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அதிபபை 

ஆறாதே நாவினாற் சுட்ட வடு!" என்று 
வள்ளுவப் பேராசான் வற்புறுத்துகிறார். ஏன்? 

். குற்ற உணர்வு நெஞ்சில் கனலாக எரிந்து கொண்ட. 
"மிருப்பதால்தான் அந்த வடு ஆறாத புண்ணாக 
நிலைத்துவிடுகிறது. அந்த நெஞ்சக் கனலை 

அவித்துவிடும் ‘DOM உடையவர்களுக்கும், 
அல்லது. அக்கனலே தோன்றாத உள்ளம் படைத். 
தோர்க்கும்:.. நாவினாற் சட்ட வடு” புண்ணாவ - 

- தில்லைஎன்பது: உலகம் கண்ட அனுபவ உண்மை; ் 

மனச்சாட்டியின்.. குரலுக்குச். செவி சாய்ப்ப 
-வர்களுக்கெல்லாம் ' நெஞ்சக் sore’ Corer pag 
இயற்கை. அக்கனல் மனிதனை _- எரித்து... விடுவ 

_ இல்லை, அவனுள்-அவன து பலவீனமாகக் கிளர்ந் - 
, தெழும் தீய. உணர்ச்சிகளையே எரித்துச் சாம்ப. 
TE Ga Dg). வேள்வித் இக்குச் சமானமான. இந்த : 

_“நெஞ்சக்கனல்'” அவிந்துவி. டாமல் காப்பாற்றிக்: ் 
"கொள்ளும் எந்த். மனிதனும் முழு மனிதனாக. 
உயர முடியும். அவ்வாறு உயர்ந்த ஒரு மனிதர் 
இக்ததையில் வருகிறார்...”
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கடந்த கால் நூற்றாண்டில் நமது நாட்டு 
அரசியலில். ஏற்பட்டுள்ள எத்தனையோ குழப்பங் 
களுக்கிடையிலும் நம்... மக்களின் மனச்சாட்சி 
"முற்றிலும் .மரத்துப்போய் விடவில்லை உன்ற 
உண்மையை இந்நாவல் மிகவும்: தெளிவாக 

விளக்குகிறது. ப 

இனீய காதல் கதைகளைவிட இம்மாதிரிப் . 
பிரச்னைகளை வைத்துக் கதை. பின்னுவது 
"கொஞ்சம்: .. சிரமமான... காரியமே... : அந்தச் 
சிரமமான காரியத்தைத் திறம்படவும். “அழகாக 

வும்: . செய்து முடித்திருக்கிறார் “ஆசிரியர் 
நா. பார்த்தசாரதி. அவருக்கு எங்கள் ர் மனப்பூர்வ 
மான சண்டி கரித்தாகு்.. 

ர ப ் கண. முத்தையா, 

18-5-68, தமிழ்ப் புத்தகாலயம்.



நெஞ்சக் கனல் 
| கொடி ஏற்றம்-காப்பு 

அத்நியர்களிடமிருந்து, விடுதலை பெற்றும். சொந்த ட் 
நாட்டின் . சில பிற்போக்கான . மனிதர்களிடமிருந்தும் ப 

- பிரச்சினைகளிடமிருத்தும் தார்மீக விடுதலைப் பெற... 
போராடிக் கொண்டிருக்கிற ஒரு தேசத்தில், உணவு, 
“மொழி, தொழில், சமதர்மம், எல்லோருக்கும் நல்வாழ்வு 
ஆகிய சகல துறைகளிலும் நலன் நாடும் ஒரு தேசிய BH) 
Curse நிலையில்' இந்த நாவல் அறக்கிறது.. , இதத்கான 

“சூஜ்நிலையும் திறக்கிறது... 
சீன். நாவல்களில், காந்திய இலட்சியங்களும், கவியின். 

. நளினமுமுள்ள தம். இளைஞனைக் குறிஞ்சி. மலரிலும்;. :. 
சத்தியவேட்கையோடு . கூடிய. ஒரு கல்லூரித். தமிழ்... 
-விரிவுரையாளனைப் -பொன்விலங்கிலும், நெற்றிக் 
கண்ணை த் திறந்தாலும் குற்றம் குற்றமே” என்கிற நக்கீர 
தைரியமுள்ள ..ஓர். உழைக்கும். பத்திரிகையா எனை நெற் 
றிக்கண்' ணிலும். படைத்தேன். ன ் 

இந்த நாவவிலோ. சந்தர்ப்பவசத்தால் ம அரசியல்வாதி 
யாக நேரிடும் *பெரிய” குடும்பத்து: மனிதர் ஒருவரைப் 

படைக்கிறேன். நான் நெருங்கியிருந்து சண்ட... இல 
- அரசியல்வாதிகளின் - சாயல்களும் . நான் விலூயிருத்து: 

. உணர்ந்த. பல அரசியல்வாதிகளின் 'சாயல்களும்.. இதில் 
வராது என்று உங்களுக்கு இந்த: முன்னுரையில் 2550 
argh கொடுப்பது அவ்வளவு : நியாயமாக .. இருக்க 

- முடியாது அல்லவா? 'ஆப்ஸர்வேஷன்" எழுத்தாளனின் -. 
- குணமாகுமா, . குற்றமாகுமா? என்று... உங்களைக் 
கேட்டால் நீங்கள். எப்படி... முடிவு  கூறுவீர்களோ
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அப்படியே இது நியாயமுமாகலாம்; நியாயமாகாமலும் 
இருக்கலாம். | 

Qh, GOTT SY என்னுடைய மனோதர் மத்தையே ஒரு நியாய, 

- மாச நிறுத்தித் தருவிழாவுக்குக் காப்புக் கட்டிக்கொண்டு 

கொடியேற்றுவதுபோல் அதனுயரத்தில் என்னுடைய 

சத்தியமான தேசிய நம்பிக்கைகளை, ஏற்றி உயர்த்திவிட்டு 

இந்த நாவலை எழுதத் தொடங்குகி$றன். இதை. இந்தச் 
_ சமயத்தில் எழுதுவதற்குச் சிறப்பான காரணம் எதுவும் 

- இல்லை. எத்தச் சமயத்தில் எழுதினாலும் ஏதாவது. ஒரு 
காரணம் இருக்குமே; அதுதான் இந்தச். சமயத்திலும் 
காரணமாக இருக்கிறது; சிறப்பாஃவும் இருக்கிறது: இனி. 
மேலே படியுங்கள். 

al ஏதோ ஒன்றைச் சொல்ல மறத்துவிட்டேனே!. 

ஆம்! இப்போது நினைவு வருகிறது. இந்த நாவலைப் 
படிப்பதனால் என்ன இலாபம் என்று... உங்களில் இலர் 
கேட்சுலாம்! அல்லது அப்படிக் கேட்க நினைக்கலாம். 

- படிக்காமல். தவற விடுவதனால் நஷ்டம் நிச்சயமாக 
உண்டு என்று மட்டும் உறுதியாகச் சொன்னால் அப்படிச். 
சொல்வதற்காக என்னை முன்னிப்பீர்களா?. 

am reir, பார்த்தசாரதி ்
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அத்த : நிசப்தமே அங்கு ஐரு கெளரவமான சூழ்நிலை 
- யைப் படைத்துக் கொடுப்பதாக இருந்தது. ஒரு: மனித. 
னுடைய : பிரவேசம் பல மனிதர்களுடைய பேச்சுக்களை 

_யூம், குரல். விகாரங்களையும் ஒடுக்கி நிசப்தத்தைப் படைப் 

பது அந்த ஒரு மனிதனுக்கு அளிக்கப்படும் மரியாதையாக 
வும் இருக்கலாம்: பயமாகவும் இருக்கலாம். மரியாதையா, 
பயமா ..என்று விவாதித்து முடிவு காண்பதைவிட HBS 

. நிசப்தம் யாரோ ஒருவன் பலரிடமிருந்து ஒரே சமயத்தில் 
. அடைகிற இரகசியமான. வெற்றி என்று சுருக்கமாகச் 
சொல்லி விடலாம். 

பலரிடையே "ஆரவாரத்தையும், கிளர்ச்சியையும் 
படைக்க முடிகிறவன் எப்படித் தலைவனாஇ விடுகிறா 
னோ: அப்படியே, சிலரிடையே . நிசப்தத்தைப் படைக் 

- திறவலும் ஒரு. தலைவன்தான். சொல்லப்போனால்: 
. நிசப்தத்திலிருந்துதான் ஆரவாரமே பிறக்கிறது. ஆரவா 

த்துக்கு முந்திய நிசப்தம்தான் அந்த 'ஆரவாரத்தையே 
_பிரித்துண்ர அடிக்கோடு போட்டுத். தருகிறது. 'மெளனத் 
தின் மறுபுறம்தான் ஆரவாரம். ஆரவாரத்தின் மறுபுறம் 
தான்: மெளனம். பலரை pet STEAM DS தான்: 
மட்டும் உரத்த: குரலில் பேசுகிற. ஒருவன் எப்பழுத்: 
தலைவனோ அப்படியே, சிலரை நிசப்தமாக்கிவிட்டு 
அந்தச் சிலரின் மரியாதையை மெளனமாக வெல்கிறவனும். 
ஒரு: Sones snow, | 

இருபத்தைந்து முப்பது. பேர் வேலை பார்க்கும் ஒரு. 
வியாபார நிறுவனத்தின் உரிமையாளர் என்ற முறையில் 
பார்த்தால் . கமலக்கண்ணன். அப்படி gen min படா. 
"“டோபமானவரேரு,. . பகட்டும். பேர் வழியோ . இல்லை... 
படாடோபம், பகட்டு, பணச்செழிப்பு, .. இதிகார. 
முதன்மை எல்லாவற்றையும் தவிரவும்'கூடச்.சில ம்னிதர் 

களின்: தோற்றமே, -அற்றியிருப்பவர்களை _ எழுந்து'
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நிற்கவும், அதுவரை பேசிக்கொண்டிருந்த கலகலப்பான . 
பேச்சிலிருந்து விடுபட்டு மெளனமடையவும் செய்வ 

துண்டே; அப்படிச். செய்கிற சக்தி. கமலக்கண்ணனிட . 
மிருந்தது. அவரைப்போல் ' பரம்பரையான பணக்காரச். 
குடும்பத்தில் வந்தவர்களுக்கு இப்படி. மனிதர்களை 
ஆள்கிற தன்மையும். ஒருவேளை பரம்பரையாகவே. 
வந்து விடுகிறதோ என்னவோ? *பணத்தை' ஆள்கிறவர் 
களும், பதவியை ஆனள்கிறவர்களும் அவத்றின் மூலமாக. 

அதிகாரங்களை ஆள்கிறவர்களுமே இந்த விநாடி வரை 
மனிதர்களையும் ஆள்கிறார்கள், போவிருக்கிறதே'--என்று 
சொன்னால். சமதர்மம் .மலருகிற நாட்டில்--சமதர்மம் 
மலருகிற நாட்களில். அது கேட்பதற்குக் கொஞ்சம். க௪ப் - 
பாகத்தான் இருக்கிறது. என்ன . செய்யலாம்? கசப்பாக 
இருந்தாலும் உண்மை, உண் மைதானே? எ.வ்வளவுக் 
கெவ்வளவு சசப்பாக இருக்கிறதோ அவ்வளவுக்கவ்வளவு 
 கசப்பதனாலேயே அது. உண்மை. என்று இனங் கண்டு. 

கொள் எப் பழகிவிட்டால் அப்புறம் கவலையில்லை, 
கச சப்புமிருக்காது. . ட. 

சராசரியாக. நீங்கள்: பார்த்திருக்கிற எல்லாப். பெரிய 
- முதலாளிகளையும் போல்தான் கமலக்கண்ணனும். நீண்ட 

- பெரிய காரில். பின்: ஸிட்டின் இடது கோடியில் ஒரமாக 
- உட்கார்ந்து ஒற்றைத் தனி ஆளாகச் சவாரி செய்து நாள் 

தவறாமல் ... காலை... பதினோரு. மணிக்கு அலுவலகம் - 
வருவார்... போர்டிகோவில் .. டிரைவர். . பரபரப்பாக . 

விரைந்து  முன்னிறங்கிக் .கார்க். கதவைத்... இறந்து. 
விட்டதும், மெதுவாகக் கீழே இறங்கி எதிரே மரம்போல் 

ட் “விறைத்து நின்று சலாம் வைக்கும்... கூர்க்காவைக் . 

கடந்து உள்ளே செல்வார். குளிர்சாதனம் செய்யப்பட்ட 
தமது அறைக்குள் நுழைவார். . அமர்வார். டெலிபோன் 
பேசுவார். செக் புத்தகத்தில். கையெழுத்துப் போடு 

். வார். கடிதங்களை. 'மூக்டேட்' . செய்வார். ஸ்டெனோ. 
சுத்தமாக... டைப் செய்துகொண்டு வந்த கடிதத்தில் 
கீழே - கடைசியாக அசுத்தமான தீன்... கையெழுத்.
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திலும் இரண்டு வரி கிறுக்கிய பின் கையெழுத்துப் 

போடுவார். மனிதர் ரொம்பக் கெட்டவரில்லை. ரொம்ப 
நல்லவரா இல்லையா என்பதையும் அவசரமாக. இப் 
போதே முடிவுசெய்ய. இயலாது, நாள். பொறுத்து. இனி 
மேல் முடிவு செய்யவேண்டிய காரியம். அது. ஒருவேளை 
அப்படி முடிவு. செய்யவேண்டிய அவசியமும் .இல்லாமற். 

போகலாம், பெரிய மனிதர்களுக்கு நிர்ப்பந்தமாக இருந்தே. 
தீரவேண்டிய வரையறுக்கப்பட்ட ௮தாவது-- “விமிடெட்” 

தார்மீக உணர்ச்சிகள்'சில அவரிடமும் உண்டு. பழமை. 
யான தமிழ் அகராதியிலும், - இலக்கியங்களிலுள் ன 
வள்ளன்மை,கொடை, அறம் போன் ற வார்த்தைகளுக்குப். 
பொருந்தி வரக்கூடிய உணர்ச்சிகளாக அவைகளை நீங்கள். 
கொண்டு விடக்கூடாது. அவசரப்பட்டு... அப்படிப் புகழ்: 

“வதால் பின்னால் துன்பப்பட நேரக்கூடாதல்லவா? 

பொய்கள்  பூத்துக்கெக்கும் பட்டினத்தின் அகன்ற. 
வீதிகளில். அவர். காரில். போகும்போது... அருகிலும், 

“தொலைவிலும் நடந்து! போகிறவர்கள் அவரையும் அவர். 
காரையும் சுட்டிக் காட்டிப். பெயர். சொல்லி வியக்கவும், 
பெருமைகூறவும் நேர்வது உண்டுதான். ஆனால் அந்த. 

- வியப்பும், பெருமையும். அவருக்கு மட்டுமே உரியவை. 
அல்லவே அவரைப் போலவே பரம்பரையாகச் செஃ்வச் 

“செழிப்புள்ள. கு குடும்பத்தில்' பிறந்து. பத்திருபது பேர்களை. 
வைத்துக். சம்பளம் கொடுத்து . வேலை வாங்குற 
வியாபாரிகள் யாவருக்குமுள்ள  பகட்டுதான் . அது. 

- அநுபவிக்கிறவனைப். . பார்த்து HUMES Ses 
.கிறவன் கூறுகிற. பொறாமையா: ன பெருமை அது. புகழின் 
மின்: பக்கத்தில் பொறாமையும் . பொறாமையின் பின். 

-பத்கத்தில். புகழும் இருக்கிறதென்று யாரோ சொல்லியிருக் 
கிறானே, அப்படிப்பட்ட விவகாரம் அது. ஆனால். முழு 
மையாக அப்படியே சொல்லி. முடி. த்துவிடவும் முடியாது, 
அவருடைய தோற்றத்துக்கும் பார்வைக்கும். ஒரு கம்பீரம். 
உண்டுதான். அவ்ருடைய: .. கம்பெனியில் _ பணிபுரியும் 
அந்த முப்பது. பேருக்கு அது. உணர்ச்சி ஸர்வமாகத்
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தெரியும். கம்பெனிக் கட்டிடத்தின்: நடுக்கூடத்தில் 
அக்கவுண்டண்டுகளும், :இளர்க்குகளும் . மற்றவர்களும், 
அமரும் வரிசை வரிசையான : நாற்காலிகளுக்கு நடுவே 
வகிர்ந்தகொண்டு செல்லும். அழகிய கம்பளம் விரித்த 
பாதையில் அவருடைய குளிர். சாதனம் செய்யப்பட்ட - 
அதையை நோக்கி அவர் வரும்போதும் அறையிலிருந்து 
அவர் திரும்பிப் போகும்போதும் வரிசையாக எழுந்து : 

_ நிற்கும். மனிதர்களும், ஒரு சோகப் பரவி நிற்கும் | 
மெளனமும் வெறும் பணத்தின் எதிரொலி. என்றுமட்டுமே 
சொல்லிவிட முடியாது தான், | ee 

எடுப்பான தோற்றமும் அவருக்கு இருந்த வசதியுள்ள 
வர்களின் உடம்பு,மேனி மினுமினுப்பு,சண்களின்பார்வை 
பில் ஒருபசுமை, எல்லாம் அவருக்கும் வாய்த்துருந்தன. ' 
“பணச்செழிப்பில் மிதந்ததனால் வாலிபம் கடந்த பின்னும் | 

. அதுகடந்துவிட்டது தெரியாத தோற்றமும்,நடுத்தர வயதி 
லும் இளைஞர்போல் கரண்கிற 'பொலிவும், : அவருக்கு 
உரியவையாக இருந்தன. பல வ£கரங்களை உண்டாக்கத். 
தீரும் ஓரே வசீகரம் பண வசதிதான் போலிருக்கிறது. 

... இள்ளே நுழைந்து சுத்தமாகப். பளீரென்று துடைத்து 
வைக்கப்பட்ட கண்ணாடித் தகடு. பரப்பிய. மீமஜைக்கு 

- எதிரே. இருக்கையில். அமர்ந்து வழக்கமும், :பழக்கமும் ' 
ஆகிவிட்ட காரணத்தில் குளிர். சாதன: சுகத்தை உணரும். 

_ நிலையில்கூட இலயிக்கரமல் குளிர்ச்சிக்கண்ணாடியும் 
் சேர் தீதுப் பொருந்திய CPEGE கண்ணாடியைக் கழற்றி. 
- வைத்துவிட்டு. அலட்சியமாக ... டெலிபோனை: எடுத்து 
“ரோஸியை வரச் சொல்லுங்கள்! என்று ஸ்டெனோவுக்கு: 

- அழைப்பு விடுத்தார் சமலக்கண்ணன்... ரோஸி என்.றழைக்... 

கப்பட்ட . ஆங்கிலோ -- இந்தியப் : பெண்மணி -- ஒரு' கொத்துக் கடிதங்களுடனும், கையெழுத்து வாங்குவதற்கு 
தயாராக எழுதி வைக்கப்பட்டிருந்த “செக். புத்தகங் 
ஈளுடனும் உள்ளே . நுழைந்தாள். .... அபிநயத்துக்கு . - உயர்த்திய கையைப் போல் ஒரு கொத்துக்: Fl. FUSE GL 

“னும் மற்றவீற்றுடனும் வலது: சையை மேலே. உயர்த்திக்.
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கதவை இடது கையால் ஓசைப்படாமல். திறந்து: அவள் . 
உள்ளே நுழைந்ததே ஒரு சிறிய நடனம் போல் இருந்தது... 

அளவுக்கதிகமாகவே அவள் பூசியிருந்த யார்ட்லி பவுடரின் 
-சகந்தம்அறையில் குப்பென்று பரவியதும் கமலக்கண்ணன் 

. தலை நிமிர்ந்தார்.வாசனையும், வாசனையற்ற தன்மையும் 
குளிர் . சாதனம் செய்யப்பட்ட அறையில் குப்பென்று 
ப ரவுவதுண்டே தவிர மெதுவாகப் பரவுவதே இல்லை... 

“இன்றைக்கு வத்த கடிதங்களில் நீங்கள் பார் க்கவேண்: 
டிய கடிதங்கள்” என்று சொல்லிவிட்டுக் கடிதங்களை ஒரு 

- : புறமும்,வேறு வேறு பாங்குகளுக்கான*செக்” புத்தகங்களை 
இன்னொரு புறமுமாக மேஜைமேல் வைத்தாள். ரோஸி. 
பின்பு கையில் தயாராகக் கொண்டுவந்திருந்த பதில்' BG. ial 
களைக் குறிப்பெடுப்பதற்கான நோட்டுப் புத்தகத்தையும் 
al TSS Sou பென்சிலையும். வைத்துக்கொண்டும் 
சாய்ந்தாற் போல் அங்கேயே நின்று. கொண்டான் அவள். 

_ கமலக்கண்ணனோ கடிதங்களை முதலில் பார்ப்பதில் 
"சலிப்புற்றவர்போல்--அல்லது அதைவிட வேகமாகச் 
செய்து முடிக்கிற காரியமான செக்இல் கையெழுத்திடும் 
காரியத்தை முதலில். முடித்துக் கொள்ள்லாம். என்ற 

- எண்ணங்கொண்டவர். போல். செத்தல்... அலட்சியமாகக். 
- கசையெழுத்திடத் தொடங்கினார். செக்கில் அலட்சியமாக " 
கையெழுத்திடத் தொடங்குகிற அந்த வேலையும் பரம். 
பரைப் பணக்காரக் குடும்பத்துக்கே .. உரிய அலட்சியத் 
தோடும் வேகத்தோடும் நடைபெற்றது. ‘Qed? யாருக்குக் .. 
கொடுக்கப்படுகிறது?--எதற்தாசக் - கொடுக்கப்படுகிற து? _ 
என்ன தொசைக்குக் கொடுக்கப்படுகிறது?. ~ என்பதைப் 
பற்றியெல்லாம் . அதிகம் சிரத்தை: காட்டாமல், அ.தஇகம்' 

- தவலைப்படாமல், சோம்பலேர்டும் அவசரத்தோடும்: சிறு. 
பிள்ளை கிறுக்குவதுபோல்: கையெழுத்துக்களை : அவற்றில்: 

- திறுக்கித்தள்ளினார் கமலக்கண்ணன் அந்தன். ORNS BE 
-களில்அவருடைய முதலெழுத்தான “டி. என்பதையும் தற்கு = 
அடுத்தாற்போல். பெயரின் முதல். எழுத்தாகிய: *கே'. என் ~ 
பதையும்: தான் அரிய பெரிய மூய.ற்சியின் . பேரில் Agus.
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பட்டு கண்டுபிடிக்க முடியுமே ஒழிய அதற்கப்பால் வெறும் ' 
கோடுகளாக ஏறி இறங்கி வளைந்து புரண்டு நீளும் Amid - 
கலை யாராலும் கண்டுபிடிக்க முடியாது.யாருக்கு,௪ தற்கு 
எவ்வளவிற்கு என்றெல்லாம்! கவலைப்படக் கூடச் சோம் 

_ பல் பட்டுக் கொண்டே கையெழுத்திட்டாலும் இன்னும் 
பல தலைமுறைகளுக்கு அந்தச். செல்வம் கரைந்துவிடப் 
போவதில்லை. அலட்சியத்திற்கு அதுவும் ஒரு காரணமா 
பிருக்கலாம். அல்லது நீண்டகால அநுபவமும் நம்பிக்கை 
யும் வாய்ந்த அக்கவுண் டண்ட் , காஷியர்போன்ற . “சவந் : 
தன்கள்* அதையெல்லாம் .. ஒரு. முறைக்குப் பலமுறை 
கவனித்து உறுதி செய்யாமல் 'செச்"கே' எழுதமாட்டார் 

கள். என்ற நம்பிக்கையாசவும் இருக்கலாம். உண்மையைச் 
சொல்லப் போனால் தன் குடும்புச் சொத்துக்கள் எங்கே . 
எப்படி எப்படி எந்த எந்த உருவத்தில் உள்ளன என்பது 
கூட அவருக்குச். சரியாகத் தெரியாதுதான். எல்லாம். 
அக்கவுண் டண்டுக்கும் காஷியருக்கும் வீட்டில் அம்மாவுக் 
கும்தான் . நன்றாகத் தெரியும்.- இந்த. . மாபெரும். 
சென்னைப்பட்டானத்திலேயே முப்பது வீடுகளுக்கு. மேல்' 

தம்... குடும்பச் சொத்தாக . இருப்பதாய் அவருக்குத் 

தெரியுமே ஒழிய, எங்கெங்கே. எந்த வீடு .இருக்கிறது? 
யார். வாடகைக்கு. இருக்கிறார்கள்.” சான்ன வாடகை 

- வருகிறது? என்பதெல்லாம்... அவருக்குச் .. சரியாகத் 
தெரியாதவை. அவருக்கு. முதுமையுமில்லை, -துள்ளித் 
 திரியும்.இளமையும் இல்லை. முப்பத்து ஏழு வயது என்பது 
வாலிபத்தின் கடைசி அத்தியாயமாகவும் இருக்கலாம். 

. கடுத்தரப் பருவத்தின் முதல் அத்தியாயமாகவும் இருக்க. 
லாம். எப்படி இருந்தாலும் பணக்காரர்களுக்கு நிரந்தர 

_ மாக ஓர் இளமை உண்டு.உப்புப்புளிக்குக் கவலைட்படுற.... 
_ வனுக்கு அந்தச் கவலையே. ஒரு முதுமை. ஒரு வேலையுமில் 

- லாதவனுக்கு அதுவோ ஒர் இளமையாகிற வசதி இடைக்கு ' 
மாயின். அந்த இளமை நம் கமலக்கண்ணன் அவர்களுக்குத் 
தாராளமாகவே இடைத்திருந்தது. என்றுதான் சொல்ல 

வேண்டும். லெ-வேளைகளில் கழுத்தின். கடைசி நுனிவரை
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“பெரியபெரிய பி த்தான்கள். வைத்துத் தைக்கப்பெற்ற. அந்த 
க்ளோஸ் கோட்டிலும், பாண்டிலும்,... புகுந்துகொண்டு. 
அவர் அளிக்கிற தோற்றம்கூட அவர் முகத்தின். இளமை . 

யையோ பொலிவையோ, மாற்றி விடுவதாயில்லை. . Gor” 
மைக்கு--இளமையாக நிரூபித்துக் கொள்வதற்கு HOO 
யாளமென்று சிலர் கருதும் அரைக்கை ஸ்லாக்.. அணித்து ் 
கொள்வது அவருக்கு அவ்வளவாகப். பிடிக்காது. - தங்கக் 

கம்பிகள் மின்னும் .*ப்ரேம்' போட்ட அந்த க்குக் © 
கண்ணாடியும், நீண்ட மூக்கும், சிவந்த உதடுகளும், அள... 
வாகப் பேசும்பேச்சும், சிரித்தால் வைத்துக்கட்டிவிட்டாற் 
போன்ற அந்தப் பல்வரிசையின் வெண்மையும்--அவரைத் 
தனி... கெள்ரவத்தோடு . உயரத்தில் . தூக்கி நிறுத்திக். 
-காட்டக்கூடியவையாக இருக்கும் என்பதில் அறிதும் | 
 சந்தேகமிருக்கமுடியாது. பொம்மலாட்டத்தில் பொம்மை. 
யின் இயக்கத்துக்கான சகல கயிறுகளும்--பின்னரவிருத்து 

.இயக்குகிறவனின் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதுபோல் 
வாழ்க்கையின். இளமை, புகழ், பொலிவு, அந்தஸ்து, Gear | 
கரியங்கள் எல்லாம் பணத்தின் கைகளில் கொடுக்கப்பட்டி 
ருக்கின்றன. பண்ம்தான் ' பின்னாலிருந்து De Heo ous 
லாம் இயக்குகிறது என்பதைக் கமலக்கண்ணன் நிரூபித்துக் - 
"கொண்டிருந்தார். கமலக்கண்ணனைப் போன்ற. இன்னும் - 
சிலரும். . நிரூபித்துக் கொண்டிருந்தார்கள். Bods gs. 
கொண்டிருக்கிறார்கள்.. - 

இதோ. அவர் - *செத்* "புத்தகங்களில், கையெழுத்துப். 
| போட்டுக்கொண் டிருக்கிறாரே: சங்கே சபைச்: கட்டிட. 
_ிதிக்குப் பத்தாயிரம், கடம்பவ' னேசுவரர் கோயில் புன... 
ருத்தாரண:. நிதிக்கு. ஐயாயிரம்; காந்திய சமதர்ம சேவா ப 
சங்கத்திற்கு மூவாயிரம் என் று -. அவர் போடும் நன்: 
-கொடைக் - கையெழுத்துக்களைப் “பார்த்தாலே. ஏழை 
யாய ௨ ங்களுக்கும், எனக்கும் தலை: சுற்றுகிறதல்லவா?. 
தலைசுற்றாமல் வேறென்னசெய்யும்? இதில் ல தொகை 
களைக் கணித் பாடத்தில், படித்ததைத் தவிரத் தொட்டு 
எண்ணிப் பார்க்கும். அத்தனை. வசதி. உங்களுக்கோ
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எனக்கோ. ஏற்பட்டே BH இல்லையே! காந்திய சமதர்ம 
சேவா சங்கத்தின் 'செக்” கையெழுத்தானதும் ஸ்டெனோ 
இன்னொரு. செய்தியையும் அந்தச். சங்கத்தோடு தொடர் 
புடையதாக அவருக்கு நினைவூட்டினாள். .**அவர்களு 
டைய மூன்றாவது ஆண்டு விழா வருகிற வாரம் நடக்கப் 
போகிறதாம். “அதற்கு நீங்கள்தான் தலைமை வ௫க்க 
வேண்டுமென்று. கடிதம் எழுதிக் கேட்டிருச்சிறார்கள் சார்? 
“செக்£கை அனுப்புமுன் கடிதத்தைப் படித்துப் பார்த்து 

விடுங்கள்”! என்றாள். இகைச் சொல்லும்போதே அந்த 
ஆண்டு விழாவிற்குத் தலைமைதாங்க அவர் இணங்குவார் 
என்ற தம்பிக்கை நிச்சயமாக அவளுக்கு இல்லை. ஆனால் 

- வாழ்க்கையிலேயே முதன் முறையாக அன்று ஓர் அஇசயல் 
நடக்கப்போகிறது என்று அவள் கண்டாளா. என்ன? : 
கூட்டம், சொற்பொழிவு, தலைமை, பரிசு வழங்கல் 
என்றாலே காததாரம் விலகி ஓடுகிற சுபாவம் அவருக்கு. 
வெட்கமும், பயமும், சபைக்கூச்சமுமம முக்கியமான 
காரணங்கள் கூட்டத்தில் கலந்து: கொள்ளாமல் தம்மை 
விட்டுவிடுவதற்கும்... சேர்த்து -: ஏதாவது . நன்கொடை 
கொடுத்தாவது தப்பித்துக் கொள்வாரே ஒழியச் க்கிக் 
கொண்டு விடுவது அவர் வழக்ஃமமயில்லை. *ரோட்டரி 

் களப்: காரியதரிசியாயிருந்த NER a “வெல்கம் ' 

அட்ரஸ்”, “ஓட். அஃப் தேங்க்ஸ்” போல் ற. அயிட் டங்களை 
ஓர் ஆங்கிலப் பேராசிரியரிடம் எழுதி வாங்கும் | படித்து 
முடித்துவிடுவாரே தவிர மேடையிலே “எக்ஸ்டெம்போர்? 

ஆகப் பேச வராது. அவருக்கு. : பரம்பரைப் பணக்காரர். 
குடும்பத்துக்குச் சல... முறையான . அடையாளங்கள் 

- சென்னையில். உண்டு. ஆஸ்திகத்துக்கு' அடையாளமாக... 
- கொஞ்சம் டோக்கன் பக்தி, கொஞ்சம். ச்ங்கீத ரசனை, 

இரண்டு. வருஷத்துக்கு ஒருமுறை வெளிதாட் டுப் பயணம், 
எதாவது. ஒரு கல்லூரிபில் நிர்வாகக் குழு உறுப்பினர் 
பதவி, தாய்மொழியில் கூடியவரை பற்ற ன்மை--சாத்திய ் 
மானால் அதன்மேல் ஓரளவு. வெறுப்பு--ஏதாவது RG 

சங்கத்தின். கெள்ரவ. போஷகர் பதவி--வீட்டுக் குழந்தை
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— FOHSSG நாட்டியம், சங்கீதம் கற்பித்தல், இவையெல்லாம் 
அடங்கிய ஓர் அஞ்சறைப் பெட்டி ஞானம் வேண்டும். ' 
இவற்றில் சில அம்சங்கள் நம் கமலக்கண்ணன் அவர்களி 

டமும் : இருந்தன. எதிலும் " தீவிர விருப்பு வெறுப்பு 
இருக்காது. பக்தியிலிருந்து பரசநாட்டியம்வரை “டோக் 
கனா“க ஓர் உணர்வு இருக்கவேண்டுமே. ஒழிய முழுமையா 

கவோ, திவிரமாகவோ, எதிலும் ஈடுபட்டுவிடக்கூடாது 
.. என்பது இந்தப் பணக்காரக் குடும்பங்களில் ஒரு வழக்கம். 
-தாரணமில்லாத பலவற்றில் நிறையச். செலவழிப்பதும் 

: காரணமுள்ளவற்றில் செலவழிக்கா.மலே விட்டுவிடுவதும் 
கூட. இவர்களிடம் சகஜமான சுபாவமாக . இருக்கும்; 
அப்பனும் மகனும் பேசிக்கொள்ளும் போதுகளில், கணவ 
னும், மனைவியும் பேசிக்கொள்ளும் . போதுகளில்கூ॥... த் 
தாய்மொழியில் பேசாமல் இருப்பதும் ஒரு பெருமை. இவர். 

_ களுக்கு. சாதாரண மக்களின் வாழ்க்கையில் . தெருவில்? 
வீதியில் உள்ளவர்களின் சுகதுக்கங்கள் தெரியாத இப்படிப். 
பட்ட குடும்பங்களிலிருந்துதான் பெரும்பாலான 'இந்தய | 
அரசியல்வாதிகளும், உடர்தர உத்தியோகஸ்தர்களும்' வரு ' 
கிறார்கள் என்று சிலர் குறைபட்டுக் கொள்கிறார்களே, 
அதில் நியாயமும் இருக்கலாம்; இல்லாமலும் போகலாம்." 
சமூக வாழ்வில் தீவிர மாறுதல்கள் நிகழ வேண்டுமானால். 
இப்படிப்பட்ட அஞ்சறைப் பெட்டி ஞானமூன்ளவர்கள் - 
குறைய வேண்டும். எந்தத் துறையிலும் ஆழ்ந்த பற்றோ 
அநுபவமோ இல்லாமல். எல்லாத். துறைபிலுமே- ஆழ்ந்த 
பற்றும். அநுபவமும் இருப்பவர்களைப்போல் நடிப்பவர்... 
கள் பெருகி வருவதுதான் இந்த நூற்றாண்டின் இந்திய 
வாழ்க்கையில் பெரிய குறைபாடு என்பதை நாம் உணர்ந்து 
தீர வேண்டிய நிலையில் இருப்பதைத்தான் இது காண்பிக். 
கிறது. அவசர உபயோகத்துக்காக அடுப்படியில் வைத்துக் 

கொள்ள ஏற்ற முறையில் கொஞ்சம் கடுகு, கொஞ்சம் 
மிளகாய், கொஞ்சம் பருப்பு. என்று போட்டு வைத்துக் ் 

_ கொள்ளும். அஞ்சறைப். பெட்டிபோல் - எல்லாவற்றிலும். 
கொஞ்சம் கொஞ்சம் இரசனை. உள்ளவர்கள்தான் இன்று.
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நிரம்பியிருக்கிறார்களே ஓழிய எந்த ஒன்றிலும் ஆழ்ந்த 
இரசனை உள்ளவர்சுளை. எங்குமே காரணமுடி யாமலிருக் 

சறது.புதியஇந்தியாவுக்கு இன்று இதுவும்ஒருகுறை தான். 
தன் தாட்டுக் Fen லைகளில் நம்பிக்மையில்லை. . அந்நிய 

, நாட்டுக்கலைகள் சரியாகத் தெரியாது. ஆனால் இரண்டும் 

தெரித்தது போல் நடிக்கும் போலித்தன்மையோ. எங்கும் 

உண்டு. ட. 
கடிதத்தை வாங்கிப் படித்துவிட்டு இரண்டு விநாடி 

யோசனைக்குப்பின், “இந்தக் கூட்டத்துக்குத் தலைமை 
தாங்கப்: போகலாம். சன்று நினைக்கிறேன். “செக்கை 

் அனுப்பும்போது என் சம்மதத்தையும் தெரிவித்துக் கடிதம் 
எழுதிவிடூ'” என்று கமலக்கண்ணன் பதில் கூறியபோது 

ரோளஸிக்கூத் தன் செவிகளையே நம்பமுடியவில்லை. 
பேசுவது அவர் தானா என்று சந்தேகமாயிருந்தது.. | 

“srt! அந்தக் காந்திய சமதர்ம சேவா சங்கம் 

. இருக்கிற இடம் இங்கிருந்து எழுபது எண்பது: மைலுக்கு 
அப்பால் திண்டிவனம். பேர்குற வழியில் ஏதோ ஒரு. 

குக்கிராமம். அங்கே இங்கிலீஷில் பேசினால். புரியாது. 

கூட்டமும். வராது. 'மைக்' கூட ஏற்பாடு... செய்வது 
“சந்தேகம். அதனால்தான் பார்க்கிறேன்... 

எதனாலும் பார்க்கவேண்டாம். நான். "அவசியம் 

அந்தக்... கூட்டத்துக்குப். போவ தென்று. முடிவ செய்து 

விட்டேன்... பதில் எழுதிவிடு. அந்தத் தமிழ்ப்: . புலவர் 
ஒருவர் 'அடிச்கடி ஏதோ இலக்கியச். சங்கம். என்று தன் 
கொடைக்கு வருவாரே. அவரை. நான் கூப்பிட்ட eu 

தாகத். தகவல்... சொல்லி. அனுப்பு. பிரசங்கத்தைத் 
தயாரித்துக் கொடுக்கச் சொல்லிவிடலாம்...” 

“உங்களுக்குத் தமிழில் பேசிப் பழச்சம்ல்லையே...!' 
“பரவாயில்லை! சமாளித்துக் கொள்ளலாம்... 

எப்படி த்தான்... பழகுவது ...? அறையில். ஆடித்தானே 
௮ம்பலத் துக்குப் 6 போகவேண்டும் aa ப ் 

-- இப்படிக் கூறியதிலிருந்து அம்பலத்தில்போம் ஆட 
வேண்டும்” என்ற இரகசிய ஆசையும் அவருக்குள் புதைத் 

. இருக்கும் உண்மையை. ரோஸி... உணர. “முடிந்தது.
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வெளியே போய்த் - தமிழ்ப் புலவரை. அழைத்து: வரச் 

சொல்லி அலுவலகத்துப் பையனை அனுப்புவதற்காகச் 
. சென்றாள் அவள். கமலக்கண்ணன்” மற்றக் சுடி. தங்களில் 

மூழ்கினார். அவர் மனத்தி3லா இனம்புரியாத ஒரு. துறு 
துறுப்புபயொது வாழ்க்கையில், தீவிரமாக இறங்கி,மேடை, 
ரோஜாப்பூமாலை, கைதட்டல், வரவேற்பு மடல். ஆகிய 

. சுகங்களில் மூழ்கிப் பேரும் புகழும் எடுக்க வேண்டுமென்று 

அவர் இதயத்தின் ஒரு கோடியில் ஆசை அரும்பியிருந்தது. 
அதற்குக்காரணம் முன்தினம் மாலையில் . அவர். கலந்து 
கொண்ட ஒரு மணி விழாவாயிருந்தது.உள்ளூர்ப் பிரமுகர். 

. ஒருவருடையஅறுபதாண்டு நிறைவுவிழாவுக்குப் போயிருந் 
தார் அவர்.அவரும் குறிப்பிடத்தக்க சகணிசான நன்கெொ 
டை அந்த விழாவுக்குச் கொடுத்திருந்ததனால் ஒரு மரியா 
தைக்காகஅவரைஅழைத்திருந்தார்கள். விழாவுக்குஏற்பாடு 
செய்தவர்கள் .போய்ப்பார்த்தபோது அவருக்கு வியப்பாயி 

்.. ருந்தது. தமிழில்மேடைப்?ே BUFR பேசுகிறவர்கள் தான் எத் 
தனை விதவிதமாக வளர்ந்த திருக்கிறார்கள்? ௪ எவ்வளவு கை: 
தட்டல்? எவ்வளவு கூட்டம்? ஓரே: . வியப்பாயிருந்தது 
அவருக்கு. இளம், சேம்பர் அஃப்: காமர்ஸ்... டென்னிஸ் 

| Gari இதைத் தவிர வேறு எங்குமே அதிகம் போயிராத் 
அவருக்குப் புசுழ்மயமான இன்னொரு புதிய உலகமே 
இத்த மணிவிழாவில் தெரிந்தது. அங்கு ஏற்பட்ட தாழ்வு 
மனப்பான்மையில் ஒரு. இவிர . ஆசை. அவருள் அரும்பி . 
யிருந்தது. அதன் விளைவே இன்று இடீரென்று அவர். 

. .மூற்றிலும். எதிர்பாராத. விதமாகக் காந்திய சமதர்ம. 
Ge வா. சங்கம் எங்கோ ஒரு குக்கிராமத்தில் நடத்துகிற. 

. கூட்டத்துக்குத் தலைமை தாங்க. இணங்கியது.. உள்ளே 
ரு: தாகம் வந்திருந்தது. அவருக்கு... மணிவிழாக் கொண் 
MATL SHAG உரியவரை எல்லாரும்: புகழ்த்தது--வசனத்.. 

- திலும், கவிதையிலும் அவருக்கு. வரவேற்பு. மடல்கள் 
வாசித்தளித்தது--எல்லாவற்றையும் சேர் த்துப். பார்த்துக் 

. கூட்டம் கூட்டமான. மனிதர்களால். புகழப்படுவது என் ற.. 
ப வெதுவெதுப்பான. சுகத்தில். ஒரு. தாபமே a ண்டாகியிருந்.
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தது அவருக்கு, அந்தப் புகழின் உலகில் இதுவரை: அவர்: 

இருந்த இடம் அதலபாதாளம்தான். பணம் இருக்கலாம், 
ஆனால் அதை வைத்துக்கொண்டு இந்தப் புதிய வெது 
வெதுப்பான சுகத்தை அடைந்து பார்த்துவிட வேண்டு 

மென்ற தவிப்பு தவிர்க்க முடியாமலே அவருள் வளர்ந்து 
பெருகிவிட்டது. பணத்தினால் அடைய . முடியாதது : 
இல்லை.' ஆனால் இதந்த விதமான அசல். புகழினைப் 
பணத்தினால் மட்டுமே அடைய முடிவதில்லை 2 என்பதை 
யும் அவர் அறிந்திருந்தார். | 

அதனால்தான் அதனை அடை. மார்க்கங்களில். 

எதிலும் நடக்கத் தயங்க்லாகாது என்ற. முடிவிற்கு . 
அந்தரங்கமாக... வந்திருந்தார். அவர். அதன். முதல் ' 
விளைவே, அந்தக் குக்கிராமத்துக் கூட்டத்தில் தலைமை 
வகித்துப் (பேச விரும்பிய விருப்பம். பணத்தைச் செல 

- வழித்து அடைகிற Lyne ped gs திறமையையும், er gif 
யத்தையும் செலவழித்து - அடைகிற புகழ்தான் சிறந்தது, 

- விலைக்குப் பெறாமல், பரிசாக-அல்லது கொடையாகப். 
பெறுகிற ஒரு பொருளின் சுகம் தானாக வருகிற--தகுதிக் 

ட. காக வருகிற புகழில். இருக்கிறது. அந்தச்  சொகு௯ 
நிறைந்த சுகத்தின்மேல் அவருக்கு ஒரு காதலே உண் Lire 
விட்டது. காதல் என்பதைவிடச் சக்த. வாய்ந்த மையல்... 
என்ற வார் த்தையைப் போட்டுச். சொன்னாலும் அவருக்கு : 

. உண்டான. புகழ் 'வேட்கைக்குப் பொருத்தமானதாகவே. .. 
இருக்கும். தந்தக்கோபுரத்திலிருந்துஉ.லகைப் பார்த்து வந்த-. 

. அவரைப் போன்றவர்களுக்கு இந்தக் குடியரசு நூற்றாண் . 
டின் சுகமான. அநுபவம். இப்படிப்பட்ட மேடைப் புகழ்... 

்... தானே என்று ஒரு மயக்கம்கூட ஏற்பட்டுவிட் டது. ‘Guin gy 
வாழ்வில் ஈடுப்ட்டுப்புகமடைய முதற்படி மேடைதான்'--... 

| என்று தேற்றைய நிகழ்ச்சிக்குப்பின்' அவர். புத்தசக்கடைக்.... 
குப் போய் வாங்கிவந்தமேடைக்கலை' என் றபொருஞள்ள | 
தலைப்போடு கூடிய BROS EHD தன் vse வாக் 
 இயத்தைத் தொடங்கியது... ப 

| “தமிழ்ப் பலவருக்கு ஆளனுப்பி: விட்டேன்! இலும் ்



நா. பார்த்தசாரதி ன 19 

அரைமணியில் வந்துவிடுவார் **என்றுரோஸிதிரும்.பிவந்து 
கூறினாள். சிந்தனையிலாழ்ந்து போயிருந்த. ௮அவர்தலை' 

நிமிர்ந்தார். பதில் எழுத எடுத்துவைத்திருந்தவேறுகடி தங். 
களுக்குப் பதிலை :டிக்டேட்' செய்யத் தொடங்கினார். . 

. ஒரு ஸ்டெனோவுக்கு. வேகமாக ஆங்கிலத்தில் 
டிக்டேட் செய்கிற. அளவுக்கு வியாபாரக் கடிதங்களும், 
அவற்றை எழுதும்” முறைகளும் அவருக்கு மனப்பாடம் 
ஆகியிருந்தன, எப்படித் தொடங்கவேண்டும், எதைச். 

- சொல்லவேண்டும், எவ்வள்வு சொல்லவேண்டும், எங்கே. 
சொல்லவேண்டும் என்றெல்லாம் அவர் நன்றாக அறி 
வார். பிரசங்கத்தைத் தயாரிப்பதற்குத்தான் அவருக்குத் . 

 தமிழ்ப்புலவரின் அல்லது , ஆங்கிலப்  பேரரூரியரின்.. 
துணைவேண்டுமே ஓழிய--வியாபாரத்தை நடத்துவதற்கு 
யாருடைய உபாயமும் யோசனைகளும் அவருக்குத் தேவை . 
யில்லை. போதுமான உபாயங்களும் யோசனைகளும், 
அவரிடமே நிறைய இருந்தன. ப 

டக 

புகமாசை என்பது -சூதாடுவதைப் போன்றது. 
தோற்றால் மறுபடி. வெல்கிற வரை ஆசை தணியாது... 
வென்றுவிட்டாலோ மேலும் மேலும் வெற்றியின். கடை | 
உச்சிவரை ஏறிப் . பார்க்க வேண்டுமென்று . . வெறி. 
உண்டாகும். . தெரிந்தோ, தெரியாமலோ சாதக பாதகங் " 
களை அறிந்தோ அறியாமலே கமலக்க்ண்ணனும் இந்தச் 
சூதாட்டத்தில் மையல் கொண்டுவிட்டார். ..பணமில்- 
'லாமையினால். மட்டுமே. மனிதர்கள் தங்களை ', ஏழை 
களாக நினைத்துக்கெ, £ன் வதில்லை, விதம் விதமான் ஏழை. 
கள், விதம் விதமான. பிரிவுகளில் இவ்வுலகில் இருக்கிறார் 

"கள். பணத்தினால். ஏழைகள்," புகழினால்.- ஏழைகள், 
அறிவினால் ஏழைகள், அத்தஸ்தினால் ஏழைகள், என்று 
எத்தனையோ வசைகள். இருக்கின் றன... மனிதனுடைய : 
சுயமான இதயம் இருக்கிறதே; அதைச் சொர்க்கம் என்று. 
புகழப்படுகிற இடத்திற்கு அனுப்பிவைத்தால்கூட அங்கும்
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அது ஏதாவதொன்றிற்காக.ஏழைமைப்பட்டு ஏங்கி நிற்கத் 
தான் செய்யும். இலட்சாதிபதி ' கமலக்கண்ணன். மட்டும் 

் இதற்கு விதிவிலக்கா என்ன?: பொதுவாழ்வின் முதல்படி 

யாயே மேடையில்தைரியமாக ஏறுவதென்றுமுடிவு செய்து 

விட்டார் அவர். மேடையில் ஏறும், ஆசை வந்துவிட்ட. 

தென்பதற்காக மேடையைப் பற்றிய பயமும் தயக்கமும் 
போய்விட்டதென்று கொள்வதற்கில்லை. மேடை; சொற் 

பொழிவு, கைதட்டல், முகஸ்துதி. இவைகளுக்கு எல்லாமே 
முற்றிலும் புதியவனான ஒரு. பாம்ரனுக்கு--ஒரு நல்லவ 
னுக்கு முதலில். இவை எல்லாமே. அசட்டுத்தனமாகவும் 
வினளையாட்டுத்தனமாகவும் . தோன்றும். நாள். ஆகஆசு 

இதே அசட்டுத்தனங்களையே பலர் மெச்சும்படி செய்து 

விடுகிற சாதுரியம்: வந்துவிடும். *தான் மட்டும் ௮சடனாக 

இருக்கிறோமோ?' . என்று பயந்து தயங்குவது போய்த். 
தன்னால் எதிரே இருக்கிற அத்தனை பேரையும் அசடர் 

- களாக்க முடியும் என்ற துணிவும். நம்பிக்கையும் வத்து 
_ விட்ட... பிறகு. -முதலில்.. அசட்டுத்தனங்களாகவும்; 
விளையா. டுத்தனங்களாகவும் தோன்றிய ஆதே காரியங் 
கள் வாழ்க்கை தோக்கங்களாகவும், நாளடைவில் இலட்ச. 

் யங்களர்கவும் மாறிவிடும். 
... தழிதங்களில் - எல்லாமே... கை? யெழுத்துப். போட்டு. 
முடித்துவிட் டுப் பிரசங்கத்தைத். தயாரித்துக். கொடுப்பதற் 

-காக... வரவிருக்கும் ம். .தமிழ்ப்பண்டிதர். வெண்ணெய்க்: 
_கண்ணனாரை : எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தார். கமலக். 
கண்ணன். வெண்ணெய்க் கண்ணனார் என்ற பெயரைப் ப 
பார் த்தவுடன் ஏதோ.  பொன்விழாக்... கொண்டாடும். 

வயதுக்குத் தலைநரைத்த கிழவரென்று.. 'நினைத்துவிட.க் -: 
கூடாது. - வயது என்னவோ. . முப்பது முப்பத்திரண்டு . 

தான் இருக்கும். பெற்றோர்கள். அவருக்குச்: :சூட்டிய 
நவநீதகிருஷ்ணன் என்ற பெயரை... அளவற்ற... தமிழ்ப் 
பற்றுக் காரணமாக. இப்படித் தமிழாக்கக் கொண்டு. 
விட்டார். நவநீதம் என்றால் வெண்ணெய், கிருட்டிண்ன் 
என்றால் கண்ணன் முதலில். “நவறீத கிருட்டிணன்! என்று



நா. பார்த்தசாரதி - தீர். 

தான் கையெழுத்துப் போட்டுக் கொண்டிருந்தார் 
பண்டிதர். “என்ன இருந்தாலும் வடமொழி வடமொழி 
தானே?” என்று அவருடைய தனித்தமிழ் நண்பர்கள். 

இடித்துரைக்கப் புகுந்தபின். “நவநீத கிருட்டிணன்' 
வெண்ணெய்க் கண்ணன் ஆகி ஓர் ஆரும். கடைசியில்: 
ஒட்டிக் . கொண்டுவிட்டது. தமிழ்ப் பண்டிதர்களுக்கு 
எப்போதுமே பெயருக்குப் பின்னால் “ஆர்” போட்டுக் 
கொள்வதில் தனி விருப்பம்.உண்டு. .. 

| இவரை . எதிர்பார்த்துக் காத்திருந்தபோது 'இவ 
ருடைய “விநோதமான பெயரை எண்ணித் தனக்குத் 
தானே சிரித்துக்கொண்டார் கமலக்கண்ணன். டெலி 

போன் மணி அடித்தது. “SOD using st ub AGE 
கிறார். உள்ளே அனுப்பட்டுமா?"! என்று டெலிபோன் 

ஆப்ரேடரின் குரல் ஒலித்தது. லப 
“உடனே அனுப்பிவை... என்றார் கமலக்கண்ணன். 

- சொல்லிவிட்டு”டெலிபோனை: வைத்த சூட்டே௱ஈடு பிரசங் 
கத்தை எழுதிக் கொள்வதற்கான. தாள்களையும் பேனா. 
வையும் மோேஜைமேல் தியாராக: எடுத்து வைத்து ஆயத்தம் 
செய்து கொண்டார். .. 

.. தமிழ்ப் பண்டிதர். வெண்ணெய்க் கண்ணனார். எனப் 
படும் தவநீதகிருட்டிணன் அவர்களுக்கு அந்தக் கட்டிடம், 
ஒன்றும் பூதிதில்லை.ஏ.ற்கெனவே பலமுறை 'நிதிவசூள்களுக். 
காகவும், நன்கொடை இரட்டுவத-ற்காகவும்' வத்திருந்தும்,. 
காத்திருந்தும் பழக்கமான. இடம்தான்... ஆனால் -இப்.- 
போது. மட்டும் ஒரு வித்தியாசம், .நன்கொடைக்காகவும்,, 
.நிதிக்காகவும் அவராகத் தேடி. வரும்போது சமலக்கண். 
“ணனை வந்த உடனே பார்த்துவிடமுடியா து காத்திருந்து 
ஆட்களிடம். பலமுறை சொல்லி. அனுப்பிய : பின்புதர்ன் 
அவரைப் பார்க்க. முடியும்... 

இன்றோ சுமலக்கண்ணனே வரச்சொல்லிக். கூப்பிட் 

'டனுப்பியிருந்ததனால் நேரே உள்ளே. போக மடிந்தது. 
'கமலக்கண்ணனின் ஏர்க்கண்டிஷன் அறைக்குள், நுழைத்த 
வுடன் அவருக்கு வணக்கம் தெரிவித்துவிட்டு எதிரே ௮ அவர் 

_தெ.-சீ | 
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சுட்டிக்காட்டிய தாற்காலியில் அமர்ந்ததும் இருந்தாற் 
போலிருந்து, “ஏர்க்கண்டிஷன்' என்பதை எப்படித் தனித் 
தமிழில். சொல்லுவதென்று ஒரு சந்தேகம் வந்தது. 
பண்டி தருக்கு. இப்போதெல்லாம் இப்படிச் சந்தேகங்கள் 
வருவது அவரைப் பொறுத்தவரை வழக்கமாகிவிட்ட து. 
எதைப் பார்த்தாலும் அதற்குத் தனித்தமிழ் என்ன என்று 

- இந்திப்பதிலேயே. அவருடைய பெரும்பாலான நேரம் 
கழிந்து போய்க்கொண்டிருந்தது. 'தெருவிலே,. ஓட்டலிலே, 
பொது இடங்களிலே பார்க்கிற விளம்பரப் பலகைகளில். 
உள்ள பெயர்களை எல்லாம் தமிழாக்கப் பார்த்து 
உள்ளூர மகிழ்கிற சுபாவம் அவருக்கு. *ஏர்ச்சண்டிஷன் . 
ரூம்” என்பதைக் குளிர். அறை என்று கூறலாமா, “தண் 
Coren)’ : என்று கூறலாமா? என்றெல்லாம் சிந்தித்து 
இரண் டிலும் கடுமையானது * தண்ணமறை'என்பதே ஆகை 
யால் அப்படியே கூறவேண்டும் என மனதுக்குள்ளே ஒரு 
முடிவுக்கு. வந்தார்.அவர், அந்த நேரம் பார்த்துக் கமலக் 
கண்ணன் குறுக்கிட்டு.வினவினார். 

“என்ன: ஐயா புலவரே! என்ன யோ?ிக்கிறீர்?. காபி 
௨ ஏதாவது குடிக்கிறீரா?”” 

்.... *நான் காபி, டீ எதுவும் அருந்துவதில்லை. பால் 
இருந்தால் பருகலாம்... ் என்று கூறியவாறே ஒரே சமயத்: 

தில் சுமலக்கண்ணனுடைய வாக்கியங்களில் இரண்டு. 
மூன்று வேற்றுமொழிச் சொற்கள்: வந்துவிட்டதாக. 
உள்ளூர் வருந்தி இருந்தார். வெ: கண்ணனார்... ்் 

...... *காண்டீனிலிருந்து. ஒரு கப். பால் கொண்டுவரச் : 
சொல்'” என்று டெலிபோனை எடுத்து உத்தரவு பிறப்பித் , 
தார் கமலக்கண்ணன், பால். வந்தது. . புலவர் : பாலை 
எடுத்துப் பருகியபின் கமலக்கண்ணன் அவரிடம் தமக்காக 
அவர் சொல்லித் தரவேண்டிய பிரசங்கம் : எப்படி அமைய 
வேண்டும் என்பதை விவரிக்கத். தொடங்கினார்... 

..... “இங்கேயிருந்து எழுபது எண்பது மைலுச்சப்பாலே 
... ஒரு சின்னக் கிராமத்திலே காந்திய சமதர்ம... சேவா 

சங்கம்”னு ஒரு சங்கம் இருக்குது. அதுனோட அனிவர்ஸ 
ரிலே பேசணும். இனிமே இதுமாதிரி. நம்மைப் பேசக் கூப்.
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பிடற இடங்களுக்கெல்லாம் நானும் பேசப் போகலாம்னு 
நினைக்கிறேன்... அதுக்கெல்லாம். உங்க உதவி ரொம்பத் 

தேவைப்படும், நான். செய்யவேண்டிய. பிரசங்கத்தை 

நீங்க டிக்டேட் செய்ங்கன்னா, அப்படியே எழுதிக்கு 
- வேன், ஒரு தரம் எழுதிக்கிட்டா எழுதறப்பவே எனக்குப் 
பாதி மனப்பாடம் ஆயிடும்... 

““அதெற்கென்ன? தங்கள் சொற்பொழிவை: உருவாக் 
சிக் கொடுப்பதில் எனக்குப் ,பெருமகிழ்ச்சியே. ” - 

Nag en உங்களைப் போலத் தமிழ் வாத்திகள்ளாம் 
மேடை மேலே மூச்சுவிடக்கூட இடைவெளி இல்லாமச் 
சரமாரியாப் பொழியுதாங்களே? அது எப்படி முடியு து?. 

க எங்களுக்கெல்லாம் மிரண்டு வார்த்தை சேர்த்துப் பேசற. 
்.துக்குள்ள கை பதறுது, கால் நடுங்குது. நாக்கு வறளுது... 
என்னென்னமோ செய்யுதே... 

... **பியிற்தியும், பயிற்சியின்மையுமே காரணம்.. 
':பயிற்சியின்னா. ல்  சக்ஸ்பீரியன்ஸ்-.. ' அதைத்தானே. 

-சொல்றில்க நீங்க...” ன ௭ 
ஆம்! அ தனையே. "குறிப்பிட்டேன்... பயிற்சியால்: 

'ஆசாததொன்றில்லை. இத்திரமும் . கைப்பழக்கம்; Ges | 
தமிழும்' நாப்பழக்கம், * ட் ் 

“பிரசங்கத்தைச்சொல்து நீங்களா? எழுதிக்கறேன்... 
- “தொடங்கலாமா?... சச 

-சும்மாச் சொல்துக்க.. “நேரமாகுது... 
“முதற்கண்...” ர ட பப்ஸ் 

- “அதென்ன ௫ முதல்கண்ணு' ரெண்டாங்கண்ணுன்னு?? oe 
1...“ அல்ல/ அல்ல! “முதற்கண்” என்றால். முதலில். என்று 
தான் பொருள்...எழுதுங்கள்... 

“ஓய் பண்டிதரே/ இதோ பார்கும். ய் "முதல்லே ஒரு. சங் 
“ததியைத் 'தெளிவா: நீரு. தெரிஞ்சுக்கணும். நீர் எனக்குத்... ' 

: தயாரிச்சுக் கொடுக்கிற பிரசங்கம். தான் பேசினா எப்படி . ப 
இருக்குமோ அப்படியிருக்கணுமே' ஒழிய நீர்.பேசினா. எப் -. 
படியிருக்குமோ. அப்படியிருக்கப்படாது,  நீருபாட்டுக்கு.. 
முதற்கண்'அது இதுன்னு கடுந்தமிழா அடுக்கிட்டீருன்னா.... 

். சேக்க 'கறவனுக்குஉம்மைப்போல ஒரு புலவர்.தான்பிரசங்கத் ப
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தைத்தயாரிச்சுக்கொடுத்திருக்கணும்னு புரிஞ்சு. போயிடும்; 
இதெல்லாம். ரொம்ப நாசூக்காகச் செய்து கொடுக்கணும் 
நீர்! நான் சொல்லுறது மனசிலே ஆகுதா? இல்லையா?” 

புலவர் பயந்தபடியே தலையை அசைத்தார் . 
(முதல்லே உங்களுக்கெல்லாம். என் - வணக்கம்னு 

போட்டுக்கறேன்... 
“சரி... 

"அப்புறம் என்ன பேசலாம்னு. சொல்லும்.;. 
*இச்சிற்றூரில் கடந்த சில ஆண்டுகளாக இகழும் 

.தீரிய பணிகள் பல ஆற்றி வருகிறதென்று. நான் பலர் 
வாயிலாகக் கேள்விப்பட்டுள்ளேன்...'' - 

_ : **அதுசரி; நான் அப்படியெல்லாம் ஒண்ணும், கேள்விப் 
படலியே ஐயா?” ன 

“படவில்லையெனினும் இங்கனம் சொல்லித். தொடங் 

குதல் ஒரு மரபு... 
“மரபூன்னா .என்னாய்யா?'” ன 

தொன்று தொட்டு வரும் மூறைமை....”' 
“இப்ப நீர்: சொல்ற 'இந்த அர்த்தம் மரபுக்றதை 

விட இன்னுமில்ல கடுமையாயிருக்கு--?'! : | 
"எதற்கும் தாங்கள் தமிழ்க் கையகராதி ஒன்று' eur iB) 

ட வைத்துக் கொள்ளுதல்: நல்லது. இதுபோன்ற நேரங்களில் 
- பெரிதும் பயன்படும்... 

இப்பவே வாங்கியாரச் சொல்நேன்! அது. எங்கே: 
இடைக்கும்னு. மட்டும். சொல்லுங்க!” என்று உற்சாகத் 
தோடு உடனே கேட்டார் கமலக்கண்ணன்: ' “வெண்: 

 ணெய்க்கண்ணனார். உடனே. அந்த இடத்திலிருந்து மிக 
அருகிலுள்ள ஒரு புத்தகக் கடையின் பெயரைக் கூறவே 
கமலக்கண்ணன்: டெலிபோனை: எடுத்துப் புத்தகத்தை 
வாங்கிவர உத்தரவிட்டார். பத்தே. நிமிஷங்களில் ஒரு. 
புதிய தமிழகராதி < அவருடைய மேஜைக்கு வந்துவிட்டது. ப் 

**இதோ இப்ப உம்மமுன்னாடியே நீர் சொன்ன வார்த் 
- தைகளில் எனக்குப் புரியாததுக்கு உடனே இந்த அகரா இ: 
யிலேஅர் த்தம் பார்க்கிறேன்''-என்று சொல்லிக்கொண்டே
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வந்த சுமலக்கண்ணன் ஒரு. நிமிஷம் யோ௫த்துத். தயங்கிய 
பின், என்ன சொன்னீரு? மறந்தில்ல போச்சு? அதை 
இன்னொரு தரம்சொல்லுமேன்பார்க்கலாம்...''-என்றார். 

்“இச்சிற்றூரில் கடந்த சிலஆண்டுகளாக இக்கழகம்சீரிய 
பணிகள். பலஆ ற்றி வருகிற துஎன்றுநான் பலர்வாயிலாகக். 
கேள்விப்பட்டுள்ளேன்...''-- எனக் கிளிப்பிள்ளை போல் .. 
மறுபடியும் அந்த வாக்கயெத்தைச் . சொன்னார் புலவர். 
அதை ஒவ்வொரு வார்த்தையாக உற்றுக்கேட்டபின், — 

்.... “இதிலே சுழகம்கிறவார் த்தைக்கும்' ”ீரியாங்கிற வார்த் 
தைக்கும் எனக்கு அர்த்தம் புரியலே, அதை இ.இலே பார்க் 
'கிறேன்''--என்று கூறியபடியே அகராதியின் பக்கங்களைப் 
பிரட்டலானார் கமலக்கண்ணன். வேண்டிய - பக்கம். | 
உடனே கிடைக்காததனால் தமிழ் அகராதியின் மேலேயே 
கோபம் கோபமாக வந்தது அதிகம்: பொறுமையில்லாத் 
அந்த வியாபாரிக்கு. கடைசியாகக் ' *கழகம்' என்ற 

| வார்த்தை இருந்த பக்கத்தைக் கண்டுபிடித்து விட்டார் 
அவற்," அர்த்தத்தையும். பார்த்துக்கொண்டார். ஆனாலும் 
தாம் பார்த்த. அர். த்தத்தை உடனே வாய்விட்டுப் படித்து 
விடாமல் :: *கழகம்' என்றால். என்ன. ஐயா. அர்த்தம்?' 
நீரேதான் - Geared syGio; பார்க்கலாம்?!” -- என்று 

. வெண்ணெய்க் கண்ணனாருக்கே ஒரு பரீட்சை. வைப்பத! 
போல் அவரைக்கேட்டார் சுமலக்கண்ணன் . 

“கழகம் என்றால் சங்கம், மன்றம். எள்றுபொருள் 
; படும். காந்திய சமதர்ம சேவா சங்கத்தில் : வருகிற சங்கம் 
என்ற ப.த.த்தையே தனித்தமிழில் அவ்வாறு * கழகம்” என்று: ப 

“குறித்தேன்... ன | 

“தப்பு ஐயா! இதிலே பாரும்.. கழகம் என்பதற்கு: ட 
நேரே ‘STG’. என்று அர்த்தம் போட்டு சாட்இக்குத் 

திருக்குறள் 93501 -பார்க்கூன்னு வேறே. போட்டிருக் = 
கான். என்னய்யா தமிழ் பெரிய வம்பா இருக்குதே? நான் 

அந்தச் சங்கத்தைக். கழகம்'னு சொல்லி. அவனும். அதை 
_இந்த.அகரா தியிலே போட்டிருக்கிறமாதிரி ' அர்த்தத்திலே. 
- ரிஞ்சுக் கிட்டான்னா என்ன ஆகும்? அவ்வளவு அனர்த்
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தமா முடியும்? என்று - வெண்ணெய்க்கண்ணனாரை 
நோக்கிக் கூப்பாடு போடத் தொடங்கிவிட்டார். கமலக் 

கண்ணன். வெண்ணெய்க்கண்ணனாருக்கோ அவரை எப் 
படிச் சமாதானப்படுத்துவது என்று பயமாகப் போயிற்று, 
மென்று விழுங்கித் தயங்கித் தயங்கிப்பேசினார் அவள். 

“ஒரு கால்த்தில் அச்சொல்லுக்கு அப்பொருள் இருந் 
இருக்கலாம். இன்று அப்படியில்லை.”' . ப 

“அதெப்படி? நீர். சொல்லிட்டாப்பில “ஆச்சா 
அகராதிக்காரன் கொட்டை எழுத்திலே 'சதாடுமிடம்' னு 
போட்டிருக்கானே?'' 

.... **சரி/ நீங்கள் தயங்கினால் வேண்டாம்! அந்த. இடத்தில் 
கழகம் என்ற வார்த்தைக்குப். பதில் சங்கம் என்றே, 
போட்டுக் கொள்ளுங்களேன்..." ் 

'சிற்றூர்'னும். வேண்டாம் “ஓயா! அதையும் 
கிராமம் என்று மா; கதிக்கிறேன்... 

்* சரி, உங்கள் விருப்பம்... 
** “சீரிய பணிகள்" ந்த் த்துக்குப் பதிலா என்ன போட 

லாம்???” 
...₹*அதிலே ஒன்றும் தவறோ பொருட்பிறழ்ச்சியோ ப 
இல்லையே? அது அப்படியே இருக்கலாமே?” 

fer BG Oecd? தெளிவா எனக்குப். புரியற மாதிரி 
.மாத்திப்பிடுவமே?'' 

..**நல்லபணிகள். என்று வேண்டுமானால் போட்டுக் 
ப கொள்ளுங்களேன்." | 

“சபாஷ்! அப்படிச் சொல்லும்! அது நல்லாப் புரியிற 
வார் த்தையாயிருக்கு" இப்படியே. பண்டிதர். கூறிய ஓவ். 

ப வொரு வார் திதையையும் கமலக்கண்ணன் இருத்த; கமலக் 
- கண்ணன் திருத்திய ஒவ்வொரு வார்த்தையும் கொச்சையா 
யிருக்கிநதே என்பதற்காகப். பண்டிதர். வாதிட்டு வருந்த, 
அந்தப் பத்து நிமிஷப் பிரசங்கத்தைத்: தயாரித்து மடிக்க. 
இரவு 8மணிவரை ஆகஇிவிட்டது.' அலுவலகத்தில் ச௪மலக் 
கண்ணனின் ஸ்டெனோவும், காரியதரிசியும்- தவிர மற்றவர். 
கள் எல்லாம். வீட்டுக்குப் போயிருந்தார்கள். நிறைய நாற்: 
காலிகளும், மேஜையுமாக ஹால் வெறிச்சென்றிருந்தது.
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- குஷுமையாக ஒளி பொழியும் டியூப் விளக்குகள். எல்லாம் | 

எரிந்துகொண்டிருந்தன. ஓடாமல் தெரிந்த மின் விசிறிகள்”. 

. அவ்வளவும் . தனிமைக்குச் சுருதி கூட்டுவதுபோல்.. 
அவ்வளவு பெரிய ஹாலில். கோறமாகக் காட்சியளித்தன. 

தமிழ்ப்புலவர் வெண்ணெய்க்கண்ணனார் ஒரு. களைப் 
புக்கனைத்துக்கொண்டு எழுந்துநின்றார். “புறப்படத்தயா 
ராகி விட்டேன்'--என்பது அந்தக் கனைப்பின் பொருள். 

ப கமலக்கண்ணனும்இருக்கையிலிருந்து எழுந்து அவரை வழி 
_ யனுப்ப உடன் வருிறவர்போல் அறையிலிருந்துவெளியே - 
வந்தார்.வெளியே வந்ததும் அங்கேதயாராகநின்றுகொண் 
டிருந்ததம்முடை. .ய காரியதரிசிக்குக் கமலக்கண்ணன் ஏதே . 
ஜாடை. காட்டினார், உடனே காரியதரிசி ஒரு கவரை 
எடுத்துக்கொண்டு வந்து : கமலக்கண்ணனிடம் கொடுத். 
தார். அதைக் கையில் வாங்கிக் கொண்ட கமலக்கண்ணன் . 
புலவருக்குவிடை கொடுக்கிற தோரணையில் முகம் மலர்த் 
தார். ஒருவரை வரவேற்கும் 'போது இப்படி முகம் மலர 

“வேண்டும். விடை கொடுக்கும் போது இப்படி முகம் மலர .. 

வேண்டும்... வியாபாரியாயிருந்தால். இப்படி, உறவினரா 

யிருந்தால் இப்படி, விரோதியாயிருந்தால் இப்படி, என். 
றெல்லாம் பழக்கத்தில் சுச்சிதமாகதேர்ந்திருந்தார் அவர். 

... “தையில் இருந்த . உறையைப் புலவரிடம். கொடுக்கப் 
“போனவர், ஒரு விநாடி தயங்கிவிட்டு '*புலவர.! ஒரு 

நிமிஷம் இப்படி உள்ளே. வாரும். தனியாக உம்மிடம் ஒரு... 
். விஷயம். சொல்லணும்'' என்று அவரை மீண்டும் அறைக். 
குள் அழைத்துக்கொண்டு போனார் கமலக்கண்ணன் : 

“எனக்குப் பிரசங்கம்: எழுதக். கொடுத்தேனின்னோ . 
. சொல்லிக்.கொடுத்தேனின்னோ,.. வெளியிலே யாரிடமும். 
சொல்லப்படாது. . பெரிய இடத்திலே பழகறப்போ நடந்” 
துக்கு வேண்டிய இங்கிதம்லாம்:உ மக்கே' தெரியும்னுதினைக் | 
கிறேன். நான்: இதெல்லாம் சொல்லாமலே. . உமக்குத் தெரி 

-யணும். எதுக்கும் இப்ப உமக்கு ஞாபகப்படுத்தி - வைக்கி 
“ஜேன், 'இந்தாரும்/ இதை வச்சுக்கோரும். அப்பப்போ என் 
னால "இப்படி. முடிஞ்சதைச்.. 'செய்யறேன்'* என்று. சொல்



£8 - நெஞ்சக்கனல் 

லிக்கொண்டே மறுபடியும் அதே ரெடிமேட் புன்முறுவ 
லோடு உறையைப்புலவரிடம் நீட்டினார் கமலக்கண்ணன்... 

இதைக் கேட்டுப் புலவர் நாணிக் ' கோணியபடியே 
உறையை வாங்கக்கொள்ளத். தயங்கியவர்போல் நடித்துக். 
"கொண்டே, . 

“இதெல்லாம் எதற்கு? உங்களுக்கு நான் எவ்வளவோ 
கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்'' என்று குழைந்தார். ஆனால் 
கைகள் என்னவோ: பழக்கத்தால் தாமாகவே மூன் நிண்டு 
உறையை வாங்கிக்கொண்டன. 

“இந்தாப்பா! இவரைச் சன்ன வண்டிலே : கொண்டு 
போய் “டிராப்' பண்ணிடச் சொல்லு”” என்று KT HA 
சிக்கு அடுத்த உத்தரவைப் போட்டார் கமலக்கண்ணன். 

புலவர் முகமெல்லாம். பல்லாகச் சிரித்துக்கொண்டே 
கமலக்கண்ணனை நோக்கிக் கை கூப்பினார்.. 

_ சரி! அப்புறம் பார்க்கலாம். நான்சொன்னதுமட்டும் 
ஞாபகமிருக்கட்டும்”" என்று மறுபடியும் எச்சரிப்பதுபோல் 

கூறினார் கமலக்கண்ணன் . புலவர் புறப்பட்டார்.கம்பெனி 
கார் டிரைவர் வந்து அவரை வண்டி நின்று கொண்டிருந்த 
இடத்துக்கு அழைத்துக் கொண்டுபோய்க் கதவைத்திறந்து 
விட்டு மரியாதையாக உள்ளே. ஏற் றிக்கொண்டு pee. | 

டான். கார் புறப்பட்டதும். காருக்குள் இருந்தபடியே அவ 
சர.அவசரமாக தனதுஜிப்பா பையிலிருந்து உரறைஎடுத்துப் 

_யிரித்துப்பார்த்தார். புலவர்... 'புதிதாகப்பத்து ஐந்து ரூபாய் 
நோட்டுக்கள் உறைக்குள் புத்தம் புதிதாக வெளுத்து வைத்: 
ததுபோல் மின்னின... “ஐம்பது வெண் பொற்காசுகள்!” - 

என்று தனக்குத்தானே” அந்த வெகுமதியைத் தனித்தமிழில் 
சொல்லிப்பார்த்துப் பெருமைப்பட்டுக்கொண் டார் புலவர். 
வெண்ணெய்க்கண்ணனார், இடையிடையேடிராபிக்ஸிக்ன 

. லுக்காகக் கார்தின்ற இடங்களில்அவருக்குத்தெரிந் தவர்கள் - 
நடந்துபோய்க்கொண் டிருந்தார் கள்: அவர்களைப்பெயர் 
சொல்லி உரத்த குரலில் கூப்பிட்டுத் தாம் அமர்ந்திருந்த 
காரின் அருகே வர்வழைத்து வணக்கம் தெரிவித்தார்புலவர் 
வெண்ணெய்க்கண்ணனார் அவர்களுக்குவண க்கம்தெரிவிக்
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கவேண்டும்என்பதைவிடமுக்கியமாக அப்படிப்பளீரென்ற 
கார் ஒன்றில் தாம் தனியே அமர்ந்து கம்.பீரமாகச்.. சவாரி: 
செய்வதைஅவர்கள் எல்லாரும் பார்க்கும்படியாகச்செய்து 
விட வேண்டும் என்பதே அவருடைய நோக்கமாயிருந்தது. 

சிகரிடம், “கமலக்கண்ணன் ஒரு முக்கியக் காரியமாக: 
வண்டி. _ அனுப்பிக் கூப்பிட்டார். போய்விட்டு வருகி 
றேன்... ் என்றும், இன்னும் இலரிடம், “ஒரு காரியமாகப் 
போகிறேன். அப்புறம் பார்க்கலாமே” என்றும் கூறினார். 

- வெண்ணெய்க்கண்ணனார் , 
“கார் டிரைவர் தனக்குள் சரித்துக்கொண்டான்.. | ஏறு 

-வதற்கோ இறங்குவதற்கோ கார்க் கதவைத் இறப்பதற்குக் 
கூடத் தெரியாத இந்தத் தமிழ்ப் பண்டிதர் செய்கிற ஜபர்: 
தஸ்தைப் பார்த்து அவனுக்குச் இரிப்புப் பொங்இக் 
கொண்டு வந்தது. அவரைக் கொண்டுபோய் இறக்க 

_ வேண்டிய இடம் புரசைவாக்கத்தில் ஒரு சிறிய சந்து, சந் 
. தின் முனையை நெருங்கியபோதுதான் அது(தோ எண் ட்ரி”. 
என்று. தெரிந்தது. சந்தின் மறுமூனை “எண்ட்ரி! ஆச 
இருக்க வேண்டும். ஆனால் அதற்குப் போவதற்கு ஊர் 
சுற்ற வேண்டும். இந்த நிலைமையில், ' **ஐயாவுக்கு இந்தச். 
சந்திலே எத்தினியாவது வீடு?'' என்று. காரை நிறுத்திக் 

- கொண்டு மெதுவாகக் கேட்டான் டிரைவர். | 

OD a சந்திலே சீம வரிசையிலே ஐந்தாவது வீடு! 
வாசலிலேயே பெயர்ப்பலகை மாட்டியிருக்கும் *தொல்.. 
காட்டக். இல்லம்'னு”' என்றார். 'வெண்ணெய்கண் ண. 

ப தான்: சொல்கிற குறிப்பை நாசூக்காகப் புரிந்து. 
; கொள்ளத் தெரியாத அந்தப். பூலவர் மேல். கோபம் கோப 
_மாக வந்தது டிரைவருக்கு. புத்திக் கூர்மையும். சந்தர்ப்ப. 

_ ஞானமும். உள்ள பாமரனுக்கு அவை சிறிதுமில்லாத மரத் 
துப்்2போன அறிவாளியின் மேல் உண்டாகிற. ஆத்திரம் 
அது,  சமயோசிதமில்லாத: (மேதையின் மேல் ' சமயோசித 
மும் குறிப்புணரும் திறனுமுள்ள சாதாரண. மனிதனுக்குச் 
சில சந்தர்ப்பங்களில் தவிர்க்க முடியாமலும் தடுக்க முடியா. 
மலும் ஏற்படுகிற ஆத்திரத்தின் வசையைச்சேர்ந்தது அது.
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புலவரோ தம் வீட்டிலுள்ளார் அனைவரும் காண 

அண்டை அயல். வீட்டிலுள்ளார் அனைவரும் காண, 
அண்டைஅயல் வீட்டிலுள்ளார் யாவரும் வீயக்க, தம். 
வீட்டின் வாயிழ்படிக்கு ஒரு அங்குலம்கூட அந்தப் பக்கம். 
இத்தப் பக்கம் விலகிவிடாமல் நூலிழை “பிடித்தாற்போல். 
போய்க் கார். நிற்க. வேண்டுமென்று .. அந்தரங்கமாக 
ஆசைப்படுவது தெரிந்தது. : 

Gar எண்ட்ரி போட்டிருக்கானே?இங்கேயேவிட்டிட. 
றேன். தயவுசெஞ்சு சிரமத்தைப் பார்க்காமே. நடந்து 
போயிடறீங்களா ஐயா?” erat gy ai 9நயமாகச் சொல்லிப். 
பார்த்தான் டிரைவர். : அதையும் புலவர் செவியுற்றுல் 
கேட்டதாகத் தெரியவில்லை. 

“*சந்துமுனை ஒரே சேரும்சகதியுமாக இருக்கும். நான் 
வழக்கமாகவே இப்பகுதியில் நடந்தே செல்வதில்லை. 
ரிக்ஷாவில்தான் செல்லுவேன்”'. என்று திர்த்தாட்சண்ய 
மாகப் புலவரிடமிருந்து பதில் வந்தது. 

“சரிதான் இறங்கி நடய்யா'” என்று ஆத்திரம் தீரக் | 
சுத்திவிடலாம் போல எரிச்சலாயிருந்தது அவனுக்கு: திரும் 
பிப்போனால் .ஐயா 'கோபித்துக்கொள்வாரோ என்றும்... 

- பயமாயிருந்தது. - அக்கம்பக்கத்தி ல். ஒருமுறை. பார்த்து. 
விட்டு. “நோ. எண்ட்ரி'யாக . இருந்தாலும் பாதகமில்லை 
என்று வண்டியைத் இருப்பி. “ரிவர்ஸில். உள்ளே விட்டுப்... 
புலவர் வீட்டுவாயிலில் அவரை இறங்கச்? சொல்லித் துரிதப் po 
படுத்தினான் டிரைவர். புலவருல்கோ ஓரே வருத்தம்... 
காரைத் தமது “தொல்காப்பியர் இல்ல... வரை. விடுத்த. 

_ முரைவன். (டிரைவருக்கு அவர்: கண்டுபிடித்த ஒருமை). முன் : 
_ மூகமாச. விடுக்காமல்:பின் முகமாக விடுத்ததும் அண்டை. 
அயலார் தான். அத்தகு காரொன்றிலிருந்து "இறங்கும். சீர் 
மையைக் காண முடியாது விரைந்து இறங்கச் சொல்லித் ... 
துரித ப்ப்டுத்துகிறானே என்பதும். அவரை அதிருப்திக்குள் 

ளாக்கிவிட்டன...' அதிருப்தியுடன் தான். அவர். உள்ளே 
இறக்கிச் சென்றார். “விட்டது சனி' என்பதுபோல். சொல் . 
-விக்கொள்ளாமல் கூடக்: காரை. விட்டுக்கொண்டு. ஒட்ட -
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மெடு த்தான் டிரைவர் . கார்க் கதவைப் பயந்துகொண்டே. 
அடைத்திருந்தார் புலவர். அதை மறுபடியும் திறந்து நன் 
றாக ௮ அடைத்துக்கொள்கிற சாக்கில் படீரென்று அறைந்து _ 
அடைத்தான் டிரைவர், புலவருக்கோ அப்படிச்மிசய்வதன் 
மூலம் அவன் கோபமாகத் தன் முகத்திலறைவதுபோலிருந் 

தது அவருக்கு டிரைவர்மேல் கோபம்கூட வந்தது. சமயம் 
வாய்க்கும்போது அத்த. 'முரைவனை' ப் பற்றிக் கமலக்கண்' 
-ணனிடம் ஒரு வார்த்தைப் போட்டுவைக்க வேண்டுமென் : 
றும் எண்ணிக்கொண்டார் புலவர். ... 

டிரைவர் புலவரை இறக்கிவிட் ரப்புறப்பட்டஇடமாகிய 
- கம்பெனி அலுவலகத்துச்குப்போகாமல் இ இசாயப்பேட்டை 

- யிலிருந்தன கமலக்கண்ணனின்  பங்களாவுச்குத் திரும்பிப் 
' போனான். கமலக்சண்ணன் பெரிய காரில் சம்பெனியிலி 

ருந்து வீட்டுக்கு வந்திருந்தார். அலுவலக, உடைகளை எல் 
_லாம்கழற்றிவிட்டு ஒரு சாதாரணவேல்டி ஜிப்பாஅணிந்து. 
“முன் ஹாலில் உட்கார்ந்துசிகரெட்புகைத்துக்கொண் டிருந். 
தார். கமலக்கண்ணன். அவருடைய இன்னொரு கையில் 
அந்தப் பிரசங்கம் எழுதிய தான்களின் கத்தை இருந்தது. 

. பன்ளிக்கூடத்தில் சேரப்போகிற. நாளை, எண்ணும் 

ஒரு சிறு. குழந்தை அல்லது- திருமண நாளை கற்பனைச் 

"செய்யும் ஒரு பட்டிக்காட்டு மணப்பெண்ணை ப். போன்ற 

_ மனநிலையில் தமது. முதற் பிரசங்கம்பற்றிய சிரத்தையான. 

தயாரிப்புக்களில் ஈடுபட்டிருந்தார் அந்த வியாபாரி... தவ 

_ நீர்கரிகப் பெண்மணியும் தோற்றத்தில் அவருடைய wa 
அளைப்போ ன்ற அவ்வளவு இளமையுடையவளுமான அவர். 

._ மனைவி. எதிரே இன்னொரு சோபாவில் அமர்ந்துபுதிதாக . 

வந்திருந்த *பெர்ரிே மஸனை?” 'ப்படித்துக்கொண்டிருந்தாள். இ 
புலவர். வீட்டிலிருந்து திரும்பிய. டிரைவர் வண்டியை. 

போர்டிகோவில். விட்டுவிட்டுத். தயங்கித் தயங்கி உள்ளே. 
வந்து ஹால் கதவோரமாரக நின்றுதலையைச்சொரிந்தான்.. 

“அவரைக் கொண்டுபோம். விட்டாச்சுங்க...” ட 
“ரொம்ப். சரி! வீடு. இருக்கிறா இடத்தை. நல்லா. 

ஞாபகம். வச்சிக்கோ மூனிசாமி! அடிக்கடி நீதான் அவரைப்
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போய்க் கூட்டிக்கிட்டு வரவேண்டி யிருக்கு 2) என்றார் 
கமலக்கண்ணன் . 

சரிங்க... எனக்கு நல்லா அனைவருக்கு, "கெல்லிஸ். 
போற வழிலே ஒரு சந்திலே இருக்கா ரங்க. “அன்று 
மீண்டும் தலையைச் சொரிந்தான் டிரைவர். 

"அதோட இன்னொரு. விஷயம் முனிசாமி! திண்டி 
வனத்துக்குப் பக்கத்திலே ஒரு சின்னச்கிராமத்திலே அடுத்த 

_ வாரம் ஒரு ஆண்டுவிழா இருக்கு. அதுலே நான் தலைமை 
-வகிச்சுப்பேசப்போறேன் ,அந்த ஊருக்கு மெயின்ரோடிலே 
இருந்துவிலகிப்பக்கத்திலே சின்னரோ டி.லே போகவேண்டி 
யிருக்கும் போலிருக்கு. அதுனாலே நீதான் சின்னக்காரை. 
எடுத்துக்கிட்டு. எங்கூட வரணும்" "—6T ET MITT கமலக்கண் 
ணன். அப்படிச்சொல்லியதன் மூலம் அவர்நினைவில்இடை 
விடாமல் அந்தக் காந்திய சமதர்ம சேவா சங்கமும் அதனு- 
டைய ஆண்டுவிழாவும், அந்த ஆண்டுவிழாவில். தாம் 

- தலைமை வகித்துப்பேச இருப்பதையும் அந்தப் பேச்சைத் 
தாம் தயாரித்திருக்கும்' விதத்தையும் அது . மேடையில். 
பேசப்படும்போது பலர் கைதட்டப்போவதையும் எண்ணி 

_ எண்ணிக் கற்பனைகளிலும் சுகங்களிலும் மூழ்கிக் கொள் 
.ஞூம் நிலைமை இருப்பதைப் புரிந்து வொள்ள முடிந்தது. 

..... “நீங்களா? மேடையிலே தமிழிலே பேசப்போ றீங்க?””.. 
் என்று ஒரு விநாடி பெர்ரிமேஸனிலிருந்து தலையை நீட்டி. 
விசாரித்தாள் மிஸஸ் கமலக்கண்ணன். 

“ஏன்? அதிலென்ன சந்தேகம்? நான். தான். டே 'சப்போகி, 
றேன். நீயும்கூட வாயேன். மிஸஸ் கமலக்கண்ணனும் ௫ ந். 
தக் கூட்டத்திற்குவந்து. சிறப்பித்ததற்காக எங்கள் சங்கத் 

_ தின் சார்பில் நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்: '- | 
TOTO) Bor EGLO சேர்த்துக்கூட அந்தக் கூட்டத்தில் நன்றி... 

. கூறுவார்கள். நான் இனிமே தலைமை தாங்கல்; செஈற் 
பொழிவு செய்வது எல்லாத்துக்கும் ஓப்புக்கொள்ளலாம்னு 

னைக்கிறேன். நீயும்கூட அதுக்கு ஒத்துழைக்கணும், நான் | 
பிரமூகராகறதுள்னா ASHE நீயும். உதவி.செய்தால் தான் 
மூடியும்... “மிஸஸ் கமலக்கண்ணன் பரிசு. வழங்குவார்! 

| - என்று நிகழ்ச்சி. நிரலில். உன். பெயரைப் போட்டால்
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நீயூம் வந்து கூட்டங்களில் கலந்துகொண்டு 'பரிசு வழங் 

கணும்''--என் றார். .் 
அவர் . இப்படிக் கூறியவுடன் மறுபடியும் "பெர்ரி 

மேஸ்ன் முகத்திலிருந்து விலகியது. - அந்த அம்மாள் ஒரு 
விநாடி. தலைநிமிர்ந்து, **அதிதைக்கு மீசை முளைத்தால் 
தானே சித்தப்பா! மீசை முளைக்கட்டும் அப்புறம் பார்க். 
'சலாம்”'--என்று சிரித்துக்கொண்டே கூறியது அவருடைய. 
இந்தப் புதிய நைப்பாசையைக் கொஞ்சம் கேலி செய்வது 
போல் கூட இருந்தது. 

. அந்தக் சேலியைக் "காதில் வாங்கிக் கொள்ளாதவர் 
போல் மெளனமாக இருந்துவிட்டார். அவர். கூட்டம், 
பிரசங்கம் என்றாலே காதவழி. பயந்து ஓடும் தன் கணவ 
னுக்கு இப்போது அவற்றில் எல்லாம் ஆசையும்; பற்று 
தலும் வந்திருப்பதை அந்த அம்மாளால் உடனே அங் 
கரித்துவிட முடியவில்லை. அவள் அங்கீகரிக்காமல் கேலி 

- செய்ததை அவரும் அப்போது பெரிதாகப் பொருட்படுத்த 
வில்லை. ஆனாலும் அவள். தன்னோடு காந்திய. சமதர்ம 

். சேவா சங்கத்துக்கு வர்மாட்டேனென்றது. மட்டும். அவ 
ருக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவள் வர இணங்குவாள். என்றே. 
எதிர்பார்த்தார்--அவர். அவள் alg wre. Gr Garé mons 

“மட்டும் அவரால் இரக்க முடியவில்லை. 

ட 

ஏழையின். திறமைகள். வியக்கப்படாத உலகம். இது, ் 
திறமைகளை. உடையவன் செல்வாக்கு - என்ற. வெளிச்சத். 
தைப் போட்டு அதை மற்றவர்களுக்கும் காட்டிப். *பார். 
பார் என்று தூண்டிவிட்டு. வியக்கச் செய்யவேண்டும்... 

எத்தனையோ சாதாரணப். பள்ளிக்கூட ஆிரியர்கள்கூட 
மிகவும் திறமையாக: மேடையில் பேசுகிற காலம் இது: : 
எத்தனையோ சாதாரண அரசியல்: கட்சிகளின் தொண்டர்' 

அள் கூடப் பிறர்வியக்க மேடையில். முழங்குகிற இத்த நூற். 
_றாண்டில் மனிதனின். வெற்றி . தோல்விகளே மேடை மீது. 
தான் நிர்ணயிக்கப்படுகின் றன. சாரசரி மனிதனின் வெற்றி ்
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தோல்விகள் போர்க்களத்த இல்நிர்ணயிக்கப்படஈமல் பொது 
மேடையிலேயே நிர்ணயிக்கப்பட்டுவிடுகிற இந்த நாளிலும் 
அத்த வெழ்றியை நிரூபிக்கச் செல்வாக்கு என்ற் வெளிச்சத் 
தைப் போட்டுக் காண் பிக்கத்தான் வேண்டியிருக்கிற து. 
கமலக்கண்ணன் தமது முதல் மேடையேற்றத்தின் போதே 
அந்த வெளிச்சத்தைத்தாராளமாகப்போட்டுச்காண்பித்து 

_ விட்டார்.திண்டிவனத்துக்குஅருகில் அந்தக் குக்கராமத்து 
ஆண்டு விழாவுக்குப் போகவேண்டிய தினத்தன்று சாலை 
மிலிருந்தே அவருடைய சுறுசுறுப்புத் ௦ தொடங்கிவிட்டது. 

“ஏன்ன சார்! சாயங்காலம் ரேஸ் இளப்பில் பார்க்கல. 
மில்லியா?நம்பகமான ' டூப்ஸ்'ஏதாவது கஇிடைச்சிருக்கா?' 

. என்று விடிந்ததும் விடியாததுமாக அன்றையக் குதிரைப். 

பந்தயத்தைப். பற்றி &போன். செய்தார் ஒரு: சநேஇதர், 
அவருக்கு ஷஃ்போனஸனில் - பதில் கூறியபோதுகூட ““எஸ்க்யூஸ் 

மீ சார்! இன்னிக்கு ரேசுக்கு 'நான் வரப்போறதில்லே. 
. எனக்கு வெளியூர்லே ஒரு. மீட்டிங். இருக்கு,..ரெண்டு 
மணிக்கே புறப்பட்டுடணும்...'”. என்று இழுத்தார் அவர்: 

“அடடே! நீங்ககூட மாறிட்டீங்க' போலிருக்கே... 
சோஷியல் ஆக்டிவிடீஸ்ல : எல்லாம் இறங்கிட்டீங்களா; 
என்ன? என்று - எதிர்ப்புறம். பேசியவர்... சிரித்துக் 
கொண்டே. 'வினாவியதைக் கூடக். -சமலக்கண்ணனால்- 

- பொறுத்துக்கொள்ள "முடியவில்லை... வேறு -.இலருக்கு 
ட அவரே ஃபோன் செய்து ' தாம்: அன்று மாலை ஓர் ஆண்டு. . 
விழாவுக்குத் தலைமை -வஒத்துத் : தொடங்கி வைக்கப். 
போவதை வலுவில் தெரிலித்தார்.அந்த ஆண்டு: விழாவைப் : 

பற்றி விசாரித்தவர்களுக்கு. எல்லாம் பிரமாதமாகப் ப்தில் .. 
கூறு. மகிழ்ந்தார் அவர். விசாரித்துக். கேட்காதவர்கள் 

- மேலெல்லாம் கோபம் கோபமாக வந்தது. அவருக்கு: as 
| “ரொம்ப. ஸ்டிரெயின் பண்ணிக்கா இங்க... வெளியூர் 
களியூர்லாம்ஏதுக்கு?*உடம்பைக்கவனிச்சிக்கவாணாம்?'! 

சான்று ஆதரவாக விசாரித்த ஒரு.நண்பரிடம்,.. 
..**சன்ன சார் செய்யறது?பாரோ சென்ட்ரல் மினிஸ்டர். 

- வரேன்ருத்தானாம். வரலே. நீங்கதான் வரணும்னாங்க...



தர். பார்த்தசாரதி மிமி. 

தட்டமுடியலே--காந்தியன் . 'மெத்தேட்'லே -ஸிம்பிளா . 
பணிபுரியிற சங்கம்.. .நாமஆதரிக்கணுமில்லியா?””- என்று. 
கொஞ்சம் தாராளமாகவே? வெளிச்சத்தைப் : போட்டுச். 
காட்டினார். 

“இதென்ன? காலையிலேருந்து பைத்தியம் மாதிரி எல் 
லாரிட்டயும் இதைப். பத்தியே பேசக்கிட்டிருக்கீங்க... சரி. 
யான. பைத்தியந்தான் பிடிச்சிருக்கு ஒங்களுக்கு”* என்று. 
அவருடைய மனைவி சொல்லிச் சிரித்ததுகூட. அவருக்குப்... 
பெருமையாகத்தான் திருந்தது... முழுமையாக ...நான்கு 
பக்கம் கூடத் தேறாத அந்தப் பிரசங்கத்தைத் தாம் பேசும். 
போது கூட்டத்திலிருப்ப்வர்களுக்கு வழங்குவதற்காக ஓர்... 
ஆயிரம். பிர.இகன் ௮ச்சிட்டும் வைத்துக்கொண்டிருந்தார் | 

- அவர். இரண்டரை மணிக்குப் புறப்படலாம் என்று முடிவு. 
செய்திருந்தார் அவர். புறப்படுவதற்குக் கால் மணி தேரத் 
தற்குமுன்  &போன் செய்த ஒரு நண்பர், 

-.... *மிரஸ் ரிப்போர்ட்டர்ஸ் யாராவது வந்தாக் கூட்டிக் 
தட்டுப். போகப்படாதோ? இவ்வளவு தூரம் போறது . 
தான் போறீங்க, பேப்பர்லியாவது வரட்டுமே? நமக்குத் . 
தெரிஞ்ச ரிப்போர்ட்டர் ஒருத்தர் இருக்காரு. அவருக்கே... 
போட்டோவும் பிடிக்கத் தெரியும்...நம்ம காரிலேயே” மிக்... 

_ அப். பண்ணிட்டுப் போய் வர்ரபோது. கொண்டாந்து, 
“டிராப்” பண்ணிட்டாப் போதும்''--என்றார்.. ் 

ஐ எஸ்! முடிஞ்சா” ஃபோன். பண்ணி இங்கே: 'வரச்.. 
் சொல்லிடுங்க... நான் இன்னும் கொஞ்ச 'நேரம் அவருக் 
காக *வெயிட்' பண்றேன்... என்று. கமலக்கண்ணன் 

| அந்த. நண்பரிடம் &ஃபோனில் குழைந்தார். 2 
ie ரிப்போர்ட்டரைக் - ் “கொஞ்சம்... | oaths 

'குவ்க...கூட்டம் முடிஞ்சதும் ஏதாவது பார்த்து... ் 

gp எஸ்! டெ.பனட்லி., அதாவது... | 
“நாட் லெஸ்: தென் ட்வெண்டிஃபைவ் ரபி ஸ். ் 
"டெலிபோன். உரையாடல், . இவ்வளவில்... முடிந்தது. ் 

- கமலக்கண்ணன் தும்பைப்பூப் | போல் கதருடைஅணித்து-.- | 
- அங்கவஸ்தி ரத்தையும். கரித்துத் தயாரானார். ப |



36 . ௦ நஞ்சக்கனல் 

“இதென்ன .கோலம்?  புதுசாயிருக்கே??' என்று 
் மிஸஸ் கமலக்கண்ணன் வியந்தாள். ப ட 

நீயும் வரியா?! என்:ற' கமலக்கண்ணனின் . கேள் - 
விக்குப் பதில் கூறாமல் உதட்டைப் பிதுக்கினாள் அவள். 
பத்து நிமிஷம் கழித்து பிட்டில்ஸிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஆள்போல் முன் நெற்றியில் சுருண்டு விழும் இராப்பும் 
அரும்பு மீசையுமாக ஒரு ஸ்லாக்--பாண்ட்--ஆள்-போர்டி 
கோவில் வந்து நின்றான். அவனுடைய தோளில் காமிறா 
ஓன்றும் தொங்கியது. கையில் அவனைவிடச் ச்ற்று பரும 
னான ஒரு லெதர் பாக்' காட்சியளித்தது. ன | 

. “சார் நீங்கதானே...?'' என்று இழுத்தான் அவன்... 
.. “*ஆமரம்!...நான்தான்...பூமி நாயகம் அனுப்பிச் 

சாரா? நீங்கதானே நியூஸ் ரிப்போர்ட்டர்..." ட்ட. 
ப “*ஆமாங்க...! கலைச்செழியன்...சஃப் ரிப்போர்ட்டா 
ஆப் டெய்லி டெலிகராம்."”- .. ப 

். “அது சரி! உங்க சொந்தப் பேரு?”... 
“சொந்தப். பேரே கலைச்செழியன் தானுங்க...”? 

“சரி? புறப்படலாமா??? ட் 
_**ரரத்திரி ஒன்பது மணிக்குள்ள இிரும்பிடலா மில்லிம்' 

Sor? ஏன்னா எங்க பேப்பர் ஸிட்டி எடிஷனுக்குள்ள வந் - 
திட்டா உங்க பேச்சும் போட்டோவும் காலைப்பேப்பாலே 
வரும்படியாய்ப் பண்ணிடலா ம்...” என்று கூறியஅந்தஅன் 
"வரும்படியாய்' என்பதை.மட்டும் கொஞ்சம் அழுத்த ந் 
போலிருந்தது: அந்த ஒரு வார்த்தைக்கு மட்டும் ரெண்டு 

. அர்த்தம் இருப்பதுபோல் தோன்றியதுகமலக்கண்ணனுக்கு' 
உள்ளூற நகைத்துக்கொண்டார் அந்தப் பிறவி-வியாப் ஈர. 

..... திருபர் முன் ஸிட்டில் ஏறிக்கொண்டார். கமலக்கஷ்... ணன் பின்னால் ஏறிக்கொண்டதும் டிரைவர் ஸ்டஈர்ட் 
செய்தான்.போர்டிகோவில் நின்று மிஸஸ் கமலக்கண்ணன் 

ப கையைஆட்டிவிடைகொடுத்தாள். கார் கேட்டைக் கடந்து. ரோடில்இறங்கி விரைந்தது.பிரயாணம் உற்சாகமாகஇருப் ' ப்தை உணர்ந்தார் கமலக்கண்ணன்... கிண்டியைக் கடத் து. 

கார் விரைந்த போது குதிரைப் பந்தய மைதானத்திற்கு



தா. பார்த்தசாரதி: டே 

் ஓடிப் பாசத்தோடு, ஒரு. கணம் அங்கே தங்கு. மீண்டது 
அவர்* மனம். கூட வருகிற நிருபரோடு. ஏதாவது. பேச 
வேண்டுமே என்பதற்காக சூயஸ்செனால் விவகாரம், 
ஈரோப்பியன் காமன் மார்க்கெட், நாட்டோ, ஸீட்டோ் 

| போன் றவைபற்றி ஏமீதா பேச்சுக் கொடுத்தார்... ஆனால்: 
பாவம் அந்த சீஃப் ரிப்போர்ட்டருக்கு அவற்றையெல்லாம். 
ப்ற்றி எதுவுமே 'தெரித்திருக்கவில்லை. Car. nurses oid 
குப் புதிதாக வந்இருக்கும் நட்சத்திரங்கள், படப்பிடிப்புக் 
கள், இவை: பற்றி மட்டுமே மளமளவென்று பேசினார். 
'கலைச்செழியன் « அதற்: குபின் ராயபுரத்தில் இரண்டு தாம். 
களுக்கு மூன் நடைபெற்ற ஒரு குமாயடிச் சண்டையைப் 
பற்றியும் வியந்து கூறினார். சண்டையபோட்ட இரண்டு 
பெண்களும் பரஸ்பரம் ரவிக்சையைக். கழித்துக்கொண்: 
Log Maggy சுவாரஸ்யமாக விவரித்தார் நிருபர், பேச்சை . 
'நிறுத்திவிட்டுக் காரிலேயே . மெல்லக் "கண்களை மூடித் . 
தூங்கத் தொடங்கினார் கமலக்கண்ணன், 

மறுபடி அவர் சண்களைத் இறந்தபோது கார் 1 தண்டி. 
வனத்துக்குப்போகிற பெரிய சாலையிலிருந்து விலகச் காந் 
இய சமதர்ம சேவாசங்கம்' Duss கிராமத்திற்குப்போகும் 

றிய செம்மண் ரஸ்தாவில். சென்றுகொண்டிருந்தது. அத். 
குச் சங்கம். கிராமசேவகிகளுக்குப் பயிற்சியளித்துஅனுப்பும் ் 
ag வில்லேஜ் டிரெயினிங். சென்டர்” போலிருக்கிறது; 
“வெள்ளை... வெளேரென்று. சதர்ப்பூடவையணிந்த இளம்... 

்” பெண்கள் கூட்டமும் அவர்களுடைய. பிரின்ஸிபால், ஆசிரி... 
-யைகளும், ஆசிரம. வாசலிலேயே. அவருடைய காரரை சாதம்... 
- கொண்டு வரவேற்றார்கள். கமலக்கண்ணன் அங்கேயே .. 
“காரை நிறுத்த இறக்கி அவர் களோடு மேடையை நோக்கி - 
: நடக்கலானார். அப்படி அவர் அந்தப் பெண்கள் கூட்டம். 
புடைசூழ நட்ப்ப்தை ஒரு படம் பிடித்துக்கொண்டார் : 

- நிருபர்” 'கலைச்செழியன்.... இடீரென்று அத்தனை. பெண்... 
_ களுக்கும். நடுவே. பேசிக்கொண்டு. நடந்து. செல்வது. 
:அிரம்மாக: இருந்தது அவருக்கு... ன 

ட படுத்த ப்
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- “தங்களைப் போன்றவர்கள் பெரிய மனசு பண்ணி 
னால் இந்த ஆசிரமம் எவ்வளவோவளரரமுடியும்” என்று 
பேச்சோடு பேச்சாக எதையோ : நினைவூட்டி வைத்தாள் ' 
பிரின்ஸிபால் அம்மாள். தலைமை வூத்து: விழாவைத் 
தொடங்கி வைப்பதற்குமூன் எதிர்பாராதவிதமாக இன் : 
னொரு காரியத்தையும் அவர் செய்யவேண் டியிருந்தது. 

- காந்திய சமதர்ம” சேவா சங்கத்து ஆசிரமத்தின் புதிய 
“பிளாக்' ஒன்றைக்கட்டுவதற்கான் அஸ்திவாரக்கல்லையும் 
அவரை நடும்படி வேண்டிக்கொண்டாள் பிரின்ஸியால் 
அம்மாள், அழகியை சிறிய வெள்ளிக்கரண்டி. அவரிடம் அளிக் 
கப்பட்டது. அஸ்திவாரக்கல்லின் ஓர் ஓரத்தில் சம்பிரதாய 
மாக இரண்டு கரண்ட். “சிமென்ட் 'டை அள்ளிவைத்தார் 

கமலக்கண்ணன்... மீதிக் காரியங்களை அருகிலிருந்த கொத் 
_ தினார் செய்துமுடித்தார். கூட்டம் தொடங்கியது.பிரின் ஸி. 

பால் அம்மான் கமலக்கண்ணனை வானளாவப் புகழ்ந்து 
'வரவேற்பு மடல். ஒன்றை வா௫த்துக் கொடுத்தாள். 

-... அந்த வரவேற்பில் ஆசிரமக் கட்டிட -நிதஇிக்குக் கமலக் 
“கண்ணன் நிதியுதவி.செய்ய்வேண்டுமென்ற வேண்டுதலும் 
'இருந்தது. கலைச்செழியன் :பளிச்'சென்று “பிளாஷ்” பல்பு 
கள் எரியப். புகைப்ப்டங்களைப் .பிடித்துத் தள்ளினான். 

. இராமத்து மக்களுக்குக் கலைச்செழியன் அங்கும் இங்கும். 
தாவித்திரிந்துபோட்டோபிடிப்பதுமிகவும் வேடிக்கையாக : 

ட் இருத்தது. பலர் படங்களில் அிழவேண்டுமென்றே தலை 

யைக் கொக்குப்போல் ௪. யர்.த்தினார்கள். சிலர் படங்களில். 
விழ முயன்று கீழே. விழுந்தார்கள். கமலக்கண்ணன். பேச 

- எழுந்து--ஒரு. பற்றுக்கோடும் இன்றி.நிராதரவாகீ விடப் 
_ பட்டது போன்ற சபை அச்சத்துடன் எதிரே இருந்த ஒரே.. 
HD ECE TAU ond" oo KCL fh Mawr iit. அந்ததாட்டுப் 

_ புறத்து மைக் 'டபக்'சென்று கீழே சரிந்துவிட்டது. “மைக்”. 
“காரன் ஓடிவந்துசரிசெய்துப ஈர்த்தும்அதுகமலக்கண்ணனு 
டைய. வாயிக்குச்சரியான உயரத்தில். நி.ற்௪ மறுத்துவிட்டத... 

..னால்அவனே அதைப்பேச்சு முடிகிறவரைகையினால் தாங் 

சப்பிடித்துக்கொண்டுநிற்கவேண்டியதாயி ற்று. -இத்தமுதல் '
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பதற்றத்திலேயே க.மலக்கண்ணனுக்குச் சொல்ல. நினைத்த 
தெல்லாம்மறந்து போயிற்று. இரண்டாவதாக அவர். 
மென்றுவிழுங்கி எதோ சொல்ல முயன்று முன் வந்தபோது 
யாரோ மாலையோடு வந்து எதிரே நின்றுவிட்டார்கள். . 

சுடைசியில் வேறு வழியின்றி அச்சிட்டுக்கொண்டு வந் - 
ட திருந்த பிரசங்கத்தை அப்படியே . படிக்கத் தொடங்குிவிட். ' 

டார் அவர். அதன் பிரதிகளைக் காந்திய சமதர்ம சேவா | 
சங்கப்பெண்கள் கூட்டத்தில் வழங்கத்தொடங்கினார்கள். 

"கமலக்கண்ணன் வேர்க்க விறுவிறுக்க அதைப்படித்தாலும் 

அவர்பேசும்போது நடுநடுவே கை தட்டி உற்சாகப்படுத்த ~ 
வேண்டுமென்று பிரின்ஸிபால் அம்மாள் முன்பே சொல்லி 

- வைத்திருந்ததனாலோ என்னவோ, மாணவிகள் நடுநடுவே 2 
கரகோஷம் செய்து அவரை வியந்தனர் , அந்தக்கரகோஷம் 
அளித்த உற்சாகத்தில் அச்சிட்டுக்கொண்டு வந்திருந்ததைப் 
படித்து முடித்த பின் அதில் இல்லாமல் -தாமே துணிந்து 

ப சொந்தமாக, என்னை இங்கு அனைத்துக் 'செளரவித்த 
- உங்களுடைய சங்கத்துக்கு என் மனப்பூர்வமான நன்றியறி 
தலைத் ௦ தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்” என்று ஒரு புது வா்க்இ 
யமும் பேசிவிட்டார். கமலக்கண்ணன். தன்னுடைய தலை. 
மையுரையில் பிறர் இரக்க? வோ வியக்கவோ. தகுந்த எத்த 
அம்சமும் இல்லையென்பது, - அவருக்கே: தெரிந்திருந்தது. Me 
அனால். தனக்கு அடுத்தா நீபோல் தொடர்ந்து: பேசிய.ஓவ் 

 வொருவரும் தவறாமல் தன்னுடைய தலைமைய/ரையைம்: . 
பற்றியே வியந்தும், புகழ்ந்தும் வானளாவத் தூக்கி விட்... 

. பதைக் கேட்கக் கேட்கத்தான் பிரமாதமாகத் தான் பேசி - 
_ யிருக்கவேண்டும் என்றொரு நம்பிக்கை அவருக்கே வந்து... 
விட்டது. அச்சிட்டுக்கொண்டு வந்து. படித்ததற்சே இவ்... 

் வளவு. பாராட்டானால் சுயமாக எழுந்து பேசியிருந்தால்... : 
இன்னும் எவ்வளவு.பாராட் டடுக்கி௮டைத்திருக்கும் என்பதை 

டயம் இப்போதிருந்தே கற்பனைசெய்யத் தொடங்கி விட்... 
_ டார் கமலக்கண்ணன். எல்லோரும் | தன்னைப். புகழ்ந்து 
'பேசும். போது. மேடையில், விறைப்பாக. நிமிர்ந்து உட்கார... 
டூ வண்டும். போல். "தோன்றியது. அவருக்கு... மேடையில் ்்
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அதிகநேரம் உட்கார்ந்து பழக்கமில்லாத அவருக்குநடுவில் 
ஒரு சிகரெட் புகைக்கவேண்டுமென்று ஆசையிருந்தும் மிக 
வும் சிரமப்பட்டு அந்த ஆசையை அடக்கிக்சொண்் டார். 

ரொம்ப நல்லாப் பேசிட்டீங்க சார்” என்று நிருபர் 

கலைச்செழியன் மேடைக்கு வந்து. அவர் காதருகே கூறி 
விட்டுப் போனான். அவன் அப்படிச்சொல்ல வந்தபோது, 
மேடையேறியதும் கமலக்கண்ணனின் அருகே நெருங்கிய 
தும் தனக்கு அவரோடுஒரு*இன் டி.மஸி*--09 நருக்சம்இருப்ப ப 
தாகக் கூட்டத்தினருக்குக் காண்பிக்க முயல்வது போலிருந் 

.ததே தவிரப். பேச்சைப்பாராட்டிக்கூற மட்டும். வந்ததாகத். 
தோன்றவில்லை. கூட்டத்தின் இறுதியில் தன்னையறியா 
மலே. ஒரு தவறு செய்துவிட்டார் கமலக்கண்ணன், "ஓலி 
பெருக்கிக்காரர்கள் ஒலிபெருக்கியில் பதிவு செய்த தேய : 
சதத்தைப் போட்டிருப்பதை உணராமல் . எல்லோரும் 
“அட்டென்ஷனில்* நிற்பதையும் கவனியாது மெல்ல .நகரத்: 
தொடங்கிவிட்டார். மூன் வரிசையில் சிலர் அவருடைய 
இந்த அப்பாவித்தனத்தைக் , கண்டு... சிரிப்பை அடக்கிக் 
கொண்டுவிட்டனர். அப்புறம் யாரோ சைகைசெய்ததைப் 
புரிந்துகொண்டுநகரத்தொடங்கியஇடத்தி திலேயே நின்றார். | 
, அவர். தேசியகீதம் முடிந்ததும் பிரின்ஸிபால். அம்மாள் 
அவரைத் தம்முடைய அலுவலக அறைக்கு: அழைத்துச் ... 

“சென்று “விஸிட்டர்ஸ் நோட்புக்கை' நீட்டினாள். அந்த 
ஆசிரமத்தை: வானளாவப் புஎழ்ந்து எழுதிக் கையெழுத் 
திட்டுக் கொடுத்தார் அவர். ஆசிரமம்” தோன்றிய விதம், .' 
பணிகள்... முதலியன பற்றிய சிறு Ag பிரசுரங்களை 
அவருக்கு அளித்தாள் அந்த அம்மாள்... 

இந்த நாட்டில் காந்தியசமதர்ம வாழ்வு கிராமங்களில் 
- எல்லாம் மலர: வேண்டுமானால்: “ரூரல்டெவல்ப்மெண்ட் 
-ஸ்£ம்'சரியாக அமையவேண் டும், 'ரூரல்பெவலப்மெண்ட்' 
“சரியாக: அமைவதற்கு நல்ல இராம்: சேவகர்களும், இராம. 
'சேவகிகளும் வேண்டும்.நல்ல இராம 2 சேவகர்களும், சேவகி: 
களும் 'உருவாவதற்குஇதுமாதிரிஆசிரமங்கள் தான்பாடுபட ட் 

ப முடியும்" 'என்று அந்தஅம்மாள் “ரசங்கபரணியில்லிவரித்த ப
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போது, சரிதான் இதுமீண்டும்: நன்கொடையில். வந்துமுடி 
யும் போலிருக்கிறது' என்று அநுமானித்துக் கொண்டார். 
கமலக்சண்ணன், இந்த மாதிரி தேசிய சேவை, .காந்திய : 
தர்மம் இவையெல்லாம்' அவருக்கு மட்டுமல்லாமல் அவ. 
ருடையகுடும்பத்துக்சேபுதியவை. அவருடைய தகப்பனார் 
யுத்த நிதிக்கு நிறையப் பணம் கொயமித்து: வெள்ளைக்கார 
னிடம் திவான் பகதூர், சர் பட்டங்களையெல்லாம் பெற் ் 
றிருந்த ஒரு இஸ்டிஸ் கட்சிக்காரர். மிகமிகசன்சர் வேடிவ்' 
ஆசாமி, அவர் காலமான பின்பும் அவருடைய 'அபிப்பிரா 

யங்கள், கொள்கைகளே நீண்டநாள் அந்தக் குடும்பத்தில் 
நிலவின, காலநிலையை: உத்தேசித்துக் கமலக்கண்ணன் ' 
தான். படிப்படியாக மாறின்ரர்; அப்படிப்பட்ட குடும்பத்: 

்...தில் செல்லப்பிள்ளையாக வளர்ந்தவருக்கு “ரூரல் டெவலப் 
“மெண்ட்' போன்ற தொடர்கள் திடீர் திடிரென்று காதில் 
விழத் தொடங்கினால் அவற்றைப் புரிந்துகொள்ளவும், 

1 உணர்ந்து. கொள்ளவும் சிரமமாயிராதா என்ன?. நீண்ட 
நாள்வரை. அவருடைய” விட்டில் மாட் டத்தகாத. படங்கள். 
என்ற வரிசையில் காந்தி, சுபாஷ், நேரு, பாரதியார். 
போன் றவர்களின் படங்கள் தடை. செய்யப்பட்டிருந்தன. 

தகப்பனார் காலமானபின்பே: இந்தத்: தடை மெல்லமெல்ல ் 
நீங்கியது, தடை நீங்கியது. என்றாலும் முதல்முதலாக அந்தப் ் 

- படங்களைச் சுவர்களில் மாட்டும் துணிவு. யாருக்கும் வர 
. வில்லை.  கமலக்கண்ண, னுக்கு : "வேண்டிய வியாபாரிகள். 

| சிலருடைய கம்பெனிக் . காலண் ட்ர்களில் மேற்படியார்ச... 
(ருடைய படங்கள் வரதேர்த்ததால்- -அந்தக் காலண்டர்கள்... 
அவருடைய வீட்டில். மாட்டப்படவேண்டி௰ திர்ப்பந்தத்... 

. திற்கு ஆளாயின. ஆனால் அந்தக் குடும்பத்தைப்: பொறுத் ட 
... துவரை கமலக்கண்ணனின் இந்த மாறுதல் ஒரு*டிரான்ஸ்-.-. 

: மிஷன் பீரியட்” என்றுதான் சொல்லவேண்டும். அதனால்". 
தான். இருத்தா.ற்போலிருந்து: காத்தியம், இராம் .வளர்ச்சி, 

். கிராமசேவகர்: என்ற பெயர்களைக். கேட்டவுடன்: Dreier | 
“டார் அவர்... கடையில் பிரின்ஸிபால்' அம்மான். நேரடி. 

ட் யாகவே பேச்சைத். தொடங்கினாள்...
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1 புது பிளாக்' கட்டுவதற்கு நீங்களெல்லாம் நிறைய 
உதவி செய்ய வேண்டும்...௨ ங்களுக்குத் தெரிஞ்சவங்களுக் 
கும் எடுத்துச் சொல்லணும்... 

் , பார்க்கலாம்! நல்ல காரியங்கள் தெ தய்வசித்தத்திலே 
தான் நடக்கணும்'' என்று பட்டுக்கொள்ளாமல், “நான் 
கமிட்டலாக' பதில் கூறினார் கமலக்கண்ணன் . 

*உங்களைப் போன்றவர்கள் தான் இன்னிக்கு தெய் 
வங்களுக்குச் சமானம்'' என்று விடாமல் : மேலும் 
தொற்றிக்கொண்டே பேசினாள் அவள். கமலக்கண்ணன் 
காரை நோக்கி மெதுவாக தகர்த்தார்... கலைச்செழியன் - 
ஏற்கெனவே தயாராகமுன் ஸீட்டில் ௨ உட்கார்ந்திருந்தபடி... 
யால்பின் தொடர்ந்து வந்திருந்த எல்லாரையும் நோக்கிக் 
சைகூப்பி விட்டுக் காரில் ஏறினார் கமலக்கண்ணன். 
_......சீக்கிரமாப் போயிட்டா நியூஸை ஸிடி எடிஷன் லியே ப 
சேர்த்துப்பிடலாம்'” என்று கலைச்செழியன் மீண்டும் 
கமலக்கண்ணனை தோசக்கி. வாயெல்லாம் Ud TEE 
சிரித்துக் கொண்டே கூறினான். ... 

© GLOWS AGT coor ett டிரைவரிடம், “முடிஞ்ச வரைக்கும். 
 வேகமாகத்தான் போயேன்” என்று அவசரப்படுத்தினார். 

கார் விரைத்தது. 

அவ்வளவு நேரம் சிசரெட்' பிடிக்காமலிருந்துவிட்ட.. 
தியாகத்தை அப்போதுதான் .. நினைவு -கூர்ந்தவர் போல். 
மூன் ஸீட்டில் அமர்ந்திருந்த. நிருபர் கலைச்செழியனிடம். 
ஒரு மரியாதைக்காக: சிகரெட். பாக்கெட்டை. எடுத்து. 
நீட்டினார் : கமலக்கண்ணன். நிருபர் ஒரு சிகரெட்டை: 
எடுத்துக் கொண் டபின்--கமலக்கண்ணன்: புகைபிடிக்கத். 
தொடங்கினார். கார் விரைந்தது. . க 

இருவருமே ஒருவருக்கொருவர் பேசாமல் பிரயாணத் 
oss தொடர்வது சூழ்நிலையைக்... கடுமையாக்கவே-.. 

- ஏதாவது ஒரு சுல்லிடமாவது இரண்டு. வரர்த்தைகள் பேச 
வேண்டும். போன்ற. அந்தத் தவிப்பைத் தீர்த்துக்கொள் 
வதற்காகத். கமலக்கண் ணன் பேச்சுச் கொடுத்தார்.
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Mp BS பேப்பர். என்ன. *சர்குலேஷன் * ் இருக்கும்?' aes 

“மூண்ரை லட்சத்துக்குமேலே போவுது சார்!வியாழச்.. 

இழமை எடிசன் மட்டும் அரை லட்சம் கூடவே போவுது; 

அன்னிக்கி ராசி பலனும் சினிமாப் பக்கமும். உண்டு.” i 

ஆமாம்! நான்கூடப் பார்த்திருக்கேன், ராசிபலனுச்கு. 

சாப்பவும் ஒரு மவுஸ். இருக்கு... ் 

இனிமாவுக்கு--அதைவிட ராக்கி இருக்கு Err! 24 

... என்று. அவருடைய அபிப்பிராயம் சுலைச்செழியனுடைய. . 

திருத்தப்... பி: ரராரணையோடு . ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. ட் 

பர்ஸை மெல்லத்திறந்து' இரண்டு பத்துரூபாய் நோட்டுக். 

களையும், ஓர் ஐத்துரூபாய்நோட்டையும் நாசூக்காகஉருவி 

எடுத்துக்கலைச்செழியனிடம் நீட்டினார் கமலக்கண்ணன்... 
..... **நம்பஞுக்குள்ள இதெல்லாம். எதுக்கு. சார்?''--என்.று . 

குரலை இழுத்தபடியே. ரூபாய் நோட்டுக்களை வாங்கிக் ' 
கொண்ட. நிருபரிடம் “பரவாயில்லை! . வச்சிக்குங்க'” 

் என்று அவசியமில்லாமலேயே வற்புறுத்தினார் கமலக் 

. கண்ணன். அவன் “தம்பளுக்குள்ள” என்று சமதை கொண். 
டாடியதை மட்டும் அவரால் ரசிக்க முடியவில்லை... | 

அமாம்! உங்க. பத்தரிகையோட. முதலாளி. முன் 
னாலே வேழே பிஸினஸ் பண்ணிட்டிருந்தாரில்ல...?'' ் 

் “*வேலூர்லே கள்ளுக்கடை வச்ூருந்தார் . மதுவிலக்கு. 

. வந்தப்பறம்தான். இந்தப். பத்திரிகையை *ஸ்டார்ட்' பண். 

ணினார்.- இப்ப இதுலேயும் நல்ல லாபம்த தானுங்க. weet 
..... .*வெளியூரிலே . எல்லாம்கூட... எடிசன் - இருக்கும் 

. போலிருக்கே?!" | ட் 
“ஓவ்வொரு ஊரிலேயும். தனித்தனி. எடிசன் போடற, 

'இனாலே.பல் செளகரியம். இருக்குங்க... 
- இப்படியே. அவர்களுடைய. ரையாடல் வளர்ந்தது. ் 

- கார் மர்மலாங்பாலத்தைக்கடந்து' சைதாப்பேட்டைக்குள் . 
்.. நுழைந்ததுமே ஒரு டாக்ஸி ஸ்டாண்டில் நிறுத்தச்சொல்லி 

"நிருபர் இறங்கிக்கொண்டபின்- கமலக்கண்ணன் வீடு தரும் 

 மியபோது. மணி. இரவு. பத்துக்கு. மேலும். ஆகிவிட்டது. ் 

வீட்டில்... சமையற்காரனையும், கூர்க்காவையும், பின்... 
ச்ட் ae தாயையும் தவிர யாரும் இல்லை... அர் கால்மணி.
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நேரம் முன்ஹாலில் கிடந்த ஆங்கில மாலைத் இனசரியைப் 
புரட்டுவதில் கழிந்தது. அப்புறம் இரண்டொருவருக்கு 
ஃபோன்செய்து மாலையில் காந்திய சமதர்ம சேவாசங்கக்' 
கூட்டத்தில் தாம் பேசிய சிறப்பை விவரித்தார். வேறு சில. 
ருக்கு 6போன்செய்து ரேஸ் முடிவுகள்பற்றி ஆர்வமாக 
விசாரித்தார். அதற்குள் மனைவியும் குழந்தைசகளுமாகக் . 
காரில் திரும்பிவந்து இறங்கினார்கள். ன 

“சன்ன, கூட்டம் பிரமாதமாக்கும்?””__ என்று மனைவி 
கொஞ்சம் கேலி கலந்த குரலிலேயே விசாரித்தாள். “ 

என்னைக் கேட்காதே; நாளைச்குக் காலைத் தமிழ்ப். 
பேப்பரைப் பார்..." என்று. ஜம்பமாகவே. பதில்.கூறினார் 
கமலக்கண்ணன்... தன்னுடைய மூதற் கூட்டத்தையும், 
சொற்பொழிவையும் பற்றி அவள் ' இளக்காரமாகப் 
பேசுவதை உள்ளா அவரால் பொறுத்துக்கொள்ளவே 
முடியவில்லை. ப்பு ட | | _ டைனிங்டேபிளில். எல்லாரோடும் உட்கார்ந்து சாப். 
பிடும்போது திடீரென்று. ஏதோ நினைத்துக்கொண்டவர் . 
போல், ர ரர வட்ட ..... “நாளைக்குக் கடைவீதிப்பக்கம் -போனாத் . தேவ. 
ராஜமுதலி தெருவிலே படக்கடையிலே பெரிய. காந்து 
படமாப் பார்த்து ஒண்ணு வாங்கிட்டுவந்து முன்னாலே 
மாட்டிடணும், மறந்துடாதே''.. என்று  சமையற்காற.. 
னிடம் உத்தரவு போட்டார் கமலக்கண்ணன், 

தாத்த படத்தையா சொல்றிங்க?*'--என்று மீண்டும் . 
சந்தேகத்தோடு கேட்டுச் கம்லச்சண்ணன்.. தலையை 
அசைத்தபின்பே  சமையற்காறன் தனக்கு. இடப்பட்ட 

, உத்தரவை உறுதி செய்தகொள்ள முடிந்தது. படம் முன்... 
ஹாலின் முகப்பில் நுழைந்தவுடன் எ லார் எண்களிலும் ன 

் LLG Gn tL. GIT HOD, பெரியதாகவும் இருக்க “வேண்டு... 
மென்று கமலக்கண்ணனே மேலும் விவரித் துக் கூறினார். ' 
சமையற்காரன் . பயபக்தியோடு. 'சேட்டுக்கொண்டான், » 
அவனுக்கு அந்த வீட்டில் இத்தகைய புரட்சிகள் எல்லாம் திடீர் திடீரென்று நிகழ்வது புதுமையாகவும், விநோத 
மாகவும் தோன்றியிருக்கவேண்டும்., ea
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சாப்பாட்டிற்குப்பின் மனைவியோடு அமர்ந்து சிறிது 
நோம் செஸ் விளையாடினார். பின்பு அவன். துப்பறியும் 
நாவல் படிக்கப்போய்விட வே அவர். தீராத தாகத்துடன் .. 
தமது பிரத்யேக அறையில்நுழைந்கார் உள்ளே அழிய : 

ட சிறிய வட்டமேஜையின்மேல் எல்லாம் இருந்தன். விதவித 
மான வழடிவழுடைய கிளாஸ்கள், கலந்துகொள்ளசோடா, 

. மறுபானவகைகள் எல்லாம் இருந்தன... *பெர்மிம்' நறிய: . 
அளவுக்கானாலும் இத்தகைய ருசிகளில் பஞ்சம் ஏற்படும் . 
படி விடுவதில்லை அவர். குழிக்இற மதரங்களில் மட்டும். 
இடையிடையே. புகைப்பதற்குசிகரெட்போகாதுஅவருக்கு; . 
அப்போது மட்டும் நல்ல காரமான சுர௫ுட்டுகள் அல்லது 
ஸ்பென்சர் ஸிகார்ஸ் வேண்டும் அவருக்கு. இந்தம். பழக்கங் . 
கன் எல்லாம் குடும்பத்தில் பரம்பரை பரம்பரையாகவந்து. 
விட்டவை... சிலசந்தர் ப்பங்களில் பெரியமனிதத்தன்மையை இ இ 
இவற்றாலும்தான் நிரூபித்துக்கொள்ள நேரிடுகிறது. ௬௧. 

, போகங்களைத் தவிர வேறு எவற்றின் மேலும் அதிகமான 
பக்தி செலுத்தியிராத ஒரு குடும்பம் அது. அப்படிப்பட்ட 
போகங்களில் ஒன்றை அடையத் தொடங்கியபின் இ ரவும் 
பகலும்கூடத் தெரியாமல் போய்விடுவது! இயல்புதானே? 

மறுநாள்காலைவிடிந்ததும்--விடியாததுமாசக்தமிழ்த் 
_தினசரியைத் தேடிப்பிடித்து .வாங்கிவரச்சொல்லி அதன்... 
முகத்தில்: தான் விழித்தார் கமலக்கண்ணன், அவர். காந்திய oe 
சமதர்ம சேவாசங்கத்தில். பேசிய பேச்சு--புதைப்படம்: எல்... 
லாம் அதில் வெளிவந்திருந்தன. ஆனால்: அவர் நல்ல அர்த்... 
,தீத்தில் நல்ல வாக்கியத்தில் விளக்கியிருந்த ஒரு கருத்துக்கு. 
“பெண்கள் வரவர. மோசமாசிவிட்டார்களே!--பிறமுகர் க 
'சுமலக்சண்ணன்' வருத்தம்” என்று. ஒரு தினுசான மஞ்சள். 

: கவர்ச்சியுடன் , நாலுகாலம். தலைப்புக்கொடுக்கப்பட்டிருந் | 
தது. முதல்தான். இரவு காரில் திரும்பும்போது இந்தப் - 
பத்திரிகையை : ந்டத்துகிறவர் நீண்ட _நாட்களுக்குமுன்.. 
கள்ளுக்கடை வைத்திருந்ததாக . அத்த. நிருபர். கூறியதை... 

் நினைவுகூர்ந்தார் : கமலக்கண்ணன் - -கள்ளிலிருந்து! பத்து. 
நிகைவரை: எதைவிற்றாலும். வாங்குறவர்களைப்போதை :
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யூட்டி விற்கும் அந்தத் தொழில்திறனை--அதே அளவு 
தொழில்திறனுள்ள மற்றொரு வியாபாரி என்றமுறையில் 

கமலக்கண்ணன் இப்பேதுமனத்திம்குள்வியந்தார். பத்திரி 
கையை எடுத்துப்போய்த் தான் .பேசியிருந்த செய்தியும் 
புகைப்படமும் அடங்கிய பக்கத்தை மனைவியிடம் காண்: 

பித்தார். அதைப் பார்த்துவிட்டு ஒரு இினுசாகச் அரித்துக் ' 
காண்டே, அடேயப்பா! பெருமைபிடிபடவில்லை'-என் 
றாள் அவருடைய மனைவி இத, ற்குள் அவருடைய வியா 
பாரதண்பர்கள்சலெரிடமிருந்து, 'பத்திரிகையில்அவர்பேசிய 
'செய்தியும், படமும் வெளிவந்ததுபற்றி' - போனிலேயே . 
அன்பான விசாரணைகளும் தொடர்ந்து வரத்தெ ஈடங்கி 
விட்டன. அப்படி விசாரணை களையும் பாராட்டுக்களை: 

யும், கேட்கக் கேட்க இந்தச்சமுகத்துக்கு எல்லாத் துறையி 
லுமே வேண்டிய அறிவுரைகளையும், ௨ பதேசங்களையும், 

அளிக்கிறதகுதிமுழுவதும் தனக்கு வந்துவிட்டதுபோல் ஓர் 
.பெருமிதஉணர்வு சமலக்கண்ண னுக்கு ஏற்படத்தெ தாடங்கி 
விட்டது. அந்தப்பெருமை குளிருக்கு | இதமாக நெருப்புக் 
காய்வது போன்ற சுகத்தை: அளிப்பதாக இருந்தது... 

வழக்கத்துக்குவிரோதமாகஇருந்தாற் ற்போலிருந்து அவ. 
ருடைய உதடுகள் ஏதோ ஒரு. தெரிந்த பாடலைச், சீட்டி 

- யடிக்கத் தொடங்னெ. சோப்புப்,டவலுமாகப் பாத்ரூமிற் 
குள் துழையும்விட டலை வயதுக்கல்லாரிமாணவலனப்போல் 
உற்சாகமாக ஏதோ. பர்டவேண்டும். என்று தோன்றியது. 

- அவருக்கு... முதலாளியின் மனநிலையைக் கணிப்பதில். 
வேலைக்காரர்சளைமிஞ்சிய மானோதத்துவறிபுணர் கன் உல 
.கில்இதுவரை ஏற்பட்டுவிடவில்லை என்று தோன்றுகிறது. 
சமையற்காரன் அவருக்குக் காலை.-காப்பி கொண்டுவந்து 

. கொடுக்கும்போதுகரபியை டைனிங்டேபிளில் வைத்துலிட். 
இத்: தலையைச்சொரிந்துகொண்டே ஏதோ செலவுக்கு ஐம். 

_ பது ரூபாய்பணம்: வண்டுமென்று விநயமாகக்கேட்டான். 

oo @l பேஷாக.. OUT AEs | தான்; சொன்னே 
_.னென்று“அம்மாவிடம்” சொல்லு. தருவாள்' என்று அதற்கு 
இணங்கினார். கமலக்கண்ணன் , ். இங்கே அவர். அம்மா 'என்
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றது மனைவியை, தாயாரைக் குறிக்கும்போது, - பெரிய 
“அம்மா'...என்று அடைமொழி தருவதுவழக்கம்., பங்களா. 
வின் உள்கூடத்தில் மூலை அறையில் நீண்டி நாம்களாகப்: 
படுத்த: படுக்கையாக இருந்த நடமாட முடியாத் --தன். 
தாயரரைப் பார்ப்பதற்காகப் போன கமலக்கண்ணன் -- ... 
அன்றுதாயிடம்சகனிவாகே வஇரண்டு வார் த்தைசள்விசாரித். 

தார்.பார்வை மங்யெ அந்தமூதாட்டியின் மூக்குக்கண்ணா ... 
மூயைத் தாமேமாட்டிவிட்டுத் தமிழ்த்தினசரியில் வந்திருந்த | 

(Sg) புகைப்படத்தையும், செய்தியையும்காட்டினார். 

“என்னமோ... . அந்த முருகன் புண்ணியத்திலே நீ எவ்வ. 
ளவோ' நல்லாயிருக்கணும். உங்க நாயினா வார் ஃபண்டுக் 

குப் பணம்கொடுத்துப்ப அவரைப்பத்திபேப்பர்காரன்லாம் 

இப்படித்தான். நெறைய . எளுதின; ரன். அதுக்குப்பெறவு' 
- இப்பத்தான் இ ப்பிடில்லாம்வருது... இகைப்பார்க்கரொம்ப' 

ட் 'சந்தோஷம, £ இருக்கு...” என்றாள் அத்த அம்மான்... 

அனந்தல். குடும்பத்தில் ' ஆண்கள் என்றுமே. அதிகம் 
பக்தர்களாக! இருந்ததில்லை. . பெண்கள் ஒவ்வெரு. தலை. 
முறையிலும். பக்தி--நியாயம்--பழைய _- தம். பிச்கைகள் 

| எல்லாவற்றையும். விடர்மல் பேணி - வந்திருக்கிறார்கள்:. 

்... இந்த மூதாட்டியும் அப்படித்தான் என்பதைத் ன். வார்த். 
_தைகள்' மூலம விளக்கினாள். அத்த- அம்மாளின் கணவர் -.. 

கமலக்கண்ணனின்: தந்தை ஐஸ்டிஸ் கட்ச-- நாஸ்திக மனப் 
- பான்மை இரண்டும் அளவாகக் கலந்திருந்தவர்.: ஆனால் 
தம்: மனைவியை அவரரல்' கொள்கை மாற்றம். செய்ய. 
முடிந்த. இல்லை; . மாறாக மனைவியால் கடைசி காலத் 
இல் முதுமையில் கமல்க்கண்ணனின் . தந்தையும். கொஞ்சம் 

_ பத்தராக,மாறினார்.. அந்திம தசையில்ஆஸ்திசவிஷயமாக 
வும்--கோஃயில் கட்டிடநிதிகள். வகையிலும்கொஞ்சம்.தாரா. 

ட் .எமர்சுவே கூட் இருந்தார். கமலக்கண்ணன் தலையெடுத்த 
காலத்தில் குடும்பத்தில் இந்த நிலைமை முற்றிலுமே-மாறி. 
விட்டது.நாட்டிலும்தேசிய நிலைமைகள் வளர்ந்துவெற்றி 

த Bub gigi Le எனவேபுதியமாறுதல்தேவையுமாயிற்று-
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'அடித்தளக் கல் நாட்டியவர் பிரபல தொழிலதிபர் 
திரு.கமலக்கண்ணன் அவர்கள்'--என்று முதல்தான் மாலை 
தாமே நாட்டிய சலவைக்கசல்லில். பொரறித்திருந்த. தம்' 
முடைய பெயர் அவருக்கு நினைவு வந்தபோது அந்த 
மாதிரித் தம் பெயரைக் சகல்மேல் எழுதிய அவர்க ளுக்கு . 
மேலும் ஏதாவது உதவ ஆசைப்பட்டார் அவர்; அப்படி 
௨ தவலாமா என்பதையும். தாயிடம் சலந்தாலோசித்தார்.. 
"ஏற்கெனவே . அவங்களுக்கு ஒரு. மூவாயிரம். நன் 

கொடையாகக் கொடுத்திருக்சேன்.. இப்ப கட்டிட, நிதிக். 
கின்னு தனியாக் சேக்கிறாங்க,. நீ என்னம்மா நினைக்கிறே? 
இன்னொரு ஐயாயிரம். கொடுத்துடலாமா? *1அன்கம்-- 
டாக்ஸ்''காரன்.. சொண்டு போறதை... இவுங்ககரன் 
கொண்டு போகட்டுமே...2'” ன ் டட 

 சட்டாயம் கொடுடா கமலு/தருமம் வீண்போவாது! 
. இவ்வளவெல்லாம் பேர் - போட்டிருக்கறப்ப நாமளும்: 
பதிலுக்கு ஏதாச்சும் உபகாரம் பண்ணனுமில்லை?'! என். 
றாள் அந்த அம்மான். : பப்ஸ். 

“தாளைக்கு இன்னொரு. ஐயாயிரத்துக்குக் . செக்”... 
போட்டு அனு.ப்பிச்சிடறேன்”” என்று தானே மடிவு செய். : 

_ ததை அழ்மாவிடம் இணங்குவது போல் வெளியிட்டார் ். 
கமலக்கண்ணன். தாயிடம் பேசிவிட்டு அவர் மறுபடி மான்... 

- தீறாலுக்கு வந்தபோது--அவரைக். காண்பதற்கு யாரோ 
சிலர். காத்திருப்பதாக வேலைச்காரன்வத் துதெரிவித்தான்; ள் 

“யாருன்னு - கேட்டுக்கிட்டு வா!” என்று வேலைக் 
காரனை அனுப்பிவிட்டு உள்ளேயே. தயங்கி. நின்றார் 
அவர். யாராயிருந்தாலும் வந்திருப்பவர்களை 2 cor 
பார்க்க வேண்டும். போலவும், உபசரிக்கவேண்டும் போல: 

௮ம். அப்போதைய மனநிலை... இருந்தது. ஆனாலும் 
யாரென்று தெரிந்துகொள்ள விரும்பினார். ட்ட 

"வேலைக்காரன் இர் ண்டு நிமிஷத்தில்... திரும்பி. வத்து, 
யாரோ கோவில் ஆளுங்க. ஏதோ கடம்பவனேசுவரர் 

கோயில் நிதியாம்'”--என்றுதெரிவித்தான்.கம்லக்கண்ணன் 
உடனே பாத்ரூமில் நுழைந்து அவசர. அவசரமாக முகம். 

-அழுவி நெற்றியில் விபூதி பூசிக்கொண்டு வெளியேவந்தார்,
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1 வாங்க! வாங்க... ஏது இப்படிப். பெரியவங்கள்ளாம் 
காலங்கார்த்தாலே என்னைத் தேடிக்கிட்டு'” என்று. வந். 
திருந்தவர்களைப் புன்முறுவலோடு வரவேற்றார். 

“ஏதோ இன்னிக்கார்த்தாலே உங்க தரிசனம் கிடைக்க 
ணும்னு . கடம்பநாதன் தஇருபை பண்ணியிருக்கான்...”' 

வந்தவர்களில் முக்கியமானவர் பேச்சைத் தொடங்கினார், 
“செக் அனுப்பிச்சேனே? கிடைச்சிதா...'” “என்றார். 

ட. கமலக்கண்ணன். . '*இடைச்சது மட்டுமில்லே! _புனருத் 

தாரண நிதிக்கு: முதல் “செக்' ஐயாயிரத்துக்கு உங்கஇட்ட 
_ ருந்துதான் வந்திருக்கு, மினிஸ்டர் விருத்தகிரீ்சுவரன்தான் 
தம்ம நிதிக் குழுவுக்குக் கெளரவத் தலைவர். அவர்கிட்ட 

அங்க. செக்: விஷயத்தைச் சொன்னோம். . உடனே. 
““அப்பிடியா/கடம்பநாதன் நம்ப கமலக்கண்ணனை முதல் 
செக். அனுப்பப் பண்ணியிருக்கான். அவரையே நிதிக் 
கமிட்டிக்கு வைஸ்பிரஸிடெண்டா: இருக்கச் சொல்லிப் | 
“பகவானே கிருபை செய்யறான். நான் சொன்னதாகச் 

. சொல்லி அவாளைக் கமிட்டிக்கு. வைஸ் பிரஸிடெண்டாக 

... இருக்கச். சொல்லிக். . கேளுங்கோ””ன்னுட் டார்... நீங்க 
தட்டிச் சொல்லாம. ஜ்த்துக்கணும்:. இது. எங்க . எல்லா 
நடைய அபிப்பிராயம் மட்டுமில்லை: ஈசுவர கிருபையும் 

உங்களுக்கு. இருக்கு” என் றார்கள் யாவரும். ட 
| “எனக்கு அத்தனை. த்குதி ஏது?” எஸ்று விதயமாகக் 

. குழைந்தார் கமலக்கண்ணன்... | 
“அப்படியில்லை! . இந்த விநயமே. ஒரு. “பெரிய யோக். 

கியதைதான்'? - ஏன்றார். வந்தவர்களில்” ் காதுரியமாகம்.. 
. பேசத் தெரிந்த ஒருவர். ...*அதுக்கில்லே. நான் வியாபாரி. 
பல அலைச்சல். உள்ளவன்.. நினைச்சா டி. ல்லி, கல்கத்தா... 
பம்பாய்னு பறந்துடுவேன்... கவ் ச 23 

கண்டிப்பா. நீங்கதான். இருக்களுல்லு - பகவானே 
Bude rite. 

8 Bese ait ae அபிப்ராயப்படறாராக்கும்...” , 

. “அமாம்! அவாளே உங்களுக்கு போன் பண்ணா. 
௮ம் பண்ணுவா...நீங்க மறுத்துச் சொல்லப்படாது...!?



50. ட Opes essere 
“நீங்க இத்தனைபேர் வந்து சொல்றப்ப எப்படி மறுக். 

கிறது.ஃ.?மினிஸ்டர்ே வறே அபிப்ராயப்படறார்ங்ரீங்க...””. 
கமலக்கண்ணன் அந்தக் கோயில் புனருத்தாரண நிதிக் 

"கமிட்டிக்கு வைஸ் பிரஸிடெண்டாக இருக்க ' இணங்கு . 
னார். பின்பு மெல்ல, '*“கமிட்டியிலே வேறேயார் யார் 

லாம் இருக்கா... 2? என்று கேட்டார். 
' “குமரகிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் குப்புசாமி நாயுடு. 

அம்பாள் ஆட்டோ மொபைல்ஸ் கன்னையாசெட்டியார், 

கொச்சின்சா மில்ஸ்: குமாரசாமி ஐயர், குபேரா பேங் 
சேர்மன் கோபால் செட்டியார் எல்லாரும் கமிட்டிலே 
இருக்கா... இனிமே. “வைஸ் பிரஸிடெண்ட்'தான் கமிட்டி 
யையே  கூட்டணும்.. 'செகரட்ரி' .. ஒருத்தர். “எலெக்ட்” 
பண்ணனும்.” வைஸ் பிரஸிடெண்டாகிய. தனக்குக் SC ip 
இத்தனை லட்சாதிபதிகளும், தொழிலதிபர்களும்,  சமிட் 
டியில். இருப்பதாகக் கேட்டபோது அந்தப் பெருமையை | 
வெளியே காண்பித்துக் கொள்ளாமல், : 

ஆமாம்! குப்புசாமிநாயடு அமெரிக்க: 7 போயிருக்கற 
தாக யாரோ சொன்னாங்களே? வந்துப் டாரா? என்று 

. விசாரித்தார். 
“வந்து விடுவார். . இந்த வாரம் திரும்பி வரணும்!" 

என்று -வந்திருந்தவர்களில் ஒருவர் பதில்கூறினார். உடனே. 
உட்புறம்  இரும்பி. எல்லாருக்கும் “காமி! கொண்டுவரச் 
சொல்லிக் குரல் கொடுத்தார். ட்ட ் 

_... எதுக்குங்க; இப்பதான். காபி குடிச்சிட்டு வரோம்... 
என்றுவந்திருந்தவர்களும் உபசா ரத்துக்காகமறுத்தார்சன், 
“அப்படிச் சொல்லப்படாது” என்று கமலக்கண்ணனும் 
உபசாரத்துக்காக வற்புறுத்தினார். கடைசியில் எல்லாரும் 
காபிகுடித்துவிட்டே புறப்பட் டார்கள். போர்டிகோவரை 
சென்று வழியனுப்பிவிட்டு. உள்ளே. திரும்பிய பின்பே. 
“மினிஸ்டர் விருத்தகிரீஸ்வரனிடமிருந்து: டெலிபோன் வந். 

தாலும். வரும்' என்பதாக அவர்கள் கூறிச்சென்றதுநினைவு 
வந்தது அவருக்கு, அவர் தனக்குப் போன் பண்ணுகிற 

- வரை 9 காத்திருக்கப் "பொறுமை இன்திழ் தானே அவருக்கு.
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_ ல்போன்: செய்துவிட் வேண்டுமென்ற துறுதுறுப்பு உண்டா 
மிற்று கமலக்கண்ணனுக்கு. டைரக்டரியில் நிறம் மாறிய. 
பக்கத்தில் நம்பரைத்தேடிப்பிடித்துமினிஸ்டருக்கு ஃபோன் . 
செய்தார் கமலக்கண்ணன், முதலில். வேறு யாரோ: எடுத். 
தார்கள். அப்புறம், மந்திரி பேசினார். மந்திரியே மாபெரும்... 
ஆர்வத்தோடும், உற்சாகத்தோடும், ““அடடா!. நானே 

உங்களுக்கு டெலிபோன் செய்ய வேண்டு டுமென் நிருந்தேன் . 
மறந்துபோய் லிட்டது:' என்பதாகப் பேச்சைத் தொடங் 

- குவாரென்று. கமலக்கண்ணன் எதிர்பார்த்தார். . ஆனால் 
எல்லாமேமுற்றிலும்மாறாக இருந்தது: மந்திரி ஒரு விநாடி: 
தடுமாறி ““சமலக்கண்ணனா? ௪ங்கேயிருந்து Gus Ging?” . 
என்று சேட்ட பின்பே பேசுவது யர்ரென்று அடையாளம் : 
கண்டுகொண்டார். அதன்பின் கமலக்கண்ணனே. வலு. 

- வில். “*நம்.உ கடம்பவனேசுவரர் கோவில் புனருத்தரராண ட 
நிதிக்கு நான் ஐயாயிரம் ரூபாய் கெர்டு த்திருக்கேன்”' என்று. 

-ஆரம்பித்தபோதும், “தெரியுமே! அதிலே எனக்கு ரொம்ப 
| மகழ்ச்சி, 'உங்களைத்தான் உபதலைவராய்ப்போடணும்னு ப 

கூடச் சொல்லி அனுப்பிச்சேனே” என்றும். மினிஸ்டர் கூடி. 

விடவில்லை. **அப்பிடியா ரொம்ப: தல்லது'' என்று. அந்தத் 
த௲வலையே இப்போதுதான் முதல் முறையாக். 'சேட்பவர் 
“போல மந்திரி வியந்தார். வந்திருந்த ' நிதிக். குழுவினர் — 

_ தன்னிடம் மந்திரி பெயரை & CUTS Bs காரியத்தைச் . 
- சாதித்துக்கொண்டு. விட்டதை அவர்... இப்போது பரித்து” 
கொண்டார்.தனது. ஏமாற்றம். மந்இரிக்குத்தெரியா தீவகை a 

பில் அவரிடம் பேச்சைமுடித்துக்கொண்டு, டெலிபோனை 
ரெஸ்ட்டில் வைத்தார் கமலக்கண்ணன்; . ஒரு வியாபாரி 
என்ற "முறையில் இப்படிப். பெரிய: பெயரைஉபயோத்துப் : 

பெரிய STIMU SOE சாஇத்துக் கொள்வதும் இரு லெள&க.. 
தந்திரம். ஆகையால்... 'நிதிக்குழுவினர்” மேல்..அவருக்குள்.. 

கோபம் வரவில்லை. மாறாக அவர்களது சமயோசிதத்தை: 
அவரும் மனத்திற்குள் பாராட்டவே செய்தார்... ட் 
...*என்ன விஷயம்? ஏதோ: டெலிபோன்லே பே௫ட்டிருந் த இ 
தங்களே?" என்று. மனைவி 'விசாரித்தபோதுகூட, “ஒண் ணு -
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மில்லே! சகடம்பவனேசுவரர் . கோவில்: புனருத்தாரணக் 
கமிட்டிக்கு நான்தான் *வைஸ் பிரசிடெண்டா'. இருக்க 
ணும்னு மினிஸ்டரே வற்புறுத்தினார் **. என்றுதான் பதில் 
வந்தது அவரிடமிருந்து.லைள€£கத்தை ௮இல் தேர்ந்த மற்ற . 
வர்களிடமிருந்து கற்றுக்கொள்வதற்கு அவர் எப்போதுமே 
தயங்கியதில்லை. இப்போதும் அப்படி ஓர் லெளகீகத்தை 
அவர்கள் இன்று தனக்குக்கற்றுக்கொடுத்துவிட்டுப் போன 
தாக:றினைத்துப். பெருமைப்பட்டாரே ஓழிய அவர்கள் 

. தன்னை ஏமாற்றிவிட்டதாக அவர் நினைக்கவே இல்லை. 
_ தல்ல வியாபாரி ஒரு தடவை தான்-ஏமாறும்போது அதிலி 
ருந்து பல்.ரை ஏமாநிறுவதற்கான பலத்தைப்பெறுகிறான்”. 
என்பது கமலக்கண்ணனின் சித்தாந்தம். இத்தச்சித்தாந்தத். 
தில் அவருச்கூ அசைக்க மூடியாத நம்பிக்கை வந்திருந்தது. 
இந்த விஷயத்தை வேறுபல 'நண்பர்களிடம்கூற நேர்ந்தால். 

ப கூடலில், மினிஸ்டரேநான்தான்உபதலைவரா௫இருக்க 
ணும்னுரொம்பவற்புறுத்தினார்'என்பதாகச்சொல்வதைத், 
தவிர வேறுவிதமரகச் சொல்ல அவரால் முடியாது. அந்த 
அளவு பிறர் சாமர்த்தியத்தால் நிரூபணமாகும் உபரயங்' 
களைக்கூடத் தன் சாமர்த்தியத்தால் இடம் விட்டு. ஏற்றுக்: 
கொள்ளும் உலகியல் ஞானத்தை அவர் பெரிதும் போற்றி 
வந்தார். வியாபாரிஓருவன்சுலபமாக௮ ரசியல்பிரமுகனாக 
முடிவதற்கும் . பள்ளிக்கூட. ஆசிரியன் ஒருவன். சுலபமாக 
அரசியல்வாதியாக. மூடியாததற்கும்இதுதான் காரணமாக ப 
இருக்கவேண்டும் போலிருக்கிறது. நியாயமான இறமை 
வேறு; திறமையான சாகஸம்வேறு.. இறுமையான. காகஸம் 
உள்ளவர்கள் வெற்றிமுனையில் உள்ள காலம் இது. அகவே 
தான்கமலக்கண்ணன்காலதேசவர் த்தமானங்களைப்புரிந்து 
கொள்ளவும் அதன்படி மாறவும், வளையவும்' தெரிந்து 
'கொண்டிருந்தார். பணம் இருந்தாலும் அதை இரு சாகள 
-மாக்கிப் புகழ்பெற வழி தெரிய வேண்டுமே? அது தெரியா 
விட்டால். என்ன . இருந்தும் பயனில்லை. கமலக்கண்ண... 
னுக்குப் புகமடையும் வழிதுறைகளும் புலப்பட்டது அவரு... 
டைய அதிர்ஷ்டம். என்றுதான் கூறவேண்டும்; 'ஐம்பது-
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ஆண்டுக ரூக்குமுன் தேய உணர்வுக்கும் அவருடையகுடும் 
பத்துக்கும் சம்பந்தமே இல்லை. அப்படி ஒரு சம்பந்தத்தை . 

ஏற்படு த்திக்கொள்ளவேண்டியநிர் பபந்தம்இின் று அவருக்கு | 
ஏற்பட்டிருந்தது. அதேபோல் பக்தி. பூஜை, புனஸ்காரத். 
இற்கு அரசியல். ரீதியாகவும், ப மனப்பான்மையின்படியும் 
அந்தக் குடும்பத்து முன் தலைழூறை ஆடவர்களிடம் Que. 
மில்லை. இன்று பலரோடு பழகி ஒட்டிக் கொள் வதற்கு 

்..அதுவும் ஒரு 2 தேவை ஆடூவிடவே அவரால் தவிர்க்க முடிய: 
வில்லை. சர் பட் ட்டம்பெற்றவர்கள், ஜஸ்டிஸ் கட்சி. ஐ.மீன் 

தார்கள், "வெள்ளைக்கார. சவர்னர்கள். தவிர வேறெவரு 

. டைய படங்களும் அந்த. பங்களாவின் சுவர்களில் முன்பு. 
இடம்பெற்றதே இல்லை. இப்போதோகாத்திபடமும், Caw 
பட மம், பாரதியார் படமும் இடம் பெறுகிற திர்ப்பந்தத் 

"தைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. இந்த மாறுதலுக்கு எல்லாம் 

வளைந்து கொ டுத்துத்தான் தம்முடைய உள்ளத்தின் எதிர். 
_ கால. ஆசைகளை நிறைவேற்றிக்கொள்ள. முடியும்என்பதை 

- அவர் தெளிவாக. உணர்த்திருந்தார். பட்டம், பதவி... 
'அதிதாரம்: இவற்றையெல்லாம் : அடைய ஆசைப்பட்டுத் 

தவிக்கும் காலங்களில் தன்மானம், ert bad கோபம் 

போன்றவற்றைக்கூட விட்டுவிட வேண்டும்... _ அவற்றை - 
எல்லாம். விடாமல் கட்டிக்கொண்டு பிடிவாதம் பிடித்தால். 
அடைய வேண்டியவ. நிறை. அடைய: முடியாமல்: கூடப். 

போகும். அதனால்தான்மந்திரி விருத்தரீஸ்வரன்போனில் 
அப்படிப் பேசியபோதுகூட.. அவரைவிடச்: செல்வமுள்ளவ. 

ராக இருந்தும், அதைத். தாங்கக்கொண்டார்.. க.மலக்கண் 

ணன். என்றாவது ஒருநாள். இப்பட. மந்திரிகளை எல்லாம். 
அதிகாரம். செய்யும் இடத்துக்குகூடத். தான் வரமுடியும் 

"என்றநம்பிக்கை. அவருள் இருக்கும்போது. இதென்னபெரிய - 
விஷயம்? இன் று. தன்னைத்தெரியாதவர்கள் போல நடிப்பு: 

“வர்களை எல்லாம்தான் பழிவாங்குவதற்கு ஒருகாலம்வரும் 

"என்ற நம்பிக்கை அவருக்கு இருந்தது இன்று இவ்வளவு. 
பதவி இறுமாப்புடன் இருக்கும். இதே விருத்தகிரீசுவரன் 

தெ. mh
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நாளை உலகத்திற்கும் கமலக்கண்ணனுக்குமே தெரியாத 
வராகப் போய்விடலாம். “அடுத்த தேர்தலில் யார் எப்படி 

ஆவார்கள். என்பதை இப்போது ' சொல்ல முடியாதல். 
லவா?" என்று ஆறுதலாக எ எண்ணினார் கமலக்கண்ணன். 

5 
கமலக்கண்ணன் மந்திரி விருத்திரீசுவரனுக்கு ஃபோன் 

செய்த பேசிய இரண்டு நாட்களுக்குப்: பின் அவரையே 
 கடம்பவனேசுவரர் கோவில் புனருத்தாரணப்பணிஆரம்ப 
விழாவில் நேரில்: காண நேர்ந்தது. நேரில் சந்தித்தபோது 
மந்திரியும்கூடக்கமலக்கண்ணனிடம்தேனாகக்குழைந்தாரர். 
“உங்களைப் போலிருக்கிற இண்டஸ்டிரிலியஸ்ட்களெல் 
லாம் பொதுக்காரியங்களிலே இப்படி நிறையஈடுபடணும்”. 
அன்று கமலக்கண்ண னைத் தூரக்கிவைத்துப். பேசினார். 
கமலக்கண்ணன் அன்று மிகமிக. . மாறிய கோலத்தில் ப 
கோவிலுக்கு வந்திருந்தார். ன்ரை வேட்டியும் இடுப்பில். 
தூக்கிக் கட்டிய மேலாடையுமாகத் இறந்த மார்புடன். 
அவரைப் போன்றவர் கள்வெளியில்தென் படுவதுஅபூர் வும் 
தான். .“ஒரு நாளும் இப்படி வராதவர் இன்று. கோவில் 
காரியத்துக்காக இப்படி - வந்திருக்கிறாரே?'-- என்று 

_ பாமரர்கள் அதையும் வியக்க வேண்டுமென்பதுதான் 
அவருடைய அந்தரங்க ஆசை. ஒரு தலைமுறைக்கு முன் 
என்றால் ஒரே மனிதன். ஆஸ்திகனாகவும் நாஸ்திகளாவும்- 
சுலந்து இருக்கமுடியும் என்பது அசாத்தியம் மட்டுமல்ல, 
அசம்பாவிதமும்கூட.' இந்தத் தலைமுறையிலோ-. அதுவும் 
கூட முடியும். கமலக்கண்ணன். பக்தியைப்பற்றி அதிகம். 

் தெரியாதவர். ஒரே: மனிதன். ரேஸ், சீட்டாட்டம்... பரத 
"நாட்டியம், சங்கீதம்,மது, கடை$ியாகக்கொஞ்சம் கட்வுள். 
'இவ்வளவின் மேலும்பக்தி செலுத்த முடிந்த தலைமுறை. 
இது. ரேஸ் சளப்பிற்கும், கோவிலுக்கும் ஒரே சமயத்தில் 
போயாகவேண்டிய நிர்ப்பந்தம் ஏற்பட்டால் ரேஸ் கிளப்: 
பைத் தவிர்க்க முடியாதபடி இருக்கக்கூடியது அவருடைய 
“மனப்பான்மை, பணவசதி என்ற..சுகத்தைப். புரித்து 
" கொண்டுவிட்டவர்களுக்கு ் அதைவிட. “பெரிய கடவுள்
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இருக்கமுடியாததுதான். வசதியுள்ளவனின் அல்ப பக்திகூட. 
இங்குப் பெரிதாகக் கொண்டாடப்படும்-என்பது அவருள் 

-குத் தெரியும். அதனால்தான் அவர் இதையெல்லாம்பற்றி - 
அதிகம் சுவலைப்பட் டதில்லை. ௮ன்றைக்கு அந்தக்கோவில் 

_திருப்பணித் தொடக்க விழாவில் எல்லாரும் வயதில். 
- இளையவரான அவரைச் சுற்றிச்சுற்றிவந்தார்கள். எதைச். 
செய்யவே ண் டுமானாலும் அவரருகே. பயபக்தியோடு வந்து. 
வாய்பொத்தி வினாவி, . அவரது நோக்கம் தெரித்து 
கொண்டு அப்புறம். செய்தார்கள். கடவுளுக்கு முன்னால் 

- அவரது சந்நிதியிலேயே. மனிதன் பக்தி செய்யப்படுவது. 

பரிதா பசரமானது வான் என்றாலும் அதுதான் அங்கே 

- தாராளமாக நடந்தது. அர்ச்சகர் களிலிருந்து கோவில் நிர்... 
வாக அதிகாரி சன்வரை சசுலரும் மந்திரியையும் க.மலக்கண் 
ணனையுமே சுற்றிச் ௪ இறி வந்தார்கள்..சடவுள் கழுத்திலி.. 
GES மாலைகளை . எல்லாம் ஒவ்வொன்றாகக் கழற்றி 

| மத்.இரிக்கும், 'கமலக்கண்ணனுக்கும் போட்டுத். தலையில் 
-பரிவட்டமும் கட்டி மரியாதை. செய்தார்கள். கடவுளை 

_ மரியாதை செய்கிற பாவனையில் இடுப்பில் கட்டிய: வேட் 
டியும், தெய்றியில் விபூதிப்பட்டையுமாக வருகிறவர்களுக்கு 
மிரண்டு “சகடவுளே' பதில் மரியாதை செய்வது. வேடிக்கை 

'யாகத்தான். இருந்தது. மரியாதைகள் முடிந்தபின் கோவில் ' 
மூன் மண்டபத்தில் . திருப்பணிக் குழுவின் கூட்டம், நடை 
பெற்றது... மற்திரி தான் தலைமை தாங்கினார்... இடுப்பில். 
தயாராகக். கிழித்துச்... சொருஇக் - கொண்டு வந்திருந்த. 
ஒற்றை *செக்' தாளை எடுத்து அதில் ஒரு பெரிய தொகை 
யைப்பூர் த்திசெய்து* க்ட்ம்பவனேசுவரர்.கோவிலில்புனஞுத்.. 
_தரர்ண "நிதிக்காக நான் அளிக்கும் . இரண்டாவது பகுத. 
தன்கொடை' சன்று. மந்திரியிடம் நீட்டினார். கமலக்கண் 
ணன். “*நம் தொழிலதிபர். கமலக்கண்ணன் இந்தத் இருப் . 
பணி நிதிக்கு ஏற்கெனவே ஒரு. கணிசமான தொகை. அளித் 
"இருப்பதை நீங்கள்: சால்லாரும் அறிவீர்கள். இன்று. மறுபடி... 
யும், அவர்: ஒரு. பெரிய .தொசைச்குச் செக் அளித்திருக்" : 
சிதர்”? என்று. (அந்தர் அம்டத்திலேய அதை papel oa ட
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வுடன் பலத்த கைதட்டல் எழுந்தது. உடனே அங்கே வந். 
இருந்த இன்னொரு தொழிலதிபர் கமலக்கண்ணனின் . 

“தொகையைவிட ஓர் ஆயிரம் ரூபாய் அதிகத் தொலக 
ஒன்றைத் தாம் அந்தத் திருப்பணி நிதிக்கு: அளிப்பதாக :. 
அறிவித்தார். மந்திரி அந்தச் செய்தியையும் பலத்த. கைத். 
தட்டலுக்கிடையில் வெளியிட்டபோது சுமலக்கண்ணனின் 
முகத்திலே மலர்ச்சி குன்றியதுபோல் தெரிந்தது. அடுத்து: ' 
வேறு இரண்டொருவரும் அதே கூட்டத்தில் திருப்பணிக் ... 

_ கான நன்சொடைத் தொகைகளை மந்திரி வாயால் வெளி 

யிடுவதற்கென்றே சொல்லியதுபோல் அறிவித்தார்கள். இ 
முடிவில்நன் நிகூறியவர் *நம்அமைச்சரவர்கள் கைராஇக்... 
காரர்.௮அவர் தொட்டதெல்லாம் பொன்னாகும் என்பதற்கு 
இந்த விழாவை ௮வர் தொடங்கி. வைத்ததிலிருந்து வந்து 
குவிந்த நல்கொடைகளே சாட்ட: : நமது. உபதலைவ 
"ராகிய சுமலக்கண்ணன் அவர்களின் குடும்பமோ பரம்பரை . 

- யாகவே. கைரா?க்காரக்குடும்பம். இந்தநிதிக்கு அவர் நன் 
கெ௱டை G 'கொடுத்திருப்பதே இது மேலும்மேலும் பெருகி 
வளரும் என்ப்தற்கு அடையாளம்''--என்று மீண்டும் குன்... 
பெயரை ,நினைவூட்டியபோது SLMS Kain COT DFG. 
பெருமையாக இருந்தது. தன்பெயர் கூட்டத்தில்: நினைவூட் 
டப்படாத போதெல்லாம் சோர்ந்திருந்த: அவர். பெயர் 
நினைவூட்டப்பட்டபோதெல்லாம். பெரிதும் - மகழ்ச்சி 
“கொண்டார்... உள்ளமும் இனம் புரியாது குறுகுறுத்தது." 
கூட்ட முடிவில் மந்திரி வெளியில். வருகையில் மிகவும். 
நெருங்கி ஏதோசொல்லிக்கொண்டு வருவதுபோல் கமலக். 

_ கண்ணனின் தோளில். கைபோட்டுத்தழுவிக்கொண்டாற் ன 
Cura வந்தார். அந்த நிலையில் கோயிலிற் கூடியிருந்த எல். 

_லார். கண்களும் கமலக்கண்ணனையே மதிப்புடன் நோக்... 
கின. திருப்பணியின் செயற்குழுவில் இருந்த மற்ற பிரமுகர்... 
கக்கும் தொழிலதிபர்களுக்கும் கமலக்கண்ணன் . மேற். 
பொறாமையாகக் கூட இருந்தது. மத்இரி எல்லாரிடமும் a 

. சொல்லிக்கொண்டு புறப்பட்டுப்போய்விட்டார்.; மற்றவர். 
சுள். அமலக்கண்ணனைச் சூழ்ந்துகொண் டார்கள். எல்லா
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tay i சிறிதுநேரம் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டுக் கமலக் 
சண்ணனும் சிறிது நேரத்தில் வீடு திரும்பினார். அன்று. 

மாலை சென்னையில் நுங்கம்பாக்கம் பகுதியில்முகாம்செய்'. 
திருந்தஒருசமய ஆதீனகர் த்தரின் சாரியஸ்தர் கம்லக்கண்ண 
னுக்கு 6 போன் செய்தார். கமலக்கண்ணனுக்கு முதலில் ... 
இது போன் றவர்களிடம் எப்படிப் பேசிச் சமாளிப்பது | 

_ என்றே புரியவில்லை... **நீங்க. கோயில் திருப்பணி வேலை 
“களில் தீவிரமாக ஈடுபட்டிருப்பதைப் பத்திச் சாயக்காலப் - 
பேப்பரிலே. பார்த்தோம். அஇனமே உங்களைப் பார்க்க 

். ஆசைப்படுகிறது. நீங்க . வந்து. பார்த்தாச் சாமியே. 
ரொம்பச் சந்தோசப்படுவாங்க'” என்றார் காரியஸ்தர் . : 

. கமலக்கண்ணன் தயங்கினார். ஆதீன கர்த்தரே தன்னைப் .. 
பார்க்க விரும்புவது! காரியஸ்தரின் பேச்சிலே தெரிந்திருந். 
தாலும் : அதில் ஒரு வறட்டுக். கர்வமிருப்பதையும். அவம். © 
உணர்ந்தார். ஆயினும் அவரால் அத்த அழைப்பை மறுக்க 
முடியவில்லை, 

.. **நீயும்சாயங் க்காலம்என்கூட் நுங்கம்பாக்கம் வரவேண் 
டு.யிருக்கும்"" என்று மனைவியிடம் : வேண்டினார். அவர். 

'*நான்.கிளப்பிற்குப்.. போகணுமே?... என்று முதலில் 
தயங்கினாற்போல இழுத்தஅவள் அப்புறம்அவர்வற்புறுத்.. 
இய வேகத்தை மறுக்கமுடியாம்ல் இணங்கினாள்.. Lair; த 
ப்ட் அலங்கரித்துக் : கொண்ட பின்'அவள் புறப்பட அதிக 
நேரமாயிற்று. அவர், பட்டு அதர வேஷ்டி, சில்க் ஜிப்பா- 

. விபூதிப்பூச்சு, இடுப்பில்: பட்டுஅங்கவஸ்திரம் சகிதம் புறப் 
_ பட்டார். சாமியாரிடம் கொடுப்பதற்குத். தட்டு. நிறைய. 
- ஆப்பிள்; திராட்சை, மாதுளம் பழங்களை அழகாக அடுக் . 
“இக் காரில்: கொணர்ந்து: வைத்திருந்தார். சமையற்காரர்: 
- இதுவரை அவரோ, அவருடைய நவநாகரிக மனைவியோ 
இப்படி ஒரு மடாஇபதியைத் தேடிச் சென்றதே இல்லை... 

ஆயினும் இதன் மூலமும் ஒரு சமூக கெளரவத்தைத் தேடிக் . 
கொள்ள முடியும் : என்பதைக்... கமலக்கண்ணன். புரிந்து: 

. கொண்டிருந்தார்... இந்த: ஆன் கர்த்தருக்கு வேறு. பல... 
: வியாபாரிகள், தொழிலதிபர்கள், வருமானவரி அதிகாரிகள்
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எல்லாரும் நெருங்கிய அன்பர்களாக இருப்பதை அவர் 
பலரிடம் கேள்விப்பட்டிருந்தார் ;. | ப 

ஆதீனகர்த்தரை அறிமுகம் செய்துகொள்வதாலும் 
பழகிக் கொள்வதாலும் தனக்கு இலாபமூண்டு என்பதை 
யும் அவர் உணர்ந்திருந்தார். பக்தனாக இருப்பதைவிட்ப். 
பக்தனைப்போல் தன்னைக் ' காண்பித்துக் கொள்வதுகூடப் 
பெரிய சமூக அந்தஸ்தை ' தரமுடியும் - என்பதைப் பல 

- ருடைய வாழ்வில் அவர் காண முடிந்திருக்கிறது. அ தனால் 
தான் மடத்துக் காரியதரிசி வலுவில் அழைத்தபோது. 
அவரும் மறுக்காமல் புறப்பட்டு. வந்திருந்தார். ப 

“மிஸஸ் சோமசுந்தரம் நேத்து . லேடீஸ்: ளெப்லே 
சொன்னாள், இந்தச் சாமிக்குச் “இத்து விளையாட்டு'-- 
எல்லாம்கூட அத்த பபடியாம்"'-என்று காரில்வரும்போது 
கூறினாள் அவர் மனைவி, 

OS oy விளையாட்டுன்னா...”” என்று அவள் கூறியதைச் 
சரியாக விளங்கிக் சாள்ளமுடியாமல்பதிலுச்குஅவளையே 
வினவினார். கமலக்கண்ணன். அவள். தனக்குத் தெரிந்த 
இரண்டொன்றை விவரித்துக்கூறத்தெ தாடங்கினாள். அதற் 
குள் கார் சுவாமிகள்'. தங்கியிருந்த. மடத்து வாசலுக்கு 
வந்து. நின்றுவிட்டது. காரியஸ்தர் ருத்ராட். சதாரியாக 
ஓடோடி வந்து: கார்க்கதவை கறத்துவிட்டு அவர்களை 
வரவேற்றார். 

“சாமி இப்பத்தான் என்னைக் கூப்பிட்டு நீங்க 
வந்தாச்சான்னு கேட்டாங்க!” என்றார் அவர். ப 

அஞ்சு மணிக்கே... புறப்படணும்னு நினைச்சோம்” 
இவதான் வீட்டிே லை. விளக்கேத்தாமப்: பூறப்பட்மாட் 
டேன்னிட்டா...'” என்று மனைவியைச் சார்ந்து HBAS 

- தள்ளினார். கமலக்கண்ணன் 
பின்னாலேயே டிரைவர் வர்ணபூர்வமாக அடுக்கப்பட் 

ட.ருந்த பழத்தட்டை எடுத்துக்கொண்டு வந்தான் . காரி. 
யஸ்தர்யாரோகண்பார்வைகுன். நியவர்களுக்கு ஒவ்வொரு 
படியாகச் சுட்டிக்காட்டி அழைத்துப் போவதைப்போல 

அவர்களுக்குத் தம் கையால். கீழே ஓவ்வொரு. படியாய்க் 
காட்டிப். பவ்யமாக. ள்ளேஅழைத்துக்கொண்டுபோனார். ் 

+
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மடங்களும் சமயநிலையங்களும் உலகம் முழுவதும் இப்படிப்... 
பட்ட முறைகளில் மட்டுமே தங்களுடைய சாதுரியங்களை 
வைத்திருப்பதை .விளக்குவதுபோல் நடந்துகொண்டார் 
அந்தச் காரியஸ்தர். சந்நிதானத்துக்கு முன்னே சென்றதும். 

நெடுஞ்சாண்கிடையாகவிழுந்துவணங்கி இருவரும் விபூதிப் 
. பிரசாதம் பெற்றுக்கொண்டார்கள். பின்பு . சாமிகள் 
கையை ஆசி கூறுவதுபோல அசைத்ததும் சற்றே தள்ளி 
"இருவரும் 'அமர்ந்துகொண்டார்கள். காரியஸ்தர் Gas 

- நின்று கைகட்டி வாய்பொத்தினாற் போன்று பணிவாக 
இருந்தார். சாமிகள் ஷே.மலாப. விசாரணை செய்ய த் 
தொடங்கினார். ஆன்மா, பசு, -பதிபாசம், இவைகளை 
(யெல்லாம். பற்றிப் பாரமார்த்தியமாக அவர் பேசுவார். 

என்று ' கமலக்கண்ணன் எதிர்பார்த்ததற்கு . நேர்மாறாக 
லெளகீகமானவற்றையே அவர் நிறையப் பேசத் தொடங் 

இனார். சிலவற்றைக் கமலக்கண்ணமே விரும்பவுமில்லை. 
ப் எதிர்பார்க்கவுமில்லை . கமலக்கண்ணன். குடும்பத்தின் . 

சொத்து, தொழில் நிறுவனங்கள், தொழில். முதலீடுகள் 
பற்றி எல்லரம் நேரிடையாகவே தூரண்டித் . தூண்டிப் பல 
கேள்விகளைக் கே.ட்கத்தொடங்கினார். சா.மிகன். அரசியல் 
பற்றியும், ஊர் வம்புகள். பற்றியும்.கூடப் பேசினார்; 

DL SHEE வருகிற. பலருக்கு கம்பிரதாயங்களே . 
தெரிவதில்லை... வந்ததும் .. ஹோட்டல் - டேபிள். மாதிறி. 

.. நினைத்துக்கொண்டு. அ.ப்படியே உட்கார்ந்து. விடுகிறார் ் 
ட கள். கும்பிட்டுத் திருநீறு வாங்கிப் பூசிக்கொள்ள வேண்டு. 
“மென்பதையே மறந்து விடுகிறார்கள். காலம் அப்படிக்... 
- கெட்டுப்போயிருக்கு”” ன்று கால. நிலைமை. பற்றியும் 
் சாமிகள். வருத்தப்பட்டுக். கொண்டார்... ள் டி 

:இந்தக் காலத்துப் ௦ பெண்கள். எல்லோரை, யும் போலில் ் 

லாமே அம்மா நல் லகுணவதியாகத்தெரியறாக்க்' ன்று... 
_ மிஸஸ் கமலக்கண்ணனுக்கு இருந்தாற்போலிருந்து PH YS 
ogous கொடுத்து அந்த அம்மாள். முகத்தை மலர. 
வைத்தார். சாமிகள்; *துறவிகளும்,, அரசியல்வாதிகளும் ் 

"எப்போதுமே சொல்லவிரும்புவதை எப்போதாவது சொல். ட்
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வதுபயோல்அசாதாரணமாசுச்சொல்லுவார்கள்'என்பதற்கு 
எடுத்துக்காட்டாக இருந்தது அவருடைய பேச்சு. அங்கு 
இருவரும் வந்ததிலிருந்து மிஸஸ் கமலக்கண்ணன் பக்கமே 

அவர் பார்வைஅதிகம்நிலைத்திருந்தாற்போலப். புரிந்தது: 
சரமியை ஒருநாள் தம் பங்களாவுக்குப் பாதபூஜைக்கு ் 

வரச்சொல்லி... இப்பவே அழைச்சிடுங்க'' என்று மிஸஸ் 

கமலக்கண்ணன் அவர் காதருசே முணுமுணுத்தாள். அவ. 
ரால் அதை மீறவும்மு yu யவில்லை. ஏற்கவும் முடியவில்லை... 
கொஞ்சநேரம் சும்மா இருந்தால் அவளே துணிந்து சாமி. 
களிடம் அந்த வேண்டுகோளைச் சொல்லி.விடுவாள்போல்' 
தோன்றவே கமலக்கண்ணன் வெளியிட்டார் . 

**சாமி ஒருநாள் BDU GES வந்து பெருமைப்படுத் 
Samy io’ என்று தனக்குத் தெரிந்த அளவு சம்பிரதாயமாக 
ABS வேண்டுகோளைக் கமலக்கண்ணன் வெளியிட்டார் . 

எங்கேயுமே. அதிகம் பே ரறதில்லே.. பார்க்கலாம்”! !-. 
என்று தயங்கியபடி, கா ரியஸ்தர் முகத்தை ஏறிட்டுப். பார்த் 
தார் சாமிகள். காரியஸ்தர் முகம். மலர்ந்தது 

"*சாமி அப்படிச் சொல்லப்படாது. இவங்க விஷயத் 
ப திலே 'கொஞ்சம் கருணைகாட் டணும்''-என் றார் காரியஸ். . 
தீர். தன்னை வலிய ஃபோல் செய்து. அழைத்துவிட்டுத் ... 

_ தான். ஒரு: முறைக்காக. அழைக்கும். அழைப்பை மட்டும்... 
- ஏற்க மறுப்பதுபோல் சாமிகளும், மடத்துக் காரியஸ்தரும் - 

- பிகு'செய்வதை உள்ளூர வெறுத்தாலும் அந்தவெறுப்பை.. 
வெளியே காட்டிக்கொள்ளாமல், : “சமி. அவசியம் - eu 

ணும்? எங்க. ஆர்வத்தை ஏமர்த்திடப்படாது”_ என்று... 
மீண்டும் வற்புறுத்தினார் கமலக்கண்ணன். சாமிகள் தன் 

_ வீட்டிற்கு வந்தால் அதைஒட்டி ஒரு பத்துப் பெரிய மனிதர்... 
_ களுக்குத் தன்னை ஒரு பக்திமானாகவும் நல்லவனாகவும் - 

. நிரூபித்துக் கொள்ளலாம் என்றெல்லாம் கமலக்கண்ணன் 
மனத்தில் எண்ணங்கள் அந்தரங்கமாக ஐட.ன. .சாரமிகளி.... 
டம் கடைசியாகவும் தன் வேண்டுகோளை. வற்புறுத்தி : 

ட் விட்டுத்தான். வீடு தி ரும்.பினார் . கமலக்கண் ணன்:



நா. பார்த்தசாரதி நீம். 
மறுநாள்காலைஒருமுக்கியமானஉத்தியோகப்பிரமுகர் . 

கமலக்கண்ணனைத் தேடிவந்தார். தன்னுடைய மகள் பாத 
நாட்டியம் பயின்று வருவதாகவும், அதற்கு அரங்கேற்ற்த் 
தேதி பார்த்திருப்பதாகவும் கமலக்கண்ணனே தலைமை 
வகித்து நடத்தித் தரவேண்டும் என்றும் அவர் விரும்பி 
னார். நகரில் இரண்டு மூன்று முக்கியமான சங்கீத நாடக 
சபாக்க ரூக்குக் கமலக்கண்ணனே கெளரவத் தலைவராக. 
இருந்து வந்ததனால் அவரைத் தலைவராகப் போட்டு 
அரங்கேற்றுவதனால். பின்னால் பல. பயன்களை எதிர்: 
பார்த்தார் அந்த உத்தியோகப் பிரமுகர். . 

பரத. தாட்டியத்தைப்பத்தி எனக்கென்னத்தைத்' 
தெரியும்? வேறெ யாராச்சும் பெரியவங்களாக் கல்லை ஞான 
மும் கொஞ்சம் உனள்ளவங்களாப் பார்த்துத் தலைமை. 
வகிக்கப் போடுங்களேன் !...”” என்று கொஞ்சம் கெளரவக் 
தயக்கம் தயங்கினார் கமலக்கண்ணன். 

தலைமைங்கறதே உங்களைப்போலத் .த( குதி. ள்ளவா 
- யாராவது நாலுபேருக்கு. முன்னாலே குழந்தையை ஆசீர் 
வாதம் பண்றதுதானே?'' என்றார். வந்த. உத்தியோகப் 
பிரமுகர். கமலக்கண்ணன் இதற்கு மேலும். ட் டிவாதமாக 
மறுக்கவில்லை; 5, 

"உங்க. இஷ்டம். அப்பிடியானா. நான். மறுக்சறதுக் 
கில்லே!'' என்று இணங்கினார், 

அப்போ... இன்விடேஷன்," 'வால்போஸ்டர்லாம் 
,கொடுத்துடறேன். பத்திரிகைகளுக்கும்கொடுத்து ' எங்கேஜ் 
மெண்ட்ஸ்' காலத்தில் வரச்செய்து விடுகிறேன். “ ஏதோ 

் இந்தக் கலையிலே உங்க ஆசீர்வாதத்தாலேதான் குழந்தை 
முன்னுக்கு வரணும் என்றார். வந்தவர், அவர் பேசியது. 
வசகரிக்கிற .. .தினுஅில்... இருந்தது. *வால்போஸ்டர் “கூட... 

“அடித்து உங்கள். பெயரை. "லிளம்பரப்படுத்தத் துணித்து 
விட்டேன்... என்னைப்பதிலுக்குப்பெருமைப்படுத்துங்கள்" ~ 
என்று. கெஞ்சுகின் ற தொனி தெரிந்தது. கமலக்கண்ணன் 

பதில்: ஒன்றும் கூறாமல் புன்முறுவல் பூத்தார். வந்தவர். 
Boag சென்றபின்... அவர் தனக்குத்தானே. சிந்திக்கத். 
தொடங்கனார். . “ஏதோ ஒரு FL SHIGE தலைமை. :



. 63 நெஞ்சக்கனல் 

வஇத்துப்பேசி அந்தக் கூட்டமும், அதன் புகைப்படமும் 
அதற்கு,நன்கொடை கொடுத்த செய்இயும் ப.த்திரிகையில்' 
வரபட்போக எல்லாருமே என்னைச் சுற், ONS a 1 வருகிறார் 

சள். பேசவும் தலைமை வகிக்கவும் ப! ரிசுவழங்கவும் அழைக்: 
கிறார்கள். இந்த உலகில் பாமரர்கள் பலர் பெரும் புகழை 
அடையமுடியாத . நிலையில் ருக்கிறார்கள் தாங்கள் 
புகழைஅடையமுடியாதபலர் யாரையாவதுதேடி அப்படித் 

தேடி கிடைக்கிற அந்த ஓர் ஆளுக்கு எல்லாப் புகழையும் 
அடைவித்துப் பார்த்து மகிழ்கிறார்கள். மக்கள் அப்படித். 
தேடிப்பிடித்துப் புகழை அடைவிக்கின்ற 'ஆளுக்குத்தான் 
தலைவர் அல்லது பிரமுகர் என்று பெயரும் ஏற்பட்டு 
விடுகிறது. . நானும் இனி பிரமுகர்: ஆகிற றன். என் பதற்கு 
தான் இவை எல்லாம் அடையாளங்கள்! : 

கூட்ட த்தலைமை, பொதுதிறுவனங்களுக்குத் தாராள 
மான ழன் கொடை, திருப்பணிநிதியில் உபதலைவர்பதவி, 
சுவாமிகளின் அழைப்பு பரத நாட்டிய அரங்கேற்றத்துக்கு 
ஆசி. எல்லாமே. இதோ இதோ. என்று வலிய வாய்க்கும் 
சந்தர்ப்பங்களாகத்ே 3தான் றின அவருக்கு. தலைமைவூக்க 
அழைத்துவிட்டுப்போசக வந்த பிரமூகர்சென்ற இல விநாடி 
களுக்கு எல்லாம் சோதிடர் ஒருவர் கேடிவந்தார்; வெளியே 
வராண்டாவில் அவரை au. கார்த் த்தி வைத்துவிட்டு அவர் 

- கொடுத்திருந்த லிஸிட்டிங் “கார்டை”. உள்ளே. கமலக்கண் . 
- .ணனிடம் ௦ கொண்டுவத்து- கொடுத்தான் வேலைக்காரன் 
-*கே.கே.சர்மா. அஸ்ட்ராலஜர்' என்றுபோட்டு அவருடைய 

- முகவரியும் டெலிபோன் நம்பரும், தந்தி. முசுவரியும் சல் 
லாம் அந்தச் சிறு அட்டையில் நெருக்கமாக : அச்சிடப்பட்- 
இருந்தன. கமலக்கண்ணன் வெளிப்பேச்சில் சோதிடத்தை 
எதிர்த்துப் பேசுறவராக அருந்தாலும் இப்போது. என்: 
ன வோ தன்: எதிர்காலத்தைச் சற்றே தெரிந்து கொள்ள... 
வேண்டும் என்ப துபோல்ஆசைப்பட் டார்: எனவே அவரை: ப 
உடனே. உள்ளே அனுப்பும்படி வேலைக்காரனிடம். கூறி 

னார். கமலக்கண்ணன்...  தொழில்திறன்' வாய்ந்த அந்தச் 
சோதிட it உள்ளேவந்து கமலக்கண்ணனை எதிரே. சந்தித்.
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ததும், உங்களுக்குச் சகல சம்பத்துக்களும் பெருகி" ஐசுவரி 
யம் விருத்தியாகும்' --என்ற பொருளுள்ள சம்ஸ்கிருத 

சுலோகம் ஒன்றைக் கணீரென் ற.குரலில் பாடிவிட்டு-- .. 
“இதை வாங்கிக்குங்கோ. குருவாயூரப்பன் ப்ரசாதம் : 

 சசலமங்களமும் ௧ உண்டாகும்' --என்று சந்தனவில்லையை 
யம் பச்சைக் கற்பூரத் தூளையும் சிறிய இலைத்துணுக்கில் - 
வைத்து நீட்டினார். கமலக்கண்ணன்கும்பிட்டுவிட்டுஅதை ட 
வாங்கிக். கண்களில் ஓத்திக்கொண்டார். தாமே ஓடிப் 

போய்த் . தமது. ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு வந்து 
சப் மாவிடம் கொடுத்தார். சர்மா ஜாதகத்தைக் கால் மணி. 
நேரம் 0 மேலும் கீழும் பார்த்துவிட்டு இது: ராஜயோக | 
ஜாதகம்! ஜாதகனுக்குச் சந்திர தசை குருபுத்தியின்போது 

- மந்திரியாக வரவேண்டிய பாக்கியமிருக்காக்கும்'?-- என்று 
_ ஸ்பஷ்டமாகக் கூறியபோது கமலக்கண்ணனுக்கு மெய்... 

. சிலிர்த்துவிட்டது. அவர் எதை நினைத்து அல்லும்பகலும் 
உருகுகிறாரோ அதையே: அல்லவா சோதிடரும் கூறிவிட்... 

ட்டார்! * “நீங்கதொட்டது பொன்னாகும். எடுத்த காரியம் 
உடனே வெற்றியடையும். சீர்த்தி அதிவேகமாகப்பெருடப். - 
பரவும். : - தேசமெல்லாம் . . உங்களைக். கொண்டாடப் 
போகிறது. பாருங்கள்”? என்று.. பூமாரியாகச். சோதிடர் 
Ger ips சொற்கள் எல்லாம் அவரை அப்படியே வான. 
மண்டலத்துக்குத்தூக்கக்கொண்டு. போய்விட்டன... இந்தப் 

பூமியில் எல்லாரையும் போலத் 3 தானும் ஒருமனிதன் 6 என்று... 
எண் ணுவதை விடத். தெய்வாம்சம். பொருந்தியதோர் 

_ அவதாரம் என்றே எண் ணிச்கொள்ளலாம். போலப் பெரு த 

மிதம் வந்துவிட்டது அவருக்கு. '.. படவ டன, வன, 
“பாரின். டூர்ஸ். எதாச்சும் இருக்கான்னு - பாருங். 7 

eaten" —eren m ஒரு மந்திரம் கேட்பது போன்ற த தாகத்: 
துடன். சோதிடம் கேட்பதில் வெறிகொண்டு வினவினார். . 

- கமலக்கண்ணன். **பேஷா இருக்கு! ஒண்ணா ரெண்டா? 
ஏகப்பட்ட ஃபாரின் டூர்ஸ் இருக்கே. “பூமியில். உள்ள: ௪கல 

ப தேசங்களையும். பல. தடவை. KS Doig ' போறேள். 
பாருங்கேர்!! என்றார் சோதிடர். சர்மா. -சுதந்திரமடை
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வதற்கு முன் இந்தியாவையே சரியாகப் பாராத இந்தியன் 
ஒவ்வொருவனும் சுதந்திரம் அடைந்த பின்போ தன் தாய் 
நாட்டை முழுமையாகப். பார்க்காலிட்டாலும் “அந்திய 
நாடுகளைப் பார்ப்பதில் தவிப்புக் மொண்டிருக்கிற. நிலை 
மைக்கு ஓர் உதாரணமாகவே கமலக்சண்ணனும் இருந் 
தார். சோதிடர் எதையும் விடவில்லை. எல்லாவற்றிற்கும் 
பொறுமையாக மறுமொழி கூறினார். 

'*ஜீவிய காலத்திலே நீங்க மகாயோசவானாக இருக் 
கறத்துக்கான. எல்லா அம்சமும் இருக்கு'--என்று கூறிக் 
கொண்டே வந்தவர்,குரலைமெதுவாக்இி, கொஞ்சம்விஷம 
மும் சலந்த குரலில், “இன்னும் கொஞ்ச நாளிலேஸ் திரிவ9 
WP உங்களுக்குக் கைகூடும். மகா ஸெளந்தரியவதியான 
சில.ஸ்இரிகள் உங்க மேலே பிரியப்படூவா...””-என்று கூறிய 

. படியே புன்முறுவல் பூத்தார் .கமலக்கண்ணனுக்கே இதைக் 
கேட்க மகிழ்ச்சிக் குறுகுறுப்பு இருந்தாலும், “இரைந்து. 

' சொல்லாதிங்க...என் சம்சாரம் உண்ணாவிரதம் இருக்கக் 
கிளம்பிடப்போறா''- என்று ஒப்புக்கு ஏதோ தகைச்சுவை : 
போல் மறுமொழி கூறினார். பணக்காரனுக்குச் சோதிடம், 
கூற வருகிறவன் அவனுடைய ஜாதகம்கூறுவதைவிட மனம் 

 கூறுவதற்கேற்பவே௮இகமாகப்பலன்கள் கூறவேண்டியிருப் 
பதைப் LYNG OST oir Lou Gust ல்.பேசினார் அந்த சோதி : 
ர். அவர் பல ஐமீன்தார்களுக்தம், மிராசுதா ர்களுக்கும்.... 
பல மூறை சோதிடம் கூறிய அனுபவத்தில், “எவ்வளவு. பணம் சேரும், எவ்வளவு பெண்கள் சேர்வார் ன் என் 
பதைமயே அவர்கள் அறிய விரும்பித் தவிப்பார்கள் என் 
பதை நன்றாகப் புரிந்துகொண்டவரா க இருந்தார் அவர்... 

..... அது சரி! ஏதோ மந்திரியா. வருவேன்னீங்களே! . 
என்ன மாதிரி? எப்போ? எவ்வள்வு.காலம்? எல்லாம் விவர. 
மாச் சொல்லுங்களேன்..."'என் று அவரை அனுப்பவேமன 
மில்லாமல் தாண்டித் தூண்டிக் கேட்டார்சமலக்சண்ணன் oo 

“சக்கரமே வருவீங்க; சந்திரதசை குருபுத்திமுடியற துக் . “குள்ளே நடக்கத்தான். போகுது! நான் சொல்லலே, ஜாத 
_ கீமே தெளிவாச் சொல்றது. பர் த்துண்டே இருங்கோ...''
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_ என்றார் ஜோதிடர். கமலக்கண்ணனுக்கு உச்சி. 
குளிர்ந்தது. முழுமையாக இரண்டு நூறு ரூபாய் நோட்டுக் 

. களைச்சன்மானமாக எடுத்துவைத்து வெற்றிலைப்பாக்குப். 
பழங்களோடு சோஇடருக்குக் கொடுத்தனுப்பினார். அவர், 
“என்னாங்க உங்களுக்குச் ஜோஸ்யத்திலே நம்பிக்கை. 
யில்லை என்று ஆடிக்கடி சொல்றுவீகளே! இன்னிக்கி என் 
னவோ ஒரேயடியாக் குலாவினீங்களே? என்ன விஷயம்?" 
என்று குத்தலாகக் கேட்டால் மனைவி. 

 **வீடு. தேடிவந்த பெரியவரைத் இருப்பியனுட்பிடப்- 
படாதேன்னு . ஏதோ. கேட்டுக்கொண்டேன். பணமும் 
கொடுத்தனுப்பினேன் ''--என் று மனைவியிடம் மெல்லச். 

சமாளித்தார் .. . கமலக்கண்ணன். மனைவியின் . முகத்தில் 
அவர் கூறியதை | நம்பாதது போன்ற கேலிப் பின்முறுவல் 

மலர்ந்தது. 
“ஏதோ இப்பவாவது ஜோஸ்யம், சாமி: கோவில்பணி 

எல்லாத்திலியும் நம்பிக்கை வருதே'”...என்று , வியந்தபடி. 
பேசினாள்... ஆந்த அம்மாள், கமலக்கண்ணன் MOOS 

மறுத்தோ. ஒப்புக்கொண்டே. மறுமொழி ஒன்றும் கூற. 
வில்லை. மெளனம் சாதித்துவிட்டார். . “கோழைகள் ஒவ்: 
வொருவரும்தான் தங்கள் வாழ்க்கையின் எதிர்காலத்தைச். 

“சோதிட மூலம். பார்க்கிறார்கள்” —aT oor வெளிதாட்டுப் 
பழமொழி ஒன்றை அடிக்கடி: தன் மனைவி உட்படப் பலரி. 

_ ௨ம் கூறியிருக்கிறார் கமலக்கண்ணன். இப்போதோ. அசை 
மிகுதியில் அவரே ஒரு கோழையா? மீண்டிருந்தார்........ 

அன்றிரவு கிளப்பில் சட்டாடும்போது ஒரு ௪க தொனி, 
லதிபர்- கமலக்கண்ணனைக் கேலி செய்தார்: ப - 

ப “*இனிமே 3. 'இவரைக் களப் . பக்கம்கூடப் பார்க்க. 
மூடியாதப்பா.. ஏராளமான , பொதுக். , காரியங்களிலே . 

இறங்கப் பிரமுகராக: விட்டார்.” 
....**அட நீங்க உண்ணு! நீங்களும். சரி , நானும் ச்ரிபொது- 

_ வாழ்க்கையிலிருந்துவிலக எந்த வியாபாரத் தயும் தொழி 
லையும் இன்னிக்கி நடத்திவிட முடியாது, அதனாலே' நாலு 

எ்டத்துக்குப். போகணும் வரணும். - பொது வாழ்க்கை 
யிலேயும் தாராளமாகக் கலந்துக்கணும்.. _ எதையும் ஒதுக் .
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கடப்படாது, எதிலிருந்தும் ஒதுங்கிடவும் .கூடாது' 
என்றார்.அவர். ட்டு ட் 

“அது சரி! ஆனா நீங்க சொல்றதைவிட நல்ல காரியம் 

பப்ளிக் ரிலேஷனுக்காக நீங்களே ஓரு டெய்லி நியூஸ் 
பேப்பர் நடத்தறதுதான். உங்களுக்கு அதை ஸஜ்ஐஸ்ட் 
பண்ணணும்னு எனக்கு ரொம்ப நாளா ஆசை மிஸ்டர் 
கமலக்கண்ணன். நம்ம நியூஸ் எல்லாம் போட்டுக்கலாம் . 
இறதைத்தவிர--நம்ம சொந்தக் சம்பெனிகளோட விளம் - 
பரங்களைக்கூட. அதிலே போட்டுக்க முடியும். ஒரு நல்ல 
டெய்லிறியூஸ் பேப்பராலே லட்சக்கணக்கில் மக்கள் ஆதர 
வைத் திரட்டறது சுலபம். நீங்; மனசுவச்சா இது முடி. 

யும்''-- என்றார் அவர் நண்பர்களில் ஒருவரானமற்றொரு 
பணக்காரத் தொழிலதிபர். கொஞ்சம் பேச்சுக்கொடுத்துப் 
பார்த்ததில், *ஜாயிண்ட் .வென்ச்சராகூடத் தொடங்க 
லாம்''-- என்று தாமும் துணை செய்வதாக வாக்களித்தார் 
அந்த. தண்பர். கமலக்கண்ணனுக்குச் சபலம் தட்டியது. 
உடனே களப்பிலையே நண்பர்களாக உட்கார்ந்து ஒரு 
திட்டம் போடத் தொடங்கினார்கள். பேப்பர் கோட்டா 
எவ்வளவு தேவை? எஸ்டாபிளிஷ்மெண்ட் செலவு என்ன' 
ஆகும்? விளம்பர வருமானம் எவ்வளவு இருக்கும்? ஆரம்ப 
காலத்தில் எவ்வளவு நஷ்டம் வரும்; போகப்போக எப்படி 
இலாபகரமாக மாறும்? என்பதையெல்லாம் Hew MG 
விவாதித்தார்கள். அந்தப். பேச்சும், யோசனையும் கமலக் ' 
கண்ணன் மனத்தில்... ஒரு... இளர்ச்சியை. உண்டாக்இ- 

.. விட்டன. சோதிடர் சொல்லிவிட்டுப். போயிருந்த. ராஜ. 
யோக காலம் நெருங்கி வருவதற்கு அறிகுறியாகவே' 
இத்தகைய திட்டங்கள் . தமக்குத். தென்படுவதாக' அவர் 
எண்ணத் தொடங்கிவிட்டார். அந்தப் பிரமையே--அந்த 
-மயக்கமே--அந்தப். போதையே ஓர் இலட்சய்மாஇிக் 
கனலக்: தொடங்கி விட்டது அவருள். ஒரு. இனசரிப் 
பத்திரிகை . தனக்கே சொந்தமாக .அவூயமென்று Bole 

_மாக நினைக்கலானார் அவர்." அந்த நினைவே ஒரு தவிப். 
. பாகவும் ஆகிவிட்டது சிறிது நேரத்தில், ன ரர
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௪. 

இரண்டு. மூன்று நாட்களில் *தினசரிப் பத்திரிகை 
தொடங்கும் பேச்சு “பத்திரிகைக்கு என்ன பெயர் வைக்க 

-லாம்'-- என்று சிந்திக்கிற அளவ வளர்ந்திருந்தது; எல் 
லாமே :கிளப்'பில் இரவு நேோரத்துச் ஈட்டாட்டத்தின். 
போது பெருந்தலைகளின் பேச்சில்தான் வளர்ந்திருந்தன, 

— புதிதாகத் தொடங்க. இருக்கும் . இனசரிப் பத்திரி 
கைக்குப் பொருத்தமானதும். கவர்ச்சி நிறைந்ததுமாகய 
“பெயர் ஒன்றைத். தெரிந்து எழுதுகிறவர்களுக்கு' ரூ. 500 
"சன்மானம் வழங்கப்படும்'' என்று விளம்பரச் செய்யலாம் 
என யோசனை வழங்கினார் ஒரு நண்பர். அப்போதிருந்த 
ஒருவித உற்சாகத்தில் எந்த யோசனையைக் கேட்டாலும் 
அது சிறந்த யோசனைதான் என்பதுபோல் தோன்றியது 
மலக்ண்ணனுக்கு, | 

விருப்பு வெறுப்புக்களின் கடைசி எல்லைவரை போய் 
மூழ்தகிறவர்கள் எத்த. ஒரு பிரச்னையையும் நிய ஈயமாகந். 

. தீர்மானிக்க முடியாதவர்களாகவே இருப்பார்கள்... “தின 
சரிப் - பத்திரிகை: தொடங்குவது அவசியமா? அவ௫ியமில்: 

“லையா?. அதற்கு ஒரு. பெயர் சூட்டுவதற்கு விளம்பரம்: 
| செய்ய வேண்டியது. பொருத்தமா?- பொருத்தமில்லையா?.. 
என்பதைப்: போன்றவற்றைத் - Br rela முயல்வதில்” 

- கமலக்கண்ணனின் நிலைமையும் இப்படித்தான் இருந்தது, 
௪.ந்தத்.ே தொழிலைத் தொடங்குவேண்டுமென்று; அவர். 

நினைத்தாரோ. அதைப் பற்றிய அறிவு குறைவாகவும், 
உற்சாகம் அதிகமாகவும் உள்ளவர்களின். யோசனைகளே 

“அவருக்குக் கிடைத்தன.. ஒரு. விஷயத்தைப்.பற்றிய அறிவு: 
' குறைவாகவும், உற்சாகம் அதிகமாகவும் உள்ளவர்கள். 
அதைச் சரிவரக். சணிக்கவேமுடியரது--என் ற நியாயத்தை 

. ஓட்டியதாகவே. - இருந்தன அவர்களுடை ஆழமில்லாத 7 
முடிவுகள். உலகத்தைப் பொறுத்தும்: உலகத்தை. ஏதர் : 
பார்த்தும் வாழவேண்டும். என்பதைவிட சோதிடத்தைப் 

ரு பொறுத்தும் சோதிடத்தில்: அலலத எதிர்பார்த்...
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தும் வாழவேண்டுமென் ற தவிப்பைச் சமீபத்தில் உடைய 

வராகியிருந்தார் கமலக்கண்ணன். : அதனால் அவரைக் 

கெடுப்பதற்குப் பல "போலி நண்பர்களும் சுற்றிச்சுற்றி. 

வரலானார்கள். 

சோதிடர் சர்மா, டெய்லிடெலிகராம். நிரூபர். கலைச்: 
செழியன், புலவர் வெண்ணெய்க்கண்ணனார், போன்றவர் 
கள்-அவரிடம் பணம் கறப்பதற்காக ஏதோ செய்தார்கள், 
அவரும் அவற்றிலெல்லாம் நன்றாக மயங்கினார் .வசப்பட் 
டார்.யார்யார் எதை எதைச்சொன்னாலும்அவைஅனை த் 
தும் தம்மைப்பிரமுகராசவும் மந்திரியாகவும்: கொண்டு 
வருவதற்கான உண்மை யோசனைகளாகவே கமலக்கண் 

ப ணஜுக்குத் தோன்றின. இனசரிப், பத்திரிகைக்கு அச்சகம் 
அலுவலகம் எல்லாம் வைப்பதற்காக . மவுண்ட்ரோடில் 

இடம் தேடுவதற்கு நாலு புரோக்கர்களிடம்கூடச் சொல் 

லியாயிற்று. இந்த ஏற்பாடும் தகவலும் எப்படியோ அதழ் 
குள் காட்டுத் இ போலப் பரவிவிட்டது உதவியாசிரியர் 
கள்,புரூப்ரீடர்கள்,சார்ட்டூனிஸ்ட் ;நியூஸ் எடிட்டர் என்று . 
பத்திரிகை சம்பந்தமான ஓவ்வொரு வேலைக்கும் தக்கவர் 

். களின். சிபாரிசுக்சுடி தங்களோடு கமலக்கண்ணனை ஆட்கள் 
தேடி வரலானார்கள். படையெடுக்கலானார்கள். 

நாளுக்குநாள் - அவர் ஒரு. தினசரிப். பத்திரிகை, நடத் . 
தஇியே தீரவேண்டும் என்ற நிலை உறுஇப்பட்டுக் கொண்டு ~. 
வந்தது. .சொத்தமாகச். செய்துவந்த தொழில்களையும் . 

“ கம்பெனி திர்வாகங்களையும், எஸ்டேட் பொறுப்புக்களை 
_யும்விட இப்போது ஒரு இனசரிப் பத்திரிகை நடத்துகிற... 
_ விஷயமே' அவர்கவனத்தில் அதிகமாக :இலயிக்கத் தொடங் 

-இயிருந்தது. பிரமுகராக் உயரவும், மந்திரியாகவும்; அதைத் ட்ட 

தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற நம்பிக்கையை அவருக்குப் ம் 
- பலர் பல விதத்தில். உண்டாக்கிவிட்டார்கள்.... 

ப - பத்திரிகைகளில்செய்த விளம்பரத்தைப் பார் த்துலிட்டு. 

வண்டிவண்டியாகப் பெயர்கள் வந்து. குவிந்தன. அந்தப்... 
இபயர்க்குவியலில்எந்தப்பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்பதென்று..
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.தஇணற வேண்டியிருந்தது. *வைகறை ஏடு'-எனப் பெயர் . 
சூட்டுதலை. 'சாலச்சிறப்புடையது'--என்று புலவர். வெண் ! 
ணெய்க்கண்ணனார்' வந்து கூறியதைக் கமலக்கண்ணனின் , 
வியாபார நண்பர்கள் ஒப்புக்கொள்ளாததோடு- சணிச : 
மாகக் கேலியும் செய்து அனுப்பிவிட் டார்கள். 

அந்த நிலையில் ஒருநாள் காலை, நிருபர் கலைச்செழி 
யனிடமிருந்து சமலக்கண்ணனுக்கு போன் வந்தது... 

.... சார்! நம்ப பேப்பர்லே *பிரமுகர் பக்கம்'னு ஒண்ணு 
வருதே; அதிலே வாரம்வாரம் ஞாயித்திக்கிமமையன்னிக்க - 
ஸப்ளிமெண்ட்லே. ஒருத்தரை இண்டர்வ்யூ பண்ணிப். 
போடறோம். அடுத்த வாரம் வெளிவர . வேண்டிய. 

இண்டர்வ்யூவுக்காக இன்னிக்கி நானும் ஒரு. நண்பரும் | 
உங்களைப் பார்க்க : வரோம்! சாயங்காலம் நாலு 
மணிக்குச் சவுகரியப்படுமில்லையா?”' பப 

அதுக்கென்ன . வாங்க, கூட் யாரோட வர்றதாச் 
 “சொல்றீங்களே...யார து?'*- 
....**யாரருமில்லே சர்ர்? தமக்கு ரொம்ப வேண்டியவர். ன: 

- “பிரகாஷ் பப்ளிசிட்டீஸ்"ஐ னு புதுசா ஒரு விளம்பர ஏஜன்ஸி. 
ஸ்டார்.ட்- பண்ணியிருக்கார்... 

சாங்கிட்ட எதுக்காக...? nn 

. “அதான் வரோமே! நேரே பே௫க்கலாம் சார்”... 
தறி. வரட்டும்.. நாலு மணிக்குப் பார்க்கலாம்” “என்று ட 

. போனை வைத்தார். கமலக்கண்ணன். ப 
கூட வருகிறவனை: வரவேண்' டாம் என்றுசொன்னால் 

- எங்கே கலைச்செழியனே தன்னைப் பேட்டிகாண, வராமல் 
் இருந்துவிடுவானோ '.. என்ற தயக்கத்தினால் அதற்கும் - 

| ஒப்புக்கொண்டிருந்தார். கமலக்கண்ணன்... 
். . ஓவ்வொரு நாள் காலையிலும். இனசரிப் பத்திரிகை 
ஒன்றின் . முகத்தில். "விழிக்கும்போதெல்லாம் — SWS] 
-இனசசரிப் பத்திரிகையும்: - அதேபோல். வெளியாகி வீடு. 
 வீடாகப்போய் விழும். காலம் அருகிலிருப்பதைத் தவிர்க்க” : 
முடியாமல் கற்பனை செய்யும் அவருடைய மனம், | Op: 5
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மாவு மில், ரைஸ் மில்லுக்கான இரும்பு சாதனங்களை . 
யும், உபபாகங்களையும், வாட்டர் பம்புகளையும் வளர்க் 
கும் ஓர் ஃபவுண்ட்ரி--ட்ரில்லிங், வெல்டிங், மில்லிங், 
தொழில்களைச் செய்யும். நவீன மிஷின்களடங்கிய ஒரு 
பட்டறை--எல்லாம் கமலக்கண்ணனின் தகப்பனார்காலத் : 
தில்ஏழ்பட்டவை. நல்லஇலாபத்தில்நடைபெற்றுக்கொண் . 
டிருந்த அவற்றின். (வொர்க் ஸ்பாட்” இருவொரற்றியூரில் 
இரண்டு ஏக்கர் பரப்பில் அமைந்திருந்தது. அது குவிரக் 
கொஞ்சம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் டிரேடிங் சிலமருந்து! 
பால். உணவு--ஏஜன்ஸிகள் எல்லாம் இருந்தன. . திரு 
வொற்றியூரில்ஒர்க்ஷாப்புக்கு அவர்போய் மாதக்கணக்கில் 
ஆகியிருந்தது. நம்பகமான உறவினர். ஒருவரை அங்கே. 
ஒர்க்ஸ் மானேஜராகப் போட்டிருந்தார். 

வாகம்--எல்லாம்அவருடையகம்பெனிகளின் மொத்தமான. 
- அலுவலகத்திலேயே சேர்ந்து இருந்ததனால் அது சம்பந்த 
மான ஆர்டர்கள் கடிதப் போக்குவரத்துக்களை இருந்த 
இடத்திலிருந்தே அவரால் கவனித்துச்கொள்ள முடிந்தது. 
நகரின். பல பகுதிகளில் அவருடைய குடும்பத்துக்குச் 
,சொந்தமாகஇருந்த வீடுகளின் வாடகைஉள்பட அவருக்கு... 
-வருமானமும்இலாபமும் தந்துகொண்டிருத்த தொழில்கள் பலவாக மிருந்தன;. ஆயிர மவிளக்கின் - அருகே. இரின்ஸ்.. 
“ரோட்டில்-மவுண்ட்ரோடிலிருந்து திரும்பி. நுழைந்ததுமே 
-கண்ணிற்படுகிறாற் . போன்ற. முக்கியமான... இடத்தில் 
க௰்பெனிக் கட்டிடம் அமைந்திருந்தது. அதுவும் சொந்தச். 
கட்டிடம்தான்.. தமது பங்களா அமைந்திருந்த இராயப்' 

_ பேட்டையின் மேற்குக்கோடிப் பகுதிக்கும். அலுவலகத்துக் 
கும், தாம் நெருங்கிய உறவுகொண்டிருந்த மவுண்ட்ரோடி. லிருந்த ஒரு இளப்பிற்கும்-பக்கம் பக்கமாக இருந்தது 

ஒர்க்ஷாப்பின் அலுவலகசம்பந்தமரானவேலைகள், நிர். 

அமலக்கண்ணனுக்குச். செளகரியமாக இருந்தது. இதே 
- செளகரியத்தைநாடித்தான். தினப்பத்திரிகைக்கும் மவுண்ட் 
. ரோடிலேயே இடம் பார்த்தார் அவர், ப
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ஏற்கெனவே தினப்பத்திரிகைநடத்துவதற்காக ஓருவர் 
வாங்கிப்போட்டிருந்த ரோடரிமிஷின்களைத் தன்னுடைய 
தினப்பத்திரிகைக்கு எடுத் BIDET UG DEF சாதுரியமாக: 
ஏற்பாடும் செய்திருந்தார். லபாரின் எக்ஸ்சேஞ்ச் தொந் 
தரவு வராமலிருப்பதற்காகத் தம் பத்திரிகையில் அவரை 
யும் ஒரு பங்குதாரர்போல் பெயருக்கும் ஆக்கிவிடத் திட்ட 
மும் போட்டிருந்தார் கமலக்கண்ணன். “டபெக்ளரேஷன்* 

கேட்டு டெல்லியிலிருக்கும். பிரஸ் ரிஜிஸ்டி.ராருக்கு எழுதிப். 
போட வேண்டியதுதான் பாக்கி, அப்படி எழுதிப் போடுவ 
தற்கு முன்னால் பத்திரிகைக்கு. என்ன. பெயர் வைப்ப. 
தென்று--விள்ம்பரத்தைப் பார்த்து--வந்து குவிந்திருக்கிற 

பெயர்களில் சிலவற்றைத்தேர்ந்தெடுக்கவேண்டும். பெயறர். 

முடிவாகிவிட்டால் டெல்லிக்கும் எழுதிவிடலாம், பின்பு: 
பத்திரிகைகளில் விளம்பரமும் போட்டு--ஏஜெண்டுகளை 

விண்ணப்.பிக்கச் சொல்லலாம். பெயரைத் தேர்ந்தெடுப்ப 
தற்காக அன்றிரவு கிளப்பில் நண்பர்களோடு. பேச முடிவு 

செய்திருந்தார் அவர். 

. மாலை நான்கு மணிக்குக் கலைச்செழியன். பேட்டி 
காண வருவதாகச் : சொல்லியிருந்ததனாலும்,. பேட்டி. 
முடிந்தவுடன் நண்பர்களைக் கரண *இளப்'புக்குப் போசு 
வேண்டி யிருந்ததனாலும் - பகலில். நன்றாக ஓய்வெடுக்க . 
விரும்பினார். அவற். -கம்பெனியிலிருந்து - _ீதினொரு: 

- மணிக்கு. ஃபோன். வந்தது. அவருடைய காரியதரிசி பேசி 
ரர். 'முத்கியமான். தபால்களை. .ஃபே ரனிலேயே- படித் 
தார். ஸ்டெனோவைக். கூப்பிட்டு ஃபோனிலேயே முடிந்த 
வ்ன்ர் பதில்களைச், சொல்லிவிட் டார் அவர். பகலில் நன். 
றாகத்தீரங்கி எழுந்தால்தான் மாலையில். கலைச்செழியன்' ' 
பிரமுகர்பேட்டிக்காசப் போட்டோ எடுக்க வருகிறபோது . 
பிரஷ். ஆ௪. இருக்குமென் று தோன்றியது : அவருக்கு. ... 
- குளித்துச் சாப்பிட்டுவிட் டு. நன்றாகத். தூங்கினார். மூன்று ட் 
மணிக்கு அவர் எழுந்திருந்தபோது' வேலைக்காரன், ... ட 

பட் “*சார்!/இவரு' உங்களைப்பார்க்க வந்திருக்கார். அனுப். 
பட்டமா? என்றபடி. ஒர் அழகிய. விலிட்டிங்கார்டைக்,
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கொண்டு வந்து நீட்டினான். முகத்தைச் சுவித்துக் 
கொண்டே அதை வாங்கித் தூங்கி எழுந்திருந்த சோம்ப 
லோடு வாசித்தார் கமலக்கண்ணன். . ன ட | 

எஸ்.வி.கே. தாதன், எம்.ஏ. . என்று ஆங்கிலத்தில் 
அச்சிட்டு அதன்கீழ் அமெரிக்கா,இங்கிலாந்து--நஈடுகளின் 
இரண்டு யூனிவர்ஸிடிகளில். ஜர்னலிஸத்தில் விசேட டி.ப்ள 
மோக்கள் வாங்கியிருப்பதாகவும் சண்டிருந்தது. 

“என் அறையில் உட்காரச். சொல்... தாபி கொண்டு 
போய்க்கொடு. நான் முகம் கழுவிக்கொண்டு வருகிறேன் , 
டைனிங் டேபிளில் எனக்கும். காபி வை...” என்றார். 
கமலக்கண்ணன். வேலைக்காரன் விரைந்தான். க 

கமலக்கண்ணன் மூகம். கழுவிக் ' காபி குடித்துவிட்டு | 
அறைக்குள் நுழைந்தபோது வந்திருந்தவரும் "காபி குடித்து 
விட்டுக். காத்திருந்தார். தம்மை : மரியாதையாகவும் 
அடக்கமாகவும் அறிமுகம் செய்துகொண்டு கமலக்கண்ண 
Dor கை குலுக்கினார். வந்திருந்தவர், Ce 

‘sort டு மீட் யூ'--என்று முகம் மலர்ந்த கமலக்: 
கண்ணன்--இரண்டு விநாடி வந்திருத்தவருடைய. தோற் றத்தை நிதானமாக அளந்துவிட்டு எதற்காக' அவர். வந் 
திருக்கக் கூடும் என்பதையும் அநுமானித்துக்கொண்டே - 
பின், ஒன்றுமே அநுமானிக்கா தவர் போன்ற குரலில், 

... வாட் கேன் ஐ டுஃபார் யூ ஸார்...” என்று நாளுக்.. 
காக.வினவினார்:;. இருவரும் ஆங்கிலத்திலேயே பேச்சைத்... 
தொடர்ந்தார்கள். வ. றப் 
.... நீங்க ஏதோ. ஒரு டெய்லி. தொடங்கப் போறதாக். 
கேள்விப்பட்டேன். டெய்லி ஜெர்னலிஸத்திலே. எனக்கு... 
இருபத்தைந்து வருஷ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் - இருக்கு. ரெண்டு - - வருஷம். லண்டன்லியும் ஆறு வருஷல் நியூயார் க்கிலேயும் 
இருந்து மாடர்ன் ஜெர்னலிஸத்தைக் கரைச்சுக் குடி.ச்சிருக். 
கேன். அதுக்கப்புறம் பத்து வருஷம் பம்பாயில் மார்னி௰்: 
டைம்ஸிலே ௪£ஃப் எடிடரா,இருந்திருக்கேன். ஏழு வருஷம் 
கல்கத்தாவிலே:......' பேப்பர்லே. எக்ஸிகியூடிவ் எடிடரா. 
இருந்திருக்கேன் . இப்பத்தான். “ஊரோட. வந்தாச்சு,
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என் செர்வீஸை நீங்க ஏதாவது யுடிலைஸ் பண்ணிக்க. 
முடியுமானாச் சந்தோஷப்படுவேன்...லீடர், கரண்ட்டா 
பிக்ஸ், எல்லாம் டீல் பண்றதிலே. என்னோட சாமர் த்தியம்' 

புகழ்பெற்ற. ப.த்திரிகையாளர்களா£ல் எல்லாம் கொண்டா 
டப்பட்டிருக்கு...' என்று கூறியவாறே ஒரு பைல் நிறைய 

சர்டி.பிகேட்டுகளையும், உலகப். பிரமுகர்களின து பாராட் 
டுக் கடிதங்க ளையும் எடுத்துநீட்டினார் எஸ்.வி சே.நாதன். 

அந்தப் பாராட்டுக் கட.தங்களையெல்லாம் பார்த்துக். 
 சுமலக்கண்ணன் அயர்ந்தே போனார்... சர்ச்சில், 
ரூஸ்வெல்ட், காத்தி, நேரு, சேனநாயகா, அவுன்ஸாங், 
போன்றவர்களிடமிருந்தெல்லாம். கூடப் 'பாராட்டுச்.. 

, கடிதங்கள் வாங்கியிருந்தார் அவர். ஆள் உண்மையாகவே : 
. பெரிய ஆள்தான் என்பதைச் சந்தேகமின் றிப். புரிந்து. 
கொண்ட கமலக்கண்ணன் வியப்பில் சிலநிமிடங்கள்என்ன 

_ பேசுவதென்றே தெரியாமல் மெளனமாயிருந்தார்.. 
... **என்ன யோடச்கிறீங்க” - என்றார் வந்தவர். 

“ஒண்ணுமில்லே! : நான். -நடத்தப்போறது ஒரு 
சாதாரண தமிழ் டெய்லி நியூஸ். பேப்பர்! உங்க “குவாலிபி' 
கேஷன்ஸ்” எல்லர்ம் ரொம்ப. , ரொம்பப். பெரிசா: Bos 
சேன்னுதான் பார்க்கிறேன்... a 

ere Ou ar Lb “Ladera! இத்தனை "நான் ட 
. ஏதேதோ இங்கிலீஸ். 'பேப்பர்லே உமண்டாச்சு. இனிமே 
லாவது ரிடயர்ட் . லைஃபை: இப்படிக் - கழிக்கலாம்னு .. 
பார்க்கிறேன், உங்களுக்கும் அப்ப. இங்கே. என்னைவிட 

- *த்வர்விஃபைட் ஸீனியர் ஹாண்ட்” கிடைக்காது... . 
. “அதெல்லாம். சரிதான். ஆனால்... வந்து!” 

_**சம்பளம். நெறையக் _ ,செப்பேனோன்னு. சந்தேகப் ் 
“ படறாப்பிலே. தெரியறது... ப ன 

சே Ges (அதெல்லாமில்லேட நான். ட் யோடிக்கறது. 
"என்னன்னா... ‘ 

“நீங்க ஒண்ணும் “யோசிக்கவே. "வேண்டாம்; நம்பிக்... 
சையா எங்கிட்ட விட் ட்டுடுங்கோ, உங்க க பேப்பருக்கு ஆறே ்
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மாசத்திலே அதில இந்தியப் புகழ் உண்டாக்கிக், காண் Lag 

AIG mos...” ன கி 
“எனக்கு ரெண்டு நான் டயம். ் குடுங்க மிஸ்டர் 

தாதன்... யம் 
₹*ஐ எஸ்! டேக் யுவர் ஒன் டைம்... ப ப 
இவர்கள் இப்படிப் க பேசிக்கொண்டிருந்த சமயத்தில் 

கலைச்செழியனும் . அவரோடு. பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டீஸ் 
உரிமையாளரும்... வந்து. சேர்ந்தார்கள். கமலக்கண்ண 
னுக்குப்பிரகாஷ் பப்ளிஸி.ட்டஸ்.௫ உரிமையாளரை அ: றிமுகப் 
படுத்தி வைத்தான் கலைச்செழியன் அவர்கள் இருவருச் 
கும் நாதனை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார்கமலக்கண்ண ன் 

.... இதற்குள் " கலைச்செழியன் கையோடு கொண்டு: 
வத்திருந்த - துணிப்பையிலிருந்து. ஒரு எவர்ஸில்வர் 
அரிவாள் மணையின் நுனி தெரியவே, - ் 

*-இடுதன்ன? அரிவாள் மணையை. எடுத் ; துக்கொண்டு 

கிளம்பிட்டீர்கள்? வீட்டுக்கு வாங்கிக்கொண்டு போகிறீர் 
களா?”'என்று வேடிக்கையாகக்கேட்டார்கமலக்கண்ணன் : 

“இதுவர? குட்டி நடிகை குந்தள குமாரியோட பிரத் 
யேகப் பேட்டிக்காகப் போயிருந்தேன்... “அது”. காய்கறி 
தறுக்கற மாதிரியும், சமயல்செய்யி.றமா இரியும் போட்டோப். 

புடிச்சுப் போடணும்னுபோனா அவங்கவீட்டி லேஅரிவாள் .. 
Menem Gur Ben யாதுன்னுட்டாங்க. காய்கறி நறுக்கக்கூட. 

- ஏதோ 'எலக்ட்ரிக்'லே மிஷின் வந்.இருக்குதாமே?. அதுதான். ப 
. அவங்க உபயோக்கிறாங்களாம். - சிவனைன்னு நானே 
- எவர்ஸில்வர் கடைக்குப்போயி ஒரு அருவாமணை வாகங்இக்-.. 
,சொண்டுபோய்--அந்தப் "பொண் « ணை அஃ்காறவச்சிக். 
காய்கறி தறுக்கற மாதிரிப் படம் புடிச்சேன்... எலக்ட்ரிக் 
மிஷின்லே நறுக்கற மாதிரிப் போட்டோ படத்துக்கு எடுத்... 
காதுங்களே?...''என்று கலைச்செழியன் தன் குட்டி நடிகை. 
சம்பந்தமான சாதனையை வியக்கத்  தொடங்கயபோது. 

“நல்லவேளை. நடிகைக்காக நீங்களே சுறிகாய்நறுக்க த்: 
தொடங்கி. கையைக்காலை 'வெட்டிக்கொள்ளாமல் பிழைக் ்் 
தீர்களே/அந்த : மட்டில் பு ண்ணியம்.: ப அன்னார் தாதன்
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என்ன சார். "செய்யிறது! மாஸ் அப்பில்' தான் “இன்: 
னிக்குப் பத்திரிசையாருக்கு''-- என்றார் கமலக்கண்ணன். : 
கலைச்செழியனை விட்டுக்கொடுக்காமல் பேசினார் அவர். 

**மாஸ் அப்பீலாவது மண்ணாங்கட்டியாவது? சும்மா 
அப்படிச் சொல்லிச் சொல்லி இவங்களாக் கீழே அதல 
பாதாளத்துக்குப் போயிட்டிருக்காங்க சார். ஒருகாலத்தில் : 

நவகாளி யாத்திரையில் காந்திக்குப் பின்னாலும், அதற்கு 
மூன் உப்பு சத்தியாகிரகத்துக்குப் பின்னாலும், புண்ணிய 
நடை நடந்த இந்த நாட்டுப். பத்திரிகை. நிருபர்களின் 
இன்றைய வம்சாவளியினர் குட்டி நடிகைகளையும் குச்சுக் ' 
காரிகளையும் தேடிப்போகிற நிலைமை வந்திருப்பது 
கேவலத்திலும் படுகேவலம். அன்று புனிதமான, பெருமித 

_ மம்ரன காரியங்களுக்கு எல்லாம். முதல் அடி. பெயுர்த்து 
வைத்த தமிழ்நாடு இ இன்று. மட்டமான கேவலமான காரி 
யங்களுக்கு எல்லாம் உதாரணமாயிருப்பதை சங்கே போய் 
அழுவது?! என்று கடுமையாக. யாரும் எதிர்பாராத 
நிலையில் €றினார் நாதன். : 

| கலைச்செழியனோ.,. அவனுடன். வந்திருந்த பப்ளி 
ஸிட்டி. ஆசரமியோ நாதனின் இந்தச்' சீற்றத்தை ரிக்க 
வில்லை. கமலக்கண்ணனின் திலையோ. தர்மசங்கடமாக * 
விட்டது, இப்படியே பேச்சைத்: தொடரவிட்டால் நாதன்... 
எழுந்திருந்து குலைச்செழியனை- அறைவதோ, கலைச்செழி. 
யன் எழுந்திருந்து நாதனை அறைவதோ, தவிர்க்கமுடியாத 

_ தாகிவிடும் என்று. "தோன்றியது. நாதனைப் பகைத்துக்... 
“கொண்டாலும். கலைச்செழியனைப். பகைத்துக்கொள்ளக் : 
தயாராயில்லை. அவர்... கலைச்செழியனைப் பகைத்துக் : 

. கொண்டால் “இண்டர்வ்யூவை”. மூடிக்காமலே அவன். ' 
போய்விடுவானோ. என்ற பயம். உள்ளூர் குறுகுறுத்தது. 
ABS நிலையில், 
ட. இப்போ. நான் : வர்ரேன்... தேவையானால் மறுபடி 
.சந்இப்போம்...” ' என்று மீண்டும். கைகுலுக்கி ent Gi mh 
MIKO) HT stor GH) புறப்பட் டு.விட்டார் நாதன். கமலக்கண்ண, 
 @O. னத் $ தவிர மற்ற. ம இருவரிடமும் “போய் வருகிறேன்” என்
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பதற்கு அடை யாளமாகத் தலையை மட்டுமே ஆட்டினார். 
நாதன். 

ஆனால் நாதனிடமிருந்த கம்.பீரத்தனாலோ அல்லது 
பேச்சின் பெருமிதத்தினாலோ. அனிச்சைச் செயலாகத் 
தன்னையறியாமலே. எழுந்து நின்று அவரைப் பயபக்தி . 
யாகக் கைகூப்பி விடை கொடுத்தான் கலைச்செழியன் 
எழுந்து நின்ற பின்புதான் *தான் அந்த ஆளுக்காக 
எழுந்து நின்று விட்டோமே” என்று தன் மேலேயே 
கோபம் வந்தது கலைச்செழியனுக்கு. 

... நாதன் தலைமறைந்தபின், : இந்தக்காலத்திலே இ இவரு 
மாதிரி ஆன் பத்திரிகை நடத்தினா அதை இவரு மட்டும் 
தான் படிக்கணும். வேற ஒரு பய தொடமாட்டான்.' 
புனிதமாவது வெங்காயமாவது?'' சன்று. கமலக்கண் 
ணனை. தோச்கிக் கூறினார் பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டி: அதிபர், 

“அது சரிதான்!" ஆனா மனுஷன் நெறையப் படிச்சி 
ருக்கார். ஆனானப்பட்ட ஆளுங்கள்ளாம் அவர் திறமை 
யைப் புகழ்ந்து எழுதியிருக்கானே! சரக்கு இல்லாம 
அப்பிடி எழுதுவானா?'' என்று இதற்கும் விட் க்கொக 
காமல் பதில் கூறினார் கமலக்கண்ணன் ., 

“சரக்கு இருக்கலாம் சார். ஆனால் இன்னிக்இ எந்தச் 
சரக்கானாலும், அதை ஜனங்க விரும்பறு. சரக்கா மாத்திக் 

- கணும், இல்லாட்டா--சாக வேண்டியதுதான். vs 
“*சரி/ அது எப்படியும் போகட்டும்! 'நமக்கு வேண். 

டாம் அவர் கவலை. இப்ப நீங்க. வந்த. காரியத்தைக் கவனி. 
யூங்க....' என்றார் கமலக்கண்ணன்... 

“நம்ம காரியம் ரெண்டு நிமிஷத்திலே முடிஞ்சிடும்... 
உங்க பேட்டியை நீங்க எப்படி எப்படி -விரும்புவீங்களோ' 
அப்பிடி நானே அழுதிகிட்டு வந்திட் டேன். இந்தாங்க! 

“ சும்மா ஒருதரம் புரட்டிப் பார்த்துவிட்டுக்கழே தையெழுத் 
துப். "போட்டுக் கொடுத்திடுங்க.. படம். மட்டும். Hg. As 

| FeO..." என்று. தொடங்கிய சலைச்செழியனை இடை 
மறித்து “அதெப்படி? நீங்களே. எழுதிட்டு. வரமுடியும்?
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நான் "ஒண் ணுமே சொல்ல. வேண்டியதில்லையா??! 

என்று கமலக்கண்ணன் வினவினார். 
“முதல்லே இதைப் படியுங்க எல்ல! ரம் கச்சிதமா. 

இருக்கும். நீங்களே அசந்து. பூடுவிங்க... 
கமலக்கண்ணன் சலைச்செழியனின் கையெழுத்துப் 

பிரதியைப் படிக்கத் தொடங்கினார். படித்துக்கொண்டே 
வந்தவர், “எனக்கு வீணை வா௫ிக்கறதிலே ரொம்பப். 
பிரியமும், திறமையும், பழக்கமும் உண்டுன்னு எழுதியிருக் 
ங்களே..?”? என்று தயங்கிய. குரலில் கேட்டார். 

“*அதெல்லாம் பரவாயில்லே சார்/சும்மா இருக்கட்டும். 
நான் பார்த்துக்க?றன்.எத்தனை'சங்€த சபைகள்லே தலை 
our ir say co ' உபதலைவராசவும், மெம்பராகவும் இ ருக்£ீங்க... 
சும்மா அதோட சம்பந்தப்படுத்தி ஏதாச்சும் போடாட்டி 
நல்லாருக்காது . பாருங்க...உங்க. வீட்டிலே குழந்தைங்க 
யாராவது வீணை . படிப்பாங்களே! இல்லியா...? அதிலே 
ஒரு வீணையைத் தூக்கி வச்சிட்டுச்.சும்மா உக்காருங்க... ' 
ஒரு: படத்தைத் தட்டிக்கிறேன் . அசல் வீணை வித்வான். 
தோ ற்றுப்போகிறமாதிரிப்பண்ணிடமா ட்டேன்--!*என்று 
அட்டகாசமாக ஒரு.போடு போட்டான் கலைச்செழியன்... 

்.. “அப்பேர குட்டி நடிகை. எவர்ஸில்வர். அரிவாள் .. 
[மணையில் காய்கறி ,நறுக்கற மாதிரித்தான் இதுவும்னு : 
சொல்லுங்க...” என்று கமலக்கண்ணன் அுலைச்செழியனை 

-ஹாஸ்யத்துக்கு. இழுத்தார்... ட்ட ப 
ப கலைச்செழியன் அதைக் கேட்டு அசடு பவழியப்.. யுன். 

முறுவல் பூத்தான். - ப 
ப “மத்ததெல்லாம். சரியாகவே. இருக்கு, நான் டெய்லி 

“ஸ்டார்ட்ப ண்.றதைப்பத்திக்கூடஎழுதிட்டீங்க:. என்னைப்... 
பத்தித்தான் ரொம்ப அதிகமாகத் தாக்கிவச்சு எழுதியிருக் 

'கீங்க, _ அது உங்க அன்பைக் காட்டுது... . 
ப “அதென்ன ஒருத்தர் சொல்லியா. தெரியணும்? நம்ம. 
கலைச் செழியன் சார் மனக வச்சிட் டார்னா எல்லாம் பிர 

மாதமாப் 'பண்ணிப்பிடுவாரு... இன்னிக்கி. 'நேத்திக்இப் 
இ பழக்கமா? பத்துவருஷமா நானும். அவரும் பழகுகிறோம்.
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இவரிட்ட தான் தெரிஞ்சுக்கிட்ட ஒரே நல்லகுணம் அன்புக் 
காக உரைக் கொடுப்பாரு...” என்ற பிரகாஷ் பப்ளி 
-ஸிட்டியின் தாளத்தை இ அடைவெட்டி, 

‘tm Sir இருந்தாத்தானே அன்பு 2 செய்யலாம்? கொடுத். 

துப்பிட்டா என்ன பிரயோசனம்?” என்பதாகக் கமலக் 
சண்ணன் ஒரு போடு போட்டார். 

நல்லாச் சொன்னீங்க...போங்க...!'' என்று அதற்கும் 
ஒரு பதில்: கொடுத்து. அடி வாங்கியதைச் சமாளித்துக் 
கொண்டார் பப்ளிஸிட்டி. . 

புகைப்படம்எடுக்கும்சந்தர்ப்பம்வந்தது. பலகோணங் 
களில் சுமலக்கண்ணன், .கமலக்கண்ணானின் குடிம்பம், 

கமலக்கண்ணன் தன் வயசான தாய்க்கு உபசாரம்செய்வது 
போல், .முன்ஹாலில் புதிதாகப் பெரிதாக மாட்டியிருந்த: 
காந்திபடத்துக்கு அருகே நிற்பதுபோல்-எல்லாம்படங்கள். 
எடுத்தபின் கீழே ஐமுக்காளத்தை விரித்து அவர்: வீணை : 
வாசிப்பதுபோல் படம் எடுக்க ஏற்பாடு. தொடங்கியது. 
வீட்டிலிருந்த பழையவீணையைத் தூசிதட்டித்துடைத்துக் 
கொண்டுவந்து கொடித்தாள்: மிஸஸ் சமலக்கண்ணல் . 

- அந்தப் படப்பிடிப்புக் காட்சியை வேடிக்கை பார்க்கக் 
கமலக்கண்ணனின் குடும்பமே ஹாலில் இரண்: நிவிட்டது. 

 தம்புராவைப். பிடிப்பதுபோல் வீணையை நெட்டுக். 

' குத்தாகப் பிடித்துக்கொண்டு ரி அவர்: பட. த்துக்கு. உட்கார்ந் 
ததும் மிஸஸ் கமலக்கண்ணன் இரிப்பை அட -கசமுடியாமல் : 

கொல்லென்று சிரித்தே விட்டாள். ் 

......*4இந்தாங்க! உங்களைத்தானே? இது தம்புரா. இ) ல்லே 
அ வீணை, வச்சுக்கிட்டு. வாசியுங்க...''. என்று அந்த. 
அம்மாள். “டைரக்ட்” "செய்த. பின்னே. படப்பிடிப்புக் 
காட்சியில்: நேர இருந்த அபத்தம் தவிர்க்கப்பட்டது. 

_. *சாருக்குத்... தெரியாதுங்கிறஇல்லே அம்மா! சார் 
அ இலேயும் 5 ஒரு புதுமைசெய்ய விரும்பினார். நீங்க செடுத் 
-துட்டிங்க...'” என்று அந்த அபத்தத்தையும் ஒரு சமத்கார. 
அக்கி உள மினான். கலைச்செழியன். .
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படப்பிடிப்புக்கள் முடிந்து கமலக்கண்ணன், கலைச் | 

செழியன், பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டி மூவரும் : மீண்டும் 

அறைக்கு வந்து அமர்ந்தார்கள். பின்னவர் இருவருக்கும். 
டிபன், காபி வந்தது--சாப்பிட்டார்கள். பட 

“சாரை என்ன காரியமா அழைச்சிட்டுவத்திக்களோ?'! ப 
என்று பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டியைச் சுட்டிக் காண்பித்துக் 
கலைச்செழியனிடம் தயங்கிய குரலில் மெல்லக் கேட் டார் 
கமலக்கண்ணன்... 

. **சார்--அட்.வர்டைஸிங் அண்ட் சேல்ஸ். ப்ரமே௱£.. 
ஷன்ஸ்லே ரொம்பப் பெரிய எக்ஸ்பர்ட். பிரகாஷ் பப்ளி 

ஸிஃடி “பிரகாசம்“னா. மெட்ராஸிலே சினி. ஃபில்டிலேயும் 
சரி. பிஸினஸ் ஃபில்டிலேயும் சரி, தெரியாதவங்களே இருக்க - 
மாட்டாங்க--”. என்று. பலமான அடிப்படையோடு | 
தொடங்கினான் சலைச்செழியன், அடிப்படை பலமாகப் 

ப்லமாக்கத் கமலக்கண்ணனுக்கு : என்னவோ ஏதோ என்று 

சந்தேகம் தட்டத் தொடங்கியது. ் 

7 

ப எதிரே. வந்து- உட்கார்ந்து பேசுகிறவனின். அதிகப் 
பணிவும், குழைவும்,கன்னை. எந்த நஷ்டத்துச்கும் ஆளாகக் 
கலாம் என்று முன்னதாகவே எடையோட்டு. நிறுத்து. நிர் 

-ணயிப்பதில் ஒவ்வொரு'லியாபாரியும் கெட்டிக்காரனாகத் 
தான் இருப்பான்: .. சமலக்கண்ணனோ..பிறவி வியாபாரி. 

-.கலைச்செழியன் தன்னோடு... உடனழைத்து வந்திருந்த 
“பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டி'பிரசாசத்தைப்'பளிச்பளிச்' சென்று 

ப புகஜ்ந்து அறிமுசப்படுத்தியபோதே, என்ன காரிய § த்துக்கு 
அடிப் போடுகிறார்களோ?என்று .. மெல்லச் : சந்தேகம். 

தட்டியது அவருக்கு. ...... ் 

“பிரகாஷ் பப்ளிஸிட் டியைப் ? பத்திக்கேள்விப்பட்டி ருக் 
"கேன்...ஆனா...வந்து.. என்று... தயங்கினாற் போல 

ட் “இழுத்தார். கமலக்கண்ணன், . os
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படத் தயாரிப்பாளர்களுக்கு' நியாயமான வட்டி யிலே 
ஃபைனான்ஷியர்ஸ்.ஏற்பாடு பண்ணித்தர்ரதோட--பப்ளி 
ஸிட்டி. இன்சார்ஜ் ' ஆகவும். "இருக்கோம். உங்க கம்பெனி 
விளம்பரங்களை எல்லாம்கூட . எங்க: மூலமாகவே செய்ய 

ணும்னு ரொம்ப. நாளா எங்களுக்கு ஒரு ஆசை இருந்தது 
ஏன் விளம்பரம் செய்யணும்சிறதைவி. _. எளி துக்காகவிளம் 

பரம்... செய்யணும்சிறதை--எஇர்பார் த்து - அதுக்கேற்ற 
முறையிலே செயல்பட.ற ஓரே. 'அட்வர்டைஸில் உ ம்டியா” — 

எங்களோடதுதான்... இதிலே உங்க oss தெரியாதது 
ஒண்ணுமில்லே. எங்களைப் பற்றி தாங்களே. ரொம்பவும் 

“சொல்லிக் கொள்ளக்கூடாது பாருங்க...” என்று ஓயாமல் 
அடுக்கியபின் : கடைசியில் உபகார  அடக்கமாகவும் 
“போனால் போகிறதென்று ஒரு வார் த்தை. சொல்லி | முடித் 
தார் பிரகாசம்... 

.. மாயாதேவீன்னு ஒரு புது ஹீரோயின் வத்திருக்குப் 
பாருங்க...இப்பத்தான் எங்க. பார் த்தாலும் அதைப் 
ப.த்தியே பேச்சாயிருக்குங்களே...? அதை இந்த. லயன் “லே 
கொண்டாந்து விட்டதே நம்ம பிரகாசம் சார்தான்.. 

என்றான் கலைச்செழியன். 
:*இந்த tomar’ Guar or... bs லயன்லே.. என்று 

சமலக்கண்ணனும்.  குறும்புத்தனமாகச் சிரித்துவிட்டுக் 
கேட்டபோது அத்தச்சிரிப்பிலேயே அவரைச், குறிப்பறிந்து. 
விட்டார் பிரகாசம், உடனை மெல்லத் தொற்றினார்....... 

: ்*மாயாவுக்குக்கூட்: உங்களைப் போலொத்தவங்களை. 

௬ அறிமுகப்படுத்திக்கடணும்னு.. “ரொம்ப ஆசைதானுங்க.' 
... :*£ரியலி-ஷி இஸ் சார்மிங்-ப்யூட் ig. aya...” என்று. 

- கமலக்கண்ணனும் நெகிழ்ந்தார். | | 
.... **ஹஜி.இஸ் வெரிஈசர் டு ஸி யூ ஸார்..." 

_**பார்த்தாப் போச்சு...” 

- “வீட்டுக்கே அழச்சிட்டு. UTE BOM ase Messe 
இல்லே... raed | wo . | 

“இங்கேயா... வாணாம்... நான்... அப்புறம் COE IT a 
GpGan?” என்று சரித்து: மழுப்பினார் : கமலக்கண்ணன்; 

33
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"உங்களைப் போல கலை ரசிகர்களிட்ட.. நொம்ப ் 
தொடர்பு வச்சிக்கணும்னு .  மாயாவுக்கு . அசை... 
உண்டுங்க...'” என்று வேறு விதமாகச் சொல்ல முடியாத 
விஷயத்தை THES தன்மை என்ற தோரணையில். 
அழகாக விவரித்தார். அட்வர்டைஸிக் அண்ட்... ஸேல்ஸ் — 
ப்ரமீமாஷன்ஸ் பிரகாசம். அது அவருக்கும் புரியும். கமலக் : 
கண்ணனுக்கும் புரியும். அப்புமம் என்ன?. 

“நீங்க தொடங்கப் போற புது டெய்லிக்கு-. விளம்பர 
பட்ஜெட்”. எவ்வளவு | பே! ரட்டிருக்கங்கன்னு தெரிஞ்சிக்க 
லாமா... emit!” : 

| “இன்னும் 'பட்ஜெட்' எதுவும் போடலே! நீங்களே 
ஒரு “ஸ்£ம்'மிகொாடுங்களேன் . முதல்லே பத்திரிகைக்குப் பேர் 

“செலக்ட் பண்ணனும். அப்புறம் வால்போஸ்டர், மற்ற 
நியூஸ் பேப்பரிலே விளம்பரம், தியேட்.டர்களிலே .சிலைடு, 
எல்லாமே கொடுத்துடலாம்னு நினைச்சிருக்கேன்....” | 

el பேஷா செய்யலாங்க.; 

_.**இனமுழக்கம்'னு. வவச்சிடுக்களேன்... “என்றான் 
-கலைச்செழியன். ட 

“Gel சே! அது: நல்ல்யில்லே... ரொம்ப. சீப்பா” 
இருக்கு! தினக்குரல்” .. வைக்கலாம். mas என்று Bos 

். தினார் பிரகாசம்... ரட் : 

“பேப்பர்லே ... போட்ட விளம்பரத்தைப் பார்த்து 

Open puis Gurr எழுதியனுப்பிச்சிருக்காங்க: அதையும். 
பார்த்துத்தான் முழவு et gap oy PY என்.இரர் சுமலக் 

_ கண்ணன். ர 

ட ADS நேரத்திற்குப் பின் பத்திரிகையைப்: பற்றிய 
'பேச்சைவிட்டு மறுபடியும். மாயாதேவியைப்- பத்திய 

- பேச்சுக்குக் கமலக்கண்ணனே வந்தார்... ட் ve 

OD எல்லாருமே. அந்தப்: பெண்ணைத்தான். 
'ஹ2ரீரோயினாப். போடறாங்க. Varo. 2 வந்த. கொஞ்ச 
தர்ளிலேயே' ஃபீல்டைப் பிடிச்சுக்கிட்டா. “கெட்டிக்காரி. 
பாகத்தான். Dassen.” |
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“பின்னே சும்மாவா சொல்றேன் நான்...பழகினா 

நீங்களே கூட அதுங்குணத்தைப் புரிஞ்சுக்குலீங்க... 
அப்புறம் நான் சொல்ல வேணாம்...” என்று மறுப்டி 
ஓத்துப் பாடினார் பிரகாசம். உலகில் மாயா உட்பட சகல 
விஷயங்களையும் விளம்பரம் செய்வதும் விற்பனையை 

வளர்ப்பதும்தான் அவருடைய இலட்சியங்களாயிற்றே.. 
. பப்ளிஸிட்டி சம்பந்தமாக களையண்ட்களை--வா 19.5 

கைக்காரர்களை--இப்படி “மாயா*விதோதங்கள் மூலமாக 
வலைவிரித்துப் பிடிப்பதுதான் பெரும்பாலும் அவர் வழக் 
கம். இந்த வலைகளுக்குத் தப்பியவர்கள் பெரும்பாலும். 
எந்த வலையிலுமே சிக்க முடியாதவர்களாகீத்தான் இருப் 
பார்கள் எல்பதும்அவருடையதிடசித்தாந்தமாகஇருந்தது. 

சிறிது நேரம் கம்லக்கண்ணனிடம். புது நடிகை மாயா 
வவைப்பற்றிப் பேடி அவருக்குச் சரியானபடி மயக்கமூட்டி 
"விட்டபின் பிரகாசமும், கலைச்செழியனும் விடைபெற்றுக் 
கொண்டு போய்ச் சேர்ந்தார்கள். அவர்கள் சென்ற சிறிது 
தேரத்திற் ற்கெல்லாம் உடை மாற்றிக்கொண்டு கமலக். 
கண்ணனும் கிளப்புக்குப். புறப்பட்டுவிட்டார். . புறப்படு 

_ மூன் மறக்காமல் அலுவலகத்திற்குப் போன்செய்து பத்திரி 
கைக்குப் பெயர் வைப்பது சம்பந்தமாக யோசனை கூறி 
வந்திருந்த கடிதங்களைக் இளப்பிற்கு எடுத்து ' வருமாறு 

_ தன் காரியதரிசிக்குத் தெரிவித்திருந்தார் அவர். கிளப்பில் 
எட்டரை. மணிவரை © சீட்டாடியபின் நண்பர்களில் 
முக்கியமானவர்களோடு பத்திரிகைப் பெயர் சம்பந்தமான'. 
ஆலோசனை தொடங்கப்பட்டது. றத வளில் வந்திருந்த ப 
பெயர்கள் யாருக்குமே பிடிக்கவில்லை. | 

“சாயங்காலம்;  வீட்டுக்கு--பிரகாஷ். பப்ளிஸிட்டி | 
‘Qe தாசம்னு ஒரு ஆளு வந்திருந்தார். | 'தினக்குரல்'னு பேர் . 

: வைக்கலாமின்னு அந்தஆள் சொன்னாரு! என்று கமலக் 
கண்ணன் தற்செயலாகக் கூறியபோது: அந்தப் பெயரை 
எல்லா நண்பர்களுமே சொல்லி வைத்தாற்போல் ஏகமன. 
தாக ஆதரித்தார்கள். அந்தப் பெயரையே வைப்பதென்று,, 
கமலக்கண்ணனும் முடிவு செய்தார்.
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** 'பத்திரிகையிலேயே. விளம்பரம் செய்தபடி. ஐநாறு 
ரூபாய் பரிசு கொடுக்கணுமே! இல்லாட்டி | ஏமாத்திப், 
பிட்டதாகப் பேசுவாங்களே?”* என்ற. ரர் ஒருவர், 

“அதுக்கென்ன? பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டி பிரகாசமும் 
"போட்டியில் கலந்துகொண்டு :தினக்குரல்£'ங்கிற பேரை 
எழுதி அனுப்பினதாசவே சொல்லி அவருக்கு ஐந்நூறு 
ரூபாய் பரிசையும் கொடுத்தாப் போச்சு...' என்று அந்தப்' 
பிரச்சினைக்குச் சுலபமாக முடிவு சொல்லிவிட்டார். கமலக் 

, கண்ணன். கஉடனை-- அப்போதே. கலைச்செழியனைப் 
போனில் பிடித்து அந்தச் செய்தியையும். தெரிவித்து: 
விட்டார். மறுநாள் காலையிலேயே பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டி 
பிரகாசத்தை அழைத்துக்கொண்டு மறுபடி கமலக்கண்ண.. 

னைத் தேடி வந்துவிட்டான் கலைச்செழியன். : இன்று 
பிரகாசம் வெறுங்கையோடுவராமல்கமலக்கண்ணனுக்குப் 
போடுவதற்கு ஒரு. மாலையோடு 3 வேறு வந்திருந்தார். 

“இதெல்லாம். எதுக்குங்க...? இந்த “பார் மாலிடூஜே” 
. எனக்குப் பிடிக்கிறஇல்லே?'” என்று சமலக்கண்ணன் அந்த. 
மாலை மரியாதைக்கு நாணி 'ஒதுங்குவதுபோல் நடித்தா 
௮ம் பிரகாசம் அப்படிச் செய்ததை அவர். மனம்: கொண். 
டாடி - வரவேற்கவே .. செய்தது. : சொல்லப்... போனால் 
ப்படி, மாலைகளுக்கும். மரியாதைகளுக்கும்தான். அவர் 

மனம்... ஏங்கிக் Ar bag. பிரலாசம். அதை. நன்றாகப். 
புரிந்து கொண்டிருந்தார். . 

. பிரகாசம் மாலையைத் தன். "கழுத்தில் போட்டு எலு 
மிச்சம்பழத்தைக் கொடுத்த பத்தாவது நிமிடமே அந்தப் 

- பரிசுத் தொகை. ஐநூறு ரூபாயை ஒரு. கவரில் போட்டுக். 
கொக௫ுத்துவிட்டார். கமலக்கண்ணன். மாலையைக் சழுத். 
இல். போட்டதும் எலுமிச்சம்பழத்தையும் கையில் கொடுக் 
Am வழக்கம் எதற்காக : ஏற்பட்டதோ--ஆனால். பொருத் 
தம்.மிக நன்றாக அமைகிறது. எப்பேர்ப்பட்ட. மனிதனுக் 
கும் மாலை கழுத்தில். விழுந்ததும். ஓரு இறுகிறுப்பு--தலை 
சுற்றல்--வருறதே--அதைக்கருஇத்தான். 'எலுமிச்சம்பழத் 

்் தையும் உடன்: கொடுக்கிறார்கள் போலிருக்கிறது... ப 

ர்
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என்னங்க இந்த வாரத்திலே ஒருநாள். மாயா 
வீட்டிலே தலையைக் காட்டிட்டு வரச்: செளகரியப் 
படுமா?'' என்று சமயமறித்து அடுத்த வலையையும் விரித் 
தார் பிரகாசம். 

*யோசிச்சுச் சொல்றேன். இந்த வாரம் *சாமிகள் * 
நம்ம வீட்டுக்கு வாராரு. பாத .பூஜை எல்லாம் இருக்கு, . 

ஏதோ என் சம்சாரத்துக்கு இதிலே கொஞ்சம் கிறுக்கு... 
என்று: மனைவியின் தலையில் பக்இப் பழியைப் போட் 
டார் சுமலக்கண்ணன். ; 

“ஆமாங்க! இந்த: “சாமி'யைப் பத்தி. எல்லாருமே... 
நல்லபடியாச் சொல்றாங்க...இவர் சொன்னது அப்படியே 

பலிக்குதாம்...'” என்று . உடன் ஓத்துப் : பாடினார் 
“பிரகாசம். பெரிய் மனிதர்களிடம் பழி வெல்வ. தற்கு. அது 
சரித்துப் பேசுவதும். ஒரு சாதனம் என்று கருதியவராகத் “ 
தோன்றினார். அவர் ; ்் 

“டமுடய்லி. நடத் த்ப் போறதைச் சாமிடட்டேயே 
‘Gen dal ஆசீர் 5 வாதம் வாங்கிடலாம்''--என்று கலைச் 
செழியனும் இழைந்து பேசிச் சமாளித்தான்... 

“இந்தச் சாமி எதை வாஜ்த்தினாலும் அது பொன் .. 

னாக் கொழிக்கு தூங்கிறாங்க, சான்றார். பிரகாசம். 

gerd) வரன்னிக்கு எல்லாப். போட்டோவும் நீங்க: - 
தான் எடுக்கணும். என்று கலைச்செழியனிடம் கூறி | 
னார். கமலக்கண்ணன் .. BG 

«ar! நீங்க சொல்லணுங்களா? உங்க | ஆஸ்தான 
போட்டோகிர ஈபரா ௨ த்தரவே வாங்கிக்கிட் டப்புறம்?'”... 

என்று கலைச்செழியன் வாயெல்லாம் -பல்லாகத் தெரிய 
இளித்து அதை அங்கீகரித்தான்.. ப 

.. உடனே. ஒரு. இருபது. முப்பது “நண்பர்களுக்கும், 
் பிரமுகர்களுக்கும் போன்செய்து மடாதிபதி வரப்போகிற. 
செய்தியைத் தெரிவித்தார் கமலக்கண்ணன் . ஒருவார்.த்தை: 

_ கூட். வித்தியாசமில்லாமல் : ஒரே செய்தியை. இருபது. . 
பேருக்கு கிராமபோன்: பிளேட்மாதிரி கூறியதில் அவருக்கு 

sur. சலிப்போ இறிதும் ஏற்பட்ட தாகவே தெரிய
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Adena. USFHI GuGassS, ‘eter usH) செய்கிறேன்'-- 
என்று விளம்பரப் படுத்திவிட்டுப் பக்தி செய்தால்தான் 

இந்தக் காலத்தில் மதிப்பு என்பதைப் புரிந்து கொண்டவர் | 
- கமலக்கண்ணன். 

மடாதிபதி விஜயம் அவருடையபங்களாவில் இருவிழா ் 
வாக வந்துபோயிற்று. போட்டோக்கள், பந்தி.பந்தியாய்' 
அன்னதானம், வாசலில் பந்தல் என்று தடபுடல். பட்டது. 
சுவாமிகள் கமலக்கண்ணனின் பங்களா காம்பவுண்டில் 
மண்; பொன், பெண் ஆகியவற்றின் நிலையாமைகளைப் 
பற்றிப் பிரசங்கங்கள் செய்தார். தினம் ஐநூறுபேர் கூடிக் 
கேட்டார்கள். மூஸ்றுநாள் இப்படி நடந்தது. நாலாவது 
நாள் வேறொரு பெரியமனிதர் வீட்டுக்குப் போய்விட்டார் 

. சுவாமிகள். கமலக்கண்ணனுடைய பங்களா முகப்பில் 
பந்தல், வாழைமர: அலங்காரங்களைப் பிரிக்க வேண்டிய 
தாயிற்று. . 

ஆ தினத்துச் சாமிகள் விஜயம் "செய்து முடித்தபின் 
பிரகாசமும்... கலைச்செழியனும். மறுப்டி வந்து மாயா 
தேவியைப்பற்றி நினைவூட்டினர். 

“இப்பவே மாயாவைப் பார்த்துவச்சால் அப்புறம்ஒரு 
செளகரியம் இருக்குங்க, நம்ம :' “தினக்குரல்” தொடக்க 
விழாவில் முதல்நாள் பேப்பர் முதல். பிரதியை வெளியிட - 
ஒரு விழா. ஏற்பாடு செய்து மாயாவையே முதல் பிரதியை. 
வாங்கச் சொல்லலாம்; அப்படிச் செய்தால்: நல்ல *பப்ளி 
ஸிடி” ஆகும்.. முதல். பிரதியை மாயா. வாங்கின. செய்தி 

. அரெல்லாம் பரபரப்பாகப்பரவும். அது பத்திரிகை விற்ப 
ப னைக்குத். துணை. செய்யக்கூடியது!!- என்று. பிரகாசம். 
யோசனை கூறியபோது, **நல்ல ஐடியாங்க--இவரு சொல் 
றது" எனக் கலைச்செழியனும் சேர்ந்துகொண்டான். ட் 
.....**ெய்லி பேப்பருக்கு இப்படி ஒரு. விழா. எல்ல்ஈம் 

| அவசியமில்லேன்னு நினைக்கிறேன்”... : 
ட... */அப்படிச். சொல்லாதீங்க! . டெய்லிக்குத்தான். இது 
ரொம்ப. : அவ௫ியம்...'”--என்று  சகமலக்கண்ணனிட்ட் 

| மேலும் வற்புறுத்தினார் பிரகாசம், ee 
a நெ, 9 ் ன



86 இ நெஞ்சக்கனல் 

மறுநாள் அவரை எப்படியோ சம்மதிக்கச் செய்து 
மாயாதேவியின் வீட்டுக்கு அழைத்துக்கொண்டு போனார் 
கள் பிரகாசமும் சலைச்செழியனும். மாயாதேவிக்கு ஒரு 
வைர நெக்லஸ் பரிசளித்தார் கமலக்கண்ணன். கமலக்கண் 
ணனிடம். சிரித்துச் சிரித்துப் பேசினாள் மாயா? ௮வளு 
டைய சிரிப்பின் ஓய்யாரத்திலும்,. பழகிய தளுக்கிலும் 
கமலக்கண்ணன் சொச்கிப்போனார். இருவரும் அருகருகே 
உட்கார்ந்து பேடிக் கொண்டிருக்கும்போது--கமலக் 

கண்ணன் எவ்வளவு மறுத்துச் சொல்லியும் கேட்காமல் 
கலைச்செழியன் ஒரு படம் பிடித்துக்கொண்டான். 

.“உங்களைப்போலக் கலைகளை ஆதரிக்கிற ரசிகர் என் 
வீடுதேடி, வந்தது நான் செய்த பாக்கியம்” என்றாள் 

மாயா. அந்தப் பேச்சிலிருந்த மழலைத்தன்மை போன்ற: 

ஒரு போதை கமலக்கண்ணனைக் கிறங்கச் செய்தது. ' . 

(*உங்களைப்பத்திப் பேசாத ரசிகனே 3 இன்னிக்கத் 

தமிழ்நாட்டிலே கிடையாது. . நான் என்ன?. சாதாரண 
வியாபாரி...” என்று கீழே இறங்கொழ்போல் பணித்து 
பேசினார் அவர். 

“எனக்கென்னமோ உங்களை ரொ ம்பப்பிடி.ச்சிருக்கு'? 
என்று முகம் மலர்ந்தாள் மாயா. 

.. அதுதான் சமயமென்று தினசரியின் வெளியீட்டு 
விழாவில் முதல் நாள். பேப்பர் முதல் பிரதியை விலைக்கு 
வாங்க *மாயா'தான் வரவேண்டுமென்று கமலக்கண்ணன் 
ஆசைப்படுவதாகக் கலைச்செழியன் 6 பேச்சைத் தொடங்கி 
வைத்தான். ப | 

"நான் எதுக்குங்க... சினிமாப் பத்திரிசையா இருந்தா 
லும் பொருத்தமா இருக்கும். இதுவோ...டெய்லி நியூஸ் 
'பேப்பர்:..இதுக்குப் போயி என்னை விழாவுக்குக் கூப்பிட 
திங்களே... 2 என்று மாயாவும் மறுப்பதுபோல் வதய. 
“மாகக் குழைந்தாள். 9 

“அதென்னம்மா அப்படிச்: சொல்லிட்டே? சினிமாப் 
பத்திரிகையின்னாத்தான் நீவரணுமா? எதுன்னாலும் இன்: 
விக்கி அதிலே சினிமா உண்டு, சினிமா: இல்லாம எதுவும்
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இல்லே. .எந்தப் பத்திரிகையின்னாலும் அது இன்னிக்கு 
நிலைமையிலே ஏதாவது ஒரு நாள் சினிமாப். பத்திரிகை 
யாகத்தான் ஆகணும்! சினிமா இல்லாட்டி டெய்லிதான். 
ஏது...?'' என்றார்.பிரகாசம்,. ட 

“அதுக்கில்லே...வந்து நான் என்ன அவ்வளவு பெரு | 
மைக்குத் தகுதியா?" ௨ என்று. கிளுகிளுத்தாள் மாயா. 

... “இப்படிச் சொல்றதே உங்களுக்குத் தகுதிதான்”” 
என்றார் கமலக்கண்ணன். | 

கமலக்கண்ணன் வைர. நெக்லஸ்ஸைக் கொடு டுத்த 
போது மாயா மறுப்பதுபோல் பாசாங்கு செய்தாள். 

சும்மா வாங்கிக்கம்மா! சார் பிரியப்பட்டுக் es 
இறப்ப நீ மறுக்கிறது கொஞ்சங்கூட. நல்லா இல்லை” 
என்று பிரகாசம் கூறிய பின்பே அவள் அதை வாங்இக் 
"கொண்டாள். கமலக்கண்ணனுக்கும், | சுலைச்செழியன் , 
பிரகாசம் ஆகியோருக்கும் ஆப்பிள் ஐஸ் - ஐஸ் போட்டுக் 

கொடுத்தாள் மாயா, 

உங்க கையாலே கொடுத்ததிலே ஆப்பிள் ஜுஸ் 
- வழக்கத்தைவிடப் -பிரமாதமாயிருக்கு...” என்று கமலக் 
கண்ணனும் கடைசி கடைசியாகப் பேச்சில் அசடு வழியத் 
தொடங்கினார். அம௫ய பெண்ணிடம் _ அடு -வழியாத 
சராசரி ஆண்ம.கனே. இருக்கலாகாது என்பது கடவுளின் 

. சூழ்ச்சியோ என்னவோ? 
. அங்கிருந்து aged வெளியேறும்போது - காரில். 

pros இங்கே வந்து. போனதைப்: பற்றி எங்க வீட்டிலே 
வச்சுப். பிரஸ்தாபிக்க வேண்டாம்.. தெரியுதா?” என்று 
கலைச்செழியனிடமும், _பிரகாசத்திடமும் வேண்டிக் 

“கொண்டார் கமலக்கண்ணன்... 
| “அடேடே! என்னங்க ' நீங்க? 'இதுகூடத் தெரியா துல் 

களா. 6 எ.ங்களுக்கு...2.' விடிஞ்9ி எந்திரிச்சா. எத்தினி பெரிய. 
ஆளுங்க. கூடம். 'பழகறோம்?”” என்று ஏககாலத்தில் ஒரு... 
வரை ஒருவர் முந்திக்கொண்டு. இருவரும் ஒரே வார்த்தை 
ளில் அவருக்குப் பதில் சொன்னார்கள். கமலக்கண்ண . 

| னும் உடனே அவர்களை r Gp ae புன்முறுவல் பூத்தார்
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மிஸ்டர் கலை! மாயா வீட்டிலே எடுத்தீங்களே 
படம்! அதைப் பத்திரிகையிலே கித்திரிகையிலே போட்டுத் 
தொலைச்சிராதியும்...!” 

“நீங்க ஒண்ணு! அவங்க பக்கத்திலே நீங்க கம்பீரமா 
- உக்காந்திருந்த போஸ் ரொம்ப் மேட்ச்” ஆறுமாதிரி அருந். 

இச்சு! அதான் ஒண்ணு தட்டி வச்சேன். இதைப் போயிப் 
பத்திரிகைப்லே போடுவாங்களா, என்ன? அவ்வளவுக்கு 

விவரம்.தெரியாதவனில்லீங்க... தான்” 

்*உங்களுக்குத் தெரியும்! இருக்காது ஒரு: ஜாக்கர 
தைக்காகச் சொல்லி வைக்கிறேன். ஞாபகமிருக்கட்டும்.'” 

பத்துப் பதினைந்துநாட்களில் முதலமைச்சர் தலைமை 
யில் முதல் பிரதியை கவர்ச்சி நடிகை மாயாதேவி வாங்க 

'இனக்குரல்' நாளிதழ்வெளியீட்டுவிமா அமோகமாக நடை 
பெற்றது. அதைப்பற்றிய செய்திகளும், படங்களும் வேறு . 
தினசரிகளிலும் - தாராளமாக வந்திருந்தன. தினப் பத். 

தரிகைக்கு உதவியாசிரியர்கள், ஒரு நியூஸ் எடிட்டர், நிரு 

பர்கள்மட்டும் போட்டுவிட்டுத் தம் பெயரையே ஆசிரியர் 
் என்ற பதவிக்கு நேரே போட்டுக்கொண்டிருந்தார் கமலக் 
"கண்ணன் கீழே அ௮ச்சகமும் மாடியில் அலுவலகமுமாக அவ 
ருடைய கம்பெனி காரியாலயத்திற்கு அருகிலேயே ஒரு கட் 
டம், பத்திரிகைக்குக் இடைத்திருந்தது. டெய்லியில் வியா 
ழக்கிழமை சோதிடப் பகுதியைக் கமலக்கண்ணனுக்கு ஏற் 
கெனவே அறிமுகமான சர்மாவும், ஞாயிறு சினிமாமலரை 
வேறொரு புனைப்பெயரில்கலைச்செழியனும், கவனித்துக் 

. கொண்டார்கள். நியூயார்க்கிலும், லண்டனிலும், ஐர்ன... 
. லிசம் படித்த நாதனைப்போன்றவர்களை அருகில் வரவும் 

- விடவில்லை.பணமும் பத்திரிகைப்பிரசாரழும் அவர் எதிர் 
பார்த்ததை அவருக்கு மெல்ல. மெல்லத் ,தரலாயின... .அப்.: 

“போது பதவி. பிலிருந்த--அரசியல் குட்சியில்--அவரும் ஒரு... 
தீவிர. உறுப்பினராக வாய்ப்பு வந்தது. அந்தக் 'கட்சியின் 

.. தேசியத் தன்மைகளுக்கும், காந்திய நெறிகளுக்கும், எ.து... 
ரான வழிகளில் ஒருகாலத்தில் சென் றகுடும்பமே அவருடை . 
பதி. என்றாலும். அவரிடபிருந்தப்ணடி “பத்திரிகை இரண்
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டிலுமே...அதை அவர் இன்று அடைய முடிந்தது. கட்டியில் 
புதிதாக நுழைந்திருத்தாலும் வசதியுள்ளவர். என்ற 

காரணத்தால் அவர் சொல்லியதை எல்லோரும் கேட்டார் 
கள். அதே சமயம் கட்சிக்காக உயிரை விட்டுச். சிறை 
சென்று, தனி நபர் சத்தியாக்ெகங்கள் செய்து, அத்நியத் 
துணி ப௫ஷ்கரிப்புச் செய்து பாடுபட்ட ஏழைத் தியாகிகள் . 
பலரைக் கட்சி இலட்பெ3ம செய்யவில்லை, கமலக்கண் 
ணன் ஒரு. நோக்கத்தோடு கட்சியில் தீவிர உறுப்பினரா 
னார். அந்த நோக்கம் நிறைவேறுகிற காலமும் வந்தது: 
கட்சியின் தீவிர உறுப்பினருக்கான தகுதியாக சட் டத்தில் 
இருந்தது-- மதுவிலக்கை. ஓப்புக்கொண்டாக வேண்டும்” 
என்ற. பிரிவு. அந்தப் பிரிவை ஒப்புக்கொண்டு அதன்கழ்க் 
கையெழுத்திட்டு கஉறுப்பினராகியும் கமல்க்கண்ணனால் 
குடிப்பதை நிறுத்த முடியவில்லை. 

- “தட்டு இலட்சியங்களில் நம்பிக்கை இன்றி ஏன் இப்ப 

மூச் செய்கிறீர்கள்?” என்று அவரை எதிர்த்துக் கேட்கவும் 
அந்தப் புராதனமான தேசிய இயக்கத்தில் யாரும்துணியவு 
மில்லை, அத்த நிலை கமலக்கண்ணனுக்கு. வசதியை அளித் 
தது. மெல்ல மெல்லக் கட்டியின் நீண்ட நாள் உறுப்பினர். 
களும், உண்மை அசனழியர்களுமான் தியாகிகள் பலர் 
அவருக்குச். சலாம் போடும் நிலைக்கு. 'ஓடுக்கப்பட்டனர்- 

கட்சி அலைச்சல்களுக்கு கார், கட்டு. நிதிக்குப்.. பணம், 
கட்டுப். பத்திரிகைகளுக்கு ஆதரவு எல்லாம். அவர் தந்தார்... 
கட்சி தன் 'இலட்சியங்களைக் : கொஞ்சம் கொஞ்சமாக 
அவருக்கே விற்று விட்டது. இந்த நிலையைத்தான். அவர் ' 
எதிர்பார்த்தார். ஆனால்: திடீரென்று ' ஒரு Aa 'சலசலப் 
வும் கட்சியில் ல் அவருக்கெதிராக முளைத்தது... 

| a 
குமலக்கண்ணனுடைய-. புதிய Ban efi பத்திரிகை 

'தொடங்கப்பட்டுச் சில. மாதங்கள்: ஆகிவிட்டன. இந்தச் 
சில மாதங்களில். *தினக்குரல்'--எல்லாச். சிற்றூர்களிலும் 
பெருர்களிலும் ப்ரவி விட்டது. சினிமாவில். | காட்டப்படும்
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சிலைடுகளிலிருந்து, தகர போர்டுகள் வரை எல்லா விளம் 
பரங்களிலும் மாயாதேவி ஒரு *இனக்குரல்'இதமைக்கையில் 
விரித்துப் படித்துக் கொண்டிருப்பது போல்--. படுத்துக் 
கொண்டிருக்கும் காட்சியோடு. விளம்பரங்களைச் செய் 
திருந்தார் “பிரகாஷ் பப்ளிஸிட்டீஸ்' உரிமையாளர் பிரகா 
சம். ஒரு இனசரிப் பத்திரிகையை ஒரு. கவர்ச்சி நட்சத்திர 
நடிகை படிப்பதுபோல் காட்சியிட்டு விளம்பரம் செய்தது., 
இது மூதல் தடவை--ஏன்று கமலக்கண்ணனைச் சந்திக் 
கும் போதெல்லாம் பெருமையாகக் கூறிவந்தார் பிரகாசம், 

மாயாதேவியின் தொடர்பை ஏற்படுத்திச். கொடுத் 
. திருந்த காரணத்தால் கமலக்கண்ணனும்பிரகாசத்தை ஒரு. 
செல்லப்பிள்ளை போல் கவனிக்கத் தொடங்கியிருந்தார்- 
தன்னுடைய அந்சரங்கங்களும் , பலவீனங்களும், .பிரகர்சத் 

திற்குத்தெரிந்தவை னாக விடப்பட்டதன் காரணமாகவே 
-நிர்ப்பந்தமாகப் பிரகாசத்தைத்தன் செல்லப்பிள்ளையாக 
வைத்துக்கொள்ள வேண்டிய அவசியம் ஏற்பட்டுவிட்டது. 
கலைச்செழியனோ . பிரகாசத்துக்கு முன்பே . செல்லப் 
பிள்ளை ஆ௫விட்டிருந்தான்.பத்திரிகைஎ ப்படி நடத்துவது 

_ என்பதைப் பற்றிய விவரங்களை--இந்த. இருவர் மட்டுமே 
குன்னை அணுகிக்கூறும்படி விட்டு ரந்தார்கமலக்கண்ணன். 

இருவரும் சேர்ந்து தங்களைத் தவிர அவருக்கு வேறு 
சிந்தனைகள் கிடைத்து விடாதபடி பாதுகாத்து வந்தனர். 
'வசதிகளை உடையவர்களை அண்டிப்பிழைக்கின்றவர்கள் 

இயல்பாகவே செய்கிற : காரியம்தான் அது, தாங்கள் 
அண்டிப் பிழைப்பதோடு பிறர் அண்ட. முடியாதவாறு, கவ 
னித்துக்கொள்கிற காரியத்தையும் அவர்கள். செய்துகொண் 

டிருப்பார்கள். சகமலக்கண்ணனின் இருபுறமும் கலைச் 
'செழியனும்,பிரகாசமும் இருந்து இப்படிப்பிறர் அணுகாத 
படிகாத்துக்கொண்டார்கள். பத்திரிகை .தரத்தில்'மிகமிகக் 
கீமானதாக இருந்தாலும்--கமலக்கண்ணன் பதவிகளை 
எதிர்பார்த்து எந்தஅரசியல் சட்சியைச்சார்ந்திருந்தாரோ 

.... அத்தம் கட்சிக்கு ஆதரவாகவே பத்திரிகை. . நடத்தப் 
பட்டது. கட்சியின் குரலாக வேறு சரியான பத்திரிகைகள்
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இல்லாத காரணத்தால் கட்சியும் குமலக்கண்ணனுடைய 
தினசரியை ஒப்புக்கொண்டிருந்தது. 

ப கட்டிக் கூட்டங்களுக்காகப் பிரசாரத்திற்குப் போகிற 
வர்களுக்குக் கார் பிரயாணப்படிசெலவு போன்றவற்றிற்கு... 
எல்லாம் கமலக்கண்ணன் தன்கையிலிருந்தேதாராளமாகச் 
செலவழித்துக்கொண்டிருந்தார் .கட்சியின் மூழுஇயக்கமும் 

ஏறக்குறைய அவர் கையில்” இருப்பதுபோல் வந்துவிட்ட 
இத்த நிலையில்தான் கட்சியின் செயற்குழுக் கூட்டத்தில் 
ஒரு சலசலப்பு உண்டாயிற்று. கட்சியின் நகரக் குழுவில் 
உள்ள ௪. றுப்பினர்களும், தலைவரும் செயலாளரும் கமலக் 
சண்ணனை : எதிர்க்க முடியாதவர்களாக இருந்தனர்... 
ஆனால் .கட்சி ஊழியர்கள்--உண்மைத் தொண்டர்கள், 
கட்சியின் அடிப்படை இலட்சியங்களை ஆன்ம பலமாகக் 
கொண்டவர்கள் கமலக்கண்ணன் போன்றவர்களை 

. எதுிர்ப்பதற்குச் 'சம்யத்தை எதிர்பார்த்துக் . காத்துக் 

கொண்டிருந்தார்கள்.. 
... இந்த ஊழியர்களின்மனப்போக்கைப்புரித்துகொண்டு 
கட்சித்தலைவர்--நீண்டநாட்களாகஊழியர் கூட்டத்தைக். 
கூட்டாமலே தள்ளிப்போட்டுக்கொண்டு வந்தார். கடைச் . 

யில் ஒருநாள்--ஊழியர்களில் முக்யமான. சிலர் கட்சித் 
தலைவரை அவருடைய வீட்டிற்கே தேடிக்கொண்டு வந்து 
விட்டார்கள். . தலைவர் அவர்களை -. நாசூக்காக வர 
வேற்றார், எம ர ரர கு 

“வாங்க! என்ன சேதி? கட்டி நிலைமை. எப்படி. 
இருக்கு? களழியர்கள். மத்தியிலே கட்சி யைப்பற்றி, என்ன. 

'பே?க்கிறாங்க.. Pr ். 

“தளழியர்கள் மத்தியிலே கட்சியைப்பற்றி இருக்கிற 

- அதிருப்தியைச் சொல்றதுக்காகத்தான். நாங்களே இங்கே : 
தேடி. வந்தோங்க. கட்சியிலே மேல் மட்டத்திலே இருக்கிற ' 
ams ஊழியர்களின் - மனச்சாட்சியை -மதிக்கிறதே 
இல்லேன்னு நினைக்கிறாங்க. ஊழியர்கள் கூட்டத்தையே 
கூட்டி ADE நாளாச்சுங்க.. இந்த நிலைமைக்காக ஊளழியர் 
கள் ரொம்ப வருத்தப்படறாங்க.. a ''என்றுஊழியர்களிடம்



92 9 நஞ்சக்கனல் 

இருத்து மறுமொழி வந்ததைக் கேட்டுத் தலைவர் சிறிது 
நேரம் ஒன்றுமே பேசத் தோன்றாமல் சும்மா இருந்தார். 
நீண்ட நேரம் அப்படிச் சும்மா இருந்தபின் மெதுவாகப் 
பதில் பேசத் தொடங்கினார். | 

“ஊழியர்கள் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டியதுதான். 

ஆனால் அதைச். செய்யறதுக்கு இப்பஎன்ன அவயம்? 
ஒரு காரியமுமில்லாமே சும்மாச். சும்மா. ஊழியர்கள் 
கூட்டத்தைக் கூட்டி என்ன காரியத்தைச் சாதிக்கப் 

. போறோம்னுதான் தெரியலே. இப்ப என்ன நடக்காதது. 
நட ந்திரிச்சு? இதுக்கு ஊழியர் கூட்டத்தைக். கூட்டு 
curr Gas eit??? / - 

**அதுக்கில்லீங் க! கட்சி நம்பிக்கையைப் பொதுமக்கள் 

அளவிலே பரப்பறதும், பிரச்சாரம் செய்யிறதும் நாங்க 
தான்/ எங்களுக்கே அதிலை. நம்பிக்கையில்லாமப் 

போயிட்டா. அப்புறம். தாங்க எப்பிடி மற்றவங்களுக்கு 
- எடுத்துச் சொல்ல முடியும்?” 

“உங்களுக்கு அப்பிடி நம்பிக்கை இல்லாமப் போகும். 
படியா இப்ப என்ன தடத்திடு ச்சு? அதைத்தான் அகாஞ்சம் 
சொல்லுங்களேன்." 

““ஏவ்வளவோ நடத்தி இருக்குங்க? இப்பிடி உட்கார் த்தி 
வச்சுத். தனியே கேட்டா. எதுவும் சொல்ல: முடியாதுங்க. 
நின்னு நிதானமா ஊழியர்களைக் கூட்டிப் "பேசினா 
எல்லாமே: சொல்லலாம். ர் 

வேறு வழி இல்லாதகாரணத்தால் ௮௫ DSS ஞாயிற்றுக் 
இழமையே: களழியர் கூட்டத்தைக் கூட்டுவதற்கு: ஒப்புக் 
கொண்டார் கட்சித் தலைவர். ஊழியர் கூட்டத்தைக் 

- கூட்டினால் . என்னென்ன. . கேள்விகள். வரும். என்பது 
அவருக்குத் தெரியாததல்ல; ஆயினும் கூட்டத்தைக். கூட்டு 

"வதற்கு அவர் ஏற்பாடு செய்து சுற்றறிக்கை அனுப்ப - 
வேண்டியது தவிர்க்க முடியாததாயிற்று. 

- குற்றறிக்கையைக் . சுமலக்கண்ணனும் - பார்த்தார். 
உடனே நகரக் கட்சித்தலைவரை டெலிபோனில்அழைத்து ' 
“என்னய்யா இது?திடீரென் றுசொல்லாமல், கொள்ளாமல்
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ஊழியர் கூட்டத்தைக் கூட்டியிருக்கிறீர்? . என்ன 
சமாசாரம். ஏதாவது கலவரம் பண்ணப்போறாங்கன்னா 

முன்கூட்டியே Ber ve Ic. நான் கூட்டத்துக்கு 
வரலை, நான் இருக்கிறது உங்க கட்சிக்குப் பலமே ஓழிய. 
எனக்கு. உங்க கட்சியாலே பலம் இல்லே! ஞாபகமிருக் ் 
கட்டும்.”” என்றார் கமலக்கண்ணன், 

“அதெல்லாம் ஒண்ணுமில்லீங்க!. நீங்க சும்மா ராஜா 
ரட்டம்வந்துகூட்டத த்திலே உட்காருங்க, தான் பார்த்துக். 

கறேன். இந்தக் கூட்டமே ஒரு கண் துடைப்புக்காகத்தான் : 
-ஏம்பாடு பண்ணியிருக்கேன். நம்ம பசங்கவந்துதொந்தரவு 

, செய்.பிறாங்க. ஊழியர் கூட்டம்போட்டுநாளாயிடிச்சாம். 
- கட்சியிலே ஊழியர்களுக்கே நம்பிக்கைக் குறைஞ்சுக்கிட்டு 
வருது--. ௮ப்பிடி--இப்படிங்றாங்க...வெறும்வாயை மெல்ற 
வங்களுக்கு அவல் கிடைச்சாப்ல நாம் கூட்டத்தைக் கூட்ட 
மாட்டேன்னு மறுத்தா நிலைமைஇன்னும் மோசமாயிடும்.' 

. அதுனாலேதான் கூட்டத்துக்குச். சம்மதிச்சாப்பிலே ஒரு 
சுற்றறிக்சையை விட்டேன்'” என்று கமலக்கண்ணனுக்கு 

- ஃபோனில் மறுமொழி. கூறினார். கட்டுத் தலைவர். 
எப்படியோ பார்த்துச் சமாளிக்கத் தெரிந்து 

கொள்ளும். என் பத்திரிகையைக் கட்சிக்காகவே. கொடுத் 
திருக்கேன்.. என்: செலவிலே ஊரூராய்க் கட்டுப் பிரச்சார 

. மூம்.நடக்குது. என்னை எவனாவது ஊழியர் கூட் டத்திலே . 
குறைசொல்லிப். பேசினா நான். தாங்கமாட்டேன்”*-என்று 

- மீண்டும் வற்புறுத்திக் கூறியபின்பே கமலக்கண்ணன். 
போனை வைத்தார். 

.... பேசி. முடித்து போனை வைத்துவிட்டாலும்- அவர்: 
ம்னம்என்னவோகவலைநிறைந்தேஇருந்தது. அந்தவேளை 
யில் பார்த்துச். சமயசந்தர்ப்பம் தெரியாமல் புலவர் வெண் . 

ட_ணெய்க்கண்ணனார் அவரைத்தேடிக்கொண்டுவந்துசேர்.ந்- 
தார். கமலக்கண்ணனோ அப்போதிருந்த மனநிலையில் 
அவர்வந் ந்ததையே. சுவனிச்காததுபோல்' 'இருத்துவிட்டார் 

புலவர்.என்ன. செய்வதென்று 'தெரியாமல். தயங்கிய 
படியே நின்றார். தாம் வந்திருப்பதை அறிவுறுத்துவதற்கு | 
அடையாளமாக இலைசாய்ச் செருமினார். அதறிகும்கமலக் |
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கண்ணன் திரும்பவில்லை. பின்பு சற்றுப். பலமாசவே 
இருமினார். கமலக்கண்ணன் மெல்ல நிமிர்ந்து இரும்பிப் 
பார்த்தார். எதிரே நின்ற பவரை உட்காரச் சொல்ல 

- வேண்டும்என்றுதோன்றவில்லைஅவருக்கு. சுபாவமாகவே 
ஒருமுறை- இருமுறைபணிந்துவிட்டுக்கொடுக்கறவனிடம் : 
எப்போதுமே அப்படி விட்டுக்கொடுக்க வேண்டுமென் று 

எதிர்பார்ப்பது பணக்காரர்களுக்கு வழக்கமாகி விடும். 
விட்டுக்கொடுக்காமல் எப்போதும் பிடி வாதமரச நிமிர்ந்து 

் நிற்கிற தீரனைத்தான் ஒரு சீராக மதிக்க வேண்டுமென்று 

அவர்கள் பயப்படுவார்கள். ஒருமுறை இருமுறை விட்டுக். 
கொடுக்கிறவனிடம் அவர்களுக்கே குளிர் . போய்விடும். 
புலவர் அப்படிப் பலமுறை விட்டுக்கொடுத்தே. பமூயிருந் 
ததனால்--அவரை மரியாதையாக உட்காரச் சொல்லா . 
விட்டாலும் தவறில்லை. என்றே. | “கமலக்கண்ணன் 
எண்ணினார். 

unr... ON Hi. பவந்து...” என்று 1 புலவர் நின்றபடியே 
எதையோ பேசத்.தொடங்கினார் 

_*வத்தாவது...போயாவது? இப்ப என்ன காரியமா 

_வந்தீங்க...'” 
“ஒன்றுமில்லை ஐயா! தங்கள் தந்தையார் நினைவு 

நாள் இத்திங்கள்பதினாறாம்நாள் வெள்ளி க்கிமமையன்று 
வருகிறது. யான் செயலாளனாகஇருந்து கட்மை.ற்றும் 
செங்குட்டுவன் படிப்பகத்தின்' சார்பில் அறப் பெருந்தகை ., 
யும், வள்ளலுமான தங்கள் தந்தையார் நினைவு தாரளைச் 
சீரிய முறையிலே கொண்டாட எண்ணியுள்ளோம். ப்ட் 

் “சரி, அதான் வருமே வழக்கமா... என்று அசுவா 
-ரஸ்யமாக. இழுத்தார் கமலக்கண்ணன், . ன 

..... வழக்கமாக. இப்படிஒரு கோரிக்கையைப் புலவர். ADS 
தால் உடனே ஒரு புத்தம்புதிய நூறு ரூபாய் நோட்டை 
உறையிலிட் டுக்காதும்காதும்வை த்தாற்போல் கொடுப்பது. 
சுமலக்கண்ணன் இயல்பு. இன்று அந்த இயலஃபுக்குமாறான 
கடுமையோடு அவர் இருக்கவே புலவருக்கு என்ன செய்வ 
தென்று - தெரியவில்லை. மறுபடி... எப்படித் தனது
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குறிப்பைத் தெளிவாகப் புலப்படுத்துவது எனப் புரியாமல் . 
தவித்தார் புலவர். கமலக்கண்ணனோ அப்போது. இத் 
தகைய கூட்டங்கள், கட்சிகள், மாநாடுகள். ஆகியவற்... 

றையே வெறுக்கும் மனப்பான்மையோடிருந்தார்.. எனவே 
புலவர் தன்னிடமே பணம் பெற்றுக்கொண்டு போய்த்தன் 

- திந்தைக்கு நினைவுவிழா நடத்துவதையும் அந்தக் கணத் 
இலே வெறுக்கிற நிலையில்'இருந்தார் அவர். 

... ஆனால் ஒரு காலத்தில் இப்படி இரகசியமாகப் பணம். 
கொடுத்து விழாக்களுக்கு ஏற்பாடு செய்யப் பழக்கப்படுத் 
தியவரே அவர்தான், புலவருக்கே அந்த வழக்கம் அவரால் 

தான் பழகியது. இப்போது அவரே மெளனமாக இருந்த 
தைக் சுண்டு புலவருக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை. பேசாமல்: 
எதிரே தயங்கி நின்றார்.கமலக்கண்ணணனோ புலவர் நின்று - 
கொண்டிருப்பதைக்: கவனிக்காததுபோல் வேறு காரியங் 
களில் மூழ்கினார். நீண்ட நேரங்கழித்து அவர் . மறுபடி 
தலை நிமிர்ந்தபோது இன்னும் புலவர் நின் நுகொண் 
டிருப்பதைக் கண்டு கோபம் வந்தது. அவருக்கு. உடனே. 
ஆத்திரமாகக் கேட்கலானார். 

என்ன நிற்கிறீர்? அதுதான். 'நினைவுவிழர். நடத்து 

் வதைப்பற்றி. எனக்கு . இன்றும் மறுப்பில்லை _ என்று 

சொன்னேனே?” ' 

. .. 84அதற்கில்லை...வந்து:. விழாச். செலவுகளுக்கு ஒரு: 
நூறு. வெண் பொற்காசுகள் தாங்களே தீந்து வரும் 
வழக்கப்படி... 

“வழக்கமாவது 6 ஒண்ணாவது? | நான் என்ன படியளக். 

. கிறதாகவா. எழுதிக் கொடுத்திருக்கேன்? படிப்பகத்தின் 
சார்பிலே வசூல் செய்து நடத்தினால் என்ன?” 

.. அது சரிதான்! ஆனால் இதற்கெல்லாம். எப்படி 
வசூல் செய்வது?! 

el சரி! எப்படி முடியுமோ பார்த்துச். செய்யும். a 
- இப்ப, எனக்கு நிறைய வேலையிருக்கு. பிறகு பேசலாம்”... 
என்று புலவரைத் துரத்தினார் கமலக்கண்ணன். . புலவர் — 

்.. சுமலக்கண்ணனை மரியாதையாக ஒதுங்கி நின்று கும்பிட்டு |
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விட்டுப் போய்விட்டார். கமலக்கண்ணன் தனியே கட்சி 
யின் வரவிருக்கும் களழியர் கூட் டத்தைப் பற்றிச் சந்தக் 
கத் தொடங்கினார். அந்த வித: டிய ிலிருந்து--ஊழியர் 

கூட்டம் நடைபெறும் இனமாகிய ஞாயிற்றுக்கிழமை வரு 
கிற வரை ஒவ்வொரு விநாடியும் இதே சிந்தனையிலும் 
சுவலையிலுமாகவே மூழ்கியிருந்தார்௮வர். இந்த ஊழியர் 
கூட்டத்தைக் கூட்டுவதில் தமக்குன்ள அதிருப்தியைக் 
காட்டுவதன். அடையாளமாகச் . கூட்டம் நடைபெறப் 
போகிற அறிக்கையைக் தமது. *இனக்குரலி”ல் -வெளியிடா 
மலே இருந்துவிட்டார். 

“அறிக்கையைத்  இனக்குரலி'ல் எதிர்பார்த்தோம். 
ஏன் வெளியிடவில்லை?'”--என்று கேட்டுக் கடிதங்கள் வந் 
தன. அவற்றையும் கிழித்துக்: குப்பைக்கூடையிலே போடச் 
செய்தார். அதோ, இதோ, என்று ஊழியர்களின் கூட்டம் 
நடைபெறும் தேதியாகச் . ற்றறிக்கை _அனுப்பப்பட்' 
டிருந்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும், வத்தல். கூட்டம் காலை. 
பத்துமணிக்கு என்று குறிக்கப்பட்டிருந்தது. ஒன்பது மணி 
சுமாருக்குக் கட்சித்தலைவரிடமிருந்து கமலக்கண்ணனுக்கு . 
ஒரு அத்தரங்கமான டெலிபோன் செய்து வந்தது. 

“இன்றைக்கு ஊழியர்கள் கூட்டத்திற்கு நீங்கள் வர 
வேண்டாம். இங்கு நிலைமை ஒருவிதமாக இருக்கது. ப 
நானே பார்த்துச் சமாளித்துக் கொள்கிறேன்" என்றார் 
கட்சித் தலைவர், கமலக்கண்ணன் இதை அவ்வளவாக : 
இர௫க்கவில்லை. கூட்டத்திற்குத்: தானும் .போகவேண்டு 
மென்றே விரும்பினார்... பழைய பயம் அவர் மனத்தில் 
அன்று இல்லை. ய் பட ப 

*அதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் சவலைப்படாதீர்கள். 
தனியாக நீங்கள் மட்டுமே இருந்து_ கேள்விகளுக்குப் பல் 
சொல்லிச் சிரமப்படுவதைவிட நானும் சேர்ந்து இருப்பது. 
நல்லது: பயல்களுக்கு ஒரு அத்து இருக்கும் . சரிய ஈகப் பத்து 
மணிக்கு--ஐந்து நிமிடம் இருக்கும்போது நான்: வந்து 
(ADR psn”? என்று தானும். வரப்போவத.ர்கவே கூறி 
னார் கமலக்கண்ணன். “சரி! நான் சொல்வதைச். சொல்லி
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விட்டேன். அப்புறம் உங்கள் விருப்பம்: என்று எதிர்ப் 

புறம். டெலிபோனை வைத்தார் கட்சித்தலைவர். கமலக். 
கண்ணன் ஊழியர் கூட்டத்திற்கு வருவதே .இரசாபாச 
மாக முடிந்துவிடும் என்று கருதிப் பயந்துதான் அவருக்குக் 
குறிப்பாக அறிவித்தார் கட்டுத்தலைவர். கமலக்கண் 
coor Gsm iT அதைப் புரிந்துகொள்ளாமல் கூட்டத்திற்குத் | 
தானும். வரப்போவதாக அறிவித்துவிட்டார். ் 

eon Aust கூட்டம் தொடங்கியபோது பரபரப்பாக 
இருத்தது.கமலக்கண்ணன் உள்ளே * நுழைந்தபோது விரும் 

- பத்தகாத ஒருவித மெளனம் அங்கே நிலவியது. .கட்௫த்' 
தலைவர் தான் அவரை வரவேற்று உட்காரச்சொன்னாரே. 

ஓழிய வேறு யாரும் பேசவே இல்லை. *வாருங்கள்' என்று 
கூப்பிடவோ, கமலக்கண்ணன் உள்ளே நுழைந்தபோது. 
எழுந்து நின்று மரியாதை செய்யவோ யாருமே தயாராக 
இல்லை அங்கே. 

“இந்தக். கூட்டம் ஊழியர்களின் மனக்குறைகளை .: 
அறிவதற்காகக் கூட்டப்பட்டிருக்கிறது.' ஒவ்வொருவரும் ் 
கட்டியில் தமக்குள்ள உரிமையைப் பாராட்டித் தாராள 
மாகப். பேசலாம்''- என்று தலைவர் அறிவித்ததும். ஓர் 
ஐவ மியர் ஆத்திரத்தோடு துள்ளி எழுந்தார். 

“கட்டியில் உறுப்பினர்களைச் சேர்க்கும்போது அடிப் 
படைக் கொள்கைகளில் நம்பிக்கை 'இல்லாதவர்.கன் கூடச் 
சேர்க்கப்படுறொர்கள், சினிமா! டிக்கெட் விற்கப்படுவது. 

. போல் கட்சி: உறுப்பினர் க்கெட்டுகளும் விற்கப்படுஇன். 
னவா? என்பது தெரியவேண்டும்'*-- எனக் .. கேட்டார். 
அந்த ஊழியர். “*உறுப்பினர். விண்ணப்பத்தில் குறிப் 
-பிடப்பட்டிருக்கும் கொள்கை ரீதியான தகுதிகள் இல்லா 
தவர்களைக்கூட உறுப்பினர்களாகச் சேர்த்து வருவதைப் 
பார்க்கிறோம். இப்படி நிகழ்ச்சிகள் சமீபகாலத்தில் கட்சி 

யில். அதிகமாகி இருக்கின்றன என்று தோன்றுகிறது” 
என்றார். மற்றொரு உறுப்பினர். KAS தலைவர் 
மறுமொழி கூறு முடியாமல். விழித்தார்... ப
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“தயவு செய்து ஒரே. சமயத்தில் பலபேர் கேள்வி கேட் 
டால் மறுமொழி சொல்ல முடியாதநிலை ஏற்பட்டுவிடும். 
கூட்டத்தில்.கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும்வேண்டும். ஒவ்வொரு 
வராகக் கேட்பதே நல்லது”?--என்று' ஒழுங்குப் பிரச் 
னையை எடுத்துக் கூறினார் தலைவர். யாரும் அதை 
இலட்சியம் செய்யவில்லை. . “கட்சி படிப்படியாக வசதி 
யுள்ளவர்களுக்கு விற்கப்பட்டுவிட் டதென்பதை இப்போ 
தாவது ஒப்புக்கொள்கிறிர்களா?”', ௨ என்று கேட்ட aT OG 
aor A wit. | 

£'கட்சியின் மதுவிலக்குக் . கொள்கையில் அறவே. 
நம்பிக்கை. இல்லாதவர்கள் எப்படிக் கட்சியிலே இவிர 

- உறுப்பினர்களாகச் சேர்க்கப்பட்டார்கள் என்பதற்குச் சரி 
யான காரணம் கூறப்படவேண்டும்''--என்று. கொதிப் 
போடு எழுந்து நின்று கேள்வி கேட்டார் ஒரு முதியவர் . 

- இந்த நிலைமையைக் தலைவரால் ஓழுங்கு செய்ய முடியா 
மல் போகவே தாம் எழுந்து நின்று பேசினால் எல்லாரும் 

்- அடங்கிவிடுவார்கள் என்று தமக்குத் தாமே ஒரு சக்தி 
. இருப்பதாகக் கற்பித்துக்கொண்ட கமலக்கண்ணன். பேசு 
வதற்கு எழுந்திருந்தார். அத்தனை.எதிர்ப்பும், அத்தனை. 

கேள்விகளும். தனக்காகத்தான் கேட்கப்பட்டனஎன்பதைக் 
- கூட. அவரால் புரிந்துகொள்ள மூடியவில்லை.. அவற். 

எழுந்து நின்றதும் கூட்டத்தில் அனைவர் முகங்களிலும் 
. வெறுப்புத் தாண்டவமாடியது. முதல் வாக்கியத்தை அவர் 
தொடங்கியபோதே, எங்கோ ஒரு.மூலையிலிருந்து யாரோ 
“பேச வேண்டாம், போதும்” என்பதுபோல் கைதட்டுவது 
கேட்டது. அடுத்தவாக்கியத்தை அவர் மே தொடங்குவதற்குள் 
“தயவு செய்து. மன்னிக்க வேண்டும்! தாங்கள். கட்சியில். 
எவ்வளவு காலமாக உறுப்பினர் என்பதை நாங்கள் அறிய 
மாட்டோம், இவிர உறுப்பினரா?சாதாரண உறுப்பினரா 
என்பது கூடத் தெரியாது. எங்களுக்கு, எந்த. மூறையில் 
இன்று இந்தக். கூட்டத்தில் நீங்கள் பேச முன் வந்தீர்கள் 
என்பதும் தெரியவில்லை?” '--என் று. எழுந்து (ஆப்பாடு, 
போட்டான் ஓர் இளம் அவழியன், |
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கமலக்கண்ணன் இதை எதிர்பார்க்கவில்லை. கனவில் 

கூட திடீரென்று இப்படி ஒரு கேள்வியையோ, எதிர்ப் 
பையோ அவர் எதிர்பார்க்கவில்லை.. ஆகவே திகைத்துப் 
போனார். ஒரு வசதியுள்ள பெரிய குடும்பத்து மனிதனைப்: 
பார்த்து ஏழைகள் இப்படி ஆவேசத்தோடு கேள்விகள்: 
கேட்க. முடியும் என்பதையே. அவரால் கற்பனை செய்ய 
இயலவில்லை.அத்தனை ஊழியர்களும் தனக்கும்,தன் பண 
வளத்திற்கும், செல்வாக்கிற்கும், பயத்திருப்பார்கள் என்று 
நினைத்திருந்த அவரால் சிறிதுகூட. தாட்சண்யமே. இல் 
லாமல் கூட்டத்தினர் இப்படிக் கேள்விக் , கணைகளைத் 
'தொடுத்ததைத் தாங்கவே முடியவில்லை, 

'பழக்கத்தின் காரணமாகவும், உடம்பில் களறிப்' 
போயிருந்த திமிரின் காரணமாகவும். இரைந்த. குரலில், ' 
்* நான்சென்ஸ்! '-- என்று கத்திவிட்டு. அவற் 2 உடனே நூற். 

காலியில் திரும்பவும் அமர்ந்துவிட்டார்.. அவ் பவளவுதான் 
கூட்டத்தில் ஒரே கூச்சல், குழப்பம். 

“யாரைப் பார்த்து 'நான்சென்ஸ்'-எ என்று கூறினீர்கள்! 
முதலில் அந்த வார் த்தையை வாபஸ் வாங்குங்கள்”! -என்.று 
எல்லாரும் ே சேர்ந்து, கூப்பாடு போடத் தொடங்கிவிட்ட ஈர் 
க்ள்.அதுவரை பேசாமல் ௨ ட்கார்ந்திருந்த சட்சித்தலைவர் , 
எழுந்திருந்து, *அன்பர்களே/நமது கட்சி ஓழுக்கத்துற்கும், 
ஒற்றுமைக்கும் பெயர்பெற்றதாகும்., நாம் இப்படிக் காட்டு. 

| மிராண்டிகள்போல் பழகுவது நல்லதா என்பதைச் சந்தத் 
 துப்பாருங்கள்” என்றபோதும் கூப்பாடு அடங்கவில்லை. 

“யார் காட்டுமிராண்டி ' போல். பேசினார்கள் என் . 
பதைத் தலைவரே இந்தித்துப். பார்க்கவேண்டும். "என்று 
சிலர் நடுக்கூட்டத்திலேயே எழுந்து தின்று மேடையை 
"நோக்கக் கத்தினார்கள். | . ப 

“சமலக்கண்ணன் அவர்களைக் கேவலம் 5 வாய். ப் தவறிக் 
. கூறிய இந்த ao வார்த்தைக்காக நாம் வாபஸ் வாங்கச் 
சொல்லக்கூடாது. கட்சிக்காகவே அவர் பெரும் முதல் 
"போட்டுத் தினசரி ஏடு. நடத்தி வருகிறார். அவரால் கட்டு.
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பலவழிகளில் பயனடைகிறது. எனவே கூட்டத்தில் யாரும் 
அவர் மனம் புண்பட நடந்துகொள்ள வேண்டாமென்று 
மன்றாடிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்”'--என்று தலைவர் .. 
முழங்கியபோது-- mo . 

“அதுதான் கட்சியையே நீங்கள் அவருக்கு விலைபேசி 
விற்றுவிட்டீர்களே''--என்று கூப்பாடு. போட்டார்கள் ' 
கூட்டத்தில் சிலர். தலைவர் நிலை தர்மசங்கடமாூ விட் 
டது. புகழ், பதவி, செல்வாக்கிற்காகச் சேர்ந்த கட்டியில் 
முதல் முதலாக ஓர் அவமர்னம் நிறைந்த கடும் எதிர்ப்பை 
இப்போதுதான், சந்தித்தார் கமலக்கண்ணன், கூட்டத் 
தினரோ, “நான்சென்ஸ்'. என்ற வார்த்தையை வாபஸ் 
வாங்காமலோ, மன்னிப்புக் கேட்காமலோ, அவரை 
அங்கிருந்து வெளியேற விடவே தயாராயில்லை. 

9 

குடியரசாட்சி, சமஉரிமை, எல்லாருமே ஓர் குலம், 
எல்லாரும் ஓர் விலை,எல்லாரும் ஓர் நிறை--என்றெல்லாம் , 
பழக்கமாகிவிட் டவாசகங்களை நம்பிக்லையில்ஆழம்வரை 
போக விடாமல்--எ இரே : கேட்குற பாமரர்களுக்காகச் 
சொல்கிறவர்கள்-கேட்கிறவர்களிடம்அ.து உண்டாக்குகிற 
விளைவுகளுக்கேற்பப் பின்பு நடக்கவும் தெரிய வேண்டும். 
ஆனால் அடுத்தவனுடைய மனச்சாட்சியைக்களரசீசெய்து ் 
விட்டு அது சளர்ந்தெழுந்து தனச்கெதிரே: வருறவேளை 
யில், “என்னை எதிர்த்து இப்படிக் கேட்க, இவனுக்கு எவ் — 
வாறுஇவ்வளவு துணிவு வந்தது" என்று வெகுளிப்படுவது 
தான் சராசரி இந்தியப் பெரிய மனிதனின் ஜனநாயகமா... 
இன்று ' இருக்கிறது. பாமரர்கள் செய்லளவில். ஜனநாய 

-கத்தைப் புரிந்துகொள்கிற வேளையில் புரியவைத்தவர்கள் ' 
வெட்கப்படுகிற நிலையோ,பயப்படுகிறநிலையோ HGH BH 
இன நாயகம் ஆகாது, உரிமை, அபிப்பிராய சுதந்திரம் 
போன்ற வார்த்தைகளுக்கு எல்லாம் எவ்வளவு பொருள்.
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உண்டு என்பதைப் புரிந்தகொள்ளாமல் கமலக்கண்ணனே 
பலமுறை யாரோ சொல்லிக்கொடுத்துப் பேசியது போல 
மேடையிலே அவற்றைப்பற்றி முழங்கியிருக்கிறார். இன்று 
அந்த உரிமையை அவராலேயேபொறுத்துக்கொள்ளமுடிய 

வில்லை. வாபஸ்வாங்கு/வாபஸ்வாங்கு! “நான்சென்ஸ்”-- 
என்ற வார்த்தையை வாபஸ் வாங்கு'' எனச் சுதந்திரமான 

மனிதர்களின் கோபம். நிறைந்த குரல்கள் கூடம் நிறைய 
அதிர்ந்தபோதுதான் அவர் பயந்தார். “தேர்தலுக்கு * 
இன்னும் சிலமாதங்களே இருக்கின்றன! இந்தச் சமயத்தில். 
இவர்களை எல்லாம் . பகைத்துக் கொண்டீர்களானால் 
கட்சித் தெொர்டர்பையே இழக்க ழேரிட்டுவிடும். கவனமாக. 
ஏதாவது சொல்லித் தப்பித்துக்கொள்ளப் பாருங்கள், 

கோபமாகப் பேசாகீர்கள்'' . என்று கட்சித். தலைவர் 
- கமலக்கண்ணனின் காதருகே. முணுமுணுத்தார். கமலக் 

கண்ணனுக்கும் தன் நிலைமை புரிந்துதான் இருந்தது. 
புதிதாகச் சேர்ந்த அந்தக் கட்சிக்காக எவ்வளவோ செல 
வழித்தது எல்லாம் தேர். தலை மனத்தில். வைத்துத்தான். 

- பணத்தைச் செலவழித்து அடைய முயன்ற செல்வாக்கை: ' 
ஒரு வார்த்தையைச் செலவழிக்கத் தீயங்குவதன் . மூலம் 
இழந்துவிடக் கூடாதென்ற. முன்: ஜாக்ரெதையுடன், 
“நண்பர்களே! என்னை மன்னியுங்கள், தவறா௯- எதையும் 
நினைத்து நான். கூறவில்லை. பழக்கத்தின். HIT GOT LOT 
“நான்சென்ஸ்' என்று வந்துவிட்டது. யாருடைய. பெருமை | 
யையும், நான். வாய்தவறிக் கூறிய வார்த்தை. குறைத்து . 
விடாது. என்று. பணிவுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்””. 
என்று சமயோசிதமான தந்திரத்துடன் கூறி முடித்தார்... 
கமலக்கண்ணன். ஊழியர்கள்கூட்டம்' அமைதியடைந்தது, - 
அதுதான் சரியான வேளையென்று--வேறு எதுவும் அவர்... 
களுக்கு ஞாபகம் வருவதற்குமுன் நன் றி.கூறிக்: கூட்டத்தை. 
ம்டித்துவிட் டார் கட்சித் தலைவர், கூட்டத்தில். நிகழ்ந்த - 
குழப்பம் பத்திரிகைகளில் தவறிக்கூட வந்துவிடாமல் 
தலைவரும் கமலக்கண்ணனும்கவனித்துக்கொண்டார்கள். 

தெ. ரீ
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அதற்குப்பின் இரண்டுமாதகாலம் ஊழியர் கூட்டம் என்ற 

பேச்சே கிடையாது. மூன்றாவது மாதம் பொதுத்தேர்தல் 

வந்துவிட்டது. கட்சி கமலக்கண்ணஸணை அபேட்சகராக 

நிறுத்தும் என்று நம்பத் தகுந்த வட்டாரங்களிலிருந்து - 

செய்தியும் பரவத் தொடங்கிவிட்டது அந்த வேளையில். . 

தான் மறுபடியும் எதிர்ப்பு உருவாயிற்று... 

தேசியப் போராட்டக் காலத்தில் வெள்ளைக்கார 

னுக்கு ஆதரவாக இருந்த குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவரும், 

கட்சியின் தீவிர உறுப்பினருக்கான தீவிரத் தகுதிகளான . 

சுதேசித் துணி உடுத்துதல், மதுவிலக்குக் கொள்கையை | 
மேற்கொள்ளு, தல், போன்றவற்றைச் கடைப்பிடிக்காதவரு: 
மான கமலக்கண்ணன் கட்ச. அபேட்சகராக நிறுத்தப். 

பட்டால்--உடனே கட்சியிலிருந்து. விலகுவோம்'--என்று ' 
கையொப்பமிட்ட பல கடிதங்கள் தலைவரிடம் குவிந்தன. 

ஒருவன் தான் படுகிற சிரமங்களினால் தியாகியாக 
லாம். ஆனால் தன்னைத் தஇயாகியாகத். தயாரித்துக் 

கொள்ள. மூடியாது'--என்பது மீண்டும் கமலச்கண்ண . 

னுக்கு. நிரூபிக்கப்பட்டது. ஆனாலும் பெரிய மனிதரும் 
'பெரும் .. பணக்காரருமான  .கமலக்கண்ணனைக் . கட்சி. 
பகைத்துக்கொள்ள விரும்பவில்லை. எல்லாத். தொகுதி 
களுக்கும் கட்சியின். அபேட்சகர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு 
விட்டார்கள். பெயர்களும் பத்திரிசைகளில்வந்துவிட் டன... 
கமலக்கண்ணன். நிற்கவேண்டிய தொகுதிமட்டும் இன்னும் ் 

அறிவிக்கப்படவில்லை.. கமலக்கண்ணனையே நிறுத்திவிடு 

-இற துணிவு கட்டுக்கு இல்லை. ஆனால், *சுயேச்சையாகக் 
ச.மலக்கண்ணன் : நின்றால் அவரை எதிர்த்துக் கட்சியின் 
சார்பில் யாரையும்நிறுத்துவதில்லை' 'என்றுமுடிவாயிற்று, .. 

- இந்த ஏற்பாட்டைக் கமலக்கண்ணனும் ஏற்கவேண்டிய. : 
தாயிற்று. இதற்கே. கட்சியில் பலத்த எதிர்ப்பு: இருந்தும் 
பெரிய பெரிய தலைவர்கள் - கமலக்கண்ணனுக்காக மூன். 
நின்று இதைச் செய்தார்கள் | 

. சுயேச்சையாக நின்றால் எதைச் சின்னமாகக் கொள் 

வது என்றுமூடி வுசெய்வதற்காக அபேட்சைமனுக் கொடுப்
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பதற்குழுன் தம் வீட்டில் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு 
நெருங்கிய நண்பர்களைக் கலந்தாலோசித்தார் .. .கமலக் 
கண்ணன். எல்லாரும் . விருந்து சாப்பிட்டபின்னர் | 

- மொட்டைமாடியில் ஆலோசனை ஆரம்பமாயிற்று, : 
ட... ₹*நம்ம தொகுதியில் பெண் வாக்காளர்கள்தான் 
அதிகம். ஆகவே பெண்களுக்கு அதிகம் பரிச்சயமுன்ள 
சின்னம் ஒன்று வேண்டும்...” என்றார் கமலக்கண்ணன். 

“மலர் தான் பெண்களுக்கு அதிகமாக அறிமுக 
மானது. எனவே. :பூ' சின்னம் வைக்கலாம்” என்றார் 
புலவர் வெண்ணெய்க் கண்ணனார். 

“முடியவே படியாது! அந்தச். சின்னத்தை இதே- 
தொகுதியில் நிற்கும் “திவறாசன்" என்ற மற்றொரு 
சுயேச்சை அபேட்சகர் வைத்துக்கொண்டு விட்டார்”? :..... 

. என்று உடனே அந்த யோசனை மறுக்கப்பட்டது, 
_ 1*குடம்--அல்லது.பானை.. 

... **அதுவும் சாத்தியமில்லை, “இதே கொகுதியில் பார்லி. ் 
_மெண்டிற்கு நிற்கிற சுயேச்சை சுப்பையாவின் சின்னம் 
AZ” ப | 

குடமும் ' கைவிட ப்பட்டது. 
 வளையல்- -ஹேர் பின்... | 
“கண்ணுக்குப் போல்டாகத் தெரியாத சின்னங்களால் 

'பயனில்லை. பிரச்சாரமும் பயனளிக்காது. 72. Wag . --சண்ணுக்குப் போல்டாகத்தெரியாதவை 6 என்ற கற். 

ணத்தால் வளையலும் ஹேர் பின்னும் கைவிடப்பட் டன. 
் அரிவாள் மணை. அடுப்பு விறகு... காபி டவரா.. 

் டம்ளர். . வட்டப் 
| அமங்கலம்/ அமங்கலம்/ இவை. யாவுமே மங்கலக் 
குறிகளல்ல ல''--என்று மறுத்தார் புலவர் . 

்.. அவைகளும் கைவிடப்பட் டன. .. 
சில.நிமிடங்கள் அமைதி நிலவிற்று, | | | 
“எல்லாரும் ஒப்புக்கொள்வதாயிருந்தால் ந நான். ஒன்று... 

_சொல்கிறேன்.. யாரும்மறுக்கக்கூடாது... “என்று. பிரகாஷ் 
பப்ளிஸிடஸ். பிரகாசம் தொடங்கினார். கமலக்கண்ணன்
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உள்பட எல்லோரும் ஆவலோடு அவர் மூகத்தையே 

பார்க்கலானார்கள். . 
“ஏன்னா பப்ளிஸிடி. லயன்லே ரொம்ப நாளா "இருக் 

கேன். மாஸ் ளை.காலஜி புரிஞ்சவன் தல்லா 'யோ?ிச்சு . 
இதைச் கொல்கிறேன்...” 

“அட சொல்லும் ஐயா! முன்னுரை வேண்டாம்”. — 
என்றார் கமலக்கண்ணன். 

பிரகாசம் கூறலானார்: : 

தண்ணீர் பிடிக்கச் சிரமப்படாத பெண்ணே கிடை. 
யாது. பெண் வாக்காளர்கள் அதிகமாகஇருக்கிறதுனாலே ' 
கிணறு அல்லது குழாய்ச்சின்னம் வச்சிக்கலாம். குழாய் 
கூட போல்டா இராது,  இராட்டினம்  கயிறோடு கூடிய 
ணெறுதான்  போல்டான பெரிய சின்னம். நீர் ஊறுகிற © 

- அம்சமாகையினால் மங்கலமாகவும்' இருக்கும். தொழில் 
வளரும்கிறதுக்கும். மர் மேலும் மேலும் துறை கணறு 
ஒரு சுபளூசகம்... 

' எனக்குக். Bars ty பிடிச்சிருக்கு. அதையே” வச்சிக்க ப 
டலாம்''--என்று தீர்க்கமான: குரலில்- கமலக்கண்ணனிட. 

_ மிருந்து பதில் வந்தது. பிரகாசம் முகம்மலர்ந்தார். கமலக் 
கண்ணனுக்கே பிடித்தபின் மற்றவர்கள் ஏன். வாய் இறக் 
கிறார்கள்? எல்லோரும் ஏகமனமாகக் கிணற்றுச் சின்னத் 
தைப் பாராட்டினார்கள். பிரகாசத்தையும் பாராட்டி : 
னார்கள். ப 

“ணெறுவிருத்திக்குுடையாஎல்னா.. ,பேஷானசின்ன. 
..மாச்சே அது" சோதிடர் சர்மாவும். ஒத்துப்பாடினார்... 
ட மறுநாள்காலை: அதிகாரபூர்வமாகஅபேட்சைமனுதாக்கல். 

- செய்து கிணற்றுச்சின்னமும்வேண் டப்பட்டது. சின்னமும் 
கிடைத்தது. கிணற்றுச். 'சின்னத்திற்கு' யாருமே போட்டி. 
மில்லை. அதில இந்தியாவிலேயும்- கமலக்கண்ணன்: என்ற. 
இரேஒருசுயேச்சை அபேட்சகர்தான் கணறுசின்னத்தையே ் 
கேட்டிருந்தார். அதனால் அதை இவருக்கு' வழங்குவதில் 

= எந்தச்சிரமமும்இருக்கவில்லை.. கணறுச்சின்னம் முடிவாகி 
oe அபேட்சைமனு தாக்கல் செய்து" பத்திரிகைகளிலும் செய்தி
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கள் வெளிவந்த பின் தேர்தல் அலுவிலகம் இறப்பதற்கு 
ஏற்பாடாயிற்று.தேர்தல் பிரச்சாரத்திற்கான பிரசுரங்கள் , 
வாசகங்கள், சுவரொட்டிகள் அச்சிடும் பொறுப்பு புலவர் 

வெண்ணெய்க்கண்ணனாரிடம் விடப்பட்டது. 

நீர்வளத்திற்கு அடையாளம் இணறு! 
நிலவளத்திற்கு அடையாளம் கிணறு! 
ரல்வாழ்வின் சன்னம் நற்கேணியே! 

ஊற்றுப் பெருக்கால் உலகு ஊட்டுவது கிணறே! 

என்றெல்லாம் வாசகங்களை அடுக்கவரைந்து தள்ளினார் 
- புலவர். . பெண் வாக்காளர்களுக்கு ஒரு கவர்ச்சி வேண்டு 

மென்று கருதித் தேர்தல் அலுவலகத் இறப்புவிழாக் கூட் 
- டத்திற்கு நடிகை .மாயாதேவி அழைக்கப்பட்டிருந்தாள். 
அவளும் கமலக்கண்ணனை ஆதரித்து: மேடையில் வரண்டு 

வார்த்தைகள் பேசினான். ் 

பிரகாஷ். பப்ளிஸிட்டி அதிபர் பிரகாசத்தின். யோச 

னைப்படி நடிகை மாயாதேவியின் படத்துடன்--*உங்கள் 
. ஓட்டு கமலக்கண் GOT ECE என்ற மாபெரும்சுவரொட்டி 
சின்னத்துடன் அச்சிட்டு ஒட்டப்பட்டது. “ மாயாதேவி. 
மயக்கும் புன்னகையுடன். வளைக்கரங்களால்' கிணற்றுச். 
--சின்னத்திற்கே ஒட்டு போடுவது போல் . எடுக்கப்பட்ட 
புகைப்படக் காட்சியோடு. சுவரொட்டிகள் எல்லா இடங் 
களிலும் . மின்னின: இனசரி காபி--சிற்றுண்டிச் செல்வு-- 
பகல்-இரவு உணவுச்... செலவு--வாகனங்களுக்கான பெட். 

. ரோல்.செலவு டுரண்டாயிரம் ரூபாய் வரை ஆயிற்று. 

| தொகுதியில் மொத்தம் ஐந்தாறு பெரிய தேர்தல் அலுவல 
. தங்கள். பத்துப் பன்னிரண்டு சிறிய தேர்தல் அலுவலகங். 

கள். எல்லாவற்றிலும். ஒரு பப்ளிக் ரிலேஷன்ஸ் ஆபீசர். 
வேறு, தற்காலிகமாக அவர்களுக்கு மாதச் சம்பளம் வேறு. 
'பேசப்பட்டிருந்தது. தனக்குத் தெரித்த சோம்பேறிகளை 

- பிரகாசமும், தனக்குத். தெரிந்த சோற்று மாடன்களைக், 

கலைச்செழியனுமாகக் கமலக்கண்ணனின்தேர் தல்அ ஓுவல 
தங்களில் பி. ஆர். ஒக்களாக அமர்த்தி வைத்திருந்தனர்...
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தேர்தல் ஊர்வங்கள் நடத்தி நடைமுறையில் கமலக் 
சண்ணனின் சின்னத்திற்கே ஒட்டைப் போட வேண்டு 

மென்று கோஷங்கள் இடும். போதுதான் ஒரு தொல்லை 

புரிந்தது. 
“உங்கள். ஓட்டை” என்று ஒருவர் கோஷ்த்தைத் 

தொடங்கினால், 
“இணெற்றில் போடுங்கள்''--என்று மற்றும் பலர் 

அதைத் தொடர்ந்து சொல்லி முடிப்பதைக்கேட்கும்போது 
அந்தச் சொற்றொடர்கள் கமலக்கண்ணனுக்காகப் பிரச் 
சாரம் செய்வதாகத் தோன்றியதைவிடத் . துஷ்பிரச்சா 
ரம் செய்வதுபோல் ஒலிக்கத் தொடங்கின. உடனே பலத்த 
சந்தேகத்தோடு கோஷங்கள் நிறுத்தட்பட்டன. அன்றிரவே 

. இந்தப்பிரச்சினை வாசகங்களின் தேர்தல் மொழி அதிகாரி 
யும் பிரச்சாரப்பொறுப்பாளருமாகிய புலவர். வெண் : 
ணெய்க்கண்ணனாரிடம் கொண்டு போகப்பட்டது. 

“உங்கள் -ஒட்டைக். கஇணற்றில் போடுங்கள்... 

என்பது சரியா அல்லது வேறு விதமாகத்தான். சொல்ல 
-வேண்டுமா?'” | 

.. “*அடபாவிகளா!  கெடுத்தீர்களே குடியை அறியா ் 
தவன், தெரியாதவன் இணற்றிலேயே கொண்டுயோய் 
ஓட்டைப் போட்டுவிடப் போகிறான்! இனிமேல், 'உங்கள் . 
ஓட்டைக். கணற்றுச் சன்ன த்திலே௦ய போடுங்கள்'-- 
என்று பிரச்சாரம்செய்யவேண்டுமே. ஒழிய: வேறுவிதமாகப் 

பிரச்சாரம் செய்யக்கூடாது'”--என்று.. முடிவு. கூறப். 
பட்டது. தேர்தல் போர்க்களத்தில் மாற்று. அபேட் ௪கர் 
களாகிய எதிரிகளின் முகாம்களிலிருந்து ஒவ் வொருதாளும் 
ஒவ்வொரு விதமான. செய்திகள் சுமலக்கண்ணனுக்குக் : 
அடை த்தன. அவற்றிற்கெல்லாம். தகுந்தபடி கமலக்கண்ண 
னும் பதிலுக்கு ஏதாவது செய்யவேண்டியிருந்தது.' | 

“'பூச்சின்னக்காரர். தன்னுடைய : வாக்காளர்களைச் ' 
_சீந்இக்கப் போகும்போது பூவும், தேங்காய்ச் சின்னக்காரர் 

- வாக்காளர்களைச் 'சதீதிக்கப். [போகும்போது தேங்காயும் 
ப் கொடுக்கிறார்கள். மக்களும் இப்படிப் புதுமையானமுறை
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யில் பொருள்களுடனேயே தங்களை நாடிவருிறவர்களை ப 
வியக்கிறார்கள்” '--என்று கூறப்பட்டவுடன், ். 

“கணறு சின்னத்தை அப்படியெல்லாம் வாரி வழங்க. 

முடியாது. ஓவ்வொரு வாக்காளருக்கும் ஒரு. இணறே — 
வெட்டிக் கொடுக்கலாமென்றாலும் அது தேர்தலுக்குள் 

- நடக்கக்கூடிய காரியமில்லை. எனவே எனாமலில் .சட்டை: 
யில் குத்திக்கொள்ள ஏற்றபடி. கிணறு சன்ன *பாட்ஜ்' 
'ஒன்று செய்து யாவருக்கும் வழங்கலாம்''-எனப் பதிலுக்கு 
இவர்கள் ' தரப்பிலும்' யோசனை தெரிவிக்கப்பட்டது.. 
உடனே கமலக்கண்ணனிடம் செய்து. தெரிவிக்கப்பட்டு. 
அவருடைய சம்மதத்துடன் எனாமல் (பாட்ஜு'களுக்கு 
ஆர்டர் கொடுக்கப்பட்ட து.சினிமா கம்பெனி ஒன்றில்கூறி 
கிணறு மாதிரி லாரியின் மேல் ஒரு ஸெட்டிங்ஸ் பிளைவுட் 
டில் தயாரித்து களர் வலம் விடவும் ஏற்பாடுகள். செய்யப் 

பட்டன. கமலக்கண்ணனை எதிர்த்து அவர் சேர்ந்திருந்த 
அதே தேசியக் கட்சி ஊழியர்கள். சிலரும் மேடையேறி 
முழங்கத் தொடங்கிவிட்டார்கள். அவர்சளை எதிர்த்தும் 

சமாளிக்க வேண்டியிருந்தது. ப 
“தேச விடுதலைக்காக. ஒரு. துரும்பைக்கூட இவர். 

அசைத்ததில்லை! வெள்ளைக்காரன் இருந்தவரை இவர் : 
குடும்பம் தாசானு தாசனாக இருந்தது. அன்று சத்தியாக் 
இரதஇிகளைக் . கேலி செய்த இவர் குடும்பம் இன்று பதவிக் 

“காகப் பறக்கிறது. Hor née சின்னத்தில் நிற்கிற இவரை 
நம்பினால் பொதுமக்கள் -பாழுங் கிணற்றில். விழவேண்டி. 
யதுதான்''--என்று முழங்கினார்கள். சுமலக்கண்ணனின் -. 

் எதிரிகள்.பதிலுக்குக்கமலக்கண்ணனின் பிரசாரஇயந்திரம் 
சரியாக இயங்கி உடனே மறுமொழி கூறியது... 

ட “Ti Bw சமதர்ம சேவா, சங்கத்தின் கட் டிடங்களை 
உருவாக்கிய வள்ளல் கமலக்கண்ணனைக் . குறைகூறுகிற 

- வர்களின் நாக்கு அழுகிப் போகும். தம் வீட்டு முகப்பில். 
"பெரிதாக. மாட்டியிருக்கிற காந்தியடிகள் . படத்தைத் - 
“தொட்டுக். கண்களில் . ஒற்றிக்கொள்ளாமல் - சாப்பிடப் 
போகமாட்டார் நம் வள்ளல், ஆலயங்களுக்குச் செய்த 
அறப்பணிகளோ.. . அளவற்றவை.. கலைத்துறையிலோ |
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மாயாதேவி போன்ற மாண் புமிகு தாரகைகள் -மின்னவும் - 
புகமடையவும் நம் வள்ளலே உறுதுணை புரிந்தவர். நல்ல. 
வர்களின் நண்பர், இயவர்களின் எதிரி, தூயவர்களின் 
துணைவர், தூர்த்தர்களைத் தொலைப்பவர், கமலக். 

சண்ணன் அவர்களே. கருணை மயமாக ஊறும் அந்தக் 

சண ற்றிற்கே. உங்கள் ஓட்டைப் போட வேண்டுகிறேன்: 
என்பது போன்ற சொற்பொழிவுகளைச் . சமலக்சகண்ண . 
னின் ஆட்கள் முழக்கித்தன்ளினார்கள். “ இனக்குரல் “பக்கம் 
பக்கமாகக் கமலக்கண்ணனைப் பற்றிப் புகழ்ந்து எழுதி 
யது. துண்டுப் பிரசுரங்கள் விமானமூலம் தூவப்பட்டன. 
பாளர்கள்,தோரணங்கள், சுவரொட்டிகள்,எங்கும் கமலக் 

கண்ணனின் கிணற்றுச் சின்னமே: தென்படலாயிற்று. இ 
பத்தைந்து கார்களும், ஐந்து “வான்*களும் தொகுதி மூ was ப 

வதும் சுற்றின. பணம் தண்ணீராக ஓடியது. 

“ரொம்பச் செல்வழிக்கிறேன்னு பேசிக்கறாங்க்... 

இத்தினி .செலவமிச்சி ஜெயிச்சுத்தான் என்ன பண்ணப். 
- போறே?''- என்று ஒரு வழிக்கும் வராத கமலக்கண்ண .. 

னின் தாய்கூட ஒருதாள் அவரை மெல்லக் கண்டி ¢ த்தாள். 

பேசாம இரம்மா! உனக்கொண்ணும் இதெல்லாம் 
புரியாது. ஜெயிச்சா எத்தினியோ காரியம் ஆகு£'!- என்று 
நாய்க்குப் பதில் சொன்னார் கமலக்கண்ணன். கமலக் 
ச௪ண்ணன் நின்ற தொகுதியில் மித மூக்கியகட்சியும்,, அப்... 
போதைய அளும் கட்சியுமான ே Sauda. Dudes போட்டி 
இல்லைஎன் றாலும் மற்றக் கட்சிகளின் போட்டியும், உதிரி. 
களான. சுயேச்சைகளின் போட் டியும், அதிகமாக. இருந் - 
தது. ஒட்டுக்கள் அதாவசியமாகப் பீ பிரிந்து கமலக்கண்ணன் ... 

"தோற்றுப் போய்லிடுவாரேர . என்ற பயமும் எழுந்தது... 
... ஏற்கெனவே அபேட்சை மனுத்தாக்கல் செய்வதற்கு--முன் : 
uTEGa—Aaensy - நிற்கவிடாமலே தடுத்திருந்தார் அவர்... 
“கொடுக்க. வேண்டிபதை கொட௫த்துத். தடுக்க வேண்டிய 

ட தைத் தடுத்இருந்தார். என்றாலும் கூடப் பயம் -பயமாகத் : 

தான். இருந்தது. ப ப
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அனால் கமலக்கண்ணனை வெற்றிபெறச் செய்ய - 
“வேண்டும் என்று மாயாதேவி போன்ற தட்சத்திரங்கள்; 
வெண்ணெய்கண்ணனார். போன்ற புலவர்கள், சர்மா 
போன்றசோதிடர்கள் ,பிரகாசம், கலைச்செ ழியன் போன்ற 

- சாதுரியக்காரர்கள், எல்லோரும்' அயராமல் பாடுபட்டுக் . 
கொண்டிருந்தார்கள். எந்தக் கூட்டத்தில வும் அபேட்ச௪” 
கராய கமலக்கண்ணன் அதிகம். பேசவில்லை. மற்றவர் 
கள் அவரை மேடையில் அமர்த்தி வைத்துக்கொண்டு பேசி 
னார்கள். இறுதியில் நாடகத்தின் கடைசிக் காட்சிபோல்: 
அவரும் எழுந்து மைக்” முன்வந்து பொது மக்களே! உங் 
கள் அனைவருக்கும் என் பணிவான வணக்கங்கள். எனக்கு - 
வாழ்க்கையில் . சகலவிதமான வசதிகள் இருந்தும் பொது 
மக்களுக்குத் தொண்டு செய்ய வேண்டும் என்கிற ஒரே. 
ஆசைக்காகத்தான் இப்படித் தேர்தலில் நிற்கிறேன் . வேறு 
சலரைப்போல் ஓரு பதவியை அடைந்து அந்தச் செல்வாக். 
கின் மூலம்தான் பணமும், புகழும் சேர்க்கவேண்டும் என்ற . 
நிர்ப்பந்தம் எனக்குக்கிடையாது. வசதிகளை உடைய நான். 
ஏன் சிரமப்பட முன் வருகிறேன் என்பதை: நீங்கள் நன்கு : 
சிந் திக்கவேண்டும்''--என்றுவிளக்கி யாவரும்தமக்சேவாக் 

ட களிக்கவேண்டுமெனச்! சோருவதோடு கூட்டங்கள் முடியும். 

தேர்தல் நாள் நெருங்க நெருங்கக். கமலக்கண்ண்னின் 
தொகுதியிலுள்ள. ஸ்லம், சேரி, குடிசைவாழ்பெருமக்களின்' 

0. காட்டைகளைப் , பற; றிய. பிரச்சினை. தலை 3யெடுத்தது. 
“தூறு குடிசைங்க நான். இன்னா சொல்றேனோ அப்பி. 
டியே ஒட்டுப் போடும். சார்!. நம்பகிட்ட பொறுப்பா. 

. வுட்டுடுசார்! அத்தினி ஓட்டும் தானா உனக். விழுந்து - 
டும்''--என்று ஓர் தலை Garg ஆன். கழுத்தில் கைக்குட் 

- டையைச் சுற்றுவதும் கழற்றுவதுமாகச் சேட்டை செய்து. 
- சொண்டே பேரம் பேசினான். அதுவரை அப்படிப் பத்து. 

. ஆட்களைச் சந்தித்திருந்தார் கமலக்கண்ணன்... ஒவ்வொரு. 
_ வரும்: குறைந்தபட்சம் ஆயிரம் அல்லது. இரண்டாயிரம் 
முன் பணமாசுக் கேட்பதற்குத். தவறவில்லை. **அத்தினி. 
ஸ்லம் ஒட்டும் லாட்டா விழறாப்ல பண்றேன் சார்! மூவா.
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யிரம் குடுப்பியா? '-- என்றான் ஒருவன் . இஇல் வேடிக்கை 
என்னவென்றால் ஒரே சேரில்கு ஆறு பேர் தங்களையே 
கனிப் பெரும் தலைவர்களாகப் - பிரகடனப்படுத்திக் 
சொண்டனர், சேரி, குடிசைப் பகுதிக க்குள் உமலக்கண் 
ணனே நேரில் நடந்துபோய் குடிசை குடிசையாக ஒட்டுக் 
கேட்க வேண்டுமென்று பிரகாசம் யோசனை கூறினார். 

“ஒரே. சேறும் சகதியுமா ரொம்ப டர்ட்டி ப்ளேஸா 
இருக்கும் தாக்பளை போவானேன்னு பார்க்கிறேன். 
ரூபாயை எறிஞ்சாலே BEGET Be TO என்றார் 
கமலக்கண்ணன். | ட 

“ரூபாயும் Gai gaping rar! ஆனா நேரே யும் போனால் 
தான் நல்லது, நேரே போகலேங்கறது ஒரு குறையா 
ஆயிறப்பிடாது பாருங்க?'” ௬ இ 

“சரி! போனாப் போகுது, : - காரிலே மடியாது. 
டந்தேதான் போய் அ௮கணும்..” 

் .ந்தேதான் மெயின் ee. விட்டுட்டு இறங்கி நடந் 

துட வேண்டியதுதான். . நாங்கள்ளாம். கூட வருவோம் ; 
ஓரு பந்தாவா- அஞ்சாறு பேர் சேர்ந்து. போனம்னாலே 
களை கட்டிப்பிடும். ** 

“அதான் செய்துடலாம்னேனே. ்் 
| “நம்ம எனாமல் தணறு பாட்ஜ் கொஞ்சம் சையோட ் 
எடுத்துக்கணும்... குடிசைக்குக் குடிசை அதையும் இரு. 
ஞாபகமாகச் கொடுத்துட்டு வந்துடலாம்.” ப 

''ஓகே! வர ஞாபிற்றுக்கிமமை காலைலே புற। ப்பட்” 
டுடலாம். எல்லா ஏற்பாடும் பண்ணிப்பிகறு...””.. க 

பிரகாசம் கமலக்கண்ணனின் ஸ்லம் விஜயம் ழ்திழ்கான. 
. எல்லா ஏற்பாடுகளையும் செய்து. முடித்தார். ஞாயிறு 
காலையும் விடிந்தது. தேர்தல். பரிவாரங்கள் புடைசூழ. 
மின்னல் வழிவது போல ஸில்க் ஜிப்பாவும், பட்டு வேஷ்டி ட் 
யும், அழுக்குப் படாத புதுப். பாதரட்சைகளும், கை 

... நிறைய டாலடி, க்கும் மோதிரங்களுமாகக். கமலக்கண்ணன் 
- சேரியில் புகுந்தார். 

என்ன ஆச்சரியம்! முதல் குடிசையிலே அவருக்கு 
ரோஜாப்பூ மாலை: போட்டு ஆரத்தி. எடுத்து வரவேற்றார் 

இந்த சேரி. . அக்களுஸ்கு நாம். எதுவுமே செய்யலில்...
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லையே2?இ, வர்களுக்கு நம் மேல் இவ்வளவு பிரியமார?"6 என்று டப 
கமலக்கண்ணனுக்கேவியப்பாகிவிட் டது சில. குடிசைகளி ல்... 
பெண்களே ஆரத்தி, எடுத்ததுட்ன் அவருக்கு - மட்டரகக் 
குங்குமத்தில் திலகமும் வைத்தார்கள். கமலக்கண்ணனுக்கு 

உற்சாகம் தாங்கவில்லை. அப்போதே தேர் தலில் வென்று 
விட்டது பே ரன்றபெருமிதம் வந்துவிட்டது. இத்தனை பய”. 
பக்தியுள்ள சேரி மக்களின் ஒட்டு நிச்சயம் தனக்கே கிடைக் 
கும் என்று பெருமிதம்கொண்டார். ஆனால் அத்தம். UGH 
மக்கள் ஒவ்வொரு அபேட்சகரையும் இப்படியே வரவேற் 
இருக்கிறார்கள் என்பதை அவர் அறியமாட்டார்... நவீன... 
காலப் பொதுவாழ்விலே மிகவும் சரம சாத்தியமான. காரி. 
பம். அசல் புகழ் எது? அசல் பிரியம் எது? என்று.கண்டு 
பிடிப்பதுதான்; கமலக்கண்ணனோ அப்படி எல்லாம்கண்டு. 

பிடிக்க முடியாமல் ஆரத்தியையும் மாலையையும், இலகத் 
தையும் அசல் பிரியமாகவே எடுத்துக்கொண்டு விட்டார். 
ஆனால் அன்று. மாலையிலே ஆரத்தி,மாலை,இலகம்ஆகிய 

வற்றைப்பற்றிய சாதாரண. உண்மைகளை அவற் . புரிந்து. 
கொள்ளும்படியான சம்பவங்கள் நடந்தன. அன்று மாலை 
அவரைத் தேடிச் தேரியிலிருத்து ஆட்கள் வந்தார்கள்,வந்த 
ஓவ் வோர் ஆளும் பேரம்பேசினான். பேரம் ஒத்து வராமற் 
“போகவே. ஓர் ஆள் கோபமாகச் சொல்லியேவிட்ட ஈன்? 

ன இன்னா. ] சார்... நீ. ஏதோ. -பெரிசாக் குடுக்கப் 
“போப றன்னு..நான் தெண்டத்துக்கு மாலை, 'ஆரத்தின்னு. 
எங்க .பேட்டையிலே கைக்: காசைச் செலவழித்துத் தட -. 

புடல் பண்ணினேனே?' ப்பட 
கமலக்கண்ணனுக்கு இந்த வார்த்தைகள். குறிறென்று' 

உறைத்தன். பணத்தைச். கொண்டு வ்ந்து அந்த ஆளுக்கு 
மேன்னால் எறிந்தார். 

“நீயே. வச்சுக்க. சார்! நம்பளுக்கு வாணாம் இந்தப் 
பிச்சைக் காசு, ஏதோ நாய்க்கு. வீசிக் கடாசற. மாதிரி எறி ட் 

யிறியே, நீ: ஓம். வேணும்னே. நான்- ஏற்பாடு பண்றேன். 
னேன். . ஏதோ... தருமம் பண்ற மாதரி. வீசி, எறிஞ்சா 
வாணாம் சார்...
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இப்படி. அவன் சல்லியாக மாறி ரிக்ஷாக்காரன்போல் 
இறக்கிவிடுகிற இடம். பார்த்துத் தகர ஈறுசெய்யும்நிலைக்கு 
வரவே அருகிலிருந்தபிரகாசம் கமலக்கண்ணனுக்குஜாடை 
செய்து உள்ளே அழைத்தார். அவர் உள்ளே வந்ததும், 

.... **சுத்த செங்காங்கடைப்பசங்க! இவங்களோட ரொம் 
பப் பேச்சு வச்சுக்காதீங்க...கொடுக்கிறதை மரியாதையாக் 
கொடுக்கிற மாதிரிக் கொடுத்தனு பப்பிச்சிடுங்க... என்றார். 
பிரகாசம்... . 

. “அதென்னமோ சேரிமக்களுக்கு உங்க மேலே அபாரப் 

பிரியம், அமோகமான மரியாதை, : அதுனரோ£லதான்' 
மாலை மரியாதை, ஆர்ச் த்தி எல்லாம்னு நீயே சொன்னியே 
பிரகாசம்?” 

“சொன்னேன் சார்! ஆனா என்ன செய்யிறது. இந்தக் 
காலத்திலே பண மில்லேன்னா STEN GM HiT Ow. HL HGH?’ 

இதற்குப் பதில் சொல்லக் கமலக்கண்ணனால் முடிய 
வில்லை. பேசாமல் வெளியே வந்த! மரியாதையாக அந்த 
அளிடம் பணத்தை எடுத்துக் கொடுத்தார்." கூடவே இன் 
னொரு பத்துரூபாயும் தனியே கையில் கொடுத்து “இதைக் -: 

காப்பிச் செலவுக்கு வச்சிக்க'” என்று போலியாக வர 
வழைத்துக்கொண்ட ஒரு அரிப்புடன். கூறி. வைத்தார் . 
சுமலக்கணிணன் , க 

“ரொம்பச் - சந்தோசங்க... மத்ததெல்லாம். நான் 
பாத்துக்கறேன். லாட்டா அத்தினி ஸ்லம் ஒட்டும் உங் 
களுக்குத்தான் வளும்'” என்று கூறிப் பெரித. கு. "ஒரு 
கும்பிடும் போட்டுவிட்டுப் போனான் அவன். ...... 

கமலக்கண்ணனுக்குப். பிரகாசத்தின் மேல் .. ஒரு சந் 
தேகமும் வந்தது. *மாலை,ஆரத்தி, திலசம் எல்லாமே பிர... 

. காசத்தின் ஏற்பாடுதானா?' என்று ே தோன்றியது... “எல்லாம். 
் பிரமாதமாச் செய்து ஐயாவைக்' குஷிப்: படுத்தனீங்கன்னா. 

அஞ்சுக்குப் பத்தாக் குடுப்பாரு' சன்று பிரகாசமே. அந்தச்: 
. சேரி.ஆட்களைத் தூண்டிவிட்டிருச்கலாமென்று 'அநுமா.. 
-னிக்க முடிந்தாலும் பிரகாசத்திடம் அதை அவர்: கேட்க. 
வில்லை...
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சேரிக்கு விஜயம் செய்த "தினத்தன்று மாலையிலேயே 
தனித்தனியாக நான்கு ஆட்களுக்கு மேல் முதலில் பிரகா. 
சத்தைத் தேடி வந்து அப்புறம் பிரகாசம் அவர்களைக் 
கமலக்கண்ணனணிடம் அழைத்துவந்து; தலையைச் சொறிந்து 
கொண்டு நின்றார். அவர்களுக்கும் பிரகாசம் சொன்ன 

தொகையை மறுக்காமல் கொடுத்தனுப்பினார். மலக் 
கண்ணன். 

"வீடுகளிலே ். நீயும். உன் ஃபிரண்ட்.ஸும் போய் 
மஞ்சள் குங்குமம் கொடுத்து. ஒட்டுக்குச்' சொல்லிட்டு 

- வரணும்...” என்று மனைவியிடம் வேண்டினார். கமலக். 
கண்ணன். ் 

“ஏன் அந்த மாயாவையே போசச் சொல்லப். 
படாதோ?.. ஒருவேளை நான் போனா ஓட்டுக் குறைஞ்சு . 
போனாலும் போயிடலாம். எனக்கும் என். ஃபிரண்ட்ஸாுத் | 
கும் கவர்ச்சி ஒண்ணும் கில்டயா து” என்று அந்த அம்மாள் 

- பதிலுக்குக் இண் டலில் இறங்கினாள். ட்ட. 

. - **வீணா வம்பு பண்ணாதே! உன்: மாதிரி யாராலியும் 
கவர்ச்சியா . இருக்க முடியாது. நீ மனசு வச்சா எத்தினி 
காரியத்தையோ சாதிக்க: முடியுமே...!”” என்று சொந்த. 

. மனைவியிடமே வேறெங்கோ பேசுவதுபோல் செயற்கை 
யாகப் புனைந்து பேசினார் கமலக்கண்ணன் . 

70 

தேர்தல். தாள் “நெருங்க நெருங்கக் கமலக்கண்ண 
னுக்கு ஓரே-கவலையாக இருந்தது. செலவை தினைக்கும்' 
பாதும் பயமாக இருந்தது. “தோற்றுவிட்டால்?” என்.று 

. நினைக்கும்போதோ அதைவிடப் பயங்கரமாக இருந்தது, 
பிரகாசம் ஏதே. பெட்ரோல் செலவுக்கென் நு வந்து 
பணம் கேட்டான்...
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“பார்த்துச் செலவு செய்யி...ஏகமா ரூபாய் செலவழி 
யிது”” என்று கவலையோடு சொல்லியபடியே பணத்தை 
எடுத்துக் கொடுத்தார் கமலக்கண்ணன் . ப 

“சவலைப்படாதீங்க சார்! நிச்சயமா “ஜெயிச்சுடு 
வீங்க. மந்திரியா வர்ரத்துக்கும் சான்ஸிருக்கு.. அப்படியே 

நில்லையின்னாலும் போட்ட பணத்தை எடுத்துடலாம். 
நாலு மெடிகல்காலேஜ் அட். மிஷன். ரெண்டு என்ஜினியரிங் 
காலேஜ் அட்மிஷன்னு வராமலா போயிடுவாங்க... ப 

கமலக்கண்ணனுக்கு 2 என்னவோ பயமாகத்தான். இருந் 
தது. பணத்துக்கு பணமும் நஷ்டமாகி அவமானமும் ஆகி. 
விடக் கூடாதே என்று பயந்தார் அவர். a 

அவருடைய மனைவி வேறு மாதர் சங்கத்துப் பெண் 
களை -அழைத்துக்கொண்டு. வீடு. வீடாகக். கணவனுக்கு 
ஓட்டுப் போடுமாறு வேண்டிக் கொண்டிருந்தாள். நாலா. 

் விதங்களிலும் முழு மூச்சாகப் பிரச்சார. வேலை நடந்து 

கொண்டிருந்தது. அந்தக். கவலையும் பயமும்: நிறைந்த - 
இரவுகளில் கமலக்கண்ணன் நிறையக் குடித்தார். இன்னும் 

சில இரவுகளில் மதுவின் மயுக்கத்தோடு மாயாதேவியின் 
துணையும் வேண்டியிருந்தது அவருக்கு. | 

தேர்தலுக்கு. இரண்டு மூன்று நாட்கள் இருக்கும் | 
“போது, சேரிப். பக்கமாகப் போனபோது : பிரகாசத்தை 
யாரோ எதிர்த்தரப்பு ஆட்கள் அடி த்துப். போட்டுவிட்டு 

ஒடிவிட்டார்கள். . சேரியில் ஏதோ ஒட்டுக்குப் பணம். 
கொடுத்துவிட்டுப். . போக. வந்ததாகச் சந்தேகப்பட்டு 
அடித்துவிட்ட தாகத். தெரிந்தது. கமலக்கண்ணன் பிரகா. 
சத்தை ஆஸ்பத்திரியில் போய்ப் பார்த்துவிட்டு வந்தார்... 
... வழக்கப்படியும் விதியை அநுசரித்தும் தேர்தலுக்கு 

நாள்... நெருங்கி. வரவரப் பொதுக்கூட்டங்கள், பிரசார 
“மேடைகள் நிறுத்தப்பட்டன. போர்... தொடங்கப்படுவ 
தற்கு முந்தய போர்க்களம்போல் தகரம் அமைதியடைந்து. 
விட்டது. | 

-கமலக்கண்ணனுக்கான தேர்தல் ஏஜண்டு கள்*போலிங். 
த்தி வாரியாக நியமிக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் தவிர
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வாக்காளர்களை ஓட்டுச் சாவடிக்கு அழைத்து வருவதற் 

கான ஏற்பாடுகளைக் சவனிப்பதற்கு. ஐம்பது ஆட்களும் . 

இருபத்தைந்து கார்களும் ஏற்பாடு செய்யப்பட் டாயிற்று.- 

கமலக்கண்ணனின் தொழில் நிறுவனங்களில் ., பல்வேறு 

உத்தியோகங்களைப் பார்த்து. வந்தவர்கள் எல்லாம் தேர். 
தல் காரியங்களைக் கவனிப்பதற்கு அமர்த்தப்பட் டார்கள். 

... எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்த. ஒரு விறுவிறுப்பான. 

நிகழ்ச்சி போலவும்--அதே சமயத்தில் வேகமாக. நிகழ்ந்து . 
சுவடில்லாமல் மறையும் ஒரு கனவு போலவும்--தேர்தல் 

நாளும். வந்துபோயிநற்று. கார்களும், ஆட்களும் பறந்தார். 
கள். ஒட்டுச்சாவடிகளில் பெரிய -பெரிய ‘su’ pom mg. 
கடைசி வினாடி வரை ஒட்டுப் பதிவாயிற்று. நடுப்ப்கல் 

- வெயிலில் கொஞ்சம் கூட்டம் குறைந்திருந்தாலும் மாலை. 
மூன்றரை . மணிக்கு மேல் மீதமிருந்த குறுகிய நேரத்தில், 

_ விறுவிறுப்பாக ஓட்டுப்: பதிவு நடந்தது. 

இரண்டு தினங்கள் முடிவை எதிர்பார்த்திருக்கும் 

ஆவலும் அமைதியும் நிலவின. பத்திரிகை ஹேஷ்யங்கள் 

வேறு குழப்பின. வெற்றி தோல்விகளைப் பற்றிய வம்பு 
களும் வதந்திகளும், பொதுமக்களையும் அபேட்சகர்களை 

யும் குழப்பிக்கொண் டிருந்தன. 

இந்த. இரண்டு. நாட்களும் . தமல்க்கண்ண்ன் எங்கும் 
வெளியே போகவில்லை. ரேடியோவில் தேர்தல் முழவு 
களைக் .சேட்பது தவிரக் உரலை--மாலை வேளைசளில் 

வெளியாகும் எல்லாச். செய்தித்தாள்களையும் வாங்இ.ஒரு.. 
_வரி.விடாமல் படித்தார். தம்முடைய தினக்குரல் காரியா 

_லயத்துக்கும்  &போன். செய்து அடிக்கடி விவரங்களை 
விசாரித்துக்கொண் டார். மீதி நேரங்களில் நிறையக் குடித் 

_ தார். மாயாவோடு சல்லாபம் செய்தார். 

ர் வோட்டுக்கள் எண்ணப்பட்ட தினத்தன்று நம்பிக்கை 

யான செய்திகள் அரைமணி நேரத்துக்கு ஒருமுறை டெலி 
போனில் க.மலக்கண்ணனுக்குத் தெரிவிக்கப்பட்டுக்கொண். 

டிருந்தன.. இரவு. ஏமரை மணி. நிலவரப்படி 'அவருக்குப். 
பதினேழாயிரம் ஒட்டுக்கள் அதிகமாக இருந்தன. ப
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இரவு ஒன்பதரை மணிக்கு அதிகாரப்பூர்வமான. 

முடிவே தெரிந்துவிட்டது. இருபத்தேழாயிரத்து நூரற் 
றிருபது வோட்டு. வித்தியாசத்தில் அவர் வெற்றிபெற்று 
விட்ட மகிழ்ச்சியான செய்தி ஃபோனில் வந்தது; 

பல நண்பர்களும், பிரமுகர்களும், வர்த்தகர்களும், 
கட்சித் தொண்டர்களும் பார்த்துப் பாராட்டவும் மாலை 
சூட்டவும்.தன் வீடுதேடி வருவார்களாதலால் இனி மாயா 
aor வீட்டிலிருக்கக் கூடாதென்று கருதியவராகக் கமலக் 
கண்ணன் வீடு புறப்படத் தயாரானார்... நிறையக் குடித் 

_ திருந்ததனால் மற்றவர்களுக்கு வாடை தெரிந்துவிடக் 
கூடாதே என முகத்தில் “சென்ட்*டை. வாரிப் பூசக் 
கொண்டு அவசர அவசரமாசப்.புறப்பட்டார்.. 

இந்த வெற்றிக்காக எனக்கு என்ன. தரப்போறீர். 
sor?” என்று பூ மத்தாப்புச் சிலிர்த்ததுபோல் புன்னகை 
யோடு எதிரே வந்து இளுகிளுத்தாள் மாயா; ப்ட் 

“இந்த வெற்றியே நீ தந்ததுதானே மாயா...'” என்று. 
கமலக்கண்ணன்: அவளை நெருங்கி இறுகத்தழுவிக்கொண் 
டார். பேதைகளைத் திருப்தி செய்ய வெறும் புகழ் வார்த் 
தைகள் மட்டுமே போதும் என்பதில் அவருக்கு எப்போ, 
-துமே அசைக்க முடியாத நம்பிக்கை உண்டு, : । ் 

... அவர் வீடு திரும்புவதற்கு முன்பே தயாராக ஒரு கூட். 
உம் மாலைகளோடு அங்கே அவரைப் பாராட்டுவதற்குக்' 

காத்திருந்தது. மனித இதயத்திலுள்ள் தார்மீக பிடிகள்-- . 
வாழ்க்கையின் சோர்வுகளாலோ பயத்தினாலோ தளரும் 

- போதும் 'அவனுக்குப் பெண் வேண்டும், - மது வேண்டும்,' 
புகழ் வேண்டும். சமலக்கண்ணனுக்கு முதல் இரண்டுவகை '' 
யிலும் குறைவில்லை. மூன்றாவது -வகை. ஆசையிலும் 
இப்போது அவர் வெற்றிப்படியேறிவிட்டார்.. 

...*வர்த்தத இனமே உங்கள் வெற்றியால் பூரிப்படை. 
-கிறது'' என்று கூறிக் குமரகிரி டெ.க்ஸ்டைல்ஸ், குப்புசாமி . 
தாயுடு தர் ஆள், உயர. மாலையைத்... தூக்க முடியாமல் 

. தரக்கிக் கமலக்கண்ணனின் கழுத்தில் போட்டார்.
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அடுத்த மாலை சடம்பவனேசுவரர் கோயில் தர்மகர் த். 

தாவினுடையதாக இருந்தது. “*கோயில் 'இருப்பணிக் கமிட். 

டிக்கு வைஸ் பிரஸிடெண்டாக வந்தாலும் வந்தீர்கள். . 

'கடம்பவனேசுவரன். உங்களுக்கு: ஒவ்வொரு யோகமாகக் — 

கொடுக்கத் 'தொடங்கிலிட்டான். இப்போது. ராஜ. 

யோகமே வந்திருக்கு... ் என்றார் தர்மகர்த்தா. ப 3 

 பூலவர் வெண்ணெய்க்கண்ணனார் ஓர். *உரோசாம் . 

பீமாலை”யைக் கமலக்கண்ணனுக்குச் . கொண்டுவந்து 

- அணிவித்தார். 
“சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ்”, காஸ்மாபாலிடன் களப்”, 

“சங்கீத சபை'--எல்லாவற்றின் சார்பிலும்--அவற்றைச் 

சேர்ந்த பெருந்தலைகள் சகமலக்கண்ணனுக்கு மாலை 

அணிவித்தார்கள். பத்திரிகைக்காரர்கள் : புகைப்படங் 

களைப் பிடித்துத் தள்ளினார்கள். ..... ் 

- “மாநிலத் திரைப்படறிருபர்கள் சங்க சார்பில்வள்ளல் 

சுமலக்கண்ணன் அவர்களுக்கு இந்த மலர் மாலையைச் 

சூட்டுகிறேன் என்று எங்கிருந்தோ இடீரென்று வந்து. 

.. குதித்த கலைச்செழியன் திடீரென்று உதயமாசியிருந்த ஓரு. 

சங்கத்தின் சார் பிலே. கமலக்கண்ணனுக்கு மாலையையும் 

வள்ளல் பட்டத்தையும் சேர்த்துச். சூட்டினான்.” 
அத்த நேரம் பார்த்து. அங்கு. கூடியிருந்தவர்களில் 

யாரோ- ஒருவர்,. “முன்னாள் அறநிலையப் பாதுகாப்பு 

மந்திரி விருத்தகிரீஸ்வரன் தோற்றுப்போய் விட்டாராமே? 
“தெரியுமா சேதி?” என்று கூறவே. கமலக்கண்ணன். பழைய 

சம்பவம் ஒன்றை நினைவுகூர்ந்தார்.... | 

இதே விருத்தகிரீஸ்வரன். முன்பொரு. சமயம் நான் 

கோவில் திருப்பணி. சம்பந்தமாக யோன் : "செய்தபோது: 
“தமலக்கண்ணனா?. OHSS கமலக்கண்ணன்?! என்று 

. என்னை. யாரென்றே தெ தரியா தவர்போல. தடித்தாரேோ. 

- அன்று என்னை அவமானப்படுத்திய அவர்: நரளை- நான். 

'மந்திரியானால். என்னைத்தேடி. வரவேண்டியிருக்குமென்று 

எண்ணினார் . அமலக்கண்ணன்... அப்போது . தேசியக் 

... கட்சித். தலைவர் “மாலையோடு தேடிவந்தார். 

நெ. எச.
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என்னய்யா? என்னமே௱ நான். பழைய ஜஸ்டிஸ் 

கட்சி ஆளுன்னு 'டிக்கட்” தொடுக்க பயந்தீங்க;. அப்படி 
யிருந்தும் ஜெயிச்சுட்டேன்.!” .. | 

** எனக்குத் தெரியாதா சார் உங்க பெருமை? ஏதோ. 
நம்ம கட்சியிலே விடலைப் பசங்க... அ.. .ஹுன்னாங்க... 

இப்ப அவங்களுக்கே மூஞ்சிலே கரியைப் பூசினாப்ல நீங்க 
ஜெயிச்சிட்டீங்க...ஆனாலும் நம் கட்சிக்கு இத்தனை செல் 
வாக்கு இருந்தும்கூட உங்க தெ! *கு.தியிலே . உங்களை 
எதிர்த்து யரரையுமே நாங்க நிறுத்தலியே... ர 

*நிறுத்தியிருந்தீங்கன்னாக்கூட Blow முதலாளியை. 
அடிச்சிருக்க முடியாது. இருபதாயிரத்துக்கு மேலேயில்ல 
ஓட்டு வித்தியாசப்படுது... 1... என்று. “முதலாளி யைக்... 
காக்காய் பிடித்தார் ஒருவர். 

அண்றிரவு கமலக்கண்ணன் வீட்டில் ஒரு நூறுபேருக்கு 
மேல் வடை--பாயாசத்தோடு' விருந்து சாப்பிட்டார்கள். 
கமலக்கண்ணனுடைய வெற்றி . அமோகமாகக் கொண் 
பாடப்பட்டது. 

₹*நாளன்றைக்குச் சாயங்காலம் பார்டி ஆபீஸிலே'- — 
ஒரு... பாராட்டுச். கூட்டம் வச்சிருக்கோமூங்க. நீங்க. 
அவசியம். . வந்துடணும்” என்று கட்சித். .தலைவர் 
தொடங்கியபோது, | ப 

ன் அங்சேயா?. உங்க. கட்சியைச் சேர்ந்த தடிப்பசங்க 
யாராச்சும், வாபஸ் வாங்கு'--அது. இதுன்னு கத்தினா 
நான் வரமாட்டேன். ஏற்கெனவே அன்னிக்கி, ஊழியர்: 
கூட்டத்திலே. அவங்க... .தடந்துக்கிட்டது எனக்குக் 
கொஞ்சம்கூடப் . பிடிக்கல்லே...நான் பெரிய. . மனுசன்... 
வீட்டுப் .. பின்ளை.. அபொடிப்பசங்க கண்டப்டு கேள்வி 
கேட்டா எனக்குப் பிடிக்காது... | 

“அப்படியெல்லாம் ஓண்ணும். ஆஅகாதுங்க.. இது நீங்க 
ஜெயிச்சதுக்காகப் பாராட்டுக் கூட்டம்தானே?;, சப்பா ் 
..**ஒண்ணும் தாறுமாறாஆகாதுன்னா வர்ரதைப்பத்தி 

'எனக்கொண்ணுமில்லை. கட்சியிலே நீங்க எவ்வளவு கால 

மாகு உறுப்பினர்? தீவிர: உறுப்பினரா? சாதாரண உறுப்
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பினரா--ன்னெல்லாம்” ஊளழியர் கூட்டத்திலே--என்னைச் . 

கேள்வி கேட்டு மடக்கனானே--யாரு அந்த HOR? ce 
- “அடடே! அந்த ஆளா? காந்திராமன்”னு பேரு. . 

'சர்வோதயக் குரல்'ங்கிற பத்திரிகைக்கு ஆசிரியர்.  இவிர 
உறுப்பினர். சரியான காந்தி பக்தர்...ரொம்.ப raver Bs 
காரரு...நெளிவ சுளிவுகூடப் பார்க்கத் தெரியாது... ். 

அந்த. ஆளென்னமோ தேசியமே ப தனக்குத்தான் ப 
சொந்தம்னு நினைக்கிறாப்பலருக்கு... ட் 

ரொம்பக் கொள்கைப் பிடிப் புள்ள ஆள். இவிரமான ள் 
தேசியவாதி... 

“அது சரி! அதுக்காக மத்தவங்களை அவமானப் ட் 

படுத்தணும்னா சொல்லியிருக்கு... 
“அந்த ஆள் இெக்றாருங்க.. உங்க செல்வாக்குக்கு 

மூன்னாடி' ஒண்ணும். பண்ணிட முடியாது!...நீங்க - 
நாளைக்கு மந்திரியா: வந்துட்டீங்கன்னா கட்சியிலே 

- உங்களுக்கு ஒரு பிடி இருக்கும்... | 
| “gL ASG நாம் எவ்வளவோ செய்யிறோம். கட்சி 

தான் சமயத்துலே. நம்மை மறந்துடுது....'; என்று , இரு. 
தினுசாகச் சிரித்துக்கொண்டே கூறினார் கமலக்கண்ணன், 

*.“யேசிசையாக நின்று ஜெயித்தாலும்:-நான் 
தேரியவாதியானபடியினால் கட்சியில் சேர்ந்துநாட்டுக்குத் 
தொண்டாற்றுகிற உத்தேசம். உண்டு”--ன்னு'. பத்திரிகை ் 
_யிலே இப்பவே ஒரு அறிக்கை விட்டுட்டீங்கன்னா ; நல்லா... 
யிருக்கும். இல்லையின்னா மந்திரியா வர்ரதுக்காகத்தான். 

ப கட்சியிலே சேர்ந்தார்னு பின்னாலே நாலுபேரு 6 வம்பு பேசு 
வாங்க.. ன்று கமலக்கண்ணனைத் தனியே அழைத்து... 
இரகசியமாக யோசனை. கூறினார்... கட்சித். தலைவர். 
“நாளைக் காலை. எடிஷன்லியே வர் ராப்ல இப்பவே நம்ம - 
தினக்குர லுக்குச் சொல்லிட்மறன்'' என்றார். கமலக்: 

கண்ணன்... ௨ ப : 
1. **தம்முரபி, டபிள்யூ. ழு. "மீன்வளப் பாதுகாப்புன்னு : 
LGLUULT GOSS தலையிலே கட்டிடப்போறாகங்க;, Gas. 
-தறப்பவே, கல்வி,. அல்லது. தொழில்தான் - "வேணும்னு 
கண்டிப்பாகச் கேளுங்க... நம்ம ஆளுங்களுக்கு ஏதோ நாலு
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உபகாரம் பண்ணலாம்...”” என்று அந்தரங்கமாகக் கமலக் 

.-தண்ணனுக்கு யோசனை .. கூறினார் . அனுதாபியும், 
பிரமுகருமான ஒரு நண்பர். . ட 

“கல்வி எதுக்கு? இண்டஸ்ட்ரீஸ் அண்ட் லேபர்தான் 
நல்லதுன்னு பார்க்கிறேன். என்று... கமலக்கண்ணனும் 

மெல்ல அதற்கு ஒத்துப் பேசினார். 

சுமலக்கண்ணன் பங்களாவில் பின்பக்கத்து அறையில் 

நடமாட்டமின்றிக் கிடந்த தாயைப் போய்ப் பார்த்து 
வணங்கிவிட்டு வந்தார்: உடனே பக்கத்திலிருந்த நிருபர் 

. கலைச்செழியன் அதையே ஒரு செய்தியாக எழுதி மறுநாள்... 
இனக்குரலில் பிரசுரிக்குமாறு ஃபோனில் கூறினான். 

.. எடவேற்றிபெற்ற செய்தியறிந்ததும்,” நேரே, அன்னை 
“யைக் கண்டு வணங்கி ஆசி பெற்றார் கமலக்கண்ணன் '? 

- என்று இனக்குரலில். முதல் பக்கத்தில் கட்டம். கட்டிச்: 

"செய்தி போடுவதற்கு ஏற்பாடு செய்தாயிற்று. சாதாரண 

மனிதன் எளிமையாயிருந்தால், சாதர்ரணமனிதன் தாயன் 

போடிருந்தால், சாதாரண மனிதன் தெய்வபக்தியோடிருந் 

“தால், அதற்செல்லாம் விளம்பரமோ, புகழோ, வியப்போ 

இடைக்காது. . செல்வாக்குள்ளவனின் குண நியாயங்கள் 

- தான் தேவையை மீறிக் கொண்டாடப்படும். தேவையை 
மீறி விளம்பரப்படுத்தப்படும். கமலக்கண்ணனின் சாதா 

ரண செயல்கள்கூடக் குணங்களாசவும், இலட்சியச்செயல் 

களாகவும். விஎம்பரப்படுத்தப்பட்டன. 

-கமலக்கண்ணனின். பங்களா கலியாண வீடு போலாகி 

விட்டது. வருகிறவர்சளும் பேோதிறவர்களும் அதிகமா 
னார்கள். காலையிலும் மாலையிலுமாக தினம் ஐம்பது 
பேருக்குக் குறையாமல் சாப்பிடத் தொடங்கினார்கள். 

தேர்தலில் 'வெற்றிபெற்றதற்காக நன்றி அறிவிப்புக். 
் கூட்டம் ஒன்று ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது... அதற்குள். 
பிரகாசம் ஆஸ்பத்திரியிலிருந்து" டிஸ்சார்ஜ்" ஆகிவந்திருந்த 

தனால் கூட்டத்தை அவனே நடத்தினான். பேசிய பேச்சா 
்.. ளர்கள் யாவருமே கமலக்கண்ணன் அமைச்சராக... வந்து 

நாட்டுக்குச் சேவை செய்ய வேண்டியதன் அவத்தை



நா. பார்த்தசாரதி | | dal 

வற்புறுத்திப். பேசினார்கள் . கமலக்கண்ணனுக்கே அந்தப்... 
பேச்சுக்கள் கேட்பழற்கு மகிழ்ச்சியை அளித்தன. சுயேச்சை 
யாக வெற்றி பெற்றிருந்தாலும் சட்டசபையில் அதிக' 
உறுப்பினர்களைப். பெற்றிருந்த தேசியக்கட்சியில் சேர்ந்து 
விடப் போவதகாகவே அவர் பத்திரிகைகளில் .அ.றிக்கை . 

விட்டிருந்தார். கட்டு ஊழியர்கள் கூட்டத்திலும் அவரைப். 

பாராட்டுவதற்கு ஒர். ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்தது. 
அதற்குப். போவதற்கு. மட்டும் சமலக்கண்ணன் பயந்து 
நடுங்கினார்... கட்சி . ஊழியர்சள் கூட்டமென்றாலே. 
அவருக்குப் பயமாக இருத்தது. பழைய ஊழியர் கூட்டத் 
தில் நடந்ததை நினைத்தபோது சிம்ம சொப்பனமாகவும் 
இருந்தது. ஆனால் இப்போது-கட்சி ஊழியர்கள் நடத்தும் 
பாரா Gane AB! ற்கு வரமாட்டேனென்று மறுப்பது 

_ லும் தர்ம சங்கடம் நஇிருற்தது. அதே : கட்டியின் சார்.பில் : 

ரு மந்திரியாகப் பதவி வகிக்க நாளைக்குச் சந்தர்ப்பம் | 
_ இருக்கும்போது இன்று. அவர்களைப் . பகைத்துக்கொள்: 
வது நன்றாக ; இரரதென்றும் தோன்றியது. கட்சித் தலைவ 
ரையும், நகரக் குழுவின் காரியதரிசியையும்' மட்டும் அத்த 

ரங்கமாக விசாரித்து வைத்துக்கொண்டார்... ட 
“*என்னவேர. ஊழியர் பாராட்டுக். கூட்டம்திக்க...!. 

உங்ககட்சி. ஊழியர்களிலே f நம்மை மனசார்ப் பாராட்டற 

வன் எவனும் இருப்பான்னு எனக்குத் தோணலை. மூன். 
னாடியே ஒருதடவை தகராறாயிருக்குது. அதனாலேதான் 
பயப்படறேன். எவனாவது கன்னாப்பின்னான்னு. நடத் 
துக்கிட்டான்னா நான் ரொம்பப். பொல்லாதவனாயிருப் 

- பேன்''- என்று முன்னெச்சரிக்கை போல். அவர்களிடம். 
சொல்லியும் வைத்திருந்தார். கமலக்கண்ணன் - கனாக் 
அவர்களோ... தம். செவிசளாள் ... ற்ப முடியாத ஒறு 
செய்தியை ௮ ;வருக்குத் தெரிவித் த்தார்கள். ... 

“இப்ப ௮.ப்படியெல்லாம் நடக்காது; நீங்க எலெக்: 
ஷன்லே ஜெபிச்சிருக்சக்க...அந்த: “ஆன் காந்திரா மனே 

உங்களுக்கு. ,மரலைபேரட் | அத்தாலும்கூட், ஆச்சரியப் 
படறுத்துக்கில்லே."" ப
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“மாலை போட்டாலும் பரவாயில்லை. நாலு பேர் 
கூடியிருக்கிறப்ப அவமானப்படுத்தாமே இருந்தாக்கூடப் | 
போதும்.” 

“அதெல்லாம் ஒண்ணும் நடக்காது! நீங்க சவலைப் 
படாம வாங்க...”' என்றார் கட்சித் த் தலைவர். 

இகற்குள் பத்திரிகைகளில் எல்லாம். கமலக்கண்ணன்... 
மந்திரியாக வர இடமிருப்பதாகஉறுதியான ஹேவியங்கள் . 
வெளிவரத் தொடங்கிவிட்டன. *அறதநிலையப் பாதுகாப்பு 
மந்திரியாக வருவார்” என்பது இல பத்திரிகைகளின் 
ஷேஷ்யம் கல்வி மத்திரியாக வருவார் என்பது வேறு சில 
பத்திரிகைகளின் ஹேஷ்யம் தொழில்மத்திரியாக. வருவார். 
என்பது வேறு சிலரின் ஹேஷ்யமாசு, இருந்தது. அவற்றை . 

எல்லாம் பார்க்கப் பார்க்க, “இந்த ஹேஷ்யங்கள் எல்லாம். 

யொரய்யாகும்படி மத்திரி பதவி என்றுமேகிடை. க்காமல் ஆகி 
விடக்கூடாதே” -என் ஐ பயமும். ததிகாப்பும் வேறு அவருள் 
தலை எடித்தன. எனவே கட்ச ஆட்களைக் சுவரவும் வ: 
ரிக்கவும் அவரேமுன்வந்து முயற்சிகள் செய்யவேண்டியிருந்.. 
தீது. கொஞ்ச நஞ்சமிருந்த வேறு உடைகளையும் gree 
எறித்துவிட்டு முழுக்கமுழுக்கக் சதரில் இறங்கினார் கட்சி... 
யின் செல் ல்வாக்குள்ள மனிதர்களையும், தலைவர்களையும் - 
அடிக்கடி பார்த்து அவர்களுடைய 'கூட்புக்ஸ்: ஸில். இருக்க : 
முயற்சி. செய்தார். கட்சியின் முச்செஸ்தர் ஒருவர் மெல்ல 
-ஒரு.காருக்குஅடிப்போட்டார். கமலக்கண்ணனிடம் நேர டி. 

யாகப் பணம்கேட்க அவருக்குத் தயக்கமாயிருந்தது. கட்டு. 
வேலையா அலைச்சல் அதிகம். நீங்க எனக்குச் செய்யறதா. 
KU Honors HILT By கட்சிக்கே.இதைச் செய்யறதாகத் 
தான்: வச்சுக்கணும். உங்கக்கிட்ட அ. பயோகத்திலே Dos « 

கிற வண்டியா இருத்தாக்கூடப். பரவாயில்லே"! "என்றார் 
் பிரமுகர்... a ள் 

ன் “பார்க்கலாம்! கொஞ்சம் டயம் குடுங்க, யோிக்க 
றேன்” என்று நமுவப் பார்த்தார். கமலக்கண்ணன். பிர . 

. முகரும் சுற்றிச்: கற்றி அதே பேச்சுக்கு வரவே நாசூக்காக. 
முத்திரி பதவியைப் பதிலுக்கு , வற்புறுத்த ஆரம்பித்தார் 
கமலக்கண்ணன், அது. இண் ணும்: சிரமமில்ே த நிறைய
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எம். எல். ஏக்களோட குட்புக்ஸ்ல இருக்கணும். அதை. 
நான் பார்த்து முடிச்சுத் தரேன். கொஞ்சம் செலவழியும், 
தயங்காமே செலவழிக்கணும்... ் 

“ஏற்கெனவே வேறே : நிறையச் ' 'செலலாகியிருக்கு, 

நீங்க வேறே காரைப்பத்தச் சொல்றீங்க... ட் 
'“இதுச்செல்லாம் தயங்கினீங்களன்னா' ஒண்ணுமே 

ஆகாதுங்கு.. அஞ்சு வருஷம் மந்திரியா இருக்கிறதுன்னா 
" சும்மாவா...?”... 

'“அதுக்குச் சொல்ல வரலே. பார்ட்டிக்கே நான்: 
நிறையச்செஞ்சிரு ரக்கேன். நான் ஒரு “பெய்லி: நடத்தறனே.,. 
அதுலே எவ்வளவோ கையைப் பிடிக்குது... இருந்தும் 
பார்ட்டிக்காக அதைவிடாப்பிடியா நட த்்இட்டுவரேன்... 

“அதெல்லாம் வேறே...அதைக்கொண்டாந்து இதுலே 
சம்பந்தப்படுத்தா சங்க... இது  எப்படின்னா...சாதாரண 
மாகவே கொஞ்சம் வசஇயுள்ளவங்கதான் மந்திரியா வர 
முடியும். நீங்களோ. சுபாவமாகவே வசதியுள்ளவரு. 
மந்திரியா வரணுங்கற: ஆசையுள்ள பத்து எம்.எல்.ஏக்கள் 
உங்களுக்காக அதை விட்டுக் குடுக்கணும்னா : பதிலுக்கு. 
அவங்களுக்காக நீங்கஏதாவதுசெஞ்சுத்தானே. ஆசணும்?' *. 

“என்னமோ... (ரொம்பப் பெரிசா. பயமுறுத்தறீங்க.. ட் 
பார்க்கலாம்... *” கமலக்கண்ணனுக்குத். தான் ஒரு Lor BA 

- யாக வரமுடியும் என்ற நிலைமைகள் தெளிவாகி விட்டன... 

அதற்காக ஏற்பாடுகளில் அவர்: திவிரமாசு. இறங்கினார்: ் 
கட்சிஊழியர்கள் பாராட்டுக்கூட்டத்தன்று அவர்.மிக. மிச 
உற்சாகமாகடுருந்தார். எல்லாரும் அவனையும் அவ்ருடைய் 
வெற்றியையும் வானளாவப்புகழ்ந்துபேசினார்கள். தேர்த. 

லுக்குமுன்பு நடந்த த ஊழியர்கூட் டத்தில் 'சமலக்கண்ணன் 

அசல் தேசியவாதிஅல்ல என்றும் அவரைப் போன்றவர்க an 
கட்சியில். இவிர உறுப்பின ராகக்கூடாதென்றும்' தாக்கப் 
பேசிய: அதே காந்திராமன் இன்று தேர் தலில் அவர்வெற்றி 
பெ ற்றதைப் பாராட்டிய்பேசுவதாகவும் மாலையணிவிப்ப . 
தாகவும் நிகழ்ச்சிநிரலில் க கண்டிருந்தது. "கமலக்கண்ணன் . 
முற் விலும் எதிர்பாராத மாறுதல் இது. அதனால். எல்லா.
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நடைய மாலைகளும், எல்லாருடைய. புகழும் அவர்: 
செவிக்கு இன்பம் தந்ததைவிடக்காந்திராமன் என்ன பேசப் 

போகிறார் எப்படிப்பட்ட மாலையைச் சூட்டப்போட 
றார் என்பதையே அவர் ஆவலோடு எதிர்பார்த்திருந். 
தார்.நிகழ்ச்சிநிரலில் காந்திரா.மனின்பெயர் கடை சியிலிருந். 
தது. அவர் ஒரு தீவிரமான காந்தியவாதிஎன்பதால்முன்பு 
பலமுறை கமலக்கண்ணனைப் பிடிக்காததுபோல் காண் 
பித்துக்கொண்ட அவர்-- இன்று எப்படிக்: கமலக்கண்ண ' 
னைப் பாராட்டிப். பேசப்போகிறார். என்பது எல்லாருக் . 
கும் திகைப்பாகவும்--வியப்பாகவுமே இருந்தது. ஆனால் 
மின்வெட்டும் நேரத்தில் யாருமே எதிர்பாராத நிகழ்ச்சி ப 

_ நிகழ்ந்துவிட்டது. | 
| “Gal. Lone நிகற்வதற்குமுன். வானில் வால்நட்சத்: 
தரங்கள் தோன் று மென்பார்கள். காந்தியத்திலும், தேத. 
யத்திலும் நம்பிக்கை . இல்லாத *கள்ள மார்க்கெட்”. பேர் 
வழிகள் நம் கட்சியின். ஆதரவில் வெற்றி. பெற்றிருப்பது 
நமது. லட்சியங்களுக்கு . ஏற்றதல்ல. என்று நான் கருது 
கிறேன். நமது கட்சி அழிவத.ற்குரிய உற்பாதங்களாக 

. இந்த வெற்றிகளைக் கருத வெருக்கிறேன் நான்”' என்று 
"-மேடையேறிச் €றுவதுபோன்ற குரலில். வேக வேகமாக 
மூழங்கிவிட்டுக் கையோடு கொண்டுவந்திருந்த மாலைப் 
பொட்டலத்தைப் பிரித்துக். கமலக்கண்ணனை அவமானப் . 
பட௫த்துவதுபோல் முற்றிலும் எருக்கம்பூவாலேயே கட்டம். 
பட்டிருந்த அந்த மாலையைத் துணித்து அருகில் நெருங்க. . 
அவருக்கு அணிவித்துவிட்டு--விறு. 'விறுவென்று. இறங்க... 
,தடந்துவிட்டார். : தாந்திராமன், ஒருவருக்கும் . அவரை 
எதிர்க்கத் தோன்றவில்லை. அவ்வளவேன்?. BDU GIT 

.  ணனே எருக்கம்பால் நாற்றமடிக்கும் அந்த மாலையைக் ... 
சழுற்றச்தோன்றாமல் ஐந்துநிமிஷம் “திக்பிரமை” பிடித்து... 
இருந்தார். காத்திராமன் மின்னலைப்போல்: 'மேடையேறி 
ஓவ்வொரு வார்த்தையாக : முழங்கிய முழக்கம். இன்னும் 
சபையில்... எதிரொலித்துக்  கொண்டிருப்பதுபோல இரு 
சமை நிலவியது. பருக்கும் எதுவும். செய்யத்: தோன்ற .
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வில்லை. கூட்டத்தை முடிக்கும்போது சம்பிரதாயமான -: 
றையில், “இங்கு நடந்த அசம்பாவிதங்களுக்காக மனப் 
பூர்வமாக வருந்துவதோடு.. கமலக்கண்ணன் அவர்களிட 
மும், உங்களிடமும் தலைவன் என்ற முறையில் - கட்சியின் 
சாம்பில் / மன்னிப்பும் கேட்டுக். கொள்கிறேன்”. என்றார் 
கட்சித் தலைவர் . | rn 

pbs Qo gC பெரிசு படுத்தாதுங்க...பொறாமைக், 
காரங்க எங்கேயும் இருப்பாங்க... எதுவும் செய்வாங்க...”' 
என்று ஒருபிரமுகர் கமலக்கண்ணனுக்கு ஆறுதல்கூ றினரர். 

பேப்பர்ல பெரிசா பாராட்டுக் கூட்டத்தில் SOT 

டான்னு வராமமப்' பார்த்துக்கணும்”' என்று. மட்டும் 

கமலக்கண்ணன் பதில் கூறினார். ப ் 

“அப்பி நியூஸ்” வராது. அதை. நாங்க பார்த்துக்க 
ஹோம். நீங்க சுவலைப்படா தங்க'' என்று கட்சித்தலைவர். 

உறுதி கூறினார். மனம் என்னவோ. . அவமானத்தை 
உணர்ந்து கொஇக்கத்தான் செய்தது. ஆனாலும் நிலைமை 
கெடாமல் 'டி.ப்ளமேட்' ஆக இருந்தார் கமலக்கண்ணன் _. 

அடுத்த வாரம் அசெம்பிளியின் மெஜாரிடி. உறுப்பினர் 
அளடங்கிய தேசியக் கட்சித். தலைவரின் Lo 5G) haar 

பட்டியல் வெளியானபோது பட்டியலில் நாலாவதாகக். 
கமலக்கண்ண னின்: பெயரும் இருந்தது. இரண்டு நாட்களில் 

கட்டுயின்.' சட்டசபை முதல்வர். பட்டியலை ஓப்படைப் 
பதற்காகக் கவர்னரைச் சந்திக்கச் சென்றபோது 2 உடன் 

. சென்றவர்களில் கமலக்கண்ணனும் ஒருவராக இருந்தார்... 
இத்த மிதமிஞ்சிய 'ம௫ிழ்ச்சிளில் . 'காத்திராமன் * செய்து. 
அவமானத்தைத் தற்காலிகமாகல்.  கமலக்கண்ணனால் 

மறக்க முடிந்தது. | ன ட்ட 

வ் Ot 
கமல் es sor over str அமைச்சராகிவிட்டார்... நிதி... அறு. 

நிலையம் ஆகியது, றகள் அவர். பொறுப்பில்விடப்பட்டன., 
ப காபினட் வரிசையில்அவர் இ ரண்டாவதாகவத்துவிட்டார்..
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பட்டியல் வெளியான அன்று வெறும் பெயர் வரிசையில் ' 
தான் அவர் நாலாவதாக இருந்தார். பின்பு அவருக்கு நிதி 
யினால்இரண்டாவதுஇடம்கிடைத்தது ' சமலக்கண்்ணனே.. 
ஆசைப்பட்ட “ண் டஸ்டரீஸ் அண்ட் லேபர்' அவருக்குக் - 

இடைக்கவில்லையானாலும் அதைவிட. முக்கியமான ' நிதி: 
இடைத்ததில் பெருமகிழ்ச்சி . அடைந்திருந்தார். அவர். 
"நிதியும் தெய்வங்களும் உங்கள் பொறுப்பில், விடப்பட்டி. 
ருக்கிறார்கள்" என்று ஒரு நண்பர். சிரித்துக்கொண்டே. 
வேடிக்கையாகப்பார ஈட்டினார் கமலக்சண்ணனின்வழக்க 

மான முறைகளை இந்த மந்திரி பதவி "ஓரளவு மாற்றியது... 

அவருடைய தொழில் நிறுவனங்களைத் தவிர மந்திரி பதவி 
வேலைகளை :: வேறு அவர் கவனிக்க வேண்டியிருந்தது. 

காலையில் மிகமிகத் தாமதமாகவும் சோம்பேறித்தனமாக 
வும் எட்டரை மணி, ஒன்பதரை மணிக்குப் : படுச்கையி 
லிருந்து எழுந்திருக்கிறவர் கண்டிப்பாக: இப்போது மூன் 
கூட்டியே. எழுந்திருக்க வேண்டியிருந்தது. காலை ஏழு 
மாணியிலிருந்தே பலவிதமானவர்கள் பார்க்கு வாத்தொடங். 
கினார்கள். : அவருடைய பழக்க வழக்கங்கள் ௮வரை 

“வைகறைத் துயிலெழ் விடுவதாயில்5 ஐல. அவருடைய 

பங்களா முகப்பில் புதிதாக போலீஸ் செண்ட்ரி' கூடாரம் 

ஒன்று முளைத்தது: வராண்டாவில். விடிந்ததும். பத்துப் 
பேராவது காத்திருக்கும் கூட்டம். இனசரி.. இருந்தது. 
கம்பெனி வேலைகளை... வேறு : பொறுப்பான . ஆட்கள். 
தைக்கு. மாற்றினார். தாம் 6 டைரக்டராசவும், பார்ட்னர். 

தவும் இருந்த தொழில் நிறுவனங்களை மனைவிபேருக்கும், 

தாயின் பேருக்கும், வேறு”. நம்பிக்கையான உறவினர்கள். 
-பேருக்குமாக மாற்றினார்... பாராட்டுக் “கூட்டங்கள்... 

விருந்துகள் ஒய்வதற்கே இரண்டு ரதங்கள் ஆகும் பேல் ... 
தோன்றியது. - 

மந்திரி பதவியை ஏற்ற இனத்த தன்று இரவில் ' அவருக்கு 
மிகவும் வேண்டிய தொழிலதிபர்கள் யாவரும் சேர் ந்துஒரு 
விருந்து கொடுத்தனர். . அந்த (விருந்துக்கு அவருடைய. 
தெருங்கியதண் பர்களும், தொழிலதிபர்களும் ஆகிய குமர.
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திரி டெக்ஸ்டைல்ஸ் குப்புசாமி நாயுடு, அம்பாள் ஆட்டே௱.. 
மொயைல்ஸ் கன்னையா செட்டியார் ,கொச்சின் சாமில்ஸ்... 

குமாரசாமி. ஐயர், குபேராபேற் சேர்மன் கோபால்செட்டி | 
யார் எல்லாரும் வந்திருந்தார்கள். வழக்கமாகவே நெருங். 
கிய நண்பர்களாகிய அவர்கள் இப்போதுதான் புதிதாக 
மதிக்கத் தொடங்கியவர்களைப்போலக் கமலக்கண்ணனை -- 

மதிக்கச்தொடங்கினர். கமலக்சண்ணனுக்குத் Heyer gy 
அது செயற்கையாகத்தோன்றியது. இப்படி மரியாதையை . 
யும், விருந்தையும், பாராட்டையும் எதிர்கொள்கிற - 
வேளைகளில் எல்லாம் எருக்கம்பூ மாலையடன் காத்தி. 

் ராமன் தன்முன். நின் ந அந்த முதல் அவமானம் ஒரு od BIT ig: 

அவர் மனத்தில் நினைவ வரத் தவருவதில்லை. 

அவரிடமே தாலைந்து கார்கள் இருந்தாலும், தேசியக் 
கொடிபறக்கும் சப்பல்போல் பெரிய வெளிதாட்டுக்கார்-.-.. 

, போர்டிசோவில் அரசாங்கசின்னமாக வந்துநின்றது அதில் : 
தான்: அவர். இனசரி செக்ரடேரிபட்டுக்குப் ே போய் வந்தாம். 

- நிறையப்பபிரசங்க ABD க்கும், தலைமைவூக்கவும்போய் 
வரலேண்டிய நிர்ப்பந்தம் இருந்ததால் தமிழ்ப்பண்டிதர் 
வெண்ணெய்க்கண்ணனாரின் உதவி. 1 அதிகமாகத் தேவைப் ட 

பட்டது, எந்தக். கூட்டத்திற்காக: யார்வத்து கேட்டாலும் 
மறுக்காமல் : ஒப்புக்கொண்டு . ஒரு பொதுப்: பிரமூகரர௪... 
உய ஆசையிருந்தது அவருக்கு. தம்முடைய இபெர்ஸனல் 

- செகரெ ர்ட்டரியை ஒரு நாள். தனியே... அறைக்குள் அழைத் 
துச். சென்று கூச்சமில்லாமல் கீழ்வரும். அறிவுரைகளைக் 
கூறினார் சுமலக்சண்ணன்.. உப ் 
So Fer apse கூட்டத்துக்குக். கூப்பிட்: வத்தாங்கன்னாலும் 
"வால்போஸ்டர்* ,பேப்டுவரங்களான்னு-. தெரிஞ்சுக்குங்க. 
-வால்போஸ்டர்போ டவசதிதல்லேன்” GOTT RIE GIT aor iT. COUT a 

போஸ்டர் சண்டிப்பாப் போடணும், அப்பத்தான். மத்திரி 

வர்ரத்துக்கு, ஒரு கெளரவமா இருக்கும்'னு. வற்புறுத்திச். 
சொல்லிப்பி டணும். எந்தக்கூட்ட ம்னாலும். ஐயாதலைமை 
'தாங்கத்தான். ஒத்துக்குவார்னு சொல்லிப்பாருங்க. இல் 
லாட் ட. மூக்யைம ரண Taras) இரங்ணைகி செய்யறமாதிரி
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“ப்ரோகிராம்' மட்டும் ஒத்துக்குங்க.- சும்மா *பட்டாணிக் 
கடலை'க் கூட்டம்லாம். வேண்டவே வேண்டாம். .நாம 
இப்ப இதிலே இருந்தாலும் 'பரம்பரை பரம்பரையஈ நம்ம 
இப்ப வழக்கப்படி. - பழைய ஐஸ்டிஸ் ௨ட்சி சம்பந்தமான 
ஆட்களும் இங்கே தேடி வருவாங்க. அவங்களையும். PIS 
சுளிக்காமே திருப்திப்படுத்தி அனுப்பணும்,” .. 

- அத்தரங்கக்காரியதரிசி பெருமாள்கோவில் மாடுமாதிரி - 
தலையை ஆட்டிவைத்தார். இனசஈரி செக்ரடேரியட் போவ 

"துல் பைல் பார்ப்பதும், செகரட்டரி, டெபுடிசெகரட்டரி.. 
சுளை ஆளுவதும் பெருமையாகத்தான் இருந்தன . அந்தம். 
பெருமைக்கும், ' தவியின். புகழுக்கும் இடையே அவர் 
அஞ்சி நடுங்க வேண்டிய பலவீனங்களும் இருத்தன . 

பதவி ஏற்ற“ மறு மாதமே. புதிய பட்ஜெட்டை அவ்ர் 
தயாரித்தளிக்க வேண்டியிருந்தது. திறப்புவிழா, தொடக்க 
ரை, தலைமையுரை, முதலியவற்றுக்காக அலைந்து இரி 

- வதைக்குறைத்துக்செண்டு பட்ஜெட் டுக்காக அவர்; சரிய ட் 
 தரிசிகளுடனும் பொருளாதார 'ஆலோசகர்களுடனும் - 
நேரத்தைக். கழித்துக்கொண் டிருந்த சமயத்தில் செக்ரட்.' 
டேரியட்டில் இருந்து களைப்பாகவும் அலுப்பாகவும் வீடு 
திரும்பிய மாலைவேளைதன் நிலே முற்றிலும் எதிர்பாராத 
மூலையிலிருந்து ஒரு பயமுறுத்தல் அவரை. தெருங்கியது.. 

ட வரவேற்பு அறையிலே. உட்கார்ந்து மாலைத். இனசரி 
ஒன்றைப் படித்துக்கொண்டிருந்தார். அவர் வேர்ச்க--விது 

_ விறுக்கக் கலைச்செழியன் எங்கிருந்தோ. வந்து சேர்ந்தான்... 
அவன் கையில் ஏதோ இரண்டாக । மடித்த. பத்திரிகை ஒன். 

_ ஸிருந்தது. முகத்தில் பதற்றமும் பரபரப்பும் தெரிந்தன. 
என்ன சமாசாரம்? Bien ரொம்ப பிஸி. “பட்ஜெட்” 

வேலைகள் ஏராளமா இருக்கு... நீ இன்னொரு நாள் . 
- வாயேன்...” என்று அவனைத் தட்டிக்கழிக்க. மூயன் றார் 
அவர். _இப்போதெல்லாம். அவனைப் பார்த்தாலே எரிச்சு : 
வாசு இருந்தது. அவருக்கு. அவனோ. பதறினான். அவன். 
குரல் கூடிக். கூடி வந்தது,
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“*தலைபோற காரியம் சார்! இப்பவே கவனிக்காமே 
விட்டோம்னா ஊர் சிரிச்சிப்பிடும்'” என்று. கையிலிருந்த : 
பத்துசிகையைக் . காண்பித்து ஏதோ கூறினான் அவன்... 

. அவரோ கோபமாக இரைந்தார். 
*அப்பிடி என்ன தலைபோற காரியம்... சொல்லித்... 

தொலையேன்... a 
... *உன்ளே வாங்க .சார்! இங்கே வச்சு-இப்படி. 

- இரைஞ்சு பேசற. காரியமில்லே--”? என்று : வரவேற்பு. 
அறையை ஒட்டி: அடுத்தாற்போலிருந்த உட்பகுதியைக் 
காண்பித்து அவரைக் கூப்பிட்டான். அவன். அவருக்கு ~ 

- அவன்மேல் கோபம் அதிகமாகியது 
“சும்மா தொந்தரவு பண்ணாதே! உனக்கு. இப்ப என் 

-நெலைமை தெதரியும். முன்னே மாதிரி நேரமில்லே. பதவி, 
பொறுப்பு எல்லாம் இருக்கு! ஏதாவது செலவுல்கு 
வேணும்னா வாங்கிட்டுப் போ.. நேரமில்லை”. 

.... இப்போது அவனும் தன் பேச்சில் முறுக்கை வற்றி 
னான். ஆத்திரமாகவே அவருக்குப்: பதில் வந்தது. om 

Cent! உங்க நன்மைக்காசுத்தான் இதை இப்பவே : 

PosryuM sso sb som. வேணுமானால்கவனிச்சிஏதாவது ப 
. செய்வோம். இல்லேன்னா அவன் பாடு உங்க பாடு...பேர் 

- தாற வேணாம்னு. பார்க்கிறேன். அப்புறம் உங்கஇஷ்டம்.””. 
“அவன். பாடுன்னா. வன் பாடு?” 
'“அதுதாஸ். முழுக்க வந்து. கேட்க nO. iis ் 

களே?! a | 

வேண்டா. வெறுப்பாக அவனோடு உள்ளே எழுந்து 
.. சென்றார் SUT. “உண்மை களழியன்”.. என்ற. அந்தப் 
பத்திரிகையின் முதல் பக்கத்திலே : கட்டம் கட்டிய ஓர் 

அறிவிப்பைப் பிரித்து அவரிடம் காட்டினான் கலைச்செழி. 
யன். எடுத்த எடுப்பிலேயே அது ஓரு. மஞ்சல் : பத்திரிகை: 
என்பதும். 'பிளாக்--மெயில்” செய்வதையே தொழிலாசக் 
கொண்டது என்பதும் : கமலக்கண்ணனுக்குப். புரித்துவிட் 

“டது. அப்படிப் புரிந்ததனால். விளைந்த. கோபத்தோடும். 

அருவருப்பே௱டும் அந்தக். கட்டத்திற்குள். இருந்த... அறி
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விப்பை ஏறிட்டு ப்பார்த்தார் அவர்..மீண்டும்இ அரண்டாவது 
முறையாகக். சசப்போடு சென்றது அவருடைய பார்வை. 

ஈடிகை மாயாதேவிக்கும் 
_ பிரபல தொழிலதிபருக்கும்' தொடர்பு 
சுவையான விவரங்கள் அடுத்த 

“உண்மை aan Pusch ae’ பாருங்கள், 

என்று அந்தப் பக்கத்தில். கட்டம் கட்டிய இடத்தில் அச் 
சிடப்பட்டிருந்தது. 

தாலிப்பயல்கள்! என்னைப் பயமுறுத்திப் பணம் 
பறிக்கலாம் என்று . எண்ணிக்கொண்டார்களா என்ன?. 
ries மானநஷ்ட வழக்குப்போட வக்கலைக் கூப். 

பிடுகிறேன் :பார்/”' என்று. சீறினார் கமலக்கண்ணன். 

err] பதறாதீங்க., அதெல்லாம். ஒண்ணும் . பலிக் 
காது. இப்பவே அப்படி எல்லாம் மானநஷ்ட வழக்குப் 
போடமுடியாது,” உ 

ஏன்? அதைப்பத்தி உனக்கென்ன தெ தரியும்?"" 
- “பிரபல . . தொழிலதிபருக்கும்”னு மட்டும்தானே. 

“போல் டூருக்கு? ௮தை- வச்சு நீங்களே எங்கப்பன், குதிருக் 
- குள்ளே. இல்லேன்னு எப்படி. வழக்குப். போட: முடியும்ன்... 
னேன்? இதெல்லாம். காதோடகாது வச்சா ப்பில கமுக்கமா ப 

முடிக்கணும் அர். வழக்கு கிழக்குன்னு 0 பாய் மாட் ne 
'சப்படாது." ட 

ட. “பிரபல. தொழிலதிபருக்கும்*னு போட்டிருக்கிறது. . 
என்னைக் குறிக்காதில்லே...? அன்னே. ஏன் என்கிட்டக். 
- கொண்ட ஈந்து காமிக்கிறே?”?. ர ரர. 

gig IAG. ogre, உங்களைத்தான் எழுதப். 
போறானின்னு - எனக்குத் தெரியது rire அனாலும் 
சட்டட்பபடி இந்த. அறிவிப்பை . வச்சு... ஒண்ணும். அவன் 
மேலே நீங்க ே சஸ் போட முடி யாதுன்னேன்.. 

*அதெப்பிடி? அவன் 'எவன்'ஹு ஒரு வார்த்தை. 
- சொல்லு...? : இப்பவே கமிஷனருக்கு ஃயோன் பண்ணி... 
உள்ளே தள்ளிப்புடதேன்.. “நியா என்னைப் பத்தித்தான்.
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அவன் எழுதப் போறான்னு கற்பனை பண்ணிக்இட்டு 
_வத்தியா? போய் வேற வேலையைப் பாரு'”--என்று கோப 
மாக இரைந்தார் _ கமலக்கண்ணன் . கலைச்செழியன்'. 
அயர்ந்துவிடவில்லை. சிறிது நேரம் மெளனமாக எங்கோ. 
ப்ராக்குப் பார்ப்பதுபோல் பார்த்துவிட்டு, மெல்ல. மறுபடி 
ஆரம்பித்தான்; ப 

“'சேத்துலே கல்லை விட்டெறிஞ்சா நம்ம முகத்திலே. 
நான் தெறிக்கும் சார்! பதறப்பிடாது. இந்தத் தகவல். 
தெரிஞ்சதும் நான் நேரே நம்ம *இனக்குரல்' .ஆபீஸாக்குப் ட 
போயி பப்ளிஸிடி பிரகாசம் அண்ணன் இட்டக் கலந்து 
பேசினேன். அவரு உங்க பேப்பரில இருக்கற துனாலே 

.. இந்தச் சேதியை உற்ககிட்டத் தானே. ' வத்து சொல்லக் 
"கூசினாரு. அதுதான் நானே வந்தேன். இதுலே எனக் 

- கொண்ணுமில்லே.. .பார்க்கப்போனா. இந்த மாதிரி விசயத். 
ட திலே உங்களுக்கு இல்லாத அக்கறை எனக்கு வேண்டிய . 
"தில்லே.. ஆனா. உங்ககிட்டப் HEB தோஷம் மன. 
'கேக்கல்லே... பவதி 

ட கலைச்செழியனின். இத்த அதுதாபம். “தோர்ய்ந்த. 
வார்த்தைகள் கமலக்கண்ணனைச். சிறிதளவு ' மனம் 
இளகச் செய்திருக்க வேண்டும். அவர் கடுமையாகப் பதில்... 

 சிடறுவதை. விடுத்துச் சற்றே சிந்தனையிலாழ்ந்தாற். போலி 
_ ரூநீதார். அவர் நிலையை. நன்கு புரிந்துகொண்ட. கலைச் 
செழியன் மீண்டும் தொடர்ந்தான்: ' | | | 

்... “என்ன காரணமோ தெரியலீங்க.. SUT BI முத | 
7 முதலாப்பழகின திலிருந்து எனக்கு மனசுஒட்டுதலாயிடிச்ச- 
ஐயா பேருக்கு ஒரு களங்கம் வர்ரதை என்னாலே சகிச்சுக்க 

- முடியலீங்க! அதுவும்... இப்ப. இருக்கிற- ஒரு: நெலையிலே 
இப்படி அவ தாறேவரக்கூடாதுங்க.. .களையெடுக்கறமாதி தரி... 
முதல்லயே. இதுகளைத் தீர் த்துக். கட்டிப்புடணும்...”. 

“இப்ப ௪ என்னதான். செய்யணுங்கிறே 2!” ட 
ட... எதாவது peroee இழியுங்க.. “இவனுகளுக்கு இது. ஒரு பிழைப்பு... _
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““யாரிட்டக். கொடுக்கணும்? எவ்வளவு கொடுக் 
கணும்...”' ன து ் ன ட oo 

“ஏதோ...கொடுங்க...உங்களுக்குத் தெரியாதுங்களா?”: 
“அந்த 'உண்மைசளழியனை”' இங்கேதான்கூட்டிக்கிட்டு. 

வாயேன்.நைசா உக்கார வச்சுப்பேசிக்கிட்டே போலீசுக்கு 
ஃ%போன் பண்ணலாம்...”'--என்றார் கமலக்கண்ணன் ட 

"சே! சே! அதுகூடாது! அவன் எமகாதகன். கூப்பிட் | 
டால் வரமாட்டான். நமக்குத்தான் வீண்வம்பு. STOO HUNT 
வது தாறுமாறா எழுதி நாலு பேர். அதை வாங்இயும் 
பார்த்தாச்சுன்னா அப்புறம் தகவல் காட்டுத் தீப்போலப் 
பரவி வச்சுடுங்க...”” ் ட ட்டா உ 

"இந்தக் காலிப்பயலோட பேப்பர் ஆபீஸ் எங்கே ! 
தான் இருக்கு. ப்ப பு “இதுக்கெல்லாம் ஆபீஸ். ஏதுங்க? எங்கேயாவது 
கோடம்பாக்கத்திலே ஒரு அட்ரஸ் போட்டு இருக்கும்; | 
அ௮ங்சே. போனா ஆள் இருக்க. மாட்டாங்க... உங்களைப். 
போலோத்தவங்க அங்கே தேடிட்டுப் போறதும். நல்லா : 
இருக்காது...” ர ரர ர ரர ட 

'பின்னே என்னதான் செய்யிறது?? 
“நான் பார்த்து முடிக்கிறேங்க...”* 
ET GH?” a: 
Ne வேண் டியதை...”” 
“என்ன ஆகவேண்டியதை...?'”... ட 
“ஒண்ணும் வராமச் செய்திடறேன் ." எதைக் கொடுக் 

சணுமோ--எங்கிட்டத் - கொடுத்தனுப்புங்க...என்னைப். 
- போல இருக்கிழவன் அவமானப்பட்டால் பாதகமில்லை. 
அங்கபேரு.கெடப்பிடாது. அதுதான் எனக்குக் கவலை...””.. 

. அதமலக்கண்ணனுக்குக் கோபம் கோபமாக வந்தது... 
... “துண்டு விழுகிற பட்ஜெட்டை எந்த மாறைமு௪- வரி. 

அல்லு நேர்முக வரியினால் FISH Oo gi! மக்களிடமும் ' 
"பொருளாதார எமன்களிடமும் நல்லபெயரெடுக்கிறமா திரி 

. எப்படிப் புதிய பட்ஜெட்டைத் தயாரிப்பது?'. என்றெறல் 
லாம் கடந்த. சில நாட்களாகக் ,கவலையிலாழ்ந்திருந்த
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அவருக்கு இந்தப் புதிய வம்பு திடீரெனப் பெரிய. தலை 

வேதனையாகத் தோன்றியது. ் 

"நீங்கள் தொழிலதிபர்! அதனால் , பெரும் | மூலதனத் . 

தைத் தொழிலில் மூடக்கியுள்ள பணக்காரர்களைப் பாதிக் 
திற பட்ஜெட்” டாகப் போட்டாலும் உங்களுக்குக்கெட்ட 
பெயர். பாமர. மக்களைப் பாதிக்கிற “பட்ஜெட்! போட். 
டாலோ **அவர் பணக்காரர் தொழிலதிபர்; அதனால் ் 
தனக்குச் சாதகமாக பட்ஜெட் 'டை போட்டுவிட்டார்”: 
என்று பத்திரிகைக: ஞம்--மக்களும் பிரசாரம்செய்வார்கள். 

அதனால் இந்த. முதல் பட்ஜெட்டை நீங்கள் மிகக் கவன 
.மாக அமைத்து வெற்றிபெறவேண்டும்” என்று வேண்டிய 
நண்பர் ஒருவர் எச்சரித்திருந்தார். அது சம்பந்தமான 
கவலைகளில் அவர் ஆழ்ந்திருந்தபோது இந்தப். பாழாய்ப். 
Guirao “உண்மை ஊழியனின் பின : TODD ay SHED அஞ்ச .. 

வேண்டி வந்ததே என் ஐவேதனை அவரை வாட்டியது.“சில 

சமயங்களில் மனிதனின் பதவிப் பெருமையும், பணபலமும் 

செல்வாக்கும் அவனுடைய, அந்தரங்கமானபேடித்தனத்தை. 
வளர்க்கவே. பயன்படுகின்றன' ன்பகுற்கு - அவர் அம்... 
போது நிதரிசனமான உதாரணமாயிருந்தார். . ட 

“பணமில்லாதவர்கள் தாங்கள்தைரியமாகவும்நிமிர்ந்து 
நிற்பவர்களாசவும்--இல்லாமழ். போனதற்குத் தங்களிடம் : 
பணமின்மைகான் காரணமோ என்று எண்ணுகிறார்கள். 
பணமுள்ளவர்களில் ... சிலரேர். | அதன் காரணமாகவே. 

_ திமிர் ந்துநிற்சவும்--தைரியமாக இருக்கவும் இயலாதவர்ச. 

ளாசத். தவிக்கவேண்டியிருக்கிறது. 'பணம்--பதவி--செல்... 
வாக்குஎல்லாமே--அவற்றோடுசேர்த்துத்தன்னைப்பிரித்து! 
விடாமல் காக்கும்--பயத்தையும்பேடித்தனமானபாதுகாப் 
புணர்வையும்தான் மனிதனுக்குள் வளர்க்கின்றனபோலும்” ... 

. இப்படி ஏதேதோ எண்ணியபோது--நிர்ப்பயமாக ' 
நேருக்குநேர். மேடையேறி நின்று--*இப்படிப்பட்ட ஒரு - 

வரின் ம ஃற்றியைத் தேசிய விரோத நிகழ்ச்சியாகக் கருதி 
வெறுக்கிறேன் நான்" என்று mos தனக்கு , எருக்கம்பூ... 
- தெ vg 
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மாலையணிலித்த காந்திராமனின் நினைவு ஏனோ அப். 
போது அவருள் எழுந்தது! | 

அந்தக் காந்திரரமனை அப்படிப் பேசத். துணியச்; 
செய்த நெஞ்சின் கனல் எது? தன்னை அப்போதும்--இப்' 

.. போதும் பேசவிடாமல்செய்்த நெஞ்சின்பேடித்தனம் எ து2': 
என்று சிந்தித்து எல்லை காணமுடியாமல் ஓரிருவிநாடிகள் ' 

உள்ளேயே. குழம்பினார் கமலக்கண்ணன் கர்ந்திராம: 
னுக்குள் எரிகிற சுதந்திர -சுதேசியத் தன்.மரியாதைக் சனல்: 
தனக்குள் பணம்--பதவி--செல்வாக்கு எல்லாவ-ற்றா லும்' 

அறிவிக்கப்பட்டு விட்டதோ -- என்றெண் ணியபோது 
அவர் உடல் நடுங்கியது. ன 

. என்ன - யோசிக்கிறீங்க... . தான் சொல்றபடி 
கேளுங்க... “பட்ஜெட்” சமயத்திலே. நாலுபேரு. இந்த தாற் 
.றத்தைக் கையிலே வச்சுக்கிட்டு வம்புபேச இடம். கொடுத் 
 துடப்பிடாதுங்க...?'* 

என்று கலைச்செழியன்' தீன் ெயிலிருந்த உண்மை 
சனழியனை' க் காண்பித்து வற்புறுத்தத் தொடங்கினான். 

. பேசாமல் டிராயரைத்திறந்து எண்ணிப்பார் க்கரமலே 
ஒரு கட்டு நோட்டுக்களை அடுக்காகக்கலைச்செழியனிடம் 

“நீட்டினார் கமலக்கண்ணன், அப்படிக் கொடுக்கும்போது 
தனது கை. இப்படிப் பலவீனங்களுக்காகக்.. கொடுத்துக்: 
"கொடுத்து மேலும் -. பலவீனத்தை அடை வதுபோல் 

ப ஒருணர்வு அவரை உள்ளே அரித்தது. ப ப | 

. கிழிந்த மேல்துண்டு தவிர வேறு ஆஸ்தி: 'இக்லாத. 
- அந்தக் கதர்ச்சட்டைக். காந்திராமனை இப்படி யாரும். 

. மிரட்ட முடியாதென்று நினைத்தபோது சமூகத்தின். அந்த 
ரங்கமான பலங்களைத் தான் எத்த. நிலையில் இழந்திருக் 

. கிறோம் என்பதையும்--அந்தப் பாமரத் தொண்டன் எந்த 
எல்லையில் எந்த அடிப்படையில் பலப்பட்டிருக்கிறான் 
என்பதையும் மனத்திற்குள் ஒப்பிட்டுச் "சிந்திக்கத் தொ, உங். 
கினார் அவர். ன
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சுமலக்கண்ணன் எண்ணாமல் கொடுத்திருத்தாலும் 
கலைச்செழியன் பணத்தை அங்கேயே எண்சாகஏ த்தொடங்கி 

விட்டான். 
“ஏன்? எண்ணி என்ன ஆகப்போகுது? பேசாம. எடுத் 

. துக்கிட்டுப் போய். அழு!''- என்று கமலக்கண்ணன் கூறிய 
தையும் கேட்காமல்பொறுமையாகஎண்ணி முடித்தஅவன், 

'தவுஸண்ட் இருக்குதுங்க''--என்று தயங்கினான்... 
““இருக்குதில்ல.. 2? கொண்டு? போய்க் கொடுத்துக் காரி 

யத்தை மூடி! pan அவர். 
"பத்தா, துங்களே.. அவன்... பெரிய விடாக்கண்ட 

Tear... டூ: தவுஸண்ட் கூட. இல்லீன்னா-சரிம். 
படாதே...” என்று கலைச்செழியன் பேச்சைஇழுத்தான். 

அ தணாமையில் யார் பெரிய விடாக்கண்டன்' என்று 
செரியாமல் rans FST Amid seve any sit. கலைச்செழியன் 
விடாக்கண்டனா அல்லது அவனா! லைவிடாக்கண்டனாகச். 

| சித்தரிக்கப்படுகிற அத்த யாரோ ருவன் விடாக்கண்டனா 

என்று புரியாமல் அதை 5அவனிடமேதுணிந்து கேட்டுவிடும் 
- அளவுக்கு மன. பலமும் இழத்து கையாலாகாத. வெறுங். 

“கோபத்தோடு இன்னும் ஓரு கட்டு தோட்டுக்களை எடுத்து 
மேஜையில் எறிந்தார் கமலக்கண்ணன்: : - 

“கோபப்படறிங்களே? பார்க்கப்போனா உங்க பெரு 
மையைக் . காப்பாத்தறதைக். தவிர இதுலே னக்கு . 
வேறெந்த ஈ லாபமூம் கிடையாதுங்க” -எ என்று அந்த தோட். 
டுக் கற்றையையும் எடுத்து எண்ணத் தொடங்கினான். 

- கலைச்செழியன். அவன் அதையும் எண்ணத் தொடங்கிய -. 
போது இயல்பாகலே அவருடைய: ப்யம். “அதிசுரித்தது. | 
எங்கே மேலும். கேட்கப் போகிறானோ. ' என்று அவற்: 

. உள்ளம். நடுங்கியது. - நல்லவேளையாக அவன். : அவரை 
அப்படியெல்லாம் மேதும் . துன்புறுத்தாமல் விட்டு. 
விட்டான். . 

்... “நான். இதை வச்சு. சரிக்கட்டி டறேதுங்க'" ட என்று: 
கூறிலிட்டுப்புறப்பட்டான். போவதற்குமுன், "இந்தாங்க... 
எதுக்கும் -இது-இங்கே - 'இருச்சுட்டும்' “என்று கையோடு 

மடித்துக் சசக்கக்கொண்டுவத்திருந்த த உண்மை ea Sucre
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அவரிடம் நீட்டினான். அதை வாங்கிக் கோபத்தோடு ஆத். 
இரம். தீர அவன் முன்னாலேயே.உழித்துக் குப்பைத்தொட் 
டியில் போட்டார். அவர். அவன் பெரிதாக ஒரு கும்பிடு. 
போட்டுவிட்டு விடைபெற்றான். அவனுடைய தலை 

மறைந்ததும் , மறுபடி குப்பைத் தொட்டியிலிருந்து அந்த 
. “உண்மை அகவ்ழியனை'-- எடுத்துக் கஇழிசல்களை ஒட்ட. 
வைத்து ஏதோ ஓர் ஆவலில் படிக்க முயன்றார் கமலக்: 
சண்ணன். அப்போது அறைவாயிலில் மனைவியின்' Sone 
தெரிந்தது--மறுபடியும்: அதைக்கசல்கக் குப்பைத் தொட்டி. 

_ மில் போட்டார்... 
என்னங்க...இது? ஏன் என்னவோ 'போலிருக்கீங்க... 

- “ஒண்ணுமில்லே! புது பட்ஜெட்' வரணும் - அதுதான் 
ஒரே யோசனை”: 

சாப்பிட்டுட்டு யோசிக்கலாம்...வாங்க.., .டைனிக் 
டேபிளிலே * குழந்தைகளும்”.காத்துக்கிட் டிருக்காங்க... 

அவர் சாப்பிடப் போனார். சாப்பாட்டுக்குப்பின்னும் 
இரவு நெடுநேரம் உறக்கம்வராமல் அறையில்உட்கார்ந்து 
கொண்டு யோ௫த்தபடி இருந்தார் அவர். கலைச்செழியன் 
எப்போதோ. தான். மாயாவுக்கு நெக்லேஸ். கொடுக்கும் 

- போது எடுத்த புகைப்படங்களை ஒல்வொன்றாகக்காட்டி 
.மிரட்டுவதுபோல் ஒர காட்சியைத் - தா.மாகக் கற்பித்துக் 
கொண்டுஅஞ்சினார் கமலக்கண்ணன். இரவுமுழுவ தும்பல 

-வீனங்களால் வந்த பயமேஅவரை வாட்டியது. அதிகாலை 
யில்தான் . சிறிது கண்ணயர முடிந்தது. WHY HTT Sone 
யில் -கடம்பவனேச்வரர்கோயில். தருப்பணியின் செயழ்' 
குழுக் கூட்டத்தைத்: தம் வீட்டிலேயேகூட்ட ஏற்பாடு ௦ செய் 

திருந்தார். அவர். எல்லாரும் வந்து ஹாலில் கூடிவிட்டார் 
“கள்: அவரோ ஒன்பது மணிக்குத்தான் எழுந்திருந்தார், 

அதுவரை எல்லாரும். சாத்திருந்தார்கள். . அப்படிக் 
, காத்திருந்தவர்களில் பழைய அறநிலைய மந்திரி விருத்த 
கிரீசுவரனும்ஒருவர். அப்ப்டி அவர்களைக்காக்கவைத்ததற் 

_ காக ஒருமுறை கருதிமன்னிப்புக்கேட்டுக்கொண்டாரானா 
- இம் உள்ளூர மந்திரி விருத்தகிரீசுவரனைக் காக்சவைத்த 

தில் பதிதிர்த்த மகிழ்ச்சி இருத்தது அவருக்கு. ஒன்பதரை
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யிலிருந்து பத்துவரை கடம்பவனேசுவரர் திருப்பணிக்கூட் 
டம் நடந்தது. பத்துமணிக்கு அவசர அவசரமாக ஒருவாய் 
சாப்பிட்டுவிட்டு ௮வர் செசரெட்டேரியட். புறப்பட்டார். 

பதினொரு மணிக்கு--மதுரையைச் சேர்ந்த தொழிலதிபர் 
சன் குழு ஒன்றிற்குப் பேட்டியளிக்க: வேண்டுமென் ற. 
செய்தியைக். காரில் போகும்போதே நினைவுபடுத்தினார் - 
காரியதரிசி. .மூதல் தாள் மாலைச் சம்பவம் உள்ளூர. உண். 
டாக்கியிருந்த  பலவீனத்தாலும் மன  நலிவினாலும்-- 
யாரைச் - சந்தித்தாலும் 'எவரோடு : பேனொாலும்--ஒரு 
தாழ்வு மனப்பான்மை . அவருள் நிலவியது. எல்லாரும் 
தன்னைத் தாழ்வாக நோக்கி அந்தரங்கமாக எள்ளி நகை 
யாடிக்கொண்டேபுறக்கோலமாக மரியாதையுடன் வணங் 
'கஇனாற்போல் பாவிப்பதாகத் தோன்றியது அவருக்கு. 

- பன்னிரண்டரை மணிக்குத் தூதுக்குழுவினர் “தொழில் 
தவணைக்கடன் உதவி'-பற்றிய தங்கள் .முறையீடுகளை 
எல்லாம் அமைச்சரிடம் கூறிவிட்டு வெளியேறினர். “லஞ்ச்”. 
ஒய்வு என்றபேரில் அரைமணிகழித்துக்கெ ாள்ள முடிந்தது. 

ஒன்றேகால். மணிக்குப். பத்துப்: பதினைந்து. பத்திரிகை : 
நிருபர்கள் பார்க்க. வரப்போவதாகவும்--அங்கேயே. Bh 
Apu LI raw கான்பரன்ஸுக்கு. ஏற்பாடு செய்திருப்பதாக 

வும் காரியதரி௫ வந்து: தகவல் தெரிவித்தார்... முன்பே. 
செய்துவிட்ட ஏற்பாட்டை மறுத்துப் பத்திரிகைக்காரர். ட 
களைப் பகைத்துக். கொள்ளக்கூடாதென்ற. ஒரே.காரணத் : 
திற்காக மனம்: தளர்ந்திருந்தும். அவர்: அதற்கு ச இணக்க 
வேண்டியதாயிற்று, , . 

...: நிருபர்கள் “பட்ஜெட் ஹேஷ்யமாக! ஏதாவது. வெளி 
யிட அவர்: வாயைக் கிளறிப் பார்த்தார்கள். ஒரு நிரூபர். 
அவரையும் வல்பூக்கே & இழுத்தார்... பலா 

“மதுவிலக்கில் உங்களுக்கு “தம்பிக்கை, - இருக்க. 

முடியாது... ப க 
“ஏன் முடியாது?”” | 

 அதுற்தில்லை... நீங்கள் -! நேஷ்னல் மூவ்மெண்ட் பிரிய 
: டில். இதையெல்லாம் Gaal} செய்து தண்பர்களிடம் Cue
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யிருக்கிறீர்கள். ஆகவே ஒருவேளை மதுவிலக்கை எடுப்பதன் 
மூலம் கிடைக்கிற லாபத்தைபட்ஜெட்டுக்குப்பயன்படுத்தக் 
கூடுமல்லவா? மன்னிக்கவும்... உங்களிடம் அப்படி. எதிர். 
பார்க்கிறார்கள் என்பது என் பணிவான அபிப்பிராயம். ப 

“ஹவ் டூயூஸேலைக் தட்''--என்று அந்த நிருபரிடம் 
* கோப.மாக. இரைந்தார் கம்லக்கண்ணன். . 

.... தான் குடிப்பழக்கமுள்ளவன்'--என்று அந்தக் கேள்வி 
யின்மூலம் அந்த திருபர் தனக்குச்.சுட்டிக்காட்டுவதுபோல் 
உணர்ந்தார் அவர், அதனால்தான். அவருக்குக் கோபல் 
வந்தது. அப்போதிருந்த அவருடைய மனநிலையில் தன் 
னைக்கேட்கப்படும் ஒவ்வொருகேள்வியும் தன்னை மட் டம் 
தட்டுவதற்கே என்ற உணர்வு அவருள் ஏற்பட்டிருந்தது. 

......மோண்ட் சிவ் மச் இம்பார்ட்டன்ஸ் தட் கவஸ்டின் 
எலோன்,தட்இஸ் ஆன்ஆர்டினரி க்வஸ்டின் வித் ஆர்மூனரி 
பேச்ரவுண்ட்ஸ்...'* என்று அத்த-நிருபர் எவ்வளவோ வற் 
புறுத்தியம் அது குத்தலான கேள்வியாகவே அவருக்குத் 
தோன் றியது.ஒஓவ்வொருவரும்வேண்டுமென்றே சதிசெய்து 
காந்திராமன் செய்தது போலவே தன்னை ஒரு போலித் 
தேசியவாதியாச. நிரூ.9ிக்க முயன்று சந்தர்ப்பத்தை.எதிர் 
பார் த்துக்கொண்டிருப்பதுபோல் அவருக்குப்பிரமைதட்டி 
யது. ஒரு பலவீனம் இரசசியமாகப் பயமுறுத்தப்பட்ட தன். . 
காரணமாக எல்லாப் பலவீனங்களையும் ள்ல்லாருமே. 

. தினைவுவைத்துக்கொண்டு தன்னைக் குத்தலாகவும், கப்ட 
'மாகவும்கேள்விக ள்கேட்பதுபோல் அவருக்கு$த ஈன்றியது.. 

--ஒரு வழியாக பிரஸ் கான்பரன்ஸ் முடிந்தது. மூன்று. 
் மணிக்குத் தற்செயலாக ஒருஇன்விபேஷனை: மார்க்செய்து 
"டேபிளில் கொண்டுவந்து வைத்தார் காரியதரிசி, பட்டம் 

“மாயர்தேவியின் குறவஞ்சி நாட்டிய அரங்கேற்றம்... 
என்ற அந்த அழைப்பிதழைப் பார்த்ததும் சீறி விழுந்தார். 

MUO பிரிபரேஷன் வேலை உயிர் போகுது... 
-இதையேன் சன் டேபிளில் கொண்டாந்து... வைக்கிறே? 
_தாட்டியமும்-நாட்சமும் பார்க்க நேரமேது. எனக்கு?: தூற
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எறி” என்று அந்த அஇன்விடேஷனைத் தூக்கக். சிழித்தெறித் 
தார் கமலக்கண்ணன். தன்னை ஒரு ஸீரியஸ்ஸான பதவிப் 
பொறுப்புள்ள மந்திரியாக எடுத்துக் கொள்ளாமல் எல்லா 
ரமே வெறும்: உல்லாசப் பேர்.வழியாக பழைய கமலக் 
சண்ணனாகவே--நினைக்கிறார்களோ? 2 என்ற சந்தேகமும் 
இந்தச் சந்தேகத்தின் விளைவான ஆத்திரமும் அவருள் 

புகுந்து பேயாய். அட்டின. காரியதரிசி அவருடைம 
கோபத்தைக் கண்டு மிரண்டு போனார் .. ப. 

மூன்றரை மணிக்கு பட்ஜெட் விஷயமாக ஒரு உயர்... 
தர அதிகாரி-- பழைய ஸிவில் .சர்வீஸில் நீண்ட 'நான் . 
ஆபீஸராகஇ ருந்துபழக்கப்பட்டவர்--கமலக்கண்ணனைம். 

. பார்க்க வந்தபோது **சார்! மினிஸ்டர் கோபமாக இருக் 
கறார். தயவு செய்து அப்புறமா. 'வாருங்களேன்”'--என்று 
காரியதரிசி : அவரைக் செஞ்சினான்.. அவரோ. கமலக் : 
கண்ணனை விடக் கோபக்காரராக இருந்தார். 

“நான் ஒண்ணும் எடுபிடி வேலைக்காரனில்லே. கோப. 
தாபம் பார்த்துக் கூழைக். கும்பிடு போட்டு பக்ஷிஸ் கேக்க . 

_ இங்கே வரலே. பேப்பர்கள் டிஸ்போஸ் ஆகாமே கிடக்குது 
கேட்கணும் . எனக்கென்ன? நான் : போறேன். - எலெக் 

| என்லை யார் யாரோ மந்திரியா. வந்துடறாங்க... அரக: 
சாரம்... “என்று சாடிவிட்டுப் போனார். a 

உடனே அவரைச் காலில் விழாக் குறையாக "உபசரித்து 
. உட்கார வைத்துவிட்டு--உள்ளே மந்திரியைப் பார்த்து . 
அவர் வரவைக் . கூறுவதற்கு. விரைந்தார். காரியதரிசி. ' 

- மந்திரியோ உள்ளே டேபிளில் தலை சாய்த்துக் கவலையில் 
ப ஆழ்ந்திருந்தார். காரியதரிசி என்ன செய்வதென்று தெரி. 
யாமல் % தயங்கினார். 

72. 
கடைசியில் தன்மேல். 'கோபப்பட்டுச்சீறி விழுந்தாலும் | 

விழட்டும் என்று--மேஜைமேல் தலை சாய்த்து உறங்கக் 
கொண் டிருந்த அந்தரிகமலக்கண்ணனை எழுப்பி- -வெளியே
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ஐ.சி.எஸ். அதிகாரி வந்து காத்திருப்பதைக் கூறினார் 
காரியதரிசி, அவரை வரச்சொல்லுமாறு கூறிவிட்டுக்கமலக் 
கண்ணன் அவசர அவசரமாக முகத்தைக் கைக்குட்டை 
யால்துடைத்துக்கொண்டு ஐ சி.எஸ். அதிகாரியைவரவேற் 
பதற்குத் தயாரானார். மனநிலைவேறுதெளிவாகஇல்லை; 
“உண்மை களழியனின்” பயமுறுத்தல், .௮அதை வைத்துச். 
கலைச்செழியன் தன்னை :பிளாக் மெயில்' செய்து பணம் 
பறித்தது, எல்லாம் சேர்ந்து மனத்தைக் குழப்பியிரு நந்தன . 

அதிகாரியிடம் முறையைக் கழிப்பது... போல். ஒரு 
மன்னிப்புக்கேட் டுவிட்டு வரவேர் ற்றுப்பேனொர் , அதிகாரி . 

டயம் தம்முடைய மன ஏரிச்சலைக் காட்டிக் கொள்ளாமல். 
.எதோபேசவேண்டியதைப்பே௫லிட்டுப்போய்ச்சேர்ந்தார். 

சிறிதுநேரத்திற்கு யாரையும்உள்ளே அனுப்பவேண்டா 
மென்று காரியதரிசியிடம் கூறிவிட்டு மீண்டும் சிந்தனையி 
லாழ்ந்தார். கமலக்கண்ணன், மந்திரியாக வந்ததிலிருந்து. 
தமது தொழில் "நிறுவனங்களின் நிலை என்ன என்பதை 
அன்றன்று அறிய மு யாமலிருப்பதை. எண்ணியும் அவர் 
கவலைப்பட்டார். தம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையின் ் 

- உல்லாசங்கள் பலவற்றை இந்தப்பதவி காரணமாகத்தாம் 
இழக்க நேர்.ந்திருப்பதையும்அ வர் சிந்தித்தார். நண்பர்கள் 
சந்திப்பு,  'இளப்'பில் சீட்டாட்டம், ரோடரி மீட்டிங், 
டென்னிஸ் விளையாட்டு, வீக் எண்ட் பயணம், எல்லாம் ' 

. போயிருப்பதையும் உணர முடிந்தது... ஆனாலும் தங்களுக் . 
காகத். தாங்களே நியமித்துக்கொண்ட தெய்வங்களை வழி 
படுவதுபோல் மக்கள் மந்திரிகளை வழிபடுவதினால்: 
இடை-க்கிற பதவியின் சுகம் நினைவு வத்துஆறுதலளித்தது- | 

- ஜனநாயகத்தில் வாக்களிக்கின் றவன் சுதந்திரத்தை ஒரே 
BOR நாளிலும், வாக்சளிக்கப்பட் டவன்- பதவிக்காலம் ம முடி 
இற வரை பல: நாட்களும் அடையமுடியும். என்பது 

. ஞாபகம் வந்தது. அந்த நினைவு இதமாக இருந்தது. 
. டெலிபோன் மணி அடித்தது. கமலக்கண்ணன் தமது 

சிந்தனை. கலைந்து டெலிபோனை எடுத்தார். முதலமைச். 
தர் அவருடைய அறையிலிருந்து டெலிபோனில்பேசினார்.



"நா. பார்த்தசாரதி பர்க்ம். 

“டெல்லி இத்திரி ஒருத்தர் வருகிறார். தம்ம அரசாங்க 
'சார்பிலே நீங்கதான் ஓ ஏர்ப்போர்ட்டிலே போய் ரெஸீவ் 
பண்ணனும்" 

ஓ எஸ்.. அப்படியே செய்யறேன் சார்...”” 
“அது மட்டுமில்லே! “பிளானிங்” அ.து--இது எல்லாம் 

'வர்ரவரோட கையிலேதான் இருக்கு. ராஜ்பவனுச்கோ 
சென்ட்ரல் கெஸ்ட் ஹவுஸுக்கோ எங்கே போனாலும், 
அவர் கூடவே பேய்ச் சனிவாகப் பேசி நம்ம ஸ்டேடுக்கு 

- ஆசவேண்டிய நல்ல காரியங்களை மெல்ல அவர் மனடலே 
பதிய . வச்சுடணும்... சீக்கிரம் புறப்படுங்க...இன்னிக்கு 
ல்லி பிளேன் லேட்...ஆனாலும் அரைமணி முன்னாலே 
ஏர்ப்போர்ட் போயிடறது நல்லது.' 

நான் பார்த்துக் கவனிச்சுக்கியறேன் சார்!” 

். “அப்படியே நாளை நாளன்னிக்கு உங்க பிஸினஸ் ' 
பரீப்பிள்ட்ட எல்லாம். சொல்லி. சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ், 
எண்டர் பிரைஸர்ஸ் அசோசியேஷன்ஸ், எல்லாம் ஓரொரு 
மீட்டிங் போட்டு அந்த மந்திரியைப். பேசவச்சாக் gm 

நல்லது. எல்லாம் கவனிச்சுச் செய்யுங்க... நாரன்...இதோ... 
இப்பவே முதல் அரெயின்ல. _ மதுரை புறப்பட்டுக்கிட் 
டிருக்கேன்... 

"நீங்க. போயிட்டு. வாங்க. சார்/ நான் சுவனிச்சுச் 
- கிறேன்...” என்றார் கமலக்கண்ணன். ரு 

உடனே 4 காரியதரிசியைக்கூப்பிட்டு, “நீ அவசரமாப் 

பூக்கடைக்குப் போயி ஜீப்பிலே மாலை . வாங்கிட்டு. ஏர்ப்.. 
- போர்ட்டுக்கு வா... நான். இப்பவே பறப்படேன்... தேர 
மாக்கிடாதே.. பிளேன் வந்துடும்..,ஐல்இ'** என்று விரட்டி 
விட்டுப், புறப்பட்டார். சமலச்சண்ணன்.. இடைவழியில் - 

- வீட்டில் முகம் கழுவி உடைமாற்றிக்கொள்ள' ஐந்து 
நிமிடங்கள் ஆயின. விமான நிலையத்திற்குக்-. கால்மணி 
முன்னாலேயே: போய்விட்டார் அவர், 

| ஏற்கெனவே அங்கே வழக்கமாக இம்மாதிரி. வரவேற் 
.. புக்களுக்குவரும் ந நகரமேயர், ஷெரீப் இர் க்கட் சித்தலைவர்', 

_ அரசாங்கத் தலைமைக் காரியதரிசி, போலீஸ் அதிகாரிகள்.
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இரண்டு மூன்று எம். எல். ஏக்கள் எல்லோரும் வந்திருந் 
தனர். பத்திரிகை நிருபர்கள்கூட்டம் ஒரு பக்கம் அலட்சிய 
மாரசவும், உல்லாசமாகப் பேச் சரித், தபடியும். காத்திருந் 
தது. ஏர்போர்ட் லவுன்ச்சில் இருந்த பிரமுகர்கள் கமலக் 
சண்ணனைக் கண்டதும் உற்சாகமாக வரவேற்றனர். 
சுமலக்கண்ணனும் அவர்களிடையே சென்று அமர்ந்தார் 

9ஃப். மினிஸ்டர். முதல் டிரெயின்லே மதுரை 
போதார் : நீங்க போய் ரெஸீவ் பண்ணுங்களன்னார். 
அதான் டப்படி. அவசரமா வரவேண்டியதாச்சு. வர வர 
டெல்லி பிளேன்...மணிச்கணக்கா நாட்ஈணக்கா லேட்டா. 
குது. போங்க...'” என்று சம்பிரதாயமாசவும், பெரிய 
வியாபாரிக்குரிய அவசரத்துடனும், அலட்சிய F க்துடனும் 

பேச்சை ஆரம்.பித்தார் கமலக்கண்ணன்... | 

உலகத்திலே ஒவ்வொரு. நாட் டுக்காரன் எதெது 
லேயோ வளர்ச்சியடையறான்னா நாம லேட்டாறதுலே 

யாவது வளர்ச்சியடையப்பிடாதா; என்ன?''--ஏன்று 
அசெசம்பிளிக்கு வெளியேவந்தும் மறக்காமல் எதிர்க்கட்சிக் 
கேயுரிய குத்தல்மன ப்ப, ஈன்மையோரடு. க மலக்கண்ணனிடம் 
ஜோக் செ "ப்தார். சட்டசபை TTB aa RS தலைவர். 

பாய்ந்து வந்து நின்றது. _ தமலக்கண்ணன் பாலை யோடு 
விமானத்தை நெருங்கினார்; பிரமுகர்களும் பின்தொடர்ந் ட் 
தனர், மாலையிட்டு . அறிமுஃங்கள். முடிந்தபின் , விமான 
'நிலைய வி.ஐ.பி. லவுன்ச்சில் பத்திரிகை : நிருபர்கள். மல்லி. 
"மந்திரியை வளைத்துக். கொண்டனர். அவர்களுடைய 
பிரஸ் கான் பரன்ஸ் முடிந்ததும்--தம்காரைப் பின்தொடரு... 
மாறு கூறிவிட்டு டில்லிமத்திரியுடன் ராஜ்பவன் சென் றார். 

் கமலக்கண்ணன் , 

சேதுசமுத்திரத் இட்டம்;, உருக்காலை, SAL டம் ் பற்றி ் 
எல்லாம்..டில்லிமந்திரி: ஏதாவதுபேசினால் பதிலுக்குக் கூறு 
வதற்குப் புள்ளிவிவரங்களை எல்லாம் அன்றுசிரமப்பட்டுச். 

சிந்தித்துவைத்துக்கொண்டிருந்தார் கமலக்கண் ணன்... எந்த. 
_ விநாடியிலும் : மல்லி. மந்திரி சர்தார். ரமேஷ்சிங்ஜீ அவற்.
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ஹறைப்பற்றித தன்னிடம். பேசத்தொடங்கலாம். என்ற பயம். 

காரில் போகும்போதே. சமலக்கண்ணன் மனத்தில் இருந் 
தது.ஆனால் டி டில்லிமந்திரிரமேஷ்டிங் ஒரேஒருதடவைகதான்' 

சுமலக்கண்ணனுடன் ராஜ்பவன் போவதற்குள் பேசினார். 

“மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன்! பிஃபோர் லீவிங்மெட்ராஸ் ' 

ஐ வுட்லைக் டூஸீ அட்லீஸ்ட் ஒன் பரத்நாட்யம் ஃபெர்பா. 
மன்ஸ் ஹியர்...கேன் யூ அரேன்ஜ் ஃபார் 18..." என்று 
மத்திய மந்திரி பரத் நாட்டியம் பார்க்க. ஆசை: தெரிவித்த 
போது கமலக்கண்ணன் உருக்காலை, து) றமுகம் பற்றிய 
புள்ளி விவரங்களை அவசர அவசரமாக  ம்றந்து--பரத 

நாட்டிய நாரீமணிகளை ஏற்பாடு செய்வதுபந்றி நினைக் 
சத் தொடங்கினார். 

Quen! ஐ.கேன் அரேன்ஜ்..." என்று a உடனே இணங் 
கியதுமன் றி உருக்காலை, சேதுசமுத்திரம்-போன்ற சிரம: 
சாத்தியமான சிந்தனைகளை மறக்க உதவி செய்ததற்காக 
மத்திய. மந்திரிக்கு மனப்பூர்வமாக உள்ளே. நன்றியும் 
செலுத்தில ஈர் கமலக்கண்ணன். 

ராஜ்பவனில் டெல்லிமந்திரி கவர்னரோடு 2 3655) 
விட்டுப். பசிக்கொண்டிருக்கும்போதே-- கமலக்கண்ணன் 
டெலிபோனில் ஃபிலிம் எண்டர் பிரைஸர்ஸ் அசோடுயே 

ஷன் காரியதரிசி யைக் கூப்பிட்டு, “டெல்லி மந்திரி ரமேஷ் 
சிங் இன்னும் நாலு நாள் இங்கே தங்கறார். அவர் இங்கே 
இருக்கறப்ப ஒரு பரதநாட்டியம்  பார்க்கணுமாம், . ஒரு 

ஈவினிங் உங்க அசோசியேஷன்  சார்பிலே. பார்ட்டி 

ஒண்ணும்கொடுத்துநாட் டியத்துக்கும்ஏற்பாடுப.ண் ணினா 
நல்லது. செய்வீங்களா?''--என் றார்.கமலக்கண்ணன்., 

“கட்டாயம் செய்யறோம் சார்!.இப்படி. ஒரு மகத்தான 
சந்தர்ப்பத்தை - எங்களுக்கு அளிச்சதுக்காக நாங்க. உங்க 
க்கு ரொம்பக் கடமைப்பட்டிருக்கோம். சார்”: என்று 
- ஃபோனில் எதிர்ப்புறமிருந்து வெல்லப். பாகாய்: அக்னி 
னார் பிலிம் வர்த்தக சபைக் காரியதரிசி. ள் 

-*4அப்ப ட இவ சாயங்காலம் .வச்சுக்கலாம். 
ஸிக்ஸ் .தர்ட்டி..டு ஸென்” erg. 'என்கேஜ்மெண்ட்
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பிக்ஸ்ட்...”' என்று முடித்தார் உள்ஞூர் மந்திரி மலக் 
கண்ணன். எதிர்ப்புறம் பிலிம் வர்த்தசசபைக் காரியதரிசி 
ஆயிரம் நன்றிகளை அவசர. 'அவசாமாசத். தெ ரிவித்து 

- விட்டு லபோனை வைத்தார். 
மடல்லி மந்திரி ராஜ்பவனிலிருந்து 6 கெஸ்ட் ஹவுஸுக் 

குக் சாரில் வரும்போது உடன்வந்த கமலக்கண்ணன்: நாட் 
டியத்துக்கு. ஏற்பாடு செய்தாயிற்று" என்பதை அவரிடம் 
தெரிவித்தார். அவம் அதற்காக. பாகிழ்ந்து உடனே 

கமலக்கண்ணனுக்கு நன்றி தெரிவித்தார். 

இரவு. - டின்னருக்கும் புகழ்பெ ற்ற தென்னிந்திய 
இட்லி சாம்பார் இரண்டும் சூடாக இருந்தால் . நல்லது 
என்று  ரமேஷ்சிங் அபிப்பிராயப்படவே...நகரத்திமலயே. 
இட்லி தயாரிப்பதில் பெயர் பெற்ற ஹோட்டல் ஒன்றிற் 
குத் தகவல் சொல்லி ஜீப்பில் ஆளனுப்பினார். கமலக்சுண் 
ணன். இட்லி சாம்பார் வந்தது. டெல்லி மந்திரி மூன்றே 
மூன்று இட்லிகளை ஆறு பிளேட் சாம். வாரில். கரைத்துக் 
குடித்தார். சாம்பாரை மட்டுமே. அவர்: அ.திகம் சுவைப்ப 
தாகத் தெரிந்தது. சாம்பாருச்குத் தொட்டுக்கொள்ளவே 
இட்லியை அவர் பயன்படுத்தினார். கமலக்கண்ணனுக்குத் 
இடீரென்று ஒரு யோசனை தோன்றியது; “இந்த டில்லி. 
மந்திரியை ஒருநாள் பகல் தன்வீட்டில் லஞ்சிற்கு அழைத்து 
கடல் ளர். இண்டஸ்டிரியலிஸ்ட்டுகளையும், பாங்கர் தளை. 

யும்... மந்திரிகளையும் கூப்பிட்டு ஒரு தடபுடல் செய்தால் 
“என்ன?...' என்று. எண்ணினார். உடனே ரபேஷ்சிங்கிடம் 
தன் ஆசையை.௦ மெல்ல வெளியிட்டார். கமலக்கண்ணன், 

..*ஓ. எஸ் வித். பிளஷர்*'--என் று புன்னகையோடு 
இணங்கினார் : டெல்லி - மந்திரி. உடனே மனைவிக்கு 

ஐபோன் செய்து சமையல். ஏற்பாடுகள்--மெனு பற்றி 
விவரித்தார். காரிய தரிசிக்கு, அழைப்பு: அனுப்பவேண் [டய 
ஆட்கள். பற்றி உத்தரவுகள் பிறப்பித்தார்... 'தண்பர் களக் 

கும் அட்டகாசமாக ஃபோன். செய்தார்... ட்ப 

ல் .*யாரு-குமரஇிரி டெக்ஸ்டைல்ஸ்நாயுடுகாருவா?நீங்க. 
இல்ல பாம ் தம்ம வீட்டிலே ல் எத்த. விருத்தும் நடக்காது. நடக்:
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சுவும்கூடாது, நாளை ம்றுநாள்-சென்ட்ரல் Mean i Gag. 
ஒரு லல்ச் அரேன்ஜ் பண்ணியிருக்கேன்! பெரிசா ஒண்ணு . 

. மில்லே. எல்லா லீடிங். இன்டஸ்டிரியலிஸ்டா மட்டுமே. 
கூப்பிட்டிருக்கேன். மந்இிரியையும் பார்த்துப் பேசினாப் 
பிலே இருக்கும். கட்டாயம் வந்திழங்க''என்கிற பாணியில் . 
அழைப்புக்களை அடுத்தடுத்துவிடுத்தார். அரைமணிதேரத்-. 
இற்குள் நகரின் முக்கியஸ்தர்களுக்கும் பிரமுகர்களுக்கும் 
பான் செய்து தெரிவித்துவிட்டார் கமலக்கண்ணன். -. . 

மறுநாள். காலையில் வெளியான ஆங்கில தமிழ் : 
- இன்சரிகளில்.எல்லாம் மூதல்நாள் மாலை கமலக்கண்ணன். . 
விமானநிலையத்தில் ரமேஷ்சிங்குக்கு மாலை போட்டு வற 
வேற்ற புகைப்படம் வெளியாகியிருந்தது. வீட்டிலிருந்தே - 
கெஸ்ட் ஹவுஸ் ஆட்சளுக்கு ஃபோன் செய்து ரமேஷ்சிங் . 
எழுந்திருந்ததும் பத்திரிகைகளை அவருக்கு. அனுப்பு 
_மாறும்...'தினக்குரல்' தமிழ் பத்திரிகையைக் காட்டி, - 
“இதை எங்கள் ஸ்டேட் மந்திரி கமலக்கண்ணன் ஆதர 
வுடன் | நடத்துகிறார்கள்' என்பதையும் தெரிவிக்குமாறும் 
கூறினார் கமலக்கண்ணன், 

--அன்றுமாலை.. அதாவதுடெல்லிமத்திரிவந்த இரண். 
டாவது : நாள் மாலை...கட்சி அலுவலகத்திலே அவருக்கு 
"ஒரு கூட்டம் இருந்தது, அந்தக் கூட்டத்திற்குப் போனால். 
_மறுபடிகாந்திராமனைச் சந்திக்க வேண்டிநேருமோ என்று 
கமலக்கண்ணன் .. தயங்னொர். ஆனால் போகாமலும் 
இருக்கமுடியாதென்று : தோன்றியது. வந்ததிலிருந்து. 
கூடவேஇருந்துவிட்டுக் சுட்சிக்கூட்டத்துக்குமட்டும் போக. 
வில்லை. சன்றால் அதை. யாராவது கவனித்து: வம்பு. 
பேசுவார்கள். என்றாலும்காந்திராமனின்முகம்,௪ சருக்கம் பூ 

மாலை, எல்லாம். நினைவு வத்து“ அந்த இடத்திற்குப். 
'போவதற்கே பயத்தையும். தயக்சத்தையும் ண் டாகனெ.. 
மனத்தைத் .திடப்படுத்திக்கொண்டு வீட்டிலிருந்து தனியே- 
போகாமல்-செஸ்ட்ஹவுஸிலிருந்து. மந்திரியுடனேயே, புறப் 

, பட்டுவிட்டார். கட்சிஅலுவலகத்தில் கூட்டம். அமைதியா 
கவே. தடத்தது. “மலக்கு நன்றாக ஆங்கிலம் தெரிழ்
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திருந்தும். பிடிவாதமாக'இந்தியில்தான் பேசுவேன்” என்று 
அங்கே இந்தியில் பேசினார். அந்தப் பேச்சை அவர் அங்கி 
லத்தில் பேசியிருந்தால் பலருக்குப் புரிந்திருக்கும். அங்கு , 
வந்திருந்தவர்களில் பெரும்பாலோருக்கு ஆங்கிலம் . 
நன்றாகத் தெரியும். மொத்தத்தில் இரண்டொருவருக்கே 
இந்தி தெரியும். எனவே பேச்சும் கூட்டத்தில் அதற்கிருந்த 
வரவேற்பும் மந்தமாகவே . இருந்தன. டில்லி மந்திரியின் 
இந்திட் பேச்சையாரோ ஒரு நரைத்தலை மனிதர் தமிழிலே 
மொழிபெயர்த்துக் கூறினார். கூட்டம் மந்தமாக நடந்து 
முடிந்தது. முன்னால். . கமலக்சண்ணன்' நினைத்துப் 
பயந்தபடி காந்திராமன்அந்தக்கூட்ட த்.இற்கே வ்ரவில்லை. 

.... கூட்டம் முடிந்ததும் ஆர்வமும் உற்சாகமும் நிறைந்த . 
இளந்தலைமுறைப் பத்திரிகை - நிருபர். ஒருவர் . டில்லி 
மந்திரியை வழிம்றித்துப் பேசத் தொடங்கிவிட்டார்... 

... “நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் பேசியிருந்தால் இங்கிருந்தவர் 
“களில் பலருக்குப்.புரிந்திருக்கும்.* ட... 
..... **இங்கலம்விதேசி மொழி/அது இந்த நாட்டில் தொண் 
ணூற்றெட்டு சதவிகிதம் மக்களுக்குத் தெரியாது...”'...... 

்.... “அப்படியல்ல! பலஆண்டுகளாக இந்த நாட்டுமொழி 
களில் ஒன்றாக நம்மோடு இணைந்திருக்கிறது ஆங்கிலம். . 

- ௨ல௪. ஒற்றுமைச்கே. வழிவகுக்கிறது ஆங்கிலம்... மற்ற 
மொழிகளோ. ஒரு மாநில ஒற்றுமைக்கே துணைசெய்வ 

தில்லை. உதாரணமாக உங்களையே எடுத்துக்கொள்ளு 
Gard. தனிப்பட்ட முறையிலும், சொந்தமாகவும் உங்க 
ளிடம் "யார். பேசினாலும் ஆங்கிலத்தில் சரளமாக உரை 

_யாடுகிறீர்கள்.. ஆனால் கூட்டங்களில் மட்டும்.வறட்டுப் ் 
-பிடிவாதத்தோடு இந்தியில் பேசுகிறீர்கள்...” 

ட... பூ.ஆர்.டாரக்கிங் டூ மச்! €ீப்.யுவர் லிமிட்ஸ்'”...என்று. 
உணர்ச்சிவசப்பட்டு நிருபரை .சோபித்துக்கொண்டார் 
ரமேஷ்சிங். என்ன காரணத்தாலோ அந்த இளம். நிருபர். 
டெல்லி மந்திரியை ம.டக்கியதை விரும்பி ௨.ள்ளூர . மஇழ்ந். 
தார் கமலக்கண்ணன்... டெல்லி மந்திரியின் மொழிவெறி 

, அவருக்கும்பிடிக்கவில்லை. இந்தியாவின்ஒ.ற்றுமைக்கு வட...
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'இந்தியர்கள் தங்கள். மொழிவெறியாலேயே.. லைவைத்துக் ் 
சொண்டிருப்பதைப் பார்த்து அருவருப்பாக. இருத்தது. 
அவருக்கு. ஆனால் வெளிப்படையாக அப்படிச் சொல்லித் : 
தமக்குப் பதவி கொடுத்திருக்கும் கட்டியைப் பகைத்துக் 
கொள்ளவும். கமலக்கண் ணன் தயாராயில்லை. : 

டெல்லி மந்திரியிடம். தனியே பரஸ்பரம் குடும்ப் 
செளக்கஇியங்கள் பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்தபோது அவர் 
கமலக்கண்ணனிடம் கூறினார் :- 

“ஏனக்கு இரண்டு பையன்கள்! 6 ஒருத்தன் இங்கிலாந்து 
_லேயும்; வன்னொருத்தன். அமெரிக்காவிலே Wee sor 
யூனிவர்சிடியிலும் படிக்கிறார்கள். யூ நோ... இண்டியன் 
எஜகேஷன் ஸ்டாண்டர்ட் இஸ் வெரி வெரி புவர்...”” 

..... தன் குழந்தைகளைக் கவனமாக வெளி நாட்டில்ஆங்கி ' 
லச் குழ்நிலையில்படிக்கவைக்கும்இதேமந்திரி “பாரமரஇந்தி 

.பர்கள் எக்சேடு கெட்டுப் போனால். நமக்கென்ன! என்று. 
மனோபாவத்தோடு: இந்தி வெறியுடனிருப்பதை உணர்த் 
தார் கமலக்கண்ணன். ஒரு கோமாளியபோல்: அபிப்பிராயங் 

் களை உதிர்க்கும். அந்த டெல்லி. மந்திரி--திறமைவாய்த்த 
தென்னிந்தியப். பத்திரிகை . நிருபர்களிடம் © மாட்டிக் 
கொண்டு விழிப்பதைக் காண "வேடிக்கையாயிருந்தது. 
.கமலக்சண்ணனுக்கு . டம் பல் 

மறுநாள் பகலில் கமலக்கண்ணனின் பங்களாவில் ஒரு 
நவீன. 'பஃயே. முறை. லஞ்சுக்கு' ஏற்பாடாதியிருந்தது. 

_ மந்திரி ரமேஷ்டிங்குக்காசுவே சூடாக ,நாலுபிளேட் சாம். 
பார் தனியே எடுத்து வைக்கச் சொல்லி சமையற்காரரிடம் 
கூறி. விட்டார். கமலக்கண்ணன். இந்தியின் மேலிருந்த. 
காதலை.விட. டில்லி மந்திரிக்குத் தென்னிந்திய. சாம்பார். 
மேல் அதிகமான : BT ED -ஏற்பட்டுக்கொண்டிருப்பதைக்.. 
கமலக்கண்ணன்: இரண்டு இனங்களாகவே ௮வரே௱டுகூட 

.. இருந்து கண்டுபிடித்திருந்தார். _ | 
. நகரத்தின் பெரிய. பெரிய தொழிலதிபர்களும்: பாங்கு 

களின்: டைரக்டர்போர்டுத் தலைவர்களும்கமலக்கண்ணன் 
வீட்டு விருந்துக்கு வந்திருந்தார்கள். ஒவ்வொருவரையும் 
் கவனமாக மறந்து விடாமல் மந்திரிக்கு. அறிமுகப்படுத்தி
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வைத்தார் "கமலக்கண்ணன். எல்லாருடனும் மந்திரிகலசலப் 
பாகப் பழகினார். பேர்தான் பஃபே”. என்றாலும் ஏராள 

மான வகைகள்டேபிளில் இருந்தன. எல்லாம்பிரமாதமான 
தயாரிப்புக்கள்."'வெஜிடே.ரியன். டேபின்”,*நான் வெஜிடேரி 
யன் டேபிள்”...என்று இரண்டும் தனித்தனியே இருந்தன. 
இரண்ட லும் ஏராளமான பதார்த்த வகைகள். இருந்ததா 
லும் எல்லாரும். பேசிக்கொண்டும், உலாவிக்கொண்டும் 

காட்பிட்டதாலும் விருந்து: முடியப்பகல் இரண்டு மணிக்கு 
மேல் ஆகிவிட்ட து. மாலையில் ஃபிலிம் எண்டர் பிரைசர்ஸ் 

அசோசியேஷன் கூட். டம் இருந்ததனால்மந்திரி ஒய்வுகொள் 
வதற்காக*செஸ்ட்ஹவுஸ்"போய்விட்டார்.கமலக்கண்ணன் . 
மாலைஆறுமணிக்குக்கஸ்ட்ஹுஸ்சென் நுடில்லிமந்திரியை 
அழைத்துக் கொண்டு ஃபிலிம் வர்த்தசசபைக் கூட்டத்திற் : 
-குப்போவதென்று திட்டமிட்டிருந்தார். ஃபிலிம் வர்த்தக 
சபைக்காரர்கள்பிரமாதமாகக்கண்ணாடித்த தாளில்அழைப் 
பிதழ்கள் அச்சிட்டு அனுப்பியிருந்தனர். பரத நாட்டியத் 
துக்குக்கூட மாயாதேவியைத்தான் ஏற்பாடுசெய்திருந்தனர். ் 
தற்செயலாக அவர்கள் அப்படி ஏற்பாடு செய்திருந்தார் 
களா அல்லது தனக்கு மாயாதேவியை ஏற்பாடு செய்தால். 

. தான் பிடிக்கும். என்று அவர்கள.ரகவே அ நுமானித்துக் 
- கொண்டு ஏற்பாடு செய்திருந்தார் களா. என்பது கமலக் 
சுண்ணனுக்குத் தெரியவில்லை. ஃபிலிம் வர்த்தக சபைக் 
காரர்கள். மேல் அவருக்குக் -கோபம். கோபமாக வந்த அ], 
தர்மசங்கடமான நிலைமையில் அவர். இருந்தார்." மாயா 
தேவியைக்கண்டும்காணாமலும்பழடசிக்சொள் ளலாம் என்று 

்.. அவர்தினைத்திருந்தநினைப்பில்மண்ணைப்போட்டுவிட்டு.. 
"அவர் தலைமையிலேயே மத்திய . மந்திரிக்கு நடக்கும் ஒரு 
விருந்தில் மாயாதேவியின் நடனத்தையும். அ இகாரப்பூர்வ 
மான அறிவிப்புடன் சேர்த்துப்போட்டு டுவிட்டதைஅவ்வள 
OUT SOU TT A 'இரசிக்க முடியவில்லை; கனக்கும் மாயா 
“தேவிக்கும். இடையேஉள்ளநட்புநகரப்பிரமுகர்கள்வட்டா | 
ரத்தில் ஒரளவு தெரியுமாகையினால் - யாராவது . இதை. 
வைத்துவம்புபேசப்போகிறார்களே" என்றுபயந்தார் அவர்,



தா. பார்த்தசாரதி 149 

கூட்டங்களில் அல்லது பொது நிகழ்ச்சிகளில் பலர் நடுவே 

மந்திரி என்ற அந்தஸ்தோடு தான் தலை நிமிர்ந்து நிற்கிற 
வேளைகளில் மாயா எதிர்ப்பட்டுத் தன்னை. வணங்கு : 
வதையோ, நெருக்கம் தெரிகிற பாவனையில் புன்னகை 
பூப்பதையோ அவர் பலமுறை தவிர்க்கமுயன் றிருக்கிறார். 
இப்போதோ இந்த டில்லிமந்திரி ரமேஷ்சிங் 'விஷயத்தில்-- 
இதுமாதிரி ஆகிவிட்டது. நிகழ்ச்சி நிரல் எல்லாம் அச்சாகி 
யாவருக்கும் அனுப்பப்பட்டுவிட்டதன eyed, _ பத்திரிகை 
களில் - வெளிவந்து  பரவிவிட்டதனாலும் இனி .மாயா 
தேவியை அந்த  நிகழ்ச்சியிலிருந்து விலக்குவதென்பது, 
முடியாத நிலை ஆகியிருந்தது கமலக்கண்ணனுக்கு. ஆகவே 
தர்மசங்கடத்தோடும், பயத்தோடும், தயக்கத்துடனும் 
கான். அந்த விருந்துக்கு ல்லி மந்திரியோடு போனார் 
கமலக்கண்ணன் . ப 

ஃபிலிம் வர்த்தக சபை விருந்தில் Lada) மந்திரி ஆங்க 

லத்தில்தான் பேசினார். இந்தியில் பேசினால். ஒருவேளை 
அங்கு வந்திருந்த அழகிய பெண்களும் இளம் எக்ஸ்ட்ராக் 
Fahd, தன்னுடைய ஹாஸ்யங்களுக்குச். சிரிக்க முடியா 
மல் போய்விடுமோ என்று பயந்துதான் அப்படிப் பேசு 
சிறார் என்பதைக் கமலக்கண்ணன் புரிந்துகொண்டார். - 

நடிகை மாயாதேவியின் பரதநாட்டியம் நடந்தபோது 

டெல்லி மந்திரி வாஹ், வாஹ்' என்று நிமிஷத்துக்கு ஒரு 
தீரம் தலையாட்டிக் கொண்டிருந்தார்: மந்திரியின் ஒரு 
பக்கம் கமலக்கண்ணனும் மறுபக்கம் பிலிம் வர்த்தகசங்கத் 

. தலைவரும். அமர்ந்திருத்தனர். டெல்லி. மந்திரி தீற்செய் 
_லாகப். - பேடிக்கெ ஈண்டிருந்தபோது மாயாவைப்பற்றிக் 
சமலக்கண்ணனிடம் - ஏம்தா. கூறத். “தொடங்கவே, பிலிம் 

சங்கத். தலையர். குறுக்கிட்டு, “அவருக்குத் தெரியாதுங் 
களா?. ஹீ...இஸ்... ஆல்ரெடி...'”. என்று ஏதோ டெல்லி. 

் மந்திரிபிடம்சொல்லத்தொடங்கய அ.ந்தவேளையில்கமலக். | 
- கண்ணனின் முகம்போன போக்கைப் பார் த்து மேலே ஒன். 
..றும் சொல்லாமல் நிறுத்திக்கொண்டார். இதையெல்லாம் . 

Op. 10.
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சாதாரணமாசச் செய்து விடுவது போல் நாட்டியம் முடிந் 

_ ததும் ஒரு சம்பவம். நடந்தது. டெல்லி மந்திரியைச்: சந்திப் 
பதற்காக ... மாயா அவசர. அவசரமாக  .மேக்-அப்பைக் 

கலைத்துவிட்டு "மேடையிலிருந்து வத்தாள். கைகூப்பிய 

வளைக் .கமலக்கண்ணன்--டெல்லி மத்திரிக்கு அறிமுகம் 

'செய்இருக்கவேண்டும். — கமலக்கண்ணன் ... தயங்கியபடி 
சும்மா இருக்கவே மற்றொருபுறம் அமர்ந்திருந்த பிலிம் 

- வர்த்தக சங்கத் தலைவர் அறிமுகப்படுத்தினார். ஆனால். 

மாயாவோ டெல்லி மந்திரியிடம் பேசிவிட்டுக் கமலக்கண். 

ணனை விசேஷப் புன்னசைகளோடு அணு, :“*என்ன?: 
"பார்த்து ரொம்ப. நரளாச்சே?”' என்று. தமிழில் குழைந்த , 

். போது: கமலக்கண்ணனுக்கு--ஒன்றுமே பதில் சொல்ல வர 
- வில்லை. “அசடு வழியச் சிரித்தார்... ஃபிலிம் :சங்கத் தலை 

வருக்கு கமலக்கண்ணனின் நிலைபுரிந்த து. ஆனால். டெல்லி 
மந்திரி ஆங்கிலத்தில் . மாயாவிடம் கமலக்கண்ணனைப் 

- பற்றி. ஏதோ கூறத் தொடங்கவே, *வாட். இஸ் இஸ்...யூ . 
நீட். நாட் டெல். மீ எபெளட் ஹிம், ஐநோ ஹிம் ஃபுல்லி 
Glas. “என்று _ மாயாவே . உற்சாகமாகப். . பதில் 
கூறினாள்... .. கமலக்கண்ணன் மேலும்: அசடு .வழிந்தார்.. 
மாயாதேவி தன்னை மிக மிகத் தர்மசங்கடமான. நிலையில் 

_வைப்பதாகக் கருதி . அவள்மேல் கடுங்கோபம் குமுறிப். 
் பொங்கியது. அவருள்ளே, ன ர. 

ப 72. 

ப “ஒரு வழியாக! மத்திய மந்திரி. ரமேஷ்சிங்கின் சென்னை . 
- விஜயத்தை உடனிருந்து: வெற்றிகரமாகச். செய்து வழி 

பனுப்பி வைத்தார் கமலக்கண்ணன். அவரை வழியனுப்பி. 
வைத்துவிட்டு. விம: ரல நிலையத்திலிருந்து வீடுதிரும்பியதும் 
நிம்மதியாகவும், ஒய்வாகவும்'.. இருந்தது, அந்த நேரம். 

“பார்த்து நடிகை 'மாயாதேவியின். ஃபோன் வந்தது: அவள்... 
என்ன பேச. வத்தளோ அதைப். பேச விடுவதற்கு முன்பே, ் 

- **என்ன இருந்தாலும் அன்னிக்கு பிலிம் சேம்பர்ஸ்:பார்ட்' 
' டீலே சென்ட்ரல் மினிஸ்டருக்கு : 'முன்னே நீ என்னை அப். 
பிடித் தர்மசங்கடமான. நெலைமைக்கு ஆளாக்கியிருக்குப்
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பிடாது. பல சமயங்களிலே உனக்கு 'இங்கிதம்கிறதே என் 
னான்னு தெரியாமப் போயிடறது''-- என்று ஃபோனில் 
அவளை இரைந்தார். அவள் ஏதோ பதில் சொன்னாள். ' 

_ மீண்டும் கோபம் தணியாமல் '*எங்கே எப்பிடி அளவாப்- 
பழகணுங்கறதே உங்களுக்செல்லாம் தெரியறதேயில்லே”? ' 

். என்றார். அவர். “*ஒண்ணுமில்லாததை எல்லாம் பெரிசு 
படுத்தி வீணாச் சண்டைக்கு இழுக்காதிங்க!'- என் று சனி 
வாகக் கொஞ்சும்குரலில்இழைந்து அவருடையகோப த்தை 
ஆற்றினாள். அவள். அப்புறம் கோபதாபமின் மி உரை. 
யாடல் பத்து நிமிஷங்கள். தொடர்ந்தது. அவளுக்குத் 
தெரிந்த யாரோ ஒருவருக்குப் புது பஸ் ரூட் ஒன்று வேணு 
மாம். அதற்கு உதவி செய்யவேண்டுமென்று தேரி 
அவரைக் கெஞ்சினாள். அவள். ப 

“இதையெல்லாம். இப்படி. ல்போன்ல் பேப்பிடா துங் 
-இறதை முதல்லே. நீ தெரிஞ்சுக்கணும்...” என்று மறுபடி 
டயும் சூடேறிய குரலில் இரையத் 'தொடங்கினார் கமலக் 
கண்ணன். அவள் பதிலுக்கு இதமாக ஏதோ கூறினாள்... ““பார்க்கலாம்' “என்று பட்டும் ய்டாமலும் சொல்லி. 

- ஃபோனைவைத்தார் அவர். அவளைப்பேல் தன்வாழ்வின்: . 
ஒரு பகுதியில் பழகிய பெண் இவ்வளவு. உரிமை எடுத்துக். . 

.கொண்டுஉதவிகோருவதைகச்கேட்டு அவருக்குத்தயக்கமாக 
வும், பயமாகவும் இருந்தது. பயமும் உ தயக்கமும், மாயாவை 

. நினைத்து அல்ல. பதவியைநினைத்தே அந்த உணர்ச்சிகள் 
உண்டாயின. குற்றம் புரிகிறவர்கள் எங்கே எங்கே என்று... 
நெற்றிக்கண்ணைத் திறந்து வைத்துக்கொண்டு காத்திருக் 
கும் காந்திராமனைப் போன்றவர்கள் அவருடைய நினை: - 
வில் வந்து பயமுறுத்திக். கொண்டிருந்தனர். வரலாற்றின் 
படி குருட்சேத்திரப் போர் என்பது பல யுகங்களுக்குமுன் - 
நடந்துமுடிந்துவிட்டாலும் தர்க்கரீதியாகவும், தத்துவரீதி யாகவும் அது. சராசரி இந்தியனின், . மனிதனின் பொது... 
"வாழ்விலும், தனி வாழ்விலும் இன்றும் இந்த விநாடியும் ' 
 நடைபெறக்கூடியதாகவே . இருக்கிறது... எதிரே இருப்ப - வர்கள். தண்பர்கள், உறவினர்கள், வேண்டியவர்கள் என்
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றெல்லாம் பாராமல், அவர்களுடை.ய அதர்மத்தை எதிர்த் 

து.ப் போரிட வில்லெடுக்கும்: துணிவும் சொல் எடுக்கும் 
துணிவும் இன்றைய மனிதனிடமும் அபூர்வமாக இருக் 
திறது. அரசியலில் பதவியிலும், அதிகாரங்களிலும் ஒட்டிக். 

. கொண்டிருப்பவர்கள் குருட்சேத்திரப் போர்க்களத்தில் 
கெளரவர்களைப் :போல்.. இருக்கிறார்கள். அவர்களை, 
எதிர்த்துப் பாசமும், உறவும் கருதாமல் அறப்போர். நடத் 
.துவத்ற்கோ காந்திராமனைப்போன் றவர்கள்சமூகம்என்' 
.பாண்டவர்களாச நியாயம் என்ற கண்ணபிரானின் துணை! 
(யோடு என்றும் எதிர் நிற்கிறார்கள்... எனவே குருட் சேத்; 
திரப் போர் என்பது ஒரு மனிதனுக்கும் இன்னொரு.ம்னித' 
னுக்கும் இடையே. உள்ள தர்ம அதர்மப் பிரச்சினைகள். 

, உள்ளவ்ரை நித்தியமாக இருக்கும் ஒரு தத்துவமே, 
| புகழ், பதவி, அஇகாரம், பணம், செல்வாக்கு. எல்லாம் 

இருந்தாலும் கமலக்கண்ணன் தன்னுடைய, மனோபயங் 
களைத் தவிர்க்கமுடியவில்லை. அரும்பாடுபட்டு அடைந்த 
தேர்தல் வெற்றி,..௮.தன் காரணமாகக் கிடைத்த. மந்திரி 
பதவி எல்லாவற்றையும் எண்ணி எண்ணி அஞ்சினார் 
அவர். விருப்புவெறுப்பற்ற 'பிரதிபலனைக் கணக்கிடாமல் 
தொண்டுசெய்யும் தொண்டன் 'இருவனைத்தவிரப் பொது 

- வாழ்வில் யாரும் பயப்படாமல் இருக்கமுடியா.து. அரசிய. 
லில் ஒருவன் தொண்டனாக தஇருக்கிறவரைதான் குன்னைப் 
பற்றியோ. மற்றவர்களைப்பற்றியோ அவனுக்குப் பய 
மில்லை. தலைவனாகவே, பதவிக்குரியவனாகவோ வந்த 

பின்புதான் பயம் என்பதே ஆரம்பமாகிறது. அந்தஸ்தின். 
உயரத்திற்குப் போன பின்புதான். பயம்: என்ற பள்ளம் 
கண்ணுக்குத் தெரிகிறது, பயமுறுத்துகிறது. 

..... “இங்கிருந்து மறுபடியும் கீழேஇறங்கிவிடுவோமோ..* என்றபயமும்,'இதம்கும்மேலைபோகவேண்டுமே'என்றசுய நலமும்தான். இப்போது. அவனைக் கவலைப்படச்செய்தன. 

..... ஆனால்இன்னும்ஒருவாரத்தில் *பட்ஜெட்' அறிவிக்கப் பட்வேண்டுமென்ற... பெரிய. கவலையில்'-இந்தச் இறிய வலைகளை மறக்க முடிந்தது. மாயாதேவிக்கு வேண்டிய
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ஆளுக்குப்புதிய பஸ்ரூட் பெர்மிட், “உண்னை ஊழியனின். - 
பயமுறுத்தல், கடம்பவனேசுவரர் கோவில் புனருத்தாரண। 
நிதி, தினக்குரலின் சர்க்குலேஷன் நாளுக்கு. நாள் குறைவ 

தாகப் பிரகாசம் கூறிய சுசப்பான : நிலைமை, ஆகிய 
எல்லாவற்றையும் மறந்து *பட்ஜெட்'டிற்கு உருக்கொடுப் 

- பதில் அவர் ஈடுபட்டார். காரியதரிசிகளும், பொருளாதார 

நிபுணர்களும் உதவினர். சிலதினங்களில் பட்ஜெட்” தயா 
ரிப்புஅவருடையஇலாகா அளவில் நிறைவேறிமுடிந்துவிட் 
.டது.அதைவெளியிட வேண்டியவேலைதான் மீதமிருந்தது. 

நானைக்கு விடிந்தால் அசெம்பிளியின் பட்ஜெட் 
செஷன் ஆரம்பமாகிறது. முதல் நாளிரவு ஆவலினாலும், | 
பரபரப்பினாலும்,  பயத்தினாலும் கமலக்கண்ணனுக்குத் 
தூக்கமே இல்லை. விடிந்ததும் நீராடி உடை மாற்றிக் 
கொண்டு கோவிலுக்குப் போய் வந்தார். அசெம்பிளிக்குப் . 
புறப்படுமுன். பங்களாவின் பின்கட்டுக்குப். போய்த் 

தாயைப் பார்த்து வணங்கி BAD writ. 

பட்ஜெட் செஷன் என்பதால் அன்று அசெம்பிளியில் 
சகல எம்.எல். ஏக்களும் வந்திருந்தார்கள்.” பட்ஜெட்"டை்ச். 
சமர்ப்பித்து அவர் உரை நிகழ்த்தினார். அவருடைய கட்ச் 
எம்.எல்.ஏக்கள் -நிர்ப்பந்தமாக அவரது பட்ஜெட்டை 

ஆதரிக்கவேண்டிய நிலையிலிருந்தார்கள்... ot ir $a. AS 

காரர்களோ நிர்ப்பந்தமாக . அதை.- எதிர்க்க வேண்டிய 
நிலையிலிருந்தார்கள். கேள்விக்கணைகளும் சண்டனக் 

_- கணைகளும். கிளர்ந்தன. .சாயங்கால செஷனுக்கு : முன்... 
மழ்.தரி கமலக்கண்ணன் அறையில்: தற்செயலாக அவரைச் 

சந்தித்துப் பேசிக்கொண்டிருந்த.. அவருடைய கட்௪..எம். 
. எல்.ஏக்கள் சிலரே பட்ஜெட்டைப்பற்றி அதிருப்தி தெரி 
வித்துத் தனிப்பட்ட அபிப்பிராயம் கூறினார்கள் .'" மாலை 

. செஷனில் எதிர்க்கட்சித்தலைவர் “இது பொதுமக்களுக்குப் 
பயன்படாத பட்ஜெட்” என்று காரசாரமாக வெளுத்துக் , 

கட்டிவிட்டார். அதோடு சபை. கலைந்தது. மறுநாள் பட் 

ஜெட் விவாதங்கள் தொடரும் என்று சபாநாயகர் அதி: 
'வித்துவிட்டார். அவசரஅவசரமாக வீட்டுக்குவந்து.. சாயக். 

ae ட
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காலப் பத்திரிகைகளை எல்லாம் வரவழைத்துப் படித்தார் 
அமலக்கண்ணன்.அவரே நடத்தும் “தினக்குரல்” தவிர வேறு 
எல்லாப் பத்திரிகைகளும் 'பட்ஜெட்” சுகமில்லை என்பது 
போல் தாக்கி எழுதியிருந்தன. தினக்குரலில். மம்டும். 
பட்ஜெட் சமர்ப்பிக்கும்முன் அமைச்சர்.தன் அன்னையைக் 
சுண்டுஆசிபெற்றார்--அலயம் சென்று வழிபட்டார் என் 
பதுபோன்ற செய்இகள் மூன் பக்கத்தில் வந்திருந்ததோடு 
“ஏழைக்கும் செல்வருக்கும்ஏற்ற பட்ஜெட் என்ற தலைப் 
பில். தலையங்கமும் பாராட்டி எழுதப்பட்டிருந்தது. தன் 
பத்திரிகையிலேயே வெளிவந்த அந்த பாராட்டினால் மட் 

டும் அவர் திருப்தியடைந்துவிட் முடியவில்லை. அதே ௪ம 
யத்தில் ஒரு திருப்தியும் இருந்தது. “எவ்வளவு நல்ல ப. 
ஜெட் ஆனாலும் துரக்கி எழுதுவதுதான் பத்திரிகைகளின் 
வழக்கம். எனவ பத்திரிகைகளை நினைத்துக் கவலைப்பட 
வேண்டியதில்லை என். ஆறுதல் கொள்ளவும் முடிந்தது. 

.. இந்தஅம்சத்தில் பத்திரிசைகளும், எதிர்க்கட்செளும் ஓரே 
_மாதிரித்தான்என்று தோன்றியது, மறுநாள் பட்ஜெட்மீது 
நடைபெற இருக்கும் விவாதத்தில் என்னென்ன கேள்விகள்! 

- வருமோ என்ற: தயக்கமிருந்தாலும், முறை மீறவிடாம்ல். 
'சபாதாயகர். ஒரளவு துணை. செய்வார் என்ற நம்பிக்கை: 
பும் இருந்தது. ட. ப. ர ரூ a Se ira) மாயாதேவி மீண்டும். அவருக்கு &போன் 

“வரவர உங்க தயவே இல்லை! என்னோட. குறவஞ்_ச. 
நாட்டிய நாடக அரங்கேற்றத்துக்கு அழைப்பு: அனுப்பிச் “சேன். நீங்க வரவே இல்லை! டெல்லி மந்திரி ரமேஷ்சிங் 

_ வதிதிருந்தப்பரொம்ப பாராமுகமாக நடந்துக்கிட்டீங்க. 
“பஸ்ரூட்” விஷயமாகச் சொன்னேன். இ துவரைக்கும் நீங்க 
 இண்ணுமே.. கவனிக்கல்லே...? : என்மேல் ' ஏன் இத்தினி...  கோவமோதெரியலே,. நான் என்னிக்கும் உங்களவள்்தான்.. 
என்னை நீங்கு மறந்துடப்பிடாது! இந்தப் பக்கம் வந்து. 
ரொம்ப நாளாச்சே?. பட்ஜெட்கிட்ஜெட் எல்லாம்: Baines 
௪௮ களைப்பா இருப்பிங்களே? இன்னிக்காவது வந்துபோங். 
களேன்...”' என்று கெஞ்னொள் அவள். அவருக்கும் பேக
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வேண்டும்போல நைப்பாசையாகத்தான்: இருந்தது.. ஆனா... 
லும் மத்திரியாகிவிட்ட நிலைமையை எண்ணித் தயங்கி. 

னார், பயப்பட்டார். 2 . 
**முன்னேமாதிரி தெனைச்சாவத்துடறகாரியமா மாயர்? 

மந்திரியானப்பறம் எங்கே நம்ம இஷ்டப்படி. முடியுது...?'”. 
்.... *அளருக்குத்தான். இன்னிக்கி மந்திரி நீங்க, எனக்கு என். 
லிக்குமே: நீங்க ராஜாதானே... PP 

| **அ திலே சந்தேகம் வேறேயா?"' ன 
4 9 gal BS ப்ஸ்ரூட் விஷயம்என்னர்ச்ச?'பார்ட்டி” ் 

இங்கேயே. 'கன்னிமரா”விலே ஒரு மாசமா வந்து. குடியிருக் 
கானே! அவனுக்கு நான். என்ன பதில் சொல்லட்டும்?” 

சீக்கிரமே காரியம் ஆகும்னு சொல்லு!” ் 
எதிர்ப்புறம் கொஞ்சலாக நாலு வார்த்தை சொல்லி 

ஃபோனிலேயே அவரைத் இருப்இப்படு தீதிவிட்டு மாயா... 

ரிஸீவரை வைத்தான். “அந்த ... பஸ்ரூட்' விஷயமாக: 
அவளுக்கு. அதவிசெய்யவேண்டுமென்று: கமலச்கண்ணனும் 

மனத்தில் நினைத்துக்கொண்டார். பல காரணங்களால் . 
மாயாதேவியைப்: பகைத்துக்கொள்ளவும் அவர். தயாராக : 

- இல்லை.ஃஅவர் மனம்வைத்தால் காதும் காதும் வைத்தாற் 
போல் அந்த பஸ் ரூட்டை: மாயாதேவியின்... “பார்ட்டிக்கு” 

வாங்கிக் கொடுக்கவும் முடியும்.. அவர். நிலையில் aah... 
அது. பெரிய: கரரியமில்லைதான் . ' BY 

தேவையான காரியங்களைச் ' செய்து' கொடுத்து: யாரு ்் 
-டையபகைமையும் தவிர்க்கஅவர் தயாராயிருந்தார். அந்தக்... 
காந்திராமனே. ஒரு காரியமாக உதவி வேண்டி வந்தால் : 
கூட். மற்றவர்களுக்குச் செய்து கொடுப்பதைவிட அவசர: 
மாகவும், . அவசியமாகவும் அவனுக்கு அதைச் செய்து 
கொடுத்து அவன துபகைமைஎன் றதெருப்பை அவித்துவிட 
அவர் தயார்தான்! ஆனால் அவன் தேடி வரவேண்டுமே? 

.. கட்சிக்கட்டுப்பாட்டினாலும் வலிமையினாலும்: பட். 
ஜெட். விவாதத்தின்போது அசெம்பிளியில் கமலக்கண்ண: . 
னின்... பெயர் .கெட்டுப்போகும்படி. எதுவும்: “நடந்துவிட 
வில்லை. கேள்விகளும், விவாதங்களும், | கண்டனங்களும். :
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பலமாக இருந்தன. யார் எப்போது நிதிமந்திரியாக இருந் 
தாலும் அவை இருக்கும், காந்திராமனின் “சர்வோதயசக் 
குரல்' வாரப் பத்திரிகையில்கூடக் 'கமலக்கண்ணீ னின் பட் 
ஜெட் தேூயக் கட்சியின் இல்ட்சியங்களுக்கு ஏற்றதாக 

் இல்லை' என்பதை விவரித்துத் தலையங்கம் எமுதப்பட்டி 
ருந்ததைக் கமலக்கண்ணனே படித்துப் பார்த்தார். ஒரே. 
கட்சியைச்சேர்ந்தவராக இருந்தும் காந்குராமன் அப்படிச். 

: செய்திருப்பதைக் கண்டு கமலக்கண்ணன் பயந்தார். தன் 
மேல் : காந்திராமனுக்குச் சொந்தமாக விரோதங்கள், 
வெறுப்புக்கள் . இருந்தாலும் பட்ஜெட் . விஷயத்தில். 
கட்டுமை விட்டுக் கொடுத்தாற்போல் ST HAT Toot எழுத. 
மாட்டார் என்று நினைத்திருந்தார் கமலக்கண்ணன். இப் 
போது அந்த நம்பிக்கையும் போய்விட்டது.கட்டு அலுவல: 
குத்திற்கு ல்போன்செய்து சலைவரிடம் பேசினார். “இந்தக் 
காந்திராமன் மேல் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுத்து உடனே 
அவரைக் கட்சியிலிருந்து நீக்கவேண்டும். இல்லாவிட்டால் 
போகப் போகத் தொல்லைதான்”--என்று கண்டிப்பாகக் 
கூறினார். கட்சித் தலைவர் அதைச் செய்ய அஞ்சினார். 

்.... அது நடக்காத காரியம் சார்! அவர் நேஷனல் மூவ் 
.மெண்டிலே. பலமுறை ஜெயிலுக்குப் . போனவர், அசல்: 
இயாகி, அந்கு நாளிலே மகாத்மாஜியோட தமிழ்நாடுபூரா 
சுற்றியிருக்கிறார். தியாகிகளுக்காக அர் சாங்கம் நிலம். 
கொடுத்தபோதுகூட, "இப்படி நிலம் வாங்கிக்கறதுக்காக 
அன்னிக்கு தான் இயாகம் செய்யலே/ தியாகத்துக்காகவே 
தான். இயாகம் செய்தேன்... தயவுசெய்து. அதற்குக் கூலி 
கொடுத்து என்னை அவமானப்படுத்தா இங்க'ன்னு அதை 
மறுத்துவிட்டார். அப்படிப்பட்ட. .அளை தான். ஒழுங்கு. தடவடிக்கைஎடுத்துவெளியேற்றினா எம்பேரு கட்சிப்பேரு: _ எல்லாமே. கெட்டுப் போயும்: இதுமட்டும் என்னாலே முடியாது. தயவுசெய்து நீங்க. என்னை மன்னிக்கணும்;..”” 

.. இதற்குமேல் கட்சித் தலைவரைக் கமலக்கண்ணன ல் 
- வற்புறுத்த முடியவில்லை. 'காந்திராமன் காலைவாரி விடு. 
இதார்'-- என்றதலைப்பில் தினக்குரலில் ஒருபதில்தலையங்
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கம் மறுத்து எழுத ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. .இனக்குறல்' 
கமலக்உகண்ணனின் பத்திரிகை என்பதாலேயே அதில் வந்த... 

மறுப்பு-பயனில்லாம ல்போயிற்று.ஏராளமானகண்டன க் 
"கடிதங்கள் - இனக்குரலின் . அலுவலகத்தில் : குவிந்தன. 
உம்மைப்போல் முந்தாநாள். காலையில் பதவிக்காகக் . 
கட்சியில் சேர் ந்தவர்களுக்கு எல்லாம் காந்திராமனை த். 
தாக்கி எழுதுவத ற்கு. யோக்கியதையேஇல்லை” சன்றுவந்த . 

, எல்லாக் கடிதங்களுமே கமலக்கண்ணனைத் திட்டின. சல. 

சளர்களிலிருத்து. பத்திரிகையின். அன்றையப் .. பிரதியை 
எரித்த சாம்பல் கற்றைகள் கவரில்வந்தன. கமலக்கண்ணன்... 
பயந்துவிட்டார். உடனே காந்திராமனை .. எதிர்த்து 

"எதுவும் எழுதக்கூடாதென்று. தஇனக்குரலுக்கு - அவரே. 
கட்டளையிட வேண்டியதாயிற்று. ஒருவேளை நினைத்துப் 
பார்த்தால் காந்திராமனைப்போல் நெஞ்சில் கனல்அவியா 
மல் இருக்கிற 6 ஒருவரைக் கொனள்றுவிடவேண்டும்போலிகருந் 
தது அவருக்கு: இன்னொருவேளை--இன்னொருவிதமான 
மனநிலையோடு தினை த்துப்பார்த்தால்--நெஞ்சில்அப்படி 

ஒரு கனல் இல்லாத தன்னைத்தானே கொன்று கொண்டு 
விட வேண்டும் போலவும் இருந்தது: :... 

் அவரைப் போன்ற ஒரு பிரமுகர் நினைத்துப். பொறா 
மைப். படவேண்டிய எந்த . வசதியும். காந்திராமனிடம்.. 
நிச்சயமாக இல்லை, ஆனால். அவரிடம் இல்லாத அத்த 
நெஞ்சின் கனல்-தார்மீகக் கனல் அவனிடம் இருந்தது. ' 
அதைக் சுண்டுதான் அவர். பய்ந்தார். அனத லக்கி 
தான் அவர் பொழறாமைப்பட்டார்.. 

அவன்மட்டும்.. பணத்தினால் விலைக்கு: வாங்கிவிட 

மடிந்த மனிதனாக இருந்தால் அவர் நாளைக்கே அவனை 
விலைக்கு. வாங்கிவிடத். தயார். இந்த மாகாணத்தையே 
-விலைக்கு .. வாங்க முடிந்த பணவசதி அவரிடம் . உண்டு. 
ஆனால்... 2 ஆனால்? “நோ ஒன் கேன் பார்ச்சேஸ் ஹிம்...” 

- இடையே ஒருமுறை. ஸ்டேட்றிதிமந்திரிகளின் மாநாட். 
. டிற்காக டெல்லி போய்வந்தார் கமலக்கண்ணன். மத்திய 

நிதிமந்திரி மூன்றுதினங்கள் மாநிலநிதிமந்திரிகளைக்கூட்டி
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வைத்துப்பேசினார். டெல்லியிலிருந்தபோது- தற்செயலாக. 

ரமேஷ்டிக்ஜியைச்சந்திக்கறேர் ந்தது ரமேஷ்சில், ‘BO pours | 
ஃபர்கெட் யுவர் இட்லி சாம்பார் அண்ட் மாயாதேவீஸ் 
டான்ஸ் பெர்பாமன்ஸ்''-- ஏன்று. வியந்தார், கமலக்கண். 
ணன் புன்ன கைபுரிந்தார். பேச்சினிடையே “வெரி வெரி... 
ஸ்வீட் Garey’? என்று மாயாவைப்பற்றி மறுமுறையும். 
குறிப்பிட்டார் ரமேஷ்சிங். டெல்லியின் தனிமையில்: அவ 
ஞடைய பெயரைக் கேட்டதுமே கமலக்கண்ணன் ஆசை: 
மயமாகிவிட்டார். அல்றிரவே டெல்லியிலிருந்து மாயா. 

வுக்கு ஒரு 'பிரங்க்கால்! போட்டு, . **ரமேஷ்சிங். உன்சை 
மறக்காமல் விசாரித்தார். பலே -ஆளாச்சே. நீ...?. உன் 
கியாதி டெல்லிவரை பரவியிருக்கு'* என்று பேனொர். 

“ரொம்பக் . குளிராயிருக்குமே. பிடல்லியிலே? என் 

ஞாபகம் வரதா உங்களுக்கு...என்ன வரலியா?”” ட 
“ஞாபகம் வராமல:ர இப்ப ஃபோன் பண்ணினேன்?!” 
“அது சரி! தான் சொன்ன பஸ்ரூட் விஷயம் மறந்தே 

போச்சா; என்ன?. அந்தப் “பார்ட்டி” வன்னும் கன்னிமரா 
விலேயே...?”” ப 

“ஆல் ரைட் மாயா. 2 வில் ஃபோன் அப் @ § 

-கன்ஸர்ன் மினிஸ்டர் டு, நைட். இட்லெஃ்ஃப், மோஸ்ட். 
ப்ராப்பலி ஹி வில் கெட் தி ஆர்டர்ஸ்: டு- -மாரோ ஆர் டே 
-அஃமப்டர் டுமாரோ...ஓ Ga. | 

“தாங்க். மூ...தாங்க்.. யூ..நான். அவருக்கு: இப்ப? வே 
சொல்லிடறேன்...” 

்இயையோ! இப்பவே. சொல்லிட Gg! கன்னிமரா 
வைக் காலி பண்ணிட்டு. உடனே செகரெட்டேரியட்டுக்கு 

_ ஓடிடப் போறான்...நாளைக்குச்சொல்லுபோதும்'' என்று | 
 ஈபோனில்' ஜோக்செய்த தார் கமலக்கண்ணன்... மாயாவோடு 
பேசி முடிந்தபின்: ஆந்த இனியசொப்பனங்களை த் த் தழுவிய. 
படியே டில்லியின் குளிர்ந்த இரவை வெதுவெதுப்பாக்கிக் 
கொண்டு உறங்கினார் சமலக்கண்ணன்.. | 

மறுநாள். மாலை. மாயர்லிடமிருந்து... - அவருக்கு 
TES... FTW VEST
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“நான் சொன்ன பார்ட்டிக்கு ஆர்டர் "கிடைத்து 
விட்டது. உங்களுக்குத்தான் நான் .ரொம்ப். ரொம்பக். 

சடமைப்பட்டிருக்கேன்...ஸோ சைண்ம் gol yy 
“இந்தமாதிரி விஷயமாக இப்படியெல்லாம் நீ எனக்கு 

போன் பண்ணப்பிடாது மாயா? காரியம் ஆனாச் சரி. 
் தான். &' போன்லே நான் இங்கிருந்து உன்னைக் கூப்பிடற 

தைப் போல நீயும் அங்கிருந்து என்னைக் கூப்பிடலாமா? 
காதும் Kir Heb ௦ வச்சாப்பிலே ஒரு காரியம் 'மூடியறதைக் 
கெடுத்துடாதே'' என்று அவளைக் கடிந்து கொண்டார் . 
கமலக்கண்ணன். மறுநாள் விமீரனத்தில் அவர். சென்னை : 
திரும்பிலிட்டார். அன்றும். மறுநாளும் கொஞ்சம் ஓய். 
வெடுத்துக் கொள்ள .முடிந்தது.. இரண்டு நாட்களும் 
தொடர்த்தாற்போல் அரசாங்க . விடுமுறையாதலால்--. 
செக்ரட்டேரியட்டி ற்குப். போகவேண்டிய அவசியமில்லை... 

மூன்.றாம் நாள் அதிகாலையில். கட்டுத் தலைவர். பற். 

பரப்பாக, அவரைத் தேடி வீட்டுக்கு வந்தார். ட்ப 
“என்ன இருந்தாலும்: நீங்க. இப்படிச் செய்திருக்கப் 

படாது. பொது. வாழ்க்கையிலே Agron Bh. காட்சண் 
யங்களே கூடாது." : 

.... ** எதைச் சொல்றீங்க? என்ன. சொல்றிங்க. ப நிக்க 
் செர்ல்றது எனக்கு ஒண்ணுமே புரியலியே!” ர் 

அந்தப் புலிப்பட்டி  மணியத்துக்கு பஸ்ரூட்- தரச். 
சொல்லி - டிரான்ஸ்போர்ட் மினிஸ் டருக்கு.. மொகமட், : 
பண்ணினீங்களே! அதைத்தான் சொல்றேன்... ட் 

“புலிப்பட்டியா வது, மணியாவது, . எனக்கு. ee 
எழவுமே தெரியாது; மாயாதான் சொன்னாள்.. ் என்று: 

- பதில் சொல்ல. நினைத்தவர். சட்டென்று. நாக்கைக் கடித்து, ் 
அதை ஆ.டக்கிக்கொண்டு,. . 

...**அமாம்! அதுலே : சன்ன தப்பு:' என்று கேட்டார். 
ட. “என்ன தப்பா? AGS புலிப்பட்டி மணியம் பழைய: ன 

கள்ளுக்கடை ஆள், கள். ளுக்கடை மறியலின் போது நாலு: 
-தேசியவா.இகளை அவன். கடை முன்னாடி அவனே Ber. 
விட்டுக். கொலை, பண்ணின கிராதகன்... பே! ஈகாதகுறைக்கு ன
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அந்த நாளைய ஐஸ்டிஸ் பார்ட்டி ஆள் வேறு... நீங்களும் 
முன்னாள் ஜஸ்டிஸ் பார்ட்டிஆள்.இவனலும் பழையஜஸ்டிஸ் 
பார்ட்டிக்காரன். அதனாலே இதை வெளியிலே எப்பிடி 
எப்பிடியோ காதுமக்குவச்சிப்பேசறாங்க. *அந்தரூட்டுக்கு. 
அநுமதி. கேட்டு எத்தனையோ நல்ல நல்ல அப்ளிகேஷன் 
லாம் இருந்தது சார்! ஆனா எனக்கு ஸீஃசியறரா இருக்கிற 
ஒருமினிஸ்டர் சிபாரிசுசெய்யறப்ப நான் எப்படி மறுக்கிற 
துன்னு. அவரு சொன்ன. ஆஞக்கே அனுமதி கொடுத்: 
துட்டேன்' என்று டிரான்ஸ்போர்ட். மினிஸ்டர் சொல் 
றாரு. சீஃப்மினிஸ்டருக்கும் இது விஷயம் நீங்க. தலையிட் 
டுச் செய்ததின்னு தெரிஞ்சருக்கு. அவரு எங்கிட்ட வருத் 
தப்படறாரு.அந்தப்புலிப்பட்டி மணியம் யாரோினிமாக் 
காரி மாயாவாமே; அவளுக்கு: வேண்டியவளாம். அவ 

உங்களுக்கும் வேண்டியவள்னு “கூடப் பேசிக்கிறாங்க...” * 

ஷம் அப்! தான்சென்ஸ்...எனக்கு யாரும் வேண்டிய 
வங்கள்ல்லே! வேண்டியவங்களை வச்சுக்காலந்தள்ளணும். 

கிறதுக்கு நான் ஒண்ணும் பஞ்சைப்பயல் இல்லே...” என்று 
கோபமாக அவரிடம் இரைந்தார் கமலக்கண்ணன், .. 

“நீங்க பெரிய: கோடீஸ்வரர்தான் / ஆனாலும் பதவி' 
பிலே இருக்கிறப்ப பேர் கெட்டுடாமப் பார்த்துக்கணுமில் 
லியா?! என்று : நறுவிசாகக் கூறிவிட்டு விடைபெற்றார் 

் கட்சித்தலைவர். ஆனால் வந்தசருக்கில் அவர் சட்டென்று 
, பேசிக் கத்தரித்துக் கொண்டு போன. விதம் கமலக்கண்ண 
னுக்கு என்னவோ போலிருந்தது... ஆள் பார். என்ன, என் 
பதைப் போன்ற விவரங்களைக் கேட்காமல் மாயா சொன். 
னதை. மட்டுமே நம்பி பஸ்ரூட். விஷயமாகத் தான் தலை : 
WI Os Auris செய்தது: பெரிய தவறென்றே அவருக்கும் 
இப்போது தோன்றியது. கட்சித் தலைவரே நேரில் வந்து 

, கோபித்துக்கெ ரண்டு பேசிவிட்டுப் போனதிலிருந்து இந்த. 
பஸ்ரூட்விஷயம் பெரிதாக அருவெடுக்கப்போகிறது என்ற - 
பயம் இப்போதே கமலக்கண்ணனுக்கு வந்துவிட்டது... 

“அதுவும் இதே ரூட்டுக்கு அனுமதி வேண்டிக் கட்டி 
நலனில். அக்கறையுள்ள நியாயமான. தேசியவாதிகளிட.
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மிருந்து மனுவும்வந்திருக்கிறபோது: வேறொருவருக்குஅ து 
கொடுக்கப்பட்டதைப் பார்த்து அவர்களே வயிறெரிந்து 

இதைப். பெரிதாகக்கிளப்புவார்கள்.. அவ்வளவேன்? மாயா 
சிபாரிசுசெய்த பார்ட்டி இப்படிப்பட் டவர்--பழைய தேச 
விரோதப்பேர்வழி என் றெல்லாம் தெரிந்திருந்தால் நானே 
இதற்குத் துணிந்திருக்க மாட்டேன்! ஹூம்...எ.ப்படியோ. 

இந்த மாதிரி ஆகிவிட்டது! இதை என்னுடைய 0 போதாத. 

வேளை என்றுதான். சொல்லவேண்டும்' உள்ன்று நினைக்க. 

லானார் அவர். விஷயம் அதோடு போய்விடவில்லை. மறு - 
நாள் செகரட்டேரியட் போனபோது முதன் மந்திரியின். 

அறையிலிருந்து. ...ஃ&போனில் கமலக்கண்ணனுக்கு ஓர் 

அழைப்புவந்தது.. *ஒருநிமிஷம் தயவுசெய்து இப்படி. வந்து 
விட்டுப் போறீங்களா மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன்... உங்களி 
டம் நேரில் கொஞ்சம் பேசணும் என்று முதன்மந் இரிய. 
பே௫ிக் . கூப்பிட்டார். வயது மூத்தவரும் நிர்வாகத்தில் - 
TG, அ நுபவசாலியுமான அந்த. முதன். மந்திரியிடம் 
'கமலக்கண்ணனுக்கு பயமே. இருந்தது. அவர் யாரையும் 
இப்படிக் கூப்பிட்டுப் பேசுவதே அபூர்வம்... சதா காலமும் 
லஃபைல் கட்டுக்களில் மூழ்கியிருப்பவர் அவர். அவரைத் 
தேடிச்செல்லும்போது பஸ்ரூட். விஷயமாகத்தான். அவர் 
தன்னைக் கூப்பிடுகிறார். என்பதுபோல் உணர்ந்ததும், 

கடவுளே! தயவுசெய்து இது. வேறு.விஷயமாக இருக் 
கட்டுமே' _என்றுபிரார்த்தித்துக்கொண் Gare போனார் 
'ஐமலக்கண்ணன். - 

. முதன்மந்திரி அவரைமுகமலர் ச்ச சியோடு வர வேற்றார்.. 
அலுவலக அறைக்கும் அப்பால் உள்ளே தள்ளி இருந்த. 
தம்முடைய. *லஞ்ச்' ரூமிற்கு அழைத்துச் சென்று .மிதவும். 

அந்தரங்கமான , முறையில். இரகசியமாகவே பேச்சைத் 

தொடங்கினார். “ஆனால் பேச்சு .மட்டும் பஸ்ரூட் விஷய: 

_ம்ரகவே இருந்தது:-- 
் “சன்ன... மிஸ்டர் கமலக்கண்ணன், 'இதில் இப்படி. 
. நீங்கள். போய் 'மாட்டிக்கொள்ளலாமா? எத்தனையோ 
'தொழிற்சரலைகளையும், . கம்பெனிகளையும் - நன்றாக.
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நிர்வாகம் செய்திருக்கிறீர்கள். இதில் போம் அவசரப் 
பட்டுத் தப்பான ஆளுக்குச் சிபாரிச செய்துவிட் டீர்களே? 
டிரான்ஸ்போர்ட். மினிஸ்டர் இளைஞர். பதவிக்குப் புதிய 
வர். உங்களைப்போலக் காபினட்லே இரண்டாவதுஇடத் 
தில 'இருக்கிற மந்திரிசொன்ன தும் யாரையும் கேட்காமல் 
நீங்க சொன்னவருக்கே ஆர் டர்ஸ் கொடுத்து அனுப்பிவிட் 
டார். இப்ப என்னடான்னா ஏகப்பட்.டகலவரமாயிருக்கு, . 

பார்ட்டி ஆபிஸ்லே ஒரே கொந்தளிப்பு. ஒரு தகுதியுள்ள 
தல்ல ஆளுக்கு இதைக் கொடுத்திருந்தா பார்ட்டி ஆளுங் 
களைக்கூட .'நீங்க இதிலெல்லாம் . தலையிடா திங்கன்னு: 
நானே. கண்டிச்சு அனுப்பிடுவேன். ரூட்டுக் 5G அநுமதி 
வாங்கிட்டுப்: போயிருக்கிறவனோ முதல் நம்பர் அயோக் 
கியன். கொலைகாரன், இதே ரூட்டுக்கு அப்ளைபண்ணின 
பத்து நல்லவனும் இப்ப சண்டைக்காரனா மாறி--ஆட்சு 
ளைக் கிளப்பி விடறான்கள். நாளையே பத்திரிசைக்காரர். 
களைத் தேடி இதைப்பற்றி எழுதச் சொல்லுவார்கள்... 
எப்படி சமாளிப்பதென்றுதான் தெரியவில்லை...” 

“தவறுதான் சார்! ஆனால் என்னை அறியாமல் 
தடந்துவிட்டது."' ் 

“எப்படி அது...சாத்தியம்? . உற்களை ..அறியாம். 
எப்பிடி நடக்கும்?” ப 

கட்சித் "தலைவரிடம் மறைத்ததுபோல. முதலமைச்சரி 
டம் உண்மையைபறைச்; கவிரும்பாமல், ** எனக்கு தீதெரிஞ்ச 
ஒருத்தர். இத்த. ஆளுக்காகச் சிபாரிசு. பண்ணினார். நான் 
“பண்ணின. ஒரே. திப்பு இந்த ஆன் யாருன்னு கேட்காமலே 
டெல்லியிலிருந்து. டிரான்ஸ்போர்ட். மினிஸ்ட்டருக்கு 
ல்போன் பண்ணிவிட்டேன்... ்' என்று. ஓருவிதமாகக் கூறி... 

- விட்டார் கமலக்கண்ணன். இதை கேட்டுச் ல விநாடிகள் 
ஏதோ. பயோசனையிலாழ்ந்தார் முதலமைச்சர் . பின்பு-பெரு 

: ம0ச்௬. விட்டுவிட்டு... “இதெல்லாம். வெளியிலே இருக்கிற: 
வனுக்குத் தெரியாது. அவன். பாட்டுக்கு மந்திரி கமலக் 

- கண்ணனும் முன்னாள் - 'ஐஸ்டிஸ் ஆள்--ரூட்.வாங்இயிருக்



இிறவனும்- பழைய ஐஸ்டிஸ் ஆள்--* என்றுதான் பாமர 
நிலையில் பேசுவான். - சிபாரிசு நீங்கள். 'செய்ததால்தான் 
இது கிடைத்தது. என்பது எப்படியோ எம்.என்.சி.சி. ஊழி 
யர்கள் அனை வருக்கும் பார்ட்டி ஆபிஸுக்கும். நன்றாகத்: 
தெரிந்திருக்கிறதே?''--என்று குறைபட்டுக் | கொண்டார் 

, முதன் மந்திரி. அந்த நிலையில் கமலக்கண்ணனால்' அவருக் 

குத் திருப்தியனிக்கிற ஒரு veo கூற. முடியவில்லை. 

‘i 

“முதலமைச்சருக்கும் கமலக்கண்ணனுக்கும் - இடையே 
| நீண்ட நேர. அமைதி. நிலவியது. அவருக்கும் இவரிடம் 
கேட்க எதுவுமில்லை. இவருக்கும் அவரிடம் தெளிவுசெய்ய 
எதுவுமில்லை என்பதுபோல அந்த மெளனம் விட்டுத் 
தெரிந்தது. பஸ்-ரூட் 'தொடர்பாகக்கமலக்கண்ணன். தலை... 
-யிட்டுச். செய்த காரியத்தை முதன் மந்திரி அறவே. விரும்ப 
வில்லை 'என்பதை--அந்த அழுத்தமான. | , மெளனம் ட் 
காட்டியது. | 

தறி அப்புறம், பார்க்கலாம். என்று. பிமளனத்: 
டத Bex நீண்ட இடை வெளிக்குப்.பின் வெல்ல வாய் திறந்தார். 
முதலமைச்சர், அதற்குமேல் அவரை நோக்கப். “போய் வரு." 
இறேன்” என்ற. "குறிப்பில் தலையசைத்துவிட்டு எழுந்து. 
"வெளியே , வருவதைத் : தீவிரக். கமலக்கண்ணன் . செய்ய: 

- எதுவும் மீதமில்லை. அதையே அவரும் செய்தார்... கோரடிசு.. 
-வரராஇய அவர்--தேச பக்தியையும், தியாகத்தையும் சவிர 3 
'தாரளைக்குச். சாப்பிடுவதற்கென்று ஒரு பைசாவைக்கூடச்... 
-சேர்த்துக்கொள்ளாத அந்த ஏழை முதலமைச்சரிடமிருந்து ் 

, வெளியேறி வரும்போது--குணங்களால் ஏழையாகிவிட்ட 
தாழ்வு மனப்பான்மையோடு தள்ளாடி. நடந்துவர நேரிட். 

பது. தான் தள்ளாடி. நடக்கவும், அவர் நிமிர்ந்து உட்கார... 
வும். | காரணமானது எதுவென்று. ஒருகணம் அள்ளே
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சிந்தனை ஓடியபோது அவரால். மேலே இந்திக்க முடிய வில்லை... | 

“அந்த முதலமைச்சருக்குச். சொந்த வீடு கஇடையாது. 
மனைவி மக்கள் குடும்பம்கூடக்கிடையாது. தனிக்கட்டை. 
சிறையிலே மலர்ந்த தியாகம்... நாடு விடுதலைபெற்றபின்பு 
தொண்டாக .மாறியிருக்கிற மாறுதலைத்தான் அவரிடம் 
இன்று காண முடிந்தது. மறுபடி அந்த எளிய தொண்ட .: 
ரின் அரிய மனத்திலே எப்படிப் : பழைய நன்மதிப்பைப் 
பெறுவதென்பதுதான் கமலக்கண்ணனின் இடைவிடாத 

. திந்தனையாயிருந்தது . செக்ரட்டேரியட்டிலிருந்து: வீடு. 
திரும்பியதும்கூட அதே சிந்தனைதான். தொடர்ந்தது. 
அந்த வேளை பார்த்து மாயாதேவியிடகிருந்து ஃபோன் 
வந்தது. எரிந்து விழுந்தார் அவர். - அவருடைய கோபத்... 
துக்குக் காரணம் . புரியாமல் மாயா போனில் LDS ANU 
Gurus கொஞ்ச முயன்றாள். அவரே கோப்ம் குணியா 
மலே பேச்சைப் பாதி.பில் வெட்டி ஃபோனை வைத்துவிட்' 
டார். கவலையோடும் சிந்தனையோடும் பங்களா ஹாலில் 
உட்கார்ந்திருந்த அவரைத் தேடிப் புலவர் வெண்ணெய்க் 
கண்ணனார் அப்போது எங்கிருந்தோ வந்து சேர்ந்தார்.. 
மனிதனுக்குச் சில பலவீனமான. வேளைகளில்எ௪ திரே. தென் 
படுகிற ஒவ்வொருவரும் தன்னைவிடம்' பலமானவர்சளா. 
கத் தோன்றுவதுண்டு... புலவர் வெண்ணெய்க் சண்ணன௱ஈ... ரும் சமலக்கண்ணனுக்கு அப்போது அப்படித்தான் தோன் .. 
றினார். சிறிது நேரம். புலவரிடம் வேறு. எது எதையோ .. பற்றிப் பேசிக்கொண்டிருந்துவிட்டு, பின்பு நடந்ததை 
எதுவும் . கூறாமல் முதலமைச்சருடைய  பெயரைக்கூறி, - “அவருடைய. மனம் திருப்திப்படுகிற.. மாதிரி. எதாவது... 
“செய்யணும்...! உங்களுக்கு ஏதினாச்சும் ஐடியா” தோணி : 
னாச் சொல்லுங்களேன்...பார்ப்பம்...'* என் றார் கமலக். 
கண்ணன். 

... புலவர் சிறிது நேரம். தீவிரமாகச் ந்திக்கலானார்.. ்் 
பின்பு நிதானமாகக் கமலக்கண்ணனிடம்' கூறினார்:
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“மீனம்பாக்கம் விமான நிலையம் செல்லுகிற. வழியில் 
நான்கு சாலைகள்: சந்இக்கும் இடமொன்றில் அன்னாருக் 
குச் சரியதோர் சிலை. எடுத்தல் வேண்டும்.*'. - . 

“தலையா? உயிரோட் இருக்கறப்பவேயா சிலை வைக் 
கிறது? நல்ல இருக்குமா?” 

இவர்கள் .இருவரும் இப்படிப் பேசிக் கொண்டிருந்த 
போது பிரகாசமும், | கலைச்செழியனும் - தற்செயலாக. 
அங்கே வந்துசேர் ந்தனர் . அவர்களைப் பார்த்ததும் புலவர் 

 மூகமலர்ந்து, '*வேண்டுமானால் இவர்களையே கேட்டுப். 
பாருங்களேன்? என் முடிவை இவர்களும் 'ஒப்புக்கொள் 
-கிறார்களா, இல்லையா, பார்க்கலாம்!”” என்றார். கமலக். 
கண்ணன் நிலைமையைப் பிரகாசத்துக்கும் , க்லைச்செ.ழிய 

னுக்கும் விளக்கிப் புலவரின் யோசனையையும் கூறினார். - 

“ஆமாங்க... இந்த பஸ்ரூட் விஷயமா சீஃப் மினிஸ்ட 
ருக்கு ஏதோ உங்க மேலே மன: வருத்தம்னு பராபரியாக் 
காதிலே விழுந்திச்சுங்க. அதைச் சரிக்கட்ட இது நல்ல. 
யோசனைதான்... ..சிலை வைக்க ஆகற. செலவைக்கூட 
பப்ளிக்லே . வசூல் “பண்ணிடலாம்... அவருக்கும் மனசு: 
'நிறைஞ்சிடும்'* என்று. பிரகாசமும். கலைச்செழியனும்-- ை 
ஏகமனதாக, ஒப்புக்கொண் டார்கள்... ள் 

அவரு. ரொம்பக் கறாரானவரு. சம்மதிக்கணுமே?'” 

் ம்மதிக்காம: - என்னங்க? மத்தவங்க “தன்னைக். 

கால்லே விழுந்து கும்.பிடணுங்கிற ஆசை, தனக்கு மத்த. 
- வங்க சிலைவச்சுக் கொண்டாணுங்கிற ஆசை--இல்லாத... 
அரதியல்பிரமுகரு யாருமே நாட்டிலே. இன்னிக்கு இல்லே... 
.மனுஷனைப்பலவீனப்படுத்தணும்னா--முதல்லேஅவனைத் 5 
தெய்வமாக்கணும். இருத்தனை க். தெய்வமாக்கி விட்டா. 

- அப்புறம் அவனைத். தனியாப் பலவீனப்படுத்த வேண்டிய ் 
.தில்லே.. அவன்தான் மனுஷன்கிறதை, DOES. att 

_ யிறதே ஒரு.பலவீனம்தான்.”'. ச 
“சொல்லாமலே ஒரு கிட்டு ஸெட்அப் பண்ணி பேப் 

பர்லே. அறிக்கை. விட்டுடலாமா?”!. 

“.நெ.-]7.
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“அப்பிடித்தான் செய்யணும்! ஏற்பாடு பண்ணி: 

கமிட்டியும் போட்டு அறிக்கை விட்டுப்பிட்டா அப்புறம் 
எப்படி மறுக்கத் தோணும்கிறேன்?'' ் 

மறுநாள் தினக்குரலில் மூதல் அமைச்சரின் சிலை 
நிறுவும் கமிட்டியைப் பற்றி முதல் பக்கத்தில் பிரசுரமாகி 

யிருந்தது. 
கமலக்கஃஸ் ணன் "இந்தச் செய்தியைத் தினக்குரலில் 

காலை ஏழரைமணிக்குப் படித்தார். முதலமைச்சர் காலை 
ஐத்துமணிக்கே எழுந்திருந்துவிடும் பழக்கமுடையவராகை 

யால் அவர்” அதை ஆறு--ஆறரை மணிக்கே படித்திருக்க 

முடியும். என்று. அநுமானித்துக்கொண்டார்.. கமலக் 
.. கண்ணன். ஐ.ந்தரை--ஐந்தேமுக்கால் மணிக்குள். முத 
லமைச்சர் வீட்டுக்கு எல்லாத் தினசரிகளும் போடப்பட்டு 

- விடும் என்பதை அவர்' அறிவார். முதலில் இந்து, எக்ஸ் 
, பிரஸ், "தஇனமணி, படித்துவிட்டு அப்புறம் தினக்குரலை. 
எடுப்பார். என்று : கற்பனை செய்தது கமலக்கண்ணன் 
மனம். அவர் இவ்வாறு நினைத்துக்கொண்டிருந்தபோதே 
டெலிபோன் மணி சீறியது. ஓடிப்போய் எடுத்தார் கமலக் 
கண்ணன். அவ்வளவு அதிகாலையில் வழக்கமாக மற்றவர் 
கள் எடுத்து.யாரென்று கேட்டு அவரிடம் Gio Su ners 

7 கொடுப்பதுதான் நடைமுறை. “அன்று அதோ. சந்தேக 
a மான: ஆவலுடன் அவரே எடுத்தார். ~ 

| "எதிர்ப்புறம். முதலமைச்சரின் குரல் சீறியது; இதென்ன 
_ அபத்தம்? உடனே நிறுத்திட்டு ம்றுவேலை பாருங்க...சலை : 
யாவது மண்ணாங்கட்டியாவது? அதெல்லாம் விவேகா;தந். 
_தர்,காந்திஜி, நேதாஜி போன்.றவர் களுக்கு வைக்கவேண்டி. 

் ய்து. நான் சாதாரணத் தொண்டன். குறைகளும் நிறை 
க்ளும். கலந்தவன், மனிதனைத் தெய்வமாக்குவது. அற்பத் 

.. தனம். தெய்வங்களின் சிலைகளைப் பகுத்தறிவின்பெயரால் 
ஏளனம் செய்துவிட்டு மனிதர்கள் தங்களுக்குச் சிலைகள் 
வைத்துக்கொள்கிற மடமையை வெறுப்பவன் நான். *பஸ் 
ரூட்: ப்ளண்டர் ஒண்ணு. போதும். அதைச் சரிசெய்யறதா 

- நெனச்சுக்கிட்டு. அதைவிடப். பெரிய ப்ளண்டரை கமிட்” ்
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பண்ணிக்காதிங்க.. இதைக் கைவிடறதாகச் சாயங்காலப் 
பேப்பர்லே -நீங்களே . அ.றிவிக்கலேன்னா. தானே: இதை 

| மறுத்து, 1, அறிக்கைவிட் வேண்டியிருக்கும்... 

(“என்ன .. பதில் பேச மாட்டேங்கிறிக்க?. உடனே: 
நிறுத்தறேன்னு சொல்லுங்க... 

“அப்படியே செய்யறேன் சார். 'கோபப்படா தங்க... 
--என்று பயந்த குரலில் பதில் கூறினார் கமலக்கண்ணன், 

. எதிர்ப்புறம். முதலமைச்சரின் : டெலிபோன் .. செவியை. 
உடைப்பதுபோ ல் கோபமாக வைக்கப்படும் ஓசை குபலக். 
கண்ணனுக்கு கேட்டது. டெலிபோனை வைத்துவிட்டுத் 
'தள்ளாடியவபாறு சோபாவில் சாய்ந்தார்' அவர். வியாபார. 
ரீதியாகக். கணக்கிட முடியாத. நல்ல மனிதர்கள் உலகில் 
நிறைய.இருப்பதாக ஒருபயம் அவருக்குள்ளேயே கிளர்ந்து: 
சுமையா க் கனக்கலாயிற்று. “முதலமைச்சரின் வேண்டு. 
கோஞக்கணெங்கிச் சிலை ஏழ்பாட்டைச் கைவிடுவதாக” 
அவரே. அறிக்கை எழுதியனுப்பவேண்டிய நிலையிலிருந்.. 
தார்... புகழையும், பணத்சையும் துச்சமாக மதிக்கிறவர் 
-களை எதிரேபார்க்கும்போதெல்லாம் அத்தநெஞ்சங்களின் 
சனலில்: அவர் பயந்து வெதும்பினார். காரணம். அவரால் 

புகழையும், பணத்தையும் துச்சமாக மஇக்க முடியவில்லை: . 
அப்படி மதிப்பதற்குரிய தின க் கனலே” அறிய. 
மில்லை, | 

சிந்தித்தபடியே வராந்தரப் பக்கம் நடந்தவர் எதிர்ப் 
புறம் தெருச்சுவரில் ஏதோ போஸ்டர் பளீரென்று தெரி: 

- யவே--தோட் டத்துச் சுவரருகே சென்று: நின்று . படிக்க... 

முயன்றார். எழுத்துக்கள் அங்கிருந்து. சரியாகத். தெரிய. 
வில்லை. தோட்ட்க்காரனைக் கூப்பிட்டு அது என்ன -௪வ... 
 ரொட்டிஎன்று' படித்தறிந்து வருமாறு பணித்தார். அந்தச். 

சுவரொட்டியைப் ப்ற்றி.அவர். மனத்தில் ஏதோ. சந்தேகம். 
தட்டியது. தோட்டக்காரனை. அனுப்பவும் முதலில் அவர். 
மனம் கூசினாலும் தானே நேரில் தெருவில் போய் நின்று 
அதைப். படித்துப் பார்க்கத் துணிய முடியாமலிருந்தது. .
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போஸ்டரோ தன் சம்பந்தப்பட்டதென்று அவரது மனக். 
குறளி கூறியது. “பஸ்ரூட் ஊழல்' கண்டனக் கூட்டம், 
பிரபல - தேசபக்தர் காந்திராமன் தலைமையில் நடை 
பெறும்.'--என்று சுவரொட்டியில் கண்டவற்றை வந்து. 
அப்படியே ஒப்பித்தான் தோட்டக்காரன். அவருடைய 
மனத்தில் பதற்றமும், பரபரப்பும் அதிகமாயின .. ப 

“முடிஞ்சா இன்னிக்கிச் சாயங்காலம் அந்தக் கூட்டத். 
. துக்குப்போயி என்னபேசுறாங்களன்னு கேட்டுக்கிட்டுவா.. 7 

என்று தோட்டக்காரனிடம் .அந்தரங்கமாகச் சொல்லி , 
- வைத்தார்.அவர். அவனும் சரியென்று தலையாட்டினான். 

நடுப்பகலில் புலவர்வெண்ணெய்க்கண் ணனார் கமலக் 
. சண்ணனைப் பார்க்கவந்தார்.௮வர் கையில் காந்திராமன் 
நடத்தும் பத்திரிகை இருந்தது. அந்தப் பத்திரிகையைப் 
புலவர். கைகளில் பார்த்ததுமே கமலக்கண்ணனுக்கு வயி 

-ஜறெரிந்தது. 'சர்வோதயக் குரலா அது? அதை ஏன் கை 
யிலே வச்சுக்கிட்டிரக்கீரு'”. என்று புலவரை வினாவினார் < 

்“பாருங்க...உங்களுக்குக் காண்பிக்கத்தான் . வாங்கிக் 
கொண்டுவந்தேன்” என்று புலவர் அந்தப்பத்திரிகையையே 
கமலக்கண்ண்னிடம் நீட்டினார்... மனமும் கைளும் பதறி 
அதை வாங்கினார் கமலக்கண்ணன். ப 

. அந்தப் பத்திரிகையில் கார்ட்டூனிலிருந்து தலையங்கம் 
வரை எல்லாவற்றிலும். கமலக்கண்ணனைச். கழிமையாகத் 

தாக்கியிருந்தார்கள். 
குரங்கு கையில் பூமாலை என்று ஒருகேலிச் சித்திரம். 

அதில் கமலக்கண்ணனைக் குரங்காகவும்--பூமாலையில் ் 

உள்ள மலர்களைத் தேதிய . லட்சியங்களர்கவும் உருவகம்... 
செய்திருந்தது." தலையங்கத்தில். “பஸ்--ரூட்”.. விஷயம் 

- கடுமையாகத். தாக்கப்பட்டுச் கமலக்கண்ணன் சூடு--. 
"சுரணையோ, மானமோ உள்ளவராக இருந்தால் உடனே. 
இராஜிநாமா. செய்யவேண்டுமென்றும். கோரப்பட்டிருந்: 
தீது. அதில் ஒரு பாரா” இப்படி இருந்தது. - ப * “தன்... லட்சியங்களில் நம்பிக்கையில்லாத. ஒருவரைப். 
பணபலத்துக்காகக். கட்சியில் ஏழ்பதும்--பதவியளிப்பதும்.
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அபராலில் நஞ்சுக்கலப்பதைப் போன்றது. Bove fade bay 
காந்தி வரை தன்னலம் : கரதாமல் வளர்த்த மாபெரும் 
தேசிய இயக்கம் இன்று ஒரு சாதாரண அரசியல் கட்சியாகி 
விட்டாலும்--அதில்பல்வேறுகட்சிக்காரர்கள் ஊடுருவுகிற 
அளவு அது பலவீனப்பட்டிருக்கவேண்டிய அவசியமில்லை, 
சுயநல நோக்கங்களுக்காகத் . தே௫ியக் கட்சியில் ஊடுரு . 

- வியிருக்கிற ஒவ்வொருவரும் அந்த அந்த அளவுக்குக் கட்சி 
யைப் பலவீனப்படுத்துகிறார்கள் என்றே கூறவேண்டும். 
சமீபத்தில் 'பஸ்ரூட்[விஷயமாக' நடந்த முடிவும் இதையே 
நிரூபிக்கிறது. - கட்சியிலிருந்து. உண்மையும் நியாயமும் 

விலகிப் போய்க்கொண்டேயிருக்கின் றன: உண்மைத் 
தொண்டர்களும், அன்பர்களும் புறக்கணிக்கப்படுகிறார் 
கள். இது. கேவலமான நிலை; அரசியல், தொண்டாக: 

இருந்த காலம் போய்.வசதியுள்ளவர்கள் முதலீடு செய்யும் 
ஒரு லாபகரமான தொழிலாக மாறி வருகிறது. அப்படித் — 
தான். நமது புதிய நிதி மந்திரியும் அரசியல் தொழிலில் 

- இப்போது மூதலீடு செய்திருக்கிறார் போலும்... 

படிக்கப் படிக்க சமலக்கண்ணனுக்கு ஆத்திரம். ‘Ube 
எரிந்தது. காந்திராமனைப் போன்றவர்கள்... பேச்சிலும், 
எழுத்திலும்” ஏன் தன்னை. இவ்வளவு. திவிரமாக எதிர்க்... 

கிறார்கள் என்று புரிந்துகொள்ள முடியாமல் மனம்.குமுறி 

னார் அவர். தன் செல்வாக்கற்கும், செல்வத்திற்கும், 
பதவிக்கும் . அவர்கள் ஏன். ECGS B Ree. eT 

. அவருக்கும் வேடிக்கையாகவே இருந்தது. 
முதலமைச்சர் விரும்பாததன் காரணமாகச். சிலை | 

_ வைக்கும் யோசனை ... கைவிடப்பட்டதாக அன்றைய . 
மாலைத் தினசரிகளில் அவரே அனுப்பிய செய்திகள் - 

_ வந்திருந்தன. _ மறுநாள். காலை :தினக்குரலிலும்- அதே. 
செய்தி வந்தது: திடீரென்று. பத்திரிகைகளின் ஆசிரியர் 
கடிதப் பகுதியில் கமலக்கண்ணன். இராஜிநாமா செய்ய 
வேண்டுமென்று” கோரும் கடிதங்கள். நிறைய வரலாயின... 
சில... பத்திரிகைகள். அவர். ராஜிநாமா: செய்வாரென்று... 
தாமாகவே ஹேஷ்யச். செய்தி வேறு: வெளியிட்டிருந்தன... |
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டுத்த வார சர்வோ தயக்குரவில் « முதலமைச்சருக்குச் 
இலை அக்கை பிடிக்கும் முயற்சியா?” என்று தலையங்கம் 

, வந்திருந்தது. இதே செய்தியைப் பொதுக்கூட்டத்திலும் 
காந்திராமன் பேசியதாகக் கூட்டம் நடந்திருந்த தனத்தின் 
மாலையிலேயே தோட்டக்காரன் கேட்டுக்கொண்டு வந்து 
கமலக்கண்ணனிடம் தெரிவித்திருந்தான். இப்போது ஐந்து 
நாட்களுக்குப் பின் அதையே: தலையங்கமாக எழுதியிருந் 
தார் காந்திராமன்.  கமலச்சண்ணனுக்கு அவருடைய FF 
காபினட் மந்திரிகளிட்மே நல்ல. பெயர் போய்விட்ட து: . 

- அவரை இலட்தியம் செய்யாததுபோல் அவர்கள் நடந்து 
கொள்ளத் தலைப்பட்டார்கள். ப்ஸ்ரூட் விஷயம் அளவுக் .. 
கஇகமாகப் பெரிதுபடுத்தப்பட்டு. விட்டது. .இல மஞ்சள் 
பத்திரிகைகள் இதில் மாயாதேவியையும் சம்பந்தப்படுத்தி ் 
எழுதின. : அபவாதம் தனியே வருவதில்லை போலும். 

“மூதலமைச்சருக்குக் கமலக்கண்ணனைப் பற்றி ஏராளமாக 
"தந்இகள் பறந்தன. பொதுமக்களின் சக்தி இவ்வளவு. 
 சடுமையாக இருக்க முடியுமென்று அவருக்கு இதற்கு முன். 
எட்போதுமே தெரிய வாய்ப்பிருந்ததில்லை. காந்திராமன் 
தலைமையில் கட்சியின் நீண்டகாலத்: தலைவர்கள். பலர் 
முதலமைச்சரிடம் தூதுபோய்ப் பேசியதாசவும் ஒரு தகவல் 
கமலக்கண்ணனுக்குத் தெரிய வந்தது. உண்மையில் அந்த 
“பஸ்ரூட் விஷயத்தை அவர் செய்யாமலே விட்டிருக்கலாம்... 
யாருக்கு அதைச்செய்கிறோம் எல்பது தெரியாமலே அதை . 
மாயாவுக்கா கச்.செய்யப்போக இப்படி. ஒரு பெரிய எதிர்ப். 
புச். சூறரவளியில் சிக்க தேரிடுமென்று ' அவர். கனவிலும்... 

நினைக்கவில்லை. பார்க்கப்போனால் அது. டிரான்ஸ்... 
“போர்ட் மந்திரி. விவகாரம். அனால். எப்படி. யோ பழி : 
கமலக்கண்ணனையே சரியாகத் தேடி வந்தது. டிரான்ஸ். 
போர்ட். மந்திரி இதில்  நிரபராஇ'- என்பது. போலாகி. 
விட்டது... பத்திரிதைகள் எல்லாம். ஒன்று சேர்ந்து - 
-கமலக்கண்ணனைச். சரியாகப். பழி வாங்கின... அவர். 
செய்த: சிலை முயற்சியில் முதலமைச்சர் வேறு அவரை 
வெறுக்கத் தொடங்கியிருந்தார்... ரூட். கிடைக்காத. மற்ற...
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விண்ணப்பதாரர்கள் ஓர் பெரிய அரசியல்குழப்ப்மாக இதை 
மாற்றிவிட்டு-அத்துனை கு. குழப்பத்திற்கும்கமலக்கண்ணனே 
காரணமென்றும் கிளறிவிட்டுவிட்டார்கள். எங்கும். இதே. 

-பேச்சாகிவிட்ட து. பெரிய குற்றம். எதையும் மனமறிந்து 

செய்யாமலே இருந்தாற் போலிருந்து. அவர் அருவருக்கத் 
தக்கவராகிவிட்டார். . சல: பெரிய. பத்திரிகைகள். *பஸ் 
ஊழல்'--செய்தகள் என்றே. ஒரு பத்தி தொடர்ந்து வெளி 
பிடத். தொடங்கிவிட்டன. . ஒரு. மஞ்சள் பத்திரிகை 
'மாயாதேவிக்கு அவர் நெக்லஸ் பரிசளித்துக் கொண்டிருக் 
Gb  படத்தை' எப்படியோ-- எங்கிருந்தோ. வாங்கிப் . 
பிரசுரித்து “நிதி மந்திரியா--சினிமா லோலரா?'-என்று . 
மே ஒரு வாக்கியமும் அச்சிட்டிருந்தது. அந்தப் படம் 
வெளிவந்த தினத்திலிருந்து கலைச்செழியன் அவர். முன். 
தென்படுவதில்லை. “ஆன் எங்கே?'-- என்பதும், தெரியாது. 

- போயிற்று... சரியான தொகைக்கு, அவனிடம். அந்தப் 
படத்தை. யாரேனும். : விலைக்கு -வாங்கியிருக்க. வேண்டு 

மென்று :கமலக்கண்ணனால் . அநுமானிக்க முடிந்தது. . 
படத்தை வெளியிட் ட பத்திரிகையின்மேல். வழக்குப்போட்... 

- வும் வழியில்லாமல் இருந்தது. அந்தப் பதினைந்து நாள். 
“சூறாவளியில் முதன் மந்திரியோ,. சகமத்திரிகளேர், SLAG 
தலைவர்களோ, . கமலக்கண்ணனைபம். பார்க்கவும்... வறர 
வில்லை. ஃபோனிலும் பேசவில்லை. புறக்கணித்த மாதிரி, 
நடந்துகொண்டார்சுள். 

ஒருநாள் அவர். மனைவி தானாகவே அவரிடம்இதைப் 
பற்றிய பேச்சைத் தொடங்கிளொாள் :-- 

ee “'இதுக்காகப்போட்டு ஏன்: இப்படி மனசை அலட் டிக். 
-திறீங்க...? . - பொதுக்காரியம்னா.. நாலுவிதமும்தான் 

ப இருக்கும்... நமக்கு . இருச்சிறது நாலு தலைமுறைக்குக். 
காணும். பஸ்ரூ.ட் வாங்கித்கொடுத்துப் பணம் சம்பாதிக் 
கணும்னு நம்ம தலையிலே எழுதலே. . சனியனை: விட்டுத். 

தலையை முழுகுங்க...ஏதோ கிரக. பலன் சரியில்லே.. அந்த 
Ger aun 1 வத்தக் "கேக்கணும்! அவரையும் 

கொஞ்ச நாளாக் காணலை.. ்
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“அவருக்கு போன். இருக்கு...கூப்பிட்டு வரச்சொல் 
_ லேன்...கேட்போம்”*' என்றார் கமலக்கண்ணன். அவழு 
டைய மனைவி உடனே .ஜோசிய்ருக்கு ஃயோன் : செய்து 
விட்டுக் ன கமலக்கண்ணனின் : அருகே ... வந்தாள்... 
“என்னாங்க? ஜோசியரு என்னமோ வாய் புளிச்சுதோ. 
மாங்கா புளிச்சுதோன்னு பேசறாரு...?'”. இ 

“வர்ராரா? இல்லையா? என்ன சொன்னாரு...? 
சொல்லு...?? ன ச ட 
'“வர்ரேன்னாரு...ஆனாகுரல்தான் உற்சாகமஈஇல்லே!”” 

். “எப்படி இருக்கும்? அவரும் எல்லாம் கேள்விப்பட் 
பருப்பாரில்ல?'? ன ரர oe, 

“உங்க. .நண்பர்--அதான்...அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் 
மினிஸ்டரு, தன் பேரில்: அபவாதம் வராமத் தப்பணுங் 
கிறதுக்காக- நீங்கதான் டில்லிலேருந்து போன். பண்ணி. 
இது விஷயமா அவரை வற்புறுத்தினீங்கன்னு” எல்லாரிட் டவும் சொல்லியிரப்பாரு போலருக்கு...;”” ட்ட 

.... “சொன்னா என்ன தப்பு அதிலே? உள்ளதைத்தானே 
சொல்லியிருப்பாரு,...நான் போன். பண்ணியிருக்கக் 
கூடாதுகானே?'' என்று கமலக்கண் ணனும் விரக்தியோடு 

_ தன்னை வெறுத்தாற்போலவேகூறினார். அத்த விஷயமாக .' மனைவி தன்னுடன் பேசுவது௯ ட. அப்போது. அவருக்குப். 
 பிழுக்கவில்லை. . அதை விட்டுவிட்டு வேறு எதையாவது 
பேசினால் நல்லதுபோலத் : தோன்றியது; மமனைவி...பங்க... 
'ளாவின் முன்புறம் போய் ஜோதிடர் சர்மாவை அழைத்து. 
வரச் கார் அனுப்பினாள்! அரைமணி நேரத்தில் ஜோதிடர் சர்மா வந்தார்... ஜாதகத்தைக் கொண்டுவந்து அவரிடம் . 
வைத்தார் கம்லக்கண்ணன். os . 

. ராகு கொஞ்சம் சஷ்டப்படுத்தறான். ஒரு மண்டலத் , இக்குக். கொஞ்சம். போறாது... திங்கள்கிழமை. தங்கள் கிழமை...ஏதாவது மருகன்சந்நிதியிலே உங்க நட்சத்திரத்... துக்கு அர்ச்சனை . பண்ணுங்கோ. ... எல்லாம் " சரியாப். 'போயிடும்'* என்றார். சர்மா...
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| “உண்மையிலே பார்க்குப்போனா இதுஒருபெரிய பழி 
யைத் தரவேண்டிய கெட்ட காரியமே இல்லே. மிஸ்டர். 
சர்மா! நான் எதிலேயும் *கமிட்' பண்ணிக்கலே. அப்படி 

_ இருந்தும் பழி எல்லாம் எனக்கு வந்துவிட்டது. 'போன் 
ப்ண்ணிச் சொன்னதுக்கூடப் ப்ரூப் இல்லை. - ஒரே அடியா 
எனக்கும் இதுக்கும் சம்பந்தமில்லேன்னு. அடிச்சுப் பேச... 
ருக்கலாம். ஆனால்: அப்பிடியும் எனக்குப் பேசவரவில்லை. '* 

. “எல்லாம் காலக்கோளாறு. “பாஸிங்கிளவிட்ஸ்” தான். 
எல்லாம். சரியாயிடும். முருகன் இிருபை பண்ணுவான். *' 

“Bayon பண்ணலியே மிஸ்டர் சர்மா! விஷ்யம் 
| பெபரிசாவில்ல BUI Og 

| ்தவலைப்படாதிங்கோ... எல்லாம் சரியா ஆகும். 
கொஞ்ச காலத்துக்குத்தான். போறாது. அஉங்களுக்கருக்கிற . 
பணத்துக்கு இந்த டர்ட்டி பாலிடிக்ஸ்" ல இறங்கியிருக் | 
FBP DGS Grong...” 

அதென்ன சரியாகும்னும் சொல்றீங்க, டர்ட்டி. பாலி 
- மக்ஸ்ல இறங்கியிருக்க வேண்டாம்னும் சொல்றீங்க... 

7 “பொதுவாகச் சொன்னேன். வேறே; ஒண்ணுமில்லே'". 

இன்னும் ஒரு பத்து நாள் கழிந்தது... இதற்கிடையில். 
கமலக்கண்ணன். வீட்டு வாசலில்... ஒரு..கட்சி .பிரமூகர் 
உண்ணாவிரதம் தொடங்கியிருந்தார். முதன் மந்திரியோ.. 
சசமந்திரிகளோ - அந்தண் [ணாவிரதக்காரரைக் கண்டிக்க. 

. முன்வரவில்லை. மாறாகக் கமலக்கண்ணனுக்குக் கிடைத்த 
அந்தரங்கத் தகவல்களின் படி. 'முதன்மந்திரியும், மற்ற | 
மந்திரிகளும் இவற்றையெல்லாம் ஆதரித்துச் சும்மா இருப். 

..பதாகவே தோன்றியது. இந்நிலையில் அடுத்த: அசெம்பிளி ன் 
செஷன் தொடங்கவேண்டிய நாளும் நெருங்கைது. கமலக்". 
சண்ணனுக்குத் தன். நிலைமைஇன்னும் தெளிவாகவில்லை. 
மனக்குழட் பழமும். வரை விட்டப்பாடில்லை. 'எ.இரிகளின்- ் 

| Sate AR DH SEH எதிர்ப்புக் கூட்டங்களும், உண்ணா 
: விரதங்களும் .. இன்னும். நின்றபாடில்லை... கடைசியாக: - 
..அசெம் பிளிகூடுமுன்பே. முதன் மந்திரியை வீட்டில் பார்த்து 

ட் விடுவதென்ற. முடிவிற்கு வந்தார் கமலக்கண்ணன்... ன ர
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கமலக்கண்ணனுடைய செல்வாக்கில் இருண்ட நிழல் . 
படிந்து கொண்டிருந்த அத்த வேளையில் ஒருநாள் 
மாலை--கலைச்செழினும், பிரகாசம மூம் மாயாவின் 
வீட்டில் சந்தித்தார்கள். ் 

“பாரவம்/ என் வார்த்தைக்காக அவரு இந்த ப்ஸ்ரூட் 
விவகார த்திலே தலையிடப் போய்ப் பேரைச் "கெடுத்துக் 
கிட்டாரு''என்று மாயா அவர்களிடம் கமலக்கண்ணனைப்... 
பற்றிப் பரிதாபப்பட்டாள். பிரகாசம் குறுக்கிட்டான்:.- 

“*அதெல்லாம் அவர். சரிக்கட்டிடுவாரு...2ஃப் மினிஸ்ட 
ருக்குச் சிலை வைக்க ஏற்பாடு பண்ணிக்கிட்டிரு ரக்காரு... 
எல்லாம் அதுலே சரியாயிடும்...””' 

*அதுதான். சீஃப் . மினிஸ்ட ரே. தனக்குச் சிலை 
வேண்டாம்னிட்டாராமே? சிலை வைக் கிற ஏற்பாட்டைக் ் 
கைவிட்டுட்டதாக : உங்க 'இனக்குரல்” லியே அறிக்கை 
வந்திட்டுதே? அப்புறம் எப்படி அவரைச் சரிக்கட்டறது?'* 
என்று உடனே பதிலுக்குக் கேட்டான். சுலைச்செழியன் , ் 
பிரகாசம் ௨ இதை g ஒப்புக் ம சொள்வில்லை: 

"அதெல்லாம் சும்மா ஒரு ஜூ. வாஷ்... நீ. பார்த்துக். 
கிட்டே. இரு...நம்பளவரு ,அலைவச்சி. _முழிக்கிறாரா 
இல்லைய ான்னு...?'.. 

- ₹*இனிமே. அது. தடக்காது பிர்காசம்/ கமலக்கண்ணன் 
லீட்டுவாசலிலேயே ஒருத்தன் உண்ணாவிரதம்னு போர்டு 
மாட்டிக்கிட்டுக் கூடாரமடி ச்சிட்டான்.. விஷயம் பெரிசா... 
யிடிச்சி - இனசரி--உண்ணாவிரதம் நாலாவது : நான், 
அஞ்சாவது நாள்னு போர்டு. மத்தி ரத்தி எழுதிக்கட் 
பு.ருக்கானுக...”” | 

Gal Ge! கேக்கறப்ப எனக்: 3H மனசுக்குச். சங்கடமா 
திருக்கு. நான் இத்தச்சிபாரிசுக்கு டட போவிகு்சம் 
படாது' என்று வருத்தப்பட்டுக்கொண்டாள் மாயா...
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“காரியத்தை முடிச்சுக் கொடுத்தோம். நமக்குக் 
இடைக் வேண்டியது கிடைச்சிட்டுது. இதுலே. வருத்தப் 
படறத்துக்கு என்ன இருக்கு?:. என்றான். கலைச்செழியன் . 

**ஏன்ன இருந்தாலும் அவரு நம்மளவரு,. நீ அந்த 
- போட்டோவைக்கூட. -வித்திருக்கப்படாது -கலை.. 
என்றாள்.மாயா. ப 

இதெல்லாம் பார் த்தா முடியுமா! BT HHO ளபோதே 

தூத்திக்கணும்.. அந்தப் போட்டோ: . விலைபோகாத. 
காலத்துலே அதை விற்கவே முடியாதே?” 

'ஏன்னவோ...எனக்குப் பிடிக்கலை... 
"உனக்குப் பிடிக்காட்டி அதுக்கு நான் இன்னாசெய்ய 

முடியும்...? நல்ல சான்ஸ்” அடிச்சுது வித்துப்பிட்டேன்... 
“போற போக்கைப் பார்த்தால். 'தினக்குரலை'க்கூட 

ரொம்பநாளு நடத்தமாட் டாருபோலிருக்கு...நாம மறுபடி ப 
“பிரகாஷ் . பப்ளிஸிட்டியிலே'. தீவிரமாக இறங்கவேண் ' 

டியதுதான்””-- என்று குறைபட்டுக்கொண் ட. பிரகாசத்தை 
நோக்கு... ஏ ae | 

ere அப்பிடிச். சொல்றிங்க?... பத்திரிகையை நிறுத் 
தறாப்பலே இப்ப. அவருக்கு: சன்ன. | அத்தினி மொடை 

மந்திரியா 6 வரணுங்கறதுக்காகத்தான் அவரு பத்திரி 
கையே தொடங்கினாரு:..மந்தரியா வந்தாச்சு...இப்பவோ 

| இனிமே மந்திரியா நீடிக்கமுடியும்னுதோணலை.. அப்புறம். 
எதுக்குப் பத்திரிகை... ? மாசா. மாசம்: இருபதினாயிரம் 
ரூபாயை முழுங்குதே...! தண்டச் செலவா?! :... | 

‘ “இப்பிடி எத்தினியேோ தண்டச் செலவு. செய்யிறாரே. 
“அவரு? எல்லாத்துக்கும்சேர் த்து எதிலியோ வரவு இருக்கக் 
கண்டுதானே. செய்யிறாரூ?”” ய 

| “தண்டச் செலவிலேயே பிரயோசனமுள்ள தண்டச் 
செலவு, பிரயோசனமில்லாத தண்டச்: செலவுண்ணு 

- இரண்டுவிதம் . இருக்கு இது இனிமே - அவருக்குப் 
பிரயோசனமில்லாத. தண்டச்செலவுதானே?... ்” என்றான் 
பிரகாசம். ப்ட்
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எலக்சனுக்கு நின்னப்பவே முதல்லே ௮வங்க இவ 
ருக்கு பார்ட்டி டிக்கெட்” கொடுக்கலே. சுயேச்சையா 

தின்று நிறைய செலவழிச்சு ஜெயிச்சாரு. மந்திரி பதவிக் 
சாகத்தான் ௮ப்புறம் பார்ட்டியிலேஜாயின் பண்ணினாரு, 
அப்பவே. தேசியக் . கட்சியிலே. ஏகப்பட்ட கசமுசல் 

- இருந்திச்சு. “வெள்ளைக்காரனுக்கு அடி வருடின குடும்பத் 
தைச் சேர்ந்த ஆளுன்னு எல்லாரும் ஒரு தினுசாத்தான் 
பேசினாங்க...அது கடைசயிலேஇப்படி ஆயிரிச்சி...''எ ன்று 

அலுத்துக்கொண்டான் கலைச்செழியன். அவர்களுடைய 

கவலை எல்லாம். ச௪மலக்கண்ணன் தங்களுக்கு . இனிமேல்: 
பயன்படுவாரா--பயன்படமாட்டாறரா என்பதைப்பற்றிய' 
தாகத்தான். இருந்ததே ஒழியக் கமலக்கண்ணனுக்கு வந் 
திருக்கும் துன்பங்களை எண்ணி வருந்துவதாக. இல்லை, 
மாயாவுக்கு. மட்டும்தான். மனத்தில் கொஞ்சம், ஈரம் 

இருந்தது. பெண்ணாகப் பிறந்துவிட்ட ' காரணத்தினால் 
அவள்-அவர்களைப்போல் ஈரப் பசைய! ல்லாமல் வறண்ட 
மனத்தினளாக। இருக்கமுடியலில்லை.. பிரகாசமும், கலைச் 
செழியனும் நூற்றுக்கு. நூறு சதவிகிதம் காரியவாதிகள்... 
தங்கள்காரியங்களைச் சரதித்துக்கொள் எ அவர்கள் என்ன 
வேண்டுமானாலும் செய்வார்கள் ... காரியங்கள் நடக்கா 
தென்று தெரித்தால்- அவை வேறுஎங்குநடக்குமோ அங்கே 
தேடிக்கொண்டு. போய்விடுவார்கள். இது மாயாவுச்கு 

“மிகவும் நன்றாகத். தெரியும்.” ஆனால். அவர்களை . ஈரப் 
பசையுள்ளவர்களாக.. மாற்றுவதென்பது -மாயாவினால் 
மட்டுமல்ல;  கடவுளால்கூட. முடியாது- என்பது. உறுதி. 
வாழ்க்கையின் இந்தத். துறைகளில் அவர்களின் நியஇயே 
இதுதான். ஆனால் மாயாவின் நிலைஅப்படியில்லை. அவள் 
சுமலக்கண்ணனுக்காக.. . உண்மையிலேயே .. -வருத்தப்பட் 
டாள். கலைச்செழியனும், பிரகாசமும்வந்து சொல்லியதன் . 
பேரில்தான் புலிப்பட்டி: மணியத்தின்: பஸ்ரூட் விஷயத்தில் ... 
அவள். தலையிட்டாள்.. அதனால். 'கலைச்செழியனுக்கும், 
பிரகாசத்துக்கும். பெரும்பயன் ஏற்பட்டிருக்கும் என்பது. 
அவளுர்குத்ததரியும்.. ஆயினும் எத்த ஏணியில் மேலே. ஏறி.
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வந்தோமோ 255 ஏணியையே வந்த வேகத்தில், உதைத் 
துத் தள்ளுவது அவளுக்குப் பிடிக்கவில்லை. 

முதன் மந்திரியை அவருடைய வீட்டில்போய்ச். சந்திப் 
பதற்கு முன்பே கமலக்கண்ணன் ' மனக்குழப்பமும் வேத 
னையும் அடைந்திருந்தார். எதைச் செய்வது எதைப் பேசு 
வது என்ற மனக்குழப்பங்களிலிருந்து வீடுபட முடியாமல் 
தவித்தார். தம் வீட்டு வாசலில் உண்ணாவிரதம் இருக்கும் 
கட்சு ஊழியரைக் சுண்டிக்கவோ அகற்வோ ௦ செய்யாமல், 

போலீஸ் பாதுகாப்பும் வசதிகளும் செய்து கொடுத்திருப். 
பதை வேறு அவர் கண்டிருந்தார். தேர்தலில் வென்றதும் : 

தம்மை மத்திரியாக்குவதற்காக உதவிசெய்து தம். 'செலவில் 
கார் வாங்கிக்கொண்ட பிரமுகரொருவரின் உதவியை. 
நாடி அவரையும். அழைத்துக்கொண்டு முதன் மந்திரியைக் 
காணச் செல்வதென்று முடிவு செய்தார் அவர். 

._ ஃபோன். செய்து: அந்தப். பிர மகரோடு பேசுவதற்கு 
முயன்றார். ஃபோனில் இவர். எதிர்பார்த்ததுபோல் அவர் 
பிடிகொடுத்துப் பேசவில்லை. 

“ஏதோ கேள்வி ப்பட்டேனுங்க.. சரியா விவரம் ஓண் - 
ணும் . எனக்குத் :தெரியாது.. நீங்க இப்படிப் போயிருக்க . 
வேண்டாம்னு. தோணிச்சு. வெறும் வாயையே மெல்றவங் | 

களுக்கு அவல். Dende 'விடுவாங்களா;.. எல்லாம் காலக்... 
'கோளாறுங்க, என்று. பட்டும் படாமலும் சுமலக்கண்ண. 
னுக்கு. ஆறுதல் கூறின! ரே. ஒதிய எந்த -வழியையுமே: | 
அவர் சொல்லவில்லை. 

...**சீஃப் மினிஸ்ட்ரு எம்மேல ரொத்பக் கேஈப்மாயிருக் 
காருன்னு தெரியுது. நீங்க வந்து - சொன்னிங்கன்னாத் : 
தேவலை” என்று கமலக்கண்ணன். தம் கருத்தை அதற். 
டம் வெளிப்படையாகவே வெளியிட்டார். 

“இலை வைக்கிறேன்னு கிளம்பி ஏற்கெனவே Boss 5 
கோபத்தை நீங்களே ரெண்டுமடங்காக்கிட்டீங்க. இப்ப. 
நான்கூட வந்தேனோ என் மேலேயும். எரிஞ்சு.தான் விழு 

வாறு. நீங்க இப்பிடியெல்லாம். பண்ணியிருக்கவாணாம்... வ்




178 நெஞ்சக்கனல். 

..... நீங்க. சொன்னதையெல்லாம் நான் உடனே செஞ் 
இருக்கேன். இப்ப நான் ஒரு கஷ்டத்திலே. இருக்கறப்பநீங்க 
தான் தயங்காம உதவ முன் வரணும்... அந்த நம்பிக்கை 
யோடதான் உங்களுக்கு இப்ப ஃபோன் பண்றேன்.” 

_ 1*அது சரிதான்! இல்லேங்கலியே...ஆனா... உதவ முடி 
யாத எல்லைக்குப் போனப்பறம் வந்து சொல்றீங்களே? 
இனிமே . என்ன செய்யறது? சீஃப் மினிஸ்டரு ரொம்பப் 
.பிடிவாதக்காரரு. அவரு. வளைஞ்சு கொடுப்பாருன்னு. 

் எதிர்பார்க்க்றதுலே பிரயோசனமில்லே... 
ட் பார்ட்டி ஆபீஸ் மூலமா எதுவும் 'பிரஷர்' கொடுத். 

399 தாக்கூடவா நடக்காது? 
| “பார்ட்டி ஆபீஸ்லே முக்காவாசிப்பேர் உங்களுக்கு 
“டெட் எகெயின்ஸ்ட்டா' வில்லே இருக்காங்க... உங்க 
நிலைமை - நல்லாப் புரியுது ஆனாலும் என்ன செய்யற 

் துன்னுதான் தெரியலை... ப 
் . **யாருக்கும் எதுவும் செய்யணும்னாலும்.. செய்திட. 

லாம். இந்த அஞ்சு வருஷத்தை திம்மதியர்கக் கழிச்சிட்டா 
அப்புறம் கவலையில்லே.. 

பார்க்கலாம்! நானே உங்களுக்கு மறுபடியும் 
ஃபோன். . பண்றேன்” என்று கூறி ஃ்போனை வைத்து 
விட்டார் பிரமுகர்... 

வரம்” -கிடைக்காமல்--ஏமாறிய விண்ணப்பதாரர். 

கள். கடுங்கோபத்துடன் கமலக்கண்ணனைப் பதவியி 
. லிருந்து இ க்கும் முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்தார்கள். காந்தி 

ராமன் போன்ற ௮௪ல் காந்தியவாதிகள் கமல்க்கண்ண 

பட னைத் தீர்த்துக்கட்டி வெளியில்: அனுப்பவேண்டிய யற்சி 
_ களைச். செய்து வந்தனர். முதலமைச்சரோ .கமலக்கண் 
“ணன் மேல் இன்னும் கோபம் 'தணியாதவராகவே இருந் 
தார். உண்ணாவிரதம் - இருந்த ஆளைச் சுற்றிக் கமலக் 
கண்ண்னின் வீட்டின் முன்புறம் இனசரி ஒரு- பெரிய கூட் 
டம் கூடுவதும், கோஷங்கள் இடுவதும் வேறு. வழக்கமாகி 
யிருந்தது. உண்ணாவிரதக்காரருக்காகப் Gurl ig.” 
"ரத்த தீற்றுக் கூடாரத்தில் தேசியக் கட்சியின் கொடிதான். 

_டபாறந்தது.. _ அந்தக். கட்சியில் கறுப்பினறராக "இருக்கும்
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அமைச்சனாகய தன் வீட்டின் முன்பே. அதே கொடியைப் 
பறக்க விட்டுக்கொண்டு  உண்ணாவிரதமிருப்பதும்-- 
அதைக் கண்டிக்க ஒருவரும் முன்வராததும்--என்னவோ 

- போலிருந்தது. .கமலச்சண்ணனுக்கு, பு. ரான்ஸ்போர்ட் 
-மத்திரியிலிருந்து--முதன் மந்திரி. வரை. அனைவரும் தன் 
னைக் . கட்சியிலிருந்தும் பதவியிலிருந்தும் வெளியேற்றி 
விடவே விரும்புகிறார்களோ என்றும் சந்தேகம் தோன்றி 
யது அவருக்கு. இத்த விஷயத்தில் டிரான்ஸ்போர்ட்மந்தரி 

. தன்னைக் காட்டிக் கொடுத்திருக்க. வேண்டுமென்பதும். 
தெளிவாக அவருக்குப் .புலனாகியது.. டெல்லி மந்திரி 
ரமேஷ்சிங் விஜயத்தின்போதுகூடத் தன்னையே எல்லா 
வற்றையும்... குவனித்துக்கொள்ளுமாறு ்் _கறிவிட்டுப் 
போயிருந்த முதலமைச்சர் இப்போது .ஏன் இப்ப்டி மாறி 
னார் என்பதை அவரால் விளங்கிக்கொள்ளமுடியவில்லை. 

கடைசியில் வந்தது வரட்டும் என்று. துணிந்து தானா: 
கவே (முதலமைச்சரைப் பார்க்க அவர். வீட்டிற்குத் தனியே: 
சென்றார். கமலக்கண்ணன். ' அவர்: செல்லும்போது. 
அதிகாலை ஏழுமணி.. முதலமைச்சர் "வீட்டில் கூட்டம். 
எதுவும் இல்லை. 'உடனே அவரைப் பார்க்க முடிந்தது. 
பேச்சை. அவரிடம் எப்படி: ஆரம்பிப்பது... என்பதுதான் - 

"தமலக்கண்ணனுக்குத் தெரியவில்லை. . அவராக. ஏதுவும் . 
பேச ஆரம்பிக்கவும் இல்லை. விநாடிகள். மெளனமாகப். 
'போய்க்கொண்டிருந்தன 
்.. **என்னகாரியமா வத்திங்களோ?'" சறிதுநேரத்திற்கும். 

பின் முதலமைச்சரே. கேட்டார்... 5 
்  **இல்லே...வந்து...எட்டு...நாளர்.. வீட்டு. முன்னாடி... 
யாரோ. "உண்ணாவிரதம் இருக்காங்க. ஒரே: கூச்சல்... 
ஒழிக ஒழிக'ன்னு- கத்தறாங்க.. ராஜிநாமா. "செய்யணும் ் 
லும். கூப்பாடு போடறாங்க... Ls 
... “ஏன்ன செய்யலாம்? ஜனநாயகத்தில் திப்பி. நிகழ்ச் 
சிகள் தவீர்க்க முடியாதவை... 
...**நழ்ப கட்டிக்கெரடியையே பறக்கவிட்டுக்கிட்டு ந நம்ம ் 

அளுங்களே செய்யறாங்க... வேறொருத்தர். செய்தாப்.. uy 
-வாயில்லே.. -நம்மளவங்களே 'செய்யிறப்பத்தான். மானசுக் - 

் குக் கஷ்டமா. இருக்கு... வ.
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"டோண்ட். மிஸ்டேக் மீ. Me காண்ட் ஹெல்ப்யூ இன் 
திஸ் மேட்டர்.. 

நான் என்ன  செய்யணுக்சறதையாவது சொல்லுங்க? 
பார்ட்டிக்காக நான் எவ்வளவோ செஞ்ூருக்கேன்... 

' “இருக்கலாம்; அதுக்கு என்ன இப்ப? இஸ் இஸ் 
- செப்ப? ரட் இஷ்யூ... ட் 

, * என். எதிர்காலம்... 

பார்ட்டி வில் டிஸைட்.. வ 
நோ... பாண்ட். டாக், லைட் _.தட்...மூ மஸ்ட் 

ஹெல்ப்” மீ.. ப ன | 
ஐ கரண்ட்... 

டூ யூ ரகப். மை 2 ரெஸிக்னேஷன்... 
“அஃப் கோர்ஸ் பார்ட்டி வில் டிஸைட் ae. 
ta ட்ட 

e ப உக்க 

-- கமலக்கண்ணன் எழுந்து. கைகூப்பி விடைபெற்றார். 
இனி அதிகம் பேச எதுவுமில்லை .. தளர்ந்த நடையோடு. 
ப மதலனைச்சர் வீட்டு 'போர்.டிகோவில் நின்ற. த்ம் காரில் 
வந்து. ஏறிக்கொண்டார். அவர். 

அவர் வீடு இரும்பியபோது வராண் டாலில்' புலவர் 
வெண்ணொய்ச்சண்ணனாரும் வேறோர் : ஆளும் வந்து 
காத்திருந்தனர் . | 

: “இவருதான். சிலைச்சற்பி சங்காரம், நம்மு. முதல 
மைச்சர் லைக்கா. . “இவரைக் - கூப்பிட்டுக்கொண்டு - 
வந்தேன். கர்மவீரர் கனகராசர் சிலை, சீர் திருத்தச் செம் ' 
மல் செங்கமலனார் சிலை, ஆன்மீக. வள்ளல் அருளாதந்தர் ன் 
சிலை எல்லாம். இவரு செய்ததுதா ங்க, ர கி 

eR பேப்பரே பா்க்கிறதில்லையா. புலவரே... as 
| “ஏன்? சன்ன செய்தி?” வன்பு can பட்டு 

| பதிலை ஏற்பாடு. கைவிடப்பட் டதுன்னு. நரன். 
அறிக்கைவிட்டு. ஏழெட்டு தாளாவுதே?". | 
ear ret 

..**போய்ப். பேப்பரைப். படியும்! சம்மா. வந்து. உரை 
எடுக்காதிரும், எனக்கு 'வேறவேலைஜருக்கு''-என்று அது
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வரை அடக்கி வைத்திருந்த. கோபத்தை அவரிடம் வெளிக் 
காட்டினார் கமலக்கண்ணன். .. 

புலவரும்: “சிலை சிங்காரமும்” மூச்சுவிடாமல் திரும்பி 
தடையைக். கட்டினார்கள்... 

உள்ளே அறையில் புகுந்து குத்வைச். சாத்திக்கொண்டு 
கண்ணாடி அலமாரியைத். திறந்து பிராந்தியை எடுத்தார். 
கமலக்கண்ணன். கதவைத். திறந்து கொண்டு. மனைவி - 

“கள்ளே, வந்தாள். . 
“என் இதுக்காகக். இடந்து மாயறீங்க... வீட்டு 

வாசல்லே. தலை. காட்ட முடியலே... அ கணனி பதமும், 
‘Qype’ cyto ஓய்ந்தபாடு - இடையாது. சனியன் பிடிச்ச. 
பதவியை விட்டுத் தலை முழுகுங்க.. Gar bo Bt. . 

இப்போ. போகுது.. . நமக்கெதுக்கு இந்த எழவெல்லாம்... 

"இருக்கிற பிஸினஸைச் சரியாகக் கவனிச்சாலே போதும்... 
என்று ஆறுதலாகக் கூறினாள். அந்த அம்மாள். மோவா. 
யில் வழிந்த பிராந்தியைத் : துடைத்துக்கொண்டே படுக் 

“கையில் சாய்ந்தார். கமலக்கண்ணன்... அந்த அம்மாள் இந்த... 
வேளையில் அவரிடம்..பே௫ிப் பயனில்லை என்பதுபோல்: 

கதவைச் சாத்திக்கொண்டு போனாள்... 
வெளியே . ஹாலில் டெலிபோன் : மணி. அடித்தது, ட 

அத்த அம்மாள் டெலிபோனை. எடுத்தாள்... ட ன 
் “ஐயா: இருக்காருங்களா?.. நான்தான். தினக்குரல்! = 
wom Gow api பிரகாசம் பேசறேன்... 

. **லயன்ல.: இருங்க. உள்ளே... படுத்திருக்காரு. . - அந்த 
ரூம் எக்ஸ்டென்்ஷனுக்குப்' போட றேன்”. என்று. பதில் : 

் சொல்லிவிட்டு--எக்ஸ்டென்ஷன் 'மணியை. அழுத்தினாள் ் 
-மிஸஸ்- கமலக்கண்ணன், 

உள்ளே. படுத்திருந்த. கமலக்கண்ணன் தலைப்பக்க 
மாக இருந்த டெலிபோனை எடுத்தார்... 

Glue. ல 
“நான்தான் பிரகாசம். பேசறேன். சார்; நாளைக்கு ் 

“ஸாலரி.டேம்.. சம்பளம் போடணும்... 

நெ.--18.. ப
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-1*எங்கே...? உன்னை இரண்டு மூணு நாளா இந்தப் 
பக்கமே .காணோரம்?”* ' 

.. அதான் இன்னிக்கி - வரலாம்னு ஃபோன் பண்ணி 
“னேன் சார்... ப ப 
-..*பணம் தேவையாக்கும்.. அதான் வரவேண்டிய, அவ 
இயம் வந்திருக்கு... .இல்லலையா?... ” 

“*அதுக்கில்லை சார்!. நியூஸ் பிரிண்ட் களியரன்ஸ்... 
பது ரோடரி மிஷின்... பிரஸ் ஒர்க்கர்ஸ் ஸர்லரி, எல்லாம்., 
பாக்கி இருக்கு... க 

் “இன்னிக்கு என்ன 658... 
. “ முப்பதுக்க... ் 
பண்ணாமல் சம்பளம் கொடுக்கறப்ப. தீரீ மந்த்ஸ் 

தநோட்டீஸாக்குப் பதிலா ' எல்லாருக்கும் மூணு மாசச்' 
சம்பளமாகக் கொடுத்து வீட்டுக்குஅனுப்பிவை : பத்திரிகை 
ரெண்டாந் தேதியோட நிக்கட்டும். .. பேப்பர்: நடத்திக் 
-இழிச்சது போரும், அச்சடிச்ச. பேப்பரை விக்கிறதைவிட 
'அச்சடிக்காத வெள்ளைப் . பேப்பர் விற்கிறதுக்கு. ஒரு. 
கடை ட திறந்தா லாபமாவதி வரும். ் 

*“சார்...சார். Dovey tur Bis. "இத்தனை 
கோபம்... எதுக்கு? ' எதுக்கும். பொறுத்துச் செய்யலாம். 
பாலிடிக்ஸ்லே எல்லாம் உண்டு சார்...வெற்றி--தோல்வி | 
'எல்லாம் சகஜம். பத்திரிகை. ஒண்ணு கையிலே இருத்காத் 
-தோல்வியைக்கூட . வெற்றியா. மாத்திக்க. முடியும். சார். 
அவசரப்பட்டுடாதீங்க... 
ட **உங்ககிட்ட யோசனை - கேக்கலை, “சொன்னதைச் 

ம செய்யி. ஹூ ஆர் யூ டு அட்வைஸ் மீதா 

“சார்... நான்.சொல்ல. வந்தது என்னன்னா...” 
எதுவும் சொல்லவேண்டாம். கும்.௮ண்ட் மீட்.மீ த்ரீ 

ஓ. க்ளாக் டு-டே ஐ வில் Bal uy ௪ செ்க்...எல்லாம் செட்டில் 
பண்ணிட்டு. -நாளைக்கிப்:. பேப்பர்லே.. “பத்திரிகை இரண் ... 
பாம் தேதிக்கு மேலே வராதுன்”2 னும். போட்டுடு. ஏஜண்ட். 
மாக்கு எல்லாம். டிபாசிட்டை” ரப்பி. அனுப்பிடு! ஐ ர. 

வில் ஸ்டாப்: தி ஹோல் ராமா? a 

~3 3



நா. பார்த்தசாரதி. ம . ன 188 

இ. கே. சார் பிரகாசம் இனிமேல் : அவருடன். 
பேசுவதில் பயனில்லை என் பதை., .போனில்ஓலித்த அவரது 

- குரலிலிருந்தே தெரிந்துகொண்டான். இது. அவன் . எதிர். 
பார்த்ததுதான் என்றாலும், இவ்வளவு விரைவாக அவன் 
எதிர்பார்க்கவில்லை. கமலக்கண்ணன் தமது பதவியைப் 
பற்றி ஏதோ ஒரு முடிவுக்கு வந்திருக்க வேண்டுமென்பதை 
அவனால் இப்போது அதநுமானம்செய்யமுடிந்தது. உடனே 
இதைப்பற்றிக் . கலைச்செழியனுக்கும் .. மாயாவுக்கும் 
ஃபோன் செய்தான் பிரகாசம். மாலையில் அவன். கமலக் 
கண் ணனைக்காணப்போகுமுன் சலைச்செழியனைச்சந்தித் 
தாகவேண்டிய முக்கியமான காரியம் இருந்தது அவனுக்கு. 

ப 16 ் 

மாலையில் - பயமுறுத்தக்கூ டிய வேறொரு செய்தியும். 
கமலக்கண்ணஜனுக்கு தம்.பிக்கைக்குரிய வட்டாரத்திலிருந்து : 
தெரிவிக்கப்பட்டது. அடுத்த. ௮செம்.பிளிக் கூட்டத்தின்: 
போது அவர்மேல் நம்பிக்கையில்லாத் தீர்மானம் வரலாம் . 
என்று தெரிந்தபோது. நிலைமை இன்னும்: தவிரமாகியது , - 
இராஜிநாமா செய்து வெளியேறிவிட வேண்டுமென்ற. - 
பதற்றமும், பரபரப்பும், அவர் மனத்தில்: அதிகமாயின... 
அவமானப்பட்டு, மரியாதைக். குறைவாடுப் பத்திரிகை... 
களில் சந்தி: இரிக்குமுன் தப்பிவிடவே விரும்பினார். அவர்... 
தன்மேல் தம்பிக்கையில்லா.த் தீர்மானம் வந்து Ben Gon). 
-வதற்குமுன் தானே பதவியிலிருந்து "விலகிட்வேண்டும் இ 
என்ற முடிவுக்கு வத்தார் கமலக்கண்ணன்... பப் 

அவர். “இப்படி. மனங்குழல்பிப் பரிதவித்துக் "கொண்ட 
டிருந்த. வேவேளையில்...அிரகாசம்' அவரைத்... தேடி. வந்தான், - 
அவர் : அவனிடம்' அதிகம். பேசவில்லை. இனக்குரல்”- 
கணக்கு வழக்குகளைத்: தீர்த்து ஒரு முடிவுக்குக் கொண்டு... 
வருவதற்கான அிவான்களைன் தெரிவித்துச். சுருக்கமாகவும்.
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அளவாசவும் -சண்டிப்பாகவும். பேசினார். ‘Ded’ Geb 
எழுதிக் கொடுத்தார். அந்த நிலையில் அவரிடம் அதிகம் 
பேசுவதாலோ, எதிர்த்து விவாதிப்பதாலோ பயன் இல்லை. 
என்பதைப். பிரகாசமும் புரிந்துகொண்டு. விட்டான். 

- ஆகவே அவன் “செக்'கை வாங்கிக்கொண்டு புறட் "படுவ 
தைத் தவிர வேறு வழி இல்லை. 

அவன்” புறப்பட்டுப் | போனபின்பு_சறிது நேரம் 
என்ன. செய்வதென்று தெரியாமல் மனம் குழம்பியிருந்தார். 

அவர். பிற்கு சிந்தித்து ஒரு மூடிவுக்கு. வந்தவராக முதல 
மைச்சருக்குத் தன்னுடைய. பதவி விலகல் கடிதத்தை எழுது 
வதற்கு உட்கார்ந்தார்... கடிதத்தை எப்படி. ஆரம்பிப்பது 
என்று சிறிதுநேரம். தயக்கமேற்பட்டது. நீண்ட நேரத் 
தயக்கத்துக்குப்பின் தமிழில் எழுதத் தன்னர்ல் முடியுமோ 
முடியாதோ, என்ற பயத்தினால் ஆங்கிலத்திலேயே எழுது 
லானார். எழுதஎழுதக்கடிதம்நீண்டுகொண்டேபே யிற்று, 
கடைசிப் 'பாரா'வில் இராஜிநாமா செய்வதைப் பற்றித். 
தனியாக சலவாக்கியங்கள் எழுதித்தன்னுடைய பதவி வில 
கலை ஏற்குமாறு முதலமைச்சரை வேண்டிக் . கையொப்ப 
மிட்டுக் சுடிதத்தை. முடித்தார் கமலக்கண்ணன். . மாலை 

 அழறுமணிக்கு முதலமைச்சருக்கு ஃபோன்செய்து,, “நேரில் 
ஒரு கடிதம் கொடுக்கவேண்டும்! இப்போது உங்களைப். 
பார்க்க. வரலாமா?” ன்று... கேட்டார்... வரச்சொல்லி 
முதலமைச்சரிடமிருத்து பதில்கிடைத்தது. போனில் தான் 
"பேசியபோது, “என்ன கடிதம்? இப்போதே . அதை: என்னி 
டம் கொடுப்பதர் ற்கு என்ன அவசரம்?” ஏன்று முூதளமைச்: 
அர் ஒப்புக்குக் கேட் டிருந்தாலாவது அவருக்கு' ஆறுதலாக. 
இருந்திருக்கும். அப்படி எல்லாம் கேட்கவோ: தயங்கவோ 
செய்யாமல். உடனே. வரச்சொல்லி... முதலமைச்சர். பதில் 
கூறியதிலிருந்து... “தன்னுடைய பதவி விலகலை", அவர் 
எதிர்பார்க்கிறார்.. என்ற அதுமானம் கமலக்கண்ணனுக், 
குள்ளே ௨ றுதிப்பட்டது. இந்தச். சூழ்நிலை அவருடைய 
வனத்துக்கு. ; அதிர்ச்சியை அளித்தாலும் "வெளியே.
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எதையும் காண்பித்துக்: - கொள்ளாமல் எரித்த 
கொண்டார். | a ன த 

... எநீற்கள் கவலைப்படாமல். இருங்கள்" ன்று கட்சி: 
யிலிருந்தோ, மந்திரி சபையிலிருந்தோ யாராவது ஒருவர் 
தனக்கு ஆறுதல் சொல்லக். கூடுமென்றுகூட. அவரால். 

எதிர்பார்க்க மூடியவில்லை. பணமும், காரும், பங்களா 
இம், வீடும், வேண்டியபோதெல்லாம். தன்னைத். தேடித். 
தேடிக் கும்பிடு பேஈட்ட கட்ட ஆட்களும், குறறியக்கமிட்டி 

உறுப்பினர்களும்--இப்போது ஏன்... அறவே... தன்னை 

ஒதுக்கியும், வில லக்கியும் ஓடுகிறார்கள் என்பதைப் பரிந்து. 
கொண்டு 2 வேதனைப்பட்டார் கமலக்கண்ணன் . ் 

| மாலை ஆறே முக்கால் மணிக்கு அவர். - முதலமைச்சர் 

வீட்டுக்குப் புறப்பட்டார். முதலமைச்சர் வீட்டு வராந்தா 
வில் எதையோ எதிர்பார்த்துக் காத்திருப்பவர்கள் போல. 
ஐந்தாறு பத்திரிகை நிருபர்கள். வட்டம். ் போட்டுக்கொண் | 

டிருந்தார்கள்... ப | 
கமலக்கண்ணன் கையில் : முகலமைச்சரிடம். கொடுப் 

பதற்கான கடிதத்தோடு. போர்டிகோவில் காரைவிட்டு. 
இறங்கியபோது--வராத்தாவில் வட் டம்போட்டுக்கொண் 

்..டிருந்த பத்திரிகை நிருபர்கள்: அனைவருடைய கண்களும். 

திரும்பிப் பார்த்தன. சுமலக்கண்ணன் அவர்களுடை.- ய்: 

வணக்கங்களையோ,, கைகூப்புதல்களையோ, - பொரும். 
படுத்தாமல் படியேறி. உள்ளே நுழைந்தார். ப 

. முதலமைச்சர். தமது அறையில். தயாராகக் காத்திருத். 

தார். சுமலக்கண்ணன் உள்ளை நுழைந்ததும் வரவேற்று 

உட்காரச் சொன்னார். ஆனால் கமலக்கண்ணன் உட்கார் 

வில்லை. ப் ன ரர 

Baw இஸ் மை ரெஸிக்கனேஷன் ௦ லெட்டர்... வவட 
- முதலமைச்சர் ஒன்றும் பதில். சொல்லாமல். அதை. 

வாங்கப் பிரித்துக்கொண்டே கேட்டார்... 
நான். இதைப்: படிக்கிறவரை தயவுசெய்து" இருக்க ் 

முடியுமா?”
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“எக்ஸ்க்யூஸ் மீ சார்!.நோ நீட் டு. வெயிட். ஐயாம் 
டேக்இங் லீவ்...”” 

பதில், பேசாமல். முதலமைச்சர் கைகூப்பினார். 
கமலக்கண்ணனும் பதில் பேசாமல்  கைகூப்பிவிட்டு வெளி. 
யேறினார். வராந்தாவில் பத்த ரிகை நிருபர்கள், வழிமறித் 
தனர், 

“எனி.. .நியூஸ்...பபோர். பிரஸ்...” 
. “*நோ...தோ...நியூஸ் ஃபரம் மை எண்ட்...” 

. ஏதாவது கேட்கலாமா சார்...” . 
ஆஸ்க் யுவர் "சீஃப்மினிஸ்டர்: ஹி வில் டெல் யூ 

நியூஸ்...” 
இந்த பதிலில் ஆஸ்க். 'அவர்” 2ஃப்மினிஸ்டர், என்று 

கமலக்கண்ணன் கூறாமல் “ஆஸ்க் யுவர் சீஃப்மினிஸ்டர்' 
என்று கூறியதிலேயே -த தங்களுக்கு வேண்டிய பதில் இருப் 
பதைப் பத்திரிகை நிருபர்கள். புரிந்துகொண்டார்கள். 
அப்ப்டிக் .குறிப்பாக அவர்கள் புரிந்துகொள்ள: வேண்டு 
.மென்பதற்காகவேதான் கம்லச்கண்ணனும் அப்படிக் கூறி 
யிருந்தார். மேலும் வாயைக் சளறும் நோக்கத்துடன் ஒரு 
துடிப்பான . நிருபர் கமலக்கண்ணன் காரில் . ஏறுமுன் 
கேட்டார்... 

எனி மோர் நியூஸ், டு லே... 
BS EVE மோர் டுஸே...” “ப என்று கூறி கார்க்கதவைக்:. 

் கொஞ்சம் அதிக: ஓசை. எழும்படியாகவே இ இழுத்து அடைத் 
தார் கமலக்கண்ணன். கார் புறப்பட்டது... - வீடு இரு! od 
யதும் மனைவி அவரிடம் பேச வந்தாள். 

-.... **சனிய்னைச்: ORF PORTE IT Gavenooum??? 
‘ 'கைகழுவியாச்சு. ராத்திரி “ரப்பரப்டக்குப் பாயசம்... 

“வேணா வையி,..?? 
**நிம்மதியா. இன்னிக்கி, ராத்திரி. ஒரு சினிமாவுக்குப் 

போசலாம் வரீங்களா...” 
“*அவசியம்' வரேன். என்ன Hh tbe! 
**லவ்வர்ஸ் இன் ஹொனலூலூ...' 
“போகலாம்...”
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_.இரவுச் சாப்பாட்டுக்குப். -பின் மனைவி “குழந்தை 
களோடு திரைப்பட்ம்' பார்க்கப்போனார்' அவர்...” திடீ 

ரென்று குடும்ப வாழ்க்கையையும், குடும்ப வாழ்வின். சுகங் ' 
களையும் அக்கறையோடு அநுபவிக்க வேண்டும்போலத் 
தோன்றியது. அவருக்கு. பொதுவாழ்வில் ஏற்பட்ட ஏமாற். 
றம் இதற்குக் காரணமா அல்லது தனிவாழ்வில் தன்னை. 
மறைத்துக்கொள்ள விரும்பும் விருப்பம் காரணமா என்று 

கண்டுபிடிக்க முடியாமலிருந்தது. 
க் சினிமாவிலிருந்து வீடு... திரும்பும்போது. ஒரு: மணி. 

குழந்தைகள் ' தங்கள் அறைக்கும். . பழுத்துக்கொள்ளப். 
போனார்கள். அவர்நிறையக் குடித்தார். அதிகம் குடிக்கா. 
மல் தடுக்க மனைவி. எவ்வளவோ மூயன்றும் : பயன்பட”. 

வில்லை. கவலையை. மறக்க மதுவில் மூத்கவேண்டியிருந் 
தீது அவருக்கு, 

'மறுநாள்காலையில் அவர் எழுந்திருக்கும்போது' எட்டு 
ப மணிக்கு மேலாகிவிட்டது. எழுந்திருந்ததும் எழுந்திராதது 
மாகத்தலைப்பக்கம் மீப்பாயில் தயாராகக்கொண்டு வந்து 
மடித்து வைக்கப்பட்டிருந்த காலைத் தினசரிகளை- எடுத்து. - 
"ஆவலோடு புரட்.டத். தொடங்கினார். அவருடைய இராஜி. 

நாமாச் .செய்தி--அதை முதலமைச்சர் ஒப்புக்கொண்டு , 
விட்டதாக அறிவித்திருந்த. அறிவிப்பு எல்லாம் எல்லாப்... 
பத்திரிகைகளிலும் வந்திருந்தன. தமிழ்த் : தினசரிகளில். - 
“முதல் பக்கத்திலும், “ஆங்கிலத். தினசரிகளில் மூன்றாம். 
பக்கத்திலுமாக. இந்தச். செய்து. பெரிதாக வெளியாகி. 
யிருந்தது... “தோ நியூஸ் ஃப்ரம் மை எண்ட்'என்பதுமுதல் | 
“ஆஸ்க் யுவர் சீஃப் மினிஸ்டர். ஹி வீல் Gia wy நியூஸ்: 
என்பதுவரை தான் "நிருபர்களிடம் 2.ரையாடிய வார்த்தை. 
“கள் அனைத்துமே. பத்திரிகைச் செய்தியில் ஒன்றுவிடாமல் 
இருப்பதைக் கமலக்கண்ணன் . படித்தார். காபியோடு ' 
உள்ளே. நுழைந்த. சமையற்காரன், சார்! வாசல்லே 
உண்ணாவிரதப். ,ப/ந்தலையும்.. ட காணலை. ....ஆளையும் 

காணோம்?" என்றான். தன்னுடைய இராஜிநாமா அந்த. 

் விளைவை உண்டாக்கியிருக்க - வேண்டுமென்று. கமலக்...
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கண்ணனுக்குத் தோன்றியது. சமையற்காரனுக்கு அவர் 
பதில் எதுவும் சொல்லவில்லை. 

| பகல் சாப்பாடு முடிந்ததும். இடைவேளை ஓய்வுக்குப் 
பின் சமையற்காரன் தமிழ்த் தினசரியை ஒரு வரிவிடாமல் 
படிக்கும்போது அவனுக்கு எல்லாவிஷயமும்தானே தெரிய 

“வாய்ப்பிருக்கும் என்று அவர் தனக்குள் எண்ணிக்கொண் 
டார்.ஏதோ. நினைத்தவராக கார்டிரைவரைக் கூப்பிட்டுக் 
கொண்டு. வரும்படி சமையற்காரனை: அனுப்பினார். 
டிரைவர்... வந்து கும்பிட்டுவிட்டு பவ்யமாக ஒதுங்கி. தின் 
தான். சமையற்காரனும் போகவில்லை. 

“முன் ஹால்லே. பெரிசா: ஆளுயரத்துக்கு. ஒரு காத்தி 
படம் மாட்ட்யிருச்குப் பாரு; அதைக் கழட்டி (Bit a's 

். கட்டி எடுத்துக்கிட்டுப் போயி திண்டிவனத்துக்குப் போற: 
வழியிலே காந்தீய சமதர்ம சேவா சங்கம்னு இருக்கே 

அங்கே. கொடுத்திட்டு வந்திடணும்...இப்பவே. புறப்பட 
ணும்... அந்த பரின்ஸிபல் : அம்மா. ஏதாவது கேட்டால் 
சன்னா என்னேோரட அன்பளிப்பா அந்தப் படத்தை, அனுப் 

_ பினேன்னு சொ -ல்லிடு...””' 

oO OUT அப்படியே "செய்வதாகக் 'கூறிவிட்டும் 
, போனான். படத்தைக் கழற்றிக் "கப்டிக்கொடுப்பதில் 

- அவனுக்கு - உடனுதவுவதற்காகச். | சமையற்காரனும்.. 
கூடவே சென்றான்... பட்ட ப 

அறிது: நேர த்தில் மனைவி. வந்து வினவினாள்: 

**ஏன் அந்த: காத்தி படத்தை. எடுக்கச் சொல்லிட்டீங்- 

“ஆமா! இனிமே - அது எதுக்கு?!” 
- அவள் பேசாமல்: போய்விட்டாள். அவர்" தினக்குரல்” 

காரியாலயத்துக்கு ் போன். செய்து: _பிரகாசத்தைன் 
கூப்பிட்டார். பிரகாசம் பேசினான். 

என்ன? எல்லாருக்கும். நோட்டிஸ் கொடுத்தாச்சா?"! 
'*கொடுத்தாச்சு... erry "இன்னிக்குச். சாயங்காலம் 

எடிவன்தான் கடை...”



நா, பார்த்தசாரதி 189 

"அதுகூட வேண்டாம். - நிறுத்திப்பிடு... என் பேப்பர் 
லியே நான் Borg stor பண்ணினேன்னு. நீ நியூஸ் 
போட்டு ஊர் உலகத்துக்கு அனுப்ப வேணாம். “மேக்அப்” 
ஆனவரை விட்டுட்டு ஆபீஸை க்ளோஸ் ப்ண்ணி 

.சம்பார்ஸிடர்- மெஷின் மேன், “ஃபோர்மேன் - -- எல்லாரை. 
்..யும் வீட்டுக்கு அனுப்பிடு... 

Rae சார்... 

| LDS Fever soar abr “போனை வைத்தார்.. - விரக்தியின். 
எல்லையில் ஓர் பயங்கர. நாசவேலைச்காரனுடைய மனப் 

பான்மை இருந்தது. அவருக்கு. இந்த விநாடிவரை: ஒரு... 
- ஏழாந்தர.. எட்டாந்தரத்' தொண்டன்கூட ' அவருக்கு 
ல்யோன் செய்து அவரது ராஜிநாமாவுக்காக வருந்தவே௱,. 
இரங்கவோ இல்லை என்பது: .. அவருக்கு “ஏக்கத்தை... 
அளித்தது. ஒரு: பதவியை அடையும்போது அனுதாபமும். 
ஆதரவும். 'காட்டுகிறவர்களின் . துணை. இல்லாமல்கூட. 
அடையலாம். ... ஆண்ரல்.” விலகும்போது - அனுதாபமும்: 

... ஆதரவும். இல்லாத. 'நிர்த்தாட்சண்யத்துக்கு... “இடையே 
- விலகுவது. மிகமிகப்: - பரிதாபகரமானது. அத்தப் பரிதா" 
பத்தை உலகுக்கு மறைக்க அவர். அத்திரமாகவும். விரக்தி. 

் யாசவும் நடந்துகொள்ள வேண்டியிருந்தது. உண்மையில். 
அவர் மனத்தில், நிரம்பியிருந்ததென்னவே. வேதனையும். ட் 

புழுக்கமும்தான் . “கோடீஸ்வரனாகவும்... கூப்பிட்ட: குற... 

லுக்கு ஓடி வரவேண்டிய ஆள் கட்டுள்ள வனாகவும்' இருத்த. 
தான் ஏன் . இந்தப் பதவிக்குப். Gourd 'இப்பழ்ச் சேற்றை - 

வாரிப் .பூசிக்கொண்டோம்... என்று ப நினைப்பதற்கே 
வேதனையாயிருந்தது அவருக்கு. ட் 

. எடுத்ததற்செல்லாம். . தேடிவந்து... கூழைக் 'கும்பிரு 2 

போட்டுக்கொண்டு திற்கும்.புலவர்  வெண்ணெய்க்கண்ண 

னார்கூட... அன்று. 'தேடி. வரவில்லை. , வேண்டுமென்றே. 
யாவரும். தன்னைத். தேடி.வராமல். புறக்கணிப்பது: போலக். 

FUME OU YEG HUD HG தாழ்வு. மனப்பான்மை... 
கண்டாயிற்று.
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ஒருகணம் எருக்கம்பூ - மாலையும் கையுமாகக் காந்த 
ராமன் எதிரே தோன்றிச் சிரிப்பதுபோல் பிரமை உண்டா 
யிற்று. உலகில் எல்லாரும் ஒன்று. சேர்ந்துகொண்டு, “நீ. 
அவமரியாதைக்குரியவனே!” . என்று: : தன்னை - ஒதுக்கி 

. விட்டதுபோல் தோன்றியது அவருக்கு. அன்று அந்த. வார 
. *சர்வோதயக் குரல்" வெளியாக வேண்டும். கடைக்கு 

- ஆளனுப்பி ஒரு பிரதி வாங்கிவரச் செய்து கரந்திராமன் 
தன்னைப்பற்றி என்ன எழுதியிருக்கறார் என்று பார்க்க 
வேண்டும்போல் அவருக்கு ஆசையாயிருந்தது. சமையற். 

- காரனைக் கூப்பிட்டுச் சில்லறை கொடுத்து ₹₹ சர்வே... 
்- .தய்க் குரல்”. இந்த. வாரப் பிரதி ஒண்ணு வாங்கிட்டு வா””. 

- என்று கூறியனுப்பினார்.. ன ரர ae 
._. சமையற்காரன் சிறிது நேரத்தில் இரும்பி வந்து, ்.. **இன்னும் - வரலிங்க...சாயங்காலம்தான் கிடைக்கும்னு 
கடைக்காரன் சொன்னான்''--என்று சொல்லிக் காசைத் 

- திருப்பிக் கொடுத்துவிட்டான்; சாயங்காலம்வரை காத் ர் 

திருக்கப் பொறுமையின் றித் தவித்தார் அவர், ன சு 

.... சில வேளைகளில்: ஆழமாகச் சந்தித்தபோது தன்னை 
. ஆதரிப்பவர்களைப் போலவும் நேசிக்கிறவர்களைப்போல 

_ வும் நடித்தும், கூழைக்கும்பிடு போட்டும் ஏமாற்றியவர் ப களைவிட தேருக்குநேர் தைரியமாக. எதிர்த்துக்கொண்டி ருக்கும் காந்திராமன் நல்லவர். என்று தோன்றியது கமலக் “கண்ணனுக்கு, . அரசியலில் போலியான. அுணையைவிட் 
நியாயமான எதிர்ப்பு நல்ல உதவி செய்ய முடியும். கூழைக் 

_கம்பிடுபோடும். பொய்யான. நண்பனைவிட மன திலிருந்து 
வெளியாகும் உண்மைச் சொற்களால். எதிர்க்கும் ot Sih நல்லவன் என்று நம்பலாம். போலிருந்தது. தொண்டு செய் 
..கிறவனுக்கு இருக்கிற. சுயமரியாதை--பதவியிவிருக்கிறவ. னுக்கு இருப்பதில்லை தொண் டுசெய்கிறவனுக்கு-இருக்கிற அணிவும் செருக்கும், ஆண்டு: கொண்டிருக்கிறவனுக்கு- 
இருக்க முடிவதில்லை... தொண்டனாக. இருந்து. இயக். "அத்தை, அதன் சத்திய. ஆவேசத்தைத் “தன் நெஞ்சி" னுள்ளேயே வேள்வித்தியைப்போல ஓர் அவியாத கனலாக:



நா. பார்த்தசாரதி ் 19.1. 

வளர்த்துக்கொண்டிருப்பவன் நிமிர்ந்து நடக்க முடிவதைப் 
போல், . பதவிகளைத்: ' தோள்றிறையச் : சுமந்து... கொண்டு 
அந்தப் பதவிகள் போய்விடுமோ என்று பயந்துகோண்டே 
காலங்கழிப்பவன் நிமிர்த்து நடக்க முடிவதில்லை. ..: 

மனத்தின். (விரக்தியில் அவருக்கு: இப்படி எல்லாம் 
_ எண்ணத் தோன்றியது. “சர்வோதயக் குரல்' இதழ்: அன்று. 
மாலையிலும் அவருக்குக் கிடைக்கவில்லை. அடுத்த நாள். 

, காலையில்தான் சமையற்காரன் அந்த. .. வாரத்து. 
.. சர்வோதயக் குரலை வாங்கிக்கொண்டு. வந்து கொடுத் 
தான்; அதை. ஆவலோடு: பிரித்துப் படித்தார்.” அவர் . ் 

. கமலக்கண்ணனுடைய' ராஜினாமாவை முதலமைச்சர் : 
ப ஏற்றுக்கொண்டதை வரவேற்று அதில்... தலையங்கம் 
எழுதப்பட்டிருந்தது. ... ள் 

“Baer av விளைந்து காக்கும் தியை: அகத்திடை மட்டு 
-வோம்--என்று மகாகவி பாடியிருப்பதுபோல் நெஞ்சில்... 
'சத்தியாவேசமும், . தார்மீகக் கோபமும் .. நிறைந்துள்ள 
தொண்டர்களின் கருத்துக்கு. எதிராக நடைபோடும் எந்த 
இயக்கமும் உருப்படாது. இரு கட்சியின் செல்வாக்குஅதன் : 
உண்மை. களழியர் களின்... பலம்தான் என்பதை உணர்ந்து. 
முதலமைச்சர்: இந்த ராஜினாமாவை 'ஏற்றதைப்- 
"பாராட்டுகிறோம்!" என்று. சர்வோதயக் குரலின். sone 
பய்ந்கத்தில் காந்திராமன்" எழுதியிருந்தார்... . 
ன --இத்தத்  தலையங்கத்தைம். படித்தபோது ' காத்தி 
.நாரமன். மேல் கோபப்படுவதற்குப் பதில் பொறாமைப்பட. 
வேண்டும் போலிருந்தது... க.மலக்கண்ணனுக்கு. “சிறுமை. 
கண்டு பொரங்கும்' அந்த நெஞ்சின் :கனலைச் சாத்திராம 
_னிடமும், .. சிறுமைகளைப் புரியும்... 'கோழைத்தனத்தைத் 
"தன்னிடமும்; இருக்கச் செய்த. படைப்பின் மேலேயே 
கோபம் வந்தது. அவருக்கு... .கையாலாகாத் -தன்மை- 
நிறைந்த .அந்த ஆ.ற்றாமைக்' கோபத்தால் அவர். மனம். 
தலித்து, ஏங்கியது, இரங்கியது, புழுங்கியது. 

_ மிண்டும் எப்போதாவது. ஒரு பிறவியில் வசதிகளே 
இல்லாத சாதாரணம். பாமரனரப் பிறந்து... நெஞ்சில். ...



192. | ' | நெஞ்சக்கனல் 

சத்திய ஆவேசம் என்ற கனல் ஒளிர ஒளிர -- அஞ்த 
வளர்த்த ,படியே ஒரு முழு. வாழ்ச்சையை அசல் 

வாழ்க்கையைத் தொண்டனாக வாழவேண்டும் போல் 
தவிப்பாயிருந்தது அவருக்கு. 

-- உடனே. அதுவரை வாழ்ந்த வாழ்க்கையை மறக்க 
வேண்டும் போலிருந்தது. ஆனால் அப்படி. மறக்கவும் 
முடியவில்லை. 

ஏனென்றால் விருப்பு வெறுப்பற்றுப் பிரதிபலனைக் 
கணக்கிடாமல் தொண்டுசெய்யும் தொண்டன் ஒருவனை த் 
தவிரப். பொதுவாழ்வில். யாரும். மற்றவர்களுக்குப். பயப் 
படாமல் இருக்க முடியாது. அரசியலில் ஒருவன் தொண்ட 
னாக இருக்கிறவரைதான் தன்னைப் பற்றியோ மற்றவர் 
களைப் பற்றியோ. அவனுக்குப் பயமில்லை. 

தலைவனாகவேர,.' பதவிக்குரியவனாகவோ வத்த 

பின்புதான் இங்கிருந்து . மறுபடியும் கீழே: இறங்கி 
விடுவோமோ” அன்ற பயமும் “இதற்கும், (மேலே மேலே 
போக் வேண்டுமே” என்ற் சுயநலமும் வருகின்றன. 

“உடனே மீண்டும். மறுபிறவி. எடுக்க. முடியுமானால் 
வாழ்நாள் முழுவதும் இத்தப் பயமும் சுயநலமுமில்லாத் — 
தஞ்சக்கனலுடன் காந்திராமனைப்போல் ஓர் தியாய 

வரதியான ஏழையாகப் பிறக்கத் தவித்தார். க . 
இந்த விநாடியிலும் இனி எந்த விநாடியிலும் இந்தத் 

தவிப்பும்: . :தாகமும்தரன் அவர்... மன த்தை. "நெருப்பாய். 
எரித்துக்கொண்டிருக்கும் போலும்.



  

பா த்த்காலாம். 
58.0. [கோமீஃ தக, 11. பெண்கள் பள்ளி எதீரில் 
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