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4 இன்வுலகைத். * 

ு இரும்ிர்பாரேண்!?? 

(புவன சுந்தரியின் சய சரிதை). 

நான்காம் பதிப்பு 

யான் ஏன் பெண்ணாய்ப் பிறந்தேன்? 

8 உயிரோவியம் , ௨தா௫ ரமணி” 

“sarge? ar seen?” 

முதலிய நூல்களின் 
ஆசிரியரான 

நாரண - துரைக்கண்ணன் 

அவர்கள் எழுதியது. 

பிரசுர கர்த்தா? 

தா. முனிசாமி முதலியார், 

“பத்திராதிபர் “*ஆனந்தபோதினி, 
| : சென்னை. 
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தமிம் மொழியில் கதை யென்று சொன்ன 
வடனேயே, 4இது என்ன: மொழி பெயர்ப்பாச 

எந்த. ஆங்கில ராவலைத் தழுவியது? அர்த நஈவீ 

கூத்தின். . ஆரியர். யார்?” என. நம்மலரில் 

பெரும்பாலார் கேட்க ஆரம்பித்து. விடுகின் ஐனர். 

தகிழில் ஒரு கதை. வெளி வந்ததென்றால், அது 

ஆங்க மொழியிலோ, .பிற மொழிகளிலோ 

உள்ள ஏதாவது ஒரு காவலின்... மொழிபெயா்ப் 

பாகத்தான் அல்லது ஒரு நவினத்தைச் தழுவி 

எழுதப்பட்டதாகத்தான்.. இருக்குமென்று இர். 

மானித்து விடுகின்றனர். இவர்கள் இவ்விரச் 

தப்பபிப்பிராயங் கொண்டிருப்பதற்குக் கார 

ணமு மில்லாமலில்லை. | 

இப்போது ஈம் காட்டில் உலவும் தீமிழ்கீ 

கதைகளில் நூற்றுக்கு தொண்ணூற்றொன்பது 

நவீனங்கள் ஆங்கில நாவல்களின் மொழி 

பெயர்ப்பு நூல்களாசவே இருக்கின்றன. தமிழ்க் ' 

கதா௫ரியாகளில் பெரும்பாலோர், ஜியார்ஜ் 

செயினால்ட்ஸ், மேரி கோர்லி, எட்கார் வாலெஸ் 

ஸார் வால்டர் ஸ்காட்போன்ற ஆவ்லெ ஆரியர் 

களால் . எழுதப்பட்ட . நாவல்களை மொழி 

பெயர்த்தோ அல்லது தழுவியோ கதை யெழுது ' 

வதை ஆரம்பத்திலிருந்தே வழக்கமாகக்
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லியோ. டால்ஸ்டாய், அலெக்ஸாண்டர் டூமாஸ், 

சார்லஸ் டி.க்கின்ஸ் . போன்ற பேரரசிரியா் 

களது. இறந்த கதைகளைத் தமிழில் மொழி 

பெயர்த்துத் தலாம். ஆனால், ௮ப் பேரறிஞர்கள் 

என்ன: நேரக்கோடு, எந்த தத்துவத்தைப் புசூச் 

இக். கதைகளை எழுதி இருக்கிறார்களென; அவர் 

களது உட்்இடக்கையை முதலில் நன்கு தெரித்து 

"கொண்டு, கதைக்கு ஜீவனாக உள்ள இறந்த. 

கருத்துகள் . போகாதபடி தமிழில் மொழி 

பெயர்க்க. வேண்டுவது இன்றி யமையாத 

தாகும். - இம்முறையைச் சரியாகக் GUGM LIT Gl 

வெறும் - வார்த்தையைப். பிடித்துக் கொண்டு 

வார்த்தைக்கு வார்த்தை கண்டு. பிடித்துப் 

போட்டு . எழுதுவது. ஜீவனில்லாத ௪டத்தை 

பலக்கரிப்பது பேரலாகும். 

தமிழில் புதுக் கதை எழுத முற்பட BE air y 

் *கதை என்றால் என்ன? அதன் தத்துவம் 6 என்ன?” 
என்பதை முதலில் உணர்ச் துகொள்ள வேண்டும். 

கதை கற்பனை, உண்மை என இருவகைப் பட்ட 

தாயினும், உண்மையை ஜீவஞுகக். கொண்டு, 

எழுதப்படுவதே' 'இறந்ததாகும். மனித வாழ்க் 

கையின் படலத்தைப் படம்.பிடித்துக் காண்பிப் 

ப்தே : . கதையாகும். மக்கள் வாழ்க்கையை ் 

அடி.ப்படையாகள்.. கொண்டு, அவசியமான 

இடத்தில் கற்பனையைக். கலந்து எழுதுவ். எதை, 
மொழி: வளர்ச்சிக்கும், படிக்கும் மக்களின் 

அறிவு வளர்ச்இக்கும் “துணை: செய்வதாகும். 

குழை எழுதுவோர்க்குக் கூடுமானவரை மானத் 

தத்துவமும் (8ஷஸ்௦1089) தெரிந்திருக்க வேண்
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டும். அப்போது தான் ௮வர்கள் எழுதுங் கதை 

களில் சிருஷ்டிக்கும் பாத்திரங்களின் குணஞ் 

செயல்களை உள்ளபடி. வருணிக்கமுடியும். இம் 

முறையையும், தத்துவத்தையும் ஒட்டியே, யான் 

சில புதுக் கதைகளைப் புனைந்திருக்கிறேன். இவ் 

வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன்” என்னும் இக் கற் 

பணச் கதையும் இம்முறையை யொட்டியதே 

பாகும். இம் முயற்சியில் கான் எவ்வளவு 

அரம் வெற்றி பெற்றிருக்கிறேன் என்பது எனக் 

கூத் தெரியாது. ஆயினும் உண்மைச் சம்பவங் 

களை யடிப்படையாகக் கொண்டு யான் வரைந்த 

“பான் ஏன் பெண்ணாப்ப் பிறந்தேன்?” “args 

லனா?” காதகனா?”” முதலிய புதுக் கதைகள் தமிழ் 

மக்கள் பேராதாவைப் பெற்றதிலிருக்து, எனக்கு 

இம் முயற்சியில் உற்சாகமும், ஊக்கமும் 

மேம் உண்டா யிருக்கிறது. _ ஆகையினால் 

தான், கான் இக்கதையை, தமிழ் காட்டிலேயே, 

தமிழ் மொழியின் மறு மலாச்௫ிக்காகப் பாடு 

பட்டு வரும் இறந்த பத்திரிகைகளில் ஒன்றான 

பிரசண்ட விகடன் பத்திரிகைகளில் தொடச்சி 

யாக எழுதி வர்தேன். விகடனில் இக்கதை 

யைத் தொடாந்து வா௫ித்து வந்த அன்பர்கள் 

இது புத்தக உருவில் வெளிவர வேண்டுமென்று 

விரும்பியமையால் அவ்வாறே இப்போது வெளி 

யிடப்பட்டது. 

"செல்வத்திலேயே பிறர்.து செல்வத்திலேயே 

வளாச்த புவன சுந்தரி என்னும் பெண்மணி, ஈம் 

மகளிர்க்குச் சிறிதும் பொருத்த மில்லாத om) 

ல் கல்வியைக் கற்று, மேனாட்டுப் போலி சாகரி
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கத்தை மேற்கொண்டு நடப்பதினால் வாழ்க்லை 

யில். பல கஷ்டங்களை ௨னுபலிப்பதும், முடிவில் 

தன்னைக் காதலித்த காதலனால் ஏமா றறப்பட்டுக் 

தாங்க முடியாத' இன்னல்ககா யெல்லாம் அனு 

பவித்து' ஜன சமூகத்தை வெறுத்து நீங்குவ.துமே 
இக்கதையின் உட்டைத்கையாகும். 

ஸ்ரீராமன் இலவங்கையைல் கடக்க ௮ணை 

கட்டுகையில் ஒரு சிறு ௮ணிலும். பாணலில் 

புரண்டு கன் மஅகில் ஒட்டிய மணலை உதறித் 

தொண்டு .செய்ததுபோல், : தமிழ் மொழியின் 
DDL DT ER Ses அறிஞர்கள் செய்துவரும் 
சிறந்து தொண்டைப் பின்பற்றி, பாலும் என் 
சிற்று, றிவின் அணைக் கொண்டு இயற்றிய இக் 

_-கறையைக் தமிழ்த் தாயின் திருவடிகளுக்கு 
அணியாக்குிறேன்.. ஆகவே, எனது இச்று 
முயற்சிக்குத் தமிழ் மக்கள் அதர வளித்து 
என்னை . மேன்மேலும் : இதுபோன்ற Cpu pA 

களில்: ஈடுபடும்படி. உல்ல -வேண்டுஒட றன். 

ஆசிரியன்.
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்“இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன்” 

முதலாவது. அதிகாரம் 

  

“பெண்ணா ! பேயா!! தேங்வ மகளா!!! 

“இர மம்மா! இப்பாமும் உலகை எொத்தாலே எண் 

நெஞ்சம் நடுங்குகிறது; என் வயிறு பகீரெனப் பற்றி யெரி 
றது. ஆ! என்ன ௮கியரயமான உலகம்ச் இதில் ஈடக் 

சூம் கொடுமைகளை எம்மொழியால் அளவிட்டு எடுத் 

அரைப்பது! எங்கு பார்த்தாலும், வஞ்சகம், பேராசை, 

பொருமை, சாமம், கோபம், உலோபம், மதம், மாற்சரி 

பம் மூதலியவைகளே நிறைக்இருக்கின்றன.. . இக்கொடுங் 

குணங்களின் பரிணாமங்களாகவே மக்கள் பெரும்பாலும். 

இருக்கின்றனர். இத்தகைய கொடியோர் பெரும்பான்மை 

யாக. வாழும் இவ்வுலகத்தை, அுன்பவுலகமாயை நரகத்தி 

னும் போக பூமியாகிய சுவர்க்கத்தினும் இறந்ததென்று: 

கவிஞர் வரூணிக்கின்றனர்... ஐயோ! இவர்களது பேதமை 

யையும், பிச்சுக்கொள்ளித் தன்மையையும் என்னென. 

பது! அவ்வளவு அரம் போவானேன்! கானே ஒரு காலத் 

தில் அவ்வாற௮ுதகானே கம்பினேன்? பேரின்பத்தைத் தருவதா 

கக் கூறப்படும் மோட்சலோகமுங்கூட இவ்வுலகத்துக்கு. 

இணையாகா Ozer mon Cap எண்ணியிருந்தேன்? , அதிலும் 

- இவ்வுலகத்தில் என்னைவிட அதிர்ஷ்டசாலி ஒருவரும் இருக்க 

முடியாதென்றன்றோ இறுமாப்புக் கொண்டிருந்தேன்? 

அவ்வெண்ண . மெல்லாம் வெறும் பகத் கனவென்று 

'இப்போசன்றோ தெரிகிறது! நான் .பாருக்காக.. உயிர்



9 இவ்வலகைத் திரும்பிப் பாரேன் 

வாழக்தேனோ, யாருக்காக இம்மனித உடம்பு எடுத்ததாகக் 

சுளித்திருக்தேனோ, பாருக்காக அல்லும் பக௮ம் உழைத்துப் 
பாடுபட்டிப் பணஞ் சேர்ச்தேனோ, பாரை என் உயிரினுஞ் 

சிறக்க பொருளாக எண்ணிக் காதலித்தேஷஜே, யாரை எப் 
போதும் மகிழச் செய்ய... இன்பத்தில் HED: த்ச.ஓவ்வொரு 

கணமும் பெரு மூயற்சி செய்தேனோ அ௮ம்மங்கை அமிர்த 
வல்லி. -பெயனாம் பார்! காரட்டை வெள்ளாடு என் 
அழைப்பதுபோல், ஆலால விஷத்தினுள் கொடியவளாகிய 

அவளுக்கு அமிர்தவல்லி என்ற அழகை பெயரை பாரிட் 

டார்களோ?  ௮வாகளைல் கண்டால் இப்போது என்ன 

செய்வேன் தெரியுமா! பற்களை ஈறகறவெளக் ஒடித்தும் 
பிறக) எண்னை மோசஞ் செய்து ஏமாற்றி. ரம்பில்கைத் 

அளோகஞ் செய்து வஞ்சித்த -வேரொருவனை-- அவன் 

வைத்திருக்கும் பணத்தைப் பெரிதாகக் வருஇி.விவாகஞ் 

செய்துகொண்ட பின்னர், எனக்கு. இவ்வுலகமே இருண்டு 
போய் விட்டது. எனக்கு இதற்கூ முன்பெல்லாம் இன் 

பமாயிருந்த இவ்வுலகம் இப்போது துன்பம் நிறைந்ததாய்க் 

காணப்படுகிறது! - இனி இவ்வுலகில் . இருக்க எனக்குச் 

சிக்கவில்லை. இதில் இருப்பது அனல்மேல் இருப்பதுபோல் 
- எனல்குத் தோன்றுகிறது. இவ்வுலகை அறிட்டுப். பார்க்க 

வம் என், கண் கூசுன்றது. - இணி, இங்குள்ள Ooo gir 

முகத்தைத் இரும்பிப் பார்ப்பதில்லை என்று. என்னுள் FUSE 

செய்துகொண்டேன். Gms ecammnurs fcopGa dpa 

தென்ருல், இதற்குத் தற்கொலையே கறந்த வழி... ஆயினும் 

அக்கொடிய முறையைக் கைக்கொள்ள என் மனம் துணிய 

வில்லை. ஆதலால் சான்: என் இருப்பிடத்திலிருந்து புறப் 

பட்டு இத்தனை சாட்களாகம். பட்டினி கிடர்தே அலைந்து. 

அருவது போலவே, மேலும் மன. உறுதியோடு. உண்ணா 

விர.சம்பூண்டு, ௮தன் வாயிலாக அளிதில் உயிர் விடுவதே
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மிகவும் சிறக்தது1--அ! சான் இதுவரை கட்டிய மனக் 

(கோட்டை. யென்ன! இப்போது யான் அடைந்த கேவல 

கிலயென்ன!....௮ர்தோ! என் கைகால்களெல்லாம் ' சோர் 

வச் துவண்டு தள்ளாடுகின்றனவே! கண் பஞ்ச௪டை 

கின்றதே! என் செய்வேன் ஈசா........ ்” என்னு வாயில் வந்த 

வாறு பிதற்றிய வண்ணஞ் சென்று கொண்டிருந்த யான், . 

திடீரென்று ஏற்பட்ட ஒருவித ஓசையைக் கேட்டுத் BOs 

இட்டு கின்று விட்டேன். 

டுபாய் திகழும் உலசஈடை என்சொல்கேன்? என்சொல்கேன்? 

பொழுதுபோக்கு ஏதுஎன்னிலோ பொய்யுடல் நிமித்தம்...” 

என்னும் அருமைப்பாடல் இன்னிகசையோரடு கலந்து அமுத 

தாளை பொழிவதுபோல் என் காதில் விழுந்தது. . அதில். 

உள்ள வெறும் இசை மட்டும் என் கவனத்தைக் கவரவில்லை, 

அதனோடு கனிந்த உருக்கமுள் கலக்திருந்ததால் என் மனம் 

பாகாய் உருகிவிட்டது. மேலும், அப்போதைய எனது 

மான நிலைக்கு அப்பாடல் மிகவும் பொருத்தமா பிருந்ததால், 

நான் அதில் பெரிதும் ஈடுபாடுடையவனானேன். அப்பாட் 

டில் என் மனம் கவர்ச்சி யுற்றதும், எனது பெருந் துயர 

மெல்லாம் மறைக்து போயிற்று. இவ்வளவுதூரம் என் 

மனத்துக்குப். பெரும் ஆறுதலை யுண்டாக்கிய அப்பாடலைப் 

பாடியவர் யரா என்று அறிய என் மனம் பெரிதும் 

விரும்பியது. ' எனவே, அவ்வினிய ஓசை வருந் இசையை 

'நோக்கி நான் நடக்கையில், திடீரென்று அப்பாட்டு நின்று 

விட்டதால், சான் இகைக்கலானேன். இதுவரை பாடப் 

பட்ட பாட்டு ஆகாயத்திலிருந்து பாடியதுபோ லிருந்ததால், 

எனக்கு சேரே மேலே நோக்கினேன். என் முன்னர் ஒரு 

டெரிய மலை. நிற்பதை யறிந்து ,பேராச்சரிய .முற்றேன்- 
அதன்மீது செடி. கொடி. மரங்கள் படர்ந்து அடாந்து 
வளர்ந்திருந்ததால்,. Of Si av aT SiG} குளிர்ச்சி யையும்.



4 இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன் 

இணிமையைபயுக் தரும். பசுமைத் தோற்றத்தை வழங்கிய ௮ம். . 

மலைக் தொடாச்?ி நீண்டதாரம் சென்திருந்தது. அது 

போலவே, அதன் உயாமும் கண்ணுக்கெட்டும் அர்ரத்துக்கு 

மேல் 'வளர்க்இருர்த த. அம்மலையின் ஒரு பக்கத்திலிருட்து 

கீர் ௮ருவி இனிய இசையோடு இடையறுது இீழ்நோக்கி 

ஓடிக்கொண்டே யிருச்தது. . இவ் அருவி எவ்விடத்துச் 

சென்ன முடி.கிறதென்று தெரியவில்லை. 

நான் நின்றிருந்த பாதை மிகக் சூறுயெதும், கரடு 

முரடானது மாகும். அதன் வலப்பக்கத்தில்: காட்டுப் பூஞ். 

செடிகளும், பெரிய மரங்களும் அடர்ந்த புதர்களும் வரிசை 

வரிசையாக வளர்ந்திருந்தன. அவைகளில் பூக்கள் Garg 

துக் கொத்தாக மலர்ந்திருக்ததோடு அவைகளைப் பதிப்பா 

ரில்லாமையால், அவைகளாகவே கீழே உதிர்ந்இருக்தன- 

அம்மலர்களிலிருச்து வழிச்தொழுகும் தேனைக் குடித்துச் 

சில வண்டுகள் பாயல்கி வீழ்க்திருக்கன-. சில வண்டுகள் 

செடி arg stink கூற்றிச் சற்றி ரீங்காரஞ் செய்துகொண் 

CRB BST. இவ்வாறு வண்டுகளின் ரீக்காரமும் பறவை 

களின் AGI Qh, er வீழ்ச்சியின் ஓசையும் ஒன்று 

சோக்து, என் உள்ளத்தை என்று Hever sour கூதாகலிக 

. கச் செய்தது. பொழுது சாயும் அக்கேர த்தல்: மக்கள் ஈட 

மாட்டஞ் இறிது மில்லாததும், "கொடிய மிருகல்கள் Ben pa 

த்தும், காடாந்தகாரமுமான அவ்விடத்தில், உலகத்தை 

வெறுத்து உயிரைத் அரும்பாக 'தினைக்கும் என் போன்ற 

பைத்தியக்காரர்களன் தி, எவ்வளவு மனத்திண்மையும், வீர. 

ழூம் வாய்ந்தவர்களாயினும் தனித்திருக்குத் 4 சுணியமாட் 

டார்கள் என்பது தண்ணம். 

உச மக்கள். செய்யுங் கொடுமையைல். கண்டு சிக்கா 

மலோ என்னவோ, சூரியன் கோபத்தால் மூகஞ் Rade
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மேற்குக் கடலில் விழுந்து தற்கொலை செய்துகொள்ள 

விரைந்து சென்றான். தன் பகைவன் மாள்வதைப் பார்த்து 

மகிமும் கோச்கத்தோடு, சந்திரன் இரித்துக்கொண்டே 

கிழக்குப் பக்கம் தோன்றினான். இதற்கிடையே இருள் 

அரக்கன் தன் ஆட்சியைச் செலுத்த சமயம் பார்த்துக் 

கொண்டிருந்தான். தென்றற் காற்று மிக் மணியமாக 

வீசத் தொடங்கியது. இயற்கை அன்னை வழங்கிய அழகிய 

காட்சியில் யான் என் துன்பங்களையெல்லாம் மறந்து வசப் 

பட்டிருக்தேன்; ஆயினும், மேலே பான் கேட்ட இனிய 

யாடலைப் பாடியவர் யார் என்பதை யறிய என் மனம் பெரி 

தும் விரும்பியது. ஆகவே, கான் நாலா பக்கரு£ம் என் 

கண்களைச் செலுத்தி ஆராயலானேன். ௮ச் சமயத்தில் 
மீண்டும் கீழ்வரும் பாடல் காற்றில் மிதந்து வந்தது. 

“வஞ்ச வினைச் கொள்கலனாம் உடலைச் தீவாய் மடுச்சிலேன் 

வரை யுருண்டு மாய்ப்பே னல்லேன் 

ஈஞ்சொழுகு வாளாலுங் குறைப்பே னல்லன் 
நாதனே யதுவும் நினது உடமை யென்றே 

- அஞ்சினேன் தானேயும் அழியாது அவி 

ஐயனே நினைப்பிரிஈ்தும் ஆற்றஇல்லேன் 
என்செய்கோ ! எந்தாயோ ! எச்தாயோ ! 

2) 
COO Rae Uke Oe HE THE CEU ERE RED RE SEH OEE TBE AES One 4 

இவ்வழுதச் துளிகள் செவிவழியாகப் பொழிந்து. என் 

தேகத்தைப் புளகாங்கிதமடையளச் செய்தன. எனவே, எண் 

படப்பிகளியும் களைப்பும் பறந்தோடின. கான் பாட்டு தசை 

வரும் இசையை நோக்கி மலைமீது ஏறினேன். கான் சென்ற 

வழி தேய்ந்த பாதையல்லவாதலால், என் காலில் ஆங்காங்கு 

வேலம் முட்கள் தைத்து, உபத்திரவஞ் செய்தன. . அது 

வன்றி, சல . இடங்களில் செக்குத்தாகவும்' கரடு முரடாக 

௮ம் இருந்ததால் சான் மலமிது ஏறுவது. அறிது. சிரம
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மாகவே இருந்தது, ஆனாலும், எனது தற்போதைய மனம் 

போக்குக் கொத்த பாடலைப் பாடியவர் யார் என்று அறிய 

என் மனம் மிகவும் விழைந்து நின்றதால், இக் கஷ்டத்தை 

யெல்லாம் பொருட்படுத்தாது மெல்ல மெல்ல ஏறி மலை 
புச்சியை யடைந்தேன். 
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அங்கு சென்றதும் கான் நாலா பக்கமும் சுற்றிப் 

பார்க்கலானேன். அங்கு யாரும் இருந்ததாக எனக்கு முத 
“லில் தெரியவில்லை. மலைச் இகரத்திலும் பெரிய மரங்களும் 

செடி கொடிகளும் நிறைச்து வளர்ந்திருந்தன. ஆயினும் இத் 
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இல இடங்களில் வெறுங் கற்பாக்கான இடை வெளிகளும் 

காணப்பட்டன. ௮வ் விதமான ஓரிடத்தில் பல விழுதுகள் 

தாங்கிரின்ற ஒரு பெரிய ஆலமாத்தின் கீழ் ஒரு சி.று சூடிசை 

இருந்தது. அதன் கூரைமீது ௪எணல் வேய்ச்இருந்தது. அது 

யார்வைக்குப் பழைய காலத்து ॥ஷிகளது ஆசிரமமான 

பர்ணகசாலை போன்று காணப்பட்டது. கான் பைத்தியக் 

கரரன் போல் மலைமீது அலைச் துகொண்டே வருகையில், 

செடிகொடிகள் அடாச்து படர்க்திருக் க இரிடத்தில் மங்கை 

யொருத்தி கின்று கெத்துக் கொத்தாலப் பூத்திருந்த மலா் 

களைப் பறித்துக் கொண்டிருக் கதைல் கண்டு இடுக்கிட்டுத் 

இகைத்து நின்றேன். “என்ன ௮! பெண்ணா! பேயா! 

டுதய்வ மகளா! தேவலோக மகளிர் காடுகளிலும், மலைகளி 

ஓம் இற்ல சமயல்களில் இரிர்து கொண்டிருப்பர் என்று 

சொல்லுகிருர்களே! அவர்களில் ஒருத்தியா இவள்? ஒரு 

வேளை இது பொய்த் தோற்றமா? ௮ல்லது என் மன மயக் 

கமோ.3 (என் கண்களை ஈன்கு துடைத்துக்கொண்டு மீண்டும் 

அவ்விடத்தைக் கூர்மையாக கோக்கி) இல்லை? இல்லை. இது 

பொய்த் தோற்றமில்லை. உண்மையே! அவள் பெண்ணே! 

மானறடை மகளே! இதில் . சிறிதுஞ் சந்தேகமில்லை. அவளது .: 

உருவம் என் கண்களுக்குத் தெளிவாகத் தெரிகிறதே! 

ஆமாம்; இவள் மானுடப் பெண்ணாயிருக்தால், இந்நிர்மா 

னுஷயமான- கொடிய மிருகங்கள் வசிக்கக்கூடிய பயக் 
கரமான-- இடத்தில் எப்படி. . யிருக்கமுடியும்? . அப்படி. 

பானால, நான் கேட்ட--என்னை. இன்பக்கடலி லாழ்த்திய.. 

அவ்வினிய பாடலைப் பாடியவர் ware அவ்வுருக்கமான--- 

மெல்லோசை . மிகுந்த--கெஞ்சங்களனிர்த- பாடலை. இம் 

மங்கையே பாடியிருக்க வேண்டும்! அருகே சென் ஹு பார்ப் 

போம்் என்று எனக்குள்ளாகவே சொல்லிக்கொண்டே, 

அ௮ம்மங்கை நின்றிருந்த இடத்தை கோக்க கடந்தேன்.
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கரன் பத்துப் பதினைந்து கஜதுூரம் ஈடச்திருப்பேன் 

என காலடி. Cur soe அவன் காதில் விழுக்து விட்டிருக்கும் 

என்று. கிணாக்கிறேன்.. எனவே, காண் கொ யத. மலா்சனத். 

சன் கூக்தலீல் -சூட்டிக்கொண்டிருந்த அவன் இடீரென். 

மருட்சியோடு திரும்பிப் பார்த்தாள். ஆ! அவள் முகத்தி 

னமுகை எவ்வாறு வருணிப்பேன்! கான் என்ன் கம்பனா? 

காளிதாசனா? அவர்களைப்போன்ற கவிஞனாக இல்லாது : 

பபோய்விட்டேனே என்று தான் கான "வருந்துகிறேன். 

பொக்கிய கடலினின்றும் - பூரித்தெழும் தண Fe Bret 

போல் உருட்சியுச் இரட்சியும் பிரகாசமும். பொருச்திய் 

மூகம், அவள் பேரழகி பென்பனகுத் கெளிவாகக் காட்டி. 

ய்து. அவனது ஆடை யலங்காரத்தைபும், ஓப்பனையையும் 

பார்த்த யான் அவ்ன் ஒரு ௪௮ 'தர்கரிக சாரீ மணியென்று 

அறிக்து பெரிதும் ஆச்சரிய மடை.ச்தேன். அப்பேர்ப்பட்ட 

ட வன் இம்மலைக்கு - எப்படி வந்தான். என்று என் மனதில் 

பெரிய - ற் யபுண்டாயிற்று. : ஆனால், உடுத்தியிருந்த 

ஆடை... முதலியன மாவரியர லானலை என்று யான் உற்று. 

கோல்வயெதில் தெரிந்தது. அவள் அழகாகப் பின்னிலிடப் . 

பட்ட கூந்தலில் காட்டுப் பூக்களை நிறையச் சூடியிருக்தான். 

அவளுக்கு வயது முப்பதுக்கு மேலிருக்கும். ட் 

- அவள் என்னக் அண்டாளோ இல்ஸ்யோ, பேயைப். 

DEH CFL bE BOBS கண்டால் மக்கள். எவ்வாறு பய் 

தகோடுவார்களோ,. அவ்வாறு: முகத்தில் BUSES Be 

தோற்றுவித்துக் "குடிசை யிருக்கும் பக்கமாக: கோக்க ஓட 

ஆரம்பித்தாள். 'இவ்வேறுபாட்டைக்' கண்டதும் எனக்கு 

- என்னென்னைமோவெல்லாக் மனதில். தோன்றியது, ons 

ஜான் .கதையிலுள்ள.துபோல் Qasr எ்ன்ன மிருவ்களால் 

வளர்க்கப்பட்ட ' “பெண்ணா. அல்லது. . நரட்டு மக்கள் 

கூட்டுறவு பெருத காட்டுச் சர்தி. மகனா? அவ்லித' மிருச் 

=



10 ... இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன் 

தால் இவள் இவ்வளவு கரகரிகமாய்த் தன்னை DV EI GS Bl 

ப கொண்டிருக்க முடியாதே! எவ்வாறேனும் இவளை. பணுடி 

இவள் யார் என்பதை யறிந்துகொண்டு விடவேண்டும்?” 

என்னு நினைத்து மிகவும் துணிவாக அவள் ஓட எத்தனிம். 

பதற்கு முன் கான் மிக வேகமாக ஓடி. ௮வளை வழி மறித்து. 

நின்றேன். | | . 

எனது இம் மீறிய செயலைம் கண்டதும் ௮ம் மங்கை 

ஒன்றுர்தோன்றாது தகைத்து நின்றுவிட்டாள்... மான் முத 

லில் ஏதோ அ௭ம்டுத். துணிவோடு வழிமறித்தேனே 

யொழிய, அவள் எதிர் நின்றதும் என் காவெழவில்லை- 
நானும் உயிர்ப் பதுமைபோல். அசைவற்று நின்றுவிட 

டேன். ஆனால் அவள்மட்டும். தன் அழகிய மூகத்தை 

வேறொரு. பக்கர் திருப்பிச்கொண்டிருக்தாள்.  இகனால், 

பொதுவாக மகளிர் சாணங்கொள்வதுபோல் அவள் ஆட 

வனாயெ என்னைப் பார்த்து நாணங்கொண்டாள் என்று 

சொல்லிவிட முடியாது. அதற்குப் பதிலாக, என்னைக் 

கண்டதனால் அவளுக்குண்டான வெறுப் புணர்சீசியை 

வெளிப்படுத்திக் காட்டினாள் என்றே கூறவேண்டும். 

..... அதோடு, ௮வள் என்: முன்னே அவ்வாறு சீண்ட நேர 
மிருக்க விரும்பரதவள் 'போலவும், ௪ம்யம் நோர்தால் என் 
னைத் தாகீகி வீழ்த்திவிட்டாயினும் இடி.விட வேண்டு | 
மென்ற எண்ணங்கொண்டவள் போலவும், .இருச்தாள் 

| என்ப.து அவளது. மெய்ப்பாட்டி லிருந்து அறிக்தேன்.. “இக். 

குறிப்பை யுணர்ந்ததும் சான் “அவள் அவ்விதம் செய்ய... 
முயலுமுன், “அவள் யார்? அவள், இவ்வ.டவியில் எவ்வாறு. 

| வந்தாள்? ஏன் வந்தாள்?" என்பனவற்றை அறிர்துகொண்டு 
கிடவேண்டுமென் று. பதைபதைக்கேன்.. OTE: BI BY ஏமாற். 
DEBQM | உலகத்தை- முக்கியமாகப்... 'பெண்ணுலகையே 
இதுவசை, வெத்து. wi seul amin, இப்பெண்மணியைல். ,
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கண்டதும் அவளது அமைதியான வ்டி.விலும், அழலும் 

என் பானம் பெரிதுவ் கவரா்ச்ி புற்று. இதனால் அவள். 

உரல் காதல்' சூறிப்புச் கொண்டேன் என்று வா௪கர்கள் 

பாரும் தவராக நினைத்துவிடச்கூடா து. அவ்விதக் காதல். 

ஈஈடகம் என்களுக்குள் ஏற்படவில்லை. அறிவும் அமைதியும் 
ஒருங்கே வாய்க்த பெண்மையின் மேன்; வீரு: LDP Quer 

கொண்ட. ஆண்மை செயலற்றுப். ூபாவது உண்மை பென். 

பதை ஒப்புக்கொள்வோர், அம் மங்கைமினெதிரே கான்: 

கோழையபோல் வாய இறவாது கின்றுதை யறிந்து THIGH. 

செய்யமாட் டார்கள். 

பின்னர் யான் மனத் திடங்கொண்டு அமிமங்கையைய! | 
அணுக, 4-ம்]... பைய னன றிது. Res 

தேன்... அவ்வோகையைக்கேட்டு அவள் பின்வ கிகி 2 a துக்கி* 

கின்முள். மீண்டும் கான்! “அம்மா! நின்னை என்னைக் எண்டு” 
பயப்படவேண்டாம். பப்பட் எண்று. மெதுவாகக்' கூறி 
னேன்! அவன் * “முகத்தை எ ணன். பக்கம் "ருப்பி என்னை 

கடைக்கண்ணால் கோக்கனள்;' ப 

றிது 'நேரத்இற்கு மு ண்... விவக வக்கு வ வக்க ககக வவட 
கீழ் oe. 

௧௮௬௫௧௧ நடிடகு ௮ டட ச அவ௮கையமக/கக௮ உ ஓ ௬ ௮ஸுத வலம் எ Eee. 

ஈழிகவும் இனிமையும் உ டருக்சமுமான பால்டோலை!" 

‘ + 
SARw ee areaa teen bare eons ee setters see eeene 

ஏன் காதில் விழுந்து என்னை. க Bip Qaida இங்கே 

இழுத்த வச்தது. அதைப் பாடியது. நீஸ்கள் தானா?” 
t 33 
sevavaes seed n ee pened bead onsatseressanngeaene ் 

Sr eur gH கெள்லிகளுக்கு அவள் ஒன்றும் ப.திலளிக்காது 

போகலே. கரன். பலபல எண்ணலாயினன் ஒரு வேரா 
அவள் ஊமையா பிருக்கலாமோ அல்லது. ஆடவர்களிடம் 

பேசுவதில்லையென்ற விரதம். ண்டிருக்கிறுளோ என்றெல்
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லாம் கருதினேன்7. ஆயினும், இன்னும் பார்ப்போம் என்று 

நினைத்து எறுபடியும் அவளை கோக்க, 1அம்மா! இக்கேள்வி 

களுக்குப் பதில் சொல்ல உங்களுக்கு விருப்பமில்லை. 

யென்று கருதுகிறேன். அது போகட்டும்; நீங்கள் யாசர் 

மனித சஞ்சாரமில்லாத இம்மலைப் பிரதேசத்இற்கு என். 

வாரது வந்தீர்கள்; ஏன். வந்தர்கள்2. இங்கு இவ்வாறு 

தனித்து வாழவேண்டிய அவசியமென்ன கேர்க்தது?. இவற்” 
ஹையாகிலும் தயவு செய்து எனக்குக் கூறக்கூட் தார். 

என்று இரக்கமாகக் கேட்டேன். ் : 

பான் யாரா விருந்தால் உாகிகென்ன? Ad ier queer 

மாண இட்ட கான் RR Lan OB. உ௰ கிகென்ன 

29 BOS 

வக்து. என்னை வழி மறித்துக் 'தொக்காவு . செய்ய ௧ மல் 
கென்ன அவ்வளவு துணிவு... னி பெண் 

Fagin போல் ஒரே. கர்ஜனை யாகக் காஜிக்க2கொடங்கிய . 

BuF மூடியாது தய. 

Bene. எதிர்பாரரதவாறு அவள் முழக்கிய 'முழக்கத்தைக்., 

கேட்டு கான் உண்மையிலேயே நடுங்கிப் போனேன் ஆ! 

அம்மங்கை . ஆத்இரத்தால் மேலே 

கோபத்தால் | கொத தெழுர்த அம்மவ்கையின் அம், 

போதைய Car DFS baw : பாச்த்திருக்கவேஷ்டுமோ 

தன் . கணவன் கொல்புண்டான் என்பதைக் கேட்டுல் 

கொதித் தெழுர்து மதுசைமா' ஈகரை யெரித்த' கண்ணை. 

பரொன்ஸின் ' 'சுதர்திரத்துக்காகப்' போராடிய மாகஸ்வி ல 

விரட். பெண்மணி” ஜான்ஸி சாணி. கயவர்களின். விரத 

தோற்றங்கள்கூட இக் அம்மிர.பயவ்கை.. Car DDB BES. 

ஈடாகாது என்னு அணிந்து சொல்லுவேன். ்.இப்வெரு, LOI or 

தலைக். கண்டு நான் பேராச்சரிய் மூற்றேன். ' சிறிது Gar x 

BOS. முன் அமைஇியே வடிவாம். கின்ற முங்கையா இன்: 

போது இவ்வளவு 5 கேகாமாக, அினங்குகிரள்ர். அனஸ்: தானு.
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இவள்?” என்௮ நேரில் பார்ப்போர் எவரும் சந்தேகிக்காம 

லிருக்க முடியாது. ் 

எனவே; கான் அவளை ஏறிட்டுப் பார்த்துப் பேசவும் 

அஞ்சித் தலை குனிர்தவண்ணம், இல்லையம்மா. இறிது 

(கோத்திற்கு முன் நீங்கள் பாடிய பாடல்கள்--ஆம், நீங்கள் 

பாடியதுதான் என்று கான் . திடமாக ஈம்புகிேன்-.-த.ற் 
போதைய எனது மன நிலைக்கு மிகவும் ஒத்ததாக இருக்தன. 

அப்பாடல்களே வழியே போகும் என்னை இங்கு. இழுத்து 
வந்தன. ஆகவே கரன் இங்கே வந்ததற்கு உங்களது பாடல் 

கள் காரணமே யொழிய நான் ஒரு சிறிதும் பொழப்பாளி 

பல்லன். அவ்வாறு VSS எனக்கு உங்களை இவ்கிடத்தில் 
தனியே கண்டதும் ஆச்சரியமும், பரிவு முண்டாயின. 

“பெண்ணெனின் பேயும் மனமிரங்கு' மென்பது உண்மை 

மொழியல்லவா! ஆதலால்; உங்களது நிலைமையை அறிக்து 
ஏதேனும், என்னால் உதவிபுரியக் கூடுமானால் செய்யலாம் 

- என்ற எண்ணத்தோடு கேட்டேனேயன்றி வேறல்ல. இவ் 

வா கேட்டது உங்களுக்குத் தவறாகத் தோன்றினால் அதற் 

காக நான் மன்னிப்புக் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்”' என்று 

.தாழ்மையாகச் சொன்னேன். ட 

் இவ்வார்.த்தைகளைக் கேட்டு அவள் என்ன நினைத். 

தாளோ, வாய்விட்டுச் இிரித்துவிட்டாள். HAM Fi WES 

Iron as Be இப்போது கோபத்தைக் காணவில்லை. : 
“ஓயா! நீர் மிகவும் குறும்பராக இருக்கிகீர! நீர் இங்கு 

வந்ததற்கு யான் பாடிய, பாடல்களா. காரணம்? நீராக 

இங்கு வரவில்லையா? உம்; ஆடவர்களே பெரும்பாலும் 

இப்படித்தான். சாதுரியமாகப்.. . பேசி. என்: போன்ற 
பேதைப் பெண்களைத் தங்கள் வசப்படுத்இப் பின்னர் 

ஏமாற்றிச் செவ்வது வழக்கம். இந்த. சூழ்ச்சி எனக்குத் 
“இதெரியாததன்று. இவ்வித வஞ்சக வார்த்தைகளும் எனக்குப்
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புதிதல்ல. இனி ஒருக்கால் ஆண்மக்களை ஈம்புவேனென்ரு 
Bln EBS Tl ௮. இந்தப் பிறப்பில் இல்லை” என்று முதலில் 

புன்னகையோடு பேசத் தொடக்கெவள், பின்னர் முகஞ் 

இவக்கப் பேசி முடித்தான். 

இப்பேச்சிலிருந்து அவளது மனப்போக்கை ஒருவாறு 

+ ஊட௫த்தறிக்த சான் ஆச்சரியக் கடலில் ஆழ்ச்சேன்.. எனவே 

: என்னுடைய மனநிலையை உண்மையாக  எடுத்துரைக்கதி 

துணிர்து சிறிது வேடிக்மையாகவே, “அப்படியா! மிகவுஞ் 

சந்தோஷம். என்னுடைய அனுபவம். இதற்கு கேர்மாரு 

org பெண்கள்- பெரும்பாலும் மட்டுமல்ை-எல்லே 

ரூமே ஆடவரைல் கண்டதும் "முதலில் இவ்வா அதான் கடு 

“மையாகப். பேசிப் பயப்படச்செய்து பின்னா கால்கள் 
விரித்திருக்கும் அலையில் இக்கவை மப் படுகுழி wae வீழ்த்தி 

BUD NDF செய்வார்கள். இனு அவர்களுக்கு இயற்கை 

ஆதலால்தான். சாலும் இப் பெண்களையே அடியோடு 

'வெறுக்கிறே pea” என்று மொழிக்தேன். 

OB a என்ன. Perrier? HERZ ஏட்டிக்குப் 

“போட்டியா?” : | 

“இல்லை; இல்லை. 2. ண்மையாகவே உரைக் ஐன். என் 

னுடைய இரண்டு வருட காதல் அனுபவத்தின் மூடிவு இ து.் 

- பெண்களை வெழக்கும். நீர் என் ஏன்னை .நாழ. வந் sare” 

ட கான் சொல்வளை சம்பு, கீ LAT gL பாடல்களே 

என்ன இங்கு. "இழுத்து. வச்தன. என் மனம் « இப்போ த. 

என்ன: 'நிலைபிலிருக்கறதோ. அதுவே. Gre பலிப்பதுபோல் 

இப்பாடல்கள் என காதில் விழவே, அவற்றைப் பாடியவர். 

போற். என்றறிய விரைர்தோடி.வந்தேன். :”ர். Dern பெண்: 
பயங்கமான' இடத்தில் த்னித்திருந்து. இவ்விதப் ' பரல்: 

“களைப் பாடுவாள் என்று சான் : சிறிதும். எதிரிபா? ர்க்கவில்லை
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யாதலால் உன்னைக் கண்டதும். பேராச்சரிய முற்றேன்- 

பெண்களிடத்து எனக்கு எற்பட்டி ந்த வெறுப்புணர்ச்சி 

இச்சமயம் தலைகாட்டவில்லை. பழைய மனச் சபலம் 

மேலெழவே; உன்னுடைய தனித்த நிலைமையைக் கண்டு 

வேமளொன்றுமல்ல-௨உதவீ செய்யவேண்டுமென்.ஐ ஒரு பெரும் 
கோக்கத்தோடேயே உன் விவரத்தை யறிய விரும்பினேன்". 

என்னு. நீண்ட பிரசவ்கஞ் செய்தேன். 

அம்மல்கை வியப்புக்கொண்டேோ என்னவேச என்னை 

எற இறங்கப் பார்த்தாள். பின்ன! ஒருவாறு கலையை 

யசைத்துவிட்டு, “அப்படியானால், கீர் பொய் நிகழும் 

(நிறைக்௪) உலகத்தை வெறுத்துகிட்டா வந்திருக்க?” 

எனஅ௮ ones யோசனையோடு வினவினாள். 

அம்? பொதுவாக உலகை--முக்யெமாகப் பெண் 

-இலைகை--வெறுத்தே வந்திருக்கிறேன்.” 

நானும். உலக நடையை--முக்கியமாக ஆண் மக்கள் 
நடவடிக்கையைக்--.-.. கண்டு வெறுப்படைந்தே இக்கு 

வக்துவிட்டேன்.” ட் 

“ஏன்ன! நீயாகவா இங்கு வந்துவிட்டாய் வேறு 
யாராலேயோ. அல்லது எப்படியோ தப்பித் தவறியோ 
இப்பயங்கரமான இடத்தில் வக்து சேர்ர்இருக்கிருய் என் 
றன்றோ கினைத்தேன்?”' 

... இல்லை? இல்லை. _ சானாகவேதான் . மடக்க 
வற்று சேர்ந்தேன்.” | ட. 

₹இது. உனது மன உறுதியையும் அளவு கடந்த துணி 

வையுவ் கரட்டுகிறது. அது இைக்கட்டும். கருத்து வேற் | 
மை இருர்தா ஓம், sug நோக்கம் ஒன்றாகவே இருப்ப 

தைக் கண்டு. சான் “ஒரு வகையில் மன மகிழ்கிறே ஐன்: 
ஆமாம், Serpe மிருகங்களும் கிஷ. ஜந்துக்களும். நிறைக்க
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இம்மலைப் பிரதேசத்தில் நீ எவ்வாறு தனித்து விக்கிறாய்* 

உனக்குப் பயமாக இல்லையா?” | 

“ஓருவித பயமுமில்லை: கொடும். குணங்கள் நிறைந்த 

மக்கன் இடையே வாழ்வதைவிட, இங்கு. வப்பது. எவ் 

வனவோ இன்பமா இருக்கிறது. மக்களைவிட மிருகங்கள் 

எவ்வளவோ ஈல்லவைகளாக . இருக்கின்றன? அவை என் 

னிடம் எவ்வளவு வி௬வாசமாகவும், (கன்.தியதிவடைமை 

யாகவும்) இருக்கின்றன? தெசியமா2..- ஆ Gin wes Lo 

தூற்றுக்குத் தொண்ணுறு பேரிடம் -இறிதாகிலும் ஈன் 

தியோ கேசமோ இருக்கிறதா! ஏதோ ஒரு விதமான. உத 

வியை-பயனை-௭திர் பார்த்தே ஒருவரை யொருவர் சேப் 

 பதுபோல நடிக்கின்றனர். "காரியம் முடிந்ததும் இரும்பிக் 

கூடப் பார்ப்பதில்லை. -- ஐயகோ! இந்த 2 மனித சமூகத்தைப் | 

போல் கொடியதொன்றை இவ்வுலகத்திலேயே காண் முடி. 

யாது. ஒருவரை யொருவர் ஏமாந்தால் பள்ளத்தில் வீழ்த்தி 

- உயிசோடு.புதைக்கவன்றோ சமயம்: பார்த்துக்கொண்டிருக் 

இன்றன? வலியார்--பொருளாலோ தேச. பலத்தாலேோ 

வண்மை யுடையவர்களாக இருப்போர்-.-எனியரைப் படுதீ 

அங்கொடுைம-- உயிரோடு .இத்தாவதை . செய்துவருவ் 

கொடுமை--அளகிட்டுச். சொல்லக்கூடியதல்ல. இவ ந்றை 

யெல்லாம் நோக்கும்போது மிருகங்களும், விஷஜந்துக் 

களும். எவ்வளவோ  மேலல்லவா!'” இப்போது . அவள் 

முகத்தில் கோபப் "கொழுக்துகிட்டு எரித்தது. தேகத்தில் 

ப.டபடப்புக் காணப்பட்டது... அவள் கூறிய. ஒவ்வொரு 

வார்த்தையும் உள்ளத்திலுள் இருக்து 2 எழுந்தது, என்பதை 

ஈசன் ந்ன்றாக அதிக்தேன். ட் 

  

“நீ இம்மலைப் பிரதேசத்துக்கு: abs எவ்வள்வு - ஆலு: 

மாயி pot”
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£கமா.ர் சான்கைர்து மாதமிருக்கும்.” 

இதுவரை நீ இங்கு மனிதர். யாரையுஞ் அந்திக்க 

edna?” 

இல்லை. இங்கு வந்த பின்னர் முதன் முதலாக உம் 
மையே இன்று கண்டேன.” 

ஆச்சரியம்! இவ்வளவு ஆரம் மனித சமூகத்தையே 

வெறுத்து, பெற்ற தாய். தச்தையரைப் பிரிக் த, உயிசையும் 

"பொருட்படுத்தாது இங்கு . வந்து தனித்து வ௫ப்பதற்கு 

எதேனும் காரணமிருக்க வேண்டுமல்லவா! அது என்ன 

வென்ற கான் அறிய விரும்பலாமா! உனது வரலாற்றை 

கான் தெரிச்துகொள்ள. விரும்புவதில் BOOT மில் 

யே?” என்று ஈயமாகக் கேட்டேன். 

- அதற்கு ௮வள் கோப ஈகை நகைத்து,  ஈதரரரளமாகத் 

தெரிச்து கொள்ளலாம். நீர்: மட்டுமல்ல. "இவ்வுலகமே 

'தெரிக்தகொள்ள வேண்டுமென்பது எனது பேரவா. எனது 

வாழ்க்கை வரலாறு மனித சமூகத்துக்குப் பெரும் படி.ப் 

பினையாக இருக்குமென்று . சான் சம்புகிறேன். அதை 

சவ்வாது வெளிப்படுத்துவது என்றுதான் இ.துவரை தயக்க 

பிருந்தேன். மனித சமூகத்தைய புக் இரும்பிப் பார்ப்பதில்லை; 

erg வரலாற்றை:ும் வெளிப்படுத்த. வேண்டுமென்றால் 

அது சசத்தியமான காரியமா? ஏதோ நீர் எவ்விதமோ 

இக்கு வந்து தோன்றி, மடக்கியிருக்த எனது. உணர்ச்சி 

யைதி அண்டிவிட்டுவிட்டிர். அதுவன்றி நீரும் ஒரூ வகை: 

யில் என்னைப் போலவே மனித சமூகத்தை வெறுத்து வர்... 

தி Guu BES தெரிகிற. ஆதலா ல் இத்த. கொள்கையும். 

: கோக்கமும் உடையவர்கினிடம். எதையும் சொல்வது" ! ல். 

   



18 இவ்வுலகத்தைத் திரும்பிப் பாரேன் 

இனி உம் இஷ்டம். ஆனால் ஒன்று. எனது வாழ்ககை 

வரலாற்றைக் கேட்பதற்கு உமது இருதயம் பலமுடைய 

தாக இருக்கவேண்டும். அதற்குத் தஞூந்தவாறு உமது 

மனதையும். திடப்படுத்திக் கொள்வீராக” என்முன். 
சான் சிரித்துக்கொண்டே, “அவ்வளவு கொடுமை 

நிறைந்ததா? உம்.--அத்துணை கொடுமைகளையு மனுபகித்து: 

விட்டு 8 இருக்கும்போது, நான் கேட்டுத் தாக்கத்தானா 

முடியாது? சீ கொல்லப் போவதைப்போன்ற கெரடுமை. 

களைக் கண்டுக் கேட்டும் அனுபவித்தும் ரான் Bom GF 2 DR 

Au pos தோ்திருக்கிறேன். ஆதலால், எக்கு உன் வா 

லாற்றைக் கேட்டுத் தாங்கமாட்டாது இருதயம் வெடித்து 

இறக்து விடுவேனோ என்று சீ பயப்பட வேண்டிய ௮வளிய 

மில்லை. இனி நீ தயங்காமல் உனது வாழ்க்கை வராலரழ். 

றைக கூறலாம்,” என்று சொன்னேன். 

“dane, சர்தோஷம்.-௪ரி; நரன். இப்போது. என் 
அறிவு தெரிந்த நாள் முதல் என் வாழ்க்கையில் ஏற்பட்ட 

சம்பவங்களை ஒன்றும் ஒளியாது கூறப்போகிறேேன்? இதில். 

மிகைப்படுத்திக் கூறல் குூறைத்துல் கூறல் ஒன்னுமில்லை. 

சிலர் தக்கள் வாழ்க்கை வரலாற்றைக் (Autobiography) 

கூறுகையில், தங்கள் கெளரவத்துக்குப் பாதகமான பாகன் 

களை-- கய , ஒழுக்கங்களை--கெட்ட: சூணக்களை.மறைத௮.. 

தங்கள் வாழ்க்கையில் சம்பக்தப்பட்டவர்களின் SEG ore 

செயல்களையே அதிகப்படுத்திக் கூறி, அதன் வாயிலாகத். 
தாங்கள் பரிசுத்த குரத்திகள் . என்று காட்டிக்கொள்ள... 

பிறர் நினைக்கும்படிச் செய்ய-முயல்வார்கள். . அது பெருக் 

தவ. அவ்வாறு நான் கூறமாட்டேன் என்பதை. நீக்கள் 

நினைவில் . வைக்கவேண்டும். அவ்விதம் "பொய் வரலாறு: 

கூறுவது. உல௪ மக்களுக்கு ஒரு, நல்ல படிப்பினையைபய் 

போதிப்பதாகாது என்பதை கான். ஈன்கு அதிவேன்” என்று:
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பெரிய பீடிகை போட்டுவிட்டுத் கன் வாழ்க்கை வரலாற் 

றைக் கூறத் தொடக்கினாள். 

அவன் இதுவரை என்னிடம் பேசிவந்த வார்த்தைகளி 

லிருந்து கான் அவளது தெளிக்த அறிவையும் ஆழ்ந்த உலக 

ஞானத்தையும் அறிர்து என்னுள் பெரிதும் வியப்புற்றேன்- 
ஆனால் அவ்வாச்சரியத்தை மொழி மூலமாகக் காட்ட ஆரம் 

பித்தேனானால், எங்கு பேச்சு வளர்ச்து ௮வள் வரலாற்றைக் 

கேட்கத் (அவ்வளவு ஆவலும் துடி.துடிப்பும் இருந்தது” 

வாசகர்களுக்கு எப்படி. இருக்கிறதேர் எனக்குத்தெரியா.து) 

தடைபடுமோ என்று அஞ்சி வாய்திறவாது அவள் முகத் 

தையே கோக்க கின்றேன். 
வரலாற்றைக்கூற ஆயத்தமான அப்பெண்மணி, இடீ 

ரென எதையோ நிளைத்துக்கொண்டவனள் போல், நான் 

என்ன முட்டாள் உனமான காரியம் செய்தேன்! என்னை 
நாடிவந்த அதிதியாகிய உம்மை இதுவரை நிற்கவைத்தே 

ஏதேதோ பே௫ிவிட்டேன். . அப்பிழைபோதாகென்று இனி 

பம், உம்மை. இங்கேயே நிற்கவைத்து என் கதையைஅனக்க 

ஆரம்பித்துவிட்டது எனது பெரும் பேதைமையை யன்றோ 
காட்டுகிறது? மேலும், பொழுது சாய்ச்துவிட்டது. துஷ்ட. 

மிருகங்களும், விஷ்ஜந்துக்களும் தாராளமாக 'வெனிவந்துல 

வப் போகும் நேரம். ஆதலால் சாம் ஈம்முடைய குடிசைக் 

குப் போவோம்;. வாரும்” என்று கூறிக்கொண்டே. காவ் 

கள் நின்றிருந்த. இடத்துக்குச் சிறிது தூரத்தில் 'மேற்கே 

ப இருந்த சூடிசையை கோக்கிக் கைகாட்டிய வண்ணம் ஈடந் 

தாள். அவள் கூறியதை ஆமோதிப்பதுபோல் என் கால் 

கள்.அவள்- பின்னே: என்னை யிழுத்துச் சென்றன. .௮வள் 
முதலில் என்னைக் கண்டதும் நடந்துகொண்ட மாதி 

    

   
பேய மூடுக்கான வார்த்தைகளும் . தளர்ந்துயோஸ், ' 

படியாகக் இீழ்ப் படிந்து - வருவதற்குக் க்்ரணமென்ன



-20 'இவ்வுலகைத் திரும்பிப். பாரேன் 

வென்று யோூித்துக்கொண்டே கான் செல்லலானேன். 
சமூகக் கொடுமையை தினைக்து கினைக்து மனம் புண்ணாகி 
வெறுப்புணர்ச்சி மிகுக்து காட்டில் சிலகாலம் அவன் மிரு 
கன்களிடயையே. வசித்து வச்தமையால்,. முசலில் என்னைள் 

கண்டவுடனே அவ்விரக்தி. மனோ. பாவத்தோடே கடுமை 
யாக என்னிடம் ஈஉடஈ்துகொண்டாள் என்றும், சில மணி 

நேரங்கள் என்ஜேடு டேசி என் மனப்போக்கை பறித்து 

பழய தனால், பழைய மனித சுபாவம் வந்து மரியாதை, 

தயாள குணம் மேலெழுக்து வேலை செய்கிறது. GT OM LOND 

அறிச்து மகிழ்க்தேன். 

அம்மங்கை கூடிசையருகு சென்றதும், கான் பின்னே 

வருகிமேேனா என்னு இரும்பிப் பார்த்துவிட்டு, அக்குடிசை 
யின் கதவைத் இறர்து உள் நுழைச்தான். அங்கு ஒரு பல் 
கத்தில் . மாட்டப்பட்டிருர்த தாழை மடலால் அழகாகப் 
பின்னப்பட்ட சிறிய பாயைக் கீழேபோட்டு, அதில் அபி 
ing. என்னைக் கூப்பிட்டாள். கான் வாய் மூப்சா து 

இயக்திரம்போல் அவள் சொல்லிய வண்ணமெல்லாம் 
-இயல்கலானேன். ரான் உள்ளே சென்று. அத்தாழம் 
பாயின்மீது உட்கார்ச்ததும் ௮சன் உள்ளமைப்பைக் கவன 

மாகப் பார்த்தேன். ' அவ்விடம் மிகவும் பரி௯த்தமாக இருக் 
தது. மரத்தாலாயே பாத்திரங்கள் BF COE BND, பிரம்பினால் 
பின்னப்பட்ட தட்டு. முதலிய சாமான்கள் சிலவும் 2a 
அவைக்கப்பட்டிருர்தன. சாதாரண மரக்கட்டி லொன்று 
ஒரு லையில்... இடக்த.து. - பூக்ரூடலைகள். இரண்டு. மூன்ற 
மேலே . தொங்கலிடப்பட்டிரூந்தன... இரு மரக் கூஜாக்கள் 
ஒருபுறம். 'வைகப்பட்டிருக்தன. அனால்  இம்மரச் சாமான் 
கள் எல்லாம் தச்சர்கள் செய்வதுபோல் இரத்தமாக இல்லை, 
எணினும், அவை பொதுவாக, உபயோகத்துக்கு ஏற்றவை 
யாகவும், பார்ப்பதற்கு அழகாசவும்: இருந்தன. Qari
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இவையெல்லாம். அவையவை இருக்கவேண்டிய இடத்தில் 

ஒழுங்காக WMHS HG SB; அவளது மனத்தின் செம். 

மையைக் காட்டியது. தன் உபயோகத்துக்கு வேண்டிய. 

சாமான்களை யெல்லாம் இப்பெண்ணே செய்து கொண்: 

டி.ரூக்கிறாள் என்பதை அவைகளின் அமைப்பிலிருந்து ஒரு 

வாறு .ஊக௫ுத்துக்கொண்டேன். முற்றும் துறந்த - முழு ' 

முனிவரது ஆ௫ரமங்கூட இவ்வளவு அாய்மையாகவும் 

இருத்தமாகவும் இருக்காது என்று துணித்து. கூறுவேண்... 

இவளது கி௫த்திர வாழ்க்கையையும், எர்நியாச (அத்தத்து 

வத்தில் இல்லாவிடினும்) நிலைமையுள் கூாந்து காணக் காண 

எனக்கு ஆச்சரியமே மிகுந்தது. 

இதற்குள் அப்பெண்மணி, பூக்குடலைகள். ஒன்றி 

லிருந்து பழ வகைகள் சிலவற்றை எடுத்து ஒரு பிரப்பந்தட். 

பூல், வைத்து என் முன் கொண்டுவந்தவள், யான் . ஆழ்ந்த 

இந்தனையி லிருப்பதைக் கண்டு அப்படியே நின், எனன! 

ஏதோ பலமான யோசனையில் ஆழ்ச்திருக்கிறாப்போ. லிருக் 

கிறது! ஏதேலும் உலகத்தின் முக்கெ பிரச்சனை யொன் 
ons தீர்த்து வைக்கவேண்டிய பொறுப்பு உமக்கு எற்பட் 

டிருக்கலாம் என்று நினைக்கிறேன்... . அப்படித்தானே!” 

GT SOT DI கரித்துக்கொண்டே கேட்டாள். 

அவளது குறுபுத்தனமான கேள்வியைக் கேட்டு 

எனக்கும் ஈகைப்பு வந்துவிட்டது... கரன் என்ன உல 

கத்தை உய்விக்க UGS தலைவனா? அல்ல.து சத்கரவர்த்தியா? 

உலகப் பிரச்சினையைத் தீர்த்து வைப்பதற்கு; அப்படி. 

யெண்ுமில்லை:  இம்மலைப் பிரதேசத்தில்: இயற்கை யன்னை 

யளிக்கும் அற்புதக் erie crew மனம் இலயித்துப்' 

போய்விட்டது. ஆண்டவனது படைப்புத் இறத்தைபும் 

அருள் விளக்கத்தையும் இங்குதான் ஈன்றுக&. காண்கி 

றன்” என்று உணர்ச்சியோடு கூறினேன்.
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இதைக் கேட்ட ௮ம்மங்கை முூகமலர்சிசியுற்று, உம் 

முடைய வார்தீநையிலிருக்து நீர் ஜர். இயற்கை வாதி; தத் 

துவ. ஞானி என்று தெரிகிற து. கரத்தல் அறுசுவை 

ப்கார்த்த வலைகளோடு உண்டியருந்திப் பழகிய உமக்கு; 

Gra இன்னும் இப்பழ உணவ ! பிடிக்குமோ என்னு அஞ் 

னேன்... இனி அவ்லிதம் . மயக்கங்கொள்ள வேண்டிய 

அவசியமில்லை பெண்று நினைக்கிறேன். தயவு செய்து இப் 

பழங்களை உண்டு BiG BS களைப்பாறும்'" என்று கூறிப் 
பழத்தகட்டை என்: மூன் வைத்து கூஜாவில் தண்ணீரைக் 

கொண்டுவக்து வைத்தாள். 

ரான் உண்ணாலிர கம்பூண்டே. உபிரைவிட வேண்டுமென்ற 

கொள்கையோடு கான்கைந்து சாட்களாகப் பட்டினியசகக் 

இந்தே வழி நடந்து வரதே னாகையால், முன்னரே குறித்த 

படி. பெரும் பசி! [ம் சோர்வும்: என்னை வாட்டின: ஆமினும் 

இம்மங்கையின். இனிய பாட லைக் கேட்டதனாலும்,  ௮வ 

ளோடு பே௫யதனா௮ம் அவற்றின். அன்பம் இறிது மறைக் 

இருந்தது. அதோடு அவளது வரலாற்றைக் கேட்க வேண்டு 

மென்ற ஆவலில், எனது மனத்துன்பம் முதலிய யாவற்றை 

யுமே. மறந்திருந்தேன். அவ்வாறிருக்க அவளது வாலால் 

ஹைக். கேட்பதற்கு இடையூறாக, அவளுடைய உபசரிப்பு 

முதலியவைகள் இருக்கவே, எனக்கு அருவருப்பும், ஆயாள் 

மும் உண்டாயின... எனினும், அம்மங்லையின் வார்த்தைக்கு 

மாமுக நடக்கவும் எனக்குச் இறிது பயம். ஆகவே, ௮ப் 

பழன்களைள் றிது: இறிதாகச் இன்றேன்:. அவளும் Ray 'பழவ் 

களை யெடுத்து, வைத்துக்கொண்டு. என்னெதிரே. உட்கார்ந்து 

உண்டாள். நான் இன்ற பழங்கள். மிகவும்இனியையாக 

ளு! ்ருக்தன்.. என் வாணாளிலேயே அவ்கித பழங்களைத் இின்றது. 

இன்டயாது. ஆகவே கான் அவள்ப் பார்த்து, “இம். 

மங்களன் மிக இனிமையாக இருக்கின் றன" ச்ன்றேன். 
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அவள் புன்சிரிப்போடு, “இப்பழங்கள் எவ்வளவு இனி 

மையாக இருக்கின்றனவோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு, என் 

வசழ்க்கை வரலாறு மிகக் கசப்பாக இருக்கும். அதை உம். 

கரதுகள் எவ்வாற் கேட்டுச் கக்கும் என்று எனக்கசூத் 

தெரியவில்லை” என்று கூறினாள். 

.... காண், “அக்கரையில்லை நீ அதைப்பற்றிக் கவலைப்பட 

“வேண்டாம். நீ. இப்போது பே௫வரும் பிடிகையும், உப 
அரா வசர்த்தையுமே எனக்குக் கசப்பா யிருக்கிறது. அது 

தவிர, நீ எவ்வளவு சீக்கிரம் உன் வரலாற்றைக். கூறத் 

தொடக்குகிறாுயோ அவ்வளவுக் : கவ்வளவு எனக்கு மிகத் 
அருப்சயொக இருக்கும். 

செவிக்கு உணவிலாத போற்று apg 
. வயிற்றுக்கும் ஈயப் படும்.” 

OT 6B BLD தமிழ் நரவலா் சொல்லியிருப்பது உனக்குத் 

தெரியுமென்று நினைக்கிறேன். என் செவிக்கு விருந்து 
கொடுக்க வேண்டி ப எமயத்தில், அதைத் தடைப்படுத்டி 
போடப்போட அூரக்து போகாத பேராசை மிஞுந்த இவ். 
வற்ப வயிற்றுக்கு விருந், துவைக்க நீ ஆரம்பித்துலிட்டது 

அன் எனகீருச் இறிதும் ௪டிக்கவில்லை. ஆதலால் இனியும் 
பச்சை வளர்த்தாது உன் வரலா, DO DS Tp ஆரம்பியும்!'. 
என்னு என் தமிழ்ப்புலமையைக் காட்டிப் LIL. Ltt LILI GES 
'பேசினேன். 

| அம்மங்கை ஆச்சரியமாகவும், குறம்பாகவும் என்னைப். | 
பார்த்து, “அப்படியா! அத்துணை ஆவலா! அவ்வளவு அவ 
சரமா என் வரலாற்றை றிய” என்று கேட்டுக்கொண்டே 
கூஜாத் தண்ணீரைக். குடித்துவிட்டு எழுந்து கான் இன்று 
விட்டு வைத்திருக்க பழத்தட்டையும், கூஜாவையும் எடுத்து: 
இன்காக: வைத்தாள். 

 



இரண்டாவது. அதிகாரம் 

கைகா 

புவனசத்தியின் இளம் பருவம் 

இஃகனம் bor சாமான் களையும் முன்போல் ஒழுக: 

காக வைத்துவிட்டு அம்மக்கை எனக்குச் சிறிது தாசத்தில் 

எதிரே உட்கார்ந்த வண்ணம், “ஜயா! என் கதையை ஆரம் 

பிக்கலாமா?'' என்று கேட்டாள். | | | 

“gepr! தாராளமாய்”. என்று. உற்சாகத்தோடு ் 

சொன்னேன். ' இங்கு வாசகர்களுக்கு ஒரு Dari sens 

சூதிப்பிட விரும்புகி? அறன். சான் அம்மங்மையைப் பார்த் 

_ தது முதல் இவ்வளவு கோமாகப் பேடு வந்ததுவரை அவள் - 

ஆடவா என்னோடு தனியாகப் பேசவதைப்பற்றி' 

கரணமோ அல்லது ௮ச்சமோ. ஆகிய எவ்வித உணர்ச்சியை 

யுங் கொள்ளவேயில்லை. . சாதாரணமாக ஓர் ஆடவஜோடு' 

மற்றொரு - ஆடவனோ, ஒரு மங்கையோடு. மற்றொரு 
பெண்ணோ... பேசுவதுபோலவே, யாதொரு வேற்றுமைபு 

மின்றிப் Cu®ener; uipBener என்றே. சொல்லவேண்டும். 
இது எனக்கு ஒரு 'பெரிய வியப்பை புண்டு பண்ணியது. 

பெண்களுக்குரிய அச்சம், மடம், நாணம், பயிர்ப்பு ஆய 

BIT DG OM ply, இவளுக்கு--சமூகத்தைகிட்டு, வெளியேறி 

யிருப்ப தால்--௮ ற் அவிட்ட தா என்றும். எண்ணி? னன். 

- அம்மங்கையினது. கடைஇல். கேள்கிக்கு.. சான் பதி 

ovale gi அவள். சிறிது நேரம் அமைதியாக: இருக்காள். | 
இப்போது அவள் முகத்இவ் தயரங் குடி.கொண்டி Bt. இம் 
மாறுதலை, வானத்தில் சன்றாகம் பிரகாசித்துக்கொண்டிருர்த 

 



seri மேகங்கள் மறைத்தால் எவ்வாறு இருண்டு 

விடுமோ அதுபோல, அவள் வதனத்தைத் துன்பஞ் 

சூழ்ந்து கொண்டதென்றே உவமிக்கவேண்டும். இதிலிருந்து 

அவளது மனம் அச்சமயம் மிகுதியும் ௪ங்கடப்பம்டுக் 

கொண்டிருந்தது என்னு ஈன்கு தெரித்தது. பின்னர் அவன் 

தலை சூனிக்த வண்ணம் மெதுவான Grete தன் வரலாத் 
PE கூற ஆரம்பித்தாள். 

“தோழரே! ஆம், எனக்கு உற்ற தோழாதான்.. உமது 

கொள்கையும், உணர்ச்சியும் பெரும்பாலும் எனக்கு ae 
இருக்கின் மையால், கான் ஈட்புகொண்டு பழுஞூதற்குரியவ 

ரென்றே சான் சம்புகிறேன்-வன விலக்கு களிடையே இம் 
மலையில் வாழும் கான், செல்வத்திலேயே பிறக்து செல்வத் 

இலேயே MATTE. ஆனால், அச்செல்வத்திலேயே 
புரண்டு இறக்கும்படியான கிலையை அடையாததற்காக 

நான் மிகவும் மகிழ்கிறேன். “கருவிலேயே இருவுடையஈர்** 
என்று 'சொல்கிறுர்களே!' அம்மொழி எனக்காகவே பிறக் 
த்து. என்று எண்ணி இறுமரந்த காலம முண்டு. எனது 
தந்தையார் சென்னைமா நகரிலுள்ள லட்சாஇபூகளில் ; ஒரு 
வர். “ அவருக்கு நான் ஒருத்தியே பிள்ளையும், பெண் ணுமா 
யிருந்தேன். எனவே, எனது பெற்றோர்கள். என்னை எஸ் 
வளவு அருமையா சுவும், செல்வமாகவும் வளர்த்திருப்பார் 
கள் என்பதை BuwaGer ona ss ig கொள்ளலாம். என் 
தந்தைக்குத் தம்பி 'யொருவர் ண்டு. DOT னு குடும்பத் 
தாரும் அண்களுடனேயே வத்து வச்சனார்.. என்து த்தை 
யா், சிறிய தந்தையும் ' இளமையிலிருக்தே. PD peor 

பிருச்து வக்தனராம். அதோடு, அவர்களிருவரும், ஒரே வயிழ் 
திற். இிறக்த  அகோதரிகளை : முறையே விவாகஞ் Osis 
கொண்டதால், எற்கனவே. வள்ள அஇறிறுமையுணர்ச்சி 

3
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பலப்பட்டு வத்தது, அதோடு அவர்கள் பிதிரார்ஜிகச் சொத் 

தைப், பாகஞ். கெய்துகொள்ளாமல் எக கூடும்பமாக 

இருச்தே அனுபவித்து வச்தனராம். நாலைந்து ஆயிரத்துக்குப் 

பெனறுமானமாயிருந்த பிதிரார்ஜித சொத்தை முதலாகக் 

கொண்டு என் தச்தை பலவிதமான வியாபாரங்கள் செய் 

அம் கவர்ன்மெண்டு ப வண்டி ராகடுகள் எடுத்தும் விடர 

முயற்சியோடு பணவருவாயை அதிகப்படுத்திக் கடைகி 

பாக. இருபது இருபத்தைந்து லட்௪தீதுக்குச் சொந்தக்கார 

சரனார். சாதாரண நிலையிலிருந்தவரை : ஏதோ தொழில் 

முயற்சியில் ஈடுபட்டிருந்த எனது சிறிய தச்தையார, சிறிது 

மேல். நிலைக்குக் கூடும்பம் - உயர ஆரம்பித்ததுமே, எல்லா 

வற்றையம் விட்டுச் செல்வப் பிள்ளையாகவே உலவி வர 

ஆரம்பித்தாராம்.  ௮வருக்கு என் தந்தையின் வியாபார 

முயற்சியில் சிறிதும் கவலையே கிடையாதாம். ஆனால் அவர் 
எப்போதும் என் தக்தைக்கடங்கி மரியாதையாகவே இருக்து 

வந்தாராம். . எனக்கு அறிவு தெரிக்து சான் பார்த்தபோது 

கூட அவர் உல்லாச புருஷராகவும், ஆடம்பரப் பிரியராக 
வமே இருர்தார். அவர் இரண்டு பிள்ளைகளுக்கும் மூன்று 

பெண்களுக்கும் தந்தையான பிறகூம் தமது பொறுப்பை : 

யுணராது விளையாட்டுப் பிள்மாபோலவே Steg வந்தா 

ரென்ருல். அதிக் கூறுவானேன்! 

. என். தாய் என் தந்தைக்கு: வாழ்க்கைப்பட்ட பின் 

னே, அவர். பலரரலும் போற்றப்படும் “கனபதி செட்டி. 

பார் என்று பெயருக்குரிய தீரூதியை உண்மையாகப் பெற் 

ரூர் என்று: பலரும் அடிக்கடி, சொல்லக் கேட்டிருக்கேன். 
| எனவே, என் தகப்பனார் .அவ்ளைத் தம் *இருக லக்ஷ்மி'யாகப் 

போத்திவச்திருப்பார் என்௮ கூறுவது மிகையாகாது. ஆயி 

மம் என்னுடைய தாய் ApPa சமயங்களில் Ad gn உம்
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சாகமின்றி வருத்தமா பிருச்ததைப் பார்தீதிருக்கிறேன். ஒரு 

நாள் சாண் கல்தூரிக்குச் சென்றுவிட்டு என் மாளிகையை 

அடைக்தேன். உடனே நேரே என் தாயிருக்கும் அறையில் 

நுழைந்ததும், ௮வள் கண்களில் நீர்த்துளிகள் ததும்பி யிருப் 

பதைக் கண்டு நான் மனம் பதறினேன். கான். அச்சமயம் 

ஆஅ வயது கஇிறுமியா யிருந்தும், என் தாய் ஏதோ துன்பத் 

தால் மனம் புழு: வ்கிவருகிறாள் என்று ஒருவாறு உணர்ச் 

சேன். yaar, சான் ஒரே பாய்ச்சலாகப் பாய்ந்து என் 

தாயைச் சோத்துக் கட்டிக்கொண்டு, ௨அல்மா| என் அழு 

இருய்8 பலதடவை நீ இம்மாதிரி வருர்துவதை நான் பார்த 

இருக்கிறேன். இதற்குக் காணமென்ன என்பதை எனக்குச் 
சொல்லமாட்டாயா அம்மா!” என்று கெஞ்சிக் கேட்டேன். 

எனது எதிர்பாரா வருகையையும், செரல்லையுக்கேட்ட 

என் தாய் கண்களைத் துடைத்துக்கொண்டே, கண்ணா! 

உனக்கேன் இக்தக் சவலை? என் தலைவிதி ரான் ஏதோ அனு 

பவிக்கியேன்.--- அது இடக்கட்டும். 8ீ சாப்பிட்டு வெகு 

சாழிகையாச்சே! வா கொஞ்சம் பக்ஷணம் தருகிேேன். 

அதை பருந்இவிட்டுக் காப்பி கூடி!” என்று கூறி என் 

கவனத்தை வேறு அதத் ல் மாற்ற முயன்றாள். ் 

அவள் "கையைப் பிழத்து. அழைத்தும் தரே பிடிவாத 

மாய் அங்கேயே நின்று, அம்மா! என்னிடம். எதையோ 

 மறைக்கிருய்! உன் மனவாட்டத்தை சான் தெரிர்து கொள் 

ளாவாறு எத்தனையோ தடவை இவ்விதமே மறைத்து வந் 

திருக்கிருய்?. உன் மனதைச் சதாகாலமும் வருத்தி வரும் 
அவ்விஒயத்தை என்னிடம் இப்போது 'சொல்லித்தான்' ஆக 

பேண்டும். இல்லாவிட்டால் கான். ஒண்னும் இன்றைக்குச் 

சாப்பிடவே மாட்டேன்... எத்தனை. காளர்னாலும் பட்டினி 
தான். கிடப்பேன்... அவ் விஷயம் என்ன? நான் தெரிச் St
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கொள்ளக்கூடாதா? உன் மனதிலேயே வைத்துக்கொண்டு 

சங்கடப்படுவதைக் காட்டிலும், என்னீடத்தில் சொன்னால் 

ஆதல் ஏற்படாதா? அவ்வளவு இரகூயமா அது?” 

என்து சிறிது கோபத்தோடும் ஆனால் அழுகைக் சூர்லிலுள் 

கேட்டேன். 

எனது உணர்ச்சி இவிரத்தைக் கண்டோ என்னவோ 

என் தாய் என்னை அப்படியே வாரியனைத்து முகத்தோடு 

முகத்தைப் பொருத்தி, “என் கலிதீர்க்க வக்த கண்ணே 

புவனா! உன்னிடமும் ஒளிக்கக்கூடிய தொன்று இருக் 

கிறதா! விஷயத்தைச் சொன்னால் உன் மனம் வருக்துமே 

என்ற எண்ணமே யொழிய வேறல்ல....8 இவ்வளவு அரம் 

வற்புஅத்திக் கேட்பதனால் சொல்லுகிறேன்... ஆனால், இவ் 

விஷயத்தை உன் தந்தையிடம் எப்போதும் வாப் தவறியும் 

சொல்லிகிடாதே! தெரியுமா! 

நான் உன் தந்தைக்கு வாழ்க்கைப்பட்டு சீண்டகாளா 

இியும் பிள்ளைப் பேறு வாய்க்காமல் (மனம் வருச்திவக்தேன். 

இர்கிலையில், உனது றிய தந்தைக்கு. விவாக ஏற்பாடு 

நடைபெற்றது. வெளியே எங்கெங்கோ பெண் பார்த்தார் 

கள். கான் பலவித செளகரியல்களை ௨ உத்தேூத்து என் தன் 

கையையே மணஞ் செய்துகொள்ள வேண்டுமென்று பிடி. 

arse, செய்தேன். ஆகவே, முடிவில், என் விருப்பப்படி. 

இருமணம் நடைபெற்றது. என்.தங்கை என்னோடு முதலில் 

அன்பும் பணிவுவ் காட்டியே நடந்து வந்தாள். அவளுக்கு. 

விவாகமான. ஒரு. வருஷத்திற்கெல்லாம் அவள் ஓர் ஆண் 

குழந்தையைப். பெற்றாள்.  பிள்ளையில்லாத  விட்.டூ.ல் 

குழந்தை... பிறந்ததைப்ப: ் 

  

பஹ்றிப் பொதுவாக. நாங்கள். எல்: 

லோரும் ஐூழ்சசி கொண்டாடினோம். கான் அக் Gwe 

தயை என் பிள்ளையைப்போலவே இரசப்டிப் மசரகட்டி. 
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வள௱த்தேன். மற்றும் ஒன்றரை வருஷத்திற்குப் பின்ன ர், 

என் தங்கை பெண் மகவெரன்றைப் பெற்றாள். ௮௧ குழர் 
தையும். அருமையாக வளர்க்கப்பட்டது. என் பிள்ளைக்கலி 

இக்குழந்தைகளால் ஒருவாறு தீர்க்ததென்றே மகிழ்க்து 
நான் அவைகளைக் கண்ணுவ் கருத்துமாக வளர்த்து வந 

சேன். என் தங்கையோ உன் சிறிய தந்தையைப்போலவே 

சிறிது உல்லாசப் போக்குடையவ ளாதலால், இவைகளை 

அவ்வளவாகக் கவனிப்பஇல்லை. குழந்தைகளைக் சண்காணிமப் 

பதற்கு வேலைக்காரியும், அருமையாக வளர்ப்பதற்கு 

யானும் இருக்கிறேனென் ஐ எண்ணம் அவளுக்கு இருந்தது 

போம்! ஆனால் இரு குழச்தைகளுக்குத் தாயான பி D& 

என் தவ்கையிடம் ஒரு பெரு மாறுதல் ஏற்பட்டது. அவள் 

முன்போல் என்னிடம் அடக்க வொடுக்கமாக கடந்து 

கொள்வதில்லை. அதற்கு மூன் எதையாகிலும் செய்வ 

தெனருல் என்னைக் கேட்டே செய்வாள். இப்போதோ 

எதற்கும் என்னை. எதிர்பார்ப்பதில்லை. எதையேனும் 

கேட்பதென்றாலும் என்னை ௮வள் அதிகாரத் தோரணையி 

லேயே கேட்க ஆரம்பித்தாள். தனக்குக் சூழந்தைக ளிருப் 

பதால் இக் குடும்பத்தில் இப்போது செல்வாக்கிருக்கிறது 

என்ற அவள் எண்ணிக்கொண்டாள் என்று நினைக்கிறேன். 

ஆனால் கான்: இதையெல்லாம் பொருட்படுத்தவில்லை. . தன் 

சொந்த தமக்கை என்ற உரிமையில் கடர்துகொள்ளுகிறுன் 

சான்றே அச்சமயம் எண்ணினேன். 

| இச்சமயத்தில் தெய்வச் செயலாக நான் எதிர்பாராத 

அளவில் கர்ப்பமுற்றேன். : இச் செய்தி உன் தந்தைக்குப் 
பெரு ..ம௫ழ்சகி தந்ததென்றே சொல்லவேண்டும்.  .இது 

வரை தன் வியாபார விஷயத்திலேயே . அல்லும் பகலும் 
இந்தையைச் செலுத்திக் குடும்பத்தைப்பற்தி யொன்றுக்
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கவலை ,பெடுத்துக்கொள்ளாதிருச்த ௮வர், இப்போது தண் 

கவனத்தைத் திருப்பலானார். என் உடல் ஈலத்தில். மிகவுன் 

கண்ணுவ் கருத்துமாயிருக்தார். ஆனால், நரனோ இப்போ 
தும் என் தங்கை குழந்தைகள் விஷயத்தில் முன்போலவே 

- அன்பாக இருந்து வர்தேன். அப்படி. யிருந்தும் சான் 

கர்ப்பமுற்ற செய்தி யறிந்த பின்னர், என் தங்கை எக்கார 
ணத்தாலோ முகவாட்ட மு.ற்றிருந்தாள். என்னிடம் முன் 

போல  அளவளாவிப் பேசுவதில்லை. அவள் இவ்வாறு 

இருப்பதற்குக் காரண மென்னவெண்௮ தெரியவில்லை; சான் 

அதை அறிர்தகொள்ளவும் முயலவில்லை. *அவன் வருத்தல் 

கொள்வதற்குரிய விஷயம் ஏதா௫லும் இருக்கலாம்) அவ: 

ளது தனிப்பட்ட விஷயத்தில் ஈரம் தலைபிடுவானேன்' என்னு 

வாளாலிருர்தேன். 

பத்து மாதமும் பூரணமாயிற்று. பிரசவத்தை ஒவ் 

வொரு கணமும் யாவரும் எதிர்பார்தீதிருக்தனா். உன் 

தந்தை ஒரு லேடி டாக்டரையும் இரு கர்ஸுகளையும் தரு 

"வித்து பிரசவம் முடியும்வரை இருக்கும்படி, எற்பாடு செய்து 

விட்டார். நீண்ட நாளிருந்து கருப்ப முற்றிருப்பதால் மிக 

வும் எச்சரிக்கையாக இருக்கவேண்டி. யிருந்தது. பிரசவக் 

குறிகளும் பயங்கரமாய் இருந்தன. ஒரு Bren எனக்கும் 

Grea வேதனை பேற்பட்டது.. யாவரும் ஆவலோடு எண் 

ணைச் சூழ்க்து நின்று, அச்சமயம் எனக்குத் தேவையான 

உதவிகளைச் செய்ய ஆபத்தமாயினர். ஆனால் இவ்வளவுக் 

கும் என் தங்கை மட்டும் சர்வ சாதாரணமாகவே இருச்து 

வந்தாள். வெளியார் கட்டும் : Or gon sont. இவளுக்கு 

இல்லாததை றிந்து எனக்கு: ஆச்சரியமாகவே இருச்சசு.. 

Gy res வேதனை கெருங்கியது. எண் அறையில் என் 

தங்கையும், Cap. டாக்டரும், இரு சர்ஸாஈகளும் மட்டுமே
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இருந்தனர். வெளியே உன் தந்ைத இறிய” தந்ைத "முதலி 

யோர் மிக ஆவலோடும் படபடப்போடும் -கின்றுகொண் 

டி.ருந்தனா். வேதனை அதிகமாகவே என் ஸ்மரணை தவறி 

விட்டது. அப்புறம் என்னாயிற்று என்று தெரியாது. பின் 

னர், உணர்சி பெற்றுக் கண் கிமித்தபோது, என் கட்டி 

அக்குச் சிறிது தரத்தில் சிறு தொட்டிலில் நீ கண் வளர்வ 

தைக் கண்டு அனச்தமுற்றேன். சூழர்தை ஆணா பெண்ணா 

என்னு என்னெதிரே இருந்த கர்ஸைக் கேட்டதும், அவள் 

பெண் சூழக்தை என்று கூறிவிட்டு, தன் முகத்தைக் திருப் 

பிக்கொண்டு பெருமூச்செறிந்தாள். அவள் மூகம் கவலை 

யைக் காட்டியது. 

பிரசவருற்றுப் பத்து பதினைந்து சாளாயிற்று. ஒரு 

சான். மேற்படி, நாஸ் என்னை யணுக இரகசியமாக, 

அம்மா! உன்னிடம் ஒரு விஷயத்தை அவசரமாகச் சொல்ல 

வேண்டி. யிருக்கிறது. உங்கள் மனம் இதைக் கேட்டுச் 

சிக்குமா OF OST MD எனக்குப் பபமாக இருக்கிறது. ஆனால் 

அதைச் சொல்லாமலுமிருக்க முடியவில்லை. பின்னால் 

ஏதேனும் விபரீதம் ஏற்பட்டால்........ ” என்று இழுத்தாள். 

கான் படுக்கையைவிட்டுத் இிடுக்கிட்டு எழுக்து, 

“என்ன! என்ன!”' என்று துடிப்பாகக் கேட்டேன்.:. 

அதற்கு அந்த கரஸ், “ஒன்றுமில்லை, அம்மா!" பதை 

பதைக்கா தீர்கள்! இச்நிலைமையில் உடம்பை - அலட்டிக் 
கொண்டால் பலவீன மேற்படும். அமைதியாயிருப்பதே 

BOD Glo. விஷயத்தைச் சொல்கிறேன்... நிங்கள் பிரசவித்த 

போது என்ன ஈடந்ததென்ப.து உங்களுக்குத் தெரியா தல் 
ல்வா! நீவ்கள் மிகவுவ் கஷ்டப்பட்டுப் பிரசவித்து மூச் 
சைய யிருந்தீர்கள். உல்களுக்கும்,,. 'குழந்தைகளுக்குஞ் 
செய்யவேண்டிய முதல் உதவியைச் செய்து, குழந்தையை   
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'ஒரு சிறு கட்டிலில் டெத்திவிட்டு, உங்கள் மூர்ச்சையைத் 
'தெனிவிக்க லேடி. டாகடரும், சாங்களும் முயன்று கொண் 

மூருந்தோம். அச்சமயம் பக்கத்தில் ஏதோ . இற்றரவம் 

"உண்டானகதகைக் கேட்டுத் தற்செயலாகத் திரும்பிப் பார்க் 

சகையில், உங்கள் தங்கை குழந்தையின் கழுத்தை கெரிக்கக் 

கைகளைக் கொண்டு செல்வதைக் கண்டு நாங்கள் பதறிப் 

போய் ஓடினோம், எங்கள். "வருகையை யறிந்து அத்தம் 
மான் அப்படியே இகைத்து நின்றுவிட்டார்கள். அவர்கள் 

தோற்றம் பைத்தியம் பிடித்தவாகள் அல்லது பைசா . 

௪ம் பிடித்தவர்கள் தோற்றத்தைப்போல மிகவும் பயல் 
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சின்றுவிட்டார்கள். உங்கள் தங்கை டாக்டர் அம்மாள் 

முகத்தைக் 'கெஞ்சுய் , “பரவளனையற்கள்  இறிது 'நேரிம் பார்த்து: 

- நின்றார்கள். பின்னர் அர்தம்மாள்" ஒருவா் - துணிர்து. தண் 

இடுப்பில் செருகியிருந்த பணப்பையை எடுத்து நாலைந்து 

சவரன்களை டாக்டர் அம்மாள் கையில் வைத்துக் காதோடு 

காதாக, ₹இச்தக் குழச்தையை எப்படியா இலுக இர்த்துவிட 

வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் தான் உதவி செய்யவேண்டும்... 

சக்கரம் ௮வள் மூர்ச்சை தெளிவதற்குள் காரியம் நடந்து 

விடவேண்டும். உங்க ளிருவருக்கும் ஏராளமான பொருளை 

வாரி இறைப்பேன். என்ன சொல்கிறீ ர்கள்?” என்று: 

பரபரப்போடு கேட்டார்கள். 

டாக்டர் ௮ம்மாள். அநுபவமும், சரமர்த்தியமும் 

ஒருங்கே வாய்ந்தவர்களாதலால், பளபளவென மின்னும். 

௮ப்புது சவரன்களைக் கண்டு மயங்காது அவற்றை வாங்கா 

ட மலே, *இருங்கள் இதோ வருகிறேன்” என்று சொல்: 

லிக்கொண்டே தரே தாவு தாவிக் கதவைத் இறக்து, பஜயா!. 

இதோ பெண் சூழக்தை பிறந்திருக்கிறது) பாருங்கள்) 

௬கப்பிரசவமே! ஒன்றும் பயமில்லை” என்று கூறிய வண் 

ணம் என்னைப். பார்த்துக் கண் சைகை காட்டிஞர்கள்.. 

தான் அக்குறிப்பா றிந்து குழந்தையைக் கொண்டுபோய் 

உம்முடைய. கணவருக்கும் மைத்துனருக்குங் காட்டினேன்- 

இதைக்கண்டு உங்கள் தங்கை சிறிதுநேரம் அசைவற்று 

நின்னுகிட்டார்கள்.... அதற்குமேல் தன் எண்ணம் ஒன்னும் 

நடவாது. என்று ௮றிர்துகொண்டார்கள்.. மேலும், டாக் 

ப்பர். அம்மான், , பெண். குழந்தை பிறந்திருக்கிறது என்று: 

"கூறியதும், ௮ந்தம்மாள். மூகம். ஒருவாறு மானத் DEOL 

இது ய்பே்தே. குழ்ந்தையைக் கடைக்கண்ணால், கூர்ச்து 

-கவனிக்கலானார்கள்.. இதையெல்லசம் நரன் குறிப்பாகப் 
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பார்த்தக்கொண்டிருந்தேன். அப்புறம் அவர்கள் அங்கு 

நிற்கவில்லை உங்கள் குடும்பக் கோளாறு என்னவோ 

எனக்சூத் தெரியாது. இவ்விதம் ௪எம்பவம் Raps Sash wp gi 

ஆதலால் நீங்கள் Gypbos விஷயத்தில் மிகவும் ஜாக்கிர 

தையா யிருக்கவேண்டும். டாக்டர். அம்மாள் இவ்விஒயத் 

தைச் சமயம் பார்த்து உங்களிடம் சொல்லி எச்சரிக்கை 

செய்யச் சொன்னார்கள்” என்று - சொன்னாள். இதைக் 

கேட்டு என் மனம் எப்படியிருக்கும் என்று நினை க்கிறாய் 

கண்ணு! அதை இப்போது நினைத்தாலும் என் உடல். மூழு 

தும் ஈடுக்குகிற.து. என் தங்கை என்ன சகோக்கத்தேரடு இவ 

வரது செய்ய எத்தனித்தாள் என்று அன்றிருந்து . ஆராய 

லானேன். மீ பிறக்த பின்னர், அவன் ஈடர்துகொண்ட 

a GEDA HE BI, அவளது உள் நோக்கத்தை ஒறுவரறு கிர 

இத்துக் கொண்டேன். அதாவது, கான் நீண்டராள் பிள்ளை 

யில்லா இருந்தமையாலும், அவள் வெகு விரைவிலேயே 

குழக்தைகளைப் பெற்றமையாலும், உன் தர்தை மிகவும் 

முயன்று ௪ம்பாஇிக்கும் சொத்தெல்லாம் தன் பிள்ளைகளையே 

சேரும் என்றும். Br maser gqaC@uraors sare pen pups 

அலுபவிக்கலாமென்றும் அவள். எண்ணி யிருக்தாள்.. அவ 

ளது எண்ணத்தில் இடி விமுந்ததுபோல் சான் காப்ப. 

மாகவே, ௮வள் மனம் வேதனையை  படைச்தது... அவள் 

என்மீது மிகவம் பெரராுமகொண்டாள். ௮வள் மனத்தில் 

.பெரழுமை கொழுந்துவிட்டு. எரிர்கமையாலேயே, அன்று: 

அவளையும் மறக்து இவ்வளவு துணிவாக உன்னைக் கெரல்ல 

முயன்றிருக்கிறுள். ஏனென்றால், எனக்குப் பிறக்கும் குழக் 

தைக்குத்தானே கம் சொத்தை (யனுபகித்ததற் கூரிய சகல. 

"உரிமையும் அதிகாரமும் ஏற்படும். ஆதலால், சச்தடி. செய் 

யாது அதைத தொலைத்துவிட்டால், தன்னுடைய மக்கள் 

“இடையூறின்றி யாவற்றையும் 'இனுபகிக்கலா மென்பது .
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அவளது எண்ணம். -இவ்வனவ காரியமும், அவன். பிறக்த 

சழக்தை அண். என்ற எண்ணத்தோடேயே செய்இருக் 

இருள். தன. முயற்சி பலிக்காது பேசன பின்னார், பெண் 

குழந்தை, என்று அதிலிக்கப்பட்டதும், ஒருவாறு ௮வன் 

மண கிம்மதியற்றிருககறாள். இந்துச் சட்டப்படி பெண் 

களுக்குத் தந்ைதயின் சொத்தில் பான மில்லையன்றோ! 

உன்னை தருவனுக்கு விவாகஞ் செய்துகொடுத்துச் சீர்சிறப் 

வுச்செய்து அனுப்பிலிட்டால், சொத்தெல்லாம் அவளுடைய 

பிள்ளைகளுக்சன்றோ பேரப்ச் சேரும். ஆதலால், அவள் 

.மூதலில். எதிர்பார்த்தபடி. அவ்வளவு மோசமில்லை என்று 

ஒறுவா௮ தனக்குள்ளே மூடிவுளெய்துகொண்டி ருக்கறாள். 

இவ்வளவு விஷயமும், எனக்கோ உன் தந்தைக்கோ தெரியா 

சென்றே. இன்னமும், நினைத்துக்கொண்டி ருக்கிறான். 

ஒன் ஆம் மன$ூல் களங்க மில்லாதது போலவே என்னிடம் 

ஈடித்த வருகிருள். லேடி. டாக்டரும்; BF ods SOD 

அமாட்டியாகயே தனக்கு எதிராக விஷயத்தை எங்களிடம் 

அணிச்து சொல்லியிருக்கமாட்டாரக சொன்பது அவளது 

நினைவு. இவளது இதய கருத்துக்களும், செயலும் உண் 

இறிய தந்தைக்கு. இன்னமும் தெரீர்திராதென்றே நினைக் 

இிழேன். அவர் இவ்வித. இக் சூணங்கள் உடையவ ரல்ல 

. வாகையாரல், இவளது. இச் 'செயல்களணுல்கெல்லாம். இறிதும் 

இடல்கொடுக்க  மசம் டார்... இருந்தாலும். எப்படியோ] 

இத்துணை கொலை பாதகன் செயல்ச் செய்யத் அணிந்தவன், 

அவரையும் இவ்வித காரியங்களுக்கு உடன்படச் செய்யத் 

தாளா: இயலா. தைம்... எனது. இத்தேபோக இன்ப 

வரழ்வை ஈம் தங்கையும் பகிஇட்டு அனுபவிக்கட்டுமே 

என்ற , கல்லெண்ணத்தோடு, ean ... சிரமப்பட்டு 

அவளை. எனக்கு. தூகத்தியாகும்படிச் செய்ததற்கு. இது 
"ளைமோல்... பலன் போலும்! இருக்கட்டும்... துனை . இவ்
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வாறு என்னைத் துரோகஞ் செய்துவரும். அவளை 

நான் இன்னமும் வெறுக்கவில்லை; அவளிடம் எவ்வித வேறு: 

பாடுமின்றி முன்போலவே ந௩டந்து வருகிறேன். இவ் 

விஷயத்தை இதுவரை யாருக்கும் தெரிவிக்கவில்லை. : பேச். 

சோடு பேச்சாகக் சுறிப்பாகக்கூட உண் தர்தைகீகுச். 

சொல்லவில்லை. அவர் உன்மீது தம் உயிரையே வைத்திருச்' 

இருர்.. உன் பேரழகையும் நுண்ணறிவையும் கண்டு அவர் 

ஆனந்த வெள்ளத்தில் அழுந்திப் போயிருக்கிறார். இந்நிலை 

யில் அவர் தம் தம்பிக்கு நியாயமாகச் சேரவேண்டிய 

சொத்துப் போக, மற்றனைத்தையும் உனக்கும், உன்னை. 

மணஞ் செய்துகொள்ளும் மாப்பிள்ளைக்கும் வைப்ப: 

தென்று அடிக்கடி. கூறிவருகிறார். இத்தகவல் என் தங்கை 

காதில் விழுக்இருக்கிற.து என்று கருதுகிறேன். அவள் தன் 

எண்ணத்துக்கு மறுபடியும் பழுது ஏற்பட்டு விழிம்போ- 

லிருக்கறெ.து என்று எண்ணி மீண்டும் சூழ்சீசி செய்ய ஆரம் 

பித்தருப்பதாகத் தெரிஏறது. ஐயோ! கொடுங் குணம்: 

களுக்கு இருப்பிடமான அவள் இன்னமும் என்ன் சூழ்ச்சி 

செய்வாளோ? அதிலிருந்து (உன்னை எப்படித் தப்புவிப்ப.த[. 

என்று எனக்கு மிகவும் மலைப்பா யிருக்கிறது. உள்ள. விஷ் 

யத்தை உன் தந்தையிடம் தெரிவித்து இதற்குப் பரிகாரச் 

தேடலாமென்றாலோ, இதன் மூலமாக விபரீத மேதேனும் 

ஏற்பட்டால் என்ன செய்வது என்று பயப்படுகிறேன். இம். 

நிலையில் இதை மெல்லவுமாட்டாமல், விழுங்கவுமாட்டர்ம்ல்-- 

நான் தத்தளித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். . இதுவே என் 

துயரத்துக்குக் காரணம். வேறொரு : சூறையுல் எனக்கு , 

இல்லை யல்மா!'' என்று (சொன்னாள். ன ர வ வம்ப 

என் பொருட்டாக, என்... தாய்.யடும். துயரத்தைக்: 

கேட்டு. என்: இளகெஞ்சம் . பாகா. யுருகிவிட்டது. 'சான்- 
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அணிந்திருந்த சட்டையால் என் அருமைத் தரயின் கண்ணீ 

ரைத் துடைத்து, “அம்மா! இனி இதைப்பற்றிக் கவலைப் 

படாதே! நான் பார்த்துக்கொள்கிறேன் என்ன வருகிற 

இதென்பதை! இவள் சூழ்ச்சியா லெல்லாமா நான் .இறஈது 

AGC! பூ--.......” என்று துணிவாகக் கூறினேன்: 

இளங்கன்று wits logis gr என்ற அநுபவ மொழியை 

நிலைகிறுத்தக் கூடியதாக என் தேறுதல் மொழி யிருக்கிற 

இென்று எண்ணி, நீர். என் வெள்ளை யறிவுக்காக என்னை 

ள்ளி ஈகை யாடலாம். ஆனால் உண்மை யதுவன்று. அச் 

சமயம் . உண்மையிலேயே அுணிவகொண்டிருந்தேன். 

இமையை எதிர்க்குவ் சூணம் எனக்கு. இளமையி லிருக்தே 

கண்டு. எனது தைமியமான வார்த்தைகளைச் கேட்டு என் 

தாய் துக்கத்தை யெல்லாம் மறந்து வாய்கிட்டுச். சிரித்து 

விட்டாள். 'அவள் ஆர்வத்தோடு என்னை வாரித் தழுவி 

முத்தமிட்டு உச மோந்தாள். பின்னர் ௮வள் ஆனந்தக் 
கண்ணீரைச் சொரியவிட்டு, “கண்ணு! எச்தரி! நீ. ஒன்னும் 

மனத்ரைச் ' சக்கடப்படுச்திக்கொள்ளாசே அம்மா. சாண். 

பசர்த்தக் கொள்ளுகிறேன் எதை பெததை எப்படி. செய்ய 

வேண்டுமென்ற. ஆனால். உன் சிற்றன்னை ' பிடத்தில் மாத. 

தரம். அதிகமாக நெருங்காது தந்திரமாக நடச்துகொள். 

தாலும் பக்தணம் கொடுத்தால்கூடச் இன்னாது : மறை 

வாக.ஏறிந்து விட. .சான் சொல்வது தெரிகிறதா!" என்று 

வூத்திம்தி கூறினாள். சான் பலத்த யோ னையில் ஆழ்ர்திகுந்த 

தால் இன்னது. கூறணுவசென்னறு தெரியாமலே சம்மா தலையை 

,பகசைத்தேன். அப்புறம். என் தாய் மாலைள் சிற்றுண்டி, 
வருந்த என்னை அழைத்துச் சென்ருள். இவ். விஷயத்தை . 

என் முதலிலேயே இவ்வளவு பிரமாதமாகக் கூறினே னென்: 

மல், இச் சம்பவமே எனது வாழ்க்கையில் கடந்த மற்ற. 

'இபரும் . போராட்டக்களுக். கெல்லாம் “அடிப்படையாக.
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ஏன்--முன் அதிகுதியாக- இருந்தது என்பதைக் கூறிப் 

யிக்கவே யாகும். 

இவ்கிஷய மெல்லாம் ஒன்று மறியாத என் தந் 

தையோ, நெடுகாளாகப் பிள்ளை யில்லாது வருந்திய தம் 

பிள்ளைக் கலி Bross என்ற மூழ்சப் பெருக்கில், என் 

பொருட்டாகத் தாம் பல வருடங்களாக மிகவுஞ் சிரமப் 

பட்டுச் ௪ம்பாஇத்து வைத்த பணத்தைத் தண்ணீர்போல், 

வாரி யிறைத்தாராம். யான் பிறந்த தனத்தைக் கொண் 

டாடியதற்கும் பத்தாம் சாள் புண்ணியாவ௪னச் சடங்கு 

செய்து நாமகரணஞ் சூட்டியதற்கும் மட்டும் ஆயிரம் 

ரூபாய்க்குமேல் செலவு 'செய்தாரென்றால், ௮வர் எனது 

ஜனனத்தை எவ்வாறு எண்ணினார் என்று விவரித்துக் 

கூறுவானேன்! அவ் வைபவத்தில் கலந்து இன்ப மனு 

பவித்த எங்களது சுற்றமும் ஏழை மக்களும் இன்னமும் 

அதைப்பற்றிப் பாராட்டிப் பேசுவதை நான் பலமுறை 

கேட்டிருக்கிறேன். ௮ச் சமயத்தில், வேதாகம பண்டிடதர் 

களான பிரழம்மணர்கள் ஜாதக கணிதத்தை ஆராயிர்தும், 

உருவும் இருவுருவம் கோக்கியும் எனக்குப் புவன சந்த 

என்னு பெயரிட்டனராம். என்னை ஊக்கமாகக் கவனித்து 

வருவதற்கென்றே என் தந்தை வெள்ளைக்காரத் தாதி 

யொருத்தியை எற்படுத்தி யிருந்தார். எனவே, நான் 

“gies மடிமேலும். அம்மான்மார் தோள்மேலும் 

aerrar: தற்குப் பதிலாக, பெற்றோர் என்னைச் சீராட்டிப், 

பாராட்டிக் கொஞ்சிக் குலாவும் கேரம் தவிர, மற்ற வேளை 

முழுதும் அத்தாதி தோளினமீதும் மார்பின் -மீதுமே 

வளர்ந்து. வந்தேன். இதனிடையே என்னிடம் என் சிற் 
இன்னையின் பிள்ளைகள் கொஞ்சி. விளையாட... வருவதும் 

யானும் மற்றவர்களைப் பார்த்துத் தாகிச் செல்ல... விரும் து



AO இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன் 

வதும் உண்டெனினும், அச்சாதி ௮திகமாக அவற்றிற்கு, 

இச் தருவதில்லை: அதாவது மற்றவர்கள் சிறு பிள்ளை 

களோ பெரியவர்களோ யாராயிலும் என்னிடம் தாராள: 

ore நெருங்கிப் பழகவும், கொஞ்ிக் கூலாவவும் ௮வள் 

அநுமதிப்பதே யில்லை என்று என் தாப் கூட அதை .யெரரு. 
குஷ்றயரக சடுத்துக் கூற் சான் கேட்டிருக்கிறேன். அவ் 

வாது (மேட்டிமை' யாக என் இளமைப் பருவவ் கழிந்தது... 

அவ்வித நிலையை நான் அப்போது ஒரு பெருமையாக 

நினைத்திருக்கக் கூடுமாயினும், இச்சமயம் அதை a pCa 

வெறுக்கிமேன். 

மூன்றுவது அதிகாரம் 

கலாசாலை வாழ்க்கை 

௭௬ அறிவு தெரிட்தது முதல், அவ்வெள்ளைக்காரத் 
தாதி என்னிடம் ஆங்கலெத்திலேயே : பேசி என்னைப் பழக்கி 

வச்தாள். ஆகையால் நான். கல்வி கற்றற்குரிய பருவம் 

வந்ததும், என் த்தை அத்தாதியினது யோசனைப்படி, ஆம் 

திலேயப் பிள்ளைகள் வா௫க்கும் பரடசாலையிலேயே என் 

னைப் படிக்க வைத்தார். இவ்லிஷயத்இி லெல்லாம் எண் 
தாய் -காராடகம் என்று சொல்வதற்கில்லை -ஒரூ மிதவாதி 
யார்கவே யிருந்து வந்தாள்... வெள்ளைச்காரத் தாதி. மூதலி' 

லிருந்தே எனக்கு: ஆங்கிலத்தில் யே௪ப் பழக்கி 'வந்ததையே 

அவ்வள்வாக அவள் விரும்பாதிரூக்தாள். பின்னர், ஆக்கி 

ல்க்-கல்.லூரியில் என்னைப் படி.க்கவைக்கவேண்டு மென்று 
தும் அவள் அது கூடாதென்று அடியோடு. தடுத்து என் 

தச்தையுடன் வாதாடினன். இருந்தாலும் ன் தந்ைத ஒரே 

ிட்யாக 'அத்தாதியின் யோசனையை நிறைவேற்றி வைத்
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தார். இதெல்லாம் சான் செருக்கு மிக்க பணக்காரக் சூடும் 
பத்தில் பிதந்ததன் பயனாக எனக்கு விதிக்கப்பட்ட தெய்வ 
தண்டனை யென்௮. இப்போது உணர்கிறேன். இளமையி 

லேயே தாய்மொழியைப் புறக்கணிக்க கேர்ந்த என் 
விதியை . கோக்கும்போது இதைக். கொடிய தண்டனை. 

பென்அ கூறாது வேறென்ன வென்று விவரிப்பது! | 

ஆரம்பத்தில் ரன் அத்தா .காவலோடு மோட்டாரில் 
கலாசரலைக்குச் சென்று வச்தேன்.' ஏழெட்டு வயதானதும் 

யானே தனியாக மோட்டாரில் போப் வருவது இயற்கை 
யாடி விட்டது. இக்கு உமக்கு தன்று குறிப்பிடவேண்டி. 
யது அவசியமென்று கருதுகிறேன். இவ்வளவு அரம் ஆன் 
கிலேயத் தாதியால் வளர்க்கப்பட்டு, ஆங்லெப் பாடசாஓயி 

- லேயே படிக்க வைக்கப்பட்டாலும், நான் இக்தியா்க்குரிய 
உடையிலேயே இருந்து வக்தேன். எனது தேயே உடை 

களுக்கும், BOOB ERD, என்: தலேயிருக்கும் எவ்வித 
ஆபத்தும். கோரவில்லை யென்று . மகிழ்ச்சியோடு தெரிவிக். 
இழேறன். என் தலைமயிரைச் சுருட்டிக் கத்தரித்து. _(Bobbed 

- 11௨10) விடும்படியும், இச்திய உடைகளை: நீக்கிக். கால். உட் 

டையும், பூட்லாம், கவலும். போட்டுக் கொள்ளும்படியும், 
சாதாரண. கைகளை. யெல்லாம் கழற்றி யெறிந்துவிட்டு 
or eae காக (er Be spear. லோலக்கும், கையில் பொஸ் 
வளையல்களும் மட்டும் ௮ணிந்து.. கொள்ளும்படியும். ஆத்தாஇ. 

என்றக் அண்டி. வச்தாள். ஆனால் அவ்வியரித. ப்ருகு ட் 
| தச்ச. இடங்கொடுக்கவில்லை. னவே, இந்தி 
ட் பண்ணாகம் பிறந்தும், சடையுடை பரவளைகளால் | of 

_ beorrad ‘Yert get எடுக்கும் பெரும்.வி௮்த்திவிக 
- தல்மினேன். ஆங்கிலப் பகடசாலையில் கொய்பிதற்கு oy ei த் 

| கொடுத்தவாறே... அன் தந்தையார்  இதற்ளுல் ப 
4 

   
    

       



42, இவ்வுலகைத் "திரும்பிப் பாரேன் 

இருப்பாரானால், சான் பெரிய *துரைசரனி' யாய்ப் போய்த் 
தலைதருக்கித் இரிந்து, இப்போது ௮டைக்த கேவல நிலையைக் : 

காட்டிலும் வெகு விரைவில் கெட்டலைர்துபோயிருப்பேன். 

8ீங்கள் என்ன செரல்லுகிறீர்கள்? அவ்வா . ஆயிருக்க 

மாட்டேன் என்று உங்களால் கூற முடியமாை- சாசாரண 
மாக இங்கிலீஷ் இரண்டு எழுத்து கற்றுக்கொண்டாலே சம் 

பெண்கள் தங்களை எவ்கிதம் பெருமிதமாக நினைத்துக்கொள் 

இறுர்கள்? ஆங்கிலங் கற்காத மற்றப் பெண்களை- தங்கள் 

தாய் தமக்கையாகளேயாயினும்- எவ்வளவு சேவலமாகக் 

கருதுகிறார்கள் என்பதை நீக்கள் அறிந்திருக்கிறீர்களோ 

- என்னவோ! மிச மோசம்! மிக மோசம்!! அவ்வித ஆணவ 
மிக்க மனப்பான்மையை மாற்றுதற்கே. நமது. தேசத் தலை 

வர்கள் பன்னூறு வருடங்கள் விடாமுயற்சியாக வேலை 
செய்ய வேண்டும்; அப்பா! அன்னியநாட்டு மொழிகள் 

மீ தும், நவநாகரீக கடையுடை பசவனைகள் மீதும் ஈம்: இந்தி 

. வப் பெண்களுக்கு எவ்வளவு பெரு மோகம் தெரியுமா! Bai 
. வளவு பேசுகிறேன்: நானும் ௮ம் மோகத்துக்குச் . சில 

் காலம் அடிமைப்பட்டுத்தான் இருர்தேன். அதை Saris 

துக் கூற. ஆரம்பித்ேேனானால், அதுவே ஒரூ பெரிய "பிர்சவ்க 
மரகும்- எனவே, அவ். வதிகப் பிரசவ்கத்துக்கு இத்தோடு 

மூ ஜீ ஆப் பின்னி. வைத்துவிட்டு, 'மேலே செல்கிறேன். 

ன கான் வா௫ித்து வந்த. ஆக்லெப். பாட்சாலை மிகப் பெரி 

யது. இவ்வளவு 'பெரிய் ஈகரில். ஆங்க மக்கள் வாசிப்பதற் 

கென்: அமைச்திருப்பது — இவ்வொரு பள்ளிக்கூடமே 

யன்றோ! 3 “Ber gar பக்கத்தில் க௮வர்களுக்கும், மற்மொரு. 

ததி இல்: அிறுமிகளா கிய எங்களுக்கும் வகுப்புகள் Bae 

னப் கு ஸ் விளையர்டும்.. மைதானம் பொதுவாக Dass 

வா். சிறுமிகளுமாக:: 'சாக்கள் கலந்தே விளையாடு. 
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Carn. 'டி.ரில்” வாத்தியார் எங்களுக்கு உடல் பயிற்சி 

பழககும்போது மட்டும் வெவ்வேருகப் பீரிக்கப்படுவோம். 

மற்றப் பள்ளிக்கூடங்களைப் போலல்லாமல் இங்கு “டிரில் 

கிளாஸ்” பெரும்பாலும் காலையில் தான் ஈடக்கும். மாலை 

'கேரங்களில் *டென்னிஸ்,' பாட்மிண்டன்” முதலிய விளை 

யாட்டுகளை ஆடுவது வழக்கமாயிருந்தது. இக்கு எக்களுக் 

குப் பழக்கிய சில (டிரில்களை' நினைத்தால் எனக்கு இப் 

Gur gate சிரிப்பு வருகிறது. சேவல்கள் கொக்கரித் 

துச் எண்டையபோடுவது போன்ற விராயாட்டு ஒன்று, ௮தா 

வது வாத்தியாரம்மாள் எங்களில் இருவரைக் கூப்பிட்டு 

ஆட விடுவார்கள். நாங்கள் எங்கள் வலது கரல்களை வலது 

கைகளால் அ£க்கிக்கொண்டு ஒரு காலாலே தருவரையொரு 

வர் நெருங்குவதும், மறுபடியும் ஆரப் போவதறுமாகத் தத் 

இத் தத்தி விளையாட வேண்டும். தத்தி விளையாட முடியாது 

மூதலில் யார் கால் தவறி.நின்று விடுகிறார்களோ அவர்கள் 

மீதூற்றவர்களாவார்கள். இவ்விதமாக அர்த்தமற்ற பல 

விசாயாடல்கள். இவ்வித விளையாடல்களை இச்திய உடை 
யணிச்தருக்கும் பாண் அடுவதற்குச் இறிது சிரமமாகவே 

இருக்கும். சில சமயங்களில் கான் இடர்ப். படுவதைக் 

கண்டு சிறுவர்களும், சிறுமிகளும் ஈகைத்துப் uh sau 
அண்டு. இவ்வளவு அரம் ஆக்கிலப் பாடசாலையில் படிக்க 
வக்த கான் ஈடையுடை பாவனைகளில் இன்னமும் காராட்க 

மாக இருப்பதால், அவ் வாங்கெ மசணவர்கள் என்னை தரு 

பட்டிக்காட்டுப் பெண் என்று கருதிக் கேலி செய்து . வந்த 

னர்... என்னைப்போன்ற இப்பள்ளிக்கூடத்தில் சேர்ந்து 

வாசிக்கும் இந்திய மாணவர்களும் அவர்களோடு சேர்ந்து 

(கொண்டு என்னை . ஏளன செய்வார்கள். இப்பள்ளிச் 
கூடத்தில் ஆவ்லெ மக்களே யன்றி, ஆங்கிலோ இர்தியா் 
கள், இறிஸ்தவர்கள், இக்திய மக்கள் முதலிய பல. வகுப்



ரி இவ்வலை கத் திரும்பிப். பாரேன் 

பினரூம் படித்து வந்தார்கள், (பெரும் பொருள் கொடுத் 

அப் படிக்கக்கூடிய யாரும். இப்பள்ளிக்கூடத்தில் வாசிக்க 

arid.) ஆனால் முஸ்லீம் பெண்கள்--ஆண் பிள்ளைகள் 
இருந்தார்கள் மட்டும் இக்கு சேர்ந்து வாசித்ததை கான் 

பார்க்கவில்லை. இவ்விஷயத்தில் மூஸ்லிம் பெற்றோர்கள் 

மூன்னெச்சரிச்கை யுடையவர்கள் என்று நினைக்கறேன், 
தாங்கள் அருமையாகப்பெற்ற பெண்களைத் தாவ்களாகவே 

மனமொப்பி ஈவ நாகரிகப் படுகுழியில் தள்ளி மீளாத் துப் 

ரதீதை. யடையச் செய்யும்: இந்துப் பெற்மோர்களை சோளன் 

கும்போது இவர்கள் பேரறிவாளர்கள் என்பதல் தடை 

யென்ன? | 

, பலநாட்டு. மக்கள்--பல மொழிகளை புடையவர்கள்- 

பலவிதமான பழக்க வழக்கங்களை புடையவர்கள் ஒன்று 
Ceres gi பழகும்போது ஒரு. பெரிய மாறுதல் ஏற்படுவது 

"இயற்கையே என்பதை யாரூம் மறுக்க முடியாது. அறிவு: 

வளர்ச்சியும். உலகானுபவ முதிர்ச்சியும் ஏற்பட்டிருக்கும் 

போது இவ்வித. கூட்டுறவு ஏற்படுவதால் பெரும் பாதகம் 

இன்றும். Carag விடுவதில்லை - GT SBT EOP GLE - ஒன்றுமதியா 

் மைப்: பருவத்திலேயே இவ்விதச்- சேர்கிகையும், ழக்கு 

இபப்டுவிட்டால். அது பெரிய. விபரீதமான. "நிலை: 

ள் ROE ng; BOO எவ்வளவோ 
lela poet இந்த உண்மையை: 

ல் வாசித்ததினல் உண்டா 
் ட்ட ம்க்களே ஒரு wer BA, 

லப ப்பெற்ற -வ்ளுப்பார் என்ற: முறை, 
sia ay ர்கள் - போக்கும். செயலும் . பெருமிதமாகவே 
i a ae அதிலும் ஜஇ்தியாவில் ஆளும். காதி 

் ig gp ori அவர்கள். இருக்கு ‘agg Bair pert, 
என்னேடு வா௫ித்த ஒவ்வொரு ஆங்கிலச் சிறுமியின் உள் 
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gS grid, அர்தப் பெருமித உணர்ச்சி எவ்விதம் Caraga a 
ய்ருக்கிறது தெரியுமா? இச்தியர்க ளென்றாலே..- அவர்கள் 
சுவ்வளல பெரிய செல்வள் “மாண்களாயினும் எவ்வளவு 
அச்சமாக ௮லட்யெமாகரிளைக்கிருர்கள் தெரியுமாம் தன்கள் 
Mr Rers ire ஆளப்படும் அடிமை வருப்பாருடனா நாம் ௪ம 

மரக இருப்பது என்று இறுமாப்போடு. SHB ARTES 
இவ்வித நிலையில் ௮வ்வாங்கலெ மக்கள் இச்சிய மக்களேரடு 
அவ்வாறு. பழடிவருகிருரகள் என்பதை நீல்களே யோடூத் 
துப் பாருவ்கள். . தல்கிலோ இக்திய/களோ. இரண்டுக் 
மிகட்ட வகுப்பினர். அகவே, அவர்களது சொல்லும் 
செயலும் ஒரு வரையறையின் றி யிருக்கின் றன. அவற்றின் 
பேதி பிம்பவ்களாக இப்பாடசாலையில் வா௫த்த ஆங்கிலோ 
இக்தியச். Spat சிறுமிகளைக் கண்டேன்... அடாடா! 
அவர்களுல்கு வரல் gest guar Go மிருக்தால், டார்வின் துரை 

மகனார். கண்டறிந்த, Cera mee x மனிதன். தோன்றி 
னன். மனித சமூகத்தின் மூதாதையர்கள் வானரக்களே”” 

என்ற அரிய முடிவைக். கட்டாயம் கன்னங்களில் போட் 

இில்கொண்டு ஒப்புக்கொள்ளாம லிருக்கமுடியா து, அவ். 
வளவு சூரவ்கு சேஷ்டைகளும், தியகுணங்களும் அவர்க 
ரிடம் Bien pe Bee sem. இ.ப்பள்ளிக்கூடத்தில் (உட்டுமல்ல _ 
சான் இலங்கு ஸ்கூல் பைனல் பரீசைஷயில் தேறிப் பின்னர், ் 
கிறிஸ்தவப் பெண்கள் கலாசாலையில் வா௫ுத்தேனே! அங்கே 
யும், க்கு வரித்த வயதுவந்த ஆங்கிலோ இந்தியப் பெண்... 
களிடம் பழகியதன் பயனாக இதே முடிவுக்குத்தான் ar 
வேண்டியிருர்தது. இதனால் அள்சமூக, மகளிரைப் : பழிப்பு. 
தாக நீங்கள் நினைக்கக்கூடாது, கான் கண்ட பெண்களு 

பெரும்பாலோர் அவ்வித மீஜிய செயலை யுடையவர் | 
aonb ari cer என்று குகிப்பிட்டேனேயன்றி. "வேதன், He 
என்ன Bs! ௦ எண் பன்னிக்கூட அரழ்க்கையைன்: 

     
   Oey ர் 
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வந்து நான் ஏதோ தரற௮ுமாருக உளறிலவிட்டேன்! ஈண்பரே 

தயவு செய்து மன்னியும்” ? என்னு கூறினள். | . 

| அவள். இதுவரை: கூறி வந்தவைகளை மிக ஊக்கமரசக். 

் கேட்டு வந்த நான், அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை; அ௮ம்மா* 

உன் தர்தை போன்ற செல்வச் எமான்களுக்கும், gare 

ளுடைய மக்களுக்கும் இது: ஒரு பெரிய படிப்பினையரக, 

இருக்கும் என்பது திண்ணம்... ஆதலால் நீ தாராளமாக 

உனது வாழ்க்கையில் நடந்த ஒரு சிறு சம்பவத்தையும் 

விடாது சொல்லுவாயாக'” என்று வினயமாகச் சொண் 

னேன்; ப்ட் ன ரூ 
_ பூவனசுந்தரி மீண்டும் ரம்பித்தாள்; இப்பேர்ப்பட்ட 

சிறுவர் சிறுமிகளிடையே நான் விளையாட்டுப் பொருளாக 

-மைக்தது ஆச்சரியமில்லை. யல்லவா! இருந்தாலும் . என் 

னிடம் நெருங்க சட்புகொண்ட பெண்களு மில்லரமலில்லை. 

அவர்களில் மின். கிரேஸ் என்னும் ஆங்கிலப் பெண்ணை என் 

உயிரத்' தோமியாகக்கொண்டு மிக சேசித்தேன் அவளைப் 
-போன்ற-ஈற்குண ஈற்செய்கைகளும், அடக்கமும், அமைஇ 

யும். இரக்கமும் உண்மையும் உடைய பெண்ணை ஈம் இந்து. 

சமூகத்திலும் சான் கண்டதில்லை. அவ்வளவு சிறிய வயதி: 

லேயே தெய்வ பக்தி. ௮வளிடம் மிஞ்ர்திருந்த.து.. விட்டுக் 

குச் செல்லும் கேரம் தவிர, பாடசாலையில் வகுப்பிலும், 

விளையாட்டு மைதானத்திதூம்.. காங்கள் 7 இனை பிரியமமலே: 

ப இருப்போம். ன ae | ் 

| மின் ore ஜான். இல்பர்ட் என்ற. ஒரு சகோ 

த்ர்ன் இருந்தான்; அவனுக்கு இவளைவிட: இரண்டு வயது. 

| அதிக மிருக்கும். அவனும்: இப்பாடசாலையிலேயே வாத்து ப 

வந்தான். ௮வன் சிரேலைப்போலவே மிலவும்' அழகுவாய்ச் 

தவணாம் லும், இவளது 'குணஞ் : செயல்களுக்கு முற்றும். 

மாறுயட்டவன்.. இளவயதில்". ஆரம்பத்தில். இதை நான
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கவனிக்கவில்லை. காளடைவில் அவஜேடு நெருக்கிப் பழக 
நேர்க்தபோதுதான். இம்மாறுதலை யுணர்ச்தேன். ஒரு தாய் 
வயிற்நிலேயே நற்குண ௪ செய்கைகளுக்கு இருப்பிட. 
மான ஒரு பெண்ணும், இவினையே ஒரு: வெடுத்தது 
போன்ற பிள்ளை யொன்றும் (குணஞ் செயல்களில் அறிது 
மாரறுபாடி ருத்தல் இயற்கை) பிறக திருப்பதைக் கண்டு உல 
கானுபவ மில்லாதிருர்த சான் பெரிதும் ஆச்சரியமுற்றேன். 

ஆனால், இல்பர்ட்டின் அழகிய. உருவமும், கம்பீரத் தேரற்ற 
மூம்; துணிகரச் செயலும் யாவர் மனதையும் வகரிக்கச் 
செய்யும். ் 

மாலைக் சாலங்களில் சிறுமிகளாகய . நாங்கள். விரை. 
யாட்டு மைதானத்தில் - ஒன்றுகூடி விளையாடிக் கொண் 
டிருப்போம். விட்டுக்குச் செல்லுஞ் சமயத்தில்,  இல்பர்ட் 
கிரேஸை ௮ழைத்துக்கொண்டு போக வருவான். அப்போது 
இல சமயங்களில் சன் கல்கையோடு' இணை பிரியாது இருக் 
சூம் என்னைப் பார்த்துப் புன் முறுவல் செய்து! “You look 
ஏன 1106) மாக” (ரீ. மிகச் சொகுசாகக் காணப்படுகிற, 
பூனா!) என்று விசயமாகக். கூறிச் செல்வான். அழகர்ன 
என் பெயரை இப்பாடசரலையிலுள்ள. . மாணவர் களும், 

ஆ௫ிரியாகளும் பலவிதமாக உச்சரித்துக் கொலை செய்வார். 

கள். கஇரேஸின் மூலமாகச். கனேகமான் ஜான் என்னோடு 

நெருங்கிப் பழக கோந்த பின்னர், சகஜமாக விளையாடு 

வான்: பேசிக்கொண்டி ருக்கையில் அவன் என்: கனனத் 

தைக் இள்ளுவான், சில சமயங்களில், 141157, *00 look like 
-an Angel ! Please give me 4 kiss, will you?” (லில்லி! [இது 
அவன் எனக்கிட்ட செல்வப் பெயரா்.] கீ ஒரு தேவ கன் 
-னிகை போலக்: கரணப்படுகிறாய், தயவு, செய்து எனக்கு 
ஒரு. முத்தங் கொடுப்பாயா!) என்று கேட்டுக்கொண்டே
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கெருங்கி வந்து: என் கன்னங்களில் முத்தங் கொடுத்துகிட்டு: 
Gio. Gaur ois. இதெல்லாம் ஏழெட்டு வயதில் நிகழ்க்த விஷ 
யம். இது கல்லது, இது Sug; Qa விரும்பத் தக்கது? 
இது வெறுக்கத் தக்கது என்று பகுத்தறியக்கூடாத.. கரல் 
மல்ல்வா ௮! 

இதனிடையே, இப்பருவத்தில் AEDES ஒரு முக்கிய 

சம்பவத்தைக் கூற மறந்துவிட்டேன். கோடைக்காலம். 
எனவே, எங்கள். பள்ளிக்கூடத்துக்கு விடுமுறை. விடப் 
பட்டது. cane வெய்யில் அதிகமாயிருக்தகால் அடை 
யாற்றிலுள்ள எங்களது பங்களரவுக்குப் போய்க் குடும்பத் 

தினரனைவரும். தங்கியிருந்தோம். ௮ப்பக்களா அறுபது 

-. ஏக்கர் விஸ்தரணமுடைய பெரிய சோலையின் நடுவே இருக் 
் தீண்டு தழைத்து. வளர்க்த மாக்களும் "செடி கொடி. 
களம் சுற்றிலஞ் சூழ்க்திருக்ததா௮ம், நீர். சிலைகளும் பெரிய 
தடாகங்களும் இருந்ததாலும் வஸந்த காலத்துக் கேற்ற மிக 
வும். குளிர்ச்சி பொருச்திய இடமாயிருக்தது. இவ்விடம் 
சான் அள்ளித் திரிந்து கிளையாடுதற்கு ஏற்றதாக இருந்தது. 
அப்போது. எனக்கிருந்த யதேச்சையான பேக்கும் கவலை 
யற்ற மனமும், உற்சாக உணர்ச்சியும் இப்போது விலை 
கொடுத்து .வாங்குவதானாலுங்கூடக் .கஇடைச்கா தென்பது' 
திண்ணம். “இளமைப் பருவத்தில் அனுபவிக்கும் இன்பத் 

திக்கும்... அனர்தத்துக்கும். ஈடாக வேறெர்த இன்பத்தை 
வும் ஏதோ. மோக்ஷலோக : -இன்பமென்ன சொல்கிறார். 
கனேஃ-அதையுங்கூட. ஒப்பிட - முடியாது. ... என்னைப் 

, போலவே என் சிற்றப்பா” இக்கு உற்சாகமாகவே. Gurap 
ome 'யோக்கலானார்.. அவர் உல்லாசப் -பேோக்குடையவர் 

ரனமேயே. உமக்குச். “சொல்லி 'விருக்கிறேனல் 

    

ஒவ 4 அவருக்கு: என். தீர்தையைப்போல்: குடும்பம், வியா. 
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யாரக் காரியங்களில் கவலையும் பொறுப்பு மில்லாமையால்) 
Har தம் ஈண்பர்களோடு «gr களியாட்டங்களில்: : மூழ்கி 
QUE EIT is 

இப்பங்சளாவுக்கு வந்த சல. சாட்களுக்குப் பின் . ஒரு 
தரன், மாளிகைக்குப் பின் பக்கத்திலுள்ள தோட்டத்தில், 
என் ற் இறப்பாவும், அவரது நரலைந்து நண்பர்களும் 
பொழுது போச்காகப் பறவை முதலியவைகளை வேட்டை 
யாடிக்கொண்டிருர்தனர். . என்: தர்தைமட்டும் வழக்கம் 
Cure gin வியாபாரத்தைக் சவனிக்க வெளியே சென்றிருந் 
தார். கான் மாளிகையின் மேல்மாடியில் .கற்றப்பா 
வின் பிள்ளைகளோடு பதுமைகளை வைத்து விளையாடிக் 
கொண்டிருந்தேன். அச்சமயம் எனது இற்றன்னை வந்து, 
னது மக்களை யெல்லாம் விட்டு என்னைப் பார்த்துத் தோட் 

டத்தில் இருக்கும் சிற்றப்பாவைத் தான் கூப்பிடுவதாகக் 
கூறி யழைத்து வரச்சொன்னாள். ௮வளது கூணஞ் செயல் 

கன எனக்குப் பிடிக்காமலிருந்தாலும் சான் அவளுக்குக் 

கீழ்ப்படிர்தே ஈடர்.த. வந்தேன். ஆகையால் சான் உடனே 
வேகமாகச் தோட்டத்தை நோக்கி ஓடினேன். என் Ap 

ஐப்பாவும் ௮வர் தோழர்களும் தோட்டத்தின் மேற் கோடி 
பில் பல இடங்களில் பிரிஈ்து பறவைகளைச் ௬ட்டுக்கொண் . 

ருந்தனர். . கான் விளையாட்டுக் கு.தாகலத்தில் என் Ap 
றப்பா இருக்கும் பக்கம் துள்ளிக் குஇத்் துக்கொண்டு சென் 

மேன். இவ்வாறு போய்க்கொண்டிரருக்கையில் திடீரென்று. 
என்னை நோக்கி ஒரு குண்டு பாய்ந்து வந்தது. என்: தாய்... 
அச்சமயம் எங்கிருந்தாளோ அறியேன்... இதைக் கண்டு 

* 1! என் கண்ணே!” என்று. அலறிக்கொண்டே ஒடி. வச் 

தான். எனக்கு HTM Caray srw அப்படியே அசை 

அற்று நின்றுவிட்டேன்.
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என்னையே ஆவலோடு பார்த்துக்கொண்டிருப்பதைக் கண் 

அங்கிருந்த எல்லோரையும் விட துடி துடிப்பும், அயர 

Cpa கொண்டு கண்களில் கீர் ஒழுகவிட்டுக்கொண்டி ரு£த. 

என் தா.ப் சான் கண்ணைத் இறச்து மருட்சியோடு காலாப் 

பக்கமும் பார்ப்பதை யறிச்ததும், ..மிகும்த ஆர்வத்தோடு. 
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என்னிடர். தரவி வந்து கண்ணு! எப்படி. யிருக்கறதம்மா 

ஆடம்பு? கொஞ்சம் ஸ்பென்சர் சோடா சாப்பிடறையா?: 

அல்லது காப்பி குடிக்கிறையா?'' என்று கேட்டாள். 

என் தாயின் பரிவைக் கண்டு மனமுருக, என் படுக் 

கையை விட்டுத் துள்ளிக் சூதித்து; அம்மா! எதிர்பாராத 

வாறு குண்டு என்ன நோக்இப் பாய்ந்து வந்து வெடிக் 

கவே. எங்கு என்மீது பட்டுவிடுகறதோ என்ற பயத்தால், 

மூர்ச்சித்து விழுந்தேனே யொழிய, ௮௧ குண்டின். எனக் 

கொன்றும் பாதகம் நேரவில்லை. ஆதலால் நீ ஒன்றும் பயப் 

படவேண்டியதில்லை யம்மா!” என்று கூறிய வண்ணம் ௮வ 

கச் சேர்த்தணைத்துக் கொண்டேன்... 

அப்பா! இறிது சேரத்திற்குள் என்ன அல்லோல கல் 

'லோலப்பட்டுவிட்டது; பார்த்தீர்களா சார்?” எனறார் 

'வேட்டையாடிய கோஸ்டியாரில் ஒருவர். 

அதற்கு என் சிற்.றப்பா, :குழந்தை குண்டுபட்டுக் 

ழே விழுந்துவிட்டது என்று யாரோ சொன்னார்கள். 

அதைக் கேட்டதும் எனக்கு உயிரே போய்விட்டது err! 

சன்னா! என் கையிலிருந்த அப்பாக்கியும், ரவைகளும் எக்கு 

பாயின என்று அப்புறம் தெரியாது. தலை கால் தெரியாது 

சம்பவம் ஈந்த இடத்துக்கு ஓடி. வச்சேன்! குழந்தைக்குக் 

குண்டுக் காயம் படவில்லை என் நறிந்ததும் சிறிது மன ஆத 

அண்டானாலும், மூர்ச்சை தெளிட்து எழுந்திருக்கும் வரை 

எனக்கு ஒன்றுக் Caren pCa Gat, err? நீங்கள் என்ன 

Carctr Bint @ gid சினை தீதுக்கொள்ளுங்கள். புவனா. சண் 

Cor இறந்து. பார்த்துப். பேக பின்னர்த்தான்) போன 

உயிர் ' என்னிடம் மீண்டும். வந்தது'' என்று கவலையும் 

ம௫ிழ்ச்சியும் கலந்துறவாடத் தம் ஆற்ருமையைத் தெரிவித் 

ரச்.
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₹ இல்லைங்க. ஐயா ௬ட்ட கூண்டு முதல்லே சூழம்தை 

பக்கமாத்தான் வற்துச்சு. அனால் நல்ல காலமா குண்டு 
குழந்தையின் காதை உராய்ச்தாப்போல் போய் கொஞ்ச 

தூரத்திலே வெடி.ச்௬துக்க, ஈம்ம எஜமாட்டியம்மா இதெ 

பாத்துட்டு கத்திசினு வராட்டா குூழச்தை பூட்டதுதாங்க.. 

யாரசெய்த புண்ணியமோ தப்பிச்சிக்இச்சிங்க' "என்று தன து 

உணர்ச்சியை வெளியிட்டான் வேலைக்கார வேதார்தம்.. 

வேட்டைக்கார கோஷ்டியில் மற்றொருவர், :*என்-. 

னமோ? தலைக்கு வர்தது தலைப்பாகையோடு போனகு): 

ஆண்டவன் அருள்தான். ௮வன் இல்லாமலா உலகம் கடக் 

இறத?” என்று வேதாந்திபோல் பேசலானார். 

யார் ஈட்ட கூண்டு என்ன கோக்கி வச்து இவ்வளவு 

தூரம். அல்லலுக்கூ. ஆளாக்யெதோ; அதற்குக் காரண 

காத்தாவாகிய மகாநுபாவர் இன்ஸ்பெக்டர் வீரவாகு 

பின்னை தமது இயற்கையான மிடுக்குத் தோரனையீலேயே. 
“என்ன இருந்தாலும் , போங்கள் சார்! இந்தப் பெண் இவ் 

வளவு அரம் களேபாரம் பண்ணியிருக்கப்படாது) எதற்- 

கும் பயப்படாத கானே என்ன பயர்துவிட்டேன் தெரி 

யுமா? எங்கு பழிகாரனாய்ப் போய்விடுவேனோ என்று என் 

இருதயம் படக்கு படக்கென்று அடி.த்துக்கொண்டிருக்தது.. 

விண் பழி எதற்கு என்ற எண்ணமே யொழிய வேறென்ன 

பயம் சுந்தரி செய்த ஆரப்பாட்டத்தைப் பார்த்தால். . 

மேலே . பட்டுவிட்டது. என்றுதான்... நினைத்தேன். ம் 

மாதிரி பட்டுவிட்டிருந்தால், நீங்கள் தான். என்ன: சொல் 

விர்கள் ரர்! இக் களியாட்டத்திலே கண்கூடவா க்கி 

ம்ல் போய்விடும் என்று. கூறமாட்டார்களா[.உம்... 

படி.த்தான் புவனா குண்டடி. 'பம்டு. விழ்வேண்டு 0 

இருந்தால், யார்தான் எனன. :செய்கிறது!'”- என்று 
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தாய்க்குப் பின்னே நின்றிருக்க இன்றன்னையைச் கடைக் 

கணித்த வண்ணம் கூறினார். 

இதுவரை வாப்' இறவாது ஒரு பக்கம் ஒதுங்கி கின் 

- இருந்த என் சிற்றன்னை, “முளையிலேயே பாசாங்கு பண் 

ணக்் கற்றுக்கொண்டால் தானே, முழுதும் ஈன்றாப் வாழ 

லாம்; எல்லாரையும் வ௪ப்படுத்தலாம். என்ன பிரமாதம் 

விளைக்துவிட்டதென்று இவள் இவ்வளவு தாரம். கோரணி 

வைத்தாள்? எங்கேயோ போகிற குண்டைப். -பூரர்த்து 

விட்டு, இவள் . இங்கே. கோ” வென்று ௮லதி விழுவர 

னேன்! காக்காய் கரைறதைல் கேட்டதும் பயந்துபோய் 

அகமுடையானை அப்படியே சேர்த்துக் கட்டிக்கொண்டா 

ளாம்! ஒரு மாயமாலக்காரி, அவளது சாகஸச் செயலைப் 

போல் அன்றோ இரும்கிறது.இப்பெண் செய்த , ஆர்ப்பாட் 

உம்? அப்படிப் பயப்படுயவள் வேட்டை யாழிகிற இடத் 

துக்குப் போவானேன்3--உம். சூழக்தை சிற்றப்பா செல் 

லம் இல்லையா! 1” என்று இன்ஸ்பெக்டர் வரர்த்தைக்குப்பக்க 

வாத்தியம் பே௫ினாள். 

Beart geo களைக் கேட்டு என். "இளமனம் எவ்வாறு 

பதறியது என்பதை என்னால் விவரிக்க முடியாத; உல.௫ுத் 

துப் பார்த்தால்தான் உள்களுக்கு விளங்கும். ஏற்கனவே 

அவளது : SUL BO P'S. முகத்தை எனக்றாப் பார்க்கச் 

.. சஇப்பதில்லை. இதிலும் இச்சமயம் பரரோ வேற்று மனித 

ட. மைப்போல் அமைதியா பிரு்ததோ LOT gi, orem aay 

இ இ விருந்த. விபத்தைச் சர்வ .சரதரரணமாக திளைத்துப் 

து எனக்குப் புண்ணில் கோலைலிட்டு. ஆட்டுவதுபோ 
பொலன்: இவ்வித : நிலையை யபடைச்தே னென் 

£ உயிரையே | வைத்திருக்கும் என் ' ௮௬ 
க்கு எப்படியிருக்கும்? , அவன்: உடல் படபடத் . 
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தது. தன் தங்கையைத் திரும்பிப் பார்த்தாள். கண்களில் 
முன்னையினம் கீச் தாரை தாரையாக வழிந்தோடியது. 

பிறகு அங்கு கிற்க மனமில்லாதவளரய் என் தாய் என்னை 
யழைத்துக்கொண்டு வேகமாகத் தன் அறைக்குச் 

சென்ருள். ப ் 

இதிலிருக்து இச்சம்ப்வத்தைபற்றி நீர் என்ன நினைக் 
கதீர் தோழரே! இது தற்செயலாக கேர்ந்திருக்கலா 
மென்று? அல்லது, முன்கூட்டியே ஏற்பாடாக நடந்திருக் 
கலா மென்றா? எவ்வாறு கருதுகிகீர்! எதோ சொல்லும் 
பார்க்கலாம்!” [என்று புவனசுர்தரி தன் இளம்பருவ 
நிகழ்ச்சியைக் கூறிக்கொண்டே வர்தவள், ஈடுவே ஒரு 
கேள்வி போட்டு நிறுத்தினாள். 

மிக ரசமாக . புவனசுந்தரி சொல்லி வந்தவ.ற்றைக் 
கேட்ட எனக்கு இக் கேள்வி புதிர் போட்டது போலிருச் 
தீது. ஆகவே, *:(அம்மா! எனக்கு ஒன்றுமே தோன்ற 
வில்லை! மேலே என்ன. நிகழ்ந்தது; அப்புறம் என்ன 
ஆயிற்று என்று உன் வாழ்க்கையில் கடந்த AC brs sons 
யறிவதிலேயே இப்போது என் அறிவு சென்றுகொண் 
ழு.ருப்பதால், இர்தச் சம்பவம் எவ்வரறு நிகழ்க்திருக்கலாம் 
இது சுப்படி. நேர்ந்தது; இதற்குக் காரணம். யாதாயிருக் 
கும் என்றெல்லாம் பகுத்தறிந்து பரக்க எனக்குச். இதி 
தும் ௮வகாசமில்லை. அவவாறு சிந்தித்துப் பார்க்கவும் 
அ௮வர௫ியமில்லை யென்று கினைக்கறேன். ஆதலால் நீயே. நடக் 
ததைச். சொல்லம்மா!”” என்று ஈயமாகப் பதிலளித்தேன். 
ஆற்டொமுக்குபோல் புவனச௬ுந்தரி வாயிலிருந்து வரும் 

அமுத தாரைகள் என் இரு செவிகளிலும் அளித்து. இன்பச் 
தருவதை இடைமறிப்பது எனக்குச். சிறிதும். விருப்ப 
மில்லை. இரவு பகலென்ன பாராது. ஒரே தொடர், 
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அவளது. வரலாற்றை அப்படியே கேட்டுக்கொண்டிருக்க. 

-வரம்போலிருர்தது. னவே, எனது ஆவலை வெளிப்படுத் 

தும். வகையில் அவள் முகத்தை ஆர்வத்தோடு wurst g- 

“தேன்... 

புவனசுக்தரி சிறித நேரம் அமைதியாயிருக்து டின் 

னர். தன். தலையை அரைத்தவண்ணம் மெதுவாகப் பேசத். 

தொடக்களை:--என் கேள்வியே என் ளைச் ௪க்கடத்துக் 

.குள்ளாக்கலிட்டது. இருக்தாலும் ௮க்கரையில்லை. கான் 

இச்சம்பவத்தின் இரகூயார்த்தத்தை முறையே பிறகு 
. கூறலாமென் நிருக்தேன். உம்மைச் எர்தேகத்தி லாழ்த்தி' 

விட்டுவிட்டு. வேறு விஷபத்தைச் சொல்லில் கொண்டு 

போக என் மனம் இடர்தரகில்லை. எனவே, இதை இன் 

கேயே வினக்கிக் கூறிவிடுகிேேன்.  இவ்வெடி. விபத்து 

சம்பவம் ஈடக்ததற்குக் காரணமாக இருந்த. இன்ஸ்பெக்டர் 

தம் செயலுக்காகச் சமாதானமும் ஆறுதலும் கூறவேண்டி. 
யிருக்க, இறமாப்பாகப்பேசி என் மீதே சூறை கூறியதும், 

தான் கணவனைக் கூப்பிடச் சொல்லி யனுப்பியதாலேயே 

waste Bap Gpros விபத்துக் களாக விருக்தான்" என்று 

அண்ணி: வருந்தி. அ துதாபப்பட வேண்டிய என் Gb pein 

கடுமையான "மொழியால் குத்தலாகப் பே௫ியகும், எனக் 

சூம்: என் தாய்க்கும் அப்போது. வருத்தத்தை யுண்டுபண்ணி. 
“னதும், பின்னர் அதை. அவ்வளவாகப் பாராட்டவில்லை, 
"மேலும்," சன் 'சதிய Brits ஏற்கனவே எங்கள்மீது: பொரு 

மையும், 'பொச்சசிப்பும் கொண்டிருக்கிற ளாதலால், அது 

கரணமாகப் மிதற்றி. யிருக் கருன் 

டில் தை' ப் மந்துவிட்டோம். அதுமட்டுமன்று. எனக்கு. 
ஜ் மா மெட். “விபத்து. 'கேரவிருர்தது.. என்ற விஷயத் 

அன் தகப்பஞரிடம் யாருஞ் சொல்லவில்லை: இச் 
ததை அவர் காதில்! போடக்கூ்டாதென்னு. என் தாய் 

எண்று எண்ணி கசளடை     
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வேலைக்காரர். முதலியோருக்கு கண்டிப்பாக உத்தரவு 

பேரட்டுவிட்டான்.. எனென்றால், . தம். உயிரினும் மிக 

அருமையாகக் கருதிவரும் எனக்கு ஒன்று கேர்ந்துவிட் 

டது என்று கேட்டால் அவர் துடிதுடித்துப் போய் விடு 

வார் என்பதேயாகும். அது இடக்கு. 

நான்காவது அதிகாரம் 

சிற்றன்னையின் சதிச்சேயல் 

எனக்குப் பதினேழு பதினெட்டு வயதிருக்கும், என் 

தகப்பனார் வியாபாரம் உச்ச ' நிலையிலிருந்தது. அவருக்கு 

அச்சமயம் ௬க்கரதசை போலும். ஒரு பெரிய மோட்டாச் 

கம்பெனி வைத்து ஈடத்தலானார். அமெரிக்காவில் பிரபல 

மாக கடக்கும் போர்டு கம்பெனிக்கு இவரே இச் 

சென்னைமா நகருக்கு சோல் ஏஜண்டு என்றால் செல்லவும் ் 
: வேண்டுமோ!  இம்மோட்டார் கம்பெனிக்கு. என் தந்ைத 

வரர் தம் மனைவியின் (இவளாலேயே அமக்குச் சகல ௪ம்பத் 

தும் வைபவமும் ஏற்பட்டிருக்கிறதென்பது அவரது அபார 

-சம்பிக்கை, இவ்வாறே எங்கள் சுற்றத்தார். முதலியோர் 
கூட எண்ணிக் கூறி. வருகிருர்கள் என்று. முதலிலேயே 

சான் குறிப்பிட்டது உமக்கு: கநினைவிருக்குமென்று கருது 

BC per.) பெயரை, - அதாவது தனலக்ஷ்மி மோட்டார். கம் . 

.பெனி என்று பெயர் வைத்து நடத்திவந்தார். இதன்: மோட் ப 

eri er@r& (Motor Garage) 'சிமையிலிருர்து... வந்த ஒரு. | 
ஐரோப்பியர் நிர்வாகத்தில் உடக்துவந்தது. என்.இற்றப்பா 

மன்றல் வெறும் தமாஷாக்கனிலேயே சால்க் கித் ்    
தைக் கற்றுக்கொண்டு கம்பெனி. “கிர்வாகத்தில்- கத | 

5 ட
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கொள்ளலானார். அவருடைய மூத்த புதல்வனும், எனக்கு 
௮ண்ணன் முறையி லஓுள்ளவனுமான கதிரேசன் கல்வியில் 

கவனத்தைச் செலுத்தாது மனம்போனவாறு மற்ற 

பிள்ளைகளோடு இரிந்து வந்ததால் ஸ்கூல் பைனல்கூட 

பூர்த்தி செய்யாத நிலையில் இம்மோட்டாரத் தொழிலில் ஈடு 

படுத்தப்பட்டான். அவரது மற்றொரு பிள்ளையும், மூன்று 

பெண்களும் என்னைப்போலவே படி.த்துவஈ்தனர். 

என் தகப்பனாரின் பெரு முயற்சியால் செல்வ நிலை 

மேலும் உயரவே, அதற்கேற்ப எங்கள் குடும்பத்திலுள் 

னார். செயலும் போக்கும் பெரு மாறுதலடையலாயின. 

எங்கள் போக்குவரவு சாதனத்துக்கு மட்டும் நாலைந்து 

மோட்டார்கார்கள் வேண்டியிருந்தன. அதுவன்றி இரு 

குதிரை வண்டிகள் (0017811695 0௨71) இருந்தன. என் தாயும் 

Por perfor ‘sear மாதர் பொழுது போக்கு சங்க 

{Ladies Recreation Club) ¢Se@ அங்கத்தினர்களாயினர். 

எனவே, மாலை கேரங்களில் அவர்கள் தவருது ௮ச்சங்கத் 

துக்குப் போகவேண்டியவர்களாயினா். சில சமயங்களில் 

என்னையும்), என் சகோதரிகளையும் (அதாவது சிற்றன்னை 
பெண்கள்) அவர்கள் அழைத்துச் செல்வர். ஆரம்பத்தில் 

என் தாய் ௮ச்சங்கத்துக்குத் தொடர்ந்து சென்றாளாயினும் 

காளடைகில், . ஊக்கங்குன்றவே, சரியாகப்போவநில்லை. 

aor ச ற்.றன்னைமட்டும் ஒரு . காளு௩. தவறமாட்டாள். 
அதோடு: அவள் ௮ச்சங்கத்தில் எதிலும் பிரதம் பாகம் எடுத் 
துக்கொண்டு. வந்தமையால். அதற்குக். கரரியதரிசியாகவுக் 

ந்தெடுக்கப்பட்டாள். ஒருவரிடம் பண ஈடமாட்டம் 
eer asco ee Bari AC oa si 
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உாடி நட்பு கொண்டாடி வந்தவர்கள் கூட்டம் இச்சங்க 

வாயிலாகவும் அதிகப்படலாயிற்று. சாதாரண காலங்களில் 

கூட என்கள் மாளிகை கலியாண வீடுபோல அண்களும், 

பெண்களும், குழக்தைகளுமாக நிறைந்திருக்கும். . ௮வச் 

களில் பலர் நெருக்கிப் பழடெயமையால் குடும்பத் தோழர் 
களாகவும் இருந்தனர். எனவே, எங்கள் குடும்பத்தில் 
அ௮கேசுமாக அயலார் உறவினர் என்ற பேதமோ, ஆண் 
பெண் பேதமோ இல்லாமலிருந்தது. இன்னும் வெளிப் 

படையாகச் சொல்லவேண்டு மென்றால், அன்னிய ஆடவர் 
எதிரில் குடும்பப் பெண்கள் வரக்கூடரதென்ற கோஷா 
முறை அறவே கைவிடப்பட்டது. என் தாய் சங்க fag 
UERO AT Sons காட்டியதுபோலவே, ACB shes பழ. 

_ சூம் முறையிலும் சிறிது அமர்த்தலூகவே இருந்து வந்தாள். 
சாதாரணமாகத் தன்னொத்த மகளிரோடு ௮வ௫யம் கேர்ச் 
தால் அனவளாவிப் பேட மகிழ்வாள். மதறப்படி. ஆண் 
மக்களிடம் அவர்கள் எவ்வளவு அத்தியந்த சண்பர்களாயி 
௮ம் வயதில் பெரியவர்களிடத்தில்கூட தவிர்க்க முடியாத 
கிலையில் ஐன்றி£ண்டு வார்த்தைகள்தான் - பேசிவிட்டுப் 
போய்விடுவாள். அதனால் மற்றவர்கள் என் தாயைப் பணச் 
"செருக்கு படைத்தவள் என்று பழித்துப் பேசுவதுண்டு..." 

என் சிறிய தாயோ சால்லோருடனும் கூச்சமின்றித் 
தாராளமாகம். பே௫ிப் பழகுவாள். அதோடு தன்னை. எல் 
லோருக்கும் 'தெரியப்படுத்திக்கொள்ள வேண்டுமென்ற 
எண்ணமும்; எல்லாருக்கும் தீரூர்தவிதமாக கடந்து. நல்ல ட் 
“பெயர் வாங்க வேண்டுமென்ற கருத்தும், சன். ய்ம்பரள் ் 
செயலைக் காட்டிக்கொள்ள... வேண்டுமென்ற... விருப்பமும் 
அவள் மனதில் வேரூன்றி மிருக்தன். அவள்... எதிர்பார்த்த... 
படியே மற்றவர்கள் ௮ வளைக் கருதத். தெய்வமாகப். போத்"
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ிப் புகழ்ந்தார்கள் என்றால் நீர் ஆச்சரியப்பட மாட்டீர 

என்று கருதுகிறேன். எங்கள் கூடும்பப் பிரதாபத்தை 

இக்கு இத்தோடு நிறுத்துகிறேன். 

- செல்வந்தர் குடும்பதீதில் பிறந்து முதலிலேயே நரகரிக 

மரக வளர்க்கப்பட்டு வந்த நான் ரூதுவான பின்னரும் 

வாக்க வைக்கப்பட்டேன் என்.று-கூறுவது உமக்கு வியர். 

பைத் தராது என்றெண்ணுகிறேன். கான் இண்டர் Big. 

'யட் ஸீனியர் வகுப்பில் இறிஸ்துவப் பெண்கள் கலாசாலை 
யில் வர௫த்து வந்தேன். எனக்குஞ் சகேகிதர்கள் பலர் 

சேர்க்து விட்டார்கள். ஈவராகரிகப் போக்கில் அதிகமாக. 

ஆழ்க்.து போகாவிட்டாலும், நரன் மற்ற தோழிகள் போக் 

இல் சகடுபாடுடையவளாய் இருஈ்ே தன். அதனால் கலாசாலை 

'மூடிந்ததும், மாலைக் காலங்களில் கான் AG sGlensaCarr@ 

பந்தாட்டம், கலாசாலைக் கூட்டம், ஐட்டல், சினிமா முதலி 

வவைகளுக்குச் சென்று திரிந்துவிட்டுத்தான் என் விட்டும். 

குப் போவது வழக்கமாயிருக்தது. 

அவ்வாறு ஒருகாள் கலாசாலை. மைதானத்தில் .பாட் 

மிண்டன் ஆடிவிட்டு ஏழுமணிக்கு விடுசென்றேன். மோட் 

டாரை விட்டு இறக்கப் பங்களாவிற்குள் நுழைந்தேன்... 

இரண்டடி. எடுத்து உள்ளே வைத்திருப்பேன். இடது பக்கு 

மாக. அமைக்கப்பட்டிருந்த: மல்லிகைக் கொடி... பந்தருகி 

இடையே இருந்து யாரோ பேசுவது என்கரதில் விழுந்தது... 

ச்சமயத்தில் யான். செவியுற ற்ற சம்பாஷணை என்னை. அவ் 

டத்திலேயே இடுக்கிட்டு நிற்க வைத்துவிட்ட து...      

    

   

பொறி. கலங்கி நின்ற. யான்: இரண்டொரு. விநாடி 

என்: தடுமாற்ற: நிலையைச்: சமாளித்துக்கொண்டு, 

ன்யைத் தொடர்ந்து. கேட்க ஆசை கொண் 

் அக்சேரத்தில் இரகசியமாகப் பேசும் ௮வா:
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கள் யார் என்று அறியவும் எனக்கு ௮திக ஆவலுண்டா 

யிற்று எனினும், பூம்பந்தரிடையே கின்று பேசுபவர்களை 

அறிய முதலிலேயே முயன்றால், ஒரு வேளை அவர்கள். என் 

வரவை அறிந்துகொண்டு தங்கள் சம்பாஷணைக்கு முற்றுப் 

புள்ளி வைக்காமலே இடீரென்று பிரிந்து போய்விடக் கூடு 

மாதலால், இச்சமயத்தில் அவசரத்தைக் காட்டலாகாது 

என்று தீர்மானித்தேன். ஆகவே, வாயிற் கத வோரத்தில் 

ழூம்பர்தரைச் சார்ச்துள்ள ஒரு பெரிய மாமரத்தின் மறை 

வில் நின்று ஒற்றுக் கேட்கலானேன். 

அமாம்) கையாலாகாவிட்டாலும் கொஞ்ச. வருவதில் 

மட்டும் Ho றச்சகில்லை.... நக்க இது பெண் கூரல். 

“நரன் என்ன செய்வேன் ஜகதா! நீ என்னென்ன 

சொன்னாயோ, அதை யெல்லாம் தங்கு தடையில்லாது 

தான் செய்து வச்தேன்! நாம் ஏதிர் பார்தது வருவதற்கு 

மாறாக ஒவ்வொன்றும் நிகழ்ந்தால் யார் தான் என்ன 

செய்ய முடியும்? நீ இன்னும் என்ன செய்யச் சொல்லுக 

முயோ சொல்லு! நான் செய்து முடிக்காவிட்டால், அப் 

புறம் கேளேன்!” 

ஆடவன் சூரலாக இது கேட்டது. 'இவ்கிரு பேச்சுத் 

தொனிகளும் மிக கெருங்கிப் பழஞுபவர்களுடைய கூரல் 

போல எனக்குச் தென்பட்டது. 

“உம்--இன்னும் ஒன்றுதான் மிச்சம்! சொன்னதைக் 
தவருது செய்வதில் நீர மிகவும் அசகாய சூரர்! 1 தெரி 
யுமே எனக்கு உமத இலட்சணம்.” ளே | 

நான் அசகாய சூரனாக இல்லாமலா: அதிகாரிகள் 
என்னைப் போலீஸ் இலா siete இன்ஸ்பெக்டராக. நியமித் 
திருக்கிருர்கள்............... ட் 
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“அதற்கென்ன! ஆன் முனீஸ்வரன் போலக்: GLEQ 

அம் நெடுக்கிலும் பருத்தும் நீண்டும் இருக்கவே; இன்ஸ் 

பெக்டராகப் போட்டுகிட்டார்கள். இது ஒரு பெருமையா? 

காரியத்தில் திறமையில்லையென்றால் என்ன பிரயோஜனம்!” 

“ஐயோ! இப்போது என்ன செய்யச் சொல்லு 

இருப்; அதைக் கூறித் தொலையேன் ஜகதா! £ சொல்லுகிற 

படி. இம்முறை நிறைவேற்றி வைக்கிறேனா இல்லையா, பார்! 
இக்காரியத்துக்கு முட்டுக்கட்டையாக உலகமே திரண்டு 
வந்து குறுக்கிட்டாலுஞ் சரிதான். | ஒரு கை பார்த்து விடு 

BG GT vee அம்மம்மா? பெரிய பெரிய கமிஷனர் துரை, 

அ௮ஸிஸ்டெண்டு கமிஷனர்களிடத்தெல்லாம் மிகவுஞ் சலப 

மாகச் சர்ட்டிபிகேட் வாங்கிக்கொண்டு 20 வருடங்களா 

கக் இயொஇபெற்று வர்திருக்கிறேன். PRG இந்த 

ரரஜாததியிடத்தில் மாத்திரம் சர்ட்டிபிகேட் வாங்க முடிய 

வில்லையே! நானும் ஐந்தாறு வருட காலமாகத் தலைகீழாக 

நின்று கெஞ்சிப் பார்க்கிறேன். என் பாச்சா உன்னிடம் 

கொஞ்சங்கூடப் பலிக்கவில்லையே! இனிய வார்த்தைக்குக் 

கூடப் பஞ்சமாக வன்றோ இருக்கிறது!” | 

அமாம்; கொஞ்சிக் குலாவுவதற்குத் தான் உம்மைத் 

தேடிச் சனேகஞ் செய்தத!--உம்--ஏன் வீணாக வார்த் 

தையை வளர்த்திக்கொண்டு போக வேண்டும்! ஐயா! 
இன்ஸ்பெஃடர்வாள்! இப்போது உம்மிடம் வெளிப்படை 

யாகப் பேசுகிறேன். உம் அழகைக் கண்டு. மயங்கியோ 

அல்லது. உம்மிடதீதுள்ள பொருளுக்கு ஆசைப்பட்டோ 
உம்மை நாடி நிற்பதாக நீர் எண்ணியிருக்க மாட்டீர் 
௮ நம்புகிறேன். அவ்வாறு தவருக ஒரு வேளை கீர் 

கருதியிருக்தாலும், பெரிதும் எமாற்ற. மடைவீர்--பின் 
எதற்காக என்னிடர் தோழமைகொண்டாயம். என்று கீர் 

   

     

 



சிற்றன்னையின் சதிச்செயல் 63 

கேட்கலாம். அதன் காரணத்தையுக் கூறி விடுகிறேன். என் 

கள் குடும்ப விவகாரமனைத்தும் உமக்கு SoG தெரியும். 

இப்போதுள்ள சொத்தனைத்தும் எனது அத்தான் (என் 

சணவனது தமையன்) ஒருவரே சம்பாதித்தது என்பதை 

யாரும் மறுக்க முடியாது. என் தமக்கைக்கு நீண்ட நாள் 

பிள்ளைப்பே௮ு வாய்க்காதிருந்தமையாலும் எனக்குப் பல 

பிள்ளைகள் ஆண்களும் பெண்களுமாக எற்பட்டு கிட்டமை 

யாலும், அத்தானுக்குப் பின்னா, என் பிள்ளைகளே இச் 

சொத்தை யனுபவித்தற் குரியவர்களாவார்கள் என்று 

மனப்பால் கூடித்து ம௫ழ்க்து வர்தேன். ஆனால், என் எண் 

ணத்தில் இடி. £₹விழுச்துவிட்டதென்பதை கான் சொல்லா 

மலே கீர் இர்நேரம் அறிந்திருப்பீர! புவனசுந்தரி பிறந்த பின் 

அத்தான் தமக்கை ஆூயவர்களுடைய மனப்போக்கை 

யும், பெருமிதச் செயலையும் பார்த்தால் எனக்கு மிகவும் 

பயமாக இருக்கிறது. அச்சிறு முளையைப் பார்த்தால் ௮வர் 

கள் மெய்மறந்துபோப் விடுகிருர்கள். BS ஒரு சாண் 

கூடச் சரியாக இல்லை; அதற்கு எத்துணை தலை இறுக்கு 

இருக்கிறது தெரியுமா! இவற்றையெல்லாவ் கண்டால் 

எனக்கு வயிறு எரியாமலிருக்குமா! இப்போ ருக்கும் கிலை 

மையைப் பார்த்தால், எனது . மக்களுக்கு எங்கள் பூர்வாச 

ஜித சொத்தில் எனது கணவனுக்குரிய ஒரு சிறு பாகக் தவிர 

வேறு ஒரு செல்லாக். கா௬கூடக் கடைக்காது : என்று 

நினைக்கிறேன். அப்படியானால் என் குழந்தைகள் கதி என் : 
னாவது! எனவே, கான் எண்ணாததெல்லாம் எண்ணி. Ques’ 

௪ம் புண்ணாகக் கடைசியாக அம்முளையைக் இள்ளி யெதிந்து 

விடத் துணிக்துவிட்டேன். ௮ச்௪திச் செயக்கு - 

துணையாக இ ருப்பதற்கே.. போலிஸ். இலாகாவிலள்: 7 

தான் தகுதிவாய்ந்தவர் என்று கருதி வ 

நாடினேன். அத்துடன் நீரும் எங்க 
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போக ஆரம்பித்தஇிலிருக்து என்னைக் கடைக் கணித்து வந்த 
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காமக் 
ப் 

தையும் சான் சூறிப்பாலுணர்ந்தேன். உமது அக் 
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குறிப்பு நமக்கிடையே ஒருவித தொடர்பை உண்டு பண்ணிக் 

கொள்வதற்கு எனக்கு எளியதாயிற்ற௮ு. ஆனால். நான் எதிர் 

பார்த்தவளவு கீர் இவ்விஷயத்தில் ௪மர்த்தராக இல்லை. me 

வாறு சொல்வதால் உமக்கு மனச் சங்கடம் உண்டாகலாம். 

பாருமே! ஒரு முறை இரு முறை தவறினால் ஏதோ தற்செய 

லாக குறிதவறி விட்டதென்று நினைக்கலாம். நான்கைந்து 

தடவையும் அவ்வாறே. ஆனால் என்னென்பது! நீர் என் 

எண்ணத்தை நிறைவேற்றி வைத்தால், ஏதோ உம். 
ஆசையையும் பூர்த்தி செய்து வைக்கலாம் என்று பரரத: 

தால், ஒன்றும் ஈடப்பதாகவே காணோமே! இனி உம்மை. 

இவ்விஷயத்தில் ஈம்பி யிருப்பதில் பயனில்லை யென்றுதான் 

தோன்றுகிறது. .சரி; உம் வேலையைப் பார்த்துக்கொண்டு 

செல்லும்!.... இல்லை. நீர் என்னிடம் எதிர். பார்த்தது; 

இடைக்கவில்லை யென்ற கோபத்தில், வேண்டுமானால், கான்” 

உம்மிடம் இதுவரை சொல்லியிருக்கும் இரகசியங்களை யெல்: ' 

லாம் வெளியிட்டுக் கொலைபுிய சதியாலோசனை செய்து: 

வருவதாக என்மீது குற்றஞ் சாட்டித். தண்டனை விதிக்கச் 

செய்யும். ஏனென்றால், நீர் குற்ற இலாகா இன்ஸ்பெக்டர்” 

அன்றோ! ௬லபமாகச் கேஸை ஜோடி.க்கத்தானா உமக்குத் 

தெரியாது? - | 

“சே! சே! அப்படியெல்லாம் சொல்லாதே! கண்ணே: , 
ஜகதா! கான் என்ன. அவ்வளவு கொடியவனா! உன்மீது: 
நான் என்... உயிரையே வைத்திருக்கிறேனென்பது உனக்: 

கென்ன தெரியும்? சீ என்னை. வெறுத்துப் புறக்கணிப்பதா 

னாலும், கான். உண்: காலடியில் வீழ்க்து உயிர் விடுவேனே- 

யன்றி, பழி தீர்த்துக்கொள்ள ஒருபோதும் உன்னைக்... 6 

டி.க்கொடுக்கமா ட்டேன். இது சத்தியமென்னு நீ உறு 

நம்பு.-இனி, உனக்கு இந்த கவலையே வேண்டாம்... அந்; 

   
   

 



சிற்றன்னையின் சதிச்சேயல் 67 

பெண்ணை எவ்விதத்திலாயினும் தொலைத்துவிடுவது என்னு 
33 டைய முதல் வேலை.......... 

& » ௬ . @ 

“தோழரே! இதற்குமேல் ௮ச்சம்பாஷணையைக் கேட் 

டுக்கொண்டு நிற்க என்னால் முடியவில்லை. கான் பங்களா 

வரயிலினுள் நுழையும்போது, என் காதில் விழுந்த, ௬ட் 

டேன்! கொஞ்சவ் சூறி தவறிப்: போச்சு! குண்டு மாத்திரம். 

பட்டிருந்தால் ௮ப் பெண் புதைக்கப்பட்ட இடம் புல்முளைத் 

துப் போயிருக்கும்......... a? என்ற பரபரப்பான வசரத்தை 

களே என்னைத் இடுக்கிட்டு நிற்கச் செய்தது. யாரைப் 

பற்றி யார் பேசுகிருர்கள் என்பதை யறியவே முதலில் 

நின்றேஞாயினும், என்னைப் பற்றியே ௪திப் பேச்சு ஈடக்கும் 

என்னு ௮ச்சமயம் சிறிதும் கருதவேயில்லை. அதுவும், அர 
கேரத்தில், ௮ங்கு சான் மறைந்து நிற்பதை கான் அ௮ம்மாளி 

கையில் செல்வக் குமரியே யாயினும்-பாரேனும் பாரத்தால் 

ஏதேனுர் தவருக கினைத்துக்கொள்வார்களே என்ற பயம் 
ஒரு பக்கம் எழ அடிக்கடி. இரும்பித் திரும்பிப் பார்த்துக் 

கொண்டே அவர்கள் ௪ம்பாவணையை ஒற்றுக் கேட்கல. 

னேன். அவ்வாறு கேட்கையில் என்னைக் கொல்வதற்கே 

யாரோ இருவர் சூழ்ச்சி செய்கிருர்கள் என்று அறிந்தால் : 

அச்சமயம் என் மனம் எவ்வாறு இருக்கும். : என் தலை 

௬ழன்றது! சிறிது சமாளித்துக்கொண்டு, ௪ம்பாஷணையைக் 

கேட்ட இகிறிது நேரத்துக்குள்ளேயே, அவர்களது சூரல் 

தொனிகளால் இன்னார்தான் . இருக்க . வேண்டுமென்று: ' 

ஊகித்துக்கொண்ட நான் அதைத் தெளிவுபடுத்திக்கொள் 

வதற்காக நான் கின்ற விடத்தைவிட்டுப். பின்னாலேயே 

மெல்ல நடந்து வாயிற் கதவருகில் நின்று. தலையைச்சாய்த்து. 

எட்டிப்பார்த்தேன். ஆம், அவர்கள்தான்... core? er ்   
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வதை நீரும் இர்கேரம் ஊூத்துக்கொண்டி ருப்பீரென்று 

நினைக்கிறேன். ஆனாலும் கானே சொல்லிவிடுகிறேன். 

. அவர்கள் எனது உயிருக்கு உலை வைத்திருக்கும் இற்றன்னை 

(அவள் பெயர் ஜகதாம்பிகையும் இன்ஸ்பெக்டர் விரவாகுப் 

பிள்ளையமே யாகும். நான் பார்க்கும்போது அவள் 

முகத்தை ஒருவிதமாக வைத்துக்கொண்டு மிடுக்காக நின் 

திருந்தாள். இன்ஸ்பெக்டர் ௮வள் மூன் மண்டியிட்டு 

அ௮மர்ந்தவண்ணம் அவள் கைகளைப் பற்றிக் கொஞ்ிக் 

கொண்டிருச்தார்! ௮க் காட்சியைக் காண எனக்குச் FREES 

வில்லை. Qude so Cnopmugg poor wird wired 

கையிலுள் சென்றுவிட்டேன். 

கேரே என் அறையை அடைந்ததும், கதவைத் தாளிட் 

டேன். வேறெதையுவ் கவனிக்க என்னால் முடியவில்லை. 

பூம்பந்தரில் கண்ட காட்சியே என் அறிவு: முழுதையுவ் 
கவர்ந்திருந்தது. பைத்தியம் பிழ.த்தவள்போல் அறையைச் 

சுற்றிச் கற்றி வர்தேன். ஆ! என்ன அக்கிரமம்! இவ்வரி 

யாயம் எங்கு நடக்கும்? என் தாயால் அன்பாக வளர்க்கப் 

பட்டவள்--அவளாலேயே சற்குணம். பொருச்திய என் 

சிற்றப்பாவை நாயகனாக . அடைந்தவள் -ஈல்வாழ்வைப் 

"பெற்றுக் குபேர சம்பத்தை யனுபவிப்பவளாகிய என் இற் 

.ஐன்னை, என்னைத் சன் சொந்த சகோதரியின். ஒரே. மகள், 

"என்பதையும் பாராது, தன்னல . மொன்றையே பெரிதாகக் 

குருதுவதா! அக். கொல்பாதகச் செயலுக்கு உதவியாக 

ற்காக, தன். தகுதி, மானம்: இவற்றையெல்லாம் 

ள்ளிவிட்டுத்.தன். அருங்கற்புக்கு மாறாகக். களங்க 

மே என்பதையுஞ் .இந்தித்துப். பாராது, அயலா. 

ஞடு தொடர்பு. வைத்திருப்பதா!. இவ்வடாச் 

டலஇி லெல்கேனும் கடக்குமார். அறக்கடவுளுக்கு 
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இது பொறுக்குமா! த! ஆ”. எனறு எனக்குள்ளா.கவே 

கூறிக் கொண்டே வருகையில் தலை ௬ழற்ற மயக்கமுற்று 

விழுந்தேன். இர்நிலைமையில் நான் எவ்வளவு சோம். 

இருர்கேனென்பது எனக்கே தெரியாது. 
* ச க 

கதவு தடதட வென்று தட்டுஞ் சப்தங்கேட்டுத் திடுக் 
இட்டு எழுந்து என் உடை முதலியவற்றைச் சாபடுத்தில் 

கொண்டு மெல்லச் சென்று தாழ்ப்பாளைத் திறச்தேன்.. 

வெளியே என் தாய் தந்ைத முதலியோர் கவலையோடு சூழ்க 

இருந்தனர். என்னைக் கண்டதும் என் அருமைத் தாய் மிக 

வும் பரிவோடு என்னை ய ணுகி, “புவனா! என்ன உடம்புக்கு? ் 

முகம் வேறுபட்டிருக்கிறதே! எப்போது வீட்டுக்கு வச் 

தாய்? என் காப்பிகூடச் சாப்பிடவில்லை? நீ வரவில்லை. 

யென்று 8-மணிக்குமேல் வேலையாட்களைக் கலாசாலைக்கும்,. 

மற்றும் உன் சிகேகிதைகள் வீடுகளுக்கும் காலாபக்கமும் 

அனுப்பினேன். எல்லோரும் நீ எங்கும் இல்லை யென்று 

சொல்லவே, எனக்குப் பயமாகிவிட்டது. உடனே அப்பா 

வுக்கு டெலிபோன் செய்தேன். அவர், “டிரைவர், குழந் 

தையைப் பங்களாவில் விட்டு விட்டு வர்ததாகச் சொல். 
இரான்! அப்படியிருக்க, மறுபடியும் யாரிடமும் சொல்லா 

மல் எங்கு போய்விடுவாள்” என்று பதில் தெரிவித் Sy 

உடனே ஆபீளைவிட்டு ஓடி. வந்தார். அவர் பதில் எனக்கு 
மேலுங் கவலையை . உண்டுபண்ணி விட்டதம்மா!. உன் 

அறையை WAH வந்து பார்க்கலாம் என்று. இங்கே 

வந்தால் கதவு உள் தாளிடப்பட்டிருந்தது. . இதைக் கண்டு. 

ஒருவாறு தைரியம் வந்தது. ஆனால், அரைமணி சேரத்திழ் ற்கு. 

மேல் கதவைத் தட்டியும் ஒரு 'பதிலுவ் இடைக்கவி 

எனவே, எனக்கும் மற்றவர்களுக்கும் 'வெருத்த ௪1 

ஏற்பட்டு விட்டது. இதற்குள் உன் தந்தைப் 
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Lor. கதவையாகிலும் உடைத்துப் பார்க்கலாம் என்று 
திர்மானித்துக் கடைசியாகத் தட்டினோம். 8 இறச்தாய். 
இரண்டு மணி நேரத்தில் வீடே அமளிபட்டு விட்டதம்மா!'" 
என்றாள். 

எல்லாரும் இவ்வளவு பரபரப்போடு என்னைப்பற்றி 
விசாரிக்க, கான் சிறிது மெதுவாக, 8இல்லை! எனச் கென் 
னமோ மயக்கமா யிருந்தது! கதவைச் Fr gs Be Qs 
படுத்து விட்டேன். கதவு தட்டுஞ் ௪ப்தம் இப்போது தான் 
என் காதில் விழுந்தது. எழுந்து கதவைத் இறந்தேன். 
($வரென்றும் இல்லை” என்அ௮ சொல்லிய வண்ணம் என் 
பெற்றோரோடு உள்ளே சென்றேன். அதன் பின்னரும் எண் 
தாயிடங்கூட நான் பூப்பந்தரிடையே கண்ட காட்டியைப் 
பற்றியும், கேட்ட சம்பாஷணையைப் பற்றியும் தெரிவிக்க 
வில்லை. இவற்றை என் தாயிடம் தெரிவிக்கக் கூடாதென்ற 
'கோக்கத்தோடு சொல்லவில்லை, ஏனென்றால், “என் தாய்க் 
குத் தன் தங்கையின் பொருமைக்குணம் எற்கனவே தெரிச் 
திருக்கிறது; ஆனால், அப்பொறாமை காரணமாக அவள் தன் 
கற்பை இழக்கக்கூடிய௰ சிலைக்குக்கூட வாது விட்டாள். 
என்னு தெரிந்தால் என் தாய் மனம் பதைக்கு மல்லவர! 
என் அருமைத் தாயை மீளாத் அயரில் ஆழ்த்த என் மனம் 
விரும்பவில்லை. . ஆகவே கக்க 

இச்சமயத்தில் காங்கள் இருர்த குடிசைக் கதலின்மீது 
ஏதோ பொத்தென்று விழுந்த சப்தம் கேட்டது. தன்: வர 
லாற்றைக் கூறிக்கொண்டு புவனசுந்தரி அதை நிறுத்தி 
விட்டு உடனே எழுக்து போய். மெல்லக் கதவைத் இறக் 
தாள். என்னமோ ஏதோ வென்று 'கலவரப்பட்டுக் 
கொண்டே நானும். என் . இருக்கையை விட்டு .எழுக்து 
gaer GerGer தொடார்து சென்ே றன்..அ௮வ்வாறு. சென்ற
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நான் வெளியே கோக்கியதும் பின்னடைர்தேன். பயத் 

தால் உடம்பு முழுதும் வியர்வை குபீரென்று அரும்பி 

வழிச்தன. என்னை யறியாது நான் ஈடுங்கினேன்! ஆ! அக் 

ஈடு இரவில் சான் கண்ட காட்சியை என்னென்பேன்! 

என்ன பய௫்கரம்! 

குடிசைக்கு எதிரே சிறிது அரத்தில், ஒரு சிறுத்தைப் 
புலியும், கழுதைக் சூறத்தியும் மிக உக்கிரமாகச் உண்டை 

செய்துகொண்டிருக்தன. மிருகங்களிடையே சண்டை யேற் 
பட்டால் காடு தூள் பறப்பதைச் சொல்லவும் வேண் 
டுமோ! எக்காரணத்தால் ௮அவைகளிடையே ௪ண்டை யுண் 
டாயிற்று என்பது நமக்கென்ன தெரியும்? வான வீதியில் 
வெள்ளிய ௪ந்திரிகைகளைக் கக்கிக்கொண்டு பிரகா௫ிக்கும் 
சந்திரன் . ௮க்நேரத்தில் உலகையே வெண்மை மயமாக 
ஆக்கிக்கொண்டிருக்கா னாதலால், காடாச்தகார்மான அம் 
மலைப் பிரதேசத்தில் ஈன்ளிரவு என்பதற்குரிய இருட்டு 
அடையாளம் இறிதுமே இல்லாமல், பகல்போலக் காணப் 
பட்டது. ஆகையால், அம்மிருகங்கள் போடுஞ் சண்டை 
சன்முகத் தெரிச்தது. கழுதைக் சூறத்தி உர” என்று பயன்கர 
2மாக உறுமிக்கொண்டு முன் கைகளால் ஓங்க அடிக்கும் 
gaan. தன்மீது விழாதவாறு தடுத்துக்கெண்டு பிள் பக்க 
மாகப் போய்ப் பதுங்செ சமயம் பார்த்து அக்கழுதைக் 
குறத்திமீது சிறுத்தைப்புலி பாய்ந்து தாக்கும். . இவ்வாறு 
இவை ஒன்றையொன்று மோஇத் தாகிப் பெரும்போர் 
'செய்துகொண்டிருந்தன. இம்மலையில் எங்கோ ஒரிஉத்தில் 
-இம்மிருகங்களிடையே கலகம் நேரிட்டு ஒன்றை யொன்று 

அடித்துத் தர.த்திக்கொண்டு வந்து காங்கள் இருக்கும். இக் 
குடிசைக் கெதிரில் சல. நிமிஷங்களாகச். சண்டை 0 
கொண்டிருந்ததாகத் தெரிர்தது. : சான் இதற்கு மூன் 
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'வாசமோ மலைவாசமோ செய்ததில்லை யாகையால்--ஏன்?' 

gu பிரதேசங்களின் வழியாகக்கூடச் சென்ற இல்லை 

யென்றே சொல்லவேண்டும்.- அவ்விடங்களில் சஞ்சாரஞ் 

செய்யும் மிருகங்களின் சுபாவங்களையும், அவ்வித கூரர்க்க 

மான சண்டைகளையும் பார்த்ததில்லை. எனவே இச்சண்டை 

எனக்கு மிகவும் பயங்கரமாகக் காணப்பட்டது. அத்தோடு, 

அவைகளில் எதுவேனும் ஒரு மிருகம் எங்கள் மீது பாய்ந்து 

விடுமோ என்ற பயமும் எனக்கிருந்தது. எனவே, பெரும் 

பீதியால் சிறிது நேரம். என் கண்களைப் பொத்திக்கொண் 

டேன். இவ்வளவு நேரமும் சூடிசைக் கதவோரத்தில் 

மறைந்திருந்தே கான் இக்கோரக் காட்சியைக் கண்டு 

கொண்டி ருர்தேன். ஆனால், புவன ௯க்தரியோ கதவைத். 

திறந்துகொண்டு வெளியே சென்றவள் அம்மிருகங்கள் 

சண்டை செய்யுமிடத்துக்குச் சிறிது தூரத்தில் நின்று 

கொஞ்சமும் அச்சமின்றி ௮ச் சண்டையைப் பார்த்துக் 

கொண்டிருக்தாள். என்னே அப்பெண்ணின் விரம்! (அபலை 
கள்” “மெல்லியலார்' என்னு கூறப்படும். பெண்ணினத்தைச் 
சேர்க்த  புவனச௬ந்தரிக்கூள்ள மனத்திண்மையும், தைரிய 

மும், . ஆண்மகனென்று சொல்லிக்கொள்ளும் எனக்கில்லை 

யென்றால் அதைவிட வெட்கம் வேறு என்ன வேண்டி.யிருக் 

இற.து? அஇலும், யான் எனக் கேற்பட்ட காதல் ஏமாற்றத் 
தால்,.. என் பெற்றோரைத். துறந்து, சுற்றத்தாரை நீங்க, 
சமுகத்தை விடுத்து, நாட்டைவிட்டு ஐடி. வந்து, : உலகத்தி 
லிருக்கவேண்டு. மென்ற .ஆசையையே : அறவே ஒழித்து, 

டடனி கிடந்து எங்கேனும் உபிர்விடலாமென்ன முயன்று 

ண்டிருக்கும் நான் இம் விருகக்களைல்: அண்டு ப்யப்படு 
ச், 
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படுவதைவிட்டு) அஞ்சி நடுங்குவதென்றால்-.-௮து பரிக௫க் 
ஃத் தக்ககல்லவா! அதற்கு எனது பலவீனத்தை (உடல் பல 
வின மட்டு மன்று; உள்ளம் பலவினமூங்கூட) நினைத்து! 

வருக்தித் தலை குனிவதன்றி வேறு சான் என்ன 

செய்யமுடியும்! எனவே, இரண்டாம் முறையாக புவன 

௬ந்தரியின் பெண்மை விீரத்தின்முன் என் ஆண்மையை 

இழக்து. ஒடுங்கி கின்றேன். மேலே என்ன நிகழப்போ 

கிறதோ? என்ற வியப்பும் அச்சமும் ஒருங்கே தோன்ற, 
புவன சுர்தரியையும், சண்டையிடும் மிருகங்களையும் மாறி 

மாறிப்பார்த்துக்கொண்டு (அப்போதும் ௮ச்சத்தோடேயே) 

கின் றகொண் டிருந்தேன். 

- அம்மிருகங்களில் எதேனு மொன்று அவள் பக்கமாக 

பின்னுக்கு வாங்கிப் பதுக்கி வரும்போது கொஞ்சம் ஓதுளன் 

இச் சந்தர்ப்பத்திற் கேற்றவாறு அடிக்கடி இடம் பெயர்ந்து 

நின்று சண்டையைக் கவனித்துக்கொண்டிருந்தவள், இடி 

ரென ஏதோ கநினைத்துக்கொண்டவள் போலத் திரும்பி 

என்னைப் பார்த்தாள். அவ்வாறு பார்த்த வளவிலேயே 
அனது அச்சத்தையும், மனகிலையையும் ஒருவாறு உணர்ந்து 

கொண்டாள் என்றே நினைக்கிறேன். அடுத்த எணத்தில் 
அவள், தான் உடுத்தியிருந்த சேலையை வரிந்து இழுத்துக் 

கட்டிக்கொண்டு யாருடனோ யுத்தஞ் செய்வதற்குத் தயாரா 

யிருப்பவள்போல் நின்றாள். இப்போது அவளது கம்பீரத் 

தோற்றத்தை கான் எவ்வாறு விவரித்துரைப்பேன்! சூஸ்த, 

குத்துச்சண்டை போடும் உஸ்தாத், ஒருவன் மைதானத்தில் 

எதிரி முன் வந்து நிற்கும்போது, அவனது தோள்களும், 

மார்பும் எவ்வாறு உருண்டு திரண்டு கரம் காளையாக 

இருக்குமோ அதேயோன்று அவளது தோள்களும் 
ூரித்துத் தோன்றின. இச் சமயத்தில் கழுதைக்கு ose 

6 
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விடம் பலத்த அடிவாங்க சிறுத்தைப் புலி அதண்: 
மீது பாய்ந்து ஒங்கியடிக்கும் கோக்கத்தோடு இவள் பக்க. 
மாகப் பின்னுக்கு வாங்கிப் பம்மிப் பதுவ்பெது, (மிருகள் 
கள் மிக மும்முரமாகச் எண்டையிடும்போது, மனிதா” 

 



சிற்றன்னையின் சதிச்செயல் 15 

களோ மற்ற மிருகங்களோ இருப்பது அவைகளின் கண்க 
ளுக்குத் தோன்ருதது. இயற்கைதானே!) இ.துதான் தகுந்த 
௪மயம் என்றெண்ணியவள்போல் புவனசந்தரி தானிருந்த 

இடத்தினின்றும் ஒரு கு.இ குதித்துத் தாவிப் பாய்ந்து we 

RS 

Ay 
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கிறுததைப் புலியின் நீண்ட வாலைக் கையால் பற்றிக் கரகர 
வென மேலே சுழற்றி அக் கழுதைக் குறத்தி மீது ஓங்க 
அடி. த்தெறிந்தாள். ட | 

.. அதைச் டறிதும் எதிர்பாராத அச்சிறுத்தைப்புலி செய 
OP ராட்டினம்போல் ௬ழன்று இரத்தச்தைக் கக்கல் 
கொண்டு கழுதைக்கு றத்திமேல் விமுச்தது. இதனால் கழு 
தைக் சூறத்தியும் வெஞுண்டெழுக்து அயலரர் யாரோவற்து 
விட்டார்களென்று உணர்ச்து புவனச௬ந்தரியைத் திரும்பிப் 

பரர்த்து. உறுமியவண்ணமே gi ஆரம்பித்தது. கேழே 
விழுந்த . சிறுத்தைப்புலியும் சிறிது கோத்திற்கெல்லாம் தன் 
ணச் ௪மாளித்துக்கொண்டு மேலும் அங்கு நின்றால் தனக்கு 
என்ன நேருமோ என்று பயந்துகொண்டு கழுதைக்குறத்தி 
யைப் பின் தொடர்ந்து ஒட்டம் பிடி.தீதது. சிறுத்தைப்புலி 
யைப் பற்றத் தாவிய வேகத்தில், சாதாரணமாகக் கோதி 

 மூடிக்திருந்த அவளது கூர்தல் கற்றை அவிழ்க்து அலன் 
கோலமாகக்: காழ்நில் பறந்தன. எனவே, அவள் அச் 
சிறுத்தைப்புலியின் வாலைப்பற்றி மேலே ச௬ழற்றியபோது 
இவள் என்ன கரளிதேவியோ!” என்ே 2. கருதவேண்டிட 
யிருந்தது. பண்டைக்காலத்து . வீரப் பெண்மணிகள்: பலர் 
பல. அருஞ்செயல்களைச் செய்ததாக வரலாறுகளின். வாயி 
லாகப் படித்திருக்கிறேன். அனால் புவன . ௬ந்தரியைப் 
போன் ற.வி சமகளை--௮ஞ்சாகெஞ்சம் படைத்த ௮ணங்கை 
ஆபத்தை ஆனர்தத்தோடு வரவேற்று எதிர்த்து நிற்கும் 
ஆற்றல் வாய்ந்த. கரரிமணியை-ரான். இதுவரை பார்த்தது 
இடையாது. அவளை வீரத்தின் உருவென்றே சொல்லுதல் 
'&வண்டும். - ௮ம் மிருகங்கள் அவ் விடத்தைவிட்டு ஓடிய 
1 a சான் ஈன்ருக மூச்சுவிடலானேன்..' என்து MEF 

௧௮ம். அப்போதுதான் என்னைவிட்டு அகன்றன. 
ள், வெகுதூரம். ஓடிக் கண்ணுக்கு மறையும். 
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வரை அத்திக்கையே பரர்த்துக்கொண்டிருக்த புவன சுந்தரி 

பின்னர் என் பக்கமாகத் இரும்பியவள், கான் மெய்க்கூச 

் செறிந்து கிற்பதையும், பெருமூச்சு விடுவதையுங் கண்டு கல 

கலவென ஈகைத்துக்கொண்டே என்னை நோக்கி வந்தாள். 

அப்பா! அச்ரிப்பில் எவ்வளவு பொருள் அடங்கியிருந்தது? 

கானும் மிகவுஞ் சிரமப்பட்டுசி இரிப்பை * வருகித்துக்கொண் 

டேன். : 

என் அசட்டுச் இரிப்பை யுணர்ந்த புவன*௬ந்தரி, 

“தோழசே! மிருகங்களின் சண்டை. எப்படியிருந்தது? 

இதைக் கண்டு சீர் பயப்பட்டி saver?” என்று கேட் 

பாள். ப 

எனக்கு என்ன பதில் சொல்வதென்று தெரியவில்லை, 

எனவே, வாய்திறவாது வாளாயிருந்தேன். 

ee 

ஐந்தாவது அதிகாரம் 
  

_ படித்த மகளிரின் விபரீதப் போக்கு 

ற்கவே, அவன், என்னைக் குடிசைக்குள் அழைத்துச் 

சென்ற வண்ணம், இதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை; சாய் பூனை 

-சண்டைபோடுவது மாதிரீதான் இக்காட்டு. மிருகங்களின், 

சண்டையும். இவைகளின் சண்டையைப். பார்ப்பதில். 
எனக்கு மிகவும் பிரியம். இதுபோன்ற சம்பவம் உமக்கும் 

புதிதல்லவா! ௮தனால் உமக்கு மன அதிர்ச்சி யேற்படி 

டிருக்கலாம். அதிருக்கட்டும்; இப்போது... பன்னிரண்டு 

மணிக்கு மேலாகிவிட்டது. நீர் aaa ECON QRH 1) 0 BEY Hi 

மல்லவா!”' என்னு வினவினாள். ன ச 

எனக்குத் இடீரென்ற௮ ஏற்பட்ட இக் ன்ஷக் ன்னு 

ஏற்கனவே, புவனசுந்தரியின் வரலர.ற்றில் என் மனம் மிக
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வம் ஈடுபட்டுவிட்ட:து மற்றொன்று; இக்காரணங்களால் 
எனக்குத் அசக்கத்தில் மனஞ் செல்லவில்லை. ஆகவே சான் 
மெதுவாக, 8இன்னுவ் கொஞ்ச நேரம் பே௫விட்டு அப் 
யூறம் படுத்துக்கொள்ளலாமே! எனக்கு. இப்போது தாக் 
கமே வரவில்லை, உனக்குச் சிரமமாயிருந்தால் வேண்டுமா 
னஞால்........ “என்று இழுத்தேன். 

“என்ன எனக்கா இரமம்2--இரமம், சேசம்பல், ஒய்வு, 
ஆக்கம் என்னுஞ் சுகதுக்கங்களை யெல்லாம். grr or Ab gi 

வெகு காளாயின. கண்விழித்து வந்ததா லும், மிருகங்களின் 
சண்டையைக் கண்ட மபுச்௪த்தாலும் உமக்குக் கஷ்டமர 

யிருக்கு மென்றெண்ணியே சிறிது ஓய்வெடுத்துக் கொள்ளு 
தல் ஈலமென்றனு சொன்னேனே யன்றி எனக்காக வன்.று. 
நீர் பேசலாமென்று சொல்வதனால் கான் என் வரலாற்றை 
மேலுர் தொடர்ந்து கூற மூற்படுகறேன். எங்கு நிறுத்இ. 
னேன்2ை-ஆமாம்............ கலாசாலை வாழ்க்கை ஆரம்பத்தில் 

- எனக்கு மிகவும் குதூகலத்தைத் தச்த.து. எனக்கு oF GEST 2 
இல் உலவுவது போன்ற உணர்ச்சியே கலாசாலை வாழ்க்கை 

வில் எற்பட்டது. மற்றப் பெண்களும், பெரும்பாலார் என்னை 
கிடச் ௬யேச்சையுலகில் உலவும் சுந்தரிகள் எனவே தன் 
களை நினைத்துக்கொண்டு இரிர்துவச்தனர். ஆனால் இக்கலா 
சாலை வாழ்க்கைதான் எனஅ பிற்காலச் ர்கேட்டிற்கு 

முக்யெ காரணமாயிருந்தது என்றுல் மிகைப்படுத்திக் ' 

கூறுவதாகரது. மாணவிகளில். பலர் தங்கள் இயற்கை 

சுபாவத்தைவிட்டு எவ்வாறு விபரீத உணர்சிசயையும் 
செயலையும் மேத்கொள்ளுகிருர்கள் என்பதற்கு 9௫ இறு 

சணவ் கூறுவேன். 

நாள் கலாசாலை. முடிந்ததும் வழக்கம்போல். பர் 

ட மெரீனா கடற்கரைக்கு கானும், . மற்றும் 

௦களிரும் சேர்க்து சென்றோம்... மாலைக். காலன். 
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களில் ம௫ழ்ச்சியாகக் காலத்தைத்  கழிக்கு மிடங்களுள் 

கடற்கரை யொன்றல்லவா! நாங்கள் இளம் பருவத்திற் 

கேற்ற குறும்புப் பேச்சுகளை ஒருவரோடொருவர் பேசிக் 

'கொண்டும், கல கல வெனச் ிரித்துக்கொண்டும்,. கெக்கலி' 

'கொட்டிக்கொண்டும் போய் மணலில் வட்டமாக உட்கார்ந் 

தோம். பிளாட்பாரத்தின் வழியாக வரும்போே த எங்களை 

விடப் புருடர் பலர் பின் தொடாது வந்தனர். நாக்கள் 

மணலில் உட்கார்க்ததும், அவர்களில் சிலர் எதிரே அமர்ந்து 

எங்களைப் பார்த்து விஷமமாகள் சைகை செய்தும், கூறும் 

புத்தனமாகப் பேசிப் பகடியடித்துக் கொண்டுமிருக்தனர் 

மற்றுஞ் சில வாலிபர்கள் ஆங்காங்கே நின்று எங்கள் :. ஓவ் 

வொருவரையும் உற்று கோக்கித் தங்கள் கண்களாகிய 

அம்புகளைத் தொடுத்துக்கொண்டிருக்தனர். வேறு சிலர் எங் 

களைச் சுற்றிச் சற்றி வட்டமிட்டுக் கொண்டிருந்தனர். 

இங்கனம் தங்களைப் பார்த்து செல்வச் சமான்களும் 

மற்றும் வாலிபர்களும் மயங்கித் ே தனில் ஈக்கள் மொய்த் 

- துக்கொள்வது போல் சூழ்ச்துகொண்டி ருப்பதைக் சண்ட. 

எங்களில் சில பெண்களுக்குப் பெருமித உணர்சி ய்யா 

அகம்பரவ வார்த்தைகளும் ஏற்படலாயின. 

“What fools they are! Why they follow us? TI ‘think 

they are all semi-cracks’’ (“‘cresreor முட்டாள்கள் இவர் 

aor? ஈம்மையேன் இவாகள் பின்தொடர்ந்து வருகிருர் 

sort இவர்கள் பிச்சுக்குட்டிகளா யிருக்கவேண்டுமென்று 

நரன் நினைக்கிறேன்”) என்னு மிஸ் மார்கரெட் என்னும் 

ஆங்கிலோ இந்தியப் பெண் எங்களை வட்டமிடும். வாலிபர் 

களைச் ௬ட்டிக்காட்டிக் கூறி நகைத்தாள். | 

ஸ்வர்ண . குமாரி. என்னும் மலையாளப் பெண்! 

ட ஸமி § இராக்' காவது! கனிமண்ணாவ தி! அதெல்லாம். ஒன்றா. 
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மில்லை... ஈம்மில் எந்தக் சூட்டியாவது அவர்கள் *ஹாட்டு 
ஜட்டை'க் கண்டு மயக்கி வையில் இக்கமாட்டார்களா? 
என்னு கருதியே வாயைப் பிளந்துகொண்டு பார்த்து. வரு. 
'இருர்கள்: ட்ட, ட்ட 

இக்காஸியஸ் ராஜம்மாள். ஐயோ பாவம்! நாமா: 
அவர்கள் விரிக்கும் வலையில் சிக்குவது? அவ்வாடவர்களல்: 
லவோ ஈம்-வலையில் வந்து விழவேண்டும். 

மிருநாளினி:...சே! என்னடி. என்னமோ fool மாதிரி” 
உளறி வழிகிறுய்! அந்த brute src பார்த்து நாம் தான் 
"ஏன் 1076 பண்ணனும்? நம் 1௦௨01/யைக் கண்டு 6% devils 
தான் என் 101107 செய்யணும். "அந்த dirty businessGuy 
கரம் பீம்: பண்ணக்கூடாது. Selfish 8006களான அந்த. 
ஆண்கன் வாடையே ஈம் 910௦ விசக்கூடாது. . 

| பாகீரதி (ஈகைத்துக்கொண்டே):--அதென்னடி. நளினி!' 
உனக்கு அந்த ஆடவர்கள்மீது அவ்வளவு கோபம்! 8 இல். 
வளவு தூரம் வெறுப்புக்கொள்ளும்படி. அவர்கள் என்ன 
செய்து விட்டார்கள்? ஒருவேளை $ வைத்த சூறியிலிருச்து: 
எவ்வாலிபனாயினும் தப்பித்துக்கொண்டு உன்னை ror poe 
சென்றுவிட்டானா என்ன! ep ப 

ஸ்வாணகுமாரி:-..இில நாட்களுக்கு முன்வரை தேவ 
சுந்தரத்தோடு திரிந்தலை$ துகொண்டி.ரு ததை மிருகாளினி' . 
இதற்குள் மறந்துவிட்டாள் போதும்! “5. 
் . தேவகி: அது டெக்கட்டும். மிருரனினி கூறுவதை 

விதத்தில் ஈ ரம், ஒப்புக்கொள்ளத்தான் வேண்டும்... . ஆட 
நறு பட்டாலே காம் அநியாயமாகக் கெட்டு கிடு: 
ம் அவர்கள் ௪கவாசத்தால் காம் எவ்வளவு துன்பம்: 

லும் : பேசும்: ஆசை வார்த்தையிலும் எளிதில் 
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Loi SLs போய்விடுவது பெண்களரயெ நமக்சூ இயற்கை 

யாக இருக்கிறது. ஆடவர்கள் தங்கள் இச்சையைப் பூர்த்தி 

செய்துகொள்ள முயலும்போது. நம்மைக் (கண்ணே! 

பெண்ணே!. மணியே!” என்றெல்லாம் கெஞ்சிக் கொஞ்சிக் 

கூத்தாடுகிறார்கள். அதற்கப்புறம் நாயே! பேயே[. 
வேசையே!”. என்று வாயில் வந்தவாறு வைது கேவலமாக 

நடத்துகிறார்கள். இது அவர்களி௨ஞ் சகஜமாய்க் காணம் 
படுறது. அவர்கள் ஈம்மினத்தை சோந்த பெண்களைப் 
படுத்தும் கொடுமை சொல்லுக் தரத்ததன்று. 

இக்காஸியஸ் ராஜம்மாள்:--௮ துமட்டுமா! அவ்வாட 

வர்கள் ஈம்மினத்தவரரகிய பெண்களைத் தங்களுக்கு அடி. 

மைகளென்றன்றோ நினைத்து அடக்கி யாளுகிருர்கள்?-- 

் நல்லமுத்து: -௮துவாயினும் ஒருவாறு பொறுக்கக். 

கூடியதாயிருக்கி ஐது. இக்கொடிய ஆடவர் சேர்க்கையால் 

நம் மகளிர் வயிற்றில் மூட்டையன்மோ. கட்டிக்கொள்ளு. 
இருர்கள்? (ஒரே கரிப்பு) அம்மம்மா! ஒரு காளா! ஒரு. 

மாதமா இரண்டு மாதமா! பத்து மாதங்கள்வரையல்லவோ ' 
௮ப்பளுவைத் தாங்கித் தொலைக்கவேண்டியிருக்கிறது. இம் 

பிள்ளைப்பேற்றைவிட கஷ்டமான காரியம் வேமொன்று 
இருக்க முடியாது என்றே துணிந்து சொல்வேன். இவ்: 

வொரு காரணத்தைக்கொண்டே ஆடவர் கூட்டுறவை சாம் 

அறவே யொரழிக்க வேண்டுமென்பது புலப்படுகிற 

savour! 

| . இந்திராணி: -— Bere aptar ss இவ்வாடவர்களை விரும்பி' 

விவாகத்தால் ஒன்று படாஇருந்தால் நாம் எப்போதும். 

பூவோடும் மஞ்சளோடும் சாரவாலங்கார. பூஷிதைகளாம் 

வாழ்சாள் முழுதும் இருந்து இன்பமாய்ச் சுயேச்சை 

பாகக் காலங் கழிக்கலாம்.
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சுலோசனா:-.-அமாம்) ஆமாம், உண்மை. . ஒருவனைக் 

காதலித்துக் கலியாணம் பண்ணிக்கொண்டதும், ஈம் ௬யேசீ 

சையே போய்விடுகிறது. கணவன் இறந்தால் மனைவி தாலி 

பறுத்துவிட்டு மூலையில் போய்த்தான் முடங்கிக்கொள்ள. 

“வேண்டும். நல்லாடை யுடுத்தவும், தலகமிட்டுக் கொள்ள 

_ வும் கூட அப்புறம் பெண்களுக்கு உரிமை. இடையாது. ' ol 

இதையெல்லாம் நினைக்கும்போது அந்தப் பாழும் ஆடவர் 

களையே. ஏறெடுத்தும் பார்க்கக்கூடாது என்றுதான் 

தோன்றுகிற து: " , 

மிஸ். மார்கரெட்: —" geiraoto ஒழிக! ஆடவர் கூட் 

டம் தண்டோடு pal” என்று ஆங்கிலத்தில் கத்தினாள். 

ஸ்வர்ணகுமாரி: அமாம். ஆடவர் கூட்டம் அறவே 

ஒழிர்துவிட்டால் நம் 'பெண்ணுலகமும் அழிந்து ஒழிச்து 

தானே போகும்?.. ஈம் பெண்கள் வளர்ச்ூக்கு அவர்கள் 
தானே காரணம்? 

பதமரஸனி:--ஈம்மவர் காதலைப் பூர்த்தி செய்வதற் 
காக வரயினும், ஆடவர்கள் உதவி ஈமக்கு வேண்டியதாகத்: 
தானே இருக்கிறது. 

மிருசாளினி: -- காத அணர்ச்சியைத் தணிப்பதற்கு 
இவ்வாடவர்கள் உதவியைத்தானா நாடவேண்டும்? வேறு. 
வழி இல்லையா? .. இன்ஜக்ஷன் செய்துகொள்ளுகலோ: ளு 
மருந்தை யுட்கொள்ளுதலோ .. முதலிய செயற்கை முறை 

களைக் கையாண்டால். போகி றது? எந்த வழியிலும் ஆடவர் 
ளோல் கட்டுப்பாடாக நாம். ,படஷ்கரிக்கவேண்டும். . இன. 

இன .றிருக்தே வைராக்கெஞ் செய்துகொள்ள 
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மிஸ். மார்கரெட்2--நம் இநே௫தைகள் முதலியோரிட 

மீம் இக்கொள்கையைப் பரவச் செய்யவேண்டும். 

    
ஸ்வர்ணகுமாரி:--அடி.! அடி.! இதோ பாருங்களடி.! 

உங்கள் பேச்சை கிறுத்தங்களடி.! நீங்கள் இவ்வளவு ஆரம். 

தீவிரமாகப் பேசி ௮ண்கள் உலகத்தையே எரித்துச் சாம்ப 

லாக்கலிடத் தீர்மானித்ததும், அதோ இருக்கும் அப்பயல் 

கள் உங்கள் பாதங்களின் அடியில் விமுக்து கெஞ்சுப் 
(போவதாகத் . தெரியவில்லையே! உங்களை யெல்லாம் ௮லட்சி 
யம் செய்துவிட்டு அவர்கள் அத்தனைபேரும், பாவம்: தெய் | 

வமே வென்று பேசாமலிருக்கும் புவனாவையன்மோ கண் 

கொட்டாது. . பார்ச்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள்? இதைக் 
் கண்டு உங்களுக்குச் சிறிதும் வெட்க மில்லையா?. ட
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- பத்மாஸளனி:-- புவனாவின் அதிர்ஷ்டம் யாருக்கு வரும்? 

எங்கு போனாலும் ஈமக்கெல்லர்ம் அவள்தான் ராணியாக 
விளங்குகிருள். அவளால்தான் நமக்குக் கெளாவவ் கிடைக் 

கிறது. 
இராஜாம்பாள்: புவனா ராஜ குடும்பத்தில் பிறக்க: 

வேண்டியவள். 

பத்மாஸனி:- இப்போதுதான் என்ன? எவனேலும். 

அசசகுமாரன் இவளைத் தேடிக் கலியாணஞ் செய்துகொள் 
கருன். இவள் ராணியாகப் போய்விட்டால் நம்மையெல் 

லாம் ஏறிட்டுக்கூடப் பரர்க்சமாட்டாள். 

ஸ்வாண குமாரி:--4அதெல்லாம் இருக்கட்டுமடி, ஈரம். 
இவ்வளவு பேரிரூக்க நம்மையெல்லாம் விட்டு புவனாவைத் 

தங்கள் கருத்துக்கிசைந்த காதலியாகத் தேோர்தெடுத்தார் 

களே! ௮வ்வாலிபா்களின் நுண்ணறிவை என்னென்பது! 

௬லோசனா:-.- இதிலென்ன ஆச்சரியம்! தேனுள்ள 

இடத்தில் வண்டுகள் பறந்துவந்து மொய்ப்பது இயற்கை 
தானே! .. 

எனது தோழிகளது பேச்சு, முடிவில் எண் பக்கத்தில்: 

இரும்பிப் பலமடைந்து வருவதைக் கண்டு என்னால் ௪ூக்க 

முடியவில்லை. எனவே ரான் இறிது பிணக்கத்தோடு, 8௪.0. 

Broo போங்களடி.! உங்களுக்கு வேலை இல்லை; என்னைப் 

புரளி பண்ண ஆரம்பித்துவிட்டீர்கள். உ௫்கள்" "குறும்பு 
எப்போதும் போவதே Qa@—oerar Cut BC mex” என்று 

கூறிக்கொண்டே. எழுந்து வேகமாகப் பிளாட்பாரத்தை 
. கோக்க ஈடக்தேன்.. இதற்குள் பொழுது சாய்ந்துவிட்ட் 

தால், என் "தோழிகளும் என்னைச் தொடர்ந்து வந்து விட் 
் ள். ஆனால் எனக்கு அச்சமயம் என் தோழிகளின் 
சம்பாஷணைகளை . அர்த்தஞ் செய்துகொள்ள முடியவில்லை. 
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இப்பேசது அதை ஈன்றாக உணர்கிறேன். இச்சம்பாஷணை 

யைக் கேட்டதிலிருந்து தோழரே! நீங்களும் மாணவிகளின் 

விபரீத மனப்போக்கை சன்றாக அறிர்து கொண்டிருப்பீர்க 

ளென்று ஈம்புகிறேன். இவ்விபரீத மனப்போக்கை ஒட் 

டியே இம்மகளிரது செயல்களும் வெகு விபரீ தமாகக் 

காணப்பட்டது. மற்ற மாணவிகளைவிடக் கலாசாலை ஹாஸ் 

டல்களிலேயே தங்கி வாசிக்கும் பெண்களிடம் ஈவகாரகரிகப் 

போக்கின் பயனாகவேர, ௫கவாச தோஷத்தாலோ விபரீத 

உணர்ச்ியும், செயல்களும் சகஜமாக இருந்தன. ஆடவர். 

சேர்க்கையை அருவருக்கும் இவ் *அல்லிரரணி*கள் எத்தனை 

விதமான இயற்கைக்கு மாறுன தீய செயல்களை மேற். 

கொண்டிருந்தவர்கள் தெரியுமா! சில சமயங்களில் தற் செய 

லாக கான் இல மகளிர் இப்பொருந்தாச் செயல்களில் ஈடு 

பட்டிருந்ததைப் பார்க்க நேர்ந்தது. அவ்வாபாசக் காட்டு | 

காக் கண்டு என் கண்கள் கூடியறைக் காட்டிலும், மனம் 

அதிகமாகக் கூசியது. அப்பா! எவ்வளவு அருவருப்பான 

காரியம்! ௮தை என்னென்ன விவரிப்பது; அவற்றை நினைத் 
தாலே உள்ளம் நடுங்குகிறது. இயற்கைக்கு மாருன இக் 

கெட்ட பழக்கம் படித்த. பெண்களிடையே பரவி வரு . 

மானால் வெகு விரைவில் ஜன௪மூகம் பெரிதும் பாதசமடை, 

பும். என்பது திண்ணம். பின்னே என்னைப் பெரிய படு 

குழியில் தள்ளுவதற்காக வேண்டியே போலும்! இறை, 

வன் என்னை இளமையில் இவ்விதக் கெட்ட பழக்கங்களி 

லெல்லசம் ஈடு படுத்தவில்லை என்று நினைக்கிறேன். இயற்கை 

நெறியில் ஏறுமாமுகப்போய்க் கெட்டலைய வைத்தாலும், 

செயற்கைச் சேற்றில் விழ்த்தாததற்காக அவ்வரண்டவனுக் 

குத்.ததி கூறுகிறேன்.



ஆருவது அதிகாரம் 
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அரிது டெக்க; கிறிஸ்துவ மகளிர் கலாசாலையில்: 

வா௫இத்து வந்த கான் இண்டாமீடியட் பரீகைஷையில் Care 

யடைந்ததும், பி. ஏ. வகுப்பு மாறலானேன். பி. ஏ. கோர் 
wee உபபாடமாக (Optional) muse எடுத்துக் 

. கொண்டதால் அதற்கு வசதியாக இராஜதானி கலாசாலை 

யில் சேர்ந்து வா௫த்து வந்தேன். ௮௧க் கலாசரலையில் என் 

போன்று நாலைந்து பெண்கள் தவிர, மற்றவர்களெல்லாம். 

ஆடவர்களே கிறைர்திருந்தனர். அதிலும் அங்கு ஜமீன் 

தார். குமாரர்களும், சமஸ்தானாதிபதிகள் புதல்வாகளும்,. 

௮ர௪ குடும்பத்தைச்சோர்த பிள்ளைகளுமே அதிகமாக இருந் 

தனர். பெண்களாகிய நாங்கள் உட்காருவதற்கென்று: 

தனி இடம் ஏற்படுத்தியிருக்தாலும், முதலில் எனக்குச் 

குறிது சாணமாகவே இருந்தது. , வகுப்பில் உட்காரந்து 

பாடத்தைக் கவனிக்கும்போது தலைகூனிஈர்த வண்ணமே 

இருந்தேன். இதனால் கான் ஆரம்ப: ஆங்கிலப் பாடசாலையில்: 

பரிக௫க்கப் பட்டதுபோலவே, இவ்சூள்ள மாணவர் சில 

ரரல் மறைமுகமாகப் பரிகடக்கப்பட்டேன்.. ஏனென்றால் 
பரெங்கமாகப் பரிக?க்க முடியாதல்லவா! _ 

ருநாள் காலை 11-80 மணிக்கு நான். ஒரு வருப்பை 

9. மத்மொரு வகுப்புக்குப் போய்க்கொண்டிருந்தேன்.     



ஆடவர் சினேகமும், ஆபத்தும் 81 

“Sorry, please excuse me” (தெரியாது மேலே. 

உராய்ந்துகிட்டேன்; மன்னிக்கவும்) என்றார் roo lore 

கடந்து சென்றவர். 

“ளாரே நாம்ம” (அதுபற்றிப் பாதகமில்லை) : என்று 

சொல்லிய வண்ணம் அவ் வாசாமியை ஏறிட்டுப் பார்த்த 

நரன் ஆச்சரியத்தால் “014 7௦40, 301 ௨76 here?”’ @! ஜான்ச 

8 இங்கேயே வா௫க்கிறுய்) என்று வாய்விட்டுக் கூறினேன். 

“Yes மரக,” (ஆமாம்? புவன்) என்று புன்னகை 

செய்துகொண்டே கூறினான். . ௮வன் முகத்தில் இளமையி 

லிருந்த குறும்புப்: பார்வை இன்னும் இருந்துகொண்டிருச். 

BS அவன் ஆரம்ப ஆங்கிலப் பா.டசாலையைவிட்டு . நின்ற: 

தற்கப்புதம், சான் அவனை நாலைந்து முறைதான் பார்த்திருக். 

கிறேன். மிஸ் கிரேஸ் மட்டும் என்னை அடிக்கடி. பார்த்: 

துச் செல்வாள். அன்று நரங்கள் ஒருவரை யொருவர் 
யோகக்ஷேமம் விசாரித்துக்கொண்டு இல சிமிஷங்களுக்கெல்: 

லாம் பிரிந்தோம். 

ஜானோடு பேடுயதிலிருக்து, அவன் HE கலாசாலையில் : 

பி. ஏ. ஆனா்ஸ் வகுப்பில் வா௫ுப்பதாக அறிந்தேன். அன்றி 
லிருந்து எங்களது இளம்பருவச் சிநேகம் மீண்டும் நெருக்க 

மா௫ வளர்ச்து வந்தது. என் வரப்பில் வா௫ுக்கூம் மற்றுஞ். 

சில மாணவர்களும் சாளடைவில் எனக்குச் சிகேகமாயி 

னர். நான் விரும்பாதிருக்கையிலேயே அவர்கள் என். 
னிடம் வலிய வந்து ஈட்புகொள்ளலாயினர். அவர்களில் 

குறிப்பிடத் தக்கவர்கள் ஸ்ரீ ரஞ்சனி, கமலாதேவி ஆகிய” 

பெண்களும், தாமோதான், ஸ்ரீனிவாசன், எருக்ணமூர்த்சி 

சத்தியகாதன் மூதலியவர்களுமாவர். 

என்னிடஞ் சகேகவ் கொண்டவர்களெல்லாம் ear 

'வொருவிதமான: குண்முடையவர்களாயிருந்தனர். Ree gr 
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ஆடம்பரச் செயலும், அகம்பாவப் பேச்சும் எனக்குப் 

பிடிக்கவில்லை. ஆயினும் அதை வெளிக்குக் காட்டிக்கொள் 

Ore தாக்ஷணியங் கருதி அவரவரா்களுல் கேற்றவாறு 

நடந்து வர்தேன். அவர்களில் சிலர் எனக்குப் பாட்மிண் 

உண், டென்னிஸ் முதலிய பந்தாட்டச் ௪காக்களாகவும் 

அமைந்திருந்தனர். ஆகவே, மாலை வேளைகளில் சந்தர்ப்பத் 

திற் கேற்றவாறு ஒவ்வொருவரோடு பொழுது போக்காக 

“வெளியே உறவி வருவது வழக்கமாகப் போய்விட்டது. 

ஜான் இல்பர்ட்தான் அடிக்கடி. வச்து என்னை எங்காயினும் 
அழைத்துக்கொண்டு போய்விடுவான். அடுத்தபடியாக, 

பூ்ரீரிவாஸன் என்னிடம் ௮இக உரிமை பாராட்டி வந்தான். 

கலாசாலை ஆடரியர்களில் சிலரும் என்னிடஞ் சரத்தை 

முகாண்டவரபோலக் காட்டிக்கொண்டு அடிக்கடி Cus 
வந்தனர். பொதுவாக அனைவரும் என் மனதை வச£கரிக் 

கச் செய்யவே முயன்று வந்தனர் என்று வெகு காளைக்குப் 

பின்னர். எனக்குத் தெரிந்தது. இதிலிருந்து, அவர்கள் 

நோக்கம் என்னவாயிருக்குமென்று உலக அனுபவம் வாய்க் 

தவராகிய நீர் அறிர்து கொண்டிருப்பீர். 

செனெட் மண்டபத்தில் சர்வ. கலா சங்கச் சரர்பில் 

ஸையன்ஸ் சம்பந்தமாக நான்கு உபன்யாசங்கள் ஏற்பாடு 

'செய்யப்பட்டிருந்தன. அலிகார் யூனிவாஸிடியைச் சேரந்த 

பூரொபஸர் டாக்டர் டேவிட்ஸன் என்பார் உபர்நியாச்கரா. 

மிருந்தார்... சான் வா௫ிக்கும் கலாசாலையிலிருச்து மாணவர் 
Ber பலரும், . ஆசிரியர்களும்  அவ்வுபச்சியாசங்களுக்குச் 

“ன்று கேட்டு:வந்தோம். மூன்றாம் காள் உபந்நியாசத் 

க் கேட்டு முடிச்ததும் எல்லோரும் மண்டபத்தை விட்டு 

4 20... வந்தோம், கான்... என். மோட்டார் வந்திருக் 

திறதா என்று சுற்று. “முற்றும் பார்த்தேன். இன்னும் வற 
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வில்லை. ஆகவே,கான் அல நிமிஷங்கள் தங்கி நிள்றுகொண் 

ஒிருச்கேன்: இதைக் கண்ட எங்கள் கலாசாலை கணித, 

ஆரியர் சம்பதி ஐயங்கார் என்னிடம் அணுகி, “என்ன 

புவ சற்று முற்றும் பார்த்து சின்றுகொண்டிருக்கிறுப். 

உன் மோட்டார் வரவில்லையா? இக்சோம் வந்து காத்திருக் 

குமே! வேறு st et 3 5 gb போயிருக்கிறதோ என்னவோ! 

(கன் கை அடியா) ததைப் பர்த்துலிஃடு] மணி எட்டடிக் 

கப் போகிறது! இக்கோத்தில் இங்கு வீணாகச். காத்திருப் 

பது சரியல்ல. என் காரில் ஏறிக்கொள். உன்னைப் பங்களா 

லில் விட்டுச் செல்கிறேன். இங்கு பியூனிடம். சொல்லி 

விட்டும் சென்றால், டிரைவர் ஒருவேளை காரைக் கொண்டு 

வக்காலும் தகவல் சொல்லி யனுப்பிவிரிவான். வார நாம் 

போகலாம்” என்று சொல்லி யழைத்தராா 

சான், “UBT, SABE RF சிரமம் வேண்டிய 

தில்லை, மோட்டார் இன்னுஞ் சல விசாடிகளில் வ௫்.துவிட 

லாம். கான் போகிறேன்: என்னு பணிவோடு பலலளித் 

தேன். 

'புசொபஸர் சம்பத், இதில். எனக்கென்ன இரமம்? 

அதெல்லாம் 6 ஒன்றுமில்லை உன் மோட்டார் வருவத்ரயிருக் 

தால் "இந்நேரம் வந்திருக்கும். ஏதேனும் அசந்தாப்பம் நோம் 

இர ருக்குமென்று lam isl றன். அதனால் யோ௫ிக்காதே.. 

காரில் ஏறி.உட்கார்.” என்று மிகவும் வற்புஅத்திக் கூறினர்! 

. அதற்குமேல் வர் சொல்வதை மறுக்க எனக்ஞ்த் 

துணிவேற்பட்வில்லை. ஒன்றும்" “பேசாமல் அவர் கரறில்'ஏறி 

உட்கார்ந்தேன். அவரும் என் பக்கத்தில வந்து அமர்ந்து 

மோட்டாரை ஓட்டலானா. Sit கடற்கரைப் பக்கமாகவே 

மிக வேகத்தோடு சென்றது. மோட்டார் . செந்தோம் 

சர்சிளை 'பாணுமைதும் மூராம்:சேட் வழியாக : மேற்கே 

*
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திரும்பாமல் தெற்குப் பக்கமாகவே ஓடியது. சிறிது நேரம் 

எனக்கு ஒன்றுமே விளங்கவில்லை. பின்னர் துணிந்து, ஏன் 

இப்பக்கமாகக் காரை ஓட்டுகிறீர்கள்? தேஞம்பேட் 

டைக்கு அப்படியே யல்லவா போயிருக்க வேண்டும்”. 

என்று கேட்டேன். 

₹இ....ல்...லை..... என்று. அவர் இழுத்த வண்ணம் 

என்னிடம் நெருங்கி நெருங்கி வந்தார். இதற்குள் கார் 

தெற்குக் கோடியை யடைந்துவிட்டத. இன்னும் AD si 

அரம் சென்று இரும்பினால் அடையாறு வாராவஇயைச் 

சோர்ச்து விடலாம். ஆனால் கார் மேலே செல்லாமல் கோடியி 

லேயே நின்றுவிட்டது. அங்கு ஜன' நட. மாட்டமே இல்லை. 

௪தோ ஒன்றிரண்டு, மோட்டார்கள் ஓடி.க்கொண்டி.ரும். 

தன. காரை நிறுத்தியதும் புரொபஸர் சம்பத் என்னை மிக 

வும் நெருங்கி வந்தார். நான் அ௮ச்தப் பக்கமே எப்போதுஞ் 
- சென்றதில்லை யாகையால், காரிருள் சூழ்ச்,து ஒரே இருட் 

டாக இருந்த நிசப்தமான அவ்விடத்தைக் சண்டதும்.என் 

மனம் மிகவும் ௮ச்சங்கொண்டது. அதோடு புரொபஸர் 

சம்பத்தின் விபரீதச் செயல் என்னை மேலும் பீதியை 

அடையச் செய்தது. எனவே, நான் தடுமாற்றத்தோடு, 

“இங்கு. என் காரை நிறுத்தினீர்கள் சாரர்! மணியாய் விட் 

தே! விட்டில் தேடுவார்களே” என்ற கூறினேன். 

புரொபஸர் சம்பத் ஏதோ சொல்லப் பலமுறை மூயன் 
ரூர்... ஆனால் அவரால் பேச முடியவில்லை என்று குறிப் 
பால் அறிர்தேன், எதோ தீவிரமான உணர்ச்சியால் உந்தப் 
பட்டு அவர் உன்மத்தங்கொண்டவர்போலக் காணப்பட் 

டார்... அவர் மூகம். பெரிதும் மாறுதலடைந்து. பார்க்கப் 

பயங்கரமாக இருந்தது. என்னை மிகவும் நெருங்கி கெருங்கி 
வந்த அவர் மிகவும் பிரயாசையோடு,. நரம் இங்கு. சிறிது



ஆடவர் சிநேகமும் ஆபத்தும் 91 

கேரம்... பபப 1? என்று கூறியவர் மேலே பேச்மாட் 

உது தன் இரு கைகளையும் ஒருவிதயாக நீட்டி. வளைத்துக் 

கொண்டு என்னைத் தாலிப் பிடிக்க வர்தா. இவாது இவ் 

விபரீத கடத்தையைக் கண்டதும் காண் உட்கார்ந்த இடத்தி 

னின்றும் ஒரு ger OHS துள்ளி ஆ!” என்று அலறினேன். 

சான் பயத்தால் வாய்விட்டு அலறிப் பின்னடைந்தும், 

அவ்வெறியன் (இக்ககையோரை எவ்வ௱று ஆசிரியரென 

மரியாதையாக அழைப்பது?) அதைப் பொருட் படுத்த 

வில்லை. அக்காதகன் என்னைச் சேர்த்துக் கட்டிப்பிடிக்கும் 

எண்ணத்தோடு கைகளை விகாரமாக நீட்டிக் கொண்டே 

மிகவும் கெருக்கிவிட்டான். இன்னும் ஒரு விகாடிக்குள் 

என்னைப் பற்றிவிடுவான்: ் 

அவன் என்னிடம் நெருங்கி வர வர; நான் பின்னுக்கு 

ஈகர்க்து ஈகாரக்து போய்க்கொண்டே தலையை நிமிர்த்தி, 

வளைத்து வெளியே நீட்டினேன். எனக்கும் அவனுக்கு 

மிடையே ஒரு அங்குல இடங்கூட இல்லை. . இன்னும் 

அவன் சிறிது தகர்க்து வர்திருப்பானானால், கான் தலை கீழா 

கக் குப்புற வெளியே கழுவி விமுந்திருக்க வேண்டியது 

தான். ஐயோ சான் என்ன. செய்வேன்! இப்பாதகன் 

என்னைப் பற்ற வருகிறானே! எதற்காக என்மீது. ஆவே௪ 

மாகத் தாவுகிறான்? கான் Jails DHS GD வைர ஈகைகளை 

யும், பொன் ஆபரணகிகளையும் 'கவாக்துகொள்வதற்கா? 

அவைகளில் எவற்றை வேண்டுமாயினலும் என்னைக் கேட் 

டால் கொடுத்திருப்பேனே! கல்வி யறிவுடைய  இம்மனி 

தன் என்னைத் துன்புஅத்திப் பெறவா முயலவேண்டும்? 

சரன் அணிந்திருக்கும். ஈகைகளை யெல்லாம்:. கழற்றிக் 

கொடுத்து விடுவதாகச் சொன்னால் என்னைத் துன்புறுத்தர் 

மல் விட்டு விடுகறானா என்று அவனைக் கேட்டுத் தீன்
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பார்ப்போமே” என்ற பலவாறு. எண்ணி.. என்...கருத்தை 

அவனுக்குத் தெரிலிக்க வாயெடுத்தேன். என்ன: சரிக்கிதிர் 
தோழரே! என் அறியாமையைக் கண்டு உமக்கு ஈகைப் 

புண்டாரகிறது பேரலும்! புரொபஸர் ௪ம்.பத்தன்: சேர்க்கத் 

தைத் தெரிக்துகொள்ள அப்போது எனக்கு , உண்மலமைபி 

லேயே ௮ [ஜிவஈ,்.றலில்ல். . எனக்குப் பதினெட்டு வய 

துக்கு மேலாவயும் . உலகானுபவம் சத்தும் ஏ.ற்படாமலே 

இருந்தது. என் பெற்றோர்கள் என்னை உலகம் இன்ன 

தென்று அறிந்துகொள்ள முடியாதவாறு அவ்வளவு AG 

மையாக வளர்த்தார்கள். இதற்குள் ௮ம் மூர்க்கன் என் 

னப் பற்றிவிட்டான். எனினும், அப்பிடி.ப்பு மி௫வும் , gon ir 

திருந்தது. என்னைப் பிடித்த கைகள் நடுங்கிக் கொண் 

ஒருத்தன. ் . 

ப ப அத்தடியன் கைகள் என்மீது பட்டதோ இல்லையோ. 

எனக்கு எங்கிருந்தோ ஒருவித ஆவேச உணர்ச்சி ஏற் 

பட்டுவிட் ட த. இசனிடையே என்னப் பிடித்திருக்க YE 

௪ம். Does 'இடம் தெரியாமல் ஓடி.யொளிந்தது.. உடனே 

ஒரே மூர்த்தன்யமாய் , என்னைப்பற்றிய கைகளை உதறித் 

தள்ளிவிட்டு அவனைப் பிடித்து ஒரு உக்து உந்தித் தள்ளி 

னேன். தசைப்பொதி தாங்கிய -அத்தடியன் அப்படியே 

ஹார்னை இடி.த்துக்கொண்டு அம். மூலையில் விழுந்தான். 

தான் ஒரு கணமும் தாம்தியாது அக்காரின் கதவைத் 

திறந்துகொண்டு ழே இறக்கி ஒட்டமெடுத்தேன்... ட 

Bp) gr. Qgsrneysroir ஷ்மிருப்பேன்- 'மின்னால்- , கட 

spi -Qlareir Ds பாரோ ஓடிவரும் ௪ப்தங்கேட்டது.. திகிலோடு 

திரும்பிப் பார்தீதேன். , வெறிபிடித்த. அம்மடையனே என் 

ளைய்ட பிழ்.க்கப் பின்தொடர்ர்து.. ஓடி. வர் தகொண்டிருர் 
தான்... எனக்கு : என்ன செய்வதென்று. தோன் றவில்லை..
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*இச்சனியன் என்னை எளிதில். விடமாட்டான். போலிருக் 

இறதே! இப்பேயனிடமிருக்து கான் எவ்வாறு தப்புவது?” 

என்ற இந்தனையோடு இகைந்து நின்றுவிட்டேன். அவ 

னும் என்னை அணுகி விட்டான். எனவே, கான் கோப 

மாக “உனக்கு ரான் அணிக்்இருக்கும் நகைகள்... கானே 

Cais Did என்றேன். a ட்ட 

Opie Dee aor! ககைகளா? நி. ௮ணிந்திருக் 

கும் QUT HB GOH HST EAM உன்னை அழைத்து வந்தேன்? 

பேஷ்” என்று அக்காதகன் பயங்கரமாகச் அரித்துக் 

ெொண்டே வந்தான். 

“பின் என்ன. வேண்டும்? எதற்காக என்னை இங்கு 

Had ned அழைத்து வந்தாய்?” என்று மிகவும். ஆத்தி 

ஈத்தோடு கேட்டேன். | 

'புரொபளர் Fibs குரங்குபோல் பல்லை மினித்த துக் 

காட்டி, ரீ கோபமாக இருப்பதும் அழகாகத்தான் இருக் 

Bog. நான் உன்னிடம் என்ன எதிர்பார்கிறேன் என் 
பது உனக்குத் தெரியாதா? கண்ணே! அவ்வளவு சிறிய 

குழந்தையா நீ! இதோ பரா! என் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி 

செய்தால் உன்னைப் பி. ஏ. பரீசைஷயில் மாகாணத்துக்கே 

apse வகுப்பில் தேறும்படிச் செய்து வைப்பேன். அது 

மட்டுமா! உனக்கு என்னென்ன . ஈன்மைசெய்ய, வேண் 

டுமோ. அவற்றையெல்லாம். அவ்வப்போது செய்வேன்! 

ஒரு பெரிய கலாசாலைக்கு .ஆிரியையாக்கி வைப்பேன்!.... 

வைய | GTGOT DM அடுக்கிக்கொண்டே போய் என்னை 

நெருங்கி வந்தான். ட் | எப் ர் 

எனக்கோ கோபம் உச்ச தில்யை , யடைத்தது. 

“என்ன! ஏதேதோ உளறிக்கொட்டிக்கொண்டே என்னை. 

கெரும்குகிறுய்?. மரியாதையாக என்னை விட்டுப். போம்   
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வீடு. இல்லையாயின் உனக்குத் தகுந்த புத்தி கற்பிப்பேன்,”” 
என்ன கூறிய வண்ணம் பின் வாசக நின்ே றன்... 

“உன் மதிவதனர்தான் என்னை உளறி வழிய வைல் 
கிறது புவனா! ஏதோ ஒரு முத்கம் கொடுத்துவிடு. கான் 
போய்விடுகிறேன். இல்லாவிட்டால் உன் பாதத்தடியி' 
லேயே விமுக்து உயிரை விட்டுவிடுவேன். அப்புறம். நீ தான் 
பழிகாரியாகிவிடுவாய்"” என்று சம்பத் வாயில் வந்தவரு: 
பிதற்றி மீண்டும் என்மீது பாய்ந்தான். 

அச்சமயம் எனக்குண்டான தீவிர உணாச்சியை என் 
னென்பேன்! சான் என் கைகளை சன்றாக மடக்கிக்கொண்டு. 
என்னைப். பற்ற வர்க புரொபஸரை ஐ.வ்இ ஒரு குத்து விட் 
டேன். சூத்து பலமாக விழுந்தும் சம்பத் ஐயங்கார் அதைப் 
பொருட்படுத்தாமல் “ரீ யடிக்காது "என்னை வேறு யார் 
அடிக்கப்போகிருாகள்? மல்லிகைச*் செண்டால் அடிப்பது. 
போலவன்மோே இருக்கிறது; நீ குத்திய குத்து?” என்று 
என கைகளைக் கெட்டியாகப் பிடித்துக்கொண்டு கொஞ்சத் 
தொ.டவ்கனொன். 

கான் அவன் கைப்பிடியினின்றும் விடுபட மூயன் 
றேன். என்உடம்பைப் பலவிதமாக' வளைத்துத்திமிறினேன்.. 
என் பலத்தையெல்லாம் உபயோத்துப் பார்த்தேன். ஆத் 
இரத்தால் ௮வன் முகத்தில் காறி யுமிழ்க்தேன்.. கரங்களால் 
மாறி மாதி யுதைத்தேன். இம்முறை அவன் சிறிது இடத 
ததிதோடேயே இருக்தானாதலால், இதற்கெல்லாம் . ௮வண் 
தளர்ச்டி யடையவில்லை. அவன் பிடி.த்தபிடி.' GT BAG 
யாகவே இருந்தது. பார்த்தேன்; அவனிடம் இதமாகப் 
பேயே தப்பித்துச் செல்ல வேண்டுமென்று 'திர்மானித் 
தேன். என்வே, கான் புரொபஸலரை நோக்க ரர்! டீல் 
கள் என்னிடம் வைத்திருக்கும் அன்பை இப்போதுதாண்
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அறிந்தேன். உங்கள் விருப்பப்படி. இனி, சான் ஈடக்கச் 
சிக்தமாயிருக்கிறேன். என்னை விடுல்கள்'” என்று ௪௭௧௭ 
யாகப் பேசினேன். 

அம் முட்டாள் கான் கூறியதை உண்மையென்றே 
எண்ணிவிட்டான். நாணன் மனம் மாறி அவன் கருத்துக் 
இசைந்து விட்டதாகக்களித த, அ! இப்போதுதான் நீ என் 
ராஜாத்தி! என்ன இருக்தாலும் 8ீ புத்சொலியல்லவா!--வா! 
சற்று நேரம் இங்கு உல்லா௪மாகக் கரலன் கழித்துவிட்டுச் 
செல்ல்லாம்'” என்று கூறிக்கொண்டே என் கைகளைப் 
பிடிக்க பிடியைத் தளாத்தினன். 

சமயம் பசாத்துக்கொண்டி ருந்த சான் உடனே என் 
கரங்களை வெடுக்கென்று பிடுவ்கிக்கொண்டு றிது Barb gy 
நின்௮ு என் பலத்தை யெல்லாம் உபயோகித்து அம்மனிதன் . - 
மீது ஒரே பாய்ச்சலாகப் பா.ப்க்து வேகமாகக் கீழே தள்ளி. 
னேன். இதைச் சிறிதும் எதிர்பாராக அத்துரோதி பத்தடி. 
அரத்துஃகப்பால் போய் கைகால்களை யெல்லாம் பரப்பிக் 
கொண்டு மல்லாக்த வண்ணம் விழுந்தான். விழுச்த வேகத் 
தில் கைகால்களெல்லாம் தேப்ந்து காயம் கூ ௨ ஏற்பட் 
டிருக்கலாம். அதற்கப்புறம் நான் சிறிதும் தாமதியாது, 
மீண்டும் தலைதெறிக்க வெகு வேகமாக ஓடினேன். எனென் 
ரூல் அவன் முன்போல் எங்கு மறுபடியும் என்னைத் துரத்இக்: கொண்டு ஐஓடிவருவானோ என்ற பயமேயாகும். அவன் 
தன்னைச் சமாளித்துக்கொண்டு எழுந்திருப்பதற்குச் சிறிது 
நேரம் பிடிக்கும். என்ற அணிவும் ஒரு பக்கம் இருந்தது. 
ஆயிலும், ஓட்டத்தைச் களர்த்தவில்லை. எப்பக்கம் Cur p 
னென்பது எனக்கே தெரியவில்லை. மூளை குழம்பியுள்ள 
அக்நிலயில் எனக்குத் திக்ஞூத்திசை தோன்றவில்லை. மேலும் 

- அப்பக்கமாக நான் எப்போதும் வநீதஇல்லை. Or IS யோனா
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அஞ் சரிதான். இப் பாதகன் இருக்குமிடம்தை நீங்கல் 
'கண்ணைகிட்டு மறைந்தால் போதுமென்று இருந்தது. 

நான் ஐடும்போது இரும்பித் இரும்பிப் பரரத்துக் 
கொண்டே. தான் சென்றேன். இவ்வாறு ஐக்காறு, நிமிடன் 
கள் ஓடி. யிருப்பேன். எண் எதி3ர குதிரையின் காலடி 
பபயோசை வருவது கேட்டுத். இடிக்கிட்டு ஒதுங்கி சின்றேன். 

. 

fd 
ர் 
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அதற்குள் கூதிரை என்னருகே வந்துவிட்டது. அதில். ஒரு 

வாலிபன்: ஏறி யிருந்தான். அவன் உடை முதலியவற்றை 

யும், குதிரையையும் பார்க்கும்போது போலிஸ் இலாகாவில் 

சம்பச்தப்பட்ட ஒரு இங்கிமலலயன் போல் காணப்பட்டது? 

நரன் நடுக்கத்தோடு ஒதுங்கி நிற்பதைக் கண்டு ௪ம் 

சயித்தோ. என்னவேர், அவ்வாலிபன் குதிரையை நிறுத்தி 
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விட்டு தன் தலையிலணிந்திருந்த. தொப்பி (1720) யைக் கையி" 

லெடுத்துக் கொண்டு குனிந்து என்னைக் கூர்ந்து -கோக்கிய 

வண்ணம், யாரது! இந்கேரத்தில் இங்கு தனியே எதற்காக: 

Born கொண்டிருக்கிரும்?” என்று ஆங்கலத்தில் அமர்த் 

தலோடு கோட்டான். இவனது கூரல் எனக்கு அறிமுக 

மான யாரோ ஒருவருடைய. கூரல்போல் தோன்றிய து.. 

ஆனால் இச்சமயத்தில் ௮து யாருடையதென்று திட்டமாக 
நிர்ணயிக்க முடியவில்லை. மேல் அவ்கிருட்டில் அவனது 
மூகம் ஏனகீகூத் தெளிவாகத் தெரியவில்லை. எனவே, கான் 

அவன் கேள்விக்குப் பதில் சொல்லாது மெல்ல ஈகர 
லானேன். 

எனது மெளனத்தையும் செயலையும் கண்ட ௮வ்வாங்கி 

லேயன் உடனே குதிரையை விட்டுக் குதித்து என் அருகே 

விரைந்து வக்தான். எனக்கு இதற்கு மூன் எற்பட்ட பயத். 

தைக் காட்டிலும் இப்போது மிகுந்த ௮ச்சம் உண்டா 

யிற்று. சூடுண்ட. பூனையல்லவா! இவ்வெள்ளை வாலிபன் 

தனியாயிருக்கும் என்னை என்ன செய்வானோ என்று மனம். 

கலங்குவது இயற்கைதானே! எனவே, ஈரான் சிறிது அடி. 
யெடுத்து ஈடந்தேன்.. அவன் என்னை யணுகி ஏதேனும் 

துன்புறுத்த முயன்றால், உரக்கக் கூக்குரலிட்டுப் பிறர் உத. . 
வியை நாடவுர் தீர்மானித்தேன். இவ்வளவு அரம் ஆயத்த. 
மாக இருந்து கான் ஈடர் துகொண்டி.ருக்கையில், குதிரை , 
யில் . ஏறிவந்த. வாலிபன் எனக்கு முன்னே நடந்து வந்து. - 
வ்ழிமறித்து நின்று என்னைக் கூர்ச்து நோக்கினான். கான் 
ஈடப்பதை விட்டுத் தலை குனிந்து நின்றேன். அடுத்த கணம் 
அவ்வாலிபன் ஆச்சரியத்தால் துள்ளிக் குத்து, புவனா 

நீயா? இதென்ன கோலம்! இச்நேரத்தில் எங்கே தனியாகச் 

சென்று. விட்டு ஓட்டமும் நடையுமாக. ஓடி. வருஇருய்!.
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மணி ஒன்பதுக்கு மேலாகி விட்டதே”... என்று: 

ஆங்கிலத்தில் கேட்டான். 

்.. என் மனந் துணுக்குற்றது. சான் யாரென அறிந்து 

பெயரிட்டு அழைத்த அ௮வ்வாலிபன் பாரென ஏறிட்டுப் 

பராத்தேன். சான் நினைத்தது சரியே! அவ்வாலிபன் வேறு: 

யாரு மல்லன்? ஜான் இல்பர்ட் என்னும் பெயருடைய 

எனது ஈண்பனே யாவன். . ஆ! கில்பர்ட்! ஈல்ல சமயத் 

தில் 8ீ எதிர்ப்பட்டாய்) வேறு யாரோ என்றெண்ணி யல்: 

லவோ பயந்து போனேன்.......... £” என்று நாத் தழுதழுப் | 

பக் கூறினேன். என்னை யறியாது என் கண்களிலிருந்து: 

நீர் ஆறாகப் பெருகி வழிந்தது. 

... இக்காட்சியைக் கண்ட ஜான்... உண்மையிலேயே: 

மனம் பதறிப் போய்விட்டான். ஈஎன்ன சமாசாரம்! என் 

கண் கலங்குகருய்? விஷயத்தைச் சொல்; க்கிரம்'” என்று, 

மிகவும் படபடப்போடு கேட்டான். ட் 

கான் நடந்த சம்பவம் முழுவதையும் அவனிடம் விவ 

ரித்துக் கூறினேன். ஜான் கோபத்தால் 'கொதித் தெழுக் 

தான். அப்போதே புரொபளர் சம்பத்தைக் கண்டுபிடித்து. 

அவனைத் தக்கபடி தண்டித்துப். புத்தி கற்பிக்க வேண்டு: 

மென்னு கூறி, ௮வன் விழுந்திருக்கும் இடத்தைக் காட்டும் 

படி. என்னை யழைத்தான். 

நான் புரொபஸர் சம்பத்தைத் தண்டிப்பது பற்றிட்: 

பின்னர்  சுவனிக்கலாமென்றும், ' மிகவும் கேரமாய்விட்ட 

படியால் முன்னர் பங்களாவுக்றுச் செல்லுவதற்கு . வழி 

செய்யவேண்டும் என்றும் கூறினேன். : ஜான். என்னைக் 

குூதிரைமீது ஏறி யுட்காரும்படிக் கூறினான். எனக்குச் 

குதிரைமீது சவாரி செய்து பழக்கமில்லை யாதலாலும், சக்த 

கனே யாயினும் ஜான் வாலிபனாதலால்; அவனோடு. வற்றி. 
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செய்வது தகுதி யல்லவே என்ற எண்ணத்தாலும் அறிது. 
தயங்கி நின்றேன். இதை விட்டாலும் வேறு வழியில்லையே 
என்ன யோடித்சேன். இதற்குள் கில்பர்ட் என்னைக் கை 

கொடுத்துக் தால்கிக் குதிரைமீது போடப்பட்டுக் தொங்க 

அிடப்பட்டி ருக்க அக்லவடியின்மேல் வாலைவைத்து ஏறி 

புட்மாரும்படி எெய்தான். அவன் எண்னைல். குழச்தைபோல் 
பற்றிம் அாக்ளும்போறு, இிடீரெல் று மின்சார அம்தி தாக 

குண்டு தேக முழுவறும். பரவுவது போன்ற ஒருவித 
உணா எனக் தூ ஏ put. Lo. பின்னர் ௮வனும் ௪, தி 
ஏன் பின்னா் அமர்க்து CHS RSM IUT SI - அடிவாளத்கை சப் up 

ிக்மொண்டு அதன் ஒயிற்றைக் மால்களால் இடுக்கி ஊக்கி 
இட்டினான். Gera Gaara 221A. அது ஐடிய 

2 வேகத்தில் முன்னோ. உம்மார்ற்டுருர்க. மான் எழும்பிக் 
கூதித்து கில்பாட் டன்மீறு சாய்ற்றேன்.... அவன் நாண் 

அசைந் காடாஜவாறு என்னைத் ஈன் மார்பின்மீறு சாமர்த்திய 
வண்ணம் இரு கைஈளா£லஓும் அணை, ந்து க்கொண்டு சூதி 
ரையை ஊக்இச் செலுத்நில் கொண்டி ரகம்தான்.  இக்கிலையில் 
செல்வது முதலில் எனக்குச் எங்கோஜத்தை யுண்டு பண்ணி 

னானும், இறிது நேரத்திற் கெல்லாம் சான் ௮தை அவ்வள 

வாகப் பாராட்டவல்லை. அதைப் பற்றி விகற்பமாகவும் 
கினைக்கவில்லை.  ஈமார் பத்துப் பதனைந்து நிமிடங்களுக் 

கெல்லாம் நாங்கள் தேஞம்பேட்டையை அடைந்து விட் 
டோம். . 

எனது பங்களா சமீபித்ததும், கான் றிது தாரத்துக் 
பாலேயே சூதிரையை நிறுத்தி என்னை இறக்கி விடும்படி. 

; emt_& கேட்டுக்கொண்டேன். உடனே .லகானைப் 
மூத்து குதிரையைத். தட்டி. நிறுத்திவிட்டு அவண் 
Baar cers பின்னர் ௮வன் சன் இரு. கைகளையும் 

சீட்டி. என்னை “இலர்வகமாகக் குதிரையினின்றும் ழே 
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இறக்கினான்... அவ்வாறு இறக்குகையில், அவன் சிறு பரு 

வத்இலுள்ள விஷமச் செயலை: விடாதவன்போல என்னைச் 

சேர்த்தணைத்தவாறே கான் எதிர்பாராத நிலையில் :இடீரென்று: 

கன்ன த்தில் முத்தமிட்டுக் கீழேவிட்டான். 

6 இதென்ன குறும்புத்தனம் ஜான்! வய்தாடியும் உன் 

னிடமிருந்து இவ விஷமத்தனம் போகமாட்டே னென்் 

கிறதே!'' என்று இறிது கடிக்தே பேசினேன். என் மூகம் 

இவப்பேறிகிட்டது... 
| . 

ல்பர்ட் இரித்தக்கொண்டே, “லில்லி! (இளமையில்: 

அவன் எனக்கு வைத்த செல்வப்பெயர். என்பதை நர் மறக் 

இருக்க மாட்டீர்) நாம் எப்போதிருக்தா அம் ஆப்த சண்பர் 

கள் தானே! வயதாய் விட்டதனாலேயே நம்மிடையே ஏற் 

பட்டுள்ள அக்கியேோச்நிய பாவம் போய்விடுமா என்ன... 

நான் உன்னை என் ௪கோதரியினும் மேலாகக் கருத கேப் 

பது உனக்கசூத் தெரியாது. உன்பால். நான் 'கொண்டுள்ள 

பேரன்பை இவ்வுலகிலுள்ள எவராலும் பிரிக்க முடியாது... 

உனக்கு இன்று. துன்பத்தை உண்டுபண்ணிய ௮த் தடியன் 

சம்பத்தை கான். லேசில் விடப்போவதில்லை. - Carrer 

விட்டது. போய் வா. . கலாசாலையில் சந்திக்கலாம். : வல் 

Berl” என்று கூறியவண்ணம் என் கையைப் ப poe 

குலுக்கிவிட்டுக் குதிரை மீதேறி* சென்றுவிட்டான். | 

. 1 நான். அவன் பிரிவதற்கு முன், பதில் வந்தன ' மளித்' 

தேன்... ஆனால். என் வாயிலிருந்து. வார்த்தை. 'வெழவில்லை... 

பதுமைபோல் நின்று, அவன் பேவதைப்  பரர்த்திருந்து: 

விட்டு, ஏதோ: ஒருவித மனக்கிளர்ச்சியோடு...என் பங்களா 

என்... பெற்றோரும், மற்றோரும்: என்: வாகை 

பார்த்து கவலையோடு வெளி வ்£யிலில்.நின்ிரூந்தனர்.   
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னைக் கண்டதும் என் தந்தை ஒடோடியும் வந்து, என் கை 

களைப் பிடித்துக்கொண்டு, (என்னம்மா புவனா! எங்கே 

-போயிருந்தாய்? மோட்டார் செனட் ஹவுஸுகீகு வந்து 

காத்திருந்து திரும்பிவிட்டது. நீ. இப்போது நடந்தா வந் 
தாய்!” என்று. பரிவோடு கேட்டார். இதற்குள் 

என் தாயும் என்னை எதிர்கொண் உழைத்துச் செல்ல வந்து 

விட்டாள். 

எனவே, கான் அவர்களுக்கு என்ன விதமான சமா 
. தானம் சொல்வதென்று தெரியாமல் சிறிது தயங்கினேன். 

௮ன்று ஈடந்த சம்பவத்தைச் சொல்லி விடலாமென்று. aps 

லில் எண்ணினே னாயிலும், பின்னர் எங்கு அது விபரீத 

மாகப் போய்விடுமோ என்ற ௮ச்எத்தால் ௮தை மறைத்து, 

“இல்லை யப்பா! மீட்டிங். முடிந்ததும் வெளியே வந்து 
காரைப் பார்த்தேன். காணவில்லை. இதற்குள் என்னுடன் 

வாக்கும் ராஜாமணி என்னைத் தன் காரில் ஏறிக்கொள் 

ஸும்படி வற்புறுத்தினாள். அவளோடு அவள் வீட்டுக்குச் 

"சென்றதில் சிறிது கோமாய்விட்டது. பின்னர் அவள் 

என்னை இக்கு கொண்டுவக்துவிட்டு இப்போதுதான் சென் 

முள். , எதற்காக மோட்டார் பங்களாவினுள் வந்து போக 

வேண்டுமென்ன௮ வெளியே நிறுத்தி இறக்கிகிட்டேன்”. 

ன்று மெல்லக் கூறினேன். 

பின்னர், காகங்கள் சாப்பிட உட்காரந்தோம். சாப் 

பாட்டினிடையே என் தாய் என்னைப் பார்த்து மெதுவாக, 
“தண்ண! சீ வழக்கமாக வரும் நேரத்தில் வராதுபேர்கவே, 

னம் என்னென்னமோ எல்லாம் எண்ணிச் சங்கட 

மடைந்தது. கான் நெருப்பில் நிற்பவன்போல் ததிதள த்துக் 

டிருந்தேன்... இன்று. சாயக்காலம். உனது தந்ைத 
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ஜோஸியர் ஒருவர் வந்தார். அவர் உன் தந்தை ஜாதகம், 

உன் ஜாதகம் எல்லாவற்றையும் பார்த்து எதேதோ சொன் 

ஞர். ஈமது மோட்டார் கம்பெனி கூடிய சக்கரம் தீ விபத் 

துக் காளாகுமென்றும், காலைந்து வருடத்தில் உன் தந்தை 

மரணப் படுக்கையில் விழுவா ரென்றும், உனக்சூ இப் 

போது கேது தசை நடப்பதால், உயிருக்குத் தங்கை விளை 

விக்கக்கூடிய பல இடையூறுகள் அடுத்தடுத்து ஏ.ற்படுமென் 

௮ம், ஆதலால் வெகு ஜாக்கிரதையாக உன்னைப் பாதுகாக்க 

வேண்டுமென்றும் கூறினார். இது எனக்கு மேலும் பயத்தை 

உண்டுபண்ணி விட்டதம்மா!--.தமாம். நீ. இனிமேல் 

காலேஜை விட்டதும் நேரே பங்களாவுக்குப் பொழுதோடு 

வக்துவிடு; சுந்தரி!” என்னு சொன்னாள். நான் இவற்றைக் 

கேட்டு என் தாய் முகத்தை கோக்கனேன். அவன் கண் 

களில் நீர் த.தும்பிக்கொண்டி ருந்தது. re 

  

ஏழாவது அதிகாரம் 
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4 ௮நரள் காலை ஏழு மணி யிருக்கும். கான் காலைக் 

கடன்களை முடித்துக்கொண்டு இற்றுண்டி. யருந்திகிட்டு, 

என் தந்தையின் அறைக்குச் சென்றேன். அங்கு ஒரு 

சோபாவில் சரய்ந்தவண்ணம் மணிலாசுருட்டை வாயில் 

வைத்துப் புகைத்துக்கொண்டிருந்தார். அவரது மூகம். 

ஆழ்ந்த., இந்தனையில் . மூழ்கியிருப்பதை வெளிப்படுத்திக் 

. காட்டியது. நான் சென்று சில விசாடிகள் கழிந்த பிறகே 

அவர் எதிரில் கான் நிற்பதை. யறிந்தார். உடனே. அவர்... 

வாஞ்சையோடு, அம்மா! இப்படி, உட்கார். உன்னைப் 

பற்றித்தான். நினைத்துக்கொண்டிருந்தேன்... தீயும்: 
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விட்டப்... என்ன! உன் முகம் இருவிதமாகல் கரணப்படு' 

கிறதே!”' என்று கேட்டவாறே: எழுச்.து அமாந்தார்;.. 

தான் இறிது' தூர இருந்த வெல்வெட்டு மெத்தை. வைதீ. 

துத் தைத்த wr pared யொன்றை. என் தந்தையருகே இழுத் 

தப்போட்டு 2 _ட்கார்க்தவண்ணம், 664 ஐணன்ுமில்லை. யப்பா! 

இராத்திரி என்னமோ அக்கம் "வரவில்லை. அதனால் தேகம் 

ஒருவாறு மாஅபட்டிருக்கலாம்.. அவ்வளவுதான்” என்று 
புன் சிரிப்பை வவக்தமாக  அருவித்த வண்ணவ் கூறி 

னேன். | ப ல 

என் தற்தை இறிது நேரம் சம்மா Stanton பின் 

னர் என்னைப் பார்த்து, (புவனா! இராத்திரி நீ. சாப்பிடுகை 

யில் உன் தாய் கூறிய விஷயம். உனக்கு ஞ ஞாப்க' மிருக் ப 

இறதா!--ஈமக்கு. இச்சமயம் காலம் சரியாமில்லை என்று 

தெரிகிறது. சல மாட்களாகவே வியாபாரம் மந்தமாயிருக் 

கிறது. முன்போல் மோட்டார்களுக்கு ஆர்டர் வருவ 

தில்லை. இம் மாறுதல்களை... யெல்லாம் பார்த்தால் நேற்று. 

ஜோஸியர் சொன்னபடி. ஈமக்குச் ௪னிதசை ஏற்பட்டிருக் 
Bm gi என்று இட்டமாகத் தெரிகிறது. ஆதலால் நாம் 

கொஞ்சும் எச்சரிக்கையாகவே கடக்துகொள்ளவேண்டும். 

அதிலும் உ னக்குத் தற்சமயம் கேது: தசை நடப்பதால் உயி 
ருக்கு: "ஆபத்து ஏற்படக்கூடிய சம்பவங்கள் நிகமுமென்று 

ஜோஸியர் கூறிபிருக்கிறபடியரல், ஒன்று மறியாக். குழந்தை 

wre நீ மிகவும் ஜாக்கிரதையாக இருக்கவேண்டும்.. இனி 

(மேல். கானே உன்னைக் காஃையிலும் மாலையிலும் கலா௪ரலை - 
காண்டுபோய் - விட்டுஅழைத்து வருகிறேன்... தனி... 
எக்கும். செல்லாதே. தெரிதிறதா!” என்௮. மிகப்" பரி. 

ன் தவர்: “கவனத்தை : “வேது” வழியில். - "திரும் த 

ளி) * இதெல்லா! ‘por Bates ஸப்ப்ச் விணாக மன 
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அதைக் கவலைப்  படுத்திக்கொள்ளவேண்டாம்.-.-அ௮து கடக் 

ஆட்டும். சில நாட்களுக்கு கான ராஜதானி கலாசாலைக்குப். 

போவதை நிறுத்து வைக்கலாமென்று. கினைக்கிறேன். :. நீ் 

கள் என்ன செொல்கலீர்களப்பா!'” என்ற கேட்டேன். 

{3 “gar? ya” என்று வியப்போடு கேட்டார் என் 

sibs. Oo 
“ஓன்று மில்லை. இச்த ஆடவர்களோடு சேர்ந்து படிப் 

பத எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. சான எடுத்திருக்கும் ௪ப்ஜக் 
டைப் போதிக்கும் பெண்கள் கலாசரலை ஈம் நகரில் வேறு 
எங்கும் இல்லையா? அப்பா 1?” என்று சிறிது இழுத்தாற் 

போல் கேட்டேன். | oo 

bg. Quire gu இருப்பதாகத் தெரியவில்லையே! 

(இறிது நேரம் தம் செத்றியை விரல்களால் அழுத்திய வண் 

ணம் ஏதோ யோசித்து) ஆமாம். இப்போதுதான் ஞாபகம் 
வருகிறது. ஒரு வாரத்துக்கு முன் பேப்பரில் ஒரு விளம் 

பரத்தைப் பார்த்தேன். அதில் வடகாட்டிலிருர்து யாரோ 
வந்து உயர்தர படிப்புப் படிக்க விரும்பும் (கலாசாலைகளில் 

சேர்ந்து படிக்க முடியாதி பெண்களுக்காக “நவர நஸ் 
Tutorial 091626” என்ற பெயரோடு PO | [தனிக் கலாசாலை 
ஏற்படுத்தப் போவதாகவும், அதில் எஸ். எஸ். எல். ஸி. 

வகுப்பிலிருக்து எம். ஏ. வகுப்புவரை எல்லாவிதமான விஷ. 
பற்களும் கற்றுக்கொடு த்துப் பரிகைஷக்குத்' தியாராக்குவ. 

தாகவும். போதிப்பவர்களெல்லாம். மேனாட்டில் உயர்தரப் 
பட்டம் பெற்ற பெண்மணிகளே யென்றும், .பிரின்ஸ்பரல் 

மிஸஸ். . மஹிளாதேவி எம். எ: (0௦) எல். எல். பி. என் 

னும், வங்காளி மாதென்றும், அடுத்த வருஷம். பரின்க்ஷ்க்சூ! 
Heir = விரும்புபவர்கள் ' உடனே இக்கலா. சாலையில் Cer 

விண்ணப்பித்துக்கொள்ள வேண்டுமென்றும்... விவரிக்க ந் 

8 
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பட்டிருந்தது; , போன வார ஹிந்து” பேப்பர்களைப். பார் 

"gale ecensrenssneneee ் என்ற சொன்னார். 
[ந்து 

“அப்படியா!” என்று கூறி உற்சாகத்தோடு எழும்: 

திருக்கப் போகுஞ் சமயத்தில், வேலையாள் ராமன் அங்கு 

தோன்றிப் பணிவாக என் கையில் ஒரு கடிதத்தை நீட்டிய- 
வண்ணம், “அம்மா! இந்த கடுதாசியை Coop இராத்திரி. 

நீங்க வரதுக்குக் கொஞ்௪ு நேரத்துக்கு முன்னே தான் ஒரு 

ஆள் கொடுத்துவிட்டுப் போனான். நிங்கள் ரொம்பநேரம். 
பொறுத்து வர்தீங்களே என்ற கவஃையிலே இதெ அப்பவே” 

கொடுக்க மறச்துவிட்டேன். இப்பொ ரெனைப்பு வந்ததும். 

எடுத்துக்கிட்டு ஒடி. வந்தேன் கோரலிச்௫க்கா திங்கம்மா!'”” 
என்று பல்லைக் காட்டிக் கெஞ்சிக் கூறினான்... ராமண் ஒரு. 

அப்பாவி. அ௮வளைப்போல அசட்டை இவ்வுலகத்திலேயே 

காண் முடியாது என்பது என் கருத்து. ஆகவே, நான்: 
அ அபத்த ? அவனையொன்றுவ் கடி.நீது கொள்ளவில்லை. 

் பின்னர், ராமன் என். தந்தையைப் பார்த்து, 'எஜமர: 

ளைப் பாக்கணம்னு யாரோ ஒரு ஐயா காத்துக்கிட்டு இருக் 
கரங்கோ--வரச் சொல்லட்டுவ்களா!”? என்னு மிகச் சாவ 

ப தானமாகக். கேட்டான். து 

ப்ர oe டிராமா! அப்பவே ஏண்டா சொல்லலை! 

உடனே. போய் வந்தவரை உள்ளே அனுப்படா!" என்று: 

அதட்டினார் என் தந்தை. | 

ட்ட கூாரரோ. என் தந்தையைப். பார்க்க வச்திருக்கருர். 

சன்ன அறியவே, கான் அங்கிருப்பது. உ௫த மல்லவென்: “pe 

எண்ணிக், கடிதத்தைப் பிரித்தவண்ணம் அடுத்த அறைக்கு 
மெல்ல கழுவினேன். அக்கு கான் கடிதத்தைப் பிரித்து 
காரர்த்ததும், - அது புரொபளர் : சம்பத் ஐயங்காரால் எழுதம். 

ஏட்டிருப்பதறிற்து' ஆவ்லோடு விஃயத்தைப்.' டப பமுக்சலா”.
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னேன்... உடனே எனக்கு அடக்கமுடியாமல் சரிப்புண் 

டாய் விட்டது. கான் சிரிப்பது எங்கு என் தர்தைக்குக் 
கேட்டு விடுமோ என்ற அச்சத்தால் மிகவும் சிரமத்தோடு 
அடக்கிக்கொண்டேன். எனக்கு ஈகைப்பு ஏற்படும்படியாக 
௮க் கடிதத்தில். எழுதப்பட்டிருரத விஷயர்தா னென்ன? 
கேற்று மாலை தனது மிருக ௬பாவ மேலீட்டால் என்குப் 
பலாத்காரப் படுத்தியகற்காக அவர் மனம் Hae துன் 
பூற்று எனக்கு வருத்தத்தைத் தெரிவித்துக் கொ ன்கிருராம்! 
அதோடு ஆசிரியராகிய தான் மாணகியரகய என்னிடத்தில் 
கேவலமான முறையில் ஈடர்துகொண்டதை யாராஇிலும் 
அறிந்தால் தன்னை மிக இழிவாகப் பேசுவார்களென்றும், 
தரன் என்றும் தலை தூக்க முடியாதவாறு அவமான நிலை 
யையே அடைய கேருமென்றும், மேலும் தன்னுடைய 
ஆசிரிய பதவிக்கு ஆபத்துக்கூட எற்படலாமென்றும், 

: அகவே, கான் பெரியமன துவைத்துத் தான்செய்த கொடிய 
செயலை மறந்து இதை யாரிடமுர் தெரிவிக்கா திருக்க 
வேண்டுமென்றும் . மிகவும் வற்புறுத்திக் கேட்டுச் கொண் 
டிருந்தார். ன சு | | 

இலக்கண வரம்பு கடவாது மிக விரிவாக எழுதப்பட் 
டிருந்த அக்கடி தத்தில் ௮வர் ஒரு விரோதமான. வாதத்தைக் 
கிளப்பிவிட்டி ருக்கார். மிகவும் கண்ணியமான மூழையில் 
AUT PTH வசத தான் தன் வாழ்க்கையில் என்றும் Lor (pe 
களங்கத்தை ஏற்படுத்திக் கொண் டதற்கு சானே காரண 
மாம்! என்னுடைய பேரழகே [ஈன்னிலையி லிருக்க தன்னைத் 
தலைகிறுக்க வைத்து இவ்வளவு. தாரம் பாழ்படுத்தி விட்ட. 
தாம்! ஆதலால் அதைக் கருதியும் நரன் அவரை மன்னித்து: 
விடவேண்டுமாம்!--எப்படி. யிருக்க DS அவர். கூற்றூ£ 
என்ன ிரிக்கிதீர் ஈண்பரே! அர்த மடையனின் pC urea
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யத்... தனத்துக்கு கான் காரணமாம். அவனது அசட்டு 
வாதத்தைப் படி.ர்தால் எனக்குச் சிரிப்பு வருமா, வராதா? 
பொதுவாக, சம்பத்திலுடைய  கடி.சத்தைப் படித்ததில் 
எனக்கு அவன் மீது இரக்கமே யுண்டாயிற்று. எனவே, 
நரன் அக்கடிகத்தைத் துண்டு அண்டாகக் இழித்தெறிக் 
தேன். ஜான் கில்பர்ட்டிடம் சொல்லி இதைப் பிரமாதமாக் 
காது விட்டுவிடவேண்டுமென்று தெரிவிப்பது அவ௫யம் 

Taras இீர்மானித்தேன்.., ஆகவே, அ௮வ்வளவோடு அவ் 
விஷயத்தை மறந்து, என் தந்தையைப் பார்க்க வந்திருப்ப 
வா யாரெனக் கவனிக்கச் சென்றேன். சானிருந்த அறைக் 
Gly என் தந்தையி னறைக்கும் ஒரு கதவு மட்டும் தான் 
இடைமறித்திருந்தது. ஆகவே, நரன். அக்கதவருகிருந்தே 
எதிர் அறையில் இருப்பவர்களையும் ௮வர்கள் பேசுவதையும் 
அறியலாம். எனவே, சான் அக்கதவில் இடுக்கு வழியாக 
என் தந்தையோடு பேசுபவர் யாரெனப் பார்த்தேன். வந்த: 
வருக்குச் சுமார் 55 வயதிருக்கும். ஆள் ஆறடிக்கு மேற் 
பட்ட உயரமும் நல்ல பருமனும் உடையவரா யிருந்தார். 
அதோடு அவர் அணிந்திருந்த ₹ஹாட்டும் பூட்டும்' கம்பீரத் 
தோற்றத்தை யுண்டு பண்ணியது. அச்சமயம் அவர் என் 
கர்தையோடு பேசிய தோரணை விரோதமா யிருந்தது. ௮ச் 
சம்பாஷணை தனிப்பட்ட இரகூய விஷயமாய். இல்லா.இிருர் 
தமையால், கான் கதவின்: மழஜைவிலிருந்தே கின்று கேட்க 
லானேன். 

ட. என்னைத் தாங்கள். இதற்குமுன் பார்த்ததாக Chir es 
அங்கூட இல்லை வென்று. : கூறுகிறீர்கள்!--உம். - என்ன 
இருக்தாலும் மனிதர்களுக்கு இவ்வளவு மறதி. கூடாது; 
ore” என்று ,தடுமாற்.ஐத்தோடு கூறிஞர் வக்தவர். அவர் 
மூகம். எமாத்றதன தக் காட்டியது. ப
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என் தந்ைத ௫ றிது ஆத்தரத்தோடேயே, ஈநரன் தான் 

சொல்கிறேன்; நீர் சூறிப்பிட்ட இடங்களுக்கு நான் 

போனது கூட இல்லையென்று. நீர் அதைக் கவனியாது 

சொன்னதையே இருப்பித் திருப்பிச் சொல்லிக்கொண்டிருக் 

தீரே! --இவ்வளவு தூரம் பீடிகை எதற்கு? கீர் என்னை 

Brass காரியத்தைச் சொல்லித் pr foe Biol” என்று 

G கட்டார். 

பகோயபித்துல். கொள்ளார்கள்! இவ்வளவு கரலையில் 

தங்களைத் தொந்தரவு செய்கிறேன் என்று எண்ணவேண் 

டாம் நான் இதற்கு முன் தங்களைப் பார்த்துப் பேப். 

பா ழடியதில்லை யென்றால், கங்கள்: பெயர்; தகுதி வியாபாரம், 

குடும்ப விஷயம் இவ்வளவும் எனக்கு எப்படி, சர், Osis 

இருக்க முடியும்? இசைச் தாங்கள் இறிது யேர௫த்துப்” 

ஃயரர்க்கவேண்டும் சக்க "என்று அம்மனிதர் aur Saar. 

யாரிடமும் சாந்தமாகப் பேசும் இயல்பு வாய்ந்த என் 

தந்ைத தம் பொறுமையை இழந்தவராய், ஐயா! உமக்ஞு 

என்ன! ஏதேனும் மூளையில் கோளாறு உண்டா! ஈமக்குள் 

.. இதற்கு முன் அறிமுகமாகி யிருக்கவேண்டுமென்ற uA 
யமேயில்லை; வந்த காரியத்தைத் தெரிவியும் என்னு எத்தனை 

முறை உமக்கு எடுத்துச் செரல்வ.து2 அதைக் கூருமலே' 

எதேதோ கூறி என்னைத் தொந்தரவு. செய்கிதீரே£--எனக்கு' 
மிகவும் வேலை யிருக்கிறது. இன்னும் கால்மணி கோதில் 

கம்பெனிக்குப் போகவேண்டும். நீர் எதற்காக என்னை" 

Brig. a 5 Bir சான்ற விஷயத்தைச் சொன்னால் | சொல்லும் 

இல்லாவிடில் நரன் எழுந்து Gur@@ per” "என்றூ கூறி 

எழுர்திருப்பதுபோல் பரவ்னை செய்தார். ட. 

வந்த் மனிதர்: , தாம் உட்கார்ந்த ' இடத்தைகிட்டு தள்ளி   

எழுந்து என் தந்தையைப் பார்த்து Gyr sic ஸ் கயம்ரி 3! 3   
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“தயவுசெய்து கொஞ்சநேரம் இரும், தன்களுக்கு ஆயா௪ 

மேற்படும்படியரக ஏதேதோ விண் வார்த்தைகள் பேடு 
விட்டதற்காக வருந்துகிறேன். ஒன்னுமில்லை: சரன் தங்கள் 

சமூகம் வர்ததன் நோக்கம்........ ன்னு வார்த்தைக்கு 

மூத்௮ப்புள்ளி வைக்காமலே, 4ஹாட்'டை யெடுத்து மடி. 
மீது வைத்துக்கொண்டு தலையைச் சொறிய ஆரம்பித்தார்... 

என தந்ைத வெறுப்போடு ௮ம்மனிதரது முகத்தையே 

கோந்து பார்த்துக்கொண்டி ருந்தார். என் தர்தை முகத்தைச் 

சளித்தும், பதட்டமாகப்பே௫ுயும் இதற்குமுன் கான் பார்த்த 

தில்லை. அப்போப்பட்டவர் இவ்வளவு கடுமையாக இம்: 

போது இருப்பதைப் பார்த்தால், வந்த மனிதர் தோற்றத் 

தில் ஆடம்பரமாகவும், கம்பீரமாகவும் காணப்பட்டாலும் 

எவ்வளவு அற்பத்தனமாக...ஆபரசமாக--ஈடந்து கொண்டி. 
ருக்கிறார் என்று தெரிர்தது. ப 

அம்மனிதர் மீண்டும் பேச முயன்று, ond! தங்களுக்கு 

இப்போது வயதென்ன ஆகிறது? கான் கடைசி முறை 
யாகப் பார்த்தபோதுகூட மிகவும் இளமையாகக் காணப் 

யட்டீரே! இரண்டு மூன்று. வருடத்துக்குள் இவ்வளவு 

மாஅதலா? - இப்போது தங்கள் முகத்தில்: முதுமை. தலை 
காட்டிவிட்டதே! அதோடு தங்களுக்கு. ஏதோ உள்ளே 
வியாதி யிருப்பதாக முகத்தின் மிலுமினுப்பிலிருக்து தெரி 

52 ௮(-.கமாம்; தாங்கள் ஏன் இன்ஷியூர் செய்துகொள் 
எக்கூடா.௮3 தங்களுக்குப் பின்னால் தங்கள்: மனைவி மக்க. 

ளுக்கும். பெருதலியாக இருக்குமே!'” என்று கெடுகேரம் 
ளைந்து பேக் எடைதாகத் ச தம் irate Ky    

   

இப்பேச்சைக் கேட்டு என். தர்தைக்கு த்ரு ர பக்கத்தில் 
கோப ம, மற்றொரு. ரு.பக்கத்தில். சிரிப்பும். வந்தது. அவர் ௮ம்
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மனிதனைப் பார்த்து, “ஐகோ! இதுவா! இதற்கா இவ்வளவு 
“கேரம் சரமப்பட்டீர், முதலிலேயே கூறியிருந்தால், உமக்கூ 

இத்துணை கஷ்ட மேற்படாதபடி. ஒரே வார்த்தையில் பதில் 
சொல்லி யனுப்பியிருப்பேனே! பாவம்! என்ன செய்வது? 

கீர் மேற்கொண்டுள்ள. வேலை அப்பேர்ப்பட்டது. நான் 

இதற்கு முன்பே பல கம்பெனிகளில் . இன்ஷியூர். செய் திருக் 
&G ஐனே!”” என்று இரக்கமாகச் சொன்னார். 

அம்மனிதர் என் தர்தை கூறியதைக் கயனித்தகாகள் 

இன்வியுர செய்துகொள்வது மாத்திரம் போதாது, தால் 

கள் ஈட.தஇவரும் மோட்டார் கம்பெனியையும் இன்ஷியூர் 
செய்யவேண்டும், ஏனென்ருல் அதற்குத் தீவிபத்து முதலிய 
எதேனும் ஏற்பட்டுப் பெரு நஷ்ட முண்டானால், கவலை 
வேண்டியதேபில்லை.  இன்ஷியூர் செப்து வைத்திருந்தால் 

"அடடனே அக்த கஷ்டத்தை ஈடு செய்துவிடலாம். எங்களது 
இன்ஷியூன்ஸ் கம்பெனி இந்தியாவிலேயே பெரிய மூல் 
தனத்தில் நடப்பதாகும். சதுர்புஜ தாள், சோடா தாஸ். இன் 
அதியூர் கம்பெனி யென்றால் உலகத்தில் எப்பாகத்திலுள்ள 
வர்களுக்கும் தெரியுமே! எனவே, தாங்கள் அவகம்பிக்கைப் 
படாது... ்... என்று அளந்துகெொண்டே போகையில் 
என் தந்தை இடைமறித்து, “போதும்; Gum gilt. உமது 
.இன்ஷியூன்ஸ் புராணத்தை நிறுத்தும். சான் கூறியது உண் 
கரதில் விழவில்லையா! எ.ற்கனவே, பல கம்பெனிகளில் இண் 
Auge செய்துவிட்டேன்? இனிச் செய்ய முடியாது. நீர் 
இக்கு பிரயாகை எடுத்துக் கொள்வதில் பயனில்லை; : "வேறு 
எங்கேனும் போம்ப்பாரும்? என்று அதிக அழுத்தமாகவே 

- இன்ஷியூன்ல் கம்பெனி எலண்டு கெஞ்சும் பாவனை 
அர்கம் பல்லைக் காட்டி, தாள்கள் பெரிய Pin rear, nig
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சொல்லி விடப்படாது. தாங்கள் இதிலும் பாலிஸிதாரராய்ச” 
சேர்வதில் பாதகமொன்று மேற்பட்டு விடாது............" 
என்று மேலும் எதோ கூற முயன்ரூர. 

என் தந்தை ஆத்தரச்தோடு எழுது, மரியாதையாய்ச் 
சொன்னால் கேட்கமாட்டீர், நீர். இப்போது வெளியே 
போகப் போடலீரா? இல்லையா?” என்னு கேட்டார். 

எஜண்டு, அவசரப் படார்கள், இறிது Cur Ag gir 
பசரும்............ என்று கூறிக்கொண்டே எழுந்து என்: 
தசையருகே சென்ன பணிவாக நின்றுர். 

என தந்தை கோபத்தைத் தாங்கமாட்டாமல், “அடே 
சாமா! ரரமா? இங்கு வாடா!” என்னு கூறிஞா். 

அதேனமயம் கதவைத் இறந்து கொண்டு, என் தந்தை 
பின் சிகேகிதர் ஆலால ஈர்தர முதலியார் வர்தார். அவா் 
பின்னே ராமன் வேகமாக Qu Seer. படம் 

ஆலால சுந்தர முதலியார் நுழையும்போதே, என்ன: 
செட்டியார்! காலையில் ஆர்ப்பாட்டம்! தாங்கள் போட்ட 
கூன்சலில் பக்களாவே அதர்க்துபோச்சே:........ என்று 
கூறிக்கொண்டே வர்தவர், என் தந்தையின் எதிரே நிற்கும் 
ஏஜண்டைப் பார்தது ஆச்சரியத்தோடு, ₹இவ்வளவு கரலை 
யில் இக்கு ீா............. ee ஏன்று. வார்த்தையை 
படிக்காமலே வாயைப் பிளந்து Aeorapr. . | 

முதலியாரைக் கண்டதும் ஏஜண்டு முகம் இருண்டது. 
வாய் இறவாது திகைத்து நின்று விட்டார். ... படங 

ஆலால சுந்தர முதலியாரும், இன்ஷியூன்ஸ் சம்பெனி' 
£ஜண்டும் ஒருவரை யொருவர் பார்த்ததும் ஈடர்துகெரண்ட் 
மாதிரியையும். மாறுதலையுங் கண்ட் என்' தந்த, “என்ன 
முதலியார்; இவரை , உமகசூத் தெரியும் போலிருக்கே: 
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39 உமது நண்பரா என்ன... வய என்னு. வியப்பாகக்' 

'கேட்டார. 

எனக்கு ஆவலும் ஆச்சரியமுக் தாங்க முடியவில்லை. - 

இனி, மறைச்திருக்க விரும்பாமையால், கதவைத் இறந்து 

கொண்டு இவ் வழையுள் நுழைந்து என் தந்தையின் 

பின்னே நின்று ௮ங்கு நடப்பதை கவனிக்கலானேன். 

ஆலால சந்தா முதலியார் என் தந்தையின் கேள்விக். 

சூப் பதிலாக, “*இவரைத் தெரியாதவர்கள் கூட உலகத்து. 

லிருக்கஇருர்களா என்ன? நீங்கள் கேட்கும் தோரணையைப் 

பார்த்தால், இவரை இதற்குமுன் உங்களுக்குப் பழக்க: 

மில்லையென்னு தெரிகிறது. இது ஒரு பெரிய ஆச்சரியந்தான்... 

உலகாஇ௫சயங்களி லொன்றென்றே இதைச் சொல்லவேண் 

டும். ஏனென்றால், இத்துணை பெரிய சீமானாகய நீங்கள் 

இவ்வளவு காட்களாக இவரது தரிசனத்தைப் பெருதது 

உங்களுடைய புண்ணியமோ! அவரது துரஇர்ஷ்டமோ!-- 

இல்லையில்லை; வா.ப் தவறிக் கூறிவிட்டேன் உங்களுடைய 

தூதாஷ்டர்கான்............... *. என்னு அவ எஜண்டைகீ் 

கடைக்கணித்துக்கொண்டே கூறினார். 

எனக்கு - இரிப்புத் தான்கவில்லை. களுக் "கென்று: 

சகைத்துவிட்டேன், , பாவம்! அந்த மனிதரது. இலை முன் 

னிஃயிலும் மோசமாய்கிட்டது.. மூகம் சுருங்கிவிட்டது. 

தலையைத் தொங்கப்போட்டுவிட்டார். அதிகாலையில் தீன் 

முயற்சி பலிக்காது போனதால் ஏற்பட்ட ஏமாற்றம். 

தான் 'சூறிவைத்த மனிதரின் மனக்குறிப்பறியாத. பே. 

  

ப் கோபத்துக்: காளான:  அவ்மானம்--தன் சூட்டு 

ceetere ச தெரிந்த ப பரிகாசப்பேச்ச-இவை | யென்" 
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கிகழ்சீ௫ிகளும் . தம் மினத்தவராகய ஆடவர் முன்னிலையி 
“லேயே ஈடச்திருந்தாலும், ௮வர் அவ்வளவாக . அவமான 
உணர்ச்சியால் மனங் சூன்றி யிருக்கமாட்டார்.. பெண் 
ணெதிரே-௮திலும் என் போன்ற ஓர். இளம் பெண் 
ணெதிரே--- அம்மனிதர் தம் விஷயச் தெரிந்த ஒருவரால் பரி. 
க௫ிக்கப்படுவது--அவள் ஏளனமாகச் சிரிப்பத--என் முல்) 
ஆண்மகனென்று தன்னைச் “சொல்லிக்கொள்ளும் எவலுகி 
குத்தான் அவமான முண்டாகாது? எனவே, ௮ம்த இன்ஷி 
பூரன்ஸ் ஏஜண்டு வாய் திறந்து ஒன்றுஞ் சொல்லாமல், என் 
தந்தையின் பக்கச் இரும்பிமட்டும் ஹா.ட்'டைத் தாக்கு வர் 
தன மளித்துவிட்டு, எங்களையெல்லாம் ஏறிட்டுப் பார்க்கா 
மல் வெகு வேகமாக வெளியே போய்விட்டார். 

| அவர் ஓர் அடி. வெளியே எடுத்து வைத்தாரோ இல் 
லையோ! ஆலால சந்தர முதலியார் சாவ்களிருந்த அறையே. 
அதிர்ந்து போகும்படியாகக் கைகொட்டிச் சிரித்தார். அவ் 
வாறு சிரித்தபோது அவரது தொந்தி குலுங்கியதைக் கண்டு 
எனக்கு நகைப்பேற்பட்டாலும், அசத ஏஜண்டின் பரிதாப. 
மான கிலைமைக்காக மனம் வருந்தினேன்; 

என தந்ைத ராமனை வெளியே போகும்படி, சைகை. 
செய்துவிட்டுத் தம் இரே௫தரைப் பரரத்து, உட்காருங்கள் 
முதலியார்! என்ன! HOS ஆசாமியை உங்களுக்குத் 
தெரியுமா?” என்று மீண்டுவ் கேட்டவண்ணம் தாமும் ஒரு 
சே சபாவில் உட்கார்ச்தார். 

     

    

ப்பி ப ஆலாலசுந்தர முதலியார். எதிரிலுள்ள மற்மொரு 
சோபாவில் அமர்ந்த வண்ணம், “தெரியாம லென்ன? உண் 
அளைப் போன்ற: பணக்காரர்கள் அவனைத் தெரிந்துகொள் 
ஏாமலிறுக்க. முடியாது, மீங்கள்மட்டும் இதுவரை ௮ம் 
மனிதனது கண்ணில் அகப்படாமல் இருந்தது எவ்வா
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அன்அதான் இன்னமும் யோ௫ித்துக்கொண்டிருக்கிறேன். 
அதற்குப் புல னகப்படவில்லை. அவன் எதிரில் சொல்லி 
பவை .பரிகாச வார்த்தைகளல்ல? அவ்வளவும் : உண்மை 

சொல்லிய தோரணையில் வேண்டுமானால் கேலிப் பேச்சாக 

இருந்திருக்கும். (தந்தையின் பின்னே சோபாவைப் பிடித் 
துக்கொண்டு நிற்கும் என்னை நோக்கி) சூழகச்தை' என்ன! 

ஏதோ ஒரு மாதிரியாக இருக்கிறதே!--கந்தரி! என்னம்மா! 
கான் ௮ம்மனிதனிடம் ஈடச்துகொண்ட மாதிரி உனக்குப் 

பிடிக்கவில்லையா என்ன? கான் அகர்கரிகமாக கடந்து 

கொண்டதாக மீ எண்ணுகருயா? உன் அபிப்பிராயம் என்ன! 

இப்படி. வந்து உட்கராக்து சொல்'' என்று கேட்டார். 

தர்தையும் என்னைத் இரும்பிப் பார்த்தார். அகவே 

நான் நின்ற இடத்தை விட்டு ஈடந்து ௮வர்களுக்கருகே ஒரு 

நாற்காலியை இழுத்துப்போட்டு உட்கார்ர்து, “அப்படி. 

யெல்லாம் ஒன்றும் நினைக்கவில்லை ௮ண்ணா! காலையில் வந்து 

அப்பாவை மிகவும் தொந்தரவு படுத்திலிட்டார் ௮ந்த மனி 

தீர்... அனாலும் அவர் முயற்சி பலிக்காததோடு ' இத்தனை 

“பேரிடையே அவமான மடைந்தாரே என்று கருதும்போது 

தான் சிறிது கஷ்டமாயிருந்தது. . உங்களைக் கண்டதும் ௮ம் 
மனிதர் முகம் எவ்விசமாக விகாரமடைர்தது' தெரியுமா? 

ஏன்? அண்ணா! நீக்க ளென்ன அவருக்கு விரோதியா?” 
என்று ௮றியாமையோடு கேட்டேன். 

முதலியார் புன்சிரிப்போடு, மான் என்ன!' அவ்வளவு 
கெட்டவனா அ௮ம்மா3ை தன்னல. மொன்றே கருதி. மற்றவர் 
களுக்குத். தொர்தரவு -கொடுக்கும் . தடி.யர்களுக்கு காண் 
விரோஇதான்: அத்தகையோர் பகைமையை நான் வரவேற் 
இயேன்-இம்மனிதன் தான் பிழைப்பதற்காக எத்தனைபேருக் 
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சூத் தொந்தரவு கொடுத்து வருகிழுன் தெரியுமா! என்னிடம் 
ஒரு முறை இப்படித்தான் வந்து அந்கடப்படுத்தினன்.. 
அவனிடமிருந்து தப்புவது பெரிய பிரமாதமாகப் போப்விட் 
டத. அச்சமயத்தில் இம்மனிதன் விஷயம் தெரியா ததனால்,. 
கெளரவமாகவே பேப் பக்குவமாக அனுப்பிவிட்டேன்... 
அதற்கப்புறம் பல இடங்களில் இம் மாதிரியே நடந்து 
கொண்டு வருவதைப் பார்த்த பிறகு தான் அவனுடைய 
அயோக்கயெத்தனமெல்லாம் வெளியாயிற்று. Dal Hb Gt 
எனக்கு அவன்மீது ஆக்திரமுண்டாயிற்று. அவனை இணி 
எங்கு தலைகாட்ட விடக்கூடாது என்று அன்றிருந்து நீர் 
மானித்தக்கொண்டேன். தன் விஷமத்தனம் தெரிர்துலிட் 
த என்று அறிக்த ௮ம் மனிதனும் என்னைக் கண்டால் 
ஈடுங்குகிருன்-- என்னதான் வயிற்றுப் பிழைப்புக்கு வழி 
தேட வேண்டுமென்றுலம், கெளரவமான முறையில்: 
கஉடச்துகொள்ள வேண்டாமா! garg (முறைகளைக் 'லைக். 
கொள்வானளேன்?” என்று ஆயாசமாகக் கூறினர். 

என் த்ைத சாவதானமாக, “நம் போன்றவர்களைப் 
பாலிஸிதாராகச் சேர்ப்பதற்குச் தகாத. முறை என்ன 
வேண்டி. யிருக்கு? பீடிலை யெதுவும் போடாமல் வெளிம் 
படையாகப் பேசி இன்ஷியா். செய்துக்கொள்ள விரும்பு 
பவர்களைச் .சேோச்துக்கொண்டு, விரும்பாகவர்களை விட்டு. 
விட்டுப் போவ. துகானே!”” என்முூர். 

. ப பற்ததலியார், “ஐயையோ! உமக்கு இது சம்பக்தமா * 
ஒன்றுமே... தெரியாது போலிருக்கிறதே! ' இன்ஷியூன்ஸ்: 
எஜண்டேோ? மற்றெந்த எஜண்டோ;. தாகரிகளோ சரி. தஸ் 

“ன் காரியங்களைச் சத்தி செய்து : கொள்வதற்கு என் se 
“தெரியுமா? : ௮௪ 
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அம் இரந்த ஏஜண்டு பலே போவழி. இவ்விக அயோக்கிய 

சிகாமணிகளுக்கு அகர ஸ்தானம் வடப்பவன். அவன் உவ் 

களிடம் சாதாரணமாக வந்து பீடிகை போட்டுப் பே௫ிவிட் 

டுப் போய்விட்டா னென்று நினைக்கிறீர்களா! உங்களைத் 

தன் வலைபில் வீழ்த்துவதற்கு எதேனும் சூழ்ச்சி செய்து 
விட்டே வர்திருப்பான்-ஆமாம், அவன் தானாகவே உங்க 

ளிடம் வந்தானா?” வேறு யாராஇலும் பார்க செய்து ௮ 

புறம் வந்தானா?” என்னு வினவினார். 

என் தந்தை சிறிது திகைத்து, தானாகத் தான் வர் 

தான்” என்ற பதிலளித்தார். 

... முதலியார் சிறிது நேரம் சம்மா இருச்.துவிட்டு, “ea 

களை யாரேனும் ஜோளஸியர் வந்து பார்த்தாரா?” என்று 

ஆம்ந்த யோசனையோடு கேட்டார். 

இதைக் கேட்டதும் நானும் என் தந்தையும் வியப் 

படைந்தோம். என் தந்தை, ::ஆமாம்.. ௪௫ிராம ஜயர் அந்த 

சாஸ்இிரியை அறிமுகப்படுத்தினார். ௮ந்த ஜோஸியர் வக்து 

பார்த்தது உமக்கு எப்பட. ஜோஸியம் தெரியும்? paren Ar. 

கீர் பெரிய ஜோஸியரா யிருக்கிறீரே!'” என்று கூறினார். 

. முதலியார் கொலம்பஸ் அமெரிக்காவைக் ட கண்டு 

பிடிதீதுவிட்டது போன்ற ஒன்றைக் கண்டு பிடி.த்துவிட்ட 

வரபோல் மகழ்ந்து, “நான் ஒன்றும். ஜேரஸியனன்று?£ 

தக்ஷிணை வைக்க வேண்டுமே என்று பயப்பட வேண்டாம். 

இதில் தான் விஷப் மிருக்கிற து. இந்த. சாஸ்திரி ௨ம் 

மைப் பற்றியும் வியாபார, குடும்ப விஷபபங்களைப்பற்றியும் 

என்ன சொன்னான்?” என்று கேட்டார். | 

என். “தந்ைத. முன்னால் ஜோளியர். வந்து தம்மைப். 

பர்ததுச் சொல்லிய விஷயங்களை யெல்லாம்: ஒன்றுவிடாது..
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கூறி, அனால் தாருவர் ௪ம். மனைவியும் கவலை யற்.றதாகவும்ட. 

இரவெல்லாம் . aCe சிந்தனையாக இருந்ததாகவும் விவ 

ரித்தார். | 

முதலியார், “பார்தகீரா! இவ்வி; மெல்லாம் ஒரு 

ஜோஸியன் ஜாதகங்களைப் பார்த்துக் கூறினால், யாருக்குச் 

தான் கவலை யேற்படாது? இச்சமயத்தில் இக்கஷ்டங்களை 

Bor SBS ge கொள்வத,்கு வழி யேற்படாதா என்று 
ஏங்கி எதிர் பார்ப்பது பனிதராய்ப் பிறக $தவர்களுக்கு 

இயல்பு தானே!” என்றார். 

“ஆம்” என்றேன் மான். 

“இவ்வாறு நீர் ஆகுல முற்றிருக்குஞ் சமயத்தில், 

இன்னு காலை இந்த எறண்டு உம்மையும் கம்பெனியையும் 

இன்ஷியூர் செய்து வைக்கும்படிக் கேட்டது பொருத்த மல் 
லவா! இன்னும் சபல இத்த முடையவராக நீங்கள் இருர் 

“தால் அவர் வந்து மெல்லக் கேட்ட உடனே சம்மதித்திருக்க 
மாட்டீரா? இவ்விடத்திலும் பாவம்! அம்மனிதர் வைத்த 

குறி தவறிவிட்டது” என்று முதலியார் அதுதாபப்படுவது: 
போல் பேசிஞா. 

என் தந்ைத சிறிது பொறுமையை இழக்து, “என்ன” 

அண்ணா! கூடமாகவே ஏதேதோ சொல்லிக்கொண்டு: 

பேசகிதீரே! விலவயத்தை விவரித்துக் கூறுங்கள். ஜோஸியர் " 

வந்ததற்கும் இவ் எஜண்டுக்கும் என்ன சம்பந்தம்?” என்று: 
கேட்டார். , 

...  மூதலியார், “அப்படி கேளுங்கள். இந்த எஜண்டு உ: 
கள் போன்ற. பணக்காரார்களை இன்ஷியூரன்ஸில் மாட்டி, 
வைப்பதற்குப் பல” சூழ்ச்சகளைக். கையாள்வது வழக்கம்” 
என்னு முன்னே கூறினே னல்லவா? அவைகளில், ஜோஸி' 
யரை. மூன்னே அனுப்பி, பின்னர்த் தான்' வருவது ஒரு? 
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முறையாகும். ௮ம் முறைப்படி இம்மனிதா, உங்களைப் 

பாற்றி உங்கள் இநேகிரர் யாரிடமோ விசாரித்துத் தெரிந்து: 

கொண்டிருக்கிறா. அப்புறம் இவரது கையாளான சாஸ்: 
BARN விஷயத்தைக் கூறி, நீங்கள் இன்ஷியூர் செய்து 

கொள்வது அ௮வூயம் என்று உங்கள் மனதுக் கேற்படும் 

படி. ஜோஸியஞ் சொல்ல வேண்டுமென்று அனுப்பியிருக்: 

கிறார். அதன்படி. அத்த சாஸ்திரி உங்களிடம் வக்து. வாயில்: 

வந்தவாறு உளறிக் கொட்டி. வீணாக வருந்துமாறு செம்: 

இருக்கிறுன். அந்த சாஸ்திரி கூறிய ஜோஸியத்தைக் கேட்டு 

உங்களுக்கு உண்மையிலேயே கெட்ட காலம் வர்து விட்ட 

தாக அஞ்சி வருக்தினீர்களா இல்லையா? மறைக்கா தீர்கள்' 

உண்மையைச் கூறுங்கள்?” என்று கூதூகலமாக வினவினார். 

என் தந்ைத, இப்போது எல்லாம் விளங்கிவிட்டது. 

கான் angers Gap மனம் வருந்தினேன்? கானாகிலும் 

பரவா யில்லையே! பாவம்; பேதையாகிய தனலக்ஷ்மியு 

மல்லவா” மிகவு துயருற்றிருக்கிறுள். இன்னமும் அந்த: 

ஜோஸியன் உள.றியவைகளையேதான் எண்ணிக்கெரண் 
டிருப்பாள்--அவளுக்கு,தான். துன்பப்படுவ்தோ செரத். 

தெல்லாம் போய்விடுவதோ பெரிதல்ல! அவள் உயிருக் 
குயிராச கினைத்துக்கொண்டிருக்கும் புவனாவுக்கு ஏதே 

“தத்து” எற்படுமென்னு பிதற்றினனே! . ௮ம் மடையன் 

அதைத்தான் பிரமாதமாகக் ௧௫3 . நெஞ்சக் கரைந்து 

கொண்டிருப்பாள்--௮! என்ன. உலகம்! தங்கள் வயிறு: 

வளாப்பதற்கு- தங்கள் மனைவி மக்கள் நன்றாக வாழ்வ: 

தேகத்தை உழைத்து -- அறிவை உபயோகப்படுத்தி-.-நல்ல- 

வழியில். பணம் சம்பாதிக்க இவ்- அயோக்கியர்களுக்குத்- 
"தெரியாதா! ஆளைப். பார்த்தால் ஆடம்பரமாகக். காணம் 
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வடுகருன். . ௮வன் செப்வதோ இவ்வித ஈனத்தொழில்! 
இதனாலேயே, முதலியார்! எனக்கு வர வர இந்தமாதிரி 
மனிதர்களையே பார்க்க பிடிக்கமாட்டே னென்ூற.து”” 
அன்று ஆயாசத்தோடு கூறிஞர். 

கான் முதலியார் கூறிவந்த. வரலாற்றைக் கேட்டுத் 
திகைத்துப் போய்விட்டேன். (உலூல் மக்கள் தங்கள் 
பிழைப்புக்காக இவ்வித கேவலமான முறைகளை யெல் 
ரமா கையாளுஒிருர்கள்?” என்று ௮இ௫௪யிதே தன்... 

.... முதலியார் என் தந்தை கூறிய மொழிகளைக் கேட்டு 
மன முருகிகிட்டார் என்று கினக்கிறேள். அவர் மேலே 
பேசவில்லை. இதனால் எங்களிடையே ஒருசில நிமிஷங்கள். 
அமைதி நிலவியது. நான் சிறிதுநேரம் இவ் விஷயத்தைப் 
பத்றிச் சிந்தித்திருச் துவிட்டு, பின்னர், என் தந்தையையும் 
முதலியாரையும் மாறி மாறிப் பார்த்துக்கொண்டிருந்தேன். 

இச ௪யமம் அவ்வறையின் ௬வரில்  மாட்டப்பட் 
ருந்த கடியாரம் ஒன்பது மணி அடித்தது. இதனால் எண் 
தந்தையின் இர்களை. கலைச்திருக்கவேண்டும். எனவே, அவா் 
திடீரென்று ஏதோ. நிஊைத்துக் கொண்டவர்போலத் தம் 
இருக்கையை விட்டு எமுந்தவண்ணம், ₹அது போக் 
டும் அண்ணா! ஈம் குழந்தை புவன் என்னமோ ராஜதானி 
கலாசாலைக்குப் போக விருப்பமில்லையென்று சொல்இ ஐது. 
எழும்பூரில் ஏதோ "பெண்களுக்கென்று தனியாகக் :கலா 
eran யேற்பட்டிருக்கறதாமே . உங்களுக்குத் தெரியமா? 
வவ்காளத்திலிருர்து. வந்த ஸ்ரீமதி மஹிளாதேகி. என்ற . 
பெண்மணி -௮க் கலாசாலையை நடத்துகிறாராம். : அங்கு 
சென்று பார்த்து எல்லாம் ஒழுங்காக இருக்தால், புவனா 
வைச் சேர்த்துவிட்டு வரலாமென் று நினைக்கிறேன். உங்கள் .
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அபிப்பிராயமென்ன? நீ. ங்களும் ' வருகிறீர்களா? அண்ணா!" 
கான்று கேட்டார். 

முதலியாரும் ஏழுந்து நின்று என்னைப் பார்த்துக் 
கொண்டே, 4௬ந்தரி காரணமில்லாத. ரரஜதானிக் கலர 
சாலைக்குப் போசமாட்டேனென்று சொல்லாது. ஆதலால் 
இதில் காம் யோசிக்கவேண்டிய தென்ன இருக்கு 
வாருங்கள்; போவோம். எழும்பூரில் அர்த டியூடோரியல் 
கலாசாலை இருக்கிற இடம் தெரியுமா a Ae என்னு 
“கேட்டார். 

சான், “தெரியாது” என்று சொல்லிவிட்டு எழூந்து 
உள்ளே போய் என் தந்ைத GAG £இந்து” பேப்ப 
ரைத் தேடி யெடுத்துக்கொண்டு முதலியசரிடம் ௮ல்: கலர 
சாலை விளம்பரத்தைக் கரட்டினேன். இறிது கேரதஇிற் 

கெல்லாம் உள்ளே சென்ற என் தந்தை உடுத்துக்கொண்டு 
வரவும் காங்கள் மூவரும் மோட்டாரில் ௮ல் கலரகரலை 
இருக்குமிடத்தை கோக்கிப் புறப்பட்டோம். 

  

ஏட்டாவது அதிகாரம் 

  

மஹிளாதேவி கலாசாலை மர்மம் 

hos மஹிளா தேலி கல்ல அழகும், கம்பீர Garp ற 
மூம் வாய்ந்தவாா யி ருந்தார். அவருக்குச். ௬மார் 80-வய 

" இருக்கும். சவகரகரிகத்துக்கும் -ஆடம்பரத்துக்கும். அவள் 
இருப்பிடமாக விளங்கினார் என்று ஒரு வார்த்தையில் ga, றி 
விட்டால் அதிகமாக வருணிக்கவேண்டிடயு அவிய... மிருக் 

து என்று. கருதுகிறேன். அவர் என் தந்ைதையோடும் 
சுந்தர முதலியாரோடும்: உரையாடும்போ.௮...இதிது.. 
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Hur sar sal பேசினார். அதற்கேற்பவே முதலியாரும்... 
உரையாடி. அவர் நிபந்தனைகளைச் சிறிது விட்டுக்கொடுக்கும். 

படிச் செய்துவிட்டார். பரீ கைஷக்கு ஆஜராகும் வரை நான் 

எடுத்துக் கொண்டிருக்கும் விஷயங்களை (Subjects): 

போிப்பதற்கு 800-ரூபாப் கொடுப்பதாக என் தந்தை. 

இசைந்தார். அ௮த்தொகையை முன் கூட்டியே கட்டிவிட 

வேண்டுமென்று பிரின்ஸிபால் சூறிப்பிட்டார். அவ்வாரே ற்: 

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்டது. மஹிளாதேகியின் வகர வதன 
மும், வாக்கு வன்மையும் என்னை மிகவுங் கவரர்தமையால்: 

௮.ப் பெண்மணி தலைமையில் படிப்பதைக் GASB நான் 

பெரிதும் பெருமையுற்றேன். 

சர்க்கார் அங்கோரம் பெற்ற கலாசாலைகள் நடப்பது 

போலவே, மஹிளாதேவி டியூடோரியல் கலாசாவையும் 

Boru MNS. எஸ். எஸ், எல். ஸி. முதல் எம். ஏ. வரை 

வகுப்புகள் இருந்தன. சான்கு இந்துப் பெண்மணிகளும், 

ஒரு ஆங்கிலோ இர்திய மாதும், இரு கிறிஸ்தவ மங்கை. 
மாரும் ஆ௫ரியைகளாக இருந்தனர். எல்லா வகுப்புக்களுக். 

குஞ் சேர்ந்து .சுமார் 60 மகளிர் மாணவிகளாகச் சேரர். 

இருந்தனர். 

தலாசாலை, ஆரம்பித்து. ஒரு வாரமாயிற்று, நான் தனர்: 
தோறும் ஒழுங்காகப் போய்க்கொண்டி.ருச்தேன். இதற்: 
"கடையே ராஜதானி கலாசாலையில் என்னோடு வர இத்த ஈண் 
யார்கள் இலர் குதிப்பாக ஸ்ரீரஞ்சனி, தாமோதரன். ஆட. 
யோர் நேரே வந்து, கான் திடீரென்று ௮க் கலா:சாலையை 

கிட்டு நின்று அவர்களைப் பிரிந்ததற்காக வருத்தர் தெரிவித் 
அச் சென்றனர். அவர்கள் தங்கள் சரேகத்தை' மறந்து 
கிடச் கூடாதென்றுவ் கேட்டுக்கொண்டனர்... இவ்விடத்இ: 

அம் சில பெண்கள் எனக்ஷச் சிகேகமாயினர். . இவர்களில்:
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பெரும்பாலோர். கலாசாலைகளில் படித்துப் பரீஷை்ஷையில் 
தோச்சிபெறத் தவறியவர்களாகவே இருந்தனர். அன்னார் 
மீண்டும் கலாசாலைகளில் சேோரர்து பணங்கட்டிப் படிக்க 
மூடியாமையால் இதில் சேர்ந்ததாகத். தெரிந்தது. அது 
கிடக்க. 

ஒரு நாள் எங்கள் வகுப்பு கடச்.துகொண்டிருந்த து. 
அச்சமயத்தில் பிரின்ஸ்பால் மஹிளாதேவியே எங்களுக்குப் 
பாடத்தைப் போதித்துக் கொண்டிருந்தார். அவரது 
போப்பு முறை எனக்கு மாத்திரமல்ல, பொதுவாக எல்லா 
மாணவிகளுக்குமே ஈனருகப் பிடி,த்திருர்கமையால், அவசி 
பாட விஷயத்தை எடுத்து விவரிப்.பதைஎ் ௬வாரஸ்பமாகக் 
கேட்டுக்கொண்டிருச்தோம். இச் நிலையில் இடீரென்று டடக் 
L_& என்ன பூட்ஸ் சப்தம் கேட்கவே, யாவரும் .ஏசகாலத் 
நில் திரும்பிப் பார் க்தோம். எங்கள் வகுப்பு" அறையின் 
வாயிலண்டை, ஐரோப்பியரைப்போல். காணப்பட்ட ஒரு 
கனவானும். ஒரு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் “இரு கான்ஸ் 

டேபிள்களும் தோன்றினர். இன்ஸ்பெக்டர் முன்னே வர 
அக்கனவான் கான்ஸ்டேபிள்கள் காவலோடு ௩டந்து வர் து 
கொண்டிருந்தார். பிரின்ஸிபால் இக்காட்டியைச் சண்ட 
தும் வரய்விட்டு அலறி மூர்ச்சையாூ விழுந்தார். மாணவிக 
ளாகிய கரங்கள் ஒன்றுக் தோன்றாது இகைத்து நின்றோம். 

| இன்ஸ்பெக்டர் மூதலியவர்களுவ் கூட சில விசமிகள். 
அசைவற்று அரத்திலேயே நின்றுவிட்டனர். ஆனல், மேத 
குறித்த கனவான் முகத்தில்மட்டும் எவ்வித ௪லனமுங் 
காணப்படவில்லை. இதற்குள். எனக்குப் பக்கத்தில் உட் 
கார்ந்திருந்த ர்ரஜேஸ்வரி . என்ற பெண் ணும் மீஞம்பாள். 

என்ற மங்கையும் ஓடிச்சென்று பிரின்ஸிபால் 2 
யைத் அக்), சாற்காலியில் உட்காரவைச்தனர். 
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மற்றொரு பெண் அவர் மூகத்தில் நீரைத் தெளிகித்தாள். 
(வேறொருத்தி தன் சேலையின் மூக்தானையால் வி௫றிக் கா.த்றை 
யுண்டாக்கனொள். | 

இவ்வாறு மாணவிகளாகிய நாசிகள் மனேவருமே ன் 

கஞக்குக் தோன்றிய வண்ணமபெல்லாம் சைததியோப 
சாரங்களைச் செய்யவும், மஹீனாதேவி சிறிது நேரத்தில் 
கெல்லாம் மூர்ச்சை தெளிர்து கண்ணை விழிச்துப்பார்த்தார். 
கான்கள் அவரைச் சூழ்க இருப்பதைக் கண்டதும், என்னா 
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நினைத்தாரோ தெரியவில்லை. எங்களைப் பார்க்க வெட்க 
மே௮பவர்போல மீண்டும் கண்களை மூடிக்கொண்டார். ரி 

இதனிடையே பேரலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர், கான்ஸ்லே, 
பிள்களை ௮க்கசனவான் ௮ண்டையிலேயே நிஅத்திவைத்து 
விட்டு, தாம் மட்டும் எங்களை கோக்க வச்சார். எனவே, 

மாணவிகளாகிய நாங்கள் பிரின்னிபா ஓக்ருப் மின்னாகப் 
போய் ஐ.துங்கி நின்றோம். பிரின்ஸிபால், போலீஸ் இன்ஸ் 

Gaudet கம்மிடமே வருஇரூர் அன்னு சூறிப்பாசு அறிந்து 
அண்களா£த் இறக்துகொண்டு எழுற்து நின்றார்... 
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மேஜையருகே வந்த போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் பிரின்ஸி 
வால் மஹிளா தேவியைப் பார்த்து, 4அம்மா! தாச்களும் 
தங்கள் கணவருஞ் சேர்ந்து, பொதுமச்கள் பொருகசக் 

"கொள்ளையடிக்கும் உத்தேசத்தோடு, தற்காலிகமாக இக் 
கலாசாலையை அற்படுத்திப் படித்த பெண்களையும், சர்கீகா 

ரையும் ஏமாற்றி வருவதாகக் குற்றஞ் சாட்டப்பட்டிருக் 
கிறீர்கள். ஆதலால், நமது மேன்மைதங்கிய அரசர் பெரு 
மான் கட்டளைப்படி தங்களைக் கைது செய்கிறேன்” எண்று 
அதிகாரத் தோரணையில் கூறி, வரரண்டை. நீட்டினார். இதைக் 
கேட்டதும், முன்னையிலும் மஹிளா தேகியின் மூகம் சவம் 
போல் வெளுத்தது. நடுக்கத்தோடு வாரண்டை கையில் 
வரவ்கினா்... அதைப் பிரித்துப் பார்க்கையில் கண்களில் £ர் 
Boo pag வழிய ஆரம்பித்தது. அவரால் அவ்வாரண்டில் 
(உள்ள விஷயங்கள் முழுவதையும்: படிக்க . முடியவில்லை. 

  

அவ்வம்மையார். "இறிது இரத்தில். பன்றிக்கு அவரது 
“கணவரை    
    

   
       

    

      

ட்சியோடு கோக்கிஞா.. உடனே, அக்கன 
ரத்து கண்ணைச் சிமிட்டிக் தலையை 

   
க கதக்து வந்தவர்போல்,. கண்களைத். துடைத்துக் 
எடு, Bor str wiBeaseesreit ir. பிற்கு, 

கக்கி. ம் போகலாமல் 

டையென்ன! ” 

முகத்தில் பரி 

கூடப் பார்க்க 
Site, வெளியே நின்றிருக்க. ரரில் போலீஸ். 

ரட்ட அிளிவவவவவகவவனல்
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இன்ஸ்பெக்டர் அவ்விருவரையும் oa யமரும்படிச் செய்து 
தாழும். முன் பக்கத்தில் உட்கார்க்தார். 

போலீஸார் வந்தவுடனேயே பயந்துபோன காங்கள், 

அங்கள். பிரின்ஸிபால் மோ௫டிக் குத்தத்திற்காக வாரண்டு 

பிறப்பிக்கப்பட்டுக். கைது செய்யப்பட்டார். என்று அறிந்த 

தும் ஒன்றுச் தோன்றாது திகைத்துப் போனோம். எங்களுக்: 

குக் கைகால்கூட ஓடவில்லை. மஹிளா தேவியைப் பொலீ 

ஸார் கைது செய்ய வந்இருக்கும் விஷயம் மற்ற வகுப்புக 

ளில் உள்ளவர்களுக்கும் தெரிந்துவிடவே, ஆசிரியைகளும், 

மர்ணவிகளுமாக அனைவரும் எங்கள் வகுப்பு அறையில் 

வந்து கூடிவிட்டார்கள். மஹிளாதேவி போலீஸாரோடு 

போகையில் யாரிடமும் ஒரு வார்த்தைகூடக் கூழுது சென் 
றது அவர்களுக்குக்கூட ஆச்சரியமாய் இருந்தது. மோட் 

மடார். புறப்படும் சமயத்தில் போலீஸ் இன்ஸபெக்டா 

மோட்டார் பக்கத்தில் நின்றிருக்க ஹெட் கான்க்டேபிளைக் 

கூப்பிட்டு இரகசியமாக ஏதோ சொல்லவே, அவர் மற் 

மொரு கான்ஸ்டேபிளோடு வெளி வாயிலில் நாங்கள் கும்ப. 

லாக நின்றிருந்த இடத்துக்கு வந்து, அம்மா! நீவ்க lara - 

லாம் அவரவர் இருப்பிடத்துக்குப் போகலாம். வழக்கு 

விசாரணைக்கு வரும்போது, உங்களில் குறிப்பிட்ட Gage 

கூச் சம்மன் வரும். அச்சமயம், நீங்கள் வரது. உங்களுக் 
குத் தெரிர்தவைகளைச் சாட்டு சொல்லவேண்டும் என்று 

இன்ஸ்பெக்டர் ஐயா உங்களுக்குத் தெரிவிக்கச்சொன்னார். 

இக் கட்டிடம் *சீலி' டப்பட்டு எங்கள் கண்காணிப்பில் 

இருக்கப் போகிற தாகையால் நீங்கள் போய்வாருங்கள்” 

என்று பணிவாகக் கூறினான்... எனவே நாரக்கள் . இச்சம்ப 

வத்தைப் பற்றிப் பலவிதமாக ஒருவருக்கொருவர் பேக். 
கொண்டு விடுபோய்ச் சேர்ந்தோம்.
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- “புவனா! புவனா!! என்ன சமாச்சாரம்? உங்கள் டியூ. 
டோரியல் காலேஜைப் ப pps பத்திரிகையில் ஏதோ போட் 
மருகிகிறதே! உங்கள் பிரின்ஸிபால் கைது செய்யப்பட்டு 
அிட்டாராமே! உண்மையென்ன?”' என்று பதைபதைம், 
போடு கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே நுழைந்தார் என் 
கதை, அவர் அப்போதுதான் கம்பெனியிலிருக்து QUE Gt 

கொண்டிருச்தரர். ஆதலால் இதுவரை அவரிடம் கலாசாலை 
GH 565 விஷயர்தைசத் தெரிவிக்கச் சுற்சாப்பமே வாய்க்க 
கில்லை. விஷயம் புரியாது ஏதோ களேபரம் ஏற்பட்டுவிட்ட. 
தென்௮ பிரமாதமாக எண்ணி மனக்கவலை யடையப்போள 
௫ எண்ற கருத்தினால், என் தாயிடமும் இவ்விஷயத்தைக் 
கூறவில்லை... எதிர்பரசாதவானு எற்பட்ட இச்சம்பவத்தால். 
என மனம் பெரிதுவ் குழப்பமடைச்திருக்தது. ஆகவே காண் 
காயம்காலம் என் தோழிகள் சிலரோடு கடற்கரைக்குப். 
பொழுது போக்கப் போய்விட்டு, எண் த்தை : வருவது. 
oF இல Aer ip. wens; முன்தான் திரும்பி வந்தேன் எண!" 
Bib, 15 BEY இன்னுச் தராமையால்.. மாளிகையின் உள்: 
ளுக்சூம் வெளிக்குமாக உலாவிக்கொ crip. HEC sare Bie. 
சென்௮ என் தந்தையின் கூரல் கேட்கவே இரும்பிப்பார்த்து. 
“அப்பா! வந்து விட்டீர்களா! ஏங்களுக்ளுக்கூட ஒன்னும் 
தெரியாதப்பா? இடீரென்று காலையில் போலீஸார். வந்தனர்) 
பிரின்ஸிபால் மஹிளா. தேவியை ஏதோ மோசடிக் கூற்றம். 
எனறு. சொல்லிக் கைது செய்துகொண்டு , போனார்கள். 
காலேஜ் கட்டிடடங்கூட 4ல்” வைக்கப்பட்டி.ருக்கற து... கக்கம் 

: பத்திரிகையில் என்ன 'போட்டிருக்றெதப்பார. | 
Gir jason y பார்க்கலாம்” என்னு சொல்லி . அவர் 

ல் வைத்திருந்த பத்திரிகையைத்... 89. துடிப்போடு: 
வால்கனேன். . பிரித்தும். பார்த்தேன்... ஓரிடத்தில் பெரிய: 
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கொட்டை எழுத்துக்களால் இச் செய்தி பின்வருமாறு: 

வெளிபிடப்பட்டிருக்தது. 

காலேஜ் பரின்னிபால்' மோசடி. 

  

| புருஷனும் மனைவியும் கைதியாயினர் 

கலாசாலைக் கட்டிடம் சீல் வைக்கப்பட்டது 

(மத நிருபர்) 

| செப். 18௨. 
46 “இன்று காலை கூற்ற இலாகா போலிஸார் இக்ககரில்: 

_ புதிதாக ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்த. “மஹிளாதேவி டியூடோ | 

ரியல் காலேற்'” பிரின்ஸிபால் மஹிளாதேவியையும், அவரது 

| கணவனென்று கூறப்பட்ட மனிதரையும், மோசடிக் சூழ்: 

ஐத்துக்காக லைது செய்தனர். அதோடு கலாசாலைக் கட் 

டி.டமுஞ் சீல் வைக்கப்பட்டுப் போலீலார் மேற் பார்வை: 

யில் இருந்து வருகிறது. 

இச்சம்பவத்தைப்பற்றித் தீவிரமாக விசாரணை. செய்: 
தல், ் இவ்விருவரும் கைது செய்யப்படுவதற்குக் காரண 

மாயிருந்தது, ் மஹிளாதேவி பர்மாவிலுள்ள தன் தாய்க்கு. 
எழுதிய கடிதமே யென்றும், அக்கடிதம். sure Borer, 
அதிகாரிகளால் ௪ந்தேகங் காரணமாகப் பிரித்துப் பார்க்கப்: 
பட்டதென்றும், அதிலுள்ள விஷயம் விபரீதமா Sera 

தால், இது போலீஸ் கமிஷனர் -பூரர்வைக்கு - அனுப்பப்: 

பட்டதென்றும், அவர்கள் அதைப் பரிசீலனை... செய்து. 

உடனே. , உடவடி.க்கை பெடுத்துக்கொண்டு, இவ்விருவரை | 

யும் கைது இசெய்திருக்கிறார்களென்றும் தெரிகிறது... அக்கடி.
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தத்திலுள்ள விஷயம். மிச அந்தரங்கமாக வைக்கப்பட்டி 

ருக்கிறது. அவர்கள் கூடிய €க்கரம் மாஜிஸ்டிரேட் முன் 
.விசாரணைக்குக் கொண்டுவரப்படுவார்கள். 

இதைப் படித்ததும் என் மனம் பலவிதமாக வெல் 
லாம் எண்ணியது. இது எம்பந்தமாக, யானும் என் தச் 
அதையும் சிறிது கேரம் பேசிக்கொண்டிருந்தோம். கடைசி 

யாக என் தந்ைத ஆயாசத்தோடு, “புவனா! மஹிளா தேவி 

யிடம் முன்பணமாகக் கட்டிய 300 ரூபா தொலைந்தமா தரி 
தான். இனி அதைப்பற்றி எண்ணுவஇில் பயனில்லை. ' 

பழையபடி. நீ ராஜதானி கலாசாலைக்கே போய்வா. Ge 

ரென்று சொல்லாது இரண்டு வாரத்துக்கு மேலாக நின்று 

விட்டதைப்பற்றிக் கலாசாலை அதிகாரிகள் தகராறு செய் 

HERO. அதற்கு நான் தகுந்த சமாதானஞ் சொல்லிச் 
சரிப்.படுத்திவிடுகிறேன். என்ன சொல்லுகிருய் அம்மா!” 
என்று கேட்டார். 

“அப்படியே போகிறேன் அப்பா!” எனக் கூறினேன். 

அதற்கப்புறம் கான் முன்போலவே தினந்தோறும் ராஜ 

கரணி கலாசரலைக்குச் சென்று படித்து வந்தேன். கான் 

0அபடியும் சோர்து படிக்கத்தொடங்வயெது, பிரிந்துபோன 
காலத்து வருத்தச் தெரிவித்த என் ஈண்பர்களுக்கு மிகுந்த 
மகிழ்சிசியையுவ் குதாூகலத்தையுள் கொடுத்தது. ஆனால் 
புரொபஸர் சம்பத் மட்டும் என் முகத்தில் விழிக்கத் துணி 
அது, என்னைத் தூரத்தில் பார்க்கும்போதே ஒளிந்து தலை 
மறைந்து வந்தார்... 

மஹிளா தேவியின் தொடர்பு எனக்கு: ஏற்பட்டு ஒரு 
சில காட்களே யாயினும் அவளை எளிதில் மறக்க முடிய 
வில்லை. என் கண்ணெதிரே போலீஸார் ௮வள்மீது மோச
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மூச் குற்றஞ் சாட்டிக் கைது செய்துகொண்டு போனாலும், 

என் மனம் அவளைக் கூற்றவாளியென்று கருதவும் இடம் 

கொடுக்கவில்லை. அவளுக்கும், அவளது கணவனுக்கும் 

யாராயினும் வீரோதிகள் இருந்து, ௪தி செய்து அவர்கள் 

மீது மோசடிக் சுற்றத்தை யேற்படுத்தி யிருக்கக்கூடும் 

என்னு என் பேதை மனம் எண்ணியது, ஈம்பியது. ஆகவே 

அவர்கள் மீது தொடரப்பட்டிருக்கும் வழக்கின். முடிவை 

பதிய, ஒவ்வொருகாளும் தவரு.து பத்திரிகையில் அவ்வழக் 

கன் விசாரணையைப் படித்து வந்தேன். விசாரணையின் 

போது பல உண்மைகள் வெளியாயின. எதிரிகளாகிய இவ் 

விருவர் செய்த சதிக்கு உதவியாக இருர்ததற்காக பர்மாவி 
லிருக்து மூன்று பேரும், வக்காளி மகளிர் ஈரன்கு பேரும் 
குற்றவாளிகளாகக் கருதப்பட்டனர். . இவ்வழக்கில் சர்க் 

கார் தரப்பில் விசாரிக்கப்பட்ட சாட்சிகளில் என் தந்தை 

யும் ஒருவராவர். மூடி.வில் சீப் பிரஸிடென்ஸி மாஜிஸ்திரேட் 
பொருள் சம்பாதிக்கும் கோக்கத்தோடு, சென்னை சர்க்கா 

ரையும், பொது மக்களையும் ஏககாலத்தில் ஏமாற்றி, படித்த 

பெண்கள் வாயிலாகப் பொருளைக் கொள்ளை படித்ததாகக் 
குற்றஞ்சாட்டி முதல் எதிரியாகிய விமலேக்த போஸ-க்கு 

10 வருஷமும், மஹிளா தேவிக்கு 6-வருடமும், மற்ற எதிரி 
களில் ஆடவர்களுக்கு சான்கு வருடமும், பெண்களுக்கு 

இரண்டு வருடமும். கடுங்காவல் தண்டனை விதித்தார். அத் 

தீர்ப்புச் அரியானதல்லவென்னு கூறி எதிரிகள் மேல் கோர்ட் 

டுக்கு. அப்பில் செய்துகொண்டனர். அங்கும் BPS 
'கோர்ட்டுத். தீர்ப்பே நீநுபநிகளால் ஊர்ஜிதப் படுத்தப்பட 
து. எனவே, விமலேர்த போஸும் மஹிளா தேவியும் எவ் 

வளவோ சாமர்த்தியமாக தாங்கள் சூற்றவாளிகளல்ல 
வென்று சாதிக்க முயன்றும் ஒன்றும் முடியாது கடைசி 
அபரகக் காராக்கிருகம் புகுந்தனர். |
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இவ்வழக்கில் வெளியான விமலேந்த பேரல், மிளா 
தேவி ஆயெவர்களின் திருவிளையாடல்களை என்னென்பது!” 
இப்போது நினைத்தாலும் ஆச்சரியமாகவும், அற்புத மாக 
வுமே இருக்கிறது. அவர்கள் வாலாற்றை ஒரு பெரீய கதை. 
யாகக்கூட எழுதலாம். இருந்தாலும் உமக்குச் சுருக்கி 
கூறுகிறேன். மஹிளாதேவி பாரமாகில் வியாபார நிமித்த. 
மாகக் குடியேறிய வள்காளிக்கும், பர்மியப் பெண்ணுக்கும். 
பிறந்தவள். ஆகவே அவள் பேரழ௫ூயா யிருப்பதில் வியப்: 
பொன்று மில்லை. அவள் ஈன்கு வளர்ர்து படித். வருகை. 
யில், வங்கா ளவாகசியாஞா வியாலேக்க போஸ் பர்மா பேய்ச் 
சேர்ந்தான். இவர்களிருவரும் எப்படியோ எந்இத்து DR 
வரை யொருவர் காதலித்தனர். இத ற்கு மூன் மஹிளா 
தேவியோடு பழகிக் காதலித்திருந்த சில பர்மிய வாலிபர் 
களும் மற்றுஞ் சில வாலிபர்களும் கிமலேர்த போஸுடன் 
சண்டைக்கு வந்து அவன் உயிருக்கு உலை வைக்க முயன்று 
னர. எனவே, இவ்விருவரும் ஒருவருக்கும் தெரியாமல் பா் 
ரவை .விட்டு இஈதியாவுக்கு ஓடி. வர்துவிட்டனர். Bur 
லேந்த போஸ். பி. ஏ. பாஸ் செப்இ, ருந்தான். அத்துடண். 
உலகப் போக்கை ஈன்கு உணர்ர்தவன். இவளும் கன்றாக 
வாகித்திருர்தே காடு பல தேச மக்களுடன் பழகி BOOT (FF 
பேசக் க.ற்றுக்கொண்டிருக்தாள். இருவரும் இச்தியாலில் 
பல இடங்களிலும் சு. ற்றியலைச்தனர். விமலேக்த போஸாக்று. 
எங்கும் வேலை இடைக்க . வில்லை. கையில்: கொஞ்௪ 
கஞ்சமிருந்த பணமுஞ் செலவாஇலில்டத. பல நாள் ப்ட் 
டினி இடந்து வருந்தினர். பிழைக்க வழி யென்னவென்று: 
இருவரும் பலகாள் யோசித்தனர். சென்னையை யடைந்த. 
னர்... அந்நகரின் கில்மையையும், மக்கள் மனப் போக்கை 
யும். ஈன்கா உணர்ந்தனர். | HG HUT TOKE ஒரூ. 
(யோசனை தோன்றியது. -கலாசாலைகளில்: "சேர்ந்து Lito. Ger”
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மலே, பரிக்ஷைசெல்ல விரும்புபவர்களுக்காக, எங்கு பார்த் 

தாலும், டியூுடோரியல் காலேஜுகள் இருக்கின் றமையால், 

ஏன் சாமும் பெண்களுக்காக மட்டும் இம்மாஇரி டியூடேோ 

ரியல் காலேஜ் எஏற்படுத்தக்கூடாது? அவ்வாறு எற்படுத்து 
ஞல், இப்போது மேற்படி. கலாசாலைகளில் ஆண்களோடு 
கலக்து படிக்கும் பெண்களெல்லாம் இங்கு வக்து: சேர்ந்து 
படிக்க விரும்புவார்கள் என்று விமலேர்தபோஸ் நம்பினான், 
ஆனால், இதில் ஒரு தடையிருக்கிற த; விமலேர்த போஸ் 
வெறும் பி. ஏ. தான்! எல். டி. கூட பாஸ் செய்யவில்லை. 
இக்கிலையில் ௮வன் ஆ௫ிரியனாக இருக்க முடியாது. மேலும், 
பெண்களுக்குப் பெண்களே ஆ௫ிரியைகளாக இருந்தால் 
தான். பெற்றரோர்களுக்கும் நம்பிக்கையாக இருக்கும்7 
மாணவிகளும் ஏராளமாகச் சேர்வார்கள். ஆமாம் Bre 
யைகளுக்கு எங்கு போவது? அவர்கள் முதலில் பணமில் 
லாது எப்படி. வருவார்கள்? வரும் ஆசிரியைகளில் எவரை 

யேனும் பிரன்ஸிபாலாக ஏற்படுத்தினால், இவர்களுக்கு எவ் 
வித அதிகாரமும், சுதந்திரமும் ஏற்படாது. இச் ௪ந்தர்ப்பற் 
களையெல்லம் இருவரும் யோசித்துப் பார்த்தனர். *இக்கலஈ 
சாலையை. நரம். ஒன்றும் நீடித்து ஈஉடத்தப்போவஇல்லை, 
பொருள் .சம்பாஇப்பதற்காகவே தற்காலிகமாக ஏற்படுத் 
தப் போகிழோம்)- ஆதலால். இதில் ஏன் சூழ்சிசியையுங் 

கையாளலாகாது' ஏன்று இருவருக்கும் அணிவேற்பட்டது; 
கடைசியாக இவர்களது நண்பர்களும், வேலையில்லா-து 
திண்டாடுபவர்களுமான'. பட்டம் பெற்ற. பெண்கள் ஜர் 
தாபோர்... பர்மாவிலிருக்கதும், வல்காளத்திலிருக்தும் வர 
வழைக்கப்பட்டனர்.' அவர்களுக்கு ஆளை வார்த்தை காட் 

டவே, இவர்களது சூழ்ச்டக்கு ௮வர்கஞம் இணங்ொ 

அணை Hes pert. உடனே, மாடீன் .நியூன் என்ற பெயர் 

பெற்றிருந்த பர்மியப்பெண், மஹிளா தேவி எம், a, (Oxon)
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எல். எல். பி. என்னும் உயாதார பட்டம் பெற்ற வங்காளம் 

பெண்மணியானாள். (இதிலிருந்து அவளது இயற்பெயர் 

மஹிளாதேவி யல்லவென்றும் தங்கள் காரியத்திற்காகவே 
வைத்துக்கொண்ட மாறுபெயரென்றும் தெரிந்துகொள்ள 

லாம்.) கலாசாலை சம்பந்தப்பட்ட ௪கல விஷயங்களுக்கும் 

அவளே சர்வாஇகாரியானாள். விமலேர்த போஸ் மறைமுக 

மாக அடிக்கடி அவளுக்கு யோ௪னை கூறிக் காரியத்தைத். 

இறமையாக ஈடழ்திவந்தான். வெளியிலிருந்து வந்த பெண் 

ள் உண்மையிலேயே எம். 8. எல். டி., பி. எ. எல். டி... 
பட்டம். பெற்றவர்களாகைபால், ஆ௫ிரியைகளாயினர், 

மானைக்காட்டி மானைப் பிடிப்பதுபோல், அவர்களைக் காட்டி. 

உள்ளூரிலிருக் தும் இரண்டு மூன்று பெண்கள் ஈம்பிக்கை. 

எற்படுவதற்காக ஆடரியைகளாக அமர்த்தப்பட்டனர்; 

உத்தியோகம் வாங்கத் தருரோம் என்னு சொல்லி அவர் 
களிடம் கூட நுறு இருநுறு இலஞ்சம் வாங்யெதாக விசா 

ரணையின் போது பிரஸ்தாபிக்கப்பட்டடது. ஆனால் ௮து. THB 

வாகவில்லை. விமலேந்த போஸ் பத்திரிகைகளில் வெளியிட்ட 

விளம்பரம் ஈல்ல பலனை விரைவில் கொடுத்தது. ஏராளமாகம் 

பெண்கள் பலவிதமான உயர்தர படிப்புகளைப் பயில்வதற் 
கரக வந்து சோர்தனர். அந்தந்த பட்டங்களுக்குத் தகுந்த 

வாறு ஓவ்வொரு மாணவியிடத்தும், இரு நாறு, முக் நாறு, 

நானூறு என்று காலேஜ் கட்டணம் முன் கூட்டியே வாய் 

கப்பட்டது. இவ்வித நிர்வாகங்களை மூஹிளாதேவியே 

கவனித்து வந்தாள். விமலேந்த போஸ், மாணவிகள் வந்து 

சேர ஆரம்பித்த பின்னர், வெளிப்படையாக மஹிளா தேவி 

யின் நிாவாகக் காரியங்களில் கலந்து கொள்வதில்லை. போலீ 

ஸார் கைது செய்யப்படும் வரை மஹிளா. ே த்விக்குக் கண 

வனிருக்கிழுன் என்ற லிஷயமே யாருக்கும் தெரியாது. அவ் 

அளவு எச்சரிகையாக அவர்கள் ஈடந்து வச்திருக்கின் றனர்.
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மாணவிகள் கட்டிய கட்டணங்கள் சுமார் இரண்டாயிரம் 
ரூபாய்க்குமேல் சோந்து விட்டன. எனவே, விமலேந்த.- 
போஸாும், மஹிளாதேகியும் தாங்கள் போட்ட இட்டம் 
எதிர்பார்த்த அளவுக்குமேல் வெற்றியோடு நிறைவேறி 
விட்டது கண்டு மகழ்ச்சி கொண்டாடினர். இத்கொகை : 
யோடு அவர்களிருவரும் யாருக்கும் தெரியாமல் பர்மாவுல் 
குச் சென்றுவிட வேண்டுமென்று இர்மானித்தனா. அன்: 
விஷயத்தை விவரித்து மஹிளாதேவி தன் தாய்க்குக் கடித. 
மெழுதித் தாங்கள் கூடிய கரம் பாமா வந்து சேர்ந்து . 
விடுவதாகத் தெரிவித்திருந்தாள். அக்கடி.தந்தான் போலிஷூ. 
ரால் கைப்பற்றப்பட்டது. தங்களை நம்பி வக்க பட்டத் 
பெற்ற பெண்களுக்கும் காமம் போட்டுவிட்டு செல்ல : 
நினைத்த அவ் வஞ்சகாகள் கடையில் தங்களுக்கே பெரி. 
நாமம் பேட்டுக்கொண்டு சிறைச்சாலையைகத் தங்கள் வாசஷ்- 
தலமாக அடைந்தனர். ஆ! அவர்களது சூழ்ச்சியையம் 
வஞ்௪த்தையும் பார்த்தீர்களா! மஹிளாதேவி எவ்வளவு 
பேரழகியாக இருந்தானோ அவ்வளவுக் கவ்வளவு வஞ்சக 
யாகவும், விஷக் குண்டுசியாகவும் இருதாள். வெளி ச் 
தோற்றத்தைக் கண்டு மயங்கிவிடக்கூடாது என்று இதிலி 
ருது ஏற்படுகிறதல்லவா! உலகமே அப்படித்தான்” என்று- 
விரக்தியாக கூறிப் புவன கூந்தரி பெருமூச௪்௯ விட்ட rer. 

  

ஒன் பதாவ து அதிகாரம் 

  

சிதம்பரராதனின் கலியாண வெறி, 
- பிவனசுந்தரி கூறும் ஒவ்வொரு விஷயமும், ் ் or: னக்கு. 

அதியாச்௪ரியத்தை. யுண்டுபண்ணி வந்தமையா 
தரண்
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வரய்திறவாது அமைதியாக இருச்தே கேட்டு. வந்தேன் 
முகவாய்க் கடையின் . மீது கையை வைத்துத் தலையைத் 

தொங்கவிட்டுக்கொண்டிருந்த புவனசுந்தரி சிறிது தோரன் 

கழித்து மீண்டும் பேசலானாள்:--*அ.து போகட்டும். ஈண் 

பரே! சான். பி. ஏ. ஸீனியர் வகுப்பில் வாசித்துக் கொண் 

ஒருக்குள்காலம், பரீகை்ஷைக்கு இன்னும் இரண்டு மாத். 

ere இருக்கின்றன. பரீசைஷயில் கான் கட்டாயம் 

தேறிவிடுவேன் caro எல்லோரும் உறுதியாக ஈம்பினர்- 

எனக்கும் அந்த தைரியம் உண்டு. ஏனென்றால், என்ன தான். 
விளையாட்டிலும் கேளிக்கையிலும் என் மனம் ஈடுபட்டு 

கரன் பொழு.து போக்கிக்கொண்டு வச்தாலும், அன்றன் 

றைய பாடங்களை ஒழுங்காகப் படித்து மனதில் பதிய வைத் 

துக்கொள்வது எனது வழக்கம். அதோடு, நரன் சிலரைப் 

போலப் பெற்றோர்களுக்காகவும், மற்றவர்கள்" வ்ற்புஅத்த 
அக்காகவும் படிக்காமல், எனக்காகவே உற்சாக்த்தோடு 
படித்து வச்தேன். வகுப்பிலும், நான் மற்ற மாணவர்களைக் 

காட்டிலும் முன்னணியிலேயே இருந்து வந்தேன். ஆகவே) 
“பரீகைஷையில். சான் கட்டாயம் தேறிவிடுவே னென்பதில் 

் என்னைவிட. புசொபஸர்களுக்கும் என் தோழர்களுக்கும். 

பெரிதும் ஈம்பிக்கை யிருந்ததில் ஆச்சரியமில்லை யல்லவா!. 

இந்நிலையில், என். பெற்றோர் பரீக்ஷை முடிந்ததும் 
எனக்கு விவாகஞ் செய்ய வேண்டுமென்ற கோக்கத்தோடு 

தகுந்த வாளைத் தேடலாயினர்.  இவ்விஷயமாக அவர்கள் 
உதடு ௮சைந்தகோ இல்லையோ எனது உறவினர்களில் பலர் 

தங்கள் பிள்ளைகளைக்கொடுக்க கான் முந்தி; நீ முந்தி என்று 
வந்தனர்.  ஏப்போது பார்த்தாலும், எங்கள் மாளிகையில் 

உறவினர் வ ருவதும் போவதும் விவாகப் பேச்சுப்பேசுவது 

மாகவே இருந்தனர். இது எனக்குப் பெரிதும் எங்கடத்தை' 
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புண்டு பண்ணியது. இதனிடையே, என் அம்மான் மகனை 

.இதம்பரகாதன் வந்து சோச்கான். அவன் என் தந்தையின் 
உதவியால் பி. ஏ, பரஸ் செய்தவன். மன்னார்குடியில் பிதிரார் 

.ஜித சொத்தை வைத்துக்கொண்டு காலங்கழித்து வருகிறான். 

முன்னெல்லாம் அவன் வந்தால் இரண்டொரு wre sone 

கெல்லாம் திரும்பிப் போய்விடுவான். இம்முறையோ ஒரு 

மாதத்துக்கு. மேலா௫ியும், அவன் போகும் வழியாகக் 

கரணோம். இங்கேயே இருச்துவிடத் நீர்மானித்திருக்கி 

ூணனோ என்றுகூட கான் சந்தே௫த்தேன். ௮வன் என்னை 

விட நாலைந்து வயது பெரியவன். எப்போதும் தலைக் கிறுக் 

'குடனேயே இருப்பான். அதோடு தூர்த்தன். எனிலும், 

கான் என் தாயோடு பிறர்த அம்மான் மகன் என்ற மரியா 

அதையோடேயே அவனிடம் நடந்து வக்தேன். ஆனால் 

அவன் இதற்கு முன்னெல்லாம் என்னிடம் கெருங்க மாட் 

படான். ஏதேனும் எர்தாப்ப மேற்பட்டாலும், ௮வன் என் 

னைப் பரர்த்து, “நீ பெரிய இடத்துப் பெண் அதோடு 

துரைசரனி. எனக்கு உன்னோடு பேசக்கூட யோக்யதை 
“யேது?”” என்று கூறி ஈகைத்துக்கொண்டே போய்விடு 

வான். அப்போப்பட்டவன், இத் தடவை என்னோடு மிக 

நெருங்கிப் பேசவும், சதா என்னுடன் இருக்கவும் முயன்னு 

வக்தான்.. கான். விரும்பா இருக்கையிலேயே எனக்கு 

ஆவனவற்றைச் செய்து. என் மனம் உவக்கும் வகையைப் 
. புரிவதிலேயே. கண்ணுங் கருத்துமா. UNE BT OT. இதில் 

ஏதோ உட்குறிப் பிருக்கிறது என்று உணர்க்தேனாயினும், 
அதைத் தெரிக்துகொள்ள சான் முயலவில்லை. நான் எப் 
போதும் போலவே அவனிடம் ஈடச்து. வந்தேன். 

ட, என் பரிகைஷயும் நடந்தேறிவிட்டது.. கேள்விப் பேப். 

பர்கள். எனக்கு 'எனிதாகவே இருந்தமையால், . ஒவ்வொன் | 

MEGd woagys Ben _Ouep Rds say.  crotGars,. 
10. 
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மிகவுங் கூதூகலமாயிருக்தேன். இவ்விதமிருக்க, ஒரு காள்- 

பிற்பகல் என் பெற்றோர். யாரோ உறவினரைப் பார்க்க: 

வேண்டுமென்று சொல்லிவிட்டுப் போஞார்கள். அதற்கு 

முன் நாளே என் சிற்றப்பாவும், சிற்றன்னை முதலியோரும் 

பபரம்பூருக்குச் சென்றுவிட்டார்கள். இதம்பரகா தன்” 

கரலையிலேயே எங்கேயோ போயிருந்தான். மாளிலையில்- 

வேலைக்காரர்களே இருந்தமையால், என் தாய் Tore es 

துணையாக, எங்கள் கூடும்பத்தோழரான கிழவர். ௬ப்பராய 

முதலியாரை வரவழைத்துவிட்டுச் சென்றனர். போகையில்: 
விளக்கு வைப்பதற்குள் .வருவதாகச் சொல்லிச் சென்ற- 

அன் பெற்றோர் இரவு மணி பத்தடித்தும் வரவில்லை. என் 
னமோ ஏதோ என்று கவலைப்பட்டுக் கொண்டி ருந்தேன்... 

தோ காரியம் இருந்தாலன்றி, இவ்வளவு நேரம் எங்கும்" 

தாமதிக்கமாட்டார்களென்று இழவர் ௪மாதானங் கூறி: 
னார். sat என் கவனத்தை வேறு வழியில் இருப்ப என் 
னென்னமோ கதை யளங்துகொண்டிருந்தார். அவர் 

'இங்தெமாகவும், ஈயமாகவும் யாரிடமும் பேசுவா ராகை. 
வாரல், கான் ௮வரிடம் மதிப்பும் அன்பும் வைத்திருந்தேன்- ப 
தரங்கள் சாப்பிடுவதற்கு 11-மணிக்கு மேலாயிற்று. ' அப்: 

yp சிறிது கேரம் பேசிக்கொண்டி ருர்துவிட்டுக் கடை௪- 
wore, அம்மா! நேரமாய்விட்டது. நீ படுத்து இங்கு. அவா் 
கள் வந்துவிடவொர்கள்.. நான் வெளியில் படுத்துக்கொள்ள" 

றன்” ் என்று கூறிலிட்டுக் இழவா் சென்றார். 

நான் கட்டிவின்மீது படுத்தேன், உறக்கமே வரவில்லை... 
பெற்றோரை நினைஈ்து. என் மனம் எண்ணாததெல்லரம் எண் 
அணிக் கலங்யெது. படுக்கையில் புரண்டு கொண்டிருந்தேன். 
கண்ணை மூடிக்கொண்டே மணியடி.ப்பதைக் : கேட்டுக். 

: கொண்டிருந்தேன்; இடீரென்று அறைக் . கதவு. மெல்லத். : 
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இறக்கப்படும் ஓசை கேட்டுத் இடுககட்டேன். வெளியே 
கிழவர் பாதுகரவலாகப் படுத்திருப்பசால் சான் கதவைத் 

தாளிடாது சரத்தியிருக்தேன். கதவு இறக்கப்படும் cigs 
தைக் கேட்டதும், என் பெற்றோர்தான் வந்து விட்டனரோ 
என்னு நினைத்தேன். என் மனம் படபடத்தது. அழ. துடிப் 
போடு எழுந்தேன். என் எதிரே ஏதோ ஓர் உருவம் மெல்ல 
வருவதுபோல் காணப்பட்டது. உற்றுப் பார்த்தேன். 
இதம்பரகாதன் ௮௪ட்டு ஈகை ஈகைத்துக்கொண்டு நின்றான். 
அவனைக் கண்டதும் திகைப்புற்று பின்னடைந்தேன். “BE 

கேரத்தில்--௮.துவும், என் பெற்றோர் விட்டிலில்லாத சமயத் 

தில் அவன் என் என் அறைக்கு வந்தான்? இரவு பதிஜெரு 

மணிவரை காணப்படாதவன் இந்நடு நிசியில் எங்இருந் து 

இக்கு வந்து முளைத்தான்? இச்நேரத்தில் அவன் என்னை 

நாடி. வருவதற்கு என்ன ௮வசியம் நோ்ர்தது? அப்போப் 

பட்ட அவசரமான காரியம் என்ன இருக்கிறது ஒரு 

வேளை வெளியே சென்ற என் பெற்றோருக்கு எதேனும் 

கேர்க்து விட்டதோ? அந்தக் கவலைப்பற்றி என்னிடம் தெரி 

விக்கத்தான் இவ்வளவு துணிவாக வருகிறானே. என்ன 

இருக்தாலும் ஒரு கன்னிப்பெண் தனித் துறங்கும் இடத் 

துத்கு வாலிபனாகிய , இவன் எப்படி. வரலாம்? வெளியே 

யிருந்தே கதவைத் தட்டி. ஏன் என்னை யெழுப்பி யிருக்க 

லாகாது?--ஆபத்தான காலத்தில் இவ்வாறு ஈரகரீக முறை: 

யில் நடரந்தகொள்ளவேண்டுமென்ன ௮வ DERE தோன் றி 

'யிராது.-நாம் எண் ஒரு விஷயமுச் தெரியாததற்கு முன் 

மனதைக் குழப்பிக் கொள்ளவேண்டும்? ௮வன் எ.தற்காக 

இங்கு இக்சேரத்தில் வந்தான் என்று கேட்டு? 

போம்” என்று பலவாறு எண்ணி எனக்குள்ளாகே 

தானஞ் செய்து கொண்டு மின்சார விளக்கைப் பொருத்தி 
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னேன். சிறிது நேரத்தில் எனக்குண்டான சூழப்பத்தை 
இதுவரை இருட்டாயிருந்தமையால் சிதம்பரசாதன் அறிந் 

இருக்க முடியாது. ஆகவே கான் விளக்கை யேற்றிவிட்டு 

அவனை கோக்கியதும், இடீரென்று இடுக்கிட்டு நின்றான்- 

ஆனால், அவன் அம்நிலையை அடுத்த கணத்தில் சமாளித்துக் 

கொண்டான். எனிலும் அவன் முகத்தில் ௮௪டு வழிந்தது. 

அவன் ஒன்றுஞ் சொல்லாது தயங்கி நிற்பதைக் ௪ண் 

டதும், எனக்கு மீண்டும் பயமுண்டாயிற்று. என் தாய் 

தந்தையருக்கு ஏதோ விபத்து கோர்ச்திருக்க வேண்டும்; 

அதைச் சொல்லத்தான் இவன் தயங்குகிறான் என்று கான் ' 
எண்ணியதால் படபடப்போடு, ௮வனை யணுக, “என்ன 

சிதம்பரம்! ஏன் தயங்கி நிற்கப்? அப்பரவும் அம்மாவும் 

வந்து விட்டார்களா?” என்று கெட்டேன்... 

அதற்சூம் ௮வன் பதில் சொல்லாது கின்றான். எனவே, 
எனக்கு மேலும் சந்தேகம் அதிகமாகிவிட்டது. என்ன 
பதில் கூறாமல் மெளனஞ் சரஇக்ஒருப் இதம்பரம்" அவர் 

களுக்கு என்ன கேர்ந்தது? சொல்--விஷயத்தைச் சொல்- 
கடந்ததைச் சொல்-மறைக்காமல் சொல். உடனே சொல், 
என்ன! என்ன!! உனக்கு வாயடைத்தா போய்விட்ட gi?” 
என்௮ ஆச்தாத்தோடு வினவினேன். உடல் என் கட்டுக் 
கடங்காமல் பதறியது. இன்னும் '. ஒரூ. விராடியில் தலை 
இறுக்கி விழுர்துவிதுவேன்- போலிருக்கது. - ஆகவே, நான் 
பஇன்னுக்குப் : போய்க் கட்டிலின் _மூகப்பைப் பிடித்துக், 
மகொண்டு சாய்ந்தாற்போல் நின்றேன்... | 

இதம்பாகாதன்' முகத்தில் புன்சிரீப்புத் தோன்றி மறைச் 
அவன் பல்லை. இளித்துக்கொண்டே. என்னை ய.ணுடு 

! இப்படிப் பதைக்கிறுப்8£. வெளியே ஏதோ 
காரியமாகப் போனவர்கள். வேலை முடிந்தால்: வருமொர்கள் 
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அதற்காக நீ யேன் இவ்வளவு அரங் கவலைப் படுஇிருய்2 
அவர்கள் என்ன குழந்தைகளா காணாமல் பேசக? எல்லாம் 
அவர்கள் காலையில் வருவார்கள். நீ மன நிம்மதியா யிரு? 
என்ன கூறினன். 

நரன் ஆவலோடு எழிர் பார்த்திருக்கும் என் பெ த்ரோ 
ரைப் பற்றிச் தகவல் ஒன்றுஞ் சொல்ல வரவில்லை யென்று. 
அவனது பதிலிலிருக்து தெரிந்ததும் சான் மிகவும் ஆத்திர 
மடைந்தென். “அப்படியானால் 8 ஏன் கான் தனித்திருக்கும் 

இடத்துக்கு இக் மேரத்தில் வந்தாய்? எதற்காக வந்தாய்?" 
என்று உரத்த raha அதிகார? தேரரணையோடு 
கேட்டேன். ௫ - 

நீ கேட்பதைப் பார்த்தால், சான் இக்கு வந்தது 

தவறு என்று ஏற்படுகிறது. அப்படித் தானா?” 

சந்தேக மென்ன? 8 எப்படி. இக்கடு இரவில் கதவைத் 

திறந்துகொண்டு வரலாம்? இது வாப்பு மீமிய செயலென் 

பதை நீ உணர வில்லையா? என்னை இச் நேரத்தில் பார்க்க 

வேண்டிய அவ்வளவு ௮வசரமென்ன? அவசியம் என்ன 

கோந்து?” | 

 எுவசரமும் அவசியமும் இருச்தால்கான் உன்னை. 

வந்து பார்க்கலாம்). இல்லாவிடில் வர்து பார்க்கக்கூடாதா?. 

எனக்கு அவ்வளவு உரிமைகூட இல்லையா?” 

£உரிமையாவது? உருளைக் கிழங்காவது? மூன் ௮றி. 
லிப்பில்லாமல் திடீரென்று கான் படுத்திருக்கும் அறையைத் 

இறர்துகொண்டு வருவதுதான். உரிமை: போதும்! விணாக 

வார்த்தைகளை வளர்த்துவானேன்? : நீ எதற்காக என்னை. 
நாடி. 'வந்தாய்! அதைச் சொல்.” 
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“எதற்காக உன்னை ஈரடி வரதிருப்பேன் என்று நீ 
கரன் சொல்லேன்?” ட 

“விதண்டா வாஞ் செய்யாதே சிதம்பரம்! வந்த விஷ 
பத்தைச் சொன்னால் சொல்; இல்லாவிட்டால் வெளியே 
(செல். 

துரைசானி கோபித்துக் கொள்ளக்கூடாது.]*இதோ | 
சொல்லிவிடுகிறேன்." ் 

ஈசரி” சொல்." 
“உன்னிடம் ஒரு கிஷயம்................... 8 | 

. “அதென்ன விஷயம் சொல்லித் தொலையேன்! ஏன் 
இழுக்கிறுப்?? ட 

... அதுதான் கலியண விஷயம். 

“என்ன கலியாண விஷயமா?” 

அமாம்.” 

யாருக்குக் கலியாணம்? உனக்கா?” 

“ஏன் உனக்குத்தான்?” 

சட்] விளயாடாே ‘sl இந்தக் கு௮ம்புப் பேச்செல்லாம் . 
என்னிடம் பேசாதே! கலியாணப் பேச்சுதான் இப் 
போது. அவசரம் போம்! வேளையும் கேரமும் பார்த்து 
வந்தாயே? உன் அறிவை யென்னென்ப.து.--உ௨ம். அதுவும் 
கலியாணப் பேச்சு என்னிடம் என்ன பேசவேண்டியிருக் 
இறத! போ வெளியே”' என்று கான் கோபமும் வெறுப்புர் 
தோன்றப் பேசினேன். | 

Asibuser ser திறிதும் பின். வாங்காது தைரிய 
மாகவே, சுந்தரி! இப்போது உன்னிடம் விளையாட வர 
வில்லை; நாம். விளையாடுவதற்கு வேறு நேர மிருக்கிற.த...-.
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அவசரமும், முகீகியமுமான விஷயத்தைப் பேசி முடிவு 
கட்டவேதான். இப்போது உன்னிடம் வந்திருக்கிறேன். 

அதனால் உன் தூக்கத்துக்குப் பங்கமும், சிரமமும் ஏற்பட் 

டாலும் பாதகமில்லை என்றே கருதுகிறேன். நமக்குக் 

கூடிய சக்கரத்தில் நடக்கப்போகும் கலியாணத்தைப் பத்தி 

உன்னிடம் பேசாது வேறு யாரிடம் பேசுவது? இது ௪ம் 

வர்தமாக , உன் அபிப்பிராயத்தை அறிந்து போகவே இவ் 

வளவு அவசரமாக இந்.நடு ராத்திரியி............. ” 

என்று கூறி வருகையில் சான் இடைமறித்து, *என்ன! 

அன்ன சொன்னாய்! உனக்கும் எனக்குமா கலியாணம்? 

உன். மூளையில் என்ன கோளாரு? அல்லது வெறி ஏற்பட்டு 
விட்டதா? வாயில் வந்தவாறு ஏதேதோ பிதற்றுகராயே!”” 

என்னு அடங்காக் கோபத்துடனும் ஆச்சரியத்துடனும் 

கூரினேன். 

இதம்பரகாதன் அப்போதும் சாவதனமாகவே பேசத் 

(தொடங்கி, “பதட்டமாகப் பேசுவதில் பயனில்லை சுந்தரி! 
விஷயத்தை. முழுதும் சொல்லுவதற்குள் ஆத்திரப் படு 

இருயே! உன் தாயும் தந்தையும் உன்னை எனக்கு விவாகஞ் 
செய்து கொடுக்கத் தீர்மானித்துவிட்டனா.. தங்களது 
தவப்பயனாய் உதித்த ஏக புத்திரியாகயெ உனக்குத் தஞுந்த ' 

வரன் யானே என்பது அவர்களுடைய கருத்து. உன் ௮௬ 

மையை யறிந்து அன்பாக ஈடத்த என்னைவிட உலூல் வேறு 
MAT GES “முடியும்! ஆகவே, கானும் அவர்களது விருப்பத் 

அக்கு மிக மகிழ்ச்சியோடு இசைந்தேன். அழகுகீகு உறை 
விடமாகவும், அறிவுக் களஞ்சியமாகவும் இகழும் உன்னை 

என் அருமை மனைவியாகப் பெறும் பாக்கியத்தை ௮டைந் 

இருக்கும்: என்னைகிட : அதிர்ஷ்டசாலிகள் இவ் வுலகில் 

வரரிருமே: இருக்க முடியாது என்பது என்.இடமான எண் :
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ணம். ஆயினும் அவ்விவாக விஷயத்தில் உன் அபிப்பிராயதி' 

தையும் தெரிச்தகொள்ள வேண்டுவது அவசியம் GT CBT BF 

கருதினேன்... நீ என்னைக் கணவனாக ௮டைவதைப் பெரு 

மையாகவும், சந்தோஷமாகவுவ் கருதுவாப் என்பதில் எனக். 

குச் சிறிதும் சந்தேகமில்லை. ஆனாலும் உன்.பவள வாயால் | 

ச௪ம்மதத்தைக் கேட்டுப் களிப்படையவேண்டியே இப்போது 

வந்தேன். என்ன சொல்லுகிறுப் இப்படிப் பார். என்னை 
விவாகஞ் 'செய்துகொள்வதில் உனக்கு மகிழ்ச்சி கானே?!” 
என்று தான் சொல்ல நினைத்ததைக் கூறி வேடத்தான். 

அவன் பிதற்றலைக் கேட்டு என்னால் ௪இகக முடிய 
வில்லை. அவன் பேசுவதைத் தீடுக்க' இடையிடையே முயற் ' 
சித்தேன். அவன் எனது சனெத்தைப் 'பொருட்படுத்தாமல்- 
ஒரே மூச்சாய்ப் பேசி முடித்தான். என் பெற்றோர், இக்கர்' 

விக்கு என்னை விவாகஞ் செய்து கொடுக்கத் தீர்மானித்து: 
விட்டனா் என்று அவன் கூறியபோது என் உடம்பு. என்ன 
காரணத்தாலோ ஈடுங்கியது. : இம்மொழி அவன் என்னைத் 

தன் வ௫ப்படுத்துவதற்காகக் கூறியதாக இருக்கலாம் என்று: 
எண்ணி அலட்சியப்படுத்தினாலும், என் மனம் என்னமோ 
பெரிதும் வேதனையுற் றது. ஆகவே கரன் ஆத்திரத்தை யடக் 
கரமல் ((தம்பரம்! உன் .சாகஸத்தாலும், கற்பெருமைப். 
பேச்சாலும் ஏன்னை மயக்கிவிடலாம். என்று.முயலுவது 
வெறும் பகற் கனவே யாகும். என். தாய் தர்தையராவது!' 
உனக்கு என்னைக் கலியரணஞ் செய்து கொடுப்பதாகத். இர் 
மரனிப்பதாவது! ABD என்னை அறியாமல்? இம்மாதிரி 
பொய்ம்மொழி பேரி என்னை ஏமாற்றி உன் வ௪ப்படுத்தலர். 
மெ ௮ மனப்பால் ( குடித்து என் பெற்றோர். இல்லாத ௪ம் 
பார்த்து 'இக்ஈடு இராத்திரியில் வந்தாய் போலும்! தெல் 
லாம் என்னிடம் பலிக்காது. 'நீ தலைகீழாய். சின்று தவஞ். 
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செய்தாலும் உன்ளை விவாகஞ் செய்து கொள்வேன் என்று: 
மட்டுஞ் சிறிதும் நினையாதே! வேண்டுமானால் என் தந்ைத 
யிடஞ் சொல்லி உனகளுத் தகுர்க. பெண்ணைப் பார்த்துக். 
கலியாணஞ் செய்து வைகீஞும்படி. ஏற்பாடு செய்கிறேன். 
கான் உன்னிடம் மரியாதையாகவும், அன்பாகவும் நடந்து 
கொள்ள வேண்டுமானால், £ என்மீது வைத்துள்ள வீண்: 
மோகத்தை யொஜித்து ஒழுங்காக நடர்துகொள்--ரான். 
இப்போது கலியாணத்தைப்பற்றியே கவலையில்லாத. கிலையி : 
லிருக்கியோன். கலியாணம் என்றால், என்னவென்பதையே 
அறியாத நிலையிலிருக்கும் எனக்கு என் பெற்றோர் வாணன் 
தேடி யலைவதும், ௮து சம்பந்தமாக சம் உறவினர் இலார் 
பேச் செல்வதும் வீண் பிரயாசையே யாகும்... ஆனால்: 
என் கருத்தைப் பெற்டோேரிடஞ் சொல்லத் அணிவேற்பட 
வில்லை. உம்.--அதற்கும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படும். மீண்டுஞ் 
சொல்லுகிறேன் இதம்பர்ம்! சான் கலியாணஞ் செய்து 
கொள்வது அவசியம் என்ற நிலை ஏற்பட்டாலும், உன்னை 
விவாகஞ் செய்துகொள்வேன் என்று மட்டுங் கருதாதே!..... 
க் உ என்றேன். 

ஏன் என்னை விவாகஞ் செய்துகொள்ள மாட்டாய்? 
கான் அழகாக இல்லையா? பி. ௪. பட்டம். பெறகில்லையா?' 
எனக்குப் பிதிரார்ஜித சொத்தில்லையா? தகுதியும் தோற்றமு 
மில்லையா? அதோடு கான் உன் அம்மான் மகன் அன்றோ?” 
நீ எனக்கு வாய்த்த அத்தை மகள் அல்லையோ! இதைவிட : 
வேறு என்ன உரிமை வேண்டும்; காம் விவாகஞ். செய்து: 
"கொள்வதற்கு? 8 விரும்பாவிட்டாலும் நான் உன்னை 
"வந்து கலியாணஞ் செய்து கொள்வதற்கு உரிமை இருக் 
இற.து. என்பதை. ட நினைவில் 'வைக்கவேண்டும்''. என்று. 

உரிமை கொண்டாடிப் பே௫னான் சதெம்பரசாதன். | ்
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. இப்பேச்சைக் கேட்டதும், எனக்ூருந்த' கோப்த்தி 

அம் சிரிப்பு வர்துவிட்டது. **உறவும் உரிமையும் கொண் 

உட வந்து விட்டாயே! பேஷ்! ஆமாம். இத்தனை சாளர 

66 காணோமே! இந்தச் சொந்த பர்தமெல்லாம், என்னைக் 

கண்டாலே பூனையைப்போலப் பம்மிப் பதுங்குவாயே! இடீ 
“ரென்று உனக்கு இந்தப் பாசமும், தைரியமும் எங்கருக்்து 
வந்ததென்று நினைத்துப் பார்க்கும்போது எனக்கே ஆச் 

சரியமாய் இருக்கறது. இதற்கு ஏதோ காரணம் இருக்க 
“வேண்டும். உன்னை ஆட்டி வைக்கும் சூத்திரதாரி யாரோ 
, இருக்கிறதாக ஊட௫க்கிறேன்?. அத்தை மகளாயிருந்தால் 
எளிதில் இடைத்துவிடுவாள். என்பது உண் நினப்புப் 
போலும்!. இதெல்லாம் . கர்காடகக் கருத்துக்கள்..--உம். 
உனக்கு உடம்பு சோர்வாக இருக்கிறது. இறிது உறங்கி 
.னால்தான் சரியாக இருக்கும். நீ போய்ப்படுத்துக்கொள். 
அன்மீது கொண்டுள்ள ஆசையை இர் நிமிடத்தோடு 
.ஒழித்துவிடு. போ” என்று இதமாகக் கூறினேன். 

“உன் ஆசையை கான் மறப்பேனோ! என்னை விவாகஞ் 
"செய்து கொள்வதாக 8 உறுதி கூறும் வரை நான் Qa 

. வறையை விட்டுப் போகமாட்டேன். நீ என்னை என்ன 

.வைதாலும் சரி; அடி.த்தால்கூடச் சரிதான்'' என்று அழுத் 
தச் திருத்தமாகக் கூறியவண்ணம் என்னை கெருங்கி வந் 
பதான். ் 

இவனது மூட்டுப் பிடிவாதத்தை யறிந்ததும் எனக்கு 
ஆத்திரம் பொங்கிவிட்டது. ஈமரியாதையாகச் சொன்னால் 
ரீ கேட்கமாட்டாய். வெளியே பேரகிறாுயா இல்லையர?”” 
என்அ௮ கூறிக்கொண்டே. அவனை விட்டு விலக அறையின் 
-“வெளிப்பக்கத்தை நோக்க, “தாத்தா! தாத்தா!! ஒடி. QUIT (Tt 
கன்... இதம்பரம். இக்கே. வந்து ். துராக்கிருதம் . பண்ண.
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இருன் தாத்தா! ஓ. தாத்தா!! எங்கே போய்கிட்டாய் 

தாத்தா!!! வேலைக்கார ௬ப்பனையும் இருந்தால் கூப்பிட்டுக் 

கொண்டு ஓடி. வாருங்கள்” என்று அடித் சண்டையில் 

கத்தினேன். 

் வெளியிலிருந்து ஒரு பதிலுங் இடைக்ககில்லை. Agius 

காதன் என்னைப்பார்த்துக் கரத்தைக் கொட்டிச் இரிக்க 

லானான்... அவனது விடா. ஈகைப்பையும் ஆட்டத்தையுவ் 

சண்டு அவனுக்குப் பைத்தியம் பிடித்து விட்டதோ என்று 

கூட நான் பயந்தேன். | 

இச்சமயத்தில், இதம்பரகாதன் நானிருக்கு மிடத்தை. 

ய.ணு௫, 4சந்தரி! ஏன் .விணாகத் தொண்டை. கோகும்படிக். 

அத்துகறாய்; உடம்பை அலட்டிக்கொள்கிறுய்? உனக்கு 

இன்னும் விஷயமொன்றும் புரியவில்லை யென்று தெரிகிற து- 

ம தாத்தாவைக் கூப்பிட்டா லுஞ் சரி; வேறு யாரைக் கூப். 

பிட்டாலுஞ் சரி; யாரும் .வரமாட்டார்கள். ஒருவரும். 

மாளிகையில் இல்லை. உனக்குத் துணையாக இருந்த தாத்தா 

கூட நான் இங்கு . வந்ததும் வெளியே போய்விட்டசா. 

இதெல்லாம் முன். கூடடியே. ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக் 

கிறது. உன் அம்மா, அப்பா முதலியவர்களெல்லாம் 

'வெளியேபோய் இதுவரை வராம்லிருப்பதைப்ட,ற்றி நீ 

என்னவென்று நினைக்இருய்? சாண் உன்னை வ௪ப்.படுத்த . 

வசதி செய்து கொடுப்பதற்குத்தான்.. சிறு Gipson gu] 

விருந்து உன்னை இதுவரை இவ்வாறு தனியே விட்டு விட்டு 

உன் அ௮ம்மாவாயிலும் உன் அப்பாவரயினும் சென்ற. 

துண்டா என்பதை நினைத்துப்பார். . இன்னு மாத்திரம் என் 

உன்னைத் தனியாக விட்டுச் சென்றார்கள்? இதற்குக். கார: 

ணம் இருக்க வேண்டுமல்லவா? ஈம். கலியாண விஷூபமே: 

ழலகாரணம். நீ சம்மதம் 'தெரிவித்துவிடு, நரளையிலிகுந்தே
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நம் விவாகத்துக்கு வேண்டி௰ ஏ.ற்பரடுகள் எல்லாம் ஈஉடப்ப: 
தைக் காண்பாய்... சுந்தரிம் கண்ணே! ஏதோ! குமுதம் 
போன்ற உன் வாயரல் உள்ளை விவாகஞ் செய்துகொள்ள” 
எனக்கு வீருப்பர்கான் என்று கூறிவிடு. நான் உன்னை: 
ஒன்றுற் தொக்சரவு செய்யாமல் போய்விடு றன்... எண் 
தயங்குகிருய்? நான் உன் அம்மான் மகன்சானே! என்னி' 
டம் வெட்கமேன்? ஏதோ வாய்திறந்து சொல்” என்று: 
மன்ருடினான். 

அவன் சொல்லிவந்த காரணக்களைப் பார்த்சால் உண்- 
மையாக இருக்கும்போல் எனக்றாத் தோன்றியது. இவன து: 
சதிச்செயலுக்கு என் பெற்றோரும் உடந்தையாக. இருக். 
கிருர்கள் என்று எண்ணியபோது என் உடல் "முழுதும், 
பாற்றி யெரிந்தது. எனக்கு இதுவரை இருந்த தைரியமெல் 
லாம் எக்கோ ஐடி. யொனளிர்தது. குபீரென்று வியர்வை 
அரும்பி உடம்பை ஈனைத்தது. “BaD இரவில் இக்காத: 
கன் என்ன செய்வானோ? உரழ்துக் கூலினாஓம் உதவிக்கு. 
வருவார் இங்கு யாருமில்லையே! எனக்குத் துணையாக 
இருப்பதாகப் பாசாங்கு செய்த தொண்டு கிழவலும். 
ன்னை மோ௪ஞ் செய்துவிட்டு எங்கோ சென்றானே? 

வேலைக்காரர்களையும் விட்டிலில்லாமல் 'விரட்டியடித்தவிட் 
மான் போலிருக்கிறதே. இத்துஷ்டன்? . நான் சம்மதம்: 
கொடுக்காவிட்டால், இம்மூர்க்கன் லே௫ல் விட்டுச் செல்ல: 
மாட்டான் என்று தெரிகிறது. சரிதான்” என்று இப்: 
யன். தலையாட்டிவிட்டுத் - தப்பித்துக்கொண்டு, அப் 

ஐம் *இஷ்டமில்லை' என்று கூறிவிட்டால் என்ன முழுகிப். 
சட்வீடும்! அயோக்கயெனுக்கு. அயேரக்கெதனமாய்த். 

குகவேண்டும். என் பெற்றோர். வரட்டும். அப். 
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dtceeseeaees "என்று எனக்குள் இர்இத்துக் கொண்டி ருக்கை 

பில், எதிரில் நின்று. என் மூகச்தையே பார்த்துக் 

கொண்டிருந்த சிதம்பரசாதன் . இருச்தாற்போ லிருந்து 

ஆவே௪ங் கொண்டவன்போல் துள்ளிக் குதித்து, “என்ன 

யோடுிக்கிருப் சுந்தரி! எப்படி, வாப்இிறந்து சொல்வது 

என்னு கூச்சமா யிருகீகிறதோ! அப்படியானால், எனக் 
கொரு முத்தன் கொடுத்துச் ௪ம்மதத்தைகத் தெரிவிப்பாய், 

ராணியே!” என்று கூறிக்கொண்டு என்னைக். கட்டிப் 

Goss முத்தமிட வர்தான். கான் இவ்விபரீதச் செயலைக் 

கண்டு மருண்டுபோய் கைகளைக் குவித்து முகத்தை 

மறைத்துக்கொண்டு கூவினேன். ப 

“கந்தர! ஏன் இப்படியெல்லாம் கூச்சல் பேரடு 
இருப்? நான் உன்னை அப்படியே விழுங்கியா விடுகிறேன்? 
காட்டுப்புறத்துப் பெண்கள் அப்படித்தான். அகாகரிக 

மாய்ச் சண்டித்தனஞ் செய்வார்கள். ௮ம் மண்டுகவ்களும் 
கும் ஈரகரிகத்துக்கு. இருப்பிடமான சென்னைமாநகரில் 
இருச்து ஆங்கெக் கல்வி கற்ற உனக்கும் என்ன வித்தி 
பாசம் அஆஃஹ.....ஸ்“ஹா1 சீமையிலிருக் து வந்து. இப் 

(போது தான் கப்பல்விட்டு. இறங்கின துரைசரனி wr Bil 
தடபுடல் செய்து வந்தாயே! அரத வீரம் ௮அட்டகர௪ மெல் 
லாம். இப்போது எங்கே? உனக்கிருக்குஞ் .செல்வாக்கில் 
பாரையும்--என்னைக்கூட-லக்ஷியம் செய்ய. மாட்டாயே! 
உன்னிடம் பேச வேண்டுமென்றால் சான் சமயம் பார்த்து 
ஈடுக்கத்தோடன்றோ. வரவேண்டும்? இப்போது . பார்த 
தாயா யாருடைய கை மேலோங்கிற்று என்று. எப்படி. 

GREET gD, ஆண்பிள்கா இக்கக். குட்டிதான் என்பதை 
இப்போதாஇலும் உணர்ந்திருப்பா. யென்று by BC mere. 

எனவே, தாமதிக்காமல். உனது, சம்மதத்தை முத்தத்தின் 
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:ஹேலமாகத் தெரிவித்துவிடு.-என்ன சொல்லுகிருப் ௬ 

தரி! பேசா மடர்தையாய் விட்டாயோ! இப்போது வேதா 

-வத்தைத்தான் கூப்பிட வேண்டும்போலிருக்கிறது...... 

சரி; உன் விருப்பத்தைத் தெரிவித்தாலும் தெரிவிக்காவிட் 

டாலும், எப்படியும் இன்னும் இரண்டொரு விராடி.களில் 

நீ என் , அலிங்கனத்துக்குக் கட்டுப்படத்தான் போரும்: 

இதோ பார்!” என்று இதம்பரசாதன் தன் முழு உணர்ச்சி 

யையும் வெளிப்படுத்தி முன்னையிலும் மூர்க்கமாகக் கைகளை 

நீட்டிக்கொண்டு நெருங்கி வந்தான். 

நரன் அறைக்கு மத்தியில் ௬வரோரத்தில் அச்சமயம் 

நின்றிருந்ததால், ௮வன் இரு கைகளையும் இரு பக்கமும் 

அணைகோல் போல் நீட்டிக்கொண்டு நெருங்கி வரவும், இப்: 

படியும் அப்படியும் ஓடிப்போக முடியாமல் நெருக்கடி 

யான நிலையில் ௬வரின் மீதே சாய்ந்து நின்றுவிட்டேன்... 

அவன் சிறிது கேரத்திற்கு முன் பிதற்றியதுபோல் அடுத்த. 
கணத்தில் சான அவன் கைப்பிடிக்குள் அகப்பட்டு விடு 

வேன் போலிருந்தது. : இவனது விருப்பத்துக்கு ' என் 

பெற்றோரும் துணையாக நிற்கிறார்கள் என்று அறிந்த பிறசூ,, 
அவனை.எதிரததுப் போராடத் தைரியம் வரவில்லை. ஆகவே. 
கான். வாயில் கைகளை வைத்துக்கொண்டு ஆ” வென்று: 
அலறினேன். : ஆ! ௮வன் என்னை மிகவும் நெருங்கி விட் 
டான். தோள்களைக்கூடமப் , பற்றிவிட்டான்! இன்ன: 

தென்று தோன்றுத நிலையில், என் அறிவு மயக்கியது. ம்யக். 
கம் பேர்டு அிழுந்து விட்டி ர௬ுப்பேன். 

“இச்சமயத்தில், -சீதிர்பாரரவகையில் Asiburer soir 
“ஜயோ??]. TOT Dl அலறிக்கொண்டு. வெட்டுண்ட மரம் 
போல் தடாலென்௮' BC, விழுந்தான். நான் திடுக்கிட்டுப்
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போனேன். என் தேகத்தில் மின்சார சக்தி தாக்கியது. 
போன், ஒருவித உணர்ச்சி யேற்பட்டது. அவ்வுணா்சட 
என்னை மயக்கத்தினின்றும் தட்டி. யெழுப்பியது Cures 
இருந்தது. அச்சத்தால் கண்களைத் இறந்தகெொண்டு' 
பார்த்தேன். என்ன ஆச்சரியம்! எனக்கெதிரில் கலா 
சாலைத் தோழனான ஸ்ரீநிவா௪ன் கையில் தடியுடன் நின்று: 
கொண்டிருர்தான். 

சான அவனைப் பார்த்ததும் தாங்க முடியாத ஆச்சரி' 
பத்தோடு, 8! நீயா €னு!”” என்று கேட்டேன். 

அவன் புன்சிரிப்பேரடு 4:ஆம் 

கூதினான். 
(இங்கு எப்படி. வர்தரப்2”? 

99 

என்௮ மெதுவாகள். 

சும சக்கடி 

9௨௧௧ ௪௪௪௭௭௨௫௬௮ ௬௨௫ ௧௧௮௪௪:௭௨௬.௨௫௨ ௨௩௮௧௪௮௫௨௨௯ 

.. “என்ன மெளனமா யிருக்கிறாய் ஜே! & இங்கு வரு. 
வதற்கு ஏதேனும் எர்தர்ப்பம் இருக்க வேண்டு மல்லவா!” 

62 33. 
கக த தக்கக் கக்? ௪௮௪௪௨௨௫௭௫3 ௧௨௪ ௩௮௧ ஓ௩ ௧௪௨௮ 

எனது கேள்விகளுக்கு ஸ்ரீநிவாசன் பதில் கூறுது தலை: 
குனிந்து நிற்கவே, சான் அவனைச் இறிது நேரம் கூர்ச்து 
கோகி விட்டு, 4எப்படியோ நீ நல்ல ௪மயத்தில் வந்து என். 
AM CT EO SE BT Livi Seo இல்லாவிட்டால், கான் இச்: 
சேரத்திற்குள் என்ன கதிக்காளாய் இருப்பேனோ! கடவுள் 
தான். உன்னை இங்கு கொண்டுவந்து விட்டார் என்னு.
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நினைக்கிறேன். தக்க அமயத்தில் வர்துதவிய உனக்கு 
அன்னா கைம்மாறு செய்வதென்று தெரியவில்லை” என்று 

கன்றி யறிதலோடு கூறினேன். 

ஸ்ரீசிவாசன் அச்சமயம் என்னைப் பார்த்த பார்வை 

அன் மன நிலையை அவன் ஆராய்வதுபோல் தோன்றியது. 

அவன் மெல்லிய சூரலில், “புவனா! நான் என்ன அப்படி. 

பிரமாசமான உதவி செய்துவிட்டேன்? அப்படி. யொன்று 
மில்லை. தோழர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பாஸ்பரம் ௪ம 

பம் வாய்க்கும்போது உதவிசெய்வது இயற்கை? கடமைப் 

பட்டு மிருக்கிறுர்கள். அது இருக்கட்டும். கான் இங்கு 

-இந்கேரத்தில் எப்படி. வந்தேன்; எதற்காக வர்தேன் 

- என்று நீ கேட்டபொழுது உடனே பஇல் சொல்லாது கான் 

தயங்கியதைக் கண்டு விகழ்். பமாக ஓன்றும் நினைத்துக் 

கொள்ளக்கூடாது. விஷயத்தைச் சொன்னால் நீ கோபித் 

துக்கொள்ளமாட்டாயே!'” என்று மேட்டுத்... தன் 

மீபச்ளை கிறுதஇனான். 

நரன் ஒன்றும் வாய் Boog பேசாது, தலையை மட் 

டும் அசைத்தேன். எனவே ஸ்ரீநிவாசன் மீண்டும் பேச 

லானான்... **இன்று இரவு இவ்வித ௪ம்பவம் நிகழும் என்று 

எதிர்பார்த்தே இவ்விடம் வந்தேன்....................” 

கான் இடைமறித்து, ரன்ன, இவ்வாறு Asap 

மென்று நீ எதிர்பார்த்தாயா? உனக்கு எப்படித் தெரியும்?” 

அன்று பெரு வியப்போடு கேட்டேன். 

ஸ்ரீகிவாசன் சிரித்துக்கொண்டே, “செொல்லுகிறேன்7 
வசரப்படாதே! உனக்கு. விவாகஞ் செய்யவேண்டு 
ன்று உனது பெ த்ரோ. பேச்சு ஆரம்பித்தபோதே விஷ 

க யறியலானேன்!' அதன் பின்னர், அவ்விஷபத்தன் 
தையும், அது சம்பந்தமாக உனது மன நிலையையும் 
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கவனித்து வர்தேன். இது சம்பக்தமான தகவல்க எனக்கு 
அவ்வப்போது தெரிலித்து வருபவன் உங்கள் மாளிகையின் 

வேலைக்காரர்களில் ஒருவனாகிய ராமனேயாகும். அவனிடம் 
கான் பக்குவமாகச் இரேகஞ் செய்து உன் விவாக சம்பந்த 
மான பயங்களை ௮வன் வாயிலாகக் இரத்து வந்தேன். 
அவன் ஒரு (அப்பரவி'யாயிருக்து வருவதால் ௮வளைப்பயன் 
படுத்ிக்கொள்வகற்கு எளிதாயிருக்தது. அவன் எனது உண் 
மையரன இற்றன். உன் பெற்றோரும், மற்றோரும் இன்று 
இரவ, இதம்பரசாகன் உன்னோடு கலச்துபேகு ஒருவித மூடி. 
வுக்கு வருவத ற்கு ஏற்பாடு செப்துவிட்டுப் போயிருப்பதாக 
அவனே எனக்குத் தகவல் தெரிவித்தான். எனவே, கான் 

இரவு 9-மணிக்கு இம் மாளிகைக்கு வர்து மறைந்இரந்து 
ஏன்ன நடக்கிறதென்று கவனித்து வந்தேன். பொதுவாக, 

உனக்கு உன் பெ தறோர்விவாகுத்துக்குச்செய்துவரும் முயற் 

இயை தீ விரும்பவில்லை என்று எனக்சூத் தெரியுமாயிலும், 
“உண் அம்மான் மகிீறகைய சிதம்பரசாதன் விஷயத்தில் நீ 

என்ன அபிப்பிராயம் கொண்டிருக்கிறாய் என்பது தெரியா 
தாகையால், அதைக் கவனிக்கக் காத்திருந்தேன். நீ அக்கிழ 
வஜேடு பதினோரு மணிவரை பேசியிருச்துவிட்டுப் படுக்கச் 

சென்றதும் அதற்கு மேலேயே சிதம்பரநாதன் வெளியே 
யிருந்து உன் அறைக்குள் அழைக்ததும், சிறிது கேரத்திம் 

கெல்லாம் 8 உரத்துப்பேசியதும் ௦ எனக்குச் சந தகத்தையும் 
அவரபரப்பையும் உண்டாக்கவே முன்பின் யோடக்காமல்' 
உங்கள் சச்சரவில் கு௮ுக்கெலானேன். : உன் சொந்த விஷ் 
பத்தில் சான் தலையிட்டதற்காக என்னை மன்னிக்க வேண்டு 
இறேன். சான் இவ்வளவு அரம் இவ்விஷயத்தில் ஈடுபட்ட து 
உன் மீது எனக்கு ஏற்பட்டுள்ள அன்பே கரரணம். : அன் 
பிற்கு முண்டோ அடைக்குர்தாழ்! : அதை அடக்க ஆற்ற த 
முண்டோ” என்று ஈயமாகப் பே௫னான். : 

Ai.
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இவ் வராத்தைகளைக் கேட்டதும் கான் மலைத்து கின்று: 

விட்டேன். ஸ்ரீநிவாசன் என் தனிப்பட்ட விஷயத்தில் தலை: 

யிட்டு வருவது சரியா£ தவரு? என்னு அச்சமயம் ' அறியா 
ஆற்றிலில்லாதவளா .பிருந்தேன். எனவே, நான் பேச்சை. 

வேறு விதத்தில் திருப்பக் aD, எனக்குத் தெரியாமலே, 
என்னென்னவோ விபரீதமெல்லாம் ஈடந்தேறி வருகிறது... 

கடைசியாக நீ அவனைத் தடி.யால் அடித்து விழ்த்திவிட்டாம். 
பாவம்! அவன் தலையில் அடி. பலமாய் விழுந்திருக்கிறதா!. 
இரத்தம் வருகிறதா! என்று பார்ப்போம்”. என்று Fi Gy 

'சகொண்டே கீழே 'பிணம்போல் வீழ்சக்து. கடக்கும். சிதம்பர. 

சாதனைக் குனிக்து பார்த்தேன். அவன். தலையில் இரத்தம், 

ஒழமுகவில்லையானாஓம், பலமாக அடி.விமுச்திருக்றெ து: என் று 

அவன் இதுவரை பேசு்ச௬ு மூச்ன்றிக் கிடப்பதிலிருக்து. ஈன். 

ரகத் தெரிந்தது. இதம்பரராதன் சிறிது நேரதஇற் ற்கு முன் 

என்னிடம் தவறான மூறையில் ஈடர்துகொண்டதற்காக, 

அவன் மீது அடங்காக் கோபங்கொண்டிருந்தாலும்” 
அவனது, தற்போதைய பரிதாபமான நிலையைக் கண்ட, 

போது என் மனம். இளகிவிட்டது. அவனுக்கு உடனே 

சிகிச்சை செய்யவேண்டுமென்று உன் மனதுக்குத் சோன் 
றியது. எனவே, கரன் எனது கருத்தை ஸ்ரீகிவா ௪லுக்குஜ், 

தெரிவிக்கவே; அவன் ஒருவாறு, முகத்தைச் சுளித்துக். 
கொண்டு வெளியே போய் வேலையாள் ராமனைக் கூப்பிட், 

டுக்கொண்டு வந்தான். பின்னர், என் யோ னையின்படி.. 

ஸ்ரீகிவாசனும், ராமனும் சேர்ச்து இதெம்பரகா தனை அவளது, 

MORE Mar சென்று படுக்கையில் படுக்க வைத்து. 

அவனை மூர்ச்சை தெளிவித்தற்குரிய சைத்தியோப. 

சரங்களை. ராமன். செய்தான்! ஏழை 'யொருவன் செல்வர். 

_தனின். பொருளுதவியைப் பெறுவதற்காக ஏங்இ .. நிற்பது 
“பேல, ஸ்ரீநிவாசன் அடிக்கடி. என்னை... இரக்கமாக நோக்.
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Benet. எனக்கென்னமோ, மனம் ஒரு கிலையிலில்லாது 5a 
sige Oaramgmisgra, இதம்பரநாதன் மூர்ச்சை 
தெளியும்வரை. .ரமனை அங்கேயே இருக்கும்படிக் கட்டளை 
யிட்டுவிட்டு, ஸ்ரீநிவாசனிடம் ஒன்றும் பேசரமலே கேரே 
என் அறைக்குப் போய்க் கதவைத் தாளிட்டுக்கொண்டு 
மிகவும் அயர்ச்சியோடு படுக்கையில் விழுக்தேன். அப்புறம் 
அவ்கு என்ளுயிற்று; ஸ்ரீநிவாசன் எப்படி.ப்போனான் என்ப 
தொன்றும் எனக்குத் தெரியாது. 

வேலைக்காரி பொன்னு கதவைச் தட்டி என்னைச் கூப், 
பிடுஞ் சத்தத்தைக் கேட்ட பிறகுதான் சான் கண் விழித்து 
எழுந்தேன். அப்போது காலை மணி 8.50 ஆயிருந்தது. 
எனவே, கான் கதவைச் இறர்துகொண்டு வெளியே 
போனேன். பொன்னி, என் தர்தை என்னைப் பார்க்கக் 
காத்துக்கொண்டிருக்கிறாரென்றும், உடனே காலைக் கடனை. 
முடித்துவிட்டு வரும்படி.த் தெரிவிக்கச் சொன்னாரென்றும். 
கூறினாள். அப்போதுதான் என் பெற்ஜோர், கறிய தந்ைத 
குடும்பத்தார். முதலிய எல்லாரும் மாளிகைக்கு வந்துவிட. 
டார்கள் என்று அறிந்தேன். ஆனால் கான் புறக்கடைக்குப் 
போகும்போது, அங்கு ஒரு பக்கத்தில் என் தாயும் சிற்றன் 
னையும் ஏதோ இரகியமாகவும் கவலை தோன்றவும் பேசக் 
கொண்டிருக்கக் கண்டேன். கான் ஆவலோடு அவர்களை 
அணுகினேன். அவர்கள் என்னைக் கண்டதும், இடுக்ட்டும் 
Gur pr ser. அதிலிருக்து அவர்கள் அச்சமயம் என்னை 
அக்கு எதிர்பார்க்காதவர்கள் போலவும், "என்னைப்பார்க்க 
விரும்பாதவர்கள் போலவும் காணப்பட்டனர். என் தாய் 
என்னிடம் ஒன்றும் பேசாமலே முகத்தைத் இருப்பிக் 

_ கொண்டு. போய்விட்டாள். என் இற்றன்னை என்னைச் ; னி 

ம் வைப்பவள்போல் ஒரு. முறைப்பு முறைத்துப் பார்த்து
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ட்டுச் சென்றாள். இவ்வேறுபாடு என்னை மிச மன வேத 

Se குன்ளாக்கியெது. ஏன்னை ஒரு விராடிடும் பிரிர் இருக்கச் 

சூயொத என் தாய்- அவ்வாறு பிரிந்திருக்து வக்தால் என்னை 

ஆர்வத்தோடு தழுவி முத்தமிட்டு மனங்குளிரும் என் ௮௫ 

மைத்தாய் எக் காரணத்தால் என்னைப் பார்த்துப் பேசாது 

சென்றுவிட்டாள்!” என்று இர்தித்துக்கொண்டே காலைக் 
கடனை முடித்துக் குளித்துவிட்டு நேரே என் தந்தையிடஞ் 
சென்றேன். என்னைப்பராத்த வேலைக்கரார் மதல் மாளிகை 
யிலுள்ள அனைவரும் ஒருவருக்கொருவர் எதோ ₹ஞகே௬ஞ௯” 

வென்று பேசிக்கொண்டனர். பொதுவாக மாளிகை முழு 

வதுமே ஒருவித பரபரப்பு எ.ழ்பட்டது. எனக்கு இதற் 

கெல்லாம் காரணம் ஒன்றுமே விளங்கவில்லை. 

    

என் தந்ைத தன் கையில் ஏசோ சிடி தத்தை வைத்துக் 

கொண்டு ஆழ்க்க சிந்தளையிலிரும், தார். கான் அவரிடம் 

போனதும், அவர் ௮க் கடித எண் கண்ணில் படாத 

வாது கையில் வைத்துக் கசக்கிக்கொண்டே, ‘aur அம்மா! 

இப்போதான் எழுந்தாயரச் காப்பி சாப்பிட்டு yd pap? 

என்று கேட்டார். இ ருந்தாலும், அவர் மூகம் இயற்கையாக 

உள்ள உற்சாகத்தோடு காணப்படவில்லை. ் 

என் த்ைத எனது மனகிலையை ரூன்னமேயே அறிந்து 

கெரண்டவர்போல், பவனா! கேற்று. உண் விஷயத்தில் தவ 
முக. ஈடச்துகொண்டேன் என்பதைச் சிறிது நேரத்துக்கு 

முன்தான் அ.திந்தேன். உன் தாப் பேச்ளைக்கேட்டுப் புத்தி 

கெட்டேன். ௮வள் என்னை: வற்பு௮த்தியழைத்துக்கொண்டு 
போனதன் கோக்கம் இப்போதுதான் எனக்குத் தெரிகிற |p Sis 
போன. இடத்தில், சூ குழக்தை தனியாக இருக்குமே என்று 

கூறியபோது, அவள். பெரம்பூருக்குப் போன தன் 

ப தலியவர்கள் இந்நேரம். வக்திருப்பார்களென்றும், 
அருலால் குழந்தையைப் பற்றிக். கவலைப்பட வேண்டிய 
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தில்லை யென்றஞ் ௪மாசானஞ் சொன்னாள்....... தன் சசோ, 

தான் மகன் சம்பரகாதனுக்கு உன்னை விவாகஞ் செய்து. 

கொடுக்கும்படிர் லை. சாட்களாக - வற்புறுத்தி வந்தாள். 

௮தற்கு கான் சூழச்தை சம்மதப்பட்டால் அவ்வாறே, 

செய்துவிடலாமென்று கூறினேன். அதன் மீதுதான். 

உன்னை வசப்படுத்திள் எம்மதம்பெற இச்சூழ்ச்சியை | அக் 

காளும் தங்கையுமாகச் சேர்ந்து செய்இருக்கிறார்கள் என்று 

தெரிகிறது... உம். அதை யெல்லாம் இப்போது 

பேசுவதில் என்னா பயன்?. பவனா? நீ ஒன்றும் வருத்த 

முறுதே அம்மா! தெம்பரகா தலும் போய்த் தொலைர்தான. 

அவன் யாரிடமும் சொல்லாமல் | கடி.தமட்டும் எழுதி 

வைத்துவிட்டு வீடிய. ற்காலையிலேயே புறப்பட்டு ஊருக்குப் 

போய்விட்டான். நீ அவனுக்குச் சரியான பாடகி கற்பித் 

தாய்!” என்னு வருத்தர் தோன்றக் கூறி முடித்தார். 

இதம்பரகாதன் யாரிடமுஞ் சொல்லாமல்: ஐட்டம்பிடித் 

தான் என்ற செய்தி எனக்கு ஆச்சரியத்தை விளைத்தது. 

ஆனாலும், ஸ்ரீனிவாசன் இங்கு வந்து குறுக்கிட்டுச்... இதம் 

பரநாதனைத தடியாலடித்து விழ்த்திய விஷயம் இவர்களுக்கு 

ஒரு வேளை தெரிந்திருக்குமோ என்ற சந்தேகம் இடை 

மிடையே மனதில் தோன்றி என்னை அள்சமுறச் செய்தது 
என் தக்தைவின் வாயாலேயே. நேற்றைய சம்பவத்துக்கு 

மூல காரணம் என் தாயும் சிற்.றன்னையுமே பரகும் என்னி 

அறிந்தபோது, என் மனம் மிகவும் சங்கடப்பட்டது. 

எனும்பும் சாடாதவாறு. கண்ணும் கருத்துமாக “வளர்த்த. 

என் தாய், தன் உறவு போகக்கூடாது; இப்பெருஞ் . சொத் 

தைத் தன் சகோதரன் குடும்பமே அனுபவிக்க வேண்டு 

மென்ற. கோக்கத்தோடு எனக்கு: ஏற்படும் துன்பத்தை! 
எண்ணிப்பாரர.து சூழ்ச்சி. செய்யத். துணிக்தாள் எல 
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என் சிற்றன்னை. செய்வதைப் பற்றிக் கேட்கவா வேண்டும்? 
ஆ! இச் செல்வத்துக்குள்ள வலிமை தான் என்னே! ஈல்ல 

வர்களையும் கெட்டவர்களாக்குகிறது! அறிஞர்களையும் 

ம்டையர்க ளாக்குகறது! ஒழுக்கலாகளையும் அயோக்கிய 

சிகாமணிக எாக்குகறது! எனக்கு வரும் இடையூறுகளுக் 
கெல்லாம் ஆதி காரணம் செல்வமே யாதலால், என் தாயை 
சொர்து கொள்வதில் பயனென்ன? என்று. 'ந்தித்துக் 
கொண்டே என் தந்தையின் முகத்தை: கோக்கனேன். அவர் 

அப்போதும் சவலையிலேயே. ஆழ்ந்திருந்ததா கத் Asta gi. 

எனவே, நான் மிகவும் சுயமாக, அப்பா! : நடந்து 

போனதைப்பற்றி வருத்தப்பட்டு ஆவதொன்றுமில்லை. இனி 

கடக்க வேண்டிய விஷயத்தைக் கவனிப்போம்........... நான் 
19. எ. பரீக்ஷையில் கட்டாயம் தேறிவிடுவேன் என்று உறுதி 

யாக நம்புகிறேன். அப்புறம், சமைக்குச் சென்று மேல் 

படிப்புக்கு வாடிக்கலாமென்று நினைக்கிறேன். என்ன 

அப்பா சொல்கிறீர் என் விவாகத்தைப்பற்றி இப்போது 
அன்றும் அவசரமில்லையப்பா”” என்று கேட்டேன். 

அப்படியே ஆகட்டும் அம்மா!” என்ருர் என் த்தை. 
  

பத்தாவது அதிகாரம் , 

இங்கிலாந்து பிரயாணம் 

. moe மாத முதலிலேயே எண் பரீகைஷ  முட்.வு 
டு துவிட்ட து. நான் பி. ௪. பரீகைஷையில் சென்னை மாகா. 

க்கே முதல்: வகுப்பில் தேறினேன் என்னு அறிந்து 
விட தந்தைதான் பெரு ம௫ழ்ச்சிகொண்டார்;. 

நரன்: மறுபடியும் கூறிப்பிடுவதற்கு : முன்பே 
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மையில் -உயாதரக் கல்வி கற்க என்னை அனுப்புவதற்கு 

அவரே எல்லா ஏற்பாடுகளையுஞ் செ.ப்யலானார். எனது சற் 
றப்பாவைப்பற்றி உமக்கு முன்பே தெரிவித்திருக்கிறேன். 

அவர் ஹாக்கி பச்தாட்டத்தில் கெட்டிக்காரராதலால், 

சென்னை பந்தாட்ட கோஷ்டியோடு லண்டனுக்குச் சென் 
ஜிருக்கிருர். அத்துடன் மோட்டார் மெக்கானிஸம் கற்றுக் 

கொள்வது : சம்பந்தமாகவும் ஒரு மூறை இங்கிலாந்து 

“போயிருக்கிறார். ஆகவே, அவருக்கு லண்டன்மா சஈகரின் 

'கிலைமை  ஈன்கு தெரியுமாதலால், என் தந்ைத அவரை என் 

னுடன் அனுப்பி ஆக்ஸ்போர்டு பணிவரிகிடியில் என்னைச் 

சேர்க்கும்படி தெரிவித்தார். 

என து இவ்கிலார்துப் பிரயாணம் என் தாய்க்குச் ‘ag 

தும் பிடிக்கவில்லை. இருந்தாலும் அதை வெளிக்குக் காட் 

மடக் "கொள்ளாமல் எனக்குப் புத்திமதி கூறி பனுப்பினாள். 

என் தந்தை எங்களுடன் ரயிலில் பம்பாப் வரை வந்தார். 

பின்னர், பம்பாய் துறைமுகத்துக்குப் போய், கப்பலேறிம். 

பிறகு, என் தந்ைத மிக வருத்தத்தோடு பிரியா" விடை 

"கொண்டு. பிரிந்தார்! கானும் என் சிற்றப்பாவும் முதல். 

வகுப்பில் பிரயாணஞ் செய்தோம். நரங்கள் எங்களுக்கு 

ஏற்படுத்தப்பட்ட முதல் வகுப்பு அறையில் நுழையப் 

“போகும்போது, ஜான் கில்பாட் புன்னகையோடு BG. 
மேதான்றினான். 

அவனைக் கண்டதும் எனக்குண்டான ஆச்சரியத்துக்கு 

அளவேயில்லை. என் இரண்டு காட்களுக்கு: முன்னர் 
கூட அவன் என்னைக் கடற்கரையில் சந்தித்து. நெடுரேரம் 
பே௫விட்டுச் சென்றான்! ௮௪ சமயம்) எனது சமைப் பிரயா 
ணத்தைப்பற்றி விசாரித்தானே யொழிய, தாலும். லண்ட 
னுக்கு. வரப்போவதாகத் .தெரிவிக்கவேயில்லை. அப்படி, 

பிருக்கு: எதிர்பாராத விதமாக அவனைக் கப்பலில் கண்ட 
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அம், எனக்கு வியப்பு எற்பட்டது இய poser Gost 

எனவே, நான் ௮வன் எனக்கு வந்தனம் கூற வாயெடுக. 
கையிலேயே, என்ன ஜான்! நீ லண்டனுக்குப் புறப்படுவ- 

தாக என்னிடஞ் சொல்லவில்லையே! இப்பிரயாணம் Bie. 

ரென்௮ ஏற்பட்டதா என்ன!” என்று பரபரப்பாகக் கேட் 

மேன். 

.. இமாம்! என் தாய் மாமன் லண்டனில் இருக்கரூர். 

அவருக்கு நோய்சண்டு அபாயமான தநிஃையிலிருப்பதாக- 

என்களுக்குத் தர்தி வந்தது. என் தந்தையின் உத்தியோக௩ 

தான் தெரியுமே! இடீரென்று லீவு போட்டுவிட்டுப் போக. 

மூடியாது. ஆகையால், அவர் என்னைப் பராத்து வர ச 

சொல்லி யனுப்பியிருக்கிறார்” என்று சிறிது யோசனையோ 

- டேயே பே௫னான். மேலும், அவன் முகத்தில் என்னை முத: 

லில் சந்திக்கும்பேரஇிருந்த உற்சாகம் இப்போது இல்லை. 

அவன் என்னோடு பேசுகையில் என் இற்றப்பாவை அடிக். 

கடி. கடைக்கணித்து முகத்தைச் சுளித்து வந்ததை கான கவ: 

னித்தேன். - ௮வன் என்னுடன் இற்றப்பாவும், வருவ௱ 

சென்று முதலில் எதிர்பார்த்திருக்க மாட்டான் என்று: 

எண்ணுகிறேன். என் இற்றப்பாவும், கில்பாட்: முதலில்: 

என்னை கோக்டப் புன்சிரிப்பு கொண்டதைக் கண்டதும் ஒரு, 

விதமாக அவனைப் பார்த்தாராயிலும், அவனோடு கான் பேச 

ஆரம்பித்த பின்னர், இருவருக்கும் ஏற்கனவே பழக்கமிருக்: 

கலாமென்று கருதி அவர் சிறிது சாரமாகப் போய்விட்டார். 
.... கான், ஜான் இல்பர்ட்டின் நிலையைக் குறிப்பாலுணாசம். 

ததும், அவனோடு நீண்ட நேரம் பேச்சை வளர்த்த விருப்பம் 

॥ pain பகல் சரித een ® போ பதியாத ௩௯. 

   i ao srt bos. சாரத்தில். எங்களைப் 2 mite
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பதும் பார்க்காததுமாக நிற்குஞ் சிற்றப்பாவை விளித்து] 
அம்பா! இவர் என்னோடு ராஜதானி கலாகாலையில் வாஇத்த 
வர். முன்னெல்லாம். ஈம் விட்டுக்கு அடிக்கடி. வருவாள் 

பாரப்பா! இரேஸ்: அவளுடைய சகோதரர். இவரும் 
லண்உனுக்குத்தான் வரு௫ிருராம். இவருடைய தாய்காடே 
அதுவாதலால், ஈமக்குண: உதவியாக இருப்பார்--ஜான்ச 
இவா. தான் என் சிற்றப்பா. இவர்கூட இரண்டுமுறை: 
உங்கள் காட்டுக்கு வச்இருக்கிறார.-.-8ீ எங்கே தங்க யிருக் 
கிருய்? ஏழெட்டு காள் தான் கப்பலிலேயே பிரயாணஞ் 
செய்யப் . போகிறோமே, ஈரம் சாவகாசமாகச் சந்திப்: 

போம்” என்ற நயமாகப் பேடு வழிகூட்டி, யனுப்ப முயன் 

மேன். 

நான் என் இழற்றப்பாவையும், கில்பர்ட்டையும் ஒரு. 

வாக்கொருவர் அறிமுகப்படுத்தி வைத்தேளாயிலும், அவன் 

வலுக்கட்டாயமாகச் சிரிப்பை வருவித்து, சம்பிரதாயத் 

துக்கு. வந்தனம் மட்டும் அளித்துவிட்டுப் பேசாமல்: 

நின்றுன். | 

. இச்சமயம் ஜான் கில்பர்ட் ஈடக்துகொள்ளும் மர இரி 

சிறிதும் எனக்குப் பிடிக்கவில்லை. ஆகையால். நான் இறிது 

பதட்டமாகவே, சரி ஜான், போய் வருகிருபா) வந்த- 

டனம்”” என்று கூறிக்கொண்டே, அவனது. பதிலைக்கூட. 

எதிர்பரராது, எங்களுக்காக விடப்பட்ட அறையில்: 

'நுழைச்தேன். என் சிற்றப்பாவும் என்னப் பின்தொடர்ந்து: 

வந்தார், அப்புறம் ஜான் எப்படிப் போனான் என்பதை: 
நான் கவனிக்கவில்லை. 

எனக்குக் கப்பல் பிரயாணம் குதூகலத்தை யளித்த 

தாயினும், இரண்டு மூன்று சாள்வரை மயக்கம் என்னைத் 

தலைதக்க. விடவில்லை. அதற்கப்புறமே, சான் என் இற்:
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றப்பாவோடு கப்பலைச் சுற்றிப். பரர்த்து 'வரலானேன். சது 
வலில் பல தேசத்து: மக்கள். "இருந்தனர். அவர்களுடைய 
பழக்க. வழக்கங்களும். மனப் போக்கும், நடையுடை 
பாவனைகளும் எனக்கு Aor girs இருந்தன. அவற்றை 
வெல்லாம் விவரித்து உமக்குச் கூறுவதென்றால், பெரிய 
Lire gir AAG ID. 'இப்பிரயாணிகளில் ஐரோப்பா கண் 
உத்தைச் சேர்ந்த மக்களே பெரும்பரலோராக இருந்தனர். 
அவர்கள் ஆண்களும் பெண்களும் தங்கள் குழ்க்தைக 
“ளோடு அணியணியாக 'இருந்து களியாட்டயர்ச்து கொண் 
Ohi Ben. அவர்கள் ஊக்கமும்; உற்சாகமுமாக எப் 

- பொழுதும் இருந்து வந்தது. ௬தந்தர நாட்டில் ௬கம்ாக 
வாழ்பவர்கள் என்பதை வெளிப்படுத்திக் காட்டியது. 

. இக்தியர்களில் பிரமுகர்களும், பணக்காரர்களும் பலா் 
௮௬ கப்பலில் இருந்தனர். அதுவன்றி, . என் போன்று, 
உயர்தரக் கல்விக்காக. மேனாடுகளுக்குச் செல்லும் மாணவி 
களும் மாணவர்களும் சிலா காணப்பட்டனர். அவர்களது 

- போக்கும் செயலும் மிகவும் விபரீதமாப் இருக்தன. அவர்க 
-அரிடத்தில் ஐரோப்பியர் பழக்க வழக்கங்கள் மிகுதியாகக் 
-கரண்ப்பட்டன. இதலிருச்து அவர்கள் தங்களை ஐரோப்பா. 
கண்டத்தில் நாகரிகம் பழுத்த நகரில் வாழ்பவர்கள் என்று 
. கினைத்துக்கொண்டிருப்பதாகத் தெரிர்தது. "அவர்களில் சில். 
ஆடவர்களும், பெண்களும் வரம்பு. கடக்து வாயில் வந்த 

- வரறு ஆபாசமாகப் பேசிய வண்ணம் மிருக வுணர்ச் 
மேலீட்டால், தங்களைப் பிறர் | என்ன கருதுவார்கள்' என் 
பதையுஞ் சந்தியா து, நிலை தடுமாறி இருந்தனர். இக்காட் 
என்னைத் இிடுக்கெச் செய்ததோடு, ௪ூக்கக் கூடாத 'நிலை 
யையும் உண்டுபண்ணியது. . இவர்களைப் போன்றே 
ஐரோப்பியர்களிலும் . பலா பலவிதமான * நிலையிலிருந்தன 
அரமினும்,. அது. என் மனதை இவ்விதம் . 'சுருக்கெனத்
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அதைக்கவில்லை. பொதுவாக, இவ்வித ஆபா௪க்.. காட்டுகள். 
சான் மனதைச் சலனமும் விக்ரமும் அடையள் செய்தன. 

.. இவ்விதம், . ஒவ்வொரு சாளர, நாங்கள் தங்இயிருந்த 

“மேல் தளத்தையும், கீழ் தளத்தையும் சுற்றிப் பார்த்து விட் 

டுக் கடைசியாக, மூன்றாவது வகுப்டிப் பிரயாணிகள் See 

பிருக்கும் இடத்தை யடைந்தேன்... ஆ]. அங்கு | நரன் கண்ட 
காட்சியை எவ்வாறு வருணிப்பேன்! “அவ்விடம் என்ன 
நரகலோகமா? அங்கிருப்பவர்கள் என்ன: மிருகங்களா,- 

அல்லது மக்கள் தானா?” என்று எனக்குச் சந்தேக மேற் 

பட்டது. எனக்கு மட்டுமல்ல--பார்க்கும். மற்றவர்களுக் 

ஞும்--சச்தேகமும் இரக்கமும் ஏற்படுவது நஇண்ணம். 

அவ்விடம் அவ்வளவு அசுத்தமாக இருந்த்து. -கூற்றிலும் 

பலவிதமான சாமான்களும் மூட்டைகளுமுள்ள ௮வ்விடத் 

,தில் பிரயாணிகள் கும்பல் கும்பலாகப் படுத்துக்கொண்டும்; 

உட்காரக் துகொண்டு. மிருந்தனா். மாமிகளும், கப்பல் 

'சிப்பர்திகளும். அவர்களை அலட்சியமாக கடத்தியதோடு 
அவதூருகவும் . பேசினர்... பூமியினுள் செல்லும் சுரங்கம் 

(போல் காணப்பட்ட அவ்விடத்தைப் பார்க்கப் படிகளின் 
வழியாக இறக்கிய நான், ௮ம்மேல் படிகளின் .மீதிருந்தே. 
.இக்காட்சியைப் பார்த்துத் இகைத்து கின்று விட்டேன்? 
சில நிமிடங்களுக்குப் பின்னரே. அங்கிருந்து விசிய முடை 

நாற்றம் மூக்கைத் தொளைத்தது உணாச்தேன். ஆகவே, 

Bose FOSS rl gi மேல் . படிகளிலிருந்த வண் 

- ணமே, என் சிற்றப்பாவோடு வெளியேறினேன்; ப 

இரண்டாவது தளத்திலிருந்து, மேல் தளத்துக்கு... 

கரங்களிருவரும் போய்க்கொண் மிருக்கையில், _ திறிது 

தூரத்தில் ஜான் இல்பர்ட் ஒரு. ஆக்கப் பெண்ணோடு கை 

'கோத்தவண்ணம், சூதூகலமாகப் பேசிக்கொண்டு வ ௫6 
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தைக் கண்டேன். அவ்கிருவரும் எங்களுக்குச் ௫மீபமாக௯: 

வருகையில், ஜானும் என்னைப் பார்த்துவிட்டான். ஆயினும்: 

உடனே அவன் முகத்தைத் இருப்பிக்கொண்டு. என்னைக் 

சவனிக்காததுபேர்ல், தன் தோழியோடு விரைந்து சென் 

ரன். அவண் கான் அன்று சந்தித்தபோது, இவன் ஈடர்து 

கொண்டமாதிரி பிடிக்காது போய்விட்டஜதை, இவனை 
அலட்யெப்படுத்திவிட்டுச் சென்றதாகத் ஈவருக நினைத்து: 
என்மீது கோபித்துக்கொண்டி.ருக்கிரு னென்றும் அகனால்' 

தான் அப்புறம் ௮வன் என்னை வர்து பார்க்கவில்லை யென்: 

அம் நினைத்சேன். ஒருவகையில் என்னை வந்து பார்த்துப் 

பேசாமலிருப்பது ஈல்லதென்று என் மனம் எண்ணியதால்... 

அவன் அவ்வாறு போனதைப்பற்றி நாலா கொஞ்சமும் 

சங்கடப்படவில்லை. 

கப்பல் முழுவதைபுஞ் கூற்றிப் பார்த்த பின்னரே. 

இயற்கைக் காட்சியைக் காண்பதில் கவனஞ் சென்றது.. 

ஆகவே, ஓவ்வொருகாள் காலையும், மாலையும் நான் கப்பல்- 

மேல் தளத்தின் ஓரத்தில் . நின்றுகொண்டு, கடலையும், 

வானத்தையும் கண்டு களித்து வர்தேன். இவ்வனுபவத் 

தால் சூரிய வெப்பமும், பெரு மழையும், கடும்புயலும்,. 

கடல் கொந்தளிப்பும். இல்லாமலிருட்பின், ஆயுள் முழுவ: 

அம். கப்பல் பிரயாணத்திலேயே உற்சாகமாகக் காலம்: 
கழித்துவிடலாம் என்று எனக்குத் தோன்றியது. நீலக் 
கடலின் ரமணீயமான தோற்றத்தை இன்றெல்லாம் பார்த். 
அக்கொண்டிருந்தாலும் பசியோ உறக்கமோ உண்டாகாது, 
மாலைப் பொழுதில் இழக்குப் பக்கத்தில் பார்த்தால், கட 
௮ம் வானமும் ஒன்றாயிருப்பதுபோலத் தோன்றும், கடல்: 
அசைளின்றியும், அலையெழும்பாமலம் 'இருக்தால்--வானத் 
இல் மேகம். முதலிய -களங்கமெதுவும். இன்றி. யிருச்தால்
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வானத்துக்கும், கடலுக்கும் நிறத்திலோ. ம.றிறெதிலோ 
வே.ற்அமையே காண முடியாது. 

அதிகாலையில் சூரியன் உதயமாவதற்கு மூன் அதா 

வது அருணோதய காலத்திலும் மாலை ௮ஸ்தம்ன ௪மயத்தி 
அம் ஆகாயத்தில் உண்டாகும் அற்புதக் தோற்றங்களையும், 

கருங்கடலில் ஏற்படும் கண்கொள்ளால் காட்டுகளையும் 

கண்டபோது, என் உள்ளம் அடைந்த பரவ௪ நிலையை, 

இதற்குமுன் எப்பொழுதும்--எவ்விக மஇிழ்ச்சியான நிலை 
பிலும் அடைந்ததில்லை. அதிலும், வளர்பிறைக் காலத்துக் 

காணப்படும் சீலக்கடலின் அதியற்புத தோற்றத்தை சான் 

எ.ங்கனம்--எம்மொழிகளைக்கொண்டு--வருணித்து உரைப் 

பேன்? என்னால் மட்டுமன்று; மகா கவிகளான காளிதாளன் 

வான்மீகி, கம்பர் பெருமான், இருத்தக்கதேவா், இளங்கோ 

அடிகள், ஷேக்ஸ்பியர், டென்னிளன், லெல்லி, ஐர்ட்ஸ் 

வொர்த் போன்றவர்களாலும் வருணித் துரைக்க முடியா 

தென்று துணிந்து கூறுவேன். இயற்கை யன்னை யளிக்கூம் 

கற்பனைக் டங்கா அற்புதமான இக்காட்சியைக் கண்ட 

பன்னா, செயற்கைக் காட்டுகளைக் காணக் கண்கள் கூசும் 

என்பது திண்ணம். எனக்கிருந்த. ஆர்வத்தில் வல்லமை 

யிருந்தால் கடல் நடுவில் ஒரு மாளிகை கட்டிக்கொண்டு 

வாழ்ந்து கொண்டிுந்திருப்பேன். என் செய்வது! எல்லாம் 

நாம் நினைத்தபடியே முடிகிறதா? கடலில் கப்பல் பிரயா 
ணம் செய்து ஒரு. சில நாட்களாயினும், இயற்கை யன்னை 

யோடு நெருங்கி உறவாடும் வாய்ப்புக் இடைத்ததே பெரும் 
பேறு என்று கருதினேன். . நம். erie எத்துணையோ 

பெருஞ் செல்வமிருர் தும், தகுந்த வ௫௪திகள் கிடைத்தும், 
கண்களிருக்தும், இவ்வித இயற்கைக் காட்சிகளைக் கண்டு 

களிக்க விரும்பாதிருக்கிருர்கள். அவர்களை சிளைக்கும்போது 

இரக்கமே உண்டாகிறது.
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எனக்கு இயற்கைக் காட்சியைக் காண்பதில் இருக: 

ர்வம் என் இற்றப்பாவுக்குக் இடையாது. Say Gi மனம் 

போக்கு.வேறுவிதமா யிருந்தது. கான் முன்னமே சொன்ன 

படி, விளையாட்டிலும் தோழர்களோடு கூடிக் களிப்பதி' 

லுமே கவனம் அதிகமாகச் செல்லும். ஆகவே, அவரது 

போக்கிலேயே அவரைவிட்டு, ரான் தனியாகவே இயற்லை 

யழகல் ஈடுபட்டு வர்தேன். 

"எனக்குப் பெரதுவாக எல்லாவகையிலும், கடல் பிர 

.யரணம் மிகுந்த குதூகலத்தை யளித்தது. உணவு முதலியன" 

வும் எங்களுக்கு ஏற்ற விதமாகவே அளிக்கப்பட்டு வந்தது.. 

என் சிற்றப்பாவின் ௪கேக முறையாலோ என்னவோ கப் 
பல் தலைவனான காப்டன், முதல் ஆபீஸர், இரண்டாவது: 

ஆபீஸர் முதலியவர்கள். எங்களிடம் மரியாதையாகவும் எஸ்: 

களுக்கு வேண்டிய செளகரியங்களைச் செய்வதில் கண் 

ணுங் கருதீதுமாகவும் ஈடந்து வந்தனர். அதிலும் காப்... 

னும், இரண்டாவது. ஆபீஸரும் என்னிடத்தில் விசேஷ மரி” 

யாதை காட்டி. வந்ததோடு, சந்தர்ப்பம் கேருங்கால் வாஞ் 

சையாகவும் பேசினா. இது, மறி த  அரயாணிகளுக்குப். 
பொருமையாகக்கூட இருந்தது. 

"நரங்கள் - பிரயாணஞ் செய்த கப்பல் முக்கெமான. 

துறைமுகங்களில் மட்டும். நின்று நின்று, பிரயாணிகளை 

இறக்கிக்கொண்டும், ஏற்றிக்கொண்டும் சென் றது. கடைசி 

யாக, ஏடன். துறைமுகத்தைத் தாண்டிக் கப்பல் சென்று: 

a ண்டிருந்தது. நடு இரவு ௬மார் பன்னிரண்டு மணி படிக் 

| மயமாயிருக்கும், கப்பலோட்டிகளைத் தவிர, மற்றெல்: 

அங்கிக்கொண்டிருந்தனர். எனக்கென்னமோ 

ஈடுநேர.மா௫யும்... தூக்கம் வரவில்லை. “படுக்கையில்; 
ண்டு. பார்த்தேன். கண்களை இறுக: மூடிக்கொண்: 
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Grom. என்ன செய்தும் பாழான எண்ணங்கள் மனத்தில்- 
வ்ச்து குவிர்து என்னைக் கவிச்துகொண்டது. எனவே, கான் 
மன அமைதிபெற வேண்டி, றிது... கேரம் வெளியே 
சென்று... கடலழகைப் : பார்த்துவிட்டு வரலாமென்று படுக 
'கையைலிட்டு எழுச்தேன். ஒரு பக்கத்தில் என் இற்றப்புக . 
ஈன்றாகத் தூவ்கிக்கொண்டிருக்தார். நான் அறையின் :கத 
வைத் இறந்து வெளியே காலை யெடுத்து வைக்கப்போனேன்... 
அச்சமயத்தில் சமீபத்தில் பாரோ நடந்துவரும் கலாடி. 
யோசையும், பேசும் சப்தமும் என். காதில் விழவே, திடுக் 
கிட்டுப் பின் வாங்கினேன். கதவை முக்கால் பாகம் சாத்தி” 
விட்டு, இடுக்கை வெளியே நோக்கினேன்.......... ஆ. ௪ண் 
டாளன்! துரோகி! என்னை எவ்வளவு நாட்களாக இந்த. 
மாதிரி: எமாற்றிக்கொண்டு வருகிறானோ தெரியவில்லையே. 
கற்பகம் சொன்னபோது விளையாட்டாகக் கூறுகிமு Glaresr 

..ஐல்லவோ நினைத்தோன். அவள் கூறிய ஊகமும், எனது 

சந்தேகமும் சரியாகப் போய்விட்டன. ஊரில் இருந்தால்' 

தான். அவளைக் கட்டிக்கொண்டு அழுகிறானே! வெளியூருக் 

GE கொஞ்ச காள் போய் வச்தாலாயிலனும் அவளை மறந்து 

தொஃ்ப்பான் என்று பார்த்தால் vaca கெகல் அத்தேவடியாளை-... 

சட்டைக் "காரச்சியை எனக்குத் "தெரியாமல் அழைத்து. 

கொண்டல்லவா வந்திருக்கிறான். ௮௪ சமாசாரம் முந்தா. 

நாளன்று தானே தெரிர்தது. அதிலிருந்து நான் எவ்வளவு எச: 

சரிக்கையரககீ கட்டிக்காத்து BB FID என்னை எமா.ற்றித்' 

தூங்க வைத்துவிட்டு - அவளோடு. கூடிக் குலாவவன்றோ 

போய்விட்டான்? AS கிழப்பாவியும் ௮௪ சிறுக்கியும் கட்டிப் 

புரளுவதை இந்தப் பாழும் கண்களால் பார்த்து விட்டும்,. 

னால் FO spear ain Gea முடியுமோ! ணை seneneey DIE      கட்டின. (பெண்டாட்டிக்கு துரோகஞ் செய்யும: 
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sary யிருப்பாயா! கடவுள் உனக்குத் தண்டனை கொடுக் 

காமலா போய்விடுவார்... இனி, இப்பாவியோடு வாழ் 

வதை விட... என்ற இச் சொற்களே என் காதில் 

விழுந்தன. இவ்வாறு தனக்குத் தானே பே௫க்கொண்டு 

வநத உருவம் என் அறையைக் கடந்து போயிற்று. அவ்வுரு 

வத்தின் பேச்சிலிருந்து, . ஒரு பெண்ணெனத் தெரிக்ததோடு, 
அப்பெண்ணின் ... துயர வாழ்க்கையும் , எனக்கு ஒருவாறு 

புலப்பட்டது. ஆகவே அவ்வம்மையின் மீது அளவு கடந்த 

ayes முண்டாயிற் ற்று, 

இச்டு. | இரவில். தனியே பிரலாபித்துக்கொண்டு 

' போகும் பெண்ணின் நிலையை முழுவதும் கவனிக்க என் 

மனம் விசைந்து சென்றது. ஆகவே, கான் ௮றையைவிட்.. 

OF சிறிது வெளியே வந்து, அவ் வம்மாள் போகும் 

' வழியைக் கவனித்ே தன்.  ௮ப் பெண்மணி கொஞ்௪ அரம் 

போம், தளத்தின் இரத்தில் நின்று சிறிது நேரம் கடலைப் 

பார்த்துக்கொண்டிருந்தாள். அப்புறம் ஏதோ முடிவுக்கு 
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வந்தவள்போல், திடீரென்று, அம்மாது கடலில் குஇத்தாள்... 

இதைக் கண்டதும் நான் நகைத்து நின்றுவிட்டேன். 
ஆனால் எனனை யறியாது என் வாய் ஓவென்று கூவியது ,, 

என் கூச்சல் பெரிய ௪ப்தத்தை யண்டுபண்ணி யிருக்க 

(வேண்டும். உடனே காப்டலும், உத்தியோகஸ்தரா்களும்,. 

மாமிகளும் வடக்கேயிருக்து ஐடி. வந்தனர். என் இற்றப் 

பரவும் திடுக்கிட்டு ஒடி. வர்தார். சிறிது நேரத்தில் மற்ற. 

வர்களும் தங்கள் தங்கள் இடத்தைவிட்டு தடி. வற்துவிட்ட 

னர். எல்லாரும் என்னைச் சூழ்ந்துகொண்டு, என்ன. 

என்ன லிஷயம்”" என்று பரபரப்போடு கேட்டனர். எனக்கு 

வாய் இறந்து ஒன்றும் பேசமுடியவில்லை. ஊமையோல்,. : 

அம்மாது விழுந்த இடத்தைக் கையால் சுட்டிக் காட்டி. 
னேன். எல்லோரும் விரைந்தோடி.ப் பாரத்தனா. நானும் - 

இடினேன். என் கண்கள் அ௮ம்மாது விழுந்த இடத்தை. 
விரைவில் கண்டு பிடித்துவிட்டது. உடனே, அதோ. 
அதோ” என்று சுட்டிக் காட்டிக்கொண்டே பைத்தியக் 

 காரிபோல் கூவினேன். அக்கணமே ஒரு: மாலுமி, “லைப் 
பெல்ட்” 146-084 என்னும் ஒருவகை சப்பா டயரைத் தூக்கி | 
அம்மாது விழுந்து தத்தளிக்கும் பக்கமாக விடி யெறிந்தான். 
மற்றொருவன் கயிற்றேணியைக் கட்டித் தொங்கவிட்டு 
விரைந்து இறங்கினான். காப்டனும் மற் றவர்களும். ஆவ 
லாடும், ப்ர.பரப்போடும் பார்த்துக்கொண்டு மாலுமியைச் 
சைகை காட்டி ஏவினர். *லைப் பெல்ட்'” அம்மாது. ARCS 
தந்து. சென்றும், அதைப் அிணவ்ச்கப் பற்றிக்கொள்ள. 
கிரும்புவதாகத் தெரியவில்லை. : 

eee HF Fiori 19. கைகளையும் கால்களையும். உதறி யாட்டிக். 
ண்டிருந்தாளே யொழிய, தான் உயிர் தப்பித்துக்கொள்' 
பற்றுக்கோடு அகப்பட்டதே யென்ற.” ஆவலோடு: 

“லைப்-பெல்டை"ப் அித்திக்கொள்ள. மேயலவில்லை.. 
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அவள் கைகளால் Beng யலைத்தமையால், அகத (லைப். 
பெல்ட்” அவளை நெருங்காமல் அர மிதந்து போய்க்கொண் 
ட.ருந்ததோடு, அவளும் பின்னுக்குச் சென்ற வண்ணமிருச் 
தாள். இதனிடையே இரண்டொரு முழுக்கும் முழுககிட் 
டாள். இதற்குள் கயிற்றேணி வழியாக இறக்கியமாலுமி 
கடலில் ௮வள் விழுந்து தத்தளிக்கும் இடத்தை நோக்கக் 
குதித்தான். அதன் பின், அவன் றிது அரத்தில் மிதந்து 
கொண்டிருந்த “லைப்.பெல்டை'” இடது கையால் op ole 
கொண்டே €மாட்டியை நோக்கி விரைந்து சீர்திச் சென் 
Gor. இடை யிடையே, காப்டலும், மற்றவர்களும், ௮ம் 
மாமிக்கு ஊக்சம் உண்டாகுமாறு கைகளை யாட்டி, ஆர 
வாரம் செய்துகொண்டிருந்தனர். இவ்வேளையில் ௮ம்மாது 
o% கரல்களை ௮ப்படியப்படியே போட்டுகிட்டுச் செய 
apm நீரில் கட்டையைப்போல் மிதர்அகொண்டிருக்கு 
மிடத்தைச் சமீபித்துகிட்டான். இன்னும் ஒரு விசாடி.யில் 
அவளைப் பற்றிவிட்டிருப்பான். இதற்குள் ' மூன்றுவ.து: 
தடவையாக, அவள் நீரில் முழுகனாள். எனவே, ௮வன் 
முழுகிய இடத்தை ஆராய்ந்துகொண்டு வெகு வேகமாக நீர் 
இச் சென்றது மாலுமி, இடீரென்று எதையோ கண்டு 
வெருண்டனன் போல், கால்களைப் பின்னுக்கு உதைத்தவண் 
ணம் ஒரு பலத்த கூச்சல் போட்டான். ௮தே சமயத்தில் 
மற்மெரு கூச்சலும் கீரைக் இழித்துச்கொண்டு வெளி வந் 
தது. அடுத்த கணம், ௮ச்€மாட்டியின் தலைமட்டும் வெளிக் 
இனிம்பியது. இதுவரை, கடலில் விழுக்தபோதோ £ரிஸ் ௧ 
மூழ்கி யெழுந்து தத்தளித்த சமயத்திலோ' கூச்சலிடுவதோ,, 
இணறுவதோ செய்யாத அம்மாது, இச்சமயம் மிகப் பரி 
தாபமாகக் கததீயமுதாள். . மாலுமியோ எதிர்பாராதவா௮ 
ச.ற்பட்ட எதோ ஒரு சம்பவத்தால் நிலை தீடுமா.நியவன் 
பேரல் சடுசடுள்ெ லைப்-பெல்டை"யும் சமுவகிட்டு ரில்
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மூழ்கி மூழ்கி பெழுக்தான். மாலுமியின் கூக்கூரலும், அள் 

இமோட்டியின் கதறலும் கப்பலில் இருந்தவர்கள் ஒவ்வொரு 

வர் உள்ளத்தையுந் இடுக்கிட்டுக் கலங்க வைத்தனவென்றே 

சொல்லவேண்டும். இவர்களது கூக்குரலுக்குக் காரண . 

மென்னவென்று நாங்கள் கூர்ந்து கவனித்தோம். ஆ! அக் 

கோரக் காட்சியை என்னென்பேன்! இப்போது நினைத்தா 

"லும் என் உள்ளம் நடுங்குகிறது. அ௮ச்€ீமாட்டியை ஒரு 

பெரிய. சுறு மீன் அப்படியே பற்றி விழுங்குவதைக் கண்டு 

காரங்கள் உடல் பதறினோம். எங்களில்: சிலர் அக்கோரக் 

காட்சியைக். காணச் ச௫யொது “2” வெனக் கூவிக் எண் 

களைப் பொத்திக்கொண்டனர். இரவா யிருப்பினும் வளர் 

பிறைக் காலமாதலால், பகல்போல் நிலவு காய்ந்தது. அவ் 

வெளிச்சத்தில், 8ீரினுள் ஈருமீன்- வந்து ௮ம்மாதை விருதங் 

இச் செல்வது எங்களுக்கு ஈன்ருாகத் தெரிந்தது அவ்வாறு 

சுருமீன்  வாயில்பற்றி இழுத்துச் செல்லும்போது ௮ச் 
சீமாட்டி. அழுத அழுகையை அந்தோ! நான் எவ்வாறு வரு 
ணிப்பேன்! எப்பேர்ப்பட்ட கன்னெஞ்சராயினும் அதைச் 

செவிபுற்றால், அகல் .கரைந்துருகிக் கண்ணீர் விடுவார் என் ' 

பது திண்ணம், அப்பரிதாப அழுகை யொலி இச்சம்பவம் 

நடந்து பல வருடங்களாயினும் இன்னமும் என் காதுகளில் 

ஒலித்துக்கொண்டிருக்கிற.து. வண் மூடிக் கண் இிறப்பதழ் 

குள்), ௬ருமீன் Ft €மாட்டியை. இழுத்தக்கொண்டே 

Gag தாரம்போய் நீரினுள் மறைந்துவிட்டது.  : இதுவரை 

என். மனதைத், 'இடப்படுத்திக்கொண்டி ருந்த நான், இதைப் 

பரர்த்ததற்கப்புறம், பொறி. கலங்கி நிலைமயங்கிச் சோர்ந்து 

விழுக்தேன். அப்புறம் என்ன நடந்தது. என்ப தொன், தம் 

சனக்ஞ்த் தெரியவே தெரியாது. 

*. oe * x ஆ
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எனக்கு உணர்ச்டி வரது சாண் கண்விழித்துப் பாகி 

கையில், என்னையே உற்றுப் பார்த்துக்கொண்டு மூவர் உட்: 

கார்ந்திருப்பதைக் கண்டேன். . என் எதிரே கவலையேர்டு 
கவனித்துக்கொண்டிருக்த என் சிறிய த்தை சரன் ''க்ண், 

விழித்ததை யறிந்து, “புவனா! உடம்பு எப்படி யிருக்கிறது 

அம்மா!” என்று ஆவலாகக் கேட்டார். 

சூடாகக் , கொஞ்சங் காப்பி. கொடுக்கலாம், FT ire 

குடித்தால், எல்லாம் சரியாய்ப் போய்விடும்” என்முர் என் 

தலைப்பக்கம் இருந்தவர். அவர் இரண்டாவது கப்பல் உதி 

தியோகஸ்தர். 

வலப் .பக்கத்தில். என் . தோழன் ஜான் இல்பர்ட்' 

முகத்தை . ஒருவிதமாக . வைத்துக்கொண்டு உட்கார்ந்திரும் 

தான். 

என் சிற்றப்பா பேச ஆரம்பித்ததும், நான் மூர்ச்சை 

யடைந்த விவரம் ஞாபகத்துக்கு வரவே, என் உடம்பு. ஒரு 

குலுக்கு கு௮க்கி நடுங்கியது. . அன்னியர்--அதிலும் ஆட 

வா---௪.இரில் நான் அவ்வாறு படுத்திருப்பது எனக்கு. மிக 

வும் ராண முண்டாயிற்று. ஆகவே, எனக்கு உடம்புக்கு 

ஒன்அமில்லையப்பா!' என்று கூறிக்கொண்டே. படுக்கையை 

| விட்டு எழுஈ்ே தன். இச்சமயத்தில் எங்கள் OO றயில் | மாட் 

'டப்பட்டிருக்த கடியாரம் ஒன்பது மணி அடித்தது. . இவ் 

வளவு நேரமா மூர்ச்சையாகக் இடந்தேன்? என்று கரத 

கான் ஆச்சரியப்பட்டேன். 

பின்னர், கான் ௮வசர அவசரமாகக் காலைக் கடன்களை, 

முடி.த்துக்கொண்டேன்.. இதனிடையே. ஜான் கில்பர்ட், 

என். சிற்றப்பாவிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு வெளியே சென். 

முன்... இரண்டாவது கப்பல் உத்தியோகள்தரும், என் எற் 

ஐப்பரவும் மட்டும் .முன்னிருந்த கவலை நீங்கிப் பொறுஜை
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வாக அமர்ச்திருந்தனர்.. அதன் பின்னர் நாரக்கள் CPG 
மரகச் சேர்ச்து காலைச் சிற்றுண்டி. யருக்நினோம். எனக்கு 
அப்போதும் உடலயர்வு தீரவில்லை. இதனிடையே இற் 
தப்பா பேச்சை ஆரம்பித்தார். புவனா] நீ. ஒன்பது. 
மணிக்கே உறக்கச் சென்றாயே! நடு சியில் அ௮ச€மாட்டி 
கடலில் விழுந்தது உனக்கு எப்படித் தெரிர்தது?”” என்னு 

ப மெதுவாகக் கேட்டார். 

கான் படுக்கைக்குச் சென்றதும் தாக்கம் வரசமலிருந்த 
தையும், சிறிது வெளியே சென்று. வரலாமென்று புறப் 
பட்டபோது ௮ச்€மாட்டி தனியாகப் பேசிக்கொண்டு வம் 
ததையும், சந்தேகப்பட்டு மை றந்இருக்து கவனிக்கையில், | 

திடீரென்று ௮ம்மாது கடலில் குஇத்ததையும் விரிவாகச் 
சொன்னேன். இரண்டாவது கப்பல் உத்தியோகஸ்தர் 
கான் சொல்வதை. மிகக் கவனமாகக் கேட்டுக்கொண்டு... 
வந்தார். 

அப்படியா!........... "என் சிற்றப்பா. 
| நான் சிறிது baterdclens பிறகு, ஆமாம் அப்பா! 
அச்சீமாட்டியின் புருஷா யாரென்று அ௮றிர்தீர்களா? இவ் 
அம்மையரர் விஷயத்தில், 1 அம்மனிதர் துரோகஞ் செய்தார் 

. என்பது உண்மைதானா?" சன்று. பதட்டமாகவே கேட் 
டேன். அதற்கு என் சிற்றப்பாவோ,; கப்பல் உத்தியோ 
கஸ்தரோ பதில் சொல்வதற்குள் சான் மீண்டும் ஆலோசனை 
(யோடு, கப்பலில் ஏறிய நான்காம், நாள் கப்பல் முழுவதை 

| யுஞ் சுற்றிப் பார்த்து வந்தோம்; பாரப்பா! அப்போது கப். 
யல் இரண்டாவது தளத்தில் வயது முதிர்ந்த... ஆனால். ௮ல் 
கார மிகுந்த. கனவான் ஒருவா . ஒரு வெள்ளைக்கார 
மாதோடு உல்லாசமாக உரையாடிக் கொண்டிருந்தார். 
அவர்கள். Bea Danis சிறிது அரத்திற் கப்புறம் மறைவான: 
தோர் இடத்தில் இருந்து சுமார் 50-வயதுள்ள ஒரு மங்கை
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இவர்கள் களியாட்டத்தைக் கவனிப்பதும், பெருமூச்௬ விடு 

அதும், ஆத்திரப்படுவதுமாக இருந்தார். இக்காட்சியை 

தரன்--நீங்கள் கவனித்தாகளோ என்னவோ---தற்செய 

லாகக் காண கோர்ச்தது. இச்சம்பவத்தில் சம்பந்தப்பட்ட: 

வர்கள் ௮அவர்களாகத்தான் இருக்குமோ என்று சந்தேகப் 

 யடுகறேன். இருட்டில் கடலில் விழுந்த மாதை Borer 

என அடையாளங் சண்டுகொள்ள என்னால் முடி.யவில்லை- 

ஒரு வேளை இம்மாதின் கணவனைக் சண்டால் ௮டையரளனவ் 

கண்டு பிடி.க்கக்கூடும்”” என்று கூறினேன். ் 

உடனே என் இற்றப்பா தலையை யசைத்து, “ஆமாம் 

நீ ஊ௫த்தது சரியே? கானும் நீ சண்ட காட்சியைப் பார்த் 

தேன். அக்கனவானே கடலில் விழுந்த €மாட்டிக்குக் 

கணவர். ஒளிக்திருந்து கவனித்த மங்கையே அச்சமாட்டி? 

அக்கனவான் தமக்குள்ள செல்வச் செருக்கால், பஞ்சமா 

பாதகங்களையும் வெரு சாதாரணமாகச் செய்பவரென்றும், 

- கூடாவொழுக்கங்கொண்ட அவர். தம் மனைவியை ஏறெடுத 

துக்கூடப் பார்ப்பதில்லை யென்றுர் தெரிகுற.து. இருந்தா. 

௮ம், இல்வம்மையார் ௮வரைத் தீய கெறியினின்றும் விலகச் 

கத் தம்மால். கூடுமானவரை முயன்று வந்தாராம்... ணன் 

என்றார். ப 

என்ன செய்தும், பாவம்! ௮வ்வம்மையரரால் ௮ம் 

மிருகத்தைத் திருப்பவே முடியவில்லை. அதனாலேயே, அவர. 

மனமுடைந்து. . தற்கொலை செய்துகொள்ள மூயன்ருர். 

ஆனால் கோர மரணத்துக்காளானா; சார்” என்று கப்பல் : 

உத்தியோகஸ்தர் தொடர்க்து கூறினார். ம 

மதம்மனைவி கடலில் விழுர்இிறந்ததைப்பற்தி. HE கன 

அரன் என்ன கூறுஇருர்?'” என்று சான் கேட்டேன். ்
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அதற்குக் கப்பல். ' உத்தியோகஸ்தர். “என்ன. சொல்: 

வது. வெளிக்கு நீலிக்கண்ணீர் வடி.க்இருர். உள்ளுக்குள், 

சனி ஒழிந்தது” என்று சந்தோஷப்படுவார்”. என்று 

சொன்னார். | ட) 

இம்மாதிரி மனிதர்களின் கூடா வொழுக்கத்தைக் 
கண்டி த்துத தண்டிப்பதற்குச் ௪ட்ட மேற்படுத்த வேண்: 

டும்” என்று: யோசனையோடு, கூறினேன்.. கப்பல் உத்து 
யோகஸ்தர் புன்சிரிப்பு கொண்டார். இத்துடன் எங்கள்: 

சம்பாஷணை முடிர்தது. 

அன்று மாலை காப்டன் என்னிடம் வந்து எனது உடல்: 

நிலையை விசரரித்தார். கப்பலி அள்ளவர்கள். என்னைப் 
பாராட்டி, மரியாதை செய்தனர். இலர் அக் கனவரனையும், 
வெள்ளைக்கார மாதையும் நேராகவும், மறைமுகமாகவும் 
கேலி செய்ததோடு வையவுஞ் செய்தனர். இத்தொர்தரவை. 
வும், அவமானத்தையும் பொறுக்கமாட்டாது அக் கனவான் 
வெள்ளைக்காரியோடு அடுத்த துறைமுகத்தில் இறக்க 
விட்டனர். 

பதினோராவது அதிகாரம் 

  

லண்ட்ன்மா நகரின் சிறப்பு 

ஆடையாக, எட்டாம் காள் நாங்கள். பிரயாணஞ் 

"செய்த கப்பல் லண்டன் துறைமுகத்தை யடைந்தது. நான் 
கள் இருவரும். கப்பலைவிட்டு இறங்கினோம். என் இற். 
றப்பா, நாங்கள் போய் சேருமிடத்துக்கு டாக்ஸி கேப் 
(Taxi cab) ஒன்றை அமாத்தினார்.  அதிலேறிப் : .புறப்பட்
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டோம். கப்பல் விட்டி றங்கும்போதே எனக்கு லண்டன்மா- 
கர் காட்சியளித்தது. ஈகரிலுள் செல்லும்போது பூத உட 

லோடு சுவர்க்கம் புருவது போன்ற ஒருவித புத்துணர்ச் 

இயை யடைச்தேன். 

லண்டன்மாசகரின் அமைப்பையும், கம்பீரத் Carp: 

ஐத்தையும். என்னென்பேன்! வானளாவியமாட மாளிகை: 

களும். கூடகோபுரங்களும் வியாபார. ஸ்தலங்களும் கண்: 
களுக்கு நல் விருந் தளிக்கக் கூடியனவா யிருக்கின்றன. . மகீ 
கள் விக்கும் மாளிகைகளின். மாண்பை. கான் முழுதும். 
பார்த்துக் கொண்டிருக்கலாம். Aa தெருக்களில் நாலு நிலை 

மாடங்க ளமைந்த மாளிகைகளும். மற்ற௮ஞ். சல வி இகளில் 
bg) நிலை மாடங்க ளமைந்த மாளிகைகளும் ஒரே தன்மை 

பனவாய்க். கட்டப்பட்டிருந்த... வியாபார ஸ்தலங்கள்?- 

தொழித்சாலைகள், ஹாஸ்டல்கள் முதலியன. மட்டும். எட்டு. 

நிலை மாடங்களமைர்தனவாயிருக்கன. . சில. "தெருக்களில்: 

வெள்ளைக் கற்களாலும் கட்டப்பட்டிருக்தது. பார்ப்பதற்கு. 

AG or sir Wms ger. நகரின் பல விடங்களிலும் காட. 

சாலைகளும், நடன சாலைகளும், சினிமாப் படக்காட்டு சாலை: 

களும், இித்திரசாலைகளும், பொருட்காட்சி சாலைகளும், ஏர 

ள.மா.யிருக்தன. அதுவன்றி உய்யானவனங்களும் (Parks) 

பூங்காவனங்களும் (Gardens) நகரை அலங்கரித்துக்கொண்- 

ூருந்தன. தெருக்களின் ஒழுங்கை என்னென்று விவரிமப்: 

பது? பெரிய தெருக்கள் மரத்தாலமைத்த செங்கல். பதித்: 
துத் தார்பூசி, ஒருவகைத் தூள் தூவி ௮ழகாக அ௮மைக்கம் 

பட்டிருந்தன. தெருக்களின் இரு பக்கங்களிலும் எட்டெட் 

ட்டி. அலம் சிமிண்டுக் கற்கள் பதிக்கப்பட்டி.ரூந்தன.. ௮ம் 

பிளாட்பாரங்களின் மீது நகரமாந்தர் நடந்து சென்று: 

கொண்டிருர்தனர்.!' “செருக்களின் ந்டுவே - மேர்ட்டார்.
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sau பலவகையான வண்டிகள் ஒழுங்காக . ஓடிக் 

கொண்டிருக் கன. ப 

லண்டன் ஈகரின் இச்சிறப்புக்களை நேரில் பார்த்த 

“போது நான் உண்மையிலேயே ஆச்சரியமும் திகைப்பும் 

அடைந்தேன். இதற்கு முன் என் இற்றப்பா வாயிலாகவும், 

லண்டன் சென்றுவந்த மற்றும் பல கண்பர் மூலமாகவும், 

இக்ூிலார்து தேச வரலாற்றைப் படித்ததன் பயனாகவும், 

கான் லண்டன்மா ஈகரின் அமைப்பையும், சிறப்புக்களையும், 

தருவாறு அறிந்து வைதீதிருக்தேனாயினும், இவ்வளவு ௮ல் 

-கரரமாக இருக்கும் என்று நான் எதிர்பார்த்ததில்லை. இரண் 

அடாயிரம் வருடங்களுக்கு முன், ஜந்தாறுமைல் பரப்பை 
புடையதாயிருந்த ஒரு இற்றார்.நரகரிக மில்லாத செம்பட 
வர்களே கிறைச்திரூந்த ஒரு சற்லார், இப்போது 700 மைல் 
பரப்பினை யுடையதாய் நாகரிகத்திலும், அறிவிலும், ஆராய்ச் 

சியிலும், அரசியல் தந்திரத்திலும் இறந்த பல்லாயிரம் மக் 

களைச் கொண்டதாய், பலவகைச் இறப்புக்களையும் வாய்ந்த | 

BT இருக்கின்றதென்றால் ௮.து பேரரச்சரியமுறத் தக்க 

தன்றோ! இப்போதுகூட உலகப் படத்தில் பிரிட்டிஷ் 

தீவுகள் . எங்கே இருக்கன்றனவென்று விளக்கைக் 

"கொண்டு தேடிப் பிடிக்கக்கூடிய நிலையிலன்றோ இருக்கன். 
இன! எனினும், இக்கிலார்து தேசத்தின். தலைைகரான லண் 

-உன்மா நகரம் உலகத்திலுள்ள பெரிய ஈகரங்களுள் தலை 
இறக்து விளங்குக றது என்று கூறுவது மிகையல்ல. மணி 

தராயப்ப் பிறந்த ஒவ்வொருவரும் லண்டன்மா . நகரைப் 

பார்த்தே திர வேண்டும். 

இவ்வாறு. கான்  லண்டன்மா . ஈகரச் இறப்பைப் 
வாராட்டிக்கொண்டே சிற்றப்பாவோடு டாக்ஸி கே' பில் 
சென்று. கொண்டி.ருந்தேன். இதனிடையே, ஜான் கல்.
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வார்ட் சாரங்கள் கப்பலைவிட்டு இறங்கெயெ சமயத்தில் கூட 

வந்து சர்திக்கவில்லையே என்ற எண்ணம் என் உள்ளத்தில் 

சழும்பிச் சிறிது யோசனையை யுண்டாக்கியது. . கடைசி 
வரக நாங்கள் இந்தியர்களால் நடத்தப்படும் ஒரு ஓட்டலை 

அடைந்து, நாங்கள் தங்குவதற்கு வசதியாக ஒரு விடுதியை 

ஏற்படுத்திக்கொண்டோம். 

என்' சிற்றப்பா என்னைக் கேம்பிரிட்ஜ் சர்வ கலாசாலை 

பில் சேர்ப்பதற்குரிய முயற்சிகளைச் செய்யலானார். சான் 

எம். ஏ; வகுப்பில் சேர்ந்து வா௫ுப்பதற்காகச் சர்வ கலா 

Frag தலைவருக்குப் போட்ட மனு : அநுமதி வரும்வரை 
சிற்றப்பா என்னுடனேயே இருந்தார். நான் அச்கலாசாலை 

பில் எம். ஏ. ' வகுப்பு மாணவியாக ஏற்றுக்கொள்ளப் 

பட்டு, கலாசாலையைச் சேர்ந்த ஹாஸ் டலிலேயே தங்கப் 

படிக்க எனக்கு இடங்கொடுக்கப்பட்ட பின்னரே, அவச் 

.இந்தியாவுக்குத் திரும்பினார். அதற்குள் அவர், எனக்கு லண் 
Lor sare சுற்றிக் காண்பித்து வரலானார். காங்கள் 

ழடராம் வண்டியிலும் ஆம்னி பலஸ்ஸிலுமாக (ஒரு வகை பஸ்) 

ககரின் பல பாகங்களையும் பார்த்து. வந்தோம். மூ ராமே, . 

பஸ்லோ நம் , காட்டிலள்ளவைகளைப் போலில்லாமல், 

இரண்டு மூன்று மாடிகளை புடையனவாயிருக்தன. அவ் 

வண்டிகளின் மேல் மாடியிலிருந்து பிரயாணஞ் செய்தால், 

லண்டன் ஈகா முழுவதையும் நாம் பார்க்கலாம். 

சாக்கள் ஒரு நாள் மாலை 'இத்திரக் காட்ட சாலையைப் 

பார்த்துவிட்டு ஓட்டலுக்குத் திரும்பி வர.துகொண்டிருந் . 

தோம்.  இருந்தாற்போலிருக்து' எங்களுக்குப் பின்னால் 

றிது தூரத்தில் ஒரு சிறு வாரக் கேட்டது. சான் திரும் 

. பிப் பார்த்தேன். ஒரு இல ஆங்கிலேயர்கள் எங்ககைச் Fi 

ஒடக்காட்டிடத் தங்களுக்குள். ஏதோ பேசிச் சிரித்துக்கொண்
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ழ.ருந்தனர். இறுவர் எங்களை நேரக்கு, “பிளாக்கி! ௫1202 
பிளாக்கி!!'? என்று உரக்கக் கூவிக் கைகொட்டிச் இரித்த 
னர்... எனக்கு அவர்கள் செய்கை யொன்றும் விளங்க 
வில்லை. இற்றப்பாவும் இரும்பிப் பார்த்துகிட்டுப் புன்சிரிம் 
புடன், நரம் கருப்பர்களாம். அம்மா! வெள்ளையர்களாகிய. 
அவர்கள் வாழு மிடத்துக்கு நாம் வந்து ஈடமாடுவது: 
அவர்களுக்கு வேடிக்கையாக இருக்கிறது. இர்தியாகளைக் 
கண்டால் அவர்கள் இவ்வாறுதான் கேலி செய்வது வழக் 

கம்?? என்று கூறினர். நான் வியப்போடு ஈடச்தேன்: 

சான் கேம்பிரிட்ஜ் சர்வகலாசாலையில் சேர்க்து ஒரு. 

வாரமாயிற்று. சிறிய தந்ைத என்னைவிட்டுச். சென்ற 
இரண்டு காட்களுக் கப்புறம், ஜான் இல்பா்ட். ஹாஸ்டலில் 
என்னை வந்து பார்த்தான். கப்பல் ஏறியபோது சந்தித்தத ந். 
கப்புறம் என்னைப் பார்க்க முடியாமல் போனதற்கு அவண்: 
ஏதேதோ காரணங்களெல்லாம். கூறினான். ஐந்தாறு மாத 
கரலம் : இக்ஈகரிலேயே இருக்கவேண்டி. கேருமென்றும், 
ஆதலால்: அடிக்கடி. என்னை வந்து பார்ப்பதாகவும் கூறி 
னான். முதல். சாள் தான் இந்த பீடிகையெல்லாம்; அப்புறம் 
அவன் நினைத்தயபோதெல்லாம் வருவதும், என்னைப் பல 
இடங்களுக்கு அழைத்துச் செல்வது மானான். கான் .௮வு 
னோடு பழைமை போலவே பழக ஆரம்பித்தேன். 

ஒரு காள் சனிக்கிழமை இரவ எட்டு மணி யிருக்கும்! 
சனிக்கிழமைகளில். தொழிலாளர் முதல் அனைவரும் பலவித: 
மான கேளிக்கைகளிலும், களியாட்டக்களிலும் இரவு. முழு 

- வதையுவ் கழிப்பது வழக்கம். ஆகவே, மக்கள் ஆண்களும் 
பெண்களும். அணியணியாக ₹ஈடனசாலை, Grog சாலை 
முதலிய 'இடங்களக்குச் சென்றுகொண்டி ருந்தனர். இசாக் 
காலங்களில் .. ல௨ண்டன்மா நகரம். ஒப்பற்ற. அழகுடன்:



-லண்டன்மா நகரின் சிறப்பு... 181 

விளங்கும்... எங்கு பார்த்தாலும், பலவித நிறம் வாய்ந்த. 

மின்சார விளக்குகள் பிரகாசிப்பது இதென்ன பூலோக 

௬வாக்கமோ என்று. கருதும்படியாக இருக்கும். அன்று 

ஜான் இல்பாட் என்னை ஒரு தியேட்டருக்கு அழைத்துச் 

சென்றான். அங்கு ஏராளமாகக் கூட்டம் இருந்தது. 

இருப்பினும், மக்கள் அமைதியாக இருந்து ஒவ்வொருவ 

ராக டி.க்கெட் வாங்கிக் கொண்டு உள்ளே சென்றனர். 

நரங்களும் முதல் வகுப்பு டிக்கெட் வாங்கிக்கொண்டு 

உள்ளே போய் உட்கார்ர்தோம். ஆங்கில ore ஆசிரிய 

ராரன ஷேக்ஸ்பியர் எழுதிய ‘inr&éQug’ (Macbeth) என்னும் 

நாடகம் நடித்துக் காட்டப்பட்டது; | 

- ஜான் இல்பர்ட் மற்ற சாட்களைச் காட்டிலும் மிகுந்த 

கு.சாகலமா' யிருக்தான். நாடகம் ஆரம்பமானதும் ௮வன் 

அதில் நடிக்கும் நடிகார்களுடைய திறமையைப் பற்றிச் 

சொல்லத் தொடங்கியவன் இடையிடையே ௪ம்பற்தமில் 

“லாத வார்த்தைகளைக் கொட்டி. பளக்கலானான். : அத்துடன் 

அவன் கைகளை இப்படியும் அப்படியுமாக ஆட்டி, என்னை 

இடித்து இடித்துப் பேசினான். கான் ௮வனது செயல்களை 

அவ்வளவாகப் பாராட்டவில்லை... கடைூயாக, அவன் 

காதல் ௪ம்பவளங்களை வருணிப்பதில் ஷேக்ஸ்பியரின் நிபுணத் 

வத்தைப் பலபடக் கூறி. வந்தவன் உணர்சி Cine? 

டாலோ என்னவோ சுற்று வட்டத்தைக்கூடக் கவனியாது 

உரக்கப் பேசத் தொடங்கி என் ே தாளின்மீது கையைப் 

போட்டு விணைத் தந்தியைத் தடவுவதுபோல், என் கன் 

னத்தை வருடலானான். இச் செயல் எனக்கு ஒருவித இகைப் 

. யையும், பரம சங்கடத்தையும் உண்டு பண்ணியது. இவன் 

“என்ன மூளையை இழக்து விட்டானா என்றுகூட எண்ணி 

னேன். இச்சமயம் என் -பின்னிருச்து CE Que . என்று
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யாரோ ஈகைக்குஞ் சப்தங் கேட்டது. சான் திரும்பிப் 
பார்த்தேன். பின் வரிசையிலிருக்த ஒரு வாலிபர் தம் ஈண் 
பருக்கு எங்கள் நிலைமையைச் சுட்டிக்காட்டி. ஏதோ கூறிக் 
கொண்டிருந்தார். இதைக் கண்டதும் கான் கரணத்தால் 
தலை கவிழ்ந்தேன். 

அதற்கப்புறம் எனக்கு அங்கு இருக்கை கொள்ள 

'வில்லை. ஷேக்ஸ்பியர் நாடகங்களை ராஜசானி கலாசாலையிலும் 

.மியூளியம் தியேட்டர் முதலிய நாடகக் கொட்டகைகளிலும் 

கலாசாலை மாணவர்களும் மற்றும் நடிகர்களும் ஈடி.த்திருப் 

{OS பலமுறை பார்த்திருக்கிறேன். இருச்தாலும், இப் 

போது இந்த லண்டன் தியேட்டரில் நடிக்கப் பெற்ற 

“மாக்பெத்” காடகத்தின் மேன்மையை எவ்வாறு புகழ்ச் 

- துரைப்பேன்! அதில் நடித்த ஈடி.கர்களின் நடிப்புத் திறமை 

யைப் போல், ௮தன் பின்னரும் இன்ன௮வரைக் கண்டதில்லை. 

ஈடிகர்கள் ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் எடுத்துள்ள (பாத் 
இரங் களாகவே ஆகிவிடுகின்றன: அதில் தான் ஜீவகரடி. 
பிருக்கிறது. நாடகம். இவ்வளவு. சிறப்புடையதாயிருக்தும் 

சான் அமைதியா யிருந்து, பார்ப்பதற்கில்லாமற் போயிற்று. 
ஜான். இல்பர்ட் அறிவில்லாமல் செய்த குரங்கு சேஷடை 
பால், பிறர் எங்களைக் கண்டு நகைக்க நேர்ச்த' பிறகு நான் 
அங்கு எப்படி அமைதியாக இருந்து. காடகத்தைப் பார்க்க 
மூடியும்? அனலின்மீது உட்கார்க்திருப்பதுபோல் சங்கடப் 
பட்டேன். மனவேதனை தாங்க முடியவில்லை.  நாடகத்த 
னிடையே எழுந்து வெளியே போவதுஞ் சாத்தியமில்லை! 

gre: 'பின்னிருந்தவர்களின் எளனச் இரிப்பை 
yourss தாகவே தெரியவில்லை. என் தோளின் மீது . 
- அமர்ந்து. விஷமஞ் செய்துகொண்டிருந்த கைகளை நான்
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see Ou tbs g அவனுக்கு ஒரு வேளை கோபமுண்டாக்க 

யிருக்கலாம். கான் அவனை மீண்டும் ௪ங்கோஜத்தோடு 

கவனிக்கும்போது அவன் அாரதிருஷ்டில் கண்ணாடியால் 

நாடகத்தை மிக உன்னிப்பாகக் கவனித்துக்கொண்டிச் 

பதான். சிறிது நேரத்திற்குப் பிறகே, நான் தலையைக் தூக்கி 

சாலா பக்கத்தையுஞ் அற்றிப் பார்க்கலானேன். எங்கு 

பார்த்தாலும், அணியணியாகவே இருந்த ஆண்களும். பெண் 

களும் ஒருவருக்கொருவர் சாக௪ச் செயல்களையும் எல்லா ப 

“மொழிகளையுமே பரிமாறிக் கொண்டிருந்தனர்... .இக்காட்டு 
யைக் கண்ட பின்னர், என்னிடம் குடி. கொண்டிருந்த 
காணம் அவ்வளவாகத் தலைகாட்டவில்லை. .ஆண் பெண் பேத 
'மின்றிச் சமத்துவமாகவே பழகும் நாட்டில் பிறந்த. ஜான் 

என்னிடம். யாதொரு விகற்பமுமின்றிச் சர்வ சாதாரண 

மாகவே ஈடர்திருக்கிறு னென்றும் அவனது அச்நியேரந்நிய 

பாவத்தை யறியாது அவனிடம் அராகரிகமாக . நடந்து 

கொண்டது. அடிமை காடாகிய. இச்தியாவில்--அஇிலும் 

மூடப்பழக்க வழக்கங்கள் நிறைந்த தென்னிந்தியாவில் 

பிறந்ததன் பயனாக உண்டான் ௫௧வர௪ தோ ஷமென்றும் 

கரத. மனம் வருந்தினேன்.. ஆகவே, இதனால் ஒருவேளை 

உண்மை நண்பனாகிய ஜான் கில்பர்ட்டின் மனம் பஅுண்பட் 

ழ் ருக்கலாம் என்று எண்ணிய கான் அவனைக் கு அகலப் 

டுத்த வேண்டி... கானாகவே .. அவன் .முதுகைத் தட்டிக் 

-கொடுத்க. வண்ணம் : அவனை மிக கெருக்கக் காதருகே 

Ysios வைத்து  எம்பந்த. மில்லாத. வார்த்தைகள் Cue 

லானேன். ஜான் சிறிது நேரம் எங்கோ கவன முள்ளவன் 
-போலிருக்து,. என் பக்கர் திரும்பி ஒரு விதமாகப் புன்மு ள்] 

வல் கொண்டான், அதற்குப் பதிலளிப்பவள் போல் கானும் 

அரனைப் பார்த்துச் இரித்தேன். அதென்ன! அர்த்த மில்லான 
13 
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அசட்டுச்: இரிப்பு. என்று நிருஞ் ிரிக்கறீரல்லவா- 

தோழரே! 

கேம்பிரிட்ஜ் சர்வகலாசாலை யனுபவரும், லண்டன்மா- 

சகர. வாசமும் எற்பட்டு ஏறக்குறைய சான்கு மாதந்: 

களாய் விட்டன. சர்வகலாசாலையின், விசேவமோ, மை 

யின் மகிமையோ எனது தோற்றத்தில் செயலில் பேச் 

இல். பெரு மாறுதல். ஏற்பட்டிருப்பது எனக்கே ஈன்முகத்! 
தெரிந்தது. இளமையிலேயே, வெள்ளைக்காரத் தாதியால் 
வளர்க்கப்பட்டதனாலோ, பிறகு ஆங்கிலப் பாடசாலையிலும் 

ஆங்கிலக் கிறிஸ்தவப் பாதிரிமார் பெரிதும். சம்பந்தப்பட்ட 

இறிஸ்தனக்  கலாசாலையிலும், மேனாடுகளில் பெரிய பெரிய 
வட்டம் பெற்று. வர்திருக்கும் புசொபஸர்களே நிறைந்த. 
.சாஜதானிக் கலாசாலையிலும் படி.த்தகனாுலோ உண்டாகாத. 

ஒரு மாற்றம் லண்டன்மா நகருக்கு வந்த பின்னர் ஏற்பட் 
டருக்கிற தென்றால், அதற்கு ஏதேனும் முக்கிய காரணம். 

'இருக்கவேண்டு மல்லவா! ஆமாம்: உண்டு. சற்று வட்ட | 
மும். இடமும் எனது பெருமாறுதலுக்கு உண்மையான” 

காரணமாகும். லண்டன்மா ஈகரில் வ௫ிப்பவர்கள் பெரும். 

பாலோர். கந்தருவ லோகத்து மக்களோ. எண்று எண்ணு: 

மாறு வேலை யென்பதே சிறிது மின்றி எப்போதும் உல்லா௪: 

ஹாகவே இருந்தனர். அவர்கள் ஓவ்வொரு காளும் விதவித்: 

மான நூதன உடைகளையும் ஈவீன நாகரிகப் போக்கையும் 

உடையவர்களா. யிருக்கனர். ' 'கேம்பிரிட்ஜ ச*ரவகலாகா்: 

மாணவ மர்ணவிகள் வகுப்பு சடக்கும் நேரங்களில் மட்டு: 

மின்றி, மற்றக் காலங்களில் கலந்துறவாடி.க் கொண்டிருந். 

ன்ற. கலாசாலையைச் சோந்த ஹாஸ்டலில், பெண்களுக்கு. 

கவறு [ “ஆண்களுக்கு வேறு. சனி இடம் . ஏற்படுத்தப்பட் 
இருந்தது. ஒரு. சம்யம்... ஆங்க : மகளிர் பலர், அண் 
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பெண் சமத்துகம் பாராட்டும் இர்சாளில் பெண்களுக்கு 

தனி ஹாஸ்டல் எ,ற்படுத்தியிருப்பது மிகவும் கேவலமானதா 
யிருப்பதோடு பெண்ணுலகை இழிவு படுத்துவதுமாகும். 
ஆகவே, மகனிராகிய நாங்களும் ஆடவார்களோடு கல்வி 

முதலிய விஷயங்களில் கலந்து பழகும்படிசீ செய்வதற்கு 
ஹாஸ்டலில் வ௪தி செய்து தருதல் வேண்டும்” என்று 
கிளர்ச்சி செய்தார்கள். ஆனால், ௮க்ளொச்சி பயன் தர 
வில்லை. இதிலிருந்து மேனாட்டு மகளிரின் ௮இ தீவிர மனப் 
போக்கை நீர் அறிந்து கொள்ளலாம். என்போன்று இச் 
இயரவிலிருந்து வரது வசிக்கும் இந்திய மாணவர்களோடு 

ஆங்கலெ மாணகிகளும், இர்திய மசணகவிகளோடு ஆன்கலை 
வாலீபர்களும் மிகவும். ௮ர்நியோக்நியமாகப் பழகி வருவது 
குறிப்பிடத்தக்கசாகும். என்னோ டொத்த மாணவ மாணவி 
களின் அதி திகிரப் போக்கும் என்னிடம் மிக கெருவ்கமப் 
பழகும் கில்பர்ட்டின் மனப்போக்கும். என்னை நாளடை 
கில், ஆங்லை மகனாகப் புனரஜன்மம் எடுக்கச் செய்து 
விட்டது. சாகரிகம் முதிர்ந்த ஆங்கிலப் பெண்மணிகள் 
உடுத்தவ்துபோன்ற பாரஸிக மாதர் உடைகளையே உடுத்தி 
வந்தேன். லண்டனுக்கு வரும்போது கப்.பலில் இக்திய 
"மாணவ மாணகிகள் நடச்துகொள்ளும் மாஇரியைக் கண்டு 
அருவருப்புந்த யானே இப்போது அவர்களைக் காட்டிலும் 
நடை .யுடை பாவனைகளில் விஞ்டு Beir weir ௦ CCTM ௮ன் 
பசே! வெட்கத்தோடு கூறுவேன். 

கலாசாலையிலும் எனக்குப் பல மரணவ: மாணகிகள் 

சீசேகமாயினர். ஆயினும் கலாசாலை கேரம்போக மற்ற 
கரரங்கசரில் பெரும் பகுதியை ஜான் இல்பாட் கொள்ளை 

கொண்டு விட்டான்-- அதாவ. ௮வன் என்னைப், பல: இடல் 
களுக்கு. அழைத்துச். சென்று. வர்தான்;... ஆகையால்,
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அவர்களோ டெல்லாம் ஈட்டு: அவ்வளவாக. வேரூன்ற 
வில்லை. - ் ் 

கப 

- ஒருசாள் நாயி DMEB peop மாலை நாகங்கள் இருவரும் 

லண்டன் நகரைப் பொழுது போக்காகச் கற்றிவரப் புறப் 

பட்டோம். முதலில் *ஹைற்' பார்க் (11706 park) குக்குச் 

சென்றோம். மற்ற பார் க்ருகளே வி. ௮று எல்லா வகைகளி 

அம். சிறப்புடையதாப் இருந்ததால் அச்சு எப்போதுமே 

கூட்டம் ௮தஇகமா யிருக்கும். அங்கு ஒரு பக்கம் ஆஸ்இகப் 

பிரசங்கம் நடக்துகொண்டிருர்தது. மற்றொரு பக்கம் அர 

இயல். வாதி அரசாட்சியில் உள்ள சூற்றங் குறைகளை 
எடுத்து வாத்துக் கொண்டிுச்தார், இன்னொரு பக்கம் 

பெண்ணாரிமையைப் பற்றி பிரசங்கம் . கடற் அ கொண்டிருந் 

தது: பிறகரடுகளின் கிலை்மையைப் பற்றி வேறொருவர், 

வேறொரு பக்கம் சொற் பொழிவு செய்து கொண்டிருச் 
தார். ஒவ்வொரு இடத்திலும் ஜனங்கள் கூட்டல் கூடி ஆவ 

லோடு கேட்டுக் சொண்டிருச்தனர். இவைகளை யெல்லாம் 

இலட்சியஞ் செய்யாது பலா ஒய்யாரமாக உடை. யுடுத்திக் 

கொண்டு ரேடியோ சக்கதத்தைக் கேட்டு இன்புற்றுக் 
கொண்டிருந்தனர். 

நரன்கள் அந்தப். பார்க்கில். Ad gi கோம். ‘scree 

வெளிவச்தோம். எங்கள் எதிரில் இருவர் (அவர்களில் RG 

வர் குருடர்) ஹார் *மோனியம் வாசித்த வண்ணம் பாட்டுப் 

பாடிக்கொண்டு. வந்தனர். . அவர்களில் ஒருவர் கழுத்தில் 
கடிதம் எழுதித் தொங்க விடப்பட்டி.ருந்தது. அக் கடிதத்தில் 

அவர்கள் வறுமை நிலை. விவரிக்கப்பட்டி ருந்தது. லண்டனில். 

பிச்சைக்காரர்கள் வெளியே! இரிந்து யாசகம் வாக்கினால் 

தண்டனைய/டைய கேருமாதலால் இப்பெட்டி, விற்பது பசட்டு 
கள் பாடி. வருவது. போன்ற போக்குக் காட்டி, வெளியே 

  

3



 லண்டன்மா ஈகரின்: சிறப்பு . 189 

இரிவது வழக்கம். எனவே, காங்கள் அப்பிச்சைக்காரா் 

களுக்கு இரண்டு பென்னி” (இங்கிலாந்து நாணயம்) களக் 

கொடுத்துவிட்டு அப்புறம் சென்மோம். 

நாங்கள் நீண்ட ஒரு தெருவழியாகப் பேசய்க்கொண் 

டி.ருந்தோம். ஓரிடத்தில் பாதையின் நடுவில் இரும்புக் கம்ப 

களை வளைத்து வைத்திருக்கும் இடமொன்று காணப்பட் 

டது. அதனருகில் பூமியினுள் குகைபோல ஒரு வழி தோன் 

நியது. அதன் வழியே ஒருவரிருவர் இறங்கிப் போய்க். 

கொண்டி ருந்தனர். இதைக்கண்ட யான்; *(இது என்ன? 

பூமியினள் ௬ரங்க வழி யிருக்கிறதா! அவ்வழியாகம் 

போனால் எங்கே போகலாம்?” என்று ஜானை கோக்க 

கேட்டேன். ட ட்டா 

இல்பாட் புன் சிரிப்போடு, 4இதுவரை இதைப்பற்றி 

உனக்குத் தெரியாதா! இது சுரங்கமுமல்ல, வேறொன்று 
மல்ல. குகைபோலக் காணப்படும் இவ்வழியாகச் சிறிது 

தாரஞ் சென்றால், கற்களால் கட்டப்பட்ட அழகான தோரி 

டத்தை யடையலாம். அ௮.து.மாந்தர் சிறுநீர் கழித்தற்கு ஏற் 

படுத்தப்பட்ட இடமாகும். அதனருகில், இருக்கும் வாயி 

லின் தொளையில் ஒரு (பென்னி'யை யிட்டால், அவ்வாயில் 

திறக்கும். அதனுள் மலப் கழித்தற்கசான இடம் வசதியாக 

அமைந்திருக்கிறது. 'பெரிய தெருக்களில் இதபோன்றே 

பல இடங்கள் இருக்கின்றன" என்று சொன்னான். 

மேலுஞ் ADS அரம் நடந்து சென்றகும், ஜான் 

எதையோ நினைத்துக் கொண்டவன் போல், ஆமாம்? 

புவனா! அந்த . இடத்தைப் பார்த்துச் சுரங்க வழியா என் 

Cu! & கினைத்த் மாதிரி இது சரங்கவழியா யில்லா கிட் | 
Lrg, உண்மையாகவே. சுரங்கவழிகள்: 'இர்சகரில் இருக் 

கின்றன. அவைகளின் வழியாகத் தரைக்குள். பிரயாணஞ்.. 
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செய்யலாம். இது நீ நேரே பார்க்கத் தகுந்த இறச்த காட்டு 
களுள் ஒன்றாகும். வா! அதை உனக்குக் காட்டுகிறேன்” 
என்௮ கூறி யழைத்துச் சென்றான். கான் ஆச்சரியத்தோடு 
அவனைப் பின். தொடார்தேன். டட 

ஒரிடத்தில் அழகான சிறிய கட்டடமொன்று-காணப்பட் 
டத. அதன் வாயில் திறந்து வைக்கப்பட்டிருக்தது. <2 Or 
Carty ps Be “Under-ground’ (semrueer @ip) eros எழுதி 
யிருந்தது." ஜான் அங்கு கற்களால் ௮ழகாக அமைச்திருந்த 
பாலத்தின் வழியாக என்னை யழைத்துச் சென்றான். அவ் 
வழியாகக் கீழே இறங்கியதும் எலக்டிரிக் விளக்குகள் 
வரிசையாக எரிந்து பிரகாஇத்துக் "கொண்டிருந்த வழி 
யொன்று தென்பட்டது. அதன் வழியே சிறிது அரஞ் 
சென்றதும் “டிக்கெட்” விற்கு. மிடத்தை யடைந்தோம். 
ஜுன் அங்கே வைத்திருக்க பெட்டியின் தொளையில் இல 
*பென்னி'களை வைத்தான். உடனே வேறொரு வழியாக: ஒரு 
டூ.க்கெட் வெளியே வந்தது. : இவ்வாறே. இன்னொரு டிக் 

கெட்டும். வாக்ிக்கொண்டான். அந்தப் பெட்டியின் மீது 
இன்ன இன்ன இடங்களுக்கு இதில் டிக்கெட் கடைக்கும் 
என்றும், அவ்வவ் விடங்களுக்குக். கூலி இத்தனை பென்னி 
என்றும் அக்கூலியைப் பெட்டியின் துவாரத்தில் வைக்க 
வேண்டும் என்றும் எழுதி யிருந்தது. இவ்வியக்இித்தின் மூல 
மாக வனி அ௮ங்குள்ள' கசூமாஸ்தா (200142-0141) விடத் 
திலம் டிக்கெட் வாங்கக்கொள்ளலாம். :. 

டிக்கெட் வாங்கியதும் . எதிரே காணப்பட்ட ஒருபால் 
தொட்டியண்டை ஜான் என்னைக் கூட்டிச் சென்றான். 
WSO ‘Lift? என்று எழுதியிருந்தது. அதீதொட்டியில் நரங் 
கள் ஏறியதும், அக்கிருக்கும் வேலைக்காரன் தொட்டியின் 
இருபுறத்துக் கதவுகளையும் அடைத்து, ஒரு. யந்திரத்தால்



லண்டன்மா நகரின் சிறப்பு 191 

அதை மெதுவாகக் கீழே இறக்கினான். தொட்டி. 120 அடி. 
களுக்குக் கீழே போய் நின்றது. சாங்கள் கதவைத் 
திறந்துகொண்டு வெளி யேறினோம். அங்கு பல. விடங் 
களுக்கும் வழி சென்றது. நாங்கள் கொஞ்ச தாரஞ் சென் 
ற்தும், அப்போதுதான் வந்து தின்ற மின்சார வண்டி. 
யொன்றில் ஏறினோம். அவ் வண்டியில் கதவைத் இறந்து 

மூடுவதற்கு ஊர் அமைக்தஇருக்தது. அதைக் கவனித்தற் 
கென்று அமர்த்தப்பட்டிருக்த வேலையாளொருவன் வண்டி. 
இரு இடத்தில் நின்றதும், அந்த ஸ்டேஷன் பெயரும், 
"வண்டி. புறப்பட்டவுடனே அடுத்த ஸ்டேஷன் பெயரும் 
உரத்துக் கூறிக்கொண்டிருந்தான். அதுவன்றி ஸ்டேஷன் 
பெயரும் பெரிய எழுத்தில் எழுதி யிருக்தது.. பூமியின்£ழ் 
வண்டிகள் போவதற்கும், வருவதற்கும் வேறு வேறு வழி 

(Tracks) இருந்தது. வண்டிகள் போவதற்குப் பூமியைத் 
தொளைத்து உள்ளிடத்தில் செங்கல்களால் கட்டி வழி 
அமைத்திருந்தது. Oy BI டிராம் வண்டி.கள்கூட ஒழுகி 
'கொண்டிருக்கன. 

தரையின் உள் வழியாகவே லண்டன் நகரின். பல 
வரகங்களுக்குஞ் சென்று விட்டு, மீண்டும் சாங்கள் தரை 
யின் கீழாகவே யிருந்து மேலேறினேம். இச்சமயம் (Lift) 
ஏ.றுவதற்குப் பதிலாக, இப்போது அசையும் படிகள் 
(Moving Stairs) gar ev ஏறி நின்றோம். உடனே கரங்கள் 
அப்படிமீது நின்றவாறே. மேலிடத்தை யடைச்தோம். ட் 

மற்றொரு நாள் ஜான் இல்பர்டும், கானும் லண்டன்மா 
கரை யடுத்துள்ள.. குண்றுகளையும், வனங்களையும் . கூற்றிப் 
வார்ததுவரச் சென்றோம். நாங்கள் ஒரு தனி மோட்டார் 
காரில். ஏறிச் சென்றோ மாதலால், இயற்கைக் ere Asters 
கண்ணாரக் கண்டு களித்தோம். . Qurips சாயுஞ் சமயத்
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இல் நாங்கள் ஈகருக்குத் இரும்பி வந்தோம். கடைசியாக 

நாங்கள், லண்டன் ஈகரையே வளம்படுத்து நிற்கும் தேம்ஸ்: 

நதிக்கரைப் பக்கமாக வர்துகொண்டிருந்தோம். அரத 

யின் படகுகளும் ஸ்டீம் லான்சுகளும் இங்கு மங்குமாக. 

ஒடிக்கொண்டிருக்கன.  ஈதியின் இரு பக்கள்களில் இருத் | 

உயர்ந்த மாடங்களும் அடுத்தடுத்துக் கட்டியுள்ள பாலம்: 

களும் ௮ம் மாலைக்காலத்தில் ஈகரைப் பேரழகு செய்து: 

நின்றன. டா 

தேம்ஸ் ஈஇயின் கரையில், சுற்றிலும் இரும்புக் கம்பி' 

களால் வளைக்கப்பட்டு, இரு பக்கத்தும். உயர்ந்தோக்கிய . 

பெரிய கோபுரங்களை யுடையதாய், போழகு வாய்ந்ததாய் 
உள்ள “வெஸ்ட்மின்ஸ்டர் பாலெஸ்'” என்னும் பார்லி. 

மெண்டு ௪யைக் கூட்டத்தின் தோற்றம் என் கண்களுக்கு. 

சல்விருக்கா யிருக்தது. 

சான், தேம்ஸ் நதியின் ரமணியமான அழகிலும் பார்லி”. 

மெண்ட் சபைக் கட்டடத்தின் கம்பீரத். தோற்றத்திலும் 

அறிவைப் பறிகொடுத்துப் பார்த்து வருகையில் என் பக்கத். 

தமர்க்து மோட்டாரை ஐட்டியவண்ணம் எதேதோ பேக். ' 
கொண்டு வந்த ஜான் கில்பர்ட் இடீரென்௮ வெளி பிடித்த: 

வன்போல், வலது கையால் பிடித்திருந்த “ஸ்டிரீங் "கை: 
விட்டு விட்டு, டார்லிங்! மை டியா டார்லிங்!! (Darling! My 

Dear ஹிர்றஜி!)..... வைவ் ் என்று கூறிய வண் 

ணம் என்னைச் சேர்த்துக் கட்டி. முத்த மழை பொழிர். 

சான். நான் திகைப்பும் வியப்பும் ஒருங்கே எழ ஏதோ கூற. 

முயன்ே ன. ஆனால். இதற்குள்....... 1... என்கள் 

மோட்டார் கட்டுக் கடங்காது வந்து ஓடியதன் பயனாக 
எதிரே வந்த மோட்டா ரொன்றில் மோதிக் கவிழ்ந்தது. - 

கில்பர்ட் ஒரு பக்கம். போய். விழுந்தான். கான். ஒரு,
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மூலையில் போய் உருண்டேன்.. மான் விழுக்த அதிர்ச் 
பில் உணர்வு கலங்க மயங்கு நிலையை யடைகையில், ஜனய். 
ள், “94! al! ஐயோ! போய்விட்டார்களே!”” என்று அல 
றுஞ் ௪ப்தவ் ணெ ஜ்கிலிருக்து - கேட்பதுபோல் என் காதல் 
விழுந்தது. ட ட்ட 

நரன் மீண்டும் கண் விழித்தபோது ஒரு படுக்கையில் : 
இருப்பதை யுணார்தேன். என் தலை மிகவும் பளுவாப் 
இருந்தது. . உடம்பெல்லாம் வலி யெடுத்தது. கான் சற்று- 
மூற்றும் பார்த்தேன். லேடி டாக்டர்களும், கர்ஸ்ஈகளும் 

என்னைக் கவனித்தவண்ணம் நின்திருர்தனர். இதனால் 
ரான் இருப்பது ஒரு ஆஸ்பத்திரியென்று புலப்பட்டது... 

அதற்கப்புறர்தான், காண் பாரலிமெண்டு சபைக் கட்டடத். 

துக்குச் சமீபத்தில் கில்பர்ட்டுடன். மோட்டாரிலிருந்து 
விழுந்தது எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வந்தது. அவ்விபத்தி 
லிருந்து நான் எவ்வாறு உயிர் தப்பினேன். என்பது 

எனக்கே ஆச்சரியமாயிருந்தது. ஜான் கில்பர்ட்..எ.க்கஇ. 
யானான் . என்னுவ் கேள்வி அடுத்தபடியாக, என் மனதில்: 

உதித்தது. எனவே, கவலையோடு சான் என்னைச் சூழ்க: 

இருப்பவர்களை மருள மருள விழித்துப் பார்த்தேன். 

என். அருகிலிருந்த லேடி. டாக்டர், லளிதமாக என் 

னைப் பார்த்துக் கையமாத்திவிட்டு, (ஸ்டெ.தாஸ்கோப்” என்” 

னுங் கருவியால் என் தேக முழுவதையும் பரிலனை செய் 

தாள், காடியைக் கவனித்தாள்; பின்னர் ௮வள் எனக்கு. 

உள்ளுக்கும் வெளிக்கும். மருக்துகொடுத்துவிட்டு, பக்கத்தி” 

விருந்த. ஈர்ஸிடம் ஏதோ சொல்லிவிட்டு அவ்விடத்தினின் 

ம் அகன்றாள். இறிது கேரத்திற்கெல்லாம் என்னைக் கவ 

னிப்பதற்கென்றே நியமிக்கப்பட்ட மேற்படி சால் say 

மற்றவர்களெல்லாம் 'போய்விட்டனர்.
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... . பிறகு கான் மெதுவாக எழு துட்கார முயன்றேன். 
. . ஆனால் என்னால் எழுந்திருக்க. முடியவில்லை. இதற்குள் 
அத்த நர்ஸு, நான் உடம்பை அலட்டிக்கொள்ளக் கூடா 
“தென்றும், -அசையரமலே படுத்திருந்தால்தான் £க்கிரம் 
“தேகம் குணமடையுமென்றும் தெரிவித்தாள். சான் படுத்த 
வண்ணமாகவே ஜான் இல்பரா்ட் , என்னவானான் என்று 
“மெதுவாகக் கேட்டேன். | . . 

௮ஈத நர்ஸ். என்னை ஒருவிதமாகப். பார்த்து விட்டுப் 
.புன்டுரிப்பு கொண்டாள். பி 2௫; “அம்மா! அவர் வேறொரு 
ஆஸ்பத்திரியில், கவலைக்கெமான கிலையிலிருக்கிறார். அவ 
ருக்கு உடம்பு முழுதும் பலமாகக் காயங்கள் ஏற்பட்டிருக் 
கின்றன. . ஆனால், அவரது உயிருக்கு ஒன்றும் ஆபத்தில்லை. 
பயப்படாதே!....௨ம். கடவுள்தான் உங்க ளிருவரையும் 
இப்பேராபத்தினின்றும் காப்பாற்றினார். இல்லாவிடில், 
கீங்கள் இம்மோட்டார் மோதலில் பலியா இருப்பீர்கள். 

ப அவக ககக, ” என்று கூறினாள். : இதைக் கேட்டதும் என் 
தேகம் நடுவ்கெயது. எதிர்பாராத இப்பேராபத்து நேர்ந்த 
SDH முக்யெ காரணமானவன் ஜான் கில்பாட்.அன்றோ! 
அவனது அசட்டுச் செய்லாலன்ரோ இவ்வாறு நடந்தது?” 
என்ன நான் எண்ணியபோது, ஜான்மீது உண்மையிலேயே 
..ஆதீஇரம் பொங்கி யெழுந்தது. ஆனால், அடுத்த கணம் 
அவனிடம் எனக் கேற்பட்டிருந்த பாசம் ௮க் கோபத்தின் . 
வேகத்தை யடக்கி யொடுககியெது. மேலும், அவன் என் 
அைக்காட்டி லும் பலத்த. காயங்களுக்குள்ளா யிருக்கிறான். 
என்தறிக்ததும், வருத்தத்தையும் மறக்து அவன்பால் இரக் 
கங்கொண்டேன். ப ட் 

பத்துப் பதினைந்து காட்களுக்குள் சான் பூரண குண. 
மடைந்து. ஆஸ்பத்திரியைவிட்டு "வெளியேறினேன். .. ஜான்
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கில்பர்ட் குணமடைவதற்கு. மட்டும்: இரண்டு மாதங்க 
ளாயின.” | 

இவ்வாறு தன் வரலாம்றைக் கூறிக்கொண்டே வந்த 

புவனசுக்தரி என்னை உற்று நேக்கி, (என்ன தோழரே! . 

உமது முகம் ஏதோ இந்தனையில் ஆழ்ச்திருப்பதைக் காட்டு 
கஇறதே! என்ன யோடக்கீர?'” என்று இடீரெனக் கேட் 
டாள்... ப ப ் 

நரன் (புன்னகையோடு). -- “ஒன்றுமில்லை” என்றேன். 

- புவனசுந்தரி- Spin செரிர்துகொண்டேன். நீர் 

என்ன இ்திக்கிறீர் என்பசை அறிந்துகொண்டேன். எனக் 

கும் ஜான் கில்பா்ட்டுக்கும் ஏற்பட்டிருக்கும் நெருங்யெ 
தொடர்பும், அவன் ௪மயா சமயங்களில் செய்துவரும் ௪ர௪ 
சல்லாபங்களுக்கெல்லாம் உட்பட்டு இணக்கியிருந் து வரும் 

மனோபாவமும் உமக்கு. ஆலோசனையை புணடாக்கிவிட் 

டது என்று தெரியும் ரான் ஊடப்பது சரிதானே! ஏன் 

தயங்குகிறீர்? சரியென்று சொல்வதால் எனக்கு. நாணம் 

ஏற்படுமோ என்று சருதுகிறீரா! அதெல்லாம் ஒன்றும் 
உண்டாகாது. நான் செய்தது தவறு என்று எனக்கே ஈன் 

முகத் தெரிகிறதே! ஆனால் சான் கெட்ட பிறகு உண்டான 
அறிவீம் அனுபவமும் முன்னரே எ.ற்பட்டி ருக்குமானால், 
கான் இக்கதியை யடைந்திருக்கமாட்டேன். ஜான் இல் 

பர்ட் போன்ற எமகாதக வாலிபர்களின் காதல் லீலைகளுக் 

குக்: கருவியாக அமைக்திருக்க மாட்டேன் என்பது நிச்ச 

பம். ஜாண் கில்பாட் தன் கருத்துக்கு என்னை எப்படி. 

இணங்கி வரும்படிச் செய்தான் என்பது. எனக்கே தெரி 

யாது... அதை நினைத்தால் எனக்குப்: பேராச்சரியமாய் 
இருக்கிறது. ஜன சமூகம் மிக: விபரீ தமான. செயலென்று 

கருதக்கூடிய விஷமச் செயல்களையும் கர்வ ) காதாரண்மான..
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தென்றும், சிரேடிதொகளி விடையே சகஜமாக ஈடைபெறக் 
கூடிய விளையாட்டுச் செயலென்றும் கான் கருதிப்.பேசாம 
லிருக்கும்படி. அவன் முதலிலிருர்தே மிகத் தர்திரமாகப் 
பழக்கி வந்திருக்கிறான். - அதிலும். லண்டனுக்கு வததற்கு 
அப்புறம் அவன் முன்னையினும் தாராளமாகப் பே௫ியும் 
பழகியும் வர்ததோடு, என் விருப்பத்தை பறியாமலே, எம் 
தச் சமயத்திலும், என்னவானாலும் செய்வது என் 2 நிலைக்கு. 
bg A tore, Orr gah mara (Night மேக், இனிமாப் 
படக்காட்டு அஆ (210௪287௨06) முதலிய இடங்களுக்கு 
என்னை அடிக்கடி. HOPS HF சென்று, விட புருடரோடு: 
திரியும் விலைமகளிர் போக்கைக் காட்டி, . உலகம் என்றால்: 
'இதுதான்-மக்கள் வாழ்க்கை என்பது இஅதான்--- என்று 

. எண்ணி மனவிகார மடையும்படிச் செய்து, அவன். கருத்தை 
நிறைவே தஅவதற்கு என்னைப் பண்படுத்தி வச்தான். என்று: 
தெரிறைது. அதிகம் கூறுவானேன்! ஜான் கில்பர்ட், 'ஸ்ரீதி 
வாஸன் போன்றவர்கள் என்னை மயக்குவதற்குச். செய்து 
வந்த ஆடம்பரமான உடைகளிலும், தடபுடலான "செயல்: 
களிலும், ஈயவஞ்௪கப்' பேச்சிலும் கான் அறிவைக்கொள்ளை 
கொடுத்தேனே யொழிய. உண்மையானவர்கள் நட்டை 
நான் சிறிதும் மநித்தேனில்லை.. .. ப 

எனது சிகேடிதர்களில் என்னை எனக்காகவே Coss ப 
என் ஈன்மையையே கிரும்பி வந்தவர் ஒருவர்.உண்டு என் 
முல் ௮வர் சத்தியராதன் என்பவ ரொருவர்தான். அவரைப் 
சபான்ற உத்தம புருஷரை என் வாழ்சாளில் இதுவரை 
கண்டதில்லை. . அவர் ராஜதானி கலாசாலையில் என்னோடு, 
aur Seu is அவரைப்பற்றி உமக்ஜூ. இதுவரை ஒன்றுமே: 
கூறவில்லை... அவரது அமைதியான தோற்றமும், மேன்மை 
யான பேச்சும் Cured wa நாகரிகச்' சேற்றில் அழுந்திய
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ன் போன்ற. இளம் பெண்களை வசீகரிக்காது. ஆயினும் 

உருவத்திலோ, கல்லி அறிவிலோ, நுண்ணிய :ஆராய்ச்௪ 

பிலோ. குற்றவ் குறை கூறுதற்கு முடியாது. மாணவர்க 

அரிஉத்திலோ, ஆ௫ிரியர்களிடத்திலோ, பாரிடத்திலானாலுஞ் 

சரி, அவர் அரரவசியமாக உரையாட.மாட்டார்.. இவரது 

இத்தன்மையைக் கண்டு சில மாணவர்களும், மாணவிகளுவ் 

கூடக் கேலி செய்வதுண்டு. எனினும், அதையெல்லாம் 

அவர் லட்சியமே செய்ததில்லை. அத்தகையவர், என்னிடம் 

சன்ன காரணத்தாலோ சேசமுடையவரா யிருந்தார். அவர் 

எனது கலத்தை அடிக்கடி விசாரிப்பார். எனக்கு, ஏதேனும் 
உற்றால், அவருக்கு ஏற்பட்டதுபோல் வருந்துவார். வகுப் 

பில் நான் ஏதேலும் பாடத்தில் விஷயமறியாது தடுமாறி 

னல், உடனே அவர் ௮தை எனக்கு விளக்கிக் கூறித் 

தெளிவுபடுத்துவார். - இவ்வளவு - தாரம் ger என்னிடம் 
வரிவுடன் ஈட்புரிமை பாராட்டி, வக்தும், நான் ௮வரை-லட் 
Rus Gh செய்வதேயில்லை. அவர் என து. தோழமைக் குரிய 

வர் என்று கருதிய துமில்லை. சமய சந்தர்ப்பம் கோ்ந்தால் 

அவரோடு பேசுவது என்ற அளவில் சாதாரணமாகவே 

பழூ வந்தேன். எனது இவ்வலட்சிய பாவத்தை யறிந்து 

கொண்டாலும், அவர். என்னிடம் அன்புடையவரா கவே 

பிருந்தார். அவரது. பேரன்புக்கும் எனது அலட்சியத்து க்கும் 

அதாரணமாக ஒரு சிறு சம்பவத்தை மட்டும் இங்கு உமக் 

குக் கூறுவது. ௮வசியமென்று எண்ணுகிறேன்... 

கோடைக் : காலம், ராஜதானி. கலாசாலை விடுமுறை 
விட்ப்பட்டிருக்த.து. - ஆதலால் ஒருகாள் கானும் என தாயும் 

*பெரம்பூரிலன்ன உறவின ரொருவர் விட்டுக்குள் சென்று 

விட்டு, பிற்பகல் மூன்று. மணிக்குமேல் வீடு. இரும்பிக் 
. 4 ் hae 

வதா ் “டிருக்தோம்... 'எவ்களுடன் என். சிற்.றன்னையும் வத்   
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இருந்தான். போகும் வழியில், சைனா பஜாருக்குச் சென்று 
சில துணிமணிகளை வாங்கிச் செல்லலாமென்று எங்களுக்கு. 

யோசனை யுண்டாயிற்று.. எனவே; நாங்கள் ஏறிவந்த. 

(Governess cart) 9 சைனாபஜார் : பக்கம். ஓட்டச் செப் 

தோம். : வண்டி பெரியமெட்டு வழியாக வந்து பீபில்ஸ்- 

பார்க்குக்குள் - நுழையும்போது, இருக்தா.ற்போலிருக்து: 

குதிரை இடக்குச் செய்ய ஆரம்பித்தது. . வண்டி. யோட் 
டிக்கு ௮து அடங்காது முன்னங்கால்களைத் அக்கிக்குதித்து 

முன்னுக்கும் பின்னுக்குமாக இழுத்து எங்களை யலட்டியது.. 

அது செய்யும் ஆர்ப்பாட்டத்தில் நாங்கள் வண்டியிலிருக்து: 

அக்கி யெறியப்படுவோம் போலிருந்தது. என் சிற்றன்னை 
யின் குழச்தைகள் இதைக் கண்டு பயந்து. அழ ஆரம்பித். 

gor. இக்நிலையைக் கண்டு ஜனச்கள் . கூடி. விட்டார்கள்... 

ஆனால், எல்லாரும் குதிரையின். ௪ண்டி.த்தனத்தை வேடிக்கை 

பார்த்துக்கொண்டிருக்தார்களே யொழிய, வண்டி.யி விருப்: 

பவர்களுக்கு விபத்தொன்றும் கேராதவாறு காப்பாற்ற. 

வேண்டுமே என்ற எண்ணம் ஒருவருக்காயினும் இருந்ததா 

கத் தெரியவில்லை. நாங்கள் இறங்குவதற்கோ வழியில்லை 

- சங்கடப்பட்டுக் கொண்டிருந்தோம். இச்சமயத்தில் யாரோ 

ஒரு வாலிபர் கிழக்குப் பக்கமாக இருந்து : ஓடி.வக்து gear 

ளித் அள்ளிக் குதிக்கும் குதிரையின் முகத்தில் ஒவ்கு ஒரு 
'குத்துவிட்டு, ஒரு தாவுத்தாவிக் கடிவாள வாரைப் பத்தி 

இழுத்துப் பிடித்தார். சிறிது நேரத்திற்கெல்லாம் குதிரை 

அடக்க . நின்றுகிட்டது. உடனே வண்டியோட்டி 

'வண்டியினின்றம் கீழே குதித்து. அவ்வாலிபருக்சூ. ஈன்றி 

கூறிவிட்டு, கூதிரையைத் தட்டிக் கொடுத்துச் சாந்தப்: 

படுத்தினான். இவ்வளவு துணிகரமாகக் குதிரையை படக். 
இய 'வர்லீபர் யாரென்று கான் பார்த்தேன். என்ன ஆச் 

சீரியம்!' எனது கலாசாலைத் தோழர் சத்யெரரதனே அள்
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வாலிபர். எனவே, ஈன்றி யறிதலும், மகிழ்ச்சியில் .தாங்க. 
மாட்டாமல், மிஸ்டர் சத்தியராத! எங்களை. விபத்தினின் 

௮ள் காப்பாற்றியதற்காக மிகவும் வந்தனம்'' என்று கூறிக் 

கொண்டே வண்டியைவிட்டு இறக்கினேன். அப்போதே: 
வண்டியி லிருப்பவர்களைக் கவனித்த ௪த்தியசாதர் என்னை 

கோக்கு, *ஆ புவனா! உங்கள் வண்டியா இது! எதிர்பாராத: 
சந்திப்பாக இருக்கிறதே....' "என்று வியப்போடு கூறிஞர்.. 

பின்னர் அவர், தாம் பொழுது போக்கிற்காக; பார்க் 

சுக்கு வந்ததாகவும், தரத்தில் குதிரை பண்ணும் இடக். 

கைப் பார்த்துவிட்டு ஐடிவந்ததாகவுஞ் சொன்னார். ‘ar 

'அள்தாண் உங்களை இந்நேரத்தில் இங்கு கொண்டுவந்து லிட் 

டார்” என்று நரன் ஆறுதலாகக் கூறிக்கொண்டேன்... 

AUT என்னுடைய ஈன்றி பறிதலான வார்த்தையை அவ் 

வளவாகப் பரராட்டாது இரண்டொரு வார்த்தை கூறிவிட்டு 

விடைபெற்றுச் சென்றார். . நரன்  வண்டியிலேறியதும். 
குதிரை பழையபடி. ஓழுக்காக ஒடியது. 

  

பன்னிரண்டாவது ' அதிகாரம் 

  

Marge என்றால் என்ன! பூதமா? பேயா? . 

YD ssa பெருந்தன்மையான குணம் aries: 

சத்திய காதரை சரன் லண்டன் வந்த ஒரு வாரத்துக். கெல்' 
லாங். கண்டேன். அது என் சிற்றப்பா என்னைக் கலாசாலை- 

பில் சேர்த்துவிட்டுச் சென்ற சமயம். அவரும் மேற் படி.ம். 
க்காக லண்டனுக்கு வந்ததாகத் தெரிந்தது. அவர் தெரூ.
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வில் என்னை 
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"போய்க் கொண்டிருந்தனர்... அங்கும். ஏழைகளின் கூட் 

டம் என் கண்களுக்குக் காட்டு பளித்தது. கதியில் யாரே 

னும் தவறியோ, . தற்கொலை செய்துகொள்ள வேண்டு 

மென்ற சோக்கத்துடனோ. விழுந்துவிடாமல் கவனிப்பதற் 
காகப் போலீஸார் அங்கு சகூற்றிக்கொண்டி.ருக்தனர்... 

எனக்குப் படகில்: ஏறி ஈதியைச் சுற்றிவர வேண்டு 

மன்று ஆசை யுண்டாயிற்று. அதைச் சத்தியசாதரிடம் 

குறிப்பிடவே, அவர் ஓரு படகை வாடகை பே யமர்த்தி 

னர். தரங்கள் இருவரும் ஏறியபின், ௪த்தியகாதரே பட 

கைத் துடுப்புக்களால் தள்ளிச் செ.லுத்திஞர். நான் அந 

ws Buide Sa si மீன்களைக் குத்தித் தின்று விளையாடிக். 

  
கொண்டிருக்கும் நரரைகளையும், வாத்து முதலிய பறவை 

களையும் பார்த்துக் கவனித்தவண்ணம் ஏதோ உரையாடிக் 

கொண்டிருக்கையில் சத்திய காதர். என்னைக். கணிவாக 

| ஆக
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“கோக்க, புவனா! கீண்ட நாளாக சான் உன்னை POT Lr 

கேட்சலா மென்று நினைத்து வருகறேன். ஆனல், அதைச் 

சொல்ல இதுவரை எனக்குச் சந்தர்ப்பம் வாய்க்கவில்லை... 

இப்போது கூ.றலாமா?'' என்று கேட்டார். 

ஈ என்ன தெரிகிபுமே!” என்றேன் கான் வேறோரிடத் 

“இல் கவனத்தைச் செலுத்திய வண்ணம். 

“சொன்னால் எளனஞ் செய்ய மாட்டாயே!” 

“எதற்காக எளனம்?” 

இல்லை நான் கூறப்போகும் விஷயம் அத்தகையது, 

கீ ஆகாயத்தில் பறக்கிறாப். கான் தரையில் இருக்கே மன்... 

எனவே உன்னிடம் விஷயத்தைச் சொல்லவும் அுணிவேற் 

படவில்லை. 

ஈமிஸ்டர் நாதி நீர் agag வேடிக்கையாக இருக் 
இறதே! காம் இருவரும் படகில் தானே இருக்கிறோம்.. 

ஆகாயத்தில் நான் பறக்கவில்லை2ய1--எ ன்னமோ சொல்ல 

ேவேண்டுமென்ன௮ கூறிவிட்டு ஏதேதோ கூறுகிதிரே[" என்ன: 
வினவினேன். : 

ரம்மிருவருக்கு முள்ள தகுதியின் தார 'தம்மியத்தைக் 

குறிப்பிட்டேன். புவனா!-- அதிருக்கட்டும் நான் சொல்ல- 
வந்த தென்னவென்றால்............. என்று சத்தியராதா் 

தான் - பதட்டத்தொடு, “இவ்வளவு தயக்க மேன் நாத் 

என்ன அப்பேர்ப்பட்ட விஷயம்? தாராஎமாய்ச்சொல்லும். 
சன்று கூறினேன். ட ப 

நான். உடன். ஊச காதளீக்இே Deir; அதை. 

"கொள்வாயா. புவனா?” இச்சமயம் : அவர் முகம். 

தமாறுதலை எவ்விதம் வருணிப்பேன்!... " | 
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“என்ன! என்னைக் காதலிக்கிறீரா? அப்படி. யென்ருல் 

என்ன அர்த்தம்?” என்னு அறியாமையோடு கேட்டேன். 

சான் உன்மீது காதல்கொண்டிருக்கறேன். ௮.து பல 

நாட்களாக ஈத்தையபோல் என் மனதில் ஊர்ந்து வளர்ந்து 

Ae நாட்களாக என்னைக் கவிக்துகொண்டி ருக்கிறது.” 

“இதென்ன காதல்! இந்தக் காதல் என்ற வார்த்தை 

புத்தகங்களில் அடிக்கடி உபயோகிக்கப்பட்டு வருவதைப் 

பார்த்திருக்கிமேன்? பலர் கூறவுவ் கேட்டி ருக்கிறேன். 

ஆனால் அ௮ச்சொல்லுக்கு அர்த்தமென்னவென்று தான் 

எனக்குத் தெரியவில்லை--மிஸ்டர் நாதி நீர் இப்போது 

கூறுவது என்னவென்௮ு எனக்கு விளங்கவில்லை. தெளி 

வாகக் கூறும்'” என்று கூறினேன். 

சத்தியசாதர் ஆச்சரியத்தோடு, “காதல் என்ற வாரத் 

தைக்கு அர்த்தர் தெரியாதா?--சரி! கான் உன்னிடம் 

அன்புகொண்டி ருக்கிறேன். நீயும் என்பால் ௮ன்புகொள்ள 

வேண்டு மென்னு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன்,' என்று 

சொன்னார். 

நரன் உம்மிடம் அன்பாகத்தானே "இருக்கிறேன்? 

இன்னும் என்ன அன்பு கொள்ளவேண்டும்?" , 

இந்த அன்புக்கும் நான் வேண்டும் காதலுச்கும் 

லித்தொ௫ மூண்டு. அதனால்தான் முதலிலேயே காதல் 

என்ற வார்த்தையை உபயோகப்படுத்தினேன்.'” 

“அன்புக்கும் காதுக்கும் என்ன வேழ்.அமை?" 

ன “அன்பு என்பது எதோ ஒரு காரணம். பற்றி” உண்டா | 

ஞூம் விசுவாசமாகும். காதல். எக்காரணமுமின்றி. ஆண்.
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பெண்களிடத்து எழும் சே௪சமாகும். இக்காலத்தில் இக் 
கரதல் என்னும் தய  பேரன்பைக் கடையில் . விற்கும் 

கத்திரிக்காப்போல் . மலிவாக ஆக்கி விட்டார்கள். ஒரு 
வாலிபன்” ஒரு பெண்ணிட த் த்துக் காணப்படும். அழகையே 

கல்வியையோ, பொருளையோ கருதி அவள்மீது மோகங் 
கொள்ளுூருன். அவைகளில் அவன் விரும்பிய பொருள் 
மறைச்துவிட்டதும் உடனே அப் பெண்ணின்பால் வைத்த 
ஆசையை தழித்துவிடுகிருன். ஆகையால் அது ஒருவித 
௬யரஈல ஆசையே தவிர வேறில்லை. காதலோ அப்படிப் 
பட்டதன்று. அழகுக்கோ  பணத்துக்கோ  கல்விக்கோ 
அல்லாது ஒரு பெண்ணை அவளுக்காகவே தரு வாலிபன் 
காதலிப்பது காதல் ஆகும். அது எப்போதும் நிரந்தரமாக 
இருக்கும். எக்காரணத்தை முன்னிட்டும் காதல் அழியாது. 
அவ்விதச் காதலையே நான் உன்னிடம் கொண்டிருக் 
கிறேன். அத்தாய காதலையே உன்னிட மும் நான் எரர் 

- பார்க்கறேன். இப்போது: தெரிகிறதா பவனும்... நீ என் 
னைக் காதலிக்கிறாயா?” என்று கேட்டார். 

இதுவரை சாவதானமாகக் கேட்டு வந்த நரன் கொல் 
லென்று அரித்து, “காதல் என்பதன் தன்மை இதுவே 
யென்றால், ௮.து ஏளனஞ் செய்யவேண்டியதே காதல் 
கொள்வதற்குக் காரணமில்லையாம். . தான். - அறியரப் 
பேயாட்டந்தானாம். பேஷ்! மிஸ்டர் ' நாதி! அவ்வித 
பைத்தியக்கார த்தன த்தை... விட்டொழித்துவிடும்?. ் என்ன 
யோசனை கூறினேன்... ப்பட ன ரு 

| -சத்தியகாதர்) என் உள்ளதில் வேருன்றிம். போ 
detee: அக். காதலை.சான் எவ்வாறு விட்டொழிக்க முடி 

a 2. Ql Saree சொன்னார்...    
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நான். go Guiors, “corer srg என்னமோ: 

பிதற்றுகிகீரே! மனதைக் கட்டுப்படுத்தினால் கீர் சொல்லும். 

காதல் எப்படி. இடங் கொள்ளும்” என்று கூறினேன். 

சத்தியநாதர், விளையாட்டாக எதேதோ 'பேசுகிருபர' 

புவன? ஆண் பெண்களுக்கு இயற்கையாக வுள்ள இக்காத. 

லின் தன்மையை நீ இன்னமும் அறியவில்லை என்று தெரி 

கிறது. கொஞ்ச௪ராள் போனால் இதன் தன்மை உனக்குப் 

புலனாகும்” என்ருர். ட | 

நான் பெருமிதமாக, “அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை" 

வேண்டுமானால் பாரும். காதல் என்றால் என்ன! பூதமாச 
பேயா? எதுவா யிருந்தாலும் காம் வெருட்டினால் ராம் 

போல் ஓடிப் போூறது: பயந்தால் தான் உம்மைத் து துரத்' 

தும்; குரைக்கும்/ வெகு காரம்: தொடரும்" 'என்று கூறி. 

னேன்... 

FSRUGT Er முகத்தில் GLO OG! காணப்பட்டது, 

gar ‘Bog காள். சென்றால், இப்போது நீ அலட்சியஞ், 

செய்யும் காதலின் தன்மையை உணர்வாய். . நீ. இப்பே௱ஈ, 

இருப்பது போன்றே எஞ்ஞான்றும் கன்னிகையாக இருக்க, 
முடியாது என்பது மட்டும் நிச்சயம், எனது. எதிர்கால. 

வாழ்க்கைக்கு ஏற்ற தோழியாக நீ இருப்பதற்கு ஏற்றவள். 

என்னு கருதியே.உன் காதலை வேண்டி. நிற்கின்றேன்... உன். 

னுடன் எனக்குக் காதல். தொடர்பு எற்படாவிடில் என், 

வாழ்க்கை . வெறும் பாலைவனத்தைப்பேர்ல் பாழ்தான்., 

இதையெல்லாம் . யோ௫த்துப் பார்த்து மற்றொருரான். 

உனது உள்ளக் கருத்தை எனக்குத். தெரிவிக்க வேண்டு, 
கிறேன். என்ன சொல்லுஇிருய் புவனா?''.என் அ. தழுதழுத்த 

சூரலில் கூறினர். -
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அவர் மன நிலையை யறியாத சான் குறும்பு மதியால் 

அப்பேச்சை யலட்சியமாக நினைத்து, அதற்கென்ன ௮வ 
சரம்? பின்னர் யோ௫ிக்கலாம். மிஸ்டர் ers? பொழுது 

சாய்ந்துவிட்டது; போகலாம் வாரும்” என்று கூறிவிட் 

டுப் படகு கரையை | படைர்ததும் அவருடன் BS pile 

சென்றேன். 

பொருள் விரும்பி, கூலம் விரும்பி, கலம் விரும்பி, 

அழகு விரும்பிப் பொய்க் காதல் பேசினவர்களையே கான் 

பெரிதாக அச் சமயம் மதித்தேனே யொழிய, அருள் 

அரும் என்னை விரும்பிய சத்திய நாதரைச் சட்டை 

செய்தேனில்லை. ௮த் தவறை இப்போது ஈன்றாக உணரு 

இழேன். அதற்குரிய தண்டனையையும் ஈன்றாக அ.நுபவிக் 

இறேன். சத்தியகாதர் என்னிடவ் கொண்டி ருந்த உண்மைக் 

காதலின் தன்மையை இப்போது நினைத்தாலும் என் மனதை 

வாள் போட்டு அ௮றுக்கிற.து. என்னிடம் ௮வர் பொருள் 

பூஜை. புகழ் வேண்டவில்லை. ஒரு மொழி வேண்டினார். 

உரைக்க மறுத்தேன் பாவி! காதலிக்கிறேன் என்னும் மொழி 

“யையே அவர் பெரிதும் விரும்பினார். பிச்சி யான் பேச. 
னேன் இல்லை. இனி யென் செய்வ.க2? ௮வர் என்ன கினைத் 

தாரோ தெரியவில்லை... ய என்ன நினைத்திருப்பார்? எனது 
-இதமாப்பைக் கண்டு அவர் வெறுத்திருப்பார்... வேதனைப் 

பட்டிருப்பார்.. 'வெறும் வஞ்சகம் நிறைந்த உள்ளமுடைய 

வள். சன்று கருதியிருப்பார். : ஆகையால் தான் அவர் ௮௪. 
சம் 'பவத்துக் கப்புறம் என்னைக். காணவில்லை .கான் எஸ் 

கா தேடி. ய்லைந்தும் yor இன்றுவரை என் கண் 

வேயில்லை.. எங்கு சென்றாமோ! ஏது ஆனாரோ? 
அதல் ல பக்க கரை சான் பாலி 
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ஆ!” என்று கூறியவண்ணம் அப்படியே அசைவற்று 
உட்கார்ச்துவிட்டாள். அதற்குமேல் அவளுக்குப் பேச 
காவெழவில்லை போலும்! அவள் கண்களிலிருந்து நீர் தாரை: 
தாரையாக வழிந்தது. முகத்தை கைகளால் மூடிக்கொண்டு. 
தேம்பித் தேம்பி யழுதாள். இந்சிலைபில் அவ்வீரப் பெண். 
மணியைப் பார்க்க என்னால் ச௫க்கவில்லை. அத்துணை பரி 
தாபகரமா யிருந்தது. ப இ 

புவனசுந்தரி - அக்நிலையைச் சமாளித். துக்கொண்டு. 
“மேலே பேசுவதற்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலாயிற்று.. 
பிறகு அவள் மீண்டும் பேசத் தொடங்கினாள். “ரண்பரே] 
TOP Gs வாழ்க்கையைச் சொல்லி உம்மைபும் நரன் 

அயரத்துக்காளாக்குகிறேன். இருப்பினை அதைப் பாராட். 
டாது மனம் பொறுப்பீரென்ற ஈம்பிக்கை யோடேயே. 
(மேலே கூறக் தொடங்குகிறேன். சான் என் வரழ்க்கை 
வரலாற்றில் சொல்ல வேண்டிய பகுதி ஒரு சிறிதே யிருக் ப 
இறது. அப்பகு€ இதுவரை கூறி வக்தவைகளைக் காட்டி... 
௮ம் கொடுமை நிறைந்ததாகவும், . உலகத்தின் . உண்மைச் 
'சொருபத்தை: வெளிப்படுத்தக்கூடியதாகவும் - இருக்கும், . 
துன்பத்தின் எல்லையைக் கடந்த எனது வாழ்க்கையின் இ. 
இப் பகுதியைக் கேட்டால், ஒரு. வேளை. உமது : Ong 
'வெடித்துவிநி$மா என்றும் அஞ்சுசறேன்........ அம். 
weessesessee DIOL LI ir விபத்துக் காளானதற் கப்புறம் | ஜான். 
கஇல்பர்ட்டுக்கும் : எனக்கும் மிகவும்: அச்கியோக்நிய பாவம்: 
அதிகமாய்விட்டது. ' எங்கள து நெருக்கமான கட்பைக் 
கண்டு பல மாணவ. மாண்விகள் பொருமைகூடக் கொண்: 
பார்கள். லண்டன்மா. நகரில் சாரங்கள் சுற்றிச். இரியாத: 

| இடமில்லை. “போகரத. -இயேட்டர், கிளப்புகள் இல்ஃை.. 
கர்வ்கள் அனுபகிக்காத 'இன்பமில்லை. உலகத்தில் . மக்கன் 
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அதிலும் ஈவரரகரிக மக்கள்- அனுபவிக்க வேண்டிய: 

இனபம்: எவ்வளவுண்டோ அவற்றில், ஒன்றைக் கூட கரக் 

கள் பாக்கியாக விடவில்லை, இவ்வளவுக்கும் ஆகும். செல: 

வெல்லாம் என்னுடையதே. ஆரம்பத்தில் தான் ஜாண் இல். 
பாட் சிறிது பணஞ். செலவு செய்தான். எனக்கு மாதா: 

மாதம். தந்தையிட மிருந்து வரும் பணமெல்லாம் சாலைக்... 

நாட்களுக்குக் கூட வருவதில்லை. எனக்குப் பணம் வேண் 

ஓய போதெல்லாம் என் தந்தைக் கெழுதி உடனே தருவித் 

துக்கொள்வேன். பணஞ் செலவாவறைப் பற்றிய கவலையே: 

எனக்குக் இடையாது. நான் சரமப்பட்டுச் சம்பாதித்தால்: 

தானே அ௮ப்பணத்தின்- அருமை எனக்கூத் தெரியும். 

ஜான் இல்பர்ட், என்னைப் பணஞ் சொரிபுக், G தவதை: 
யென்றே கரத வந்தான். என்னைச் சதாகாலமும் புகழ்ந்து. 
பேசுவதுதான் அவனுக்கு, 'வேலையாய்ப் GB பாப்விட்ட, து , 
முதலில் இம்மாதம் சென்னைக்குப் போடறேன்; வரு 
மாதம் செல்க. மறன் என்று 'என்னிடங் கூறிவந்த அவன். 
எட்டு மாதங்களுக்கு பேலாஇியும் போகவேயில்லை. மேலும், 
அவன் லண்டனில் எங்கிருக்கிறான்; என்ன செய்கிருன். 
என்ற விஷயமே மர்மமா யிருந்த து, அவன் சொ ல்வதுதான். 
எனக்குத் தெரியும். இரு? தாலம், இதைப்ப ற்றி யெல்லாம் 
கன் சச்திப்பதே பில்லை அதற்கு அவகாசமுவ் கிடையாது. 

இது நிற்க: i. 
aoe Venn eles 

 ஒருகாள் சான் ஹாஸ்டலி லிருந்து சலரசாலைக்கும்- 
போகத் தயாராய்க் கொண்டிருக்கையில், ஹாஸ்டல். பியூன். 
எனக்குத் தந்தி வந்திருக்கிறது என்று தெரிவித்தான்... சான் 
பதை பதைப்படைந்து வெளியே வந்ததும் தந்தச் சேவகன் . 
தந்தி யொன்றை. நீட்டினான். அது or BIE Gi. வந்திருக்கும் 
என்ன. செய்தியைத். தாங்இ வந்திருக்கிறதோ. என்ற...



STSV ctor med. cromet | tyson ? Guu ? 209" 

எண்ணத்தோடு, ஈடுங்கெய கையால் தர்தியை வாங்கினேன்... 

அதனுடன் தந்தி மணியார்டரும் வந்தது. அவசர அவசர 

மாக அவ்விடத்தி | ப 

லேயே பிரித்துப் 

பார்த்தேன். அதில் 
மின் வருமாறு    

  

காணப்பட்ட து 

“மிஸ் புவன*௬்தரி, 2 

மிகவும் கெருக் ஜு 
கடியான. நிலைமை. be 

விஷபம் இத் தந்தி. 
யில் விவரிக்க மூடி. 

பாத்து. தந்தி மணி 

யார்டராக 500 ரூ 

பாய் அனுப்பி யிருக் 

கிறேன். உடனே 

சென்னைக்கு த் 
திரும்பி.வரவும். அவ - 
கர்மம் 

தணிகாசலஞ் | 

.... செட்டியார்.” 

  

இச் தக்தியைப் படித்ததும். என் மனம் என்னென்ன 

வெல்லாமோ எண்ணி ஏங்கியது; கலாசாலைக்குப் Gurus 

வந்த பிறகு, ஊர் Qrdamsiusea CurAiugr? அல்லது 

செய்வதா? ... இவ்விரண்டில் : எதைன். செய்வது: o Aging 
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ன்று எனக்குத் கோன்றவில்லை. எவ்வித முடிவுக்கும் 
“வராமல் தத்தளித்துக் கொண்டி ருச்தேன். நெருப்பின் மீது 
நிற்பவர்கள் எவ்விதம் இருக்கை கொள்ளாமல் தவிப்பார் 
களோ அதுபோன்றே காலும் என் அறைக்கும் தாழ்வாரத் . 
துக்குமாகப் . பரபரப்போடு உலவிக்கொண்டிருந்தேன்; 

_தீந்திச் சேவகன் பணத்தைக் கொடுக்கக் காத்துக்கொண் 
மூருப்பதையம் சான் நெடுநேரவ் கவனிக்ககில்லை. என் பசி 
தாப நிலையைக் கண்டுதான் போலும், அவ்ன் அவசரப்படுத் 
SS தகக சமயத்தை எதிர்கீரத்து நின்று கொண்டிரும் 
_ தான் என்று நினைக்கறேன். கலாசாலை மணி ண கண” 

. வென்று ஒலிக்க ஆரம்பித்த பிறகே என் மனக் குழப்பத்தி 
னின்றும். விழிப்புற்றேன். மணி யடி.க்குஞ் ௪ப்தங்கேட்ட 
தும், மாணவிகள் அவசரமாகப் புத்தகங்களை வாரி யெடுத் 
SEO) Br every) ஓடினர். நான் இருக்கும் பக்கமாக ஓடிவந்த 
லிஸா. லாண்டி. என்ற பெண்மணி எனக்காகத் தந்திச் 

- சேவகன் காத்திருப்பதைக் குறிப்பிட்டுவிட்டுச் சென்றாள். 
அப்போதே gas vere கொடுக்கக் காத்திருப்பது 

இ எனக்கு நினைவுக்கு வந்தது. . உடனே கான ௮வனிருக்கு 
Me சென்று அவன் வைத்திருந்த த்தி . மணியார்டரில் | 
கையெழுத்திட்டு 500 ரூபாயைப் பெற்றுச்கொண்டேன். 

உடம்பு  ௮அசெளக்கியமாயிருந்த இரண்டொரு மாண 
Beer sr, wh றவர்களெல்லாம் கலாசாலைக்குச் சென்று 
விட்டனர்... கான். இன்னும் எவ்வித முடிவுக்கும் வரரமலே 
அலைந்து - கொண்டிருந்தேன். இச்சமயம். ஹாஸ்டலுக்கு 

பக்கத்துள்ள தெரு வழியாக ஜான் கில்பாட் போய்க் 
ண்டிரூர்தது. தற்செய்லாக . என். கண்ணில்: பட்டது. 

ன்னை யறியாமலே. ஜான்? மிஸ்டர் ஜான் என்ற 
என். குறிப்பறிர்த. ஹாஸ்டல் பியூன் ஓடிச் 
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சென்று அடுத்த. கணத்தில் ஜானை சானிருக்குமிடம் 
ப அழைத்து வந்தான். ன ர ன இக்க 

ஜான் கில்பர்ட் இயற்கையாயுள்ள புன்னகையோடு, 

என்ன விசேஷம் புவனா! மணியடித்து விட்டதே! கலா. 
சாலைக்குப் போகவில்லையா?” என்று கேட்டான். கான் 

அதற்கொன்றும் பதிலளிக்காமல் என் கையில் வைத்திருர்த 
தந்தியை அவனிடம் கொடுத்தேன். அதைப் பார்த்ததும். 

ஜானின் முகம் மாறுதலடைர்தது. . “புறப்படப் போகி 

யா!” என்று ௮வன் தடுமாற்றத்தோடு கேட்டான்... 

வேறென்ன செய்வது? நீ தான் சொல்லேன் 

என்றேன் நான். 

கில்பர்ட் தலை குனிந்தவண்ணம் றிது கேரம் ஆழ்ந்த 

"“யோசனையிலிருக்தான். பிறகு நிமிர்ச்து என்னைக் கூர்ந்து 

கோக்கிுய வண்ணம், (இத். தந்தியிலுள்ள செய்தியின் 

போக்கை பார்த்தால், அங்கு ஏதோ முக்கிய சம்பவம் அள் 

ag விபரீத நிகழ்ச்சி நேரந்திருக்க வேண்டூமென்று : 

“தோன்றுகிறது. ஆதலால், நீ போய்வரத்தான் வேண்டும், . 

.இதை அலட்சியப் -ப்டுத்துவதற்கில்லை. நீ உடனே போய் 

ஹாஸ்டல் சூபரின்டெண்டிடத்தும், காலேஜ் பிரின்ஸிபா 

லிடத்தம் விஷயத்தைத் தெரிவித்து, இந்தியாவுக்குப் 

போய்வர அநுமதி பெற்றுக்கொள்... கான் இதற்குள்: இச் 

Gur செல்லுங். கப்பல் எப்போது போகிறது என்னு 

தெரிரஈ்து கொண்டு, உன் பிரயாணத்துக்குரிய சகல ஏற்பாடு 

- களையுஞ் செய்துவிட்டு வருகிறேன்” என்று கூறினான். கான் 
அவனது யோசனையை ஆமோதிப்பதுபோல் தலை யசைத் 

தேன். அத்துடன் கான் 500-ரூபாயையும் அவனிடக் ர். 

தன். ஜான். அதைப் பெற்றுக்கொண்டு. போய்விட்டான்.
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'லண்டன் துறைமுகத்தில் எராளமான கூட்டம். 

*வைஸ்ராப் ஆப் இந்தியா”' என்னுங் கப்பல் புறப்பட இன், 
னும் அரைமணி கேரமே இருந்தது. பல இடங்களுக்குச் 
செல்வோரும் கப்பலில் ஏறிக்கொண்டிருந்தனர். கானும் 
ஜான் கில்பர்ட் எனக்குரிய கைப்பெட்டியைத் MEDS 
கொண்டுவரக் கப்பலில் ஏறினேன்.' பிரயாணிகளை வழி 
wep வந்தவார்களான' ௨ றகினர்களும் ஈண்பர்களும் 
அவா்களோடு சிறிதுநேரம் அளவளரவி யிருர் து கடைசியா: 
சுப் பிரியா விடைபெற்றுச் செல்லுவ் காட்இ காண்போர் 
மனதை நீராய் உருக்கும் தன்மையதா யிருந்தது. ஜான் 
கில்பர்ட் என்னை மேல் தளத்திலுள்ள முதல் வகுப்பில் 56-. 
வது அறைக்கு அழைத்துச் சென்றான். எனது கைம்: 
பெட்டியும், மற்றுஞ் ல சாமான்களும் உரிய இடத்தில்: 
வைக்கப்பட்டன. எல்லாம் ஒழுங்கு செய்யப்பட்டபின் 
எனனை அவன் இரக்கமாக நோக்கினான்.  ௮ப்பர௱ாரவையில்- 
அஏமரற்றவ் காணப்பட்டது. AD gerd நாங்கள் இரு. 
வரும் ஒருவரை யொருவர் பாரத்தவண்ணம் பேசாமல் நின் 
ரோம். என் மனம் மிசவுவ் குழம்பி பிருந்தமையால், உண் 
மையிலேயே எனக்கு ௮ச்சேரத்தில் என்ன பேசுவதென்றே. 
தோன்றவில்லை எனவே, ' எங்களிடையே நிலவிய மென: 
னத்தை ஜானே. முதலில் கலைச்தான். அவன் மெதுவாக. 
“காரியம் முடிந்ததும் VTL DERE. திரும்பிவிடுவா 
யல்லவா, புவனு!' , என்று கேட்டான். 

    MB mG விடாமலென்ன! எனது எம். ஏ. பரீகைஷையை- 
கவேண்டு மல்லவா! அதற்காக வாயிலும் கட்டாயம். 

ன. தரவேண்டும். கான் போனதும் விசேஷ. 
ன்று கவனித்துவிட்டு உடனே திரும்பி, ' விடு! 
௮.ராரன் உறுதியாகக் கூறினேன். 
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ஜான் கில்பர்ட், இடீரென்று ஏற்பட்டிருக்கும் உனது 
பிரிவு எனக்கு மிகவும் மனச் ௪ங்கடத்தை புண்டுபண்ணி 
விருக்கிறது. இரவும் பகலும், கனவிலும் சனவிலும் உன் 
எழிலுருவச்தையே கண்டு களித்துக் காண்டி.ருக்கும் 
எனகீகூ இந நீண்ட காலப் பிரிவை எவ்வாறு FEE BIS 
கொண்டி ருப்பசென்று தெரியவில்லை. உலக அறிவு விளங் 
காச சிறு பருவத்தில் ஈம்மிடையே வேரூன்றிய நட்பு, ராஜ 
தானிக் கலாசாஆயில் மீண்டும் நெருக்யெ தொடற்பு ஏற் 
பட்டபோது செழித்து வளர்ர்தது: ' லண்டன்மா நகரில் 
அச்கட்பு காதலாகக் கனிர்தது. பழுத்துப் பலன் கூடத்தந்து 
“விட்டது என்று சொன்னால் மிகையாகாது, இக்கிலையில் 
பிரிவு ஏற்பட்டிருப்பது பழுத்த பழத்தைப் பறிச்துண்ணு 
முன்பு, புழுக்கள் சேர்ந்து அழுகி சா.றலெடுக்கும்படிச் 
'செய்துவிட்டது போலிருக்கிறது. இப்பிரிவினலை sng 
பிரிக்க முடியாத ஈட் -புரிமைக்குப் பங்க மேற்பட்டு விடுமோ 
என்றே அஞ்சுகிறேன். 8 என்ன் நினைக்கிறுப் புவனா!.... 
என்று நர தழுதழுக்கக் கேட்டான். அவன் கண்கள் 
கலங்க. ட் 

இவனது அப்போதைய நிலையைக் கண்டதும். என் 
மனம் முன்னையினும் ே பேதுற்றது.  ௮வன் குறிப்பிட்டபடி, 
இளமையில் எள்கள் நட்பு எவ்வித மிருக்தே தா .௮தை நான் 
அவ்வளவு இட்டமாகக் கணித்துச் கூறமுடியாது. ஆயினும் 
இப்போது, கான் அவன் (பால். பேரன்பு கொண்டிருக்கி 

ஜேன். அவனிடம் என் உயிரையே வைத்திருக்கிறேன் 
என்றே சொல்லவேண்டும். இவ்வுலகில் அவனை விட்டு 
அவன் தொடர்பு 'இன்றி' என் வாழ்க்கை இன்பமாகக் கழி 
பாது என்ற நிலைக்கு வர்துவிட்டேன். எனவே, எனக்கும் | 
.அவனைவிட்டுப் பிரிவது மிகவும்” துயரமாகவே இருந்தது, 

இவனது . நிலையைக். கண்டதும் எனது. தாய். நரட்டுப் பிர:
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பாணத்தை நிறுத்திவிடலாம் என்று ' கூட நினைத்தேன். 
ஏதாகிலும் சாக்குச் சொல்லித் தற் சமயம் வரமுடியாத 
தற்கு வருந்துகிறேன் என்னு குறிப்பிட்டுக் கடிதமோ ௮ல் 
லது தக்தியோ அனுப்பிவிட்டால் போடறது என்ற எண் 
ணம் என் மனதில் சிறிது நேரமே ஊடாடியது. ஆனால்: 
சென்னையில் ஏதும் சம்பவம் நேரிட்டிராமல் இவ்விதமா 
கத் தற்தியும் பணமும் அனுப்பி யிருப்பார்களா? ஆதலால்: 
கட்டாயம் போய்ப் பார்த்துவிட்டுச்சான். வாவேண்டும். 
என்அ௮ அடுத்த கணம் உறுதி கொண்டேன். 

மனதை ஒருவாறு திடப்படுத்திக் கொண்ட நான், 
*4அதெல்லாம் ஒன்றும் ஈடக்காது ஜான்! உனது அச்சத் 
துக்கு ஆதாரமே கெடையாது! நாம் உயிரோடிருக்கும் வரை 
நம் ஈட்பை எவராலும் பிரிக்க முடியாது என்பது தண்ணஷ்ஷி 
கான் போனதும் இிரும்பிவிடுவேன். அதுவரை: நீ மன: 
BMS லடைந்இரு"" என்று ஜானைத் தேற்றினேன். 

ஜான் கில்பர்ட் அப்போதும் தேறுத. லடையாதவன் 
போல் காணப்பட்டான். “புவனா! கண்ணே புவனா! நான் 
உன்னை எவ்விதம் நே௫க்கிறேன்: என்னு உனக்குத் தெரி. 
யாது... ஒரு நிமிஷம் உன்னைப் பார்கீகாவிட்ட்ால் உயிரே 
போய்விடும் போலிருக்கிறது. ' சான் லண்டன் வருவதற்கு. 
முன்னர் உன்னிடம் ஏதோ பொய்க் காரணவ் கூறினேனே 
யொழிய, உண்மையாக, உன் பிரிவைத் தாங்க மடியா 
மலே, ரீ. கேம்பிரிட்ஜ் கலாசாலையில் வாடக்க லண்டன் 
'செல்இருப் என்.றறிந்ததும் உன்னைப் பின்தொடர்ந்து வந்து 
இங்கிருக்கேன் என்று இப்போது pS par. ஒரு 

க்கு, முன் தான் எனக்கு என் சிற்றப்பாவின் நூல: 
5 மூக்கிய காரியத்தை மேற் கொள்ளும் 

பட்டுவிட்டது. . அதைச் ல மாதங்கள்வரை 
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கவனிக்கவேண்டி. யிருக்கிறது. அது இல்லாவிடில் சாண் 
இப்போதே உன்னோடு இந்தியாவுக்குப் பிரயாணமாய்விடு” 

வேன். என் செய்வது! விதி ஈம்மைச் £9 செய்கிறது... 

பசக "என்று கூறிப் பெருமூச்சுவிட்டான். 

. இவனது பிரிவாற்றான் பேச்சு. என்னை மோசமான 

நிலையை யடையள் செய்து வந்தது. எனவே, . இர்கிலை- 

மையை மேலும் வளர்த்த விரும்பவில்லை. அவன் என்னை 

விட்டுச் 2க்கரம் போய்விட மாட்டானா என்று கூட எதிர் 

பார்த்தேன். அவனஅ அப்போதைய தோற்றமும் பேச்சும் 

என். பிரயாணத்தை எங்கு தடை செய்துவிடுமோ என்று: 
பயர்தேன். 

இல்பாட் இடீரென வெறி பிடித்தவன்போல், புவனா. 

என்னை மறக்கமாட்டாயே! புறக்கணிக்க மாட்டாயே. 
என்னைக் கைவிட. மாட்டாயே! நீ சிறிது நேரத்திற்கு முன் 

கூறிய வார்த்தை உண்மைதானா] இதே உறுதியோடு இந்தி. 
யாவுக்குச் சென்ற பிறகும் இருப்பாயல்லவா! அக்கம் 

பிக்கையோடேயே நான் உயிர் வாழலாமா! ஏதோ! மற் 

றொரு முறை உன் வாயால் கூறு-- ஏதோ! எதேோ.......... 

என்று கூறிக்கொண்டே கைகளை விரித்த வண்ணம். என்னை 

நோக்கித் தாவினான். அடுத்த கணம். கான் ௮வனோடு: 

ஒன்றி நின்றேன். ௮ நிலையில் எங்களைக். காண்போர் gr 
உயிர் ஈருடல் பெற்று ஒன்றுபட்டு. இன்ப: மனுபவிக்கற.- 

தென்றே கூறுவார்கள்... கப்பல் புறப்படுவதற்கு அறிகுறி 
யாகக். கடைசியில் காப்டனால். ஊதப்படும் ' ஊதுகுழல். 

ஒலியே எங்கள் இருவரையும் வேறு. பிரித்ததென்றால், ஏங்க. 

ளது. அப்போதைய நிலையை எவ்வாறு. வர்ணித் துரைப்ப 

தென்று தோண்.றவில்லை. : தவிர்க்க முூழ்யாத நிலையில் ஜான். 
ப்ச்: 

என்னின் பிரியர்கிடை பெற்றுக்கொண்டு அறையைவிட்,
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“டுப் படிகள் வழியாக இறக்கி ஐடினான். காரனும் அரை 
மனதுடன் அவனை வழியனுப்பி மேல் தளத்தில் ஓரத்தில் 
நின்று அவன் கப்பலைவிட்டு இறங்கும் வரை கவனித்துக் 
கொண்டி ருந்தேன்... கப்பல் புறப்படுவதற்குல் கால் மணி 
நேரத்துக்கு முன்னரே பிரயாணிகளும், மாஅமிகளும் கப் 

பல் அதிகாரிகளுச் தவிர வழியனுப்ப வக்த மற்றவர்கள் 
இறங்கப் போய்விட வேண்டுமாதலால், ' காப்டன் ஊது 
குழல் ஊஇியதும் கப்பல் புறப்பட்டுவிட்டது! ஆகவே? 
ஜான் கில்பர்ட் எவ்வளவு வேகமாக ஓடியும் கடையில் 
ஒடும் கப்பலிலிருந்து. குதித்தே இறங்க வேண்டியிருக்கது. 
அவன் ஆழமான அவ்விடத்தில் நீந்தி பிறகு ஒரு ஸ்டீம் 
லாஞ்சில் ஏறித் துறைமுக மேடையை யடைந்தான். இதைப் 
பார்த்தபோது, அவன் என்னிடம் எவ்வளவு ஆழ்க்த. அன்பு 
வைத்திருக்கிறான். எனக்காக எவ்வளவு தூரம் பாடுபடு 
கிரான். என்று மலைக்துப்போய் அவளைப்பத்திய எந்தனை 

ப பரகவே சென்றேன். 

ERENT 

ப தின்மூன்றாவ து அ திகாரம் 

  

தந்த பிரிவும், குடும்பச் சீரழிவும். 
உம்பாபப் துறைமுகத்தில் என்னை எதிர்கொண்டலழைத்த 

வர். ஒரு மெலிர்த தேகமுடைய மனிதர், என்ன வரவேற்க 
என் தர்தை, சிற்றப்பா முதலியவர்கள் வக்இிருப்புரர்கள்.. 
என்ற எதிர்பார்த்த வண்ணம், கைப்பெட்டியையும் மம். 
௮ஞ். சாமான்களையும் எடுத்துக்கொண்டு DD Opp pM. 
uri 6G nen. இச் சமயத்தில் என்னருகே வந்த மெலிக்; 
மனிதரைப் பார்த்தும் அவரைக். கவனியாது. கரலா ௬ 

மும் கண்களைச் ௬ழலவிட்டு, ர் யார்?.என். தந்ைத முதலி 
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பவர்கள் எங்கே?” என்று கேட்க வாயெடுத்தேன். : இதம் 
குள் அவர் என் குறிப்பறிர்தவர்போல், *அம்மா! நான் 
கரன் இதோ இருக்கிறேன்” என்று மெதுவாகக் கூறினார். 
அக்குரலைக் கேட்டதும் திரும்பி அவரைக் கூர்ந்து Caras 
“னேன். அ! என்ன! என் தர்தையா? என் அருமைத். 
தர்தையா?. லட்சாதபதியான என். தந்தையா இவ்வளவு 
னிய தோற்றமும், மெலிர்த தேகரு முடையவரஈ பிருக் 

Bayi?” என்ற எண்ணம் என் மனதில் மின்னல் தோன்றி 
மறைவதுபோல் . உதித்து ஒடுங்கியது. இடுக்ட்டேன்;. 
ஸடுத்சகணம் என் லையிலிருக்த பெட்டி. முதலியன வெல் 
லாம் நழுவி: விழுந்தன. , 4அப்பா! நீயா அப்பா இக்கோலத் 
தில் காணப்படுகிருய்?'” என்று ககறியவண்ணம் அவரைக் 
கட்டிக்கொண்டேன். அவர் கண்களிலும் நீர் காரை தாரை 
AUT வடிந்தது. ் 

என் கூச்சல் கூட்டத்தைச் சேர்த்துவிட்டது. . பலர் 
“என்ன! என்ன நோர்தத?”” என்று என் தந்தையைப் பர 
பரப்புடன் வினவிஞரை். ஒரு இலர், சீமாட்டி. மகன்போல் 
கர்ணப்படும் இப்பெண் ஒரு பைத்தியக்காரக் இ இழவனைக் 
கட்டிக்கொண்டு அழுகிருளே' என்றெண்ணியோ என் 
னவோ கேலியாகச் இரித்து கின்றனர். திடீரென எற்பட்ட 
அதிர்சீசயரல் கான் என் * தந்தையின் BG த மூரிச்சையாய்' 
விட்டேன். ப 

என். தந்தை கேட்டவர்களுக்கு எதோ: ௪மாதானஞ் 

சொல்லிவிட்டு, என்னை ஒரு வண்டியில் ஏற்றிக்கொண்டு”. 

அவ்விடத்தினின்றும் வெளியேறினச்.. 

கரன் Pies தெளிந்து. கோக்யெபோது, பாவில் ப 

pon அமரர்தரர்த. என் , - தீர்தையைப் பறித்துப் 

AS 

 



a8 -இவ்வுலகைத்: திரும்பிப். பாரேன். 

ேன்விகள் கேட்டேன். அவற்றிற் கெல்லாம் அவர். ef 

யாகப் பதில் சொல்லவில்லை. அவருடைய இவ்வித மா:றுத. 

அக்குக் காரணமென்ன என்ற் கேள்விக்கு மட்டும், தாம் 

சோய் வாய்ப்பட்டுச் தேறியதாகப் பதில் கூறினார்... மற்றப்: 

படி. நான் கேட்பவற்றைக் காதில் 'வாவ்கிக்கொள்ளாது- 

என் கவனத்தை வேறு . விஷயத்தில் ' திருப்பப். பெரிதும். ' 

முயன்றார். இதிலிருந்து என் மனதில் பெரிய. பெரிய சந்: 
'தேசங்களெல்லாம் உண்டாய்க்கொண்டிருக் தன... சென்டி... 

ரல் ஸ்டேஷனில் ரயில் வரது நின்றதுகூட எனக்கசூத் தெரிய .. 

கில்லை. என் தர்தை என் கையைப்பற்றி யழைத்த பிறகே) 

என்: சிந்தனையை விட்டு gar Gar சென்றேன். 

எங்களுக்காக எங்கள் சொந்த மோட்டார் வந்து காத் 

திருக்குமென்று எதிர்பார்த்தேன். ஆனால் அதற்குப் ப.இ 

லாக, என் தர்தையார் சிறிது அரத்திருந்த ஜட்கா வண் 

டியை வாடகைக்கு அமர்த்திக்கொண்டு வந்தார். - வண்டி... 
அருகில் வந்ததும், முதலில் என்னை அதில் ஏறச். செய்து 

பின். தாலும் @ றிக்கொண்டார். உடனே. வண்டியோட்டி. 

குதிரையைத் கெற்கு நோக்கிச் செலு தஇினான். ST COTE ORT 
டான. ஆச்சரியத்துக்கு அளவேயில்லை. : ஒரு மோட்டார். 
-கழ்பெனியே சொந்தமாக இருக்கும், வீட்டு. உபயோகத். 

துக்கு மட்டும் ஒன்றுக்கு மூன்று மோட்டார். "கார்கள். 
இருந்தம் ஒரு மோட்டார்கூட எங்களை ஏற்றிச். செல்ல: 

வ்ராமலிருக்ததென்றால் 2) எனக்குப். பேர்£ச்சரியத்தை 

வுண்டாக்காம லிருக்கமுடியுமர்?. ஆனால், இம்முறை என்" 

தந்தையைப் பார்த்து மோட்டார் ஏன் வரவில்லை?”” என்று” 
கேட்கவில்லை. | 'ஏனென்றுல்.. எனது கேள்விகள் : அவரைப் 
பம சங்கடத்துக், குள்ளாக்குவதைபும், , அவளுள் பொத், 
Si PES "இக்கத்தைல்... Borg. யதிகப்படுத்துவதையும், 

 



தத்தை பிரிவும், குடூம்பச் சீரழிவும் . ஏறு: 

குறிப்பா லறிர்தேன். உற்சாகத்தோடன்றி, கவலையோ: 
POSS இதற்கு முன் ஒரு முறையும் பார்த்தறியாத 
கான, இப்போது பார்த்தது மூதல் பெருவ் கவலையால் அவர். 
Gu gi po வருஈதுவதைக் கண்டு மனம் பதறினேன். இவ் 
வித அசெளகரியங்களெல்லாம் ே சரவதற்கு என்ன் நிகழ்ச் 
இருக்கக்கூடும் என்னு மிகத் : தீவிரமாக ஊ௫த்துப் பார்த் 
அம் என்னால் கண்டறிய முடியவில்லை. ரயிலிலுஞ் சரி; 
ஜட்கா வண்டியிலுஞ் சரி; என் தந்தை லண்டனில் என் 
வாழ்க்கை எப்படி. யிருந்தது என்றோ சேம்பிரிட்ஜ் கலஈ 
சாலைப் படிப்பு எப்படி. என்றோ எனது யோக க்ஷேமத் 
தைக் கேட்காதது எனக்கு மற்றொரு. புறத்தில் (பெரிய ஆச் 

. சரியத்தை விளைத்தது. . ட 

இவ்விதம். பல விஷயங்களைப்பற்றிச் இந்தித் வண் 
ணம் போய்க்கொண்டிருக்கையில் வண்டி இடீரென்று கின் 
றது. உடனே சான் தலை நிமிர்ந்து பார்த்தேன். அடை 
யாற்றிலுள்ள எங்கள் பங்களாவுக்கு or Ailey வண்டி. நிற் 
பதை யறிந்து இடுக்கிட்டேன். “இவ்வளவு தூரமுமர நான் 
இந்தளையில் : மூழ்கி வந்தேன்? என். தேனாம்பேட்டையி 
அள்ள. ஈமது மாளிகைக்குப் போகாது இங்கு. தந்ைத 
யழைத்து வர்தா?” என்று என் மனதில் . எழுக்த கேள்வி 
களுக்குப் பதிலை யாராய்சக்த வண்ணம் . வண்டி;யைவிட்டு 
இறங்கினேன்... என் . தந்தையின். தோற்றமும்; செயலும் 
எல்லாம்.எனக்கு மிகவும் மர்மமாகவே இருந்தது. 

... வண்டியின். சத்தத்தைக் கேட்டுவிட்டுச்தான்பேசலும் 

உள்ளிருந்து வந்த என் அருமைத் தாய், கான் பங்களாகி 
ள், அடியெடுத்து வைத்ததும், என்னைக் கண்டு ஐடி. வந்து 
என்னை : இறுகச் சேர்த்துக் கட்டிக்கொண்டு .41ஒ7”வெளக் 

5. கதறி யமுதாள். நானு காரண மதியாமலே, அவளுட ள் 
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சேரச்து. அலறி யழுதேன். . இவ்வழுகை யொலியைக் 

கேட்டு வெளிவந்த. என் சிற்றன்னை முதலியவர்களும். 

வண்டிக்காரலுக்குக் கூலி. கொடுத்தனுப்பிவிட்டுக் கைப் 

பெட்டி. முதலியவைகளை யெடுத்துக்கொண்டு வந்த என் 

தரதையும் எங்களை ஆஸ்வாஸப்படுத்தி உள்ளழைத்துச் 

சென்றனர். . எங்கள் துயரம் சாந்தமடைவதற்கு Caw 
சேரமாயிற்று. ன க | ப ப 

சரங்களும் சிறிய தந்ைத குடும்பத்தாரமேயன் றி, உற 

வினா, . வருவார், போவார், வேலையாட்கள். மூதலியவர் 
களும் கிறைந்து சத்திரம்போல் காணப்பட்ட எங்கள் 
மாளிகை பொலிவிழச்து வெறும் வெளியாக. காணப்பட 
உது. வேலைக்காரர் ஒருவாகூட இல்லை. இற்றப்பாவின் 
மக்களில் கூட இருவரே யிருந்தனர். இருநத நாலைந்து 
பேரில். ஒருவர் முகத்தில்கூட உற்சாகள் காணப்படவில்லை. 
என் தரதையைக்காட்டிலும் தாய் மிக: மெலிச்திருக்தாள். 
வைர. சகைகளே மயமாயிருக்த அவள் தேகத்தில் இல க 
ஆபரணங்களே யிருக்தன. காண்: போன சமயம் என் இற் 
றப்பா வெளியே எதோ.வேலையாகப் பேரயிருந்தார்.. நான் 
ஒன்றும் கவலைப்படாதிருக்குமாறு. கூறிக் குளித்து ஆகார 
sa கொள்ளும்படி. உபசரித்தாச்களே யொழிய, “என்ன 
சேர்ந்தது இப்பஞ்சைக் கோலத்துக்குக் காரணமென்ன?” 
என்று கான் எவ்வளவேர். மன்முடிக் கதறிக் கேட்ட கேள் 
விக்குமட்டும் ஒருவரும் பதில் .சொல்ல முன் வரவில்லை... 

ன ல இவ்வாறு இரண்டொருசாள் சென்றது... என். தந்ைத 
'மேல்மாடி.பி௮ள்ள. அவரது அறையை விட்டு அதிகமாக 'வெனி-வருவதில்லை. இற்றப்பா மட்டும் வெளியே. அடிக் 
அடி போய்வந்து தம்தைக்கு ஏதோ ' தகவல் கொல்லிக் 
இ; wie is OBE BIT is oye ;   
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மூன்றாம் காள் மாலை என் தாய் விஷயத்தை என் 
னிடம் மெல்லச். சொல்லத் தொடங்கினான். அம்மா. 
பூவளு! CDSG USS கஷ்ட காலத்தைப்போல இவ்வுலகில் 
வேறு. யாருக்கும் வராதம்மா! ஈமது மோட்டார். வியா 
பாரம். 8ீ போன பிறகுகூட நன்றுய் கடந்து கொண்டுதா 
னிருந்தது. சனி இசையோ என்னமோ! உன் அப்பா 
பொறுப்பை யெல்லாம். தம்பியிடம் ஒப்படைத்துவிட்டு 

௬ம்மா.. கம்பெனிக்குப்போப் -வர்துகொண்டிருந்தார். 

உன் சித்றப்பன் சமாச்சாரந்தான் உனக்குச் தெரியுமே? தம் 
களியாட்டங்களுக்கெல்லாம் கம்பெனிம் பணத்தைத் தண் 

ணீர்போல வாரியிறைத்துச் செலவு செய்ய ஆரம் பிச் தலிட் 
உர்... இவர் தம் சிகேகிதர்களோடு கூடிக் கூத்தடிக்கும் 
சமாசாரம் பண நெருக்கடி. யேற்பட்ட. பிற்பாடு தான் 

உன தந்தைக்குத் தெரியும். கொஞ்ச காளைக்கெல்லாள் கம் 

பெனி கஷ்த்தில். நடப்பது தெரிர்தத. ' வியாபாரம் மிக 
- மோசமாய்விட்டது. கடன் : ஏராளமாய்ச். சேர்க்துவிட் 

டது. இச்சமயத்தில் போதி?” கம்பெனியின் (அமெரிக்க) 

சொந்தக்காரர்கள் ஈமக்கு. மோட்டார் அனுப்புவதை 
கிறுத்தியகோடு, எஏஜன்ஸி கொடுத்திருந்ததையும் ரத்துச் 

செய்துவிட்டனர். தாங்களே சென்னையில் ஒரு இளை 

' ஆபிஸைத் : இழர்து. வியாபாரஞ்செய்ய ஆரம்பித்தவிட்ட 
னர். எனவே, ஈமது கம்பெனி வியாபாரம்: அடியோடு 
படுத்கவிட்டது. கடைசியாக, மோட்டார் கம்பெனியை 
மூடவேண்டிய நிலை யேற்பட்டுவிட்ட த. இதை யறிந்து 

கடனகாரரர்கள் கெருங்கத் தலைப்பட்டனர். நம் சொத்துக்கு 

ளெல்லாம் கடன்காரர்களுக்கு, அடமானம் வைக்கப்பட 
| டிருப்பதால் அவைகளை விற்றுக் கடனைத் Bi saan வழி 

பில்லை. அவ்வாறு. செய்ய. முயன்ருலும், கடன்காரர்கள் 

அதற்டெங் கொடுக்காது அவற்றை ஏலத்தில் கொ 
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வரப் பாடுபட்டு வருகின்றனர். இலர் உன் BBC FOOL 
வாரண்டில் பிடிக்கக் கோர்ட்டில் டி.சி” வாங்கி வைத்துக் 
கொண்டி ருக்ன்றனர். அதற்காகவே, தேனாம்பேட்டை. 
மாளிகையை விட்டு விட்டு இங்கு வச்து வூக்கரோம். 
வியாபாரப். பேட்டியின் மீது ஏற்பட்ட பகைவர்கள் 
உன தந்தையை இன்ஸால்வென்ஸி வாங்கும்படி. செய்யப் 
பி,யத்தனப்பட்டு வருகின்றனர். ஆனால் உன் தந்தை. 
*என் உயிர் போனாலும் இன்ஸால்வென்ஸி வாங்க மாட் 
டேன்” என்ற உறுதியோடு இருக்து வருகிறா சாம் இவ் 
வாறு கஷ்டப்படுவதை உடனிருந்து பார்க்க உன் சற்றன் 
னைக்கு உள்ளுக்குள் மிகவுஞ் சந்தோஷம். அவள் பிள்ளை 
களைக்கூடப் பாட்டி விட்டுக்கு ௮னுப்பிலிட்டாள்... அவள் 
கொஞ்சம் பணத்தைச் சேர்த்து ஊருக்கு இரகசியமாக 
அனுப்பியிருப்பகாகச்கூடக் கேள்வி. எப்படியோ பிழைத் 
அப். போகட்டும்--மேற் படிப்புக்காக உன்னை இலண்ட 

னுக்கு அனுப்பினாலும், அல்லும் பகலும் உன் கிளைவாக 
இருச்த உன் தந்தை இக்கேவல நிலைமைக்குப் பின்னர், 
ஒவ்வொரு விராடியும் உன்னை நேரில் பார்க்கத் துடி.து ரீ 
துக் கொண்டிருந்தார்.  அப்பேராவலாலேயே கஷ்ட 

| தோடு 'கஷ்டமாகப் 'பணஞ் சேகரித்து “அனுப்பி உன்னை 
வரவழைத்தார். இனி நீ இலண்டனுக்குச்சென்று படி.ப்பை 
முடி.ப்பதென்பது முடியாத காரியமம்மா! படித்த வரைக் 
கும் போதும், நமது இந்தப் பெருங் கஷ்டத்தைக் கடவுள். 
தான். : கண்திறந்து பார்த்துப் போக்கவேண்டும். இல்லா 
விட்டால் | Bib கதி... eens என்று மேலே பேச முடி.யாமல் 
குழர்தைபோல் தேம்பித் தேம்பி யழுதான்.. 

or a து குடும்பத்தின் நிலைமையை உள்ளவாறு அறிந்த. 
தும் என் மனம் தடித்த துடிப்பை ஈசனே அறிவார். எனக்
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Gs துக்கம் மேலிட்டாஓம், ' அதை யடக்கக்' கொண்டு 
என் தாயைத் தேற்றினேன். என்க்காச உடல் "பொரு 

அரவியைக் கொடுத்துக் காப்பாற்றிய என்னருமைப் பெற் 
மோரை இக்கஷ்ட நிலைமையிலிருந்து கரையேற்ற என்னால் 
முடியுமா? என்று எனனென்ன்மோ யோசனை யெல்லாஞ் 
'செய்து வந்தேன். 

கரன் சென்னைக்கு வரது ஆறு நாட்கள் ஆயின. 

அண்டு காலை கான். படுக்கையினின்றும் எழுக்திருக்கப் 

Cur Ges சமயம், என் அறைக் கதவு தட கடவென்று தட் 

| LUO, FE SGI கேட்டுச் இடுக்கிட் டெழுந்தேன். உடை 

யைச். சீர் இருத்திக்கொண்டு கதவைத் திறந்ததும். Bp 

_றன்னையின் மகனான வேதவல்லி என்னைப் பார்த்துக் கதறி 

னாள். என்னவென்று விசாரிப்பதற்குள் அவள் எனக்குச் 

ளைகை காட்டிய வண்ணம் GC மன்மாடிக்கு ஓடினாள். 

கானும். அவளைப். பின்தொடர்ச்தேன். என் தந்தையின் 

அறைக்கு வெளியில் கூட்டமா யிருந்தது. அவர்கள் ஒரு 

வருக்கொருவர் ஏதோ குசுகுசு வெனப் பேசி அங்கலாய்த் 

கீ கொண்டிருந்தனர். என்னைப் பார்த்ததும் அவர்கள் 

வழிவிட்டு ஓ.துவ்கி நின்றனர். அறைக் கதவு உடைபட்டுக் 

ழே விழுந்து இடந்தது. ஏதோ விபரீதம் நிகழ்ச் தவிட்டது. 

என்று ஊ௫த்த நான். சே பாய்ச்சலாக அறைக்குள். தாவி 

னேன். ஆ. அங்கு கான் கண்டதென்ன! என்னருமைத் 
தர்தை--என் ஆருயிர்த் தந்ைதை--கட்டி லில் இறந்து இடந் 

தார்... என் தாய் இற்றன்னை முதலியவர்கள் பிரேதத்தின். 

மீது லிமுந்து அழுதரற்திக்கொண்டிருக்களர். 

நான் இக்; கோரக் காட்சியைக் கண்டதும் Boosts 

யூற்றுக். கல்லாய்ச் சமைந்து நின்றேன். என் வரவையறிந்த 

சண் தரப்: சனிருந்த ஏக்கர்தரம்பி, தழ: என் கண்ணே!
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அப்பா போய்விட்டாரம்மா! ஈம்மை நடுக் தெருவில் விட்டு 

விட்டு, இனி நாம் என்ன செய்கிறதடி! இ oteeeeee “என்று 
ஒப்பாரி வைத்து அழுது ௮லறியவண்ணம் வாயிலும் வயிற். 

GML HOE HED SIT rer. எனது வாழ்க்கையில் இது. 
வரை இவ்வித துக்க சம்பவம் நிகழ்ந்ததில்லை யாகையா 

அம், பெண்களின் *இழவு''ப் போராட்டத்தைக் கண்டதே. 
யில்லை யாகையாலும் எனக்க. அச்சமயம் என்ன செய்வ: 
தென்ற தோன்றவில்லை. எனவே மனம் பதற உடல் 
பதற நின்ற கான் வாய் குழற, *௮அம்மா!......... என்னு 
ஆரம்பித்தவண்ணம் நெருங்கினேன். இதற்குள் என் தாம்: 
ஆவேசங் கொண்டவள்போல் என்னைத் தாகிப் பிடித்து 

இழுத்து உட்கார வைத்து முகத்தோடு முகத்தைப்: 
பொருத்த. 'ஓூவெனப் பெருத்த கூச்சலிட்டுக் கதறி யழு. 
தாள். அடி. என் செல்வமே! உனக்குக். கலியாணஞ். 
செய்துகூடக் கண்ணால் பார்க்க வில்லையே!............ இதற் 
குள் இர்தக் கொள்ளை வந்து நோந்து விட்டதே... நம். 
குடும்பத்துக்கு திடீரென்று இந்த wor Btwn er “sBag. 
மென்று யாருக்காகிலுக் தெரியுமா?....... பாழுச் தெய்வமே 
உனக்குக் கண்ணில்லையா? * என்ற் என் தாய் ஏதேதோ! 
கூறிப் பிரலாபித்தாள். அவள்து பரிதாபகரமான அழுகை 
யொலி கல்லையுவ் கரைந்துருகச் செப்யுமென்றால், எங்களைச்: 
சேர்ந்தவர்களேயன்கி வேடிக்கை பார்க்க -வந்தோரும் 
உடன் அழுதது ஓர் ஆச்சரியமில்லை. . ரான் வாய்விட்டு" 
அலற வில்லையே யொழிய, முகத்தைக் கைகளால் பொத்திக் 
கொண்டு குமுறிக் குமுறி யழுதேன்.. வஞ்சூயான என்: 
Fw poss For அச்சமயத்திலும் நிமிஒத்துக்கொரு தடவை 
கண்ணைத் . துடைப்பதும் மூக்கைச் Ae Bio Gor Sr 
LIT ET BS; செய்தாளே யொழிய அவளது மகள் - அழு மவ் 
வளவுகூட உண்மையாக அழவில்லை, Basten நாள் இவ:
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சது: ஆதரவில் உண்டு உடுத்து இனிமையாக வாழ்ந்து வர். 

தோமே என்ற ஈன்றி யறிதல் கொஞ்சமாவது இருக்தால் 

சானே அவள் மனங் கனிக்து அழுவாள்! தான் எக கேடு 

கெடுவதாயிலும், ௮வள் கண் முன் நாங்கள் பல் துன்பங் 

களுக் காளாகப் பரம எழைகளாய் வருர்தவேண்டு மென்: 

பதுதான் அவளது நித்திய பிரார்த்தனை ஆகையால், அவள்” 

என் தந்ைத இறச்த இச்சமயத்தில் உள்ளே மகிழ்ந்து: 

வெளிக்கு அமுவதாகப் பாவனை செய்ததில் வியப்பொன்று- 

மில்லை யல்லவா! 

எங்களுக்குக் இடீரென்று ஏற்பட்ட இப்பேரிடியைத் 

தான்கமாட்டாது) நானும் என் தாயும் கதறிப் பதறி யழுவ: 

தும், மாறி மாறி அடிக்கடி மூர்ச்சைப் போட்டு விழுவதும் 

'சழுவதுமாயிருந்தோம்.  அக்கம்பக்கத்திலுள்ள அயலவர் 

களே. எங்களை Cpt Feng தெளிவிப்பதும் தேற்றுவதுமாய் 

இருந்தனர். என் த்தை இடீரென இறக்த செய்த காட்டுத். 
தீப்போல் எங்கும் பரவி விடவே, காழிகையாக ஆக ஜனக் 

கூட்டம் அதிகரித்துவிட்டது. ஆனால் எங்கள் உறவினரில் 

ஒரு சிலர் தவிர, பெரும்பாலோர் வரவில்லை என்பதை அன் 

பரே! சீர் அறிதல் வேண்டும். என் இற்றப்பா மேன். 

மாடிக்கு வருவதும், கீழே. இறவ்கிச் செல்வதுமாக நிலை: 

கொள்ளாது திரிர்துகொண்டிருந்தார். 

66 இவருக்கு என்ன உடம்பு?” 

_ நன்று யிருந்த. புண்ணியவாளுக்கு இப்படித் இடி. 

ரென்று மரணஞ் சம்பவிக்குமா? 2 

மேற்று. “சாயங்காலங்கூட இவர் மேன் மாடியில்: 

உலவிக்கொண்டிருந்ததை என் - கண்ணால் பார்த்தேனே! 
7 அப்படியிருக்க, இசாத்திரிக்குள் . இவர் எப்படி. இறச்.த 
் எக,
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அதென்னமோ அம்மா! இராத்திரி நன்ருகப் படுக்கப் 
“போனவர் பொழுது விடிவதற்குள் இறச்துபோனார். என் 

முல் மாயமாகத் தானிருக்கிறது!” 

இவ்வாறெல்லாம் வேடிக்கை பார்க்க வந்த அற்றுப் 

DSB மக்கள் ஒருவருக்கொருவர் பே௫ிக்கொண்டு அங்க 

லாயப்ததுக்கொள்வதும், மற்றுஞ் இலர் காதோடு காது 

அவைத்துக் ௫௬ கூச வெனப் பேசிக்கொள்வ அம் என் காதில் 

ஒருவாறு விழுந்தது. இவர்களது ௪ம்பாஷணையைச் செவி 

யேற்ற பின்னர் தான், எனக்கு என் தச்தையின் மரணத் 

இல் சந்தேக மேற்பட்டது. உடனே என் மனம் பல பல 

எண்ணியது. கும்பல் அதிகரிக்க அதிகரிக்க. மும்முர 
மடைந்து (எங்கள். அழகை யொலியையும் அடக்கி) வந்த 

பேச்சாரவாரம், இருந்தா ற்போலிருக்.து நின்று விட்டத. 

அதே சமயம் டக் டக்' என்று பூட்ஸ் ௪ப்கங் கேட்டது 

௫ந்தனையில் மூழ்கியிருந்த நான் திடுக்கிட்டுத் இரும்பிப் பார்த் 

தேன். என் சிற்றப்பா முன்னே வர, ந நாலைந்து கனவான் 

கள் அவரைப் பின் தொடர்ச்து வக்தனர் அவர்களில் இரு 

போலீஸ் உத்தியோகஸ்தர்களு 'மிருந்தனர். அவர்களு ளுக்கு 

இவர் ஏதோ சமாதானஞ் சொல்லிக்கொண்டு வருவதாக; 

“தெரிந்தது. | 

வந்தவர்கள் அழுது கொண்டிருந்த எண் தாய் முதலி 

Curses ave யிருக்கச் செய்து என் தந்தையின் பிரேதத் 

தைச் சூழ்க்தனர். ஒரு கனவான் கை நரடியைத் தொட்டுப் 

பார்த்தார்] ஜேபியில் வைத்திருக்க “ஸ்டெதாஸ்கோப்'பை 

யெடுத்து மார்பில் வைத்து இருதபத் துடிப்பு இருக்கிறதா 

என்று கவனித்தார்; வாயைத் இறந்து காக்கைக் கூர்ந்து 

“நோக்கினார். :கண் விழிகளை நீக்கி ஆராய்ந்தார். பின்னர் 

டாக்டர் நிமிர்ந்து மற்றவர்களைப் பார்த்து நரம் சந்தே௫த்
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(தீது [சரிதான். Os இயற்கை மரணமாக இருக்க' முடி. 
போது. பிரேத பரிசோதனைக்குப் பிரேதத்தை அனுப்ப 
வேண்டியதே. அங்கே தெரிந்து போகிறது எல்லாம் 
வெட்ட வெளிச்சமாக. ஊம், இன்ஸ்பெக்டர் சார! என்ன 
CurGe@ si?” என்று சிறிது மிரிக்காகவே கேட்டார். 
மது கடமையைச் செய்வதில் இறிதும் வழுவாதவர் என்ப 

தைப் பிறர் தெரிர்துகொள்ள வேண்டுமென்பது: அவரது 
எண்ணம்போலும். இது அவரது BLL அருந்து 
இதரிந்தது. - 

். போலிஸ் இன்ஸ்பெஃடர், ௪ப் மாஜிஸ்திரேட் முதலிய 
வர்களைத் தனியாக அழைத்துக்கொண்டு போய் ஏதோ இல 

, விநரடிகள் பே௫ிஞர். . பின்னர் அவர் எங்களிடந் இரும்பி 
வருகையில், அவர் வருங் சூறிப்பை ய.றிர்தசகொண்டவர் 
போல் என் சிற்றப்பா எதிர் சென்று வழி மறித்து அவர் 
முகவாய்க் கட்டையைப் பிடி. த்துக்கொண்டு பலவாறு கூறிக் 
-கைஞ்சலானார். 

இதே சமயம் மற்றுஞ் சல கனவான்கள் அங்கே , 
"தோன்றினர்... அவர்கள்: கடன்காரர்கள். என்று பின் னால் 
எனக்குத் தெரிந்தது. அவர்கள் அச்சமயம் அங்கு வந்த 
“கோக்கம். எதுவேர! ஆயினும், என் இற்றப்பாவின் தவிப் 
பைப் பார்த்துவிட்டு . இரக்கப் கொண்டவர்களாய், 
போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் முதலியவர்களோடு ௭ க்கள் சார. 
பாக வாதாடினர். இறிது கேரம் அனைவருவ் கலர்தாலோ. 
இதத பின் ஏதோ முடிவுக்கு. வர்தவர்களாய், என் : Apps 
பாவிடம் பிரேதத்தைச் சக்கரம் அடக்கஞ் செய்.தவிடு 
Lor யோசனை கூறிவிட்டு அவ்லிடத்தைவிட்டு அகன் அ ர் 

ப்பட உ. 

அப்போ, துதான் நான் கொஞ்சக். தைரியமாக: மூசு௬ 

.விட்லானேன்; எதிர்பாராதவாறு இவ்வாறு @ fas de> 
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எங்கள் குடும்பம் சீர் கெட்டறியும் கிலைமைக்கு ae gic! 
உதை நினைத்தபோது என் வயிறு "குழம்பியது. Berg. 
கரன் ஐயுற்றபடியே மானத்துக் கஞ்சி விஷத்தையோ 
வேறெதையோ---உண்டு என் தந்தை உயிரைப் போகக் 
கொண்டார்... அதுதான். உண்மையாக கடந்ததும். இவ். 
வெண்ணம் உறுதிப்படவே' சான் திடீரென எழுந்து : ௮வ் 
வழையை  ஆராயலானேன். தலையணையை யெடுத்துப். 
பார்த்தபொழுது a Ao காடுதம் மடி.த்கப்பட்டுக் இடர் 
தி. அறை ஆவலாக எடுத்துப் பார்த்தேன். என் லை. 
நடுங்கெது. . ௮இல் பின் வருமாறு எண் தந்தையால் எழு 
தப்பட்டிருச்தது:-.-என் அருமைப் புதல்விக்கு, 

"உனக்காகவே உயிரை வைத்திருந்தேன். கான் Dane 
மூன், என் உயிரினும் சிறந்த உன்னைக் கண் ஞுளிரப்பார்த்து 
விட வேண்டுமென்ற ஆசை நிறைவேறிவிட்டது. இனி, 
எனக்கு இவ்வுலகில் வேலையில்லை. நான் அரும்பாடுபட்டுத்.. 
தேடிய செல்வமும், சீரும், குடும்பப் பெருமையும் எவ்: 
வாரோ அஜிக்துவிட்டன. அதுபற்றி நான் WIT GODT UY IEP - 
கூறை கூற விரு:ட்பலில்லை. . மான மழிந்த பின்னும் உயிர் 
வாழ இச்சை கொள்வது மிகக் கேவலமானதாகு :. இம்: : 
பாழும் உலகத்தில் ந யாரையுஞ் சதமென்று. ஈம்பாதே! 
கல்வி யறிவு இருப்பிலும் உலகானுபவமற்ற உன்னைச் சகல: 
புவனங்களுக்குக் தாயுர் தந்தையுமான முழு PED கடவு: 
ளிடமே அடைக்கலப் படுத்திவிட்டு செல்கிறேன். எதை 
முன்னிட்டும் உன அருமைத் தாயை மட்டும் கை நெ$ழ. 
விடாதே; | 

- என் இன்னுயிரை உன்னிடம் வைத்துவிட்டுச் செல்லும்.
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அக்கடி. தத்திலுள்ள வார்த்தைகள் சல விடங்களில் 
தெளிவாகத் தெரியாமலிருக்தன. எழுதப்பட்ட மை கலைக் 
திருப்பதே அதற்குக் காரணமெனக் தெரிந்து, பல முறை 

அக்கடி.தத்தைத் திருப்பித் திருப்பிப் படித்த. நான் என் 
_தீரதை அக்கடி தத்தை யெழுதும்போது அழுதுகொண்டே 
யெழுதி யிருக்கிறாரென்றும், அவரது கண்ணீர்த் துளிகளே 
மையைக் கலைத்து வார்த்தைகளைத் தெளிவாகத் தெரிய 
வொட்டாது செய்திருக்கிறதென்றும் பின்னர் ஊ௫த்தறிர் 
தேன். ௮க் கடிதத்திலுள்ள பொருளை ஆழ்க்து சந்தித்துப் 
பார்க்க எனக்குத் அக்க மேலிட்டது. சான் கடி FOO BE 
கண்டெடுத்தப் படிப்பதைப் பார்த்ததும் என் சிற்றப்பா 
என்னிடம் வந்து அதை வாங்கிப் பார்த்தார். உடனே : 
அவர் முகம் மாத லடைர்தது. ஒன்றஞ் சொல்லாமல் 
அதை என்னிடமே கொடுத்துவிட்டு வெளியே போரப்விட் 
போர். என் தாய் பைத்தியம் பிடிச்தவள்போல் மா றிவிட்ட 
கால் என் செயலை. ௮வள் கவனிக்கவேயில்லை. என் Fp 
ன்னைமட்டும். ௮௧ கடிதத்தில் என்ன எழுதி யிருக்கிறது 
அன்ன. அறியத் அடி.அடி.த்துக்கொண்டிருக்சதை கான் 
குறிப்பா லறிர்தேன். அனால் அவளுக்கு அது என்ன 
“வென்று எ்ன்னைக். கேட்கத் துணிவில்லை. 

கடைசியாக, எவ்வாழோே அன்று மாலை சான்கு மணிக் 
ஏன் . அருமைத் தந்தை--செல்வத் தச்தை--மின் பிரேதம் 
அந்தடிபின்றிள் சாதரரண முறையில் அகரதைப் பிணம். 
மோல் அடக்கஞ் செய்யப்பட்டது. அசன் பின். முறையே 
செய்ய வேண்டிய இறுதிச் சடக்குகளெல்லாம் ஒருவாறு 
"செய்து முடிக்கப்பட்டன. இதற்கு முன் தேனீச்சகள்போல் 
“மொய்த்துக் கொண்டிருந்த. உற்றார். உறவின ரெல்லாம். . 
ஈ9ரேத அடக்கத்துக்கு மட்டுமல்ல, உத்தாகிரியைக்குள் |
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கூட வாதது எனக்கு ஆச்சரியமா யிருந்தது. err ub gs 

களாயும், ஈணபர்களாயுமுள்ள ஒரு சிலரே உடனிருர், து: 

காரியங்களை நிறைவேற்றினர். 

உத்தாடிரியை முடிர்ததோ இல்லையோ கடன்காரர் 

கள், எங்கள் சொத்துக்களை ஏலத்தில் போட்டனர். கடன் 

கரரர்கள் தாராள மனப்பான்மை காட்டி.யிருக்தால், கிரமம்: 

படி. எங்கள் சொத்துக்களை விற்றிருந்தால், அவர்களுக்கும் 

கடன் கொடுத்து ஏதோ எங்களுக்கு கொஞ்சஞ். 
சொத்தோ பணமோ மீதமடைச்இருக்கும். அதைக் 

கொண்டு நாங்கள் ஒருவாறு காலந்தள்ளி யிருக்கலாம்... 
ஆனால், ஏலத்தில் விட்டதில் ஒன்றுக்குப் பாதியாகப்போய் 

கடன்காரர்களுக்கே சரியாகக் கடன் சேராது போய்விட. 

டது. . ஆகவே, நாங்கள் தங்கக்கூட குடிசையில்லாமல். 
சடுத்தெருவில் நிற்கவேண்டிய நிலைக்கு வந்து விட்டோம்- 

என் சிற்றன்னை கருமாதி முடிந்ததும் தன் மகளை யு 

னழைத்துக்கொண்டு எங்களைவிட்டு மெல்ல நீக்கி என் 
பாட்டி, ஊராகிய மனஞார்குடிக்குப் புறப்பட்டுவிட்டான்... 

கடன்காரர். போட்ட படிரங்க ஏலத்தில் எங்கள் சொத்து 
ஒன்றுகூடப் பாகீியில்லாமல் போன பிறகு என்௫ற்றப்பா 
மிகவும் கவலையோடு என் தாயிடம் வந்து, “அண்ணி! நிற் 

கக்கூட நிழலில்லாமல் ஈம். கதி வந்துவிட்டது. இக்கிலையில்- 
இச்சென்னை. safle எப்படிக் காலந்  தள்ளுவதென்று: 
தெரியவில்லை. ஆகையால், கான் ஒரு உத்தியோகத்தைத் 

தேடிப் பெறும்வரை நிங்களும், புவனுவும், மன்னார்குடிக்கு 
ancevanaenes “என்னு. கூறி வருகையில், துயரமே வடிவாய் 
இருந்த என் தாய் €றி எழுந்து, தம்பி! அந்தப் பேச்சை : 
மட்டும் எடுக்காதே! காம் நல்ல நிலைமையில் இருந்தவசை 

அடிக்கடி, வந்து கூடிக்குலாவ். உண்டு. உடுத்துச் சென்ற
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வர்கள், உங்கள் ௮ண்ணா காலஞ் சென்ற செய்தி தெரிர்' 

தும் ஒருவரும் இதுவரை வராமல் இருக்திருக்கிறார்க ளெண்: 
GO, அவர்களது அலட்சியத்தையும் ஈன்றி கெட்ட தன்மை — 

| வையும் என்னென்பது! இவர்களும் எனது தாய்விட் | 

டாரா? அப்போப்பட்ட கொடும்பாவிகள் விட்டுக்கா 

தாகங்கள் போவோரம்............... ்்” அதற்குமேல் வார்த்தை. 

யெழவில்லை. தொண்டை அ௮டைத்துக்கொண்டது. 

உம். இல்லை அண்ணி! சிதம்பரகாதனுக்கு நம் புவனா 

வைக் கலியாணஞ் செய்து கொடுக்கவில்லை யென்ற. 

கோபமா யிருக்கலாம். இருந்தாலும் இச்சமயத்தில் அவா 

கள் இவ்வாறு அலட்சியமா யிருக்கப்படாதுதான்! என்ன: 

செய்வது? ஈமது தற்போதைய நிலைமையை யுத்தே௫த்து 

நாம் அதையெல்லாம் மனதில் வைத்துப் பாராட்டாமல்- 

அவர்கள் வீட்டுக்குப் போவதுதான் ஈலமென்று எனக்குத். 

தோன்றுகிறது... vanes ” என்ன மெல்ல இழுத்தவண்” 

ண் கூறிஞா். ் 

இவ்வார்த்தைகள் எரியும்: நெருப்பில் செய்விட்டது. 

போல் என் தாயின் கோபத்தை அதிகப்படுத்தியது. எனக்: 

கூத் தெரிந்து என் தாய் எதை முன்னிட்டும் இவ்வளவு - 

அர் கோபங்கொண்டதை நான் பார்த்ததில்லை. “தம்பி 

மீண்டும் அந்தப் 'பேச்சையே பேசுஇிருயே! கரங்கள் BOS 

தெருவில் நின்று பட்டினி இடந்து உயிர்விட்டாலும் AQ 

வோமே யொழிய, அந்தச் சண்டாளர்கள் வீட்டுக்குச் 

செல்வோமென்று மாத்திரம் : கனவிலும் நினைக்காதே! 

வேண்டுமானால் நீ கூட எங்களைக் காப்பாற்ற வேண்டாம்.. 

எங்களைப்பற்றிய கவலை உனக்கு வேண்டாம். நாங்கள். 

எப்படியாகிலும் போகிறோம். ; உனது மனைவி மக்களைம்: 
போய்ப் பார்'.......என்று. கர்ஜித்தாள்...
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TST ATL முகத்தைப் பார்க்க எனக்குச் சகிக்கவில்லை. 

கோபத்தில் வரம்புமீறி மிகவுங் கடுமையாகப் பேசி விட் 

“டாள் என்று சான் அப்போது நினைத்நேன். அவ்வார்த்தை 

களின் வேகம் என் மனதில் ஊடுருவிப் பாய்ர்து கருக் 

கென்று தைத்தது. எனவே, நான் என் தாயின் பின்பக்கம் 

பேசப் அவள் தோளைப்பற்றிய.. வண்ணம் சாந்தப்படுத்த 
முயன்றேன். என் சிற்றப்பா அதற்குமேல் ஒன்றும் பேசு 
Lo தலையைக் குனிந்துகொண்டு போய்விட்டார். 

எங்களது பரிதாபகரமான நிலையைக் கண்ட என் தம். 
சதையின் ஆப்த ஈண்பர்களில் . ஒருவரான துவிபாஷி ஐஞார்த் 

தனம் கரயுடுவும், அவரது சூடும்பத்தாரும் எங்களைத் தன் 

கள் ஆதரவில் வர்இிருக்குமாறு முதலில் கூறினர்... ஆனால் 

அன் தாய் அதற்கு: இசையலில்லை. ஆகவே, அவர்கள் 

திருவல்லிக்கேணியில் காலியாய் இருக்கும் தங்கள் 
விடொன்றில் வந்து வ௫ிக்குமாறு மிகவும் வற்புறுத்தி 

வேண்டிக்கொண்டனர்.... இவ்வளவு காரம் அவர்கள் 

பரிந்து கூப்பிடும்போது பிடிவாதமாக மறுப்பது ஈன்று 

பிராது. என்று உட்கொண்டு தன் தாய் ஒருவா௮ு இணக்க 

னாள். 

  

| பதினன்காவது அதிகம் 

  

கர்ப்பக் குறியறிந்த' தாய் மரணம் 

_.. இருவல்லிக்கேணியிலுள்ள விட்டில் நால்கள் சூடி. 

வகுச்து ஒரு வாரமாயிற்று. :% 

வசதிகளைக்: கூடுமானவரை . செய்து கொண்டி ருந்தார்... 
எனக்கு--என் தாய்கீஞுக்கூட அவர். உதவியையே கடைசி 

வரை எதிர்பார்த்து வாழ்க்கை ஈஉடத்துவதென்பது இறிதும் 

  

ஈன் சிற்றப்பா எங்களுக்கான
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பிடிக்கவில்லை. நான் எங்காகிலும் போய் முயன்று. 

பார்த்து. என் தாயைக் காப்பாற்ற வேண்டுமென் ற உ௮தி 

கொண்டேன். 7 

கான் இவ்வாறு மனதில் முடிவு செய்தேனே. பொதிய 

என் உடல் நிலை அதற்கு இடந்தரவில்லை. சல நாட்க 

ளாகவே, என் தேகம் சரியான நிலையிலில்லை. அடிக்கடி. 
அயர்வு ஏற்பட்டு வந்தது. படிப்படியாக என் உடம்பு 

பலவீன மடைந்து வருவதாக உணர்ந்தேன். இந்த விட் 

டுக்கு வந்ததற் கப்புறம் இருந்தாற்போலிருந்து மயக்கம்' 

வர ஆரம்பித்தது. உணவு சரியாகப் பிடி.ப்பஇல்லை. - மீறிச் 

சாப்பிட்டாலும், வாக்திவாத் தொடங்கியது. இக்நிலயில் 

கான் ஓன்றை நினைக்கவோ, செய்யவோ. முடியவே 
யில்லை. நாளெல்லாம் படுத்துக்கொண்டேயிருந்தால் ௬கமர 

பிருக்கும்போலிருக்கது.. எனது அ௮௪தி நிலையைக் கண்டு 

என் தாய் துடி. துடித்தாள்... உடம்பு என்ன : பண்ணுகிறது 

என்பதை யறிய டாக்டரிடஞ் செல்வதற்குக்கூடக் கதியில். 

லையே என்று ஏங்கினாள். 

ஒருகாள் அதிகாலை கான் படுக்கையைவிட்டு எழுச் 

திருக்க முயன்றேன். உடனே மயக்கம் போட்டு அதன் 
மீதே விழுந்துவிட்டேன். இச்௪ப்தத்தைக் கேட்டு தாழ்வா 

சத்தில் ஏதோ வேஃயாயிருந்த என் தாய். ஓடிவந்து ஆமை... 

. யொருபுறம் கானொரு புறமாய். அலங்கோலமாகக் Bis 
என்னை வாரி யெடுத்துச் சிரம பரிகாரஞ் செய்தாள். ges 

. போதும் என்னால் படுக்கையைவிட்டு - எழ முடியவில்லை. 
எனவே என் தாய் பக்கத்து வீட்டிலிருந்த கமலம்மர்ளேக். 
கூப்பிட்டு வந்து என்னைக் காண்பித்தாள். ' 

“வயது. சென் ற அ௮ஈத-அம்மாள் என்னைக் கூர்ந்து கவ 
னித்துவிட்டு என் தாயை ஆச்சரியமாகப்பார்த்து;. “என்... 

6
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ன்ம்மா! உனக்கு இது தெரியவில்லையே£-.....ஆமாம்.' இந்தக் 

குழந்தைக்கு இன்னும் கலியாண்மாக வில்லையாக்கும் ன்ன் 

ஐல்லவோ சான் நினைத்திருக்தேன்?-உன் மகளுக்கு Mayra 

மாய்விட்ட சமாசாரத்தை ஏன் என்னிடம் .கூறவில்லை. 

லக்ஷ்மியம்மா! நாங்க ளெல்லாம் 20055 தெரிர்து கொள் 

ளப் படாதா?” என்று கேட்டாள். 

என் தாய், “என்ன. அம்மா! நீங்கள் சொல்வதே 

எனக்கு ஒன்றும் விளங்கலில்லையே!” என்று சந்தேகத் 

.. தோடு வினவினாள்... 

இச்சமயத்தில் எதிர்விட்டு ஐகதாம்பாளும், அவன் மக 
ளும், புவனாவுக்கு என்ன உடம்பி?” என்று கேட்டுக் 

கொண்டே வந்தனர். 

கமலாம்மாள் இவர்கள் வந்ததையுங் கவ வரியாமல் என் 
தாயை கோக்க என்ன விளங்கவில்லை? புவனா கர்ப்பமாக 
வன்றோ இருக்கிறாள்? கர்ப்பக் ' குறிகள் தான் ஈன்றுகத் 
தெரிகிறதே! பெண்ணாய்ப் “அதங்கவர்களுக்கு இது: கூடவா 
தெரியாது? அதுவு் தாயறியரத' சூலா! ப ததை என்று. 
நீட்டிப் பேசினாள். ் ள் ் 

'இவ்வார்த்தையைக் கேட்டதும் சான் துணுக்குழ் 

றேன். என் தாய் துள்ளி யெழுர்து, “என்ன! என்ன!!! 

கர்ப்பமா?  புவனாவா கர்ப்பமாக இருக்கறுள்? இதென்ன 
கொள்ளை, ஐயோ கடவுளே... ச வ்டகக 1”. என்று கூறி பலறிய 

வண்ணம் மூர்ச்சித்து விழுந்தாள். பக்கத்தி. லிருந்தவ்ர்கள். 
என் தாயைத் arabes அடித்தனர்... என் தரயின்' உடல். 
அவண்டது.. es 

என் தாயின்: நிலையைக் கண்டதும், ் சான் மெய்ம்: 
: மறந்து: “a! அம்மா!... சசககக பசக கக் கட நிக்க வு ் - எண்று அலறிக் 

Gar, ண்டே. எழுந்தேன். ஆனால் என் தலை ap கறுத்தது...
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இதற்குள் ஜகதாம்பாள் கமலாம்மாளைப் பார்த்து 

எஏன்ன அம்மாமி! உடம்பு சில்லிட்டு விட்டதே! இந்தம் 

மாளைக் €ழே படுக்கவைத்து ஆஸ்வாஸப் படுத்துவோம் 

அக்க வ ககக ... எனக். கூறிய வண்ணம் என் தாயைப் படுக் 

கையில் கடத்த (முயன்றாள். அச்சமயத்தில் கமலாம்மாள் 

உடல் நடுங்கியதை நான் கவனித்தேன். இருவருமாகசி 

சேர்ந்து என் தாயைப் படுக்க வைத்தனா். 

.  மின்னர். கமலாம்மாள் என் தாயைச் சந்தேகத்தோடு 

நோக்கி விட்டு, ஜகதா! கரம் ஜலம் கொண்டு வாடி! 

முகத்தில் தெளிக்கலாம்... ் என்றாள். தம் Cpe 

தானையால் என் தாய் முகத்தில் AA DED a0 six Gu கமலம் 

மரன் சோர்க்து உட்கார்ந்திருந்த என்னைக் கடைக்கண் 

ணால் கூர்ந்து கோக்கினளை. 

ஜூதாம்பாளின் மகள் ருக்மணி என்னருகில் வர் 

தமர்க்து என்னைச் சேர்த்தணைத்த வண்ணம், “புவனா! பய்ப், 

யடாதே' அம்மாளுக்கு ஒன்று மில்லை. கரலையில் க௭ை.தட் 

டி.ப் போய்விட்டது. வயசா.ப் விட்டதோ இல்லையோ! ப்ரி 

காரஞ் செய்தால் எக்சரம் மூர்ச்சை தெளிக்தெழுந்து விடு 

வார்கள்: அழாதேயம்மா! ல்க கை பரவம்! Bestar 

வாழ்க்த குடும்பம்” என்று எனக்குத் தேறுதல் கூறினள், 

இதற்குள்; - ஜகதாம்பாள் ஒரு. பாத்திரத்தில் ரர் 

கொண்டு வந்தாள். கொஞ்சவ் கையில். நிரை, இயடுத்து 

என் தாயின் முகத்தில் தெளித்தாள்.. 

ஜகதா! வாகைத் இறந்து. உள்ளுக்குங் கொஞ்சம் 

இர்த்தங் கொடு”. என்று கமலம்மாள் கூறிய வண்ணம் என்: 

தாய் உடுத்தியிருந்த ஆடைகண்ற் தளாத்திவிட்டுக். கொண்: 

டி.ருந்தாள்-
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பாத்திரத்தை யெடுத்து நீரை வாயில் விட முயன்ற. 
ஜகதாம்பாள், எதையோ இடீரெனக் கண்டு மருண்டவள் 
போல் ஐயையோ! பல் கூடக் இட்டி விட்டதே அம்மரமி[ 

பேச்சு மச்ல்லயே?..................... என்ன 
சான் மூர்ச்சை போட்டு விழுந்தாலும், இவ்வளவு செப்தும் 
இத்துணை . கோமாகவா. or (Lp Bir rine இருப்பார்கள்? 
அதென்னமோ அம்மாமி! எனக்கு ஒன்றுமே புரியவில்லை 

39 பிக்க வக் என்று தடுமாற்றத்தோடு பே௫ஞள். 

பதக்க த்கத்கககத்க்கக 551) 

.... கமலம்மாள் வாயைத் இறக்காமல் அப்படியே உட் 
கார்ந்து விட்டாள். ருக்மணி, “என்ன ! என்ன!! பல் ட் 
டி.ப் போய் விட்டதா!....... “என்று கேட்டுச் கொண்டே 
எழுர்து சென்ன தன் தாயின் மூகத்தையம் கமலம்மாள் 
முகத்தையும் மாறி மாறிப் பார்த்து விழித்து நின்றாள். 

ஜகதாம்பாளின் கடைசி வரத்தை என்னை மிகவுவ் 
கலக்கிவிட்டதென்றே சொல்லவேண்டும். எனக்கிருந்த 
உடற் சோர்வும், மயக்கமும் எங்கேயோ பறந்து போப் 
விட்டன. உணர்ச்டு வசப்பட்ட நான் ஒரே ஆவேசத் 
தோடு துள்ளி யெழுர் தோடினேன். என் தாயின் மீது 
விழுந்து அலறினேன். அம்மா! அம்மா!!........... °° 
சான்று கூவிய வண்ணம் என் தாயைப் புரட்டிப் பார்த 
தேன். 4அம்மர; எழுர்திரேன்! பேச்சு மூச்ீஏில்லாமல் 
கீழே விழுக்துகிடக்இரயே! என் மேல் உனக்குக் 
'கோபமா....... பப்ப என்று மீண்டும் குழந்தைபோல் 
வரயில் வக்தவாறு பிதற்றிப் புலம்பினேன். 

கமலம்மாள் மற்றிருவரையும் பார்த்து, “ஊம்! 
போச்சு; அவ்வளவுதான்!” என்று கூறிக் கையை விரித் 
தாள். கலக்கத்தில் அவளது பேச்ச எனக்குப் பரிபாஷை 
பாகத் தோன்றியது, ்
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- இச்சமயம் என் சிற்றப்பா, “என்ன என்ன இது விப 
ரீதம்!”” என்று பரபரப்புடன் கேட்டுக்கொண்டே உள்ளே 
அழையதார.. 

“என்னமோ! லக்ஷ்மியம்மாள் சூழந்தை புவனாவுக்கு 
மயக்கம் தலையெடுக்க வொட்டாது சுற்றி படிக்கறது 
என்று சொல்லி, எங்களைக் கூப்பிட்டு வரது காட்டினார்கள்: 
கடைசியில் அ௮க்தம்மாளே இருக்தாற்போலிருந்து மூர்ச்சை 
போட்டு விழுந்துவிட்டார்கள். சரங்களும் என்னென் 
னமோ சைத்தியோபசாரமெல்லாம் பண்ணிஜேம்; ஒன்றா 
அம் பலன் காணப்படவில்லை. அரை மணி நேரத்துக்கு 
மேலாூயும் இன்னும் மூச்சுப் பேச்சில்லை. ஜலங்கூட உள் 
ஞூஃகு இறக்கவில்லை..................... உடம்பு என்னமோ 
பண்ணுகிறது என்று படுக்கையிலேயே இடந்த குழக்தை 
புவனா மனச் தாளாது அழ ஆரம்பித்துவிட்டது. பாவம்! 
கஷ்ட மின்ன தென்றே தெரியாது செல்வமாய் வளர்ச்தது, 
உலகச் தெரியாது. குழச்தைக்குப் பச்சை உடம்பு; அதை 
யலட்டிக்கொள்ள வேண்டாம் என்னு சொல்லுங்கள் 
எனப் பதில் கூறிய வண்ணம் எழுர்து நின்றருள். அவருக் 
குப் பின்னே ஜெகதாம்பாளும் ருக்மணியும் மறைந்து 
நின்றார்கள். 

கமலம்மாள் கூறிய விவரத்தைக் கேட்டதும் என் 
௪றறப்பா திகைத்து நின்றுவிட்டார். இரண்டொரு விநாடி. 
களுக்குப் பிறகு, அவர் ஓடி. வக்து என் தாயைக் குனிந்து 
பார்த்தார். மூக்கில் கை வைத்துக் கவனித்தார். உடனே 
ஏதோ உண்மை செரிந்துகொண்டவர்போல், ஐயோ! 
அண்ணி! நீயும் மோசஞ் செய்துவிட்டாயா!'” என்று கத 
௮ிய வண்ணம் தஃையி லடித்துக்கொண்டார். இவரது
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வார்த்தையும் செயலும் எனக்கு மேன் குழப்பத்தை 

யுண்டுபண்ணியது,. 

“ஐயோ! அப்பா! என்னப்பா இது! எனக்கு உண்மை 

சொல்லக் கூடாதா! அம்மாளுக்கு. என்ன நேர்ந்து விட் 

டது! டாக்டரையாகிலும் போய் அ௮ழைக்துவாயேன்! 
அப்பா! ஏனப்பா! விழிக்கிறாய்! டாக்டருக்கு பீஸ் (17௦057 

“கொடுக்க வேண்டுமே! எக்கே Gurag! caro CurQe 

இறுயா! அதற்கு. என் கையில் இருக்கற வளையல்களைக் ' 

கழற்றித் தருகிழேன். தயங்காதே அப்பா....... என்னம்மா 

என்னைப் பெற்ற ௮ம்மா இப்படிக் இடப்பதைக் காண 

எனக்குச். சடூக்கவில்லையே! இன்னும் என்ன அப்பா 

எண்ணுகிருய்? சொல்லேன். வாயைவிட்டு என்னிடஞ் 

சொல்லேன்.......” என்று கதறிப் பதறிப் பிரலாபித்தேன். 

..... நரன் என் சற்றப்பாவின்மீது விழுந்து அவரைப்பிடித் 

துக் கு௮ுக்இத் தொந்தரவு செய்தும், ௮வர் இத்தப் பிரமை 

கொண்டவர்போல் சிறிது நேரம் உட்கார்ந்திருந்தார். 

பிறகு அவர் ஏதோ பே௪த் தொடங்கெயெவர் கமலம் 

மாள் மூதலியவர்களைத் இரும்பிப் பார்த்தார். அவர்கள் 

Lar காணப்படவில்லை. '௮வர்கள் எங்களுக்குத் தெரியா 

மலே மெல்ல ஈழுவிவிட்டார்களென்று தெரிந்தது. எனவே, 

அவர் தருவிதமாகத் தலையை யசைத்துவிட்டுப் பின் என்னை 

நோக்கி, “அம்மா புவனா! நீ அழாதே! அம்மாவைப் பார்த் 
துக் கொண்டிரு. கான் இதோ போய் டாக்டரை யழைத் 

.அக்கொண்டு வருகிறேன்” என்று கூறிவிட்டுச் செனருர். . 

நான் ஒன்றும் தோன்றாமல் என்: தாயின் பக்கத் 

தமரிக்து. அவள் முகத்தையே பாரீத்துக்கொண்டிருக்தேன். 

என்னை. யறியாமலே. கண்களிலிருந்து நீர் பெருகி வழிந்த 
வண்ண  மிருங்கது.
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டாக்டரை யழைத்து வரச்சென்ற என். சிற்றப்பா 

வெகு நேரமாயும் இன்னும் வரக்காணோமே ஈன்று எண்ணி 

வருக்திக்கொண்டிருக்கையில் யாரோ வருவ் காலடிச் சப் 

தம் கேட்டது. ஆவலோடு இரும்9ப் பார்த்தேன். எங்கள் 

கெருக்கடியான சமயத்தில் விக்க இடமளித்து உதலி வரும் 

ஜனா க்னை நாயுடுவின் மனைவி மக்கள் சாலைந்து போ் fe 

னவ் குடிகொண்ட முகத்தினராப் வம்.து கொண்டி ருக்தனர்.. 

அவர்களைக் கண்டதும் எழுந்து “*அம்மா!........” என்னு 

கூறி எதிர்கொண்டோடு வதற்குள், ௮ப்பெண்மணிகள் கன் 
றைக் கண்ட தாய்ப் பசவைப்போல் என்னிடர் தாவி வந்து 

என்னைக் கட்டிக்கொண்டு கோவெனக் கதறி யழுதனர். 

இக்கூக்குரலைக் கேட்டோ என்னவோ கமலம்மாள் 
முதலியவர்களும் அக்கம் பக்கத்திலுள்ள பெண்களும் வந்து 

கூடிவிட்டனர். பின்னர் ஜனார்த்தன காயு மகளிரில் இரு 

வர் கூடத்தின் நடுவில் ஒரு பாயை விரித்துப்போட்டு ௮தன் 

bg cer தாயை எடுத்துக் கிடத்தனர். அப்புறம் எல்லே 

ரூம் என் தாயைச் சூற்றி யுட்கார்ர்து அழலாயினர். இச் 

செயலையும், அங்கு வந்தவர்கள் ே பசிக்கொள்ளும் வரத்தை 

களையும். கேட்ட பிறகுதான், என் தாய் திடீரென 

எற்பட்ட மன அதிர்ச்சி தாங்கமாட்டாது இறக்துவிட் 

டாள் என நான் அறிர்தேன். இதை யறிந்ததும். கான், 

“அம்மா! என்னை [விட்டா நீ போய்விட்டாய்! ஐயகோ 

கடைசியாக என் கதி இப்படியா ஆகவேண்டும்! நமது 
௪ருஞ் செல்வமும் போய்விட்டன. என்னை. அருமையாக 

வளர்தீது, கல்வி புகட்டிய என் தர்தையும் போய்விட்டார்! 

அப்படி, யிருந்தும், என்னைப் பத்துமாதஞ் சுமந்து பெற்ற 

தாய்-ஈ எறும்பு காடாவர்று இரவும் பகலும் கண் விழித்து 

காத்த அருமைத் தாய்--பரல் நினைச்தூட்டி வளர்த்த. என்.
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ஆருபிர்த்தாம் 8 இருக்கிறாய் என மனந்தேறி யிருந்தேனே! 
8 இருக்கும் வரை எனக்கு ஒரு கூறையும் வராது : என்று 

- எண்ணியிருந்தேனே! என் எண்ணத்தில் மண்ணைப்போட்டு 
விட்டாயே! இனி யாரை ஈம்பி உயிர் வாழ்வேன்! இவ்வுல 
கத்தில் யார் எனக்கு கதி!--அரக்தோ! கடைசியாக என் 
னாலா அம்மா! நீ உயிர் துறந்தாய். கானா உன் உயிர்க்கு 
எமனாக இருந்தேன்? ஆ! சான் என் செய்வேன்! ஆ!........ 
என்று கதறியவண்ணம் மூர்ச்சையாகி விழுச்தேன். 

® , ட சு... ச * 

. என் நெற்றியில் சில்'லென்னு ஏதோ பட்டதுபோன்ற 
உணர்ச்சி யேற்பட்டதனால் கண் விழித்தேன். என் பக்கத் 
தில் ஜனூாத்தன நாட |(டுிவின் கடை மகள் பத்மாவஇ நின் 
கிருந்தாள். கண் இறந்து பார்த்ததைக் கண்ட அவள், 
(புவனம்மா! எப்படி யிருக்கிறது உடம்பு? ஏதாவது கொடுக் | 
Our!” என்று பரிவாகச் கேட்டாள். 

கான் தலையை * யசைத்துவிட்டு எழுந்திருக்க முயன் 
றேன்.” பதீமாவதி கையமர்த்தி, “அம்மா! நீ எழுந்திருக்கக் 
கூடாது என்று டாக்டர் உத்தரவு! உடம்பு அலண்டு விடு 
மாம், என்ன வேண்டுமோ “கேட்டால் நான் கொண்டு 
வந்து தருகிறேன்” என்று மரியாதையாகல் கூறிய வண் 
ணம், படுக்கையில் நழுவி விழுந்த ஐஸ் கட்டி. மூட்டையை 
எடுத்து மீண்டும் என் நெற்றியில் வைத்தாள். 

டகரன் பத்மாவதியின் பேச்சை௪ செவியேழ்காமல், 
“என் அம்மா எங்கே? என் அம்மா எங்கே?.......” என்று 
கேட்டுக்கொண்டே .எழுக்திருக்க முயன்றேன். இதே ௪ம 
த்தல் தான் படுத்திருந்த அறைக்கு வெளியில் பெருத்த 
அழுகை பொலியும் ஜனங்கள் கூச்ச லும், சங்கு முதலிய .
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வாத்தியங்களின் இசையும் ஏககாலத்தில் என் காதில் 

அிழவே நான் துள்ளி எழுச்து, என்னைத் தடுத்த பத்மா 

வதியை ஒரு புறம் தள்ளிவிட்டுப் பைத்தியக்காரிபோல் 

ஓடினேன்! வெளியில் நான் சண்டசென்ன! என் தாயின் 

பிரேதத்தை அப்போதுதான் பாடையில் கொண்டுபோய் 

வைத்துச் கொண்டிருந்தனர். என் சற்றன்னையும், மற்றும் 

உறவினர்களும் ஈண்பர்களும் பாடையைச்சுற்றி யழுது 
கொண்டிருந்தனர். காண், அம்மா! உன்னை எங்கே 

அரக்கிக்கொண்டு போகிறார்கள்? ஐயோ! என் அம்மானை 

என்னிடமிருந்து எங்கே . கொண்டுபோூறீர்கள்? பாவி 
களே!. உள்களுக்கு இரக்கமில்லையா?”” என்று. கேட்டுக் 
கொண்டே ஓடிச் சூழ்ந்திருந்தவர்களை யெல்லாம் நிக்இக் 
கொண்டு பாடையில் வைத்த என் தாயின் பிரேதத்தின் 

மீது விழுந்து முகத்தோடு முகம் வைத்துச் சேர்த்துக் கட் 

டடக்கொண்டு அழுதேன். இதற்குள் நாலைஈ்து பெண்கள் 
மிகவஞ் சிரமத்தோடு என்னைப் பிடித்துத் தூக்கி விட்டி 

னுள்ளே யழைத்துக்கொண்டு போய்விட்டார்கள். 

அதிகம் விவரிப்பானேன்! என் தாயின் பிரேதம் அடக் 
கஞ் செய்யப்பட்டாய்விட்டது. அக்கம் பக்கத்திலுள்ள 

வர்களும், உள்ளூா உறவினர்களும் போய்விட்டனர். என் 

யாட்டி, விட்டா ரனைவரும் வக்திருந்தமையால் ஜனார்த்தனம் 

ஈரயுடு குடும்பத்தினரும் . சென்றுவிட்டனர். ஒவ்வொரு 

வரும் எனக்கு ஆறுதல் தேறுதல் கூறிவிட்டே போயினர், 

ஆனால், ஜனார்த்தனம் காயுடுவின் மனைவியும் பெரிய பெண் 

ணும். என்னிடம் முன்போல் அவ்வளவு பற்றுத லில்லாத 

வர்களாய்க் காணப்பட்டனர். . கமலம்மாள். அவர்களிடம் 

என் நிலையைச். சொல்லியிருக்கவேண்டும். அதைப்பற்றி 

சரன்' அவ்வளவாகக் கவலை கொள்ளவில்லை. - ப
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நான் உடம்பு குன்றியுட்கார்க்திருந்தேன். என் மனம். 

பலப்பல எண்ணி வேதனைப்பட்டுக் கொண்டிருந்தது. Be. 

ரென அறைக் கதவு திறக்கப்படவே, சிந்தனை கலைந்து தலை 

நிமிர்ச்து பார்த்தேன். என் முன்னே சிற்றன்னை மிடுக்காக 

இடுப்பில் கைவைத்து நின்றுகொண்டி.ருந்தாள். என் பாட் 

டியும், மற்று மிரு மகளிரும் அப்போதுதான் அறையினுள் 

வந்துகொண்டிருக்தனர். என்னை ஏளனப் பார்வையாகம் 

பார்த்துக்கொண்டிருர்த சிற்றன்னை உடனே அவர்கள் 

பக்கம் இரும்பி, “அம்மா! பார்த்தாயா! உன் அருமைப் 

பேத்தி உட்கார்ச்திருக்கும் ஒய்யாரத்தை! தன்னைப் பெற்ற: 

தாய் போய்விட்டாளே என்ற கவலை கொஞ்சமாகிலும் 

இருந்தால் இவள் இப்படி. இருப்பாளா! ₹பரவம்! சர்க்க 
ரைக்கட்டி அழுதழுது பாகாய் உருப் போகிறதென்று: 

கண்ணீர் வடிக்கராுயே அம்மா!--இவள் பாசாங்குக்காரி 

யென்று முளையிலிருந்து கிளம்பிய போதே தெரியுமே! 

ஊரார் மெச்டிக்கொள்ள இந்சகேரந் தலையை விரித்துப் 

போட்டுக்கொண்டு கூத்தடித்தாள்!............ ௨ம் அப்பா! 

நாலு சாளானானும் இவள் என்ன ஆட்டம் ஆடினாள் 

என்ன ஆர்ப்பாட்டம் செய்தாள்! இவள் வைத்ததுதான் 
சட்டம்! எந்த விதமாய் இவள் தலை கவிழ்ர்து ஆடினாள். 

அதுதான் கடவுளுக்குக்கூடப் பொறுக்கவில்லை. அந்தச் 
சமயத்தில் நாங்களெல்லாம் இந்தச் இறுக்கக்கு என்ன 
பயப்படுவோம் தெரியுமா! ௮ந்த மனுஷன்-- அதான் இவள் 

அப்பன் இவளைப் பூலோக ரம்பை யென்றும், காணக் 

கிடைக்காத கற்பகமென்றும் எண்ணி ஊரிலில்லாதபடி. 

செல்லங்கொடுத்து வளர்த்து ௮வள் இஷ்டப்படியெல்லாம் 
ஆடினான். அதற்குமேல் இப்போது. செத்த புண்ணியவ இ: 

இவளைத் தரையில் விட்டால் தவவ்குலைந்து போகுமென்ன: 
கருதித் தலையிலே ஏந்திக் கொண்டிருந்தாள்! இப்படி.
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யெல்லா மிருந்தால் பெண் அடங்காப் பிடாரியாய்ப் போவ 

தற்குக் கேட்கவா வேண்டும்! ௮ச்தச் செல்வமெல்லாம் 
இனிமேல் எங்கே:................ஃ ்” என்று ஆடிப்பாடி 

பேசிளை. 

இவ்வளவு துணிவாக என்னெஇிரியிலேயே என்னை 

இடி.த்திடித்துப் பேசியது இதுவே முதல் தடவை யாத: 

லால், என் சிற்றன்னை கூறிய சொழ்களைக் கேட்டு ரான் 

உடல் நடுங்கனேன். என் கண்களில் நீர் நிரம்பிப் பார் 

வையை மறைத்தது. 

என் பாட்டி, இடை. மறித்து, “319. ஜகதா! ஏண்டி. 
குழந்தையைக் கண்டு குலைஒிறுப் பாவம்! ௮து பொன்னை 

யும், பொருளையும், தகப்பனையும், கடைசியாக இப்போது 

பெற்ற தாயையும் ப.றிகொடுத்துவிட்டு ஏங்கத் seep gil 

அழாதே அம்மா! அந்தக் கொள்ளிக்கண்ணி ஏதாகிலும் 

பிதற்றிக்கொண்டு Curemer! 8... கண்ணைத் துடைத்துக். 

கொள்; அழாதே!” என்று கூறியவண்ணம் தன் முந்தானை 

யால் என் கண்களைத் துடைத்துத் தேற்றினாள். 

இதைக்கண்ட என் சிற்றன்னை ஆத்திரமாக, சூழக்தை 

கசூழக்தையைப் பார்! கழுதைக்கு வயசானாற்போல் 22 வய 
தாச்சு. குதிரபோல வேறே வளர்ந்திருக்கு: குழம்தையாம். 

பால் குடிக்கற குழந்தைக்கு பாவம்! பாட்டி இபார்௬க்கு, 

வர்து விட்டாள்! இன்னும் உங்களையெவ்லாம் இவள் மதத்: 

EM ONT GD நீங்கள் இவளைத் தலையில். தூக்கிக்கொண்டு ஆடு: 

வீர்கள்!--ஈம் இதம்பரராதனை இவள் : சலியாணஞ் செய்து. 

கொள்ள. மாட்டேனென்று.. சொல்லி அவமானப்படுத்தி” 

அனுப்பியதை இதற்குள் .. நீ மறந்துவிட்டாப்போலிருச்கு. 

இவள் ... பணச்... செருக்கும்: படிப்புக் கர்வமுங்கொண்டு.. 

மன்மதன்போ லிருக்கும் அவனை ' உதறித் தள்ளினாளே!..
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இப்போது எந்த மாப்பிள்ளை இந்தப் பிச்சைக்காரி ௮௧7 

தையை வர்து கலியாணஞ்செய்துகொள்வான்? கடைசி 

யில் இவள் அவர்கள் காலிலேகானே .வக்.து விழவேண்டும்? 

அவர்கள் ஆதரவைத்தானே இவள் நரடவேண்டும்? இல்லா 

விட்டால். இவளுக்குப் போக்கிடமே து என்ன இருந்தா 

அம் இத்தறுதலையைச் Agius br geo கலியாணஞ் செய்து 

'கொள்வானென்று நான் நினைக்கவில்லை? அத்தை இதக்து 

விட்டாளென்ற தர்திச் செய்தியைக் கண்டு கதறியவண் 

Diep se முகத்தில் விழிக்கக்கூடா தென்றுதானே 

நம்மோடு வர மறுத்துவிட்டான்! அப்பேோ்ப்பட்டவனா 

இவளைக் கலியாணஞ் செய்து கொள்வான்? அவன் 
மனமும் வெறுத்துப்போச்சு--இவள் கர்வத்தைக் கண்டு 

என்னதான். பணமிகுந்தாலும் படி.ப்பிருக்தாலும் பெண் 

ணாப்ப் பிறந்தவளுக்கு இவ்வளவு . அகம்பாவம் உதவாது 

அம்மா! இவ்வளவு கூதித்தாளே அர்த வாழ்வு நிலைத்ததா! 

ecereees ் என்று நீட்டி பே௫க்கொண்டே போனவள் என் 

சிற்றப்பாவின் வருகையை றிந்து இடீரென்று நிறுத்தி 

விட்டு ஒன்றும் தெரியாதவள்போல் அவரை எதிர்கொண் 

உழைக்கப் போய்விட்டாள். அவளைப் பின்பற்றி மற்றவர் 

களுஞ் சென்றனர். என் சிற்றன்னை இத்தனைநாள் அடக்கி 

வைத்திருந்த. விஷத்தைக் கக்கிவிட்டாள்--வஞ்ச௪.த்தைதீ 

தீர்த்துவிட்டாள் என்று அவள் பேசிய தோரணையிலிருக்து 

'தெரிர்துகொண்டேன். . இப்பேர்ப்பட்டவளுக்கு சரன் 

கர்ப்ப முற்றிருக்குஞ் செய்தியும், அதனாலேயே என் தாய் 

இறந்தாள் என்ற செய்தியும் தெரிந்தால் என்னை எவ்வாறு 

அலக்கழித்துப் பேசுவாள்? என்ன செய்வாள்? என்று 

அகித்தபோது என் உடம்பேயன்றி உள்ளமும் ஈடுங்கெய து. 

என்னைத் தனியேவிட்டுச் சென்றவர்கள் அப்புறம் 

பாருமே--என் சிற்றப்பாகூட வந்து பார்க்கவில்லை. இரவு
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92-மணிக்கு மரகதம் (சிற்றன்னையின் கடைசிப் பெண்) 
என்னைச் சாப்பிட அழைத்தாள். இரண்டு காளாக ஒண்: 
௮ம் உட்கொள்ள வில்லையாயிலும் எனக்குப் பசியில்லை 
யென்று கூறி பனுப்பிலிட்டேன். . அதற்காக, யாரும் 
என்னை வேண்டவில்லை. அப்படியே தரையில் படுத்தேன்... 
எனக்குத் தாக்கமே வரவில்லை. பஇயும் கவலையும் வாட்டும் 
போது எனக்குத் தூக்கம் எங்இருக்து வரும்? கான் பிறந்து 
வளர்ந்த, அருமையும், சல்லூரி யனுபவமும், லண்டண் 
வாழ்க்கையும், ஒன்றன்பின் னொன்றாக எனக்கு ஏற்பட்ட 
துன்பமும், கடைசியாக யானடைந்த நிர்க்ககயொன கிஷ 
மையும் படக்காட்சிபோல் என் மனக்கண் முன் தாண்டவ 
மாடின. 

இச்சமயத்தில் என் அறைக்குச் சமீபத்தில் யாரோ- 
பேசுஞ் use கேட்டுத் இடுககட்டெழுச்தேன். ௧௭ 

வோரத்தில் போய் நின்று ஒ.ற்௮க்கேட்டேன். 

உன் அக்கா இறந்த இரகசியச் தெரியுமா?” 
* “இதில் என்ன இரக௫யம்? காள் வந்து போனாள்." 

“நான்கூட முதலில் அப்படித்தான் நினைத்தேன்... 

சாயங்காலம் நாயுடம்மா சொன்ன. பிற்பாடுதான் eur 
சாரக் தெரிஈ்தது. என்ன காலம்?” | 

மஜிஷயத்தைச் சொல்லித் தொலையேன். சம்மா நீட்டு 

கஇருயே! காயுடம்மா சொன்ன சமாசார்மென்ன?”” 

ம்ம புவனா கர்ப்பமா யிருகீகிறதாம். இதை எச். 

விட்டுக் கமலம்மா தெரிந்து சொன்னதும் உன் ௮க்கா 

அலறிவிழுந்து விட்டாளாம். அவ்வளவுதானாம்.” | 

. என்ன! புவனா? அந்தச் சிறுக்கியா கர்ப்பமாக இருக் 

இருள்? எனக்கு அப்பவே தெரியுமே!.......”
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சான் தள்ளாடினேன்.. கதவின் மீதே சாய்ந்தேன். 
நானிருர்த அறை யெல்லாம் தலை கீழாகச் சு.ற்றுவதுபோல் 
எனக்குத் தோன்றியது. 

.. எஅுவளை லேடல் விடுறேனா பார்!. பழிக்குப் பழி 
வாங்குகிறேன், சான் செப்இற.......௮வள் எங்கேயாக 

௮ம் ஓடி.விடவேண்டும்.'' 

(ஐயோ, கூச்சலிடாதே! உன் அம்மா....... விழித்திருக் 

கப் போகருர்கள்?....--வெளியாருக்குக் தெரிர்தால் வெட் 

-கக்கேடு.” ப 

அவ்வளவுதான் என் காதில் விழுக்தது. இதற்குள் 

மூர்ச்சை போட்டு விழுஈ்துவிட்டேன். (மீண்டும் சான் 

உணர்ச்சி பெற்று எழுந்தபோது கோழி கூவியது. அறிவு 
தெளியவே பழைய நினைவுகள் ஒருங்கே வக்து என் மனத் 

_ தில் குவிக்தன. சான் தற்போிருக்கும் நிலைமையைச் இக் 

இத்துப் பார்க்கவே, 4இனி, சிற்றன்னை முதலியோரிடையே 

ஒரு கணமும் இருக்க முடியாது. எங்கேயாடுலும் வெளி 

யேறி விடுவதுதான் நலம்” என் D முடி.வுக்கு. வந்தேன். 

எனவே, கான் உடம்பு அயாச்சியாக இருந்தும் பொருட் 
படுத்தாமல் ' 'ஆடைகளைச் ௪ர்திருத்து, சலைமயிரைக் கோதி 
முடித்துக்கொண்டு அறையைத், இறந்து மெல்லத் தலையை 
நீட்டி. வெளியே கவனித்தேன். எல்லாரும் ஈல்ல உறக்கத்தி 

லிருந்து. தெரிந்தது. - உடனே. நான் (அடிமேலடி வைத்து 

நடந்து கூடம் முதலியவற்பை DESL I புறக்கடைக் கதவை 
இசைபடாமல் திறந்தேன்... (தெருவில் யாராகிலும் கடமாடு 
கிருர்களா . என்று: சிறிது கேரம் கவனித்தேன். திழக்கே 
அருணளேதய்ங்கூட - இன்னும்” ; - ஆகவில்லை. யாகையால், 
பறவை. பிராணிகளுடைய'. சந்தடி கூட் இல்லை. ஆகவே 

நான் கதவை கெடத்மன. Pe AOS” தெருவில். நடந்
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தேன். அதிகாலையில் வீசம் தூய குளிர்ந்த காற்று என் 
மீது பட்டதால், என் உடலயாவெல்லாம்  நீகிகப். புத் 

அுணர்ச்சி கொண்டேன். முந்தானையால் ஈன்முக. முச்கா 

டி.டட்டுக்கொண்டு நான் பல தெருக்களைக் கடந்து தெற்குப் 

பக்கமாகச் சென்றுகொண்டிருந்தேன். 

உரக கலலைகைவனசையாக் குவ 

பதினைந்தாவது அதிகாரம் 

  

ஜன சமூகத்தை விட்டூ. வேளியேற்றம் | 

. தர்ன் என்ன தைரியத்தினால், எங்கே போகும் நோக் 

கத்தோடு விட்டை விட்டு, உறவினரை விட்டுத் திடீரென 

(வெளி யேறினேன் சன்று நீங்கள் ஆச்சரியப்படலாம். 

என்? எனது இளம்பருவ ஈண்பன்--காதலன் ஜான் கில் 
யாட்டினிடஞ் செல்லலாம் என்ற எண்ணத்திளுல்தான் 

அவன் நரன் வந்த இரண்டு வாரங்களுக்கெல்லாம் லண்டனி 

லிரும்து சென்னை வந்து சேர்ச்துவிட்டான் என அறிர்திருச் 
தேன். ஆகையால் அவனிட் சென்று..எனது ..கிலைமை 

மடெல்லாக கூறினால், அவன். எனக்கு. இனி ஆவன வ.ற்றைச்: 

செய்து. காப்பாற்றுவான் என்பது என்னுடைய: இடமான 
ஈம்பிக்கை. ப் ஏனென்றால். கான். கர்ப்ப. முற்றிருப்பதற்கு 

அவனே காரண மல்லவா! . அத்துடன் . அவன் : என்னிடம் 
அளவிலாஸ். காதல்கொண்டிருக்கிறான் என்பது கான் இத்... 

வரை சொல்லி வக்த வரலாற்றிலிருந்து Rar தெரிச்துகொண் 

முருப்பிர். (ஜன சமூகம் அதிலும் இந்து ௪மூகம் எவ்வாறு 

அமைக்கப்பட்டிருக்கறது.  அதன்'.கம்டுப்பர்டுகளென்ன1: 
ச௪ட்ட.இட்டங்களென்ன!' என் பபவைககை கரன் .. இதுவரை 
ஊஇத்ததுகூட இல்லை... Beary “என் ; எண்ணம் ஃ சத்தி. 

me 

யாகுமா? எனது செயல் ஜன சமூகத்தால் எவ்வாறுட்றடிக் 
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கப்படும்?: ஜான் : இல்பர்ட்டுக்கும் எனக்கும். உள்ள்! 

தொடர்பு சரியானதுதானா? என்பவைகளைப்ப த்திக சான் இக்: 
தத்துப் பார்க்கவே இல்லை... ப ் 

எனவே, கான் நேராக செர்தோமுக்குச் சென்று 

பலரை விசரரித்து ஜான் கில்பாட் இருப்பிடத்தை படைக்: 

தேன். மிஸ் கரேஸும், கில்பாட்டும் என் விட்டுக்கு அடிக் 
கடி. வர்திருக்கிறார்களே யொழிய, நான் அவர்கள் இருப் 
பிடத்துக்கு இதுவரை போனதில்லை. மிஸ் கிரேஸ் தன் 
மனதுக்கிசைந்த காதலனைத் தேர்ந்தெடுத்து விவாகஞ். 
செய்துகொண்டு அவனோடு வாழ்்ூருள் என்று ஜான். 
சொல்லி யிருந்தமையால்,. அவளை: யெஇர் பார்த்து அங்கு 

செல்லவில்லை. நான் அவர்கள் விட்டு வாயிலை யடைந்ததும் 

எதிர்ப்பட்ட “ஆயா” (பணிப்பெண்) வை Caras ஜான். 
கில்பர்ட் இருக்கிறானா என்று விசாரித்தேன். "அவள் என து: 
அப்போதைய தோ.ற்றச்தைச்கண்டோ. என்னவோ முகத் 
தைச் இடுகிடுத்து ஏதோ கூறி சன்னை அ௮லட்சயப் படுத்தி | 
aos சென்றாள். ; 

இதை உள்ளிருந்து தற்செயலாக கவனித்த துரைசானி' 
ஜான் கல்பாட்டின் தாயார்) உடனே வெளியே வந்து. 
விரயமாகப் பே௫ித் தன் பணிப் பெண்ணின் அலட்சியத்துக் 
காக மன்னிப்புக். கேட்டுக்கொண்டார். பிறகு, கான் இல் 
பரட்டைப் பார்க்க விரும்புவதாகத் தெரிவித்தபோது, அவர். 
வியப்பாக. என்னை. கோக்டூவிட்டு, . உள்ளே அழைத்துக் 
கொண்டுபோய் தர் அறையில் கா.ம்காலியொன்றில் உட் 
காரவைத்தார.. சிறிது நோத்திற்கெல்லாம் ஜான் இல்பாட் 
வெளியேயிருக்து 'இயற்கையாகவுள்ள "பெருமிதத்தோடு: - 
உள்ளே' வந்தான். .. என்னைக் கண்டதும் இடுக்கிட்டான்... 
சன்பது அவனது மெய்ப்பாட்டிலிருக்து. சான் அறிந்து. 
கொண்டேன். .
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பிறகு ஜான் *ஹாம்' பீஸ் டைக் கழற்றிக் கையில் 
வைத்துக்கொண்டு," 8 யரா? பாரை எதிர் பார்த்துக் 
'கொண்டி ருக்இருய்?'” என்று அமாத்தலாகக் கேட்டான். 

அவளது கேள்வி ஏன்னைத் தாக்க வாரிப்போட்டது. “நான் பாரா? உனக்கு என்னைத் தெரியவில்லையா ஜான்? 
இங்கு உன்னை யன்றி வேறு யாரைத் தேடி. வந்திருப் 
பேன். 

: | 

என்னை மீண்டும் அவன் ஏற இறங்கப் பார்த்துவிட்டு 
அப்போதுதான் எண்னை அடையாளந் தெரிர்துகொண்ட 
அன் போல் பாவளை செய்து, “ஓ மிஸ். புவனுவா! என்ன 
அமரசரரம்2 இவ்வளவு அதிகாலையில் என்னைத் தேடி. வர் 
த்து£........ சஎக்கிரஞ் சொல். நான் அவசரமாக வெளியே 
போகவேண்டும்,” என்று துரிதத்தைக் காட்டிக் கூறினான். . 

அவன் அப்போது என்னிடம் ஈட துகொள்ளும் 
wor BA எனக்கு ஆத்திரத்தை யுண்டு பண்ணினாலும், என் ' “PDS 0 eos gC 5A Sg அதை அட௨கீடிக்கொண்டு, கான் 
லண்டனிலிருந்து வந்தது முதல் இதுவரை ஈடக்த சம்பவன் களை விவரித்துக் கூறினேன். “எனக்கு ஏற்கனவே இச் 
சமாசார மெல்லாம் தெரியும்” என்று பொழுமையையிழக்து 
கூறி என் பேச்சை படக்க: 'மூயன்றவன் எதையோ நினைத் 
அக்கொண்டு பேசரமல் இருந்தான், ப 

நான் கடைசியாக, “கான்! உண் விருப்பப்படியே 
உன்னை. .சாடி வந்துவிட்டேன். ஈம்மிருவரிடையேயும், 

சார்ந்து வந்த ers இப்போது பழுத்த 'பலன்கூடத். துவிட்டது. அது நம்மைப் பிரிக்க மூடியாதலாறு. செய்து 
அிட்டது. இனி நீதான். தஞ்சம். . நீ. என்னச்: கெரட் 
கலிய ஞூ .செய்துகொ arr AG”? என்௮ கூரினேன். 

   

    

 



250 Hagqocmas Foulds பாரேன்: - 
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= (pi. யா துர  



252 - இவ்வுலகைத் திரும்பிப் பாரேன்: : 

ய்ாண்ஞ் செய்து கொள்வதா?” என்று துடி. துடிப்போடு 
எழுக்து Beira கேட்டேன்; 

் ஆம்7. Qld. எவ்வாறு முடியும்! நீயே யோ௫த்துப் 
பார! நீஒர் இர்தியப் பெண். சான் லண்டனில் பெரிய குடும் 
பத்தில் பிறந்த ஆங்கிலேயன். உன் மதம் வேறு; என் மதம் 
வேறு. . இவ்வளவு வேற்றுமைகளுக் இடையே நரம் 
எப்படிக் கவியாணஞ் செய்துகொள்ள முடியும்?” 

“அப்படியானால் நீயேன் என்னைக் காதலித்தாய்? 
என்னைக் கலியாணஞ் செய்துகொள்வதாகச் சொன்னாப்? 
கான் ணைடனிலிருந்து  இரும்பி வரும்போதுகூட 
என்னை வேண்டிக்கொள்ள வில்லையர?” ப 

“இதெல்லாம் நமது இயேசு முதிர்சிசியில். பேசிய வி 
ஊரட்டுப் பேச்சு. 

“என்னைக் கர்ப்பமூறச் 'செய்ததுகடட விளையாட்டுத் 
தானா?" ் 

- இதைக், "கேட்டதும் அவன முகம் பெரிதும் மாறுத 
லடைச்தது. எனிலும், ௮த் தகவலைப் பொருட்படுத்தாதவன் 
போல் சாகலஞ் செய்து, அதிகம் பேசாதே, புவனா! 
வெளியே போ!” என்று கடுகடுத்துக் கூறினான்... 

"நரன் என்ன... ௧இ யடைவது) ஜான்! சிறிது Cur Bs 
துப் LIT. கான் உன்னுடைய தொடர்பால் கர்ப்பமுற் 

திருக்கும். 'இக்கிலையில் என்னை வேணி, யார் அிலாகஞ்செய்து 
கொள்வார்கள்?'”. 

படப் Swine! Don’t speak hereafter! Get out at 

ie. 

| ஐயோ கடைசியாக என் ௧இ இததாஞ?--மிஸ்டர் 
ஜான். நீ:..இத்தனை. நாளாக. என்னுடன் பேசியது--வாக்
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குதி கூறியது எல்லாம் பொய்தானாரீ கான் இல்லாது உயிர் 
வாழமாட்டேன் எனறு. நீ ஒரு முறை யன்று) பலமுறை! 
கூதினாயே! 8 இவ்வாறு மோசஞ் செய்வாயென்று கனவி 
௮ம் நினைக்க வில்லையே!--இல்பர்ட்! கொஞ்சம் நிதானித்துப் 
பார்! என். தாம் தந்தையர் சொத்து எல்லாம் போயும் 
என் காதலன் நீ இருக்கிறு யென்றன்றோ மனந்ே 'தறியிருர் 
தேன், வச்சேன்... சீயே என்னைப் புறக்கணித்தால் இவ்வுல 
கில் காப்பாற்றுவார் யரா? மன மிர்ங்கு! கடவுளுக்குப் 
'பயர்தாகிலும் என்னைக் கைவிடாதே,” என்று கூறி மண்டி. 
யிட்டு அவன் கைகளைப் பற்றிக் கெஞ்சினேன். 

“Don’t touch me goose! get out!” என்று கோபமாகக் 
கூறிக் கில்பாட் என்னை உதைத்துத் தள்ளினான். 

.. அவன் உதைத்த வேகத்தில் சான் தரப்போய் விழுக் 
தேன். அவன் பூட்ஸ் காலால் உதைத்த உதை புட்டத்தில் 
பலமாகப் பட்டது. வயிற்றிலோ, இடுப்பிலோ அவ்வுதை 
விழுக்திருக்குமாயின் அன்றே எமனுல கடைகச்திரூப்பேன், 
இன்னும் இவ்வுலகில் நரன் கஷ்ட கஷ்டங்களும், துன்பங் 
களும்  அநூபவிக்கவேண்டி யிருக்கிறதே! அப்படி யிருக்க 
எப்படி. எனக்குக் சரவு அவ்வளவு எளிதில் வரும்? பூட்ஸ் 
உதையினால் எனக்கேற்பட்ட வலியைக்கூட நான் DE 
சமயம் பொருட்படுத்தவில்லை. செல்வக் குமாரியாய்ச ர் 
சிறப்புடனிருந்த கரலத்தில் வலிய சிகேகங்கொண்டு என் 
னோடு .கூடி.க் குலாவித். இரிச்த ஜான் கில்பாட், . கானாக் 
அவனை காடியடைந்தும், எனது கற்போதைய நிராதரவான 
நிலையை அறிந்ததும், இவ்வாறு வாயில் வந்தபடி, பேடி 
வைது. உதறிக் . தள்ளியதை எண்ணிப் பார்த்தபோது என் 
வயிறு பற்றி எரிர்தது; இருதயம் வெடித்து: விடும்போலிருக் 
சத; தேகத்தில் ரத்தவ் கொஇப் பெடுத்தது; தலை ஈற்றிய த 
இப்பூவுலகமே  இருளடைந்துவிட்டது போலவும்) தலை
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கீழாகச். சுற்றுவது போல்வுஈ் தோன்றியது. தட்டித் தடு 

மாறி எழுந்து உட்கார்ச்த கான் மீண்டும் ஒருவித மயக்கத் 
தால் கீழே சாய்ச்து விடுவதுபோன்ற .பலவின உணர்ச் 
சியை யடைந்தேன். 

எனவே, என் நிலையைச் சமாளித்துக்கொண்டு எழும்: : 
இருக்கச் றிது நேரமாயிற்று, கான் என் இநேகிதையின் 
சகோதரன், இளம் பருவ ஈண்பன், என் அன்புடைக் காத 
என்! என் ஆருயிர் ஈரயகன், எனது வரும்கால வாழ்க் 
கைத் துணைவன் என்றெல்லாம் எவனைக் கருதியிருந்தேனே; 
என் உடல், பொருள் இவைகளை ஆட்படுத்தியது மட்டு 
மல்ல, ஆவியையும் எவனுக்குத் தத்தஞ்செய்யக் காத்இருந் 
தேனே; அவன்--௮ச௧க ஜான் இல்பர்ட் பாம வஞ்சுகனாய்..... 
சன்னெஞ்சக் காதகனாய்..ரன் றி. கொன்ற பாதகனாப்ப் 
போய் அவன் இதுவரை தான். நடி.தீ துவந்த ஆஷர்டபூதி 
(வேஷத்தைக் கலைத்து உண்மைச் சொருபத்தோடு வெளிப் 
பட்டுச் இறிதுவ் கண்ணோட்டமின்றி என்னைப் புறக்கணித்த 
பின்னர் அங்கு ஒரு கணமுஈ தாமதிக்க எனக்கு விருப்ப 
மில்லை; எற்கனவே உள்ள எனது குழப்ப நிலைமையும், ஈஞ் 
சினுப் கொடிய அவனது ஈடுஞ்சொற்களால் OLB 
எனது. மன நிலைமையுஞ் சேர்க்தசன் பயனாய் உண்டான 
உடல் தடுமாற்றத்தாலேயே அச் இறு விநாடிகளும் கெருப் 
அின்மீது நிற்பதுபோன்றே. துடிதுடித்து மனம் புழுங்கி 
னேன்.  €க்கிரம் . அவ்விடத்தைவிட்டு வெளியேறி விட 
(வேண்டுமென்ற ॥ வுணா்ச்சி என் தேகத்தைச் செயற் 
டச் செய்தது. தரையி, கைகளை ஊன். ரியவண்ணம் மெல்ல 
எழுந்து நின்று. தட்டுத். தடுமாறி கடந்து. அவ்வறையை 
கிட்டு வெளியேறினேன். . இவ்வளவு நேரமும் ஜான் வேறு 

க்கம்.தன் முகத்தைத் தருப்பிக்கொண்டே. கற்ிலைபோல் 
அின்றிருக்கான்.. அறையைவிட்டு. வெளியேறும்போது, 
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கடைசி முறையாக அவனை நேரக்கிவிட்டுச் செல்லவேண்டு 

மென்று என் மனதில் ௪பலந் தட்டியது. ஆனால் அத்து 

‘CrrB@udesr முகத்தைஃபஞ்சமா பாதகன் முகத்தை--கடைக் 

கணிக்கவும் என் கண்கள் கூசின. எனவே, திரும்பிக்கூடப் 

பாராது கான் வெளியேறினேன். 

எனக்கு உலகமே. வென வெளியாய்--சூனியமாகத் 

தோன்றியது. நான் இப்போது எங்கே போவதென்ற 

'குறிச்கோளே யில்லாது ஆகாயத்தை அண்ணாந்து பார்த்த 

வண்ணம் மனம்போன போக்கில் நடந்து போய்க்கொண 

ருந்தேன். ் போகும் வழியில் என் எதிர்ப்பட்ட மக்கள் 

பலர் பேயை--பூதத்தைக் கண்டால் எவ்வாறு பயந்தோடு 

'வரர்களோ அதுபோன்று என்னைக் சண்டதும்-- அணுகிய 
அதும் இடுக்கிட்டு psi le சென்றனர்; இலர் முகச் சுளிப் 

பரல் தங்கள் அருவருப்பை வெளியிட்டனர். ம ற்றுஞ் 

இறுவார் சஇறுமியா' என்னைப் பைத்தியக்காரியென நினைத்துக் 

கொண்டார்களோ (எனது அப்போதைய அலங்கோல நிலை 
அப்பிள்ளைகளின் கண்களுக்குப் பைத்தியக்காரர்கள் தோற் 
..ஐத்தை நினைவூட்டி. யிருக்கவேண்டும்) சன்னவோ, என்னைக் 

கண்டு கேலி செய்து கைகொட்டிச் சரித்ததோ டல்லாது 

என்மீது கற்களையும் எறிந்து கும்பலாகப் பின் தொடர்ந்த 

னர். என்னை முன் பின்னறியாத--என் 55D இன்னதெனத் 

ெரியாத--இம்மக்கள் 'இவ்வாறு செய்தது எனக்கு ஆச் 

.சரியமாகத் தேன்றவில்லை. என்னோடு கலாசாலையில் 

 வாஇத்த தோழிகளில் சிலரை நான். வழியில் சம்இத்தேன். 

ஆகவே, அவர்களை ut SBD) ஏதோ பேச வாயெடுத்தேன். 

ஆனால், அவர்கள் என்னைப் பொருட்படுத்தாமல், என்னை 

'இன்னாரென்றே அறிச்துகொள்ளாதவர்கள்போல். பெர து 
நோக்கு கோக்கவிட்டுத் தரச் சென்றனர்; . அவர் | 

இலா என்னைப்பற்றி இழிவாகப் பேசி ஏளன்ஞ் செ! 

        

. 6
)
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சென்றனர். . இவர்களது செயல் முதலில் என்னை வியம் 

படையச் செப்ததாயினும், இணைபிரியா. தோழனாயிருக்சு 

ஜான் இல்பர்ட்டின் ஈன்றியற்ற. செயலை Been ies git அவ்: 
வியப்புக்கு இடமில்லாத ! போய்விட்டது. | 

நான் பிறந்த குடியின் பெருமை யென்ன? வளர்ச்த: 
அருமை யென்ன? ச€ீராட்டு பாரட்டு என்ன! செல்வச் சிறப் 

பென்ன! அவை யெல்லாம் இப்போதென்ன வரயின!. 

பணச் செருக்கு எங்கே? செம்பிரிட்ஜ் யூனிவர்ஸிடி.. படிப்பு: 

எங்கே? என்னை இமை காப்பது போன்ற என்னைப் பாது. 
காத்த பெற்றோர் எங்கே? உற்றார் உறவினர் சிநேகிதர் 

எங்கே? எனது செல்வ வாழ்க்கையெல்லாம் இப்போது 

கனவில் கண்ட பொருள்களைப் போன்றல்லவோ மாயமா: 

மறைக்தன? கையில் பணமிருந்தால்தான் எல்லா வைபவவ் 

களும். இல்லையேல் இவ்வுலகில் ஒருவரை யொருவர் உண் 

மையாக நேசிப்பது என்பது சிறிதுமில்லை. ஒரு மனிதன் 

னது செல்வ நிலையிலிருந்து வழுக்கி விழுர்துவிட்டானா 
யின்; பிறர் அவனை எவ்வளவு துச்சமாகக் கருதுன் றனர்? 
மனித வாழ்க்கையின் இவ்வுண்மை நிலையை, 

தலையின் இழிக்க மயிரனேயர் மாந்தர் 
நிலையின் - இழிர்தச் கடை!! ன 

என்ற.  இருக்குறளால் திருவள்ளுவர் - எவ்வளவு அழகாக 
எடுத்து விளக்கி யிருக்கிறார்? இவ்வனுபவ மொழியைம் 
பொன்னெழுத்துக்களா von up பொறித்து வைக்கவேண் 
டும்? ஆ. என்ன உலகம்! என்ன வாழ்க்கை! இவ்வகித்திய: 
வாழ்க்கையைக் கண்டுதானா மக்கள். மயங்கிப் போஇின்ற. 
னர்! இமாப்புக் கொள்ளுன்றனர்!... பக்க ல் என நீள 
நினைந்த வண்ணம் போய்க்கொண்டி.ருக்கையில், GeO os pr 
எற்பட்ட “பூம் பூம்!” என்ற. மோட்டார் ஹார்ன் பெரூ. 
முழக்கமும் “BPE” என்ற. சக்கரங்களின். சப்தமும் Or amr
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-ஆழ்ர்த  யோசனையைச் சிதைத்துத் திகைத்து கிற்கச் செய்து 
விட்டத. ஆனால். அடுத்த கணம் மோட்டார்காரின் முன்” 
பக்கம் என்மீது மோதவே, நான் பொறி கலங்கக்: “மே. 
விழுர்தேன். 

கான் உணர்ச்சி பெத்றெழுந்தபோது என் பக்கத்தில்: 
நாற்பது வயதுக்கு மேற்பட்ட ஒரு பெண்மணி அமர்ச். 

இருக்கக் கண்டேன். அந்தம்மாள், குழந்தாய்! கடவுள் 

கருபையால்தான் டீ தப்பிப் பிழைத்தாப்! கான் கவனியாது: 

ஒட்டி... வந்திருந்தால் நீ இர்சேரம் என் மோட்டாருக்கும்: 

பலியரயிருக்திருப்பாய்! இறிது தூரத்திலேயே பார்த்து விட் 

டுத் திடீரென பிரேக் போட்டு காரை நிறுத்தியதால் தாண் 

அவ்வித அசம்பாவிதம் எதுவும் நேராமல் 'போப்விட்டது.. 
அப்படியிருந்தும், கார் நின்ற வேகத்தில் உன்னைக் கீழே. 

தள்ளிவிட்டது. மற்றப்படி உனக்கு ஓன்றும் அபரயமில்லை. 

எனு கூறி என்னைத் தேற்ற மூயன்றார். 

“அம்மா! தங்களது தயாள குணத்துக்கு மிகவும் வச் 

தனம். தங்கள் மோட்டாருக்கு நரன் இரையாயிருக்தால் ' 

எவ்வளவோ நன்மு யிருர்திருக்கும். : எனது பலகாள் 
தொல்லையும் ஒரே. நாளில் ஒழிந்துபோ யிருக்கும். என்னை 
இன்னுஞ் சில காட்கள் துன்பத்தில் வாட்டிப் பார்க்க. 

வேண்டுமென்பது கடவுளின் எண்ணம் பேரலும்: கான் 

உயிர்பிழைத்து இருந்து யாருக்கு என்ன பயன்? தங்க. 
CGS சரமங் கொடுத்தது தான் மிச்சம். நிராதரவான | 
எனக்கு இயற்கை மரணமோ, இவ்விதம் தற்செயலாய் நிக. 
மூம் செயற்கையரன கோர மரண்மோ கூடிய சீக்கரம்: 
சம்பவிக்க வேண்டுமென்றுதான் எதிர்பார்த்துக்கொண்-. 
Gea per. நான் எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டும், மான. 

மிழந்தும் தற்கொலை செய்துகொள்ளமட்டும் ' மனம் “வரு
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வில்லை. இல்லாவிடில், கடலிலோ, குளத்திலோ விழுந்தாயி 
னும் மற்றெதன் மூலமாக வாயினும் உயிரை இழந்இருப் 
பேன். ஒரு சிறு உயிரையும் என்னால் உற்பத்தி செய்ய 

முடியாதபோது ஒரு உயிரை அழிக்க மட்டும் எனக்கு 
என்ன உரிமையிருக்கிறது? இவ்வுடல், உயிர், உலகம் எல் 
லாம் ஆண்டவனது உடைமை. அவ்வுடைமையைச் சொக் 
_தீக்காரனாகய அவனே எடுத்துக்கொள்ள வேண்டுமென்பது 

தான் எனது விருப்பம். அவனது திருவுள்ளக் குறிப்பையே 
நான் எதிர்நோக்கிக் கொண்டி ருக்கிறேன். மற்றப்படி 
இவ்வுலகில் கானிருந்து என்ன வாரிக்கொள்ளப்போகி 
“ஹே?” என்று நான் விரக்தியாகப் பேசினேன். 

இவ்வுலன்மிது எனக்குள்ள வெறுப்புணர்ச்சியைக் 
கண்டு அந்தம்மாள் ஆச்சரியங்கொண்டார். எனவே, 
எனது விர க்திக்குக் காரண மென்னவென அறிய என் வர 
லாற்றை அந்தம்மாள் மெதுவாகக் கேட்டார். சான் ஆதி 

- யோடச்தமாக ஒன்றையும் விடாது கூறினேன்; முடிவில். 
அக்தம்மாள் என்மீது பச்சாதாபங் கொண்டு, புவனா! இவ் 
வளவு இளம் பருவச்திலேயே உன்... வாழ்க்கையில் பல 

ஏமாற்றங்கள் ஏற்பட்டது பரிதபிக்கத்தக்கது. மக்கள் 
வாழ்வில் இதெல்லாம். இயற்கைதான். எனிலும், உன் விஷ 
யம். சடக்கக்கூடிய அளவுக்கு மேல் போய்விட்டது. 
“போனது போகட்டும். இனி, 8 அநாதைப் பெண்: என்ற 

- எண்ணத்தை விட்டு விடு. இன்றிருந்து நீ எனது மகள். 
கான். பிராமண குலத்தில் பிறக்தும் ஈர்ஸ் தொழிலை மேற் 
கொண்டதால், கன்னியாகவே காலத்தைக் கழித்து வந் 
இருக்கிறேன். : பிள்ளைப்பேறு பார்ப்பதில் எனக்கு நல்ல 

(பெயருண்டு. 'இதனால்.பெருஞ் செல்வஞ் 'சேர்க்திருக்கி ற்து. 
தாஜம்மாள். என்றால், இவ்வூரில் எல்லாருக்குச் தெரியும். நீ 

ன். காவிலேயே . கவலையின்றி. இருந்து வரலாம்: வேற் 

 



ஜன் சமூகத்தை விட்டு வெளியேற்றம் 259 

மையாக ஒன்றும் நினைக்காதே” என்று கூறி. எனக்குத் 

தஞ்சம் கொடுத்தார். 

போக்கிட மில்லாமையாலும், வேறு வழி யில்லாமை | 

பாலும், கானும் அந்தம்மாளுடன் வூக்கச் ௪ம்.மதித்தேன். 

அவ்விட்டில் ராஜம்மாளைத் தவிர, ஒரு பெண்ணும், ஒரு சழ 

வனும் இருந்தனர், அப்பெண் ௪மையல் வேலை முதலிய 
அவைகளைச் செய்து வந்தாள். இழவன் மற்ற வெளி வேலை 

களைக் கவனித்து வந்தான். ராஜம்மாள் தம் தொழில். ௪ம் 
பந்தமாக அடிக்கடி. காரில் வெளியே செல்வதுண்டு. sal 

மைத் தேடிக்கொண்டு ஆடவரும், மகளிருமாகப் பலர். வரு 

வர். ஆனால், கான் என், அறையைவிட்டு வெளியே செல்வ 
நல்லை. . ராஜம்மாளிடச் தவிர, மற்ற யாருடனும் ௮அகாவ௫ய 

மாகப் பேசுவதில்லை. 

இவ்வரறு காலங் கழித்து வருகையில், என் காப்பமும் 

பூரணத்துவமடைந்தது. ஒருகாள் காலை 'நான் ஒரு பெண் 

குழந்தைக்குத். தாயானேன். றிது கஷ்டப் பிரசவமா 
பிருந்ததால்' ராஜம்மாள், என்னை மிகள்' கவலையாகக் கவ 

னித்து வந்தார். பிரசவத்தை யொட்டிய அபரயங்களையெல் 
லாம்... கடர்து . பூண செளக்கியத்தை 'யடைர்தேன். 

குழச்தையும் சோய் முதலிய எதுவுமின்றி சல்ல கிலைழை 

விருட்தது.. இதுவரை உடல் நலத்தில் அக்கரையின்றி யிருந்த | 

நான் குழக்தைக்காகவாயினும் என் உடம்பை நல்ல முறை 

யில் பாதுகாக்க வேண்டியது ௮வசயம் என: உணரந்து, : 

அதன்படி. ஈடர்.துவர்தேன். குழக்தையின் அழக வதனம் 

என் மன நிலையைப் பெருமாஅுத லடையச் செய்துவிட்ட 

தென்றே சொல்லவேண்டும். உலக பாசம் என்னை மறு 
வழியும் பற்றிவிட்டது என்று கூறினால் மிகையாகாது. 

எனது புண்பட்ட மனதுக்கு என்: அருமைக் குழச்தையின்:
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களங்கமற்ற முகத்தைப் 'பார்த்துக்கொண்டிருப்பது பெரிய 

ஆனுதலாயிருந்தது. குழர்தையைப் . .பாராட்டுவதிலும், 

€ராட்டுவதிலும் என் கவன முழுதுஞ் சென்றுகொண் 

டி.ருந்ததால், என் துன்பத்தையெல்லாம் மறச்திருந்சேன்.. 

ஆனால் இல சமயங்களில் குழந்தை 4அம்மா!: அம்மா!” 
என்று மழலை மொழியால் கூப்பிட்டுக்கொண்டே. என்னை 

கோக்கித் தவழ்ந்து வருகையில் எனக்குத் துக்கம் மிரூவ 

துண்டு. ஏன்? அம்மா” என அழைக்கும் என் அருமைக் 

- குழந்தை நாளை அப்பா! என்று யாரை அழைக்கும்? 

அதற்கு அறிவு வந்த காலத்தில், அம்மா! என் அப்பா 

எங்கே?” என்று கேட்டால் நான் என்ன பதில் சொல் 

வேன்? “உன் தகப்பன் கொலை பாதகன்! துரோகி! நீ 
வயிற்றிலிருக்கும்போதே என்னை ஏமாற்றி நடுத்தெருவில்: 

- அலைய விம்டுவிட்டான்'' என என் கதையை அளந்தால் 

அது ௪மாதான .மடையுமா?--என்னையுவ் குழந்தையையும் 

பார்க்கும் பிறர், உன் கணவன் எங்கே? இக்குழச்தையின் 

தகப்பன் எங்கிருக்கிறாா?” எனக் கேட்பின் கான் எவ்வாறு: 
தலை குனியாது பதில் சொல்ல முடியும்?” என்றிவ்வாறெல்: 

லாம் நினைவுண்டானால் என் கேவல நிலைமைக்காக கண்ணீர் 
_ விட்டுக் கதமுமலிருக்க முடியுமா? இந்து சமூகச் கட்டுப்பாட் 

ழூன்படி. எனது கெறிகெட்ட வாழ்க்கை தூய்மையடையம்: 

பரிகாரர் தேட முடியாதாகையால்,. கடக்ததைப்பற்றி 

நிக் து வரு துவதில் பயனில்லை எனக் . கண்டு மனக்: 

தேறினேன். ப ட ப 

குழந்தைக்கும் ஒரு வயது பூர்த்தயொயிற் ௮. ் ராஜம் 
மாள். எனது குழர்தைக்குக் குமுதவல்லி எனப் (பெயரிட். 
டார். அவர் என்னிடமும் 'குழந்தையிடமும் -பிரியம௱. 
யிருந்தா£?. ஆயினும், சமீபத்தில் சிலகாலமாக, அவரது, 
நடத்தையில் எனக்குச் சந்தேக மேத்பட்டது. அவரிடம்
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யாராகிலும் ஆடவர்கள் வச்து. பேசிக்கொண் டிருக்கும் 
போது,. அ௮ச்தம்மாள் . காரிய Ab sia) மின்றியே என்னைக் 

கூப்பிடுவதும்! எனக்கு விரும்பமில்லையெனத் தெரிந்தும் 

அவர்களுக்கு என்னை அதிமுகஞ்செய்து பேசு வைப்பதும் 

அவர்களைம் பற்றி என்னிடம் பிரமாதமாப்க், கூ௮ுவதுமா 

யிருந்தார். ௮வ்வாடவர்களில் கலர் என்னைக் காமக் குறிப் 

(பாடு நோக்கிச் சம்பந்தமில்லாத வார்த்தை யெல்லாம் 

பேசலாயினர். கான் அவ்விடத்தைவிட்டு அகன்றகும்; 

அந்தம்மாள் ௮வ்வாடவர்களோடு இரகசியம் பே௪லாஞார். 

இச்தம்மாளது அந்தரங்க சோக்கம் ஒரு காள் எனக்குத் 

தெரிந்துவிட்டது. என் அழகைக் கண்டு ஆடவர் பலர் 

மோகங்கொண்டலைவதாகவும், அவர்களில் பணக்கரரரச 

யுள்ளோர் எனக்காக எவ்வளவு: பணம் வேண்டுமானாலுங் 

கொடுப்பார்க ளென்றும். ஆகவே, என்னை விபசாரத் 
தொழிலுக்குப் பக்குவமாகப் பழக்கிப் பொருள் வரு 
வாய்க்கு இடச்தேட இதுதான் கல்ல சந்தாப்பமென்றும் 

அக்தம்மான். வேலைக்காரக் இ கிழவரிடஞ்' சொல்லிச் சதியா 

லோசனை செய்துகொண்டிருந்ததை மறைவிலிருந்து அறிந்த 

தும் நரன் இடுக்கிட்டேன்.. எனக்கு உபகாரஞ் செய்த 

அம்மாளே அபகாரஞ். செய்யவும் கருஇிவிட்டால், வேறு 

நரன் என்ன செய்வது? எனவே, இனி இங்கு இருந்தால் 

“மோசர்தான்' என எண்ணிக் கைக் குழந்தையோடு யாரு 

மதியாமல் 0 வெளிப்பட்டேன்.. 

உ. பூகலிட மறியாது பல காள் சீகரைச் சுற்றிப் பல 

இடங்களிலும் , அலைந்தேன். கான் அணிச்திருந்த சாதாரண 

சிறு சிறு ஈகைகளை விற்று ௮ப் பணத்தைக்கொண்டு சல 

நரட்கள் பசிப்பிணியைப் போக்கி வந்தேன். கடைசியாக 

என். நிலையைக் கண்டு “மனமிரங்கிய கனவான் ஒருவர் 

சிபார்சு செப்து திருவொற்றியூரிலஓள்ள பெண்பாடசாலை
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யொன்றில் என்னை உபாத்தியாயினியாக்கி வைத்தார் 

அதில் வரும் வருவாயை& கொண்டு ஒரு சிறு வீட்டில் 

குடியிருந்து என் வாழ்க்கையை நடத்தி வச்தேன். எங்க. 

போனாலும் --- பள்ளிக்கூடத்துக்குக்கூட . குழந்தையைத் 

அக்கிக்கொண்டு திரிர்தேன். இதைக் கண்டு என் Far 

உபாத்தியாயினிகள் கேலிகூடச் செய்வதுண்டு. இதை: 

யெல்லாம் சான் பொருட்படுத்தவில்லை. 

இல்கனமிருக்க, ஒரு காள் எங்கள் பள்ளிக்கூடத்தை: 

கல்வியதிகாரி யொருவர் பார்வையிட வந்தார். பரீக்ஷை 

முடிந்ததும் அன்று மாலை கான் வீட்டுக்குப் போன றிது 

(சகேரத்திற்கெல்லாம் ஒரு ஆள் வந்து என்னைக் கல்வியதி 

காரி உடனே பார்க்க விரும்புவதாகத் தெரிவித்தான். காண் 

அவனுடன் சென்றேன். அதிகாரி தங்கியிருந்த விட்டை. 

யடைந்ததும் ௮ர்த ஆள் நானெடுத்துச் சென்ற சூழக்தை: 

யைத் தான் வைத்திருப்பதாக வாங்கிக்கொண்டான். ரான் 

உள்ளே சென்றதும், அவ்வதிகாரி எனக்கு இல்லாத உப 

சாரமெல்லாஞ் செய்து பின்னர் எதேதோ. தாறுமாருகப் 

பிதற்றினார். அவர், என்னழூல் wim gr sad, 

அவர் விருப்பத்தைப் பூர்த்தி செய்தால், உடனே என்&௭த் 

தலைமை உபரத்தியாயினி. யரக்கிச் சம்பளத்தை உயர்த்தி' 

விடுவதாகவும், இணங்காவிடில் என்மீது குற்றஞ் சாட்டி. 

உடனே வேலையிலிருக்து நீக்கிவிட முடியுமென்றும் நயமா 

கப். பயமுறுத்தித் தம் தீய வெண்ணத்தை வெளியிட்டார். 

எனக்கு ஆத்திம் பொங்கியது... எனினும், அதை யடக். 

கிக்கொண்டு, அவர் விருப்பப்படி... நடக்கத். தடையில்லை 
யென்றும், அன்று ஒரு அவசரவேலை யிருக்கறதென்றும் 
காக்கு பேரக்கு கூறி அக்காமப் ' அத்தனிடமிருக்து தப்பி: 
'வெளிவந்தேன். .. ட
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வேலையை ராஜிகாமா கூடச் செய்யாமல் மறுநாளே 

அவ்விடத்தைவிட்டு குழந்தையே டு தெற்கு கோக்கி ஈடர் 

தேன். கையூலோ செல்லாக் கரீசுகூட இல்லை. இச்கிலையில் 

பல நாட்கள் சூழர்தைபும் கானும் பட்டினியால் வாடி. 

னோம். - யரரிடமாயினுஞ் சென்று யா௫த்தாலன்றி வயிறு: 

பிழைக்க முடியாது. பிச்சை யெடுத்துண்டு உயிர் வாழ 

கான் விரும்பவில்லை. இனி எங்கு சென்றாலும் யாரை படுத் 

தாலம் என் அழடனால் எனக்குக் கட்டாயம் ஆபத்துதான் 

கநேருமென அறிந்தேன். எனவே தருவர் உதவியையும் 

நாடாது கால் ஈடுங்கும்வரை ஈடப்பதும், சோர்வு நீங்கும் 

வரை வெறு வெளியில் படுப்பதுமா யிருக்தேன். வற்றிய 

முலையைப் பற்றியிமுக்து வாயில் பால் வராததைக் கண்டு 

குழந்தை என் முகத்தை நோக்கி யழ நான் அதன் வாடிய- 

முகத்தைப் பார்த்துக் கண்ணீர்விட்டுக் குதறி யழுவதுமச 

யிரும்தேன். ப 

இங்கனம் பட்டினியோடு பலகான் நடர்து ஈகரை 

விட்டு வெகுதூரம் வந்துவிட்டேன். பல இகிராமன்களைக் 

கடந்து திருச்சியை யடைந்தேன். ௮ம்தோ! அங்கு தான் 

என் அருமைக் குழந்தை ப௫க்கொடுமைக் கிரையாகியது. 

அகதியான எனக்கு ஆதரவா யிருக்குமென எண்ணிய என் 

கண்மணி குமுதவல்லி ஒன்றரை வயதுகூட மு.ற்றுப்பெழுத 

நிலையில் வயிற்றுக் கொன்றுமின்றி இறச்தது எனக்குச் 

சஇக்கக்கூடாத துன்பத்தைத் தந்தது. சூழக்தையின் பிரே 

தத்தைப். புதைக்கக்கூட வழி தெரியவில்லை. என் மனன்: 

குழம்பியது. இக்குழந்தையின் உடலை ஓரிடத்தில் இடத்தி 

்... விட்டு வெறிபிடித்தவள்போல் ஓடினேன். எனக்கு உண் 

மையிலேயே இத்தப்பிரமை யுண்டாய்விட்டது. அன்றிருந்து: 

பயாவது தூக்கமாவது இல்லை. ஓடியும் ஆடியும் கண்ட 

. இடத்தில் சுற்றி யலைந்து இரிந்து கடைசியாக இப் பொதியா
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மளையை  யடைச்தேன். இங்கு. வந்து சில. சாட்களரன 

பிறிகே என் அறிவு நிலை செனிர்தத. கொடிய மிருகங்களும் . 

விஷ ஜூதுக்களும் நிறைர்தி மலைப்பிரதேசமாயினும், . இவ் 
விடம் எனக்கு ஈல்ல வாசஸ்தலமா. 'யமைந்துவிட்டது. 

.மிருகள்களும் பாம்பு முதலியவைகளும் : கொடிய தண்மை. 

வாய்ந்தனவென்று கூறுவது அடாது. பகுத்தறிவுள்ள 

மனிதர்களைக் கரட்டிலும், இவை கொடியன வல்லவென 

மறுபடியும் வற்புறுத்திக் கூறுவேன்.  மனிதர்களிட. மிருப் 

பதுபோல், இவைகள்பால், கபடம், சூழ்ச்சி, பொருமை, 

துரோகம் முதலிய கொடுங் குணங்கள் & இறிதும் இல்லை. 

நம்மால் துன்பமில்லை. யெனத் தெரிந்தால் கொடிய புலி 

பரம்புகூட நம்மை யொன்றுஞ் செய்வதில்லை காம் ௮வைக- 
-விடன் கருணையாக நடந்துகொண்டால். அவை நம்மிடம் 

நன்.றியறிதலா - யிருக்கின்றன. .. இச் 2 கநிலையத்” அக்கு... 

வந்த பின்னா், என்னைப் பிடித்திருந்த துன்பங்களெல்லாம் 

அறவே அகன்று விட்டன. எனக்கு இப்போது ஒருவித 

கவலை யில்லை. பகி பெடுத்தபோது பழம் முதலியவைகளைப் 

வதித்துண்டுே றன். .தாகமெடுத்தால் தண்ணீ. அருந்து 

இ3றன். மற்ற சமயங்களில் சகமாப் இம்மலைப் பிரதேசத் 

“தைச் சுற்றி. வந்து சுகமாகக் காலவ்கழித்து வருகிறேன். 

ப இதுதான் எனது வாழ்க்கை வரலாறு” எனக் கூறி. முடித். 
தாள் புவன சுந்தரி... 

கான். விநோதமும் துன்பமும் நி றந்ததான "அவளது ் 

வாழ்க்கை வரலாற்றைக் கேட்டு ஆசிசரியத்தால்.. வரம். 
பிளந்து நின்றேன். க 
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ஓவியா்கள் 

உரிரோவியம் : 

இதுகாறும் | தமிழன்னை நின்: திருமேனியிலேயே கிடையாத 

ஒரு எழில் வாய்ந்த ஆபரண என்றும், இதுவரை எந்த கதாசிரிய 
சாலும் காணாத மூடிவு என்றும், பல மூமை: படித்து. . இன்புற 

வேண்டிய சதை என்றும் அறிஞர்கள் இக்.கதையின் சிறப்பைப். 

. மாராட்டி - அருக்கருர்கள், ப aa ௪: ம 8-0 

    
இக் கதையில் வரும். கதாநாயகி காமாட்சியின் ல் 

1 தமிழ்ச் சமூகத்தில். நிலவி வரும் வைதவயத்தின் - "சித்திர | 
காகும், விலை ர. 2-0-0 of 

2 ரமணி. 

  

இந்த. ஈவீனத்தை வாசிப்பவர்கள் உள்ளத்தில், சமூகச் சீர் 

கேட்டுக்கு வித்தாகவுள்ள தேவதாசி முறையை உடனடியாக 

ஒழிக்க வேண்டும் என்ற உணர்ச்சியை உண்டாக்கும். கதைப் 
போக்கு அவ்வளவு ருசிகாமாக: இருக்ற. விலை ர. 1-8-0. 

    

கலாசாலை மகளிர் சிலரின் சர்செட்ட வாழ்க்கையும் போலி 

|| sa நாகரிகத்துக்கு அவர்கள் பலியாகும். கதியும் . இதில் படம் 

te வடித்துக் காட்ட்ப்பட் | ருக்கிறது. ல்லை. ரூ. 1-4-0 
    

  

லியோ டால்ஸ்டாய் எழுதிய் ன்னு காரினென்னு!"வை 
fam! Aag supers தமிழ்ப்படுத்தி பிருக்கிறார். விலை அஜ. M 
      
  

cat காரியாலயம், 
தபால்: 5 பெட்டி @e. 167; Qedv2ar-1.   
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