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அமல நாதுண் 

  

1. அமல நாதன் புறப்பாடு 

பரல் காய்ச்சக் காய்ச்ச அதன் எவை மிஃ கூதிப். 

படுதல் போலவும், சங்கனைச் சுடச்சுட அது கருமை 

amos போலவும், வாழ்வில் துன்பத்தை அனுப 

விக்க அனுபவிக்க அதன் முடிவு இன்பமாக மாறும். 

என்பதில் ஐயம் இல்லை. இதன் பொருட்டே ww. 
முன்னோர்கள் 'துன்பமுண்டேல் இன்பமுண்டு' என்று 
கூறிவந்தனர். அதற்கு எடுதறுக்காட்டாகவே இவ் 

வாழ்க்கை வரலாறு அமைந்தது எணில், அது மிகை 

யாகாது. இணி அமத வரலாற்றைக் காண்போம். 

வெம்மை நிறைக்க வைகா௫த் திங்களில் இன் 
றைக்குச் சற்றேறக் குறைய முக்தூு ஆண்டுகளுக்கு 

மூன் பதினெட்டாண்டுக் காளை ஒருவன் தான் பிறமத 
அகம்விட்டு ஒரு பெரியவரைஃ4 காணப் புறப்பட்டான். 
பெரியவர் பெயர் ஆபத்சகாயர் என்பது. காளையில் 

பெயர் அமல நாதன் என்பது. இவன் இளைஞன் ஆத. 

லின், தன்வா ழ்வை நல்வழிப்படுததுவதற்கு எவ்வெம். 
முறையில் கடந்து கொள்வது என்பதை அறிந்து 
கொள்ளவே, அப்பெரியாரை த துணைக்கொண்டான். 
எவன் ஒருவல் பெரியவர்கள து தொடர்பு கொள் 

Aor ge @, அவன் கேடுறுவதில்லை. Bip நிலையில் 
உளீளவனும் மேல்கிலை அடைதற்கு இதுவே காரணம்.



௮மல காதன் 

அபாசனுக்கும் பெரியவர்கள் துணை வேண்டும், என்பதற் 

கன்றோ வள்ளுவர், பெரியாரைத் துணைக்கோடல் என் 

னும் அதிகாரத்தை அரியல் பகுப்பில் அமை Bin 

din NMS OT ஆகவே, பெருஞ்சி றப்புடைய போ் 

அரசர்கட்கே பெரியார் துணைவேண்டுமேல், ஏனை 

போர்க்கு வேண்டும் என்ப க எடுத்து இயம்பவும் 

வேண்டுமோ? 

. தமமில் பெரியார் தமரா ஒழுகுதல் 

வன்மையுள எல்லாம தலை” 

என்னும், கூறே பெரியார் துணைக்கோடலின் சிறப். 
கு ° . ச , ‘ ச 4 

பினைத் தெரிவிப்பதாகும். அதாவது தம்மினும் 

அறிவாலும் வயதாலும் பெரியவர்களாய இருப 

பவரை  உறவாகம் கொண்டு ஒழுகுவதே எல்லா 

வன்மைகளிலும் கலை கறக்க வன்மை என்பதாம். 

அமலதாதன் ஒர் அதரகதைச் ஏறுவன். அவலா 

காயை இளமையிலே இழந்தவன் ; BBO BUCO TF 

சமீபத்தில். பி கொடுத்தவன். இவனுடன் பிறக் 

கவர் ஆணிலும் இலர்; பெண்ணிலும் இலர். காய் 

இன்மையால் அவுன் ௬வை இழச்தான்; தநத 

இறக்தசால் கல்விச் செல்வமும் இழக்தனன். அமல 

நாதன் தற்தையார் பெருந்தன்மையான தொழில் 

எனப் பேருலகம் பேசும் ஆசிரியர் தொழிலை ஆவலாய் 

கடத்தியவர். அத்தொழிலையும் அவர் பட்டின வாச 

லில் பகட்டாய் நடத்த வாய்ப்பின் றிக் இராம ஆசிரிய 
ராகுவே கழிக்க நேர்ந்தது. அவருடைய நண்பரே 
ஆப த்சகாயர் என்பவர், அவருக்குத்தான் அமல 

நாதன் தந்தையாரின் குடும்ப வரலாறுகள் யர்வும்



அமல காதன். புறப்பாடு 3 

தெரிக் இருக் por. எனவே, தந்தையை இ ழச்தி தன்: 
யன்: ஆப ,த்சகாயரின் அருக்துணையை கர்டிவர்னானான்; 
அவர்: Daron so த் 'கோக்செ சென்றான். இனன் ” “a 
கதையையும் அவர் நோக்கியே இருந்தார். அமல்காதன்: 
ஆபத்சகாயரைக் கண்டதும் இருவரும் கஇராம்த்தைக் 
கடந்து றிது தூரம் சென்றனர். இவர்கள்: சென்று 

வழியின் இருபக்கமும் தொடர்மலைகள் தொயர்க்து 
வந்து கொண்டிருக், கன. அவ்வழியில் ஒரு பாறையின் 
(மிது அமர்ச், கனர். 

அப்போது ஆபத்சகாயர் தம் அருமை தண்பரின் 
இருக்குமாரனான. அமலகாதனுக்கு நல்லுறை இல் 

கூறலானார். அவை அவனது பிற்கால வாழ்வி; ற்கு 
'இன்டியமையாகனவாக இருக்கன. சிறுவலா கையில் 
ஒரு கடிதத்தை நீட்டி “சிறுவா ! இத்தன கடி சத்துடன் 
உ உன் உறவினர் ஒருவரைக் காண வேண்டும். இலது 

உளன் தந்தையார் கொடுக்க கடிதமாகும் ; அவ்வுறு 

வினர் உன் கச்தையாரின் இளைய சகோதரர். ஆகவே 
அவர் உன் சிற்றப்பன் ஆவார். அவர் பெயர் வன்கண் 
ண்ன் என்பது. அவர் நல்லூர் என்னும் இடத்தில் ௦ வாழ் 
பவர்,” என்று கூறுமுடி த்தார். UGH BOOT GOTT TOOT 
அம், பெயரையும், நல்லுர் என்னும் இடத்தையும் 
BELL GID இளைஞனுக்கு முகத்தில் ஓர் இன்பக் கூறி 
மின்னல் போல் தோன்றி மறைம்தது. ஏனெனில், 
இளஞன் அசின்னஞ்சுறுவன். மேலும் பதினெட் 
டாண்டு கிரம்பப்பெற்ற காகா. அசுவே தான். 
உணர்ச்சி உடையவன் என்பதை ஒளிக்க: Divers zy 
தான் இதுவரை யாரும் அ௮.ற்ற அகாதி என்று dears 
இருக்க எண்ணம் கீங்கிச் சறிப் தந்தையார் ஒருவர்



4 ௮ மல் காதன் 

தனக்கும் இருப்பதை அ.ரியவே, அவனுக்கு 'இன் பம். 
தோன்றியது. நல்லூர் என்னும் ஊர் மிகப் Hapa 

வாய்ந்தது ; பெயர் வாய்க்தது. ஆப தசகாயர் மல 
சாதனுக்கு வன்கண்ணன் குணகலங்களை மட்டும் 

குறிப்பிடவில்லை. 

பிறகு சிறுவனிடம் சில பொருள்களை நல்௫னார். 

அவ pier இன் இியமையாது குறிப்பிடத் தக்கவை 
ஒரு சிறு பணப்பையும், ஒரு ரூபாய் சாணியமும் ஒரு. 

தோத்திர நூலும் ஆகும். தோத்திர நால் கடவுளை 
மறவாது இருத்தற்கு அறிகுறியாகவும், சிறு பணப்: 
பை அமல சாகனின் தமதையார் சேமித்து வைத்த 

தொகை இதுவே என்பதை ௮. -ணர்த்துவதுற்காகவும், 
ஒரு ரூபாய் காணயம் வழிரடை/ செலவிற்கும் ஆகும். 

இம்மூன்று பொருள்சளையும் ஆபத்சகாயர் அன்புடன் 
கொடுக்க அவற்றைப் பணிவுடன் ஏற்ற அமலநாதன் 
அவரிடம் விடை பெற்றுக கொண்டு மேலே நடக் 
BAY MGI 

அமலகாதகன் தன் பயண Ho மே ற்கொண்ட ர்ன்... 

இக்காலத்து வசதிகள்போல் இவன் காலத்தில் வண்டி. 

வச௪இகள் அவ்வளவு நல்லமுறையில் இல்லை. அப்படிப். 
போவதானாலும் மாட்டு வண்டி, கட்டை வண்டி, 
மூட்டை வண்டிகளில்கான். போகவேண்டும். அதற் 
குச் சிறு தொகைமயயேனும் கட்டணமாகச் செலு ES 

வேண்டும். அப்படிக் கட்டணமாகச் செலுத்திப் 
போகத் தகுந்த நிலையில் அமலசாதன் இல்லாமை 
யால், பாதசாரியாகவே ௩டந்து சென்றான். செல்லாறு 

தோறும் எதிர் வக்காரை வழி வினவிக் கொண்டே 

சென்றான். இவ்வாறு இரண்டு நாட்கள் நடச்து



அமல நாகன் புறயபாடு ம 

குறிஞ்சிப்பாடி. அடைக்தான்: op மலையடிவாரம். 
ஒன்; னி இருக்த ஊர்.௮கையடுத்துத்தான் நல்லூர் என் 

னும்.கிராம்ம் இருந்தது. இம்,க இடத்தில் கான் இவனு 
டைய இறிய 'தரந்தையார் வாழ்ந்து வந்தார். இவன் 

அவர் வாழும் வீட்டையும் வீட்டி ற்குரியவரையும் ௮,ிய; 
இரண்டொருவரை விசாரித்தான். அவ் வழிப்போக்கர். 
கள் இவனை உற்.றுஉற.று,மோக்கினர். ஏன் இவன் 
நல்லூரில் உள்ள வீட்டையும் வீட்டிற்குரியவரையும். 
விசாரிக்வின்றாமம் : 2” என்பதே அவர்களது a) BONS. 
பான பார் வைக்குக் காரணம்... அவன் கேட்ட வீட்ட 

கத்தவனையும் அச்சு நல்லூரில் அறியாதவர் எவரும் 

இலர் . அவ் வீட்டகத்தவன் சாப்பிட்ட கையாலுமி 
காக்கையை ஓட்டாதவன். அப்படி. ஒட்டினால். அக்ளை 

யில் உள்ள பருக்கை &£0ே ழே விழுந்து காச்சைக்கு உண- 

வாகிவிடுமே என்னும் எண்ணமுடையவன். Df HAI Bl 

அத்துணை உலோபி. தானும் வயிறார உண்ணமாட் 

டான் ; அறம் செய்து புகழை காடான் ; உறவினர் 
ுன்பத்ைக ஒழிக்க மாட்டான் ; வட்டிக்குப் பணம் 

கொடுப்பானே அன்றிச் சம்மா கொடுக்கமாட்டான் ; 
பொருமீளா பொருளோ என்னு பேய்போல் அதைக் 
ர் ததுல்கொண் டிருப்பான். 

உணணாள் ஒளிகிறான் ஓங்குபகழ செய்யான் 

துனனரும் கேளிர துயர்களையான்-கொன்னே 
வழங்கான் பொருளகாத் இருப்பானேல், ஆ ஆ 

Dips er corer oor றெண்ணப் படும், 

எல்னும். வாலடிச் செய்யுட்கு இவனை ஓர் எடுத்துக 
சாட்டமா. இயம்பலாம். ஆக வ, இச் . சிறுவனது 

BOBBIN DD கத்தைக் கண்ணுற்றவர் இவன ஏதோ
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௨ BE Brig. aE செல்ல விரும்புகின். அது 

அவனுக்கு ஏமாற்றமாக முடியும் ;என்னு எண்ண்சிய 
வரப், “தம்பி சீ, அங்குச் செல்லவேண்டா; சென்றால் 

உன் எண்ணம் நிறைவேருது '' என்றனர். 

என்றாலூம், இளை ஞன் தூான்கொண்ட ள்ண் 

ண். த்தை மாற்றிக் கொள்ளவில்லை. ஒருவர் இல்லை 

யாரானாலும் வே.று ஒருவர் சும் சிறிய கம்தையாரைக் 

குறித்துச் ச நக்கப் பேசமாட்டாரோ என்னு எண்ணி 

ய்வனுப் ஒரு நாவிகனைத் தன் எதிரில் கண்ணுுற்றான. 

இவளோ நல்லூர் ரொம வன்கண்ணரைப் பற்ாி உசாவி 

னை. , உடனே மாவிகன் தம்பீ, அவர் மனிதவடி 

வில்தான் இருக்கிறார் என்,று சொல்லலாமே ஒழிய, 

செய்கையில் அரக்கர் எண்.று, கான் செல்ல வேண்டும். 

மறுமுறை அவரைப்பற் ரி என்னக். கேட்க 

சவண்டா ”' 

மக்களே போல்வர் கயவர் ௮அவரனன 

ஒப்பாரி யாமகணட இல் 

என்னும் குறளை இவ் வன்கண்ணரைப் போன்று 

வரைக், கருஇத்தால். வள்ளுவர் கூறினாரோ என்ு/ 

எண்ணவும் இடம் இருக்கிறது என்றனன். அமல 

நாதனுக்கு இன்னது செய்வதென்பது தெரியவில்லை. 

வழியில் வயது முதிர்ச்த இழவி ஒருத்தியைக் கண் 

ணுற்றான்... ௮வள் ஆயிரம் பிறைசண்ட ஆசி. ஆத 

லின் அவளுடைய கருத்தை அறிவோம் என்று எண் 

ணித் தன், வன்கணணரைப் பற்றிக் கேட்டதுதான் 

தாமதம். அவள் உடல் குலுக்கெயது. * அந்தடா 

பயாதகனைப்பற்றியா என்னைக் ,கேட்டுறுய் 2? அவன்:
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கொடியரினும் கொடியன்; ' அழ்தப் பாவி அதோ 
தெரிவ சந்த வீட்டில்தான்: வ௫க்கொன்... அங்ன் 
காசமாக&ப் , பேக,” என்று இட்டும். வேகத்தில் அன் 

கண்ண்ன் வீட்டையும் காட்டி விட்டனள். a அல்லன் 
போல் ஆவனும் உண்டு இலை,” என்பது முதுமொழி. 
யாதலின் இழைவியின் வெறுப்பால் இற்றப்பன்.. 

வீட்டை அறிந்தான் அமல காதன். 

இவ்வாறு பலரும் பலபடி. தன் இற்றப்பனது 
கொடூர குணத்தைக் குறித்துக் கூறக் கேட்ட அமல் 
BU FN மனத்தில் அச்சம் பிறந்துவிட்டது. ஆர்வ 
மூடன் தன் எற்றப்பனைக் காண இருந்த ஆசை 
அகதுகைவிட்டு அசன்றுவிட்டது. வந்தவழியே திரும் 
.ரப்போகலாம் என்றுகூட எண்ணிவிட்டான். தான் 
தன் தம்கையாரின் நண்பரான ஆபத்சகாயரிடமே 
அடைக்கலம் புகுந்து இணி நீரே அம்மை, அப்பன், 

ஐயன், அன்புடை மாமன், மாமி, ஒப்புடைய மாதர், 

ஒண்பொருள், குலம், சுற்றம், பொன், மணி என்று 
கூரி ஆதரிக்குமாறு வேண்டிக்கொள்ளலாம்,”” என் 
அம் தீர்மானம் கொண்டான். 

மீண்டும் தன் நிலையை எண்ணினான். தான் 
பினெட்டாண்டு நிரம்பிய காளா என்பதும் இவனுக்கு 

நினைவுவந்தது. “உழைப்பின் வாரா உறுஇகள் 
உளவோ? ஆகவே, நம்மை நாம் எப்படியும் காத்துப் 
(ரமைதீதுக் கொள்ள இயலும்,” என்று தீர்மானித்த 
வனாய், “ எதுவரினும் சரி; காம் காடிவக்த சிற்றப்பனைக் 

கண்டே திரும்புவோம்,” என்னு திடங்கொண்டு, 
தனக்கு எதஇிசே காட்டப்பட்ட விட்டினருகு வம்துற் 
ரான்.
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அமல காதன் வன்சண்ணன் வாசலை அடைக்கு 
சோம், கதிரவன் 2 மமலைக்கடலில் விழுக் நேரம், வன் 

கண்ணன். இல்லம் பரச்ச வெளியில் இருந்தது, HS 
அம் பக்கத்தில் வீடு கெருக்கமாக இல்லை. இவன் . வீடு 

குனித்து இருந்தது. மேலும், ௮௮ முற்றும் முடித்த 
GALLANT ES காணப்படவில்லை. அறை Go றயாகவே 
இருகதது. அச்சு வீட்டை அடைய ஒழுங்கான பாதை. 

யும் இடையாறு. 

வீடுகளில் மாலை நேரமானஜதும் விளக்கு வைத்தல். 

மரபு. ஆனால், அவ்வீட்டில் விளக்கே இல்லை. 
அதனோடு அவ்வீட்டில் மக்கள் ௩டமாடும் அறிகுறி 

எதுவும் காணப்படவில்லை. வீடும் சாத்தப்பட்டிருக 

ஐது. வன்சண்ணன் வஞ்சகன், SUL, ஆதலின், 

ன்னை வெளிப்படையாகக் காட்டி வாழ அஞ்சினன். 

நஞ்சுடைமை தான்ுறிந்து நாகம் கரந் துறையும் 

அஞ்சாம் புறங்கிடக்கும 8ீர்ப்பாமபு-- நெஞ்சில் 

கரவுடையார தம்மைக கரபபா; கரவார் 

கரவிலா கெஞ்ச கவர். 

என்பது உண்மையன்றோ? அதாவது நல்ல பாம்பு 
தன்னிடம் விஷம் இருப்பகால் வெளிப்படாமல் புற் 
ில் மறைக்தே வாழும். ஆனால், கீர்ப்பாம்பு கன்னிடம் 
விஷம் இன்மையால், வெளியே அஞ்சாமல் உலாவும். 
இப்படியே வஞ்சகர் தம்மை மறைத3?க வாழ்வர். 
கபடற்றவர் வெளிப்பட்டு வாழ்வர். 

இப்படிப்பட்ட வாழ்வுடையவன் விட்டை அமல 
காதல் அ௮ண்டிக கதவைத் தட்டினான். நீண்ட நேரம் 
கட்டியும் அவளை ஏன் என்று கேட்பார் எவரும்
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இலர். இவனும்... இடைவிடாது இட்டு வண்ணம் 
இருக்கவே, இவன் நின்ற இடத்திற். மேலே. ஒரு பல. 
கணிவமி?2 (ப ஓர். உருவம் தலை நீட்டுவ்ை ஹறிச்தான்; 

அவன் கையில் ஒரு அப்பாக்கியும் இருந்தல்? அவ்வுரு. 
வம் வயது op Bie த இழ உருவம். ms. Bipagy? 
தலையைக் சண்ட கறுவன், சிறிது பின் வந்து மேலே 
இருக், தவரை உற்று நோக்கு, 4 ஐயா, கான் ஒரு கடி. 
தத்துடன். இவ்வில்லத்துக்குரியவரைக் காண வத் 
நுள்ளேன். அவர் உள்ளே இருக்கின்றன்ரர :" 

என்று வினயமாகச் கேட்டான். 

இழவனார் மேல் இருக்தபடியே ௮ம்.த இளைஞனைப் 
பார்த்து உரத்த குரலில் 4 அக்கடிதம் யாரால் 
கொடுக்கப் பட்டது?” என்று வினவினார். Beer 
Chit Yb SS கேள்விக்கு அஞ்ச கேோர்விடை கொடுக் 
வில்லை. கான் கொண்டுவகச்த கடிதத்தை உரிய 

வருக்ருக் கொடுத்து அவர் கேட்டக்கால் இன்னாரிட 
மிருது. கொண்டுவச்ததாகக் கூறவியலும் என்று 

பதில் ௮ஸித்தான். 4 அப்படியானால் உன் பெயர் 
யாது?” என்று வினு மேலே இருக்து வந்தது. 

அக்கு விடை கூறத் தயங்கறமல், தன் பெயர், 

அமல காதன் என்று அஞ்சாது அறிவித்தான். இப் 

பெயரைம் மீட்ட விருத்தன் சிறிது மனம் தடுமாறிதீ 

இிடுல்வ் டு உன் தற்தை உயிருடன் இருக்கின்றாரா 2 
wef 0 TY இறம்துவிட்டாரா 2” என்அ௮ கேட்டனன். 
வர் இறம்துவிட்டார், '” என்னு இளைஞன் பதில் 

கூறினன். அரும் ன்னர் வீட்டிற்குரிய கிழவனாக 
NO GW 6 VW பகனைத்திறக்க மாடியினின்று கீழே 
@ we wb woorvir.
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வனள்சண்ணன் இம் இறங்கிக் கதவைக் இறப்பதறி 

கூத தாமதம் ஆயிற்று. கதவு அவ்வளவு பாதுகாவ் 

டன் மூடப்பட்டிருக்கது. முழுமையும் இறக்கப் 

வூடவில்லை. சிறிதே இறக்கப்பட்டது. இளைஞன் உள் 
வ்ழைந்ததும் உடனே கதவு மூடப்பட்டது. GI )ழவன் 

| இளைஞனைச் சமையல் அறையில் புகுமாறு பணித்துத் 
தான் இரிது நேரத்திற்கெல்லாம் வருவதாகக் கூர 

அனுப்பினான். 

சமையல் அறை விசாலமாக இருந்தது. தேயும் 
எரிந்து கொண்டிருக்கது. அவ்வளவு பரந்த அறைக் 

கேற்ற சமைக்கும் பொருள்கள் அங்குக் கரட் அளி: 
கவில்லை. இல கோப்பைகளும், உண் பொருள்களுமே 
காணப்பட்டன. அனால், சுவர்களைச் சார்த்து பல அல 
மாரிகள் இருந்தன். அவை யாவும் பெரிய பூட்டுகள் 

இடப்பட்டு மூடப்பட்டிருந்தன. அறைக்கு இடையே 
ஒரு மேசை போடப்பட்டிரும், குது. அதற்குமேல் 
ஒரு பரதீதிரத்தில் களி சமைத்து வைக்கப்பட்டிரும் 

தது. ஒரு கரண்டியும் காணப்பட்டது. ஒரு கோப் 

பையில் திராட்சைரசம் நிரப்பப்பட்டும் இருக் கத. 

இவற்றையெல்லாம் மிகுச்சு ஆர்சரியதம் தாடு 
அமலகாதன் பார்த்துக்கொண்டே இருக்மையில், வன் 

கண்ணன் உள்ளே நுழைச்தான். அவனது தோற் 
றம் இளைஞனுக்குப் பிடிக்கவில்லை. அவளைப்பற்றின் 
தாழ்வாக எண்ணிவிட்டான்.. ஊர் மக்கள் உரைத் 
தது உணமை என்பது அப்போதுதான் அவனுக்குப்
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GO @G Ow. அக்கிழவன். வந்த ' உடனும் 
மாசேதிய் ஆடையும் கெரண் டிரச தான்... அமல 
காகனுக்கு. ஐயமும் உள்ளதில் 'பி Hib BSI. இவன் 
ஒரு வேள இவ்வீட்டுப் பணியாளனாக இருகக்லாமேர் 
எல்றுகூட எண்ணி விட்டான். கடைசியில் Bas 
அலங்கோல மனிதன் தன் இளைய தர்தை என்பதும், 
௮/5 வீட்டுக்குரிய தலைவன் என்பதும் அறிச்து ஆச் 
சரியப்பட்டான். கான் கொணர்ந்த கடிதத்தை அல் 
வித்திர மணிகணிடம் நீட்டினான். கடி தம் காட்டிஞ்ல் 
தனக்கு கன்மை ஏற்படும் என்று இருந்த எண்ணம் 
இவன் மனத்திலிருச் அது வெளி யேரிவிட்டது. தன். 
கறிய தம்தையை அரிம்து இக்கடிதம் கொடுக்கப் 
பெரற்றோமே என்னும் மகிழ்ச்சி ஒரு சிறிதும் அவன் 
முகத்தில் தோன் ஈவில்லை. 

கொர சொரூபி அக்கடிதத்தைப் பிரித்து 
arf sero. அதில் உள்ளடங்கிய பொருளைச் இறிய 
வனா உணராச்திருப்பானோ என்று சம்தேடுத்தான். 
சிறுவன் உள்ளத்தில் செல்வத்இல் பங்கு கடைக்கும் 
என்னும் எண்ணம் பதித்து இருக்குமோ என்று 
அ, ப ச்துளொள்ள அக்கிழவன் அளாவினான். ஆகவே, 
இளகங்காளையை நோக்கு, “நீ ஏதேனும் என்னிடம். 
Doig சொத்து, அதம்தரங்களைப் பெற எண்ணி 
யுள்ளாயோ 2?” என்றும் உசாவினான். சிறுவன் 
& 0) end அஞ்சாது அசட்டையாக : நான் WB எண்: 
ணம் கொண்டே இங்கு வந்தேன். என்றாலும், என் 
௪.ரிய கந்தையார் கொடுப்பதற்கு ஒன்றும் இல்லை' 
எனறு கூறினால், அதனை அவ்வாறே விட்டுக் 
கொடுத்து இப்பொழுதே வெளியே Nay சிதீதமாகக்
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காத்துக் கொண்டிருக்கிறேன், என்றான். செல் 
வம் உள்ள காலத்துப் பணிவாகவும் வறுமை உள்ள் 
காலத்துத் காழ்ந்து தன் மானத்தைக் குறைத்துக் 
கொள்ளாமலும் ஒருவன் வாழ வேண்டும் எனக் 

கூறும் * பெருக்கதது வேண்டும் பணிவு ; சிறிய சுருக் 
கதீது வேண்டும் உயர்வு.” என்னும் உண்மையைச். 

சிறுவன் அத்தருண த்தில் கிலைகாட்டினான். 

இவன் விழித்தக்கொண்டான். கிறுவனது 
மனத்துணிவைப் பற்றிச் சிறிது எண்ணினான். சிறு 
வனச் சிறிது சாம்தப்படுத்தி உணவு அருக்த அழைத் 
தான். உணவு ஒருவருக்கே அங்குத் தயாராக இருக் 
தது. அந்த உணவையே இருகூருக்கி ஒன்று அமல 
நாதனுக்கு அளித்தான். இளைஞனைக் குறி த்து 
அவனுக்கு நெஞ்சில் அச்சம் குடிகொண்டது. சாப் 
GOs கொண்டே இகசைஞன் வாய்மூலம் தன் 
அண்ணன் இறக்த விகதிதை அரிச அுகொண்டான். 

தனக்கும் தன் அண்ணனுக்கும் உள்ள அச்தரங்க 
உறவுபற்றி இளைஞன் ஏதும் அறியாதவன் என்பதை 
யும் ஒருவா. று ஊடத்துக் கொண்டான். இருவரும் 
உணவு கொண்ட: பின், இகஞனைச் சிரமம் இர 
உறங்குமாறு பணித்தான். 

அமலகாதகனுக்கு எங் குப் பி த. த் 2 உறங்கு௮ து என் 

யது தெரியவில்லை. வீடு முழுவமும் இருள் குடி. 

கொண்டிருந்தது. வழிகாடிப் படுக்கும் இடம் செல்ல, 
ஒரு விளக்கு தருமாறு தன் எற்றப்பனை வேண் 
OO. அவன் விளக்குதீதர மறுத்து விட்டனன். 
வேறு வழி இன்மையால் கையால் வழிதடவி ஓர்
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அஹறையை அடைந்தான். படுக்கப் ,பாயும் இல்லை; 
மெத்தையும் இல்லை. கீழே தரையில் படுத்துக் 
கொண்டான். ஈ௩டம்து வந்த களைப்பாதலால் படுத் 
கதறும் உறங்கவிட்டான்.. 8 ப் ரூ.௫ ய்றியாது, தரிசு 

தரம்” சம் அறியாது,” என்பது பழ்மொழியல்லவா ? 
தலையை, படுக்கை யாதொன்றும் இன் ரரியும்: நன்கே. 
உறஙிவிட்டான். இளைஞன் அறையில் வு நீது 
படுத்து உறங்கியதும் கிழவன் இனித் தான் எச்சரிக். 
கையாக இருப்பதற்காகப் பற்பல யோசனைகள்' 
செய்யலானான். 

இளைஞன் அதிகாலையில் எழுக்தான். SOY sro 
டப் பட்டி ரும், கமையால் தட்டினான். கிழவன் கதவைத் 
இறக்க இருவரும் காலைக்கடன்களை முடித்துக் 
கொண்டு, காலை ௦ உணவு அருக்தச் சமையல் அறை 
யை அடைச்.தனர். அங்கு இரு பாத்திரங்களில் களி 
யுணவு, தயாராக வை. ஃ்கப்பட்டிருக்கது. கிழவனுக்குச் 
றிது உதாரகுணம் ஓங்கச் கனக்கென வைத்துக் 
கொண்டிரும்ச பானத்தில் சிறிது தன் அண்ணன் 
பலனுக்கு அளித்தான். 

விருந்து பு றத; கதா கான். உண்டல் சாவா 
மருந்தெனினும் வேண்டற்பாற்றன்று '” என்று 
கூறும்போது விருந்து அகத்ததா இருக்கையில் அழு. 
குமே. ஆயினும் அருந்தலாமோ? மருந்தே ஆயினும். 
விரும் கோடன்றோ உண்ணவேண்டும்? தன் உள் 
ளத்தில் சிற்றம் இருப்பினும் உணர்வில் இறிது 
உதபாகுண முடையவனாகவே கிழவன் ௩டந்துகொண் 
டான்.
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இருவரும் காலை. உணவை முடித்துக்கொண்ட 

கர். கிழவன் தன் வழக்கப்படி சுருட்டு 'ஒன்றைய் 

பிடித்துச். கொண்டு , இகளைஞ0னோடு உரையாடஉதி 

கொடங்கனான். அவ்விளைஞன் ஆறிந தவ்ஷ்ரமில் 

பெற்றோரைப் பற்றி ஏதேனும் ) தரியவருமோ,ளஎ்ன் னு 

சாராயம் வார்தீதுப் பூராயம் கேட்பதுபோல் கேட்கத் 

தொடங்கினான். இப்படிக் கேட்ப திலிருக்து தன்னைப். 

பற்றி வேறுவிதமாக நியா திருக்கும் பொருட்டுத் 

கன் முகத்தில் ம௫ழ்வுக் சூறி காட்டிக்கொண்டே 

கேட்கத். தொடங்கெயது அவ்வன்சகண்ணனது உள் 

ளொன்று வைத்துப் புறம் ஒன்று பேசும் நயவஞ்சகக் 

குண த்தை மேலும் வெளியாக்கிய தாகும். இளைஞன் 

தன் மனத்தில் ஏதோ ஒரு BW எண்ணம் வைத்துக் 

கொண்டுகான் அங்கு வக்காக எண்ணினான். தனக்கு 

அக்ழெவனோடு உரையாட மனம் இல்லாதவனாய்த 

தான் படுத்திருந்த அறையைச் சதம் செய்ய உத்த 

ரவு கொடுக்கக் தன் இற்றப்பனை வேண்டினான். 

இ.கற்கு கேரிய விடை அளிக்காமல் கிழவன், அவ் 

வீடு கனக்கு உரியது ஆதலின், அதைப் பற்றிப் பிறர் 

ஒன்.றும் கவலைப்படவேண்டியதில்லை என்று கூறி 

மலும் அவணுடைய FOWL GSM கப் பற்றி வ/சாறிக் 

மலானுன். 

இளங்கன்,ஐு பயமறியாது அன்மறா” மேலும் 

இளை ஞர் குறும்பிலும் பேர் போனவர்கள். கல இற்றுப் 

Lier gi சீற்றத்தை மேலும் தாண்டச்“ச.ய/ய ததையி ர்! 

வழியில் உம்மைப்பற்றி ஒரு இழவியைக் கேட்டபோது 

அவள் மிகவும் வைது வசை பாடினாள். அவள் அவ
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வானு உம்மை வெறுப்பதற்குக் Birger ier sor own Seu 
என்று கேட்டான். இதைக் கேட்பதும் வன் கண்ணின் 

முகத்தில் கோபம் தாண்டவம் ஆடியது. ஆம் ! அன்னி 

எப்பொழுதும்:என்னைப்பற்றிப் பிறரிடம். இழிவாகத் 
தான் பேசி வருகின்றாள். அவளை. சீதிபதியிடத்தில் 

கூறி அடக்கினால் அன். அடங்கமாட்டாள். அவள் 

என்னைக்.ள்ஞுக் சையாக எண்ணி இருக்கிறாள். 

கொட்டினால் தேள் கொட்டாவிட்டால் பிள்ளைப்பூன்ச. 

போலும். இதோ புறப்படுகிறேன் '' என்னு கூக் 

கொண்டே தன். தலைப்பாகையையும் மேல், அங்கி. 

யையும் தரித்துக்கொண்டு பு றப்பட்டான். ஆனால், 

இடுமென த் தன் பயணத்தை நிறுத்திக்கொண்டானை; 

இளைஞனை வீட்டில் தனியே விட்டுச் செல்ல அவனுக்கு 

விருப்ப/மில்லை. அவ்வாறு விட்டுச் சென்றால் தன்குட்டு. 

வெளியாடுப் போகும் என்பது ௮வ் விருத்தன். 

எண்ணம். சிறிது நேரம் இம்இித்து இளைஞனைப் பார்த 

gh Ai) gud இரகம் இன்ஜி “மான் வெளிச் சென்று 

இரும்பியதும் சீ உள்ளே வா; சான் யாரையும் வீட்டில் 

விட்டு. செல்வதில்லை, “என் தன் உள்ளக்குடக்கை. 

யை ஒளிக்காமல் கூறினான். ௮ச்.த வார் BOO DEO Baw 

ஞ் சித்திரவதை செய்வதுபோல இருக்தன. ;தன்: 

கெருங்கய 2 mailers தன்னை ஈம்பவில்லை என்றால், 

பியர் (சய குன்னை தம்புவா என்று எண்ணி மனம், 

புதேினன்.. தான் அப்படி. ஈம்பப்படாத நிலையில் 

இருப்பதனால் கானே வெளியேறச் சித்தமாக இரும்" 

பனை ௮வித்தான். அப்போதுதான் இழவனுஃக்தி 

தான் கூறியது. தவறு என்பது பட்டது. தான் 
வெதிரியே சென்று நீதிபதியைக் கண்டு மீள்வதை
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மி.றுதிதிக்கொண்டான். இதனால் இருவரும் வெளி 
பே றுவது நின்றுவிட்ட து. 

அமலகசாதன் அவ்வகத்தில் தங்கத்தங்கத் . தன் 
சிற்றப்பனின் குணத்தை மேலும் மேலும் அறிய வழி 

ஏற்பட்டது. தன் சிற்றப்பன் பேச்சிலிருக்து அவன் 

மீது விருப்புக்கொள்வது விடுத்து வெறுப்புக்கொள்ள 

லானான். அவன்பால் அச்சமும் குடிகொள்ளலாயிற்று. 
வீட்டில் வேறு வேலை ஒன்றும் இல்லாமையால்: 
பேச்சக்களே மடந்று வம்தன. அமலநாதன் தன் 
கந்தையாரும் ஈறுறப்பனும் இரட்டைப் பிள்ளையாகப்: 

(ரிறந்தவாகளோ என்று வினாவினான். அக்கு வினா 

இ) [0வனைள் றிது பிரமிக்கச் செய்த... கோபமும் வரச் 

செய்தது. ஆனால் கோபத்தை வெளிக்குக் காட்டாமல் 

அடக்கிக் கொண்டனன். அவ்விளைஞன் விடுத்த 
வினாவிற்கு விடையும் கொடுதீதிலன். ஆனால் இறுவன் 

பேசாமல் இல்லை. உங்கள் இருவரில் என் தந்தையார் 
முதியவ?ோ 2? என்று வினாவினான். அத்துடன் 

நறுகாது, “என் தம்தையார் கம் இளைய FSS KLE 

கொதிது  சுகுச்துரங்களில் மோசம் செய்யப்பட் 
டாரோ.,”” என்றும் 2கட்டனன். 

அவ்வாறு god கேள்வி3மல் கேள்விகளைக் 

கேட்க ஆரம்பித்ததும், இணியபும் தான் சும்மா இருத் 

BO Jol Jb என்று தன் வெறுப்புக் குறியை முக்கு 

நில் காட்டாது விருப்புக் குறியைக் காட்டித் கான் ஒரு 
சிறு தொமையைக் கொடுப்பதாகக் தன் அண்ண 

னுக்கு வாக்களி த்ததையும் கூறினான். அதனால் சட்ட 
விதிப்படி. தனக்குச் சொத்து சேர வேண்டுமென



சிற்றப்பன்: #6 Bs, 

அமலசகாதன் கேட்க வேண்டிய. நியதி இல்லை என்றும் 
கூறித்தான். இவ்வாறு : தான் சேமித்து வைத்த 
தொகை 690 ரூபாய் என்றும் குஇிப்பிட்டான்: 

இவ்வாறு தனக்கு 600 ரூபாய் சேமி தீது வைத்த 
கொடுக்க எண்ணி இருப்பதாகக் கூறக்கேட்ட அமல். 
தா தன் ௮, தனால் ம௫ழ்ச்சி ஒன்றும் கொண்டிலன். தன் 
சிற்றப்பன் ஆதிமுதல் அக்தம்வரை பொய் புகலு 
கருன் என்று உணர்மச்துகொண்டான். என்றா அம்; 
சிற்றப்பன் ஒருபையில் இட்டு அளித்த தொகையை. 
வெகு அமைதியாகப் பெற்றுக்கொண்டு நன்றி: 
செலுத்தினான். 

பிறகு வன்கண்ணன் தன் அண்ணன் மகனான. 
அமலகாதனைப் பார்தது * நீ மேலே சென்று, அறை 
ல் உள்ள பெட்டியைக் கொண்டுவா. அதில் பல 
பத்திரங்களும் கடிதங்களும் உள்ளன. அவை உனக் 

ரூப் பயன்படக்கூடிய  ஏடிகங்களாகும். என்று 
கட்டளையிட்டனம். வீடு இருள் அடைக்க வீடு என்பது 
முன்பே கூறப்பட்டது. 

இக்நிலையில் மேலே சென்று பெட்டியைக் 
கொணர வேண்டுமானால் விளக்கின் உதவி பெரிதும் 

(2, சவையாக இருக்கது. ஆகவே, தான் மேலே சென்று 
பெட்டியைக் கொணர விளக்கு, ஒன்றைத் தருமாறு 
wu Hn mss dor வேண்டினான். இவன் பவேண்டி௰ 
வாறு விளக்கு அளிக்கப்படவில்லை. ஆனால், மேலே 
செல்வகற்க வழி வகைகள் மட்டும் இன்ன என்பன 

கூறப்பட்டன. அத்தக்குரியின் வழியே அமலகாதன் 
மாழூயை மாடி. மேலே செல்லப் புறப்பட்டான். 

9
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வன்சண்ணன் இல்லம் மிக உயர்ந்து ஐந்து நிலை 

யுடையது. அவற்றின் படிகள் ஒன்றுக்கொன்று 
வெரு தாரத்தில் இடைவெளி யுடையனவாய் அமைக் 
இருக்சன. மேலே ஏறிச் செல்கையில் இரத அஜாக் 
கிறாகையாக இருப்பினும் ஆபத்து கேர்க்துவிடும். படி. 
களில் பக்கவாட்டததிலும் யாதொரு பாதுகாப்பும் 
இல்லை. இம்த நிலையில் ௮மலகாதன் மாடிமீது ஏறத் 
கொடங்கினான். அப்போது,காற்றும் வேகமாக அடித் 
துக்கொண்டிரும் தது. பாவம் சிறுவன் எவர் ஓரமாக 

வெகு எச்சரிக்கையோடு கன் இற்றப்பனின் சொல் 
அல்கு இணங்கி மேலே ஏறத்தகொடங்கனொன். அவன் 
ஏ.ர)ச்செல்கையில் இடையில் ஒரு படி. குறுக்கிட்ட து. 

அப் படி பொய்ப்படி. அதற்கு கேர் ழே aaj Rover wp 
இருந்தது. அதில் தப்.கெேதவரி அமலகாதன் காலை 
வைத்திருக்தால் அப் படி முரிந்து இவன் இண ஜில் 
கான் விழவேண்டும். கெய்வானே.மாக இவன் you 

வாபத்தினின்றும் தப்பிகதுச் கொண்டான். இது 

SMT கொல்வதற்காகத் தன் இற்றப்பன் செய்த 
சூர்ச்ி யென்பதை YU PCO TES கொண்டான். 

கன் சஇற்றப்பன்மீறு அடக்கமுடியாக ஆத்திரம் 

கொண்டான். என்முலும், “பொறுத்தவர பூமியாள் 

வார்?” என்று எண்ணங் கொண்டவனாய்க் கோபத்தை 
அடக்கிக்கொண்டான். இது தான் அ.ரிவுடைமை, 

இருவள்ளுவரும் *கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து 

மற்றகன். கூத்தொக்க, சிர்த்த இடத்த.” என்று 

கூரியிருக்கிறார் அல்லவா ? அ௮அகாவது அடங்கிப்போக 
வேண்டிய இடத்துக் கொக்கு எப்படி நீர் நிலைகளில் 
சாம்கதமாக அமர்ந்திருக்து தனக்குத் தகநக ஆகார



சிற்றப்பன் சந்திப்பு நீட 

மாகிய பெரிய மீன் வரும்போது குத்திக் கொன்று 
கனக்கு ஆகாரமாக ஆக்கிக். கொள்குறதோ, அது 
போல அடங்கி இருக்கவேண்டிய இடத்து அடக்கமாக 

இருக்கது, காலமூம் இட.மும் தக்கபடி. அமைந்த போது 

எதிரியை வெல்லவேண்டும் என்பதல்லவா? 

அமலகாதன் மேல்மாடியை அடைந்து குறிப் 

(ட்ட பெட்டகத்தை எடுத்துக்கொண்டு ழே இறங் 
நிீனான். வரும்போது வெகு எச்சரிக்கையாக வக் சமை 
யால், யாதோர் ஆபததுக்கும் உள்ளாகாமல் வத்து 

இறங்கினான். சிற்றப்பன் காற்காலியில் அமரிக்கை 

பாச அமர்சது இருகதான் என்றாலும், அவனது 

மாததில் மட்டும் பயங்கரமான குர$ப்புகள் தோற்மம் 

அளித்து நின்றன. தன்னை அடுக்க பொருளைக் 
ண்ட காட்டுவது போல் அகத்து ௮மகை முகம் 
2 ட்டிவிடும் அல்வவா. 4 அடுத்தது காட்டும் பளிங்கு 

பால் கெஞ்சம் கடுத்தது காட்டும் முகம்” என்பது 
பாய்யா மொழியன் ரோ? 

அமலகாதனும் குறும்புக்காரன். அவன் தன் 
HDMI DEB பின்னால் வருவகைக் காணாமை 
பாலும், வன்சண்ணன் ஏதேதோ நினைத்துக் 
ொணரிம் பெருமூச்சு விட்டுக்கொண்டும் Qh eb Som 
பாலம் இளைஞன் தஇிடுமெனகச் தட்டியவுடன் இற்றப் 
பை மராபில் குப்புற விழுந்தான். விழுந்தவன் எழ 
வம், இபலாமல் அப்படியே மெய்மயங்டுக் டெம். கா். 
QAM Gyo bot HO MI Mb மூச். இருக்கிறதா 
Bow Bus என்பை அரிய மார்பில் ளையை ஒவ தீ 
து பார்கும்... அரலமாதன். இடுக்கிடம் நிலயல்
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ஒரு சுத்தி அங்கு மறைவாக ANE. CB BH, 

ais மேரம் 'கழிஜ்து வன்சண்ணன் தன் சுவர் 
இனத்திற்கு வந்தான். 'வெக்த புண்ணில் வேல் 
அழைக்தாற்போலத் தன் .சிற்றப்புனே நோக. 8 
ஏன் என்னைக் கொல்ல முஙற்ச செய்கிறாய் 2” என்னு, 
வினவினான் ! Qos வினாவைச் சிறுவன் எழுப்பக் 
கேட்ட வன்கண்ணன் திடுக்கிட்டுப் போனான். * தாண்: 
அப்போது Nb களைப்பாக இருப்பதால் ஒன்றும் 
உரையாடற்கில்லை என்றும் அடுத்த காள் எதுவும், 
(சக கொள்வோம்,” என்றும் கூறிச் சும்ம 
இருக்கதான். 

3. கப்பல் வாழ்க்கை 

அடுத்த காள் காலையில் அமலகாதன் படுக்கையை 

விட்டு எழும்தான். தன் இற்றப்பனைத் தனக்குக் 
இழ்ப்படியும் நிலையில் கொண்டு வக்து விட்டகாகப் 

பகல் கனவு கண்டான். இனித் தன் சிற்றப்பனால் 

யாதொரு தீங்கும் செய்ய முடியாக நிலையில் முழுச் 
சுதந்தரதிதுடனும், முழு செளகரியங்களுடனும் 
இனிது வாழலாம் என்று ஆகாயக் கோட்டை கட்டி. 

னன். காலை உணவும் அருச்தப்பட்டது. இச்கிலையில் 
பார்க்க ஒவ்வாத கச்தையணிச்ச பரிதாபச் தோற்ற 
முடைய ஒருவன் கதவினைத் தட்டிக் கொண்டு கையில் 
ஒரு கடிதத்துடன் வந்து கின்றான். இவன் ஒரு இம் 

war; கப்பல் தலைவனிடம் வேலை செய்பவன். அவண். 
தன் பெயர் மாரியப்பன் என்பதையும் தான் தன் 2 

மானன் வங்கநாதனிடமிருக்து கடிதம் கொண்டு வந்த; 
தாகவும் கூ ரினான்.
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மாரியப்பன் கொண்டுவந்த கடிதத்தை. வன்: 

கண்ணன் வா௫த்தன்ன்: அதில். யாதொரு ரகஏய்நுல் 

Goons sew: அதனை அமஜதாதனை aur BGM 122 

கொடுத்தனன். அமலகாதன்'வா௫த்ததில் soir @ pubis 

ப னக்கு வெளியே சென்று வரவேண்டிய வேலை, இருப் 

பை தயும் உணர்ச்து கொண்டான். மேலும் அக்கடி தத் 

தில் வங்ககாதன் அன்றே துறைமுகத்தை விட்டுத். 

கன் கடற்பயண த்தை மேற்கொள்ள வேண்டி. இரும்ப 

தால், தான் தன் தண்பனான வன்கண்ண னுக்கு. கத 

உதவியை வேண்டுமானா, லும் செயப்று தருவதாகக் 

குரிப்பிடப்பட்டிருப்பதையும் உண ர்ந்துகொண்டான். 

  

வன்கண்ணன் தான் தன் கண்பனான வங்க்காத் 

ரக் சாண வெளியே செல்லும் போது அ௮மலகாதனை 

பும் உடன் 2160! ழ.த்துக்கொண்டு வழக்கறிஞர் ஒருவ 

ரிடம் சென்று அவ்வழக்க நிஞர்மூலம் அமலா துக்கு 

இருக்து ஐயம் அனைதை தீயும் வி ிளக்குவ தாகக் 

கூரினான். அமலநாகனும் அதற்குச் சம்மதித்தான். 

கண்னை நடுவீதியில் எத்தகைய கொடிய தந்திரங்களைச்' 

செய்து துன்புஅத்தவும் சன் சிற்றப்பனால் இயலாது 

ஏன் பதையும் உணீர்ந்தான் அ௮மலீசா.தன். 

இருவரும் வெளிக்கிளம்பிக் கப்பற் அுறைமுகத் 

தை மாடிச் சென்றனர். அங்குத்தான் வழக்கறிஞர் 
இரு... நல்ல நரிஞப்பிள்ளை இருப்பதாக அமலகாதனுக, 

கும் டா), வன்சண்ணன் அழைத்துச் சென்றான்... 

பூரண்னே வன்சகண்ணன் சென்று கொண்டிருக்க, 

ரின் ன மாரியப்பனும் அமலகாதனும் 2 உரையாடிக் 

சொண்டு தொடாக்து வச்துகொண்டே இருந்தனர்.



அமல். சா.கன் 

மரரியப்பன் தல் வாழ்க்கையிலா லுன் பங்களை எல்ல TD 

அமலகாதனுக்ளுக் கூறிக்கொண்டே வம், தான். தான் 

இளைஞ்ன்சு. இருக்கும்போதே. தூக்டுச் செல்லப்பப்டுக் 
கப்பலில் தொழில்புரியமானறு வற்புறு த்தப்பட்ட தையும் 

தான் இதுவரை தன் பெற்ளோர்கள் ய ர் என்பதை 

யும் தன் வயது இவ்வளவு என்பதையும் அ.ரரியாத. 

நிலையில் வாழ்க்கையை நடத்துவதாகவும் கூ.நிஞன். 

இதனோடு தான் தனது குடிகார விலங்குத் தண்மை 
வாய்ந்த எசமானன் கையா லும் மற்றுமுள்ள மீகரமன் 

களின் கையாலும் வாங்கிய அடிகளின் அடையாளத் 

தையும் காட்டினான். மேலும், கான் மேலைசெய்யும் 
கப்பலானது ஆங்கு ஆங்குச் சென்று இளம் பிள்&ா 
களைப் பெற்றோரும் மற்றோரும் அறியாக நிலையில் 
நாக்டுக் கொண்டு வந்ழு, வெளிகாடுகளில் காப்பித் 

தோட்டம், தேயிலைத் கோட்டம், ரப்பாதி தோட்டங 
அளில் வேலை பார்க்க விட்டு வருவதையும் கூறினான். 
இவற்றை யெல்லாம் கேட்ட அமலகாதன் தன் உள் 

ளத்தில் ஒரு புறம் அச்சமும் மற்டுமுரு புறம் மாரியப் 

பனது நிலையைக் குறித்து இரக்கமும் கொண்டான். 

கண்ணையும் கப்பல்காரர்கள் தூக்கிக் கொண்டு போய் 

விடுவார்களோ என்றும் பயக்தவனாய்த் கன் சிற்றபம் 
னுடன் சென்று துறைமுகத்தை அணுகுியதும், கான் 

TESS காரணம் கொண்டும் கப்பலில் செல்ல இய 

லாது என்பதை விநயமாகத் தெரிவிக். க் கொண் 
டான். வன்சண்ணன் ஒன்றும்.கூறுது சம்மா இருக் 

இம. 

மூவரும் 3பாகும் வழியில் இருக்க ஒரு விடுதியில் 
பரம். தனர். அவ்விடுதியில் மாடியில் ஓர் அறையில்
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வன்கண்ணனத ஈண்பர் வங்கரா்தன் தங்கி இருக்தார். 

UBB GT OOF அமலா தனும் சண்ணுற்றான். . வங்க 

தாதன் உழரிய தோற்றமும் சாம்பல் நிறமும் உடையர் 

EDU! விளங்கினான். எற்றப்பனானவன் கண்ணன் தன்: 

அண்ணன் மகனைக் கழே போய் இருக்கச்சொன்னான். 

இதற்குள் சிறிது நேரம் தன் ஈண்பனிடம் பேிவிட்டு 

வர்து விடுவதாகவும் அ.ரிவித்ததும். அமலநாதன் 

கள் இற்றப்பனது வார்த்தைகளில் யாதோர் ஐயமும் 

கொள்ளாமல் அவ்வாறே சீழே இறங்கிப் போனான். 

அச்சு விடுதி பல கப்பல் பணியாளர்களின் கூட் 

_ததை மிகுதியாகல் கொண்டிருக்தது. அவ்வங்கத 

 சொழிலாளாகள் யாவரும் கொடூரமான :2 தோற்றமும், 

மனவன்் மையை வெளியிடுவார் போன்ற உடல் வன் 

மையும். உடையவராய் இரு ச். சனா. அவர்களைக் 

கரணவும், அவர்களோடு உரையாடவும், அமலகாதன் 

oN 'ரும்பவில்லை. தன்னை ஒ. த்த இளைஞனான மாரியப்ப 

டு பேசிக்கொண்டு தன் சிற்றப்பன் வரும்வரை 

தால வ்கழிக்க எண்ணினான். இனம் இன த்தையன் றோ 

நாடும்! ஆகவே, மாரியப்பனோடு சம்பாஷித்துக் கொண் 

8 ருக்கான். பாவம்! மாரியப்பன் எவளவு தேரம் 

பசிக் கொண்டிருக்க முடியம் அவன் அடிக்கடி தன் 

எஜமானன் ஏவும் 6 ஏவலை.பும் மற்.றும் உள்ள மாலுகி 

கள் இடும் பணியையும் புரிய வேண்டியவனாய் இரும் 

Hi DUTY, அவன் அமலமா கூனோடு நீண்ட தேரம் 

இருக இயலவில்லை. 

Qf COD IB BI விடுதிக்குரிய உரிமையாளரோரடு 

வசர்த்தையாடப் புகுக்தான். விடுதியாளரும் இளைஞ



at அமில தாதன்: 

CW fl களங்கற்ற்ற. DOT OT GOV. 9 15) ish அவனோட 
உரையாட வெறுப்புக் கொள்ளவில்லை. இற்லக்ாதான் 
இளைஞனயினும் காரியமே .கண்ணானவ ர், விடுதி 
யாளரை நோக்கி, * உமக்கு வழக்கறிஞர் இ இரு சல் 
லறஙிஞப் பிள்ளையைத் தெரியுமோ?” என்று வினவி 
னான், அவ்விடுதியாளர் இரு. பிள்ளையவர்கள் மிகவும் 

கேோர்மையானவர் என்பை தயும் எத்தகைய சிக்கலான 
வழக்குகளையும் ஒழுங்காகவும், முறையாகவும், நீதியி' 
னின்றும் தவரு.கரிலையிலும் தீர்த்து, வென்றுகொடுக் 
கும் சமர்த்தர் என்பதையும் அறிவித்தார். ஏதோதெய்் 
வத் தவக் குறிப்பால் இளைஞனை இரக்கத்தோடு விடு 

இக்குரியவர் உற்று கோக்க, “நீ வன்கண்ணனுக்கு 
உறவினனே!” என்று வினவினர். அமலநாதன் *ஆம்” 
என்னு கூறி “வன்கண்ணனுக்கு இக்த வட்டாரத்தி. 
லேயே நற்பெயர் இல்லை போல இருக்கிறதே! அஃது 
உண்மைதானோ.?''என் ௮ உசாவினன். விடுதியாளர் 
“ தம்பி, இதில் என்னா மறைவிடம் இருக்கிறது? இஃது 
இக்க வட்டாரம் அ.றி.ச,ச உண்மை. அவனை இளைஞர் 
மதல் முதியவர் வரை எவரும் விரும்புவதில்லை: 
இவ்வாறு இவ் வன்கண்ணனு் வெறுக்கப்படுதற்குக் 

காரணம் தன் அண்ணன் மகனை எவ்வாறேனும் 
கொன்று அம்மகனுக் குரிய சொத்து, சுதக்திரக்களை 
இவன் அபகரித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று 
எண்ணி யிருப்பதே”' என் றம் விளக்கமாகக் கூறினார், 

அமலகாகன் இதுவரை கொண்டிருந்த ஐயங 

ள் எல்லாம் தெளிவுபடலாயின; தன்னிடம் எவ்வெவ் 

வா தன் சிற்றப்பன் இதுவரை நடந்து வருகிறான் 

என்பதையும் விடுதியாளனுக்கு உணர்ததினன். ௮ம்ல
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காதன் கான் தான் சொத்துக்கு உரியவன் என்பதை 
யும் தன் இற்றப்பன் அதனை வஞ்சித்துச் weep 
கொண்டான். என்பதையும் dnb கொண்மபார்ண். 
தனக்கு இணனிஃவரப் போடின்ற சொத்தைக் குறித் 
துப் பெரிய பெரிய எண்ணங் கொள்ளலானான். தான் 
இணி ஒரு பெரிய செளரவமான மனிதன் என்பதைம், 
சொத்துக்கு உரிய சொச்தக்காரன் என்பதையும், 
எண்ணி எண்ணி இன்புற்றான். அமலகாதலும், 
விடுதியாளனும் 'பேச௫ி முடிவதற்கும் வன்சண்ணன் 
Bip இங்கி வருவதற்கும் காக்கை ஏறப் பனம் 
பழம் விழுச்சாற்போலச் சரியாக இருந்தது. 

வன்க்ண்ணனும் கப்பல் தலைவன் வங்ககாதனும் 
மாடியை விட்டுக் கீழே இறங்கினர். இருவரும் 
வெளியே சளம்பினர். இவர்களோடு அமலநாதலும் 
புறபபட்டான். வன்கண்ணனும், வங்ககாதனும் முன் 
கடம்டி சே சில ஏற்பாடுகளைச் செய்துகொண்டிருப்பர் 
அகலில், இகாஞனோேடு வங்ககாதன் உரையாடத் 
கொடி வழியைக் கடக்க முற்பட்டான். வக்க 
மரகுன, இளைஞனைச் சிற்றப்பன் விஷயத்தில் எச்சரிக் 
மையாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும், அவ்வன் 
அண்ணனுடன். தான் இளமைமுதற் பழடூயதால் 
அன்... கொடுமையானவன், வஞ்சசன் என்பதை 
8 அம மிருப்பதாகவும், தானே தன் படகில் ஏற்றிக் * 
மிகொ௮டி, .ுை முகத்திற்கு அப்பால் உள்ள வழக் 
கார்டர். மல்லறிஞப்பிள்ளையிடம் அழைத்துப் பேர்வ 
காவும், கூடிக்கொண்டே வக்தான். இந்தப் பசப்பு 
ல வைககள் அமலகாதனை மயகடவிட்டன. அடிமேல் 
வடி படித்தால் அம்மீயும் நகரும் அல்லவா?
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அமலகாகன் வங்கநாதனை முற்றிலும் ஈம்பிவிட்டான்... 
கரைப்பவர் கரைத்தால் கல்லும் கரையும் அன்றோ? 

வங்ககாகன் துறைமுகத்தை அடைம்தான். அங்கு. 
வன்கண்ணன் அகப்படவில்லை. சிறுவன் கப்பலின் 
மேல் தட்டில் கொண்டுபோகப்பட்டான். இங்கும் 
அங்கும் கப்பல் கட்டில் சற்றிப்பார்தது, பயங்கரக் 

சூரலில் “ஐயோ என்னைக் காப்பாற்றுங்கள்! என்னைக் 
காப்பாற்றுங்கள்! போ் ஆபத்து; பேர் ஆபத்து! என்று 
கூக்குரல் இட்டு அலறினான் அமலாக... அகன் பய 
ஞச ஒரு மாலுமி ஓடிவத்து அல் தலைமீது ஓங்கி ஓர் 

அடிகொடுத்தான். அவ்வளவுதான் GMINA Bosal 
பட்டுஅப்படியே மெய்மறம்து கமழ விழுச்து விட் 

டான்.அமலகாகனுக்குத் கான் எவ்வளவுகேரம் தன்னை 
மறச்திருந்கான் என்பதுகூடச் தெரியாது. அவனுக் 
குத தன் மயக்கம் தெளிச்து கன் சுய அரவு தோன் 

யை நிலையில் தன்னைக் சவனித்தபோது தன்கை, கால் 
கள் களை செய்யப்பட்டுக் கப்பலில் எலிகளின் தொ 

தரவு நிறைக்க ஓர் இருண்ட மூலையில் அடைக்கப்பட் 
டி ருப்பதை உணர்ச்தான். அவளை ஒருபுறம் முன்காள் 
வாங்கிய தலை அடி. தன்புஅத்தியது ; மற்றொரு புறம், 
இனி ஈம் வாழ்வு கடலில் இம்தக&் கொடிய கப்பல்: 
ஓட்டில் கையில்தான் கழிய 2 வண்டும் 2பாலும் என் 

ணும் அச்சமும், அவனை அவலகமடலில் ஆழ்த்தியது, 
மாரியப்பன் பட்ட கஷ்டங்களையும் படும் கஷ்டங்களை 

யும் நினைத்து நினைத்து அமலகாகன் இயில் விழுக் 
புழுப்போல் துன் புற்றான். துன்புற்று யாது பயன் 2 
விதி யாரை விட்டது? எண்ணமும் ஏக்கமும் சிறுவனை 

வருத்துவதோடு நில்லாமல், காயும் கொடியும் அவனை



கப்பல் வாழ்கிநை இர் 

வருதக்கத். தொடங்னெ. அவனுக்கு மருக்தளித்துக். 
அவனிப்பார் இன்மையால், அவன் உயிருக்கே ஆபத்து 

ம்துவிடும்போலக் காணப்பட்டது; இம்.நிலையில் நீலன் 

என்னும் பெயரிய ஒரு கப்பல் பணியாளன் அவளை 
௮ண்மி DB ib spit உணவும் உண்ணுமாறு CFU STS. 

/க்கீலன். என்பவன் இறிது நற்குணம் படைத்த 

சில். முப்பதாண்டு நிரம்பிய மொய்ம்பன். இளைஞ 

அடைப பரிதாபமான நிலையைக் கண்டு இரக்கய 

கொண்டு அர்த இருள் நிறைந்த இடத்தை 
விட்டு அகற்றி, ஒளியும், . வளியும் நன்கு உலவும்: 
அறையில் வைத்திருக்குமா.று ஒப்பற்ற தலைவனான 
விக்ர தனை வேண்டியும் தூண்டியும் வத்தனன். இளை 
oho Corus baad குணம் அடைய வேண்டுமானால், 
இவ்வாறு செய்தல் அன் ரர வேறுவழி இல்லை என்று 

ம்கு எடுத்துக் காட்டி வந்தாலா. 

மாரியப்பனது உதவி அமலகாதனுக்கு வெகு 

ரசப் பயன்பட்டது. அவன் மூலம் கப்பல் கடாரம் 

வரை சென்று. அங்குள்ள கோட்டங்களில் வேல 
OUD கூட்டத்தில் சிறுவனைய அமலநாதனைத் 

கள்ளி விடுவதற்குரிய ஏற்பாட்டையும், அவ்வாறு 

௮௮ உள்ளூரில் வா மாகபடி வெளியூரில் விட்டுவிடு 

ப ற்மாமப். பணமும் வேண்டிய அளவு வங்கராத 

BUDD) NI BOOT CN CHV கொடுக்கப்பட்டது என்பதை 

பம் அுிச்துககொண்டான். வங்ககாதனின் பசப்பான 
Gil po veo சம்பி மோசம் போனதை அப்போது 
சிரிணி உணர்க்தான் அமலகாதன். 

ஒபாய்யுடை ஒருவன் சொல் வன்மையினால் 
மெண்?்போ வம்மே மெய்பபோலும்2ம'' என்னும் மூதுரை
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யரின் உண்மைப் பொருளையும் 'இறிக்துகொண்டான்.. 
Qos ஆபத்தானதும் இரக்கழள்ள் அமரன் நிலையில் 
அமலநாதன் ஆண்டவன் அருளை கோக சின் 
ரன். உள்ளங் கை மந்தத். ப 

கடையவ னேனைக் கருணையி னால்கலக் தாண்டுகொண்ட 

விடையவ ஸனேவிட் டிடுகண் டாய் விறல் வேங்கையின் 

கோல் 

உடையவ னேமன்னும் உததர கோசமங் கைக்கரசே 

௪டையவ னே களர்ந் தேன்எம் பிரான்என்னை க் தாங்கிக் 
கொள்ளே. 

என்னு தன் மனத்திற்குள் பாடிக்கொண்டான். 

சிறுவன் கப்பலில் வேலை செய்யும் ஒவ்வொருவரு 

டைய குணாகுணங்ககாக் கவனித்துக் கொண்டே வந் 
கான். ஒவ்வொருவரும் முரட்டுக் குணம் உடையவ 

ராகவே காணப்பட்டனர். உயிரை வெறுத்தவராக 
வும் காணப்பட்டனர். ஒரு நாள் இரவு இவர்கள் 

யாவரும் நடுக்கடலில் மாளப் போவதாகக் கனவும் கண் 
டனன். கப்பற் பணியாளர்களுள் சிலர் வாழ்க்கையில் 

வெறுப்புடையவராய் இருந்தாலும், அவரவர் போக் 

இலே எளிமை, பெருச்கன்மை, முதலிய குணம் வாய்ந 

தவர்களாய் இருச்தனர். பாம்பு கொடிய விஷத்தைக் 
கொண்டதாயினும் கன்னேடு அருமையான மாணிக் 
கத்கையும் அன்றோ வைத்திருக்கின்றது. * அருமை 
மணி அளித்கதுவே கஞ்சம் அளிக்கும் ௮ரவுபோல்.”” 
என்னும் தெய்வப் புலவர் சேக்கிழார் பெருமானின் 
சொற்பொருள் ஈண்டு மம் நினைவிற்கு வருகிறது: 
இந்தக் குழுவினர் பெருந்தன்மையான குணம் வாய்க்
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தவர் core, அமலகாதன் வைத்திருந்த சிறு 
பணம், முதலில், களவாடப்பட்டுப் பின்பு மீண்டும் :௮வ 

னணிடமே சேச்கடிப்பட்ட தி னின் நே.டுத்ரியவருகி றது: 

மாரியப்பன் படும் கஷ்டங்களைப் பார்க்கப் பார்க் 
கத் தான் படும் கஷ்டம் அவ்வளவு இல்லை என்பதை. 

அறிந்து தன்னளவில் சிறிது ஆறுதல் அடை௰ தான் 
அ௮மலகாகன். , ் 

கப்பல்' பணியாளர்களில் க௪டக் குணமே வடி 

வாக வந்ததோ என்று நினைக்கும்படி. முனியன் ் என் 

னும் பெயரிய மூர்க்கன் ஒருவன் இருக்கான். அவன் 

குடியின் எல்லையைக் கரைகண்டவன். அக்குடிவெ.றி 

ல் சிறுவனான மாரியப்பனுக்கு இழைக்கும் Sia FSG 

அளவே இல்லை. கப்பல் தலைவனான வங்ககாதணீடம் 

பிபாய்அறிவித்துக் கொள்ளும் கெஞ்௬உரம் மாரியப்ப 

னுக்குக் உடையாது. ஏனென்றால், வங்ககாகல் சொல் 

புத்தி, சுயபுத்தி இரண்டும் இல்லாத மற்றொரு கொடிய 

வன். இச்சு நிலையில் ஏழைச் சிறுவன து பேச்சு எங்கே. 

VIDIO Qs , ஏற்கப்போகிறது? இப்படிப்பட்ட. 

கொடுமைக் குணங்கட்டிடையே சிறுவனான மாரியப் 

பன் படும் துயரம் யாவும் அமலநாதன் துயரத்தைப் 

பிபாம்கடித்து உள்ளத்தில் இரீக்கமும் அன்பும் 

ஙிலைச்கச் செய்தன என்னலாம். 

ஒரு காள் இரவு திடுமென ௮.மலகாதன எழுப்பப் 

பட்டான். எழுச்ததும் மாரியப்பன் செய்துவச்த பணி 

ஐலா இனி அமலகாதல்தான் செய்ய வேண்டும் என் 

ஹும் உத்தரவு கப்பல் தலைவணிடமிருச்வு வந்ததை 

உணர்ந்தான். காரணம் இன்னது எனப் புரிந்து 

கொள்ளாத குழப்பமான நிலையில் இருக்க ௮மலகாத



அமல் கர்;தன் 

னுக்குக் காரணம் தெ்றத் தெளியப்' :புல்ளுயிற்று 

மாரியப்பன் முணியனால் அடித்துக் கொல்லப்பட்டான் 

என்னும் செய்தி "வெளியாயிற்று. அக்தோ! சிறுவன் 

இ இவ்வாறோ முடியவேண்டும்! என்ன் ' செய்வது. 

இறக்தவன் இறகந்தவனே! சிறுவன் இ Db BS DBE 

காரணம் முனியனது குடிவெறியே ஆகும். அளவு 

கடச்து குடித்து விட்டதனால் மிருகத்தன்மையை 

அவன் அடைய நேரிட்டது. அகத நிலையில்: மாரியப் 

vie அடித்தல் கொன்றான் என்று அறிக்கான் 

அமலகாதன். 

கப்பலில் வட்டமாளிகை ஒன்று இருக்தது. ௮௮ 

கப்பலின் மேல்தட்டுக்கு ஆறடி. உயரத்தில் கட்டப் 

பட்டத. போதுமான அகல நீளமுடையது. இக் கப்பல் 

தலைவனும் துணை த்தலைவர்களான முனியன், நீலன், 

ஆகிய இவர்களும் தங்குதற்குரிய வசதிகளைப் பெற் 

55 SBI BS கட்டடத்தின் சுவர்களில் மாடங்கள் 

அ.மைக்கப்பட்டுக் கப்பல் தலைவர்களும் துணை த் தலைவர் 

களும் தங்களுக்குரிய தனிப்பட்ட பொருள்களை அக்கு 

வைத்துப் பூட்டிக்கொள்ளும் சிலையில் இருக்கது. இந்த 

வட்டமாளிகைக்கு கேராகக் கீழே நில அறை 

போன்ற அறைகளும் இருக்சன. இவம்.றில் கப்பலின் 

பாதுகாவலின்பொருட்டுப் பயன்பட, கததி, ஈட்டி 

முதலான படைகளும் மறம் பல ஆயுதங்களும் 

அமைக்கப்பட்டிருக் தன. கப்பலில் பணி செய் 

வோர்க்கு வேண்டிய உணவுப்பொருள்களும் Gea 

ரித்து வைக்கப்பட்டிருந்க இச்சு அறைகள் வன்மை 

யான கதவுகளைக கொண்டு, காற்று கடமாழிதற்கு 

கல்ல பலகணிகளையுடைபனவாய், மேலே சூரியலாது



வங்கப் போர் 

ஒளி ஈன்கு படக்கூடிய நிலையில் ஒரு துவாரத்அ்பட் 
கொண்டு இருக்தகன். இக்க அறைகள் படைப்பொரரு 
ளையும் உணவுப் பொருளையும் கொண்டிரும் சமையால், 
அப்பல் தலைவனது. கேர்ப் பார்வையில் இருக்கது 
GU ib BGO. 

அமலகாதன் மாசியப்பன் செய்துவர்ச வேலையை 
)ற்கொண்டான். இவன் கப்பலில் உள்ள பணி 
யாளர்கட்கும் தலைவனுக்கும் உணவு கொண்டுபோக 
வண்டும். அவர்கள் பெருங்குடியர்கள் ஆதலின், 

YAFGU பொருள்களைக் குடிக்கும் நேரம் இன்ன 
மெதன்று இன்மையால், அவர்கள் கேட்கும்போதெல் 
லாம் எடுத்துக்கொண்டு அமலநாதன் செல்லவேண்டும். 
அமலகாதன் இங்கும் அங்கும் ஓடி. ஆடி வேலை செய் 
அதை  உணர்ச்கது முணியம்ா மாரியப்ப3ா எங்கே 
பா ஜு 91D?” என்னு உசாவினா.ம். அவன் இறத்து 
வப்ப்டான் என்று கூறக்கேட்டதும் அவனது இறப் 
புக்க மானை காரணம் எல்றும், கூடிமயம்கரல் இது 
டமி துறு போலும் என்றும் அரரிச்து, அன்று முதல் 

9, புவனான.. அமலகாதணனிடம் அன்பும், இரக்கமும் 
கொண்டு தன் முரட்டுக் குண தகை விட்டொழித்தான். 

4. வங்கப் போர் 

பப்பல் அமைதியாக நகர்ச்து பயணப் பட்டுக் 
மொண் டி ரக்தது. இடுமேனப் புயல் கிளம்பியது. ச/ப் 
பல் பயணம் ஆபதீதானது. கப்பல் இடையிடையே 
சோன், பம் புயலுக்கும் மழைக்கும் தப்பிச் செல்ல 
வேண்டும். சப்பற்கொள்ளைக்காரர்களின் கண்ணுக்குத் 
செசியாமலும். போகவேண்டும்: கடலில் உள்ளே



டவ ர ரப 

அமல ஈர்்ின். 

ஐஷ்றந்து ெக்கும் பாறைகளில்: படாமலும் இச்சி 
ச். 

வண்டும். "இத்தகைய ஆய் ததுக்களை் BID ந 

வன் நன்கு.௮, 09 தவன் ஆதலின்;சப்பலை EGER 

நடத்தாமல். சரை ஒரமாகவே நடத்திச் சென்றான். 
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இவர்கள் செல்லும்போது ஒருகாள் இரவு ஒரு. 

சிறு படகு சிறிது தூரத்தில் கடலில் தத்தளித்துக் 

கொண்டிருப்பதைக் சண்ணுறி றனர். அதில் : சல் 

பிரயாணரிகளும் இரும், கனர். உடனே கப்பல் தலைவன் 

தன் கப்பலில் உள்ள, ஆபத்துக் காலத்தில் பயன் படும்: 

வண்ணம் வைக்கப்பட்ட படகுகளை இறகுப் பரவை 

யிடைப் பரதவிக்கும் மக்களைப் பாதுகாக்க ஓடினான். 

ஆனல், அதில் இருக்க எல்லோரையும் காப்பாற்ற: 

முடியவில்லை. ஒருவனை மட்டும் காப்பா ற் ற முடிந்தது... 

மற்றவர் யாவரும் மறிகடலில் மாய்கந்தனர். 

உயிர் தப்பியவன் நல்ல உடற்கட்டும், வன்மை 

யும் வாய்க் த குட்டை வடிவினன். அம்மை வார்த்து 

ஆறிய முகத்தினன். அ௮.தனால், அம்மைத் தழும்புகள் 
முகத்தில் அமையப் பெற்றவன். கண்கள் நல்ல ஒளி” 

யுடையனவாய் விளங்கின. அவன் Lib IG) BI evr 

மாதிரியிலிருச்து ஈல்ல யோக்கியதையுடையவன் என் 

பதை அறிவித்துக் கொண்டான். அவன் பெயர் 

வாமனன் என்பது. 

வாமனனும், வங்ககாத. னும். சிறிது உரையாடத் 

தொடங்கினர். இவர்கள் உரையாடலிலிருக்து 

வாமனன் அரசாங்கத்திற்கு எதிரான ஒரு கட்சியைச் 

சார்க்கு வீரன் என்பதும் தன் எஜமானர் வாழும் இட் 

மாய காந்தளூர்ச்சாலைக்குச் சிறிது செல்வத்து ண்



வங்கிப்வீமார் 

செல்லவேண்டும் என்பறுக் உடன் லக்க தோழகச்கிள் 
உைய௰ர் இ (pis sear என்பதும் Hi use goor. 

வாமனன் தன்னைக் கரக் களூர்ச்சாலையில் இ றக்பி 
விட்டால் அதற்குரிய கட்டணத்துடன் சிறிது வெரு 
மதியும் கொடுப்பதாகக் கூறினான். வங்ககாதன் 
2பராசைக்காரன். அவன் பணம் என்றால் 'எக்தக் 
காரியமும் செய்யத் தயஙகாதவன் என்பது ௪ றுவனுன 

அமல காதனைக் கொண்டு வந்ததின் மூலமாகவும் 9 T° 
யலாம். 4&Bar, வாமனனிடம் பெருச்தகொகையை 
(2௦லும் எதிர்ப்பார்க்க, “ஐஜயா,வாமனே! நீர் அரசாங்க 

எிரிகளின் கட்சியைச் சார்ம்சவர். உம்மை நாங்கள் 
கப்பலில் கொண்டு செல்லுதல் சட்ட விரோதம். 

இகை அரசாங்கம் அருிச்தால் எங்களை த தண்டனைக். 
நுள்ளாக்கும். ஆகலின் நாங்கள் உங்களை அடுத்த 
அறைமுகத்தில் போலீஸ் ADELE MAH Bg. 

(காடுக்க வேண்டியதுதான். இத ற்கு என்ன 
சொல்லுகின் நீர?” என்று ஏகோ அசட்டதிதினின் று 
ரிதம் விலகாக எலன் போல் பே௫னால். 

வாமனன் இக்க மிரட்டலான வார்த்தைசளுச 

சிசல்லாம் அஞ்சுபவன் அல்லன்) “பனங்காட்டு கர 
REVUES Yori gg”? போல, வக்ககாகன் பேச் 

௮ல் கண்டு கலங்கவில்லை. உடனே, கப்பல் தூல 

வப்பார்த்து, இகற்கு கான் ௮ஞ்சபவலா அல்லன். 

எ. சுகைய ஆபத்துக்களையும் எதிரல்கும் ஆற்றலும் 

அ சைமையும் உடையவன் நாலா. ஆனால opr QC. 

மிப கடக்கும். ௮தாவது என்னைப் போலீஸ்காரர் பிடித் 
அ ம்கொண்டால் அவர்கள் என்னிடம் உள்ள பணம். 

3



அல) காதன் 

அசய்தால் உங்களுக்குக் கொடுப்பதாகக், சுட்றிறி பணம் 
ie பாக் Re oe 
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wo: 

கொடுக்க முடியாமல் போகும். : நீங்கள்தான் 
படுவீர்கள்,” என்றனன். இவ்வாறு செர்ல்லத்கீகட்ட் 
வங்கராதன் உண்மையை ' உணர்ம்து; . வரீமினனை 
அவன் : விரும்பிய இடத்தில் விட்டுவிடுவதிரகவும் 
அதன் ,பொருட்டு முப்பது பொ ற்காசுகளைப் வேற்.றுக் 

கொள்வதாகவும் ஒப்புக்கொண்டான். பிறகு வாமன 
னது.களைப்பு நிங்க உணவும் உறையுளும் ப அளிக்கப் 

பட்டன. வாமனன் வக்த களைப்புத் தீரச் சிறிது 

கண்ணயரலானான். 

    

இதற்கிடையில் கப்பற்றலைவனும் அவனது. துணை 
வனுன' நீலனும் எப்படியும் வாமனனைக், : கொன்று, 
அவனிடம் உள்ள எல்லாப் பொருள்களையும் களவாடச் 
சதியாலோசனை செய்யலானார்கள். பிறர் பொருளை 
உள்ளத்தால் உள்ளலும் வஞ்சகத்தால் களவாடதி 

தன் மனத்தாலும் நினைத்தலும் தவறு என்பதை 

மனத்தில் G59 sSlovr. . 

“உள்ளத்தால் உள்ளலும் 55 பிறாபொரு&ாக் 

கள்ள FTE கள்வேம் எனல்'' 

என்பது குறளன்றோ? இவர்கள் பேசிக்கொண்டு இருக் 
“கையில் ௮மலகாதன் கப்பல் தலைவனிடம் உணவுப் 
பொருள் கொண்ட அறையைத் திறந்து உணவு 
கொண்டுபோய் வாமனனுக்குக் கொடுக்கச் சாவிகேட்க 
வக்தனன். இவர்கள் ஒன்றுகூடிப் பேசிக்கொண்டி 
ருந்த்தை உணர்ந்த வாமனன் ஏதோ சதியாலோசனை 

செய்கின்றனர் என்பதை ஊட௫த்தவனாய் இவர்கள்



QB CTT 

பச்சன் சார் <2 ti - கொண்டான். என்ர 
ஜும், தான் ஒன்றும், அறி தவ்ன் போலப் பாசாங்கு 
சசய்தான். வட்டமா மின், இழ்அறை ஒன், றில் 

அயா ர்க்கருவிகள் நிரப்பப் stage கதை . முன்பே 
கூடினோம் அல்லவர்? Hoi Boone கொணர்கையில் 
ஒருவேளை வாமனன் ஜயம் கொள்ள:க்கூடுமோ என்று 
ib தி தீதனர். இந்நிலையில் அமல்காதனைத் தம். கை 

வசப் படுத்திக் கொண்டு வாமனன் * யாவகை 
சதி, துப்பாக்கு, ஈட்டி முதலான படைகளைக் 
(மொண்டு வக்தால் அவனுக்கும் வரமனனிடத்திலிரு ந்னு 
பெறும் பொருளில் சிறிது பங்கு 'கொடுப்பதாகக் கூர 

ர். அவனும் இந்த் ஏற்பாட்டிற்கு ஒப்பினுற்போலச் 
சம்மதிக்தனன்; திறவுகோல் பெற்றுதி இரும்பினன். 
அவனது வருசையை இச்சதியாலோசனைக் குழுவினர் 

இர் கோக்கி நின்றனர். 

   

    

ச ம்
 

அமலகாதன் தலைவனது கருத்துக்கு கேர்மாராக 

டம ஆரம்பித்தான். அவன் ' கொலைகாரக் கூட் 

|.கீதில் சேர்ந்து ஒரு பாவமும் அறியாத வாமன 
ல்... கொல்ல விரும்பவில்லை. அகவே, நடந்த 
(செய்திகளை அப்படியே வாமனனிடம் கூறிவிட்டான். 
கரீம். வாமனனுக்கு எல்லா விதத்திலும் உதவி 
புரிவதாக வாக்களித்தான். 

வாமனன் தான் அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்இன் ற் 
ஆபதீகான நிலையை அறிச்தான். தன் ஈண்பனான் 
அமல மகாதனுடன் எவ்வாறு இக்கொடியவர்களை வெல் 
வது என்பதைக்குறிதீதுச் சிம்இக்கலானான். கப்பலின் 
அமைப்பையும், கில அறை, வட்டமாளிகை ஆகிய 
இவற் ரின் அமைப்பையும், கொலைஞர் குழு: குழூமி ப
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யுள்ள இடத்தையும் நன்கு கவனித்தான். By வூ 
மாறு போருக்குத் இட்டம் வகுத்தான். 

வட்ட அறையின் இரு கதவுகளில் GOST DY ற மூடி. 
விட வேண்டுமென்றும், திறந்து வைக்கப்பட்டி ஒரு 
கதவருகில் வாமனன் இருக்க வேண்டும் என்றும், 
சன்னல்கள் யாவும் சாத்தப்பட்டு இருக்கவேண்டு 
மென்றும், 'அப்படையறை தம் பாதுகாப்பில். இரும் 
பதால் எதிரிகள் அவ்வறையினின்.று எச்தப் படை 

யையும் தம்மை அறியாது எடுத்துப் பயன்படுத்த 

இயலாது என்றும், தன்னிடம் உள்ள கைத் துப்பாக். 

இியைக் கொண்டும் தானும் ௮மல BT Sad Bus 
றலைவனுக்கும் முணியனுக்கும் உரிய துப்பாக்கியைக் 
கொண்டும் எதிரிகள் வருவதை அரிச்சு மாத்திரத்தில் 

சட்டுவிடவேண்டும் என்றும் வாமனன் அமலகாத் 
ணுக்கு அறிவித்தான். 

இருவரும் காம் பே முடிவு கட்டியபடி ஏரி. 
களைத் தாக்குவதற்கு எச்சரிக்கையுடன். இருச்சனர், 

வாமனன் தன் கையில் துப்பாக்கியுடன் அறையின் 

வெளியே கின்று கொண்டிருக்கான். அமல காதன் 

அடுச்த அறையில் அகாவது மூடப்பட்ட ௮ை றயில் 

ஒளித் திருக்கான். ௮௫ம். அறையில் சூரிய ஒளி வரு 
கற்கென வைக்கப்பட்ட துவாரமும் நன்கு மூடப்பட் 
io (hb BB. YO அவ்வாறு மூடப்படாமல் இருப்பின்: 

எதிரிகள் உள்ளே குதித்து வரக்கூடும் என்பதை முன் 
கூட்டிச் சிந்தித்து ௮த் துவாரமும் அடைக்கப்பட்டது. 

இரு இறத்தாரின் சதியாலோசைகள் அன்று 
இரவே உருக் கொள்ளலாயின. .கப்.பற்குழுவினர்
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ஒரு கூட்டமாக முனியை ச் தலைவனாகக் கொண்டி 
புறப்பட்டு வந்தனர். அதனை அ றிச்த வாமனன் 
ச். துப்பாக்கயொல் முன்னே வந்த முனியனைச்: 
பம்டு வீழ்தீதினன். இதனைக் கண்ட. பின் அணி, 
ரில் ௮தவர் நடு நடுங்கு வெற்றிகரமாகப் பின் வாங் 
இம். 

இக்கூட்டம் பின் வாங்கும் சமயத்தில் மற்றொரு 
கூபம் பின் புறமாக வருவதைப் பலகணியின் 
மூலம் பார்வையிட்டான் அமல காதன்; மிகவும் ஆண் 

பையன் தன் கையில் இருச்ச துப்பாக்கியால் அச். 
கடட்டத்தைக் குறிவைத்தான். அக்குறி அக்கூட்டஜ்: 
மில் ஒருவளை மண்ணுலகை. விடுத்து விண்ணுலகு 
ொனுத்தும்.. நிலையில் கூக்குரலிடச் செய்தது. 
ப்.நும். இருமுறை எட்டதும் கூட்டமே குழப்ப 

படை ச்து பின் வாங்கத் தொடங்கியது. இவ்வாருக 
இலவ்ாரு வீரர்களான வாமனனும், அமலகாதகனும் 

ot opid பின்னும் வச்சது எதிரிகளை ஓடச்செய்து 

wt ort. இவ்விருவரும் செய்த சண்டையில் எதிரி 

வில் இருவர் மாண்டனர் என்பதும், ஒருவர் கன்கு 
வஅாயப்படுச்கப்பட்டனர் என்பதும் .|ுலனாயின 

உ்டா்மள் இகனுடன் ஒழிதல் இன்றி மீண்டும் எதிர்க்க 

றவர். என்பதை இவ்விருவர்களும் எதிர்பார்த்து 
bl ot M007 F 

இவர்கள். இவ்வாறு எண்ணி எதிர்பார்க்கையில் 
Wb ஏம்த முறையில் இவ்விருவரையும் அடக்கு 
அது என்பதைப் பற்றி ஆலோசனை புரியலாயினர். 

wy Kyalert கேரே வாமனனை எதிர்த்துப் போவ
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தென்றும், 1௦ற்றொருகுழுவினர்; வட்ட. மாளிகையின்: 

மேலே ஏறி, (சூரிய ஒளி வருதற்கென அன்க்த்கப்: 

பட்டிருக்க கண்ணாடியை.உடைத்து உள்ளே சூதிதின் 
வாமனனைப் பின்னால் சென்று அடர்ப்படுதன்வும். 

இர்மானித்தனர். 

Dis ஏற்பாட்டின் படி ஒருவன் மேல் கூரை 

மின் வழியே உள் இறக்கினான். அக்தச் சமயம். 

அமலகாதன் தன் கைத் “துப்பாக்கியுடன் தயாராக 

இருக் து அவனைச் சட்டு விட்டான். அவன் அப. 

படியே கூக்கூரலிட்டுதி கொண்டே கரையில்: 

விழுந்தான். அடுத்து ஒருவன் அம்தத துவாரத்தின் 

வழியே வருவதைப் பார்த்து விட்டான் சிறுவல் ; 

Aden பின்னடையாமல் அவனுடைய தொ ண் 

டையைப் பார்த்துச் சுட்டதும் அவனும் பெருங்கூர 

லிட்டுக். கதறிக் தட்டுக் தடுமாறி முன் இறக்து கீழே. 

இடந்தவன் மேல் விழுக்தான். அ௮ச்த நிலையிலும். 

அவனை விட்டு வைக்க மனம் இலலாத அமலகாதல் 

மற்றொரு துப்பாக்கிப் பிரயோகத்தால் அவனையும், 

பரலோகத்திற்கு அனுப்பினான். அமலகாதன் தன் 

ஊக் காத்துக் கொள்ளும் முயற்சியில் இருச்தான் 

ஆதலின், வாமனன் எம்கிலையில் இருக் தான் என் 

பதை அறிம்து கொள்ளக் கூடாதவனாக இருந்தான். 

தன் கட்டம் முடிந்ததனால் வாமனன் இருக்கும் இசை 

கோக்டப் பார்க்கையில் அவனது நிலை ஆபத்தான 

தாச இருந்ததை உணர்ந்தான். இரண்டாவது .முறை. 

ass எதிரிகள் தொகையாலும் இறிது மிகுந்து. 

இருக்தனர். அவர்களில் ஒருவன் வாமனனை நெருங்கி 

அவனை அப்படியே இடுப்பில் கைகொடுத்துப்
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Go. 585 ழே இழுத்துக் செல்ல முயன்றுகொண் 
டிருக்கான். மற்றொருவன் தன் கையில் கொண்டி 
be கோடரியால் ஒரே அடி அடித்து வாமனனைக்' 
கொன்றுபோட முனைந்து நின்றான். 

இச்சிலையைக் கண்ட அமலகாதன் இறிதும் தாம். 
இத்திலன் ; ஒரு கூர்ங் கத்தியைக் கையில் கொண்ட 
வாயப் வாமனனைப் பற்றிய ஆளை கோக்க ஓடி. 
வந்தனன். அமல காதன் உதவி வரும் வரை வாம 

னன் கா.த்திருக்கவில்லை. அவன் கத்திப் போரில் 
வல்லவன். அவன் பின்னே செல்வதை ஒழித்துக் 
கொள்ளைக் கூட்டத்தினர் நடுவில் புகுந்து கத்தியை 
வீசி விளயாடத் தொடங்குனன். கத்தி வெகு வேச 
மாக நாலரபக்கமும் சுழன்று சுழன்று வரூவதை 

புணர்ச்சது கொலைக் கூட்டத்தினர் ஒருவரும் அவனை 
கெருங்க முடியாத நிலையில் தூர விலகினர். ஒரு சிலர் 
முழங்காலில் கத்தி யடியும் பட்டனா். சில வினாடி 
சளுஃகெல்லாம் கூட்டம் தோற்றுச் சிதறுண்டு சாலா 

பகமம் ஓடத் தொடங்டுயது. 

2௦ல் தட்டைச் சுற்ரரி முற், பிப் பார்வையிட்டான் 
லாானன். . ஒருவரும் அவன் கண்ணுக்குப் புலப்பட 
a oven. மீண்டும் தன் பழைய இருப்பிடமான அழை: 
Wit por abs நின்று கொண்டான். அறையில் 

ரூவர் மாண்டு குடச்தனர். ஒருவன் பிறர் சென்ரு 

வழியை காடிச் செல்ல முயன்று கொண்டிருந்தான். 
இக்கூ.ட்டதீதினருள் எத்தனை போர்கள் பெருங் 
APUG Alor oh wer Mort என்று அவர்களால் 
WA bi கொள்ள முடியவில்லை. வாமனன் அடங்கா
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el pF F) கொண்டானா. அலல காதன் து தைரியத் 

தையும் அவன் உதவி, புரிவ தரகர் சொஜ்படி கட்த 
கொண்ட உண்ஸண்மக். குணத்தையும் கண்டு மெச்சி 
அவளைக் கட்டி அணைத்துப் பலபடியுரகப் பாராட் 

னான். * அமலகாத! இணி சான் உன் கண்பன் 
அல்ல. நான் உன்னுடன் பிறச்த சகோதரன் 

“போல் இருக்து உன்' வாழ் காள் முழுவதும் 
உகவி புரிவேன்,” என்று வாக்குறுதி அளித்தான். 

இக்க வார்த்தைகள் அமலகாகனுக்கு ஓர் உள்ளக் 

எளர்ச்சியும் ஊக்கமும் அளித்தன. _ அகாதையாயெ 
தனக்கு ஓர் ஆகரவு Homi FFs ஆண்டவன் செயல். 
என்று கருதினான். அகதிகட்கு ஆண்டவன துணை 

என்னும் அருக்தொடரின் பொருளின் உண்மையை, 

உணர்த்து இன்புற்று. 

வாமனன் தன் அத்தியைக் கொண்டு, இறச்த 
மூவர் உடலைக் குத்தி உயிருடன் இருக்கின்றனரா, 

அன்ரி இறக்தவர் போலப் பாசா௫கு செய்கின்ற 

னரா என்று பலமுறை சோதித்தான் . இதற்கிடையில் 

கரலாமவன் ஒருவனும் இறக்து இடக்கான். அவளை 

யும் பரிசோதித்து இவர்கள் கால்வரும் இறக்துவிட் 

டது உண்மைதான் என்பதை உணர்ச்காம். தன் 

வெற்றி குறித்தப் பாடத்தொடங்கினா். வெற்றிக்குக் 

காரணமான கத்தியை வாழ்த்தினான். வீரர்கள் 
தம் வெற்றிக்குக் காரணங்கவான படைகளை வாழ்த்து 

தல் இயல்பு. 

இனிப் பகைவரால் யாதொரு துன்பமும் சேராது 

என்று உணர்ந்த இவ்விரு சகோதரர்களும் சிறிது.
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அண்ணயர்ச்து சேர்ர்வினைப். போக்க எண்ணினர்; 
ஆனால் இருவரும் ஒரே நேரத்தில் உறங்காமல் ஒருவர் 
உறங்கும்போது மற்றவர் விழித்துக் கொண்டு 

இருக்கத் இர்மரனித்து மாரி. மாறி இம்முறையில் 
றிது கண்ணயர்ச்கனர். பொழுது விடிந்தது. 
வெள்ளென்று வானம் வெளுத்தது. கதிரவனும் 
இவ்விரு சகோதரரின் ஆண்மையை மெச்சிப் 
பாராட்ட வருவான்போல் நீழ்த் இசையினின்றும் 
பு, பபட்டான். சூரியனது. வருகையைக் கண்ட 
இருளும் சந்திரனும் பகைவர் தோற்று BOUL 
பால ஒளி மாழ்கி ஒளிச்தன. நீலக்கடல் மரகதப் 
பாயல் விரித்தாற்போல மாட்சியுடன் விளங்கியது. 
இயற்கைக் காட்டுியினைக் சண்ட இவ்வீர இளைஞர் 
கள யமம் உவகையும் கொண்டவராய்து இகழ்த தனர். 

அமலநாதன். காலை உணவைக் தயாரிக்கலானான். 
QTL WD BT சட்டையில் தைக்கப்பட்டிருக்க வெள் 

ள் । பொத்தான் ஒன்றை அறுத்து எடுத்து அமல 

சாமனுக்குதி தன் நினைவுக்கு அறரிகுரியாக அளித் 
இரண்... அப்படி அளிக்கையில் : சும்.9! நீ இச்தப் 

பொத்காண என்போன்ற ஆடை அணிச்தவர்களை 
வலம்... கண்டாலும். அவர்களிடம் காட்டினால் 
எனம்கு வேண்டியவன் என்பதை அறிந்து அவர் 
உப கு வேண்டிய உதவி செய்வர் ' எனக் கூறிக் 

பிகாடிக்கனன்... அவனும் அதை மகிழ்வுடல் 

வருமுன். 

ரது கேரத்திற்கெல்லாம் எப்படியும் பகைவர் 
கம்மை சரண்புகுவர் என்று எண்ணிக் கொண்டிருக் 
வைல், அவர்கள் எண்ணியபடியே நீலன் மெதுவாக
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வாமனனைக் காணவர்தாண்: Bip peo. e சப்பற 
தலைவனான வங்ககாதனும். அங்கு வந்து. சேர்க் தால். 
வாமனன் இவர்கள். மை தியான வருகையில்: 
நம்பிக்கை அற் றவனாய்தி தான் வெகு எச்சறிக்கையரிம். 
இருக்கத் தன்' கையில் இறு துப்பாக்கியைக் கொண்ட. 
னன். ஏனென்றால் தொழுத கையுள்ளும் படை. 

ஒடுங்கும் என்னும் கூறளின் கருத்து அவன் நினை 
வுக்கு வந்தது. 

கப்பல் தலைவனும் உரம் கொண்ட உள்ளமுடைய 
வல். வாமனனைப் பார்த்து இனி த்தான் தன்௮ருமைத்: 
தணைவனான மூனியனை இ ழும், சுமையால் தன் கப்பலைச் 
செலுத்த ( மனம் இல்லை என்னும், அடுத்த துறைமுகத் 
கை அடைந்து அங்குச் சில மாலுமிகளை ஏற்றிக் 
கொண்டு அதன்மேல் தன் பயணத்தைத் தொடங்க 
வேண்டுமென்றும் கூறினான். மேலும் இண் வாமன் 
ஊளைச் சும்மா விடாமல் அங்கு உள்ள போலீஸ் இலாகா . 

வில் அவன் அரசாங்க விரோதி என்பதை நிலை 
காட்டி மாலுமிகள் பலரைக் கொன்றவன் என்னும் 

குற்றமும் உடையவன் என்பதையும் அறிவிக்கப் 
போவதாகவும் கூறினான். இவ்வார்த்தைகளைக் கேட் 
டும் வாமனன் எறிதும் அஞ்சவில்லை. அதே போலீஸ் 
இலாகாவில் பலர் முன்னிலையில் தானும், இளைஞன் 
அமல நாதனும் தன்னைக் கொல்லச் சூழ்ச்சி செய்த, 

bore போர்ப் பயிற் பெற்ற ஐம்பது மாலுமிகளைக் 
கப்பல் தலைவன் உட்பட வென்று வெற்ரரி கொண்ட 
தை வெளிப்படுத்தி ௮ப் பொது மக்கள் உங்களைக் 
சுண்டு எள்ளி ஈகையாடும் அளவுக்குக் கூறுகின் 

றேன்,” என்று ஈகையும் உவகையும் கலந்தா
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பேசினான். 'இக்த வார்த்தைகளைக் கேட்டதும் வங்க 
வாசன் அப்படியே தம்பித்து விட்டான் ; ஒன்றும்? 
பேசலன். அவன் அவ்வாறு ஆன தற்குக் காரணம் 

“ சொல்லுக சொல்லைப் 'பி.றி தோர்சொல்' அச்சொல்லை 
வெல்லும்சொல் இன்மை அறிந்து '* 

rw amrners உணர்ச்து பேய பேச்சின் 

ஆற்ற லையாகும். மேலும் தன்னைத் தன் ஈண்பர்கள் 
இருக்கும் இடத்தில் இறக்கிவிட்டால் தான் மூன் 
:ூடிய முப்பது பொன்காசுகளைத் தடையின்றிக் 
கொடுப்பதாகக் கூறினான். வாமனன் பெருச்சன்மை 

QMS BUGS. தன்பகைஞர் தனக்கு எவ்வுளவு இய்கு 
செய்இருச்தும் தன் சொல்லினின் னம் மாறுதிருக்கப் 
பணம் கொடுக்க முன் வந்தது எவ்வளவு இறக்த: 
ணம் பாருங்கள் ! இஃது, 

* இனனா செய்தாரை ஓறுத்தல் அவர்நாண 

மனனயம செய்து விடல் '' 

என்னும் குணமாகும். தனக்குத் தீங்கு செய்தவர்க்கும்... 
உன்மை செய்க என்பது தானே இதன் கருத்து. 

கப்பல் தலைவனுக்குப் பணமே பெரிது. ஆகை. 

யால், பணிவாக வாமனனை, (மூப்பது போதாது 
அறுபது நாணயம் கொடுத்தால் நலமாக இருக்கும் ” 
என்று கெஞ்சிக் கேட்டுக்கொண்டான். என்று லும், 
வாமனன் அதற்கு ஒப்புக் கொள்ளவில்லை. கப்பல்: 
தலைவன். அம்து முப்பது நாணயமும் போய்விடம். 
போகிறது என்று எண்ணியவனாய் மனம் இல்லா 
மல் அப்பணத்தையே பெற்றுக் கொள்வதாகக் 
கூடரினான்.
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கப்பல் அமைதியரகப் போய்க்: கொண்டிருக்: ் 

இருசகோதரர்களும் அக்காலத்து அரசியலைப்பற்றி 
யும் கட்டிகளின் ௧௬ தீதுக்களின் வேறுபாட்டைப் 
பற்றியும் உரையாடத் தொடங்கினர். இக்தப் பேச்ச 
லிருந்து வாசனன து வாழ்க்கை வரலாறு தொனிக்க. 

லாயிற்று. வாமனன் அச்த் நிலையில் எப்படி இருக்க: 
ரான் என்பதையும், இனி எவ்வாறு விளங்குவான் 

என்பதையும் விளக்கினான். அரசிய£லப்பற்றிய புரட்சி 
BEM இதுவரை அமல 60 Hs கேட்ட இயான். ஆத 
லின், வாமனனின் கூற்றுக்கள் அவனுக்கு ஒருவித 
உணர்ச்சியை ஊட்டுவனவாயின. வாம்னன் அரசாங் 
கத்திற்கு எதிரான கட்சியைச் சார்ச் கவன் 

GTO LIC உணார்ச்து கொண்டான். வாமனன் 

குறும்பர் கட்சியைச் சார்க்கவம்.  இக்குறும்பர்க்குக் 

கொங்கர் பகைவர். குறும்பர்கள் கொங்கர்களை அடக் 
கப் பல வழிகளில் முயன்றனர். குறும்பா்களின் 
குலைவன் மாட்டில் மறைம்து வாழ்ச்தான். அவ்வாறு 

வாழ்வானை மீட்டும் அரியாகன த்தில் அமர்த்தி ஆட்டி 

செய்ய ஊக்கம் கொண்டனர் குறும்பர். இவர்கள் 

மூயற்சிகள் அனைத்தும் முடிவு பெற்றில. அம்முயற்சி 
சூரியன் முன்னே பனிபோல் ஆயது. இதனால் பெரி 
தும். சீற்றறாகொண்ட கொர்கர் Obes குறும்பர் 

உயிரோடு இருப்பின் குறும்புகள் பலவும் செய்வர் 
என்று அவர்களை அடக்கி ஒடுக்கி ஆளத் தீர்மானித் 

தனர்; பல கொடுமைகளை இழைக்கத் தொடங்கினர் ) 
கொர்கர்கட்கு விரோதமாக கடக்த இலருக்குத்
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தூக்குத் தண்டே விஇத்தனர். சிலருடைய செந்தீ 
துக்களைப் LS ope gue O) aru SOUR 5 அயராரதங்களையூம் 
வித்தார். . எக்தக் குறும்பரும் தமக்கென எம்த். 

லாக ஆயுதங்களைக் கொண்டிருக்தலும் tr) sors 
ஈட்டமும் விதித்தனர். 

அரசாக்கம்' கெருக்கடியான  சம்தர்ப்பங்களில்- 
தம். கட்டுக்குடன்பட்டவர்கள் : எவராயினும் :தலர 
din வேண்டி௰ சலுகைகள் தச்து ஆதரிப்பது 

வழக்கம். இக்க, வாய்ப்பை ஆசையும், கன்னலமும் 
காட்டுப் பற்று இன்மையும் உடையவர்கள் பயன் 
(ADS கொள்வர். 

இச்சு முறையில்கான். அரசாங்கம் BO ALD 
எர கட்சியும் தோன்றும். இக்கட்டுகளில் இருப் 
Nib தமக்குள் கருகது வேறுபாடு கிகழின், அவர் 
அர்சட்கு.. எதர்ச்கட்சிகளில் Cribs கொண்டு 
பெயல் புரிவர். இன்னோரன்ன பயிற்சிகளை நன்கு 

இபெற்ுவன் வாமனன். வாமனன் முதலில் அரசாங்கப் 

படையில் ஒருவனாகப் பணி புரிந்து வ.ச்தவன், 

இது நிற்க, கப்பல் அமைதியாகப் போய்க் 

கராண்டருக்கையில் ஜர் என்று ஒரு குழப்பம் 

உண்பானது. கப்பல் தலவன் அங்க தாதன் 
[மும் இரைக்க ஓடி. வம்து வாமன gor அணுக் 
வப்பல் இசை தப்பிச் செல்றெ௫. இங்கு எனக்கு 
ணி றும்... புரியவில்லை.  இவ்விடங்கள் எல்லர்ம் 
உனக நன்கு பழக்கம் இருக்கும் என்.று ஈம்புகிறேன். 

காண் இசையறிக்து கப்பலைச் செலு தவேண்டும்.!? 
t க ச ச 

னு கெஞ்சினான். 'திசையறியாது மயங்கும் மாலுமி
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போல ' என்னும்' பழமொறி வங்க சார்தன்பாலி இற் 
போது உண்மையாயிற்று. வாமனன் வங்க ei gsr 
பேச்சில் ஈம்பிக்லை வைக்கவில்லை. ஏதோ. இங்குச் 
சூழ்ச்சி கெப்து தன்னைச் சிறையில் அடைக்கவேர், 
கொல்லவோ பார்க்கிறான் என்று எண்ணினான் 

வங்கசாதன் தன் உயிரை இழப்ப திலும் 
மேலாகத் தன் கப்பல் கடலில் கரச் அள்ள கற்பாறை 
களால் தாக்குண்டு உடைந்து போகாதிருக்கவே 
பார்த்துக்கொண்டு வந்தான். இக்கிலையில் வாமனன் 
தான் கப்பலைச் செலுத்த இயலாது என்றாலும் 
வங்கத்தை நடுக்கடலில் செலுத்தாமல் . கரை ஓூமாசுச் 

செலுத்துமாறு தான் யோசனை கூறுவது தவிர்த்து 
வேறு அறியாதவனாய் இருந்தான். ப 

கப்பலில் இருந்தவர்கள் இங்கனம் இன்னது 
செய்வதென்பதை உணராமல் இர்தித்துக் கொண். 

டி.ரூக்கையில் இடுமென ஒரு பெரிய அலை வீசக் கப்பல் 
நடுக் கடலில் சென்று சேர்ந்தது. 

காற்றும் அலைக்குத் துணை செய்ததனால் கலம் 
மேலும் கீழுமாக ஆடத் தொடங்கியது; இவ்வாறு 
ஆடி. ஆடிக் கரந்துள்ள கற்பாறையில் தாக்க ஆரம் 
பிதீதது. கலத்திற்குப் பேர் ஆபத்து வந்திருப்பதை 

அனைவரும் அறிந்தனர் என்ருலும், மாலுமிகளால் 
மரக் கலத்தைக் காக்க இயலாதென்று தீர்மானித்துக். 
கொண்டனர். தன்னுயிர் தனக்குத் இதஇப்பு 

அல்லவா? அவர் அவர்கள் தப்பிதீதுக் கொள்ளக் 
கப்பலைச் சுற்றிக் கட்டப்பட்டிருக்த சிறு சிறு படனு 
களை அவிழ்த்துவிட முயன்றனர். காம் ஒண்ணு



காவாம் முறிவு 

i dor ia தெம்வம் ஒன்னு: "கிளைக்கும் அல்லவா 
அம்ச அவிழ்ப்ப,கற்குமூன் ஒரு யேர். தல் 
எழுர்து கப்பலையே தலை இ) pres ச்விழ்ச்து விட்டது. 

அம்தோ 1 கப்பல் குடலில் BOM 1] {pie sre என்ன 
அரும் என்று எழுதவும் வேண்டுமா 2 பாரவரும் ௪௨. 
ஸில் மூ.த்ெனர். . ஆனால், அமல காதன் மட்டும் கடலில் 
“st ராடாடிக்கொண் டிருட்கான். ' அமலகாதனுக்கு 
ரிடம் தெரிந்திருந்தும் கடலில் அது பலிக்கவில்லை. 
அட்லயின் மோதுதல் அவனை கீச்சு விடவில்லை, இக 
பர மூ ற்கடிக்கவே அலை முயன்றது. திக்கற்ற 
வர்க்கத் தெய்வம் துணை செய்யும் அல்லவா 2 

லார. இறைவனது திருவருள் திறக்தை ஈம்மரல் 
அிள்விட்டோ அறிக்தோ கூற இயலாது. இறைவன் 
win! பாரை எவ்வாறு காக்க வேண்டும் என்று 
,பட்று அவ்வாறே கரததுவரும் கருதிதுடையவன். 
இலைதான் ஞான சம்பந்தப் பெருக் சுகையார், 

்” ஆட்பாலவர்க்கு ௮ருளும் வண்ணம் அஆ திமாண்பம் 
ப பான்புில் அளவில்லை இளக்க வேண்டா” என்றனா. 

கலவினுள சிறுதேரைக்கும் கருப்பை ௮ண்ட கீதுயிர்க்கும் 
Lye, வணவளித்துக் காக்கும் OTS GILPTU GE Sve ooh 

அண்ணல் 
wht, Ui SS சேலோபாக்கியான ஆரியரும் கூறிச் 
க்கி பப்] பனா. 

ஆவ, அமல நாதனாகிய அசாகதைச் சிறுவன் 

1ல் இரக்சங்கொண்ட இறைவன் அவளைக் காக்க 
வ் முன் பலகை ஒன்றைக் தோற்றுவிக்தார். 
வில் பாறையில் மோதுண்டு உடைந்த கப்பலின்
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இறு நுண்டுப் பலகையாகும். அதில் ஏறிக் கொண் 

டான் அமல காதன். அப்பலகை இரையின் மோது 

sore மெல்ல மெல்ல இளைஞனைக் கரைக்குக் 

கொண்டு வத்து சேோ்த்தது, இறுவனும் தரையை 

அடைசம் தனன . 

அமல காதன் இவின் கரையை அடைந்த சோரம் 

BEA. இவ்விரவில், இலை வைர வழுத்திக்கொண்டு 

பரிதியின் வருகையைப் பார்த்துக் கொண்டிரு கான, 

பொழுது புலர்ச்தது. மெல்ல எழுந்து தற்றுமுற்றும் 

நோக்கினான். தான் ஏறிவச்கது ஈப்பலோ அன் 17 

மாலுமிசளோ தெரிடின்றனரா என்று தன் பார்வை 

செல்லக்கூ ஒப அ ளவுக்குப் பார்த்தான். ஏவரும் கென் 

பட்டிலர். LIP மி ஞூ [க் 220120 லாரணபயபடாா்ப டல 

போயினும், மாம்தர் எவரேனும் அத்திவில் உளரோ 

என்னு பார்த்தான். ஏவரும் இல்லாத இடமாக அதீ 

Boy இருக தது. அமலகா கணு. ர்க அங்கு és BT COT ALI. 

டவை, வரைஎரம், புதர்களும், மணலும், நீரும் 

அண் ரி வேறு இல்லை. 

இவில் இத்திசை 2b che Fa) sh கடக்காண். 

இடையில். sami அவலை (மலும் போக ஒட்டாது 

குடுத்து நிரா று. சானு ராலும் இளைஞனை அ. ROO Hh 

டக்து மேலே செல்லத் மாணி தகான். இவனைக் 

கரை சேர்த்த மாப்பலகையைக் துணைக்கொள்ள எண் 

ணின். மீண்டும் இரும்பில் கரையில் விட்டுவைக்க 

பலகசையைல்  கொணரதி BUDS HH. அமல 

உத் இரும்பிவத்து பலகையைப் பார்க்கும்போது 

அப்பலமை கர லத்தில் காணப்படாமல் அலையின்
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பை WO bal bs நகார்து இறுவன், எடுககஇயலாக 

யில் ரை. வெகுதூரத்தில் சென்றுவிட்டது. 

1 பூவன் ிரவும் மனம் உடைந்து மீண்டும் இழ்தீ 

gor தாமும் குறுக்கிட்டு நிற்கும் நீர்நிலை 

ப மிமை  பஜாரண். 

அவிலா மழைபொழிய இல்லம்வீழ 

அக கு. ுடியாள் மெய்கோவ அடிமை சாவ 

ப வயிரபடபோகுதென்று விக கொண் டோட 

வரியிலே கடன்காரர் மறித்துக் சொள்ளச 

சபீவால் கொண்டொருவன் oF Bor செல்ல 

நன ளொணா விருந்துவரச சாப்பம இண்டக 

ப பிடிதர் உழுதுணட கடமை கேட்கக் 

குுக்களோ தட்சணைகள் கொடுஎன் முரே. 

என்ப அர்காம்டுப் பழம்பாடல் அன்றோ? அக்கு 

od ERM ஒஇனஞனுக்குதி துன்பத்தின் மல் துன்பம் 

Watt hbhbl. பகல் முழுதும் பெருமை பெய்யத் 

ப்பட ங்வபமரட பதியோ ஒரு பக்கம் வாட்டியது. 

ஏ ட்ப மனனப் பெரிதும் இடருறச் GC) Fut HLH. 

ஏவப். அமலதாதன். எடுகொடுப்பான். Bans 

ட்டம் மா மக்கள் நடமாட்டமற்ற சடு்திடர். 

பாட மம ஓரகுஇல் இல ஈதகிகைகள் OM ii Lb Al 

ப்பை ரமன. அவை ஓர் இனமுடையனவாகவும் 

வட்ட. பல இனாமுடையனவாக இருக்கன். “Ue Aw 
worth bh. முத்திரை கம். அறியாது? அல்லவா ? 

ஏபலாறன்.. அற்றொணாப் ப௫ியால் வருச்தியதால் 

மும்மை சலவற்றைப் (ரிடித்து அப்படியே பசி 

PHB A இன்றன... பி மிகவும் மல்களை வாட்ட 

பலலை ப என்பதை வெகு. தெளிவாக கம்;முன்ஷனோர்
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கள் கூறிச். சென்றுள்ளனர். 4 சாணும் வளர்க்க. அடி 

G பபண் படுந்துயரம் சற் ,றல்லவே” என்டர் மு இறு 

AVES பட்டின க்கடிகள். : இடும்பை குடர். ஏன் 

வயிறே உன்னோடு- வாழ்தல் அரிது” என்றார் 
ஒளவை மூதாட்டியார். இவ்வாறு இருக்கப் பசியை 

எவ்வாறு இவ்விலாஞனால் பொறுத்திருக்க இய, லும். 

YB BAU, IY BB GO BLM அவன் அயின்றான் அந்தோ! 

சிறிது மேரத்திற்கெல்லாம் இளைஞனுக்கு. வயிற்று 
கோய் சண்டறு. அவன் சொல்லொணாச் அயர் 
D_ ONG GF. வரக்இயும் எடுத்தான். அதனால் இன் 

றவை யாவும் வெளியில் வந்தன். இதனால் சிறிது 
சோர்வுற்றான். மீண்டும் பசி எடுக்கக் தொடங்இயது: 
என் செய்வான் இளைஞன் 2 மீண்டும் ௮ச்த இறைச் 

சிப் பொருசாயே உண்ணத் தொடங்கினான். ஆனால் 
இந்த முறை அவை அவனுக்கு யாதொரு துன்பமும், 

கொரடுத்தில. வயிற்று கோயும்' வரவில்லை; 
வரந்தி இல்லை. பக POM BRS இவ்வா ௮ பொருத்த 

மற்ற உணவை உணடு காலங் அழித்தான்: 

இரவில் வெட்ட வெளியில் இல்லாமல் மலையில் 
ஒரு ஒருகையில் தங்க அன்னி ரவைக் கழித்தால் 

இவன் துங்கிரும்கது தீவுக்கு அடுத்த இவு மக்கள் 

வாழும் தீவாக இவனுக்குத தென்பட்டது. அங்குச் சில 

வீடுகளின் புகைக் கூண்டுகளிலிருந்து புகைவருமி 
கறிகள் தோற்றம் அளித்தன. ஆனால் என் .செய்யு 
இய ஆம்! அடுத்த ; இவை எப்படி. அடைவது என்பஸர 

தான் அவன் யோசனை. 

மழை ஓப்நீதிலத. அடுக்க காளும் பொழிக் 
ொண்டிருக்குறு.. இரண்டாம் நாளும். அமலகாதண்
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எங்றும் செல்வ தற்ஸ். "இரண்டாம். காளையும் பச்சை 

ஹி) இரை றச்சியை உண்டு. கழித்தான். ரன் ரும்: 

கான் அவன் த்இடரில் இிரிம்துகொண்டிருக்கையில் 

ஒரு டிபான். சசணயத்தைக் கண்டெடுத்தான். அதைக் 

கஷ்பறும். இத்திவில் தமக்குமுன். யாரோ மனிதன் 

பது! மென் நிருக்கவேண்டும், இன்றேல் இச்சுகாண 

பட முரு. இருக்கை வேறு காரணம் இல்லை. என் 

efor of CHOW 5 இடுமெனத் தான். தன் Dares ர்விட்டுப்- 

ப | DI Gad முடிந்துவக்து Brewin இங்கு ச் 

ந? BS 2|ுவிழும் து மீண்டும் கிடைத்த? என் ப 

tO YUU CME தன் சட்டையைத் த “aller ் 

அப்போறு அச்காண யம் இருக்கக்கண்டு ம௫ிழ்வுற் 

oro. பீண்டும். இரிகையில் மற்றுமொரு காணயம் 

பப்ப ae அ தையும் எடுத்துக்கொண்டான். இப் 

பதி பாபு அவனா மூன்று பொன் காணயயங்கப் ட்கு 

'யவணுய் விளஙினான. 

yp Spl தாள் பிற்பகல். ஒரு மீன் படகு கடலில் 

பப தம்.. கண்ணுற்றுக் எளிப்படைச்த அமல 

ஈர் அப்படகில் உள்ளவரை. உரக. அழைத் 

நட நுண் அழைப்பை அப்படடில் இரும் கர்கள் 

வி ாடுட்படிக்தவே இல்லை. அறு செவிடன் காதில் 

ஊிய  பு்குபோல் பயனற்றதாக விட்டது. இன் 

வபா ற்குப் படகோட்டியும் ட் மாமியும் நடக்கு bt 

EPO KH BIRGIT கண்டதும் இல்லை ; கேட்டதும் 

இலட்ப. .ந.குலின் அவன் ஆச்சரியப்பட்டான். இனிக் 

mew nnd BILL UO Bove என்றும், 'அக்குத Boil 

ளா உயிர்விட வேண்டியதுதான். எனறும், அன் 

வாவ அஉடயிர்விடுகற்குமுன இறைவனை க. கொழுத 
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தான். அறடிக்தோ அுியாமலோ செய்த பரவங்களை: 

மன்னித்துக் தன் ஆன்மாவை. இன்பவரரிதியில் 

நிலைக்கச் செய்யவேண்டிக்கொள்வ.து என்னும் Sr 

LON OOS Bl விட்டான். பின்பு, 

ஏதுபிழை செய் காலும எழையே ணுக்கரங்கி5 

இது புரியாத ெதய்வமே--ந.இ, 

தழைக்கின்ற போரூர்த் கனிமுதலே நாயேன் 

பிழைக்கன் ற வாறுடீ பேசு 

என்னு பாடி இறைவனைத் அதித்தான். 

நான்காம் .காளும் தொடங்கெயது. அன்றும் 

அவன் கண்முன் ஒரு படகு தோற்றம் அளித்தது. 

அவன் மனக்களிப்பைத் தாண்ட வருவதுபோல அப் 

படகும் அவன் கின்ற . இசை கோக்குயே வரலா 

யிற்று. தன்னைத்தான் காப்பாற்ற அப்படகு வருவ 

காக எண்ணிக் களிப்புற்றான். அக்காவாயில் 

கானும் ஏறிக் கொண்டனன். அதில் இருக்கது இரு 

வருள் ஒருவர் தம்மொழியில் பேசத் தொடங்க 

னர். அப்பேச்சள இவனால் அறி. துகொள்ள, இயல 

வில்லை. இதைப் படகில் உள்ளவர்களும் அறுத்து 

கொண்டனர். அவர்கள் பேச்சில் * அலை ' என்னும் 

சொல் ஒன்றுமட்டும் அவன் ௮ நியக்கூடிய நிலையில் 

இருந்தது. அதிலிரும்து அலை அடிப்பது றிது 

குறைந்தால், அடுத்த தவை அடைய முடியும்போலும் 

என்று .. யூதித்துக் கொண்டான். அவ்வாறே 

நிர் நிலையை அணுகி அலை ஓய்வை .. உற்று 

கோச்னான். உடனே நிலப்பகுதி ௮வன் கண்முன் 

பட்டது. அதன் வழியே கடந்து அடுத்த தீவை 

அடைந்தான் அமலகாதன்.



6 புதுத் தீவு புகுதல் 

பபுதுதி தவை அடைச்த அமலநாதன் முதல் வேலை: 

ரக உணவும்“ உறையுளும் அளிக்கவல்ல வீடு தேட 

நுைமான்.. இவன். கண்ணுக்கு எதிரே சிறிது 
ய்பையல் ஒரு புகைக்கூண்டின் வழியே புகை: 

வருவதை கண்டான். அதைகோக்டுச் இறிது விரை 
அரக பயம்தான். இவன் புறப்பட்ட கேரம் மாலையான 

ல் அவ்விட்டை அடைவதற்குள் DGD Gps si 

சொெொண்ட று. அவ்வில்லததில் ஒரு வயது முதிர்ந்த 
மனை எண்டான்... இளைஞனை YUAN GS BOT 
சண்டமும் முதலில், “உனக்குக் கப்பல் ஈலிர்தகால த்து 
உப் மூழ்யெ ஆட்கள் எவரைப்பற்றியேனும் ஏதே 
ஹு தல் தெரியுமோ? என்று உசரவினான். .முதி 
போன் மரியரை தயும், உதார குணம் உடையவன். 

அலா கனுடைய மொழியை அவ்வளவாகப் புரி.ச்து 
கொள்ளும் ஆற்றல் உடையவன் அல்லன் என்றாலும் 

அராகம். கேட்ட கேள்வியை ஒருவாறு புரிந்து 

ரொண்டு வாமனன் இந்தத் தீவு வழியாகத்தான். தல 
Hi bods முன்சென்றான். என்றுகூரி, மேலும் 

வர்மன் சென்று காணத்தக்க இடத்தையும் குறிப் 
(ப்பான். 

அபலகரதன் இக்கு நற்செய்திகளைக் Carbs 
அம்ம ட மோ வாமனத் தொடர்ம்து கண்டுபிடிக்கப் 
புராப்படாமல் சன் களைப்பையும் இளை ப்பையும் பொக் 

இக்கொள்ள அக்க (ஜவணிடம் கால் கடக்க கான்கு 

உஊ௱ட்லாரகப் பட்ட இன்னல்களை எடுத்துக் கூ ஜினான். 
மி றைக்மிகட்ட அவ்விருத்கனும் அவன் மனைவியும்
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மனம். பெரிதும் இளனைர். , அமலகாதன் அழகும் 

அமை இயும் உடையவனாகம் காணப்பட்டமையால், 

அவன்மீது இரக்கள்கொண்ட அவ்விரு மூது தம்ப இ 

கள் அவனைத் தேழ்.0ிிச் சம் மசனெனே ் பாவித்து, 

அவனுக்கு கல்ல உணவு ௪௦௮, அவனுடைய களப 

பைம் போக்கர். . அமலதரதன் அன்று இரவு. 

அவ்கூத் தங்கி ஈன்கு உறக்கினான். காலையிலும் எழத் 

இருக்காமல் OC} HLM BI அரங்கினான். பாவம் | அன் 

வளவு களைப்பை அவன் கடக்த கரன்கு நாட்களாகப் 

பெற்றிரு.ச் தான் அல்லவா. இவ்வாறு த் சேர்வு 

இர உறங்கி எழுச்தபின் மருகலும் விருக்தும் மூரை நு 

நரட்களுக்குமேல் கூடாது என்பதற்ணெங்க, அதி 

கம்பதிகளிடம் இருந்து விடைபெற்றுத் தன் 

பயணத்தை மேலே தொடங்க எண்ணி, அம்முதி 

யோர் தனக்குச் செய்த உபகாரத்திற்காகப் பெரு 

நன்றி செலுத்திப் புறப்பட்டான். 

அமலதாதன் வழிக் கொண்டான். ஆனால் G5 BF 

சாலையின் வழியே செல்லவேண்டும் என்பது அவனுக் 

குத் தெரியவில்லை. அத்துணை கவர்பட்ட சாலைகள் 

அக்கு இருச்சன. இவனுக்கு ஈன்முை யல் வழி. 

காட்டுகறவா்களும் எவரும் இலர். இலருக்கு இவனது 

செச்தமிழ்  தெரிக்திருக்தும் தெரியாததுபோல் 

பாவசெய்து பராமுகமாய்ச் சென்றனர். வாயைத் 

இறச்சால் வாய் முத்தம் இச்தும் என்று கருதினர் 

போலும்! வேறு கலர் ௮மலகாதன் வெளிசாட்டவன் 

என்று அரிக்து இவணிடம் இரும்து பணம் LI WSS 

கருத்தாய் இருக்கனர். இவ்வாறு பணம்பெற விரும் 

புகிவர்கள் ஏழைகளாயினும் தம்மை ஏழைசள்
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என்னு காட்டிக்கொள்ள விரும்பாதவர்கள். கம் 

றிப்பாம் ரணத்தை அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்க 

ண்ரூ்1 இவ்வளவு கூ pir Ber xr? அவ்கடுரு 6,க இரவலா 

அணும் காமாக் சென்று பிச்சைகேட்கும் பழக்கத்தை 

அவை நீலத் தம் வ அுமையையும் வருதீததை யும் 

உ சை மறு கொடுப்பவா உதவியைமட்டும் பெற்று 

வித கறு ௮த்தனா. 
ந 

Tb GO உயிர்வாழ் தல் வேண்டின பரகது 

டக உலயெறறி யான்”? 

எப்ப அவர்கள் கொள்கை போலும்! 

ச சகைய  அரு்கூணம் வாய்க்க மக்களைப் 

LM gh dsl அவர்கள் பண்பாட்டை. வியச்து சென்ற 

yl ர அன்... இறவு வச்குதும் ஒரு குடிசையை 

இனை கான். அது அக்கம்பக்கத்தில் கன்னைப்போல 

Rat UP ly oD La S கொண்டகாக இல்லாமல் கணித்து 

By bh bbl அக்கு இடத்தையே அமலகாதன் அடைந் 

கபன், இற்கும் குடிளைக்குரியவா முகலில் அமல 

ADE வர். அளதிதில் அணுக ஆதரவு அளிக்க 

at fol ரூனும் அக்கு இர வைல் கழிக்கவேண்டி. 

கிருதி லின் சான் அன்று BNR DHS கட்டணம் 

hE BOUL SEA அப்று, அக்குடிசைக்குரியவன் அமல 

ப மனு உணவும் உறையுளும் AF ib Li அ.அபு காட்டி 

ஷிட் இக்கு DSO BOW gl FLAT LD அமலதா கனுக்குப் 

சிடி பில்லை... இவண். சன்ணிடம் உள்ள இறு 

்ட்டுளையும் இருடிககொள்வானே > என்றும் அச்சக 

அ டான்.. அமலதா தன் எண்ணியது உண்மை 

கரடி பும் தடில்வாகி கொடியவனே. அவன் இன்
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ஊறு வ ழி. சுவ இவரும்: இன்ணியரிீட்மிருக்லு ப்ண்த்னை 

பித்துக் கெர்ள்வதே அவன். "தொழில்: அகத்தின் 
அழகு முகத்தில் தெரிக்துவிடும் . அல்லவா? . இறை 

வன் அருளால் அன்று இரவை அமலகாதன் 

அங்குக் கழித்துவிட்டான்.. அவனுடைய பொருட்டு 

யாதொரு தீங்கும் நேரவில்லை." ககரத்தை அடை 

தற்கூரிய நல்ல வழியைக் காட்டினால் தான் றிது 
பொருள் தருவதாக அவளிடம் கூறினான். இவ்வுத 

விக்கு அத்தீவுவா௫ி உடன் வருவதாக ஒப்புக்கொண் 

டான். இருவரும் புறப்பட்டனர். சறிதுஅரம் சென்ற 

பின் இருவரும் ஒரு சாலையின் ஓரத்தில் உள்ள ஒரு 

மரத்தின் கீழ் ழ் அமர்ந்தனர். உடன்வந்த ஆள் எதிர் 
சுட்டிக் காட்டி * இந்த வழியே நடச்து சென்றால், ௩ 
போக விரும்பும் இடத்தை அடையலாம். அது கீண்ட 

தூரத்திலும் இல்லை" என்னு கூறினான். இவ்வாறு நட 
வமியில் ஈட்டாற்றில் கைவிடுவதுபோல் குறித்த இடத 

இல் கொண்டுவந்து சேர்க்காமல் இடத்தைச் சுட்டிகி 

காட்டி. விட்டு விடுவதுப ற்றி அமலநாதஸஷக்குச் னைமி 

எழுந்தது. உடன்வர & ஆள் நீ கொடுத்த பண த்திற்ஞீ 

இவ்வைவு தாரம் வந்ததே போதுமானது. இன்னமுமுி 
நான் உன்னைத் தொடரமாட்டேன். அதிகம் பேசினால் 

கொலை செய்வேன் என்று பயமுறுத்துத் தன்னிடபி 

இருந்த கத்தியைக் காட்டினான். அமலகாதன் அதற்னு 

ஒன்றும் பேசாமல் சுட்டிக்காட்டிய வழியே கடக்கி 

லுற்றான். வழியே ஒரு குருடனைக் எண்டான். அவனி 

குருடனேயானாலும் அவ்வழி அனைத்தும் அவன் நன்ன 

அறிச்தவன். வழிப்பறிக் கொள்ளையே அவனது சீவி 

னம். அத்தகையவன் அமலகாதனுடன் தொடர்க 
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BHA 9 காட்டுவ காகக் கூறினான். ஏகோ. ஒர் எண்ண்ம் 

னல தன் உள்ளத்தில் தோன்ற, அவளை உ.த்றுக் 

கவனித்தால். அவன் தன்னிடம் ஒரு கைத்தும் 

dig ath வைத்தி ிருச்கான். தலா GAD அவன்-கெரு மழ 

சவையபும் கவணித்தான். ஒருவேளை "sib bor 

@arst or தன்னிடம் உள்ள பொருளைப். பறித்துள் 

சொள்ள முயல்கன்றானோ என்றும் எண்ணினான்: 

ஈப்படி3 3 aur அவனிடம் “இருக்து . தப்பித் தானே 

திர்ளி் ரிய நடற்து ஓர். உணவு விடுதியினை அடைக 

தற்ஸ், அவ்விடுதித் , கலைவன் அமல சாதனை இன்முகம். 

கட்டி மல்லுரை கூறி வரவேற்று உபசரித்தான். 

அலகாதன் அங்கிரும்து புறப்பட்டு மேலே: 

சல்ல்' 2 வண் டியவனானாலா. அடுதத வளநகர் என்னும் 

இணல்பா. நுவன் அடையவேண்டும். அவ்வூர் ன 

தர்க்கத்தின் வழியே சென்று அடைதற்கு 'இன்:நி* 

பட்டின் முலம் இடையேயுள்ள நீர்கிலையைக் கடம்து 

அலைய வேண்டியதாக இருக்த.து. ஆகவே, "அக்கர 

சிலையில் Lal குகளுகீகுத தலைவனா : இருசக்த குன் 

ள்ட்ணும். பெயருடையவனைத் ' தனித்த முறையில் 

திண்டு, அவனிடம் வாமனனைப்பற்றி ஏதேனும் தெரி 

பரமா என்னு. இரகசியமாகக் கேட்டனன், அத 

தய்ட்  வாமனனை அடைய ஏதேனும் வழியுண்டோ 

சூன் றம் வினாவினான். அப்படகோட்டிகளின் தலை 

ன் வாமனன் கட்சியைச் சார்ச்தவன் என்பதை 

லமாதன் ஸகித்தறிக்ததனால் அவனையே வாம்ண்ி 

கீராப்பம்ரரிக் கேட்டனன். அதனை அறிவித்தால் இறு 

கொமையும் உதவுவதாக வாக்களித்தான். இவ்வர; 

பணவுதகனவி செய்வதாகக் கூறியது குகனுக்குப் படிக்க.
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வில்லை. அகனால் ௮மலகாதனை- வெறுப்புடன் பார்தி 
தனன். உடனே அமலகர்தன் வாமனன் தன்னிடம் 

கொடுக்க வெள்ளிப்பொத்தானைக் காட்டியதும், அமல 

காகணிடம் அன்புதோன்ற உல் யாடி, தருமன் என் 

பவன் இல்லக்கை அடைந்தால் வாமனளைப்பற் றி 

அரரியலாம் என்றும், வழியில் எவருடனும் எதையும் 
பற்றிப் 2 பள தல் கூடாது என்றும் கூறித் தருமன் 

இல்லக்தை அடையும் சார்க்கதிதையும் கூறினான். 

குகன் மொழிப்படியே அமலகாதன் தருமன், 
இல்லம் காடிப் புறப்பட்டான். இடைவழியில் ஒரு 

மதப் பிரசாரகரைச் சந்தித்தான். அவரமூலம் அர 

சாங்க் கட்டக்கும் எஇர்க்கட்டுக்கும் ஏற்பட்ட பகை 

மைக்குசிய காரணங்களை அரிச்துகொண்டான். அவா 
வயது முஇர்ந்தவர் ஆதலின், பொடி போடும் பழக்கம் 

கொண்டிருந்தார். பொடி போடுபவர், பொடியை 
யாரைக் கேட்பது யாரைக் கேட்கக்கூடாது என்ப 

தைச் இரரிதும் யோ௫டியாமல் கண்டவர்களை எல்லாம் 
கேட்பர் ; அப்படிக் கேட்கப்பட்டவர் பொடி போடு 

பவரா என்பதைப்பற்றிக் கவலைப்படமாட்டார் 
ஆகவே, மதப் பிரசாரகர் அமலகாதனைப் பொடி 
இருக்கிறதா என்று கேட்டார். அவனிடம் பொடி 
பேது? இல்லை என்று கூறிவிட்டான். அவனுடன் 
மதப் பிரசாரகர் தம் இல்லத்தை யடைந்தார். விட்டி 14 

குள் நுழைந்து ஒரு டப்பி நிறைய வைத்திருக்க 

பொடியைத் தம் மூக்கில் அடைத்துக் கொண்ட று 
அமலகாகத் தம் வீட்டில் தங்கி அன்று இரவி 

உண்டு, உற ஈஇவிட்டுச் செல்லுமாறு வேண்டினார் 
அதற்கு அமலநாதன் சம்மதித்தான். அரும்பு , இன்னக்
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கூலி கொடுப்பதுபோல, 2.9 அணா வேறு அன்: 
விளி கொடுத்தனர். அமலகாதன் அதை வாங்க 
if, aa: heh alll Deav. ஏனெனில், அஃது ஒரு பெரியவரால் 
Hot [wt கொடு டுக்கப்படுவதால் அதள இன்புடன் 

ல் ரி மாண்டான். 

7. கொலையும் குழப்பமும் 

அரல காதன். தன் பயணத்தை அடுத்தரர்ள் 
Me Molaro. இவனை நன்கு உபசரித்த மத 
பா ஈர் இவன் கடக்கவேண்டிய௰ ஆற்றைக் : கடப்ப . 

apn 1ல் ஒரு படகையும் ஏற்பாடுசெய்து கொடுத்தார். 
1 அப்படகில் ஏரிக்கொண்டு நதியைக் கடக்கை 

ea 10 hr Ouran s வோச்கரங்களில் வேலை 

Beran ஏற்றிச். செல்லப்பட்ட ஒரு கப்பலைக் 
சட்ட அதில் இருக்க ஆட்கள் அனைவரும் தம் 

Bhs நாட்டை AOS THUG ZN SH AH 

இர அப்துல் அமல காதன் காதுகளில் விழுக்தது. 

சிடர் இவன் சென்ற வழிகளில் அரசியல் படைஞர் 
ல விரல. நாரதீதில் இரும்துகொண்டு ம£லைதாட்டுப் 
Len hn on Fre புரிவதையும் கண்ணுற்றுன். அப் 

டி பவல் காத்ததற்குக் காரணம் அம்மலைகாட்டுப் 

பட்டினம். அரசாங்கததிற்குமாறாகக் குழப்பத்தை 

னில் பமல் செய்த இடமாகும். அமல காதன் தன் 
(ப பலபடப் ட்டு இறங்இக் கழைக்கரை ஓரமாக நடக்து 

ல்ல எண்ணினான். அவனுக்கு வழிநெடுக மலைத் 
கிட மாணப்பட்டது. இடையே வட தெற்காக 
ஷு பு நட மாட்டததிற்குரியதாக இருந்தது. 
அதர்வயும். கற்ணுற்றான்... இந்தப் பாதை வழியே



      
கத்தல் supe ள்ன்பை தப்ப றி ட தனிக்க 

கத் தொட்க்ஜென்.. 

இவன் எந்தனை பலவாறுக இருக்கது. இவன் 
கன் கப்பல் கண்பனான வாமன ளைக் ௪ண்டுபி டிப்பதில் 
கருத்தைச் செலுத்தினான். அவ்ளைக்கண்டு அவன்-கஃப் 
சியில்” சேர்க்து சிலகாட்களுக்கும்?0) இது “முதல்முதல் 
புறப்பட்ட தன் ஊருக்குப் போகலாம் என்று எண் 
னான். மீண்டும் கன் சிற்றப்பன த கொடுங் குணங்களைப் 
பற்றிய கினைவுவர அவன் ஊராயெ கல்லூருக்குச்செலி 
லவும் அவனுக்கு மனம் வரவில்லை:. அன், றி, தன் ..தறி 
தையாரின். சகண்பரான ஆபத்சகாயர் ஊருக்கு 
சென் று அவரைச். காணவும் எண்ணினன். ஏடு 
னில் அச்த ஆப, கசகாயர் பரம ஏழை. அவர் குண 
இற்கு ஏற் ற பண தலம் அவரிடம் இல்லை என்ப s 

அமல காதனுககுத் தெரியும். வாமன னோடு சேர்க், i 

கட்சிக்காரனாக இருக்கவும் பயக்தனன். அவளை: அம் 
சால்கப் போலீஸார் பிடிக்க வட்டமிட்டுக் கொண்டு 
ருப்பதையும் அவன் குழுவினர் அரசாங்கத் துரேர்டூ 
கள் என்பதையும் உணர்ச்தனன். 

       

  

   

  

இவ்வாறு அமல காதன் இன்னது செய்வ, 
என்பகசை அறியாகவஞப் எணணமயிட்டுக் கொண் 

ருக்கையில் மலை வழியே ஒரு குதிரைப் படை. வரு 

வகைக் கண்ணுற்றுன் . அப்படை செவ்வணி அணிஆ்த 
படையாக Qos: த்து, அப்படைக்கு முன்னே 

இவர்க்துவர்த அப்படை வீரர் தலைவன் ஒருவன் த 
யில் ஒரு. பெரிய இவப்புப்பாகை அணிக் திருக் sta
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Dies | செவ்வணி ணிந்த: படைவிரனலுல்கு அடுத்து 

வச்சவன் ஒரு வ ழக்கறிஞல்போல் காணப்பட்டான். 
அதற்கும் அடுத்தாற்யேர்ல் BG". ,யணியாளன் 

டு MTL gh வழ்துகொண்டி.ருச் தினன்.. UTM} ; BE 

சவ்வணி அணிக்த படைவீரனது பொருள்கள£தீ 
தரங்கிக்கொண்டு வந்தனன். அவனுக்கும். அப்பால 

wr, © 

INL bn OOO CODSEM TOT வந்தி 'கொண்டி.௫ந்தன்ன்... . 

படைத் தலைவன் அம்ல தாதனை 'கெருங்கியதும், 
ஹம்ஸ காதன் சும்மா இராமல்: அரசுருக்கு ஏவ்வழி 
செல்ல வேண்டுமென. வினவினான். அமல காதன் 
Pawn று னுபவம் BG சிறிதும் அமையப்பெரு தவன். 

கலுிடம் எதைப்பற்றிப் பேசவேண்டும் என்பது தெறி 

lt gr அவன் ATEGG SE வி வினவியதைக் கேட்ட 
fet Baar gi கலவன், தம்பி! நீ ஏன் அ.ரசூருக்ரு வழி 
பபப வுகிறாய்? அங்கு யாரை நீ சம் இக்கவேண்டும் 

அவம் ௮ கேட்டனன். அமல காதன் கள்ளம் அறியா 
இலம் இ.தலால்தான் அங்குவாழும் மறைமல்யப்பனைப் 
பார்ஃ் வேண்டுமெனக் கூறினன். அம்மறை மலை 

ப்பன் இம்தச் செவ்வணிப் படைஞருக்கும், இவனைச் 

சார்க்கவரும்கும் பெரிய வைரி. இஃது அமல காதனுக் 

த் மிகுரியாது. ESF செவ்வணிப் படைஞனும் 
பொடல் வக்தவர்களும் சிறிது ரகசியமாகப் பேசி 

ஹிட்டு அவன் தான் அரசனுடைய பிரதிநிதி என்னும், 
இரசக் அரசாங்க வைரிகளை, அடக்கி ஒடுக்கு ற்குரிய 

கூரி கொடுக்கப்பட்டுளது என்றும் -இனைஞனிடம் 
itd 02) ஏ. இப்படிச் செவ்வணிப் படைஞனும் இளை 

முலம் உரையாடிக் கொண்டிருக்கையில் எங்கேயோ 

மஷறவில் இரு.ச்து ஒரு துப்பாக்கி ரவைகள் அப்பிரிம்ா 

  



G2 அமல கா.தன 

மீதிருந்த படைஞன்மீது பாய்ச்துதால்..ஏறி.த ரதி 
தி.ற்கெல்லாம் அவன் கீழே விழுந்து: 'இஜ£தான்3 
இக்த நிகழ்ச்சி அங்கு .இரும்சு: ஒவ்வொருவரையும் 
இடுக்டிடச் செய்தது. அவாகளைதக் துன்பச். டைலில் 

ஆழ்த்தியது. 

அமல காதனும் இறச்சுவனைக் கூறித்து : இரக்கம் 
கொண்டு கொலைசெய்தவளைக் கண்டுபிடிக்க. முனைகி 

தான். அவனுக்கு முன்னே சிறிது. காரத்தில், ஒரு 
பருத்த மணிகன் கருஞ்சட்டை ௮6 ணி 6 தவனம் ர்க கையில் 
ஒரு பழைய அப்பாகவபுடன் மறைவதைக் கண்ணுற் 
ரன். அவனைக் கண்டதும் தன்னுடன் இருக் தவர் 
களை கோக, அதோ! அதோ! அச்தப் புதரில் 
கொலைஞன் மறைகிருன். வாருங்கள் ! வாருங்கள் 

என்று அமல காதன் மூன்னே ஓடினான். ஆனால், 
அமல நாதனைப் பின்டதொடர்ச்த குதிரைவீரர் முற? 

லும். பின்தொடராமல் *: தம்பி! நீ போகவேண்டாம் ; 
இரும்பிவிடு''என்றுகூரி அவனைத் தொடராது தடுத்த 

னார். இகனால் அமல காதனுடைய வேகம் தடை 

பட்டுக் கொலைஞன் தப்புவகற்கு வழியாயிற்று. 

குதிரை வீரர்களில் இலர் அமல காகன்மீதே FB 

சேகம் கொள்ளலாயினர். இவன் அக்கொலைஞன் 
கூட்டத்தைச் சார்ந்த ஒருவனாக இருக்கவேண்டும் 

என்று எண்ணினர். அதனால்தான் தம் குதிரை 

வீரனை நிறுத்திப் 2பாக்கைக் தடைசெய்து மறைவில் 
இருக்து சடுமாறு செய்தான் எல்.று யோ௫ிக்கலா: 

யினர். ௮ச்தோ பாவம் ! அமல காதன் ஒரு பாவமும் 
அறியாதவன் !, பழியோரிடம் பாவம் ஓர் இடம்.
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fa சாகும் முன்னும் குதிரைவீரர் பின்னும். 

ர் ஓுடிஞர்சள்,. ஆலின், அமல காதன் குதிரை 
whaler விட்டு விலகியே இருக்கான். குதிரை வீரர் 

் இங்கன! சிறைப்படுத்தவோ, என்னவா தம், 
Mba Bw மறும் ச. இல வீரர்களை கோக்கு, அவ் 
ropa பிடியுங்கள். உங்களில் யார் அவனைப் 
ரி டிசிகிஸ் மிரா. அவர்களுக்கு 50 ரூபாய் பரிசு 

இசொடும்பப்படும் என்றனர். பணம் என்றால் பேயும். 
வசிய நிற கம் ஆகலின், அமல சாதனைத் தொடர்ச்து 
ஓடினர். ல காதன் தன்னையே பிடிக்க வருகின் 
தனர் என், ப எண்ணித் கன் முழுப் பலத்துடன் ஓடி. 
ரம். மடியவன் குறித்த பக்கமே ஓட முடியாது 
BNO ப்படும் பாஞ்செடி அடர்ந்த இடத்தை அனறு 

ட புது!) சப இன்னது செய்வது என்பதை அறியா 
Wa A பபைர்கான்.. அந்தச் சமயத்தில் எதிர் 

wee Meas oid, oy Yodr காதருகில், : தாமதியாதே ; 
சம் ய்து அஞ்சாத” என்று சொன்னதும் முனா 

ilbete பார்பபரால் சொன்னபடியே இளைஞன் சூதிக் 
ane an bias நஇரும்பிப் பார்த்ததும் தன் usd 
சிதிச்சு வாட்ட மீன் பிடிக்கும் தூண்டில் கழி 

வண் விற்ப கண்டான் ; கழிபேர் உவகை 
கொண்ட tod. ஆனல் இருவரும் இன்பமாய் அள 

where | பப பால கழிப்பதற்கு அவர்கட்கு அவ 

Fad Wooly. அவர்சள் பகைவரிடமிருக்து தப்பித் 
௱௱்ச்ளொ Matt வண்டிய நிலையில் இருந்தமையால் தங்: 

களால் எவ்வவு வசமாக ஓடி. மறைய முடியுமோ 

ிவ்வளாவு மமாம அச்தக் காட்டில் ஓடினர். காடு 

மூண்கும் புரம் நிறைந்திருக்க போதிலும் அவற்றை. 
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யும். பொருட் “Lupe Boot. காரியமே இண்ணாமினு 

மெய்வருத்தம் பார்ப்பரோ? .பாரார். Garairprw pi 

குறையக். கால்மணி கேரம்: ஓடிச் சிறிது: இளைப்பாறு 

நின்றனர். மீண்டும் கின்ற' இடத்திலிருந்து: மூன்ம 

எங்கிருந்து புறப்பட்டனரோ அந்த இடத்திற்கு ஓ 
eri. இப்படி, இருமுறை ஓடியதன் காரணம் தம் 
அடிச்சுவடு பிறர் அறிந்து தம்மைப் பி டி.க்காவண்ண। 

பகைவர் குழம்பிப் போவதற்கே யாகும். சழ 

விழுக்து சிற்சில இடங்களில் காய்போலப் புரண்டும் 

எழுந்தனர். இவ்வளவும் வாமனனுடைய பு.தீதிக் கூ! 

மையால் ஏற்பட்ட செயல்களாகும். 

DO GIF BID “வாமனனும் தம் lg Faraud 

1றெர் அறியாவண்ணம் இருக்க இவ்வாறு செய்த 

பிறகு சிறிது இளைப்பாறினர். அமல நாதனுக்கு : மக 

டம் வாமனனிடம் வெறுப்பு ஏற்பட்டது. குதி 

வீரனை நகோமுகமாசச் சட்டு OF Lp gb BILLED மருக 

மாகச் சுட்டு வீழ்த்தியது அவனுக்குக் கோழைத்தன் 

மாகக் காணப்பட்டது. ஆகவே, வாமனனோடு இருக்க 

மனம் இசையாதவனாய்து தான் னிய செல்வ காகச் 

கூறினான். 

வரமனன் அமல காதனிடம் அளவுகடகச்த அல் பீ 

கொண்டவன். தன்னிடம் இவ்வாறு அமல காதன் 

கூறியபோதும் அவனைத் தான் வெறுக்காமல் பொத 

மையோடு இருக்து, குதிரை வீரன் கொலை்யைப்பற் 

ஒன்னும் கூறிலன்; கூறவும் விரும்பிலன். அமல் கர, 

னும் இந்தச் சமயத்தில் ௮றிவுடையவனாகவே கடம், 

சொண்டான்., அதற்குமேல் aur peor Ger ஒன்று. 
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லைப் ப்ற்றி உசாவிலன்: . HTS, ஜின்... நண் 

Ar wirinoor @ G Powel stoic கொஜட்செயிய்ரமை 

ரரி, தம்மி து இருக்கிற ஜயம்: சீக்குவத்தகாகத்; கரமே 
பாச க்ருத் தெரிவித்து விடுவது என்னும். யோ ௪ 

ஷய வாமலானுக்குக் கூறினன். ஆனால், ‘ant coor ea 

wos அவ்வளவு எளிதில் இடங். கொடுத்துவிடு, 

wre? அமல காதன் யோசனை அவ்வளவு ர்ல்ல்; 

திண்ம என்றும், இது “தான் சாவத தானே 1255 Br 

இிடிக்கல் போலும்'' என்றும் கூறினான். வாமனன் 

கலுவதும் உண்மையே என்பது அமல் காகனுக் OS 

துப்ப வக்தறு... வாமனன் குட்டிக்கும், குதிரைவீ ow 

Beet தும் சோப்பகை _இருப்பதால் போலீசாரும் 

இ ண்டையைல் கூறும்போதும் ஜயப்பட்டுத் கங்க 

ர் நியாயத் தீர்ப்பு அளிக்கமாட்டாரகள் என் ப: 

/பொழுஅுதான் அவனுக்குத் தெரியவம்த.து. இக் D 

BPI wr தோழனான. வாமனனை விட்டுப்பிரிய 

Ba $03) “bud ODL அவனுடனும் வன் கூட்டாளிகளுட 

ம் இரும்மத் சர்மானித்தான். 

  

    

   

    

   

  

   

  

ப்பல்.. நடுக்கடலில் முறிச்து தணனித்தனிமய 

ரிச் ச இவ்விருவரும் இப்பொழு அ.தான் கூடுகண் 
அதாம்... .நுுலின், அமல காதன் வாமனனை கொக்கு, 

நண்பா! இச்தக் குழப்பம் இருக்கட்டும். கப்பல்: 
| paid oi Vo இதுவரை நீ செய்த வீர தீரச் Celis 

் நகப். (ப். ஆதியோடு அச்தமாகக் கூறுக, '' என்று 

Rialto 031. அமல காதனுக்குக் கப்பல் எப்படி. 

MDG @ ob! என்பதுகூடதி தெரியாது. ஆதலால், Ww 

ஈயும் அமலமாதன் அறியுமாறு, ஈண்பா! காம் ஏறி: 
wie ஃப்பல் கற்பாறையில் மோதுண்டு முறிந்தது. 
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மூறிக்ததும் சிறு படகின். துணையால் ' கண்னு 

அடைச்தேன். இக்க Ip May bE காரணம் ண் 

தான் என்று என்மீது கப்பற்றலைவன் சினயி 

கொண்டு, கரையை அடைந்ததும் என் கி YS PTA 

விரோதி என்ற காரணத்தால் கைதியாகடப் போலி 

சாரிடம் ஒப்புவிக்க எண்ண்னான். எனக்கு நல்லகர்லமி 

இருச்ததால்,மாலுமிகளில் ஒருவன் என்பக்கம் சார்க்தி 

காரண த்தால் இடுமென ஒட்டம் பிடிதீே இன்: 

பிறகு அவர்களுக்குள்ளேயே QAM SOB I Mey 

பாரிட்டுக் கொண்டனர். இதுவே ௩டந்த நிகழ்ச் 

எனக் கூறி முடித்தான். 

வாமனன் மிகச் சமர்தீகன். அவ் அமல நாதி 

னோடு பேக் கொண்டுதான் இருக்தான். AEN 

அவன் பார்வைமட்டும். சுற்றுமுற்றும் இருக்.த.தர 

தன்னை ௮ ரசாங்கத்கார் தேடுவர் "என்பது :அவு னு 

குத் தெரியும். அவன் எண்ணியபடியே வீரர் கடட 

டம் இவர்களைப் பற்றுகற்கு அடுத்தாற்போல்: இருபி 

பதை அறிந்து தன் கோழனான அமல காதணிடமி 

நண்பா! நாம் இனி இங்கு இருப்பின் ஏதம் ஏதி 

படும். இக்க இடத்தை விட்டுப் பாதுகாவலானிீ 

இடத்தை அடைவோம் புறப்படு!” என்றுசொல்லி 

இருவரும் அவணின்னறும் அகன் றனர். 

9. தருமன் இல்லம் 

இங்கனம் புறப்பட்ட இருவரும் பேச்சின் நி 

அமைதியோடு நீண்டதூரம் நடந்து சென்று, வா 

னனுக்கு நெருங்கிய ஈண்பனும் தன் குழுவின் த 

வனுமான தருமன் என்பவன் வீட்டை அடை தனரீ
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ஹயன் கானும் தன் மனைவியும் தன் பிள்ளைகளுமாக 

வர்றது வச்தனன். அவன் வீடு தன் அளவில் தன் 

குறிப்ப அளவில் அமைதியாக இருச்திலத. '. வீடு 

பருப் நழப்பத்துடனும் மக்கள் கடமாட்டம் மிகுதி 

பாவும் அணப்பட்டது. அவன் வீட்டில் இருது 

பணியாளர்கள் ஓய்வு சிறிதும் இன்,றி இங்கும் அங்கும் 

ர்பயாப்ம கொண்டிருக்கனர். அவர்கள் தம் சைகளில் 

Her பொருள்களை எடுதீதுச் சென்று அவ DMI 

வைது வைக்க வேண்டியவற்றை ம OS BON 5 

label uth gh sk வேண்டி பவற்றைக் கொளு தீதினா். 

குப்பி அமல நாதளையும் வரமனனையும் அன் 

படை சற் ரன். வரவேற்பு அன்புடன் இருக் 

சிரி டடிபபெ அனை மனம் அமைதியாக இருச்திலது. 

ஓ wah oa அவண் அரசாங்க சேனாவீரன் கொலையுண் 

ர் ணக சகள்வி யுற்றிருச்கான். அவன் கொலை 

ச்ர் மாப ரண டை சசசரவு கார்ணு௰சக 2 ண்டான் 

Ghar wahoo ue அரசியல் மனவேறுபாடு குறித்தும் 

புட்ட ded பணமாகவும் திகழ்ந்த கொலையாகதலின், 

இலா சிய பண்பின் கூட்டாளிகள் எக்தசகேரத்இி லும். 

தன் வர்ட்டி ஸ்ர வந்து கொலை கெய்தவன் இன்னான் 

aren Wool Puy BLT எனறு உசாவுவர் என்றும் பீதி 

ட்டு ரம் சான். அதனால் தன்பால் வை தீதிரும்் ச 

ரி பட மால்லாம் மறைத்து வைக்கது தொடங்கு 

கட. he ht தல் கட்டுக் கூட்டாளிகளுக்கும் 

வடம் பட மாலமாக கடந்த செய இகள் அடங்கிய கடி 

wink nD 50 5 BD கொண்டிருந்தான். கொலை 

Wud ole இலா BRAS எதிர்க் கட்சியின் தலை 

வண என்றாலும், அவன். கொலையுண்டது குறித்
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HS தருமனுக்கு அவ்வளவு 'மஒழ்ச்சி கெடையாது 
தருமன் எதோ ஒரு கட்சியில் அன், முந்து வாழு 
வேண்டுமென்: .கோக்சம் கொண்டவனே அன் இதி 
sor கட்சி செய்யும். அழிவு வேலைகளுக்கு . எல்! 
லாம் உடன்டப்ட்டு இருக்கவேண்டும் என்னும் நோக்குங் 
கொண்டவன் அல்லன். தன் வாழ்வை அமைதியா 
கக் கழிக்க வேண்டுமென்னும் எண்ணமுடையவன்., 
௫ருங்கக் கூறுவோமானால் அவன் நல்லவன் என்றே 
கொல்ல வேண்டும். ஆனால் அவனுக்கு அரசியல் கப் 
சிக்கு எதிரான கட்டியில் ஈடுபாடு இருக்கா லும், . அ] 
னால் அவனுக்கு அரசியல் கட்சியை வெறுக்கவேண்] 
டும் என்பது எண்ணம் அன்று. இரு கட் ் இகளையுமி 
புண்படுத்தாத நிலையில் தன் வாழ்வை நட த்தவேண்டு 

மென்னும் பர.ச்த தகோக்கம் அவன்பால் இருக்கு 

வந்தது. ன இக 

இக்கு நிலையில் கொலைக்குக் காரணமான இ 
வருமே அவன் வீட்டில் வசம்திருக்கின்றனர். அவனு 
குக் கொலை செய்தவன் யாவன் என்பது தெரியவ்; 

தது, இதனால் வெகு விரைவில் தன் வீடு அரசான 
அதிகாரிகளால் முற்றுகை இடப்படும் என்னுமி 
"உறுதி ஏற்பட்டுவிட்டது. தானே கொலையாளி 
என்றோ, கொலை செய்தவனுக்குத் அுணையாக இரும்ஜி 
வன் என்றோ அரசியல் அதிகாரிகளால் ஐயுறவுகொண் 

ளப்பட்டுத் தான். சிறை செய்யப்படலா மென்று! 

அ௮ச்சங் கொண்டான். ஆகவே, இணி ஒரு வினாடியு। 
வாமனனை தீ தன் வீட்டில் இருக்கச் செய்வது சூ.ஜ்றப 
என்று உணர்சம்தான். வாமனன் தன் வீட்டில் இருதி 
தால் அரசாங்க அதிகாரிகளுக்குத் தீராத ஐயங்களீ 
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எிள்லாம் தோன்றிப் பலவித இடர்ப்பாடுகளுக்கு இடம் 
ேண்டாரும் என்று எண்ணினான். 'இதன்பொருட்டு 

சகலம் , முன்னேற்பாடு செய்து எச்சரிக்கையாக 
'இரூம், Hi வண்டும் என்று । லாமனனோடு இது குறித்து 

aiden a ay சீ தனகீமகளனும், தன். பண்பன் 

அரிமா ணும் பேனும் மர ற்றும் எவருக்கேனும் ஒருவித: 

J aint இன்ரித் தப்ப எண்ணங் sr». 
+ நாிபரம். தருமனும் வாமனனும் உரையாடிய 

(றா ரு அருமன் கன் நண்பனான வாமனனிடம் Hibs 

இ! ais, god உடனே அகலுமாறு வேண்டிக் 

இசா வப ரண். வாமனன் செல்லும் வழியில் உணவின் 
் கருமி, ம். BMG ADRES உ ணவுப் பொருளும் 
இரலை ரப் பணமும் கொடுப்பதாகக் கூறி அவ் 

ர் D மொடுத்கதான். தருமன் கொடுத்த பணம் 

மோ, னி tht of ool, DI வாமனன் அவனுக்கு அ ரிவி த்தான் 

றப கறு இன்னது  செய்வீது என்பது தெரிய 

றில்! ம... என்றாலும். தன் மண்பனுக்கு உதவி 

இளய ADT AT GOST, வாமனன் இருக்கும் 
தி A rg Lt பின்னால் அனுப்புவகாக வாக்குக் 
aa Bh a1 51 இதுவும் சரியான முறைதான் 

ஹன் பபான். ஒப்புக் கொண்டான். மற்றொரு 

ச யப்பியையும் வாமனனுக்குத் தருமன் அரரிவித்தான். 
ந்துகா ப ப தால். அரசாங்கத்தாரிடம் கொலையில் 

ட பாகொரு தொடர்பும் இல்லை என்று அறி 
ல்ச் பட பெரன்வகோடு கில்லாமல் கொலைசெய்சுவ 

சீல பட்டு படிப்பதில் யார் துணை, செய்கிறார்களோ 

   

  

   

  

  

BNL சன்மானம் தருவதாகவும் தாண். அர 

சாமிம்சாருக்கு... அறிவிக்கப்போவதாகவும்' ' கூறி
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னன். இப்படி. முன்கூட்டி அரசாங்கத் துப்பறியும் 

இலாகாவுக்கு அ.றஜிவிததுவிட்டால், கான் கொலைக்குக் 

சாரண மானவன். என்று... எண்ணும் ஜயம் தீர்க்து! 

விடும் என்பது தருமல் யோசனை. கொலை செய்து 

வன் வாமனன் தான். என்பதையும் படுரங்கப்படுத்தி, 

வாமனனின் உருவமும், அவன் கூட்டாளியான அமல 

நாகணின் உருவமும் இரண்டும் அச்௪டித.லு வழங்கு, 

Dis அடையாளம் உள்ளவனைக் எண்டு ப (gl BIBT 

என்று விளம்பரப்படுத்கப்போவ;தாகவும் கூினால்- 

கான் இப்படிச் செய்யாவிட்டாலும் துப்பறியும் இலா. 

காவின் எப்படியும் உம்மிருவர் ௨௬௮ வ்களையும்' 

அச்சடித்து வெளியிடுவர் என்பதையும் அ.ிவித த: 

னன். இதுவல்லவோ இமாஜதகம்திரம் என்பது 

கோழியும் : இருடிவிட்டுக் கூடவும் குலாவுவதுபோல் 

என்னும் பழமொழியில் உண்மை தருமன் பேச்சி 

லிருந்து உணர்ச்து கொள்ளலாம் அல்லவா . இச்,கத் 

தருண த்தில் குழச்தையையும் கிள்ளிவிட்டுத தொட் 

டி.லையும் ஆட்டிவிடுவதுபோல என்னும் பழமொழியை 

எண்ணியும் தருமன் செயலை ஆராயலாம். நிற்க, 

கருமன் தன்னையும் கன் கண்பன் அமல காதல் 

உருவத்தையும் வெளிப் படுததுவகாகக் கூறிய 

மொழியை வாமனன் சேட்டுத தன் உருவம் வெளிப் 

படுத்துவது கூறித்துது கான் சிறிதும் அஞ்சவில்லை 

என்றும், அனால் தன்ஈண்பனான அ௮மலகாகணின் உரு 

வத்தை வெளிப்படுத்துவது கூரத் துமட்டும் கனக்குசி 

சம்மதம் இல்லை என்றும் அறிவித்தான். தன் நண்ப. 

னை அமல காதனை இவ்வாறான கொலைக் குற்றத்தில் 

ஈடுபடுத்த வாமனன் சிறிதும் விரும்பவில்லை.
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இவ்வாறு வாமனனும் தருமனும் உரையாடிக். 

Ba rents ty. (Kb அனை BOO BLD அமல காதன் “மறை 

இதாாம இருவ பகட்டும் கொண்டிருக்கான். இவர் 
இர் பபப Wily DSWD, அமல காதன்: தருமன் 
நூன் வர்ற நின்றான்... அவன் தருமனும், தருமன் 

த்திய யன் வும் ஆபத்தான நிலையில் சிக்குண் 

“தரு யை 2 ர்சதகான். அவன் குடும்பம் தத்தளிப் 

வப று கா குல் விருமீபவில்லை. ஆகலே, தன்னை 

யும் உருவற்டி் மூலம் வெளிப்படுச்திக் கொலைக்குக் 
இரை பாவை... என்று. அறிவிப்பதில் தனக்கு. 

ங்ச்தொழு , கப்பம் இல்லை என்று கூறினான். இன் 

சர்ம. ytd on bt 5 தானே கூடியதைக் கேட்ட 

ருபா Hf nat onl பிலவும் ஆச்சரியப்பட்டாள். தன் 

MBs sia பபர் ஆப த்திலிருக்.து கரப்பாற்ற 

இன்ற அுணிகரதிதுடன்.. முன்வந்து தன்னை 
'இலவளிப்பமம்் சொன்னது குறித்து அவனைப்பாராட் 

இழி. அமன்பொருட்டு அமல காதனுக்குத் தன் 
சன்ரீட்டடி "தலான வணக்கத்தையும் தெரிவித்தாள். 
இப்படி மல காதன் நடச்து கொண்டதை சாம் 

எண்லுறும் பபப து நாயனார், 

  

   

    

' அலபரிலார் எல்லாம தமக்குரியர் அனபுடையார் 

வைப ர பயா பிறர்க்கு. 

எலும்பு பும் அதன் ஆழ்க்த 2 உட்பொருளும் ௧ 

தீர்வா ய் வருஇன் றன அல்லவா ! 

வர்ணன் கம் கருத்தாக யாதொன்றும் சொல் 
wi minded. grea or sor கன்னை வெளிப்படுத்தி 

wiiha Dy கவலையில்லை... என்னு. சொல்லும்போது
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வ்ாமன்னுக்கு.. என்ன பேச்சு இருக்கறது? ஆனா 
தாமன்ன்் மல காகனுடைய இளய மனத்தையும் 

மன்னோக்க த்தையும் கண்டு தல் உள்ளுகீகுள்: இக 

னைப் பாராட்டினான். ' பிறகு இருவரும் நள்ளிரவில் 

தருமன் வீட்டைவிட்டு வெளி ஏறினர். 

9. வழி ௩டைச் செலவு 

வாமன்னும் அமல காதனும் இரவு. எல்லாம் காட 

களையும் கற்பாறைகளையும், பள்ளத்தாக்குகளையும் 

கடச்து போய்க்கொண்டிருச் கனா. இடை வழிகளில் 

வாமனனது கட்சியினர் சிறுசிறு குடிசைகளிவி 

ONT ps Gl வக்தனர். அவர்களைக் காணும்தோறும், 

அமல காதனைத் தனக்குப் பிமானால் வருமாறு #0 26 

மேரம் நிறுத்தித் தன்(கட்சியினரிடத்தில், எதுாக் கடி 

சத் தலைவனான. அரசாங்க வீரர் அணுகி ஏதேனும் 

சேனா. வீரன் கொலையைப்பற்றிக் கேட்டால், கேள்வி 

களுக்கேற்ற விடைகளைக் கூறுமாறு சொல்லிவிட்டு 

மேலே சென்று கொண்டிருந்தான். இக ற்டையில் 

பொழுதும் புலர்ந்தது. இருவரும் ஒரு பரம்த LOT or gi 

சாக்கை அடைந்தனர். ௮ஃது எதிரிகளின் வீரர்களால் 

காக்கப்படும் நிலப்பரப்பு என்பதை அ.ிச்துகொண்ட 

வாமனனும் அமல நாதனும் அவ்விடத்தில் சிறிதும் 

காமதியாமல் மேலே நடக்கலுற்றனர். இருவரும் 

ஆற்றோரமாக வரும்போது, எதிரே ஒரு UTED 0) 

இருப்பதைக் கண்டனர். இடையிலே ஆறு. எதிரில் 

பாறை. அச்தப் பாறையில் குதிக்கவேண்டும். ஆனால் 

ஆனு அகன்று இல்லாமல் கூறுகி இருக்த.தனால் இப் 

பக்கம் இருந்து அப்பக்கம் தாண்டக்கூடிய ang 
ர்
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வாமனன் சலா. கண்பனான 

அடுத்த. பக்கம் 6 குதிப்பது 

ai Sep - என்றாலும், அமல. காதனுக்கு 

uf Ah ம் oh, 1 eis» wih, Br ண் டியும் ப.மக்கம். இல்லாமை 

பாள், ன WE te பி (வல் (டியாது என்று கூட றிவி ட்டான்.. 

    

  

வாமன ஸ் எித்த காரியத்தை எப்படியும்: FT Be 

ட va Woitodr. — gyLbeo நாதனை எப்படியும் BU OTA ் 

wre. வண்டும் ்ன்ப apenas தன்னிடம் இருக்க. 
    

    

  

        

    

     

  

   

  

   

    

  

ஜோட்டினான். . டிற்கு. வாம் 
களில், அற்றைத் தாண்டினான். . அடுத்தப டி 
அணி பாண்டும்போது, சரியாக அடுத்; கபக் 
ட படியாமல். பாறையில் தொர்கனொன். 

ஸ் வான ன் அவன் தலைமயிரைப் பிடித்துத் 
i பில வப்ட்டாணன். இருவரும் மேலே. சிறிது 

ட Bh பார். மற்றும் ஓர் ஆமி. குறுக்கிட்டது. 
கம். hh cbehl or & திமரயுள்ள பாறையை அடைய 

_ வராணனனுக்கு இதைப்பற்றிக் கவலை 
ட் ae ல மாகனுக்குத்தான் கஷ்ட மாக: "இரும் 

ட சிண்டு அமல நாதனுக்கு 'ஊக்கம் ஊட்ட 
2 பாயக் மண்டபம். இருச்த. இராட்சை: SF ED BE 

wi Bh, கமண. குன் மயக்கத்தால் அமல. காதன் 

மூர் தி சசியை 

ர் 

4 வ வ்ர்திபெற்று அவ்வாற்றையும் கடக்கத் 
யங்  சொொண்டான். . எப்படியோ "இருவரும் 

(இரு உம பாறையினை அடைகநறுவிட்டனர்.. 

    

chiara அப்போது எவரும் தம்மை. அறிச்து 

ளா முடியாக மறைவிடத்தில் இருந்தனர். அக
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தப் பரறையின் மறைவில் இருவரும் உரையாடத் 

தொடங்கினர். பகைவர்களின். கையில் க்காமல் 

இருப்பகற்காகவே வாமனன், ௮ம்.த இருளில் வழி 

நடக்கலுற்றான். அமல காகனும் தன்னுடன் இருந்து 

இக்்.கக் கஷ்டங்களை அனுபவித்து வருவது BID Sebi 

அவனைப் பாராட்டிப் பே௫னான். இருவரும் ' அங் 

கேயே இலமணி கரம் இருக்கத் தீர்மானித்தனா. 

கம்மை நாடிப் பகைவர்களின் வீரர் வரக்கூடும் என்ற 

காரணத்தால், ஒருவர் உறங்கும்போது மற்றொருவர் 

விதித்துக் கொண்டு இருவரும் சிறிது எண்ணயர்தது 

களைப்பைப் போக்கிக் கொண்டனர். இவர்கள் 

கினைத்தபடியே பகைவரது வீரர்களின் கூட்டம் 

இரள்திரளாக வந்து தாக்கத் தலைப்பட்டது. பாறை 

யில் இவ்விருவரும் தங்கத் தீர்மாணித்தாலும் 

வெய்யில் மிகுதியால் பாறை இவர்கள் இருக்க இடக் 

Sib BD Si. அவ்விடததை விட்டுச் சென்றாமீலா எப் 

படியும் பசைவர் கையில் சக்கவேண்டி வரும். இவ் 

வாறு இவ்விருவரும் இருதலைக் கொள்ளி எலும்பு 

போல் துன்பப்பட்டுச் கொண்டிரும்கனர். என்றா, லும், 

பாறையின் வெம்மை இவர்க இருக்க வைக்கவில்லை. 

என் செய்வார் பாவம் ! பகைவர்களின் சண்களுக்குத 

தெரியாமல், பாறையைவிட்டு மெல்ல இறஙகினர். 

ஓர் ஆற்றை YD YO BST. YAH கம் வெம்மை 

இரக் குளித்தனர். தாகம் அடங்கத தண்ணீரையும் 

பருகினார். அங்கேயே ஒரு மறைவில் LI efit BO) BI WOT 

டனர். . நன்கு. இருட்டிய பிறகு 2மலே செல்வோம் 

என்று தர்மாணித்தனா. இரவும் வத்துறுற து. சக் இர 

னும் தன் தண்ணொளிகாட்டி இவ்விருவர்களின் போகீ
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CA மா மனைப் அமல காதனும ALD 

i ‘ ப டட . . r 

EL ein LL pbb OTIC! காவலில் இருக்து 'வெசு 

BEB ihe நிரப்ப 210151, கல் இருப், டத்தை 

இ. டல் அ படியாது என ம காரண த்தால், தாம். 

செல்வு வழிப் பயணம் ராமம் இல்லாமல் இருக, 

a! nel LIT DS தொடங்கினர். - 

இவளப்பபன் பால் ஒளி வீக் கொண்டிர௬ு.க 

   

   

இவ்வ ௮ இருவரும்* ஆனந்தமாகப் பாடிக் 

சொண்டு உயர்மானதும் மமகம தவழபபட்டதுமான 

இரு rt yoo) அடைக்தனர். அப்பாறை தன் 

ச்ட்சியானர்பள் பெரிதும் வாழும்படியான சசமபுரம் 

BP a! PMT (MDF அண்மையதாக இருக,க.த.. 

ஹரியை இனித். தமக்கு. ௮ இகமான  ஆபதது 

இரா ம. எற. இடங்கொண்டு, அமல (BIT COT 

eran, இண/  கமல்கு ஆபகுது இல்லை. இது ஈம். 

அட்சி வாழும். இடமான “சசமபுரம். ஆகவே 

ச்ம் மாடந்பருள் செல்வோம். கான் தனியே சென்று 

கட். அட்வனரைர் சச்தித்து ஏதேனும் புதிகாகச் 

இய்பபன் இருக்கால் அறிச்து வருகின் 2றன் என்று 

as. Mantle அவனை ஓர் இடத்தில் இருக்கச்செய்து 

செவி. சென்று இல செய்திகளை ௮9 துகொண் 

பாணி கான் கன் செலவுக்குப் பணம் அனுப் பவ 

இரக்க டப்பு நினைவுக்கு வ ரே, அவனுக்குச் கடிதம் 

6) Cig Me agar. (ரிறகு அமல காகன் இருக்க இடசதை 

gra bol. இருவரும் 'சேமபுரத்தில் ஜசது காட் 

ச்ள் பப் ஒரும்கனர். நண்பா ஒருவர் இல்லத்திலும் 
t ச . ச ட ட ௪ 

திங்காப பாமா சமைத்து உணணத தொடங்கினர், 

த்ங்ரிடம்ட இருந்த ஓட்ஸ் உணவைச் FOODS துக்கொண் 

   



ae மலர்தான் 

போர்கள். தாம் ஆறி பில் பிடித்த மீன்களைப் பக்குவ 

படுத்தியுண்டனர். ஒழிக்க. டநரங்களில் வாரமனனி 

அமல நாதனுக்குக் கத்தியினை எப்படிப் பயன்படுத 

பதித BU GT UT HBT BH எதிரிகளைத் தாக்குவ.தி 

என்பதைப் பற்றிச் சொல்லிக் கொடுத்தான். இவர 

கள் தங்இயிருச்,த இடத்திற்கு ஒரு முரட்டு Yor aA 
னன். அவனிடம் வாமனன், தருமணிடம் போய் 

செய்திகளை அறிக்து வருமாறு கூறினான். அவ் 

தனக்கு மறதி மிகுதி ஆதலினால் எழு.இல் கொடுக்கு 

மாறு. $கட்டுக்கொண்டான். வாமனன் பணம் 

அனுப்புமாறு தருமனுக்கு ஒரு கடிதம் எழுஇனா.௮ி] 

கடிதம் எடுத்துச் சென்றவன். திரும்பிவர மூன் 

நாட்கள் ஆயின. அப்படி. ஆயும், ௮அவன்கொன 

வரும் பதில் அவ்வளவு 2 ற்சாகம் ஊட்டுவதாக$ 

சாணப்படவில்லை. அவன் கொண்டுவந்த செய்தி 

களிலிருந்து தருமனும் அவனைச் சார்ந்த வேலைகி 

காரர்களும் எதிர்க் கட்டுயினரால் சிறைப்படுத்தடி 

பட்டனர். என்ற செய்தி தெரியவந்தது. தருமி 

மனைவி மிகுந்த சிரமதீமதோடு சிறு தொகையை 

அனுப்பி வைத்தாள். அதனோடு வாமனன், அம 

நாதன் ஆய இருவரது தோற்றங்களில் அடைய்] 

ளங்கள் எழுதி வெளியிடப்பட்ட துண்டு அறிக் 

பனையும் அனுப்பி வைத்தாள். அதில் குறிப்பிட! 

பட்ட கடிதம் இருவரைப்ப ற்றிய அடையாளங்க8 

எல்லாம் சரியாகவே இரும் சன. ஆனால், ஆடைகளி3 

மட்டும் சிறிது வேறுபாடு காட்டப்பட்டிருக் தது. ௮1 

போது அமல காதன் வாமனனை கோக்கு, வாம 

காம் எதிரிகளின் கைக்குள் அகப்படாமல் இருக்க ௫ 

    

    

       
  
   

  

    

 



வழி மடைச செலவு. 

ல பலிக்கா IB 3 கொள்வோம் '' என்று Sn 

av, ஆல இல் வாமனன் அதற்கு இணங்களில்லை 

ஹப்பி, ரீ பெய்வது. கொழைத்தனம் என்று கூடி 

சட்டம பர், 

வில மா குனும்கு வாமனனை விட்டுப் பிரிந்து 

WF. Dearest ub என்பது எண்ணம். இருவரும் அகப் 

‘pie pal Aaivorird QRH பேராபத்துக்குள்ளாக. 

இயக் நம்... மேலும், வாமனன் தன்னிலும் பெருங் 

MBA pia வி என்பதும் ௮மல காதனுக்குத் தெரியவக் 

தது வானன் சேனா வீரனைக் கொன்றதோடு அல் 

ஸ் புன் மிப பல குற்றங்களுக்கு ஆளாகி இருப்ப 
க இயலும் நாக்குன g தண்டனை தவிர்த்து வேறு: 

ட இல்லை என்பதையும் உணர்ச்தான். தான் 

f Shura அரசாங்கக் கட்சியினரால் றை செய்யம் 

பிறு... கொலைக் கூற றத திற்கு ஆளானவன் 

னர் பம. (ர பித்தக்க சான்றுகள் ஒன்றும் இல்லை 

இர் பண, சயம் உணார்.ச்து கொண்டான். இப்படி எல் 

ட்ப உண மரி 4) 2 ணர்ம்தும் தான் இனி! இக்கட்சி: 

Wels. த் ௬ அரம் ஆபத்தில் சிக்குவதில் புண்ணியம் 

இரஜ்சில wt DW தீர்மானித்து வாமனனிடமிரும்து ப 

ஹி பெற்றும். தன்போக்கில் போக எண்ணு: 

Bares ॥ன்... மீண்டும். 8! இப்படிச் செய்வது 

Baran iy: மினிமம். ஆபத்தான நிலையில் வாமனனை 

இட்டுப் (ப்லாமா 

உ டிக் இழங் தவன் கைபோல ஆங்கே 

ஸரிடிக்கலமை களைவதாம நட்பு" 

ன்பு மம் முன்னோர் முதுமொழி யன்றோ? 
Pin git, மம்மை ௮க்கொடிய வங்ககாதனிடமிருக்து 

   

   

      

      

    

  



78 அமல நாதன 

மீட்டவனான வாமனனை விட்டுப் பிரியலாமோ 

என்று சர்இத்து வாமனனோடு கூடவேஇருக்து இன்! 

துன்பங்களை அனுபவிக்கச் இடங் கொண்டான். 

வாமனனும் அமல காதனும் சேமபுரதிதை வி 

டுக் எெம்பினர். ' இரவில், இருவரும் வழி கடந்த கனா 

களைப்புற்று இடையிடையே அமல காதன் By 

விழ நேர்க்தது. காம் ஏன் இத்தத் அன்பங்களை ௮ லீ 

பவிக்க வேண்டும் என்று அமல காதன் HH Safi 

தொடங்கினான். தானாக வாமனனை விட்டுப் போக] 

இடமில்லாமல், வாமனனேனும். தன்னை விட்டு 

போகுமாறு செய்யமாட்டானா என்று எதிர்பார்த் Sil 

கொண்டிருக்தான். ஆனால் இவ்வாறான எண்ணு 

கொண்டுள்ளான் அமல காதன்” என்பது வாமன னர 

குத்தெரியாது. இத்தகைய மனக்குழப்பமான நிலைய, 

ஓர் இடதிை அடை.க்த இருவரும் Fn} 6 உறப் 

எண்ணினர். இருவரும் ஒரே சமயத்தில் உறங்கினா 

ஏதேனும் ஆபத்து தேர்ச் தவிடும் என்று கருதி மு 

போல இருவரும் மாரிமார? ஒருவர் ௨ றங்கும்போ.ஆீ 

மற்றொருவர் விழித்திருக் து, uri SSIS கொள் 

வேண்டும் என்று சர்மானித்துக் கொண்டனர். வ 

னன் ரிது கண்ணயர்ச்தான்.. அமல காக் விழி) 

இருக்க வேண்டிய தாயிற்று. ஆனால், அமல கா! 

DEA UH 6S களைப்பால் தன் கடமையைச் செய 

இயலாமல் கானும் உறங்கிவிட்டா.ர்.  இடுமெகி 

அவன் விழித்த எழுச்சுபோது ஒரு சுறு வீரா் கூடி 

டம் தான் இருக்கும் இடத்தை கோக்கு வருவஜை 

கண்ணுற்றான் . உடனே வாமனனை எழுப்பினானி 

வாமனன் தன் எதிரே வீரர் குழுவிலார் வருவை 

     

    

  

   
    

  

    

   

    

   

      

  

   
   

  

  



வழி ஈடைச் செலவு ‘79 

    

  

pa 1 A a தான் பேராபத்தில் இக்குக் கொண்டு 
வடிர்ரவும் இர்மாறித்து விட்டான். என்றாலும் த்ரி 

பத்மம் மைவிடாதவனாடி.. சாலாபக்கமும் புதர் 

திடர் ந்தி இடா இருவரும் கம்மை மறைத்துக் 

கொண்டி ம. ர கிகொடங்கினர். எதிரிகள் தீஞட்டிக் 

tw at aay பிருகு இட த்துக்கு அருகிலேயே இருவரும் 

Buranda போரின் புரையும், சாம்பலும் இவர்களை தீ 

Bay புக்கு று. செய்கன் என்றாலும் இததுன்பத 

இலி ப பிபா முத் தும்கொண்டு போகலாயினர். வாம 

deride ்டலும் செல்லலானான். அமல சாதனால் ௦ போக 

முடியளில்் ல... சான்... இணி ஓர் அடிகூட நடக்க 

ee wt ofl று கூடிவிட்டான்.. இங்கேயே உயிரை 
Ee al hee oor crore கூடக கூறிவிட்டான். 

காப அமலகா களைத் தூக்கிக்கொண்டுபோவ 
இ்ர்ள்ள் கூட்டை. அமல காதன் இக்கத்கொம்கரவை 
திணி இபபட காடுக்ககி கூடாதென்று நடத்து வரு 

வகரம்... இப்படி வழிகலாம் கடந்து இரு 

வரும் வவ போகிறோம் என்ற நின்வே இல் 
ரி சு யல். அவ்வளவு களைத்துப் போயினர். 

இ, Ayer வர்டியற்காலம் நெருங்க பது. அப்போது 

SEG ast பப ர மணி தர்கள் இவ்விருவர்களையும் தள் 
ரித் அணபம்ல் வீழச்செய்து, தொண்டைக்கு நேரே 

சபச்திணயை மீட்டினார்.. அமல காதன் பயம்துபோனான். 

இரதுவபை Civ wuss முயற்கிகளும் வீரதீரச் செயல் 

சிரம் பயவற்றுப் போயின. காம் பகைவர் கையில் 

ங்க்க படைமொண்டோம் என்று இர்மானித்து விட் 

| ரண் இுனுல், வாமனன் அமச்நால்வருள் ஒருவனு 
ட் உமையாடி அவர்கள் பகைவர்கள் அல்லர் என்



பதை உணர்ந்து கொண்டான்: அவர்களும்: அர சாதி 
மதிக் கட்எமினர் என்பதையும் அறிச்சுகொணி 

் டான். அமல காதனிடம், ரீ பயப்பட வேண்டா. ௩1 
பகைவர் கையில் சிக்கவில்லை. நம்மைப் பொன் இ 
ஒரு கட்சியினர் கையில்தான் சிக்இயுள்ளோம். அவா 
களும் ஈம் உண்பர்களே” என்றனன். பிறக மனன 
திறிது உறஙகலாயினன். அனால் JOD GTS Gs 

   

உறக்கமும் வரவில்லை. அனமைதியும் நிலவவில்2லகு 
அளவுகடம்து தொடர்ச்து நடச்சு காரணக்கால் சுர :    

   
, தால் பீடிக்கப்பட்டான். வாமனன்மட்டும் அள ர. 
பும் உற்சாகமும் கொண்டிருக் கான் ; (இறகு அ.்6 
Devs gs வீ ரர்களுடன் அவர்களின் தலைவன் வாழு 
இடமாகிய சிகரபுியை ,அடைம் தனர். 

10. சிறு சச்சரவு 

  

    

    

    

  

   

  

சிகரபுரி, மக்கள் வாழ்த ற்குரிய இடம் அலு 
அது பதுங்குகற்கு என அமைத்துக் கொள்ளப்பட்டபு 
ஓர் அறையினைமட்டும் 120 உச்சியில் கொண்ட துரி 
௮.௪௧ அறையில ஒரே சமயத்தில் ஐக் தாறு Guise 
sie வசதியுண்டு. அத்தகைய அறையில் இருக் ் 

மல்லன் என்னும் பெயரிய கட்டு த் கலன் வெளிமே : 

மில் மன்னன் போல் "Gorter moreno | 
வாழ்க்கையைக் குறித்து வாமனணிடம் கூறின 
தன்னை ஈண்பர்களோ உறவினர்களோ வச்து கா 

பதாயின் இரவில்தான் வச்து காணவேண்டும். எ



று சச்சாவு ச 

iim Menor. பகலில் அவர்கள் ans gi கேவா. 
ப] இரிய வாழ்வு 9 தரித்து அரசாங்கத்தார் 

yom பெய்யப்பட்டு விடுவான் என்பதையும் 
ஆறில் aay கரன். தன் சொத்துச் சுதச்திரங்கள் ௮ர 
ata (பால் பரமு கல் செம் யப்பட்டனவாயினும், 
இண் பால லுன் |கொண்டவர்கள் தனக்கு வேண்டிய 
MMOH cera sell செய்து வருவதாகவும் aa, ff 

ghd ச Hy மல்லன் வச்த விருச்தனர்கட்கு உணவு 
AO, தழட ன. அதன்பின் காடுதம் ஆட வரமனகை 
அஇலியுத்தான்.. அமல காதனுக்கு மட்டும் காதெம் 

ப். பசில, Whitt ங்துலது குறித்து வருதுதமே. அவன் 

fo Bure oo என்று சொல்லியும் வாமனனும் மல்ல 

on moat நடத் தொடங்கினர். அமலகாதன் தன் 
Pita Hen 40m VAITHD படுத்துஉறங்கலானான்; தன்னை 

Heprib oj HD KAOVD அ௮அவ்வறையில் என்ன கடக்கிறது: 

ளி பாற்றி னும் ௨ CON I BOY OYE இரும்தான். 

HOM தன்னிடம் இருந்த காசுகள் எல்லா 
ங் திறை (1 பிக அட்டததில் தோல்வியுற்று, அமல 
க்க io Qed gw அவனிடம் இருக்கும் காசனைத் 
அருமா ஙு பவண் டினான். அமல தாதன் கோயரல் 
அரும் இசி பொண்டிருந்தான் என்றாலும் தன் கண்பன் 

கபஹகும் பப. கேட்டபோது கொடுக்காமல் இருக்க 
(iy tle wena, உதவிசெய்தகான். அதனையும் வாம 

நஸ் பீடா ப விட்டான் 

ஷ்! thal எத்துணே கொடியது பார்த்தீர்களா! 
(ஜகான் இருவள்ளுவரும், 

" சி. யுமை பலசெய்து சீர்அழிக்கும். சூ.இன, 

MUU ID FUR groper sev.” 

6 
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oH Min) Beer எவரும் Bs aa ait பத யய ee 

தென இவ்வளவு வன்மையாசச் சண்டிக்கள |... இறு 
நிற்க, 

மரும்தும் விருகலும் மூண்று சாட்சி or IT. 
அதன்படி. இவ்விரு விரும்இனரிகுமி வக்ர முன்னு 
காட்களுக்கு மேலாகிவிட்டன. என்சியட மைப் இது 
விட்டுக் எளம்பதி கதொடயினார், ene, இருப படமும் 

ஒரு செப்புக் கானகூட இருப்பு இல்ரல, எட்டு அதி 

கடையை ஒரு காசும் இல்லாமர் கடிப்பு வ 6 600,55 
குறித்துச் சற்இித்துக் கொண்டிருச்ளைய பட பல்லண் 

தான் வாமனணிடம் சூதாட்டத்தில் வெட்ட பாரதி 
தைத் இருப்பிச் கொடுத்து விழிய மரக ட ரிப், 
என்றாலும் தோற்ற பணத்ைம் இரும்பப் ப்பட்டு தல் 
குறித்து வரமனன் இக்கு செய்யலாணன் மாடி 

யாக் இருச்சாலும் அவன் மானமுள்ளவன் படனும்! 
Hire or gr வெரு ghWranadl ow borg 

தணித்து MOPS, spur’ erudteal ih ly bs 
வாமனன் பெற்றுவச்து உம்சிடம் Toa dion பாரே 
மட்டும் என்னீடம் கொடுத்து விடுவ்சள். எண்டு ெஞ் 

சிக கேட்டுக் கொண்டான். மல்லஹும் (சீ பவுன், 

மல்லன் சூகாடியல்லன். தான் தனித் பப 0ல் 

வாழவேண்டி. இருச்கமையால் பொழு பிடியாக ங்க 

இதனை ஒரு கருவியாகக் கொண்டலவ.ப். கர ட வயத்து 

ஆடவில்லையாயின் ஆட்டம் உற் ரசா ys’ Bw 

என்பதற்கரகச் சிறு கரச வைத்து துடி wily chi od. 
ஆக்வே,  அமலகாகன் பணத்தைய௰ நிரப்பிக் 
கொடுத்து விட்டான். அதன்பின் வாமன மூர் அமல 
கரதணனும் வெளிய ினர்.



A Ly Fee Key. a 

இருவரும்பேச்சு வரீர்தின்க.இல்லாமல் போய்க், 
கொண்டிருந்தனர். வாமனனுக்குத் கால். செய்தது 

கவறு என்றுபட்டது. அழல் நா.கனும் தன்பண்த்தை 
பல்லணிடமிரும்னு வாங்கிக். கொண்டை தக்: ' குறித் 

yt இழ்தித்தான். இததிடலா வாமன னிடமிரூம்து' 

மத்து. போய்விடலாமோ என்றம் எண்ணிஞ்ன். 

ஆனால் இக் தச்: செயலைச் செய்ய இவன து மனம் இடம் 

கொடுக்கவில்லை. இப்படி இருவரும் 8ீண்ட்தாரம்.ஒரு 

வர்க்கொருவர் உறைய டாமல். போய்க் கொண் ig. O56 

கனர். எவ்வளவுதூரம் இப்படிப்போகமுடியு 1b? மெல்ல 

வாமன்ன் தான் செய்ததவற்றுக்காக மன் னிப்புக்கேட் 

Lore. தான் செய்த இச்செயலுக்கு ச் தன்னைவிட்டு 

அமல காதன் போய்விட எண்ணுகன்றுஷே என்றும் 

கெட்டான். இனால்; ௮:மல் நாகன் தன் கக் காத்துக் 
கொண்டு தன் கண்பனை ஆபத்தில் அகப்பட வைத்து 

விட்டுப் பிரிச்துபோக எண்ணவில்லை என்று கூரி 

னன். இப்படி இவர்கள் பேசி ஒரு முடிவுக்கு வத்து 
சமாதானம் ஆயினார். 

இருவரும் தம்மை ஏதிரிகள் அறியா திருக்க இர 

வில் பயணப்பட எண்ணினர். என்றாலும் மல 

நாதனால் நடக்க இயலவில்ல. அமல காதன் தன். 

உடல்நலக் குறைவால் இரண்டொரு முறை இழேயே 

விழுந் சான். தான் ஈடப்பதே அரி காக இருக்க: 

மல்லன் கொடுத்த உணவுப் பொருள்களையும்கொ ண்டு 

நடப்பது அவனுக்கு மிகவும் சிரமமாக இருக்கது. 

இதனை அறிந்த வாமனன் ௮%த உணவுப் பெர்ருள் 

மூட்டையைத் தான் சமது வருவதாகவும் கூறினன். 

ஆனால் ௮மலகாதன் அ௮ப்படிக்கொடுக்க வி ரும்ப்வில்லை.
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அதனால் வாமனன் அமல சாதனைக்: குறும்பான 
பெயர்களை வைத்துக் கூப்பிடத்தொட BCH. DX apy 
அமல GTB USGL: பிடிக்காமல், தான். இறந்தவனைப் 
போல் பாசாங்குசெய்அ சாலையில் படுத்லவிட எண் 
ணினான். எரியும் கொள்ளியை எற் கள்ளுவழுபோல் 
வாமனன் மேலும் அமல காகனை வேடிக்கை பண்ண 
ஆரம் த்தான். இஃது ௮மல சாகலுச்குக் கோபத்தை 
உண்டு பண்ணியது, வாமனன் அமல நாதனது 

இரக்கமான நிலையை உணர்ச்து அவளைக் கட்டித் 
தழுவி அவனைத் தன் தோளில் சமச். து கொண்டு 
சென்றான். 

11. வழக்கறிஞன் இல்லம் 

வாமனன்: இளைஞனான ௮மல காதனழு உடற் 
சேோரர்வைக் சுண்டு EAE சென்றான். வழிகளைக். 
கடந்து வாமனன் தன் அருமை நண்பன் இல்லத்தை 
அடைந்தான். வாமனனும் அலை நாகனும் DY BIR 

தங்கி இருந்தபோது பலரும் வந்து சந்தித்துப் பேச் 
சென்றனர். அமல நாதன் உடல்நலக் குறைவால் 
உருமாறிக் காணப்பட்டான். அவனை அடையாளம் 
கண்டுபிடிக்க எவராலும் முடிய்வி ல்லை. இருவரும் 
இதுவரை செய்த பிரயாண ததினால் உண்டான சோர் 
வும் களைப்பும் நீங்கும்வரை இச்சு சண்பன் வீட்டி 
லேயே தங்கி இருந்தனர். அமல காதன் நாளுக்கு 
காள் கன் நோய் நீங்கப்பெற்று ஈன்னிலை பெற்று 
வந்தான். இம்முறையில் ஒரு மாத காலம் வாமனன் 
கன் சண்பன் இல்லத்தில் தங்க கோந்தது. ஆகவே, 
ஒரு மாதம் கழிச்தலும் இருவரும் அவ்வில்லக்தை
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விட்டிப் புறப்பட்டனர். பு.றபும்ட்டவர் Dede grad: 

தென்திசை: நோக்கச் சென்றனர். அதன்பிறகு இல் 
விருவர்களும்: 'இண்த். தம்” LICHT கையில் | சிக்குல 
த ற்கு வழியில்லை என்பதை CCW Sort; இனித் 
தம்மை எவரும் . பிடிக்கமாட்டார்கள். என்பை தீயும் 
அறிந்தனர் ; ; இப்படி வழிககாக் கடந்துவங்ழு... ஓர், 
உணவு விடுதியில் தங்னெொர். 

இவர்கள் தென்தின௪ கோக்டு வச்தபோது 
இடையே ஓர் ஆ! குறுக்கிட்டது. அதனை எப்படிக் 

கடந்து அடுத்த கரையினை அடைவது என்பது குறித் 

தச். ச்.இித்தனர். இறுதியில் இவர்கள் .- தங்௫ியிருந்த 
உணவு விடுதியிலுள்ள வேலைக்காரச் இறுமியின் 

துணையால் ஒரு படகு கொண்டு அற்றைக் கடக்க & 
தீர்மானித்தனர். உணவு விடுதிக்குச் திரும்பிவந்து, 

அமல நாதன் மிகவும் ஆபத்தான ங/லையில் இருக்கு 
மூன் ; ௮வளை அரசாங்கம் அண்டு விடுமானால் கொலை 

கெய்.துவிடும் ; ; ஆகவே, அவனைக் காப்பாற்ற நீ தான் 
உ தவவேண்டும் என்றனன். சிறுமியும் அமல நரதன து 
பரிதாபகரமான நிலைமைக்கு இரக்க, நான் RGU 
கொண்டு anna றன். நீங்கள் இன்று இரவு பதினொரு 
மணிக்கு இ 5B ஆற்றங் கரையில் இருங்கள். உங்கள 

ஒருவரும் ௮.றியாதபடி. அக்கரையில் சேர்த்துவிட 
கின்றேன் '” என்னு கூறினள். அவ்வாறே இவர்கள் 
அன்று இரவு அங்குவக்து Boss, இவர்களைப் படடுல் 
ஏற்றி ௮க்கரையில் சேர்த்தனள். இருவரும் ௪ அமிக்கு 

ஈன்றி செ BS HOW rr. அவளும் இரும்பிச் சென் னள, 

இதற்குள் QUIT (Lp snd வி 9-0 5 $i. அமல நாதன் 

தன்: ண்பன் வாமனனிீடம் கான் என் கரிய தந்தை
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யாரின் வ ipsa Net BOO NVC பிள்ளையைக் காண 
வேண்டும், இண்டு என் கிலைகளை உணர்த்த வேண்டும் 

த மைபெற்றுச் சென்றான். அவன் வரும்    ௦ 
பகத் பப 

வரையில்”வரம்னன் காத்துக் கொண்டிருச்தான். 

அமல ஈரதன் வ( ழக்கறிஞர் ஈல்லறிஞப் பிள்ளை 
யைக் கண்டான். வழக்கறிஞர் ௮மல காகனைப் ப ற்ஜி 
BSH GS அறிக்த்வர் ஆகலின், அவன் உண்மையில் 
அம்ல: I BOOT NG என்பதை அறியச் தூய செக்தமிய் ip 
மொழியில் ஐ டரையாடியபோ௮, ௮மல நாதனும் அதீ 
தாய செச்.தமிழ் மொழியிலேயே விடை கூறினான்; 
அ.இலிருந்து: வழக்க மிஞர் ௮மல் சாகளைப்பற்றி ஐயம் 
கொள்ளர்மல். அவனோடு உரையாடத் ©) தாடங்கினார். 
அல காதனுடைய வரலாற்றைக் கூறுமாறு. வ] ழக் 

a Gp Bastia, 9) dar gon கபம். விமலதாதன் சூர)த்துல் 
கொடுத்தான். ௮ தூனேடு சுன். இற்றப்பனைக் சுண்டு 
தனக்குரிய தரன பாகத்தைக் கொடுப்பதற்கு உதவி 
செய்யுமாறு . அவரையே துணைபுரியுமாறு வேண்டி. 

னான். மேலும், வழக்கறிஞர் ஈல்லவர் ; வன்கண்ண 

னது கொடுமையை இப்பொழுது கன்கு அழித்து 

கொண்டனர். அமல நாதனை மேல். படிப்புப் படிக்க 
வைக்கவேண்டிய goa பொருளைக் கொடுத்து 
அமெரிக்காவுக்கு அப்பி வைத்ததாகவும், அமலகா 
தன் ஏரிச்சென்ற கப்பல் கடலில் மூழ்கிவிட்ட தாகவும்; 
அமல காதனும் இறக்துவிட்டான் என்று கூறியதும் 
பொய் என்ப்தை உணர்ற்துகொண்டார்.  பிண்பு 
அமல சாதனிடம் சிற்றப்பனாகிய வன்சண்ண க்கும்: 
அமலகாதன் தந்தையான கமலக்கண்ணனுக்கும் எப்
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படிப் பகைமை மூண்டது என்பதையும் க்ஷி 

Oar. Reo te. } 

“அமல காத! உன் தத்தையாரும்உன் A italy 
னும் ஒருதாய். வயிற்றுப் பிள்ளைகளே ! ' இருவரும் 
அன்பாகத்தான் இருக்தார்கள். ஆனால், இவர்கள் 

விதி வசத்தால், இருவரும் ஒரே மாதினைக் காதலித் 
தனர். காதல் காரணமாக, உன் தந்தையார் 

தமக்கூச் சேரவேண்டிய “ நில உரிமை, சொத்து. 
உரிமை. அனைத்தையும். தான்கேசிக்கும் Lo eer 
உன் சிற்றப்பன் கேக்காமல் “விட்டு விட்டால் 
கம்து, விடுவகராக.. வாக்களித்து. விட்டார். அப் 

பழியே. வன்கண்ணன். தான். : கொண்ட Bit BEG 

விடுத்து. சொத்துக்குரியவனா விட்டனன். . உண் 

கம் காதல் காரணமாகச் சொத்தை இழம்து பள்ளி 

யாசிரியராகவே இருந்து காலங்கழிதது இறம்துபோமி 
னர். சொத்தையும் உரிமையையும்பெற்ற உன் சிற்றப் 
பன் பொருளாசையினால், மிகும்க கருமியாயினன். 
கானும் உண்ணாதும் உடுத்தாதும் வாரக் தொடங்கு 
னான். தன் கிராமத்துக் குடிமக்களை வருத்தி வரிப் 
பணம் பெற்று அவர்களின் வசைகளுக்கு ஆளா 
னான். -இருமணமும் செய்து... கொண்டிலன். உஷ் 
தம்தையார் தாம் செய்த தவற்றை உணர்ந்து தரம் 

இறக்கும்போது, உன் வாழ்வு கருதி ஒரு கடிதம் 
ஆன். சற்றப்பனுக்கு எழுதினார். அதில் உனக்குச் 
கொத்து உரிமையில் ஏதேனும் கொடுத்து உன்னைக் 

காப்பாற்றும்படி எழுதி யிருந்தார். ஆனால்; வன்கண் 
ணண்வண்ண் சருமிஃ் குணத்தால் உனக்கு உதவச் ஓஒ ay 

gb berth mags. நீ உயிருடன் இருக்தரல்
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அவ்வள்வு சொத்தும் உரிமையும் சட்டப்படி உன்ளோச் 
'சேர்ச்துவிடுமே என்று பயந்து உன்னை காட்டை, 
விட்டே இட்டிவிடவும்; 'இறக்கும்படி செய்யவும் 'திட் 
டம்.இட்டான்:  இகற்காசவே உன்னை நேல் மாடிக்கு 
இருட்டில் அனுப்பினான்: "இருட்டில் நீ படி தவறிக் 
கீழே all api gy இறக்கும்படி. செய்யவேண்டும் என்பது 
அவனா எண்ணம். ஆனால் தெய்வாரன மாக நீ Denip gs 
துக் கொண்டாய். அடுத்தயடியாகவே உன்னைச் தன் 
ண்பன் வங்கராகனிடம் ஒப்படைத்து வெளி காட் 
டில் விட்டு விடும்படி. செய்தான். இதுவே உன்னைப் 
பற்றியும் உன் Bib) BEML Hud car சொத்து 
உரிமையைப்ப Duh உள்ள ப்ருக்கய. வரலாறு” 
என்னு கூறி'முடி.த்தார். | 

— YOO காதன் வழக்க ஜிஞரை மிசவும் பரிவான 
எப்படியும் தனக்கு. உதவிசெய்து தன் சற்றப்பனிட 
சிர்தீது தன் உரிமையைப். பெற்றுத் தருமாறு கேட் 
டுக். கொண்டான். தான். கப்பலில் பயணப்பட்ட 
போது; அக்கப்பலிலிருந்து ௮து பாறையில் மோதித் 
காரக்குண்டு கடலில் ' மூழ்கிெயதையும் ௮இலிரு$ து தப் 
Gn விதத்தையும் தனக்கு சேர்ட். அப த்துககளேயும 
கேரில்இருக்து கண்டு அவவாபத்திலிருச்து நீக்கிய தன் 
நண்பல் வாமனனைக் கேட்டுக் கொள்ளுமாறும் வழக் 
க.ிஞரிடம் கூறினன். வழக்கறிஞர் தன் குமாஸ் தாவி 
டம் சட்டப்படி பதீதிரம் எழுதுமாறு கட்டளையிட்டார். 
பிறகு அன்றுமாலை இருவரும் வாமனனைம் காணப் 
புறப்பட்டனர், வாமனன் நாட்டில் இராமல் மக்கள் 
கடமாட்டமற்ற ஒரு சனியிட த்தில் தங்க. இருக்கான்: 
கெஞ்சில் கரவுடையார்,  கரப்பர் கரவார். கரவிலா
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Brus sao”? <gooor? வாமனன் அரசாங்க 
en! 2 ரரதியாயிற்றே.. மலும் கொலைக் குற்ற்ததிற்குரி 

யவன் ஆயிற்றே! ஆகவே அவன் தன்னைக் ' GT apy 

இருச்,த.தல்' தவரில்லை. 

12. உரிமைப் பேறு 

வரமனனை அமல காதனும் வழக்கறிஞரும் கண் 

டனர். பிறகு மூவருமாக இருளில் வழி நடந்து வன் 
கண்ணன் வாழ்க் த இடத்தை அடைநதனர். முன்னர் 
வாமனன் சென்றான் ; கதவைத் தட்டினான், 2 or 

Apis வன்சண்ணன்?” யார் 8? ஏன் இங்குவத் தரம? 
இக்த இருட்டில் ஏன் இப்படி வத்து கொரச்தரவு செய் 

இன்றனை? என்று கேட்டனன். வாமனன் அஞ்சா 
தெஞ்சினன் அல்லவா? கான் அமலகாதனைப் பற்றிய 

செய்தியினை அறிய வந்துள்ளேன் என்றனன், வஷ் 
கண்ணன் கைத் துப்பாக்கியுடன் UES கதவை ழ் 

இறந்தான். திறக்கும்போதே 8 Vag எச்சரிக்கை 
யாக இங்கு நடந்து கொள்ளவேண்டும். இல்லையேல் 
இக்தத் துப்பாக்கயொல் உன்னைச் சுட்டுவிடவேள் 
என்று பயமுறுததினான். இவர்,றிற்கெல்லாம் பயந்து 
விடுவானோ வாமனன். சிறிதும் அஞ்சாதவனாய் நா 

- நீண்டநேரம் உன்னிடம் பேச வரவில்லை: உ அமல 
நாதன் சென்ற கப்பல் கடலில் மூழ்கியது என்றாலும் 
அவன் காப்பாற்றப்பட்டு எ ன்வசத்தில் இருக்கருன், 
௮ வளை உயிருடன் இங்குக் கொண்டுவக்கதால் ரீ என்ன 

வெகுமானம் தருவாய்? நீ அவனது உறவினன் என் 
அம்,. அவனது இற்றப்பன் என்னும் அவன் கூறி 

னான். என்ன பதில் கூறுகின்றாய் 2? என்ற கூட்டினன்.
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வன்கண்ணன் மகா கொடியன். எனவே, எனக்கு 

அமல நாதனைப்பற்றிய கவலை எலுவும் இல்லை: 
அவண் என்ன வேண்டுமானாலும் செய்துகொள்ளுங் 

கள் என்னு கூரிவிட்டான். சரி அவனைச் சிறையில் 
வைக்க உனக்குச் சம்மதமா? அப்படிச் இறையில்' 
வைதீதற்கு ஏ ற்பாடு செய்ய என்ன பணம் கொடுக்கு 
றாய்?” என்று "கேட்டனன். வன்சகண்ணன் எப் 
படியாகிலும் சிறு தொகையைக் கொடுத்து அமல. 
நரதனின் தொக்தரவு இல்லாமல் இருக்கலாம் என்று 

கருதி, எவ்வளவு பணம் வேண்டும் என்.மு '2ஃட்டான். 
உடனே வாமனன் அமல காதன் உயிருடன் இருப் 

பது நல்லகா அன்றிக் கொல்லப்படுவது உ.௮் விருப். 
பமா என்று கேட்டனன். இக்கேள்வி வன்கண்ண 
னைச் சிறிது இரக்கங் கொள்ளச் செய்தது. தான் 
ஆடாவி ட்டாலும் தன் சதை ஆடும் அல்லவா? அகன் 
அண்ணன் மகன் கொல்லப்படுவதை வன்சண்ணன் 
விரும்பவில்லை. பேச்சு ஒன்றும் எழவில்லை. வரம 

னன் வன்கண்ணணை கோக்குப் பல கேள்விகளைக் 
கேட்டான். வங்க நாதனுக்கு எவ்வளவு பணம் 

கொடுத்து அமல காதனைக் கொண்டு போகச் சொன் 

னாய் என்று கேட்டனன். அதன்பொருட்டு ரூ. 800 
கொடுத்ததாக வன்கண்ணன் கூறினா3். . இப்படி 

இவர்கள் பேக் கொண்டிருக்கையில் வழக்கறிஞர் 
நல்லிஞப் பிள்ளையும் வக்து கலம்து கொண்டார். 
௮மல காதனும் உடன் வந்தனன். 

இச்சு சிலையில் வன்சண்ணனுக்கு என்ன செய் 
வது என்பது. புரியவில்லை. இனித் தான் தப்பமுடி.. 
யாது என்பது புலனாயிற்று. வழக்கறிஞர் சொல்படி
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ச் பப வண்டும் எண்ணு தீர்மானித்து விட்டான். வழக் 

ab Th காம் கொண்டுவந்த பத்திரத்தில் வன் 

வணணைனளைம். கையொப்பம் இடச் சொன்னார். அவ் 

வாற கையொப்பம் இட்டனன். அந்தச் கெ gp 
நில் மூன் பில் “இரண்டு பங்கு அமல காதனுக்கு? 

பீ டாரவேண்டும் என்று குறிப்பிட்டிருக்கது, அமல 

bit Bsr அல்லல்கள் ஒருவாறு மூ௩ர்தன. வழக் 

wont தமக்கு வேண்டிய கட்டணம் பெற்றுத 
“இரும்பினார்; அகாதையாக இருந்தோம் srair gy 
எண்ணிய அமல BT BOW பெருஞ் செல்வத்திற்கு 

உரியவனானான் . அல்லலே இறுதியில் ஆணத் 
தம் விளைவிக்கும் என்பதை புண ர்ம்சான். பின்பு தன் 

அரிய கண்பல் வரமனன் தன் ஊர போய்ச் ஆர 

வண்டிய அளவுக்குப் பொருளை எந்து அனுப்ப 

னானை. வாமனம் [ரிரியா விடைபெற்றுப் போட 

னன். அமல காதன் கன் பொரு/ளக் கொண்டு Boor 

குடும்பத்தின் பண்டைய பெருமையை மீண்டும் பெறத் 

தக்க வழி வதை ம்காண முத்து நி OOF (MP ST. 

வியைச செல்லும் அசைவிலா 
HED I] BTM) oa Hy ல 

ஊக்கம் உடையான உமை.



கட்டுரைப் பயிற்சி 

ணன மகானை 

ஓழ்வரும் ஒவ்வொரு ,கலைப்பினைக் குறிக்தும கனிக்கனி 
இரண்டிரண்டு பக்கங்களில் ஒரு கட்டுரை எழுதுக :-- 

3. 

2 இ 

௬
2
 

ன்
 

௮மல கா.கனும் ஆப.த்சகாயனும். 

அமல கா.தனும் அவன் இழற்றப்பன இல்ல மம. 

௮மல நாதனது கடற் பயணம், 

வங்க நாகுனும் வாமனனும. 

அமல நாதன். கப்பல் முறிவிற்குப் பிறகு பட்ட 

கஷ்டங்கள. 

அமல காதனும் வாமனனுமீ மீண்டும் சந்திக்க 

கோர், தகமை. 

வாமனனும் அவன் நண்பர்களும். 

அமல காதன் தன் உரிமையைப் பெற்றவி,தம்.


