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முனனுரை 
- சமூகத்தின் எந்த -மனிதனும், எந்தப். பிரச்னையும் 

எழுத்துக்கோ எழுத்தாளனுக்கோ அப்பாற்பட்டவனேோ 
- அப்பாற்பட்டதோ இல்லை என்றாலும் சிலரைப் பற்றியும் 
சிலவற்றைப் பற்றியும். அணுகவும் பயப்படுகிறா நிலை 
இன்னும் . எழுத்தாளரிடையேயும், வாசகரிடையேயும் 
இருக்கிறது. dice qnginé Qeei edi 

"இந்தத் தடுமாற்றமோ பயமோ எழுதத் தொடங்கிய அன்றிலிருந்தே என்னிடம் இருந்ததில்லை. அரசியல் 
வாதிகள், அரசியல், ': அவை சார்ந்த. முறைகேடுகள், 
ஊழல்கள், தொடர்புடைய கதாபாத்திரங்களைக் கற்பனை . 
செய்யவும் புனைந்தெழுதவும் தான் ஒரு போதும் தயங்கி 
யது இல்லை. எழுதர்மல் ஒதுங்கி நின்றதுமில்லை, 

நெஞ்சக்கனல், சத்தியவெள்ளம்,. பொய்ம்முகங்கள் , 
போன்ற என்னுடைய நாவல்களின் வரிசையில் இப்போது 
மூலக்கன்லும் சேர்கிறது. ய ட்ட. 

.. துடிதுடிப்போடு வாழ்வைத் தொடங்கி ஊழலில் 
துவண்டு பழைய _துடிதுடிப்பை . மீண்டும் கழிவிரக்க 
நினைவாக : அடையும் மூலக்கனல் கசுதாநாயகன். 
கற்பனைப் பாத்திரமே. ன ரர ரர ரர 

ஆனால் ஒவ்வொரு கற்பனைக் . கதாபாத்திரமும்' 
தத்ரூபமாக அமைந்துவிடுவதன் : காரணமாகக். கதையை 
வாசிப்பவர்கள் கதையில் வருகிறவர்களையும், நடை 

“முறை வாழ்க்கையிலுள்ளவர்களையும் இணைத்துப் 
பார்த்துகி குழம்பிக் கொள்ள ஏதுவாவதுண்டு. பல கதை . 
கள் இப்படிப்பட்ட நிலைக்கு ஆளாவதுண்டு.. தத்ரூபத் 

தன்மைக்கு இந்த நிலை ஏற்ப்டுவதும்கூட ஒரு சான்றாக 
- அமையுமே ஒழிய வழுவர்காது. நிச்சயமாகக் கற்பனை... 
தான் என மக்கள் அலட்சியமாக விட்டுவிடும் இலக்கியப் 

- படைப்புக்களை விட இப்படிப்பட்ட இலக்கியப் படைப்புக் 
கள் அதிகமான சிக்கல்களைச் சந்திக்க நேரிடும், சர்ச்சை 
"களைச் சந்திக்க நேரிடும். சவால்களைச் சந்திக்க நேரிடும்- 
ஒப்பிட்டுப் . பார்த்துப் பேசுகிற . விதத்தில் பொருந்தி 

. அமைந்துவிடுவதிலுள்ள pr அபாயம் இது! “அவரைக் 
சூறிக்குமோ, இவரைக் குறிக்குமோ' என்ற அவசியம்ற்ற ' 
வம்புப் - பேச்சுக்கள் கிளம்புவது. தவிர்க்க முடியாமற் 
போகிறது, ஓர். அரசியல் நாவல் இப்படி வம்ப்களுக்கு 
ஆளாவது விந்தையே, ப



. இந்தக் கதையின் உள்ளோட்டமான சுருதியை 
யாரும் தட்டிக் கேட்கவில்லை; ஆனால் *அவரா, இவரா ” 
என்று சர்ச்சை செய்வதிலேயே நேரம் கழிக்கிறார்கள். அம் 
ாதிரிச் சர்ச்சை அநாவசியமானது. தேவையற்றது. 

இத்தாவல் முற்றிலும் . கற்பனையே. எல்லா வலு 
வான கற்பனைகளும் உண்மைபோலத் தோன்றுவதைத் தவிர்க்கவோ, விலக்கவோ முடிவதில்லை. உண்மையோ. 'என மருண்டு. போக வைக்கும் கற்பனைப் படைப்பு 
எதுவோ அதற்கு. அது ஒருவகையில் பெருமைதான். 
சிறப்புத்தான். நற்சான்றுதான். 

ஒரு... சாலகட்டத்தைத் தத்ரூபமாகச் சித்திரிக்க 
முயன்று.பார்த்ததின் விளைவுதான் இந்த நாவல். ஒரு. 
வேளை இன்னும் இருபதாண்டுகளுக்குப் பிறகு இப்போது 
உணர்வதை விட இதன் அருமைப்பாட்டை மிகவும். 
நன்றாக உணர முடியுமோ என்னவோ? அதுவரை 
பொறுமையாக இருக்கக்கூட நான் தயார்.. 

பாமர மக்களை விழிப்படையச் செய்யும் முயற்சியில் 
. உருவாகும் இலக்கியப் படைப்புக்களை உருவாக்குகிறவர் 
களுக்குச் சில சோதனைகளும், எதிர்ப்புக்களும் ஏற்படத் 
தான் செய்யும். - எனை வகையால் தேறியக் கண்ணும் 
வினை வகையால் வேறாதல்” என வள்ளுவர் கூறுகிறாரே 
அதுதான் கட்சியாயிருப்பவர்கள் ஆட்சியாக மாறும் 
போதும் . நடக்கிறது. அதை எழுதினால் கசப்பாக 
இருப்பதுபோல் தோன்றுவது இயல்பு,.. கசப்பாக உணர். 
வதும் இயல்புதான்! வவட ் ன இக . 

காரணம்--உண்மை கசப்பானது. ஆனால் சிலவற். 
றைக். கசப்பானது என்று முன்னதாக உணரும் ஞானம் 
எதுவோ அது இனிப்பானதே. ப ப பட. 

. அத்தகைய ஞானமும் பக்குவமும். இருந்தால்தான் இந்த நாவலைப் ' படிக்க முடியும். இரக்க "முடியும். 
அப்படி ஞானமும் பக்குவமும் கொண்டு இதைப் படிக்கப் .. 
போகிறவர்கள், ஏற்கெனவே படித்து முடித்துவிட்டு அத்தகைய ஞானத்தையும் பக்குவத்தையும் பெற்றவர்கள், 
இரு சாரருக்கும் என் அன்பையும் வாழ்த்தையும்: கூறிக்... 
கொள்கிறேன். . - ன ரச ர 

கல்கியில் வெளி பான இந்நாவலை இப்போது தமிழ்ப் ... 
புத்தகாலயத்தார் நூல் வடியில். கொண்டு. வருகிறார்கள். 
அவர்களுக்கு என் நன்றி ன ரர சொ ் 

தீபம் 9-0-1985.... நா. பார்த்தசாரதி '



மூலக்கனல் 

‘ 

் மூன்னே நடக்க வழியோ _இடமோ இல்லை என்று 
ஆகிறபோது பின்னால் திரும்ப வேண்டி நேர்வது தவிர்க்க 
முடியாதது. மேலே ஏறுவதற்கு உயரமே, சிகரமோ ' 
இல்லாத போது கீழே இறங்க வேண்டியதைத் தவிர வேறு 
வழியே இல்லை. படியேறுவதைப் போல் படியிறங்குவது 
அத்தனை சிரமமான காரியமில்லைதான். ஏறுவவற்கு ஆன 

நேரத்தில் பாதி நேரத்திற்குள் கீழே இறங்கி விடலாம். 

.தினைவுப்பாதையில் படியிறங்கித் திரும்பிப் பின்னோக்கி 
டப்பதும் அப்படித்தான். கழிந்து போனவற்றை 

நினைந்து உருகுவதற்குத் தமிழில் அழகான. சொற் 
இறாடரே இருக்கிறது. *கழிவிரக்கம்” . என்று எத்தனை 
பொருத்தமாகப் பெயர் வைத்திருக்கிறார்கள்.  . 

அவனுக்குத் தன்னுடைய மனத்துக்குள். அந்தரங்கத் 
,தில் ஏதோ வேகமாக வற்றிக் குறைந்து கொண்டிருப்பது . 

_ போல் ஓர் உணர்ச்சித் தவிப்பு, குறைந்து கொண்டிருப்பது 
என்னவென்று சரியாக நினைக்கவும் சொல்லவும் தெரிய 
வில்லை. ஆனால் உருவெளித். தோற்றத்தில் அது ஒரு... 

. காட்சியாக மட்டும் தெரிந்தது. மிகவும் மங்கலாகக் கனவுக் 
காட்சி. போல் தெரிந்தது. .. 

ஒரு: பெரிய அகல் விளக்கில் எண்ணெய் வற்றித் திரி 
தன்னையே எரித்துக் கொண்டு. பின்னோக்கி “நகர்வது . 
போல் மனவெளியில் காட்சி, எரிப்பதற்கு வேறு எதுவும் .. 

இல்லாத: போது தானே தன்னை எரித்துக் கொண்டு 
மடியும் சுபாவம்  நெருப்பினுடையது-



். நா. பார்த்தசாரதி. 

அணைகின்ற சுடர்--அவிகின்ற நெருப்பு--என்ற் ' 
நினைப்பு . அச்சானியமாகவும், பயமாகவும் இருக்கிறது . 
அப்படி எண்ணத் தொடங்கும் போதே நெஞ்சை ஏதோ 
இறுக்கிப் பிழிவது போலிருக்கிறது. இழப்பதை விட 
இழக்கப் போகிறோம் என்ற நினைப்பு மிகவும் பயங்கர 
மானது, கொடூரமானது, விட்டுவிட்டுக் கொலை செய்யக் 
கூடியது, அடைவனவும், இழப்பனவும் சேர்ந்ததுதான் 
வாழ்க்கையோ என்று கூடத் தோன்றுகிறது. அடைந்ததை 
எல்லாம் ஒவ்வொன்றாக நினைத்தால் இழக்கப் 
போகிறோம் என்ற ' நினைப்பே அச்சுறுத்துவதாக இருந் 
தீது. அவனுடைய கண்களில் மெல்லமெல்ல நீர் மல்கியது. 
இப்படி வேளைகளில் அழுவது கூட ஒரு சுகமான ஆறுத. 
லாக--பாரத்தைக் குறைப்பதாக இருக்கிறது. ஒரு வேளை 
அழுகையில் துக்கம் கரைகிற: என்னவோ? 

நடுநாயகமாக மாட வீதியிலிருந்த அந்தத் தனியார் 
நர்ஸிங் ஹோமில் ஒவ்வோர் அதிகாலையிலும் எல்லாச் 
சொகுசு அறைகளிலும் ஏ. சி.யை நிறுத்திவிட்டு ஜன்னல். 
கதவுகளைத் திறந்து வைத்து வெளிக்காற்றைத் தாராள: 
மாக அநுமதித்துச் சுத்தம் செய்த பின் மீண்டும் அரை மணி 
நேரத்துக்குப்பின் ஜன்னல்களையும் கதவுகளையும் மூடி. 

_ மறுபடி ஏ. சி.யைப் போடுவது:வழக்கம். a 
.... அன்றும் அப்போது ஜன்னல்கள் திறந்திருந்தன. 
ஜன்னலுக்கு. வெளியே அறைகளைத் துடைத்துச்' சுத்தம். 
செய்யும் வேலைக்காரி . வேறு. யாரிடமோ .. சொல்லிக். 

 கொண்டிருத்தாள். ப 
| **இன்னிக்கித். தேரோட்டம். தேர். கிளம்பியாச்சு. 
் வெய்யிலைப்: பார்க்காமே. வடம். பிடிச்சாங்கன்னாம். 
பொழுது சாயறதுக்குள்ளாறத் தேர் நிலைக்கு வந்துடும்.” 

மிகவும் மங்கலான நினைவுகளோடு கண்களை மூடிய. 
படி படுக்கையில் : படுத்திருந்த. அவனுடைய செவிகளில். 
யாரோ கிணற்றுக்குள்ளிருந்து பேசுவது போல :இச்சொற் 

. கள் ஒலித்தன.
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நோய்ப் படுக்கையில் படுத்திருந்த அவனது மனம் 
பின்னோக்கிச் சென்றது. நினைவுகள். வந்த: வழியே 
திரும்பி நடந்தன. அவனுக்குள்ளேயும் ஒரு தேரோட்டம் 
மெல்ல ஆரம்பபாகியிருந்தது. . 

oe ஃ | oa 

பச்சை வெல்வெட் துணியைத் தாறுமாறாம் உதறி 
அவற்றினிடையே'ஒரு முத்துமாலையைக் கிடத்தினாற் 
போல் உயரமும் செறிவுமாய்க் கிடந்த மலைத்தொடர் 

.. களுக்கு நடுவே பள்ளத்தாக்கு ஒன்றில் அமைந்திருந்தது 
அத்த: ஊர். யாரோ கவியுள்ளம் படைத்தவன் அந்த 
ஊருக்குப் பெயர் சூட்டியிருக்க வேண்டும் “எழிலிருப்பு” 
“என்ற பெயர் தேய்ந்து தேய்ந்து கிழடு தட்டி எள்ளிரப்பு 
என்றும் எலியிருப்பு என்றும் நாளடைவில் விதம் விதமான 
பாடபேதங்களைப் பெற்றிருந்தது ஊரைப் பற்றிய பழம் 
பாடல்களிலும் கோவில் மதில் கல்வெட்டுக்களிலும் ஜமீன் 
அரண்மனை ரெக்கார்டுகள்--சாசனங்களிலும் தெளிவாக 
எழிலிருப்பு என்றுதான் இருந்தது. புகழ்மிக்க பாரம்பரியத் 
தைச் சேர்ந்த அந்த ஊர் இசை வேளாளர்கள் .அது 
ஏழிருப்பு (ஏழிசை) அல்லது யாழிருப்பு என்றெல்லாம்தான் 

. அழைக்கப்பட வேண்டுமென்றார்கள். சங்கீதம், கவிதை, 
நிருத்தியம் என்று கலைத்துறைகளில் புகழ்மிக்க பலர் 
அந்த ஊரில் தோன்றியிருந்தார்கள். அந்த ஊரில் தோன் 

றிய பலர் சுவிதை எழுதியது ஒருபுறம் இருக்க அந்த ஊரே 
எழுதப்படாததோர் சுயம்புவான கவிதையாக இருந்தது. 
இயற்கை விட்டுவிட்டுப் புன்முறுவல் பூப்பதுபோல் மலை 
களில் ஆங்காங்கே வெளேரென்று. அருவிகள் சிரித்தன. 
காற்றில் சந்தனமும் முல்லையும் மணந்தன. வெப்பம் 
உறைக்காத இதமான மென்குளிர் " ஆண்டு முழுவதுமே 
நிலவியது. அசுத்தமும், தூசியும்" சந்தடியும் என்னவென் 
றறியாத அந்தப். பள்ளத்தாக்கு. நகரம், மிகப் பெரிய 
"கோவிலும், கோபுரமும் அதை ஒட்டினாற்போல் படிக
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மாய்த் தெளிந்த நீர்ப்பரப்பு அகன்ற தாமரைக் குளமும் 
தேரடியுமாகப் பரம்பரையான தமிழ்நாட்டுச் சிற்றூரின் 
சாமுத்திரிகா லட்சணங்களை எல்லாம் முதற் பார்வை 
யிலேயே பெற்றிருந்தது. தேரடிக்கு அருகே கோவில் 
நந்தவனத்துக்கு அப்பால் பெரிய தென்னந்தோப்பின் . 
நடுவே மதிற் சுவருக்குள்ளாக , ஜமீன் - அரண்மனைகள் 

இருந்தன. | | 
... மதிற்சுவருக்கு வெளியே இருந்த நகரப் பகுதிக்கு 
வெளிப்பட்டணம் என்றும் உள்ளே இருந்த நகரப் - 
பகுதிக்கு--அதாவது--அரண்மனை---அதன் அங்கமான 
வர்கள் வாழ்ந்த பகுதிகளுக்கு .உள் பட்டணம் என்றும் 
பெயர்கள் ஏற்பட்டு நிலைத்திருந்தன. வெளிப்பட்டணத்து 
வீதிகள் தெருக்கள் எல்லாம் கோவிலுக்கு இப்பால் அளவா 
கவும் அழகாகவும் கட்டமைப்போடும் தொடங்கின. . தெரு 
வீடுகள் கோணல் மாணலின்றி நூல் பிடித்தமாதிரி இருந் 
தன. உள்பட்டணத்தையும், வெளிப்பட்டணத்தையும், 
கோவிலும் தேரடியும் குளமும் நடுவே இருந்து தனித் 
தனியே பிரித்தன. தேரடியில் இரண்டு பிரும்மாண்டமான 
கருங்கல்பாறைகளுக்கு நடுவில் இயற்கைக். குகைபோல் 
அமைந்திருந்த ஒரு பிளவில் பாறையோடு -பாறையாகச் 
'செதுக்கப்பட்டிருந்த அநுமார் நகரின் காவற் கடவுள௱ 
கவும் சக்திவாய்ந்த வரப்பிரசாதியாகவும் புகழ் பெற்றிருந் 
தார். அந்தக் குகையில் கோயில் தோன்றிய காலத்திலி' 
ருந்து அணையாமல் எரியும் வெண்கல அகண்ட விளக்கு 

"ஓன்று இருந்தது. புயலானாலும் மழையானாலும் வெள்ள 
மானாலும் இந்த அகண்ட விளக்கு. மட்டும்: அணை;ந்ததே 
யில்லை என்று ஊரில் பெருமையோடும் கர்வத்தோடும் 
'கூறிக்கெர்ள்வார்கள். கதவும் பூட்டும் இல்லாத இந்த 
மாபெரும் பாறை அறுமார் தான் ஜமீனை ஆளும் வம்சா 

. வளியினரான உடையார்களின் குலதெய்வம். 

அங்கே. ஒவ்வொரு . ஜமீன்தாருக்கும். முறைப்படி ' 
மணந்த பட்டத்து ராணியின் வாரிசுகளைத்- தவிர மற்ற. :
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வகையில் : தொடர்பு கொண்டிருந்த பெண்கள் மூலம் 
பிறந்த வாரிசுகள் வேறு ஏற்பட்டு ஜமீன் சொத்தைக் கணி 
சமாகக் கரைத்தார்கள். அசல் பட்டது ராணியின் 
பிள்ளைகள் அடியாட்களின் பலத்தோடும் அதிகார மமதை 
யோடும், மற்ற வகையில் தங்களோடு போட்டிக்கு வந்து சாத்தைக் கரைப்பவர்களை உள் பட்டணத்திலிருந்து துரத்தும் நிகழ்ச்சி ஒவ்வொரு ஜமீன்தாரின் மரணத்துக்குப் 

ன்பும் சகஜமாக நடக்கும். சொத்துரிமைச் சண்டையில் 
அசல் வாரிசுகளல்லாதவர்கள் குரூரமாக வெளியேற்றப் 
படுவார்கள் . சமஸ்தானத்துக்கும் பிரிட்டிஷ் அரசாங்கத் 

“திக்கும் ஏற்பட்டிருந்த ஓர் ஒப்பந்தப்படி பிரிட்டிஷ் போலீஸ் உள் பட்டணத்திற்குள் : அழைக்கப்பட்டால் 
ஒழியத் தானாக நுழையவே முடியாது. 

ப எழிலிருப்பு ராஜா ஏதோ ஒரு. வகையில் சம்பந்தம் 
வைத்துக்கொண்டிருந்த பெண்களின் வாரிசுகளாகதீ 
தோன்றிய ஆண்களும், பெண்களும், உரிமை எதுவும் 
கொண்டாடாமல் அடிமைகள் போல் உள் பட்டணத்தில் 
காலந்தள்ளலாம். உரிமை கொண்டாடினாலோ, அசல் வாரிசுகளுக்குச் சரிசமமாக நடக்க முயன்றாலோ உடனே 
ஆபத்து வரும். நிம்ம்தியாக வாழ முடியாது. ன ப 

திருமலைராஜனும் அப்படி ராஜசம்பந்தத்தில் பிறந்த வன்தான். ஆனால் அவன் தன்னைப் பெற்ற தாயின் 
முகத்தைக் கூடப் பார்த்ததில்ளை . அவன் கண்களைத் ' திறக்குமுன்னே அவள் கண்களை மூடியிருந்தாள். தத்த 
யாரென்று வளர்ந்து பெரியவனாகி நினைவு. தெரிந்தபின் ' 
அவனுச்ருச் சொன்னார்கள். ஆனால் அவனுடைய. 
தந்தையை அவன் அருகில் நெருங்கிப் பாசத்தோடு அப்ப௱ 
என்று அழைக்க முடியாது. விலகி நின்ற மற்றஅரண்் மனை ஊழியர்களையும், விசுவாசிகளையும் போல். பயபக்தி யோடு தான் ஸ்ரீராஜசேகர ரகுநாயக உடையா ரை.அவன் 
காண முடியும். ஆனால் அவனுக்குப்பின் . பட்டத்து 
ராணியிடம் அவருக்குப் பிறந்த சின்னக் கிருஷ்ண .ராஜ
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உடையார் என்னும் சின்னக் கிருஷ்ணன் அவருடைய 
மடியிலே 2ய ஏறி விளையாட முடியும். அந்த இளமையில் 
திருமலைராஜன் அதைப் பார்த்துப் பொறாமைப்பட்டான்.. 

. சின்ன் வயதிலேயே எது இருந்ததோ இல்லையோ, 
அவனுக்கு ரோஷமும் சுயமரியாதையும் அளவுக்கதிகமாக 
இருத்தன. அதனால் அடிக்கடி குட்டுப்பட நேர்ந்தது. குட் 
டுப்பட்டுக் குட்டுப்பட்டே, வளர்ந்தான் அவன்... 

அவனுடைய பதினேழாவது காதில் கடுக்கன் 
அணிந்த உள் பட்டணத்து திண்ணைப். பள்ளிக்கூட 'வாத் 
தியாரிடம் அவன் சுதேசிப் படிப்புப் படித்த அதே சமயத் . 

_ தில் சின்னக் கிருஷ்ணன் சகல ராஜ மரியாதைகளுடனும் 
மதறாசில் ஆங்கிலக் கல்வி கற்றான். 

அந்த ஏப்ரலில் ஸ்ரீராஜ சேகர ரகுநாயக' உடையார் 
காலமான போது சின்னக் . கிருஷ்ணனைப் போலவே. 
திருமலை ராஜனும் இரகசியமாகத் தன் தந்தையை 
இழந்தான்... உப ட்ட. 

அதன் பிறகுதான் அநாதையான திருமலைராஜனின். சோதனைகள் ஆரம்பமாயின். திருமலைராஜனைப் . 
போலவே இருந்த வேறு சிலர் பயந்து வெளியேறி விட்ட 
னர். உள்பட்டணத்தில் திடீரென்று சின்னக் கிருஷ்ணனின் 
அத்தஸ்து உயர்ந்துவிட்டது. ட் ப 
... அவன் திருமலைராஜன். போன்றவர்களிடம் பேசுவதே, 
கேவலம் என்று நினைத்து நடந்துகொள்ள ஆரம்பித்தான். 
ரோஷமுள்ள -திருமலைராஜன் சின்னக் கிருஷ்ணனைச் 
சந்தித்து ஏதோ பேச அவன் கோபத்தில் இவனை. 
“பாஸ்டர்ட் என்று திட்டினான். அதற்கு என்ன. 
அர்த்தம் என்று திருமலைராஜனுக்கு முதலில் புரிய வில்லை. மறுநாள் முழுவதும் ஏதோ ஒரு சந்தேகத்தால் 
உந்தப்பட்டு. வெளிப்பட்டணத்தின் பதினெட்டு. af Asef 
இம் சுற்றி இறுதியாக ஓர். ஆங்கிலப்பள்ளிக் கூட 
வாத்தியாரிடம் : கேட்டு. . yur அகராதியைப் 

... புரட்டிப் பார்த்துவிட்டுத் தயங்கித் . தயங்கி *-தகப்பூ



மூலக்கனல். il 

னில்லாத அல்லது தகப்பன் பெயர் தெரியாத பிள்ளை” '-- 
என்று சொன்னவுடன் ஒரு தீவிர வெறியோடு புயல் வேகத் 
தில் உள்பட்டணத்தில் துழைந்தான். அந்த வார்த்தையை 
அனைக்க நினைக்க இவன் உள்ளம் கொதித்தது. முதலில் 
தான் விசாரித்த பலர், அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் 
தெரிஞ்சு.என்ன ஆகப் போகுது? விடி... வேறு ஏதாவது 
பேசு” “என்று ஏன் ஒதுங்கினார்கள். தட்டிக் கழித்தார்கள் 
என்று இப்போதுதான் திருமலைராஜனுக்குப் புரித்தது 

_ தேரே அரண்மனைக்குப் போய்த் தன் போன்றவர்கள் 
துழையக் கூடாதென்று தடுக்கப்பட்டிருந்த ராணியின் 
அத்தப்புர பகுதிக்குள்ளும் நுழைந்து அங்கே தன் தாயுடன் 
பேசிக் கொண்டிருந்த சின்னக். கிருஷ்ணனை தோரக்கி 
வெடித்துச் சீறினான் திருமலைராஜன் . 

“*டேய்! சின்னக் கிருஷ்ணா! என்னையாடா பாஸ்டர் 
டுன்னே?. உன்னைப் பெத்த அதே அப்பன்தாண்டா 
என்னையும் பெத்தான். டஇன்னிக்கில்லாட்டியும் என்னிக் 
காவது ஒருநாள் உன் வஈயா£ மேய என்னை 
*“அண்ணே”ன்னு கூப்பிட வைக்கல்லேன்னா . நாண் 
ஆம்பிளை இல்லைடா” என்று அரும்பு மீசையை நீவி 
அட்ட திருமலைர ஈஜனைக். காவல்காரர்களை ஏவி அங்கி 
ருந்து அப்புறப்படுத்தினார்கள் ராணியும் மகனும். | 

அன்றோடு அந்தச் சம்பவத்தோடு திருமலைராஜனின் 

உள்பட்டண வாசம் முடிந்தது. மறுநாள். விடிந்தால் 
வைகுண்ட ஏகாதசி. நள்ளிரவில் நடுக்கும் குளிரில் அடி 

பாட்கள் மூலம் திருமலைராஜன். . உள்பட்டணத்தில். 
இருந்து கடத்தப்பட்டான்.. மூர்ச்சையாகிற : வரைக்கும். 
“மூக்கு முகம் தெரியாமல் உதைத்து அவனை -: வெளியே 
கொண்டு போய் எறிந்தார்கள் அரண்மனை அடியாட்கள். 
திருமலைராஜனுக்குத் தன் நினைவே இல்லை... 

சில்லென்று உடம்பில் குளிரும். பனியும் உறைத்து 
அவன் கண் விழித்துச் சற்றும் மற்றும் பார்க்க முயன்ற 
போது உடம்பை அசைக்கவே முடியவில்லை. மட்டுக்கும்.
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பூட்டு வலித்தது. விழுந்து கிடந்த இடத்திலிருந்தே கண் 
களைத் திறந்து அந்த. மங்கிய இருளில் பார்த்தபோது. 
குகையில் அநுமார் கோவில் அணைய௱விளக்கு எரிவது. 
தெரிந்தது. தேரடிக்கும் அநுமார் பாறைக்கும் நடுவேதான் 
விழுந்து கிடப்பது தெரிந்தது. தன் பெயரோடு எதிரே 
கோவில் கொண்டிருக்கும் திருமலைராஜப் பெருமாள் 
சந்நிதியின் கோபுர விளக்கு உயரத்தில் தெரிந்ஈது. கோபுர 
வாசல் முகப்பில் வைகுந்த ஏகாதசிக் கூட்டத்தின் குரல் 
களும் சந்தடியும் மெல்ல ஒலிப்பதை அவன் விழுந்து: 

_கிடந்த' தொலைவிலிருந்தே கேட்க முடிந்தது, அவர்கள் 
அடித்திருந்த இராட்சத அடிகளில் இறந்து போயிருந் 

 தால்கூட வைகுண்ட ஏகாதசியன்று இற்ந்த புண்ணியம் : 
- தனக்குக் கிடைத்திருக்கும் என்று அவனுக்குத் தோன்றி 

யது. ஒருகணம்தான் அந்த நினைப்பு நீடித்தது. ஏதே 
ஒன்று சாதித்து முடிக்கப்படுகிற வரை தான் : இறக்கக். 
கூடாது என்ற பிடிவாதமும் 'வாழ வேண்டும்--வாழ்ந்தே. 
ஆக வேண்டும் என்ற வைராக்கியமும் உடனே அடுத்த 
கணமே தோன்றின. : உடம்பிலும், மனத்திலும் ஏதோ 
ஒன்று ஜிகுஜிகுவென்று வேகமாகப் பற்றி எரிவதுபோல் 

_ அவன் உணர்ந்தான்... அந்த எரிச்சல், அந்த தகிப்பூ 
அவ்வளவு விரைவில் அடங்கி விடமுடியாதென்று அவனது; - 
உள்ளுணர்வே அவனுக்குச் சொல்லியது. டட 

-.. எத்தத் தேரடி மண்ணில் தான் வீழ்த்தப் பட்டோமேஈ 
அந்த இடத்திலிருந்தே எழுந்து நின்று வாழ்ந்து காட்ட 
வேண்டும் . போல் தவிப்பாயிருந்தது. வீழ்த்தப்பட்டதன் 

, காரணமாகவே எழுந்திருக்க வேண்டுமென்றும் ஒடுக்கப்: 
பட்டதன் காரணமக்கவே உயர. வேண்டுமென்றும். துடிப் 
பாயிருந்தது. கண்கள் சோர்ந்து போய் மூடின. தளர்ச்சி: ' 

_ உடம்பை அசைக்க : முடியாமல் கட்டிப் போட்டிருந்தது. 
விண்விண்ணென்று இசிவெடுத்து வலித்தது... 

_... அப்போது தாமரைக் குளத்தின் பக்கமிருந்து ஜலதரங். ட கம் வாசிப்பது போல் வளையொலி. அவன் ude re.



மூலக் கனல் Li... 

நெருங்கி வருவது கேட்டது, சில விநாடிகளில் : அந்த 
வளையொலியுடன் பூக்களின் கதம்பமான நறுமணத்தை. 
யம் அவன் நாகி உணர்ந்தது. மமல்லக் கண் விழித்தால், 
அந்த நேரத்தின் தேதையாகிய 'உஷையே நீராடி விட்டுப். 
பூக்குடலையோடு அருகே ; வத்து நிற்பது போல் ஓர் இளஜ் 
பெண்தின்றாள். அவளருகே கோயில்களில் எல்லர் விளக்கு . 
களையும் திரியிட்டு ஏற்றுவதற்காக எண்ணெய்த் திரியுடன் . 
எடுத்துப் போகும் கைவிளக்கோடு ஒருமுதியவரும்.. 
நின்றார். உற்றுப் பார்த்ததில் நந்தவனத்துப் பண்டார 
மும் அவர் மகளும் என்று மெல்ல மெல்லப் புரிந்தது. 
அவர்கள் பதறினார்கள். தனக்கு யாரால், என்ன நேர்ந்த: 
தென்று கோவையாக அவர்களிடம் எடுத்துச் சொல்லக்... ' 
கூட வரவில்லை அவனுக்கு, 

2 
““ஐயா அரைத்துப் போட்டிருக்கிற பச்சிலைகளும்,. 

கட்டியிருக்கிற பட்டை மருந்துகளும் உங்களைக் குணம், 

 படுத்துமோ இல்லையேர் இந்தப் பூவாசனையும், 5 sor 
மணமுமே சீக்கிரம் குணப்படுத்தி விடும்னு. நினைக்: 

கிறேன்.” | 
கயிற்றுக் கட்டிலில் படுத்திருந்த அவனைப் பார்த்துச். 

சொன்னாள் பூத்தொடுத்துக் கொண்டிருந்த பண்டாரத். . 

தின் மகள் சண்பகம். கட்டிலுக்கு. இப்பால். நின்றபடி. 
பண்டாரம் அப்போது சந்தனம் அறைத்துக் கொண்டிருந் 
தார். 

தன் வலது கையால் தலையைத். தாங்கி மூட்டுக்.. 
கொடுத்துக் கொண்டே அவள் பூத்தொடுக்கும்' அழகை. 
'இரசித்தபடி கயிற்றுக் கட்டிலில் ஒருக்களித்துப். பத்... 
திருந்த. திருமலை அவள் . கூறியதைக் கேட்டுப் பதில். 
எதுவும் கூறாமல் புன்னகை : பூத்தான். அவள் என்னா 
சொல்லியிருந்தாளோ அதை ஒப்புக் கொண்டு அங்கி 
கரிப்பது போலிருந்தது அத்தப் புன்னகை,
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 இயல்பர்ம் ஏற்கெனவே அழகாயிருந்த சண்பகம் 
தரையில் அமர்ந்து பூத்தொடுக்கும் போது மேலும். 
அழகாகக் காட்சியளித்தாள். நாட்கள். இலையுதிர் : காலத். 
துச் சருகுகள் போல் உதிர்ந்து விட்டன. எந்தப் பிற5 வியில் 
ச ய்திருந்த புண்ணியமோ: ஜமீன் ஆட்கள் அவனை . 

அடித்து உதைத்துச் சுயநினைவற்ற . நிலையில் தேரடி 
ைதானத்தில் கொண்டுவந்து போட்டு விட்டுப் போன 
“போது பண்டாரமும் அவர் மகளும் அவனை முதலில் - 
பார்த்து இருள் புலரு முன்பே. நந்தவனத்து மண்டபத் 
துல்குக் கொண்டு வந்து சேர்த்திருந்தார்கள்... 

பெரிய காடு போல் பரந்திருந்த அந்த நந்தவனத்தின் ' 
நடுவே பூத்தொடுக்கவும் சந்தனம் அரைக்கவும் பயன்பட்ட 
அத்த மண்டபத்தில் அவன் தலைமறைவாக , தங்கிக் குணம் 

அப்ற முடிந்தது. ப | 
சண்பகம் சொல்லியிருந்ததுபோல் மனமும், உடலும். 

pues போயிருந்த அவனைப் பசுமை கமகமக்கும் சுத்த ' 
மான அந்தக். காற்றும், மலர்களும் சந்தனமும் இடை 

- விடாமல் மணக்கும் அந்த மண்டபமும் தான் குணப்படுத்தி 
யிருந்தன. .பூஞ்செடிகொடி மரங்களைத் தவிர நந்தவனம் 

் நிறைய மூலிகைகள் மருந்துப்: பச்சிலைகளை .. வளர்த் 
திருந்தார் பண்டாரம், பூத்தொடுப்பது தவிர... நாட்டு . 

- வைத்தியம், மாந்தரிகம், வில்லுப்பாட்டு, தெருக்கூத்து 
ஆகியவ ற்றிலும் முத்துப்பண்டாரத்துக்கு. ஈடுபாடு உண்டு. 

“நீ. கொஞ்ச நாளைக்கு .இந்த கந்தவனத்துக் 
குள்ளேயே தலைமறைவா இருந்துக்க! அதுதான் உனக்கு 
நல்லது தம்பி! உண் உயிருக்குக் கருக்கட்டிக்கிட்டு 
ட_அலையப் போறாங்க”! பண்டாரம். அவனை எச்சரித் 
pitt. ப ப 

Brest உயிருக்குப் பயப்படலை!। "உலகத்திலே. 
| எவ்வளவு காலம் இருக்கணும்னு முடிஞ்சிக்கிட்டு வந்திருக் 
“கமா அவ்வளவு காலம் நம்மை யாரும் எதுவும். பண்ணிட



முடியாது. என்னிக்குப் போகணும்னு இருக்கோ அதுக்கு 

மேலே கால்நாழிகூட இருந்துறவும் போவதில்லே,” " 
“355 வேதாந்தப் பேச்செல்லாம் மூட்டை கட்டி 

வையி தம்பீ! இப்போ நீ ரொம்ப முன் யோஜனையோட 
வும் ஜாகீரதையாகவும் நடந்துக்க வேண்டிய நரம். உள் 
பட்டணத்து உடையாருங்க பெரிய போக்கிரிங்க, பழி 
பாவத்துக்கு அஞ்ச மரட்டாங்க.”” 

"தானும் அதே பெரிய உடையாருக்குப் பிறந்த மகன் 
தான்.” ? 

“அந்த வீறாப்பெல்லாம். இப்போ வேணாம்! அதுக் 
கெல்லாம் இது சமயமில்லே தம்பீ!” * 

இதமாகப் பேசி முத்துப் பண்டாரம் அவனை நிதானப் 
படுத்தினார். அவருடைய வயதும் பக்குவமும் நடை 
முறை வாழ்க்கையின் ஞானங்களை அவருக்குப் போதிய 
அளவு அளித்திருந்தன. “அடித்துப் போட்டுவிட்டார்கள், 
அவமானப்படுத்தி பிட்டார்கள்” என்று உணர்வுக் கொந் 
_தனிப்பில் அவன் இருந்தான். அவர்கள் நயவஞ்சகமாக : 
ள்ளிரவில் பாதித் தூக்கத்தில் எழுப்பித் தனனை அடித்து 
உதைத்து அவமானப்படுத்தியது போல் யாருக்கும் 
அதமியாமல் நூ நிசிக்கு மதில் சுவர் ஏறிக் குதித்து உள் 
பட்டணத்தில் புகுந்து சினனக் கிருஷ்ண ராஜ. உடையார் 
என்ற கிருஷ்ணரர்ஜைக் கண்டம் துண்டமாக வெட்டிக் 
கொலை. செய்துவிடவேண்டும் போல் திருமலையின் . 
கைகள் துறுதுறுத்தன. பண்டாரமும் சண்பகழம் பக்கத்தி 
லேயே இருக்கவில்லையானால் அவன் எந்தப். பைத்தியக் 
காரத்தனமான முடிவுக்கும் சுலபமாக . வந்திருப்பான்... 
அவனுடைய உடம்பிலிருந்து. காயங்கள், மனத்திலிருந்து 

அழிவாங்கும் வெறி, குரோதம் எல்லாவற்றையும் அவர்கள். 
தான மெல்ல மெல்லக் குணப்படுத்தினார்கள். ஆற 

வைத்தார்கள். 
. உலகில் மனிதர்களைக் குணப்படுத்தும் மருந்துகளில், 

அல்லாம் மிகப். பெரிய மருத்து. அன்புதான். அன்பும்
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பிரியமும் உள்ளவர்களின் நெருக்கமும், அண்மையும். 
எத்தனை பெரிய நலியவையும், நசிவையும் கூடச் சரிக்கட்டி. : 
விட முடியம், கூர்ந்து கவனித்தால் மிகப்பல வேளைகளில். 
மனிதன் ஏங்குவதும், ஏங்க வைப்பதும் உண்மை அன்புக். 
காகத்தான் என்பது பரியும். இந்த விதமான அன்பு உள்: 
பட்டணத்தில் யாரிடமிருந்தும் வாழ்வின் எந்த விநாடி 
யிலும் அவனுக்கு இதுவரை கிடைத்தில்லை. நந்தவனத், 

தில் அப்படி அன்பு சுலபமாகவும், இயல்பாகவும் கிடைத் 
தது அவன் யார், தனக்கு என்ன உறவு ஆக வேண்டும், 
நாளைக்கு அவனால் தனக்கு: என்ன ஆகப் போகிறது 
என்றெல்லாம் யோசித்துக் கணக்குப் பார்க்காமல் பண்ட 
ரமும் அவர் மகளும் அவனைக் காப்பாற்றி ஆதரித்து. 

- உதவினார்கள். அவர் குடும்பம் முழுவதுமே அவனுக்காக | 
உதவியது... ட ன தூ 

உள்பட்டணத்துப் பெரிய புள்ளிகள் விரோதம் காரண 
மாக அடித்துக்கொண்டு வந்து போட்டு விட்டார்கள் என்று. 
தெரிந்தாலே அந்த ஊரில் மற்றவர்கள் அடிபட்டவன் 

பக்கத்தில் வரக்கூடப் பயந்து ஒதுங்கிப்போய் விடுவார்கள். 
உடையார்களுக்கு வேண்டாதவனுக்குத் தாங்கள் உதவி 
னால் தங்களுக்கு என்ன ஆபத்து வருமோ என்று மற்ற 
வர்கள் நினைக்கிற அளவு கெடுபிடி உள்ள ஊர் அது. 

.. எல்லா. விஷமஙமும் தெரிந்த. பின்பும் பண்டாரம் 
... அவனை நந்தவனத்திலிருந்து வெளியே போகச்சொல்லித். 

துரத்திவிடவீஎ்ல. ஒதக்கப்படீகிறவனை ஒடுக்கப்படு 
. கிறவனை-உலுவான் பனிதர்சனினால் புறக்கணிக்கப்படு. 
கிற எளியவளஎனக் காப்பாற்றி. உதவ வேண்டுமென் ற. 
வவர்து பனிதாபீமானம் அகஉஎன வியப்பில் ஆழ்த்தியது. 

. நந்தவதைத்த; முச்தப் பண்டாரம் நாலைந்து மாகக்... . காலம் அவனை நந்தகஉனத்துச்குள்ளிருந்து “வெளியே  போலதற்கே. அனுபதிச்சவிஷ்2ல, அஉன் உயிர். வாழ. 
ேண்டூமபெல்பதில் அவஎனவீட அதிக அக்கறை காட்டி 

மார் அவர். டஸ்டாரச்தீன். குடியிருப்பும், குந்தவனத்தின்:



மூலக்கனல் ன சர் 

மற்றொரு பகுதியில் உள்ளேயே இருந்தது. அவனையும் 
குன் குடும்பத்தில் ஒருவனைப் போல் சேர்த்துக்கொண்டு 
வேளாவேளைக்குச் சாப்பாடு போட்டுக் காப்பாற்றினார் 
வண்டாரம். - ப 

காயங்கள் ஆறி உடம்பு தேறுகிற வரை பூக் கட்டும் 
மண்டபத்தில் அவன் படுத்திருந்த கயிற்றுக் கட்டிலுக்கே 
சாப்பாடு தேடி வந்து விடும். சண்பகம்தான் கொண்டு 
வருவாள். உடம்பு தேறி எழுந்து நடமாடத் தொடங்கிய 

பின் அவன் பண்டாரத்தின் வீட்டுக்கே போய்ச் சாப்பிடத் 
'நதொடங்கினான். ப 

அங்கே அவர்களுடைய வேலைகளை மெல்ல மெல்ல 
அவனும் - பங்கிட்டுக் கொண்டு செய்யத் தொடங்கிய 
Surg, “sual நீ இப்பிடி எல்லாம் சிரமப்படணும்கிற 
.தில்லே...”” என்று பண்டாரம் உபசாரமாக மறுத்ததை 
அவன் ஏற்கவில்லை. ஏக்கர்க் கணக்கில் மல்லிகையும், 
முல்லையும். ரோஜாவும், பூத்துக் குலுங்கும் அந்தப்பெரிய 
தந்தவனத்தில் அதிகாலையில் பூக்களைக் கொய்வது 
தொடங்கிப் பல வேலைகளைத் திருமலையும் தானாகவே 
இழுத்துப் போட்டுக் கொண்டு செய்தான், சண்பத்கிடம் 

- பூத் தொடுக்கக் கற்றுக் கொண்டான். சந்தனம் அரைத் 
தான். ௮து நல்தோர் உடற்பயிற்சியாகவும் அமைந்தது. 
அதிகப் பருமனில்லாமல் வெடவெட என்றிருந்த அவன் 
உடல்வாகு பாக்குமரம், தென்னை மரம் ஏற வ௪தியா 
யிருற்தது. பாக்குக்குலை,' தேங்காய், 'இளநீர் பறிக்கிற 
வேலையையும். அவன் மேற்கொண்டான். மனிதர்களின் 
துவேஷம், வஞ்சகம், வெறுப்பு, ' சொத்து, ஆசை, 
குரோதம், கொலை வெறி இவற்றை எல்லாம் உள்பட்ட 
த்துப் பெரும் புள்ளிகளிடம் பார்த்துப் பார்த்துச் சவித்தி 
55 அவனுக்குப் பூக்கள், செடி, கொடிகள், . பசுமை 
இவற்றினிடையே ஊடாடுவது மிகவும் பிடித்திருந்தது. 

“உனக்குப், பிடித்தால் நீ இங்கேயே இருக்கலாம்! அனக்கு ஆட்சேபணை எதுவும் . இல்லை. ஆனால். நான்



18 நா. பார்த்தசாரதி" 

ஏதோ உன்னைக் காப்பாத்தினேன் எல்.பதற்காக 
இங்கேயே நந்தவனத்தக்குள் ஒரு வேலையாளாக 
வைத்துக் கொண்டதர்க என்னைப் பத்தி நீ தப்பா நினைக் 
கப்படாது பாரு தம்பீ! அதனால. தான் மனசு விட்டுப். 
பேசரோன். வெளியூருக்கு எங்காவது போய் நீ வேற. 
தோழில் பண்றதுன்னாலும் போகலாம்... இங்கேதான் 
உன்னைத் தலையெடுக்க விட மாட்டாங்க...இந்த ஊர் 
அப்பிடி...” என்று தயக்ஈத்தோடு அவனிடம். ஒருநாள் 
கூறினர் பண்டாரம். ... ப 

திருமலை உடனே அவருடைய அபிப்ராயத்தை 
மறுத்து விட்டான் . 

நான் இ இப்பச் சொல்ற வார்த்தையை உறுதியாவச்௯ 
சங்க! என்னைப் பெத்த தாய் மேலே சத்தியம் பண்ணிச் 
சொல்றேன். நான் இந்த ஊரை விட்டுப். போகப் போற 
தில்லே. எந்தத் சேரடியிலே என்னை அடிச்சுப் போட்டாங் 
களோ, அங்கேயிருந்தே நான் யாருன்னு காமிக்கிறோறோன௱ 
இல்லியா பாருங்க...”” ப 

“எனக்கென்னவேர் பயமாமிருக்குது தம்பீ! இது படு 
போக்கிரிப்பய ஊரு...!”” 

**இருக்கட்டுமே! ஊர் போக்கிரிப்பய ஊருன்னா நாம 
அதைவிடப் பெரிய போக்கிரியா ஆயிட்டாப் போவுது...” *: 

**உள்பட்டணத்தை எத த்குக்கிட்டா அது எப்படித் 

தம்பீ முடியும்?" 
**முடியுதா இல்லியா பாருங்கமீளேன்? "வெள்ளைக்... 

காரன் இந்த நாட்டை விட்டு போ யிட்டான்னா---உள் 
பட்டணத்து வாசிங்க கதி அதோ : கதிதான். வெள்ளைக். 
காரன் . போகத்தான்: போறான்... . உன்பட்டணம் 
உடைஞ்சி போய் உடையாருங்க : வெளியே பிச்சைக் 
காரனுகளா வந்து அலையத்தான் போறாங்க. பார்த்துக் 
கிட்டே இருங்க...இது நடக்கத்தான் போகுது... 

. ** ஐயையோ! நாம எதுக்கு கெட்டது நினைக்கணும்?” 
நல்லதாகவே நினைப்போமே... அவங்க பிச்சை எடுத்தா.
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தமக்கு என்ன ஆச்சு? கடவுள் புண்ணியத்துலே அவுங்க | 
நல்லாவே இருக்கட்டும்ப்பா....” * 

“*வரவரக் ௬டவுள். சாமி, பூதம்லாம்கூடப் பணம். 
படைச்சவனுடைய கையாளுங்க. மாதிரித்தான் தோணுது, . 
ஏழைக்கு நல்லது சேய்யக் காணோம். ஏழையைத்தான் 
மேலே மேலே சோதிக்குதுங்க... 

“:அப்படிச் சொல்லாதப்பா தம்பீ!” * 

“*எனக்கென்னமோ வரவர அப்படித்தான் தோணுது... 
் "இல்லேன்னா எனக்கு இந்தக்கெடுதல் பண்ணினவங்களை -: 
இதுக்குள்ளாரப் பாம்பு பிடுங்கியிருக்க வேணாமா?” * 

். **தெய்வம் நின்றுதான். கொல்லும் தம்பீ! நம்மை 
மாதிரி அவசரப்படாது... ட 

திருமலை பண்டாரத்திற்குப்பதில் எதுவும் கூறவில்லை. 
யானாலும் அவர் கூறியதை ஏற்காத பாவனையில் ஏளன 
மாகச் சிரித்தான். அவன் உணர்வுகளில் ஒருவித தமாக 

முரடு தட்டிப் போய் இறுக்கம் வந்திருந்தது. பேச்சில். 

அது புலப்பட்டது. இ 
. அவமான உணர்வும், குரோதமும், துவேஷழம்,-' 

அவனைக் கல்லாக்கியிருந்தன மற்றவர்கள் ஏற்பதை எல் 
லாம் விரைத்து மறுக்க வேண்டும் என்பது போன்ற ஒரு. 
வேகத்தை அவனுள் மூட்டிவிட்டிருந்தன. உள்பட்டணத் 

- துப் பெரும் புள்ளிகள் எதைஎதை எல்லாம் உயர்த்தி வழி 
பட்டுத் தொழுகிறார்களோ அவற்றை எல்லாம் தான் 
எதிர்த்து அவமானப்படுத்த வேண்டும் போல ஒரு வெறி 
அவனுள் மூண்டிருந்தது. உள் பட்டணத்தாரின் மரியஈ : 
தைக்குரியவர்கள் எல்லாம் தன்னால் அவமரியாதைபம். 
படுத்துவதற்குரியவர்கள் என்று அவன் கருதினான். நியதி. 
நிர்வாகம் எல்லாவற்றையும் ஏற்காமல். எதிர்க்க வேண்டும். 
என்பது போன்ற ஓர் கூர்மையான... *ஆண்டி---எஸ்டா 
பிலிஷ்மென் ட்” உணர்வு அவனுள் முற்றியிருந்தது. தன் 
பிறவியிலயே அவமானப் பட்டத்தைச் சேர்தது: ஒட்ட... 
வைக்க உ விரும்பும் அந்த கிருஷ்ணராஜ ௨ உடையார், தங்க...
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மும், வைரமுமாய் பின்னும் மகாராணியான அவன் தாய், 
அவர்கள் கும்பிடும் 'அநுமார், பெருமாள், அர்ச்சகர், 
புரோகிதர் அனைவருமே எதிரிகளாக அவன் கண்ணுக்குத் 
தோன்றினார்கள். கோவில், குளம், தர்மம், நியாயம், 
மரியாதைகள், பழக்க வழக்கங்கள், பண்டிகை, திருவிழாக் 
கள் எல்லாமே தன் போன்ற அநாதைகளை எப்போதுமாக 
"ஓடுக்கி - வைக்க ஏற்பட்ட நிரந்தரச் சதி திட்டங்களாக 
அந்த விநாடியில் அவனுக்குத் தோன்றின. ன த 

ப அந்த ஆண்டின் பிள்ளையார் சதுர்த்தி தினத்தன்று 
தந்தவனத்துக்குள்ளிருந்த “பூங்காவன விநாயகர்” கோவி 
லில் பண்டாரம் பொங்கல் படையல் எல்லாம் செய்த 

- போது--சண்பகம், பண்டாரத்தின் ” மை வி, மகன் 
எல்லோருமே விழுந்து கும்பிட்டுத் திருநீறு வாங்கிப் பூசிக் 
கொண்டார்கள். திருமலை மட்டும் கும்பிட்டு விழவு 
மில்லை, திருநீறு வாங்கிப் பூசிக கொள்ளவுமில்லை. - 

**தப்பர .ெனைச்சுக்காதீங்க... இதெல்லாம் எனக்குப் 
பிடிக்கலே...இந்த வழக்கத்தை நான் விட்டாச்சு...இந்த 
ஜமின் உப்பைத் தின்னு தின்னு இங்கே கிடக்கிற சாமி, 
பூதங்களும், நல்லது கெட்டது தெரியாமல் புத்தி கெட்டுத் 

. தடுமாறிப் போச்சு.' ன் “இ | 
பண்டாரம் அவனை வற்புறுத்தவில்லை. சண்பகம், 

அவனை . விநோதமாகப். . பார்த்தாள். பண்டாரத்தின் 
மனைவி அவனை அருவருப்பாக நோக்கினாள். பண்டாரத் 
தின் மகன் அவனைக். கேட்டான்: வவட 

. **என்ன? நீங்களும் நம்மூர் மருந்துக்கடை அண்ண 
னோடச் சைர்ந்தாச்சா?”" ட் 

“இதுவரை இல்லை! ஆனால் அந்த அண்ணனைச் 
_ சீக்கிரமே பார்ப்பேன் என்று தோன்றுகிறது?” என்றான் : 
திருமலை. வெளிப்பட்டணத்தில் “இங்கர்சால் மருந்தகம்” 
என்ற பெயரில், மருந்துக்கடை வைத்திருந்த, பொன்னுச் ' 
சாமி. என்பவர் “கடவுள், மதம் என்பதெல்லாம் ஏமாற்று 
வேலை. அறிவும், சிந்தனையுமே மனிதனின் உயர் . 
ஆற்றல்கள்” என்று பேசி வந்தார். ஊரில் மருந்துக்கடை '
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அண்ணன் என்று அவருக்குப் பேர் ஏற்பட்டு வழங்கி 
வந்தது. அவரைக் குறிப்பிட்டுத்தாண் பண்டாரத்தின் மகன் 
திருமலையை .விசாரித்திருந்தான். 

| பிள்ளையார் சதுர்த்தி கழிந்த இரண்டு. மூன்று தினங் 
_-களில்.திருமலை கூறிய இன்னொரு செய்தி பண்டாரத் 
“தையும். அவர் குடும்பத்தாரையும், ஆச்சர்யத்துக்கும், 

அதிர்ச்சிக்கும் உள்ளாக்கியது. . 
*“தேரடியிலே இளநீர்க் கடை போடப் போறேன்... 

இளநீர் மட்டுமில்லே... தேங்காய், பழம், . பூ; கற்பூரம், 
ஊதுபத்தி, வெற்றிலைப் பாக்கு எல்லாம்தான் விற்கிற 
தாய் உத்தேசம்...” ப 

*“சாமி பூதம் இல்லேங்கறே... அநுமார் கோவிலுக்கும் 
_ பெருமாள் கோவிலுக்கும் போற சனங்க உன்னை நம்பிக் 
கடைக்குப் பண்டம் வாங்க வரணுமே தம்பீ? அது 
எப்படி... or? , 

**எனக்குச் சாமி பூதத்துலே நம்பிக்கை இல்லே! 
- ஏமரத்தாமே, கொள்ளை .விலை வைக்காமே நியாயமா 
நான் தேங்காய் பழம் வித்தா வாங்க வங்க வரங்கட்டும்... 
பிடிக்காதவங்க போகட்டும்... 

₹*உள் பட்டணத்து ஆளுங்க கெடுதல் பண்ண மாட் 
டாங்களா தம்பீ!” ” 

**யாருடைய - கெடுதலுக்கும் நான் “umd Ge! 
என்னை எவனும் அசைக்க முடியாது. ”” 

3 
அந்த ஊரும், களர்: மக்களும் மேலானவையாகவும், 

மேலானவர்களாகவும் மதித்த எல்லா வற்றையும், எல்லோ. 
ரையும் தான். கீழானவையாகவும், கீழானவர்களாகவும். 
கருதித் துணிந்து எதிர்க்கப் போகிறோம்,  விரோதித்துக் 
கொள்ளப் போகிறோம், என்ற உணர்வே. கள்குடித்து 

பமுத
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விட்டு நடப்பது. போன்றதொரு பெரிய தைரிய 

போதையை அவனுக்கு அளித்திருந்தது . 

எதிரிக்கு எதிர் தனக்கு நண்பன். என்ற முறையில்: 
தான் திருமலை, இங்கர்சால் மருந்தத உரிமையாளர்: 
பொன்னுச்சாமியை அணுகியிருந்தான். பொன்னுச்சாமி" 
யின் உருவத்தையும், செம்மறியாட்டுக் கடாக் கொம்புகள் 
போன்ற அவரது மிடுக்கான.மீசையையும் பார்த்தே மிரண்: 
டவர்கள் பலர். உள் பட்டணவாசிகளையும், உடையார்- 
களையும் அவர்களை ஆதரித்த மேட்டுக்குடி மக்களையும் 
பெர்ன்னுச்சாமியும் அவருடைய . சுயமரியாதை - இயக்க . 
ஆட்களும் முழு மூச்சாக எதிர்த்தனர். பொன்னுச்சாமியும் 
அவரது இயக்கமும் திருமலையைக் கவர்ந்ததற்கு முக்கிய. 

. மான காரணம் இதுதான் . அவன் யாரை எதிர்க்க விரும்பி: 
னானோ. அவனை. மேற்படியார்கள் அவனுக்கு முன்: 
பிருந்தே எதிர்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள். அப்படிப்பட்ட 
வர்கள்தான் அந்த ஊரில் தனக்கு. 'நிரந்தர அரணாக. 
இருக்க முடியும் என்று திருமலை நம்பினான். 

நந்தவனத்துப். பண்டாரமும் அவன்மேல் இரக்கப். 
பட்டுச் சின்ன உடையார் அவனைத் திட்டிய மோசமான: 
ஆங்கில வார்த்தைக்கு அர்த்தம் சொல்லிய பள்ளிக்கூட 

- ஆசிரியரும் வெறும். நல்லவர்கள் மட்டும்தான்... இனி 
மேலும் அவன் அந்த ஊரில் காலந்தள்ள வேண்டுமானால்... 
அதற்கு நல்லவர்கள் தயவு மட்டும் போதாது; வல்லவர் 
களின் . பாதுகாப்பும் வேண்டும் என்பதைத் திருமலை 

- தெளிவாக உணர்ந்து கொண்டிருந்தான். அந்த. மலைப் . 
பிரதேசத்திலும், சுற்றுப்புறத்து ஊர்களிலும் ' பொன்னுச் 
சாமியின் இனத்து மக்கள். தொகை அதிகமாயிருந்தது, 
உள்பட்டணத்து உடையார்கள் எப்பே.துமே பொன்னுச் : 
சாமியின் இன . மக்களை விஃராதித்துக கொள்ளத் தயங்கு 
வார்கள். ஆள் கட்டுள்ளவர்களின் விரோதத்தை : எம். 
போதுமே தவிர்த்து விடுவது உடையார்களின் வழக்கம். .
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. தேரடியில் கடை போடுவதற்கு முன் திருமலை தானே 
பொன்னுசாமியைப் போய்ச் சந்தித்து எல்லா விவரமும் 
சொன்னான். உள்பட்டணத்துவசசிகள் அடியாட்கள் மூலம் 
தன்னைப் பழி வாங்கியதையும், பண்டாரம். தன்னைத் 
குூக்கிப்போய்ப் பலமாதங்கள் தலைமறைவாக வைத்துக் 
'காப்பாற்றியதையும் கூடச் சொன்னான். எல்லாவற்றை 
யும் பொறுமையாகக், கேட்டுவிட்டு, “பயப்படாதீங்க தம்பி! 
தனி மனிதனை அவசியமற்ற பயங்களிலிருந்து விடுவிப் 
பது தான் எங்க சுயமரியர்தை இயக்கத்தின் தலையாய 
கடமை! எங்களைத் தேடி வந்திருக்கீங்க... Bev Swe 
கவலையை ஸிடுங்க...”” --என்றார் பொன்னுச்சாமி, 

அத்த ஆதரவும், அரவணைப்புமே அவனை அவர்களோடு. 
சேர்த்தன . மிகவும் இளைஞனான தன்னைக் கூட அவர் 
மரியாதைப் பன்மை கொடுத்துப் பேசியது திருமலையைக் 

கவர்ந்தது. | 
“நீங்க வந்து கடையைத் .தொடங்கி வைக்கணும்”? 

**சண்டிப்பா வாரேன் தம்பீ!”* 
வாக்குக் கொடுத்தபடி தம் ஆட்களோடு வந்து பத்து. 

ரூபாயை எடுத்துக் கொடுத்து ஒரே ஓர் இளநீர் மட்டும் 
வாங்கிக் குடித்து வியாபாரத்தை ஆரம்பித்து வைத்திருந். 
தார் பொன்னுச்சாமி. அவரும் அவரது ஆட்களும் வந்தி 
ருந்து கடையைத் தொடங்கியதால் திருமலைக்கு - உட.' 
னேயோ, சில நாட்கள் சுழித்தோ,' உபத்திரவங்கள்: 
செய்ய வேண்டுமென்று நினைத்துக் காத்திருந்த உள்பட. 
டணத்துக் கைக்கூலிகளுக்கு எச்சரிக்கை போல் அமைந்து ' 
விட்டது. திருமலையின் மேல் கைவைத்தால். பொன்னுச் 
சாமி வகையறாவின் விரோதத்தை உடனே விலைக்கு 
வாங்கவேண்டி நேரிடும் என்பது எல்லோருக்கும். 
அவனைப் பற்றிய ஒரு.ஜாக்கிரதை உணர்வைத் தோற்று 

விக்திருந்தது. டட டட . 
ஜமின் பெரிய. உடையார். காலமான. பின் ஏழெட்டு 

மாதக் காலம் உள்பட்டணத்தில் . அவன் சோதனைகளை 
அநுபலித்தான் . கடைசியில் அவனுக்கும்சின்னக்கிருஷ்ண
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னுந்கும் மோதல் வந்து இரவோடிரவாகக் கடத்தி வந்து 

அவனை அடித்துப் போட்டார்கள். தொடர்ந்து பல மாதங் 
கல் பண்டாரத்தின் நந்தவனம் அவனுக்குப் புகலிடம் 
அளித்திருந்தது. தொடர்ந்து உயிர் வாழ வேண்டுமானால் 
அவன் ஊரைவிட்டு வெளியேறி விடுவதுதான் நல்லது 
எற பண்டாரம் அறிவுரை கூறினார். அதை: அவன் 
எற்கவில்லை. வீரக்தியும், ஆத்திரமும் கலந்த ஒரு வகை 

முரட்டுத்தனத்தை அந்த நந்தவனத்து அஞ்ஞாத வாசம் 
_ அவனுள் மூட்டிவிட்டிருந்தது. பொன்னுச்சாமியும், அவரது 
சுயமாரியாதை இயக்கமும் அவனது இந்த முரட்டுத்தைரி 
யத்தை ஒரு மதமாகவே ஏற்று. அங்கீகரித்து அரவணைக் 
கத் தயாரயிருந்தது நல்லதாயிற்று. அவனுள் முறுகிவெறி 
யேறியிருந்த பழிவாங்கும். உணர்ச்சிக்கு நாகரிகக் கலப் 
பற்ற ஒரு முரட்டு வீரம் உரமாகத் தேவைப்பட்டது. 
நாசூக்கோ, மென்மையோ, : . இல்லாத அத்தகைய 
முரட்டு அஞ்சாமையை, அடையப் பொன்னுச்சாமி . 
அவனுக்கு உதவினார். . 

தேரோட்டத்துக்கு முதல் வடம் பிடிக்கவோ, அநும௱ 
ருக்கு மாவிளக்குப் போடவோ ஜமீன் குடும்பத்தினர் 
வெளிப்பட்டணத்துக்கு வந்தால், பண்டாரமும் . மற்றவர் 
களும் இடுப்பில் . மேல். வேஷ்டியைக் கட்டிக்கொண்டு 
அவர்களை. விழுந்துவணங்கத் . தயாராயிருந்த . அதே: 
சமயத்தில், **வடம்பிடிக்கும் உடையாரே! கடன் அடைக்க 

வழி உண்டா?'' என்றும், **அரைவேளைச் சோற்றுக்கு 
வழியில்லை--திருநாளைக் கொண்டாடிப். பயன் என்ன?! * 
என்றும் பெரிது பெரிதாகத் தேரடி மண்டபத்தின் சுவரில் 
எழுதும் அளவுக்குப் பொன்னுச்சாமியும் அவரது ஆட்களும் 
துணிந்து தங்கள் எதிரிப்பு உணர்வைக் கர்ட்டினார்கள். 

நாடு சுதந்திரம் அடைந்து விட்டால் கதர், காந்தி, 

"காங்கிரஸ் எல்லாம்தான் இனி முன்னணியில் இருக்கும் 
என்று கெட்டிக்காரத்தனமாக முன்கூட்டியேஅனுமானித்து 
உள்பட்டணவாசிகள் கதர் கட்ட ஆரம்பித்தனர். அவசற ..
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- அவசரமாகச் சுதேசி உணர்வைப் போற்ற ஆரம்பித்தனர். 
அரண்மனைச் சுவர்களில் திலகர், காந்தி படங்கள் இடம் 
பெறலாயின. வசதியுள்ளவர்களும் செல்வந்தர்களும் . 
நாளைக்குச் செல்வாக்குப் பெறப் பேர்கிறவர்களை 
இன்றே முத்திக்கொண்டு ஆதரிக்கும் இயல்பான முன் 
ஜாக்கிரதை உள்ளவர்கள் என்பதை எழிலிருப்பூ ஜமீனும் 
நிரூபித்தது. இப்போது உள்பட்டணத்தின் போக்கிற்கு ் 
எதிரான போக்குள்ள அணி எதுவோ அதில் இருந்தே ஆக 
வேண்டிய வரலாற்றுக் கட்டாயம் திருமலைக்கு இருந்தது. 
எனவ அவன் சுயமரியாதை இயக்கம் ஜஸ்டிஸ் கட்சி 
என்று  : பொன்னுசாமியின் போக்கிலேயே தானும் 

- தொடர்ந்து செல்ல வேண்டியிருந்தது. அதே பாதையில் 
மேலும் சென்றான் அவன், பூரணச் சுதத்திரக் கோரிக் 

- தையை காங்கிரஸாம் பாகிஸ்தான் கோரிக்கையை 

முஸ்லிர் லீக்கும் முன்வைத்துப் போராடிக் கொண்டிருந்த 
போது பொன்னுசாமி வகையறாவினர், 

**மைசூர், கொச்சி. திருவிதாங்கூர், ஹைதராபாத் 

ஆகிய சமஸ்தானங்களைத் தவிர எஞ்சிய ஆந்திர, கேரள, 
கன்னட,  தமிழ்ப்பகுதிகளடங்கிய தென்னாட்டைத் 
திராவிட நாடாகத் தனியே பிரித்துத் , தொடர்ந்து 
பிரிட்டிஷ் ஆட்சியின் கீழ் இரு ப்பதற்குத்”' தீர்மானம். 

நிறைவேற்றினர். இ | 
திராவிடர்களுடைய - கலை, நாகரிகம், பண்பாடு, 

பெடுளாதாரம். ஆகியவை முன்னேற்றமடைய . இது 
உதவும் என்று தென்னிந்திய நலவுரிமைச் சங்கமாக 
இருந்த நீதிக் கட்சி தீர்மானம் கொண்டு வந்த 15-வது . 
மாநில மகா நாட்டுக்குப் பொன்னுச்சாமியோடும் மற்ற. 
ஊர் ஆட்களோடும் தானும் போய் வந்தான் திருமலை. 

அவனுடைய போக்கைப் பார்த்துப் பயந்த பண்டாரம் 
மெல்ல ஒதுங்கி விட்டார். ஆனாலும் தன்னைக் காப்பற்றி 
யவர் என்ற முறையில் திருமலைக்குப் பண்டாரத்தின்
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மேலும் அவர் குடும்பத்தின் மேலும் ஒருவகை மரியாதை 

யும் அன்பும் நீடித்தன. 
பொன்னுச்சாமியபை போலவே வெட்டரிவாள் மீசை 

யும் உயரமும், பருமனுமாகத் திருமலை பார்க்கிறவர் 
சளுடைய மிரட்சியைச் சம்பாதிக்கும் ஓர் ஆகிருதியை 

அடைந்திருந்தான். பொன்னுச்சாமி சொல்லித் தூண்டிய 
தன் பேரில் ஒரு பஞ்சாயத்துத் தேர்தலில் கூட உள் பட் 

. டணத்துக்காரர்கள் நிறுத்தியிருந்த மலையப்பன் என்ற 
வேட்பாளரை எதிர்த்துத் திருமலை போட்டி போட்டான் . 
தோற்றுவிட்டது. ஆனாலும் அவன் நம்பிக்கையிழந்து 

விட வீல்லை. தேரடி மண்டபத்தை ஒட்டி ஒரு தங்குமிடம் 

சிறிய வாசகசாலை எல்லாம்கூட ஏற்படுத்திக்கொண் 

டாயிற்று, இப்போதெல்லாம் முழு நேரமும் ஸஒஅுவனால் 

கடையில் இருக்க முடிவதில்லை, சாதிக்காய்ப் பெட்டி 
யைக் குப்புறக் கவிழ்த்து எளிதாகவும், சிறியதாகவும் 
ஆரம்பிக்கப்பட்ட கடை மேலும் வளர்ந்து பெரிதாகிப் 
பெட்டிக் கடையாக மாறியிருந்தது. . இரண்டு. பையன்கள் 
எடுபிடியாக வேலைக்குச்  சேர்ந்திருந்தார்கள். சர்பத் 
கலக்க, இளநீர் வெட்டித்தர என்று உதவிக்கு ஆன் 

வேண்டியிருந்தது. ப்பட் 
ஒருநாள் மாலை பொன்னுச்சாமி" அண்ணண் னகர 

. வேலையாக இன்னொரு தொண்டருடன்-அவரும். இயக் 
கத்தைச். சேர்ந்தவர்கள் - மோட்டார் சைக்கிளில் திரு. 
மலையைத் தேடித் தேோரடிக்கு வந்து பேசிக் கொண்டிருந் 

தார். மாலை வேளையாஸையினால் கோயில்களுக்குப் 
போகும் பெண்களின் கூட்டம் அதிகமாகி இருந்தது. நல்ல 
வியாபார தேரம். அன்று ஏதோ விசேஷ நாள் வேறு. 
வழக்கத்தைவிட அதிகக் கூட்டமாயிருந்தது அன்று, 

அப்போது கடையருகே சண்பகம் வந்து கூசினாற் 
போல் ஒதுங்கித் தயங்கி நிற்பதைத் திருமலைதான் 

். முதலில் பார்த்தான். ' அவனோடு பேசிக் கொண்டிருந்த 
பொன்னுச்சாமியும் அவளைப் பார்த்துவிட்டார். * *இந்தா
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திரு! முதல்லே தங்கச்சிக்கு என்னவேணும்னு கேளு! நாம் 
அப்புறம் பேசிக்கலாம்” '- பொன்னுச்சாமி அண்ணன் 
“செல்லமாக அவனைத் “திரு” என்று மட்டுமே கூப்பிடுவது 
வழக்கமாகியிருந்தது. 

சண்பகத்துக்கு அவள் எதிர்பார்த்த தனிமை கிடைக் 
காததால் பொன்னுசாமியும், அவரோடு வந்திருக்கும் 
ஆளும் பேசிவிட்டுப் போகட்டும் என்று அவள் தயங்கினாற் 
போலத் தோன்றியது, திருமலை விடவில்லை. கடையிவி 

- ருந்து இறங்கி வந்து அவளை மலர்தீத முகத்தோடு எதிர் 
கொண்டான். 

**என்ன சண்பகம்? உன்னைப் பார்த்து மாசக் கணக் 
கில் ஆகுதே? என்ன காரியமா வந்தே?” * 

**உங்ககிட்டத் தனியாக் கொஞ்சம் பேச வேண்டி 
“யிருக்கு. அந்த. அண்ணன் போன பெறவு மறுபடி வந்து 
பார்க்கிறேன்.” - 

. “*அண்ணன் இருந்தா உனக்கென்னா வந்திச்சு? நீ 
சொல்ல வந்ததைச் சொல்லேன் : ப 

**இல்லே! கான் கோயில் பக்கமாகப் போயிட்டு 
மறுபடி வரேன் “என்று வெட்கத்தோடு நழுவி ஒதுங்கி 
நகர்ந்து விட்டாள் சண்பகம். 

அவள் ஏதோ ஒரு மூக்கிய வேலையாக வந்திருக்க 
வேண்டும் என்பது மட்டும் திருமலைக்குத் தோன்றியது. 
அது என்ன. வேலையாக இருக்குமென்றுதான் புரிய 
வில்லை. :் 

4 
'பொன்னுச்சாமியும் உடன் வந்திருந்தவரும் ' புறப் 

பட்டுப் போனபின்... மறுபடி சண்பகம். திரும்ப வந்து 
தனிமையில் தன்னிடம் தெரிவித்த விஷயங்களை 5 கேட்டு. 
திருமலை யோசனையிலாழ்ந்தான். . . ஓரிரு... விநாடிகள் ் 
சண்பகத்துக்கு என்ன பதில் சொல்வதென் 3ற அவனுக்குப் 
அரியவில்லை.
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*₹*என்ன இருந்தாலும் இது உங்க குடும்ப விவகாரம்!. 

தான் வந்து தலையிடறது நல்லா இருக்குமா? உங்க ஐயா 
அதை எப்பிடி எடுத்துக்குவாரோ?' * | ட 

**எப்பிடித் தலையிடறது யார் தலையிடறதுன்னு: 
எனக்கொண்ணும் புரியலே...வெக்கத்தை : விட்டு உங்க 
ளைத் தேடி வந்ததுக்குக் காரணம் நீங்க எதினாச்சும். 
பண்ணித் தடுக்க முடியும்னுதான்...”” 

அதெல்லாம் சரிதான் சண்பகம்1 ஏற்கெனவே எம்: 
பேருலே பண்டாரத்துக்கு நல்லபிப்ராயமில்லே. இதை 
வேற நான் தேடிப் போய்ச் சொன்னா என்னைப் பத்தித் 
தாறுமாறா நெனைக்க மாட்டாரா?” 

“sour உடம்புக்குச் சகமில்லாமப் படுத்து ரெண்டு 
வாரமாச்சு...அதைப் பார்த்து விசாரிக்க வந்த மாதிரி 
வாங்க... தோதுப்பட்டால் அந்த விஷயத்தைப் பேசுங்க... 
இல்லாட்டி சும்மா விசாரிச்சுட்டுத் திருல்பிடுங்க,” *' 

**ழீ சொல்றபடியே செய்யலாம். கடையை அடைச்சுப் 
போட்டு நந்தவனத்துப் பக்கம் வரேன். உங்கப்பா கிட்டப் . 
பேசாமலியே இதைத் தடுக்கமுடியுமான்னும் நான் யோசிக் 
கிஹறேன் சண்பகம்..,”” 

அவள் தயங்கித் தயங்கி நின்று விட்டுப் புறப்பட்டுப். 
போனாள். போகும்போது கண் கலங்கியிருந்தது தெரிந். 

தீது. இன்னும் சிறிது நேரம் இருந்தால் அழுதுகூட இரும். 
- பாள், வெளிப் பட்டணத்திலிருந்து ஐந்தாறு மைல். 
தொலைவிலிருந்த மறவநத்தம் கிராமத்தில் மற்றொரு 
பண்டாரத்தின் குடும்பம் இருந்தது. அந்தக் குடும்பத்துப். 
பையன் ஒருவனுக்குச் சண்பகத்தைக் கட்டிக் கொடுப்ப. 
தென்று முத்துப்பண்டாரம் ஏற்பாடு செய்கிறாராம். 
பையன குடிகாரன், பல பெண்களோடு தொடர்புள்ள 
விடலை என்றெல்லாம் கேள்விப்பட்டுச் சண்பகம் பதறி. 
னான். அவளுக்கு அந்த இடம் பிடிக்கவில்லை, அம்மாவை. 
விட்டு முத்துப் பண்டாரத்திடம் மறுத்துப். பார்த்தாள். 
“கலியாணத்துக்கு முந்தி எல்லாப் பயல்களும் அப்படித்:
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தான் இருப்பாங்க. சண்பகத்தைக் கட்டிக் குடுத்திட்டா- 
எல்லாம் சரியாய்ப் போயிடும்” '--என்று அம்மாவுக்குப். 
பதில் சொல்லி விட்டார் அப்பா. நீங்கதான் எப்படியாவது 
இதைத் தடுக்கணும்' ' என்பதாகத் திருமலையிடம் வந்து: 

இரகசியமாகவும், அந்தரங்கமாகவும். மன்றாடியிருந்தாள் 
சண்பகம். திருமலைக்கே அவளிடம் அந்தரங்கமாக ஓர் 
ஆசை உண்டு. அவளுக்கும் அவன் மேல்அப்படி ஓர் ஆவல் 
இருஃகும் என்று தெரிகிறது. ஆனால் அதெல்லாம் நடை 
முறையில் ஒரு சிறிதும் சாத்தியமல்லாத காரியம் என்று 
இருவருமே பயந்தனர். பண்டாரத்தைப் போல் பழைமை 
யில் ஊறிய . ஜாதிக் கட்டுப்பாட்டில் தீவிரப் பிடிப்புள்ள 
ஒருவர் இதற்கெல்லாம் செவி சாய்க்கவே மாட்டார் என்று. 
இருவருமே அறிந்திருந்தனர். நேரடியாக அப்படி வந்து 
சொல்லாவிட்டாலும், சண்பகம் இதைத் தன்னிடம் தேடி 
வந்து முறையிட்டதில் **எல்லாவற்றுக்கும் துணிந்த ஓர் 
இயக்கத்தில் இருக்கிறீர்களே, என்னை எங்காவது இழுத் 
துக் கொண்டு ஓடியாவது காப்பாற்றுங்களேன் ' '--என்பது 

- போல் ஓர் உட்குறிப்பு இருக்கவே செய்தது, அவை 
ஒன்றும் தனக்குப் புரியாததுபோல் திருமலை பாமரனாக. 
நடிக்க முயன்றான் என்றே சொல்ல வேண்டும். அவணுக் 

- குத் தன்மேல் இருக்கும் எல்லையற்ற பிரியத்தை ஊமைப் 
பிரியத்தை அவள் அறிவாள். அதே பால் தன்மேல் 
அவளுக்கு இருக்கும் ஊமைப் பிரியத் _ த அவனும் 
அறிவான். ஒருவேளை இப்படிச் சொல்லவும் தெரியாமல் 
மெல்லவும் முடியாமல் தவிக்கும் ஊமைப் பிரியங்களைத். 
தான் உலகில் காதல் என்று பெரியதாகப் பெயர் சூட்டிக்... 

கொண்டாடுகிறார்களோ என்னவோ? | ப 

நந்தவனத்தில் தலைமறைவு. வாசம் செய்தபோது 
அணு அணுவாகப் பார்த்து . ரசித்த அவளுடைய அழகு 
.களையும், அசைவுகளையும் பண்டாரம் யாரோ ஒரு புதிய 
வனுக்குச் சொந்தமாக்கப் . போகிறார் என்று நினைப்ப 
தற்கே திருமலைக்கு எரிச்சலாயிரு ந்தது. இந்த விவகாரத்
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. தில் தனக்கு எதுவும் இல்லை என்பதுபோல் . திருமலை 
நடிக்கத்தான் நடித்தி ஈந்தான். அவனுக்கு. இதில் என்ன . 

இருக்கிறது, எப்படி இருக்கிறது என்பதை அந்தரங்க 
மாகப் புரியவைக்க விரும்பியவளைப் போல்தான் சண்பகம் 
அவனைத் தேடி வந்து வெட்கத்தை விட்டு இதைச் 
சொல்லியிருந்தாள். அவனோ ரொம்பவும் பெரிய மனிதத் 
தனமாக ஒன்றுமே தெரியாதவனைப் பேர்ல், “இது உங்க 
குடும்ப விவகாரம்! நான் எப்படித் தலையிட: முடியும்?” 
என்று பதில் பேசியிருந்தான். தான் அவளை ஏமாற்று 

கிறோம் என்று புரிந்து கொண்டே ஏமாற்றியிருந்தான். 
தனது உடம்பிலும் மனத்திலும் எண்ணற்ற அவமானப் 

புண்களைத் தாங்கிக் கொண்டு நந்தவனத்திற்குள் அவன் . 

தலித்து கிடந்த காலங்களில் சண்பகத்தின் புன்னகையும் 
பார்வையுமே அவனை ஆற்றிக் குணப்படுத்தியிருந்தது. 

ஒரு புருஷனுக்கு அவனுடைய மனைவி செய்ய முடிந்ததை 
விடவும் அதிக சிரத்தையோடு, அவள் அவனை உபசர்த் 

திருந்தாள். பிரியத்தில் நனைத்து மூழ்கச் செய்திருந்தாள். 

இப்போது அவள் திருப்திக்காகவும், தன் திருப்திக் 
காகவும் அவளை இழுத்துக்கொண்டு ஓடிப்போய் விடலாம் 

தான். கதையில் பிருதிவிராஜ் சம்யுக்தையைக் கடத்திக் 
கொண்டு போனதை வியக்கும் ஒரு தேசத்தில் தகப்பன் 

- பெயர் தெரியாதவன். என்று ஊரார் இழிவாகப். பேசும் 
_ திருமலைராஜன்  பண்டாரத்தின் மகள். சண்பகத்தைக் 

கடத்திப் போவதை அத்தனை தூரம் வியந்து கொண்டாடி . 
விட மாட்டார்கள். திட்டுவார்கள். தூற்றுவார்கள், ஆனா 

லும் அவன் ஒரு கோழையைப் போல அவளைக் கடத்திச் 
- செல்ல முயலப் போவதில்லை. எவ்வளவு பெரிய காரியத் 
தைச் செய்தாலும் அதை அந்த ஊரிலே அதே தேரடி, 
யிலிருந்து கொண்டே பகிரங்கமாகத் தன். விரோதிகளும் .. 
அறியும்படியாகவே செய்ய விரும்பினான் திருமலை. 
“ஒரு சுயமரியாதைக் காரனின் முதல் எதிரி .பயம். இரண்
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' சொல்வதை நினைத்துக் கொண்டான் அவன் . ் 

இரவு பத்து மணிக்கு மேல் கடையை மூடியபின் ஒரு 
- சீப்பு மலைப்பழமும், நாலைந்து ஆரஞ்சுகளும் வாங்கிக் 

- கொண்டு திருமலை பண்டாரத்தைப் பார்க்க நந்தவனத் 
துக்குப் பேனான்.. படுத்த படுக்கையாக இருந்த பண்டாரம் 

. அவனை. அத்தனை உற்சாகமாக எதிர்கொள்ளவில்லை .. 

்' நோயும் ஏலாமையும் காரண மாக இருக்கலாம் என்று திரு 
மலை அதைப் பொருட்படுத்தவில்லை. “சண்பசமும்” பண் 
பாரத்தின் மகனும், மனைவியும் ர் ஓரமாக நின்று 
'கொண்டிருந்தார்கள். பண்டாரத்தின் மனைவி, '*இந்த 
மனுஷனை விதி இப்படிப் படுக்கையிலே தள்ளிடிச்சே 
_தம்பீ!'* என்று அவனிடம் அழமாட்டாக் குறையாக ஆரம் 
பித்தாள். சண்பசத்தின் திருமணம் பற்றிப் பேச்சே எழ 
வில்லை. சிறிது கேரம் அவர்களோடு இருந்து விட்டு 
வெளியேறினான் . அவன், நந்தவனத்திலிருந்து வெளி 
ஒவேறித் தேரடி முக்குக்கான வாசலை நோக்கி மாஞ்செடி, 

- கொடிகளிடையே அவன் இருளில் - விரைந்து கொண் 
டிருந்த போது பாக்கு மரப் பகுதியில் வளையொவி 

"கேட்டுக் திரும்பினால் குறுக்குப் பாதையில் சண்பகம் இடி. 
- வந்து கொண்டிருந்தாள். 

“என்னது... இப்படிப் பண்ணிப்பிட்டிங்க?”" ் 
“எதை எப்பிடிப் பண்ணிட்டேன்...?”? 
ஐயாகிட்ே ட. ஒண்ணுமே பேசலியே** 

“நானா எதைப் பேசறது? எப்படிப் பேசறது”. அவரு 
- வாயைத் திறக்கலியே...? எம்மேலே ரொம்பக் கோபமா: 

இருக்கற மாதிரியில்லே தோணுது?” *' 
“*இந்தக் கலியாணம் மட்டும் தடக்கும்னா அதுக்கு . 

முன்னாடியே நான் அரவிவிதையை அரைச்சுப். போட்டுக் 

கிட்டோ ஊமத்தங்காயைத் தின்னோ சாகறதை தவிர் 
வேற வழியில்லே, *” 

_.. இதைக் கூறும்போது அவள் குரலில் விசும்பல் ஒலிக் 
'கத்தொடங்கியிருந்தது. பதில். எதுவும் கூறாமல் ஓரிரூ



82 நா. பார்த்தசாரதி” 

விதாடிகள் யோசித்த திருமலை அருகே நெருங்கிச் சண்ப: 
குத்தின் கைகளைப் பற்றியபடி ஆறுதலாக அவளிடம். 
சொன்னான்: | | ne 

... “நீ கவலைப்படாதே சண்பகம்! உங்க ஐயாகிட்டப்: 
பேசலேன்னாலும் மருந்துக் கடை அண்ணன் மூலமா 
மறவருத்தத்துக்குப். போயி எப்படியாச்சும் இந்தக். 
கலியாணத்தை நிறுத்திட முடியும்னு தோணுது! ஆனா 
இந்த விஷயம் நமக்குள்ளே பரம ரகசியமாயிருக்குணும்-?” 

அவளுடைய விசும்பல் நின்றது. | | 
“இதை நிறுத்திடறதோட உங்க கடமை முடிஞ்சதா: 

bas தெனைக்கி நீங்களா?” £ | ப 
“இல்லே! ஆனா முதல்லே இதை நிறுத்தலாம்!' 

மத்தது கொஞ்சம் பொறுத்து யோசிக்கலாம்...” ” ப 
“எத்தனை காலம்தான்' யோசிச்சுக்கிட்டே இருக்கப்: 

Gur Sms...’ a 
“இந்த ஊரை விட்டு ஓடீப் போயிடறதா இருந்தா 

(யோசிக்காம உடனே எதை . வேணரப்பண்ணிடலாம். | 
ஆனா நான் இத்த ஊர்ல தொடர்ந்து இருந்து என்: 
எதிரிங்க. கண் காணச் சாதிக்க வேண்டியது நெறைய 
இருக்கு! யோசனைக்கு அதுதான் காரணம் சண்பகம்!” | 

**சரி! செய்யுங்க. உங்களை நம்பி இந்த நந்தவனத் 
துக்குள்ளே ஒருஜீவன் தவிச்சுக்கிட்டிருக்குங்கறது மட்டும். 

. ஞாபகமிருக்கட்டும், ?? ப்ட் 
... இருளில் ஒற்றையடிப் பாதை வழியே குடிசையை. 

“நோக்கிப் போகும் அவளைக் கவனித்தபடி சிறிது நேரம். 
பாக்கு மரங்களின் கீழே சுகமான அந்தக் கமுகம்பாளைகள் 
பூத்திருக்கும். வாசனையை நுகர்ந்தபடி நின்றான். 
திருமலை. சண்பகத்தின் நினைவுகளும் அந்த வாசனை: 
யும் சேர்ந்தே மனசைக் கிறக்கின. - | 

அண்திரவு நத்தவனத்திலிருந்து அவன் தேரடிக்குத்' திருப்பிப் போகவில்லை. அகாலமானாலும் பரவாயில்லை. 
என்று மற்வர் சாவடி வீதியிலிருந்த மருந்துக்கடை அண்
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ணன் பொன்னுச்சாமியைத் தேடிச் சென்றான், பொன் 
னுச்சாமி அண்ணணே அவனிடம் பலமுறை சொல்லிருந் 
தார்: “இதப் பாரு தம்பீ! நீ எப்ப நம்ம ஆன்னு ஆயிட் 
டியோ அப்பவே என் குடும்பத்திலே ஒருத்தன் மாதிரித் 
தான். எதினாச்சும் நல்லது கெட்டதுன்னு- என்னை ௬ வசர 
மரப் பார்க்கணும்னா உடனே தேடி வந்து கூப்பிடு, இப்ப 
அண்ணனைப் பார்க்கலாமா, அப்புறம் பார்க்கல 
மாஸ்னு” யோசிச்சுக்கிட்டு நிற்காதே. நீ சாமத்துக்கு 
வந்து எழுப்பினாலும் உனக்கு ஒரு கெடுதல்னர் உடனே 
ஓடியாந்துடுவேன் ”” | ப 

இது அவ்வளவு அவசரமான விஷயம் இல்லையென் 
றாலும் அண்ணனைப் பார்த்து உடனே சொல்லிவிட 
'வேண்டும் என்று எண்ணினான் திருமலை, நல்லவேணை 
யாக அவன் போய்ச் சேர்ந்த போது மருந்துக் சடை 
அண்ணன், வாசலில் சயிற்றுக் கட்டிலில் அமர்ந்து இவற் 
றிலை போட்டுக் கொண்டிருந்தார். வேறு யாரும் கூட 
இல்லை தனியாகத்தான் இருந்தார். 

Corte தம்பீ! ஏது இந்த நேரத்துக்கு? ஏதாவது 
.அவசரமா?”் ப ். | 

**தண்ணுமில்லே!... நீங்க இருத்தப்பவே அந்தப் பண் 
பாரத்துப் பொண்ணு கடைக்கித் தேடி வந்திருந்திருச்சு... 
அதான் அண்ணனே பார்த்தீங்களே...?”* 

*“ஆமா! அதுக்கென்ன?” * 

திருமலை அவருக்குப் பக்கத்தில் அமர்ந்து தணிந்த 'குரலில் எல்லா விவரத்தையும் சொன்னான். பொன்னுச் சாமி. சவனமாகக் கேட்டுக் கொண்டார். பின்பு. உறுதி 
கூறினார்: 

௬ 
(போயி நிம்மதியாத் தூங்குங்க தம்பீ! அந்த மறவ 

நத்தத்துப்பண்டாரம் இந்த ஊர்த் திசையிலே தலைவச்சுக் 
கூடப் படுக்கமாட்டான். நான் பார்த்துக்கிடுதேன்...” £
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அவர் கூறிய வார்த்தையைக் காப்பாற்றி விட்டார். 
என்ன செய்தாரோ, மறவ நத்தத்துப் பையனுடன் சண்ம: 

கத்தின் திருமணம் கலைந்து போயிற்று. அதே அதிர்ச்சி' 
யில் இரண்டு மாதத்தில் முத்துப் பண்டாரம் காலமானார், 

முத்துப் பண்டாரம் காலமான ஓரிரு மாதங்களில் 
அவர் மனைவியும் காலமானாள். சண்பகம் அநாதை 
யானாள் . ப 

9 ரு சில. மாதங்களில் எழிலிருப்புக்காரர்களுக்கு 
அதிர்ச்சியளிக்கும் மற்றொரு காரியத்தையும் திருமலை, 

துணிந்து செய்வதற்கு முன் வந்தான். அதற்கும். 
பொன்னுச்சாமி. அண்ணன்தான் துணை நின்றார். 

5 
இருமலைக்கும், சண்பகத்துக்கும் ' சுயமரியாதைத். 

திருமணம் நடைபெற்றது. அந்த, ஊர் எல்லையில் 
முகூர்த்தநாள், நல்லநேரம் எல்லாவற்றையும் புறக். 
கணித்து அசல் இராகுகாலத்தில் நடைபெற்ற முதல் சுய . 
மரியாதைத் திருமணமே அதுதான். திருமலை அதற்கு 
இணங்கியதைப் பற்றி யாரும் வியப்படையவில்லை, பக்தி! 
சிரத்தை மிக்கவளாசு வளர்ந்த பண்டாரத்தின் மகள் 
சண்பகம் நாள் நட்சத்திரம், நல்ல நேரம், தாலி, எல்லா: 

வற்றையும் கைவிடத்துணிந்து அந்தத் திருமணத்துக்குச் 
சம்மதித்ததுதான் எல்லோருக்கும் பெரிய ஆச்சரியமா 
யிருந்தது. என்ன ஆனாலும் திருமலையையே மணப்பது 

என்று காத்திருந்த அவள் உறுதியும், பிடிவாதமும் அதில் 
தெரிந்தன. அது ஒரு கலப்புத் திருமணம். பொன்னுச். ' 
சாமியும், மற்றவர்களும் அரும்பாடுபட்டு ஈரோட்டிலிருந்து 
ஐயாவை3யே அழைத்து வந்து தலைமை வகிக்கச் செய்து 

அந்தத் திருமணத்தை நடத்தியிருந்தனர். சண்பகத்தின் 
சகோதரன் திருமணத்திற்கே வரவில்லை, திருமலை. மட். 

டும் பழைய அதாதைத் திருமலையாயிருந்திருந்தால் உள்
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பட்டணத்துப் பெரும்புள்ளிகள் : அடியாட்கள் வைத்துக். 
கல்யாணத்தை நடக்க விடாமல் தடுத்திருப்யார்கள்; 
வெறும் பயல் என்று அவர்கள் எண்ணிய திருமலைராஜ. 
னுக்குப் பின்னால் இன்று வலுவர்ன அரசியல் சமூக சீர் 
திருத்த சக்திகள் இருந்ததால் உள்பட்டணத்துப் பெரும் 

புள்ளிகளும், வெளிப்பட்டணத்து . மடிசஞ்சிகளும் அந்த 
சு. ம. -கல்யாணத்தைக் கண்டு . கொள்ளாதது போல் 
ஒதுங்கி விட்டனர். ன சூ | 

*கவி முத்திப் போச்சு! இல்லாட்டி இப்பிடியெல்லரம் 
நடக்குமா?” -என்ற வம்புப் பேச்சோடு ஊரார் தங்கள் 
எதிர்ப்பையும் விமர்சனத்தையும் நிறுத்திக் கொள்ள: 
வேண்டியதாயிற்று. எந்தப் புதிய மாறுதலையும் ஆயிரம் 
சந்தேகங்களுடனும் பதினாயிரம் பயங்களுடனும் பார்க்கக் 
கூடிய அந்தப் பழமையான ஊருக்குத் திருமலை தன்னு: ' 
டைய திருமணத்தின்: மூலம் போதுமான அதிர்ச்சியை, 
அளித்திருந்தான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும். 

**ஆனாலும் நீங்க ரொம்ப மோசம்! தாலிகூட. 
இல்லாம ஒரு கல்யாணமா? உங்களுக்காகத்தான் இந்தக் 
கூத்துக்கெல்லாம் சம்மதிச்சேன்” '-என்று :. சண்பகம். 
தனியே அவனிடம் சிணுங்கியதோடு தன் மெல்லிய 
எதிர்ப்பை நிறுத்திக் கொண்டாள். அதற்கு மேல். 
பகிரங்கமாக எதையும். அவளால் எதிர்க்க முடியாது? 
எதிர்க்கவும். அவள் விரும்பவில்லை. “கணவனே கண் 

“கண்ட தெய்வம்”- என்ற பழைய கொள்கைப்படி பார்த் 
தாலும் கூடத் திருமலை எந்தப் பாதையைக் காட்டு 
கிறானோ அந்தப் பாதையில் செல்ல. வேண்டியது அவள் 
கடமையாயிருந்தது. ஊர்: நிலைமையை - உத்தேசித்து 
இவர்களுக்குப் பாதுகாப்பு வேண்டும் என்பதற்காகத் தாம் 
குடியிருந்த மறவர். சாவடி வீதியிலேயே ஒரு வீடு பார்த்துக். 
கொடுத்திருந்தார் பொன்னுச்சாமி. புதுமைகளையும் 
வழக்கத்துக்கு மாறான காரியங்களையும் சந்தேகத்தேர்டு. 
மட்டுமன்றிக் கோபத்தோடும் பார்க்கிற . ஒரு பழைய
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ஊரில் இப்படிப் பாதுகாப்பு அவசியமாகத்தானிருந்தது. 

திருமணமாகி ஓராண்டுக் காலமும் ஓடிவிட்டது... 

"தன்னுடைய. பகுத்தறிவு நண்பர்கள் கேலி செய்வார். 
கள். என்று தோன்றியதால் வெளிப்படையாகப் பேசிக் 
கொள்ள நாணினான் என்றாலும். சண்பகத்தை மணந்த 
பிறகு தன் வாழ்வில் பல முன்னேற்றங்களும் வளர்ச்சி 
களும் படிப்படியாகத் தனக்கு ஏற்படுவதைத் திருமலை 
உணர்ந்தான். தேரடியிலேயே அநாதையாக வசித்து 
வந்த அவனுக்கு இப்போது வீடுவாசல் என்று ஒன்று 
ஏற்பட்டிருந்தது. தேரடியைத் தவிரக் குளக்கரையில் 
எண்ணெய், சிகைக்காய்த்தூள். தைலம், சோப்பு, சீப்பு, 

- விற்கிற : பெட்டிக் கடை ஒன்றும் புதிதாகப் போட்டிருந் 
தான் திருமலை. அதிலும் நல்ல வியாயாரம் ஆகியது. 
கையில் கொஞ்சம். பணமும் சேர ஆரம்பித்திருந்தது. 

உள்ளூர்க் கோவாபரேட்டில் பாங்க் ஒன்றின் டைரக் 
டர்ஸ் போர்டுக்கு நடந்த எலெக்ஷனில் நின்று வெற்றியம் 
பெற்று விட்டான். - 

-**தம்பீி! மெல்ல மெல்லப் பொது வாழ்க்கையிலே 
மேலே வரணும் நீங்க...அதுக்கு மேடைப்பேச்சு முக்கியம்... 
மேடையிலே பேசிப் பழகுங்க... நம்ம மாதிரி ஆளுங்களும் 
இயக்கங்களும் பேசிப் பேசித்தான் மேலே வளரணும்” '- 

என்றார் பொன்னுச்சாமி. ட்ட 

அதுவரை அந்த ஊரில் இராமாயணம், பாரதம், கதா 
காலட்சேபம் . . செய்கிறவர்களும், காவ்கிரஸ்காரர்களும் 
தான் தேரடியில் கூட்டங்களை நடத்தி .வந்தார்கள். 
'கமயமரியாதை இயக்கத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர்களைப் 
பயிற்றுவிப்பதற்காகப் பொன்னுச்சாமியே ஒரூ. பெரிய 
கூட்டத்துக்கு ஏற்பாடு செய்தார். தாமே தலைமையும் 

். வகித்தார். '*தங்கத் தமிழகத்தின் சிங்கநேர் இளைஞர்கள் 
திராவிட இயக்கத்தின் அடலேறுகள் இன்று மேடையேறு 
கின்றன!. மாற்றார் கேட்டு நடுங்க மடிசஞ்சிகள் பதை. 
பதைக்க, சநாதனிகள் தடுமாற, 'வைதீர்கர்கள் வழியறி 

யாது திகைக்க இந்த . அறிவுப்படை ஆயுதத்தோடு புறப் 
பட்டு விட்டது” - என்று தம்முடைய முரட்டுக் -கூரலல் 
பேச்சாளர்களை அறிமுகப்படுத்தி வைத்தார் 
பொன்னுச்சாமி அண்ணன் ஐயாயிரம் பேருக்கு.
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மேல் மக்கள் தொகையுள்ள அந்த ஊரில் go bugs 
பேர்கூட இவர்கள் கூட்டத்துக்கு வரவில்லை. அதிலும் 
சரிபாதிக்கு மேலே வேடிக்கை பார்க்க வந்த கூட்டமாயி 
ருக்கும் போலிருந்தது. “தென்மொழி வளர்த்த திராவிட 
நாட்டில் இன்று திருட்டுக் கூட்டம். பிழைக்கிறது”-என்பது 
போல், குரலையும், உணர்ச்சியையும் உச்சஸ்தாயியாக. 
உயர்த்தியபோது .கூட மேடையில் சிலரும்,. கீழே சிலரு 
மாக உதிரியாய்க் கைதட்டினார்களே ஒழியக் கூட்டம் 
முழுவதும் கை தட்டவில்ஷ்ல. நிழல் யுத்தம்போல் யாரேர் 
ஒரு எதிரியைக் கற்பனை செய்து கொண்டு சாடு, சாடு 

் என்று திட்டித் தீர்த்தார்கள் பேச்சாளர்கள், 
**வைதீகக் . கோட்டையாகிய . உள்பட்டணம் உருக் 

குலையப் போகிறது. அதிகார ஆணவங்கள் அழியப் 
போகின்றன. பணத் திமிர் பட்டழியப் போகிறது உடை 
யார்கள் உடையப் போகிறார்கள். இல்லாதவர்கள் பொல் 
லாதவர்களாகப் போகிறார்கள்” *-என்று திருமலை பேசிய 
பேச்சில் அறிவு வாதத்தைவிட உள்பட்டண எதிர்ப்பே 
மேலோங்கியிருந்தது. 

1943ல் திருமலை சண்பகம் மணவாழ்வு அவர்களுக்கு 
ஒரு பெண் குழந்தையை அளித்தது. பொன்னுச்சாமி 
அண்ணன் அந்தக். குழந்தைக்கு “மலர்க்கண்ணி'. என்று 
பெயர் சூட்டினார்.. ட, | ப்ட் 

மூன் றாண்டுகள் தவழ்ந்து விளையாடி விட்டு 47ல் 
ஒரு குளிர்காலத்தில் அந்தக் குழந்தை கண்ணை மூடி 
விட்டது. மீண்டும் 947௨ல் இக்தியா சுதந்திரம் அடைந்த 
முதல் நாளில் அவர்சளுக்கு ஓர் அண் குழந்தை பிறந்தது... 

. . சண்பகம் குழந்தைக்கு “சுதந்திரன் என் றே பெயர் 
வைத்து விடலாம் என்றாள்... சுதந்திர தினத்தைத் துக்க 
தினமாகக் கொண்டாட வேண்டும். என்ற. அபிப்பிராயத்தி 
விருத்த . பொன்னுச்சாமி அண்ணன் அதை மறுத்து 

மூ--3.
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“இராவணன்” என்று பெயர் சூட்டினார். சண்பகத்துக்கு 
இந்தப் பெயர் அறவே பிடிக்கவில்லை என்றாலும் சகித் 
றுக் கொண்டாள். தன்னளவில் அவள் குழந்தையை 
“ராஜா” என்றே கூப்பிட்டுக் கொஞ்சினாள்... 

“என்ன தங்கச்சீ! நான் ஒரு பேரு வச்சிருக்கேன். நீ 
பரட்டுக்கு “ராஜான்னு வேற பெயரைச் சொல்லிக் கூப்பி 
டறே?”” என்று எப்போதாவது பொன்னுச்சாமி 
அண்ணன் சண்பகத்தைக் கேட்டால், **உங்க ராவணனும் 
ஒரு ராஜாவாகத்தானே இருந்தான்? அதான் *ராஜா”ன்னு 
கூப்பிட்டுக்கிட்டிருக்கேன்*” என்பதாகப் பதில் சொல்லிச் 
சமாளித்துக் கொண்டிருந்தாள் அவள், 7 

Qh மலையருவியிலிருந்து தண்ணீர் கொட்டுகிற 
மாதிரி வார்த்தைகளை அள்ளிக் கொட்டியே படிப்படியாய் 
மக்களை. டீலைக்க வைக்கும் முன்னணிப் பேச்சாளர்களில் 
ஒருவனாகி விட்டான் திருமலை. உள்ளூரில் யாரையே௱ஈ 
எதிர்க்கும் முனைப்பில் ஆரம்பித்த அவனது மேடைப் . 
பேச்சு மெல்ல வெளியூர்களிலும் அழைத்து மேடை 
போட்டுக் கேட்க விரும்புகிற ஒன்றாகி விட்டது. மிகக் 
குறைந்த அடிப்படைக் கல்விகூட இல்லை என்றாலும் 
வாக்குக். சாதுரியத்தால் . மிகப் பெரிய . பேச்சாளனாகி . 
விட்டான். அவன் தங்கள் இயக்கத்தின் மேடை “ஒக்க 
பிலே” யில் அவன் பிரமாதமாகத் தேறிவிட்டான். காங் 
கிரஸ்... கூட்டங்களில் மகாத்மாகாந்தி என்றும், நேரு 
என்றும் ராஜாஜி என்றும் கூறினால் தங்கள் கூட்டங்களில் 
காந்தியார் என்றும், நேரு பெருமகனார். என்றும். 
ஆச்சாரியார் என்றும் கூற வேண்டும் என்பது அவனுக்கு 
அதிதுபடியாகியிருந்தது. மனிதர்களை ' *“இன்ஸ்டண் 
டாகப்” புகழுவதற்கும் தாக்குவதற்கும் தோதான தமிழ் 
வார்த்தைகள் அவனுக்கு இலகுவாகப் பிடிபட்டிருந்தன. 
முன்பெல்லாம் இயக்கத் தொண்டர்களும், வெளியூர் 

- அன்பர்களும் பெரன்னுச்சாமியை அண்ணன் என்று 
மரியாதையாக அழைத்ததைப் போல் அவனையும் திரு
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அண்ணன் என்று உரி _மையோடும் மதிப்போடும். 
இப்போது அழைக்க ஆம்பித்திருந்தார்கள். புகழும் 

வருமானமும் போதுமான ஆணவத்தையும் கர்வத்தையும் 
அவனுக்கு அவித்திருந்தன. நெஞ்சை நிமிர்த்திப் பேசுகிற 
குணம் வந்தது, தன்னால் எதுவும் செய்யமுடியும் என்ற 
முரட்டு நம்பிக்கையும் அடாவடித்தனமும் . கூடவே 
வந்தன. கூட்டங்களில் பேச திபந்தனை போட ஆரம்பித் 
தான் அவன், எல்லாப். பேச்சாளர்களும் பேசிய பின்பு 
கடைசியாக முத்தாய்ப்புப் பேச்சாகத் தன்னுடைய பேச்சே. 

இருக்கவேண்டும் என்று வற்புறுத்தினான்.  கூட்டத்திற் 
காக வினம்பரங்கள் செய்யும் போது சிறப்புப் பேச்சாளர், 
சீர்திருத்தச் சிங்கம்-பருத்ததிவுப் பகலவன் திருமலை 
சான்று தன் அப்யருக்கு முன் அடைமொழிகளோடு முக்கி 

அத்துவம் தந்து விளம்பரம் செய்யவேண்டும் என்பதை 
வற்புறுத்தினான். தான் பேசுவதைக் கேட்க இரவு எவ்வ 
னவு நநரமானாலும் மக்கள் கலையாமல் உட்கார்ந்திருப் 

பதையும் கை தட்டுவதையும் கண்டு தன்னிடம் ஏதோ ஒரு 

வசீகர சக்தி இருப்பதாக அவனே எண்ணத் தொடங். ' 
- கினான். “தனக்கு எல்லாமே தெரியும்” என்று பாமரர்கள் 

_ நீம்பியதைத் தானும் நம்ப ஆரம்பித்தான். வெறும்அரைக் 
கைச் சட்டையும் நாலு முழம் கைத்தறி வேட்டியும் கட்டிக் 
கொண்டு *அறிவியக்கத்தின் ஏழைத். தொண்டர்களில் . 
தானும் ஒருவன்” - என்று விதயமாகச் சொல்லிக் கொண் 

- ஒருந்தவன், தோளில் நீளமாகத் துண்டு போட ஆரம்பித் 
தான். பெட்டிக்கடைகளின் பக்கம் அவன் போவது குறைந் 
“தது: எனினும் விற்று முதல் லாபம் .வீடு தேடி வந்தது. 
அவன் பெயரை வைத்து. ஆட்கள் கடைகளை நடத்தினார் 
கள். திருமணங்களுக்குத் தலைமை, மகாநாடுகள், சிறப் 
புக் கூட்டங்கள், போராட்டம், மறியல், ஊர்வலம் என்று 
அவன் அலய ஆரம்பித்தான். சதாகாலமும் அண்ணன், 
அண்ணன் என்று நாலைந்து தம்பிகள் அவன் கூடவே 

ஆற்றினர். வேடிக்கை என்னவென்றால் அவனைவிட,
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இரண்டு ¢ மூன்று வயது அதிகமானவர்கள் கூட ் இப்போது 
அவனருகே சைகட்டி, வாய் பொத்தி நின்று, “அண்ணன் 
மட்டும் சரின்னு ஒரு வார்த்தை சொல்லித் தேதி குடுங்க! 

pronase கூட்டத்துக்கு. ஸெட். அப் பண்ணிடலாம்” 

என்று பேசத் தொடங்கினார்கள். இந்தச் சுற்றுப்புற . மயி 
யாதைகள் உள்ளே _தன்னடக்கத்தையு: ம் பண்பாட்டையும் 
வளர்க்காமல் புறத்தே மட்டும் அவன் வளர்ச்சியைப் பெரி! 
தாக்கின.. பப்பாளி. மரம் போல் மூருங்கை மரம் பேரல் 
உள்ளே வைரம்.பாயர்த மேற்பார்வைக்கு. மட்டும் மரும். 

டத்தக்க வெறும் புறவளர்ச்சியாயிருந்தது அது. 
சில ஆண்டுகளில் பொன்னுச்சாமி அண்ணனுக்கு. 

“முதல் ஹார்ட் அட்டாக்” - இரண்டாவது ஹார்ட் அட் 
டாக் என்று அடுத்தடுத்து இரண்டு : அட்டாக் வந்து டாக் 
'டர் அறிவுரையின் பேரில் அவர் வீட்டோடு ஒடுங்கித் தங்கி 
ஓய்வு பெற ஆரம்பித்தார். இது திருமலையின் பிரமுகத்து 
வத்தைத் திடீரென்று உயர்த்தி. அதிகமாக்கியது. ' அந்த 
வட்டாரத்தின் ஒரே பிரமுகராக. அவன் உயர்ந்தான். உள் 
பட்டணத்து ஜமீன்தார் வகையறாவும், காங்கிரஸ் சட்ட 

சபை, மந்திரி பதவி என்று வேறு வழியில் மேலே போய் 
முன்னேறிக் கொண்டுதான் இருந்தார்கள். : ஆனாலும் 
- அவர்களுடைய வளர்ச்சி திருமலையின் வளர்ச்சியைத். 
தடுக்கக்கூடியதாக இல்லை. ஜமீன்தார் ஒரு திறப்பு விழா 

- வுக்கோ, அடிக்கல் நாட்டு விழாவுக்கோ வந்து பேசினால். 
- கூடுகிற கூட்டத்தைவிடத் திருமலை தோடியில் பேசினால். 
கூடுகிற கூட்டம் பல மடங்கு அதிகமாகவே இருந்தது. 

...... இணையற்ற இத்தக் கூட்டமும் இந்தப் புகழும் தந்த 
ஆணவ நெறியில் அந்த வருஷ நடுப்பகுதியில் ஒரு தவ: 
'றான காரியத்தை முன்நின்று நடத்திக் கைதாகி முதல் 
தடவையாக ஜெயிலுக்கும் போனான் திருமலை. பொண் 

-னுச்சாமி அண்ணன் சம்மதம் தெரிவித்து ஒப்பாத அந்தப் ... 
போராட்டத்தில் அரை மனத்தோடுதான் அவன். இறங்கி — 
னான். ஆனால் அது பொன்னுச்சாமி அண்ணன் எச்சரித்.



மூலக்கனல் | AL 

| தது போலவே அவனைச்: சிறைக்குள்ளே கொண்டுபோய்த்: 

தள்ளிவிட்டது. : 

6 

உடல் நலிந்து படுத்தபடுக்கையாமிருந்த பொன்னுச் 
சாமி அண்ணனைச் சந்தித்துத் திருமலை. தாங்கள் நடத்த 
இருந்த அந்தப். போராட்டம் சம்பந்தமாக யோசனை 
கேட்ட போது அவர் அதற்கு அவ்வளவு உற்சாகமாக வரீ 
வேற்று மறுமொழி கூறவில்லை. 

.... **தம்பீி! எதுக்கும் கொஞ்சம் நிதானமாப் போங்க 
எதையும் நம்பாதே, நம்பாதே£ன்னு சொல்லிச் சொல்லி 
ஜனங்க நம்மையே நம்பாமப் போயிட்டாங்க. அடாவடித் 
.தனமா இந்த மாதிரி எல்லாம் போராட்டம் நடத்தினா 
இயக்கத்தேோ்ட பேரு 2 கெட்டுப் போகும். அவசரப்படாதீங்க 
கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க,.”” 

அங்கே. எழிலிருப்பு ஊரில் உள்பட்டணத்துக்கும், : 
வெளிப்பட்டணத்துக்கும் நடுவே தாமரைக் குளத்தின் 

கரையில் ஒரு பழங்காலத்து அரசமரமும், அதனடியில் — 
பிள்ளையில், நாகர் : சிலைகளும் இருந்தன. திருமணமான 
பெண்களில் மக்கட்பேறு இல்லாதவர்கள் வெள்ளிக்கிழமை 
களில் அந்த அர்ச மரத்தைச் சுற்றி வந்தார்கள். நேர்ந்து 
கொண்டவர்கள், மரத்தில் சிறுசிறு, தொட்டில்களோடு 
குழந்தைப் பெர்ம்மைளைக் கட்டித் தொங்க விட்டார்கள்... 

இந்த மூடப் பழக்க வழக்கங்களை எதிர்த்து அரசமரத்தடி 
பில் மறியல் செய்ய .. வேண்டும் என்றான் திருமலை. 
அவனை ஒத்த சில. இயக்க இளைஞர்களும் அதை வர 
வேற்றனர். 

பொன்னுச்சா மிக்கு அவனுடைய இந்தத்திட்டம்' பிடிக் 
கவில்லை. படுத்த படுக்கையான பின் அவருடைய பல Gig 
வாதங்களில் தளர்ச்சி வந்திருந்தது. 'அவர் உடல்நலம் 
“தேறி எழுந்திருக்க வேண்டுமென்று அவருடைய மனைவி
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"வெட்டுடையார் கோயிலுக்கு இரகசியமாகப் போய். 
- வந்தான் என்பதைத் திருமலை கேள்விப்பட்டிருந்தான் , 
அடுத்த இரண்டு “அட்டாக்” குகளால் தளர்ந்து படுத்தபின் 

. அண்ணன் பல விஷயங்களில் மென்மையாகி wr Hud mcr 
_ பது திருமலைக்குத் தெரிந்தது. பலவற்றில் நிதானமாகி 
யிருந்தார். வீணாக மனிதர்களை விரோதித்துக் கொள்ளக். 
கூடாது என்கிற எண்ணம் அவருக்கு இப்போது வந்திரும் . 
பது புரிந்தது. திருமலை. எவ்வளவோ மன்றாடியும் 
பொன்னுச்சாமி அண்ணன் அந்தப் போராட்டத்திற்குச். 

.. சம்மதிக்கவில்ளை'. 

*“பொம்பளைங்க குளிச்சுப்போட்டு ஈரத்: துணியோட, ' 
. அரச மரத்தைச் சுற்றி வர்ரப்ப- நாம தடித்தடியா ஆம் ॥ 
ளைங்க போயி நின்னுக்கிட்டு மறியல், அது இதுன்னு: 
வழி மறிச்சா நம்ம பேர் தான் கெட்டுப் போகும். நமக்கு 
அவநம்பிக்கைப்பட எத்தினி சுதந்திரமும், உரிமையம் 
இருக்குதோ. அத்தினி சுதந்திர ழம் உரிமையும் அவம். 
களுக்கு நம்பிக்கைப்படறதிேயும் இருக்கு. மூட நம்பிக். 
கையை எதிர்த்துப் பிரச்சாரம் செய்யலாமே ஒழிய தோடி | 
நடவடிக்கையிலே எறங்கிடப்படாது." £ 

ஈரோட்டிலிருந்து ஐயா எப்போது பொதுக் கூட்டத். 
துக்கு வந்தாலும் கூட்ட மேடையில் ஐயாவின் காலடியில் 
அமர்கிற அளவு ஈடுபாடுள்ள அண்ணனா இப்படிப். பேசு. 
வது என்று வியந்தான் திருமலை. ஸ்ரீராமர் பட்டாபி: 
ஷேஃப் படத்தில் சிறிய திருவடியாகிய அநுமன் ராமபிரா 

னின் காலடியில் பவ்யமாக அமர்ந்திருப்பது போலதான் 
ஐயா பேசும் கூட்டங்களில் அவர் காலடியில் அமர்ந்திருப். 
பார் பொன்னுச்சாமி வயதும், தளர்ச்சியும், விரக்தியும். 
அவரைக். கூட. - இப்படி tor HF svi gy: தெரிந்தது. 
"இன்று? | | | 

- அப்போது அவர் சொன்னபடி செய்யாமல் அரச மரத். 
தடியில் மறியலில் ஈடுபடுவது என்று 'திருமலையும் மற்று: 

. இளைஞர்களும் தாங்களாக. முடிவு செய்தனர் இளம்:
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கன்று பயமறியாது என்பது போல் ஏதரீவது ஒரு போராட். 
டத்தை நடத்திப் பேர் வாங்கிவிட வேண்டும் என்று . 
மட்டுமே துறுதுறுப்பாயிருந்தார்கள் அவர்கள் . 

ஒரு நல்ல ஆடி வெள்ளிக்கிழமையன் று குளித்து விட்டு 

ஈர உடையோடு அரசமரத்தைச் சுற்றிக் கொண்டிருந்த 
இளம் பெண்களை வழி மறித்தாற் போல் அணுகி, **அரச 
மரத்தைச் கற்றுவதை விட்டுவிட்டு, ஆண் பிள்ளையைச் 
சுற்றினாலும் பயனுண்டு” ”-- என்றும், “*அரசமரம் குழந் 
தையைக் கொடுக்காது -அதைச் சுற்றுவது அறிவுடமை 
ஆகாது”* -- என்றெல்லாம். கேர்ஷம் போட்டார்கள்- 

- இதைக் கண்டு பெண்கள் பயந்து சிதறி ஓட விஷயம், 
போவீஸ் வரை போய்த் தகராறு ஆகியது. ஈவ் டீஸிங், 

் அநுமதி பெறாமல் மறியல் செய்தது ஆகிய குற்றச்சாட்டுகீ 
களைச் சுமத்தி, திருமலை முதலிய இளைஞர்கள் கைது 
செய்யப்பட்டனர், மறிக்கப்பட்ட பெண்களில் ஒருத்தியின் 
கணவன், ஆத்திரத்தோடு. **ஏன்ய்யா! ' நீங்கள்ளாம் 
அக்கா தங்கச்சிங்களோட பிறந்தவங்கதானா? உங்க 
அக்காவோ, தங்கையோ, ௪ம்சாரமோ தெருவிலே இப்படி 
எவனாலேயோவது வழி மறிக்கப்பட்டால் எப்படி இருக் . 

-சூம்?**- என்று திருமலை வகைய றாவைப் பார்த்துக் கூப்... 
- பாடு போட்டான். பொன்னுச்சாமி அண்ணனைப் போன்ற 

வர்கள் ஓரளவு, கெளரவத்தோடும்,.  பண்பாடோடும் : 
வளர்த்திருந்த இயக்கம் இந்த அரசமர மறியல் போராட் 
த்தால். கெட்ட பெயரைச் சம்பாதிக்க நேர்ந்து விட்டது. 

ஊர் நடுவிலும் விவரத் தெரித்தவர்களிட்டும் இப்படித் 
தலைக்குனிவை ஏற்படுத்தியிருந்தாலும்,. இயக்க இளை 
ஞர்களிடையே. பொன்னுச்சாமி | அண்ணனை: விடத். திரு 
மலை அண்ணன். தான் மிகவும்--தீவிரமான கொள்கைப் 

ப பிடிப்பிள்ள. ஆள் என்பது போல் ஒரு பெயரை இந்:ப் 
போராட்டம் ஏற்படுத்தியிருந்தது. தொண்டர்கள் தன்னி 
டமே இப்படிச் சொல்லித் தன்னைப் புகழ்ந்தபோது திரு 
மலைக்கு முதலில் அது. பிடிக்கவில்லை என்றாலும் அவர்
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களை மறுக்கவும் கண்டிக்கவும் தோன்றவில்லை. பொது 
வாழ்வில் தான் மேலே ஏறி வரப் பயன்பட்ட விலைமதிப் 
பற்ற ஏணியைத் தன் கால்களாலேயே உதைக்கிறோமோ 
என்று கூடப் பயமாயிருந்தது. அதேசமயம் எல்லா அர 
சியல்வாதிகளுக்கும் கட்சியின் ஒரு பழைய பெரிய ஆள் 
தளர்ந்து விழும்போது தான் இனி அந்த இடத்தைப் 
பிடிக்கலாம் என்ற ஒ$ரே ஆசையில் அந்தப் பழைய ஆளின் 
வீழ்ச்சியைப் பற்றித். தயங்கி இரங்கவோ, வருந்தவோ 
கூட நேரமில்லாத அத்தனை அவசரம் அந்த இடத்தைத் 
தான் உடனே கைப்பற்றுவதில் ஏற்படுவதைப் போல் 
திருமலைக்கும் இப்போது ஏற்பட்டிருந்தது. 

,  **என்னதான் பெரியவராயிருந்தாலும் இப்ப உங்க . 
தீவிரம் அண்ணனுக்கு இல்லீங்க... எதுக்கெடுத்தாலும் 
நிதானம், நிதானம்னு பயந்து சாகறாங்க” என்று காமி 
யம் ஆக வேண்டாதவரைத் தாழ்த்திக் காரியம் ஆக வேண் 
டியவரை உயர்த்தும் அடிவருடிகளின் சகஜமான முகஸ்துதி 
திருமலையையும் ஈர்த்துக் கவர்ந்ததில் வியப்பு ஏதும் 
இல்லை. .. ் 

கைதானதை எதிர்த்து வழக்கு நடத்த தங்களை ஜாமி 
னில் வெளியே கொண்டுவர எதற்கும் பொன்னுச்சாமி 
அண்ணன் ஏற்பாடு செய்யாதது வேறு எரிச்சலை வளர்த் 
தது. கடைசியில் அபராதமும். கட்டி நாலு மாத காலம் 
சிறைவாசமும் அனுபவித்துவிட்டு வெளியே வருகிற. 
போதாவது தாம் வரமுடியவில்லையென்றாலும், வேறு 

- ஆட்களை விட்டு மாலை போட்டு. வரவேற்க அண்ணன் ' 
ஏற்பாடு செய்வாரென்று எதிர்பார்த்து அவர்கள் ஏமாந் 
தார்கள். பீடித்த காரியமோ பிடிக்காத காரியமோ, வழி 
யனுப்புவது, வரவேற்பது, சிறை சென்றால் வெளியே 
வரும்போது கொண்டாடுவது இதல்லாம் இயக்க நடை. 
முறைகள். ஆனால் இந்த முறை அண்ணன் அந்த நடை 
மூறையைக் கூடப் பொருட்படுத்தவில்லை. : அவர்களை 
அறவே புறக்கணித்துவிட்டார். . |
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தாங்கள் சிறைவாசம் முடிந்து மீண்டதும் திருமலையும் 
மற்றவர்களும் அண்ணனைப். போய்ப் பார்த்து அவரது 
உடல் நிலையைப் பற்றிக் கூடப் பொருட்படுத்தாமல் 
இதை எல்லாம் விசாரித்த போதும் கூட, **இந்தா திரு! 
நான் முதல் இந்த அரசமர மறியல் போராட்டம் | 
er a sank. யாராயிருந்தாலு 5 எந்தச் சூழ்நிலை 

மிலும் நம்ம. சமூகத்திலே திருமணமான பெண்கள் மரி 
 வரதைக்குரியவர்கள்! அவங்க. முன்னாடிப்போமி, அரச 
மரத்தை நம்பாதே! ஆம்பிளையை நம்பு”'-ன்னு வல்கரா 
பேசிக்கிட்டு நீங்க நின்னது சரியில்லை. அதான் நான் 
உங்களுக்காக ் வழக்காடவோ, விுவிக்கவோ, வரவேற் 
கவோ எந்த ஸ்டெப்பும் எடுக்கல” ” - என்று நிதானமாக 

வூம், கறாராகவும் பதில் சொல்லிவிட்டார் பொன்னுச்சாமி 
அண்ணன். ட் | 

Corres Curse நல்லா . இல்லே அண்ணே! 

் அண்ணி வெட்டுடையார் கோவிலுக்குக் கூட இரகசிய 
மர்கப் போய் வந்தாங்கன்னு கேள்விப்பட்டோம்” ”- 

**இந்த' இயக்கத்திலை நான். சேர்ந்த நாளிலிருந்து 
என் மனைவி என் கொள்கைகளை ஒப்பவில்லை என்பதும், 
அப்படி ஒப்பாமலிருக்க நான் அவளுக்குச் சுதந்திரமளித். 
திருப்பதும் ஊரறிந்த உண்மையாச்சே தம்பி'” ப 

| - **உள்ளூர் அநுமாரையும், பெருமாளையும் விட்டுப் 
போட்டு அண்ணி. வெட்டுடையார் கோயிலைத் தேடிப் 
போனது. மத்தவங்களுக்குத் தெரியக் : கூடாதுன்னு 

. தானே?” ப ட்ப 7 ப்ட் ன 

..... ₹4அப்படி நீயாகக் கற்பனைப் பண்ணிக்கிட வேண். 
யது தான். அது அவ பிறந்த. வீட்டாருக்குக் குலதெய் 
வம்னு ௮வ போயிட்டு வந்திருக்கா, பெண்களுக்கு முழு 
சுதந்திரம் தரணும். அவர்களைத் தொழுவத்து மாடுங்க 
மாதிரி 'அடிமைப்படுத்தப்படா துங்கிறதுதான் ஐயாவோட 
கக ள்கை. அதை நான் அப்படியே கடைப்பிடிக்கிறேன்.”?
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.. **எது. எப்படியோ, . மத்தவங்க காண அண்ணன்- 
எங்களை விட்டுக் கொடுத்து, ரொம்ப அவமானப்படுத்திட் - 
கேங்க...ஜெயில்லேருந்து வெளியே வந்தப்பக்கூட வால். 
கன்னு கூப்பிட நாதியில்லாமே வெளியே வந்தோம். 
தாங்க...”” ப ப 

“*வரவேற்கிற மாதிரிக் காரியத்தைப் பண்ணிட்டு 
நீங்க ஜெயிலுக்குப் போயிருந்தீங்கன்னா டாக்டர் அட்வை 
mvs கூடப் பொருட்படுத்தாம நானே எந்திரிச்சுக். 
கையிலே மாலையோடப் பெரிய கூட்டத்தைக் கூட்டிக். . 
கிட்டு வாவேற்க வந்திருப்பேன். ”* 

**வரவேற்க முடியாதபடி அப்பிடி என்ன மோசமான: 
காரியத்தை நாங்கப் பண்ணிப்பிட்டோம் அண் ணே?” ? 

**ஊரான் வீட்டுப் பொம்பளைகளை நடுத் தெருவிலே: 
வழிமறிக்கிறதை விடக் கேவலமான காரியம் வேறொண்- 
ணும் இருக்க முடியாது,” ” ப்பட 

இதிலே நான் அண்ணனோட கருத்து வேறுபடு: 
வேன். ”” | 

இதன் பிறகு அவனுக்கும், பொன்னுச்சாமி அண்ண 
னுக்கும் பெரிய பிளவு ஏற்பட்டது. அவர் பொது வாழ்வி 
லிருந்து அறவே ஒதுங்கி. ஒடுங்கிவிட்டார். சண்பகத்திடம். 
இந்தக் கரத்து வேறுபாட்டைக் கூறியபோது கூட அவள் 
பொன்னுச்சாமி அண்ணன் சொல்லியதுதான் சரி எண்: 
றாள். **அரசமரத்தைச் சுத்தறது அறிவீனம்னு நீங்க. 
கூட்டம் போட்டுப் பேசலாம்! அதை விரும்பறவங்க வந்து. 

"கேட்டுத் திருந்தலாம். திருந்தாமச் சும்மா கேட்டுச் ANE 
௬ட்டுப் போகலாம். ஆனா அரசமரத்தைச் சுத்திட்டிருக்கிற. : 
பொம்பளைங்களையே நேரே போய் வழிமறிக்கிறதுங். 
கறது அத்து மீறல்!” என்று . சண்பகமே . அவனை 
எதிர்தீது வாதிட்டாள். திருமலை அவள். வாதத்தை ஏற்க 
வில்லை. ' ப ௨ ல 

_ எப்படியோ இயக்கம் முழுக்க முழுக்க. இப்போது sas | 
னது தலைமையின் கீழ் அவனுடைய முழுக் கட்டுப்பாட்.,



மூலக்கனல் த்ர 

டின் கீழ் வந்துவிட்டது அவன் செய்ததையும், செய்வதை: 
யும் முழுமூச்சாகப் புகழ்கிறவர்களும், வியக்கிறவர்களுமே. 

அவனைச் சூழ இருந்ததால், எது நல்லது, எது தவறா 
னது என்று ஒன்றுமே புரியவில்லை. புகழப்படுவது எல். 
லாம் சாதனை என்று எண்ணிக் கொள்ளும் மனப்பான் : 
மைக்கு அவன் வந்திருந்தான். அவனைச் சுற்றிச் சதா. 
வானளாவப் புகழ்ந்து நிற்கும் ஒரு கூட்டம் அலைமோதி 
ug. அந்த வருடக் கடைசியில் பொன்னுச்சாமி: 
அண்ணன் காலமானார், மரணத்திற்குப் பிறகு விரோதம்... 
கள் அர்த்த மற்றுப் போகின்றன. திருமலை ஒரு பெரிய: 
இரங்கல் கூட்டம் போட்டுப் பொன்னுச்சாமி அண்ணனை 
வானளாவப் புகழ்ந்து முடிவில் தன்னுடைய தலைமையை , 
உறுதிப்படுத்திக் கொண்டான். 

மறவர் Frags தெருவில் ஒரு படிப்பகம் திறந்து. 
அதற்குப் 'பொன்னுசாமி அண்ணன் நினைவுப் படிப்பகம்” ் 
என்று பெயரும் சூட்டினான். பிள்ளையார் சிலை உடைப்பு. 
நடத்தித் தன்னைப் பிரமுகனாக வளர்த்துக் கொள்ளும் . 
காரியத்தைத் திருமலை தொடர்ந்து.செய்தான். 

இப்பேர்து பொன்னுச்சாமி. அண்ணன் இல்லாத . 
கராணத்தால் அவனைத் தனிமைப்படுத்தித் தொலைத்து... 
விடலாம் என்று உள்பட்டணத்தார். மறுபடியும் சில 
வீஷமங்களை ஆரம்பித்திருந்தார்கள். ஆனால், முன்னை 
விட. இயக்க ரீதியாக அவனுடைய பலம் வளர்ந்திருப் 
பதை அவர்கள் சரியாகக் கணிப்பதற்குத் தவறியிருந்தார் - 

இ. 111 என்றே கூறவேண்டும். சில : இடையூறுகளைத்தான் 
- அவனுக்கு அவர்கள் செய்ய .முடிந்ததே. ஒழிய, அவனை - 
அழிக்க முடியவில்லை சரியாகவோ, தவறாகவேர்; அவன் - 
பெரிதாக வளர்ந்திருந்தான். அழித்து விட முடியாத. 

உயரத்துக்கு, தகர்த்துவிட முடியாத ஆழத்துக்கு, நசுக்கி - 
விட முடியாத கனத்துக்கு அவனுடைய அப்போதைய... 

ட வளர்ச்சிகள் இருந்தன. 

_ அவனது வாழ்வையும் வளர்ச்சியையும் சகித்து -
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“மட்டுமே அவர்களால் அப்போது செய்துவிட முடிந்தது. 
ர் ஏற்கெனவே அவர்களை எல்லாம் மதித்து, ஒப்புக் 

கொண்டிருந்தது. இப்போது அவனை மதித்து ஒப்புக் 
கொள்ளவும் முடியாமல், தவிர்க்கவும் முடியாமல் திணறிக் 
கொண்டிருந்தது. ட் 
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பண்பாடும், மனப் பக்குவமும் இல்லாதவனுக்கு 

வரும் பதவிகளும் புகழ், பொருளாதார வளர்ச்சிகளும் 
அவனைத்தாறுமாறகச் சீரழிக்கும். குரங்கு கைப் பூமாலை 
பில் உள்ள பூக்கள் போல இங்கிதம், மென்மை, சகிப்புத் 
தன்மை என்ற அம்சங்கள் எல்லாம் அவனிடம் உருக்குலை 

யும். பொன்னுச்சாமி அண்ணன் மறைந்த பின்னர் 
.திருமலையும், அப்படி ஆகியிருந்தான். அவனிடமிருந்த 

. இயக்கத் தலைமை,  மமடை ஆணவம், அஆள்கட்டு, 
எல்லாமே அவனை ஒரு காட்டாறு போல். தறிகெட்டு Qué 
செய்திருந்தன. ஆறோ கூுளமோ கரைகளுக்கு நடுவே 
அடங்கியிருக்கிற வரைதான் அழகு. கரைகளை மீறிவிட் 

“டால் சுற்றுப்புறம்தான் அழியும். கரைகளை மீறிய வெள்ள 
மாக வளர்த்து கொண்டிருந்தான் திருமலை. 

அவனை. யாராலும் கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. 
சின்னக் கிருஷ்ணராஜ உடையாரை--உள் பட்டணத்து 
-அந்தஸ்துக்களை விலாசமற்றுப் போகச் செய்துவிட 
“வேண்டும் என்று முயன்றான் அவன். அது ஒரு. வெறியஈ 
கவே அவனுள் வளர்ந்திருந்தது. . | | 

ட. ஆனால் அவனுடைய துரதிர்ஷ்டமோ, சின்னக். 
கிருஷ்ணராஜ உடையார் காங்கிரஸ் அமைச்சரவையில் 

- ஒரு மந்திரியாகியிருந்தார். **பாவம், நம்மூர் ராஜா மந்திரி... 
பாகப் பதவி இறக்கம் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்”” என்று 
இதை மேடைகளில் கிண்டல் செய்தான் திருமலை ராஜா. 

_ மந்திரி என்ற வார்த்தைகள் கிண்டலுக்குத் தோதாக 
இருந்தன. | foe -
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தோடி குளக்கரைகளில் இருந்த திருமலையின் பெட்... 

 ஏஒிக்கடைகளை *என்க்ரோச் மெண்ட்” என்றும் சாலைப்: 

போக்குவரத்துக்கு இடையூறு என்றும் அங்கிருந்து அகற். 
றும் முயற்சியில் உள் பட்டணத்துப் பெரும் புள்ளிகள் 
இறங்கினார்கள்.பஞ்சாயத்து போர்டில் ஆட்களைப்பிடித்து- 

அந்த இடங்களில் உள்ள கடைகள் பொதுமக்களுக்கு மிக 

வும் உபயோகமானவை என்றுதீர்மானம் போட வைத்துக் 

குறைந்தபட்ச வர்டகையும் நிர்ணயிக்க வைத்துத் தன் 
னைப் பாதுகாத்துக். கொண்டான் திருமலை. ஊரார்: 

அவனை மதித்துப். பய்ப்படவில்லை. ஆனால் பயப்பட்டு 
மதித்தார்கள். பயப்படாதவர்களை மிரட்டில் கூட்டம். 

போட்டு வாயில் வந்தபடி திட்டும் - வச தி அவனுக்கு. 

இருந்தது. பெரிய கனவுகளுடனும் காதலு_னும். 

அவனையே அடைவதென்று உருகித் தவித்து அவனை 

மணந்து கொண்ட சண்பகத்துக்குக் கூட இப் பாது சலம் 

பாக இருந்தது. அவளோடு ஓர் அரைமணி நேரம் உடன் 

உட்கார்ந்து இதமாக நாலு வார்த்தை. பேசக்கூட அவ: 

னுக்கு இப்போது நேரமில்லை. மாதத்தில் இருபத நாட் 

கள் வெளியூர்களில் அலைச்சல். மீதிப் . பத்து நாட்களில். 

உள்ளூரிலேயே கூட்டம். குடும்பத்தையோ சண்பகத். 

தையோ கவனிக்க அவனுக்கு நேரமே இல்லை. : 

...... கிருஷ்ணராஜன் மந்திரியாகி விட்டதால் திருமலை: 

தன்னுடைய மேடைப் பேச்சுக்களில் விடாமல் அவனைத். 

தாக்கி வந்தான். மந்திரியாக இருந்த சின்ன உடையார். 

இந்தத் தாக்குதலைக் கண்டுகொள்ளாமலும் Chum hi, 

.. படுத்தாமலும் விட்டு விட்டதால் இவனது எரிச்சல் இன் 

ட னும் அதிகமாகியது. ன | 
| நாம் யாரை முழு ஆக்ரோஷத்தோடு குத்தித் தக்கு. 
கிறோமோ அவருக்கு அது வலிக்கவில்லை என்று. 

தெரியும்போது நமக்கு மேலும் கோபம்தான் வருகிறது. 

நமது தாக்குதல் நம் எதிரிக்கு வலிக்க வேண்டும் உறைக்க. 

வேண்டும் என்று நாம் ஆசைப்படுகிறோம். அது வலிக்..
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“கவும், உறைக்கவும், பாதிக்கவும் செய்யாதபோது 
, தம்க்கே எரிச்சல் வருகிறது. படிப்பும், பரம்பரையும் 
தோல்விகளாலும், இல்லாமையாலும் அதிகம். பாதிக்கப் 
படாத ஒரு சீரான வர்ழ்க்கை உயரமும் கிருஷ்ணராஜ 
னைப் பக்குவப்படுத்தியிருந்தன. 

குமுறி, எழுந்து ஆத்திரப்பட்டுப் புயலாக எதிர்த்து 
- வருகிறவனைப் பதிலுக்கு எதிர்க்காமல் முகமலர்ச்சியோடு 

சிரித்து வரவவற்கிறவன் அந்தச் சிரிப்பாலும் முக மலர்ச்சி. 
யாலு3மே எதிரியைப் பாதி வென்றுவிட முடியும், கிருஷ்ண 
ராஜனும் அவனைப்போல் . திருமலையின் எதிர்ப்புக்கு 
ஆளான பிற தேசிய இயக்கத் தலைவர்களும் நீண்ட 
காலத்துக்கு இந்தப் பாதி வெற்றியிலேயே திருப்திப் | 

_ பட்டுக் கொண்டிருந்தனர். ட 
பாதி வெற்றி என்பது எப்போதுமே அபாயகரமானது, 

எதிரியை மேலும் மேலும் எரிச்சலாட்டித் தயார் செய்யக் 
- கூடியது. மதில் மேல் பூனை போன்றது என்பதை எல்லாம் 
பற்றி அன்று அவர்கள் கவலைப்படவில்லை. ஆளும் 

- உரிமையும் பெற்ற சுதந்திரத்தை மேற்பார்வையிட்டுக் 
_ காக்கும் வசதியும் தங்களுக்கே நிரந்தரம் என்று: சுகமாக 
- வும், சொகுசாகவும் நச்பிக் கொண்டிருந்தார்கள்.. 

் இந்தக் காலகட்டத்தில் தனக்கும் தன் இயக்கத்துக் 
ம் எல்லாரும் பயப்படுகிறார்கள் என்பதே திருமலைக்கு 

மகிழ்ச்சியளித்தது. ஆனால் தங்களைத் தீவிரமாக யாருமே 
பொருட்படுத்தவில்லை என்று. ஆத்திரமூட்டியது. தங்க 
ளைக் கவனித்துப் பொருட்படுத்தி மலைத்து . நிற்கும்படி 
ஆட்சிக்கும், சமூகத்துக்கும் அடுத்தடுத்து அதிர்ச்சகளைக் 
கொடுக்கவேண்டும் என்று அவன் எண்ணினான் .' ட 

மற்றவர்கள் நம்பிய எல்லாவற்றையும் அவனும்: 
அவன் இயக்கத்தாரும் நம்பாமல் எதிர்த்தார்கள். மற்ற 

். வர்கள் கள்ளுக்கடை மறியல் என்றால் அவன் தன் ஆம், 
களைச் சேர்த்துக் கொண்டு *கள் உண்ண விரும்புவோர் 
கழகம்” என்றான். அவர்கள் இராமாயணம், பாரதம், .
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பெரிய புராணம் போன்ற கதைகளைக் கற்பித்து ஒழூக் 
- கத்தை வளர்க்கிறோமென்றால் அவன் அவையனைத்  : 
தையும் ௦ தெருவில் குவித்து. வைத்து. மண்ணெண்ணெயை 

ஊற்றித் தீயிடத் தயாராக இருந்தான் . 
பொன்னுச்சாமி அண்ணனின் மரணத்துக்குப் பின்பு. 

அவனது தீவிரம் இன்னும் அதிகமாயிற்று, பொன்னுச் 
சாமி அண்ணன் கடவுள், மதம்: இவற்றையெல்லாம் நம்ப 
வில்லை என்றாலும், சட்டம், ஒழுங்கு, கப்டுப்பரடு, 
அமழூகத்தை மதிப்பது, இவற்றை எல்லாம் நம்பினார். 
அவன் இவை எதையுமே தம்பத் தயாராயில்லை. . இ இ 

ஒர். அநாதையாகத் தேரடியில். வாழ்க்கையைத் 
தொடங்கிய அவன் ஓர் ஆறாகப் பெருகியபோது பாது. 
காப்பரன இரண்டு சுரைகள் அன்று. அந்த ஆற்றுக்கு 
இருந்தன. பொன்னுச்சாமி அண்ணன் ஒரு சர யாகவும்; 
சண்பகம் மற்றொரு கரையாகவும் இருந்து காத்து வந்தார் 
கன். முதல்கரை தானாக உடைந்து. விட்டது. இரண்டா 
அது கரை மெல்ல மெல்ல ஆற்றைக் ஃட்டுப்படுத்த முடியா 

மல் வலுவிழந்து கொண்டிருந்தது. ஆற்றில் வெள்ளமும் 
. அதிகமாகிக் . கொண்டிருந்தது... அவனைக். கண்டிக்க 
யாருமே இல்லாததால் அவன் அதிகத் — தவறுகளைச் 
அசய்யத் தொடங்கினான். தவறு செய்கிறோம் என்ற 
உணர்வே இன், ae சகஜமாக அவற்றைச் செய்தான் 
அவன். ப ப 

்.. பொன்னுச் சமி. அண்ணன் . தாலமானபின் ஒரு சமயம் 
வெளியூர்க் கூட்டம் ஒன்றுக்காக அவன். போயிருந்த 
போது இந்தச் சம்பவம் நேர்ந்தது . இதனால் காட்டாறு 
மேலும் பொங்கிப் பெருக்கெடுத்தது. ் 

் வழக்கமாகப் பத்துப் பதினொரு மணிக்குக். கூட்டம் 
முடிந்ததும் - தங்கியிருக்கிறு அறைக்குப் பாட்டில்களும். 
சிக்கன் ரோஸ்ட், மீன் வறுவல் என்று அவனுக்குப் பிடித்த 
அயிட்டங்களும் வரும். எல்லாம் சாப்பிட்டுவிட்டுப் படுக்க: 
ஒரு மணி கூட ஆகும். அன்றைக்கும் அப்படியேநடந்தது.
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ஆனால் ஒரு மாறுதல். ஒரு மணிக்கு மேல், **அண்ணே!. 
கொஞ்சம் வாங்க. வெளியே ஒரு ரவுண்டு போய் வா 
லாம்'' என்று வாசலில் .காரைக்கொண்டு வந்து நிறுத்தி 
னான் அந்த ஊரில் அவனுடைய கூட்டத்துக்கு. ஏற் அடு. 
செய்திருந்தவன் | ட. 

் "எங்கப்பா போகணும்? இந்நேரத்துக்கு ஏன் தொந்த. 
ரவு செய்யிறே?''. ் 

| “Gar hss oy ஒண்ணும் இல்லே! எல்லா! சுகம்தான் 
வாங்க...சொல்றேக௯ 1 வந்தாத்தானே தெரிஞ்சுக்குவீங்க” £ 
என்று குறும்புச் சிரிப்புடன் மீண்டும் வற்புறுத்தினாண் 
கூப்பிட்டவன். திருமலைக்குப் புரிந்தது. ஆனால் புரியா 
தது போல் நடித்தான். ட 

“கராம்ப ஹை-கிளாஸ். புதுச் சரக்கு! இப்பத்தாண் 
வந்திருக்குது முத்தின மாடில்லே இளசு,  அண்ணனுக். 

காக.” து 
்“ ஹைகிளாஸ்னா...?'” 
அவன் விவரம் சொன்னான். 
‘od. gare விசாரிச்சேன். பண. வசதியும்,. 

சமூகத்திலே மேல் மட்டத்திலே இருக்கிறோம்கிறு. 
திமிரும்-- சேர்ந்து இதுவரை. அவனுக்தான் மத்து. 
சாதியில. பூந்து வெள்ளாடினாங்க, இப்ப மேல் மட்டத்துப் 
பொண்ணுங்களே இப்பிடி நம்ப லையன்லே வருதுங்கிறே, 
hued செய்தால் பிற்பகல் விளையும்கிறது சரிதான். ”£ 

**எல்லாப். பொண்ணுங்களிலையும் சிலது தட்டுக். 
கெட்டுப் போறப்ப. இவங்களிலேயும் சிலது .இப்பிடிக் 
கெட்டாத்தான் என்னான்னேன்?”' ர 

**கெடட்டும்... நாமே கெடுப்போம், : அப்பவாவதூ.. 
இந்த உள் பட்டணத்துக் கயவனுங்களுக்குப் புத்தி: 

erp. | Cy 
இருளில் நெடுந்தூரம் பயணம் . செய்து ஊரிலிருந்து 

ஒதுக்குப்புறமாக ஒரு தோட்டத்தின் நடுவே sow bs 
ரந்த வீட்டின் முகப்பில் போய்க் கார் நின்றது. முகப்பி. 
லேயே. செண்ட், ஊதுபத்தி வாசனைகள் மூக்கைத். 
துளைத்தன. | ட்ட? ட 

அவனைக் கூப்பிட்டுக் . கொண்டு OU BOUT » 

“அண்ணே! இறங்குங்குக... நீங்க திரும்ப வர்றவரைக்கும் 
நானும் காரும் இங்கேயே காத்துக்கிட்டிருப்போம்” “: 
என்றான்.
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வீட்டு வாசற்படியின் அலங்காரத் திரைச். -சிலைணம 
விலக்கி மைதீட்டிய சிவந்த விழிகளும், ் பொய் நாட்ட 
மூள்ள மயக்குச் சிரிப்புமாக, கட்டான உடல் அழகுட்ன் 
கூடிய இளம்பெண் ஒருத்தி. எட்டிப் பார்த்து, “வாங்க”! 

. என்றாள். 

... வஊடனே யாரையோ ஈ பழி வாங்கிக் கொலை Gaius 
“போவது போன்ற ஒரு. வகை வெறியுடன் தான். அந்த : 

- விட்டுக்குள் நுழைந்தான் திருமலை. ஆம்! . அதுகூட ஒரு 
வகைக் கொலை வெறிதான். மூன்று காரியத்துக்கும் ஒரே 

- வகையான வெறியுணர்வு தேவைப்படுவதாலோ என். 
வோ கொலை, களவு, காமம் மூன்றையும் ஒரு வரிசை 

மில் சேர்த்து வைத்து எண்ணியிருந்தார்கள் . உள். பட்ட 
ணத்து ராஜ வம்சத்தைச் சேர்ந்த பெண் ஒருத்தி எப்ப. 

. ஒயோதநெறி தவறி நொடித்து இந்த வழியில் வந்து 
இப்படிப் பள்ளத்தில் வழுக்கி விழுந்திருந்தாள். அவளை-- 

- அவள் எங்கிருந்தூ வந்தவள் என்று சதெரித்ததாலேயே 
அதிகமான மிருக வெறியோடு அணுகினான் அவன்... ... 

தன் தாயைப் பழிவாங்கிய வம்சத்துப். ' பெண் ஒருத் 

தியை அதே விதமாகப் பழி வாங்கிவிட்டோம் என்பது 
போன்ற மிருகக் சந்தோஷத்தோடு தான் அன்றிரவு அகி 
ருந்து திரும்பினான் திருமலை... ப ் 

.. முன்பு பொன்னுச்சாமி . அண்ணனுக்குத் துரோகம் 
.. செய்தது போலவே தன் வாழ்வுக்கு மற்றொரு கரையா 
யிருந்த சண்பகத்துக்கும் இப்போது துரோகம் செய்ய 
ஆரம்பித்திருந்தான் அவன். 

...... முதலில் அவன் மேல் குருட் டு. விசுவாசத்தோடிருந்த 
ஒரு விசிறி தொடங்கி , வைத்த . இந்தக் கெட்ட பழக்கம் 
நாளடைவில் கூட்டம் முடிந்தவுடன் மது, மாமிசம், உணவு 

. ஆகிய மற்றவற்றைப் போல ஓர் அவசியமும் வழக்கமும் 
og ஆகிவிட்டது. கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்கிறவர்கள்-இதற் ' 

மோக.



54 நா. பார்த்தசாரதி! 

கும் சேர்த்தே ஏற்பாடு செய்தாக வேண்டும் என்பது: 

போலவே இது மாமூல் ஆகிவிட்டது. ஏற்பாடு. செய்தார். 
கள். வெகுசிலர் மட்டுமே. தயங்கி முணு முணுத்தார்கள். 

_ தகவல் எப்படியோ ஐயா காதுவரை எட்டி அவனைக் கூபம், 
பிட்டுக் கண்டித்தார் அவர், 

**கடவுள நம்பாதேன்னு துணிஞ்சு சொல்ற அளவு: 
மானமுள்ள ஒரு சுயமரியாதைக்காரன் முதல்லே ஜனங்க. 
தன்னை நம்பும்படியா நடந்துக்கணும். ஊர் ஊராகக் கூத். 
தியா. வீட்டைத் தேரடிக்கிட்டுப் போயிட்டிருத்தியானா 
உன்னை எவன் நம்புவான்? பண வரவ: செலவுலே கை. 

_ சுத்தம், சிக்கனம், ஒழுக்கம் இதெ லாம் பிடிக்காட்டி நீ. 

. இந்த இயக்கத்திலிருந்து ஒதுங்கிக்கிறது. நல்லது. கண்ட 
கண்ட கெட்ட பழக்கங்களோரடு இதிலே நீ் இருந்து ஒரு. 
வெங்காயமும் பிரயோஜனமில்லே... 

- அவனுக்கு ஐயா தன்னை நாலு பேரறிய இப்படிப்பகி 

ரங்கமாகக் கண்டித்ததிலே மிகவும் வருத்தற்தான். 

திருவண்ண ஈமலையிலே ஆச்சாரியாரைக் கல ந்துபேசி' ் 

ஐயா மணியம்மையை மணந்து கொள்ள . முடிவு செய்த. 
போது அதைக் கண்டித்து வெளியேறிய *கண்ணீர்த். 
துளை” ஐயாவே கிண்டல் செய்தார். ஐயாவிடமிருந்து 
- விலகி வெளியேறக் காலம் பார்த்துக்கொண்டிருந்த. அவன் 

. அப்போது வெளியேறிய கும்பலோடு தானும் வெளியேறி 
னான். கண்ணீர்த் . துளிகளில் ஒருவனாக மாறினான்... 
₹*ஈரோட்டைவிடக் காஞ்சிபுரத்தில் தெருக்கள் பெரியவை... 

|  G[sourersras— mess - சுதந்திரமாக "நடக்க ஏழ். 
நிவை””-- என்று தான் விலகிய புதிதில் பேசிய முதல் கூட் 
டத்திலேயே ஈ3ரோாட்டுப் பாதையிலிருந்து தான் காஞ்சிப்: 

பாதைக்கு மாறி வந்த மாற்றத்தைத் தனக்கே உரிய 

'சாதுரியத்தோடு குறிப்பிட்டிருந்தான் அவ ன இக
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திருமலையின் வளர்ச்சியில் மாறுதலும், மாறுதலில் 
வளர்ச்சியும் இருந்தன. 1949-5 ஆண்டு செப்டம்பர் 
மாதம் 17-ம் தேதி அவன் ஈரோட்டுப் பாதையிலிருந்து 
காஞ்சீ சிப் பாதைக்கு வந்து : சேர்ந்ததைப் போலவே தமிழ் 
நாட்டின் பெருவாரியான இளைஞர்களும் வந்தி; ருந்தனர். 
சசண்னை மாநகரில்: ராபின்சன் ' பூங்காவில் புதிய 'கட்சி. 

பிதத்த கூட்டத்திற்கு. அவனும், நண்பர்களும் வத்தூ 
கலந்து கொண்டு ஊர் திரும்பிய போது மாபெரும் உற்கா. 
அத்தோடு திரும்பியிருந்தனர். 

திருமலை ஊரில் இல்லாத 2 போது அவன் பெயருக்குத் 
தபாலில் வந்திருந்த ஓர் அரசியல் மஞ்சள் பத்திரிகையைத் 
தற்செயலாகப் பிரித்துப் படிக்க நேர்ந்த சண்பகம் ஏற்கெ 
னவே பராபரியாகக் கேள்விப்பட்டிருந்த பல வதந்திகளை. 

, உறுதிப்படுத்திக். கொள்ள முடிந்தது. திருமலையின் 
எதிர்த்தரப்பைச் சேர்ந்த. அரசியல்  மஞ்சள்பத்திரிகை 
திருமலைக்குப் பல ஊர்களில் பல்வேறு. பெண்களோடு . 
தொடர்பு இருப்பதாகவும். ஐயா: இதைக் கண்டித்ததால் 
தான் அவன் ௨ விலகியதாகவும் எழுதியிருந்தது. பத்திரிகை 
யைப் படித்ததும் சண்பகம் இடிந்து போனாள். அவள் 

- மனம்சுக்கல் நூறாக உடைந்து சிதறினாற் போலிருந்தது... 
மனத்தை வீட்டு .விடாமலிருக்கச் சிறுவன் ராஜாவை 
அணைத்து உச்சி. மோந்து ஆறுதலடைய முயன்றாள். | 
அன்று குழத்தைக்கு இராவணன் என்று பெயர். சூட்டச். 
செய்த திருமலை இன்று தானே இராவணாக மாறிக் காடு. 
“மேய்வது அவளை அதிர்ச்சி கொள்ளச் செய்தது. அவள் 
மனம் தடுமாறிக் குமுற ஆரம்பித்தது. ப 

... திருமலை சென்னைக்குப் போய் : விட்டுத். திரும்பிய 
தினத்தன்று காலை மற்ற தபால்களை எல்லாம் அவனிடம். 
அடுக்கிக் கொடுத்த. சண்பகம், அந்தப் பத்திரிகையை
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மட்டும் கொடுக்கவில்லை. அன்றிரவு எப்படியும் அவனி 
டம்.கண்டித்துப் பேசி அந்தப் பத்திரிகையையும் காட்டிவிட 
வேண்டுமென்று திட்டமிட்டிருந்தாள் அவன். நாள் நட்சத் 

திரம் பார்க்காமல், தாலி சடங்குகள் இல்லாமல் நடந்த 
கல்யாணமாதலால்தான். இப்படியெல்லாம் ._ ஆகி விட் 

டதா என்று கூட அவளுடைய மனத்தில் பயம் ஏற்பட் 

டது. இப்படிப்பட்ட ஓர் ஆளையா ' காதலித்து, உருகி 
. உயிரைவைத்துப் பிரியம் செலுத்தி மணந்தோமென்று 
எண்ணியபோது அவளுக்கு: வேதனை தாங்க முடிய... 
வில்லை. கோபித்துக் கொண்டு போய் விடலாமென்றால் 
எங்கே போவது? தாயும் இல்லை, தந்தையும் இல்லை. 

உடன் பிறந்தவனோ பேச்சு வார்த்தையின் றி ஒதுங்கி : 
விட்டான். திருமலையிடம் பேசி அவனைத் திருத்த முடியு : 
மென்று அவளுக்கு நம்பிக்கையு பில்லை. 

கொஞ்ச காலத்துக்கு முன்பு பொன்னுச்சாமி அண் 

ணன் உமிரேர்டிருத்த போது இப்படி நடந்திருந்தாலா 
வது அண்ணனை விட்டுக் கண்டிக்கச் சொல்லியிருக்க 
லாம். இப்போது அண்ணனும் இல்லை. இரவுச் சாப்பாடு 
முடிந்து குழந்தையைத் தூங்கச் செய்தபின் தானே' அவனி 
உம் றைச்சியமாகப் பேச்சை ஆரம்பித்தாள் சண்பகம்... 

மெல்ல வெற்றிலையை மடித்து நிட்டிக் கொண்டே, 
**மன்னெல்லாம் எங்கிட்டே ரொம்பப் பிரியமா இருப்... 
பீங்க...இப்ப வர வர வெளியூருக்குப் போனாத் திரும்பி. 
வர்ரப்ப ஒரு முழம் பூக் கூட வாங்கி வர்றதில் ல.நீங்க... 
என்று கெஞ்சலாகத் தொடங்கினாள்... 

“எங்கே முடியுது?... வரவரப் பொது வாழ்க்கையும் 
கட்சி வேலையமே நேரத்தை எல்லாம் முழுங்கிடுதே 
Sat A மட்டும்தானா? உங்க “ நேரத்தை இப்ப. யார் 

யாரோ முழுங்கறாங்க!”” | 

**நீ என்ன சொல்றே சண்பகம்” - அவன் கை அவள் 
மடித்துக் கொடுத்த வெற்திலையை க வாங்கிக்' கொள்ளாமல்" 
சற்று முரட்டுத் தனமாக: வே விலக்கியது; '
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“நான் இல்லாததை ஒண்ணும் சொல்லலே! இதோ 
இதைப் பாருங்க, புரியும், உங்களைப் பத்தி இப்படித் 

தாறுமாறா வரீரதைப் பார்த்தா நல்லாவா இருக்கு... a 
என்று வினவியபடியே மறைத்து வைத்திருந்த அந்தப் 
பத்திரிகையை எடுத்துப் பிரித்து அவனிடம் நீட்டினாள். . 

அதை அவளிடம் இருந்து வாங்கிப் படித்த அவன் தனக்கு 

ஏற்பட்ட ஆத்திரத்தில் சீறினான். 

உங்க பேருக்குத் தபால்லே வந்திச்சு , பிரிச்சும் 

படிச்சேன்.” | 

**எனக்கு வந்த தபாலை நீ எப் பிடிப் சிரிக்கலாம்?" 
டப 

| சுளீரென்று அவள் கன்னத்தில் மாறி மாறி. அறைகள் 
விழத் தொடங்கின . . ஒவ்வொன்றும் ஒரு பேயறை, வலி 
பொறுக்க முடியாமல் அவள் கதறிய கதறவில் தூங்கிக் 
கொண்டிருந்த குழந்தை விழித்துக் கொண்டு மருண்டு . 

_ போய் அழ ஆரம்பித்தது. ௬ 
Pl நீ ஒரு மனுஷனா?. நீ பண்ணின தப்பைச் 

சொன்னா. அதுக்காக இப்பிடிப் பிசாசு. மாதிரி. அறை 
யிறியே...?”” 

-.. ஆத்திரத்தில் கூப்பாடு போட்டாள் அவள். வலியும், | 
வேதனையும் தாளாமல் ஏக வசனத்தில் வத்துவிட்டது. 

**ஆம்பிளை உடம்பிலே - வலுஇருந்தா . என்னவும் 
பண்ணுவான், எங்கேயும் போவான்... | - அதைக் கேக்கற 

துக்கு நீ யாருடி?” | வா 

‘ore கேக்காமே வேறயாரு: கேட்பாங்க?.. தெரு. 
- வில் போறவளா.வந்து கேப்பான்னேன்?”' | ப 

இ இ ““எதுத்தர். பேசறே: 2 வாயை மூடுடி'. 

மறுபடியும் அறை. குழந்தையையும் . அவளையும்: .. 
... தனியே விட்டுவிட்டு வெறியோடு வெளி? மஊேறினான் . திரு. 

மலை. அவளும் குழந்தையும் கதறியழுத. சத்தம் "கேட்டு ்
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என்னவோ ஏதோ என்று பதறி ஓடிவந்த அக்கம்பக்கத் 

தாரிடம், "ராத்திரி முருங்கைக்காய் சாம்பாரு வைக்கச் 

சொல்லியிருந்தாரு. மறந்து போச்சு...அதுக்க! ஈகக்கோவிச் 

சுக்கிட்டு இத்தனை கூத்தும் பண்ணிட்டுப் போறாரு” ட் 

என்று பொய்பொல்லிச் சமாளித்தாள் சண்பகம். ப 

அதன்பின் அவளது இல்வா ழ்க்கை நரகமாயிற்று.. 
தினம் வீடு திரும்பினால் அடிதான். உதைதான். திருமலை 
யைத் திருத்த அவளால் முடியவில்லை... அவன் சார்நீ 

திருந்த மனிதர்களில் யாரும் தனிமனித ஒ மக்கத்தையோ- 
சநூக ஒ பக்க்த்தையோ பற்றி அக்கறை எதுவும் காட்ட 

வில்லை. ஒழுக்கச் சிதைவையே நியாயப்படுத்த. மூவன் 

றார்கள். சூடும்பம் என்ற அமைப்பின் புனிததீதை. மதிக் த். 

தயாராயில்லை. குடும்பம் என்கிற கரையை உடைக் த்துக் : 

கொண்டு காட்டாறாகப் பெருகினான் அவன். BEDS. 
தாய், உடன் பிறந்தான் அத்தனை பேருடைய பேச்சை 
யும் மதிக்காமல் இந்த மனிதனைக் காதலித்து மணந்த 
“வேதனை அவளை வாட்டியது. வாழவும் முடியவில்லை. 

். அவனை விட்டுவிட்டு ஓட வேறு போக்கிடமும் இல்லை... 
சாகவும் வழியில்லை. வீட்டின் நாலு சுவர்களுக்குள்ளேயே: 
தேய்ந்து நைந்து சண்பகம் நலிந்து கொண்டிருந்தாள், 
கூட்டம், இயக்கம், கட்சி வேலைகள் என்று,  வீட்டுல்குச் 

சதா வந்து ௦ கொண்டிருந்த கும்பலுக்குப் பிரியாணி தயா 
ரித்துப் போடும் சமையற்கர்ரியாகக் காலந் தள்ளினாள் 
அவள். பார்க்க அடையாளமே. தெரியாமல் எலும்பும் 
கோலுமாகக் களையிழந்து போனாள். சண்பகம். sein 
கத்தை. இந்த நிலையில் வைத்ததற்காகத் திருமலையைக் 

கண்டிப்பார் யாருமில்லை. 

“தலைவர். இருக்காங்களா?” என்று. கைகட்டி : 
வாய் புதைத்துத் தேடி வருகிறவர்களிடம் ௮ வனைவிட்டுக். 

கொடுத்து அவள் என்ன சொல்ல முடியும்? வீடு, வரு 
மானம்,. மின் விசிறி, கட்டில், சோபா. என்று : வசதிகள்.
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பெருகின. அன்பும், ஒட்டுறவும் குறைந்தது. திரு 
மலையை இரவு நேரத்தில் யாராவது தேடி வந்தால், 

“அவரு இங்கே இல்லீங்க... *அந்த வீட்டிலே” போய்ப் 
ஙாருங்க...”” என்று இவ2ள பதில் சொல்லும்படி உள்ளூரி 
லேயே ஒரு சக்களத்தி வீடு ஏற்பட்டு விட்டது, பகலில் 
இங்கே, இரவில் அங்கே என்று வாழப் பழக்கிக் கொண்டு . 
“விட்டான் திருமலை, அந்தக் கொடுமையையும் . தாங்கிக் 
கொண்டு வாழ்ந்தாள் அவள். 

கொஞ்ச நாள் **கூட்டம் முடிஞ்சதும் அண்ணன் 
“இங்க சாப்பிட ' வரலேன்னு தாக்கல் சசால்லியனுப்பிச் 

_.. சாரு. சாப்பாடு வெளியிலயாம்” “ன்று கட்சி ஆள் ஒருத் 
தன். வந்து தகவல் சொல்லிக்கொண்டிருந்தான். ஆப்புறம் 
அதுவும் நின்று போய் விட்டது. - அவளாகப் UR Bay 
“கொள்ள வேண்டிய . நிலைதான். பக்கத்து வீட்டில் 
"குடியிருந்த ஒரு வயதான ஆச்சி சண்பகத்திடம் அடிக்கடி 
துணைக்கு வந்து பேசிக் - கொண்டிருந்தாள். அறுபது 
அயதுக்கு மேல் ஆசி , வெளேரென்று தும்பைப் பூவாகத் 
,தலைநரைத்துப் போன அந்த . ஆச்ரி சிலநாள் பழக்கத்தில் 
“சண்பகம் எதுவும் வாய்திறந்து சொல்லாமலே அவளது 
'வேதனைகளைப் புரிந்து கொண்டாள்.குழந்தை ராஜாவை 
எடுத்து வைத்துக் கொஞ்சும் போது அந்த: ஆச்சி, *‘@ dis 

_ அப்பன். இப்பிடிப் போயிட்டானேடா பாவி”. என்று ARS 
-துக்கொண்டே: சொல்வாள். "அப்போது “சண்பகம் குறுக் 
கிட்டு, **ஆச்சி! இவனாவது உருப்: படியா வளரட்டும்... 
அப்பனைப்பத்தியே இவங்கிட்டப் பேசா தீங்க... ் என் 
யாள். ஆச்சிக்குச் சண்பகத்தினிடம் அளவு. கடந்த அ.நுதா 
பமும், பிரியமும் உண்டு அடிக்கடி சண்பகத்தைத் தேற்று 
வதற்காக ஏதாவது சொல்லிக். கொண்டிருப்பாள். ஒரு 
நாள் ஆச்சி சண் பகத்திடம். பேசும்போது சொன்னாள்: 

எறுப்பன், ஆத்தா, சாதி... சனங்களையெல்லாம் 
விட்டுப் போட்டு ஒண்ணையும் லட்சியம்: பண்ணாமே நீ
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இத்த மனுஷனை நம்பி வந்தே, இது பழைய ஊர௱ 

இருந்தா ஊராரே இப்ப இவன் பண்ற அக்கிரமத்தைத். 
தட்டிக் கேட்பாங்க. பழைய சமூகக் கட்டுப்பாட்டிலே தனி' 
மனிதன் தப்பாலோ, தாறுமாறாகவோ நடந்துக்கிடறது: 
அவனோட சொந்த விஷயர்னு விட்டுட்டு ஒதுங்கிப்: 
போயிட மாட்டாங்க. உரிமை எடுத்திட்டுக் கண்டிப்பாங்க. 
ஒரு தெருவிலே ஒரு வீட்டிலே தீப்பிடிச்சா பக்கத்திலேயும்; 
பரவிடக். கூடாதுன்னு 'ஊர் பூரா .ஓடியாந்து தீயை: 
அணைக்கிற மாதிரித்தான் அன்னிக்கி இதுவும்: இருந்திச்சு. 
PG காட்டிலே. நெருப்புப் பத்திக்கிட்டா : எல்லா மரமும் 
தான் ௮ழியும்கிறு மனப்பான்மை அன்னிக்கி இருந்திச்சு, 
பெரியவங்க  கண்டிப்பாங்களேங்கிற பயம் அன்னிக்கும் 
பெரிய அம்சமா இருந்து தப்புப் பண்றவங்களைத் தடுத் 
see. தப்புத் தண்டாவுக்குப் போனாப் பாவம், .சாமி' 
கண்ணை அவிச்சுப் போடும்னு நம்பிக்கை: வச்சிருந்தர்ங்க 
இன்னிக்கிப்... பயமும் இல்லை... நம்பிக்கையும் போச்சு. 
யாரும் எதுக்கும் பமப்பட வேணாம்னு ஆயிப்போயிடிச்சி, - 
யாரும் எதையும் நம்பாத படியும் பண்ணிட்டாங்க . தனி 
மனுசன் ஒழுக்கங் ௦ கெட்டுப் போனா அது மொத்த சமூகது. 
“தையும் உடனே பர்திக்கலேன்னாலும் படிப்" படியாப் 

பாதிக்கத்தான். செய்யும், தனி மனித ஒழுக்கத்தில் 
பிடிக்கிற தீயாலே சமூக ஒழுக்கமும் பற்றிக்கொண்டு 
எரிந்து சிதைவது தவிர்க்க முடியாமப் போயிடும்]!' 
இன்னிக்கு பாருக்குமே . அது புரிய றதில்லே சண்பகம்! 
தேவைக்கு மேலே தனி மனுஷனுக்குச் சுதந்திரம் கொடுத் 

திட்டா அது இப்பிடித்தான் ஆகும்டீ..” | 
“*யாரு குடுத்தாங்க ஆச்சீ? எல்லாம் இவங்களா 

எடுத்துக்கிற சுதந்திரம்தானே?”' 
**அதில்லேடீ! சமூகக் கட்டுப்பாடு, பொது - ஒழுக்கம். 

லாம் வேண்டாம்கிற அளவு அந்த சுதந்திரம் வந்திரிச்சு. 
,கம்டுப்பாடில்லாத சுதந்திரம். இந்த மாதிரித்தான் 
ஆகும்.””.. ப oF
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** அதாவது முன்னெல்லாம் பெரிய "பெரிய தப்புக் 
களைப் பண்ற ஒரு மனுஷனை அந்தத் தப்புக்களை மறந். 
திட்டு நல்லா மேடையிலே. பேசறான், : கச்சேரியிலே- 
அழகாப் பாடறான் டிராமாவிலே நல்லா நடிக்கிறான். 
னெல்லாம் மன்னிச்சுப் புகழ்ந்துட மாட்டாங்க... 

இப்பூ அப்பிடிச் .. “செய்துடறால்கங்கிறிங்க.. அது: 
தானே ஆச்சி, நீங்க சொல்ல வந்தது?” ப 

சரியாப் புரிஞ்சுக்கிட்டிருக்கேடி! உனக்கு இத்தினி 
பெரிய .துரோகத்தைப் பண்ணிப்போட்டு உம் புருஷன் 
மேடை மேடையா ஏறி அத்தினி நீளத்துக்கு. தோளில- 
ஒரு.துண்டையும் போட்டுக்கிட்டு இப்பிடி நெஞ்சை: 

. இமிர்த்திப் பேச முடியுமா? பேசி கை. தட்டு வாங்க 
முடியுமா? சீர்திருத்தச் . சிங்கம், பகுத்தறிவுப் பகல்வன்னு- 
பட்டம்லாம் போட்டுக்க முடியுமா? பெரிய குறையுள்ளவங் 
களைச் சிறிய குணங்களுக்காகப் புகழுகிற சமூந்அமைப் ப. 
சீரழிஞ்ச நிலைமையின் அடையாளம் தான்.. 

“இப்பத்தான் பணம், பதவி, எல்லாத்தையும் போலப்... 
புகழும் நமக்குக் காரியம் சாதிச்சுக் குடுக்கிறவங்களுக்கு 
நாம தர்ர லஞ்சத்திலெ ஒண்ணு மர்திரி ஆயிடிச்சே ஆச்சி? 
தகுதிக்காகவா புகழறோம்? காரியம் ஆவதற்காகத்தானே . 

. புகழறோம்?  கர்ரியம் ஆகிறதுக்காக . ஒருத்தருக்குப் 
் பணத்தை லஞ்சமாகக் கொடுக்கிற . மாதிரிப் புகழையும். 
லஞ்சமரக் குடுக்கிறோம். அவ்வளவுதானே?:* 

் “புகழ், பணம், மரியாதை, மதிப்பு, எல்லாத்தையும்: 
. தகுதிக்காகக் குடுக்காம காரியம் ஆகிறதுக்காகக் குடுக்கப். 
பழகிவிட்ட காலத்திலே இதுதாண்டீ. நடக்கும்! ஒழுக்கமா: 
இருக்கணும்னு எவன் நினைப்பான்? எவன். இனிமே. 

. அதுக்கு ஆசைப்பட்டு அக்கறை காட்டுவான்?" * ட்ட
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ச்ஸ் எபகத்தின் துயரமோ வேதனை யே௱, திருமலை 
பில்; வளர்ச்சியைப் பாதிக்கவில்லை. அவன் தேய்ந்து 
துருப்பிடித்துக் கொண்டிருப்பதை உணரவோ, புரிந்து 
கொள்ளவோ ேரபின்றியே அவன். . வளர்ந்து கொண் 

ட. நான். சண்பகத்தின் வசதிகள், பொருளாதாரத் 
ளேோவவகள் கவனித்துக் கொள்ளப்பட்டன , திருமலையிட 
மிருந்து வாழ்க்கை மட்டும் கிடைக்கவில்லையே. ஒழியப் 
பணமும் வசதிகளும் அவளுக்குக் கிடைத்தன. 

3மடை நாடகங்கள் மூலம் கொள்கைகளையும் இலட் 
சியங்களையும் பரப்ப! வேண்டுமென்று முனைப்பு அவனது - 

இயக்கத்தில் அதிகம3யிற்று,. விதவை மறுமணம், இந்தி 
எதிர்ப்பு, சநாதன எதிர்ப்புக். கொள்கைகளை உள்ளடக்கி 
*வேரிற் பழுத்த பலா” - என்ற நாடகத்தைத். திருமலை 
எழுதி அரங்கேற்றினான். அதில் எதுகை மோனை  நயத் 
கேடு அவன் எழுதியிருந்த வசனங்கள் காட்சிக்குக் காட்சி 
கைத்தட்டலைப் பெற்றன. அவனே அதில் முக்கியப் பாக 
மேற்று நடிக்கவும் © செய்தான். முதன் முதலாக அவனுக்குப் 
பழக்கமான அந்த அழகிய பெண்ணும் அதில் நீடி த்தான். 

செந்தமிழ்ச் சிட்டுகள் _சிர்திருத்த பனுவல்: யாடும் 
பை பந்தமிழ் தத்தவனம் - நமக்கோர் சொரந்தவனம்” - என் 

ஙபதுபோல் அவன்... அதற்கு எழுதியிருந்த . வசனங்கள் .. 
மக்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன. 

**செந்தமிழ்ப் ese eaten நீங்கள் 

திராவிடப் பூங்காவில் வந்தாடுவீர் - 
- தென்னவர் எதிரியைப் ப ந் தாடுவீர் 

என்பதுபோல் அவன் எழுதியிருந்த. பாடல் ஒன்று. மிகவும் 
புகழ் 9 பெற்று விட்டது. மேடைக்கு. மேடை... அதைப்பாட
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ஆரம்பித்து விட்டார்கள். * நமது இயக்க வீரர் திருமலை 
எழுதிய *செந்தமிழ்ப் பூஞ்சிட்டுக்களே என்ற பாடல் மிக 
அருமையாக, செழுமையாக, எளிமையாக-வலிமையாக : 
Sues உணர்வுகளை ... எடுத்தியம்புவதாய் அமைந்து 
விட்டது. அப்பாடல் தலை 'சிறந்தது-கலை அிறந்தது 
திலை யுயர்ந்தது. திரு விடமெ ங்கும் ஒரு இடமும் டா 
ம்ல் ஒலிக்க.வேண்டிய பாடல் அஜ என்பதை நீ உணர்த் 
திட வேண்டும் தம்பீ'-என்பதாக நூறாவது. நாடகத்துகி 

ரூத் தலைமை வகித்து அது திருச்சி தேவர் மன்றத்தில் 
6-65 போது: அவன் பேரறிஞர் பெருந்தகையாய்கி 
கருதிய அண்ணனே புகழ்ந்த பின் அவனுடைய மதிப்பு 
மேலும் அதிகமாகிவிட்டது, அதை ரெக்கார்டு ஆகப் பதிவு 

“செய்து இயக்கக் கூட்டங்களில் எல்லாம் ஒவிபரப்பினார் 
ஸீன், அண்ணனின் அபிமானத்துக்குரிய ! பாடல் என்ப்கால் 

அது பெரும் புகழ் பெற்றது. பெரும் பொருள் ஈட்டியது. 
இயக்க ௨ உணர்வுகளைப் பிரதிபலிக்கும் வசனங்களும், 

பாடல்களும், நாடகங்களிலும், மேடைகளிலும், திரைப் 
படங்களிலும் அமோக வெற்றியைப் பெற்றுக் கொண்டி 
ருந்த காலம் அது. | 

தங்கள் இயக்கப் 2 போராட்டங் களில் அவன் முன்னணி. 
யில் தின்றான்-” லால்சந்த் நகர்” என்ற பெயரைப். *புளிய 

மரத்துப்பட்டி” என்று அதன் பழைய நிலைக்கு. மாற்றுவதற் 
காக அந்த நிலையத்கில். ரயிலுக்கு முன் மறியல் செய்து 
தண்டவாளத்தில் தலை வைத்துப் படுத்த : முன்னணி வீரா் 
களுள் அவனும் ஐ ருவனாமிருந்தான்... என்றாலும் 2 தனக்கு 
முறையான யடிப்பில்லை என்பதை . உணரும் போதும், 

. உணர்த்தப்படும்போதும் அதை உணர்த்தி யவர்கள். மீது 
அலன் படமெடுத்து ஆடி விஷம் கக்குவதற்குத் தயங்கிய 

ட தில்லை... 

- உள்ளூர்த் திருக்குறள் . கழகத்தில் . ஒரு. முறை. 
"அவனைப் பேசக்கூப்பிட்டு அவள், **திருக்குறளின் நாலா... 
Ard பாடல்களிலும் தமிழ்ப்பண்பாடு. தகத்தகாயமாய்
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மின்னிடுதல் கண்டு பெருமிதப்படுகிறோம் நாம். தமிழி 
னத்தின் பெற்றி இது” ”- என்று இடி குரலில் முழங்கிய 

போது, கூட்டத்திலிருந்து ஒரு குரல் இடைமறித்தது. 
அள்ளி மடித்த . கட்டுக்குடுமியும் பட்டை பட்டையாய் 

விபூதிப் பூச்சுமாமிருந்த ஓரு நடுத்தர வயது மனிதர், 
**திருக்குறளை ஒருதரம் புட்டிப் பார்த்து விட்டா வது 

“பேச வாரக் கூடாதா, அப்பா””-என்று கேட்டு விடக் 

கூட்டமே கொல்லென்று சிரித்து விட்டது. திருக்குறளில் 

இருப்பதே மொத்தம் ஆயிரத்து முற்நூற்று முப்பது குறள் 
தான் என்ற விவரம் அன்று வரை அவனுக்குத் தெரியாது. 
இத்த த மாதிரி தர்ம சங்கடமான நிலைமைகளைத் தவிர்க்க 
எண்ணி யாரிடமாவது கொஞ்சம் முறையாகத் தமிழ்படிக்க. 
எண்ணினான் அவன். ன ரர 

யாரிடம் தமிழ் படிக்கலாம் என்று யோசித்த Gur gp 
எழிவிருப்பு நகரின் தமிழ்ப் புலவர்கள் ஒவ்வொருவராக 
அவனது நினைவுக்கு வந்தனர். | . 

1. உனள்பட்டணம் சித்தாந்த ரத்நாகரம் Aaraiy.Gaidy 
உடையார், 2, அஷ்டாவதானம் அரியநாயகத் தேவர், 
பதத புலவர்-: ண்டித வித்வான்-வேணு கோபாலசர்மா, . 

இந்த மூவரில் சிவவடிவேல் உடையார் திருமலையின் ப 
பேரைக் கேட்டாலே சிவசிவ என்று கர்தைப் பொத்திக் 
கொள்வார். தேவருக்கும் அவனுக்கும். ஒத்து வராது... 
ஒய்வு பெற்ற டிஸ்ட்ரிக் போர்டு தமிழாசிரியரான சர்மா 
விடம் கற்கலாம் என்றால் கொஞ்சம். தயக்கமாயிருந்தது. 
ப்ர்மர மக்கள் தன்னையே பெரும் புலவர் என்று நினைத். 

துக் கரகோஷம் செய்கிற அளவு புகழுள்ள தான். போம் . 
ஊர் பேர் தெரியாத சர்மாவிடம் "தேடித் தமிழ் கற்பதா 

_ என்று கூச்சமாகக் கூட இருந்தது. ஆனால் சர்மா. பயந்த. 
சபாவமுள்ளவர். வரச் சொல்லிக் ' கூப்பிட்டனுப்பினால். 
கூட வந்து விடுவார், வறுமையில். சிரமப்படுகிறவர்; 
கொஞ்சம் பண உதவி செய்தால் கூட் அதிகம் இழுத்த.
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இழுப்புக்கு வருவார். தேடிப் போய்க் கற்க அவசிமமில் 
கமாமலே வந்து | சொல்லிக் கொடுத்து விட்டுக் கொடுத்த 
பணத்தை மரியாதையாக வாங்கிய் போவார். . பீணிவாக 
வும் இங்கிதமாகவும் நடந்து கொள்வார். 

உள்பட்டண விரோதியான அவனுக்கு உடையார் 
“சொல்லிக் கொடுக்க மாட்டார். தேடி வந்து கும்பிட்டுக் 
காலில் விழுந்தா லொழியத் தேவர் அவனைப் பொரும். 
ஙடுத்தவே மாட்டார். சுயமரியாதைக்கு இழுக்கு இல்லா 
மல் சர்மாவிடம் தான் கற்க முடியுமென்று திருமலைக்குத் 
தோன் றியது. ஓர். ஆளிடம். சொல்லிச் சர்மாவைக் கூப்பீட் 
உனுப்பினான். சர்மா உடனே ஓடோடி வந்தார்... 

** என்ன anni , 

#4 oy ...இருங்க... ,பேசலாம்...?? 

* உங்களுக்கு இப்ப வேலை ஜாஸ்தின்னா அப்பறமா 
. வேணா வந்து பார்க்கறேனே? நிறையப்பேர். தலைவரைப் 
பார்க்கணும்னு இங்கே வெளியிலே காத்திண்டிருக் 

ளே. க்கட 

hy உங்ககிட்டக் கொஞ்சம் தனியாப் பேசணும்...எல்லா.. 
ப ரையும் "இன்னொரு நாள். வரச்சொல்லி அனுப்பிடதேன் . 

‘ae உங்க இஷ்டம்.”” 

| ் திருமலை ஒரு தொண்டனைக் கூப்பிட்டு, இந்தா. 
. அந்த. ஆளுங்களை எல்லாம் இன்னொரு: நாள் வரச் 

சொல்லித் திருப்பி அனுப்பு. . உள்ளார யாரையும் விட்டு. 
றாதே.. நான் இவருகிட்டத் த் னியர்கக். | கொஞ்சம்... 

பேசணும்.” ரை ன ரர. 

*சரிங்க.. 

அவன் போனதும் கதவை உட்புறமாகத் தாழிட்டுக். ப 
கொண்டபின் திருமலை அவரிடம் தயங்கித் தயங்கித் தன் ப
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விருப்பத்தைத் தெரிவித்தான். கேட்டு .விட்டு சர்மா 
சிரித்தார். ப 

**ஏன் சிரிக்கிறீங்க சாமீ?” | 

- **தயவு செய்து என்னைச்: சாமீன்னு. கூப்பிடா- 
தீங்கோ! எனக்கு அது பிடிக்காது! சார்னாலே போதும், 
சார் பிடிக்கலேன்னா ஐயான்னு © சொல்லுங்க, இதெல்லாம். 
உங்களுக்கு அவசியமான்னு. நினைச்சேன். சிரிப்பு வந்து: 
டுத்து. நீங்கதான் தமிழ்லே சரமாரியா. மேடையிலே. பேச 
றேளே, இன்னும் என்ன கத்துக்கணும்?” * | 

“முறையா இலக்கண - இலக்கியமெல்லாம் தெரி 
யணும்.”” ட் த் 

.... “*அதுக்குவேண்டிய பொறுமையும் அவகாசமும். 
_ உங்களுக்கு இருக்கா?” | a 

| -*-இருக்கோ இல்லியோ...உண்டாக்கிட்டே. தீரணும்! 
நான் ஊர்லே. இருக்கறப்பல்லாம் ஆளனுப்பறேன்: ஒரு 
'நடை. வந்திட்டுப் போயிடூங்க... மாசம் அன்த ரூபா. eos 
திடறேன். ஆனா ஒரே ஒரு கண்டிஷன். 

_.. **என்ன கண்டிஷன்... மர 

....**நாரன். உங்ககிட்ட ட்யூஷன் படிக்கிறேன்னு. யார் 
(ALL ab மூச்சு விடப்படாது... 7 

ச்சி ட அசி 
கக ல்ச் 

வேணும்னா ந நட்பு முறையிலே நானும் திருவும் | 
அடிக்கடி சுந்திச்சுப் பேசறதுண்டுன்னு. . சொல்லிக்குங்க. 
எனக்கு அதிலே ஆட்சேபனை இல்லே. தலைவர் _திரூ. 
சர்மாகிட்ட ட்யூஷன் ப்டிக்கிறாராம்னு எனக்குக் கெட்ட, 
பேராயிடப்படாது.”” | 

*இதுல கெட்ட பேருக்கு. என்ன: இருக்கு” - என்று 
கேட்க நினைத்துக் கேட்காமலே அடக்கிக் கொண்டார்.



மூலக் கனல் 02” 

சர்மா. இன்றைய. நிலையில் மாதம் ஐம்பது ரூபாய்: 
என்பது அவருக்குப் பெரிய வரவு. அந்த வரவை இழக்க. 
விரும்பாமல் சம்மதித்தார் அவர். படிக்க ஆசை. அதே. 

சமயம். இன்னாரிடம் படிக்கிறோம் என்பது . வெளியே 
தெரியக்கூடாது என்று ஒரு கூச்சம்- அவன் சரியான 
அரசியல் வாதியாக நடந்து கொண்டான். 

. மாதத்தில் நாலைந்து. நாள் தான் அந்த. ட்யூஷன் - 
சாத்தியமரயிற்று. மற்ற நாட்களில். திருமன DEG தோம். 
கிடைக்கவில்லை. செந்தமிழ் நாவலர் என்று மக்கள் தனக் . 

குச் சிறப்புப் பட்டம் கொடுத்துத் தன்னைக் கொண்டாடிக் : 
கொண்டிருக்கும். போது தான் ஓர் ஒய்வு பெற்ற தமிழ் 

- வாத்தியாரிடம் படிக்கிறோம் என்பது வெளியே சிறிதும் 
தெரிந்து பரவி விடக்கூடாது என்பதில் அவன் மிகவும் 

_ விழிப்பாகவும் எச்சரிக்கையாகவும் இருந்தான் . அதற்காக 
அதிகக் கவனம் எடுத்துக் கொண்டான் . | 

யர்ப்பிலக்கணம் படிக்கையில் அகர முதல எழுத்து 
- எல்லாம் ஆதிபகவன் முதற்றே உல்கு”'- என்று. கூறுளை : 
அவன் கைப்பட எழுதி Ame, Ft தளை பிரித்துக் காட்டச். 

- சொல்லி அவனுக்கு ஒரு (ஹோம் ஒர்க்” கொடுத்திருந்தார் 

சர்மா, ஆகற முதள எளுத்தெள்ளாம் ஆதி பகவண் 

“முதற்றே உளகு'' என்று திருமலை பதிலுக்கு எழுதியி - 
ருந்த இலட்சனத்தைப் பார்த்துச் சர்மாவுக்கு பகீரென்றது: 

தமிழில். இவ்வளவு எழுத்துப் பிழையோடு எழுதுகிற. 
ஒருவனை. மக்கள் “செந்தமி 'ழ் நாவலர்” என்று அழைக்கத் . 
துணியும் அளவிற்குப் பாமரர்களாகவும் ஒன்றை உணர்ச். 

. சிப் பூர்வமாக மட்டுமே கண்ணை மூடிக் கொண்டு அளந்து. 
முடிவு செய்கிறவர்களாகவும் இருந்தது சர்மாவுக்கு 
வியப்பை அளித்தது, அன்றிலிருந்து. திருமலையை. 

. நிறைய எழுதச் செய்து திருத்திக் கொடுக்கத் தொடங்கி... 
னார் அவர். சர்மாவின்... அடக்கமும் தனக்குச் : - சொல்லிக் 

- கொடுப்பதை இரகசியமாக வைத்திருக்கும் ட் ணமும். 
கிருமலையைக்: கவர்த்தால் அவரது டியூஷன் மாதச்.
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அப்பளத்தை எழுபத்தைந்து. ரூபாயாக உயர்த்தினான் 
. அவன், அவரை அவனுக்கு மிகவும் பிடித்துப். போயிற்று, 

அத்த ஆண்டின் இறுதியில் திருமலையின் இரண்டீர 
வது கொள்கைப் பரப்பு நாடகமாகிய *திராவிட முழக்கம்" 
அரங்கேறிச் சக்கைப் போடு போட்டது. முதல் நாடக 
“மாகிய ய *வேரிற் பழுத்த பலா* வை விட, இதற்கு அதிக 

வரவேற்பு இருந்தது. இந்தப் புதிய புகழ் வேறொரு 
பளபளப்பான மாறுதலுக்கு அவனை விரைந்து இட்டுச் 

: சென்றது. 

10 
மேடை நாடகங்களுக்கும் : இயக்கம் தொடர்புடைய 

ப 'இருபொருள்படும் - வசனங்களுக்கும், .பாடல்களுக்கும், 

திருமலை பெற்ற பாராட்டும், கை. தட்டுக்களும், ஒரு 

. சினிமா கம்பெனி ' அதிபரைம் பெரிதும் சவர்ந்தன. அவர் 

.. தாம் தயாரிக்க இருந்த ஒரு படத்திற்குச். சென்னையில் 

_ வந்து தங்கி வசனம் எழுதிக் கொடுக்கும்படி திருமலையை 

கேட்டார். ஒருபுறம் அவனுக்கு மலைப்பாயிருந்தாலும் 

மறுபுறம் அதில் ஈடுபட வேண்டுமென்று ஆசையாகவும் 
இருந்தது. பெருவாரியான மக்களைக். அவர்த்து தன்பக்கம் 

- இழுக்க அது ஒரு சாதனம் என்று அவனுக்குப் புரிந்திருந் 
தது. இயக்கமே அப்படித்தான் புரிந்து. கொண்டிருந்தது. 

்் இதற்கிடையில் பதவியிலிருக்கும் அமைச்சராக எழிலி 
. ருப்புக்கு விஜயம் செய்த சின்னக் கிருஷ்ணராஜனுக்குஎதி 
ராக அவனும் இயக்கத் தோழர்களும் கறுப்புக் கொடி காட் 

- னார்கள். காங்கிரஸ் அமைச்சராகப் பதவியிலிருந்த 
சின்ன உடையார் தான் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பகுதி மக்க 
க்கு எந்த நன்மையும் செய்யவில்லை என்பதைக் காட்ட 

- வும் மதச்சார்பற்ற அரசின் பிரதிநிதியாகிய உடையார் 
எழிவிருப்புத் தேரோட்டத்தில் முதல் வடம் பிடிக்க. வருவ 
தைக் கண்டித்தும் கறுப்புக்கொடி பிடிக்கப்பட்டது. கறுப்புக் 
கொடி காட்டுவதற்கான இரண்டாவது காரணம்
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ஊரில் யாருக்கும் பிடிக்கவில்லை. சின்ன உடையாருக்கு 
நினைவு தெரித்த நாளிலிருந்து தேருக்கு முதல் வடம் 
பிடிப்பது என்பது வழக்கமாகியிருந்தது. ஒரு வம்புல்காக 
அதை. எதிர்ப்பது என்பது பருக்கும் திருப்தி தரவில்லை. 
திருமலைக்கு இரகசியமாகத் தமிழ் சொல்லிக் கொடுத்துக் 
“கொண்டிருந்த வேணுகோபால் சர்மா கூட அதை அவளி 

உமே கண்டித்தார். “மதச்சார்பற்ற என்பதற்கு அர்த்தம் 

எல்லா மதங்களையும் சமமாகப் பாலிக்கிறது. என்பது , 
ஜானே ஒழிய, இந்து மதத்தை மட்டும் ஒழிக்கிறுதுங்கற 
BAS. ஒரு கிறிஸ்தவ அமைச்சரோ, இஸ்லாமிய அமைச் 
சரோ இப்படித் தங்கள் மத சம்பந்தமான விழாவுக்கு வத் 
STS sort அவங்களுக்குக் . கறுப்புக் கொடி பிடிக்கிற 

துணிச்சல் உங்களுக்கு உண்டா? ஊருக்கு இளைத்தவன் 
பிள்ளையார். கோமில் ஆண்டி என்பதுபோல் நடத்து 
இகாள்கிறீர்களே!”” 

“சாமீ! இதெல்லாம் அரசியல்! உங்களுக்குப் புரியாது. 
pda கண்டுக்காம ஒதுங்கிக்குங்க! எங்களுக்கு உடை. 
யாரை எதிர்க்கணும், அதுக்கு என்ன  வேணாச் செய் 

 வோம்”” என்று அவருக்குப். பதில் சொல்லிச் சமாளித்தான் 
திருமலை. சர்மா எத்தனையோ தடனவ திருப்பித்திருப்பிக் . 
கண்டித்தும் அவன் அவரைச் சாமி. என்றுதான். வினித் 

தான். ப 
2 அவன் சினிமாக் கம்பெனிக்கு . வசனம் எழுதுவதற் 
அகச் சென்னைக்குப் . புறப்பட வேண்டிய , சமயத்தில் ் 
Hose கறுப்புக் கொடிப் போராட்டம் வந்ததால் பயணம் | 

ப தடைப்பட்டது. திருவிழாவில் தேரோட்டத்துக்கு Bans 
- யூறாகக் கலவரம் மூளுமோ என்று. பயந்தனர் போலீஸார், . 

றுப்புக்கொடிப் ். போராட்டத்துக்கு அநுமதி தரப்பட 
- வில்லை. தடையுத்தரவும் பிறப்பிக்கப்பட்டது...... 

். துணிந்து தடையை மீறிக் கறுப்புக்கொடி காட்டிய 
்.. தால் கைதாகி ஒரு வாரம் கழித்துத்தான். இவளியிலே our: 
முடிந்தது. உடையார். எதை செய்தாலும் எதிர்க்கவேண்டு 

“மூ.
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மென்ற திருமலையின் போக்கு. ஊராருக்குப் பிடிக்க 

வில்லை. அதனால் இந்தக் கறுப்புக்கொடிப் போராட்டம் . 

ஆதர வற்றுப் பிசபிசுத்துப் போயிற்று . விடுதலையானதும் 
அவன் சென்னைக்குப் புறப்பட பவேண்டியிருந்ததனால் 
போராட்டத்தின் தோல்வியை அவன். பொருட்படுத்த 

- வில்லை ஆனால் கறுப்புக்கொடிப் போராட்டத்தைத் தவிர 
வேறொரு தோல்வியும் அவனுக்கு ஏற்பட்டது. | 

தனக்கு முதல். முதலில் ஓர் இரவுப். பறவையாகம். 
பழக்கமாகிப் பின்பு தன் நாடகங்களில் நடிக்கும் நடிகை. 
யாகிவிட்ட பெண்ணைத் தவீர எழிலிருப்பிலேயே ar 
னோடு இன்னொரு வீட்டில் ஏறக்குறைய மனைவியாக 
வாழ்ந்த மற்றொரு பெண்ணைத்தான் அவன் தன்னோடு. 

- சென்னைக்குக் கூட்டிக்கொண்டு போவதாக முடிவு செய் 
_ திருந்தான். சண்பகத்தைப் போன்ற. அதிகப்படிப்பறிவில் 
லாத கிராமத்துப் பெண்ணை அவன் சென்னனக்கு 
அழைத்துப். போவதில்லை என்மீற . முடிவு செய்துவிட 
டான். நீண்ட காலமாகச் சண்பகத்தைப் பார்க்காமலே 
-இருந்துவிட்ட அவன் ஊருக்குப் போவதற்கு முன். சொல் 
லிக் கொண்டு போகலாம். என்று அவளிடம் போனான். 
இவன் போவதற்கு முன்பே “சக்களத்தியைத் தான் சென் 
னைக்கு அழைத்துப் போகிறான்” என்கிற தகவல் rare, 

கத்துக்கு எப்படியோ எட்டியிருந்தது. இதற்கு நடுவில் 
ஒருநாள் வெட்கத்தை அிட்டு - நந்தவனத்துக்குத் தேடிப் 
போய்த் தன் சகோதரனைச் சந்தித்துத் தன்னுடைய 
சிரமங்களை எல்லாம் சொல்லிவீட்டு வந்திருந்தாள்௮வன். . 
அவனும் அவள்மேல் அநுதாபத்தோடு எல்லாவற். 
பொறுமையாகக் கேட்டிருந்தான். **கஷ்டகாலத்தில் தம்ம. 
உடன்பிறப்புத்தான் நமக்கு . உதவுவாங்க, எதுக்கும் உண் 
கூடப்.பிறந்தவனைப்பார்த்து எல்லாம் சொல்லி வையி” 

். என்று இத்த விஷயத்தில் பச்சுத்து வீட்டு ஆச்சிதான் 
. சண்பகத்துக்கு யோசனை சொல்லியிருந்தாள். இ இப்போதூ: / 

- புருஷன் தன்னிடம் சொல்லிக் அகாண்டு “போக.
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வரப் போவதை அறிந்ததும் சண்பகம் அவசர 
அவசாமாக ஆச்சிமுலமே சகோதரனுக்குத் தகவல் 
அனுப்பினாள். அவனும் உடனே வந்தான் , தொடர்ந்த 
நாக வாழ்க்கையாகப் பட்டியில் அடைப்பட்ட மாடு போல் 
வாழ்வதைவிட இரண்டில் ஒன்று பார்த்து விடுவது என்று 
சண்பமுகம் இப்போது . துணிந்திருந்தாள். 

**முதல்லியே . நீ. இங்கே இருக்கவேணாம் ஆச்சி 
வீட்டிலே இரு. கொஞ்ச நேரம் நான் பேசிச் சமாரனிக்கி 
றேன். அப்புறம் திடீர்ன்னு தற்செயலா வர்ற மாதிரி 
நீயும் ஆச்சியும் உள்ளே வாங்க”” என்று சொல்லிச் 

சகோதரனை ஆச்சி வீட்டில் வந்து மறைந்திருக்கச் செய் 
தாள் சண்பகம். :' | 

எதிர்பார்த்தபடி திருமலை வந்தான். அவசர அவசர 
மாக இரண்டு வார்த்தை சொல்லிவீட்டுக் கிளம்பும் வேகத் 
தில், **இந்தா சண்பகம் இப்போ உட்கார. நேரமில்லே. 
எனக்கு. அவசரம், : மெட்ராஸ் புறப்பட்டுப் போறேன். 
சினிமாவுக்கு வசனம் எழுதற சான்ஸ் வந்திருக்கு. “மாச௱ 
மாசம் பணம்' வந்து சேரும்... வீட்டையும், பயலையும் 

 கவனிச்சிக்கோ...?''--என்று. ஆரம்பித்தான்; 

“* நீங்க மட்டும்தான் தனியாப் போறியளர?**. 
... **ஆமாம்...அதுக்கென்ன...?”*... | 

_**பொய் சொல்லாதீங்க...அநீத வடக்குத் தெருக்காரி . 
உங்களோட வர்ரதாக்' கேள்விப் பட்டேனே? உள்ளதைச் 

..... **அப்படித்தான். வச்சுக்கயேன், அவளை எங்கூட 
இட்டுக்கிட்டு. போறதுக்கு. உன். பெர்மிஷன்... எனக்கு 
தேவையில்லை.” ட ப ட டா 

**உங்களுக்கு எதுக்குத்தான் என் பர்மிஷ்ன் தேவை? 
நீங்கதான் எல்லாப் பாவத்துக்கும் துணிஞ்சு . மனுஷ் 
னர்ச்சே...?"". mo )
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5அங்,,.போடி உங்கிட்டப் பெரிசா அட்வைஸ் கேக்க 

நான் இங்கே வரலே, பாவ புண்ணியத்துக்கு நீதான் 

ஹோல்சேல் ஏஜென்ஸி எடுத்திருக்கியோ...?”” 

இந்தச் சமயத்திலே சண்பகத்தின் சகோதரனும் ஆச்சி 

பூம் உள்ளே நுழைந்தனர். . ட 

..... ₹4வ்ரப்பா மச்சான்! நீ எப்ப வந்தே?*”-என்று அவனை 

எகத்தாளமாக வரவேற்றான் திருமலை. ட 
. நீங்க மெட்ராஸ் போறதா இருந்தா அக்காவையும் 

ராஜாவையும் தான் உங்ககூடக் கூட்டிக்கிட்டுப் போக. 

ணும். அதுதான் முறை.”” ப ் 

“முறை என்னடா பெரிய முறை? நான் எதைச் 

இசெங்யறேனோ அதுதாண்ட முறை.””. 7 

“rug முரட்டடியாப் பேசினர் எப்பிடித் தம்பீ? 

சண்பகத்துக்கும் உங்களை விட்டா வேற யார் இருக்காங்க 

நீங்கதானே எல்லாம்?””--என்று ஆச்சியும் இதமாக எடுத் 

துச் சொன்னாள். அவனே என்ன பேசுகிறோம் என்று 
சுய நினைவே இன்றி, “'ஏன்? வேற யார் இருக்காங்கன்னு 

சூறைப்பட்டுக்க வேண்டாமே. யாரையாவது நல்லஆளாப் 

பார்த்துத் தேடிக்கிறதுதானே?'” --என்று சொல்லியதும், 

*5$டய் நாக்கை அளந்து: பேசு--”'என்று சண்பகத்தின் 

தம்பி கையை ஓங்கிக்கொண்டு திருமலைமேல் பாய ஆச்சி 

அவனைத் தடுத்தாள். அவன் கூறிய வார்த்தைகள் சண்ப 
கத்தின் ரோஷத்தைக் கிளறிவிட்ட..... அவள் எரிமலை 

மாகச் சீறி வெடித்தாள். ட பட்டாம் 

் *உன் புத்திதானே உனக்குத் தோணும். நாய் எச்சிக் 
கலையிலே வாய் வைக்கிற மாதிரி நீ.ஊர் ஊராம் பொம் 
பிளைப் பித்துப்பிடித்து அலையிறியே, அது மாதிரி என் 
னையும் நினைச்சியா? நான் நல்ல வமிசத்திலே நல்ல 
அப்பனுக்குப் பொறந்தவடா”'--என்று சண்பகம் கூறிய 

தும் அவள் கழுத்தை நெரித்துக் கொன்று விடுவது போல 
அவள் மேல் விருட்டென்று பாய்த்தான் திருமலை. அவனு 

டைய மிகவும் பலவீனமான பகுதியை அவள் சொற்கள்
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சீண்டிவிட்டன. ஆச்சியும், சண்பகத்தின் தம்பியும் அச்சகம் 
பக்கத்தாரும் ஓடி வந்து விலக்கியிரா விட்டால். திருமலை 
சண்பகத்தைக் கழுத்தை. தெரித்துக் கொன்றிருப்பான். ட 

அப்போது. 

்“அறுத்ெ தரியறதுக்கு நீ எங்கழுத்தி லே தாலி கூட்கி 
கட்டலே... .இன்னியிலேருத்து உனக்கும் எனக் கும் 
இனிமேப். பேச்சு வார்த்தையே கிடையாது. உண் மூஞ்சி 
யிலேயே இனிமே முழிக்க மாட்டேன்”” என்று குழநீ 
“தையை எடுத்துக் கொண்டு அந்த வீட்டிலிருந்து வெளி 
யேறித் தம்பியோடு மறுபடி நந்தவனத்துக்கே போய்விட் 
டாள் ௪ண்பகம். ஏந்த ஒரு பலவீனமான பகுதியைச்சீண்டி 
யதற்காக அவன் உள் பட்டணத்தின் மீது . ஜன்ம விரோதி 
யாக மாறினானோ அதே பகுதியை இப்போது கீறி ரணப் 
படுத்தி விட்டாள் சண்பகம். எல்லாவற்றையும் மறக்க 
மறைக்க . அவன் வடக்குத் தெரு ஆசைநாயகியோடு 
பட்டினம். புறப்பட்டான். சினிமா. உலகம் அவனைச் 

சிவப்புக் கம்பளம் விரித்து வரவேற்றது. அவனது வாழ்க் 
கையில் மற்றோர் அத்தியாயம் புதிதாக ஆரம்பமாகியது. 
முதல் படம் அமோகமான. வெற்றியை அடைந்தது. நூறு 
நாளையும் கடந்து பல ஊர்களில் படம் : ஹவுஸ்ஃபுல்” 
ஆக ஓடவே ஒரே சமயத்தில் பல படங்களுக்கு வசனம். 
பாடல்கள் எழுத வேண்டிய சான்ஸ்கள் அவனைத் தேடி ் 
வந்தன. ஓர் உதவியாளர் நம்பிக்கையானவராக வேண்டி 
மீருத்தது.. எழிலிருப்புப் புலவர். வேணுகோபால் Sir sir 
yéGS 555 Dar@sarer.. சர்மா 'உடனே அடுத்த... 
சயிலிலேயே சென்னைக்குப் புறப்பட்டு. வந்து 6 சேர்ந்தார். 

Ai 
தி. ருமலைக்கு . ஆசிரியராக இருந்து கற்பித்த ' சர்மா... 

அவனுக்கே உதவியாளர் ஆகிவிட்டார். எல்லாச் செலவும். 
. போக ஊரிலுள்ள குடும்பத்துக்கு மாதம் ஐந்நூறு: ரூபாய்
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வரை அனுப்ப முடிகிறாற் போல ஒரு வேலையில் இருக்க 
நேர்ந்ததைத் தம் அதிர்ஷ்டமாக எண்ணினார் சர்மா. 
அவருடைய வயதுக்கும், அறிவுக்கும், அநுபவத்துக்கும் 
சினிமா உலக நடை முறைகளின் விடலைத்தனமான ஆட் 
களும் பழக்கவழக்கங்களும் ஒத்து வரவில்லை என்றாலும் 
அவரை நன்றாகப் புரிந்து கொண்டிருந்த--அவருக்கு 
தன் டாகப் புரிந்த திருமலையேர்டு சேர்ந்து வேலை செய் 
வதில் சிரமம் எதுவும் நேரவில்லை. 

திருமலை தாறுமாறாகவும், எழுத்துப் பிழையோடும் 
எழுதிப் போடுகிற ஸ்கிரிப்டுகளைத் திருத்திச் சரியாக 
எழுதி வைப்பது ஒன்றுதான் அவரது வேலையாயிருந்தது. 
பள்ளி நாட்களில் பையன்களின் காம்போசிஷன் நோட் 
டைத் திருத்துகிற மாதிரி இப்போது திருமலையின்வ லங் 
களில் எழுத்துப் பிழைகளையும், ஒலிப்பிழைகளையும் 
திருத்திப் போடுகிற 'வேலையைச் செய்தார். அவர். பேர் 
என்னவோ“ஸ்கிரிப்ட் அஸிஸ்டெண்ட் என்றுதான் கொடுத் 
திருந்தாச்கள். வாழ்க்கைத் தேவைகளும், வறுமையும்' 
அவரை அந்த வயதிலும் அப்படி " உழைக்க வைத் 

திருந்தன... 
எழிலிருப்பிலிருந்து சென்னைக்குப் புறப்படும்போது 

- ஏற்பட்ட சசப்பான அநுபவங்களைத். திருமலை மெல்ல 
மெல்ல மறந்து விட்டான். புதிய புகழும் வசதிகளும் 

- பழைய துன்பங்களைச் சுலபமாசு மறந்து போகச் செய் 
திருந்தன. எப்போதாவது சண்பகத்தின் நினைவு வந்து 
போகும். அவள் தான் அடிபட்டு விழுந்து படுத்த படுக்கை. 
யாகக் கிடந்த நாட்களில் நத்தவனத்தில் செய்த கி௬௬ 
ஷைகள் நினைவு வரும். ' அந்தச் சண்பகமா இப்படிக் 
கடுமையான வார்த்தைகளை எல்லர்ம் பேசினாள் என்று 
கூடவே வியப்பும் ஏற்படும். “ஆசை அறுபது. நாள், - 
மோகம் முப்பது நாள்” என்பது போல் விளையாடி விட்டுத் 
தான் அவளைத் திரும்பிப் பாராமல்.. காடு மேய :' ஆரம் 
பித்ததாலேயே அவள் விரக்தியடைந்து மாற நேர்ந்தது



என்பது அவனுக்கு உறைக்கவில்லை. சண்பகம் தன்னை 
மிகவும். மரியாதைக் குறைவாகப் பேசி விட்டுக் 
குழந்தையையும் தூக்கிக் கொண்டு தம்பியோடு ஓடி — 
விட்டாள் என்பது மட்டும நினைவுக்கு வந்தது. 
ஊரிலிருந்து வந்து போன யார் மூலமோ, அவள் 555 

வனத்தில் பூத்தொடுத்துக் காலந்தள்ளுகிறாள், மகன் . 
ராவணன் என்கிற ராஜாவை உள்ளூர்க் கான்வெண்ஃ 

“பள்ளி ஒன் நில். சேர்த்திருக்கிறாள் என்றெல்லாம் தகவல். 
“கள் காதில் விழுந்தன. ப 

் திருமலை: கடந்த காலத்தையும், கவலைகளையும் 

முறக்ச நிறையக் குடிக்க ஆரம்பித்தான். ஊரில் எப்போதா 
வது பீடி என்றிருந்த புகைப் பழக்கம் இப்போது “சிகரெட்” 
ஆகி *செயின் ஸ்மோக்கிங்” என்ற . நிலைக்கு கொண்டு 
வந்து விட்டிருந்தது. எவ்வளவோ மனக்கசப்பு இருந்தும், 
படிக்கிற மகனுக்கு உதவியாக இருக்கட்டும் என்று. சண்ப 
எத்தின் தம்பி. பெயருக்கு ஆரயிம் ரூபாய்க்கு டிராஃப்ட் 

ஒன்று எடுத்து அனுப்பியிருந்தான் அவன். 
₹*நமது . மனத்தாங்கள் நம்மோடு போகட்டும். 

.-குழந்தை சிரமப்பட வேண்டாம், அவனை நல்ல காண் 
“வெண்டாகப் பார்த்துச் ' சேர்த்திருப்பது பற்றி . மகிழ்ச்சி 
உங்கள் சிரமங்களோடு அவனது படிப்புச் செலவுகளையும் 
தாங்குவது. முடியாத காரியம் என்று எனக்குப் புரிகிறது. 
என் மேல் கோபப்படாமல் அவ்வப்போது நான் இப்படி 

அனுப்புகிற பணத்தை ஏற்றுக் குழந்தையின் படிப்புச் 
'செலவுகளுக்குப் . பயன்ப்டுத்திக் கொள்ளவும்” ” என்று. 
அந்த டிராப்ஃடோடு சண்பகத்தின் தம்பிக்கு ஒரு கடிதமும் 
வைத்திருந்தான் அவன். 

| டிராப்ஃட் சுவரில் அறைந்த பந்தாகத் திரும்பி வந்து 
- சேர்ந்தது, : அதோடு சண்பகத்தின் தம்பி கடுமையான 
இமாழி நடையில் ஒரு கடிதமூம் எழுதியிருந்தான்... 

....*நான் ஒருவன் இருக்கிற வரையில் என் அக்காளும், 
மருமகனும் நாதியற்றுப் பேசய் விட மாட்டார்கள். உங்கள்
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பணத் திமிரும், கொழுப்பும் தாரன் உங்களை இப்படி எல். 
் லாம் செய்யத் தாண்டுகிறது. இதை ஏற்றுக் கொள்கிற. 
அளவு நாங்கள் மானங்கெட்டுப் போய்விடவில்லை... 
கோயில் வாசலில் பூத்தொடுத்து விற்றாவது தன் மகனைக்... 
காப்பாற்ற முடியும் என்று என் அக்காளுக்கு நம்பிக்கையி.' 

ருக்கிறது”... என்பதாகக் குழமுறலோடு எழுதப்பட்டிருந்தது.. 
சண்பகத்தின் தம்பி . கடிதம். திருமலைக்கு assed 

அறைந்த மாதிரி இருந்தது. அதன்பின் ஊருக்குப் பணம்; 
அனுப்பும் எண்ணம் அவனுக்கு வரவே இல்லை. தாயிட, 
மிருந்து மகனைப் பிரித்து மகன் தன்னோடுதான் இருக்க. 
வேண்டும். என்று வழக்குப் பேரடலாம் என்பதாகத்: 
திருமலைக்கு யாரோ யோசனை சொல்லித் தூண்டி விட். 
டார்கள். அந்த. யோசனையை அவன் ஏற்கவில்லை. 
தன்னோடு இருந்தால் பையனைக் , கவனிக்கத் தனக்கு. 
நேரமிருக்காது என்கிற பயமும், தான் வசிக்கிற ஆசை: 
நாயகி வீட்டில் சஎண்பகத்துக்குப் பிறந்த பிள்ளை என்பதா- 
லேயே அவன் அநுபவிக்க. நேரும் கொடுமைகளைப் | 
பற்றிய எண்ணமுமே திருமலையைத் தடுத்தன. தானிருக்.. 

கும் திரை உலகின் நிலைமைகள் ஒரு வளரும். சிறுவனை: 
என்னென்ன செய்யுமோ என்ற தயக்கமும் . உள்ளூற: 

- இருந்தது. oS are 
ஏற்கெனவே பொன்னுச்சஈமி அண்ணன் காலமான. 

பின் வாழ்வின் எல்லா... ஒழுக்க நெறிகளையும் கடைப், . 
பிடிக்க இயலாமல் தாறுமாறாகச் சீரழிந்திருந்தான். — 
திருமலை. சென்னை வாசமும் திரையுலகப் புகழும், 1/௭: 
வசதிகளும், மேலும் அவனைச் சீரழித்திருந்தனவே. 
ஒழியப் பண்படுத்தவில்லை. வீடு, கார், வசதிகள், 
எதுவுமே அவனை மாற்றிவிடவில்லை. மேலும் மோசம௱: 
கவே  ஆக்கியிருந்தன.  எழிலிருப்பையும் அதனோடு 
தொடர்புடைய தன். நாட்களையும், சம்பவங்களையும் .: 
மெல்ல மறக்க முயன்றான் அவன். - |



மூலக்கனல் ட ட | Tir 

Barred, அந்தச் சமயத்தில் தவிர்க்க முடியாதபடி... 
தன் இயக்க மாவட்ட மகாநாரி ஒன்றிற்காக அவன் எழிலி: 
ருப்பிற்கே செல்ல நேர்ந்து விட்டது. அவன் இல்லாமல்: 
அந்த மகாநாட்டை நடத்துவதற்கு இயக்க முன்னணித். 
தலைவர்களே சம்மதிக்கவில்லை, saps பர்திருத்தம், 
தமிழர் நலம் பேணல் ஆகியவற்றோடு . மட்டும் தொடர்பு 
டையதாக இருக்கும் தங்கள் இயக்கம். அவற்றோடு ' அணை 
யாமல் மற்ற அரசியல் கட்சிகளைப் போலத் தேர்தலில்- 

_ கலந்து கொண்டு ஆட்சியைப் பிடிக்கவேண்டும். என்ற. 
எண்ணம் இயக்க ஊழியர்கள் மத்தியில் வளத்துக் கொண்: 
டிருந்தது. அந்த எழிலிருப்பு மகாநாட்டில் கூட அது: 
பற்றிப் பொதுக்குழு உறுப்பினர் ஒருவர் தீர்மானம் 
அனுப்பியிருந்தார். ஐயாவின் தலைமையிலிருந்து பிரிந்து - 
வந்த பின்பு படிப்படியாக . இயக்க ஊழியர்கள் "மத்தியில் 
தேர்தல் சபலம் தலையெடுத்திருந்தது. பதவிகள் இல்லா- 
மல், கட்சிப் பணியின் பிரதிபலனை அநுபலிக்க வாய்ப்: 
பின்றி வெறும் கலாசார இயக்கமாகவே . தொடர்ந்து: 
பத்தியச் சாப்பாடு சாப்பிட்டுக் கொண்டிருக்க ஊழியர்கள் 

யாரும் தயாராயில்லை, ஆட்சியைப் பிடிக்கவேண்டுமானா 
லும், சட்டசபையில் எதிர்க் கட்சியாகப். போய் அமர 
வேண்டுமானாலும் தேர்தலில் நின்று வெற்றி பெற்றாக. 
வேண்டியது அவசியம் என்ற . உணர்வு அடிமட்டத்து 
ஊழியர்களிடம் கூட் ஏற்பட்டுவிட்டது. எழிலிருப்பு மகா 
நாட்டுக்கு அவன் போனான்... நகரின்... டி.பி.யிலிருந்த.' 
ஒரே ஓர் ஏ.சி. சூட்டில் தங்கினான் திருமலை. மினிஸ்டர் 
வந்தால் எந்த நிமிஷமும் காலி செய்து. கொடுக்கவேண்: 
'டும் என்ற நிபந்தனையோடு தான் அந்த அறையை. 

- அவனுக்குத். தந்தான். டிராவலர்ஸ் பங்களாவின் Gar 
டேக்கர், ட் 

'எழிலிருப்பு ஊர் இப்போது. மாறியிருந்தது. Re ph: 
இடங்களில் . அவனுடைய இயக்கக். கொடீகள் தென் 
பட்டன, ஏற்கெனவே இருத்த நிரந்தர--டூரிங்' சினிமாக்:
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'கெரட்டகைகளைத் தவீர மேலும் இரண்டு மூன்று புதிய 
சினிமாத் தியேட்டர்கள் உண்டாகியிருந்தன. “நிறைய. 
மரங்கள் வெட்டப்பட்டு அந்த இடங்களில் கட்டிடங்கள், 
அல்லது குடிசைகள் தோன்றியிருந்தன. ஒலி பெருக்கிக் 

. கடைகள் நாலைந்து வத்திருந்தன. 

| காரிலிருந்து கீழிறங்கி மகாநாட்டு _ மேடைக்குப் : 

போகிற வழியில் தேரடியில் சண்பகம் பூ விற்றுக் கொண் 
ஒருப்பதைத் திருமலை தன் கண்களாலேயே பார்த்தான் « 
முன்னும் பின்னுமாக - மரியாதை பந்தாவுடன் அவனை 
மேடைக்கு அழைத்துச் “சென்ற ஆட்கள் முன்னிலை 
யிலையே அவனைக் கண்டவுடன் மூகத்தைத் திருப்பிக் 
கொண்டு காரித், துப்பினாள் . அவள். அதை அவர்கள். 
கவனித்தார்களோ இல்லையோ அவன் கவனித்தான். 
தன் மேல் அவளுக்கு ஏற்பட்ட ஆத்திரம் இன்னும் தணிய 
வில்லை என்று தெரித்தது. எப்படியாவது யாருக்கும் தெரி 

- யாமல் நந்தவனத்துக்கோ, பள்ளிக்கூடத்துக்கோ தேடிச் 
சென்று தன் பையனைப் பார்க்க வேண்டும் போலத் 

் தோன்றியது அவனுக்கு . தானிருக்கும் உயரம், தனது. 
அந்தஸ்து, தனியே நினைத்த நேரத்துக்கு எங்கேயும் 

- தன்னிச்சையாகக் கிளம்பி விட முடியாத - நிலை எல்லா 
மாகச் சேர்ந்து. அவனைத் தடுத்து விட்டன. . சினிமாப் 
பிரகாசத்தால் ஊரில் அவளது கவர்ச்சி அதிகமாயிருர் ந்தது. 
எல்லோரும் அவனை முன்னிலும் மிகுதியாகப் புகழ்ந் 
தர்ர்கள்.. முகஸ்துதி செய்தார்கள். **நமது இயக்கச் 
செம்மல், தந்தையின் தனயன் அண்ணனின் அருமைத். 
தம்பி திரு. அவர்கள் மேடையிலிருக்கிறார்கள். நீங்கள் 
அனைவரும் திரு. அண்ணனின் பேச்சைக் கேட்க. ஆவ . 

_ லோடு காத்திருப்பதை நான் அறிவேன்” ' என்றெல்லாம். | 
யாராட்டுவரகள் மேடையில் அவன் காதில் விழுந்தன. 
அவன் கடைசியாகப் பேசுவதற்கு முன்பு பேசிய ஒவ்வொரு 
வரும் தங்கள் பேச்சில் கணிசமான பகுதி அவனைப்புகழ்த் 
அனர். *அண்ணன் தன் சக்தி வாய்ந்த - வசனங்கள் மூலம்
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இன்னும் இரண்டு படம் எடுத்தால் ஆட்சியை ச) மாற்றிக் 
காட்டுவோம்” - என்று கூட ஒருவர் பேசினார். திரு 

_ மலைக்கு உச்சி குளிர்ந்தது. “அண்ணன். பிறந்த மண்ணில் . 
நடக்கும் இந்த மாநாடு வரலாறு படைக்கப் போகிறது”--. 

- என்று தொடங்கிக் கட்சி தேர்தலில் பங்கேற்க வேண்டும் 
அன்ற தீர்மானத்தை முன்மொழிந்து பேசினார் - ஒருவர், 

தே தீர்மானம் இயக்கத்தின் மாநில மாநாட்டிலும் 
கொண்டு வரப்படும் என்றும் அவரே கூறினார். . 

அன்றைய மாநாட்டின் நிறைவாகத் திரு. பேசிய 
ee இருபதாயிரத்துக்கு மேற்பட்டவர்கள்கூடியிருந்து 
கேட்டு வாக்கியத்துக்கு வாக்கியம் கரகோஷம் செய்தனர். 
இிருமலைக்கு ஆளுயர மாலைகளும், ஸகத்தறி | ஆடை 

. களும் மலையாகக் குவித்தன. பமாதாட்டில் அவன் தன்னு 
டைய பேச்சை முடித்தபோது இரவு பதினொன்றே லால் 
மணி. நெருக்கியடி த்துக் கொண்டு பேச்சைக் கேட்டார்கள் 
ஓர் ஆள் கூட இறுதிவரை எழுந்திருக்கவில்லை. மாதாடும் 
பாராட்டும் கைதட்டலும், தந்த உற்சாகமான கர்வங்கள் 

. சண்பகம் முகத்தைத் திருப்பிக் கொண்டு காரித்துப்பிய 
தைக் கூட மறக்கச் செய்து விட்டன. 

அதே கர்வத்தில் மிதந்தபடி கூட்டத்தை விலக்கி 

-மதுவாகக் காரைச் செலுத்திக் கொண்டு டி. பி. வாசலில் 
வந்து. இறங்கினால் ௮ அங்கே. அவனது பெட்டி, படுக்கை. 
முதலிய சாமான்கள் "வராந்தாவில் எடுத்து அடுக்கப்பட்டி 

ரத்தன. வாட்ச்மேன், ஓூடேர்டி வந்து, - **சார்1 திடீர்னு. 

"நம்மூர். மினிஸ்டரே வந்துட்டாரு, வேற. வழி இல்லே. . 
உங்க சாமான்கள்ளாம் இதோ இருக்கு... நீங்க. வேற 
இடம் பார்த்துக்க வேண்டியதுதான்... ்* என்றான். வந்து... 
தங்கியிருக்கும் மந்திரி உள்பட்டணம் சின்னக். கிருஷ்ண . 
ராஜ உடையார்தான் என்பதும். தெரிந்து விட்டது. 

நடுத்தெருவில் யாரோ பகிரங்கமாகத் : தன்னை ப 
மூக்கை அறுத்து, -விட்டதுபோல. ஆக்ரேோரஷமாயிருந்தது 
திருமலைக்கு...
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_. **என்னடா பெரிய: மினிஸ்டர்? நானும் ஒரு நான். 
மினிஸ்டராகி இதே மாதிரி இவன் பொட்டி படுக்கையை 
வராண்டாவிலே தூக்கி எறியாட்டி. ' நான்' ஆம்பளை- 
இல்லே” என்று வாட்ச்மேனிடம் -: சவால் விட்டான். 
அவன், ் ் 

12. 

.. திருமலையைப் போலவே இயக்கத்தில் ஈடுபாடுள்ள 
தலைவர்கள், கலைஞர்கள், எழுத்தாளர்கள்,எல்லோருமே. 

_தநாட்கங்களில் . நடிப்பது, திரைப்படங்களுக்கு வசனம், 
பாடல்கள் எழுதுவது, வெடிப்புள்ள தமிழ் நடையில் இயக்... 
கத்திற்கான ஏடுகள். நடுத்துவது என்றெல்லாம் பல' வழி: . 
களில் முனைப்பாக இறங்கினர். காங்கிரஸாரின். மெத்த... 
னம், அலட்சியப் போக்கு, தாய்மொழி உணர்ச்சி இன: 
உணர்ச்சி, பிரதேச உணர்ச்சி பற்றிக் கவலையே படாமல் 
அவற்றைப் புக்கணித்த நிலை எல்லாமாகச் சேர்ந்து. 
திருமலை வகையறாவுக்கு விறுவிறுவென்று முன்னேறும்... 
_ வாய்ப்புக்களை அளித்தன. அவர்கள் மொழி" உணர்வே 
- அற்றிருந்தார்கள் என்றால், இவர்கள் மொழி உணர்வே 

_ சகலமும் என்றார்கள். 'எழிலிருப்பில் மாவட்ட மாநாடு: 
முடிந்து உடையாரால் ஏ கி.ரூமிலிருத்து வெளியேற்றம். 

_பம்டு அவமானத்தோடும். ஆத்திரத்தோடும் சென்னை... 
_ திரும்பிய திருமலை -சில நர்ட்களில் *திரஈவிடமுழக்கம்” . 
என்றோர் பத்திரிகைக்குத் தன்னை ஆசிரியனாகவும் 
வெளியிடுபவனாகவும் சீஃப் பிரசிடென்சி மாஜிஸ்திரேட்... 

... முன்பு பதிவு.செய்து கொண்டான். அந்தக் கால கட்டத். 
தில் இப்படி வேறுபல ஏடுகளும் பெளிவரத் தொடங்கின. 

... சினிமா வேலைகளோடு பத்திரிகை வேலைகளும் ' சேர்ந்து: 
கொண்டன. இயக்கத்திற்கென்று இரண்டு மூன்றுதினசரி 
ஏடுகளும், ஏற்பட்டிருந்தன. ஆங்கில மொழி ஏடுகளும், 

. வீரபலமான பிரதேச மொழித் 'தினசரிகளும் உள்ளூர்க்:
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செய்திகளைப் புறக்கணித்த போது திராவிட இயக்கதீ | 

தினசரிகள் உள்ளூர் மொழி இனச்செய்திகளுக்கு முக்கியத் 
துவம் அளித்துக் கவர்ச்சி பெறு ஆரம்பித்தன, மற்றவர் 
"களைவிட வீச்சு நிறைந்த போர்க் குணமுள்ள. துள்ளு 
தமிழ் "நடை வேறு இவர்களைத் தனித்தன்மையுள்ளவர் 
களாக மக்களிடையே எடுத்துக் காட்டியது. திராவிட 
“முழக்கமும் அப்படி நடைக்குப் பேர் பெற்றிருந்தது. ஆதில் 

“அதிரடி” என்ற பகுதியைத் “திரு” என்ற பெயரில் அவன் 

எழுதி வந்தான். முதல் இதழின் முதல் .“அதிரடிஙில் 
'*எழிலிருப்பு . மாஜி. ராஜாவின் ஏர்க்கண்டிஷன். சேஷ 
ஸிஸம்£--.என்ற தலைப்பில் கிருஷ்ணராஜனைப் பிடிபிடி 
அன்று பிடித்திருந்தான், இயக்கத் தொடண்டர்கள் மத்தி 

. மில். *அதிரடி” பகுதி மிகவும் விரைவிலேயே பிரபலமாகி 
விட்டது. பெரியவர்கள், சிறியவர்கள் என்று. பாராமல் . 

். இயக்கத்துக்கு எதிரான எல்லோரையும் தாக்கினான் ' 
அவன். ஆட்சியிலிருந்த காங்கிரஸ் மந்திரிகள் தான் அன 
னது முதல் இலக்காயிருந்தனர். அவர்களே விமாசனத்துக் 
கானாயினர். ட 

9097-ஆம் ஆண்டில் நடைபெற்ற திருச்சிராப்பள்ளி 
மாநில மகாநாட்டில் இயக்கப் போக்கில் சில : மாறுதல்கள் : 
'தென்பட்டன.. ஒரு குறிப்பிட்ட இனத்தை மட்டும். எதிர்ப் 
யது தங்கள் நோக்கமில்லை என்றும், அந்த இனத்தின் 
.தண்மைகளையே தாங்கள் எதிர்ப்பதாகவும் தீர்மானம் 

, நிறைவேறியது, இயக்கம் தேர்தல்களில் ஈடுபட வேண்டும் 
அன்ற கருத்து வலுப்பெற்றது. ": ் இச ் 

..... தன்னுடைய ஜன்ம வைரி என்ற முறையிலும், காங் 
கிரஸ் அமைச்சரவையில் ஓர் ஆள் என்ற முறையிலும் : 
சின்னக் கிருஷ்ணராஜ்னைத் திருமலை. விடாமல். தாக்கி . 
அழுதியும் அவர். பதிலுக்கு. எதுவம். செய்யவில்லை. 
ஆனால் எல்லோருமே. அப்படிப் பெருந்தன்மையாயிருந் 
தார்கள் என்று சொல்லிவிட முடியாது. எதிர் முனையிலும் 
காரசாரமான. அரசியல் ஏடுகள் தோன்றியிருந்தன. அவ . 
னையும் அவன் இயக்கத்தைச் சேர்ந்தவர்களையும் சாடு 
சாடென்று பதிலுக்குச் சாடின. அகப்பட்டால் அவமானப்: 
வடுத்துவதற்குக் கூடக் காத்திருந்தன. ஆட்சியிலிருந்தவர்
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களின் ஒழுக்கம் சம்பந்தமான விமர்சனங்களை அவர்கள் 
செய்த போது தாங்கள் கண்ணர்டி . மாளிகையிலிருந்து 
கல்லெறிகிறோம். என்பதை அவர்கள் உணரவில்லை. .. 

்... திருமலை ஒரு தடவை ' வகையாகமாட்டிக். - கொண் 
டான். மதுவிலக்கு. அமுலிலிருந்த காலம். ஓர் ஊரில் 
மா'நாட்டிற்குப் பின் இயக்க நாடகம் நடத்தி விட்டு, அவன் 
ம. பி.யில் தங்கியிருந்தான். அலைச்சலும் உடல் அசதியும் 
களளப்பும் மிசுதியாயிருந்தன வேண்டிய ஆள் ஒருத்தன் 

- வெளிநாட்டுப்பாட்டில் ஒன்றிற்கு ஏற்பாடு செய்து கொடுத். 
தான். அந்த ஊர். எழிலிருப்பு வட்டாரத்தைச் சேர்ந்தது 
தான். இரவு ஒன்றரை மணிக்கு மேல் அவன் நல்ல குடி. 
வெறியில் நாடகக் குழுவைச் சேர்ந்த எக்ஸ்ட்ரா நடிகை 
ஒருத்தியுடன். ஒரே அறையில் மகிழ்ச்சியாயிருந்த போது 

_ போலீஸ் ரெய்டு என்று வந்து அறைக்கதவைத் தட்டியது. 
அவனுக்கோ சுயநினைவே இல்லை. எப்.ஐ.ஆர்.தயாரிகக 
அவனையும், உடனிருந்த : பெண்ணையும் போலிஸ் 

- ஸ்டேஷனுக்கு அழைத்துச் செல்ல. முன்வந்த கான்ஸ்டபி 
ளைக் குடிவெறியில் ஒங்கி அறைந்துவிட்டான் திருமலை. 
அவன் அடிதடியில் இறங்கவே விஷயம் மிகவும் பெரிதாகி 

_ விட்டது. திருமலையின் உதவியாளரும் நாடகக்குழு நிர் 
"லாகியுமாக இருந்த கன்னையா என் பவன் போலீஸாரைத். 

. தன்னைக் கட்டிச் சரிசெய்து அனுப்ப ஏற்பாடு செய்து. 
'கொண்டிருந்த சமயத்தில் திருமலை இப்படி நேரடி நட. 
வடிகிகையில் இறங்கவே தர்மசங்கடமாகி விட்டது. 
அந்தச் சமயத்தில் மந்திரி கிருஷ்ணராஜன் சுற்று: வட்டா 
ர்த்து ஊர்களான தம் தொகுதியில் சுற்றுப்பயணம் செய்து. 

- விட்டு எழிலிருப்புக்கே திரும்பி வருகிற.தம் அசல். திட்டத். 

தைச் சிறிது மாற்றிக் கொண்டு நடு வழியில் இந்த. டி.பி. : 
யில் தங்குகிற எண்ணத்துடன் . வந்திருந்தவர் இந்த. 
விவரத்தை அறிய நேர்ந்தது. திருமலை அப்போதிருநத. 
நிலையில் சுய நினைவற்று இருந்தான். கான்ஸ்டேபிளை. . 
அறைந்து விட்டு மறுபடி படுக்கையில் படுத்து விட்டான்... 

அவன். மந்திரி வந்திருப்பது பற்றி எல்லாம் அவனுக்குத். 
தெரியாது. போலீஸார் மதுவிலக்கு மீறல் பற்றி குற்றச் 
சாட்டுடன். “இம்மாரல் டிராஃபிக்” குற்றச்சாட்டையும்: 
௯மத்தித் திருமலையைக் கைது செய்ய ஏற்பாடு பண்ணிக்... 
-கொண்டிருநதனர். போலீஸாரைத். தாக்கிய குற்றம்
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வேறு சேர்ந்து கொண்டிருத்தது. நினைத்தபடி அவர்கள்: 
-திருமலையைக் குற்றம் சாட்டிக் கையும் . களவுமாகக் 
கைது செய்திருந்தால் மறுநாள் காலை எல்லாப் பத்திரிகை 
Gab அந்தச் செய்தி பெரிதுபடுத்தப்பட்டிருக்கும். . 
குடித்து விட்டு ஒரு பெண்ணுடன் டி.பி.யில் விபச்சாரக் . 
குற்றத்தில் ஈடுபட்டதாகவும், . போலீஸ் கான்ஸ்டே.. 
பிளைத் தர்க்கியதாகவும் செய்திகள் பிரசுரமாகியிருக்கும். 

தன் அரசியல் எதிரிதானே என்கிற நிலையில் மந்திரி 
கிருஷ்ணராஜன் அதைப் பார்த்து மகிழ்ந்திருக்கவேண்டும் 
ஆனால் மந்திரி அப்படி மகிழவில்லை. மிகமிகப் பெருந். 
தன்மையோடு நடந்து கொண்டார். அவர் பெருந்தன்மை 
யோடு ' நடந்துகொண்டதற்குத் திருமலையின் நாடகக் ' 
குழு நிர்வாகிகே சுண்கண்ட சாட்சியாக . அருகிலிருந் . 
தான். ட்ட 

_.. **-இந்தாப்பா! இதை ஒண்ணும் பெரிசு படுத்தாதீங்க, 
மனுஷன் கூடிவெறியிலே ஏதோ தப்புப் பண்ணிட்டான். 
எஃப்.ஐ . ஆரைக் கிழிச்சப் போடுங்க...ஒண்ணுமே. நடக்க 
லேன்னு நினைச்சு விட்டுடுங்க... நான் சர்க்கிள்கிட் டப் : 
 பேசிக்கமேன். வீணா ரசாபாசப்படுத்த வேணாம்”. 
என்று மந்திரி சொல்லியதையும் அதன்படி நடந்ததையும், 
தன் நினைவற்றிருந்த திருமலையைத் தவிர மற்ற அவை 

௩ - ௧ *. 

வரும் அறிந்திருந்தனர். மந்திரி விரோதங்களை நினை : 
விற்கொண்டு அவனைப் பழி: வாங்காமல் பெருந்தன்மை 
யாக மானத்ரைக் காப்பாற்றியிருந்தார். மத்திரியே. தலை - 

மிட்டதால் போலீஸார். மேற்கொண்டு. அவனையே௱ - 
அவன் ஆட்களையோ தொந்தரவு செய்யவில்லை. விட்டு. 

ட விட்டுப் போய் விட்டார்கள். வட்ட ட்ட 
1 மறுநான். பொழுது விடிந்ததும் கன்னையா இந்த... 

“விவரங்களை: எல்லாம் திருமலையிடம். கூறி, **மந்திரி. 
வந்துதான் . ரொம்பவும் பெருந்தன்மையா ' உங்களைக் 
'சாப்பாத்தினாரு! இல்லாட்டி ரசாபாசமாப் . போயிருக்.. 

கும்”! என்றான். இதற்குத் திருமலை கூறிய. பதில் 
கன்னையாவை மட்டுமில்லாமல் உடனிருந்த அனைவரை 
ய்மே அதிர்ச்சியடையச் செய்தது, ட்டு 

.. *1நீ அடிக்கிற மாதிரி அடி! நாஸ் வந்து காப்பாத்து. 
மாதிரி காப்பாத்திடறேன்னு மந்திரியே போலீஸாரை 
"தூண்டிவிட்டு அனுப்பி வைத்து விட்டு பின்னாடியே வத்தி:
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ரூப்பாரு””-என்றான் திருமலை. தனது எதிரி பெருத் 
தன்மையாக .. நடந்து கொண்டிருக்க முடியும் என்பதை 
அவன் நம்பவா ஒப்புக். கொள்ளவோ சிறிதும் தயாரா 
ுில்லை. உலகில் எல்லாமே வஞ்சம், சூது, சூழ்ச்சி ஆகிய 
அடிப்படைகளில்தான் : திட்டமிடப்பட்டிருக்க முடியும் 
என்று அவன் நம்பினான். தன்னையும் தன்னைச் சுற்றியி 
ப்பவர்களையும் வைத்தே. மற்றவர்களையும், .மற்றவற் 
றஹையும் கணித்தான். அவன், தன் எதிரி நல்லவனாக 
இருக்கமுடியாது, கூடாது என்பது அவலது தீர்மானமான 

_ அஎண்ணமாயிருந்தது.. . *“*உள்பட்டணத்துக்குப் போயி 
. யாருக்கும். தெரியாமக். காதும். காதும் வச்சாப்பிலே 
அவருக்கு ஒரு வார்த்தை நன்றி சொல்லிட்டுப்போயிட 
-லாங்க! “என்று உதவியாளர் கன்னையா கூறிய Cure 
னையைத் திருமலை ஏற்கவில்லை. = 
- ₹*நீ சும்மாயிரு! உனக்கு இந்த உள்பட்டணத்துக் ' 
-தாரனுவளைப். பத்தித் தெரியாது. . கடைஞ்செடுத்த 
- அயோக்கியனுவ. . சோழியன் குடுமி சும்மா ஆடாது, 

... “அதிரடி யிலே விடாம இவனுகளைத் தாக்கி எழுதறே 
அல்லே. பேரம் பேசி அதை நான் எழுத 2 டாமப். பண்ற 
"துக்கு இப்போ. இப்படி அடிப் போடறாங்க... | 

| ““அப்பிடித் தோணலீங்க... நிஜமாகவே நல்லலண்ணத் 
'தோடேதாள் பண்ணின மாதிரித். தோணுதுங்க... சமய 

_ சஞ்சீவி மாதிரி மினிஸ்டர் மட்டும் அந்த நேரத்துக்கு வரல் 
“லேன்னா...காலம்பரப் பேப்பருங்களிலே எல்லாம் தாறு. 
மாறா நியூஸ் வத்திருக்கும்."” னு 
: **கண்னையா! நீ சும்மாயிரு. இது அரசியல், உனக் , 
குப் புரியாது” என்று ஒரே வாக்கியத்தில் அவன் வாரயை 

. அடைத்துவிட்டான் திருமலை. . “அரசியல் வாதியாயிருந் : 
தால் ஒரு சரியான விஷயத்தைக் கூடத் தவறாகத்தான் 
புரிந்துகொள்ள வேண்டும் போலிருக்கிறது”” என்று hes 
லோடு தனக்குள் முணுமுணுத்தபடி சும்மாயிருந்து விட் 
பாரன் கன்னையா. *கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன்மக் 
களே” என்ற பழைய . பாட்டுத்தான் கண்னையாவுக்கு 
நினைவு வந்தது. **எங்களுக்குள்ளார இருக்கிற விரோதம்... 
ரொம்படீப்! உனக்குப் புரியாது கன்னையா! நான் உள் 
பட்டணத்திலே . அர்ண்மனைக்குள்ளே .. நுழைஞ்சாலே.' 
என்னைத் தீர்த்துக்கட்டிடுவாங்க” “என்று திருமலை மறு. 
படியும் வற்புறுத்தி சொன்னான். இறுதி .வரை. தனக்கும்.
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ஜமீன் குடும்பத்துக்கும் கடினமான வீ ரோதம் இருப்ப 
தாகப் பாவிப்பதையே அவன் விரும்பினான்... அந்தப் 
பாவனை அவனுக்கு வேண்டியிருந்தது. அந்தப் பாவனை 
யிலிருந்து சிறிது நெகிழ்ந்தோ. இளகியோ, தணிந்தோ 
மீபாவதுகூடப் . பாவம் என்று. அவன். எண்ணினான். 

"விரேோதத்தில்தான். அவன் வளர்ந்தான். விரோதத்தில் 
தான் அவனது அரசியல் சார்பு திர்மானமாயிற்று.. விரோ 
PSHM Br sit அவன் பேச்சு, எழுத்து, வளர்ச்சி, புகழ் 

"எல்லாமே இருந்தன: அந்த விரோதத்தை. இன்னும் விட்டு 
விட அவன் தயாராயில்லை, . 

- விரைவில் அடுத்து வந்த பொதுத்தேர்தலில் சின்ன ' 
உடையாரை எதிர்த்து அவன் சட்டசபைக்குப் போட்டியிட 
“வேண்டுமென்று கட்சி முடிவு செய்தது. முதல் முதலாகச் 

சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கு நின்ற கட்சியின் முக்கியப் புள்ளி 
களில் அவனும் ஒருவனாயிருந்தான்.” பரம்பரையும் செல் 
வாக்கும் உள்ள ஒரு பெரும் புள்ளியை எதிர்த்து அவண் 
"வெல்ல முடியுமர் என்று பயமும் சந்தேகமும் பொது... 
மக்களில் பலருக்கு இருந்தன. தேர்தலில் நிற்கும்போதே 
சின்ன உடையார் மந்திரியாயிருந்தார். பதவியின் உயரம் 
"வேறு அவருக்கு இசைவாயிருந்தது. திருமலை மட்டும் 
பயப்படாமல் துணிந்து நின்றான். சின்ன உடையாரைப் 
ய்ழி வாங்கும் வெறிநெருப்பு அவனுள் எப்போதும் போல். 
அணையாமல் கனன்று ஜ்வலித்துக் கொண்டிருந்தது. 

13 

தேர்தல் வேலைகளில் திருமலை முழுமூச்சாக இறங் 
கினான். சின்னக் கிருஷ்ணராஜனைப் பற்றி அரசியல் re 
பாக மட்டுமே எதிர்க்காமல் உள்பட்டணத்தோடு. சம்பந் 
- தப்படுத்திப் பழைய பூர்வோத்தரங்களை எல்லாம் சொல் 
லிக் கொச்சையாக எதிர்த்தான் திருமலை. அதற்கு நேர் 
மாறாகச் சின்னக் கிருஷ்ணன் தன்னை எதிர்க்கும் தனி



te: 

த்த ட டதா பார்த்தசாரதி! 
"நபர்கள்; "பெயர்களைக் குறிப்பிடாமல் தன்னால் - மக்க: 
ளுக்கு என்னென்ன நன்மைகளைச் செய்ய முடியும் என்று: 
மட்டும் பிஈச்சாரம் செய்தார். சின்னக் கிருஷ்ணனின்: 
இந்தப் பண்பு பலரால் பாராட்டப்பட்டது.. பெரும்பாலே௱- 
ரால் வர்வேற்கப்பட்டது. திருமலை சண்பகத்தைத் தள்ளி 
வைத்திருப்பது சொந்த மகனைப் படிக்க. வைக்கக் கூடப் 

ட. பண உதவி செய்யாமல் தன். சுகத்துக்காகப் பல பெண்: 
கள்டன் தொடர்பு கொண்டிருப்பது. ஆகிய விவகாரங்: 
களைப் பற்றி எதிர்த். தரப்பினர் பதிலுக்குப் பேச ஆரம்பிப். 
பார்களே என்று யாரும் யோசிக்கவே இல்லை. ஒரே: 
ஒருவர் யோசித்து அதுபற்றி அவனை எச்சரித்தார். 
“*தம்பீ! உங்க பூர்வோத்தரமும் மத்ததும் இந்த ஊர்லே- 
எல்லோருக்கும். நல்லாத் தெரியும். அதனாலே கோவில் 
குளம் பக்தி இதுகளிலே தீவிர நம்பிக்கையுள்ள. மேல் 

_ தட்டு மக்களில் யாருடைய ஓட்டும் உங்களுக்குக் கிடைக். 
காது, அவர்களுக்கு உங்க மேலை நம்பிக்கை வர்ற ' மாதிரி 

நீங்க உடனே எதினாச்சும் பண்ணியாகணும்.”” 
் **எதினாச்சும் பண்ணியாகணும்னு நான் திடீர்னு அனு: 

. மாருக்கு வடைமாலை போடவோ, பெருமாளுக்குத் திருக். 

ட கல்யாண உற்சவம் buss வைக்கவோ. முடியாது... 
- அதுக்கு. ஒருநாளும் என் மனச்சாட்சி சம்மதிக்காது. 
'வேணும்னா ஒரு காரியம் பண்ணலாம்! நம்ம வேணு: 
கோபால சர்மா முப்பத்தைந்து ஆண்டுகளுக்கு மேலே. 
உள்ளூரிலே தமிழாசிரியரா இருந்து . இய்வுபெற்றவர், 
முக்கால்வாசி வாக்காளர்கள் அவருடைய மாணவர்களாக. 

_ .இருந்திருப்பார்கள். அவர் பக்தி, கோவில், குளம், சம்பிர 

தாயம் பழைய பழக்க வழக்கங்கள் எல்லாத்திலேயும் . 
... நம்பிக்கை உள்ளவர்தான். அவருக்கு ஒரு. மணிவிழஈ: 
 தடத்தி தடபுடல் பண்ணி அதன் மூலமாக மேல்தட்டு 
இ ஓட்டுக்களை தம்ம 60 Fig. Goud திருப்ப முடியுமான்னூ. 
பார்க்கணும்.” 

*“மணிவிழான்னு போட முடியாது. அவருக்கு ஏற். 
் கெனவே அறுபது முடிஞ்சு | போச்சுங்க...
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. **மணிவிழாவுக்கும், அறுபதுக்கும் சம்பந்தம் இருத் 
தாகணும்னு ஒண்ணும் கட்டாயமில்லை. எப்ப யாருக்கு, 

மணிகுடுக்கிறோமோ அதுதான் மணிவிழா! இப்ப சர்மா ' 
வுக்கு மணிவிழா! 'போஸ்டரிலும் அழைப்பிதழிலும், 
எல்லாத்திலியும் வித்தகர் வேணுகோபாலனார் மணி 
விழா'ன்னு பிரிண்ட் பண்ணுங்க. சர்மான்னு பேரு 

வேணாம். தலைவர் திரு. நடத்தும் *வித்தகர் வேணு. 

'கோபாலனார் மணி விழா”ன்னு போஸ்டர் போடுங்க. 
வேணு கோபாலனர் படத்தையும் எம் படத்தையும் அந்த. 
ஆளுயரப் போஸ்டர் லே. அச்சுப்போட்டு, உள்பட்டண 

'வெளிப்பட்டண அக்ரஹாரங்கள், சந்நிதித் தெருக்கள் 
எல்லாத்திலியும் நிறைய ஒட்டுங்க... *s 

ப **நல்ல ஐடியா! செஞ்சிடலாம்.” 

_ மணிவிழா: ஏற்படாயிற்று. விழாவில் வேணு 
-கோபாலனார்க்குப் பொன்னாடை போர்த்தி மலர்க் 

கிரீடம் சூட்டித் திரு பேசினான்॥ 

மாற்றான் தோட்டத்திலே மலர்ந்ததாடினும் ஏற்ற... 
தொரு நறுமலரை அதன்மணத்தை மதிப்பவர்கள்: நாங் 
கள். ஏறக்குறைய முப்பதாண்டுக் .காலத்திற்கும் மேலாக 
இங்கே. தமிழ்த். தொண்டாற்றிய இந்தப் 'பெரியவரைக் 
காங்கிரஸார் ஏன் கவனிக்கவில்லை? உள்பட்டணத்துப் 

பணமூட்டைகள் இந்த ஏழைத் தமிழ்த் தொண்டருக்கு 
ஏன் உதவ முன் ' வரவில்லை? இவர். மந்தி நிகர் இந்தி 

. மொழியைப் பரப்பப். _ பாடுபட்டிருந்தால். தொந்திகள் 
குலுங்க உள்பட்டணத்துப் பெருந்தனக்காரர்கள். இவ 
ருக்கு உதவிட ஓடோடி வந்திருப்பார்கள். இவர் பர்டுபட்ட' 
டதோ ஏழைத் தமிழுக்காக. பாடுபட்டவர்கள் நாதியற்றுப் 
போசலாகாது என்ற அக்கறை எங்கள் இயக்கத்துக்கு. 

மட்டுமே உண்டென்பதை நாடறியும், நானிலம் முழுவ 
துமே. அறியும்... நான் ' சொல்லித்தான் நீங்கள். அறிய 
வேண்டும். என்பதில்லை”? '--. என்பதாக முழக்கித் தள்ளி 
னான். தி ஓமலை, ்
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| உள்ளூர் மக்களில் பெரும்பாலோர் - அநுமார்மேல் 
அசையாத நம்பிக்கையும் பயபக்தியும் உள்ளவர்கள், 
பெரும்பாலான பாமர மக்களிடம் அந்த எழிலிருப்புத் 
தேரடி அநுமார் படத்தை நீட்டி வலது : கையில் சத்தியம் 

வாங்கிக் கிருஷ்ணராஜனுக்கே ஓட்டுப் போடுமாறு காதும். 
ஆாதும்: வைத்தாற்போல் ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருந் 
தார்கள் ஜமீன்தாருக்காக வேலை செய்தவர்கள். தேர்தல் . 
நாள் நெருங்க ௦ தெருங்கப் பரபரப்பு அதிகமாகிக் கொண்டி, 
ருந்தது. பரம்பரைப் பெரிய மனிதனை மதிக்கவேண்டும் 

என்ற தழும்பேறிய மனப்பான்மை ஊரில் அதிகமாக 
இருத்தது. உள்பட்டணத்து அரச குடும்பத்தைக் கேரக்டர் 

- அஸாஸஷினேஷன் செய்வது போல் திருமலையும், அவன் 
தரப்பினரும் பேசிய பேச்சுக்கள் சுவரில் எழுதிய கன்னா 
பின்னா எழுத்துக்கள் எல்லாமே நேர் எதிரான பலன் 
களை அளித்தன. அந்த எழுத்துக்களைப் பார்த்தபின், 
பேச்சுக்களைக் கேட்ட பின் மக்களுக்கு உள்பட்டண அரச 
குடும்பத்தினர் மேல் மரியாதை அதிகமாயிந்றே ஒழியக் 
குறையவில்லை. எழிலிருப்பு ே போன்ற பழமையான ஜமீன் 
நகரங்களில்  **3நகடிவ் அப்ரோச்” எடுபடவில்லை. 
சினிமாவில் சம்பாதித்த பணத்தைத் தண்ணீராய் ஒட 

_ விட்டுச் செலவழித்தும், முழுமூச்சாக எதிர்ப்புப் பிரச்சாரத் 
_ தில் இறங்கியும் ஜெயித்து விடலாம் என்று அிருமலயால் 
முழுமையாக நம்ப முடியவில்லை. ப 

"தேர்தலுக்குப் பத்துப் பதினைந்து நாள் இருக்கும் 
போது, இருந்தும் பயனில்லை செத்தும் பயனில்லை என் 
யது போல் சண்பகம் அவனுக்கு மகத்தான கெட்ட 
இபையரை உண்டாக்கி விட்டுப் போய்ச் சேர்ந்தாள். pbs 
வனத்து மனோரமஞ்சிதப் புதரடியில் பாம்பு கடித்து இறந்து 

் போன: சண்பகத்துக்குச் சிறுவன் ராஜா.....தலையை 
மொட்டை அடித்துக் கொண்டு கொள்ளிச் சட்டி ஏந்தி 
அந்திமக்கிரியைகள். செய்தான் . திருமலைக்கு யாரும் வந்து 
தகவலே சொல்லவில்லை. தன்னுடைய தேர்தல் அலு.
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வலக மாடியிலிருந்து ஒரு பாடையைப் பின்பற்றி யாரே 
ஒரு சில உறவினர்களுடன் முன்னே ஒரு சிறுவன் மொட் 
டையடித்துக் சொண்டு சுடாமல் இருக்க உறி போல் 
கட்டிக் கொள்ளிச் சட்டியைப் பிடித்துப் போவதையும் - 
கூடத் திருமலையே பார்த்தான் . 

போவது தன் மூத்த மனைவி சண்பகத்தின் பிணம் 
தானென்பதையோ, கொள்ளி எந்திச் செல்வது தன் மகன் 
தான் என்பதையோ " அவனால் அனுமானிக்க முடிய 
வில்லை. மாலையில் தான் விவரம் அவனுக்குத் தெரிந். 
தது. நந்தவனத்துக்கு ஓடினான். சண்பகத்தின் தம்பியோ 
மகன் ராஜாவோ அவனிடம் முகம்கொடுத்துப் பேசவே 

இல்லை. 
..... **எலெக்ஷனுக்குத்தானே வந்திருக்கீங்க. எலெக்ஷன் 
வேலையைப் போய்க் கவனியுங்க” என்று வேறு எகத் 
தாளமாகப் பேசி விட்டான். சண்பகத்தின் sb. mud 
.கோற்போரில் தீப்பற்றுவது போல், “உள்ளூரிலேயே 
இருந்துக்கிட்டுச் சொந்த சம்சாரத்தோட சாவுக்குக் கூட 
எட்டிப் பார்க்காத கல்நெஞ்சுக்காரன் ஐயா அந்தத் 
திரு உலை”-- என்று இச் செய்தி எங்கும் நெருப்பாகப் 
பரவிவிட்டது... அவன் கல்நெஞ்சுக்காரன், ஈவு” இரக்க 
மில்லாத படுபாதகன் என்பது போல் அவனுக்கு எதிராகப் 
ப்ரவியவற்றை அந்தச் சமயத்தில் மேடை போட்டு மறுத். 
துப்பேசவும் முடியவில்லை. உண்மையிலேயே அவன் 
,சண்பகத்தின் சாவுக்குப் போக முடியாமல், ஊரறியத் 
தன். அநுதாபத்தைக் காட்ட முடியாமல் விதி சதி செய்து 
விட்டது. விதியில் அவனுக்கு . நம்பிக்கை கிடையாது என் 
றாலும் : அப் பாது நம்பாமலிருக்கவும் முடியவில்லை. 
இம்மாதிரி அபக்கியாதிகள் எழிலிருப்பைப் போன்ற ஊர் 
களில் ஏற்படும்போது அவற்றைச் சுலபத்தில் பிரசாரம் 
செய்து மறுத்தோ, மேடை போட்டுப் பேசியோ மாற்றி 

விட முடியாதென்று அவனுக்கு நன்றாகப் புரிந்தது. 
இவ்வளவுக்கும் உள்பட்டணத்தார் தரப்பில் : யாரும்
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: இந்தச் சம்பவத்தை எடுத்துச் சொல்லிப் பேசவோ, பிரசா 
ஏம் செய்யவோ முயலவில்லை. கிருஷ்ணராஜனே அதைத் .: 
"தடுத்து விட்டாராம். ஆனால் பிரசாரமே செய்ய அவசிய 
மில்லாமல் அது பரவியது. கணிசமாக அவன்: பெயரைக் 
'கெடுத்தது. சண்பத்தின் எதிர்பாராத: திடீர் மரணத்துக் 
கும் தேர்தலுக்கும் சம்பந்தமே இல்லை என்றாலும் தேர்த 
“லின் போக்கையே பாதித்துத் திசை திருப்பி மாற்றி 
விட்டது அது. அவளுடைய சாவு வெற்றி அவனுடைய 

: ஆம்பிக்கையயைம் சேர்த்துக் கொன்று விட்டது. 
இவ்வளவுக்கும். கிருஷ்ணராஜன் மிகவும் பண்போடு 

| தன் தேர்தல் அலைச்சல்களுக்கு நடுவில் எங்கேயோ ஓரி 
ஐந்து நிமிஷம் திருமலையைத் தனியே சந்தித்துச் சண்ப 
கத்தின் மரணத்துக்காக முறைப்படி துக்கமும் விசாரித்து. 

விட்டார். ப 

தேர்தல் நாளுக்கு முன்னமேயே திருமலையின் தரப்: 
பில் வேலை செய்தவர்களிடம் ஒரு சோர்வு வந்துவிட்டது. 
சோர்வும், அவதம்பிக்கையும் அவர்களைத் தளர்த்தினிட் 
உன. 

தேர்தல் முடிந்தது. வாக்குகள் எண்ணப்பட்டன.. 
முதலில் இருந்த நிலைமையைப் பார்த்தால் திருமலைக்கு 

- டெபாஸிட் பிழைக்குமா என்றே சந்தேகமாக இருந்தது. . 
. ஆனால் பின்னால். சில. தொகுதிகளில் அவனுக்குக் 

- கிடைத்த ஒட்டுக்கள் நிலைமையைச் சரிப்படுத்த உதவின, 
_யத்தாயிரத்து" எழுநூற்றெண்பது ஓட்டுக்கள். அதிகம் . 
பெற்று உள்பட்டணம் கிருஷ்ணராஜன் வெற்றி பெற்று 
விட்டார். திருமலைக்கு டெபாஸிட் போகாமல்' பிழைத்து 
மானத்தைக் காப்பற்றியது.” தேர்தல் முடிவு' டெக்ளரேஷ 

அரில் கையெழுத்துப் போடும் போது “*ஒரு மரியாதைக்கு. 
அவரைக் கங்கிராஜாுலேட் பண்ணிட்டு வாங்க”"--என்று 
தன் உதவியாளன் கன்னையா தன்னிடம் சொன்னதைத் . 
திருமலை காதில் வாங்கிக் கொள்ளவே இல்லை. எவ்வ 

ப வோ பேரும் புகழும், பணமும் வந்தும் திருமலையிடம்
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*கல்ச்சர்” என்ற அம்சம்... பூழ்யமாகவே இருப்பதைப் 
'யார்த்து உதவியாளன் கன்னையா உள்ளூற வருத்தப்பட் 
டான். பணவசதி, படாடோபம், : ஜமீன் ஆட்சியுரிமை, 
எல்லாம் பறிபோன பின்பும் உள்பட்டணத்து . அரசு 
வம்சத்தினரிடம் ஒட்டிக் கொண்டிருந்த பண்பாடும் 
பெருந்தன்மையும் மட்டும் குன்றாமல் குறையாமல். 

அப்படியே இருந்தன... அதைக் கண்டும் அவர்கள் 
'மேலை பொறாமைப்படுவதைத் தவிரத் திருமலையால் — 

'€வறெதுவும் செய்ய முடியவில்லை, அவனது. 
இயக்கம் முதல் முதலாகத் தேர்தலில் இறங்கி எப்படியோ 

மாதிலம் முழுவதுமாகச் சேர்த்து ஒரு பத்துப் பதினைந்து 
'இடங்களில் சட்டசபை உறுப்பினர் பதவியைக் கைப்பற்றி 

யிருந்தது. எதிர்பார்த்ததைவிட இது” குறைவுதான் 
என்றாலும் அரசியவில் பதவியைப் பிடிக்கும் முயற்சிக்கு 
ஆரம்பம் கிடைத்து விட்டதற்காக அவர்கள் மகிழ்ந் 
தார்கள் . 

14 
தேர்தல் தோல்விக்குப் பின் கணக்கு வழக்குகளைத் 

தீர்க்கவும் எலெக்ஷன் வேலையாக அலைந்த வாடகைக் 

கார்கள் முதலியவற்றுக்குப் பணம் கொடுத்துக் கணக்குத். 
தீர்க்கவும் சில நாட்கள் தொடர்ந்து அவன் எழிலிருப்பில் - 
,தங்கியாக வேண்டியிருந்தது. போஸ்டர்கள்,  துண்டுங் 
்ராசுரங்கள், தேர்தல் ஸ்லிப்புக்கள் அச்சிட்ட . வகையில் 

. நிறையப் பணம். தர வேண்டியிருந்தது. ஒலிபெருக்கி 
"மேடை ஏற்பாடுகள்) ஊழியர்களுக்குச்சாப்பாடு, சிற்றுண்டி 
வாங்கிய ஓட்டல். கணக்கு எல்லாம்: நிறையப் பாக்கி 
மிருத்தன. -கன்னையாவையும் சர்மரவையும் உடன். 
-வைத்துக் கொண்டு அவற்றை எல்லாம் சரிபராத்துப் பட்டு 

, வாடா: செய்ய வேண்டியிருந்தது. ஒவ்வொன்றாகச். செய் 
தோன். ப



92 . தா. பார்த்தசாரதி! | 

ஊருக்குப் புறப்படுமுன் கடைசியாக Ph ரப்பாசை: 

... திருமலையின் மனத்தில் எழுந்தது. .சண்பகமோ போய்ச் 
சேர்த்து விட்டாள். இனியும் மகனை அவனுடைய மாம: 
னாகிய சண்பகுத்தின் தம்பியிடம் வளரவிட "வேண்டிய 

- அவசியமென்ன? மகனைச் சென்னைக்கு அழைத்துச்: 
சென்று டான்பாஸ்கோவிலிலோ, வேறு கான்வென்டிலேர் 

_ சேர்த்துப் படிக்க வைக்கலாமா என்று தோன்றியது. ஒரு 
நந்தவனத்துப் பண்டாரத்தோடு.தன் மகன் வளர. வேண்: 
பாமென்று எண்ணினான். திரு. தானே போய்க் கூப்பிட். 
டால் நடக்காதென்று தெரிந்தது. சர்மாதான் இதைம் 
பேசி முடிவ, செய்யச் சரியான அள் என்று அவரைக். 
கூப்பிட்டு எல்லா விவரமும் சொல்லி நந்தவனத்துக்கு. 
அனுப்பினான். சர்மாவுக்கு இது. சரிவரும் என்று 

- படவில்லை. தயக்கத்தோடுதான் நந்தவனத்துக்குப் புறப் 
பட்டுப் : போனார் அவர். திருமலையின் விருப்பத்தைத். 
தட்டிச் சொல்ல முடியாமல்தான். அவர் போக வேண்டியி' 

.  ரூந்தது. சண்பகத்தின் தம்பி முகத்திலடித்தாற் போல: 
, உடனே மறுத்துச் சொல்லி விட்டான். * *சாமீ! எல்லாம் 
படிச்சு நாலும் தெரிஞ்ச நீங்க இந்தக் கிராதகனுக்காக. 
இப்படித் | தூது வரலாமா? பையனை இவங்கூட அனுப்- 
“பினா அவன் படிச்சு உருப்பட முடியுமா? மூணு. நாலு: 
"சம்சாரம்; ஏழெட்டுத் தொடுப்பு. இதோட குடி. சினிமா 
சகவாசம் இத்தனையும். இருக்கிற எடத்துலே பையன் 
ஒழுங்காக எப்படிப் படிச்சு வளர முடியும்? நாலு காசுக்கு. 
“ஆசைப்பட்டு உங்களைப் போலப் பெரியவுக இந்த. மாதிரி' 

.. விடலைப் பசங்களோட சுத்தறதே எனக்குப் பிடிக்கலே.” ” 
_ **என்னப்பா பண்றது? வயித்துப்பாடுன்னு ஒண்ணு. 

் இருக்கே? காலட்சேபம் எப்படியாவது தடத்தாகணுமே?'” | 
sererord சர்மா. ன 

பிச்சை எடுத்தாவது. என் மருமகனை ஒழுக்கமாக 
வளர்த்துப் படிக்க வைப்பேன்னு சொல்லுங்க” '--என் ௫: 
"கறாராகச் சொல்லி விட்டான் சண்பகத்தின் தம்பி. சர்மா.
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திரும்பி வந்து திருமலையிடம் விவரங்களைச் சொன்னார். 
சண்பகத்தின் தம்பி உட்பட யாரும் தன்னை ஒரு குடும்பப்: 

. பாங்கான மனிதனாக ஒப்புக் கொள்ளவில்லை என்பது: 
திருமலைக்குப் புரிந்தது. தேர்தல் தோல்வியைத் தவிச 
இது இன்னொரு தோல்வியாக அமைந்தது அவனுக்கு. 
பையனை அவன் மாமனிடம் இருத்து பிரித்து அழைத்துச் 

“சொல்லுவதற்குக் . கோர்ட்: சட்டம் ஆகியவற்றின்- 
துணையை நாட விரும்பவில்லை. அவன். தன்னிடம் வளர் 
வதைவிட நந்தவனத்துக் குடிசையில் அவன் இன்னும் 
யோக்கியனாகத்தான் வளர முடியும் என்ற நம்பிக்கை 

உள்ளூறத் திருமலைக்கும் இருந்தது. 
தேர்தலில்: நிறையப் பணம் - செலவாகி "விட்டது... 

மறுபடி சென்னை திரும்பியதும் மற்றவர்கள் படங்களுக்: 
குக் கதை வசனம், பாடல் எழுதுவதைத் தவிர வட்டிக்குக். 
கடன் வாங்கித் தானே ஒரு .படம் எடுத்து விற்றால்: 
கொஞ்சம் அதிகம் சம்பாதிக்கலாம் என்று தோன்றியது. 
தொழிலில் அவனுக்கு இருந்த செல்வாக்கால் யாரும். 

. கடன் கொடுக்கத் தயாராயிருந்தார்கள்.பணத்தைக் கடன் - 
் வாங்கிப் படம் எடுக்கத் தொடங்கினான். . அதே சமயம். 
திராவிட முழக்கம் அதிரடி” பகுதியில் தன் தோல்வியைப்- 

_ பற்றியும், எழிலிருப்பு ஜமீன்தார் பணத்தைத் தண்ணீராக. 
வாரி இறைத்து வென்று விட்டார் என்றும், தொடர்ந்து. 

. எழுதி வந்தான். உண்மையில் ஜமீன்தார் தன்னை விடக். 
குறைவான தொகையைச் செலவழித்துத்தான். வெற்றி: 
பெற்றார் என்பது. அவனுக்குத் தெரிந்திருந்தது. என்றா - 
லும் அரசியலில் நிஜத்தைச் சொல்லிப் பயனில்லை என்று. 
அவன் ஒரு நம்பிக்கையோடு -தொடர்ந்து பொய்களைச்- 
சொல்லி வந்தான்... தன் எதிரி. உண்மையிலையே நல்ல:. 

. வனாயிருந்தாலும்கூட அவன் . நல்லவனில்லை என்று. 
_ மக்களுக்குச் சித்தரித்துக் காட்டுவதில் எவன் முழுமையாக... 
வெற்றி பெறுகிறானோ அவன்தான் .முழுமையானண: 
அரசியல்வாதி என்று நம்பினான் திருமலை, மக்களை .
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மூட நம்பிக்கையால் ஏமாற்றி சாமி படத்தில் கையடித்து 
வாங்கிப் பணம் கொடுத்து ஓட்டுச் சேகரித்தே ஜமீன்தார் 
் வெற்றி. பெற்றார் என்று இடை வீடாமல் எழுதி 'வந்தான் 

. அவன். சிலர்: அதை நம்பி - அதுதான். உண்மையோ 
என்று மருளவும் ஆரம்பித்தனர், தேர்தலில் தான் 

“தோல்வியே ஒழியத் திரை உலகில் எப்பேர்தும் போல் 
அவனுக்கு வெற்றிகள் தொடர்ந்தன. சொந்தமாக எடுத்த 

படம் டிஸ்ட்ரிப்யூட்டர்களிடம் நல்ல லாபத்துக்கு விலை 
“ போயிற்று, அவனே டைரக்டர், தயாரிப்பாளர் என்றெல் 
- லாம் பெயரைப் போட்டுக் கொள்கிற துணிச்சலும், புகழும் 
- வந்துவிட்டன. அத்த ஆண்டு அவன் எதிர்பாராத வித 
மாக ஒரு வழக்கில் . சிக்கிக்கொண்டு பேரும். பணமும் 

- கெட்டு நஷ்டப்பட்டுத் திண்டாட நேர்ந்தது. இயக்கத்தில் 
ஈடுபட்டுள்ள. ஒரு குடும்பத்தில் திருமணம் ஒன்றிற்குத் 

_ தலைமை வகிப்பதற்காக அவன் போயிருந்தான். மணப் 
பெண் கொள்ளை அழகு சினிமாவில் கதாநாய்கியாக 
உடனே. “புக் பண்ணி” நடிக்க வைக்கலாம் போல 

- அத்தனைக் கவர்ச்சி அந்தப் பெண்ணுக்கு இருந்தது. 
மணமகன் வசதியுள்ள குடும்பத்தைச் . சேர்ந்தவன். 
ஆனால் அத்தனை அழகில்லை; சுமார் ரகம் தான். மண 
மகள் குடும்பம் . தான் அவனுக்கு மிகவும் நெருக்கமான 
_ இயக்கத் தொடர்புடையது... ' 

ASS மணப்பெண்ணைப் பார்த்தவுடன் மனத்தில் 
என்ன தோன்றியதோ. அதை அப்படியே மேடையில் பேசி 
விட்டான் அவன், 

| Corset மணப்பெண் சினிமா நட்சத்திரங்களைப் 
புறமுதுகிடச் செய்யும் அத்தனை பேரழகுடன் விளங்கு 

il som ஆந்திரத்திலிருந்தும், கேரளத்திலிருந்தும், 
.கர்நாடகத்திலிருந்தும் அழகிகளைத். தேடியலையும் திரை 
வுலகம் இந்தப் பெண்ணைப் போன்ற. தமிழ். அழகிகளை 
அடையக் கொடுத்து. வைத்திருக்க வேண்டும். இந்தப் 
பெண் . மட்டும் நடிக்க வந்திருப்பராயின் தானே என்
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னுடைய தயாரிப்பு ஒன்றிற்கு இவரைக் கதாநாயகி 
யாகவே செய்திருப்பேன். கதாநாயகியாகத் திரை உலகில் 
துழைந்திருந்ததால் வரலாறு படைத்திருப்பார். இவர்”” 

. என்று இப்படித் தொடங்கித் தொடர்ந்தது அவனுடைய 
ப தலைமை உரை... மணமகனுக்கும், மணமகன் வீட்டாருக் 

சூம் இது பிடிக்கவில்லை. திருமணத் தலைமையில் “மண 
மகள் நடிகையாகியிருக்கலாம்”” என்பது பேர்ன்ற பேச்சு 
என்னவோ போலிருந்தது: கெளரவமாசவும் இல்லை.. 

. தலைமை வகிக்க வந்த மூன் றாம். மனிதன் ஒருவன் மணப் 

“பெண்ணின் அழகை அங்கம் அங்கமாக வர்ணிக்க ஆரம்பித் 

தது வேறு மணமகனுக்கும்; அவனை: ஒட்டி வந்திருந்த 
"உறவினர்களுக்கும் எரிச்சலூட்டியது. அவர்களுக்கு 

இந்தத் தலைமை, இதுமாதிரி மேடைப் பேச்சு எதுவுமே 
பிடிக்கவில்லை. வர்ணனையும், சினிமாவில் நடிக்க 
வைக்கலாம் என்ற பேச்சும் வரம்பு மீறிப் போசுவே' பெண் 

- ஸீட்டாரும் சொல்லவும் முடியாமல், மெல்லவும் முடியர்மல் 
விழித்தனர். ் 

ஒரு : வழியாக மணவிழா . முடிந்தது. திருமலை 
சென்னை. திரும்பினான். ஒரு வாரம் கழித்து அவன் தன் 

னுடைய புரொடக்ஷன் . அலுவலகத்தில் இருந்தபோது 

பாரோ ஓர். அழகிய இளம்பெண் சூட்கேஸ*ம் கையுமாகத் 

G54 வந்திருப்பதாக வாட்ச்மேன் வந்து தெரிவித்தான். 
உள்ளே வரச்சொன்னால் அவன் .. தலைமை. வகித்து 
நடத்திய அந்த மணவிழாவின் மணமகள். இரயிலிலிருந்து 
இறங்கிய கோலத்தில் பெட்டியும் கையுமாக எதிரே 
நின்றாள்... 

oo *ச்சுரர்1 உங்களை நம்பித்தான். புறப்பட்டு வந் 
திருக்கேன். .. எப்படியாவது என்னை ஹீரோயின் ஆக் 
கிடுங்க சார்... நான், அந்தக் காட்டானோட,  சூடும்பம் 

- நடத்த முடியாது. அவனுக்கு நான் அழகாயிருக்கிறதே : 
பிடிக்கலே... வாய்க்கு . வாய், *டபெரிய..' ரம்பையின்னு 

_நினைப்பாடீ” ன்னு சுத்திக் காமிச்சிக்கிட்டே.. இருக்கான் .
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கதாநர்யகி மாதிரி அழுகாமிருக்கேன்னு என்னைப் .பத்தி 
புகழ்ந்து பேசினதுக்காக உங்க மேலே அவனுக்குப் படு: 
ஆத்திரம், என்னாலே இனிமே அந்த. நரகத்திலே. 
காலந்தள்ள முடியாது! நானே சொல்லாமல் கொள்ளாமல். 
புறப்பட்டு வந்திட்டேன்” '-- | 

— துணிந்து கணவனையே அவன் இவன் என்று ஏக. 
வசனத்தில்: திட்டினாள் அவள். அவன் .மணவிழாவில். 
அவளைப் புகழ்ந்த புகழ்ச்சி அவளுக்கு வீட்டை விட்டு ஒடி 

_ வருகிற துணிவையே.  அளித்திருக்கின்றதென்று திரு- 
மலைக்குப் புரிந்தது. அவள் செயலுக்காக . அவளைக். 
கண்டிக்கவும் முடியாமல், பாராட்டி ஏற்கவும் முடியாமல்: 
திணறினான்... அவன். . தனது. பொறுப்பில்லாத பேச்சு 
புதிதாகத் தொடங்கிய குடும்ப வாழ்வு ஒன்றையே சீரழித். 
திருப்பது பற்றி அவன் கவலைப்படவில்லை. தன்னுடைய. 
ணையற்ற சொல்வன்மை தன் காலடியில் . ஓர். 

அழகியைக் கொண்டு வந்து சேர்த்திருப்பதாகவே 

- எண்ணிப் பெருமைப்பட்டான் அவன், 

'மெல்ல மெல்ல அவளை வசப்படுத்திப் படத்தில் கதா 
நாயகியாக்குவதாக உறுதிமொழி . கொடுத்து முதலில். 
தனக்குக் கதா நாயகியாக்கிக் கொண்டு மகிழ்த்திருந்தான் 
திருமலை. சில நாட்களில் விவரமறிந்த. அவள் . சணவன் 
திருமலையின் மேல் கிரிமினல் வழக்குத் தொடர்ந்தான் . 
சினிமாவில் நடிக்கச் சான்ஸ் .தரவதாகப் பொய் கூறித்... 
தன் மனைவியைக் கடத்திச் சென்று கெடுத்து. விட்டதாகத். 
திருமலைமேல் குற்றம் சாட்டியியிருந்தான். “அப்டக்ஷ்ன்” 

(கடத்தல்) என்று வேறு பழி வந்திருந்தது. இந்த. 
விவகாரம் ஒரு நாலைந்து மாதம் கோர்ட், கேஸ் என்று- 
அவனைச் . சீரழித்து விட்டது. கணிசமாகச், செலவும் 
வைத்து விட்டது. சாதாரண மனிதனாக . இருந்து: 
கொண்டு ஒரு பெண்ணைப் புகழ்வது வேறு, சினிமாத். 
தயாரிப்பாளர் இயக்குநராக இருந்து .. கொண்டு. ஒரு. 

- பெண்ணைப் புகழுவது அபாயகரமான காரியம். என்பது;
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இன்று. அவனுக்குப் புரிந்தது. இந்த விவகாரம் அவன் 
இபயரைப் போதுமான அளவு கெடுத்து விட்டது. கொஞ்ச: 
நாளைக்குத்தான். பிறகு மக்களும் இதை எல்லாம். 
“மறந்து விட்டார்கள். அவனும். மறந்துவிட்டான். அவனை 
ஓர். அங்கமாகக் கொண்டிருந்த இயக்கம். இம்மாதிரிச் 
சறுக்கல்களையும், வழுக்கல்களையும் என்றுமே பொருட் 
படுத்தியதில்லை. மக்களின் மறதியை நம்பித்தான் பலர் 
அரசியல் நடத்தினார்கள். தேர்தல்களுக்கு நின்றார்கள். : 
'கவெற்றி பெற்றார்கள். இயக்கங்களை நடத்தினார்கள். 
பேர் புகழ் எல்லாம் பெற்றார்கள். சட்டமன்றத் தேர்தல்' : 
-களில் தளர்வுற்றிருந்த அவன் கட்கி நகரவை. பஞ்சா 
பத்துத் தேர்தல்களில் முழுமூச்சுடன் இறங்கியது. பொது 
வாக நாட்டில் அகவிலைகள் ஏறியிருந்தன. நல்ல அரிசி 

, கிடைக்கவில்லை. ரேஷன் வேறு, அரிசிவிலை பலமடங்கு - 
ஏறியிருந்தது. உடையார் அண்ணாச்சி... உளுந்துவிலை 
என்னாச்சு என்பது போன்ற Caro. ms snor 
எதுகை . மோனையோடு .இயக்கத்துச்கு அவன் 
அழுதிக் கொருத்தான். நகரவைத்தேர்தல்கள் நடை 
இபற்றன.  அதிசயப்படத்தக்க அளவில் அவர்களின் 
வெற்றி இருந்தது. யாருமே . எதிர்பார்க்கவில்லை . 
சென்னை மாநகராட்சியை அவர்கள். - பிடித்தார் 
பகள். வேறு பல நகர சபைகள், _ பஞ்சாயத்துக்களையும் 
. அவர்கள் கைப்பற்றியிருந்தார்கள். மக்கள் தங்கள் பக்கம் 
.திரும்பியிருக்கிறார்கள் என்பதற்கான அடையாளம் 
. வெளிப்படையாகவே தெரியத் . தொடங்கியிருந்தது. 
கையில் பத்திரிகையும், - பையில் பண வசதியுமுள்ள 
அவனுக்கு இயக்கத்தில். எப்போதும் 'போல் தனிச் செல் 

வாக்கு இருந்தது. பொதுவாக ஒருவருடைய ... அறுபதா. . 
வது ஆண்டைத். தான். கொண்டாடுவார்கள். திரு: 
மலைக்கோ ஐம்பதாண்டு நிறைந்ததையே  *பெர்து 

வாழ்வுச் செம்மலுக்குப்.. பொன்:விழா'- என்று கொண். 
Lo ig SOFT BSE அரைப் பவுனில். ஒரு மோதிரம்-கட்சிச் 
சின்னத்தோடு பேரறிஞர் பெருந்தகையாக: அவன் வணங் 
திய இதய தெய்வமான அண்ணனே. அவனுக்கு மேடை - 

-பில் அணிவித்தார். **சொற்பொழிவுத் தென்றல்: என் 
-னருமை இளவல்... திரை வசனத். திறனாளர்,. இயக்கத் 
. தளபதி இன்று பொன்விழாக் காண்கிறார்... மணிவிழா - 
தாளைக் காண்பார்” '- என அண்ணன் பாராட்டுரைகளைப் 

வகர்ந்து அவனைப் புகழ்ந்தார். .
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.... அவனது பொன் விழாவைக் கட்சி கொண்டர்டிய சிறிது 
காலத்தில் இந்தி மொழியைத் தீவிரமாக எதிர்த்து ஒறு, 
போராட்டம் நடத்துவதென்ற எண்ணம் இயக்கத்தில் தீர் 

மானம் செய்யப்பட்டிருந்தது. கட்சியை வளர்க்கவேண்டு 
மானால் நாளடைவில். தனி நாடு கோரிக்கையை மெல்ல. 
மெல்ல விட்டுவிட வேண்டுமென்று சட்ட விவரம் தெரிந்த. 
சிலர் தலைவர்கள் . மட்டத்தில் வற்புறுத்தி வந்தனர். 
டெல்லியில் மாநிலங்களவைக்குப் போய் வந்தபிறகு அண்: 

"னின் மனப்பான்மையிலும் சில மாறுதல்கள் வந்திருப்- 
பது போல் தோன் றியது. நாட்டுக்கு ஏற்பட்டிருந்த ந் நிய: 

அபாயங்கள் முற்றித் தோன்றிப். பயமுறுத்திய3பா தெல் 
லாம் தனி நாடு. கோரிக்கை என்ற ஒ3ே காரணத்தைக். 

காட்டியே இந்த இயக்கத்தைத் தடைசெய்து விடுவாச். 
களேர். என்று பயம்: நிலவியது. 

1*மாங்குயில் கூவிடும் பூஞ்சோலை--அது நம்மை: 
மாட்ட நினைக்கும் சிறைச்சாலை '-என்று வருவதிலுள்ள 
சிறைச்சாலைகளைப் பலமுறை ' சந்தித்தவர்களுக்கே. 

- *தட்சியைத். தடை செய்வார்களோ”. என்ற எண்ணம். 
மட்டும் பயத்தை உண்டாக்கியது. மாநகராட்சிகளைக். 
கைப்பற்றிய பின் மாநில ஆட்சியையும் கைப்பற்றமடியும் 
என்ற நம்பிக்கை எல்லோருக்கும் வந்திருந்தது. அந்தச் 

சமயத்தில் ஒரு நாள் ஒரு முக்கிய வேலையாககி. 
கலந்து. பேச வேண்டுமென்று. அண்ணன் அவனைக். 

்... கூப்பிட்டனுப்பினார்.. ப்பா, 

15 
கட்சிக்கும் இயக்கத்துக்கும் வேண்டியவரான ஒரு. 

் வழக்கறிஞர் வீட்டில் அண்ணன் அவனை எதிர்பார்த்துக். 
காததிருந்தார். அவன் போய்ச் சேர்ந்த போது அவனை: 
மிகவும் பிரியத்தோடுவரவேற்றார். அண்ணனோடு இயக்க 
மூலவர்கள் என்று.அவன் கருதிய வே சிலரும். இருந் 

" தனர். தேர்தல் செலவுகளுக்கான நிதி வசூல், மாவட்ட 
வாரியாக இயக்கக் கொள்கைகளைப் பரப்பும் ' நாடகங்கள் 
நடத்துதல் தமிழகம் முழுவதும் மாணவர்களை ஒரு. தீவிர 

். மான போராட்டத்தில் ஈடுபடத். தயார்... செய்வது. ஆகிய 
- வேலைகளில் நாடகங்கள், மாணவர்களைத் தயார்நிலைக்



மூலக்கனல் ட்ட பக 

குக். கொண்டுவருவது ஆகிய இரண்டையும். அவன்- 
பொறுப்பேற்க வேண்டும் என்று கட்சி மேலிடம் கருதியது. 
உரிமையோடு, : “தம்பீ இவையிரண்டிற்குமே உன்னைத். 
தான் நம்பியிருக்கிறேன்''-- என்று : அண்ணனே 
உத்தரவிட்டு விட்டார். கடமை; கண்ணியம், 
கட்டுப்பாடு மூன்றோடும் எதையும் தாங்கும் இதயத்... 
தோடும் செயல்பட வேண்டும் என்றார். தவறு. 
'செய்பவர்களை மன்னிக்கவும் மறக்கவும் பழகவேண் 
டும் என்றார். தவறு செய்யாமலே கூட மற்றவர்களைக் . 
குற்றம் சாட்டத் தயாராயிருந்தனர் சிலர். *கலைஞர்களில் 
செல்வாக்கினால் இயக்கம் வளர்ந்திருக்கிறதா? அல்லது. 
வளர்ந்து விட்ட இயக்கத்தின் செவ்வாக்கினால்: கலைஞர் 
கள் புகழும் பொருளும் பெறுகிறார்களா?'-- என்றொரு. 
சர்ச்சை திருமலையை விரும்பாதவர்களால் எழுப்பப்பட்.. 
டது. இயக்கத்துக்குள்ளேயே தன்மேல் கோபமும், பொறா 
மையும் உள்ளவர்கள் இருக்கிறார்கள் என்பது திரு மலைக் . 
குத் தெரிந்தது. ஆனால், அந்தப் பொறாமை அவனை 
வீழ்த்திவிட முடியவில்லை வேலூரிலும், மதுரையிலும் . 
கூடிய இயக்க மாநாடுகளில். ஏற்கனவே இருந்த யாரி 
யாரோ காணாமற் போனாலும் தொடர்ந்து அவன் இருந் 
தான். பெயர் பெற்றான் விருதுநகர்த் தியாகி சங்கரலிஞ் 
கனார் சென்னை மாநிலத்திற்குத் *தமிழ்நாடு” என்று 
பெயரிடக்கோரி உண்ணாவிரதமிருந்தார். அவருடைய” 
கோரிக்கைக்குக் காங்கிரஸ் அரசு செவி சாய்க்கவில்லை. 
தன் இதய தெய்வமாகிய : அண்ணனுடன் அவனும். 
சென்று விருதுதகர். முதியவர் சங்கரலிங்கனாரைக் 
சந்தித்து அவருக்கு மரியாதை செலுத்த முடிந்ததில் 
பெருமைப்பட்டான் . திருமலை. “தமிழ்நாடு "காங்கிரஸ்: 
கமிட்டி” என்று தம் கட்சிக்குத் துணிந்து பெயர் வைத்திருந் 
தவர்கள் அதே பெயரை மாநிலத்திற்கு வைக்காமல் விண் 
பிடிவாதம் பிடித்தார்கள். சங்கரலிங்கனாரைப் Cre ies 
பார்த்து மரியாதை... செய்ததன் மூலம் மக்களிடம்: 
தங்களுக்கு மரியாதை தேடிக் கொண்டார்கள் அவர்கள். 
8 நாட்களுக்குப் பின் சங்கரலிங்கனார் உயிர் நீத்தபோது 
ஆட்சியின் வீண் பிடிவாதம் அவர்களுக்குப் புகழ் சேர்ப்பதா 

- யில்லை. திருமலை வகையறா இதனை. நன்கு பயன்படுதி' 
திக் கொண்டனர். அதற்கு முன்னை விடப் பொது மக்க. 
ளிடம் தங்கள் மதிப்பும், மரியாதையும் பெருகத் நக்க.
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விதத்தில் பல காரியங்களை அடுத்தடுத்துச் செய்யும் 
கமாயப்பு அவாரகளுக்கு எற்பட்டது. 7 . 

1962-இல் for ஆக்ரமிப்பின் போது அவர்கள் 
இயக்கம் மிகவும் பொறுப்புடன் நடந்து கொண்டது. கை 
ait வேண்டும் என்று சிலர் வற்புறுத்திய பிரிவினைக் 
'கோரிக்கையைக் கைவிடவும். இதுதான். தருணம் என்று 
தோன் றியது. அந்நிய ஆக்ரமிப்பிற்கு எதிராக நேரு பெரு 
மகனாரின் கரத்தைப் பலப்படுத்த வேண்டுமென்று இயக் 
குத் தலைமை விடுத்த பெருந்தன்மையான அறிக்கை 
மக்களை மிகவும் கவர்ந்தது. ப 

... அந்த இயக்கத்துக்குப் பக்குவமும் விவேகமும் இருப் 
பதை மேலும் நிரூபிப்பது. போல் மற்றொரு காரியமும் 
நிகழ்ந்தது. பிரிவினைத் தடைச் சட்டத்தின் கீழ் இயக்கமே 
நசுங்கி அழியும்படி விட்டுவிடுவதா அல்லது பிரிவினைக் 
'கோரிக்கையைத் தியாகம் செய்து விட்டு இயக்கத்தை 
மட்டும்: வளர்ப்பதா . என்று முடிவுசெய்ய . வேண்டிய' 
தருணம் வந்தபோது. சமயோசிதமாகப் பிரிவினைக் 
கோரிக்கையைக். கைவிடுவதாக இயக்கத் தலைமை 
அறிவித்தது. *“சண்ணீர்த்துளிசகள் பதவி ஆசைக்காகத் 
திராவிட நாடு கொள்கையைக் காற்றில் பறக்க விட்டு 
அவிட்டார்கள்--"” என்று கிண்டல் செய்தவர்களை அவர்கள் 
'பொருட்படுத்தவில்லை. , திருமலையோ அண்ணனின் 
ீர்க்கதரிசனத்தையும், அரசியல் தொலை நோக்கையும்' 
வியந்தான். தன் போன்றவர்களையும் இயக்கத்தையும் ' 

. கட்டிக் காத்த இதய தெய்வத்துக்கு நன்றி கூறினார்கள் 
- அவர்கள். திருமலையைப் போன்று அண்ணனுக்கு ஒரிரு 
ஆண்டுகள் இளமையாக இருந்த மூத்த தலைவர்கள் கூடப் 
பிரிவினைக். கோரிக்கையைக் கைவிட்டது பெரிய ராஜ 
தந்திரம் என்று கருதினார்கள். சீன ஆக்ரமிப்பின் போது 
நேரு பெருமகனார்க்கு அளித்த ஆதரவின் மூலம்.இயக்கம்' 
சிறுபிள்ளைத்தனமானது . இல்லை, பொறுப்புள்ளது என்.ற 
_தம்பிக்கை வந்திருந்தது .அவளைப்போல் நாடகம் திரைப் 
படம், என்று இயக்கத்தில் வேறு கலைகள் மூலம் ' பயன 

அடைத்து வந்தவர்களை ஒடுக்க வேலூர் . மகாநாட்டில் 
அதை ஒரு பிரச்னையாக்க முயன்றவர்களை அண்ண்ன்
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அவாயடைச்சுச் செய்த விறம் திருஃவ மலலக்கச் 'செய்திருந்' 
தீது. நீண்ட காலத்துக்கு அவன் அதை மறக்கவில்லை... 

அவன் இயக்க வேலைகளாக அலைத்து அடுத்து வ 

"இருக்கும் பொதுத் தேர்தலுக்கு நிதி திரட்ட ஊரூராக 
வீர்டகங்களும், கூட்டங்களும் போட்டுக் கொண்டிருந்த 
போது ஓம். இரவு செங்கல்பட்டில் நாடகம் முடிந்து 

, இரவு இரண்டு மணிக்குக் காரில் சென்னை திரும்பினான். 
அவன் வழக்கமாக இரவு போய்த் தங்கும் இரண்டு 

“மூன்று வீடுகளில் மிஎவும் இளம் வாளிப்பான ஒரு நடிகை 
யின் வீட்டுக்கு எப்போதும் போல் அன்றும் போனான், 
அந்த நடிகையை ஹைதராபாஈத்திலிடுந்து சென்னைக்குக் 

- கூடியேறச் செய்து வீடுவாங்கிக் கொடுத்து. இரண்டு மூன்று. 
படங்களில் கதாநாயகியாக தடிக்கவைக்து முன்னேற்றி 

-யதே அவன்தான். ஏறக்குழையத். தன்னோடு மட்டும். 
தான் “சம்பந்தம் வைத்துக் கொண்டிருக்கிறாள் என்று 
இவன் அவளைப் பற்றி தம்பிக் கொண்டிருந்தான். ' 

ஆனால் அன்று. செங்கல்பட்டில் இயக்க. நாடகம் 
-முடிநிது அவன் அவன் வீட்டிற்குச் சென்ற போது இவனுக். 
குப் போட்டியாக முளைத்திருந்த வேறொரு பணச்காரத் 

_ தயாரிப்பாளர் டைக்டரின் கார். அங்கே . அவள் வீட்டு 
போர்டிகோவில் மின்று. கொண்டிருந்தது. இரத்தம் 

- கொதித்தது இவனுக்கு. அந்த நடிகை தனக்குத் துரோகக் 
- செய்துவிட்டதாக இன் எண்ணினான். . தான் இப்படித். 
_துமீராகங்களைத் தன்னையே தம்பிவத்த சண்பகம் 
தொடங்கி எத்தனையோ பெண்களுக்குச் செய்திருப்பது... 
அப்போது . அவனுக்கு நினைவு வரவில்லை.  அத்தத் 
தயாரிப்பாளர் வந்து பேர்னது பற்றி அலட்டிக் கொள்ளள௪ 

மல், அவர் போன பின் இன்னும் ஒரு மணி நேரம் கழித்து 
_ இவன் வந்திருந்தால் ஒருவேளை இவனையும் சிரித்துக் 
கொண்டே அவள் வரவேற்றிருக்கக் கூடும்தான். ஆனால் 

திருமலைக்கு இப்போது வெறி மூண்டு விட்டது. தான் 
- பரத்தனாயிருக்கும் Ss வேளையில் தன்னிடம் பழகும்
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ஒவ்வோர் அழகிய பெண்ணும் பத்தினியாமிருக்கவேண்-. 
டும் என்று எண்ணும் சுயநலமான. சிந்தனை: அவளிடம் 

என்றுமே இருந்தது. தனக்கு அடிமை போலிருந்த. 
சண்பகத்தை அவன் பெரிதாக ஒன்றும் வாழ வைதீதுவிட. 
வில்லை. தன்னிடம் அழகிய. உடலை ஒப்படைத்து. 
இணைந்திருந்த மற்றொரு பெண்ணிடமும் அவன் 
துரோகியாகவே நடந்து. கொண்டான். தான் யாருக்கும். 
துரோகம் செய்யலாம், தனக்கு யாரும் துரேசகம் செய்ம. 
'நினைக்கவும். கூடாது என்கிற இந்த நிலப்பிரபுத்துவ 
மனப்பான்மையின் வேர் அவனுள் ஈழ இறங்கியிருந்த து. 

2 அங்கே தோட்டத்தில் நுணிஈள் காயப் போட்டி. 

ருந்த ஒரு புத்தம் புது நைலான் கயிற்றை இழுத்துத் தயா 
ராக வளையம் போட்டு வைத்தக் கொண்டு அவர்கள்: 

இருந்த ஏ. சி, அறையின் வாயிலில் காத்திருந்தான்.. 
பஞ்சமா பாதகங்களில் அவன் முழுத் தகுதியடையக் 
கொலை ஒன்று தான் இதுவரை மீதமிருந்தது. இன்று. 
அதையும் செய்யக் கூடி வெறி அவனுக்குள் வந்திருந் 
தது. படங்களிலும், .. நாடகங்களிலும், . கதைகளிலும் 
பார்த்துக் கெர்லை. என்பது சுவபமரனது, செய்ய முடித் 
தது, செய்யக் கூடியது என்றெல்லாம் தோன்றினாலும், 
கைகளும்; மனமும் நடுங்கின. உடம்பில் வேர்த்துக் 

கொட்டியது. கொஞ்ச நேரம்தான் அப்படி, பின்பு. 

அவனுக்குத் துணிவு வத்து விட்டது. | 
ப அவளும் அவனும் சிரித்தபடியே - ஏ. சி, அதையின் 

"கதவைத் திறந்து கொண்டு வெளியே வந்த போது மறைத்: 
திருந்த அவன் தயாராக நைலான் கயிற்றில் செய்து 

, வைத்திருந்த வளையத்தை அந்த ஆளின் கழுத்தில் கச்சித. 
_மாக விழுகிறபடி வீசிக் கயிற்றின். இரண்டு துனிகளையும் 
விரைந்து சண்டி இழுத்து இறுக்கியபோது' ஒரே சமயத்தில் 

்... இரண்டு அலறல்கள் எழுந்தன. ஒன்று மாட்டிக் கொண்ட 
வனுடையது. மற்றொன்று அவளுடையது. கயிற்றை. 
அவன் கைகள் இழுத்து இறுக்கிய வேகத்தில் குரல்வளை...
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யும் ஒடுங்கி ஓய்ந்தன. *ஏதாவலு மூச்சு விட்டால், தீயும் 
தொலைத்தாம்' என்று ஒாகையினாலே? Bar ஆவளையும். 
மிரட்டினான்... வாசலில் இழுத்து கூக் கூரல். கேட்டு ஓடி 

   

வத்த கூர்க்காவை அவளைக் கொண்டே ட திருப்ப ஆளு றம். 
பச் செய்தான் , கொலையு ண்ட் ஆணை அவர் காரி seo s 
சாய்ற்காத் போல உட்கார வைத்து நன்னிரவில் கடற் 
 குாரகியாரற. உட்சாலையில் ெொண்டு ம்பாய் . விய்டுத் 
திரும் பிரான். பல ஆண் Gis ர: +3 par எழிலிருப்பு ஜமீ.. 
ன்ஸ் Reale FS oly அவனை. இப்படிச் சிலர் 
கொலை செய்ய முயல்று அடித்த FS lea வந் ந்து தோடி 
யி A) ere போது அவன் அப்ப சவி? & Diss. .இ16 ன் Mir 

வாழ்க்கையின் சகலவிதமான சூதுவாதுகளும் வெற்றி 
மார்க்க ங்களும் தெரித்த அரசிய்லவாதி. அவனால் முடியா 
தது எதுவு। மில்லை. அன் திரவு முழுவதும் தட்சி . நரடகக் 

“ny ். செங்கல்பட்டில் இலுத்து, AT & call யத். அாலான 
அலிபி தயாரிக்க முடித்தது. oi Ere Als ளை : விரைந்து. 
அழித்துவிடத் துணியும் அரசியல் sé, MES a uy ணர்ச்சி 
தன் இந்தக் கொலையை அவண். செய்யத் தூண்டியது. 
வெற்றிட பாதையில் தனக்கு இடையூறாக இருப்பவர் 
Go அகற்றுவதும் : அப்புறப்படுத்துவதும் | தவர் வில்லை 
என்ற உணர்வு அரசியலில் சகஜமானதர்க நினைக்கப் 
பட்டது. இந்தக் கொலைக்குப்பில அவனிடம் ஓர் அடிமை 
அமயைஃபோல் படிந்து. பணிந்து வழிக்கு. வந்திருந்தாள் 
அந்த நடிகை, போலீஸார் . கொலையில். தடையங்களை. 
அடைய முடியாமல திணறி | இறந் ந்தவனின் கார் டிரைவர் 
கடற்கரையில் வழக்கமாகச் சுற்றும் சில ரெளடிகள், ஆகிய. 
வர்களைப் பிடித்து வைத்து லாக்கப்பில் விசாரிக்கத். 
தொடங்கியிருந்தவர்.... திருமலையும், சம்பந்தப்பட்ட 
இளம தடிகையும சம் தேகதநுக்கே உட்படவில்லை. மிகவும் 
திஃமையாகத் தன்னையும் serous bj Gs கொண்டு அந்த 
நடிகையையும் காப்பாற்றியிருந்தான அவன்,  *பஞ்சுமஈ 
பாதகங்கள்” என்று சசாலகிழார்களே, அதில் எறுக்குறைய 
எல்லாவற்றையுய தாட்சணயமும், பயமுமின்றித் : தன். 
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சால், உடனே செய்ய முடியும்” என்ற நம்பிக்கை இப் 

பாது அவனுக்கு வத்திருந்தது. தனக்குப் பிடித்தமான 
eaten போட்டி ஆளாக வந்து தெயல்லை கொடுத்த 

இடையூறு தொலைந்தது என்கிற திருப்தியோடுபோட்டித் ' 

தயாரிப்பாளர், டைரக்டர் ஒருவரைத் தீர்த்துக்கட்டி விட் 

- டோம் என்ற நிம்மதியும் இன்று இருந்தது. என்ன arr 
ணத்தாலோ ஆத்த ஆளின் கழுதை நைலான் கயிற்றால் 

இறுக்கும் போது எழிலிருப்பு உவ்பட்டணம் ஜமீன் வகை 
ட மபறா ஆட்களை நினைத்துக் கொண்டான் திருமலை, 
வைரம் பாய்ந்த அந்தப் பழைய விரோதத்தை எண்ணி 

யதுமே கொலைக்குச் சங்கல்பம் செய்து கொண்டது போல் 
ஓர் உறுதி கிடைத்தது. தனது தற்காலிக விடரர்திகளைத் 

இதால க்கப் போதுமான மனஉறுதி பெறுவதற்காக 

நிரந்தர விரோதிகளை ். அடிக்கடி நினைக்கவண்டும் 
போலிருற் தது . அவனுக்கு. வெறுப்பிலும், . .துவேஷத் 
திலுமே அவன் . வளர்ந்திருந்தான். வெறுப்பிலும், 
தி வேஷத்திலுமே அவனது . அரசியல் . உருவாயிற்று, 
வெறுப்ப பிலும், து வேஷத்திலுமே அவனது வெற்றிகளும், 
பொருளாதார, புகழ். வசதிகளும் உறுதிப் படுத்தப் 

பெற்றன. இது நாளடைவில் அவனை ஒரு : *ஸாடிஸ்ட்” - 

ஆக்கியிருந்தது. பிறரைத் துன்புறுத்தி மகிழவேண்டிய . 
| மன Sap DEG. அவன் வந்திருந்தான். அது தவறில்லை. 
சன்று அவனே நம்பினான். அவன் எப்படிப்பட்டவனாக : 
'இருந்தாலும் இயக்கமும், அதன் தலைமையும் அவனைக் 

கைவிடுவதற்கு ஒருபோதும் தயாராயில்லை. . அவனது. 
இசல்வாக்கு இயக்கத்தில் தாளுக்கு தாள். அங்கியபடி 

SSSI. | ப 

| 146 

- பரஸ்பரம் ஒருவர் - இரகசியத்தை மற்றவர் காப்பது 
| என்ற அடிப்படையில் அந்த அழகிய இளம் நடிகையும் : 

அவளது. தந்த வயதுள்ள திருமலையும் ஒருவரையொரு. -
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வர் மணந்து கொண்டனர். சண்பகம் இறந்திருந்தது 
வசதியாகப் போயிற்று, அவளது வருமானத்துக்கும் 
அவனை அதிபதியானான். மார்க்கெட்டில் புகழும் 
செல்வாக்கும் உள்ள ஒரு பெரிய நடிகைக்கு அவனே 
உரிமையாளனானான். அவளைப் படத்துக்குப் புக் செய் 
கிறவர்கள், பிளாக்கிலும், ஒயிட்டிலும் பணம் கொடுக். 
கிறவர்கள் எல்லோருமே திருமலையை முதவில் சந்தித் 
தாக வேண்டியிருந்தது, திருமலை அவளுக்கும் அவள் 
செல்வத்துக்கும், அழகிற்கும் சேர்த்தே. எஜமானன் 
ஆனான். அவனுடைய இந்தப் பதிய பதவிகள் சட்சியில் 

oD - அவன் செல்வாக்கை அதிகமாக்கின. இமக்க மூலவர்கள் 
அடில் கக 3 த்திக்கும் இடமாக அவள் வீட்டுத் தோட்டமும், 

எட ௮ அறையும் பயன்பட்டன, அடிக்கடி அங்கே நலல. அருந்து, . சமைத்துப் போடப்பட்டது. . தலைவருக்கும் 
மஜ்றப் பிரமுகர்களுக்கும் தேவையானபோது . கார்கள் 
உபயோகத்துக்குத். தரப்பட்டன... திருவின் செம்வாக்கு. 

_மட்டுமின்றிக். கவர்ச்சியும். அதிகமாயிருந்தது... “இன்ன 
தடிகையின் புதுக்கணவர்” என்று பெயர் பரவி அதனாலும் 
அவனைப் பார்ப்பதற்கு எங்கும் ஒரு கூட்டம் கூடியது. . 
அதனால் அவனுக்கே ஒரு நட்சத்திர அந்தஸ்து வந்திருந் - தீது... ஒரு சூப்பர் ஸ்டாரின் கணவன் என் றால் சும்மாவா? 
ஆவன் சில்க் ஜிப்பா, பட்டு வேட்டி, வைர மோதிரம், 
இண்டிமேட் செண்ட் வாசனை எல்லாம் சூழ வந்தாலே 
ஒரு களை கட்டியது. . சினிமாப் பத்திரிகைகளில் எல்லாம் 
அவனைப் பற்றிய கிஈகிசு, தகவல். செய்தி, துணுக்குகள் 
அதிமாக - வெளிவாத். தொடங்கின. முன்பு இருந்தது 
போல் இயக்கத்தில் இதையெல்லாம். . எதிர்க்கவோ தடுக் 
வோ ஆட்கள் யர்ருமில்லை. கட்சிக்குள் ஈர்க்கப்பட்ட 
பெருவாரியான ஆட்களே இப்போது அவனால்தான் 
ESI Lt. சினிமாவுக்குக் கதை TODS, வசனம் 

எழுத, பாடல் எழுத, நடிக்க, ஏரியா விநியோக உரிமை. 
யைப் பெற என்று விதம் தமானவாகள் அவன் சிபாரிகை - 
நாடி வந்தனர்... அவனை மதித்துக் கைசட்டி நின்றனர்.
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தமிழ் நாடு முழுவதும் இராப்பகலாக ஓடியாடி 
அலைந்து பணத்தையும், மாணவர்களையும் அவனால் 

ஒன்று திரட்டி வைக்க முடிந்தது. இந்தி எதிர்ப்புப் 
பேர்ராட்டம் வெடித்தது. காங்கிரஸ் ஆட்சியில் மீது 

* ர கூ ட்டு ௫. ட்ப *. ட ஆ = 

கட்சியின். மீஜும் பெரிதும் சசப்படைந்த ஆச்சாரியார் 
௫. 

ne rT Tas\ eet 2 Ge s 
போன்ற. பேதை கூட இபொழுது . இத்தி எத் ப்பை 

- ஆதரித்தார்... காங்கிரஸாக்கு : எதிரான அரசியல் 
கூட்டணி ஒன்று உருவாக வேண்டும் என்று அவரே 
விரும்பினார், அப்போது இயங்கப் பேச்சாளர்கள், 
ஆச்சாரியார், கூல்ஹுல பட்டர் பீபான்டு பழைய பழகிய 
அடை மொழிகளை. பெல்லி மெல்லக் கை விட்டுவிட்டு 

மூதறிஞர் ராஜாஜி. என்று கொஞ்சம் அதிக மரிய 
நஜையோடு பேசத் தொடங்கியிருந்தனர். வேறு ரில் கட்சி 

ய் oe ௩ : eee. eo la ட் 
களும் இடதுசாரி இயக்கங்களும் | கூடப் புதிய கூட்ட 
வியை ஆவலோடு எதிர்பார்த்துக் காத்திருழ்துன. as 
ergs wSaer, at SSatse, படித்தவர்கள் பல்லார் 
LoS Hu gi அப்போதிருந்த, ட்சியின் மீது ஒரு வெறுப்பு 
SUSHI Bi aT தொடங்கிய அத், ஆட்சி செல்வாஃகிழந்' 

திருந்தது. ப ப 
தமிழக மாணவர்கள் இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் ess 

தர். சில கல்லூரிகவின் வளாகத்திற்குள் அரசியல் எம் 
டற்மதையே திபிட்டுக் கொஞ்ந்துகிற. அளவு . மாணவர்கள் 
வெறியோடிருந்தனர். மாநிலத்தின் எல்லா நெடுஞ்சாலை 
களிலும் கார்கள், வாகனங்கள் நிறுத்தப்பட்டு, பெட்ரோல் 

. சேகரித்து வதைக் கொண்டு எரியூட்டல்களில் ஈடுபட்டனர்... 
அயில்களும், பஸ்களும் எரிக்கப்பட்டன... சாரண 
மறிக்கப்பட்டன. - வாளைங்களையும்... ரயில்களையு ப 
நிறுத்தி “இந்தி அரக்கி ஒழிக”... “லம்பாடி இந்தி ஒழிக BB! இன்த [FEI De | 1- இந்தி ஒழ 
என் மெல்லாம் தாரினால் எழுதினார்கள். வாழ்க்கையே 
ஸ்தம்பித்தது. கல்வி நிலையங்கள். கலவர நிலையங் 
அளாயின. துப்பாக்கிப் பிரயயோகங்களில் உயிர்ச்சேதங்கள் 
ஏழ்பட்டன.. சில் இடங்களில் போலின்காரர்கன் உயிரோடு 
கொளுத்தப்பட்டனர்.. அதற்கு. முன்பு ஆச்சாரிய ஈரி 
ஆட்சியில் இருந்த காலத்தில் தாரினால் இந்திப் பெயர்ப் 
பல்கையை  அழித்தபோது . வன்முறைகள். நிகழ வாய்ப் 

ப பின்றி அதை அவர் சமாளித்தார். இப்போதோ இரண்டு 
தரப்பிலும்... வன்முறைகள் . நிகழ்ந்தன. ' கைமீறிப் 
போன: நிலைமையைச் : சமாளிக்கத். தெரியாமல் 
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ஆட்சி திணறியது. தொடங்கி . வைத்தவர்களே எதிர். 
பாராத அளவு நாட்டில் தீப்பற்றிஇருத்தது . மொழிப்பற்று . 
மட்டும் இன்றி, விலைவாசி எதிர்ப்பு, சுதந்திரம் பெற்றதி.. 
விருந்து விடாமல் ஆட்சியை நடத்தி வந்த ஒரு கட்சியின் 
மல் ஏற்பட்ட சலிப்பு, எல்லாமாகச் சேர்ந்து கொண்டன. 

இந் நதிஎதிர்ப்புப் ே போரின் போது அவன் பம்பரமாக அலைய 
வேண்டி இருந்தது. பல இளைஞர்கள் தீக்குளித்தார்கள். 

ஒருநாள் - மாலை பள்ளி ஒன்றின் முகப்பில் பஸ்ஸுக் 
குப் பெட்ரோல் ஊற்றி எரிக்க முயன்று கொண்டிருந்த 
மாணவர் கும்பலில் நடந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் பக்எத்துக் 

குப்பத்றைச் சேர்ந்த பத்துப் பன்னிரண்டு : வயதுச் 
சிறுவன் ஒருவன் மு ட்டிக் ௦ கொண்டு இறந்து போனான்... 
அவல் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த குடும்பத்துச் சிறுவன, 
படிக்கிற பையன, போரா ட்ட்த்தில் ஈடுபட்டுத் துப்பர்கி 
கிப் பிரயோகத்தில் மாண்டானா, கலவரத்தை வேடிக்கை 
பார்கீக. வந்து நடுவில் சிக்கிக் கொண்டு. மாண்டான௱. 

. என்றெல்லாம் வீவரங்கள் தெரியா விட்டாலும் | அத்த இளம் 
சாவை. அரசியல் ரீதியாகப் பயன்படுத்திக் 9 கொள்ள முடிவு. 
“செய்தான் திருமலை... 

 புறதானூற்றுத் தாய் போருக்கு அனுப்பிய சிறுவனை. 
அன்று கண்டோம். இந்தியை எதிர்த்துப் புதிய புறநானூறு 
படைத்தான். இவன்' ” என்று எழுதி இயக்கத் தினசரிகளில் 
சிறுவனின் படத்தைப் பிரசுரித்து வெளிவரச் . செய்தான் 

. திருமலை, ன 

ப இயக்கத்தைச் சாராத. தினசரிகளும்,. பத்திரிகைகளும் 
௨ இத்தச் செய்தியைப் பற்றி மிகவும் அக்கறை. காட்டி - 

| Guede on,  fapsoer Ag Ol wrabr பச்சிளம் பாலகன் £: 
.. என்றுகூட மிகவும் சென்சேஷனலாக இதை ஒருபத்திரிகை 
வெளியிட்டது. ' சிறுவனின் மரணம். அதை... வெளியிட்ட 
முலை எல்லாமாகச் சேர்ந்து. இந்தி எதிர்ப்பப்.. போரை 
BLS Ha கொண்டிருந்த இளந்தலைமுவறைமினர் மேல். 

. பாது மக்களின் அனுதாபம். திரும்பத். துணை. செய்தது...
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அந்த அனுதாபத்தை மேலும் வளர்க்க எண்ணித் திரு: 
துணிந்து தானே ஒருகாரியம் செய்தான். ஊர் கொந்தளிப்- 
பான நிலையிலிருந்தபோது அவன் கலகம், சண்டை, 
வம்புகளுக்குப் புகழ் பெற்ற குப்பம் ஒன்றிலிருந்த அந்தம் 
சிறுவனின் பெற்றோரது குடிசையைத் தேடிச் சென்று 
அவர்களுக்கு ஆறுதல் கூறி, அதைப் புகைப்படம் பிடித்த. 
“*காளையை இழந்து கண்ணீர் வடிசிஞும் கழகக் குடும்பம் 
பாரீர்- வேளை வரும் இதற்குப் பழிவாங்க”? ஈன்பதுபோல் 
திரர்விட முழக்கத்தில் எழுத எண்ணினான். இயக்கத்தில்: 
சிலர் அவனை எச்சரிக்கவும் செய்தார்கள். *அரந்தக் குப்பம் 
சொம்பப் பொல்லாதவர்கள் நிறைத்த இடம். இறந்த. 

ஜி வணின் பெற்றோர் நம் இயக்கத்தில் ஈடுபாடு உள்ள வர்.    A என்று தெளிவாகத் தெரித்தாலொழிய அங்கே. போவ 
தும், புகைப்படம் எடுப்பதும் சரியா யிராது” எல் றார்கள். 
இரு அதைக் கேட்ஈத் தயாராயில்லை. tty ரஈராயிருந்தா 
லென்ன? நாம போயிப் பண உதவி செய்து போட்டோம். 
பிடிச்சு நம்ம ஏடுகளில் போட்டுட்டா அப்புறம் தானே. 
நம்மவர் ஈன். ஆமயிடறாங்க”” என்று சமாதானம் சொல்லி 
விட்டுக் கிளம்பினான் திரு, பணமும் அநுதாப உணர்ச்சி 
யுமே குப்பத்து மக்கவள வசப்படுத்தித் தங்கள் பக்கம் எஈர்ப் 
பதற்குப் போதுமானவை என்று எண்ணினான் அவன் .. 
பையன் குண்டடிபட்டு. இறந்த சமயத்தில் அர்த பஸ் 
எரிப்பு முயற்கியில் ஈடுபட்ட தங்கள் இயக்க மாணவர்களை 
ஒவ் 2வாருவராக விசாரித்த -போதுகூட அந்தச் சிறுவன் 
எப்படிக் தங்கள். கூட்டத்துக்குள் கலந்தான். என்பதை. 
அவர்களால் கூற முடியவில்லை. எப்படியோ பிணம் 
அழுத்து விட்டது. விழுந்த பிணத்தைத் தங்கள் இயக்கத். 
துக்குச் சாதகமாய்ப் பயன்படுத்தித் கொள்ள ் வாய்ப்பிருல். 
கிறது என்று. திருமலை திட்டமிட்டான். அவனுடைய 
நாடக மூளை .பிரமாதமாகக் கற்பனை செய்து திட்ட மிட்டது. .. “சிறுவர் பெரியவர் என்று பாராமல் ஈவு இரக்க மற்று மக்களைக் கொன்று குவிக்கிறது அரசு” என்பதாக ஒரு பொதுஜன அபிப்பிராயத்தை உருவாக்கும். முயற்சி
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யில் பேர்ராடியவர்கள் சார்பில் திருஈலை தீவிரமாக. 

ஈடுபட்டிருற்தான். ன ர 

ஓர்.இரண்டாயிரம் ரூபாய் ரொச்கத்தையும். எடுத்துக் 
கொண்டு, உதவியாளன் கன்னையாவையம் கஇணைச்கு. 
அழைத்துக்கொண்டு காரில் அவன் அந்தக் குட்பத்துக்கும்- 
போனான். இறந்துபோன சிறுவனுடைய அிபெற்ஜோரின் 
கும குப்பத்தின் உள்ே நடுப் பகுதியில் இருந்தது... உள்ளே போவதற்குள் சேறும் சாதியம் மேடும் பள்ளம் 
மான ஒற்றையடிப்பாதைறான் இருந்து. காலா வெளியே 
சாையிலேமே விட்டு அவனும் கன்னையரவும் இறங்கி 

. தயற்தார்கள்... சில்க் ஜிப்பாவும். சரிகை கேப்ட்டியும்,. 
செண்ட் வாசனையும் கமகமஃக ஒரு புதிய அளும் கையில் 
தோல் பையுடன் அவனைப் பிஷ்தொடர்ந்து ம்ற்றொருவ 
னும் போவதைப் பார்த்துக் சூப்பத்து வாசிகள் கெஞ்சும். 
வெறிப்பதுபோல் இருந்து. தாங்கள். போக கேோண்டி௰ 
குடிசையையப் பற்றி விசாரித்தபோது, **திக்னப் பையண்: 
துப்பாச்கிக் குண்டு பட்டுக் செத்தானே அவங்க, கூடின௪. 
'ஊயத்தானே சேட்கிறீங்க?'” என்று அங்கிருந்தவர்களே 
பதிலுக்கு விசாரித்தனர். அப்படி விசாரித்த தரு கிழவனி 
டம் அந்தக் குடும்பம் பற்றிய. மேல். விவங்களையும் 
'கேட்டுத் தெரிந்து கொண்டுவிட்டான் திருமலை. “அந்தக். 
குடும்பம் நலைந்து மாடுகள் வைத்துக் கறந்து பால் of hp 
பனை. செய்கிற குடும்பம், பாண்டிச்சேரி அருகில் உள்ள 
மரக்காணத்திலிருந்து சென்னைக்குக் குடியேறிய குடம்: 
பலி. பெற்றோருக்கு அவன் ஒரே சிறுவன். டீக்கடைக்குப் 

_ பல் வாடிக்கை. ஊற்றப் போய் விட்டுத் திரும்புகிறுபோது.. 
_ பையன் துப்பாக்கிச் சூட்டுக்குப் பலியாக நேர்ந்து விட்டது 
அரசியலுக்கும் அந்தக் .குடும்பத்திற்கும் ஒரு சம்பந்தமும். கிடையாது,” ப ப்ப. ப்ப ப 
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_.. . இவ்வள்வு கிவரங்களும் தெரிந்தவடனே . “பேசாம 
இப்படியே திரும்பிடலாங்க... சூழ்நிலை சரியாப். படலீங்க,. 
...நாமாகத் தேடிப் போய். அரசியல் பண்ணி. வம்பிலே: 
மாட்டிக்க வேண்டாங்க”. என்று கன்னையா. திருவை... 

. எச்சரித்தான். . திரு கேட்கவில்லை. **நீ சம்மா இரப்பா[... 
உனக்கு அரசியலும் தெரியாது ஒரு இழவும் தெரியாது... 
இத்தினி பெரிய விஷயத்தை *பொலவிடிகலா கேபிடலைஸ்”... 

- பண்ணத் தெரியாட்டி. நாம அரதியலுக்ககே லாயக்கில்:
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“லேன்னு அர்த்தம், அவங்க ஏற்கெனவே வேறெந்தக் 
-கட்சியிலாவது இருந்தாத்தான் தமக்குச் சங்கடம், ஒரு 
கட்சியிலேயும் இல்லேங்கறது தமக்குப் பெரிய. வசதி, சுல 
பமாகக் காரியத்தை முடிச்சிடலாம்!” என்று. கன்னையா 
வைக் கண்டித்து விட்டுப் பிடிவாதமாக மேலே சென்றான் 
திருமலை, பையன் குண்டடி பட்டுச் செத்தது . பற்றிய 
அநுதாபமும், வேதனையும் எல்லாரிடமும் தெரித்தன.. 
ஆனால் அதுபற்றி அரசியல் ரீதியான பிரக்ஞை யாரிட 
மும் இல்லை, குடும்பக் கட்டுப்பாட்டுத் துறை கொடுத்த 
மை உதவிக்கு ஆசைப்பட்டுப் பையனின் -ததிதை சில 
நாட்களுக்கு முன்புகான் *வாஸெக்டமி* செய்து கொண்ட 
விவரத்தையும் சிலர் சொல்லிப் பரிதாபப்பட்டார்கள்,. 
யாரோ. பண்ணிய கலகத்தில் ஒரு பாவமும் அறியாத 
பச்சிளம் பாலான் ஒருவன் பலியாகிவிட்டானே என்ற 
-பச்சாமாபம்தான். எல்லாத். தரப்பிலும் நிரம்பியிருந்தது. 

- *பொல்லாது. இந்தியை எதிர்த்துப் புதிய புறநானூறு 
படைத்து விட்டான் ஒரு பைந்தமிழ்ச் சிறுவன் " என்பது 
போல் எதுவும் இல்லை, திருமலையும் அவனைச் சேர்ந்த 
வர்களும் ஏடுகளும் அப்படி ஒரு பிரசாரத்தைச் செய்திருந் 
தார்ச் ஒழிய உண் ம இப்படிக் கசப்பானதாக மட்டுமே 
இருந்தது. கன்னையா எவ்வளவோ தடுத்தும் திருமலை 
மட்க வில்லை. அந்தக் குடிசைக்குள். அவர்கள் நுழைந்த 
போதே கொத்தளிப்பாக இருந்தது. திருமலை கையில் 
இருபது நூறு ரூபாய் நோட்டுக்களை எடுத்து வைத்துக் 
கொண்டு ஏதோ சொல்ல ஆரம்பித்தான். அழுது அழுது 

முகம் வங்கித் தலைவிரி கோலமாய் இருந்த சிறுவனின் 
தாய் இயிஸ்டீரியா வந்தவள்போல் கத்தியபடியே பாவிகளா 
என் செல்வத்தைக். கொள் னுப்புட்டீங்களே என்று கட்டை 
salar digs ior en எடுத்துகொண்டு அவர்கள் மேல் பாய்ந்து 
விட்டாள். பையனின் தந்ைத வெட்டரிவாளை எடுத்துக் 
அகாண்டு பாய்ந்தான். காரண காரியங்களை .விளக்தி, 
அவர்களைச்.சமாதானப்படுத்துவதற்ருத் திருமலைக்கோ.
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கன்னையாவுக்கோ அவகாசமில்லை. இவர்கள் பஸ்ஸை 
எரித்ததனால் தான் ஒரு பாவமும் அறியாத தங்கள். 
பையன் குண்டடி பட்டுச் செத்தான் என்று உணர்வேஅங்கு ப 
மோலோகங்கியிருந்தது, விளக்குமாற்டுப் பூசையடனும் 
“தோளிலும் முதுகிலும் சிறுசிறு வெட்டுக் காயங்களுடனும் 
அவர்கள் அங்கிருந்து தப்பூவது பெரும்பாடு ஆகிவிட்டது... 
கார் மேலும் சரமர்ரியான . கல்லெறி, இரண்டு நான் 
தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில் . சிகிச்சை பெறும்படி 
ஆயிற்று. ஆனால் இயக்க : ஏடுகளில் மட்டும், “சிறுவனை 
இழந்த பெற்றோர்க்கு உதவி புரியச் சென்றவர்கள்: மீது 

காங்கிரசார் கெரலை ஆவேசம்” என்று தான் செய்திகள். 
வந்தன. போராட்டம் முடிந்தும் கூட 'ிமாழிப் போரில் 

- உயிர் நீத்த முத்தமிழ்ச்சிறுவன் தியாகி முருகன்” என்றே 
அச்சிறுவனை இயக்க ஏடுகள் Ban ழ்த்து ௦ வந்தன. ‘PG 
பொய்யைத் திரும்பத் திரும்ப வற்புறுத்தினால் அது. வி ar 

வில் உண்மையாகி விடும்” என்பதில் -அபார நம்பிக்கை 
யோடு செயல்பட்டான். திருமலை, ,மொழிப் போரில் 
கிடைத்த வெற்றி அவர்கள், பலத்தை அவர்களுக்கு 

. உணர்த்தியிருந்தது. மூதறிஞரின் புதிய கூட்டணி ஒரு. 
வகை அரசியல் மரியாதையையும்  அங்கிகாரத்தையும் 
மக்களிடம் அவர்களுக்குத் - தேடித்தர ஆரம்பித்திருந்தது. | 

17 
அவன் வெட்டுக் . கா 'யத்தோடு தனியார் மருத்துவ. 

மனையில். சிகிச்சை பெற்று வந்தபோது யாரும் எதிர். 
- பாராத விதமாக ஒரு மாலை வேளையில் ._ உள்பட்டணம் 
மாஜி ஜமீன் தாரும். அப் போதைய காங்கிரஸ். அமை ச்சு 
மான் சின்ன உடையாரும், அவர் மனைவியும் அவனைப் 
பார்த்து ஆறுதல் கூறிவிட்டுப் போக வத்திருந் தார்கள்... 
ஒரே ஊர்க்காரங்க, அதுனாலே . பார்த்து : ஆறுதல். 
சொல்லிவிட்டுப் போக வந்திருக்காரு, பெரிய மனுஷன் 
கன்ன இருந்தாலும். பெரிய மனுஷன்தான்! "என்று கிரு.
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மலையைச் சேர்ந்தவர்களே அதை வியந்தார்கள். திரு 

மலைக்கோ இதில் வழக்கம் போல் தன் எதிரியைப் பழி: 
வாங்கி முடித்து விட்டாற் போன்ற திருப்திதான் நில: ' 

வியது. எங்கேர். உச்சாணிக் கொம்பில் இருப்பதாகப்: 

பாவித்துக் கொண்டிருந்த கிருஷ்ணராஜ. உடையார் 
தன்னைத் தேடி வத்தது தன் இயக்கத்து ஆட்களிடம் தன் 
மரியாதையை உயர்த்தியிருப்பதாக உணர் ந்தான் அவன், . 

தன்னைப்ப ற்றி அவனுக்குள் ன இரம்பியிருக்கு ழ் சூரோ 

தத்தையும், துவேஷத்தையும் அகற்றிவிட வேண்டுமென்று 
மூமன்றா் உடையார். அவனோ அவர் தன்னிடம் இபருத். 

- தன்மையாக நடந்து கொள்வது , தன்னைத் தேடி வருவது 
இவற்றா லெல்லாம் தனக்கு. மற்றவர்களிடம் அந்தஸ்து 

உயருவதை அங்கீகரித்துக். கொண்டு அவர் மேல் தழும்.. 

பேறிமிருந்த குரோதத்தை அப்படியே வைத்துக் கொண் 
டிருந்தான். ஆஸ்பத்திரியில் வெட்டுக். காயத்துடன் “படுத் | 

_ திருந்தறையும், புது மனைவியான அந்த இளம் நடிகை 
அருகே அயர்ந்து கண்ணீர் உகுப்பதையும் கச்சிதமாகப்- 
பல கோணங்களில் தேர்ந்தி கினிமாக் கேமரா நிபுணர் 
களை வைத்துப் புகைப்படமாக எடுத்து வைத்துக் கெ௱ண் 
டான். எலலோரும் இதைப் போய்ப். புகைப்படம். எடுப் 
பானேன் என்று யோசித்தார்கள். அவனோ எதை ். செம். 
தாலும் ஒரு திட்டமிட்ட மனத்தோடு தீர்மானமாகச் செய் 
தான். இந்தி எதிர்ப்புப் போர் என்கிற பிரளயம் நடந்து 
முடிந்தபின் அடுத்த. பொதுத். தேர்தலை எதிர்நோக்கி 
யிருந்த மாதங்களில் திருமலைக்குத் தீவிரமான அரசியல்- 
பணிகள் இருந்தன. அவன் நிறைய சுற்றுப்பயணங்கள் 
'செய்யவேண்டிருந்தது. ன ப 

_.. அப்படித் திருமலை... சுற்றுப்பயணத்தில் இருந்த. ... 
போது ஒரு சினிமா மஞ்சள் பத்திரிகையில் படித்த கிசுகிசு 
ஒன்று அவளை நிம்மதிரிழக்கச் செய்தது. அவன் மனைவி : 
யும் பரபல நடிகையுமான அந்த இளம் வயது அழகி வேறு அரு நடிகனுடன்  நெருக்கமாகிக்  கெரண்டிருப்பதாக.. 

௩
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எழுதித் திரையில், அந்த நடிகனும் அவளும் நெருக்கமாக 
டித்த ஒரு காட்சியை வேறு அந்த ஏடு பிரசுரித்திருந்தது.. 
ஏற்கெனவே நிரத்தரமாக அவள். மேல் திருவுக்குச் 
அத்தேகம் உண்டு. முன்னதாகவே ஒரு முறை துரோகம் 

செய்ததவன். மறுபடியும் துரோகம் செய்ய மாட்டான். 
என்பது என்ன உறுதி? பெண்தானே? அதுவும் சினிமா 
உலகைச் சேர்ந்தவன். தவிர்க்க முடியாத ஓர் இரகசியக் 
காரணத்துக்காகத் தன்னிடம் கட்டுப்பட்டுக் கிடக்கிறவள் 
உண்மையில் 'விசுவாசமாகத்தான். இருந்தாக வேண்டு 
மென்று எப்படி எதிர்பார்க்க முடியும்? ஏதே அம்மி 
மிதித்து அருந்ததி பார்த்துத் தாலி கட்டிய மனைவி பாழ் 

“போகிற மாதிரி இத்த “ஸெலூலாய்ட்” பத்தினியை 
- அவன் எதிர்பார்தீதிருக்கக் கூடாது. இவளது இணை 
4பிலரக் கவர்ச்சியும், மாபெரும் ௦ சொத்தும் ரொக்கமும் இனி 
வேறு கைக்கு இவல் போய் விடக் கூடாது. என்பதில் 
திருவை அதிக அக்கறை கொள்ளச் செய்திருந்தன . | 

நெருப்பில்லாமல் புகையாதென்று தோன்றியது: 
உடனே இரண்டு நாள். சுற்றுப்பயண நிகழ்ச்சிகளை 
இரத்துச் செய்துவிட்டு முன்னறிவிப்பின்றி மதுரையி 
அரிருந்து விமானத்தில் புறப்பட்டுச் சென்னை சென்றான் 
திரு. பங்களாவுக்குள் அவன் நுழையும் போதே வாசலில் 
கூர்க்கா பயபக்தியோடு அருகே வந்து, **அம்மா ஹைதரஈ 
பாத் போயிருக்காங்க ., அங்கே ஒரு வாரம் தெலுங்குப்பட 
அவுட்டோர் கால்ஷீட் “-என்றான் - உள்ளேவேலைக்காரி, 
சமையல் காரன், மற்ற எடுபிடிகள் : எல்லாம். இருந் 
தார்கள்... சரி வந்ததுதான் வந்தோம், உடனே திரும் 
-பினால்சரியாயிராது அன்று ஒரு நாள் அங்கே தங்கினான். ' 
மனதுக்குள் ஒரே சந்தேகம் குடைந்தது. இரவு படுக்கை 
 யறையில் அவளுடைய தீனி உப்யோகத்திலிருந்த ஸ்டீல் 
பீரோ, வாட். ரோம், சூட்கேஸ்கள் எல்லாவற்றையும் 

, போலீஸ்: ரெய்டு போலச் சோதனை _ போட்டதில். 
இதெலுல்கில் , எழுதப்பட்ட சில. கடிதங்கள் கிடைத்தன.
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அவனுக்குத் தெலுங்கு தெரியாது, உடனே தெரிந்து. 
கொள்ள வேண்டும்போல் துடிப்பாகவும், தவிப்பாகவும் 
இருந்தத. அப்போது இரவு மணி பதினொன்றரை, 

வீட்டுக்குள் இருக்கிற வேலைக்காரி ஒருத்திக்கே தெலுங்கு 
நன்றாகத் தெரியும். அவளைப் படிக்கச் சொல்லிக். கடிதங் 
களின் சுருக்கத்தை அவளுக்குத் தெரிந்த அறைகுறை. 
யாண உடைசல் தமிழில் சொல்லச் செய்தால் கூடக் கடிதய . 
களின் சாராம்சம் புரிந்து விடும். ஆனால் அந்த வேலைகி 
காரி இன்நில்லாவிட்டாலும் என்றாவது ஒருநாள் இப்படி 
Hie, வந்த கடிருங்களைக் கொடுத்துப் : படிக்கச். 
சொல்லிக் கேட்ட விவரத்தைத். தன்: எஜமானியிடம் 
சொல்லாம்ல்இரு*ஈமாட்டாள். அதனால் இந்த வீட்டோடு: 
தொடர்பில்லாத : யாராவது ஒரு மூன்றாவது ஆளைக் 
கொண்டு ஈடிதங்களைத் துப்பறிய வேண்டுமென்று திட்ட. 
மிட்டான். பாபரப்பை அடக்கிக். கொண்டு அவனால் 
நிம்மதியாக உற்ங்ல முடியவில்லை. எப்படியாவது உடனே. 
அந்தக் கடிதங்களைப் பற்றித் தெரிந்து கொண்டாக 
வேண்டும் என்கிற ஆவலை அவனால் அடக்கவும் முடிய 
வில்லை, தடுக்கவும் முடியவில்லை. தியாகராய நகரில்: 
ஒரு தெலுங்குப். பள்ளிக்கூடத்தில் வேலை பார்க்கும் 
ஆசிரியரை அவனுக்குநன்றாகத். தெரியும். ஏற்கெனவே 
ஒரு தெலுங்குப் படத்தைத் தமிழில் டப்” செய்து கொடுக் 

  

கிற பணியில் அவர் அவனுக்கு. உதவியாயிருந்திருக். 
கிறார். இன்று இத்த நள்ளிரவில் போய் அவரை எப்படி 

்.. எழுப்புவது? ஆனால் அஙனைப் பொறுத்தவரை இன்னும் 
பல சான்ஸ்களை அவனிடமிருந்து எதிர்பார்த் துக் கொண் 
டிருக்கிற அவர் எப்போது . எழுப்பினாலும். வருத்தப்பட. 
மாட்டார். அவம் கடிதங்களை எடுத்துக் கொண்டு காரில் 
தியாகரமயநகர் ஙைத்தியநாதய்யர் தெருவை நோக்கிப் 
புறப்பட்டுப் போனா . அவனுடைய துர் அதிர்ஷ்டம் அவர் 
ஊரில் இல்லை. ஏதோ வேலையாக நெல்லூர் மீபாயிருக், 
கிறார் என்று தூக்கக் கிறக்கத்தோடு கதவைத் திறந்த 
அவர் மனைவ சொன்னாள், அவளையே கடிதங்களைப் 
படிக்குமாறு கெஞ்சினான். 'அகாலத்தில் காரில் வந்து: 
இறங்கி அவுட் ஹவுசுக்குள் நுழைந்து பேசும் ஒரு சினிமா 
ஆளே நாலுதரம் அப்படி ஒரு வீட்டுக்குத் தேடிவந்து விட்: 
டால் எத்தகைய அபவாதமும் சுலபமாக. எழுந்து விடும் 
என்று பயந்தாள் அந்தப் பெண். மாட்டேனென்று மறுத்து: 
சொல்லி அவனைத் திருப்பியனுப்பினால் கணவன் வந்து,
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அதற்காகக் கோபித்துக் கொள்ளக் கூடும் என்றும் பயமாக .. 
இருந்தது. வாயிற்புறத்து - விளக்கைப் போட்டு அந்த -: 
விளக்கு வெளிச்சத்தில் நின்றபடியே அவன் கொடுத்த . 
கடிதங்களைப் படித்து - விவரம் சொன்னான் ஆசிரியரின் 
மனைவி. “இதை வச்சுக்குங்கம்மா;? நான் அப்புறமா வந்து 
பார்க்கிறேன்னு அவரு வந்ததும் சொல்லுங்க” என்று 
ஒரு நூறு ரூபாய் நோட்டை எடுத்து நீட்டினான் திரு. 
முசலில் அந்தப் பெண் அதை வாங்கத் தயங்கினான். 
அவன் மீண்டும் வற்புறுத்தவே ' அக்கம் பக்கம் பார்த்து. 
விட்டு மிரட்சியோடு அதை வாங்கிக் கொண்டாள். 
திருமலை குழம்பிய மனத்தோடு திரும்பினான். sy wis 
களிலிருந்து கிடைத்த சில வாக்கியங்கள் அவனை எச்சரித் 
தன. **நீ, எவ்வளவு நாளைக்குத்தான் இப்படிப் பயந்து. 
உன் வாழ்க்கையையும், அளவற்ற வருமானத்தையும் ஓர் ' 
அரவ வாடுவுக்காக வீணடித்துக் கொண்டிருக்கப் போகி 

- இரய்? ஒரு நல்ல கிரிமினல் வக்கீலை எனக்குத். தெரியும், 
கோர்ட், கேஸ் என்று வந்தால்கூட உன்' முன்னிலையில் 
அவன்தான் கொலையைச் செய்தான் என்று நிரூ பித்து. 
விட முடியும், என்பதாக ஒரு கடிதத்திலும், USE HVE 
சந்தித்துக். கேஸ் விஷயமாகப் பேசியதாக மற்றொரு — 
கடிதத்திலும், விரைவில் அதே வக்கீலுடன் சென்னை. 
புறப்பட்டு வரப். . போவதாக இன்னொரு கடிதத்திலும். 
குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது.. மூன்று கடிதங்களிலுமே எழுதிய 
வர் விலாசம் ஒன்றாக$வ இருந்தது. குப்பையசெட்டி,. 
யார்ன் மெர்ச்சன்ட், சாயிநகர் எக்ஸ்டென்ஷன் ஹைதரா 

பாத் - இப்போது அவள் ஹைதராபாத்தான் போயிருக்.. 
கிறாள் என்பதும் நினைவுக்கு வந்தது, தங்கழுட்டையிடும்... 
விலைமதிப்பற்ற பறவை தன் கைவசமிருந்து பறந்து: 
போய் விடுமோ என்று அவனுள் கவலை பிறத்து அரிக்க 

_ ஆரம்பித்தது. ' அவள் முன்னிலையிலேயே நான் கொலை. - 
செய்தது போன்ற பரம இரகசியங்களை எல்லாம் பிறன் 
ஒருவனிடம் அவள் கலந்து பேசியிருக்கிறாள் என்பதே... 
பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத குற்றமாயிருந்தது. ........
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இதையெல்லாம் வெளிப்படையாகவே எடுத்துப் பேசி 
அவள் திரும்பியதும் சண்டை போடலாமா அல்லது கமுக்க 
மாக வைத்திருந்த மற்ற ஏற்பாடுகளையும் பாதுகாப்புக் 
களையும் பக்காவர்கச்செய்து கொள்ளலாமா என்று சிந்தித் 
தான். கமுக்கமாக இருப்பதே நல்லதென்று தோன்றியது. 
பங்களாவில் இப்போதிருக்கும் சகல வேலையாட்களையும் 
அணக்குத் தீர்த்து அனுப்பி விட்டு உடனே அந்த இடங் 
களில், தன் ஆட்களை நியமிப்பது என்ற முடிவுக்கு 
வந்தான் அவன். இது அவளை மற்ற வெளித் தொடர் 
புகளிலிருந்து பாதுகாக்கவும், ஒற்றறியவும் பயன்படும் 
என்பது அவன் நம்பிக்கையாயிருந்தது. கொலை ..நடந்த 
அன்று கேட்டில் காவலாளியாயிருந்த கூர்க்கா அவனா 
கவே. வேலையை விட்டுவிட்டு நேபாளத்துக்குப் போய் 
விடப் போவதாகத் . தெரிவித்தான். கூடவே கொஞ்சம் | 
ங்ணத்தைக், கொடுத்து அவனை அனுப்பி : வைத்தான் 
திருமலை. மற்ற வேலைக்காரர்களுக்கும் கணக்குத் தீர்த்து 
ஒவ்வொரு நிமிஷமும் உள்ளே என்ன நடக்கிறது, யார் வரு 
கிறார்கள், பேர்கிறார்களென்று தனக்குச் சொல்லக் கூடிய. 
நம்பிக்கையான புதிய ஆட்சளை நியமித்தும் முடித்தா 
யிற்று. இனி அவனறியாமல் எந்தத் தகவலும் வெளியே 
போக முடியாது. உள்ளே வார முடியாது என்று ஆகியிருந் 

தது. சற்றுப்பயணத்தைப் பாதிமில் நிறுத்தி விட்டு . 
இரண்டு நாளில் திரும்பலாம் என்று வந்தவன் பத்துநாள். 
வரை திரும்ப முடியாமல் ஆகிவீட்டது.... ட் 

. இறு வாரம் கழித்து அவள். ஹைதராபாத்திலிருந்து 
திரும்பி சென்னை . வந்தபோது பங்களாவில் ' இருந்த. 
வாயிற்காவலன் முதல் சமையற்காரி வரை” புதிதாயிருந் 
தார்கள். | இவள்தான் எஜமானி”-என்று அவளையே அவர் 
களுக்கு அவன் ஆறிமுகம் செய்து வைக்கவேண்டிய நிலை 

விருந்தாள் அவள். ஏற்கெனவே. ஒரு விசுவாசமான 
தெலுங்கு வேலைக்காரி ஹைதராபாத் வந்து நடந்த. 
வற்றை எல்லாம். சொல்லி விட்டுத்தான் போயிருந்தாள். 

_தன் வீட்டிலேயே சகல வசதிகளுடனும் தாண் சிறைவைக் 
-கப்பட்டிருப்பது அவளுக்கு மெல்ல மெல்லப் புரிந்தது. தன்
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தனியறையில் சூட்கேஸில் தான் வைத்திருந்த சில கடிதங் : 
களைக் காணவில்லை என்பதை வைத்து அவளால் _நடந் 
திருப்பவற்றை அநுமானம் செய்துகொள்ள முடிந்தது. 
அவள் அவனிடம் அதிகம் பேசவேயில்லை. **மறுபடி. டூர் 
போகிறேன். வர ஒரு வாரம் ஆகும்””-- என்று திருமலை . 
சொல்லிக் கொண்டு புறப்பட்டபோது, ,**ஒரு நிமிஷம் 
நில்லுங்க... உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்கணும்...? 
என்றாள் அவள். **என்ன? கேளேன்?''-- என்று ஒன்றுமே 
நடக்காதது போல் சிரித்துக் கொண்டு அவளெதிரே 
நின்றான் திரு ' அவளுக்கோ உள்ளூற ஒரே எரிச்சல். .' 

**இது வீடா? இல்லை ஜெயிலான்னு புரியலே...” * 
“நாம எப்படி எடுத்துக்கிறோமோ  அப்பிடித் 

தான்.” 2... ப ் ன இ 
சிரித்துக்கொண்டே தான் பதில் சொல்வி விட்டுப் 

போனான் அவன். பொதுத் தேர்தலுக்கு நாள் நெருங் 
கியது அவன் எழிலிருப்பில் வழக்கமாக நிற்கிற தொகுதி . 
யிலேயே நிற்கவேண்டுமென்று ஏற்பாடாயிற்று, * மொழிப் : 
போரில் வீழுப்புண்பட்ட வீரர்--அழ்ப்போரை எதிர்த் 

_திழிக்கும் ஆற்றல் மறவர்””--என்று இந்தி எதிர்ப்புப்... 
போராட்டத்தின் போது வெட்டுக் காயத்தோடு அவன் 
மருத்துவமனையில் ' படுத்திருந்த காட்சியைக் . காட்டும். 
சுவரொட்டிகள் விளம்பரத்துக்காகத் தயாராயின, இந்த 
மூறை-சின்ன உடையாவரை எப்படியும். டிபாஸிட் இழக்கச் 

செய்துவிட. வேண்டும் என்று முனைப்பாக. வேலை” 
கனைச் செய்தான் அவ்ன். மாணவர்கள் எல்லா. இடங் 
களிலும் வீடு வீடாகச் சென்று ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் 
'விழுத்து கும்பிட்டு வணங்கி ஆளும் கட்சிக்கு ஓட்டளிக்கக் 
கூடாதென்று வேண்டினார்கள். விலைவாசிகள் ஏறியிருந் . 
gu. அரிசி, கோதுமை. கடைகளில் கிடைக்கவில்லை 
திருமலை வகையறா இயக்கத்தினர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் 
ஒரு ரூபாய்க்கு ஒருபடி அரிசி போடுவதாக வாக்களித்தார் 
am. பிரசங்கம் மக்கள் வசியப்படுத்திக் கவரக்கூடிய வகை 
யில் இருந்தன; மக்களே மெல்ல மெல்ல மயங்கினார்கள். : 

மூட. ப்ட்
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- நீண்ட நாட்களாக ஆட்சியில் இருந்து விட்ட காங் 

கிரஸை வீட்டுக்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பதில் இயக்க . 

மும், இயக்கக் கூட்டணியும், அந்தக் கூட்டணியின் மூத்த 

தலைவராகிய மூதறிஞரும தீவிரமாயிருந்தார்கள். தமிழ 

சத்தின் பகுதிகளில் இந்தியை எதிர்த்தும், இயக்கத்றை. 

ஆதரித்தும் " உடலில் . மண்ணெண்ணையை அல்லது 

பெட்ரோலை ஊற்றிக் கொண்டு. பலர் தீக்குளித்திருந் 

தார்கள். போலீஸ் துப்பாக்கிச் சூட்டில் பலர் அறத்திருந் ப 

தார்கள். இவையெல்லாம் ?சர்தது அனுதாபத்தை இவர் 

கள் : பக்கம் ஈர்த்திருந்தன. திருமலை தனது தேர்தல் 

தொகுதியாகிய எழிலிருப்பிலையே வந்த தங்கி வேலை : 

செய்த௱ன்.' “முன்பு ஒரு தேர்தலில் மேல்தட்டு மக்களை 

கர்ப்பதற்கு “வித்தகர். வேணு .கோபாலனார் பாராட்டு 

விழா”-- என்று நடத்தியது. பால் இப்போது . நடத்தி 

யாக வேண்டிய அவசியமில்லை. மேல்தட்டு . மக்களின் 

கூட்டம் மூதறிஞரின் கூட்டணி காரணமாகவே அவனை 

முழுமனதுடன் ஆதரித்தது. ஒப்புக்கொண்டது. ஏற்றுக் 

கொண்டும் விட்டது. 

“தேர்தலுக்கு ஒன்றரை - மாதக்காலத்துக்கு முன்பே 
- அவன் தன் ஆட்களுடன் எழிலிருப்பில். முகாம் போட்டு 
விட்டான். வெட்டுக் காயத்தோடு இளம் நடிகையையும் 

அருகே வைத்துக் கொண்டு, “மொழிப் போரில் விழுப்புண். 
பெற்ற வீரர்--அழிப்போரை எதிர்த்தழிக்கும் ஆற்றல். 
மறவர்” என்ற பிரசுரம் அடங்கிய பெரிய படத்துடன் 

கூடிய சுவரொட்டியை அவன் ஒட்டியதால் அவனுடைய. 

மைத்துனன் அதாவது மூத்த மனைவி சண்பகத்தின் தம்பி 

தேர்தலில் அவனை எதிர்த்து ஜமீன்ந்தாருக்காக வேலை 

செய்தான்... கீழ்த்தரமான் பிரச்சாரங்களில். பரம்பரைப் 
“பெரிய . மனிதனான... ஜமீன்தாருக்கு விருப்பமில்லை. 
என்றாலும் . திருமலை சார்ந்திருந்த: கூட்டணி. ஜமீ
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“குடும்பத்தைப்பற்றித் தாறுமாறர்க மேடைகளில் பேசிய. 
தால் . கர்ங்கிரஸ் சார்புள்ள ஊழியர்கள் 
மட்டத்தில் எதிர்த்தரப்பிலிருந்தும், . திருமலையைக் கிண் 
டல் செய்து சில மட்டரகமான சுவரொட்டிகள் ஒட்டப் 

- பட்டன. * ஊருக்கு ஒரு பெண்டாட்டி, பேருக்கு ஒரு 
கட்சி'“-- என்ற பாணியில் அந்தச் சுவரொட்டிகள் அச்சிடப் . 
பட்டிருந்தன. ஆனால் அப்போது புயலாக வீசிக் கொண்டி 
ருந்த காங்கிரஸ் எதிர்ப்பு அலையில் இந்த மாதிரிப் 
பிரசாரம் எல்லாம் எடுபடவில்லை. ஜமீன்தார் தனிப்பட்ட 
முறையில் ஒழுக்கமானவர், தெய்வ பக்தி இறைந்தவர். 
பரம்பரைப் பெரிய மனிதன் என்பதெல்லாம். கூடப் பெரிதா. 
கவோ பிளஸ் பாயிண்டாகவேோ யாருக்கும் படலில்லை. 
திருமலை ஒழுக்க மற்றவன், தெய்வ நிந்தனை செய்கிற 
வன், புகழ்மிக்க பாரம்பரிய மற்றவன்... என்பதெல்லாம் 
கூடப் பெரிய ஆட்சேபணைகளாகவோ, மைனஸ் 
வரயிண்டுகளாகவோ யாருக்கும் படவில்லை. அகவிலை: 

“கள் கண்டபடி ஏறியிருந்தன. ரேஷனில் சரியாக அரிசி 
கிடைக்கவில்லை. ஆட்சி மெத்தனமாயிருந்தது. மக்களைப் 
பற்றித் தப்புக் கணக்குப் போட்டிருந்தது. 

**இ3த தேரடியில் புழுதியோடு புழுதியாகப் புரண்டு 
அணு அணுவாகப் போராடி வளர்ந்தவன் நான், உடல். 

- வலிக்க வலிக்க உழைத்து முன்னேறியவன். நான், ஏழை. 
எனியவர்களாகிய உங்களில் ஒருவன். எனக்கு ஒரு. முறை, 
உங்களுக்குத் தொண்டு செய்ய வாய்ப்பளியுங்கள். கடமை, : 
கண்ணியம், கட்டுப்பாடு என்று. முழங்கும் என்... இதய. 

் தெய்வமாம் அண்ண்னின்... பேரிலும், தனழனிவருக்கு' 
௭டான மூதறிஞரின். பேரிலும் ஆணையிட்டு உங்களுககுச்.. 
சொல்லிக் கொள்கிறேன்” என்பது. போல் பேசிப். பேசி மக்களைக் கவர்ந்தான். திருமலை. காற்று மிகவும் 

, அவனுக்குச் சாதகமசன நிலையில் வீசிக் கொண்டிருந்தது... 

வெற்றி பெற்றுவிட் முடியும். என்ற. அபார நம்பிக்கை, 
இதுவரை எந்த நாளிலும் ஏற்பட்டிராத அளவு அவனுள் : ஏற்பட்டிருந்தது. தேர்தலுக்கு இன்னும் மூன்று நாட்கசே 

இருக்கிறது என்ற நிலையில். சென்னையிலிதந்து 
அவனுக்கு ஒரு.டிரங்க-கடல் வந்தது. பங்கள்ரவில். அவன் 
வேலைக்கு வைதீதிருத்த நம்பிக்கையான் ஆள்தான். பேர 
ஸனர்ன், *நகை. நட்டுக்கள், ரொக்கம் எல்லாவற்றையும். 
எடுத்துக் கொண்டு ஆந்திர ஜமீன்தார் ஒருவனுடன் அவன்.
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விஜயவாடர்வுக்கு ஓடிவிட்டாள்--” என்ற தகவல் 
தெரிந்தது. . திருமலைக்கு அப்போது அவள் தன்னை. 
விட்டு ஓடினதை விட அத்தச் செய்தி பத்திரிகைகளில் 
வராமலிருந்தாலே தேர்தல் பிழைக்கும் என்று தோன்றி 
யது. இந்தி எதிர்ப்புப் போரில் வெட்டுக்காயத்துடன் 

எடுத்த புகைப்படத்தின் அழகியான அவள் அரு யிருந்து 

கண்ணீர் உகுப்பது போல் சஅவரொட்டிகளை ஆயிரக்கணக. 

கில் அச்சிட்டு ஒட்டியிருந்தான் அவன். இந்த நேரத்தில் 

அவள் அவனை விட்டு ஓடிவிட்டாள் என்ற செய்தி பத்திரி 

"கைகளில் வந்தால் பெரிதும் பாதிக்கும் என்று அவனுக்குத். 
தோல் றியது. தேர்தல் முடிகிற வரை எதுவும் பத்திரிகை. 

களுக்குத் தெரிய வேண்டாம் என்று எல்லாத் தரப்பிலும் 

எச்.ரித்து வைத்தான். ஒன்றரை மா தத்துக்கு மேல் அவன் 

ஊரில் இல்லாததைப் பயன்படுத்தித் தன் பெயரிலிருந்து. 

ஆத்த பங்களாவைக் கூட யாருக்கோ. விற்று முடித்கதிருந்.. 

_ தர்ன் அவள், இது திருமலைக்குத் © தெரித்தபோது ஆத்திரம் 
ஆத்திரமாக வந்தாலும் தேர்தல் முடிவுகள் அவளிவருகிறு. - 

வரை இந்த விவகாரத்தைப் '. பெரிதுபடுத்துவதில்லை. 

என்ற பிடிவாதத்தோடு ைனமாக இருந்தான் அவன், 

எவ்வளவோ பக்காவாகப் பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய் 

திரூந்தும் தப்பிவிட்டாள் என்பது எரிச்சலூட்டியது. ஒரு. 

தங்கச் சுரங்கம் யாருக்கும் தெரியாம$ல அடைபட்டுப். 

போனது போல் ஏமா£ற்றமாயிருந்தது. ஆனால் ஒன்றும். 

. பெரிதாகக்.குடி முழுகிப் 0 போய் விட்டதாக அவன் ஒடுங்கி: 
ஓய்ந்து உட்கார்ந்து விடவில்லை. இன்னொரு தங்கச் சுரங். 

கத்தைத் தேடிக்கொள்ளலாம் என்ற நம்பிக்கை அவனுக்கு. 

இருந்ததுதான் காரணம். அடிக்கடி அண்ணன்,  **தட்டி. 

னால் தங்கம், வெட்டினால் வெள்ளி , தோண்டினால் தரி : 
யம்? செதுக்கினால். செம்பொன், அகழ்ந்தால் அலுமினி' ் 

யம், சுரண்டினால் துத்தநாகம்” --என்று அழகுற. மேடை. 
மில் அடுக்கும் சொல்நயத்தை நினைவு full HHT OR அவன்... 
மற்றொரு. தங்கச் கட்டியைத் தட்டி எடுக்க முடியும் என்றும் ்.



மூலக்கனல் ஆக்க 

Siders. தான் தொட்டதை எல்லாம் தங்கமாக்கிவிட 
முடியும் என்று நம்பிக்கை கைநழுவிப் போன தங்கக் கட்டி 

யைப் பற்றி : அவண்னக் கவலைப்படாமல் இருக்கச் 

செய்தது. அவனுள் இருந்த .தன்னம்பிக்கையைச் சிறிது 
கடித்தனமான தன்னம்பிக்கை என்று கூடச் சொல்லாம்; 

மூந்திய தேர்தலில் கிடைத்ததை விடத். தாங்கள் பல 
அடங்கு அதிகமான அளவு வெற்றியைப் பெற மூடியும் 
என்று அவர்களுக்கே தோன்ற ஆரசம்பித்திருந்து.. ஐயா 
அம், பழைய தோழர்களும் காங்கிரஸ் கூட்டணியையே 
ஆததரித்துப் பிரசாரத்துக்கு வ த்தும் அவன் கவலைப்பட 

- வில்லை. ஐயா.பல இடங்களில் அவளைத் தாக்கிப் 
பேசியும் அவன் தனது கூட்டங்களில்: ஐயாவைப் பற்றிப் 
பிரஸ்தாபிக்கசவ இல்லை. நாத்திகனும், பகுத்தறிவு 

. வாதியுமான தன்னை எதிர்த்தும் ஆத்திககும் பணக்காரரு 

மான ஜமின்தாரை ஆதரித்ததும் ஐயா பிரச்சாரம் செய்தது 
வேடிக்கையாகத் தோன்றியது அவனுக்கு : ஒரு வகையி சிஸ் 

தன்னை எதிர்த்துப் பேசுவதன் மூலமே ஐயா தனக்கு 
உதவி செய்கிறார் என்றுகூட அவனுக்குத், தோன்றியது . 
ஐயாவின் சொற்பொழிவைக் கேட்ட பிறகு அவர் spans 

. சூம் கட்சிக்கு நிச்சயமாக ஓட்டுப் போடக் கூடாதென்று 
முடிவு செய்வார்கள் சில பிரிவினர். அது தனக்கு மறைமுக 
ரன பேருதவி என்று அவன் எண்ணினாம . காங்கிரஸை. 
ஆதரித்து ஐயாவும்; கண்ணீர்த் துளிகளை ஆதரித்து 

மூதறிஞரும பேசிய விநோதம்: தெருவுக்குத் தெரு பேட் 
டைக்குப் பேட்டை, நிகழ்ந்தது." இரண்டு. . முதியவர் : 
களு 3ம் முன்பு தாங்கள் சார்ந்திருந்த. அல்லது தங்களைச். 

சார்ந்திருந்த இயக்கங்களை இன்று தேர்தல். கூட்டணிகள் 
் மூலம் அழித்து ஒழித்துவிட முயன்றார்கள்... ஐயாவோ 
காங்கிரஸை ஆதரித் : த் தீர்த்துக் கட்டிவிடுவார். போலிருந். 

தது. மரபுகளில் தம்பிக்கையும,. பயபக்தியும். உள்ள சில , 
தொகுதிகளில் நின்ற.காங்கிரஸ் வேட்பாளர்கள் தங்களை . 
ஆதரித்து, ஐயா பேச வராமல் ' இருந்தாலே. பெரிய உதவி :
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என்று கூட அந்தரங்கமாக எண்ண ஆரம்பித்திருந்தார்கள். 
**படுத்துக் கொண்டே ஜெயிப் பேல்? என்று காங்கிரஸ் 

தலைமை பேசிப பேச்சுக்கு ஒரு பாடம் கற்பித்தாக. 
வேண்டுமென்று மூ PLD IDOGGe தம்பிகளின் அண்ணனாகிய 
பேரஜிஞர், வீரும்பி முனைந்த வேலை செய்தார்கள், 
மூதமிஞரும் அண்ணனும் பல மேடைகளில் ஒன்றாகத் 
தோன்றிப் Bur Be கூட்டத்தை. ஈர்த்தனர்.  *பர்மிட் 
கோட்டா லைசென்ஸ் ராஜ்யம்! என்று காங்கிரஸ். இயக் 
த்துல்குப் பட்டப் பெயரே சூட்டி யிருந்தார் மூத றிஞர். 

பெயதுத் தேர்தல் நடந்தது. வாக்குகள். எண்ணம் 
பட்டண. முடிவுகள். வெளி வர ஆரம்பித்ததுமே திருமலை 
உற்சால தீதில் துள்ளிக் குதித்தான். முதல் நிலவரமே அவர் 
களுக்குச் சாதகமாக இருந்தது. ஒவ்வொரு முடிவும் அவர் 
CHS வியப்பாகவும் காங்கிரஸுக்கு : அதிர்ச்சியாகவும் 

பேரிடியாகவும் அமைத்தது. இரண்டு முன்று தலைமுறை. 
களாக எழிலிருப்பில் தொடர்ந் த வெற்றி டூ எற்று வந்த 
euch oat பதினேழர்யிரம் ஓட்டு... வித்தியாசத்தில் 
திருமலையிடம் ... தோல்வியடைந்தார். தோல்வியை. 
ஒப்புக் கொண்டு அவரே பெருந்தன்மையாக அவனுக்கு. 
வாழ்த்துக் கூறிக் கை குலுக்கிவிட்டுப் போனார். இயக்கத். 
தோழர்கள். அவனை ரோஜாப்பூ. மாலைகளால் மூழ்கச். 

செய்து விட்டனர். தோளில் அலாக்காகத் தூக்கி ஊர்வலம், 
விட்டனர். 

மூந்திய ஆட்சியை நடத்திக் கொண்டிருந்த கட்சியின்: 
பெரும் தலைகள் . மடமடவென்று சரய்ந்தன.. **ஐயோ 
இத்தனை பெரிய வெற்றியா!” என்று இவர்களை ஏற்றுக். 
கொண்டு மகிழப் பயப்படும். வெற்றியாயிருத்தது அட 
மகிழ்ச்சியைவிடப் பயப்படும் தன்மையும் திகைப்பு 8ம. 

- அதிகமாயிருத்தன.. ஆட்சி அமைக்கப் போதுமான அறுதிப். | 
. பெரும்பான்மை அவளுக்குக் கிடைத்து விட்டது. முன்னை. . 
“விட அதிகமான: இடங்களையே அவர்கள் . எதிர்பார்த்தார். 
ட்கள், ஆனால் ஆட்சியே கிடைத்துவிட்டது! பசிக்கு ஏதாவது.
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உண்ணக் கிடைத்தால் போதுமென்று ' கையேந்திய 
வனுக்கு உள்ளே வா, விருந்து படைக்கிறேன்” என்று 
தலைவாழை இலை போட்டு வடை, பாயசத்துடன் 
விருந்து படைத்திருந்தார்கள் தமிழக மக்கள். வெற்றித் 
திகைப்பையும், சந்தோஷ அதிர்ச்சிகளையும் - தாங்கிக் 
கொண்டு எழுந்து செயல்படவே சில நாட்கள் ஆயின 
அவளன்றவர்தளுக்கு. ் 

மக்களுக்கும், தங்களுக்கும் நம்பிக்கை ஏற்பட்ட மூத்த 
தலைவர்களை ஒவ்வொருவராகப் போய்ப் பார்த்து ஆசி 
பெறத் தொடங்கினார்கள். வென்றவர்கள். : வாங்கள். 
ude gm amiss: morn எஈரோட்டுத் தத்துவத்தின் 
தந்தையான ஐயாவைப் பார்த்து வணங்கி ஆசி பெற்றனர். 
அவரும் பெருந்தன்மையாக அவர்களை வரவேற்று 
வாழ்த்தினார். மூதறிஞர், பெருந்தலைவர், என்று கட்சி 
பேதம், கொள்கைபேதம் பாராமல் ஒவ்வொரு. தலைவரை 
யும் சந்தித்து ஆசி கோரினார்கள். அவர்கள். இவர்கள் 
இயக்கத்தைச் சேர்ந்த சாதாரண மாணவன் ஒருவனிடம் 
தோஜ்றிருந்த. நிலையிலும்; பெரும் தியாகியும். மக்கள் 
தலைவருமான காமராஜ் அவர்கள், **இது மக்கள் தீர்ப்பு. 
மதிக்கிறேன்” “4 என்று மிகவும். கண்ணியமாகத் 
தோல்வியை ஒப்புக் கொண்டார், வாழ்த்தினார். ப 

்... இயக்கத்தைச் சேர்ந்த புதிய சட்டமன்ற உறுப்பினர். 
கள் கூடினார்கள். அமைச்சர்களைத் தேர்த தெடுக்கும் 
வேலையைக் கவனமாகச் செய்ய வேண்டியிருந்தது. : 

- அண்ணன் உட்பட அவர்கள் அனைவருக்கும் ஆட்சிய 
நுபவம் புதியது. இதுவரை புரிந்திராதது. எதிர்க்கட்சியாக 
இருக்கிற வரை ஓர் அரசியல். கட்சி அனுபவிக்கிற அசாத் 

'தியத் துணிச்சலையும், விமர்சனம், செய்யும். உரிமைகளை : 

யும் அது ஆட்சிக்கு வந்த மறுகண 3ம. இழத்து விடுகிறது... 
திருமலை வகையழாவும் அப்போது அந்த நிலைமையில் .. 

தான் இருந்தார்கள். ஆனர்ல் அண்ணனின் சாதுரியமும் 

நிதானமும் . . அவர்களுக்குப் பேருதவியாயிருந்தன. 
ஆட்சிமை அமைக்கும் அந்த. நேரத்தில் அண்ணன் மிகப். 

பொறுமையாகவும், நிதானமாகவும் நடந்து கொண்டார். 

அமைச்சர் .பதவிக்காகத். தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பெயர். 

களில் திருமலையின் பெயரும். இடம் பெற்றிருந்தது.
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இதற்கு முந்தைய அமைச்சர்களைப் போல். சுடவுளின் 
. மேல் ஆணையிட்டுப் பதவிப் பிரமாணம் செய்து கொள்ளா 

மல் தமிழ்த் தாயின் மேல். ஆணையிட்டு, மனச்சாட்சியின் 
இபயரால் பதனிப் பிரமாணம் செய்து கொண்டார்கள் 
இவர்கள். 

இதற்குள்ளேயே ** நடளையிலிருந்து தமிழகத்தில் ஒரு 
ரூபாய்ஃ்கு மூன்றுபடி அரிசி தெருத் தெருவாகக். குவித்து... 
விற்கப்படும், தமிழக வீதிகளில் பாலும், தேனு? பெருக் 
கெடுத்து ஓடப் போகிறது. மூண்றுப்டி லட்சியம் ௭௮ றார். 

கன். முடியாவிட்டால் ஒரு. படி. நிச்சயம்! முத்துங்கள்! 
முந்துங்கள் காணத் தவறாதீர்கள். கதை பேரறிஞர் 
"பெருந்தகை--வ௪னம், பாடல்கள் சீர்திருத்தச் சிங்கை திரு 

மளையரசன்”'-- என்று. தேற்ற உட்சியிவர் கிண்டலாக 
மேடைகளில் பேசவும், சுவர்களில் எழுதவும் ஆரம்பித் 
"திருந்தனர். பொருளாதாரப் பிரக்ஞையில்லாத அரசியல் 
வாக்குறுதிகளும், உணர்ச்சிகரமான தேர்தல் உறு, திமொழி 
களும் பின்னால் எவ்வளவு வம்பை உண்டாக்கும் என்பது 
அண்ணனுக்கே இப்போது ' தான் புரித்தது. “Obs 
வரக்குறுதியை நிறை வேற்றாவிடில் முச்சந்தியில் என்னை 
நிறுத்திக் சவுக்கால். அடியுங்கள்! '-என்று . மேடையில் : 
முழன்சப் போக இன்று சுவர்களில் “முச்சந்தி இங்கே! 
வுக்கும் இல் கே! மூன்றுப்டி. எங்கே? என்று எழுத ஆரம் 
பித்திருந்தார்கள். எழிவிருப்பு டீ..பி.பில் முன்பு தனக்கு: 
மறுக்கப்பட்ட அதே ஏ.சி, அறையில் திருமலை இனறு 
அமைச்சர் அந்தஸ்துடன் தனக்கு வேண்டிய பழகிய ஒரு. 
பெண்ணுடன் தங்கப் போக இப்போது அவன் அமைச்ச 
ராகையினால். அது . இரசாபாசமாகிவிட்டது. எதிர்க் 
"கட்சிப் பத்திரிகைகள் மந்திரியா மதன காமராஜனா?' 
என்று தலைப்புப் போட்டு எழிலிருப்பு டீ. பி. ஏ. சி..அறை 
அழகி யார் என்ற ஆய்வில் இறங்கின. முதல். முறையாகத் 

_ தந்ைத. முன்பு செய்தது போல். அண்ணனும் இன்று. 
- அவனைக் கூப்பிட்டுக் கடுமையாகக் கண்டித்தார். . -



மூலக்கனல் ட 125 

19 

Ug Bolles ருக்கும்போது செய்யும் தவறு என்பது 
மலைமேல் தெருப்புப் பற்றுவதுபோல எல்லார்கண்ணிலும் 
பளீரென்று தவறாமல் தெரியக்: கூடியது.  அதைதீ 
விர்க்க வேண்டும்” என்றார் அன்பு அண்ணன். அதற்கு 

_ மேல் திரை அதிகம் வற்புறுத்திக் கண்டிக்கவில்லை 
அவர். பிறரை மூகம் சுளிக்கும்படி கடுமையான சொற். 
களால் கண்டிக்க அண்ணனால் முடியாது, தாட்சண்யங் . 
களை அவரால் தவிர்க்க? வ இயலாது என்பது திருவுக்கு 
நன்றாகத். தெரியும். தன்னுடைய ஆரசியல் எதிரிகள் 

அண்களில் விளக்கெண்ணெயை ஊற்றிக் கொண்டு- தாத் 
திருக்கிறார்கள் என்று இந்த நிகழ்ச்சியின் மூலம் திருவுக்கு 
நன்றாகத் தெரிந்தது. தன்னுடைய ஒவ்வொரு: இவற் 
றயும் பிறர் பூதக்கண்ணாடி வைத்துப் பாரம் துதுகி 

கொண்டிருக்கிறார்கள் என்று புரிந்தது. பேச்சாளனாகவும் 
தலைவனாகவும், கட்சித் தொண்டனாக. ௩ம் மேடை மேல் 
நின்று பார்த்த அதே மக்கள் கூட்டத்தைக் கோட்டை 

- அலுவலகங்களின்  வராந்தாவிலும் வாயிற்படிகளிலும் 
இன்று மறுபடி பார்த்த போது பயமாயிருந்தது. இத்தனை 
கூட்டமும் : தாங்கள். நினைத்த காரியம் நினைத்தபடி : 
நடக்காவிட்டால்: எப்படி உடனே எதிரியாக. மாறும் 

. என்பதை. எண்ணி மிரட்சியாயிருந்தது. ஆட்சிக்கு . வருவ. 
தற்கு முன் இருந்த தைரியம் இப்போது பய.மாக மாறி 

மிருந்தது. 
திருமலையைத் தொழில் . வளர்ச்சி மந்திரி என்று 

போட்டிருந்தார்கள். அதுவரை அவனுக்குத் தெரிந்திருந்த 
. தொழில்கள் நாடகமும், சினிமாவும்தான். இரண்டையும். 

தவிர, மூன்றாவதாக ஏதாவது ஒரு தொழில். அவனுக்குத் — 
“தெரியுமானால் அது வெறும் மேடைப் பேச்சுத்தான்... : 

“எப்படிச் சமாளிப்பது?” என்று தனியே அண்ண ் 
டணைச் சந்தித்துக் கேட்டான். அவன். அண்ணன் மெல்லச் 

- விரித்தார்.
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“இலாகாவில் படித்த அதிகாரிகள், விவ்ரம் தெரிந்த. 

ஐ. ஏ. எஸ். எல்லாம் இருக்கிறார்கள். நடைமுறை அவர்- 
களுக்குத் தெரியும்” 

1 அதிகாரிகளை நம்பலாமா? அவர்கள் எல்லோரும். 
முத்திய அரசில் பல ஆண்டு. உள் இருந்தவங்கதானே?'' 

ு
 இதைக் கேட்டு அண்ணன் மேலும் கிரித்தார். siti 

அரசுகள் மாறலாம். ஆனால் அரசா ங்கம் மாறாது. இத்தி 

அன் மாறினால் இத்திராணியும் Ober sured sy நடன 
அழகிய “ஸூம். மாறி. ca aan அசியமில்லை, 

மாறி வந்திருக்கும் புதிய ந்திரனுக்கு ஏற்றபடி ஆடி. 
மகிழ்விக்க அவர்க்குத் தெ Aap — 

அண்ணனின் இந்த உவமையில் அவனுடைய சந்தே 
கத்துக்கு விடை இருந்தது. தன்னுடைய ஐயப்பாட்டைத். 

. தெளிவிப்பதற்கு அண்ணன் கூறிய உவமையின் அழகில் 
_. நெடுநேரம் மெய்ம்மறத்திருந்தான் அவன். 

தேர்தலுக்கு முன் அவர்களுடைய இயக்கம் அறிவித் 
திருந்த இரண்டு கொள்கைப் பிரகடனங்களை அமுல் 
செய்வதில் இப்போது சிக்கல் எழுந்தது. ' அரசின் தலை: 
மைச் செயலாளரும் நிதித்துறைக் காரியதரிசியும். அவை: 
நடைமுறையில், சாத்தியமாக முடியாத கொள்கைகள்' ' 

. என்று பலமாகத் தடுத்து முட்டுக்கட்டை போட்டார்கள். 

“மூன்றுபடி லட்சியம்--ஒரு படி நிச்சயம்”--என்பது. 
சொல்ல அழகாயிருக்கிறது. ஆனால் நடைமுறையில் அப். ' 
படிச் செய்தால் பொருளாதார ரீதியாக அரசாங்கம் திவா 
லாகி . விடும் என்றார்கள். அதிகாரிகள். இரண்டாவது. 
சிக்கல் அமைச்சர்களின் சம்பளம் பற்றியது. தங்கள் கட்சி! 

- அமைச்சர்களுக்கு. முத்திய ஆட்சியின் அமைச்சர்கள் 
வாங்கிக் கொண்டிருந்த. சம்பளத்தில் பாதிக் சம்பளமே. 
போதுமானது என்று கூறியிருந்தார். அண்ணன்...
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**மற்று மாநிலங்கள், . நாடுகளில் அமைச்சர்கள் - 
பெறும் சம்பளங்கள் வசதிகளைவிட இங்கு அவர்கள் 
வாங்கும் தொகை மிகக் குறைவு, அதை 2 மலும். குறைத். 
தால் காணாது. மக்களுக்கு அமைச்சர்கள் மேல். வேறு . 

வகையான சந்தேகங்கள் வரும்.  மூடிவில் தீண்டநான் ் 
கடை பிடிக்க முடியாக ஒருவகை “சிப் ஸ்டண்ட்” ஆகிவிடும் 

இது நடைமுறைக்கு ஒத்து வராது? என்றார்கள் அதிகாரி 
கள். இதை அண்ணன் சிரித்தபடி கேட்டுக் கொண்டிருக் 
தார்... அவனும் உடன் இரு ந்தான்... .. *சீப் ஸ்டண்ட் 
என்று அவர்கள் பயன்படுத்திய வார்த்தை அவனுக்கு 

ஆத்திரமூட்டி வீட்டது. இ ந்தப் பதவியி: ன் சம்பனமும் வரு 
மானமும் எங்களுக்குப் பிச்சைக்காசுக்குச் சமம். பேசச் 

lea ம் வலைவோர் இயக்கக் கூட்டத்துக்கும் ஐ நாறு 

ரூப பென் ஐ வைத்தோமானால் மர்த மாதம் நாங்கள் 

ஐம்பதினாயிரம் கூட் ச் ௪ம் மாதிக்கலாம்? என்று சீறினான் 
அவன் . 

1 அமைச்சரானபின். அரசாங்கப். பயணப்படி, | அல: 
வன்சுகளைப் பெற்றுக் கொண்டு கூட்டங்களில் பணம் ௪.௧. 

நீட்டி வாங்குவது என்பது நாளடைவில் ஒரு வகை லஞ்ச 
மாக மாறிவிட நேரும்” என அதிகாரிகள் மீண்டும் குறுக் 

, கிட்டபோது முன்னைவிட ஆத்திரமடைந்த திருவை 
அண்ணன் சமாதானப்படுத்தினார். ‘tar Aad ஆட்சியும். 
ஒன்றில்லை”' என்பதை அவனுக்கு விளக்கினார். முடிவில் 
படி அரிசித் திட்டத்தைச் சில இடங்களில் மட்டும் பரிட். 

. சார்த்தமாக அமுல் செய்து பார்க்க அதிகாரிகள். அரை 
மனத்தோடு 'இணங்கினார்கள்.  .காபினட் அமைச்சர்கள் 
பாதி சம்பள விஷயத்தில் அவர்கள் 'அதிகம். தலையிட்டு 
முழுச்சம்பளமுமே பெறுமாறு வற்புறுத்தவில்லை... புதிய. 

- ஆட்சியும், புதிய மந்திரிகளும் நாளடைவில் முழுச்சம்பளத். 
தின். அவசியத்தைத் தாங்களே புரிந்து கொள்வார்கள். 
என்று .விட்டு விட்டார்கள்... அதிகாரிகளிடமும். ஆட்சி! 

அமைப்பிடமும் அண்ணனுக்கு இருந்த நிதானம் மற்றத்.
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பதும்பிகளுக்கு வியப்பூட்டியது. அண்ணனுக்குப் பயப்பட் 
உதைகவிட அதிகாரிகள் திருவுக்கு அதிகமாகப் பயப்பட் 

ட போர்கள் தாழ்வு மனப்பாண்மைக் காரணமாகச் சில சாதா 
அண. நிகழ்ச்சிகளைக்கூடத் தனக்கு இழைக்கப்பட்ட 
“அெரிய அவமானங்களாகப் புரிந்து கொண்டான் திரு, 
ஒரு மூத்த ஐ. ஏ. எஸ். அதிகாரி தொழில் வளர்ச்சித் — 
துறையின் காரியதரிசியாக இருந்தவர் “பைப்” புகைப்பதை 
'கரடுநான் வழக்கமாகக் கொண்டிருந்தார். அவர் தனக்கு 
முன் சரிசமமாக அமர்ந்து பைய் புகைப்பதைத் . . திரு 
விரும்பலில்லை. என்னதான். சமத்துவம், பொதுமை, 
அன்று பேசினாலும். திருவிடம். slap’ அதாவது படிப் 
பறிவற்ற முரட்டு நிலப் பிரபுத்துவ மனப்பான் மையே 
விஞ்சி நின்றது. இதனால் அந்தத். தொழில் வளர்ச்சி ' 
எக்ஸ்பர்ட்டை உடனே கோழி வளர்ப்புத் துறை. இயக்கு 
ராக மாற்றித் தூக்கிப்போட்டுப் பழி வாங்கிலாரன். அவண் 
“தலைமைச் செயலர் எவ்வளவோ சொல்லிப் பார்த்தார்? 
“நஷ்டம் உங்களுக்குத்தான். அத்த அதிகாரி பல. நடு. 
களைச் சுற்றிப் பார்த்தவர். தொழில் வளர்ச்சியில் இ .எறு 
நாம் அடைந்திருக்கும் சில உயரங்களுக்கு. அவர்தான் 
காரணம். பெரிய நிபுணரை நீங்கள். இழக்கிறீர்கள்!! 
என்று தலைமைச் செயலர். கூறியதை அவன. ஏற்க 

- வில்லை. தொழில் வளர்ச்சி நிபுணர். கோழி வளர்க்கப் 
'போனார். மீன் வளர்ப்புத்துறையில் மிகவும் ஜுனியர் 
.அதிகாரியாயிருந்த இளவழகன் என்பவரைத் தன். இல 

் காவின் செயலாளராகப் போடுமாறு , ஏற்பாடு . செய்து 
“கொண்ட திரு. : கட்சிக்கும் இயக்கத்துக்கும், கட்சி ஆட்சி - 
களுக்கும், இயக்க ஆட்சிகளுக்கும் ஒத்துவராத அதிகாரி : 
களைப் பந்தாடவும், மாற்றவும் அவன் ஒரு கணம் கூடத் 
பதியங்கவில்லை. இந்த விஷயத்தில் அண்ணனிடமிருந்த 
நிதானமும், பொறுமையும் அவனிடம் இல்லை. இரகசிய 

.. மாகக் கட்சியின் அடிமட்டத்து ஊழியர்கள் மத்தியில அவ 
னுடைய செல்வாக்கு மெல்ல மெலல அதிகமாகி வளர்த் 

தது. தேர்ந்தெடுத்து : ஒட்டுப் போட்டவர்களுக்கு . மட்டு 
மின்றித். தங்களைத் தேர்ந்தெடுக்காத : மற்றவர் 
களுக்கும் வாக்களித்தவர்களுக்கும் சேர்த்துத்தான் தாங்கள் 

. ஆட்சி நடத்துகின்றோம் என்று அண்ணன் புரிந்து கொண் 
ருந்தார். திருவோ தங்கள் கட்சிக்காகவும். தங்களுக்கு 
அவாக்களித்தவர்களுக்காகவும் . மட்டுமே ஆட்சி நடத்துவ
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தாகப் பரிந்து கொண்டிருந்தான். ஓர் அரசாங்கம் அல்லது... 

ஆட்சி என்பது. யாரால் நடத்தப்படுகிறது என்பதை விட. 
ஊருக்காக நடத்தப்படுகிறது என்பதை ஜனநாயக ரீதி. 
யாகப் பார்ப்பதற்கு அவன் மனம் போதுமான அளவு . 

பக்குவமோ, விசால நிலையோ பெற்றிருக்கவில்லை. ஓர் 
ஆட்சி என்பது அதற்கு விரும்பி வாக்களித்தவர்கள்... 
எதிர்த்து வாக்களித்தவர்கள் , இருவருடைய வரிப் பணத். 

திலிருந்தும் வருமானத்திலிருந்துமே நடத்தப்படுகிறது 
என்ற உணர்வு அண்ணனுக்கு. ஓரளவு இருந்தது. 
தம்பிகள் பலருக்கு அந்த உணர்வு இல்லை, 

அந்தக் கட்சியின் தொண்டர்கள், அடிமட்டத்து. 
ஊழியர்கள் சிறிய காரியங்களுக்காகப் பெரிய பதவிகளில் 
இருப்பவர்களைத் தேடிக் கோட்டைக்கு வா ஆரம்பித்தார். 
கன். *அந்த இன்ஸ்பெக்டரை மாற்று வேண்டும். இந்து 
டி. இ. ஒ. வைத் தூக்க. வேண்டும். அந்து ஆர். டி. Qa. 
கதர் போடுகிறார். இந்த. சி.டி. ஓ. நம்ம ஆளுக. 

- சொல்றதைக் கேக்கறதில்லை'--என்று இப்படி வந்தவர் 
களைத் திரு அரவணைத்து ஆவன செய்ய “முற்பட்டதால் 

- கட்சி வட்டத்தில் அவனுடைய செல்வாக்கு உறுதிப்பட்டுக் 
கொண்டிருந்தது. புதுப்புது ஊர்களில் ஏற்பட்ட இண்: 
டஸ்ட்ரியல் எஸ்டேட்கள் என்ற தொழிற் பேட்டைகளில். 
“இடவசதி, மின்சார வச கடன் வசதிகளுடன் கட்சி 
ஆட்களுக்கு நிறைய வாய்ப்டிக்களை அளித்தான். வீட்டுக் 
கும், கோட்டைக்கும் கட்சி ஆட்கள். நிறைய அவைத்... 
தேடி வந்தார்கள், , ஓர் : அதிகாரியும், கட்சி' ஆட்களும் 
நோ சமயத்தில் அவனது அலுவலக அறையைத் தேடி 

- வந்தால் அதிகாரியைக் காத்திருக்கச் சொல்லிவிட்டுக் 
கட்சி ஆட்களைத்தான். உடனே முதலில் சத்தித்தான் 
அவன். அண்ணனை கூட. இப்படிச் செய்ததில்லை. பல. 

பெரிய. அதிகாரிகள் இதுபற்றித் தலைமைச் செயலாளர். 
மூலம் அண்ணனிடமே புகார் கூடச் செய்திருந்தார்கள்.
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பதவி ஏற்றவுடன் எழிலிருப்புக்குப் போய் டிராவலர்ஸ் 
பங்களாவில் ஒரு பெண்ணுடன் தான் தங்கி அது ரசாபாச 
ord விட்டதால் அதன்பின் ஆறேழு மாதங்கள் வரை திரு . 

- அந்தப் பக்கமே ' போகவில்லை. பின்பு கட்சி மகாநாடு 
ஒன்றிற்காக அவன் அங்கே போக நேர்ந்தது. அப்போது 
தேர்தலில்: அவனிடம் தோற்று ஜமீன்தாரான சின்ன 

உடையார் ஊரில் இருந்தார். மந்திரி என்ற முறையில் 
உள்பட்டணத்தாருக்கு அவன் மூலம் சில காரியங்களைச் 

. அரதித்துக் கொள்ள வேண்டியிந்ந்தது. கட்சிச்' சார்பற்ற 
முறையில் சில உள்பட்டணத்தப் பெரியவர்கள் அவனுக்கு ... 

ஒரு வரவேற்புக் 5 கொடுக்க விரும்பித் தேடிப்போய் அழைத் 

தார்கள். அப்போது அவனுள்ளத்தின் ஆழத்தில் புற்றடி 
நாகத்தைப் போல் சுருண்டுகிடந்த பழிவாங்குகிற 
உணர்வு சிறிப். படமெடுத்தது... ஒரே கல்லில். இரண்டு 

- மாங்காய்களை . அடிக்க விரும்பினான் அவன்... *ஜமின் 
தாரே திருமீலையைத் தேடிவந்து. காலில் விழுகிறரம்” 
என்று ஊர்ப் பாமர மக்கள் பேசும்படி செய்ய வேண்டும் 

என்று அப்போது. அவனுக்குத் தோன் றியது. ப 
2"உள்பட்டணம் என்பது உடையாருடையது. நான் 

“அங்கே வரணும்னா உடையாரும், ராரணியுமே' வந்து 

நேரிலே என்னை முறையா அழைச்சாகணும். இல்லாஃடி - 

- வர முடியாது”! - என்று அடம் பிடித்தான். திரு. இப்படி 
அவன் "நிபந்தனை போட்டதும் உன்பட்டணத்துப் பிரமுகர் 
களுக்குத் தர்ம சங்கடமாகம்' போயிற்று. பரம்பரைப் 

இபரிய மனிதரான: உடையார். தேர்தலில் அவனிடம் 
தோற்ற. அவமானம் Gur தாதென்று . இப்பே ஈது: 

அவனையே தேடி வந்து அழைப்பதற்கு ஒப்புவாரா என்று 
எண்ணித் தயங்கினார்கள். ன 

ஒரு ! வேளை: உடையார் அவனை அழைக்க "இணங்கி 

வத்தாலும். வந்து-விடலாம். ராணியும் உடன் வருவதென் ப 
பது எப்படி முடியும்? என்றெல்லாம் யோசித்துக்: குழம்ப 

வேண்டியிருந்தது. "போகாத. ஊருக்கு வழி சொல்வதாக
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இருந்தது அமைச்சரின் நிபந்தனை. ஆனால் அமைச்சரான 
திருவுக்கோ ஊரறிய, உலகறியத் தன்னிடம் தோற்ற முன் 
னாள் அமைச்சரும் முன்னாள் ஜமீன்தாருமான உடையார் 
குடும்ப சகிதம் தன்னைத் தேடி வந்து உள்பட்டணத்துக்கு 
அழைத்தார் என்று பர்மர மக்கள் பேசிக் கொள்ளச் செய்து : 
விட வேண்டும் என்பதில் அதிக அக்கறை ' இருந்தது. 
அதனால் ஊர் உலகத்தில் தன்னுடைய மரியாதை கூடும் 

அன்று இரகசியமாக நம்பினான் அவன், எந்த டி.பி.மில் 
ஒரு பெண்ணுடன் தான் தங்கியது இவளிப்பட்டுத் தனக்குத். 
தற்காலிகமான அபவாதத்தை ஏற்படுத்திய? தா அந்த டீ. 

பி.யில் ஜமீன்தாரும், ராணியும் தேடி. வந்து தன்னை 
அழைத்தார்கள் என்று பத்திரிக்கையில் புகைப்படத்தோடு . 
"செய்தி வரச்.செய்துவிட ஆசைப்பட்டான் அவன். 

| உள்பட்டணத்துப் rap: stain வயது மூத்த ஒருவர் 
துணிந்து உடையாரிடமே தேரில் போய் **பெரில மனக 

விண்ணி ஊர் நன்மையை உத்ே தேசித்து pas மந்திரியை 
நேரிலே போய் அழைக்கணும்”"-என்று வேண்டிக் கொண் 
டார். ஜமீன்தாரும் பரந்த மனப்பான்மையோடு அதற்கு 
இணங்கினார். *பணியுமாம் என்றும் பெருமை-என்ற. பழ 
(மொழிக்கு உடையாரும், சிறுமை . அணியுமாம். தன்னை 
வியந்து” என்ற பழமொழிக்கு அமைச்சர் திருவும் உதார 
அங்களாய் இருப்பதாக அழைக்கப் போன. அபரியவருக் 
குத் தோன் மியது , 

ஜமீன்தாரும், ராணியும் திருவைத் "தேடிச் சென்ற. 
போது சுற்றியிருந்த. எல்லோரும் கர்ண ..ஒரு நிமிஷம் 
அவர்களை நிறுத்தி வைத்தே தான் உட்கார்ந்தபடி பேசி... 
னான் திரு. அடுத்த நிமிஷம் அவர்களை உட்காரச் சொல்” 
லிவிட்டு இன்னொரு. தர்ம சங்கடமான, நிபந்தனையை 
மெல்ல:அவர்களிடம் வெளியிட்டான். ஆனால் உடையார் 
அதைக் கேட்டுப் புன்முறுவல் பூத்தார்.
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சின்ன உடை யாரையும் ராணியையும் திருசிலகணங் 
கன்,நிறுத்தி வைத்தே பேசியது உடனிருந்த மற்றவர் 
களுக்கு அவ்வளவாகப் பிடிக்கவில்லை. எத்தனை பெரிய: 
யதவியம், பவிஷூம் வத்தாலும் அவனோடு ௨ டன் * பிறந்த 

இணைந்திருப்பது போலத்தான் Bonen Burg, கடித்தன் 
மும் பழிவாங்கும் முனைப்பும் பெருந்தன்மை இன்மையின் 
அடையாளங்களாகத் தோன்றின தனக்கு  உள்பட்டணத். 
தார் கொடுக்க இருக்கும் வரவேற்பை அரண்மனை வாச: 

லில் மேடை போட்டு. அளித்தால்தான் பெருமை என்று. 
“திடீர் என வேூறொரு வீதமாக அடம்பிடிக்க ஆரம்பித்தான் 
திரு... கெர்ஞ்சம் .விட்டுக்- : கொடுக்க ஆரம்பித்திருக்கும் 
ஜமீன் தாரை அவன் மேலும் அதிகமாகச் சோதனை செய் 

- வதாக உடனிருந்த எல்லோருக்கும் தோன்றியது 
பொறுமை இழந்து . சின்ன உடையான் , கோபித்துக் 
கொண்டு வெளியேறப் போகிறார் என்றேட் அப்போது 
ல்லோரும் எதிர்பார்த்தரர்கள். ஆனால். உடையார் 

தங்கக்கம்பியாக இழுத்த இழுப்புக்கு வந்தார் '*அதற். 
கென்? செய்தால் போயிற்று?” என்று திரு 'ன் வேண்டு 
கோளுக்கு உடன் இசைந்து விட்டார் அவர். தன்னுடைய 
பரமவைரியும், எதிர்க்கட்சிக்காரரும், தன்னிடம் தேர் தவில். 
தோற்றவருமாகிய .ஜமீன்தா கர தன்னை . மதித்தும். 
பயப்படுகிறார் என்று எழிவிருப்பு ஊர் மக்களிடம் ஒரு 
பிரமையை. உண்டாக்கி : விட வேண்டுமென்று திரு... 

, நினைத்தான். ஆனால் காலத்துக்கும், சந்தர்ப்பத்திற்கும். 
ஏற்பத் தங்களை மாற்றிக் கொள்வதில் வசதியுள்ளவர்கள். 
sora விடத் துரிதகதியில்' இருப்பதை _ அந்தக். 
கணமே நிரூபித்தார் ஜமீன்தார் அவர். . அளவுக்கதிகமாக. ' 

"விட்டுக் கொடுத்துத் தணிந்து போவது திருவுக்கே .ஆச்சரி ... 
யத்தை அளித்தது. தான் அதிகப் படிப்பற்றவன், ஒழுக்.... 

 



மூலக்கனல் 143 

கத்தை நம்பாதவன், பக்தி சிரத்தைசளைப் புறக் 
சகுணிப்பவன், இருந்தும் தன்னைவிட . நல்லவர்கள் தனக்கு மதிப்பளிப்பது அவனை வியப்பில் ஆழ்த்தியது. 
ஒரு கடவுளே இல்லை என்று எழுதியூம், பேசியும் வந்த் 

- அவன் இப்போது உலகத்தில் மூன்று கடவுள்கள் இருக் 
கிறார்கசள்ர. என்றுகூட எண்ணத் தொடங்கினான். 
பணம் பதவி என்ற இரண்டு புதிய கட்வுள்களேரடு பக்தர் 
கள் நம்பிய பழைய கடவுளும் செல்வாக்கு அதிகமில்லாமல்' 
மங்கலாக இருக்கிறாரோ என்று அவனுக்குத் தோன்றி 
பது. பணமும் அதிகாரமும்--அதாவது _ பணத்தால் 
வருகிற அதிகாரமும், அதிகாரத்தால் வருகிற பணமும். 
இவை இரண்டுமேயற்று வெறும் நம்பிக்கையை மட்டுமே 
'பொறுத்திருக்கிற பழைய . கடவுளை மெல்லமெல்லப்' 
பதவியிறக்கம் செய்து 9 

_ நினைக்கத் தோன்றியது. 
காண்டிருப்பதாய் . அவனுக்கே 
பணமும், பதவியும் அதிகாரமும் 

உள்ளவன் சமூகவிரோதியாயிருந்தால்கூட மற்றவர்கள் 
அவனை மனனித்து மதிக்கத் தயாராயிருந்தார்கள்.. 
பணமும், அதிகாரமும், பதவியுமில்லாதவன் எத்தனை அஇபரிய ஒழுக்க சீலனர்களும் : பொதுநல ஊழியனாகவும் 

- இருத்தாலும் அவனை மச்கள் இபாருட்ப்டுத்தக் கூடத். 
. தலாரரர்மில்லை. அதிகாரத்துக்கு அஞ்சினார்கள். பணத் தைப் பக்தி செய்தார்கள். பயபக்தி இந்த ரீதியில்தான் 
_ இருந்தது. எழிலிருப்பைச் சேர்ந்த அவனுடைய கட்சித் 
தோழர்கள் . அவனுடைய அந்தரங்கத்தைப் புரிந்து 

. கொள்ளாமல், **அண்ணன்  உள்பட்டணத்துக்காரங்க 
வரவேற்பை. ஏற்றுக் ... 
சொல்லிக் கொண்டிருந்தார்கள். .: 

கொள்ளக் கூடாது” ஏன்று 
 அவனேோர்.. உள்.” 

பட்டணத்து மக்களும் ஜமீன்தாரும் தன்னை வரவேற்று வணங்கிப் .. பணிவதன் 
உயர்த்திக் - கொ.ள மு 

மூலம் . தன் மரியாதையை. 
யன்று கொண்டிருந்தான். வர -வேற்பு என்று உள்பட்டணத்துக்காரர்கள் சொன்னாலும் ... 

- சொன்னார்கள், அதை ஒரு சாக்காக வைத்துக்கொண்டு: 
gas தானே தன். ஆட்களை விட்டே. எல்லா ஏற்பாடு 
களையும் தட்புடலாகச் செய்யச் சொன்னான். அமர்க்களம். 
படுத்தினான். ் ர 

அங்கே -எழிலிருப்புத் 
. அரண்மனை வாசல் வரை முப்பது இடங்களில்: அலங்கார — 
வளைவுகள் போட ஏற்பாடு. . செய்யப்பட்டது. மக்கள்: 

ட மூட
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மனங் கவர்ந்த அமைச்சரே 'வருக வருக!” “எழிலிருப்புத் 
தந்த ஏந்தலே வருக வருக!” என்பது போல் வாசகங்கள் 

. அந்த வளைவுகளை *“அணிசெய்” தன. வாலிப வயதில் 
வாய் கூசாமல் தன்னை 'பாஸ்டர்ட்” என்று திட்டிய அதே' 
சின்னக் கிருஷ்ணனிடமா இத்தனை பணிவும், ஊ்நயமும், 

"அடக்கமும் வந்திருக்கின்றன என்பதைத் திருவினால் 
நம்பவே முடியவில்லை. சின்னக் கிருஷ்ணனிடம் மாறு. 
தலும் . வளர்ச்சியும் தெரிந்தன. தன்னைப் பொறுத்துச் 
சின்னக்கிருஷ்ணனிடம் . ஏற்பட்டிருந்த. அதே மாறுதல் 
அவனைப் பொறுத்துத் தன்னிடம் ஏற்படவில்லை 
என்பதும் திருவுக்குப் புரித்தது. ஜமீன்தாருக்கு. உடலில் 
மூப்பு வந்ததோடு மனமும் மூத்துக் . கனிந்திருந்தது. 
அவனுக்கோ உடல் மட்டுமே மூத்து முற்றியிருந்தது.' தன் 
ஆட்களை ஏவிவிட்டு உள்பட்டண வரவேற்பில் ' வாண 
வேடிக்கை பட்டாசு எல்லாம் ஒன்று குறையாமல் தடபுடல் 
படவேண்டும் என்று ஏற்பாடு செய்தான். ் 

சின்ன உடையாரிடமூம் சிலர் மந்திரி திருமலை 
ராசனுக்கு உள்பட்டணத்தில் - வர வேற்புத் தருவதை. 
ஆட்சேபித்தார்கள். தேர்தலில் அவருக்கு. ஆதரவாகவும் 

. திருமலைக்கு எதிராகவும் வேலை செய்த திருமலையின் 
_மைத்துனனே. ... கடுமையாக _அதிர்த்தான்: _ “*ஒழுக்கங் 
'கெட்டவங்களுக்கு. எல்லாம் வரவேற்பு. ஒரு கேடா, அதிலே. ' 
பரம்பரைப் பெரிய மனுஷரான நீங்க வேற போய்க் கை 
கட்டி. வாய் பொத்தி நிற்கணும்கிறது. எனக்கு அறவே. 
பிடிக்கல்லீங்க!. நாம -எலெக்ஷன்லே . தோத்துப் போனா 
லும் தமக்கு ஒரு கட்சி இருக்கே?” * ட் 

்.... (இதெல்லாம். சரிதான்ப்பா! ஆன், இதிலே ப 
அரசியலோ கட்சியோ. வேண்டா ம்னு பார்க்கி 3றன்.. 
எத்தக். கட்சியானால் என்ன? ஏதோ இத்த. ஊர்க்காரன். 
ஒருத்தன் ஜெயிச்சு. மத்திரியாகி வந்திருக்கான், இதைப் 
பாராட்டறதுலே.. தப்பு ஒண்ணுமில்லே””  என்றாம் 

angel. ட்ட இ



மூலக்கனல் 135 

 —C OS Paes பெருந்தன்மை காட்டி, மதிக்கிறதுக்கு இர் 
ஆள் ப திமில் உபி. யிலே. ம்பத் தத்த 
திலை சிக்கி இரசாபாசமாகிப் :போலீஸ்காரனை . 
அறைஞ்சப்ப அது. பெரிய விவகாரம். ஆகாமக் காப்பாத்தி 
னீங்க. இன்னும. எத்தினியோ. செஞ்சீங்க. அதுக்கம் . 
புறமும் எசிலகஷன் மீட்டிங்கிலே எல்லாம் உங்களையும்: 

உங்க குடும்பத்தையும் பத்தி இந்த ஆளு தாறுமாறாகத், : 
தான் பேசினாரு: :-- 

**இருக்கட்டு 2ம1 எதிரி பெருந்தன்மையா BL BREED 
லேன்னு நாமும் அவங்கிட்டம் பெருந்தன்மையில்லாமே:' 
நடந்துக்கணுமா, என்ன?” ன 

... தன்னைச் சார்ந்தவர்களும், தன் கட்சிக்காரர்களும்: 
எழுப்பிய ஆட்சேபணைகளை எல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் 
ஜமீன்தாரும அவர் துணைவியும் முன்நின்று ஏற்பாடு 
செய்தவர்களுக்கு உதவியாக உள்பட்டணத்து அரண்: 
மனை வாயிலில் அத்த வரவேற்பைப் பிரமாதமாக நடத்; 
தினார்கள். பெரிய தட்டு நிறையப் பழங்களை நிசப்பி: 
அவனிடம் அதைக் கொடுத்து வரவேற்றார், ஜமீன் தார். 
ஊர அதிசயித்தது. | | 

“Aeros mdse sr cit GO ot & or 8 ar விரோதம் 
எல்லாம இருந்திருக்கலாம். . அது பெரிசில்லே1 இப்பப். 
பாருங்க... யாரிடத்தீலே தோத்துப் போனாரோ அந்த: 
'ஆளுக்கீக அரணமனை வாசல்லே. வரவேற்புக்' கொடுக்கி' 
Di... கெட்டாலும் மேன் மக்கள் மேன் மக்களே- சங்கு சுட்... 

டாலும் வெண்மை தரும்'னு தெரியாமலா பாடிவச்சான்?.. 
பெரிய மனுசன பெரிய மனுஷதான?”'--என் று.ஊரார் பேசிக்: 
கொண்டடர்கள். ஆனால் திருவின் ௧1. சியைச் சேர்ந்தவர்: 

் கள் வேறா புரளியைக் கிளப்பிக் கொண்டிருந்தார்கள். | 

. “தோற்று தொடித்துப் போன ஜமீன் தார் ஊரில் மலையடி... 
வாரத்தில. நூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்பில் ஒருபெரிய சிமெண்ட். 
"தொழிற்சாலை தொடங்கப் போகிறார்... புநிய . தொழில். 

வளர்ச்சி மத்திரிய கிய திருவின் தயவு அதற்குத் தேவைப்... 
படும் என்று கருதி இப்போதே. அவனைப் பாராட்டி... 
“வரவேற்று இப்படி வளைத்துப் போடுகிறார். சோழியன்... 
குடுமி சுபமாவா ஆடும்?''... திருவே இந்தப் புரளி. பொஸ் 
என்பதை அறிவான். ஆனாலும் மறுக்கவில்லை. ஜமீண்
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குடும்பத்தின் நற்பெயரைக் காப்பாற்றுவது தன் கடமை 
யில்லை என்று விட்டுவிட்டான் . உள்பட்டணத்து வரவேற் 

_ புக்குப் பதிலளித்துப் பேசுகையில் திரு மீண்டும் பொடி 
வைத்தே பேசினான். **சண்கொள்ளாக் . காட்சியை... 
என்றுமே கண்டிருக்க முடியாத விநோதக் காட்சியை 
இந்த ஊர் இன்று காண்கிறது. ஊர் பேர் தெரியாத 

, அநாதையான இந்த ஏழைத் திருமலைராசன் தேர்தலிலே 
"வெற்றிவாகை சூடி ' அமைச்சனாகவும் பதவி ஏற்று 
வந்திராத பட்சத்தில் செல்வச் சீமான்கள் நிறைந்த இந்த 
உள்பட்டணம் இப்படி வரவேற்க முன். வந்திருக்குமா? 
இத்தனை பெருந்தலைகள் பயபக்தியோடு பழத்தட்டுக் 
களைக் கைவலிக்கச் சுமந்து எதிர்கொண்டு வந்திருப்பார். 
களா? அரண்மனைகளின் வாயில்கள் இப்படி எல்லாம் 
அகலத் திறந்திருக்குமா? கோட்டைக்குள்ளேதான் நுழைய 
விட்டிருப்பார்களா? அந்தக் கோட்டையை தாங்கள் ' பிடித் 
திராவிட்டால் இந்தக் கோட்டைக்குள் இத்தனை 
மரியாதை எங்களுக்குக் கிடைத்திருக்குமா??--. 

்.. இப்படி அவன் பேச்சைத் : தொடங்கியதும் சின்ன 
உடையார் மனம் வருந்தினார்.” ஒருவித உள்நோக்கமும் 
இல்லாமல் தான் காட்டிய பெருந்தன்மையை அவனும் 
அவனது கட்சி ஆட்களும் இப்படிக். கொச்சைப்படுத்தியது ' 
அவருக்குப் பிடிக்கவில்லை. தான் சிமெண்ட் தொழிற் : 
சாலைக்காகத்தான் இதைஎல்லாம் செய்வதாக ஏற்கெனவே 
திருவின் கட்சி ஆட்கள் பரப்பிமிருந்த. புரளி வேறு அவர் 
காது வரை. எட்டியிருந்தது. மன்னரும். ராணியும் 
எதிர்கொண்டு வரவேற்காவிடடால் நான் உள்பட்டணத்து . 
"வரவேற்பிலேயே கலந்து கொள்ளமாட்டேன்” என்று 
அவன் . முரண்டு பிடித்த . காரணத்தால் தான் ஒதுங்கி. . 
தின்று ஊராருக்குத் தர்மசங்கடமாகி விடக் கூடாதே 

என்றுதான் சின்ன உடையார் இதில் கீழே இறங்கி வந்து 
'வேலை செய்தார் தமது பண்பு தவறாக வியாக்கியானம் ' 
செய்யப்படுவதைப். பல்லைக் . கடித்தபடி பொறுத் 
துக் கொண்டார் அவர். . 'அற்பர்களிடம். பெருந் .
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தன்மை காட்டுவது கூட ஆபத்தானது என்று இன்று அவருக்கு மெல்ல: மெல்ல உழைத்தது. பெருந்தன்மை 
- யைப் புரிந்து கொள்ள முடியாத கூட்டத்துக்கு நடுவே பெருந்தன்மையாக இருப்பதே தவறானதோ என்றும் 
தோன்றியது அவருக்கு. | ட்ட 

. திரு. பேசத் தொடங்கிய : சிறிது நேரத்துக்கெல்லாம் 
சின்ன உடையாரும், ராணியும் கூட்டத்திலிருந்து. மெது வாக எழுந்து வெளியேறி அரண்மனைக்குள்ளே டோய் 
விட்டார்கள். அதை அவர்கள் அப்படிச் செய்திராவிடினும் 
அது ஒரு வாக் அவுட். மாதிரிதான் இருந்தது. சின்ன 

- உடையார். வெளியேறியதும் அவர் சட்சிக்காரர்களும் 
(வேறு பலரும் கூட வெளி3யறி விட்டார்கள். கடைசியில் 

் கூட்டத்தில் மீதமிருந்தது திருவும் அவன் . ஆதரவாளம் 
அளும்தான். தன்னைப்பாராட்டியோ புகழ்ந்தோகூட், அவன் 
பேச வேண்டுமென்று சின்ன உடையார் எதிர்பார்க்க 
வில்லை. உப்சார வார்த்தைகளைக் கூட அவர் விரும்பி 
யிருக்கவில்லை. ஆனால் தன்னையும் தன்னைச் சேர்ந்த 
வர்களையும் ஏதோ காரியமாக வேண்டும் . என்றால் 

"கழுதையின் கால்களைக்கூடப் பிடிப்பார்கள்--' என்பது 
, போன்றதொரு தொனியில் அவன் சித்தரிக்க முயன்றது அவருக்கு உள்ளூறத் . தைத்துவேதனை உண்டாக்கி ' விட்டது. அதன்பின். அந்தக் கூட்டம் முடிகிறவரை அவச் அரண்மனையிலிருந்து வெளியே வரவேயில்லை.. திருவும் 
கூட்டம் முடித்தவுடன் அவரிடம் போய்ச் சொல்லி" விடை. பெற்றுப்போகவில்லை. சின்ன | உடையாரரைத் தந்திர... 
மாகக் கூட்டத்திற்கு வரவழைத்து அடிமைப்படுத்தி விட் ட் 
-டோமென்று ஆண்வமானதொகு திருப்தி. அவனுள்: 
இிரம்பியிருந்தது. உள்பட்டணத்துப் பெரிய மனிதர்கள் 
பலர் மறுநாள் கர்லையில் மூதல்் வேலையாக .: ஜமீண்:.. 
தாரைப் பார்த்து, **நீங்கதான் .. பெரிய ். மனசு பண்ணி .. 
மன்னிக்கணும்! அவருக்குப் பேசத்தெரிஞ்ச லட்சணம் 

_ அவ்வளவுதாங்க...”என்று வருத்தப்பட்டார்கள். . சின்ன
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உடையார் அதற்குப் பகிலே-பேசவில்லை, சிரித்தபடியே 
_ கரலைப். பத்திரிகைகளை எல்லாம். எடுத்து வந்தவர்களி 

- மே மெல்ல நீட்டினார்... ப | I 

்... . *அதாழில் வளர்ச்சி அமைச்சருக்குச் சொந்த ஊர் வர 
வேற்பு அவரிடம் தோற்ற ஜமிவ் தாரே. வரவற்பை முன் 
நின்று நடத்தினார். என்று படங்களுடன் மெய்திகள் வெளி 
்யகி. இருந்தன. சின்ன உடையார் சார்ந்திருந்த கட்சிப் 
-ங்த்திரிலைஒன்று மட்டும், *மந்திரியின் பண்பற்ற பேச்சைக் : 
கேட்டு முன்னாள் அமைச்சர் வெளிநடப்பு '- என்று வெளி 
விட்டிருந்தது. ன ர eg ee Te 
.... அதே சமயத்தில் திருவின் கட்சியைச் சேர்ந்த இளை 

_ ஞர்கள், “ஜமீன்தாருக்கு நல்ல சூடு கொடுத்தீங்க. தேத்து 
உங்க பேச்சு டாப்பாயிருந்துச்் அண்ணே!' என்று அவ 
னைப் புகழ்ந்து கொண்டிருந்தாாகள் சின்ன உடை, 
யாரை எதிர்க்கும் அவனை கொசம்பு சீவி விடுவது அவரி 
களுக்குச் சுலபமாயிருந்தது. சின்ன. உடையாரோ. தான் 
வெளிநடப்புச் செய்ததாக நியூஸ் போட்டிருந்த தம் கட்சிப் 
பத்திரிகைக்கு **நான் வெளிநடப்பு எதுவும் செய்யவில்லை 

_ தவிர்க்க முடியாத வேறு வேலையிருத்ததால். நானும் என். 
மனைவியும் -பாதிக்கூட்டத்தில் வெளியேற தேர்ந்தது'” 
என்று விளக்ரம் எழுதி அனுப்பிப் பிரசுரிக்கச் செய்தார். ' 

_, அந்த விளக்கத்தை : அவர் எழுதி வெளியிட்டது 
்... வேண்டியவர்களுக்கும் அவர் கட்சிக்காரர்களுக்கும். பிடிக் க. 
வில்லை. **ஏன் இப்படி மறுத்தீங்க? “வெளி. நடப்பு அனு 
"போட்டிருந்த நியூஸ் சசிதானே??- என்று: அவர்கள்.சின்ன 
உடையாரிடம் கேட்டார்கள். அதற்கு அவர், 

‘pra பதவியை இழந்திரக்கலரம், சொத்து சுகப் 
களை இழந்திருக்கலாம்.. ஆனால் பண்பாட்டை இழந்து 
விட முடியாது. இரண்மனை வாசலிலே .வரவேநற்புனனு 

. போம்டு நானே. வெளிநடப்புச். செய்தேன்னும் . நியூஸ் 
. போட்டா ஒருத்தரைக் கூப்பிட்டு. அவமானப் படுத்தின: 

மாதிரியில்லே ஆயிடும்? என்று அவர்களைப் பதிலுக் 
ருக் கேட்டார்: அவர்களால் பதில் சொல்ல மடிய வில்லை 
இத்தனை பண்புள்ளவர்கள் இந்நாட்டு. அரசி. பலில் இனி 

- மீண்டும்வென்று முன்னுக்கு வருவது முடியாத காரியமாயி 
-க்குமோ என்கிற பயம்தான். அவர்களுக்கு அப்போது. .



ஹமூலக்கனல் i #3 

ஏற்பட்டது, பண்பாடும், கை சுத்தமும் உள்ள பலர் 
அரசியலிலிருத் தத ஒதுங்க ஆரம்பித்து விடுவார்கள் என்ப 
தற்கான அடையாளம் இதெரிந்தது. - மதுவாரமே திருவின் 
கட்சிப் பத்திரிகை ஒன்றில், *சிசமண்ட் தொழிற்சாலைக் 
காகக் காக்காய்... பிடித்த. ஜமின்தாரின் தந்திரம் பலிக்க 
ADMD | கெரிள்கை மறவர் திர கொடுத்த சூழி”. என்று... 
இத்த விவரம் . ஒரு . கட்டுரையாகவே  வந்துவிட்டதுஈ.. 
“NG instr தொழிற்சாலை. என்பது . வெறும் கற்பனை. 
அம்மாதிரி . எத்த . உதவியையும் | ஜமீன்தார். என்னிடம் 
நாடவில்லை” £- என்று திருவே இதை மறுத்து அறிக்கை 
விடாததிலிருந்து அவனே ஒரு பெருமைக்காக இந்தப் 

பாய்யைப் பரப்பியிருக்கக் கூடும் என்று சின்ன 

உடையார் புரிந்து கொண்ட ரர். **பொய்யுடை ஒருவன் 
சொல் வன்மையினால் மெய் போலும்மே மெய்போலும்மே” 
என்பது நிரூபணமாகிக் ் கொண்டிருந்தது. பணமின்றி... 

அரசியல் நடக்காது என்பதைப் புரிந்து கொண்ட திரு 
தொழிலதிபர்களிடமம், பணக்காரர்களிடமும் தாரான 

மாகக் கைநீட்டி வாங்கினான். ஆனால் மேடையில் பேசும். 
பேது மட்டும், **முத்திய. ஆட்சியில் இருந்ததுபோல் - 
எங்கள் : ஆட்சியி 4! லஞ்ச. ஊழல் . இல்லை! இது ஏழை 
எளியவர்களின் ஆட்சி!” -என்று முழங்கினான் , ஓர். எதிர்க் 
கட்சிப்' பத்திரிகை. இதைக் குறும்புத்தனமாக. வியாக்கி 
பானல் செய்தது. 

| “முந்திய ஆட்சியில் இருந்தது. 'போல் எங்கள் ஆட்சி 
யில் லஞ்சம் இல்லை. என அமைச்சர்... திரு பேசுவதில் ஓர். 
அர்த்தம். இருக்கத்தான். இருக்கிறது. : உண்மை௰ில். 
முந்திய ஆட்சியில். இருந்ததைவிட, லஞ்சஊழல்- இப்போது: 
வல மடங்கு: அதிகரித்து : Bre wai அதிகமாகி விட்டன... 
அதைக் . குறிப்பாக உணர்த்துவதற்காகவே. அமைச்சர்: 
அடிக்கடி, “முந்திய ஆட்சியில் இருந்ததுபோல். எங்கள் 

ஆட்சியில் லஞ்ச ஊழல் இல்லை”--என்று சொல்கிறார்; 
2 bs சமிக்ஞையை ( மக்கள் ர நன்கு. த புரிந்து கொள்ள வேண்:
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ம்” என்று கிண்டலாக எழுதி விட்டது. இதைக் கண்டு 
திருவுக்கு ஆத்திரம் பற்றிக் கொண்டு வந்தது, அந்தப் 
பத்திரிகையை எப்படிப் பழி வாங்குவது ' என்று உடணே 
அவன் திட்டமிடத் தொடங்கினான்... 

at 
காசுளையும், ரெளடிகளையும் ஏவி விட்டுத் தன்னைத்: 

தாக்கி எழுதிய அந்தப். பத்திரிகை அலுவலகத்துக்குத் தீ 
, வைக்கவும், சேதம் விளைவிக்கவும் ஏற்பாடு செய்தான் 
திரு. பொறுப்பில்லாமல் ஆளும் கட்சியைத் தாக்கி எழுதிய 
தற்காக மக்களே  கொதிந்தெழுந்து அந்தப் பத்திரிகை. 
அலுவலகத்தைத் தாக்கித் . தீமிட்டனர். என்பதுபோல் 
பின்னால் திரு வகையறாவினரால் அந்த நிகழ்ச்சி வர்ணிக் 
"கப்பட்டது. தாங்கள் எது செய்தாலும் அதை ஆதரிப்ப 
வர்கள் மக்கள், எதிர்ப்பவர்கள் சமூக விரோதிகள் என்று : 
துணிந்து சொல்வதற்கு அவன் பழக்கப்படுத்திக் கொண் 
டிருநீதான். ஜனநாயகம் என்பது அந்த. எல்லைக்குமேல் 
விரிவாக அவனுக்குப் புரியவில்லை, ் 

அப்போதுதான்  பொறுப்பேற்றிருந்த அமைச்சிண் . 
இலாகா காரணமாகவும், பதவி காரணமாகவும். பல பணக் ' 
காரர்கள். தொழிலதிபர்களின் நட்பும், பழக்கமும். 
அவனுக்கு ஏற்பட்டன. அண்ணனை நெருங்கியும், நெருக் - கியும் வசப்படுத்த முடியாத பலர் அவனைச் சுற்றிச் சூழ்ந். 
தனர். நாளடைவில் அவன் அவர்களுடைய நெ.தங்கிய.. 
நண்பனாகி விட்டான். | 

_ அவர்களில் தரண்டவராயன் என்கிற உருக்கு ஆலை 
.. அதிபர் ஒருவர் தாம் அவனுக்கு அளித்த விருந்து ஒன்றிற் 

- கப்பின் இரவு அகாலத்தில் ஓர் அழகிய ஆங்கில. 
.இத்திய யுவதியையும்' நைஸாக அறிமுகப்படுத்தி வைத் 

தார். அவளை அவனோடு நெருக்கமாகப். பழகும்படியும்' 
Gis ட ட டண்டு
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** வாருங்கள்! மூவருமாகச். சீட்டாடலாம்' ”- என்று: 

தான் முதலில் அழைத்தார். சிறிது நேரத்தில் விருந்து. 
நடத்த தம் *கெஸ்ட் ஹவுஸ்” மா டி ஏ. சி. அறையில்: 
அவர்கள் இருவரையும் மட்டும் தனியே விட்டு விட்டுத். 
தாண்டவராயன் எங்கோ .மெல்லத் . தலைமறைவாகி! 
விட்டார். இப்படி ஆரம்பமான அந்தப்பழக்கம் தொடர்ந்து 
வாடிக்கையாகி விட்டது. தவிர்க்க முடியாததாகியும்.. 
விட்டது. ் | co 

. **ரோஹி உங்களுக்கே ஃபைல்கள் பார்க்க, தப்பில்ல - 
- மல் ஆங்கிலத்தில் ஒரு வரி, ரெண்டு வரி நோட் போட. 
இதற்கெல்லாம். ரொம்ப. உதவியிருப்பாள். கூட வைத். 
துக். கொள்ளுங்கள், விட்டு விடாதீர்கள். அவளுடைய. 

- சம்பளம் எல்லாச். நான் பா ர்த்துக் கொள்கிறேன்... 
உங்களுக்கு ' ஒரு சிரமழம் இல்லை'* என்றார் தாண்டவ. 
ராயன். ் ் ் 

வாழ்வில் ஏற்கென?3வ தனியாயிருந்த அவனுக்கு . 
இப்படி ஒரு துணை வேண்டும் என்றுதான் தோன்றி: 

- யிருந்தது. இப்போது தாண்டவராயனே. சொல்லியபின் 
அவனும் இசைந்து விட்டான் , & ஈபல்கள் அவன் மாலை: 
யிலும், இரவிலும். ரோஸியின் வீட்டில் இருக்கும்போது 
அங்கே கொண்டு வந்து வைக்கப்பட வேண்டுமென்று ஏற்:. 
பாடாகியது. இந்த ஏற்பாட்டின் மூலம் தொழில் வளர்ச்சித்... 
துறையே. தாண்டவராயனின் கவனிப்பில் சிக்கியது. : 
ரோஸி ஃபைல்களையும், திருவையும். சேர்த்தே. கவனித்... 
துத் கொண்டாள் : திருவுக்கு அவனை வேண்டிக். கொண்ட . 
“படி ஆங்கில் மம். கற்பிக்கத். தொடங்கினாள். . அவனுக்கு. 
ஒத்து. வாக்கூடிய ... ஒர். இளம் அதிகாரி காரியதரிசியாக:.. 

. இருந்ததினால் &பைல்களைத் த. ண்டவராயனின் கெஸ்ட்... 
- ஹவுஸிற்கோ, ரோஸியின் வீட்டிற்கோ, எங்கு. வேண்டு. 
மானாலும்: அனுப்பத் தயாரா.யிருந்தார். மந்திரியின் மாண - 

. வனைப் போல அடக்க ஒடுக்கமாக அவர் நடந்து. கொண்... 
டாரே ஒழிய. மந்திரிக்கு வழிகாட்டிச் சர்க்காரை இயக்கிக். 
செல்ல வேண்டிய : பொறுப்புள்ள அதிகாரியாக... நடந்து, 
கொள்ளவில்லை. கட்சியில் திருவின் -செல்வாக்கையும்,.,. 
வவிமையையும் புரிந்து கொண்டிருந்த மூலவர்கள் இது: 
பற்றி லேசாக: ஏனோதானோ. என்று. எச்சரித்தார்களே 
ஒழிய  .வற்'ுறுத்திக் கண்டிக்கவில்லை. முதல்வர் ': இது.
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- விஷயமரகத் திருவைத் தானே நேரில் எச்சரிப்பதற்குப் 
பதில் வயது மூத்தவரும் அநுபவசாலியு:பான தலைமைச். 
செயலாளரிடம் சொல்லி அனுப்பினார். தலைமைச் செய 

“ஸாளர் அவனை . அவனுடைய. வீட்டிலோ, . கோட்டை 
யிலோ சந்திக்கவே முடியவில்லை. சிவனே என்று தலை. 
வயேழுத்தை நொந்து கொண்டு அவர் தாண்டவராயனின் 
கெஸ்ட் ஹவுஸாக்குத்தான் அவனைத் தேடிப் போக 
வேண்டியிருந்தது. அவருக்கு இது புது அநுபவம்... 

... &ீபைல்கள். பிரித்துக் கிடந்தன. லுங்கி பனியனோடு 
இருத்த - திருவுக்கு. சிவாஸ்-ரீகல்-விஸ்சியை ஊற்றிக் 
கொடுத்துக் கொண்டிருந்தாள். ரோஸி. தலைமைச் செய . 
-லாளருக்கு “ஏனடா இங்கு வந்தோம்?” மன்று அருவருப் 
யாக இருந்தது. ஆனாலும் முதலமைச்சரின் கட்டளையை 

_ அவர் புறக்கணிக்க முடியவில்லை. பென்று விழுங்கியபடி 
அிருவிடம் பேச ஆரம்பித்தார் அவர், ப 

ஒரு நிமிஷம் வெளியே போய் இருக்குமாறு. அவ. 
"னோடு இருந்த ஆங்கிலோ: இந்திய புவதிக்கு. அவர் 
ஜாடை காட்டினார். அதற்கு அவள் அவரைக் கொஞ்சம் 
.முனறத்தாற். போலப். பாரீத்துவீட்டு.. வெளிய றினாள்- 
பதவி. ஏற்ற. போது. நிகழ் ந். த இரகசியக் காப்புப் 
பிரமாணத்தை நினைவூட்டி & பைல்களை 'இப்படிப் பார்ப் 
பது முறையில்லை . என்றார். தலைமைச் செயலாளர். 
அதிகம் “டைல்யூட்' செய்யப்படாமல் உள்ளே. போயிருந்த, 
வெளிநாட்டுச் சரக்கின்: முறுக்கிலிருந்த திரு. உடனை - 
வெளி3ய போயிருத்த ரோஸியைத் திரும்பவும் உள்ளே... 

கூப்பிட்டான், காழி. இங்கே ய... அருகிலிர! தான் சிசான் | 
னால்தான். நி.போக வேண்டும். வேறு யாரோ. சொன். 
ROT EST. என்பதற்காகப் . போகக் கூடாது” என்று. 
“அவளிடம். சொல்லிய ,சுவட்டோடு தலைமைச் செயலாள :.. 
ரின் பக்கம் திரும்பி, “நான் மந்திரியா? நங்க மந்திரியா? ... 
தோன்தான். உங்களுக்கு உத்தரவு போடனு ? உம ஒழிய நீங்க
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எனக்கு உதிதரவு போடக் கூடாது”. என்று போனது 
கள்ளாடும் குரலில் அதட்டினான் திரு. அதற்த மேல் தம் 
மரியாதையையும், கெளரவத்தையும் இழக்க . விரும்பாது . 
"தலைமைச் செயலாளர் மேற்கொண்டு ஒரு. வார்த்தை கூட 
அவனிடம் பேசாமல் அங்கிருந்து உடனே வெளியேறி 

“GUE TIF, . . 

| “*சார்! piu, mvs @ amral sr ig lard??? என்று. 
வரரந்தாவில் கூழைக். கும்பிடுதலும் சிரிப்புமாகக் குறுகி 
கிட்ட. தாண்டவராயனைப். .இபொகுப்படுத்திப் ws) sd 
சொல்லவில்லை அவர்... தேரே முதலமைச்சரிடம் போய், 
*“இனித் தயவு செய்து இதுமாதிரி வலைகளுக்கு என்னை 
அனுப்பி அவமானப்படுத்தக் கூடாது” '--என்று வேண்டிக் 
கொண்டார். முதலமைச்சருக்கு அதிர்ச்சியாகி விட்டது. 

₹*தாண்டவராயன் மாதிரி ஆட்கள், எந்தக் கட்சி 
ஆட்சிகது வந்தாலும், எப்படிப்பட்ட ஆள், நிதி மந்திரி, 

“தொபில் மந்திரியாக வந்தாலும் இப்படி எல்லாம் வலை 
விரிப்பார்கள். சிவாஸ் ரீசலில் வீழ்த்த முடிந்தவனுக்குச் 
சிவாஸ் ரீகலை வாங்கி ஊற்றுவார்கள். திருப்பதி தரிசனம் 
பிடிக்கிறவனுக்குத் திருப்பதி தரிசனத்துக்கு ஏ.ற்பாடு செம் 
வார்கள். ஜாக்கிரதையாயிநக்கணும் தம்பீ! என்று 
முதலமைச்சரே. அவனைக் கூப்பிட்டு எச்சரித்த போதும் 
அவன் சிரித்து மழுப்பி : விட்டான். தனக்குச் செய்து 
கொடுத்திருக்கும் உல்லாச... ராஜபோக ஏற்பாடுகளைத். 
தவிரத் தர்தல்' நோங்களிலும், கட்சிக்குப் பண ழை 
ஏற்படுகிற சமயங்களிலும், தாண்டவராயன். தாராளமாக 

_ வாரி வழங்குவார். என்றான் .. திர. மந்திரிகள் இப்படித் 
தரம் தாழ்ந்து. ஒழுக்கம் கெட்ட காரணத்தால் அதிகார... 

“வர்க்கம். இதைவிடக் கீழிறங்கி . மரியாதை Dp SSH 
கூச்சம், பயம், மான... அவமானம்... பார்ப்பது, போன்று 
அம்சங்கள் ' . பொது. வாழ்விலிருந்து. மெல்ல. மெல்ல 
மறையத் தொடங்கின... . ஒவ்வொருவரும், ஒவ் 9வாரு 
முனையிலும் தவறு செய்வதற்கான வாய்ப்புக்களை தாம 
வலுவில் எதிர்பார்த்துக் காத்து நிற்கிற மாதிரிச் சூழ்நிலை. 
இயல்பாகவே உருவாகிவிட்டது. ன ரர ae ioe 

... தவறு செய்ய முன்: வராதவனும், தவறு. செய்யாதவ.. 
னும். தவறு செய்யத் தெரியாதவனும் அப்பாவிகள். என்றூ 
கருதப்பட்டடர்கள்..
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- சில வருடங்கள் ஓடின. முன்பு அவனைத் தாக்கி: 
எழுதிய அதே பத்திரிகை மறுபடி அவன் மேல் தன் 
கவனத்தைத் திருப்பியது. அவனை. மட்டும் : “ஸிங்கிள் 

- வுட்” செய்து மறுபடியும் தாக்கியது. 
“முந்திய ஆட்சியில் இ ந்ததுபோல் எங்கள் ஆட்சியில் 

் லஞ்ச ஊழல் இல்லை” என அமைச்சர். திரு பேசுவதில். 
ர் அர்த்தம் இருக்கத்தான் . செய்கிறது. உண்மையில் 
முந்திய ஆட்சியில் இருந்ததைவிட லஞ்ச ஊழல் இப்போது: 
இந்த ஆட்சியில் பல மடங்கு அதிகரித்து ரேட்கள் மிகவும் 
கூடுதலாகி கீட்டன. அதைக் குறிப்பாக உணர்த்துவத ந். 
காகவே அமைச்சர் திரு. அடிக்கடி “முந்திய ஆட்சியில் 
இருந்தது போல் எங்கள் ஆட்சியில் லஞ்ச ஊழல் இல்லை” ' 
என்று சொல்கிறர்ர். இந்தச் சமிக்ஞையை மக்கள் நன்கு. 
புரிந்து கொள்ள வேண்டும்”--என்று முன்பு எழுதி அவனை 
வம்புக்கு. இழுத்த. அதே எதிர்க்கட்சிப் பத்திரிகை 

. இப்போது, “ஆசை நாயகி வீட்டில் அரசாங்க லஃபைல்கள்”. 
. என்றொரு கட்டுரையை வெளியிட்டிருந்தது. முந்திய. 
கட்டுரையை எழுதிய “எழில் ராஜா' என்பவனே இந்தக். 
கட்டுரையையும் . எழுதியிருந்தான். யார் இந்த எழில் 
ராஜா? இவனுக்கு ஏன் என்மேல்.மட்டும் இத்தனை காட்ட 
மும், ஆத்திரமும்? இவற்றை எல்லாம் அறியும் ஆவலில்: 
போலீஸ் சி.ஐ.டி. மூலமும், கட்சி. உளவாளிகள் மூலமும். 
அந்த எழில்ராஜாவைப் பற்றித் தகவல்களைச் சேகரிக்கத். 

- தொடங்கினான் திரு. தகவல்கள் தெரிந்தன- பணத்தை. . 
- வீசி எறிந்து எழில் ராஜர்வை வசப்படுத்த முடியாதென்று 
தெரிந்தது. ட. ட்ட : 

எழில்ராஜா மாணவப் பருவத்திலிருந்தே திருவுக்கு; 
எதிரான அரசியல் அணியில் தேசிய இயக்க ஆளாக: 
வளர்ந்த ஓர் இளைஞன் என்பதும் பட்டப்படிப்பு முடித்து, . 

- ஓராண்டு ஜர்னலிஸம்-- டிப்ளமாவுக்காகப் . பயிற்சியும், 
பெற்று முடித்து இப்போதுதான். அந்தப் பத்திரிகையில் 
சேர்ந்திருக்கிறான் என்றும் தெரிந்தது. *இன்வெஸ்டி .
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கேடிவ்' வாக எழுதுவதில் ஆர்வம் அதிகமென்றும் அவ 
னைப்பற்றிச் சொன்னார்கள். தொடர்ந்து கதுன்னைப் 
பற்றி? ய சூறிவைத்துத்:தாக்கி எழுதும் அந்தப்பொடியனை 

- எப்படிப் பழி தீர்ப்பது என்று திரு யோசிக்கத் தொடங்கி ' 
னான். இன்று அதுவும் ரோசியையும், தன்னையும் ௪ம். 
பந்தப்படுத்தி. அவன் எழுதியிருந்ததையும் * “ஆசை நாயகி 
யின் அந்தப்புரத்தில் அரசாங்க ஃபைல்கள்.” என்ற கட்டு 
ரையைப் படித்ததிலிருந்தே திருவுக்கு அவனைத் 
தொலைத்துவிட வேண்டும் என்று வெறி மூண்டிருந்தது. 
“ஒரு கவலையும் வேண்டாம்! நீங்கள் இங்கே வருவது . 
போவது, ரோஸியிடம் புழகுவது எல்லாம் பரம ரகசியமாக 
இருக்கும் என்று தாண்டவராயன் பலமுறை உறுதி 
கூறியிருந்தும். இந்த விவகாரங்கள் எப்படி “லீக்” ஆகின் ' 
றன என்பது திருவுக்கே.புரியாத புதிராகயிருந்தது. தன் 
அலையில் சிக்கிய மந்திரிகள் தனக்கு எதிராகப் போய். 
விடக்கூடரதென்பதற்காகத் த் தாண்டவராயனே இரகசியமா. 
கப் பின்னரல் அவர்களைப் *பிளாக்மெயில்* செய்யப் பயன் 
படும் என்று சில புகைப்படங்கள் எடுத்துக் கொள்வது . 
வழக்கம். திருவுக்கு ரோஸீ மது ஊற்றிக் கொடுப்பது 
“பேர்ல் தாண்டவராயன் ரகசியமாக எடுத்த புகைப்படம் 

ஒன்றை பிரிண்ட் போடக்கொடுத்த இடத்தில். பிரிண்ட்... 
போட்டவன் அதிகப்படியான பிரிண்ம் ஒன்றை. எடுத்துக் 

... கொண்டுதான் *நெகடிவை”வைத் திருப்பிக் கொடுத்தான். 
இதை எப்படியோ மோப்பம் . பிடித்துச் சில. ஆயிரங்கள் | 

. வரை விலை கொடுத்து அத்த *பிரிண்ட்'டை வாங்கினான்... 
சஎழில்ராஜா..இரண்டு. ரூபாய், பெறுமானமுள்ள பிரிண்டுக்கு 
: ஆயிரணக்குணக்கில் பணம். கிடைக்கும்போது. ஸ்டூடியோக் இ 

_ காரன் அதைக் கொடுப்பதற்குத் தயங்கவில்லை... ன 

அதுமட்டும்' எதிர்க்கட்சியைச் சேர்ந்த பத்திரிகையாக. ப 
_இல்லாத பட்சத்தில் திரு. அந்தப் பத்திரிகை முதலாளியைக்-. 
 கூப்பிட்டே அரட்டி மிரஃடி . எழில்ராஜவை- லேலையி... 
- விருந்து துரத்தும்படிச் ௦ செய்திருப்பான். அல்லது. மேற் ்
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கொண்டு தன்னைப்பற்றி எதுவும் எழுதி முடியாதவாறு. 
அவர்களைத் தடுத்திருப்பான் . 

அது. நூற்றுக்கு நூறு அவனது எதிர்த்தரப்புப் பத்திரி” 
கையாகவே இருந்ததனால் அப்படி ஏற்பாடு எதுவும் சாத். 
தியமாகவில்லை. தவிர எழில்ராஜாவின். : கட்டுரைகள் 
மிகவும் பரபப்பாகப் பேசப்பட்டு அத பத்திரிகையின் விற்: 
பனையே அதன் காரணமாகப் பல ஆயிரம் பிரதிகள் கூடி 
யிருந்தன. இன்வெஸ்டிகேஷன், பிரயாணங்கள்,  தடயங் 

- கள், தடையங்களை விலைபேசி வாங்குதல், ஆகியவை 
களில் எழில்ரசாஜாவுக்கு. ஆகிற செலவுகளையயல்லாம். 
அந்தப் பத்திரிகை மிகவும் தாராளமாகவே செய்வதாகத். 

- திருவுக்குத் தகவல் கிடைத்திரத்தது. அதனால் பத்திரிகை 
நிறுவனத்தை மிரட்டி ஒடுக்கும் செயல். பயனளிக்காது 

என்று புரிந்துவிட்டது. எழில்ராஜாவை எப்படித் தொலைப் 
பது என்று அவன் எரிச்சல் பட்டுக்கொண்டிருந்த கடயத் 

தில்:விஸ்கிக்கும் விலைமாதருக்கும் நடுவில் அரசாங்கப். 
ஃபைல்கள் என்ற மூஸ்றாவது கட்டுரையும், அந்தப் புகைப் 

- படமும் வெளிவந்து. திருவை ஒரு. வ.ரகாலம் வெளியே 
தலை காட்ட முடியாமல் செய்து விட்டது. தாண்டவராய 
னின் கெஸ்ட் ஹவுஸில் மேசையில் கிடக்கும் அரசாங்கம் 

. ஃபைல்களோடு ரோஸி. தனக்குப் பாட்டிலிலிருந்து மது: 
ற்றிக்கொடுப்பதுபோன் ற. அந்தப் புகைப்படத்தை. யார் 

எப்படி, எழித்துக் அகாொஇத்திருப்பார்கள்.- என்பதுதான் திர... 

_ வுக்கு விளங்காத மச்மமாயிருத்தது. "ஒரு கணம் தாண்டவ... 

ராயன், ரோஸி, ஹெஸ்ட் ஹவுஸ். வேலையாட்கள் . எல் 
“லோர் மேலையும் சந்ததகமாமிருந்தது. இனியும் பொறுத். 
.துக்கொண்டிருக்க முடியாது என்ற அளவு அவனுடைய. 
ஆத்திரம் எல்லைமீறிப் போய்விட்டது. ஒனறு--. தான். 

உயிர்வாழ வேண்டும்... அல்லது அந்தப் பெடியன் எழில். 
ராஜா உயிர்வாழ வேண்டும், என்ற வைராக்கியத்தோடு: 
ஒரு முடிவு . செய்தாக வண்டிய. நிலைக்குத் தூண்டப்பட்.. 

உன். அவன்... எவ்வளவு ௦ செலவானாலும் பரவயில்லை...
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எழில்ராஜாவைத் தீர்த்துக் கட்டிவிட வேோண்டியதுதான்- 
என்று முடிவு செய்தான். உளவாளிகள் மூகம் தெரிந்த... 
தகவலின்படி எழில்ராஜா அபாரத் துணிச்சல்ம் தைரியமும். 

: உள்ளவன் என்று தெரிந்தது. திருவல்லிக்கேணியிலோ,. 
ராயப்பேட்டையிே லா தன்னையொத்த வயதுள்ள இரண்டு-. 
மூன்று இளம் பத்திரிகையாளர்களுடன் ஓர். அறையில். 
தனியாக வசிக்கிறான் என்றும் தெரிந்தது. எப்படிக். 
கண்ணி வைத்து எந்த மாதிரி ஆளைத் தீர்ப்பது என்று- 
திருவும் அவனுடைய அடியாட்களும் யோசித்தனர். எழில்: 

ராஜாவின் இலக்கு திருவாக இருந்ததால் திரு மறைமுக- 
் மாகச் சம்பந்தப்பட்டிருந்த ஒரு கள்ளச் சாராயத் தொழிற். 

. சாலை அமைந்திருந்த வளசரவாக்கத்து' மாந்தோப்புக்கு. . 
அன்றிரவு திருவே. வர இருப்பதாகத் தகவல் சொல்லி: 
எழில்ராஜாவை அங்கே இழக்கலாம் என்று திட்டமிட் 
டனர். தகவலை எழில்ராஜாவிடம் போய்ச் சொல்லுகிற. 

வர்கள் சுதர்ச் சட்டை குல்லாய் அணிந்து, தேசிய ஆட்கள் 
- போலத் தங்களைக் காட்டிக்கொள்ள வேண்டும் என்றும்- 
ஏற்பாடாயிற்று. அப்போதுதான் எழில்ராஜாவுக்கு அந்தத். 

தகவலில் . நம்பிக்கை ஏற்பட்டு அவர்களோடு . போய் . 
- அதைப்பற்றி ஒரு. கட்டுரை தயாரிக்கத் தோன்றும் என்று. 
திருவும், மற்றவர்களும்... நம்பினார்கள். ' கூட்டிக்கொண்டு. 
போய். ஆளரவமற்ற பகுதியில் - எழில்ராஜாவின் வற... 

லாந்றை அன்றிரவே தீர்த்து முடிவுரை எழுதி: முடித்து: 
_ விடலாம். என்பது. அவர்கள். திட்டமாயிருத்தது. ட. 

BSH IG எல்லாம் சொல்லிப் பணம் கொடுத்து; 
அனுப்பி விட்டு: அவன். வேறு வேலைக்குக் கிளம்பலாம். 
என்று. எழுத்த போது. புலவர். வேணுகோபால் சர்மா: 
அவனைத்: தேடி வந்தார். **வாங்க சாமீ!. ஏது ரொம்பா 
-நாளாக் காணவே. இல்லியே?”' என்று அவன் புலவரை 
வரவேற்றான். சினிமா வேலைகள் குறைந்து. அவன் 

- பதவியேற்று மந்திரியான பின்பு எப்போதாவது அவன் 
எழுத வேண்டிய கட்டுரைகள், அதிச்கைகளை, எழுதித்
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திருத்தி அளிக்க வருவதோடு இப்போது அவர் தொடர்பு 
மிகவும் குறைந்து போயிருந்தது. | 

— இன்று வந்ததும் வராததுமாக அவரே அவ்னை 
முந்திக் கொண்டு ஆரம்பித்தார். அவரது குரலிலும், முகத் 

_திலும் ஒரே ஆச்சரிய மயம். 

**உங்களுக்குத் தெரியு மோான்னோ? அதைச் சொல்லிட் 
டுப் போலாரம்னுதான் வந்ததன். ஒருவகையிலே உங்க 
SG அதிர்ச்சியாகவும், கோபமாகவும் இருக்கும். .இன் 
னொரு விதத்திலே நீங்க பெருமைப்படவும் ' செய்ய 
லாம்...” என்று தொடங்கி ஒருகணம். நிறுத்தி விட்டுச் 
சர்மா சொன்ன தகவலைக் கேட்டதும் தன் தலையில் 
பயங்கரமான பேரிடி ஒன்று விழுந்ததுபோல் உணர்ந்தான் 
_திரு..கண்முன் உலகமே இருண்டு கொண்டு வந்தது. | 

‘urd மனுஷா! நீர் ஒரு நிமிஷம முன்னால் வந்து 
தொலைத்திருககக் கூடா தா?''-- என்று அவனுடைய 
“உள்ளம் கோவென்று கதறி அலறியது. ஆனால் பேசல் 
கூரல் எழவில்லை. : 

22. | 
_ *பத்திரிகையிலே உங்களைப்பற்றிக் கட்டுரை எழுதற 

 எழில்ராஜா வேறு யாருமில்லை! சண்பக்த்திட்ட உங்களுக் 
குப் பிறந்த மகன்தான். நீங்க ராவணன்னு அவனுக்குப் 
பேர் வச்சீங்க! சண்பகம் அது பிடிக்காமே ராஜான்னு 

- கூப்பிட அதுவே. நிலைச்சுப். போச்சு! . எழில்ங்கிறது. 
- கர்ப் பேரோட தொடக்கம். ராஜாங்கிறது . சொந்தப் 
பேரு* --என்று சர்மா விவரித்தபோது திருவுக்குத் தலை. 

_ சுற்றியது, சப்தநாடியும் ஒடுங்கினாற்போல ஆகிவிட்டது. 
சொல்லவும் முடியாமல், மெல்லவும் முடியாமல் அவன் 
கதறினான்... எழில்ராஜாவைத் தீர்த்துக். கட்டச் சகல. ஏற். 
பாடுகளுடனும் புறப்பட்டு விட்டவர்களை எப்படித் தடுப்ப. 
தென்று இப்போது புரியவில்லை. முகத்திலும், உடலின்... 
மற்ற பகுதிகளிலும் தெப்பமாக வேர்த்து விட்டது. .' 

“என்ன? உங்களுக்கு என்ன ஆயிடுத்து இப்போ?”* 
அன்று பதறிப் போய்க் கேட்ட சர்மாவுக்கு. அவனால். 
எதுவும் பதில் சொல்ல முடியவில்லை. செய்வதறியாது
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அவன் கைகளைப் பிசைந்தான். ஏவி அனுப்பியிருக்கும் 
.குண்டர்களைத் தடுப்பதற்கு வேறுசில குண்டர்களைப்பின் 
தொடர்ந்து அனுப்பலாமென்று டெலிபோனைச் சுழற்றி. 
னான். அவனுக்கு வேண்டிய எண் கிடைக்கவில்லை. 
அவன் எதையும் வாய் விட்டுச் சொல்லாததால் அப்போது 
அவனுடைய பதற்றத்துக்கும், குழப்பத்துக்கும் காரணம் — 
என்னவென்று சர்மாவுக்குப் புரியவில்லை, அவர் திகைத் - 
தார். ் ன டு ட | 

திருவுக்கு உடல் பற்றி நடுங்குவதையும் வேர்த்து விறு . 
விறுப்பதையும் : பார்த்து அவருக்கு ஒன்றுமே விளங்க 
வில்லை. இதுவரை அவனை இப்படி நிலையில் அவர் 
பார்க்க நேர்ந்ததே இல்லை. ன இ | 

“சாமி! கன்னையா எங்காவது ஆப்பிடுவானஈ 
பாருங்க...” ”. என்றான் அவன். குரல் நடுங்கிக் குழ றியது : 
அவர் கண்னையனைத் தேடிப் போனார். கூடி, கூத்து 
என்று தாறுமாறாக வாழ்ந்ததனா?ல் திடீரென்று அவனுக்கு 

_ உடல் நிலை கெட்டு ஏதோ ஆகிவிட்டதென்று நினைத்துக்' 
கொண்டார் அவர். பங்களா முகப்பு, தோட்டம், அலுவலக . 
அறை எல்லா இடங்களிலும் தேடி விட்டுத் திருவின் உதவி : 
யாளனான : கன்னையன் எங்கேயும். தென்படாததை 
உள்ளே அவனிடமே போய்த் தெரிவித்து GQ, ‘es. 
க்குத் திடீர்ன்னு உடம்பு ஏதோ சரியில்லேன்னு நினைக் . 
கிறேன். டாக்டரைக் கூப்பிடணும்னா. நானே ஃபோனில் 
கூப்பிடறேனே...? இல்லேன்னா. வர்சல்லே செண்ட்ரியா 
நின்னுண்டிருக்கானே அந்தப் போலீஸ் கான்ஸ்டேபிளைக் 
கூப்பிடச். சொல்லட்டுமா?” '--என்றார். சர்மா. நெஞ்சைப் 
பிசைந்து. கொண்டு. உட்கார்ந்து விப்ட. திரு அவரிடம் ... 
*வேண்டாம்” என்பதற்கு அடையாளமாகத் தலையை 
மட்டும் ஆட்டினான். “கொலை பாதகனே”--என்று அவனு 

ட டைய மனச்சாட்சியே.. அவனை "இடித்துக் காட்டியது. ப 
-அப்போது.அந்த நிலையில் தன்னை யாரும் கவனிப்பதே. 
அவனுக்குப் பிடிக்கவில்லை, “நீர் போகலாம்' என்பதற்கு 4 ap 10 ப ர க
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அடையாளமாகச் சர்மாவை நோக்கி ஜாடை காட்டினான் 
அவன் . 

** நான் வரேன். "உட்ம்பைக் கவனிச்சுக்கோங்? tar. 
பம்பரமா அலையறேள். உங்களுக்கு ஓய்வு வேணும். 
அந்தத் தமிழ் இசை கான்பரன்ஸ் தலைமைப் .பேசசைத் 
தயாரிச்சுண்டு. நாளன்னிக்கு மறுபடி வந்து பாக்கறேன்? 
என்று சொல்லிக் கொண்டு சர்மா புறப்பட்டார் 

அதற்கு முந்திய விநாடிவரை திரநவுக்குப் பாவ புண்ணி 
யங்களில் நம்பிக்கை கிடையாது. நல்வினை, தீவினை 
களை. அவன் என்றும் பொருட்படுத்தியதே இல்லை, 
விதியை நம்பியதில்லை. இப்போது என்ன காரணமே௱ 

தெரியவில்லை. அவன் அந்தரங்கம். அவற்கற எல்லாம் . 
எண்ணி நடுங்கியது. தான் செய்த பாவங்களும், தீவினை 
களும் எல்லாம் சேர்ந்து தன் சொந்த மகனைத் தானே . 
(கொலை செய்ய நேரும்படி இப்படிச் சதி புரிந்து விட்ட 
னவோ என்று தோன்றியது. ஏற்கெனவே: பிளட்பிரஷர்,. 
நெஞ்சுவலி எல்லாம் தொடங்கியிருந்தன. வயது வேறு 
ஆகி இருந்தது. திருடனுக்குத் தேள் கொட்டிய மாதிரி: 
யாரிடமும் விட்டுச் சொல்ல முடியாமல் திணறினான் 
அவன். **இப்படி நியாயமாக ஒரு பச்சிளங் குருத்தைக் 
கொல்லப் போகிறார்கள்! போய் யாராவது தடுத்து விடுங். 

களேன்' * என்று அவனே சொல்லி மாட்டிக் கொள்ளவும் 

முடியாமல் இருந்தது. ன 
சண்பகத்தின் -லட்சுமிகரமான. - முகம் அவனுக்கு. . 

தினைவு வந்தது. அவளுக்கும் தனக்கும் முறிவு ஏற்பட்ட 
பின் அரசியலில் தன்னை எதிர்த்தே வேலை செய்த மைத் 
துனன் நினைவுக்கு வந்தான். சண்பகத்தின் மரணத்தின். 
பேரது மொட்டை. போட்டுக் கொண்டு கொள்ளிச்சட்டி. - 
ஏந்திச் சென்ற இதே மகன் நினைவுக்கு வந்தான். ' விதி. 
எவ்வளவு கோரமான சதியைச் செய்துவிட்டது எ. றெண்: 

ணியபோது சிறுகுழந்தை போல் குமுறிக்குமுறி அழுதான்: 
திரு ஏதாவது அற்புதம் நடந்து எழில்ராஜா தன்னைக்.
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Gardaghe? Guwh aeaiibh இருந்து தப்பிவிடக். 
“கூடாதா. என்றுகூட இவன் இப்போது எண்ணினான். . 
தன்னுடைய மகன் என்று தெரியாமல் தானே அவனைக் 
கொல்ல ஆள் ஏவியதை மறுபடி தினைத்தால் கூடப் 
பாதாதிகேசபரியந்தம் தடுங்கியது. தான் ஆடா விட்டா 

லும் சதை ஆடும் என்பார்களே அப்படிச் சதை ஆடியது. 
மனமும், உடலும், பெரும் பாதிப்புக்கு ஆளாகி அவன் 
மூர்ச்சையானான்.. நல்ல வேளையாக வேவேளியே 
போயிநதந்த உதவியாளன் கன்னையா அந்த தேரத்தில் 
திரும்பியிருந்தான் . உடனே திருவை அவனுக்கு: மிகவும் 
வேண்டிய ஒரு டாக்டரின் தனியார் மருத்துவமனையில் 
சேர்க்க முடித்தது. பத்திரிகைகளில் செய்தி வந்துவிடும் 
என்பதாலும் பலர் பார்க்க வருவார்கள் என்பதர்லும் வேறு 

_ சில இரகசியங்கள் கருதியும் திரு எப்போதும் மாடவீதியிலி 

ரந்த இந்த தனியார் மருத்துவமனையில் சேர்ந்து--தனி 
யிடத்தில் ஓய்வு எடுப்பதாக மட்டும் வெளியே தகவல் தெரி 
விப்பது வழக்கம். யாரையும் தன்னைப் பார்க்க அநுமதிப் 
பதி. .லை. இந்த இரகசிய ஏற்பாட்டால் _ரோஸி முதல் - 
தாண்டவராயன் வரை அவனோடு எப்போதும் போல் 
நெருங்கிப் பழக வாய்ப்பிருந்தது. சினிமா. தடிகைகள், ட 
படத் தொழிலின் பெரும் புள்ளிகள் எந்நேரமும் அந்தரங்க 
மாகத் தேடி வத்து போக.இந்தத் தனியார் மருத்துவமனை 
பெரிதும் உதவியாயிருந்தது.. பொது. மருத்துவமனை 
'யாகவோ அரசாங்க! மருத்துவமனையாகவே இருந்தால் 

_யார்; யார் பார்க்க வருகிறார்கள் என்பது இரகசியமாமி 
ராது. பத்திரிகை நிருபர்கள் சதாகாலமும். வளைய வளைய - 
வந்து கொண்டிருப்பார்கள்: 

ஏதோ திடீர் அதிர்ச்சி காரணமாக மிகவும் ' பாதிக்கப் 
. பட்டிருப்பதாகவும் முழு ஓய்வு -தேவைப்படுவதாகவும் . 
டாக்டர் கூறினார். : மருந்துகளும்) தூக்க மாத்திரையும், 
கொடுத்துத் தூங்கச் செய்தார். விடிந்ததும், அவனுக்கு 
நினைவு வந்தவுடன். காலைப் பத்திரிகைகளைத் தேடி.
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னான் அவன். நெஞ்சு படபடக்கப் ,பத்திரிகைகளைப் 
புரட்டிப் படித்தால் மேலும் அந்தப் புதிர்: நீடித்தது. 

முந்திய இரவு ஒரு ரிப்போர்ட்டிங் விஷயமாக வெளியே 
சென்ற நிருபர் எழில்ராஜா வீடு திரும்பவில்லை என்றும் 
சமூக விரோதிகளால் அவர் கடத்தப்பட்டிருக்கலாம் என்று 
சந்தேகிக்கப்படுவதாகவும் மட்டுமே ஒரு சிறிய செய்தி 
வெளியாகி இருந்தது அதுவும் சில பத்திரிக்கைகளில் மட் 
டுமே வெளிவந்திருந்தது. வேறு சில பத்திரிகைகளில் ': 
அந்த விவரமே இல்லை.மர்மம் தொடர்ந்தது. தான் ஏவிய 
ஆட்கள் அவனைக் கடத்திக் கொண்டு போயிருக்கும் பட்சத் . 
தில் உயிரோடு தப்ப விட்டிருக்க மாட்டார்கள் என் பதிலும் 
அவனுக்குச் சந்தேகம் இருக்கவில்லை காரியம் திட்ட 
மிட்டபடி முடிந்து விட்டால் மறுபடி தன்னை அவர்கள் 
உடனே . சந்திக்க , வேண்டியதில்லை என்றும், திட்ட. 
மிட்டபடி முடியா விட்டால். மட்டுமே சந்திக்கலாம் என்றும் 
ஏற்பாடாகியிருந்தது பதற்றத்தோடு கன்னையனைக் 
கூப்பிட்டு, **நேற்றிரவு அல்லது இன்று காலை தன்னை 
யாராவது வீட்டுக்குத் தேடி வந்தார்களா??? என்று விசாரித் ' 
ததில் அவன் கூர்க்காவிடமும் செண்ட்ரியிடமும் கேட்டு. 
விட்டுத் திரும்பி வந்து தெரிவிப்பதாகப் புறப்பட்டுப் 
போனான். உட ன சூ 

... போய்விட்டுத் திரும்பி வந்து அவன் தெரிவித்த செய்தி 
ஏமாற்றமளிப்பதாக இருந்தது. நிமிஷ வாரியாகப் பார்க்க 
வந்தவர்களின் பெயரை செனட்ரி குறித்து வைத்திருந் 

தான். வேணுகோபால சர்மா வந்து போன.பின் இரவு 
யாருமே திருவைக் காண. வரவில்லை. காலையில் மட்டும் 
சில ஃட்சி ஆட்கள், தொழிலதிபதிர்கள், இலாகாவைச் 

சேர்ந்த அதிகாரிகள், : வந்திருந்தனர். முந்திய மாலை 
கொலைக்கு இரகசியமாக ஏவப்பட்டவர்கள் யாகுமே 
திரும்பவும் அவனைப் பார்க்க வரவில்லை என்பதிலிருந்து: 
காதும், காதும் வைத்தாற்போல் ஆளைக் கடத்திச் சென்று 
தீர்த்து விட்டிருப்பார்கள் என்றே அநுமானிக்க முடிந்தது...
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அவர்கள் அதைச் செய்திருந் சாமர்த்தியத்தால் 
இதுவரை எதுவும் வெளியாகவியத்ல். ஓரிரு ததால் 
வெளியாகலாம் மேற்கொண்டு சில தினங்கள் தொடர்ந்து 
தாமதமும் ஆகலாம் என்று தோன்றியது, 

மகனைக் கொன்றிருப்பார்கள் என்றெண்ணியதுமே 
மறுபடி அவனுக்கு மயக்கம் போட்டுவிட்டது. இப்போது 
டாக்டர்களுக்கே புரிந்துக் கொள்ள .முடியாத மர்மமா 
யிருந்தான். இ | 

மந்திரிக்கு மிகவும் நெருக்கமானவர்கள் என்று டாக்டர் 
புரிந்து கொண்டிருந்த தொழிலதிபர் தாண்டவரமயனிட 
மும், ரோஸியிடமும், கன்னையனிடமும் மட்டும், ier Sar 
பெரிய அதிர்ச்சி மூளையையும் இதயத்தையும் தாக்கிப் 
பாதிச்சிருக்கு! இப்ப இவரிடமிருந்தேத அது என்னன்னு 
தெரிஞ்சிக்கவும் முடியாது. பார்க்கலாம், உங்களுக்கு ஏதா 

். வது தெரியுமானா மறைக்காமஉடனே எங்கிட்டச் சொல் 
ஓங்க” '--என்றார். உண்மையில் அவர்களுக்கு எதுவுமே 
தெரிந்திருக்க வில்லை. திடச்சித்தமும் எதற்கும் கலங்காத 
வைராக்கிய முரண்டும் உள்ள திருவின் “மனத்தை பாதிக் 
கும் நிகழ்ச்சி எதுவும் தன் வாழ்விலோ, பொதுவாழ்விலோ 
நடந்திருக்க முடியாது” என்று அவர்கள் உறுதியாக நம்பி 
னார்கள் வழக்கம் போல் திருவின் நிலைபற்றிப் பத்திரி 
கைகளில் எதுவும் வந்து விடாமவிருக்க எச்சரிக்கை எடுத் 
துக் கொண்டான் கன்னையன். ஏதோ விரக்தியடைந்த 
வன்போல உணவு. உண்ண. மறுத்தான் திரு. மருந்து 
சாப்பிடுவதிலும், சிகிச்சை பெறுவதிலும் கூடச் சிறிதும். 
சிரத்தை காண்பிக்க ஈல்லை அவன். தொழிலதிபர் தாண் 
ட.வராயனும், ரோஸியும் இரவு பத்துமணிக்கு மேல்... 
அவனைச் சந்திக்க வந்த போது தற்செயலாக அவனுக்கு ' 
நினைவு வந்தது. ஆனால் அவன் அவர்கள் இருவரையும் 
வாயில் வந்தபடித் திட்டி வெளியேறச் சொல்லிக் கூப்பாடு . 
போட்டான். “தான் பரவி படுபாதகன்” என்று திரும்பத் 
திரும்ப அவன் ஏன் தன்னையே குற்றம் சாட்டிக் கொண்டு 
அண்ணீருக்குகிறான். என்பது டாக்டர்களுக்கே புரியாத . 
மார்மமாயிருந்தது. எந்த நிகழ்ச்சியானது அவனை இப்ப்டிப் : 

. பாதித்து அதிர்ச்சியடையச். செய்திருக்க வேண்டுமென்று 
அவர்களால் அந்த விநாடிவரை : அநுமானிக்க முடியாமல் . 

இருந்தது. அவனிடமே பேச்சுக் கெடடுத்து அறியவும் இய. 
லாதபடி.அவன் நிலைமை.மிகவும் மோசமாயிருந்தது. சித்.
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தத் தெளிவற்ற நிலையிலும் காலை மாலை தினசரிகளில் 
திரு காட்டும் அளவு கடந்த ஆர்வம் டாக்டர்களை 
யோசிக்க வைத்தது. நர்ஸ் மூலமும் மற்ற உதவியாளர்கள் 
மூலமும் செய்தித்தாள்களில் திரு படிப்பது என்ன என்பதை 
இரகசியமாகக் கண்காணித்துக் கண்டறியக் கூட அவர்கள் 
முயன்றார்கள். 

“இளம் பத்திரிகை நிருபர் எழில்ராஜா காணாமற் 
பாய் இன்றுடன் பத்து நாட்களாகின்றன- இவரைக் 

கடத்திக் கொண்டுபோய்க் கொலை செய்திருப்பார்களே 
என்று சந் தேகப்படுகிறார்கள்” “என்று மதன் மதலாகக் 
கொலை பற்றிய பிரஸ்தாபம் பத்திரிகைகளில் வெளிவந்த 
தினத்தன்று மீண்டும் தினசரிகளைப் படித்துக் கொண்டி 
ருக்கும் போதே திரு மூர்ச்சையானான். திரு இந்தப் 
பதீது நாள்வரை தனியார் மருத்துவமனை ஒன்றில். ஓய் 
வெடுக்கிறார் என்று மட்டுமே திருவைப் பற்றிய செய்தி 
வெளிவத்திருந்தது.  ஐரே எதிர்த் தரப்புப் பத்திரிகை 
மட்டுமே, “அமைச்சர் திருவுக்கு சித்தபிரமை-- அடிக்கடி 
நினைவு தவறுகிறது. திடுக்கிடும் உண்மை பொதுமக் 
களுக்கு மறைக்கப்படுகிறது*'- என்று தலைப்புச்செய்தி 
வெளியிட்டுப் பரபரப்பூட்டியிருந்தது. கண்ணையா மறுத்து 
அறிக்கை வெளியிட்டான். அமைச்சர் திரு அவர்களின் 
உடல் நிலைப்பற்றித் .தாறுமாறாகவும். தவறுதலாகவும் 
பத்திரிகைகளில் வெளிவருகிற செய்திகளைக். கண்டித்து 
மறுத்துவிட்டு **ஓய்வு கொள்வதற்காக” வந்த பழைய. 
செய்திகளையே மீண்டும் உறுதிப் படுத்தியிருந்தான். 
கன்னையா. ட்ட ன தூ ப 

நுூழுமையாக மாதம் ஒன்று ஓடிவிட்டது. கடத்தப்பட் 
டதாகக் . கருதப்படும் எதிர்க்கட்சிப் பத்திரிகையாளர் 

-எழில்ராஜா. உயிரோடிருககிறாரா இல்லையா என் று 
கண்டுபிடிக்கக் கூடப் போலீசுக்குத் - துப்பில்லை 
என்கிற. பாணியில் சில பத்திரிகைகளில் கண்டனத்.
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தலையங்கங்கள் கூட வெளிவந்துவிட்டன.தான் அனுப்பிய 
ஆட்கள் தன் மகனைத் துடிக்கத் துடிக்கக் கொன்று தீர்த்து 
விட்டார்கள் என்று இந்தச் செய்தியைப் பார்த்த பின் திரு 
நிச்சயம் செய்து; 8காள் வதைத் தவிர வேறு வழியில்லாமல்: 
போயிற்று அவன் உடல்நிலை மேலும் மோசமடைந்தது, 
அடிக்கடி நினைவு தவறிபது கிழிந்த நாராகப் படுக்கை 
வில் கிடந்தான் அவன் ஏதோ வேலையாக எழிலிருப்புக் 
குப் போயிருந்த வேணுகோபல சர்மா சென்னை திரும்பி 
யதும் திருவைச் சந்திக்க அவன் தங்கியிருந்த மரு$துவ 

- மனைக்குத் 3தடி வந்தார். அவர் வந்து சமயம் திரு தன் 
நினைவற்றுக் கிடந்ததால். டாக்டர்கள் அவரைச் சந்திக்க 
அனுமதிக்கவில்லை. தற்செயலாகப் பேசிக் சொண் ்டிருத்த 
சர்மா டாக்டரிடம் அந்த 1 ஷேயத்தைச் 2 சொல்ல தேர்ந்தது- 
**கடத்திக் கொண்டு போய்க் கொல்லப்பட்டதாகக் கருதப் 
யடும் எழில்ராஜா என்ற இளம் பத்திரிகையாளன் 

அமைச்சர் திருவின் சொந்த மதன்தான்! ஒருவேளை 
அந்தச் செய்தி அவரைப் பாதித்திருக்கலாம்?. என்று 
சர்மா கூறியதை டாக்டர். அலட்சியப்படுத்தவில்லை . 

அன்று: மாலையே டாக்டர் தனியே திருளின் 
அறைக்குச் சென்று அவனுக்குச் ௬ுய நினைவு இருந்த 
அமயமாகப் பார்த்து, **உங்களுக்குத்' தெரியுமோ? அந்த 
இளம பத்திரிகையாளன், கொல்லப்படவில்லையாம்.. — 
சாமர்த்தியமாகத் தன்னைக் கடத்தியவர்களிடம் இருந்து 
தப்பி விட்டானாம்?-. என்று ஆரம்பித்தது ம திருவின் 

ட முகத்தில் ஆவல், மலர்ச்சி எல்லாம் பளிச்சிட்டன. 

| 48 gyttuig ws? அவனை நான் உடனே. பார்க்கணும் 
டாக்டர்!” “என்று திரு படுக்கையில் எழுந்து: உட்காரக் 
கூட முயன்றான். சர்மா கூறியது சரிதான் என்று : டாக்டர் 
முடிவு செய்து கொள்ள முடிந்தது. மறுபடி சர்மாவை 
அழைத்து வரச் செய்து மேலும் விவரங்களைச் சேகரித் 
தார் டாக்டர், இதற்கிடையில் . கட்சியில் அவனுக்குப்
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பயந்து ஒடுங்கியிருந்த அவனது எதிரிகள் மெல்ல அவனுக். 
கெதிராகப் போர்க்கொடி காட்டத் தொடங்கினார்கள், 

“எவ்வளவு நாள்தான் ஒரு சித்தஸ்வாதீனமற்ற. 
ஆளை அமைச்சராக வைத்திருப்பது? லஞ்சம் மூலம் 
நிறையப் பணம் வேறு பண்ணியாயிற்று. ஆரோக்கியமாக. 
இருந்தபோது லஞ்சம், நோயாளியான பின்னும். 
பதவியா?” என்று திருவுக்கு எதிராகக் குரல் கிளம்ப: 

ஆரம்பித்திருந்தது. | 
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எதிலும் தாம நியாயங்களைப் பற்றிக் - கவலைப்: 
பட்டிராத அவன் இயக்கத்து ஆட்கள் அரசியலிலும் 
அப்படித்தான். இருந்தார்கள். கிடைத்த சந்தர்ப்பத்தை. 
உடனே பயன்படுத்திக் கொண்டு முன்னேறவும், பணம் 
பண்ணவும் ஆசைப்பட்டார்கள். . திரு சித்தஸ்வாதீனம் 
அற்றவனாகி மாதக் கணக்கில் படுத்த. படுக்கையாகி 
மருத்துவமனையில் விழுந்து விட்டான் என்றதும் அவனது 
எதிரிகள் பலருக்கு . கொண்டாட்டமாகி விட்டது. 
பத்திரிகைகளில் அவனது இயக்கத்தைச் சார். ந்த ஆட்களே 

. ஜாடைமாடையாக அவனைக் குறிப்பிட்டு (லஞ்ச ஊழல் 
பேர் வழிகள் பதவி விலகி.ராக வேண்டும்'-- *சொத்துக் 
கணக்கைப் பகிரங்கமாக வெளியிட்டாக வேண்டும்! என் 
றெல்லாம் எழுத ஆரம்பித்தார்கள். அவன் கட்சிக்காகவும், 
"இயக்கத்துக்காகவும் பம்பரமாக ஓடியாடி உழைத்துக் 
சிரமப்பட்ட நாட்களைப் பற்றிய விசுவாசம் இப்போது 
யாருக்கும் இருக்கவில்லை. யானை வலுவிழந்து தளர்ந்து, . 
படுத்தால் எறும்பு கூட, அதன் காதில் புகுந்து கடித்துவிட, 

_ முடியும். கண்முன் விழுந்த எலும்புத் துண்டிற்காகத், 
தெரு நாய்கள் அடித்துப் பிடுங்கிக் "கொள்வது போல். 
பதவிக்காக , மனிதர்கள் நாயாகப் பறந்தார்கள். அசிங்௯. 
மான. அளவு பதவியை அடைய .அவசநப்பட்டார்கள்.. 
இவ்வளவிற்கும்: நடுவில் வேறு ஏதோ. வேலையாக .
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மாநிலத் தலைநகருக்கு வந்திருந்த சின்னக் கிருஷ்ணராஜ 
உடையார் அவனுடைய அரசியல் எதிரி என்று அவனே 
கருதியும் வித்தியாசம் பாராமல் அவனை மருத்துவ 
மனைக்கு வந்து பார்த்து ஆறுதலாகச் சில வார்த்தைகள் 
சொல்லிவிட்டுப் போனார். அவருடைய தொடர்ந்த 
'பெருந்தன்மைக் குணம் அவனை வியப்பில் ஆழ்த்தியது... 
சின்னக். கிருஷ்ணராஜன் பிறந்த அதே ஊரில், அதே. 
ஜமீன் அரண்மனையில். அதே தந்தைக்கு மகனாகம். 
பிறந்தும் தன்னிடம் ஏன் அந்தப் பெருந்தன்மையும் பண் 
பாடும் சிறிதும் வளரவில்லை என்றுதான். அவனுக்குப் 
புரியவில்லை... - எவ்வளவோ யோசித்தும் பொருள் 
விளங்காத புதிராயிருந்தது அது. 

*பத்திரிகையாளன் . எழில்ராஜா தன்னைக் கடத்தி. 
யவர்களிடமிருந்து தந்திரமாக உயிர்தப்பி. விட்டாள்'-- 
என்று டாக்டர் சொல்லிய பொய் திருவிடம்' பல மாறுதல் 
களை உண்டாக்கியது. சித்தப் பிரமை நீங்கிச் சற்றே. 
தெளிவும் தென்படத் தொடங்கியது அவனிடம். கட்சி 
யின் எம். எல். ஏ. க்களிடமும் செயற்குழு . உறுப்பினர். 
களிடமும் அவனுக்கு : எதிராகக் கையெழுத்து வேட்டை 

. தடப்பதாகக் கன்னையன் மூலம் தகவல் தெரிந்தது... 
அவனைக் தீ 3ழ தள்ளுவதற்குத் தாண்டவராயனே.பணம். 

. இசலவழிக்க ஆரம்பித்து . விட்டதாகவும் . தெரிந்தது... 

தன்னைச் சுற்றியிருந்த எல்லாரும் எல்லாமும் குமட்டியது: 
_ அவனுக்கு. தன்னைக். காண வந்த தாண்டவராயனைத். 

-தான் திட்டியதும் பார்க்க. மறுத்ததுமே.. இன்று . அவன்... 
தன்னை எதிர்ப்பதற்கு முக்கியமான காரணமென்று. சுலப: 
மாகவே அநுமானிக்க முடிந்தது. :. | 

"நம்பிக்கையின்மையின் காரணமாக எந்தச் சமயத். 
திலும் மேற்பகுதியில்: ராஜிநாமாவை டைப் செய்து. 
கொள்ள ஏற்ற: வகையில் அவன் உட்பட. அனைத்து. 
எம். எல். ஏ.க்களிடமும் இடம் காலி விட்டு வெள்ளைத்... 
தாளில் கையெழுத்து வாங்கி வைத்திருந்தது கட்சி:
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“மேலிடம், இப்படிக் கையெழுத்து வாங்கி வைத்துக் 
கொள்வதுதாண் பாதுகாப்பான ஏற்பாடு என்று அவன 
கட்சி மேலிடத்துக்கு அன்று யோசனை சொல்லி 
யிருந்தான். அப்போதுதான் பயப்படுவார்கள், கட்டுப் 
பட்டு நடப்பார்கள் என்று முதல்வருக்கு அவனை 
யோசனை சொல்லியிருந்தான். இப்படி வெள்ளைத் 
தாளில் கையெழுத்துப் போட்டுக் கொடுக்கும் வழகஃம் 

அதற்கு முன்பு இருந்ததில்லை. இன்று ஆந்தக் 
கைஎயழுத்து அவனுக்க உலை வைத்துவிடும் போனற 
நிலைமையை உணடசக்கியிருந்தது வயதுக்கும் அனு 
பவதிதுக்கும் மதிப்பு மரியாதை, உழைத்துப் பாடுபட்ட 
,தியரகியை உயர்த்துதல் போன்ற மதிப்பீடுகள் மாறிக் 
கிடைத்த சந்தாப்பத்தைப் பயன்படுத்திக். கொண்டு 
யாரும் எத்தனை பெரிய தநாற்காலிக்கும், பதவிக்கும் 
ஆசைப்பட்டு அதில் ஏற்கெனெவே இருப்பவரைக் கீழிறங்ஃச் 
அதி செய்யலாம் என்ற நிலை இன்று ஏன் வந்தத என்று 
அவளை இப்போது யோசித்தான். உடலும, மனமும் 
பலவீனமான அந்த. . நிலையில் படுத்த . பநுக்கையாக 
இருத்து அப்படி யோசிப்பது கூடச் சுகமான அநுபவமாக 
இருந்தது அவனுக்கு. | | 

avs எதிலு$ம மதிப்பு இல்லாமல்" எதையுமே 
உயர்வாக நினைக்காமல், எதையுமே நம்பாமல் பணம், 
தவி இரண்டு$ம குறியாக உள்ள ஒரு தலை முறையைத் 
தன் போன்றவர்களே உருவாக்கி விட்டு விட்டோமோ 
என்று மிஃவும். கூச்சத்தோடு இப்போது உணர்ந்தான் 
அவன். தான் தளர்ந்து விழுந்து விட்டதற்காக உளளூ௱ 
மகிழ வேண்டிய தன் அரசியல் எதிரி உடையார் தன்னைத் 

. தேடி வந்து பார்த்து ஆறுதல் கூறுகிறார். தான். உடல் 
அலமற்றிருப்பதற்காக உண்மையிலேயே தன்னைத். தேடி 
வந்து அநுதாபமும்: தறுதலும் கூற வேண்டிய தன கட்சிக். 

_ காரர்கள் தனக்குக் குழி தோண்டிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். 
, “வேல்யூஸ்' என்றும் மதிப்பீடுகள் என்றும் எதைப் பற்றி 
யும் அவன் இளமையில் கவலைப்பட்டதில்லை. அவற்றை. 
அற்வே இலட்சியம் செய்யாததோடு கடுமையாக எதிர்த்து 
மிருக்கிறான். அவன். இன்றோ அவனை அவைகளைப் 
பற்றிச் சிந்திக்க நேர்ந்திருந்தது: காரணம்: அவனே 
அவற்றால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தான். ட்ட 

“தன் மகன் பிழைத்து விட்டான். அவன் சாகவில்லை”. 
அன்று டாக்டர். சொல்லியதும் அதற்காக, அவன்
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அதுவரையில் நம்பியிராத. கடவுளுக்குக்கூட நன் நிகூறதி 
தவித்தது அந்தரங்கம். நேர்மையையும், கைசுத்தத்தை 
யும் கட்டிக் காக்க எழுத்து மூலம் போராடும் அந்த இளம். 

் பத்திரிகையாளன் தன் மகன் என்றறிந்த போது அவனுக் 
கப் பெருமிதம் பிடிபடவில்லை. அவனைக் கொலை 
செய்ய ஆள் ஏவித் தூண்டினோம் என்று நினைக்கவே 
இப்போது அருவருப்பாக இருந்தது. பதவியும் புகழும் 

- எப்படிப்பட்ட கொலை பாதகத்துக்குத் தன்னை தூண்டி 
விட்டிருக்கின் றன என்பதை மறுபடி நினைத்துப் பார்த்த 
Surg நாணமாக் இருந்தது. ஆயிரம் பேர் புகழ்கிற அளவு 
உயரத்துக்குப் போய் விடுகிற ஒருவன்--ஒரே ஒருவன் 
இகழ்வதைக்கூடப் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாத அளவு. 
ஆர்வம் படைத்தவனாகி விடுவதைத் தீர்க்க முடியாது 
தான். “புகழ் கள்ளைவிடப் போதை மிகுந்தது'--என்று . 
வலமுறை பலருடைய வாசசங்களாகக் கேள்விப்பட்டிருந்த 
வாக்கியத்தின் உண்மையான அர்த்தம் இப்போதுதான். 
அவனுக்குத் தெளிவாகப் புரிவது: போலிருந்தது. 

இன்று இந்தப் பலவீனமான வீழ்ச்சி. நிலையில் சுய . 
விசாரணையிலும் சுய விமர்சனத்திலும் ஈடுபட்ட அளவு 

இதற்கு முன்பு எந்த நர்ளிலும், எந்த  நாழிகையிலும் 
அவன் மனம் ஈடுபட்டதே இல்லை... தன்னைத்... தா2ன.. 

திரும்பிப் பார்த்து உள் முகமாக மடக்கி மடக்கி 'விசாரிக் 
கும் ஆத்ம விசாரணை. என்பதை எல்லாம். அவன் அநு... 
விக்க 3நர்ந்ததத' இல்லை. அந்தந்த விநாடிகளில் எப்படி : 
எப்படித் தோன்றியதோ அட்படி,. அப்படி : எல்லாம்தான் 

. இதுவரை. அவன் வாழ்ந்திருந்தான். முன் யோசனை 
யின் யோசனைகளில் ஈடுபட அவனுக்கு. நேரமிருந்த ' 
தில்லை. எந்த முன்னேற்றமும் ஜெட் வேகத்தில். தன்னை 
நாடி வரவேண்டுமெனறு.தவித்து ஓடியிருக்கிறான் அவன்... 
தடுக்கி விழுந்து, தளர்ந்து படுத்த பின்பே தான் வந்த 
(வேகத்தில் தன் காலடியில் யார், யார் எது எது சிக்கி, மிதி 

பட்டு, நசுங்கியிருக்கக் கூடும் எஸ பதே உணர்வில் பட .
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அரம்பித்தது. வேகத்தைப் பற்றி நினைத்து ஓரிரு. 
_ கணங்கள் பின்னால் திரும்பிப் பார்ப்பதற்கே நிதானம் 
தேவைப்பட்டது. தலைதெறிக்க முன்னோர்கி ஓடுகிற... 
போதே பின்னால் திரும்பிப் பார்ப்பது என்பது சாத்திய 
மில்லை. பின்னால் திரும்பிப்பார்க்க வேண்டுமானால்.. 
முதலில் முன்னோக்கி ஓடுவதிலிருந்து விடுபட்டு நிற்க 
வேண்டும், அல்லது நிறுத்தப்பட வேண்டும். இப்போது 
அவன் தளர்ந்து நின்று போயிருந்தான். அல்லது நிறுத் 
தப்பட்டிருந்தான். முன்னோக்கித் தலைதெறிக்க ஓடாத. 
அல்லது ஓடமுடியாத காரணத்தால் பின்னோக்கித் திரும். 

_பிப்பார்ப்பது இந்த வினாடியில் சுலபமாயிருந்தது. தான் 
ஓடிவந்த ஜெட் வேகத்தில் தனக்குத் தெரியாமல் தன் 
சொந்த மகனே மிதிப்பட்டு அழிந்திருப்பானோ? என்கிற: 
பயமும், பதட்டமும் வந்தபோது தான் இன்று அவனு: 
டைய ஓட்டமே நின்றது. . நலிந்துபோன மனத்தோடு 
குழம்பிக் குழம்பி அவன் மன நோயாளியாகவே ஆகியிரு ந். 
தான். அவன் தங்கியிருந்த மாடவீதி மருத்துவமனையில். 

. அவனுடைய வழக்கமான டாக்டரோடு அவருக்கு வேண் 
டிய நண்பரான சைக்கியாட்ரிஸ்டும் அவனை வந்து 
பார்த்துக் கொண்டிருத்தார். அந்த டாக்டர்களும் வேணு 
கோபால் சர்மாவுமாக அவனுடைய உடல் நிலை தேறு. 
வதற்கு ஒரு தத்ரூபமான நாடகத்தை அடிக்கடி அவன்முன் 
தடித்துக்காட்ட வேண்டியிருந்தது. உண்மை நிலைகளை 
யும் வேறு விவரங்களையும் அவனிடம், பேசியோ விசா 
ரித்தோ, அவனைக் குழப்பாமலிருக்க டாக்டர்களும், சர்மா 
வும் உதவியாளன் கன்னையாவும் தவிர வேறு யாருமே 
திருவைச் சந்தித்து விடாமலிருக்க ஏற்பாடு செய்யப்பட்டி, 
(C655). திரு எது, எதை விசாரித்தால் எப்படி எப்படி 
பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று நர்ஸ்களுக்கும், வேலைக் 

_காரிசளுக்கும் கூட. பல. ை on Cos! Hurt Gi ear 
ஒத்திகை நடத்திச் சொல்லிக் கொடுக்கப்பட டிருந்தது தின் 
சரி சைக்ரியாட்ரிஸ்ட்டு திருவைச் சந்திக்கும்போது சர்ம வும் அவரோடு உடனிருந்தார்.
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*'உங்க மகன் தப்பிச்சுட்டான். மறுபடி ஆபத்தில் 
சிக்கிக்கக் கூடாதுன்னு ஜாக்கிரதையா இருக்கான். 
See கவலைப்படாம இருங்கோ”?.--என்று சர்மா தன் 
னிடம் கூறும்போதெல்லாம் ஒவ்வொரு முறையும் திகு 
அவரிடம் தன் ஆசையை வெளிமிடத் தவறியதில்லை. 

**சமமீ! ஒரு தடவை அவனை இங்கே கூட்டிக்கிட்டு 
வாங்க. இல்லாட்டி என்னையாவது அவன் இருக்கிற 
எடத்துக்குக் கூட்டிக்கிட்டு போங்க... அவனுக்கு என்னைப் 
பிடிக்காது! என்னைப் பத்தி Cire hud கண்டிச்சுத் திட்டி 
எழுதியிருக்கான்...இருந்தாலும் - அவன் திட்ட நான் 
wh ONS Gass ga அருகதை இல்லாரவன்...?? 

இந்த ஆசையை அவன் கண்ணீரோடும்,. கலங்கி 
கெலிழ்ந்த குரலோடும் வெளியிடும் சமயங்களில் எல்லாம், 

**கொஞ்ச நால் பொறுத்துக்குங்கோ! அவன் மனசை 
மெல்ல மெல்ல மாத்தி நானே அவனை இங்கே கூட்டிண்டு 
வரேன்” “என்று பதில் சொல்லி சர்மா திருவைச் 
சமாளித்துக் கொண்டு வந்தார்.. திருவுக்கோ தன் மகன் 
தன்னைப். பார்க்க ஒப்புக்கொண்டு வருவானா என்பதில் 
சந்தேகமும் தயக்கமும் இருந்தன. லஞ்ச ஊழல் பேர்வழி 
பதவியை துஷ்பிரயோகம் செய்து. பணம் பண்ணியவன்ட 
என்றெல்லாம் தன் மேம் ஏற்கெனவே மகனுக்கு இருக்கும் 
வெறுப்புக்களைத் தவிர்க் கொலைக்குத் தூண்டி விட்டு... 
ஆள் அனுப்பியதே தான்தான். என்ற. சந்தேகமும், வந். 
திருந்தால் அவன் எப்படித் தன்னை. ஒரு பொருட்டாக 

மதித்துச் சந்திக்க வருவானென்ற 'சற்தேகமும் பயமும், 
தயக்கமும், கூச்சமும் எல்லாம். திருவுக்குள் இருந்தன. 
வெளிய விவரித்துச் சொல்லவே கூடக் கூசும் இரகசியக் 
காரணங்களாக இருந்தன அவை. தாறுமாறாகக் கரை. 
களை அழித்துக் கொண்டு காட்டு வெள்ளமாகப் பெருகிய 
காரணத்தால் அருமை மனைவிமை இழந்திருத்தான் 
அவன். அரசியலில் தன்னை ஆளாக்கி, உருவாக்கிவிட்டி . 
.இபான்னுச்சாமி அண்ணனுக்குத். துரோகம் செய்திருந் ..
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தான். சொந்த மகன், மைத்துனன் எல்லோருக்கும் துரேச 
கங்கள் Glew sb துரோகங்களை சகஜமான 
விளையாட்டைப் போல் செய்கிற பலரை உருவாக்கியிருக் 

- கும் இன்றைய சூழ்நிலைக்குத் தானும் ஒரு மூ மாதிரி: 
யாக வாழ்ந்திருடபதாகவே இப்போது அவனுககுத் தோன் 
றியது. அவனுடைய எண்ணங்கள் அனைத்தும் வெறும் 
கழிவிரக்க நினைவுகளாகவே இருந்தன. திருத்திக் கொள் 
வதற்கு வாழ்க்கை அதிகமாக மீதமிலலாத காலத்தில் ஏற் 
படும் சழிகிரக்க நினைவுகளால் யாருக்கு என்ன பயண் 
"விளைய முடியும்? 

“நான் முடிந்து கொண்டிருக்கிறேன். என் மகனாவது 
நல்லவனாக--யோக்கியனாக-யோக்கியதையின் காரண 
மாக ஒரு மனிதனுக்கு ஏற்படுகிற , தார்மீக துணிவுடனும் 
கர்வத்துடனும் உலகில் தலைநிமிர்ந்து நடக்க வேண்டும் 
புகழ் பெற்வேண்டும்' என்று தனக்குள் பிரார்த்தித்துக் 
கொள்ளத் தொடங்கியிருந்தான திரு. இதுவரை பிரார்த் 
தனைகளை அவன் கிண்டல்: செய்திருக்கிறான்.' இகழ்ந். 
திருக்கிறான். ஆனால் இன்றென்னவோ தன்னையறியஈ 
மலை தன் அருமை மகனின் நலனுக்காகப் பிரார்த்தனை 
செய்யத் தோன்றியது அவனுக்கு, அவனுடைய வற்புறுத் 
தல் பொறுக்க முடியாமல் எழில்ராஜாவைப் பார்த்துப்பேசி 
அங்கே அழைந்து வருவதாகக் கூறிவிட்டுச் சர்மா புறப்: 
பட்டுப் போனார். அவர் போன சிறிது நேரத்துக்கெல் 
லாம் உதவியாளன் கன்னையா: _மாஷைத் தின சரியுடனும் 

. ஒரு முக்கியமான செய்தியுடனும் திருவைச் சந்திக்க. 
அவசர அவசரமாக வந்து : சேர்ந்தான் அப்போது, 
டாக்டர்கள், நர்ஸ்கள் யாரும் திருவின் அருகில் இல்லை. 
அதனால் கன்னையனுக்குப் போதுமான தனிமை திரு; 
விடம் கிடைத்திருந்தது. | | 

24 
அவனை இலாகா இல்லாத மந்திரியாக்கி விட்டிருந்: 

தார்கள். மாதக் கணக்கில் அவன். மருத்துவமனையில்: 
ட கிடந்ததனால் அவனிடமிருந்த. தொழில் வளர்ச்சி இலா 
_காவுக்கு வேறொரு புதிய. மந்திரி நியமிக்கப்பட்டுப்.
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பதவி ஏற்றிருந்தார். அன்று காலையில் தான் அஆந்தப்புது. 
மந்திரிக்கு ரா ஜபவனில் கவர்னர் பதவிப்பிரமாணம் செய்து. 
வைத்திருந்தார். அந்தச் செய்தி வெளியான மாலை தின 
சரியுடன் தான் கன்னையா திருவைச் சந்திக்க வந்திருந்... 
தான். டாக்டர்களேோ, நர்ஸோ அருகிலிருந்ததசல்,. 

“மனத்தையும், உடல் நிலையையும் பாதிக்கக்கூடிய இந்தத். 

தகவலை அப்போது திருவுக்குத் தெரிய விடக் கூடாது” 
என்று கன்னையனைத். தடுத்திருப்பார்கள். அவர்கள் 
யாரும் அருகில் இல்லாதது சன்னையாவுக்கு வசதியாக.. 

இருந்தது. ப 
தனது கட்சியில் தனக்குத் தெரியாமல் தன்னைக்: 

கலந்து ஆலோசிக்காமல் இப்படி ஒரு முடிவெடுத்தது திரு. 
qs eu பெரிய அதிர்ச்சியாயிருந்தது. ஒரு வேளை தாண்: 
எழில்ராஜாவைக் கொல்ல முயன்ற. ஏற்பாடு இரகசியப்: 
போலீஸ் மூலம் முதல்வருக்குத் தெரிந்து, அதை வெளியே 
சொல்லாமல் தன் மேல் இந்த: நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டி.. 
ருக்குமோ என்று கூடச் சந்தேகமாயிருந்தது திருவுக்கு. 
தான் இல்லாமல் தன்னைத் தவிர்த்துவிட்டு இயங்கமுடியும். 
என்று கட்சி மேலிடம் முடிவு செய்ததே அவனுக்குப்... 
பொறுக்கவில்லை. கோபுரத்தைத் sitar தாங்குவதாக. 
அதில் இடம் பெற்றிருக்கும் ஒவ்வொரு பொம்மையும் 
தினைக்கலாம். ஆனால் எந்த பொம்மை விழுவதானாலும்; 
சோபுரம் எதுவும் ஆகாது. இந்த உவமையை இதே. 
பெர்ருள் வீச்சுடன் பலரைக் கட்சியிலிருந்து வெளி3யற். 

. நியபோதும், வேறு சிலர் தாமாக வெளியேறியபோதும். 
அவனே மேடைகளில் கூறியிருக்கிறான். . இன்று. 
தனக்கே இந்த உவமையை நினைத்துப்பார்க்கும் போதும், 
ஒப்பிட்டுக் கொள்ளும்போதும் என்னவோ .போலிருந்தது.. 
கட்சியிலிருந்து தானே பலரை . வெளியேற்றியது. போக. 
இப்போது தன்னையே. வெளியேற்ற முயற்சி நடப்பதை. 

எண்ணுவது சிரமமாகத்தான் இருத்தது. தான் விழுகி 
றோமேோ அல்லது வீழ்த்தப்படுகிறோமோ, என்பது;
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. அவனுக்கே புரியாமல் இருத்தது. தோல்விகளின் போது 
தளராமல் நிமிர்ந்து நிற்கவும் வெற்றிகளின்போது துள்ளா 
மல் அடங்கியிருக்கவும் மனப்பக்குவழம் பயிற்சியும் 
வேண்டும். சில்ன உடையாரிடமிருந்த பக்குவம் தன்னி 

டம் இல்லாதது திருவுக்கு இப்போது புரிந்தது. சிறுவயதில் 
தன்னை 'பாஸ்டர்ம்” என்று உணர்ச்சி வசப்பட்டுக் கொச் 
 சையாகத் திட்டுகிறு அளவுக்குப் பக்குவமற்நிருந்த இதே 
சின்ன கிருஷ்ணராஜன் தான் இன்று இப்படிப் பரத்த மனத் 
தோடு பக்குவமாகப் பண்பட்டிருக்கிறால் என்பதை நம்பக் 
கூட முடியாமல் இருந்தது. வசதிகள் விசாலமான அளவு 
தன்மனம் விசாலமடையவில்லை என்பதை அவன் தனம் 
குத்தானே உணர்ந்தாக வேண்டிருந்தது. 

இந்த எல்லா இழப்புக்களுக்கும் . வேதனைகளுக்குல் 
_ நடுவே ஒரு மகிழ்ச்சி தன் மகனைப் பற்றியதாக இருந் 
so அவன் உயிர் பிழைத்து விட்டான் என்பது திருவுக் 

குப் பெரிய ஆறுதலையும் நிம்மதியையும் அளித்திருந்தது. 
எதற்கும் அஞ்சாத நேர்மை வீரனாகிய தன் மகனின் தி. 
மையால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டவனாக இருந்தும் அவன் 
தன் மகன் என்ற பெருமிதமே இப்போது அதிகமாயிருந் 
Sh குணத்தில் அவன் தன் மனைவி சண்பகத்தின் சாய 
லோடு அவளைக் கொண்டு பிறந்திருந்தாலொழிய அவனி 
டம் இத்தனை தேர்மைப் பிடிவாதம் அமைத்திருக்க வழி 
யில்லை என்பதையும் திருவின் உள்ளம் ஒப்புக் ககொண்டது 
இப்போது. அவ்வளவு ?நர்மைப் பிடிவாதம் உள்ள அவன் 
சர்மாவின் வேண்டுகோளுக்கு இணங்கித் தன்னைப்பார்க்க 

- வருவானா என்பது பற்றி இன்னும் திருவுக்குச் சந்தேக 
மாகவே இருத்தது. அவன் தன்னைடபற்றிப் பத்திரிகை 

யில். எழுதியிருந்த கட்டுரைகளின் கடுமையான வாசகங் 
கன் ஒவ்வொன்றாக நினைவுக்கு வந்தன. தன்னுடைய 
மைத்துனன் மூலம் தான் யார் என்ன உறவுவேண்டும் என்: 
பதை எல்லாம் தெரிந்து கொண்ட பின்பு. தான் . இதை: 

- எல்லாம் அவன் எழுதினானா அல்லது தான் யார் என்று 
தெரியாமலே எழுதினானா என்று யோசித்தான் திரு.
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- சண்பகழூம் தன்னுடைய மைத்துனனும் அவனை அதி 
தனை நேர்மையாளனாக வளர்த்து ஆளாக்கியதற்காக 
அவர்களை இப்போது உள்ளூரப் பாராட்டினான் அவன், 
gu மகன் தன்னிடம் வளர்ந்திருந்தால் கூட இப்படி 
வளர்த்திருக்க முடியாது என்பது இப்போது. அவனுக்கே 
புரிந்தது. மகனைப் பற்றிய பற்று பாசம் இவற்றைத்தான் 
இப்போது அவன் வெளிக் காட்டிக் கொள்ள முடிந்ததே 
ஒழிய அவனைக் கொல்லுவதற்குத் தர்னே பணம். கொடுத்: 
துக் கூலிப் பட்டாளத்தை க ஏவினோம் என்பதைப் Lip 

இரகசியமாக மனத்குக்குள்ளேயே :. புதைத்துக் கொள்ள 

வேண்டியிருந்தது. நல்ல வேளையாக அது திருவுக்கும் 
இன்னும் ஒே ர ஓர் ஆளுக்கும் தான் தெரியும். அந்த ஓர் 
ஆள்தான் அந்தக் கொலையைச் செய்வதாக ஒப்புக் 
கொண்டுபோனவன். அவன் இந்தத் தொழிலில் நிபுணன். 
பிடிபடமாட்டான்! “Bip, தோந்தால் தலையே போனா 
லும் உங்கள் பெயர் வளியே வராது”--என்று திருவுக்கு 
வாக்களித்திருந்தான். இப்போது டாக்டர், சர்மா எல் 

் லோரும் பத்திரிகையாளன் எழில்ராஜா உயிர் தப்பி விட் 
டான். என்று கூறுவதிலிருந்து -அவனைக் கொல்ல முயன் 
றவர்களைப் பற்றித் தடயம் எதுவும். போலீஸாருக்குக் 
கிடைக்கவில்லை என்று தெரிந்தது. கிணற்றில் போட்ட 
கல் மாதிரி அந்த விஷயம் ஆழத்தில் அமுங்கிக் கிடந்தது. 
பத்திரிகைகளில் அதைப்பற்றிய செய்திகளே எதுவும் 
இல்லை; 

.... இன்று தன்னைப் பற்றிய “டகரக்டர் அஸாஸினேஷ 
னைச்: சிறிதும் பொறுத்துக் கொள்ள முடியாமல் அதை 
எழுத்து மூலம் செய்து கொண்டிருந்தவனையே தீர்த்துக் 
கட்ட ஏற்பாடு செய்த தானே இளமையில் பேச்சு மூலம் 

எழுத்து மூலம் எவ்வளவு பெரியவர்களைப் பற்றி எத்தனை 
. முறை எத்தனை எத்தனை விதமாகக் “சேரக்டர் அஸாஸி 

னேஷன் ” செய்திருக்கிே ஹோம் என்பது திருவுக்கு இப்போது 
, நினைவு வந்தது. தனது கொள்ளுப் பேத்திகளாக, வேண் 

மு
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டிய வயதுள்ள பெண்களைக் கைத்தாங்கலாக உடனமைகத் 
HS கொண்டு, பிரார்த்தனைக் கூட்டத்துக்கும் உலாவவும் 
சென்ற அமரர் தேசத்தந்தை காந்தியடிகளைப் பற்றியே 

். *தாந்தியார். கட்டிளங் கூமரிகளின் தோள். மேல் கை. 
- போட்டு நடக்கிறார்”” என்று தான் எழுதியது நினைவுக்கு 
வந்தது. அவர்களேர், அவர்கள் சார்ந்திருந்த இயக்கமோ 
அப்படி எல்லாம் எழுதியதற்காகத் தன்னைக் கொலை 
செய்து தீர்த்துக் கட்டிவிட ஆள் ஏவியிருந்தால் என்ன ஆகி 

| யிருக்கும் என்பதையும் சேர்த்தே இப் போது திரு நினைத். 
தான். இளமையில் தன்னை அரண்மனையிலிருந்து 

வெளியே துரத்தி அடித்துப் போட்டு விட்டார்கள் என்ப 
தற்கு இதே எழிலிருப்பு ஜமீன் குடும்பத்துப் பெண்களை 
யும், ஆண்களைப் பற்றிப் பின்னால் தான் எவ்வளவு தாறு 

_ மாறாக எழுதியும், பேசியும் இருக்கிறோம் என்பதை எல் 
லாம் கூட நினைத்துப் பார்த்தான். அவற்றிற்காக அவர் 
கள் தன்னைப்.பழிவாங்க முயன்றிருந்தால் தாமீன இப் 
போது உயிரோடு இருந்திருக்க முடியாதென்றும் தோன் 
றியது, முதலில் தன்னை அரண்மனையிலிருத்து 

“துரத்தி அடித்துப் போட்டதே ஜமீன் தாருக்குத் தெரித்து 
நடந்ததோ அல்லது “இப்படி எல்லாம் செய்தால் ஜமீன் 

_ தாருக்குப் பிடிக்கும்” - என்று ஜமீன் அடியாட்களே தாங்க 
_ளாகத் திட்டமிட்டுச் செய்தார்களேர் : என்று கூட இத்த 
நிமிடம் வரை திருவுக்கு அந்தரங்கமாக ஒரு, சந்தேகம் 
உண்டு. ஏனென்றால் ஜமீன்தார் இப்போது .நடந்து 

- கொள்ளும். பக்குவத்தைப் பார்க்கும்போது இந்த மனித 
ரிடம் வைரம் வைத்துக் கொண்டு ஆட்களைப் பழிவாங்கும் 
கீழான குணம் இருந்திருக்க முடியும் என்று நம்பக் கூட. 

முடியாதபடி இருந்தது. சகிப்புத் தன்மையும், நிதான 
(pio சுலாசாரத்தின் அடையாளங்கள். cust ps muss, 
ஆத்திரமும். கலாசாரமின்மையின் .. அடையாளங்கள். 

“கர்ட்டுமிராண்டித் தனத்தின் . அடையாளங்கள் என்று 
இன்று பின்னால் திரும்பிப் பார்க்கும்போது அவனுக்குத். 
தோன்றுகிறது. - .
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திருவின் வீட்டில் தாண்டவராயன் தம் கம்பெனி 
செலவில் இரண்டு மூன்று அறைகளை oie கண்டிஷன் 
செய்திருந்தார். தொழில் வளர்ச்சி இலாகா திகுவிடம் 
இருந்து எடுக்கப்பட்டுப் புதுமத்திரி பதவி ஏற்று அவன் 
இலாகா இல்லாத வெறும். மந்திரியான தினத்தன்று. 
மாலையில 3ய தாண்டவராயனின் ஆட்கள் வந்து அந்த 
ஏர்க்கண்டிஷன். ஏற்பாடுகளை எடுத்துச் சென்று விட்ட 
தாக உதவியாளல் கன்னையா இப்போது தெரிவித்தான். 
“அற்ற குளத்தில் அறுதீர்ப் பறவைகள்”--என்ற பழமொழி 
தான் நினைவுக்கு வந்தது. தத்துவப் பார்வை, ஆன் மீல் 
கனிவு, எதுவும் இல்லாத காரணத்தால் வாழ்வின் இறங்கு 
முகமான போக்கை அவனால். ஏற்கவோ , சகித்துக் கொண் 
ளசவா முடியாமல் இருந்தது. கட்சி மேலிடத்திலேட,. 
மந்திரிகள் மட்டத்திலோ, சட்டமன்ற, பாராளுமன்ற 
உறுப்பினர்களிலிருந்தோ அவனைத் தேடி வந்து சந்திப் 
பது இப் பாது படிப்படியாகக் குறைந்து போய் விட்டது... 
பழமில்லாத மாத்தைப் பறவைகள் நாடி வருவதில்லை. 
சர்மாவும், நீண்ட காலமாக உடனிருக்கும் உதவியாளன் 
கன்னையாவும் மட்டுமே இப்போது அவனுடைய கண் 
களில் அடிக்கடி தென்பட்டுக் கொண்டிருந்தார்கள். இனி 
அவனால் யாருக்கும் கெடுதல் செய்ய முடியாது என்று 
தெரிந்தவுடன் அதுவரை அவனுக்குப் பயந்து நன்டை 
களைச் செய்து கொண்டிருந்த கூட்டம் ஒதுங்கிப் போம் .' 
விட்டது. வேண்டாதவனுக்குக் கெடுதல்களும், வேண்டி௰: - 
வனுக்கு நன்மைகளும் செய்ய முடியாதபடி யாராவது 
பதனியிலிருந்தால் அப்ப டிப்  பதவியிலிருப்பவனை ... 
யாரு3ம பொருட்படுத்துவதில்லை, வேண்டியவர்களும் 
அலட்சியம் செய்வார்கள். வேண்டாதவர்கள் இலட்சியமே 
செய்ய மாட்டார்கள். இந்த அளவுக்குப் பதவிகளை நாற்ற 
மெடுக்கச் செய்தது யார் என்று நினைத்தபோது திருவுக்கு 
அவமானமாக இருந்தது. தான் கொள்ளையடித்ததைத் = 
தனக்கு உதவிய - உதவிக் கொண்டிருக்கும் Fa HHL 
களோடு பங்கிட்டுக் கொள்ள. வேண்டும் என்று கொள்
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ளையை -மூறைப்படுத்துவது போல் பதவியை முறைப் 

படுத்தியவர்கள் யார் என்று எண்ணியபோது அவனுக்கு 
அதை நினைக்கவே கூச்சமாயிருந்தது. 

இன்று இதற்கெல்லர்ம் பாவமன்னிப்பு என்று எதுவும் 

் இருப்பதாகப் படவில்லை என்றாலும் இவற்றைத் திரும்ப ப 
நினைக்கவும் பிடிக்கவில்லை, நினைக்காமல் தவிர்க்கவும் 
முடியவில்லை. *தனக்கு அடுத்தாற்போல் தொழில் 
வளர்ச்சி மந்திரியாகி இருப்பவனுக்கு எதுவுமே தெரி 
யாது--இலாகா அவனிடம்.சிக்கிக் கொண்டு திண்டாடப் 

போகிறது” என்று தோன்றியது--அடுத்த கணமே தான் 
தொழில் வளர்ச்சி மந்திரியான போது தனக்கு என்ன 
தெரிந்திருந்தது என்ற கேள்வியும் உள்ளத்தில் பிறந்தது. 
*பஸ்களை எல்லாம் தேசிய மடமாக்கப் போகிறோம்”... 
என்று நாலு கூட்டத்தில் பேசினால், **ஐயேோ, அப்படிச் 

- செய்து விடாதீர்கள்! இந்தாருங்கள்! இதைக் கட்சி நிதிக்கு 
வைத்துக் கொள்ளுங்கள் !''--என்று பஸ் உரிமையாளர்கள் 
எல்லோருமாகத் தேடிவத்து சில லட்சங்களைக் காலடியில் 
காணிக்கையாகப் படைப்பார் கள். “தியேட்டர்களை 
எல்லாம் தேசிய மயமாக்கப் போகிறோம்” என்று மிரட்டி 

னால் தியேட்டர். உரிமையாளர்கள் ஓடிவந்து காணிக்கை ' 
செலுத்தப். போகிறார்கள். இந்த மிரட்டல் வேலையைப் 
பெரிய .நிபுணத்துவத்தோடுதான் செய்ய வேண்டுமா 
என்ன? தாலுகா ஆபீஸ் பியூன் கூடப் பிரமாதமாக இதைச் 
செய்துவிட முடியும் என்று தோன்றியது. தகுதி, திறமை 
இவைகளை எல்லாம் பெரிதாக மதிக்க வேண்டிய அவசிய 
மில்லை என்கிற மரபைத் தானும் தன் போன்றவர்களுமே 
ஒரு தலைமுறைக்கு ஆரம்பித்து வைத்துக் கற்றுக் கொடுத் 

டதும் விட்டோம் என்பது இப்போது திருவுக்கே உறைத்தது. 
தங்களுக்கு ' வேண்டியவர்களைத் தகுதியும். திறமையும் 
உள்ளவர்களர்கச் சொல்லிப் புகழவும் தங்களுக்கு வேண் 
டாதவர்களை அவர்கள் உண்மையிலேயே தகுதியும் 
இறையும், உள்ளவர்களாக. இருந்தாலும் இல்லாதவர்
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களாகச் சொல்லி இகழ்வதும் நடைமுறைப்படுத்தப் பெற்று 
வெகு நாட்களாக அமுலில் இருப்பது அவனுக்கே 
அப்பேர்துதான் ஞாபகம் வந்தது. ஆகவே தனக்குப் பின் 
தொழில் மந்திரியாகி இருப்பவனிடம்தான்குறை காண்பது 
சரியில்லை என அவனே: இப்போது. தன் மனத்தைத் 
தேற்றிக் கொள்ள வேண்டியிருந்தது. 

அறை முகப்பில் சர்மா . தென்பட்டார். மகனைப் 
பற்றிய தகவல் தெரியும் என்பதால் அவரைக் கண்டதுமே 
அவன் மனத்தில் ஆவலும் பரபரப்பும் முந்தின. சர்மா 

தனியாக வந்திருப்பதால் மகனை அழைத்து வர முடிய 
வில்லை என்பதையும் அவனே ஊகித்துக் கொள்ள முடிந் 
தது. மகன் தன்னைப் பற்றி அவரிடம் என்ன சொன் 
னான் என்பதையாவது தெரிந்து கொள்ளலாமே என்று 
உள்மனம் அப்போது படபடத்துத் தவிப்பதைத் தவிர்க்க 
முடியவில்லை. 

25 

அப்போதிருந்த அவனுடைய ஆவலையும் பரபரப் 
பையும் தாமாகப் புரிந்து கொண்டு சர்மாவே சொன்னார் 

**கொஞ்சம் பொறுத்துக்குங்கோ ! உங்க மகன் ராஜா 
வுக்கு. இன்னும் உங்க மேலே. .இருக்கிற ஆத்திரம் 
தணிய லே... உங்களைப் பார்க்க வரமாட்டேன்னுட்டான்.. 
நானே 6 கொஞ்சம் கொஞ்சமாப் : பேசி அவன் _ மனசை 
மெல்ல. மாத்தப் பார்க்கறேன். 

இதைக் கேட்டு, திருவுக்கு மிகவும் ஏமாற்றமாமிருந் 
த்து. ஆனாலும் தன்னைச் சமாளித்துக் கொண்டு. அவன் ப 
சர்மாவைக் கேட்டான்: 

. “என்னைப் பார்க்கப் பிரியப்படாட்டி நாம வற்புறுத்த 
வேணாம். அது போகட்டும். ஆனால் . “எழில் ராஜா” 
ஏன் இப்போ முன்னே மாதிரிப் பத்திரிகைகளிலே அதிகம் 
எழுதறதில் லே? இவ்வளவு மாறுதல்கள் எல்லாம் நடத்
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திருக்கு. என்னிடமிருத்து தொழில் வளர்ச்சி இலாகா பறிக் 
சுப்பட்டு நான் இலாகா இல்லாத மந்திரியாகியிருக்கேன் . 
எனக்கு சலாம் போட்டுக்கிட்டிருந்த தாண்டவராயன் புது 
மந்திரிக்குப் போடப் போயிட்டாரு நான் ஆஸ்பத்திரியிலே 
படுத்த படுக்கையா இப்படி விழுந்து கிடக்கறேன். 
இதைப் பத்தி ஒண்ணுமே எழுதாமே எப்படி அவனாலே 
பேனாவை வச்சுக்கிட்டுச் சும்மா இருக்க முடியுதுன்னு 
தான் எனக்குப் புரியலே?” ” 

இந்தக் கேள்வியை அவனிடமிருந்த எதிர்பார்த்திராத 
சர்மா திகைத்து ஓரிரு கணங்கள் பதில் சொல்லத் திணறிப் 
போனார். ஆனால் அடுத்த சில நொடிகளிலேயே சமாளித் 
துக் கொண்டு, “கடத்தல், கொலை மிரட்டல் எல்லாம் 
வந்துட்டதாலே கொஞ்ச நாளைக்கிப் பத்திரிகையி லேயே 
எதுவும் எழுதாமே இருக்கச் சொல்லி நண்பர்களே 
அவனுக்கு இப்ப அட்வைஸ் பண்ணியிருப்பாங்கன் னு 
தெரியுது?-என் றார். ப 

அவருடைய இந்தப் பதிலில் சற்றே பூரி மெழுகுவது 

போன்ற தொனி இருந்ததை உணர்ந்த திரு, **இது நீங்க 
ளாகச். சொல்ற சமாதானமா? அல்லது அவனே இப்படிச் 
சொன்னானா?” £-என்று. அவரை உடனே வினவினான். 
சர்மா மறுபடியும் சமாளித்துக் கெர்ள்ளத் திணறினார். 

“has சொல்ற மாதிரி எதுவும் எழுதாமல் சும்மா 
இருக்கிறது அவனுக்கும் .பிடிக்கலைதான். ஆனால் 
நண்பர்களும் பத்திரிகை நிர்வாகமும் அவனை. வற்புறுத் 
திக் கொஞ்ச நாளைக்கு எதுவும் எழுத வேண்டாம்னு 
சொல்லியிருக்காங்களாம்.”£-., ' | 
._**என்னைப் பத்தி இன்னும். என்னென்னல்லாம் 

சொன்னான்?? .. ப வட்ட ப 
tor நேரடியாக மறுமொழி கூறாமல் பேச்சை 

மாற்ற முயன்றார். மகன் தன்னைப் பற்றிக் கடுங்கோப 
YO, ஆத்திரமும் உள்ளவனாயிருக்க வேண்டும், அதனால் ' 
தான்-சர்மா பேச்சை மாற்றுகிறார் என்பதாகப் புரிந்து
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கொண்டு அவனும் அதை அவ்வளவில் விட்டு விட்டான். 
சர்மாவை மேலும் தூண்டித் துருவித் தொந்தரவு செய்ய 
வில்லை. | SO | 

- **எப்பிடியோ போகட்டும்? அவன் நல்லா இருந்தாச் 
சரிதான்!'"-என்று அந்தப் பேச்சுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைத் 

தான் திரு. . 
மேற்கொண்டு அங்கே தங்கினால் திரு மறுபடியும் 

எழில்ராஜாவைப் பற்றிய உரையாடலைத் தன்னிடம் 
தொடர்ந்து ஆரம்பித்து விடுவானோ என்ற பய்த்தினால் 
சர்மா சொல்லி விடைபெற்றுப் பின் அங்கிருந்து வெளியே 
நழுவினார். ட ட்ட 

திருவுக்குக் கண்ணைக் கட்டி காட்டில் விட்ட மாதிரி 
இருந்தது. வாழ்வில் இதுவரை இத்தனை பெரிய குனி. 

மையையும் தளர்ச்சியையும் அவன் உணர்ந்ததேயில்லை. - 

தான் செய்த தவறுகளையும் செய்யப்போகிற தவறு 
களையும் நியாயப்படுத்தி மக்களை நம்ப வைக்கப் போது 

மான துணிவு இருக்கிற வரையில்தான் ஒருவன் சரியான 

அரசியல்வாதி,  *தவறுகள் செய்துவிட்டோமா?” என்ற 

பயமும், பதற்றமும் குற்ற உணர்வும் என்றைக்கு முதன். 

முதலாக ஓர் அரசியல்வாதிக்கு ஏற்படுகிறதோ அன்றே : 

அந்த வினாடி முதல் அவன் அரசியலுக்குத் தகுதிமிழந்து 
ஆன்மீஈவாதியாகத் தொடங்கி விட்டான் என்று பொருள் 

என்பதாகத் தானே பலரிடம் பலமுறை அரசியலுக்கு இலக் 

கணம் சொல்லியிருப்பதை இப்போது திரும்பவும் நினைவு. 

கூர்ற்தான் திரு. ப ப அமா 
தன்னுடைய அந்த இலக்கணப்படி இப்போது. தானே 

ஆன்மீக வாதியாகத் தொடங்கி விட்டோமோ என்று. கிரு 

வுக்குத் தோன்றியது. செய்த தவறுகளுக்கு உடனே 

வருந்தி நிற்கிற மனமும், மேலே செய்ய வேண்டிய தவறு 
களைச் செய்யத் தயங்கி நிற்கிற குணமும் உள்ளவன். அர 
சியலில் நீடிக்க முடியாது என்பது. திருவின் நீண்டகாலத் 

தீத்துவமாயிருந்தது. “அரசியல்வாதி தோற்பதின் : அடை,
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யாளங்களில் முதன்மையானது. கழுவீரக்கம்தான்?” என் 
பதை உறுதியாக நம்பியவன் திரு. கட்சியின் அடிமட்டத். 
துத் தொண்டர்களிடமும், அமைப்புக்களிடமும் சரியான 
பிடிமானம் வைத்திருந்தான் .ஏன் இன்று இப்படி op dove ib 

- என்று சிந்தித்தபோது அவனுக்கே வியப்பாகத்தான் 

- இருத்தது. 
 தோல்லீன் அடையாளமான கழிவிரக்க உணர்வு. தன் 

னிடம் எப்போது எந்தக் காரணத்தால் நோயாகப் பற்றி. 
Us! என்பதை இப்போது அவனாலேயே கண்டு பிடிக்க 
முடியவில்லை. பாவ புண்ணிய உணர்வு, நல்லது கெட் 
டது பற்றிய தராதரங்கள் நியாய அநியாயம் பற்றிய வித் 
_தியாசம் எல்லாம் யாரிடம் உண்டே, அவன் சாமியாராக 

இருக்கலாமே ஒழிய அரசியல்வாதியாக இருக்க முடியாது-. 
கூடாது என்று தீர்மானமர்க நம்பியவர்களில் ஒருவலளான 
திரு இன்று பாவ புன்னியம், நல்லது கெட்டது, நியாய 
அநியாயம் எல்லாவற்றையும் பற்றித் தானே நினைப். 
பதைத் தவிர்க்க முடியவில்லை. 

மேல்நிலைப்பள்ளிகளிலும், கல்லூரிகளிலும் படிக்கிற. 
இளைஞர்கள் சாராயப் புட்டியும் கையுமாக அலைந்தார் 
கள், ஒழுக்கமும், கட்டுப்பாடும் சமூகத்தின் எல்லா முனை 

ப களிலும் உடைந்து சிதறிப்போமிருந்தன. கள்ளுக்கடை. 
களிலும் சாராயக் கடைகளிலும், போலத் தியேட்டர்களி' 

லும் கூட்டங்கள் பொங்கிவழிந்தன. ஆட்சி நடத்தப் பணம் 
தேவை என்று கள், சாராயக் கடைகளைத் திறந்து விட்ட. 
“புண்ணியம் தங்களுடையது தான் என்பது திருவுக்கே 
நினைவு வந்தது. இதில் மூதறிஞரின் அதிவுரையைக்கூட த். ' 
தாங்கள் பொருட்படுத்தவில்லை என்பது ஞாபகம் வந்தது , 

- பொருளாதாரப் பிரக்ஞையற்ற திட்டங்களால் அரச: 
வருமானம், திட்ட ஒதுக்கீடுகள் எல்லாம் தாறுமாறாகம் 

_ போன காரணத்தால். அரசு. வருவாயைப் பெருக்க மது 

_ விலக்கை நீக்குவதாக மக்களிடம் சொல்லிக்கொள்ள முடிந் .
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தது மது .விலக்து அமுலிலிருந்த காலத்து அரசாங்கம்: 
களில் இருந்த தொழில் வளர்ச்சி, மின்சாரத் திட்டங்கள் 
எதுவும் தங்கள் ஆட்சியில் இல்லை என்பதும் புரிந்தது. மது: 
விலக்கு அமுவிலிருந்தால் கள்ளச் சாராயப் பேர்வழிகளா 
கவும் நீக்கப்பட்டால் கள், சாராயக் கடைகள் வைக்கவும். 
கட்சிக்காரர்களுக்குச் சலுகைகள் கிடைத்திருந்தன. 
திஃயட்டர்கள் கட்டுவதற்குத் தாராளமாகக் சடன் ஊக்கம். 
எல்லாம் தரப்பட்டன. கு | 

சாராயக் கடைகளையும், தியேட்டர்களையும் தவிர 
வேறு கனரகத் தொழில்களோ, மின்சார திட்டங்களோ - 

தங்கள் ஆட்சியில் அரை அங்குலம் கூட முன்னேறவில்லை... 
என்பது இப்போது திருவுக்கே புரிந்தது. | 

“குரங்கு கைப் பூ மாலை போல் ஆட்சி அதிகாரங்கள் 
சீரழிந்து உருக்குலைந்து விட்டதாக” எதிர்க்கட்சிகள் பல: 

காலமாகக் குறைசொல்வது நிஜம்தானோ என்று :இப்.: 

- போது திருவுக்கே உறைக்க. ஆரம்பித்திருந்தது. உழைப் — 

பில் நம்பிக்கையும், கட்டுப்பாடும், தேச பக்தியும், ஒழுக்க. 

மும் இல்லாமல் மேனா மினுக்கியாக ஓர் இள்ம் தலை: 

முறை உருவாவதற்குத் தன்னைப் போன்றவர்கள் மூல. 

காரணமாமிருந்து விட்டோமோ என்று எண்ணியபோது 

திரவுக்கே உடல் பதறி நடுங்கியது. பயிர் செய்வதற்கான 

அருமையான நன்செய் நிலங்களில் ' வெறும் களை. 

களையே விதைத்து வளர்த்து: அறுவடை செய்து கொண்டு... 

தொடர்ந்து வீழலுக்கு நீர்ப்பாய்ச்சி மாய்கிறோமோ என்று: 

அவனுக்கே பயமாயிருந்தது. a ன க 

எதிலும் மனத்தெளிவற்றுத் திரிகிற இந்த இளம் தலை: 
மூறையினரின் இடையே தான் தன்னுடைய மகன் தெளி... 

வாகவும் திட்டமாகவும் -உருவாகியிருக்கிறான். என்று: 

நினைக்கும் போது ஒரு விதத்தில். பெருமிதமாக. 

"இருந்தது. அவன் தன்னுடைய முகாமில் தனது. நிழலில்: 
வளராமல் தன் மைத்துனனால் தனக்கு எதிரான. முகாமில்டி.
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அசளர்க்கப்பட்டது. தான் தன் மசனின் தெளிவுக்கும் 
அுணிவுக்கும் காரணம் என்பதும் புரிந்தது, 

இந்த இளம் வயதில் எதிர்க்க வேண்டியவையும், 
- எதிர்க்க வேண்டியவர்களும் யார், ஆதரிக்க வேண்டியவை 
பூம் ஆதரிக்க வேண்டியவர்களும் யார் என்பது பற்றி 
எல்லாம் தன் மகனுக்கு ஒரு தீர்மானம் இருப்பதே பெரிய 

- -விஷயங்களாகத் திருவுக்குத் தோன் நின. 

எந்தத் தீர்மானமும் இல்லாத விடலைத் தனமான 
இளம் தலைமுறையைத் தங்களைப் போன்றவர்கள் உரு 
வாக்க முயன்றும் களைக்கு நடுவே தவறி முளைத்த 
பயிராகத் தன் மகனைப் போன்றவர்களும் இடையிடையே 
அடருவாகியிருப்பது பெருமையளிப்பதாயிருத்தது . 

8) 6 தியை எதிர்ப்பதற்கு வெறியூட்டப் பட்ட 
“இளம் தலைமுறை. படிப்பதையே எதிர்க்கிற அளவு . 
வெறியேறி நிற்பது புரிந்தது. ஐ. ஏ. எஸ். போன்று 
அகில இந்தியத் தேர்வுகளில் தேர்வு பெறுகிறவர்களின் . 
எண்ணிக்கை குன்றித் தமிழ்நாடு பதினைந்தாவது இடத் 
துக்குக் கீழிறங்கியது. தொழில் வளர்ச்சி முன்னேற்றத்தில் 
“பல மாநிலங்களை விடப் பினனுக்குப் போயிருந்தது ஒரு 

- மொழியின் மேல் வெறுப்புக் கொண்ட மாணவர்கள எந்த 
'இமொழியையுமே சரியாகக் கற்கவில்லை. அவ்வப்போது, 
அரசியல் கட்சிகளால்: கோபமூட்டப்பெற்றுப் பொதுச் 
*சொத்துக்களான பஸ்கள், ரயில்கள் போஸ்டாபீஸ்களுக் 
கூத் தீமூட்டி அழிக்கக் கற்றுக் கொண்டிருந்தார்கள், 

கல்லூரிகளும், கல்வி நிலையங்களும் நடைபெறாத நாட். 
- களுக்காக மகிழ்ந்து--நடைபெறும் நாட்களுக்காக வருந்தி 
“னார்கள். பெண்கள் தெருவில் நடமாட முடியாதபடி அவர் 
“களைச் சீண்டுவதற்குச் சினிமாவும் பத்திரிகைகளும் அவர் 
களுக்குப் பயிற்சியளித்திருந்தன. சாதியை ஒழிக்கும் 
அவர்களுடைய முயற்சியில் சாதி : உணர்வு . பலமாக 
விசுவரூபம் எடுத்திருந்தது. ன சக
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திரு இவற்றை எல்லாம் பின்முகமாகத் திரும்பிப் 
யார்த்தான். சிந்தித்தான். பிரஷர் அதிகமாகி உடல் நிலை 
மேலும் கெட்டது. அன்று மாலை உதவியாளன் 
கன்னையா இரகசியமாக ஒரு பத்திரிகையைத் திருவிடம் | 
கொண்டு வந்து கொடுத்தான். அது திருவின் இயக்கத் 
தஹைச் சார்ந்த-..ஆனால் சமீப காலத்தில் திருவுக்கு எதிரிக 
ளாக மாறியிருந்த சிலரால் நடத்தப்படும் பத்திரிகை. 

ஏராளமான லஞ்ச ஊழல் புகார்களுக்கு. ஆளான 

பின்பும், அதன் . காரணமாக இலாகா பறிக்கப் 

பட்டு இலாகா நில்லாத துநாமதேய மந்திரி ஆனபின்பும்ட 
சாகக் கிடக்கிற அளவு உடல்நிலை மோசமான பின்பும்சு 
பதவியைவிட மனமின்றி அவன் ஒட்டிக் கொண்டிருப்பதாக 

அவனைக் கடுமையாக விமர்சித்திருந்தது : அந்தப் 
பத்திரிகை தன்னைச் சேர்ந்தவர்களே இப்படித் தனக்கு 

எதிர்ப்பைக் கிளப்புவது. அவனுள் எரிச்சலூட்டியது. 

ரோஷம் வேறு கிளர்ந்தது. தலைமாட்டில் படுக்கையருகே 

கிடத்த ஒரு லெட்டர் ஹெட்டை எடுத்து ஆத்திரத் தாடு 
கட்சி மேலிடத்துக்கும் அண்ணனுக்கும் தனித்தனிசய 

உடன் இரு கடிதங்களை எழுதினான் திரு. ் 

'₹-ஏற்கெனவே நான். கையெழுத்திட்ட வெள்ளைத் . 

தாள் உங்களிடம் இருக்கிறது என்றாலும் அதிகப்படியான. ் 

முன் ஜாக்கிரதையோடு இதை நான் எழுதுகி?றன். எனது : 

உடல்நிலை மனநிலை காரணமாகக் கட்சியிலோ அமைச்ச. 

ரவைய லோ எந்தப் பொறுப்பும் நான் வகிக்க இயலாத 

வனாக இருக்கிறேன். தயவு செய்து என் இராஜிநாமாவை 

உடன் ஏற்று என்னை AD விக்கவும்”' என்று கடிதப் | 

_- களை எழுதி உறையிலிட்டு ஒட்டி உடனை கன்னையன் 

மூலம் உரியவர்களுக்குக் கெொடுத்தனுப்பினான் திரு. 

அவனிடம் ஏற்பட்டிருந்த *மெட்டமார்பஸிஸ்'-- இதாவது. 

- அகப்புறக் கருத்துமாற்றம் அப்போது அவனை வேறுவிது 
மாகச் செயல்படவிடவில்லை. கடிதங்கள் கிடைத்ததும்”
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- அண்ணனும் கட்சி மேலிடத்து ஆட்களும் தன்னை தேரில் 

சந்தித்துச் சமாதானப் படுத்துவதற்காக மருத்துவ 
மனைக்கே உடன் தேடி வருவார்கள் என்று எண்ணியிருந். 
தான் திகு. | 

ஆனால் அப்படி எதுவும் நடக்கவில்லை. அவனது 
பதவி விலகலை ஏற்றுக் கொண்டு விட்டதாகவும் அதுவரை 
ஒத்துழைத்தற்கு நன்றி என்றும் கட்சி மேலிடமும், 
அண்ணனும் கொடுத்த பதில் கடிதங்களோடு திரும்பி 
வந்தான் கன்னையா. 

இவ்வளவுக்கும் காரணம் எழில்ராஜாவின் காரசார 
மான கட்டுரைகள் தான் என்பது புரிந்திருந்தும் இப்போது. 
அவன் மேல் திருவுக்கு ஆத்திரம் வரவில்லை. தன்னுடைய 
செல்வாக்கையும், புகலழயும் தரைம்ட்டமாக்கிய எழில் 
ராஜாவை ஆள் ஏவி விட்டுக் கொலை செய்ய முயன்ற திரு 
வேறு, இந்தத் திரு வேறு. வாழ்க்கையில் தன்னைப். 
பேரல் ஒரு.தலைமுறையையே தவறான பாதைகளில் வழி 

"காட்டிச் சீரழிக்காமல் நேர்மையுள்ள துணிச்சல்காரனாகத். 
தனக்குத் தெரியாமல் தன் மகனாவது இன்று நல்லபடி 
வளர்ந்திருக்கிறா னே என்று பெருமையாயிருந்தது 
அவனுக்கு. ் . 

ட மறுதாள் காலைத் தினசரிகளில் திரு மந்திரி பதவிய 
லிருந்தும், கட்சியிலிநந்தும் ராஜிநாமாச் செய்துவிட்ட. 
செய்தி பிரதானமாக. வளியிடப்பட்டிருந்தது. தொடர்ந்து. 

இரண்டு மூன்று: தினங்கள் . பிரஷர் ஏதிகமாகி அவண்: 
உடல் நிலை மிகவும் கெட்டுச் சீரழிந்தது. 

டாக்டர்கள் கன்னையனையும் சர்மாவையும் அழைத்து, ' 
“இந்தப் பரபரப்பான சூழ்நிலையிலிருந்து இதுவரை ஒரு. 
மாறுதலாக வேறு எங்காவது அழைத்துப்போய் ஓய்வூ 
கொள்ளச் செய்வது நல்லது!”--என் றார்கள். ன ட 

ரி சர்மாவும் கன்னையனும் மெதுவாக இந்த யோசனை 
wus Apu Cw கூறி, அவன் . அபிப்பிராயத்தைக் கேட்
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டார்கள். எழிலிருப்பிற்கே போகலாம் என்றான் அவன் _ 
வேறு புது இடமாக இருந்தால் நல்லதென்று அவர்கள். 
நினைத்தார்கள். அவனோ பிடிவாதமாக எழிலிருப்பிற்குத் 
தான் போக வேண்டும் என்றான். வேகமாகத் தொடங்கி, 

வேகமாக ஓடி ஒரு சுற்றுச் சுற்றி முடித்துவிட்ட இந்த நிலை 
யில் தன் வாழ்க்கையை எந்தத் தோடியின் மைதானத்திவி 
ருத்து தொடங்கினைேமோ அந்த இடத்தை அந்தப் பழைய 
நினைவுகளோடு ஒருமுறை 'போய்ப் பார்க்கு வேண்டும் 

போலிருந்தது திருவுக்கு. 
எந்த மண்ணில் தளர்ந்து. அடிபட்டு விழுந்திருந்த 

போது அந்த மண்ணில் ஜமீன் தாரைத் தனக்கு முன் கை 
கட்டி வணங்கி நிற்கச் செய்து பார்க்க வேண்டும் என்று . 
அன்று சபதம் செய்தானோ அந்தச் சபதம் இன்று நிறை. 
வேறி ஸிட்டது. ஆனால் அந்தச். ௪பத நிறைவு தனக்குள் 
மகிழ்ச்சியை உண்டாக்காமல் துயரத்தையும், தோல்வி 
யையும் உண்டாக்கியிருப்பதை அவனே உணர்த்தான்; 

எல்லா ஆசைகளையும் நினைத்தபடி நிறைவேற்றி 
முடித்துக் கொண்ட, பின்பும் உள்ளம் இன்னும் எதற்கோ 

குறைப்பட்டு நொந்து அழுதது. எதற்கோ தவித்தது. . 
எதற்கோ. ஏங்கியது. சர்மாவும், கன்னையனும் அவனு - 
டைய பிடிவாதத்தை மறுக்க முடியாமல் எழிலிருப்பிற்கு 
அவனை. அழைத்துச் செல்லும் : பயணத்துக்கு ஏ.த்பாடு 
செய்தார்கள். விமானத்தில். செல்ல முடிந்த பக்கத்து நகரம் 
வரை விமானப்பயணம், அப்புறம் ஒரு ஏ. சி, காரில். எழிலி 
௬ப்பிற்குப் . பயணம் என்று ஏற்பாடாயிற்று. சர்மாவும், 
.கன்னையனும் . உடன். ‘G) & 6b au 6) த ன் று. ம் (முடிவாகி 

ப யிருந்தது. 

புறப்படும் தினத்தன்று மறுபடி சர்மாவைக் கூப்பிட்டுத்' 
தன் மகன் எழில்ராஜாவைத் தானே நேரில் சென்று 
சந்திக்க முடியுமா என்று ஆவலோடு விசாரித்தான் திரு. 
சாக்குப்போக்குச் சொல்லிச் சமாளிக்க முடியாது. போகவே. 6
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மூயன்று பார்ப்பதாக . அவனிடம் கூறிவிட்டு, சர்மா 
“மிண்டும் வெளியே புறப்பட்டுப் போயிருத்தார். 

26 

எழிலிருப்புக்குப் புறப்படுவதற்கு முன் "திருவின் வற். : 
'புறுத்தலைத் தட்ட முடியாமல் அவனுடைய மகன் எழில் 
ராஜாவைப் பார்த்து விட்டு வரப்போன சர்மா திரும்பி 

- வந்து தெரிவித்த பதில் மிகவும் ஏமாற்றம் அளிப்பதாயி 

ருந்தது. 
ன . பாதுகாப்பாக இருக்க வேண்டுமென்று அவன் 
சார்ந்திருக்கும் பத்திரிகை நிர்வாகமே” இப்போது அவனை 

இரகசியமாக எங்கோ வெளியூருக்கு அனுப்பி வைத்து 
விட்டது”” என்றார் சர்மா, ப 

் மகனாகத். தன்னை வந்து பார்க்கப் போவதில்லை, 
தானாக அவனைப் போய்ப் பார்க்கவும் டிடிய.. மல் தட்டிப் 

போய் விட்டது என்பதை எண்ணிய போது திருவுக்குத் 
தன் மேலையே வெறுப்பாயிருந்தது. மகன் தன்னை 

-வெறுப்பதற்குக் காரணமான தன் ௮ ரசிய.ல், கட்சி, 
அதிகாரம், பதவி, லஞ்ச ஊழல் எல்லாவற்றிலிருந்தும் 
இன்றுதான் விடுபட்டாயிற்று... ஆனாலும் மகனுக்கு 
இன்னும்கூடத் தன் மேல் ஆத்திரமாகத் தானிருக்கும். 
என்று தோன்றியது.  - 

மகனைச் சந்திக்க முடியாத ஏமாற்றத்தோடு எழிலிருப் 
பிற்குப் புறப்பட்டிருந்தான் திரு. அவன் மருத்துவமனையி 
லிருந்து அதிகாலையில் விமான நிலையத்திற்குப் புறப் பட்ட போது, “அண்ணன் திரு வாழ்க! வாழ்க!” என்ற. 
கூரல் முழக்கங்களுடனும், மாலைகளுடனும், மலர்ச் செண் 

. டுகள், எலுமிச்ச பழங்களுடனும் வழியனுப்பவரும் யாரும் 
... அப்போது தென்படவில்லை... பக்தியோடும், பயத்தோடும்.
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சல்யூட் வைத்து அவன் ஏறி உட்காருவதற்காகக் கார்க்... 
கதவை மரியாதையாகத் திறந்து விடும் இன்ஸ்பெக்டர்கள் 
கான்ஸ்டேபிள்கள் யாரையும் காணவில்லை. மருத்துவ 
மனை ஊழியர்களும், தூக்கக் கிறக்கத்தோடு சோர்வாகத்.. 

தெல் பட்ட இரண்டொரு நர்ஸஙகளும், டாக்டரும், சைக்கி: 
யாட்ரிஸ்ட்டும் தவிர வேறு யாரும் இல்லை... ் 

விமான நிலையம் வரை வத்து திருவை விமானம் 
ஏற்றி அனுப்பி விட்டு அதே ஏ. சி... செய்த காரில் சாலை. 
வழியாக எழிலிருப்புக்குப் புறப்பட்டார்கள் சர்மாவும், 

கன்னையனும், பக்கத்து நகரிலுள்ள விமான. நிலையத். 
தில் போய் இறங்கியதும் திருவை அங்கு வந்து: அழைத் 
துச் சென்று எழிலிருப்பு டி பி. யில் விடுவதற்கு வேறொரு . 
சினிமா விநியோகஸ்தரின் காரை ஏற்பாடு செய்தாயிற்று. 

போய் இறங்குகிற இடத்திலும், தன்னை வரவேற்க. 
எந்தக் கூட்டமும் வந்திராது: மாலைகள் வாழ்த்தொலிகள் 
கிடையாது. *அண்ணே : என்று சைகட்டி, வாய் பொத்தி 
வரவேற்க ஆளில்லாத நிலை கவனிப்பின்மை எல்லாமே 
அவனைப் பொறுத்த வரை புதிய. அநுபவம்தான். வருக... 

வருக என்று வர3வேற்கும் ஆளுயரச் சுவரொட்டிகள் நீள 
மான மாலைகள், வரவேற்பு வளைவுகள் எல்லாம் இல்லா 
மல் சமீபத்து. ஆண்டுகளில். அவன் எந்த ஊருக்கும். 
இப்படிச் சாதாரணமாகப் போக நேர்ந்ததே இல்லை. . 

யாரையும் கவனிக்கர்மல், “யாராலும்... 'கவனிக்கப்படா ் 

மல் இன்று முதல் முறையாக இப்படி ஒரு: பிராயணம் 

வாய்த்திருந்தது. மந்திரி பதவியை இழந்து. தேர்தலில் 
தோற்றபின் சின்ன உடையார் திரும்பி . எழிலிருப்புக்குச். 
சென்றபோதும். இப்படித். தானே இருந்திருக்கும் « என்று. 

நினைக்கத் தோன்றியது. . 

| ஆனால் அடுத்த கணமே, பரம்பரைப் பெரிய . மனிதன் 
என்ற முனையில். ஜமீன்தார் எழிலிருப்பிலிருந்து ப!. டணத்.
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துக்குப் புறப்பட்டாலும் பட்டணத்திலிருந்து எழிலிருப்பிற் 

குத் திரும்பினாலும் அவரை வர .வற்க வழியனுப்ப ஒரு 

கூட்டம் அவர் பதவியிலிருந்தாலும் இல்லாவிட்டாலும் 

அவரைச் சுற்றி. நிரந்தரமாக . இருக்கும் என்பது 

நினைவு வந்தது அவனுக்கு: பதவியிலில்லாத காலத் 

திலும் பொது மக்களிடமும் சமூகத்திலும் அவருக்கிருந்த 

மரியாதை ஒரு சிறிதும் குறையவில்லை. தான் மட்டுமே 

இன்று மலை உச்சியிலிருந்து கீ மழ உருட்டி விடப்பட்டாற் 

“போன்ற நிலைக்கு ஆளாகியிருக்கிறோம் என்பதை 

உணர்ந்தான் அவன். | ட 

விமானத்தில் உடன் பயணம் செய்த சில பணக்காரர் 

களும், தொழிலதிபர்களும் கூடத் தன் அருகே வத்து 
அமர்ந்து பேசத் தயங்கினாற் Cures தோன்றியது. 

_ இந்தப் பிரமைகளும், உணர்வுகளும், தாழ்வு மனப். 

: பரன்மையும் ஏற்படுவதைத் தன்னால் அப்போது தவிர்க்க 

... முடியாமலிருப்பதையும் அவனே தெரிந்து கொண்டான். 

“சென்றால் திருவுக்கு மிகவும் வேண்டிய--கடந்த காலத்தில் 

- அவனிடமிருந்து ஏராளமான உதவிகளைப் பெற்றிருந்த-- 

- அவனுக்குப் பல. விதங்களிலும் கடன்பட்டிருத்த அந்த 

நண்பரே அவனை வரவேற்க நேரில் வந்திருக்கவில்லை. 

ரைவரோடு காரை மட்டுமே அனுப்பியிருந்தார். தான் 

அப்போதே. முக்கால் நடைப்பிணமாகி விட்டதுபோல் 

- உடலும் மனமும் தளர்ந்து போயிருந்தான் திரு. 

....... விமான நிலையத்திலிருந்து நகருக்குள் போகாமல் 
அங்கிருத்து ஐம்பது. அறுபது மைல் தொலைவிலிருந்த 
எழிலிருப்பிற்கு அப்படியே. காரில் புறப்பட்டான் அவன். 
_ பூதன் வாழ்க்கை எங்கே எப்படி ஆரம்பமாகி வளர்ந்து 

.. எங்கே எப்படி இறங்கு முகமர்கத் தணிகிறது என்பதைத் 
ப தானே எண்ணியபோது அவனுக்கே வேடிக்கையாகத்
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கோஷங்களும் மாலைகளும் வர3வற்புக்களும் ஆர 
வாரங்களும் இல்லாமல் முதலிலிருந்தே ஒரு சாதாரணப் 
யாமரனாக வாழ்ந்திருந்தால் கூட நன்றாக இருந் 
திருக்கும். இதுநாள்வரை அவற்றின் ௬கங்களை எல்லாம் 
தாராளமாக அநுபவித்து விட்டு இன்று திடீரென்று ௬௧ 
மான சொப்பனம் கலைந்த மாதிரித் தனியே தவிப்பது 

தான் வேதனையாயிருந்தது. கீழே விழ முடிந்த அளவு 
அபாயகரமான உயரங்களில் அமர்ந்திருப்பவர்களுக்குத் 

தான் விழுவதைப் பற்றிய பயமும் விழுகின்ற அநுபவமும் 

உண்டு. விழுந்த அநுபவத்தை அவன் இப்போது 
அடைந்து சொண்டிருந்தான். சம. தரையிலிருப்பவர் 
களுக்கு விழுவதைப் பற்றிய பயமும் இல்லை, விழுகின்ற. 
அநுபவமூம் இல்லை என்று தோன்றியது. காரில் எழி 
லிருப்புக்குச் சென்று கொண்டிருக்கும் போதே. தனது 
எழுச்சியின் முடிவையும் வீழ்ச்சியின் தொடக்கத்தையும் 
பற்றிச் சிந்தித்தபடியே சென்றான் அவன்... 

முன்பெல்லாம் அந்தச் சாலையில் வெய்யில் விழ 
இடை வெளியின்றிப் பசேலென்று அடர்ந்த மரங்கள் 

. வரிசையாயிருக்கும். இப்போது சாலையை அகலப்படுத்து 
கிறோம். என்ற பெயரில் : மரங்களை. வெட்டியிருந்தார் 
ள். இயற்கையைக் கறைப்படுத்துவது போல் வழியில் .. 
தென்பட்ட பெரிய பாறைகள் மலைப்பகுதிகளில் எல்லாம். 
அரசியல் கட்சிகளின் சின்னங்களைச் 'செதுக்கியிருந்தார் ப 
கள். அல்லது தீட்டியிருந்தார்கள். 

.. ஊரைச்சுற்றியிருந்த op hus மாந்தோம்புக்கள், நெல் 
வயல்கள் எல்லாம் அழிக்கப்பட்டுச் சிறிதும் பெரிதுமாக : 
வீடுகள் கட்டப்பட்டிருந்தன. மூலைக்கு மூலை ஒவ்வாரு : 
'கட்சில்கும்--கட்சியிலிருந்து பிரிந்த குட்டிக் கட்சிகளுக்கு 
மாகப் பத்து பன்னிரண்டு கொடிக்கம்பங்கள் தென்பட்டன. | 
சாராயக்கடைகளும், சகுள்ளுக்கடைகளும் முன்பு :.அவன், 
பார்த்திராத பல "இடங்களில் சிதன்பட்டன,.. .. தரங்கள் 

ap—12 ப ன ரூ
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ஆட்சிக்கு வந்தபின் மக்களுக்கு அந்த வசதியைத் தாராள 
மாக வழங்கி அவர்களைச் சிரிக்க வைத்து அதில் இறைவ 
னைக் காண முயன்றது அவனுக்கு: நினைவு வந்தது. 

லாட்ஜ்களே அதிகமில்லாத எழிலிரப்பில் மூலைக்கு மூலை 
-விகாரமான பல லாட்ஜ் கட்டிடங்கள் தென்பட்டன. ஊர் 

- செயற்கையாகவும், விகாரமாகவும் தாறுமாறாகவும் மாநி 

யிருந்தது. 
கார் எழிலிருப்பு டி. பி. யில் நுழைந்து நின்றது. டி. பி. 

வாட்ச்மேன் ஓடி வந்தான். திரு முன்: கூட்டியே தந்தி 
கொடுத்திருந்தும் இப்போது அவன் மந்திரியில்லை என்ப 

தால் (யாரோ மினிஸ்டர் வரார்ன்னு கலைக்டர் ஆபீஸ்ல 

ருந்து சொன்னாங்க...ரூம் எதுவும் காலியில்லீங்களே 
என்று குரலை மழுப்பி இழுத்த வாட்ச்மேனிடம் பதில்பேசா 
மல் ஒரு முழு பத்து ரூபாய் நோட்டை எடுத்து திட்டினா ன் 

திரு. ஒரு திமிஷத் தயக்கத்துக்குப் பின் வாட்மேன் அதை 
வாங்கிக் கொண்டு, **எதுக்கும் பார்க்திறேணுங்க?” 

என்று தலையைச் சொறிந்தபடி உள்ளே போனான். 

வாழ்வின் சகல துறைகளிலும் சகல முனைகளிலும் 
வஞ்சம் சகமாகியிருந்தது. அரசு. எவ்வழி அவ்வழி மக்கள் 
மக்கள் என்பதுபோல் மெடிகல் காலேஜ் சீட் _முதல் பாவி 

“டெக்னிக் அட்மிஷன் .வரை லஞ்சத்துக்கு ரேட் எற் படுத் 
திய தங்கள் வழியைப் பின்பற்றியே ஒவ்வொரு மூலையி 
லும் இன்று லஞ்சம் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ப்து தடைமுறை 
யாகியிருப்பதைத் திரு உணர்ந்தான். 

- அப்போது அவனுடைய சாமான்களை எடுத்துவைத்து 
விட்டு, (“உங்களை இறக்கி விட்ட கையோட காரைத் 
திருப்பிக் கொண்டாரச் சொல்லிட்டாருங்க' £-- என்று 

. டிரைவர் தலையைச் சொறிந்தான். அவனிடமும் ஒரு பத்து 
. ரூபாயைக் கொடுத்துனுப்பிய பின் வாட்ச்மேன் வழிசாட்ட 
ஏ.சி. செய்த அறைக்குச் சென்றான் திரு. சென்னை 

_ விலிருந்தே சர்மாவையும், -கன்னையனையும் ஏற்றிக்
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கொண்டு புறப்பட்டிருந்த தன்னுடைய கார் மாலைக்குள் 
அங்கு வந்துவிடும் என்று நம்பினால் அவன். மிகவும் 
களைப்பாயிருந்தது. விமானத்துக்காக மிகவும் அதிகாலை 
மில் கண்விழித்து எழுந்த சோர்வு சேர்ந்து; கொண்டது. 
எச்சரிப்பதற்கு யாரும் உடனில்லாததால் குடிக்கவேண்டும் 
என்று தோன்றியது. வாட்ச்மேனிடம் ஒரு நூறு ரூபாயை 
கொடுத்து “ரம்” வாங்கி வரச் சொன்னான். திருவைப் பல. 
வருடங்களாகத் தெரிந்த அந்த வாட்ச்மேன், ‘rp 
மட்டும் போதுங்களா? இல்லாட்டி வேறு ஏதாச்சும் இட் 
டாரணும்னாலும் சொல்லுங்க, செய்யிறேன்? என்று 
 குறுமபுத்தனமாகக் கண்களைச் சிமிட்டியபடி. கேட்டான். 

வேண்டாம். என்பதற்கு அடையாளமாகத் திரு கையை 
அசைத்தான்.  சண்பகத்துக்கும் பொன்னுசாமி அண்ண 
னுஃகும் மைத்துனனுக்கும் சொந்த மகன் ராஜாவுக்கும். 
தான் இழைத்த துரோகங்களை எண்ணி கழிவிரக்கப்படும் 
நிலையிலிருந்த அவன் வாட்ச்மேனின் விஷமத்தனமான 
வினாவுக்குச் சற்றே எரிச்சலோடுதான் பதில்சொல்லியிருந் 
தான். உடல் நலம் குன்றி ஓய்வு எடுக்க வருகிற : 
அவனை விமான நிலையத்தில் வரவேற்று அழைத்துச் 
சென்று எழிலிருப்பில் விடுவதற்குக் காகுடன் நண்பர்கள் 
வருவார்கள் என்று கன்னையனும் சர்மாவும் எதிர்பார்த். 
திருப்பார்கள், இப்படித் தனியாகக் கவனிப்பாரற்று வந்து 
அவன் இங்கே அவஸ்தைப் படப்போவது. அவர்களுக்குத் :. 

தெரிந்திருக்க நியாமில்லை, பகல் முழுவதும் குடியில்: 
கழித்தான் அவன். மறுபடியும் வாட்ச்மேன், **இட்டா' 
ரட்டுங்களா? நல்ல சரக்கு...” என்ற போது, .“*வெளியே. 
போ! என்னைத் தொந்தரவு பண்ணாதே'”--என்று : 

அவனிடம் எரிந்து விழுந்தான் திரு. வாட்ச்மேனுக்கு 
அவனது சீற்றமான .பதில் ஆச்சரியத்தை அளித்திருக்க. 
வேண்டும். ஆனால் திருவின் நினைவில் அப்போதுதான். — 
சிரம தசையிலிருந்த ஆரம்ப நாட்களும், சண்பகத்தின். 

_ காதலும் இருந்தன.
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வேதனையையும் களைப்பையும் மறக்கவே அவன் 
குடிக்க விரும்பினான். மாலையில் இருட்டுகிற வரை 
ஏழெட்டு மணி நேரத் தனிமையைக் கடந்தாக வேண்டும். 
சர்மாவும், கன்னையனும் வந்து சேர இன்னும் ஏழெட்டு 
மணி நேரத்துக்குக்குறையாமல் ஆகும். அதுவரை தனிமை 
நரகத்தை எப்படியாவது கழித்தாக வேண்டும். ஆனால் 
வாட்ச்மேன் விசாரித்த . அளவு மோசமாகக் கீழிறங்க 
அவன் தயாராயில்லை. *சொன்னதை மட்டும் செய். 
என்று வாட்ச்மேனுக்குக் கடுமையாக மறுமொழி கூறியிருந் 
தான் அவன். சண்பகத்துக்கும், பொன்னுசாமி அண்ண 
னுக்கும், மைத்துனனுக்கும் சொந்த மகனுக்கும் தான் 
இழைத்த துரோகங்களை எண்ணிக் கழிவிரக்கப்படும் 
நிலையிலிருந்த அவன் பகல் முழுவதும் "குடியில் கழித் தான். . பொழுது சாயத் தொடங்கிய பின்னும் கூடக் 
கன்னையனும் சர்மாவும் அங்கு வந்து சேரவில்லை. 
இவன் உடல், நிலை கெட்டு ஓய்வு எடுக்க வந்திருக்கிறான் 
என்ற விவரம் டி. பி. .வாட்ச்மேனுக்குத் தெரியாததால் 
கேட்டதை எல்லாம் தாராளமாக வார்கிக் கொடுத்திருந் 
தான் அவன், 

வெளியில் இருட்டியதும் ஒரு சால்வையை எடுத்துத் 

தலையிலும், உடம்பிலும போர்த்திக் கொண்டு பழைய இடங்களையும் பழகிய இடங்களையும் பார்க்கும் ஆசை 
புடன் வெளியே புறப்பட்டான் திரு. 

்... அவனுக்குப் பெரிய - ஏமாற்றமாயிருந்தது. வேச 
வைப்பதற்கு உரித்த கோழி மாதிரி ஊர் பொலிவும்,, 
உயிரோட்டமும், அற்றுப் போயிருந்தது. மலைகளில் "மரங்களை விறகுக் கடைக்காரர்களும், கரிக்கடைக்காரர் 
களும். போட்டி போட்டுக் கொண்டு அழித்து விட்டதால் “இரண்டு ஆண்டுகளாகளாகத் தொடர்ந்து மழை இல்லை 
என்றார்கள்.
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தேரடிக்குப் போனதும் அவன் அதிர்ச்சியே அடைந் 
தான். தேர் இருந்த இடத்தில் சிதைந்து கருகிய மரக் 
குவியல்தான் இருந்தது. விசாரித்ததில் போன வருடம் 
யாரோ ஒரு வெறியன் தீ வைத்ததால் தேரே அழித்து 
விட்டது என்றார்கள். 

தேரடி அநுமார் சோயில் இருண்டு கிடந்தது. உள்ளே 
பெருஞ் சுடராக அநாதி காலமாய் இடைவிடாது 
அணையாமல் எரியும் அகண்ட விளக்கின் ஜோதி தென்பட 
வில்லை. முகப்பில் ஒரு சிறு காடா விளக்கின் ஒளியில் 
ஐந்தாறு விடலைகள் காசு வைத்து மூணு சீட்டு விளை 
யாடிக் கொண்டிருப்பது தெரிந்தது. ப 

அதே தேரடியில் எந்த இடத்தில் அடிபட்டு விழுந்து 
இரத்தம் சொட்டச்சொட்ட *இங்கிருந்து தீமையை. 
எதிர்த்து இனி நமது போராட்டத்தைத் தொடங்க 
வேண்டும்? என்று எண்ணினானோ அந்த இடத்தில் 
போய் நின்றான். . நினைத்தான். இந்த ஊரின் வாழ்க் 
கைக்கே மூலாதாரமானதொரு Gor A) என்று மக்கள் 
தம்பிய பாறை அநுமார் கோயில் விளக்கைப் பார்த்தபடி 

தான் முன்பு அவன் அப்படிச் சபதம் செய்திருந்தான். 

அத்த ஜோதியே இப்போது இல்லை. நந்தவனத்துக் 
குள் போனான். . அங்கு நந்தவனமே இல்லை. 
நொடித்துப். போன ஜமீன் குடுமபம் அந்த. இடத்தை 
ஹவுஸிங்போர்டுக்கு விற்று ஹவுஸிங் போர்டு அந்த 
இடத்தை புல்டோஸர் வைத்துச் சமதரையாக்கிக் கோழிக் 
கூண்டுகள் மாதிரிச் சிறு று விடுகளளச் கட்டிக் கொண். 

டிருந்தது. | 

பெருமாள் : கோவிலுக்கும் தடிக்கும் நடுகிலிருந்த 
தாமரைக் குளம் வற்றிப் போயிருந்தது. கோயில். Gary 
ரம் இருண்டு வவ்வால்கள் .கிறீச்சிட மரம் செடி கொடி 
முளைத்து பழுது பார்க்காவிடில் விழும் நிலைக்குச் சிதல
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மாயிருந்தது. குளத்து மேட்டில் ஒரு சாராயக்கடை வந் 
திருந்தது. எழிலிருப்பில் எழில் கழன்று போய் மூதேவி 
"வத்து குடிபுகுந்தாற் போலிருந்தது. | | 

ஒரு தலைமுறையின் நல்லுணர்ச்சிகள், அழகுகள், ௬ம் . 
பிக்கைகள், பண்புகள் . கலாச்சாரங்கள் எல்லாம் அங்கே 
செத்துப் போயிருப்பது புரிந்தது. இந்தக் கலாச்சாரப் 
படுகொலைக்குத் தானும் ஒருகாரணம். தன் போன்று 
ஒவ்வொரு அரசியல்வாதியும் இந்த அழிவுக்கு வித்திட்ட 
வர்களில் ஒருவன் என்பதை அவன் உள்வேதனையோடு 
உணர முடிந்தது. அந்த மயக்கமான போதைத் தடுமாற்ற 
நிலையிலும் அவனுக்கு அப்போது ஒரு கவிதை இட்டுக் 
கட்டத் தோன்றியது, வாழ்வின் . ஆரம்பத்தில் அவனுள் 
குடிகொண்டிருந்து பின்பு வெளியேறி ஓடிப்போன கவிதை 
உணர்வு சில.கணங்கள் இன்று இப்போது மீண்டும் அவ 
னுள் வந்து புகுந்து அவனை ஆட்டிப்படைத்தது. அவன் 
தன்னைப் பற்றியே அக்கவிதையில் நினைத்தான். 

“*தேரடி முனையில் 
தெருவீளக் அடியில் 

ஊரவர் ஒதுக்க, 
உற்றவர் வெறுக்க 

பேரரெதும் இன் றிப் 

புகழெதும் இன்றிப் 
பேதையாய்க் கிடந்து 

புழுதியில் புரண்டேன் — 

ஊரவர் கூடி 
...! உற்சவம் எடுத்துப். 
பேரினை. வளர்த்துப் 

_ புகழினைப் பெருக்கி 
என்னுள் எதைக் கொன்றார்? 

... . என்னில் எதை ஒழித்தார்?” *... 

எதை அவித்தார் என்பது இன்னும் பொருந்து? மா என.
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அவனுக்கே இரண்டாவது எண்ணமாகத் தோன்றியது 
இப்போது. ப 

தீமைகளை எதிர்த்துப் போராட நினைத்து இன்று 
சகல தீமைகளின். உருவமாகவும் தானே ஆகிச் சீரழிந்தி 
சரூப்பதை நினைத்தபோது திருவின் மனக்குமுறல் அதிக 
மாகியது. நிலையிலிருந்து, புறப்பட்ட தேர் முறை கெட். 
டுத்தாறுமாறாக ஓடிப் பல வருடங்கள் கழித்து நிலைக்கு 
அருவதைப் போல் தானும் இப்போது தொடங்கிய இடத். 

துக்குதி திரும்பி வந்திருப்பதாக அவனுக்கு நினைக்கத் 
தோன்றியது. 

அவனும் சண்பகமும் காதலித்த அன்றையத் தேரடி 
 தந்தவனம் கிளிகொஞ்சும் பசுஞ் சோலையாயிருந்தது, 
அன்றைய தாமரைக்குளம், அன்றையகி கோயில், அன் 
றைய 2தரடி எதுவுமே இன்று எழிலிருப்பில் இல்லை. 

_ ஊரைச் சுற்றி ஏழெட்டு புதுத் தியேட்டர்கள் வந்திருந்தன. 
கூட்டமும் கலகலப்பும் அப்பகுதிக்கு இடம்மாறி விட்ட 

தாக மக்கள் கூறினார்கள், 

“ஊரவர் கூடி 
உற்சவம் எடுத்துப் 

'பேரினை வளர்த்துப் 
புகழினைப் பெருக்கி: 

என்னுள் எதைக் கொன்றார்? 
என்னில் எதை அழித்தார்?-அவித்தார்?” - ன 

என்று மறுபடியும் தனக்குத்தானே கேட்டுக் கொண் டான் 

திருக 
பல ஆண்டுகளுக்கு முன் இந்த டத்தில் இந்த மண். 

ணில் இருந்து கீழ விழுந்து மறுபடி எழுந்த, போது வாழ். 
வைப் பற்றிய .துடிப்பும், துணிவும் தாகமும், தவிப்பும், 
ேதர்மையும் தன்னுள் இநந்ததுபோல் இப்போது மீண்டும்...
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உண்டானால் என்றெண்ணியபடி சுற்றும்முற்றும் மருள 
மருளப் பார்த்தான் திரு. 

எங்கும் ஒரே இருட்டாயிருந்தது. தேரடியில் 
மட்டுமில்லை, உள் தன் மனத்திலும்தான். திருமலை. 
ராசப்பெருமாள் கோவில் கோபுரம், ஊரின் மூலாதாரமான 
முதல் சுடர் என்று பரம்பரையாக ஊரில் நம்பப்பட்ட 
அநுமார் கோமில் விளக்கு எதிலுமே ஒ ஒளி இல்லை. 

“அந்த இடமே ஒரு பாழடைந்த குப்பை மேடுபோல் இடி. 
பாடு ஆகியிருந்தது. நனைந்து ஈரமான கட்டையில் தீப் 
பற்றாததுபோல் நலிந்த தன் மனத்தில் பழைய ஒளிக்: 
கீற்றை ஏற்ற முடியாமல் திணறினான் அவன் . மனமும் 

சூடேற முடியாமல் கறைப்பட்டு நனைந்திருந்தது. அதை. 
மீண்டும் பற்ற வைப்பதற்கான எந்த மூலக்கனலும் அங்கு. 
இல்லை. எங்கும் இல்லை. | 

பல வருடங்களுக்கு முன் எந்த. இடத்தில் அநாதை 
யாய் விழுந்து கிடந்தானோ அதே இடத்தில் இன்று 
மீண்டும் பிரக்ஞை பிசகி நிலைகுலைந்து கீழே விழுந்தான் 

அவன், சுற்றிலும் நன்றாக இருட்ட ஆரம்பித்திருந்தது. 

27 
மறுபடி திருவுக்கு நினைவுக்கு ' வந்தபோது. டி.பி.யில் 

தன் அறையின் படுக்கையில். தான் கிடத்தப்பட்டிருப்ப 
தையும், கன்னையனும் சர்மாவும் படுக்கை அருகே நிற்ப 
தையும் உணர்ந்தான். உள்ளூர் டாக்டர் ஒருவரும் அவசர 
மாக அழைக்கப்பட்டு வந்திருந்தார். 

"இரவு ஏழரைமணி சுமாருக்கு எழிலிருப்பை ROL be 
ருத்த சர்மாவும், சகன்னையனும் டி. பி. யின் ஏ. சி, அறை,
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யில் திருவைகி காணாமல் திகைத்து வாட்ச்மேனிடம். 

விசாரித்திருக்கிறார்கள். 

“எங்கேயோ போர்வையை எடுத்துப் போர்த்திக்கிட்டு:- 
வெளியே போனாருங்க”? என்றான் அவன். 

தோரடிப் பகுதியின் மேல் அவனுக்கு இரு ந்த *ஸெண்டி. 
மெண்டல். அட்டாச்செண்ட்* சர்மாவுக்கு நன்கு சதரிய: 
மாதலால் உடனே காரைத் தேரடிக்கு விடச் சொன்னார். 
அவர். தேரடியை அடைந்ததுமே அந்த ஆள் நடமாட்ட. 
மற்றுப் போயிருந்த பாழடைந்த பகுதியில் கார் ஹெட். 

லைட் வெளிச்சத்திலேயே அவன் விழுந்து கிடப்பதை... 
அவர்கள் பார்த்து விட்டார்கள், முதலுதவி செய்து உடனே 
டி பிக்குக் சொண்டு வந்து சேர்த்து அப்புறம் டாக்டரையும்- 
அழைத்து வந்து கவளனித்திருந்தார்கள். அவன் குடித்திருந். 
தது வேறு அவர்கள் கவலையை அதிகமாக்கியது. — 

**தவலைப்பட ஒன்றுமில்லை. ஆனால் இந்த உடல். 
நிலையில் இவர் குடிப்பது கூடாது. கண்டபடி சுற்றவும். 
கூடாது. பரிபூரணமான ஓய்வுதான். தேவை!”* என்றார். 
டாக்டர். ப 

- அன்றிரவு பன்னிரண்டு மணிக்கு - மல் படுக்கையில்: 
எழுந்து உட்கார்ந்து **சாமீ! என்ன .பண்ணுவீங்களேர் . 
எப்படிச் சொல்லிக் . கூட்டிக்கிட்டு வருவீங்களோ என்: 
மகன் ராஜாவை உடனே நான் பார்க்கணும்” “என்று. 
சொல்லிவிட்டுச் சர்மாவிடம் சிறு குழந்தைபோல் விசும்பி'. 
விசும்பி. அழ ஆரம்பித்தான் திரு... 

சர்மாவுக்கும், கன்னையனுக்கும் என்ன செய்வதென்று. ச 
- புரியவில்லை. “அவருக்கு எந்தப் பெரிய ஏமாற்றத்தையும். 
அளிக்காமல் பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்” ” என்று சென்ணை- 
யிலிருந்து கிளம்பியபோது. சைக்கியாட்ரிஸ்ட் . சொல்லி! 

அனுப்பியிருந்தது அவர்களுக்கு நினைவுக்கு வத்து.
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**இப்பத் தூங்குங்கோ! காலம்பர ஏற்பாடு பண்றேன். 
“பார்க்க முடியல்லேன்னாலும் டிரங்க்கால் போட்டு உங்க 
மகனோட ஃபோன்ல நீங்க பேசறதுக்காவது ஏற்பாடு 
பண்றேன்” '-- என்றார் சர்மா. 

“அவனுக்குத்தான் என் மேலே கோபமாச்சே! அவன் 
“சன்னோட ஃபோன்ல பேசச் சம்மதிப்பானா?'” என்று 
இரு உடனே பதிலுக்கு அவரைக் கேட்டான். 

“*சிரமம்தான்! இருந்தாலும் நான் உங்களுக்காக 
வர்தாடி அவனோட பேசலாம், இங்கே டி.பி யிலேயே 
௮ போன் இருக்கு, அங்கே மெட்ராஸ்ல அவண் இல்லே. 
எங்கே இருக்கான்னு விசாரிச்சு ஏற்பாடு பண்றேன்”? 
என்றார் சர்மா, ( 

மகனோடு பேசலாம் என்ற 'ஏற்பாடு திருவுக்கு ஆறுத 
அம் திருப்தியும் அளித்தன. அடுத்த நாள் காலையில் 
சர்மா சென்னையிலுள்ள சைக்கியாட்ரிஸ்ட்டுடன் பேசிக் 
கலந்தாலோசித்துத் திருவும் அவன் நீண்ட பல ஆண்டு 
-களாக நேரில் சந்திக்காத அவனுடைய மகனும் போனில் 
" பேசிக் கொள்ள ஏற்பாடு செய்தார். 

மகன். தன்னோடு ஃபோனில் பேச இசைந்ததே 
திருவுக்கு ஆச்சரியத்தையும் மகிழ்ச்சியையும் அளித்தது. 
..... **என்னை மன்னிச்சிடுப்பா! நான் இனிமே தப்பு 
"எதுவும் பண்ண மாட்டேன். என்னை மாதிரி அரசியல் 
'வாதிகளாலே அடுத்த தலைமுறையே கல்வி, உழைப்பு, 
“ஒழுக்கம், நேர்மை, நியாயம் எல்லாத்திலேயும் நம்பிக்கை 
பற்றுச் சீரழிஞ்சு போச்சுங்கிறதை இப்ப நானே உணர 
“கிறேன்? என்று திரு. பேச்சை - ஆரம்பித்தான். மகன் 
பதிலுக்கு அதிக நேரம் பேசவில்லை. ட | 
.... *7நீங்க திருந்திட்டீங்கங்கிறதை அறிஞ்சு எனக்கும் 
அந்தோஷ்ம்தான் அப்பா! இதே.மாதிரித் தொடர்ந்து நீங்க
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நேர்மையா இருக்கணும்கிறதுதான் என் ஆசை: “ஏன்று 
சொல்லி அவன் பேச்சை முடித்தான் . 

அப்பா என்று அவன் வாய் மொழியாகவே தான். 
அழைக்கப்பட்ட போது திருவுக்கு மெய் _ சிலிர்த்துப் 

புல்லரித்தது. 
தன்னை முதல் தரமான சமூக விரோதி என்றூ 

கண்டித்து எழுதிய தன் மகனே இப்? போது “அப்பா' என்று 
பிரியமாக அழைத்து மன்னித்தாஜ் போன்ற தொனியில். 
பேசிய இந்த ஒரு விநாடிக்காகவே இத்தனைக் காலம் 
தான் உயிர் வாழ்ந்தது வீண் போகவில்லை என்பது 
போல் அவனுக்குத் தோன்றியது. திருவின் மனம் மிகவும் 
நிறைவாக இருத்தது அப்போது. ப 

அன்று நடுப்பகலில் திடீரென்று “பவர்கட்” ஏற்பட்டு 
ஏ. சி. நின்றுபோய் அறை ஜன்னல் கதவுகளைத் திறந்து 
வைக்க நேர்ந்திருந்தது. திரு தூக்கம் பிடிக்காமல் கண். 

களை மூடியபடி படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்தான். 
அவன் தூங்கி விட்டதாக நினைத்துக்கொண்டு வெளியே 
டி. பி, வராந்தாவில் சர்மாவும், சன்னையனும் தங்களுக் 
குள் சகஜமாக இரைந்து உரையாடிக் கொண்டார்கள்... 
கண்னையன் சர்மாவைக் கேட்டான்: 

**என்ன ' கடைசியிலே எ ப்படி. சமாளிச்சீங்க... 2 
ir Lor a5 |” | 

**ஒரு வழிபா பாச் சமாளிச்சாச்சுப்பா!! சைக்கியாட்ரிஸ்ட் 

'டோட மகனையே எழில்ராஜாவா நடிக்கச். சொல்லீ 

ரிகர்சல் நடத்தி அப்புறம் &போனிலை பேசவும் வச்சு இந்த. | 

மனுஷனைத் திருப்திப் படுத்தி நிம்மதியாத் தூங்க வைச் 
சாச்சு.. 

**எவ் வளவு. நாளைக்குத்தான் , "எழில்ராஜா Qatar 

கற கசப்பான உண்மையைச் சொல்லாமே மூடி மறைச்௯ 

இப்படிப் பொய் சொல்லியே சமாளிக்க முடியும் சர்மாஜீ?”* |
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**டாக்டர் உண்மையைச் சொர்லக் ' கூடாதுங்கிற 
வரை இப்படியே நாடகம் நடத்திச் சமாளிச்சுக்க வேண் 
டியதுதான்.?? 

"இந்த உரையாடல் அறைக்குள் இருந்த திருவுக்குத் 
இதளிவாகக் கேட்டது. 

அன்று பிற்பகல் சர்மாவும், கன்னையனும் மறுபடி 
திருவைப் பிரக்ஞை தவறிய நிலையில் கண்டு பதறிப் 
போனார்கள். உள்ளூர் டாக்டர் வந்து ஏதேதோ செம்: 
தார் நடு நடுவே நினைவு வந்தபோதெல்லாம் * “ஐயோ! 
என் மகனை யாரும் கொல்லலே... அவன் தப்பிவிட்டான்.... 
தான் அவனோடுதான் ஃபோனில் பேசினேன்??--என்று: 
இரைந்து கத்திவிட்டு மறுபடி மறுபடி பிரக்ஞை தவறி: 
மூரீச்சையானான் திரு, அன்றிரவு நிலைமை மோசமஈ 
கியது. எழிலிருப்பு டாக்டர் திருவைச் சென்னைக்கே. 
கொண்டு போகும்படி அவர்களைத் துரிதப்படுத்தினார். 

பின் காரிலேயே திருவைச் ஸீட்டில் படுக்கவைத்து 
இரவோடிரவாகச் சென்னைக்குக் கொண்டு போனார்கள். 
சென்னையை அடையும்போது அதிகாலை நான்குமணி 
ஆகிவிட்டது. , | 

மாடவீதி மருத்துவமனையில் அவன் தங்கியிருந்த. 
அதே பழைய ஏ. சி. அறையில் மீண்டும் திரு அநுமதிக்கப் 

"பட்டுப் . படுத்துக் . கிடந்த:ன்,. நினைவு வரும்போது, 
“tur, set மகனை யாரும் - கொல்லவில்லை. அவண். 

. திப்பி விட்டான்” “-- என்று ஹிஸ்டீரியா வந்தவன் மாதிர் 
-அலறுவதும் மறுபடி நினைவு தவறுவதுமாகவ நாட்கள் 
ஓடின... : 

-. அவ்வப்போது சிறிது நேரம் பிரக்ஞை வருவதும் 
போவதுமாக அவன் ஒரு . முழுநேர  மனதநோயாளியாஈ 
னான்... கோமாவில் கழித்த நேரம் அதிகமாகவும் பிரக, '



மூலக்கனல் 192 

ஜையில் கழியும் நேரம் குறைவாகவும் இருந்தன. அவன் 
சாக விரும்பினான். ஆனால் சாவும் வரவில்லை, வாழ்வும் 
நன்றாக இல்லை, நடைப் பிணமாக அவ்வளவு--கூட 
இல்லை--நடப்பது நின்று போய்ப் பல நாளாயிற்று. 
வாழ்ந்தான் அவன். | 

நினைவு பிசகாமல் வரும் சில .போதுகளிலும் எழி 
விருப்பு டி. பி. யில் சர்மாவும் கன்னையனும் தங்களுக்குள் 
பேசிய உரையாடலை ஒட்டுக் கேட்ட ஞாபகம் வந்து 
உடம்பு பதறி நடுங்கும். ் 

தன் மகனைத் தானே கொன்றிருக்கிறோம் என்ற 
பயங்கர உண்மை நினைவு வந்து சித்திரவதை செய்யும். 
துப்புத் துலங்காததாலோ Teor Sue, போலீஸ் 

அவனைத் தேடி வந்து கைது செய்யவும் இல்லை. தான் 
படுத்த படுக்கையாகப் பைத்தியம் பிடித்துச் சித்தஸ்வா 
தீனமிழந்து அநுபவிக்கும் இந்தக் கொடுமை தனக்கு 

இயற்கையாகவே விரும்பி அளித்த தண்டனையோ என்று . 
கூட அவனுக்கே பிரக்ஞையான வேளைகளில் தோன்றும். . 

- அவன் மனமே அவனைக் ஆத்தியாக்கி வதைத்தது. 
. நாளடைவில் டாகிடர், நர்ஸ், எல்லோரும் அவன் ஒரு 
தேறாத கேஸ் என்று கைவிட்டு. விட்டாற் போன்ற. 
நிலைக்கு அவனை ஒதுக்கினார்கள். அவன் . சேர்த்து 
வைத்திருந்த சொத்தும், ரொக்கமும் வசதிகளுமே அவனை 
விரட்டி விடாமல் மருத்துவ மனையில் வைத்துத் 
தொடர்ந்து உபசரிக்க உதவின. பார்க்க வந்து கவனிக்க 
என்று அவனுக்கு உறவினர் யாருமில்லை. கன்னையன் 
கூட வேறு இடத்தில் வேலைக்குப் போய் விட்டான்... 
சர்மா மட்டும் அவனைப் பிடிக்கா விட்டாலும் விசுவாசம். 

காரணமாகத் தொடர்ந்து வந்து அவனைக் கவனித்துக் 
கொண்டிருந்தார். ன 2 வப 

எப்போதாவது நினைவு வரும்போது, *தான் இப்படி 
் சல்லாம் சீரழியாமல் நேராக வாழ்ந்திருக்கலாமோ” என்று
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லேசாக ஓர் எண்ணம் திருவின் மன ஆழத்கில் மெல்லத், 
தலைக் காட்டும். எந்த மூலக்கனலிலிருந்து அவன் பல. 
வெளிச்சங்களை அடைந்திருந்தானோ அந்த மூலக்கனஸ்., 
இன்று அதன் ஊற்றுக் கண்ணிலேயே அவிந்து போயிருத் 
தது. மறுபடி அதை ஏற்றிச் சுடரச் செய்வதற்குரிய 
வயதும், வாழ்வும் சக்துயும் இனி அவனுக்கு இருக்கு 
மென்று தோன்றவில்லை. 

். நாட்கள், வாரங்கள், மாதங்கள் என்று காலம் ஓடியது. 
சாகவும் முடியாமல், வாழவும் முடியாமல் திரு படுக்வையில் ' 
கிடந்தான். அவன் ஒருவன் உய்ரோடிருப்பது உலகத்துக் 
கும்--ஏன்--சமயாசமயங்களில் அவனுக்கு ?மகூட மறந்து. 
போயிற்று. . 

வீழ்த்தப்பட்டதன் . காரணமாக3வ “முந்திருக்க. 
வேண்டும் என்றும், ஒடுக்கப்பட்டதனண் காரண டாக வ. 
'உயர வேண்டும் என்றும் நாற்பது ஆண்டுகளுக்கு முன ஒரு 
பின்னிரவின் கருக்கிருட்டில் எழிலிருப்பின் $த r iq. 
மண்ணில் தோன்றிய அந்த வாழ்க்கை வைராக்கியங்கள் 
இன்று அவனுள் மூற்றிலும் அவிந்து வற்றி அடங்கிப் 
போயிருந்தது . 

- “ரவர் கூடி உற்சவம் எடுத்துப் பேரினை வளர்த். 
துப் புகழினை பெருக்கி அவனுள் அன்று கிளர்ந்து மூண்ட, 
அத்த மூலக்கனலை அவித்திருந்தார்கள். புகழும பதவி 
களும். அளவற்வ பணமும், அவனைப் பண்பற்றவனாக்கி. 

முடித்திருந்தன. | | 
.... தன்னையும் தன்னை ஒத்த அரசியல்வாதிகளையும். 
பற்றி நினைத்தபோது தாங்கள் தண்டனைக்குரியவர்கள் 
என்று அவனுக்கே. இப்போது. தோன்றியது. ஊருணி: 
நீரில் நஞ்சு கலப்பதைப் போலவும், ஊர்நடுவில் நச்சுச். 
செடி பயிரிடுவதைப் போலவும் தாங்கள் சமூக வாழ்வை 
சீரழித்திருப்பதாகத் தோண்றியது. நோக்கமும், திட்டமும்...



கொள்கைகளும் இல்லாமல் பெரிய உயரங்களில் தடலடி. 
யாக ஏறி இந்த உயரங்களைத் தாங்கள் அசிங்கப்படுத்தித். 
தாழச்செய்திருக்கிறோம் என்று மனம் கூசியது, எதை. 
எதை எல்லாமோ சீர்த்திருத்தம் போவதாகக் கிளம்பி: 
எல்லாவற்றையும் சீரழித்திருப்பது புரிந்தது. இப்படி 
நினைத்து நினைவின் சோர்வினாலேயே அயர்ந்து. 
தளர்ந்து கண்களை மூடினான். 

* ர் 

மறுபடி அவன் கண்விழித்தபோது அறை குளிர்ந்திருக்.. 
தீது. எல்லா ஜன்னல்களும் மூடப்பட்டு ஏ, சி. ஓடிக் 
கொண்டிருந்தது. எதிர சுவர்க்கடிகாரம் மாலை ஆறு. 
மணியைக் காட்டியது. அறைக்குள் மங்கலான விளக்குகள் 

. எரிந்துகொண்டிருந்தன. .நர்ஸும்- அறையைத் தூசி: 
துடைத்து சுத்தம் செய்யும் வேலைக்காரியும் தங்களுக்குள் 
சிரித்துப் பேசிக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார்கள். 

* “தேர் நிலைக்கு வந்தாச்சா அம்மாளு?'? 

**வந்தாச்சு சிஸ்டர்! . வெய்யில் அதிகமா இருந்திச்- 
சுன்னு பகல்லே யாரும். வடம் பிடிக்கலே. வடக்கு மாட. 
வீதி முக்குலே கொண்டாந்து ரெண்டு மணிக்கு அப்படியே 
விட்டுட்டாங்க... மறுபடி நாலு மணிக்குத்தான் வடம். 
பிடிச்சாங்க, இப்பத்தான் தேர் நிலைக்கு வந்திச்சி...” 

நினைவு மங்கிக் கொண்டிருந்த திருவுக்குள் ஆழத்தில். 
இருப்பவன் கேட்க முடிந்ததைப் போல் இந்த உரையா . 
டல் மங்கலாகக் காதில் விழுந்தது. | 

ஆம்? தேர் நிலைக்கு. வந்து விட்டது. மாட வீதியில். 
காலையில் புறப்பட்ட தேர் மட்டுமில்லை... அவனுடைய... 

மன த்துக்குள்ளிருந்து புறப்பட்ட நினைவுத் : தேரும் gir 
ஓட்டம் ஓடித் தவித்து எங்கெங்கோ சுற்றி அலைந்துவிட்டு: 
அவசர அவமரமாகதீ திரும்பி இப்போது நிலைக்கு வந். 
திருந்தது. அவன் தளர்ந்து போமிகுத்தான்,
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“அம்மாளு நீ இங்கேயே இரு! மறுபடியும் இந்த 
ஆளுக்கு நினைவு தப்பிப் போச்சு... அவசரமா டாக்டரைக் 
கட்டிக்கிட்டு வரணும் ...நான் போகிறேன்” என்று 

.ார்ஸ் அப்போது பதறிய பதற்றம் அதளபாதாளத்தில் 
. இருப்பவனுக்குக் கேட்பது போல் மங்கலாகத் திருவுக்கும் 
- கேட்டது. ப 

நினைவு இருக்கிற நேரங்களைவிட, நினைவு தப்பு 
கிற நேரங்களே சமாதி நிலையின் சுகத்தைத் தனக்கு 

அளிப்பது போல் அவன் சமீபத்தில்' பல ழறை எண்ணி 

எண்ணி மகிழ்ந்திருக்கிறான். இப்போதும் அந்த சுகமான 
கிழ்ச்சியில்தான் அவன் மூழ்கியிருக்கக் கூடும் அத்த ஒரு 
மகிழ்ச்சியாவது இனி அவனுக்குக் கிடைக்கட்டுமே, 

“ஙூரவம்! 
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