
© Ib & ரண்மனை 
அல்லது 

B LH 6v QL GA தவ, 
சபத 

  

யாழ்பாணம் 

ஏஎஹ், ராஜா மூர் நுந்குமாரவர் ॥ளால் 
La 

இயற்றப்பட்டது. 

  

சென்னை ரூளை 

ம், பி, சே. லால அ௮வ/கவால 

தமது 

ஸன் ஆப் இந்தியா பிரஸ்ஸிற் 

பதிப்பி ககப்பட்ட த, 

1927: 

9ஸ்_ர் காபபி ரைட்] [விலை ரூபா 1



ர் 2181111312 AT THE 

SUN CF INDIA 

214 125.2] 

CHROOLA: MADRAS 

     

   



மூன்னுறடை, 

ee elite ata amine 

Rey fy Ton மனை! யென்னுமிப் புய தாரு' புதி 
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ஹேன், ௬வைபற்றனவென்றும் வாடிக்ககீககாதனவென் 

௮ம வெறு *ஈதிீதக்க நரவல்கீ£ப் மீபாலல்லாமல் இஃது 

எவ்வனகயினும் மேனாட்டு காவல்ச்மீயொப்!. இனிமை 

யர் கத்தம் வாய்ச்சப் பெற்றுள்ளது, இக்கதையின் 

அமைபபும், நடையின் அழகும், ஒருபுறமிருக்க இச் 

சகாசுரியா், மானிட இயற்கையும், மானச தீதி துவமும், 

சமபாஷனையின்.. தொடர்ச்சீயும், பசத்தாம்ஈளின் 

பொருக்ச மும், கருத்துக்களின் தாய்மையும், கவரசக 

களின் தன்மையும், வர்ணனைப் பாகங்சகரம் அருமை 

யரய் அபரப்ந்து இக் நாலில் அமைத்திருக்கின்ற ௮ 03 

படிப்போர் மனத்தைக் சவரக்கூடிய தென்பதற்ேசாை! 

யமில.து. 

HON BT ow போக்கு மிகச்சிறர்து விளங்குவூட௨ 

சொல் ஈபமம், பொருள்ஈயமும் இதில் பெரும்பாலு: 

மிகுக.து தோன்றுகன்றனவாதலால் எவரும் இதன்பா. 

விருப்பை! யடைவர் என்று கான் இங்குத் தெரிவி 

ட மிகையாகும், இத்ால் Cpe severe hg. om 

தக்சாக்கு விவரித்தருக்கும் சிற்சில கருத்துக்கள் ௮ 

மும், தூய்மையும் கூடியனவாயிருக்கின் றன.



இன்னும் இக்கதைக் கொட்டி வருகின்ற கதழ் 

சிறப்பு, கற்பின் திறம, தெய்வ மகமை, 8.லக வியல 

மூலி. sa gina படிப்பவர் மனதஇல் ஊன்றிப்பத 

யாது போகா, மற்றும், இப்புத்ககததில் தொடர்ந்து 

நின்ற ௮இியற்புகமான சமபவங்கள் முடிவடையப் 

பெறாமையால் அம்முடிவைக் மாணப் பெரிதும் கான் 

௮வாவுற்றிரு*ன்றென். என்னைப்போல 2ய தை 

வா௫க்கும் ச ண பராளும் சைப்படிலாசாதலால் இன் 

இபண்டாம பாகம் கூடிய விபைலில் 9உளிலருமென்.ு 
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க்மலவன தவக் 

முத்ல பாகம் 
மககளகக 

முதலாம் அத்தியாயம் 

LAT லைப்பொழுது மணி லந இருக்கும். காலையில 

வர்க கதிரவன் சன் வேலை மடிகிறதென். று மேலைக் 

குடாவி ற்குள் காலைநுழைக்க வெ குறுரிதப்படுகிறான். 

வச்சிரபுரியில், மணி வீர்கானதும் விதிகளெல்லாட 

ஜனங்கள் வெரு அழகான உடைகளை யுடித்இச 

கொண்டு அங்குமிங்கும் போய்க்கொண்டிருக்கிறா 

கள். மோட்டார்வண்டிகள். ஒருபுறமும் (ுதிரைவண்டி 

கள் மற்றொருபுறமுமாய் தடுகின்றன. மணியும் இச 

ஆக ஈடற்களை யோசகத்தில் ஜனத்ாஸம் ௮ இகரிச 

இறது, காற்றுவாங்கெகளை தெளியவந்தவர்கள் வெரு 

செயினும் வேடிக்கை பார்க்கவந்தவர்கள் வெரு, 

போ். காசலியைக் காணவர்தகாகலனும், காதலனைத் 

தேடிவர்தகாதலியும், பெண்களைப் பார்த்றுச் கண் 

மயங்கு?வாரும் பெரியவர்களைப் பார்த்து வந்தன
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மளிப்போரும், சிகேடுதரைக்கண்டு சிரித்து நிற்போ 

ரும், பகைவசை யடி.ககக்கல்வெடுப்போரும், சோம் 

பேரிகளும், சூதுக்காசருமாக எல்லோருங்கூடி ஏக 

கும்பலாய்த் தங்கள் தங்கள் வேலைகளில் கண்ணுக் 

கருக்துமாயிருக்கிறாகள். 

இருக் இருச்நு மணியும் ஏழானது, பூசணச்சந தி 

சன் கன்பொன்மயமான பிம்பத்தை பூமியில் பரப்பு 

இரான். தென்றல்காற்று இவ்வியமாய் விருகறது, 

கும்பலாயிருந்த ஜனங்களெல்லாம் கூட்டங் கூட்ட 

மாய்ப் போகவாரம்பித்தார்கள் 

பாடசாலையில் படிக்கும் மாணவர்கள் தங்களு 

டைய கடி.னபாடங்களை ஒருவருக்கொருவர் சொலலிக் 

கொள்வ ஏடன் பரீகைஷைகாலத்தில் கமக்குப் பக்கத்தி 

AIF மாணாக்கனைப் பக்ருவமாய்ப் பார்த்தெழுடிப் 

uf map ஜெயித்துக் கொண்டவல்லமையையும் 

உற்சாகத்துடன. சொல்லிக்கொண்மி ஐட்டமும் 

ஈடையுமாய் விட்டை. கோக்கி நடக்கிறார்கள். 

காதலர்கள் தமது அழ௫ய உடையடவ அன்ன 

BOM. AB ஒருவரையொருவர் பார்த்து ஓயயாரச் 

சிறிப்பை %யிலாய்ச் சரிக்றுக்கொண்டு கைகோர்த்து 

வண்ணமாக, காதல் வார்த்தைகளைக் கணனச்கில்லாது 

பேசி ஒருவரையொருவர் உள்ளன்புடன் புகழ்ந்து 

“கொண்மி பைய ஈடைரஈடந்து பக்குவமாய்ப் போகிரா 

கள். 

வக்கில்கள் சமது சகக்ஷிச்காசர் சண்ணில் மண் 

ணைப 3பாடுவதெப்படியென்று வழக்கன் விபரங்களை
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ஒருவருக் கொருவர் எடுத்துளைக் துக்கொண்டு, குற் 

யுக்திகளையுக் சூதர்க்க ஞாயக்களையும் வாயாவ.இன் 

வல்லமைகளையும் ஏசாளமாக எடுத்தியம்பிக்கொண்டு 

சீராய் நடக்கிறார்கள். 

உத்தியோசல்தர்கள் தமது ஆபீஸ் விஷயங்களை 

ஆதரரவாய்ப் பேசிக்கொண்டு யாருக்குங் கெடு இரினைக் 

காதவாகளாய் தீமக்குக்கிடைக்கும் சம்பளம் குடும் 

பச் செலவுக்குப் போகாதென்று ஒருவருக் கொருவர் 

முறையிட்டுக் கொண்டுபோகுருர்கள். 

ஆனால் சோம்பேறிகளோ! தமது விகொலிக் 

குணத்தை விமரிசையாய்க் காட்டி தெருவழியே 

போகும் ஜனங்களை வம்புசண்டைக்கு வலியவிழுப்ப 

அம், பெண்களைப்பார்ததுப் பெருக்கச்சரிக்தும் சண் 

களைக்சாட்டி காக்கையோல் கத்துவதும், கொச்சை 

வார்த்தை அகராஇயை இச்சையுடன் இறந்து கோடி. 

கோடியான சோதாப்பேச்சுகளைச் தேடித்தேடி. 

அடுக்கிவிரிவ தும், கும்பலாய்க் கூட்டிக்கொண்டு 

பெண்களின் நடுவேசென்று அசகப்பட்டவற்றை அப் 

படியே அழுத்திக்கொண்டு போகவேண்டி, குழந்தை 

யின் கையில் _ப்பத்தைக் கண்ட காக்கசையைப்போல 

ஏமாருஞ்சமயம் பார்த்துக்கொண்டு கூட்டங் கூட்ட 

மாய்ப் போகிறார்கள். 

௮ திகேலலமான விபசாரஸ்.இரீ கள் இல்ட் ஈசை 

களை ஏராளமாயணிந்து இரவல் சேலையை எதேஷட 

மாய்க் கட்டிக்கொண்டு, ::இந்தச்சமயத்தில் எந்தப்
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புண்ணியவான் எராளமாய்ப்பணத்தைக் கொண்டு 

வந்து எம்மிடங் கொடுத்துவிட்டு ஏமார்துபோவா 

னோ” என்ற எண்ணத்துடன் ஒழுங்காக உடுத்திக் 

கொண்டு போகும் வாலிபர்களைப்பார்த்து மையல் 

சிரிப்பை மடழ்வுடன் காட்டி முர்தானையையிழுக்துப் 

பிர்கானையை வலித்து கண்வலையை விரித்துக்கான் 

வழியாய்ர் செல்கிறார்கள் 

... இவவாமுக :சனத்தைக் கனந்தேடும் கருவாட் 

டுத் தலையை பூனை தேடும்!” என்பதற்கெங்க அவ்வத் 

தொழில்காசர் ஒவ்வோர் கூட்டமாகக் கூடிச் சத்தம் 

தொழமில்களைப்பற்றித் சக்கபடி. பேசிக்கொண்டு பக்கு 

வமாய்ப் போடிருர்கள் 

- இவ்விதம் போகும் கூட்டங்களிலொன்றும் 

சேராது ஓர் வாலிபன் கனிமையாகப் போய்க்கொண் 

டி.ரூக்கிரான் (இவன்யாச்?” என்பதும் எவ்விடம் 

போரான்?” என்பதும் தெரியவில்லை அனால் இவன் 

பெரிய தெருவழியாக(2வ ஈடக்கலானான் 

பெரியதெருவில் “arora seston’? என்னும் 

கண்ணியமான பங்களாவின் வாசலில் pr மோட்டார் 

வண்டி. ஒவெதற்குக் தயாராக நிற்கிறது. வண்டிக் 

குள்ளிருக்த ஒருவர் வெளியே வர்க வாலிபனைப் 

பார்த்து தம்பி நீதானா!” என்று விரைவுடன் கேட் 

டார் (அம் அப்பா?” என்று சொல்லிக்கொண்டே ௮ 

கே வந்தான் வாலிபன். தம்பீ என்னருமைக் சண் 

மணி யெங்கே'' என்று வண்டியினுள்ளேயிருந்த தா 

பெண்மணி வாய்கிட்டுக் கதறினாள். ::என்ன ?
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என்ன??? என்று கேட்டுக் கொண்டே. வண்டிக்குள் 

எறினன் ஒன்று மறியாத வாலிபன். 

வாலிபன் ஏறினதுூம் வண்டி வாயுவேக மனோ 

வேகமாய்க் கூவிக்கொண்டே ஐடிவிட்டது. 
a * * ந் ம ச் 

மணியும் பன்னிசண்டாடற.ரு. நிலவும் பகல் 

போல் காய்கிறது. ஊரெல்லா (Lp DNB BI ஒரு 

இடத்திலாவது சந்தடியைக்கா? ணும். அணாம் பெரிய 

தெருவிலிருந்து மார் புக்கா மைல் gree OH 

பெருமாள் கேஷத்திசத்துக்குப் பக்கத்திலுள்ள பெரிய 

(2௯ ட்கிற.று விளக் மெத்தை விட்டில்மாகதிசம் சந்தடி 

குகளெல்லாம் வெரு பிசகாஈக்றுடன் எரிகின்றன. 

'வெஸிக்கதவும் இறக்கப்பட்டருக்கிற து. 

விட்டி ற்குள் விசாலமான ஒரு வரவேற்புமண் 

டபமும் ௮ இலனேக நாற்காலிகளும் Sp Lp BIB TILL 

போடப்பட்டு எல்லாம் ர௰்கமாகவே காணப்பட்டது. 

அன்சகே ஒரு சாய்வு காழ்காலியின்மேல் சற்று வயது 

சென்ற பெரியவசொருவர் சாற்காலியை விட்டெழுர்து 

தெருக்ககவண்டைபோய் இக்கெஃலாம் நோக்கி இன் 

னும் வரக்காணோனே”? என்று சனக்குக்தானே சொல் 

லிக்கொண்டு கதவையடிக்்இுப் பூட்டினார். கதவு 

பூட்டிய சத்தச்தைக் கேட்டு உள்ளே யிருந்து ஓர் அம் 

மாள் ஓடிவந்து (தம்பி வர்கானா'” என்று ஆவலுடன் 

கேட்டாள். 

:அவனெக்கே போனானே என்னவோ எனக் 

/கொன்றும் தெரியவில்லை, எல்லாம் வல்ல ஈசனே யறி
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வார், நானென்ன செய்வேன் எங்கேபோய்ச் தேடு 

வேன் இர்தநேரத்தில்” என்றுபெரியவர் மிகவம் விச 

னத்தோடு கூறினார். 

நானென்ன செய்வேன் ayh தப்பெண் படும் பாட் 

டைக்கண்டு ச௫க்கமுடியவில்லையே--தெய்வமே என் 

மகனெங்கே போனானே என்னகஷ்டத்திலானானோ 

தெரியல்லையே”” என்று வரத பெண்மணி சொல்லிக் 

கொண்டே தேம்பித்கேம்பி ௮அழலானாள். 

“அவன் Far sR வர்இடுவான் யாராவது 

சிெகிகர்கூட ஏதாவது வேலையாய்ப் போயிருக்கச் 

கூடும் 8 இவ்விதம் ரர்தைபோ லளுதால் உனமரு 

மகளெப்படியிருப்பாள், உள்ளேபோ மருமகளை த தூகி 

கப்படாமலிருச்சச் சொல்லு எழுச் இரு” என்று பெரிய 

வர் அம்மாளுக்கு ஆறுதல்சொல்லி யனுப்பிவிட்டு தா 

சாய்வுநாற்காலியி லுட்கார்க்தார். 

உத்தமகுணம் வாய்ந்த சத்தியவானாய்க் காணப் 

படும் இந்தப் பெரியமனுஷன் இப்போது பே௫க் 

கொண்டிருந்தது தன் மனைவியிடம் இவர்பெயர் மனோ 

தயன். மனைவிபெயர் ராசம்மா. இவர்களுடைய 

மூத்தகுமா.ரன் காற்று வாங்க வெளியே சென்று இசவு 

மணி பன்னிசண்டாயும் விட்டுக்கு வசாஇிருந்ததால் 

எல்லாருக்கும் ஏக்கத்தையுண்டு பண்ணிற்று. கண 

வனைக்காணாமல் மனைவி அுலறுவதும் பிள்ளைவசாமல் 

பெற்றோர் தவிப்பதும் எஜமானனைக்காணாஅு வேலைக். 

காரர் விழித்திருப்பதுமாக எல்லோர் மனஇலும்,
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ஏக்கம் எல்லோருக்கும் பெருங்கவலை. என்னசெய்வ 

தென்.று ஒன்றும் தோன்றாது மனோதயன் நாற்காலி 

யில் சாய்ந்த கொண்டார் 

இப்படியிருக்குஞ் சமயத்தில் தெருக்கதவில் 

யாசோ தட்டுஞ் சத்தங்கேட்டஅ. திடுக்கிட்டெழுர் 

தார். மனோதயன். வேலைக்காரனொருவன் விரைவா 

யோடிவர்தான. பின்னும் உரத்த சசகமாய்த தட்டி 

னார் வெளியிலுள்ளவர். தட்டினவர் சட்டி முடிப்பதம் 

குள்ளே திறந்துவிட்டார்கள் கதவை. 

உள்ளே வந்தான் உத்தமமான iain lien. 

வர்தவனுக்கு வயத சுமார் இருபச் இனான்கிருக்கும், 

கருணைகிறைந்க அவன்முகம் களங்க மற்றிருந்த2பா 

திலும் மனதிலேதோ கவலைகுடிகொண்டிருக்கதாற் 

போல் தோன்றியது. மகன் வர்ததைக் கண்ட தகப்ப 

னார் மனம்பூரித்து ஆனர்தப்பட்டார். தாயாருக்குண் 

டான மனமகிழ்ச்டியில் ஒன். அும்தோன்றாதூ பிரமித் து 

நின்றாள் எல்லாரும் ஒருவசையொருவர் பார்த்தவண் 

ணமாய் நின்ரார்கள். துக்கக்கடலில் மிக்க அமிழ்க இக் 

இடர்தவர்களுக்கு திடிரென்று ஆனர்தமுண்டானதும் 

என்னசெய்வதென்று தோன்றாது மவுனமாயிருச் 

தார்கள். இவ்விதம் பரிதவிக்கும்பெற்மீருரின் நிலைமை 

யை யறிஈத மகன் அவர்களைச் சமாதானப் படுத்த 

வெண்ணி ஐதர் சுருக்கமான செய்தியைச் சொல்லு 

Buy oor, (ரீ | 
நானிங்கிருக்து புறப்பட்டு பீச்சுக்குப்போப் சிறி 

gi marin வேடிக்கை பார்த்துவிட்டுத் இரும்பிவரும்
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பொழுது சிறியதகப்பனார் கனசசேகரம் : அவர்கள் 

ஒருவேலையாசக் காலிரிப்பூம்பட்டினம் போவதற்குக் 

தயாராய் நிற்கும் சமயத்தில் நா னவ்வழியே வருவ 

தைக்சண்டு என்னையும் தன்னுடன் வரும்படிகேட் 

டார். என்னவோ கஷ்டசம்பவ மாயிருந்த படியால் 

தடைசொல்லாது அவர்கள் கூடவேபோய் ஆக3வண் 

டியவைகளைச் செய்து முடித்துவிட்டு இப்போது 

தான் திரும்பிவர்தோம்.” என்று சொல்லி (டி தது 

மாளிகைக்குள் போவதற்கு வேகமாய் நடந்தான். 

கனகசேகரத்துக்கு என்ன கஷ்டம் சேர்ந்தது? 

வசர்து சொல்லிவிட்டுப் போயிருக்கக்கூடாதா?”' என் று 

தகப்பணா கேட்டாரா. (யாரிடமாவது சொல்லியனுப் 

பக்கூடாதா”. என்றாள் தாயார்.  இக்மிகள்விகளுக்கு 

பதிலும் (சொல்லாது மெத்கைக்குச். சென் துளிட் 

டான். 

மெத்தைமேற் சென்னால், மு.கலில் ஒரு ஹாலும் 

அதில் அழகான சேோபாக்களும் அலரிசாசமான 

மேஜைகளும் விதவிகமான நாற்காலிகரரம் மேஜை 

களின் மேல் வேடி.க்கையான௫ிலைகளும் வினோசுமான 

சாமான்களும் கண் ணுக்கனிமையைக் கொடிருகும் 

காக்ஷிப்படங்களும் அங்கே வெகுஅலங்காசமாய் பார்ப் 

போர் மனத்தை அனக்திக்கச் செய்யுமென்பகற்குத் 

தடையில்லை. ஹாலைக்தாண்டிச் சென்றால் சில அுறை 

களும் அதற்கப்புறம் ஒர் படுக்கை யறையும் காணப் 

பட்டன. இவ்விடத்தில் பித்தளையினால் செய்யப்பட்ட 

ஒரு விரித்தரக் கட்டிலின் மேல் சித் இரப்பதுமை
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போலொருமாது நித்திசை போகிறாள். இவளயார் ? 

இவள் தான் மஷேையனுடைய சீமந்த புத்திரனாகிய 

சுந்தர ராஜனுடைய மனைவி கமலாக்ஷி, 

இவருக்குக் கலியாணமாக றிது காலர்தானி 

ருக்கும் கட்டியநாள் முதல் விட்டுப்பிரியாத கணவன் 

இன்று காரணமில்லாமல் தாமதஇித்தகை கிளைத்து 

மிகவம் வருத்தப்பட்டாள். சன்கணவனுக்கு. ஏதா 

வத இடையூறு சேர்ந்ததா என்று நினைத்து ஏங்கித் 

தவித்தாள். அுருங்குண முடைய அுரியதொரு கண் 

ளை சர் இரன் வெட்டும் Fb BT (ph Ss இனள் கொவ் 

வைப்பழம் போல் வெந்த ஈல்லுதட்டினள முத்தைப் 

போல்பல்லினள் தத்தைபோல் மொழிபினள். அன்ன 

ஈடைபினள் நுரியதோர் குணத்தினள். சித்திரப் 

பாவை இங்காரலங்காச வொய்யார வதனி செல்வப் 

பெரு சீராய் வளர்ர்க கமலாஅஷிக்கு தூக்கந் 

அயர மென்பதை எள்ளளவு மறியாதூ பிறஈதநாள 

முகல் சர்தோஷகாமாயும் ஆனர்தமபமாயும் காலங் 

கழித்த அரிவைக்கு இன்று கணவனைக் காணாததால் 

அக்கமென்பதூ மிக்சவுண்டாய் எழாட்டங்காட்டி 

அவளை ஏங்கி நிற்கச் செய்தது. கட்டிலில் படுத்தூக் 

கணவனை நினைக் துக்கொண்டு சண்ணுறக்கி விட்டாள். 

இந்தச் சமயத் இல் வந்தான் சுந்தரராஜன். வற்.த 

பார்த்தான் மனைவியின்கோலத்தை,. அக்கம் HO VSG 

மிகவும் வந்தபோதிலும் பக்குவமாயதை யடக்கிக் 

கொண்டு. மனைவிபக்கத்திலுட்கார்க்து அருட்டிப் 

பார்த்தான் “கண்ணே, கமலம்?” என்று கூப்பிட்டான்
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இப்போது காமலாகதி சிறிதுகளை தெளிந்து கண் 

ணைத்இிறந்தாள். "கணவனைக் கண்டாள். கண்டதும் 

கடி கிலெழுந்து பத்தாவைத் தாவிக்கொண்டு தேம்பித் 

கேம்பி ௮ழலானாள். இதைக் கண்டகணவன் மனரீ 

காளாது மனைவியைக் தன்மடிமேலுட்காரவைத்துச் 

சொல்லுகிறான் *அன்புக்கிசைந்த என்னாருயிசே கி 

"இவ்விதம் என்மனதைப் புண்படுத்தலாமா? நீ இவ்வி 

Sb அழுவ இல் யாதுபிரயோசனம் உன்புத்தியெங்கே 
ச போயிற்று” என்ளூர். 

“என்னருமைக் கண்ணா !/ என்னை மன்னிக்க 

வேண்டும், சானென்ன செய்வேன் எத்தனையோ வித 

மாய் என் மனதைச் சமாதானம் செய்தும் ஒன்றும் 

[சரயோசனப்படவில்லை ஆகையால் என்னை மன்னி 

க்குமாறு பிரார்த் இக்கிேன்'? என்று கெஞ்சிக் கேட் 

டாள் வஞ்சி யா் இலகம், 

சிறிது நேரத்தில் போஜனம் முதலியவைகள் 

தயாராய் விட்டது. யாவரும் போஜன பருச் இவிட்டு 

தங்கள் தங்கள் படுக்கை யறையுட் சென்று சயனிக் 

லுக் கொண்டார்கள். மணியும் ஒன்நடித்த து. 

தச ராஜனும் கமலாக்ஷியும் தம் படிக்கை 

யறைக்குட் சென்று, சுந்தா ராஜன் சயனித்துக் 

கொள் ஞ் சமயத்தில் கமலாகதி வெற்றிலை யெடுத்து 

மடித்துக் கணவலுக்குக் கொடுத்துப் பின் தானும் 

தாம்பூலர் தரித்துக்கொண்டு (PEGS) FOSS BE 

கொண்டே கணவன் கையை எடுத்துத் தன் மடிமீது
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வைத்து மனதிலேதோ நினைத்தவள் போல் (இவ்வ 

ளவு நேசமுமெங்கே போயிருந்தீர்கள்'? என்று கண 

ater Caraga கவனமாய்க் கேட்டாள். 

₹அதெல்லா முனக்சென்ன இற்கு”! என்று சுர 

sr சாஜன் சிரித்துக்கொண்டே கூறினான். 

இல்லை / இல்லை? சொல்லுங்கோ ! நானறியக் 

கூடாதா ? நீங்கள் போனவிடத்தை சொல்லுங்கோ ! 

சொல்லுங்கோ” என்று கொஞ்சிக் குலாவினாள் 

கோதை கல்லாள். 

“சொல்லுகிறேன் கொஞ்சம் பொறு!” என்று 

சொல்லிவிட்டு ஏதோ யோசனை செய்தான் சுந்த. 

சாஜன். கணவனிவவிதம் சொல்லியதைக் கேட்ட. 

மனைவி சற்று வியாகூலமடைந்து கணவனை நேரக்கி 

என் பிராண காதா! இப்பூவுலசன்கண் நாமிரு 

வரும் ஏகமான கால முதல் என்னுடல் பொரு 

ளாவி மூன் நும் உங்களுக்கு அடைக்கலம் செய்து 

கடவுளும் பெற்மீறாரும் கணவனென்று சம்பி 

௪கல சிஸ்றாஷைகளும் செய்து சுகத்திலும், துக் 

கத்திலும், வாழ்விலும், தாழ்விலும், செல்வத்தி 

லும், தரித்செத்திலும், ஈன்மையிலும், தீமையிலும், 

பாபத்திலும் புண்ணியத்திலும் எல்லாவற்றிலும் 

கானொரு பங்கேற்று இசண்டுடலுக்கு ஒரு உயிசெ 

னப் பாவித்துவரும் யான் உங்களுடைய இரக$யங் 

களை அறியக்கூடாதா?” என்று சிறிது துக்கத்தோடு. 

கேட்டாள்.
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இகைக் கேட்ட கணவன் மனங்கந் துரு 

மனைவியைக் தன் மார்போடணைத்து இதழ்சுவைத் 

துக்கொண்டு, “கண்ணே, என்னுடைய அர்.இசங்களை 

உன்னிடத்தில் கூருதிருப்பேனா? நீயேன் இவ்வே 

தாந்தமெல்லாம் மேலுக்குமே WO SRB pL? ் என்று 

சமாதானக கூறினார். 

“சொல்லுங்கோ? என்றாள் சுந்தா வஇ. 

சொல்லத் தொடங்கினான் சுகுணபுருஷன்-- 

கனகசேகர மவர்க,ஷடைய மூத்த குமாரத்இயாகிய 

ame stone சேற்றிரவு யாரோ இருடிக்கொண்டு, 

போய்லிட்டார்கள். அதன நிமித்தமாக அவர் தமது 

மைக்துனருகருச் ௪இ தெரிவிக்கவேண்டி மனைவி 

மக்களுடன் புறப்பட்டுக் காவிரிப்பூம் பட்டினம் 

போ UE DHS தயாராய் கிற்குஞ் சமையத்தில், நான் 

அவ்வழியே வருவதைக் கண்டு, என்னையும் FHF or 

டன் வரும்படி. கேட்டார். அவருடைய வேண்டுகோ 

ளுக்கு மாறுத்தரம் சொல்லாமல் உடனே அவர்களு 

டன் சென்றேன். செல்லும் வழியில், சுக்கரமுதலி 

யாரைச் சந்இத்.தச் சங்கதியைச் சொன்னோம். முத 

லியார், வாபில் விரலைவைத். ஐப் பதை பதைத்தவர் 

போல் சிறிது (நரம் நின்று பின்பு எங்களை நோக்கி, 

சுகந்த சீலன் காபொாக்இிமை போய்விட்டார், நீங்கள் 

அங்கு செல்வதில் பிரயோசனமில்லை '? எனமுர், 

இதைக் கேட்டவுடன், ஈாங்கள் இரும்பி வந்து 

௮னேக விடங்களுக்குத் தந்திமூலமாய் சேதியைத் 

தெரிவித்து வீவெர்து சேர்ந்தோம். கனகசேகர
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மவர்களும், தெய்வானை அம்மாளும் படுந் துயரத்தை 

யார்தான் கண்டு சகப்பார்? ௮ண்ட சராசரங்களையும் 

படைத்து எள்ளுக்குள் எண்ணைபோல் எக்கும் வியா 

பித்திருக்கும் பாமா தீமாவே, அவர்களுடைய க்கத் 

தைத் தீர்க்கவேண்டும். ஊணுறக்கக் துறந்து ஆராத 

ஈண்ணீரை ஆருய்ப் பெருகிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்!? 

என்றா ன, 

கணவன் சொல்லிய வார்த்தைகளைக் கவனமாய்க் 

கேட்டிருந்த கமலாகஷி, இடிலிழுந்காற்போலேங்கி 

“யையோ இதென்ன அ௮னியாயம் ! ௮ .இயாச்சர்ய 

மாயிருக்கெதே ! யார்திருடியது 1! எப்படி.க்கொண்டு 

போனார்கள்! ஒருவேளை வனசுதாவை யாசாவது 

காதலித்து ஏமாற்றி கூட்டிக்கொண்டு போயிருப்பார் 

களா??? என்று ஆச்சரியத்துடன் அவசரமாய்க் 

கேட்டாள். 

₹ அப்படி யிருக்காது. வன௬தா பள்ளிக் கூடம் 

விட்டு வந்து கொஞ்சக் காலந்தானிருக்கும். த ற்கு 

முன்பும் அவள் ஒன்றுமறியாத பெண், அவருக்குக் 

காதலருங் கடையாது. அவள் தாங்குஞ் சமையச் 

தில், அவளுடன்கூட அனேகம் பொருள்களையுக் இரு 

டி.க்கொண்டு போய்விட்டார்கள்!” என்றான் சுந்தர 

சாஜன். 

இதைச் சும்மாவிட்டு விடுவார்களா? பெண் 

ணின் பெற்ளார்'” என்று கேட்டுச் சிறிது நிதானித் 

காள் கமலாகி,
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சும்மா விடுவதா? ஊரெல்லார் தந்திகள் ஊக் 

கத்துடன் போய்க்கொண்டிருக்கின்றன. நாடெல்லார் 

தேடி.வர ஆட்களை அனுப்பியிருக்கறார்கள். நாளையத் 

இனம் காங்களெல்லாரும் . மணிக்கம்பி தோட்டத்துக். 

குச் சென்று அங்குள்ள கள்ளர்களின் வீடுகளை யெல் 

லாம் சோதனை செய்வதாகத் எர்மானித்திருக்க 

மோம்.”? என்றான் சுந்தர சாஜன். 

“£ இருடருடைய நாட்டுக்குப் போனால், போகிற 

வர்களை, சூதுசெய்து கொன்றுவிடமாட்டார்களா??? 

என்று கமலாக்ஷி இகைத்தாற்போல் கேட்டாள். 

‘GaGa srag! Qaragiagrag! அப்பாக் 

இகளில் மருந்து நிறைத்து, சேவகர்கள் தோள்மேல் 

சீராய் வைக்திருப்பார்கள். ஒரு வெடிக்கு ஒன்பது 

பேரைக் சொல்லும் உயர்தரச் துப்பாக்கெள் எங்க 

ளிடமிருக்கும், இருடர்களால் என்ன செய்யக்கூடும்? 

ஈம்மைக்கண்டவுடன், காயைச்கண்ட முயலைப்போல் 

ஒட்டம் பிடிக்கவேண்டியதுதான்.'”' என்று சுந்தர 

ராஜன் மனைவிக்குக் தைரியமுண்டாகுமா,று கூறினான். 

எப்படியும் ஜாக்செதையாகத் தானிருக்கவேண் 

டும்.”” என்று சுமலாக்ஷி ஆலோசனையுடன் கூறினாள். 

₹சரி! தூக்கம் வருகிறது! மணியும் :இசண்டாய 

விட்டது. தாக்கமும் வர்தூவிட்டது. காலையில் 

வெளியே போகவேண்டிய வேலைகள் அ௮னேகமிருக் 

இன்றன--தூங்கலாம் ? என்றான் சுந்தர சாஜன். 

என்ன அழகு! என்ன செளந்தர்யம்! என்ன 

௮றிவு! என்ன பொறுமை! என்ன தயாளகுணம்/
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என்ன பசோபகாரம்/--வயதும் பதினாறுதானிருக் 

கும். பதினாறு வயதுப் பாலிகைப் பெண்ணைப் பறி 

கொடுத்த பெற்றுரின் மனம் என்னபாடு படுமோ! 

அறியாச பெண்மணி யார் கையில் சிகிச் கொண்டு 

அவளஸ்தைப்படுகிறுளோ?--சர்வ வியாபியாகிய பர 

மேஸ்வரனே அறிவார் சஇிகாரப் பாவிகள் செய்த 

இச்சூதான செயலை.” என்றிவவாளுகக் கமலாக்ஷி 

கூறிக்கொண்டு சயனித்தாள். சகலதும் அவளுடன் 

உறங்னெ. | |



இரண்டாம் அத்தியாயம் 
semen 

வச்சிரபுரிக்குத் தென் மேற்கே சுமார் நாற்பத் 

தைந்து மைல் தூரத்தில் காலிரிப்பூம் பட்டினம் 

களங்கமற விளங்கிற்று. இப்பட்டினத்தில் அனேக 

கோட்டை கோபுசங்களும், மாட மாளிகைகளும், 

விசித்தரமான வீடுகளும் வினோதமான கட்டிடக் 

களும், ௮ வினோதமாய் அங்கே அளவு கணக் கற் 

அக் காணப்படும். நகரத்துட் பிரவேடத்தால் விதி 

கள் யாவும் மிகவும் சுத்தமாயும் அலங்காரமாயும் 

காணப்படுவதுமல்லாமல், ஈகரபரிபாலன சபையாரி 

னூரக்கத்தையும் ஈன்றாக விளக்கிற்று, 

அதோ பாருங்கள்! அ.இ வினோதமான ஐர் கட் 

டிடம்! செட்டிச் தெருவின் மூலையில் இிட்டமாய்த 

தெரிகிறது. என்ன அழகான கட்டிடம்! எவ்வளவு 

நுலங்காரமான வீடு, இவவிசித்கரக் கட்டிடத்தின் 

முன் பக்கத்தில் மாத்திரம் பூச்செடிகளெல்லாம் புனி 

தமாய் வைக்கப்பட்டு யாவும் மிக YOST LTS 

காணப்படுகின்றன. வீட்டி னுள் யாராவது உண்டோ? 

இல்லையோ? என்பது தெரியவில்லை. 

சற்று இருந்திருர்து-விணையின் நாதமும் கிராம 

போனின் சீதங்களும் மெல்ல மெல்லக் கேட்டின்றன. 

ஆட்களின் சந்தடி கேட்கவில்லையாயினும், உள்ளே 

யாசோ இருக்கிறார்கள் என்பது உறுதியாய்த் தெரி
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இறது. சிறித நேரத்தில் வாத்தியச் சந்தடி யடங்இ 

விட்டதும், உப்பரிகை மீது யாசோ உலாவுவதாய் 

தெரிகறெ௮. 

மின்னற் கொடியோ! பொன்னின் செடியோ! 

தங்கத்தாற் செய்யப்பட்ட இங்கெகெக் இருவுருவோ! 

இர்தஇசன் போற்றும் சுந்கசரவதனியோ! மேனகை 

பெற்ற மோகன மகளோ! கல்விக் கரியின் கண்ணிய 

சொரூபமோ? செல்வத் தலைவியின் சங்காரத் தோற்ற 

மோ? அழகே உருவெடுத்த ஆனந்த சொருபமோ/ 

என்று கண்டோரெல்லாங் கண்விழித்து கோக்கும் 

வண்ணமாய் ௮திமோகன சுந்தரியாயெ pt மாது 

உப்பரிகை மீது தோற் றினள். 

கோன்றிய அப்பெண்ணின் அழகைத் தோர் 

தீறிர்து கூற எவர்க்கும் சாத்தியமாகாது. அன்ன 

ஈடையும் அழிய இடையும் மயில்போ லொயிலும் 

மான் போல் சாயலுமுள்ள சுந்தரரூப சுர தமோகினி 

யாகிய அப்பாவைக்கு வயத பதினெட்டுக்கு மேற் 

படாதென்பதை அவளுடைய தேகம் இருத்தமாய் 

எடுத்துக் காட்டிற்று. ஈடுத்தர அளவும் சிகப்பு நிற 

மும் பொருக்இிய இச்காரி மணியானவள் உடுததிக 

கொண்டதோர். உயர்தச' நீலப்பட்டாடை, சறிகைக் 
கரையால் வெகு வித் தர வேலைகள் செய்யப்பட்டுள் 

ளது. காதில் வைசக், சும்மல், கழுத்தில் வை ௮ட் 

டூகை, கையில் வைரக்காப்பு, காலில். ஓர் சங்கிலியும் 

மாத்திரம் அவளிடங் காணப்பட்டதே யல்லாமல் 

2
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Cag APs Sir ஈகைகளொன்.றும் அவள் அணித்து 

கொள்ளவில்லை, 

தோன்றிய அச்சுந்தசவதி சிறிஅகேரம் அங்கு 

மிங்குமாக உலாவிக்கொண்டு, மனஇலேதோ நினைத் 

அப் பெருமூச்சு விட்டாள். கவலையென்பது அவளைக் 

கடுகளவும் விடாது. வருத்திக் கொண்டிருந்தாற் 

யோ ல் காணப்பட்டாள். 

உப்பரிகை மீதுலாவிக் கொண்டு தன்னுள்ளத் 

தில் குடிகொண்டிருக்குங் கவலையை உற்று கோக்கிக் 

கொண்டிருக்குங் கன்னிகையைத் தேடி தர் அம்மாள் 

வந்து, “ராசாத்தி! நீயேன் தனியாய் நின்று உலர்வு 

இர௫ய்? தோழிகளி லொருத்தியைக் கூட்டிக்கொண்டு 

வரக்கூடாதா? என்று கேட்டாள். 

இதைக். கேட்ட மாதா சற்று நின்று தன் 

தாயை நோக்கி “அம்மா, எனக்கொருவருக் துணை 

வேண்டாம்.  இக்கழ்றவருக்குச் தெய்வர் அுனையென் 

பார்கள். அது போல எல்லாம் வல்ல கடவுளே எனக் 

குத் அணையாகும்'' என்று | சிறிது விசனங் சாட்டி 

புரைத்தாள. 

மகளின் வார்த்தையைக் கேட்ட மாசாவானவள் 

சற்று மனம்வருக்இ கண்மணி? என்னருமைக் 

குழந்தாய் . நீயேன் இவ்விதம் சொல்லுகிறாய் ? எங் 

கள் கண்ணுக்குக் கண்ணாயுள்ளது நீயல்லவா ? என 

க்கு உன்னைவிட வேறு குழந்தைகளில்லை யென்பதும் 

நீ சன்ராயறிர்தவிஷயம். உன் பிதாவுக்கு மெனக்கும்
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அன்பின் பயனாயு இத்த அ௮பசஞ்சி நீயல்லவா? எங்க 

ளுக் குன்மேலுள்ள. அன்பை நீ ஈன்ருயறிர்த தில்லை 

யா * எங்களிடமிருக்கும் ஆஸ்த் ் களெல்லாம் உன்னு 

டைய தல்லவா ? நீ விரும்பிய பிரகாரம் என்னவேண் 

டுமானாலும் உன்பிதா உள்ளக்களிப்புடன் வாங்கக் 

தரவில்லையா ? சகலசுகங்களும் பொருந்திய உன 

க்கு இவ்விதம் அக்கமும் வெறுப்பு முண்டாக வேண் 

டிய காசணமென்ன ? சகல சுகங்களுமிருந்தும் கண 

வன் சுகமில்லையென்று நினைத்து நீ மனம் வருர்தவுல் 

கூடும். அதுவும், உன் அம்மான்மகனும் அதிவீரனு 

மாகிய வாசுதேவனுக்கு உன்னை விவாகஞ்செய்.து 

வைப்பதாக உன்பிகா என்னிடம் சொல்லியிருக்க 

Gt. ஆதலால் மகளே? என்னருமைக் கண்மணி / 
நீ ஒன்றுக்குங் கவலைப்படவேண்டாம்.; ஜெகதீசன் 

அருளால் யாவும் சுகமாய் முடியும்.”” என்று ஆதச 

வாய்க் கூறினாள். 

மாதாளின் அன்பான வார்த்தைகளைக்கேட்ட மக 
ளுக்கு கவலை அுதிகரித்தகது. தன்னுடைய கோரிக 
கை நிலை 

Bea. 
Qe xh ora இியின் பெயர் தேவ, இவல ளுடைய 

பிதாவானவர் மிகவும் தனவானாகவும் கல்லிமா ஞகைவும் 

றவேருமல் போகுமோ என். று மனம் வருந் 

விளங்கினார். தாயாசோ-தர்மமே அ௮வதாரமெடுத்த 

தென்றே சொல்லவேண்டும். இவ்வளவு ஈன்னடக்கை 

யும் சயாளகுணமும் தீர்மசீலமுள்ள ஒருபெண் இவவுல 

லுண்டா'" என்று கண்டோரெல்லாங் கொண்டாடு
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வார்கள். ' இக்தம்மாளின் பெயர் ௮ன்னலகஷிமி-கண 

வன்பெயர் சுகந்தன். சுகந்த£லனை எவர் கண்டா 

௮ம் இருந்துவ் கொடை தொடுத்தா ரிறந்துக் கொ 

டை கொடுத்தார் சிதக்காதிமரக்காயர். அவருக்குப் 

பின் ஈம் சுகந்தசலனே அவதாரமெடுத் இருக்கமா.” 

என்று புகழ்ச்து பேசுவார்கள், 

Qads ஈற்குணம் பொருந்திய பெற்றோரின் 

அபிப்பிசாயத்துக்கு மாறாகச் தன்னுடைய எண்ணத் 

தை யெவ்விதம் வெளியிடுவதென்று தோன்றாது 

தேவடுக்குண்டான மனக்கவலைக்கு எல்லையில்லை: 

பெந்முர் கோரியிருக்குங் கணவனை மணம்புரியவிருப்ப 

மில்லாதவளாய் தான் கோரிய கணவனையே மணம் 

pAb gs சுகமாய் , வாழவேண்டுமென்னும் Curae 

மூடையவள ரயிருர் தாள். 

இவையெல்லா மாலோகடித்தளவில் தேவகிக் 

குண்டான கவலைக்கு அளவில்லை, தன் waa gs Gow 

நோக்கத்தை வெளியிடுவதற் கஞ்சினாள். தான்காரிய 

வரனை மணம்புரிய முடியாவிட்டால் மரிப்பதாச 

வு.றுதகொண்டாள். இப்போது தன் தாயார் சொல் 

லிய அன்பான வார்த்தைகளைக் கேட்டுச் சறிதுமனர் 

தேறிப் பின்னும் விவாக விஷயத்தில் மனங்கலங்கெ 

வளரய், தாயை நோக்கி “அம்மா / எனக்கொரு 

கவலையுமில்லை யாதொரு அக்கமுங் கிடையாது ! 

எனக்குக் சுல்யாணமம் சேண்டாம் காக்ஷியும்வேண் 

டாம். நீங்கள் ுவளிஷயத்தில் விண் சரமமெடுத்
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அக் கொள்ளாதேயுங்கள். நான் கன்னியாகவே 

காலங்களிக்க உத்தேடுத் திருக்கிறேன்!” என்னாள். 

இதைக் கேட்ட காய் மகளை நேர க்தி “மகளே! 

உலகத்திலுள்ள சன்னிகாஸ் இரிகளை விவாகஞ்செய்.து 

கொள்ளும்படி சேட்டால், அவர்கள் உள்ளுக்குள்ளே 

எவ்வளவு விருப்பமிருந்கபோ திலும், வெளிப்பேச்சில் 

வேண்டாமென்று சொல்வது வழக்கம். அப்பழக் 

கம் உன்னையும் (ரீடி ச் இருக்கிறாப் போல் தெரிகிற து, 

மேலும் வாகதேவனை நீ இறுபிராயந் தொடக்கம் 

ஈன்ராக அறிவாய். YB we , படி.ப்பிே லா, தனத 

இிலோ, குணத்திலோ எல்லாம் சரியொத்திருக்கிறான். 

உன் பிதா வுக்கு Qadagu s Bn மிகவும் விருப்பமா 

பிருக்கற. து?” என்றாள். 

இவ்வாருக இவர்சள் பேசிக்கொண் டிருக்கும் 

போது வேலைக்காரன் ஒருவன் அம்சா!” என்று 

கூப்பிட்டுக் கொண்டு உப்பரிசைக்கு வந்தான். 

ஏன் சாமிநாதா” என்ன விசேஷம்??? என்று 

லுன்னலகஷிமி ஆவலுடன் கேட்டாள். 

தபால் வந்திருக்கிறது!” என்று சொல்லிக் 

கொண்டு கையில் கொண்டுவந்த கடிகத்தை தேவகி 

யிடங் கொடுத்தான்; 

தேவ சடிதத்தை வாங்இப் படித்துப் பாரத 

அத் தாயை நோக்கி (அம்மா! இக்கடிதம் அப்பாவிட 

மிருந்து வந்இருக்கிறது. அவர் இங்கே வரப் புறப் 

பட்டபோது, கனகசேகரமவர்களிடமிருர்.து, உடனே



புறப்பட்டு வரும்படியாக ஐர் தந்தி இடைத்ததாம். 

ஆனபடியால் வச்செபுரிக்குச் சென்று ,கனகசேகர 

மவர்களுக்கு கேர்ந்த கஷ்டம் என்னவென்றறிந்து 

வருவதாக எழுகியிருக்கறார்?” என்று கூறி இளாகை 

பூத்தாள். | | 

. இவ்வாறு so. 64a gore விஷயங்களைக் கேட் 

டிருந்த ௮ன்ன .லக்ஷிமியும் சாமிநாதனும் சற்று ஆச் 

சரியப்பட்டார்கள். “யோ இன்றைக்கே வச்சரெபுரிக் 

குப் போயிருப்பாரா?”” என்று சாமிநாதன் சற்று 

நிதானித்துக் கேட்டான். 

இம்! ஆம்! இப்போ வச்சிரபுரியில்க் தான் 

இருப்பார்' என்றாள் தேவ௫, 

சனகசேசரத்துக் குண்டான கஷ்டமென்ன ? 

| OTIS IUD. Uy OTL OTT BI? எவ்விதமான கஷ்டம்? அதைப் 

பற்றி ஏதாவது எழு இயிருக்கிறாசா??” என்று அன்ன 

லக்ஷிமி அவாவுடன் கேட்டாள். | 

அதொன்றும் எழுதவில்லை. அனால் காரியம் 

என்னவோ கஷ்டமாகத்தா னிருக்கவேண்டும்'” என் 

ajar தேவ௫,. 

ரச இல்லாவிட்டால் இவவளவு அவசரமாகக் 

காசிக்குத் 568 கொடுத்துக் கூப்பிடவேண்டிய 

காரணமென்ன? போனமாத மல்லவா கனகசேகச 

மவர்கள் இவ்விடம் வந்து போனவர். ஏதாவது 

விசேஷ முண்டாகுமானால் அன்றைக்கே சொல்லி 

யிருக்கமாட்டாரா??? என்று சாமிநாதன் இிறிதூ 

யோசித்துக் கூறினான்.
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“அமாம்! இதென்னவோ துக்க சங்கதியாகத் 

தானிருக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 8ீயா இங்கே 

வராமல் : போகமாட்டார்.” என்று அன்ன எ-்ஷிமி 

கூறி இருவரையும் கோக்கினாள். 

£அப்படிழயிருக்காது! இதுவேறே யேதோ 

காரியமாயிருக்கலாம். யாருக்காவது சுகயினமா 

யிருந்தால் முதலில்8இங்கே யல்லவா தெரியப்படுத்து 

வார்கள்.”? என்று தேவகி யுசைத்து மறுபடியுங் கடி 

தத்தைப் பார்த்தாள். 

இப்பொழுது சாமிநாதன் இருவரையும் நோக்கி 

“சாப்பாட்டுக்கு கேரமாய் விட்டதம்மா/ யா வந்த 

பின்பு சங்கதிகள் யாவையும் சரிவா அறியலாம். 

௮.திகவ்டமான சங்கதியாயிருக்காது. ஏதோ சேரில் 

கண்டு பேசவேண்டிக் கூப்பிட்டிருக்கலாம். காம் 

இப்போது அதைப்பற்றி யோசிப்பதாலென்ன பலன்”” 

என்று சமாதானக் கூறி சாப்பாட்டுக் கழைகத்தான். 

என்னமோ கடவுளே யறிவார்'” என்று சொல் 

லிக் கொண்டே மாதாவும் மங்கையும் போஜனத்துக் 

குச் சென்றார்கள். 

சு௧௩த சீலன் சாடியாத்்இிரைக்குப் போகும் 

Cur g தன் சினேகிதனாயய சுந்தா முதிலியாரைச் 

சந்தித்து தான் காசிக்குப்போகும் விஷயத்தைப் 

பற்றி தனது மைத்துனர் கனகசேகரத்துக்குத் தெரி 

விக்கும்படி கேட்டுக்கொண்டார். சுந்தர முதலியார் 

தனக்குண்டாயிருந்த சல இடைஞ்சலின் நிமித்தம்,
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கனகசேகரம் வீட்டுக்கு வந்து சங்கதி சொல்லச் 

சாத் திபப்படாம லிருந்து விட்டார். பின்பு சனசசேக 

சம் சுந்தர ராஜன் முதலானவர்கள். வனச௬ுதா காணா 

மல் போன விஷயத்தைப்பற்றி சுகந்த சீலனுக்குத் 

தெரிவிக்கப்போகும் வழியில். சுந்தர மூதலியாசைச் 

சர்இத்துச் சங்கட யாவையும் ஈன்கறிர்து கொண்டு, 

உடன புறப்பட்டு வரும்படியாக சுகந்த சீலனுக்குத் 
தர்டி கொடுக்சார்கள். 

555 இடைக்கதும் சுகந்த லேன் உடனே 

கா௫ியைவிட்டுப் புறப்பட்டு வச்சிரபுரி க்குச் Olean pit. 

செல்லும்போது தான் போரும் விஷயக்கைக் கன் 

மனைளிக்கும் nd OHA தெரிவிக்கவேண்டியே கடி.த 

மெழுகினார். ஆலை, யாது காமண் நிமித்தம் 

Cum BS mQ ior aor apy எழு தவில்லை. விஷயம் யாென் 

ப அவருமறிர் இலர். | 

இத காரணம் பற்றியே அன்னலக்ஷிமியும் தேவ 

சியும் என்னென்னவோ நினைத்... ஏங்கிளா்கள். 

என்ன நினைத்துமென்ன பயன்?” என்று தம்மைக் 

தாரே. தைரியப்படுத்தக் சொண்டார்களாயினும். 

சிறிது அச்ச தீதுடனிருர்தார்கள். cc அப்பா எப்போது 

வருவார்!” என்று மகளுக்கு யோசனை. **சணவன் 

எப்போது வருவார்?” என்,று மனைவிக்கு மனக் 

கலக்கம். 

சாமிநாதன், சுகந்த சீலன் வீட்டு வேலையாட் 

களிலொருவன். எஜமாளிட _த்இல் மிகவும் பிரீ இயுள்ள 

வன். வீட்டிலுள்ள மற்ற வேலைக்காரர்கள் செய்யும்
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வேலைகள் யாவையும் மேல் பார்வை பார்த்து, எல்லா 

ரிடத்தும் கமாஷாகப் பேடு வேடிக்கையாய்க் காவற் 

களிப்பான். விட்டிலுள்ள யாவரும் புவன் மீது சிக 

வும் அன்பு பாராட்டுவார்கள். 

2பாஜனம் முடித்து. யாவரும் காம்பூலர் தரித் 

அக் கொண்டு அங்குள்ள ஹாலில் வக்துட்சாரர்கார் 

கள. 

இதச் சமையம் சாமிராகன் ஹாலுள் வர் w 

யாவரையும் காக்கி “யோ இங்கில்லாதது, ஒரு 

்? என்று சொலஃவலிக் மாதிரியா யிருக்கிறகம்மா 

கொண்டு ஐரிடச்டி லுட்கார்ந்தான். 

அமாம் சாமிநாதா!/ அவ்விசனக்தைப் போக் 

கதி தக்ககாக 4 யோர் கதை சொஃலு”?' என்று 

தேவூ புரைத்துக் தாயாரை நோக்கினாள். 

சொல்லு! சாமிகாகா; சொல்லு? கேட்கவாம்!?? 

என்று அன்னலக்ஷிமியூம் சம்மதங்காட்டிக் கட் 

டாள். 

இகைக் மசேட்ட சாமிநாதன் இருவரையும் 

கொக்கி “ரு க சொல்லுகிறேன். ஆனால் அது 

அவவளவு ஈலலாயிருக்குமென்று என் மன அக்குக் 

தோன்றவில்லை.” என்றான். 

4 பறுவாயில்லை சொல்லு 7 நீ சொன்னால் எட்தக் 

கதையும் நன்றாகவே யிருக்கும் சொல்லு! சொஃ லு!” 

என்று அன்னலக்ஷிமியம்மாள் அவாவுடன் கேட் 

டாள்.
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இப்போது சாமிசாதன் சற்று “Cons ae 

சொல்லுகிறான். நான் சொல்லப் போவது வேறொ 

agin ஓர் ஓட்டத்தைப் பற்றிய இறிய கதை 

யொன்றுதான். ஒட்டமென்றால் சாதாரணமாக பள் 

ளிக்கூடத்துப் பிள்ளைகள் பர்தையங் கூறி ஒடுஇரார் 

சு. அம்மாஇரி யோட்டமலை. நடுக் காட்டுப் 

புலியைக் கண்டு இடைக்சாட்டு மான் ஓடுகிறதே! 

ayn BA Gum apis. வேட்டை காய்களைக 

கண்ட முயல்களோடுகிறதேே ௮ம்மா இரி '2யாட்டமூ 

மல்ல, “பனங்காட்டு ஈரி சல சலப்புக் கஞ்சாதென்.று 

சொல்லினும்! சில சமையங்களில் அஞ்சி ஈடுங்கி மரு 

ண்டு இசண்டு வெருண்உடோடுகிறதே அம்மாதிரி 

யோட்டமூமல்ல. இ௫ ஓர் வினோதமான (வாட்டம் 

வெகு வி் இரமாயிருக்கும்:-- 

பின்னை என்ன ஒட்டாதான். அதைச் சொல்லி 

மூடி யேன்'' என்று தேவூ கேட்டு இடீலென்று ANS 

தாள, 

இச ஓட்டம் ஐர் விந்தையான மட்டம். வெகு 

வடி கீகையாயிருக்கும். இகன் பெயா--வட்டோட் 

டம் வடுவட்டோட்டம், கநெட்டோட்டம் நெடுநெட் 

டோட்...ம் என்பார்கள்!” என்றான் சாமிராதன். 

இசைக் கேட்டதும் ௮ன்னலக்ஷிமியும் சேவடி 

wy LD a iy és al op. gi Ait 6 srt aor, 

சாமிராதன் சொல்லுகிறான்: - முன்னொரு காலத் 

இல் முனியாண்டி. OBE & BH கூளிவிட்டுக்காளி என்று 

பெயருள்ள ஓர் வண்ணானிருச்தான். இவன் தந்இர
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மாக ஜனங்களை ஏமாற்றி அவர்களிடமிருக்கும் 

பொருள்களைக் கொள்ளையிடுவதும். ஆள்மாறி வேஷம் 

பூண்டு அன்னிய ஜனங்களின் வீடுகளுக்குச் சென் நு 

அவரவர் சொந்சுக்காசர்களைப் '8பால் நடித்து உள்ள 

சொத்துக்களை யெல்லாங் கொள்ளையிடுவதும், ஊர் 

நிலங்களி லேதாவது விளை பொருள்களிருக்தால், 

அதைச் தன்னுடையதெனறு சொல்லி யாசாவதறியா 

தீவர்களுக்கு விற்றுப் பணத்தை வாங்கிக்கொண்டே 

டுவதும். (பின்பு வாங்னெவளலும் சொர்தக்காரனும் 

சண்டையிட்டுக் கொள்வதும்) இம்மாஇரியாக வ 

ap giver ஜனங்கள் இவனால் மிகவு முபத்திசவ 

மடைர்து வந்தார்கள். இவன் பேரில் இனந்தோறும் 

கோர்ட்டு, கச்சேரிகளில் முறைப்பாடுகள் போய்க் 

கொண்டே யிருக்கும். ஆனால், இவனைப் பிடிக்க 

ஒருவராலும் (மடியாது. போலீஸ்காரர் ஊரெல்லாக 

தேடித் இரிவார்கள். இன்ஸ்பெக்டர்கள் இசாவெல் 

லாம் ஒழித் தொழிகர்துத் இரிவார்கள். இவர்களொரு 

பக்கத்தில் தேடித் தரியும்போத, கூளிவீட்டுக் காளி 

மற்றப் பக்கத்தில் கொள்ளை யடித்துக் கொண்டு 

கூவாம கோடிவிடுவான். கடவுளைக் கண்டு பிடிக்க 

னும் பிடிக்கலாம். கூளிவிட்டுக் காளியைக் கண்டு 

பிடிப்பது கஷ்டமாயிருந்தது. இராக் காலங்களில் 

இவனைத் தேடித் இரியும் இன்ஸ்பெக்டர், போலீஸ் 

முகலியவர்கள் பிசாசுகளிடத்திலகப்பட்டுப் பெரு 

மவஸ்த்தைப் படுவதுமுண்டு,. மூரசாங்கத்தாரா 

லியன்றமட்டும் இவனைப் பிடிக்கவேண்டுமென்று எவ
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வளவோ ஏற்பாடுகள் செய்தார்கள். கூளி வீட்டுக் 

காளியைப் பிடித்துத் தருறவருக்கு ஆயிசம ரூபாய் 

பரிசளிப்பதாகப் பிரசுர.ஞ் செய்தார்கள். ஒன்றும் பிர 

யோசனப் படவில்லை, 

தஇினஈகோறும் ஊரிலுள்ள ஜனங்கள் கூக்குர 

லஇகரிததுக் கொண்டே வந்தது, : கூளி விட்டுக் 

காளி பட்டப பகலில் என் விட்டுக்குள் புகுக்து உள்ள 

பொருள்களை யெல்லாங் சொள்ளையடித்து விட்டான்” 

என்று சுத்துவோரும், *என் மகளின் ௬ ps way 

கறுபபாரி பணியைச் கொண்டுபோட்டான் கூளி வீட் 

Gs காளி'” எனறு தலை தலை யென்றடிக்குங் இழவி 

களும், “என் பெண்டாட்டியின் சாலிக் கொடியை 

அறும்துக் கொண்டேோடினான். கூளி விட்டுக் காளி”” 

என் று ழறைபிஇம் புருவர்களும், “என் பிளளையின 

கழுத்திலுள்ள தாயத்தும் சங்கிலியும் கூளி விட்டு 

காளி கொண்டுபோட்டான்'? என்று <3} 0,93) அழும் 

தாய்மார்களும், “என் கோடடக்கிலஓுள்ள வாழைக் 

குலையாவையார். கூளி விட்டுக் காளி குறுக்கு வெட் 

டாய் வெட்டிக் சொண்டோடினான்'' என்று சொல்லி 

அழும் தோட்டக்காரரும் அனந்தம். 

இம்மா ரியாக ஜனங்கள் படுந் துன்பக் துக்கு 

ஒரு நிவாரணமுஞ் செய்ய முடியாமல், கடைசியாக 

கூளி விட்டுக் காளியை யாராவது கண்டால் சுட்டுக் 

கொலைலாம்”” என்று அரசாங்கத்தார் விளபபாஞ் 

செய்தார்கள். இதுவும் பயன்படவில்லை.
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அக்காலச்தில் புகை வண்டிகள் இடையாது பட் 

டாளம் முதலியவைகள் pena mig இன்னோரூருக் 

குப் போகவேண்டுமானால், கால் நடையாகவே 

போவார்கள். இவ்விதம்போகும் பட்டாளங்கள்குறித்த 

இடத்துக்குப் போய்ச் சேர சில காலங்களில் ஆறு 

மாதங்களுக்கு மேல் செல்லும். கையால, பட்டா 

ளத்திலுள்ள உத்தியோசலஸ்த்தர், சேனைத் தலைவா் 

முதலியவர்கள், தத்தம் மனைவி மக்களையும் தம்முடன் 

அழைத்துச் செல்வார்கள். இவர்களுறைய சாபான் 

களும் கூடாரங்களும் தலைச் ஈமையாகவே கூலி 

ஜனங்கள் ஈ-மர்து கொண்டு போவார்கள். இவவிதம் 

போகுங் கூலியாட்களில் யாருக்காவது i கயினயுண் 

டானால, கோயாளியை அகற்றிவிட்டு தெரு வழியே 

போகும அன்னியனைப பிடித்து மூட்டை மக்க 

வைப்பார்கள். இவர்கள் சில சாட்களுக்கு ஈடபபதும் 

சில காட்களுக்காக் கூடார மடித்து தங்கியிருஈது 

களையாறிட் போவது முண்டு. 
‘ 
இசக்கன்மை வாய்ந்த காபட்டாவாம் முனியா அடு 

Cars அக்குப் பக்கத்திலுள்ள ஈர் சாட்டில் தங்கி 

யிருககது. இதை யறிஈகக போலீஸ் அ௮.இகாரிகள்; 

பபட்டாளத்தி னுதவியால், கூளி விட்டுக் காளி 

யப் பிடித்துச் கொள்ளலாமென்று கிளைத்து, ப் 

பட்டாளத்தை  யுதவிபுரியும்படி (2கட்டார்கள். 

Cre gus மிகவும் ஈற்குணவானாகையால், ஒரு 

'கடைபுங் கூருமல் உடனே தன் சேனை முழுவதையும் 
. ௪ ரு ௪ ச் ௪ [ஆ ஈ ge ப க » 

OWT QT 2சாஃயாக நம பப்வுரப்க ரம். உருகி
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குள் புகுச்து வெகு பிரயாசட்பட்டும் ஒன்றும் பயன் 

படாது திரும்பிவிட்டார்கள். 

ஒருவனைப் பிடிக்க ஆயிரம் பேரால் முடியாவிட் 

டால் நீங்கள் பட்டாளத்திலிருந்து என்ன பிரயோச 

னம் / என்,று சேனாதிபதி பட்டாளத்தைப் பார்த்து 

வேடிக்கையாகக் கூறினார். இச்சேனாதிபதி மிகவும் 

நற்குண சலன். யார்மீதுங் கருணையுள்ளவர். தன் Bip 

வேலை செய்யும் ஒவ்வொரு வேலை யாட்களிடத்திலும் 

மிகவும் பிரீ Suri mm gy அ௮வரவர்களுச் குண்டான 

குற்றங் குழைகளை விசாரித்து அதற்குவேண்டிய 

சகாயஞ் செய்துவருவார். பட்டாளத்திலுள்ள் யாவ 

ரும் இவரிடத்இல் மிகவும் பயபக்இயுடனிருக தார்கள். 

சிறிது நேோத்தில பட்டாளம். புறப்படுவதற்குத் 

தயாசராய்விட்டது. எல்லோருக் தங்கள் தங்கள் 

நூடடைகளைக் கட்டி கூலியாட்களிடங் கொடுத்தார் 

கள், எல்லாம சரியாகவே யிருஈதது, ஒரு இப்பா 

யின் மூட்டை ஈமப்பதற்கு ஒரு கூலியாள் தேள்வை 

யாயிருந்தது. BOG PT ஆள் ஊருக்குள் சென்று 

பிடிததுவருவதாகச் சொல்லி சல சிப்பாய்கள் சென் 

ran. செலலும் வழியிலொருஅனைச் சண்டுபிடித்து 

வக, மூட்டையைத் சலையில் வைத்து கூலியாட்கள் 

ப.நியில் விட்டார்கள்...-இவன் கான் கூளி வீட்டுக் 

காளி-- அகப்பட்டுக் கொண்டதும் எல்லாம் நன் 

மைக்குத்தான்!” என்று தனக்குச் தானே சொல்லிக் 

கொண்டு, மூடடையைக் தலையில் வைத்ததும் (இது 

வம தலை வியா” என்று பின்னும் நினைத்துக்
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கொண்டு கூட்டத்தின் மத்தியில் தாட்டியாய் ஈடக்க 

லானான். 

“இவன்தான் .கூளிவீட்டுக் காளி என்பது இப் 

பாய்கள் அறிவார்களா??? என்று அடக்க முடியாச் 

சிரிப்பை யடக்கிக்கொண்டு கேட்டாள் தேவ. 

இல்லை! இல்லை? இவன் தானவன்! அவன்தாளி 

வன்.” என்பது ஒருவருக்குக் தெரியாது * யாரோ 

சோம்பேரி மூட்டை எ௭மக்கவுதவுவான் £ என்று 

நினைத்துக் கூட்டிக் கொண்டுபோனார்கள்'? என்றான் 

சாமிநாதன், 

“சொல்லு! சொல்லு??? என்றாள் அன்னலக்ஷிமி 

யம்மாள், 

ஆரம்பித்தான் சாமிராதன்-- முனியாண்டி தேச 

தீைளிட்டுப் புறப்பட்ட பட்டாளம் மூன்று இனங் 

கடநக்கு. ழறையாய் ஈடந்து, பின்பு அழகான pr 

காட்டை படைந்தார்கள். அலங்காரமான கா ௧வனம் 

SLIM GT D காட்டைக் கண்ட சேனாதிபதி சநதை இ 

LDP Bi அங்கே இல் இனங்களு,ச்குதி gris BS Ga 

மென்றெண்ணி, கூடாசத்தை யடிக்கும்படி | FHT 

வளித்கார். உடனே யாவரும் கூடாரத்தை யடி.த்துக 

கொண்டு; ஈடந்துவர்க அப்பால் அுன்றையச் 

இனம் நன்றாகப் படுத்துறங்கினாகள்., மறு காட 

காலையில் சூர்யோதயமானதும் யாவருபெழுஈது 

காலைக் கடனகளை முடித்துக் கொண்டு, காபி பல 

groin YRS HALOS ,தங்கள் கங்களிடக் ரளி ஓட்
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கார்ர்து வேடிக்கையாகப் பேசிப் பொழுது போக்குக் 

கொண்டிருந்தார்கள். இப்படியிருக்குஞ் சமையத 

இல் சேனாதிபதி யெழுந்து பரிசோ கனைக்குப் புறப் 

பட்டுக் கூடாரம் முழுவதும் பார்ச்அவருஞ் சமைய்த் 

இல், கூளி வீட்டுக் காளி ஐர் மூலையில் குக்தியிருக 

தழூவதைக் கண்டார். அழுது கொண்டிருக்குர் 

தீன் புதிய வேலைக்காரனுடைய குறைகளை விசாரிக்க 

வேண்டி. அவனருகே சென்று அடே என்ன கார 

ணத்துக்காக நீ யிவவிதம் அழுகிஞுய்? உன் குறை 

களை என்னிடம் சொல்லு ஒன் றுக்கும் பயப்படாதே” 

என்றார். சேனாஇபதி யிவவிகங் கேட்டதும், கூளி 

விட்டுக் காளி சத்தத்தைக் இடெப்படுத்இக் கொண்டு 

அவர் மூன் சென்று காலில் விழு£்து கணக்கில்லா 

ஈமஸ்காரஞ் செய்து, என் ganas! eon org 

காவ?! என் புதிய எஜமானே?! தங்களைக் சண்ட 

வுட் என் குறைகள் யாவும் நீங்கிவிட்டன ! தூக்க 

மெலளாம் பறநதுவிட்டது.! விசனம் என்னை விட்டச 

ன்றது. இனி நான் அழமாட்டேன்? கவலைப்படமாட் 

டேன்! என் குல தெய்வமெ தங்களை என்னிட மனு 

ப்பிவைத்தத./! சான் கடவுளுக்குப் பயந்தவன். தீங்கு 

செய்யாதவன். அயல் வாழ அகமகிழ்ஈதவன், ஈல்லா 

யிருப்பவர்களைக் கண்டு சந்தோஷப்படுபவன். sag 

ட பபடுவோரைக் கண்டு துக்கப்படுபவன். மோசஞ 

செய்சீலாசை நாசஞ் செய்பவன். பூசோபகாரிகளுக் 

குசி அரோபகாரஞ் செய்யாதவன்.--கான் மூன்று 

நாட்களாய் அன்னாகாரந் துறந்து துக்கக் கடலி லமிழ்
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ந்.திக் டெர்ததைக் கண்ட காளிகா தேவியே தங்களை 

என்னிடமனுப்பினாள். ஆகையால், எஜமானே! நமஸ் 

காரம்! ஈமஸ்சாசம்!"” என்று கூளி விட்டுக் காளி 

கணக்கில்லாக் கும்பிடுபோட்டுக் கூறியகைக் கேட்ட 

சேனாதிபதி சிர்தைமகிழ்க் து அவனைகோக்க “அடே! 
உன் குறைகள் யாவையு மென்னிடங் கூறு: நானதற் 

க்கு வேண்டிய உதவிகளைச் செய்கிறேன்”! என்ளுர். 

இதைக் சேட்ட கூளி வீட்டுக் காளி தன் காரியம் 

கொஞ்சம் பலிக்குமென் து நினைத்து உள்ளுக்குள்ளே 

மகிழ்ந்து கொண்டு சுவாமீ! பெருமானே! 0 தவரீர்! 
என்குறை வேறொன்றுமல்ல ? என் குல தெய்வமாக 

காளிகா தேவிக்கு வருஷர்தோறும் இதே காலத்தில் 

பூசை போடுவ வழக்கம். அதே பிரகாரம் இவ் 

வருஷத்தில் பூசைபோாட முடியவில்லையே என்று 

நினைத் த, மூன்று சாட்களாய் அன்னாகாரர் தூறக்து 

காளிகா தேவியை நினைத்தமுது கொண்டிருர்2தன். 

இசாத்திரி என் குல தெய்வம் என்னருகே வந்து நீ 

ஒன்றுக்கும் பயப்படாத உன் குறைகள் யாவையுக் 

இர்க்றேன்' என்று சொல்லி மறைந்தாள் என்றான். 

(பூசை போடுவதெப்படி. அதற்கென்ன பொருள் 

தேள்வை சொல்லு” என்றார் சேனா இபத. காளிகா 

தேவி பெண்ணாகையால் பொன் நகைகளின் மேல் 

அவளுக்கு மிகவு மிஷ்டம். ஊரிலிருர்து நான் காளி 

பூசை செய்யுங் காலத்தில், அவ்வூரிலுள்ள பெண்களு 

டைய ஈகைகள் யாவையுக் கொண்டுவந்து என் மேல் 

பூட்டிவிவொர்கள், நகைகள் எவ்வளவுக் சதிகமா
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யிருக்கறேதோ அ௮வ்வளவுக்குக் காளிகா தேவி மனமக 

big crore வரங் கேட்டாலும் எடுத்தெடுத்தளிப் 

பாள். பூசை முடிந்தவுடன் ௮வேசத்தோடு நாலு 

ஒட்டமோடுவாள். அதாவது. -வட்டோட்டம் வடு 

வட்டோட்டம், நெட்டோட்டம் கெடு நெட்டோட்டம் 

என்பார்கள். ஒட்டம் நாலும் ஒழுங்காய் ஐடிமுடிக்த 

வுடன் அவரவர் தங்கள் தங்கள் ஈகைகளைக் சளற்றிக் 

கொண்டு போய்விடுவார்கள், அத்துடன் ஆவேசமு 

மடங்இவிடும்' என்றான். 

சேனாடஇபதிக்குப் புத்திரப் பேறில்லாமல் மிக 

வும் சிந்தை நொந்இருந்தவசாகையால், காளிகா '2?தவி 

யிடதக் திலாவது பிள்ளைவரங் கேட்டு or ys Radon 

பெற்று மகிழ்வுடன் வாழலாமென்று நினைத்து கூளி 

விட்டுக் காளியை சக்கி சரி; அகடம்! அதம்கு 

மவண்டிய ஏற்பாரிகள் யாவும் நான் செப் சீறன்; 

வ.ர௩ 2கட்பதெப்போ?' என்று வினாவினார். -ஓட்டங 

களோடி மடியும்பபாது தான் வரங் க! & Salim HL. 

ay Bb Oe Gal Sum மோடிவரும்போது 

கேட்கும வரம் மிகவும் விீசஷமான து, Hares 

தாகியாக, போனவருஷம் கெடு நெட்டோட்டமோடி 

வரும்போது கூளி விட்டுக் காளி என்னும் வண்ணான் 

வசம்பெற்றான். அவனுடைய சாமார்த்தியத்தைட 

பற்றித காங்களுங் கொஞ்ச மறிந்திருப்பீர்களென் 

நினைக்கிறேன்? என்றான். *சரி/ சரி! ப றுப்படிய 

சமாச்சாரம்! வேணடிய ஏற்பாடுகள் யாவும் விபை 

வுடன் செய்கி?றன். பூசைக்கெப்போ தொடர்க;
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போகருய்' என்று சேனாதிபதி மனமகிட்தியுடன் 

கேட்டார், நாளைக்குத் தொடங்குகிறேன். ஆண்ட 

வசே! காளைத் தொடக்கம், நாலுகாட்களுக்கு உபவாச 

மிருக்கவேண்டும். கடைசிராளுக்குத்தா Oey’ 

என்றான். சேனாஇபதியும் தன் இருப்பிடத்தை 

யடைந்து, ஈடகத சங்கதியைத் தன் மனைவிக்குச் 

சொல்லி இருவருமாகப் பிள்ளைவங் கேட்கலாமென் நு 

மிகவு மானந்தத்துட னிருகதார்கள், 

மறு நாட் காலையில் ௮னேக ஏற்பாடுகள் அளவு 

கணக்கில்லாமல் செய்தார்கள். பூசைபோடுகிறவளுக் 

கென்று தனியாக ழர் கூடார மடித்து கூளிவிட்டுக் 

காளியையு மதனுள் விட்டார்கள். நாலு நாட்களும் 

பூசைக்கென்று கொண்டுவந்து கொடுக்கப்பட்ட பழ 

வர்க்கங்களால் ஜீவித்தான். நாலாக்தினம் ஒட்டக் இற் 

கு வேண்டிய ஏற்பாடுகள் யாவும் ஒழுங்காய் apie 

தீது. உத்தியோகஸ்்த்தர்களுடைய மனைவி மக்களின் 

ஈகைகளெலலாம் அப்படியப்படி யே பெட்டி பெட்டி 

யாக கொண்டுவக்தார்கள். காசுமாலைகளுக்குக் 

கணக்கில்லை: அட்டிகைகளங்கே அளவு சொல்லமுடி 

யாது. சங்கிலிகளெல்லாம் சரமாரியாயிருந்தத. சம் 

மல்களையெல்லாம் மாலையாகக் கோர்த்தார்கள். காப் 

புக் கொலுசுகளைச் சரங்களாகக் கட்டினார்கள். பூசை 

போடிவதற்குச் சமையமானதும் ஈகைகள் யாவையுங் 

கொண்டுபோய் பூசைபோடும் புண்ணியவான் முன் 

பாக வைத்தார்கள். ஈகைகளைக் கண்டதும் ௮௪ 

ஆனந்தங்கொண்டு எழுத்து நின்றான். எல்லா ஈகை
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களையும். ஏற்றவாறு பூட்டிவிட்டார்கள். உடனே 

ஒரு பெருங் கூசசலிட்டுக் துள்ளிக் குதித்து 

வெளியே வாதான். உருப்பட்டது. .ஐவேசமூம் 

வந்த.து--௮கா என்ன பிரகாசம்-என்ன ஆட்டம்! 

என்ன கூக்குரல்! எவ்வளவு ஈகை! உச்சியிருந் துள் 

MAST வரையும் சொர்ண மயமாகவே விளங்கினான். 

அவன் அணிக்இருர்சு நகை ௪மார் ஆறு லக்ஷம்ரூபாய் 

பெறும். அவேசமஒகரிக்கக் கூக்குரலும் 1 Gals 

தது. கூக்குரறு மதிகரிக்க ஒட்டமுர் தொடங்கி 

னான் .-இப்போஅ௮ வட்டோட்டம் என்று சொல்லிக் 

கொண்டு பட்டாளத்தைச் ஈற்றி ஒரு வட்டமாய் 

avons கின்றான். வரங் 5.கட்கவென்று எதிரே 

வஈதாசொருவர், *% என்றும் ஜுரஞ் (ரஞ்) சீவி 

யாய் வாழக்கடவது' என்று வரமளித்து வவெட 

டோட்டம் ஐடினான். இம்முறை கூடாரத்தைச் 

சற்றி பெரிய வட்டமாயோடி, வகு நின்றான். வரங் 

கேட்டார் அங்கேயுளள உத்தியோகஸ்த்த சொருவர். 

நீயூம உன் பொண்டாட்டி புள்ளையளும் அகமாய் 

பாள (வாழுக் கடவது. சான்று சொல்லிக் கொண்டு 

On Com Gur amr? sg வெரு தூச Slory 

னான். நோரக்கியிருர்தவர்கள் கண்ணுக்குக் தென 

படவிலலை. அரைமணி கேரமான அம் யாவருக்கும 

யோசனை தொடங்கியது மிகவும ஊக்கத்துடன் பார்த் 

துக் கொண்டிருக்கிறார்கள்; முக்கால் மணியுமாயிற்று. 

தந்தை நிறைந்த சந்தேகத்தால் முந்தி யெழுஈ தூ 

பார்க்கரார்கள் சிலர். ஈகை கொடுத்த பெண்களெஃ்
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லாம் நாயகன்மாரை சோக்குகஇரார்கள், ஒரு மணி 

சேரமுமானது. ஈகைகள் போய்விட்டனவோ என்று 

சிலர் ஏங்கனார்கள். இருந்தாப் போலிருந்து காட்டின் 

பின் பக்கத்தில் ஒரு பெருக் கூக்குரல் கேட்டது 

இரும்பிட் பார்த்தார்கள். வருகிறது காளி வாயுவேகம் 

மனோவேகமாய். வந்துவிட்டது RLS samen. 

கூக்குரலுங் கோஷ்டம் மிகவும் அ.இகரித்தகது. எல் 

லாருடைய யோசனையும் எங்கேயோ பற் துவிட்ட. ௮. 

அணிலேறவிட்ட நாய்களைப்போல், காளியாடினவனை 

அண்ணாந்து பார்த்த வண்ணமாய்ப் பிரமிக் இருக் 

தார்கள். இப்போது காளியாடினவன் எஇசே வக். 

துள்ளிக் GD தீ. யாவரையும் நொக்கி “நீங்களிப்போ 

என்னைப் பற்றி என்னென்னவோ எல்லாம் கினைக் இர் 

கள், ஆனால் நீநுகள் என்னைப்பற்றி ஒன்றுமறியாத 

வர்களானபடியால் உங்களை மன்னிக்கிறேன். என்னு 

டைய படிமாத்தான்௧ள என்னுடைய சீஷர்கள் 

என்னைப் பற்றி இவ்விகார் நிளைப்பார்கள TD ஹா, 

ஹா, என்ன செய்வேய் தெரியுமா? கழுக்தை முறி 

sa இசத்கங் குடிப்பேன். வயிற்றைக் கிழித்துக் 

குடலை யெடுத்து மாலையாம்ப்போட்டு ,மகா கோரமா 

யாடுவேன். ஹா! ஹா? அப்படியாச்சா? இப்படிப் 
poy பேச்சா! ஹா! ஹா-ஹு ௨-7” என்று கூளிவிட் 

டுக் காளி செய்க ஆட்ட கோஷ்டங்கள் எல்லாமை 

யும் பிரமிக்கச் செய்கு. என்ன செய்வதென் றறி 

யாது இகைத்து விழித்தார்கள். ம றுபடியூங் காளியா 

டினவன் அுனைவசையும் சோக்கி “நான் ஒரு பிழை
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பொறுத்து உங்ககா மன்னித்துவிடுசிறேன். உங்க 

ளெல்லாருக்கும் சான் ஒருவசம் தருகிறேன். நீக்கள் 

யாபேரும் பதினாறும் பெத்துப் பதினெட்டுஞ் செத்து 

சுகமாயிருக்க வேண்டுமென்பதே என் கோரிக்கை” 

என்றான். காளியாடு மாட்டச்திலும் செய்யுக்கோஷ் 

படத்திலும் யாவருடைய மன(ம் சென்றதேயல்லா 

மல், ௮வன் சொன்னதை எள்ளளவு மொருவருவ 

கவனிக்கவில்லை. சிறிது நேசஞ் சென்றஏம் நெடு 

கெட்டோட்டமோட வாரம்பித்து யாவருக்கும் செய் 

ஈன்றி கூறிவிட்டு நெடுந்தூரங் கூக்கூரலிட்டுக் 

கொண்டோடினான். இம் மறை சேனாஇபதியும் மனை 

வியும் பிள்ளைவரங் கேட்பதற்கென்று வள்ளிசாய்க் 

காக். துக்கொண் டிருக்கிறார்கள். இருஈதிருந்து மணி 

யும் ஒன்று களிர்தது. இன்னுங் காணவில்லை. எல்லா 

ரூம் ஆவலுடனும் ஏக்கக்துடனும் கோக்குக் கொண் 

டி. ருக்கிறார்கள். இசண்டுமணியு மாய்விட்டஅு. இன் 

னும வரவில்லை. யாவருக்கும் சந்தேக மஇகரித்த 

போதிலும் பயத்தின் மிகுதியால ஒன்றும் Sto sar 

மல் சதையை யடக்கிக் கொண்டிருநதார்கள். மணி 

யும் மூன்ராயிற்று. இவன்தான் கூளிவீட்டுக் காளி 

எனருர் சிலர், அமாம்!” என்றுர் பலர். அப்பாக்கு 

யெடு, பீரங்கியை நீட்டு, காடு மலைகளில் தேடிவரு 

வோம், வன வனார்தஇரத்தில் ஐடிப் பிடிப்போம்.” 

என்று சொல்லிக் கொண்டு பட்டாளம் முழுவதும் 

பல தஇிக்குகளிலு மோடின. ஈகை கொடுத்த பெண் 

கள் உயிரற்று வீழ்ர்தார்கள். சேனாதிபதி இத்த
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கலங்கித் தரையில் வீழ்க்தார். பட்டாளத்திலுள்ள 

சோல்யர்களும் சிப்பாய்களும் அன்று தொடங்கி 

இன்றுவரைக்கும் தேடித் திரிகிறார்கள். ஆனால் 

கூளி விட்டுக் காளி அகப்படவில்லை.” என்து சாமி 

காதன் கதையை முடித்தான். 
க 

“யையோ”” என்றாள் அன்னலக்ஷிமியம்மாள். 

ce “இப்பேர்ப்பட்ட மோசச்காரன் உலகத்திலிருப 

பானா”! என்று தேவ கேட்டு விழுந்து விழுர்து 

சிரித்தாள். 

44இருந்து தான் வந்து மோசஞ் செய்தான்” 

என்முன் சாமிநாதன். 

நகை கொடுத்த பெண்கள் கெதியென்ன?”' 

என்று அன்னலக்ஷிமியம்மாள் பரிதாபப்பட்டுக் கேட் 

டாள். 

நகை கொடுத்த பெண்கள் அழுகையுடன் சென் 

றார்கள்” என்று சாமிகாதன் ஈகைப்புடன் சொன் 

னை. 

இவ்வாறு சிறிது நேசம் வேடிக்கையாகப் பேக் 

கொண்டிருந்து பின்பு அவசவரிடங்களுக்குச் சென் று 

படுத்துக் கொண்டார்கள், 

தேவூ படுக்கைக்குச் சென்றதும் தன் காதல 

னுடைய, எண்ணத்தால் சிறிது மனம் வருந்திக் 

கொண்டு நித்திரை செய்தாள்.



மூன்றாம் அத்தியாயம் 
Pe meee 

GN ar Bway பத்துமணி யிருக்கும், ல வானத் 

இல் நிர்மலமான ஈக்ஷத்தரங்கள் வைரம் பதித்தாற் 

போஷ் வாகாய்ப் பிரகாசிக்கின்றன, அமாவாசையின் 

நாளாகையால் இருளென்னவோ Bas 

ஈடே யிருந்தது. காட்டிலுள்ள மிருகங் 

  

      ர் 

கள் சரமான சர்தடி செய்தன. 

அகோரமான இருளில் ௮க்தரமான காட்டின் 

நடுவில் ஐர் ஆலமரத்தின் €ழ் யாரோ சிலர் பேசுகிற 

சக்க கேட்கிற. டுந்நேரத்தில் இங்கே வந்து 

௮ச்சமென்பஇல்லாது பயமென்பது தெரியாது அர 

மிலலாக அடவியில் நின்று பேசுகிறவர்கள் யார்? 

என்ன பேசு௫ருர்கள் ? சற்றுக் கவனிப்போம். 

இவர்களிலொருவன் தொண்டையைச் செருமிக் 
கனை க். துக்கொண்டு அடே! மச்சான், அவங்கபண் 

ணும் அனியாயத்தை எப்படியெடா சிக்கலாம்?” 

என்று துணேவனை நோக்கித் துரிகமாய்க் கேட்டான். 

இதைக்கேட்ட மற்றவன் “gC Frac! 

அவங்கசெய்யிறதெல்லாம் செய்யட்டும். நமக்கென்ன? 

ஈமக்குக்க௮டைக்க வேண்டியவை யாவும் ஒழுங்காய்க் 

இடைத்தால் போதாதா? நீ யென்னமோ விண்பேச் 

ச/2பசி வெருண்டோடிவந்தாயே, அப்படி நீ செய்
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த்து நியாயமாகுமா 2” என்று இரண்டாம் போவழி 

ஞாயம்புகட்் டினான். 

அடே, என் அருக துனைவா! கோலகண்டா நீ 

யென்னைப்பற்றி என்ன நினைக்காய்! ஞாயம்மரியாதை 

யொன்றும் நீ யெனக்குக் கற்றுக்கொடுக்கவேண்டாம். 

அவங்களோடே. சேர உனக்கு விருப்பமாயிருக்தால் 

நீ போகலாம். நான் வரமாட்டேன். உனக்குச் தேள் 

வையான யாவையும் அவங்களிடமிரும் நு பெற்றுக் 

கொண்டு சுகமா யுன் சரலத்தைக் கழி. நானெங்மக 

யாவது போய் என் வாழ்காகாப் போக்குகிேன். 

Qi Ab, omy சங்கத சொல்லுகிமேன் கேள். அர்த 

௮றியாக பெண் ணே அனியாயப் பாவிகளிடமிருஈது 

SG apse sD. முகப் பெண் COT, Fh FDO BOUL, 

காசார்குயில், கற்கண்டுக்கட்டியை--பிசாசக்குப் பலி 

ah) வதா ai Cua an ar 19. Ou த TA hall சஎண்டாளப் 

பாவிகள். சான் அதையறிர்2க அவலிதம் பேசினேன் 

ஆகையால் மாம் ௭ வ்விதமாவது முயற்சி செய்நு இப் 

பெரும் பாலிகளிடமிருர் து பெண்ணை மீட்டுவிட 

வேண்டும். மீ என்ன சொல்லுகிருப்??, எனரான் 

நீலகண்டன். ப 

இதைக் 2கட்ட கோலகண்டன் “Bau eur! 

பிசா சுக்குப் பலியிடவா நினைத்தார்கள், நுனியாயம்/ 

மகா பாவிகளாகிய யிவர்கள்கூட சாமிருப்பது தக்க 

தல்ல! பெண்ணை யெவ்விதம் அவங்களிடமிருக்து 

மீட்பது”? என்று சொன்னதை சொல்லிமுடி ப்பதற் 

குள் காட்டினுள்ளி லதிகதாசத்தில் குதிரைகளோடி
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வருங் காலடிச்சத்தங் கேட்டது. சந்தடி கேட்டதும் 

நீலகண்டன் கோலகண்டனை நோக்கி :₹அடே ஈண்பா!' 

அவங்க ஈம்மைத் சேடி.வருரொப்போ லிருக்கிற து”? 

என்றுன். 

அமாம். நாம் எப்படிக் தப்பிக்கொள்வது”' 

என்று கோலகண்டன் துணைவனைக் கேட்டான், 

மரத்திலேறிக்கொள்வோம் மகாபாலிகள் வந்து 

பார்த்துவிட்டு மடங்கப்போகட்டும்'” என்று சொல் 

லிக்கொண்டு இருவரும் தர் மசத்தின்மேலேறி ஒளித் 

அக்கொண்டார்கள். | 

குதிரைகளின் காலடிச்சத்தம் வாவா அ.இகரிக் 

கற ௮. மாத்திலிருக்குமிருவரும் மிகவுங் கவனமாய்ப் 

பார்க்கிறார்கள். ஓடிவந்த குதிரைகள் அப்படியே 

tor & RonF yp நின் விட்டன. குதிரைகள் மேல்,. 

எமதூதர் பால் வெருட்கார்ர் இருந்தார்கள். 

குதிரைகளை நிறுத்தியதும் கோரனைப்போன்ற 

௮ இ.ரூரனாயெ ஒருவன் மற்றொருவனை நோக்கி 

4 துடை நாகதாளி, அவங்கள் எந்த வழியில் போயி 

ருப்பாக்கோடா ??? என்று இரைந்து கொண்டு 

கேட்டான். ப 

நான் ஒண்ணுமறி3யேன் எசமானே”” என்று 

சொல்லி காலுகும்புரி போட்டான் நாகதாளி, 

“ஒரு வேளை சாட்டில் போய், அவங்க நாரதர் 

வேலை செய்வாங்களோ”” என்று மூன்றாமாள் ஈந்தே 

சுசதுடன கூறினன்.
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அப்படி. யொண்ணும் செய்யமாட்டாங்கோ. 

ஏதகோகொஞ்சம் கோவம் வந்தபடியாத்தான், ஓடிப் 

போட்டாங்கோ! கோவமெல்லாக் தணிஞ்சுட்டாக்கா 

வர் துடமாட்டாங்களா? ஈம்பளென்னத்து க்கு அலைஞ்சு 

இரியணும்! வாருங்கடா! நம்பளுபோய் பூசைசெய்து 

புனஸ்காரம் போடுவோம்”? என்றான் நாலாம் 

போ்வளி. 

அவங்க என்னத்துக்கெடா கோபம் செய்தாள் 

கோ? எனக்கு யாதொண்ணும் தெரியாது. நான் 

பூப்பறிக்கபோயிருக்தன். அந்தச் சமையத்திலை எல் 

லாரும் குதிரைமேலேறி வந்தாங்கோ? அதைக்கண்டு 
நானும் அவங்கபின்னாலை ஒஓட்டமாயோடி. வந்தேன்” 

எனறான் கால் நடையால் களைத்துவந்த ஒரு 

திருடன். 

இதையெல்லாங்கேட்டுக் கொண்டிருர்த எஜமான் 

என்ன செய்வதென்௮ தெரியாமலேங்கித் தவித்தான். 

தன்னுடைய விஷயங்களை “நீலகண்டனும் கோலகண் 

டனும் ஊரி ௮ள்ளவர்களுக்குச் சொல்லி, ஊறு 

விளைத்து உபத்திரவம் செய்வார்களோ?” என்ற 

ஆலோசனையால் அளவற்ற பயமுண்டாகி யவன் மன 

தைக் கலக்கிற்று. 

அச்சமென்ப ததிகரித்தபோஇலும் தைரியத்தை 

மாத்திரம் கைவிடாமல், சற்று நிதானித்து அடே 

தீரா? அதிகிரா! அண்ணொருசாள் ஈம்பள் களவு 
செய்துவர்த ௮யகானபொண்ணை கோலகண்டன் தனக்
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குக் கண்ணாலம் பண்ணச் சொன்னான். வேறே காச 

ணத்திற்காக அப்பெண்ணை நிச்சயித்திருப்பதால், 

ட கான் அதற்குச் சம்மதிக்காது சாக்குச் சொல்லி விட் 

டேன். பெண்ணும் பெரிதாகட்டும், ௮ப்புறம்பாத்துக் 

கலாம் என்றேன். அதுக்காக அவன் கோவம் பண் 

ணிக் கொண்டு வேசமாய் புறப்பட்டிட்டான். நீலகண் 

டனும் கூடவேயோடினான். எங்கே போனாங்களோ! 

என்ன இமைகளை எப்படிச் செய்யிறாங்களோ ? எனக் 

கொண்ணும் புலப்படவில்லை!” என்றான். 
ஜ் 

* அவங்கபோனாபோருங்கோ ! ஈமக்கென்ன வந் 

தது. ஈம்பவேலையை ஈம்பசெய்யலாம்?” என்று பக்கத் 

இல் நின்றவொருவன் பட்டென்றுசைகத்தான், 

இதைக்கேட்ட எஜமான் மற்றவனை நோக்க, 

டை மிடுச்கா! அவங்களை விட்டுட்டு கான் ஒண்ணுக் 

செய்ய முடியாது. அவங்களிருவரும் என துண்மை 

யான தோழர் என்றறி. ஊருள் நடக்கும் உபாயமான 

சங்கதிகளை யுற்சாகத்துடனறிந்து, என்னிடத்தில் 

வகு ஏற்றமுள்ள யோசனைகளை எடுத்தெடுத்துக் 

சொல்லி, பணரமுள்ள விட்டையும், பொருளுள்ள ஸீட் 

டையும் பக்குவமாய் ஈம்பளுக்குக் காட்டி, கொள்ளை 

கொள்ளையாய்ப் : பொருளை அள்ளும்படி வைப்பது 

அவங்கதான் 'என்றறி. ஆனபடியால் அவங்களை 

கண்டுபிடித்து தர்திசமாய்ச் சமாதானம் பண்ணி ஈம் 

பகூடவைகத்துக். கொள்ளவேண்டியதுதான்.”” என்று 

கூறி சுற்றும் முற்றும் பார்த்தான்.
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அவங்க விரும்பியதைக் கொடுத்தால் தான் 

சமாதான மாவாங்க இல்லாட்டில் எப்பவும் மொறைப் 

பிலைதான் இருக்கவேண்டி நேரிடும்,” என்றான் மிடுக் 

சன். 

இவ்விதம் கள்வர்களுக்குள் ஈடக்கும் சம்பா 

ஷனையைச் செவியுற்ற நீலகண்டன், கோலகண்டனை 

கோக்கஅடே சினேகா! கேட்டாயா ? அவர்கள் 

பேசியமசை? கள்வர்த் தலைவன் நம்மைப்பற்றி ஈல்லபிப் 

பிராயம் கொண்டிருக்கிறானென்பது உண்மையாயிற் 

றல்லவா ? உன்கோபத்தை விட்டுவிடு, நாமிருவரும் 

அவர்களிடம் போய்ச் சமாதானம் செய்துகொள்ள 

arin or 1? எனறான். 

சற்றுப்பொறு ! இடிரென்று பிரவேடுத்தால் 

தங்கு விளைந்தாலும் விளையும். ஆய்ந்தோய்ந்து 

பாரா.தவன். சாரியம் தான் சாகக் கடவசென்று மூன் 

னோர்' முதுமொழி முறையா யுசைக்கஇன்றது.”! 

பொறுமைக் கழிவில்லை. கொஞ்சம்பொறு.”” என்றுன் 

கோலகண்டன். 

6c nil உ உனக்குக் இடைக்தால் 

பானேன் ? மெக்கென்ன OG ST i. கேட்டதை யெல் 

லாங் கொடுக்கும்போது வாட்டமில்லாம. லிருக்க 

வேண்டியத தான் நம்மகடமை.”' என்றிவ்வாறு 

ிலகண்டன் சிஇபுகட்டிய சத்தம் ழே நின்ற வொரு . 
வன் காஇில்கேட்டது. சந்தடிகேட்டதும் சந்தேக
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மிகுதியால் சரியாய் கிதானித்தார்கள். பின்பு சத்த 

மொன்றுங் கேட்கவில்லை. 

£யாரோபேசுகற சந்தடி யென்காதில் பட்டுது. 

நீங்கயாசாகிலும் பே௫ியிருர் தஇிங்களா””? என்று பிடிச் 

சது விடாதவன் பக்கத்இிலுள்ளவர்களைக் கேட் 

டான். 

நானல்ல” என்றான் இடைச்சது கொடாத 

வன. ் 

.... 4நான், கம்மெண்ணிருந்தேன்'” என்றான் இட் 

டி.த்தடியன் 
நான் மூச்சு விட்டிட்டில்லை'” என்றான் நாக 

தாளிப் பொடியன். 

இதற்குள்ளாகச் கள்வர் தலைவன் மானங்கலங்கித் 

கன் தூணைவரைநோக்கு, சந்தடி செய்யாமல் என்: 

பின்னே வாருக்கள்'” என்று கூறி எல்லாசையும் 

அழைத்துக்கொண்டு | சற்றுச். GUT Gh சென்றங்கு 

தீங்கு, தன் துணைவபைநோக்இக் கூறுகிறான். காம் 

இங்கே சிறிது கேரமும் - தாமதிக்கக்கூடது, அவ 

ங்க சங்கதஇியில் எனக்கு. அளவில்லா க சந்தேகமாயி 

ருக்கிறது. காட்டிலும் நாட்டிலும் வாசஞ்செய்யும் 

காசதர்கள். அவர்களுதவியால் எவ்வளவோ பொருள் 

கள் இிருடினோம். எத்தனையோ பணக்குவியல்கள் 

வாரிக்கொண்டு வந்தோம். அவர்களுடன் சினேக 

மாகத்தா னிருக்கிறோம். ஆனால் . அவர்களுடைய 

மனத்தை காம் அறியவில்லை. இவர்கள் எதற்காக
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நமக்குதவி புரிகிறார்கள் ? ஏன் நம்மிடத்தில் .சனே 

கம் பண்ணினார்கள் ? பலமுறைகளிலும் பலவிடங் 

களிலும், பலவிதக் கேள்விகளைக் கேட்டேன், எங்கு 

ம், உண்மையானபதில் இடைக்கவில்லை, உள்கோக் 

கொன்றும் பிடி படவில்லை. என்னாலியன் ற விசமெல் 

லாம் பார்த்தும், ஒரு விதத்திலும் அவர்கள் நோக் 

கத்தைக்கண்டு கொள்ளமுடியவில்லை. இனிமேல் 

அவர்களுடைய சினேகமும் வேண்டாம் சேர்க்கை 

யும் வேண்டாம்! பாம்புக்குப்பால் வார்ப்பதுபோலவர் 

களுக்கு காம் செய்யும் ஈன்மைகளெல்லாம் முடிவில் 

$ srs முடிந்தாலும் முடியுமென்று அளவில்லாத 

யோசனைகளுண்டாடின்றன. அவர்கள் ஜீவித்தருக் 

கும்வரையில் என்மனம் சமாதானப்படா.து. அதுவு 

மன்றி சாமெல்லா மெர்தகேரழும் ஏங்கு லிழித்திருக் 

கவேண்டியதாகவே முடியும். அதுநிற்க! இப்போது 

௮ர்ச மாத்தின் நீழலில் கிற்குஞ்சமயம் யாரோ 

பேசுகிற சத்தம் என்காதிலுங் கேட்டது. ஈம்மைப் 

பிடிப்பதற்கு யாராவது வர்தார்களோ ? ௮வர்களிரு 

வரும், யாரிடமாவது சொல்லிவைத்து இன்றையத் 

இனம் ஈம்மைக்கொன்று நம்மிடமுள்ள பொருள் 

பண்டங்களை யபகரித்க நிட்சயித்து, அ௮க்காரணாத்.துக் 

சாக வலியக்கோபம் செய்.து போனார்களோ? என்ன 

வோ! எனக்கொன்றுர் தெரியவில்லை I 

ஆனாலோன்று சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள். 

'இனிமேலிவ்விதமான மனக்கலக்கத்துக்கும் சந்தே 

கத்துக்கும் இடம் வைக்கமாட்டேன். இவர்களின்று
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நம்ம கையிலகப்பட்டால் தந் இரமாய் கூட்டிக்கொண்டு 

போய் நமது குலதெய்வமாசிய காட்டேரிக்குப் 

பெலியிடவேண்டும். இன்றைக்கவரா்க எகப்படாவிட் 

டால், நாளை ஈம்மிடத்துக்கு வருவார்கள். வந்தவு 

டன் பிடித்து moog காட்டேரிக்குப் பலியிட்டு, 

பொங்கலிட்டு பூசைபோட்டு, சந்தோஷமாக கள்ளு 

சாராயம் கணக்கில்லாது குடித்து, ஆடிக்குஇத த 

அர்பாட்டம் செய்யவேண்டும். நான். சொன்ன ௪ 

கதி உங்களுக்கும் விருப்பந்தானா?'? என்று துணை 

வரை நோக்கி துரிதமாய்க். கேட்டான். 

“அப்படியே செய்வோம் எஜமானே ?” என்றான் 

மிடுக்கன். 

“அரை நிமிஷழம் சீவமனோேடை விடக்கூடாது”? 

என்றான் கடைச்சது கொடாதவன். 

“தலையை வெட்டி. ககனஞ் செய்ய ணும்!” என் 

முன் பிடிச்சதுவிடாதவன். 

தானையறுத்துக் காக்காய்குட்போடனும்”? 

“மூக்கைவெட்டி பேய்க்கு கொடுக்கலாம்” 

கண்ணைப் புடுங்கி மண்ணில் புசைப்போம்?? 

“so onus Clary. ஈரிக்குப் ம்பாடுமீவாம்”” 

“தடையை யறுத்துப் படையல் போடணும்?” 

ஈரலைப்போட்டால் நாய் தண்ணுமா”' 

£ஈட்டுப்போட்டால் பட்டென விழுங்கும்.” ,
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மரத்தின் கீழ் நின்று சம்பாஷித்துக் கொண்டி 

ருர்த கள்வர்கள், அவ்விடம் விட்டகல்வதைக்கண்ட 

நீலகண்டனும் கோலகண்டனும் மரத்தை விட்டிறங்கி 

கள்வசைப் பின் மொடர்ந்தார்கள். பின் தொடார் து, 

கள்வாகலைவன் சொல்லிவைகள் யாவையும் மறைந்இ 

ருர்.து கேட்டு மனக்சலக்க முற்று காட்டு மார்க்கமாக 

வோடவாரம் பிரிதகார்கள். சிறிதூசம் ஓடி.ப்பின் னோர் 

ரிடத் இிலுட்காந் து, ஒருவரை யொருவாதேற்றிக் 

கொண்டபின்பு நீலகண்டன் கோலகண்டனை நோக்கி 

2 தணைவா. நாமிருவரும் பாம்புடன் பழகி, புலியூடன் 

விளையாடி, சிங்கத்துடன் சினேகம் செய்து இதுவசை 

யும். ஒரு இடையூருமில்லாமல் தப்பிக்கொண் 

டோம். கடைசியில் அவர்கருடைய கோரவெண்ணத் 

கை அவர்கள் வாயாலே சொல்லக்கேட்டோம். இனி 

Cua தா மவாகளுடன் கூடிச் சவகாசஞ் செய்தல் 

கூடாது. இவவிகமான பாதகர்களை நம்பி காமிது 

காலம் வரையு முகவி புரிக்தோ2ம! இன்ு நீயப்பாத 

கனுடன் கோபித்து நின்றது ஈமது நல்ல காலத்துக் 

குத்தான். இல்லாவிட்டால் என்றாவதொரு காளைக்கு 

நாமிருவரு மிவர்கள் கையாலிறக்கவேண்டியவர்கள் 

தான்? என்று ஒருவாறு கூறிடித்துச் துணை வளை 

கோக்கினான். 

துணைவன் சொன்னவை யாவையுஞ் செவியுற்ற 

கோல கண்டன் மிக்க மனங்கலவ்உ நீலகண்டா 

நீயேன் பயப்படுகிறாய்! அவர்கள் கையால் நாமிறக்கி 

ஜரோமோ? ஈமது கையாலவர்களிறக்கிரறார்களோ? பார்க் 

A
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கலாம்; பொழுதுவிடியட்டும்; பார்க்கிறேனொரு கை 

ஆகா. இம்மா இரி யனியாயஞ செய்ய எப்படி மனங் 
ச ம் ” ௪ சட * ச ‘ . 8 

அணிர்தார்கள். ஆனாலும் பார்க்கலாம், இவர்களுக்கு 

ராச காலம் நெருங்கிவிட்டது. அதற்குச் சந்தேக 
ப் ய் i. . a | a y . * ச e ச் 

மிஃலை.? என்று சொல்லி யிப்படியு மப்படியும் பார்த் 

தான். 

அவர்கள் செய்துவரு மணியாயங்களைப் பாக் 

கிலு மிதென்ன பெரிதா ? ஈமது முன்பாக வைத்து 

பகைக்கப் பதைக்கக் சழத்தறுத்தார்களே! காட்டே 

ரிக்கும், வீரனுக்கும், சாமுண்டிக்கும், காத்தவராய 

னுக்கும், கறுப்பண்ணன் சாமிக்கும், பலியிட்டு பாட் 

டாட்டஞ் செய்பவர்கடரரக்கு ஈம்மைக் கொலைசெயவ 

தெம்மாத்திரம், பாவழும் புண்ணியமும் அவர்களுக் 

இல்லை நீ௫ியும் ஞாயமுமவர்களிடங் இடையாது?? 

என்று நீலகண்டன் கூறி நிதானமாய் முடி த்தான். 

ாளைக்கு ஈல்லபடி யோசனை செய்து நாசமாக்க 

வண்டும் மோசக்காரப் பயல்களை யெல்லாம் மணிக் 
* ௬ ச ் ட் . ச த ௫ க 

கம்பிதோட்டம் முழுவதையும் வெடி வைத்துப் 

பொ.க்கவேணும்'” என்று கோபமாய்க் கூறினன் 

கோலகண்டன். 

இங்கே அதிக நேசம் சாமினித் தக்கியிருக்கக் 
(> கூடாது. காலையில் எல்லாம் பேசிக்கொள்வோம். 

இப்போ தூக்கம் வருகிறது பசிதாக மதிகரிக்கிற த. 

எங்கே போவது! என்ன செய்வதென்று தெரிய 

வில்லை! என்று நீலகண்டன் துணைவனை கோக்க துய 

சமாப்க் கேட்டான்.
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:இந்த வழியில் நேசேபோனால் ஒரு மைலுக்கப் 

புறம் ஒரு நெருங்கயெ காட்டி லுள்ளில், கால் பாதை 

யொன்று மிகவுஞ் சிறியதாய் இழக்குத் தக்கை கோக் 

கிக் செல்லும். அவ்வழியே போனாலொரு பாழடை 

ந்த விடுண்டு, அவ்வீட்டிலின்றிரவைக் களித்து காலை 

யிலெழுக்து வேண்டிய ஏற்பாடுகளைச் செய்வோம்.” 

என்று சொல்லிக் கொண்டிருவரு மெழுந்து காட்டி 

லுள்ள விட்டை கோக்க) நடக்கலானார்கள். 

இருடர்கள் சிறிதுநேர மவ்விடத் இல் நின்.றுபின் 

சல விடங்களில் தேடிப்பார்த்து, அகப்படாததால் 

மனக் கலக்கமுற்று அலோசனையனைவரையும் வருத்த 

வந்த வழியே திரும்பி தம்மிடத்துக்குச் சென்றார் 

கள். 

குடிசைகளிலிருந்த திருடர்கள் சங்கதி தெரி 

ந்து சங்கம்போல் கர்ஜித்து ஆயுதங்களைக் கையில் 

பிடித்துக் கொண்டு ஆலோசனையுடன் விழித்திருக் 

தார்கள்.



சான்காம் அத்தியாயம் 

நரவவலளிவளயள்ளைன் 

| மெரிக்காவிலிருர்.து இந்தியாவுக்கு ஆகாய மேல 

மாய் பறந்த ஓர் ஆகாய விமானம் குறித்த SGF 

ற்கு ang Cer முன்பு ஏகோ பழுதுண்டாய் சத்தி 

யிழந்து மத்திய இக நியாவிலுள்ள ர் காட்டில் விழு 

bg தவடு பொடியா யுடைந்துபோய்விட்ட gi. 

விமானத்தில் வந்தவர்கள் மன்றுபோ. இருவருமிறர் 

தனர்... ஒருவன் மாத்திரம் தப்பினான். இவனோ 

இழமைப் பருவம் வாயந்த வாலிபன் மிகவும் அழ 

(Gow aa eu a) HS காணப்பட்டான. ளிமானம் வி மும் 

போது ஐர் மரக்கொம்பைப் பிடித்துக் தொக்கிக் 

ஈழேவிழாமலும் காயம்படாமலும் தப்பிக்கான்; மற்ற 

விருவருங் BC up a opt gl மடிந்தனர். இறக்துகிடச் 

கும் துனைவரைக் சண்ட வாலிபன் மனங்கலங்கி யேச்ச 

முற்றுத் தத்தளித்து நின்றான். 

விழுந்த பயமொரு பக்கம், துணைவரிறந்த பய 

மொரு பக்கம்! காட்டைப் பார்த தப் பெரும்பயங் 

கொண்டான். விட்டை நினைத்து விம்மி விம்மி 

யமுதான், காட்டு மிருகங்கள் செய்யு கூ கரமான 
ம 

சத்தம் மனதிற் Mea» மட்டில்லா ழு விளைத்தத . 

விமானம் விழ்வதைக் sam மிருகங்கள் யாவும், 

பிராணபயத்தாலஞ்சி மருண்டு, வெருண்டோடின. 

ஓடிப்போன மிருகங்கள் செப்பும் ஒங்காச சத்தம்
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மலும் மேலும் விமரிசையாய் வர்துகொண்டி 

ருந்தது. யானைகள் பிரிட்டுக் கத்துவதும், இங்கங் 

கள செய்யம் பங்கமில்லாக. கர்ச்சனையும், இலியிடச் 

செய்யும் புலி! யி wane லும், ஈமிகள் ஊரையும், நாய்கள் 

சொரையும் பாம்பு” லும் புனைகத்தலுமாக எல்லாஞ் 

செர்ர்து ஏசோபிதக் ஐ, இலை வளர்ச் ஏக் இடுக்டெச் 

செய்கு. எக்கிசைபோனைல் ரனக்ஷைகிட்டுமென்ற றி 

யாமல், aur aot dan Buyer by பசியையும் மாரி com) Cena 

குவதும், கன் பக்கக் ிலுள்ள மரங்களை அற்று பதறி 

அம் பார்ப்பதும், மா டு, ந்து Bi deus நூணைவரைப் பார 

த்தூ மனங் வலங்கி நிற்பதுமாக நுவ்விகோடு ஞான் படுக் 

துன்பத்தைச் கண்ட எவரு க ண்ணி சொரிவார்! 

Dak sun Cube நின்ற வாலிபன், மனஇே 

மகா hind a கொண்டு நின்ற இக்கை Sona 
. . 6 க . fren ச 

CRT நடக்கலானான். காலில் FLITE BRE Boon 

UTM, Ba apn Lp or De! ot & கஷ்.டப்படுக் கவில்லே, 

மைமைமயானபடி ஈடக்கடானை. சிறி BI GAT Gh (ol Fem 

DBVOLT A வழியைக் கண்டான். ௮வ்வழியி Owls 

பக்கம் 2பானால் ரசைஷடைக்குமென் ற தெரியா 

மல் சிறுது சேரம்கின்றாமீலாசித்து, காலதாமசஞ் 

செய்ப இஷ்டமி.? Av BAND, Li னல் சற்றுத் கைரி 

WJ 1B) lair ay நி, இரு தக்கை f BibT AB & அரி, கமாப் 

நடக்கலானான். 

வெகு ரோமா யவவழியயே நடந்துமவன் கண் நூ.2 sp 

ணுக் கொன் றுக் சென்படவில்லை. பொழுதும் போ
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இறது, இருளுக்தொடங்குறெ.து,பயமும இகரிக்கிற த. 

இலும் பெருகி வளர்கிறது. (₹ஹா! கருணாநி தியாகிய 

கடவுளே! அத்வா கானகத்திலந்தரிக்கு மென்மீது 

சித்தமிரங்காக தென்ன தஇிருவுளச் சம்மதமா! 

ஈசனே! அன்பர் மனவாச£ேனே! பக்தர்கள் கேசனே! 

இச்சருண மென்மீது சித்தமிரங்காதிருப்பது சர்வ 

வியாபியாகிய வுமக்குத் தக்க.தா? சங்கத்தின் கையி 

லோ? புலியின் வாயிலோ? பாம்பின் விஷத்திலோ 

இப்பாழா னகாட்டில் மடியக்காலமாயிற்றே! உன்௫த்த 

மெவ்விதமோ, என்விதியுமவவிதமே! எங்கேபோவ 

தென்று தெரியவில்லை. எத்திக்கு பார்த்தாலுங் 

காடுஞ் செடியுமாக விருக்கிறது. இங்கே படுத்துக் 

கொள்வேன். இருளும் வந்துவிட்டது; குருவிகளும் 

மைஞாக்களும், இளிகளும், பக்ஷிகளும் கூடுகளைத் 

தேடி. மிகவேகமாய் பறக்கன்றன. கொடிய மிருகங் 

களர் தத்தம் குகைகளை விட்டு வெளிப்படுஞ் சமய 

மாய்விட்டது.” என்றிவ்வாறு தனக்குத்தானே 

சொல்லிக் கொண்டு அளவில்லாத எண்ணங்கள் 

௮லைபோலெழுந்து அகத்தை வருத்த, என்ன செய்வ 

தென்று தெரியா தங்குமிங்கும் பார்த்துக்கொண்டு 

நின்றான். 

நின்ற இக்கை நேராகப் பார்த்ததும் கண்டா 

னொரு கடூரமான காக்ஷியை, பார்த்தானொரு பயங்கர 

மான தோற்றத்தை, உயையோ! என்ன செய்வான், 

தத்தளித்து த் தடுமாறி, என்ன செய்வது, எப்படி 

யுய்வது! 3 எங்கேயோடுவது? எங்கே ।யொளிப்ப.து?
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நான் சண்ட காக்ஷி யுண்மையான காக்ஷியாவென்.று 

தன் கண்களை ஈம்பாது பின்னுமொரு முறை laren ar 

யாய் பார்த்தான். தன்னெதிசே யுள்ளவொரு Fp 

குன்றின்மேல் இசண்டு புலிகள் கூடிச் சண்டையிடு 

வது ஈன்றாயவன் கண் ணுக்குப் புலப்பட்டு, பிசாண 

பயத்தால் பீடிக்கப்பட்ட ஈம் வாலிபன், அடிமே லடி 

வைக்து சந்தடியில்லாமல் சிறிது தாரம் போய்ப்பின்பு 

ஓட வாரம்பிச்து தன்னாலியன்றவசையு மோடி முடிவி 

லோர் விட்டைக் கண்டான். விட்டை.ச் கண்ட அஞ் 

சற்றுத் ைரியங்கொண்ட போ தி னும், அளவில்லாத 

சந்தேக மகத்திலெழும்பிற் று. 4 மனித சஞ்சாசமில் 

லாத விக்காட்டின் நடுவில் பாழடைந்த விடி.ருப்ப 

கன் காரணமென்ன? பேய் பிசாசுகள் வா சஞ் செய்யு 

மிடமீமா? நுல்லு வழிப்போக்கர்களுக்காகக் சுட்டி. 

வைத்த மடமமோ? திவழுனிவர்கள் வாசஞ்செய்ப! மாச் 

Arison? அல்லது Bait ear தங்கிவரும் AG 

சலோ? பூதக்கள் வக்கு Avs ar? mer பிடாரி 

களிருக்குங்காவோ? என்னவானாலுஞ் சரி, இன்றிரவு 

இச் சிண்ணையில் தங்கியிருக்கலாம். இசாத்திரிக் 

கோரிடைபூறு மின்றிக் தப்பிப் பிளைப்பேனானால், 

காலையிலெழுர்து ஊசை ததடி நடக்கலாம்”? என்றிவ் 

வா.று சனக்குள் யோடத்துத் இர்மானித்துக் கொண்டு 

விட்டின் வாசலை நோக்கி வந்தான். வக்து பார்த்த 

அம் சந்தேகமதிகரித்த போதிலும் வேறு வழியில் 

லாததால், இண்னையின்மேல் படுத்துக் கொண்டான். 

ஓடின இளைப்பும் பசியின் களைப்பும் படுத்தவடனவ
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ணுக்கு மயக்கத்தைக் கொடுத்து உ௱க்கச்தை பட் 

டு..ற.று. 

இச்சமயத்தில் வர்தார்களிகுவர். இவர்கள் தான் 

நீகைண்டனும். கோலசண்டனும். வந்தவர்கள் மற் 

ஜொென்றையுற் கவனிக்கவி.லை. bs சேர்ந்ததும் 

மற்மீரார் இண்ணையிலிருவரும் பத் அறங்கினா ள். 

பொழுது விடிர்ததுல் குருவிகரும் பகஷிகரங் 

கூவிச்கொண்டு கம் கூட்டைலிட்டுப் பறந்து பழ 

முள்ள பாங்களைத் தாவிக் தாவிக் தம் காலைப்2பாஜன 

மருதின.  காட்மி மிருகங்கள் தங்குகைகளில் 

சென்று குதூகலதிதுடன். படுத்று pepe. ஹா! 

காட்டின் அழகை என்னவென் றுசொல்மீவாம். கதிரவ 

டைய  இளவெய்யிலும், இயற்சையா லஒமைக்கப் 

பட்ட மாரற்களின் சொகுசு in, கல கள் ப முத்இருப் 

பும், புஷ்பங்கள் மர்ர் இருப்பதும், பக்ஷிகள் சா. 

யென்று ககர பழங்களைக் கொர்துவதும், வண்டு 

கள நிங்காரம் பாடி பூக்களி ள்ள மதுவை இபமித் 

தூக் ஒிகாண்டு செய்வதும், பஞ்சவாணக் இனிகள் 

கொஞ்சிக் குலாவுவதும். பர்சைக் இளிகள் உர்ரித 

மாய்ப் பேசுவதும், a! சா? இயற்கை அழகை எழத் 

துக் கூறவும் வசமோ? 

மணியம் எட்டானது! பத்துமாயிற்று. இன்னு 

மொருவரு மெழும்பவில்லை. பன்னிசண்டுமான து] 

இப்பொழுது கோலகண்டன் சைகால்களை நீட்டி நிமி 
eo. ள் க ௫ ந ச ௪ 

ர்ந்து பெருமூச்சுவிட்டான். நீலகண்டன் அருண்டு
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விழித்து கண்களை துடை தஆ கொண்டெழு நீதான், 

எழுந்ததும் எ மே தூங்கும் வாலிபனைப் பார்த்து 
Ly 

நி சோல சண்டனை பெ, மறப்ப ORIN bar ஆச F Awe ப்பட்! 

டனுமெழுர்து இருவரும் இய ரச்சரியத் துடன் 

வாலிபனருகில் சென் அ உற்றுப்பார்தககார்கள். யாடுர 

் ட க த லவ ட றி டம 
oar பூடு ஜ் ரியா ஸ்ர, நில சண்டன் கலைக ண்டலோ ழூ கார ap ர 

இம்ம னிதனி/ தக் காட்டி லெப்படி வக் நிரு பான்? 
[ re | ப் உட க் af. அஆ + ட்ட பதத 

இவ ச்ச் ந கு PT iv ப்ள ர்வ இனியும் ay Gor ப்ரீ ஹ் ap த af ர் உதவ 

யும், உன PTB சம்பகினுடன். வாழ்ர்கவளுபும் 
‘ - . . cy ‘ Dn . ர் 

மல் காட்டுக் கல்வி ராகரிகங்கல்ா யணுசரிப்பவளுா [ரி 
. coat . “ ச க ப் . 

கானாப்பரிகிரான்.. இவவிடத்திலிவன் வர வேண்டிய 

காசணமொன்ன??” என்றான. 

“இவளை எழுப்பி எல்லாம் விசாரிப்போம்”? 

என்று சொல்லிக் கொண்டு சீதாலகவ் டன்... வாலி 

பனைக் தட்டியெ pend ஹன். எ pens Bit வாலிப 

6) ot Lp hf] அண்ணனை, ர ரிட் 9ம் Ba Gatos: mn, how he aor 

ae oT ற் ன் ழி தவம் யும் பார் தீ ஆ. அத ச்சரியப்பட்டு 
. 

கின் ரல. 

pire! நீ யார? இக்காட்டு வழியாப் ஏன் வர் 

காப்/ கொடிய ஜெர் தூகள் விக்கு மிக்காட்டில் தனி 
an ட ச ச ௪ } mo 

மையாக உ பிருப்பகஷ் காரணமென்ன?” என்று நீல 

கண்டன் வாலிபனை ரோச்கி நிகானமாய்க் சேட்டான். 

ரான் வழிதெரியாது தயங்கி கிற்கும்போதொரு 

புலியைக் கண்டு பிசாண பயத்துடனோடிவரும்போது 
இரகு வீட்டைக் கண்டு Gra தங்கிப்
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மென்று நினைத்து இத் இண்ணைமேல் படுத்தேன்-- 

இப்போதுங்களைக் சண்டேன்.”” என்று வாலிபன் மிக 

வணக்கமாகக் கூறினான். 

நீ எந்த வூர்தம்?? என்றான் கோலகண்டன். 

:இரத்இனபுரி, அண்ணா” 

உன் பெயசென்னப்பா”” 

என் பெயர் ஜெயகி சிங்கனென்றளைப்பார்கள்? 

நீயிப்போ எந்தவூரிலிருந்து வருகுருய்”? 

“அண்ணா என் விருத்தார்தத்தை Quad se 

கூறுவேன்! சொல்லத் தொடங்கினால் துயரம் பெருகி 

வரும். அதைக்கேட்கு முங்களுக்கும் வியாகூலத்தை 

விளைக்கும்!” என்,று ஜெயவிர சிங்கன் சிறிது துக்க 
a க ச்ட் . ம் | . . ச் . . 

மாகவுசைத்தான். “*தம்ப£ நீ யொன்றுக்கும் பயப்பட 

வேண்டாம்; உனக்கு கேோர்த விபத்துக்கள் யாவையும் 

ஒன்று மொழிக்காது உள்ளதை யுள்ளபடி. யெங்களி 

டஞ் சொல்லு. எங்களாலியன்ற உதலி புரிகியோம்.”” 

என்று நீலகண்டன் மிகவும் அன்புடன் வினாவினான். 

இன்பான வார்த்தையைக் கேட்ட ஜெயவீர செ 

கன் மனக்மீதறியவனாய் தன்வரலாற்றை வுசைக்கலா 

னை, ரான் இரத்தெனபுரிபிலோர் தனவானுடைய 

ஏக புத்தன்; என் தந்ைத யென் து மிகவு மன்பு 

பாராட்டி யென்னையோர் வித்துவானாக்கக் கருதிக் 

கல்வி கற்பித்து வந்தா. சான் மிகவு மூக்கத்துடன் 

படி.த்து ஓவ்வொரு பரீன்க்ஷயிலும் முதலாகக் தேறி,
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என் தந்ைத தாயாருக்கு ௮இக ம௫ழ்ச்சியை யுண் 

டாக்வெர்தேன். பின்பு லெ காலஞ் சென்றதும் தர் 

தையார் என்னை அமெரிக்காவுக்குப் போய் மங்கு 

சிலகாலர் தங்கியிருந்து மேலான கல்வி கற்நுவருவது. 

டன், ரசாயனம், தத்துவம், விஞ்ஞானம் முதலிய 

சாஸ்,த்திரங்களைக் கற்றுவரும்படி. கட்டளையிட்டார், 

நான் பிதாவி லுக்தரவைக் கையேற்று; ௮ தே பிரகா 

சம் ௮மெரிக்காவுக்குச் சென்ற வார்ஸிங்ரன் பூனி 

வொசிற்டியிலுள்ள விஞ்ஞான சாஸ்த்திரிகளை சார்ந்து 

அவர்களிடத்து லனேக வரிய பெரிய விஷயங்களைக் 

கற்று; எல்லாவிதப் பரீக்ஷைகளிலுர் கேற்தியடைந்து 

சிறிது காலம் நானும் மச்சாஸ்இரிகள் கூட்டத்தி 

லோர் அங்கத்தவனா யமைர்திருச்தேன். இச்சம்ப 

வத்தை யறிந்த என் தந்ைத; என்னையுடனே புறப் 

பட்டு வரும்படி. தந்திகொடுத்தார். அதே பிரகாரம். 

நான் காலதாமதமின்றிப் புறப்பட்டு ஓர் காய விமா . 

னத்தை வாடைக்கு வாங்கி பிரண்டு சாசதிகளுடன் 

பிசயாணமாகி சமுத்திரத்தைக் கடந்து ஈம்பாசத 

நாட்டினெல்லையை யடைந்து 'இக்காட்டு மார்க்கமாய் 

வரும்போது விமான யர்இரத்திலேதோ பழுதுண் 

டாக & Sip விழுக் துடைந்து போய்விட்டது, சா£இ 

களிருவரு மிறர்துபோயினர். தெய்வச் செயலால் 

நான் தப்பிப் பிழைத்தேன். 

_ தப்பித்துக்கொண்ட யான் . போக வழியறியாது 

காட்டில் நின்று தத்தளித்து மனம்போனபடி தடக்கை 

யில் ஓர் சிறுகால் பாதையைக் சண்டவ்வழியே வரும்
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போதிரண்டு புலிகளைக் கண்டு பயர்தோடிவரும் 

போதிவ் வீட்டைப் பார்த்தேன். களைப்பு மிகுதி 
யாலித்திண்ணையிஓழ் படுத்தேன் இப்போது நீங்க 

ளென்னை யெழுப்பி விட்ர்கள்?” என்றிவவா.று தன் 

விருக்கார்தக்தைச் சொல்லி முடித்தான். 

(6 wud நீ மிகவும் ு மே ன்மையுள்ளவதை காணப் 

LMG apts. உன்னுடன் கூடிச் சிமினகஞ் செய்ய 

எனக்கு மிகவு Lo aft RLILILE ri Ham றது. உனகவெவித 

அபத்துகள் நேரிட்டும். உன்லுயிரக்பொரு தீங்கு 

ஈரிடாமல் பப்லு கடவுரூக் கெப்பேதும் 

ஈன்றியுடையவளனா யிருக்க2வண்டும்'” என்று மகால 

கண்டன் ருறிப்பாயச் சொன்னான். 

அமண்ணா 7 மானிட ஜென்மக்கின் pseu 

பான ஒழுக்கம் கடவு | Om (Hl பயந்து அவரை நம்பி 

நடக்சவேண்டியலு தான். அவரிட்ட கட்டளையை 

அணுவளவு 5 Stl ofl ஈட.க்கமடியாது. அண்ட பகி 

சண்டமும் அவருடைய கட்டவையிலாடிக் கொண்டி 

ருக்கிறது, உலகமாகிய யிக்கந்சுவனகத்தில் (Ho 

இன் சந்த இியானாகிய மனிதன் ம சான்றி என்டெனன்ன 

நடவடிக்கை எப்படி யெப்படிச் செய்கிறான் பாருங்கள். 

ஈடினசாலையி௰ ஆட்டக்காரர்கள் '8வேஷர்தரித்து வரு 

வதுபோல் இம்மணிதன்,பிறப்பிறப்பென்னு மவஸ்தை 

யிற் சக்கு, கோன்றி மறைகிருன்.' ஒவ்வொரு ேஷத் 

Bo மொவ்வொரு ஆட்டமாடிக் கடைசியில் தன் 

வேஷமா௫ய சரீரத்தை பஞ்சபூதங்களுக்கும் பகரக்து
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கொடுக்நூவிட்டுக் தான் மறைர்துவிடுகிறான். இவ 

விதம் ஈடிக்கும்போது அவன் செய்யுங் காரியங்கள் 

மகா அச்சரியமானவை. மூளையின் சக்கியென்ன ! 

ys Ria கூர்மையென்ன? கத்தின் பயிற்சி 

யென்ன! மனன் முயற்சியென்ன? ஹாஹா! இவை 

களுக்கு எல்லை யில்லை. இகையெல்லாம் யோசித்தே 

தத்துவ சாஸ்இரி ள, இப்பூவுலகில் மனிதனைவிட 

மேலான பொருள் வேறொன். மில்லையென்று தாமா 

னஞ் செயப்்.இருர்கிறார்கள்.”” என்று ஜெயவிரசிங்கன் 

சிறிது பேசிமுடித்தான். ப 

இவ்வாறு கூறியதைக் கேட்ட இருவரும் அதிக 

அனசு்தங்கொண்டு ஜெயலலி ரடுங்களை கொக்கி- 14 தம்பி! 

நீ வயதில் சியயவனாயிருர்க போதிலும் அறிவிற் 

பெரியவனாகக் காணப்படுிகிரும். ரீ... சொல்லிய 

வார்க்தைகளெங்கள் மனறைக் கவார்து விட்டது. 

ஆனபடியால் நீ. ume க்குச்... Fa LON ts BLD 

போதித்து நல்லறிவு புகட்டுமாறு Dori g BiB spin. 

நமது வாழ்நாள்: முழுவதையும். தூன்மார்க்கக்இல் 

GM GME FUMES SOS யறியாது அுஷ்டா்களாய் 

காலங்களித்சோம். இனியாகிலும் ஈ வழியில் நடம் நு 

ஈற்கருமங்களை யனுசரிக்க, ஈன் மார்க்கம் போத்து 

தல்வ ழி காட்டவேண்டும்?” என்று இருவருமாக 

நயந்து கேட்டார்கள். 

66 நானறிர்தவற்றை யுங்களுக்கு குசைப்பதிலா 

கோஷேபனையில்லை. ஆயினும் உங்களுடைய வர
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லாற்றைக் கூறுவிர்களாயின் என் சந்தேகந்தீரும்: 

அதுவே நானுங்களைப் பிரார்த்திப்பது?” என்று ஜெய 

விர சிங்கன் சற்று புன்சிரிப்புடன் கேட்டான். 

(8 கோரியபிரகாரம் எங்கள் விருத்தந்தத்தைக் 

கூறுவதற் கா்ஷேபனையில்லை. ரீ யொன்றுக்கும் அதை 

நியப்படவேண்டாம். நாம்ல துஷ்டர்கள் சோக்கை 

யால் கெட்ட கருமக்களைச்செய்து பாவசத்தைக்கட்டிக் 

கொண்டோம். அதினின்றும் விமோசன மடைவ 

திற்கு நீயே ஈமக்குக் குருவாயிருக்து ஈற்போதனை 

செய்.து ஈன்னெறி புகட்டவேண்டும்'” என் றிருவரும் 

மாறிமாறி ஈயந்து கேட்டார்கள். 

இவ்வாறிருவரும் நயர்து வேண்டியதைக்கேட்ட 

ஜெயவி.ச சிங்கன் மடழ்ந்தவர்ககா நோக்கி “எல்லாக் 

கடவுளின் இருவுளம்போல் கடக்கும். . ௮௮ நிற்க, 

இப்போது நாமிக்கட்டில் தங்கினால் பசிதாகந் தீர்ப்ப 

தற்கு மார்க்கமென்ன? என்னிடம் பணமிருக்கிறது. 

ஏதாவது அகாரம் வாக்வெருவிர்களாயின் பசி தீர 

வுண்டு, பின்னுட்கார்ந்து பேசலாம். வயிற்றில் uf 

வர்கால் மனதில் யோசனைதோன்று தென்பது நீங்க 

om OE tac??? என்று அவசரமாய்ச் கேட்டான். 

“அலஃ்துண்மையே / ஆயினு மிக்காட்டில் பணத் 

தைக்கொண் டுபயோகமில்லை. இக்கிருந்து எட்டு 

மைல் தூரத்திலோர் சொமமுண்டு அங்கே சென்று 

உனக்கு வேண்டிய உணவுப் பொருள்களை வாங்கி 

வருரேறோம். அ௮துவமையும் 8 யிங்கேதானிரு, ஒன்



கமலவன தேவகு 63 

அக்கும் பயப்படாதே. இவ்விடத்தில் துஷ்டமிரு 

கங்களில்லை. உனக்கு ஒருவித இடையூறும் கேரி 

டாது தைரியமாயிரு தம்பி.” என்று சொல்லி இரு 

வரும் பக்கத்திலுள்ள மரங்களில் கணிக்திருக்குங் 

கனிவர்க்கங்களில் வேண்டியமட்டும் பறித்து ஜெய 

வி. ரசிங்கனிடன் கொடுத் துவிட்டுக் சொமத்தைநோக்கு 

நடக்கலானார்கள். 

பழங் கிடைத்ததும் ஜெயவிரசிங்கன் வேண்டிய 

மட்டும் புசித்துக் களைகெளிர்து, பின்னோரிடத்தி 

௮ட்காரந்து காட்டினழகையும், இயற்கையி oo spi 

பவத்னீதயும், தான் கற்ற கல்வி காட்டைப்பற்றிக் 

கூறு முண்மையையும் யோ௫ித்த வண்ணமா யிருக் 

தான்)



8 6 Hil | அத்தியாயம் 

கணவனை வள்ளி. 

காலை யிப்போது மணி லீர்தடித்தது. wal wos 
fd « ௪ உ உ ட உ ~ 

OGL GUID AAATIT DQ cm எழுந்து தன OBS 

மானை வியை கோக்க, கமலம், நான் சக்கரம் Cums 

வேண்டும். நுவர்கனெல்லா மெனக்காகக் காத்திருப் 

பார்கள். காபி தயாராயிருக்கின்றசா? €க்கிரம் ! 
97 அகட்டும்.”” என்று அலசரமாய் வினாவிஞன். 

எல்லார் தயாராயிருக்கிறது நீங்கள் முகங்கமு 
ட ச இல ப _ 77 ரு 

vw ப் QPL je , ௩. etd விச் சாப்பிடவேண்டியது தான் தாமதம்.” என்று 

கமலாகதி கணவனை நோக்க கடிதில் விடையளிஜ் 

தா ள். 

Aig நேரத்தில் சுந்தரராஜன் காலைப்போஜ 

னம் புசித்து பின் உடைகளைத் தரித்துக்கொண்டு 

மனைவியை நோக்கிச் சால் IBA. கண்ணே! 

கம ஐம்! தான் போய்வருேன். துன்பப்படும் 

Card? gay dur aug ஈன்றல்ம. கட்டாய 

மாக ஈானங்கு சென்று அவர்கள் HEEB IG நிவா. 

TM ST, செய்யவேண்டிய வழிகளை யாாளிக்க 2வண் 

டும். ஆனபடியால் சான் திரும்பி வருவதற்கு Bos 

மானால் ?ங்களெனக்காச விழித் இருக்க Svein ati.” 

என்று சொல்லி மனைவியை அணைத்து உச்டி PTT $I 

pt முத்தமிட்டான்.
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உங்களுக் கஷ்டமானது எனக்குஞ் சம்மத 

மே”” என்று கமலாக்ஷி கணவனைநோக்டுக் கூறினாள். 

'“நேற்திசவு நீ ஊணுறக்கர் அறர்து அழுது 
கொண்டிருக்சாயல்லவா ? இனிமேலவ்விதஞ் செய்வா 

யாயின் நான் ௮இகதுக்கதச்தி லாகவேண்டிய காரண 

முண்டாகும்.” என்று சுந்தரசாஜன் சூக்ஷ்மமாச் 

சொன்னான். 

போகிறவிடமுஞ் செய்யிற விஷய.ழச் தாம$இிக் 

கும் காரணமுரீ தீப்பில்லாது. தெரிந்திருந்தால், 

துக்கப்படவேண்டிய காரண (மண்டாகுமா? நீங்க 

ளவலிதம் சந்தேகங் கொள்ளவேண்டாம். நீநாகள் 

என்னைவிட்டுப்பிரிந்து மறுபடியும் வந்து சேரும் 

வரையும், உங்களுடைய இர்த்இக்கும், பராக்செமத் 

துக்கும், தேகாசோக்கயெத்துக்குமாக கடவுளை கோக் 

இப் பிரார்த்தித்துக் கொண்டிருப்பேனே யஃலாமல், 

வேறொரு எண்ணமு மென்மன திலுதிக்காது.”” என்று 

சொல்லிக்கொண்டே கணவனைத்தளுவி அலிங்கனஞ் 

செய்தாள். இவ்விதமாகத் திம்பஇகளிருவரும் த்த்தம் 

மனதில் தோன்றிய இனிய வார்த்தைகளால் ஒரு 

வளை யொருவர் புகழ்க்து பேசிக் கொண்டிருக்குஞ் 

சமயத்தில் தெருக் கதவில் யாசோ தட்டுகிற சததத் 

தைக் கேட், ஹாலிலுட்கார்ஈ்திருக இராசம்மாள் 
யாரது”? என்று கேட்டாள், 

“ஏனம்மா நாந்தானுங்கோ'” என்றான் வெளியி 

QM aT oes. 

5
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நானென்றால் யார்? உன பெயசென்ன”' என்று 

அம்மாள் அவசரமாய் கேட்டாள். 

என்பேர் ஹயாத்கானம்மா!? என்றான் வெளி 

யில் நிற்பவன். 

பெயசைக் கேட்டவுடன் அம்மாள் சடுதியிலெ 

முர்து கதவைச் இறந்து, “ஹா? ஹா!” ஹயாத் 

கானா? வா! சாய்பு உள்ளேவா! என்ன? புதி 

காலையில்! என்ன அவசரமான வேலை?” என்று இம் 

மாள். ௮வசரமாய்க் கேட்டாள். 

“லீயாவுக்கு காயிதங் கொடுத்தாங்கோ! சல்தி 

யாய் சொண்டு போய் கொடுக்கும்படி!” என்றான் 

an யாத்கான். | 

யார் கொடுத்தாங்க”? 

யாவுங்க கொடுத்தாங்கோ” 

யாரிடம் கொடுக்கும்படி” 

பஜியாவண்டை கொடுக்கச் சொன்னாங்கொ”” 

்எந்தைய்யாவிடம்?” 

இன்னையாவண்டை'' 

அம்மா, குழந்தைகளெல்லாருஞ் க்ஷேமமா?'! 

₹அமாங்கோ எல்லாஞ் சொகமாயிருக்கிறாங்கோ, 

இருரஈ்தும் மனக்கஸ்இ சொம்பங்கோ, அதிலை அவங்க 
ia. அளவு கடந்த அுக்கங்கோ” 

என்ன துக்கம்! எதுக்குத் துக்கம்! என்ன ௪௫ 

கதி! ஏது காரணம்? சொல்லு சாய்பு! ஒன்றுமபொளி
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க்காமல் சொல்லு] குழந்தைகளில் யாருக்காவது ௬௧ 

யீனமா? சொல்லு சாய்பு சொல்லு! இவ்வளவு காலை 

யில் நீ யிங்கு வர்தது எனக்குப் பெருமாச்சரியமா 

யிருக்கிறது! என்ன சங்கட) சொல்லு சொல்லு?” 

என்று இராசம்மாள் எக்கத்தினால் விக்கம்பிடித் 

தவள் போல். தட தடத்துக் கேட்ட சத்தம், பக்கத் 

தறையிலிருர்ச, மனோதயன் காதிற் கேட்டது. 

உடனே ௮வசெழுர்து வந்து துலுக்கனை கோக்க 

£சாய்பு என்ன விசேஷ வர்தக்தமானம்??” என்று 

கேட்டுக் கொண்டே பக்கத்திலுள்ள வோசாசன த்தி 

௮டகாரஈதார. 

“எதோ விபத்து நேர்க்துவிட்டதாமே/”? அவர் 

F GM) BC) ்? என்று அம்மாள் அவச௪ரமாய்க் கூறினாள். 

எனன விபத்து! எப்படி யுண்டாயது! நேற் 

றிசவு ச௬ுக்தரராஜன விட்டுக்கு வரும்போது பணி 

பன்னிரண்டு; சங்கதிகள் விசாரிப்பதற்கு சேமில்லாீ 

ததால் நான் ஒன்றுங் கேட்கவில்லை! இப்போ என்ன 

சமாச்சாரம்! கையிலிருக்குங் கடிதம் யாருக்கு?” 

என்று மனோதயன மிகவும். நிதானமாய்க் கேட்டு 

துலுக்கனை நோக்கனார். 

““சமாச்சார மொண்ணு முங்களுக்குத் தெரி 

யாதா? அவங்க சொம்ப துக்கத்திலை மாட்டிக்க்ணு 

அவஸ்தைப்படுகிறாங்கோ”'...என்.று ஹயாத்கான் 

சொல்லி முடிப்பதற்குள்,
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சங்கதியை விபரமாப் சொல்லு சாய்பு என்று 

மனோேதயன் அவசரங் காட்டி அவலாய்க் கேட்டார். 

சங்கதி யென்னாங்கோ. புள்ளையின் வெசனக் 

தான்! என்று ஹயாக்கான் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் 

போசு; இடையே அம்மாள் எழுந்து, 4யையோ] 

பிள்ளைக.ளுக்கென்ன? எந்தப் பிள்ளைக்கு சுகயீனம்7 

என்ன சீக்கு! கஷ்டமா? வில்லங்கமா? ஆபத்தா? 

பிழைப்பதரிதா? என்று அவசரமாய்க் கேட்டு அசை 

யாது நின்றாள். 

௮ப்படி. யொண்ணுமில்லையுங்கோ? ௮து காணா 

மல் போச்சுது! எங்கை போச்சோ தெரியவில்லை! 

எப்படி போனதோ! ஒருவரும் பார்க்கவில்லை!'? 

என்று ஹயாக்கான் ஒருவாறு கூறிமுடி.த்தான். 

இவ்வாறு துலுக்கன் கூறியதைக் கேட்ட இரு 

வரும் பிரமித்துவிட்டார்கள். மனோேதயன் நாற்காலி 

மேல் சாய்ந்து மூக்குமேல் விரலைவைத்துக் கொண் 

டார். இராசம்மா நட்டை கட்டைபபோல் அசையாது 

நின்றாள். இப்போது துலுக்கன் எழுந்து அம்மா 

சின்னையாவைக் கூப்பிடுங்கோ! சல்இயாய் வரச்சொன் 

user? corp அூவசரங் காட்டி அம்மாளைக் 

கேட்டான்... 

இதோ! தம்பிவர்து விவொன்! பிள்ளை எப் 

படிப் போயிற்று, எங்கே போயிற்று ' என்று ஒரு 

வரும் ௮றியார்களா?”” என்று அம்மாள் மிகத் துரித 

மாயக் கேட்டுத் துக்கக்தோடு நிதானித்தாள்.
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புள்ளே காணா தபோய் இசண்டு காளாச்சு! சன்: 

னையா அறிவாங்கோ சமாசாரமெல்லாம்'” சானருன் 

.ஹயாத்கான். 

இவ்வித மிவர்கள் பேசிக் கொண்டிருப்பதைக் 

கேட்ட வேலைக்காரனொருவன், வேகத்தில் மாடிக் 

குச் சென்று சுர்த..ராஜனிடம் சங்கதியைத் தெரிவித் 

தான், சங்கதி தெரிந்ததும் சுந்தரராஜனும் கமலா 

கதியும் தரிதமாய்க் கழே யிறங்கி ஹாலில் வந்து 

சர்க்கார்கள். சுந்கரராஜனைக் கண்டவுடன் துலுக்க 

Glow ip $I aim Gear மளித்துக் ஈடிதத்தை கையிற் 

கொடுத்தான். இப்போது இசாசம்மா மகனைகோக்கி 

தம்பி! சங்கதி யென்ன? இப்போ தாவது சொல்லக் 

கூடாதா?” என்று கேட்டாள். 

“இராத்திரி சாளியாய்விட்டது அதுவுமின்றி 

கான் வச பசேரமாய்விட்டகால், ஏங்கியிருந்தீர்கள்! 

அதோடுகூட யிதையும் சொல்லி உங்கள் மனதிற்கு 

இன்னல் விளைப்பானேன்?/ காலமே சொல்லலாமென் று 

நினைத்துத்தான் Bio. Cros’? என்று சுந்தரராஜன் 

அன்னையை நோக்க தாழ்மையா யுசைத்தான். 

“அனு போகட்டும் தம்பீ! இப்போ காயிதத்தி 

லிருக்குஞ் சேதியைச் சொல்லு'” என்று மனோதயன் 

மகனை நோக்கி மகா வேகமாய்ச் கேட்டார். 

பிதாக் கேட்டவுடன் பின்னுமொரு தாம் கடி 

தத்தைப் பிரட்டிப் பார்த்து, சுகந்த சீலன் சங்கி
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தெரிந்து இரவு இரண்டு மணிக்கு வர்திருக்கிறதர்க 

வும் ௮வசோடு இச் சங்கஇகளைத் தீர அலோகித்து, 

பெண்ணைத் தேடிப் பிடிக்கும் வழியை உடனே தர் 

மானம் பண்ணவேண்டுமென்றும், ௮சனால் என்னை 

அவசரமாக வரும்படியும் எழுதியிருக்கிறார்கள்”' 

என்று சுந்தரராஜன் உள்ளதை புள்ளபடி. கூறினான். 

இச்சம்பவம் எப்படி ஈடந்ததென்ப துனக்குத் 

தெரியுமா??? என்று மனோதயன் மகனை நோக்கிக் 

கேட்டார். 

நானொன்று மறியேன்; சேற்று மாலையில் நான் 

அவர்கள் விட்டுப் பக்கமாக வரும்போது மோட்டர் 

வண்டியிலிருந்து கொண்டு சிறிய தகப்பனார் கனக 

சேகசமவர்கள் என்னைக் கூப்பிட்டார். கான் அருகே 

சென்று பார்க்கும் போதெல்லாரும், HPS Ips Br 

டனிருந்தார்கள். பின்பு சங்கதியை விசாரித்துத் 

தெரிர்து கொண்டு கானுமவர்களுடன் சென்று, அத 

ற்கு வேண்டிய சல ஏற்பாடுகள் செய்துவச்தோம்.” 

என்று சுந்தரராஜன் பிதாவை நோக்குப் பணிவாய் 

விடை யளித்தான். 

இச்செய லெவவிதஞ் சம்பவித்திருக்கலாம்? 

இருடர்களுடைய தீயச் செயலாயிருக்குமா? பெண்ணி 

னுடைய பேதைத் தனமா யிருக்குமா?”” என்று மனோ. 

தயன் மனக்கிலேசத்துடன் கேட்டார். 

:₹இருடர்களின் தீய்ஞ் செயலென்றே எல்லாரு 

மபிப்பிசாயப் படுகிறார்கள்!” என்றான், சுந்தரராஜன்
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“ஜெயவீர Has anes விவாகஞ் செய்து கொடுப் 

பதாக ஏற்பாடு செய்ருர்தார்களல்லவா? அவ விஷ 

யத்தில் பெண்ணு கிஷ்டமில்லாமல், வேறு யாருட 

னாவ.) போயிருக்கக் கூடாதா??? என்று இசாசம்மா 

சர்தேகமாய்க் கூறி சற்று நிதானித்தாள். 

அப்படியிருக்காது: அத்தை, அவ்விஷயத்தில் 

நீங்கள் சர்தேகங் கொள்ள வேண்டாம்'” என்று கம 

லா-க்ஷிதைரியமா யுரைத்தாள். 

போ, அம்மா போ! இரசக் காலத்துச் சிறுக்கி 

கலை எள்ளளவு கஈம்பலாமா? பள்ளிக்கூடத்தில் படிக் 

கும்போதே பிள்ளைப் பெறவுங் கற்றுக் கொள்ளுகிருர் 

கள். எல்லாரும் உன்னைப் போல வுத்தமியா யிருப் 

பார்சளென்_நு நினைக்கிறாயா? உன்னைப் போல் கண 

வனிடத்தில, பக்தி விசுவாசக்தடனும், நேசபாசத் 

அடனுமிருப்பார்களென் று ஈம்புகிராயா? அப்படி. 

யெண்ணாதே என் கண்மணி! பெண்களுக்குள் சிறந்த 

சதக்தினமம்மா நீ.7? 

என்று - சொல்லிக் கொண்டே இசாசாம்மாள் 

மருமகள் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு; பின் தன் மகனை 

Curae, attains on! நீ எங்காவதுவெளியே போ 

னால் ஈன் பெண்சா இயையுக் கூட்டிக் கொண்டு போ! 

அப்பப்பா! நேற்றிரவு நான் பட்டபாடு போதும்! நீ 

ஒரு மணி கோம் வெளியில் தாமதித்தால், என் 

னருமை மருமகளுக்கு உயிர் போய்விடும் போலிருக் 

கிறது.'” என்று மருமகளைப் புகழ்ந்து பேசினாள்.
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மாமியார்கூறியவார்த்தைகளைக் கேட்ட சமலாக்ஷி 

மனமகிழ்ந்து புன் நகைப்புடன் தன் அன்பான அதீ 

தையை கோக்க “அத்தை! நீங்கள் அப்பெண் மீது 

சந்தேகங் கொள்ளவேண்டாம். கான் பல முறைகளி 

௮ம் அவளையிக் கலியாண விஷயமாகக் கேட்டிருக் 

கிறேன்.” அவளுக்கு அவவிவாகக்கில் பூரண இஷ்ட 

மூண்டென்பறு உண்மையாக கானறிவேன்!” என் 

wer. | 
அப்பெண்ணின் பெயசென்ன?”? என்முர் மனோ 

தீயன். ன 

£வனசுதா'?? என்று சமலாக்ஷி கடிஇிலுரைத் 

தாள. 

. ₹*வனசு தாவா? ஈல்ல பெயர்தான். வனசுதாவை 

யெப்படியாவது கண்டு பிடிக்கவேண்டிய தவ௫ூயமல் 

லவா? அவசவரபிப்பிராயங்களைச் சொல்லிக் கொண் 

டிருப்பதி லென்ன பயன்?” என்று மனோதயன் கூறி 

மன திலேதோ நினைத்த வண்ணமாயிருந்தார். 

அமாம்! அதற்காகத் தான் நானும் சிக்கிரம் 

புறப்பட்டேன் (வா ஹயாக்கான், நாம் போகலாம்' 

என்று சுந்தரராஜன் துலுக்கனை யழைக்க, துலுக்க 

னும், இதோ மகாராஜ்” என்.று சொல்லிக் கொண் 

டெழுந்தான். | 

இந்தச் sound uC@msuer wats நோக்கி 

தம்பி? எத்திக்குப்போவதகாகத் தீர்மானித்திருக்கி 

மார்கள்.” என்று கேட்டார்.
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மணிக்கம்பி தோட்டப் பக்கந்தான் போவதா 

கத் தீர்மானம்!” என்றான் சுந்தரசாஜன். 

அம்! தம்பி, மணிக்கம்பி தோட்டச் இலிருககுர் 

திருடர்கள் மகாசமர்த்தர்கள். ௮வர்கள்வெகுகாலமாக 

அவ்விடத்தில் வாசஞ் செய்து வருஇருர்கள். Qo 

கள் திருடவருஞ் சமயங்களில் பெண்களையுங் Hips 

தைகளையுந் இருடிச் சென்று தம்மினத்தில் சேர்த்து 

விடுவார்களாம். இவ்வித மகப்படும் பெண்களில் 

சிலசை பிசாசுக்குப் பெலியிட்டு வருவதாகவுஞ் சொல் 

BURT sor. இந்த ஆகாவளிப் பயல்கள் ஆயிரக் 

சணக்காயிருக்கிறார்கள். மணிக்கம்பிதோட்டத் அச்குப் 

போனவர்கள் திரும்பிவந்த இல்லை. அவர்களைப் பிடிக்க 

வேண்டுமென்று முயற்சி செய்.து போனால், போற 

வர்கள் மீண்டு வருவது கஷ்டம். இவர்கள் குகை 

களிலும் மலைச்சாரல்களிலுங் குடிசைகளிலுமாக 

வ௫த்துவருகிஞார்கள். அவர்களைப் பிடிப்பது சலப 

மான காரியமல்ல. ஆனபடியால், தம்பி! ஒரு பெண் 

போனால் போகட்டும். அதுக்காக நீங்களெல்லாரு 

மப்பாவிகளின் கையில் ரிக்சி வஸ் க்தைப்பட?வண் 

பாம். வனசுதாவின் தலை விஇப்பிரகாரம் ஈடக்கட் 

டும். விதியை விலக்க ஈம்மால் முடியாது?” என்று 

மனோதயன் இருடரைப் ..றறி தான் அுறிந்தலைகளை 

லத்துடன் நாற்காலியை விட்டெழுக்தார். 

இவ்வாறு மனோதயன் கூறக் கேட்ட. பெண்களி 

ருவரும் மிகவும் பயங்கொண்டார்கள். இசாசம்மா
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மகனை நோக்கு, (தம்பி, நீ போகவேண்டாம்.” என் 

ருள். 

“நீங்கள் போகவேண்டாம்! கான்விடமாட்டேன்/? 

என்று சொல்லிக் கமலாக்ஷி கணவன் கையைக் கெட்டி. 

யாய்ப் பிடித்துக் கொண்டாள். 

நாம் தனியாய்ப் போகமாட்டோம். குதிரைப் 

படைகளும் காலாட் படைகளும் அப்பாக்கிச் சேவகர் 

களும் ஆயிசக் கணக்காய் வருவார்கள். நாமெல்லோ 

ரும் நாலு மைல் தூரத்தில் நிற்போம், பட்டாளஞ் 

சென்று இருடர்களைக் கைதிசெய்து கொண்டுவரும்!” 

என்று சுர்கசசாஜன சுரகாச் சொன்னான். 

என்ன இருந்தாலும் ப.றுவாயில்லை! நான்விட 

மாட்டேன்! நீங்கள். போகவேண்டாம்! அவ்விதம் 

போவகானால் சானு முங்களுடன் வருகிறேன்??? 

என்று கமலாக்தி சொல்லிக் சொண்டு கணவனுடைய 

கரங்களையம் பிடித்துக் கொண்டாள். இரு யம் பிடித் 

“கண்ணே சமலம்? நீ யொன் க்கும் பயப்பட 

வேண்டாம். அவ்விதம் மணிக்கம்பிதோட்டத் துக்குப் 

போவதாயிருக்தால், நான்வந்து சங்கஇ தெரிவிக்க 

மேன். அங்கு செல்வதானால் அனேக ஏற்பாடுகள் 

செய்யவேண்டியிருக்கிறது. கான் சிறிய தகப்பனார் 

கனகசேகரமவர்கள் வீட்டுக்குச் சென்று, மாமா 

சுகந்தசீலருடனிதைப் பற்றித் தர யோசனை செய்து 

அவர்களுடைய அபிப்பிராயத்தை அறிர்து வருக
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ஜேன்?” என்று சொல்லி தன் கமலக் கண்களால், 

களங்கமற்ற தன் பிராணகாயகியின் முகத்தை கருணை 

யோடு கோக்கினான். 

சிக்கரமாய் வாருங்கோ? காத்திருக்கிறேன்”? 

என்று புன்னகையுடன் புகன்று கணவன் முகத்தை 

காதலுடன் நோக்கி யிருகரங்களையும்” மெல்லெனவிட் 

டாள். 

்:தாமஇக்காமல் வர் விடு சம்பி.....!” என்றாள் தாமதி BAD ௪ ரா 
தாயார். 

சங்கதி தெரிர்து கொண்டு சக்கரம் வர்.துவிடு 

தம்பி?” என்று தகப்பனார் ஆவலோடுசைத்தார். 

இதோ வந்துளிடுவேன்”' என்று சொல்லி துலு 

க்கனையு மழைத்துக் கொண்டு வெளியே சென்றார். 

வவ வவைகலவைகமைகைைவமைள கைச்.



ஆரும் அத் இயாயம் 

ஹா என்ன அழகுள்ள: பூந்தோட்டம் ! என்ன 

அலங்காரமான நந்தவனம்! ங்காரமானயிப் பூர் 

கோட்டத்தில் சிறப்பான புஷ்பங்கள் வெகு அழகாய் 

மலர்ந்திருக்கன்றன. மல்லிகைப் பூக்களும் முல்லைப் 

பூக்களும் மதுரமான வாசனையை யெடுத்தெடுத்துக் 

கொட்டுகின்றன. ரோஜா புஷ்பங்கள் சாஜாக்களை 

சோக்குகின்றன. செங்கழிநீர்புஷ்பம்மிக அலங்காசங் 

காட்டுகிறது. செண்பகப்பூ மிகவுஞ் சங்காரமாயா 

டுகிறது. மலர்ந்இருக்கும் புஷ்பங்களிலுள்ள மதுவை 

வண்டுகளுக் தேனீக்களும் பறந்து பறந் தெடுத்துக் 

கொண்டு பக்குவமாயச் செல்கின்றன. 

வினேதமா யமைக்கப்பட்ட இவ்கிசித்இரப் பூர் 

தோட்டத்தில் இடையிடையே அழகான பாதை 
களும், அவைகளின் பக்கத்தில் உட்காருவதற்குத் 

தகுந்த தசனங்களும் ஒழுங்காயமைக்கப்பட்டிருக் 

Hog. இவ்வித மனோகரம் வாய்த்த இப்பூர்தோட்' 

டத்தின் நடுவில், ஒர் ஆடவனும் ஓர்' கன்னிகையும் 

நின்று வார்த்தையாடிக் கொண்டி ருக்கிறார்கள். இவர்: 

கள்யார்? என்ன பேசுஇருர்கள்? சற். றுக்கவனிப்போம்! 

சிறிது கேரம் பேசுவதும்! பின்யாராவது வரு௫ரர் 

களா வென்று சுற்றும் முற்றும் பார்ப்பதும், சற்றே 

யுட்காருவதும் பின்னெழுந்துலாவுவதுமாகச் சிறிது
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Cormaol sg Gersaretensenus Care வாலிபன் 
சொல்லுகிறான். 

அ. என் கண்ணுக்கைந்த கண்மணியே! 

நீயொன்றுக்கும் தைரியம் கொள்ளாதே! எல்லாம் 

வல்ல கடவுள் எங்கும் நிறைந் இருக்கிறார்! அவருடைய 

திருவுள்ளமெப்படியோ ஈம் மடைய பாக்கயெழுமப் 

படியே! நானென்ன செய்யக்கூடுமோ செய்யிறேன், 

நீ சற்றுப்பொறுத்திருக்க வேண்டும்! கேமாய்விட் 

டது நான் போடு3றன்! உன்னையுந (2தடுவார்கள்! 

எங்களிருலருடைய Carin என்றெறன்றும் நிலைத் 

இருக்கட்டும்.” என்றான். 

இவவாறு வாலிபனக. நிய வாத்தைகளை க்கேட்ட 

கன்னிகை மனர்தளர்ந்து வாலிபனை கோக்கு ஹார 

என் கண் நிறைகத கண்ணாள! இபபூவுலகல்யான் ஒரு 

வசை தேத்திருர்தால் அவர், நீங்களென்றறிக. 

என்னுடலாவி யிரண்டையும் உங்களிடங்கொடுத்து 

விட்டேன். அதைமீட்க என்னாலாசாது. கான் உங் 

களை மணம் புரிந்து சுகித்துமகிழ்வுடன் வாழவேண் 

டியவளா யிருக்கிறேன் நீங்களென்னை ஞாயப்(ரசகாரம் 

மணம்புரிய வேண்டிய மூயற்சி செய்து என்னையித் 

தொலலையினின்று மீட்காலிட்டால் கானுயிர் துறக்கச் 

சித்தமாயிருக்கிறேன். என் காதல்மே லாணைப்படி 

யிதுவுண்மை யென்றறிக! '? என்று சத்தியமாகவுத் 
தமி யுரைத்தாள். 

இவ்வாறு சத்தியஞ் செய்ததை கேடட. வாலி 

பன் மனம்பொழுதவனாய், **என்கட்டிக்கரும்பே! கற்
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கண்டே. அமிர்தமொழியாய்! உன்னை மடியவிட்டு 

இவ்வுலகில் கான் ஜீவிப்பேனா'' என்று சொல்லிக் 

கொண்டே அன்புக்குரியாளை பலமுறை தழுவி என் 

னுயிராவாய்! ஈம்முடைய விவாக மஹோத்ஸவம் 

தெய்வ௫த்தம்போல் ஈடக்கும். உன் பெற்றாருக்கு 

விருப்ப மில்லாத விஷயத்தில் ராம் விரும்பியது தப்பா 

யிருக்கெ.து'” என்றான். 

அம் நீங்கள் கூ.றுவதுண்மைய/ என் பிதாமா 

தாக்களின் விருப்பமின் நி நாம் விவாகஞ் செய்ய முடி 

யாது, என்னை செல்வசறபபுடன் சரட்டிவளர்ச். து 

வருறொார்சகளென்பது நீங்கள றிசசவிஷயம, கானின் நி 

வேறுபிள்ளைகர மில்லை, கண்ணிமைபோல் என்னைக் 

காப்பாற்றிவருற தாய் தந்தையரின் மனம் !£காகா.து 

நடஈதுகொள்ள வேண்டியது என் கடமையா யிருக் 

கிறது, அசற்குத்தாங்கமள உதன்புரிய வண்டும். 

இலலாவிட்டால், அவர்கள் சஈததஇியிழ௩த எக்கால முந் 

துனபத்துக்காளாவார்கள். ஆதலால், என் னுயிருக்கி 

ருபபிடமே! என் இருதயத்துக்கியவசே ! நிங்கள் 

இதற்கு தக்கவுபாயங்கள் செய்து ஊரறிய என்னை 

விவாகஞ் செய்யாவிட்டால், ஒரு குடும்பம் வீ.2ணய 

ழிரது போகுமென்றலிக.'” என்று சொல்லிக் கொண் 

டே தன் காதலன் மார்மேல் சாய்ந்து கண்ணீ பெரு 

இளை. 

தன்சாதலி சண்ணீர் சொரிவகைக் சண்ட வாலி 

பன் அடியற்ற மரம் போல் நிறகச் சக்இயற்றவனாய்
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AGCsIMnis ot ஆசனத்தின் மேஜுட்கார்ந்து, 

அவளைச் சன்மடிமீதிருத்தி, தன் கைக்குட்டையால் 

அவள் கண்ணீசைக் துடைத்து, கட்டியனேத் இதழ 

ருர்இப்பின் சொல்லுகிறான். “என் ஆருயிசே/ எனது 

கண்மணியே. என்தேகத்தை கத்தியால் 8றி திலி 

ருந்து அளவில்லாத ரத்தம்வடியினும் அதைத்தைரி 

யமாய்ச் சகிப்பேன். மற்றுமெவ்விகமான நோய் என் 

தேகத்தை வாட்டிய போலும் அுவைகளை அுலகதி 

யம் செய்வேன். அனால் உன் கண்ணீரானது என் 

ுடலையுமுயிசையும் வாட்டிவிட்டது?” என்ன். 

இதைக்கெட்ட சன்னிகையானவள் தன்காதலன் 

முகத்தைக் கருணையோடு பார்தது தன் மல்லிகை 

போன்ற மெலலிப கரங்களால் அவன் மிரூ வான சுன் 

னங்களைக்தடவி, மூகமேல் மூகம் Mags HI முக்காடி 

காதலமிர்கக்தைக் களை தரவுண்டு தன்னிஉமையைத் 

சேரம் பொறுத்து காத 
% * க . 

தானமியாகவளாய, சற்று 

லனை கோக்கஇச் சொல்லுகிறாள். *:என்னுயிர்த்சலைவ 

மே! என் சக்கரவர்த்துே/ என் பிரானா ore se! 

உங்களுக்குச் சுகச்தையும் இன்பத்தையுங கொடுக்கப் 

பிறர்சேனேயல்லாமல், துக்கத்தைக் கொடுக்கவஃவ : 

ஆனால் ஈம.து நிலைமையை நினைக்கும்போது துக்கமா 

யிருக்கிறது. இருந்தும் உங்களுடைய பேச்சை 

நம்பி கவலையற்றுத் தைரியமாயிருக்கி2றன். ஆயி 

னும் என சர்தேகம் என்னைவிட்டசலவில்லை. அடிக் 
! ’ 

கடி. யென் மனதை அ௮வஸ்தைப்படுத் துகிற து” என 

ரள.
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“உன் சர்தேகம் ௪ தர்க்காக'” என்றான்வா லிபன். 

என் பெற்றாருக்கு விருப்பமில்லாக காரியத்தை 

நாமிருவருஞ் செய்ய முயன்றோமே: கடைசியில 

எவ்விதம் முடியுமோ என்பதுதான்?! என்றாள். 

உன்னை யாருக்கு விவாகஞ்செய்து கொடுப்ப 

தாக ஏற்பாடு?” 

““வாசுதேவளுக்கு' 

அவ்விஷயம் எல்லாருக்கும் விருப்பந்தானா 2”? 

“தகப்பனாருக்கு ௮ஈதவிஷயத்தில் முழுமனமா 

யிருக்கிறது. ஆனால் தாயாருக் இஷ்டமில்லைபோல் 

கெரிகிறது.'” என்று காதலனை நோக்டு Henri 

னுசைத்தாள். 

இவ்விதமாகக் காதலர்களிருவருஞ் சம்பாஷித் 

அச் கொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில், யாரோ கூப்பிடு, 

இற சத்தம் கனனிகையின் காஇல் கேட்டது. சத்தங் 

கேட்டதும் சடுதியிலெழுந்து அம்மா -கூப்பிடுகிறாங் 

கோ, நான் போகிறேன்?” என்று சொல்லி சுற்றும் 

மூற்றும் பார்த்தாள். 

என் தேவா அமிர்தமே! தஇத்திக்குஞ் செல் 

கரும்பே ? ஒரு முத்தமிட்டுப் போவாயானால் நான் 

சத்தம் ம௫ழ்ந்து செல்வேன்'' என்று காதலியை 

கோக்கி கனிர்அ கேட்டான். 

எப்போது நாம் இருவரும் pm GR SG Sion 

அப்போது இப்பூவுலகம் சுவாக்கலோகமாய் மாறும்'”
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என்று சொல்லிக்கொண்டு தன் காதலன் கழுத்தைக் 

கட்டி முத்தமிட, அவனும் தன் இருகரங்களாலுமவள் 

மெல்லியவுடலை இறுகக்கட்டி ஒருவசையொருவர் 
மாறி மாறி முத்தமிட்டும் இகழுண்டும் கன்னத்திற் 

கடித்தும் தத்தம் காதலைப்புகட்டி, பின்னொருவசை 

யொருவர் விட்டுப் பிரிந்தார்கள். 

காதலென்றால் இதுதான்காதல், இக்காதலர்களி 

டத்தில்கான் உண்மையான காதலைக் கண்டோம். 

உண்மையான காதல், ஒரு போதுங்கண்ணால் பார்க் 

காது. மனதால் பார்த்து மூழ்க துகொள்ளும். காத 

லென்பது குருவி ல்லாவிச்தை. கற்றுக்கொடாமல் கற் 

அக்கொள்வது காதல், உலகத்திலுள்ள அனந்தகோடி. 

ஜீவராசிகளுக்கும் காதலென்பது HBT ghar i og. 

உலகமே காதலிலுளல்கிற.து. கடவுளும் காதலில் இக் 

இக்கொள்கிறார். காதலில்லாவிட்டால் உலகமுமில்லை. 

காகலில்லா விட்டால் மனிதனுமில்லை. கடவுள் மேல் 

காகல்கொண்டவர்கள், காடு மலைகளில் சென்று 

வருஷக்கணக்காய்க் . தபஞ்செய்கிறார்கள். காதலுக் 

குக் கண்ணில்லை யென்று கூறுகிறார் சிலர். கடவுள் 

மேல் காதல்கொண்ட தபசிகள், இருகண்களையும் 

முடிமனக்கண்ணால் கடவுளைக் கண்டானத்தஇக்கிறார் 

கள். அதுபோலவே மெய்க்காகல் கொண்ட ஆடவர் 

களும், வெளித்தோற்றத்தால் மயங்காது, தத்தம் 

மன இனால் ஒருவரை யொருவர் தெரிந் துகொள்ளுட 

றார்கள். இக்காதலில்--மெய்க்காதல், மோகக் காதல் 

என்றிரு வகை யுண்டு. மெய்க்காதலென்றால்) ஒரு 
6 ்
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கன்னிகையானவள் pt வாலிபனை ஒருகாசணமு 

மின்றிக் காதலித்து ௮வனையே மணம் புரிக்து அவ 

னுக்குவேண்டிய பணிவிடைகள் யாவு மன்புடன் 

செய், அவனையே தெய்வமெனப் பாவித்து, கனப் 

படுத்தி, கணவனை விட்டுக் கணகேரமும் பிரியாது, 

என்று மவனுக்குச் அுணையாயிருந்து, அன்பப்படுஞ் 

சமயத்தில் இனிய வாத்தைகளாலவனைச் சமாதானப் 

படுத்தி, எவ்விதமான அசுகதுக்கம் வர்தபோதிலுங் 

கணவன் மீதுள்ள காதலுக்கு ஏற்றத் தாழ்வின்றி, 

எப்பவுங் கணவன் மீதில் கண்ணுங் கருத்துமாயிரு 

ந்.து அன்னியபுருஷனுடன் அனாவ௫ியமாய் வார்த்தை 

யாடிச் இரிக்காமலும், கன்னைத்தான் காத்துக்கொள் 

பவ ளெவளோ, அவளே மெய்க்காதலி பென்றும் 

உத்தமியென்றுங கூறலாம். இதையொக்க.-..தற் 

காத்துதற் கொண்டார் பேணிச்சொற் சாத்துச் 

சோர்விலாள் பெண்,” என்றும், தய்வந்தொழாஅள் 

கொழுகற்றொழு தெஞுவள் பெய்யெனப் பெய்யும் 

மழை. ”” என்றும் இருவள்ளுவ காயனார் தெளிவாய்க் 

கூ நியிருக்கிறார். மெய்க்காதலனைப் பற்றிசற்றுக் கவ 

னிப்போம். இவன் ஓர் கன்னிகையை காதலித்து 

மணந்து, அவளுக்கு வேண்டிய எல்லாவிதச் சுகங் 

களுக் கொடுத்து தன்னுபிரைப் போலவளைப்பா 

வித்து அவளைவிட உயர்ந்த பொருள்வேறொன் 

றில்லை யென்று (நினைந்து அவளிடத்தில் பூரணகஈம் 

பிக்கை யுடையவனாய், தான் முதலில் அவளைக் கண்ட 

போசு எப்படிக் காதலித்தானோ அப்படியே அவன்
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யுள்வசையும் அக்காதலுக் Capps தாழ்வின்றி 

என்று மொரேவிதமாய் யிருப்பான். தன் காத 

லியை விடப் பதின்மடங்கு அழகுள்ள பெண்சு 

ளைப் பார்த்தாலும், அவன். கண்ணுக்கு அவர்கள் 

அழகாயிருக்க மாட்டார்கள், தன் காதலியைக் காட் 

டிலும் அழகுள்ள பெண்க ஸளிப்பூவுலகி லிருக்கமாட் 

டார்களென்றே நினைந் திருப்பான். எவ்வளவு சொளக் 

தரியஸ்இரிக ளவன்மீது மோகங்கொண் டளைத்தாலும் 

அவர்களைக் சண்ணெடுத்துப்பாரன், எக்காலத்தும் 

தன் நாயகியுடன் மன்பாயும் கேச பாசத்துடனு 

மிருப்பான். தன் மனையாஞரக்கு . ஒருவிதக் சஷ்ட 

மும் வருத்தாது சன்னுடல் பொருளாவி மூன்_நு மவ 

ளெனக்கருதி என்றுமவளை அன்பாய்ப் பாவித்து வரு 

வான். இவ்வித குணங்களுடையவனே மெய்க் 

காதலனென்று கொள்ளப்படும். ஈமது காதலர்களிரு 

வரும் இவவிசுமான மெய்க்காத லுடையவர்க ளென் 

பதற் கெள்ளளவுஞ் சந்தேகமில்லை. அவர்களுடைய 

வார்த்தையினாலுஞ் செய்கையினாலும் வாகாயறிந்து 

கொள்ளலாம். | 

மோசக் காதலைப்பற்றிச் சற்றுக்கவனிப்போம், 

அழகுள்ள பாலிகைப் பெண்கள் வ௫க்கும் வீட்டுப் 

பக்கங்களிலும், பள்ளிக்கூட வி.இகளிலும், வாலிபர் 

கள் சென்று சைகைகாட்டி மோகத்தை யூட்டி 

பேதைப்பெண்களை எமாற்றித் தம் காம இச்சையை 

நர்த்துச் செல்லுகிறார்கள். இச்செய லெவ்விதம் முடி. 
இற தென்றால், 'எங்சேயோ இடந்த தேனை எடுத்தா
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விட்டுக்கொண்டு குத்துது கொடையிது வென்பது 

போலும். பூனைக்கு: மீனின் ர௫யைக் காட்டினாற் 

போலும். குழந்தைக்குக் கற்கண்டை மூட்டினாற் 

போலும். பேதைப்பெண்கள் எமாரந்து போவது 

மன்றி, “கெட்டது கெட்டாய் கட்டவா பெண்ணே?” 

என்பதுபோல், முறைதலை தெரியாமலும், ஜாதி 

குலம் பாசாமலும், ஏற்றத்தாழ்வை கோக்காமலும், 

கோடீஸ்வசன் குமாரத்தி ரு. இிரைக்காரனுக்கு மனைவி 

யாவதும், உஷா இபதியின் மகள் பிச்சைக்காரனுக்கு 

வைப்பாட்டியுமாகிறாள். இவ்விதமாக வுல௫ல் ஆயி 

சக் கணக்கான ஆஸ் இயுடைய கனதனவான்௧ நடைய 

குமாரத்திகள் ருதிரைகாரனுடனும் மோட்டார்வண்டி. 

யோட்டுபவனுடனும், சமையல்காரனுடனும், சீலை 

வெருக்கும் வண்ணானுடனும் கூடிக் கொண்டோடி. 

விடுகிறார்கள். இவர்களைக் கூட்டிக்கொண்டு போகும் 

வீராசாமிகளில் சிலர், இப்பெண்களிட முள்ளா ஈகை 

நட்டுகளைப் பிடுங்கிக் கொண்டு பேதைப் பெண்களை 

ஈடுக் தெருவில் விட்டோடுவதும், சிலர், தங்கள் காம 

யிச்சை தீருமட்டு மவர்களிடமிருந்து பின்பு வேறு 

யாரிடமாவது ஒப்பித்துவிடுகிறார்கள். இவவிதமாக 

யிப்பெண்கள் பலகைமாறி முடிவில் ஒருவருமில்லா 

மல் அந்தரித்து, சிலர் தாசிகளாவதும், சிலர் கூலி 

வேலை செய்து வயிறு வளர்ப்பதும், இலர் பிச்சை 

யெடுத் அண்பதுமாகத் தம்வாழ்காளைப் பாழ்நாளாக்கி 

விடுகிறார்கள். அர்தோ ! இதென்ன பரிதாபம் 7 

“*அணுக்கும் பெண்ணுக்கும் அறிவு ஒன்றே ஆனா
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லென்பேசை குணம் பெண்ணுக்குண்டு"" என்ற வாக் 

கியம்போல், தம் பேதைத் தனத்தால் தங்கற்பைக் 
கெடுத்து கண்டவனுடன சென்று தம் Owe paw sat 
நாள்வரைக்கும் ௮ப௫ர்த் இயை விளை த்துவியவெ.து 

La DS தம்.ஆயுள் வசையு மவஸ்த்தைப் படுகிறார்கள்... 
இதுநிற்க, காதலைப் பற்றி வேறிடத்தில் விபாமாய்க் 
கூறுவோம். இப்போது ஈமது காதலர்களைப் பற்றிச் 
சற்றுக் கவனிப்போமாக. அவவாலிபனுகங் கன்னிசை 
யும் யா? அவர்கள் மெய்க்கா தஜென்னும் மேலான 

காசலையுடையவர்களென் று தெரிர்தது. அவர் யாசென் 
றல், மனோ தயனுடைய இசண்டாவ.று குமாரனாகிய 
சோமகாகலும், சுகர்தலேனுடைய os ருண குமாரத்தி 
CB wan, i, தான், 

இவர்களிருவருஞ் ச.நு வய BA CR ZI ஒருவர்மி 
தொருவர் அன்பாய் ஈடர். துவந்து ப ரவ Gt Bars து 
கதலாய் மாற, ஒருவரை யொருவர் விவாகஞ் செய்து 
கொள்வதாக தீர்மானம், செய்தார்கள். இவ்விஷ 
யம் அன்னலக௬்ஷிமி அறிர்திருக் தம் அதைப் பற்றிக் 
கவனிக்கவில்லை. தேவூயின் பருவகாலமான தும், 
சுகந்தன் தன்னுடைய சசோதரியின் புத்திர 
கிய வாசுதேவனுக்குச் தன் குமாசத்தியை மணம்புரி 
விக்க இஷ்டங் கொண்டு, தன் மனைவியின் விருப்பத் 
தைக் கேட்க அவள் அதர்க்கு சரியான பதி 
லுரைக்சாமல் இருக்கட்டும் பாரப்போமென்ருள் 
பின்பு சில சமயங்களில் hse sven இவ்விஷயத்தை 
மனைவி மூலமாகத் தன் மகளுக்குச் தெரியப்படுத்த,
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௮ வள் தனக்கு விவாகம் வேண்டாமென் று கண்டிப் 

பாய் மறுத்துவிட்டாள். 

சோமகாதனை விட்டுப் பிரிந்த தேவகி தன் 

உடைகளைச் சரிப்படுத்திக் கொண்டு, சிறிது தூரத். 

இல் தனக்காகக் காத்திருந்த தோழியுடன் பேக் 

கொண்டு விட்டுக்குச் சென்றாள். அன்னநடை ௩ட 

ந்துவரும் தன் அழகிய மகளைக் கண்ட அன்னலக்ஷிமி' 

மனமகிழ்ந்து ஆவலுட னெதிசே சென்று, 

“அம்மா, புஷ்பங்களெங்கே'” என்று மகளை 

அன்புடன் கேட்டாள். 

புஷ்பங்கள் பறிக்கவில்லையம்மா! அழகாக 

ஆடிக்கொண்டிருக்கும் புஷ்பங்களைப் பறித்து அனி 

யாயப்படுத்துவதேன்?'” என்று மாதாவை நோக்கி 

மனவெறுப்புடனுசைத்தாள். 

ஏன் கண்மணீ? அடிக்கடி யுன் மனதை வருத் 

இக் கொள்கிறாயே! உன் எண்ணத்தை என்னிடம் 

சொல்லம்மா? சவலையை வெளியிடு”? என்று மகளை 

நோக்கப் பரிக்து 7கட்டாள். 

எனக்கொரு கவலையுமில்லை! இன்று புஷ்பம் 

பறிக்க மறந்துவிட்டேன்?” என்றாள் மாதரசி, 

“உன் முகம் வாடி யிருக்றெத! கண்கள் இவர் 

திருக்கிறது! தேகம் சோர்வடைச் திருக்றெ.து/ அடக்க 

முடியாத துக்கத்தால் ௮ழுதாப்போல் தெரிகிறதே?!
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என்னெடீ தோழி, என் கண்மணி ஏன் அழுதாள்”? 

என்று தோழியைப் பார்த்துச் துரிதமாய்க் கேட் 

டாள். | 

“அழவில்லையம்மா! sr baja 463 601s 

தில் ஆடிப் பாடி, ஐடி. விளையாடி வந்தோம், ௮.தனால் 

தான் களைப்பாயிருக்கறது'? என்று தாஇயானவள் தக் 

இரமா யுசைத்துத் தன். எஜமாட்டியை நோக்கிச் 

இரித்தாள். 

அம்மா எப்பொழுது மப்படித்தான். ஏதா 

வ பேசிக் கொண்டே யிருப்பாங்க!?? என்று தேவகி 

தோழியை கோக்கிச் சிரித்துக் கொண்டுசைத்தாள். 

இந்தச் சமயம் எங்கேயோ இருந்த சாமிகாகன் 

எதிரேயோடி வந்து அம்மா போஜனர் தயாசாயிருக் 

இறது' என்று அன்னல௯திமியை நோக்கி கூறினா. 

சிறிது போத்தல் சாப்பாடு தயாரானதும் சகல 

ரும் Sum gen மருந்து கத்தம் படுக்கைக்குச் சென் 

ரூர்கள். சேவகி தன் படுக்கையறைச்குட் சென்று 

ஒரு சோபாவின மேலுட்கார்ந்து தன் காதலனைப் பற் 

றிச் இர்இிக்கலானாள். ₹₹ஹா! என் ஆருயிர்க்காதலா் 

இப்போது என் பக்கத்தில் விற்றிருப்பாசாயின் நான் 

எவ்வளவு ஆனந்தமாயிருப்பேன். என்னை விட்டுப் 

நிரிபும்போது என் மனதையுக் கவாந்து சென்ரு22. 

என் கண்கள் பார்வை யிழந்தன. மனம் நினைவை 

யிழாதது. என்னிருதயத்தில் என் காதலர் Hoops 

இருக்கிறார், மனதில் அவருடைய சொரூபம் மாக்ஷி
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மையுடனிருக்கன்றது, ஆ! என் ஆரமுதே! என்னை 

விட்டுப் பிரிபும்போது ஒரு முதீதங் கொடுக்கச்சொன் 

னீ. ரல்லவா? இப்போது என் பக்கத்திலிருப்பீசாயின் 

நான் என்ன செய்வேனென்பது எனக்கே தெரிய 

வில்லை. ஒரு முத்தம் கேட்ட வாயில் ஆயிசம் முத்த 

AG Sera mem sa, BASH, CoA sg 

பாசித்திருப்பேனே! என் அசசே! இர்த அழகான 

சோபாவும் அலங்காசக் கட்டிலும் மிரு துவான மெத் 

கையும் முள் பொதார்போலிருக்கின்றனவே! நீர் என் 

கூடவிருந்கால், சப்பி மஞ்சத் இலிருக்கும், பஞ்ச ணை 

மெத்கசை கூட என் மெத்தைக்கிணையாகாகே! உமது 

அகண்ட மார்பேர்டணைந்து இரண்ட தோளைத் 

தழுவி கான் ஆனர்ச நித்திரை செய்வதெப்பபோ ? 

Hal hr cro பக்கத்இலிருந்தால் எனக்கு நித்திரை 

வராது. பசிதாகமெடுக்கானு. உமது வாயில் சுரக்கும் 

தேவா நுமிர்கத்தை யுண்டு கான் சோர்வற்றிருப் 

பேனே! *தாயானவள் தன் குழந்தையைச் சீராட்டு 

வதுடோல்! நான் உம்மை யெடுத்து மாரபோடணைத்து 

உச்சிமுகர்து முத்தமிட்டு தாலாட்டிச் சீராட்டி, 

என்னாசை இதரக் சன்னச்இல் விழுந்து கடிப்பேனே. 

ஒருகண கேரமும் உம்மைளிட்டுப் பிரிர் இருக்கேனே? 

என் தெய்வமே! என்னைத் துச்கப்பாடாதே யென்று 

ரைத்தீர், உமது வார்த்தைக்கு மாறாக கான் நடந்தால்: 

மன்னிக்கவும். “எல்லாம் கடவுள் சித்தம்போல் ஈடக் 

கும்? என்மீசே. அதை நான் முழுமனதுடன் சம்பு 

இறென். அனால், எனக்கு நீசே கடவுள் உம்மைவிட
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மேலான கடவுள் எனக்கு வேறில்லை. உமது இத்த 

மெப்படியோ, எனது பாக்கியமு மப்படியே. எல்லாம் 

உமத திருவுளம் போல் mse" என்றிவ்வாறு 

சிறிதுநேரஞ் இர்தித்துக் கொண்டிருந்த தேவகி 

சோர்வு மிகுதியால் படுத் துறங்கினாள்.



ஏழாம் அத்தியாயம் 
nner 

இரத்தின புரியில் சிறந்த கனதனவானாகிய அருட் 

பிரகாசத்தின் அழகான பங்களாவில், மிக ஆடம்பச 

மான வேலைகள் வெகு ஆரவாசத்துடன் ஈடந்தே.றுச 

றது. விட்டுக்கு வெள்ளை யடிப்போரும், மேசை 

நாற்காலிக்கு வாணீஸ் பூசுவோரும், பூர்தோட் 

டத்தைச் சத்தப்படுத்து வோருமாக ௮னேசக ஜனங் 

கள், தர்ப்பாட்டங் காட்டுகிறார்கள். 

வாணமயமான வேலைகளெல்லாம் வகை வசை 

யாய்ச் செய்யப்படுறெ.து. வகை வகையான பூஞ் 

செடிகள் நிசை கிரையாய வைக்கப்படுகிறது. வித 

விதமான குசோட்டங்கள் வரி வரியாய் வக்கி 

றார்கள். வெளிபக்கத்தில் ஓர் பந்தல் போடப் பட்டு 

விஷேதமான கடுதாசிவேலைகள் வெகுவாய்ச் செய்து 

வேடிக்கை காட்டுகிறார்கள். கடுதாசி விளக்குகளுக் 

குக் கணக்கில்லை, வெற்றிக் கொடிகளின் விசேவ.ச்தை 

வாயாலுரைக்க முடியாது. வேலை செய்யும் ஜனங்கள் 

மிகவுமானந்த மாயிருக்கிறார்கள். வேடிக்கை காட்டி 

விரங் கூறுவோரும், விளையாட்டுக் காட்டிக் களியா. 
டவைப்போரும், கூட்டங் கூட்டமாயக் குர்தியிருப் 

போரும், ஆட்டமாடி வேசம் காட்டுவோரு மாக 

வேலை செய்பவர் யாவரும் ஆனந்தக் சடலிலமிழ்க்கி 

ருந்தார்கள்.



கமலவன தேவ 91 

இவவிட்டி லென்னவோ AC rap முண்டென்பது 

தெருவில்போகும் ஜனங்கள் மனதில் திருத்தமாய் 
பட்டது. உள்ளே வருவோர்க்கெல்லாம் ஈல்வரவு 

கூறி காபி, டீ, பண்டம் பலகாரங்கள் வெகு 

விமரிசையாய்ப் பரிமாறுகறார்கள், வீணில் இரிந்து 

காலங்களிப்போரும், வேகத்தில் வந்து ரற்றுண்டிய 

ருந்திக் களைதெளிர்து செல்லுகருர்கள். யார் வந் 

தாலும் எல்லாம் தயத்தமாயிருக்கிறது, எவர் வர் 

தாலு மெடுத்தெடுத்துக் கொடுக்கிறார்கள். 

தன்னுடைய குமாரன் மேலான பரீகை்ஷைகளை 

ஜெயித்து ஆகாய விமான மூலமாய் வருகிறரானென் 

poss, smears, அதியானந்தங் கொண்டு, 

தன் சினேததெருக்கும், எழை எளியவர்களுக்கும் 

விருந்து வைத்து, தன் குமாசனுடைய வரவைக்கனப் 

படுத்தக் கருதியே, இவ்விதமான ஏற்பாடுகள் செய்து 

எல்லாரையும் அனர் இக்சச் செய்து விமானம் வருகிற 

தாவென்று காயச்தை அண்ணார்ந்து பார்த்த வண்ண 

மாக அங்கு மிங்கு மூலாவிக் கொண்டிருக்தார். சிறிது 

நேரம் பார்ப்பதும் பின் தூ.ர திருஷ்டிக் கண்ணாடி 

யால் தாரம் நோக்குவதுமாய் ௮இ தவலுடன் மகன் 

வரவை எதிர்பார்த் இருந்தார். எவ்விதம் பார்த்த 

போதிலும் அவர் கண்ணுக் கொன்றும் தென்பட 

வில்லை. மனக்கலேசம் மகா வேகமா யெழுந்தபோதி 

லுக் தன்னைச் தான் சமாதானப் படுத்திக்கொண்டு, : 

ஒரு வேளை நாளைக்கு வருவானென் ஜிருந்தார். Lo 

நாளுங் காணோம், வீட்டி. ஓள்ளவர்களுக்கு கிசாசம்
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௮ இகரித்துவிட்டது. அருட்பிரகாசம் அவஸ்த்தைப்' 

பட்டுக் கொண்டிருக்கிறார். “குறித்த தவணைக்கு 

என் குமாரன் வரவில்லையே கான் கஷ்டப்பட்டுச் 

செய்க ஏற்பாடுகளெல்லாம் வீணாப்போயிற்றே??என்ற 
- எண்ணம் அவர் மனதை வாட்டிக் கொண்டிருந்தது. 

இவ்வாறாக ஒருவாரம் களிந்ததும், அருட்பிர 

காசத்இன் மனைவி சர் இரவகனியம்மாள் :*என்பிள்ளை 

யின்னும் வரவில்லையே! சேத யொன்றுர் தெரியாமல் 

நாம் சும்மா விருக்கலாமா?'' என்று கணவனைக் கேட் 

டுக் கண்ணீர் சொரிந்தாள். 

அம், அம், இன்றைக்கே தர்தி கொடுக்கப்போ 

இரேன். இனி3மல் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருக்க 

முடியா து?” என்று இக்க மிரு இயால் அ௮ருட்பிரகாசம் 

விக்கி விக்கி புரைக்தார். 

என் பிள்ளை என்னிடத்தில் வந்தால்க் தான் 

என் மனம் ஆறுதலடையும்'' என்று F5 Dra som 

கணவனிடங் கூறிச் ' கொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில், 

வேலைச்காரனொருவன் விரைவாயோடி வந்து, சுவாமி! 

தீங்களுக்கோர் தந்தி வந்திருக்கெறது, சேவகன் காத் 

இருக்கிறான்” என்றான். ப 

எங்கே! எங்கே! சிக்கிசம்! வாங்கவா! அவ௫ியங் 

கொண்டுவா! என்று அருட்பிரகாசம் | UT 

னுசைக்து BArusrs gi னெழுர்தார். Fb Bra gan 

சிறிது எக்கங் கொண்டவளாய் ஒன்றும் பேசாது
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கணவன் முகத்தைப் பார்த்தவண்ண மிருந்தாள். 

வேலைக்காரன் விரைவில் சென்று தற்இ வாங்கு வந்து 

அருட்பிசகாசங் கையில் கொடுக்க ௮வரதை வேகக் 

இல் பிரித்துப் படித்துப் பார்த்தார். கண்ணுக் 

Qari தென்படவில்லை; ஆத் இத்தால் Cos Br 

மிழந்தவசாய்ச் சிறிதுகேர மவஸ்க்தைப்பட்டு பின்னு 

மொருவாறு கண்ணைத் துடைத்து ஊக்கத்துடன் 

உற்று நோக்கி உரத்துப்படிக்கலானார். தர்.இயிலிரு 

நக சமாச்சாரமாவது? | 

**ப்ரிமான் ௮ருட்பிரகாச மவர்களுக்கு ௮மெ 

ரிக்காவிலுள்ள வார்ஸிக்ரன் யூரனிவேர்ூற் நியி ல்காரிய 

தரிசியாகய அன் அஸ் அனுப்பின சேதி என்னவென் 

ரூல், உமது குமாரன் ஜெயவீர சிங்கன் இவ்விடம் 

விட்டுப்புறப்பட்டு இருப. ராளாயிழ்.று, றவனேறி 

வந்த விமானமுமதை செலுத்திவர்த இசண்டு சாரதி 

களும் இவ்வளவு நாளாயுர் திரும்பிவசக்காணோம். 

ஆதலால் அவர்கள், இர்இயாவில் என்ன செய்கிறார் 

களென்பதைத் தெரியப்படுத்துவ.துடன், அவர்களைச் 

Paar incur ga. C சேரும்படி ஆக்ஞாபிக்குமாறு '2கட்டுக் 

கொள் ளுகிரே றன்.” 

தீர் திபடிப்பதை ஊச்சுத்துடன் கேட்டிருந்த 

சர்திரவதனி “BCun! என்மகனுக்கு என்ன இடை 

years so ar?” என்று சொல்லிக்கொண்டே தமை 

யில் விழுக்தாள். 

“விமானம் பழுதுபட்டு விழூக்இிருக்கும். OT oor 

புத்திரனும் மற்றவர்களுமிறந்து விட்டார்கள்! ஜெக
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.திஸ்வசா! என்னைப்போல் பாவியிப்பூவுலகலுண்டா! 

என்னுயிரைப்போல் பாவித்து வந்த அருமைப் புதல்: 

வனை யிழந்து, நான் ஜீவித் இருப்பதில் பலனுண்டா? 

இருந்தும் பலனில்லை, இறர்துஞ் சுகமில்லை” என்று 

சொல்லிக்கொண்டே. அருட்பிசகாசங் கதறி யழுதார். 

எஜமான் அழுவதைக் கேட்டு வேலைக்காரர்க ளோடி 

வந்து, மூர்ச்சையாய்க் இடக்கும் சந்திரவதனியைத் 

தூக்கிக் கட்டிலில் படுக்கவைத்து கூர்ச்சைதெளிவிக்க 

வேண்டிப் பலவித வுபசா.ரங்கள் செய்தும் ஒன்றும் 

பயன்படவில்லை. சிறிது கோஞ் சென்றதும் அருட் 

பிரகாசம் களை தெளிர்து விசனத்தை யடக்கிக் 

கொண்டு மனைவி பருடல் வந்து பார்க்கையில், அவள் 

சிறிது மூர்ச்சை தெளிந்தாளாயினும், பைத்தியம் 

பிடி த்கவள் போல் பிதற்றலானாள். ஒருபக்கம் மகனை 

நினைத் தழுவதும், மற்நப் பக்கம் மனைவியைப் பாரத 

அத் துக்கிப்பதுமா யிருக்தார். 

இவ்விதஞ் இலகாள் களிந்ததும் FR இசவ தனிக் 

குச் சற்மே புத்திஸ் திரமாயிற்று. அப்போது அருட் 

பிரகாசம் மனைவியைகோக்கி, பெண்ணே, ஈமது அன் 

பின்பயனா யுதித்த அருமைப்புதல்வனைப் பறிகொடு 

த்து ராம் ஜீவித்தருப்பதிலுபயோகமில்லை, தற்கொலை 

செய்திறப்பதும் மகாபாவம், ஆதலால் கான் காச. 

யாத்திரை சென்று :விசேஷ ஸ்தலங்களைத்தரிச ௪.௮, 

புண்ணியதர்த் தங்களாடி, என்கரும ஊழ்வினையைக் 

தொலைத்து வருகிறேன். அதுவரையில் 8: 'இங்கேயிரு 

TSM (PH
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இதைக் கேட்ட சந் திசவசனி கணவனை நோக்கி 

24பிராணநாத! கண் ணுக்குக்கண்ணாயிருக்த என் செல் 

வப்புதல்வனையுமிழர்து, உங்களையும் விட்டுப்பிரிர் 

இருக்க என்னாலாகாது. நானும் தங்களுடன் வருகி 

றேன். சாமிருவரும் யாத்திரை செய்து புண்ணிய 

ஸ்தலங்களை தெரிசித்த, ஆத்மாவுக்கு விமோசனந் 

தேடிக்கொள்ளலாம். காவிதரி த்தப் புறப்படலாம் 

வாருங்கள், காலதாமதம் வேண்டாம்'' என்றாள்: 

மனைவியினிஷ்டத்தை யனுசரித்து இருவருங் 

காவிதரித்துப் புறப்பட்டார்கள். முதலில் வெகு 

தூசம் ஈடக்கமுடியாம லிருவருமவஸ்தைப்பட்டு பின் 

பழகப்பழகத் தீரகதையாய் நடந்து பலஸ்தலங்களை 

யுஞ்சுற்றி ஒவ்வோரிடத்திலு முள்ள அு.இசயங்களைக் 

கண்ணுற்று வந்தார். பிருஇிவிஸ் தலமாகிய காஞ்சி, 

அப்புஸ் தலமாகிய இருவானைக்கா, தேயுஸ்தலமாகிய 

அருணாசலம் வாயுஸ் தலமாகிய ஸ்ரீகாளத்தி, ஆகாய 

ஸ்தலமாக சிதம்பரம் அடூய பஞ்ச பூதஸ்தலங்களை 

முதலில் கணடு தரிசித்து, பின்பாண்டியனால் கட்டப் 

பட்ட மதுசை மீனாக்ஷி கோகிலையுகங் கண்டு தரிசித்து, 

இராமேஸ்வரத்தில் வளர்ந்துவரும் மண்லிங்கத்தை 

டம், விசேஷமான நந்தியையும் பார்த்து, தஞ்சாவூரில் 

துரிதங்காட்டும் துடுக்குள்ள நர் இியையுங்கண்டு ஆச்' 

சரியப்பட்டு, முன்காலத்துச் சிற்ப சாஸ்இரிகள் 

செய்துவைத்துள்ள மகா.ஆச்சரியமான வேலைகளுள்ள 

வெகு ஆச்சரியத்தை விளைக்கும் தஞ்சாவூர் கோபுசத் 

தைக் சண்டுகளித்து அச்கோபு ரத்தின் நிழலானது
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எந்த நேரமும், கோபுசத்தின் மேலேயே விழுவ 

தன்றி நிலத்தில் விழுவதில்லை யென்றறிர்து, கண 

வனும் மனைவியுக் தங்களாலியன்றவசையிலும் சுற்றிச் 

சுறறிப்பார்த் த, காலையிலிருந்து மாலைவரைக்கும் 

கோபுச நிழல் 'நிலத்தில் விளாதிருக்கக்கண்டு வெகு 

ஆச்சரியப்பட்டார்கள். பின்பு ெலதபடிகள் கூட்டத் 

இல் சேர்க்து ஸ்ரீசங்கத் க்குச் சென்று அங்குள்ள 

சிங்காரக்கெருடனின் அலங்காரத்சைக் கண்டு அகம 

இழ்ர்.ு, காசியை நோக்கி நடக்கலானார்கள். 

பரத கண்டத்திலுள்ள இவ்வியஸ் தலங்களுள் 

சிறந்தது காசிவிஸ்வேஸ்வசர் கேஷக்இரமென்று 

பல. நூல்கள் கூறுவதுடன் வேதம், ப்சாமணம், 

உபனிஷத்து முதலிய தவ்வியவாக்கெங்கள் மூலமாக 

வுமறிகிமரும். ஸுன்னொருகாலத்தில் சிவபெருமா 

னால் செங்கோல் செலுத்தி அசசியற்றப்பட்டு வரத 

புண்ணிய பூமியென்றுங் கூறுகிறார்கள். காசிக்குச் 

சென்முல் மோக்ஷங்கிடைக்கும் கங்கையில் ஸ்சானஞ் 

செய்தால் பாபம் கீங்குமென்றும் லநூல்களினபிப்பி 

சாயமாயிருக்கிறஅ. காசிவிஸ்வேஸ்வரர் க்ஷேத்திரம் 

முன்காலத்தில் படொன்னாயிருர்ததென்றும், இப்பொ 

முனு மண்ணாய் மாறிவிட்டதென்றும் சிலர் பிப் 

பிசாயப் படுகிருர்கள். அனால் அவவிகமபிப்பிராயப் 

படுவ தப்பென்று நினைக்கவேண்டியதே. ஏனெனில் 

காசிக்ஷத்திரமானது கல்லினால் "கட்டப்பட்டு ௬வர 

கள்யாவும் Quire FELT மூடப்பட்டிருர் தன. பின் 

காலத்தில் துலுக்கர்கள் இந்இயாவுக்குள் நுளைந்து பல.
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வூர்களைக் ரைப்பறிக் கொள்ளையடித்துவருஞ் சமயம் 

காசிக்ஷேத்திரம் ௮லர்கள கண்ணுஃகுக் தென்பட்ட 

அம், அதிலுள்ள பான் கடுகைப் பேத்தெடுட கச் 

சென்றார்கள். சில?காபுரக்சின் பிபல்புதங்க ரிலுள்ள 

பொன்னையும், சில மாப ளையு க அவர்$ளா படுக்க 

முடியாததால் விட்டுகிட்டார்கள் அவை இப்போது 
மப்படியே யிருக்கின்றன, இதுவே புண்மையான 

தாற்பரியமென்று பலரு மபிப்ராயப் படுகிருர்கள். 
அதுவுமன்றி, பொன்னாயிருந்த கோயில் கலியுச த்தில் 

மண் கல்லாய் மாறிவிட்டதென்றால், இப்போது 

பொன்னால் மூடப்பட்டிருக்கும் விஸ்வேஸ்வரர்கோயி 
லின் கலசம், தாபி, முடி முதலியவைகளும் மண் 

ணுகைவல்லவோ மாறியிருக்கவேண்டும் £? இவைகளை 

பொன்னா யிருக்ககிட்டு மீதிப்பாகம் மாத்திரம் மண் 

ணாய் மாறிவிட்டதென்றால், ௮வ்வார்த்தை யுக்திக்கு 

விசோதமாய்க் காணப்படுகிறது, நிற்க, 

காசியை சகோக்கிவந்த அருட்பிரகாசமும் சந் 

இரவதனியும் சுங்காஈதி இரத்திலுள்ள ஒர் மடத்திற் 

றங்கி ஹரபார்வதியைத் தெரிசித் துப்பிஈ அங்குள்ள 

௮ழவற்ற அதிசயங்சளைபுங் சணர்கற்ற லிஎகங்களை 

யு கண்டுகளித்த அங்குரிலகாலஙகழித் சார்சள், இவ் 
விதமிருக்கும் சமயத்தி: ஓஒ நக।ள் விசேஷ தருவிழா 
வொன்று ஈடர்தது. இருவிழாவுக்காக வர்தஜங்கள் 

மடங்களி ஓட்கார்ந்து வா£த்தையாடிக்கொண்டிருக் 

தார்கள். அருட்பிரகாசமும மனைலியுர் தங்கியிருக் 
கும் மடத்தி ஓட்கார்ர்தருர் தவர்களுள், ஒர் வாலி 

பன தன் பக்கத்திலிருக்கும் சேதனை கோக்க, 

1
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அடே! அசோ! அந்த மடச்தல் ஒர் சன்னியாடு 

வக்கருச்கறார், அவரைப் பார்க்கலாம், வா!'' என்று 

wre 17 தனே களை அழைத்த ரன், 

*சன்னியாசியைக் சண்டால் மோக்ஷங்கிடக் 

சூமா?”' என்று துணைவனைகோச்ூ துடுக்குடன் கேட் 

டான் இரண்டாமாள், 

மாம்! அதற்சென்னசந்தேசும்! எத்தனையோ 

னங்கள் ஏராளமாய் வர்து சன்னியாகசியைக் சண்டு 

நமகைரிக்து அச், சப் பால் po சாணிக்சைமுத 

லி சரத மப் பொகிராபள் '' என்முன் முத 

ரப்பா, 

“சன்னியாடிக்குப் பணமெதற்காக'' என்றான் 

இரண்டாமாளன, 

“iad கோகியல்லாம் மர்திரத்தால் மாற்று 

கரூர்; தீராதவிபாதமயல்லாம _ வுஷ்தத்தால் தீர்க 

கரா, பால்பழந்தான் ௮வர் பக்ஷணஞ்செய்வது ! 

ஏராளமாகப் பணம எவ்வளவோ சேர்க துலிட்டது 

தன்னுடைய ஊரிக்சென்று ஒர்மடங் கட்டுவதற் 

காகத்தான், இப்பணஞ் சேர்க்கறொராம்.'” என்றான் 
மூதலாமாள, 

இனதைக்சேட்ட இசண்டாமான் சிறிது யோசித் 

துச் சொல்லுகிறான்.  நஇேனேகிதா! நீ இதை 

ஈபபுகிறுயா? ச௪டவுள பக்தியு&் தெய்வசதனையு 

முஎள சனனியாசியா யிருந்தால வைசதியஞ்செய 

வதிலுபட, மந்தாமோதுவதி௮ம பணஞசோப்பதிலுல் 

சாலத்தைக் களிபபாரா? பரிசுத்தமுள்ள அதமா
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எப் பொழுதுக் சுடவு ஸிடத்தில் பதித்திருக்கும், 

உண்மைச் சன்னியாசி ஊருக் ள் வரமாட்டார், 
சாடுமலையே அவருக்கு வீடாயிருக்கும். வனவிலங்கு 
கள்தான் அவருடைய இஷ்டமிரதிரர்சள். #902 p 

அவருடைய ஆகாரம். இம்மாதிரிபயாக வேஷமபோட் 

மிப் பணம்பறிக் 4 Gh ஈன்னியாச நப.பலாகாது, 

ஏதாவது காரணரிமித்தம் வேஷநதர்ததுக மீ ஷ் 

டஞ்செய்யும் வீணர்கள் இவர்களைகம்பி யிவர்களிடத் 

தில் மனகசைசெலுக் துவது மகா மடைத்கனமென்றே 

கூறவேண்டும். இவ்விதம் அனேக சன்னியாசிகள் 

தாங்கள் மகா பக்தர்களென்றுஞ் சறர்தயோூக 

ளென்றும்ஈடித்துக் கடைசியில் கள்ளத்தனஞ்செய்து 

போவதை காம் கேட்டில்லையா * அதலால் ஈண்பா! 

இவர்களை கண்ணில் காண்பதே பாவமாகும்'' என் 

ரன், இரண்டாமாள. 

இதையெல்லாங் கேட்டிருந்த அருட்பிரகாசம் 

இப்பொழுது பேசவாரம்பித்தது. “ஆம். தம்பி. ௮வ 

விதத் திருட்டுச் சனனியாசிக விருக்தபோதிலும் 
எங்கேயாவதொருவன் உண்மைச் சன்னியாசியாயு 

மிருக்கக்கூடும்,'” என்றார். 

இவ்விதம் அருட்பிரசாசம் கூறிய வார்த்தை 

களைக்கேட்ட வாலிபன் சற்றே யாலோகித்து இவர் 

யாசென் றறியாதவனாய் சிறிது பின்வாங்க, அபினும் 

பறுவாயில்லை இவரிடத்தில் கொஞ்சம்பேசிப்பாரக் 

கலாமென்று நினைதது அருட்பிரசாஈத்தை யுற்று 

கோக்கி *பபரியவர் தாகங்கள் யாென்்.தெனக்குத் 

தெரியவில்லைஆயிலும் தாங்கள் சொல்வ.துண்மையே]
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அபிரத்திலோ, லக்ஷத்திலோ, ௮ருவ ஸிருச்சுச்கூடும், 

வேஷமிருச்குமட்டும் சன்னியாசி, வேஷூத்தைமாற்றி 
ச் விட்டால் சாதாரணமனிதன்'' என்று இரண்டாமாள் 

உளரத்கான, 

: உண்மையான சன்னியாசியைக் சண்டறியுஞ் 

சக்தி ஈமக்கிருந்தால் சுலபமாயறிக்து கொள்ளலாம் ”? 

என்றார் அருட்பிரகாசம், | 

இப்போது வாலிபன் சிறிது நிமிர்க்துட்கார்க். அ 

பெரியவரை கோச்சி, 4 தற்நாலத்தில் சன்னியாசி 

வேற் கொள்பவர்களைச் spPp சொல்லுகிறேன் 

செளுங்கள், Garin gS 558 கொர சித்தோடின குற்ற 

வாவியுடி ற பிலிலிருக்து கப்பிமடோடின மறியறகார 

னு, பனைவியைக் கொன்ற மகா பாவியும், ஈமபினவ 

னுக்குச துரோ சஞ்செய்த நா: காலனும், அடுத்தவ 

மைக். கெடுத்த அனியாயக்காரனுமாகிய மகாபாஸி 

கள் கடுங்குற்றத்தினின்றும் தப்பமுடியாதென்று 
அறிந்தவுடன் காவியைத் தரித்து விபூதியால் வெள்ளை 

ue sg தாடி மீசையை தாட்டியாய் வளர்த்து, 

ருத்திராகூ மூட்டையை சழுத்திலுந் தலையிலுமாகக் 
கணக்கல்லாது சுற்றுக்கொண்டு, வெளியூர்களுக்குச் 

சென்று மசா ஞானிகள்போல் நடித்து வயிறு வளர்க் 

கர்கள், இவர்களை ஈம்புவதெவ்விதம்'' என்றான், 

“ இச்சன்னியாசி உண்மையுள்ளவரா யிருப் 

பார் போய் பார்த்து வருவோம் வா” என்றான் 

(lp Favs iwi on 

4 கோமா! இன்னும் கொஞ்சம் சொல்லுகின் 

றேன் கேள், ஸ்ரீ கிருஷ்ணாவின் திவ்விய உபதேச
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மாகிய பகலச்€தையில், அர்ச்சுனனிடத்தில் என்ன 
சொன்னார் கேள், சொல்லுகிறேன், **என்மீது அன்பு 

வைக்கவேண்டி. ஆயிரம்பேர் புறப்பட்டால், அதில் 

ஒருவனே என்னை மெய்யன்புடன் நினைப்பான், ௮ல் 

விதம் மெய்யன்புட னிருப்பவாகள். ஆயிரம்பேர் 

சோர்தால் அதில் உருவனே என்னை மெய்யன்புடன் 

ரினைத்துத தவஞ்செய்வான். அவ்விதந் தவஞ்செய் 

பவர்கள் ஆயிரம்பேரிருக்தால் அதில் ஒருவனே 

என்னை அறிவான். அவ்விதம் அுறிபவர்களில் ஆயி 

சம்பேரிருந் கால் ௮௫ல் ஒருவனே எனது ௮ கிரங்க ப 

பக்தனாகிறான். அக்திரங்க பக்தர்களில் அபி ட்பேர் 

இருந்தால் ௮தில் ஒருவனே என்னிடத்தில் ஐக்கிய 

்” என்றல்லவோ ஸரீ கிருஷ்ணன் மூர்ச்சன 
னிடததில் கூறியிருக்கிறார்” என்று இரண்டாமாள் 

மாகிறுன் 

துகெகாய்க்கூறி முடுக்காய்ப் பார்த்தான், 

இதைக்கேட்ட அருட்பிரகாசம் மிகவும் னந 

தம்கொண்டு, வாலிபனை நோக்கி “ gud! gis 

ர்ச்சனன் சன்னியாசி வேஷம்பண்டு பெண்ணை த னி OL Ly கீ 
திருடிய கதை நீயறிவாயா ? 

துச் சிரித்தார், 

என்று கேட்டு உரத் 

tes இல்லை, பெரியவர் 1 நானறியேன், உங்களுக் 

குத் a 9 ரிந்திருக்கால் சொலஜுமகள் 1! அவட்பொழு 

திலுர் தவப்பொழுது ஈல்லது, அதிலும் இவ்விதக் 

கதைகள் கேட்பது மிசவும் ஈன்று”? என்று வாலி 

பன் கூறியதும் பக்கத்திலுள்ளவர்க ளெல்லோரும் 

ஆவலுடன் ழ் கேட்பதற்காக BT IPO gi Gib
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தார்கள், அருட்பிரசாசம் வெகு ஆனந்தத்துடன் 

கதையை ஆரம்பித்தார். 

அர்ச்சுனன் பஞ்சபாண்டவர்களி லொருவ 

சென்பது சகலரும் அறிந்த விஷயமே | ஸ்ரீ கிருஷ்ண 

னும் அர்ச்சுனனும் மிசவும் ௮ன்னியோன்னியமான 
பிராண சினேகிதர்களென்பதும் நீங்கள் நன்றாக அறி 

வீர்கள் ! இவ்விதமிருக்குங் காலத்தில் ஒருகாள் அர்ச் 

சுனன், ஸ்ரீ ருஷ்ணனுடைய சகோதரியாகிய சுபத் 

திரையின் அழகைக் கண்டு மோகங்கொண்டு அவ 

மாத் தான் மனைவியாக்கச்கொள்ள இச்சத்து தன் 
இஷ்டத்தை கிருஷ்ணனுக்குத்தெரிகித்தான். இதைக் 
கேட்ட கிருஷ்ணன் நரன் இகுளிஷயத்தில் தலையிட 
முடியாது அவ்விஷயம் என் தமையனாருடைய 
விருப்பமெப்படியோ அப்படியே ஈடச்கும். அனால், 
உனனுடைய சினேகிதத்துக்காக கான்,செய்யக்கூடிய 
சகாயமிதுவே, ரான் இவவிஷயத்தைப்பற்றி தமை 
யனாரிடத்தில் பேசி அவருடைய இஷ்டச்சை யறிக்.தூ 
வரது உன்னிடம் சொல்லுகிறேன்”: என்றார், இதைக் 
கேட்ட அர்ச்சுனன், ஆத்திரச்துடன் அவசரப்பட்டு 
உடனே பலராமரிடஞ்சென்று சங்கதியைத் தெரித்து 
சதியில் வரும்படி. ருஷ்ணனை வேண்ட கிருஷ்ண 
Bin அக்கருத்தக்கசைந்து உடனே புறப்பட்டுத் 
தமையனிடஞ்சென்று, gre Ror Meu) இஷ்டத் 
தைத் தெரிவித்து அமைதியாக சின்றார், இதைக் 
கேட்ட பலராமர் சிரித்து, கிருஷ்ணனை நோக்கி, 
6 தம்பீ, நமது தங்சை ரூபலாவண்யத்தில் சிறந்தவள் 
அறகில் அவளுக்கணையுள்ள பெண்கள் அவனியில்
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கிடையாது, தேவர்களாலும், முணிவர்களாலும், 

மெச்சத்தகுந்தவள், பொழுமையில பூமிசீதகி, அழ 

கில் அ௮சலிகாதேமி, கற்பில் தோதேவி, நாணம், 

மடம், அச்சம், பயிரப்பு, என்னும் பெண்களுக் 

குடைய சதுர்சீலங்களும் அவளிடத்தில் துளிர்ஈ் அக் 

கொண்டிருக்கிற, இவ்விதமான விலையில்லா இரத் 

தினத்தை முரடனாகிய அர்ச்சுனனுக்குக் கொடுக்க 
எனக்கு விருப்பமில்லை'' எனறார். இசைக் கேட்ட 
தும் கிருஷ்ணன் எழுக்து தமையனிடம் விடைபெற் 

முக்கொோண்டு அர்ச்சுனனிடஞ் சென்று சங்கதியைத் 

தெரிவித்தார். சங்கதி தெரிந்ததும் அர்ச்சுனன் 

அடங்கா விசனமங்சொண்டு கிருஷ்ணனை Cara, 

* நான் இனி நாட்டிலும் வீட்டிலும் வசிக்கமாட. 

டேன் காட்டில் சென்று தவஞ்சொய்து என் வாழ் 

நாகாச் சழிக்சகப் போகிமிறன் '' என்றுன். இசைக 

கேட்ட கிருஷ்ணன ரித்து, “சரி 1! அர்ச்சுனா 1 ம 

ஒன்றுக்கும் பயப்படாதே ! நன்முய்த் தவரஞுச்சயய 

லாம் ! அதைவிட மேலான தொழிவ வேடரமுன 

லுண்டோ ! சுபத்திரையின் மூலமாயாவது உன௪( 

முக்தி சித்திக்கட்டும், நான் உன்னை அடிக்மடி காட் 

டில் வந்து பார்க்கிறேன், உன் குறைசளெல்லாக் 

தரும்'” என்று சொல்லி மூர்ச்சுனனை நோக்கி ஈன் 

ரூய்ச் சிரித்து வழிவிட்டார். 

திலகாலங் கழித்த, திருஷ்ணன் காட்டில் 

சென்று கோச்ரும்போது, அர்ச்சுனன் மசா தப 

போல் காணப்பட்டான், அர்ச்சுனனென்மு: அடை 

யாளம் தெரியவில்லை, தாடியும் மீசையுக் தீரையில்



104 நீல அரண்மனை 

விழுந்தது, ஈகங்கள் நிலத்துள் வேருன்றின ! இவ் 
வித ஸ்த்க யிலிருக்கும் அர்ச்சுனனைக்கண்டு மகிழ்ந்து 

அரு... சென்ற கூப்பிட, உடனே மர்ச்சனன் கண் 

விழித்து, கடிஷ்ணனைக கண்டதும். மகா ஆனந்தம் 

கொண்டு சுபத்திரையினுடைய சகேஷமலாபங்களை மிக 

வும் ஆவலுடன் விசாரித்து அகம் வருந்தினான். 

இசைக்கசேட்டுக் கிருஷ்ணன் ** அர்ச்சுனா 1! நீ கட 

வுளை கோக்கதெ தலஞ்செய்கிறாயா 1? சுபத்திரையை 

நினைத்துத் தவஞ்செய்கிறாயா ??” என்று சேட்டுச் 

சிரித்து ** கடவுளை நினைத்துத் தவஞ்செய்தால் ௧௨ 

வுள் வருவார், சுபத்திரையை நினைச்துத் தவஞ்செய் 

த:உடுபர்துரை கிபைப்பாள், நீ ஒனழுக்கும் விச 

ஊப்படாசேத, உனக்கு வேண்டிய உதவிபுரிய எப் 

பொழுதும் ஆயத்தகமாயிருச்கிறேன். ம ஒன்றுக்கும் 

பயப்பட வேண்டாம்'' என்று மர்ச்சுனளுக்கு தைதரி 
யங்கூறி, பின்பு, பலராமரிடஞ் சென்று, “* அண்ணா ! 

இதோ இந்தக் காட்டில் ஒரு யோ€8ஸ்வாரிருக்கிறார். 

௮வரை தாமிதுவரையிலும் பார்க்காதிருக்தது ஈம் 

? என்று கருஷ்ணனலுரைத் 

தைக் சேட்ட பலராமர் அடங்காமகிழ்ச்சி கொண்டு 
மேல் பிரகா யிருக்கிறது 

யோூ€ஸ்வரரிடஞ் சென்று வணங்கி அவருக்கு வேண் 

டிய மரியாதை செய்துவச்தார், இவவிதஞ் ௪ சிலதினங் 

சுள் சென்றதும் சன்னியாசியாக வேஷம் ஸூண்டிருப் 

பது ௮ச்சனனென் றறியாத பலராமர் கிருஷ்ணனை 

கேரக்கி, தம்பீ 1 யோூஸ்வரர் மிகவுஞ் சிறச்தவ 

ராகக் காணப்படுகிறார், தவத்தில் மிகுக்த தபோதன 

சாக யிருச்கிறார், சாம் ௮ுவளை ௮ழைத்துவற்து ஈம்
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Deo sFamusiFarn. இந்த மகாஞானியார் ஈம் 

மிடத்தி லிருந்தால், ஈமக்குப் பேரும் புகழும் பெரு 

வாழ்வு முண்டாகும் மோ௯ஷூமும் சித்திக்கும். உன் 
இடைய லிருப்பமென்ன " என்று கிருஷ்ணனைக் 

Bare, கிருஷ்ணன் தனக்குள் கானே சிரித்து அர்ச் 

சுணனுக்கு நல்லகாலம் வருகிறசென்லு நினைத்து 

மகிழ்ந்து, “அண்ணா! தம்களுடைய விருப்பத்துக்கு 

நரன் தடைசொல்ல வில்லை,இனால் ௮க்த தபோதினர் 
ஆச்திரங்க பக்தனா ? அல்லது வீண்விரசச் இத்தனா 
வெள்பதுதான் என்2ந்தேவம் ் என்று சொன்னதும் 

பாலராமன் கோபங் கொண்டு (நுடே ! அர்த மகாத 

மாலைப்பற்றி இவ்வித கினைக்கலாமா!? அவர் மகா 

யோகி! அவரைத் தர தி] சரும்நரவு அற்றுப்பாகும, 

அதைக்கேட்ரும காது செவிடாய்ப் போரும. இனி 

மேல் எனமுன்பில் இவ்வித வார்த்தை யுரைச்சாதே”” 

என்றுரைக்கக் கிருஷ்ணன் சேட்டுச்சிரித்து 1 சரி | 

அண்ணா தஙகளிஷ்டம்போல் செய்யுக்க ளென்று 
சொல்ல, இருவரும் புறப்பட்டுச்சென்று யோசீஸ்வர 

ரப் பல்லக்கிலேத்திக் கொணடுவக்து தம்மில்லததில் 

சோத்தார்கள் இப்போது கிருஷ்ணன் பாலராமனை 

கோக்க, “அண்ணா ! யோ$ஸ்வாருக்குத் தொண்டு 
செய்வதற்கும் பூசைக்குப் புஷ்பம் பறிப்பதற்கும், 

ஒரு ஆள்தேவை யல்லவா என்றுகேட்ச,! நமது சபத 

திரையே போதும், சுவாமிசகு வேண்டிய பணிவிடை 

கள்யாவும் அவளே செய்துவரட்டும். அதை அவ 

ளுடைய பாவம்நீமகி மோக்ஷத்துக்குக் கேதுவாவ 

திடன் அவளுக்குத் BG's வரலும் கஇடைப்பான, 

என்று பாலராமன் கூறியதைக்கேட்ட இருஷ்ணன்
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உள்ளுக்குளளே சிரித்து ஊழ்வினையின் பலன் ஒரு 

காழியும் சும்மா இருக்காதென்று 
ieee a IG 1 ர், 

யோகஸ்வசர்ச்கு வேண்டிய சாரியங்கள் யாவும் 
மிகவும் பயபக்தியுடன் மூறைதவமுது சுபத்திரை 

செய்து கொண்டிருந்தாள், காலமும் வளர வளரச் 

சன்னியாடியின் காரிழங்களும் வேழுபட்டுக் சொண் 

டிருந்தன Ha சமயங்களில் சுபத்திரை பூந்தோட் 

டத்தில் பூப்பறிக்கும்போது சன்னியாசியு மவவிடஞ் 

சென்று அவளைப் பார்த்தூத இகைத்துகிற்பதும், வ 

பூசிக்ககொள்வதும், ௮வளெதிரில் சென்று ஏங்கிப் பிர 
மித்து நிற்பதுமா யிருந்தார், இவ்வாறு யோடீஸ்வரா 

செய்துவருஞ் செயல்களை தினந்தோறும் கண்ணுற்று 

வந்த சுபத்திரைக்கு ஒருவிதகாணம் அவளுக்குள்ளே 

வளர்ஈது கொண்டிறாதது, அரச்சுணனுடைய வில் 

வித்தைத் திறமையையும, பராச்கிரமத்சையும் ஈபத் 

திரையறிக்து ௮வனை விவாகஞ்செய்ய விருமபிஞளாயி 

னும் தன் தமயனுக்கு அவன்்ஷபம விருப்பமில்லாத 

தால் அதைப்பற்றிச் சிந்திக்காதிருந்காள். CurBav 

வரர் அர்ச்சுணனென்பது கிருஷ்ணனை விட வேறொரு 

வருமறியார்கள், சுவாமியின் செய்கைகள் வேறு 

பட்டு வந்ததைக்கண்ட சுபத்திரை, ௮வருடைய ஓவ் 
வொரு அ௮வயலங்களையுஞ் செய்சைகளையுங் சுண் 
ணுறறுவந்தாள். ஒருநாள் புஷ்பம்பறித்து வரும் 

போது அர்ச்சுணன் தனதிருஈரங்களாலும் அப்புஷ் 

பங்களை யேந்தித் தன்முகத்தில் ஒத்திக்கொண்டான். 

அத்தருணத்தில் அவனுடைய இருகரங்களிலு முள்
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தழிம்புகள் ௮வள் சண்ணுக்குத் தென்பட்டது, 

உடனே ௮வள் வெட்கத்தால் காணி ஒன்றுந்தோன் 

ரூ.து திகைத்து தன் இருப்பிடஞ் சென்றுகிட்டாள. 

இருகரங்களாலும் அம்பெய்யுந் திறமை ௮ர்ச்சுண 

னுக்கு மாத்திரமே யுண்டாயிருந்த தென்பது அகில 

மறிந்தவிஷயம், ௮௪ சுபத்திரையு மறிக்திருக்தாள, 

யோஸ்வரர் அர்ச்சுணன் சானென்றும். தன்னை ॥ணம் 

புரியவேண்டியே இவ்வித வேஷம்பூண்டு வந்திருக் 

கிராுனென்றும் ௮அவள்மனதில் திடவாமாகப்பட்ட ௮, 

௮.தனால் ௮வள் நாளுக்குகாள் தேகம்மெலிர் து. ண 

இசை யடைந்து ak gitar. 

இதையறிந்த கிருஷ்ணன் இனிக் காலதாமசஞ் 
செய்யக்கூடா தென்று நினைத்து ! பாலராமனிடஞ் 

சென்று ௮ண்ணா! சாம் வேடிக்கைகளபார்த்து அவரு 

காலமாய்விட்டது. ஆனபடியால் ஒரு கூத்தாட்டம் 

வைக்சலாமாவென்று கேட்க, பாலராமனும் அதற் 

குச் சம்மதித்து, ஒருகாளிரவு திவ்விய சுபமுகூர்த கத் 
தில் ஆட்டம் வைத்தார்கள். அன்றிரவு சுபத்திரைக் 

குக் காவலாக யோ£€ஸ்வரரை வைத்துவிட்டு மற்ற 

வர்களெல்லாம் ஆட்டத்துக்கு சென்றார்கள். இதற்கு 

முன்பாகவே கிருஷ்ணன் அர்ச்சுணனி_ஞ் சென்று, 

எல்லாவிதமான யுக்திகளுஞ் சொல்லிக் கொடுத்து, 
ஒன்றுமறியாதவர்போல் தானும் ஆட்டத்துக்குச் 

சென்றிருந்தார். 

ஆட்டம் ஒருபக்கம வெரு அழகுடன் ஈடந்து 

கொண்டி ருக்கும்போ லு, அர்ச்சுணன் சுபத்திரையை 

ஏந்திக்கொண்டு அலக்காய் ஒட்டம் பிடித்தான்.”
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என்று அருட்பிரகாசம் கதையைச் சொல்லி முடித் 

ஜார். ப 

இப்பொழு௮ இரண்டாம்மாள எழுந்து, பார்த் 

தீர்களா! இம்மா திரியாகத்தான் ஒவ்வொருவரும் ஒழு 

வோர் காரணகிமித்தம் வேஷம்பூணடு. காலக்கழிப்ப 

வர்களே யல்லாமல், உண்மை ஞானிகள் ஒருபோதும் 

வரமாட்டார்கள்” என்றான், 

இதைக்கேட்ட அருட்பிரகாசம். **கமபீ! எவன் 

எப்படியானாலும் ஈம௰௫்கென்னர அவனவன் சுன் 

ஒயிற்லற வளர்ப்பசா காக, ஓவவோச Baap soo get 

பூண்டு. ஆடி யலைர்து ௮ வஸ்தைப்படுகிறான். Gala ay ev 

யும், ஒவ்வோர் நடவடிக்கையையும், ஒவ்லோர்குணத் 

தையும், ஓல்வோர் விரு ததியையுவ கைகொண்டு நட 

ந்தி இலர் Marva or vib were ao) or en Quip 

Fort தனவான்களெனறும், பலா ஏமைகளென்றும், 

சிலர் துஷ்டர்களென்றும், பலர் சாலுச்களென்ழும், 

இலர் பாச்கியவான்்சளாயம் பலர் மிர்பாஃ்கியொாகளார 

யும் சிலர் சல்லிமான்௧களாயும் பலர் மூடர்களாயும், 

தம்வாழ்காளைக்கழித்து முடி வில், மகா அதிசயமான 

அட்டங்களாடிய பராக்கிரம சாலியாகிய இம்மனிதன் 

மாயமாய்ப் போகிறுன், எங்கேயபோகிறுன். மறுபடி 

யும் என்னவாகிறான். என்பதை அறிக்தர்கள். அதி 

HFFA, ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வோர் அபிப்பிரா 

யங்களைக் கூழுகிறார்கள். ௮வனவன் பாவபுண்ணியத் 

துக்கேறச மறுபடியும் அகிலத்தில் பிறக்கறானென்று 

Rand, upper மில்லையென்று சலகும், வேறு 

உலகற்களில சென்று ஜென்மபெடுககிறுென்று சில
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ரூம், பஞ்சபூசத்கா லெடுச்சுசோசம், sania 

பஞ்ச பூ oR SD an sins eo &) றது aT aT AN Tr. jp 

கின்றார்சள். அதுபோல லல்லோர் சமய சர்த் 

தாச்களும் தம்தம் அபிப்பிராயத்தைக் கூரிச்சென் 

ரூர்கள். இரறீஸத்த, மறுறென்ம மில்லையென்றுளைத் 

தார். கவுசமபுத்கர், சடவுளென்ற வார்த்தையை சுடு 

SMa கூருதிருக்கார். மசம்மன, புண்ணியஞ்செய்சு 

வன் சொர்க்சத்நில்சென்று தேவசன்னிசைகளுடன் 

ஆடி.க்களித் இருப்பா ளென்றும், பாவஞ்செய்தவன் 

Fre FRAG APE gH TT DLT Dem or yp கூறினார். 

இஃது சமயத்தில் மனிசன் எத்தனை யோ ௮19 ரப் 

ஜென் மெடுப்பான். என்றுசொல்லி எல்லாருச்கும் 

TSH 56H விளைக்கிறது. இவ்விகம் Sadar Fou 

மும், வேறுவேறு கடவுளும், வேறுவேறு ஈடவடிக் 

கைகளும், வேறுவே௮ பூஜாவிகிகளும், வேறு வேறு 

மோக்ஷ௩ரகமும் உபதேசித்தால் இதில் உண்மைச் 
சமய மெதுடென்பறு சந்தேகத்தைக் கொர்கத,எல் 

லாச்சமயததசையும் பொய்சமய மாக்குகிறதா, இவ 

விதமாக” ஒவ்வொருமத கர்த்தாக்களுடைய முபிப் 

பிராயமும் பேதிச் திருப்பதால், உண்மையைக் கண் 

டறிஈ தவர் ஒருவருமில்லை யென்லுஞ் சக்தேகத்தைகீ 

கொடுக்கிறது. இர் துசமயத்திலிருக்கு மொருவலுக்கு 

ஞானல்தானங்கொடுத்துச் கிமீஸ்த்தவனாக்கினவுடன் 

அவனுடைய பாவமெல்லாம்நீங்கிப் பரிசுத்தனாவது 

டன் கடவுளுடைய பு. திரனாகறுன். என்று கூறும் 
பிரஈண்டப் புழுசைசயாக்க, இச்சமையங்களெல்லாம 

கீர் வியாபாரமாகவே காணப்படுகிறது, இது மாத 

திரமா! யூதரமதமென்ன, சொழருஸ்த்தர்மதம, ௮ல்
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ல.ஐ பஞ்சபூதமதமென்று கூறப்படும், பார்சியர்கள் 

மதமென்னை? இன்னும் அகிலத்தில் காணப்படும். 

அளவு சணக்கற்ற மதங்களென்ன?எல்லாக் தன்னைத் 

தான் புகழும் மகங்களாகவே சாணப்படுகன் றனவே 

யன்றி உண்மையைப் புகட்டும் மதமொன்றையுங் 

கரணோம். 

மனிதனுடைய யுக்தி யனுபவங்களால் கண்டறி 

யப்பட்ட விஞ்ஞான சாஸ்ததிரமாகிய $ஸயன்ஸ'சின் 
எதிரில், ஒருசமயமும் ஒலமிடமூடியாது, பிரபஞ்ச 

வுற்பத்தியைப்பற்றி கிறீஸ்ச சமயத்தில் கூறியுள்ளது 

றிஸ்த்தவர்கள் தெளிவாயெடுத்துக் சாட்டுகிறார்கள். 

கவுதமபுத்தர், பிரபஞ்ச வுற்பத்தியைப் பற்றியாவது. 

கடவுளைப்பற்றியாவது தம்ஷரகளுக்குப்போதிக்கா 

தருக்தார். ௮வ்விதமவர் போதிக்காத தன் காரண 

மென்னவென்றால், சாதாரண மனிதனால் சுண்டறிய 

முடியாச விஷயமாூ இப்பெரிய விஷயங்க ளிரண்டும் 

உபசேசிப்பகில் உபயோசமில்லை யென்று கருதி, 

திரிகாணம், பஞ்சசிலம் முதலி ஈன் ஈடகச்கைகளைப் 

கற்பிச்து ௮வைசளை ஊசசக் டன் முறைதவறுது 

அனுசரித்த வரும்படி கட்டளையிட்டார், சன 

தான்-சிலர், புத்தரை காள் ச$ிகரென்று கூறுக 

கள். சற்காலத்தில் வழங்கிவரும் எல்லாச் சமயங்களி 

லம் புத்தமதம மேலானதென் 2 கூறலாம். அனால், 

அ௮னக யசைரித்து வருபவர்கள் *படிச்கிறது திரு 

வாசகப இடிச்சீறது Faces: Ge” என்பதுபோல் 

புர்சர் சற்றுக்கொடுத்த ஈன்ஈடக்கைகளுக்கு நேர் 

விரோதமாகஈடப்பதாலும் முசடர்களா கவும் மெளடி.
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கர்களாசவு மிருப்பதாலும், புத்சசமயம் முரட்டுச் 
சமயம் என்ற பெயரைப் பெற்றது, இர்கடவடிக்கை 

சீனர், சில்களர், பெர்மியர், யப்பானியர், திபெத் 

இயர், சீயத்தர்மு தலிப் புத்தஜாதியர்களில் கண்டறிய 

லாம். புக்சா கற்பித்த பஞ்சூலைங்களசவன:--ஜீவ 

கஇிம்ஸை செய்யாதிருத்தல், தனக்கென்று தொடா 

ததை அவிரும்பாதிருத்தல், பொய்சொல்லாதிருத்தல், 

மதுபானமருக்தாதிருத்தள், தன்மனைவியைத் தவிர 

வேரு பெண்ணுடனுஞ் சம்போசஞ் செய்யாதிரு 

த்தலாகி இவ்வைர்து கற்பனைகளையும் எவனொருவன் 

உண்மையாக அனுஷ்டிக்கிறானோே அவனே உண்மை 

யான : வுசானென்று கூறலாப.. இப்பளஞ்ச சீலர்கள் 

பசுஞ்சலி முளிவரி ரர் மயோகறாச்தி றீ த்தி ஙு Be oar 

லாம, 

இம்மகங்க ளெல்லாவற்றிலுஞ் சிறந்ததும் மற் 

றெல்லா மதங்களுக்கும் அதிமுலளிச்துவுமான மதம் 

Caio pear pia, இது அ; திகாலத்தில் ஆரியசியிக 

ளால் எழுதப்பட்டுள்ளது. இதற்கு ஆரியவேதமென் 

றும், சத்தியவேதமென்றும், சதுர்மறையென்றும் 

பெயர் வழங்கிவரும். ரக், எஜுர், சாமம், அதர் 

வணமென்னும் நான் வேதங்களே. இவை சுமார் 

ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு முன் இமைய (மலைப் 

பக்கத்தில் குடியேறியிருந்த அரியர்களால் அலுவ, 

டிக்ஈப் ட்டு வா சனையா ம் Daa gm sol a at F 

Bree gr ew Howes? gM, ஜாதிமுறை Bene w7 gi, 

ப்ரம்பா, தச துரிய, வசிய, சூத்திர என்னும் நா ன்கு 

கெ plover errant மாதீரம இருந்தார்கள். சற்காலக் 

தில் Gis Oh GI, 7 ae சாஸ்த்திரத்தில் கண்டறியும் ஒவ்
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வொரு சீஷயங்களும் ஐயாயிரம் வருஷங்களுக்கு 

மூன் இரிய ரிஷிசள் இவ்வேகக ளில் தெளிலாடக 
கூறியிருக்கிறார்கள், 

இசலைதான. OB arm gn உ டர் அந்த மதம்: 

வே௫ரான்றுல் கடையாது! மதசறலலா மதங்களும் 

வேசத்தினின்றே உற்பத்தியானவை ! வேதமே எல் 

லாவற்றிற்கும் மூலவே.”' என்று தத். தவசாஸ்த்திர 

நிபுணரும் விஞ்ஞான வித்துவானுமாகிய, பிரவெசர் 

மக்ஸ் மிகலர், திடவரமா யுரைக்இருர், இம்மகாசனால் 

எராசுப்பட்டிளள நால்களில் வேதத்தைப் பற்றி விபர 

மாகக கூறியிருக்கிறார். புராண இதிகாசங்கள் இந் 

நான்கு வேதங்களை அ௮லுசரித்தே எழுகப்பட்டன, 

ஆனால் இவைகளில் காணப்படும் ஆகாசவிறிசுப் புழு 

குசளொன்றும் வேதத்திலில்லை. வேதத்தில் ஒன்று 

இருஈதால அதை புமாண இதிகாசத்தில் gir 
FLINT சுப்பெருக்கி ல்ர்ணிகளது எழுதியிருக்கிறார்கள், 

உதாரணமர்ச, முப்பத்மு. முக்கோடி தேவர்கள் 

என்று! புராணங்களில் படிமம். இரக்கக் சொகை 

சே தத்திலிலலை, வேசத்தில சொல்லியுள்ளது முப் 

பத்திகூன்று சேவர்களேயாம. இடமுப்பததுகுன் றை 

யும் ஒருகோடியால பெருக்கி முப்பதது முக்கோடி 

யாக புமாண இத்காசங்களில எழுஇவைத்தார்கள் 

இவ்விதமாக£ேவ முன் காலத்துச் கவிவாணர்கள், 

சாகாரண மனிதரை தேலர்சகளென்றும், வல்லமை 

சாலிகளுக்கு 4, 5,606, 10, தலைகளுடையவர்களென் 
றும், அறுபதுவருஷம் அாசாண்டவனை அறுபதி 

ஞயிரம்வருஷம் அரசாண்டானென்றும, FH sey
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டைய சுவிகளை மற்றவர்கள் மெச்சவேண்டி. இவகிதம் 

அ௮ச்சரியதவைதக் ம ௫5 ‘ew பொய்களைச் Cart igs 

CN GM CY YB LG yp BO 

இவமதம், கட்டகம், விகாயகம-ம், சுப்பிர 

மண்யமதம்,.2பந்தாமதம் -வைவமகம், ஆயெ ஆறு 

சமயங்களுஞ் சசோரக்துள்ள, ரைவ சமபத்தை உவ 

மிக்க வேண்டி ஓர் ஆறுமுகசுவாமியை யுண்டாக்கி, 

 சுப்பிரமண்யா் அறுவேளைகளில் தன் முகத்தை 

ஆனுவிதமாக மாற்றி மாற்றிக் மாண்பித்தாரென்று, 

௮ருணகரிகாதர் தஇருவாய்மலர்க்தருளிய *6 ஏறுமயி 

லேறிவிளை யாடுமுகமொன்ற, ஈசனுடன் ஞான 

மொழி பேசுமுகமொன்றே, கூறுமடியார்கள் வினை 

தீர்த்தமுகமொன்றே, குன்றுருவ வேல்வால்கி நின்றி 

மூகமொன்றே, மாறுபடு சூரரை வதைத்தமுக 

மொன்றே, வள்ளியை மணம்புண.ர வந்தமுக மொன் 

Cp” என்ற பாடலை அடிஸ்தானமாகக் கொண்டு, 

சுப்பிரமண்யரும், அறுசமயத்தை விளக்கும் துறு 

மூகசுவாமியும், ஒருவசே என்றும் செவனுடை. புத் 

Bri என்றும் “பசட்டவேண்டி, ஓர் வினோதமான 

கதையை விமரிடையாயுண்டாக்கிக் கர்தபுராணத்துள் 

சேர்த்த வித்துவானின் யுக்தியை என்னவென்று 

கூறலாம். செந்தாமரை மலரின்மேலிருந்த ஆறு 

குழந்தைகளையும் பார்வதியாள் ஒன்றா யணைத்துத் 

தூக்கியவுடன், அறுகுழர்தைகளும் ஒன்றாய ஒட்டிக் 

கொண்டதாம். ஆனால், ஆறு தலையும் பன்னிரண்டுகை 
யும் ஒரு உடலும், இரண்டு கால்களும் மாத்திரமிருக் 

தன. மீதியாயுள்ள Be உடல்களும், பத்துச் சால்க 

ளும் மாயமாய்ப் போய்விட்டன, - இதைப்போலவே 

9
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இராவணனுக்கும் பத்துத் தலையை கவிவாணர்கள் 
தங்கள் கவிகளாலுண்டாச்கு வைத்தார்சள், 

இவவிதமாக, சுருதி, யுச்தி, அனுபவம், மூன் 

லுக்கும் விரோதமான ௮னேக விஷயங்கள் புராண 

இதிகா சங்சளில் காணலாம். இசனால் ஈம.ஐ. மசம் 

சகலருக்கும் பழிப்புக்கி. மாககும், Cabs ais: om 

மாகவும் இருகிறது, இவைகளை LPS Bi நோக்கி 

னால், எல்லாம் பாப்பார் பிழைப்புக்காக ஏற்படுத் 

திய ஏற்பாடுகளென்றே ஈன்றாய் விளல்குகிறது, பரி 

சுக்தமான கான்கு வேதங்களையும் அடியோடே 
மறைத்துவிட்டு, கட்டுக் கதைகளையும் யுத்த வீரர்க 
ளின் சரித்தால்களையும் வைத்து வணமூவரும் கசம் 

எவ்வித மூடாகளாயிருப்போமென்று சற்றேயோடித் 
தப் பாருங்கள் '' என்றிவ்வாராக அருட்பீரகாசம் 

சொல்லிக்கொண் டிருக் கும்போது பளிச்சென றோர் 

மின்னலும் படச்கென்றோர் இடியுமிடி த்தது, 

: மின்னல்! இடி! ஊசைக்காற்றுங்கூட '' என் 

ரன் ஒருவன். 
* மழைவரும்போலிருக்கிறத '' என்றான் மற்ற 

வன, 

: இதோ தூற்றல், அதோ இரைச்சல், வாருக் 

கள் போகலாம் ! வந்துவிட்டது மழை! மின்னலு 

மிடியும். சாற்றும் மழையும்! வாருங்கள் வாருக்கள் '' 

என்று! சொல்லிக்கொண்டே மடச்திலிருக்த ஜனங்க 

ளெல்லாம் வீட்டைகோக்கி ஒட்டம் பிடித்தார்கள். 

அருட்பிரகாசமும் மனைவியும், மட.த்திலே ஆகா 

ரம் புசித்து ௮வவிடத்திலே படுத.துறங்கினார்கள்,



எட்டாம் அத்தியாயம். 

LOT லப்பொழுது மணி ஆரறாகறெ.து. பகல் முழு 

வதுங் காயர்த பகலவன் மேலைக்கடலுக்குள் மிகத் 

அரிதத். துடன் நுழைகறுன்,குருவிகளெல்லாங் கூண்டி 

லடைகின்றன, மிருகங்கள் தம் இருப்பிடங்களை 

கோக்குகின்றன, ஆருமில்லாத அட.வீயில், தித்தி 

யன அடங்கும் Cars Ba யாரோ இருவர் வேகமாய் 

ஈடர்து வருகிரர்கள், ஒருவனுல ய கையில் ஓா 

மூட்டையும், மற்றவனுடைய சையில் வேறு சில 

சாமான்களும் எடுததுக்கொண்டு காட்டுமாரக்கமாக 

ஒட்டமூம் நடையுமாயச் செல்லுகிறாகள். இவர்க 

ளஞூடைய குறிப்பிலை ஒருவனுக்கு இருபத்தெட்டு 
வயதும் மற்றவனுக்கு இருபத் துகாலு வயத மிரு ச்கு 

மென்று யூகிக்கலாம். ஈடக்துவக்த களையால் ஓர் 

மரத்தடியில் சிறிதுதங்கி களையாறினர்கள். இப் 

பொழுது இருபத்தெட்டு Disb Bs: நோக்கி 

 சினேகிதா! காமிருவரும ஈம வாழ்காள் முழுவதை 

யுக கெட்ட வழியபிலுங் கேடுகெட்ட misma gra 

கழித்தோம். இனிமேலாவ ௮ ஈக்லைழியில் நடந்து 

சன்மார்ச்சுத்தை யனுசரித் தச் சிர்திருக்க வண்டும், 

இல்லாலிட்ட. ௦ மது ஆத்மாலிற்கு விமோச்சள 

முண்டாகாது ”' என்றான். 

இதைக்கேட்ட இருபத்துராறு, இருபத்செட் 

டை கோக்க, * தம், ஆம, அதற்கென்ன சந்தேகம் ! 

நமது கையில் இச்க்கொண்டிருக்கும் ஆசசமி, மகா 

சமர்த்தன் | துவனிட த்தில் உபதேசக்கேட்டு அதன்
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படி ஈடந்து ஈம்முடைய பாவத்தைத் தீர்த் துக்கொள் 

ளலாம் '” என்றான். 

இருபத்துநாலு தைரியங் கூறியதைக் கேட்ட 

இருபத்செட்ி சந்ேதோஷம்கொண்டு முூறுகிலோர் 

தட்டுத்தட்டி, பின்னும் இருபத்துசாலை நோக்கி, 

£ அதெல்லாஞ் சரிதான் 1 இனால் இப்போது சாம் 

செய்துள்ள ௪ பெரும்பாதகமான காரியமாயிருக்கின் 

றீதே? அதற்கு ஓர் விமோசனம் அ வசியஞ் செய்ய 

வேண்டும். இல்லாவிட்டால் சாமிருர்சதென்ன பலன் ! 

௮ துவுமன்றி, என்னருஞ் சிகா! நீலகண்டா! நான் 
சொல்வதை சற்றுக் கவனிப்பாயாக ! அந்தப் பாத 
கர்களான திருடர்கள் அதைச் செய்தார்களாயினும் 

நாமல்லவா அதற்குக் காரணமாயிருந்தோம். ஆத 

லால் அ௮ச்தப்பழி ஈம்மையே சூழும், நீ என்ன சொல் 

ஓகிறாய்?”” என்றான், 
இப்போது, இருபத்துகாலு எழுச் துரின்று இரு 

பத்தெட்டை கோக்கி, * சானும் அவ்விஷயத்தில் 
மிகவு கவலைகொண்டிருக்கறேன். அதலால, கோல 

கண்டா | நாமிருவரும் ஏதாவதொரு யுக்திசெய்து, 

os மகாபாதகர்களிடமிருக்து மங்கையை பங்கமில் 

லா மீட்டு மாதா பிதாக்களிடத்தில் சோக்கவேண் 

டும்” என்றான்: 

“ ஓருவருமில்லாத சமயத்தில் காம் சென்று 
பெண்ணை அழைத்துக்கொண்டு வரலாமா” என்று 
நீலகண்டன் கேட்டான், 

“ஒருவேளை ஈம்மைக் சண்டுவிட்டால், சண்ட 
ுண்டஞ் செய்து விடுவார்களே???” என்று கூறி 

கோலகண்டன் நிதானித்தான்.
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: ஒருவருமில்லாத சமயம் பார்த்து கள்ளவழி 
யில் சென்று, பெண்ணை அழைத்துவந்து விடலாம் ” 

என்றான் நீலகண்டன், 

* அவ்விதம் அழைத்து வந்தால் நமக்குத்தான் 

கெடுதி நேரிடும், பெண்ணைக் காணாததால் ஊரெல் 

லாங் குழப்பமா பிருக்கிற து. நமமி..நடில் பெண் 

ணிருப்பதை சண்டார்களானால் ஈம்மைக் கொன்று 

விடுவார்களென்பதற்குச் சந்தேசமில்லை '' என்றான் 
கோலகண்டனென்னுக் குறுகிய மனிசன் 

: இதற்கெல்லாம் பயப்படுகிறாயா? நீலகண்டா! 

அழகான அந்தக்கன்னிகையை அழைத்துக்கொண்டு 

போய்,ரம்மிடத்தில் அகப்பட்டிருக்கும் வாலிபனுக்கு 
மணம்புரிந்து ' வைக்கலாம், அவர்களிருவரும் இக் 

காட்டிலே வாழட்டும். காமிருவரும் அவர்களுக்குத் 

தொண்டுசெய்து வரலாம் நீ என்ன Dera game” 

ஏன்று நீலகண்டன் தன் துணைவனை கோக்கு நிதான 

மாயக் கேட்டான், 

6 மாம்! இது ஈல்லயோசனைதான் ? ஜாடி 
க்கு மூடிவாய்த்தாப்போல்த்தா ஸிருக்கிறாரச atin 

வரும், ஆனால் உத்தமனறான முவ்வாலிபன இவளதச் 

செயலுக்கு ஒப்புவானா ? ஈமமை மக: Maps 

ளென்று சினைத்து ஈமமேல் வெறுப்புக்கொள்ள மாட் 

டானா? இதற்கெல்லாம் என்ன உத்தரவு சொல்வது” 
என்று கோலகண்டன் குறிப்பாய்ச் கேட்டன் 

4 வேஷத்தை மாற்றி வேடி.ச்கை செய்யலாம் | 

ஆண் உடுப்பை யுதசி ஆளை மாற்றிவிடலாம் ”” 

என்று நீலகண்டன் வேகமாக புரைத்தான்,
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6 சரி! சரி! அப்படியே செய்வோம் ”' என்று 
சொல்லிக்கொண்டு கையிலிருந்த சாமான்சளையும் 

மூட்டையையும் ஒர் மரத்தடியில் வைத்துவிட்டு, வடக் 
ருத்திக்கை கோக்கிச் சென்ருர்கள், இறிது தூ£ஞ் 

சென்றஅம் செடிகளடர்ந்த பயங்கரமான தர் இடத் 

க யடைர்தார்கள். இகசே ஒருபுறம் மனிதரின் 

எலும்புசளும் மற்றொருபுறம் மிருக இறைச்சிகள் 

SITUA Pits HHH SS, அதைத தாண்டிச் சிறிது 

தூரஞ் சென்றால் சில முடிசைகளும், கருங்கற் குகை 

களுங் சாணப்பட்டன, நீலசண்டனும் கோலகண்ட 

னும் பிஸ்புறமாக பஞ் செடிகளுள் பதுங்கி, ஒரு 

வருபஜிய பன் ஒர் ர.மசையை யடைக து, ஒலைக்சு சுவி 

னாடாக உள்ளே பாரச்தார்கள். உள்ளே பூரணச் 

சந்திரப் பிரகாசமுள்ள ஒர் பாலிகைப்பெண் அழுது 

கொண்டிருந்தாள். அவளுடைய கை கால்கள் கட் 

டப்பட்டிரு௩தன, இதைக்கண்ட இருவரும பரிதா 

பங்கொண்டு கட்டுகளைக் கழற்றிவிட்டுப் பின் தம்மி 

டத்தலிருகக ஆடைகளைக் கொடுத்து, * பெண்ணே 

நீ ஒன்முக்கும் பயப்படாதே, காமிருவரும உன்னை 

உ தாய் தீந்தையரிடஞ் சே்ப்பிக்கிறோம், இத்த 

உடைகளை யுடுத்திசக்கொண்டு க்ஷணகேரத்தில் வெளி 

யே வந்துவிடு, உன்னை மீட்கவே நாங்களிருவரும் 

வந்தோம். தருடர்கள் கண்ணில் தென்படுவோ 

மானால் ஈம்மைகச் கொனறுகிவோரகள், தாமதம் 

செய்யாதே '' என்று இருவரும் மாறி மாறி புரைத்த 
தைச் கேட்ட பெண்ணுக்கு அளவிறந்த அனந்தம் 

அகத்தில் தோன்றியபோதிலும், அ௮ச்சமென்பது 

மனத்தை வருத்திற்று, தன்னைக் கூப்பிடுகிறவர்கள்
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யாரென்று தெரியாததாலும், இவர்களுடன் சென் 

ரூல் ஏதாவது கெடுதிகிளையுமோ வென்பதாலும் 

அவள் அஞ்சினெள். * இந்த நேரத்தில் என்னை 
அன்புடன் வர் தழைக்கும் இம்மனிதர்கள் யார்? 

இவர்கள் என்னை மீட்கவந்ததாகச் சொல்லுகின்றார் 

களே ? ஒருவேளை என்னுடைய தாய் தந்தையர் என் 
னைக் காணாது மனம் வருந்தித் தேடிவா ள் அனுப் 

பீஞார்களா 1? அவ்கிதமாயின், பயான் இவ்விடத்தில் 

இருக்கிறேன் என்பதை எப்படி யறிவார்கள் 1? இவர் 

களைப் பார்த்தால் எல்லா உளவுர் தொரிக்சுவர்களாகக் 

காணப்படுகறுர்கள் ஒருவேளை திருடர்களே என்னை 

இங்கிருர்தழைத்துக் கொண்டுபோக -வக்தார்களா 7 

பசவானே | பேதைய/ கிய எனனை இவ்விதம் பரிசேச 

இக்கலாமா '” என்றிவவாரமுகக் சன்னிககயானவள், 

எண்ணா சலெண்ணமெல்லாமெண்ணி, ஏங்கித் தவித்து 

என்னசெயவதென் றறியாது, திசைக்து நிழ்குஞ் 

சமயத்தில், ** தயாராய்விடடாபா 1 சீக்கரம லச” 

என்மு வெளியிலுள்ளவர்கள் அ௮வசரல் காட்டினார் 

கள். 

இதைக்கேட்ட பெண்மணி ஏங்கித் தகித்துத் 

தன் உடைகளை மாற்றிக்கொண்டு * என்னவர்தாலும் 

வரட்$ிம், ஜொடிஸ்வரா நீயேதுணை | பபேதைப்பெண் 

ணுகிய என்னை இவ்விதம் ஏழாட்டமகாட்டி ஏக்க 

வைப்பதுன் தீருவளம்போலும்! உனனிஷ்டம்போ 

லெல்லாம் ஈடக்கும், வீட்டில் படுத்துறங்கின என்னை 

காட்டில் கண்விழிச்கர் செய்தாய! அரையும் பாச 

மும், அன்பும், சேசமும் கிறைக்த பெறறாரிடத்தில
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களித்திருந்த என்னை கோபமுர் தாபமும், கோரமுவ 

கொடுமையுமுள்ள காட்டுமிராண்டி.ப் பயல்களிடத்தி 

லிருச்.து கண்ணீர்விடச் செய்தாய் ? இப்பவும் ஏன்னை 
மீட்பதற்காக இவர்களை யனுப்பினாய். அதவும் உன் 
செயல்தான். இவர்களால் எனக்கு நேரிடும் கன்மை 
திமைகளும் உன் செயல்தான். என் அருமைத் தாய் 
தந்தையர் எனக்காக எவ்விதம் பரிதவிக்கிறார்களோ? 
Hoosen Pus என்னைவிட்டுப் பிரியாசு என் ௮௬ 

-மைத்தம்பி என்னைக் காணாததால் எவ்விதம் தேம்பித் 

தேடிபியமுகிறானோ 1? எல்லாம் உனக்கே தெரியும் 
எல்லாத்துக்கும் நீயே சாரணம்”' என்றிவ்வாறு 

நினை த்துக்கொண்டு, அழகயவோர் வாலிபனைப்போல் 

வெளியே வந்தாள், ட 

வெளியே வந்ததும் கூவருமாக மெல்ல மெல்லப் 

பதுங்கிச் சிறிதுதாஞ் சென்று தாம் வைத்த மூட் 

டைகளை பெடுச்துக்கொண்டு வேகமாய் ஈடந்தார்கள் 

இப்போது ரீலகண்டன் ௮ண்வேவூர் தரித்த அரிவை 

யை கோக்க, *: தங்காய், நீ அழகிய அண்பிள்ளை 

போல் காணப்படுகிறாய், உன்னை ஒருவரும் சந்தே 

இிக்கமாட்டார்கள். நீ மிகவும் ஜாக்கிரதையா யிருக்க 

வேண்டும், ஒரு காரணறிமித்தமாலது உன்னுடைய 

ஆக்திரங்கத்தை ஒருவரிடமுஞ் சொல்லக்கூடாது ” 

என்றான். 

அம் அண்ணா! என் பிரிய சகோதரர்களே ! 

உங்கள் கட்டளையைச் சிரமேற்கொண்டு அதன்படி 

நடக்கச் இக்ரமாயிருக்கிறேன். என் தந்ைத தாய 

ரிடத்தில என்னைக் கொண்டுபோய் விடுவீர்களானால்
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உங்களுக்கு எனனவேண்டுமான௮ம் இஷூடமுடன் 

தருவேன். என் அன்னையும் பிதாவும் உங்களை சர் 

வதிப்பார்கள், இதுவே என் பிரார்த்தனை '' என்றாள் 

அம்மா நீ ஒன்றுக்கும் பயப்படாதே! உள்ளை 

உன் வீட்டில் சேர்ப்பிக்க வேண்டித்தான் நாங்கள் 

உன்னைச் கள்ளரிடமிருந்து மீட்டோம். நீ ஒன்றுக் 

கும் அவசரப்படாதே ! உன் வீட்டில்போய் நீ சர் 

கோஷித்திருப்பாய், இப்பொழுது உனக்கு சித்தி 

ராங்கன் என்ற பெயரசிடுகிறோம். ௮து எப்பொழு 

தும் ஞாபகமாயி௫ுக்கட்டும், நாங்கள் பாமொன்று 

உன்னை எவசாவது கேட்பார்களானால், உன் மித்தி 

ரர்களென்று சொல்லு ! ஊர்பேர் கேட்டால் உளள 

தைச் சொல்லாதே ! ஜாக்கரதையாயிரு, பயம் வண் 

டாம் | பெண்களுக் குரிய நாணம்,மடம், “yy EF Wy 

பயிற்பு முதலியவற்றை அடியோடே யொழித்து 
விட்டு, ஆண்களுக்குரிய ஆண்மை, வீரம், தைரியம் 

முதலியவற்றைக் கைக்கொண்டு ஈடக்கபேண்டும்'' 

என்று கோலகண்டன் ருறிப்பாயுரைத்தான். 

இவ்விதம் கூவரும் சம்பாஷித்துக் கொண்டு 
ஜெயவீரசிங்கன் இருக்கும் பாழடைந்த வீட்டை 
நோக்கி; ஈநடக்கலானார்கள், 

€ேலேகண்டனையும் கோலகண்டனையும் விட்டுப் 
பிரிந்த ஜெயவீரசிங்கன், அவர்கள் பறித்துக்கொடுத்த 

பழங்களை யருந்திக் களைதெளிந்து, ௮வர்கள் வரவை 

எதிர்பார்த் துக் கொண்டிருந்தான். இருந்திருந்து 

மணியும் காலாயிற்று, இன்னும் அவர்கள் வரசசா
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ணோம். ஐந்துமணியானதும் ஜெயவீரசிங்கன் எழுந்து 

வீட்டுப் பக்கமாக உலாவிக்கொண்டு அங்குள்ள மரங் 
களில் தொங்கும் பழங்களையும் அவைகளைப் புக் 
கும் பக்ஷிகளையும் மருண்டுவிழ்த்தோடும் மான்கூட் 

டங்சளையும், திரண்டு திகைத்து நிற்குர் தேவாக்கு 

களையும், மனிதனின் முப்பாட்டனாகிய வானரங்களை 

யம், அவைகள் ஆடியோடிக் திரியும் அலங்காரத்தை 

யும்,குரங்குகள் தம் குட்டிசளுக்குப் பால்கொடுத்துப் 

பாதுகாக்கும் பக்குவத்தையும்,பஞ்சவர்னக் கிளிகள் 
கொஞ்சிக் குலாவுவதையும், பச்சைச்சிளிகள் இச்சை 

யுடன் பேசுவதையும், குயில்கள் குரலெடுத்துக் கூவு 
வதையும், மயில்கள் சிறகுவிரித்தாடுவதையும், கண்டு 

களித்து அகமகிழ்க்து தன்னைத்தான் மறகதவயை 

ஆனர்இத்துசக் சொண்டிரும் து, பொழுதுபோன 9ம் 

வெளியே கிற்சப் பயந்து வீட்டின் திண்ணையில் வந் 
தட்காரர்தான. 

ஓபிற்று 1 எட்டுமணியுமாய்கிட்டது, *: இன் 
னும் வரக்காணோமே | ஒரு வேளை வராமல் தின்று 

விடுவார்களா ? '' என்று தனக்குத்தானே சொல்லிக் 

கொண்டிருக்குஞ் சமயத்தில், சாட்டின் நடுவில் மரம் 
சனினாடாக வெளிச்சமொன்று விரைவரப் வருவ 
தைக் கண்டான். 

வெளிச்சத்தைக் கண்டதும் ஜெயவீரசிங்ஈனுக்கு 

௮ச்சமென்பது அசத்திலெழும்பி ஆச்சாயத்தை 

விழைத்துக் கொண்டிருந்தது. இது என்ன வெளிச் 

சம்? எனக்கு நேராக விரைவாய் வருகிறதே, ஒரு 

வேளை என் துணைவராககிருக்குமா $£ அல்லத பிசாசு
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கள செய்யும் வேடிக்சையா 1 பேய்கள் செய்யும் தமா 

, ஜாயிருக்குமா ? நெருங்கி விட்டது வெளிச்சம், 
கெருங்கி வந்துவிட்டது கிளக்கு! மூவர் வேகமாய் 

வருகிறார்கள், சாலையில் போகும்போது இருவர், 

மாலையில் வருபயோது pat PP? என்றிவ்வாறு 

நினை த்துக்கொண் டிருக்கும்சோதே மூவரும் ons gp 

oe Er beniprae . . 

“வந்தனம், yet 6)” என்ரான் ஜெயவீமசிங்கன், 

* அப்படியே வந்தனம் தம்பீ | கேரமாப்கிட்ட 
தென்று கோபித்துக் கொள்ளாதே, தம்பீ | நரங்கள் 

ஒரு பிரதானமான வேலையின் நிமித்தம் தாமதித்து 

விட்டோம். இல்லாஙிட்டால் சாலுமணிக்கே இவ்வி 

டம் வந்திருப்போம் ! உனக்கும் பசிதாகமாயிருக் 

கும் 1] வேண்டிய சாமான்களெல்லாக் தயாராகக் 

சொண்டுவந்திருக்கிறோம் ! இதோ ! கஷணகேரத்தில் 
எல்லாம் தயாசாய்விடும் *? எனறு குள்ளனான கோல 

கண்டன், மெள்ள மெளளச் சொல்லிக்கொண்டு 

சொண்டுவக்சு சாமான்களைத் திண்ணைமேல் வைத் 

தான, 

அண்ணா உங்களகூட வந்திருக்கும் இப்பிள்ளை 
73 யாண்டான் unt” என்று ஜெயவீரசிங்கன் கோல 

கண்டனை நோக்கிக் குறிப்பாயக் கேட்டான். 

இவர் நமத ஈண்பர்களில் ஒருவர், உங்களுக் 

குத் தொண்டு செய்வதற்ருந் துணையாயிருப்பதற்கு 

மாகஇவரை அழைர்து வந்தோம். இவர் மிகவும் 
க் ஸ் A) . இ க ௪ * 3} டி , ௦ 

உத்தமா. பயர் த்தி.ராங்கன் என்று கோல 

கண்டன் குதூகலத்துடன் உரைத்தான்.
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ஐம் அண்ணா! (அகத்தின் அழகு (ps SF ofl 

தெரியும்' என்பதுபோல் ௮வருடைய சளஙகமற்ற 

ழூகமானது நற்குண ஈன்னடக்கைசளை யெடுத்துக் 

காட்டுகிறது” என்று ஜெயவீரிங்கன் கூறி சித்தி 

ராககதனுடையமுகத்தை உற்றுகோக்கிய வண்ணமா 

யிருர் தான், 

இந்தச் சனமயம் நீலகண்டன் எழுந்து, நேர 
மாய்விட்ட த, தண்ணீர் கொண்டுவரவேண்மெ சமை 
யல் செய்யவேண்டும்'' என்று அவசரம் சாட்டிக் 

கோலகண்டனை பழைத்துச் சென்றான், 

* ஹா என்ன அதிசயம் ! என்ன அற்புதம் ! 

என்ன அச்சரியம் ! என்னவேடிக்கை! கடவுளின் 
திருவுள்ளத்தைக் கண்டறிரக்தவசெவர் ? பசவானின் 
திருச்கூத்தைப் பார்த்தறிரந்தவரெவர் ! சானின் இயல் 
பை எடுத்துரைப்பவரெவர், எல்லையற்ற காயவெளி 

யுள் கணக்கற்ற ௮ண்டபஇரெண்டங்களைப் படைத்து, 

௮ந்தரத்தி லாடிக்கொண்டு நிற்கும்படி செய்த 
அ௮திமூலப்பொருளின் மகிமையை யாவராலுசைக்க 

முடியும். சான் கண்டசாக்ஷி உண்மையானகாக்ஷியா? 

௮ல்லது கனவோ நினைவோ என்றும விளங்கவில் 

லையே. என் பாலிகைப் பருவம் முதல் வாலிவப். 
பருவம் வரையும் எனக்குத் தாலிகட்டிக் கொள்வ 
தாகக் கேலிவார்த்தை யாடிவந்து முடிவில் ஈமது 
பெற்முர் குடும்பஸ்தர் முதலிய யாவரும் பூண சந் 
தோஷத்துடன் ஈம்மிருவரையும் ஏஈமாக்கி வைப்ப 

தாக உறுதிப்படுத்திய பின், “அ மரிக்காவுக்குச் 

சென்று அரிய பெரிய பரீக்ஷைகள் பாஸ்பண்ணி
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வர்.தவுடன் உன்னை விவாகஞ் செய்கிறேன்' என்று 
வாச்களித்துச் சென்ற என் சண்ணைர் இப்பாழ் 

அடைந்த வீட்டில் பசிதாகம் அடக்கிக்கொண்டு பய 

மில்லா திறாப்பகைக்காண என்மனம் பதைபதைக் 

கிறது, ஐயையோ! என் மூகத்தை நன்றாய் உற்று 

கோக்குகிறே! என்னைத் செரிர்தகொண்டாற்போ 

லிருக்கிறது. ஈஸ்வரா! இர்த இடத்தில் இந்த 

வேஷத்துடன் என்னைத் தெரிந்து கொள்வாரானால், 

என்மீது என்ன நினைப்பாரோ * பகவானே | இவர் 

இந்தக் காட்டுக்குள் எப்படிவக்தார் 2? இவ்விரண்டு 

மனிதரையும் எப்.படி அறிவார்? இவர்க எிருவரும் 
யார் ? எல்லாம் மாயமாயிருக்கிறதே! முடிவில் எவ் 

விசமாகுமோ? ஈசா, சர்வேசா, ஜெகதீசா, எல்லாம் 

நீயே அறிவாய்”' என்றிவ்வாருகச் இக்ரிக்தூத துக் 

இத்துத் தன்னைத்தான் மறந்து நிற்கும் இத்திரப் 

பாவையைப் பாரத்து, ஜெ..வீரசிங்கன் மனமிரங்கி, 

“தம்பீ கித்திராங்கர | இவர்கள் இருவரும் யார் 7 

உனக்மும் இவர்களுக்கு முளள சம்மந்தமென்ன 7? 

என்னிடம் சொல்லுவாயா ?'' என்று கேட்டான். 

என்னுடைய விர த்தாந்தத்தைத் தங்களிடஞ் 

சொல்லுவதற்கு ௮சகேஷபனையில்லை, இவர்கள் யார் 

என்பது எனசகுத் தெரியாது!” என்று இத்திரப் 

பாவை சிறிது தலைகுனிந்து வணக்கத்துடன் உரைத் 

துக்கொண் டிருக்குஞ் சமயத்தில் நீலகண்டலும் 

கோலகண்டனும் விறகுர் தண்ணீருங்கொண்டு வேச 
மாய் வக்கார்பள், வந்தவர்சகளைக் சண்ட தளி ஒன் 

லும் பேசாதிருர்தாள். இப்போது ஜெயவீரசிக்கள்
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மெல்ல வாயைக் திறந்து, 4 அண்ணமாருக்கு மிக 

வுஞ் சிரமம்” என்று சிரித்துக்கொண்டுனாத்தான், 

“Mad தம்பீ! அவலிசம் ஒன்றுக் கிடையாது 

நாட்டில் வாழ்வதைவிடக் சாட்டில் வாழ்வது மிகவும் 

உத்தமமானது 1 நமக்கும் இதுதான் விருப்பம் ”” 

என்று கோலசண்டன் சொல்லி oF Oar lira 

விட்டான். 

இதைக்கண்ட ஜெயவீரசிங்கன் *: அண்ணாவுச் 

ரூப் ப௫ிவந்துவிட்டாப்போ லிருக்கிறது, பசுப் 

பிசாசு மற்றெல்லாவிதப் பிசாசுகளைவிடக் கொடிய 

பிசாசு, ப௫வந்தால், யோசனை யொழித்துவிடும்! 

பசிவர்தால் பலம் பதுங்கிக்கொள்ளும் 1 பசிவந்தால் 

தைரியம் தரித்துப்போரும்! ப௫ிலவக்கால் மோகம் 

மூன்னிற்காத! பசிவகதால் காமம் சண்்திறக்காது | 

ப௫ிவர்சால் பர்த்தா பாரியை கோக்கான் ! பவர் 

தால் மாதா பிள்ளையைப் பாராள். யந்திரங்கள் 

கரியையுக் தண்ணீரையும் ஆகாரமாசக்கொண்டு ஈடப் 

பதுபோல், ஈம்முடைய தேக யந்திரமும் உணவை 

Yom ema stds தான் ஒழுங்காய் ஈடக்கின்றது. 

உணவு உண்ணாவிட்டால் ஒன்றுஞ் செய்யமாட்டே 
னென்கிற த. அதலால் சிக்ரேம் சமையல் செய்ய 

லே பம்பா லிருச் றத!” எல்மு Gero பின் 

ம் *அணணமாமே! உங்களக்கு பாசசாஸ்திரம் 

ம றுபோசமுண்டா ?”? என்று இமுவரையும்கோக்கி 

அவசரமாயக் கேட்டான், 

: அகா ! எவ்விதமான பதார்த்தம் வேண்டுமா 

னாலும் அவ்விதமே செய்து தருகிறோம், எதோ
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சொல்லு தம்பி! என்னவேணும், வரட்டல் வேண் 

ஹைமா : துவட்டல் வேணுமா ? தொட்டுக்க வேணு 

மா? கடிர்சுக்சக வேணுமா ? கூட்டிக்க வேணுமா 7 

ones க்க இவணுமா : 2 Orit Cor pion 2 One 

வேணமா 1 Ds சாம்பார்  வெணுமா ! 0 சட்னிவேணுமா? 

பொரியல் வேணுமா ” அப்பளம் வேணுமா ? என்ன 

வேணும் Gara gyaser இதோ செய்து தருகி 
ச ச o ௬ ௪ ள் 

' என்று நீலகண்டலும் கோலகண்டலும் ரோம் 

பாகசாஸ்கிரம் பாஸ்பண்ணிவந்தவர்கள் போல மாறி 

மாறிப் பேர்களை மசா வேகமாய் அடுக்களிட்டார் 

சள, 

இவ்வாறு அடுச்சகெ பெயர்களைக் கேட்ட ஜெய 

வீரசில்சன் சிரித்து * புண்ணா! உங்கள் சைவச 
மிருக்கும் காய்வசைகளெதுவோ அுதுகளைச் சமை 

யல் செய்யுங்கள், ஏகமாய் பெயர்களை பெடுத்தெடுத 
துச் சொல்லுவதால் இருப்தியாய்வீடுமா '' எனறான், 

இதைக்கேட்ட இருவரும் சிரித்துக்கொண்டு 

வேசத்தில் யாவும் விரைவாய்ச் செய்தார்கள், இத்தி 

ராங்கன் என்னும் இத்திரப்பாவை, சமையலுக்கு 
வேண்டிய உதவிகளைப் புரிர்து, எல்லாந் தயாரான 

தும் சால்வரும் பக்ஷணமருந்தி கல் தெளிரந்தார்கள். 

போஜனம் மூடிக்கதும நிலகண்டலும் கோலகண்ட 
லும் நீளமுள்ள சுருட்டுகளைப் பிடித்துக்கொண்டு 

உட்கார்ந்தார்கள். 

௮தோ ! தெரிகிறது! அழகான விளக்குகள் | 

கப்ப, பச்சை, நீலம், வெள்ளை, வர்ண வர்ணமான
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விளக்குகள் வசைவசையாய்த் தெரிகிறது ! விதம் 

விதமான விளக்குகள் வெகுலாய் பிரகாசிர்கன் றன | 

ம சாப்புகளைப்டோல் மகா மேடிக்கை க. ப்டுகிறது. 

ஈழமும் மேலுமாகக் கிளர்ச்எயுடன் சென்று -ாயமாய் 

௮. மறைந்துபோகிறது சாட்டின் நடுல்சீலாடும 
ஆற்றங்கரையில் இரந்த வெளிச்சங்கள் விமரிசையாய்க் 

காணப்படுகின்றன. இக்த வேடிக்கைகளைக் கண் 
ஹுற்றிருர்ச ஜெடவீரசிங்களன் மற்றவர்களை கோக்க, 

“அதோ பாருங்கள் வெகு MTEC அழகா 

பாணவேடிச்கைகள் கடக்கிறது, ஏமீதா சோயிலில 

உத்ஸவம் ஈடக்கிறுப்போலிருக்கிறது ”' என்று சர் 

சேசமாய்க் கேட்டான், 

இந்தச் சமயம நீலகண்டனெழுதந்து “4 இல்லை 
தம்பீ!௮து பாணவேடிக்கையுமலல ! மத்தாப்பு 

வெளிச்சமுமல்ல ! கொள்ளிவால் பிசாசுகள் செய்யுங் 

கோஷ்டர்தானது 1 அட்களர்கட்டு அவதி விளைவிக் 

சூ ஷி] * rapes GEEKS: Bee MEF glow புறப் 

பட்டூலிட்டது. இவ்விடத் 5... வமா Gta ae 

யெல்லாம் எமபலோசததச்கு 2 Ula Gu,” என்று 

௮ச்சம் மிகுதியால் ௮வசரமாய்க்கூறி, தர்ப்பாட்டங். 

காட்டினான். 

“Oss வராது! நீங்கள் பயப்பட வேண் 
டாம்” என்று ஜெயவீரிங்கன் தைரியம் கூறினான். 

அதை எப்படி ரசும்பலாம்? லங்கையைச் 

சுட்ட ஹனுமானைப்போல், வாலிலே செருப்பை 

வர்ரை வர்ணமாய்ச் சொளுத்திர்கொண்டு, வேகத் 

தில் சென்று ஆட்களைச் சுட்டு, ஆலாகோலஞ்செய்து
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௮வஇ விளைக்கும் அகோரமான பிசாசுகள், இக்தப் 

பிசாசுகளின் கூட்டம் புறப்பட்டு விட்டால் அவ்வழி 

Ge grub போகமாட்டார்கள், அகந்தர்ப்ப 

கிமி த்தம் தப்பித் தவறி அவ வழியில் NH UT ROT 

னால் வருபவரைர் ௬ட்டுவாகையைனிளைலித்துளிட 5, 

நடப்பவர்கள்கூட ந. tt REN BW, பாத்த தட்டு 

வார்களானல் ௩ டே ஓடச் சென்று ஜெ டி விளை 

வி த்.ஙுவிடும், இச்கப் பிசாக்கட ராட்? ரியைப் 

பார்க்கலும் ஈடூமானது வீட்மீடரியைசிட வோம் 

வாய்ந்தது, சாாறண்ம௰யைவிடச் சம்பிரதாயமுள் 

ளது, மாமுண்டியையிட மகாஜாலம் பொருக்திய.து 

மோகுளியைளி.... மாய்கையுடைய து மாரியாத்தாளை 

விட மகா சாமர்க்திபமூடையனு. காளியையொத்த 

கூளியைப்போன்ற இப்பிசாகக ளெிரில் வழிப் பிர 

யாணிசள பூக ப்பட்டுசிகொண்டமி படும்பாட்டை அப 
ம + a, க உச ௩ 

பப்பா! எனனை 2வன்றுவாப் பன். 

வழிப்போக்கர்கள் துணியில் இயை வைத்துத் 

துடி துடிச்சச் செய் அளிடும். சலைமயிரைப் பொசுர்கி 

தகனம் பண்ணிவி௫ம். மர்இரருக் ௪5 அரும் இப் 

மிசாசுசளிடஸ் செல்லாது, பேப்கள் ௬ட்...தீதில் மகா 

இரம்கிாரு ரி பிசாசுகள் இளவாள சான் என்றறி 

யுள்சள் இங்சீஈ வருமானால், ஈமமையெல்லாச் ௭௫ 

Carne wt 24 a ee தற்கும் ahh ue 

Berto gro us லாண்டன். my tt Noy Bas D arta 

Batis LD sO Ss DS உண் நுரைத்கான, 

இவ்வாறுக நீலகண்டன். கூறியவற்கறைச் செவி 

கொடுத்துக் கேட்டிமுக்த ஜெயவிரசிங்கன். FT oH,
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cn 
Eg cer. tar On rae அண்ணா | Bison இவ்வெளிச் 

சத்தைப்பறறிம் கொல்லிய அபிப்பிராயம் சரியல்ல | 

இவை பேயுால்லப் பிசாசுமலில, முனிய ல்ல, 

மோடினியமல்ல ! இலசமயங்களில் நில த்திலிரூக்துண் 

டாகும் ஒருவிதமான காஸ் வெளிச்சம்! என்றான், 

“எண்ண தப்ப ! நீயவ்விதங் கூறுகிறாய் | இிரச௪ப் 
பிசாசுகளிடத்டி லைப்பட்டு, Marwan gis: Om or 

ASG மனிதா காம் கண்ணாரக் கண்டிருக்கிறோம் 

அ துவுமன்றி, உாரிருவருமொருதினம் இப்பிசாஈுசளி 

ட்தில் பட்ட அவஸ்தை யிருக்க: ஐயையோ, 

பகவான் கானறிவரா ! Dares xp BES அனுபவ 

மிரு ச்கும்போ ஆத அவை பிசாசல்லவென் wre) BD trex 

னால், நானெப்படி நம்புவேன்,” என்று நீலகண்டன் 

உறுதயொக் கூறினான். 

“அண்ணா! இதைப்பற்றிச் 'ஏறிது விபரமாய்ச் 

சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள் 1! இந்தச் சாஸ் வெளிச் 

சம், கடற்கரைகளிலும், அற்றங் கரைகளிலும் 

சேறுள்ள விடங்களிலு முண்டாகும். மனிதன் நடக் 

கும்போது அவனைச் சுற்றியோர்வாயு சஞ்சரிக்றெ.த. 

அந்த வாயவுக்கு இக்தக் கரஸ்ஸை யிழுக்கும் சக்தி. 

யுண்டு, இவை பூமியிலிருச்து வெளியே வந்தவுடன் 

௮ச்சினிமபமாய மாறி, மேலே யெழும்புகன் றன, 

இச்சம௰யங்களில் மனித னல்லழியேசென்றால் அனைப் 

பின்மிருடாக்து சட்டுவீமிம், இதவே பிதனுடைய 

வுண்மை.” என்று ஜெயவிரசிக்சன் விபரமா யுரைத் 

தான,
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“ஹா !ஹா, முப்படியா தம்பீ !'' என்றான் நீல 

சண்டன், 

(இதுவுண்மைதானு'” என்று அச்சரியமாயக் 

சேட்டான் கோலாஈண்டன், 

இ துபரம உண்மை | அதற்குச் சந்தேகமில்லை” 

என்று இத்திராங்கனுகைய செதெதரவசனி யுவரச்டாள், 

இவ்வாரறாசுப் பேசிக்கொண்டு எல்லாம படுத்துக் 

கொண்டார்கள்.



ள்பதாம் அத்தியாயம். 

ஹா | என்ன வென்றுசொல்வோம ! ஏதென 

வுரைப்போம் | திருடர்கள படும்பாடு கடவுள் தானறி 

வார். நீலகஸ்டனும கோலகண்டனும். ஏதாவது 

இடையூறு விீளைப்பார்சளாவென்ற ஏச்சத்தா லவர் 

கள் வீக்கம்பிடித்து என்ன செய்வதென்றறியாது, 

ஏங்கித் தவித்சார்கள். 

ஒருகாளிரவு ஒன்பதுமணி யிருக்கும், திருடர் 

களுடைய வாரஸ்தானமாகிய காட்டின் நடுவில் 

அடர்ந்து படரர்துள்ள ஒர் அலமரத்தின்கிம். நநேத 

திருடர்களுட்காரந்து பேசிக்கசொண் டிருக்கார்சள். 
அப்போது கோர ரூபமுடைய கலொருவன் அவர்க 

ளெதி£ர லந்தான், இவனுடைய உ.ரூவம் பயங்கரமா 

யிருக்த.து. நிலர்கரிபோலக் கறுத்த தேகறூம். இரத் 

தக் கண்களும், சருண்டமகிரும், உருண்டு தாண்ட 

அவயவங்களும், ஒருகையிமில ரசூலமும, மற்றக் 

சையில் உருவியவாளும், ஏர் இக்சொண்டு, எல்லா 

செதீரிலும் அல்லாச்சாமிபோல் நின்றான். பக்ஷிசளி 

கிறகா ல்செய்யப்பட்ட தலைப்பாகையவன் தலையிலிரு ர... 

தது. புலித்தோலை ஆடையாக வணிக்திருந்தான், 

இவ்வாறு கோர ரூபத்துடன்வர்த களளர்த்தலை 

வனைச்சண்ட திருடர்கள் யாவருமெழுந்து மரியாதை 

சேய்துட்கார்க்தார்கள், இப்பேபேடது கள்வர் தலைவன் 

தன்னுடைய முதலாக காரியஸ்ததனை நோக்கி 

“அடே முட்டாள் ! ஈம்பளுக்கு இப்போ கொஞ்சக் 

சாலமாய, ௮ர்த நீலகண்டன் சோலகண்டன் விஷ



C
e
:
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யத்தில் றொம்பவுங் காபராவா யிருக்கிறதே. அதி 

லிருந்து தப்பிக்கொள்ள ஏதாவது வழியிருக் 
கிறதா ?'' என்று முட்டாளைப்பார்த்த மூர்க்கமாய்க் 

சேட்டான், 

எம்மை யெல்லாங்காக்கும் TH $v oT Ww rB ow | 

அவங்க காரியத்தில் நம்ப சலைப்ட்டுக்கொண்டது 

தான் மோசமாய் விட்டது ! இந்தர் Fax Fou ஈம்பு 

ஆளு களெொல்லாருடனு ம் தசிலாசனை பண்ணா! று க்கு 

வேண்டி ரு ஏற்பாடுகளை வேகக்தில் செய்து வீரைகில் 

முடிக்கணும்! என்று மூட்டாள Sorted மட்டியை 

Bsr ae x oar. 

Gomes கள்லர்த ஹலைவன் எல்லாரையும் 

கோக்க **நுடே.! கம்ப பனுசாளுங்களே! உங்களுடை 

யோசனையைச் சொல்லுங்கடா” என்று எலலாரை 

யம் கோக்கு இறைக் ம சேட்டான், 

“அவுங்களை. சேடிப் புடிக்செணும்?' எனறு 

மட்டி கூறி மிடுக்கான கோக்கினான். 

எங்கே தேவெது! எப்படிப் புடிப்பத?' என் 

முன் மிடுக்கள், 

oor AG av அளைஞ்சு, உளவறிஞ்சு புடிக்கணு:”' 

என்று பிடிச்சது விடாதவன் பெருய்சு விட்டுரைத் 

தான், 

அவுங்க ஆ. புட்மிகிட்டால், கம்ப ஈவாமிக்குப் 
பெலி கொடுக்கணும். தலையைெட்டிக் தகனஞ்செய 

யணும், பூசைபோடணும், ஆவேசம் வாணும். 

களைக் குடு BS AMP, pian ott a (1 Boos sow,” 

என்று டைசசது கொடாதவன் கெட்டியாய்ப்
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பேசி மட்டியை நோக்கி, முட்டாள் பக்சத்திதுட் 

சார்ந்தான், 

இதைக்கேட்ட மட்டி சட்டென வெழுர்து 
“gO 8.1! mau சாமியுங்க! காத்தவராயன 
சாமி! கறுப்பண்ணன சாமி ! சாமுண்டி, மாமுண்டி, 

எல்லாச்சாமியும் கூடி, ௮ண்டணொரு ster ஈம்பளை, 

௩ரபெலிசாணமெடா' எண்ணு கேக்கவில்லையா ? 
௮டெட்டா ! இப்பத்தான் எனக்குெடைப்புவந்.து அ, 

௮துகான் ஈம்பளுர்குள்ளே எல்லாம், சொளப்பங் 

களும் தகர ரூமா யிருக்கறுப்போலிருக்கெது''என்று 

செட்டியா யுரைத்து! முட்டாளாகிய முதல்காரியஸத் 

தனை நோக்கினான். 

எனக்கு மிப்பத்தான் செளைப்புவந்து.து | 

வாதைவக்தான் 1] கரபெலி குடுக்காததால்த்தான், 
நம்ப சாமியுங்க கோவம்பண்ணிக்கொண்டு, Sass 
டன் கோலகண்டனை வெருட்டிவிட்டாப்போ லிருக் 

குது!” என்றான் முட்டாள, 

இப்போது பிடிச்சது விடாதவன் எல்லாருக்கு 

மெதிரில்வக்து, “அடே! ஈம்பசையிலே சிச்சிக்கொண் 

டிருக்கும். ௮க்த ௮அயகானபெண்ணு ! ௮ன்னெ ஈடப் 

பொண்ணு ! சொணம்போல் பொண்ணு! சொகு 

சுள்ளபொண்ணு 1 அரதப் பொண்ணை சுந்தரப் 

பொண்ணை நம்ப சரமி யுங்களுக்கு பெலியிட்டு, 

மேகோவத்தை ஆத்தி, தாபத்தை தீத்துவிடலாமெடா? 
நீங்க என்ன சொல்றீங்க !'' என்று சேட்டு எல்லாசை. 

யும் சரோக்கினென,
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₹அமாடா! இது saw ஒசனைகான், அனாகம்ப 

rf yas, பொண்ணுபெலி எத்தக்கொள்ளுமாடா? 
அதைப்பத்தி, ஈல்லா ஓசனை பண்ணித்தான் செய்ய 

ணும்.” என்று கள்வர்தலைவன், மெல்லவுரைத்தான். 

“நம்பளை குருவிடத்தில போம் எல்லாத்தையும் 

திர விசாரிச்சு, அவுங்க சொல்லுறபடி , ரம்ப இசய்ய 

லாம்.”' என்றான் முடுக்கன், 

இவ்வாறு முடுக்கன் சொன்னதைச் சேட்ட எல் 

லாரு மெழுந்து தம் குருவைக் காணவேண்டி விரை 

வாய் ஈடர்காரகள. 

சிறித தாத்தில் ஒரு குடிரையிரந்தது, அத 

னுள்ளில் குலங்களும், கத்திகளு D, வள்களும் அதாங் 

இக்கொண்டிருந்தன | அவைகளின் நடிவில் ஒர் ஆகா 

வழிப்பயல் உட்காரக் திருக்கான். தலைமயினாக்கோபு 

ரம்போல் கட்டி, தாடியும் மீசையும் தாட்டியாய் நீட் 

டிக்கொண்டு பகாயோகிபோ லட்கார்க் ஒருக் தான். 

இருர்கல் கூட்டத்துக்கு தெய்வமஇவசை!௮ல்லாச் 

சாமிகளும் இவனமேலே பிர2நியகஷூடய் த நள் 

திங்கள் விருப்பத்தைத் தெரிபப்ப் தும். Fine 

களுமதற்கிணககி, என்ன கேட்டாலுக கொண்டு 

வந்து சொடுப்பார் கள், திருட்டுச் சாமியானவன் 

தனக்கு விருப்பமானவைகளை யெல்லாக் சேட்பான் 

திருடர்கள், soon என்ன சேட்டாலும் சாமீசான் 

கேசாய்வந்து கேட்கி என்றுஈம்பி, எல்லாவற்ை 9 p 
யும் ஏற்றவாறு சொடுப்பது.ன், அவலுக்குபபயக்து 

நடுஈடுங்கி நிற்பார்கள், இலவாறு இருடர்கள் யாவ 
. க ச : . . க 4 oy +f ருக் தனக்குப் பயக்து ஈடப்பதைக்கண்ட தஇிருட்டுச
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சாமிடானைன் மவ காலங்சொண்டு, தன்னிஷடம் 

போ Bo SV OME sj ப வ த ற ; Bh ட்ட. Y de ஆட்ட 

மெல்றாமாம்பட வைப்பான். இப்போது த. சுடர்கள் 

சுண்னி! ட க தில & சளி னாய் at 1% GO So ERO 

இடப்சேகாமி, சம்கி இ தரியாது சஞாலப்பட்டா 

ஷாம். தைரியததைக கைவிடாமல் தர்கலாறு 

சடாளித் துக்கொண்டு இரடாகளை நோக்கி “அடே 

எண துட்னம். சூடியை மன 1 உங்கள்மமேலே கம்ப 

சுவா மி யங்க உலாம். கோவம் women soar aw 

டாக்கோ 1” என்று மல்லா ரையும் காக உல்லாச 

மாயக் கூறினான், 

இவ்லாழு தருட்டுச்சாமி கூறியதைக் கேட்ட 

saat தலைவ பச்சககவொண்டு எதிரேவக்து தெண் 

டனிட்டு பேவதேலே ! அதுக்காசத்தான் காங்க 

ளிங்கேவர்தே.ம்! நம்பளை சாமியுல்களுக்கு ஈம்ப 

ளென்ன தப்புச் செய்தோமோ, அதைச் சொல்லக் 

கூடாதா” என்று இரர்துசேட்டான். 

“அடே 1! என்ரை கஞ்சான் சுஞ்சான்்௧ளே ! 

காசகாலப்பாங்களே! பொடிபொட்டுப் புள்ள களே ! 

நாஓலுமாதத்துக்கு முன்னே, ஈம்பசாமியங்க ஈாபெலி 
திரெணுமெண்ணு கேக்செலெயா ? துக்கு நீங்க 
இப்பதாறோம், பின்னை தாறோம் | பங்கை தெரியுது! 

பிங்கை தெரியுது | வால்தெரியுது ! GeO shay go | 

எண்ணு சொல்லிச் சொல்லி ஏமாத்தி, சாமியுங்களை 

வெக்கினான் விடிஞ்சானாக்கனு, கவாமிசோலீச்சாதா? 

தேவன் தேசிக்காதா *? சல்தியா, 2/கரமாய் | ௩7 

பெலிகொடுத்து, சாமியுங்களைத் திறுத்தி* செய்யாது
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போனஞாக்ச:, உ௰்ச wore moog wove Cu நரச 

மாப்போ டிம், Ss gang F செடிக்கலந்த சோடாலி 

சாம்பா. ல,குடியைக் கெடுத்து குட்டிச் சவராக்கி 

விடி டசட்பசாமி ப பிளல்லாம”' என்று. இருட்டுக் 

சாமி லெப்ட் சீ. சால் மருட்டி விட்டால். முற் 

BET OT Go a at Pai or 

a வாலு. 3 Re Geer Orava fon ற் ந 

கேட்டு களவர் தய ர r? தழ ண்ட்ட்ஹு my நட்டுக் 

சாமிபாகிய மூரட்டுப்பபலை கோ Be ha மீ i நம் 

பளை தெய்வங்சு, பெட்டைப் பெலி சொமிழ்தாக்கர 

இஷ்டததோடை ஏத்துக் கொள்ளுமா? என்று 

வணக்கத்துடன் சேட்டாண். 

“அடே.! மூடாததுமா? பெட்டைப் பெலியைப் 

போலே பெலி வேறை ஏதாகிலும் முண்டாடா? கற் 

பளியாத கன்னியான பொண்ணைப் பெலி ரூடுப்ப 

தா, நாறு ஆனை என்னத்துக்கு, அயிரம் தடு என் 

ஸத் எக்கு ஐயாயிரம் சோயி, என்னத்துக்கு, ஒரு 

குமரியைப் பெலிகொடுத்தா, ஒம்பது வருசத்துக்கு 

ஒண்ணும் லேண்டாமெடா ! அதிருச்கெட்டும், 

பொண்ணு எங்கையாவது ஆப்பட்டுகா ₹?! என்று 

இருட்டுச்சாமி மிதம் நயக்துகேட்டான , 

குச அதை வேணுமிண்ணா இப்போது பெலியிட்டு 
சாமியுங்களை சந்தோசப் படுத்தலாம்.” என்று மூட் 

டாள் மிகவு மானந்தத்துடன் திருட்டுச் சாமியை 

கோக்க சாவசானமா யுரைத்தான, 
6 துப்படியா டா?” என்றுசொல்லிக்கொண்டு மத] 

நிக் குதித்து எதிரேவந்தான் திருட்டுச்சாமி | “அப்
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படியாடா 1 முட்டாள் கயுதைகளே! கையிலே வைச் 
சுக்கொண்டாடரசெய்யா இரு£ிறீங்கோ!இப்போதே. 

எல்லாஏற்பாடும் கப்பிலாமே செய்யெணும,சாமியுங்கி 

சைக்கூப்பிட்டு ரர்கோசிப் 9க்கெணும் கள்ளெ குடிச்சு 

துளளிக் கு 5 R65 co ம், சாறாபல் குடிச்சு பொரு எக 

Om apis, 2 கஞ்சாவை அண்ணா மிஞ்சிமிஞ்சியாடலாம் 

எழும்புங்க போய்வாருமங்க ; .பூப்பறிக்கெவன் பூக் 

கொண்டுவா ! பழம் பறிக்கிறவன் பழங்கொண்டுலா | 
இலைவெட்டிவாறலன் தலைவெட்டிசொண்டுவா ! sar 

ளுக்கொண்டவோறவன் துளளித்துள்ளி யோடிவா ! 
சாறுயங்கொண்டாறவன், சல்தியில் கொண்டுவா! 

எல்லாரும் எழுகர்இரு௧௧, சாமிக்குலேண்டிய பண்டம் 

பலகாரமெல்லாம் கொண்டுவந்து சேருங்கோ ! சீக்கு 

சம் நவட்டும், வேகத்தில் தீரட்டும் ! சல்இி.யா முடி 

யட்டும்!'” என்றில்வாறு பூசாரி சொன்னகசைக்சேட்ட 

யாவருமெழுர்து தததம்வேலைகளுக்குச் சென்றார்கள், 

இப்போது கள்வா தலைவனை நோக்கிப் பூசாரி 

சொல்லுகிறான். அடே! கப்பித்தான்! பொண் 
ணெக் குளிப்பிச்சு ஈகையுங்சளெல்லாம் நல்லாய 

போட்டு ௮ன்னெ கடை ஈடதநி வெகு அயகாய்க் 
கொண்டாணும்- நீயே ுயைச்சுக்கண்ணு வரணும், 
உன்கையாலேதான் பெலி காடுக்கெணும், வேறே 

ஆளுங்க சையிலே கொ டுச்கப்படாது! பத்துரம், 

சாகாகதை! நீயே mada ya FAs Roa am வரர 

ணும்.'” என்று கள்வர் தலைவனை கோக்கிக் கவனமா 
சைச், ரன. 

ஆம் சாமி ஆம்! அப்படியே செய்யுறன்” 
என்று சொல்லிவிட்டு எழுந்துபோய்விட்டான.
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தம்முடைய பயம் இனிமேல் நீல்கிகிடும், 

பெண்ணைப் பெலி கொடுத்துச் சாமிகளை சர் சாஷப் 

படுத்தினால் எல்லாம் சுஈமாய் முடியும். எல்லா ஏற் 

பாடுகளும் விரைவாய் முடிந்தால் ஈம்முடைய ஐனங் 
கள் யாவரும் சந்தோஷமாயிருப்பார்கள்'” என்றிவ் 

வாருாகக் சளவர் தலைவன் மிளை த்துகொண்டு தீன் 

இருப்பிடத்தை கோக்கிச் சென்றான் 

ஆயிற்று, எல்லா ஏற்பாடுகளு மொழும்காய் 

நடக்கிறது. அவரவர்கள் தங்கள் தங்களுக்கேற் 

பித்த சாமான்சளைத தயாராய்க்கொண்டு வந்தார்கள் 
இலைக்கட்டுகளுக்குக் கணக்கில்லை, பூக்குடலைகள் 

பெருமாரியாய் வந்து சேர்ந்தது. பழங்கள் பலவனக , 

இலையைப் பரப்புகிறார்கள் ஒருபக்கம். பூக்கள் நிற 
ப்புகிறார்கள் மற்றப்பக்கம், பழங்களை அடுக்கிறார் 

கள் பின்னொரு பக்கம்: சுற்பூரக் கொளுத்.தூறாச் 
கள் வேறொரு பக்கம், களளுக்குடங்கள் கணக்கில் 

லாமல் அடுக்கப்பட்டிறுக்கிறது சாராயப்புட்டிகள 

சீராய் அடுக்குகிறார்கள், சட்ட கருவாடுகள் தட்டுத் 
தட்டாய் லைச்கப்படுகிறது, பூசையென்னமோ 

புகளாய் ஈநடக்கும்போல் தோன்றுகிறது, 

இக்தச் சமயம் பூசாரி வெளியே வந்து மடை 

பரவி யிருப்பதைக் கண்டு மசா சந்தோஷூங் சகாண்டு 
எல்லாமையும் நோக்கி இருமிக் கனைத்துக்கொண்டு, 

கள்ளுக்குடம் ஒன்றைக் சையிலெடுத்து, சுட்டகரு 

வாட்டைத் தட்ரிடனெடுத்து, சாராயப்புட்டியொன் 

றைக் கக்கத்தில் வைத் துக்கொண்டு எல்லாரும் வந்தி 

ுக்கிறார்களாவென்று சுற்று முற்றும் பார்த்தான்.
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யாவரும் சயாசா அிருக்கிழுர்கள். கள்வர் தலை வனை 

மாச்்ரச்காணோேம. எங் 'சோேபோணான் a என்பதுஒருவரு 

க்கு தெரியவில்லை பூசாரியான இருட்டுச்சாமி வேண் 

டியாம்மிம் கள்ளைக் கடித்துச் ஈருவாட்டைப் Yas 

SHIDO gewoon gers sas சரிவாக்குடி 

சத Bir, SY த்தவராயன, a vere Lane OM SOT, சாமுண்டி, 

மாமு aw மூத லிய எல்லா ச் சாமி 5 (Gt (6 உல்லாசமாய் 

asia ug. லெறி அதிகரிக்க அதிகரிக்க சாமி 

களும் ஆடவா£பபித்தது. எனனசெய்வான் ? ஆடுகி 

றுன்சாடுகிறான் ! துளளுகிறுன் ! குதிக்கிரான் 1! உருப் 

பட்டுவிட்டது உளமிள சென்று ஒரு. கையில் 

ளும், மற்றக் கையில் கலமும் எடுத்துக்குகாண்டு வாளும், PPPS OP ELI a LG OD SHEA ET ct 

ஒரு சாட்டஞ்சாடி, எூறிக் குதித்து வெளியே 

வர்தான, வாளைக கைபில் பிடித்து வகைவகையான 

வேடிக்சைசளை தொகை மதாகையாயச் மெப்கிறுன். 

 கோஷ்டங்களங்கே கோடி. கோடியாய்ப் புரிகிறான், 
. இங்களெல்லாம் 9. விரைவடன் செல்ல On Spates nur வெகு ரைவுடன ஒசாலலு 

கிறான். ** ஓம் புலியுங் கிலியும் பெெலிபும் மலியும், 

மவவும் சவவும் தோலும், ஒரு சைய்ல் ரூலமும் wp 

றக் கைபில் வாளும், தூக்கிய காலும், அள்ளிய தேக 

மும், ஏக்கிய வபிறும், ஈக்பெ சாவும், சிங்கப்பல்லும் 
2 ட a உ ய. க a ச 5 * 

புலிபின் ஈஈமூம், பரர்த tpg, Rass மேனியும், 

பாசஞ் சடையும், பேனின் படையும், பறர்கோடி 

ரா! சாம்! இத்கிரம் | உன் அண்ணன் சாத்தவ 

வாயனாணை இறகு கட்டிப் பறந்துவா ! ஒடி.வா 1 அடி. 

வா Sagar பாடிவா! பறந்து வீழுந்து un 

சுவா.”
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இவ்லாருசச் சாமிபாடு.2 சண்டாளன் செய்யுங் 

சே ஷ்டங்களைக் சண்ணுற்ற திருடர்கள் யாவரும் 

பயந்து 6O5Cne, capt gi doy or was iF, aoe 

மி! தவே தீவே | ீசாய/கள் குஞ்சுகள் தி paar oti av 

வைச்சுக் காக்கும்போல், ஈம்பளையெல்லரக் காக்கும் 

கத்தாே! சன்னவுங்களாகிய நம்ப தெரியாமல் 

செய்த தடபை, பெபரியவுங்களாரகய நீல்மன் பொறுத் 

துக்கொண்டு அடிமைகளை ரச்சக்கரிஎண்சிஞ் சாமி” 

என்ன சொல்லிக் கொண்டு எல்லோரும் சாஷ்டாங்க 

ஈமஸ்காரஞ் செய்சார்கள, 

இதைக் கேட்டதும் சாமியாடுபவன் கள்ளுச் 
சாராயம் iar gue Hy SHAG, எகிறுகிறான், 

துளளுைன், பின்னுஞு சாராயத்தைக் குடித்துப் 

பெருத்த கூச்சல போடுகிறான், ** நுண், உஸ், 

தஸ், புஸ், அடே ஏஎ! உங்களே ஏஏஏ...-உங் 

களே ஏஎ ஏ..காத௮௪--ராரச்சித்தூ து. வக் 

சகேண்டா--பசக்களே ஏஏஏ-... gar, உஸ் ௨ம.டம்' 

என்று இவ்வாருக அவன் ஆயிரம் அட்டமாடி தேக 

த்தை நுழுபது கோணாலாய வளைத்து, மகர அச்ச 

ரிய வித்தைகளெல்லாம அளவில்லாது செய்துசொண் 

டிருக்முஞ் சமயத௰ திருடாகள முழு * இம்] 

சுவாமி] நம்பர rt es Ceakosar ae Fate p 

ஆருண்டு ்" என்று tr A Bo ret apa க கடார னவ 

கூ நினாகள. , இஙவ்வாழு. கூ Dusen BS மாப்பி தும் 

சாமியாயேபவன பினனும் * உ ௨௯௭: அப்புடி, அப் 

புடி, உங்களே --நான காத்து-- வரதே னலலவா 

BR YH Qy—~ RV BW aT அட்டப்பட்டு ஊ
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ஊ எசான் சேப் பட்டு ஊஜா ஊ.சம், 

இம், உம், உம்--உங்களே-.- omen mere கேட் 

டேனே ௭ஏஏ.--மனிதபெலிசெஒொஇணு மெண்ணு-.-௩ 

பெலி வேணுமெண்ணுர ஊஊதக்தையளாடா--பசங் 

களேஎஏ ஏஏ ஏ'' என்று உரத்துக் சத்தி யுளறிக் 
கொண்டிருக்கும்போது ‘Qa am தருகிரோம்சா மீ! 

இண்ணுதருகிறோம் சாமீ ! இப்ப தருகிறோம் சாமி | 

இசோ தருகிமோம் சாமி ! சுவாமிக்குக் சண் 

குளிர, சுவாமிக்கு மனங்குளிர, சுவாமிக்கு வாய 
குளிர, சன்னிப் பொண்ணின் கயுத்தறுத்து சுவாமி 
கையில் தாரோம். குமரியின் ரைகொடல் அறுத்து 

சுவாமிக்கு மாலை போடுறோம். லேண்டுமட்டுஞ 

சுவாமிக்கு குமரி ரத்தம் வவுறு நெறெயக் குடிக்க 

லாம் என்று பயத்தின் மிகுதியால் இருடர்கள் யாவ 
ரும் காக்கையபோல் கத்தி ௮லறிக்கொண் டிருந்தார் 

கள. 

இதைக்சேட்டசாமி எழுக்து குதித்தான் எட்டுத் 
தரம், ஆடிக்குதித்தான் அறுபது தரம், **.-- 

ஊ.---கா--௯ '? என்ற கூக்குரலுங் கிழம்பிலிட்ட.து. 

.*சரளியுங் கூளியும் கடிதிலே யோடிவா-- சாமுண்டி 
மாமுண்டி. சடுதியில் பறச். தூவா--கம்பளத்துக் காமா 

க்தி காடெல்லாக் தாண்டிவா--சாட்டேரி ஐடிவா-.- 

வீட்டேரி யோடிவா---மதுளைவீரா தொரையே மகா 
வேகத்தில் வந்துகிடு--மக்தைமுனியே மறைவாய் 
வா---விரபத்திரா விரைவிலே வந்.துகில் '' என்று 

சாமியாடும் சண்டாளப்பாவி சந்தோஷக் குடலில் 

அமிழ்ஈதி தக்கபடி ஆடம்பரத்துடன் கூக்குரலிட்ட
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பின்பு **வச்துவிட்டானு பொண்ணைக்கொண்டு... 

அளைச்சுவாங்கெடா அவசியம் செண்டு -தடசடபட 

பட பெண்ணெங்கெடா.-.-பெரியவனெங்கெடாஃ௪ட 

சட. கண கண தம்ணெ.-தொம்சணெ..-கொண்டுவக் 

சானு பொண்ணை -சொண்டுவர்தானா பெலியை-- 

சுரி தரி-- ட பெடி பிடி தடி யடி--தரிணெ 

ஐும்தரி சச்திமி. தா... இளுச்துவாங்கெடா அவனை 

அளைச்சுவாங்கெடா பொண்ணை--தத்தரி கட ணெ 

தோம் தோம்” என்றிவவாருக சாமியாடுபவன் அள 

வுக்குமிஞ்சிக் குடித்து ௮ுட்டகாசஞ் செய்வதைக் 

சண்ட கீருடர்கள் யாவரும் எச்சங்கொண்டு என்ன 
செய்வதென்றறியா மல் கள்வர் தலைவனுடைய வரவை 

எல்லாரும் மிஎவும் ஊக்கத்துடன் எதிர்பார் த்தவண் 

ணமாயிருந்தார்கள், | 
சாமியாடும் சூதுக்காரனும் ஈளுகாய்ப் பார்த் 

அப் புழுகுகொண்டவனாய பெருமையான ஆட்டங் 

களை பெரிது பெரிதா யெடுத் துவிடுகிறான. 

அதோ வருகிறான் களவர் தலைவன், நடக்கச் 
சக்தியற்றவனாய் மெல்ல மெல்ல ஈடக்து வந்து றிது 

தூரத்தில் நின்று தன் காரியஸ்தர்களைக் கூப்பிட் 
டான். :: அடே முட்டாள் முடுக்கன், மட்டி, புடிச் 

சதுகிடா தவன், கிடைச்சது கொடாதவன், முதலா 

னவங்களே வேசத்தில் வாக்கோ ! சல்திவாங்கெடா ! 

ஓடிவாங்கெடா !” என்ழு ஓலமிடுவதுபோல் கூவி 

யழைத்தான. 
உடனே எலலாருமெழுக்து கள்வர்தலைவனிடஞ் 

சென்றார்கள். சென்றதும் களவர் தலைவன் மற்ற 

வர்களை தோக்கி * அடே ! பொண்ணைக் காணே
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மெடா ! எந்மீகயோ ஐடிப்பூட்டாப்போல் தெரியுது”; 
என்று பக்கத்துடன் உரைச்தான். 

இவ்வாறு சளவர் சலவன் சொல்லிய வார்த்சை 

சுக் கேட்ட பாலரும் அடங்கா ஆச்சரிய அகாண்டு 

ஏக்கத்இினுல் ஈடுநடுங்கி நின்றார்கள். “ பெண்போனா 

தும் போகட்டும, இப்போது சாமியிடமிருக்து தப் 

பிககொள்ளதெப்படி'' என்ற யொரனை எல்லார் பன 

௫ தயம் இன்னல் படுத்இக் ண் டி. ரக தழு, வசர 

தம் பப்போல் விக் அகிற் ஒம் சாரியதைர்சளை 

நோக்க, *இண்ணு நிங்க யாராவது சஎணமங்கள 

CTH yp கள்வ ர்த் தலைவ ண் கட்டி. எத்லாஷா யு: 

பார்த்த வண்ணமாய் Bat Oper 

“இண்ணு ராய Rou ச் பறிச்சு க்கொண்டு 

போய் குிக்குக்போது அயுதுகொண்டிரக்காள். 

என்றுன் மட்டி, 

' அதுக்கப்புறம் கான்போய் மாமலயம் om sow 

யம கன்னா இலுர்கி சட்டிவட்டு வர்தேன் '' என்முன் 

முட்டாள. 

“கட்டின சவுறு அங்சேதான். இடக்குது !! 

எண்று கள்வர் கலைவன் REF a} ௪) ன்னை, 

«+ இது என்ன மாயம்... FAR jaw யப் பாராத 

தி ங்களா? மங்சையெலலாப இடம்னு முறை சீபாப் 

நட்ட்ளல்மாம்.. பாக்கலாம் பப ப புழுந்கலா 

வட்ட என்று பிடிச்சது பட A ame 

யம் Dp DH Be FOE st (Ap 1 , தில து இல பண் டை. 

யாவருஞ் சென்று தேடித்தேடி wy SMS UT HT 

கள், சாமியாடுபவன் செய்யும் பெருங்கோஷ்டம்
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அவர்சள் காதில் படுகிறது, என்னசெய்வதென்றறி 

யாது ஏங்கிக்தவிக்கார்கள், எப்படி யுய்வதென்றறி 

யாது பிரமித்து சின்றார்கள், 

ஏன்ன ளொய்யலாம் சாமி நப்பகாச்சபிச்சுவிடும் 

சாமியை iors Re Burd. ரமொெண்ணு ஈம்பமேல் 
க கட்டட ௪ em ச உ . ச 

oT தி ஜி & குத அரும் | நம ௰்ச்கல்லாம் BP ae Ol ஒரி னி 

விட் ்? எண்று கள்வர் தலைவன். பனமாப்ள் உழி ட்டி எனறு கள்வ! தலைவன் பணமாயுக உ) 

*அதெல்லா மிருக்கட்டு மொருபக்கததிலே இப் 
பர சாமியண்ட சொ ட டமா (ப 1 த are பா சாமியண்டை எப்படிப் போற று! நம்ப மரி 

காத்துக் காத்துக் கண்ணு cioha இருக்கிமித, 
க CY gs; க் ட் ட் சதக . sn fs எனன சசுயயலாம் எப்படி உயயலாம். orem Jip as 

கன் மிகத் தூடுச்சாய்க் கேட்டான். 

Carver a Dea on ema imu Ors ed, 
ச தையா ஆறி ப்ப பட்ட அதக டு ப ட wn 8ம் டி 

CLGOT OO EF F Flot Di ai at & OF pet ono Tew Mae heey 

ம் 1 ere my Bons 4 Ds pn ee 
லாம,” எனம கிடைச்சது சகாடாதவன கூறயதைக 

கேட்ட யாவரும் சாமி யாடுபவளிடம் நேராய்ச் 

சென்றார்க்ள,, 

கள்வர் தலைவனும் மற்றவர்களும் வருவதைக் 

கண்டதும் சாமியாடும் சண்டாளன் ஈன்று யுற்று 

காணோம், என்னமோ ! ஏதோ |; என்று உள்ளக் 
10
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குள்ளே சினைத்துக்கொண்டு எதிரே வக் தவர்களை 

கோக்க. “பொண்ணெங்கெடா? பெலியெக்செடா 3 

அ௮ஸ்புடை- தரிகிட தஸ்பலை- திமிட' என்று ஆட் 

டங்களெல்லாம் அளவு கணக்கில்லா து தொட௫ூவிட் 

டும், எல்லாரும் பிசவும்பி ரமித் தூ கின்றார்கள். இப் 

ச போதா கள்வர் தலைவன் சாமியெதிரே வந்து சாஷ் 

டாங்க கமஸண்காரஞ்செய்து “சுவாமி தேவா 1! என்ன 

வென்று சொல்லுவேன் சங்குதியை! வைச்சடத்திலே 

பொண்ணைக்காணோம், நம்பளெல்லாங்கூடி. சாடெல் 

லாக் தேடியும் ஆப்புடலை 1! எங்கோ ஓடி விட்டாப் 

போல் என்று BOT ANT FEN Al oT சொன்னகை Peru 

முடிப்பதற்குள் வர. துலிட்டது சாமிச்ருச் கோபம், 

கோபத்தியில் கொளுக்தா யிருக்கிறான் சாமீ 1} nen’ 

என்றுகத்துகிறான். கூ 1 க. என்று கூச்சலிடுகிறான். 

தப்புதிப்பென்று கெஞ்சிலடிக்கிறுன், சொப்புத்தொப் 

பென்று துள்ளிவிழுகிமுன். வாளை யெடுத்து அட்டு 

கிறான். சூலத்தை யெடுத்து நீட்டுகிறுன். வந்திருந்த 

இருடர்களுக்குச் சிந்தை கலங்குகிறது. அட்டம் 

இிறிது கின்றதும். பேச்சுகள் பெருமாரியாய்ப் புறப் 

பட்டது “அடே TIT — இருட்டுப் பசங்களே ஏஏ 

ஏஜ--ஏடேஏஏ௭-.- சோதா ௮ ௮ ஆ ஆப்பசம்களே 

ஏஏஏல--அடட௭எ௭.-லுச்சாப்பயல்களே எ ஏ எ. 

அடே எ உசோம்பேஜிராஈஉடகயுதைசகளே ஏ எ 

என்னை சத்தாச்சூ ஊ ஊ...தபாச்சு ஊ ஊடடபவுசு 

கொலைச்சு ஊஊ....மொக்கை Darlings osm என்னை
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ஏமாத்த வர்திங்களாடா ஆ ௮ ௮--விடுகாலிப்பயல் 
களே--ஈட்டாமுட்டி சாயுங்களே ஏ ஏஃதறுதலே 

தலைமூறிபைளே ஏஏ--௮௮--கூடடஇததோ பார். 

பார்.முடிக்கிறேன் குடியை--கொளுத் துறேன்வீட் 
டை--சொல்ஓுறேன் உங்களே ஏஎ_..ஒஈபொண்ணு 

க்குப்பதிலாக உங்களையெல்லாம் உயிர்வாங்கேேன்-.- 

பாருங்கெடா ! பாருங்செடா. ! ௮ தஐஹா 

ஹாஹ் 5, 

என்றிவவாருகச் சாமியாடுகிறவன் அளவில்லாக் 

கூக்குரலிட்டுக்கொண்டு கண்டசகோடாலி யொன்னறை 

கையிலெடுத்துக் கொண்டு, எல்லாரையும் வேட்ட 

வருவதுபோல் எூறிக் குதித்து வெளியேவச்சான், 

இவ்வாறு சாமிசோபாவலேசத்துடன் வக்ததைக்கண்ட 

திருடர்கள் பதை பதைத்து ஈடுகடுங்கி, எழுக்கோட, 

வாரம்பித்தார்கள். சாமியும் அவர்சள் பின்னே சாட 

ஆரம்பித்தான், பீராணபயத் துடன் திருடர்க Wore 

லாம் கிக்ருந்திசை தெரிபாது சகறியோடிராகள், 

சாமியானவன். மகா கோஷ் FB அவர்களை 

வெருட்டிச் சென்றான். மரத்தோடு மோ அண்டவனும் 

மலையோ டடியுண்டவளும், மூள்ளுப்பு காரில் விழுக் 

செழு சவனு பன்ளத்தாக்கில் படுதக்துச்கொண்ட 

வளலுமாய்த் திருடர்கள் யாவரும் இசைதெரியாது 

சென்றார்கள். 

சாமியாடிய ஈசசண்டியும், சிறிதுதூரம் அவர் 

சள் பின்னுலோடி, :“இவாகளை இன்னும் வெருட்டி 

oe ஒருவேளை ginéSe கெடுதிகேரிடம்'' என்று
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நினைத்து இரும்பி வர்தூ தன் இருப்பிடத்தில் உட் 

கார்ச்தான். 

உட்சார்ந்தளம் ஒர் ஆச்சரியமான சாக்ஷியக் 

கண்டு அலறிப் பயந்து ஈடுகடுக்கி என்னசெய்வெென் 

ற்றியாது ஏங்கத் தவித்துத் தத்தளித்துக் கொண்டி. 
ருந்தான். துணைவரை வெருட்டினது துயரமாய் விட் 

டதே என்று தவிர்துத் தயங்குகிறான். யாரையோ 

கண்டு மனங்கலங்கிக்கொண் டிருக்கிறான்.



பத்தாம் அத்தியாயம். 

Fee சமாயக் கட்டப்பட்ட Pe Agee sin wr 

Be 9 gua alle, இடல்பாமா ர் திலா வாரத்ன சயாடு 

இற ஈத்தஎரோட்சிதது, சல்லதோர் உலலாஈமாஉ: கட் 

டி டம் வெரு ௮ழமாய் அமைக்கப்பட் டிருக்கிறது, 

இதுதான் கனக சேசரத்தினுடைய சண்டரரிபமான 

பங்களா! | Banh vers ae an னனப் பேயடம் 

மண்டபத்தில்  கனச்சேக கரம், ௬ பசது (ஒட் 

காந்து, காணாமற்போன oven x gonad கண்டுபிடி. 

க்கும் வழி என்னவென்று நலோூத்துக் கொண்டி 

ருக்கிறார் கள, 

இவர்கள் பேசியதைக் கேட்டதும். மற்றோர் 

அரையில் மனங்கலம்கி அழுதநுகொண்டி டிந்த சர் 

aria unica Fed rem yy BP yb fl ரச 88 

இய சுஈந்தீலனை Cru ae +s ஐ ம தனணா1 ow 

௮ருவமக் குழந்தையைக் கா ணுவிட்டால் என்னுமீர் 

தரியாது, கானென்ன செய்வேன். SN GU FO EA 

முடியவில்லை லையே!” என்றுசொஃலி தன தமையனை 

Cars wep aan. 

நம்மா! தெய்வானை! உன்னுடைய மச்சாள் 

அன்னலக்ஷிமி யறிஈ்தால், எவ்விதம் துக்கப்பவோ 

ளோ! ஈசனே யறிவார், என்குமாரத்9ி தேவ பறி 

வாளாயின், கண்ணீர் சொரிபாதிருப்பாளனா ? தெய் 

வானை! நீ ௮ழாதேயம்மா, என்னாலானவமையுிம முய 

ற்சிசெய்து உன் துக்கததுக்கு கிவிரத்தியுண்டாக்கு
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திறன'' என்று தங்கையைநோக்கி மிசவுமன்புடன் 

தமைபன் கூறிஞர், 

* அண்ணா! என் கண்ணானகண்மணியை யிழக்து 

எவ்விதம் ச௫ததிருப்பேன். ஜீவித்திருக்கறுளோ ? 
உயிர் ஓுறர்தாளோ ? ஆகார மருக்தினாளோ 7? பட் 
மணி டெக்கிறுளோ? என்னென்ன கஷ்டங்களையநுப 
விக்கிருளோ? ஐயையோ ! ஈஸ்வரா! என்குஞ்சு 

எங்கே!” என்று தெய்வானையமமாள் கண்ணீர் 

சொரிந்தாள். 

என்னத்துக் கழுகிமுய்! நாமென்ன செய்ய 

லாம். ஈம்மாலரவது ஒன்றுமில்லை. எல்லாம் ஈசன் 

செயல். ஈமமாலானவரையும் முயற்சசெய்து பார்க்கி 

மோம்'” என்று சனகசேசகரம் தன் துக்கச்தை ஒரு 

வாறு தனச்குள்ளே யடக்கக்கொண்டு மனைவிக்கு 

ஆலுதல் வார்ததைகூமித் கேற்றிஞர். 

Quenya இவர்கள் பேசிச்கொண் டிருக்குஞ் 

சமயத்தில் உள்ளேயிருந்து ஒரு சிறுபையன் வந்து 

சணசசேகாரத்தை Gar & & “தம்மா ஏன் ஆயு 

கிரூற்கோ'” என்று விம்மி விம்மி அழுதுகொண்டு 
சே Lute TOW, 

“தம்பி! நீ ஏன் இங்கேவந்தாப்! உ௱ளேபோய் 

விளையாடு போ தம்பி!” என்று கேட்ட கேள்கிக்குப் 

பதில் சொல்லாது, கனகசேேகரம் மகனை உள்ளே 

போகச்சொன்னார். 

இச்சிறுவன் கனசசேகரத்தினுடைய புத்திரன், 

இவன் பெயர் சர்இிரசேகரன், இவன் சன் அக்கா 

ளிடத்தில் மிகவும் ௮ன்பாயும் நேசமாயுமிருப்பான்
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எர்தவேளையிலுப், அக்காளுக் தம்பியும், அடிப்பாடிக் 

களித்திருப்பார்கள். லெ இனங்களாசத் தன் றுக் 
காளைக் சாணாதகால் தேம்பித்தேம்பி அழுதுகொண் 

டிருப்பான். ஆடி say : க்காளெல்கே 1! அக்கா 

Dermal oe py வீட்டுக்கு ௨ பலர்களை யெல்லாங் 

சேட்பான்! இவனுடைய அர்கமே எல்லாருக்கும் 

பெருந் Haar es Fg “உண்ணுடைய அக்காள் 

மாமா வீட்டுக்குப் போயிருக்கிறான் காளைக்கு வரும்" 

என்று சொல்லி இவனைச் தேற்றுவார்கள். இவவீதம் 

BT Ld ORB சுழி B&H BRIO MR கா ஹோம் , 

சிறுவனைக் பண்ட. சுகர் é ரீலன்,. தவனை ௭ டுத் 

த் தன் [டமி தரு க்தி, ், “தம்பி! சேகரா! சாப்பிட் 

பாயா”! என்று மிசவும் ஈயந்துகேட்டார். 

“அம் என்று சொல்வதற்குப் பதிலாக தலையை 

யாட்டினன் சிழலன், 

பதார்த்தம் என்னதம்பி ்” என்றார் சுகந்த 

சான், 

ஐத்தெரிர்கா! மூங்கக்கா'' என்றான் இறுவன், 

‘Ca » spon wp BD irdoc tsa”? 

“வேளறேஏஏ பப்புக்கொயும்பு'' 

*றவளவுக் தாஞு'' 

“பின்னே Sunt hua’ 

எனன யபொரியல்” 

வாளக்கா ஒருளேகியங்கு” ் 
66 ச் இவ்வளவு தான? வேறை யொல்றுபில்லையா' 

“gut, SUT, நான்மக்நிட்டன்””
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இளி யொன்று மில்லையா” 

“ஒண்ண்ண்ணார ஜாஊாஊ மில்லே ஏஏ8ஏ 

ஏஏ? 

“உன்னுடைய அச்காளெங்கே!' 

“அச்காள் ண்ணு மாமா வூட்டுக்கு பூட்டுது! 

என்னை வுட்டிட்டு'” என்று சொல்லிக்கொண்டு தேம் 

பித்தம் பி hi Op BT 6m Ke Bit தசிலன் தன்னாலியன்ற 

வாயும் சமா தானஞ் செய்துபார்த்தசர், ஒன்றும் 

பிமயோசனப் படவில்லை. இதைக்கண்ட தெய்வானை 

யோடிவந்று சன் புருமைப் புதல்வனையெடுத்து மார் 
போடணைக்து முத்தமிட்டு, * நுழாதே துரையே! 

என் செல்வம் ௮ழாதேயெடா ? என்கண்மணீ அழ 

வேண்டாம் 1 காளைக்கு நாங்கள் மாமாவீட்டுக்குப் 

போயத் சம்பியின்ரை அக்காளைக் கூட்டிக்கொண்டு 

வந்துவிடலாம், டீ அழவேண்டாம். என் ராசதுரை 

அமவேண்டாம்” என்றுசொல்லித் தன் முந்தானையா 

லவன் சண்ணீனைத் துடைத்துத் தேற்றினாள். 

சி௮வன் அ௮ருததைக்கண்ட சுசந்கசீலன் மிகவும் 

விசனப்பட்டார். **அவன் அழுவதற்குக் காரணம் 
* உடு 4 ர . டி 6 . * 

நான தான்” என்று அுவர்மனதில் ஈன்ராப்ப்பட்டது, 

Dad gs Isao சமையத்தில், : கனகசேகரம், 

தன் துக்கச்தை யெல்லாம் ஒருவாறு நுடக்கிக் 

கொண்டு, சுகந்தசிலசை நோக்கி *இச்சங்கதி உங் 

கள் வீட்டாருக்குத் தெரியாதுபோ லிருக்கிறது?? 

என்டுர்,
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இல்லையில்லை ! யுதலில் எனக்கே தெரியாது ! 
இங்கே வக்க: பிற்பாடு தான் ரான் சேதியை யறிக 

தேன் 1! அவர்கள் எப்படியறிவார்கள்? அனால் சான் 
இங்கே வருவதாசு ஒரு கடிதம் எழுதியிருந்தேன் '? 

என்மூ சுகர்தூலன் மிகவிசைவாய்க் கூறினர், 

“அ துமிகவும் ஈலலதுதான். அவர்களுக்குச் சங் 

கதியைத் தெரிவித்துச் சஞ்சலப் படுத்துவானேன்” 

என்று, சொன்ன கனகசேகரம் பின்னும் ஏதோடினை 

SD சுகக்தசிலனைநோக்கி “*உ௫்களுடைய ஏகபுத்தரி 

யாகிய ரசேவகியின் லிவாகத்தைப்பற்றி நீங்கள் ஒரு 

ஏற்பாடுஞ் செய்யாதிருப்பசன் காசண மென்ன ? 

வீணில் காலங்ஈழிந்து Such pos, உங்களுடைய 

செல்வப் புகல்கீயின் சருஞ் கிறபபுந்தானே! நீங்கள் 

கண்டு மகிழவேண்டி யிருக்கெது. ஏன் காலதாமதம் 

செய்யவேண்டும்.” என்று சிறிது உற்சாகத் துடனும 

௪றிது ஊக்சகத்துடனும் மைத்துணரைப் பாரத்து 

பக்குவமாய்க் கேட்டார். 

“அம் 1 அம்! அசைப்பறறி விரைவில் ஏற்பாடு 
செய்யவேணும் இனிமேல் வீணாய்க் காலங் களிக்கக் 

கூடாத! முதலில் இர்தக்காரியம் முடியட்டும். பின் 

னால் அதற்கு ஏற்பாகிகள் செய்யலாம்” என்று சுகந்த 

சிலன் விரைவாய் கூறிஞா். 

இப்போது தெய்வானை எதிரேவந்து *$அண்ணா! 

ேவகியை வாசுதேவளுக்கா கொடுக்கப் போகிறீர் 

கள்” என்று ஆச்சரியத்தாடு ௮அவசரமாய்க் கேட் 

டாள,
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: அப்படித்தான் நான் நினைத்திருக்கிறேன். 

வாசுதேவனுக்குக் சொடுப்பதுதான் sano sor py 

தோன்றுது” என்று சல்சையையும் மைத்துணனை 

யும் மாறிமாதிப் பார்த் துக்கொண்டு கூறினர். 

Cer Fée,  வாசுேவனை வீவாசஞ் செய்து 

சொள்ள விருப்பக்தானா”' என்று அண்ணனை நோக் 

கிச் தசை கேட்டாள். 

“அந்த விஷயத்தில் தான் எனக்கும் இருப்கி 
கரமாயில்லை'' என்று சுகந்தசிலன் முகங்கோணி 

யுரைத்தார். 
“அண்ணா! என்ன இருந்தாலும், இருக்கிறது 

ஒருபிளளை 1 அதினுடைய இஷ்ட சந்தோஷத்தை 

யலுசரித்தே நாம் ஈடக்கவேண்டும், *கடைசியில் 

காய் தர்தையர்கள் என்னை இந்தமாதிரி இழவில் 

இழுத்து விட்டார்கள் என்று சொல்வதற்கு இடம் 

வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது! தேவகியின் விருப்பத் 

oss தீரவிசாரித்து, அவளுக்கு விருப்ப. முள்ள 

கணவனெவனோ அவனுக்கே விவாகஞ்செய்து வைக்க 

வேண்டும். அவளுக்கு இஷ்டமில்லா தவனுக்கு கட்டிக் 

கொடுதது, வள் வாழ்நாளைப் பாழ். நாளாக்கக 

கூடாது” என்று தெய்வாளை யம்மாள் தமையனை 
கோக்கி மிகவும் ஒய்யாரமாய்ச் சொல்லி முடித்துக் 

கணவனைப் பார்த்தாள். | 

'இர்த ஏற்பாடு நிக்யமாப் விட்டதா”? என்று 

சுசைசேசாம் குறிப்பாய்ச் கேட்டார், 
இல்லை இல்லை | பேச்சு வார்த்தையில்த் தான் 

இருக்கிறது” என்று சுகர்தசீலன் விரைவா யுசைத் 
தார்,
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அந்த விஷயம் ஏருமாதிரித்தான்” என்றா 
சனசசேகாம். 

.... “எனக்கு அர்சச் சடங்கில் விருப்பமில்லை. தேவ 
கிரகாம் விருப்பமிஷலையபென்று கான் ஈன்றாபஜி?வன், 

ஒளி உங்கள் இஷ்....ம் எப்படியோ அப்படிச்செப்யுங் 

கள்” என்று தமையளிட ந் தன் எண்ணத்தை வெளி 

யிட்டாள் தங்கை. 

இதைக்சேட்ட சுகந்தலன் சற்று யோடத்து, 

தன்னுடைய எண்ணம் மாறுபட்டிருக்கிறதேதே என்று 

கினைத்து உங்களுடைய விருப்பத்ழையும் நீக்கள் 
என் பு.தல்விக்கு நியமித்திருக்குங் கணவனையும் என் 

னிடஞ் சொல்லுங்கள். அவ்விஷயம் என் செல்வப் 

புதல்விக்கு விருப்பமா யிருந்தால் எனச்சுஞ் சம்ம 

தமே'” என்று தங்கையையும் மைத்துணனையும் தக்க 

படி கேட்டார். 

அஹா! அ௮வலிஷயத்தில் தேவடுக்குப் பூணசம்மத 
முண்டிடன்பது கான் தடவரமாயறிவேன்'' என்று 

தெய்வானையமமாள் தமையனை நோக்கி உறுதிமொழி 

யுரைக்குஞ் சமையத்தில்,வெளிச்சதவில் யாசோதட்டு 

இற சத்தம் எல்லாருடைய காதிலுக்கேட்ட ௮. 

கதவில் தட்டியதைக்கேட்ட கனசுசேக.ம் விரை 

வில்சென்று கதவைத்தறத்தார்.சுர்தரராஜன் உள்ளே 

வந்தான். சுந்தாராஜனைக் சண்ட சுனகசேகரம் Mors 

தங்கொண்டு, “என்ன தம்பீ எவ்விதமான ஏற்பாடு 

கள் செய்திருக்கிறாய'' என்று கேட்டுக்கொண்டே 

இருவரும் ஹாலுள் வந்தார்கள்;
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தாசன் மாமா '' என்று சுந்தரசாஜன் சுகக்த 
Fat கோக்க ஒரு கும்புடு போட்டான். 

நல்லது 1 வா அப்பா! என்னவிதமாய் ஏற்பாடு 

கள் செய் ர௬ுக்கிறாய்'” என்று சுசுக்கசீலன் ஈர் தரரா 
ஜனை கோக்கி அவலுடன் டேட்டார், 

இராச fe) i ருக்கு ADE owe கொடுத த ரக 

BE par. துப்பாக்ககளைக் வகையபில்கொடுத்துச் இப் 

பாய்களை அனுப்புவதாக ஒப்புக் கொண்டார்கள். 

நாமும் அவர்களோடு மணிக்கமபி கோட்டத்துச் 

குர் சென்று கள்ளர்சளைக் கொல். என்னிகையை 

மீட்டுவா வேண்டியது தான்'' என்று ௬௩. ராஜன் 

சுறுசுறுப்பாய உலாத்தான், 

மாணிக்க ம்பி தோட்டத்துத் திருடர்கள் தான் 

வனசுசாவைத் திருடினார்கள் என்பதை எப்படி ஈம்ப 

லாம். உண்மையை யறியாது நாம் வீண்காரியம் 

செய்வதில் யாதுபலன் என்றார் சுகந்தசலன், 

அமரர்! பக்கத்தூ வீட்டுப் பார்வதியம்மாளு 

டைய நைக் துணி மணிகளும் அப்படியே 

கொண்டுபோய் கிட்டாரக!' என்றுர் கனகம்சகரம், 

யாரோ இருவராம்! லகண்டன் கோலகண்ட 

னென்ற பெயராம். இவர்கள் மரமத்தைத தெரியப் 

படுத்தினதாக கான் கேள்விப்பட்டேன்'' என்று சுந் 

தரராஜன் சூக்ஷமாய் உரைத்தான். 

ஏன்ன! என்ன” எனருர் சனசசேகரம். 

எப்படி! எப்படி! என்றார் சுகர் தசிலன்.
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*எப்போ! எப்போ!” என்று சொல்லிக்கொண் 

டே எதிரே போடிவர்தகாள் தெய்வாளையம்மாள், 
~ 4 அவர்களிருவரும் மணிச்சம்பி தோட்டக்துத் 

இருடர்சள் கூட ஈவகாரஞ்சி ங் குவக்கலர்சளாம் ௮ன 

சுதாவை! திருடிக் கசொஸூி$போன சேதியும் அுறி 

வார்களாம” என்றிவவா௮ு சுந்தாராஜன் கூறியதைச் 

சேட்ட யாவரும் ஆர்சசயப்பட்டு வாயில் விரலைவைத் 

தார்சுள். 

“உனக்கெப்படி.த் தெரியும்” என்றாள் தெய் 

வானையம்மாள, 

உனக்கு யார் சொன்னத” என்றார் கனக 

சேகரம், 

“உண்மையா பொய்யா? என்பதை நாம் எப் 
படியறிவ,.து” என்று HL BS Gv em ஆலோசித்துக் 

கூறினர். 

அது உண்மையே அதற்குச் சக்தேகம் அணு 

வளவு கிடையாது '' என்று சுக்தாராஜன் உறுதி 

யாய்க்கூறி எல்லாரையும் பார்த்தான். 

இவ்வாறாக இவர்கள் பேசிக்கொண் டிருக்குஞ் 

சமயத்தில் திடீரென்று கதவு திறக்சப்பட்டு உள்ளே 

யொருவ லேடிவந்தான். வக்கவளனைக்சண்ட் சுந்தர 
சாஜன் மிகவும் Qa grr ௮ வனைகோக்கி என்ன 

ஹய:த்ஹான்! என்னவிசேஷம் என்ன சொன்னார் 

கள்!'' என்று விரைவுடன் கேட்டான், 

ஐயா! ௮வங்க எல்லாந் தயாரயிருக்கிறாங்கோ! 
உங்களை யல்தி வ.ரச்சொன்னாங்கோ!”? என்று பதி
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அரைத்து முகத்திலுள்ள வியர்வையைத் துவாலையால் 

துடைத்தான். 

இசைக்கேட்ட மூவரும் ஒருவரையொருவர் பார் 

fp “*நாமெல்லார் தயாராயிருக்கிறோம்! நீ விரை 

வில்ச்சென்று அவர்களை இவ்வழியாக வரச்சொல்று! 

ஈரங்கள் தயார! சிக்கிரம்] போ: என்று மூவரும் 

மாறிமாறி யுரைத்து வக்தவழியே அுலுக்கான வாயு 

வேசத்துடன் போகச்செய்தார்கள். 

அதுக்கன் போனதும், மூவருமெழுக்து ற் 

முண்டி. யருர்திலிட்டுப் புறப்படுவதற்கு வேண்டிய 

ஏற்பாடுகள் யாவும் ஒழுக்காய்ச்செய்து முடித்துப் 

பட்டாளத்தின் வரவை எதீர்பார்த்திருந்தார்கள். 

“இப்போது நேராக மணிச்கம்பி தோட்டத்துக் 

குச்தான் போகவேண்டுமோ'? என்று சுகந்த€லன் 

குறிப்பாய்க்சேட்டார், 

அமாம்1மணிக்கம்பி சோட்டத்தக்திருடர்களை 

நாசமாக்கிகிட வேண்டு மன்று அரசாங்கக்தார் மிக 

வும் ஊக்கமா யிருக்கிறார்கள். ௮ ாஈனால்த்தான், தப்பா 

க்கிகளையும் பீரங்கிசளையுர்து64.. ன் சொடுத்த பட் 

டாளத்தைப் பக்குவமாய் அனுப்புவதற்கு ஒப்புக் 
ச கொண்டார்கள்.” என்று சுந்தரராஜன்கூறி சுகந்த 

சிலனை நோக்கினான், 

*சன்குச் சத்தக்சேட்கிறத! றம்புபற் ஊ துகிறார் 

கள்,” என்று கனகசேசரம்.றுவாரமாயுமைத்தார்,
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வர்துவிட்டது பட்டாளம்! வனசுத விலாஸ் 

எதிரே வரிசையாய் Her pall gol குதிரையின்மேல் 

அயிரம்பேர், சால்ஈகடையி ல் பதினாயிரம்பேர். பட்டா 

ளதச்மைக்கண்ட தூவரும் எழுக்து வேகத்தி லோடி 
வருது சப்ரினுக்கு வர்தனமளித்துப்பின் தமக்கென்று 

தயாராய்க் கொண்டுவரப்பட்ட மூன்று குதிரைகள் 

மேல் மூவரும் ஏறிக்கொண்டு மணிக்கம்பி தோட்டத் 

தை நோக்கி விரைவாய்ச் சென்றார்கள், 

ஒன்று மறியாத ஊர்ச்சனங்களெல்லாம் தங்கள் 

தங்களுக்குத் தோன்றியவாறு பேச வாரம்பித்தார் 

கள் 

“யாரோ ஒரு ௮ரசன் கொடுங்கோல் செலுத் 

திக் குடிகளுச்குக் கோரம் விளைக்கிறானாம். அவனைப் 

பிடி த்.து அக்கிரமம் செய்பப்போகிறார்சள்'' என்றான் 

ஒரு வழிப்போக்கன். 

£(இல்லையையா! சண்டை என்னமோ சடுதியில் 

உண்டாய்விட்ட த! அனுச்சாகத்தான் பட்டாளமெல் 

லாம் அப்படி யப்படியே நீட்டிய அப்பாக்கெளுடன் 
கேராய்ப்போகிறத”' என்றான் வேறே யொருவிறுதா 

சாமி, 
“ஊரைப்பிடிப்பதற்கு யோராய Burkaptac” 

என்றான் ஈடுத்தெருவு காராயணசாமி, 

Bars ge சென்ற பட்டாளம், பட்டணச்தைத் 

தாண்டி ஈரட்டுக்குள் செல்லுகிறது aun | out | என்ன 

லென்.று சொல்வோப்! ஏசெனவுரைப்போம்!காட்டுப் 
புறத்து நாகரீசமற்றஜனக்சள்படும்பாட்டைஈசனே | 

சேோசனே!வாசனே!மீபாசனே!என்செய்வோம்!௰க்சே
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போடுவோம் | எங்கேயொளிப்போம் | ஐயையோ! 
அப்பாடா! சண்டைச்காரர்! துப்பாக்கிகளு மீட்டி 

சாளுங்கொண்டு, ஈம்பையெல்லாஞ் சட்டுத்தொலைக்க 

வருகிருர்சள ! பகவானே! செய்வ?ம உனக்சென்ன 

சூற்றஞ்சேம்தோம்! என்னாறை விட்டோம்! அகோ 
பாருங்கள் கொள்ளை கொள்ளையாய்ச் சஇப்பாய்கள் 

வெள்ளை வெள்ளையான குதிரைகள் மேலேறித் துள் 

ளித் துள்ளிக் தடுக்குடன் வருகிறுார்சள! காட்டுக்குள் 

நளைவோம்! மாங்களி வேறிக்கொள்ளலாம்! மலைமேல் 
பதுக்கிக்கொள்ளலாம் | வாருங்கள் ! வாருங்கள் | 

வாட்டமில்லாம லோட்டம் பிடிச்சலாம் 1 காட்டை 
கோக்கக் காற்றாய்ப் பறக்கலாம்மலையைத்தேடி மான் 

போலோடலாம் | புலி யடி த்தாலும் அடிக்கட்டும { 

ஒராய் sg gsr ga 69-4504!) பாம்பு தீண்டி.ஞலுந் 

இண்டட்டும்! சிறுத்தை பிறினால் பீறட்டும்! ஐயோ! 
கடவுளே யார்செய்த கொடுமைச்சாகப் போர்புரிய 

வருகிறார்கள் ! ஏழைசளாகிய எமனை ஏழாட்டங் 

சாட்ட வருகிறார்கள்! ஆடுமாடு வீடுவாசல் பெண்டிர 

பிள்ளை உற்றூர் பெற்றார்! ஒருவரும் வேண்டா மென 

க்கு! என்னுயிர் தப்பினால்போ.தம்! சான் ஜீவனோ 

டிரத்தல்போ தும்.” ்? என்றிவவாருக காட்டுப்புறத்து 

ஜனக்சளெல்லாம் சாயைக்கண்டி முயல்களைப்போல், 

வாயில்வர்தபடிச் கூக்குரலிட்டுக் கொண்டு, காட்டு 

மார்க்சமாய் ஒட்டம்பிடி.த் தார்கள். 

கடைக்காரன் கடையைப் பூட்டாதெழுந்தோடி 

ஞான்! சந்தையிலிருக் த ஜனங்சளெல்லாம் சாமான்சளை 

அப்படி. யப்படியே விட்டோடிஞர்சள்! மாட்டைக்
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கொண்டு போனவன் ஈடுத்தெருவில் விட்டோடினான் ! 
தடு2மய்த்தவன் அப்படியே விட்டுத் தக்கபடி யோடி 

ஞன்.! வயலுழுது நின்றவன் கலப்பையையும் எருதுகளை 
யுங் கட்டினபடியே விட்டோடினான் ! கெல்லுக்குத்தின 
பெண்களெல்லாஞ் சொல்லாமல் ஒட்டம் பிடித்தார் 

கள் ? கன்னிகைப் பெண்களெல்லாம் சாணத்தை விட் 
டுக் கோணாது ஓடினார்கள். ழெவிகளெல்லாக் தட்டுத் 

தடுமாறித் தத்தளிக்கரர்கள், ஸ்சானஞ் செய்திருந்த 

வர்களெல்லாம் நிரவாணமா யோடிஞனார்கள் ! சாப்பிட் 

டுக் சொண்டிருர்தவர்களெல்லாங் கையை யுதறிக் 

கொண்டே காற்றாய்ப் பறந்தார்கள் 1 தூங்கி யெழுந்த 
வர்களெல்லாஞ் திகைத்து விழித்து எலலாருமோடுவ 

தைக் கண்டு தாமுமோடுகறார்கள் 27 குழந்தைகளெல் 
லாம் ௮லறி யழுறொர்கள் /! சிசுக்களெல்லரம் வீசிட்டுக் 
கத்துன்றன / ஆடு மாடுகள் சுத்துகன்றன ! நாய்கள் 
குலைக்கன்றன /! கோழிகள் கொக்கரிக்கிறது !/ குருவிகள் 

விச்விச்சென்று கத்துகெறன / இவ்வாருக அக் இரா 

மத்திலுள்ள ஜனங்களெல்லாம் பிசாண பயத் தடனோட் 

டம் பிடித்ததும் யாவும் ௮லங்கோலமாயிற்று, ஓடிப் 

போன ஜனங்கள் படுமுபத் திரவத்தை யாசாலெடுூத்துக் 

கூறமுடியும். ஓடியோடிச் சிலர் வாடி விமுொர்கள் / 
காலில் கல்லடித்துக் க௱ணம் போடுகருர் லா! ஐயோ 

மூள்ளு நட்டுக்கொண்டதே யென்று குந்திக் கொள்ளு 

இருர்கள் பலர் !/ வரம்பு தடக்கி விழுந்து வயலில் புரளு 
இரார். ெர்/ வாய்க்காலில் விழுது சேற்றிலமிழ்ந்து 
எருர் பலர்! மரங்களிலேறி மகா வேகமா யொளிக் 
இருர்கள் சலா! பள்ளத்தாக்குகளில் துள்ளிக் SMS 

11
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இருர்கள் பலர் / மலைமேலேறி மயக்கி விழுறொர்கள் 
சிலர் / மரங்களிலிருந்து தவறி விழுரொர்கள் பலர், 

இவவாருக இக்த ஏழை ஜனங்கள் தத்தளித்த 
தடமோறித் தவித்தோடுவசைகத் அாரதிருஷ்டிக் கண்ணாடி. 

யால் தூரம் கோச்இப் பார்த்துக்கொண்டு வந்த சுகர்த 

லேன், மற்றவர்களை நோக்கி * இந்தக் ரொமத்திலுள்ள 
ஜனங்களுச்சு என்னவோ ஆபத்து எப்படியோ உண் 

டாய் விட்டது? '' என்றார். ப 

இதைக்கேட்ட சுந்தரராஜன் ** அமாம்! அதோ 

பாருங்கள் ஜனங்களையெல்லாம்! கா ய்க்கூட்டக்களுடன் 

வரும வேடர் கூட்டங்களைச்சண்ட மான கூட்டத்தைப் 

போல், பருண்டு விழித்து வெருண்டு இகைத்தோடூ 

இருர்கள்,?” என்று சொல்லி எல்லாரையும் கோ க்கனொான், 

புலிகள் நுளைந்து வெருட்டி விட்டனவோ ? கரடி 

கள் சென்,மு கடிக்க நின்றன3வோ ? ஐகாய்கள் சென்று 
ஒட்டி விட்டனவோ ? என்ன வென்பது தெரியவில் 

லையே? அவர்களில் யாரையாவது கூப்பிட்டால், சங் 

கதியைத் தெரிந்து ஈம்மாலான உதவி செய்யலாம் 7: 

என்று கனகசேசரம் Ds ayer கவனமாயுசைத்தார், 

.... “எல்லா ஜனங்களும் மந்திச் குசங்குகளைப்போல் 

மலை மேலும் மரங்கள் மேலு மேறிக் கொண்டபின், 
யாரைக் கூப்பிடுவது”? எவரை விசாரிப்பது!!! என்று 

ச்.தரராஜன் மற்றவர்சளை சோகச் எரிச்தக்கொண்டே 

சேட்டான்,
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நீர் தான் இதற்கெல்லார் தீகுர்தவர் ! உம்மு 

டைய குதிரையை வேகமாய் செலுத்தி அவர்களிடஞ் 

சென்று, என்ன பத்து எவவித முண்டாயிற்றென்ப 
தைக் கேட்டறிந்து வாரும், பின்னால் காமெல்லாமததற்கு 
வேண்டியதைச் செய்து அவர்களுடைய சஞ்சலத்தைச் 
திர்க்கலாம்.”” என்,ற சுக்கரராஜனை நோக்கச் ரித் 
அக்சொண்டே கப்ரின் கூறினார். 

இவ்வாறு கூறியதைக் கேட்ட சுந்தரராஜன், தன் 

குதிரையைக் காட்டு மார்க்கமாகச் செலுத்தி மிக வேச 

மாய்ச் சென்றான். சுந்தரராஜன் காட்டு மார்க்கமாக 

வருவதைக்கண்ட ஜனங்களக்கப பயமதிகரித்து, முன் 

னிலும் விரைவாக ஜட ஆரம்பித்தார்கள், மரங்களி 

லிருப்பவர்கள் விழுஈதெழுச் 2தாடினார்கள், மலையிலி 

கு-,தவர்கள் மகா டயல் சகாண்டு எல்ல ௬மாசே ச 
லாய் '*சுவாமி காம் ஒரு குற்ற மஞ் செய்பவில்லை ! 
சம் ௦ கொல்ல வருவது சர்மமா '! என்று அச்சத்தின் 

மியூதியால் அலறிய வார்த்தைகள் சுக்கரராஜன் காதல் 

நன் ரூப்ப்பட்டது. இதைக்கேட்ட சுர்தரராஜன் மிகவும் 

பரிதாபப்பட்டுத் தன் குதிரையைத் இருப்பி. விரைவா 
கப் பட்டாளத்தில் வச்.து சேர்ஈதான், 

Ces சங்கதி அறிந்து வத்தீரா ?'? என்றார் 

கப்ரின், 

6 அதை யென்னவென்௮ சொல்வேன் ?' என்றுன் 

சுர்தாசாஜன்,
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“என்ன? என்ன. சொல்லு! என்னார் சுகந்த 
எலன், 

1: ஒன்றுமில்லை / ௮ வர்கள் நம்மைக்கண்டு பயந்து 

காட்டைவிட்டுக் காட்டுக்குள் நளைந்கார்கள் !” என்று 
சுந்தரராஜன் எல்லாரையும் பார்த்துச் சொன்னான், 

“ஐயோ பாவம்! அறியாத ஜனங்களை அவள்த் 

தைக்குள்ளாக்கினனோமே?! என்முர் சனகசேகரம், 

“ இவர்கள் அநாகரீக ஜனங்கள். விசேஷ புத்தி 

இிடையாது / படிப்பில்லாதவர்கள் ! கணெற்றுத் தவளை 

யைப்போல், தம்முடைய ஊரே பிரபஞ்சமென்று 
நினைத்திருப்பார்கள. நாகரீக ஜனங்களை யிவர்கள் பரத் 

இருக்க மாட்டார்கள், சட்டம் பிரமாணமொன்றுக் 

நெதெரியாதவர்கள். பட்டாளம் வருவசைக்கண்டு பயந் 

தோடி யொளித்தார்கள் போலிருக்கிறது, !' என்றார் 

i Bhs FUE, 

சரி நேரமாகுது நாம் குறித்தவிடத்திற்குபொ 

முது போச முன்போய்ச் சேரவேண்டும்.” என்று 

கப்ரின், சொன்னதைக் கேட்ட யாவரும் வேகத்தில் 

குதிரைகளை யோட்டிச் சென்றார்கள், 

பத்தாம் அத்தியாயம் முற்றிற்று,



பதினொன்ரும் அத்தியாயம். 

ர்ரைகவ கடவுளை 

பணியும் ஆருய்கிட்டத ! THOT BO wap igs 

விட்டார்கள், தூங்கி யெழுர்ததும், நீலகண்டன் ஜெய 

வீரசிங்கனை கோக்கு, 4 தம்பி நீங்களிருவரு மில்சே 

யிருங்கள், நாங்களிருவரும் நாட்டுக்குப் போய்ச் ௪௩ 

தைகடையில் சாமான்கள் வாங்கிக்கொண்டு சடூஇயில் 

வந்து BOSH.” என்று சொல்லிகிட்டுக் கோல 

சண்டனையுபழைகத்துக்கொண்டு போய்விட்டான். இவா 
கள் போனபின் ஜெயவீரடங்கனும், இத்இராங்கனாகிய 

சில்காரவதனியும் சிறிது நேரமங்குமிங்குமாக வுலாவிக் 

கொண்டிருந்து பின்னோரிடத்தி லுட்கார்க்துகொண்டு 

சித இராங்கனை நோக்கி ஜெயவிசசிங்கன், தம்பீ / உள் 
னைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் மென்மனம் புண்ணாக 

og! உன் மீதிலெனக்கு மிகவும் அன்புண்டாகிறது . 

அசன்காரணமென்னவென்று தெரியவில்லை! என்றான். 

இதைக்கேட்ட சுந்தரவதியானவள் சந்தோஷப் 

கொண்டு :* எனச்கு மவ்வாறே ௨௭க௧ள் மீதில் ௮ள 

BP nbs அ௮ன்பு:௦, ஆசையும், நேசமுமுண்டாயிருக்கறேது, 

அது என்ிறன்றும் நிலைத்திருக்குமென்று பூரண ஈம் 

பிக்கை கொண்டு, என் மனம் அளவில்லாத ஆனந்த 

மடைகறது '” என்று மெல்லிய குரலில் சொல்லி முடித் 

தாள். 

“தம்பீ! உன்னுடைய விருத்தாந்தத்தை என்னி 

டஞ் சொல்லு, உனக்கு என்ன உதவி வேண்டுமானா 

ஞ் செய்வதற்குத் தயாராயிருக்கிறேன், கமக்குச்
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க்வரக்ஷனை செய்துவருமிந்த மனிதரிருவரும் யார? 
இவர்களை நீ எவ்விதமறிவாய்? உன்னுடைய ஊரெக் 
கே? உன் தாய் தந்தையசெக்கே? யாது காரணத்துக் 

காக இவர்கள் கூட்டத்தில் சேர்க்தாயென் பதை யென் 

னிடத்தில் சொல்லு ?? என்மு ஜெயவிரடிங்கன், பைய 

னாகிய பாவையை கோக்க மெய்டிருகிப் பரிதாபங்கொ 

ண்டு மிகவும் நயக்து கேட்டு நன்றாய்ப் பார்த்தான், 

இக ம்க்கென்ன பதில் சொல்வதென்றறியாத சுன் 

ணிசையானவள் றிது தயங்௮ *' நீங்களிக்கே யெப்படி 

வூக்இர்கள் 2 இகத மனிதரிருவரையு மெப்படி யறிவிர்க 

ளென்பதைப் பற்றி யறிவதற்காக கான் மிசவுமாஎலுட 

னிருக்கும்போ.து, நீமகளென்னைக் ரேட்ப தெனக்கா 

ச்சரியத்தை விளைவிக்கிறது '' என்று சொன்னாள, 

“மெரிக்காகிலிருக்கு, கானும் இன்னுமிருவர் 

களும் ஆகாய விமானத்கலேறி வரும்போது, இக்காட் 

டுக்கு சேசாச வக்ததும், விமானம் பழுதுபட்டுக் காட் 

டுக்குள் விழுந்துவிட்டது, என்னுடன் வந்த இருவரும் 

மடிந்து விட்டார்கள். தெய்வ சங்கல்பத்தால், கான் 

தப்பிப் பிழைத்துப்போக வழி தெரியாது தவித்து நற் 

குஞ் சமயத்தில், ஓர் புலியைக்கண்டு பயகதோடி வரும் 

போது, இவ்விட்டைச் கண்டு, களைப்பு மிகுதிபாலும், 

இருட்டாயிருந்தபடியாலு மிக தத்திண்ணையில் படுத்துத் 

தூக்கினேன், மறுகாட் காலைபி லிபமணிதர்களிருவரு 
மென்னை யெழுப்பி விட்டார்கள், மாலையில் வரும் 

போ, உன்னையுங் கொண்டு வர்தார்கள்! இதுவே என் 

விருத்தாந்தம்,?? என்று ஜெயவிர£சிங்கன், அண் வேஷக்
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தரித்த அரிவையும், தன் அருயிற் சாதலியுமாகிய வன 
சுதாவை கோக்கிக் கூறினான். 

இதைக்கேட்ட வனசுதா ஏங்கத் தவித்து 4 ஐயை 

யோ / தெய்வமே! சானென்ன புண்ணிபஞ் செய்தே 

னோ? உ BORE He MS oT ow யிடையூறுகள் நேரிட 

வும் £ நான் உங்களை யிக் காட்டில் சந்திக்கவும் ? எனக்கு 

உங்கள் மீஇலளவில்லாத அன்பை யுண்டாக்சவும் 7 எல் 

லாம் தெய்வத்தின் இருவிளையாட்டே!'' என்று வன 

சதா கூறிச் கண்ணீர் சொரிக்காள. 

இவ்வாறு துக்கப்படூங் கன்னிகையை யறியாத 

ஜயவிமசிங்சன், அச்சரியங்சொண்டு *' இதென்ன எல் 
சேயோகிருஈது எப்படியோ வந்து சேர்சுச அன்னிய 

னை இவ்வாலிபன் எனக்காக இவவளவு துக்சகசகா 

ண்டு ச௪ண்ணீர் சொரியவேண்டிய காரணமென்ன '! 

என்று தனக்குள் ளே கினை த்துக் சொண்டு bu GO Sy HT COG 

கோக்க 4 தம்பி இத்இராங்கா நீ எதற்சாக இவலிதம் 

துச்சப்ப$ுகிருய் ! எனச்காக யிவவிதம் துக்கிக்க வேண் 

டிய சாரணமன்ன? '? என்று மிசவும் ௮ன்புடன் கேட் 

LT oY , 

gros பூரண அன்பு வைத்துளள வொருவருக்கு 

இவ்விதம் துன்பம் சேரிட்டால் நான் துக்கப்பட'2வண் 

யது தானே??? என்று வாலிப வேஷங்கொண்ட 

வனசுதா வுரைத்தாள்,
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நீ யாரென்ப தெனக்குத் தெரியாது? நா 

யான், (தனக்குச் தெரியாது! இவ்வித சக்காப்பதி 

இல் உனக்கு எவ்விதம் என்மீதில் ௮வ்வளவ வுன்புண் 
டாயிற்ற??? என்று ஜெயவிரடிங்கன் மிகவுமிரச்கக் 

துடன் கேட்டான். 

‘6 நாமிருவரும் இக்சாட்டைவிட்டு நீல்கி உம்களு 

டைய வீட்டை யடைந்து, சுகமாயிருச்கும் சமயத்தில், 

இதற்செல்லால் காண பென்னவென்பதைக் தெளிவா 

கச் சொல்லுபேெேன் இப்போது சொன்னால் ஈம்பமாட் 

டர்கள்!” என்று வனசுதா சிரித்துக்கொண்டே யுரைக் 

தாள, 

* மிரவுஞஷ் சந்தோஷம் தம்பி! நீ என் விட்டுக்கு 

வந்து என் கூடவே யிருக்கலாம்! அனால், இம்மனிதர்ச 

னிருவரு முன்னை விரிவார்களா ? உன் தாய் தக்தையபர் 

சம்பதிப்பார்களா ?1' என்று ஜெயவிரசிங்கன் றிது 

அலோசித்துக் கேட்டான். 

* என்னுடைய விருப்பத்தைத் தடைசெய்வதற்கு 

யாரால் முடியும் ? உங்களை யிவ்விட த்தில் சண்டது மாத 
லாக, எனக்குண்டாயிருக்கு மன்புகீரு அளவில்லை : 

நான் உங்களை விட்டு ௮ரசை காழியும் பிரியமாட்டேன். 

நீங்களங்கு சென்றுலு மூங்களுடன்கூட கானும் வரு 

வதற்குச் சித்கமாயிருக்கிறேன், வின்னைவிட்டு வன் 

பிரிக்தாலும், கண்ணைவிட்டு மணிபிரிந்தாலும், பண்ணை 

விட்டப் பாப்பிரிஈதா லும், மரங்களைவிட்டு நிழல் பிரிக 

தாலும் உங்களைவிட்டு நான் பிரியமாட்டேன், இது



கமலவ5 தேவகி 160 

வுண்மையான வார்த்தை திண்ணமாயுசைச்சறே Omen 

ற்றியுங்கள் 7 என்று வனசுதா ஜெயவீர திங்களை 

நோக்க, யுறுதியாக வுசைத்தாள, 

தம்பி / நி கூறிவந்த பிரகாரம், என்றம் பிரியச 

தென்னுடன் வா ழ்வதற்கு, என்னாருயிர்க்கா தலி பும் என் 

ணுயிரினிருப்பிடமுமாகிய, என் அம்மான் குமாரத்தி 

வனசுதா, மிஈவுழூக்கத்துட நெதிர் பார்த்திருக்கிறாள. 

அவள் என்னை கோக்க யிவவிதம் சொல்லுவாளாயின், 

அகா? தம்பி7 அவக யெடுததென் மடி.மீ.தி நசி மா 

போடனைத்து, அவளை யெவ்விதம் முத்தமிட்டு கேசத் 

அப் பாசிகதிருப்பேனென்டதை வாயாலுரைக்க முடி 

யாது'' என்று ஜெயவீ ரங்கன் மனறாருகி யுரைத்தா ன், 

இ.சைக்கேட்ட வனசுதா, அனந்தக்கொண்டு தன் 

தன கா தலககிய ஜெயவீரசீங்கனை நோக்கி 4 உங்கள 

காசலிபின்பேல் அவ்வளவு, அன்பு வைத்திருக்கிறீர் 

களா? அவ்விதம் அன்பு பாராட்டத் தகுந்தவளா 

என்று விரைவரய்க் கேட்டாள், '' 

கர I ம ழகிலோ ல ளுக்கணையுள்ள பெண் 

அடுலத்தலில்லை! குணத்திலோ/! ௮வள் குணம் மிஈவும் 

விஷமானது. ஈடையோ, ௮ன்னகடை ! இடை. 

யோ, இறுகிய யிடை/ நகையோ, முத்து நகை. 

மொழியோ, தததைமொழி! உடலோ, கோமளவுடல் / 

ஜடையோ, அடர்ந்து வளரக்த அழகே கூர்தல்! இச 

மோ, பவளவிசம் / கண்களோ, இருண்ட விழிகள் ! 

ஒயிலோ, மயில்போலொயில் / குரலோ, குயில்போத்
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குசல்! மூக்கோ, கச்சதமானது? காக்கா, இறிய 

நாக்கு! கன்னமோ, சோஜாமலர் போலிருக்கும் ! பல் 

லோ, சலாபமுத்தும்/ அவள் பல்லுக்கு நிகராக 

மாட்டா! தோற்றமோ, கொஞ்சல் ளிமொழி ௮ஷ் 

ஈகம் போலிருப்பாள். '” என்றிவவாறாக ணுடை 
புடனிருக்கும் வனசுகாலை யறியாக ஜெயவீரசில்கன், 

அவளைப் புகழ்ர்துரைத்தான், 

இவ்வாருகத் தன்னைத்தன் காதலன புசழ்க்நுரைத் 

ததைக் கேட்ட வனசுதா, அளவில்லாதானந்தம் 

கிகா௱்டு, தான் யாரன்பதைத் தன் காதலனுக்கு 

வெளியிடலாமாலென்று நினைத்தாள், ஐயையோ! 

என்மீதிலிவ்வளவு அன்பு வைத்திருக்குமெனனாருபிற் 

ஈரதலர், என்னை யிக்கோலத்துடனறிவாசாயின், என்ன 

சம்பவிக்கு2மா / ஈடவுளே யறிவார் / கான் இப்போது 

சொல்லக்கூடாது / இன்றைக்கு மிவ்விதமிருப்போம். 

காளைக்காலையில், சான் யாரென்பதை வெளிபிடு 2வாம்'? 

என்றிவவாருகத் Pius ahs gg a0 er), Geo: of 1 Aas 

ஈனை நோக்கி 4 நீம்கள் சொல்லிய லக்ஷணங்கள், அவ் 
வளவு இறொதவைகளாகக் காணப்படவில்லை2ய/ பெண் 

களுசுகரிய பிரதானமான லச்ஷணக்கள் வேறே யனேக 

முண்டு!!! என்றருள். 

.... *எக்கே சகொஞ்சம்சொல்லு கேட்கலாம்!" என்று 

ஜெயவீர சிங்கன் மிகவுமா வலாய்க் கேட்டான், 

“ சணவனுக்கினியவளாய் மிருது பாஷினியாய், 

மிக்கக் கமலகிக சூபவதியாய், கோய், பழிபில்லா தபேர்
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கால்வழியில் வக்தவளுமாய், மணமிக்க காணமடமச் 
சம் பயிற்பென் னுக் குணமினிப மார்ச்சகவதியாய்! மாமி 

மார்க்கினணியவளாய் ! தன் வாசல் வருகிருக்தோம்புபவ 

ராய் 7 இணையில்லா மதியுடையவளுமாய் | கன் சொல் 

வழி நிற்பவளுமாய் / ரதியைப்போல் லீலா விகோதங் 
கள் புரிபவளுமாய் ! ௮ன்னிப புருஷரைக் கண்ணெடுத் 

௮ப் பார்க்காதவளுமாய் / ௮பல் வீடு செல்லாதவளு 
மாய்! அனாவசிய வார்த்தைகளில் கலக்காதவளுமாய் 7 

வீண் வம்புக்காரிகுளுடன்னேகஷ் செய்யா தவளுமாய். 

கொண்டானே தெய்வசமளக் சொண்டொழு கபவரு 

மாய்! எப்பொழுதும் தேசசுத்தி யாத்மசகுத்தி புடைய 

“வரமாய்! வீண் வேடிச்கைகளை யெல்லாம் விரும்பாத 

வளும௰ய்./ கற்பென்னும் விலைபில்லா மாணிக்கத்தைக் 

கருத்துடன் காத்துக் கொள்பவளுமாயிருப்பவ ளெவ 

ளோ அவளே உத்தமி யெனச் கூறலாம். ?' என்றிவ்வா 

மூக வனசுகா சொன்னவைகளைக் கேட்ட ஜெபவி௦0் 

கன், சர் ீ தாஷங்கொண்டு, தம்பி நீ சொன்னது 

வாஸ்த்தவமே7 ஆயினும். என் கண்மணியானவள 7 

இவலவிதக் குணங்கள் யாவும் பூசணமாய் நிறைத்து 

வி.எங்கும் ரத்இினக்கட்டி யென்றறிவாய் '! என்றுன். 

1 நீங்கள் அவள்மீது கொண்டிருக்கும் ௮ளவில் 

லாக் காதலானது! அவளை யிவவிதம் புசலச் செய்கி 

ஐது” என்று சுந்தரஙதி சளுகா யுரைத்தாள். 

«aie sot! நீ யவ நேரில் பார்த்தால் 

தான் நம்புவாய் ! சான் என்ன சொன்னபோதிலும், ம
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ஈம்பமாட்டாய்!" என்று ஜெயவிர9ல்சன் சமாதானக 

கூறினன். 

'* நீங்கள் என்னிடதில் சொன்ன விஷயங்களை 
௮வளிடச்இில் சொல்வீர்களானால் உங்களை ஈன்ஞய் 
ஏமாறறுவாள ?' என்றாள் வனசுதா, 

' என் கண்மணி! என்னை ஏமாநற்றுவாளா ? நீ 

சொல்வது தப்பு? எனருன் ஜெயவிரடங்கன். 

* பெண்களை நம்ப முடியாது 7 ஒரு காஙாச்சாவத 
அவள் உங்க ஏமாற்றுவாள் / அத்தருணத்தில் நான, 
உஙளுர்குப் பிரத்தியக்ஷமாய்ச் சொல்லுகிறேன் ! 
சன்ன விஷயத்திலவளுங்ககா ஏமாற்றினாலென்பதைப் 
பற்றி” என வனசுதா தன் காதலனுடன் சொள்லிக் 
சொண்டிருச்கும்போது அவனுடைய முகம் வாட்ட 
மூறறு ஏதேதோ ஆழ்க்தகவலை யடைர்தவன் போல் காணப் 
பட்டான். இதக் கண்ட பெண்மணி தவித்து உலக 
ஞூக்குச் இடீரென்று துக்க முண்டானஇின் காரண 
மென்ன ?! என்றாள். 

“என காதலியின் ஞாபகம் என் மனத்தை வருத்து 
இறு, பெற்றோருடைய எண்ணமுமதனுடன் சேர்ந்து 
என் ௮ஈத்தஜை வருத்து '' என்று ஜெயவீர சங்கள் 
Haas துக்கத்துடன் சொன் னை, 

* அவர்களைப் பற்றித் துச்கப்படுவதி லென்ன 
சுகம், !
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அதுவு மன்றி துக்க மென்பது பெரும் பிசாசு, 
அதற்கு இடல்கொடுத்தால் மடம்பிடும்கு மென்பது 
போல் அக்கத்ஜக்குக் கொஞ” மிடம் தொடுத்தால், 
உவ்களையும் Aap aa என்னையும் விழுங்கி ஊரிலுளளா 
சனைவரையும் விழுங்கக் கடைசியில், ஏப்பமும் விடம் / 
ஆதலால் துக்கத்துக் டங் கொடுக்கக் உடாது. சிறிது 
சந்தோஷமாயிருங்கள் ” என்று வனசுதா மிகவுமாருக்கு 
மாயக் கூறினாள். 

” என் சண்ணாட்டி யென் பக்கத்திலிருப்பாளாயின் 

சான் எவ்வளவு சந்தோலஷத்துட னிருப்பேரென்பதைப் 
பகவானே யறிவார்.! உன்னைச் சண்டது முதலாக என் 
எண்ணமெல்லா மவளையே காடுகிறது! அவளுடைய 
சாயல் ஏறக்குறைய உன்னைப்போலே தானிருக்கும் 7 
அதுவே யெனக்குத் துக்கத்தை யளவில்லாதுண்டாக்கு 

கிறது” என்று ஜெபவி£டிம்கன் இறிது Cut Ps ne 

கொண்டே. கூறினன், 

' தாமிருவருமிங்கிருந்து தப்பிக் கொள்வோமா 

னால், உங்களுடைய காதலி.பிடஞ் சென்று இனிய 
வார்த்தை பேசி ஆனந்தித்திருக்கலாமே. இக௫்ருக்து 

துக்கப்படுவதி ஓுபயோகமிலலை 1 தலால் காட்டை 
BL BUS UT ISOS ஏதாலதுபாயஞ் செய்யவேண்டும்." 

என்று கன்னிகையானவள் கடி.திற் கூறினாள், 

் என்ன செய்வதென்று தான் யோிககறேன. 

எனக்கொன்றும் புலப்படவில்லை '' என்றான் ஜெயவீர 

இரங்கன், - 

'* தலைவிதிபோல் நடக்கும் '* என்றாள் கன்னிகை,
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* எல்லாக் தலைவிதிபோல் நடக்குமென்று நினைத 

அக் சுகமாக வோரிடதஇல படுத்திருக்தால், கவேண் 

gu காரியக்களெல்லாக் தலைவிதி செய்து முடிக்குமா?'' 

என்று ஜெபவீரசிகான் சறிததுக்கசொண்டேகேட்டான் 

at அப்படியல்ல ரீ மூயற்?ி செய்ய வேண்டும், 

சோடுகூட விதியுமுசவி புரியும் !' என்றாள் வனசுதா. 

* முயற்சிசெய்தால் விதி யென்னத்திற்கு / முயற் 

Ries தக்கவாறு செய்கைகளுமலுகூலமாகும் ! மூயற் 

சியைஈகொண்டும் புத்தி கூர்மையைக்கொண்டும் உல 

க.த்திலைவ்வளவு வினோசங்கள் ஏற்பட்டிருக்கிெது / கட 
லில் கப்பலோடுவதும், ஆயத்தில் விமானம் பறப்ப 

தும், மோட்டர்வண்டி மி விரைவாயோடுவதும். புகை 

வண்டி அ௮திவேகமாய்ச் செல்வதும், எல்லாம் “puns 

பால்தான். இதை யெல்லாமா லோிக்குமளவில் விதி 

யென்பது வேறெங்கே?யா போய்விடுகிறது! மதி 

எரே நின்று மகா தாண்ட வமாடுகிறது ! உலகத்தில் 
எவ்வளவோ அ௮இசயங்-ளிரக்கின்றன. அவைகளைப் 

பற்றி யுனக்கு wor Us கற்றுக்கெடுக்கிறேன், '' என் 

இிவவாறாக இருவரும் பேசிக்கொண்டிருக்குஞ் சமயத் 

நில், வீட்டி.னுள்ளிலிருக்தோர் சத்தங் கேட்டது. சதி 

தீத்தைக் கேட்ட இருவரும் ர்சரியப்பட்டு, விட் 
டண்டை பார்த்தார்கள், ஒன்றுக் தென்படாததால், 

விட்டுவிருக்தையில் அங்குமிங்குமாக வுலாவிக் கொண் 

டிருந்தார்கள். உலாவுஞ் சமயதஇல் ஜெய௨ீரூங்கன். 

கதவு பூட்டியிருக்கிறகசா, அல்லது இறக்திருக்கறதா ? 

என்றறிப வேண்டித் தன் கையால் கசவை யழுச்இின
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தம், உடனே கதவு இறக்பட்டது, கதவு திறக்கப் 

பட்டதும் ஜெயவிரசிங்கன் மிகவுமாசசரியப்பட்டு, வன 

சுசாவை யழைக்க அவளும் வந்து பார்த்துப் பயப் 

பட்டு, “இழ பாழடைந்த விபி, இதலுள்ளில் பேய் 

பிசாசுகளிருக்கும், கதவைச் £768 விடுங்கள் 

சான்றாள், 

இதைக் கேட்டதும் ஜெயவிரடங்கன், சிரித்த 

என்ன தம. இவ்விதம் பயப்படுகிறாய் ! உனைப் 

போலொத்த வாலிபர்களுக்குரிய தைரியம் உன்னிடத் 

இல் சாணப்படவில்லை 2ய ? நாமிரு anh ms ap a. SL. 

பிரவேசித்து, இதிிலன்ன இருஈகிறதெனபதை யறிய 

லாம் வருகிரு பா ?!' என்றான். 

அவன் வேண்டுகோளுக்காக வனசுதா தைரியம் 

கொண்டு சம்மஇக்க, இருவரும் விட்டிலுள் புகுகதார் 

கள், உள்ளே யோர் விசாலமான மண்டபமும ௮௪ 

ணள்ளில், ௮னேக காலங்களுக்கு முன் வைச்கப்பட் 

டுள்ள மேஜை நகார்க்காலிகள் யாவுமப்படியப்படி 2ய 

பிருந்கனவாயினும், எல்லாம் பூச்சி புழுக்களாலரிக்கப் 

பட்டுச் சரளிக் இருந்தன ! சலவைக் கற்களால் செய்யப் 
பட்ட ௮னேக விதமான இலைகளுமக்கே யங்கு மிக்கு 
மாகக் நடந்தன, கருங்கற்சுவரில் செய்யப்பட்டுள்ள 

விசித்திர வேலைகள் யாவையுங் கண்ணுற்றுக் களித்தாச் 

கள், இவவிதமாக விருவருமங்கு பாழடைந்து கடக் 

கும் அபூர்வமான சாமான்கள் யாவையுமூக்கத்துடன் 

கண்ணுற்றுவருஞ் சமயத்தில் சுவரினோர் பாகத்தி3லார் 

சிறிய கதவு காணப்பட்டது. கதவைக்கண்ட வனசுதா,
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ஜெயவிசசிங்கனை கோக்க, “இதோ பாருங்கள்! இங்கே 

யொரு சுதவிருக்கிறது? இ.றதயுக் இறந்து பார்க்க 

லாமா? என்று கேட்க நெயவிசசிக்கன், உன்ளுல்முடியு 

மானால் திற'' என்றான். உடனே வனசுகா தன் கை 

யாலழுச்தினலுங் சதவு சுலபமாய்த் தறபட்டது, இது 

Cart சிறிய அறையாயும் மிகவுமிருட்டாகவு மிருக 

சது! இகதக்கண்ட வனசுதா முதலில் பயப்பட்டுப் 

பீன்னொருவாறு துணிந்து, உள்ளே பிரவேசித்தாள். 

1 ஆஹா! இது என்ன ௮இசயம்! இது என்ன 

கொடுமை! இவ்விதமாசத் தெய்வமுபத்திபவத்தால், 

உயிர் பிழைப்பதெப்படி.? இது என்ன கோரம! நமது 

கசரநாயகியும் கண்ணிய ரூபலாவண்ய செனத்தரியுமா 

ய வனசுதா அறையினுள்ளே சென்றவு_னே, திடீ 

செனக் கதவு சாத்திப் பூட்டப்பட்டது 1? ஐயை3யா 

இது வன்ன கஷடகாலம்/ இவ்விதமான இடையூறு 

கள், மாறிமாறி யொரு மங்கையை வருத்திவருமாயின், 

அவள் உயிர் தரிப்பாளா, ஆத்மா நிலைக்குமா ? தேகம் 

சிக்குமா ? மெல்லினமான சேகத்துடலுமிரு தய தட 

னுங்கூடி மல்லிகைப் போன்ற மங்சையற்கரசயாகய 

௮னசதா, இவ்விதமான இன்னல்களுக்காளாகி, எவ்வி 

தம் மனம் பொறுத்திருப்பாள், அருமையான பெற்று 

Gum அகங்களித்திருந்து, ஆசையுள்ள தம்பிபுடன் 
சேசமாய் வில்யாடி, விட்டுக்கோர் விலையில்லாக gu 
ரணம் போலவும், பார்ப்பவர்கள் கண்ணுக்கு, தருதலை 

விளைதிதும் எல்லாருக்குமோர் இரத் இனக்கட்டி. போலி 

பூந்து வக்தவளைக் கள்ளர்கள் சென்று தூங்குஞ் சமயத் 

ஜில் கொள்ளைேபடித்துக் கொண்டுபோய்ப் பேய்க்குப்
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பெலி.பிடவேண்டி மிகவும் ஊச்கத்நுடனிருந்தது யால 

நீக்கு் தெரிர்கவிஷயம், ஏதோ தெ.ப்வாலுச்கிரகுத்கால, 

இர்சேதியை நீலசண்டனும் கோலசண்டலுமறிக் து 

ட்டு ண்ணென்றால் பேயுமிரங்கும் ் என்ப. போல் வ 

இடைய அழகிய ரூபலாவண்.பந்தைக்சகண்டு மனமிரங் 

கச் கொலை செய்வதற்க் கஷ்டமில்லாகவர்களாய்க், 

தீமச்குதி தாரை வார்த்து கககஞ்செ.ப்து சொகுிழ்னும் 

(டி. கள்வர் தலைவனைக் கேட்க, வன் ௮வவிஷயததில் 

விருமபாததினால் வீசோகஞ் செய்துகொண்டு வெளி 

யே சென்று, உபாயமாகப் பெண்ணை மீட்டு, உயிர் 

பிழைக்கச் செய்ததுமன்றி, அவளுடைய காதலனைடங் 

கண்டு களித்திருர்சச் செய்தார்கள், 

ஆஹா? எவ்விதம் ஐனச்இத்திருப்பாள், எவளிதப் 

சந்தோஷித்திருப்பாள், சன் காதலனைக் சாட்டி லேஈண் 

ளுசக் சண்டபோது! அவன் ௮வளையாரென்று அறியா 

மல் ௮வள்மீதுள்ள காதலைதன்மனதா.ர வெடுதீதுவைத்த 

போது, அவள் கல் களித்து, ஆனந்தித்து ! எல்லாக் 

சஷ்டங்களைபும், சகல தூச்கங்களையும் மறந்து. பரமா 

கப் பரிசோதித்துக் கொண்டிருந்தவளுக்குக் கடை? 
யாக இவ்விதமான பத்து நேரிட்டால், அவள் எவ்வி 

தம் சகிப்பாள் / செத்தாளோ.? பிழைக்காளோ. க. 
adorn Haut உண்டாயிருந்தால், அவரே அறிவார், 

அவளுடைய தற்கால ஸ்.இிதியை. 

sy மூடப்பட்டதும், ஜெயவிரசிங்கன் ௮இக 

ப.பங்கொண்டு, யார் பூட்டியதென்றறியாது தவித்து 

12 .
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அங்ருமிங்கும் பார்த்தான், வனசுதாவைக் சாணவலலை, 

7 சிததிராங்கா! கதவை ஏன் சாத்திக் கொண **தம்ட 

டாய்'' என்று சொல்லிக்கொண்ட கசவண்டையோய்த் 

தன கைகளால் பலமாய்த் தள்ளினான. உள்ளே பூட் 

டப்பட்டிருந்தத. சன்னாலியன் நமட்டும் பலமாய் தள 

ளிப் பார்த்தான். ஒன்றும் பிரபயோசனப்படவிஃலை, 

1 தம்பி இத்திராங்கா ! இத்திராங்கா 7 என்று கூப்பிட் 

டான். பதில் கிடைக்கவில்லை, எவ்வளவு உரத்துச் 

சத்தஞ் செய்தபோதிலும், மறுமொழி கிடைக்கவில்லை, 

இவவாறிருஃ்கக்கண்ட ஜெயவிரகுங்கன ஏல்கித தலித்து 

“ஐயையோ ! அருமில்லாத இந்தப் பாழடைந்த வீட் 

டில், இவ்விதமான அதிசயமுண்டாவதன் காரணம 

ன்ன ? பூதங்கள் வாசஞ் செய்யும் விடோ ? பேய்கள் 
வசித்துவரும் களரியோ ? இங்கே பேய் பிசாசுகளிருக 

கின்றன ' அதற்கு ௮ணுவளவுஞ் சந்தேகமில்லை! wip 
குள்ள வாலிபர்கனைக் கண்டால், பிசாசுகள் இஷ்டப் 

படுமென்பது வுண்மையே.2 இவனுடைய இனையற்ற 
ரூபத்தைக்கண்டு, இங்குள்ள பிசாசுகள் அவனைப் பங் 

கப்படுத்திவிட்டன போலிருக்றைது ! பிசாசுகள் பெலி 

யெடுத்துவிடுமா ? ஐயோ தெய்வமே! இதென்ன இருக் 
கூத்து 1! நீ இவ்விதம் ஏழைகளை வதைப்பது தர்மமா ? 

யார்பெற்ற பிளளாயோ? அவனுடைய பெற்றார் அவனை 

எவ்வளவு அருமையாக வளர்த்து வச்தார்களோ / 
என்ன அழகு! என்ன அறிவு? என்ன அருமை! 
என்ன விசேஷ குணம்! என்னாருயிற் காதலியின் 
சாயல் ௮வனிடத்தில அப்படியே மைக்திருந்ததே / 
அவனுடைய முகத்தைப் பார்க்கும்போதெல்லாம் என்
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மனம் ஆ ற. கலடைந்திருக்ததே 7 ஏன்மீதில் அவன் எவ் 

வளவு அன்பு பாராட்டி யிருந்தான், என்னைவிட்டுப் 
ஈரிவதி லையென்று இட்டஞ் செய்கிருக்தகானே / ஓயை 

போ 2 இவ்வளவு அருமையான சினேகிதனைப் பறி 

கொடுத்து கான் எவ்வளவு பாவியா யிருப்பேன். 

இசென்ன அனியாயம்.! பிசாசுகள் இவ்விதமான 

கஜங்கள் செய்யுமா? :* பெயுமில்லைப் பிசாசு 

மில்லை வாதழுமில்லைப் பூதமுமில்லை, எல்லாம் மகத 

தின் ஜேோம்றம், அஞ்சினவன் கண்ணுக்கு ஆகாசமெல் 

லாம் பிசாச, பயந்தவன் கண்ணுக்குப் பார்திசவிடமெ 

ல்லாம பேய். பேய் பிசாசுகளுக்குச் சொருபமில்லை, 

மு.ஞ்சன௨ன் மனதிலெவ்விதம் நினைக்கிரானோ, ௮.து 

போலவே அ௮வனெதிரில் தோத்றப்படும் '' என்று இலர் 
விண் வாசம் புரிகிறார்களே, இப்போது நான் கேரில் 

சுண்ட காட்சிக்கு யரா உத்தாம் சொல்வார். இதை 

யொக்க முமெரிக்காவில் பிவெஸர்-வெஸ்ட், நிபுணர் 
பேய் பிசாசுகளுண்டு அவைகளை ஈம் கண்ணால் காணக் 

கூடும், என்று சொல்வதுமன்றி, ௮னேசம் பிசாசு 

சளையும் ௮னேகம் இறந்துபோன மனிதர்களையும் படம் 

பிடித்து வைத்துப் பக்சூவமாய்ச் காட்டுகறார், இது 

மட்டுமா ? ஒரு இனம், அவருக் தன்னுடைய சிநேகிதர் 
களும் ஒரு வட்ட மேஜையைச் சுந்றி யுட்காரர்து 

பே௫சக்கொண்டிருக்கும்போது, சிறந்த பரிமளத்தோடு 

கூடிய அனேகவிதமான புஷ்பங்கள் மேறஜைமேலே 
கொண்டுவந்து போடப்பட்டதைக் கண்டு எல்லாரு 

மாச்சரியப்பட்டு, எங்கிருந்து வந்ததென்றறியாமல், 
ஏக்கங்கொண்டு பூவைச் தொயவெதற்குப் பபாது, அதை
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ஆச்சரியத்துடன் கோக்கிக் கொண்டிருக்கும் போதே 

மறுபடியும் பூக்கள் மாயமாய்ப் போய்விட்டது. இதைச் 

கண்டு எல்லாரும் ஆச்சரியப்பட்டுப் பிசாசு உண்டெ 

ன்று DD Got ST, Gur? at நர்லும் இப்போது 

நம்பினேன்,” என்றிவ்வாறு நினைத்துக் கொண்டு, 

அங்கு தங்க இஷ்டமில்லாதவனாய், மனம் போனவாறு 

காட்டு மார்க்கமாய் நடக்கலானான். 

 



பனனிரண்டாம் அத்யாயம். 

வமமிவளளைகைவகவாகடி, 

sop Go . ப * ‘ * oe னகர சென்று மணிக்சம்பி தகோட்டதீன ஹ் 

npg சொண்டது, குடிசைகளிலுங் குகைகளிலும் 

ஒருவ ரமிலலா.து காலியாயிருப்பதைச் கண்டு மிகவு 
தைரியத்துடன், இருட்டுச் சொத்துகளையும் பணங்களையு 

மெடித்துர். கொண்டார்கள் திருடர்களொருவரையுக் 

Tenn AP ga sew, eG A a Rue Bes LS 

சொண்டு வருஞ் சமயத்தில், சற்றுச் தூரத்திலொரு 

திவட்டி வெளிச்சம் தென்பட்டது, வெளிர் சததைச கண 

தும் தன நேராகச் சந்தடி செய்யாமல் ஈடரதார்கள். 

Biss சமயந்தான், சாமியாடினவன் திருடர்கள் 

tranny வெருட்டிவிட்டுத் Reed ami guar im 

தான். இவனுடைய ௮கேரா ரூபத்தையம், அங்கே 

FiBS Ot 5b பூக்கள், பழங்கள், ஈளளுச்குடங்கள், 

யாவையும் பார்த்து அதிசயங் கொண்டார்கள். இப்பாய் 

சச் கண்டதும், சாமியாடின்வன் ததகளித்துக் தடு 

மாறி அுஷ்டதம்கும் பார்த்துப் பிரமித்து விழிக்கிறான். 

“ஜயையோ நான் செய்தது மோசமாய்ப் போய் விட் 

டதே, கான் முவர்களை வீணே வெருட்டியதால், என்னு 

யிருக்குக் சேதம் வந்து விட்டதே அவர்களிருக்தால், 

தாகாளிறந்தாலும் என்னைக் காப்பாற்றிக் சொள்வா 
சளே /?? என்று திருட்டுச் மி மனதில் நினைத்து, மரு 

ண்டு விழித் தகொண்டு எழுந்தோடினான். ஒடினதும் 

எதிரே வந்த. சிப்பாய்கள் கையிலகப்பட்டுகத சொண்டான்
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ஒருவனாவது அகப்பட்டானே என்று இப்பாய்கா் 

ஆனந்தங்கொண்டு. ௮வனை மிசவும் பந்தோபஸ்த் துடன், 

தங்களுடைய எஜமாஸாரிய ஈப்ரினிடக்டுல் கொண்டு 
. ae லட ‘ ச 

வரது சொத்தாக, 

re . பர . ர ச் ச ‘ . . ட 9 

BD. oy mat Sar oy கபப்ட்டான எனநற ப்தி 

பாரின் மிரவும் ச்தோஷங்கொண்டு, * இவனிடத்தில் 
* 

எல்லா உண்மைகளுங்கேட்டறியலாம் ?? என்று நினைத்து 
அவனைத் தன் எதிரில் கொண்டுவந்து நி அததும்படி ஈட் 

a my fF ௩ * ௪ ச் ® ர் « ~~, 

டளை பிட்டார். yg Cu Fours acter a7 3 

ரில் கொண்டுவந்து நிறுத்தினாகள்.  இருடனைக் கண்ட 

im ot pins Beds gy வந்துவிட்டது கோபம், 

கண்கள் வந்தது, விழிகள் பார்தது, Lone 09.55, 
. ச் சன்! ச உட அ . 

சை ஈடுத்கது, நாகம்போல சிறி நன்றாய்ப் பார்த்தா? 

இருடனை ! பல்லைக் ஈடிக்தார். மூசக்தைச அளித்தார், 

துடி்குடனவக்து கள்ளனை Cat ERS சடுகடுகறுச் ரல் 

Bap i 1 அடே ரீ BM MT Son (4 ளானே ! காப்பிலித் 

கலையா ! காட்டுமிராண்டிப்பய 2ல : நீ உள்ளது “படி 

ஒன்றும் ஒளிக்காமல் சொல்லாவிட்டால் உன்னை 2.லையு 

ளிட்டுக் காச்சி வீடுவேன் ! பொய்யென்பது நீ பேசுவா 

யானால், உன்னைக்கத்தியால் வெட்டிச் சித ிரவதை செய் 

இடுவேன் ? துவக்கால் உன்னை இலக்காய்ச் சுடுவேன் ! 

(ரங்கியால் உன்னைக் கோரங்கு வெடி. வைப்பேன் ! 
Me ழ் ர் ச் னன ௪ . ச « - டு ஆவே, அடே : கருங்குரங்குபோலுள்ள பெருக் Gre 

ருக் கள்ளா /! கரடிபோலொத்த பிடரித்தலையா ! இரத்தக் 
கண் படைத்த இரணியப் பயலே! காப்பிலிபோன்ற
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வெ Ado Fat LB | WG au! தீ எனக்கு 7 பயந்து நடுகடுநு ச 

சான 0. RL GIGI TE On elt FL ்மெல்லாம், இணுல 

MAD LO MIT ga க HB OY மொளிக்காது, வெட்ட 

வெளிச்சம், பட்டப்பகல் போல், என்னிடம் சொல்ல 

Gar arin, இல்லரவிட்டால், உன்னை அ ட்டாகு இ Le 

டம் அ௮றுபத்தெட்டாட்டமு மாட்டி [7 பிகிழ்கா ந அரத 

பதி தட்டும் படுத்தி aad ou ran! Bp கவே, சற்றுப் பலே. 

இருட்டு ஜெகஜில al! OF உள்ளதை யெல்லாம் ஒன று 

Loran jut gil அப்படி.பப்படியே, செப்ப வேண்டும, * 

என்று ஈப்ரின், காரத்தைக் காட்டிக் கொரத்தைகட்டிற் 

திரதையோடு பேசு முடித்தார். 

Sau aga கப்ரின் வெ நட்டி புரநட்டினதைச் செட் 

டட. தும கள்ளச்சாமிக்கு, ஒருபா இ af cus oar சரிபாஜியாய்ப் 

போய்விட்டது! என்ன &ய்வான்  தததனிக்கின் த 

மாறுகிறான், சிற்கச் சர்இியற்றுச் சோர்கிரான், கள்ணிணா 

QT LT 294 சக்தி யெல்லாங் காற்ழமுய்ப் பறற, துவிட்ட ழு, 

கூர் ல்மணி கேரத்தின மு முன் Ass ந இருட் நமா வெ, நட்டி 

யோட்டின சாமியானவன், இப்போது தப்பின குயில் 

கப்பட்டும்கொண்டு படும் அவஸ்த்தையைக் ரண்ணும் 

ரூல், எவருக்கும் மனமிரங்கா தராது ! திருடா களை யெல் 

லாம் வெருட்டி யோட்டினதும், சாமியைப் பிடிதீதுக் 

கொண்டது அஷ்டமத்துச்சனியன். என்ன செய்வான்! 

ஏங்கித் தவிக்கிறான். 

மறுபடியும் கப்ரின் இருட்டுச் சாமிச்கெதிே வந்து 

oe அடே 7 திருட்டுக்கொட்டே 7 நான் கேட்குங் கேள்வி 

EO FG பதில் சொல்லுவாயர ? என்று இரைந்து 

கொண்டே கேட்டார்.
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இப்போது திருட்டுச்சாமி ஒருவாறு. தைரியநு. 
கொண்டு பதில்சொல்ல ஆரம்பித்து “* சுவாமீக்கு என்னா 
தணுமிண்ணாலும், ஆப்புடி அப்புடியே சொல்றென், 7? 
என்று சொல்லி ஒரு கும்புடு போட்டான், 

என் கேள்விகளு கெல்லாம் உண்மையாகப் பதில் 
கூறவேண்டும் பொப் சொல்லுவ; யானால் உன் உயிர 
தப்பாது? என்று, மறுபடியுங் கப்ரின் ஒரு அதட்டதட் 
டிஞார், 

“ ஆண்டவருக்கு, இணுமுண்ணதெல்லாம் ஒளிக்க 
மெல் சொல்தேன் / கேக்குற துக்கெல்லாம் வாக்குவ தில் 
சொல்றேன் 1! என்னே கொல்லாமே ரசிக்கணும்? 
சுவாமீயுங்க / என்றே ஓயிர் கடைச்சாபொதும் எனக்கு] 
என்று திருட்டுச்சரமி மிகவும் பணிவாகக் கப்ரிளை கோக் 
க4் கெஞ்சிக் கேட்டான். !? 

“டே? Dosey திருடர்கள் யாவரும், 
எம் போயிருக்கிறார்களென்பது 8 அறிவாயா ??? 
என்று கப்ரினவர்கள் கர்வித்துக் கேட்டார். on 

₹*நல்லெணும் அறிவேன் சாமீ!" என்றான் திருடன் 

£* திருடர்களெல்லாம் எங்கே யிருக்கிறார்கள் ? 
என்று கப்ரின் கரேமாப்் கேட்டார், 

2 இந்தக் காட்டில், அந்தப்புறத்தில் இருக்குருங் கோ?! என்று Goon Fel உள்ளதைக் கூறினான், 

யாதுப் கா ரணம்பற்றி HES சென்றார்கள்! 
என்று சேட்டார் கப்ரின்,
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இப்போது கள்ளச்சாமி முன்னிலும் சற்றுத் தைரி 

யங்? கரண்டு, கப்ரினையும் மற்றுமுள்ளவர்களையும் நோக்கி 

' சவாமீயுஙஈ.! சான் சொல்லுறதை கொஞ்சம் கவுனமா 

கேயுக்க--கரன், தருடனுங்களுக்கெல்லாம் குருக்கேள். 

என்னை எல்லாரும் சொலதெப்வம் எண்ணுசொல்லி கும் 

புருவாங்கோ / கான் சுவாமீயைப்போலே, ௮. ஓடி, 
௮ட்காசம் செய்வேன், ௮வுங்களெல்லாம் என்னைப்பா 

த்து பயெந்து வேண்டிக்குவாங்கோ ? அப்போ எனு/கு 

இட்டமுள்ளதெல்லங் கேப்பேன், என்னா கேக்கிறனே, 

கொணந்து தர்வாங்கோ 1! தமாசாக இருக்கோலிரும்பி 

ன! வேடியா இருக்கோ இட்டப்பட்டா ? விரபெலித 
Oram நரபெலிதரெணும் ! எண்ணுகேப்பேன், அப்பு 

டியேஇண்ணு நரபெலிதா நமெண்ணுசொல்லி , ஏய்ச்சு 

பூட்டாங்கோ / என்னை ! யகுள்ள பொண்ணு ! கன் 

னிகேப் பொண்ணு ! இப்புட்டிருக்குது! சுவாமிர்கு 

பெலி தாஜோம் இண்ணாங்கேர ! -- என்றிவ்வாமுசத் 

இரநட்டுச்சாமி சொன்னதைச் சொல்லி முடிப்பதற்கு 
சனகசேகரம் எதிரேவந்து © அடே பாவிப்பயல்களே £ 

என் குழந்தையைக் கொன்றுவிட்டீர்களா? 1? என்று திரு 

ட்டுச்சாமியை நோக்கி, உரத்த சத்தத்துடலும் பெருத்த 

துக்கத்துடலும் கேட்டார். 

பெண்ணைக் கொன்று, பெரும்வேடிக்கை செய்தீர்க 

ளாடா, பாவிப்பயல்களே '? என்று கப்ரின் ககெடுத்தும் 
கூறித் துப்பாக்கியை யெடுத்துத் துடுக்குடன் நீட்டினார், 

 பெண்ணைக்கொன்று விட்டீர்களா 3 என்று ச் 

சரியமிகுதியால் ௮வசரமாய்ச் கேட்டான் சுந்தரராஜன்,
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1 சொல்லடா சொல்லு / கேகிரஞ்சொல்லு உள்ள 

தைச் சொல்லாவிட்டால், ஒரு கொடிபில் சுட்டுத்தொலை 
SRC new uct” என்று மறுபடியுங் கப்ரின் மகா கோரத். 

துடன் மருட்டியதைக் கண்ட, கள்ளச்சரமி, பயந்து ௩3, 

ங்க வாய்குளறி, எல்லாரையும் பார்த்து ** பொண்ணே 
பெலி தாமீருமெண்ணாங்கோ ! அப்புறம், பொண்ணே 
கண்ணிலேகூடச் கானோம்! எங்கேயோ ஐடிப்பூட்டுது . 

எண்ணாங்கோ வூடெல்லாம் தேடினாங்கோ / காடெல் 
லாம் ஐடினாங்கோ ! ஆப்புடயில்லை ஆண்டவனே என்று 

படபடத்து. கொண்டே சொல்லி முடித்து மருண்௮ 

விளித்தான். 

இங்கே ஈடந்தவைகள் யாவையும், மிகவும் ஊக் 

கத்துடனும், ௮௫௧ கோக்கத்து_லுப் கவனிக்திருந்த 

சுகந்தசலன், இப்போது தஇிருட்டுச்சாமியின் முன் 
வந்து, அவனை சன்றப் உற்றுகோக்க ('இரடர்களெல் 

லாம் பெண்ணைத் சேடப்போயிருளொர்களா 217 என்று 

கேட்டுச் சிறிது நிதானித்து கின்றார். 

பெண்ணு Quasi pn amy என்ன ஏச்சுப் 

பூட்டாங்கோ 1 நான் கோவங்தகொண்டு, son ளைக் 

குடிச்சு, அளளிக்குதிச்ஈ, Fro. Pomig கொஸ்டம் 

செஞ்சு, வாளை எடுத்நு, வெட்2றன், Gs opa, 

எண்ணு சொல்லிக்சொண்ணு வேடிக்2சயாக வெளிய 
வர்தேன், என்னேசண்டதும், எல்லாரு:ம பபந்து ஓடிப் 
பூட்டாக்கோ! காலு திரும்ப வத்து என்? எடத்திலே 

ஓக்காந்திருக்கும்போ, நீங்கவந்து புரச்சுச்சண்ணீங்க, !! 

என்று இருட்டுச்சாமி உள்ளது யாவற்றைபும், ஒழுங் 
காய்க்கூறி முடிதான்
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இவ்வாறாகத் இருட்டுச்சாமி யானவன் கூறிய 
தைக்சேட்டு, எல்லாரும் ஆச்சரியப் பட்டார்கள், 

சள்ளர் சையிஎின்.றும் மசள் தப்பிக் சொண்டாள 

என்று கினைச்துக் சனக சகரம் மிசவும் Yor rae 

சொண்டார் 

“ இனிமேல் என்ன செய்வது!” வன்று கப்ரின, 

எல்ல றையும் கோக்கி உல்லாசமாய்க் கேட்டாரா. 

“ இ௱டர்களின் கூடிசைகளுக்குத் தீழூட்டவேண் 

டியதுதான்! அகப்படுச் திருடர்களை யெல்லாஞ்சுட்டுத 

தொலைக்க வெண்டியதுதான. இனி2மல், இத இருடா 

களால் ஊர் ஜனக்களுக்கு ஒ௬ விதமான இடையூறும் 

கேரிடா திருக்கும்படி, செய்யவேண்டும். '' என்று 

சுந்தரராஜன் சு.றுசுறுப்பாய்க் கூறினான். 

“a Pl aff} wg Gu ஆகட்டும் '” என்றூர் கப்ரின், 

சாமியாடினவன் வெருட்டிய வெருட்டுக்குட் 

பயர்கோடின திருடர்கள், இருட்டிலே பொகவழி தெரி 

யாமல், மரத்துடன் மோதுண்டவனும், பள்ளத்தாக்கில் 

விழுந்தவலும் £  ரூதள்ளுப்புகாரில் சாடினவலுமாய், 

அவ௭த்தைப் பட்டார்கள், முடிவில் சுவாமி யாடின 
வன் திரும்பிவந்து உட்கார்க்ததைக் கண்டதும் சத்.றுத் 

தைரியக்கொண்டு, எல்லாரும் ஓரிடத்தில்வந்து சேர்க் து. 
சாமியிடம்தில் போவ தெப்படியென்று யோசித்துக் 

Gi aa ண்டிருக்கிறார்க ள், 

இப்போது முடுக்கன் எழுந்து மட்டியை நோக்க 

் சாமியின் ேசாவர் சணியட்டும், தட் ம் நிண்
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உட்டுன.! தட்டம் 6 abasi Og ! கொஞ்சம் பெறத் 

gra, EV BESO STF மாயிருக்கும், அப் 2போசம்பபெல் 

a7 Lo is சலாம்”? என் ரன், ‘ 

' சுவாமிக்கு கோவம் சணிஞ்சுட்டிதெடா.! 8 

மொதலி?ல சாமியண்டையபோய் சமாதானம் பண 

ணெடா ! நம்பளெல்லம் பின்னாலே வர்றோம். * என்று 

முடூக்கனை நோக்கி மட்டி. சொண்ணான். 

“அமாண்டா, நீ முன்னேபூடா, சாமியண்டை 
போய் சாட்டாங்கம் பண்ணெடா?'' என்று களவர்த் 
திலைவனுங் கவனமாய்க் கூறி முடுக்கனைப்பார்ததான், 

இவலவாருகக் களவர்த்தலைவலும் மட்டியும், மாறி 

மாறிச் சொன்னதைக் கேட்டவுடன், முடுக்கன், சாமி 

பிருக்கு மிடத்தைதோக்கி விரைவாய் நடந்து வந்து, 

சாமி அங்தில்லா இருப்பதைக்கண்டு, சுற்றுப் பக்கங் 

களில் பார்த்து அங்கில்லாத தைக்கண்டு குடிசையை 

நொக்கி, ஈகடக்கலானான், இவன் வருவதைக்கண்ட இப் 

பாய்கள் சந்தடிசெய்யாமல் வன் பின்னே சென்று: 

பிடித்தூக் கொண்டார்கள், 

அகப்பட்டுத் கொண்டதும் முடுக்கன் படும்பாடு 

இவவளவவவளவல்ல: வலை.பில்பட்டமானைப்போல் மரு 

ண்டு இகைத்துத் திமிறுறொன். தப்பிச்கொள்வதற்கு, 

எவவளவோ எத்தனங்கள் ஏராளமாய்ச் செய்கிறான், 
ஒன்றும்பபன் படவில்லை, மாறிமாறி இடியும் குத்தும் 
தர்றுமாருகக் கொடுத்துக் சைகால்களைப் பெலமாய்க் 

கட்டி, கப்ரின் எதிரில்கொண்டுவந்து சேர்த்தார்கள்,
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கப்ரின் எதிரில்கொண்டு வரப்பட்ட முடுக்கன்; 

பூன்பே கைதியாக்கப்பட்டுள்ள சாமியின் கிலமையைக் 
கண்டு மனம்ஈடுக்கி :' ஐயையோ .! சம்பகொலத்துக்கு 

நாசகாலம் வந்துவுட்டதே, நான் அண்ணுசொன் 

னேன் அவங்களண்டை வேண்டாம், வேண்டாம் 

மிண்ணு, கேக்காது பூட்டாங்கோ ! சவுனிக்காறு வுட் 

டாங்கோ ! என்று வாய்விட்டலறி சாமி யிடக 

கூறினான், 

டே? சத்தம். மூச்சு. பேச்சு! கம்மெண் 

oa!” oer py கப்ரின் கடரமாய்க் கூறிக்கொடூரமாய்க் 

கண்ணைவிழித்தார், 

டே 7 உன் கூட்டத்தா ரெல்லாமெக்கே ? 

என்று சுகந்தலன் விரைவாய்க் சேட்டார். 

* அவங்க ளெல்லாம் இந்தக்காடில் ஒருபுறமாப் 

இருக்கிறராங்கோ '! என்றான் மு$க்கன், 

4 உன்னுடைய பெயரென்ன ”' என்றார் கப்ரின், 

(-என்கோபேரு முடக்கேன்'! என்றான் முடுக்கன், 

இதைக்கேட்ட யாவருஞ் சரித்து முடுக்களை 

கோக்க இண்னு பலவிதமான கேள்விகளைக் கேட்டுக் 
கொண்டிருக்கார்கள, 

இங்கே யிவ்வாருக, சாமியிடஞ்சென்று சமாக, 

செய்வசாகச் சொல்லிப்போன, முடுக்சன் திரும்பி
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வராததால், கள்வர் தமேவன், பயங்கொண்டு, மட்டியை 

கோக்கு, ௩ அடே 7 மட்டி ! முடுக்களை இன் லுக் 

காணோம், மீ விரைவாகப்போய் சங்கதஇியைத் தெரிஞ்சு 
aur”! என்றான, 

கள்ளாகலைவன் சொலலியதைக் கேட்ட, மட்டி 
எழுந்து விரைவாய் நடந்து வந்து, சாமிருக்கு மிடத் 

தைச்சுற்றிச் சற்றிப் பார்த்து அங்கே ஒருவரு மில்லா 

இருக்கக் கண்டு, அங்குமில்கும் பார்த்துக் கொண்டு 

கின்றான், பட்டென்று ஒரு டி அவன் தலைமேல் விழு 

ந்தது. சித்தவ்கலக்டுப், பித்தும் பிடித்தவனாய், உள்ள 

பயத்துடன், கொள்ளைப் பயம் சேர்ந்து, அவளைத் 

தொல்லைப்படித் த, என்ன செய்வதென்று தெரியாது, 
திமொறி நிற்கும்போது, பக்கத்தில் கின்ற சிப்பாய்கள், 
௮ வனைப்பக்குவமாய்ப் பிடித் துக்கொண்டுவந்து, கப்ரின் 

எதிரில் விட்டார்கள், 

கண்டதும், கமான கப்ரின் கிடீரென் றெழுந்து 

மட்டியெதி ரில்வந்து, அடே! உன்னுடைய கூட் 

டாளிசெளல்லாம் எக்சேயிருக்கிறார்கள் ? நீ எதற்க்கா 
கத்தனியேவக்தாய் ? உள்ளதைக்கள்ள மில்லாதுசொல் 

லிவிடு, இல்லாவிட்டால், உன்னைத் துப்பாக்கி.பால் தப் 
ச் பாமல் வெடி வைத்துக்கொண்று வீடு? வன்.”' என்று 

Prone கூறிக்கோசமாய் முடித்தார், 

இதைக்கேட்ட மட்டி ஈடநடுக்கி, எல்லாரையும் 
சோச்ெ சுவாமீயுங்களே! தேவுக்களே ! கான் செல் 
pos ஈம்புக்கோ ? சம்பமனுசாளுங் களைல்லாம்,
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தோ முந்தப்பாக்டுலே குக்திககிண்ணிருக் கிறு 
~ ர் ட s . (3 - . உட டி டம 

ஐச. என்று மட்டிம்சனரை வாய்க்கு றி முடிச்சான, 

்“ எங்கரடன வாறு, அவர்களிருக்கு Hi gon ss 

aa ட்டூகிருயா 6 ரூர் AL om. 

be , 5 தட்ட வ் if : cp uy OY 
Df LILI. wo Ls BTL bw Pew, Fr ol Uy BIS Gib 

er pully wpsrpeuta Gere ene. 

* உனபெயரென்னெடா '' என்றான் சுந்தரரா௩ன் 

மட்டி ஈ,/ சுவாம்!!' என்ரான் மட் G hy. னருூன மட்டி, 

“ நலலயெயர், நீ மிசவும் புத்திசாலி யாச பன் 

சாணப்பூகருய், முதிருக்சட்டும், இருடர்களருககு 

மிடத்திற்கு எக்கக்மியல்லரம், அழைத்துக் மொண்டு 

Curse mur?” ser p கன3சேகரம், கிங்கேோபத்துடன் 

கேட்டசா., 

' இப்படியே செய்றேன் ” என்றான் மட்டி. 

இதைக்கேட்ட சப்ரின் கடிதிலெழுக்து, எல்லாரை 

யம் நோக்கி, ** திருடர்களைப் போய்வளைத்துக்கொளள 

லாம்! காலதாமதம் வேண்டாம், தயாராகுங்க?! 
என்றா. 

முதலில் சிப்பாய்களை அனுப்பலாம், ஆனவைக் 

கும், உயருடன் பிடிக்கலாம், பின்னால் துப்பாக்கியை 

புபயோஇக்கலாம.! என்றார் சுகந்தசீலன், 

₹: இப்பாய்களைக் சண்டவுடன், ஒட்டம் பிடிப்பா£ 

கள் திருடர்களெல்லாம், அப்பால் ஒருவனையும் பிடிக்க
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: மூடி யாது! சுற்றிவளைச்துக்கொண்டு, குண்டுப்பியோ 
? என்றார் ae fear ம் a BLT aT. கம் செய்ய வேண்டியதுதான். 

[7 உ. ரி வ் உ a க. ஆ! * * $9 ௬ 

பழுடைய குப்பமமபால செய்யும OT OM 

ருன சுந்தரராஜன், 

*£ அப்படியே 7 தகட்டும் ! எல்லாருர் த.பாசாகுக் 
கள . சோல்யர்கள், சிப்பாய்கள் / சாய் ஈடவுங்கள் 

முடுக்கன் முன்னே௩ட? மட்டிபின்னே ஈட, சுவாமி 

நடுவே போ / வழியைக்காட்டுங்கள், துப்பாக்கியை 

நீட்டலாம் !'? என்று கப்ரின் கூறி, எல்லார் மனத்தை 

யுமெழுப்பிவிட, கள்ளரைத்தேடி எல்லாரும் மெள்ள 

நடந்தார்கள், 

சாமியிடத்தில் சென்று சமா சானஞ்செய் வருவ 

தாகச் சொல்லிப்போன, முடுக்கலும், மட்டியும், இரு 

ம்பி வராததைக்கண்ட, சளளாத்தலைவலுக்குப் பயம் 

அதஇகரித்து வன் மனத்தை வருத்திற்று, என்ன 
செய்வதென் றறியாது எக்கத்த விக்கிறான். அப்படி. 

யிப்படித்திரும்பி, காலுபக்சமும் ஈன்றாப்ப்பார்த்து ! 

இடைச்சது கொடாதவனை கோச்சி அடே கிடைச் 

சதுகொடாதவா! ௮வக்காண்டு பேரும், சாமியண்டை 

போயி, இன்னும் வாலெயே! சுவாமி அவங்களே! 

சம்மாரம் பண்ணிட்டுதோ.! என்னமோ 

சர்செகமாயிருக்குத. கம்பள் இப்போ என்னாசெய்ப 
போகலாம், ? எண்டு சொல்லுங்கடா, 

எனக்குச் 

லாம், எங்கே 

பாக்கலாம்!” என்று ௮9௫௪ ஆலோசனை புடன்கெட்டி 

அனைவரையும் சோக்கினான்,
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** ஈம்பளெல்லாரும் ஒண்ணாய்க்கூடி, சுவாமியண் 

டை பூகலாம், அப்புறம், சுவாமி என்னாசொல்லு 

தஇண்ணுபாக்கலாம்.?" என்றுன் இடைச்சது கொடா 

கவன், 
ப 

** இப்புடி வேண்டாமெடா! அது நன்னுபிருக் 

சாது! ஈம்பளெல்லாரும். சம்பளே ஷடுங்கயுக்குப்போயி 

நல்லெனும் ஒறங்கலாம், காத்தாலைக்கு கோயிகூவுது / 

பாருங்கோ ! ப்போ எயிர்து சாமியண்டை பூசலாம் / 

அதுதான் நெல்லெகெண்ணு நான்ெனைக்கிறென். நீக்க 

என்னெசொல்றீங்க *'? என்று பிடிச்சறு விடாசவன், 

எல்லாரையும் நேரக்கிக்கேட்டு, என்னபதில் டைக்கு 

மென்று எதிர்பார் தீதிருந்தான், 

அப்புடித்தான் செய்யெலாம் ! வாங்கெடா பூச 

லாம்! தூக்கெம்வந்து, தொர்தெறேசெய்யிறு / 61 GHD 

yoda! வாங்கெடா 7 

க௱வாத் தலைவன், யாவரையும் மழைக்கான, 

எனறு அவசரங்காட்டி, 

இதைக்கேட்ட யாவரும் முந்து, குடிசைகளை 

கோக்கிவரிசையாய் நடக்தார்கள், 

திரள்திரளாகத் திருடர்கள் வருவது, தேடிச்செல் 

லுஞ் சிப்பாய்கள் கண்களில் இடவரமாப்ததென் பட் 

டது. திருடர்கள் வருவதைக்சண்ட கப்பரின், துப்பாக் 

கப்பிரயோசகஞ் செய்யும்படி. சைகைசெய்தார். 

பட், பட், டீம், டப், டி.ப், என்று துப்பாக்கிக்சத் 

தீம் ஏகமாய்ப்பாவியது ? * கேற்லையிட்'? என்னும் 
19
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சூரியகாந்தி விளக்கை, கப்ரின் எடிநில்போட்டா. 

குண்டுப் பிரயோகத்துடன். சண்ணை மயக்குங் காந்தி 

யுளள வெளிசத் தையுங்கண்ட இருடர்கள். எங்கி 

கின்று, சயங்கி விழுகிறார்கள். பட்டாளத்தைப்பார்த்த 

qr, ue Te வயிற்றில் நெருப்பாய் ஜூண்டது 

எக்குபோவது 7 என்னசெய்வது. எங்கே ஓடல. ம! 

எங்கே ஒளிக்கலாம் 7 என்று ஒன்றுக் தோன்றாது 

இஷலைத்து விழித்தார்கள். பிளயகாலம் வந்துவிட்டது? 

உலகம் அளிகிறது ! என்மிற நினைத்தார்கள் இசைத்து 

விழித்தார்கள், மயக்கி விழுச்மார்கள், 

ச அதோ, aba mon பிடி ! இதோ FIDE HOH 

அடி. / குடி சைக்குப்பின்னால் லளிக்கிறான்.! மலைப்ன் பக் 

சத்தில் பறுக்குகிறான் 2 அதோமாத்தின்மேல், மா இச் 

குசங்கைப்போல், தொத்துகிறான்.! கோகச்சு$. இலக் 

சாய் வெடியை | என் றிவ்வாருஃர் சப்பாய்களிடையில் 

கோஷ்டரமுண்டானதும, இருடர்களுக்குப்பதின் மட 

ங்கு பயமதிசரித்து ? ஐயையோ. அப்பப்பா. ௮ம் 

மாம! என்று கூக்குரலிட்டுக்கொண்டு ஓட்டம் பிடிக் 

கிமுர் சிலா / குண்டுபட்டுக் குற்றயிராப்டெச் கடம் 

இரு பலா, இறந்தபினம்களை எண்ணமுடியா து. 

இவ்விசமாக இறக்து கிடக்கும் பிணக்களையுக் 

குற்றுயிராய்க ட டக்கும் கள்ளர்சளையும், கப்ரின் சன்று 

சணக்கெடுத்து வருஞ்சமயச்தில்,  கள்வர்த்தலைவன் 
குற்றுயிராய் கடப்பதைச்கண்டார. இவன் ுணிந 

இருக்த மணிமாலைகளையும் இறகுக் ரடத்தையும் புலித் 

தோலையும். செம்பீரமான பெரிய உருவத்தையுக்கண்ட
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Am - ன ரதத கை. cp ate கப்ரின் இவன் தான கள்ளர்களுக்குத்தலைவனாக இருக் 

கலாமென்று னைத்து, அவனருகில் சென்முர, 

ஈப்ரினைக் கண்டதும், கள்ளாத்தலைவன், தன 

பராண அுவஸ்த்தையை அடக்கிக்கொணடு, சைகூப 

ப்க்கண்ணாீர் சொரிக்தா ன, 

அடே! நீ செய்துவந்த ௮இக்காமமான பாவ 

களுக்கு, கடவுளால் ்காடுக்கப்பட்ட தண்டனை 

Baa! soaps sis fer, 

் என்னுடைய ஜீவன் போூறது? இப்போது 

நான், பகவான் என்சண்ணில், தென்ப$ூகிரூர் 7 ௧௨ 

வுள என்முன்னில் நிற்கிறார். ஈஸ்வரன் வருவன் உண் 

டென்ற எண்ணம், இப்2பாதான் என்மனதிலுஈித 

தீது. என் ஜீவி.பகாலத்தில் நான்செய்த பாதகங் 7 ரக் 

துங் சொடுமைகளுக்கும் கணக்கில்லை, தெய்வமுண்டெ. 

ன்ற எண்ணம் எனக்குத் இனையளவு உண்டாயிர்கு 

மாயின், கான் இவ்வளவு பாவியாக, இறக்கமாட் 

டேன். இணிமேல், என்னபலன் ) கடவுள என்பாவத் 

தையெல்லாம் மன்னித்து தட்கொள்ளுவாராக .' மறு 

ஜென்மம், உண்டாயிருக்குமானாம், நான் இக்கஜென்மத 

Bo Orns Sage யாவற்றிற்கும். மறுஜென்மத்5ல் 
மண்ணிப்புக்கேட்டு, என் துடைய ஆக்மாவுக்கு முர்இ 

மோக்ஷத்தைச் சம்பாதித்துக் கொள்ள வேண்டும், ?! 

என்றிவ்வாறாகத் திருத்தமான வார்த்தையில், வருத்த 

மாகச்சொல்லிக் கொண்டிருந்த கள்வாத்தலைவனுக்கு 

தன்னையறியாமல் ஒருவிசமானமுமயக் கண்டான,
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கண்கள விழிபிரண்டன, கைகால்கள் ரீண்டது. சாவு 

விழுந்தது, காடிதரித்தது, சுவாசம் நீன்றது. தேகம் 

ஒருங்கிறறு, உயிர்துறந்து விட்டான். 

கள்வச்ச்கலைவன் சொன்ன வார்த்தைகளானது 

கடுங்குணமுடைய கப்ரின் மனதைக்கடியச்செய்தது. 

உடனே இரும்பிவந்து சன் துணை வரிடத்தில் கூறினர் 

எல்லாருக் கேட்டுவிசனப் பட்டார்கள், 

இப்பொழுது ஈுகந்தலைன், கப்ரினை நோக்கி, 

“ இனி ஆகவேண்டிய விஷயமென்ன ? ஈடக்கவேண்டிய 

காரியமென்ன ;"' எனறார், 

*பட்டாளத்தைத திருப்பிக் கொண்டுபட்டணக் 

துக்குப்போச வேண்டியது தான் / அகப்பட்ட திருடர் 

யெல்லாம் அந்தமானுக்கு எத்தவேண்டியது தான் . 

கையில் கடைத்தகள்ளரை யெல்லாம், நிக்கோபாவுக்கு 

ஒட்டவேண்டியது தான்! பட்டாளம் ! சோல்யர்கள் ? 

சிப்பாய்கள் / கம்மோன் பான்ட், வாசியுங்கள், விர 

சங்கை யூதுங்கள் /! வெற்றிக் கொடியைப் பிடியுங்கள் . 

இருடர்கள் கைகளைக்கட்டி ஈடுவேவிடுக்கள்,, மாச், 

இன: என்று கப்ரின் செய்த கோஷ்டத்தால், யாவருக் 
துயராகி, பட்டணத்தை நோக்கித்குட்டமாப் கடக்க 

லாஞார்கள், 

சறிதுதாரஞ் சென்றதும் சுந்தகரசாஜன் அற்றவர் 
சளேநொக்கி நான் இர்தவழியாகச் சென்று, இக்
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காட்டின் சுத்றுப்பக்கம் களிலுள்ள ரொமங்களில் பார 

த்து வருகிறேன், நீங்கள்யாவரும், ஊரில்போய்ச 

சேருங்கள் 1 நான் இரண்டு தினங்களுள் திரும்பிவந்து 

AGSC mar.” என்று சொல்லிவிட்டுத் தன்குதிரை 

யைத்திருப்பிச் கு௮க்குவழியாகச் செலுத்திச்கொண்டு 

சென்றான்,



பதின்மூன்மும் அத்தியாயம். 
area teen, 

ஜெபலீரசிங்களையும், வனசுதாவையும் விட் 

டுப்பிரிந்த நீலகண்டனு @ கோலகண்டனும். தாம்குளித் 

தூராமத்தைகோக்கி விரைவாய் ஈடக்கலானார்கள். 

தங்கள்மனம்போனபடி காடுமுழுவதுஞ் சுற்றிப் 

பழங்களைப்பறித்தருக்தி, சாயங்கால3வேளை.பில் கிராமத் 

துள்பிரவே௫ித்துத் சாம்வழக்கமமாகச் சாமான்கள்வாக் 

குங் கடைத்தெருவுக்கு வந்தார்கள்.-பட்டாளம் வரு 

வதைக்கண்டு, வெருண்டோடிய காட்டுப்புறத்துகாகரீக 

மற்றஜனங்கள், இன்லும் சாட்டைவிட்டுதகம் விடுகளு 

க்குவந்து சேராததால், ௮க்கிராமம் முழுவதும் காலி 

யாயிருக்தது. சந்தைகடைகளிலும் வீடுகளிலும் ஜன௩ 

களில்லா திருப்பதைக்கண்டு, நீலகண்டலுங்கோலகண் 

டனும், ௮தஇிக அச்சரியங்சொண்டு, சங்கதியென்ன 

வென்றறியாது, பிரமித்தார்கள். 

“ இதென்ன ஆச்சரியம். ஊர் முழுவதிலும் ஒரு 

மனிதனைக் கூடக்காணோமே!”' என்று நீலகண்டன், 

கோலகண்டனை கோக்கு அ௮இயாச் சரியத்துடன் 

கோட்டான். 

“ தமாம்! கோலகண்டா / இ9தன்ன செப்படி. 

வித்தையா ! ஜாலகித்தையா | மந்திரவித்தையா ? மாய 

வித்தையா? அதோபார்.! விடுவாசல், ஆடுமாடு, 

பொருள் பண்டம்! சாமான்சட்டு ! எல்லாம் அப்படி 

யப்படியே யிருக்கிறது, இதோபார் ! சந்தைகடைச் 

சாமான் களெல்லாம், அப்படியப்படியே அடுக்கிவைழ
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கப்பட்டிருக்கிறது ! அப்பக்காரக்கெவி கூட த்தப்பாம 
லோட்டம் பிடித்து விட்டாளே?!" என்று நீலகண் 

டன், காலுபக்கமும் பார்த்து, சன்றாபுமைத்தான், 

்“ ுதோபார், சுட்ட அப்பம் தட்டிலே யிருக் 

றது, சட்டியிலப்பம், வெரந்துபோயிருக்கறெது. Bip 

யைமாத்திரங் காணவில்லையே ! இதென்னமாயம்? 

என்றுகோலசண்டன், குறிப்பா UF OFT CO CHEM, 

* நுறுபோலவே சர்சைச்குச்சாமான் கொண்டு 

வந்தவர்களும், அப்படி யப்படியே வைத்துவிட்டு, 

எங்சேயோ போய் விட்டார்கள்!” என்முன், நீல 

கண்டன். 

4 இதற்கெல்லாங் 
hit ரணமென்ன ரீ புலிகள்வந்து 

உபத்திரவித்தனசவோ ? என்னமோ / ஏதோ?! என்று 

கோலசண்டன் அகாசத்தைப் பார்த்துக்கொண்டு தயா 

சமாயரைத்தான், 

“* சந்தை கூடியிருக்க ஜனங்களுக் குண்டான விக் 

தையைப்பார்.! விற்கவந்த சரமான்கள் விற்றுமுடி 

Us DM, மிக்சமனம் கலங்க, ஏச்ஈங்கொண்டு, தக்க 

படியோட்டம் தப்பாது பிடித்தார்கள் போல்தெரி 

கறு!” என்று சந்தையைப் பார்த்துக்கொண்டு நீல 

கண்டன் சொல்லித் தன்றுளைவன் தோளமெல் 

கட்டினான், 

தோழா 7 நாம் இக்கே நிற்பது தகுதியல்ல ! 

இவ்வூர் ஜனங்களுக்கு என்ன விபத்துநேர்ந்த தென்
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பதைகாம் அறியோம், ஒருவேளை அவ்விதமே ஈமக்கும் 

சம்பவிக்சக்கூடும். இப்போதே. போய்விடுவோம் வா. 

என்று கோலகண்டன் அ௮வசரங்காட்டி நீலகண்டனை 

யமைச்சான். 

இவ்வாறாகக் கோலகண்டன் சொன்னதைக் 

கேட்டு நீலகண்டலுஞ் சம்மஇத்து, இருவருமாக மிக 

விபைவுடன் கடந்து ஜாபட்டணத்தை யடைந்து, அங் 

குள்ள, கடைவிஇகளில் சென்று, கடைகள் இங்காரித் 

திருக்கும் விசேஷத்தையும், ஷாப்புகள் அலங்கரித் 

திருக்கும் அ.திசயத்தையுக்கண்டு, களித்து, of Baer 

தோறுஞ் சென்றார்கள், இவ்விதமாக, இவர்கள், 

தெருத்தெருவாய்ச் சுற்றிவருஞ் சமயத்தில், ஐர்ஹே: ட் 

டேலைக்கண்டு, பசியாறி போகலாமென்று நினைத்துச் 

ஹோட்டேலுட் பிரவேடித்தார்கள். 

இவர்கள் வக்ததைக் கண்டதும், ஹொட்டேல் 

தலைவனாகிய, பட்டாபி ராமையர், எழுக்துவதந்து, 

“யாருக்காணும்”” என்றுகேட்டு இருவரையும் கோக் 

கினார், 

* புணங்கொடுத்தால் ஐகாரக் கொடுப்பீர் களெ 

ன்று நினைத்து, இங்கேவந்தோம். '”? என்றான், நீல 

கண்டன். 

1 சற்றுமுன்னே வந்திருந்தால், சாப்பிட்டு உட் 

கார்ந்து இப்போ, ஏப்பம் விடுவீர்களே / நீககளென் 

ஞங்காணும், காலந்தவறி! வேரைதப்பிவந்து கஷ்ட 

த்தை விளைக்கிறீர்களே'' என்று பட்டாபிராமையர் மிக 

வும் உற்சாகத்துடன் கூறினர்.
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“சுவாமீ! தயவுசெய்யுங்கள் 2/7 மனமிசங்குங் 

கள் ! பசிவந்து ஈம்மைப்பதைக்கச் செய்றது? தாக 

மெடுத்துக் தவிக்கச் செய்றெது !'' என்று கோலசண் 
டன், கோணாது சொல்லிமுடிக் து, ஐயபைகோக 
Gener. 

சற்றுப் பொறுங்கள் 1! கொஞ்சங் குர்துகள் ! 

சாதம் அடுப்பிலிருக்கிற /! அதோ, கத்தரிக்காப்சமுவு 

Same கண்ணுசாமி ! வெண்டச்காய் வெட்டுகிறான் 

விரசாமி! புடலங்காய் அரிகறான் பொன்னுசாமி 

தேங்காய் யுடைக்கிறான் திருவேங்கடம் 1 வெங்காய 

மூரிக்கிறான் நங்ககாதம் / மிளகாயரிகிறான் மூக்குறிஞ் 
சான், அம்மியடியிலை கும்மியடிக்கிறான் ௮ண்ணாசாமி 
இதோ ! எல்லாருஈகூடி, ௮க்ப்போடுவா ! கொஞ்சம் 
பொறுங்கள் / சற்றே உட்காருங்கள் ) இதோபுற்பாய் 7 
அதோமானிப்பாய் / பக்கத்திலை பந்திப்பாய் 1! இருங் 

கள்) இதோதமயாராய்விடும். * என்று பட்டாபிசா 
மையா, இஷ்டசக் தோஷத்துடன். இருவரையு முப 
சரித்து உட்காரவைத்து, வேலைக்காரரிடத்தில் சென் 

௮ '* சக்கரம் அசட்டும்! இசண்டு மனிதர் பசியால் 
வருந்துகிறார்கள், £” என்று ௮வசசங்காட்டி. ஆவேசம் 

விளைத்து விட்டு, அங்குமிங்குமாக உலாவிக் கொண் 

டிருந்தார். 

இவ்விதமாக உலாவிக் கொண்டிருந்த, பட்டா 

பிராமையர், பின்னுமேதோ மனதில்கினைத்து. (அடே! 

போதகுருசாமி! ** கறன்ட்டு"' இல்லாததனால், அத்த 
அசையிலுள்ள விளக்கு அமிந்துபோய்கிட்டது, ௮தை
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பழுதுபார்தது, நல்லாய்ம் * கறன்டு'' வரும்படி செய் .! 
எழுக்திரு ! இவ்வளவு சிக்கிரம்! என்ன தூக்கம் ; எழு 

sg Gur!” cm poder Ad ஒரு மூலையில் தூக்கியிரு 

ந்த ஒருவனை அகட்டி, யெழுப்பிவிட்டுப் ரன்னும், நீல 

கண்டன் கோலகண்ட ஸனருூல்வக்து? *' என்னாங்க / 

சார்! கோலம் பண்ணிக்கொள்ளக் கூடாது / சொஞ்சம் 

தாமசமாகும்போல் தெரிதறது '' என்று சொல்லிக் 

கொண்டு, அவர்கள் பக்கத்திலுட்கார்ந்து. * என்ன 
செய்வோம். அப்பப்பா! சாமான்களுக்கு விலை, கலைக்கு 
மேலேறி, விட்டது ! அரிசியின் விலையை யாரிடத்தில 

சொல்வது கைக்குளஞ் சக்தையில் காயக்கரி, கடைப் 

பதரிதாய்கிட்டது, முருங்கக்காய் மேளமடிக்கப் போய் 

விட்டது, உருளைக்கிழங்கு யுகதஞ்செய்யப் போய் விட் 

டது, வெங்காயம் சிங்கப்பூர் கப்பலில் பிரயாணஞ்செய் 

பிறது. இந்தப்பஞ்ச காலத்தில், பாலைப்பழம் போலப் 

பணத்தைக்கொண்டு போய்க்கொட்டிக் குடுத்துச் 

சாமான்களை வாங்கிக் கொண்டுவந்து, ஆக்கிப்போட் 

டால், மூக்குப்பிடி க்கத் இருப்திபாய்ச் சாப்பிட்டுவிட்டு 

மூச்சுப் பேச்சில்லாமல், சமயம்பார்த்து ஒட்டம்பிடிக் 
கிருர்கள், தப்பித்தவறி, இவர்களைப் பிடிததுப்பணக் 

கேட்டாலோ .! வக்துவி$ம்மோசம், சண்டைக்குவா, 

என்று ஈச்சை கட்டிக்கொண்டு, மார்பில்தட்டி, மீசை 
யைமூறுக்கி, * பாப்பான் மண்டையைப் பதினெட் 

டுச்சுக் கலாயுடைக்கறேன், வாடா£2ம.! நில்லெடா 
சோரட்டிலே'' என்று கோஷ்டஞ்செய்து மரியாதையைக் 

கெடுத்து விடுகிறார்கள், மானத்துக்கஞ்சி) மரியாதைக் 

குப்பயப்பட்டு, போனுப்போரு செண்ணுவிட்டு விட
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வேண்டியதுதான். இப்படியாயிருச்றெது ஈம்மமிழை 
ப்பு, '' என்று பட்டாபிராமையர், இவர்களும் பணம் 

கொடுக்காமல் சம்பி நீட்டி விடுவார்களோ 1!" என்று சந் 

கேகங்கொண்டு மனம்வருக்தினாற்போல் சொல்லி முடி. 

த்து இருவரையும் நோச்இஞார், 

இவ.வா_ற பட்டாபி ராமையர் சொல்லிய வற்றை 

மிகவுங்கவன மாய்க்கேட்டு வரத கோலசண்டன், 

“ஐயோ! பாவம் ! உண்டவீட்டுக்கு ரண்டகஞ் செய் 

யும் தொண்டா மிண்டாகளும், இவ்வுலகிலிருக ரர் 

களே ! இவர்கள், ஏழாம் நரகத்தில் விழந்து மீளாத 

துன்பத்சை பனுபவிப் பார்கள்.?? என்று பட்டாபிரா 

மையா மேல்ப்பரிதாபங் சாட்டிக்கூ றினான். 

“ வதெல்லா மிருச்கட்டும், /, சுவாமி! காலத்தின் 

கொடுமையை யாரிடத்தில் சொல்வது ! ஏமா படும் 
பாட்டை எடுத்துரைக்க முடியவில்லை: ஓயையோ 7 

எனனகாலம், என்ன கோலம் !!? என்று நீலகண்டன் 

பட்டாபி ராமையசை கோக்ூச்கூறி ஞான், 

₹ காலத்தின் கொடுமை போதாதென்று, திருடர் 

களும் சென்று உள்ளசொத்றுச் களையெல்லாகி கொள் 

ளையடிக்தக்கொண்டு, கூவாது போய்விடுகரர்கள். '? 

என்று கொலகண்டன் கொஞ்சம் யோ௫த்தாற்போல் 

கூறினான். 

முன்காலத்துத் திருடர்கள் பணத்தையும் பொரு 

ளையுக்திருடிக் கொண்டுபோனாாகள், தற்காலத்துத் இரு 

டர்கள், பெண்களையும் பிள்ளைகளையுக் இருடிக்கொண்டு
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போகிறார்கள் £ இது என்ன ௮னியாயம் இது என்ன 

காலக்கேடு, !? என்ற௮ுபட்டாபி ராமையா, பட்டெனச 

சிரித்து.ச் சட்டென அடக்கிக்கொண்டு, பரிதாபங்கொ 

ண்டவர்போலப் பரிந்துபேசிப் பக்குவமாய் முடித்து, 

பக்குத்திலிருக்கவர்களை யுற்்றுநோக்கினார். 

“ம்! ம்! urges! இவ்விதச் செயல் 

மனிதற்கடுக்குமா ??' என்று நீலகண்டன் ஆச்சரியம் 

மிகுதியால், ௮வசரமாய்ச் சொன்னான், 

 நீற்களெப்படி யறிவீர்கள் இச்சங்கஇயின்மர் 
மத்தை”? என்றுகோலகண்டன், ஒன்றுமறியாதவன் 

போலக்கேட்டு, ஐயரின் பதிலுக்காக எதர்பார்த்திருக் 
தான. 

ஈ ஏனக்கொன்றுஈ் தெரியாது! பட்டாளம் மிக 

வேகமாக நீட்டிய துப்பாச்கெளுடன், பத்தாயிரம் 
பேருக்குமேல், இந்தவழியாகப் போய்க் கொண்டிருந் 

தாச்கள, oma une apt சுளென்று விசாரித்தள வில், 

॥யாசோ ஒருதனவானுடைய குமாசத்தியை, மணிக் 

கம்பிதோட்டத்துக் கள்ளர்கள் இருடிக்கொண்டு போய் 
விட்டதாகவும். அவாகளைச்சுட்டுத் தொல்த்து கிட்டுப் 

பெண்ணை மீட்டுவரவேண்டிப் Crs Boy t aon er ear pip 

சொல்லக்கேள்விப் பட்டோம், ?? என்றார் பட்டாபி 

ரரமையர், 

பட்டாபிராமையச் சொன்ன வார்த்தை ௧ 

கேட்டு நிலகண்டலுங் கோலகண்டனும், அடக்கா ஆச் 

சரியங்சொண்டு, ஒருவரை யொருவாமாறிமாறிப்பார்
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த்து, வன்றுந்தோன்றாது பிரமித்துவிழிக்கார்கள். இவர் 
களின் நிலமையைச்சண்ட பட்டாபி ராமையருக்குச் 

சக்தேக மதிகரித்துச் சஞ்சலத்தை விளைச்துக்கொண்டி, 

ருந்தது, இப்போது, பட்டாபிராமையர், சமாளித்துச்டி 

ரிக்துக்கொண்டு 4 என்ன ! நான்சொன்னது உங்களு 

FG WON FEELIN SOs யுண்டாக்கி விட்டாப்போலிருக் 

இறதே '?? என்று இருவசையும் நோக்கி ஒருவாருப்க் 

கேட்டார். 

இல்லையில்லை! ௮ந்த அசாவளிக்கள்ளர் களைச் 

சுட்டுத்தொலைப்பது sHag srr! அவர்களால் ஊர 

வர்களுக்கு எவ்வளவோ உ&பத்திரலஉங்கள் சம்பவித்து 

வருகின்றது, அவர்களைச் சுடுவகால் ஈமக்சென்ன 7 

ஆதனால் அவர்களிடத்தில் ஈண்டைசெப்வது மிகவும் 

கஷ்டம், ஒருவன் பத்துப்பேரைக் கொல்லும் சக்இ 

யுடையவன், பட்டாளம் வருகிறதென்று, தெரிந்தால், 

குகைகள் வழியாக ஒளித்தோடி விடுவார்கள். எதிர்த் 

அச்சண்டை செய்வதுங்சஷ்டம். அது தான்யோகிக் 

கிறோம் வேறொன்றுமில்லை! நீலகண்டன் நிதானமாய்க் 

கூறிக்கோல கணடனை நோக்கினான். 

' எப்படியாவது போூருர்கள 1 ஈமச்சகென்ன 7? 

என்று கோலகண்டன், பட்டாபிராமையரின் சந்தேசுத் 

தைப் போக்கவேண்டிச் கவலையீன மாய்க்கூறினான், 

தம்! ஆம்! நமக்கென்ன?!” என்று பட்டாபி 

ராமையர், சிறிது தைரியத்துடனுஞ்சிறிது உற்சாகத் 

டனும் கூறிவிட்டூபப் போககுருசாமிப் பிள்ளை யிடஞ்
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சென்று 4 கறன்டு வருநெதா ? விச்சு எரிகிறதா ? "' 

என்றுகேட்டார். 

போத்குருசாமிப் பிள்ளைக்குத் தூக்சம்மிகு தியா 

யிருந்சபடியால, கண்திறக்கவும் தலை தூக்கவும் முடியா 

மல் படுத்தபடியே 1: தமா! என்று சொல்லி விட்டு 

HUT GOD ET, 

மற்றோர். ௮ரறையில், முன்பாகவே போஜனம் 

முடித்துச்கொண்டு, படுத்திருந்த ஓர் வாலிபன்! நீலகண் 

டன் கோலசண்டனுக்கும், பட்டாபி சரமையருக்கும் 

நடந்த சம்பாஷனையைக் கட்டு அசமூழ்ந்து, * ஆகா. 

இவர்களிருவரையும் பிடித்தால், நான்வக்தகாரியத்துக்கு 

எதாவது சைகையறியலாம், இவர்களின்னும் சாப்பிட 

வில்லையே, சாப்பிட்டுமுடிர்ததும் இவர்களிடன் சென்று 

கலச்துபேசிப் பார்க்கலாம். ” என்று சனச்குள்ளே 

சொல்லிக்கொண்டு, எப்போ சாப்பிடுவார்க பென்று 

TBI BB Hb gb OF, 

* சாப்பாடு தயாராய் விட்டது £? என்று. டுப் 

பங்கசையிலிருந்து யாரோ சொன்னார்கள், 

இசைக்கேட்ட பட்டாபிசாமையர் அஇகசந்தோ 

வங்கொண்டு ** எழுந்திருங்கள் 7 சார், எல்லாக் தயா 

சாய்லிட்டது! கைகால்லலும்புங்கள்? வாய்கொப்பளியுவ 

கள், சாப்பிட்டுச் சற்றேவெளியி லுட்கார்ந்து களையா 
அங்கள். '' என்றசொல்லி இருவரையுமெழுப்பி விட் 

டுப்பின்னே சமையலறைப் பக்கமாகத் திரும்பி, 

டுடே! சீக்ரம் சொண்டுவந்து சேருங்கள், இல்,
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யொருவன், சோறஜொருவன் பருப்பொருவன்/ நெய் 

யொருவன், குழப்பொருவன். தயிரொருவன், சாரு 

ருவன், வேறுமற்றவர்கள் ! எல்லாருங்கூடி. விரைவில் 

சொண்டுவத்து வையுங்கள், ? என்.று பட்டாபிராமை 

யர், தடபிடலரய்க் கூப்பிட்டு வேடிச்சையாய்ப்் ப? 

விளையாட்டுக்காட்டி, வேலைக்காறருச்கு உற்சாகத்தை 

பூட்டித் நூக்கத்தைப் போக்கினார் 

சாப்பாடு பருமாறப்பட்டதும், ase gyi 

கோலகண்ட னும், Gi Fr 10H 6 Ba நி வளியேயுள் am 

இண்ணைமேலுட் கார்க்தார்கள், 

இவர்கள்வெளியபோ யுட்கார்ந்மதைக் சண்டவாலி 

பன், எழுந்து வெளியேவந்து, அவாகள் பக்கஈத்திஐட் 

கார்ச்து, இருவரையும் நன்னாயு று நோல்கினான், 

இவ்வாலிபன் யாரசென்பதையும் ' இங்கே எப்படி. 

வந்காென்பதையுஞ் சற்றுக்கவனிப்போம், 

சுகந்த லறுடைய ஏகபுத்திரியாகிய தேவகி 

யுடன் பூந்தோட்டத்தில் நின்று காதல்வார்த்தைகளைக் 

களகல்கமில்லாது பேசயவாலிபன், இவன் தானென்ற 

றிச. மனோ தயனுடைய இளையகுமாசனாய சோமநாத 

ணும் இவன் தாநென்றறிக, 

தன்திவ்மிய காதலியாகய தேவூயை விட்டுப் 

பிரிந்த, சோமநாதன், தன்தாப் தர்தையரைக் கானே 

ண்டி. காவிரிப்பூம் பட்டின த்றைவிட்டு வச்சிரடுமிபை 

யடைந்து, தன் வீட்டுக்குச் சென்றதும், 4 வனசுதா 

வையாரோதிருடிக் கொண்டுபோய் விட்டார்கள் ''
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crear pin? on gL guid, இராசம்மாவும், மாறி மாறிச் 

சொல்லியதைக்கேட்டு மனந்தாளாது, எங்குசென்றா 

வது தேடிப்பிடித்து வருவ தாகச்சொல்லி உடனே விட் 

ட்டை விட்டிப்புறப்பட்டான், 

புறப்பட்டுச்சென்ற சோமரநாதன, அனேசவிடங் 

சளில்சென்று விசாரித்து, ஒன்றும் பலன்படாமையால் 

மனந்தளர்க்து, இராத்தங்கிப் போகலாமென்று நினைத்து 

ஷொட்டேலில் தங்கனொன் னை 

தமக்குப்பக்கத்தி லுட்கராந்து உற்றுகோக்கிக் 

கொண்டிருக்க வாலிபனைக்கண்ட நீலகண்டன் சற்றுத் 

இரும்பி '* என்னாங்கோ ? பார்இறிக்க!/ நாங்கள் ய 

லூரைச் சேர்க்தவர்கள்! எங்களை இதற்குமுன் பார்த்தி 

ருக்கமா ட்டிர்கள் ?' என்றுவேடிக்மையாகக் கூறினான். 

நானும் உங்களைப்போல யலூரவன்தான் 7, 

என்று சோமநாதன் சுளுகாய் கூறினான். 

உங்களூரில் என்ன கிசேஷம்'' என்றுன் கோல 

கண்டன, 

“எங்சளூர் விசேஷம் முதலியவற்றை சொல்லு 

வசற்க்கா. ஷேபனையில்லை / முதலில் உங்களுடைய 

விருத்தாக்தத்தை அறியவேண்டுமென்ெற ௮வா என் 

மனத்தை வருத்துறெது'? என்று சோமசாதன இரு 

வரையும் கோக்கிக் சேட்டுச்சற்றே நிசானித்தான, 

1 நாங்கள் பசதேூகள் 1 ஊரூராகச்சுற்றி ங் 

கங்கேயுள்ள விசேஷகாகஷிகளையும் வாத்தமான விஷ
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யங்சளையும் அறிர்து, நடப்பதே, ஈம்முடையதொழிளா 
(அ) . oN ச > . ௬ wuss Dp." என்று கோலகண்டன். சோமகாதனை 

Csr tag சொன்னான். 

! உகர ரநும்பினவர்களைக் காப்பாற்று. வீர் 
7 4 ச * «6 ல ச களா”? என்று சோமநாதன் ஆமழ்ச்த ஈருக்துடன் 

கேட்டான், 

ர * ௪ oY ம « . ழ் 

உ ஈம்பிக்லைக். நரோகம் / விசுவாசம் வஞ்சனை, 

முதலி.ப செய்கைகள், எங்கள் உயிர்போனாலுஞ்செய்ய 
இட்ட உர. De | wn Sage | raat Guy Mend Boon oF liad gUNT em 

ஆபத்தில் நின்றுக் கார்த்துக் கொள்வோம்”? என்று 

நீலகண்டன் மி வம் உறுதியாகக் கூறினான், 

“அப்படியானால் கான் உங்களை BDL Ro Dem, 

FL GOD ம I Bud same f (1p & லில் உதக நடை ய ஊர் பா் 

குடும்பவரலாறு முதலியவற்றை சொல்லி, என்னைத் 

இருப்தி செய்விர்சளானால், நரன, என்னுடைய விரத 

SUES EOS உல்ஈளிடஞ்செல்லி, அதற்கு வேண்டிய 
௩ . ந . 3 * 

உதவி பெறுவகற்குத் தயாராரயிருக்கிறேன். '” என்று 

சோமகாதன், தன் மனதிலுள்ள எண்ணத்தை வெளிப் 

படுத் தி னை; 

இதைக்கேட்ட நீலகண்டன், ஐயா. எங்களு 

டைய விருத்தாந்தச்தைச் சொல்வதற்க்காசேஃபனை 

யில்லை ! அனால், நாம்சொல்வோ மாயின், உமக்கு எங் 

கள் மீது வறுப்புண்டாகும், அதற்காக நாம் வஞ்ச 

வேண்டிய தாயிருக்கறது, ஏரெனில், ஈமது வாழ் காள் 

14
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(நூழுவகதையும், கெட்டஈடதிதையில் Bok & 5) 4 Baus 

களாய் நடந்து வந்தோம்: தற்காலற்இில் சகல அன்மார்ச 
டி மு 1 oe . ளி . ட ௩ . 

சுங்களைய மொழித்துலிட்டு கன்கடக்சையைக் சைகொண் 
ante GYD 7 oom ar Sie கணு ட்டு இறு Amp nas ayn எக்க பூவ வருத்தாகதம்தைர 

சொன்னால், PEED? 1 DHMH MMT Owen 

பதி ற்குச் சந்தே மில்லை” கான்டமு மிகவும் ருத்த ஸி 

டன் சொன்னான, 

. . Qe ல ச, . 

ன இதற்காகவா யோடிக்கிகிர்கள் 2. இவையெல் 
. . ச . . உட்டு 

லாம் உலகத்தில் சகஜம். * ஸம்ஸர்ர்ஹே GC en ap aa 

outs By என்பழுபோல் கல்லவன் 5ட்டவனாவறும், கெட் 
. * ச ர rd . « ச 

டவன் அலவன் Bib HAG art BI லத்திலுண்டாகுஞ் 

இனேூிமரின் மாற்றத்தாலுல் கரலத்தின் மாற்றக்காலு 

e to tty ண்டா கும், உ ஹ், ல GT Gt t ‘ பதிவன லைல்லாம், 

ஸ்த்திரமல்ல/ தனவான், பிர்ைமமா ரணாவதும்/ எடை 
wa ப ் 

காய ன்வாணாவதும், நீம்கள்சண்டடி து! Cay Lat 2 pon, ரூ OT died 

சற் ae ratoon! say ol art oh ஊயிலும் y LITO ALB oro 

பக்கங்கள் வேற! உடைநகடைேம! opera மழதுலீர வடக: இரு ம வட்ட. ல் ச்ச் ம Zh * ச்ம் முத பே 

GH av dal ழே பயத்த GIN Ls Lit ae NS பானி BA லத்தில் 

ஈட்டைவண்டியில் பாசக்கணல் எய் பிரயர ணஞ் செய் 

தா ர்கள், தற்கா லத்தில், Lj Bae ழூ ரில் மணியொன் D 
- , ட) 5 

க்கு நாறிபதுநமுதல் எழுபது பைபில் வரையும் பிசய 
உடல * க க ct a க ச 

ண்ரு ‘ag ய்கிரூர்கள் e செள Ly ம்ம் 1 oe tl gb காரலம்பேர ‘Ls 

ar க nes * oO. * வட்ட * 4 இப்போ சால சட்டை கோட் சாலா டைசாம் பூட்ஸ்? 
, * . கு ce ச் . 

ne மாய்விட்டது .! Span’ aly டுூகளில் D HHS 

யிருந்தகாலம் போய், ஒப்பற்ற உப்பரிகையில் உலாவுங் 

காலம் வாவில்லையா ? சூடிமீலைக*் தார்க்தக்காலம், 

மொட்டையடித் தராந்தக்காலம் 7 Qu மாதிரியாகக்
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கரலச்துர்குத் தக்௩வாறு கோலம் போடுவதால், குற்ற 
மொன்றுமிற்லை? 2 ஊருடன் கூடிவாம்'' என்றும் 

ப பழையன கழியும் புகிபனவிளையும் ்! என்னும் ஆன் 

Cpt AT ni Bayt. Brora se ங்ஈளுக்களுடையவர 

லாறறம். கூறுவதற்றுப் (னெவாங்காதிராள், நான் 

உங்கள் மீதில் ௨ரூ விதக்கெட்ட எண்ணமும் கொள்ள 

மாட்டேன் '' ஏன்று சோமநாதன் சமாதானங் கூறிய 

தைக்கேட்ட இருவரும் அதிசசக்தொஷம் கொண் 

டார்கள். 

இப்போது நீலாண்டன் சற்று Bf Hoe வருதா 

சோமநாதனைநோக்கி * நாமிருவரும், சோழ நாட்டில், 

சிறந்து, இர்த்திபெற்று விரங்குங் குடும்பத்தைச் சேர்க் 

தவர்கள், முறையே மைத்துணார்க ளாவோம், என்பெ 

பூர் நீலகண்டன், yout aut கோலகண்டன். ஏறக் 

குறைய இருப்பத்தைய நூ வருஷூ௰ஈகளுக்கு: மன், அர 

சாண்டுவந்த பராக்ரமசாலியாகிய gt அாஈனிடத் 

இல், என் தகப்பனார். மர்இரியாகவும் கோலாண்ட 

டைய பிதாவானவர், சேனை சக்சலைவராசவு மிருந்து 

வக்தரர்கள். ஓ ருகாலத்தில் அரசன், பத்தினி, மித்திரர் 

ws BA, படைத்தலைவர் சேனைத்தலைவர், முதலானவர் 

களுடன். வேட்டைக்குச்சென்று, மூன்று மாசக்கால 

மாகக் காடுமலைகளில் கூடா சமடித்துக் தங்டியிருந்தார்கள் 

இப்படியிருக்குஞ் சமயத்தில், பெருமழையும் புயற்காற் 

றுங் கூடி, ுவ்வாசனுடைய ஊரை அழித்துவிட்டது. 

௮ரசன் முசலானவாகள் திரும்பிவருஞ் சமயத்தில், 

ஊசெல்லா மளிக்திருக் கச்சண்ட, அடங்கா விசனல் 

கொண்டவனாய் ௮ ஈருக்குச்சசென்று, சாசாணமணி
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தனைப் போல் வ௫ூத்துவக்தார், அன்று முசலாக ஏக்கள் 

பிதாக்களும், ௮வ்வரசனுடனிருந்து வந்து, சறிதுகா 

லங்கழிஈ்தறம், மாணமடைந்தார்கள். 

ஏங்கள தந்தையர் களிறச்கும்போது காமிருவரும் 

இிறுவபறுடையவர்சளா யிருக்தோம். நம்மைப்பெற்ற, 

தாய்ாள், அளவில்லாத செல்லங்கொடுத்து மிகவும் 

அருமையாகப். பாவித்துவக்தரர்கள். அதனால் காம் 

நினக்கு பிரகாரம் நடக்சவும் பள்ளிக் கூடத்றுக்குப் 

போக நு, விீண்பிளம் களுடன் கூடிவீளையாடில் இரி.ப 

வும், கெட்டயர்களென்்.று பெயரெடுர்சவுங் காரணமா 

பிறு. பின்பு சிறிதுகாலஞ் சென்றதும், ஈம்மைப் பத்து 

மாநமுஞ்சமர்று, பெற்று, சையுடன். காப்பாற்றி 

வரத அருமை மாசாக்களும், இவ்வுலகைவிட்டு நீங்க 

னூாகள. அதன் பின்பு கம்மைக்கவனிப்பதற்கு இளில் 

லாமல் போய்விட்டது. இனி ஜனம்௩ளுைய விதி 

& OT 40) F 31 ap ev நம்மைச் சேர்க்காது விட்டாரகள, 

ஊரவரகளெல்லாம் நம்மை மகாலுஷ்டாரக3 ஈன்றுபழிம் 

அர்செலிசெய்து. வக்தார்கள், இல்விதமாக தமக்கு 

ஊங்கு சென்றுலும் அப௫ர்த்தியாயிருக்கத, அதனால், 

நாமிருவரும் மனம்வெறுதீறு, கமதுகாய் காட்டை 

அடியோடே விட்டுவிடுவதற் காகவேண்டி௰ ஏற்பாடு 

கள் செய்து கொண்டிருக்குஞ் சமய்இல், அணியாய 

மான மருகொலைக்கேஸை, ஊர்ஜனங்கள் சேர்தது எங் 

சளிருவரையும் ருற்றவாளிகளாகச்சந்தேகித்து, கோர்ட் 

டாருக்குச் தெரியப்படூத் இனார்கள், 

இச்சேதியை யறிக்கதும் கா மிருவரும், வேஷத்தை 

மாற்றிக்கொண்ட ஊரைகிட்டோக விட்டோம். உண்
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மையில் காகாரத்தக். கொலைக் கு. உத்தரவா இ 

களல்ல ? ஈம்மூடைய ஜீமியகாலத்தில் நாங்களவ்வித 

மான செபயல்களொன்றுஞ் செய்க இல்லை ஆணால், ஊர 

வாகள யாவரும் நம்பேல் பகைம Ud காரர்சள். அவர் 

களுக்கு நம்மால் ௮னேக உப.த்திரவள்ஈள் கேரிட்டன, 

எப்படி, பாவதுூ நம்பைறெயிலுக் கு. அளுப் பைண்டு 

மென்னு ஊர்உனங்க? ரல்லாக் தீர்மானம் பண்ணி 19155 

தார்கள். இக ்குப்பயர் த நாம் ஊைவிட்டோடிக் காட் 

டிக்கு ள்சென்று, இருடர்எள் கூட்டத்தில் செர்க்து, சில 

TAL அவர்களுடணிகுந்து, அவர்கள். செய்நுவரும் 

ிகா?மைகளைக்கண்டு பொறுகா முடியாமல், அவர் BOW, 

டனுக் சோபன்செப்பு கொண்டு, வந்து விட்டோம், 

என்று நீலகண்டன் அ பிரா 2 பச்சை அறை 5 1 19.09 Gu 

பெசிமுடிக்து அடும் இருக கோலசண்டனை நோக்கக் 

கொண்டிருக்சான், 

இவ்வாறாக நிலாண்டன் சொன்னவற்றை யெல் 

லாம்ரவனத தோடு கேட்டிருக்க சோமகாதன், இரு 

வரையுர்சோக்கு  ஏன்னசெய்பலாம்! எல்லாம் காலத் 

இன் கோஷமும், இரசசாரப்பலலு மே? போ னதுபோ 

சட்5ம்! இனிமேலாவது உங்ஈளடைய, சொயபுத்தி 

யைச்ொண்டு முன்டகேற்றத்றுக் கு வழிசேடவேண்டும்' 

என்று சொல்லி முடித்தவன், பின்னும், யாதுகாசணக 

க்காக திருடர்களிடத்தில் பகைத்திர்சள் $ என்று 

சிறிது தலோசித்தாம்போல் அலசாமாய்ரேட்டான், 

ஒரு சன் னிகைப் பெண்ணக் சளவாடிக்சொண் 

டூவந்து பேய்க்குப் Quel GG agra gs தீர்மானம்பண்ணி 

ஞர்சள, பெண்ணின் .ஏழகைக்கண்ட காம்பரிதாபப்
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பட்டுக்கொலைசெய்ய வி ரும்பாதவாகளாரய்ம் களாத் 

தலைவனைநோக்கி, பெண்ணால் சொலைசெய்யாதே நம் 

மிடத்தில், கொ Baga, இல்லாவிட்டால், தினா 

Magi worse Ron ஏற்பிம், என்றோம், 

அவன் நம்பூடைய வரரதிதையைக் ௪ வ்ணியாது, பபண் 

ணைப் பெலியிடுவதாக உறுதியாய்க் கூறிணான், என்றிவ் 

வாரூகக் கோலகண்டன் சொனனசைச் சொல்லிமுடி.ப் 

LAK DM, SETH FR, wen iba DHA இரு வலை ரயும் 

நோக 4 ஐயையோ 7? பெண்ணைப் பெலி கொடுற்து 

விட்டார்களா / தையலைச் தலைவெட்டினா/களா 7 உள்ள 

தைச் சொல்லுங்கள்,” என்று ௮விலலாகசவலை 

௮ வன் மனத்தைவருந்த, அவலுடன் செட்டு, அல்கு 

பிக்கும் பாரத்தான, 

“இல்லை? இல்லை?! பெண்ணைக் சொல்லவில்லை! 

௮ இருக்கட்டும், உங்களுக்கு அவவிஷபச்இல், இல 

Mra pei (Pir, அவாவும் உண்டாகலேண்டியதன் 
ப னை ப்பட் De te Dal Dig gh Be காரணமென்ன ? என்று நீலகண்டன், Calase stg 

நிதானித்தான். 

சகோதரர்களே / அப்பெண்ணைத் தேடியே 

ரான் இவ்வூருக்கு வந்தே அனி ன்று இரிய மு.ரா ரீ ௮ வள் 

எனச்குச் சகோதரியாலாள், வலத் BoA Ber 

ig SLO, cress Quads ara, உங்களிரு 

வருக்கும் ஒருலட்ஈம்ரூபாய் உண்மையா ஈத்தருவேன் 

அுதுவுமன்றி உல்எள் ஜீவியகாலம் வரையும். என்னு 
a & an ட ம் . / or ச . rN a 4 ர: oe 69 

டன் திவிச்ுவரும் ௮திசாசத்தையுங் கொடுச்சியென், 

ஊனம் சோமகாதன் உறுஇபாய்க் கூறினான்,
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ட டர “oD a . கு + ர் ச 

இதை Ty கட: இ வரு ip <0 BS «Pi ன் Hos 1 Oy 

டார்கள். பெண் எற் ஈறடைய ஈகாபர்தில் கா are TF 

D Dig) 1 ஏ mayer | நீலகண்டன். 

. 
* கு 

® £் பஜ்கே விட்டி. ‘BIT aD har! ௭ வ்ஸித்திலிருகி 
oe ; 

ஸ் . ச இட்ட கருள்,” என்று சோமா குல் வர HO 6 BTM «Df 0! OW /b 
பட ட்ட கட பர ட் 

4 ப்பட்டு Os பர ஒற்று fon. விண ott ©) ot, 

உரு . 4 உர ட கவு (on nit) ares ௨ சால்வகைச் சிறேசவணியுங்கள! 

Bot Tee ர்க 5 வ டன் வ் ம் ; 11. ® cA sw 7 மிர 91/12 1ம் (x வணீே Wout Be BL. ; 5 Boat) 
blk 3 கா பட்டின் ah Sa ல் op yore LD ட.& Sb விட் tg ல், 

துப கருட ் ரில், 6 ் கி SDE BED RE GIN, Lo DBT GEEMNI, GF LPS yr பார்சி 
ள் . . ‘ 

TDC LIT GP ஓ 2 வா ahs JOY LL orate, கீ இல் i OD Bom 1) 

தா ன, ௮௮ CRY oR ண்டு நாமி நவ டும் வீ ச்சரி யற் ௮ பிரி ண் Oh 

DY கணை ஏ பழ ப்பி விரரமிர்றாஞ் சமயத்தில், ஆராய விமா 
. க 

ன தி , 
ங் 

் 7 7 
ஊதறலமாய்ப் பிரயாண Gh செ.ப்று MTG) FING Gov 

விமான தர ட்டுக்கு ள் ap ந்து உடைந்து Bs 
oye ச a7 oh பிட் கெ 00) 
லம, ர அசுப CA ay ந்தன வ பம தீரியாறு Bil Kel ம்ம் 

HGH FILLS, இல், அவ்வ ட்டைக்க ண்டு அரு ப! RB sD 
ங்கீன தாசச்சொன் னான், அவணிட, ச், கில் சம்பா மதிக், அளி 
வில், அவன் மிரலும், அரிபாரண முடையல கென்று 

கண்டி, வ னிடத் இம் சன்மார்க்க ADM கொள்ள 
mf sor ன br an a ; 7 Td ae விரும்பி fy GU BLD இலையே அவளை இருச்கச்செய்று, 

. ௩ “ . 

அன்று பாலைப் ல், இருட்டு! eu aN nt Be நடா கள ச னி 

பெண்ணை 60) வைத்தி பரத Qe BBE BF ol FM Diy 
pe + £9 m ழ் ட் அ ட்ட “ஹு பற பெண்ணை ம் 5 Op OAT வைய் & Eb DE உய த # 

SWS சொண்டுபோ ய், அவவர வி பணி 3 3 இல் ள்ட்டிரு “ 

எமனும், இருவ ரூம் சந்தே. 1 ஷக் றட ன் சாட்டில் வசித்து 
வரு றா கள், ale" வா் % அதா கு 0 கு 10. Gh 1 Jaf ox. CH Bs
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ச. ந ச * * ws ச் ச் 

ளெல்லாம். anaes சொடுத்திறாச்கிரோம்,”” என்று 

நீலகண்டன் நிதானமாய்ச்சொல்லி முடித்தான், 

இதைச்சேட்ட சோமராதனுக்கு, ஏதொன்றும் 

தோன்றவில்லை, யாதொன்றும் விளங்கவில்லை, சேணில் 

விமுக்தாயைப்போல், HUH HHMI SIS த்தி 

த.து,சடவுளின் மூமையைச்சகண்ணால் ஈண்ட வன்பொ ல், 

ஒன ச்கண்ணா சொறிக்தான, 

இவ்வாராகச் சோமகாகன், மெளன மாயிருந்த 

தைச்சண்ட சோலாண்டன்: “ஐயா? காலையில் எங்க 

கருடன் வருவ சானால், உமது ரஈசோதரியை உம்மீடத் 

தில், செர்த்துவிகிமறும் ! இவ்வா லிபனையம் நீராண்ட 

ிந்தசொள்லாம்.”' என்று குறிப்பாய்ச் சொன் ஞான். 

ப . 

(4 ௮ப்படிே 87 aun BC அன் 7 4] GOV, பெண்ணி 

னுடைய alt th & 3 ரக்கச்தை அவவாலிபன் iy a) out Ge” 

என்று சோமகாதன் மிரவக்காழ்மையான குரலில், இரு 

வரையும் நோக்கிக் கேட்டான். 

“இல்லை யில்லை. அணுடிப்பையுடுத்தி, சித்திராங் 
ட பெயருமிட் CN es சன, என்று பெயருமிட்டிருக்கிரும். பெண்ணெ 

* at 1 ‘ ‘ * 49 ச . 

GMT Dy FHS GBI D Di Si bee.” எனற வவர (ரக 

em “7 Sv ent cp ம பு a க உ இம மசாலசண்டன் சொல்லிக் ரண்டிருச்குஞ் சமயத் இல் 

பட்டாபிராமையா், எதிரே. வரது. தோடா கிறது 
. ௭ . உட ௪. . சி . 

கதவு பூட்டவேணும் ETN RT இகசைசஈ்செட்ட யாவ 

ருமெழுக்து உள்ளே சென்று படுததுக்கொண்டார்கள் 
ர ட்ட தி | CF) மகாதனுடைய இருதயம் படுமலஸ்த்ையை, இரை 

வனே யறிவார்.



அ க . உட ச டு 

LID GYM DL அக்கியாயம, 

  

* rs « om ப 8 சுகந்தசிலன் விட்டுக்குவர்து சேரச்சால காமச 

டக . டப . ர ய பிடதத me மரன படியால், அவ ருடையமனைவியபும் மகளும், சேதி 

மயன்ன வென்றறியாது சஞ்சலப்பட்டிச் கொண்டிருக் 

BUTE. 

BGT aha, DAT sr மணியிருக்கும். எல்லாருஞ் 

சாப்பாடு முடித்றும்மாண்டு. அல்குள்ள, விசாலமான 

மண்டப bp aarti, ே வழிகி்ையாக tT HOOK 

பாடிக் சொண்டிருக்தார்கள். 

ஷக் ட்ட ‘ * * அ ne இந்தச்சல மய, அன்னலக்ஷிமி, wy nor நின்று 
1 ப “ny « 

ரர ha, ர தனை Css Kee (4 மீ Nima pol ர od IT alt’ Lav oi 
¢ பூ ர ட 

உ ரூ . . of ல ‘ . . 

மப் 2 பாய் எவ்வளவு sini pp, இன்னும் வராம 
nas ro | i. wD பட டட 5 

லிரு ch கிரு ou ! a) 01) (TOOL 4. க்ஷேமல Ti D Con GT ட்ப 

* ay . [ச] wy a ச் 

rig. tsar gy! oper Dhol suse dev sai! ஏறு ம்விளங்க 

ட டமி Po pe . mp ere Sg OO ழு தட ப oa Gave dy. GT OM Di GSU of Hew பவார் ன இல் 

கினை op ஏகி கி வதி வி BBS போல், LAG) OL. 

னணுைத்தாள, 

. ச் . ச் இட . ரூ ச 

“மாம் / கானும் அழைப் பற்மித்தான பயோ த் 
ND, 7 உ ட கூட இ ச 2. துவ 
ழறன் ! ஐயா, இரு FN ol DT ADT, DUBE wo சன 

௮ சங்கதியாவையும் பங்கமில்லா துறிந்து கொண்டு 
. க ‘ + ச ட * ms a உ இ. ரு 

பசி துவமாய்வந்துவிடுவேன். துவுந் தெரியவில லை. 

aon ws gorse yom முங்குமிற்கும் பார்தி BLUES By புடன் அங்குமிலகும 

அர்கொண்டுரைத்தான் சாமிதான், 

ச Go? * ea 9 ் சனகசேசரத்தினுடைய al Gia Cums 

தாசத்சான் காயிதமெழுதி பிருர்தார், அங்செதான்
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போயிகுப்பார் / வேறெம்குபோவத7!' என்று som 
னலஷிமி யம்மாள், ௮வசரமாய்ச் சொன்னாள், 

அப்படியானால், காலையில் வச்சிரபுரிக்குச் சென் 

௮), சங்சதியாவையுஞ் சங்கடமில்லா தறிந்து வரு 

தறேன். என்று சாமிகாதன் உற்சாகமாயுரைத் 

சான், 

இது வரையும் ஒன்றும் பேசாஇருக்த, sm Fa 

கார நடைபழூயாகிப தேவூசயென்னுக் Baa 

பெண்மணியானவள். தன்காயைநோக்கு, “ழும்மா. 

சாமிசசதனை வச்சிரபுரிக்கு Hamden, Qala sos 

கெல்லாம் யார்துணை. இருடாகள்பயம், ஊரெல்லாம் 

பரவியிருப்பகு தெரியாதா! எங்கேயோ ஒரு ஊரில், 
பாரோ ஒரு கன்னிகைப் பெண்ணைதீ இருடிக்கொண்டு 

போய்விட்டதாக, எவசோ வழிப்போச்கர்கள் பேசிக் 

கொண்டு போனதை, என்தா இகேட்டுவந்து என்னிடத் 

இல் சொன்னாள். அன்று மூகலாக நான் பூர்தோட்டத் 

அச்குப் போவதற்கும் பபயக்இருக்சிரறன,! என்று, 

ருபில்போற் கூரலுடைய, கொஞ்சங் கிளிமொ ழியாள் 

௮ன்னையைசோக்கி ௮வாவுடன் சொன்னைை, 

₹ இதெல்லாம்பொய்/ அம்மா 7 யாரோ சொன் 

னான், aru ng கேட்டான், எங்கேயோ நடந்தது. 

என்று இர்தமாஇரி ஊர்ப்பேச்சைக்சேட்டு காம் உண் 

மையாக ஈம்பக்கூடாது, கண்ணாரக் சண்டதுமெய். 

காதாரச்கேட்டது பொய் என்று முன்னோர் மொழிக் 

அள்ளதை நீல்கள் கேட்கவில்லையா ??? என்று சாமி 

நாதன் இருவரையும் நோக்கித்தைரியர் கூறினான்.
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இவவாமுக இவர்கள் பே௫ிக்கொண்டிருச்குஞ் 

சமயத்தில், தெருச்சுதவ்ல் யாரோ நட்டுறெ சத்தம 

கேட்டது, சத்தத்தைச்கேட்டதும் சாமிநாதன் எழு 

ந்து சதவண்டை யோடினான், 

யாரோ. எவரோ. என்று தாயும் மாளும் வ 

௮டன் எதிர்பாரத திருக்தார்கள், 

கசவுஇறக்சப்பட்டதும் உள்ளே வந்தார் சுகந்த 

சீலன், புருஷனைக்கண்:_ அன்னலக்ஷிமி அடங்கா 

மகிக்ஷிசொண்டு ௮வரெஇேே ௮; வலுடன் சென்று, 

என்ன சொல்லுவாசென்று எதிர்பார்த் இருந்தாள், 

தெவகி எழுந்து தர்மையெழிரில் வக்துகமஸ்காரமிட்டுப் 
பிதாவிண் முசுத்தையுற்று கோக்இனொள். 

உள்ளே வந்த சுகந்தசலன் ஒரு காற்காலிபின் 

மேறுட்கார்ந்து தேவகியைப்பார்த்து ௮டங்காமெி 

கொண்டு, அவளைகோச்க 4 அம்மா/ தேவ?! கேஷமக் 

தானா 1? என்று தன் ௮ ரூமைமசளை நோச்கி அவது 

டன் கேட்டு, அவளுடைய களங்1மற்ற முகத்தைக் 

சருணையோடு பார்த்தார். 

“ம், அப்பா 1 நாங்களயாவரும் சுகமேயிருச் 

கிறோம் 1 உங்களுடைய தேகம் மெலிர்த போயிருக் 

இறதே, என்ன காரணம்.!' என்று தத்தை மொழியாள் 

மெத்த உருக்கத்துடன் தகப்பனை கோக் இசச்கமாய்க் 

கேட்டாள். 

ம் 1 அம்மா 1 பிசயாணஞ் செய்வதென்முல் 

விளையாட்டா? அுதுவுமன்றி, காடுமலையெல்லாம் ஓரி,
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UD அவர்களுடன் கூட கானும் அவஸ்தைப்பட்டு 

வந்ததில் தேகம்மிகவுஞ் சக்தியற்றுப் போய்விட்டது.” 
என்று சுகந்தசீலன் சிறிது ஆலொ௫ித்துக் கொண்டே 

கூறினா, 

: என்னாங்கோ ] சங்கதி] என்னகாரணத்துக் 

காகக் கனகசேகரம் வீட்டுக்குப் போயிருந்தீங்க 1?? 

என்று அுன்னலஸிமி ௮வசசமாய்ச்கேட்டுப் புருஷன் 
முகத்தை நோச்கினாள். 

“ஐயையோ! அ௮தையெப்படிச் சொல்லலாம்! மன 

இல் கினைச்சவும் முடியாது, வாயால்சொல்லவும் முடி 

யாது, என்று சுகந்தசீலன அ ஈம்வருந்திஞற் போல் 

கூறினா. 

6 என்ன ! என்ன ! என்றாள் தேவகி 

: சொல்லுங்கோ ! சொல்லுங்கோ | என்றாள் 

அன்னலகஷிமி, 

! வனசுதாவை யாரோ இருடிச் சொண்டுபோய் 

விட்டார்கள். '! என்று சுகந்தசீலன் மெதுவாய்ச் 

சொன்னார். 

“ஐயையோ 1 என்ன அனியாயம் '' 

'* அப்பப்பா 1 என்ன அக்கிரமம் '! 

்* யார்செய்தது?'? 

ட ஏவர் செய்தார்கள்"? 

6 ஏங்கு கொண்டிபோனார்கள் 23] 

் எவ்விடத்தில் வைத்திருந்தார்கள் ?'!
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் ‘ . த்த] அகப்பட்டாளா ! 

் வீடுவச்து சோர்தாளா ? 

6 தாதி சொன்னாளே 1? 

(நம்பாது விட்டோமே”! 

"சாமிநாதா ! சங்க இசேட்டியா | ழூ. 

என்றிவ்வாருகத் தாடிம் மகளும் வாயில் வந்த 

வாறு, வகைவகையான கேள்விகளைத் தொகைதொகை 

யாய்ச் கேட்டார்கள். 

பெண் அகப்பட வில்லை ! காடெல்லாந்தேடி. 

இருடர்களையெல்லாம் சுட்டுத்தொலைத்தோம் ! சுந்தா 

சாஜன். தேடிவருவதாகச்சொல்லி ஒடி. விட்டார், ஒரு 

வழியாய் 1] சோமகாதன், மற்றவழியாய்ப் போயிருச் 

தரும்) என்னமோ ஈசன்செயல், எல்லாங்கடவுளின் 

Bian bg’ oreo pi சுசந்தசீலன் சொன்னவற்றைக் 

கேட்டதாயும் மகளும், ஒன்.றுந்தோன்றாது தகைத்து 

விழித்தார்கள். இப்போது சாமிகாதன் ச.திரேவக்து 

ஐயா, காசம் தயாராயிருக்கறது ! வந்து சாப்பிட 

லாம்.” என்று மிகவும் METS, FFG BP order 

கோக்கிச் சொன்னான்... 

சாமிநாகன் சொன்னதைக்கேட்ட சுகர்தசிலன் 

எழுந்து உள்ளே சென்று, கை கால் சுழுவிக்கொண்டு 

சாப்பிடச்சென்றார். 

இக்தச்சமயம் அன்னல-ஷிமி, தேவை நோக்க 

" என்கண்மணி 1 ரீ சொன்னது சரியாயிருக்கெதே 1 

8ீ தனியாய் படுக்காதே யம்மா 1 தனியாய் வெளியே
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போகாதே என் செல்வமே! சவனமபரயிரு என்மூ 

அளவில்லாத அன்புசாட்டி ௮ருமையான தன் குமார 

தீதியிடம் பபருமையாய்ச் சொன்னாள். 

“ம் 1 அம்மா ] எனக்குப் பயமாயிருக்கிறது, 

நினைக்குமபோதே ஏக்்ஈம்தை விளைகிறது, ஐயோ 1 

என்ன அனியாயம் அம்மா 1 வனசுதர் எப்படி ஜீவ 

ஷேடிருக்கிறாளோ ? தெய்வந்தான் அறியும் !'” என்று 

சேவகி மிகவும் இரச்சக்தோடு சொன்னாள். 

இலவிசமாக இவர்கள் சம்பாஷித்துச் கொண் 

டி ருஃ்கும்போலு, சுகந்தலேன், ஆசாரம் அருக்இவிட்டு 

ஹுலுள்வரது, ஓர் சாய்வு காற்காலிபின் மேலுட்சாச் 
ந்ததும் அன்னலகதிமி எழுந்து அ௮ருகேசென்று 

தாம்பூலங்கொடுச்து விட்டுத்தன் மகளின் பச்கத்தில் 

வத்து துட்காரர்தாள். 

இப்போது சுகந்தலன் என்னவோ மனதில் 
நினேத்து மசா ஆனந்தங்கொண்டு, புன்சிரிப்புடன் தன் 
மனைவியைநோக்கி “' அன்னம் | சோமகாதன், பி. ஏ. 

பரீக்ஷையில் முதலாகத்தேறி யிருச்சிருராமே! நீ 
யதைப்பற்றிக் கேள்விப்படவில்லையா ] !'' cog கேட்டு 

மனைவியையும் மகளையும் மாறி மாறி நோக்கினா். 

“ மெய்தானா ? கல்லதுதான் ! உங்களுக்கு யார் 
சொன்னது. '” என்று ௮ன்னலகஷிமி கணவனைநோச்இக் 
கவனமாய் கேட்டு, மகளின் முகத்தை மடூழ்வுடன் 
பார்த்தாள். | 

“ கனசசேசரரூம் தெய்வானையும், ௮வரைப்பற்றி 
என்னிடத்தில், அனேகமான விஷயங்களைச் சொன்னார்
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கள். ஒட்போ இதையும் கேள்விப்பட்டேன்.” என்று 

சுகந்தசிலன் மலர்க முகத்துடன் கூறினார். 

பிதாசொல்லியவற்றைச் கவனத்துடன் சேட்டிரு 

நக தேவூச்கு அ௮டங்காமஇழ்ச்சி ௮சத்திலிருந் தெழு 

5 முகதீதிலவக்று தாண்டவம் போடுவதைச் கண்டு, 

அன்னையும் பிதாவும் தம்முடைய அருமைமகளின் 

முசத்தை அன்புடன் பார்தது, அ௮சமகழ்ர்தார்கள், 

அவளிடத்தில் என்று மில்லா ௮ழகை இன்று சண்டார் 

கள், களங்கமற்ற அவள் மும் கமலம்போலிருர்கது. 

அவளரைப்பார்த்தப் பார்த்து இருவரும் பாவசபடைக் 

தார்கள், 

மசளின் முசத்மைப்பார்தது பரிழ்வடைந்த சுகந்த 

இலன், பிள்னுந் தன் பனைவியை நோக்க “சோமராதன் 

ஊரு ச்குப்போகும்போ த இங்கேவந்து சொல்லவில்லை 

யா??? என்று கேட்டார், 

 இல்லையுங்கோ ! இங்சேவசவில்லை1 '' என்னுள் 

மனை வி. 

. ஏன்னகாரணம்? எதற்காகவாவில்லை ? நான் 

இங்கே யில்லாதஇனால்தான். வரவில்லையா? என்று 

சுகந்த சலன் மனைவியை நோக் அவசரமாய்க் 

கேட்டார், 

ரீஜ்சளில்லா ததிஞல்தான் வரலில்லைட்போலி 

ருக்றெது?' என்றாள் அன்ன லகஷிமி, 

நான் இல்லாவிட்டால் உங்களைவந்து பார்த்து 

விட்டுப்போக£் கூடாதா! '' என்று சுகக்தசிலன் ௮௫
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உருமைசாட்டி மிசவம் உற்சாகத்துடன் பனைவிற.ப 

கோக்கமெனம௫ழ்க்து சொன்னார், 

ஈ கனசசேகரமும், செ.ப்வானை யம்மாளும், சோம 

நாதனைப்பற்றி என்ன சொன்னார்கள் '' என்று ௮ன்ன 

ல-ஷிமிசிறிது ஆசலாசனையுடன கேட்டாள்: 

 அவ்பிஷபங்களெல்லாம், சாளைக்குச் சொல்லு 

இறேன். தூக்கம் வருகிறது, படுத்துக்கொள்ளலாம், 

அம்மாேவ௫[ போய்ப்படுத்துக் கொள்ளம்மா! 0 BS 

கோம் கண்விழித் இருச்சாதே!!' என்று மகளை நோக்கி 

அன்புடன் சொன்னா, 

இசைக்சேட்ட தேவகி உடனே எழுந்து தன்னு 

டைய படரகையரைக்குட் சென்றாள். 

சுகந்தீலனும் அன்னல-ஷிமிபும், ஏதோ சிலவிஷ 

யங்களைப்பற்றி, வெகுகேரம் வரையில் சம்பாஷித்துச் 

கொண்டிருந்து, நித்திரை அதிகரித்சதம், தங்களிடங் 

களுக்குச்சென்று சயனித்துக் கொண்டார்கள், 

படுக்கையறைக்குட் சென்ற பஞ்சவாணச்களி 
யாள், பக்குவமாய்ச் கதவைபூட்டி விட்டு, தன்னுடைய 

இிங்காரக்கட்டிலின்2மல், அலங்காசப்பதுமை போலுட் 
கார்ந்தாள். கட்டிலிலுட்காரந்ததும் கண்மணியாளுக்கு 

மட்டில்லர்யோசனைகள் மசாவேகமாயெழுந்து மங்கை 

யின் மனதைப் பங்கப்படுத்தின, 

ஹா! வனசுதாவைக் தேடி. வருவதாகச்சொல்லி 

என்னுடைய அ௮ன்பானகாகலர், அவசாமாய்ப்புறப்
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பட்டு விட்டாென்று, அப்பா சொனமுசே ! எங்கு 

சென்ரு ! ஏப்படிபலைராரோ! என்ன கஷ்டங்களை 

யனுபவிக்கிராபோ]1 சர்வவியாபிபாகிய ஜெகதீஸ்வானே 

சாகதி, ஊருக்குப்போரும்2 பானு, என்னைப்பார்ச்காது 

போய்லிட்டாசே ! என்னிடத்திரலாரு வார்த்தையுளஞ் 

சொல்லாது போய் விட்டாரே! சடைியாக எண் 

னஸ் கண்டபோது, (சில Boo gaat a லிவுிடைக்கும் 

அப்போ வர்றுபார்க்கிமென், என்றா! ஏன், என்னி 

டத்தில் வராதுபோய் விட்டார்? என்ன காரணூமன்று 

தெரிபவில்லையய ! ஒருவேமா என் மீதில் வெறுப்புக் 

கொண்டாரோ? ஏதாவறழு குற்றங்கண்டு பிடிச்சாரோ? 

ஐயையோ :/ அவவிதமிருக்தால் கான் என்ன செய் 

வேன்! ஆ! என் அருபிரே! என் உயிர்த்துணையே / 

என் கண்ணிறைந்த சண்னாளா ! பேதைப்பெண்ணாயெ 

என் ஆ சோபங் கொள்வது தர்மமா? என் உடலுயிர் 

யாவம் உம்மிடத்தில் அடைக்கலந்தந்ததை நீர்ரன்றாயறி 

வீரே ! நீர் எண்மீதில் கோபஞ்செய்தால், என்மனஞ் 

சிக்காது! ஆக்மாகிலைக்காது ! இருதயம் இரண்டாய்ப் 

பிளந்து போகும்! ஐயோ! என்காதா ! கான்செய்த 

குத்றக்சை என்னிடத்தில் சொல்லி யிருப்பிரானால் . 

அப்பொழுதே சாஷ்டாங்கமாக உம்முடைய காலில் 

விழுந்து நமஸ்கரித்து, அ௮ளவற்றகண்ணீரால், உம்மைத் 

தாழ்மையுடன் பன்னிப்புக் சேட்டிருப்பேனே. 

என்னிடத்தில் சொல்லாதுயவிட்டீர் / எதம்காக என்னைத் 
தண்டிக்காறுவிட்டீர் 7!” என்றிவவாறாஈத் தன்மனஇல் 

GT EB GD), எண்ணமெல்லாம் எண்ணி ஏம்த்தவித்திரு 

ர்; பெண்மணிபாளுக்கு * இப்போதான் தன்காதலன், 
13 

ஏன்,
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தரா விரோதஞ்செய்து திரும்பிப் பார்ப்பதில்லை ” 
யென்று சொல்லிவிட்டுப் போய்விட்டான், என்ற ஏண் 

ணம் மனதிலுதித்ததும், ௮வள் தன்னைத்தான் மறர்து, 

மெத்தைமேல் விழுர்து விக்கிவிக்கு பழலானால், 

தேற்றுவாரற்ற தேன்மொழியாள் இறிதுநேரக் 

கேம்பித்கேம்பியமுறு பின்பு தன் எண்ணம் தனக்கு 
வந்ததும் திடீரென எழுந்து, ஏதோ கனவுகண்டு கதறி 

யழுதவள்போல், “* சச. இதென்ன !/ நான்பைபித்தி 

யக்காரியா ? பெண்களுக்குரிய பேகைச்குணம், என் 

னிடத்தில் ஏராளமாயிருக்கிறதே? நான் எதற்காக 

அழுதேன் ! பயித்தியகரரருக்கும், காதலருக்கும், கவி 

வாணருக்கும், ஸ்தரமானயோசனை யில்லையன்கிருூர் 

களே? அதுவுண்மைதான், அதுபோலவே கானுமோர் 

பயித்தியக்காரி.. யோசனையில்லாக சேணியப்பெண் 

ணின் கதைபோலிருக்கிறதே, என்கதையும் ! ‘erga 
காரணம் பற்றியாவது நீ சண்ணீர்விடச்கூடாது”? 

என்று என் உயிருக்கிறைவர், உறுதியாக வுரைத்தாரே! 

இப்போ என் கண்ணீரால் கனைக்இருக்குமிக்த மெத்தை 

யைச் காணுவாரானால், ௮வர்மனம் எப்படிவருர் துமோ 

என் அன் பினிருப்பிடமே.! மன திரழ்கினியவசே ! கண் 

ணுச்குக் குளிர்ந்தவரே!/! காதலுக்குத் தகுக்தவரே ! 

ஆசைக்குகந்தவரே / நேசத்தில் நின்றவ?ே / பாசம் 

ப௫ர்க்சவசே/ அடியாள் தம்முடைய ஆச்ஞ்ஞையை 
மீறி, அழுகதர்காக என்னைமன்னிக்கவும், சிறியோர் 

செய்த ஜறுபிழையெல்லாம் பெரியயோசாயிற் பொறுப் 

பது கடனே” என்பதுபோல், பேதைப்பெண்ணாூிய 

யான் தெரியாதுசெய்த சிறியகுற்றத்தைத் தம்முடைய
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தயாளகுணமுள்ளமனம், மன்னித் துக்சொள்ளுமென்று 
முழுகம்பிக்சையடன் பிரார்த்திக்றேன் 1! என்றிவ் 
வாருக நினைத்துக்கொண்டு, கட்டிலைவிட்டெழுக்து தன் 
முகத்தை ஈன்றாகத்துடைத்து, உடைகளைச் சரிப்படுத 
தக்கொண்டு, ஒரு புஸ்தசுத்தைக் கையிலெடுத்துக் 
சொண்டு சோபாவின் மேலுட்சார்ந்தாள். 

இர்தச்சமையம் கதவில் யாறோதட்டிடுற ஈத்தக 

கேட்டது. சத்தக்தைக்கெட்டதும் எழுக்து சென்றாள் 
சுதவுகிறக்க ! சங்காரம் மிகுக்த சித்திப்பதுமை/ இங் 
அதம்பூக் ௪ தங்கஸ்சொரூபி! அன்னம் லெட்கும்வன்ன 
ஈடையினள் ! பூவைப்பழிச்கும் புனிதபாதத்இினள். 

திறர்தாள். கதவைக்திருக்கமாக கதவுஇறக்கப்பட்ட 

துங் கையிலேதோ ஏந்திக்கொண்டு உள்ளேவக்காள் 

மற்றொருத்இ, 

கையில்கொண்டுவக்கத கட்டை மேசைமேல்வைத் 

விட்டுக்கசவைப் பெலமாய்ப்பூட்டிப் பின் தேவ யரு 

கில் வந்து, '₹ அம்மா இன்னுங் தங்ாஇருக்கறொயே 

இதென்ன சட்டிலும் மெத்தையுல் காலா சேரலமாயிருச் 

இறதே ! இந்தவயஇலுனக் இவ்வளவுயோசனை யிருக் 

தால், காலம் போகப்போக எப்படியிருக்குமோ ? சட 
வுள் தானறிவார்.!” என்று சொல்லிக் கல்! லென்று 
சிரித்தாள் தாதி. 

*₹அடிசாதி! இரத விண்பேச்சும் விளையாட்டுப் 
பேச்சும், என்னிடத்தில் வேண்டாம், அதிருக்கட்டும், 
அப்பாவும் அம்மாவும் என்ன பேசினார்கள் ? உனக் 

குத்தெரியுமா ?
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ட்வா, அம்மா ! கொஞ்சம் பலசாசம் சாப்பிட்டுப் 

பாலைக்குடி, கண்சிவந்திருக்தெ / முகம்வாடியிருர் றது, 

உண்மையாக ம மாதலரைநினைத்துள் சண்ணீர் விட்டி 
ருக்கிறாயம்மா ? கொஞ்சம் சிற்மண்டியருந்திக் கம 

கெளியம்மா. அப்புறம், எல்லாம் அ௮டியோடேசொல்லு 

றேன்.” என்றிவ்வாறு தாதியானவள் வேண்டிய 

தைச்சேட்டுத் தேவகி யெழுந்து, சற்றுண்டியருர்திப், 

பின்பு தாஇபும் புரித்துவிட்டு இருவருமாக ஐரிடத்தி 
லஓுட்கார்க்து. வேடிக்கையாகச் சம்பாஷிக்கலானார் கள், 

முப்பா என்ன சொன்னுர்?' என்று தாதியை 

நாக்? அவலுடன் கேட்டாள் வகி, நோக்கி ௮ ே தேவல 

* உனக்குர் சிக்கிரத்இுல் சல்யாணஞ்செய்து விட 
வேண்டுமென்று தான் சொல்லுகிரூர்,'? GT OST (Up an தாதி, 

₹ அஇருக்கட்டிம் ! அம்மா என்ன சொன்னாங்க”? 

என்று Can a Bev கேட்டாள் தேவகி, 

“ gurta மறுதான் சொல்லுருங்க!? என்றாள் 

தாதி. 
6 aya EGS கொடுப்பதாகச் சொல்துஇருார்கள்!? 

என்று தேவதொடஇுபைகோக் கவனமாய்க் கேட்டாள். 

உன் னுடைய உள்ளச்தைக் கொள்ளைகொண்ட 
உத்தமபுருஷனாயெ வாசுதேவனுக்குத் தாரைலார்தீது 

தத்தஞ்செய்துக் கொடுப்பதாகப்பே௫ிக் கொண்டிருர் 

தார்கள். இவ்வளவுதான் நானறிவேன். வேறொன்று 

மெனக்குச் தெரியாது,” என்று தாதியானவள் முடி 

வாய்ச்கூறி முகத்தைதிருப்பிக் கொண்டிருந்தாள்,
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“gouge! இந்த இழவுசெரல்வதற்காகத் 

தானிங்கே வந்தாயா? போதும் ! போறும் . வெளியே 

போ என் முன்னில் நில்லாதே.” என்று சேவகி 

அதிககோபங்கொண்டு தாதியை வெருட்டிளை, 

ட ஏன்னம்மாயிது! ௮டெடா ! ரெம்பவுக்கெட்டிக் 

காரி! என் மீதிலேன் கோபிச்ஜொய் 2? நான்தானா உன் 

ஜைக்சல்பாணஞ்செய்து கொள்ளும்படி வர்ப்புற I 

இறேன் ! ஈல்லாயிருக்றெசே ௮ம்மாளீன்ரை யோசனை 

நீ கல்யாணஞ்செய்து கொண்டால், புருஷனும் நீயும், 

பஞ்சவர்ணக்கெளிகளைப்போல் கொஞ்சக்குலாவி, அன் 

றிலும் போடும் போல் என்றும் இணைபிரிபா இருது, 

கட்டிலில் ப துக்கொண்டு இஷ்டத்துடன் விளையாடி, 

கோடிக்கணக்கான வேடிச்கைசளத் கேடித்தேடிப்புரி 
ந்து, குதூகலத்துடன் குலாவிக்கொண்டு, மதலைப்பேச்சு 

களும் இதழைகச்கூச்சுதலுமாய் ? மதுவையுண்டவண் 
டைப்போல் மதிமயங்கி, பேசுவஇன்னது செய்வதன் 

னதென்றறியாது, வெட்கத்தையும் நாணர்தையும், தக் 
சுபடி ஓட்டிவிட்டு, மிக்க மிச்ச வினோகங்களை தக்சபடி 
செய்து, தப்பாத சுகங்களையெல்லாம், ஒப்புடன் அறு 

பவிட்பீர்களல்லவா 1 ₹* உள்ளதைச்சொல்லப்போனால் 

கொள்ளைக்கண்ணிக்கு கோப்பாளம் '? என்பது போல், 

கேட்டதைச்சொன்னால், தாட்டியாய்க்கெரபம் வந்து 

கொழுக்துவிட்டெரிறெதே ! ஈல்லதம்மா; நல்லது! இப் 

பவே யிப்படியிருந்தால், புருஷன்வரதபிறகு புலியைப் 

போலத்தானிருப்பாய் போலிருக்கிறது, நான்வெளியே 

போூறேனம்மர! நீ சுகமாய்ப்படுத்துறங்கு,'' என்று 

தாதியானவள், சற்றே சிரிப்புக்காட்டி கொஞ்சம்வெறுப்
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புக்காட்டி, புரைத்து, வெளியே போவசாசச்சொல்லிக 
சொன்டெழுக்சாள். 

“என் அருமையான தோழி? எங்கேபொனறும் ் 
கே உட்கார்ந்து? நான் சொல்வதைகேள் / என்னு 

பிர்த்துணைவா்மீது, கான் கொண்டிருக்கும், எல்லையற்ற 

காதலை. நீ கல்லவண்ண மறிந்திருக்தும், எனக்வ்ட 

மில்லா தவனான. வாசசேவனுக்கு என்னை விவாகஞ் 

செய்துகொடுக்சப் போூிறார்களென். றுகேட்ட என் 

மனம், எவ்லிதம் வருந்இயிருக்கு மென்பதை நீயே 

யோசித்து.பபார். நீயும் வன்னைப்போலப் பெண்தான், 

நான் அதைப்பற்றி உனக்கு விபரித்துக் கூறவேண்டிய 

தனாவடியம்?? என்று தேவடி தாதியைநோக்கி இரச்சு 

LOTS QT AST aM. 

“gut! € araCgaahli g So சண்டகுற்றல் 

களென்ன? உன்காதலரிடத்தில் சண்டவிசேஷங்க 

ளென்ன ? அவைகளை யென்னிடத்தில் சொல்லம்மா 2 

என் கண்ணுக்கு இருவரும் ஒருமாதிரியாகச் தானிருக் 

இரர்சள், உன்சரதலரிடத்தில் ஒரு விசமான வலிசெல 

விழ்பன்னங்களையும் கான் சரணவில்லை, ஆனபடியால், 

ஆண்களைப்ப௫ர் தறியு ம் விதத்தை என்ரும் கொஞ்சம் 

கற்றுக்சொடம்மா ! பின்காலத்தில் நானும், ஒரு கண 

வளைத்தேர்க்தெடுக்குஞ் சமயத்தில் நீ கற்றுக்கொடுத்த 

விந்தையை நன்றாக உபயோகப் படுத்துறேன் உன் 

மூலமாக காலும் நல்லபுருவனைத்தேடிக் கொள்ளட்டும், 

அதையெல்லாம் கொஞ்சம் விபாமாய்ச் செல்லம்மா 1?” 
என்று தாயானவள் தேவகியை கோச்கிச்இரித்தும் 

கொண்டே கேலியாகச் கேட்டாள்.
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Qnssole. Csak Qmsnsylig, sr Gaon 

Carga ‘Car! cam காதலரிடத்தில் நான், சண் 

Qarar விசேஷலஷணங்களை வாயாலுரைக்க முடியாது, 
அவவிதமரைக்காலும், அலைகளைச் சரியாகச்செொல்லு 

வதற்குக் தருந்தவார்த்தைகள், எந்கப்பஷையிலுங் 

சடைக்காது, அவரிடத்திலுள்ள விசஷகுணங்களை 

சியல்லாம், என்னுடைய இருகயச்தினாலும் மனச்சண் 

ணினலுங்ஈண்டு மூழ்கிறேன். வெளித்சோற்றக்தை 
ஈரன் கரரணமாகக் கொள்ளவில்லை, என் கண்ணாளரை 

மணம்புரிந்து மகிழ்வுடன் வாழ்வகற்சே நான் இப்பூமி 

பில் பிறந்தேன், அவ்விதமில்லாா, வாசுதேவனையே 

ஈணம்புசியும்படி GUID LY DB SG) UT Ba a லை, அவனு 

டைய மணக்சோலமும், என்னுடைய பிணக்கோலமும் 

ஓரே நாளில்நடக்கும்,”? என்று தேவகமனவருத்தத் 

துடன் சொனனாள். | 

1. என் கண்ணாளா !/ நீயேன் ௮வ்விதஞ்சொல் 

epi? உன்னைப்போல் பாச்சியஞ் செய்கபெண், 

இவ்வுலகம் முழுவதிலுந்டி வங் கடைப்பதரி ஐ, உன் 

னுடைய பிசார்த்தனைபோல32வ, உன் பெற்றாருடைய 

என்ணனமும்மா றி யிருப்பதைக் சேட்டு, என்மனம் ௮ட 

ககர மூழ்கதி கொண்டு ,ஒனர்தம் பொங்குறதம்மச ! 

உன்னைப்போல் புண்ணிபவதி உலகஇில்கிடைப்பதரிது 7 

என்று சொல்லிச்சொண்டு சேவூயைத்தான் இருகை 

களாலு மிறுகக்கட்டிச் தழுளினான், ப 

தாஇயின் வார்த்தையையும் செய்கையையுங்கண்ட 

Cras அடங்கா ஆச்சரியங்கொண்டு உள்ளகையள்ள
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படிசொல்லு / ஒரு வினாடி காமதிப்பாயா பின் என் லு;யிர் 

என்னைவிட்டுப்போய்விடும் போலிடுக்கிறத”! என்முள். 

“நி, நிளத்த பிரகாரம் எல்லால்கைகூடிவரும். நீ 

ஒன்றுச்கும்மனம் வருக்காதே £? என்றாள் தாதி. 

। உனக்கெப்படித்தெரியம்'” என்றாள் தேவகி 

“உன் அன்னையும் பிதாவும், ஆனந்தத்துடன் 
eG அய டி e பச ௩ * 99 

பசிக் கொண்டி ருந்தார்கள், 

2 மெய்தா ட் சொல்லு! மய்சானா, உள்ளசைச்சொல்லு 

்' வாஸ்தவமே/ உள்ளதுதான் சொல்லுகிறேன்! 

© or am Gor பேசிக்சொண்டி ருந்தார்கள!' 

: உனக்குச் சல்யாணஞ் செய்யவேண்டுமென்று'! 

“யாருக்குக் கொடுப்பதாச ஏற்பாடு? 

யாருக்குக் கொடூப்பது, உன் உள்ளத்தைக் 

கொள்காகொண்ட, உத்தமபுருஷனு£*கே :!' 

“தெளிவாகச் சொல்லெடி, வச்சாள் 77? 

 இருக்தமாகத்தான் சொல்றுகிேன், தங்காய்”? 

ப பெயசென்ன 7 சொல்லு கேட்கலாம்! 

' என்வாயால் சொல்லக்கூடாது?! 

Sammi saw சொல்லுவதற் காக்ஷேபனை 

யென்ன?” 

* உன்புருவனுடைய பெயரைரகான் சொல்லுவது 

ஞாயமா?” 

பறவாயில்லை கொஞ்சம்சொல்லு, எதோ உன் 

பொன்னான வாயைத்திறந்து, அந்த ஒப்பற்ற மாணிக் 
சத்த வெளியேவிட, |
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' வெளியேவிட்டால் நீ கெட்டியாய்ப் பிடித்துக் 

கொள்வாயர ??' 

“ அணுவளவும், வெளியேவிடாது, என் இருதயப் 

பெட்டியில் வைக்து இருபத்தனொல பூட்டுபோடுவேன். 

* முசலில் பூட்டுகளைச் தேடிக்கொள், அதன் பின் 

னால் கான் சொல்லுகேன். 

'“பூட்செள் என்னிடத்தி௰॥ தாயாராகவே யிருக் 

கறத 
64 அப்படி யானால் கொ ஞ்சம்பொறு ” 

te ல்க aon அக்கா on! என் ருையான 

தோழி, உன்னை வேண்டிக்கொள்ளுக? ஈன், உன்னைக் 
கெஞ்சிச்கேட்கிறேன், உனக்கு என்ன வேண்டு மாணா 

௮: தருகிறேன், உள்ளதைச்சொல்லு/ ரூ நிமிஷமும் 
தாமதிக்காசே அவருடைய பெயரென்ன ”' 

₹ அுவருடையபெபர் சோமகாதர்,”' 

“f ௮? எலன்தோழி! நான் Kam ay ht ait BO Cy! ௮ல் 

லது உண்மையாகத்தான் நீ என்னிடத்தில் சொல்லு 

கிறாயா,”' 

* உண்மைதானம்மா ! இதோ! என்னைச்தொட் 

டுப்பார ! ீ2யன் அம்மா சந்தேடக்அிறாய்."' 

: உனக்கு வேண்டியவைகளை யெல்லாஞ்சொல்லு 

இப்பொழுதே தருகி2றன்," 

் தெய்வசகாயத்தாலும் உன்னுடைய ஆ?ர்வாதத் 

தாலும், எனக்கு ஒருவிதமான குறைவுமில்லை, னால், 

எனக்கொரு, புருஷன்தான் நீ சம்பாதித்துக்கொடுக்க 

வேண்டியது ''
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': உன்மனஇற் செசைந்தவனைக் காதலித்துக் கல் 

யாணஞ் செய்துகொள் ”” 

“காதலென்றால் என்னவென்பது எனக்குத் 

தெரியாது £? 

'* நான்கற்றுக் கொடுக்கறேன் ! அகன்படிசெய் ?! 

1 அப்படியே செய்றேன். சொல்லு ”' 

ஒரு அஆடவனைக் காதலிப்பதற்கு முன்பாக, 

அவன் உன்னுடைய அந்தஸ்ததுக்குத் தகுந்தவனு 

என்றும் அ வனைக்கா கலித்தால், ஒருவித இடையூறு 

மின்றி ஊரறிய ௮வனைமணம் புரிகதுவாழலாமா ? என் 

பதையும, பிரசானமாகக் கவணிக்கவேண்டும், அனுவும் 

மன்றி உன்னைப்பெற்றெடுத்த தாய்தந்தையருக்காவ.து, 

உன்னைக்காப்பாற்று பவர்களுச்சாவ து விருப்பமாயிருக் 

குமா வென்பசைச்சற்றே நீ க௨னித்மூ நடக்கவேண் 

டும், விண்வாலிபர்களுடைய, விறுசாப்பே்ரக்கும், 

ஆசைவார்த்தைக்கும்,  இடங்கொடூத்ன), அவர்களு 

டைய உடைஈடை, சளைக்கண்டு ஆசைப்பட்டு, அவர் 

சள்பின் செல்வாயானால், முடிவில் ஆ.மத்ற பாவி 

யாய் அக்தரித்தூத். இரியுங்காலம் வர்துசேரும், ௮ப் 

போது, உனக்குச்துணைவரும் இருக்கமாட்டார்கள், 

ஒரு காலத்தில் உனக்கு அரியகாதலசாய் யிருந்தவர்கள், 

உன் சஷ்டகாலத்தில், கடைக்கண்ணா லுங் இரும்பிப் 
பார்க்க மாட்டார்கள். இவ்விதமாக எத்தனையோபெண் 

கள் ௮வஸ்சமைக்குள்ளா யிருக்கிறார்கள். ஒரு பெண் 

ணிடத்திலுள்ள விலையற்ற அபரணம், ௮அவளுடையகற் 
பென்னும் ஒப்பற்ற மாணிக்கமேயாகும், ௮தை அவள்
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ஏது காசணம் பற்றியாவது இழப்பாளாயின், வதி 

டன் அவளுடைய ஜென்மமும் பாளாஇவிடம், பின் 

னால் அவள் எவ்ளவு தானதர்மமங்களஞுடன் பிராயச் 

சித்தஞ்சய்தகபோதிலும், ௮சற்கு விமோசனமுண்டா 

காது, அவளுடைய செப்கைக்குத் துக்கவா 22. அவரு 

டைய வாழ்காளின் பலனையுமலுபவிப்பாள. SD BIT KF 

ழந்தகற்பு, சோடிகோடியாய் பவுனை கீகொட்டிக்கு டுத் 

தாலும் மீண்டிவராது, ஒரூ முறையிழக்க து, மறுமுறை 

வராது, ரிறுவயஇல் அவிவேசத்தினுல் ELOY COLI BD 

பைக்செ கி Bae ண்கள், பின் னால் > விவா கஞ்செய்து 

புருஷரு..ன் சுரித்திருகரும்போறு, தாம் முன் செய்த 

குற்றத்தை கினைத்துவருக்து ருர்கள். அதற்குக்காரண 

மாய் கின்ற ஆண்களை நித்தக்கிறார்கள். ௮,கறுலென்ன 

பலன். முதல்கோணல் முற்றுக்கோனால் தான? 

இவர்கள் தா முகட்டு, தம்மை அன்புடன் விவாகஞ் 

செய்துள்ள புருஷர்களுக்குல், கழுத்துக்சத்தியாகவிருக் 

கனுர்சள், ஆகலால், தாதி! காதல், எவயத மிருக்கு 

மென்பதைச்சற்றுக் கவனிப்பாயாக, 

காதலர்கள் சந்திக்குஞ்சமயம், இஈண்டு கிரசணங் 

கள் சந்நித்தாறி போலிருக்கும் இச்சந்திப்பில் தம்மை 

யறியாத தடுமாத்றங்களுடன் சேகம், ஜீவன், இருதயம் 

முதலிபவைகளுக் குலுச்சப்படும், நெஞ்ச சிலிர்த்து, 

இடுக்கிடச்செய்யுஞ் சர்திப்பேபாம், பழை பசி?னூதங் 
களும், நினைவுகளும், யோசனைகளும், மனறக்துவிடு 

வார்கள், எல்லா எண்ணங்களும், சாதலின் அழகிய 

பிரகாசமான சொருபத்திலடக்கும். நடர்தேரியசங்க இ 

களாவது, நடக்கப்போகும் சங்கதிசளாவது, நினைவில்
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நில்லாது, காம்சந்தித்சத சமயத்தில் என்ன அனுபவ 

மோ அதையே சாண்பார்கள், அளவுக்குமீறிச் சாரா 

யங்ரடி.தீதவன் அனந்தக்கடலி லமிழ்ர்துவதுபோல், 

சாதலர்களும், காகலமிர்சககச்தைப் புசித்துக்கனவு சுண் 

டாற்போல், கிற்குமிடர்கெரியாது தகத்தளிப்பார்கள். 
அத்சருணத்தில் காகலர்கள்தமது உடலுயிர்யாவையும், 

ஒருவருக்கொருவர், அடைக்கலமாக ஓப்பிப்பார்கள். 

௮ தூ வேசாதலின் மூலஸ்தானம், 

புருஷன் மனைவியின்,டமைகளைச் சொல்லுகிறேன் 

கேள்: புருவஷணுனவன் தன்னுடைய இசபச சச் 

களுக்கு ரியவளாகிய தன் மனைவீயிடக் இல் ௮ன்பாக 

வும் கேசமாசவுமிருச்கவேண்டும் பெண்சளுக்ரு அடிக 

கடி, மனம் 2 பதிப்பது சசஜப்..இதையொல்க மனைவி 

யானவள். சிலசமயங்களில், அுமரிக்சையாகவும், உதவி 

யந்றவள்போலவும், சில சமயங்களில், பெலயினமாயும், 

௮செளக்கயமாயும், சில சமயங்களில் சந்தோஷமாக 

வும், ௮னக்தமாகவும், சில சமயங்களில் கோபமாசவும் 

வெறுப்பாகவு மிருப்பாள், இவ்வித மாற்றங்களுண்டா 
குஞ்சமயத்தில், அன்பானவார்த்தை களாலவளைத் 

தேற்றி, ஒருபிசா தன்னுடைய பிள்ளையை அன்புடன் 
கேசிப்பதுபோல், தன் மனைவியை நேசித்து அவளுக்கு 

வேண்டிய சகாயங்களை அன்புடன் செய்பவ கெவணோ 

௮வனே கணவனென்ற வார்த்தைக்குக் தகுதியான 

புருஷனானொன், 

அதுபோலவே கணஉன், அளவற்ற லுன்பத் இனா 

அம், மனக்கவலையினாலும் துக்கப்படுஞ் சமயத்தில்
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மனைவியா னவள், ௮வகெகரில்லந்து, அவனுடைய இரு 

தீயதீதுக்கு ஒருவிதமான சமாசானத்தைடம், தைரியத் 

யும், உற்சாகுத்தைய், ௮ிதரவையும், கொடுக்கக்கூடிய 

அனபானவார்த்தைசளால் அவனைக்ெற்றுதல் வேண் 

டும், அவளுடைய கருணையான பார்வையால், ௮வனு 

டையய மனம்சலக்சத்தை நீக்க 2வண்டும, தாயானவள் 

தன்னுடைய சிசுவை எவ்வளவு அன்புடன் பார்க்க 

ag@ ann ? ௮, துபோலவே தன் கணவனைப்பாவிசகும் 

மன வியெவளோ--அவளே--மனைவி என்ற பதத்திப் 

குச்சரியான அர்த்தமென்றறி, இதகாரணம்பற்றியே, 

todos Buse oor aot, சில சம.பங்களில், சணவனுக்குக்தாய் 
போலவும், சில FUT oh val gu FRU பிள்சாபோல 

வும், சில சமயங்களி லவலுக்கு நாயயபோலவும் மாறி 

மாறி ௮வள் மனசைத்தேற்றுவதால். உலகத்தில் ஒரு 

வனுக்கு மத்ரெல்லாப்டொருளைலிட மேலானீறு அவனு 

டையமனைவியே யாகரள,' என்றிவ்வாருகத் தேவகி 

செய்த பிரசங்கத்தால் சாதியானவள் மனமகிழ்ந்து, 

இருவருமாக் இன்னுமனேக வார்த்தைக எகாடிச் 

கொண்டு தனர்தத்துடன் நித்திரைசெய்தார்கள்,



பதினைந்தாம் அத்தியாயம். 

  

ரர்த்தாரத்திரி, அகோரமான இருள், நடுக் 
காட்டில் ஒர் வாலிபன் நின்று இி9ச்கிட்கிறான், இவன் 

யார்? இவன்தான் ஜெயவிரசிங்கன் வனசுதாவைப் 

பாழடைக்க விட்டிலிருந்து மீட்பதற்காசத் தன்னு 

டைய துணைவரிருவரையுர்சேடி. அழைத்துக்கொண்டு 
வசலாமென்று நினைத்தக் காட்டுமார்ச்கமாய் மனம் 
போனபடிகஈடர்ு இருட்டானதும் பேசகவழிதெரியாது 

தீவிக்இருன், 

காட்டின் பெருமையைக் கண்ணால் cane Aus 
லாமேயன்றி காதில்கேட்டால், ஏதொன்றுந் தெரிய 

வராது, என்னவென்று சொல்லுவோம்! ஏதெனவிளம்பு 

வோம்; அமாவாசை யிருளைப்பார்க்லும் கோச 

மான மழைக்காரி ரிட்டாகலிருக்கிறது; படக்கென்ற 

இடி கெஞ்சைத்திடுக்கடச் செய்து, பளிச்சென்ற 

மின்னல், கண்ணைப்பறித்துச் செல்கிறது, மழையுஞ் 
சிறுசிறு தூற்றலுக்துமியுமாய்த் தொடங்குகிறது, குளிர் 
காற்முனது வெகுபெலமாயடித்து மாங்களையெல்லாஞ் 
சுழலமாடச்செய்கிறது, 

இடியும் மின்னலும் காற்றும் மழையுமாக வாரம் 

பித்ததைக்கண்ட காட்டுமிருகங்கள் ஒருபுறம் கோஷ் 
டஞ் செய்யத்தொடக்னெ, ஒருபக்கம் செந்காய்கள், 
கொரைப்பதும், மற்றப்பக்கம் நரிகள் ஊளையிடுவதும், 

புலிகளொரு புறம்பெருக்கூச்சலிடுவதும், கரடிகள்கூடிக் 

கசேசண்டைபிடுவதும், மலைப்பாம்புகள் சிறி மகாபயல் 
கரத்தை விளைப்பதுமாக, அகா! நூஷ்டமிருகங்கள் 
செய்யுங்கோஷ்டங்களைச் கேட்டால் எவருடைய மன 
மும் ஏங்கித்தவிக்கும்,
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கல்லுங் சரடும் முள்ளும் முரடிம், ௮வனைக்கணக் 

கில்லாது உபத்இரவிச்ெஐ. பள்ளம் மேடு தெரியாமல் 

அவன் தள்ளாடிவிழுவழம், பின் எழுந்துநின்று ஏங்கத் 

றி தவித்பதும், எத்திசையை Corfe செல்வசென்றா 

யாது, அஷ்டதிக்கையும் அவலுடன் பார்த்துச்கொண் 

டிருந்தவன். என்னவக்தாலுஞ் சரியென்,று நினைத்துத் 

தைரியங் கொணடு வைத்தசாலைப் பின்வாங்காமல், மிக 

விரைவாக நடக்கலானான், காலமும் ஏறஏறக்கஷ்டங் 
களு மதிகரித்தது. இரச ௮த்வான கானகத்தில், அத்த 

மாத்இரிவேளையில், அச்சமென்பதில்லாது, பயன் 
பதை நினைக்காத, நைரியத்தைக் கைவிடாமல், மிக 

விரைவுடன் கடப்பதைம்ஈண்டால், எவரும் yt FAILS 

பூவொர்கள, 

இவ வாரா ஈச்சிறிது தூாரஞ்சென்றறும் காட்டி னோர் 

மூலையில் மரங்களுக்கூடாக, கரஷ்த்திரங்கள்போல Rev 
விளக்குகளை அஇிகதூரத்தில் கண்டான், வால்கஈகூத் இரம் 

போல் சில வாணக்களும் தோன்றிதோன்றி மறைந்து 

கொண்டிருக்கன, வெளிச்சத்தைக்சகண்ட ஜெயவிர௫ய் 
கன், ௮.இரசர3தாலங்கொண்டு அதன்கேராக நடக்க 
லானான், வரலவரக்காடும் காடுங்கலத்து கொண்டேவர் 

தன, ஒருபக்கம் வாத்தியச்சந்தடி வகைவசையாய்த் 

தொனிக்கிறது, மற்றப்பக்கம் அழுகுரல்கேட்டு ௮வஸ் 
தைவிஃக்கறெது, , நாய்களும் நரிகளும், முறையே கொ 

ரைப்பதும் ஊளையிடுவதுமாக விருக்கன, இவையொன் 

றையுங் சாதிலேற்காது, தான்  கண்டவெளிச்சச்தை 

கோக்க விரைவுடன் சென்ரான்,
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௮ல்கே ஒருசோயிலில் இருவிழா ஈடச்கிறதென்று 

ஜெபவீரசிங்கள் மனதில் திடமாகப்பட்டது, வேடிக் 
கை பார்க்கலாமென்ற எண்ணகத்றுடன், விசைவாக ஈட 

EB, 0 BL: 7 BH வந்றுசெர்ர்தான், 

கோயிலைச்சுற்றிக் கோடிக்கணக்கான வேடிக்கை 

சுள், இளெற்சியுடன் கடந்தேறுகன் றன, தோரணங்களும் 

வெற்றிக்கொடிகளும் தொகை தொகையாகம் தூர்கப் 

பட்டிருக்கறது, வர்ணவாணமான வெளிச்சக்கூடுகள் 

வகை வகைபாய்தி தொங்குகிற ௫, காஸ்விளக்குகளின் 

கணக்கையுரைக்கமுடியாது, செடிவிளக்குகளின் இத் 
தரத்தை சொல்லமுடியா த, வாணவேடிக்கைகளுக்குக் 

வளவில்லை, டர், வாணக்கள் படக்சென்று வெடித்து 

ஆகாயத்தில் சென்று அரியவர்ணங்களால் பெரி.பபர் 
தீல்போடுவதைக்கண்டு, ஜனக்ஈளெல்லாம் ஆனந்தக் 

சளிப்புடன், அ வென்று வாபைக்திற துகொண்டு ௮ண் 
jig பார்த்து ஓஒ வென்று சுத்துகிறுர்கள், ஆகா 

சவாணங்கள் வெருஜோசாயிரைஈ்ற சென் ழு விதம்வித 

மான மத்தாப்புகளை வண்டி பமட்டும் வெளிகில் விடு 

இறத, சக்கரவாணக்கள் சுழன்று சுழன்று, இக்குமூக் 

இட்டு நெருக்கும் ஜனங்களை, மிக்ககதா ர,கஇல் வெருட்டி 

யோட்டுகறது, இலங்கையைச்சுட்ட ஹனுமானைப் 

போல், கோட்டைவாணங்கசைக் குசங்குப்) பொம்மை 

கள், கொளுத்திவிடுவதும் வெருவி 2னா5 மாயிருக்கது. 

. ௭ 4 உட் wo oO ' aos / / ° வக்த ஜனங்களெல்லாஞ் சிக்தைமடழ்ந்து. வேடிக் 
கைகள் நடக்கு மிடங்களைத் தேடித் டிப் பார்க்கல, 

ஞர்கள்: மூலைமடக்குகளில் கூட்டங் கூட்டமாயுட்
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கார்ச்து சீட்டாடுகிறார்கள் லர், ஓடி. Adnure ஓ 
வென்று கத்துகிரார்கள் பலர். விண்வம்புக்காரர்சளெல் 

லாம், லம்புச்சண்டையை வலியமாயிழுத்து மண்டை 

யையுடைத்துக்கொண்டு மாயமாய்ப்போய் DB apt 

கள், பாட்டுப்பாடிப்பதம் பெறுவோர்சளும் சேட்டுச் 

சேட்டுக் களர்ச்சி கொள்வோர்களும், வி$கதைசொல்லி 

வேடிக்கை செய்வோரும், வேதார்தம்பே? விண்சர்க் 

கம் புரிோருமாக விதிகளெல்லாங் கோடிக்கணக்கான 

ஜனங்கள், கூடியிருந்து கோஷ்டஞ்செய்த கு தூகலிக் 

இரர்கள். மிட்டாய்க்கடைகளுக்றுக் கணக்கில்லை, காப் 

பிக்கடைகளில் உட்கார இடமில்லாது தவிக்கிறார்கள், 

மேளவாத்தியமொருபச்சம் தாசி நாட்டியம் மற்றப் 
- பக்கம், விதிகத்திவருவதற்குச் சுவாமி புறப்படும் நேர 

மாய் விட்டது, 

ஆயிற்று, உள் விதற்றிமுடிர்து கோபுரவாசலில் 

சுவாமியைச்கொண்டுவந்து, தயாராகச் ய௧74,2 இருநத 
ந். ச் ச் 9 * > . . பூ . ர - 

மஞ்சத்தின்மேல் வைத்தார்கள். ஹா ஹா என்ன௮ழகு, 

என்ன அலங்காரம்! என்ன சிங்காரம் 2? ௮சையெடுத்து 

க்கூறுவதற்கு, தயிரம் காவுடைய அதிசேவளும் ஐந் 

தூறுநாவு இரவல்வாங்கவேண்டும், திருவாசியொன்றை 

வெகுவாசியாய்வைத்து, அதன் ஈடுவில்ஈவாமியை எழுக 

தருளச்செய்து, பூமாலைசளாலும் பொன் மாலைகளாலும் 

அலங்காரமாகச் சிங்காரித்து, சாத்துப்படி செய்தூள்ள 

விசேஷத்தைச் சாற்றவுங்கூடுமா? இப்போதான் சுவாமி 
தெப்வலோகத்திலிருந்து திருவிழாப் பார்ம்2 வரத, 

ிருக்சமா (ப ட் சரரக்தாப்போ லிநர்தது, 

10.
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மேளவாத்தியம் மிகவிமரிசையாய்த் தொனிக் 

றது, ஆனர்தபைவியைவெகு தனச்தத்துடன்தொட 
கய ராககரச்சாரன், பூரிகல்யாணியில் புகளரய் முடித் 

தான், தாசி காட்டியந்தாரளமாய் ஈடக்தேறுறெது வந்த 
ஜனங்களெல்லாம் சுவாமியைமறந்து தாசிகளைமாத்திரம் 
தப்பாது பார்த்து மிக்க மகெழிகொள்ளுகறொர்கள். சர்க் 

கரையைக்கண்ட எறும்புகளைப்போல், தாசிகளை க்கண்ட 
ஜனங்களெல்லாம் ஒருவர் மீதொருவாவிழுக்து, கெரு 
க்இத்பள்ளி, இடியுங்குத். தும் இனையில்லாமல் இடைத்த 

போதிலும், தாசிகளைமாத்திரக் சவறாதுபார்க்கறுர்கள். 
ஜாதிக்கட்டெல்லா மெங்கேயோ போய்கிட்டது. குல 

ஆச்சாசங்கள் கககளவுவ் சாணப்படவில்லை, பக்தி விசு 
வாசக்களெல்லாம் பறந்துவிட்டது. தாசிகளின் மயக்கத் 

தால் யாவருச் தத்தளிக்கிறார்கள், ஆகா / இது என்ன 

வேடிக்கை ! பரிசுத்தமான தெய்வஸ்தல£்இில், கடவு 
வணங்கச் தம்முடைய பாவங்களைத்திர்ச்துக் கொள்ள 

வரும் ஜனங்களுக்கு, தாசிகளின் சாட்டி.பத்தையும், 
அவர்கள்பணம் பறிப்பதற்காச்செப்யும் பதினாயிரக் 
தளுச்குகளையுங்காட்டி, தெய்வச்தைத்தொழவக்தவனுக் 

குத் தேவடியாள் வீட்டுக்குவழிகாட்டி விடுகிறார்களே 
இதென்ன மெளடீகம், இதென்ன அறியாமை / தேவடி, 
யாள், என்றாள் யாரென்பதையும், ஆஇயில் இவர்க 

ளெவ்விதம் விபசாரத் தொழிலுக்குட் புகுந்தார்களென் 
பதையிம்பற்றி வேறிடத்தில் சற்றுவிபரமாகக் கூறு 
Camure:— 

மஞ்சமும் நகருகிறது. ஜனங்ரளுங்கூடவே Cura 
ரூர்சள், பஜனைகளும் வாத்தியங் சூம், ஈடிஊங்களும்
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நாட்டியங்களுமாய், விதிசற்றிவந்த சுவாமி உள்ளே 

நுழைத்துவிட்டது. ஜனங்களும் விடுகளுச்குப் போ 
சச்தொடக்கவிட்டார்கள், சர்மான்௧களெல்லாம் விலை 

குறைந்துவிட்டது, கையில் கிடைத்த காசுச்குக் கொ 
டுக்றோமென்று கடைக்சாறர்கள் கத் த௫றார்கள் ,? 

ஆரு ரூபாய் விலையுள்ளதெல்லாம் அரைளுூபாய்க்குக் 
கொடுக்கறேன், ஓடிவாருங்கள்'' என்பாரும், (போ 

னால் உடையாது, வந்தால் இடைச்கும், தடிவாருங்கள்'' 

என்பாரும் பீடி, சுருட்டு, வெச்திலைபாக், ஐடி.வாருக் 

கள் என்று ஒரு பக்கம் கத்துவதும் பன், சேக், பிஸ் 

கெட் ரொட்டி சுவிட்மீட் சகாயவிலை சரிபாதி விலைக்கு 

கொடுக்கப்படும், என்று பின்னனவொருவன் கத்துவதும், 

“*பொடி,, பீடி, சுருட்டு, வெத்திலைக்கட்டு இடியப்பம், 

வடை, கல்லதோசை, வாழே ஏஏஏபயம்?!' என்று பக் 

கத் தூக்கடைக்காரன் காக்சைபோல் கத்துகிருன், “சண் 

டல், கடலை, சோளப்டுபாரி, சுடச்சுடத்தருயேன்) ஒடி 

வாருங்கள்மக்களே,!? என்௮ கூனல்கழவியொருத்தி குக் 
தியிருக்துகூப்பிடுகிறாள். '*ஓம்படி, காரப்பூந்தி, மசால் 
வடை, முறுக்கு”? என்றுகூவிக்கொண்டு குறுக்கேயோடு 

கருன், குள்ளனாசிய வோர் சுள்ளல் பொடியன், ** மாம் 

பழம், வாழைப்பழம், அப்பிள் பழம் அன்னதானம் 

பழம், தோடம்பழம், மாதுஎம் பழம், வகைவகையாய் 

தினிசு இனிசாய், வர்துபாருங்கள் லாயில்போடுங்கள்”? 
என்றுபழக்கடைச்காரன் பாக்கக்கத்துகிறான், '*காப்பி ? 

டீ சோடா லெம்கெட் ஒரு சொல்குடித்துக்சளையாறிப் 
போங்கள் !* என்று ஒவென்று சத்துறொன் வேறொரு 

கடைக்காசன், சவாரிவண்டிகள் மிகவுந் giles ger 

புறப்பட்டுவிட்டது; காலப்குதிரைகளுச் செல்லாக் கடி
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வாளத்தை மாட்டிவிட்டார்கள், என் குதிரை வாயு 

வேகமாய்ப் 2பாரும் ?? 44 என் குதிரை மனோவேக 

மாய்ப்போகும்.'” என் மாடுகள் சாயோட்டமும், சல் 
லைப்பாச்சலும் பாயும்!” என்மாடுகள் **சானிலிறங்கக் 

கனனிப்பொதார்மேல் தள்ஸிர்குஇத்தோடும், ? என் 
றிவவாருசச் சவாரிப்பந்தயத்தில விருதுகூறிச்செல் 
பவர்களில்சிலர், வண்டியோடுவண்டி மோதுண்டு சக்சா 

மூடைந்து திண்டாட்டப்படுவோரும், கானிறக்கங்களி 
MN AU HONEST GOH ஐட்டும்மிபா துவண்டிகுடைக் 

கவிள, மாடுசள் ுறுத்துச்கொண்டு வாலைக்ளெப்பிக் 

சொண்டு மகாவேசமாயோட, வண்டியள்ளிருந்தவர்கள் 

ஒருவர் மேலொருவர்விழுர்து, முச்குடைந்தவர்களும் 
பல்துடைந்கத வர்களும், தலையுடைநத வர்களுமாக, 
ஐயையோ மப்பாடி ! அம்மாடி /! கால்போச்சே.! தலை 
போச்சே ! என்பாரும், சோமபேறிமாடுகள் கள்ளச் 
தனமாய் ஈடுசோட்டில் விழுந்துகிடக்க, அவைகளின் 
வாலை முமிச்.தாத்தியால் குததிச்கோரமான வேடிச்கை 
களைக் காரசதுடன் செய்வோரும். வழிப்போக்கர்கள் 
மேல் வண்டியையேத்திபோலில்காரன் கையிலகப்பட்டு 
அப்படியே லாக்காப்புக்குத்தப்பாது போபவர்களுமாக 
எத்தனை யோவேடிக்கைகளும், ஆட்ட கோஷ்டங்களும் 
அ௮ங்கே௮ரைமணி நேரத்துக்குள் ஈடர்தேறினகடைக்கா 
ரர்களெல்லாங்கடைகளைசசுருட்டிக்கொண்டட்டம்பிடி. 
க்கிறுர்கள், லட்ஷூக்கணக்காயிருர்த ஜனங்களெல்லாம் 
போய், ஒருமணிதனைக் கூடஈசாண்பதரிதாயவிட்டது, 

இவவாருக அங்கே ஈடக்தேறிப வேடிக்சைகள் 
யாமையுங் கண்ணுற்றுவந்த ஜெ.பவிரடிங்கள் அகமூழ்
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ந்து சித்திராங்கனுிய வனசுதாவைப்பிரிக்த GEE SOB 

யும் மறந்து, தன் நில பரத்தையும் அ௮டியோடே மறநத 

வனாய் அங்குமிக்கு முலாவிக்கொண்டிருந்தான, 

மணியும் அழுய் விட்டது. சூரியனுந்தோன்று 

இருன். 4 இனி எந்கேபோகலாம், ஜனங்கள் பின்னால் 

சென்றால் ஏதாவது ஊரையடைந்து, பின்னால் * ஆக 

வேண்டிய காரியங்களைச் செய்யலாம்” என்று யோடத் 

துக்கொண்டு வருஞ்சமய த்தில் எதி3ரயுள்ள தா மடத் 

இன் திண்னைமேல் யாரோ ஒருவர் படுத்திருப்பதைக் 

கண்டு, * இவரைச்கேட்டால் ஏதாவறு ஊருக்குவழி 

காட்டிவிடுவார். மேல்காட்டு உடைநடைகளை யனுசரித் 

தவராகக்காணப்படுிறார், எதோ மேலான உழ்ியோ 

கஸ்த்தர்போலிருக்கிறது, இவர் எழுந்தவுடன் என்னு 

டைய விருத்தார்த்த்தை சொல்லி இயன்ற உதவி புரி 

யும்படி கேட்கவேண்டும்.” என்று நினைத்துக்கொண்டு 

இண்ணையிலுட்கார்ந்தான். 

இந்தச்சமயத்தில் கோயில் புசோதெர்களாயே, 

வைசக்கண் வயித் இியலிங்கக் குருக்களும், குண்டோ 

தரையரு) கோவாலி ஐயரும், கோயில்கதவைப்பெல 

மாய்ப்பூட்டி விட்டு, லுர்ச்சனையில் படைத்த காசுகளை 

யெல்லாம், அப்படியே பெருமுடிக்சாய் முடிக்துகொ 

ண்டு, மீதியானபண்டம் பலகரரங்களையெல்லாம் மூட் 

டையாய்க் கட்டிக்கொண்டு, வட்டுக்குப் போவதற்கு 

விரைவாய் வரு௫ிருர்கள். இவர்களில், வைசக்கண் 

வயித்இலிங்கக் குருக்கள் நடுத்தர அளவுள்ளவர், 

கோவாலிஜஐயா, கோடாலிக்காம்பு போலிருப்பார், இவ 

சைச்சரியாக ௮ளவெடுத்தால், எட்டடியுயரம், தப்பாம
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லிருக்கும், குண்டோதரையர் கரலடியுயரமிருந்தால், 
ஆறடி. சுற்றளவிருப்பார். கடுங்காற்றடிச்சால் சோவாலி 

ஐயர் வெளியில் வரமாட்டார். பெருமழைபெப்தால் 
குண்டோதசையர், வெள்ளத்தில் சால்வைக்சமாட்டார் 
சீண்டு கெடுத்த கோவாலி ஐயரும், குறக்கொழுத்த 

குண்டோதசையரும் ஏககாலத்தில் வெளியே வருவார் 
சளானால், இவர்களைச்சாணு மொவ்வொருவரும், 
சேலியாகச்சிரித்து வேடிக்கையாகப் பெசுவார்கள, 

“தோ / இறிக்கட் விலாயாடுவதற்கு பந்தும் ப்பாற்'' 
௮ம் (Bat ஈம் 13௦11) தயாராகவருகிறது, அடிப்பதற்கு 

ஆள்தான்தேவை ?? என்று ஊர் ஜனங்கள் சேர்ந்து 

ஓவென்று கத்தி ஓயாது கேலிசெய்வார்கள், இவர்கள் 

மூவருஞ்சேர்ந்து போனாலோ? தெருவிலுண்டாகும் 
வேடிக்கைக்குக் கணக்கிருக்காது, * பந்தும் தடியும், 
அடிப்பதற்குதளும், ger, ஓகோ! ஹா ஹு” 

என்றுகத்தி இவர்களை மானங்கெடுத்து விடுவார்கள். 

இது காரணம் பற்றியே இவர்கள் எப்பொழுதுக்தனித் 

தனியாகவே வொளியில் போவார்கள், இன்று sar 

விதஞ் சமயம் வாய்க்கா ததினாலும், தெருவி இிகளில் நிர் 
ஜனமாயிருக்ததினாலும், இவர்கள் கடைத்த வையெல் 
லாஞ் சுருட்டிக்கொண்டு ஏககாலத்தில் வெளியேபுறப் 

பட்டார்கள். 

இவர்கள் மூவரும் வருவதைக்கண்ட, ஜெயவீரசிங் 
சனுக்கு, அடக்சமுடியாத இரிப்பு அ௮கத்திலைழும்பிய 

போதிலும் வெளியே விடாமல் லடக்ூக்கொண்டு, 

அவர்களைப்பார்க்காதவன்போல் ஒரு பக்சமாய்த்திரு 

ம்பி பிருர்தான்.
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விபூதிப்பைகளை மடியில் செருசக்கொண்டு, cp 
ers மூட்டைகளைப் பெலமாய் பிடித்துக்சொண்டு, 

குண்டோதரையர் குட்டிச்சாத்தானைப்போல் உருண்டு 
ருண்டுமுன்னே போவதையும், கோவாலிஜஐயர் கொக் 
கத் தடிபோல் .ஐடியாடிக்சொண்டு பின்னாலே வருவதை 
யும், வைரக்கண் வயித்திலிங்கக்குருக்கள் இவர்களுக் 

குப்பக்சத்தில் இணையிலலாத கல்யாண ஈடை ஈடந்து, 
கடைச்சண்ணால் ப்றசாதமூட்டையைப் பார்த்து, க 

மகழ்ந்து, அடக்கமுடியாத ஆனந்தத்துடன், போவதை 

யுக்சண்டால், எங்குமில்லாத சிரிப்புவந்து எல்லாரை 

யும் பங்கப்படுத்த அிடிென்புதற்கு ௮ ணுவளவுஞ்சக் 
தேகமில்லை, 

இப்போது குண்டோதமையர், பொடிப்பட்டை 

யைக்கையிலெடுத்து, ஒரு சிட்டிகை பொடியை ஒரு 
மூக்லேபோட்டு, சளியைச்சிஈதிச் சால்வையால் 

துடைத்துச்சொண்டு, சுற்றுமுற்றும் பார்த்த, “ஐய், 

Gerard! தோ பாருங்காணும் வெள்ளிக்சிழமை 

மடத்திலே, வெள்ளைக்கார உடுப்பிலே, யாரோகுச்இக் 

Bein anf pea ay / அவரயாருகாணும்'' என்று நெட்டை 

ஐயரைகோக்கக் குட்டை ஜயர்கேட்டார் 

ப 88 அடே ரீ சானுங்கண்டு நாளியாச்சுது ! அவாள் 

யாசாயிருக்கும் ?'? என்று, கோவாலிஜயர் சிறிது ye 
சத்துடனும் யோசனையடலும் சொன்னார். 

இதைக்கேட்ட வைரக்கண் வயித்திலிங்கச் குருச் 
கள், ** அவாள்யரரானாலும் ஈமக்சென்ன / ப்ற்சாதத் 

தைப்பெலமாய் பிடித்துக்கொள்ளும், அர்ச்சளைச்சல்லி
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யெல்லாம் பத்திரமாய் முடிர்இிருக்கறேன் ! ஈமக்கென் 
னபயம் 2 நீர் நடவுங்கானும் நடவும், '? என்று இரு 

வரையும் நோக்கிச்சொன்னார், 

Yb! gn! இக்தக்கோவாலிக்கு, எப்பொழு 

அம். பயந்தான், தைரியமெண்ணாக் கொஞ்சமுமில்லை, 
'“அர்ச்சாட்டிலே சண்டையானால் சக்தமாமா. அடுப்பங் 

சரையில் பதுங்கிச்கொள்வேன் சாப்பாட்டு ராமா”? 

cer pur BA! கோவாலிக்கு முயல்க்குணம்!” என்று 
குள்ளமான குண்டோதமாயர், நெட்டையான கோவா 
விஜயவரக் கேலிசெய்தாற்போல் கூறியதைக்கேட்ட 

வைரக்கண் வயித்திலிக்கக்குருக்கள், ஒருமாரிசிரிப்புப் 

பெருமாரியாய் சிரித்த, வயிற்றைப் பிடித் துக்கொண்டு 
விழுந்து விழுந்து நகைத்து ஈ௬.ரா / நன்னாச்சொன்னீர், 

நன்னாச்சொன்னீர் எனறார், 

இகசைக்கேட்ட கோவாலி ஐயருக்கு, என்றுமில் 

லாக கோபமெப்படியோ வந்துவிட்டது, காகம் போல் 

சிறிச்கொண்டு, குண்டோதரையரெதிசேவந்து “அடே 
அசட்டுப்பயலே, புளுச்கைப்யயலே ! உனகச்சகென்னெ 

டாதெசியும்! தோபாருங்காலும்? குருச்கள்; அவாள் 

என்னமோ, வெள்ளைக்காற உடுப்புகளையடுத்தியிருக்கிறா 

“Basa On. இருவிழா முடிஞ்சு, நாழியாச்சுு, 

இவாளுக்கு இங்கே என்னவேலை ? ஒருவன்படுத்துக் 
கொண்டு திமிர்விடுகிறான். மற்வன் குச்தஇிக்கொண்டு 
அஸ்டதிக்கும் பார்க்கிமுன்.?? அவாளைப்பார்த்தால் 

அசாத்திய/கள் போலிருச்றது, இவனென்னவோ 

வீண்பேச்சுப்பேசுருனே, அசடு. தெஷ்டை.! பந்து 

போலுருண்டோடிப் பள்ளத்தாக்கில் விழுந்தெழும்
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பத்தெரியுய். களிகையும் er FST 0) QUT MFG DDO LF 

சாக்கா, மூக்குப்பிடிக்க விழுங்கத்தெரியும், அயிசம் 

வடையை அ௮ரைகொடியில் தீர்க்கவும், உரிச்ச வாழைப் 

பழத்தை ஒன்றின் பின்னொன்ரா£ச்செலுத்தவும், யானை 

விளாம்பழம் இன்பதுபோல், முழுமோரசுத்தையெல் 

ons தொண்டைவிக்இக் கொள்ளாது விமுங்சவுக்தெரி 

யுமே யல்லாமல், இந்தமாதிரி அள்களைக்கண்டு கித் 

தீறியும் புக்தி ௮வனுக்கில்லை, மிலேச்சனிலுங் கேடு 

கெட்ட மிலேச்சன்,!” என்று வாயில்வக்த யாவையும் 

கோணாது சொல்லிமுடி த்துக். கோபாவேசத்றுடன் 

நடந்தார். 

கோவாலி ஐயருக்கு வந்த கோபத்மைசண்ட 

குண்டோதமையர் “அடே! எதுங்காணும், இழவு 

என் தலைமேலே! அவாளயாயரோ இருக்கிறா எண்ணாச்கா 

நீர், ஏன்காணும் என்னைவைதீர், என் ஆதீதில்வா் து, 

வைவீரானால், ஆத்துக்காரி: எடுத்துக்குவா 1 தொடப் 

பக்கட்டையும் பழஞ்செருப்பும், பத்திரம், ஜாக் 

இரதை!' என்று சிறிது கோபங்காட்டிக் கூறினார். 

ஈ என் கெடா / பத்திரம், என் கெடாஜாஃிரதை 7! 

என்று சொல்லிக்கொண்டு மறுபடியும் எதிசேவந்தார் 

கோவாலிஜயர், 

இவர்களிருவருச்கும் சண்டை பெலக்கும் போலி 
ருந்ததைச்சண்ட, வைரக்கண் வயித்யலிங்கச்ருருக்கள் 

தடுவேவந்து, விலக்குத்திர்க்துச் சமாதானஞ்செய்து 

இருவரையு மழைத்தச்சென்றார். 

இவர்கள் வரவைக்கண்ட ஜெயவிரசிங்களன் எழுந்து 
மூவருக்கும்பொதுவாக ஓர் ஈமஸ்காரமிட்டான். நமஸ்
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காச மிட்டதைச்சண்ட குண்டோதசையர், ட்டவந்து, 

நீர் யாரோ? எந்தவூரோ! எதுக்காகத்தங்க நீரோ”! 

எனஞுர், . . 

குண்டோதரையரைக்கண்ட  ஜெயவீசசிங்களுக் 

குச்சிரிப்பு வக்தபோதிலும் அ௮தையடக்கிச்கொண்டு, 

“earl! கான் அயலூர், சிறிது உட்கார்த்து போக 

லாமென்று கினைக்.து இங்கேதங்கனேன்.!” என்று மிக 

வுந்தாழ்மையாகக் கூறினான். 

“gC வீண் சங்கதியெல்லாம் உனக்கேன் 

காணும், நீர் வாருங்காணும். காம்போய்ச் சர்க்கரைப் 

பொங்கல் சரிவரவிழுங்கலாம்."' என்றுபடியுங்கோவாலி 

ஐயர் மகாவேகமாய் சொன்னார், 

இவவாருாக இவர்களசெய்தக சச்தடியானழு தூங்க 

யிருந்தவரைத் துடுக்குட னெழுப்பிவிட்டது. எழுந்தவ 

நெழுக்து கண்ணைத்துடைத்துக்கொண்டு தன் முன்னில் 

நிற்பவர்களைக்கண்டு அடங்கா அச்சரியங்கொண்டு 
அஸ்டதக்கையும் ஆவலுடன்பார்த்து, . ௮வஸ்த்தைப் 

படலானார். "ஹா. இதென்ன ஆச்சரியம், இன்றிரவு 

நானிங்கே வருகையில் இவ்விடம் ஓர் ஈகரம்போலிருக் 
தீதே! கோடிக்கணக்கான ஜனங்களும், லட்க்ஷக்கனக் 
கான வேடிச்சைகளும், எல்லாம் ஏகேரபித்திருந்ததே, 
இப்போது ஒன்தையுங்காணவில்லையே!? இதென்ன 

மாயம், அமரிக்காகிலிருக்கும் ஜெயவிரசிங்கன் இங்கே 

எப்படி.வந்தான். இது என்ன .ச்சரியம்'' என்று நினைத் 
துக்கொண்டு ஜெயவி சிக்கனை கோக்க மைத்துணா 

ஜெயவி2)ங்கம் நீ இங்கே எப்படிவந்தாய் என்றான்.
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*' அத்தான் | 'சுந்தரராஜம், என்னை அழைத்துக் 
கொண்டு போவதற்குத்தசான் இங்சேவரந்திர்களா?!! 

என்றுசொல்லி அனர்தக்கண்ணீா சொரிந்தான், 
“ஏன் மைத்துணா? suse, சொல்லுகிறாய் 

எல்லாங்கடவளின் சத்தம்போல் ஈடக்கும் நீ அமெரிக் 

காவிலிருந்து எப்பொழுது வந்தாய்? இவவிடத்துக்கு 

யார் கூடவந்திருக்கிருய் ? ?? என்,று சுந்தரராஜன் ஜெப 

விரசிங்கனை நோகடக்கேட்டான். 

“' எல்லாஞ் சொல்லுறேன், முதலில் ப௫ிதாசமூடி 

தீதுக்கொண்டு பின்னால் எல்லாம்விபசமாய்க்கூறுேன் 

என்ரான் ஜெயவிரூங்கள், 

‘ பணங்கொடுத்தால் அகாரங்கொடுப்பார்களா ? 

என்று பாப்பாரைகோக்கி பக்குவமாய்க் கேட்டான் 

சுந்தராஜன், 

*அப்படியேதப்பது போ டுகிறோம் வாருங்கள் 
என்று குண்டோதரையர் குதூகலத்துடலுரைத்ததைக் 

கேட்ட இருவரும் பாப்பார்களுடன் சென்றார்கள். 
  

மக நீல அரண்மனை ம் ன 

Qin 
> gneve Com, 58% 
¥ முதல்பாகம் is 

Coe முற்றிற்று. ஐ 
இனி இரண்டாம் பாகத்தில் ' ௮இயாச்சரியமான 

அனேக சம்பவல்களை வா௫ித்தறிவீர்கள். 

ஸன் ஆப் "இக்தியா பிரஸ், சூளை, மதசாஸ், 
 



பிருஹஜ்ஜாதகமென் னும் 

மங்களேஸ்வரிபம். 
ஆ.இ.பில் இந்தப் * பிருஹஜ்ஜாதக '? மானது 

சோதிட பரமாசாரியரவர்களில் ஒருவசாய் விளக்கி 

யிருக்க வராகமிகிராசாரிய ரென்பவரால் வடமொழி 

யில் சுலோக ரூபமாகதீ திருவாப்மலர்க்சருளப்பட்டது 

இதற்கு இர்திர பாலையில் வசன ரூபமாக சோதிட 

சிசோன்மணியாயெ திருவேங்கிடாசாரியர் என்பவர் 

ஓர் உரை யியற்றியுள்ளார் இவ்விரண்டையும் தழுவி 
திருமீலாயன் பட்டணம் சோதிட வயித்இயலிங்க பத 

தரவர்களால் நந்தமிம் நாட்டுச் சோ இடர்களுக்கு உதவு 

மாறு பமோபகாரமாகத் தமிழில், பாட்டும் உரையுமாக 

Curis பெயரக்கப்பட்டத. 

இது சிலஅற்ப சோஇடர்கள் பாடும் சோல இட புத் 

தீகங்களைப் போன்றதென்று ஐயமடைய வேண்டாம், 

இஃது மசா சோஇட சாஷ்இிசங்களிலொன்று மேலும் 

இராசாராம், பாராசாரியம் மூதலிய சோதிட சரஸ்இிரய் 

களுக்கு இணையானதும் கற்றவரும் மற்றவருமான எல் 

லாச் சோதிடர்களும் கையாளத் தகுந்தது இச்சாஸ் 

இரம் மு.ற்சாலத்ததாயும், மகா சேஷ்டமானதாயுமிருப் 

பதால் இசனுண்மை பரம்பரையான சோதிடர்களுக்கு 

நன்ருய்கீ பெரிய வருமென்பதுண்மையே, 

புத்தகம் 1-க்கு ரூபா 2 0 0 

வீமேோசுர உள்ளமுடையான. 

இது ஒவ்வொரு ஜோஇடர்க எிடத்திலும் முக்கெ 

மாய் இருக்கவேண்டியது ௮ .வ௫ியம், 

இதன் விலைரூபா 1] 4 0




