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கற்பலங்காரம் 

I 

காலையில் ஏழசை மணி இருக்கும். ஆரமனைத் தோட் 
டத்தினின்றும் புஷ்ப வாஸனை கமகமவென்று வந்துசொண் 
டிருந்தது. கிளிகள் கொஞ்சிக் குலாவியிருந்தன. கன்றுக் 
குட்டிகள் துள்ளியோடின. மான் கூட்டங்கள் மிரண்டு 
மிரண்டு தாவிப் பாயக்துகொண்டிருந்தன, எதிரில் ஏரிகரை 
யில் கொக்குகளும் காரைகளும் மீன்களைக் கொத், மத் இன்று 
கொண்டி ௬கதன. ஏரிபபின்மீது பருந்துகள் வட்டமிட்டுக் 

கொண்டிருந்தன. கொக்குகளும் காரைகளும் இன்ற மிகுதி 
யைக் காகங்கள் -ட்டங்கூடி, உனக்கோ எனக்கோ என 

இன்றோடொன்று சண்டையிட்டு, இங்கும் அங்கும் குதித் 
துப் பொறுக்கக்கொண் டிருத்தன. கத்தரி முதலான ஈம்ப் 

பயிரிடுகிற இடங்களில், பள்ளரும் பண்ணையாளகளும் 
எப ளையாரே வாரீர்” எ என்றொரு துரவினிடத்தும், “(மூங்இ 
லிலை மேலே தூங்கு பனிடஈராம்' என ஒரு குளத்தினிடத் 

தும்; “பாலடையுஞ் சங்கும் பாலனபெறக் கண்டேன். 

தொட்டிலிலே குழக்தை தூங்க கனாக் கண்டேன்” என ஏரி 
காலினிடத்தும், அங்கங்கே ஏற்றப்பாட்டு பாடிக்கொண்டே 
தண்ணீர் இறைத்திருந்தனர். ௮ரமனை மதிற்சுவர் வாயிலின் 
ஸமீபத்திலே, ஒரு பங்களாவில், பொக்கஷெசாலை உத்தியோ 
கஸ்தர்கள், இஸ்இவளூல் சேவகர் சிப்பந்தி செலவு மூகலான 
கணக்குகளை எழுக இிக்கொண்டிருந்தனர். வாயில்கா வலர் வாள் 
உருவி உலாவிக் கொண்ட ரூந்தனர் 

அமலை யிக L060) Ry 19800, சலா சைக்க , 

ange தன்று கணனியின் இ.



2 அபிசவகதைகள் 

இடப்பக்கத்தில் ஒரு சிறிய விசிப்பலகையும் வலப்பக்கத் நில் 

பத்து நாற்காலியும் இருக்கின்றன. விசிப்பலகையின்மேல் 
புஸ்தகங்களும் வெற்றிலைப்பாக்குத் தட்டும் சுருட்டுப்பெட் 
டியும் இருக்கின்றன. சுவரில் ல சிநேூதொர படங்கள் ஒரு 

பக்கத்திலும், வெளிக் தேசங்களில் உள்ள அரிப காட்சிகளை 
விளக்கும் படங்கள் ஒரு பக்கத் லும், அரசனுடைய தாய் 
தந்தையர் முதலானவருடைப படங்கள் ஒரு பக்கத்திலும் 
தொங்க விட்டிருந்தன. சாய்வு நாற்காலியின் பின்புறச் நில் 
உயர.நாக வலப்பக்கத் நில் ஸரஸ்வதி படமும், இடப்பக்கத் 

ல் லஷ்மி படமூம் கட்டியிருந்தன. ௮வ்வறையின்மீது 

இத்த [வேலை செய்த விதானம் தூக்கியிருநதது. 

காலையில் காலக்கடன்களை முடித்துச் சிற்றுண்டி கொண்ட 
பிறகு, அரசன் சாய்வுராற்காலியில் இருந்து, ஒரு சுட் 

டில் செப்புப் பற்றவைத்துக்கொண்டு, ஏதாவது படிக்க 

லாம் என்று எண்ணுகின்றவன், சுருட்டின் சாம்பலை வி 
லால் தட்டும்போது, மக்ரிரியை நினைத்துக்கொண்டான். 

“நேற்று மூகம் வாடியிருந்த மர் ரிபை என்னவென்று 

கேட்க, விட்டில் சிறிது சஞ்சலம் உண்டு என்றனனே. 

வேட்டை பார்க்கப்போய் வில்லங்கச் ல் மாட்டிக்கொண்டது 
போல், கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளும்போது கொண்டாட்ட 
மூம் பின்பு ிண்டாட்டமுமாய், இப்படி ஸம்ஸாசத்நில் 
அழங்காற்பட்டு இல்லற கொண்டி அவானேன். இதை 

யெல்லாம் யோக௫ித்தல்லவா ஸம்ஸாரத்தை ஸாகரம் என்இ 
ர்கள். *பெண்டிரால் சுகங்கள் உய்ப்பான் பெரியதோர் 
இடும்பை பூண்டு” உழல்வதேன்? என்னைப்போல் ஏகாந்கி 
யாய இருப்பவர்க்கு ஏதாவது இன்னல் இருக்குமா. காலை 
யில் எழுந்ததும் நித்ய கர்மானுஷ்டானங்களை முடித்துக் 
கொண்டு நல்ல நால்களை வாடக்கிறேன். பின்பு நாட்டுக் 

காரியங்களைப் பார்க்கறேன். வீட்டுக் காரியங்கள் எனக்கு 
என்ன இருக்கின்றன? நான் வேட்டையாடி வெகு நாள் ஆ௫ 
இன, நாளைக்கு வஸந்தமாளிகைக்குப் போயிருக்கு, மறுகாள் 
அங்குநின்றும் வேட்டையாடப் போதல் வேண்டும். நல் 

லது, நான் உண்ணுவதும் உறங்கு௦தும் காட்டையாள் 
௩... “வட்டை யாவெதுமாய் 'ஏசாங்கயொகவே இருக்க 

“ஊர்கள் இந்த காட்டை வெகுகால :
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மாய் வாழையடி வாழையாய் ஆண்டுவக்தனசே. குடிகளும் 
குறை உற இடமில்லாமல் இருக்கிறதே. என்னோடு ஸர் 
தீதியற்று அரசியல் அச்சுக்கெட்டுத் தச்சுமாறிவிட்டால், 
பாவம், குடிகள் என்ன செய்வார்கள்? என்ன நினைப்பார் 

கள்? 4இந்த அரசன், பாவி, தன் ஸாகத்தையே பெரிதாக 
எண்ணி, கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ளாமல், நம்மை இப் 

படி. அந்தரத்தில் விட்டுவிட்டான் என நிந்திப்பான்றோ? 
இத்தனை பேருடைய நன்மையை நாடாமல் என்னொருவ 

னுடைய மனோரதத்தையே காடுவது SOB org. எனக்கும் 

இருபத்திரண்டு பிராயம் ஆகிறது. விவாஹம் செய்துகொள்வ 

தானால் இதுகான் தக்க பருவம். கல்யாணம் செய்துகொள்ளு 
நிறபட்சத்தில், அவளையே காலடி. சப்தம் கேட்கிறது.”   

யாரங்கே?” 

“*ரம்பெருமானே. தேவரீருடைப குடிகளில் பெரியவ 

சாய், வயதில் மு௫ிபவசாப், தங்களைக் காணும் ௮வாவுடைப 
நால்வா, வாயிலின்கண் வந்துளர்” என்று துவாரபாலகன் 
விண்ணப்பித்தான். அவனைப் பார்த்து அரசன், அவர்களை 

அழைத்துவா” என்று சொல்லியனுப்பினான். *இபன்றமட் 
டில் இக்நாட்டைக் கண்ணுங் கருத்துமாய்ப் பரிபாலித்து 
வருஇன்றேன். குறை ஒன்றும் இருக்காதே. அனாலும் எல் 
லாக் குடிகளுடைய மனோபாவத்தையும் அறிப ஒருவனால் 
ஆகுமா?” என்றாலோசித்து, அதோ வருகிழுர்கள். அவர்க 
ளுடைய முகம் கேவலம் குறைகூற வருகின்றவர்போல் 
தோன்றவில்லை” என யூகித்து, “வாருங்கள், Owe anche 
கள்” என்று சொல்லி உபசரித்தழைத்தான். அவர்கள் 

பல்லாண்டு பல்லாண்டு 
பற்பல வாண்டுகள் 

வாழிநின் செங்கோல் 
வழிவழி வாழ்கவே 

என வாழ்த்தின அளவில், அவர்களை நோக்கி அ௮சசன், 
“எல்லீரும் இவ்விவ் ஆசனங்களில் இனிதிருங்கள். இவ் 
வருஷம் வெள்ளக்கேடும் வாட்கேடும் இன்றி ஒழுங்காய் 
மமை பெய்ததே. பயிர் பச்சைகளெல்லாம் நன்றாய்ப் பலித் 
அளளனவா? குடிகளெல்லாம் ஸுகமாய் இருக்கின்றனரா?
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அந்தந்த அதிகாரிகள் அனைவரும் பொய் புனைசுருட்டு 
திருட்டு புரட்டு இல்லாமல் தங்கள் தங்கள வேலைகளைச் செவ 
வையாய்ச் செய்துவருகின்றார்களா?” என்று கேட்டான். 

வந்தவர்கள், “எல்லாம் வெகு விமரிசையாகவே நடந்துவரு 

இன்றன. விளைவு வேளாண்மைக்குக் குறைவு இல்லை. தேவ 
ரீர் ௮டியோங்களமீது குளிரக் கடாட்சித்டிருக்கையில், எங்க 
ளுக்கு என்ன குறை இருக்கிறது? ஆனால்” என்ற அள 
வில், ௮ரசன்: “அந்தோ. ஆனால் என்னுமளவில் அடி 
வயிற்றில் இடிவிழுந்கதுபோல் இழுக்கிறது. ஏதேனும் குறை 
இருக்குமாயின் ஒளிக்காமல் உள்ளதை உள்ளபடியே உரை 
யங்கள். உடனே பரிகாரம் தேடுகிறேன்” என்றான். 

குடிகள்.--அடியோங்களைப் பொறுத்த குறை ஒன்றும் 
இன்று. தேவரீர்க்குக் குறையாவது ஒன்றைக் குடிகள் அனை 
வரும் குறைகூறி, அதனை நிறைவுறுத்தும்பொருட்டே எங் 
களைத் தேவரீர் ஸக்நிதானத்துக்கு அனுப்பினர். உங்களைப் 

பொறுத்த ரூறையானால், அது எங்களையும் பொறுத்ததே 
அன்றோ? 

அரசன்.-- ௮லுகான் என்னவோ? 

குடிகள்.--தேவரீர் ஏகாககியாக இருப்பதே. 

அரசன்.. அது குறையாவ தெங்கனம்? 

குடிகள்.---தாங்கள் ஏகாங்கிபாக இருப்பது நாளைக்குத் 
தங்கட்கும் அபவாதம்: எங்கட்கும் தீசாத அக்கம். 

அரசன்.---௮சென்ன? 

குடிகள். தாங்கள் ஏகாங்கியாயிருக்கத் தங்களுக்குப் 

பின் ௮சசஸந்ததி அற்றுப்போனால் (அவ்விதம் ஆகலாகா 
தென்று ப்ரார்த்திக்கிறோம்) நாங்கள் ௮ரசன் இல்லாமல் 
தங்களைப் பழிப்போம் அல்லவா? ப 

அரசன்:---ஏன், குடியரசு ஏற்படுத்திக்சொள்ளலாமே. 

௮.இல் எல்லா ஸ்வதந்தரங்களும் குடிகளுக்கு உண்டாகுமே. 

குடிகள்.--குடியாசில் ௮நேக உள் கலகங்கள் உண்டா 
கும்: உயிர்ச்சேதம் உண்டாகும். குடி.யாசில்தானும் குடிகள் 
ஏற்படுத்திய ஒரு தலைவன் இல்லாமல், தலை தலைக்குப் பெரிய
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தினம் கட்டிக்கொள்ள முடியுமா? அடிக்கடி சாஜாங்கத்தில் 
இடையூறுகள் உண்டாகும். தேச கார்பங்களும் ஸரிவச 
தடக்கமாட்டா. மபிலாப்பூர் ஏரி உடைத்நுக்கொண்டு போகு 
றது' என்றால், வருகிற சமிட்டிக்குப் பார்க்கலாம் என் 
பதுதான் குடி.பாசின் லட்சணம். இது இடக்கட்டும். தங் 
களைச் சீக்கிரத்தில் கல்யாண கோலமாய்க் காணவேண்டும் 
என்பதே எங்கள் மனோரதம். 

அரசன். --சகல்யாணம் என்பது என்ன, கிள்ளுக் தரையா? 

ஆயிரங்காலத்துப் பயிரல்லவா? ஒஹோ, *பேய்கொண்டாலுகங் 
கொளலாம் பெண்கொள்ள லாகாது' என்கின்றனரே. 

குடிகள். நீர் நூற்றுக் துறந்த முனிவா அல்லவே. காட் 

டில் வசிக்கும் தபசிகள் தாமும் தவப்ட .ன்னியருடன் கூடி 

யி.க்கின்றனர். குருவிகள் ட ஆணும் பெண்ணுமாக ௮ல் 
லவோ கூடுகட்டி வசிக்கின்றன. 

அரசன்..- -மெய்தான் ரற்புடைய மனை பாளைக் காண்டறு 

AZo m7? 

குடிகள். --இயினும் அதுபற்றி கல்ல கற்புடை! மாதபை 
நாடித் தேடி மணஞ்செய்து கொள்ளாமல் விடுகிறதா? (தாயைத் 
தண்ணீர்க் ணெற்றண்டையில் பார்த்தால் பெண்ணை Os 
பங்கரையில் பார்க்கவேண்டுமா?” தோயைப் பார்த்துத் தாரங் 
கொள்் ஏன்கின்றனயே. 

அரசன்.- எத்தனையோ காய தந்தையா உ தீதமாகளாக 

இருந்தும், அவர்களுடைய மக்கள் அதமர்களாய் இருக்கின் 
றனரே. இப்படிப்பட்டவர் எத்தனை பேரைத் தினந்தோறும் 
பிரதியட்சமாகப் பார்த்துவரு கிறோம்? 

குடிகள்.---இங்கனம் விகண்டா வாதம் செய்தால் முடி 
வேது, ஒருத்தி பதிவிரதை என்பது அறிந்து கொள்ள எத் 
தனையோ உபாயங்கள் இருக்கின்றன. ௮வற்றை அறுசரித்து 
ஒரு பெண்மணியைத் தேடிக்கொள்ளலாம். 

அரசன்.---இமாம், அவ்விதமாகச் சிறந்த கற்புடைய 
வலத் தேடி அடைவது மிகவும் ௮ருமை. பிள்ளையார் தாரம் 
தேடிய சதைபாகத்தான் முடியும்.
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குடிகள்.- -அந்தக் கவலை உங்கட்கு ஏன? பல தேசக் 
களிலும் இரிந்து எவ்விடத்திலாயினும் அருந்ததிபோன்ற 
ஒருத்தியை நாங்களே தேடிக் கொண்வெருகிஜோம். நீங்கள் 
கல்யாணம் செய்துகொள்வமாக மாத்ரம் வ;ங்கொடுத்தால் 

போதும். மற்றதெல்லாம் எங்கள பாடு. 

அரசன்... யாதொரு கஷிடமும் இல்லாமல ஓன்றியாக 

நாள்கழிக்க விரும்பும் என்னை நீங்கள் இல்லறத் கொழுவில் 
மாட்டிவைக்கப் பார்க்கிறிர்கள். இது எனக்றாக் கொஞ்சமும் 
விருப்பம் இல்லை. பினும் உங்கள் நிமித்தமாக அதற்கு 
இசைகிறேன். நல்ல பெண்ணப் பார்க்க நீங்கள் எவரும் 
ழூதுபோசவேண்டாம். கானே ஒருத்தியை ஆராய்ந்து பார்த் 

துக்கொள்ளுகிறேன். என் இிருமணத்தைக் குறித்துக் கூடிய 
சிகரத்தில் ஊரில் விளம்பரம் பண்ணுகிறேன். தாம்பூலம் 

பெற்றுக்கொள்ளுஙகள். ப 

குடிகள். உங்களுக்கு மங்கலம் உண்டாக. அயுள்பெரு 
கக. நாங்கள் செலவு பெத்றுக்கொள்ளுகிறோம். 

அஇ/வ்வளவிலே ௮1௪ன் புரோகித அழைத்து, அத்த 

வாரத்தில் ஒரு முஹு9ர்த்தகாளை ஏற்படுத்திக்கொண்டு, மந்த்ரி 

iN bBo, வருகிற வாரத்தில் புகன்டுழமை பத்து காழி 
கைக்குமேல் நமக்கு விவாஹ மஹோதலவம் என ஈம ஈண் 
பரான அரசர் பிரபுக்கள் பறதலானவர்களுக்குப் பத்ரிகை 

அனுப்புக. இச்செய்கியை ஊரிலும் விளம்பரப்படுத்தி ஊர் 
முழுவதும் HVE செய்விக்க. புசோகிதருக்குச் எல 

YM KGS துணைகூட்டிக் கலயாணத்துக்கு அவசியமானவை 

களை ஆயத்தப்படுத்துக. மற்றும் செய்வன செய்க” என்று 
ரைக்கான். பின்னும், “sng குடிகளை அன்று காலையில் 
எட்டு நாழிகைக்குமேல் அடுத்த குப்பத்தில் கூடியிருக் 
கும்படி. செய்க" என்றான். 

{I 

அரரமனைக்காம் குப்பத்துக்கும் ஒன்றரை காழிகைதூரம் 
இருக்கும். அங்கே இழக்கு மேற்காக ஒரு விதி உண்டு. 
௮ந்த விதியின் ஒரு கோடியில் நின்று பார்த்தால், மற்றொரு 
கோடி தெரிவதில்லை. இடையில் மூன்று நான்கு இடத்தில்,
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Ge fsa, சதுபக்கல்புதைத்த தெருக்குறடும், பித்தளைப் 

பூணிட்ட செம்ம. (தீதாண்கள நிறுத்திய, கிண்ணையுமாக இருக் 

கும். சில வீடுகள் உள்ளடங்% எ.£ரில் மாட்டுத்தொழுவம் 

கட் டியிருக்கும். பல விடுகள், விழற்கூபை வேய்ந்து, மூங் 
ல் தூண்கள் வைத்த ஒட்டுத்திண்ணைசளை உடையவைக 

ளாய், ஒரு மூணில் பசுவின் கன்றும் கட்டியிருக்கும். தெற்கு 

வடக்காக உள்ள மற்மொழு விதி, பள்ளர் மூசலானவர்கள் 

வசிப்பது. அது விதிபாக ஒழுங்காக இருக்கவில்லை. வழியே 
போகும்போது, ar billed ஒரு Rin mad கோற்போர இருக் 

கும். அதைச் சுற்றிக்கொண்டு சிறிது தூம் போனால், வைக் 
கோலும் மாட்டுச் சாணமும் சாம்பலும் கலந்து கொட்டி. 

குப்பைமேடு இருக்கும். ஓரிடத்தில் வறட்டிகளை வட்டமாக 

அடுக்கி, மேலே பனையோலைகளை மூடி, அதன்மேல் தாறு! 

கூடை. மண் கசொட்டிபிருக்கும். மத்றோரிடத்தில் அவரைப் 
பந்தலும் பாகற்காய் புடலங்காய்ப் பந்தலும் குறுக்கிட்டி ருக் 

கும். ஒரு ம: தீதடியில் சில ஸ்இரீகள் தங்கள் Jaron sos 

குப் பேன் பார்த்துத் அலையை ம. ச்பப்பால் வாரிக்கொண் 

டிருப்பார்கள். சில கிழவிகள், வெற்றிலைப் பாக்குடனே 

புகையிலயிட்டு மென்றுகொண்டு, மெல் கேழ்வாகு முதலான 

தான்யங்களை உல வைக்து, கையில் ஒரு கழியைப் பிடித் 
அக் காக்கை ஒட்டிக்கொண்டிருப்பர். 

அரசனுக்கு விவாஹமென்று விதித்திருந்த நாள் வரது 

விட்டது. கிழக்கு மேற்காக உளள விதியில், வீதோறும் 

மாவிலைத் தோரணங்கள் கட்டி, திண்ணை குறடுகளை மெழுகி 
மாக்கோலம் இட்டு, தெருவெல்லாம் மேடுபள்ளம் இன் 

Os புல் பூண்டுகளைச் ீவிச்செதுக்கி, அுத்தெருவினர் 
அனைவரும், குளித்து முழு௫க் (துழையலிட்டு, ஸலவை 

வஸ்இரங்கமைத் தரித்துக்கொண்டு, வருவார் போவாரை உப 

சரித்து வாரந்தைசொல்லிக்கொண் டிருந்தனர். மற்ற கரா 
மங்களிலிருந்து சிற்கலராய்க் கூட்டங்கூட்டமாய்க் குடிகள் 

வந்து சோந்து, இண்ணைகளின் மீதும் மரநிழலினும் கூடி 
பிருந்தனர். எல்லோரும், “அரசன் இந்தக் குப்பத்தில் 
என்ன செய்யப்போகிறோனே? மாமியார் விட்டு வரிசை 
ஏதாகிலும் இ௫்இருக்து பு_ப்படப்போகிறதோ? அல்லது, 

கல்யாணப் பெண் இந்த வழியாக வா, இங்கே ௮சசனுடைய
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மனுஷர் அவளை எதிர்கொண்டி அழைத்துப் போவார்களோ? 
அல்லது இக்தக் குப்பத்தை யடுத்த தேவாலயத்தில் ௮ர 
சன் ஏதாகிலும் பூலை புனஸ்காரம் நடத்திவிட்டுப் போவானோ 

என்னவோ ஒன்றும் தெரியவில்லை” என்று பலவிதமாய் 
ஒருவரோ டொரு வா பேசியிருந்தனர். 

இவர்கள் இவ்விதமாகப் பேசியிருக்கைபில், மேற்கூறிய 
இரண்ு௰ி தெருவினின்றும் கல்லெறிதலான தூரத்திலே, ஒரு 

நல்ல கண்ணீர்க் ணெற்றினின்றும். பதினாறு வயதுடைய 

ஒரு கன்னிகை, மட்குடம் ஓன்று இடுப்பிலும், தோண்டி 

ஒன்று வலக்கைபிலுமாகத் சண்ணீர் மொண்கிகொண்டு 
போரை. அவள் கலையை வாரிப் பின்னல் இட்டுக்கொண் 

டி ருந்தாள். கையில் கண்ணாடி. வளையல்கள் கலகலவென்று 

ஒலிசெய்தன. இடையில் ஒரு தோம்பு பாவாடையும் 
மேலே ஒரு மஞ்சள் சிற்றாடையும் தரித்திருந்தாள். தண் 

ணீர்ப் பானையைப் பார்த்து இட்டுக்கொண்ட ஒரு குங்கு 
மப்பொட்டு அவள் நெற்றியில் விளக்கம் பெற்றிருக்கது. 
இணற்றுக் கப்பால் கூப்பிட ரத்தில் உளள ஒரு கூடி 

சையை நோக்கி அவள் அுவஸசமாகப் போவதைப் பார்த் 
தால், சகம் தண்ணீர்ப்பானையை இறக்கிவைகத்துப் பழை 

யது சாப்பிட்டுத் தானும் வேடிக்கை பார்க்க வருவதற்கு 

அவஸரப்படுவதுபோல் இருந்தது. குடிசையின் வெளியில் 

மறைவாகக் கட்டியிருந்த கட்டியின் இப்பால் பத்தடி 
BI TS DCN போகும்போது, இடப்பக்கத்சில் புழுதி பறப் 

படைப் பார்த்து, சிறிது தாரத்திலே குதிரைகள் படபட 

வென்று ஓடிவருகிற குளம்படி, ஓசையைக் கேட்டு, ௮ச 

சன் இந்த வழியாக வருஇரானோ என்று நினைத்து, மெல்ல 
அடிபெடுத்து வைக்கலானாள். இவள் கட்டியை ஸமீபிக்கை 

யில், “*குடமேந்இச் செல்லுங் குணவ யே உன் தகப்ப 
னார் எங்கே?” என்கற சப்தம் ௮வள் காதில் விழுந்தது, 

“வீ ட்டில் இருக்கிளுர்' என்று சொல்லி, குணவ௫ “பா, 

அவரை Yaoi pesos?” என்று கேட்டாள். 

“நானே வருகிறேன். யா பெரியவரே, க்ஷமந்தானா? 
- எப்படி இருக்கிறீர்?” என்று கேட்டுக்கொண்டே போய், குடி 

சையின் ஒட்டுத் ண்ணையின் மீது உட்கார்ந்த" அாசனைக்
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கண்டு, அந்தக் கன்னிகையின் தகப்பனான கிழவன், இடக் 
கையின் வீரல்களைக் கண்களின்மேல் விரித்துவைத்து உற் 
அுப்பார்த்து, (யா மகாபாஜாவா!” என்று Moth Nog), 

முழங்காலொடு முழங்கால் முட்டக் கைகள நடுங்கத் தலை 

தள்ளாடச் சுவரில் சற்றுச் சாரர்து நிசகானமாக நின்றுகொண்டு, 

மகாப்பிரபு! அடியேனை ௮௬௧ என்று கட்டளையிட்டால், 

தலையால் ஈடந்து வரமாட்டேனா? இக்தக் குடிசை பண்ணின 
பாக்யமே பாக்யம். என்ன கார்யம் சொல்லுங்கள். காலா 

லிட்டதைக் கையாலே செய்யக் காத்நுச்கொண்டிருக்கறேன்” 

என காக்குளறி உரைத்தான். 

அரசன்... உம்முடைய பெண்ணை விவாகம் பண்ணிக் 

கொள்ள வி௫ும்பியிஈக்கிறேன். 

கிழவன்.---மஹா றா, இதென்ன வேடிக்கை! உங்களுக் 

கும் எனக்கும் எவ்வளவு தூரம்? உங்கள் அடிமைக்கும் அடி. 

மையல்லவோ நான். செய்:பவேண்டி௰ கார்பத்தைக் கட்டளை 

பிடுங்கள். 

அரசன். கான் என்னவோ விளையாட்டாக வந்தேனென்று 

எண்ணவேண்டாம். என் உள்ளத 2ல் உள்ளதைக் கள்ள 

மின்றி உரைத்தேன். என்ன சொல்லுஇறீர்? 

கிழவன்.--- அடியேனுடைய பெண்பிள்ளை! மஹாராஜா 

வே கல்யாணம் பண்ணிக்கொள்ள வி.ஈம்பினால், இதற்கு பரா 
தான தடைசொல்வர? 

உடனே அசன், 4ஏ குணவதி? இப்படி எதிரில் வந்து 

நில். உன்னைக் கல் பாணம் செய்துகொள்ள விரும்பி, உன்னு 

டைய தகப்பனார் ஸம்மரியைக் கேட்டேன். அவரும் ஸம்ம 
இத்துவிட்டார். உன் உள்ளக் கருத்து என்ன? என்று சேட் 

டான், 

ஒன்றும் உரைக்க வசையறியாமல் பிரமைகொண்ட ௮ 
தக் கன்னிகை, தலைகுனிந்து நின்று, “எம்பெருமானே, இரு. 

வளம்” என்று மெல்லெனச் சொல்லினாள். 

அரசன்.--எனக்குச் செய்யவேண்டி ப உபசாரங்ககா என் 

மனம் உவக்குமாறு செய்வாயா? 

குணவதி.--௮ ப்படியே செய்வேன்.
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அரசன்.---என் சொல் தவராமல் வணக்கமாக இருப்பாயா? 

குணவதி.-.--இருப்பேன். | 

அரசன்.--நான் என்ன செய்தாலும் என்ன சொன்னாலும் 
பொறுத் சிருப்பாபா? 

குணவதி. -பொறுத்திருப்பேன். ! 

இக்க வாக்குறு களைப் பெற்றுக்கொண்டு, தான் கொண் 
Dats அடை பாபரணங்களால் அவளை அலங்கா-ம் செய்து 
பல்லக்கில் ஏற்றித் இிரையிட்டான். 

இதந்குள் குடிசையின் வெளிபில் நள் திரளாய் வந்து 
நெருங்கிப குடிகளைப் பார்த்து, “இ ஏன் குடிகளே” இந்த 

குணவ ரியை மனைவியாகக் கொள்கிறேன். இதோ sys 
னைபோயச் சேர்ந்ததும் பாணிகாவணம் செய்துகொள்வேன். 
எல்லாரும் வாருங்கள்” என்றுசொல்லிப் போய்விட்டான். © © ௮ 

பின்தொடர்தலான குடிகளில் ஒருவன், 5“தடைசியாக 

அரசன் வழிக்கு வந்துவிட்டான். இணி ஈமக்குக் குறை 
ஒன்றும் இல்லை” என்றான். அதைக் கேட்ட ஒருவன், இதற் 

குள் ஆய்விட்டதா. அரசனுக்கு ஷீமக்தமாகிப் பிளம் பிறந்த 
பிறகு அல்லவோ ஈம்முடைய குறை முடிக்கதாகும்” என் 
மூன. பக்ககடுல் இருக்க ஒருவன், “முதலுக்கே மோசமாக 

இருக்ததுபோய் அந்கமட்டில் ஈல்யாணம் செட்டியாயிந்று. 

இனிக் குழந்தைக்கு என்ன நறை அப்புறம் தெய்வ ஸங் 

கல்பம் எப்படியோ?'' என்றான். இன்னொருவன், “எல்லாம் 

மெயகான். தேடித்தேடி அந்தக் சாண்டவராயப் பிள்ளையின் 
பெண்கானா. பெண் என்று கட்டிக்கொண்டால், மாமியார் 

விட்டுக்குப் போக, இசண்டு வேளை விருந்துண்ண, மைத்துன 

ரூடனே விளையாட. என்னவாகிலும் உண்டா? அந்தப் பெண் 

ணுக்குக் கீரைமணிப் பதக்கத்துச்குத்கானும் வழியில்லை. 
அவாகள பாவம் அன்றாடம் கைவேலை செய்து பிழைப்பவர் 
கள. எத்தனை அரசர்கள் இருக்கிறார்கள். எத்தனை ப்சபுக் 
கள இருக்கிறுர்கள். இக்ச அரசனுடைய காவசைந்தால் 

நாடசையாதகா? இவன் ஒரு வார்த்தை சொன்னால், நானோ 

நியோ என்று எத்தனை போர் மேல்விழுந்து தங்கள் தங்கள் 
பெண்ணைக் கொடுக்க வருவார்கள்” என்றான். வேறொருவன்,
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“சன்ன Bur பைதயமா. கடந்துபோன கார்யத்துக்கு இனி 
மேல் என்ன செய்யலாம். (போனதை நினைக்கிறவன் புத்தி 
கெட்டவன்” அல்லவோ?” என்றான். மற்றொருவன் “ப்ராப்தி 
எப்படியோ அப்ப டிதீதான் முடியும். நாம் விணாகப் பேசுவ 

ல் என்ன பலன்?” என்முன். மெய்தான் மெய்கான். ௮ 

சனுடைய மனோபாவம் என்னவோ? எவருக்குத் தெரியும்?” 

என்ரான் பின்னொருவன். இதையெலலாவ கேட்ட. ஒரு வயோ 

தகர், “இப்பொழுது கொண்ட குற்குத்தான். என்ன? பெண்க 

சைக் கொள்வதில் அரசர்கள் தங்கள் இனத்திலேயே கொள்ள 
வேண்டும் என்கிற கியதியில்லை. அல்லாபலும், :ஆரறிவார் 

நல்லாள் பிறக்குங் குடி” என்று சொல்லியிருக்கிறது. குலத் 
தில் என்ன இருக்கிறது? நலமொன்றே வேண்டும். பணம் 

இருந்து என்ன? குணம் ஒன்றுதானே அவசியம். ஏதோ 

ஸம்ஸாரத்துக்கு. யோக்கியமாக இருப்பதுதான் முக்யம்” 
என்றார். இவ்விதம் ௮வாவர்கள் பே௫ிக்கொண்டு போயினர். 

If] 

கல்யாணம் முடித்தபின் சில காள கழித்து, வஸந்த மண் 

டபச் சிங்கார & தோட்டத்துக்குப் பெண்டாட்டியை அழைத் 

அக்கொண்டு ௮ரசன் போனான். அங்கே உல்லாஸமாய்ச் சிங் 

காரக் காட்டுகளைக் காட்டிக்கொண்டு வருகையில், “குண 
வதி: குயிலினம் கூவுவது கேளாய், இனியவுன் வாயில் மழ 
லையே போலும்" என்று அ௮சசன் கூற, குணவதி, *:காதமே! 
தேவரீர் நாதமே போல, காதம் செய்யும் ஓத்நீர்ச் சங்கம், 
காணீர் குளத்தின் கரையிலே காணீர்” என்றனள். D TFB, 
“உன்றன் இடையே ஓத்த வஞ்சிக்கொடி.. சென்று சென்று 
செடிகளின் மீது, தாவித் தாவிப் படர்வது காணாய்” என் 

முன். குணவதி, “உங்கள் நேத்திரம் போன்ற பங்கயம், 

அந்தக் குளத்தில் ௮ரசபே காணா” என்முள. அப்பால் ௮ | 

Fo, Sore கண் ணதனிலுன் பாவையபோல, அ.க்சமலத்தில் 

அன்னம் காணாப்” என, குணவதி, “அதோ அந்த மலையின் 
மீது கவிக்தருக்கும் கார்மேகங்கள், கட்டிலில் தங்சளைக் கண் 
டாற் போலும்” என்றனள். அதன்மேல், “மெய்யே அந்த 

மேகத்தினிடத்தில், மீன்னலேயன்றோ என்னிடம் நீயும்” என் 

Gor ௮சசன். அதைக் கேட்டுக் குணவதி, உங்களோடு
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வாதாட என்னால் ஆகாது. வாயும் இளைத்கது. காலும ஒயக 

தது” என, ௮சசன் 4“அனால் கண்ணே வாராய் இந்த மாதவிப் 
பந்தலில் மரகத மேடையில் இருந்து இளைப்பாறுவோம்' என் 
முன். குணவதி ௮ரசன் தொடையிலே தலைவைத்து, “மந்த 
மாருதம் விசுகின்றது. உளம் களிகொண்டேன். உரைப்பது 

அறியேன்” என்றுரைத்துச் சற்றுநேரத்தில் உறங்கிவிட்டாள். 

தீன மடி. பிலே தலைசாய்த்து அயார்துறங்கும் குணவ 

யைப் பார்த்து .ரசன் சிர்டிப்பான்? . இவள் (கொண்டான் 
குறிப்பறிவாள் பெண்டாட்டி என்பதற்கு உதா: ணமாயிருச் 
இருள். என்சொல் தவருக கற்பினையும் உடைபாள். பர்த் 
தாவுக் கேற்ற பகிவிரதா சிரோமணி. இனி எத்தாலும் இவ 

ளோடு .டிவாழக் குறையிலல், “(கொக்கென்று நினைத்தை 

யோ கொங்கணவா' வன்றவளும், “பொழுது விடி. யாமலே 

ஒழிக" என்றவளும், இ இவருநக்கு இணையாவரோ? கான் பாணி 

க்ரஹணம் செய்யும்போது இவளுக்கு அழுந்ததியைக் காட்டி 

னேனே. கானும் இவருநம் முதல புகத்தில் பிறந்திருந்தால், 

வசிட்ட முனிவன் இவளை? Pi அருந்ததக்குக் காட்டி பிருப் 
பான். இப்படிப்பட்ட கற்பலங்காரி எனக்கு மனைவி.பாக 

நான் பூர்வத்தில் எவவகைத் சுவம் செய்தேனோ. “அன 

குடிக்கு அண் ஓன்றும் பெண் ஒன்றும்' என்பார்கள்; இவள் 

வயிற்றில் ஒரு பிள்ளையும் ஒரு பெண்ணும் பிறக்தால் போறும். 

(5 5) 7 oor பதவியும் என் ப கவிக்கு ஈடாகாது. என் விமி 

பசமபதமேயாகும். இயினும் ஈவரதீனங்களைத் தானும் 
கடைச்சல் பிடித்சன்றோ அபரணங்களில் அழுத்துவர். இவ 
ளுடை..! கற்பைக் கடைமூறையபாகப் பரிசோதித்து, நல்வசை 
யால காடறிபுச் செய்து, பின் ௮மைக்த மனத்துடன இன்புற 

றிருப்பேன் -அ௮சை௫ரள். கண்ணிமை திறக்கின்றாள் 

அரசன்.--.காத்று இசைவாப் இருக்கிறதோ? நன்றாய்த் 
தாங்கினையே. 

குணவதி....நாயகரே, ஒரு கக்கன் விழித்துக்கொண் 
டேன. 

அரசன்.--கனவா கண்டாய? கண்ட கனவு என்ன? 

குணவதி, -கான் ஒரு மல்லிகைக்கொடி. வளர்த்து வந் 
தேன்.--௮இல் முன்னே ஓர் அரும்பு மலர்ந்தது. மறுபடி
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பும் ஒன்று மலர்ந்தது. இரண்டையும் எவரோ என் கண்ணெ 
திரில் பறித்துக்கொண்டு போயினர். வெகுவாய் வருந்த 

னேன். மீண்டும் ௮ம்மலர் இரண்டும் என்னிடம் வக்துசோக் 
சுண்டு களிப்புற்றேன். 

அரசன்... மலர் இரண்டும் மீண்டும் உன்னிடம் வத்து 

சேர்ந்சமையால், தீமை ஒன்றும் உண்டாகாது. 

இஜ்விதம் இரண்டு மாதம் இன்ப நுகர்ந்து வேடிக்கை 

பாகக் காலங்கழித்துவர்கனர். ணவ கர்ப்பவ by ஆஞாள். 

குணவதி கர்ப்பமடைந்து எட்டா மாதம் ஷீமந்கம் ஸம்ப் 

ரமமாக கடந்தது. பேரூரில் உளள குடிகள் அனைவரும் தங் 

கள் தங்கள் விட்டிலே ஸீமக்கம் *டப்பதுபோல் ௮இக ஆகக் 

கம் அடைந்தனர். வயதில் முதிர்ந்த பெரியோர்கள் காழும், 

“அரசனுக்கு இனி இரண்டு மாதத்தில் பிறக்கப்போகிற Hips 

தை ஆணோ பெண்ணோ? என்று ஒருவரோடொருவர் பந்த 
யம் போட்டுக்கொண்டனர். சிலர் ஜோஸ்யரிடம் போய், 1 
சனுக்கு அண்குழங்கை பிறக்குமா பாருங்கள்” என்று கேட் 
டார்கள். சிலர், “அரசனுக்கு ஆண் பிள்ளை பிறந்தால் பிள் 

ளையாருக்கு இருபது தேங்காய் உடைக்கிறேன். ஒரு விசை 
BMI (Lb கொளுத்துகிறேன்”' என்று ப்ரராத்தனை பண்ணிக் 

கொண்டார்கள். சில பெண்பிள்ளைகள் குறி சொல்லுறெ.பரி 

டம் போய், “ஈம்முடைய அரசி பிள்ளே டெறுவாளா?”” என்று 

குறி கேட்பார்கள். சிலர், “ஈம்முடைய ப்சார்த்தனை விண் 

போகுமா. ராஜா தாமராஜா. அவன் பிள்ளையே பெறுவான்" 
OloO LITT Boar. 

அரசனும், “அஇணாயப் பிறத்தல் கலம். டிகளுடைய 
எண்ணம் நிறைவேறும். பெண்ணாய்ப் பிறந்தாலும் ஈம்மால் 
ஆவதென்ன? காம் ஒன்று எண்ணினால் தெய்வம் ஒன்று எண் 
ணுறது உண்டு. இதெல்லாம் வீணெண்ணம்” என்று எண் 
ணியிருக்தான். பத்துமாதமும் பூர்த்தியாயிற்று. ப்ரஸவகா 
லம் ஸமீபித்துவிட்டது. ஒருகாள ௮சசன் தன்னுடைய ௮றை 
யிலிருந்து சுருட்டுப் பிடி ததுக்கொண்டே ஒரு Ine கதை 
யை வா௫ித்திருக்தான். இருக்கும்போது, அடா சேவகா, 
உள்ளே அத்தப்புரத்தில் ஏதோ அரவம் கேட்கிறது. அதென் 
னவெனறு ௮ிக்துவா” என்றனுப்பி, (குணவதி கருப்பவே
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தனை படுகிராளோ” என்று நினைத்திருக்கையில், சேவகன் ஓடி 

வந்து, “அரசியார் இரிப்புநோய் படுகிறார்கள்" என்று சொன் 
ஞான். அதைக் கேட்டதும் அரசன், “மருத்துவச்சி மருத்து 
வர் முதலான வர்கள் I BD Bi apr earn?” என்று கேட்டான். 
சேவகன், “மஹாப்ரபு, எல்லாம் ஸித்தமாக இருக்கிறது” என் 

முன். 
சற்று நேரம் பொறுத்து, அடா, இப்பொழுது. CWS 1g 

ஒன்றும் கேட்கவில்லை. சீக்செம் போய் என்ன ஸங்கதியென்று 
அறிச்தூவா. வந்தாயா --” என்றான். சேவகன் ஓடிப்போய் 
இடி. வந்து “ஸ்வா மீ, அரசிபார் கருவுயிர்த்தனர்” என்று 

சொன்னான். அரசன், “அமபடியா? இப்பொழுது ஸுர்யோ 

தயமாய் ஒரு நாழிகை ஆகறது. இன்றைக் கென்ன, வெள் 
ளிக்?ிழமை அல்லவா. அண்பிள்ளையா, பெண்பிள்ளையர 

தெரியமா?” என்றுகேட்க, சேவகன் பெண்பிள்ள ஸ்வாமீ” 

என்றான். அரசன், *:இப்படி வா, இந்த மணிவடத்கைப் 

பெற்றுந்கொள். ஸந்கோஷச் செய்தி சொன்னதற்கு வெகு 
மானம் ஒறு, சிக்கிரம் போய்ப் புரோதெரை அழைத்துவர” 

என்று அவனை அனுப்பிஞன். 

(கவ கதையைப் பக்கத்தில் வைத்துவிட்டு DY IFT 

எண்ணு வானுமினன். ய்ிள்சாயாகப் பிறவாமல் போயிற்றே, 

குடிகளுடைய எண்ணம் ஈடேறியிருக்குமே. இதற்கு நாம் 
என்ன செய்.பலாம்? கடவுள் இிரவுள்ளம் எவருக்குத் தெரி 

யும்? இனிமேல் பிள்ளை பிறந்தால் ஆகாதா? பட்டங்கட்டிக் 
கொள்ளப் பிள்ளையில்லாத தேசங்களில் பெண்மணிக ளும் பட் 
டங் கட்டிக்கொண்டு .ஏரசாட்சி செய்யவில்லையா? முதற்பேறு 

பெண்கைப் பிறப்பது மங்கலகரம் என்றும், அதிர்ஷ்டத் 

அக்கு ஹேது என்றும் சொல்வார்கள். மேலும் (பெற்ற மனம் 
பித்து பிள்ளை மனம் கல்லு” என்பார்கள். பெண்களே எப் 

போதும் தாய் தந்சபரிடத்தில் தளராத அ௮ன்புடையவர்கள். 
LYST FG குணம் yon. சாஸ்தராப்யாஸம் செய்வித்துச் செவ் 

வையாக வளாத்தால், இல பெண்கள் ஆண்சகளைக்காட்டிலும் 

அ.தஇகிபுண ஸாமர்த்பர்களாக இருப்பதைக் கண்ூம் கேட்டும் 
இருக்கிறோமே. இம்க்லண்டில் அரசு செப்* எலிஜபெத் ஸா 
மான் பமானவளா? தனது தேசத்தை மஹா ஸாமா்த்யத்துடன்
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எவ்வளவு பத்சமாய்ப் பரிபாலித்து வந்தாள். ௮சியாவின் வட 
மேற்கில் பால்மைசாவில் எசசக்சாதிபத்யம் பண்ணியிருந்த 

ஜீகோபியா என்பவள்; ௮கேக அரசருடைய வீரதீர பராக்ரம 

மெல்லாம் ஒருங்கே அமையப்பெற்று ராஜப தந்தரங்களில் 
இணையற்றவளாய் ஜபசீலையாய் ராஜரத்னமாக விளங்கவில் 

லையா? இது இடக்கட்டும். இவளும் இன்று வெள்ளிக்கிழமை 

ஸுடர்யோதயத்துக் கப்புறம் சந்தசோகயமானாற்போல் தோன் 

றிளை. லக௯்மி.பின் ௮ம்சமாக இருப்பாள் என்பதில் என்ன 

கடை. இதோ புரோடிதர் வருகிரூர்.” 

பு கதர் வந்தவுடனே, “யா, புரோகித, இங்கே 

என்ன விசேஷம்.” என்று அரசன் கேட்க, புபோதொ, 
“மஹ ரராஜா, தீர்க்காயுஷ்யமஸ்தூ. சூழந்தை பிறந்தகென்று 
பக்ஷி பேசுகின்றது” என்று சொல்லி, “ஏன்ன Glpoans” 

என்று கேட்பதற்குள, “பெண் குறஈதை துபையே” என்றும் 

சொன்னார். அ சன்) ஸரி. குழக்கதைச்கு ஜாதகம் குறித்து 

வாரும்” என்றான். புபோலிதரும், “மஹாப்.பு, அப்படியே 

செய்து வருகிறேன்” என்று சொல்லிச் செலவுபெத்றுக் 

கொண்டு போய்விட்டார். 

அப்பால் அரசன், மந்தரியை அழைத்து, “நமக்கு ஓ.ர 

புத்ரி பிறந்தாள். இவவருஷம் குடிகளுக்கு Donne Ri sie. 
தேவாலபங்களையும் கரும சத் இிரங்களையும் புதுப்பிக்க. ஏழை 

களுக்கு உண்டியும் உடையும் உதவுக. BOD ஸமஸ்கான 
விதவான்௧களுக்குச் சால்வையும் பொருளும் தருக” எனக் 
கட்டசகாயிட்டான். 

Simpy செவிலித்தாயரும் தாலாட்டிச் சாட்டி 

வளர்ப்பக் குழந்தையும், செங்கீரையாடியும், சப்பாணி கொட் 
டியும், மாதா பிதாக்கள் மனங்களிப்ப முத்தந்தந்தும், 
நாளொரு வண்ணமும் பொழுதொரு மேனியுமாக வளர்ந்து 
வந்தது. வா என்றால் ததத தடுமாறி நடந்து வரும் தளர் 
நடைப் பருவம் அடைந்தது. இதையெல்லாம் கண்ட அரச 

தம்பிகள் அசந்த WIE |ரயினர். 

IV 

கல்யாணமாகி மூன்று வருஷம் ஆகறது. எந்த விதத்ி 
லாகலும் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் என்ரால், இவளி
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டத்தில் ஒரு குற்றத்தையும் காண்பது அரிதாக இருக் 

இன்றது. அனாலும், கான் எண்ணியிருப்பதைச் செய்யாமல் 

விடேன். வேறு விதமாக ஒரு சூற்றமும் காண முடியாமை 
யால், இனி இவளைப் பலவாறு இன்னல்படுத்திப் பார்ப்பேன். 

அதற்கும் மனங்கலங்காமல் முன்போலவே என்னிடம் ௮மை 

இயாய் அ௮ன்புடையவளாக இருப்பின், அதுவே போதும். 

அப்போதுதான் எனக்கு BF HIS உண்டாகும்” என்று ஒரு 

தாள் இர கித்துக்கொண்டு, உண்ணப்போகாமல் ஒரு கட்டி 
லின்மேல் ௮ரசன் படுத்துக்கொண்டிருக்கான். 

ஆட்கள் HM அழைக்க அஞ்சினர். அதன்மேல் 

அ௮சசமய அாசனை அடைர்று, “இன்ன பானீயங்கள் எல் 
லாம் நயத்.சமாக இருக்கின்றன. ஸ்காஈம் செய்ய எழுக 

திருக்கலாமே. On (Lp bt Bast DE. சன்ன முகம் ஏதோ 

வாட்டமுத்றிருப்பகாகத் கோன்றுகிறகே'' என்றாள். “என்ன 
போ, ஈம்முடைய குழந்தை மஷனோன்மணிக்கு இ.ண்டி வயதூ 

ஆகறது. இன்னும் குடிகளுடைய வெறுப்பு அடங்கவில்லை. 
எந்கோமும் (கொண்டதே ஊர் ஏழைப் பெண். அவள் வயிற் 
ஜில் பிறந்ததும் ஓ.) பெண்பிள்ளை” என முணு முணுப்பதும் 

முறுமுறுப்பறுமாய் இருக்கின்றன சாம். என்ன கலகம் செய் 

aura sara நான்று அஞ்சுகிறேன்” எனத அரசன் வார்த்தை 

யைக் கேட்டி, குணவ “தாங்கள், கெளரவத்துக்கும் தேச 

ஈன்மைக்கும் பங்கம் வராதபடி, அடியானை என்ன செய்ய 

வேண்டினாலும் செய்துகொளளுங்கள். அ௮ரசபதவி அடியா 

ளுக்கு அமிக்குமா? என் செய்வேன்” என்று சாந்தமாகவே 

பேசினாள். அதைக் கேட்ட அரசன், பாவம்: நீ வன்ன 
செய்வாய்? என்னைத்தான் கான் பழிச்துக்கொள்ள வேண்டும். 
எவரை கோவேன்? இருக்கெ கோக்கத்தைப் பார்த்தால், 
ஓன்று குழந்தைக்காகிலும் ஒரு வழி தேடவேண்டும். அல 

லது உன்னையாகிலும் பிரித்தல் வேண்டும். வேறு பரிகராம் 

இல்லை” என்று! சொனனான். - குணவதியும், டமய்தான்” 

என்னாள். ௮ரசன் தனக்குளளே, அடடா இதற்கும் இவள் 
மனம் சலிக்கவில்லை. முகம் வாடுகின்றாளுமில்லை. பாவம்: 

வயிறு நிறைந்த கர்ப்பிணி. இவளுடைய கற்பு எதற்கும் கலங் 
காமல் கல்போல் உறுதியாக இருக்கறது” என்று நினைத்துச் 

கொண்டே அமுதுசெயயப் போனான்.
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ஒருவாரம் கழிந்தபிறகு, ஒருகாள மாலையில் ந்தப் 
புரத்தில் தொட்டிலில் உறங்கியிருந்த குழந்தைக்குச் சார் 
இட்டு மையிட்டு, அர தானும் கூந்தலை முடித்துக் கொண் 
டையிட்டு அலங்காரம் செய்துகொண்டிருந்தாள். ௮ப்போது 
ராஜஸேவகன், ஸந்தடி பண்ணாமல் அதந்தப்பும் சென் 

டைந்து, “அம்மா அ௮ரசியாரே! அடியேன் ராஜஸலேவகன். 
ரா--ராஜா தங்களிடம் ஒரு வே-லே-வேலையாக அனுப்பி 

னா” என்று வாய் குளறினான். 

குணவதி..--சாஜாவா.' சன்ன என்ன? 

ஸேவகன்.---மற்னொன்று மில்லை. ௮ம்மணி கு-குழந்தே- 

குணவதி.--குழக்தே, என்ன? குழந்தையை எடுத்துவரச் 
சொன்னா ர* உனக்சென்ன தெத்துவாயா? 

ஸேவகன்.--இல்லையம்மா, இதோ சொல்லுகிறேன். ராஜா 
வது, கு-கூழகதையெ? 

குணவதி. _. குழந்தையை அப்புறம் என்ன? என்ன 

ஐயா, ராஜகார்யமாக வக்தஇழுக்கிழாய்; பயப்படாதே. எனையா 

அப்படிப் பேய்விழி விழிக்கிருய?” 

ஸேவகன்.---இல்லையம்மா, வந்து சாஜா வானவா குழக் 

தையெ,. -அப்புறம் வந்து. 

குணவதி. - (நகைத்துக் கொண்டே) எப்புறம் வந்த? 

என்ன யா இவ்வளவு தாமஸமா? அப்புறம் சாஜா கோபிக் 
கப்போகிரர். 

ஸேவகன்.--சாஜா குழந்தையைக் கொண்டுபோய்--” 

குணவதி தனக்குள்ளே; “பியோ, லீயோ, இவன் முகம் 

குனிந்து நிற்கிறான். அப்புறம் பேசமாட்டாமல் மாம்போல 
நிற்கிறான். குழந்தையைக் கொண்டுபோய் எனன செய்யச் 

சொன்னாரோ எம்பெருமான்? ஒன்றும் தெரியவில்லையே” 

என்று இந்தித்து, **அம்மவோ, குழந்தாய்! என் கண்மணி. 

சிரோமணி! இந்தாமணி' மனோன்மணியே!” (எடுத்து மார் 
போடணைத்து) “உன் தலையில் என்ன புள்ளி டோட்டிருக் 
இறதோ? யோ. என்ன செய்வேன்? குழந்தைக்கு ஏதாக 

2
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லும் ஒரு வழி தேடவேண்டும்' என்று, அன்று சொல்லினு 
1ல்லவா? என்ன வழி தேடுவாரோ? ஒருவேளை குழக்தை 

யைக் கொல்லும்படி விதித்தாரோ?” என்று பதைபதைத்தாள். 
மறுபடியும், “இவனா உள்ளதை உரைக்காமல் பேசமுடியா 

மல் நாக்குத் தமொறித் தத்தளிக்கிறான். என்ன செய்வேன்? 
அப்பா, சேவகா, இந்தா? குழநதை தூங்குகறெது. அதை 

எழுப்பாமல் மெல்ல எடுத்துக்கொண்டு போ. கொண்டுபோ- 
யோ என்னமாய்க் கொடுப்பேன். என் கண்ணே (முத்தம்), 
என் ரத்னமே, மாணிக்கமே (மாத்தம்),--இக்தா இரு --இன் 
னொ.ருதாம் பார்க்கட்டும். அப்பா, அரசர் கட்டளையிட்டா 
லொ பிய இந்தப் பச்சைப் பிள்ளையை நாய் நரியின் வாயில் 

வைர்காதே. பத்ரம். ௮ப்பா, பத்ரம். காக்கை கழுகு ஏதா 
கிலும் குத்தப்போகிறது' என்று அலறினாள். 

ஸேவகன், அதிக ஜாகாதையுடன் எடுத்துக்கொண்டு 

போகிறேன் அம்மா” என்று விடைபெற்றுக்கொண்டு, “யோ 

பாவம். பெற்ற மனம் எவவிதமாய்ப் பற்றியெரிகிறதோ. 
அனுலும் இந்த ௮சசன் மஹாமாக்கடமுவடி. மனம் போ 
னதே போக்கா? €ச்்€, சுத்த பித்தன். சொ சொ, அவள் 
மனம் எப்படித் துடிக்கிமதோ? காம் என்ன செய்யலாம். இவ 
னுடைய அக்கை சுக்கரீவாக்கனேதானே. சாஜாக்கினைக்கு 
எதிராக்கனே ag? நாம் தடுத்துப் பேச முடியுமா?” என் 

றெண்ணிக்கொண்டு, ௮/சன் கொடுத்த கடிதத்துடனே ௮ 
மனைக் தோட்டத்தில் ஒரு புதரின் மறைவிலிருந்த நமை 
வாயிலின் வழியாக இ.வில் இருட்டிலே எவர்க்கும் தெரியா 
மல் போய்விட்டான். 

இண்டாவது பிறந்த ஆண்பிளளையையும் அவளை விட் 
டுப் பிரித்து முன்போலவே செய்வித்தான். அவள் அதற் 
கும் ஈடுகொடுத்துப் பொறுத்துக்கொண்டிருந்தாள். ஆஹா! 

அவள பொறுமையே பொறுமை: என்னவாவது வெறுத்துக் 

டிகாண்டாளா? இல்லை. கணவனையாவது பழித்தாளா? அது 
வும் இல்லை. தெய்வத்தை யானாலும் தூஷித்தாளா? ௮து 
தானும் இல்லை. தன் விரியையாவது கொந்துகொண்டாளா? 

எதுவும் இலலை. எல்லாம் எம்பெருமான் ௮ர௬ள என்தே 

இருந்தாள.
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V 

இதையெல்லாம் கண்ட ௮ரசன், இன்னும் உறுஇயாக 

ஓர் முறை பாீ-ஷித்துவிடிகிறேன். அதற்கும் சலிப்பாள் 
என்று எண்ணவில்லை. பார்ப்போம்” என நினைத்து, குண 

வதியை அழைத்து, நம்முடைய குழக்கைகளதகான்-- அது 

கிடக்கட்டும். போன ஜுத்தைப் புளியிட் டழைப்பானேன். 
இனி ஆகவேண்டிய கார்யத்தை யல்லவோ யோ௫க்கவேண் 
டும்” என்றான். குணவதியும், “ஆம், மெய்தான்” என்முள். 

அரசன்.---என்ன செய்வேன்? என்னென்று சொல்வேன்? 

குடிகள் இன்னும் கறுவிக்கொண்டிகான் இருக்கின்றனர். 

குணவதி.--அருமை மக்களைத்தானும் குடிகளுக்காகப் 

பறிகொடுத்தேன். இனி அதிலும் அருமையானது உங்களை 
விட வேறு எனக்கு என்ன இருக்கிறது? உங்கள் மனம் நிம் 
மதியாய் தீருப்தி அடைந்திருக்க என்ன வேண்டுமானாலும் 
அப்படியே செய்ய ஸித்தமாக இருக்கிறேன். 

அரசன்.---நீ தாழ்வான குலத்தாள் ஆதலால், எனக்கு 
இப்படிப்பட்ட அபவாதம்; வராத சொட்டெல்லாம் வரு 
இறது. 

குணவதி..--இழிகுலத்தில் பிறந்தது என் குற்றம் ௮ல் 
லவே. அதற்கு நான் என்ன செய்வேன்? ௮தை ஒழிக்க 
ஓர் உபாயமும் எனக்குக் தோன்றவில்லையே, பிராணகாதசே! 
தாங்கள் என்ன மனோபாவத்துடன் என்னைப் பெண்டாகக் 
கொண்டீர்களோ? அதுவும் விளங்கவில்லை. தாங்கள் கட். 
டளையிடிகிறதுபோல் செய்யக் காத்துக்கொண்டிருக்கிறேன். 

அரசன்.--கட்டளை என்ன இருக்கிறது? நீ பிறந்தகம் தே 
டிக்கொண்டு போகவேண்டும். 

குணவதி.-தங்கள் திருவுள்ளம். 

அரசன்.--உன்னுடைய சீதனப் பொருள்களை யெல்லாம் 

எடுத்துக்கொள். 

குணவதி.--கெட்டேன். கான் எனன சீதனம் கொண்டு 
லந்தேன். நீங்கள் கொண்டுவந்த உடையை உடுத்துத் தானே 
என்னைக் கொண்டுவந்தர். .. |
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அரசன்.---ஆனால் கான் கொடுத்த ஆடையாபசணங்களை 
யெல்லாம் களைந்து வைத்துவிடு, 

குணவதி.-௮பாணங்களை யெல்லாம் இதோ வைத்து விடு 
கிறேன். மேலாடைகளையும் இதோ வைத்தேன். தேவரீர்க்கு 
இபண்டு குழந்தைகளைப் பெற்றுக்கொடுத்த இரத மாம்ஸச் 

சுமையைத் துகிலுரிகோலமாய் அனுப்பினாலும் எனக்கு ஸம் 

மதமே. ஆயினும் அடியேன் தங்களிடம் வருகையில் கன்னி 
கையாக வந்தேன். மீண்டும் கன்னிகையாக மீள்வதில்லையே. 
ஆனதுபற்றி ஒரு கந்கலான புடவை மாதம் கொடுத்தரு 
ளினால், மானபங்கம் இன்றி அதைச் சுற்றிக்கொண்டு 

போகிறேன், 

os வேண்டுகோளுக் இசைந்து அரசன் கொடுத்த ஒரு 

பழம் புடவையைத் தரித்துக்கொண்டு வந்த குணவதியைப் 
பாரத்து, அவளுடைய தகப்பன், “இதென்ன கோலம் ௮ம் 

மா, குணவதி: என்ன ஸங்க? ஏன் அழுத கண்ணும் இந் 

திய மூக்குமாய் இருக்கிழுய்? செய்திகளேயெல்லாம் நான 

அறிய விவரமாய்ச் சொல். அழாகே” என்று கேட்க, குண 

வயம், அப்பா, விசேஷம் ஒன்றும் இல்லை. ரான் இழிந்த 

குலத்தில் பிறந்தவளென்று ஊரினர் யாவரும் கணுவுகின்ளார் 

களாம். அவர்கள ஏதாவது கலகம் பண்ணினால் நாட்டுக்கு 

அர்த்தம் வரப்போகிற தென்று ராஜா அவர்கள் அடியேனைப் 

பிறக்தகமே போய்ச் சேரும்படி. கட்டளையிட்டார். Gps 
தைகள் ஸங்கதிகான் உங்களுக்குக் தெரியுமே. குழக்தை 
கள் போனதும் பெரிதல்ல. அவருடைய அன்புக்குப் பாத்ச 
மாக இருப்பதே போதுமென்று இருக்தேன. அதையும் இழக் 

கலாயிற்றே என்பதுதான் துக்கமாயிருக்கின்றது. வேறொன் 
ம் இல்லை” என்றுரைத்தாள். 

கிழவன். அதிலும் அரசர்கள் மோரதுகொள்வதுபோல் 

கடி.தீதுக்கொள்ளுகிறவர்கள். அரசனும் அரவும் நெருப் 
பும் ஸரி என்பார்கள். சாஜாக்களுக்கெல்லாம் முன்னாலோ 
சனை கிடையாது. மனதில் நினைத்ததைச் செய்துவிட்டால், 

பின் அதனால் யாருக்கு நஷ்டம் வருவதானாலும், தங்களுச் 
குக் கஷ்டம் வருவதானாலும், அதெல்லாம் அவர்களுக்குப் 

பெரிதல்ல. ௮வர்கள் இட்டதே சட்டம்.
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குணவதி..--இவர் அப்படிப்பட்டவரும் அல்லர். ஏதோ 
என்னுடைய கெட்ட காலமே இதற்குக் காரணமாக இருக் 
கும். க்சஹசாசம் யாரையும் விடுஇறதில்லை. 

அப்போது வந்தக் இழவன், “இந்தப் பாவி இப்படிச் 

செய்தாலும் செய்வானென்றே உன்னுடைய பழைய வஸ்த 

ரங்களையெல்லாம் பெட்டியில் பக்ரமாய் வைத்திருக்கிறேன். 

அவைகளை எடுத்துக் கட்டிக்கொள் என்றான். குணவதி 

யும் அப்படியே செய்தாள். பின்பு கிழவன், **இங்கேதான் 

உனக்கு என்ன குறைவு? பகவான் ஏதோ அரைவயிறு கால் 

வயிருனாலும் படியளக்கிறான். கான் ஒன்றும் இல்லாத 

தரித்ரனாப்ப் போய்விடவில்லை. நீ இங்கே இருப்பது உனக் 
கும் இக்தத் கள்ளாத காலத்தில் உதவியாக இருக்கும்” என்று 
ஆறுதல் தேறுகல் சொல்லினான் குணவடியும், “மெய்தான். 
பொழுதாடுறது. சாவியைத் தாருங்கள். தண்ணீர் கொண்டு 

வ வேண்டும். சமையல் செய்யவேண்டிமே. விதியை வெல்ல 

எவரால் ஆரும்? கடவுஷடைய திருவுள்ளத்தின்படி ஆகி 

றது” என்று சொல்லிச் சோறு சமைக்கப் போனான். அன்று 

முதல் பழையபடி விட்டு வேலைகளை க்ரமமாகச் செய்து 
கொண்டு தன் பிதாவுக்குச் செய்யலான உபசாசங்கலாக் குறை 
வறச் செய்துகொண்டிருக்தாள. 

Vi 

பேருக்குப் பதின்காத தூரத்திலே, பேரூரரசனுக்கு 

கண்பனான ௮ சன் ஒருவன், சற்.நாரிலே இருந்து அரசாண்டு 
வந்தான். ஒருநாள் காலையில் அவனிடம் தூதன் ஒருவன் 

சென்று, எங்கள் பேளூரரசன் கொடுத்தனுப்பிய Smaps 
இது. இதில் சண்அிள்ளபடி. i வேண்டுமென்று 
எங்கள் ராஜா பிரார்த்திக்கிறார்" என்றான். குணபூவணன் 
என்னும் ௮வவரசன், “(உங்கள் நகரம் மூன்றுகாள பரயாணந் 

தானே. இடையில் எப்படியும் நான்கு நாள்கள் இருக்கின் 
றன. அதற்குள் நாங்கள் வந்து சேருறோம். உங்கள் ௮7 
சருக்கு எங்கள் வதனம் சொல்லுக” என்று சொன்ன அள 

வில், தூதனும் மீண்டு ௮ாசனிடம் . அடைந்து அச்செய் 
இயை அறிவித்தான். ;
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9) 50.5 முன்னரே ஒருகாள் பேளூர்க் குடிகளில் சிலா. 
அசமனையடைந்து ரசனை வணங்கு, “லியா; மஹாராஜாவே' 

பல வருஷங்களுக்கு முன்னே தாங்கள் விவாஹம் செயது 
கொண்ட காலத்தில் காங்கள் என்னென்னவெல்லாம் எண்ணி 
யிருந்தோம். hs எண்ணமெல்லாம் வீணாகி பறுபடியும் 
ஏக்கம் கொண்டோம்” என்றார்கள். 

அரசன்..-- என்ன செய்யலாம். எல்லாம் Buse 

செயல். 

குடிகள். -குழந்தைகளை இத்தனை காலமாக எவவிதம் 
மறந்திருக்கின்ற்ர்களோ? தொடர்ந்த மும்மல முருக்கி வெம் 
பவக்கடல் தொலையக், கடந்துளோர்களும் கடப்பபோ மக் 

கண்மேற் காதல்? இந்தப் புத்) ரத்னங்களின் ௧இ இன்ன 

தென்பதும் எவர்க்கும் தெரிர்தபா டில்லை. 

அரசன். - அவரவர்கள் வந்த கூத்தை அடித்தானே தீர்க்க 
வேண்டும். 

குடிகள். -குணவதியம்மாளுடைய ஸங்கதி எங்களுக் 

குத் தீராத துக்கத்தைத் தருது 
அரசன். -என்ன செய்வேன். அதற்காகத்தான் முன்னே 

உங்களைப் பெண்பார்க்கற விஷயத்தில் தலையிட்டுக்கொள்ள 
வேண்டாமென்று கான் சொன்னேன். பழியோ பாவமோ: 
பாசம் என் தலையில் இறங்இவிட்டது. 

குடிகள், ஈடந்தது நடந்துவிட்டது. இனி ஈடக்கலேண் 

டிய கார்யத்தை யல்லவா காடவேண்டும். 

அரசன்....-.கடக்கற கார்யம் என்ன? முன்பின் பா. ரமல் 

மதிமோசம் போகும் பற்பல றுவர்போல் கெட்டொழிக் 
தேன். இது அறிவின்மையின் பயனாயிற்று. அகவே குண 

வதியைப் பிறக்தகமே போக்கினேன். மறுமணம் செய்து. 

கொள்ளப் போகிறேன். | 

குடிகள் --கடைசியில் கார்யம் இப்படியா திரும்பிவிட். 
டது. ஸ்வாமி, கோபிக்கவேண்ட LD. 'பின்னற்காரி வந்தா 
ஓம் கொண்டைக்காரி வாளா” என்பர் உலகத்தார். | 

அரசன்.-.- அந்தக் ககையெல்லாம் என்னிடத்தில் படித். 
அக் காட்டுவதில் பயனில்லை. ௮ந்த ஏட்டைத்: அள்ளி 
விடுங்கள்.
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குடிகள்.--இனி எதிர்மொழி எது? தங்கள் சித்தம். கீடூழி 
வாழ்க. செலவு பெற்றுக்கொள்கிறோம். 

அப்பால், சிற்நாருக்குத் தூதனைப் போக்கெப பிறகு, 
மந்தீரியை அழைத்து, அரசன், இன்றைக்கு ந்தா..து 
நாள் எனக்கு இரண்டாவது கல்யாணம் நடக்கும் என்று 

ப்.ஸித்தப்படுத்துக. சற்றாரசனுடைய புதல்வியைப் பாணிக் 
ணம் செய்பப்போகிறேன். ஈண்பர் முதலானவாக்கும் 

செய்தி தெரிவிக்க” என்றான். அப்போது மக்தீரி, “ஸ்வா மி, 

அங்கனமே செய்கிறேன். ஒரு விண்ணப்பம்--ஈமது காட் 

டில் கல்வி கேள்விகள் உள்ள இல பெரியோர்கள் இது கார 
யத்தை வெறுக்கின்றனா”. என்ற அளவிலே, அரசன்: **சில 
நாளுக்குழுன் அவர்கள் என்னிடம் வந்தனர். என் முன் 

1/லையில் அவர்கள் தர்கள் கருத்தை வெளியிட்டனர். இது 
பெருத்த விஷயம். உலை வாயை மூடலாம், ஊர் வாயை 
முட கம்மால் ஆளுமா?” என் விட்டுக் கார்புத்தில் என் அறு 

கூலத்தையம் ஸெளகாயத்தையும் ௮நுஸரித்தே என் மகோ 
சதப்படி நான் நடப்பேன். நல்லது நீ செலவு பெற்றுக்கொ 

ள்க” என்றுசொல்லி மக்த்ரியை அனுப்பிவிட்டான். 

பிதகு ஆள்களை அனுப்பிக் குணவதியை அழைத்து? 
oun TTL, குணவதி: நம்முடைய ஈரத்தில் ௮.இக ஆசவாரமா 

பிருப்பதன் காரணம் அறிவாயே” என்று கேட்டான். 

குணவதி. --ஒருவாறு அறிவேன். 

அரசன்.--ஈம்முடைய அரமனையிலே கல்யாண கராயத் 

தைத் கலைமைபாக இருந்து ஈடத்தத்தக்க பெண்கள எவரும் 
இல்லாமையால், கீ இங்கே இருந்துகொண்டு செய்வன செய் 
தல் வேண்டும். 

குணவகியும் அதற்கிசைந்து அ௮ரமனையில் தங்கியிருக் 
தாள. 

கல்பாணத்துக்கென்று குறித்த நாளில், திருமணப் பந்த 
லில், ௮வாவர்களுக்கென்று ௮மைத்த ஆசனங்களில் ௮7௪ 

னுடைய கட்பாசரும் பாபுக்களும் ப்ரதானிகளும் ஏல்லா 

ரும் கிறைந்திருந்தனர். குடிகளில் முதன்மையானவர்கள் 
அனைவரும் ஒருபால் வந்து கூடியிருந்தனர். ஒரு பக்கம்
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இரைச்சீலைகளின் பின்னால் ௮ரசியர் முதலான பெண்மணி 
கள் வந்திருந்தனர், வாழையும் கழுகும் கட்டி. மல்லிகை 

முல்லை முதலான மாலைகள் தொகங்கசவிட்டுப் பனிநீர் கெளித்து 
அலங்கரித்த மணப்பந்தலானது ௮௧ அழகாய்க் கண்களைக் 
கவரும் காட்சிபாக இருந்தது. ஒரு பக்கம் கர்னாம்ருத 
மாய் வாதீயக்காரர்கள் வாத்யம் வாசித்துக்கொண்டிருக்தனர். 
கல்யாணச் சடங்குகளை கடத்தூதற்குரிய புரோகிதர்கள் 

முஹுர்த்த வேளை எதிர்பார்த்திருக்கனர். 

வவிதமாக மஹா வைபவம் பொருக்திய கல்யாண 
மண்டபத்திலே, குணவதி ஒருத்திமாத்ரம், தாஸாநறு தாளை 
யாய்ப் பழம்புடவை உடுத்து, அங்கங்கே உலாவிப் பெண் 

டிரை உபசரித்தும், விருந்து முதலானவற்றிற்கு அவசியமான 

வைகளை அமைக்கும்படி. உதக வளித்தும், மணமகள் வரவை 
எ.இர்பார்த்தும் இருந்தாள். அதைக் கண்டி, குடி.சளில் தலை 

மைவாய்ந்த ஒருவர் அரசனை நோக்கி, “$யனே, ஒரு விண் 
ணப்பம்:.-இந்தக் கார்யங்களை யெல்லாம் இவ்வளவு இறக் 

துடன் நடத்துகின்ற நம்முடைய குணவதியம்மாள் நல்ல 

ஆடையாபாணங்களை அணிந்துகொள்ளும்படி தேவரீர் ௮ருள் 
செய்பவேண்டும். பாவம் அகத அம்மாள் மனம் இப்போது 

எங்கனம் உள்ளே கைந்து உருகுகிறதோ” என்று அந்தரங்க 

மாகச் சொல்லினா. அதற்கு ௮/சன், “இன்னும் சந்று 

நேம் பொறுத்தல் வேண்டும்” என்று ஸமாதானம் சொல்லி 

விட்டு, குணவதியை அழைத்து, எல்லாரும் வந்து சோக்து 

விட்டார்கள்! கல்யாணச் சடங்குகள் முடிந்தவுடனே விருந்து 

கடக்கவேண்டும். இன்னும் கொஞ்ச கோரம்தான் இருக்கறது. 
அதோ வருகிருரே அரசர், தெரிகிறதா? அவருடன் வரு 

இன்ற மங்கையைக் கண்டனையா? அவள்தான் மணமகள்" 
எனறு)ைத்தான். இதேர போய் எதஇிர்கொள்கறேன்'' என்று 
சொல்லிப் போகின்ற குணவதியானவள், 4இவளைக் காணக் 
காண என் மனம் உருகாநின்றது. இவள் பின்னாலே வ 
இன்றவன் இவளுடைய ஸஹோதான்போலும். ௮ட” இதெ 
னன ௮இசயம்? இவனைக் கண்டதும் எனக்கு மார்பு கடுத் 

அப் பால் சுஈக்கின்றது” என்றெண்ணி, “வாராய் அம்மா, 
மணமகளே:”' என்று உபசரித்து, ஆலாத்தியெடுத்து த்ருஷ்டி 
பரிகாமானபைகளைச் செய்தாள். பின் மணமகளையும் மற்ற
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வர்கமாயும் ௮ழைத்துக்கொண்டுபோய் ஆசனத்தில் இருத் 

திஞள். 
மணமகளை எதிர்கொள்ளும் ஸங்கத கோஷத்தில், குடிக 

ளுள் சிலர் பலவிதமாக வார்த்தை சொல்லிக்கொண்டனர். 
ஒருவா: ஸீயோ, பாவம், சக்களத்தியைக் கண்டும் குணவதி 

சலிக்கின்றாளா? இவளன்றோ e558! Buse” என்மனர். 

“மமயதான், இந்த ௮/சன் வேளைக்கொரு குணம் உடையவ 

ளப் இருக்கிறானே. ஏன்ன செய்பலாம்” என்றார் ௮ண்டை 
யில் இருந்த ஒருவர். எதிரில் ஒரு சிறுவர், “அனாலும் 

என்ன? இரதப் பெண்ணே ௮சனுக்குப் பெண்டாய் இருக் 

கத்தக்கவள்”' என்று சொல்ல, இன்னொருவர் **அமாம், எப் 

படியும் ராஜ கன்னிகை; பூர்ண சர்இ.ன் உதயமானாற்போல் 

இருக்கிறாள்” என்னும் அளவில், மற்டொருவர் *(அதூ இடக் 

கட்டும் 8யா, குணவ 9 என்றால் இவளுக்கே தகும்; அவள் 
முகத்தைப் பாரும். ஏதாவது துக்கக்குறி உண்டா. ஸுரா 

போத பத்தில் மலர்ந்த செரக்காமரை போன்று அவள்முகம் 
விளங்குவதைப் பாரும். பீரபஞ்ச முழுவதும் ப்ரதக்ஷிணம் 

பண்ணிவந்தாலும் இப்படிப்பட்ட ஸுகுணம் உடையவர்கள் 

கிடைப்பது அருமைபினும் அருமை” என்று வி.பந்தனர், 

அதைக் கேட்டிருக்தவர், எவ்காகிலும் உண்டா. தன் புரு 
ஷன மனம் போனபடியே போகிறவள் அல்லவோ பெண். 
இந்த ௮ரசனுக்கு இப்பொழுது தெரி.பா.து. அசை அறுபது 

நாள, மோகம் முப்பது நாள் அல்லவா? இந்த இரண்டாவது 
மனைவி எப்படிப்பட்டவளோ? நாம் எப்படிச் சொல்லலாம். 

என்னவென்றாலும் குணவதி அகமாட்டாள் ஏன்று உறு 9 

யாய்ச் சொல்லமாட்டுவேன். இரும், இரும். ௮-சன் குண 
வ.ிக்காகத் திரும்பு ஈரான். என்ன செய்யப் போகிருனோ 

பார்ப்போம்” என்றனா். எல்லாரும் ௮ சனையும் குணவ. 
யையும் சண்ட சண் இமைகொட்டாமல் பார்த இருந்தனர். 

வாத்ய கோலத்தைக் கையமர்த்து நிறுத்த) ௮ரசன் குண 
வதிபைப் பாரத்து, உரத்த குரலுடன், ஏ குணவ, மண 
மகளைப்பற்றி என்ன நினைக்கிருய்?” என்று கேட்டான். 

உடனே குணவதி, “பெருமானே, என்னென்றுரைப்பேன். 
அவளைப் பார்க்கப் பதினாயிசம் கண் வேண்டும். அ ளைப்
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பார்க்கப் பார்க்க எனக்கு அன்பு பெருகாகின்றது. அவள 

முகமே போல மனமும் நிர்மலமாக இருச்கும் என நினையா 
நின்றேன். இறயள் உமக்குப் பெருப்பேறு என்றே தோன்று 

கின்றது. ஒரு விண்ணப்பம். இவள் முதல் மனைவியைப் 
போன்றவ ளல்லள: இன்னல் இடைஞ்சல் ஒன்றும் அறியாத 
வள: பெருவாழ் வாய் வாழ்ந்தவள். இவளை மனம் நோகச் 

செய்யா திருப்பீர்கள் என்று ப்ரார்த்திக்கிறேன் பாவம்: 
இளந்தைபாய் இருக்கிறாள்” என்றுரைத்தாள். 

அலலார்ச்தை கேட்ட .௮!சன். ஆநநதக் கண்ணீர் 
சொரிந்து, குணவதி! என்னை இத்தனை வருஷமாக நீ என்ன 

வென்று நினைத்தாயோ? ராகூஸன் படுத்தாத பாடெல்லாம் உன் 
னைப் படுத்தினேன். குடிகளும் என்னைக் கொடியனென்றே 
தாஷித் 2ருப்பர் பொன்னையும் புடமிட்டறியவேண்டும் ௮ல் 

லவா? கம்முடைய க்ூமத்தை நினைத்தே உன்னை இப்படி 
யெல்லாம் நடத் னேன். உன்னைக் கற்பலங்காரம் ஈன்று 
தெளிந்தேன்” என்றுபைத்து, குணவ%யை இறுகத் தழுவிக் 
கொண்டான். 

பின்னரும்: “இகோ, உன துயரையெல்லாம் ௦ ஒரு. விநாடி 
யில் போக்கிவிடுகிறேன். மணமகள் என்று வக்தவள் ஈமது 
ஸீமநத புத்ரி. அண்டையில் இருப்பவன் நமது குலக் 
கொழுத்து” என்றான். இதைக்கேட்ட குணவதி ஓடி, “என் 
மக்களே” என்று இறுகக் தழுவி, “என் கண்மணிகளே” 

என்று அவர்கள் முகதீ ரல் முத்தம் பொறித்தாள். ௮ரசனும் 
குணவதியை ஆடையாபசணங்களால் அலங்கரித்துக்கொண்டு 
வருக என்றனுப்பினான். மந்தரியை அழைத்து அண்மக்க 
ளுக்குரிய ௮ரிய ஆடைகளைத் தருவித்து, குண வயின் BEL 
பனைப் பார்தது, மாமனாரே, என்சீன கூமிக்கவேண்டும். 

இந்த. ஆடைகளே அணிக்துகொளளும் ௮ ரமனையில் ஆரோக் 
யமாய் இரும்” என்று வேண்டினான். “குடிகளே, உங்க 

ளுக்கு igor இனி என்னைக் குறைகூற இடமில்லை” 
என்முன்.



  

  

யூசொப்பிலிருர்து ௮ப்ரிகாவைச் சுற்றிக்கொண்டு இந்தி 
யாவுக்கு வருவதும் போவதுமான கடல் வழியைக் கண்டு 
பிடிப்பதற்கு முன்னே, இந்தியாவுக்கும் யூரொப்புக்கும் நடக் 
இருந்த வர்த்தகமெல்லாம் நிலவழியாகவே PL BHO EB 
அக்காலத்தில் அவவ ழுியில் இடையிடையில் சில உளகாட்டுப் 
பட்டணங்களும் Fev துறைமுக J பட்டினங்களும் செலவம் 

பெருகச் செழித்தோங்கியிருந்தன. இடலிதேசத்தில் பாட் 
யுவா என்கிற பட்டணமும் வெனிஸ் என்கிற பட்டினமும் 
இப்படிப்பட்டவை. உள்நாட்டுப் பட்டணமான பாட்யுவா 
வில் காசிப்பட்டும் காஸ்மீர் சால்வையும் ஸரிகை வஸ்திரங் 
களும் ஸல்லாவகைகளும் ௮ணிவடங்களும் ௮ணிகலங்க 

ளும் காடுபடுதிரவி. । ங்களும் மலைபடிதிரவியங்களும் வில்ஸா 
ஸமாக விற்பனைசெய்யும் வ்யாபாரிகள் அகேகா நிலைத்திருக் 

தனர். அவர்களில் ஸாதாரணமானவர்கள் லகாதபதிகள். 
லக்ஷ£திபதிகளும் கோமசுவசாகளும் அங்கே நிலைத்திருந்தத 

னால், துறைமுகப் பட்டினமான வெனிஸ்தானும் ௮ந்தப் பட் 

டணத்துக்கு இணையாகாமல் இளைப்பதாயிற்று. 

அந்தப் பட்டணத்தில் தனபாலன் என்று பெ.பர்பெற்ற 
ஒரு ஸாவகாரி இருந்தான். அவனுக்கு அதிர்ஷ்டம் ஆருகப் 
பெருகியது. கோடீசுவாரென்று கொடி பிடி த்தவர்களெல்லாம் 

அவனுக்குத் தாழ்க்தவர்களே. அவன் ஆற்றுப் பாலத்தின் 
அருகில் ௮ரமனைபோல் ௮ழூய மாளிகை கட்டி அதில் குடி. 
பிருந்தான். பாட்யுவா என்ற பெயர் தெரியாதவர் இடலி 
யில் சிலர் இருப்பினும் இருப்பர்: தனபாலன் என்டெ பெயர் 
தெரியாதவர் ஒருவரும் இரார். ௮வனுடைய செல்வத்தைக் 
கோடாலுகோடியென்று ஒரு பரியாயமாகச் சொல்லலாமே
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யன்றி, ௮சன் ௮ளலை அ௮றதியாகக் கணக்ூட்டுச் சொல்வது 
HIMES ௮ஸாத்யம். யூரொப்பில் எந்த அரசனுடைய 
வாழ்க்கையும் ௮வன் வாழ்க்கைக்கு ஸமானம் ஆகாது. பல 
சிற்றாசர்களுடைய உரிமைகளையெல்லாம் ஒருசேச விலைக்கு 
வாங்க விரும்பிஷஜைம் அவ்விதமே செய்யக்கூடிய அனு 
டைய ஸம்பக்கதைக் குபோஸம்பதி தென்றலும் உபமானபக் 
கம் உண்டாகுப. 

தேசாந்தர பரயாணமாக அங்கே வழுகின்ற கனவான்க 

ளூம் சனவான்களும் காசுமாற்றுவ தில் கிடைத் தீலான வட்ட 

மெலலாம் ௮வனுடைப சந்சாயமே. அரைத்தனத் தாருகருப 

புதிய கட்டடங்களைக் ஈட்டித்தருகல பழைய சகட்டடஙகளாப் 

பு தக்கித்கருதல், தண்டுக்குரிய சளவாடங்களை ஸர்பசாசெய் 

தல், முசலியவெல்லாம் அவனுடைய குத்தகையே. தர்மபரி 

பாலன ஸபைகளில் அவன் தர்மகாத்களுச டல்லாக ஸபை 

அ௮ஙகே ன்றும் இல்லை ஸக்கியில்லாகவர் அரேகர், தாங் 

கள் கருதிய தர்மங்களை ஈடத்துதற் துரிய தர்மகர்த்தனுக ௮வ 
னையே தங்கள் மணசானனைத்தில் குரித்துவக்கனர். reer தீ (BBM (HM Bs ‘ é 
வான தங்கள பெண்ட் பிளளைகளு க.க தஙகள அஸ்தியைக் 

கொண்டு செய்யத்தக்கவைகளைச் செய்யும்படி அரசேகர் தங்கள் ன் {OIG Dy கி 
மரணசாளனத் நில் அவனையே டுயற்றுதற்காத்காபாக கியமித் 
Mungo எல்லாவற்றையும் ஈடுகொடுத்து கிர்வடஇப்பது 

கஷடமாகையால், சிலவற்றை அவன சவேண்டாமென்று மறுத் 

தாலும், அவரவர்கள் அவனை பலவந்தப்படுத்தி இணங்குவிப் 

பாரகள. பொருளும் புகழும் ஐங்கிய அவன் வாழ்க்கையா 

ன, தனலக்மியும் 8ர்த்கி லக்மியும் இருக்க வேறிடமின்றி 
அவனை இருப்பிடமாகக் கொண்டதுபோல் தோன்றியது. 

இல்லாரை இகழ்கலாகிய டஇழிகுணம் ௮வனி।_ம் இல்லை. 
கருணனைப்போல் பொருள் கொடுக்கும் கெரடைமடம் அவனி 
டம் இல்லை. பாதீரம் அறிந்தவிடத்து அவன் வருணனைப் 
போல் கொடுப்பான். ப்ரஇிஷ்டைக்காகப் பொருள் கிறிதும் 
கொடுக்கமாட்டான். உறவினரில் நொந்த குடிகளுக்கு உப 
காரச்சம்பளம் கொடுத்துவருவான். அவூயமான பொது 
ஈன்மைசளுக்கு அள்ளியள்ளிப் பொருளைக் கொடுப்பான். 
சித்ரகுப்தன் கணக்கு மயிரிழை புரண்டாலும் புரளும்: அல
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னுடைய கொடுக்கல் வாங்கல் சணக்கு. இம்மியளவும் தவறி 

2ரிராது. வா்ததச ஸ-டகூ.மங்களில் மற்ற வயாபாரிகள் அவ 
னிடத்தில் பாடம்படிக்கத்தக்க வல்லமையுள்ளவன். அஷ் 
டாவதானி சகாவதானிகளெல்லாம் கார்யாகார்யங்களில் ௮வ 
னுடைய ஸஹச்ராவதானத்தைக் கண்டு: தலைசாய்ந்து வெட்க 
மடைவர். வேலையில் தவற;தலான வேலையாட்களிடம் ஓபொரு 
சமயம் காட்டும் சனக்குறிப்பன்றி ௮வன் சனங்சொளளுதல் 
எங்கும் இல்லை. உலுத்தரைக் சண்டு பொழுமைபன்றிச் செல் 
வரைக்கண்டு பொறாமை என்றும் இல்லை. சுருக்கமாகச் 

சொல்லுமிடத்தில், ௮வன் ஸதயத்தில் அரிச்சந்தான் சாந்தத் 
இல் தாம. ராஜன் என்பது போதும். 

குன்றிமணியிடத்திலும் கொஞ்சம் கறுப்பு உண்டாயிருப் 
பது போல், தனபாலனிடத்திலும் ஒரு தோஷம் உண்டாயி 
ருந்தது. பகவானுடைய கடாக்மின்றி நாம் கடைத்தேற 
மாட்டோம் என்றை எண்ணம் ௮வன் மன௫இல் உதுப்பதே 
பில்லை. “அவனருள் அற்முல அனைவரும் அற்முர். அவன 
ருள் உற்முல அனை வரும் உற்ணார” என்று எவராயினும் சொன் 

னால், ௮வன் அத்திரு எதிர்க்தட்டாக “முயற்சியுடையார் 
இகழ்ச்சியடையார்” என்று சொல்வான். கடவுளை நம்பி 

னோர் கைவிடப்படார்” என்பதைக் கேட்டால், 4வருக்இனால் 

வசாததில்லை” என்பதை நினைதீதுக்கொள்வான். அதிர்ஷ்டம் 
என்கிற வார்த்தையை அகராதியில் கண்டாலும் அழித்து 
விடுவான். முயற்சி என்கிற வார்த்தையை எங்கே கண்டா 
லும் அதனடியில் கோடிமுக்துவைப்பான் சும்மா கடைக் 
இற பிதுரார்ஜிதத்தைக் கண்டு மடம்வது எல்லாருக்கும் இய 

ல்பு. வருக்திக் இடைக்கிற ஸ்வயார்ஜிதத்தைக் sor wp 

வதே அவனுக்கு வழக்கம, ஊக்கமுடைமை ஆச்கத்திற் 

கழகு” என்பதே அவனுக்கு வேகப் மாணம். தெய்வத்தை 

இகழ்வதில்லையாயிலும், அளவில்லாத தன் செல்வத்துக்குக் 

காரணம் தனது முயற்சியேயன்றி வேறில்லையென்றே அவன் 
நம்பியிருந்தான். “பெருமையும் சிறுமையும் தான்றா வருமே” 
என்பது ௮வன் கொள்கை, 

இவ்விதம் நடந்துவருகையில், ௮வனுக்கு இறங்குபடி 
பான காலம் இட்டியிருப்பதாகப் புலப்பட்டது. வழியில்
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பெரிய பெரிய ப்சதானிகளைக் கண்டாலும் லக்யம் பண்ணாத 

ப்ரபுக்கள், ௮வனைக் கண்டால் குணிந்து கும்பிரிஇன்றவர் 
கள், ல சாளாக ௮ வனைக் கண்டவிடத்தில் வேறு பராக்கா 
கப் போவார்போல் போவாராயினர். முன்னே வழிவிட்டு 

விலகச் செல்பவரெல்லாம், இப்போது ௮ வனை ஏறிட்டுப் 
பாராமல், தங்கள் பாட்டிலே நேராகச் செல்வாசாயினர். பரி 
பாலனம் செய்யும்படி. இவன்வசம விட்டிருந்த தர்மங்களுக்கு 
உரியவர்கள் சிலர் ௮வவுரிமையை மீட்டுக்கொண்டனர். இலர் 
தர்மபரிபாலன வரவு செலவு கணக்குகளைக் கேட்கவும், கேட் 

கும்போது தருமபரிபாலன சட்டவிதிகளையும் கடமைகளை 

யும் சுட்டிப்பேசவும் தொடங்கினர். அவனைத் தேடிவருபவர் 
தொகை நாளுக்கு காள குறைந்துவந்தது. உபகாரச்சம்ப 

ளம் பெறுவோர் தவிர வேறெவரும் அவனிடம் வருவது 
அபூர்வமாயிற்று. தான் சிலரைக் கழுவப்போனாலும் அவர் 
கள் ௮தற் டங்கொடாமல் நழுவிப்போவதைக் கண்டான். 

இவ்வேறுபாட்டின் காரணம் இனனதென்று அவலுக்குப் புலப் 

படவில்லை. எல்லாம் அ௮திசயமாகவே இருந்தது. 

UL mais தேவாலய பொக்கிஷ பரிபாலனத்தின் 
பொருட்ரி ஓவ்வொரு வருஷமும் ஓரஇகாரியைத் தேர்ந்தெ 
டுத்து நியமிப்பார்கள். அவவதிகாரம் கன்னை விட்டுத் தப் 
பரப்போகாகென்று கனபாலன் உறுதியாக நப.பி.பிருக்கையில், 

அராமதேயமான வர்த்தகன் ஒருவன் அ௮வவதிகாரத்தைப் 
பெற்றுன். அதனால் மனச்சலிப்படைச்து தன்னுடைய கார் 

யாகார்யங்களை ஸாவகாசமாக ஆராய்ந்துபார்த்தான். என்னை 
நாடிவருவதும் எனக்குக் கெளரவம் செய்வதும் போய், எல் 
லாரும் ப்ரத்யக்த்தில் என்னைப் பழிக்கின்றார்கள். கான் எவ 
னையாகிலும் ஏமாற்றி பிருக்கிறேனா? அவரவர்க்குச் சேோவேண் 
டிய தொகைகளை உரிய காலத்தில் ஒப்படைத்தே வருறேன். 
வ்யாபாரத்திலும் தர்மபரிபாலனத்திலும் எவ்வித மோசமும் 

கேரிட்டிருப்ப,தாக எனக்கு புலப்படவில்லையே. பின்னை இந்த 
வேறுபாடு எவ்விதம் உண்டாயிற்று?” என்று சிந்தாகுலம் 

அடைந்தான். 
1] 

இந்த ஸாவகாரிக்கு Qos மஹதைச்வாயம் எங்கி 

ரூந்து கிடைத்தது. பாவி இவன் அ௮ச்ரமமாகவே பொருள்
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தேடினான்” என்று ஒரு வதந்தி அங்கங்கே பாவுதலாயிற்று. 
“இவன் கள்ளக்காசுகள£ச் செயது செல்வத்தைப் பெருக்கி 
னான். பொன் வெள்ளி ஸரிகைவேலையில் இவன் கிபுணனல் 
லவா. கள்ளக்காசு செய்வது இவனுக்குக் கடினமான வித் 

தையா? யோ, இவனுடைய அர்யாயத்தால் எத்தனை குடித் 
தனம் குட்டிச்சுவராகுமோ” என்று அங்கங்கே அந்தரங்க 
மாகவும் பகிரங்கமாகவும் குடிகள் பேசுகலாபினர். 

பொழுதுபோகும்படி வேடிக்கையாக வார்த்தை சொல். 

லிக்கொண்டிருக்தவர்களில் ஒருவன்,--*தனபாலன் என்ன 
பைத்தியக்காரனா, தன் ஸாமர்த்பத்தையெல்லாம் மூட்டை 
கட்டி வைத்துவிட்டுச் சும்மா இருக்க? ௮வன் பக்காக இரு 
டன் ஐயா” என்றான். 

பக்கத்திலிருந்தவன்.---எந்தப் புற்றில் எந்தப் பாம்பு இருக் 
குமோ? அவஸாப்பட்டுப் பேசலாமா? இத்தனை காலமாக எவ 
ராவது அவனைப்பற்றி ௮வதாருகப் பேசினதுண்டா? அவனை 

நான் ஸதீயஸர்தன் என்றே எண்ணியிருக்கிறேன்,. 

முதல்பேசினவன்.. -அவனை அரிச்சக்திரன் என்றுதான் 
நானும் ஈம்பியிருந்தேன். இதோ இந்த ரூபாவைப் பாரும். 

மற்றவன் (அதைத் தட்டிப்பார்த்து) --இதற்கென்ன? சப் 

தம் ஸரியாகத்தான் இருக்கிறது. 

முதல்வன். -பரிசோதித்துப் பார்க்கிறவரையில் கானும் 
அதை நல்ல ரூபாவென்றே நினைத்திருந்தேன். இது அந்த 
ஸாவகாரியிடத்திலிருந்து வந்த ரூபாதான். வேண்டுமானால் 

உம்முடைய உரைகல்லில் உரைத்துப்பாரும். பார்த்தபித 

கானாலும் என் வார்த்தையை சம்புவீர். 

அப்படியே இருவருமாகப் பரிசோதித்துப் பாக்கை 

யில், ys களளரூபா என்பதும் அதில் கால்பங்கு செம்பு 

கலந்திருக்கிறது என்பதும் தெளிவாயிற்று. 

இக்களனம் இரத மோசகத்தைக் கண்டறிந்தவன் தனபால 
னுடைய மாளிகைக்கு ஸமீபத்தி லிருப்பவன். ௮ பன் வெகு 
நாணயமான வர்த்தகன்; மடிமாங்காய் போட்டுத் தலைவெட்டு 
இறவன் அல்லன்: தன்னிலும் மேலான வர்த்தகன் சில gous 
தர்ப்பங்களால் சரழிவதைக் கண்டால், ஸந்தோஷப்படாமல்,
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மிகவும் இரக்கங்கொண்கி தன்னாலான உதவியெல்லாம் செய் 
பவன். தர்மபாலன் என்று அவனுக்குப் பெயர் வழங்கயிருச் 

தது. கனபாலனிடத்தில் லாவாதேவி உள்ளவனாகையால், 

தனபாலனுடைய குணவி?சவம் அவனுக்கு கன்றாய்த் தெரிந் 

இருந்தது. “இந்தத் தனபாலன் இத்தனை காலமாய் ஸத்யம் 
தவராமல் ஸரியாக நடந்துவந்தவன் இப்பொழுது மோசக்கா 

ரன் ஆய்விவொனா? நான் நம்பமாட்டேன். தாம் உரைகல் 

AD உரைத்துப்பார்த்த ரூபா எவவிசமாக அவனிடம் வம் 
ததோ? கண்ணால் பாராமல் ஒருவன்மேல் கள்ளம் நினைக்க 

லாமா? ப்ரத்யக்தீதில் பர்க்ஷிதனுப் பார்க்காமல் தனபாலனை 

மோசக்காரனென்று நான் கொள்ளமாட்டேன்” என்றாலோ 

சித்து, ஓர் உபாயம் பண்ணினான். 

உடனே தாமபாலன, தன் விட்டை ௮டைகது, பெட்டி 
யை இறந்து Buda uo ரூபா அடுத்து ஒரு பையில் போட்டுக் 

கட்டிக்கொண்டு, தனபாலனிடம் போனான். போய், “லயா, 
தனபாலரே, முன்பின் பாராமல் கான் ஒரு வ்யாபாரத்தில் 
தலைபிட்டுக்கொண்டேன். ஈஷ்டம் பந்தால இ.ண்டாம் பேருக் 
கூத கெரியாமல் பதேசம் போய்விடவே வேண்டும். அபத 

BF குகவியாக இந்த முடிப்பை எவரும் அறியாதபடி தங்க 
ஸிடத்தில் வைத்து. ப போகலாமென்று வக்தேன். இதில் 

ஆயிரம் ரூபா இருக்கிறது. உங்களை நான் அறிவேன். என்னை 
நீங்கள் நன்முய் அறிவீர்கள். இது உங்களிடத்து விருப்பு 

என் பெட்டிபில் இருப்பதைப் பார்க்கிலும் பதின்மடங்கு 

பஜீர மல்லவா?” என்று சொல்லிப் பையைச் கொடுத்தான். 

கன்னைத் தேடி வருவார் எவரும் இலலாத காலம் ஆகையால், 

கனபாலன் அதிசயமடைகது, பையை வாஙூப் பெட்டியில் 

வைத்துப் பூட்டினான். கர்மபாலன் விடைபெற்று, “அவர 

வர்கள் சொல்லிதீரரிகிற அ௮பவாதமெல்லாம் பொய்ப்படும். 
என் கொள்கையே மெய்ப்படும்” என்றெண்ணிக்சகொண்டே 

விட்டுக்குத் திரும்பினான். 

சிலகாள் சென்றபிறகு, தர்மபாலன் ஒருகாள் திடும் ப்ர 
வேசமாய்ச் சென்று, தனபாலனிடம் (யா, வெளியில் போய் 
விட்டீர்களோ என்னவோ என்று பயந்தேன். தாங்கள் விட் 
டிலிருப்பது வெகு ஸந்தோஷம். ௮வஸரமாக ஒரு தண்டற்
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பைக் தரவேண்டும். ச்ரமத்தைப் பொறுத்துக்கொள்ளவேண் 
டும்” என்றான். கனபாலன் இதற்கு இத்தனை முகவுரை வேண் 
டுமா? என் முடிப்பைக் கொடும் என்றால் கொடுத்துவிடமாட் 

டேனா?” என்று சொல்லி, எதிரிலிருந்த பெட்டியைத் இறகு, 
ஓர் உள்ளறைபை இழுத்து, இகோ அன்று உங்க ஏரில் 
வைத்தது. வைத்தபடியே இருக்கிறது. பையை எடுத்துக் 
கொளளும். என்னால் ஆகவேண்டிய on ஹாயம் எதுூவானா 

லும் செய்யக் காத்திருக்கிறேன். எப்போது வேண்டுமானா 

ஓம் வாருங்கள்” என்று சொல்லி விடைகொடுத்தான். 

பையை எடுத்துக்கொண்டு போய், கர்மபாலன் பணத்தை 

எண்ணர், ரூபா ஆயிரமும் மேனி வேறுபடாமல் ஸரியாயிருக் 

கக் சண்டு, அவைகளை ஒவவொளன்றாக;த் கட்டிப் பார்க்கக் 

தொடங்கினான். கொஞ்சகோத்தில் ஒரு ரூபாவின் சத்தம் 
வேறுபட்டது. ஸநதேகம்துக்கு இடமுண்டாகி, “நான் கொடுத் 

தபோது எல்லாம் ஸரியாகவே இரு சன, ஆபினும் ஏகோ 

கைப்பிசகாக இருத்கல் கூடும்” என்று நினைத்து, மற்றவைக 

மாத் கட்டிக்கொண்டு போகையில், பறுபடியும் ஒன்று சப்தம் 

மாறுபட்டது. ஸந்தேகம் DY கரித்தது. பின்னும் சிலவற் 

றைக் தட்டிப்பார்க்கையில், எல்லாவற்றையுமே உபைத்துப் 
பரீகதிக்கவேண்டும் என்கிற துணிவு உண்டாயிற்று. அவ 

விதம் பரீகதித்து பார்த்தவிடததில், நாறு களளருபா சலந் 

இருக்கக் கண்டான். 

தர்மபாலன் மனங்கலங்க, மறுபடியும் ஸாவகாரியிடம் 

போய், “யா, உம்மிடம் வைத்த முடிப்பில் நாறு ஷபா வேறு 

பட்டிருக்கிறது. இதோ பாருங்கள்” என்று காட்டினான். 

தனபாலன்.--வேறுபாடோ இல்லையோ, கான் என்ன 

கண்டேன்? உம்முடைய பையை நான் HA PHS பார்க்க 
வில்லை. வைத்தது வைத்தபடியே பை பெட்டியில் இருக்கது, 

தர்மபாலன்.--லீயா, இத்தனை காலமாக உங்களிடத்தில் 

எத்தனை விவகாரமாக வந்திருக்கிறேன். எப்பொழுதாவது 
குறைகூறின துண்டா? இல் ஏதோ பிசகு நடந்திருக்கிறது. 

8
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தனபாலன்.--இக்த அ௮ல்பத்துக்கு ஆசைப்பட்டு மோசம் 
பண்ணுவேனா? என்ன பைத்தியம் பிடித்திருக்றெதா உனக்கு? 
யோசனைபில்லாமல் பேசுகிழுயே, போ போ. 

தர்மபாலன்.--8யா, கோபம் சண்டாளம். கான் என்ன 
(முழூழூடனா? ப்ரத்யகூமான ஸலாகஷியில்லாமல் தங்களெொதிரில் 

இப்படிக்கென்று வாய்திறந்து பேசுவேனா? எவ்விதத்திலோ 
மோசம் ஈடக்நிருக்கறது, கானாகிலும் மோசம் செய் ருக்க 
வேண்டும் நீராவது மோசம் செய்திருக்கவேண்டும். கானும் 
நாணயமான வாத்தகனென்று பெயர் வைத்திருப்பவன். நீரோ 

பெரிய ஸாவகாரி, இந்த விஷயம் ிக்கறுதல் வேண்டும். 
நான் நியாயஸ்தலத்தில் முறைப்பாடு செய்ய உத்தேடிக்கறேன். 

தனபாலன்.--புண்யத்துக்குக் கொடுத்த மாட்டைப் பல் 
லைப் பிடித்துப் பார்ப்பதுபோல், பத்ரமாப் உன் பணத்தை 
வைத்திருந்து கொடுத்ததற்கு என் தலையில் சொட்டுவைக்க 

வந்தாய், போ போ. தாமலம் பண்ணாமல் இப்படியே போய் 

நயாயாதஇிபதியிடத் தில் முறையிட்டுக்கொள், போ. இங்கே 
நிற்கவேண்டாம். 

அங்கிருந்து தர்மபாலன் நேராக ந்யாயாஇிபதியிடம் 
போய் ஈடந்த செய்தியை நடந்தபடியே சொல்லிக்கொண்டான். 

நீயாயாஃப தனபாலனை அழைத்து, “யா கனபாலரே, 

தர்மபாலருடைப பணமுடிப்பை நீர் வைத்திருந்து கொடுத் 
தீதில் ஏதோ பிசகு ஈட் ]ருப்பதாய் அவர் முதையிட்டிருக் 
இர். உம்முடைய ப்ரசிவாதம் என்ன?” என்று கேட்டார். 

தனபாலன்..--6யா, தாரமபாலர் ஆயிரம் ரூபா. எனறு 

சொல்லி என்னிடம் கொடுத்த முடிப்பை அவசெதிரிலே என் 
பெட்டியின் உள்ளறையில் வைத்துப் பூட்டினேன். ரூபாவை 
தான் எண்ணிப் பார்க்சவு மில்லை; தட்டிப் பார்க்கவு மில்லை. 
அவர் சிலகாள் கழித்துவஈ்து கேட்டபோது, அவசெஇரிலே 
பெட்டிபைத் இறந்து, வைத்தது வைத்தபடியே இருந்த 
பையை எடுத்துக் கொடுத்தேன். கொஞ்சகேரம் சென்ற பின் 
அவர் அிரும்பிவந்து *இதில் ஏதோ பிசகு நடந்திருக்கிறது” 
என்றார். ந்யாயாதிபதியிடத்தில் முறையிட்டுக் கொள்ளும்' 
என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டேன்.
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ந்யாயாதிபதி.--உங்களமீது குற்றம் ஓன்றும் இல்லை 
யென்று ஸத்பம் பண்ணுஇறீரா? 

தனபாலன்.--அ ஹா. பண்ணுகிறேன். 

உடனே எதரில் கொண்டுவந்து வைத்த வேத புஸ்தகத் 

தைக் கையிலெடுத்து, ஸாவகாரி, நமது Cag Shon Cio 

ஆணை... நான் ஒரு பாவழும் அ௮றியேன்'”' என்று ஸத்யம் 
பண்ணினான். 

அதைக் கண்டு ஈயாயாநிபக ப்ரிவாதிமேல் குத்றம் 

இல்லையென்று தீர்மானம் பண்ணிவிட்டார். 

“பெரிய யோக்யன் மஹா எதயவான் என்று நாம் எண் 

ணியிருக்ச தனபாலன், ௮டட. மோசம் பண்ணின தல்லா 

பலும், பொய்ஸத்யமும் பண்ணத் துணிக்கா னல்லவா” என்று 
மனம் கிரஇடுத்துத் இடுககட்டுத் தர்மபாலன் தன் வீட்டுக் 

குப் போய்விட்டான். ப 

இந்த முறைப்பாடு இவ்விதம் முடிந்ததைக் கண்டு, சிலர், 
“கெட்டிக்காரன் புளுகு எட்டு நாளையில் தெரியாதா? பலகாள் 
திருடன் ஒருகாள் அகப்படாமல் போகான். இவனுக்கு 
யோக காலம் இன்னும் முடிவாக வில்லை” என்று எண்ணினர். 

சிலர் “தனபாலன் கெகொளாகப் புரட்டு செய்து வரு 

இரான். மஹா சுசீலனான தர்மபாலன் இவன்மேல் வழக் 

குத் தொடுத்ததே இதற்கு பாரத்யகூ ப்ரமாணம். இந்த 
வழக்கிலே பொய்ஸத்யம் செய்து தப்பினான். கிடக்கட்டும், 

எங்கே போகிறான்” என்று பேசிக்கொண்டனர். 

Hil 

கொத்தவால்களும் ஊர்க்காவலாளிகளும் ஸாவகாரியின் 

இருட்டுப் புரட்டெகளை எவ்விதத்திலும் கண்டுபிடி.க்கவேண்டு 
மென்று கங்கணங் கட்டிக்கொண்டனா. இடலி தேசத்தவர் 

மஹோபாயமெல்லாம் அறிந்தவர்கள்: அவர்களுள் கொத்த 
வால்களும் ஊர்க்காவலாளிகளும் இருட்டுப் பு£ட்டுகளைக் 
கண்டுபிடிப்பதில் வெகு ஸாமர்த்யமான தந்த்சோபாய மூடை
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யவாக ளாசையால், அவர்களில் சிலர் வேறுதேசத்து வர்த்த. 

கர்போல் மாறுவேஷம் பூண்டு தனபாலனிடம் சென்றனர். 
எளிதில் கண்டுபிடிக்க முடியாதபடி து றிப்பிட்ட ரூபாக்களை 
யும் ஸவரன்களையும் ஒரு பையில் கட்டி. முடிந்து தனபாலன் 

கையில் கொடுத்து, 48யா, நாங்கள் வடதேசத்திலிருக்து 
வர்த்தக நிமித்தமாக வந்தவர்கள். லீங்காத தாரத்துக்கப்பால் 
ஒரூரில் ஒரு வேலை இருக்கறது. MOMS பார்த்துக்கொண்டு 
நாலைந்து நாளில் இரும்பி வருவோம். ௮தூ வரையில் இந 

தப் பணமுடிப்பைக் கொடுத்துவைக்கத்சக்க இடம் தெரியா 
மல் ௮அலையும்போது, உங்கள் நினைவு வந்தது. இதை வைத் 

திருந்து, நாங்கள் வந்து கேட்கும்போது கொடுக்கவேண்டு 

மென்று ப்ரார்த்திக்கிரோம்” என்று ௮௫௪ விரயமாக வேண் 
டிக்கொண்டார்கள்.  சிலநாள கழித்து முன்? பாலவே மாறு 
வேஷத்தோ? வந்து, முடி.ப்பை வாங்கிக்கொண்டுபோய்த் தங் 

கள் அ௮தஇகாரிகளின் எதிரிலே காவலாளிகள் பணத்தைப் பா” 
கநிததார்கள. மடிப்பில் முக்கால் பங்கு களளக்காசு கல 

இருப்பது தெரியவந்தது. கண்ணால் கண்டதற்கு ஏன் அகப் 
பைக் குறி? தாமபாலன் தொடுத்த வழக்கில் ஸாவகாரி செய் 
தது பொய்ஸச்பம் என்பதற்கு வேறு ஸாக்தி வேண்டுமா? 

IGS நாள் கொத்தவால்கள் ஸாவகாரியைத் தூக்குத் 

தளளுமாகக் கொண்டுபோய்க் காவலில் வைத்துவிட்டு, 

அவன் மாளிகையில் சோதனை பண்ணிஞர்கள். காசு அடிப் 
பதற்கு அவசியமான கருவிகள் பெட்டிகளின் அடியறை: 
களில் உள்ளறைகளுள் வைத்திருந்தன. கள்ளக்காசில் 

கலப்பதற்குச் செம்பு முதலிய ஸாமான்களும் கூடவே வைத் 
திருந்தன. வெவவேறு அறைகளில் வெவ்வேறு பெட்டிகளில் 

கள்ளக்காசுகள் வைத்இருக்தன. . 

இநத ஸங்கதி வெளிவந்தவுடனே, சையுங் கட்டாரியு 
மாக ௮(கேகர் பேராரவாரம் செய்து புறப்பட்டனர். கெட் 

டால் பெரிய வெட்டரிவாள்' (கெட்டார்க்கு உற்ரூர் களையி 

லும் இல்லை' என்பது பொய்யாகுமா? பலபேர் :*பார்த்திர்களா; 

இந்த ஸாவகாரி இவ்விகமான புரட்டு செய்துகொண்டு இத் 
தீனை காலமாக ௮ரசமாளிகை சட்டி. ஆடம்பாத்துடன்-வாழ்ச்
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தானே. இகந்தீரஜாலம் மஹேந்தா ஜாலமெல்லாம் இவன 

ஜாலத்துக்கு நிகராகுமா? எல்லாருடைய கண்ணிலும் மண் 
ணைத்தூவி என்ன வேலை செய்துவந்தான். yew! Qos we 

ரதிதின் பஞ்சாயத்தில் ஒருவனாகி இரத யோக்யன் நியாய பறி 

பாலனங்கூட நடத்இவந்தா னல்லவா? சயாயம் என்பது 

ஏழைகளுக்கு மாதீரமேயோ? குற்றம்செய்தால் சனவான் 
களுக்கு ம்யாயவிசாரணை இல்லையா? இப்படிப்பட்ட சண்டா 
ளனை என்ன செய்தால் தீரும்?” என்று முழங்கினார்கள். 

இக்கலிபலியைக் கண்ட நீதிபதிகள் தன. பாலனுடைய 

குற்ற விசாரணையை விரைந்து நடத்தலாயினர். ௮வனை ந்யா 

யஸ்தலத்தில் நிறுத்திக் கொத்தவால்கள் அவனுடைய குற் 

றத்தை விவரித்து அதற்குண்டான ஸலாச்ஷியும் காட்டினார்கள். 
“எல்லாம் ௮வனுக்கு விோதமாக இருந்ததனால், ௮வன் ப்: 

வாதம் பண்ணாமல் மெளனமாக இருந்தான். அன்றைக்கு 

"வந்தாவது நாள காலையில் சந்தைவெளியில் எட்டு மணிக்கு 
அவனைத் தூக்கிலே போவெதென்று தீர்மானம் Bulow. 

அவன் தேவத்யானம்பண்ணி அத்மாகூணை பெறும்பொருட் 

டாக இடையில் நான்குகாள் விட்டுவைத்தார்கள். 

இர்மானம் ஆனவடனே, அவனைச் சிறைச்சாலையில் 

கைகால்களை நீட்ட முடியாது நான்கடி சதுரமான ஓர் இடுக் 
கறையில் விட்மிக் கதவைப் பூட்டிவைத்தார்கள். க்கத். 
அக்கு ஊக்கம் துணைக்காரணமாயிலும் முதற்காணமா௫ய 
தெய்வாநுகூலம் இல்லாமல் ஊக்கம் மாத்ரமே ஒருவனை ஈடே 
நீறுமா என்கிற எண்ணம் அவன் மனதில் உதித்தது. தஇிக்கற் 

றவர்களுக்குத் துணை தெய்வமே என்கிற ஈம்பிக்கை பிறந்தது. 
சாகிற காலத்தில் சங்கரா என்பதுபோல், அவன் அந்தய 
காலத்தில் ஆராமையடைந்து பகவத்யானம் பண்ணியிருந் 

தான், 

மஹா பதிவிரதையான அவன் பெண்டாட்டியையும் ஏக 
புத்ரியான பெண்ணையும் ஓர் அறையில் இருக்கவிட்டு, காவ 
லாளிகள், மாளிகையின் மற்ற ௮றைகளைப் பூட்டிட்டு, ஸாவ 
காரியின் ஸொத்துக்கள் எல்லாவற்றையும் மறியல்செய்தனர்



38 ௮பிஈவகதைகள் 

௮ந்த மாளிகையில் உள்ள தட்டுமுட்டு ஸாமான்கள் எந்த: 
௮ மனையில் இடைக்கும்.' 

இர்மானம் அன நாலாநாளா, ஸாவகாரியின் சணக்கப் 

பிள்ளை, ஸாவகாரி மனைவியிடத்தில் ஒரு ஸங்கதி தெரிவிக் 

கும்படி. மெத்தைப் படிக்கட்டில் ஏறியிருந்தவன், கால் இட 
றிக் தலை$ழோாகச் சாயந்து உருண்டுபோய்க் FC pal ipa gi 

கழுத்து முறிந்து மாணமடைந்கான். அவன் மனைவி கெடு 
நாளாய்த் தர்ப்பலையாக இருந்தவள், கணவன் இறந்ததைக் 
கேட்ட மாத்ரத்தில், புண்ணின்மேல் பூச்சியும் கடி.த்தவாரு 
கக் கலக்கம் அடைக்கு, கானும் சீக்ரத்கில் மரணமடைவது 
நிச்சயமென்று கண்டு, அன்றிரவு பின்மாலை வேளையின் தன 
பாலனுடைய மனைவிபை அழைத்துவரும்படி ௮ண்டையி 
லிருக்தவர்களை வேண்டினாள். தனபாலன் மனைவி வந்த 
வுடனே, அருகிலிருந்தவர்களை அப்புறம் போகச்சொல்லி, 

ம்ம, கான் பேசி முடிகறவரையில் குறுக்கிட்ிப் பேச 
வேண்டாம்: உங்கள் புருஷன் நிரபராி. என் புருஷனே 
குற்றவாளி. என் புருஷன் முன்னமே செய்துளள பாதகங்க: 
ளோ கொலைப்பாதகமும் சேர்ந்து, அவனுடைய அதீமா 

அதோகதி அடையாதபடி, நீங்கள் உடனேபோய் இது செய் 
தியை கியாயாஇபியிடத்தில் தெரிவியுங்கள். உம்முடைய 
புருஷன்...... ” என்று அப்புறம் பேசமூடியாமல் கண்ணை 
மூடிக்கொண்டாள். கைகால்களெல்லாம் சில்லிட்டன. 

இனி தன் பாத்காவின் தலை தப்பும் என்கிற உறுதியோடு, 
தனபாலன் மனைவி, ஓட்டமும் ஈடையுமாக கயரபுத்தலைவ 

ரிடம் சென்று, தங்கள் கணக்கப்பிள்ளையின் மனைவி மர 

ணத்தறுவாயில் வாய்விட்டுரைத்க ரகஸ்யத்தை வெளியிட். 
டாள். 

ந்யாயத்தலைவர்.--(தலையை ௮சைத்துக்கொண்டே) இந்த 
ரகஸ்யத்தைச் சொன்னவள் இன்னும் உயிரோடு இருக்கி 

ருளா? 

தனபாலன் மனைவி.--எடுத்த ஸங்கதியை முடிவாகச் 
சொல்வதற்குள் ௮வள் பிராணன் போய்விட்டது.
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ந்யாயத்தலைவர்.--௮வள் கணவன் எங்கே இருக்கிறான்? 

தனபாலன் மனைவி.--அவனும் கேற்றைப் பகல் துூர்மர 

ணம் அடைந்தான. 

ந் பாயத்தலைவர்.--உங்கள் கணக்கன் மனைவி உம்மோடு 
இந்த ஸங்கதியைச் சொல்லும்போது -ூடேயிருக்க ஸாகதிகள் 
எவராயினும் உண்டா? 

தனபாலன் மனைவி.--இல்லை. என்னைப் பார்த்ததும் பக் 
கக்கி லிருந்தவர்களை வெளியில் அனுப்பிவிட்டாள. 

ந்யாயத்தலைவர். - அப்படி பானால், அவள தெரிவி GL THEW 
யத்தால் உங்களுக்கு ஒன்றும் நன்மை யில்லை. காங்கள் சட் 
டத்தின்படி நடத்தக்கடவோம். 

இதைக் கேட்டதும், தனபாலன் மனைவி அடி.புற்ற மாம் 
போல் கீழ விழுந்துவிட்டாள். அதைக் கண்டி நபாயக் 
தலைவர், வளை ஐர் உத்தியோகஸ்தருடைய வீட்டுக்குக் 
கொண்டுபோய்ச் சைத்யோபசாரம் பண்ணிக்சொண்டிருக் 
கும்படி சில ஆள்க ஏவினார். அதற்குள் ஏழரைமணி 

தூக்குப்போடுகிற இடத்தில் சுற்றிலும் சிரையிட்டிருந 

தது. கிபையின் வெளியிலே ஒரு மேஜையும் அதன் பக்கச் 
இல் சில நாற்காலிகளும் போட்டிருந்தன. மேஜையின் 
மேல் தூக்கு விளம்பரம் முதலிப காகிதங்கள் வைத்திருந்தன. 

கொலைக்கள அதிகாரிகள் வந்து கூடினமாத்ரத்தில், சிறைக்கா 
வலர் குற்றவாளிபை விலங்குங்கையுமாக அழைதீதுவந்து 

எதிரில் நிறுத்தினர். “பொழுதாயித்று. நீ ஏதாகிலும் சொல்ல 
விரும்பினால், தாமஸ மில்லாமல் சொல்லலாம்" என்று ௮இ 

காரிகள் சொன்ன வார்த்தையைக் கேட்டு, தனபாலன் தான் 

நிரபராதி. (செஞ்சை யொளித்தொரு வஞ்சக மில்லை." மனத 
ி.ப கான் ஒரு குற்றமும் செய்யவில்லை. என் கர்மம் என்னை 
இப்படி. அட்டி வைக்கிறது. எவரையும் கொந்துகொள்ளாமல் 
மனவமைகியோடு பகவத்யானம் பண்ணிக்கொண்டி ருக்கி 
றேன். இனி நீங்கள் செய்வது செய்க” என்று சொல்லிக் 
கண்களை மூடிக்கொண்டு கைகளைக் கூப்பி நின்றான். கொலை 
யாளிகள் அவனைத் தூக்குமாத்தில் ஏற்றி, தூக்ிற
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கயிற்றை அவன் 'கழுத்தல் மாட்டப்போனார்கள். ஊரை 
யடி.த்து உலையில் போட்டுவர்ச பாவி செத்தான். சண்டா 
ளன் செத்தான்” என்று ஜனங்கள் இசைந்துகொண்டிருந் 

தார்கள். 

IV 

அப்போது ஒரு சேவகன் குதிரையின்மீது காத்ராய்ப் 
பறந்துவருவதைக் கண்டு, ஜனங்கள் இருபுறமாக ஒதுங்கி 

வ.ழிவிட்டார்கள். என்ன ௮வஸாமான நிருபம் கொண்டு 
வருகிறானோ என்று அதிகாரிகள் இமைகொட்டாமல் பார்த் 
திருந்தனர். ஸேவகன் மேஜையின் எதிரிலே குதிரையை 

pss), கையில் கொண்டுவந்த காகிதத்தை அ௮திகாரிகையில் 
கொடுத்து, கொலையாளியைப் பார்த்துக் கையமர்த்தினான். 
காகித, சதைப் பார்த்தவுடனே, தனபாலனை இறக்கிச் சிறைச் 
சாலைக்குக் கொண்டுபோகும்படி உத்தரவளித்து, அதிகாரிகள் 
அவவிடம்விட்டு ௮ப்புறப்பட்டார்கள். 

மர்மத்தை அறியாத ஜனங்கள், இதென்ன மாயம்! இது 
வெல்லாம் கனவா நனவா? தொல்க்தான் என்றிருந்தோமே. 
பஹு படியும் கழுதையை இறக்கி எங்கே கொண்டுபோகிரர்கள்? 
௮ வனுடைய சுகேகிதர்கள் இந்த க்யாயாதிபதிகளுக்கு ஏதா 
வது பரிதானம் கொடுப்பதாக எழுதியனுப்பினார்களோ? கடை 
சியாகக் கார்யம் இப்படி முடிந்ததே. நம்முடைய பட்டணம் 
நல்ல பட்டணம். பணம் இருந்தால் போதும்: என்ன ௮க்ர 
மம் செய்தாலும் ஏனென்று கேட்பார் இல்லை. ஈன்ராக இருக் 
இறது நம்முடைய ர்யாய பரிபாலனம்” என்று பலவிதமாக 
நிந்தித்துக்கொண்டு போனார்கள். 

தரங்கள் செய்த பாதகங்களை அக்த்யகாலத்தில் ஒரு மதா 
சாரியனிடம் ரகஸ்யமாக வெளியிட்டால், ௮ந்த மதாசாரியன் 
அவைகளுக்குப் பரிகாரம்பண்ணிப் பாவ நிவாரணம்.உண் 
டாக்குவான் என்பது இறிஸ்சவர்களுடைய கொள்கை. இதன் 
பொருட்டு ஒவ்வொரு சிறைச்சாலையிலும் ஒவ்வொரு மதாசா 
ரியனை நியமித்திருப்பார்கள். அன்று காலையில், அவ்வித 

மதாசாரியன், சறைச்சாலைத் தலைவனை அடைந்து, யா, 
இங்கே காய்ச்சலாகப் படுத்திருந்த ஒரு குற்றவாளி நேற்றிச
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வில் இறந்துபோனான். இறக்கு முன்னே ௮வன் என்னிடத் 
தில் தான் கள்ளக்காசு செய்கிற அள்களில் ஒருவன் என்றும், 
தனபாலனுடையகணக்கப்பிளளை ௮வவாள்களுக்குத் தலைவன் 
என்றும், அந்தக் கணக்கப்பிள்ளோ தனபாலனுடைய பெட்டிக 

ளைக் கள்ளச்சாவி போட்டுத் இறந்து நல்ல ரூபாக்களையும் 
ஸவான்களையும் எடுத்துக்கொண்டு கள்ளக்காசுகளைக் கலந்து 

பைகளைப் பழைய படியே கட்டிவைப்டதும், ௮ந்த வேலைக் 

குரிய கருவிகளை ௮வன் தன் விட்டில் வைக்காமல் தனபால 
னுடைய பெட்டிகளில் அடியறைகளில் வைப்பதும் வழக்கம் 
என்றும், தன்னோடு உடந்தையாய் வேலை செய்வோர் இன்னா 
என்றும், வேலைச்சய்யும் இடம் இன்னதென்றும், எல்லா ஸு 
கஇிகளையும் வெளியிட்டு, பாவரிவாணம்பண்ணும்படி வேண் 

டினான்”' என்று விவரித்தான். 

சிறைச்சாலைத் தலைவன் உடனே அந்த ஸங்கதியைச் 

சுருக்கமாக எழுதி, எழுதிப காகிதத்தை ஒரு ஸேவகன் கை 
யில் கொடுத்து, “வாயுவேகம் மனோவேகமாகக் குதிரையேறிப் 
போய் இர்தக் காததத்தைக் கொலைக்கள அதிகாரியிடம் கொக் 
கவேண்டும்” என்று உத்தரவு செய்து, ஊரக்காவலாளிகளை 
சகஸ்யமாக அனுப்பிக் கள்ளக்காசு செய்கின்ற அள்களைப் 

பிடிப்பித்துவிட்டான். 

அன்று மாலையே அவர்களை நயாயஸ்தலத்தில் விசாரணை 
செய்தபோது, அந்த அள்களில் ஒருவன் தனக்குச் சேர 
வேண்டிய கரமமான பாகம் பெருமையாலே, தன் கூட்டாளி 
களின் மர்மத்தை வெளிப்படுத்திவிட்டான். மதாசாரியன் 
சொன்னதும் இரந்த ஆள் சொன்னதும் ஓத்திருந்தமையால், 

தனபாலன் நிரபராதி என்பது நியாயத்தலைவருக்குக் செளி 
வாயிற்று, 

தீனபாலன்மீது வீணாக உண்டான ௮பவாதத்துக்குப் பரி 
காரம் பரெங்கமாகச் செய்யவேண்டுமென்று ஆலோசித்து, 

ந்யாயத்தலைவர், பட்டணத்திலுள்ள முக்கி,பமான சனதன 
வான்களெல்லாம் ஈயாபமண்டபத்தில் மறுகாள் வந்து கூடுக 
வென்று அறிக்கைசெய்தனர். எல்லாரும் வந்து கூடினவள 
வில், தனபாலனைச் சிறைச்சாலையினின்றும் அழைப்பித்து,
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த்யாயத்தலைவர் தமது பீடத்திலிருந்து Qo wm Gang தனபால 
னைக் கைபிடித்து ௮ழைத்துப்போய்த் தமது பீடத்தின் பக்கத் 
தில் ஸமானமாக இருக்கச்செய்தார். பின்பு கயாயத்தலைவர், 
சிறைச்சாலையில் காய்ச்சலால் இறந்துபோன குற்றவாளியின் 
வாக்குமூலத்தை வா௫ித்தார். தனபாலன் நிரபராதி என்ப 
தற்கு ஆதாரமான எல்லா அம்சங்களையும் விளக்கினார். 

எல்லாரும் அகந்தமடைந்து ஸங் க வாக்யகோஷத்து 
டன் தனபாலனை அழைத்துக்கொண்டுபோய் அவன் மாளிகை 
யில் விட்டனர். மறியல் செய்த பொருள்களை நீயாய உதி 
யோகஸ்தர் ௮வனிடம் ஒப்படைத்தனர்.



  

  

திமிழ்காடு முற்காலதீநில் சோமண்டிலமென்றும் பாண்டி 
மண்டிலமென்றும் சோழமண்டிலமென்றும் மூன்று பிரிவினை 

யுடையது. திருவாங்கூர் மலையாளம் கொச்சி குடகு கோய 
முத்தா முதலியவை சோமண்டலத்தைச் சேர்ந்தவை. மு 

ரையும் திருநெல்வேலியும் பாண்டிமண்டலத்தைச்சேோக்கவை. 
இருவேங்கடம் முதல் நரிசரபுரம் வரையில் சோழமண்டிலம் 

பரவியிருந்தது. காவிரியாறு கடலொடு கலக்கின்ற சங்கமு 
கதிதுறையில் காவிரிப்பூம்பட்டினம் என்பது சோழராஜர்க 
ளுக்குத் தலைஈகராயிருந்தது. 

அந்தப் பட்டினம் ஆற்றங்கரையில் கிழக்கு பேற்காய் 
ஐீர்துமைல் தூரமும் தெற்கு வடக்காய் நானகு மைல் தார 

மும் பரவியிருந்தது. அந்தப் பட்டினத்தை இங்கே வா்ணித் 
அப் பொழுதுபோக்குவதில் பலனில்லை வேண்டின பேர்கள் 

சிலப்பதிகாரம் என்கிற காவ்யத்தில் படி.தீதுக்கொள்ளலாம். 

அங்கே அ மனைக்கு ௮ ௬௧ல் ஒரு கன்னிகாமாடமும் அதைச் 
சேர்ந்த ஒரு பூங்காவனமும் உண்டு. 

பூங்காவனத்தில் ஒருபக்கம் சந்தனமாமும் சண்பகமர 
மும் தேமாமரமும் தீம்பலாமாமும் குராமாமும் மராமரமும் 

கோங்குமாமும் வேங்கைமாமும் தழைத்திருக்கும். ஒருபக் 
கம் கஸ்தூரி ஈந்தியாவட்டை சாமந்தி மல்லிகை இருவாட்சி 
முதலிய பூஞ்செடிகள் LOOT HE GLO. இடையிடையில் ஸம் 
பகி குருக்கத்த சி மாதவி முல்லை முதலான சொடிகள் ் படர்ந்த 
நடைக்காவணங்கள் நறுமணம் வீசி ஈன்னிழல் செய்க ருக்கும். 
வனத்தின் இடையில் பெரிய தடாகம் ஒன்று உண்டு. அகன்
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இடையில் தாமரைக்கொடி களும் அல்லிக்கொடி.களும் பின் 
னிப் பிணைந்தருக்கும். காற்புதத்தலும் இதங்குதுறைகள் 
கட்டி, கரையில் அங்கங்கே ஸலவைக்கல்லால் கண்ணைகள் 

அமைத்து, மண்ணை ளைச் சுற்றிலும் துளஹி, Bev awib 118), 
ரோஜா முதலியன வைத்து, அந்தத் தடாகம் Ba Tsay 

மாக இருக்கும். ச 
* 

பூங்காவனத் ந நல் மாங்குயில் தீங்குசலாகப்பாடியிருக்தன. 
மயில் கூட்டங்கள் மாக்களைகளில் ஏறியிருக்கன. கிளிகள் 
பழங்களைக் கொர்நியும் இறகைக் கோதியும் கொஞ்சக் குலா 
விபிருக்கன. நாகணவாய்கள் நாதம் செய்தருந்சன. மீன் 
குத்தகள் கடாகத்தினின்றும் மீன்களைக் கவ்வியெடுத்துப் 
பறந்துபோயின. இல இடங்களில் மான்கள் மேய்ந்திருந் 
கன. இல இடங்களில் மான்கள் மிரண்டோடின. 

ஒருகாள மாலைநேரம் காலுமணிக்குமேல் அந்தப் பூங்கா 
வனத்தில் சாஜகுமாரி ஒரு பூம்பந்தலை நோக்கித் தன்னந் 
கனியே போய்க்கொண்டி. ருந்தாள். இடையில் கட்டியிருந்த 
பாவாடையும் மேலே போட்டிருந்த பூவாடையும் காற்றில் 
அலைந்கிருந்தன. கோதிமுடித்த கூர்தலில் ஒரு ரோஜாமலர் 
செருகியிருக்தது. நெற்றியில் சந்தாரத்திலகம் இட்டிருக் 
தீது. காதில் வைசக் மம்மல் விளங்கியிருந்தது. அவளுக்கு 
வயது பனெட்டிருக்கும். வள் புஷ்பங்களின் அழகைக் 

கண்ணால் காணாபலும் பதவைகளின் பாட்டைக் காதால் 
கேட்காமலும் ௮ப்படியிப்படித் கிரும்பாமலும் அடிமேல் 
அடிவைக்துப் போகிறாள். ஒரு கவலை ௮வள் மனதைக் 
கவாந்திருக்கின்றது. 

*டக்துபோன சில செய்ஃகள் ஒன்றின்பின் ஒன்ருய் 

நினைவில் புறப்படுகின்றன:--ஏன் தம்பிமார்கள் எங்குற்றன 
ரோ, என்னாபினசோ? அவர்களைக் கைக்கொண்டு போனவர் 

எவரேயோ? எங்களைப் பெற்ற தாப் இறந்துபோய் எட்டு வரு 
ங்கள் Yuwie Lor, ௮வள் இறந்து ஆறுமாதம் அவதற் 
குள் தந்தை பராக்ரம சோழர் இந்த மோகனாங்கயை மணஞ் 
செய்துகொண்டார். ஏனாதி புதல்வரான பாலூங்கசோடு ஆசி 
ரியரிடம் சல்விகற்றும் இனிது விளையாடியும் சல வருஷங்கள்
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ஸந்தோஷமாகக் கழிந்துபோயின. வயதேற ஏற பாலசிங்க 
ருக்கும் எனக்கும் நேசம் ஏறிவஈகது. இப்பொழுது காந் 
கள் ஒருவரையொருவர் இன்றியமை பாதவசாய் இருவரும் 
மணம்புரிந்துசொள்வ தென்று மனம் ஒன்றியிருக்கிடழோம். 

இந்த மோகனாங்கி தன் ஸகோசரன் மகன் மட்டி ஸாம்ப்ரா 

யான மடையனிடத்தில் என்னைக் தொலைக்கப் பார்க்க 
ரூல். தன்னுடைய தாதிகளால் ஈயவ.ஞ்சஈமாக என் ரகஸ் 
யத்தைத் செரிந்துகொண்டு ரரஜாவிடத்.ல் கோள்சொல்லி 
௮ வர் மனதைக் கலைத்திருக்கிறாள். கைக்கெட்டினதை வாய்க் 

கெட்டாதபடி செய்வாளே. என்செய்வேன். 

இவ்விசமான கவலையோடு இவ. செல்லும்போது, பூம் 

பந்தலில் கொடிகளின் மறைவில் நின்று ௮வள் வரவை ஒரு 
வன் எதிர்பார்த் -ருக்கிறான். அவன் தலையில் ஸரிகை மூண் 
டாசு கட்டியிருக்கிறான். இடையில் ஸலவைவேஸ்டி தரித்து 

உடலில் சொக்காயணிர்து அகன்மேல் பட்டு வல்லவாட்டுப் 

போட்டிருக்கிமுன். நெற்றியில் சந்தனப்பொட்டு வட்டமாய்ச் 

சிறிதாய் இட்டிருக்கிறது. காதில் வைர வொட்டுக் கடுக்கன் 

விளங்கியிருக்றெது. மீசை கருக்கிட்டிருக்கிறது. வயது இரு 
பதருக்கும். அவனுக்கும் ஒரு கவலை உண்டாயிருந்தது. 

“| [ராக்ரமரிடம் ஏனாதியாக இருந்த என் தந்தை அரச 
னிமித்தம் ௮மர்க்களக்ரல் அருயிர விட்டான். அப்போது 
கர்ப்பமாக இருந்த என் காய் என்னைப் பெற்றுவைக்துச் சில 
நாளில் இறந்துபோனாள். பராக்ரமர் பாலசிங்கன் என்ழு/ 
பெயரிட்டு என்னைச் ௪ீருஞ் சறப்புமாய் வளர்த்துவந்தார், 
கானும் ராஜகுமாரியான கோமளத்துடன் ஓராசிரியரிடம் கல் 

விகற்றும் விளையாடியும் இளமைப் பருவத்தை இனிது கழித் 
தேன், பின்பு பல கலைகளில் பயின்றுவக்ககனால் புலவர்கள் 
என்னை ஈன்குமதிக்கின்ரார்கள். எனக்கும் கோமளத்துக் 
கும் உள்ள நேசம் இப்பொழுது எங்களுக்கு உயிர்கிலையாய் 
வளர்ந்திருக்றெது. என்னை யின்றி அவளா உயிர்தரியாள்: 
அவளையின்றி சான் உயிர்தரியேன். காங்கள் காந்தர்வ வழக் 
கத்தை அநுஸரித்திருக்கறோம். சாணி வார்த்தையைக் கேட்டு 
சாஜன் என்னைச் சோழமண்டிலம் விட்டுப் புறமம்போகவென்று 
கட்டளையிட்டிருக்கொன். 8யோ, கோமளம். உன்னைப் பிரிந்து
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எங்கனம் ஆற்றியிருப்பேன்'' என்று பாலங்கள் பூம்பந்தரில் 
பரிதபித் கிருக்தான். 

“உன்னைப் பிரிந்து எங்கனம் ஆற்றியிருப்பேன்'” என்ற 
தைக் நேட்மிவந்த கோமளம் என்னைப் பிரிவானேன்? இதோ 

வருகன்றேனே” என்று புன்சிரிப்போடு எ.நிரில் வந்தாள். பால 
சிங்கன் ராஜகிரு பத்தை எடுத்து ௮வள் கையில் கொடுத்தான். 

கோமளம் அதைப் பார்த்தவளவில் மெய்ம்மறந்து அவன் 

மார்பில் சாப்க்தாள். பால௫ங்கன் அறுதல் சொல்லி ௮வ 
ளைத் தேற்றினான். 

கோமளம்.--லீயோ, அச்தப் பாவி இப்படிப்பட்ட £5) 

செய்வாளென்று நான் கினைக்கவில்லையே. 

பாலசிங்கன்.--இனி என்ன செய்வது. நான் போகவே 
வேண்டும். 

கோமளம்.---நீங்கள் ஏதாவது வேலையாக ஒருகாழிகை 

கோம் வெளியில் போயிருந்தால், ௮௩,௪ ஒரு மாழிகை எனக்கு 

ஓர் ஊ மிகாலம்போல் இருக்குமே) உங்களை வேறு தேசம் 

போகவிட்டு எப்படி. ஆற்றியிருப்பேன்? 

பாலசிங்கன்....-நீ கண்ணீர்விட்டுக் ககறினால், கண்ணே! 

என் கட்டாண்மை கரைகின்றது. உன்னிடம் எனக்குள்ள 
அன்பு க௫களவும் குறையாது. இலங்கைத்தீவில் யாழ்ப்பா 

ணத்தில் என் தந்தைக்கு ஈண்பர் சேனாதிராயர் என்பவர் ஒரு 
“வர்த்தகர் இருக்கிறார். அவரிடம் போகிறேன். இங்கிருந்து 
கப்பலேறி வருகின்ற வர்த்தகர் மூலமாக ௮வருடைய விலா 
ஸமிட்டுக் கடிதம் எழுது. உன் கடிதங்களின் வார்த்தைகளை 
ஆரமிர தாகப் பருகியிருப்பேன். 

கோமளம்.---உங்களோடு இல்லறம் நடத்த எண்ணியிருக் 
கேன். அதற்கு அந்தப் பாவி இடையூறு தேடினாள். Du 
வாதத்துக்கும் அஞ்சாமல் உடன்போக்காக உங்களோடு 

வந்துவிடுவேன். என் தந்தை உங்ககா இடர்ப்படுப்பாரன் 
றஞ்சுறேன். என் தந்தையை இணங்காவித்து உங்கள் 
மீண்டும் பெறுதல் கூடுமென்றே கான் உயிர்தரித்திருத்தல் 

வேண்டும்.
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பாலசிங்கன்.--- நாம் எத்தனை நேரம் பேசியிருந்தாலும் 
கமக்குச் சலிக்காது. உன்னைப் பார்க்க பாவனையாக ராணி 
ராஜாவை அழைத்துக்கொண்டு இங்கே OU eB GP Ld வருவாள். 

நான் போய் வருகிறேன். இக்கற்ற ஈமக்குச் தெய்வமே துணை. 

கோமளம்.---சத்றிரும். இக்த வைசக்கல் மோதிரம் என் 
தாயார் எனக்குக் கொடுத்தது. என்னுயிர் என்னிடம் இருக் 
இறவரையில் இரந்த மோதிரத்தை நீங்கள் ௮ணிந்துகொண் 
டி.ருக்கவேண்டும். 

பாலசிங்கன்.--இகோ, ௮ணிந்துகொண்டேன். இதை 
நீ தான் என் கையிலிருந்து எப்பொழுதாவது கழற்றிக் 

கொள்ள வேண்டும். இந்தக் கடகங்களை நீ ௮ணிந்துகொள். 

கோமளம். -- ௮ணிந்துகொண்டேன். பறுபடியும் எப் 

போது ஸந்திப்போமோ? யோ, தெய்வமே--.--, 

. தூரத்தில் ௮ரசலும் ௮சசியும் உல்லாஸமாய்ப் பேசிவரு 

வதைக் கண்டு, பாலூங்கன் செடிகளில் மறைந்து பாறிப் 

போய்விட்டான். 

II 

யாழ்ப்பாணத்தில் சேனாதிராயருடைய மளிகைக்கு வரு 
தலான வெவ்வேறு தேசத்து வர்த்தகர்களில் சில விடர்கள் 

பாலூங்கனுக்கு அறிமுகமாயினர். வேலையில்லாத வேர 
களில் அவர்கள் ௮ந்த மளிகையில் கூடி. வேடிக்கையாக வார் 
த்தை சொல்லிக்கொண்டிருப்பர். ஒருகாள் ௮ங்கனம் பொ 
முதுபோக்கி யிருக்கையில், பொதுவாகப் பெண்களைப்பத்றி 
ஸம்பாவணை நடந்தது. அவனவன் தன் தன தேசத்துப் 
பெண்டிருடைய குணவிசேஷங்களைப் புகழ்ந்து. பேசினான்: 
தன்தன் காதலியின் குண விசேஷங்கள்யும் புகழ்ந்து பேசி 
னான். 

ப்போது பாலங்களும் என் காதலியான கோமளம் 
அறிவில் சிறந்தவள்: அழகில் இணையில்லாசவள். கல்லைப் 
போல் கலங்காத கற்புடையவள்; அவளைக் கண்ணகியென்றே 
சொல்லலாம்” என்று தன் காதலியைப் புகழ்ந்து பேசினான். 

அரதைக் கேட்டுப் பொழுமையடைத தென்னாட்டுத் தமி 

மூன் 6 ஒருவன் தேவராயன் என்பவன் எங்கள் பாண்டி நாட்
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டுப் பெண்டிரைக் காட்டிலும் சோழசாட்டுப் பெண்டிருக் 
குள்ள உயர்வு என்ன? உம்முடைய காதலி உத்தமியென் 
பதை நான் உறுதியாக நம்பமாட்டேன்” என்முன். 

விகாயாட்டாகப் பேசியிருந்தது கடைசியில் வினையாக 

முடிந்தது. 
தேவராயன். — Bur, உங்கள பட்டினத்துக்குப்போய் 

நான் உமது காதலியின் காதலைக் கவர்ந்து வருகிறேன், பா 
ரும். என் எண்ணம் ஈடேறாவிட்டால், உமக்கு நான் ஆயி 

ரம் பொன் கொடுக்கக்கடவேன். அவளுடைய கற்பைக் 

கலக்கி ௮வள் கையிலுள்ள கடகங்களையும் பெற்று வருவேனா 

இல், நீர் உமது கையில் ௮ணிர்திருக்கும் கணையாழியை எனக் 
குக் கொடுத்துவிடுதல் வேண்டும். உமக்கு உடன்பாதொனா? 

பாலசிங்கன்.--அஹா. ஆக்ஷபனை இல்லை. அது செய் 
யத் தவறினால் நீர் வாள் கையேந்தி என்னோடு வலிய சழ 

செய்தல் வேண்டும். அதில் ஈம்மிருவரில் ஒருவர் சாவதே 
ஸரி. | 

இருவரும் ஸா-்ஷிகளை ஏற்படுத்தி மேற்கண்ட உறுஇகளைக் 

காட்டி உடன்படிக்கைப் பத்திரம் எழுகக்கொண்டனர், 

உடனே தேவராயன் புறப்பட்டுக் கப்பலேறி வரது காவி 
ரிப்பூம் பட்டினத்தில் இறங்கினான். வாயில் காப்போரிடம் 
வர்த்தகனென்று சொல்லிப்போய், ராஜகுமாரியைக் கண் 

டான். கண்டதும், (அம்மா, உமது உயிர்க்காகலசான (பால 
சங்கருக்கு கான் ஈண்பன்” என்றுசொன்னான். ௮தைக் கேட்ட 
கோமளம் தேவராயனை ஓராசனத்தில் இருக்கச் செய்து, பால 

இங்கனுடைய செய்திகளை உசாவினாள். அப்போது தேவரா 
யன் பாலூங்கன் மீது இல்லதும் பொல்லதும் சில கற்பித்துக் 
கூறி, கோமளத்தஇன்மீது மோகங்காட்டிச் ல ஸாஸவார்த்தை 
களைப் பேசத் தொடங்கினான். ௮வவளவிலே கோமளம் ௮௬ 
வருப்படைந்து முகங்கறுத்தாள. 

அதுகண்ட தேவராயன், “உமது கற்பின் திண்மையை 
ஆராய்ந்தறியும் பொருட்டே கான் இங்குற்றேன். உமது 
காதலர் உள்ளிட்ட ஈண்பர் நாங்கள் சிலா, சில அருங்கலம் 
வாங்கி இலங்கை யாசனுக்கு அளிக்க எண்ணினோம். அதன்
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பொருட்டு காகைக்கு வந்தேன். உமது காதலர் வேண்டு 
கோளால் இங்குவந்தேன். கானக்குப் புறப்பட்டுத் திரும்ப 
வேண்டும். பட்டினஜ்தில் உள்ள வேலையைப் போய்ப் பார்க்க 

வேண்டும். நான் வாங்கின அருங்கலங்களை ஒரு மாப்பெட் 

டியில் பூட்டிவைத்திருக்கிறேன். ௮தை இன்றிரவு மாத்திரம் 
இக்கே வைத்திருந்து கொடுக்கவேண்டும், ஆள்கள் மூலமாய் 

அனுப்புகிறேன்” என்றான். தன் காயகனும் உள்ளிட்ட ௧௫௬ 
மம் என்றதனால் கோமளம் ௮துசெய்ய ௮ ங்ககரித்சாள். 

தேவசாயன் ராஜகுமாரியிடத்தில் விடைபெற்றுப்போய் 
ஒரு மாப்பெட்டியின் உள்ளே புகுந்துகொண்டு, கன் தட் 
களை அழைத்து, :“உள்ளிருந்தபடியே மூடவும் திறக்கவும் 

இக்தப் பெட்டியில் தாளிட்டிருக்கிறேன். நீங்கள் இந்தப் 

பெட்டியைக் கொண்டுபோய் ராஜகுமாரியின் அறையில் 
வைக்து வாருங்கள். மாளை விடியற்காலத்தில் பறுபடியும் 
அங்குற்று இக்தப் பெட்டியை இங்கே கொண்டவெருதல் வேண் 
டும்” என்று கட்டளையிட்டான். ஆட்கள் பெட்டியைக்கொ 

ண்டுபோய் ராஜகுமாரியின் அறையில் இறக்கிவிட்டு வந்தனர். 

நள்ளிரவில் கோமளம் மெய்ம்மறந்து உறங்கியிருக்கை 
யில், அளரவம் காட்டாமல் தேவராயன் மெல்லெனப் பெட்டி. 
யைத் திறந்துகொண்டு வெளிப்பட்டான். பளளியறையின் 
அடையாளங்களை நன்முகக் குறித்துக்கொண்டான்; அவள் 
கையிலிருந்த கடகங்களைக் கழற்றிக்கொண்டு, அவள் உட 
லைச் சற்றுநோம் உற்றுப்பார்த்திருந்தான். அவள் புரளும் 
போது வயித்றின் மீது மூடியிருந்த வஸ்திரம் விலக ஒரு மச் 
சம் புலப்பட்டது. இவளுடைய காதலனிடத்தில் நான் 
செய்துகொண்ட சூளுறவை முடித்துக்கொள்வதற்கு இதைக் 
காட்டிலும் வேறு ra) வேண்டா” என்று ஸந்தோஷமடை 
ந்து முன்போலவே பெட்டியில் புகுந்து தாளிட்ட்க்கொண் 
டான்.  விடியற்காலத்தில் அள்கள் வந்து பெட்டியைக் 
கொண்டுபோய் இறக்கிவிட்டனர். உடனே தேவராயன் புறப் 
பட்டுக் கப்பலேறி யாழ்ப்பாணம் போனான். 

மறுகாள் தேவராயன் சேனா ரிராயருடைய மளிசைக்குப் 
போய், பாலூிங்கனைப் பார்த்து, “யா, போன வேலையை 

முடித்துவந்தேன்” என்றான். 
4
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பாலசிங்கன்.--என்ன ஸங்கதி? 

தேவராயன். உமது நாயகியின் பள்ளியறையை விவரிக் 

இறேன், கேளும். 

பாலசிங்கன். --அவவறையை நீர் உள்ளே போய்ப் பார்த் 
இர் என்பது என்ன நிச்சயம்? எவராகிலும் சொல்லக் கேட். 

டிருக்கலாமே. 

தேவராயன்..---/ஈஜகுமாரிபின் பள்ளியறஹையை எதிரில் 
உள்ளதுபோல் விவரித்தான்: விவரித்தவடனே, “ஏனையா, 
மோதுரத்தைக் கழற்றுமே” என்ன், 

பாலசிங்கன்.--%7 சொன்ன அடையாளமெல்லாம் அக் 

கம்பக்கம் அறிந்தது மானே. விஷ விசையாட்டு வார்த்தை 

தேவராயன். -விளையாட்டு வார்த்தையா? ஏன் இன்னும் 
பொறுப்பான அடையாளமும் கொண்டுவந்திருக்கிறேன். 

இகோ பாரும். இது ௮வள கையிலிருக்ச கடகந்தானா? என் 

அப்படிப் பதைக்கிம7* கழதந்றும் மோதிரம்தை (என்று ஈகைத் 

தான்.) 

பாலசிங்கன். -எதோ, அதை இப்படிக் காட்டும். நான் 

கொடுத்துவந்த ஈடகந்கானா பார்ப்போம். 

 தேவராயன்.-.-௮தை அவள கழத்றிக்கொடுத்த ஒயில் 

என்ன சொல்வேன். எதிரில் இப்பொழுதுதான் மந்தஹா 
ஸம் செய்வதாகக் காண்டுராள். 

பாலசிங்கன்.. -புளுகு கற்முலும் பொருந்தவே புளுக 

வேண்டும். என்னிடம் சேர்க்கும்படி உம்மிடம் கழற்றிக் 

கொடுத்தாளா? 

தேவராயன்.---இதோ உமக்கு அவள கொடுத்த கடிதம். 

௮தில் அவ்வண்ணம் எழுதியிருந்தால், இந்தக் கடகத்தை 
நீரே எடுத்துக்கொள்ளலாம். 

பாலசிங்கன், கடிதத்தைப் பிரித்துப் பார்த்து, ஓ இல்லை 
இல்லை. நான் உடன்படிக்கையின்படியே ஈடப்பேன்: தவற 
மாட்டேன். இதோ மோதிரம்? என்று மோதிரத்தைக் கழற் 
நிச்கொடுத்தான்.



கோமளம் 5] 

எரிலிருந்து இதையெல்லாம் கவனித்தருந்த சேனா? 

ராயர், “ஜியா, பாலூிங்கசே, பசறவேண்டாம். Maar Gr 
கததைப் போக்கடித் ருக்கலாம். எவளோ தாரி இதைக் 

கண்டெடுழ்து இவருக்கு விற்றிருக்கலாம். தா சியர் எல்லாரும் 

யோக்யரா?” என்றார். 

பாலசிங்களன், “அமாம். இருக்கும். மோதாத்தை இப் 
படி.ம் கொடுத்துவிடும், லீயா. தேகக் குறிகளில் எதாவது 

ஒன்று ஸரியாகச் சொன்ஞலைன்றி நான் விடமாட்டேன். கொ 

டும் மோதிரத்தை” என்றெழுர்தான். 

தேவராயன் தான் கடகத்தை அவள் சையிலிருந்து 
டட 5 

கொடுக்கப்பெற்றதாக ஆணையிட்டான். 

பாலசிங்கன், 4இவர் ஏன் பொய்யாண இடவேண்டும். 
அவளை இப்படிப்பட்டவளென்று அறியாமற் போனேன். 

இனி மோகிரம் உம்முடையதே” என்றழு தான். 

சேனாதிராயர்.---ஆத் அரப் படலாமா? சந்றுப் பொறுங்கள். 

அப்படிப்பட்ட கற்புடையவள் விஷயத்தில் இந்த ஸாக்ஷி மாத் 

மே போதுமா? 

பாலசிங்கன்.--ஏனையா இன்னும் விண் வார்த்தை? இநத 
ஆஸாமி அவளை மயக்கிவிட்டார். 

தேவராயன்...---இன்னும் வேண்டுமானால் ஸாகதி இல்லா 

மற்போகவில்லை. பச்சையாய் உங்களெ.ிரில் சொல்லமாட் 

டாமல் சும்மா இருந்தேன். அவளுடைய மார்பின் அடி 
யிலே அழகிய மச்சம் ஒன்று உண்டா? (என்று பாலூங்கன் 

. : te . % 
முகத்தை ஏறிட்டுப் பார்த்தான்.) 

“ஹரி போதும்” என்று பாலசிங்கன் தலை குனிந்து 

கொண்டான். 

தேவராயன் (இன்னுங கேளும்” என்று தொடங்கினான். 

பாலசிங்கன்.-.-போதும் போதும்) இப்போது என்னெ. 

ரில் இருந்தால் ௮வளைச் சதை சதையாய்ப் பிய்த்துவிடு 
வேன.
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கோபமும் மானமும் துக்கமும் மாறி மாறி ௮வனை 
வரு,த் க்கொண்டிருந்தன. யோ. (பவதி பார்யா சத்ரு: 
என்பது மெய்யாயிற்றே. அவளுக்கு ஸுகம் சந்தரபிம்பம்: 
அகம் பாம்பின் விஷம் ஈன்றறியாமற் போனேனே” என்று 

தூயரப்பட்டான். 

அப்பால் கடுங்கோபல்கொண்டு, எல்லப்பன் என மேல் 

விலாஸமிட்டு ஒரு கடிதம் எழுதினான். எல்லப்பன், பூங்கா 
வனத்து ஆள்களில் eae பாலகிங்கனிடம் விசுவாசம் 
உள்ளவன். அக்கடிதத்தில், ! 2சாமளம் பழிக்கஞ்சாத பாவி 
யென்றும் அதற்குள்ள ஸாக்ஷிகள் இன்னவை யென்றும் எழுதி, 
“இலங்கைக்குக் சுப்பலேற்றி அனுப்புவதாகச் சொல்லி, காசை 

க்கு அழைத்துவருவதாகப் பாவனைகாட்டி, அவளை வழியில் 

கொலைசெய்துவிக"' என் y வேண்டி. க்கொண்டான். 

கதக் கடிதத்தோடுகூடவே கோமளத்துக்கும் ஈயவஞ் 
சகமான மற்றொரு கடிதம் அனுப்பினான். பிரிந்து வந்து நெடு 

நாள் ஆனதனால் அவளைக் காணும் அவா மேலிட்டிருக்கத. 
தென்றும், எல்லப்பனுடன் காகைக்கு வந்தால் தன்னை ஸந் 

மிக்கலா மென்றும் அக்கடி தத்தில் எழுகியிருக்தான். 

நாயகனே நினைவாக இருப்பவளாசலால், கடி.சம்பெற்ற 
அன்றிரவே கோமளம் புறப்பட்டாள். எல்லப்பன் பபடிகொ 

லைசெய்யத் துணியாமல், தாங்கள் செல்லும் பயணத்தின் 

கருத்தை வழியிடைபில் வெளியிட்டான். அதைக் கேட்ட 
வளவில் ௮வளுக்கு ஆரு துயாம் உண்டாயிற்று. 

எல்லப்பன் *அம்மா, இரில் ஏதோ வஞ்சனை ஈடக் ருக் 
கிறது. உண்மை வெளிப்படுகிற வசையில் அ௮வஸரப்பட்டு 
ஒன்றும் செய்யலாகாது. பொறுத்தார் பூமியாள்வார்” என்று 

வற்புஅத்இனான். 

கோமளம். நல்லது, பொறுக்கக்கூடிய வரையில் பொறு 

க்கறேன். பொறுக்கக் கூடாவிட்டால் உயிர் விடுறேன். 

இனி அ௮ரமனைக்கு வாவேமாட்டேன்” என்றாள், 

எல்லப்பன் :₹நீ இந்தக் கோலத்துடன் தனிவழியாகப் 
போதல் தகாது. சலகாள் அஞ்ஞாதவாஸலம் பண்ணவேண் 

டும். ஆண்பிள்ளை வேஷம் தரித்துக் கொண்டால் ௮ச்சமின்
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றிப் போகலாம்” என்று அலோசனை சொல்லி, அண்வே 

ஷத்துக்குரிய உடைகளையும் சவதரித்துக் கொடுத்தான். 

கொடுக்கும்போது, ஒரு மருந்துக்குப்பியும் அவளகை 

யில் கொடுத்து, அம்மா, இது அமிர்த ஸஞ்£சீவி என்னும் 

மஹெளஷதம். பலவிதமான வயா.ிகளுக்குப் பரிஹாரமா 
வது: உனக்கு உதவும்படி ராணி என்னிடம் கொடுத்தது. 

வழியில் 6 எந்த வயா.” கண்டாலும் இல் கொஞ்சம் உண் 
டி” என்று சொல்லிப் போய்விட்டான். 

சில ஜிவஜந்துக்களுக்குக் கொடுத்துப் பரீட்சை பார்க்க 
வேண்டு மென்று, சாணி றிது பாஷாணம் கொடுக்கும்படி 

௮சானை வைதயனை வேண்டி பிருந்தாள. இவளுடைய ர்க் 
குணத்தை அதிக்தவனாகையால், வைக்யன், பாஷாணாமென்று 
சொல்லி, ஒருமருக்தைக் குப்பியிலிட்டு அவளிடம் கொடுத் 
தான். பாஷாணமென்றே நினைத்து ௮வள் அந்தக் குப்பியை 
எல்லப்பனிடம் கொடுத்தாள். எல்லப்பன் இப்போது கோம 
ளத்ிடம் கொடுத்தது இதுவே. அந்த மருக்தை உட்கொண்ட 

வர், இசண்டு மூன்று காழிகை மெயம்மறக்து இடந்து, பின்பு 
முன்னிலும் உடலும் பெதீறு எழுவார்கள். 

It. 

ஆண்வேஷம் தரித்து மருந்துக்குப்பியை மடியில் வைக் 

துக்கொண்ு, கோமளம் வழிதடக்கத் தொடங்னொள். 
நாகையை அடைந்தால் நாயகனைக் காணலாகும் என்றெண் 
ணிச் செல்பவள், வழி தெரியாமல் வேறு வழியே போன. 

௮ந்தவழி மாலை வேளைபில் ஒரு காட்டில் கொண்டுபோய் 
விட்டது. 

காட்டில் போகும்போது வாறு படித்தது. நாவரண் 

டது. சோர்வடைந்து, ௩டக்க முடியாமல், இருக்க இடர் 
CSN GN. ஒரு குடிசை எகிர்ப்பட்டது. உள்ளே எவ 

ராலும் இருந்தால் உணவு கிடைக்கும் என்றெண்ணிக் 

குடிசையினுள்ளே புகுந்தாள். உள்ளே ஒருவரும் இல்லை. ஒரு 
மூலைபில் ஒரு பானையில் கொஞ்சம் பழஞ்சோறும் ஒரு சட்டி 

யில் கொஞ்சம் இலைக்கறியும் இருந்தது. அஆபத்துக்குப் பாப 
மில்லை என்று நினைத்துச் சோற்றையும் இலைக்கறியையும்
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எடுத்த ஒரு மாத்தட்டில் இட்டுக்கொண்டு உண்ணத்தொடங் 
கிளை. 

அப்போது வயோ.ிகன் ஒருவனும் வாலிபர் இருவரும் 

அக்குடிசையை அடைந்தனர், குடிசையினுள்ளே முற்படச் 

சென்ற வயோ. ரீகன், அங்கே அண்மகனொருவன் Mayr sro 

பண்ணிக்கொண்் டிருப்பதைக் கண்டு, இடுக்கிட்டுப் பின் 
னடைத்து, பிள்ளைகளே, சற்றுப் பொறுங்கள். உள்ளே வர 

வேண்டாம். காம் மீ௰ியாக வைத்த அஹாரத்தை யாசோ 

ஒருவன் உண்கிறான். ௮வன் தேவனோ மனிதனோ கத்தர் 
வனோ தெரியவில்லை” என்றான். 

மனிதர் அ௮ரவத்தைக் கேட்டவுடனே கோமளம் வெளி 

We omg, “Bur, எனக்கு ஒரு தீங்கும் செய்ய நினைக்க 

வேண்டா. பரி பொறுக்க முடியாமையால், எவரிடத்தா 

யினும் பணங்கொடுத்தே அன்னம். அருந்த எண்ணிவந்தேன். 

குடிசையில் இருந்ததை உண்டதகற்காக இதோ பணம் கொடுக் 

இறேன்; பெற்றுக்கொள்ளுங்கள் . இக்க ஸமயம் 8ங்கள் வரா 

விட்டாலும் பணத்தை இங்கே வந்தனபூர்வமாக வைத்து 
விடடே போவேன்” என்று புன்னகை செய்தாள். 

அவர்கள மூவரும் ஒரு குரலாய் “நாங்கள் பணம் 

வாஙகமாட்டோம்” CT OO PT BOM. 

கோமளம். --என்மேல் சோபங்கொள்ள வேண்டா, பசி 

பொறுக்காமல் செய்த குற்றத்தை மன்னிக்கவேண்டும், குத் 
த்துக்கு அஞ்சியிருக்கால், இர்நோம் என்னுயிர் என்னை 
விட்டு நீங்கியிருக்கும். 

வயோதிகன். -வீயோ, அப்படிப்பட்ட ஸமயத்தில் எங் 
கள் அஹாரம் உனக்கு உதவியானது எங்களுக்கு HEE Wh 

தோஷமே. & wea? உன் பெயர் என்ன? எங்கே போக 

வேண்டும்? 

கோமளம்.--என் பெயர் ஸுந்தரன். உறவினரொருவர் 

யாழ்ப்பாணம் போயிருக்கிறார். அவரைப் பார்க்க நாகையில் 
கப்பலேறிப் போகவேண்டும். 

வயோதிகன்.--அப்பா ஸுந்தரா, காட்டில் வளிப்பதால் 
எங்களைக் கொடிய வேடர் என் றெண்ணவேண்டா. பொழுது
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போய்விட்டது. நீ இங்கே தங்கியிருந்து இளைப்பாறி ஸாவ 
காசமாய்ப் போகலாம். பிள்ளைகளே, இந்த ஸுந்தரளுக்கு 
உணவிட்டு உபசரியுங்கள். 

பிள்சாகள் இருவரும் இனிய வார்த்தைகள் பேசி ஸாந் 
தானை உள்ளே அ௮ழைத்துப்போயினர். ஸுந்தானைக் சுண்டு 

பேசிய அளவில் அவர்களுக்கு ஸஹோதரவாஞ்சை உண்டா 
பிற்று. அவர்கள் வேட்டையாடிக் கொண்வெரந்த மாம்ஸத்தை 

ஸுந்தரன் அ திமாதுூர்யமாகத் கருத்சிச் சமைத்து அவர் 
களுக்கு அநந்தம் உண்டாக்கினான். 

மூகமலர்ச்சியோடு கூடியிருந்தாலும், ஸுந்தரனுடைய 
மன 2ல் ஏதோ கவலை குடிகொண்டிருப்பதாக அவர்கள் அது 

மானிக்துக்கொண்டனர். அடக்கம் முதலிய அரிய குணக் 

களைக் கண்டு ஸுந்தரனிடம் அவர்களுக்கு ௮ன்பு உண்டா 

பிற்று. கோமளமும் ஏன் காதலர் என் மனதைச் கவர்ர் 

இசாவிட்டால், நான் இங்கேதானே இவ்விளங்குமாருடனே 
என் காலத்தைக் கழித்நிருப்பேன்'' என்று நினைத்தாள். 
ஆயாஸம் தீர்கிறவரையில் அவர்களோடு தங்கியிருக்க ஸம் 
Lo PH BTA. 

மறுநாள் இளங்குமார் இருவரும் வேட்டைக்குப் புறப் 

பட்டனர். அ௮சக்ரியால் ஸுந்தரன் அவர்களோடு போக 
வில்லை. வழிமுழுதும் அவர்களா ஸுந்தானுடைய குண 

விசேஷங்களையே புகழ்க்துகொண்டு போயினர். அவர்கள் 

போனபிறகு, கோமளம், மடியிலிருந்த மருந்தை உட்கொண் 
டாள். உட்கொண்ட கொஞ்சநோத 5 ல் பிணம்போல் மெப்ம் 

மறந்து உறங்கிவிட்டாள். 

வேட்டையாடி வந்தவர்கள், ஸுந்தரன் எழாபலும் 

அ௮சையாமலும் ஸ்மாணையின்றி இருப்பதைக் கண்டு, யோ, 

இறர்துவிட்டானே. எங்கிருந்து வக்தானோ? எவனோ தெரிய 
வில்லையே. என்ன செய்வது? இப்படிப்பட்டவனை இதக் 

காட்டிலே இனிக் காணப்போகிறோமா?” என்றமுது, ஸுந் 
தானைக் கொண்டுபோய் வெளியான இடத்தில் ஒரு மாகிழ 
லில் ஒரு பாறையின்மேல் வளர்த், மேலே தழைசனையும் 
கண்ணிகளையும் மூடிவைத்து, ௮௧ துக்கத்துடன் குடிசைக் 
குத் நிரும்பினார்கள.
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௮அ-கனம் அவர்கள் இரும்பின பிறகு, கொஞ்சகேசத் 
தில் கோமளம் நிதீரை தெளிந்து, மேலே மூடியிருந்த 
தழைகளையும் கண்ணிகளையும் உத றியெழுஈது, “குடிசையில் 

இருந்த கான் இங்கு எப்பொழுது வர்தேன்? எப்படி வர் 
தேன்? என்மீது தழைகள் மூடியிருந்த காரணம் என்ன? 
௮நத வயோ களும் இள௱்குமாரும் இன்னும் வரவில்லையோ? 
இதல்லாம். கனவோ கனவோ: ஒன்றும் விளங்கவில்லையே” 
என்று சுற்றி வளைத்துப் பார்ந்தாள். குடிசைக்குப் போகிற 
வழியும் தெரியவில்லை. செய்வது இன்னதென், gi ஒன்றும் 

தோன்றவில்லை. நினைவெல்லாம் நாயகனிடம் சென்றதால், 
அணி 2௬ ஆண்வேஷத்துடனே சென்று அவனைக் காண் 
பதான அரை மேலிட்டு, நாகை நோக்குப் போவதென்று புறட் 
Ljt_t_ or. 

IV 

கோமளத்தைக் கொன்றுவிட்டதாக எல்லப்பன் எழு 

திய கடிதத்தைப் பார்த்கமாத்ரதி 2ல், பாலங்கள், (யோ, 
எனக்கு ௮வளிடம் இருக்க அன்பு என்ன? அவளுக்கு என் 

னிடம் இருந்த அன்பு என்ன? எலலாம் இப்படி முடிந்த 
தீல்லவா. இணி கான் உயிரோடிருந்து டெறுதலான இன்பம் 
என்ன இருக்கிறது?” என்று துக்கமடைரச்தான்.. 

அத ஸமயத்கில், பராக்சமசோழனோடு யுத்தம் செய்யு 

மாறு இலஙகையாசனுடைய சேனை புறப்பட்டது. பால் 
கன் “இந்தச் சேனையோடு போய், சோழன் சேனையோடு 
கலந்துகொண்டு ௮வன் சார்பிலே கின்று யுத்தத் சல் மடிந்து 
போவது ஒன்று; இன்றேல் ராஜகட்டளையை மீறித் ௬ம் 

பிய நிமித்தம் சோழனால் கொல்யுண்பறு 3 ஒன்று, இவவிரண் 
டில் ஒன்றே செய்: பததகுவது” என்று உறு: நசெய்துகொண்டு, 

இலங்கை யரசனுடைய சேனையோடு வந்தான். 

கோமளம் காட்டில் அலைந்து இரியும்போது, இலங்கைச் 

சேனை அந்தக் காட்டிலே வந்து சேர்ந்தது. கோமளம் சிறைப் 
பட்டாள். அண்வேஷத்திலிருந்த அவளுடைய ஒஓழுக்கத் 
as yin தைர்யத்தையும் கண்டு, சேனா பதியான பாகுபலி 
௮வளைத் தன் ஸேவகத்தில் ௮மர்த்திக்கொண்டான்.
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காட்டைபடைந்த இலங்கைச் சேனையோடு போர புரியும் 
பொருட்டுச் சோழன்சேனையம் அக்காட்டில் நுழையும் 

போது, குடிசையிலிருர் த வயோசிகனும் இளங்குமார் இரு 

வரும் சோழன் சேனையில் சேர்ந்துகொண்டார்கள. பால 
சிங்கன் இலங்கைச் சேனையை விட்டு, புதர்களின் மூலமாய் 

மறைந்துவந்து, சோழன் சேனையில் சேர்ந்துகொண்டான். 
இந்நால்வரும் வந்து சேராவிட்டால், சோழன் தோல்வி 
யடைங்து கொலையுண்டிருக்கவேண்டும். 

இலங்கைச் சேனை தோல்வியடைந்த அளவிலே, சோழ 

னுடைய படைவீரர் பகைவமுடைய படைத்தலைவன் (முத 
லானவர்களைர் சிறைபிடித்து வந்து சோழமுனெ ரில் நிறுத் 

பினர். படைத்தலைவனோடு கோமளமாகிய ஸாுந்த।னும் வரது 
நிற்பது அவ௫ியமாயித்று. குடிசையிலிருந்த வயோ 3ச௪னும், 
இளங்குமார் இருவரும், அவர்களோடு பாலசிங்கனும், ௮ரச 

னுக்கு அபாயமான மையதீில் செய்த மஹோபகாசக்ின் 

நிமித்தமாக, அவர்களையும் சில ப்ரதானிகள் அழைத்துவந்து 

௮ரசனெ ரில் நிறுக்ரினர்.  எல்லப்பனும் ௮சசனெதிரில் 
இருந்தான். பாலடூிங்கன், “நானே என்னை இனனானென்.மு 
வெளியிட்டு மரணதண்டனை அடையவேண்டும்” என்று ஆயத் 

தமாக இருந்தான. 

குடியானவனபோல் மாறுவேஷம் பூண்டி ௬நத பாலூங 

கனை இன்னானென்று கோமளம் ௮றிச்துகொண்டாள். ௮ண் 
வேஷத் நில் இருந்தமையால் ௮வக இன்னாளென்று பால 

சிங்கன் அறியவில்லை. இலங்கைச் சேனையோடு வந்து சிறைப் 

பட்ட தேவராயனைக் கோமளம் இன்னானென்று தெரிந்து 

கொண்டாள். தனது தூன்பத்தூக்குக் சாணமானவன் ௮வ 

னேயென்பது அவளுக்குத் தெரியாது. தன் கணையாழி 
௮ வன் கையில் இருப்பதைக் கண்டு அவளுக்கு அதிசயம் 
உண்டாயிற்று, கோமளத்துக்கு ஆண்வேவூத்துக்குரிய உடை 
களைச் சவதரித்துக் கொடுத்தவனாகையால், எல்லப்பன் மாத் 
இரம் அவளைத் தெரிக்துகொண்டான். 

வீயோதிகலும் இளங்குமரர் இருவரும் “இவன் ஸுந்த 
ரனை ஓத்திருக்கறான். அவனேதான், வேறல்லன். இறந்து
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போனான் என்றெண்ணினோமே: மீண்டும் உயிர்பெற் நெழுக் 

தானோ! ஸுக்கரனேயாயின் இவன் சஈம்மைக் கண்டுகொள்ளா 

மல் இருப்பானா? இசென்ன அ.சயம்.”” என்று தங்களில் 
ஒருவசோடொருவர் பேசியிருந்தனர்.. 

இன்னானென்று சொன்னால் தன்னை மன்னித்துவிடுவார் 
களென்று அஞ்சு, பாலூங்கன், வாய் நிறவாமல், தனக்கு எப் 
போது ௮ரசன் மரணமண்டனை வி.3ப்பானென்று எ.லர்பார்த் 

இருந்தான். 

இவ்வாதிருக்கையில், பகைவர் படைத்தலைவனான பாகு 
பலி, சோமனைப் பாரத்து, “மஹாராஜனே, இழை பிடித்தவா 

களை ஈடுகொடுத்து மீட்கவிடாமல் நீங்கள் எங்களைக் கொலை 

செய்தாலும் செய்வீர். ஆதலால் இறப்பதற்கு கான துணிக் ௮ 
ருக்கிறேன். ஆயினும் ஒரு விண்ணப்பம் செய்துகொள்ளு 
கிறேன்” என்று சொல்லி, ஸாுந்தாரனை இழுத்து எ$ிரில் 
விட்டு, ₹இவன் இந்த நாட்டில் இருப்பவன். எங்கள் சேனை 
பில் சிறைப்பட்டு இசண்டு மூன்று நாளாய் இந்த யுத்த ஸம 
யத்கில் என்னிடம் எடுபிடியாளாக இருர்தவன். உண்மையும் 
உளளன்பும் உள்ளவன். கடப்பாடறிந்து கருமம் நடத்து 

இன்றவன். பகைவனிடம் பணிவிடை செய்ருந்தது தவிச, 
உங்கள் நாட்டினருக்கு ஒரு இங்கும் செய்தவனல்லன். ஈடு 
கொடுத்து இவனை மாத்ரம் மீட்டுவிட எனக்கு விருப்பம் 

உண்டு. இவனுக்குமாதாம் ப்ராணபிக்ட கொடுக்கவேண் 
டும்” என்று ப்சார்த் த்தான். 

மாறுவேஷத்திலிறார்ச கோமளத்தைத் தன் மகளென்று 
அறியாமல் பராக்ரமசோழன் இவனை இதற்கு முன் பார்த் 
அிருக்கறேன். பார்த்த இடமும் ஸமயமும் கினைவில்லை. இவ 
னப் பார்க்கப் பார்க்க எனக்கு அன்பு மேலிடுஇன்றது” என் 

ஹெண்ணிக்கொண்டே, அப்பா, உன் உயிரைக் கொடுத்தேன். 
இன்னும் வேறு விருப்பம் இருந்தால், சொல்லிக்கொள், இக் 
தீப் பாகுபலியின் உயிரை வேண்டினாலும் கொடுக்கிறேன்” 
எனறு சொனனான். 

உடனே கோமளம், அரசனுக்கு வந்தன பூர்வமாக நமஸ் 
காரம் பண்ணி எழுந்து, கூணநேரம் மெளனமாக இருந்தாள்.
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எல்லாரும் ௮வள் முகத்தையே இமை கொட்டாமல் பாரத் 

இருந்தார்கள். 

அப்போது பாகுபலி :₹அப்பா, எனக்காக coves Gans. 

கேட்கவேண்டாம். இனி உயிசோடிருக்க எனக்கு விருப்பம் 
இல்லை” என்றான். 

கோமளம் 488யா, வேறு கார்யம் இருக்கிறது” என்றாள். 
௮தைக் சேட்டு பாகுபலி ௮ சசயங்கொண்டு அ௮சைவற்றிருக். 
தான. 

கோமளம், “மஹாசாஜா.” என்று விளித்து, தேவரா 

யனைக் காட்டி, “கையிலிருக்கும் கணையாழியை அவர் எவ 

விடத்தில் எங்கனம் பெற்முர் என்பதை அறிவிப்பதே 

அடியேன் விரும்புகின்ற வரம்” என்றாள். 

அரசன் ஏட, அம்மோதிரம் உனக்கு எங்கே கிடைத் 

தது? எங்கனம் கஇடைத்தது? உள்ளதை உரைக்காவிட்டால் 
உன்னை வதைத்துவிடுவேன்” என்றான். 

அவ்வளவில் தேவராயன் முதலிலிருந்து முடிவு வரை 
யில் நடந்ததை நடந்தபடியே சொல்லிவிட்டான். 

அதைக் கேட்ட பாலசிங்கன், “8 யோ கோமளம்! என் 
உயிரே, என் அ௮சசியே, என் நாயகியே, ஓ கோமளம் கோம 

ளம், உன்னை இனி எப்போது காண்பேன். கான் பாவி, கான் 

சண்டாளன்” என்று கதறியமுது, ௮ரசனெதிரில் விழுந்து 
படுவான், இநதப பாவியின் சதிவஞ்சனையால் மோசம்போ 
னேன். எல்லப்பனுக்குக் கடிதம் எழுதிக் கற்பரசியான 
கோமளத்தைக் கொல்வித்தேன். நான் பாவி, இனி கூணநேர 
மும் உயிரோடிருக்கலாகாது. என்னைக் 'கொலைசெய்வதே 
SHS. என்னைச் சித்ரவகை செய்வதானாலும், எனக்கு 
ஸமதமே” என்று அலறினான். 

கோமளம் முண்டாசை எடுத்தெறிந்து சொக்காயைக் 

கழந்றிவிட்டாள். எல்லாரும் ஆநந்தக் கண்ணீர் சொரிந்த 
னர். சண்கெட்டவன் மீண்டும் கண் பெற்றதுபோல், பால: 

சிங்கன் பரவச மாஇநின்றான். அவனை அரசனும் மருகனாக 
அங்கேரித்தான்.
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அதுவே தக்க ஸமயமென்று, 'குடிசையிலிருந்து வந்த 

வயோதிகன், இளங்குமரர் இருவரையும் இட்டுக்கொண்டு 
அ௮ரசனெதிரில் வர்துநின்று, “மஹாராஜா, அடியேன் நெடு 

நாள் முன்னர்த் தங்கள் ஸேவைபிலிருந்த வீரப்பன். விச்வா 
ஸகாதகனென்று வீணில் பழிசமத்தி என்னை நீக்கிவிட்டீர்கள். 

அதனால் வஞ்சந்தீர்க்கக் ௧௬இ எவர்க்கும் தெரியாமல் உங்கள் 
குமாரர்கள் இருவரையும் கொண்டுபோய்க் காட்டில்வைத்து 
என் பிள்ளைகள்போல் வளர்த்திருந்தேன். இவர் மூத்தபிள்ளை 
பரந்தகா. இவர் இகயபிள்ளை விகாமர்” என்று சொல்லி, 
அவர்களை ௮சசன் கையில் ஒப்பித்தான். 

நிதியைக் கண்ட நிதயதரிதானைப் போல், *௮ரசன் ஆகக் 
தமடைந்து, விரப்பனைத் தழுவிக்கொண்டான்.



  

இழக்கில் பெத்துகாய்க்கன் பேட்டைக்கும், மேற்கில் 
வேப்பேரிக்கும், வடக்கில் உப்பளத்துக்கும், தெற்கில் பூந்த 
மல்லி சாலைக்கும் இடையில், சென்னைக்கு நடுநாயகமாய் 

ஒரு பூங்காவனம் உண்டு. ஸாதாரண ஜனங்கள் ௮தை ராணி 
கோட்டம் விக்டோரியா தோட்டம் சிங்காரத் தோட்டம் என் 
றும், இங்கலிஷ் படித்தவர்கள் (பில்ஸ் பார்க் என்றும் வழங் 
குவர். சில இடங்களில் செய்குன்றுகளும் சில இடங்களில் 
தாமரைத் தடாகங்களும் சில இடங்களில் தீவுகளும் சில 
இடங்களில் பாயாயத்தீவுகளும் அமைத்து, இடைவெளி 
களில் பலதேசத்திலிருக்து கொண்வெக்க பலவித மரங்களை 
வளர்த்து, ஈகரபரிபாலன ஸபையார் இர்தத்தோட்டத்தை 
மிகவும் சமணீபமாக வைத்திருக்கின்றனர். 

தோட்டம் ஸுமார் ஒரு மைல் நீளமும் கால்மைல் ௮௧ 
லமும் உள்ளதாயிலும், உள்ளே குறுக்கு நெடுக்காய் வளைய 

வளை பப் போட்டிருக்கறெ பாதைகள் நாலைந்து மைல் நீளம் 
இருக்கும். பாதைகள் நீங்கலான இடம், எங்கே பார்த் 
தாலும், அறுகம்புல் பச்சென்று படர்ந்திருக்கும். பாதை 

களின் இரு பக்கங்களிலும் கமுகமாங்களும் காட்டுிவாழை 
மரங்களும் புன்கமாங்களும் பூவாசம/ஙகளும் வெய்யிலின் 
வெப்பம் தெரியாதபடி நிழல்கொடுத்து நிற்கும். புல்வெளி 
களின் இடையிலே வட்டமாசவும் முக்கோணமாசவும் நாற் 
கோணமாகவும் பலகோணமாகவும் பாத்திகள் அமைத்து, 
பலவரணமான புஷ்பங்களைப் புஷ்பிக்கும் பலவித செடிகள் 
வைத்திருக்கும். சில இடங்களில் சிறிய மேடைகள் ௮மை 
தீது, அவைகளின் மீது சறியனவும் பெரியனவுமான பல புஷ்
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பத் தொட்டிகள் அடுக்கடுக்காகவும் வரிசை வரிசையாகவும் 
வைத்திருக்கும். இர்தப் புஷ்பப் பாத்திகளுக்கும். மேடை 

களுக்கும், பாதைகளிலிருந்து இண்டு முழம் மூன்று முழம் 
௮ கலமுள்ள கிளைவழிகள் அமைத்திருக்கும். அவைகளின் 
ஓசங்களில் ரீமைக் கரிசிலாங்கண்ணி கருநொச்சி முதலான 
வைகள் அடர்த்தியாக வைத்துத் திட்டமாகக் கத்தரித்திருக் 
கும். சில இடங்களில் கரோட்டன் கொறுக்கச்சி மூங்கில் 
முதலியன புதாபோல் வளர்ந்திருக்கும். காலை மாலைகளில் 

வருவார் போவார் உட்கார்ந்து காற்றுவாங்கவும், காட்டைக் 
கண்டு களிக்கவும், அங்கங்கே மாநிழலில் இருப்புப் பீடங் 

களும் விசிப்பலகைகளும் இட்டிருக்கும். . 

இரண்டு மூன்றிடங்களில் பெரிய பெரிய கூண்டுகள் 

கட்டி, அவைகளில் புறாக்களும் கிளிகளும் மயில்களும் சிறி 

தூம் பெரிதுமான பலவித பகதிகளும் விட்டிருக்கும். ஓரிடத் 

இல் சுற்றிலும் இரும்புக்கம்பிகளால் வேலியிட்டு உள்ளே 

மான் கூட்டங்கள் விட்டிருக்கும். ஒரிடத்தில் ஒரு நீர் நிலை 
யில் முதலை விட்டிருக்கும். ஓரிடத்தில் யானை கட்டியிருக்கும். 

இந்தத் தோட்டத்தின் வடபாஇயின் மத்தியில், ரான்கு 
பர்லாங்க் சுற்றளவுள்ள இடம், சுற்றிலும் துத்தநாகத் தகடிக 
ளால் ஓசாள எட்டிப்பார்க்க முடியாக உயரமுளள அடைப்பு 

அடைத்திருக்கிறது. அ னுள்ளே மன்று பக்கம் ஸுமார் 
இருபதடி. அகலமுள்ள நீர்க்கால் ஒன்று உண்டு. அந்த நீர்க் 
காலில் சில பால்யர்கள் சிறு படகுகளில் ஏறித் தாங்களே 
துடுப்புப் பிடித்துப் படகைத் கள்ளிக்கொண்டுபோவர். இந்த 
அடைப்பிடத்தின் உள்ளே போவோர் வாயிலில் உள்ள ஆளி 
டம் ஜாணா கொடுத்துப் போகவேண்டும். மேல்பாதியில் 
அங்கங்கே பெரிய பெரிய இரும்பு போன்கள் அமைத்திருக் 
இன்றன. ஒன்றில் சிங்கம் இருக்கும்: ஒன்றில் புலிகள் 
இருக்கும்: ஒன்றில் காடி இருக்கும்: ஒன்றில் சிறுத்தை 
இருக்கும்: ஒன்றில் சிவிங்கி இருக்கும். நீர்க்சாலின் அப்பால் 
ஒரு மேடையில் பலஜாதிக் கூரங்குகள் கட்டியிருக்கும். 

வேடிக்கை பார்க்க வருவோர் அவைகளுக்கு வேர்க்கடலை 

பட்டாணி வாழைப்பழம் முதலானவைகளை வாங்வெந்து 
கொடுப்பார்கள்.



ஸுப்பையா் 63 

தோட்டத்தின் தென்பாதியில் ஓரிடத்தில், ஒருகாணி 
விஸ்தாஈமுள்ள இடத்தில், தேக்குவரிச்சல்களாலும் சட்டங்க 
ளாலும் பந்தலிட்டு, உள்ளே பெரிய தொட்டிகளில் மடல் மட 
லான இல்களுள்ள சில மலப்பூளைத் நனம் இருமுறை 
(மும்முறை ஜலம் விட்டு வளர்த்து, எப்பொழுதும் குளிர்ச்சி 

யாக வைத்திருக்கிறார்கள். பொனெரியென்னும் இவவிடத் 
தில் வெய்யிற்காலத்தில் மாலைவேளையில் பீடங்களில் உட்கார் 
ந்து சிலர் ஜகை ஜதையாய்ப் பேசுியிருப்பார்கள். சிலர் 
வர்த்தமானபத்ரிகை கதைப்புத்தகம் முதலியவைகள்ப்படி.த் 
திருப்பார்கள். உள்ளே போனால் பொழுதுபோகிற வரையில் 
அதைவிட்டு வெளியில் வருவதற்கு மனம் ஒப்பாது, அங்கே 
இருக்கிற வரையில் பெங்களூரில் இருப்பதுபோலவும் வெலி 
ங்க்ட்டனில் இருப்பதுபோலவும் வெய்யிலின் வெப்பம் 

தெரியாமலிருக்கும். 

அ/வவிடத்திலிருக்து கூப்பிடு தூரத்தில் பான்ட் ஸ்ட் 

டான்ட் என்கிற வாத்யமேடை. விமானம்போல் கட்டியிருக் 

இறத. மேடையைச் சுற்றிச் இலகஐ தூரம் வெளியிடம் விட் 

டுச் சுற்றிலும் பாதை அமைத்திருக்கிறது. பாதை ஜாடி 

உயாமாய் ஸமமாக இருக்கிறது. பாதையைச் சுற்றி இரும் 
புக் கம்பிகளால் வேலியிட்டிருக்கிறது. உள்ளே போவதற்கு 
நான்கிடங்களில் ஆறடி. அகலமுள்ள வழிகள் விட்டிருக் 
இன்றன. அந்த வழிகளின் மீது வசைவாகச் சம்பிகள் பின் 

னியிருக்கும். ௮வைகளின்மேல் ரங்கூன்மல்லி ஸம்பங்இ 
காக்கணம் முதலிய கொடிகள் பக்தலிட்டதுபோல் படர்ந் 

இருக்கும். வேலியைச் சுற்றிலும் பெரிய பாதை உண்டு. 

வாரத்தில் ஒரு காள் இந்த வாதயமேடையில் சாணுவ 
ரர்கள் பான்ட் வா௫ப்பார்கள். அந்தக் தேவாத்யத்தைக் 

கேட்டு மகிழும்படி இங்கலிஷ்காரரும் சுதேசிகளும் வந்து 
கூடியிருப்பார்கள். இங்க்லிஷ் சிறுவர்கள் ௮ந்த வாதீயத்துக் 
கேற்றவாறு கூத்தாடி ஸந்தோஷிப்பார்கள். அங்கே எரிகிற 
விளக்குகளின் ஜோதியாலும், ஜனங்களின் உடை விசேடங் 
களாலும் குளிர்ச்சியாக வீசும் காற்றினாலும், ௮ந்த ஸம 
யத்தில் ௮வ்விடம் ௮திசம்யமாக இருக்கும்,
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முப்பத்தைந்து வருஷங்களுக்கு முன்னே இக்தச்தோட் 
டம் இப்பொழுதிருப்பதைவிட மிகவும் இனிமையாக இருக் 
தது. அப்போது ஈகாசபாமண்டபம் Mass Deve. ஸூர் 
மார்க்கெட் அதற்கப்பால் ஏற்பட்டது. முணிஸிபல் அ௮பிஸ் 

இப்போது ஏற்பட்டிருக்கிறது. தோட்டத்மை மேல்பார்வை 

செய்றெ உத்போசகஸ்தலுக்காகக் கட்டியிருக்கிற சிறிய மாளி 
கை தவி, வேறே ஒரு கட்டடமும் இல்லை, எவ்விடமும் 
பாயில்லாமலே இருச்சவும் படிக்கவும் ஏற்றபடி. இந்தத்தோட் 

டம் சுத்தமாக இருந்தது. எவ்விதமான அுக்கமுள்ளவர்க 
ளுக்கும் இந்தத் தோட்டம் அக்கத்தை நீக்கி ஸந்தோவத் 
தைக் கொடுக்கும் அமிர்த ஸஞ்சீவிபோல் இருந்தது. தனிக 

ரான மணவாளரும் மணவாட்டி.களும் தீவுகளில் தனியிடங் 
களில் கூச்சமில்லாமல் உல்லாஸமாய்ப் பேசியிருப்பார். இழம் 
பழங்கள் விசிப்பலகைகளில் உட்கார்ந்து தங்கள் பூர்வோத்: 

தங்களைச் சொல்லி ஸந்தோஷிப்பார்கள். இங்கலிஷ் படிக் 
ம் பாலர்கள் பல வாதங்கள செய்து உலாவித்திரிவர். காட் 

சிப்புறங்களிலிருக்து வருகின்றவர்கள் காட்டு மிருகர்களைப் 
பார்த்து ௮ செயிப்பார்: மிட்டாய் இனுஸஈக வாங்கிவந்து 
இந்தத் தோட்டத்நில் தடாகக்கரைகளில் இருநது உண்டு 
இன்பமடைவர். ஞாயித்றுக் கிழமை முதலிய ஒழிவுநாள் 
களில் உபாதயாயர்களும் உத்யோகஸ்தர்களும் வந்து DB 

கங்கே உட்காரந்தும் உலாவியம் பேடிக்கைபார்ததும் ஸக் 
கோலூமடைந்து இரும்புவர். 

II 

தாது வருஷத்திலும் அதற்கு முன்னும் சென்னை ராஜ்யத் 
இல் மழையில்லாமல் ஜனங்கள் பட்டபாடு டப்படிப்பட்ட 
தென்று இப்போது அ௮ரேகர் அறியார். அந்த க்ஷாமத்தின் 

கொடுமை அடங்கின பிறகு, சென்னையில் உள்ள சல இக்க் 

லிஷ் கனவான்களும் சில சுதேசதனவான்களும் சில பெரிய 
உதியோகஸ்தர்களும் கூடி ஆலோசித்து, டிஸெம்ப்ர்மாத முடி 
வில், கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்துபிறந்த பெருகாளைக் கொண்டா 
டுகிற காலத்தில். துரைத்தன உத்யோகசாலைகளிலும் பெரிய 
வாத்தகசாலைகளிலும் பாடசாலைகளிலும் கல்லூரிகளிலும் விடு 
முறை காலமாகையால், ௮ப்போது ஜனங்களின் விநோதத்
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இன் பொருட்டாக ராணிதோட்டத்தில் ஒரு சந்தை கூட்டுவ 
தென்று ஏற்பாடு செய்தார்கள். உரிய ஏற்பாடுகளெல்லாம் 
அவர்களால் நியமிக்கப்பட்ட ஒரு கம்மிட்டியால் நடை 

பெற்று வந்தன. ; 

வெளியூர்களிலிருக்து வருகிற உத்யோகஸ்தர்கள் தங் 
கள் மனைவிமக்களுடனே காட்டு மிருகங்களைப் பகலில் போய்ப் 
பார்ப்பது தவிர, தோட்டத்தின் வடபாதியில் விசேஷமான 
வேடிக்கை ஒன்றும் இசா. பல ஜனங்கள் வருவதும் போவ 

துமா யிருப்பார்கள். தென்பாதிதான் சந்தைகூடுகிற இடம். 
'வாத்ப மேடையாகிய பான்ட் ஸட்டான்டைச் சூழ்ச்துள்ள 
பாதையைச் சுற்றிலும் வட்டமாகப் பந்தலிட்டு மூங்கில்களா 

லும் ஒலைகளாலும் அடைப்படைத்கிருக்கும். அங்கே சந் 
தைக்கடை வைப்பவர்களுடைய வேண்டுசோளுக் கேற்றபடி. 

பந்தல் தனித்தனி விடுதிகளாகப் பிரித்திருக்கும். இலர் 
மிட்டாய் விற்பார்கள். சிலர் ரொட்டி பிஸ்கட் பன் கேக் 
ஸோடா லெமொனேட் வெந்றிலப்பாக்கு முகலியவைகளை வித் 
பார்கள். சிலர் அருமையான சீமை ஸாமான்களையும் காட்டு 
ஸாமான்களையும் விற்பார்கள். சிலர் ஸாமான்களுக்கு எண் 
கள் இட்டு, அவைகளுக்கேற்ற டிக்கெட்டுகள் போட்டு, டிக் 
கெட்டுகளை ஒரு பெட்டியிலிட்டு “உங்கள் ௮திஷ்டத்தைப் 
பாருங்கள்” “CME FALL GOSS பாருங்கள்'' என்று 
கூவியிருப்பார்கள். விருப்பமுள்ளவர் பணங்கொடுத்து அக் 

தப் பெட்டியில் கையைவிட்டுஒரு டி.ச்கெட்டை எடுத்துக்கொ 
டுத்தால், கடைக்காரர் அந்த டிக்கெட்டில் கண்டிருக்க எண் 
ணுக்குரிய ஸாமானை எடுத்துக்கொடுப்பா். இப்படிப்பட்ட 
லாட்டெரி கடைகள் அரேகம் இருக்கும். அ௮க்கடைகளில் 
டிக்கெட் பெட்டியிடம் நிற்பவர்களும் ஸாமான்களை எடுத்துக் 
கொடுப்பவர்களும் ௮ழகய இங்க்லீஷ் ஸ்த்ரீகள். ஒரு விடுதி 
கமிட்டியார் கூடுகிற இடம். பொழுதுபோனதும் வாத்ய 
மேடையைச் சுற்றி ஏற்றியிருக்கிற மின்சார விளக்குகள் பல 
சர் இரர்கள் ஏககாலத்தில் ஸமீபத்திலிருந்து . ப்ரகாசிப்பது 
போல் ௮திக ஆகந்தத்தைக் கொடுக்கும். ௮ப்போது இடை 
யிடையில் வாத்பகோஷம் உண்டாகும். உள்ளே ப்ரவே௫ிப்ப 
தற்கு நாலு பக்கத்திலும் வழி விட்டிருக்கும். உள்ளே போ ந ்
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வோர் ஒவ்வொருவரும் காலணா கொடுக்கவேண்டும். ஜனவங் 
கள் அதிக்கரமித்து நடவாதபடி, அங்கே போலீஸ் ஐவான்கள் 
சிலா நின்றிருப்பர். 

வகவான இந்த அடைப்பிடத்தில் சந்தைக்கடைகளில் 
ஸாமான்கள் வாங்க வருவோர் மிகச் சிலரே. பல ஜாதி ௮ண் 
களும் பெண்களும் கூடுகிற இடமென்று தெரிர்திருப்பதால், 
அடையாபரணங்களால் உண்டாகும் ஒப்பனையழகைக் சண்டு 
மகிழும்படி வருகின்றவர்கள் பலர். மனித ஸ்ருஷ்டியில் 

அரிய ஆடையாபாணங்கள் இன்றியே ஸ்வயம்ப்ரகாசமாக 
விளங்கும் இபற்கையழகைக் கண்டு மகிழும்படி. வருகின்ற 
வர்கள் பலர். உடைகளின் பாங்கையும் ௮வைசளைக் தரிக் 

கும் பாங்கையும் சண்டறிய வருகின்ற பாலர் சிலர். ஆபச 

ணங்களின் விதங்களைக் கண்டறிந்து அவைகளில் விசேஷ 
மான விதமாய் ஆபரணம் செய்தணிய விரும்பிவருகின்ற 
ஸ்த்ரீகள் ௮கேகர். நெநொளாய்க் காணப்பெருதவர்களை க்கண்டு 
களிக்க வருவார் சிலர். பெரிய உத்தியோகஸ்தர்களைக் கண்டு 
ஸலாம்போடும்படி. வருவார் சிலர், ஒரு நோக்கமும் இன்றி 
உல்லாஸமாய் உலாவும்படி வருவார் பலா. வயிறு பசித்தா 

லும் பொருட்டு செய்யாமல், சற்றுநேரம் கழித்துப் போகலா 

மென்றே அலச்யம் பண்ணிக்கொண்டு அவவிடத்தில் சுற்றி 
வருவார் தொகை மணிக்குமணி அதஇகரித்திருக்கும். காஷா 
யம்தரித்தவர்களும் சீக்கெம் ௮வவிடக்தை விட்டு நீங்கார்கள், 

இங்கனம் சந்தை கூடுகின்ற காலத்தில், ஸமீபத்தில் வெளி 
பிடங்களில் கூத்துக்கொட்டாய்களும், காடகசாலைகளும், மல் 
லர் தங்கள் திறத்தைக் காட்டுமிடங்களும், அங்கங்கே வகுத் 
இருக்கும். அ௮ப்ராக்ருதமான ஸ்ருஷ்டி. விசேஷங்களில் சில 
வற்றைச் சேகரித்துக் காட்டுகிற பந்தல்களும் இல வகுத் 

திருக்கும். | 
இழ்ப்பாதியில் சிலம்பம் பயின்றவர்களுக்குப் பரிசளிச் 

கும்படி இப்போது கட்டியிருக்கும் ஆதீலெடிக் அஸோஸியே 
ஷன் என்றெ மண்டபமும் அடைப்பும் ௮ப்போதில்லை, oy 
கே சுற்றிலும் கால்கள் காட்டி. வடங்கள் கட்டியிருக்கும். 
உள்ளே குஇரைப் பந்தயம் சேக்லா பந்தயம் ஒட்டப் பர்தபம் 
முதலானவை நடக்கும். கையில் தண்ணீர்க்குடங்களை வைத்
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துக்கொண்டு ஒடுஇன்றவர்களில் விழுவாரைக் கண்டும், கழுத் 
அவரையில் கோணிப்பைககாக் கட்டிக்கொண்டு FFAS OBIS 
BS குதித்தோடுகின்றவர்களில் தப்பி விழமுவாரைக் கண்டும் 
ஜனங்கள் கொல்லென்று சிரிப்பார்கள். அன்விடத்தில் உள் 
சற ஜனங்கள் கநெருங்காதபடி ஸார்ஜெண்டுகள் குதிரைகளை 
வளையவளையவிட்டு ஜனங்களை வெருட்டியிருப்பார்கள். ஜனக் 
களைச் சில இடங்களில் போலீஸ் ஜவான்கள் அதட்டி பிருப் 
பார்கள். சில இடங்களில், ௮க௫்க ஜவான்௧களை ஸமபம்பார்த்து 

ஜனங்கள் நெருக்கித் தள்ளிவிடுவார்கள். உயரமில்லாதவர்க 
ஸில் சிலர் வண்டி களின்மேலிருந்து வேடிக்கை பார்ப்பார்கள் ; 

சிலர் மரக்கிமாகளில் வாலில்லாத வாசரம்போல் கொத்தியி 
ருந்து வேடிக்கை பார்ப்பரர்கள். 

குஜிலியில் அற ஸமயம் வேலையில்லாமையால், இந்த 
ஜனத்திரளில் தங்கள் வேலையின் அறத்தைக் காட்மிம் பெரிய 
மனிதர்கள் 4 சிலருக்கு ௮த்தக் காலம் நல்ல கந்தாயம். ஜேபியி 
வுள்ள நோட்டுகளும் மடியிலுள்ள காசுகளும் மேலேயுள்ள 
அங்கவஸ்இரங்களும் ஸ்இரீகளின் சண்டமாலைகரரம் இவர்க 
க் கண்டால் மாயமாய்ப் போப்விடும். கோழி , ௬டி.க் கூட 
விருந்து குலாவுவதுபோல், இவர்கள் மிகவும் பரிதபித்து, 

“படவாவைப் பிடி. பிடி” “அதோ ஓடுகிறான் கமுதை அடி 
அடி” என்று கூவிப் போக்குக் காட்டவொர்கள். 

Slo நாள்கள் வரையில் இத்தப்ரகாரம் சிங்காரத் 

தோட்டம் தஇிமில குமிலமாக இருக்கும். கடைசி காள் இச 

வில் பத்துமணிக்குமேல் பாணவேடிக்கை நடத்துவார்கள். 
Ho gyrase சில ௮.நிசயங்களைக் கண்டு ஜனங்கள் 

ஆனந்தமடைவார்கள். அதனோடு சக்தை முடிவுடெறும். 

Il 

1950-ம் வருஷத்து டிஸெம்பர் மாதத்துக்கு ஸரியான 
பார்த்திப வருஷத்து மார்கழிமாஸத்தில் இவ்விதம் சந்தை 
கூடி. இரண்டு மூன்று நாள்கள் வரையில் எல்லா வேடிக்கை 
ரம் வழக்கம்போல் ஒழுங்காக ஈடஈதுவந்தன. நாலாநதாள் 

மாலை ஏழுமணிக்கு, சந்தைக் கடைகளின் அடைப்பிலிருந்து 
ஒவென்ற அழுகுரல் புறப்பட்டது. சுற்றடைப்பில் லீந்தா 
ிடங்களில் ஏககாலத்தில் நெருப்புப்பற்றி எரிதலாயிற்று,
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நிமிஷகேர;த. கில் மேலுங்கழும் இடமும் வலமுமாக நெருப்: 
புப் பலபக்கங்களிலும் பரவத் தொடங்யெது. 

வாயில்களின் ஸமீபத்தில் இருந்தவர்களில் எச்சரிக்கை 

யாக ஓடிப்போனவர்கள் பிழைத்தார்கள். தீப்பற்றிவராத. 
இடங்களில் மூங்கில்களை உடைத்தும் ஒலைகளைப் பிய்த்தூம் 
அடை_ப்புகளில் வழிசெய்துகொண்டு ஓடின பாலர்களும் பல 

சாலிகளும் சிலர் பிழைத்தார்கள். நிமிவநோரத்தில் வாயில்: 
களினிடத்தில் ஜனங்கள் (முன்பின்பாராமல் கெருங்கியதால், 
கசுங்குண்டி றர்தவர் சிலா, மிதியுண்டிறக்கவர் சில. அடைப்: 
புத்தட்டிகளை உடைத்துக்கொண்டு போனவர்களில் ஒலைகளா 
அம்மூங்கில்களாலும் றுண்டு இரத்தம்வடிந்துகொண்டு போயி 
னர் சிலர். ஜனநெருக்கத்தால் கையொடிரந்தும் காலொடிக் 

அம் “அப்பாடா” “அம்மாடி” என்று ஓலமிட்டும் நொண்டி. 

பும் போயினர் சிலர். சில நேரத்ில் அங்கும் தீ நெருங்கி 
விட்டது. வாயில்களித்தும் இ கெருங்கிளிட்ட.து. யோ, 

குழந்தை எங்கே” என்பாரும் **அப்பா எங்கே” என்பாரும், 
“அம்மா எங்கே” என்பாரும், “அத்தான் எங்கே” என்பா 
ரும், யோ இ நெருங்கிவிட்டதே, என்ன செய்யலாம்'' 

என்பாரும், பயோ வெப்பம் பொறுக்கமுடி. யவில்லையே” 

என்பாருமாய் உள்ளே அகப்பட்டவர்கள் தத்களித்திருந்தார் 
கள். பத்துகிமிஷகோத்தில் பந்கல்களெல்லாம் தரையோடு 
சரையாய்விட்டன. அலைமயிரும் மீசையும் தாடியும் பத்தி 
யெரிந்து முகங்கரிர்தோடினார் சில். உடைகளையெல்லாம் கழ 
நியெறிந்து சிர்வாணமாய் ஓடித் தப்பினார் சிலர். மற்றவர்க 
ளில் ஸ்மாணையில்லாமல் குற்றுயிசாய்க் இடைத்தவர் இலரே. 
மாண்டவர்கள் பலநாறு என்று கணக்கு ஏற்பட்டது. 

சென்னை, எந்தத் தெருவிலே பார்த்தாலும், அரைமணி 

நேரத்தில் ௮ல்லோலகல்லோலமா யிருந்தது. “யோ என் 
மகனைக் கண்டீரா” என்றமுதனர் தாய்மார்கள். யோ, எங் 
கள் வீட்டுக்காரர் எங்கே” என்றமுதனர் பெண்டிர்கள். “தம் 
பியைத் தேடிப்பார்” என்று ௮ண்ணன்மார்களை அனுப்புவர் 
இலர். :₹மருமகன் இன்னும் வரவில்லையே” என்று தெருத் 
தெருவாய் அலைந்தனர் சிலர். மீயோ சொன்ன பேச்சைக் 
கேளாமல் போனானே. என்னவானானோ” என்று அலைந்தார்
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பலர். “அண்டைவீட்டுக்காரப் பாவி பலாத்காரமாக இழுத் 
துக்கொண்டு போனான். அவனையும் காணோம் இவனையும் 
காணோம்” என்று புலம்பினார் பலர். **ராவனோ சிநேகிதன் 

வெள்ளையுஞ் சள்ளயுமாக வந்து வலித்துக்கொண்டுடே ஈனா. 
னே. என் மகன் கொச்சை. செத்தானோ பிஜைத்தானோ” 

சன்று அலறினார் பலா. 

பிள்சாக்ளைப் பறிகொடுத்தவர்களும், ௮ண்ணனைப் பறி 
கொடுத்தவர்களும், தம்பியைப் பறிகொடுத்தவர்களும், பெண் 
கப் பறிகொடுத்;வாாஈளும், பெண்டிபைப் .றிநொதெதவர் 

கரம், வாயிலடித்துக்கொண்டும், மார்பிலடி.த்துக்கொண்டும், 

கையை, பிசைக்துகொண்டும், வயிற்றைப் பிசைந்துகொண் 

டும், யோ என்றும் அப்பா என்றும் அம்மா என்றும் கண் 

ணே என்றும் புலம்பிக்கொண்டும், சிங்காரத் தோட்டத்துக் 
குப் போனார்கள். 

இததந்குள் போலிஸார். தீயை அவித்து, பிணங்களை 
வேறிடத்தில் வரிசையாக வளர்த்தி, குற்றுபிரோடிருந்தவர் 
களை ஜெனரல் அஸ்பதீரிக்குக் கொண்டுபோயினர். இற்ல 

அடையாளக் குறிப்புகளால் என் பிளளை என் தம்பி என் 
மாமன் என் மைத்துனர் என்று சல பிணங்களைச் சில! வண் 
டி. களில் கொண்டுபோயினர். அ௮டையாள;. பிசகால் மாறின 

பணங்கள் பல. பரிஷ்காரமாய் இன்னாரின்னாசென்று தெரி 
பாத பிணங்கக£ப் போலீஸார் கொண்டுபோய்ப் புதைத்து 
விட்டார்கள். 

பிணங்களைக் கொண்டுபோக வந்தவர்களுள் முத்யாலு 
பேட்டையிலிருந்து வந்தவர்களில் வயோதிகரான வைதஇஅக 
.ப்சாமணர் இருவர், அப்பாசாஸ்தீரி கோபாலையர் என்பவர் 
கள். அப்பாசாஸ்த்ரி ராமசாமிவிதியில் இருப்பவர். கோபா 
லையர் பவழக்காரத் தெருவில் இருப்பவர். இவர்களுடைய 
குமாரர்கள் இருவரும் பால்யஸ்கேஹிதர்கள். ஒழிந்த வேளை 
களில் ௮வர்கள் இருவரும் ஒருவர் விட்டில் ஒருவர் போய் 
அவரவர் கேட்ட வர்த்தமானங்களைப் பேசியிருப்பார். எந்த 
உத்ஸவத்துக்கும் எந்த வேடிக்கைக்கும் அவர்கள் ஜதையா 

கவே போவார்கள். கோபாலையருடைப குமாரன் பெயர் 
காகஸ்வாமியையா். அ௮ப்பாசாஸ்தீரி குமாரன் பெயர் ஸுப்



70 அபிஈவகதைகள் 

பையர். பிணங்களின் இடையில் தேடிப் பார்க்கையில் 
கோபாலையருடைய குமாரன் கிடைத்தான். கோபாலையர் 
அவனை ஒரு வண்டியில் போட்டு எடுத்துக்கொண்டுபோய் 
தஹன ஸம்ஸ்காரங்களைச் செய்து முடித்தார. 

Hy! பபாசாஸ்த்ரி பாவம் “பரேதக்தாலும் இடைக்க வில் 

லையே லீயோ, என் குமாரனுக்கு இப்படிப் ட்ட துர்மாணம் 

நேரிட்டதே. கான் மஹாபாபி. எனக்கு அவன் பிர்க்கரமம் 

செய்வதுபோய், அவனுக்குரிய கர்மங்களை நானே செய்யும் 

படி. நேரிட்டகே, என்ன செய்வேன்” என்று துக்டுத்து, 

தஹன ஸம்ஸ்காரம் ஈஞ்சயனம் நீங்கலாக மற்றச் சடங்கு. 
களையெல்லாம் நடத்தி, 6 பசவக் ஸங்கல்பம் இப்படி பானால் 

நம்மால் ஆவது என்ன? அவன் கொடுத்த பிள்ளையை அவன் 
கொண்டுபோய்விட்டால் அதற்குக் அக்கப்பட்டு அவது 
என்ன?” என்று மனதை இடப், ரிக்கொண்டு, அத்மார்த்த 
மான கார்யங்களைச் செய்து காலங்கழிப்பகென்று தீர்மானம் 
பண்ணிக்கொண்டார். 

அவருடைய மருகி, காமாகதியம்மாள், இருபது பிராய 
முள்ளவள், மாங்கல்யத்தையும் பூவணங்களையும் களைந்து, 
சிரமுண்டிகம் பண்ணி, தாம்பூல முகலானவைகளைக் கள்ளி 
விட்டு, விசவை வேஷங்கொண்டு, புருஷனை நினைத்து நினைத்து 
அழுதுகொண்டிருந்காள, அவளுடைய தாய் “யோ, ஸ்தல 
யாத்ரிரை செய்தும் உபவாசமிருக்தும் ப்ரார்த்தனை பண்ணி 

யும் பலகாலம் பூத்ரபாக்கிய மில்லாமல் கடைசியில் பகவத் 
ப்ரலாசமாகப் பெற்ற என் அருமை மகள் இந்தக்கோலம் ஆயி 
னாளே. கான் பூர்வத்தில் என்ன பாபம் செய்தேனோ இவள. 

இறந்துபோனாலும் பெரிதல்லவே. இவளை அமங்கலியாக 
வைத்து எவ்விதம் பார்த்துக்கொண்டிருப்பேன். பகவானே” 

என்று துக்கிததாள். 

காமாகியம்மாள் இரவில் நித்ரை பிடியாமல் துகஇத் 
கிருப்பாள். இடையிடையில் சந்றயாக்து தூங்கும்போது 
புருஷனோடு குலாவியிருப்பதாகக் சுனவுகண்டு விழித்து, 
அவனை நினைத்து நினைத்து ௮முதகண்ணும் சிந்தியமூக்குமாக 
இருப்பாள். அவளுடைய தாயும் ௮தைக் கண்டு தானும் 
அழுவாள்: சில ௭மயங்களில் ஆறுதலான வார்த்தைகளைச்
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சொல்லித் தேற்றிக்கொண்டிருப்பாள். இந்தப்ரசாரம் இரு 
பது காள்கள் சுழிந்தன. FASTA Duy வந்து போய்விட்டது. 

IV 

இருபத்தோராகாள் இரவில் பதினொன்றரை மணிக்குத் 
தெருக்கதவு தட்டுகிற சப்தம் கேட்டது. அப்பாசாஸ்இிரி கரு 
ஷ்ணஸ்வாமி கோவிலில் £$காகாலக்ூபம் கேட்கப் போயிருந் 

கார். ௮வருடைய பத்னி சமையலறையில் படுத்து மகனை 
நினைத்துத் அக்இத் ருந்து தூங்கிவிட்டாள். சம்பக்தியம்மா 
ளும் ௮வளுடைய பெண்ணும் அ௮ப்போறுகான் கண்ணுறச் 

கங கொண்டனா. அவர்கள கூடத்து வி. டில் குதவடைத் 
துப் படுதகருந்தனர். கதவு தட்டிய சப்தத்தைக் கேட்டுக் 

சாமாகியம்மாள் தி0க்கிட்டு விழித்தாள். காலக்ஷூபத்துக் 
குப் போயிருந்த மாமனார் திரும்பிவற்து விட்டாரோ என்று 

நினைத்து எழுவதற்குள், மறுபடியும் கதவை உரமாகத் தட்டு 
இற சப்தம் கேட்டது. மாமனார் அவ்வளவு கெட்டியாகக் 
கதவைக் தட்டுகிற வழக்கம் இல்லையே என்று நிதானிப்பதற் 
Gor, “90 காமு, கதவைத் இறவடி” என்று தன் புருஷன் 
கூரலாகக் கேட்டது. இதத்குள் அவருடைய தாயும் விழித் 

அக்கொண்டு, “யராது?” என்று கூப்பிட்டாள். மாமியார் 

குரலாக இருக்கவே, *கான்தான் ஸுப்பு: சுதவைத்திறக்கச் 
சொல்லுமே” என்கற வார்த்தைகள் கேட்டன. 

இதைக் கேட்ட. காமாகஷியம்மாளும் அவள் தாயும், இடி. 
விழுந்ததுபோல் நடுங்கி, ஒருவரை யொருவர் சுட்டி.க்கொண்டு 

ஒன்றும் பேசாமல் இருக்கனா. பறுபடியும் அம்மா கத 

ous Dna.” அப்பா கசவைத்தறவுமே” என்டுற சப்தம் 
கேட்டது. மாமியார் கொஞ்சம் மனதைம் இடப்பத்2ச் 
கொண்டு, “அப்பா, எங்கள் வாழ்வு போய் இருபதுகாள அய் 

விட்டது. எங்களைவிட்டுப் போக எப்படி மனந்துணிக்காயோ? 

எந்த லோகத்துக்குப் போனாயோ என்று ஏங்கி க்கப்பட் 

டிருக்கிறோம். இந்த நேரத்தில் தானா வந்து எங்கமாப் பரி 

சோதிக்கறெது?” என்று அழுதாள். *இதென்ன வேடி.ச்கை? 
உமக்குப் பைதீயம் பிடித் திருக்கறதா? அப்பா எங்கே? அம்ம 
எங்கே? காரு எங்கே?” என்று கூவுற சப்தம் கேட்டது 
யாரும் வாய் இறக்கவில்லை.
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ஒரு கிமிஷகேசத்தில் அண்டை வீடுகளிலும் எதிர்வீட்டி 
லும் கதவு தட்டுகிற சப்தம் கேட்ட.” ௮வ்வவவீட்டுக்கா 
ரர்கள் (யாரது? ஏன்று கேட்பதற்கு, வெளியிலிருந்து நான் 

தான் ஸுப்பன்” என்று ஸுப்பையர் குரலாகக் கேட்கவே, 

அவசவர்கள் ஜயோ, துர்மாணமாகச் செத்ததனால் அவனு 

டைய அவேசம் வீடு தெரியாமல் வந்து அலைறெது” என்று 
பயந்தார்கள். எவரும் கதவைத் நிறக்கவில்லை. 

அத ஸமயத்தில் ஒரு புசோஹிதர் தம்புசெட்டி வி. 

யில் பார்த்தசாரதி செட்டியாருடைய குமானுக்கு நிஷேத 
முஹுர்த்தம் ஈடத்திவைத்துப் புதுவேஷ்டியும் தகதிணையு 

மாக வந்துகொண்டிருந்தார். தூரத்தில் எதிரில் யாரோ வரு 

இழுர் என்று கண்டு, புரோஹிதர் தகதிணை இடுப்பில் ஸரியாக 
வைத்துச் செருகியிருக்கிறதா என்று தொட்டுப் பார்த்துக் 
கொண்டார். தாம்பூலம் பழம் தேங்காய் முதலியவைகளை 
வைத்துக் கட்டியிருந்தமுட்டையை அக்குளில் கெட்டியாக 
இடுக்கிக்கொண்டார். அவசரப்படாமல் அடியடியாய் மெது 
வாப்ப் போகையில், இரண்டு மூன்று விட்டுக்கப்பால் எதி 
ரில் வருகிறவர் ஸுப்பையர் ஜாடையாக இருக்கவே, புசோ 
ஹிதர் பந்து நடுங்கி நிர்ஜீவனானார். ஸமீபித்து எதிரில் 

வர்துகொண் டிருந்தவர், ஓய் குப்பாசாஸ்த்ரி. மூட்டை 
பலமாயிருக்கிறதே. எங்கிருந்து வருஇறீர?”” என்றதைக் 
கேட்டு, புசோஹிதர் மூர்ச்சையாய்க் குப்புறவிழுக்தார். 

ஒரு கிமிஷத்கில் தெருக்கோடியிலிருந்து வடக்குநோக்கி 
இருவர் வந்துகொண்டிருந்தார்கள். அவர்களில் ஒருவர் காரா 
யணசாமி லீயர் என்பவர்: சென்னைக் கிறிஸ்தவ கலாசாலை 
பில் ஹைஸ்.டலில் இக்க்லிஷ் ஆரியர்: பி. ஏ. பட்டம் பெற் 
றவர். மற்றவர் கருஷ்ணையர் :என்பவா: பழைய யூ-ஸி- 

எஸ். பாரீஷையில் தேறி ௮க்கெளன்டன்ட் ஜெனால் ஆபிஸில் 
லம்பது ரூபா சம்பளமுள்ள ஒரு லேககர். இவர்கள் ஒரு 
ஸ்நேஹிதர் பிள்ளையின் கல்யாண ஸம்பந்தமான பாட்டுக் கச் 
சேரிக்குப் போயிருந்து திரும்பிவந்தனர். அவர்களில் காசா 
யணஸ்வாமி ஐயர், யமனை எதிரில் கண்டாலும் “நீ, புதிய 
யமனா, பழைய யபமனா?” என்று கேட்கத்தகுந்த வன்னெஞ்சு 
படைத்தவர். கீருஷ்ணையரோ, அர்க்காட்டில் உண்டை என்
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முல் அடுப்பங்கரையில் பதுங்குகன்றவர், இவர்கள் இரு 
வரும் எதிரில் வருகறவசைக் கண்டார்கள். வருகிறவர் 
ஸுப்பையர் ஜாடையாக இருக்கவே, கீருஷ்ணையா் நாரா 
பணஸ்வாமி ீயரைச் சோத்துக் கட்டிக்கொண்டார். அத 
னால் காசாயணர் சகரம் நடக்க முடியாமல் எதிரில் வருகிற 
வரை நின்று உற்றுப்பார்த்தார். எதிரில் வர்தவரும் உற்றுப் 

பார்த்து, “ஸார், எங்கே போய் வருகிறீர்கள்? கூடே வருகிற 
வர் கருஷ்ணையர் அல்லவா?” | 

அ/வவளவிலே கருஷ்ணேயர் கண்களைக் கெட்டியாக 
மூடிக்கொண்டார்: நாராயணரைப் பின்னும் கெட்டியாகப் 

பிடித்துக் கொண்டார். காராயணர் எதிரில் நின்றவரைத் 

தோளின்மீது கையால் தட்டிப்பார்த்தார்! சதையும் சரீரமு 
மாய் நெற்றியில் சந்தனப்பொட்டும் மேலே சரிகை வேஷ் 
டியும் கழே கம்பிவேஷ்டியும் காதில் முத்துக் கடுக்கனுமாய் 

இருட்டில் கருமை தெரியாமல் பல்லை வெளுக்கக் காட்டி நின் 
..ஐதைக் கண்டார். .ஒரு விநாடி.நேரம் யோசனைபண்ணி, சமா 
ளித்துக்கொண்டு, நாங்கள் ஒரு பாட்டுக்கச்சேரிக்குப் போய் 

வருகிறோம். சில நாளாக நீர் இல்லையே: எங்கேபோயிருக் 
தீர்? எப்பொழுது வந்தீர்” என்று கேட்டார். 

ஹாுப்பையர் இப்போதுதான் வந்தேன். நான் வெளி 
யில் போய் இருபது காள் ௮கறது. வர்த்தக கார்யமாய்ப் 
போயிருந்சேன்” என்றார். 

நாராயணஸ்வாமி ஐயர் “இப்போதுதான் வந்தேன் என் 
'இறீர். வீட்டைக் கடந்து வந்துவிட்டீசே. இந்த நேரத்தில் 
எங்கே போகிறீர்?” என்று கேட்டார். 

இவர்கள் பேசியிருந்தது க்ருஷ்ணையருக்கு ஒன்றும் 
தெரியாது. ௮வர் பிரமைபிடித்து காராயணரோடு ஓரே சரீர 
மாய் ஒட்டியிருக்தார். 

ஹுப்பையா.--நானும் காகஸ்வாமியும் பார்க்கில் வேடிக் 

கைபார்க்க புறப்பட்டுப் போனோம். வழியில் சாமசாமி செட்டி 
என்றை வா்த்தகனைக் கண்டேன். ௮ வன் சேலத்துக்குப் 
போய் இரு.நாறு டின் கெய் வாங்கிவரும்படி ௮வஸாமாகப் 
-பணங்கொடுத்தான். ஆத்தில் சங்கதி தெரிவிக்கும்படி. காகஸ்
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வாமியிடம் சொல்லிவிட்ட, உடனே செயிலேறிப் போய்விட் 
டேன். எங்கள் ஆத்திலு1ம் ௮ண்டையயலிலும் என்ன அஸக் 
தர்ப்பமோ தெரியவில்லை. ஆத்தில் மாமி மாதீரம் கூரல் 
கொடுத்தாள்; கதவைச் திறக்கவில்லை. அண்டையசலில் 
எந்த ஆத்திலே கதவைத் தட்டினாலும் எவரும் கதவைத் இறக் 
கவில்லை. நாகஸ்வாமியைத் தேடிக்கொண்டு போகிறேன்” 
என்ளூா. 

இதையெல்லாம் நிதானமாகக் சேட்ட சாராயணஸ்வாமி 

லயா, தம்முடைய அலோசனையில் பட்டது ஸரியென்று ows 
தோஷங்கொண்டு, ::நாகஸ்வாமி விட்டுக்குக் காலையில் போக 
லாம். வாரும்” என்று ஈகர்ந்தார். க்ருஷ்ணையரைத் கட்டிக் 

கொடுத்தும் ௮வர் கொஞ்சம் தெளிவடைக்தாசேயன்றி, அடி 
யோடு அவருடைய பயம் இன்னும் ஒழியவில்லை, 

வழியில் அப்போதுதான் புசோஹிதர் 8 மூர்ச்சைதெளிந்து 
எழுந்தார். மூவர் வருகறதைக் கண்டு அவருக்குக் கொஞ் 
சம் தைர்யம் வந்தது. ஸுப்பையரும் கூடவருகிற ஜாடை 
யைக் கண்டு எழுந்திருக்கமாட்டாமல் சும்மா இருந்தார. 

ஸுப்பையருக்குக் கொஞ்சம் இங்கிலிஷ் தெரியுமாகையால், 
அவர் இங்கலிஷில் காராயணஸ்வாமி யரிடம் புரோஹிதர் 
தன்னைக்கண்டு பயந்திருப்பதைத் தெரிவித்கார். 

நாராயணஸ்வாமி Cur ௮ர்த மாமத்தைத் நெரிந்து 
கொண்டு, ஸுப்பையரைப் பின்னால் நிறுத்தி, ஏன் ஸ்வாமி; 
அல்பஸங்கைக்குப் போயிருக்கிறீரோ? அடுத்த ஆத்தில் வாச. 

லில் உளள குழாயில் ஜலஸ்பர்சம் பண்ணிக்கொண்டு வாருமே. 

எல்லாரும் Hemp) போகலாம்” என்ஞுர். 

புசோஹிதர் காசாயணஸ்வாமி Buse? இரும் இதோ 
வருகிறேன்” என்று குழாயிடம் போய்க் கைகால். அலம்பிக் 
கொண்டு, கொஞ்சம் பயந்தெளிந்து, எப்படியாவது நாராயண 

ஸ்வாமி வீயரூடைய துணையால் வீடுபோய்ச் சேோ£லாமென்று 

ஓரடி. முன்னாகவே போனார், | 

GTavevranruy tb நான்காவது விட்டுத் திண்ணையிலே உட் 

காரவைத்து, “சத்றிரும் நானும் அல்பஸங்கைக்குப் போக 

வேண்டும்” என்று சொல்லி நாராயணர் அ௮ப்பாசாஸ்த்ரி விட்
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டுக்குப் போனார். அந்தக் குறிப்பை ஸுப்பையர் தெரிந்து 
கொண்டார், 'புரோஹி தீரும் க்ருஷ்ணையரும் கண்ணைமூடிக் 
கொண்டு இண்ணையில் சாய்ந்தார்கள். அப்பாசாஸ்த்ரி Big 
சிமிஷத்துக்கு முன்னே வந்து கதவை ௮திக ப்ரயாசத்தோடு 
றக்கும்படி. செய்து, நடத்த oni Sonus கேட்டு துக்கம 

டைந்து இண்ணையில் உட்கார்ந்தார். அவர் மனைவியும் சம் 
பந்தியும் ௮வரை உள்ளே வர்துவிடும்படி. உள்ளிருந்தபடியே 

நிர்ப்பந்தம்பண்ணியிருந்தார்கள். 

BV crue sw ard Bust குறட்டின்மேல் ஏறுவதைக் கண்ுி, 

இன்னாசென்று கேட்டறிந்து, “நீர் இக்த நேரம் இங்கே வந்த 
௮/வஸரம் என்ன?” என்று கேட்டா. 

நாரராயணர் சாஸ்த்ரிகளே! ஒரு கல்ல செய்தி கொண்டு 

வந்திருக்கிறேன். உங்கள் குமாரன் வெளியூருக்குப் போயி 
ருந்தார். காகஸ்வாமியிடத்தில் சொல்லியலுப்பிய செய்தி 
நமக்குத் தெரியாமல் போய்விட்டது. பயப்படாமல் இரும். 
இதோ ௮வரை அ௮ழைத்துவருகிறேன்”' என்றெழுக்து போனார். 
அதைக் கேட்டிருக்க ஸ்த்ரீகள் அதிசயமாக எட்டிப் பார்த் 
இருந்தார்கள், 

அப்பாசாஸ்தரி நாராயணஸ்வாமி மயரைப் பின்தொடாக் 
அபோனார். இவர்களைக் கண்டு ஸுப்பையர் அப்பா, எங்கே 

போயிருந்தீர்? கதவைத் தட்டினேன் தட்டினேன். எவரும் 
கதவைத் இறக்கவில்லை. அம்மா எங்கே? காமு எங்கே? மாமி 
ஒரு குரல் கொடுத்து அப்புறம் பேசாமல் கதவு இறவாமல் 
இருந்துவிட்டார்கள்'' எனஞூர். 

அப்பாசாஸ்த்ரி, “ஸுப்பு” என்று தழுவிக்கொண்மி, 

“என்ன கார்யம் செய்தாய்? போனவன் ஒரு ஸ்ரீமுகம் எழுதக் 
கூடாதா? காமுவைப் பார்த்து எப்படி ஸஹிப்பாய்?”' என்று 
விட்டுக்காகத் திரும்பினார். குப்பா சாஸ்த்ரியும் க்ருஷ்ணேய 
ரும் பயங்காமான சனவுகண்டு விழித்தவர்கள்போல் எழுந்து 
பின்னாலே வந்தார்கள். தாய் ஒருபக்கமும் மனைவி ஒரு பக்க 
முமாக ஓடி.வரது, ஸுப்பையசைத் தழுவிக்கொண்டு முகமெல் 

லாம் முத்தங்கொடுத்தார்கள். மாமியார் மனமடங்காத மக 
ழ்ச்சி அடைந்தாள். அதுவரையில் காய்ச்சல் கண்டவர் 

போல் ஓய்ச்இிருந்த கருஷ்ணையர், காமாக்ஷி மொட்டந்தலை
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யோடு புருஷனைச் தழுவி முத்தமிருவதைக் கண்டு உளளுக் 
குள்ளே நகைத்துக்கொண்டார். குப்பாசாஸ்த்ரி இடுப்பி 
லிருந்த தக்ஷிணை ரூபா இருக்கறதா என்று தடவிப்பாரத்து, 
பொடிடப்பியை எடுத்து ஒரு சிட்டிகைப் பொடியைப் போட் 
டுக்கொண்டு, (அம்மா காமு, நீ தீர்க்க ஸ-மங்கலியாய் இருக்க 
வேண்டும்” என்று ஆசீர்வதித்தார். 

கொஞ்சகேோத்தில் இந்த ஸங்கதி தெரிந்து தெருவிலுள்ள 
வர்களெல்லாம் திரள் இசளாக வந்து ஸுப்பையரைக் கண்டு 
ஸந்தோஷப்பட்டார்கள். இதற்குள் ஸுப்பையருடைய மாமி 
பார், காமாகஷியம்மாளுக்கு எல்லா பூவணங்களையும் அணிந்து 

நெற்றியில் குங்குமம் இட்டாள். 

பாறுநாள் காலையில் அ௮ப்பாசாஸ்த்ரி பர்துஜனங்களையும் 

இஷ்டமித்ரர்களையும் அழைத்துவந்து விருந்திட்டார். கிறு 
பிள்ளைகளெல்லாம் காமாகதியம்மாளைப்பார்த்து, *இருப்பதிக் 
குப் போய் முடிகொடுத்து வந்தாயா” என்று பரிஹாலம் செய் 
தனர். ஸாுப்பையர் அடிக்கடி கோபாலையரிடம் போய் அறு 
தல் சொல்லித் தேற்றி வருவார்.
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பெங்களுரில் ராமசாமி முதலியார் என்பவர் ஒருவா 
வாத்தகம் செய்துகொண்டி ருந்தார், அவருக்கு மாணிக்கம் 
மாகதவல்லி என்றிரண்டு பெண்பிள்ளைகளும், கிருஷ்ணன் 
கோவிந்தன் என்றிரண்டு ஆண்பிள்ளைகளும் உண்டு, மரகத 
வல்லி நால்வரிலும் இளையவள்); நான்கு வய தானவள். 

ஆண்பிள்ளைகள் இருவரும், சென்னையில் தங்கள். 
யம்மாளுடைய வீட்டில் இருந்துகொண்டு, ஒரு பாடசாலையில் 
படி.த்துவந்தார்கள். ஒருமுறை அவர்களுக்கு ஒருவாரம் விடு 
முறை கிடைத்தது. இடைக்கவே, பெங்களூரில் தங்கள் தாய் 
தர்தையரைப்பார்க்கும்பொருட்டுப் புசைவண்டியேறிச் சென் 
rear. 

அன்னையும் பிதாவும் அவர்களைக் கண்டவளவில், ௮இக 
பரிவுடனே ௮ன்னம் படைத்து, சென்னையில் அத்தையம். 
மாள முதலானவர்களுடைய ஸுக யோகக்ூமங்களை விசா 
ரித்தறிஈது மிகவும் ஸந்தோஷ_மடைரந்தார்கள். சிறுவர்களும் 
௮ண்டையபல் விட்டுப் பிள்ளகளுடனே வேடிக்கையாக 
விசையாடிக்கொண்டிருந்தார்கள். இப்படி. ஆறுநாள்கள் கழிக் 
தின, 

அஆருவது காள் சாயாகையில் இவர்களைப் பாரத்து, 
ராமசாமி முதலியார், “*கிருஷ்ணா, கோவிந்தா, நாளைப்பகல் 
பன்னிசண்டு மணி வண்டிக்கு நீங்கள் தயாராக இருச்கவேண் 
டும். இங்கட்டுழமை நீங்கள் பாடசாலைக்குப் போகவேண் 
டுமல்லவா? நினைவிருக்கட்டும்” என்று சொன்னார், 

உடனே மூத்தவனாகய கிருஷ்ணன், அமாம்” என்று 
சொல்லிக் கதவை ஓஞ்சரித்துக்கொண்டு உள்ளேபோய்,. 

“இதென்னடா இழவு” என்றான்
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கோவிந்தன்..--நாவைக்குதி திருவேங்கடம் காசாயணசாமி 
என்பவர்களோடு பந்தாடலாபென்று நினைத்திருந்தோமே, 
லீமயா, பழுத்துப்போச்சே. 

கிருஷ்ணன். --௮டெ தம்பி, எல்லாரும் ஸரியாகக் கணக் 

குப் பார் BHI பிள்ளைகளைப் பள்ளிக்கூடம் அனுப்பிவிடுகிரர் 
களா? நம்முடைய வீட்டில்தான் பெரிய தொல்லை, 

கோலிந்தன்.-- என்ன அண்ணா? நாளையோரடு நமக்கு விடு 

முறை ஸரியாய்ப் போறெகே. நாளை) பன்னிரண்மெணி 
வண்டிக்குப் போகவேண்டுமென்று நாயனா சொல்லிக்கொண்டு 

தானே இருந்தார். உனக்கு நினைவில்லையா? 

கிருஷ்ணன்..-- அமாம். அனாலென்ன? இன்னும் இரண்டு 

மூன்று நாளைக்கு இங்கேதானே இருக்கச்சொன்னால் ஆகாதோ, 
முழுப் போச்சுதோ? 

கோவிகந்தன்.--இன்னும் இரண்கொள் இங்கிருக்கும்படி 
கேட்பதனால் என்ன (ிரயோசனம்? எப்படியானாலும் காம் 
போகவேண்டியவர்களதானே. சற்று முன்னதாகவே போய் 

விடலாமே. 

கிருஷ்ணன்.--போடாபோ (என்று சொல்லிக்கொண்டே 

சுவைப் படிய மூடிவிட்டு ரகஸ்யமாய்) ௮டே மாம் இன்னொ 
காள் இங்கே (பிருக்க உபாயம் ஒன்று பண்ணப்போடுநேன். 

கோவிந்தன். ...சூதோ சொல்லு பாரக்கலாம். 

கிருஷ்ணன். --பதினொன்றடித்த கொஞ்ச நேரத்துக்கெல் 

லாம் கம்மென்று மெதுவாய்ப் போய்க் கடி. பாரத்தை நிறுத்தி 

விடிகிறேன். அப்புறம் நேரமாய்விட்டால் (யோ. மணி 
தெரியாமல்போச்சே' என்று சொன்னால், தகப்பனார் கம்மை 

என்ன Oru Cure apr? 

கோவிந்தன். அமாம் அண்ணா, ௮ அது மெய்யாகுமா? 

கிருஷ்ணன்.--ஏன் ஆகாது? கடி.யாரம் போகாவிட்டால் 
பன்னிரண்டு அடிக்கிற வேளை ஈமக்கு எப்படித் தெரியும்? 

கோவிந்தன்.--௮கன் பேரென்ன? அதுமாத்திரம் பொய் 
யாகாதோ? பெருமோசமா யிருக்கிறதே. கடியாசத்தின் சோ 
லிக்குப் போவது ஸரி.பல்ல.
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- கிருஷ்ணன்--போடா முட்டாள். வேறென்ன செய்கிற 
தாம். கூழுக்கும் ஆசை மீசைக்கும் அசையா? நிற்கவும் 
ஆசை) PODS செயயக்கூடாதென்முல், காரியம் எப்படியா 

கும்? கடியாரத் ரில் ஆடுகிற குண்டை அசையாமல் ஒருகாழி 
இண்கொழி சத்திவைத்தால், ஆருக்கென்ன ஈஷ்டம்? கடி. 
பாரதீதுக்குத்தான் என்ன சேதம்? நீ ௮வவளவு யோக்கியனா 
னால் பேசாமல் இரு. செய்யவேண்டியதை கான் பார்த்துக் 
கொள்ளுகிறேன். எப்படியும் உனக்கு லாபர்கானே. 

கோவிந்தன் தன்னால் கூடியமட்டும் சொல்லியும் இருஸ் 
ணன் அவன் சொல்லைக் கேட்கவில்லை. இப்படிப் பேடுக் 

கொண்டே இருவரும் உறங்டிவிட்டார்கள். 

அன்று அர்த்கராத்திரியில் மரசுதவல்லிக்குச் காய்ச்சல் 

கண்டது. உடனே வைத்பசை வரவழைதீதப் பார்த்தபோது, 

அவர் “இது பிரமாதமான ஜன்னி. ஆயினும் பெரிதல்ல. 
இநத மருர்தை ௮திக ஜாகாதையாக இரண்டுமணிக் கொரு 
முறை ஒவ்வொரு சிட்டிகை ப்ரமாணமாகக் கொடுத்து வாரு 

Bu. அஏதாகலும் அபாயமான குறிகள் கண்டால் ஓசாளை 
௮னுப்புங்கள். நாளைப் பகல் பன்னி.ண்டு மணி வரையி 

அம் விட்டில் இருப்பேன். - பயப்படவேண்டாம்” என்று 

சொல்லிப் பத்.ப பரிகாரங்களையும் தெரிவித்துப்போனார். 

காலையில் தாங்கி யெழுக்ததும், விட்டிலுள்ள பாவரும் 
துக்கமாக இருக்கக் கண்ட கிருஷ்ணனும் கோவிந்தனும், 

தங்கள் தங்கை ஜன்னி கண்டு தவிக்கிறாள் என்றறிந்து, ௮இக 
வருத்தப்பட்டார்கள். ஒன்டதுமணிக்கு அ௮வாகளுடைய 

தாயார் சற்று நிம்மதியாக இருக்கவே, இந்த.ர் சிறுவர்கள் 
புழைக்கடைத் தோட்டதரில் போய் விளையாடிக்கொண்டிருக் 
தனர். தாயார் குழர்தையின் பக்கத்திலிருந்து இமை கொட் 

டாமல் பார்த்துக்கொண்டி.ருந்தார. 

சற்று நோம் கழிந்த பிறகு முதலியார் பிள்சோகளைச் கூவி, 
“தயாராக இருக்கிறீர்களா?” என்று கேட்டார், 

உடனே இருஷ்ணன், :*இல்லை காயனா. இனனும் மணி 
யாகவில்லையே. இப்போதுதான் கடியாரத்தைப் பார்த்தேன்: 
பதினொன்றேகால் ஆயிற்று” என்று சொன்னான்.
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மேதலியார், அனால் இன்னும் கொஞ்சநேரம் விளையாடி. 
யிருங்கள், பதீசம், மணியை மறக்கப் போகிறீர்கள்” என்றார்... 

என்று சொல்லிக் கொஞ்சதாரம் போனவுடனே, இருஷ் 

ணன், :அ௮ந்தமட்டில் தப்பித்துக்கொண்டோம்' என்றான். 

கோலவிந்தன்.--எனக்குத் திக்கு இக்சென் றிருக்கிறது. 
கைகடியாசத்தை எடுத்துப் பார்த்திருந்கால் உண்மை வெளி 
யாயிருக்குமே. 

கிருஷ்ணன்.--௮டபோடா பயங்கொள்ளி, பனங்காட்டு 
நரி சலசலப்புக் கஞ்சுமா. கைகடியாரத்தைப் பார்த்தால் 
தான் என்ன? பெரிய கடியாரம் நின்றுபோய் விட்டதென்று 
கானே நினைத்துக்கொள்வார். எப்படியும் இநநோம் பன்னி 
ரண்டுமணி ஆகியிருக்கும். இணிமேல் வண்டி வண்டிதான். 

இவர்கள் இப்படியிருக்கையில், மரக;வல்லியின் பக்கத் 
இல் இருந்த தாயார் மாணிக்கத்தை ௮ங்கே உட்காரவைதீதுத் 
தமது புருஷனிடம் ஓடிவந்து, “குழந்தைக்கு ஸ்வாளம் 

குறைந்து வருகிறது. கை நெருப்புப் பறக்கிறது. உடனே 
வைத்தியருக்கு அளனுப்புங்கள்” என்று சொன்னார். உடனே 
வீட்டு வேலைக்காரியை வைத்தியரிடம் அனுப்பினார்கள். 
உடனே கோவிந்தனை அழைத்துக்கொண்டுவந்து, கிருஷ்ணன், 
ஈநாயனா, எங்களுக்குப் புறப்பட மணி .இயிந்மு?” என்று 

கேட்டான். ப 

அவர், இக்கேம் மணி ஆயிருக்கும்” என்று சொல்லிக் 
கொண்டே, தமது மடியிலிருந்த கைஈடியாரத்தை எடுத்துப்: 
பார்த்து, “அடடா, இர்நேரம் வண்டி போயிருக்கும், பன் 
னிரண்டரை ஆப்விட்டதே” என்று சொன்னார். 

அப்போது ௮ வர் பெண்டாட்டி “உங்களுடைய கைகடி. 

யாரம் சக்கரம் போகிறதோ? பெரிய கடியாரம் இன்னும் பன் 
னிரண்டு அடிக்கவில்லையே” என்று சொல்ல, கிருஷ்ணனும். 
அமாம், இன்னும் பன்னிசண்டு அடிக்கவில்லை” என்று 
சொன்னான். அப்பால் போய்ப் பெரிய கடி.யாரத்தைப் பார்க்க, 
அது நின்றிருப்பது தெரியவந்தது. 

அதுகேட்ட முதலியார், “$யையோ. ஒரு முக்யமான 
வேலையாகப் பன்னிரண்மெணி வண்டிக்கு ஒருவரைப்
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போய்க் கண்டுபேச உத்தேடத்திருந்தேன்; என்ன செய்வேன்'' 
என்று வருத்தப்பட்டார். 

தீாரயானவள் *-8யைசயா! வைத்யர் இந்நேரம் வெளியில் 
போயிருப்பாரே. அடியம்மா, மரகதவல்லி! குழந்தாய்! என்ன 
செய்வேன்” என்று கையை முறித்துக்கொண்டு குழக்தையி 
டம் ஓடினாள். 

அதுகண்ட கிருஷ்ணன், “அம்மா, பயப்படாதே. நான் 
ஓரே ஒட்டமாக ஓடி வைத்யரை இட்டுக்கொண்டு வருகிறேன்" 

எனறு ஒடினான. கோவிந்தனும் ௮வன் பின்னே ஒடினான. 

இருவரும் ஒசே மூச்சாக ஓடி, வைத்யா வீட்டுக் கசவைத் 

தட்டி “வைத்யர் இருக்கிறாரா?” என்று கேட்டார்கள். உள் 
ளேயிருர்த வைத்யருடைய மனைவி, “பன்னிரண்டேகால் 
மணிக்குப் புமப்பட்டு வெளியில் வழக்கம்போல் போய்விட் 

டார்” என்று சொன்னார். 

இருஷ்ணன், அவர் யாருடைய வீட்டுக்குப் போயிருக் 
இருர் தெரியுமா அம்மா?” என்று கேட்டான். 

அப்போது ஒரு சிறு பெண்ணோடு பேசிக்கொண்டிருந்த 
வைதயருடைய மனைவி, “முதலில் இன்னார் விட்டுக்குப் போயி 

ருப்பார என்பது ஸரியாய்த் தெரியாது. இப்புடி வந்து சற்று 

கோம் இருப்பாயானால் எனக்குத் தெரிந்சமட்டில் சொல்லுகி 

றேன்” என்மனார். 

இதைக் கேட்டதும் உ௫ர்ச்சுற்றின்மேல் உலக்கை விழுக் 

ததுபோல் றிது நேரங் காத்திருந்தனர். அப்பொழுது மேலே 

சொன்ன று பெண்ணானவள் தங்கள் விட்டின் ௮ண்டை 

யில் வ௫க்கும் ஒர் ஏழைக் கைம்பெண்ணின் மகளென்று 

௮றிந்தனா. 

ந்தப் பெண், வைத்யா பெண்டாட்டியைப் பார்த்து, 

அனால் அந்த வேலை எனக்குக் கிடைக்கும் என்கிற எண் 

ணம் இல்லையா? அம்மணீ”” என்றாள். 

வைத்யா பெண்டாட்டி, (8ீயோ பாவம், உன்னைப் பார்த் 

தால் பரிதாபமாக இருக்றெது. என்ன செய்வேன்? நீ சொன் 

னதுபோல் ஸரியாகப் பன்னிரண்டு மணிக்கு வந்திருந்தால், 

0
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௮ந்த வேலை உனக்கே கிடைத்திருக்கும். உனக்காக வெகு 
தூரம் பரிவாகப் பேசினேன். பன்னிரண்டேகால் வரையி 

௮௪ கூடப்பார்த்தோம். அப்படிக் காத்திருக்கும்போது இன் 
னொரு பெண் வந்தாள். அவளைப் பேசி அந்த வேலையில் 
வைத்துவிட்டோம். சொன்னது சொன்னபடியே வுந்தந்த' 
வேக£க்கு அந்தந்த வேலையைச் செய்யாதவர்கள் எனக்கு 
ஸரிப்படெெதில்லை. நீ அந்த வேளைக்கு sor cred?” 
என்றார். | 

அதப் பெண் “அம்மா, நான முன்னதாகவே வக்தேன. 
வரும்போது சாமசாமி முதலியார் விட்டில் மணி என்ன 
வென்று கேட்டேன். அங்கிருந்த அள் கடியாரம் பார்த்து 

:பதினொன்றேகால் ஆயிற்று என்று சொன்னான். அதன் 
மேல், நான் ஸரியான வேளைக்குப் போகலாமென்று, முன் 

னும் பின்னுமாகக் கொஞ்சநோம் உலாவிக்கொண்டிருந்து வர் 

தேன். யோ ௮ரைமணி நோத்துக்குமேல் ஆய்விட்டதென் 
றும், இடைக்கலான வேலை அதனால் கிடைக்காமற்போயிற்றே 
என்றும், என் மனம் துடிக்கின்றது. 88யோ! என்னுடைய 
தாய் இதைச் கேட்டால் கனவருத்தம் ௮டைவாளே, என்ன 
செய்வேன்” என்று சோகித்தாள். 

வைத்யர் பெண்டாட்டி, இது உன்னால் வந்த தப்பித 
மும் அல்ல. நல்லத, அந்தப் பிள்ளைகள் காத்துக்கொண் 
டி.ருக்கிறார்கள்”” என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டு வரும்போது, 

இருஷ்ணன், யோ. கோவிக்தா, உன் பேச்சைக் கேளாமற் 
போனேனே. கான் செய்த சூதினால் எத்தனை துன்பங்கள் 
உண்டாகின்றன பார். இத்தனை கார்யங்களும் இக்கப் பன்னி 
சண்டு மணிக்கென்தே ஏற்பட்டிருக்குமா!” என்று சொல்லிக் 
கொண்டிருந்தான். ப 

வைத்யருடை மனைவி, மூவர் கால்வருடைய போர்க 
are சொல்லி, அவர்களுடைய விகெளுக்குப் போய் வைதீய 

சைக் கண்டுபிடிக்கும்படி ௮டையாளக்குறிப்புகளைச் சொல்லி 
யனுப்பினார். ஸகோத : ரிருவரும் ஆலஸ்யம் பண்ணாமல் ௮ 
கங்கே அலைந்து திரிந்து ௮லுப்பும்று, ௮திவேகத்துடன் விட்டு 
முகமாய் வருகிற வைத்யசைக் கண்டு வண்டியை நிறுத்தி, ஸங் 
கதியைச் சொல்லி, வைத்யரசை இட்டுக்கொண்டுபோனார்கள்.
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வைத்யரும் குழந்தையை நாடிபிடித்துப் பார்த்து வெளி 
யில் வந்து, 8 யோ பாவம்.” சிறு குழந்தை, மிஞ்சிப்போய் 

விட்டது. இனி மனுஷப்ரயத்தனத்தால் ஆவது ஒன்றும் 
இல்லை. கெட்ட குறிகள் தொடங்கிவிட்டன, நோய்க்கு 
மருந்து; விதிக்கு மருந்தேது” என்று சொல்லிப் போய்விட் 
டார். 

அன்றிரவெல்லாம் அருஷ்ணனுக்கு உறக்கமே இல்லை. 
அவனுடைய எண்ணம் ஸித்தியாயிற்று. இரண்டொருநாள் 
பள்ளிக்கூடம் போகத் தடை உண்டாயிற்று. மெய்தான். 

௮;தனால் உண்டான ஈஷ்டம் எவவளவு. கடியாரம் டிக் டிக் 
என்றடிக்கும் பிரதிசப்தமும் ௮வனுடைய இருதயத்தைத் 
துடிக்கச் செய்தது. அதைப் பொறுக்கமாட்டாமல் கதவைத் 
திறந்துகொண்டுபோய், மரகதவல்லி படுத்திருந்த ௮றையின் 

- வெளியில் ஒரு தூணின்மேல் சார்ந்துகொண்டு, ௮வ்வறையின் 

கதவினுடைப தீவாசங்களில் தெரியும் விளக்கொளியைப் பாரத் 
அக்கொண்டிருந்தான். 

அவனைப் பழிக்கிென்றதாய்த் தோன்றும் கடியாசந்தவிர, 
௮ந்த வீட்டில் வேறொன்றின் சப்தமும் அவனுக்குக் கேட்க 

வில்லை. அதன் சப்தமானது, ஸர்வேசுவரன்தவிர வேறெவ 
ருடைய கண்ணோக்கமும் செல்லாத ஸமயத்தில், தான் அந்தக் 
கடியாரத்தின் குண்டை நிறுத்தின செய்தியை அர்தக்் கடியாசம் 
எல்லாரும் ௮றிய உரக்கச் சொல்வதுபோல் தோன்றிற்று, 
இப்படித் தன் தகப்பனை மோசம்பண்ணத் தலைப்பட்டு இத் 
தனைபேர்க்கு இத்தனை இடைஞ்சல்களை உண்டாக்கினான். 

| இந்த அறையில் எல்லாரும் நிசப்தமாயிருக்கிருர்களே. 
ஒருவேளை குழகர்தை தூங்குகறதோ” என்று பாவில் குழல் 
போல மனந்தடுமாறி, a6 ௮றையின் கதவைப் பார்த்த 
வண்ணமாக நின்றுகொண்டிருர்தான். மணியும் அடித்து 
அடங்கிவிட்டது. ஒரு சப்தமும் இல்லை; எங்கும் சில்லென் 
றிருந்தது. கொஞ்சகோத்தில் கதவைத் திறந்துகொண்டு தகப் 
பனார் வெளியில்வந்தார். 

உடனே இருஷ்ணன், மெல்லென எதிரில் சென்று, 
*நாபனா! தங்கைக்கு உடம்பு எப்படி யிருக்கறது?” என்று
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கேட்டான். தகப்பனார் “உடம்பு ஸரியாயிருக்கிறது. அவள் 
இங்கில்லை. ஸரியாய்ப் பன்னிரண்டு மணிக்குப் பரலோக 
ப்சாப்தியானாள்” என்று சொன்னார். 

இருஷ்ணன். ஒரு கூணநோம் நிதானித்தான. “யோ; 
நாயனா' யோ, நானே அவளுக்குச் சத்ராதியாக இருக்தேன்; 
நானே அவளைக் கொன்றேன்” என்று விம்மியழுது, நடந்த 
யாவற்றையும் சொல்லினான். \ 

அவனுடைய துக்கம் பார்க்கப் பார்க்கப் பரிதாபமாக 
இருந்தது. தங்களாலானமட்டும், பெற்றோர் இருவரும் ௮வ 
னைத் தேற்றினார்கள். அந்தச் துக்கம் அவனுக்குக் கொஞ்சத் 
இல் தெளியவில்லை. 

பன்னிரண்டு அடிக்கிறதைக் கேட்கும்போதெல்லாம் ௮வ 
னுக்கு பக்கென்று வயிறு பற்றி யெரியும். 

ன் ve



  

சென்னையில் ஜெனால் ஹாஸ்பிடலிலிருந்து வண்ணாப் 

பேட்டைக்குப் போகும் தங்கசாலை வீதியும் சகடற்கரையி 
லிருந்து ஆனைகெவுளனிக்குப் போகும் கொத்தவால்சாவடி வீ 'த 

யும் கலக்கற நாற்சந்தியில் உள்ள அடிபட்ட பிள்ளையார் 
கோயிலுக்குக் இழக்கே கால் பர்சலாங்க் தூரத்தில் ஒரு சிறிய 
சந்து உண்டு. அந்தச் சந்து கோழுட்டி வர்த்தகர்கள் வ௫ப் 
பது. சந்தின் மண்டை வாடையில் வடகோடி விடு ஒன் 

றுண்டு: அனு ரங்கையசெட்டியார் என்னும் ஜவளிவர்த்தக 
ருடைய பிதுரார்ஜிதம். விட்டின் வாயில் வடக்கு நோக்கி 
யது. அந்த மாடிவிட்டின் படிக்கட்டு, தெருரடையை யடுத்த 
சாக்காரில் தேக்கமாத்தால் அமைத்திருக்கும். மேன்மாடியில் 

இருப௫கடி ரீளமுள்ள ஒருகூடமும் கூடத்தின் வடக்கிலும் 
தெற்கிலும் பன்னிரண்டடி நீளமுள்ள ஒவ்வோரறையும் 
உண்டு. ஈழ்க்கட்டின் மேல்புறத்தில் முன்பக்கம் புருவாதி 

விசாலமாகவும் சுத்தமாகவும் இருக்கும். அதற்கப்பால் Oars 
ரடுப்புள்ள ஒரு ஸ்காக ௮றையும், கடைசியில் சமையலறை 
பூம் இருக்கும். சமையலறையின் இழக்கில் உள்ளது உக்கரொ 
ணவறை, முன்னறை செட்டியாருடைய வரவு செலவு கணக் 
குகள் எழுதும் ஆபிஸ். முன்னறைக்கும் உகூரொணத்துக் 
கும் இடையில் உள்ள கூடம் இருவாராதனத்துக்கு உரிய 
இடம்; தீதியாராதனத்துக்கு உரிய இடமும் அதுவே. அது 

எப்போதும் திரையிட்டிருக்கும், 

ரங்கைய செட்டியாருடைய கணக்குகளெல்லாம் தெலுங் 
கு லியியில் எழுதியிருக்கும். அவருடைய: கணக்கப்பிள்ளை
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கள் இங்க்லீஷில் வர்த்தகத்துக்குரிய தில வார்த்தைகளை 
௮றிர்து கொள்வகான ௮வவளவு பயிற்சியே உள்ளவர்கள, 
செட்டியார் யாதொரு பரீஷையிலும் தேழமுதவராயிலும், விவ 

காரங்க கடத்து வதற்கு வேண்டிய Hora Pasa usp 
சியும், எடுத்த புத்தகத்தைப் படித்தறியக்கூடிய தெலுங்கு 
விற்புத்தியம், பசகவத்காலக்ூபங் கேட்டறிதற்குரிய தமிழ்ப் 
பழக்கமும் உள்ளவர். யாரிடத்திலும் இனியவார்த்தை பேசு 
வதின்றி எப்படிப்பட்ட ஸர்தர்ப்பத்திலும் கரணகூரமான 
வார்த்தையைப் பேசுவது ௮வரிடம் கடையாது. ௮வருடைய 
தாக்குகயமே ௮வருடைய வர்தீதகஸித்திக்கு முக்யகாரணம். 
கொஞ்சலாபம் இடைத்கதாலும் போ.தமென்றிருப்பவ ராகை 
யால், “வயாபாரம் த்ரோஹூந்தனம்” என்கிற மூதுரை ௮வ 

ருக்கடுக்கா௫ு. ஏழைகளிடத்தில் இரக்கமும் பொதுஜன 

நன்மையில் நாட்டமும் பெற்றிருந்ததோடு ௮வர் பகவத்கைங் 
கர்யங்களையும் பாகவத கைங்கர்யங்களையும் இயன்றமட்டில் 
லோபமின்றிச் செய்து வருபவர். இத்தனையோடு ஸ்நேஹத் 
அக்கும் ௮வர் பாதரமானவரே. 

ஒருகாள் ௮வர் வெளி வேலைகளைப் பார்த்துக் கொண்டு 
திரும்பி ஸூர்யாஸ்சமன காலத்தில் கோச் விட்டிறங்க, மேல் 

மாடியில் முன்னறையில் உடுப்புக் களைந்து, கூடத்தில் வைத் 
திருக்க செம்புஜலங் கொண்டு முகம் கைகால்களைக் கழுவி ஈர 
ததை ஒற்றியெடுத்துவிட்டு, மடி தரித்து நாற்காலியில் உட் 
கார்ந்தார்.. உடனே அவருடைய பிள்ளை கொண்டுவந்த 
டீயைப் பருனொர். அவ்வளவிலே பெரிய கணக்கப்பிள்ளை 
முனிஸிபல் ஆபிஸிலிருந்து வந்த ஒரு கடிதத்தைக் கொண்டு 
வந்து அடுத்த மேஜையின்மேல் வைத்து, அன்றளவில் வேறு 
தபால் ஒன்றும் வரவில்லையென்று சொல்லிக்கொண்டே கீழ்க் 
கட்டில் ஆபீஸுக்குப் போய்விட்டார். 

முனிளிபல் ஆபிஸிலிருக்துவந்த கடிதத்தைப் பிரித்துப் 
பார்த்தார். இரண்டாமுறை மூன்றாமுறையும் அக்கடி தத்தை 

நிதானமாகப் படித்துப் பார்த்தார். கூடத்தில் உலாவினா: 
சரக்காரில் உலாவினார். சற்றுநோம் நாற்காலியில் இருந்தார். 

மீண்டும் எழுந்து உலாவினார். பல விதத்தில் சிந்தித்தார். ஒரு 
முடிவுக்கும் வாக்கூடாமல் சாய்வு நாற்காலியில் சாய்ந்து எண்
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ணமிட்டிருக்தார். பெரிய கடியாரம் டங் டங் என்று ஏழுமணி 

௮:உத்தது. எவரோ காலில் பாதாகை்ஷயோடு படிக்கட்டின் 
மீது ஏறிவருகற ௮சவம் கேட்டது. யோர் அது” என்று 

செட்டியார் கேட்டார். (ஏன் செட்டியாரே” என்று ஒருவர் 

வந்தார். வந்தவரை உபசரித்து நாற்காலியில் உட்காரச் 
சொல்லி, பெரிய கணக்கப்பிள்ளையை அழைத்து, “நேற்று 

நம்முடைய சரக்கறைக்கு வந்த சிட்டி பேல்கள் IPMS 
முதலியாருக்கு ப்ரத்யேகமாகச் சோவேண்டியகைச் சேர்த் 
துவி” என்றவுடனே, கணக்கப்பிள்ளை சனது கோட்டின் உள் 
பையில் வைத்திருந்த நோட்டின் கற்றையில் இரண்டு பத்து 
ரூபா கோட்டும் ஐர் லீந்துளூபா கோட்டும் எடுத்துக் கொடுத்து 
ஓரணாகலை யொட்டிய ஒரு ரசீது பாரத்ில் தொகையைக் 

குறித்துக் கையெழுத்து வாங்கிக்கொண்டு போய்விட்டார். 
அந்தத் தொகையை வந்த முதலியார் தாளிட்டு முடியும் உள் 
ளசைச் சொக்காயின் பையில் போட்டுப் பையை ஸந்தடி பண் 
enue தோவத்தியின் உள்ளே செருக பத்சப்படுத்திக் 
கொண்ட பிறகு, செட்டியாரைப் பார்த்து என்ன செய்தி? 

இயற்கையாக உள்ள முகமலர்ச்சி இன்று உங்களிடம் தோன்ற 
வில்லை: மனத்தில் ஏதோ சிந்தாகுலம் உற்றிருப்பதாக உங் 
கள் முகம் குறித்துக் காட்டுகின்றது. ஊரிலிருந்து ஏதாவது 

கடிதம் வந்சதோ? விட்டில் எல்லாரும் ஸெளஃயமாக இருக் 
இருர்களே” என்று கேட்ட அளவில், செட்டியார் வேறு விசே 

ஷம் இல்லை” என்று சொல்லி, முனிஸிபல் ஆபீஸ் கடிதத்தை 
எடுத்துக் கொடுத்தார். முதலியார் தத்தித் தொத்து அந்தக்கடி 
தத்தில் கண்டுள்ள முக்ய ஸங்கதியை இன்னதென்று ஒரு 
வாறு தெரிந்து கொண்டு ௮தை முன்போல் மேஜையின்மேல் 
வைத்துவிட்டு, கால தவணை நிரம்ப இருக்கறெது. நீங்கள் 
லவலேசமும் அதைர்யம் அடையவேண்டா. இசண்டு மூன்று 
நாளில் இதற்குப் பரிகாரம் தேடலாம்: ஸந்தோஷமாய் இருங் 
கள”. என்று சொல்லி எழுந்தார். செட்டியார் “என்மன 

நோய்க்கு மருந்தாயப் பகவானே உங்களை என்னிடம் அனுப் 

பினாரோ! செய்வது இன்னதென்று தோன்ருமல் நிர்ஜீவனாய் 
விட்டேன். உங்கள் வார்த்தை எனக்குக் குற்றுயிரைத்தர்தது, 

இனி உங்களை சம்பியிருக்கிறேன். பகவத் கடாக்ஷம் எப்படி
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யிருக்கிறதோ பார்ப்போம்” என்றார். முதலியார் “பகவத் 
கடாக்ம் பூரணமாயிருச்கறது. நீங்கள் ஒன்றும் கவலையடைய 
வேண்டா” என்று சொல்லி விடைபெற்றுக்கொண்டார், 

I] 

கொத்தவால் சாவடி விதியும் ஆக்ராபாஸ்கிக்கு மேற்கில் 
உள்ள ஆர்மினியன் வி யும் கலக்கிற இடத்தில் மேல்பால் 
உள்ள பெரிய சுட்டடம் ஓர் இங்கலிவ் வர்த்தகசால். வாத் 
தகசாலைக் குரியவர்கள் 'செரந்தத்தில் கப்பல்கள் வைத்துச் 
சீமை ஸாமான்களை வருவித்து மொத்த ஒப்பந்தமாக வர்த் 
தகம் செய்வதோடு, சென்னை ரசாஜ்யத்திலும் ஸிமென்ட் சுண் 
ளும்பு, மாலூற்றல், வஸ்திரம் நெய்தல், தோல் பதனிடுதல் முத 

லான பலவித தொழிற்சாலைகளையும் வைத்து கடத் ௮னேக 
ஏழை ஜனங்களுக்கு ஜவனமளித்துத் தா ங்களும் கல்ல லாபம் 

௮டைகன்றவர்கள். இந்த வாத்தகசாலையில் மேற்ப்டி முத 
லியார் முதலில் இண்டு வராகன் சம்பளத்துக்கு எடுபிடியா 
ளாகப் பில்லை சேவகம் செய்திருக்கவா, மேலதிகாரிகளுக்குக் 

கூமைக் கும்பிடுபோட்டு அவர்களுடைய தயவாலே ஜவளி 
டி.பார்ட்மென்டில் ஒரு ஸாதாரண தரகிரியாகி மாதம் பத்து 
வராகன் சம்பளம் பெற்றுவந்தார். சம்பளமன்றி, பேல் 

ஒன்றுக்கு வர்த்தகரிடம் கால்ரூபா தரகு ப்ரத்யேகமாய் வாங் 
கிக் கொள்வதான மாமூலைத் தானே உண்டாக்டுக்கொண்டார். 
மாலையில் வீட்டுக்குத் இரும்பும்போது அந்தந்த வர்த்தகரிடம் 
உரிய மாமூலைப் பெற்றுக்கொண்டு போவர். இதனால் ஸசாஸரி 
யில் அவருக்கு மாதமாதம் இரு. அற்றைம்டது ரூபாவுக்குக் 
தையாத வருமானம் தனியாக ஏற்பட்டது. வர்த்தகரிடத் 

ல் இவர் காட்டும் ஸாமர்த்யத்தைகச் சண்டு மெச்ச, வர்த்தக 
சாலையின் முதல் கூட்டாளி, இவரை ஒருவருஷகாலம் தான் 
லீவில் போகும்போது சன்னேடு அழைத்துப்போய்ச் சீமை 

'யில் பழக்கப்படுத்தி வைத்தால், இவர் நல்ல நிலைமைக்கு வரக் 
கூடுமென்று நினைத்து, இவசை அழைத்தார். இவர் கப்பல் 
'யாத்ரையின் ௮பாயத்தை நோக்கி ௮தற்கு இணங்க வில்லை. 
தர௫ரி வேலை கிடைத்த பிறகு ஒற்றை மாட்டுப் பெட்டிவண்டி 
யொன்று வைத்துக்கொண்டு வருதும் போவதுமா யிருந்தார். 
இவருடைய வருமானம் தரகோடு போவதில்லை. பேல்களில்
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சற்றுப் பமுதான பிஸ்களை விலைகுறைத்து வாங்கி அறிமுக 
மானவர்களுக்குக் கடைவிலைக்குக் குறைவாக விநறுவிவொர். 
௮துகம் பழுதானவைகளைப் பிளகாகளுக்கும் பெண்களுக்கும் 

உபயோகுித்துக்கொளவார். அவருடைய வீட்டிலுள்ள ௮ங் 

கவஸ் நிரங்களை வரிசைக் கிரமமாகக் கட்டிவந்தால் மூன்று 
வருஷுகாலத லும் ஒரு சுற்று முடிவு பெருது. மாதிரித் 
துண்டு லைகா அ௮ப்போதப்போது தைத்து விட்டில் பெண் 

டிரும் பிள்காகளும் துப்பட்டியாக உபயோகுப்பர். விட்டுச் 

செலவெல்லாம் சம்பளத் தொகைக்குள் ௮டங்கவேண்டும். 

பண்டி செலவு வைத்தியன் செலவு முதலியனவும் அதற் 
குள்ளே அ௮டங்கவேண்டும். இதனால் கந்தசாமி முதலியா 
மிடம் நூறு ஆயிரமாகி, ஆயிரம் பலவாயிரமாகப் பணம் 

வளர்ந்துவந்தது. யாராகிலும் வட்டிக்குக் கடன் கேட்டால் 
அதறிமுகமானவர்களிடக்தில், வாங்இத் திருவதாகப் போக்குக் 
காட்டி, அப்படி வாங்கித் Soap தாக்ண்யத்துக்காக ௮வ 
சால் பெறுதலான இதர நன்மை கொஞ்சமேயாயிலும் ௮தைப் 
பெருமல் விடமாட்டார். வர்த்தகர் சிலர் கையிலிருக்கிற 
முதற்பணம் பல சரக்குசுளில் இறைந்துகிடந்தால், அப்படிப் 
பட்ட ஸமயங்களில் வட்டிக்குப் பணம் வாங்கி முதலாக 
வைத்து லாபம் ஸம்பாதிப்பது ஸஹஜம். இவருக்குத் தாகு 

கொடுக்கிற கோழுட்டிகள் இவரிடமே சில ஸமயங்களில் 
ஆயிரமாயிரமாகக் கடன் வாங்குவர். இவ்விதம் கொடுக்தறெ 
கடன் பத் கரங்களில் ஒன்ராவது முதலியார் பேரில் இன்றி, 
எல்லாம் மூன்றாவது விட்டில் உள்ள தங்கவேலு முதலியார் 
என்பவர் பேரிலே பதிவுசெய்திருக்கும். சிநேடதருக்குத் தன் 
னால் இயன்த உதவியைச் செய்வது தங்கவேலு முதலி 
யாருக்கு ஒரு விருது. தங்கவேலு முதலியார் கந்தசாமி முதலி 
யாரிடம் பெற்றுவர்த உபகாரமெல்லாம் ௮வஸரகாலங்களில் 
வட்டியில்லாமல் நாறு இரு நாறு கடன் வாங்கிக்கொள்வதும் 

எங்கேயாகிலும் போகவேண்மோனால் ௮வருடைய வண்டி 
யில் செலவில்லாமல் போய்வருவது மாகிய அவ்வளவே. இரு 
பதிஞயிரத்துக்குக் குறையாமல் தங்கவேலு முதலியார்மது 
இடைவிடாமல் கடன் ்் பத்திரங்கள் 4 ஏற்பட்டிருக்கும். இவர் 
நல்ல ஸத்யவான் என்டு கந்தசாமி முதலியாருக்கு உறுதிப் 
பட்டிருந்தது. ௮,தற்கான ஆதாரங்களெல்லாம் ஸமீபத்திலே
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அசேகம் உண்டு, இவர்களுடைய சிநேகம் முற்ற முற்றத் தங் 
சுவேலு முதலியாரிடம் தாக்ண்யம் குறைந்து லோபகுணம் 
சிறிய சிறிய தசாம்௪ பின்னமாக வளர்க்துவந்தது, உடன் 
பிறந்தவர்களுக்கு, ஏதாகிலும் சீரிருவதானால், கந்தசாமி 
முதலியார். 4ஓய்! ௮௧ ஓட்டம் ஓடாதே; அடக்கிப்பிடி; 

இவர்களெல்லாம் நம்முடைய கையிலுளளதைக் கொஞ் 
சங் கொஞ்சமாய் உறிந்துகொண்டு போகிறவர்களே யன்றி, 
நமக்கு இவர்களால் பின்பு கொஞ்சமும் ஈன்மை கிடைக்கு 
மென்று எண்ணவேண்டா” என்று எச்சரிக்கைசெய்து, கேட் 

டதொகைகச்குக் குறைவாகவே கடன் கொடுப்பார். தங்கவேலு 
தூதலியாருக்கு முன்னமே அர்த்தசாஸ்தரத்துல் கொஞ்சம் 

பயிற்சியுண்டு, அதன்மேல் கந்தசாமி மு.சலியாருடைய புத்தி 
மதிகள் சாக்கரைப் பந்தலிலே தேனமாரி பெய்ததுபோல் 

இருக்கும். 
அப்போதப்போது நடக்கிற ஸாதாரண ஸம்பாஷணங்க 

ளால் தங்கவேலு முதலியாருக்குச் சாய்காலுள்ள இடங்கள 
இன்னவை இன்னவை யென்பது கந்தசாமி முதலியாருக்கு 
ஈன்முகத் தெரியுமாதலால், செட்டியா வி ட்டிலிருந்து வநத 

மறுகாள் காலையில், தங்கவேலு முதலியார் காலக்கடன் கழிக் 
கச் செல்லும்போது கந்தசாமிமுதலியாரும் உடன்ரொடாந்து, 

பல விஷயங்களைப் பற்றிப் பேசிக்கொண்டு போகையில், பல 

சிநேகிதர்களுடைய க்ஷமங்களை விசாரித்தார். விசாரிக்கும் 
போது இடையிலே (ஓய், ரதீதினசெட்டியார் எப்படியிருக்கி 
ரூர்?” என்று கேட்டார், “அவர் முன்னே வெறுமையான 
லேககராய் இருந்தவர், இப்பொழுது முனிஸிபல் ப்ரெஸி 
டென்டின் தயா பக்த்தால் ஜெனால் டி.பார்ட்மென்டின 
மானேஜராக இருக்கிறார். மாதச் சம்பளம் நாற்றைம்பது. 
புதீரபாக்யத்துக்கும் குறைவில்லை” என்று தங்கவேலு முதலி 
யார் உரைத்தார். அதைக்கேட்டுக் கந்தசாமி முதலியார் அப் 
படியா, நிரம்ப ஸந்தோஷம். என்னுடைய ஸந்தேகம் நிவர்த்தி 
யாயிற்று. என் எண்ணம் பலிக்கு மென்றே உறுஇ ஏற்படு 
இறது” என்றார். அதன்மேல் தங்கவேலு முதலியார் என்ன 
ஸங்கதி, என்ன ஸங்கஇ? அவரால் உனக்காக வேண்டிய 
ஈன்மை என்ன இருக்றெது? காம் இருப்பது முனிஸிபல் அத் 
தைக் கடந்த சைதாபேட்டை தாலூகா வல்லவோ. ௮ வர
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டைய ஞாபகம் வாவேண்டிய காரணம் என்ன? உத்யோக ஸம். 
பந்தமாக உனக்காவது உன்னுடைய கோமுட்டி சிகேகிதர் 
களில் எவருக்காவது புதிய வரி ஏதாவது ஏற்பட்டதா? 
என்ன ஸங்கதி?” என்று கேட்டார். கந்தசாமிமுதலியார் “தான் 

பத்துவசாகன் ஸம்பாதிப்பவன். எனக்குப் புதிய வரி என்ன 
இருக்றெது? எனக்குத் தெரிந்த கோமுட்டி களெல்லாம் பலத்த. 
வயாபாரிகளாயிருக்க, அவர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய வரி முத 
லான விஷயங்கள் என் காதுவரையில் என் எட்டப்போகன் 
றன? நகேற்றுமாலையில் ஈம்மநுடைய ஈண்பர் ரங்கைய செட்டி 

யாரைக் காணும்படி நேரிட்டது” என்றவளவில், தங்கவேலு. 
முதலியார் ஒஹோ தண்டலுச்காகப் போயிருந்தாயோ?” 
என்று பரிஹாஸமாகக் கேட்டார். கந்தசாமி முதலியார் 
நகைத்துக் கொண்டே “ஒரு கார்யமாகப் போயிருந்தேன். 
செட்டியார் முகக்குறிப்பால் அவருக்கு ஏதோ மனக்கவலை 
உண்டாயிருப்பதாகதச் தெரிந்துகொண்டு, ௮வரை அதன் கார 
ணம் என்னவென்று உசாவினேன். ௮வர் மூனிஸிபல் ஆபி' 

ஸிலிருந்து வந்து மேஜையின்மேல் இடந்த ஒரு கடிதத்தை 
எடுத்துக் காட்டினா” என்றவளவில், தங்கவேலுமுதலியார் 
“(அந்தக் கடிதத்தில் மனக்கவலை யடைவதற்கான விலயம் 
என்ன?” என்று கேட்டார். அதற்கு விடையாகக் கந்தசாமி. 

முதலியார் பின்வருமாறு விரித்துசைத்தார். 

கொத்தவால் சாவடிாரன் இழக்கலும் மேற்கிலும் சிறிது 
தூரம் வரையில் வீதி விசாலமாக இல்லாமையால், சட்டை 
வண்டிகள் ஒன்ரோடொன்று முட்டிக்கொள்வதும, ௮வஸர 

மாகப் போகவேண்டிய உதியோகஸ்தர்களுடைய குதிரை 

வண்டிகள் தடைப்பட்டு ஆலஸ்யமடைவதும், குதிரைகள் 
மிரண்டு ஆபத்து நேரிடுவதுமாக இருப்பதால், விதியை விசால 
மாக்கக் கருதி முனிஸிபல் ஸபையார் “விதியின் இருபுறத்லு 
மள்ள விடுகளில் முன்பிதுங்கலாக உள்ளவைகளை வேண் 
டிப அளவு மதிப்பிட்டு வாங்கி ௮வ்வளவாசு இடி த்தெடுத்து 
விடவேண்டும்; மதிப்பிட்ட தொகையைப் பெற்றுக்கொண்டு 
விட்டுக் குரியவர்கள் தங்கள் வீடுகளை ஒழுங்குபடுத்டுக் 

கொள்வ”தென்று தீர்மானம் பண்ணி, அந்தத் தீர்மானத்தை 
நிறைவேயறும்படி. ப்செஸிடென்டுக்கு ஸர்வாதிகாரமும் கொடு' 
SHE vot. இந்த ஸங்கதியைப் பற்றிய தாக்தே, மேற்.
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இல் அடிபட்ட பிள்காயார் கோயில் வரையிலும் இழக்கில் 
பழைய மார்க்கெட் (இப்பொழுது லோன் ஸ்க்வேர் என்று 

வழங்கு மிடம்) வரையிலும் எல்லா விட்டுக்காரர்களுக்கும் 

மண்டிக்கார்களுக்கும் ஓஒவவொரு பிரதியனுப்பிவிட்டு, 

ப்ரெஸிடென்ட் அந்தந்த அளவின்படி: மதிப்பு ஜாபிதா தயார் 
செய்யும்படி. இரண்டு முனிஸிபல் ஓவர்ஸீயாகளை நியமித்தார், 
இப்பொழுதுதான் அந்த ஒவர்ஸீயர்கள் அளவெடுத்து வருகின் 
றனர். இதைப்பற்றிய தாக்கதே ரங்கைய செட்டியார் எனக் 
குக் காண்பித்தது. செட்டியாருடைய விட்டிற்குக் இழக்கில் 
சில வீடுகள் உள்ளடங்கியிருக்கறெ அளவாக இடித்தாலும், 
செட்டியார்விட்டின் முன்பக்கத்தில் உள்ள ஆபீஸ் அறையும் 
அ௮,சன்மிதுள்ள மாடியறையும் மேல்புறத்திலுள்ள புருவாதி 
யும் பரிஷ்காரமாய்ப் போய்விடும். விடு ௮திக நீள மில்லா 
மையால், இப்பொழுது ஸம்ஸா£ கார்யங்களுக்கு ஒருவிதத் 
சில் போதுமான வீடு, இடித்த பிறகு எவ்விதத்திலும் ௮வரு 
டைய வாஸத்துக்கு யோக்யமாகாறு. வர்த்தகர்களுக்கு வசதி 

யான வேறிடம் அந்தப் பக்கத்தில் எளிதில் கிடைக்காதே. 
அதனாலதான் செட்டியார் அதைர்யமடைந்து ஏக்குற்றிருக் 
கருர். நான் கொஞ்சம் தைர்யம் சொல்லிவந்தேன். 

தங்கவேலு முதலியார்.--அமாம் நாலுபேருக்குளளது 
செட்டியாருக்கும். மத்றவர்களும் இதற்கு ஈபெட்டுத்தானே 
தீரவேண்டும். இதற்கு எவர்தான் என்ன பரிகாரம் செய்வது 

இயலும்? நீ ௮வருக்கு எவ்விதத்தில் தைர்யம் கொடுத்து வந் 
தாய்? 

கந்தசாமி முதலியார்... சான் உன்னைப்பறறியும் யாதொரு 
ப்ரஸ்தாபமும் செய்யவில்லை. உன்னுடைய ஒருசாலை மாணாக் 
கரான செட்டியாரால் கூடுமானால் இதற்குப் பரிகாரம் கேட 
முடியும் என்பதை மனதில் வைத்துக்கொண்டு தைர்யம் 
கொடுத்ததே தவிர வேறில்லை. ப 

தங்கவேலுமுதலியார்.--ஸரி. உனக்கு ஏதாவது யோசனை 
கோன்றுறெதா? காம் சென்ற வருஷம் செட்டியார் வீட்டில் 
ஒரு விசேஷத்துச்குப் போயிருந்தபோது, நான். பேச்சுப் 
பராக்கல் விட்டையும் வீடு இருக்கெ இடத்தையும் ஒருசிறி 
தும் கவனிக்கக் காரணமில்லாமல் போய்விட்டது. நீ அடிக்
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கடி. ௮வர் விட்டுக்குப் போவதனால் உனக்கு ஏதாவது பரிகா 

ரம் தோன்றுகிறதா? 

கந்தசாமி முதலியார்.-.-நீ கேட்ட பிறகு இகைப்பற்றிச் 
இந்இக்கையில் ஒரு பரிகாரம் என் மனத்சில் தோன்றுகிறது. 

தங்கவேலு முதலியார். நேரமாகிறது. MOOS விளக்க. 
மாகவும் சுருக்கமாகவும் செ: ரல்லிக்கொண்டு வா. 

கந்தசாமி முதலியார். -ுதலாவது செட்டியார் விட்டுக். 

கெமரில் வீதி ௮திகம் அகலக்குறைவு இல்லை. செட்டியார் 
விட்டுக்குக் கிழக்கில் உள்ள பத்துப் பன்னிரண்டு வீடுகள் 
ஏழெட்டடி உள்ளடங்குயே (பிருக்கின்றன. செட்டியார் விடு 

தான் முனிஸிபல் ௮ காரிகள் எடுத்திருக்கிறு அளவின் 
சடை யெல்லை. 

தங்கவேலு முதலியா.... ஹரி, நீ எடுத்துக்காட்டிய ஷாத் 

அகள் போதுமானவை: ஒருகை நெட்டி ப்பார்க்கலாம். ' இன் 

னும்காலதவணை எவ்வளவு இருக்கிறது? 

கந்தசாமி முதலியார்.--ஒருமாதத்துக்கு அதிகம் இருக்கி 
றது. மதிப்பு ஜாபிதாவே இதற்குள் தயாராகமாட் டாது. 

தங்கவேலு முதலியார். மெய்தான், அனாலும் இப்படிப் 
பட்ட விஷயங்களில் தாமஸம் செய்வது கூடாது. இல காள் 
சுழித்துப் போனால் எல்லாம் உத்தரவாய் விட்டது. இனி 
எங்களால் அவது ஒன்று மில்லையென்று £ழ் உதியோகஸ்தா 

கள் கையை விரித்துவிடுவது ஸஹஜம். ரத்தின செட்டியார் 

இப்பொழுது வேப்பேரியில் மூக்காதீதாள் கோயில் தெருவுக் 
கருகல் சொந்தவீடு வாங்டுக்கொண்டு அதில் குடி.பிருக்கிறார். 

மாலை வேளையில் உனக்குத் தண்டல் வேலை ஸரியாக இருக் 
கும். காலையில் சான் போஜனம் பண்ணிக்கொண்டு ௮வரைப் 

பார்த்து விட்டு ௮ப்பால் ஆபிஸ் வேளைக்கு ஸரியாகப் 

போவது கஷ்டம். மேலும் காலையில் நான் போடற ஸமயம் 
அவரும் புறப்படுகிற ஸமயமாக இருக்கும். ஸாவகாசமாகப் 
பேச கேரம் இருக்காது. உன் வண்டிக்கு எப்போது ஒழிவு 
கடைக்கும்? நான் அபிீஸிலிருந்து மாலையில் 6நதரை 

மணிக்குப் புறப்பட்டால், வேப்பேரிக்குப் போய்ச் செட்டி 

யாரோடு கலந்துபேசி விடுவந்து சே இரவு ஒன்பது மணி
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யாகும். இன்று புதன் கிழமையாகையால் இன்று மாலையே 

இந்த விவகாரத்துச் குரிய காலம். ஆகையால வண்டிக்கார 

னுக்குத் இட்டம்பண்ணி மாலை ஈது மணிக்கே வண்டியை 
எங்களாபீஸ க்கு op GQ. 

கந்தசாமி முதலியார். ஹா அப்படியே செய்கிறேன்; 

இன்று மாலையில் கான் ரெயில் வண்டியேறி வீடுவந்து சேர்க 

றேன். 

இந்தப்சகாசம் முடிவு செய்துகொண்டு ௮வரவர் உண்டு 

டுத்து ஆபிஸாக்குப் போய்விட்டனர். 

தங்கவேலு முதலியார் ரத்தினசெட்டியாரிடம் பேசிவந்த 

விஷயங்களை அன்றிரவே அறிந்துகொண்டு மறுநாள் மாலை 

யில் கந்தசாமி முதலியார் அபீஸிலிருந்து சங்கைய செட்டி 

யார் வீட்டுக்கு நேராகப் போனா. 

அப்போது மேன்மாடியில் வர்த்தக ஸம்பந்தமான சிலகடி 
தங்களுக்கு இன்ன இன்ன விதமாக விடையெழுதுவதென்று 

தம்முடைய கணக்கப் பிள்ளைக்குத் திட்டம் செய்திருந்த 

செட்டியார், கணக்கப்பிள்ளாயைக் கழே அனுப்பிவிட்டு, 

வாருங்கள் முதலியாரே, இப்படி உட்காருங்கள். அபிீஸி 

லிருந்து நேராய் வர்தீர்களோ? நீங்கள் வழக்கமாக வருகிற 

வேளைக்கு நெடுநோம் முன்னதாகவே இனறு வந்தமையால், 

எனக்குக் கொஞ்சம் தையம் உண்டாகிறது” என்றார். 

கந்தசாமி முதலியார்.--பகவத்கடாக்ூம் பூர்ணமாக இருக் 
இறதென்று முக்தைகாளே சொல்லிக்கொண்டேனே. ஈநல்லமன 

மும் எண்ணமும் உளள உங்களுக்கு என்ன கெடுதி வரும்? 
நம்முடைய சிநேகிதர் என் விட்டுக்கு மூன்றாவது விட்டுக் 

காரர் தங்கவேலு முதலியாரை நீங்கள் அறிவீர்கள் ௮ல்லவா? 

செட்டியார்.--உங்கள் விட்டுக்கு வந்தபோதெல்லாம் 

௮ வரில்லாமல் வார்த்தையாடியதே இடையாது. உங்களிடம் 

வாக்யெ கடனெல்லாம் அ௮வர்பேரில் பத்தாம் செய்திருக்க, 

அவரை ரான் ௮றிவேனா என்று கேட்பானேன்? ௮வரைப் 

பற்றி இப்பொழுது ப்ரஸ்தாபித்த காணம் என்ன? 

கந்தசாமி முதலியார்--அவருக்கு ஒருசாலை மாணாக்க 

ரான பேரி வகுப்பைச் சேர்ந்த செட்டியார் ஒருவர் முனிஸி
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பல் அபிஸில் ப்ரெஸிடென்டுக்கு வேண்டியவசாய் பொது 

டி. பார்ட்மென்டுக்கு மானேஜராயிருக்கிறார். கேற்றுமாலையில் 

தங்கவேலு முதலியார் அவரிடம் போய்வந்தார். உங்கள் கார் 
யம் ப்சதிகூலமாகாதபடி இயன்றவரையில் பலங்கட்டி வர் 
திருக்கிறார். 

செட்டியார். அமாம், இது பலபேசை பாதிக்கெ விஷய 
மாக இருக்கையில், நமக்கு மாதீரம் அநுகூலம் எப்படி உண். 
டாகும்? ஈமக்( அதுகூலமானால் அது தெய்வானமென்றே 
எண்ணவேண்டும். என்னமோ வரதசாசப்பெருமாளை ஈம்பி 
யிருக்கறேன். அவர்தான் என் குடும்பத்தை சக்ஷிக்கவேண் 
டும். 

கந்தசாமி முதலியார்.--இனி நீங்கள் எவ்வளவும் இந்த 
விஷயத்தில் வயாகுலம் கொளளவேண்டா. வேறு வேலை 
கொஞ்சம் இருக்கிறது; அதைப் பார்த்துக்கொண்டு போக 

வேண்டும். ஆகையால் நான் செலவு பெத்றுக்கொள்ளு 

இறேன். ஏதாவது விசேஷ செய்தி தெரிய வந்தால் உடனே 
வந்து உங்களுக்குத் தெரிவிக்கிறேன். 

கந்தசாமி முதலியார் ௮ப்பால் இரண்டு செட்டிமாரிடத் 
தல் தண்டவேண்டிய தகாகைக் கண்டிக்கொண்டு விடுபோய்ச் 
சோந்தார். 

[[] 

லோன் ஸ்க்வேரிலிருந்து ௮டிபட்ட பிள்ளையார் கோயில் 

வரையில் அங்கங்கே விதியின் ௮கலத்தையும் விடுகளில் 
இடிக்க வேண்டிய பாகங்களின் அளவையும் காட்டிய ஒரு பட 

த்தையும், கட்டிக்கொடுக்கவேண்டிய நஷ்டங்களை விவரித் 
அச் காட்டும் ஒரு மதிப்பு ஜாபிதாவையும் தயார்செய்து, அவை 

களை ஓவாஸீயர்கள் ப்ரெஸிடென்டின் பார்வைக்கு அனுப்பி 
னார்கள். ப்செஸிடென்ட் அவைகளைப் பார்வையிட்டுக் 
கைநாட்டு செய்து மானேஜரிடம் அனுப்பினார். மானேஜர் 
௮ ஸம்பந்தமான தஸ்தவேஜாகளை வைத்துக்கொண்டு ஊன் 
றிப் பார்ச்கையில், மதிப்பு ஜாபிதாவில் ஏற்பட்டிருக்றெ 
தொகை ஸமையார் முடிவு செய்த தொகைக்கு எழுபதினா 
யிரம் ௮திகப்படுதலால் ௮ந்த அதிகப்படி. தொகையை நிர் 
வ௫ூப்பதற்குப் பண்டு போதாதென்றும், அடிபட்ட பிள்ளை
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யார் கோயிலுக்கு இப்பால் காலேயரைக்கால் பாலாங்க் வரை 
யில் வீதி போதுமான விசாலமுள்ளதே யென்றும் ப்ரெஸி 

டென்டுக்கு எடுத்துக் காட்டினார். ப்ரெஸிடென்ட் எல்லாவற். 
றையும் ஆலோசித்து, அடிபட்ட பிளகாயார் கோவிலிலிருந்து 

காலேயரைக்கால் பாலாங்க் தூரத்துக்கு இப்பால் தொடங்கி 

வேலையை ஈடத்துவதென்று ஓவர்ஸீயர்களுக்குத் தாக்கீது 
செய்தார். இதனால் ரங்கைய செட்டியாருடைய வீடுமாத்தி 
ரமேயன்றி வேறு இரண்டு மூன்று வர்ததகர்களுடைய வீடுக 

ளும் இந்த அபத்தினின்று விிதலையாயின. ரத்தினசெட்டி 
யாரும் தங்கவேலு முதலியார் நாடிவந்த விவகாரம் அனுகூல 
மாச விட்டதென்று அவருக்கு ரஹஸ்யமாகவும் குறிப்பாக 

வும் ஒரு கடிதம் எழுதினார். 
னம் ஒரு முறையாவது தங்கவேலு முதலியாரிடம் 

போய்ப் பொழுதுபோக்காகப் பல விஷயங்களைப் பேசிவரும் 
கந்தசாமி முதலியாருக்கு இந்த ரஹஸ்ய ஸங்கது _ தெரிந்த 
அன்று மாலையே ௮வர் செட்டியாரிடம்போய் HOS ரஹஸ்ய 

மாகத் தெரிவித்தார். செட்டியார் தம்முடைய விடு ப்மாத 
மான ஆபத்திலிருந்து தப்பினதற்காக அடைந்தமகிழ்ச்சிக்கு 
அளவில்லை. பெரிய தோட்டமும் பங்களாவும் தம்மனைவிக் 

குச் சசனமாகக் கிடைத்திருந்தாலும் அவருக்கு அவ்வளவு 
மூ௰ழ்ச்சி உண்டாகாது. சற்று நோம் வேடிக்கையாகப் பேசி 
யிருந்து இப்படிப்பட்ட மஹோபகாரம் பண்ணின சம்மு 
டைய சிநேகிதருக்கு நான் என்ன கைம்மாறு செய்யப்போகி 

றேன்” என்றார். கந்தசாமி முதலியர் “அவர் அவ்விதம் கைம் 
மாறு கரி GH COT COLL செய்பவால்லர். அவா் ஒருபோக்கு” 

என்றார். இருந்தாலும் என்மனம் என்னைத் தொளைக்குமே: 
நான் என்ன செய்வேன்” என்று சொல்லி, செட்டியார் கந்த 
சாமி முதலியாருடைய செவியில் லெவார்த்தைகளை 57 ap 
ஸ்யமாக உரைத்து, (இனி என் விருப்பத்தை நிறைவேற்று 
வது உம்முடைய பொறுப்பு. எச்சரிக்கையாக விசாரித்துக் 

கொண் டி ருக்கவேண்டும்” என்று வற்புறுத்தினார். கந்தசாமி 
முதலியார் :*ஈல்லதூ, அப்படியே ஆகட்டும்” என்றுகூறி 

விடைபெற்று விட்டுக்குத் திரும்பினார். 
உடனே கந்தசாமி முதலியார் தங்கவேலு முசலியாரிடம் 

போய் :'ரங்கையசெட்டிபாருக்கு உண்டான ம௫ழ்ச்சிக்கு
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அளவில்லை. ஓய், உன்னை ௮வர் மஹோபகாரியாகக் கொண் 
டாடினார். அ௮வாடைந்த மகிழ்ச்சியை நேரில் கண்டால், நீ 
௮வர் பொருட்டாக எடுத்துக்கொண்ட இரமம் சசமமாகத் 

தோன்றாது, உனக்குக் கனகாபிஷேகம் செய்தாலும் தரா 
தென்று ௮வர் மனம் அவ்வளவு உருகிவிட்டது. ஈல்ல உத்த 
மராகையால் என் நிமித்தமாக நீ ௮வருக்குச் செய்த உபகா 
சம் எனக்கு ௮௫௧ ஸந்தோஷத்தைச் தருகிறது” என்று பல 
உபசாசவார்த்தைகள் சொல்லிப் போய்விட்டார். 

தரகிரி வேலை கிடைத்தவுடனே கந்தசாமி முதலியார் தம் 
தம்பியோடு பாரிகத்துப் பண்ணிக் கொண்டார். அவருக்கு 
முறைப்பேமுக இரண்டு ஆண்பிள்ளைகளும் இரண்டு பெண் 
பிள்ளைகளும் உண்டு, கதை நிகழ்ந்த காலத்தில் இவருடைய 
மூன்றாவது இளம் பிள்ளையும் நான்காவது இளம் பெண்ணும் 
௮ இபால்யமானவர்கள். முன்பின் பாத்திய மில்லாத ஒரு 

பிள்ளைக்கு இரண்டாம் பேறான பெண்ணைக் கொடுத்து, மூத்த 
குமாரனுக்கு அந்த மாப்பிளமாயின் தங்கையைக் கொண் 
டார். தன்னுடைய தம்பிமாரில் ஒருவருக்குக் கந்தசாமி முத 
லியாருடைய பெண்ணைக் கொள்ளவேண்டுமென்கற உள் 
ளெண்ணம் தங்கவேலு முதலியாருக்கு உண்டாயிருப்பதைக் 

குறிப்பால் அறிந்தும், ௮ந்த எண்ணம் முற்றுவதற்கு முன்னே 
சுந்தசாமி முதலியார் மூத்த பெண்ணின் விவாஹத்தைத் தங்க 
வேலு முதலியாருடைய உதவியைக்கொண்டே முடித்துவிட் 
டார். தங்கவேலு முதலியார் பாடசாலையில் கல்விகற்கும் 
போது படிப்பதற்கென்று ஓரறை குடிக்க லிக்கு வைத்திருக்க 
விட்டுக்காரர் ஆண்திக் கில்லாதவ ராகையால், அவருடைய 
வாக்கு ஸகாயத்தால் அந்தக் கல்யாணம் எளிதில் முடிந்தது. 
சம்பந்திகள் ௮தஇிகம் பணமுடையவர்களாயினும் பூஷண 
ரூபமாகவாவது விவொயில் ரூபமாகவாவது ௮இக செலவில் 

லாமலே உபாயமாகக் கல்யாணத்தை முடித்துவிட்டனர். 

தங்கவேலு மு;தலியாருக்குப் பல தம்பிமார்களும் தங்கை 
மார்களும் உண்டு, தம்பிமார்களைப் படிப்பிக்கவும் தங் 
கைமார்ககாக் கல்யாணஞ்செய்து கொடுக்கவும் அடிக்கடி 

செலவுகள் நேரிட்டு வந்தமையால் ௮வர் கடன் படாமல் 
காலங்கழித்ததே அதிசயம். ப்ராவிடென்ட் பண்டில் சேர் 

ர
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மான மாகியிருந்த பணமன்றி அவரிடம் கையிருப்பாக 

ஒன்றுமில்லை. தம்பிமார் தங்கைமார் போக, இவர்மட்டில் 8 
தாறு பிள்ளையும் பெண்ணும் பெற்றவசாகையால், யாதொரு 
ளெளகர்யமுமின்றி ஸாதாரணமான உடைய முண்டியுமாகவே 
காலங் கழித்துவந்தார். வாவுக்கு மிஞ்சின செலவு செய்வது 

எப்பொழுதும் இல்லாமையால் கெளசவமாகவே ஜீவனம் 
பண்ணிவர்தார். கொஞ்சம் கிலம்பலம் ஏற்படுத்திக்கொள்ள 
எண்ணமிருந்தாலும், அதை நிறைவேற்ற யாதொரு வழியும் 

தோன்முமலே, சம்பளம் உயரும்போது பார்த்துக்கொள்ளலா 

மென்று நினைத்இருந்தார். 

வியாசர்பாடி யேரியின் ஸமீபத்தில் ஒசே சதுரமான ஒரு 
நிலம் ஏறக்குறையப் பதினெட்டு ஏகர் விஸ்தீரண முள்ளது. 
௮து பத்துவருஷகாலம் சென்னை செயில்வே கம்பனியார் 
வகத்திலிருந்தது. கட்டடங்கள் கட்டுவதற்கு வேண்டிய கல் 
சூளை வேலைகளெல்லாம் நிறைவேறிய பின் சிலகாலம் கேள்வி 
முழையில்லாமல் காகதாளிபுதர்கள் சூழ்க்து வேலங்காடாகி 
ஸமீபத்திலுள்ளவாரகள் காலக்கடன் கழிப்பதற்கு வசதியாக 

இருநதது. 
பெரிய உத்யோகம் பண்ணி உபகாரச் சம்பளம் பெற் 

றிருந்த பெரிய மனிதர் ஒருவர், முன்னே அந்த வேலங்காட் 
டைக் குத்தகையாக எடுத்து வேலமாங்களை வெட்டிக் கட்டை 
தொட்டிக் காரர்களுக்கு விற்றுப் பணமாக்கிச் கொண்டார். 
குத்தகைக்கும் வேலையாளகளுக்கும் காவலாள்களுக்கும் 
செலவானது போக மீதி பணத்தைக் கொண்டே அந்தச் ௪ 

ரத்தை ஏலத்திலெடுக்க விரும்பி, டெப்யுட்டி கலெக்ட்ட 
ருடைய உதவியால் கிலத்தை ஏலத்துக்குச் கொண்டுவந்தார். 
அடுத்த குக்ராமங்களில் தமக்குப் போட்டியாக ௮திகதொகை 
கொடுத்து ஏலத்தில் எவர் எடுக்கப்போ௫இுரூர் என்று 1 ~~ 
கொண்டிருக்கையில், ஏல விளம்பாம் ப்£ஸித்தமா ' 
இனம் காலக்கடன் கழிக்கிற இடமாகையால் இந்த நில 
மேல் கெகொளாகத் தங்கவேலு முதலியாருக்கு சே, வா் 

உண்டு, து கந்தசாமி முதலியார் ௮றியாத தல்ல. oe, 

இந்த நிலம் ஏலத்துக்கு வருமென்று முன்னசே கு... ஈம் 
லறிந்திருக்த தங்கவேலு முதலியார், வெளியூரில் அசைத்தல 

ரலம்
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வைதீயசாக இருந்த தம்முடைய மூத்த மைத்துனருக்காவது 

தெரிவித்து அந்த நிலத்தை அவர் பெறும்படி செய்யவேண்டு 
மென்று யோசித்து, அவருக்கு அவசரமான கடி தமொன்று 
எழுதினார். அவர் எவ்வளவானாலும் பின்வாங்க வேண்டா 
மென்று அவசரத்தர்தி அனுப்பினார். இரண்டாம் பேருக 

குத் தெரியாமல் அதை வாங்கித் சங்கவே௮ு முகலியார் ஜேபி 
பில் வைத்துக்கொண்டார். 

IV 

எீலவிளம்பாத்தைப் பார்த்தவுடனே கந்தசாமி முதலியார் 
தங்கவேலு முகலியாசைத் தேடிக்கொண்டுபோய் விளம்பாச் 
தைக் காட்டி, ஓய் ஒய் கிலம் பலம் தேடவேண்டு மென்கத 
எண்ணம் உனக்குச் சிலகாலமாக உண்டல்லவா? அத்த 

வேலங்காட்டி ன்மேல் உனக்கு நோக்க முண்டென்பதையும் 
நான் குறிப்பினால் அறிக்திருக் கிறேன். இது நல்ல ஸமயம். 
அந்த வேலங்காடு முன்னே ஊரார் வசுத்திலிருந்தபோது கெல் 

மிக ஈன்ருாப் விளைந்திருந்த ஈன்செய்யென்று கிழங்கள் சொல் 
லக் கேட்டிருக்கிறேன். இது உனக்குத் தெரியாத விஷயமா? 
என்ன சொல்லுகிழய்?'' என்று கேட்டார். 

தங்கவேலு (முதலியார் மெய்தான். நேற்றே இதைப்பற் 
ஜிப் புரைசல் வந்தது. அந்தப் பெரிய மனிதன் உள்ளுக் 
குள்ளே பெரிய கைகளைப் பிடித்து அநுகூலப்படுத்தி வைத் 
இருக்கிறானே. நம்மால எனன அகும்? 

கந்தசாமி முதலியார்.-.-சல்லசை தேவதைகளைப் பிடித் 

எப் பூஜைபோட்டால் எவ்விதமான கார்யமும் எளிதில் முடி 

யும். பில்கலெக்ட்டர் அவனுடைய சேவகன் கணக்கப்பிள்ளை 

முகலானவர்களுக்கு ஒவவொரு ஸ்வா்னபுஷ்பம் ஸமர்ப்பித் 

, ஈம்முடைய எண்ணம் பலிக்கிறது பார். 
are 

"$ங்கவேலு முதலியார். அதுவும் உண்மைதான். உன்னை 
மல் என்னிடம் கையிருப்பு என்ன இருக்கிறது? இந்த 

ஒரரரத்துக்குக் கையில் ரொக்கத்தொகை வேண்டுமே. கடன் 
வ்: ஈ நோழும் இல்லை. கிடைத்தாலும் சீக்ாரத்தில் அதைத் 

ரீக்க வழியும் இல்லை, முடவன் கொம்புத்தேனுக்கு அசைப் 
புதெலான ௮வ்வளவே கான் கொள்ளும் ஆசை.
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கந்தசாமி முதலியார். - பணத்தைப் பற்றி உனக்கேன் 
கவலை? ரொக்கத்தொகையை நிர்வா௫ச்க கான் காத்துக்கொண் 
டிருக்கிறேன். ஏலத்தில் நமக்கு அநுகூலமானால் தரத்துக் 
கேற்றபடி பப்பாதியாக நிலத்தைப் பங்கிட்டுக் கொள்ளலாம் 
என்பது என் உத்தேசம். உனக்குக் கஇடைத்தபோது உரிய 
தொகையைக் கொடு, அதைப்பற்றி ஒன்றும் யோடிச்கவேண் 
டாம். நான் முன்னின்முல் போட்டி மிகும். எனக்கு ஸமயத் 
தில் மன மொப்பாமல் விட்டுவிடுவேன். இன்றைக்கு லீவு 
கொடுக்கும்படி உங்கள் மானேஜருக்குக் கடிதம் எழுதிவிடு, 
ஏல ஸம்பந்தமான அஸாமிகள் Garcon BS முன்னதாகவே 
வந்து விடுவார்கள். இந்த ஸமயம் நாற்பதைம்பதுக்குப் பின் 
வாங்கக்கூடா௪ு. உடனே போய் டெப்யுட்டி கலெக்ட்டராபி 
ஸில் உத்யோசமாயிருக்கெ கணக்கப்பிள்ளை ஈம் வீட்டுக் கரு 
கிலிருப்பவரைக் கண்டு ஒர் உறையில் ஒருகோட்டைப் 
போட்டு அவர் கையில் ஸமர்ப்பித்து விடு, மற்றச் சில்லரை 
தேவதைகளுக்கு அவசியமானதையும் அவர் மூலமாகவே 
சோத்து விடு, நான் ஆபிஸில் மூன்று மணிக்கே லீவு பெற்றுக் 
கொண்டு, வேடிக்கை பார்க்க வருபவன்போல் சொக்கத்தோடு 
வந்திருக்கிறேன். நீ முன்னின்று ஒருகை பார்க்கவேண்டும். 

தங்கவேலு முதலியார். --லீவு கடிதம் எழுதி நிற்பது முன் 
னகாகவே ஸந்தேகத்துக் கடமுண்டாக்கும், நாலசை மணிக் 
குத்தானே எலம் அரம்ப மாகப்போடறது. ஆபீஸிக்குப்போய் 
மூன்று மணி வண்டியில் வந்து உடுப்புக்களைந்து தாஹசாக்தி 
செய்துகொண்டு நாலுமணிக்கு நிலக்கண்டை போகிறேன். 

தங்கவேலு முதலியார் தமது மைத்துனர் கொடுத்த தந் 
இயை அடியோடு மறந்தே விட்டார். ப 

நிலத்தை ஏலத்துக்குக் கொண்டுவருதற்கான வழிகளை 
யெல்லாக் தேடிய பெரிய மனிதர் அந்த நிலத்தண்டை லம் 
போடுகிற காலத்தில் வரவில்லை. அ௮க்கம்பக்கத்திலுள்ள சேவல 
மான குடியானவர்களோடும் உத்யோகஸ்தர்களோடும் ஸிவரி 
சையாக ஈன்று போட்டி போடுவது தம்முடைய அந்தல்துக் 
குக் குறைவென்று கொண்டு, தம்முடைய இற்றப்பன் Gar 
ளையாகிய சக்ரபாணி முதலியாரை அனுப்பினார். அவர் மாதம் 
இருபது ரூபா சம்பளம் வாங்கு ஒரு ஸாதாரணமான உத்
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யோகத்தில் அமர்ந்இருந்தவர்: தமையனான பெரியமனித 
ருக்குக் காரியஸ்தராகப் பலவிட்டுக் கார்யங்களை ஈடத்இவரு 
பவசாயினும், ௮ வர் தைர்யம் போதாதவர். மஹா மத்தமும் 
கோழைக் தனமும்உள்ளவர். 

ஊளரார் நாறுபேர் வரையில் வந்து கூடி. யிருந்தார்கள்.. ஸரி 

யாக நாலரைமணிக்கு வந்து ஏலங்கூறுகின்றவா தம்முடைய 

வேலையை ஆரம்பித்தார். ஏல விளம்பாத்தைப் படிக்கச்செய்து, 

இந்தநிலம் 8ந்தாறு ரூபா என்று அரம்பஞ்செய்கார். சக்ர 
பாணி முதலியார் அறுநூறு எனறார். குடியானவர்களில் 

ஒருவர். அறு ாற்றிருபதிதைந்து என்றார். செயில்வே வேலைக் 
கூடத்தில் கூலிவேலை செய்பவன் ஒருவன் அறமூற்றைம்பது 
என்முன். செயில்வே வேலைக்கூடத்தைச் சேர்ந்த அ௮பிீஸில் 
இருபத்தைந்து ரூபா சம்பளக்காரனாடுப லேககன் ஒருவன் 
அறு நூற்றெண்பது என்றான். வெற்றிலைத்தோட்டக்காரர் 
களில் ஒருவன் எழுநூறு என்றான். ஊர் மிராசுதாரரில் ஒரு 
வர் எண்ணாறு என்று போட்டிக்கு வந்தார். எண்ணூறு 
எண்ணூறு என்று கூவிக்கொண்டிருக்கையில், அடுத்த க்சாமத் 
இல் பங்குகாரன் ஒருவன் எண்ணாற்றைம்பது என்றான். 
சக்ரபாணி முதலியார் எண்ணூறு தொளாயிரதீதுக்குமேல் 
எடுக்கக்கூடிய பெரியமனிதீன் இந்த ஊரில் எவன் இருக் 
கிருன்? ஆயிரத்துக்குமேல் ஓடாதே யென்று தமையனார் 

சொல்லிவைத்திருக்கிருர். இங்கே போட்டியோ பலமா 
யிருக்கிறது. ஆயிரத்துக்குமேல் ஓடினால் ௮வருடைய 
கோபத்துக்கு இலக்காக என்னாலாகுமா? என்னசெய்வேன்?” 
என்று யோ௫ுத்திருக்கையில், தங்கவேலு முதலியார் தொளா 
யிரம் என்றார். உடனே சக்ரபாணி முதலியார் ஆயிரமென் 
மூர். தங்கவேலு முதலியார் சக்ரபாணி முதலியாருடைய 

முகம் வாடுவதைக்கண்டு ஓரேநெட்டாக ஆயிசத்திருதாறு 

என்று தாக்இவிட்டார். 

ஏலம் போடுவோன் “gir eS GID ஆயிரத்திரு.நாறு 

ஒருதரம் இரண்டு தாம்” என்று கூவி, இரண்டு மூன்று 
விராடியளவு இருமியிருந்து, போட்டிபோடச் இலர் தூரத் 
இல் யோசிக்கிற குறிப்பைக் கண்டு, :“மூன்றுதாம்” என்றான். 
உடனே ஒருவர் .குரலும் இளம்பாமையைக் கண்டு, :தங்க
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வேலு முதலியார் ஆயிரத்திருதாறு” என்றான். உடன் வந்த 

உக்யோகஸ்தர்கள் உரிய தஸ்தவேஜுகளில் பதிவுசெய்து 
கொண்டு தங்கவேலு முதலியாருடைய கையெழுத்தையும் 
வாங் கக்கொண்டனர். கந்தசாமி முதலியார் ஒருவருமறி 
யாதபடி பன்னிரண்டு நாறு ரூபா நோட்டைத் தங்கவேலு 
முதலியாருடைய சொக்கா ஜேபியில் விட்டு அதின்மேல் 

கண்ணுயிருந்தார். அதைக் குறிப்பாக அறிந்த தங்கவேலு 
முதலியார் நோட்டுகளை யெடுத்து எண்ணிக்கொடுத்து உரிய 
தஸ்கவேஜுகளைப் பெற்றுக்கொண்டு விட்டுக்குத் திரும்பி 
ஞா. ட 

அன்றிரவே கந்தசாமி முதலியார் தங்கவேலு முதலியா 
ரிடம் ௮௧ மனம௫ூழ்ச்சியுடனே போய் '*ஓய், நல்ல ஸமயம் 

பார்த்து நெட்டினாய். அதற்காகத்தான் நான் உன்னை முன்னே 
தள்ளினேன்” என்ளார். 

தி.க்கவேலு முதலிபார்.--இருக்கிற நோக்கத்தைக் கண்டு 
கொண்டேன். சகா£பாணி அதற்குமேல் ஏறுவதாகத் தோன்ற 
வில்லை. சில்லசை சில்லரையாக ஏற்றினால் எவனாவது குறுக் 
இட்டுக்கொண்டே யிருப்பான். ஒரேயடியாய் இருதாறு தூ க்கி 
விடவே ௮,கேகர் ப்சமித்து நின்முர்கள். அந்தக் குறிப்பைத் 
தெரிந்துகொண்டு ஏலக்காரன் ஈமக்கு ௮ழுகூலமாய்க் கார் 

யத்தை முடித்துவிட்டான். 

கந்தசாமி முசலியார்.--௮க௪ நிலம் வானவாரிதானே: 
ஏரிப்பாய்ச்சலு மில்லையே. அதற்கு யார் இன்னும் 15s 
தொகை கொடுப்பார்கள். 

தங்கவேலு முதலியார்.--ஓய் உனக்கு ஸங்கதி தெரியாது. 
மேலண்டையில் மேடான பாகத்தை மனைமனையாகப் பிரித்து 
மனை 8ம்பதுரூபா விழுக்காடு ஒருகாணியை விற்றுவிட்டால் 
நாம் போட்ட தொகை வந்துவிடும். மீதி ௮வவளவும் லாபச் 
தானே. 

கந்தசாமி முதலியார்.-௮ந்த யோசனை என் புத்தியில் 
படவில்லை. இப்பொழுது ஒன்றும் ௮வஸாம் இல்லை. போகப் 
போகப் பார்த்துக் கொள்ளலாம். இனி தாமஸ மில்லாமல் 
நிலத்தைச் சீட்டுப் பண்ணிக்கொள்ள வேண்டும்.
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, தங்கவேலு முதலியார்.-ஸரிதான், எனக்கு BDI 
ரூபா சேர்மான மானபிறகல்லவா பாதிக்கு ஸ்வாதீனம் ஏற் 
படப்போடறது. சரத்தில் அந்தத் தொகை எவ்விதம் 
கிடைக்கப்போகறது. அகையால் சட்டுப்பண்ணவேண்டிய 

ஏற்பாடுகளை உன்பேரிலேயே செய்துகொள். அதுதான் நியா 
யம். ‘ 

கந்தசாமி முதலியார். - என் பணம் இருபஇனாயிசத்துக் 
கஇிகம் உன்பேசால் கடன்பத்திரம் எழுதிச் செட்டி மார்களுக் 

குக் கொடுத்திருக்கும்போது, இக்த ஆறுநூறு ரூபாவுக்கா நம் 

பிக்கையில்லாமல் போய்விட்டது. என் உடம்பு இருக்ற நிதா 
னம் உனக்குத் தெரியாதா? நான் இடீசென்று கண்ணையாடிக் 

கொள்க பக்.த்தில், நீ வேண்மொனால் யாதொரு கஷ்டமின்றி 
இருபதினாயிரம் தேடிக்கொள்ளலாமே. என் பிள்ளைகளை அப் 

படி. தீரோஹம் செய்பவனல்ல நீ யென்பது எனக்குத் தெரி 
யாதா? இந்த நிலம் உன்பேரிலேதான் சீட்டாக வேண்டும். 

தங்கவேலு முதலியார். -உன் இஷ்டப்படி செய். 

சீட்டு செய்வதற்கு வேண்டிய கட்டணத்தைக் கட்டின 
பிறகு காரலதவணைப்படி சீட்டு வந்து சேர்ந்தது. சீட்டைத் 

தங்கவேலு முதலியார் கந்தசாமி முதலியாரிடம் கொடுத்தார். 

கந்தசாமி முதலியார் மறுகாள் மாலையில் ரங்கையசெட்டி 
யாரிடம் போய்ச் சட்டைக் காட்டி “உங்கள் ௮பிஷ்டத்தின் 
படி செய்து முடித்தேன். நீங்கள் அன்று ரஹஸ்யமாய் 

உரைத்த வார்த்தை நிறைவேறிவிட்டது” என்றார். உடனே 
செட்டியார் படுக்கையறையில் ப்ரவே௫ித்து இரும்புபெட்டி. 
யைத் திறந்து ஆயிசம் ரூபா கோட் ஒன்றும் மூறுரூபா கோட் 
இரண்டும் எடுத்துவந்து கந்தசாமி முதலியாரிடம் ஸக்தோஷத் 
தோடு கொடுத்து “இப்போதுதான் என் மனத்துக்கு நிம்மதி 

உண்டாயிற்று” என்ளர். 

மறுநாள் காலையில் கந்தசாமி முதலியார் தங்கவேலு முதி 
லியாரிடம் போய், என் பெரிய பிள்ளை இந்த ஸங்கதியை 
அறிந்திருக்க வேண்டுமே யென்று நேற்றுச் சிட்டை விட்டுக் 

குச் கொண்டுபோனேன். சட்டி உன்னிடத்திலேயே இருக்கட் 
டும். உனக்குப் பணம் உண்டானபோது நிலத்தில் இஷ்ட
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wren cn Beste) பங்கிட்டுக் கொள்ளலாம்” என்று சொல்லிச் 
சீட்டை ௮வர்கையில் கொடுத்தார். 

கந்தசாமி முதலியார் அப்பால் கொஞ்சகாலத்தில் இவ் 
வுலகை விட்டு நீங்கினார். ௮வர் எந்த லோகத்துக்குப் போனார் 
என்டுற செய்தி இன்னும் தெரியவில்லை. 

அ/வருடைய மூத்தகுமாரன் ஒவவொரு போக்கைச் சரச் 
இட்டுக்கொண்டு இனம் ஒருமுறை தங்கவேலு முதலியாசைகச் 

கண்டு வந்தவன், *ருகாள் ஹிதமாகப் பேசியிருந்து என் 
தகப்பனார் நிலச்சீட்டு உங்கள்பேரி லிருப்பதைக் காலமறிக்து 
கேட்டால் கொடுத்து விடுவீர் என்று சொல்லியிருந்தார்.௮து 

விஷயத்தில் மனஸ்தாபத்துக்கு இடமுண்டாவதாக இருக் 
மீல், ௮து உங்களிடமே இருக்கட்டும். நிலத்தின் பலனை காங் 
கள் அனுபவித்துவருகிமோம். நாகதாளி புதர்களை எடுக்கும் 
படி. நோட்டிஸ் வந்இிருக்கிறஅ. நிலத்தின் ௮த்தமூகலானவை 
சளை அறிந்து புதர்களை எடுக்க வேண்டும்” என்ரான். உடனே 
தங்கவேலு முதலியார் இதைப்பற்றி நினைவே இல்லாமலிருர் 
User. இல்லாவிட்டால் முன்னமே கொடுத்துவிட்டிருட் 
பேன்” என்று சொல்லி, உள்ளே போய்ச் உட்டைக் கொண் 

வத்து கொடுத்துவிட்டார். ௮க்த நிலத்தின்மேல் வைத் 
திருந்த ஆசையையும் ௮;தனோடு விட்டுவிட்டார். 
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