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நூனமுகம். 

Pen, AMAR r+) க 

் ஒரு நால் எஸ்ழசப்படுவதின் அவசியமும் அனால் விளையக்கூடும் 

பனும் கூறவேண்வெது நூலாரரியரின் பொறுப்பாகும். பவா 

$தரின் அபூர்வசாமர்த்தியங்கள், என்னும் இச்சிறிய புஸ்தகம் 

சனழாட்களில் துப்பறியும் ஈவீனங்கள் இனச்தைச் சேர்ந்த. 

(தீதகைய புத்தகங்கள் மேனாட்டுப் டாஷைகளாகிய இங்லீஷ், 

"சஞ்சு, ஜெர்மன், முதலியவைகளில் மாடோறும் எண்ணிறச்சன 

'வளியாகின் ரன, ஈம்தமிழ்பாஷையில் இவைகளை ஈம்முன்னே 

ள் எழுஇினர்களில்லை. ஏனெனி3லா, ௮வர்களின் எண்ணமும் 

ாச்கடிம இம்மையைச்சார்ச்கசான நுதைச்சேவலமாய்க்கருதி 

9ர்தமான மறுமை மார்க்கங்களில் சென்றன. டிழ்காட்டாராகய 

ம் சரித்தாத்தை பிர.மாசமாகக் ௧1 துபவரலஷ்ல, நமக்கு வீட்டு 

-ம்பிராஜ்யச்சைப் போதிப்பனவான ால்களே முக்கியமானவை, 

ற்நலை எவையுமே ஈமக்கு இலட்சியமில்லை. பமழறாட்டாரோ 
விஷயத்தில் நமக்கு கோவிரோசதம், ஆகையினா2ய சான் (இழ 

| இழக்குத்தான்' மேற்கு மேற்குத்தான், இவைகள் என்றும் 

இச்சா, “என்று சாதரணமாய் பழமொழி ஒன்று வழங்குகறெ.து. 

மனாட்டார் எசையும் எழுதிவைக்கும் சுபாவ பு டையவர்கள். 

ம்2வர்சள் சிலர் நம்மிடம் இச்சுபாவ மில்லாத, தக்குறையாக பா 

'யாமல் இதை சமக்யெல்பாயுள்ள அ௮டக்சமாகச் கருதவார்கள். 

பர்திரிபரக்கற்றன்றி எழுத முன்வவதஇில் யாது பயனென்பார் 

*. மேனாட்டார் எழுதாமலே தேர்ச்பெறமுயல்வது சண்ணீ 

2 இறங்காது சரைமீத நின்று நீம்சச்கற்க முயல்வ தொப்ப 

குமென்று இழிவுபடுதஇச் கூறுவார்கள். 

இது நிற்க ஓவ்வொரு காட்டிலும் குற்றங்கள் ஈவீனமாக 

.ர்புத்திசாலிகளை பிரமிச்கசசெய்யும் படியாச ஈடர்தேயிருக்டு 
ரன, நடகசவும் செய்கின்றன, இனவைகளைச் செய்தவர்களும் 
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மிச்சயுக்தி புத்தி சா.தர்யர்களால் பிடிச்சப்படுஈரார்சள், ஈம் நா 

இதற்கு விலக்கல்ல. ஆனால் ஒர விஷயம், அவர் மார்ச்சம்களி 

எழுதப்படவில்லை, மிக்சசாமர்த்தியமுள்ளவர்கள் வெகுசிலசே 

இருத்தல் கூடும், அவர்களால் பலர் கற்மிச்சப்படவேண்டும்* இ 

ற்குப் புஸ்தகங்கள் போல் சாதகமான சாவி பிறிதொன்றுமில்லை. 

குறிறங்களைச்சண்டு பிடிப்பச.ர்சாக இண்டலிஜன்ஸ் டிபுட்மெண் 

மார் என்று போலீஸார்களில் இஈக்கிறொர்கள். போலீில் துப்ப: 

நியம் வழிகளை சரிவரச்கற்காதவர்களும், முன் மோசனை யில்லா 

தீவர்களும், தீர ஆராயும் பொறுமை யில்லாதவர்களும் ஒன் 

நிரண்டுபேரல்ல. ஐகையால் வீண்டிரமங்கள் ஏற்படுகின்றன. குற்ற. 

மற்ற சிரபராதிகள் குற்றவாளிகளென்று இத்தகையார்களால் ௮னு 

மானிச்சப்பலதால் ௮ன்னார் அடையும் இன்னலுக்கு சங்குகரை 
டையாத. இது நாதனவிஷயமொன்றன்று. கற்பித்துக் கூறப் 

பட்டதுமன்று. அனேக கேஸ்களில் நாற்றுக்சணச்சாய ஜனக 

ster போலீசார் கைதுசெய்திருக்சிரார்கள். கடைசியில் பார்க்குட்' 

பொழுது குற்றவாளிகளெளத் திர்மானிச்சப்பட்டு தண்டனை பெ 

றவர்கசோ ஓ. கைவிரலால் எண்ணலாம். இதற்கெல்லாம் சா 

ணமென்ன ? ஈம் காட்டில் போலீஸ் டிபார்ட்மெண்டிலிஈப்பவர்। 

ளின் படிப்புக்குழறைவே, மேலும் அவர்கள் சரியான வழியில் பழ் 

ச்சப்படாமையே, இத்தகையார்களுக்கு இப்புஸ்தகம் ஏதாவதி 
பிரயோறனத்தை விளைவிக்குமாயின் இதுவே இப்புத்தக மெழுஇி 

யவருக்கு பெரிய கைம்மாமுகும். 

ஒரு விஷயம். இந்தப்புஸ்தகம் துப்பறியும் ஈவீன த்தில் Lt Bow 

மாச முதல் முதலில் எழுதப்பட்டதல்ல. கரலஞ் சென்ற பண்! 

டி.5 நடேச சாஸ்திரி.பார் பொது ஜன நன்மையை முன்னிட்டு, 
“தானவன் என்லும் போலீஸ் இிபுணன் கண்டுபிடித்த ௮ம் 
புதக் குற்றங்கள்” என்று ஒருபுஸ்தசம் வெளியிட்டார். இத 
ற்குப்பின் சாலஞ்சென்ற பி. ௭. பாணசார். தத ஹரசிவா என்பவர் 

£அனுமான்டிங் ௮ல்லது கொலைகளவுத்திறவுகோல்' என்றபுஸ்தச 

மெழுதினார். ஆதலால் இப்புத்தகமு.ம் புன்னாரிரியரின் வழிமுறை 
பற்றி வசைபப்பட்டதாகும். உற்புலமை வாய்ந்தோரும் ஆய்ந்தசி
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யும் வண்ணம் வனப்பேற வரைபும் ஆற்றலுள்ள வ னல்ல 
ஆபினும் ஸ்ரீராமர், சேதுபத்தனம் செய்தபொழுது வானாகீரர் 
யாவரும் மலைசள் மலைகளாய்த் சொணர்ச்து கடலில போ. 
ஒரு சிறு ௮ணில் தன்னாலியன்ற சிறுமணற் பொடிகளை கலிலி 

ட்டுகவியபெருமையைக் சண்டானக்தித்ததுபோல, என் இற்ற 

றிவு5* செட்டியவாறு, முயழ்சி திருவினையாக்கும் என்னும் கருத் 

துக்சொண்டி எழுதிய இக்னூலை இகழ்ச்சி புரியாது குற்றச் தள்ளி 

குணங்சொள்ளுமாறு பெரி2யாசை வேண்டுறன். 

இர்,_நாலை பிழைஇருத்தங்சகளீசெய்து சர்ப9த்கி வெளிப்படு 

தீதிய ம-ஈ-ா-ஸ்ரீ வைத்திய ஐயரவர்களுக்கு சான் மிகவும 

கடமைப்பட்டவனான்ேேன். 

| சென்னை இ. நூலாசிரியர். 
fj & 00'S) 20 1909] 

 



காப்பு. 

வானாட்டும் வண்டகமழ்சார் உ௨ண்ணகச்கான் மான்பந்சர் 

மேனாட்டு மெண்ணச்சான் மேவியே--மேஞட் 

டணிழாற்பவாரர்சர் ஆர்.2 லரையப் 

பணிவேன் பரமன்பசம், 

 



பவா நந்தரின் 
அ அபூர்வ சாமர்த்தியங்கள். pie 

IIT 
தற்கொலையேயோ? 

(அஃ. 
(/வாரந்தர் பிரயாணத்துச்கு சித்தமாயிருக்கறாரென்ப 

தற்குச் சந்தேகமில்லை, ஏனெனில் டிரங்குப் பெட்டியும் 

கைதீதோல் பையும், ஒருகைபிடி தடியும், படுக்கையும் தயா 
ராய் வைச்கப்பெற்றிருக்கின்றன. அவைகளை வண்டியில் 

ஏற்றிவைக்க வேண்டியதுதான் வேலை. வண்டிக்கும் சேவ 

கன் போயிருக்கிறான் போலும்; 

    

பவாநந்தர் மேஜை பக்கத்துட்கார்ந்து கடிதம் ௮வசர 

மாய் எழுதிக்கொண்டிருந்தார். சாமான்களை சரியாக வைத் 

துக்கொண்டிருர்த இரங்கசாமியைப் பார்தது, “காபிகொண் 

Gar” வென்றார், 

இதோ வர்துவிட்டேன்” என்று இரங்கசாமி ஓடி. 

னான்: 

ர இதற்குள்ளாக டெலிபோன்மணி அடித்தது. (இரங்க 
சாமி' என்னார்: இரங்கசாமி திரும்பிவர்து டெலிபோனிடம் 

போனான், 

யாராயிருந்தாலும் சரி, சான் ஊருக்குப் போய்லிட் 
டதாகச் சொல்லிலிம, இது பொய்பொன்றுமில்லை. ஏனெ 

ன்றால் இரண்டுரிமிஷத்தில் புறப்படப்போடறேன்'! என்முர் 

ப்வாகர்தாத



2 Lenti sie gre சாமாத்தியங்கள. 

“அப்படியே ஐயா” என்றான் இரங்கசாமி, 
யார். நீம்கள்? யார் நீங்கள்? ப்வாகந்தர்தானே ! 

என்று கேட்கப்பட்டது; 

அம், இல்லை--ஊருக்குப் போய்விட்டா£-.- விலாசம் 

தெரியாது. முடியாது. அது அசாத்தியம்” என்று இரங்க 

சாமி சொல்வதை பவாசந்தர் கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். 
ஏன்ன? '' என்றார் பவாகந்தர், 

இர:-....“த௫களைப் பரர்ச்கவேண்மோம். ரான் தங்களு 

டைய விலாசம் தெரியாதென்றேன், :யாரேோ ஒருவகுச்கா 
வதுவிலாசம் தெரிர்திருக்க வேண்டுமென்று சொல்லுறார். 

மிகவும் முக்கியமான விஷயமாம். '' 
பவ:---“என்னவேர முட்டைக்காண்டி இருட்டுப்போ 

பிற்றாம். முக்கியவிஷஓயம்! ? 

இச:--௮.துமிகவும் முக்கிய விஷய ஏன்றொள். 

“யார்? ௮வள்'' என்று சொல்லிக்கொண்டு பவாகந்தர் 

எழுந்தார். 
இம் ஜபா! ஸதிரியின் குரல், தடையில்லை, எவ்வளவு 

பரிஷ்காரமா யிருக்கிறது.” 

டெலிபோனிடம் Laois வந்ததும் 

புன்சிரிப்புச்சிரித்து வில்கொண்ட் ஆ 

ஒரு ஸ்திரீயின் குரல், பேசுங்கருகியின் _ நரரசாசமான 

சப்தத்துக்கு ௮வள் குரல் ஏவ்வளவு இனிமையாயிருக் 
திறது; 

“பவர்கந்தர்! உண்மைதானா] ஐயா, Hanne spree 

நிரிருப்பீரென்பது எனக்கு உறுதி, உடனேகீர்இல்குஒ[0 ட். 

ண்டும்; தாமதிக்கக்கூடாது. புத்மலிலாசம் ஆம்) உமச்குஇரா 

இரக்கசாமி    

dot &e 

st@ Gy cpom ens é தெரியும், இரண்கொளாயிற்த அவரைக்
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ஈாணோம்: நரன் ௮வரின்ஒரேமகள், ஜயலட்சுமீதயவுசெய்து 

வாரும். ஈமஸ்காரம் கோடி ஐயா, உங்களுக்கு. - 

“Qrasend மூட்டையை அளிழ்'' என்றார் பவாரஈர் 

தீர், 
; இர; -.ஐயாகான் நினைத்தேன்-...'' 

பவா:-- பரவாயில்லை, வண்டிவர்துவிட்டதா:'" 

முக்கியமானசேல், இசரதாசிருஷ்ணர் ஐயோ! குபேர 

னவர்- இராஜபோகத்திலிருர்தார். எத்தசைய மாளிகை 

சுற்றிலும் தோட்டம் எவ்வளவு நேர்த்தியானது, எப்படி, 
அவ்வளவு சேவகர்களிருர் ஐம் காணாமல் போனது? இருக்க 

ட்டும் என்று மாடிவிட்டுக் தீழிறங்கி வண்டியிலேறி உட்கா 

ரீந்துகொண்டார். வண்டியும் தண்டையார் பேட்டைகச்குப் 
புதப்பட்ட.து; 

“இதை அதியவேண்டியதவசியம்' என்றார். 

பெண்ணென்றால் பேயும்மனமிரங்குமென்றால் பவாநந் 
st அர்தஸ்திரியின் குரலால் மனங்கசிந்தாரென்று சொல் 

ல.௮ம்வயமோ? ப 
் சீற்று SII EBA GSC 5 usudarr Oshisg. 25 

ன் வைபவத்தைக் கண்டு மனமகழ்ச்சி யடைந்தார். 

சிதி கட்டப்படும் முன் 'பாழாய்க்டெர்த௪. கட்டடம் கட்டி. 

னவன் இராதாகருஷ்ணரின்௮ இஷ்டம். மகாபுத்இசாலி; யுக 

Bere; இரரஜமாளிகையாக கட்டிவிட்டான். சுற்றிலிருக்கு 

ம் தோட்டத் துக்கு நடுவே கட்டடமிருப்பது இந்திரலோகம் 

இபோலிருக்கெது. 
் ப.வாரத்தர் வண்டி பங்களாவுக்குள் Cas sg 

வண்டி. சப்தத்தைக் சேட்டு ஆவலுடன் ஜயலட்சுமி தயாரா 

ப் எதிர்கொண்டவழைச்கு நின்றிருந்தாள். அவள். சுந்தரத்தை 
க்கண்டால் அன கன்னிகைபோலிருர்தது. ௮வள் கருங்கூர்



ச் பவாரர்தரின் Hite சாமர்த்தியங்கள், 

தீதும் சகீதிரபிம்பமகமூம் வியனைத்தால் அலங்கோலமா 

யிருர்தன; இவைசளும் அவள ழகை ஈன்கு புலப்படுத்தயன. 

69ிரம்பச ந்தோலம் ஐயா! வாருங்கள” என்றவர் 

வீட்டி ற்குள அழைத்துக்கொண்டு சென்றாள்: இருவரும் 

ஒரு அறைக்குள் பிரவே௫த்தார்கள். இதில் சிலமேஜைக — 

ளும் நாற்காலிகளுமிருக்தன, ஒருபுறத்தில் புஸ்தக பீசோக் 

தளிருந்தன. சுவரில் டென்னிஸ், பாட்மிண்டன் பாட்டுகள் 

"தொங்கவிடப்பட்டிருர்சன. ௮றை பார்க்கவும் மீசவும் . சுத் 

"தமாயிருர்தது. ப 
-உ.ட்சாரவேண்டுமையா'' ஏன்று ஒரு நாற்காலியைத் 

தூக்கப்போட்டுவிட்டு தூரமாய் நின்றுகொண்டு, மிக்கபணி 

வாயும், பூ.ரியாதையாயும், | 

ஐயா, ?? நான்தான் டெலிபோனில் உம்மை அழைத் 

,தீவள். உம்மைப்பற்றி என்தந்தை சொல்ல வெகுவாய்க்கே 

எ விப்பட்டி ருக்கிறேன்!” என்றாள். 

.... பவாரந்தர் புன்சிரிப்புச் இரித்தார். அுறையைச்சுற்றி 

௮ம் பார்த்தார். இதற்குள்ளாக இவரைக் தேடிக்கொண்டு 

போன ஜயலட்சுமியின் காதலன் இரங்கராதன் வந்தான்; 

ஜயலட்சுமி “ஐயா| இவர்தான் எந்நாயகன்"' என்று 
சொல்லி தலைகுனிந்து கொண்டாள். ° 

| பவாநந்தரும் இரங்கராதரும் கைகுலுக்கி உட்கார்ச்து 

"கொண்டார்கள். இரங்ககாதன் உயரமாயும் மாகிறமாயு மிரு 
ப்பான். ௮வன முகத்தைப்பார்த்தால் மகா புத்தசொலியெ 
ன்றும் எதில் மனஞ் செலுத்துறானே அசை சைகூட்ச்செ 
ய்யும் மனவுழுதி கொண்டவன் என்றும் தெரியும். இரங்க 

கரதனும் பவாநந்தரை முன் பார்த்தஇல்லை. யாதலால் se 

ரைக் குறிப்பாயப் பார்த்தான்...
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- ஜீயலட்சுமி ஐயா, இவர் என் பாலியத்திலிருந்து தோ 
ழர். நசங்களிருவரும்பந்து விளையாடுவோம். இவர் எங்சளை 

ப்போல், பணச்கார ரல்லவென்ப துண்மையே என்றாலும், 

'இவரின்மேல் என் மனம் சென்றுவிட்டது. என் தர்தைக்கு 

பிரியமில்லாதிருர் தும் கல்யாணம் முடி த்துவைச்தார். என 
க்கு எவவளவு இவர்மேல் பிரிபமேோ,௮வவளவு cer SOS 

க்கு இவர்பேல் வெழப்பு. ஆகையினாலே என்மேலும் சற்.௮ 

'வெறுப்பு த்தான். இதற்காக ௮வர் ஒரு ஸ்திரீயை எ௯ச்கு 

துணையாயிருப்பதற்கென்றுசொல்லி ஒரு மாதத்துக்கு முன் 
ழைத்துவர்தார். ௮ர்த அம்மாளுமிங்கேயிருக்கிறாள்.. ௧௪ 
ன ௮ வளைப்பற்றி ௮னாவசிபமாகச் சொல்லப் பிரியமில்லை. 

எனக்கு ௮வளைப் பிடிக்கவில்லை. ஏன் தந்ைத வரவர அவள் 

“மேல் அதிகப்பிரியம் காட்டிவந்தார். இந்த சொல்பகால,தது 

ச்குள் ௮வள் ௮வரின் மனதை கவர்ந்துவிட்டாள், அவளை 

'க்கேட்காமல் யாதொரு காரியமும் செப்சிறதில்லை. அவள் 

சொல்வதற்கு மாறுபட்டு ஈடக்கிறதில்லை, 

இரம்:-- ஐயா! முன்பின்னறியாத இர்தஸ்திரீதான் 

௮வா காணாபலிருப்பதற்கு காரணமென்று கான் உதி 

'யாய்ச் சொல்வேன். 

ட் 

“பவா :--இதென்ன யார் காணோம்? 
ஜய :--சொல்வ்தற்சென்னவிருக்கிற து? இவர்கள் தரு 

வெந்தியூருக்குசவாமி தரிசனத்துக்கு போய்லிட்டுவெள்ளி 
கிழமை வர்தார்கள். சனி சாயந்திரம் என் தந் தயைகான் 

பார்த்தேன். அப்பொழுது காரிபக்காரவிகாயகழும் கூட 
விருர்தார். ௮ வர் வெளிபில்போய்கிட்டு வர்.து பார்த்தா 
சாம்: தந் தயைக்காணோமாம். 

*6 காரியக்காரர் எஜமான் தோட்டத்தைச்சுற்றி பார்க் 

'ப்போயிருக்றொரென் றுகினைத்துசும்மாயிருர்.௪' கிட்டாரர்ம்



6 Wares தறின் விபூர்ல சாமர்த்தியம்சள், 

uur Dag துண்டுபோட்டும் அவர் திரும்பஜில்லை, 
தேடட்டமெல்லாம் உடனே தேட ஆரம்பித்தோம்; காண வில்லை. என்ன செய்வோம்” உடனே டாணாக்காரரிடமும் ,செய்திசொல்லிவர அ ஓப்பிபிருர்தோம், ௮ வர்களலும்ஒன் ௮ம் சுண்டுபிடிக்க மடியவில்லை.ராங்கள் விசனப்பட்டுக்கொ ண்டி ருக்கையில், இர்தம்மாள் சகல சொத்தையும் தன்பே சில் அவர் உயில் எழுதிவைத்ததாய்ச் சொன்னாள். | 

பவா. என்னை அழைக்சாய் 2 இவவளவுசானே, 
ஜப;-- மக்தியமான விஷயமொன்.றிருகெ.து, Crip 

Fry HO us இவர் இங்கிருர்ததால், ஏதோ சசுகசு என்று 
$ேபேச்சிருக்ெ.௪. 

இச: ஒளிவு மறைவென்ன ? விதெமாய்ச் சொல் 
ரன்: ஐயா, அவரை கான் கொன்றதாக FY FU Lg தரயிருக்ெ த, 

ஜய; --தீரதை இறர்துபோகவில்லை. கொல்வசாயிரு , ர்தால் அவளைத் தவிர கொல்பவர்கள் கிடையா. பவள் இஷ்டப்பட்டாலும் முடியாது, ஐயா, தயவுசெய்து ௮வரி.ந ச்கு மிடம் கண்டுபிடிக்கவேண்டும். 
பவ:---ஈம்மால் கூடியவரை முயன்று பார்ப்போம், 
gu:— நீர அவரிருக்கும் அறையைப் பார்க்க வருெ 

par? 

ப்வா:--.ரடையென்ன ? இதோ போகலாம் Mase ட்டும், என்ன: காரியக்காரரிருக்கறாரே ௮வர் யோக்யெ 
தானே? ருக்மணியைப்பற்றி ரீ என்ன நினைக்திரு பென் பது எனக்குத்செரியும். வீநாயகம் எப்படி ப்பட்டவர் 2 

் ஐய;-- கூடியவரையில் ஈல்லவர்தான்; மிசவும் சா.மர் 
திதிய்சாலியல்ல.. யோக் சியர், ரோரானவர், அவள் வர்த சில 
இனங்களில் இவர் அவள் மீது ஒருவித அசைசொண்
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ஒருக்றொரொன்று நினைக்க ஏது விருந்தது. அவர் அக் 
oer சுபாவத்தை அறிந்துகொண்டார். பின் தர்ன்தீயின் 
பேபேதமையை எவ்வளவு அ௮னுகூலமாசகக் கொண்டிருச்சமு 

ளென்று தெரிந்தபின், அவரும் என்னைப்போல் ,அங்ளை 
இவறுக்க வாரம்பித்தார். இதைக் தந்தையிடம் முூறையிஃ் 

டும், அவர் இவரை 'காரியத்தைப்பார்' என்று சொல்ற 

கண்டித்து விட்டார். இவர்தர்ன் டெலிபோனில்பே?ி ௨ம் 
மைவரவனழைக்க எனக்கு சொன்னது. 

இர: நீ என்ன சொன்னாலும் 'சரி. 'ஈர்னமட்டுக 

நம்பமாட்டேன். வ்வன் மகர்சொதகன், காளா வட்ட த்தில் 

தெரியவரும்: (மிகவும் மரியாஸ்தமீசய்) ஐயா !' உம்லம்ப்ப 

த்தி வேண்டிய அளவு கேள்விப்பட்டி ருக்கிறேன்: நீர் வந்த 

விஷயத்தில் ஏனக்கு அத்தியந்த இருப்தி: இந்த ' விபரீத 
வினோத்தை யாராலாவது கண்டுபிடிக்க முடியுமானால் உம் 

மால்தான்முடியும். நான்போய்வருகிறேன். என்னால் ஏதா 
வது ஆகவேண்டுமானால் எந்த நிமிஷத்தில் வேண்டுமே 

“இம்தயார், 

. . இரங்கராதன். மின்ஜயம்போய் அனுப்பிலிட்டுத் "இரும் 
Bem, Utne ge இந்தசமயம் சோட்புஸ்தகத்தில் எதோ 

எழுதிக்கொண் ட்ருர்தார். ஜயம்பேசன்பின், தலைநிமிர்ந்து 
ப ்த்தார்.. 

ப. காதலன் சென்றதும் இவள் சஞ்சலமடைர் வளாகத் 

தோற்தினாள்: | 
(தரங்கள் வா௫ப்புஸ்தல அறையைப் பார்க்கவேண்ட்£ 

டமா, என்றுள். 
வாப்பு ஸ்தலம் பெரியஹால். சுவரில் ரவிவரம்£கின 

படங்கள் பில்மாட்டப்பெற்றிருர்தன.ஈடுவில்£வினி$மேிஜ 
யும் சுற்றுப்புறம் சாற்காலிசளும் போடப்பெந்திருர்திள,
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ஜன்னல்களில் காற்று சுகமாய் வந்துகொண்டிருக்தது; ஒரு 

சுவரில் இராதாகிருஷ்ணரின் புல்சைஸ்படம் தொங்சவிடப் 

பெத்திருக்தது. மற்றொரு பக்கத்தில் பெரிய கிலைக்கண்ணா 
டியிருந்தத, £ஒருமூலையில் போனகிராப் வசத்தியம் வைக்க 
ப்பெற்திருந்தது. பஸ்கா மேஜைக்குமேல் கட்டப்பட்டிருக் 

Fg ஒருகதவு உட்கட்டடத்துக்குப்போகும்வா 
சல், மற்றொ 

ன்.று றியகதவு: ௮தன் வழியாய்ப் போனால் தோட்டத்து 

க்குள் போகலாம்: 

இச்சிறியவாசல் பவாநந்தரின் நோக்தத்தைக் gare 

த்து: அதனிடம் எழுக துபோனார். 'இறக்சப்பார்த்தார்.. 

| ஜய:--ஐயா, பூட்டியிருக்கிறது. என்தர்தையிடம் ௮ச் 

சாவி இருக்கும்: ஆ ! நீ்களா மாமா! என்னமெதுவாய் 
வருகிறீர்கள்! ஐயா, இவர்தான் என்பிதாவின் கரரியக்காரர், 

இவர்தான் உம்மை வரவழைக்கும்படியாய் எனக்கு சொன் 

னது | 
பவாநந்தர் சிரித்துக்கொண்டு விராயகத்தை உத்று 

பார்த்தார். 
பார்வைக்கு ௮வர் வலுவுள்ளவர். தேகக்கட்டுள்ள 

வர், ௮ழகான உருவத்தினர். சாமர்த்தியசாலியல்ல, 30 

வயதிருக்கும்" 
இவர் பவாநர்தர் கையைப் பிடி.த்துக்கொண்டு, (ஐயா 

உம்மைக்கண்டதேபெரும் பாக்கியம் இப்பெண் ணுக்காகவும் 
எல்லாருக்காகவும் தாங்கள் வந்ததற்காக சக்தோஷப்பட 
Cpe’ 

. ஜயலட்சுமி சற்றுசும்மாயிருந்தாள். ஈரன் அப்புறம் 
சென்றுவரட்டுமா: என்றாள். பவாரநந்தர்சரி'என்றார், போய்க் 

- கொண்டு 'வேண்டுமென்றால் ஒரு குல் கூப்பீடுக்கள் வந்து 

, வீடுேள்' என்ருள்,
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பவாநத்தர் (தங்கமான பெண்' என்ரு. விகாயகம் (பத் 

தீரைமாத்துத் தங்கம். ௮வள் நிலைமைக்காக மிகவும்வருந்து 

BIC nen’ என்ரான்: 

மெதுவாய்க் கதவு இடிக்கப்பட்டது.ககவு இறக்கப்பட் 

டதும் மிகவும்மரியாதையாய் விகாயதம், அம்மா நான் தங் 

களிடம் எவ்வளவோ முறை சொல்லியிருக்கிறேனே. மகா 
நிபுணரன்று இவர்தான் ௮வர்' என்றான். 

பவாரந்தர் ரக்மணியைப் பார்த்தார். அவள்வனப்பை 

வர்ணிக்ககம்பர்தான் வரவேண்டும். பவளம் போன்ற இகழ் 

சளும் குவலயம் போன்ற ஈயனங்களும் மேகம்போன்ற ௧௫௬ 

ங்கூந்தலும், பார்க்க பார்க்க ரம்மியமாயிருந்கன. அவள் நல் 

லகருப்பான புடவைத்தரித்திருர்த.து ௮ழகைிறப்பித்தது. 

சற்று மெளனமாயிருந்து, 'என்னவிசேஷம்சேதிஎன்ன” 

என்றாள், ௮வள் இக்கேளவிகளை விரரயகசத்ைகேட்டாளா 

னாலும் பவாஈந்தரையும் நீக்கிக்சேட்டபா திரியிருந்த.து. 

வி:--ஒன்றுமில்லை, ராம்ஏக்கமடைய வேண்டுவதில்லை 
நாரம் உயிரோடிருக்கும் வரை ஈம்பிக்கை யிழக்கக் கூடாது 

தங்களுடைய கணவனை யாராவது கண்டுபிடிக்க முடியுமா 
னால் இவரால்தான் முடியும். 

ரு :-ஐயா, எனக்குமிகவும் சந்தோஷம், உங்களுக்குத் 

தரன், நான் அவர் கிழவராயிருப்பதால் அவரிடத்தில் பிரிய 

மில்லாதவளாம்.ரான் பணத்துக்காஃ பிரிபமுள்ளவள்போல் 
நடிக்கிறேனாம். இது ஏன்ன பழி: ௮வர் சகலத்தையும் என 

க்கு எழுதிவைத்தால், கான் கூடாது என்லுஎப்படி தடுத்துக் 

சொல்வது? சான்மிகவும்பட்சமாயிருர் துவந்தேன். ௮வரைக் 

காணாததால் என் உயிர் தவித்துக்கொண்டிருக்கிறது. (கண் 

ணீர் பெருக்கினொள்.) நேற்று காலை சிறிய மனஸ்தாபத்து
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க்டெ முண்டாயது, ஜய லட்சுமிக்குப் பரிந்து பேசினேன், 

Cube mers ணமுமில்லை- அ௮வர்உடனே எழுர் துபோனவுர் 

தான். ௮வரை எப்பொழுது இனி பார்ப்பேனோ ? (தேம்பித் 

தேம்பி அழுதாள்) ௮வர் இடைத்துவிட்டால் போதும் 

் என்ன வேண்டுமானாலும் கொடுத்துவிடுகறேன். . 

பவாநந்தர் ஒரு ஸ்திரி துக்கத்தால் பரிதபிக்கும் 

பொழுது மிகவும் மனம்வருர்.தவார், மிகவும் பட்கமுடன் 

(அம்மா ! என்னால் கூடமானால் எப்படியும் ௮வரைக்கண் 

பிடி.ச்சவிடுதறேன், நீர் தொடுப்பது ஒரு பெரியகாரியமே 

வல்ல, என்றார். அனால் உமக்காக-- உன்மட்டும் சொல் 

லவில்லை' (௮வர் சொன்னமா.திரியில் அவருடைய கருத்து 

Ha என்று தெரியும்.) 
ருக்மணி இதை ௮.றிர் கொண்டாள். உடனே தேறு 

தலுண்டாயிற்று, தேசமலர்ச்சியுடன் (ஐயா | காறியத்தை 

கவனியுங்கள் கடவுள் உங்களுக்கு சகாயம்செய்யப் பிரார்த் 

,இக்கிறேன்' என்று பணிவுடன் சொன்னாள். 

விரகாயகம் ௮வள் உட் புகும்பொழுது கதுவண்டை 

நின்று கொண்டிருந்தான். 

பவாநந்தர் குறிப்பாய் விமாயதத்தையே பார்த்தக் 

கொண்டிருந்தார். இவர்), அவளிடம் காதல் கொண்டிரா 

விட்டால், இவர் மிகசாமரா்த்திய நடி” என்று தனக்குள்ளே 

சொல்லிக்கொண்டார். 

கதவு சா.த்தப்பட்டதும் பவாரநந்தர், வேலையைத் துவ 
க்ருவோம், ஏது நிரம்பத்தாமதமாய்விட்டது' என்ருூர். 

வி :--தாங்கள் (சாப்பிடவேண்டாமா 2? த் 

ப;ஃுதல் காரியம்: அப்புதம் மற்றவைகள். அவர் 

போனபின்  எவ்வளவுசாலம் நீர் இங்ிருச்தீர் 1.
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வி:--ஐந்த ரிமிஷத்தக்குமே லிருக்காது. ட 

ப;நீர்வெளியேபோன கதவுவழியாய்,$ தானே ௮வர்' 

போயிருக்கக்கூடும். 

வி :--ஏது? ௮வர் கான்ரிகாரீட்டுதேடி க்சொண்டிருர்த 

அறை வழியாய்த்தான் போயிருக்கவேண்டும். ௮௮வும் 

இல்லை, 

ப.---கண்ணாடிச்சுதவு வ ழியாய்ப்போயிருக்கவேண்டும். 

வி: இப்படி மேலே போகாமல் போனால் அப்படித் 

தான் போயிருக்கவேண்டும். 

ப:-- இது விசதமாயிருக்கிறதாயினும், ரான் அப்படி. 

யே தீர்மானித்துவிடக்கூடா.து. 

பவாஈந்தர் கதவைத்திறந்து பார்த்தார். கால் மைல் 

தூரம் வரையில் ஈன்ராயத்தெரிர்த.து. தனக்குப் பின்னி 

ன்.றுபா ர்த்துக்கொண்டு ருக்கும் விராயகரைப்பாாத்து, இந்த 

'வழியாய் ௮வர்போயிருச்தால், நீர் வரும்பொழுது ௮வரை 

ப்பார்த்திருக்கவேண்டூம்.' 

வி:--௮வர் இழக்சே இரும்பி மாங்கவிடையில்மறைர் 

திருந்தாலோ P 

U:— முழுவதும்: சரிநீர் இப்படி சொல்வீரென்று௪ ai 
பார்த்தேன். நாம் ஏதாவது குதிப்புகள் சாணமுடியாதா 2 

பார்ப்போம் வாரும். 

இருவரும் போனார்கள். பவாரச்தர் ஒரக்தை நுட்பமா 
ய் குனிர்தபார்த்துக்கொண்டே சென்றார். ஒரு பக்க ஜா 
த்தில் ஒழுங்காயிருந்த புல்லில் மிதிப்பைக்கண்டார். புற்ற 
an tele செருப்படி மிதிசண்டார்;௮க்கிருர்தபுல்வாடியிருக் 

BS மிதிவைத்த இடம் அழுச்தி அமுங்கியிருர்த *5
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ப;-இராதாகிருஷ்ணர் காலில் செருப்பு போட்டுக் 

சொண்டிருக்தாரா? 

விநாயகர் தலையசைச்தார், உடனே பவாரந்தர் £ழ் 

உட்கார்ந்து கையில் பூதக்கண்ணாடி. பிடித்து புல்லை நீக்கப் 

பார்த்தார், 

ப..-இராதாகிருஷ்ணர் பாரியாசாமியோ? 

இ.௫ விராபகர் காதில் விழவில்லை. மறுபடியும் சேள்வி 

கேட்டார். 

வி.---சரி - இல்லை ஒல்லியான சாதாரண மனிதன்: 

௮வர் கால்!ள் பாரியான கால்கள்தான்' இதுதானே நீர் 

கேட்ட்து? 

ப; சரியையா, முழுக்கரலடி. இங்கிருக்றெ௮ என்று 

சொல்லிக்கொண்டு கால்சுவடுபிடி.த்துக்கொண்டேபோனார். 

இவ்வழி ஒரு பாழுங்கெற்றுக்கு கொண்டுபோய்விட்டது. 

இணெற்ரைச்சுற்றி சுற்றிப்பார்த்தார். ஜலத்தையும் பார்த்தார் 

ஜலத்தில் எண்ணைவிட்ட துபோல் தோன்றியது: பவாரந்தர் 

மெதுவாய் இராதாகிருஷ்ணர். இஜ்ஜலத்திலிருக்கன்றார்' 

என்மு, 

விநாயகர் பெருமூச்சுவிட்டார். அவர் முகத்திலிருந்த 

ஒளி மளஎு்கியது. பவாரந்தரின் முகத்தைப் பார்த்துகொண் 

மெளனமாய் நின்றார். 

சற்றுப்பின்பயந்தவர்போல் 'உறுதிதானா :” என்றார்? 

ப: நீரும் கானும் இங்கிருப்பது ஏவவளவு உண்மை 

யோ, அவ்வளவு அவர் இதிலிருக்தெ தண்மை: Hof spew 

யம் சாம் ஒன்றும் செய்ய இயலாது, வீட்டுக்குத் இரும்பி 

சாப்பிட்டுவிட்டு வருவோம்; மத்தியானம் ஆட்களை விட்டு 

ஜலத்தை இறைச்து சவத்தை மேலேயெடுப்போம். :
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இருவரும் மெளனமாய்க் திரும்பினார்கள். அவர்கள் 
திரும்புகையில் ௮வச்களின் எண்ணமெல்லாம் இண ந்றின் 

மேலேயிருர்கது: வீட்டிற்குள் பிரவேசிக்கும் மூன் விராய 

கம் (ஐயா, இது உறுதிப்பரிம் வரையிலும் ஸ் இரீசளிடம் 

இதை பிரஸ்தாபிச்கவேண்டாம், GT Bor (7 Te 

Le சர்தேக2பயில்லை. நான் ஒன்மும் செய்வதில்லை, 

நீர் சொன்னபடியே யாகட்டும். 

சாப்பாடாயிற்று கூலியாட்களுடன் கிணற்றண்டை 

போனார்கள், சவம் ணெற்றிலிருர் த வெளியே எடுக்கப் 
பட்டது, . 

புற்றரைமேல் போடப்பட்டதும் பிரேதம் மிக்க ௮ல் 

கோலமாயிருந்தது. பக்ஷிகள் இதைப்பார்த்து கூக்கு?லிட்ட 

ன. ௮-வர் இடுப்பில் ஒரு சல் சட்டப்பட்டிருர்ச து. 

விராயகம் ஸ் திரீகளைப்பற்றீத் சான் நீனைத்தான். 

(இதை வீட்டிற்கு கொண்டுபோவோம்' என்றான் 

ப,---மாஜிஸ்டி ரேட்டுக்கு சோல்லி ௮னுப்புஈ்கள். மர 

ணவீசாரணை உடனே ஈடந்தேரவேண்டும். 

பிரேதத்தை வீடசொண்சசேர்்சார்சள்.பவாரர்தர்ஸ்இ 

ரீகள் கனிச்தனியேவர்து அவர்கள்கடர் துகொள்ளும்மாதிரி 

யைக் சவனித்துக்கொண்டிருந்தார். ப 

ஜயம் ஓலமிட்டழுது அரவாரம் ஒன்றும் செய்யவில் 

ல், சற்றுப்பக்சத்தில் உட்கரரற்து உடம்பைத் தட விப்பார் 

SH bi இந்தி அப்புறம் போனாள். 

ருக்மணியோ ஆரவாரம் செய்தாள். நான் என்ன செ 

ய்வேன் அனாதியாய விட்டிவீட்டாசே! என்னி...த்தில் ஒரு 

வார்த்தைகூட சொல்லவில்லையே, நான் தான் பாகி, ரான்
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ஏன் அப்படி பரிந்து பேசினேன், நானே என்தலையில் மண் 
ணை வாரிப்போட்டுக்கொண்டேன்்? என்று கதறினாள். 

முதலிலிருந்து அவள் ௮வரசந்சொலை செய்துகொண் 

bee FMS நினைத்தவள்போல் பேசிவந்தாள்: 

வேண்டியம/ ண சடங்குகள் ஈடர்தே.நின.இரண்டென்று 
நாள் பவாரந்தர் அங்கே தங்கியிருக்தார். ருக்மணியின் துக் 
கம் மாறிவிட்டது. பவாரர்தரைப் பார்த்து ஐயா! சான் உங் 

களை தெய்வமென்றே நினை ககிறேன்;. நீரில்லாவிட்டால் இக் 

காரியமுடியுமா ? உங்சளுச்கு இதற்கு கான் என்ன Ga Bu 

பதாரம் செய்யப்போ கிறேன் 2 என்ராள், 

பவாரஈந்தர் Frit $B gon sl பற்றிப் புகழாதவர்கள் 

இடையாது, எல்லாரும் பவரகந்தரை ஆசர்வதிக்தார்கள். 

பலர்பல உபசாரபொழிஈள் பொழிச்தார்சள். 

ஜய லட்சுமி சற்றும் சந்தோஷ மடைந்தவளாபிலலை. 

பவாகர்தருக்குச் சொல்லி அனுப்பித்தாள், இவர் ௮ வள் 

பல , உபசாரமொழிகள் சொல்வாளென்றிருர்தார். பவாகந் 

தர் ௮வள முகம் அழுதழுது வாடிக் களையிழந்திருந்ததைப் 
பரர்த்தார்.இிவர உட்பிர வே9த்ததை ௮வள் கவனிக்கவே 

யில்லை. ஜன்னல்வழியாய் எங்கேயோ வெளிபில்பார்த்துக் 
கொண்டிருர்தாள், கண்ணீர் தாைதாரையாய் வழிந்து 

ஒடிக்கொண்டிருர்கது. சேலெனக் இரும்பி, 

(2 ட்சாரும்: நான் ௨மக்கு வந்தனம் செலுத்தக்கட 

மைப்பட்டிருக்கிேனாபினும் உமக்கு வந்தனம் செலுத்து 

வதில்லை. நீர் செய்தகாரியம் ௮பூர்வமானதும் சாதுரியம் 

'னதும்தான். ௮சனால் என்னபயன் ! பிரேதத்தைக் கண் 

டெடுத்தீர், மாணத்தின் காரணத்தை இன்னதென்று சோ 

'ல்லவில்லையே ! என்றாள்,
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ஒன்றுமறியாத பேதைபோல் பவாகந்தர் என்னம்மா] 
அவர்கள் தற்கொலையென்றுதான் தீர்மானம் செய்தார் 
களே ! என்ரூர், 

ஜய; கான நம்பலேமாட்டேன் லவலேசமும் ஈம்ப 

மாட்டேன், நீர் ஈம்புகிறீரா ?, என்று சொல்லி பவாரந்த 

ரைக்கண்கொட்டாது பார்த்தாள். 

பவாரந்தரும் ௮ப்படியே இமையசையாதிருர்தார், 
மெதுவாய், “அம்மா 1! வேறென்ன தீர்மானத்துக்கு வர 

மூடியுமோ தெரியவில்லை. பிசேதம் ஜலத்திலிருந்தது இண 
நீறுக்குப் போகிறவழியில் செருப்புச்சுவடி.ருந்தது. டாக் 
டர் மூச்சடைப்பால் பிராணம்போயிற்றென்.று தீரமானித் 
தார், மேலொருகாயமும்' காணோம் எனமுர்; 

ஜய; கைசகங்கள் பிரிட்டிருக்கன்றனவே ஏன்? 

பவா: எனக்கென்ன தெரியும் ? மாஜிஸ்டிரேட்டே 

- சொல்லமுடி.யாததை கான் எப்படி சொல்லக்கூடும்? 

ஜய. (ஐயா சகலழும் உம்போன்றவர்களுக்குத் தெரியு 

மென்று நினை த்தேன் 

பவாரஈந்தர் கையை விரித்து அம்மம்மா ! நான்கெட்டி.க் 

காரனென்று பெருமைபாராட்டி னேனா? இல்லையே! அப்பதி 
யும் நாங்கள் எழுத்துகற்றுக்கொள்ளும் குழந்தைகள் போன் 

ற்வர்கள், குழந்தைகள் இங்கொரு எழுத்து ௮ங்கொருஎழுத் 

தைச்சேர்த்து வார்த்தையைச்சொல்வதுபோல நாங்கள் இங் 

கொரு விஷயம் ௮ங்கொரு விஓயம் சேர்த்து ஊ௫ித்ததிகி 

றோம், நான் சரியாய்ச்சொல்லாமல் போனால் என்னைப்பழி 

க்கவேண்டாம். என் சக்தியன்றதை செய்றேன் என்றார், 

இவர்ஒன்றும் தெரியாதவர்போல் பேசுகறுரென்பதை ஜயம் 

அறிந்து கொண்டாள், உடனே புன்டிரிப்புச் சிரித்து ௮௭
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ள் என்னை மன்னியுங்கள் ஐயா! நான் சுயகயப்புலி, நீர் 

செய்த அளவு வேறொருவரும் செய்யமுடியாதென்பதுகா 

ன.றிபாதவளல்ல, எனக்கு மனவருத்தம் மிகுதி இருக்கறது, 
அதை நீர் பொருட்படுத்தவேண்டாம், HUT இறக்கு 

முன் எல்லாவற்றையும் இவளுக்கு உயிலொதிலிட்டார் என் 
லு கேள்விப்படவில்லையா:இதை எழுதியது:விராயகர், சாட் 

சியமும் போட்டிருக்கிறுர், ௮வர் என்மேல் மிக்கஉருக்க முள் 

ளவர் போல் பேசுகிறார், ௮வள்தான் இவ்வளவுக்கும் ஆஸ்ப 

தம்' என்றாள. 

பவாநந்தா :-- அம்மா ! இங்கேயே தானே இருப்பிர் 

Sarre 

ஜய :--இங்கிருக்கிறதா? அவளுடன் நான் கூட இருக் 

இறதா:பட்டினியாயிருர்திறப்பதா யிருந்தாலும் சரி,௮வள் 

வீட்டில் கைனைக்கமாட்டேன். 

பவா:--இதென்ன!௮வள் உம்மைப்பற்றி ஏவ்வளவோ 

பட்சமாய்ப் பேசுகிறாளே! 

ஜய:--என்னபக்ஷம்! பாம்புபார்வைக்கு எவவளவு௮ழ 

காயிருக்கிெறது. ௮வள் அழுது கொண்டு என்னை வந்துதழு 

விக்கொண்டாள். காம் சகோதரிகள் போலிருப்போமென் 

றாள். நான் ஒளிவு மறைவு ஒன்றும் செய்யவில்லை. எல்லா 

வற்றையும் உடைத்துவிட்டேன்; | 

பவா:-- (காழ்ந்சகுரலாய்) நீர் அப்படி. செய்தீர், 

ஐய; நான் ௮வளை வருச்தக்கூடாது. கான்சொல்வ, 
"தொன்றும் அவளுக்கு வறுத்தத்தைக் கொடுக்காது. கடை 

வரை மிகவும் பட்சமாயிருந்தாள், ௮வள் என்னைக்கட்டி. 

க்கொண்டாள; 4
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இது சொல்லும் பொழுது ௮வள் செஞ்சில் துக்க 
மடைத்துக்கொள்ள விட்டுவிட்டுப் பேசின், பவாகந்தரு 
க்கு இது துக்கமோ சந்தேதோவமோ ஒன்றும்தெரியவில் லை, 

‘sree [Bnet cee கணவனுடன் போய்விடுவேன்! என் 

Gare 

ப:--19 நாளிருப்பீரல்லவா ? 

ஐ:--உமக்க ஷ்டமானால் இருக்கிறேன். 

பவரநந்தர் பேசாதிருக்கும்படி. சைகைசெய்தார். சத 
வைக்காட்டினார் 

இவர் கதவு சப்தத்தை உடனே கேட்டுவிட்டார். 
உடனே பவாரந்தர் சகதவண்டை போய்துறந்தார். ருக்மணி 

உட்புகுர்தாள். 

(அம்மா வர்.துவிட்டேன்' என்.று ருக்மணிமிக்க உருக்க 

முடையவள் போல்கையை விரித்துக்கொண்டு ஜயத்திடம் 

போனாள். ஜயம் இவள் சுபாவத்தை உணர்ர்தவளாகையால் 

உடனே?*எனக்குத்தெரி?ற.து என்னவிசேஷகாரியம்' என்று 
வினாவினாள்: ருக்மணிமிக்ககயமாய், (ஜயம் கண்மணிஎன்னை 
இப்படி ௮லகதியம் செய்கரும், நாமிருவரூம் சகோதரிகள். 

போலிருப்பமம்மா, என்றாள். 

ஜயம்:--ஒருவிஷயம் கான்நீ'சொல்வதை கொஞ்சமே 
னும் ஈம்புவதில்லை என்பதை நீ அறிந்திருந்தும் இப் 

பொய்மொழிகளை மொழிவதின் பயன் யாது: உன்னைக்கண் 
டால் ஏனக்காவஇில்லையென்பதும் என்னைக்கண்டால் உன 

க்காவதில்லை யென்பதும் ஈம்மிருவருக்கும் ஈன்றாய்த்தெரிர் 
இருக்கது. உன்சாமர்ததயம் எந்த ஸ்திரிக்கு இவவுலகத்தி 
லிருக்கிற து? என் தந்தையை ஒருமாதத்இற்குள் உன்கைப்ப 
துமையாக்கி.விட்டாய், உன்னைப்பற்றி உச்ச சலையிலிருர் து 

_
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உள்ளங்கால் வரை எனச்கு தெரிர்தாயிற்று. எனக்கு ஒரு 

செல்லிகூடவிடாமல் உன்பேருக்கு உயில் எழுதிக்கொண்டு 

விட்டாய். என்னை ஒட்டையாண்டி யாய்ச்செய்து ஒட்டி விட் 

டாய். இவ்வளவும் உன் மனதுக்கு திருப்தி யுண்டரக்கவில் 

லையா? இன்னம் என்னசெய்தால்தான் மன தாருமோ! 

ருக் :--என்னது இப்படிக் கடூறமாய் நீபேசக்காரண 

பென்ன? 

ஜய :--உன்னிஷ்டம் என்னைத் தொலைத்துவிட்டு a6 

மாயிருக்கவேண்டுபென்பது. அம்மனோதம் நிறைவேற 

வில்லையா” நான் 18ஆம் நாள் பிரயாணம், 

ருக் :--எங்கே நாளைக்கே போய் விடுவாயோ ௮ன்றிரு 

ந்தேன் 

ஜய :- மப்படியும் நினைத்தேன் பவரரந்கருக்காக சில 

இனங்களிருக்கப்போகிறன்; 

ருக் :-மிகவும் சந்தோஷம். உன் மனது ஈல்ல ஸ்திதி 

க்கு வந்திருக்கிறது. நரலு இனத்துக்குள்ளாக இன்னும் 

ஈல்ல ஸ்திதிக்கு வராதா? ஐயா உமக்கு மிகவும் வந்தனம்; 

உமச்கு மிசவும் ரன்றியுள்ள வளாயிரு க்கிறேன். 

ருக்மணி விடைபெற்றுக் கொண்டு சென்றவுடன் 

பவாநந்தா, | ௬ இ 

'காணமில்லாமலா! சும்மா டுமா சோழியன் 
குடுமி ! ?? என்றார். மேலும், ப 

“ஜயலட்சுமி! நாளைக்கு ௮வர் இங்கிருக்கவேண்டும். 

நாளைக்கு ஒருவிசேஷ செய்தியிருக்கிறது.- இருக்கட்டும் 

அலாரம் கடிகாரம் ஒன்று வேண்டுமே! இருக்கிறதா. 

cram api, : ட்ட
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பவரநந்தர் இராக்கால மெல்லாம் இராதா தருஷ்ண 
ரின் வாரிப்பறையிலேயே கழித்தார். கதவைக்காளிட்டுக் 

கொண்டு படங்களையும், இருப்புப்பெட்டியபையும், போனா 
இிராப்புகளையும் ஈன்கு சோதித்துப்பார் த்தார். | 

Astus மென்பவர் ஏதோ பேரிரைச்சல்கேட்ட 

தீர்க நினைத்து அகையறிர்து செல்ல பவாரஈக்கர் இருந்த 

அறைக்கு வந்து ததவைத்தட்டினார். பவாரந்தர் இறந்தார். 

விசாபாம், ஐயா சானில௰்கு பேரிரைச்சல் கேட்டேன் 

அதை நீர் கேட்டீரா ! 

பவாநந்தர் சிரித்துக்கொண்டு என் oars Caw 

ன்றையும் கேட்கவில்லையே! ”” 

விநாயகம்:--இதென்னையா ! இன்னுமா தூங்கவில்லை, 

என்ன செய்துகொண்டிருக்கிறா | 

பவாரச்தர்:--*அலோசனைசெய்துகொண்டிருக்கிறேன். 

ஏறக்குறைய முடிவுக்கு வர்துவிட்டேன்?! 

Agrusu:—' sag Curda GEC per ” 

மறுநாட்காலையில் அவர்கள் உண்டியுண்ணும்பொழுது 

விராயகம்விளையாட்டாய்ஈகைசத்துக்கொண்டு, *பவாரர்தரே[| 

நேற்று இராத்திரி தலோசனைக்கு இரண்டணாத் தருகிறேன் 

தருகிறீரா. என்னயோசனை? '' 

பவாகரந்தர்:--இராதாகிருஷ்ணரின் கொலையைப்பற்றி, 

திலகிமிஷங்கள் இதைக்கேட்டதும் விராயகம்வாய்பொ 

Bos மெளனமாயிருக்தார், ௮வர்இத்தகையமறுமொழியை 

எதிர்பார்க்கவேயில்லை; 

சற்றுப்பொறுத்து, அதுதான் ஒழிர்ததே! நீர்தான் 

அதைக்கண்டு பிடித்தாயிற்றே, சாதாரணமாய்ஈடக்கும் தற் 
கொலை பின்னென்ன?
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பவாநந்தர்:- எனக்கென்னவோ ௨ம் மளவு உறுதி 

யில்லை. ௮வர் கணற்றண்டை போனவிதம் தெரியவில்லை. 

விராயசம் :--ஏன் ? கணெற்றடிவரையில் அவரின் கால் 

சு வடுகளிமுர்த்னவே. ” 

பவாநந்தர் :--£ முவ்வளவு மெல்லிய மனிதனின்கால 

டிகள் ௮வ்வளவு பூமியில் பதிந்திருக்க நியாயமில்லை. ஒ௬௮ 
டிக்கு சமீபத்தில் ஸ்டாகிங்ஸ்போட்டமெல்லிய காலடி. கண் 
டேன், கொலை பாசசன் ௮வரைக்கொன்.று ௮வர் பாதாகூஷ 

யை காலில் மாட்டிக்கொண்டு ௮வசைத்தாக்கச்சென்றுமறு 

படியும் பாதரக்ஷமை காலில்மாட்டி சணெற்தில் போட்டிருக் 

சுக்கூடாதா ? 

இசைச்கேட்டதும் விநாயகத்தின் முகம்மிக்கமாறுபா 

டடைந்தது. “அவர்கிணற்றில் வீழ்ர்து மூச்சடைப் பாலி 

றர துபோனா' என்று குளறினான் விஞயகம், 

பவாஈந்தர் :--மூச்சடைப் பாலிறந்து போயிருக்க 

லாம். ஜலத்தில் மூழ்தியிறந்தாரா? அவர் ஈரலை பரிசோ 

இத்ததில் ஜலம் ஒன்று மிருக்கவில்லையே' ஏதோ ஒன்றில் 
அடைபட்டு வெளியில் வரயியலாது கைகால்களை அடி 

திதுக்கொண்டி றந்து போயிருக்கவேண்டும். 

இசைச்சொல்லும்போது பவாரர்தர்குரல்முகமெல்லாம் 

அக்கொலையின் கொடுமையை ஊட௫ப்பதால் விசாரமடை 
ந்தது. விராயகத்தின் முகம் பயங்காமாய்விட்டது. சண்கள் 

விழித்தபடியேயிருந்தனு: தன்தலையைக்ை கயால் .தேய்த் 

அஃகொண்டிருந்தார். அவர் அடைர்த அலங்கோல த்தை 

என்னசொல்வது? ஏதோ அஆபத்தானகுரலைச் சேட்டு 

ஈடுங்குவது போலிருந்தது:
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அக்குரஅண்டாயிற்று. இடீசென ஒரு தசையுன்டா 

யிற்று, 

பெரிய யிரும்புப்பெட்டியின் உளளிருர்து யாரோ 
அதை அடித்துக்கொண்டிருக்கும் சப்தமுண்டாயித்று 

யாருமில்லையா? உதவிசெய்வாரில்லையா என்ற குரல் கேட் 

டத, சற்று கோத்திற்கெல்லாம் மெலிந்து மெலிர்சு 
அடல்கிப்போயிந்று, 

விநாயகம் மெய்மறர் துவிட்டான், 

இறந்தவர் பேசுகிறார், ௮வர்பேசுகருர், சான் உள்ள 
ச் சொல்லிலிிறேன். கானே அவனசச் கொள்றேன், 
அவர் ௮ப்பெட்டியண்டை நின்றுகொண்டிருந்தபோது ௮வ 

ரை அதில்பிடித்தடைத்தேன்;. கதவைச்சாத்தினேன். பூட் 

டினேன். நானே சொன்றேன். என்னைச்செய்யத் தாண்டின 
அ அவள், ௮வள் அவரைப் பணத்துக்காகவே CsA ssrert 

வஞ்சக: மாபாதடி, அவர் இறந்தபின் என்னை சாயகஞுை 

வைத்துக்கெள்வதாகச் சொல்லி என்னை ஏமாற்றினாள், 

என்று கதரிக்கொண்டு தேம்பித்தேம்பிச் சொன்னான். 

உடனே கதவுஇிறர்தது. ௮ தீதுடன் விராயசம்நிறு,தீதி 

னார். ருக்மணி உச்ரொவேசத்துடன் உட்பிரவேடுத்தாள், 

அவள் கண்களில் நெருப்புப் பொதிகள் சிதறின, 

“பொய்யா | பேடி, | பேடிப்பதசே | என்ராயகனைக் 

கொன்றதற்காக .ரீ தூக்குப்போடப்பட்டு உயிரிழப்பாய், 

எனக்கென்ன த்திற்கு: "என்று அலறினாள். ௮வள் குரலைக் 

கண்டு இரக்ஷியோ என்று கலங்கினார் பவாரந்தரும். 

விநாயகரும் சாமானிய? (என்ன ரீ ஏன்ளைச் செய் 

பும்படி அரிசம் செய்யவில்லையா? ''ஏன்ருர்,



22. .  பவாரந்தரின் அபூர்வ :சாமாத்தியங்கள், 

... *பாரைப்பார்த்தென்ன கொல்ஒராய். பழிபாதகா, கொ 

லைபாதகா? "என்றாள்: 

ஈுவரைக் கொன்றொழித்தால் என்னை காயகனாகக் 

கொள்வதாக நீஸத்தியமாய் சொல்லவில்லையா: சண்டாளி 

வ்ஞ்சகி ! நீலி? 

"என்ன ! நான் உன்னை நாயகனாகக்கொள்வது?உன்சு ர் 

தர த்கைக்கண்டு மகழ்ந்தா. உன் ஆஸ்தியைக்சண்டு மோடத் 

தா? மதிகெட்டமோழியே, ஏன் பிதற்.றுசருய்? 

இப்படிக் கேவலமாய் விநாயகரை ருக்மணி பேசினது 

அவர் மனதைபபுண்ணாக்க விட்டது. 

“நான் போடுறது நிச்சயம். உன்னை இலேடில் விடுவ 
( தில்லை”! 

“உன்னால் என்னசெய்ய முடியுபென்று நினைக்கிறாய்? 

என்ன சாட்டுயம் உனக் இருக்கிறது? நீதான் கொலைபாத்கன் 

உன் பொய்யை யாரும் மதியார்கள். சட்ட முமில்லை. பயித் 

தியம்பிடித்தவனே”” என்று ஏச நகைத்தாள், *மகாநிபுண 

ரான உமக்கும்தான் ஐயா! அந்தப் பெண்ணிருக்கிறாளே ௮ 

வளுக்கும் தான்: என்னை என்னவாவ2 செய்யசாட்சியுமிருக் 
றதா? ஐயா ! நீர் ௮வளை தாக்கவாவது வீக்கவாவது, நீக் 

கவாவது செய்யும். ௮தைப்பற்றி எனக்கென்ன! உயில் என் 

பேரிலிருக்கிறது. சகலசொத்தும் என்னுடையது. "என் 

| Marts 

இதைக்கேட்டதும் விமாயகர் மனதாரநகைத்து! | 

“அடிசஇகாரி| என்னைக் கெடுக்கநினைத்த நீயும் கெடுத் 

அிச்சொண்டாய், உயிலிலென்ன எழுதிபிருக்ெத? எனக்கு
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சட்டம் தெரியும், ௮த எழுஇயிருச்கும் கடி தத்தின் விலை 

கூடப்பெறுமான தல்ல.” 

தான் ஏமாற்ரப்பட்டதை உணர்ர்ததும் ருக்மணி ஆ 

வேசங்கொண்ட புலிபோல் குதித்தாள், 

என்னையா? உயில்பாரயோஜனமில்லையா” ””எனருள: 

“இல்லை”? மென்றார் பவாகக்கரும் 

புல்போல் க$$இம்கொண்டு ஜிகாயசன்மேல் பாயக் 

து அவனை இரண்டுகுத்தில் ஈமனுலகு தான் வரப்போகிற 

மைக் கெரிவிர்க அனுப்பினாள் : பவாரந்தர் மன இடஞ்செய் 

அகசொண்டுதூர்க எரரமுன், தானே குத்திக்கொண்டு ௮வன் 

பக்கமே வீழ்க துயிரி றந்தாள், 

இதகற்குளளாக Oe rips ந் தரமும் வநத 

கதவையிடிக்தான். பன்னை நீ அழைச்சீராபே! இதோ 

வர்தேன்'' என்றான்; ன கு 

உள்வர்சதும் 'இிென்ன!'என்று தஇரிந்திட்ு ஏறர்ச்சை 

யானான, 

பவரராககர் ௮வளை மூர்ச்சைரெளிவிர்சச் செய்தார். 

*இரகரியம் புலப்பட்டசா ?” என்றார், ஜனங்களும் சர்க் 
ச ௪ [ஆ *. e . e உ 8 6 

GA உச்தியோசள்தாசளும் Fo (9 GOT F ay * ஒவ்வொருவரும் 

கொலைரண்௫ பிடிர்கப் பட்ட விதத்சைர் கண்டு 2 ச்சரியப் 

பட்டாள். 

ஜயலட்சமி;:-. எனக்கு கொலைபாசசி அ௮வளென்று 

தெரியும் ௮ட்பொழுதே! அ௮ர்சோபாஉம் வீராயகமர்பார.!?” 

சோமகக்தரம்:-- அவன் கான் ஈன்றிகெட்டாரி dy A 

னுக்குவேண்டி யதோ ] வன்ருன்;



24 பலா£ர்சரின் அ௮பூர்ல சாமர த்தியங்கள், 

ஜபலட்சுமி;:-... ஐயா | எ்கருக்து ' அச்குசதுண்டா 
Sip sens இறந்தவரின் குரலென்.று நம்பும்படி ஏன்ன 
செய்தீர்? தயவு செய்து சொல்லவேண்டும் '' என்ருள். 

“முன்னிரவில். ரான்போனரொபை இரும்புப் பெட் 
டியில் வைச்துவிட்டேன்,ஒரு கம்பியால் தீகுந்த சமயந்தில் 
அதைப் பேசச்செய்ய வேண்டுமென்திருந்தேன். பேக் 
கொண்டிருக்கையில் ௮தைத்திருப்பினேன். இப்படி செய் 
வதால் உண்மை வெளிப்படலாமென்று ரான் நினைத்தது 
சரியாய் மேடிரதது”என்றார் பவாரந்தர், 

பவாரர்தர் சோமசுந்தர த்தை சகல சொத்துக்களையும் 
பார்த்துக்கொள்ள ஏற்படுத்திவிட்டார். அவர்கள் பவரரர் 
தை தகப்பனாராகவே பாலித்து இன்னும் ஈடந்து வரு 
இருர்கள், 

சேஷ



2. 

ரயில் கொலை: 
ரயில்வண்டியின் வேகம் மெல்ல மெல்ல குறைந்தது; 

தோலார்பேட்டை ஜங்கஷனில் வண்டி நின்றது, டி.க்கட்டுக 
ள, டி.க்கட்டுகள் ,எடுத்துக் கையில் வைத் துக்கொள்ளுக்கள். 
தயவு செய்து டிக்கட்டுகள் என்று டிக்கட் கலெக்ட்டர்கள் 

ஸ்டேஷன் பிளாட்பாரம் குறுக்கும் நெடுக்குமாய் தீவாமாய் 

ஒவ்வொரு அறையைத்திறந்து டிக்கட் சோதனைசெய்து 

மூடி.ப்பூட்டி விட்டு தங்கள் 2 வலையில் 'கவனமாயிருர்தார் 
கள், 

- டிக்கட்டுகள் தயவு செய்து ஐயா! (அந்தோ இறைவா 
இதென்ன காட்ச ! 

டி க்கட்கலெக்டர் அறைக் கதவைத் இறந்ததும் அவரி 

ன் சாதாரணக்குரல் கூக்குரலாய் மாறிவிட்டது. ஏனென் 

ருலோ, ஒரு மனிதன் உருண்டு செத்துக் இட ந்தான். 

கிஸ்ஸந்தேகமாய் இறர்தேடெந்தான். அ௮க்கோலத்தில் 

உயிரிருக்கும் உடல் இருக்காது. வெளிர்த்த முகத்தில் இர 

தீதக்கரைகளிருந்தன. டிச்சட்கலெக்டர் குனிந்து பார்த்த 

பொழுது மண்டை உடைபட்டுக்கிடந்த து; கண்டு இலடை 

ந்தார், வண்டியில் ச௫க்கமுடியாத அர்ராற்றமிருந்தது. 

இப்பரிதாபத்காட்சியும் தர்க்கந்தமும் அவருக்கு மய 

க்கத்தை உண்டாக்கியது. தனால் ௮வர் பொறுமையுள்ளவர் 

யுக்திசாலி. ௮வசரக்காரரல்ல: கதவைப் பூட்டிவிட்டு ஒரே 

ஐட்டமாய் ஸ்டேஷன் பாஸ்டரிடம் ஒடினார். வண்டி. மெது 
வாய் ஊர அரம்பித்தாயிற்.று, ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் உடனே 

பிளாட்பாரத்துக்கு துரிதமாய் வந்து சைகை செய்து வண் 
டியை நிறுத்தினா, 

4



26 பலரசத்தளின் ப ர்வ சாமர்த்தியககள், 

வண்டிய யிலிருர் 8 பிரய ரணிகள் இதற்குக் காரணக் தெ 
ரியாதவர்களா? பலமாதிரி சம்பாஷித்துக் கொண்டிருந்தா 
ர்கள். சில காலத்துக்கு: மூன் ரயிலில் ஒரு தொலை ஈடர்தே 
நிபதானது ஜனங்களின் மனதில் பீதியையுண்டாக்கியிரூர் 
த. இன்னும் மாறினபாடில்லை; 

எப்படியோமாயமாய் ஒரு வண்டியில் யாரோ சொலை 

யுண்டுடெக்கிரார்'' என்ற செய்திபரலிலிட்டது.: ஜனங்கள் 
கூட்டம் கூட்டமாய் மிக்க ஆவலுடன் கூடி.ஞர்கள்.' ஸ்டே 

ஆன் மாஸ்டர் வண்டியின் கதவின் குறுக்கே நின்று கொண் 

டே. எல்லோரையும் அப்புறம் விலக்கக் கொண்டி ருந்தார் 

“இ வரவர்கள் வண்டிக்குப் போங்கள். இடத்தில்உட்கா 

(ரூக்கள், இல்லையோ வண்டிபோய்விடும் இந்த வண்டியைப் 

பிரிச்து விட்டு வண்டியை விட்டுவி3ிரம்'' என்றுகூவி 
ஞா 

இருந்தாலும் ஜனங்கள் நெருங்கி நெருங்கி அந்த வண் 
டிக்குள் பாக்க அவல் காட்டினார்கள், ஸ்திரீகள் குழந்தை 

கள் கூட வண்டியினிடம் போனார்கள். ௮னேகரின் மேக்கு 

கள் கூட்டத்தில் கதவில் உறைந்து அமுங்கெ. கூட்டத்தி 

ல் ஈசுக்கப்பட்டுப் பலர் கூக்குரலிட்டார்கள்; 

திடசரீரியும், வாலிபரும், உயர்நீதவருமான ஒருவர் 

பக்கத்திலிருந்த வண்டியிலிருந்து சுருட்டுப் Gogg ar 

ண்டு வந்தார். அவரபார்வைக்கு த யோக்கிய முள்ளவர் போ 

லிருந்தார், ௮வர் மீசையும், ஒளிக்கும் கண்சஞும் எல்லோர் 

பரர்வையையும் கவர்ந்தன. அவர்க ட்டத்தில்கலக்காமல்தை 
யில் மூக்குக்கண்ணாடி பிடித்துக்கொண்டு ஸ்டேஷன் மாஸ்ட 

ரிடம் மெதுவாய் ஈடந்து சென்றார்,
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" *ஏன்னை பன்னிச்சவேண்டும்." என் நு பரியாதையாய்ச் 
சொல்லி, என் பெயர் மகாதேவன், ஒருவேளை என் சிறிய 
தீ*ப்பனாராயிருக்கலாம். ரான் பார்க்கட்டுமா!” என்று ஸ்டே 

ஷன மாஸ்டரைக் கேட்டார் ஸ்டேவூன் மாஸ்டர் உத்திரவு 

செய்ததும், போர்டா ஜனங்களை விலக்சவும் மகாதேவன் 

ஜன்னலண்டை போனார், 

பார்த்தார் அவ்வளவுதான். மூக்குர்சண்ணாடி ஈழுவிற் 

லு. முகத்தைச் இருப்பியதும். ௮வர் ரகம் வாட்டமாயிரு 

CaS. Hast ஒன்றும் பேசவேயில்லை, 

நான் சர்ேேசகத்ததுசரியாப் மடிந்தது. என் சிறியதசப் 
பனார்தான். நான் இங்கு தங்குகறேன். 

சற்றும் படபடப்பில்லாமல் பிளாட்பார த்திலிருர்,த 

ஒரு ஈசற் காலியில் உட்காரர்தார். வர் விரல்கள் விதிர் 
த்தன. சிகரட்டை எூித்து பற்றவைதக்தார். | 

பிரேத மிருந்த வண்டி. தொடரிலிருந்து பிரிக்கப்பெ 
pps வழிப்போக்கர்கள் வண்டி.பிலறி உட்கார்க்து வண் 

டி புறப்பட ரைமணிசாவகாசமாயிற்று: | 

டிரெயினுக்கு முன்பே வழிப்போக்கர்களின் பி.க்கட் 

ரெம்பர்கள் முதலிய குறிப்புகள் தர்தியில் சென்னைக்கு சொ 

ல்லப்பட்டன. போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்களில் பிரசித்தி பெற் 

ற இரண்டொருவரைத்தருவித்து எல்லோரையும் விசாரித் 

தார்கள் 

உயர்ந்து அழகாயிருர்த ஒரு ஸ்ரீதிஜோலார்பேட்டை 

ஜங்கவினில் ஜன்னலண்டை ஐடினவள தற்செயலாயேர 

ஈல்ல சமயத்திலோ ஸ்டேவனிலிருந்து வெளியேதிகிட் 

டாள்,



28 Lerche gipia enol ssw wear, 

டிரெயின் ஜோலார்பேட்டை விடு முன்னமேயே சென் 
னையிலிரூர்,த) ]ந கிமிஷங்களுக் குள்ளாக பவாரந்தா 
அடுத்த உசெயினில் இரந்த சேசுக்குப்புரப் படுகிறார்?! என்ற 

செப்திவற்தது. 

ஸ்டேலன் மாஸ்டர் பவாரந்சரைப் பற்றிக் கேள்விப் 

பட்ட இல்லை. மகாதேவன் கேள்விப்பட்டி ருக்கிறார். 

“கான் ஒரு முறைபார்த்திருக்கிறேன். எல்லாரும் குற் 

திங்கண்மபிடிப்பதில் மசாஞானென்டுருர்கள்,. ஆனாலோ 

எனக்கு பிரமாகமான மனிதனாகத்தோற்றவில்லை,, என்றார், 
ingen gay ear. 

'ஐயோபாவம் ! என்ன துக்ககாமான கொலை, என்றார் 

ஸ்டேஷன்மாஸ்டா; 

(உண்மைதான், மிகவும் விசனகரமானது,. என்னிடம் 

பக்ஷமாயிருந்த அவரிடம் மிகவும் ௮னுதாபப்பிகிறேன். 

ஆபினும் எனக்கு ஆறுதலிருக்கறதென்பதை கான் மறுதலிக் 

கமுடியாது. அவர் சகலத்தையும் எனக்கு விட்டுச் சென்றி 

ருக்கரா.""என்னான் பகாதேவன், 

விசனம் மனதார வில்லாதிருப்பதுற்றி ஸ்டேஷன் 
மாஸ்டர் மகாதேவனை ஏமெடுத்துப்பார்த்தார். இவர் தான் 
சிற்ரப்பனைக் சொன்றவனென்றறிந்து கொள்ள பவர்கந்த 

ரின் கூர்மையும் ஆராய்ச்சியுள்ளபார்லையும் ௮வ௫ியமில்லை, 

(என்ன விபாகூலம் : இற்றப்பனை நீர் கொன்றதாக சக் 

தேகமில்லை. ௮வர் இறக்ததால் உமக்கு மெத்தலாப மென்ப 
அபக்குத் தெரியும்.” 

“அது எனக்கு இலக்ஷயமில்லை ஜனங்கள் என்மீது 

ஆசங்கை கொள்வார்களாயில் தடையின்றிகொள்ளட்டம்
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பலாசகர்தர் வர்துவிட்டார், ௮வரும் இரண்டுபெயரும் 

DY. OTD. Ute வண்டிக் கதவைச் திறந்ததும் 

பவாகர்தர் தும்பினார். ் 

துாக்கர்கமான வாசனை வண்டி யிலிருந் துகுப்பென்று 

வெளி?யறிற்ற, 

ஐயோ டபாரம் இசென்ன? ஐயோ டபாரம் வாசனை, 

யென்ன” என்று பவாநந்தா சேட்டா 

மெலிர்த இிருதயத்துக்காக ௮வர் அடிக்கடி உபயோ 

£ப்பதுண்டு என்று உடனே மகாதேவன் சொன்னான்: என 

on Sour, Yaa வாசனை அவருக்குப்பிரியம், அவருக்கு சுரு 

ட்டுப் (பிடி. த்தலாகாது. அகையினால் சான் ரான் சனிவண் 

டிக்குப்போனேன். ”? 

பவாரர்தர் இசைக் கே காதவாபோலிருந்சார். ௮வர் 

கணணுடியையும் பலகைக்கதவுகளையும் உற்றப்பார்தீது 

சோதிக்துச் சொண்டிருர்கார். ஏசாவதகொன்றைக்சண்டால் 
குறிப்போன்றுஞ் செய்யாமல், அப்படியே சோ தி.த்துக்கொ 

ண்டி ருக்கார், 

வண்டியில் அறர்சவரின் பிர தம் கடந்தது, அவர்சலையில் 

கொர மான காயமிருந்தது. காயம் கூர்மையில்லாத ஏசேர் 

கருவியால் அடிபட்ட ரென்பது வி சி. மாயிருந்த து. முட்டை 

உடைபவதிபோல் மண்டையோுி உடைபட்டுமடெர்த து; 

'௮வர் வண்டியில் சனியே யிருர்தார் என்று சொன் 

otra am. >” , 

* இம் வேறொருவருமில்லை. ம வர்விழ்ர் துடப்பசைக் 

ஏன்று 
7 கண்ட டிக்கட் கலெக்டர் இதோ இருக்கிறா 

ஸ்டேவன்மாஸ்டர்;
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அர்த டிக்கட்கலெர்டர் நடிக் கொண்டு வந்தார் 
எனென்றால், அவருக்கு பவாகர்தரிடம்மிக்கயயம்,௮வர்கே 
ள்விகளின் அர்த்தம் என்னவோ” 

ஐயா ! நீர் பெஞ்சியின்8£ழ் பார்த்தோ 7! 

'அம்,ஐயா | வண்டியில் ஒரு எலிக்குஞ்சுகூடஇல்லை,” 

அப்புறக் கதவு சாற்றப் பெற்றிக்கது. இருஜன்னல்க 

ளும் திறர்திருர்தன. வண்டிவர்ததும். இவரைக் கதவண்டை 

இருர்சச்செய்தேன் எல்லாம் ௮ப்படியேயிருக்கின்றன ஏன் 

ரோ. ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் 

பவாரஈர்தர் கலையசைக்தார். சக்கழுடியாதி தூர்க்கந்த 

தடைப் பொறுத்துகொண்டு ௮வர் வண்டியை நுட்பமாய் 

சோ தித்தப்பார்த்தார், மூக்கை கைகுட்டையால் மூடிக் 
கொண்டார் தோல் சைப்பை ஒன்றித்தது. ஒருபுஸ்தகம் 

கவிழ்ந்து வீழ்ந்துடெந்தது, இவைகளையும் பிரே தத்தையும் 

தவிர வண்டியில் வேறொன்றும் காணோம். 

மிகவும் ப-்ஷமாய் பயங்கரமாய் விழித்திருந்த கண்க 

ளைமூடிவிட்டு பீரோ சத்தை ஆராய்ச்சி செய்ய நாம்பித்தார் 

சுயஈயமும் வீண் பெருமையுமுள்ள ஸ்டேஷன்மாஸ்டர் 

பவாஈந்தர் பேசாது தம் காரியத்தைப் பார்த்துக்கொண்டிரு 

ப்பைகண்டு சடக்க பு;டியவில் லை: 
அவர் மயக்சத்தாளோ பயத்தாலோ,ழேகிழுர்தபொழு 

அமண்டை உடைபட்டி ருக்கவேண்டும்என்று மகாதேவனிட 

ம்மெல்லச் சொன்னார். பவாஈந்தர் இதைக்கேட்டதும் ரண 

- காயத்தை அவர்களுக்குக் காட்டினார். 

௩ வீழ்ச்யொலுண்டானதல்ல, 'சரதாரண வதுவுள்ள 
மனிதன் அப்படி அடிக்கமுடியா௫, "யாராயிருந்தாலும் சரி, 

அடி. ஈராள் பலமோடுபட்ட அடி." என்றார் பலாரச்தா.



ரயில் கொலை, 31 

“அதெப்:டி? வண்டி காலியாயிருக்கத. அடிக்க ஒரு 

வருமில்லையே'? என்றார் மகாதேவன், 

பவா: பாரொென்றுதான் கான் கண்டிபிடிக்கவேண் 

Ou” | 

மகா:--தொந்தாலான புதர் இதைக்கண்டுபிடி ப்பதில் 

உமக்கு அதிஷ்டம் பலிப்புதாக'' 

பவா: “வர்தனமையா!'' 

மகாதேவன் சாதாரணமாய்ப் பேசினாராயிலும், அவர் 

குரலில் ௮வர் உள் ரர உணர்ச்சியை பவாரர்தர் mes 
art. 

சற்றுப்பொறுத்து, மகாதேவன் “கானும் ௮வரும்எப் 

பொழுதும் ரேசமாயிருந்தோம்'”என்றான். சோர்ந்தபார்வை 

அவர் முகத்திலிருந்து போய்முகம்மாறிவிட்டது, அவர் ஜ 

ன்னலிலிருர்து திரும்பி பிளாட் பாரத்தில் ஈடக்க அம்பி 

ச்கையில் ௮வர் மிக்க வீயாகூலமடைர்ததாக முகம் சாட்டி 

ற்று, | 
இக்குற்றத்தின்கோக்கம்வழிப்பறியல்ல.நஇிழவரின் பண 

ம்ஜோப்பிலிருர்கது. மோதிரம்கைவிரல்களிலிருர்சத, தங்க 
கைகெடியாாமும் இருந்தது, 

பவாகந்தர் தம் கவனத்தை கைகெடீயாத்தின் மேல் 
செலுத்தினார்.௮திருந்த ஜோப்பி பிசேதத்தின் கீழிருந்த து; 

ernst அதைப்பாக்க்க பிரேதத்தை இிருப்பவேண் 
டியிருக்தது. சைகடிய்சீரம் கரையில் பலமாய் பட்டிருக்கவே 

ண்டும், ஏனெனில் மெயின்ஸ்பிரிம் சன்னபின்னமாய் போ 

யிருந்தது. கடியாரம் நின்றிுர்தது. ஆனால் பலாஈர்தர் சமர
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-சரீசங்கள் இப்படி த்தானிரு£ஃ துமென்று விட்டுவிமிபவரல்ல, 

மறுபடியும் சற்று சோதித்து லிழ்ச்சியே மெயின்ஸ்பிரில்,, 
கை உடைச்சதென்றும் சடியாரம் நின்றசற்குக்காரணமென் ் 
௮ம் ஊர்ஜிதப்படுத்தி கொண்டார். 

1 என் ௮திஷ்டமே அதிஷ்டம்.” என்றார் ஸ்டேஷன் 
மாஸ்ட.ரைப்பார்த்து, 

உலாவி?கொண்டிருர்த மசாதேவன் பமர்மம்டை 
தீது விட்டதா? ''என்றான்: 

“ஒன்றா”? ௮னேகம் இங்கு சான் சண்டுபிடிக்கக் கூடிய 
தெல்லாம் கான் கண்டுபிடி த்சாயிற்று, ” என்று முகமலர்ச் 
சியோடு பவாரந்தர் சொன்னார். 

மரரசேவன்:.... 4 மரணவிசாரணை ௮வ௫ியபென்று எ 
ண்றைதிறோ: ஐபா! இவ்விஷயங்களில் கானோ ஒன்றுமறி. 
யாதவன் எங்கள் குழஇிம்பத்தில் இதற்கு, முன் கொலை 
நடந்ததே கிடையாது '? 

பூவ.;:--- சந்தே மென்ன? மாணவிசாரணை எங்கு 

நடக்கவேண்டுமென்கறீர்: சென்னையிலா:”?! 

மகா, சென்னையிலல்ல. கூடுமானால் அவரூரரகிய 

சேலத்தில் ஈடத்தகூடாதோ? ௮ வர்கர்மா திகாரியங்களுக்கு 
மிகவும்செள ஈரியமாயிருக்கும்; மேலும் இச்செய்தி பத்திரி 

கைகளுக்கு பரவக்கூடாசென்று மிகவும்வ லஓுடையலஞயி 

ருக்கிறேன் ” 

..... “முதில் எனக்கொரு தக்ஷேபமுமில்லை'' ஏன்றுசற் 
லி தாமதித்து பவாரத்தர் சொன்னார். : ஸ்டே.ஷன் மாஸ்ட 
ஸர கோக்க நீர் தனி வண்டியில் பிரேதத்தை அனுப்பி 

விடலாம், ப என்ரு,



ஸ்! ஷன் மாஸ்டர் தஜ்யசைத்தார், அப்படியே, செய் ' 

தறேன். சாட்சியம் சொல்ல கான் அவசியமென்று. நினைக்க 

றேள். ௮தற்குக்கூட தயாராயிருக்கிறேன்” 
   

“நிச்சயமாய் நிச்சயமாயா ? 11ஏன்றார் பவாரரீதர் ௮வ 

ருக்கு ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் ஒரு சாட்சியமும் சொல்லமு 

டியாதென்று தெரியும், ஆயினும் ௮வர் தாமதமின்.நிஒ த் 

துக்கொண்டது ஸ்டேஷன் மாஸ்டரை நெருங்கிய AG a 

இதனாகபாவிக்க வழிஏற்பட்டது, 

மகாதேவன்.  ஓயின் நாளை இரண்டுமணிக்கு ௮அசரி 

யா? ட 

பவா. ஈ ஏது? சரிப்படாது, கவனிக்கவேண்டிய சட 

ங்குகளிருக்கன்றன. நாம் மேஜிஸ்திரேட்டுக்குச் சொல்லி 

யலுப்ப வேண்டும், நாளையன்மைக்குமுடிக்கலாம்!” 

‘pen இனால் நிசம்பசரி நாளையன்றைக்கு காரியம் 

முடித்துவிடரான் ஆவலுடையவனாயிருக்கி றன். ' 

பவா." காரியம் முற்றிலும் முடிர்ு ஒழிந்துவிடாது 

நான் கொலைபாதகரை கண்டுபிடிக்கும் வரையிலும் காரியம் 

முடியாது, | 

மகா. நீரெப்பொழுதாவ.து கண்டுபிடித்தால்” . 

பவா, நரன் கண்டுபிடிப்பேனென்ற எண்ணமயிருக்கி 

ps. ப 

மகா, “*அதுகிரம்ப சரி இதன் மத்தியில் ராம் “போக 

லாமே” 

௮சைமணிக்குன்.' பவாநந்தரும், மகாதேவனும் சேல 

த்துக்குப்போகும் டிரெயினிலேநினார்கள்: மிராஸ்தார்பிோ 

தமும் டிரெயினில் கொண்டு போகப்பட்டது. ர க 

ந் ஓ
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மகாதேவன்சதா சுருட்டு பிடித்துக் கொண்டேயிருர் 

தான், ௮தி௮ச்சரியத்துடன் மாணசம்பவத்தை பற்றிப் பே 

சிக்கொண்டே வந்தான்; 

மகா. (உண்மையில் தற்கொலையாயிருக்காது ஞ் 

பவா. தற்சொலையல்ல வண்டியில் எவ்விதமான கருவி 

யும் காணோம். ௮டி. உடனே கொன்றுகிட்டது. இந்த அடி 

இிழவன் கைவிரிக்து ஒங்கி கையில் பளுவான சருவிபிடித் 

தடிச்தாலும்௮டிக்கமடியாத பலச்தவடி. கருமானின் சுத்தி 
யால் கருமானடி சீகால் இரந்த ௮டிபடும், இது தற்கொலையா?. 

மகாதேவா? 

பப்ப ள்டே ஷன். கரன் வண்டிக்காக தந்திகொடுத் 

திருக்கிறேன்."” | 

வண்டி. காத்துக்கொண்டு தயாராயிருந்தது, இருவ 

ரும் சேலம் பட்டணத்துக்குள் பிரவேடத்தார்கள். மகா 

தேவன் அ௮திவேகமாய குதிரையை ஓட்டினான். வண்டி. 

சேலக்தில் சேர்ர்தபொழுது மாலைக் காற்று சுகமாய் வீசக் 
கொண்டிருந்தது வழியிலிருந்த சோலைகள் ரம்மியமாயிருக் 

தன பவாரந்தர் செடி மாங்களைப் பார்த்து பேரானந்த 

மடைந்து கொண்டிருந்தார். மகாதேவனோ தான் வண்டி. 

ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதையாவது, தன்பக்கத்திலிருந்ததப் 

பறியும் இன்ஸ்பெஃடரையாவது, ௮ வர்கள் போய்க்கொண் 

டிருந்த பிரசேசத்தையாவது, தான் சம்பந்தப்பட்டுள்ள 

அசம்பாவிதமான கொலையையாவது கருதாதவனாய் சுருட் 

டுப்பிடித்துக் கொண்டேயிருந்தான், | 

அவர்கள் கால்மணீகேரம் ஒருகார்த்தையும் பேசாம 

லேயிருக்தார்கள். கால்மைல் தூரம் வந்தாயிருக்கும் பவா 
நந்தா பேசவாரம்பித்தார்.
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ப. நான் சென்னையில் சாளை யிருக்கவேண்டும்; முக் 

தியமானகாரியம். சாளையன்றைக்கு மரணவிசாரணைக்கு இங் 

Gus gr AVEC mor.” 

மகாதேவன் தலையசைத்தார். 

ப: எப்பொழுது ரயில் புறப்படுதிற து: ?' 

ம, *தாலையில் காபி சாப்பிட்டுவிட்டு காலைவண்டியில் 

போகலாம். இந்தவண்டியில்கான் இன்று கானும் சிற்றப்பா 

வும் போனோம். சென்னையிலிருந்து பாஸ்ட் டி.ரெயின் இங்கு 

இசவு 18மணிக்குவர்து சேருகிறது, மாணாவிசாரணை காலை 

யில் வைக துக்கொள்வோமா? '! 

ப, “அதுமிகவும் சரி” என்று சந்தோஷமாய் ஏதோ 

விருந்துக்கு நாளும் காலமும் குறித்ததுபோல் சம்மதித 

தச், 

சோட்வர்தது இரும்புகேட் வைத்தபங்களாதெரிர் 

தீது. வண்டியும் நின்றது, 
கேட்டிலிருந்த சேவகன் வண்டி. உட்செல்லமூடியிருக் 

தகதவைத்திறந்தான். பவாநந்தர் பங்களா காம்பவுண்டின் 

விசாலத்தையும், தோட்டச்சிறப்பையும் பார்த்து ௮ச்சரியப் 
பட்டார். மாமரங்கள் சோலை மிகவும் நேர்த்தியாயிருந்த்து. 

மான்களும் காய்களும் தடிவிளைபாடிச் கொண்டிருந்தன. 

மான்கள் மனிதசைப்பார்த்து பயந்து பது கடின குதிரை 

வண்டி. தோட்டத்தை யெல்லாம் தாண்டி பங்களா எதிரில் 

நின்றது. 
கொலைசெய்த இவர்கள் வந்து சேர்வதற்குமுன்னமே 

வந்.து சேர்ந்துவிட்டது. ஒவ்வொன்றும் நுக்கம் கொண் 

Lag போலிருந்தது. ஆட்களின் முகம் ஒளிறீங்கி வாட் 
டமாயிருந்தது: ஒருதடித்த மனிதனின் முகம் அக்சுசெய்தி 

யால் வெளிர்த்து ஓய்ந்இருர்த.து,
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இந்தமுகம் பவாரந்தருக்கு ஏதோஒன்றைக் -யொபகத் 

துக்குக் கொண்டுவர்தது, ௮தன்காரணம் அவருக்கு த்தெரி 

யும், தெரியவுமில்லை. ௮ந்த விழிப்புக்குக் காரணம் ஒருநொ 

டியில் ௮திர்து கொண்டார். ரயிலில் கொலையுண்டமனித 
னின் முகச்சாயலாயிருந்கது, மகாதேவன் பவாகரந்தர் பார்க் 

கும் கு.திப்பைக்கண்டு ஜய ராமன் குடும்பசதெமாப் ௮கேகவ 

ருஷங்களாக இக்குடும்பத்தில் சமையல் ETT CUI CHG go 

வருகிருன் : பழம்பெருச்சாளி எனக்கு ௮வளைப்பிடிக்கவில் 
லெட் 

பவாநந்தர் ஜயராமன் புதிய எஜமானைப்பார்த்து Bip 

கோக்காய்ப்பார்த்ததைக்கண்டு கொண்டார் இவர்களுக்குள் 

மனஸ்தாபமொன்று மில்லையென்று கண்டுகொண்டார். உட 

னேபவாநந்தர், 

“காலதாமத மிருக்குமெனின் ௮வருடன் ரான்சொஞ் 

சம் பேசவிரும்புகிறேன். '”என்றார், 

“ம*சோம் எதேஷ்டமாயிருக்கறெது. ஒருமணி கேரத்தி 

ல்சரப்பிடலாம்” 

பவாகர்தர் ஜயராமன் ஜாக்கிரதையாயும் விசனமாயு 
மிருக்கிறதைக் கண்டார். இவரின் ஆராயும் கண்களுக்கு 

இம்மனிதனிடம் விசனமும் கோபமுமாகிய இரு உணர்ச்? 

கள துவந்தித்துக்கொண்டி ருப்பது தெரிந்தது, ஜயராமன 

தன் உணர்ச்சியை வெளிக்காட்டிக் கொள்ளாத சுபாவ 

முடையவன்: ௮வன் தான் ௮னேககசாலம் கெழுங்கிப்பழ 

திய எஜமானனிறந்ததற்காக விசனப்பட்டானாயினும், ௮வ 

னிடம் விசனக்குறியொன்.றும் காட்டாமலிருச்தான். பவா 

ஈந்தரின் வத்பு௮ுத்தலை நிராகரிக்கும் சாமர்த்தியம். வாய்ந் 

தவர்கள் மிக்க Hila



ரெயில்கொலை, 91 

என் உட்காரலாமே!” என்று பவாரஈந்தர் ஜயராமனைப் 

பார்த்துச் சொன்னார். அவர்களிருவருமட்டு மிருக்கும்பொ 

முது பவாரநர்தர் “உம் எஜமானை கொலைசெய்தவராசென்று 

கண்டுபிடிப்பதில் கான் சவனமாயிருக்கிறே னென்ப.துஉம 

க்குத் தெரியுமா:” என்றார். 

ஜயராமன் உட்கார்ந்தானாயினும் ஒன்னும் பேசாமல் 

சும்மாவிருந்தான், பவாநர்தர் பொருமையுட ஸிருந்தார், 

கடைசியில் ஜயராமன், உம்முடையவேலை வுப்படியிரு 

க்கட்டும், ௮ர்தக்கொலை செய்தவன் சிக்கிக்கொள்ள மாட் 
டான், 79 

ப. உம்முடைய உசவிவேண்டும், நீர் உம் எஜமானிடம் 

மிக்க பக்ஷ்மூள்ளவார யிருர்திரென்பது சான் அறியாதத 

ல்ல. மேலும் உம்மால் கூடுமாயின் எனக்கு வேண்டிய உத 

விசெய்வீரென்றும் நான் ௮.றிவேன், 

ஜயராமன் வெறும் தலையைமட்டும் ௮சைத்தசன் 

வன் முகம் ஒன்றையும் காட்டவில்லை, 

ப. “எஜமான் இன்று சென்னையிலிருச்ச வேண்டுமெ 

ன்று ௮வரின் உத்தேசமல்லவா? ”! 

ஜ. ஐயா அதென்னவோ ௮,நியேன், அப்படி யிருச் 

தால் Gerais? 

. “எதற்காகப்போனார்: ?? 

ஜ. காபி சாப்பிடும்பொழுது ஒருகடிதம் வந்தத, HS 
யாரோ பெண்பிள்ளை எழுதியதபோலிருந்தது, yes யெ 
முத்தை ௮றியாதவர்போல் கத்தை உடைத்துப்பார்த் 

தார். மதல் வாக்ெயெமே௮வர் கவனத்தைக் கவர்ந்தது.௮வர் 
மேகம் மிகவும்சிவர்தது. படிக்கப்படிச்ச வெளிர்த்தது.. கண் 
களில் 8ீர்ததும்பிற்று, கையில் கடிதம் பிடித்தபடியே போ?



98 பவார் தரின் அபூர்வ சாமர்த்துயங்கள், 

ச்துக்கொண்டு சற்று உட்கார்ந்தார். பிறரு இர்மானத்திற்கு 

வர் தவர்போல் தோற்றிஞர், இழைவாகி என்று மகாதேவ 

னிடம் கொடுத்தார், 

மகாசேவன் சுபாவம் போல cy. 5005 மெதவாய் வர 

சித்தான், ௮தனால் ௮வன்மனப் கலற்கெதாககச் தோற்ற 

வில்லை. சற்றுப்பொறுத்து 

தாங்கள் சென்னைக்கு உடனே போகவேண்டியது 

தான் இதுதங்கள் கடமை” என்றான். 

இதைக்கேட்டதும் மிராசதாருக்குண்டான சந்தோஷ 
தீதுக் களவுகிடையானு, அவனை ழுது கட்டிக்கொண்டு 

“oe er Gum evar Cor அரிதரித. உன்மா திரி bu Tar oor gi 

யாருக்கிருக்கும்: நான் நினை த்ததுதிப்பொழுது சரியாயிற்று; 

இதனால் உனக்கு யாதொரு குறைவு வராமபட. பாத்துக் 

கொள்கிறேன்: நீ சொன்னதுசரி, %£ சொன்னதுசரி, உட 

னே புறப்படுகிறேன். ஜபராம் ரயிலுக்கு வண்டி. போடச் 

சொல்லெனருர். 
ப, யாரிடமிருஈது கடிதம்: 

ஐ. மகாதேவனிடம்சான் அறையை விபிகையில் ௮வர் 

௮ தை சோப்பில் போட்டு்கொண்டதைக் ஈண்டேன், 

ஜயராமனுக்கு மகாதேவனிடம் வெறுப்பென்பது விசி 

தீமாயிற்று. ௮வனுக்கு மகாதேவன் மீது சந்தேகம் என்று 

தெரிந்தது. 

| நான் காபி எடுத்து வர்தபொழுது மகாதேவன்மேஜை 

பண்டை நிற்பதை சான் பார்தேன், ௮வன் அங்கிருந்து 

மருர்.து வைக்கப் பட்டிருக்கும் ௮லமாராவிடம் போனான். 

அவர் சதாமருந்து வைத்துக்கொண்டி ருப்பார். அவருக்கு 

வைத்தியமும் தெரியும் . மகாதேவன் (PMs FH Hug 

நின்று கொண்டிருப்பதைப் பார்த்தேன்.



ரெயில்சொலை, 90 

சிக்கிரமாகட்டும். ஓயாரமா ரானே & up au ear ஏதோ 

ஈல்ல காலம் விஷயங்கள் சரியாகின்றன ஏன்னு; 

எஜமானன் அவ்வளவு சந்தோஷமா யிருந்ததை 

நான் பார்க்தேபில்லை. ஐது நிமிஷத்துக்கெல்லாம் வண் 

டியிலேரிக் சொண்டார். பாரசேவனும் கூடச் சென்றார், 

இது காரன் வன் எஜமானை கடையாகக்கண்டது தாணப் 

போகிறதில்லை இனி என்றதும் ஸ் உன் பேச முடியவில்லை. 

பவாநந்தா மமேறையை YT TI பார்த்தார், D/O 

ஜயராபனை மிக்க ௮னுசாப முடையவர்போல் பார்த்தார், 

இப்படிப் பார்ப்பரரல் ௮வ/ பிறரின் நஈம்பித்சையைக் கவா 

வது வாக்கம், பவாரற்தர் கொடுரமான கொலை. இதைச் 

செய்தவரைப் பிடி ப்பதில் உமக்கு இஷ்டம் தானே! 

பிடித்து தூக்கிடவேண்டும்'' என்று பட படத்து கோப 

மாய்ச் சொன்னான்: அவன குரலால் அவர் யார் மீது சக் 

ேகப் டடுரிரானென்பது தெரிந்தது, ௮வன் பவாரந்தர் 

தன்னை இவ்விகயக்தில் வற்புறுச்.அவாரென்.று கருதினான் 

போலும் அனால் சாவரரனமாப் பவாநந்தர் பேஜையை 

ோதனைசெய்து கொண்டி CBT DTM, 

சகலமும் ஒழுந்கிலிருர் சந கடி தங்கள் அடுக்கப்பட்டு 

அவைகளின் மேல் டாரர்தல் லைச்திநாகத. ஒரு கடிதக் 

கட்டு ௮வர் -வன,ரிதைக் சவரர்சது. பேஜையின் ஒரு பக் 

கத்தல் opis Mint 6. 2 Dow RT 389 OL 1 8 OO orb & 

துப் பார்ம்து, ஐயராபன வரும்படி. சைகை காட்டினார். 

ப. இந்த இரண்டை.க். கவிர வேறேகாகிக பளுசக்கள் 
99 எஜமானிட ழூ ண்டா 

ஜயராபனுச்கு இக sare திடுக்சென்,று Gute ge
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ஜூ ஐயா நீர் சேட்குமுன் சான் ௮தைச் சவனிக்ச 
வில்லை. எல்லாவற்றிலும் பெரிதான கருங்கல் குமிழ்வைச்த 

தொன்ிருந்த.து. 

சரி சரி-- என்று பவாரந்தர் சொல்லி, மருந்து பீரோ 

பக்கம் போனார்: அங்கும் எல்லாம் ஒழுங்காயிருந்தது. 

மிராஸ்தார் ஒவ்வொன்திலும் மிக்க ஜாக்கிரதையும் ஒழுங்கு 

மூடையவர், ஐடோபாரம் சீசாவின்சார்க் திறக்கப்பட்டு 

மூடப்பெற்றிருந்தது. €சாவில் மூன்றிலொரு பாகம் குறை 

AY in HBF, 
பவாநந்தர் அந்த சீசாவைச் இறந்து ஐ ஐயராமன் eps 

சண்டை கொண்டு டோனார். அவன் நெடியால் அம்பினான், 
ப. இதை முகர்ந்து மிராஸ்தார் ஏப்பொழுதாவ,த பார்ப் 

பதுண்டா? ” 

ஐ.  இடையவே௫டையாது. உடையவே இடையாது.' 

ப. 1* நிரம்ப சர்தோஷம். போதும் இனி உம்மை தொர் 

இரவு,செய்க இல்லை, ”! 
ஜ. * ஐயா! சாப்பாடு தயாராயிருக்கும் வாரும், 

சாப்பிடும் சமயத்தில் கொலையைப்பத்றிய பேச்சை 

ஒருவரும் பேசவில்லை. மகாதேவன் பார்வைக்கு எப்படி. 
யிருந்தாலும், உளஞூர உணர்ச்சி மிக்குள்ளவன். அவர் 

கொலை சம்பந்தமான பேச்சிலிருரது விலக்கிக்கொள்ள 
விருப்பழுடையவர் போலிருந்தார். இதை அறிந்த பவாநந் 

தீரும் ௮தைப் பற்றிப் பேசாமலிருர்தார்- 

மகாதேவன் எழுக்இருச்கு முன் பவாரந்தர் படுக்கை 

பை விட்டெழூர்து விட்டார். ஜயராபன் தயவால் டீபன் 

சாப்பிட்டு விட்டு வண்டியிலேறிக் கொண்டு ரயிலடிக்கு 

ஒன்றரை மணி சேரச்துக்கு முன்னமே போய் கிட்டார்.
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௮ங்கு காலத்தை வீணாக்கவில்லை. முதலில் ஸ்டேஷன் 

மாஸ்டரிடம் சற்று பேசிக்கொண்டி ருந்தார். அவர் ரயில் 

கார்டிடம் இவரைப் பற்.ரிச்சொல்லி வைத்தார். 

ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிடமிருந்து உத்திரவு வாங்கக் 

கொண்டு ரயில் லயினிலே ஈடந்து போனார். பவாகந்தர் 

மெதுவாய் பூமியைப்பார்த் துக் கொண்டேஈடர்து போனார் 

ஒரு மைல் தூரம் வரையிலும் ஒனறும் அகப்பட வில்லை. 

மற்றொரு சயிலோசமாய் திரும்பி வந்தார். பாதி தாரம் 

வருவதற்குள் தண்டவாளத்துக்குச் சமீபத்தில் காயிதத் 

துண்டுகள் கடந்தன. அவைகள் போடப்படும் பொழுது 

மழையடித்துக் கொண்டிருக்க வேண்டும். ஏனெனில் 

௮வைகள் ஓசே இடத்தில் கடந்தன. 

குனிந்து பவாநந்தர் அக்கடிதத் தண்டுகளை மிகவும் 

ஜாக்ரதையாய்ப் பொருக்கியெடுத்தார். ௮வர் விரல்கள் 
சண்கள் மிகவும் ௮னுபோகமுள்ளவைகளாகையால், வெகு 

சீக்கிரம் ௮வைகளை ஒன்று சேர்த்து வா௫ித்து விட்டார். 

10,12 வார்த்தைகள் படி தீதிருப்பார். ௮.து போதும் ௮வை 

களை மெல்ல எடுத்துத்துடைத்து கைக்குட்டையில் கட்டி 

ஜோப்பில் போட்டுக் கொண்டார். 

மெதுவாய் என அதிஷ்டம் என்மு ...'......2? கொண் 

டார். மற்றவைகள் பிடிப்பது சுலபம் தான் இருழமாறு அடிக் 

கப்பால்சிறிய Squirt ஐக்கண்டெடுத்தார். ஒருசீசா மரஉயை 

யும்கண்டார். 

பவாநந்தர் அம்மூடியை முகார்து டபாததார், அது 

ஐடோபாரம் வாசனை வீசியது. | 

பவாரநந்தரின் காரியம் ஏறக்குரை - 1 விட்டது 

விசையாய் ஸ்டேஷனுக்கு ஈடர்சார், ள் மெயில் பச்திரினசை 
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42, பவாசத்தரின் அபூர்வ சாமர்த்.தியங்கள். 

வாங்கிக்கொண்டு ரயிலேதி விட்டார், இராஜாீகவிஷ்யமான 

செய்திகளை படி.தது முடிக்கும் சமயத்தில் டி.செயினும் புறப் 

பட்டது. 

வர்தனமையா குட்மார்னிங், எல்லாம் சரி வருக்ேன் 
என்று பவாரர்தர் ஸ்டேஷன் மாஸ்டரிடம் உத்திரவு பெற் 
றுக் கொண்டார். சற்று தூரம் ஸ்டேஷன் மாஸ்டர் வண் 

டியுடன் ஓடி. வந்தா, 

பவாநர்தர் வண்டி புறப்பட்டதும் கையில் கடியா£த 

தை எடுத்து வைச் துக்கொண்டார். 95கிமிஷம் என்று கடி. 

யாரத்தை வைத்து விட்டு பத்திரிகையை படிக்க எடுத்துக் 

கொண்டார்.20 நிமிஷமானதும் பத்இரிகையை அப்புறம் 

வைத்து கடியாரத்தை எடுத்துக்கொண்டார். 

௮வர் கண்கள் கடியாரத்தையே உற்றுப் பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தன, 

“ஒன்று, இரண்டு மூன்று, காலு!” ப்வாரந்தர் இடச் 

தைவிட்டெழுர்து, செய்திக்கம்பியை இழுத்தார், வண்டி, 
மெல்ல மெல்ல நின்றது. 

பலாரந்தர் வண்டியைத் தஇிறர்து கொண்டு இறங்பெ 
தும், வண்டியிலுள்ள வர்களெல்லாம் ஜன்னல் வழியாக 

தலைகளை வெளியில் நீட்டி எட்டிப்பார்த்துக் தொண்டிரும் 

தார்கள், £ேிறங்கி கார்டுக்கு கைச்குட்டையை வீசீ சைகை 

செய்தார்; 

உடனே வண்டி மெதுவாய் சகரஆரம்பித்தது, ஒவ்வொ 

ருவரும் பவாஈர்சரையே பார்த்துக்கொண்டிருக்தார்கள்: 

வண்டி. ஒரு வட்டத்தைத் தாண்டிச் சென்றது. பிறகு 

பவாரந்தர் இடம்விட்டு ஈகர்ர்தார். அர்தப்பக்கத்தில்கானி
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ருக்கவேண்டும் என்று சொல்லிக்கொண்டு மெல்ல குனி 
ந்துபார்த்துக்கொண்டு சென்றார். 

இம்முறை ௮இகதாரம் போகவில்லை. ௮ந்தஇடத்தைக் 

குறிப்பாய் ௮றிர்துகொண்ு விட்டார். அவரிறங்னெ இட 

தீதுக்கு 50 அடி.க்குள்ளாக கடி.தபளுவைக் கண்டெடுத் 

srr 

'காரியமுடிர்தது. அந்தஸ்திரீயைக் கண்டு ௮வள 

என்னோடு அழைத்து வரவேண்டும்! என்றார், 

மற்றொரு பாஸ்ட் டிரெயின்வர்தது. இதற்காக பவா 

நந்தர் நாட்டுப்புறத்தான் போக்கு வண்டிக்குக் காத்தி 
ருப்பது போல் காத்திருந்தார், வண்டியும் நின்றது. 

ஏறிக்கொண்டு சேலத்துக்குத் திரும்பிலிட்டார். மாண 

விசாரணைக்கு ஒரு 'ஸ்திரியையும் அழைத்துவந்தார். 

அவள் மன வியாகூலத்தாலும், இராப்பகல் தூக்கமின்மை 

யாலும் தளர்ந்திருந்தாள, 

அவளின் வெளிர்த்த முகம் பார்ப்பதற்கு ரம்மியமா 
யிருந்தது, ௮வள் மகாதேவனைச்கண்டதும் பயத்தாலோ 

கோபத்தாலோ கறுத்தது. 

் பவரநந்தர் $முக்கெயெமான சாட்சி! என்,று சொன்னது 

தவிர வேறொன்றும் சொல்லவில்லை. 

மகாதேவன் எப்பொழுதும்போல கவலையற்திருர் 

தான். அவனைப் பார்த்தவர்கள் ௮வன்தன் சிறிய sions 

யின் மரண விசாரணை ஈடச்கப்போடுறதாக அவனுக்குத் 

தெரிர்ததாக ௮.தியார்கள், 

மகாதேவன் நிற்கும் நிலையை பவாரர்தர் பார்த்து 

அவர் மிசவும் உள்ளங்கனிவதாக அ௮.ிர்.துதொண்டார்,
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மகாதேவன் மரணவிசாரணைக்கு வேண்டிய ஏற்பாடுக 

ளைச் செய்வதில் மும்மரமாய் கவனத்தைச் செலுத்தினான். 
சென்னைப்பத்திரிகை இச்கேஸுக்காக ஒரு பிரதிநிதியை 

அலுப்பியிருந்தது. 

விசாரணை ஆரம்பமாயிற்று, பவாரந்தர் வரது சோர்த 

அ/ரைமணிக்குப்பின் ஜூரிகள் சத்தியம்செய்து அமர்ந்தார் 

கள்: சாகஷியம் ஆரம்பமாயிற்று: டிக்கட் கலெக்டர் பிரேத 

த்தைக் கண்டேனென்றார், டாச்டர் வாட்சன் காயத்தின் 

தன்மையைப் பற்றிச் சொன்னார். ஒவ்வொருவரும் தமக் 

குத் தெரிந்ததைச் சொன்னார்கள், 

டாக்டர் ஹட்சன் மாணம் மண்டை ஒடுடைந்ததா 

லிருக்கக்கூடுமென்ருர். காயம் பளுவான வஸ்துவால் ஒங்கி 

யடி.த்ததால் உண்டாயிருக்கலா மென்றார். அடியின் பலத் 

தைப்பற்றி வெருவாய்ச் சென்னார். மண்டையோட்டை 

முூட்டையைப்போலுடைக்க என்ன பலமாயிருக்க வேண் 

டுமென்றார். | 

ஜயரரமன் கடி.தீ.ம் வந்ததையும், எஜமான் உடனே பிர 

யாணமானதையும் பற்றிச் சொன்னான், 

இவைகளை யெல்லாம் ஒருவரும் கவனிக்கவில்லை. எல் 

லாரும் சென்னை இன்ஸ்பெக்டருக்காக வலா யிருந்தார் 

கள்; அவருக்கு ஏதோ clue திடைத்துவிட்....து என்று 

சொல்லிக்கொள்ளப்பட்டத. 

பவாரஈத்தர் சாட்டிப் பெட்டியிலேதியதும், மகாதேவ 

னும் அந்தஸ்திரீயும் அவரை 2ய குறிப்பாய்ப் பார்த்துக்கொ 

ண்டிருந்தார்கள், சென்னைப்பத்திரிகைப் பிரதிநிதி பென 

சிலைகூர் மைசெய்துகொண்டார்,



ஆரம்பத்தில் பவாநந்தரின் சாக்ஷியம் பிரமாதமான 

தொன்று மில்லாதிருந்தது, ரயில்லயினில் தாம்கண்டதை 

ஒவ்வொன்றாய் வெளியிட வெளியிட. வல் ௮தஇசமா 
யிற்று,கடி.தத். துண்டு கண்டெடுத்த வழியையும் «th seh 

க்கல் கண்ட விதத்தையும் சொன்னார். 

இதை விஸ்தரித்துச் சொன்னார், *இறந்தவரின் கைக 

டியாரம் எனக்கு அ௮வரிறர்சு நேரத்தையும், இடத்தையும் 

குறிப்பிட்டது. டிரெயின் மறுதாள் அந்த இடத்துக்கு 

அதே நிமிஷத்தில் வந்து சேர்ந்தது, நான் கீழிறங்கி நான் 

எதிர் பார்த்ததைக் கண்டெடுத்தேன், 

(௦0 பவாநந்தசே! இக்கடி தத். துணடுகள் இக்கே 

ஸுுக்கு எப்படி. சம்மர்தப்பட்டி ருக்கின்றன ? 

ப, மிராஸ்சாரை மாணச்துக்கிழுத்த கடிதத்தின் ண் 

டுகளிவை , சென்னையிலிருந்து இக்கடித மெழுதியவரை 

இங்கு ௮ழைத்துவர் இருக்கிறேன், 

உடனே எல்லோரும் ந்த ஸ்திரீயைப் பார்தார்கள், 

இவளோ தொலைகாரி ! 

ப. ஐயா! கடிதத்தை ரான் வாசித்துக் காட்டட்டுமா” 

௧- கூடுமானால் செய்யும்: 

ப. ஐயா! கான் இத்துண்டுகளை ஒன்றுசேோ ததுஒழுங்கு 

படுத்தி யிருக்கிறேன். கான்படித்தபின் ஜூரியிடம் தருக 

றேன். கடிதம் ஒருஸ்இரீயால் எழுதப்பெற்றது;பரிஷ்காசமா 

யிருக்கிறது. சுருக்கமானது, 

ஐயா! கான் கடிதம் எழுதுவதற்காக மன்னியும் தங் 

கள் புத்திரனுக்கு இது தெரியாது; ௮வர் மிகவும் ௮செள 

க்கெமாயிருக்கிறார: மரணம் சம்பவிக்குமோவென் சஞ்சு
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தேன்: சிலகாலம் பத்திரிகைகளுக்கு சமாசாரங்கள் எழுதி 
க்கொடுப்பதாஷ்சிடைப்பதைக்கொண்டுவோழ்ர்து வந்தோம்; 

HUT காயலாவாரய் மூன்றுவாரமாகிறது. அக்காலமுதல் 

நாங்கள் பட்டினிதான். நாங்கள் சேர்த்து வைத்ததெல் 

லாம் ௮வரின் அகாரத்துககாகவும், மருந்துக்காசவும் சில 

வழி துபோயிற்று. சாலும் குழந்தையும் சாப்பிடவேயில் 

லை... உமக்கு இரக்கமிருந்தால் உடனே வந்து தங்கள் மச 

ளைச்காப்பாற்றும்: அவர் தங்களுக்குப் கிரியமில்லாதிருக் 

தம் என்னைக்சல்யாணம் செய்து கொண்டதால் அவரை 

நிராகரித்து விட்டீர். நாங்கள் சம்பாதித்து சுகமே வாழலா 
மென்று மூட்டாளதனமாய் நினைத்துவிட்டோம். ௮ 

இப்பொழு தெரிந்தது. நாங்கள் தோற்றோம். ௮வரை 

தங்களிடம் ஒப்புவித்துவிடுறேன். நீரே ஜெயித்தவர் நீர் 
எங்களிடம் பரிதாபம் காட்டும். ரான் என் தமயனிடம் 

போப் விடுகிறேன், நான் இஷ்டப்பட்டாலன்றி தங்கள் 

மகளையும், பேரனையும் இனிப்பார்ப்பதில்லை என்று சத்தியம் 

செய்து தருிேேன். ௮வர்களைக்காப்பாற்றும். தெய்வத்து 

க்காசகவாவது உடனே புறப்படும். இல்லையோ என்னவோ 

தங்கள் மருமகள் ௮கலம் 

ஜூரிகள் கடிதத்தைப் பார்த் துச்கொண்டிருக்கையில் 
பவாரந்தர், ஐயா, ster விலாசத்தை பார்த்துக்கொண்டு 

அங்கேபோனேன்.. சினிவாசனுக்கு வேண்டிய சேளகரியக்க 

ளுக்கு ஏற்பாடுசெய்தேன். அவருக்கு தேகம் சற்று செள 
க்யெப்பட்டது. ௮௫லெ.த்தை இதற்காக ௮னுமதிமேல் ௮ழை 
தீ.துவந்தேன். சென்னையில் வக்8ல் கருஷ்ணசாமிஐயர் மி 
சாஸ்தார், சனிவாசன் கலியாணம் செய்துகொண்டபின் 
தீம் சொத்தை தம்பி மகனுக்கு உயில் எழுதிவிட்டதாகத்
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தெரிர்துக்கொண்டேன். அவ்வளவு சொத்தும் மகாதேவ 

னுக்குத் தான் மிராசுதார் சாலத்துக்குப்பின் போகும்; 

(00060, இதெல்லாம் சுவாரஸ்யமாயிருக்கறெது; 

(ஐயா) ஈம்விசாரணைக்கனுகுணமாவதெப்படி சொல்லும். 

பவா,---மன்னியுங்கள் விசாரணைக்கு முக் யமானது 

என்று பொறுமையாய்ச் சொன்னார். 

(010161: இரத அச்சரியகராமான மாணத்துக்குச் கர் 

ரணத்தை கண்டுவிட்டீசா. ? 

பவா:--தடையென்ன? மிகவும் சாதாணமானது 
மிராஸ்தார் உட்கார்ந்த வண்டியில் ஐடோபாசத்தை வீச 

னன்: Oss நாற்றம் பொருக்கமுடியாது, அவர் தலையை 

வெளியில்நீட்டிக்கொண்டிருக்தார். கெரலைபாதகன் அடுத்த 

வண்டிலிருர் து இந்தக் கடிதபளுக்கல்லை விட்டடித்தான், 

வண்டியின் மிகுந்த வேகமும் வீசின வேகமும் மண்டை 

யோட்டை உடைத்து விட்டது. 58 pat வண்டிபில் i 

ப்படியே வீழ்ர்துவிட்டார்.கல் தண்டவாளத் துக்குப் பக்க 

தீதில் வீழ்ர்துகடந்த.து, 

கரனரும் ஜூரியும் மிக்க ஆவலுடன் பவாசந்தனை 

ப்பார்த்தார்கள். ௮ச்சரிய மாணத்துக்கு அவர் சாதாரணமா 

ப் சொன்னகாரணம் அவர்களைப்பிர மிச்ச ச்செய்கது, 

சன்னெஞ்சனான மகாதேவனும் ஒரு மாதிரிமுகம்வா 
டினான். மிக்க ஆச்சரியமுடையவனாய் உட்கார்ந்த இடத்தி 

லிருர்து எழுந்தான். மெயமறர்து குறீச்சியில் வீழ்ந்தான், 
குதிச்சியும் ஒடி.ர்.தது எல்லாரும் வாய்பொத்தினவர்களர் 

யிருந்தார்கள். உணர்ச்சியால் காற்றும் பரபரவென்றடித் 

SB:



43 பவாரர்தரின் அபூர்வ சாமர்த்இயங்கள. 

பவாநந்தர் பேசாமல் நின்றார். சாரனர் வாய் குளறி 
பெருமூச்சுவிட்டார். அவரின் குரல் 19௩ & husky Hout 

கேட்டகேள்வி சுப்ரிதியானதல்ல. 
“பவாநந்தசே ! கொலைபாதகன் யாரென்று உமக்குத் 

தெரிர்ததா.!”? 

மகாதேவன் தலைகுனிர்து கொண்டுட்கார்ந்திருர்தான்; 

பவாநந்தர் சாவதானமாய் மெதுவாய் சச்தேகாஸ்பதமேயி 

ல்லையே என்று மகாதேவனைப்பாரத்தார்; 

எவ்விதத்திலாவது மிராஸ்கார் தம் ஏகபுத்இரனுடன் 
சமாதானமாய்ப் போகக்கூடாதபடி. தடுக்கவேண்டுமென்ற 

ரிறத்தையுள்ள மனிதனே கொலைபாதகன் Quer கடிக 

sosuyin, Squirts காகிதபளுக்கல்லையும் எடுத்தவன் அவ 

னே மிராஸ்தாரின் முன் வண்டியிலுட்கார்ஈ இருந்தவன்: 

் உடனே மகாதேவன் ஜோபியிலிருர்த கைத்துப்பாக் 

இயை எடுத்து பவாரந்தரைக் குதிப்பாயச் சுட்டான். 

மகாபுத்திசாலியாகய பவாஈந்தர் உடனே உட்கார்ந்தார்: 

குண்டு சுவரில் போய் அடித்தது. கொலைபாதகன் மறுப 

டியும் சுடவில்லை. ஐடவாரம்பித்தான், ஜனத்திரள், போல் 

அவசளைக்கண்டு நடுங்கி பயந்து விலசிக்கொண்டார்கள். ௮ 

வன்ஒி... மவகமாய்ப்போனான். எல்லாரும்௮வளனைப்பின்தொ. 

டரந்தார்கள். பவாரந்தர் சற்றும் மனஞ்சலியாது ௮ வனை 

த்தொடர்ந்துசென்றார். மகாதேவன் பலவாசல்களை தாண் 

DOPE *; ஒருகுதிகுதித்து ஒருவாயற்படியை தரண்டின 
தில் தலையிடித்து உடைந்து சில்லாபோயிற்று. அப்படியே 
அ.ம்மாவென்றுவிழுந்தான். சுட்டமுயலைப்போல்ுடி த்தோ 

பரு என்முன் கால்கைகள் ஈடுந்கெவானம் பாம்தித முக 

த்துடன் வினாத் தப்போனாள்-
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பவாரரந்தர் பக்கத்தில் வந்து நின்றபார்த்து “எல்லா 

ம்முடிந்தது, யமதாதர்கள் ௮வனை சிறைபிடித்துவிட்டா 

ர்கள் உங்களுக்கு வேலையில்லை என்று கான்ஸ்டேபிளப் 

பார்த்துச் சொன்னார்; 

ரயில்கோலை முற்றிற்று; 

CSRS? 
கல்பதக்கம். 

என்னகோபாலையரே! புரொப்ரைடாவாள்.௮சல்ரும் 

அப்ஸ்டரில்ஓ ழித்து விடவேண்டும். கீழிருக்கும் ௮ரைக்கு 

நீர்வாடகை கொடுத் தென்னை இருக்கச்சொன்னாலும் என் 
னால் இருக்கமுடியாது. “என்று மிட்டாதார் சோமஸ்கந்தர் 

ஒட்டலைய ரிடம் தடபுடலாய சொல்லிக்கொண்டிருக்தார், 

கோபாலையர் குட்டையாய்ப் பெருத்தமனிதன். முக்க 

யமாய் தொர்தி பிரமாதமாயிருக்கு மாகையால் ௮வசரவசர 

மாய்ப்பேச அ௮வரால்முடியாது. ௮வர் 'மிசவும் மரியாதை 

யுள்ள மனிதன். தம்மைத் தேடிவருகிறவர்களுக்கு எத்தனை 

அனுகூலங்கள் சகாயங்கள் வேண்டுமோ அவ்வளவையும் 

செய்வார். சோமஸ்கந்தரைப் பார்த்தால் பிரமாதமாஈவிருக் 

கும். நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் உடைமார்த்திக்கொண்டு நிற் 

பார், இலக்ஷண முடையவர் எத்தகைய மனிதராயிருக்தாலும் 

அவரின்19கேக;த்தை கொடி. நேரத்தில் சம்பாதித்துவிழிலார். 

இவர் தடபுடலைப் பார்க்கும் எவருமே இவர் 6 tare 

கர்ணனோ என்று நினை த்துவிவொர்கள். உண்மைழில் அவ 

ரளவு அ௮யோக்யெனும் ராணயமில்லாதவனும் இடையாது. 

அவனுக்குத் தெரியாத சூதாட்டம் இடையாது. பந்த 

யம்டையாது, இத்தகையு இடங்களில். -தட்டரயமாய் அவ 
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ரைப்பார்க்கலாம், லெசாலமாய் அவருக்கு சற்றேேகஷ்டகால 

மாயிருர்தது. அவரைப்பற்றிய ௮பவாதங்கள் பலபரவியி 

Hisar இதுகாரணக்கால் சூதாட்டத்தார் இவரைச்சேர்த் 

அக்கொள்வ தில்லை. 

கோபாலையா:-- என்னையா செய்வது? இது கிறிஸ்மஸ் 

காலமாதலால் ௮க்டோபர் ஈவம்பரிலேயே ரூழூகளை வாட 

கைக் கெடுத்துச்சொண்டு விட்டார்கள், ஏதாவதரை இருக் 

திறதா என்று நீரேபோய் பாரும்; இருர்கால் ஆக்ஷேபணை 

யேயில்லை, 

காச்து வரும் மாடியிலேதாவதொரு ரூம்கொடுமே 
ரூ ச ப 6 ச 99 
ஈழிருந்து வெர்த அவிர்தாபிற்று, 

நேற்று கேட்டிருக்கால் கொடுத்திருப்பேன். ஈம்மிட 

முள்ள O55 செள கரியமான eminem BRL Tt இராஜாம்பா 

ஞச்கு Grn gy சர்பானம் செய்சாயிற்றே! 

கும்பகோணத்திலல்லவா இராஜாம்பாளிருக்கிறாள். 

வருகிற திக்கட்டமுமை தான் பார்க்பேர் தாம்பம் இன்று 

வெள்ளிக்ழெமை” 

“அட்வான்ஸ் வாங்கியாயிற்ற. மூன்னொருமுறை இங் 

கேதானிறங்கியிருர்தாள், இந்தரூம் அவளுக்கு மிக்கதிரு 

ப்திகரமாயிருக்கிறதாம். என்ன சிலவானாலும் அதேரூம் 

"வேண்டுமென்று நேற்று சொல்லியனுப்பிவிட்பாள். இங்க 

என்று மெயிலில் வந்துவிடுவாள்." 

‘guar வரும் வரையிலும் சானிருக்கிறேன்: பிறகு 

வேறிடமோ அல்லது இதே இடமோ பார்த்துக் கொள்ளு 

தறேன். மேலும் ௮வளை எனக்கு ஈன்றாய்த் தெரியும். தங்க 

மானகுணமுடையவள். ஞாயிற்றுக்கிழமை காலி செய்துவி
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டுதிறேன். மூன்று நாள் வாடகையை ஈன் மொடுந்துவிடு 

திறன்,” 

கோபாலையர் சம்மதித்துவிட்டார், சோமஸ்கர்தர் ஒ 

ப்புக்கொண்ட ர். இந்த ரூம்ஈன்றாய் ஜோடிக்கப் பெற்றிு 

ந்தது” ஏவையெல்லாமவசியமோ ௮வவளவு மிருந்தன. 

இவரும் டம்பாசாரி, இரண்டும் மிகவும் ஓ த்திருந்தன* ரூமி 

லிருர் க ஒவ்வொரு வஸ்்.துவும் கண்ணைக் சுவரும்படியாயி 

ருந்தன. சாற்காலிகள் மேஜைகள் சோபாக்கள் விளக்கு 

ச௪ள் படங்கள், கண்ணாடிகள் ஒவ்வொன்றையும் சோமல் 

கந்தர் ஈன்றாய் அனுபவித்தார். நன்றாய்பார்த்துக்கொண் 
டார். மூன்று இனங்கள் மூன்று நிமிஷங்கள்போல் கழிந் 

தன. ஞாயிற்றுக்கிழமை சாயங்காலம் சோமஸ்கர்தர் காலி 

செய்துவிட்டார். 

இராஜாம்பாள் வசப்போடிறதைப்பழ் நிஒட்டலெல்லாம் 

பேச்சாயிருந்தது. அவளைப் பார்க்காதவர்கள் பார்க்க ஆவ 

லோடிருந்தார்கள். பார்த்தவர்கள் பார்த்து இருப்திகொள்ள 

வில்லை. ௮வள் வனகன்னிகைபோல் சிரிச்தமுகமும் கருத்த 

சோமமும், மடித்த உதடும், வாய்ர்திருந்தாள். ௮வள் ௮ழ 

கைக்கண்டு மயங்காச மானிடரில்லை, ௮வளுடைய புத்தி 

சா துரியமென்ன குறைந்ததா? ஈடி சாமர்த்தியம்தான் சாமா 

னியமானதா? பாட்டுகவனம் தாழ்ர்ததா? சகலமும் ௮வ 

ளிடம் பொருந்தி யிருந்தது. இதுகுறையென்று குறிப்பிக்க 
முூடியாமலிருந்தது, இவவளவில்லாமல் போனால் நாடக 

உலகத்தில் ௮வளுக்கிருக்கும் சர்த்திகாரணமென்ன? யாரு 

க்குத்தான் இராஜாம்பாளைத் தெரியாது? குழக்தைக்குக் 

கூடத்தெரியுமே: நாடகழூல்வல்லார் ௮வளின் சாமர்த்தி 

யத்துக்காக அவளைப் புகழ்ந்து போற்றுறொர்கள். ஜனங்
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கள் வாழ்த்தி வணங்குகருர்கள். அவள் நடிக்கும் சாடக 

சாலைகளில் எள்ளுப்போட்டால் எள்விழக்கூடாதபடி. கூட் 
டமிருக்கும். ஜனங்கள் தலையைத்தான் காணமுடியும், ௮வ 

ளிஷ்டப்பட்டபடி. ஜனங்களை ௮ழவோ ,ஈகைக்கவோ துக் 

திக்கஷவோ செய்துவிடுவாள். 

இத்தகையபுகழ்பெற்றவளை யார்தான் பார்க்க 'மனமுவ 

வாதார்? Far ger அழகைப்பற்றியும், சிலர் ௮வள்சாம 

ரீத்தியதைப் பற்றியும், சிலர் ௮வள் ௮டையைப்பற்றியும் 

சிலா ௮வள் நகைகளைப்பற்றியும் பேப் புசழ்ர்துகொண் 

டிருந்தார்கள். ௮வள் ஈகைகள் எல்லாம் ஈவரத்தினங்கள் 

பதிக்சப் பெற்றன: மற்றவர்களைப்போல் இவள் ௮வைகளை 

சிலசமயங்களில் மட்டும் போட்டுக்கொண்டு மற்றவேளைக 

ளில் பேழைபில்ப்பெய்து பாதுகாப்பதில்லை. எல்லாவற்றை 

யும் எப்பொழுதுமே போட்டுக்கொண்டிருப்பாள்; ௮வள் 

பொய்காணயங்களைக் கண்டதே இடையாது, இத்தகைய 

ஒருவளைக்கண்டு ஸ்திரீகளில் லர் பொறாமைகொள்வார் 

கள். சிலா புகழ்வார்கள், 

இக்தக் சல்பதக்கம் இவளுக்கும் இடைத்தவிதம் மிக 

வும் வினோதமானது. ஒருஜமீன்தார் இவள் சசாரத்தில் 

வேடந்தரித்து டி. த்ததைக்கண்டு ௮வள்மேல் அடங்காக்கா 
தல் கொண்டுவிட்டார், ௮வர் தம்காதலை இரகசியமாய் 

ஒன்றும் வைத்துக்கொள்ளவில்லை: புத்திசாலித்தனமாக 

நடர்துகொள்ளவில்லை, ௮வள் காடகமாடும் இடத்திற்கெ 

ல்லாம் இவரும் போய்க்கொண்டே யிருந்தார், தன்னைக் 

கலியாணம் செய்துகொண்டு தன்னுடனவந்து விடும்படி 

கேட்டுக்கொண்டார்.



கல்பதக்கம், 58 

ஜமீன்தாரின் மாமன், தாயார், கல்யாணத்துக்கு 5S 

ககுடும்பதில் பெண்பார்த்திருர்தார்கள், ௮வர்கள் இதைக்கே 

ட்டும் கண்டும் கோபங்கொண்டார்கள். இராஜாம்பாளும் 

மிகவும் ஈல்லதனமாய் ஈடர்து கொண்டாள். தனக்கு ௮வர் 

மேல் பிரியமில்லை யாதலால் கல்யாணத்தைப்பற்றிப் பேசு 

வதில் பயனில்லை யென்று சொல்லியனுப்பிவிட்டாள, 

ஜமீன் சன் தாயிடம்போய் இராஜாம்பாள் மீது 

நான்காதல் கொண்டேனென்றும், என் காதலை ௮வள் 

ஒத்துக்கொள்ளாது போனாளென்றும் சொல்லி வி௪ 

ஸப்பட்டான். அந்த அம்மாள் தனமகன் ஆசைகொளளும் 

படி. ௮ழகுவாய்ந்த ஸ்திரீ இரத்தினத்தைப் பார்க்க பாக்கி 

யம் வேண்டுமே யென்றே யிருந்தாள. 

கும்பகோணத்துக்கு ஒரு முறை அ௮ந்தம்மாள போ 

யிருந்த பொழுது இராஜாம்பாளைப் போயப்பா£த்தாள. 

௮ம்மா என்மகன் உன்னை கலியாணம் செய்துகொ 

ள்ளப்பிரியப்பட்டும் நீ அதற்கு சம்மதியாது போனது 

எனக்கு சந்தோலம், ஏனென்றால் நாங்கள் தலைமுறைத 

லைமுறையாக எங்கள் பந்துக்களிலேயே பெண் கொடுத் 

தும் வாங்கியும் வருவது வழக்கம்: நீ சம்மதித்திருப்பாயா 

இல்நாங்கள் ஏன்ன செய்யமுடியும்? நீ ஈடர் துகொண்டமாதி 

ரிஎனச்கு மிகவும் இருப்தியைக்கொடுத்திருக்கறது. உன் 

மேன்மையான குணத்திற்காக நான் உனக்கு எங்கள் குடு 

ம்பத்தில் நெடுநாளாக விருக்கும் கல்பதக்கத்தைத் தரு 

றேன், இதை மிகவும் ஜாக்காதையாய்க் காப்பாற்றவேண் 

டும், உன் செளந்தரியத்திற்கு ஈடானது இது. கான் ௮ணி 
ந்து கொண்டிருர் து பயனென்ன :!”? என்று சொல்லிக்கொ 

டுத் துவிட்டாள,
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இச்சமாசாரம் வெளியானது பலர் பல விதமாய்ச் 
சொல்லிக்கொண்டி ருர்தார்சள்: ஒரு கூத்தாடிப்பெண்பிள் 
சக்கு வம்சவம்சமாக இருந்து வந்த நகையைக்கொடுப்பார் 

களா ? இதென்ன அ௮விவேகம்”' என்.று பல பெரியகுடும்பத் 

தார்கள் சொல்லி விசனப்பட்டுக் கொண்டிருர்தார்கள்: 

.... இராஜாம்பாள் இதை எப்பொழுதும் ௮ணிர்து கொ 

ண்டேயிருப்பாள்: இதைப் பார்ப்பதற்காக இராஜாம்பாளை 

ப்பார்க்க பல ஸ்திரீகள் அடிக்கடி வருவார்கள், இவளும் 

வதை அவர்கள் பார்த்துக் களிச்க சந்தோஷமடைவாள் 

சென்னையில் வர்திறங்கெ காலையில் பலகைகள் ௮வ 

ளணிந்து கொண்டிருந்தாளேனும் ௮வைகளெல்லாம் சூரி 

யன் முன் பிரகாசிக்கும் ஈட்சத்இரங்கள் போல் இந்தப்பத 

க்சத்தின் முன் மங்கியிருந்தன. சகல ஜனங்களும் அதன் 

மேலே: கண்ணாயிருகந்தார்கள்; 

சோமஸ்கர்தனுக்குத் தெரியாதவர்களில்லை. தோட்டி 

முதல் தொண்டைமான் வரையிலும் சகலரையும் தெரியும், 
சோமஸ்கந்தர் இசாஜாம்பாளை திருச்சினாப்பள-ளியில் ௮ வ 

ளது பாட்டுக்கச்சேரியில் பார்த்து அவளுடன் பேசியிருக் 

இரு. இசாஜாம்பாள் ஒரு முறை கண்டிருந்தாலும் ௮வரை 

மறக்கமாட்டாள், சோமஸ்கந்தர் ௮திக தைரியமுள்ளவர். 

அவர் மனதில் எது தோன்றினாலும் ௮சைச் செய்துகிட் 
'டுத்தான் வேறு வேலையை சவனிப்பார். கையில் வெந்றி 

லைபாக்கு பிடித்து இராஜாம்பாளழறைக்குப் புறப்பட்டார்: 

இவர் போகும் மாதிரியையும் இருக்கும் மாதஇிரியையும் 
கண்டவர்கள் இவரை உட்பிரவேசிக்கத் தடைசெய்யாமலி 

ருந்தார்கள். இவரைக் கண்டதும் ௮வள் மரிபாதைசெ
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ய்து அழைத்தாள். பக்கத்திலமாந்து பதக்கத்தைப்பார்த்து 

ப்புகழ்ந்து புகழ்ந்து வாய்ஐய்ந்து நின்றார், 

இவ்வளவையும் கேட்டுக் கொண்டிருந்தவள் கடைசி 

யாக, “இத்தகைய பதக்கம் எங்காவது பார்த்திருக்கியா? 

என்று வினாவினாள், 

(ஜோதிமயமானது இதற்ணேயானதிதுதான், இதற் 

கு விலைமதிப்பு யார்கான போடுவார்கள் ் இருக்கட்டும் 

இது காணாமலாவது இருட்டாவது போய்விட்டால் என 

னசெய்வாய, '! 

௮1! அதென்ன? எப்படி. உயிர்போலல்லவாவிருக்கிற து? 

ஜாக்கிறதை ஜாடறதை யென்று காமிருந்தால் தான் பயமும் 

(திகம், என் தருகுசுரைஒன்றுகூட இதுவரைக்காணாமல் 

போனது கிடையாது. என் வேலைகாரியிடம் என் உயிசையே 

ஒப்புவித்திருக்கறேன். இதென்ன பிரமாதம் . இருட்டுப் 

போவதும் ஒழு விதத்தில் என்னைப்போன்றவர்களுக்கு ஈல் 

லது. ஈகைபோய்விட்டால் ௮னேக நாள்கள் பத்திரிகைக 

ளில் இத்திருட்டைப்பற்றிய பிரஸ்தாபமிருக்கும்- நாடகக் 

காரியாகிய எனக்கு இது ஒரு விசேஷ விளம்பரமல்லவா ? 

என் ஈகையைத்திருட ஒருவருமில்லை பென்.று விசனிக்கவு 

ம் செய்கேன். 

“ஈல்லசாலமிருக்கிற வரையில் யாதொரு குறைவும் 

உண்டாகாது. நீ விசனப்படுவதும் அச்சரியமாயிருக்கிறஅ 

மற்றைய காள் ஓட்டலில் தஇிருட்டுத்திருட்டு . என்ற 
பேச்சு பிரமாதமாயிருந்தது. இப்பதக்கமும் வேறு சில 

நசைகளும் இராஜாம்பாளுடையது திருட்டுப் போயிற்ழு. 

இத்திருட்டில் சோமல்கர்தர் டெயரும் வெளிவந்தது,
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காராயணசாமி ரவுண்ட் மேஜையண்டை போய சோ 

- மஸ்கந்தருக் கெதிரில் உட்கார்ந்து கொண்டார். சற்றுபேப 

ரைப்பார்ந்து விட்டு; 

மிக்க மரியாதையாய், ஐயா உம்மிடம் ஒருபாக்கு இரு 

க்குமா? என்டு. 

இல்லையே வாங்கி வரசசொல்லுகிறேன்”” எனமுர் 

சோமஸ்கந்தர் 

“சரி.உம்மிட தீதில் இரகசயமாய்ப்பேசகிரும்புகிறேன் , 

“மிக்க அவசரமா: 

“அம்-அவசியம்--இவர்களிருவரும் போகுமிடத்திற் 

தப் போம் au BDAC mir.” 

ஒரு ஸ்திரீ உ செல்ல தொடர எனக்குசந்தோலம் 
தாரன்” 

ors MUM lp Bw Ud கேலியா? இது சமயமில்லையென்பது 

இந்த ஸ்திரீ சொல்லப்புகும் விஷபத்தால் விளங்கும். ? 

அம்மணி இருட்டைப்பற்றிச் சொன்னாள். சோமஸ்கர் 

தர் கவனமாய்க் கேட்டுக்கொண்டிருர் தார். Hat, pangs 

க்கேட்டபிறகு விசனமுள்ள வரரகவாவது, பயர்த வராக 

வாவது கோற்றவில்லை , | 

இதுபிரமா தமானது பதக்கத்திலிருந்த நடு வைரக்கல் 

Sa) போதுமே என்னவிசேஷமான ௮! *? 

.... நாராயணசாமி. வந்து செத்தார், “இத்திருட்டுப் போ 

வதற்கு முன் நீர் அந்த அறையிலிருந்து வந்ததை அம்மணி 

'பார்த்தாளாமே! அதுண்மையா? என்று கேட்டார். 

\
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சோ:--௮ம் மெத்தைப் படியில் இருவரும்சக்தித்தோம் 

உடனசளே சான்பிசகாய் அந்த ரூமுக்குப் போயிருச்சு, தாகச் 

சொன்னேன், ! 

நா: - ஏனம்மா! இதை br சொல்லவில்லையே. - 

௮ம்: -அவர்சொன்னதுஎனக்கு விளங்களில்லை 

சோ.--௩ான்' சொல்வது கோபாலையருக்குத் தெரி 

யும் இர்த ரூமில்கான் சல தினங்கள் இவர்ஈள் வருமன் இரு 

நீதேன். நான் வந்து கொண்டிருக்கும் பொழுது எப்பொழு 

தும் போல என்கால் அந்த ரூமுக்குப்போனது, ”' 

நாரா: கதவு பூட்டப்பட்டிருக் ததா, 

கோ:--மன்னிக்கவேண்டும், திற் இருர்ததைப் பாச 

தேன். ப 

காரா: ஏனம்மா !: நீர் ரூமைப் பூட்டி விட்டுப் போகளி 

ல்லையா; 2 

௮ம்:--நரன் பூட்டினயொபகம் தானிருக்கிறது. . 

சோ: எதோ. இயாபகமறதியாய்ச். சொல்லுகிறாய்; 

ரான் போகையில் தறர்திருப்பதைப்பார்த்தேன். நான் 

ஏதோயோத்துக் கொண்டே .கதவுகைப்பிடியைத்திருப்பி 

னேன். புடவை முதலான துகள் என்கண்களில்பட்ட. தும் 
இது ஈம்முடையளும் ௮ல்ல என்ற கியாபகம் வந்தது. .. 

நாரா: -ரூமிலில்லா இருந்தத எத்தனை காலமிருக்கும். 

அம்: இப்படிபோனேன்். இப்படி வர்.த. விட்டேன். 

நீர் தான் காலம் சொல்லவேண்டும். 

நாரா: இதற்குள் இருடன் இருடமுடியாது, நாராய 

ணசாமி: சோமஸ்கர்தரிடம் ' மிகவும் : மரியசதையாய் அத 

pou பிது ரீர்எங்குபேகனீகி 21 என்று கேட்டார்,
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சோ:-ரேராய் இக்கேயே வரந்துட்கார்ர்தேன். 

காரா; ஐயா | இனி இவவிஷயத்தைப் ' பற்றி உமக்கு 

தொர்தரவு கொடுக்க வேண்டி.யஇல்லை யென்று நினைக்க 
றேன்; 

சோ:---௮ தென்ன அப்படி சொன்னீச் 2 இது மக்கி 

யமான விலயம், இருட்டுப்போன சொத்துக்கள் விலைமதி 
ப்புக் கடங்காதன. அவைகள் காணாமற்போவதற்கு சற்று 
மூன் சான ரூமிலிருர்தது என்துர்ப்பாக்கெயட்தான். என் 

பேரில் சந்தேகமிருக்கா தென்பது எனக்கு உறுதி, இந்த 

விஷ்யத்தைப்பற்றி நீர் விசாரிக்கு முன் நீர் என்னை சோத 

னைசெய்.து விடும், 

கோபாலய்யர் ௮து கூடாதெனமுர், 

நாசா :--௮வர் சொல்வது சரி, அப்படி செய்வது 

மாமூலிலிருர்து வருகிறது, 

கோபாலய்யர் | நீரும் இந்த ஸ்ரீயும் போங்கள் சான் 
வருகிறேன், 

சோமஸ்கந்தர் சோதிக்கப்பட்டார். அவரிடம் ஒன்று 
மசப்படவில்லை. ஒட்டல் வேலைக்காரர்களின் சாட்சிய த் 
தால் இவர் ஈசைகளை எக்கும் கொண்டுபோயிருக்கமுடியா 
தென்று தெரிந்தது. அவர்கநேராய் நிமாலுக்கு வதா. ௮௪ 

க7ல(30தல் ஈ2ரரயண சாமி வரும் வரையிலும்எங்கும்ஈகரவி . 
ல்லை, 

சொக்காயிலிருர் து ஒரு கடிதத்தை எடுத்து கவரில் 

போட்டு தபாலுக்கு ளிடம் கொடுத்தனலுப்பினார். ௮ந்த w 

ள் அதிலொன்றுமில்லை யென்பதைப்பற்றி உறுதியாய்ச் 
சொன்னான்.
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நகைகளை எடுத்து ஜன்னல் வழியாய் ஒரு உளவாளிட 
ம் போட்டிருக்கலாமோ : ஏது ஒரு போலிஸ்காரன் பாரா 
செய் துகொண்டிருந்தான். ௮வன் ௮ரைமணிகேரத்துககுள் 
ஒருவரும் போகவில்லை, தானிருக்கும் பொழுது ஒன்றும் 
$ீழெதியப்படவில்லை யென்று சொன்னான், 

நாராயணசாமி துரிதமா யும் சாதுரியமாயும் விசாரலோ 

யை முடி.க்தான். ஓட்டலிலுள்ள மற்றவர்கள் இத்திருட்டை . 

ப்பற்றி ஒன்றும் சொல்லர்ஈூ.ட வில்லை. 

இராஜாம்பாள் எநங்கோ வெளியில் போயிருர்தவள் 

திரும்பினாள்; ௮வள ௮ம்மணியைச் கூப்பிடவேயில்லை. 

கோபாலயயர் இராஜாம்பாளிடம் வாடின முகத்துடன் 
போனார், 

₹ அம்மா ! ஒரு இறிய இரக$ூயம் ”! என்ருர், 

அவள் யுக்தியால் ஈடர்ததை எப்படியோ அறிந்து 

கொண்டு என்ன? ஈகைகள் திருட்ட்ப்போயினவோ? 

என்றாள். \ 

Carurawut gees nbn gmFs srt, Por we 

பேசவில்லை, மன சென்ரார். இராஜாம்பாளும் பின்தொடர 

தாள GD 1 அறைக்குள் பிரவேசித்தார்கள்- 

நாராயணசாமி மிக்க இருப்தியாய அமைதியுடன் உட் 

காரர் திருந்தார். சோமல்கந்தர் ச ரையைப்பார்த்துக்கொ 

ண்டிருந்தார். அம்மணி கண்ணீர் வடி த்தூக்கொண்டு விம்மி 

விம்மி ௮ழுதுக்கொண்டும், முகத்தில் சைவைச்துக்சொண் 

டு நின்றுகொண்டிருர்தாள;
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ச 

இராஜாம்பாள் ௮ம்மணியிடம் பொய் அவளை தைரிய 

ப்படுத்தினை. 4 ஏன் அழுகருய் 2? நம் சொத்து எங்கும் 

பேர்காது என்றாள். 

அம்மணி மறுபடியும் அதிகமாய் அழவாரம்பித்தாள்: 

திரும்பின தும் நாராயணசாமியின்கண்களமாறிமா றி பெண் 

மேலும் Soo Ci gun விழுவதைச்கணடதும், கோபத்துடன் 

% B) an en 4 Yon 5 இருடினது அம்மணி என்று யாராவது, 

சொன்னார்களோ? ்” என்றாள். 

௮/ம்மணிமேல் இிராஜாம்பாள் மீதுள்ள விருப்பதால் 

அவள் ஈகை போனதையும் மறர் துவிட்டாள், ௮வள நின்ற 

மாதிரி மிக்க Ge snr ud aya gg 

௮ வள் சண்கள ஜ்வலித்தன. இசைக் கண்டதும்கோ 

பாலையர் மெதுவாக அப்புறம் போனார். இவரும் நாராய 

ணசாமியும் இர்தஸ் திரீயைப்பார்த் துப் பே௫க் கொண்டிருக் 

தார்கள். காராயணசாமி உட்கார்ர்தகமாதிரியே உற்றுப்பாரர் 

த்துக் கொண்டிருர்சார். 

மெதுவாய், £இவள் சொல்வதைக் கேளுங்கள்”! என்று 

நாராயணசாமி சொன்னார், 

சரி” என்று அவரிடமிருந்து திரும்பி அம்மணியை 

மறுபடியும் தைரியப்படுத்தக்கொண்டு, அம்மணி ! கண்ம 

ணி | என்ன ஈடர்ததம்மா”” என்றாள், 

அம்மணி கண்ணைத்துடைத்துசக் கொண்டு தெரிந்த 

தை முழுதுகொண்டே சொன்னாள். 

. இரா; அம்மா நீ கதவு சாத்தினது நிச்சயம்தானா?
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சென்னி” ்் 
Hib: — Up sae உருதியாய்த்தானிருந்தேன்: சந்தே 

கமாயிருக்க ௮: நான் பூட்டியிருக்தால் அவர் எப்படி, 
உள்ளே போகமுடியும், ? 

இசா. உன்பேரில் தீப்பிதமொன்றுமில்லை, ஆகையா 

ல் நீ அழவேண்டாம், எல்லாம்சரியாய் விடும் என்று என 

& (HH தோன்றுகிறது. அ௮ர்ந்கைகளெல்லாம் இடைத்துலி 

டும். ரீ தைரியமாயிரு. 

சோம ;--(மிகவும் இவிரமாய்) அப்படியே திடைத்து 

விடவேண்டுமென்.று பிரரர்த்திக்கிறேன். அது சடைப்பத 

ற்கு ரானொரு கைகொடுக்கறேன். பார்க்கலாம். 

இசா: உமக்கு கான் இகற்கு என்ன கைம்மாறுதர 

ப்போடி2றன் நானெப்படி ஒருகை கொடுப்பேன்? ௮னேக 

வர் சனமையா, ் 

சோம;:--எனக்கு வர்தனம் செலுச்தவேண்டாம். உன 

க்காக ௮வவளவல்ல: எனக்காகவே இர்தக்காரியுத்தில் கல 

ந்திருப்பது எனக்கு மிகவும் வெறுப்பாயிருக்கிற து: | 

இரா :--இதில் நீிெங்கே சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறீர்?. 

சோ: உலகமென்ன சொல்லும்? கானோ ஏழை, 

இதுவரையிலும் என்னை திருடனாக ஒருவரும் கருதவில்லை. 

சாட்சியத்தில் என்னை சம்பந்தப்படுத்தி யிருக்கிறதல்ல 
வா?” 

என்ற. ஒன்றையும் மறைக்காமலும் மிகைபடுத்தி கூறு 

மலும் சொன்னார், 

நாரா.--இவர் நதையை யெடுத்திருப்பது , அசம்பா 

விதமானது ௮ சாத்தியமான காரியம். 

இரா: *ரீர்சொல்லி ௮௮ எனக்குத் தெரியவேண்டிய 

இல்லை' என்று கடூரமாய்ச் சொன் ள். 
>
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௮ வளுக்கு நாராயணசாமியைப் பிடிக்கவில்லை. இதை 

நாராயணசாமி அ௮.றிர்துகொள்ளக் கூடவில்லை, அவர் புரா 

ணத்தை சொல்லவாரம்பித்தார். 

“சோமஸ்தந்தரை அவர் .ரூமைகிட்டு வந்தமுதல் இது 

வரையில் கண்கொட்டாமல் பார்த்துக்கொண்டுதானிருக்கி 

றோம். ௮வரை சோதித்தும் பார்த்தோம். ௮வேரோ சோதி 

ச்துப்பார்க்கும்படி. கேட்டுக்கொண்டார். நகைகள் ஜன்னல் 

அல்லது கதவு மூலியமாய் வெளியேறி யிருக்கவேண்டும், 

போலிஸ்காரன் ஜன்னல்வழியாய் வரவில்லையென்கிறான். 

சோமஸ்கந்தர் கதவுவழியாப் அவைகள் வரவில்லையென் 

தரர் 

இசா:-இவ்வளவுதான்? ஈகைகளிழந்ததால் பயித்தி 

யம்பிடி த்துவிமிம்போ லிருக்கிறது. அவைகளை எப்படியா 

வது சம்பாஇத்துவிரிவேன், இதைப்பற்றி பத்திரிகைகளெ 

ல்லாம் எழுலும். இதொன்றும் வேண்டாம். ஈம்நால்வரைத் 

தீவிர இதார்களுக்கு இச்செய்தி தெரியவேண்டாம். இது 

ழூடியுமா: 

கோ ;--உங்களுக்கு இஷ்டமானால் அப்படியே என்று 

முணுமுணுத்தார். 
ராரா:--ஐயா! திருடனைக் கண்டுபிடிப்பது என்கடமை 

இரா:-- கூடுமானால் கண்டுபிடியும்: 1000 ரூ இனாம் 

தருகிறேன். உம்மை சும்மாயிருக்கச் சொல்லவில்லை, கான் 

விரும்புவதெல்லாம் சமாதானமாயும் நிதானமாயும் காரிய 

ங்களை ஈடத்தவேண்டு மென்பதே. வீண்காபராவால் என்ன 

பயன்: மெதுவாய்த் திருடனைப் பிடியும் 1000 ரூ தருகி 

றேன்.
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சாரா: திருடனையா, திருடியையா? 

இராஜாம்பாள் கோபத்துடன் விழித்தாள். அவள் 

கோபாவேசத்தை ஈடி.த்துக்காட்்வாளோ என்ற பயம் நீங் 

இற்று. கோபத்தை அ௮டக்கக்சொண்டாள். *ஈகைகண்டுபிடி. 

க்சப்படிம் வரையிலும் நீர் வீணான பீதியண்டாக்கக் 

கூடாது” எனருள்: ட 

நாரா: இிசலவு பெற்றுக்கொண்டு போய்லிட்டார், 

கோ;-- என்னைப்பற்றி யென்ன 2 எனக் கென்ன சம் 
பதம், 

இசா:--ஜனங்கள் என்ன வோசொல்லிக்கொண்டு போ 
கட்டிம். உமக்தென்ன? 

சோ:-கான் இதில் சம்பர்தப்படவில்லை யென்பது 8 

நம்புதிராயல்லவா? 

இரா;.தடையென்ன? ஒருவிஷயம் ஒருபகாரம் மட் 

டும் நீர் செய்யவேண்டும் உடனே செய்யவேண்டும் உமக்கு 

நீலாம்பாளைத் தெரியுமோ யில்லையோ. 

சோ:-- ஏனக்கு நிரம்ப சரேதெமாயிற்றே; 

இசா: நிரம்பசரி. அவளை சான் ஒருவாரத்துக்கு 

முன் பார்த்தேன். ஈகைகளைப்பற்றியும் எதேச்சையாய் பேச 

க்சகொண்டிருந்தோம். திருட்டுக்கண்டு பிடிப்பதில் மகாநிபு 

ணன் என்௮ ஒரு பெயரை எழுதிக்கொடுத்தாள். ௮2 

நன்றாய் ' யொபகமிருக்கிறது. பவாரந்தர் 71, மலையப்பன் 

தெருவு; 
சோ. அவரைப்பார்த்துப்பின்?
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இரா:--௮வரை உடனே இங்கு ௮ழைத்துவாரும்: 

உம்மேல்சர்தேகமிருர்தால் உம்மை ௮னுப்புவேனா * ௨ம் 

சை கொண்டு ௨ம் கண்ணையே குத்திக்கொள்ளச் சொல் 

வேனா ? 

சோ:--உன பகஷச்தை என்றும் மறக்கமாட்டேன்: 

இதற்குபிரதிசெய்ய எக்காலமுடியுமோ?கான் இவர்சகைகளை 

யும்திருடனையும் கண்டுபிடித்துவிடுவார் என்று ஈம்புகிறேன். 

இசா:-௮வரை நேராக என்னழைக்குக் கூட்டிக்கொ 

ண்போரும்- 

இசாஜாம்பாளும் ௮ம்மணியும் போனார்கள். இராஜாம் 

பாள் ஸோபாவில் போய் உட்கார்ந்தாள், 

இது என்ன காட்சி? போலீஸ்இனிஸ்பெக்டர் பிரமாத 
மாக தன்னை நினைத்துக்கொண்டு நடிப்பதும் மீசாமஸ்கந்தர் 

தன்னைப்பற்றி சமுசயங்கொள்ளக்கூடாதென்று கேட்டுக் 

கொள்வதும் ஒட்டலையர் ஒட்டலைப்பற்றி முணுமுணுத்து 

க்கொண்டிருப்பதும் சரிசரி 11] என்று மனதார சிரித்துச்சி 

ரித்து ஒய்ந்தாள; 

௮ம்:-- அம்மா கல்கல்லான ஈசைகள் விலைமஇக்கக்கூ 

டாத ஈகைகள் !! 

சோ: அவைகள் திருட்டுப்போயிருப்பதாக எனக்கு 

த்தோற்றவிலலை, இதற்குப்பிற்காலத்தில் ஒரு வேளை விச 
னப்படுவேனே என்னவோ ? அவைகள் பொயேவிட்டன 
என்று எண்ணவேமபாட்டேன். ௮வைகள் கிடைத்து விடுமெ 

னே ற் நினை க்திே per. உனக்கென்னதோன்றுகி ற்து 0 

அம்மணி முகம்சவந்து குளதிக்கொண்டு அம்மா 

உங்களுக்குத்தான் ஈனருய்ச் தெரியும் என்றாள்ஃ
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இரா:-- எனக்சா ? உனக்குத்தெரிந்ததைவிட எனச்சா 

தெரியும் ரானே ௮தைத்திருடினேனென்றாு நினைக்கிறாய் ? 

உடனே அவளின் மூகம் மரறுதலடைந்தது. ரித் 

துக்கொண்டிருந்தவள் திடீரென விம்மிவிம்மி அழுதாள்: 
“அந்தோ என்ன ௮ழகான பதக்கம்: ௮தை எப்பொழுது 

காணப்போடிறேன், எப்பொழுதாவது காண்பேனா” என் 

முள். 

௮ம்மணி:-- ஏன்ன அம்மா இப்பொழுது சொன்னீர்க 

ளே: 

இசா;--நான் இப்பொழுது என்னமோ சொன்னேன், 

நீ ௮ழுகிருய் சிரிக்கிறாய் உன் இஷ்டம்போல் கான் ப்படி. 

செய்யப்படாதோ இருக்கட்டும் நீ ௮வ்வளவு அஜாக்ரதை 

யாய் இருர்திருக்கக்கூடாது(௮அம்மணி ஓலமிட்டு ழி ஆம் 

பித்தாள்.) ௮ழாதே அம்மா நீ ஒரு தப்பிதமும் செய்ய 
வில்லை. இழந்துபோன ஒருவஸ்துவை உத்தேசித்து அழுவ 

இல் பயனென்ன, மேலும் நாம் கவனிக்கவேண்டியவிஷயங் 

கள் பல இருக்கின்றன, காடகத்திற்குப் போய்ச் சேரவேண் 

டும் என்று பதக்கத்தை அணிக் துகொள்ளாமல் ஈடி.க்கவேண் 

டும். ஒருவிஷயம். இன்று ஜனங்கள் என்னைப் பார்க்கிருர் 

களாதான் ஈடி.க்றெதைப் பார்க்கிறார்களா அல்லது என்ஈகை 

யைப் பார்க்கிறார்களா. அல்ல.து ஏன் டையைப் பார்க் 

இருர்களா என்று தெரிந்துவிடும். எவைகளெல்லாம். காணா 

மல் போயிருக்கின்றன, 

௮ம்:--ஒட்டியாணம், அட்டிகை பதக்கம் புலாக்கு, 

இரா:--இவ்வளவுதானா ? 
இருந்தாலும் திருடன் ஈல்லசைத் தேர்ந்து எடுத்திரு 

க்கிறான். என்னிடத்தில் இதேமாதிரி கெம்பு ஈசைகள்



vo பவாகநத௱ன அபூவ சாமாத்தியஙகள். 

இருக்கின் நன, அவைகளை அணிக் துகொள்கிறேன்முகத்தை 

தீஇிருப்பினாள். சலர்கண்ணாம் யில் தன் பிரதிபிமபத்தைக் 

கண்டாள். அம்மணி முகம் 'ஏவ்வளவு விகாசமாய இருக்கி 

றது?” என்றாள். ககவையாரோ இடிக்கும் சத்தம் கேட் 

டட y* 

அம்மணி கதவைக் இறக்கு விரைவாய்ச் சென்றாள். 

இராஜாம்பாள் * பொருதிரப்போம்'” என்று மெல்லச்சொ 
ன்னாள்: உடனே முகத்சை அலம்பித் துடைத்துக் கொ 

ண்டு கண் ணாக்குமை தட்டி நெற்றிக்கு சார்திட்டு தலையை 

க்கோதி அம்மணி திரக்கலாம், GT or (tp alr» 

க்த்வு திறந்ததும் பவாஈர்தா உட்பிரவேசித்தார், 

அவரைக்சண்டதும் வரவேண்டும் வரவேண்டும் என்று நல் 

வரவு கூறிணைை. பவாரந்தர் உட்கார்ர்து கொண்டதும் 

இராஜாம்பாள் பேசத்துவக்கினொள். 

ஈ ஐயா நீலாம்பாள் தங்களைப்பற்றி மிகவும் லொடத் 

அப்பேசக் கேட்டிருக்கிறேன். தங்கள் சாமர்த்தியம் HET 

த்தியமானதாமே, ?” 

6 இல்லை சாமர்த்தியமன்று அதிஷ்டம் அப்பறியும் 

வேலை இதர வேலைகளைப் போலத்தான் இதி௮ம் புத்தியும் 
அதிஷ்டமு' முள்ளவன் பாச்கெயசாலி, ' உம்மபிப்பிராப 
மென்ன sour” என்,று சாராயணசாமியைக் கேட்டார். 

ஈது சரியில்லை என் அ௮னிபோகம் ஒவ்வொன்றை 

யும் பாகுபடுத்திப்பின்னோக்கும்வழி, ” 

சரிதான் ஒவ்வொன்றிலும் அவரவர்களினிஷ்டம். நீர் 

பாகுபாட்டைகிரும்புகிறீர். நான் அதிஷ்டத்தை விரும்பு 
@G றன்,



கல்பதக்சம், 09 

இப்படி. டேடிச்கையாய் வாதாடிக்கொண்டிருக்கையி 

லேயே பலாரந்தர் ரூமிலுள்ள ஒவ்வொன்றையும் குறிப் 

பாய் பார்ததுக்கொண்டார். அசாமிகளையும் சவனித்தார்; 

பவா:--அ௮ம்மா ; நீர் வெளியேபோயிருக்கும்பொழுது 

இச்சாமான்கள் இடம்மாறியிருக்கின்ற வல்லவா ? 

௮ம்:--இல்லை. அதெப்படி ? * 

பவா :--ம கதவைப் பூட்டிக்கொண்டு .சென்றதுண் 

மை, சோமஸ்கந்தர் இங்குவர்து கொண்டிருக்கும்பொழுது 

இத்திருட்டைப்பற்றி விவாமாய்ச்சொன்னார் ” 

லம் :--முதலில் கான் உறுதியாயத்தானிருந்தேன், 
பவா :--பிறகு ஏனம்மா வேறுவிதமாக மாற்றிலிட் 

(மர 

௮ம் :--ஏனென்றால் சோமல்கந்தர் போகும் பொழுது 

திறர்திருப்பதைப்டார்த்தார், ட அக்கு 

பவாசந்தர் எழுந்து படுக்க அனறையைப்பார்த்து 

அம்மா ] இந்த அறையில் ௮சேகஈகைகள் tim es atl 
விட்டுப் பொய்விட்டார், 

   
இரா; இருக்தாதும் ஈஜ்க ெல்காம் வேதியதிய? 

் [ * 
1 x ் / 

‘ வா: Bf nr Lo அப்படிதான் சே * aa’ ் oe 

னா. கல்பதக்கமும் இன்னும் Diary _— ர 

போயினவாம். 

    

   

இரா: எல்லாம் விலைமஇக்ககூடாதென, 
பவர். . க 

க அதுசரிதான். ° * 6 ©. gtk Be 
சு Ca Wb 65 gCursdat, திருடன் ஏன் எல்லி 

ட, ob] COM AIS Ot | 
22S NUNS To கொண்டுவர ன டுமே oe pier 
கொண்வேசாமலா இருப்பான், Ug Log anes
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இரா:--அவகாசம் வேண்டாமா ? 

பவா;--நீர் சொன்னதும் சரிதான். இன்னம் சிலவற் 

றையாவது எுுத்துச் சென்நிருக்கலாம். 

ஜன்னலண்டை போனார். கதவு இழந்திருந்தது, ஒரு 

சாவி தொங்கக்கொண்டிருந்தது: அதைத தொட்டிருந்தால் 

BC ip வீழ்ந்திருக்கும். மிகவும் ஜாக்சொதையாய் ௮தை ஏடு 

த்தார், ௮து ஒரு ரூமின் சாவியாயிருந்தது: ஒருதகடுகூட 

விருர்தது: ௮-.த்தகடில் ஒரு ஈம்பர் போடப்பட்டிருந்த.து. 

6 இது காணமைந்போனசாவி”' ஏன்று உடனே இரா 

ஜாம்பாள் சொன்னாள். :* அம்மணி! இரண்டுநாளைக்கு முன் 

சாவி காபைல் போய்விட்டதாக சான் உன்னிடம் சொல்ல 

வில்லையா? அதைச் கையோடு காடகசாலைச்குக் கொண்டு 

போனேன். அதை ஆடை உடுத்தக்கொள்ளும் பொழுது 

£ழ் போட்டி ருக்கவேண்டும். அதைத் தேடும்படி. சொன் 

னேன், '? ப 

பவசஈந்தரின் முகத்தில் ஆசாபங்கத்தால் ஒரு மாறு 

sw தோன்றிற்று, ௮வர் சாவியையே பாரததுக்கொண்டி 

ருந்தார், இரரஜாம்பாள் சாவிக்காக கைநீட்டி யிருப்பதை 

யும் அவர் கவனிக்கவில்லை. சற்றுப்பொருத்து சாவியைப் 
பெற்றுக்கொண்ட இராஜாம்பாள் ஈம்பரைப்பார்தது, 

₹இது என்னுடையததான் தடையில்லை, இது இங்கி 

ருக்கவேண்டிய விதமெப்படி, ? ”” என்றாள், 

பவா;,-- அதைத்தான் நாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டும். 

சோம.--௮தைக் கண்டுபிடிப்பதில் என்னால் கூடியசகா 

பம் செய்ய ரான் தயார்,
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பவா:--வேண்டுமென்ற பொழுது பார்த்துக்கொள்க 
றேன். நான் கோபாலையரிடம் பேசவேண்டும், உம் நகைகள் 

காணமற் போயவிட்டன என்று ஏங்கவேண்டாம். ” 

வார்த்தைகளை சொல்லிக்சொண்டே வெளியேதினார் 

பவரர*ந்தர், 

நாராயணசாமி மெதுவாய் சோமஸ்தந்தரிடம் * என்ன 

நினைக்கிறார் ? இந்த மனிதன் முழுமோசம் அவ்வளவும் ஏமா 
p pi இவருக்கு இக்கேஷில் ஒன்றுமே தெரியவில்லை 

என்று எனக்குத் தோன்றுகிறது, என்று சொன்னார். 

சோ; எனக்கென்னவோ புப்படித்தான் தோன்று 

திறது, 

இசாஜாம்பாள் 4 நான் அவரிடம் மிக்க மதிப்புள்ள 

வள், கான் போகவேண்டும். போய்வருகிறீர்களா ? என்று 

சொல்லி எழுந்தாள், 

பவா:--கோபாலையரே ! யாராவது இந்த ரூம்வேண்டு 

மென்று சொன்னால் உடனே எனக்கு செய்தியலுப்பும், 

ஒருவரிடமும் சொல்லவேண்டாம், மறர்துவிடக்கூடாது.” 

இல தினங்களுக்குப்பின் இராஜாம்பாள் பவாரர்தர் 

ஆபிசுக்குபோய், 6 ஐயா| ஒரு விஷயம். நான் காணாமற் 

போய்கிட்டதாகச் சொன்ன சாவி நாடக சாலையில் 

.இடைத்துவிட்டது. ஜன்னலண்டையிருந்த சாலி வேறு 

இது தங்களிடம் சொல்லவந்தேன்: ”” ஏன்.று சொன்னாள், 

பவாரந்தர்:--4* ௮.து எனக்கு முன்பேதெரியும். ” 

இரா:--௮ப்படியானால் அப்பொழுதே ஏன் அப்படி, 
சொல்லவில்லை :
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: இராஜாம்பாள் ஏதோ சந்தேகப்பட்டவள் போல் 
பவாரஈந்தரைப் பார்த்தாள். இதை ௮வர் ௮.நிந்து கொண்ட 

நான் அது தக்கசமயம் என்று நினைக்கவில்லை என் 

ரர், | 
சத்றுப் பொருத்த இராஜாம்பாள் *ஈகையைப்பற்றி 

* யென்ன? ”' என்றருள். 

'பவா:-.-** ஒன்றுமில்லை. 

இர்: என்ன ? ஒன்.றுமில்லையா? இது உபயோக 
மில்லாத.து என்று விட்டுவிட்டிரா ? 

பவா; விடுவேனா ? ஈகைகள் எங்கிருக்கன்றன என்று 
காட்டக்கூடிய ஒருவனுக்காக எதிர்பார்த்துக் சொண்டிருக் 
‘BC pew. 

இசா: - எவ்வளவு காலமோ, 

் பவா:.டெக்றவரையில், 

இரண்டு வாரத்துக்குப்பின் கோபாலையர் பவாநந்த 
ருக்கு சொல்லியனுப்பித்தார். உடனே” பவாகர்தர் வந்தார், 

பவா:யரர் ௮௮, ? 

கோ: உமாமிகேசன்: 

பவர்: உமக்குறுதிதானா £ 

கோ;--௮ம் அவர்தான், 

பவா:---௮ வரல்ல நான் வேண்டுவது. வருகிறேன். 

, பவாசந்தர் போனா, இப்பேச்சு 5 நிமிஒங்கூடஈடக்க 

கில்லை,
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அடுத்த முறை பொள்ளாச்சியிலிருந்து ஒரு பணக்கா 

ரர வந்தார். ௮வர் பட்டணத்துக்கு அதற்கு முன் வந்தத 

ல்லைஃ இரண்டொரு இடங்கள் அவருக்கு சரிப்படவில்லை. 

கடைசியாக இந்த ரூமுக்கு வந்தார். 

கோபாலையர் பவாநந்தரைப்பார்த்து * ஐயா | இவர் 

ஏதாவது உமக்கு உபயோகப்படுவாரா ?”' என்மு கேலியா 

we கேட்டார். 

பவா: -இப்பொழுதென்ன சொல்லமுடியும்? பார்ப் 

போம். இங்கு ஒட்டலில் ஒரு ஆளாக நான் ல நாட்களி 

ருக்சலாமா, ? 

கோ:--தடையென்ன? நீர் உமாமகேசுவரருக்கு உத 

வியாபிருக்கிறீரா ? 

பவா; அம் அவருக்கு செளகரியங்கள் செய்து 

உதவியா யிருக்கிறேன். கான் அ௮ரைமணிக்குள் இங்கு 

திரும்பிவருகிறேன்; 

பவாநந்தர் வேஷமாறி வர*தசா: ௮வரை அறிந்தவர் 
* இவரென்ன பவாகந்தர் போலிருக்கிறாரே ”” என்பார். முக 

ச்சாயல் மட்டும் மாறாமலிருந்தது. ௮வது நடவடிக்கைகள் 
மாதிரிகள் வெவ்வேருயிருந் தன. 

இர்த சாமி பிறர்த காலமுதல் சேவகனுகவேயிரு 

ந்தவன், ௮வன் கைகளையும் தலையையும் ௮சைத்தப்பேசு 
வது, இவன் சேவகத்தொழிலுக்கு பிறந்தவன் ஏன்று 

சொல்௮ம்படியாயிருக்த து. | 

கோபாலையர்;--இரங்கசாமி | இத புது pyar uric 

போம், மேலே புதிதாய் ஒருவர் வந்திருச்கிறாே. அங்கே 

யிருக்கட்டும் ௮வன்; 
10
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இரங்கசாமிக்கு எஜமான் சொன்னது விருப்டமாயில் 

ஸ், இவன்தானே அவருக்கு ஊழியம் செய்து தக்க இனாம் 

பெறலாமென்று மனப்பால் குடித்திருந்தான், கோபாலையர் 

புதிய சேவகன் மிக்கயோக்கயன் என்.று ௨மாமகேசுவரரி 

டம் பொர்சு செய்தார், 

உமாமகேசுவரர் சாப்பிட்டபின் நாடகம் பார்ச்சச் 

செனருர். பவாரந்தரையும் ௮ழைச்துக்கொண்டு போனார். 
நாடகம் பார்த்து திரும்பியபின் சேவகனைப் பார்த்து காளை 

காலை 0மணிக்குத்தபாராயிருக்கவேண்டும் எனறார். “மேலும் 

நான் தூங்கினால் சாமானியத்தில் எழுந்திருக்கமாட்டேன். 

நான் பதில் சொல்லும் வரையிலும் கதவை இடித்துக் 

கொண்டே பிருக்கவேண்டும் 1? என்று சொன்னார். 

பவாநந்தர் ௮ங்கே காத்துக்கொண்டி ருந்தார், கோ 

பாலையர் அரைமணிககுப்பின் மேலேவர்து * என்னசெய்ய 

ப்போகிறீர்? ?? என்று கேட்டார், 

பவா?--கன்னக்களவு இந்த ௮றையின் சாவி வேண் 

டும், | 
.... கோபா. சாவிக்கெங்கே போகிறது. எனக்குத் தெரி 

நீதமட்டில் இவருக்கும் திருட்டுக்கும் என்ன சம்பந்த மிரு 

க்திறது ? ௮வர் புதிதாய் ஊரிலிருந்து வந்திருக்இருர், 

கோபாலையர் தமக்கிருந்த சந்தேகக்தை சொல்ல முடி. 

யாமல் உள.தினார், 

பவா,-- ஐயா! நான் ஒரு உறுஇபின் மேல் செய்தி 
தேன்: GT ஒட்டல் ஒட்டலிலுள்ளவர்கள் கெளர்வத்தைக் 

காப்பாற்ற வேண்டியதுதான். காராயணசாமியும் என்னு 

டன் இருக்கும் விஷயத்தில் உமக்கு திருப்திதானே. சந் 

சேசமில்லையே அவருக்கு சொல்லியலுப்பும், '?
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ஏதேச்சையாய் ௮வரே வந்தார். அவரிடம் பவாரநர்தர் 

இவர் யுக்தியை பெல்லாம் சொன்னார். சாராயண் சாமி அத 

ற்கு குறுக்கு சொன்னா, பவாநந்தர் மீசையை எடுத்திரு 

ந்ததால் ௮வளராக் கண்டுபிடிப்பதே சஷ்டமா யிருந்தது; 

எல்லாவற்றையும் கேட்டபின் சாராயணசாமி ! 

எனக்குப் பிடிக்கவில்லை, இர்தமனிதனுக்கும் இருட்டு 

க்கும் யாதொரு சம்பந்தமு மில்லையென்பதெனக் ரூறுத, 

நான்யோத்து யோசித்து உண்மையான தஇருடனைக்கண்டு 

Go sori pr” என்று சொன்னார். 

என்னசொல்லியும் பவாரநந்தர் பிடிவாதமா யிருந்தார் 

கடைசியாக என்னவோ பார்ப்போம். பலித்தால் பலிக்க 

ற்து, இல்லாவிட்டால் ஒஓழிகிறது. இதிலென்ன ஈஷ்டம், 

நரன் இவரின் சொக்காய் ஜோப்புகளில் இத்திருட்டுக்கு மா 

மம் காணலாமென்று நினைக்கறேன், இது பிசகாய்ப்போய் 

விட்டால் ஈஷ்டமென்ன ? அப்படி போயவிட்டால் என் 

னைப்பின் என்னவேண்டுமானாலும் சொல்லுங்கள் என் 

த 
ராராயணசாமி சரியென்று ஒத்துக்கொள்ள Corsa. 

யதாயிற்று, ௮வர் பவாநந்தருக்கு இந்த விதமாய புத்திகற் 

பிச்கலாமென் நிருந்தார்- 

நாரா: -௮வர் தூக்கத்இலிருர்து எழுர்துவிட்டாலென் 

செய்வது, 

பவா ;--வர் எழுந்திருக்கமாட்டார். எனக்கு உறு 

இதான், அவரே என்னிடம் சொன்னார். கும்பகர்ணனதான் 

தூக்கத்தில், 

நாரா: ஏன்ன மயக்கமருந்தோ ? பெருத்த அபாய 

மிருக்கிறது.



1 LOnishe Sipia சாமர்த் இியங்கள், 

பவா: நாம் போய்ஈடச்து சொண்டால் பயமேகிடை 

யாது: மேலும் அதிஷ்டமுள்ளவரையில் பயம்சடையா.து. 

நாராயணசாமி மேலே பேசப் பிரியமில்லாதவரா யிரு 

ந்தார். “நீர் தயாராயிருந்தால் நானும் அப்படியே” என்றார். 
இவர்களிருவரும் மேல்துணி முதலியவைகளை ௪௬௫ 

ட்டி தூரவைத்தார்கள்: இவர்கள் ஈடவடிக்கைகளை, பயத் 

துடனும் அச்சரியக டனும் கோபாலையர் பார்த்துக்கொ 

ண்டு நின்றார். நல்லவேளையாய் ஒட்டலில் கூட்டமில்லா 

திருர்தது, ௮அவும் மாடியில் நிச்சப்தமாயிருர்த.து. 

பவரநந்தர் சாவியை எடுத்து கசவைகத்திறந்தார். கத 

வுதிறக்கமுடியவில்லை, “கதவுக்கப்புறம் ஏதோவைக்கப்பெ 

ற்திருக்கிறது”” என்று பவாகந்தர் சாராயணசாமியிடம் 

சொன்னார், உள் கைவிட்டு ௮தை மெதுவாய்த் தள்ளும்.!' 

என்று ராராயணசாமியைச் சொன்னார். நாராயணசாமிதம் 

நிண்டகையை சந்தில் விட்டு தள்ளினார். அடுத்த நிமிஷம் 

ஏதோ உடைந்தசப்தம் கேட்டது. ததவண்டை ஒருராற் 
காலியும் அதன்மேல் தண்ணீர்பானையும் வைக்கப்பெற் 

திருந்தது. தண்ணீர்பானை 8ம் வீழ்ர்து உடைந்து போயி 

pp 
பவாநந்தர் நாற்காலியை கஷ்டமில்லாமல் அப்புறப்படு 

த்இ உட்சென்றார், காராயணசாமியையும் உள்ளே இட்டுக் 

கொண்டார், 
ஏதாவது சப்தமிருக்கிறதா என்று கவனித்துப் பார்த் 

தார். கடியாரம் டிக்டிக்என்று ௮டி.தீ க் கொண்டிருந்தது, 

உள்ளறையில் உமாம2க சுவரர் ஆனந்தமாய் குறட்டைவி 

ட்டு உறங்கிக்கொண்டிருந்தார். உடனே பவாரந்தர் லாந்த 

லப்பற்றவைத்அ உடைர்ததைஎடுத்துச்செல்லச்சொன்னார்.
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நாராயணசாமி பவாரந்தர் பொருக்கக் கொண்டிருப்ப 

தைக்கண்டு கோபமாய் ஈம் வேலையைப் பார்க்கவேண்டாமா 

எனமுர், 

பவாரந்தர் மிகவும் வணக்கமாய் ௮வர் ஏழுந்து பார்க் 

கும்பொழு.து யாதொரு விச்தியாசத்தையும் காணக்கூடாத 

ல்லவா இவைகளை யெடுத் தெரிர் தவிட்டு இர்தப்பானை 

க்குப்பதிலாய் வேறு பானையை லைப்பதந்குள் ௮வரின்சொ 
க்காய் ஜோப்பைச்.சோதனைச்செய்யும், 

நிமிஷகோத்தில் பவாரந்தர் வேறொருபானையுடன் திரு 

ம்பினார். இதற்குள் சாராயண சாமி சொக்காய் ஜோப்புகளை 

நன்றாய் சோதனை செய்தார். ஒவ்வொன்றையும் ஒவ்வொரு 

ஜோப்பிலிர்து எடுத்து தம் கோட்டில் குறிப்பு எழுதிக் 

கொண்டு அப்படியப்படியே வைத்துவிட்டார், 

தம்வேலை முடிந்ததும் நாராயணசாமி wares geno 

பார்த்து * என்ன மாமம் சண்டுபிடி த்தீர் ? என்று கேலியா 

ய்க்கேட்டார், 

ஜோப்பிலிருர்தன விசேவமான தொன்றுமல்ல- ஒரு 

தங்ககைகடியாரம், ஒரு மணி பாக்ஸ், ஒரு டைரி ஒருடேப் 

பொன்திருந்தது. 

டேபதான் பவாரந்தரூக்கு வேண்டியது. 

பவா: இததான் நான் வேண்டுவது, ஏதாவது ஈடித 
ங்களில்லையா? 

ராரா; சோட்டைத்தவிர ஒன்றும் கானோம். 

பவா: எங்கே பார்ப்போம்; 

அவைகளை பிரித்துப்பார்த்தார். ஒரு நீல கடுதாசியிரு 

ந்த.து- அதில் குுக்கும் நெடுக்குமாக இருசோடுகள் சிவப் 

பிங்கியிலிருக்கெறன: |



18. டவரரரசரின் அபூர்வ சாமர த்தீயங்ஈள, 

. வேறொரு குறிப்பும் ௮திலில்லை- 

இதிலென்ன பிரயோஜன மென்று நாராயணசாமி சிரி 

த்தார். 
இதை பவாஈர்சர் கவனியாஇருந்து விட்டார், ௮வர் 

குறிப்பாய் ௮க்றுகளையே பார்த் துக்கொண்டிருந்தார். 

அவர் ரூமிலுள்ள கம்பளிகள் ராற்காலிகள் எலலாவற் 

றையும் குறிப்பாய்ப் பார்த்தார். 

பவாகந்தரின் சாமாத்தியம் ௮சாத்தியமானது என்ப து 

ராராயணசாமிக்குமுகல்முதலாக இப்பொழு துதான்பட்ட அ: 

பவாரந்தர் ஏதோ பிரமாதமான தொன்றைக் சண்டு 

பிடி த்ததுபோல் பெரிய ரச்ஈ* வாங்கினார். முகமலர்ச்சக் 

கொண்டார். டேப்பை ஏடுத்து க்கேறல்களை அளந்தார், 

கெடுங்கோடு 10 அங்குலமும் குறுங்கே ரடு 8 அங்குலமும் 

இருந்தன. 

பவா; 'ஜயா! ஜபக்சாளத்சை ௮ளர்துபாரும் சீக்சிரம் 
இப்பேச்சில் மரியாதையாய் ஒன்றுமில்லை. உத்திரவிட்டார். 

ரராராயணசாமி உடனே அளந்தார். மெல்ல மெல்ல 

பவாகந்தரின் சாபர்த்தியமும் புத்தி சாதுரியமும் புலப்பட்' 

ட்னீ 

நாரா; ஓயா நீளம் 90 அகலம் I6: 

பவாரநந்தர் உறுரையடீக்கோல்'” என்று தனக்குள்ளே 

சொல்லிக்கொண்டார் | 

நாராயணசாமி கையிலிருந்து டேப்பை வாங்கிக்கொ 
ண்டு ௮க்கீறல்களின் நாலுரைகளையும் அளந்தார். ஜமக்கா 

ளத்திலுள்ள அ௮தேமாதிரியான தீறல்களையும் அப்படியே 

அளந்தார். இரண்டுகோடுகளும் சர்திக்குமிடத்தை ஜமக்கா 

ளத்தில் கண்டுபிடித்தார்,
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இங்கே!" என்று அந்த இடத்தில்விரல் வைத்துக்கொ 

ண்டு, தம் தோளால் அங்கு போடப்பட்டிருந்த சாய்ப்பு 

நசற்காலியை அப்புறம் தள்ளினா: 

பூதக்கண்ணாடி. எடும்” என்று காராயணசாமியைச் 

சொல்ல ௮வர்கொடுத்தார். இதைக்கொண்டு ஜமக்காளத் 

திலிருந்த கோடுகளைப் பார்த்தார், இந்த இடத்தில் Qua 

காளத்தை பூமிக்கடித்திருந்த ஒரு ௮ப்பைப் பார்த்தார். 

பவாநந்தர் இக்த அப்பை மெல்லதம் சைக்கத்தியால் 

பெயர்த்தெடுத்தார். பிறகு கத்இயிலுள்ள கார்க் ஸ்குரூவால் 

ஆப்பை அப்படியே எடுத் துவிட்டார், ஒருநீண்ட குதிசை 

வால்மயிர் அத்துடன் வந்தது, இம்மயிர் ஒரு பட்டுப்பைக் 

குக் கட்டப்பட்டிருந்தது. அதை இழுத்தார், அதில் பதக் 

கமம் ஈகைகளுமிருந்ததைக் கண்டார். 

நாராயணசாமி ஆச்சரியமாய் பொறாமையுடன் were 

நீதரைப் பார்த்தார், நாம் இவரைக் கைதுசெய்து விடலாமே 

கேஸ் தெளிவாயிருக்கறதே என்முர். 

பவா; நீர் நினைப்ப துபோல அ௮வவளவு தெளிவா 

யில்லை. இந்த ஹாலில் சண்டஇிருட்டுச்சொத்துடன் புதிதா 

ய் கலர்திருக்கும் இவரை சம்பர்தப்படுத்தலாம், ௮வர் ஏன் 

0மணிக்கு என்னைத் தயாராயிருக்கச்சொன்னார். யோடித்தப் 

பார்க்கிறேன்.” 

யோடத்துப் பார்த்ததின் பயனாக ௮ப்பையை மறுபடி 

யும் இருந்த இடத்திலேயே வைத்து அப்பை நைந்து 

ஜமக்காளத்தை மேல் போட்டு ஆணி அடித்துவிட்டு முன் 

யிருந்தது போலவே செய்துவிட்டார், 

பவச;: நரராயணசாமி ! நாம்சகையைக்கண்டு Sie. 

விஷயத்தில் உமக்கு சந்தோஷம் தானே;



ஓ பவரசச்தரின் அபூர்வ சாமாத்தியங்கள். 
ர 

| நாரச: ஏன் திருடளைக்கூடக் கண்டுபிடி தத விஷயத் 

தி லில்லையா ! 

பவா; கண்டுபிடிக்கலாம் சற்றுப்பொறு. 

நாரா; நான் கோபாலையரிடம் , இவ்வளவு தாரம் 

கண்டுபிடித்த 5&aC C7 Over py சொல்லுறேன், 

| கோபாலையர் விஷயங்களைக் கேட்டதும் மிக்க ஆத்தி 
ரமுள்ளவராய் உடனே கைதுசெய் துவிடவேண்டுமென்றார், 
பவரஈர்தர் அவரைக் கைதுசெய்ய போதுமான சாட்சிய 
மில்லை பெனரூர். 

பவா நீங்கள் போங்கள், எனக்காகக் தாமதிக்கவே 

ண்டாம். ரான் சலெசாட்சியத்தைத் தேடுறேன். என்றார் 
நாராயண்சாமி பவாநந்தரின் சாமர்த்தியத்தைப்பற்றி 

கோபாலயரிடம்சிலாதித்துப் பேசவில்லை. ஏனென்றால் பொ 
ருமை Ou ai குணம் அவரிடம் விசேஷமாக இருந்தது, 
தான் தன் சாமர்த்தியம் இவைகளைப்பழ் கயே எப்பொழுதும் 
பேசும் சுபாவமடையவர்நாராயணசரமி, 

அரைமணி நேரத்துக்குள் பவாரந்தர் மறுபடியும் திரு 

ம்பிவர்தார். மெதுவாக உள்நூழைந்து சென்று ௨உமாமதே 

சவரன் மருந்தின் வேகத்தால் மெய்மறந்து உறங்குவ 

தைக்கண்டார். இம்முறை நாற்காலியை இருர்தமாதிரிவை 

த்து அதன்மேல் சண்ணீர்பானையையும் வைத்துவிட்டார் 
கத்வைசாத்திவிட்டு வெளியேவந்து சற்று கண்ணயர்ந்தார், 

வெளிக்கதவுமெல்ல இடி த்தசப்தத்தால் விழிசத்தகொ 
ண்டார்.ஜன்னல் துணியில் ஒருதுவாரம் செய்து ௮ வழி 

யாய்ப்பார்த்தார்.. படுக்கையறையில் சிசப்தமாயிருந்த த: 
பவாரந்தர் தாம் உறங்கக் கொடுத்த மருந்து: ஜாஸ்தியாய் 
விட்டதோ என்று பயந்து நினைத்துக் கொண்டிருக்கையில்,
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உள்ளே கொட்டாகி விட்டு எழுந்த சப்தம் கேட்டு மனந்தே 
றுதலடைந்தார். 

உமாமகேசுவரன் கண்ணை துடைத்துக்கொண்டு ஹா 

க்குவர்து தண்ணீர்பானையையும் அப்புறப்படுத்தி, கதவைத் 
இறந்து காபி தயாராயிற்றா பார் என்று பவாரஈந்தரிடம் சொ 

ல்லிவிட்டு மறுபடியும் கதவைசாத்திக்கொண்டார். படுக்கை 

யறைக்கு போய் ஜன்னலைத்திறற்.து காரரிக்கோமை வெளி 

யிலுமிழ்ந்தார். 

Q'S சப்தத்தை பவரநந்தர் பாம்புபோல் எப்படியோ 

கேட்டு விட்டார். ஜன்னல் துவாரவழியாய். உமாமகேசு 

வார் நீலக்கடுதாசியை யெடுத்து ௮க்£றல்களை ௮ளப்பதும். 

ஜமக்காளக் தேல்களை அ௮ளப்பதும். ஜமக்காளத்தைச் தூக்கி 

மெல்ல ஈகைப்பையை எடுப் பதையும் சண்கொட்டாமல் பாசீ 

த்துக்கொண்டிருந்தார், 

உமாமகேசுவரர்பையை மறுபடியும் ௮டக்கம் செய்யும் 
பொழுது, தீடீரென ஒருவர் பின்புறமாய்வர்து ௮வர் கழு 

த்தைப் பிடித்துக்கொண்டார். உமாமகேசுவரர் இவரைக் Bip 

தள்ளிவிடமுயன்றார். முடியவில்லை, 

நசைப்பையைக் கொடுத்துவிடு என்று பவாநந்தர் பை 

யைப் பிடுக்கெேகொண்டார். 

“யார் எனறு என்னை கினைக்கிருய்”” என்று கேட்டார். 

உன்னை செக்கில் வைத்துத்திரிக்கவேண்டும்? என்றார் 
உமாமகேசுவரர், 

உமாமகேசுவரர் தம் பலத்சையெல்லாம் கூடி இவரை 

ழ். த்தள்ளிவிட முயன்றார். உடனே பவாரந்தர் ஜோப்பி 
11
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லிருந்த ஒரு சாவை எடுத்து அவர் மூக்கில் காட்ட உமாம 

கேசுவர் பிணம்போல் பிரக்ளையற்றுக் 8ழே வீழ்ந்தார். 

பவாரரந்தர் நாடியைப் பார்த்து அரைமணிக்குள் உள் 

சயாபகத்துக்கு வருவாய்: சைகுட்டையை விட உனக்கு 

இத் மேலானது என்றார். 

சல்பசச்சம் முற்றிற்று. 

(அஃ ஆ



எஜமான் எங்கே? 

  

....” என் படுக்கையறைக்கதவு இடிக்கும் சப்ததீதால் ச்ச் 

க்தீதினின்று விழித்தசகொண்டேன், !யார” என்றேன். 

அபிராமன் குரலைக்கேட்டு கதவைத்திநர்தேன்: அவன 

மூகம் விசன,த்தால் வாடியிருக்தது, மெளனமாயிருந்தான், 

எனக்கு இவன் கோக்கத்தைச்சகண்டதும். இதுண்டாயி 

ற்று.சற்றுப்பொறுத்து *என்ன? என்றேன்.” 

ஈஎழுர்திரும் வாரும். என்னவோபேராபத்து உண்ட: 

ய்லிட்டது போலிருக்கிறது, ரான் எஜமான் படுக்கை 

அறைக் கதவை என்னதட்டியும் ஜவாப் இடைக்ககில்லை. 

என்மனம் பதை பதைக்கிறது,” என்று ௮பிராமன் குளறி 

நடு நடுங்கொன்: 

நான் உடனே அவனுடன் புறப்பட்டேன். எஜமான் 
அறைக்குப் போய்ப் பார்த்ததில் அறை பூட்டப்பட் 

டி ருத்த. எங்கள் சக்திக் கெட்டியமட்டில் இடித்துப் 

பார்த்தோம் பயனில்லை: கடைசியாக ததவை உடைத்துச் 
சென்றோம், அறையெல்லா்ம் சுற்றிச் சுற்றிப் பார்த்தேன்ஃ 

எஜமானைக் காணோம்; படுக்கைச் சுற்றப்பட்டிருந்த த. da 

க்கப்படவேயில்லை. அப்படியே யிருந்தது. உட்புறம் கிவ் 

பூட்டப்பட்டு சாவி பூட்டிலேயே யிருந்தது. sper corde. 

டும் திறக்கப்பட்டிருந்த.து. எஜமான் ஜன்னல்வழியாய் வெ 
சரியேதி யிருக்கவேண்டும். அவர் ஏன்னகாரிய:மாக acid 

டத்திற்குப் போயிருப்பார் 2. 

நான் தேடித்தேடி. பிரமித்து செயலற்றவனாய் ரின் 

றேன். சான் ௮வர் என்னுடன் சொல்லாமல் போவார்



என்று எதிர்பார்க்கவேயில்லை. எங்கே போயிருக்கக் கூடு 

மென்று ஊடுப்பதும்சாதீதியமாக லிருந்து sete 

டைகிட்டுப் போகும்படிய ராய் எனன நிகழ்ந்திருக்கக்கூட
ும்? 

எனக்குத் தெரிர்தமட்டில் ௮வர் ஒன்றும் எடுத்துக்கொ 

அடுபோகலில்லை. அறையிலிருத Friese snes 

ளிருந்த இடங்களிலேயே யிருந்த்ன, 

“ஐயா | எஜமானை எப்பொழுதாவது நான் பார்க்கபா 

க்றேமுள்ளவனா ? உயிருடன்தானே யிருப்பார்” ஏன்முன் 

௮பிராமன், அவனுக்குத் தெரியாமலே துக்சத்தால் விம்மி 

விம்மி அழத் தொடங்கினான்; 

* வாயை மூடு நாம் எந்த விஷயத்தையும் உறுதியாய 

௮.றிவதற்கு டன் வீணான பிதியை உண்டாக்கக்கூடாது, 

நீ சும்மாயிருக்கமாட்டாயா? ” ௮னாவசியமாக சுந்தரிக்குக் 

இலேசத்தை உண்டாக்கக்கூடாது. ** என்றேன்; 

* நான் வாய் மூடிக்கொண்டேன், நீர் சொல்லுற 

மாதிரி ஈடக்கிறேன்'' என்றான். 

௮பிசாமன் வீட்டுக்காரியங்களைப் பார்க்கச் சென்றான். 

நான் காலைக் கடன்களை முடித்துக்கொண்டு தனியாய்வர்து 
எஜமான் படுக்கை யறையைச் சோதித்துப் பார்த்தேன்: 
முக்ெமாய் ஒரு விஷயம் தோன்றிற்று, ஜன்னல் உயரத்தி 

லிருந்தது. அதன்வழியாய்க் குதிப்பது, மிகவும்' அபாயம் 
எஜமான் தேகஸ்இதியையும் தேகவலுவையும் ௮.ிர்த நான 

௮வர் ஜன்னல் வழ்யாய்குஇத்துவெளியேறியிருப்பார் என் 
றி ஈளைக்கக்கூடாமலிருச்தது, அபிலும் அவரைக் சானோ 

மே: கதவு உட்பு ற்மாயப் பூட்டப்பட்டிருர்ததால் சதவுழி 

பாய்ப்போகலில்லை யென்பது உ துதி.
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அவரைப்பற்றி ஜாக்ரெதையாயிருக்கவில்லையே யென் 

று நானே என்னை கொர்துகொண்டடன. ௮வரை விட்டு 

நான் பிரிக்திருக்கக்கூடாது என்று சினைத்தேன்: சான் செய் 

இருக்சக வேண்டியவைகளைப் ups வீயைச் சிந்தித்த 

காலங்கழிப்பதிலென்ன பிரயோஜனம்? இனி 5டக்கவேண் 

டியவைகளைப்பற்தியன்மோ நான் யோசிக்கவேணடும், நான் 

செய்யவேண்டியது ௮வரை எவ்வளவு கரத்து கன்டு 

பிடித்தல் சாத்தியமோ அவ்வளவு சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடி த் 
தாகவேண்டும். ௮ல்பகாரியங்களுக்கெல்லாம் அனாவசிய 
மாக போலி௫ில் தெரியப்படுத்தி கலாட்ட உண்டாவதில் 
எனக்குப்பிரியமில்லை- சாதாரண சமாசாரத்தைப் பத்திரி 
கைகள் பிரமாதப்படுத்தி எழுதும்,இவைகளெல்லாம் எனக் 
குச்சற்றும் பிரியமில்லை. நான் உடுப்புப்பெட்டியைத் இறக் 
அ பார்திதேன். அவர் நேற்றுத் தரித்திருரத உடையுடனே 
போயிருச்சு வேண்டுமென்ற தீர்மானத்துக்கு வந்தேன், 
உடைந்த கதவை சாத்திவிட்டு மறுபடியும் ழே வர்தவிட் 
டேன். அ௮பிராமன் எனக்குக் காபி வைத்துக் காத்துக்கொ 
ண்டிருந்தான். ௮வன் விசனத்திலாழ்ர்திருந்தான், ஒன்றும் 
வாய்இறவாமல் நின்றான். இவ்விஷயத்தில்ஏதாவது உளவுகி 

டைத்ததா என்று கான் கேட்டேன், கான் கடூரமாய் அவனி 

டம் பேசினதானது என்மனதைஉறுத்திக்கொண்டிருர்த. 
அனால் ௮வனுக்கு என்னிடத்தில் வெறுப்பொன்றுங் டை, 

யாதென்றறிர்துகொண்டேன். 
சான் இன்னும் ஈன்றாய்பார்க்க ௮வகாச மேற்பட, 

வில்லை, அவருக்கு யாதொரு ஆபத்தும் உண்டாகவில்லை 
யென்பதுஈமக்குதிததானே: ௮வரைக்கண்டு பிடிக்கும் விஷ் 
யத்தில் என்உயிரையும் கொடுக்கு சித்தமாயிருக்கிேன், 
என்முன் அபிராமன்,



6 பவர்நந்தரின் அபூர்வ சரமர்த்தியங்கள். 

SCG ததமாயிருக்கிறுயென்பதை நாகறியாத வனலல, 

foes ஏதாவது சாப்பிட்டுலிட்டுவா. என்று சொல்லிலி 

வடு சரன் மேலே போனேன். சுற்நிலும் பார்த்தேன்: உரு 

தலை ! மாம்டியில் தொங்க விட்டிருக்கும் சொக்காய்கள் 

*ல்லாக்கள். தலைப்பாக்கள் இவைசளை ஒவ்வொன் 

ய் எடுத். தபார்த்தேன். எல்லாம் சரியாயிருந்கன, இதை 

ல்லாம் பார்க்கையில் அவர்முன் யோசனையோடு வெளி 

மய நினவரல்ல. பயத்தாலோ உணர்ச்யொலோ சரே 
லைன வெளிக்சளெம்பினவர் என்று எனக்குத் தோன்றிற்று, 

ser ஆடையுடை ஒன்றுமில்லாமல் போகவேண்டிய 

தாய் அவருக்குண்டான பயமென்னவா யிருக்கக்கூடும் ? 

இதைப்பற்றி நினைக்க நினைக்கமலைப்பு ஏனக்ஈஇிகமாயிற்று, 

இதைவிடுமுன் வாயற் கதவைப்பார்த்தேன். முது 

வும் உள்தாப்பாள் போடப்பட்டு பத்திரமாயிருந்த௮, திரு 

ம்பினதும் அபிராமன்வர்து கொண்டிருர்தான், ௮ வனி 

டம் என் சந்தேகங்களைச் சொன்னேன். ௮வன் சமாதானம் 

ஒன்.தும். சொல்லமுடியவில்லை. அனால் ஒருசெய்தி சொன் 

என்னோடு பின்னேவர்தால் என்சச்தேசங்களைக்காட் 

கிறேன். என்றான் அபிராமன், 

சமையலறைக்கு நாங்கள் போலோம். ஜன்னலைத் FH ph STE. 

எனக்கு முதலில் ஒன்றுமே தோழற்றவில்லை. ஆயினும் வி 

சேஷ மொன்றுமில்லாமல் என்னை இங்கு கூட்டிக் கொண்டு 

வரமாட்டான். அபிராமன் என்பது எனக்குத்தெரியும்: 

என்ன ௮பிராமா:!*: என்றேன், 

. அபிராமன் உடமடை (க்குலுக்கிகையைகிரித் துன்ன? 

நன்றும் தெரியவில்லையா : நேற்று காலை செய்த பணியார்



எஜமான் எங்சே? 6? 

பெங்கே ! பேணீயேங்கே” இதோபாரும்' இந்த டின்னில் 

6 வைத்திருந்தேன். அவைசள எற்கே ? "என்றான்... 

இரத சந்தேகம் என் சந்தேகத்துடன் சேரவும் எனக்கு 

I BE மலைப்புண்டாயிற்று. உடனே மேலறைக்கு கசன் 

போனேன். இன் பண்டங்களை தோல்பையில் ஏடுத்-துச் 

கொண்டுபோயிருக்கலாமென்.றுநினை த்தேன். ஆனால் அந்தப் 

பை இருந்த இடத்திலேயே யிருந்தது. அவைகளை எப்படி. 

த்தூக்கிக் கொண்டு போயிருப்பார் : இது மாதிரியான சந் 

தேகங்கள் இன்னு மிரண்டு மூன் றுண்டானால் நான் புத்தி 

யிழந்து பைத்தியம் பிடிச்தவனாக வேண்டிய து தான்;இது 

இருக்கட்டும், இவ்விஷயத்தை சுந்தரத்துக்கு சொல்லாம 

லினி இருக்கலாகாது: அவர் என்னிடம் மட்டும் சமாசார 

த்தைச் சொல்லியிருந்தாசானால் ரான் இவ்வளவு தொர்தி 

ரவுக்காளாகவேண்டிய தில்லை: நான் செய்யவேண்டியது 

அவரைக் கண்டு பிடிக்க முயற்சி செய்யவேண்டிய துதான். 

என் முயற்சி வைக்கோற்போரில் ஊூயை க்கண்டு பிடிப்பத 

ற்கு சமமாயிருக்கற து. அவர் புத்தி மாறுபட்டிருக்கவேண் 

டும்; பைத்தயக்காரனின் தந்திரத்தையறிவது இலேசா 

னதா. ? 

நான் £ழ்வந்தேன். சுந்தரம் நின்று கொண்டிரு ஈ்தாஸ 

அவளுக்கு யாதொரு செய்தியும் தெரியாது. ௮வள என் 

ளைக்கண்டதும். 

ஏது ஐயாவும் தாங்களும் இவ்வளவு தாமதமின்று ?? 

என்று வினுவினான. 

. கரன் விஷயத்தை இனி மறைததுவைக்கக் கூடாது, 

எப்படி வெளியிடுவது என்பது கேள்வி, எனக்கு ௮வ 

ளுக்கு திகிலை யுண்டாக்சக் கூடாதென்பது கருத்து,



$8 பவாசச்தரின் அபூர்வ சாமாத்தியங்கள், 

அதெப்படி முடியும் 2 ௮வள் என் தடமாற்றத்தையும் மனக் 
கிலேசத்தையும் அறிந்து கொண்டாள். அவள் முகம் 

உடனேவெளுத்தது. ,ராங்கள் சற்று ஒருவரை ஒருவர் 

பார்த்துக்கொண்டு மெளனமாயிருந்தோம். 

மாமா 1! என்ன ஒரு மாதிரியாயிருக் தீர்கள் ு என் 

னிடம் சொல்லக்கூடாதா ? ஐயாவைப்பற்றினதா ? '! என் 

ரூள் சுந்தரி, | 

நீ சந்தேகப்பட்டது சரிதான், ரான் துக்ககரமான செ 

ய்தி சொல்லப்போகிறேன். நீ தைரியமாயிருப்பதாக உறு 

Ba Senn சொல்லுகிறேன். ''என்றேன்;. 

“அப்படியே தைரியமாயிருக்கிறேன் என்னிடம்ஒன் 

றையும் மறைக்காமல் முழுவதையும் தயவு செய்து சொல் 

லிவிடுங்கள்: என் ஐயாவுக்கு ஏன்ன ? அ௮வர்மரணமாயினா 
சோ? ? ஏன்றாள். ௮வள் சண்களில் நீர்ததும்பின. 

இல்லை. ௮வரைக்காணோம், அவர் படுக்கையறைபூட் 

டப்பட்டிருந்தது: ௮தை உடைத்து உட்சென்று பார்த்த 

தில்' ௮வர் இரவில் எங்கோ வெளியேநியிருக்கவேண்டு 

மென்று ௮.றிகிறேன்.” 

“அவர் ௮திகாலையிலெழுந்து உலாவப்போயிருக்கக. 

மாதா ? வர் சல தினங்களில் போவது வழக்கம்தானே;. 

அவர் அறைபூட்டபட்டிருந்ததும் ௮வரறையிலில்லாதிரு 

சதம் திலையுண்டாக்க நியாயமில்லையே, ஒருவேளை சா 

யை அவர் எடுத்துக் சொண்டுபோயிருப்பார், 

கான் ஒவ்வொரு விஷங்களையும் தெளிவாய்ச் சொ 
ன்னேன், அவளுக்கு துக்கம் அஇசரித்துக் கொண்டேயி 
ருந்தது,



எஜமான் ஏங்சே ? 80 

1 நாம் செய்ய வேண்டுவதென்ன £ அவரை 3 9968 
சத்தில் கண்டு பிடிக்க வேண்டும். ஐயா | எங்கு போய்கிட் 

டீர் :” எனறாள், 

சான் ௮வள் முகத்தைப்பார்க்கவில்லை எனெனருல் 
விசனத்துக்குதூாபம்போடுவ தபோலாகும், ஆைம்௮வளை 

ஒரு விதமாய்க் கண்டி.த்தேன். ௮வள் கண்களைத்துடைத்து 

க்கொண்டு தைரியமாயிருக்கறேனென்றாள். 

என்புததிக் கெட்டியமட்டில் ௮வரைப்பற்திப உளவு 
ஒன்.றும் தோன்றவில்லை. ௮க்கம்பக்கத்தாரை விசாசிக்கலா 
மென்றாலோ ௮௮ எனக்குப் பிரியமில்லாதிருர் த, ஒரு 

வேளை ௮வர் யாரும் பார்ச்கக்கூடாத நடுநிசியில் போயி 
ருப்பார், போலிசாரிடம் தெரிவித்து பீட் கான்ஸ்டேபிள 

மூலமாக அறியலாமோ என்று நினைத்தேன், ஏன் உடனே 

சொல்லவில்லையென்று அவர்கள் குறை கூறுவார்கள், எப் 

படியிருந் தம் இனி மெளனமா பிருப்பதில் பிரயோஜன 

மில்லை. பேரலிஸ்டாணாவில் தெரிவிப்பதென்ற இீர்மானத் 

அக்கு வந்தேன். இதற்கு சுந்தரியும்சம்மதித்தாள். உடனே 

ஸ்டேஷனுக்குப் புறப்பட்டுப் போனேன், மமஜையண்டை 
ஒருவர் எழுஇக்கொண்டிருர்தார். நான் மரியாதையாய் 
அவரிடம் இன்ஸ்பெக்டரைப் பார்க்க வர்இருப்பதாகச்சொ 

ன்னேன், yur இன்ஸ்பெக்டர் கேசுக்கு கச்சேரிக்குப் 

போயிருக்கிறாரென்றும், விஷயத்தைச் சொன்னால் தம்மால் 
கூடிய சகாயம் செய்யச் சித்தமாயிருப்பதாகவும் சொன் 

னார். சரியென்றேன், உடனே ஏன்னை அழைத்துக்கொண்டு 

ஒரு பிரத்தயேகமான அறைக்குச் சென்றார். அக்கேவிஷ 

பங்களை நிதானமாய்ச் சொன்னேன். .௮வர் ஒரு கோட் 
புஸ்தகத்தில் குதிப்பு எழுதிக்கொண்டார், 

14



00 பவார்தரின் அபூர்வ சாமர்ச்தியகசள, 

te ர்ஜ்ல.து எங்களால் கூடியதைச் செய்வ இல் தடையி 

ல்லை. சண்டுபிஉப்பதென்னவோ கஷ்டத்தில்தானிருக்க 
த, அவர் எப்பொழுது வீட்டைவிட்டாரெனறு உமக்குத் 

தெரியுமா 92 

“og? நாங்கள் காலை 7 மணிக்குப் பார்த்தோம், 

arG ணம், எப்பொழுது பேர்னாரோ 91) 

.... *பிட்கான்ஸ்டேபிள்களைக் கேட்போம். அவர்கள் 
எக்ன்சொல்லப் போகிருர்கள், ஏதாவது விசேஷமிருந்தால் 
ரிபோர்ட் செய்இருப்பார்களே. நீர் ஜன்னல் வழியாய ஏறி 

ஃகுஇப்பாரென் றீரல்லவர் ? ஆகார முதலியவைகளை யெல் 
ரம் எடுத்துக்கொண்டு எப்படி குதிக்கமுடியும் :?? 

இவைகளுக்குப்பதில் எனக்குத் தெரியுமானால் போ 

ஜின்காரருதலி எனகச்கென்னத்திர்கு ? இத்தகைய கேள்வி 
“a 'இரண்டொன்று கேட்கப்பட்டதும் எனக்கு வெறுப் 

புத்தோன்,.றி எழுர்துவாப் பார்த்தேன், மரியாதைக்கு உத் 

Jaa, பெற்றுக்கொண்டு ஏதாவது ௮வரைப்பந்றித் Osha 

கால் தெரியப்படுத்.துங்கள்'என்று சொல்லி வீட்டுக்குத்தரு 
ம்பி விட்டேன். 

வரும் வழியில் வக்கீல் வீடி.ருந்தது. அதில் அழைர் 

தேன, இவரை எனக்கு ஈன்முய்த் தெரியும் எஜமான்கேஸ் 

களுக்கு இவரிடம் பலசமயங்களில்போயிருக்கிறேன். ௮ வர் 

'என்னைக்கண்டதும் வந்த காரணத்தையும் காரியத்தையும் 
கேட்டார். 

... எஜமானை கடைசியாக எப்பொழுது பார்த்தீர்கள்??? 

'என்று கேட்டேன். 
af இரண்வொரமிருக்கும் அச்சமயம் ஏதோ ஒரு மாதி 

ரியாயிருந்தார். அவரை பாரோ அடருகிறார்களென்றும் 
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ஆதலால் அவருக்கு ,மிச்தபயமாயிருக்றெதென்று ம்சொன் 

ஞர். ௮வர் எங்காவது போய்விட்டாரோ?” 

64 ம் இரண்டு நாளாயிற்று: ஒன்றுமே தெரியகில்லை, 

“ போலீஸில் தெரிவித்திருக்றீர்களா ? 

* இப்பொழுது ஸ்டே.வனிலிருர்துதான் a 15 SC per, 

“ அ வர்கள் கண்டுபிடித்து விரவொர்கள் பார்ப்போம், 

௮ வர்கள் கண்டுபிடிக்கப்படும் வரையில் உம் சம்பளமாவ.து 

‘ 

வீட்டுச் செலவுக்காவது என்னவேண்டுமானாலும் எனக்குச் 

சொல்லி அனுப்பிவித்தால் உடனே கொடுத்தலுப்புடேன் 

் நல்லத ௮ப்படியே செய்கிறேன்'” 

நான் வீட்டுக்குத் இரும்பினேன்: எனக்காக சுந்தரி 

ஆவதுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தாள், நான் அவ 

ளிடம் எல்லா சங்கதிகளையும் சொன்னேன்” அவ க் 

எஜமானை எனக்குத் தெரிர்த அளவு தெரியாதாசிறும் அவ 

ரிடம் அவளுக்கு ஒருவிதமான பிரியம் ஏற்பட்டுவிட்ட த, 

ஏனெனில் ௮வள மனதுக்குகந்தவர் ௮வரன்றியார், அவள் 

பாட்டியும் தர்தையுமோ அவளுக்கு விரோ.இகளாயிருந்தா 
ர்கள், ப பி 

ஐயா ! | கூடிய Fa GT un அவரைப்பற்றிய ர்லல செய்தி 

தடைக்குமென்று ஈம்புசிறேன். அவரைப் பற்றியே இவ் 

வளவு தாலம் நினைத்துக் சொண்டிருந்தேன். நான் Hag 

aise s அவருக்கு செட்டசாலம் போலும். ரான் வுர்த 

டாள் முதல் ௮ வர் பனது சரிபாயிருக்கவில்லை; இலும் 

என்துர்பாக்கெயம், ரான் வராமலிருர்தாலாவது அவர் & & 

மாகயிருப்பாரோ ? நான்தான் என்ன செய்வேன். என் தா 
யார் இறப்பதற்கு முன் நான் கஷ்டத்இல் ட்ப 

பாமலிருக்குங்காலத்தில் அவரிடம் போம் லி விட என்ற



WZ பலா£ந்தரின் அபூர்வ சாமர்த்தியங்கள். 

சொன்னாள். அவரைகிட்டால் வேறுகதி எனக்கொ। 

வருமேயில்லை, '? 

அம்மா நீசெய்தது நிரம்பசரி, உன்னையே ஏன் 

கொர் துகொள்கருய், ரீவாசாமலிருந்தால் அவர் இன்னு! 

மோசமாய்ப் போயிருப்பார். அவருக்கு நீவர்தது ௮௪௪ 

தோஷம் சாம் போனகாரியங்களைப் பற்றிச் 695g wert 

ரொர்து as ga Be பயனென்ன ? 

“ நீர் சொல்வதுசரி ! நீர் எனக்காறுகல் சொன் 

போதிலும் உமக்கிருக்கும் விசனம் எனக்குக்கூட இர. 

காது: ஈநடக்கவேண்டியகாரியங்களை கவனிப்போம், '? 

நான் சாப்பிட்டபிறகு என்னுடைய வேலைகளை ௧௨ 
௪'க்கச் சென்றேன். ஒன்றையும் கவனிக்கமுடியவில்லை, ஏல் 

செண்ண மெல்லாம் அவர் மேலேயே யிருந்தது. கான் 
ஜனனலண்டை அடிக்கடிபோய் பார்த்துக்கொண்டு நின் 
தேன். நான் எஜமானைப்பார்க்கக்கூடு மென்பதாகவல்ல. 
எனக்குத் தெரியாமலே ரான் அ௮ங்கேபார்த்சீதன், 

யாரோ ஒருவர் என்னைப்பார்க்க வந்திருப்பதாக 
அபிராமன் சொன்னான். ௮வரை மேலே அ௮ழைச்துவரும் 

படி. சொன்னேன். அவர் அப்பறிபவர் என்றும் அச்காரிய 
மாக வந்திருப்பதாகவும் சொன்னார், நான் மிகவும் சந்தோ 
வமடைக்தேன். அவரின் முகம் எனக்கு மனதிடத்தைக் 
கொடுத்தது. இவரால் இது முடியாவிட்டால் யாராலும் 
முடியாது என்று நிளைத்தென், அவரை உட்காரும்படி சொ 

னேன். என்ன விவபங்கள் வேண்டுமானால் என்னால் கூடி. 

வரையில் சொல்வதாகக் கூறினேன்,
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உம் எஜமானின் படுக்கையறையைப்பார்க்கப். பிரிய, 
படுதிறேன். ஜன்னலை முக்கயெமாய்பார்க்கவேண்டும்.”? .எஏ 
மூர். பவாகந்தர், | 

.... ரங்கள் உடனே எழுந்து சென்றோம். Gin Sen sone 
ALOs SN nn, மழ:படியும் படுக்கையறைக்குச் 'சென் 
ரோம், ஏறும் மூன் பவாரந்தர் மெத்தைப் படியின் ஹிர4 
குமரு கசவைப்பார்த்தார். 

இது எவ்வளவு தந்தாமானது P இதற்குக் காரணமபெ 
ன்ன ? சொல்வீரா ? எனறார் பவாரந்தர், 

“இடம் டைந்து விடாமலிருக்க எஜமானின் நோக் 
கமிருச்கலாம். என்றேன். '? 

£ சஉண்டீரவரின் நோக்கமா 2? 

© gb gat கைவேலையும் தான், !” 
* சரிதான், 

பவாநர்தர் வேறொன்றும் சொல்லவில்லை, ௮வர் சொ 
ன்னமாதிரி அர்த்தம் சரியாயிருந்தது. ௮வர் எஜமான் 
பு.தீதிஸ் இரமில்லர.தவர் என்ற ௮/பிப்பிராயப்பட்டி ருக்கிரு 
சென்று நினைத்தேன். 

மெத்தையேறி அறைக்குள் போனோம். ௮வர் அறை 
யை மிகவும் அட்பமாய்ப் பார்த்தார், ஜன்னலண்டைபேரய் 
அசைப்பார்த்தார், பூமியிலிருர்தும் ஜன் னலுக்குள்ள உயர 
BOS ஈனருய் கவனித்தார், அதன் வழியாக தலையை நீட்ட 

FDP gui பர்சீத்தார். ஏதாவ தொன்றைப் பிடித்துக்கொண 
ட 2 ழிறங்கவழி யிருக்கிறதா வென்று பார்த்தார். ஆனால் 
அவ்கொன்று மில்லை. தலையை உள்ளோவால்ே அறையை 
மஅப்டியும் நுட்பமாய் Bleue san; ன க
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8 அவர் பைமூதலிய யாதொன்றையும் கொண்டு போ 
கவில்லை யென்புது 2. இதானே. ” என்றார். 

£ தடையென்ன, அவரின் தோல்பை இருந்த இடத்தி 
லேயே .இருக்ிற தென்றேன். | 

* வெள்ளிக்ழெமை சாயந்திரம் அவர்ஏனைய சாட் 

களைவிட கு.தூகலமாயிருர் தாரென்று சொன்னீரல்லவா. 
் ம். ௮வர் ௮ப்படியிருர்தது, எனக்கும் சுந்தரிக் 

கும் மன உல்லாசமாயிருந்தது. ? 

1 சாயந்தரம் அவர் எங்கும் வெளியில் போக 

வில்லையே, ” | 

“இல்லவேயில்லை. சாப்பாட்டுக்குப்பின் சுந்தரி பாடி 

னாள் ஈாங்கள் கேட்டுக்கொண்டி நந்தோம்: அவருக்கு சம்£ 

தத்தில் மிக்கப்பிரியம், சுந்தரி பாடினது ௮வர் மனத்துய 
ரை சற்று சமாதானப்படுத்தியதுபோலும்: இரவு 11-மணி 

வரையிலும் பாட்டுக் கேட்டிருந்தோம். பிறகு நான் படுத் 

அக்கொள்ளப் போய்விட்டேன்: 
கான் கடையொகச் சொன்ன வார்த்தைகளை vanes 

தர் சுவனிக்சலில்லை, ௮வர் கன்னத்தை கையால் தேய்த்து 

க்கொண்டு செருப்பு விடும் மூலையை உற்று கோக்கிக்கொ 

ண்டிருந்தரர். ௮வர் யோசனையைத் தடுக்கப் பிரியமில்லாத 
வபய் அவரே பேசும் வரையிலும் சும்மா நின்றுகொண் 

டிருந்தேன்: ் 

(கண்டீரவரிடத்தில் ௮னேக பூட்சுகள் முதலியனவிரு 

க்ன்றனவோ? என்று மறுபடியும் பவாநந்தர் கன்னத்தை 
மறுபடியும் தேய்க்கவாரம்பித்தார். Deere sar யோ 

சனையிலிருக்கும்பொழுது இப்படி. செய்வதென்பதை ௮ 
ர்துகொண்டேன், அலர் ஒரு பூட்சை. எடுத்து மிதிரை,
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புட்ரூலால் அளந்து பார்த்தார். இதற்குப்பிறகு gees ல் 

ண்டை வந்த எட்டிப்பார்த்தார், ஜன்னலின் Bip கொஞ்ச 

மகலமுளள காலடி. ஒன்றிருந்தது. UOTE ST குள்ளமான் 

வராதலால் வர் அசைக்குனிந்து எட்டி அளச்சருஷியலி 

ல்லை. நீண்ட கையனான கானே மிகவும் கஷ்டத்துடன் அள 

BG seit 6-இன்சுக்கு சற்று அதிகமிருக்கத, 4 அதன் அ சலம் 

இதைகான் சொன்னதும். மறுபடியும் பூட்சை Jit SF 

சென்றார், 

“எத்தனை கால்மிதிகள் அவருக்குண்டி ஏனபது உமக் 

குத் தெரியுமா ?” 
£எனக்குத் தெரியாது. ௮பிராமன் அதிவான்; நாள் 

அவலை அழைப்பிக்கிறேன்:". 

6 அபிராமா” என்று இரண்டுகுரல் கூப்பிடும் மூன் 

௮வன் வர்தான்; 

_ உமக்கு எஜமானுக்கு எவ்வளவு மிதியடிகளுண்டெ 

ன்பது தெரியுமா ? ” 

*ஒருஜதை செருப்பு, Card, பூட்ஸ், பாத்குறட, 

மான்தோல் செருப்பு ஒரு ஜதை யிருந்தது,” 

கேற்ற சாயந்திரம் ௮வர் எதைப் போட்டுக்கொண் 

டிருந்தார் 2 
“மான்தோல் செருப்பைத்தான் போட்டுக்கொண்டு 

ருந்தார்"! என்,று நான் சொன்னேன், ப 

ழே ஏதாவது மிதியடி களிருக்செறனவா ?” என் 

ரூர் 
ஒன்றுமில்லை” எனறான் அபிராமன், 

பவாநந்தர் மிதியடிகளை. ஒவ்வொன்றாய் எடுத்தவை 

த்தார். கழே ஒன்றுமில்லை யென்பதைப்பத்தி ' உறுஇயாய்



06 பலரகந்தரின். அபூர்வ சாமர் த்தியங்கள். 

சொல்லச்கூடுமா என்றார். அபிராமன் 'பார்த்.துலிட்டு wh gi 

விடுகிறேன், சந்தேகம் வேண்டாம்' என்று ழே போ 

ஞான். 
இச்சமயத்தில் ௮வர் எஜமானனைக் குறித்த சில கேள 

விகளைக் கேட்டார், அவர் சுராபரனஞ் eta gesture 

ன்றும், சச்சரவுக்காரராவென்றும், என்னிடத்தில் தவே 

ஷம் எப்பொழுதாவ.துகொண் டவராவெளன்றும் கேட்டார். 

கடை.சிக்கேள்வி எனக்குக் கோபத்தை மூட்டியது 

அதைரான் அடக்கிக்கொள்ள முடியவில்லை, படபடத்த 

வஞாய் மறுமொழி கூறினேன். ௮வர் என்னிடத்தில் பக்ஷ 
மாயிருந்ததுபோல் யாரிடத்திலு மிருக்கமாட்டா ரென் 

சேன். மேறும் அவர் எனக்குச் செப்திருக்கும அளவு 

யாரும் எனக்குச் செய்யமாட்டா ரென்றும் சொன்னேன். 

நான் சொன்னதைக்கேட்டு அவர் தனக்குள்ளே Ar 

தீ தக்கொண்டார். உடனே, 

“கோபித்துக் கொள்ளாதேயும் கான் முக்கிய காரண 

நிமித்தமாகவே அக்கேள்விகளைக் கேட்டேனன்றி வீணாகக் 

கேட்கவில்லை. இத்தகைய கேஸ்களில் மனிதனைப்பத்தியும், 

அவன் பிறரிடத்துள்ள ஈடத்தையைப் பற்றியும் எத்தனை 

தெரியக்கூடமாயினும் ௮னுகூலந்தான், இவைகளைப்பற் நிய 

குதிப்புகளொன்று மில்லாவிடில் செய்வதற்கொன்.று மில 

தூ எனறார், 

நரன் அவசரப்பட்டு முன் யோசனை யின்றி பட பட 

வென்று பேசினதற்கு வருந்துகிறேன். என்னை மன்னித் 

அப் பொருச்சவேண்டுசேன்.”? என்றேன் 

அபிசாமன் வந்து, £நிச்சயந்தான். சந்தேகமில்லை ஒன் 

அம் கடையா” தென்ருள்:
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் சரி என்று தீர்மானமாயிற் று: ௮வார மான் "தோல் 

செருப்புடன் தான் போயிருக்கிறார். பனிபேயுமிரவில் அவர் 

இச்செருப்புடன் போயிருப்பது எனக்கு அச்சரியமாயிருக் 

கிறது, மேலும் தலைச்குமொன்றுமில்லை. இத்தகைய கேஸ் 

நான் இதுவரை கண்டதில்லை. அவர் போன அதெரியுமானால் 

செளகரியம்தான்; அது உமக்கு தெரியாதே “என்றார், 

._... நான் அவரை சுந்தரியிடம் கூட்டிக்கொண்டுபோனே 

ன்: அவள் இவருக்கு வணர மெளனமாயும் விசனமாயும் 
நின்றாள், இதைக்கண்டு டவாரந்தர் 4 அம்மா | நீ விசனப்ப 
டவேண்..ரம். ௮வரைப்பற்றிய செய்திகூடியசிக்காம் தெரி 

SAC nor, 8 இதைப்பற்றியே விசாரப்படக்கூடா.து, எல் 

லாம் கடவுளனுகரகத்தால் ஈன்கு முடியும். ஈமக்கு உண் 
மை தெரிந்தபிறகு ஈமக்கு சாதாரணமானது முன்பே தோ 

ன்றாமற்போயிற்றே என்று கருதுவோம், இந்த சமயத்தில் 

நாம் சும்மாகிருந்துவிடவும் கூடாது: இரத அத்திரத்திலே 

யே ari சகல மூயற்சியும் செய்தாகவேண்டும், இல்லாவி 

டில் ஆரினகஞ்ச பழங்கஞ்சயென்பதுபோலாய்கவிடும். ௮9 

ர த்தையுண்டாகாமற் பாதுகாப்பதுதான் என் கொள்கை, 

வருகிறேன் ௮ம்மா?! என்றார். 

அவர்பின் ௮வரை வழியனுப்ப நான்போனேன், ௮வரி 

டம் யாரோ இலர் வீட்டின்மேல் யாதுகாரணத்தாலோ கண் 

ளாயிருக்கிறார்களென்று சொன்னேன், 

“ இதனால் ஏதாவததியலாம்: நான் குறிப்பாயப் பார் 

தீதுக்கொள்ளுகிறேன், இப்படியே இரண்டு மூன்று நாட்க 

ஸிருக்குமா௫ில் அபிசாமனிடம் எனக்குச் செய்தி சொல்லீ 
யனுப்பும் ௮பிராமன் யோக்யென்தானே ?! என்றார் பவா 

நந்தர், . ன கி 
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, “சற்றும் சந்தேகமேவேண்டாம், கண்டீரவரிடம்சை 

யல் காரனாய் ௮னேக வருஷங்களாய் இருந்து வருகிருஎ 

அவர் அவன் யோக்கியாவதாரம் என்று சொல்லக்கேட் 

ருக்கிறேன். '” என்றேன்; 

அவ்வளவு யோக்கயெனா ? இத்தகைய மனிதர்கள். 

க்க ௮ரிது. ௮தைக் கேட்க எனக்கு மிகவும் சக்ததோஷமா 

ருக்கிறது. ?” என்றார். 

நான் இரவில் தூங்கழுயன்றும் தூக்கம் பிடிக்கவி 

லை. இரவு 19 மணியிருக்கும். யாரோ 8ழ் ஈடக்கும்கால 

சப்தம் கேட்டது. ஒரு வேளை அபிசாமனோ என்று ௪௫௦ 

தித்தேன்” இருடசாயிருக்கலாமோ என்ற சந்தேகத்தா 

காண்டுளையும் கைத்துப்பாக்கியையும் எடுத்துக்கொண்ட 

றப்பட்டேன். மெல்ல அபிராமன் படுத்துறங்கும் ௮றை 

ல்போயப்பார்ததேன், ஈன்ருய் உறங்கக் கொண்டிருந்தா। 

வீட்டு உட் வெளிக்கதவுகளைப்பார்த்தேன்௨ இவைகளா 

வீட்டிற்குள் ஒருவரும் புதிதாய்ப் புகவில்லை யென்று § 

மானித்துச் கொண்டேன். ஆயினும் காலடி சப்தமட் 

இருந்து கொண்டே யிருந்தது. இரவை சஞ்சலத் தட 

கழித்தேன், மறுராட்காலையில் சுந்தரி என்னை காலடி. இ 

யைப்பற்றிக் கேட்டாள். நான் அ௮தைப்பிரஸ்தாபிக்தவில் 

ஏனெனில் வீண்மனப்பி£ மையாயிருக்குமோ வென் தரு 

தேன். சுந்தரி இவவிஷயத்தை பவாநந்தருக்கு சொல் 

யனுப்பு விக்கவேண்டுமென்றாள். இச்செய்தியைச் செர்ஸ 

நான் பவாரந்தர் வீட்டுக்குப்போனேன். என்னைத் தொ 

ர்ர்து கொண்டு ஒரு குறங்காட்டி வந்தான், இவன் தா 

சில தினங்களாக வீட்டை பார்த்துக்கொண்டேயிருப்பவ 

நான் எங்கு போனாலும் இவன் பின் வந்து கொண்டேயி,
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ந்தான். ரான் ஒரு ஈண்பர் வீட்டில் புகுந்தபொழு.து இவன் 
வேறொரு பையனிடம் பேட௫க்கொண்டு நின்றான். நான் 

வீட்டிலிருந்து திரும்பும் பொழுது அக்கூரங்சாட்டிப் 

பையனைக்காணோம். இரண்டடி எடுத்து வைக்கும் மூன் 

என அத்தானைப்பார்ததேன். இவன் எனக்கு ஜன்மசத்துரு 

என் தர்தையிடம் என்னைப்பற்றிக் சோட் சொல்லி என்னை 

வீட்டைவிட்டுவரும்படி செய்துவிட்டான். ௮. துடனில்லாீ 

மல் என்னை இவ்வுலகத்தி லில்லாமலே செய்து விடவே 

ண்டுமென்பது போலும் ௮வன் உட்கருத்து. என்னிடம் ப 

க்ஷமூள்ளவன் போல் வற்து, 

அத்தான் :--௮ம்மாஞ்சி ! உன்னிடத்தில் இரண் 

டொரு வார்ச்தை பேச விரும்புகிறேன். 

நான் :--.ஏன்னை ஏன் சேட்இருய் ? 

அத்தான் :--ரான் உன்னைச் கேட்காவிட்டால் யாரைக் 

கேட்பது ? நாம் ஒருவருக்கொருவர் ஒஓத்தாசைசெய்து 
et கொள்ளவேண்டாமா 

நான் :--ஓ.ச்சாசை: நீதான் என்னை ஓட்டையாண்டி 
யாக ஒட்டீயாயிற்தே, இன்னும் உன்மனம் குளிரவில்லையா? 

என் தநதையிடமிருஈ்து என்னைப் பிரித்துவிட்டாயே ! 

அத்தான் :--என்னவோ அர்த்தமில்லாமல் உளருகி 

ய், நீ மாரவாடிக்குக் கொடுத்த செச்கைப்பற்றிச் சொல் 

லுகிருயா என்ன ? 

நான்:--. நானா செக்கொடுந்தேன். ந சானே பாதகன் 

செக்கில் தகப்பனார் கையெழுத்சைப்போல் போட்டு ௮தை 
என் கடிதங்கள் ஈடுவே வைத்துவிட்டு, என்னைப்பிடி த்துக் 
கொடுத்துவிட்டாய், நான் . குப்பைவாதியாவது கரணய
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மாய் வாழ்வேனேயல்லது ௨ ன்போல் துரோகியா யிருக்க 

மாட்டேன், 

அத்தான் :--நீ என்னைப்பற்றி என்ன நினைத்தாலும் 

சரி. அது சடவுளுக்குத்தான் தெரியும், நான் உனக்கு ஒரு 

வித உதவி செய்யவந்திருக்க றேன்: நீ உனக்குத் தீங்கிழை 

த்தவரை விட்டு ஏன்பேல் பழியைச் சு மத் துகிராய், அதெ 

ல்லாமிருக்சட்டும். போனகை மறக்து விடமாட்டாயா, 

நான் :--திடீரென என் மேோசத்தை விரும்பக்காரண 

மென்ன : என்பேல் வாஞ்சையால் நமீ யென்னிடம் வந்திரு 

க்சிறா யென்பதை ஈம்ப மான் மூடனல்ல. 

அத்தான் 8 மிகவும் பேரான அப த இலிருச்இிழுய்- 

உன்னைமபிட்க எனஞனால் முடியும் 

இப்படிச் செல்வதால் என்னை பயமுறுத்தலாபென்று 
அவன் நினைக்சது பலிக்சவில்லை. நான் அவசாமாய்ப்போசு 
வேண்டி பிருந்ததால், 

ய் சொல்லவேண்டிய இருர்தால் சொல், ரான் போக 

வேண்டுடென்றேன். 

அத்தான் :.ரான் சொல்லவேண்டியது அ௮னேகமிரு 
க்திறது. நீ புத்திசாலியானால் இப்பொழுதே நான் எச்சரிக் 
கூறன்: அதன்பிறகாரம் ஈடர்துசொள் இல்லையோ உன் 
னாயுளெல்லாம் பேசாபத்திலுழலவேண்டியதுதான். உன் 
னைக் கெடுத்துக்கொள்வதல்லாமல் கூடவிருப்பவர்களையும் 
கெடுக்கவேண்டுமென்1।து ௨ ன் னெண்ணமானால் உன்னிஷ் 
டம்போல் செய். கடைசியாக கேட்கிறேன். கான் சொல் 
Boing கேட்பாயா, மாட்டாயா ? 

நான் கேட்டென். நீ குரங்காட்டியை என்னைத் 
தொடரும்படி ஏன் சொல்லியிருக்கிறாய் ?
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அத்தான் :--நீ எங்கிருப்பசென்பதை நிச்சயமாய் 

அ.றிவதற்காகச்தான். | 
எனக்கு இதில் கொஞ்சமும் ஈம்பிர்சையில்லை. tl ony 

ம் நான் லாச்குக்சொடுக்த பிறகாரம் ௮வளைச்சொல்லவே 

ண்டியதை சொல்லும்படி கேட்டேன்; 

அத்தான் நீ இப்பொழுஇ ஈக்கும்வீட்டை தாமத 

மின்றி விட்டுிவிலவிடவேண்டு/॥, நீ சண்டீரவர் வீட்டிலி 

ருப்பது எனக்கு முன்பே தெரிர்திருர்தால் உன்னைவீட்டை 

விட்டு விடுழ்படி. சொல்லியிருப்பேன்; நீ அங்கிருக்கும் ஒவ் 

வொரு நிமிஷமும் உன் ௮பத்தை அ .இிரப்படுத்திக்சொண் 

டேயிருக்கிறது, 

ரான் :--எனக்குத் தெரிந்து ஒன்றும் காணோம், என் 

னவென்பதை தயவுசெய்து சொல், 

அத்தான் :-௮சைச் சொல்வதில்லை என்று சத்தியம் 
செய்துகொடுக்கறேன். ஆபத்து சமயத்தில் நீ சண்டீரவ 

ரிட மிருக துவிட்டால் உன்னை ஆப த்தினின்,று மீட்பதுதிரி 

நேத்தானுக்கும் முடியாதுபோகும். நீயே யோடித்துப்பா£. 

அவெங்கே? ஒளித்துக்கொண்டிருக்கிறார். ஏன்! உன 

க்குத் தெரியா. ரான் சொல்கிறேன் கேள், அவனை ஈம்பி 

னவரா்ஃளைக் கைவிட்டுவிட்டான். ௮வன் விதிகாலம் &ட்டி 

விட்டது. இத ஒருமாதகாலமாய் அ௮வனுச்கே தெரியும், 

ஆதலால் பகலில் வெளிவருவதில்லை தன்னிழலை/ கண்டு 

கூட தஇ௫ல்படுகிறுன். இரண்டொருவாரம் இப்படிச் தப்பி 

க்கலாம். அதற்குமேல் முடியாது. எப்படி யிழுந்தாலும் 

பிடிபட்டுகிவார். இதைப்பற்றி ஈன்ருய் சிந்தனை செய், 

உன்புத்தியுக்திப் பிரகாரம் ஈடர்துகொள்: இதனால் கஷ் 

டமூண்டானால் என்னைக் குறைகூருதே,"
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ரான் என்னால்கூடியமட்டும் பார்த்தேன். (ஒன்றுமில்லை 

யே, என்றேன். ௮வர் என் முகத்தைப்பார்த்துச் சரித்து 

இக்த கொக்க . இங்கஇித்திருப்பதைப் பார்த்தீரா 1 

என்ர உ 

எனக்கு ௮தன் உபயோகம் தெரியவில்லை, ஆதலால் 
(பார்த்தேன், ௮தைப்பற்றியென்ன' என்றேன். 

முதலில் பார்வைச்கு பிரமாதமாகத் தோன்றாததுண் 

மையே, (ஜன்னல் கதவில் ஒரு ௮டை.யாளத்தைக் காட்டி) 

இந்தக்குறியுடன் ( யாசித்துப்பார்த்தால், ௮னேக அர்த்தம் 

செய்யலாம். காம் வாசிக்கும் அறைக்குப் போகலாம் வாரு 

Gunes apr. | 

Qos ௮றையிறும் ஜன்னலண்டைபோலேோம், இக் 

கும் அதே மாதிரி ஒ£2 கொக்கியும் அ௮டையாளமுமிருச் 

தன. இரண்டும் நிலத்திலிருந்து Flo உயர த்திலிருந்தன; 

உண்மைதான், யார்தான் கண்ணால்ப் பார்த்ததை இல்லை 

யென்று மறுப்பார் : நான் மகாயுக்இசாலியல்ல, என் சற்ற 

மிவுக் கெட்டியமட்டில் இவைகளுக்கும் எஜமான் காணாம 

ற்போனதற்கு முள்ள சம்பந்த மின்ன தென்பது 01K EHS 

தோற்றவில்லை. உடனே கான் ௮வரை இதன் சம்பந்தத் 

தைச் தெரிவிக்கும்படி வேண்டிக் கொண்டேன், | 

பவா :--ஒன்றும் உமக்குத் தெரியவில்லையா ? அவரின் 

விருப்பமென்ன :? ௮ வர் வீட்டைவிட்டுப் போய் விட்டதாக 

எல்லாரும் ஈம்பச்செய்வதுதான். ௮வர் கதவு வழியாய்ப் 

போகக்கூடும் தடையில்லை. தனால் ௮வர் நான் சொன் 
னது போல மகாயூகசாலி, தந்தாசாலி, ,தகையினாலே 

எல்ல*ரையும் ஏமாற்றி பிரமிக்கச் செய்யும் நாதனவழியை 

நாடினார்? அதற்காக இரவில் ௮றைக்குவர்து இக்கதவைத்
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இறந்து வைத்து விட்டு இந்தக் கொக்கியில் கயிற்றை மாட். 

டி.விட்டார். மற்றொரு ரூமிலும் கயிற்றைக்கட்டி இவவிர் 

ண்டு தயிறுகளையும் மூலையிலிருக்கும் சம்புக்குக்கட்டி தீ 

தெரங்சவிட்டரர், சுதமைப்பூட்டிவிட்டு ஒன்றிலிருர் ஐ மற் 

Cy or WEG; எஸிதசய்ப் போய் ௮ ஙகருர்தபடியே கயிற்றை 

மற்றைய ரூமிலிருர் து வாங்கிவிடமுடியுர், இவளவும் ௭ 

ஷ்லாரும் வெளியில் போய விட்டதாக நம்பச்செய்து விட்டி 

வேண்டிய அகாரமுதலியை வகளை எடுத்துக்கொண்டு இர 

சிய அறையில் அழைத்து கொண்டிருப்பதும், எல்லாரும் 

உறங்கும் வேளையில் வீட்டி pHa கடமாமிலவதுமாயிரு க்திமுர் 

இப்பொழுது உமக்குந்தெரிகிறதா ? என்றார். 

நான் ௮வர் சொல்வசொவ்வொன்்,1ம் சரியாயும் நியா 

யமாயுமிருக்கெதென்றாலும், ரான் எஜபானன் வீட்டிலே 

யேயிரு$சிறாரென்பதை ஈம்பக்கூடாமலிருச்சது. அவரை 

Den gu pS iC oc. Goo எனச்கு வீட்டில் தெரியாத இடகி 

களே இடையாது. பவாகந்தர் இதற்கு யுக்தி சொன்னார், 

நாம் இன்று இராத்திரி உறங்காமல் விழித்திருப்போப 

இனம் போல் ௮வர் வெளியில் வருவார் ௮வரைப்போய்க 

கண்டு ஈம்மிடக்தில் உண்மையான சமாசாசற்களைச் சொஃ 

லச்கேட்போம். எப்படியிருந்தபோதிலும் ௮ேசுகாலப 

௮வர் இப்படியே யிருக்க முடியாது, என்ன நீர் கினைக்கி! 

என்ரு, 

நீர் இன்று இராத்திரி வருகிமீரா 2 

பலா:--௮ப்படியேயாகட்டும்: இரவு 11-மணிக்கு வரு 

தரேன். கான் வெளியில் கதவு இடிக்காமல் காத்துக்கொண் 

io. EBC pen நீே வரது கதவைத்திறக்கவேண்டும், 

14
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பவாநந்தர் என்னிடம் விடைபெற்றுக்கொண்டு போ 

னார். சான் ௮வரை வாசல் மட்டும் சொண்டு விட்டு விட்டுக் 

திரும்பினேன்; என்னால் கூடியமட்டும் வீட்டினெவ்வொரு 

அறையையும் குலை முடுக்குகளையும் இரகசிய அறைக்காகத் 

தேடிப்பார்க்தேன், ௮பிரரமனை கேழ்விகள் கேட்டுப்பார்த் 
தேன். 50 வருஷீகாலபாக வீட்டிலிருக்கிறான். அவன் 

ஏதாவதஇருந்தால் தனக்குத் செரியாமலிருக்க முடியா 

சென்ரான். பேசக்கொண்டிருக்கையில் மணி 11 அடித்தது, 

உடனே ககவைத்திறக்கப்போனேன், 

வாரும், உமக்காக அவலுடன் எதிர்பார்தீதுக் கொண் 

டி ருந்தேன்: என்றன், 

எனக்திதற்கப்புறம் ஒன்றும் தெரியாது. என் மண் 

டையில் ஒரு அடிபட்டது. உடனே முப்படியே பிரக்ஞை 

யற்று ழே வீழ்ந்துவிட்டேன். ஏனக்குப்பிரக்ஞை வந்த 

போது நான் ஏன் படுக்கையில் 'படுத் தக்கொண்டிந்தேன். 

தலை சோய் பலமாயிருந்தது, தலை கட்டப்பட்டி ருந்தது; 
என்னை ச்சுற்றிலும் பவாகத்தர், அபிராமன், சுந்தரியிருந்தா 

TET» 

பவாரஈந்தர் நான் &ழ்வீழ்ந்து இடப்பதைப்பார்த்ததாக 

ச்சொன்னார், நான் பிரக்ஞையற்றுப்போய் 9-மணி அவ 

காசமாயிற்றென்றும் சொன்னார். வீட்டில் சாமான்கள் கொ 

ள்ளை போயிருந்தன. யார் எப்படி வர்தார்கள். போனார்கள் 

என்பவைகளை காங்கள் அ.தியகூடவில்லை, எனக்கு மயக்கமு 

ண்டாய் மறுபடியும் உறங் விட்டேன். அபிராமன் ஓடி வ5 

து ஐயா ஐயா வாருங்கள் ஒரு அதிசயம் என்றான், என்னா 
டல் எழுந்திருக்க முடியாதிருந்தபோதிலும் பவாநந்தர் கை 

யைப்பிடி த்துக்சொண்டு கண்டீரவரின் பள்ளிபறைக்குப்
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போலேம். படுக்கை விரிக்கப்பெற்றிருந்தது. அதில் கண 

(ரவர் சாணாமற்போன நாளில் தரிதீதுக்கொண்டி ரர் 8 

டைகள் போடப்பட்டிருந்தன. உடை !(7ரோவில் சில 

உடுப்புகளைக் காணோம். ஒரு செருப்பைக் காணோம் 

அங்கு வைக்கப்பட்டிருந்த தோல்பையையும் காணோம், 

பவாகந்தர் :--நான் கோங்கழித்து வர்துவிட்டேன் 

இவர்கள் இரகசிய அ௮றையிலிரு* து இவர வெளிக்கிளப்பி 

விட்டார்கள். ௮பிராமா ! நீ வாசல் கதவுகள் பின்பக்சுகதவு 

கள பூட்டப்பட்டி ர௬ுக்கின்றனவா என்று பார்த்துவீட்டுவா, 

பவாரந்தர் ஜன்னலைச் இறர்து பார்த்தார். யாரோ ஒரு 

மனிதன் ஒடுவசைப் பார்த்தார், உடனே ஒரு விசில் கொடு 

த்தார், கான்ஸ்டேபிள் ஒருவன் வந்தான், ரயில் போலீஸ் 

ஸ்டேவன்களுக்கெல்லாம் தர்தீகொடுக்க ௮வனிடம் சொன் 

னார். ஓவ்வொரு ஸ்டேஷனிலும் கண்டிரவரையக் கண்டால் 

பிடி த்.த விடும்படி தந்தி கொடுக்கப்பட்ட து. 

௮.பிராமன் பின்புறக்கதவு தாப்பாளிடப்படாமலும்பூட் 

டப்படாமலு மிருப்்பதாசச் சொன்னான். மேலும் இர 

கசிய அறையையும் கண்டதாகச் சொன்னான். நாங்கள் 

மெத்தையை விட்டுக் £ழிறங்னோம்; அ௮பிராமன் மெத்தை 

ப்படி க்கு ௮டுத்தாப்போல் ஒரு சிறிய கதவைக்காட்டினான். 

சாரங்கள் காண்டல் விளக்குடன் கதவைத்திறந்து உட்புகுக் 

தோம் ௮ந்த௮ுறைக்கைதிகள்௮டைக்கப்படும்சிறையறைபோ 

லிருந்த.து: ஒரு குலையில் ஒரு படுக்கையிருந்த.து.ஒருமூலை 

யில் சாப்பிட்ட உணவின் மிகுதி வைக்கப்பட்டிருந்தது; 

ஒரு காற்காலி ஒரு விளக்கு இவைகள்தான் ௮ங்கிருர்தவை 

Sere ந ற்காலியின்மேல் ர்யில்கைட் வைகச்கப்பட்டிருந்தது



108 பஏர்ச்ந்தரின் ௮பூரீல் சாமர் தீதியக்கள், 

அ௮.தையப்படி யே பவாநந்தா ஏடுத்துக்கொண்டார், அ௮ந்தப்ப 

க்சச்தைப் பார்த்தார், 

6 நான் அ வரைப்பிடி ச BO or, ௮வா போகு: 

வழி இதுசான்,. என்றார் பவாரந்தர்." 
:: எங்கு போகின்றார் ? என்றேன், 

ச.துரங்கபபட்டணத்துக்கு செங்கல்பட்டி லிருந்து 18 

மைல் தாரத்திலிருக் "ற.த. செம்கல்பட்டிலிறங்கி ஒரு ஜட் 

காவைத்துக்கொண்டு Fg) SUC om FHS GI போய் 

விரிவா. 

நான் :-- நீர் என்ன செய்யப்போகயிர் ? 

பவா; அவரைக் துறச்திக்கொண்டு போகிறேன், 

நான் :--கானும் கூடவருகதேன்;. 

௮பிசாமனும் எங்களோடு வருவதாகச் சொன்னான். 

விட்டுவிட்டுப் போனால் கழுத்துக்கு சுருக்குப் போட்டு 

கொண்டுஇறர் துபோய்வீரிவேனென்றான் இப்படி ௮வன் சொச் 

வதைகேட்டு ௮வனையும்கூட கூட்டிக்கொள்வதைவிட. வே 

வழ்யில்லை. காரங்கள் சுந்தரிக்கு சமாதானம் சொல்லிவிட்( 

புறப்பட்டோம். 

செங்கல்பட்டு போய் சேர்ந்தோம். ஸ்டேஷன் பிளாட 

பாரத்தில் என் அத்தானைப் பார்த்து PVs Com sre 

௮வனை அங்கு எதிர்ப்பார்க்கவில்லை, 

॥ ஏன்ன அத்ன் அபூர்வமாய் இங்கெகங்கு வந்தாய் 

யாருடன் வந்தாய் ? யாசை எதிர்பார்க்கிறாய்?'? என்றே 

* ஏன் நீ ஊரெல்லாம் ஞூச்காட்டியுடன் சுற்றி ௮1 

இராய்? ௮வனெகங்கே? ௮வனை உன் தூண்டுகோல் மே 

என்னை கவனிச்.தக்கொண்டிருக்கையில் கடைசியரகப்ப, 

த்தது (என்று சேட்டேன்:
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பவாநர்தர் இவர் யார் ? எனக்குத் தெரிய வேண்டுமெ 

னரா, 

* இவன்தான் என் அத்தான், குடிகெடுக்ி இவன்தான் 
எஜமானை ௮பாயத்திலாழச்செய்தவன் இவனில்லாவிட்டால் 
இவவளவு தொக்திரவில்லை. '” என்றேன், 

நாங்கள சதுரங்கப்பட்டணம் போனோம், பவாகந்தர் 

கணடீரவரைச்குறிச்து கிராமப் £ளில் விசாரிந்தார். ஒன்றும் 
கிடைக்கவில்லை. ஒரு வளை அவர் தந்இரமாய் ரபில்கபிடை 
அப்படி வைத்திருப்பாரோ :நாம் அ௮லையவேண்டுமென்பதோ 

அவர் கருத்த ? மறுபடியும் பவாரர்தர் அவர் குறித்த டை 
யாளங்களுடைய மனிதன் கோவிலில் தங்கியிருக்கிறாசென்று 
கேள்விப்பட்டு அங்குதேடிச் சென்றதும், அர்ச்சகர் அவர் 
அப்பொழுதே போய்விட்டதாகச் சொன்னா. 

நாங்கள் ஒரு சத்திரத்தில் புதிதாக இரு மனிதர்கள் 

வர்திருப்பதாகச் கேள்கிப்பட்மி ௮ங்கு சென் மோம், 

ஏன் ௮த்தான் வண்டி.யிலிருக் து கம் வீம்ஈததால் பிரக 

ஞைய நறிருந்தான். நான் ௮வன் வாயில் ஜலம் ஊற்றினேன். 

கண்ணைச்திறந்து எங்களைப்பார்த்து ஒரே அடியாய்க்கண்ணை 
மூடிவிட்டான். 

கண்டீரீவர் எங்களை ஒன்று கேட்டுக்கொண்டார். அதா 
வது ௮வர் சொக்காயிலிருந்து வக்€லுக்கு ஒரு சடிதம் எடு 
தீதுக்கொடுத்தார், 

என்னை சலா HE STE சபையில் சேர்த்து விடடார 

கள. சபையார் ஒருவனின் உயி ௮வன் துரோயொய் 
விட்டதற்காக போக்கவேண்டுமென்று தீர்மானித்தார்கள். 
அ௮த்தாலுக்காகஎன்வசமிருந்த கடிதங்கள்சில சபையாருக்கு 
கிடைத்திருக்குமாகில் இவன் உயிர் அன்றே போயிருக்கும்,
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அவலும் இறர் துவிட்டான்;. இனி என் உயிரும் நில்லாது. 

நீர்கள் இனி சுகமே சென்று வாழுங்கள் '' எனமுர். 

எ௱களுக்குண்டான விசனம் வெல்லற்சரியது. ௮வாக 

ளிருவரும் இறந்தபிறகும் பிரியாத ரண்பராயிருந்தார்கள்; 

காங்கள் அவர்களின் விதியின் பயனுக்காக வருந்தித் இரு 

ம்பினோம்: 

சுந்தரியிடம் தந்தையிறந்துபோன சங்கதியை கான் 

சொல்லவில்லை. சலெமாதங்களுக்குப் பின் சொன்னேன். 

எனக்கும் வாழ்க்கையில் வெறப்புண்டானதால் சுந்தரிக்கு 

கல்யாணம் செய்வித்தபின் விடைபெத்றுக்கொண்டு போய் 

விட்டேன், 

கல்யாணத்துக்கு பவாரந்தரும் வந்திருந்து தம்பதி 

களை ஆசீர்வஇத்தார். 

எஜமான் எங்கே ? முற்றிற்று: 

inet anny



ரணகாயம். 

கான் வண்டியில் போய்க் கொண்டிருக்கையில் ஒரு 

கேலைப்பற்றிக் கேள்விப்பட்டு குறித்த வீட்டுக்குப் போ 
னன். வீட்டுவாசலில் பல ஜனங்கள் கூட்டமாக நின்று 

கொண்டிருந்தார்கள், இரண்டு போலீசார்களையும் பார்த் 

தேன், நான் வர் இருப்பதை ௮றிந்த போலீஸ் Ren Qua 

டர் வெளியே வர்து, | 

* வாரும், வாரும் தாங்கள் தாமதமின்றி வந்து சேர் 

ந்ததற்காக சந்சோலப்பம்கிறேன். எங்களால் இர்தக்கேஹில் 

தலையும் காணமுடியவில்லை, வாலும் காணமுடியவில்லை, * 

என்று சொன்னார், 

நாங்களிரு வரும் வீட்டிற்குள் ,நூழைந்தோப, ஒரு 

இழெவி மிச்ச விசனமாய் ௮ழுதுகொண்டுட்கார்ர் இருந்தாள், 

ஒரு வேலைக்காரியுமங்கிருக்காள். பலபேர் பேசும் சப்தம் 

கேட்டது. போலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அ.்திழவியைப் பார் 

க்தி, 
பாட்டி நடர்த விஷயத்தை இவரிடம் சொலும் !! 

என்றார். 

௮க்ழெலி ஏதோ முூணமுறு என்று சொன்னாள். 
௮வள சொன்னது ஒன்ழும் கேட்கவில்லை. இதைக் கண்டு 

கொண்ட இன்ஸ்பெர்டர் வேலைக்சாரியைப் பார்த்து, 

“ எஜமானியம்மாள் விசனம் 5 ரில இனங்கள் பிடிக் 

கும். நீ Dada sms பற்றி உனச்குத் தெரிர்ததைச் 

சொல் ” என்றார், 

அலமேலு சண்ணை முர்காணியால் துடைச்துகச்கொ 

ண்டு, நடுக்க
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சேற்று மத்தியானம் பாலாம்பாள் எங்கள் எதமானியை 

பார்க்க வர்தாள். இவர்களிருவருக்கும் உறவுண்டு. நான் 
சமையலுச்சாக வேகவைகந்ச உருளைக்கழங்குகளின் தோலி 

யை உரித்தூக்கெரண்டி.நக்கையில் சின்ன எஜமான இரவு 8 

மணிக்கு சாப்பாடு முடிந்ததும் 10-மாணிவரையில் உல்லாச 

மாய் பாலமும் எஜமானியும் பே௫ிக்கொண்டிருர்தார்கள், 

10-மணிக்கு எஜமானியுடன் பால் முதலியவைகளை எத் 

துக்கொண்டு பள்ளியறைச்குச் சென்று விட்டு விட்டுக் 

திரும்பும் பொழுது, பாலாம்பாள் குடிப்பதற்கு ஜலம் கொ 

ண்டு வரும்படி ஏன்னைல் கூப்பிட்டுச் சொன்னாள். அப்படியே 

கூஜாவில் ஜலம் சொண்டுபோய் கொடுத்துவிட்டு நான் படுக் 

கச் சென்றேன். கண்விழித்து காலை 6-மணிக்கு வீட்டிற் 
குள் போனபொழுது முறுகல் என்காதில் வீழ்க்கத. காது 

சொத்துக் சேட்டுக் சசவை இட த்துப் பார்த்தேன். பதில் 

காணோம், மெதுவாய a ௩ பிடியால் அறைய இறக்சப் 

பார்த்தேன். முடியவில்லை பூட்டப்பட்டிருர்சுது. கதவை 

ஓயாபல் இடி தீது, 

் அம்மா? என்னது ! கதவைத் திறங்கள் என்று கூவி 

னேன்; மறுபடியும் பதிலொன்றும் ”ர ணோம், உடனே 

என் எஜ்பானியிடம் ஓடிப்போய் அவளையும் கூட்டிவந்து 

க 6 இடித்தேன். சுதவு திறக்கப்படாததால் அதை 

உடைத்து உள நுழைர்தோம், அக்கொடுங் காட்சியால் 

பிரக்ஞையற்று என எஜமானி Cpt FAS Tar, படுக்கையின் 

அடியிலிருந்து இரத்தவெள்ளமாய ஒரு தலை ௮சைந்து 

கொண்டு மேலே வந்தது, பிறகு தோள்களையும் கண்டோம். 

பாலாம்பாளைச்காணோம்; ரான் போலீஸ்டேஷனுக்கோடினே 

ன். போலிசார்டாக்டர் ௮ர்த அ௮றையிலிருக்கிறார். ௮ச்த 

மனிசன் என்றாள் முடிக்கவில்லை விம்மி௮ழத்துடங் இினள்.
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நான் எழுர்து ௮ந்த அறைக்குள் போனேன். உயர 

மான ஒருவா சோபாவிலிருர்த ஒரு மனிதனைப் பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தார். ஒரு நாற்காலியின் மேல் தண்ணீர் தொ 

ட்டியும் சை துடைக்கும் துணியும், கத்தி முதலிய கருவிப் 
பெட்டியும் வைக்கப்பட்டி ருந்தது. கதவண்டை இரண்டு 

போலீஸ்காரர்கள் நின்று கொண்டிருக்தார்கள். அவர்கள் 

போகும்படி. அவர்களுக்கு சைகை செய்தேன். சற்று நோ 

தீதிற்கெல்லாம் டாக்டர் தம் வேலை முடிந்தபின் என்னைப் 

பார்தது, | 

6 ஐயா! as விபரீதமான விஷயமாயிருக்கிறது '? 

என்றார். 
் உயிரிருக்கிறதோ இல்லையோ ? !! என்றேன். 
டு உயிரிருக்கறெது. இந்த நிமிஷமோ அடுத்த நிமி 

ag@ unr என்நிரு$றது. மண்டையோடு உடைந்துபோயி 

ருக். தலை3மல் பிரமாதமான அடிப்பட்டிருக்றெது, 

அர்த கூஜாவால் அடித்திருக்கவேண்டும்- இரத்தக்கரை 

யிருக்கறெ.து: ?? என்றார், நான் சோபாவிலிருக்த மனிதனைப் 
பார்த்தேன். ௮வர் முகத்தில் மீசையிருந்தது, ஒரு சொக் 

காய் போட்டுக்கொண்டிருந்தார்.. இவர் முகத்தை இதற்கு 

முன ரான பார்த்ததில்லை. 

கரன் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முன் அவருடைய 

சொக்காய் தோப்புகளை சோதனை செய்தேன். ஒரு பணப் 
பையிருர்தது. ௮தில் 40 சாவரன்களிருந்தன.ஒரு பேனாக் 

கத்தியும் சைதுப்பாக்கியு மிருந்தன வேறொன்றுமில்லை, 

அப்பாக்கெயைப் பரர்த்ததும் இன்ஸ்பெக்டரும் டாக் 

.டரும் சிரித்தார்கள். இனி யென்ன கஷ்டம் துப்பாக்கியிலி 

ருந்து உளவதிந்து கொள்ளலாமே என்றார் இன்ஸ்பெக்டர், 
15
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இதற்குள்ளாக வண்டி ஒன்று அஸ்பத்திரியிலிருர் து 
bss அதில் சாயப்பட்டமனிதனை எடுத்துக்கொண்டு 

போஞர்கள், டாஃடரும் போலீசார்களும் வண்டியைத் 

தொடர்ந்து சென்றார்கள், 

நான் பக்கத்திலிருந்த இனிஸ்பெக்டரை அவர் வந்த 

பிள் பார்த்தவைகளை சொல்லும்படி கேட்டேன், 

ரான் உட்பிரவேடுக்கையில் இர்த மனிதன்கினைவில்லா 

மல் கவுந்து படுத்துகொண்டிருந்தான். இவனின் பாதி 

உடம்பு படுக்கையின் சீழிருந்தது, நாற்காலி, கூஜா முதலி 

யவை இருந்த இடத்திலேயே யிருந்தன, ௮ந்த மனித 

னின் தலைகுட்டை படுக்கையின் தழிருக்கிறது. '” என்முர், 

” ஜன்னல் திறர்துதானே இருர்தது.என்றுகேட்டேன் 

ஆம் இதே மனிதனை நரன் பசுமலைத் தாலூக்கசவில் 

ஒரு சேஹில் லாசப்பில் வைத்திருந்தேன்,இவனுடன் கைது 

செய்யப்பட்டவர் கான்கு பேர்கள், ௮வர்களிடமெல்லாம் 

இதேமாதிரி அப்பாக்கெள் இருந்தன ௮வன் பழைப குற்ற 

வாளி. யார் ௮வனை அப்படி நெத்தினது? அர்த ஸ்திரீ 

எங்கே ? என்றார் இன்ஸ்பெக்டர், 

நான் டடுக்கையறையை கவனமாய் சோதனைபோட்டு 

பார்த்தேன். படுக்கையைப் பார்த்ததில் அதில் பாலாம் 

பாள் உறங்கவில்லை யென்று கண்டுகொண்டேன். கம்பள 

த்ைர் தவிர வேரொன்றிலும் இரத்தக்கரையைக் காணோம், 
டாக்டர் சொன்னது சரி,.௮ர்த கூஜாவால்தான் Maar 

இவன் தலையில் மோதியிருக்கவேண்டும், அவன தலைகுட் 

டையை படுக்கையிலிருந்து இழுத்து சாற்காலியின் மேல் 

வைத்தேன்,
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இன்ஸ்பெக்டர் கதவண்டை. ஒரு கைகுட்டை யிருப்ப 

தாசச் சொன்னார். 

அதை வாங்கப் பார்த்தேன். அதிலிருந்து ஒன்றும் 

தெரிய முடியவில்லை. பிறகு நாகாக்இினமிருக்த அறைக்குப் 

போனோம், ௮வள் கான் கேட்கும் கேள்விகளுக்குப்ப இல் 

சொல்லுவாள்போலிருந்தது, துக்ஈம் சற்று சமாதானமடை 

ந்ததுபோலும், 

ஐயா ! பாலாம்பாள் என் தம்பியின் மகள். அவள் எங 

கள் வீட்டுக்கடிகடி வருவதுண்டு. நேற்து காலையில் ௮வள் 

மாலைவருவதாக செய்திசொல்லி யனுப்பினாள். வந்தபின் 
இசாத்திரியே புறப்பட்ட்ப்போகவேண்டுமென்றாள். பிறகு 

கான் இருக்கும்படி நிர்பர்இத்தேன். தங்குவதாகத்தீரமானத் 

துக்கு வந்தாள். சாப்பிட்டபின் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். 

10-மணிக்குப் படுக்கச்சென்றோம், காலையில் ௮லமேஜு 

என்று சொல்லிழுடிக்குழுன் நான், 

சரி ௮வள் வாய் மூலியமாயே எல்லாம்கேட்டுக்கொ 

ண்டேன். பாலாம்பாளுக்குக் கல்யாணமா யிருக்கிறதா : 

என்றேன். 

: எங்களில் கல்யாணம் செய்துகொள்வதில்லை, யாரா 

வதொருவரைக் கணவராக வைத்துக்கொள்வது; எங்களுக் 

இஷ்டமில்லேயானால் ௮வரை விட்டுவிடுவது. அப்படியே 

பாலாம்பாள் ஒருவரிடமிருந்து பிரிக்து விட்டாள. 

அவரைப்பற்றி உனக்கு ஏதாவது தெரியுமா? 

௮ வரும் இன்னும் சிலரும் ஏதோ ஒரு திருட்டில் சம் 
பர்தப்பட்டதாக பிரஸ்தாபமிருர் தத. 

“உன் மருமகள் வந்தபொழுதுபைகொண்டுவர்தாளா,
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“அம் ஒரு பை கொண்டுவந்தாள். 

கதவு இடீரெனச் திறக்கப்பட்டது. ஒரு ஸ்திரீ தட 

புடலாய் வுந்துராகரத்தினத்இன்' கழுத்தைசட்டிக்கொண்டு, 

.. “அத்தை! அம்மா! மிக்ககோரமானது! எனக்கு பயி 

தீதியம்தான் பிடிக்கவில்லை. கடவுள்செயல்என்றுகதறினாள். 

நிலத்தில் வீழ்ச் து முகத்தை முர்தாணியில் குடிக்கொ 

ண்டு விம்மி அழத் துடங்கினாள். காகாத்தினம் குனிந்து 

அவளைத் தடவிக்கொடுத்தாள். அவளுக்குத் தேறுதலுண் 

டாச்ச, 

“ பாலம். தெய்வச்செயலால் ஒன்றுமில்லாமல் செளக் 
தயமாயிருக்கிருய். அவர்கள் உன்னைக்கொன்று விட்டார்க 

ளென்று நினைத்து வருந்தினேன், மனதுக்கு மிகவும் ௮௪ 

மாதானமாயிருந்தது. நீ எங்கிருந்தாய் ? ஏப்படி வந்தாய் ? 

என்னவிஷயம் ஈடந்தது ? இவர் ஸை அ.றிய வந்திருக்க 

றவர். பயமில்லாமல் சொல்லம்மா என்று சொன்னாள்: 

பாலம்பாள் என்னைஏரெடுத்து சற்றுநேரம் பார்த்தாள். 

௮ வள் பார்வைக்கு இலகஷணமுடைய' ஒருமாது. ௮ வள் 

,_ மிகவும் ௮டக்கமுள்ளவள் ஏன்று தோன்றிற்று, ௮வள 

அனேக தொந்திரைக்குள் உழன்று தப்பினவள்என்.று ஊ௫ 

தீதறிந்து கொண்டேன். 

தனக்குள்ளே பாலம் தேறுதல் செய்துகொண்டு, 

நேற்றிரவு கான் படுக்கப்போனபின் அலமேலுவைக் 

கூப்பிட்டு குடிக்க ஜலம் கொண்டு வரும்படி. சொன்னேன், 

அவள் கூஜாவில் ஜலம் கொண்டுவந்து காற்காலிமேல்வைத் 

தச்சென்றாள, பகலெல்லாம் நான்சிரமப்பட்டதா ல்மெய்மற 

ந்து படுக்கையில் சாயர்து யோடித்துக்கொண்டி ருந்தேன், 

கிளச்கு வெளிச்சத்தில் எனக்குத் தூக்கம் பிடிக்காததால்,
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எழுது விளக்கை யணைக்கச் செல்லுகையில் படுக்கையின் 

Bip AP Esti sin ஒன்று கேட்டது. மச்சையடக்கிக்கொண்டு 

காது கொடுத்து கேட்டேன், சப்தம் இருக்க இருக்க தெளி 

வாய்க் கேட்டது. யாரோ மூச்சு விட முடியாமல் முக்கு 

வது போலிருந்தது, ௮ச்சமயம் ஜன்னல்சாத்த மறந்தபோ 

ன.துஞாபக்த்துக்கு வர்தது. கான் கூக்கூரலிட்டி ௬ுப்பேன், 

ஆனதும் மனசை தைரியப்படுச்திக்கொண்டேன்.சுற்றிலும் 

பார்க்கையில் படுக்கையின் ழிருர்.து ஒருகை சளம்புவதைக் 

கண்டேன். அதன்பின் மயிர் நிறைந்த தலை வெளித்தோன் 

Bon இவையெல்லாம் எப்படி உண்டாயின? எனக்கு 

இயொபசமிருக்கிறதெல்லாம் கான் கூஜாவை யெடுத்து தலை 

யை௮முக்கினதுதான், விளக்கு வெளிச்சத்தில் ௮றையிலு 

ள்ள பல மனிதர்கள் என்னை ௮டிதீதுக்கொல்ல முயற்டுக்கி 

ரூர்களென்று மனதுக்குத் தோன்றியதால் உடலெல்லாம் 

நடுகடுங் கற்று: என்மேல் அடிகள் விழுந்ததாகவும் தோன் 

திந்று;--கான் ௮வனைக்கொன்றேனோ” நான் பார்த்த தலை 

யசையாமலிருந்தது, எனக்குத் திகிலுண்டாய் விட்டது. ௮ 

தைப்பார்த்து சான் ச௫க்கச்கூடாமலிருந்தது, நான் எழுந்து 

ஜன்னலில் ஏறிக்குதித்து ஓடினேன், ஏவவளவு தூரம் ஏவ 

வளவு வேகமாய் ஓடினேனோ தெரியாது. கிழக்கில் வெளி 
ச்சமுண்டாயிற்று. நான் பு.துவாஞ்சேரிக்கு. வந்துவிட்டேன் 

என்று கண்டுகொண்டேன், தேகம் மிக ௮லுப்படைந்தஇருர் 

தது. ஒரு தவி வீட்டில் புகுந்தேன். ௮வள் என்னைக் 

களைப்பு இர்ச்சச்செய்தாள். ஒரே ஓட்டமாய் அங்கிருந்து 

இங்கு வர்அவிட்டேன்.”! எனறு சொன்னாள், 

பிறகு என்னை கோக்க, ் இங்கென்ன நடர்தது ஏன்று 

வினவினாள்,



110 பவாகநதறின ௮பூவ சாமாததுயஙகள. 

“அந்த மனிதன் குத்துயிராய் நிலத்தில் பெர்தான்: 

நான் அவனை .அஸ்பத்தஇரிக்கு எடுத்துச்செல்ல ஏற்பாடுகள் 

செய்தேன் “என்றேன்: 

அவர் இறக்சுவில்லையே என்றாள். 

ஆஸ்பத்திரிக்கு எ௫ித்துச்செல்லுகையில் உயிர் துடி தீ 

துக்கொண்டிருந்தது. இப்போது போய்விட்டதோ இருக் 

திறதோ எனக்குத்தெரியாது, நீமிக்க பலமாய் இடித்த 

விட்டாய், ௮வனை எங்கேயாவது மன் பார்த் இருக்கிறாயா * 

என்று கேட்டேன். 

நான் இடிக்கு முன் தலையின் பின் புறம் தான் பார்த் 

தேன், இடித்த பிறகுமுகத்தை நான் பார்க்கவேயில்லை.” 

அப்படியாயின் ஆஸ்பத இரிக்கு நாமிருவரும் போகலா 

மா?இருச்கட்டும், (தலில் அவன் எப் டி. யிருக்கறானென்ப 

தை ௮ நியவேண்டும், இது உன் கைக்குட்டையா £? 

“அம் என்னுடையதுதான். சாவி எப்பொழுதும்௮தன் 

அனியில் கட்டிவைப்பேன், ௮தை இழந்துவிட்டேன் என்று 

நினைத்தேன் ” 

மணியோசை கேட்டது. என்னைத் தேடிக்கொண்டு 

நாராயணசாமி வர்தார், நான அவருடன் இங்குஈடந்த 

கேலைச்சொல்லி, 

6 நீர் அரைமணிசேரம் இக்கிரும். நான் போய்விட்டு 

வந்து விடுறேன் '” என்றேன், 

“அந்தமனிதனை எனக்குத்தெரியும், ஏதாவது முக்ய 

விஷயம் உமக்குத்தோன்றுகிறதா:”” என்று கேட்டார்; 

“அரேகவிஷயங்கள் என்மனுச்குட்பட்டிருக்கின் றன, 

இரா-்டசகாரியம், நான் போகவேண்டும்.” என்றேன்,
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நான் ஆஸ்பத்திரிக்குச் சென்று டாக்டரை அரத மனி 

தன் எப்படி யிருக்கிரானென்று கேட்டேன், 

அவனுடை ய உயிர் பிரமாதமானது, அரத இடிக்கு 

எந்த மனிதனும்பிழைக் கத்தின; இன்னும் அவன் பிரக்ஞை 

யற்றுத்தான் இருக்கிறான். கூடிய சிகரம் பிரக்ஞைவரும்; 

யார் திருடனோ” என்று என்னைக்கேட்டார். 
ஈ அம்மாதிரிதானிருக்கிறது. அவனுக்கு கியொபகம் 

வந்ததும் எனக்குச் ere Qiu”? 

ரான்குகாள் ௮வன் உயிர் இழுத்துக்கொண்டிருர்தது. 

என்னுடைய காரிய த்தினிடையே நான் பாலாம்பாளைப்பற் 

றிய சில விலவயங்கள் அறிந்துகொண்டேன். அவளின் காத 

லன் இராமலிங்சன் என்பவன் பொய்க் கையெழுச்துப்போ 

ட்டதாக குற்றஞ் சாட்டப்பட்டு 4வருஷம்சிக்ஷைபெறருன், 

இதற்குப் பிறகு &ரலம் ௮சை நாயகனாக பலராமனை வைத் 

துக்கொண்டிருர்தாள், அவன் இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஏஜண்டாயி 

ருர்தானன்றி ௮வனுக்கு வரும்படி யொன்றும் மில்லா 

oe HE SB, அவன் 6 மாதமாக இருர்த லீட்டுக்கு குடக் 

கூலி கொடுக்சவில்லையாம்; இப்படி. யிருக்கையில் இடீரொன 

குபோயை விட்டானாம்; அவன் இரண்டு குதிரை கட்டிய 

வண்டி யில் தினம் சவாரி செய்கிருன், 

ஐாதாம் காள் சாராயணசாமி என்னிடம் வர்து டாக் 

டர் அரத பனிதனுக்கு இனி பயமிஃலையென்றம் சியாபகம் 

வந்திருக்கிற சென்றும், சொல்லும்படி அனுப்பிவித்த 

தாகச்சொன்னார். நான் உடனே ஆஸ், த்இரிர்குப்போனேன் 

அந்த மனிதனை 5 டாக்டர்கள் பரிசோதனை செய்துகொண் 

டிருர் கார்கள், ஒரு தாதி தயாராய் நின்று சொண்டிருக் 

தாள்,



120 பலாரஈர்தரின் அபூர்வ சாமரத்தயங்கள். 

1 இத்தசைய சேஸ் இது வரையில் கான் பார்த்ததே 
யில்லை. விபரீதமாயொன்று மேற்படாவிட்டால் இம்மனிதன் 

சொல்பகாலத்துக்குள் நடக்கும் சக்திய ள்ளவனாவான்; இர 

த்தச் சேதத்தால் மிக்க தளர்வடைர்திருப்பான்: இருந்தா 

லும் சீக்ரெத்தில் அவனுக்குப் பலமுண்டாகும். பரிதாபம் ! 

இவன் உயிர் பிழைப்பதனால் இவன் காவலில் ரெடிக்காலம் 

கழிக்கவேண்டும். இவன் veo purer Gur! என்று 

முக்கிய டாக்டர் என்னைக் கேட்டார், 

14 இருந்தாலுமிருக்கலாம். அப்படி த்தான் சொல்லிக் 

கொள்ளுகிறார்கள். இவரைப்பார்க்க கான பாலாம்பாளைக் 

கூட்டி வரலாமா 1 '' என்றேன். 

“எ அப்படியே செய்யும் நாளை காலையில் அவனுக்கு 

நினைப்புண்டாகுழுன்னமே வந்து விடுங்கள்: ” 

ரான் அஸ்பத்திரி.பிலிருர்து வரது காளைக்கு காலையில் 

புறப்படத் தயாராயிருக்க, செய்தி பாலாம்பாளுக்கு சொல் 

லியனுப்பிவித்தேன்: அப்படியே ௮வள் தயசராயிருக்தாள்.. 

அஸ்பத்திரி வந்தோம், wig மனிதன் நாங்கள் போன 

பொழுது கண்கூடிக்கொண்டு படுத்திருந்தான், 

1: இவனை உனக்குத் தெரியுமா? 73 என்றேன், 

வெளிர்த்த முகத்தை அவள் பார்த்ததும் ௮ வள் உட 
லெல்லாம் நடுக்சவாரம்பித்தது, பயத்தால் முகத்திலுள்ள 

இரத்தமெல்லாம் போய்விட்டது, பேச முடியாதவளாய் 

தலையைமட்டும் அசைத்தாள், சற்றுப்பொறு த்த, 

* இல்லை, சான் இலசை இதற்குமுன் பார்த்ததில்லை 7 
என்றுள், 

: நிச்சயமாய் ?2?
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£ நிச்சயம் ” 
* அப்படியானால் காம் போகலாம். தாமதமென்ன ? 
டாக்டர் சொன்னபடியே அ௮ந்தமனிதன் சொஸ்தமா 

னான். அவனுடைய 'அங்கங்களின் அளவு எடுக்கும்படி 
சொன்னேன். அ வளையாரும் இன்னானென்று சொல்லக் 
கூடவில்லை. குருராதன் என்ற கான்ஸ்டேபிள் இதேமனி 

தனை பாக்கியக் கோனானுடன் பார்த்திருப்பதாசச் சொன் 
னான். பாக்ெயெக் கோனான் பழர்தருடனென்றும் இப் 
பொழுது ited av 7-வருஷீக்காவல் ௮அபவிக்கிருனென்றும் 

சொன்னான், 

இரண்டொரு தினங்களுக்குப் பின் நாராயணசாமியும் 
நானும் ஆஸ்பத்திரிக்குப் போனோம். டாக்டர் நாங்கள் 
அம்மனிசனுடன் வார்த்தை யாடலாமென்றார். மேலும் 
அடுத்தவாரம் அவன் விசாரணை செய்யப்படலாம். என்றார். 

46 அவர் சதாவது பே௫னாசா : ” என்றேன். 

*தேகசெளக்கெயத்தைப் பற்றி பே௫னாள். தனக்கு 
வேண்டியவைகளைக் கேட்டான் ”? 

சான் போகும்பொழுது ௮ வர் ஏதோ படி.த்துக்கொண் 

டிருந்தார், 

(உம் பெயரென்ன. 2? என்று கேட்டேன். 

அவர் பேசவில்லை, 

*நீர் ஏன் ராகரத்தினத்தன் வீட்டுக்குப்போனீர் 97? 

இதற்கும் பதில் ஒன்றுமில்லை, 

8 நீர் அஸ்பத்திரியை விட்டுப்போகும் பொழுது உம் 

மேல் ஒரு குற்றஞ்சாட்டப்பட்டு தண்டனை அதிக்கப்பம் 
என்று உமக்குத்தெரியுமா. ? 1” | 

அவர்கையை அசைத்தார், 
16
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(2 மேஜில்திரேட் விசராணைக்குமுன் உம்மை ரிமாண் 

டில். வைத்திருப்பார், "நீர் நாகரத்தினத்தின் வீட்டுக்கு 

கெட்ட எண்ணத்துடன் போகவில்லை யென்றால் இது தான் 

சமயம் ௮தை வெளியிடுவதற்கு. ” என்றேன்; 

அவர் கையை ஊன்றிக்கொண்டு தலையைத் தூக்கிப்பார் 

த்தார். பதிலொன்றம் சொல்லவில்லை. 

6 நீர் எப்பொழுதுவீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டீர் 72 

என்று ௮ வர்இசைக்கும்படி கேட்டேன், 

அவர் உடம்பு நடுந்கிற்று, ௮வர் கண்பார்வை விசார 

மாக மாதிற்று, இல நிமிஷங்கள் ஏதோ பேசுபவர்போல 

உதட்டை. அசைத்தார். பிறகு போர்வையை போர்த்துக் 

கொண்டு சுவர்புறம் இிரும்பிக்கொண்டார், 

இனி அங்கிருப்பதில் பயனில்லை Ques p Jig ௭1 

ந்து கானும் அவரும் வெளிவந்தோம், காங்கள் தெருவு 

க்கு வந்ததும் ௮வர் முகத்திலிருர்;து அவர் ஏதோ கேட்க 
விரும்புவதாக ௮.றிர்துக்கொண்டேன், 

: உமக்கு கான் வீட்டை.ப்பற்றிக் கேட்ட கேள்வி 

யின் உட்கருத்தை யறிந்தீரா 2? என்று கேட்டேன், 

“ அது புதியகில்லை, ௮தை ஏப்படி ய.றிர்திர் "என்றார், 

அதா? சாதாணமானதுதான். நான் ௮வரை சோதனை 
செய்தபோது அவா உடை முதலியவற்றையும் om (aps 

பார்த்தேன். al ioe, cov, Teg போட்டி ருந்தது: 

கை குட்டையிலும் yes எழுத்துத்தானிருர்த.த. நான 
புத்தானைபசர்த்தபொழுது ௮.இல் சில எழுத்துக்கள் மழுங்கி 

யிருர்தன. பூதக்சண்ணாடியால்பார்த்து ஊரைக்கண்டுசொ 
ண்டேன், டட | Co
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ஈ அவர் அஸ்பத்திரியிலிருக்து வெளிவருமுன் Fae 
விஷபங்களையும் துப்பறிந்து Obi” என்று ஈம்புகி 

றேன், | | . | ப 

இல்லை. ௮வவளவு எளிதானதல்ல, சில ஈவீனமான 

இர்மானங்களுக்கு வர்திருக்கறேேன். அவைகள் எவ்வளவு 

சரியான தென்பதை. சோதித்ததியவேண்டும்; ஜட்ஜ்கள் 

ஜ9ரிகளில் உண்மையை உண்மையென் றறியும் சாமார்த்இய 

முள்ளவர்கள்மிக்கஅ௮பூர்வம். படுக்கையினடியில்ஒருமனிதன் 

ஒளிக்திருந்தான். ௮வனை ஒரு ஸ்திரி காண்டொுள், அவள் 
அவனை மரீணகாயப்படுத்துகிறாள். ௮வள் தற்காப்பு நியாய 

ப்படி செய்தது சரியானதே, ௮ந்த மனிதன் ஒன்றும் பே 
சுவதாக வில்லை. யாரென்றநியவும் மூடியாமலிருக்கிறதுஃ 

அவனை விசாரணைக்கு போலிசார் கொண்டுவருவார்கள். 

மாஜிஸ்திரேட். அவனைகுற்றவாளி யென்று இர்மானித்து 

செஷனுக்கு கமிட் செய்வார். ஏனென்றால், போலீசார் 
௮வனை முன்போல பல' கேசுகளில் சம்பந்தபட்டவனெ 

ன்று சொல்வார்கள். ஜட்ஜ்: ஜூரிகள் தீர்மானத்தை ஒப்பு 
க்கொண்டு தண்டனை விதிப்பார், ஜட்ஜ் ஜட்ஜ்மெண்டில் 

ஒரு ஸ்திரி மிகசாமார்.த்தியமாய் ஈடர்துகொண்டு ஒருபழை 
யதிருடசைப் பிடித்ததர்காக மெச்சிப்புகழ்ந்தெழு.துவார். 

இதெல்லாம் தெரிந்ததே, உண்மை யின்னதென்று தெரிய 

விரும்புறேன், '? 

சிலதினங்களில் பவாநந்தர் உளவுக ளொன்றையும் 
௮.தியமுடியவில்லை. சான் பிரதாபனைப்பற்றி ௮.நிய விரும் 

பினேன். ௮வன் வேறெங்கோ போய்விட்டதாகக்கேள்விப் 
பட்டேன், ௮ஸ்பத்திரியிலுள்ள மனிதனின் புகைப்படத்தை 

 பல்திச்குகளிலம் அலுப்பினேன், விசேஷமாய் ஒன்றும்
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தேரிபவீல்லை. அவ்சன்ப்பற்றிய விரயங்கள், yaider Geer 
வன்றே” சினைக்கும்படியாயிருந்தன: 

அவளை எனக்கு அனேச வருஷங்களாகத் தெரியும், 
௮ வள். உழைப்பாளி- எல்லாரும் அவளை ஈன்குமதிக்கி 

CRT eon» eu ar மேதல் ' புருஷன் அவளுக்கு மிக்கலிசார 

ததையுண்டாக்சியது, ௮வர் ஒருவரிடம். பெருத்தசம்பளத்தி 

லிருந்தார், எஜமான் கையெழுத்தைத் தாம் போட்டுவிட்ட 

தால்குற்றஞ்சாட்டப்பட்டதில் பணத்தையெல்லாம் Bhs 

விட்டார்.” என்று போலீஸ் அதிகாரிகள் தெரிவித்தார் 

க்ளு 

ரான் இந்த விஷயங்களைப்பற்றி அழ்ந்து யோசித்துப் 

பார்த்தேன். ஏதாவது தீர்மானத்துக்கு வரலாமென்று பார் 

த்தேன், அவன் ஏன் வாய் இறவாமலிருக்கிறான் ? ௮வன் 

வேறொரு காரியத்துக்காக பாலாம்பாள்' வீட்டி ற்கு வந்தா 

னாகிலும் என்ன காரணத்தால், திருட்டுக் குற்றஞ் சாட்டப் 

பட்டபொழுது மெளனம் சாதிக்கறான்: . இதையில்லையெ 

ன்று ருசுப்படுத்த உண்மையான செய்தியைச் சொல்லவே 

ண்டும். உண்மை என்ன ? பாலாம்பாள் இவனைப்பற்றி ஒன் 

௮ம் தெரியாதென்றபோதிலும் நான் நம்பமாட்டேன், 

அ/வளை௮வளுக்கு ஈன்றாயத்தெரியும். இவர்களிருவரும்ஒன் 

௮மே சொல்லாமலிருந்தால், ரான் உண்மையை ௮றிவதெ 

ப்படி 2? ஒரு சமயத்தில் எப்படியோ போகட்டும் ஈமக்கெ 

ன்னவென்று கூட ரான் நினைக்கும்படியிருந்தது, னாலும் 

மூயற்சி செய்து பார்ப்போமென்று பாலாம்பாளுக்குசொல் 

லியலுப்பிலித்தேன், 

அவள் வர்தாள். நான் அவளைப்பார்த்து,
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2 ம்மா | நான் முன் உன்னைக் கேட்ட கேள்வியை: 

பேமறுபடியும் கேட்டுதேன்.அந்த மனிதனை உனக்குத் தெரி 

யுமா, தெரியாதா $ ” சன்று கேட்டேன், | 

॥ தெரியாது” என்றாள், 
om ௮வனை இதற்குமுன் பார்த்ததில்லையா ? 

பார்த்ததே படையாறு. ” 

நீ சத்திபமாய் சொல்வாயா??? | 

[41 உமக்கு வேண்டிய சமாசாரீங்களைச் சொல்ல வந்தி 

ருக்கும் ஏன்னை இப்படி. கேட்பது . சரியா ? என் வார்த்தை 

யில் உமக்கு ஈம்பிக்கையில்லையா * 

சரி இதிருக்கட்டும். நீ ௮வனைக் காயப்படுத்தி கிட்டு 

இரவெல்லாம் புத்த சுவாதினமில்லாமல் எங்கோபோனது 

ண்மையா ? ” 

அவள் இருந்த நாற்காலினயவிட்டெ முந்து முன்வர் த, 

* என்ன ௮த்தமென்ற௮ ஐயா பேசுகிறீர் : "என்றாள், 

என்ன அர்தீதமா? நான் ஏமாந்துபோவதில் எனக்கு 

பிரியமில்லை, நீ என்னை ஏமாற்றப் பார்த்தாய். இருக்கட்டும், 

உட்கார்ர் தகொண்டு, நான் சொல்வதைக் கவனமாய்க்கேள், 
மச்சியமான விலயம். நீ அறையிலிருந்து சென்று ஒடின் 
அம், விடியும்வரையிலும் அப்படியே சென்றதும், நம்பக்கூ 

கடட எல்லரும் மிதப்பு அகல 
நான் minnie ; ; eran . 22 மபலாம், 

டன் SD) Hi உணமையில்லையென்று எனக் 

பட்லு ரான் ws Be est ying com 
| ன கான ஒருகடிதம் எழுதி நீதங்குமிடத் 

இற்கு ஒருஸ் தரீயிடம் கொடுத்தனுப்பினேன். 6 எப்பொ 
மூதி வீட்டைவிட்டு வந்தது என்பதை ௮ிர்து வரும்
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பழியாயும் சொல்லியணப்பினேன். அப்பெண் நீ தேற்று 
இராத்திரி போது கழித்து விட்டுக்கு வர்ததாசவும், .காலே 
யில் புறப்பட்டுப் போனதாகவும் செய்திகொண்டுவந்தாள்; 
நான் ஏன் நீசொல்வஇல் ௮ வாம்பிக்கைகொள்சேனென் 

பது உனக்கு இப்பொழுது தெரிதறதா,” 

“bt குற்றவானிகஞுடனே பழகுவதால். .எல்லாரை 

யும் குற்றவாளியென்று நினைக்கறீர்,”? ் 
அவள் என்னை குரூசமாய்ப்பார்த்தாள், நான் சற்று 

ப்பொருத்து மறுபடியும், 
“நீ ஏன் ௮வனை அப்படி அடி. த்துக்காயப்படுத் தனய் 1 !! 

என்றேன், 

௮ வள் வாய்குழற முகத்தை முந்தாணியில் மறைத் 
துக் கொண்டு, தேம்பித் தேம்பி அழத்தொடங்இனாள். 

பாலாம்பாள் | நான் உன்னிடம் மூர்க்கமாய் இருந்த 
தற்காக கோபித்துக் கொள்ளாதே, விஷயத்தின் உண் 
மையை நானறிர்தே தரவேண்டும். ஆஸ்பத்திரியில் படுத் 

இருக்கும் ௮வன் ஏவவளவு கெட்டவனாயினும், ௮ வன் 
செய்யாத குற்றத்துக்காக அவனைத்தண்டனைக்குட்படுத்து 
வறு ஏனக்கு சம்மதமில்லை. உன்னைப் பொருர்தியமட்டில், 

இதைமுடிப்பதற்குள்: 
..... நீர்தான் என்பிதா கடவுள், என்னைக்காப்பாற்றுவ 

ste வாக்குக்கொடும், சகலத்தையும் "செப்பிவிடுததேன்:. 
தான் குற்றவாளியல்ல என்று விம்மி அழுதுகொண்டு 

பாலாம்பாள் சொன்னாள். 
ஃ குற்றவாளியல்லவென்று நீ சொல்லவேண்டிய தனா 

வயம், ட குற்றவாளி யென்று எப்பெ2மு.தும் எனக்குசர் 

தேகமுண்டாகவேயில்லை. !?
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| tree குழர்தையாயிருக்கும்பொழுதி பாரதப்' + Yeap 

கத்தில் நரகவேதளைப் படத்தைப் பார்த்திருக்கேன். பாபி 

கள் காயும் எண்ணை கொப்்பறையினின்,று வெளிவர முயது 

வதும், அவர்களை அதிலிருக்கச் செய்ய சிலாஈட்டிகொண்டு 

குத்தித்தள்ளுவதும் என் மனதில் அப்படியே பதிந்திருக்க 

ன்றன. அதுமாதிரி என் வாழ்க்கையுமென்.று நான் கனவி 

லும் கருதவில்லை. இப்பொழுதுதான் சான் குற்றமாகய 

உலகத்திலேயே வாழ்வதாக ஏளனஞ்செய்தேன். அத்தகை 

யபாபி நான் ஏன்ன பாபத்திற்கு இவ்வேதனைப்படுகிேறன, 

நான் எப்பொழுதும் கேரான வழியிலே ஈடக்க முயற்சித்து 
au G&G per.” 

என் தாயார் இறக்கும்பொழுது எனக்கு வயது பத்து. 

ஒருராள் என் தந்ைத பண அபகா?த்துக்காக கைது செய்ய 
ப்பட்டார். ௮வர் ஜயிலிலே இறந்துபோனார். என் அத்தை 

யிடம் வரது சேரீந்தேன். எனக்கு புருஷனாக ஏற்பட்டவர் 
அழகாயிருக்தார். நல்ல விவேக, அவர் தக்க உத்தியோகஸ் 

தர. என் ௮ திஷ்டம், பாக்கியமென்று என் தோழிகளெல் 

லாம் சொல்லிக்கொண்டார்கள். அவர் மதி உமக்குத் தெரி 

யும், பொயக்கையெழுத்துப் போட்டதாகக் குற்றஞ், சாட்ட. 
ப்பட்டார். அவரை பிறகு மறந்துவிட்டேன், .திலகாலம் 

சும்மா வாழ்ந்து வர்சேன், பிறகு பிர தாபனின்கேசம்டை 
த்தது. இவர் எனக்கு என்ன வேண்டுமானாலும் கொடுத்துக் 

கொண்டிருந்தார். ௮வர் கபடி, அயோக்யெர் என்பது என 

க்குத் தெரியவந்தது, ௮வர் என்னை ஒரு இராணி மாதிரி 

வேஷம் போட்டுக்கொள்ளச்சொல்லி மோசஷ்செய்்த பணம் 

அபகரிக்கப்பார்த்தரர், நரன் இதற்கு சம்மதிக்கவில்லை, என் 

தலைவீதி எனக்கு வாய்ப்பவர்களெல்லாம் இத்தசையர்களா 
யிருக்கிறார்கள்,



ரு உ ய [எள Veh Ta சரமா த திய்கிசள், 

* இதற்ருபின் சுர்தானின் சினேசம் aT ses Bong 
og” 

ம கல்பச்திரிபிலீருக்கும் மனிதனா? எனறுகேட்டேன் 
ஆம் அலர் நாடகம் பார்ச்” டி.க்சட்ெள் அனேகதட வைகளில் எனக்குச் கொடுத்திருக்கறொர். என் கூடவும் வரு வார். ஏங்களிருவருக்கும் னேசம் அதிகரித்து வந்தது, ஒருசாள் ரான் இவரிரு£த அிழைக்குப்போன்பொழுது இவ! வேளொருவரின் மென்னியைப் பிடி த gy உறர்துகொண்டிருர் சார், சான் உட்பிரவேசித7தும் Hut AvsssQeranG என்னைப்பார்த்.த, | ) 

6 நான் அப்படி. செய்யவேண்டி யிருந்தது: நீ வந்திரா 'சிட்டால் ௮ப்படியே கொன்றிருப்பேன் என்று சொன்னார். கான் ஒன்றுமே பேசவில்லை மறுமடியும் அவர், 
₹ சற்றப்பொறு. நரன் தீர்தி கொடுத்துவிட்டு சிக்கிரம் திரும்புறேன் எனரார், 
டான் மேஜையைப்பார்த்தேன். பலகடி தங்கவிருர் சன, அ வைகளிமிலொன்று என் மதல்புருஷனிடமிருர்து வந்தது, அவர் Gig UD ஆமுமாதத்திற்கு முன் எழுதப்பட்ட த. 

லீ பிரியமுள்ள சுந்தரம் ! US Sato, இன்லும் சைச்கெ ட்டகிஜ்லை.' பது டைத்த்தும் உடனே அனுப்பிவி60 ந ன் உம்முடைப, Ca, | 

சிலகிமிஷங்கள் பிரமித்த௮ப்புடியே நின்றேன், அந்தப் பத்திரத்தை ரானே பாரத்து Tp HW GEA? esr, Q) sont ss 
மென்ன? என்ன வெளிப்பட்ட. : சானோ ௮வஜா கெடு சக உளல்£யிருப்பது: நான் அந்சச் கடி தத்தை THE gy வைத்துக்கொண்டேன். சு$தரமும் திரும்பி வந்தார், அத த்ருப்பிறகு என்ன ஈட$்ததென்பகெனக்கு பொபகமிலலை.
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வக் மேஜையில், காணப்படாத கடி.தத்தைப்பற்றிச் கேட் 
டார். அதைக்கொடுக்கும்படியாய் சட்டாயப்படுத்தினார- 

ீதீதம் போட்டு மிறட்டினார். ஒன்றுக்கும் அஞ்சாமல், நான் 
வளியில் வர் வண்டியிலேறிக்சொண்டு என் அத்தைலீட் 

“டுக்கு வந்து விட்டேன், என்னைத் தொடர்ர் து கொண்டே 

நிஜ ஒந்தார்... கான் வண்டியிலிருந்து ஜேிறக்பெதும் மழ 
படியும் கடிதத்தைக் கெரடுக்கும்படிச் சேட்டார். கான் ஒன் 
௮ம் பேசாது, என்,௮.த்தை வீட்டுக்குள் அழைந்து ஜி 
டேன், இராத்திரி என்,படுக்சையின்£ஜ் அவரைக்கண்டேன். 

அடங்காக்கோபத்தால் சான்கண்டதும் கையில்கண்ட 

தைக்கொண்டு நெற்றினேன். கான் ௮வரைக்கொன்றேனெ 
ன்பஅ எனச்ருச் தோற்றவில்லை, இருந்தால் மிகவும் பயந் 
திருப்பேன்; Qi shay Bw அவருக்கு முக்யெமானது, நான் 
குற்றவாளியின் புத்திரி. குற்றவாளியின் மனைவி. சானே 
"குற்றவாளி இனியென்ன ? ராலும் கஷ்டமஓபவிச்சவேண் 
டிய துதான், என் விதியை ஒருவாறு மதியால் வெல்ல வீட் 
டி.ற்குப்போய் அக்கடி தத்தைப் பத்இரப்படுத்த விரைந்துசெ 
ன்ேன. மறுஈரள் காலை அ த்தைவீட்டுக்குத்திரும்பினேன். 

பிறகுதான் கான் செய்தது இன்னதென்பதைத் தெரிந்து 
கொண்டேன், பாக்கி விஷயங்கள் உமக்கே தெரியும். 

என்னை (87 என்னசெய்யச்சொல்லு தீர் ? என்னை தீர் 
என்னசெய்யப்போநறீர் 27? 

இந்தவிபரீதவரலாற்றை. காது கொடுத்துகேட்டேன். 

அவள் ஆத்திரமடங்க சில நிமிஷங்கள் பொறுத்தேன். 
டீ என்னிடம் எல்லாவற்றையும் செசன்ன.த. ஈல்லதா 

யிற்று, நான் உன்னைக்காப்பாத் றுேறன், உளச்கு உதவி 
ரசிகர் சீளாதனமான சிக்கலில் சிக்க்கொண்டி ருக்கி
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gir. நீ எல்லாரிடமும் ௮வனை உனக்குமூன்தெரியாதெ௦ 

லும், இருடனென்று நினைத்து தற்பா துகாப்புக்காக ௮ப் 

டி செய்தேனென்றும் சொல்லிக்கொண்டாய. நீஉண்ள 

யைச் சொல்லவிடில் விபாீதகாரியல்கள் நடக்கும்” அவ 

உண்மையை வெளிவிடாமல் சும்மா இருப்பதினிமித்தம் 

இருட்டுக்குற்றத்துக்காக தீண்டிக்கப்படுவான். இ.து உன 

மேல்பழி. இப்படியில்லாவிடில், உண்மையை அப்படியே 

வெளியிட்டிருப்பான்: இப்படி செய்திருந்தால் உன 

கென்ன உண்டாகுமென்பதையும் யோசித்துப்பார். நீ 

உடந்தையாயிருந்ததாகக்கருதப்பிமண இதைப்பற்றி பெல் 
லாம் சிந்தித்துப்பாரததாயா? 

அவளுடம்பெல்லாம். சிவந்தது, 

* ஏன்னுடைய தப்பிதமெல்லாம் எனக்குத் தெரிக 

ன்ற. இதெல்லா மொன்றும் முன்பு எனக்குத் தோற், 

வில்லை. எனக்காவேசமேதோகிருக்கற்து. - என்மனது 

அதிலேயே செல்கறெது, ”? 

சுந்தரத்துக்கு உன் முதல் காதலனை த்தெரியுமோ ?” 
என்று நான் கேட்டேன், 

* தெரியாது. நிச்சயமாத்தெரியாது. ” 

* மிகவும் ஈல்லது. ௮வவளவுக் கவ்வளவு க்ஷமம் 

தான்: இந்த விஷபம் தாமதமின்றிதீர்மானத் தக்குவரவேண் 

ம. நான் என்ன செய்வதாயிருந்தாலும் சரிதானே என் 

னிடம் உனக்கு ஈம்பிக்கையிருக்கிறதோ இல்லையோ ? !? 
“ ஈம்பிக்கையுண்டு எல்லாம் எனக்கு நீதான். என்ன 

செய்தாலும் செய்யும்.” | 

சான் ௮ரைமணிக்குள் அஸ்ப.த்திரிசேர்ர்தேன். என 
க்குமுன்பே மாஜிஸ்திரேட் ௮ங்குவந்திருர்தார், தாமதம்
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செய்வதால் அர்த்தம் உண்டாகும், சுர்தரன் வெளிர்த்த 
முகத்துடன் சாய்ப்பு £ருறிச்சியில்சாய்ச் து கொண்டிருர் 
57 OM « 

* தாங்கள் செளக்இயெக்தானே, உடம்பு தேவலையா? 7! 
என்தேன், | . 

என்னை ஒருதடவைபார்த்து முகத்தை௮ப்புறம் திருப் 
பிக்கொண்டான். என் நாற்காலியை பங்கத்துக்கு இழுத் 
துக்கொண்டு, | . 

சிலதினங்களுக்குள் உம்விதி பப்ளிக்பிராகூட்டர் 
கையில் AsO Our. அதனால் உமக்குத்தீமை விளையும், 
ஏனெனில் நீர் அவள் வீட்டுக்கு திருடச் சென்றதாக 
எல்லாரும் கினைக்கிறார்கள். கான் மட்டும் அப்படி நினை க்கி 
தில்லை. மூதலிலிருந்தே நீர் அங்கு செல்ல உம்மைத்தா 

'ண்டின.து” வேறெதோகாரிய மென்பதை யறிர்து கொண் 
டேன், அக்காரியமும் உம் மெண்ணமும் எனக்கு இப் 
பொழுது தெரிர்தாப் விட்டது. ஆகையால் நீர் செய்யாத 
அம் செய்யச்சிர்யொததமான ஒரு குற்றத்துக்காக நீர் 
தீணடிக்கப்பவெது என் மனதுக்கு சரியில்லாமலிருக்கிற து, 

* இப்பொழுதாவ.த உண்மையை வெளியிடுவாயா?”? 
அவன்பெருமூச்ஈவிட்டான்.ஒன்றும்பேசாமலிருர்தாள் 
* சு£தாம் ! என்னுடன் நீர் இப்படியிருப்பதுசரியன் gy, 

பாலாம்பாள் சகலமும் என்னிடம். கூதியாயிற்று. ?? 
“* இதைப்பிடியும் நடுங்குது, கான் கையை ஆதாவா 

கப்பிடித்துக்கொண்டு, 

“பதராதேயும் சமாதானமாயிரும் நீர்மன திலுள்ளதை 
மறையாமல் வெளியிட்டால் என் வேலை சுலபமாகும்,
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வாயைத்திறவும் புண்யமாகப் போசட்டும் என்று ௮னு 
தாபமிகுதயால் பரிர்.து கூறினேன்; 

ஏதோ மனதிலுள்ளதை வெளியிட்டுசஞ்சலமற்றிருக்க 

ஆவ௫ள்ளவர்போல் அவசரமாய் சொல்லத்தொட ங்கினார், 
பாலாம்பாளின் இரகசியங்களை அறிந்தாயிற்று, என் 

இரக௫யங்களையும் சான் சொல்லிவிடுறேன். வளர்த்துவதி 

ல்லை, சுருக்கமாகவேமுடித்துவிடுசேேள். எங்கள் இராஜ்யம் 

மல்லிபுரம். என் தர் கடலுக்கப்புறமுள்ள கேச.ல்களில் 

Murrow செய், துகொண்டிருந்தார். அவர் அ தையெல் 

லாம் விட்டு 10 வருஷகாலமாக சுகஜீவனம் செய்துவருகி 

ரூர், இதன் மத்தியில் ஒரு விஷயம் ஈடர்த.து. ௮வர் சால 

தீதை வீண் விரயம்செய்து கழிக்தறியாபவரானதால் ௮வர் 

ஏதாவது செய்யலாமென்று பார்த்தார். அவருக்கு சூதா 
ட்டத்தில் வெறுப்பாயிருர்தது. பொழுது போக்குக்காக 

ஆட தூரம்பித்தார். முதலில் லாபம் வரவும் ௮ திலே ௮ வர் 

மேனம் சென்றது, அதிலேயே முழ்கவிட்டார். இவ்விஷயம், 

ர்னக்காவது என் தாயாருக்காவது தெரியாது. PG" gs 

வர் ஏதோ மிக்க லாபகரமான காரியத்தில் பிரவேசிச்ஐ 

ருப்பதாகச் சொன்னார். எங்கள் வீட்டுக்கு முன்பின் ஈஸ், 

கள் அறியாதவர்கள் வர்.து போய்க்கொண்டிருர்தார்கஷ 

இவர்கள் தனியான அறைக்குள் போய்விடுவார்கள். என்க 
செய்வார்களோ எங்களுக்குத் தெரியாது, பணமெல்லாப 

போய்விட்டது. விசனத்தால் ௮வர் தேக ௮செளக்கியமா 
யிருக்கிறார். ௮வர் போக்கிலிகளும் ௮யோக்கியர்களுமான 

"இர்களுடன் சகவாசம் செய்து ௮வர்களால் மோசஞ்செய்ய 

ப்பட்டார். அவர்களில் இருவர்கள் கைது செய்யப்பட்டுத் 
'தண்டளையடைர்தார்சள். 'பொப்க் கையெழுத்துக்காக தண் 

, டிக்கப்பட்டவன் ரங்கசாமி,
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* பாலாம்பாளின் முதல் காதலன், 

சுந்தரன் ஆச்சரியத்தால் வாய்திறந்து என்னை ஏறெடு 
தீ௮ப் பார்த்தான், 

₹ அவளுடைய புருஷனா 2உமக்குறுதியாயத் தெரிமா ? 

* தடையென்ன £ 

. இலகிமிஷங்கள் இர்இக்துக்கொண்டி ருரீததால் ஒன்றும் 

பேசவில்லை. ...' 

இதுதான் ௮வள்௮ப்படி ச்செப்யக்காரணம்தெரிர்த.௫, 

எனக்கு விபத்துரேரிடப்போகிறசென்பது எனக்கு முன்னே 

தெரியும்: எப்படியாவது என் தந்தையை ஆபத்திலிருக்து 

விடுவிச்கவேண்டுபென்று முயன்றேன்; சேஸ்காரர்களுக்கெ 

ல்லாம் பணம் கொடுத்து சமாதானம் செய்யப்பார்த்தேன், 
கான் பேடகுமிடத்துக்கெல்லாம் வர்து இவள் இடையூறுகள் 

செய்தாள். மிக்கமுக்செமான் சிலஃடி தங்களைக் (உமக்குஇது 

தெரியும்) கொடுக்கபாட்டேன் பன். சொல்லிவிட்டாள்! 

எப்படியாவது அவைகளை சைபற்றுவது என்ற உறுதியுடன் 
அவளைச்தொடர்ந்து சென்றேன். இதுசான் என் வாலாறு, 

ஈ இதை முன்னமே சொல்லியிருச்கச்கூடாதா? அனு 

வசயமான தாபதம் ஏன் செய்$ீர் : என்று சொல்லி பல்லை 

நறு ஈறு என்று கடி த்தேன், 

: உமக்கெப்பொழுதாவது மண்டை உடைந்திருக்கிற 

தா? இல்லையேல் ௮ தல் மூளைக்குண்டாகும் களைப்பு இன் 

னதென்பதை ௮.நீய முடியாத, ரான் பேசாமலிருக்ததற்கு 

காரணம் ஏன் நிலைமையைக் கெடுத்துக்கொள்ளாமலிருப்ப 

pa நிமித்தமே- அதெப்படி முடியுபென்பது “அரக்க 

சான் தெரியும் ,



ு இவ்விஷயத்திற்கு சம்பந்தமான கடிதங்கள் முதலிய 

MASA எல்லாவற்றையும் என்னிடம் இப்புலித்துலிபிம், 

௮வர் அவைகள் ஒருவரிடமிருப்பதாக gat Bar 

தீதைச் சொன்னார், அப்படியே அவைகளைச் சம்பாதித் 

தேன். பாலாம்பாள் கொடுத்தவைகளைடம், இவைகளையும், 

நன்றாய்ப் படித்துப்பரர்த்து இவர்கள் சொன்னவைகளில் 

பொய்யொன்று மில்லையென்று கண்டுகொண்டேன். இ 

களை பப்ளி£ பிராகெடரிடம் ஒப்புவித்து விஷயங்களை எ! 
தீதுச்சொன்னேன், ௮வர் தி நப்தியடைர் து உடனே கே॥ 

டில் ஆஜராய் கேளை வாட்ஸ் வாங்கிக்கொண்டார்; 

மூன்லு வருஷங்கள் சழிர்தன. நான் ஒருவரைக்கண்டு 
இடுக்கட்ட நின்றன், நான் யோடுச்து ௮வரை சுந்தரீமெ 

ன்று கண்டேன்; 

॥ கல்யாணமாயிற்றா| என்று கேட்டேன். சி 

'₹ஆம் இதோ என் மலைவியிருக்கிறாள் '* என்றார். 

௮ வள என்னைக்கண்டதும் வெட்டு தலை குனிந்து, 

 உமக்கூ. தச்சரியமா யிருக்கிறதல்லவா ?”” என்றாள், 

“Gam, ச்சரியமென்ன ? உன் ஆவேசமெப்படி. 
'மிருக்றெத?” 

து ஒழிர்தது. நான் மிகவும் சந்தோலமாயிரு க 
தேன். கல்யாணமே செய்துகொண்டோம், ” 

* ௮வர் தலையை உடைத்த தினமே உன் ஆவேசம் 

உன்னைவிட்டு நீஈ்ூற்று, 1! | 
* பேசாதேயும் அதைப்பற்றி என்று என் வாயைப் 

பொத்தினாள், 

சணகாயம முற்றிற்று,




