
  

 





  

இராஜாம்பாள்”. ச Boonie ? “Btn ஹன சந்தா 

“இராஜம்? 5 Baas ar    

  

எழுதப்பெற்ற அ, 

இரல 

வலின் ௪கல உரிமைகளையும் சட்டப்படி 

டாம் ப பதிப்பூ ப 

Breas 

.... மிஜிஸ்டர் செய்திருப்பதால் 
இக்காவலை முழுமையாகவாவத, 

பாகங்களாசவாவது, சருக்கியாவ அ; மாற்றி 

யாவது எழுதவும், அச்சடி. க்கவும், வேறு பாஷைகளில் 

மொழி பெயர்க்கவும், நாடக ரூபமாய் எழுதவும், நடிக்கவும், 

| படம் பிடிக்கவும், ரொமபோன். பிளேட் எடுக்கவும் 

  

கூடாதென்பதைம் தெரிகிக்சலாயிற்று. 

ரங்கராஜு பிர தர்ஸ் 

“ஜெகங்காதபாக் ' சைதாப்பேட்டை போஸ்ட, சென்னை, 

  

காபிரைட் ரிலுிஸ்டா்ட் 

ட சபா ற் கூலி டிர த்தியேகம், ப 
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66 “OS ட்ட ப்ப 
மல்ட்டீர்களா சமாசாரத்தை! ஆட்டைக் அடி த்து LDT t 

டைக் கடிச்து சடைசியாக ம மனிதளையும் கடித்தது” 

என்னும் சசையைப்போல் அந்தப் பிரரமணன் மூத 

லில் நமது பள்ளப் பயலைத் இட்டி அடிக்தான். ௮ப் 

ச் அவனுக்கு புத்திவாகத வேண்டுமென் றேன்; எஜமானர் கேட் 

அப்பால் தமதூகணக்கப்பிள்ளேயை மல்லுக்கிழுத் தான். ௮ப் 

அம் அவளைப்பத்திஜாக்ரதைப்படவேண்ட் இல்லாவிட்டால் 

மேல் ஏறுவான் என்று சொன்னேன். என் வார்த்தையை 

ஐட. செய்இர்கள். இன்று இன்ன எஜமானவர்களையே௪ திர்த்.ு 

செய்த ஓர் கைபார்ப்போமென்றுசொன்னானாம். அப்போதே 

யகிலிகுஃ்சசமது வேலைக்காரர் அக்தப்பபப்பானுடைய 82பறிக்ளை 

மா த்து ௮ வன் கையில் கொடுப்பதற்காக கெருக்கவிட்டாக 

(oe @ & Sr BG Bai hoo இர்தா மீசை படபடவென ஆட 

தடிதுடித்து வேஷ்டியை இழுத்துக்கட்டிக் கொண்டு கையை 

சகிவிட்டாராம். கடைகுட்டி எஜமானர் ௮ தட்டினதின்பேரில் 

லோரும் Hf இசமான வருத்தத்துடன் விலஇனார்களாம்,இல் 

ரல் இன்று அக்தப் பிராம்மணனைப் புதைத்த இடமே தெரி 

பூல். pie eB போயிருக்குமாம், இப்போதாவது. தாங்கள் 

பற்றி யோசனை செய்னு ஒர் ஏற்பாடு. செய்யாவிட்டால் BBS 

ட ரஇவிடும்.. இனி வெளியில் தலை காட்டவே முடியாது, மது 

ர. எல்லோரும் ௮வவாறே . அமிப்மாயப்படுிறுர்கள். இனி 

ஒுடியாவது தாங்கள் மெத்தனமா. கிருக்கக்கூடானு.. 

  

OG     

ன்று. காரியஸ் aires ஞா 6 Bio Bur பிள்ளை தன் எஜமானரா 

“நினிவாச ராஜுஈவைப் பார்த்துச் சொன்னார்,



    

    

  

ப்ரீனிவாச ராஜு: என்ன காந்திமதி! தலையுமி மில்லாமல் 4 

மில்லாமல் பிரமாதமாய்க் கோபப்படுறுயே! காரியமென்ன? 
ய்ச் சொல் ஓ. | | 

காந்திமதியா பிள்ளை:--சொல்வதென்ன Dos@ps? sae 

சூத் தெரியா விட்டால் சொல்ல வேண்டியதா தான். கான் யா 

குறிப்பிட்டுச் சொல்லுறே னென்று தங்களுக்குச் திட்டமா 

தெரியும். தெரிந்தும் தெரியா தவர்களைப்போல் எஜமானர்கேட்ட 
கள். ஆகையால் சொல்லுறன். இப்போதாவது தயவு செம் 
என்றாயப்ச் கேட்டு எதாவது சரியான ஏற்பாடு செய்யவேண்டும். f 

லாவிட்டால் Gace siwarciGea (pout. 955 Gam. 
சாஸ்திரி யிருக்கரோனே! அவனைப்பற்றிதகான்சொன்னேன். 2) Gg 

சான் இந்த ஊரே கெட்டுப்போகிற௫ு: எடுத்ததற்கெல்லாம் சட் 
பேசுகிறான். தெரியாதவர்களுக் கெல்லாம் பொய்யும் புளுகும் 
பித்து ஈம்மை எ.தரச்க்ச் செய்கிறான், ௮வனை நமது ஊரிலிருர் 

ஒட்டிவிட வேண்டியது மிகவும் அ வயம். 

பஸரீனிவாச ராஜு இளிப்பிள்ளை சொல்வசைப் போல் சய 

௮ம் சொல்லும் வார் திதைகளை யே சரமாரியாய்ப் பொழிச்அு கிள்ளு 

இருய்; அதிருக்கட்டும். இன்னன எஜமானழரையே எதிர் ES arg 

னம் செய்தாரென்றாயே! என்ன செய்தார்? சொல்லு, பிராம்மணடு 
ஐவன்”*இவன்” என்று சொல்வது தற்கா 

        
   

  

   

    

   
   

ன்்.றமரியாதையில்லாமல் ‘Dy 

er emeer Sines 5S DB 

காந்திமதியாபிள்ளை:--இன்றுகாலையில் சன்ன எஜமானர் நம$ 
நிலங்களைச் சுற்றிப் பார்த்துக் கொண்டு வரும்போது அந்த த 

ராம சாஸ்தஇிரிக்குச் தானம் கொடுத்த ஈமது ே தாட்டத்தில் UBB 

வச்தார்களாம். அங்கு பிலாமாத்தில் ஒருபிலாப்பிஞ்சு கா ய்த்திரு 

தாம், அதை ஈமது வீட்டிற்குக் கறிக்கு அறுத்துக்கொண்டு போகு 
படி ஈமது பள்ளன் செல்லனுக்கு ௨ Sar Hot gan ab. அவ a 

போய் அறுக்கப் போனானாம். அப்போது அந்தப்பக்கம் வரத. ae 

பாப்பான் வபர அறுக்காகே” என்று அசட்டனானும். நமது டு 

  

    

  

   
   

   

    

   

      

nook நீ அறுக்கப் போகிறாயா? அத. என் தகப்பனார் ஸ்ராரர் 

அக்காகவிட்டு வைத்திருக்கறேன். . அதை அ௮றுக்கக்கூடாது.. ரி 

வேண்டுமானால் ல்எஜமானரிடம்வர்னு சொல்லுறேன்! என்றுசெர



    

  

   
5; ச். அச் கொ ண்டுவர்து மூன்னால் போய்க் கொண் 

த சன்ன எஜமானர் வண்டிக்கரானை நிறுத்தச் சொன்னானம், ஈமு 

a ag Garren வண்டியை: நஅத்தாமல் உட்டிர்கொண்டு போகவே. 

      

எங்களில் anton. அதற்காகவே. ழுந்த ‘Goonies பத்திப் 
டுத்தி வைத்திருக்கிறேன். (sual செய்து அதை அறு க்க வேண் 
Gunes உத்தர. விடுங்கள்”? என்னுனாம். . அதற்கு நின்ன. எஜ: 

ort என்ன காணும்! ஒரு பிலாப்பிஞ்சு கெட்ட கேட்டுக்கு நரன் 
சைப்பட்டு. HOSA வரச். சொன்னால் அத்ற்கு "இவ்வளவு. பிரமா. 

ப் செய்கிதீரே அறுத்தாய் விட்டதல்லவா?” > என்னுராம். அவன் 

இல்லை: அறுக்க வேண்டரம், நான். .எஜமானரிடம். சொல்லுகிறேன்; 
ன் றுசொல்லி செல்லளை அழைத்து வந்தேன்”' என்றானாம்... ௮ம் 

பான எஜமானர் * - என்னகாணும்,என் உத்தரவுக்கு மேலான உத்த. 

வ உம்முடையது போலிருக்கிறதே! கான் அறுத்துவாச்சொன்னால் 

(தை வேண்டா மென்று தடுக்கக் கூடிய அவவளவு தைரியம் உம 
உண்டாய விட்டதா?” என்று கேட்டார்களாம், அதற்கு௮வன் 

Din Se ஸ்ரார்த்தம் OH முக்கிய கடமை, 

ரர்த்தத்திற்கு மிலாக்காய் சமைப்பது. சிலாக்கியம், ஆசையால். 
களிடம் கேட்டுக்கொள்ள வர்தேனே யல்ல Capra; ஸ்சார்த் 

இல்லா விட்டால் தங்கள் * வார்த்தைக்கு. கு௮க்காய்ப். 'பேசமாட் 
ன்) ப ஆசையால் sus) செய்து மன்னிபுத்சள் pete ae 

   

   

  

   
   

      

     

  

     

  

ரத்தம் என்று பொய்க் கத் மெல்லாம். சொல் அவ | pa ie a 
லத்தில். பிராம்மணரெல்லாம் பக்தி ததைபுடன். ஸ்ரார்த்தம். செ 

் கொண்டு தான் a தங்கள் அகப்பனார். ஸ்ரார்த்தன் 
என்று பேருக்கு ஸ்ரார்த்தம் செய்து விட்டு பாசட்டோ. பிரதர்ஸ் 
நாரிசன் கம்பெனி. முதலிய . "இடங்களுக்குச். சென்று. தமதிஷ்டம் 
பல் ம அமாம்ஸாதிகள் சாப்பிடும். அகேக சாஸ்  திரிகளையும் 

, தர்களையும், ஆச்சாரிகளையும், நான்... என். கண்ணால் . பார் 

இருக்றன். அந்த ஸ்சார்த்தத்திற்கு இந்த. Gurteed | ‘ga et 

[மல் சான் ஒட்டையாய்ப். போய். விடும்போலிருக்றெு போக்கா 

   

  

    
     

ரம். போஸ் பைத்தியக்காரா”? ். என்றார்களாம்... அம் f 
ப 4 

ATG சமா வ து. ப் ய் a படாம ல். “எ
ஜம _ ட்ட 

[2 பிராம்மணர் தாங்கள் 0 சொல் வதா. டே ற ட செய்ய ய் (ச் sr ர்ண்



    

செய்இருர்கள், அதனால் பொதுவாக எல்லாப பிராம்மணரும் அப்ப 

டியே என்று தாங்கள் சொல்வது சரியல்ல, இப்போது கூட நித்யம் 

ஒளபா௫னம் மு தலிய பிராமணக் இரியைகளைச் சரிவரச் செய் அ 

கொண்டிருக்தெவர்கள்பெரிய உத்யோகஸ் தர்களிலும் இருச்சத்தான் 

செய்ஜொர்கள். தாங்கள் பொதுப்படையாகச் சொல்வது சரியல்ல, 

நேற்றுசாயக்காலம் ஜீராமூலுராஜ அவர்கள் ௮ளவுக்குமிஞ்சியகள் 

Gore விட்டு ஓர் ஆதிதிராவிடப் பெண்ணைப். பிடித்து இழு தீததில் 

௮இக கலாட்டா QS அவரை. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டு 

வீட்டிற்கு அளழத்துப் போய் விட்டார்கள். ௮ தனால் ராஜாக்கள், 

எல்லாரும்' 'குடிகாரர்என்றுசொல்லிவிடுெ.தா?”? என்று மூகத்தில் 

அழு. தீததைப் போல் பேதகினானாம், சின்ன எஜமானருக்குக் கோபம் 

வத்து பபஇலுக்குப் பதில் பேசும்படி. உனக்கு ௮வவளவு கெர்வம் 

வக்து விட்டதா? ௮டே செல்லா! முதலில் போய் அந்த ! பிலாக்கா 

யைத் திருகிக் கொண்டு போய் ஈம விட்டில் கொடு”? என்றுசின்ன 

எஜமானர் உத்தர விட்டா ர்களாம். அப்போது ௮ந்த பிராம்மணன் 

கொஞ்சமாவது லக்ஷியம் பண்ணாமல் “என் மரத்திலிரு நக்கும் காயை 

நான் வேண்டாமென்று. தடக்கும்போது - "அறுக்கச் 

கல்ல” என்றானாம். R ஹோ! உன் மாமாய்தி விட்ட... அகத்தி 

தோட்டம் யாருடையது? உங்கப்பன் சம்பாத so Bel உன்பாட்டன் 

சொத்தா?” என்று எஜமானர் கேட்டார்களாம். தோட்டம் தங்கள் 

FSU HOLE FB; ஆனால் எப்போதுஎனக்கென்று தங்கள் gous 

Gor தானம் கொடுத்து பத்திரம் எழு திவிட்டாக? ளா அன்றுமுதல் 

னுடைய தானே'' என்றானாம். அது யாருடைய தானாும்சரிர 

அத்துப் பலொக்காயை இன்று. அ லுத்தே தருவேன்; எப்: போது. இவ் 

வளவு தூரம் வக்து விட்டதோ? இனி விடப்போவதில்லை. என்றார் 

களாம். அப்போது அந்தப் பிராம்மணன் கொஞ்சமா. வன அட 

மல் “தாங்கள் மட்டும் “ose பாருங்கள். நரன் Baka விடமா 

ட்டேன்: தங்கள். தகப்பனாரிடம் - | சொல்லுகிறேன். வர்கள் 

விசாரிக்காலிட்டால் 8ீதிஸ்தலம்வரைபோய்த்தான் பார்ப்பேன்; இவ் 

வளவு தூரம் சான் கெஞ்சிக் கேட்டும். தாங்கள். இமே பிடியாய்ப் பிடி 

              

அப்போது. சின்ன... . எஜமானருக்குக் 

  

ப்பது சரியல்ல”' என் | 

கோபம் வந்து பள் செல்லனைத் திட்டி உடனே காயை. YDS gars 

சொன்னார்களாம்: வன் மாத்தண்டை போனதும் . அந்தி. மிராம்ம 

ன் அவனை அறுக்கவிடாதபடி தடுத்தானாம்: பள் செல்ல,    



    

aS QU னுக்கும் கை கூடசலா தாம். 

போனாஞம், அச்சமயம் ப ப்பாத்இ ௨ வந்து தடுத்தாள்; அவண் 

அவளைத் தூரப் பிடித்துச் கிள்ளிவிட்டு ௮றுத்து வந்தானாம். அப் 

போசு அந்தப் பாப்பா த்தி சின்ன. எஜமானமாையும் சங்களையும் ் இவ். 
வூரிலுள்ள எல்லாரையும். பேசிய பேச்சுகளையும் ஏய எச்சுகளையும் 

சொல்லவே முடியாதாம். இதற்குள்ளாக அந்த இடத்தில் மார் 
ஆயிரம் ஜன த்திற்கு. அதிகமாய்ச் சேர்ச்து. விட்டார்களாம்... இனி 
அந்தப் பார்ப்பானை இச். சஊரிலேபே இருக்க "விடக்கூடாது, -இன்றே 

நமது கெளரதை Gaui தாழ்ந்து விட்டது. 

ஸ்ரீனிவாச ராஜு; — Derr நமது பையன். செய்த. காரியம் 
அவ்வளவு நியாயமாய்த் தோன்றவில்லை. -பசவம் ஸ்ரார்த்தத்இற் 

காக வைத்திருந்த. அந்தப் பிலாக்காயை என் அறுக்கச் சொல்ல 

வேண்டும். அப்பியதை. Os git Pcie a5 முண்டோ? எப்போது 

அவருக்கு அ.த்தோட்டத்தைக் கொடுத்து விட்டோமோ அன்று 

மூகல் ௮௮ அவருடைய சொகத்துதானே. அதில் பிரவேசித்ததே 
சியல் 0 மேலும் பிராம்மணரென்ற மரியாதை கொஞ்சம்கூட இல்ல 
படிடஇந்தச் இல்லன்௮வரைத் 'தொட்டதேபிசனு. அதிலும் வேலன் 

அந்த. பிராம்மணப் பெண்ணைத் தொட்டுச் தள்ளியது மிகவும் தவறு 

தலான காரியம்; ஆகவே. தப்பிதம் நமது பேரிலே . இருக்க 6 அவர் 

பேரில் பிரமா gurls கோபித்து க்கொள்வ அகொஞ்சமும்சியாயமல்ல; 

  

உன்னைப்போல் அனுபோக மூடையவர்களே. நியாயம் சொல்லச் aa 

நினால் பின் பிள்ளைகள் "கெடுவதற்கு. யாரைக்கேட்க. "வேண்டும்? ஒரு 

    

ஆளை ௮ ப்பி. சீதாராம சாஸ் திரியை நான் அழை, தீது வரச் சொன் 

வதாக: அழைத்தன வாச் சொல்லு, 'நான்௮வரைச்சமாதானப்படுத்தி 
௮ லுப்பி விடுறேன். : 

anh So du பிள்ளை? என வண். இன்று. செய்ததற்கு அவனைச். 
சமா தானப்படு தீதவும் -வேண்டுமா?. வர. வரஎஜமான வர்கள் இவ்வாறு. 
இளகெஞ்னெசாவதால் தான். அவன் அவ்வளவு 3 தாரம் தலைவிரித்துக் 
கொண்டு பேயாட்டம் ஆரான். . அவன். இன்று. LD வாசலில் 
வந்து சுமார் இரு. மணி நோம் வரையில் தங்களைப் பார்க்க வேண்டு 
மென்று காத்துக்: கொண்டு. இடந்த தான். சரன் சான் எஜமானவர்களைப் 
பார்க்க சா தயபடாதென்றும், வாசலுக்குள். கால் வைத்தால் காவ ற் 
காறனை கால்ே மேலடிக்கும்படியும்அ வன்கேட்கஉத் காவுபண்ணி?ே னல 
அதன் பேரில் முறைத்துக் கொண்டு போய் கிட்டான். தாக 

        

   



    எஜமான். மறு 

  

ம 

படி. -பும்இந்த நடைபில் கால் பப்பில் யென்று ப ்தயம் செய்து 

விட்டு வ்விஷயத்தைத் தங்களுக்கு அ நிவிக்கச் சொன்னார்கள்; 

ஈனும் அப்படியெ தீர்மானித் இருக்கிறேன். வனை இனி இந்த 

நடை ஏறவிடுவதாகில் தயவு செய்து எனஅ. ராஜிதாமாவை 

அக்கெரித்அக் கொள்ளுங்கள். 

ஸ்தீ னிவாச மாஜஒ- என்ன காக்இி௰ம$£! நீ கூட இவ்வாறு பேசு 

இஞ். பையனுக்கு கல்ல புத்தி சொல்ல வேண்டிய நீயே ய இவ்வாறு 

பே௫னால் வன் அவ்வாறு சொல்வது ஆச்சரியப் படக்கூடிய காரிய 

மல்ல, *யானைவரும் பின்னே. மணி ஒசைவரும் முண்னே” என்பது 

போல் ஈமது சமஸ் சானத்அக்கு ஏதோ கெட்டி காலம் இருப்பதால் 

தான் உனக்குக் கூட இவ்வாறு விபரீத புத்தி தோன்றி விட்டது. 

இனி எனக்கெவ்வாறுனுல்தானென்ன! “தாடுவாவா என்றெ; வீடு 

 போபோ என்கிற அ? அவன் "இஷ்டப்படியே நடக்கட்டும்; நீயும் அவ 

னோடு சேர்ந்து அப்படியே நட, தயவு செய்து பின்னால் இப் 

படி. ஆப தினுவந்தூ விட்டதேயென்று மட்டும் என்னிடம்வந்து சொ 

ல்லவும்வேண்டாம்; என் ஒத்தாசை கோரவும் வேண்டி Xe: ப்தி 

            

இக், த. பஞ்சாம்சப் பார்ப்பான் 

  

காந்தமதியா பிள்ளை 
வன் தவிரஇற்த ஏழேழு நாற்பத்தொன்பது. மைல் விஸ்தீ 

ள்சமதுசன்னஎஜமானர் வாச்திை தக்குமர்னா கப்பேசப்பட்டவ ர்கள் 

எவருமேயில்லை. சமது இன்ன எஜமானருக்குத் தெரியாத சர்க்கார் 

௮ இகாரிகளும் எவருமிலர், இக்தப்புக்கங்களில் பேருக்குமட்டும் பிரிட் 

ஷ்இசாஜாங்கம் ௮ ரசாள்வதாக ஏற்பாடு இருக்கி றதேயொழிய உண் 

மையில் இப்போ; இங்கு௮சசாள்பவர்ஈமது சின்னஎஜமான ர் கானே! 

௮ப்படி. யிருக்க இவன மட்டும் இவ்வாறு பயப்படாமல் பேசுவதெ.த 

ற்கு? எந்த விஷயத்திலும் பாசூங்கள், இவன் தரன் சின்ன எஜமா 

னருக்கு எதிரியாய் ous £5 நிற்இுமுன், இந்தப் . பார்ப்பாரப்- பூண் 

அ அவயம். 

  

    

  

ஸ்ரீ னிவாச ராஜுஃட 12 ழவன்பேச்சு இன்னாக்காரலுக்கு 

  

காது? ஆயிலும்-சொல்லுறேன். கேள், ஒரு தொன்னை உப்புமாவு 
க்கும் ஒரு கோப்பை காப்பிக்கும். வாய்க்கு, வந்தவாறு உளறும் சில 

தப்பிலிகளின் அர்ப்பு த்தியைக்கேட்டுடீங்கள் “பார்ப்பான்” பார்ப்பான்”. 
என்றுகே வலமாயமப். பேசும்பிராம்மண ர்சாமான்யமானவால்லர். அவ 

  

கஞக்சூ ஈஸ்வரா த்தியானம். செப்வதற்காகவும் வேதபாராயணம் செய்



    

வதற்காகவும், பிரம்மத்தைக் சன்டு டி மீடிப்பதற்காசவும் Ges சாற்று 

ண்டுகளாக அமோகபுத்தி வீக்ஷண்பம் ஈஸ்வானால் கொடுக்கப்பட்டு 

சாந்தம் என்னும், இடைப்பதற்கரிதாயெ நெய்யை ஊற்றி வளர்த்த 

தால் நாளுக்கு ! நாள் அந்த பு.த்.இ Aeron Bes பெருகிக் கொண்டே 

வரத்து அல்வளவு௮ருமையான: பத்தியை 'இடைத்தற்க usr Bude 

ம்மக்ஞானத்தில் செலவழிக்காமல், இருபத்தாறு எழுக அக்களடப் 

இய ஆங்கிலேய பாஷையைக கற்பதில் செலவழித்த பெரிய. பெரிய 

படீட்சைகளில் சுலபமாய்த் தே நிமுக்பெமானவேலைகளி லமர்ர்திருக் 

இஞர்கள்; அவர்கள் நியாயமாய்க்.. கஷ்டப்பட்டுப் படிக்கவேண்டிய 

பிரம்ம வித்தையை விட்டு இவ்வாறு. மிலேச்ச பரஷையைக். கற்பதில் 

தங்கள். கவன சதை எப்போது: 'செலுத்தினார்களோ அப்போ 36 

அவர்களுடைய புத் இவிசாலமும்' உயர்ந்த. ஞானமும் குறைந்து. 

உல விவகாரங்களில் மேன்மையடைசர் ௪ வந்த போதிலும், உண்மை 

ஞானத்தில் குறைவுபட்டு. அறிவு மழுங்கி அந்தகாரம் அபிவிருத் 

Bur Q நாளுக்கு-நாள் mht sees Ae வருொர்களென்பதி சில் ஐய 

மீல்லை.. இப்போதே பீ. ௪. பரீக்ஷையில் தேறியவர்கள் வேலை 

இடைககாபல் இண்டாடுகிருர்கள்.. வருஷா வருஷம் உயர்தரக் , கலா 

சாலைகள் பெருக் கொண்டே வருசன்றன. இனி 10 வருஷங்கள் 

போனால் பீ. எ. பரீக்ஷையில் தேறியவர்களுக்கு 80-ரூபாய் சம்ப 

ளம் அகப்படுவது கூட கவ்டமாகிவிடும், அரசனை நம்பி புருஷ 

ஊக்கைவிட்ட?” கதையைப் போல் அவர்களுக்குக். இடைத்ததற்கறி 

தாயெ பீரம்மக்ஞான த்தைப் பெறுவதையும் கைவிட்டு விட்டு, இரு 

க்கும் ov Bator ஆங்கிலேய பரீகைஷைகள் தேறுவதில் செலவிட்டு 

விட்டு, அவர்கள் பரீக்ஷைக்காக செலவழித்த திரவியத்திற்கு நாற் 

துக்கு கால்வட்டி கூட. கட்டாத. "சம்பள த் இலமர்நீ, அ. தமது வாழ் 

see விண் நாட்களாக்குவார்க ளென்பதில் சே சேகமிவ்லையெனி 

ம் இப்போகூட அவர்களைபுத்தியால் ஜெயிக்கக்கூடிய வல்லமை 

அத அதற்கு. 'ஜீவாதாரமாயெ சாந்த குணமாவது. "நம்மிடமி 

ல்லை யென்று நாம் ஒப்புக் கொள்ள. "வேண்டி.வர்களாயிருக்கறோம். 

பார்ப்பான் பார்ப்பான்”. என்று... -இழிவாய்ப் பேசுவதால் காம் 

ஏதோ கெளாதை. யடைந்து. விடுவதாக - நினைத்துப் பேசுஇதீர்க 

அவர்கள் பார்ப்பார்கள் தான். Dy தாவது சமயம்பார்ப்பார்கள். சமையம் 

ஏற்பட்ட உடனே. விரோதிகளைக்கு; ழியில் தள்ளப்பார்ப்பார்கள்.௮ தூ 

நிச்சயமேஉண்மை- முறையில். உழைக்க வழிய Surg சுயமரியாதை 

   

    

   

     



  

on பிர mune usb, ல் என்தபேவாக்கேட்டபா த்தத்தில் ogee 

ய்து பேடியும், நிக்சனையே SOO DS முழுஅம்பூஷணமாகம் ௦ கொண்ட 
frat +6 ¢ சாக்கடைப்: ப ப 'சிரிரிகைகளின், மலர் அக 

      

   
; piiigiaBerrupeden ப nor Bo ஏன்படவில்ஸை. தண்டச் 
தங்களை மஹா. புத்திசாலிகளென்று. தங்களுக்குத். தாங்களே 
போட்டுக்கொண்டும்.ஸ்ரீமான்) ஆகாயமன வும் : உயர்திரு, விர; 3 

இிங்கங்கள்: சான்று. மகுடங்கள். தங்களுக்குத்தாங்களே. தங்கள்பத்தி 
ரிகைகளின் "மூலமாகச் So eee ee uecats க். அன்ட் 

    

ன்னை செங்கால். டல பின்பக்கம் க் 

me ate crag acces 

 



   
      எழு அம்போஅம்கூட இலர் யது. குடிக் 

கரமல்வருவ தில்லை.எனெ ணி : துலக ற்கு முன்னம். 

சாராயம் குடி.தீ.து பேனா கையிகெடுத்தால் , தான் அகராதியில் . கூட் 

அடங்காத இழிச் செர .ற்கள் உதையமாகு. மென்பது. அவர்கள் 0 
ள்கை போலும். சுயமரியாதைப் பிரசார eu Eat பணம் தேவையென் 

னும், சுயணியாதைக் கேஸ்களுக்கு ரூபாய்கள் தேலயென்றும் பலவித 

மாய் ஊர் ஊராய்ப்போய் இக்தியாவில். இதுவரையில்: பிச்சையெடுச் 

தாய் விட்டதாலும் இர்குள்ள வர்கள் இவர்களால் பேசப்பட்டும், 
எழு தப்பட்டும்வரும் இழிச்சொற்களைக் அண்! று ன ஆ 

விட்டதாலும் இனிஇல்கு தங்கள் ஜெபம் சாயா தன்று சண்ட இவர் 
wer outs பிரே SEASON சென்றிருக்கும். இந்தியரை - வஞ்சித்து 

பொருள் பறிக்க அங்கும் 2 போடுறார்களென்பனு. தெரியுமா shonar? 

ஒரு எள்ளின் கோடியில் ஒருபாகங்கூட சுயமரியாதையென்பஅஎன் 

னவென்று அறியாத இ இக்ச ௮அபைடஜன். பேதைகள். தலைமுறைதத்து 

வமாய். புத்திசாலிகளா யிருக்கும். 35. கோடி .. அனங்களுக்கு. சுயமரி 

பாதை கற்பிக்கப் புறப்பட ம.ருக்இருர்க. ளென்று . நினைப்பது எவ்வ 
MAL FBI டெமான காரியம்... முப்பத்து மூன்று. கோடிஜனல்க 

ne 320௦ யோ ல்ல. 330. பேர் பிரரம்மணீயம். ் ஒழிக்த சடங்குகள் 

செய்ததாகச் தடபுடல். பிரசாரம். Osetia; ர்கள், |  தண்டமையை 

ஒழித்த. விடுகிறோம், 6 ஒழித்து விட்டேகம். என்று. பேய்க் கூச்சலிடும் 

இவர்கள் ஆ.திதிராகிடர்களுக்காக Dawe செய்த. GET COLD 
GT GOT GOT வென்று. சாவாரலாவலு சொல்ல முடியுமா? “செங்கல்பட்டில் 
சமபத்தி போஜனமளிப்பதாகப் ! ப் (ஹிரன்கமான விளம்பரங்கள் போட் 
டும், பிரசாரமேடை மீதிருந்து... வார்.த்தைப்பக்தல்கள். 'சில்காரித் த்தப் 
பே௫ிவிட்டும் 2 போஜனம். கொடுக்கும் இடத்கித்கு.. வந்ததும். முதலி 

யார். வகுப்பினரி லேயேபூச்தமல்லி. முசலியார்களு ஸம் 0 Quad னி முத் 
லியார் fees ஒன்றாய். உட்கார்ந். சாப்பிட மறு த்து சனி தீ 5 ool gy றை 
களில் அமர்நினு.. சாப்பிட்டது... எவ்வளவு. Sari பாக்கிற 
oir I SiGd athit eevee naa sBee ச 5 oat 5 eGo! eer 
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, | அ கொள்ளுங்கள். 

ற்ற ] உங்களி டம் பேசுவதில்லை. 

என் ஹு சொல்லி விட்டு மறுபக்கம் திரும்பியஅம் சண்ணைஞாடி ; 

கொண்டார். தன எஜமானருடைய சுபாவம் காந்திமதி தியா பிள் 

க்கு. சன்றாகத் தெரியுமாகலால். அவருக்குக் கோபம். 'வர்தவிட் 

சன்றும் இனி ॥அவருடன்பேச 1 பிரயாசைப் படுவ வியர்தீத மெ: 

றும் அ afte ௫ கொண்டு அனத சன்ன. அஜமானாரயெ. அந்தாராது 

  

3 அக் ப மச பொ்ளி மட்ற 

      

அலன் போலில் ஸ்டேஷலுக்காவத அல்லது இன்ஸ்பெக்டரிடமா 

அ போய் ஏதாவது பிரியாது எழுத் இக் கொடுப்பான். ௮வன் செ 

க்கும் பிரியாதை அவன் மூஞ்சிலேயே. வீ£சிஎ றிர் விடும்படி | 

டம் செய்து வருகிறேன், | உடனே வண்டி. போடச் ொலலுககள்: 

    

என்னார், வண்டிபோட்டுவரவே சுந்தரசாஜு. வண்டியில் எதி 

கொண்டுபோய். பேச வேண்டியவர்களிட. மெல்லாம் பேூவிட்டு வர்௮. 

விட்டார். 

நிற்க, sr pw Bur Gender gin ga எஜமானஏரப் பரர்க்க 

epee) தன்றும், உள்ளே காலை வைத்தால் காலைவெட்டி. “விடும்படி 

யும் உத்தாவிட்டதைக் கேட்ட சீதாராம சாஸ்திரி தன் கோட்டத் திற் 
குள் புகுக்னு தான் தடு, சதம் அரா இர்சமாய் பிலாப்- பிஞ்சை . அறுதி 

சதைப் பார்த்த பலரைக் POI EGE சாக்ஷியாக வரவேண்டுமென்று 
கேட்டுக் கொண்டார். அவர்கள். தங்களைச் சாக்ஷியாகப் போடவேண் 

டாமென்றும் போட்டால் தங்களூக்கு அவ்விஷயமே தெரியாதென் 7 

தரன் சொல் ம்படி சேரிடுமென்றும் ஆகையால்வேறு எவரையாவது 

சாக்ஷியாகப் பார்திதுக் கொள்ளும்படிப் பலரும் சொல்லிவிட்டதால் 

அவருக்கு சக்தி சொல்ல வருவோர் எவரும் இல். அப்படியிருந் 

தும் அவர் போலிஸ் ஸ்டேஷனுக்குப். போய் பிரியாது கொடுக்ச 
உத்தேூத்து ் அங்இருக் ௪ ௨ உ த்யோகஸ்த sho சொல்ல - அவர் அரை 

மணி2ே கடவ கையில் “இங்குமங்கும். (போவதும் வருவம் அர்தவேலை 
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தா? 

இச்சவேலையைச் செய்வதுமாயிருக் சாசேயொழிய சாஸ்திரி சொன்ன 
தைக் கேட்கா தவர் போலிருந்தார். அப்பால். சாஸ்இரிகள் “என்ன: 
ஐயா! கான்சொல்லிக் கொண்டேயிருக்கிறேன்; சாங்கள்கவனியாம? Soy 
இருக்கிறீர்களே” என்னார். அப்போ அவர். பக்கத் திலிருக்த. போ 
லீஸ் கனிஸ்டேபிளைப். பார்த்து. அடே இந்த. அரையாளும் ஐயர் 
வரப் போூிருர் என்று போலீஸ் 'சூப்பிரன்டன்டன்ட் - அரை 
வந் அவருக்காகக் காத்திராமல் அவர்பாட்டில் வேலைசெய் கொண் 
9. (hE BTS, ஐயர்சல்யை arr gS விடுவாரென்று ௮ நியாமல். அ நிவின 
மாய் இருக்இருரே! நீ உடனேபோரய்: ஜயர் வர்துவிட்டாற் உடனே 
எய்ரோபிளேன்(ஆசாயலிமானம்) orient gr அவர் பிரியாதை வாகி 
இக் கொள்ளச் சொல்லு” என்று: எளனமாய்ப் பே௫ிஞர்.. "ஐயருக்கு 
இன்னது செய்வதென்று தெரியவில்லை: “கோபமும். வருகிற, கோ 
பித்துக் கொண்டால் தன்காரியம் ஆகத; என்ன செய்வார் பாவம்! 
கால்மணிநோம் ௮ரைமணிசேரத்துக். கொருமூறை அவரிடம். சொல் 
லிக் கொண்டிருக்தார். அவருடைய வேலைசோம். "முடிந்து. அவர் 
எழுந்து போகும்போது அதோ. ஹெட்கான்ஸ்டேபிள் குப்பையர் 
mig GT அவரிடம் சொன்னால் அவர் கவனிப்பார்!" என்னார். அவர் 
வந்த தும். ௮.வரிடம் சொன்னார். அவரும் "இவரை மூன்றுமணிசோம் 
வரையில் தாக்கக். காட்டிவிட்டு. aon Quire அவரைப்பார்தீத, ் 

      

குப்பையர்: raw திரிகளே!. நான். சொல்வதைக் "கேளுங்கள், 

பிலாக்காயை மட்டுமல்ல, உமது தலையையே திருசக்கொண்டு. போனா 

லும் கேள்வி கேட்பாடு இல்லாத இந்த. ஊரில் ஒரு அணாத்தாளாத 
பிலாப்பிஞ்சை அறுத்துக் கொண்டுபோய் விட்டசாக பிரமாத சேஸ் 
கொண்டுவந்து. விட்டிசே! போங்கானும். பைத்தியக்காசா உமக்கு 

எதாவது "வேலையிருக்தால் பார்க்கப்போம்; இல்லாகிட்டால் ஆத்தக் 
குப் போய. செளக்கியமாய் படு த்அக்கொண்டு .. துர லும் 
3 Be கஷ்டங்களை. இழுத்துத் அலையில். போட்டும் கொள்ள சேயும், 
அவர்கள் "செய் திருக்கும் (ps 5 Bu உபகாரங்களை எண்ணிப் 1ப்பாரும்.. 

சீதாராம். சாஸ்திரி: என்னையா! கேஸ். கொண்டு. வந்தால். பதிவு 

செய்து கொள்ளாமல். இவ்வாருக ஏழைக்கு ஒருநியசயமும் ! மஹராஜ 
ருக்கு ஒரு. நியாயமுமாகச் சொல்வதற்காகத்தான். சருண்ம. கவர்ண் 

மெண்டார் நியாயஸ் தலங்களையும் (போலிஸ். ஸ்டேஷன்: ன் 

டுத்தியிருக்றொர்கள் போ
லிருக்தெ, 2 

சயஜாதி ௮பிமானம்கூ
ட உமக்கு இல்லையே. 

    

யும். ஏற்ப 

ன பாவத்... உண்டா ? 

  

   

  

 



   La 

என்றும். அதற்கு. yaw "இந்த. அற்பவிஷயத்தை எடுத்துக் 

கொள்ளத். தங்களுக்கு அதிகாரமில்லை யென்றும் எதற்கும். மறுநாள் 

eid 10 மணிக்கு வந்தால் இன்ஸ்பெக்டரவர்களைக்கண்டுபேசலாமெ 

அம்ச iran on: சொல்லி அப்பிக். Gang Ge, வதற்கு ஒன் 

  

   
ட அவசர Sar Bator கவனித்துவிட்டு பணிக்கு எழுக்து விட் 

டுக்குப் போகும்போது. அப்போது, தான் சாஸ் திரிகளைப். பார்த்தவர் 

வோல். “நீர் எக்குவந்தீர்”” என்றும். அவர் நமக்கு. இப்போன. சான் 

   
ம 

stor விவரமாய்ச் சொல்ல « தாம்பித்தார். geting இன்ஸ்பெக் 

டர் 4 Hanah ac Ser eiremese appl சருக்கமாய்ச் சொல்லச். சொன் 

ற ம ஏ af ட்டு : ஞ்சகாத் தொர ல களை கீ      

  

     
   

  

ரீல் i REL ar wa oid ( வறுவேலை கில்லாிரு்சா 
உம்மிடம் கதைகேட்டுக். கொண்டிருக்கலாம்!” என்றார்... சரஸ் தரி ௪ சுருக் 
கமா ய்ச் சொன்னார்... 

இன்ஸ்பேக்டர்:--ஏல்காணும்! பிலாப்பிஞ்ின். விலை என்ன. இ Tr 
க்கும்? 

  

சாஸ்திரி: எஜமான்! விலையைப். பற்றியல்ல; எனது தசுப்பனார் 
சிரார்.ததத்திற்கு. வைச்திருக்ததைத்தான். கவனிக்கவேண்டும். . | 

- இன்ஸ்பேக்டர்:--ஒய்: பஞ்சைப்பிராம்மணா!. மான். கேட்ட கேள் 
விக்கு ஜவாப்பு சொல்லாமல் ல் வினையாடுகிறீரர- என்ன' அடே248! 

  

என்றார். அவனும் கூதித்தைப்போல் சாஸ் ர்... எதிரில் வந்த 
நின்ற, அம் “eal எஜமானரிடமா. விளையாடுஇதீர், ர். எஜ ஐமான்கேட்ட( z 
ள்விக்கு. சரியான 6 ஜவாபு. சொல்லாவிட்டால் ,தவடை புளிச் Curia 
BT ear ons "என்றான். ஹோ போலீஸ். ஸ்டேஷனில் Baar gy 
செய்யவத்தால் இ இச்சமரியாசையும் உண்டேர”? சன மனதில்எண்ணிக் 

கொண்டு, 

  

     

   
சாஸ்திரி: முக்கால் ரூபாய்.தாசூம், 

 



    
'இன்ஸ்பெக்டர்:-ய்! மூன் தடி Ben gpeb or: மிலப்பழமே 6 எட் 

DEG வரவ்குவோரில்லாமல் பெக்கும்போது: பிலாப்பிஞ்சு. ஒரு 

னா சகாளும். அப்படி பில்லையென்று | or (Ger e.gx& pug. ps 

ல் ரூபாய் பெ.றுவதாயிருந்தாலும். அவையெல்லாம் | அற்பகுந்தம் 

& ., சரொாமமூனிசப்பி ஸ். பிரியாது. கொடுக்கவேண்டும், ஒரு. ரூபா 

ப்க்கு அ.திகமானால்தான் । நாங்கள் பதிவு. செய்யக்கூடும். 

... என்று சொன்னதும் : வண்டி. 'வேறிப்' போய். விட்டார். ன் சரஸ்: 

இரிகள் காலை மூதல் பல்கூட அலக்காதிருர் தம் அப்படியே”: இராம 
cpa Png PSF சென்றார். சொசில்தாரலர்கள். கூப்பிட. விட்ட 

re கிறதாகவும்.. ப மூன்று 

இனங்களாகு மென்றும். தெரிக்க கெஸ், அப்பால்... “தூட்க்கும் 
போய் நிதீயகர்மா ஓஷ்டானங்களை - தேடித் Be Garand, மலை 
மூன் று மணிக்கு த் தான். பச்சை. ஜலம் பல்லில் ஊ வற் றினூர். மூன்று 

தினங்கள் பொறு.தி தீது கிராம ம முனிசு. வந்ததும் - விடம் போய் 
ரியா து கொடுத்தார். nasi இனங்களுக்கப்பால் தெரிவிக்கப்பட்ட 
மன்பதை. முதன்மையாக எழூ தி விட்டு மறுநாட். "காலையில் மூனி 

ரட்டவி oie செய்தார். சாஸ் திரிகளும் அவர். சம்சாரமும் 
தவிர் வேறு எவரும் சாகதியில்லாததால் GB ram save 'யென்.று 
எழுதி யனுப்பிவிட்டு சாஸ் திரிகளிடம் | இனலும் - விசாரணை செய் 

வோம். சாவகாசமாய் வந்து சாக்ஷிகள்... | "எல்லோரையும். "விசாரித்து 

முடிவு Qe BG par என்றார்... இப்பால். சாஸ்திரி பல கடவைகளில். 
வத்து சண்டபோ௮, தாண், சாக்ஷிகனை எல்லாம். "விசாரி தீத காகவும் 

சாஸ்திரி சொல்லும். விஷயம் ருஜ--வாகவில்லை. பென்றும் சொன்னார். 
அதற்கு enw Ba “என்ன ஐயா] என்னை வைத்துக். கொண்டு 

விசாரணை. செய்தல்தானே. உண்மை. வெளியாகும்? என்றார். - அப் 
போது முனிஎப் அவர்களுக்குக் "கோபம். வர்க... - மசுர்த்தரம் ( 
களை ௦ மெல்லாம் நான். விட்டு, விட்டு, உமது. ‘9 
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ர் ந.



    

  

| அப்பணை. ஜய 

  

"சாஸ்திரி அண்ணா! அப்பனை ; 
ங்காரண்ணா!! என்று. அவர். தொண்டை பலிக்க கத்தினார். அவர் 

கேட்காததுபோல் போனார். ஓடிப்போய். | கூப்பிட்டார். தான் அவ 

சா ஜோலியாய்ப். போவ தால் வா சாத்யப்ப: ச. தென்று சொன்னார்; 

இராம. மூனி?ப், , தலையரரியைள் கூப்பிடச் சொன்னபின் ab gre. 
4 இ 

திர £ம் மூனிசீப்:- ணம்: வர் G. தாட்டச் இல் பிலாக்கரய்' யாசோ ன இ 

த்ததைதி தங்கள பார்த்திர்களாமே!யார். அறுத்தரர்கள்?. தய: செ 

பிரமாண வாக்கு மூலம். கொடுங்கள். 

பணை அயங்கார்: நரன் பார் 5 BENS யாரா "சொன்னார்கள்? 

| QCD » pu Bont கான். இந்த ஊரிலேயே யில்லையே: அழ் 

   

    

    
a யிருர்தேன்.. அப்பால் ஒரு paren என்னைப் பரர் த்தபோது 

சாஸ் திரிகள்தான் யாரோ பிலாக்காயை .. இறு த்து "விட்டதாகவும் 

தான் பிரியாது ' செய்திருப்பசாகரம் சொன்னார். 

  

     

  

போலிருக 

டு ah உம -மக்கு 
    

      

    

   

   

ரஸ்: ke கொஞ்சமாவது 

தடைய ஆயுட்கால் த்தில். பலவான்களைம் 

    

   

  

      

தனவ ஈன்களை ட ற எதிர்தீது வெ .ற்நியடைக் திருப்பவர்களைப் பார்தி இ 
ருக்இதீரா? கிட்டு க்கொடு த்தம் தட்டிக்கொ டுத்தும்கொண்டு டுபோனால் 

  

நமக்குவேண்டிய காரிய சாதனம் செய்து. கொள்ளக் கூடும்; இதை 

விட்டுவிட்டு துரும்பைப். பிரமாண்டமான விருக்ஷமாகப்பாலித் ist 

ஜோலி பிடித்து அலைகஇதீர், 

சாஸ்திரி:--ஓய் வரயையூடும். நீர் மகாபெரிய மனுஷன் தர ) 

கேரில் பார்த்த சங்கதியைப் பரர்க்கவில்லை. யென் று பொய் சொல்லு 

திசே! 8. நீயும் ஒரு- மனுஷனா? சரசப்போ இற. - வய தாய் விட்ட 

பிராம்மணன். என்ற. உயர்குலத்திற்கு இருக்கவேண்டிய seus 

விட்டு விட்டு வாய்கூசாமல் பொய்பேசும் நீ சண்டாளனிலும் ... 

கெட்டவன், நீ பத்தி. சொன்ன. போதும், வாபைரூமி, 

| Cea ஐயங்கார்; இராம மூனிப் பக் 

இரும்பி, “சாஸ்திர்களுக்கு பித்தம். மேலிட்டதனா ல் புத்தி. 

போயிரு ane து, 1 கையால் அவருடைய வா ந்தை சத். சா J 

      
   

   
   

  

      

    

 



    

பெற்றுச். -கொள்ளுேன், 2. என்று சொல்லிப். “பேரம். விட்டார். 

இராம மூனிசீபும் அப்பால் சாஸ் இரிகளிடம் பேசாது. தன் இல்லம் 

ன சென்னுர்.சாஸ் ரி தன்வீ டே சர்ச்ததும்மரஜி ஸ்டிரேட்டி ற்கும்போலீஸ் 

சூப்பிரன்டெண்டுக்கும் இவைகளைப்பற் றி பிராதுகள் எழு இ eng 

லிட்டுப்படுச். அக் கொண்டார். மறுநாட்காலையில். அம்பட்டனை அழை 

  

த்து க்ஷவரம் செய்யச்சொன்னார். - அவன் கத்தியால் வெவ்வேறாக 

ஐக்தாறு இடங்களில் ஒவ்வொரு Bey Dyess க்ஷவாம் செய்ய 
ஆரம்பித்தான். அச்சமயத்தில் ௮ம்பட்டன்.. 'பெண்சாதி.. இடி. வந்து: 

குழந்தைக்கு அதிக கஷ்டமாயிருப்பதாகவும் உடனே வை ச்தியனை. 

அழைத்து வசவேண்டுமென்றும் சொன்னாள். அம்பட்டன். சாஸ்திரி 

களை௮தேஸ் இதியில் விட்டுவிட்டு எழுக்துவிட்டான், அர்ஸ் 'இரிகூடிய 

வரையில் க்ஷவரம் செய்து விட்டுப். போகும்பழ்... வேண்டி க்கொண்டும் 

தவன் உடவேபேோரய்ரும்புவதாகவும்சரஸ் திரிகளை அந்தஸ்இதியில் 

ட்டுவிட்டுப்2 போனவன். சாமதிக்கமாட்டானென்றும்௨ டனே இரும் 

புவ தாகவும் சொல்லிச் சென்ற அம்பஃ்டன். திரும்பி. வரவில்லை. 
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ஆவி Gor மழைபொழிய இல்லம்வீ£ஐ, 
அகததடியாள் 'மெய்நோக, அ௮டிமைசாக, 
மா வீரம்போகு தென்று விரைகொண்டோட, 
வழியிலே கடன்காரன் மறித்துக்கொள்ள, 
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சர்ப்பம் தீண்ட, தள்ளாத விருக்துவர, 
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சாப்பாடுபோட்டுப். படிப்புச்சொல்லிக் கொடுத்த மிராசு சுப்பய்யர் 
எங்கெங்கோ. அலைந்து விட்டு. சாப்பிடாமல். மத்யானம். 9-மணிக்கு 
சாஸ்திரிகள்வீடுவத்து சேர்ந்தார். சாஸ்திரிகள். தனசஅகஷ்டங்களைப் 
பாராட்டாமல் எழுக்து,, சனதுபெண்ஜா தியிடம்சொல்லி ஜல் 'இயாய் 
சமைக்கச் சொன்னார்... - ச௪மையலெல்லாம் அவசசமாய்கான்கு. அடுப் 
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ஏ தித்கொள்ளச். சொல்லி கான் வண்டியி யின் பின்னா 

சாஸ்திரிகள். Big Agere es | வண்டிப் 5 samp வ்னீ ர 

போதே சாஸ்திரிகஷம் அவர்பெண்ஜாதியும் வண் 

ட தாலும், வைக்கோல் போர் எரிந்து கொண்டிருந்த வேடிக்கையி 

யே எல்லோரும் மூழுக்கவனத்ை தயும் செலுத்திக.. கொண்டிருக் 

தாலும் அவர்களெ? ல்லாம் வண்டியில் ஏறின) SLIT By als 

போனை தியாவது ப - விடுபூட்டப் பட்டதஜையாவ அ - கவனி 

வில்லை. சாஸ் BA தூசலானவர்கள் சென்றமூன்றுமணிகோங்க ௮ ் 

கப்பால் சான் வழியில் வண்டி போனசைப்பார்த்தவர்கள்வந்து. ட 

11258 Seay ae ata சும்மாயி 

5ம் வண்டியை ௮     

  

3 

    

ல்ல சுத் அசார் 

    

தள் சுப்பய்யர்.. இ, தரராம சாஸ்: இரிகளை: அனஜு. இரவு 

தனது. "Bria Ba வைத்த திருந்து மறுகாளன். காலை 4-மணிக்( 

சக்கபர்தோபஸ் துடன் வண்டி. போட்டு திருசெல்வேலிக் கு௮ ழை, 

அ.ச்சென்றுதம அகுடும்பவக்€ லாய ம£..ஈஃஸ்ரீ-கருவ்ணசாமி ஜய 

காரவர்களிடம்௪கல ௪ம்கதிகளையும் சொல்லி. ஒரு பிரியாது. எழுதி 

அ௮ச்கோலச்துடன் சாஸ் இரிகளை அழைத்துப்போம். அப்போ 5 

ஜில்லாமாஜிஸ்டிசேட்டா யிருந்த மிஸ்டர் ஸ்காட் துரையவர்களி/ ட் 

அரியாதைத் தாக்கல் செய்தார். அவர் வாங்க வா௫ித்த அம். ued 

aa மி ஐயங்காரவர்களைப் பார்த்து. தாங்கள் : பிரியா இ; 

எழு கிருக்கும் விஷயங்களைப் பார்த்தால் பிரிட்டிஷ் ஆளுவை 

'இருபதரவது நூற்றாண்டில் கடக்கும். காரியங்களா யிருக்கக் கூ! 

என. ஈம்புவதற். கில்லை Pal கவாப் டோக்லாக். கவர்ண்மென்ட 

“கருக்கு. 'மெண்றுசான்.. நினை ் 

              

கொண்டு. வக் ames sre { இ. 

யென ard இப்போசே: தள்ளி. விடுவேன்... "pres. தன்று 

விசாரித் து.உண்மையென அறிந்,    



   

  

தீணையை யாகிலும் ஈம்பி எழு தனீர்களா?' என்றும். feng வாசகர் 

  

களிலும் பெரும்பான்மையோர் அ Ban’ மூக்கியமாய் பட்டணங்களி 
லேயே வூத்தவர்கள் . இவைகள் உண்மையா யிருக்கா. தென்றும் 
கதாசரியருடைய மனதிலுத தித்தஅகாமதேய விஷயங்களென்றும். 
நினைக்கலாம். அப்படியல்ல; "இன்றும் . இப்பேர்ப்பட்ட Brn 

மான.செய்கைகள் பெரிய சவரண்மெண்ட் உத் $தியோகஸ் தர்கள்போய் 
வருவத ற். கேற்ற செளகரியங்களில்லா த © ss 

  

3 ர்சளில் - நடந்து. வருகின் 

por, பட்பத்த் கத்தெண்டபோ வீகன் 4 த்த. பத உங்க 

  

இ 5 அகளெல்லாம். eae 2 பரி6 

சாகஷிகளுக்கு ae சொல்லிக் கொடுத்துக்கொண்டுவசப்பட்டவைகளே 

யொழிய வேறல்ல வென்று 'இப்போதும்கம்பா தவர்களும்உண்டு. J 

ur B ் என்பன தப் போல். 

  

கிருஷ்ணசாமி. ஐயங்கார்:--ஐயா! கான்சரிவரவிசாரித்தறிய 

பிரியா கொண்டுவாப் பட்டவனல்ல வென்ப., தங்களுக்கு. nse apes 

  

த்தெரியும் நான் சரிவா விசாரித்து உண்மை: யெனத் . தெரிக்து 
   

கொண்ட சோடு, நேரில் ல் பார்த்தவரும் தங்களுக்குகன்றாய் த் Oats s 

கொளாவமுள்ளவ, ருமான... Bree ௯ப்பய்யரையும் : அறைக்கு. 
வந்திருக்கிறேன். "வரையும். தாங்கள்-பிரமாண வாக்குமூலத்தின். 
பேரில் கேட்டால் உண்மை. விளங்கும், 

    

என்றார்... -அரையவர்கள் முதலில் - சீதாராம. சாஸ் இரிசளை 

அறைத்துவரச் சொல்லி அவருக்கு ஷவரம் செய்திருந்த அலக்கோ 

த்தையும் அவர்: உடம்பில் கல்லடிகள் பட்டு விழுக்த காயங்களையும் 

  

பார்த்ததும் ௮னுதாபப்பட்டார்.' அப்பால் ல்மிரா சசுப்பய்யரவர்களிடம் 

பிராமணவாக்குமூலம் வாங்கப். பஇவு.! செய்து. கொண்டு வாரண்டுகள் 
௮னுப்பஉத்தே௫த்தார். அப்போ paste இருஷ்ணசாமி ஐயங்கார 

வர்கள். oe a சர்க்கா 

   



  

ன்று க கம்பதாயம்ள சசிதர. | இதை 2 வாடுக்கப்பட்டவர்கள 

aaa | ஐயங்காரவர்கள்... 'சுந்தரராஜாவுக்கு இக. அனுகூலமா. கப் 

பலக் நினைக்கலாம். | அப்படியல்லவே. அல்ல. . . அந்தத் அனா 

யி, we குணத்தை. “ஈன்கறிக்தவரா,கலால் அவருக்குச் சுந்தர 

steak குடும்பத்தார்பேரில், கோப. மூட்டுவதற்காகவே ௮ வவரறு 

Sei. ஹிதம் பேசுவதுபோல் வேளிக்குத் தோற்றும்படி பேசி 
உண்ண்மமில், இடுக்கண். "விளைவிப்பது: புத்திசாலிகளுடைய வேலை, 

oe 

erie ம்ணர் அ Bes as கூர் அற்பு ள்ளவர்களா ஈதலாலம் அ a8 one aye 3 

    

   

   

  

    

மினுடைய ப பேரக்கு Qmicceae ee சமயம் பார்த்து தன 
சாமர்த்திய த்தைக் காட்டிவிட்டார். . 

ன தூரைக்குக்கோபம்: வந்து த்த: சுந்தரராஜாவின் சாமர்த்திய 
on san Gon பார்க்கி wos” or om, து. சொல்லி வாரண்டுகள். பிறப்பித்தா. 
அப்போதும் வக்கீல் ஐயங்காரவர்கள் - . “இவ்வாரண்கெளு 

எவரும் - அகட்படப்போவதில்லை. - போனவாரண்டுகள் ம 

அசப்படவில்லை யென்று : திரும்பித் கச்சான் வாப்போறெது'' எ ன், 
“வாழைப்பழத்தில் ஊசி இறக்குவதைப் போல் சொன்னார்.” (அ ஹ 
அப்படியா; பார்கிறேன்" என்றுசொன்னதும் ௨. டனேஜில்லா Gg 
oP sin Ga sr sires aoa கையோடு. அழைத்து வரும்படி. அனு 

ப்பி அவர்கையில் இரகூயமாய் வாரண்டுகளைக் கொடுக் இருப: 

போலிஸ். கனிஸ்டேபிள்களை த். அப்பாக்கெள் ௪௫த/ம் அழைத்து 
போய் எப்படியாவ வாரண்டுகளில் குறிப்பிட்ட நபர்களை... ஆஜர் 
படுத்த வேடு மென்றும், G போலீஸ்காரருக்கு எங்கு என்ன வே. 
யாய்ப் போகிருர்களென்றுகூடத் தெரியாமல் பட்டப் பகலிலே? 
போய்பிடி த் sa உடனேகொண்டுவரவேண்டுமென்றும்உத்தரகிட், 
அவர்சொன்னபடியே மறுநாள் சாயங்காலம்மூன்றுமணிக்கு த்திரு 1 

ராஜபட்ணம் சென்று ஊர் pa gi தேடியும் வாரண்டில் ௧ 
நபர்கள். ஒருவராவது அகப்படவில்லை... - எங்கு சென்னார்களெல 
எவர்க்கும் தெரியா தன்றுசொல்லிவிட்டார்கள். வாரண்டுகள் ௪ 
தம். சென்ற சூப்பின்டன்டன்ட். முதலியவர்கள். திரும்பிவக்து ௪ 
சாரம். அறிவிக்கு ( முன் சென்னை. ஹைக்கோர்ட்டிலிருச் அ. arse 

களை: ஐந்து தினங்களுக்கு. அமுலுக்குக் "கொண்டு வராமல். நி. 

    

  

   

    

     
   

    
   

  

    

    

  

   

 



  

பும்படி பக வந்த. jifandssks gh ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் 
அரையவர்களுக்கு ஏற்பட்ட. ஆச்சரியத்திற்கும் கோபத்திற்கும் 
அளவேயிலலை, தந்தி உண்மையாயிருக்காதென்றும் சுர்தர.ராஜாவின் 
வகையா ராலேயே போலித்தந்தி அடி.தீஇருக்கவேண்டு மென்றும் கூட 
நினை த்தார். மூன்னும்நாள் சாலையில் வாரண்டுகளை நிறு, த்தி வ்வக்கும் 
தடைஉத்தரவு ஹைசோர்ட்டு முச்திரையுடண் வந்தபோது தான் 
அவருக்கு உண்மையெனப்பட்ட௮. அப்போதும் தன்னிடம் சொடு 

  

த்த மலு தன்பெட்டியைவிட்டு அப்பரல்இப்பால்- போகாமலிருக்கும் 
போது. எப்படி SB Sor ர்ஜு ௮ அன் நகலை. ஷ்ஹகோர்ட்டில் ஜாப 

படு 5B; வாரண்டு பிறப்பிக்கச்.. சட்டப்படி நியாயமே 'யில்லையென 
வக்கீல். வைத்த வாதாடி, கடைஉத்தாவு -வரங்னொ. சென்றும் 
அதற்குள் சுந்தரராஜா சென்னைக்கு எவ்வாறு சென்று. வக்காலத்அக் 
கொடுத்து கேஸ்ஈடத்தி தடை உத்தசவு பிறப்பிக்சக்கூடுமென்றும் 

அ As ஆச்சரி யப் பட்டார். 

    

பிரியாது தாக்கல் செய்த: அன்றைய Ora சாம் இவ்வளவு 

சரமார்த்இயமால்வேலை செய்து வாஏண்டுகள் பிறக்கும்படி செய்து 

விட்டோம் எனறு. நினைத்துக் கொண்டு சந்தோஷமாய். வக்கீல். ஐய 

aaron sor படுத் துக்கொண்டார்கள் . "அவர்கள் தூங்காமல் Cure 

னை செய்து. கொண்டி. .ருக்கும்பேதே. யாரோ தன் படுக்கை யறையின். 
கதவைத் தட்டும் சத்தம் கேட்டு யார்" என்றார்; பதிலில்லை. மறுபடி 
யும் கதவுதட்ட டப்பட்டது.. ; கோபத்துடன் யோர்” | என்னார்... அப் 

போதும். பதிலில்லை. . மறுபடியும். கதவு. தட்டப்! பட்டது... மீக 

பத் துடன்எ முர்துபோய்க்கதகை வத்திறக்து Curr reduc” orem ay. mii. 

சநியன் என்று சொல்லி வாய்முடுமுன்இருப௮: தடியர்கள் உள்ளே 

புகுந்து அவர்வாயில் அணிபமூக். விட்டு ₹: “நீஇப்போ அசநியன். என். 
au; எப்போது 2 தாராம. சாஸ் ) திரி உன்வீட் ட்டில்கால்வைக் தானே, அப் 

போதேனக்குச். சரியன். பிடி.த்ததென்பை த திய? Bair? என்றம் 

அவர் சம்சராதீஜையும் பயமுறுச் இ) க் கூச்சல் பேோடாதபடி செய் அ. 

இருவரையும் சையப்புடைக் ௮: வீ 'ட்டிலிருந்தககைகள்சொக்கம் அணி 

மணிகள் ஞ் ,சலியவ f ற்றை. எடுத் SBS கொண்டு "திருடர்கள் ( போய்வி 

டார்கள். 'இருடர்கள்போன அறைமணிகோத்திற்கப்ப ஈல் Genk wots 

Sure ov sau oor எப்போ௮ம். pt in சக்ர i த 

) எட்டிப்பார்ததான் அங்கு. :  வளிஞுக்கும் Geherlun 

  

  

    

ட் 

   



    pen இனன். சான்கு. ப பகனிவார்வவேளல்லோருமாகப்? போய் wed 

பட்டு. "இடக்தவர்களையெல்லாம் அவிழ்த்து விட்டு இன்ஸ்பெக்ட 

ருக்கு உடனே. சாமாசாரம் தெரிவிக்க அவர் ais ge ரணை செய் a 

Bay செய்து. கொண்டு. அவ்வூரிலுள்ள அனுமானப்பட்ட இருட்டு 

சபர்களுடைய வீடுகளை. யெல்லாம் அப்போதே போய்ச்சோதித் தார், 

அப்பும்... "லங்கவில்லை. . - திருடுபோன சாமான்களும் தென்பட 

வில்லை. "இன்ஸ்பெக்டர் இரவு முழுவ அம். 'அற்றித்திரிக்து எவ்வித 

உபகாரமுமில்லாமல் அலுத்துவக்து , அப்போது. தான் தலையைக் 

Gin போட்டார். / adod_ pinged ay 1.00 'ஜிஸ்ட்ரேட்டுமான ஸ்காட் 

அல்யலர்கள் விட்டில் திருடு போயிருப்பதாயும் உடனேவரும்ப! ் 

உத்தரவு 'வந்திருப்பதாகவும் _ இரு. சனிஸ்டேபிள் ... வந்து 

கப்பிட்டான்; கஷ்ட, தோடு எழுக்து... ளு உடுப்புகளை ட்டி இ 

கொண்டு கலெக்டர் ட்டில் ( போய்ப். பார்க்க,பால்கறக்கும் _ joe 

ரண்டு; - தாலையில். அரையவர்கள் காயு ந்தம் சவாரி... 

ரைட் சீமையிலிருக்கு. Oa ண்டு 3 

Bate -0. காப கள்,18- ar SBSH BSS au Toor Sei 

லிருந்த , பார்பான் சன்று போயிருப்பதாகத்தெரிர்த.௮. | 
கள் குதிரைகள் ள் பன்றிகள். முதலிய. வற்றின். காலடிகளை த் தெய 

த்து. பார்த் ச ஜ் எங்கே. கொண்டு போகப்பட்ட, தென்று. பார்க்க 

F asin BD சாடர்ச் ் சென்றதில் சாம்பிரவர்ணிய [ற் று வையி ல். 5 

ட்கள் ஈன்கு Osis sen. மணலில். காலடிகள். கன்றாய்த் .. ட்டு ) 

ray ning Ap | தண்ணீர்சமீபத்தில் போனத. முதல் அப்பால். ல 

டூ.களையேகரணேம்.... -அல்குபோனஅம்வெட்டி. - எங்காவது. Lyon; 

திருக்கக்கூடுமோ. வென்று தேடிப். பார்த்ததிலும் ஒன்றும் தூல 

வில்லை. கலெக்டர் அரையவர்களுக்குச் கடகட Baa tues 

  

      

  

            

     
    

   
   

  

   
    

   
    

  

   

  

   

    

  

    

  

    

  

ஜில்லாவிலே Sieben chee கமூள்ளவருந், ௧ த ட் 

காச அஞ்திர் ல்ல வாசக அல்கு, 5 ae மானடெ



  

காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ? 

  

டேப்டி மாஜிஸ்ட்ரேட்:--தாங்கள் சொன்ன விஷயங்களை யெல் 

லாம் 'தெரிக்து கொண்டேன். நான் செ x. ப்யக்கூடியது ஏதாவது: இரு 

ந்து தெரிவித்தால் ௮ தனபடி நடத்தத் , தயாரா. யிருக்க? றன். 

ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ரேட்:--வேஜொன் iS. என் ... பங்களா 

வில். திருடு போனது ௮திக அவமானமான காரியம்... எப்படியாவன 

துப்புத்துலக்கி திருடர்களை த் தண்டிக்க வேண்டியத அவசியம். 

டேப்டி' மாஜிஸ்ட்ரேட் உண்மைதா ன்... போலீசார் அப்புத் 

துலக்கக் கொண்வெக்தால். நாம் கட்டாயமாய்த் தண்டிக்கலாம். 

ஜில்லா மாஜில்ட்ரேட்:- என். பெண்ஜாதியின். பெற்றோர். pa ் 

கள். ஞாபகசர்த்தம்। ய்க் கொடுத்தனுப்பிய சிமைப்பன் றிகள். காணாமந். 

போனது. அதக. வருத்தத்தை உண்டாக்கக்கூடிய. விஷயமா. யிருக்க. 

றது. எந்கோழமும் என் சம்சாரம் அவைகளைப்பற்தி. நினைத்து. நினை. 

த்து. விசனப்படுகறாள்.. எவ்வளவு சமாதான்ம் சொன்னாலும் கேட்க. 

மாட்டேனென்ூறுள். ஆகையால்தான். எப்படியாவது துப்புத்துல 

கதத திருடரைக் கண்டு பிடித்து த்தன்டிக்கவேண்டிய து அவசியமா. 

இற... எனக்கு முன்னிருந்த ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்டுகளெல்லாம் 

தவ்களைப் பற்றி: 'வெகுவாய்ப் புகழ்ச் அ. இரக புஸ்தகத்தில்: எழுதி 

யிருப்பதோடு தாங்கள் மனம் வைத்அவிட்டால் இருட்டைக் சண்டு 

படிக்க திருடுபோன. சாமான்களை வரவழைத்துக் “கொடுக்கக் கூடிய 

சாமர்த்தியம் தங்களுக்கு "உண்டென்று எழுதியிருக்றொர்கள்,, ஆகை 

யால்தாங்கள் அப்புதிதுலக்க. இருடரை தண்டனையடையும்படி.. செப் 

விர்களென ஈம்புகிறேன்... 

-டெப்டி மாஜிஸ்ட்ரேப்--சான். திருடர். கூட்டத்தில்? 2சர்ந் க ட 

சாலொ [நிய என்னால் எப்;படி. ௮வ்வா.ற! செய்யக்கூடும்? 

ஜில்லா. மாஜிஸ்ட்ரேட்:-இந்த. ஜில்லாவிலுள்ள . எல்லா. வருப் 
ரூம் தங்கள்: வார் BOSE SE GLig ரகப்' பேசமாட்டார்களாம். தாங் 

கள். இருடரைக் கூப்பிட்டு -தருரபோனசொத்தைக் "கொண்டுவந்து 

ஒப்புகிக்கும்படிசொன்னால் அவ்வாறு. செய்வார்களென்றும்முன்னால் 

ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் தாங்கள் அவ்வாறு. பெருத்த. உபகாரம் செய்த 

தாகஇப்போ௮. கெளன்டில் ' 'மெம்பராயும். அப்போது. கலெக்டராயு 

மிருந்த ஸர். ஹென்றி. மார்டின். 'வின்டர்பாதம் அரை எழுதி வைத் 

'இருக்றொரே.. டட 

Seo மாஜிஸ்ட்ரேட்: எவசாலாவஅஅவ்வா.௮ு செய்யச்சா தீ 
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ட்ரேட்: --சம்புவசற்கு இடமில்லை தான். மற்ற 
தாலை*்து போனாலும் என் பெண்ஜாதியின் பன்றி 

சேர்ந்தால் பெருத்த உபகாரமிருக்கும். எப்படி 
: டுவது சேர்க்கப் பிர 

  

சப் பத்துலக்கிச் கொண் 

இதுவரையில் ௮பார 
லை ் செய்து வருந் அவர் 

ஐ பசுக்கள், பன்றிகள், குதிரை. 
எக்கோ (ரதைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டு 

யில் 6 Ba Bud, 

  

இசத்க அடையாளங்களைக் 

வகளைச் கொள் நிருந்தால் 

    

ந 

ங்கள் மனப்பூர்வமாய் பிரப ச்சனம் 

£கால்வாட்டும்; இல்லாவிட்டால் 

       

  

செய்து ௮வைகளைளக் இரும்பம் பெ ற்றே 

நப்பதாகத் தரங்கள்வாக்களித்தகால் என்னால் 
er te பூ ¢ a த் சா mgs வளை பிரயாசைப்பட்டுப் பார்க்கி 1 ன், 

  

துப் அ லச்சப்பட்டவச்கள்வேறு ப தசாமி 

என் தாகஷண்யத்இற்காக சாத்தியப்பட்டால் 
£டுபிடித்துச் சேர்ப்பார்கள். ஆனுல் தனது 

ன் மைத்துனன் முசலானவர்கள் இருடிஞார்க 
க்க அட்டிக்கொடுப்பார்களா ஐருக்காதுப காட்டிக் 

ம த ருடருக்குள் இருக்கும் உண்மை 

யம் பெரிய பெரிய கெளரவ பட்டதாரிகளில் பெரும்பான் 

பதரி. தற்காலமத்திரிகள் ஒருஓட்டுக்காக 

la SNE காரியங்களில் : விட்டுக். கொடுக்கும் 

      
   

   

    
  

ஆசையால் திருடரை என் 

 



  

காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதே? 

னல் சண்டுபிக்க சாத்திபமாகவே ஆகாது. ௮௮௫ போலீசாருடைய 

வேல். 
ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ரேட்:--சரி; அப்படியே வாக்களிக்கறேன். 

சாத்யப்பட்டால் பன்றிகளைக் ஈண்டு பிடித்து என் பெண்ஜாதியிடம் 

    

சேர்க்கப் பாருங்கள். 

டேப்டி மாஜிஸ்ட்£ரட்:--பன் றிகள் இ அவரையில் இத்திருக் 
காமலிருந்தால் கொண்டுவரப் பிரயாசைப்படுகறேன், 

ஜில்லா மாஜிஸ்ட்ரேட்:--மெத்த சந்தோஷம். இன்னு 

ஒரு விஷயத்தைப்பற்றி தங்களுக்கு உண்மை தெரிந்திருந்தால் தயவு 

Orig சொல்லுங்கள். வக்கில் கருஷ்ணசாமி ஐயங்கார் என்னிடம் 
பிரியாது. கொடுத்தார். நான்அச்சப் பிரியாதை யாருக்கும். காட்டா 
மல் வாரண்டுகள் பிறப்பித2தன். - அப்படியிருக்க ௧ வாரண்டில் குறிப் 

பிட்ட ஆசாமிகளிருக்கும் ஊருக்குப் போலீல் சூப்பிரன்டன்டன்ட் 

போய்ச் சேருமுன் அந்த ஆசாமிகள் ஹைக்கோர்ட்டில் பிரியா துக்கு 
நகல் கொடுத்து தடை... உத்தரவு பிறப்பிக்க எப்படி சாதீதியமாயிற் 
றென்று தங்களுக்குத் தெரியுமா? 

பப்டி. மாஜிஸ்ட்ரேட். -தீங்களிடம்பிரியாது கொடுத்து. தாங் 
கள் வாரண்டு பிறப்பித்த அ௮ன்றுசாயங்காலம் செபிலில் சுந்தரராஜ 

வும். அவர் வகை 10 மனிதர்களும் சென்னைக்குப். போகும் செயிலில் 

ஏறி இருந்தார்கள். என்னைக் கண்டதும் சுந்தரராஜஇறங்வெர்து 

என்னிடம் பேசிவிட்டுச்சென்றார், அப்போது தன்பேரில்சன்விசோதி 
கள் ஏதோ கேஸ் தொடர்ர்திகுப்பதால் ஹைக்கோர்ட்டுக்கு மனுச். 
செய்து தடை உத்தரவு வாங்க வேண்டிய ஏற்பாடுகள் "செய்யும்படி. 
தமது சென்னை வக்ூலுக்குத் தந்தி. யடி.த்இருப்பதாகவும்,. தால்கள் 
நேரில்போய் வக்காலத்தில் கையெழுத்துகள் 'போடுவ தற்காகவும்,பிர. 
மாண வாக்குமூலங்களில் கையொப்ப மிடுவதற்காகவும் போவதாகச் 

னும் 0 ஓ. சே 

        

   

  

   

    

சசான்னார். அப்போது: செயில்பு ipsa Oi பினை ப்ச் 

  

: அ. “இப்போது. சாங்சள்சொன்ன தின்பேசில்தங்கள்க ச்தாவுக்குக் 

தான். .தடைவுத்தரவு வாங்கப்போனதாகத் தெரிகிற. 

ஜில்லா: மாஜிஸ்ட்ரேட்: ஆ னல் என்பங்களாவில். திருடுபோன. 
பாத சுந்தரராஜாவும் அவர் வகை: ஆட்களும். இங்கில்லையோ? 

டெப்டி. கலிக்கோ அன். ் அர்கா _ இங்கில்லை 

யன்றே. ககன். எப்பா ணில் நான். அவர் 

  

      

  

       



    oe sy ஸ்டேஷனில் கலையே ப அவர்கள eee ருக்க 

ரன்கள் செ ல் தி ணா அவ கள் போய் Sone ஆத 
   

   
   

  

     

  

     

   

    

ரட்ட அங்கி யதி ததைப்ப ப்பறறிரங்கப்படு தி 5s 

a ஈரல் வ்லில்லை ர் ; தன் மூடி வு Be கெதி 
ன. ெளக்கென்ன? தயவு செய் 

  

வ ன் டெப் , மனை என்ற தி அபக 

  
a 7 ஆள் oD ௪ வ ழக்கப் + Gre Grgrle தி அவத 4 

சே யொழிய aes யத ட 

  

La BE போய்க்கொண்ே | 
மணிக்கு அரை பங்கண்சகில்.. Crane



  

காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ? 

களிடம். அவ்விஷயத்தைத்ளெிலி தீதார்கள், ௮வர் இராக்காலமான 

தால் தூரத்இல் சேவல் கூவுவது சமீபத்திலிருப்பது போலிருக்கு 

மென்று சொன்னார். இரண்டொரு கிமிஷங்களில் மறுபடியும் கூவிய 
   

  

போ௮ இருவரும் கவனித்துத் தங்கள் "கோழி டெங்கல் தான் சத் 
தம் கேட்பதாக நினைத்தார்கள். உடனே. பாரர்க்சாரனைக் கூப்பிட்டு 

கோழிக்கெங்கைப்போய்ப் பார்தது. வரச். சொன்னார்கள். அவன். 

போய்ப் பார்த்து வர்அசாணாமற்போன கோழிகளைப்போல்தானிருக் 

இன்றன; திருடர்கள் திரும்பவும் கொன்டு வர்௮ . விட்டு. விட்டார் 

கள் போலிருக்கிறது ௦ என்று சொன்னான்.. உடனே 2 அரையும் ண்ரை 

சாணியும் வெளியில் வரும் உடைகளை. அணிந்துகொண்டு இ 

4- 5 வேலைக்காரரை எழுப்பிக்கொண்டுவந்து. கோழிகளை ஒவ்வொன்் 

ரூய் வெளியில் எடுச்துப்பார்க்கத் திருடுபோன: கோ ழிகளில் தன்று 

கூட குறையாமல் சரியாயிருந்தன. அவர்களிருவரும் ஆச்சரியப் 

ப்ட்டூ பன் றிகளும் வர் துவிட்டன? வேச. வென்று பன்றிக்டெங்கைத் 

திறக்கச் சொன்னார்கள், இறந்து பார்க்க பன் திகளும் வழக்கம்போல் 

weber. - அப்பால் குதிரை. லாயத்தைப் பார்க்க. குதிணயும் 

இக து. மாட்டுக்கொட்டகையைப் பார்க்க அங்கு பசுக்கள்கட்டப் 

பட் டிருந்த தாடு ப்ங்களாவிலிருக்.து இிருடுபோன.. சாமான்களில் 
ஒன் றுகூட குறையாமல். ஜாதிக்காய் பெட்டிகளில். பந்தோபஸ்தாய் 

COA SBMA. (TH BOT» - இவைகள் உண்மையா ய் ஈடத்தே றிய: சம்ப 

வங்களா? அல்ல ZI சனாவில்தான்கா.ணு9? Sapir - என்னும் சந்தேகம் 

கூடஅரையவர்களுக்கு உண்டாக. கண்களை. சன்றுப்த். அடைத்துக் 

            

   

   

      

யென்றும்: eae ஒரு... -சேவகளை அனுகி டெப்டி ie p10. 
சேட்டையும் போலீஸ் . ரூபரன்டன்டன்ட்டையும். அழைத்து. ஈரச் 

சொன்னார். ஸரவ்விருவரும் அவைகளைக். கண்டு. ஆச்சர்யப்பட்ட 

போதிலும், சூப்பிரன்டன்டன்ட்டின் ect scent 
௮ம், டெப்டி. அற்க்னட்டின் க ட் ; 3 oy 

     



-ஜெயரங்கன் 

  

வேவுகாரமை. வைத்துக். கவனித்ததாகவும் டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் 

அவர்களுக்குக் கூடத்தெரியாமல் சாமர்த்தியமாய் வேலை செய், திருக் 
இருரென்றும் . ௮ வரைட்பற்றி தனக்கு முந்திய கலெக்டர்களும் கவா 

ண்மென்ட்டாரும் கெ: £ன்டி ருக்கும் ஈல்லெண்ணமும் இயாதியும் பொ 

ருக்தமுடையதே யென்றும் புகழ்க்து பேசினார். அவர் தானென்றும் 

செய்யாமலிருக்குமபோ ௮. தன்னை இவ்வாறுபுகழ்வது எளனம் செய். 
வஅ போலாகுமென்று பேச்சைமாற்றி விட்டார். அப்பால் கலெக் 

பர் அரையவர்கள் டெப்டி மாஜிஸ்டி சேட்டின் இருகைகளையும் பிடி, ஜீ 

துக்.கொண்டு இப்பேர்ப்பட்ட அபாரவிஷயங்கள் - நடத்த. ஏ வவரறு 
சாத்தியமென்று கேட்டார். அத்துடன் அள் களுடைய - ஊர்கள், 

பேர்கள் தெரிவிக்காமல் அலர். கையாண்டமுறையை மட்டும் தெரிவி 

க்கும்படி வெருவ re கெஞ்சி வேண்டிச். கொண்டார். OB, 

soli é@r par. கொட ovat dine BG ‘wooodsivt 
உண்டு. அ த் தலைமைக்காரர் திருடுவஅமில்லை; திருடருக்கு ஒத்தாசை 

புரிவ அமில்லை. திருட்டுச் சொத்துக்களை. வாங்குவ துமி ) 

திருக்கும் , Bram ஐஸ்வர்யங்களே அவர்களுக் ஏ FET 

அந்த. 'இலாக்காவிர் ற்குள் அந்த ஜா.தியாரில்என்னமன' லி த் 5 Ben each 

ஏற்பட்டபோ திலும். அவரிடம்சொல்லிக் கொள்வதும் அவர் செய்த 
தர்மானத்தற்குக். கட்டுப்படுவ தம் வழக்கம், YRS இலாகாவில் 

அந்தந்த இலாகாக்காரசேதிரு ரிவார்களேயொழிய- அடுத்த இலாகா த் 

திருடர்கள். HOS இலாகாவித் ற்குச் சாசாரணமாப் வருவ தில்லை. பக்க 
இலாகாச். திருடர். ௮. தஇலககாவில்வக்அ திருடவேண்டியபிரமேயம் 

ஏற்பட்டாலும் அல்ல. அந்த இலாகாசார் அடுத் சஇலாகாவின் ஐத். 
தாசையைக்கோறி வரும்படி சொல்லியிருந்தாலும் அத்தலைமைக்கா 

ரர் மனப் ! பூர்வமாய்: விசாரித்தால் உடனே அவருக்குஉண்மைஉரைம். 
பார்கள் - ஆதலால் தாங்கள் அன்று. என்னிடம் சொல்லி. wep) Fas 

| அம் நான் டு டு சென்ற. உடனே இந்த. இலாகாவின் தலைமைக்காசரு, 
க்கு. கு ஒருகடி தம் எழுதி. தபாலில் போட்டுவிட்டேன். நேற்று. என. 

க்கு வந்த தபாலில் சமான்கள். இன் pray சேர்த்து. விடுவதாகப். 

பதில் கடிதமும். வந்தது. என்றார். அப்பறி? வேடர் "நேற்று தங்களுக்கு 

வந்த கடிதங்களை யெல்லாம் பார்த்ததாகவும் ௮ தில். மப்பேர்ப்பட்ட 
விஷயம். ஒன்றும். எழு, தப்படவில்லையென்றும். ரிப்போர்டு௮ னுப்பினார் 

களே. அவர்கள் சரிவரப்பார்க்கவில்லை போலிருக்கெது, இவர் 

   



காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெறிே தா₹ 

  

களை. இ.ரக௫ய அப்பறியும்... வேலையில் வைத்த தரப்பில் என்ன 
பிரயோஜனம்? 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: தாங்கள் நினைப்பது சரியல்ல, என 
க்கு வந்த கடிதத்தில் நான் சொன்னபடி. ப ஹிரங்கமாய் எழுதப்பட 
வில்லை. ஆகையால் தான். அவர்களால் கண்டு. கொள்ளக்கூடவில்லை, 
எனக்கு. மட்டும் விளங்கும்படி: Tap Bulan es gH. YOUN FT IEA 
இவர்கள் பேரில் கோபப்படச் கா.ரணமில்லை, 

  

“ஜில்லா மா ஜிஸ்டிரேட்:-- அப்ப றியும் Cardy G செய்பவர்களுக்கு 
அவ்வாறு யூ௫ித்தறிய சக்தியில்லாவிட்டால் அவர்களை: வைத்திரு ட் 
தில் என்ன பிரயோஜனம்? எழு சப்பட்டவர்கள் “நேரகவா. அமுது 
ர்கள்? எப்படியாவ.௪. சந்தே௫த்திருக்கலா. மல்லவர?. 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட், தாங்கள் அவர்கள் பேரில் சூ குறை கூறு 
வது நியாயமல்ல.. இப்போ.௪. நான் இவ்வளவு அரம் சங்களுக்குச் 
சொன்னபின்னும் நேற்று. எனக்கு. வந்த கடி. தங்களை யெல்லாம்: தங் 
கள்கையில் கொடுக்கிறேன். தாங்கள் வாசிச்அப்பார்த் அச் சந்தேகப் 
படக்கூடியபடி. எழு தப்பட்டிருக்கெதா. என்று பாருங்கள் 

என். சொல்லிப்பல கடி தங்களைக் கொடுத்தார். அவர்வாகஇ 

வாசித்து விட்டு அதல் ஒன்நிலும் இன்று: அனுப்புவதாக எழுதப் 
படவில்லையே; பின் தாங்கள் எவவரறு சொன்னீர்கள்?!" என்றார். 
அப்போ Zi டெப்டி.மாஜிஸ்டி.சேட். அக்கடி தங்களிலிருக்து 5 ஒரு. கடித 
த்தை எடுக் அக் கொடுத்தார். ௮.இ அல்பின்வருமாது எழுதியிருந்த௮, 

கடி. த்! ம். திருச்செந்தூர். 
18... 

or 'ஐமானவர்களுக்கு முருகக்கடவுள் கிருபையால் Gas 5 

கூலங்கள் ௨ உண்டாவதாக, தங்கள். உத்தரவு. பிரகாரம் வெள்ளிக் இழ. 
மை Quay கட்டாயமாய் யாதொரு குறைவுமில்லாமல் முருகக் கடவு 
ஞி க்கு அர்ச்சனை செய்து A@RG par. 

    

  

  

   
   

  

... முத்தய்யர், 
என்று எழு திமிருக்கு ௪. வாசித்ததும்திகைத், தார். அப்போது 

பப்டி மாஜிஸ்டிரேட். , நான். அப்ரமண்ம. ஸ்வாமி க்கு. வென்,   
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டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட். ரான் முன்னமே ஒரு இலாகாக்காரர். 
ம LOGE இலாகாவில் திருடுவ இல்லை யென்று சொல்லவில்லையா? 

அவர் ஊர் திருச்செந்தூர் என்றும் ௮வர் பெயர் மூ த்தய்யரென். 

தாங்கள் நினை த தீக் கண்டுபிடிக்க முயன்றால் இக்தயுகமெல்லாம் 
னா௮ம்முடியாது. முன்னமேயே. என்னிடம் ஊர்பேச் கேட்க்க 

தென்று தங்களிடம் வாக்குறுஇபெர் ந்றுக். கொண்டேன். அவர் | 

இலாகாவைச். சேர்ந்த ரென்றாமட்டும்.. என்னால் சொன்லத்க 

பட்டால். ல இருச்செர்தார். ஜுத்தப்யரென்பவர் மூலியமாய்த் த 
து லக்கப்பாருங்கள். 

.... என்று சொன்னார். அப்பால் சல. கோம் இ தா விஷயங்க 
பேக் கொண்டிருர் விட்டுச் சென்றார். நிற்கு, குறிப்பிட்ட நா௭ 
ஹைக்கோர்ட் டில் தடை உத்தரவைப் up 5 Sus வியாஜ்யம். எடுத் த் த 
கொள்ளப்பட்ட. மனுதாரர்களாகய சுந்தரராஜுவை கயருக்க A 

ஹக்கோரட் ் வக்ல் பர்கன்ப் கக்கன் சர்க்கா, 

ப்பில் அட்லொசேட் தெனம் அரை . aes ் ஆஜரானார்கள். 

    

    

      

      

  

    

   

            

    

  

   

   

    
   

  

எழுந்து ககரய்வத்திய க விவயங்களை எடுத்துச். ன சொல்லுமுன் 
போதிருக்கும் கட்டத்தில். இக்கேசை எடுத்துக் கொள்ள ang 

கோர்ட்டுக்கு ௮ இதக் படையா. மாலிஸ்டிரேட்டவர்கள்... 

கோர்ட்டாசவர்களுக் க ‘Barn எற்படுமே பொழிய இக்கட் 
Ba oad s அதிகாரமும் இடையாசென்றும் அப்படி. விசார 
ஆரம்பிப்பது சட்ட விரோதமென்றும் ஆகையால் விசாரணை 
யாமலேகேசைகச்தள்ளிவி௫ ே வேண்டியது அவ௫யபென்ர றும் அ ப் 
செய்வத தான் நியர்யமென்றும் an Dé sri. "அப்போ, அ, 

ஸ்ரீனிவ வாசய்யங்கார். --கனம் பொருந்திய கோர்ட்டார்வர்ல 
அக்ரமமான காரியங்கள் எவர்கள் 'செய்தபோ திலும் கேஸ்எந்த; 
டத்திவிருந்த. போதி லும் அக்ரமம். ஈடப்பதாக ஜட்ஜுகள். மண 
பட்டால். அப்பேர்ப்பட்ட கேஸ்களை: எந்தக். கட்டத்த தலும். விசு, 
செய்து அக்ரமங்களை அடக்க . ஹைக்கோர்ட்டுக்கு அ இகார1ம 
தாக. பிரிவி களெண்இிலில் 1160. பட்லு தனில் தீர்ப்பா. யிருக் 
பத்தை எனது ஈண்பர் மறந்து. ப ன் ்  விசண்டாவ 
ஆரம்பித். Hl geen யத் இலும் we D) 
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அட்வோகேட் ஜென ரல்:--எந்த உத்யோகஸ் தார வது. நியாய 

தவறி ஈடர்தகாகவாவது அக்ரமம். செய் சுகாகவாவஜு. ஜட்ஜுக்கு கி 

தோன்றினால் ௮ப்போஅ எடுத்து. "விசாரணை. செய்யலா மென்பது 

உண்மையே. கேஸ். ஆசம்பிப்பதுற்கு முன்னா லேயே ஹைக்கோர்ட்டில் 

மோஷன்செய்அ அவர் விசாரனை செய்யுமுன் ஓக்கோர்ட்டார் விசா 

ரணை செய்யச் சொல்வதே சட்ட விசோதமான காரியம். ஆகையால் 

இசை இப்போது எடுத்து விசாரிப்பது சரியல்ல. 

ஸ்ரீனிவாச ஐயங்கார்: ௫ ருஷுத்திற்கு. ஐம்பதாயிரம். ரூபாய்க்கு 

மேல் சர்க்கார் பேரீஜ் கட்டும் என் கக்ஷிக்காரர். பட்டப்பகலில். பலரைக் 

சேர்த்துக் கொண்டு போய் அணா. விலை. தாளாத. ஓர்... 'பிலாபிஞ்சை 

YY MS STE RQ காவடி. yes a சேஸ் கொண்டு — ந்தால் 

கை ஈம்பிக்கொண்டு கெளரவமுள்ள "என்கக்ஷிக்காரர்மீ௮.. உடனே 

வாரண்டு. பிறப்பித்த. எவ்வளவு நியாயமான காரியமென்பதை 

யோடித்தாலே, ஹைக்கோர்ட்டார். 'பிரவேக்ககாலாம்,. பிரவேடூச்சு: 

லாகாது, என்பது. "தெளிவாய்த் தெரியும். .. மேலும், 

ஜட்ஜுகள்:-- ௮! வொகேட் ஜெனாலவர்களுடைய . ஆட்சேப 

Sas SO! rear ஐப்புக்கொள்ளவில்லை. eames baa TDS GB எக்கட் 

டத்திலுமாப்சொரிக்க. சகல அ.இிகாரங்களுமுண்டு. ஆகையால். உமது. 

இேசைப்பர் Doe சொல்லலாம். 

ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார் :--கனம். பொருக்கிய.' கோர்ட்டயாவர்களே!. 

தராம சாஸ்திரிகள். கொடுத்திருக்கு ம் பிராஇில் என். ச்க்சார்க்ச 

அகேகவிதமான குற்றங்கள். சாட்டியிருந்தபோதிலு[ ஒர ஒரு கூற் 

றந்தான். ௮தாவ சட்ட விரோத மான. கூட்டம். கூடி. ட அக்சமமாய் 

அவர் ே தாட்டத்தில் பிரவேசித்து பட்டப்பகலில் ஒரு அணா விலைமதி 

ப்புள்ள Dy ஈப்பிஞ்சை, பஹிரங்கமாய் கோள்ளை. யடித் நதான குற்றத் 

ட் 1. ற்றிதான். நான். -பேச$வண் டியிருக்கிறத. . சலாம். செய்து 

ண்டிருக். இம்பட்டன் க்வரம்செய்யாம2 எழுக் ௮: போகா தாக 

    

வும், அம்பட்டர்கள். அவ்வூரில். கஷவாம்செய்ய. மறுத்ததாகவும், பக்க 

ொமத்தி ல் டோய் க்ஷவரம் செய்து கொள்ளப்போக.. அக்ரொமக் 

அம்பட்டரும் சதவரம்செய்ய. மறுத்ததோடு சாஸ்திரியைப். பைத்திய 

க்காரனென்று பலர் கல்லாலடி த்தாகவும், சாஸ் திரிகள் பெண்ஜாதிக்கு 

கடைக்காரர். உப்பு விற்க. மறுத்ததாகவும், அவருடைய. வைக்கோல் 

போர். நெருப்பு. வை SBE கொளுக், கப்பட்டதா கவும், "இரொமத்தார் 

எல்லோரும். அல்கு. வந்து வேடிக்கை பார்த்திருக் தார்களே யொழிய 

3 
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ஒரு வராவது நெருப்பை. அணைக்க உதவி புரியவில்லை. யென்றும் இவ 

வளவுக்கும் காரணகர்த்தா என்: முக்கயெ. கக்ஷிக்காரராயெ. சுந்தராஜ 

கான் என்றும் ஆகர்யமாளிகைகட்டி அற்புகமாய் ஜோடித்தக் காட் 
டியிருந்த போதிலும், ௦ என். sabia ag" அதில் சம்மந்தப்பட்டு ஈடத் 

ஞர்கள் என்பதற்கு எவ் ப்வளவு. கே.ரான அல்லது பூகிக்சக்கூடிய 

சாட்சியாவன இல்லாததால்: சரஸ் திரிக்கு இஷ்டமானால் அம்பட் 
டர், ளர் பிள்ளைகள், கடைக்காரர் முதலியவர்கள் பேரில் வியாஜ்ஜி 

யம் தொடா வேண்டுே ம தவிர என் கக்ஷிக்காரர்மீது தொடா சாக்ஷி. 

en டிமில்லை ;. எவ்வித நியாயமுமில்லை ஆதலால் வைகளைப்ப ற்றி 
நான் எடுத்துரைக்க. வேண்டிய பிர மேய மேயில்லை. ஆகவே ஒரு 

ணு விலை. தாளக்கூடிய பிலாப்பிஞ்சை பட்டப்பகலில்" ய் ஹிரங்க. 

rise கொள்ளைபடித்ததாகச் | சொல்லும் ஒரே விஷய த்தைப்பற்றி, 
தரன் கான் பேசவேண்டி யிருக்க. : என் ககதிக்கார் சுந்தர ராஜு... 

யென்பவர் சர்க்காருக்கு வருஷா வருஷம் ஐ ம்ப தாயிசம் ரூபாய் 

பேஜ் கட்டி. ' UGE GE. ப "வருஷத்திற்கு. ஜம்பதாயிச ap 

Cua கட்டும் பிரபு ஒருவர் ஒரு ௮ ௮ணா விலையு 

பட்டப்பகலில் பலரைச். Geis 16 துக் ( 

கொள்ளை பத 
கூட. ஈம்பமாட்டான்.. டத பப 

மாஜிஸ்கசேட்.. 

  

    

  

   

   

      

   
   
   

    

லை ன அகில் அகமும். அபா. 
ee அன்பகம். கவனித் த்து. அப் பேர்ப்பட்ட 

    

    
றும் wa ன். “pede 9620p par. | 

ம் ஸ்ரீனிவாசய்யங்கார்:-- ஒரு' ட பைத்திரக்காரன் கூட. செய்யத் 
தகாத காரியத்தை எவன் செய்தாலும் ௮தைக் கண்டி ச்சப் Cue 
எனக்கு. அதிகாரமுண்டு, நான் அ திக்சரமித்துப். பேசுவதாக. என்து 

ஈண்பரவர்களாச்சுத். தோர் ்தினால். சரசாளமாய் என் பேரில் ADT OT 
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நஷ்டக் கேஸ் தொடாலாம். கான் அதைப்பற்றி கிஞ்சிற்றுவஅ , பயப் 

பட வேண்டிய பிரமேயமில்லை; அதிருக்கட்டும்; இப்போ. கேசைப் 

பற்றிப் பேசுக3றன். என்: சக்ஷிக்காரர். ஒரு பெரிப. மிட்டாதார். 

அவருடைய பாட்டியார். இறர்.துபோன காலத்தில் அவர் தகப்பனார் 

சுமார் ஐயாயிரம் ரூபாய் விலை பெறக்கூடிய ர்... நிலத்தை தானம். 

செய்து பத்திரம் எழுதக் கொடுத்தார், இதோ. யிருக்றென. பாருக். 

கள். ௮ச்த பச் இரத்ின் உண்மையான ரிஜிஸ்டராபிஸ் க்கல். இல். 

சொல்லியிருப்பதென்ன? * இந்கான் கெல்லைகளு * 5g தட்பட்ட் நி ல தை த் 

சர்வ சுதந்தர பாத்தியதையாகவும். யுத்தி பெளத்திர. பரம்பறையாக | 

வும் தானாதி விற்சிமையவ்களுக்கு.. 'யோக்பராய். ஆண்டனுபவித்துக் 

    

கொள்ள. வேண்டியது” என்று. எழுத்ப்பட்டிருக்றெ., கனவான் 
பங: 

   களே! கவனித்தீர்களா? நிலத்தை மாத்திரம் தான 6 Garg. ததாகக் 

காட்டியிருக்கிறதே தவிர அதிலுள்ள மரங்களைக்கொடூத்ததாக ஒரு எழு 
த்துகூட் இல்லை. தானம் கொடுத்த நாள்முதல் இக்தநாள். வரையில் | 

மரங்களின் மாருூல்களை எங்கள் கட்சிக்காரரே "அனுபவித்த வருகி 

ரூர்களென்று சொல்வதற்கு. ஆயிரக்கணக்கான சாக்ஷிகள் தாயாரா 

பெஜ்தம் கரடி பல கனக்குகளுமிருக்கன்றன, ஜமின். நிலங்களிலும் 

மிட்ட நிலங்களிலும் மரங்களும் சேர்த்துக். கொடுத் த்ததாக விவசமாய் 

சொல்லி இன்னின்ன மரங்களெொன்று. op பிட்டு. அவைகளும் 

கொடுக்கப்பட்டதாக எழு தினாலொழிய மரங்கள் சொரக்தமாவ இல்லை 
யென்று நூற்றுக்கணக்கான கேஸ்கள் "இக்கோர்ட்டிலேயே தீர்மானி 

க்கப்பட்டிருக்கின்றன.. ஜமீன் - மிட்டா நிலங்களில் மாத்திரம். தான். 

இந்த ஏற்பாடு இருக்றெதென்று. சொல்வதற்குமில்லை. அயண். som 
களிலும் புதிதாக ஜாரியாகும்போது அற்சிலங்களில் மரங்களிருப்பின் | 

மாக்ரையம் குறிப்பிட்டுச். 'சொல்லி. வசூலிக்கப்பட்டிருக்சா லன்றி . 

அம்மாங்களை ஜாரி எடுத்துக் கொண்டவன். வெட்டினால், சர்க்கார். 

சொசத்தைத் 'தருடியதாகக் கேஸ்கள் கொண்டு வரப்பட்டு. தண்டனை 

யடைந்திருப்பதையும். pos கணக்கில் எடுத் அக். காட்டலாம். 
ஆகவே. சாஸ்திரிகளுக்கு Bord தானம் "செய்யப்பட்டதே. யொழிய 

எக்க கலம் மரங்கள் ் தானம். செய்யப்படவில்லை; பனகல் 
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aur al gi சாட்டிகளின் மூலியமாய் ருஜு செய்ய. சாத்யமாகுமென்று 

கூட பேச்சுக்கு வைத்துக் கொண்டாலும். சாஸ் திரிகள் செய்பவேண் 

டியதென்ன? முதலில் ௮ம்மாங்கள் தமக்குச் சொக்தமென்று தவில். 

கோர்ட்டுக்குப் 0 போய். இர்மானித் தக. 'கொள்ள வேண்டிய து : தானே 

மொழிய என் safssrsiS gs கொள்ளைக். குற்றம். சாட்டவேண்டி௰ 

பிரமேயமே கடையாசு. அப்படி. ஓர் பத்திபக்காரம். பார்ப்பான் 

அவிவேகமாயும். மூட்டாள் தனமாயும் மனுக் கொடுத்த போதிலும் 

சகல. சட்டக்களையும். வாதித்து ஜில்லாமாஜிஸ்டி.ே மேட். ஸ்.தானத்தில் 

"இருக்கப். பட்டவர். செய்ய. வேண்டிய தென்னம் முதலி? லயே வில். 
தப்பான. .விஷடமா தல/ல் Aan கோர்ட்டுக்குப் Cure வேண்டு 

மென்று. உத்தாவிட்டிருக்க. வேண்டும்... அப்படியில்லாமல். தாவன 

சந்ே தேகமிருக், த போதிலும் Qserrair அகெளரவம் அறிந்து. இல்வ 

ளவு. கெளரவம் பொருத தயவர். “இப்பேர்ப்ப। 3 

வாராயென்று யோத்து. சோட்டீஸ்: கொடு 
oo அப்பர்ல். (வேண்டிய நடவடிக் 

வாம ல்லாம்... செய்யாமல். 

தையை ஈம்பிக்கொண்டு இ இஃ 

ut cr ர பேரில் இ இவ்வளவ es 

  

   

        

    

    பிர Za Gasca. ners ஈண்பர் ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாச: 

ப்யங்காசவர்கள் | இவ்வளவுேரம். தன் pap சாமார்த்தியத்சோடும் 
Card 5S சம்மந்தமில்லாத. LI) விஷயங்களைச் ' கட்டிக்... காட்டி 

தனக்குத்தா னாகவே. கெளரவம் 'பொருக்கிய Buu Bu Base Qu 

பழு... இப்படித்தான். ss வேண்டு. மென்று. மூடி. வு 'செய்ததைப் 

போல் Guas தீர்த் து.விட்டார்.. சோட்டத்தை தானம். செய்?தனெ 
ல். தோட்டத்திலு.ள்௭. மரங்களையும் சேர்த்த. தானம். செய்வாரா 
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களா. மாங்களை நீக்கி தானம் செய்வார்களா? வார் ௩ குறிப். Ft 
பத்திரத்திலேயே மாங்கள் தானம் கொடுக்க பில்லையென்று ஏதாவது 
சண்டிருக்கிறசா? இல்லை ய. - அப்படியிருக்க. மரங்கள் சேர்த்துக் 

கொடுக்கப்படவில்லை யென்பது எ எப்படிப் பொருந்தும்? 2* பசுவை 
விலைக்கு வாங்கல். பால். குடிக்கும் tise A oar கன்றையும் சேர்த்து 
வா wR ei aor sm சொல்லாமலே விள வ் குமல்லவர? - pi பாச வை. 

வாங்கும்போதே. கன்றையும் சேர்த்துப் பேசவில்லை ஆகையால் கன் 
றைக் கொடுக்கமாட்டேன் என்று விதண்டா வாதம். பேசுவதைப்போ 

லிருக்கிறதே யொழி.ப. வேறில்லை, ஜில்லா. மாஜிஸ்? மீ ரட்டை. பைத்திய 

க்காரனாக்கப்பேசிய என ஈண்பர். இவ்விஷபத்தில். புத்திசவா இனத் 

தோன். Cu Pe Crrer sir விளங்கவி ல்லை; ஒருவன் சொத்தை 
இன்னெருவன் துசாக்கிர்தமாய் பிரவே?த்து. பகல் கொள்ளையடத் 
தால் சிவில். கோர்ட்டுக்குப் 0 போகும்படி: : மாஜிஸ்டிரேட். உத்தரவிட 

வேண்டுமாம். என்ன அழக? எனது ஈண்பர் விட்டில் ஒருவன் புகு 

ந்.து. து.ராக்கிர்தமாய் ஒரு: வஸ்துவைத் திருடிக்கொண்டு “போகும் 

போது பிடித்துவிட்டால் என் வஸ்துவை கான் எடுத்தப். போகிறே 
igh er em cor ID On ada தசப்பு வியாஜ்யம் சன்று கள்ளி 

    (4 

    

  

   

  

விடுவதனால் மாஜிஸ்டிசோட் டு கோர்ட்டுகணாவ ற. மாஜிஸ்டிரேட்டுக 
ளாவ வேண்டுவதேயில்லை. பட்டப்பகலில். பலமைச்சேர்த.த ue 
ப ஹிரங்கமாய் மரத்திலிருக்கும் காயைக்கொள்ளை. wes தற்காக மா 
svg Gr: வ வாரண்டு. 'பிறப்பித்அப் பிடிக்காமல் பின். என்ன "செய்வ? 
ஏழைகள் தான் கொள்ளை யடிப்பரர்கள்; ம. ராஜர் கொள்ளையடிக்க 
மாட்டார்களோ? கருணை பொருந் Bu பிரிட்டிஷ் -இசாஜாக்கத்த ல். 

ஏழைகளுக்கு sods ரியாயமு i 6. மஹாசாஜருக்கு- இருவி க நியாய 

மும் இல்லையே. . அல்லோருக்கும். ஓரே; சட்டக்தானே... அம்பட்டர் 

அக்கரமும், பிள்ளைகள்... கல்லெறிந்ததும்,. சாமான்கள். “வித்தான 
செய்ததும், அவையெல்லாம். 'இவர்கநேரில் ல் செய்யாகிட் அம். இவ 

ருடைய அ தாவினால் தான் நடந்ததென்பதை த் நிய. aap: ria 

ரஜ வுகள். a Jaime மோரீ, இரண்டும் நன்றும். அன்று. என்று 

of     
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டிரேட். செய்தது முற்றிலும். சரி, இக்தக்கட்டத்தில் கருணை பொரு 

இய ஜட்ஜுகள் ஏழைப் பிரம்மணனுடைய பரிதாபகாரமான நிலை 

மையை யே-சித்துப் பார்த்து. வாரண்டை ரத்து செய்யச் கூடா. 

ப்படி. பத்து. செய்தால். இனி: அத்த. ஏழைப் பிராமணன். அவ்வூர் 

மண்ணை மிதிப்பது கூட சாத்பமாகாத... மேலும்,...... snk 

ஜட்ஜ ஈகள்:--இப்போது சொன்ன. கிஷபல்களை த் தவிர ஏதா. 

ag yg விஷயங்கள் 'சொல்வதானால்.. சொ ல்லுங்கள்- - வீணில் 

 சொன்னவைகளையே. 'இரும்பத்திரும்பச் சொல்லி 25ரத்தை வீணாக 

  

வேண்டாம். 

அட்வோகேட்- 'ஜேனரல்:--ஏழைப். பிராமணனுடைய பரிதாப 

கரமான. நிலைமையை. அறிந்து நியாயம் ஈடத் சக் சேட்டுக். கொள்ளு. 

றேன்... flavour மாஜிஸ்டிரேட். சமீபத்தி லிருப்பவராதலால். Df OCT 

க்கு நக்கப் போக்கு அச்ரமங்கள் ! usr anes ar a taal சரியும், 

எல்லாவற்றையும் அவர்...:2£ ர ட ச ப்ப 

- ஜட்ஜாகள் சரி! ஸு போ து ம்... - இழுக்களின். வா த ச்ன்பூம் 

கன்றாய்க் கவனித்த BAGS gb. ஜமீன். நிலங்களிலும் ப ட்டா நில, 

களிலும் நிலத்துடன் மரங்களும் "கொடுக்கப்பட்ட! 

ar (tp p wing. Gesr@orr ff ரிய. மரங்கள் சொக்தமாவதில் 

இதற்கு மூன் பல- கேஸ்கள் தீர்மானமாயிருப்பதாலும், இ௮ 1 காள் 

ளையில்: வட்டக் என்பதாக நாங்கள் அபிப்பிரா யப் பட 

ல் “ஆகையால். தடை. உத்தரவை காயப்படுத்தி. விட்டோம். 

இவ்: விஷ்வம். “போதுமான அளவு இங்கு : 'தர்க்இக்கப்பட்டதால் 

இல்தல்வ்றில். இனி விசாரணை புரிவது. அஞுவசியமென்று அபிப்பி 

சாயப்படுகறோம். : சாஸ் ) இிரிகளுக்கு - மரங்கள். சொர்தமெனத் 

"தோன்றினால். Geld “கோர்ட்டின் : | மூலமாக. அவர் சுதந்தரத்தை 

ஸ்ழாமித்துக்கொள்ள். வேண்டியது. இத்த: வியாஜ்பத்தில்: ஜில்லா. 

மாஜிஸ்டிரேட் யோசனை. செய்யாமல். வாரண்ட். பிறப்பித்த சரி 

பல்ல வென்றும்: இனிமேல் "இப்பேர்ப்பட்ட ,யோசனையற்ற காரியங் 

களை: செய்தால்: nr eng. Gre உத்தியோகத்திற்கு அவர் லாயக்காக 

மாட்டாரென்று. ுபிப்பிராயய்படும்படி 'கேரிடுமென்றும் எச்சரிக்கப் 

படுகிறார். | 

. என்று. ர்ப்பளி, த்.தார்கள்: "வாசகர்களே ர் ஆதிமுதல் கடந்தே 

Bi. "விஷயங்கள te வார் த்ஷியில் - நியாயமிருக்கற. இ தின்றும். யார் 

Venous ரயமிருக்ற்தென்றும் உங்களுக்கு. நன்றாய்த். தெரி 
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காரியம் பெரி! 

யும். "ஐகோர்ட்டில் கடந்தேறும் தீர்ப்புகள் சட்டத்தைப். பொறுத் 

தேயிருக்கும். வாசகர்களுக்கு Dy BI அனியாயச் தீர்ப்பென்று ம்ன 

இல் படலாம். ஆனால் முன்னால். .இக்கேசைப் பற்றி ஒன்றும் தெரி 

யாமலிருக்து வக்கீல் ஸ்ரீனிவாசய்பம்கார். வா தத்தை மட்டும் கேட்கப் 

பட்டவர்களுக்கு எவ்வாறு தோன்றுமென்று. சந்தத் அப். பாருங்கள். 

ஆயிரக் கணக்கான ரூபாய்களைச் செலவழித்துக் கொண்டு . ஹைக் 

கோர்ட்டில் அப்பில் தாக்கல்செய் த. அவதிப்பட்டு. கேஸ். சாரணை 

க்கு வருவதற்குள் எவ்வளவோ. கஷ்ட, நிஷ்டூரவ்களை opr 16D S gre 

கொண்டு பலசடவைகளில் சென்னைக்னுச் சென்றும், கேஸ்கட்டும் 

  

SLRS SOT னுடைய CHUTE ORD தங்கள். கைக்கு வர் a Cer ரும் 

வரையில். மிக. 'இனிமையாய்ப் - (Quan. ரூபாய்கள். பெற் றுக் 

கொண்டபின் முதலில் பராமுகமாயும் அப்பால்: என்ன. காணு 

எங்களுக்கு நீர். ஒருகக்ஷிக்காரர் தானா? உன்னிடமே ஒலைப்பாயில் காம்: 

மோண்டசைப்பே: சல் தொண தொணவென், று: பே௫ுக். கொண்டி குக் 

தால். போதுமா? ஏன் இப்பஃ வம்பு வளர்க்இறீர்? போய் வாருமெ 

ன்றும் மேல்பேசப்போனால் ஓய் உமக்கு . புத்தியிருக்றெதா இல்லையா? 

LEE OG ஆயிரந்சாம் சொல்னாலும் இவ்வாறு. பிராணனை. 

வாட்டுகிமிளே - Ca லையில்லாவிட்டால் “சென்னையில் ஈடந்தேறும் 

ஆயிரக்கணக்கான வேடி க்கைகளைப் போ ப்ப்பாரும்தொக்தரவுசெய்.ப 

வேண்டாம்'” என்றும் பலவிதமான : இழிச்சொற்களைக் : கட்டும், 

கடையாக வக்£லிடமி ரத்து” “உமது கேண்கூடிய ஜல்இயில்: எடுக்கப் 

படும் : ot Ser: பர்க்க ? கப்கள் ¢ வரவும்” எண்று, பக்கது 

  

ம்! 

  

   

    

BOR Cer ன அக்க விட்டில் ல். நகைகளைக் Gar gan. on 

அசியாய வட்டிக்கு.ரூ ஈய்களை. வாங்?க்கொண்டு, Qe வளையில்: OP 

  

ங்யெதும் பல். 'இலக்காமலே. மோட்டார். ஏதி. வக்கீல். 

போய்ப். பர்க்க... அவர். பாக்க... ரூபாய்களை. அழகிக்கு muse 

ஐக்கோ ர்ட்டுக்கு . வாரும் பா ரத்துச் சொ ல்லுறேன். என்றுசொல்ல, 

சக்ஷிக்காரர். எத்தனை. nal எனறு கேட்க மறுபடியம். பழைய 

கதை ஆரம்பமாகி 2 உம. இஷ்டமானகோம் வா ரம் விண். கேள்விகள் 

கேட்டு Gan Foner போ க்கவேண்டாம் பே ஈன்று சொல்ல ஒட்ட 

லுக்குப் ! போய். ஹோட்டல்காரளை அவசர! படுத் அவன் வ ‘ 

வந்தவா: செல்லா... பே அடுப்பில் கொதி ன த் “ கொ ண்டிருக்கும். 
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| கொழம்பை அவசரமாய் எடுத்து வருவதில். மேதும். ழும். ஊற்றி 

சாப்பிடப்பட்டவன் மேல்விமுக்து கொப்பளம். உண்டாக இத்தியா, இ. 

அவஸ்தைகளைப் பட்டுக்கொண்டு. 108$மணிக்கே : aig -வக்கல்வரும் 

வழியை எ இர்பார்த்திருர் அ. வரைக் சேட்கு அவர். em bans Gor 

அழைத்துப் போய் ரப்போர்டில் (Rough Board) கேஸ். வத்திருப்ப 

தைக் காட்டி, ரேடிபோர்ட்டையும் : (Ready Beard) அவருக்குக் 

காட்டி. நித்தியம் இதை வந்து பார்க்க. "வேண்டியது. ். என்றைக்கு 

ஆதில் இ இந்தக்கேஸ் 2 போடப்படுறதோ . அன்றுத
ான் உமது. கேஸ்: 

வரும்... அ துவரையில் என்னை த்தொர்தசரவு. செய்யாதேயும் என்று 

சொல்லிவிட்டு அவர் அவசாமாய்த் தமது. Bark பார்ச்சச் செல்ல 

கட்சிக்காரன் பின் தாடர்க்துபோய். எப்போ௮. வரும் என்றுகேட்க 

ஓய் எனக்கு. ஜோஸ்யம் தெரியாது” நித்யம் வக்து பாரும் “நாளைக்கு 

வந்தாலும். வாலாம். காற் இனங்கள்: பொறுத்து வக்தாலும் வர: 

லாம் தினம் வந்து பார்க்சவேண்டியன உமது வேலை”. என்றுசொல் ல்லி. 

ஆலு Suri pare a jour Cusri ர்ட்டைப2 ச்ய்ப் பளர் 

  

ஜெயபங்கன் 

  4 i : ர்ப் ப 1B ம்      

  

     

  

டில் GR SOE தான் போம்” ஆய ர உட்கார்க்திருக்க aioe 

கேஸ் கூப்ட்டதும் இ A ci 'வக்கல் எழுந்து. ஏதோ. சொல்லவும் 

ஜட்ஜு. பதில் சொல்லி. ALD கட்டை எடுத்துப். போட்டுவிடவும், 

கட்டிக்காானுக்கு ! என்ன: ஈடந்ததென்று. ௮ர்ச்சமாகாமல் வகைப் 

போய்க் கேட்கப். போச்வும், அவர் எல்லாம் முடிந்துவிட்டன, ' தடிப் 

பயல். 'சரியாய்க். வைனிக்காமல் தள் னிவிட்டன்” என்றுசொல்ல அப் 

போதும் Cae சவாசிக்கவே பலமணி கேரக்கள். பிடிக்குமே; 9 ஒரு நிமி 

ஷ் இற்குள். “எப்படிப் பார்த்துத் தள்ளிவிட்டார். என்று. "கேட்டுக். 

கொண்டிருக்கும்போதே. வர். ஒருவழியாய்ப் Cure இவனும். பின். 

தொடா சேவகன். இவனைச் தடுத்து. நிறு sea "இவ்வாறு SOs 

களையனுபவிதது சன்: 'பெரருனையும் இழர்சு. விடும்படி. கேரிடுற Be 

ஹைக்கோர்ட்டில் - நடந்தேறும். சட்ட சம்மந்தமான "நியாயங்கள். 

பொது ஜனங்களுக்கு. அர்த்தமாகாது; நம்து. - அமிப்பிராயத்தில் 

ஹைக்கோர்ட்டில் ஈடந்தேறும் .. நியாயல்களெல்லாம். பெரும்பாலும் 

கட்சிக்கார£ன . are த்தி ற்கு. -திக்கவாறும், “வக்கீலின் 'வாயாடிதன 

த்கைப். பொறுத்தும், ஜட்ஜிகளின்: ுச்சமய | .மனப்போக்கைப் 

பொறுத்து: மிருப்பதாகவே நினைக்கிறோம். 

    

 



காரியம் பெரிதோ வீரியம் பெரிதோ? 41 

Jbl pes, சுந்தா.ராஜு தனக்குக் கேஸ். அறுகூலமான உடனே 

இவ்விஷய Enh தந்திகள் மூலமாய்த் சமது. பல ஈன்பர்களுக்கும் 
தெரிவித்துவிட்டு உடனே ஊருக்குப் புறப்பட்டார்... ரசெல்வேலி 

ரெயில்வே ஸ்டேஷனில் 2 
வந்ததும் ௮வரால் சுமக்க ம்ஷ்யாக. புஷ்பம 125) ston & கொண்டுவக்து 

இவரது பல சன்பர்கள் காத்திருர் து. வர். 

  

போட்டு யானையின் 8பரில் அம்பாரி வைச்ச பலவாதீயங்கள் முழ 
வரை ஊர்கோலம் சுற்றிஞர்கள். . இந்த. ஊர்கோலத்தை வஹியில் 

சந்தித்த கலெக்டர் அரையவர்களுக்கு எதைப்பற்றிய ஊர்கோல?. i 

ன் no @ தரியா ததாலும் ஜனக்கூட்டத்தால்: தமது வண்டிபோக: வழ ம் 

யில்லாததாலும் போலீசார் வழிவிலக்கும். வரையில் வண்டியை. கிறு 

த்தம்படி. நேரிட்டது. அப்போது அவா் பேரிலும்: பதநீர் தெளிச்சு 

நல்ல புஷ்ப மலைகளை... அவர் கழு aa கொண்டுள்ள: பட்டு 

    

      

  

்டனே sor tear diene கைதட்டி. "கரகோஷம் செய்தார்கள். a த 

ற்குள் வண்டி. போகவழி ஏற்பட்டதால் தன். பர்களாவுக்குச். சென் 

ஞர்... அப்பா 5 இங்களவு கட்புட்லான 5 ஊர்கோலம் rene ப்றிய 

  

த்தைப் பற் 5d é Oe மூலமாய் "சென்னைப். ப ஸர வடக்ளை த் 

தெவித்து ௮ன்றைய பத்திரிகைகளிலேயே ஊர்கோலத்தின்.. இறப் 

பைப்பற்றி வர்ணித்து எழுதியதில் ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் அரையவ 

ர்கள் கூட. ஊர்கோலத்திற்கு வந்திருக்க தாகவும், அவருக்கும் மாலை 

முதலிய மரியாகைள் ஈடத்ததாகவும் எழுதப்பட்டிருக்க... பத்தி 

ரிகையை வா௫ித்ததும் அவருக்குண்டான அவமான த் Bie . ae 

வேயில்லை. என்னசெய்வார் பாவம்? தான். ஊர்கோலத்திற்குப். போக. 

வில்லையென்று: மறுப்பதற்குமில்லை. தன்னை. அ வமானப்படுத்துவ த 

ற்காகவே நடத்திய ஊர்கோலத்திற்குத். தானே. போயிருக்கு. புஷ்ப 

தாம்பூலா திகள் பெற்று. வந்தாரென்று எழுதப்பட்டிருக்தால், அவர் 

மனம் எவ்வாரிருக்குமென்பல த். வாசகர்களே. கவனியுங்கள், 

    

அன: சம்யம்களில் கம் முடியாத. காரணங்களால் [ ன்ன. 

   



  

  

கண்கட்டு வித்தையா? 

மூந்திய அத்தியாயத்தில் சொன்ன. விஷயங்கள் நடந்தேறிய 
சில: :தினங்களுக்கப்பால் ஓர்காள் டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட் தன்னிடம் 
வந்து. 'பேசிக்கொண்டிருக்கும்போ ௮. அவரிடம் மிஸ்டர் ஸ்காட் 
தரையவர்கள் தனக்கு. நேர்ந்த. அவமானத்தைச்சொல்லி அதிகமாய் 

வருத்தப்பட்டு இவ்வளவு அக்சமம்செய்யும் சுக்காராஜு௩வை எப்படி 

யாவ அடக்கிவிட. வேண்டும் என்பதாகச் . சொன்னார்... அவர் 

அரைபவர்களைச். சற்று அமைதியா. யிருக்கும்படியும் ஜில்லா. மரஜிஸ் 

டிரேட். அதைப்பற்றி. எந்த நடவடிக்கை களிலும் சம்மச் ,சப்படாமலே 
சுந்தர. ராஜுவின். அக்ரமத்தைத் தான் அடக்க « விடுவதாகவும்: அப். 
“ae சங்கச் க்கு 5௫53 தனு சாவகாசம் 2 வேண்டுமென்றும் சொன். 

    

     

      

  

    

    

    
   

ட dos, ees செய்யும் பகவான் 
முக்கி மறுபடியும். தலையெடுக்காதபடி.. பாதாள 

Gus “வழக்கம், அதை அறியாமல். பேதை 

பட்டணத் BAGS போலீஸ் இன்ஸ் பக 
ரமேயம் ஏற்பட்டபோது இருசெல்வேலி 
லிஸ். ea emruwine 
  

கட்டி. oie or எழை pesca தும். மஹா ராஜா. என் லும் 

பாராமல் சட்டத்தின்படி. நடந்து. வருபவரும், திருடர்களுக்கு வைரி 

யாயும் அஞ்சாத. கெஞ்சுடையவராயுமிருக்த. காமாக்ஷீராவ் எல 
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வரை அர்த இலாகாவுக்கு மாற்றும்படி இசகசியக்தில் ஏற்பாடு. 
செய்து, வழக்கப்பிரகாரம் மாற்று உத்தரவுகள் இருவருக்கு கம் அனு 

ப்பப்பட்டன.. இவ்விஷயம் Kb wor WET அவர்களுக்குத் செரித்த. 

உடனே மாஷூல் பிரகாரம், ௮வர் ஒரு வண்டி. நிறைய | பல ஜக. பழ. 

ங்கள், கல்கண்டு, பாதங்கொட்டை; இராகைஷ, புஷ்பம் முதலியவை 
களை வா ங்க: கொண்டு. இன்ஸ்பெக்டர். காமாக்ஷிரால். அவர்களைப் 

பார்க்கப் போனாட்.. “அப்போது. காமாக்ஷிராவ் அவர்கள்தான் 

இன்னும் சல. தினங் 2னில் திருவி. ராஜபட்டணம். வருவ தெரி 

திருச் ௪ம் சுந்தரராஜா அவர்கள் அவ்வளவு குஷ்ட 'மெடுத்துக் 

கொண்டு.50 மைல் தூரம் amg “தன்னைப். பார்க்க. ass ற்காக 

மிகவும் நன்றி பாராட்டுவதாகச் . “சொல்லி ' அவர் -கொண்டு'வக்த 
வஸ்.துக்களில் ஒவ்வோர் , இினுசில் ு ஒவ்வொன்று. எடுத்துக். கொண்டு 

சுந்தரராஜ அவர்கள எதாவது ஜோலியாய்த்' தன்னைப்பார்க்க வர் 

தார்களா யென்று கேட்கு அவர் பார்த்தப். 'போவதற்காகவே வந்த் 

தாகக் சொல்ல ஐந்து நிமிஷங்களில்: பேச்சை முடித்துக் கொண்டு 

௮. ஒப்பிவிட்டார். வழக்கப் பிரகாரம். சுந்தராஜ அவர்கள் தான் 
ாண்டுவக்த சாமான்களை த். ் சட்டுகளுட .ன் இன்ஸ் பெகடர். வேலைக் 

பாரிடம் கொடுத்து உள்ளே கொண்டு போகும்படி. “சொல்ல 

அவர்கள் காமகதிரா வ் அவர்கள் எடுத்துக்கொண்ட வஸ்துக்களைக் 

தவிர வேறு வஸ்துக்கள் எவரர்வது உள்ளே கொண்டுபோனல் அதி 

துடன். தங்கள். வேலைகள் போய்விடுமென்றும் ஆகையால் கண் 

    

       

    
8. லப் டன் 

டிப்பாய் வாங்கும் வழக்கம அவ்வீட்டில் இை பாடு, கன்றும் சொன் 

ஞர்கள், Sh STOTT ஜோப்பியிலிருக்து. 10 ரூே ந கோட்டை எடுத்து. 
  

   

    

   

    

௮ வர்களுக்குக் கொ டுச்து உள் ளே - சாமான்களை 5 கொ 

  

ப கு ம்படி சொன்னார். வர்கள் மரியாதையாய் நோட்மை ்ப் பெற்றுச் 

கொள்ள மறுத்து விட்ட ர்கள். _ Bader signee és அப 

    

அக்தப்படிக் கொ த்தால் 2 வாங்காதவ ர்கள். உத்த லில்லை 

செர்ல்லிக்கொண்டு எல்லாம் ஊர்வந்து. பிற்பாடு பார்த்துக் கொஃ 

தாய்ச் 2சான்னார்.. "இவைகளை யெல்லாம்: மறைவாயிருக் து "கேட்டுக் 

கொண்டிருந்த காமாகதிராவ். பெரு ந்தொகை “காடுக்கம்ட் பார்க் க்கும் 

Bear 1 B1BTe ன்: உலகத்தில்: தாங்கள். என்தன் யி 
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தனக்குள். நினை க்துக் கொண்டார். 10 தினங்கள் பொறுத்து, காமா 

க்ஷிராவ் திரு விரராஜ. பட்டணத்திற்கு 7 ( மைல் தூரத்திலிருக்கும் 

தாலுக்காவின் தலைமையிடம் போய்ச். சேர்க்தார். - அதுவரையில் 

தான். எல்லாவித: வண்டிகளும் பேய் வரக்கூடிய ee ரக்கள் இரு. 
கின்றன. . அதற்கப்பால் மணல் வழியாயும். தண்ணீர். வ ழியரயும் 

வழக்கப்பட்ட மாடுகள் சான் அதிக கஷ்டத்துடன் போகக்கூடும் 

2 vig Be மணஞ்காடுகளுக்கு. ம தரிக்காடுக சென்றும், தண்ணீர் 

் “௫ நிக்கும் பாகத் ADRS SHOVE காடுகளென்றும் பேர். மண, ற். 

சனில் உடை. யூ ள்.மரங்களை ச்.சவிர வறு பாரங்கள் முளைப்பதே 

Des ளுக்கு, அக்காய்களை அறுத்துப்போடுவதால் : க்களை: 
ளைள முட்கள். neon nso ps Bae செருப்பாவது பாதக் 

டாமல் கால்வைத்த. மா தீதிரத்தில். நறுக்கென்றுகாலி 

Bev pies -பணலில் சப்பாத்திகட்டையாவ.௮. செருப்பா? வ. போட்டு. 

5 a பயனு re இவ்விரு . FRE DEC SG aT அகப்பட்டு. புதி 

ய் *தியங்களுக்குப் பேரவார். அதிக கஷ்ட ட அகன் வழக் 
* காடுகளிது அம். _pmeictoe 2 

  

   
    

  

   

    

   

  

   

    

  

   
     

௪( தண் ததால். போளில்ல்டேவனிலிறுக்து ௬ எவரும் 

ப்படி Ox 1,0 a அம் சுக் BITTER மட்டும். அக்கு. அவரைக் 

நி சரியான. வய யல்லவாதலாலும் . - வழக்ப்பட்ட மாடுக? oar 

it BS கஷ்டப்படுமென்றும் ஆகையால். 51D 5 வண்டியைக் கொடுப் 

கவும். ஆதில் போவ தான். ஈல்லதென்றும். சென்னார்... அதற் 
குப் போலீஸ். இன்ஸ்பெக்டர். தனது மாடுகள்... 'எல்லாவி, சமான 
பாதைகளி லும் போய் அனுபோகப்பட்டவை.. வென்றும் ஆகையால். 

மாஜூ அவர்களுக்கு. அதைப்பற்றுய சிந்தனையே வேண்டாமென்றும் 
'சொல்லி. அனுப்பிவிட்டார். தன இனி போகவேண்டிய 7மைல்கள் 
தானே! சாதாரணமாய் தனது. மாள் 1. மணி. 'கேரத் 2 ற்கு Asma 
கள் செல்லும், எல்லாரும் கஷ்டமான: பாதையென்று சொல்லுவ 
தால் ஓ.துமணி 'கோத்திற்கு. 'மூன்று: மைல். "போவதாக வை ச் அக்
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கொண்டாலும் இரண்டரைமணி கேரத்திற் குள் ே போய்வி_லாமென்று 

நினைத்து சாயங்காலம். 4மணிக்குப். புறப்பட்டார். ஊரி 2. நந்து. (பர். 

லாங்கு வரையில் மாமூல் சோட்டிருந்க ௮... அ அ.தாண்டியதும் சேற் 

றுப் பாதை ஆரம்பமாயிற்று, ௮தைப் பார்த்ததும் அவர் இதானா 

பாதை? அல்லது பாதையை விட்டிவிட்டோமா?' என்று அங்கு. 

போய்க் கொண்டிருக்கும் ஒருவனைக் கேட்டார்... 

அவன் அ௮ங்காவ.து பா் கண்ணுக்குத் இ தரிறெ.௮. .இன்னுப் 

போகப்போக சண்ணீரிலேயே Cure வேண்டியதால். பாதை. தெரி 
யவ தெரியாதென்று சொன்னன், பின் எப்படிப். பேரவசென்னறால் 
கரை ஒரமாகவே தண்ணீரில் போகவேன்டுமென்று. : 'சொல்லிப்போ: 

னை, வண்டிக்கார னு 

          

ம். அதிக. ஜாக்கிர தையாக பட சதக 

சென்றான். DBS பர்லாங்கு . கற்களாவது மையில் ர ~\ 

  

வதுமில்லை. ஈட்டாலும். தேரிக்காடுகளில். சாப்திக், மணல். வாரிப் 
போட்டு மூடப்பட்டு விடும். . தருவைக் காடுகளில் சண்ணீருக்குள் 
மூழ்குவதால் 2 சேற்றுல1வ அமூடப்பட்டுவிடும் அல்லு சாயந்தாவது 

புதைந்து விடும், சர்க்கார். ௮ளவு பார்க்கும் சேதுகற்களே . Gs 
இடங்களில் அ௮கப்படுவன கஸ்டம், ஆகையால். அப்பேர்ப்பட்ட பர் 
லாங்கு மைல் கற்களஇிடையாது, இகர இடச்திலிரு. 5. இந்தயிடம் 

போனால் மைல் என்று தோராயமாய்க். கணக்கு. வை ச் திருப்பதைக் 

கொண்டுதான் ௮றிக்அு கொள்ள வேண்டும். அப் 1:9. தோமாயமாய்க் 
கணக்குப் பார்த்ததில். மூக்கால் மணி. கோ தீதிற்கு ஒரு மைல் தூரப 

வக்திருப்பதா கக்கண்டார்.  ௮ச்ரமா தீதில். சுந்தரராஜுவின் வண்டி 

    

ன்னால் வந்தது; இன்ஸ்பெக்டரவர்களுக்கு . ராஜாவின்கூடப் 

wees கூடாதென்ற எ.ண்ணம்.. ஆகையால் வெளிக்குப்... போ aon GU 
போல் வண்டியை நிறுத்தி இறங்கினர், சக்தர ராஜுவும். தமன. வண் 

டியை நிறுத்தி தன் வண்டியின். பின்னல். வண்டி: வக்தால். கஷ்டமில் 

  

லாமழ் போகுமென் ஐம்... இல்ல விட்டால். வண்டிக்காரனுக்கு. வழி 

கெரியாததால் சஷ்டமாகுமென்றும் சொன்னார், : ல “களை. ஒரம் பாக 

வேண்டியத தானே; இதில் என்ன கஷ்டம் எற்படும்'' என்ளுர்.. Bev 

இடங்களில் கரை ஜாம் பள்ளமிருக்கும்; அப்போது: தள்ளிப். போக 

  

  

oor வரும்” 4 CT RH: அதெல்லாம். நாங்கள பார்த்தன் ( கெ rere 

  

BS apn”? என்றார். உடனே சும்தர.ராஜுு தான். அவருடன் ( போவது 
    

அவருக்கு au பிடிக்க. ல்லையென. நினை. த்து. பதன். வண்டியை. gl 

Derr i. தண்ணீர் தாண்டும். வரையில் வண்டியைத் தொடர்ந்து 
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போனால் அப்பால் கரை வந்ததும் சுற்று. "கேரம். நின்று 'போகலா 

மென்று வண்டிச்காரன் சொன்னான். . கண்ணுக்குத் @ தரியக்கூடிய 

தரத்தில் | ஆந்த. வண்டி யைத் @) ,சாடார் து. "போகும்படி. இன்ஸ்பெக் 

டர் உத்த 7 விட்டாச். அப்படி. சுமார். ஒரு 5 மைல் சென்றதும். கரை 

சற்று சுமார் ஒர பர்லாங் புடைத்துத் தண்ணீருக்குள். வந்திருச் ௫.௮: 
சுத்தாராஜுவின்.. வண்டி ௮௬2 புடைப்பின்.. “மறைவில். சென்ற அம் 
பின்னால். சென்ற வண்டிக்கு: எவ்வழிபோயிற் றென்று தெரியவில்லை. 

மின் வண்டி. அந்த. புடைப்பின் பக்கம் வந்தபோது. சுந்தரராஜுவின் 
வண்டி. ஒரு பர்லாங்கு. ரத்தில் முன்னால். போய்க் கொண்டிருக் 

தத. .இன்ஸ்பெக்டருடைய : வண்டிக்காரன் அதுவரையில் (போன 

தைப் பேரல். கரையின் pron சென்றான்... "முன் வண்டியில் 

போன. சுக்தரராஜு உசத்த. சத்தமாய் : தோ சொன்னார். பனை. 

உலைகள் காற்னால் ௮.சைந்தாடிய சத்தத்தில் என்ன. சொன்னா சென்று. 
இட்ட மாய்த் தெரியவில்லை, இன் னும்: இகமாய். சந் ,தாராஜு. கூவிய 

ர்டு ஏதோ. கடையும் காட்டினார்”... இன்னதுதான் சொல்லுற. 

லும் அவர்... “பேரில். இன்ஸ்பெட்டவர்களுச்கு. 
-ஏஹ்பட்டதாலும்: கவனிக் க்காமல் இல் 

த! கஜ: தூரம் சென்ற, : - அந்தாாஜாவும்: அவர். 
ம் ச இதப் அமான் sttote ர்கள், சே சமயத் 
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peta கொண்டு. வந்திருந்த. பலகாரங்களும் hee eg 

Aiea. . Dang ம் சற்று போத்தில். மாடுகளும். ஆம்களும் மிழ்: 
6B போவார்கள். | அப்பேர்ப்பட்ட சமயத்தில் சுந்தரராஜ சமது 
வண்டியை வேகமாய் ஓட்டிக்கொண்டு : வத்து. சமீபத்தில். நிறு, 5B 
விட்டு,. தானணிகஆ்இருக்க. விலையுயர்ச் த. உடுப்புகளைக்கூட. கவனியாது 
சட்டென்று  கண்ணீசில். குதித்து. Baas சென்று. மாட்டின் அலைக். 

கயிரைப்: பத்தி இழுத்அத். திருப்பினார், . ப அதே சமயத்தில் அவர் 
வண்டிக்காரன். பின். பக்கம் வந்து. _ வண்டியைப், பிடித் தீதத் திருப்பித் 

      

துள்ளினான், . அப்படி. அவர்களி; நவரும். கால்மணி: கேரம் - "வரையில். 

அதக அவஸ்தைப்பட்டு. வண்டியும். மாடுகளும்    
நம் . நிலைக்கும்படியான. 

இடக்தில் கெண்டு வக நிறுத்தினார்கள்... உடனே: கமத: ஜோப்



  

கண்கட்டு வித்தையா? AG 

  

| | தூ சுந்தரராஜ. மேம்முறை ௮ 
சத்தம் உண்டாகும்படி oa Rey. . வர் ஊதிய சுமார் ஐந்து: Ou Jags 
களுக்குள் நாலா. பக்கங்களிலிருச் தம். சுமார் முப்பது பேர், கள் 

இறக்கப்பட்டவர்கள், பதினிகாய்ச்சுபவர், ஆமம் | கள். மேய்ப்பவர், 
(Lp தலிய நாலா வித வேலை. செய்வோர் ஓடி 
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த யாகக் குரை: சேர்க்கச். 

அத்த ஆட்கள். வண்டியை ப பககக 

கரை சேர்த்தார்கள். .சுத்தரரரஜு. ௮ 

இன்ஸ்?பக்டர் வந்தனம் புரிக்தார். : ௮: ப் - அதைப்பற் pf இந். இக்க 

வேண்டாமென்று சொல்லிவிட்டு. அந்த ஆட்களில் | கால்வரை . ப ல் 1 

பெக்டரவர்கள் வண்டிக்கு வழி காட்டி. வண்ட்யைத் தளளிக்கொண்டு. 
வந்து ஜாக்செதையாக தஇருவிக. சாஜயட்டணம்: கொண்டு வந்து 
சேர்க்க வேண்டுமென்று சொன்னதும். தானும் தன. வண்டிக்கார 

னும் போய் வண்டியில் ஏ நிப்போப் விட்டார்கள். - - இன்ஸ்பெக்டர் 
ககமாககிநால். அவர்கள் YOR கூடி. .தினக்கு உபகாசம். செய்தவர் 

களுக்கு வந்தனோப்சாசம்: செய்தே ara தனது நக்கலுக்கு 
10 ரூபாய்களை எடுத்து அவர்க Haq Oe in I னா ் 

தங்கள் எஜமானருடைய பதக்கு நிறை வற்றி mia ளே ல் 

    

   
வேறொன்றும்' செய்யவில்லை யென்றும் ௮த ற்காகச். தாங்கள். ரூபாய் 

கள் வாங்இனால் தங்கள் தலைபோய் வீடுமென்றம். ஆகையால் வாங்க 
மாட்டோமென்றும் சொன்ன அம். அல்லல் ல்வர். நிக கலாச: உ மற்ற ) டர்கள்: 

சாலா பக்கங்களிலும் மறைந்து விட் ர்க்ஷி, வர். 

கள். வண்டியிலேறவும் ௮ர்ரால்வர் வண்டியைத்: ச் கன்னிக் கொண்டே 
மணிக்கு”. திருவீ£- மரஜபட்டணம். 'சேத்த்தாகள்; 
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தென்று 'தெறிந்ததின் பேரில் ஒரு. இறு வீட்டை மாதம் ரூ. முன்னி 

வாடகையில் அமர்த்தி 6 மாத. அட்வான்ஸ். கொடுத்து விட்ட 

தவர் இவ்வாறு. அட்வான்ஸ். கொடுத்த தராவிட்டால். அவருக்கு 

வ்விடுகூட அகப்படாது போயிருக்கும். 

அப்பால் அவ்ஷரிலும் தமது. டிவிஷனிலுமுள்ள. முக்யெமா. 

னவர்களைப் போய்ப்பார்த்த எல்லோரிடமும் சமமாசப் பேசி ௮ றி 

மூகம்: செய்த. கொண்டு. வந்தரர். . - இதற்குள்ளாக. இன்ஸ்பெக்டர் 

மிகவும். ஈல்லவரென்றும் இலஞ்சம். வாங்குபலரல்ல ல-வென்றும். எழை 

யென்றும். மஹசாஜசென்றும் ' பாராமல். சமமாய் நடத்தப்பட்டவ 

சென்றும் ஜனங்களுக்குத். | தெரித்த... சுந்தாராஜு. முன்போல் 

அதிகாரம். செ.லுத்தக்கூடகில்லை. arar பொது. ஜனங்களுக்குத் 

தன் 'பேரிலிருக்கும். மதிப்பு. குறைஜெதென்ற. தெரிய வக்த உடனே 

இன்ஸ்பெக்டரைத் தன். வசப் படுத்தக்கூடிய வழிகள். எதாவதிருக் 

& த; தாயென: பலைகைகளிதும் பரிசோதித் அப் பார்திகார். ௭ தி லும் 

உயக்சரா பிப்டவில் லை இனி இ இன் “ஸ்பெக்டரை. பயப்படுத்தித் தரல ன். 

தன் வசப்படுச் கபக் தீர்மானித்தார்... ஒருநாள். இன்ஸ்? ள் 

bail கதன் மேல்? போய்க் * கொண்டிருந்சபோன் aes OW 
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த்தை நாடிச். சென்றார். இப்போதும். 'ஒருகல் 'இவர்பேரில் Sepia 
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குல்: வத்த இக்க கேரக்ச். சுட்டா ர்...  தப்பாக்யோன். குண்டு. அங்கு: 

த 

   
  

ப Cust gr Caran Gas gt ஆட்டின் மேல் பாயவே அது வீ AQ 

al றந்து. செத்தது. வர் அந்தப் 'பக்கமெல்லாம். போம். தேடியும். 

ர் யாரும். பக்கம் ன Gharidgia | இதக்கும்போன: 
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எருசென்றும் அவரை. lor pe pO 300 2 அனுப்பும்படி செய் 

தார். அதற்கு பதிலே. வரவில்லை. இன்ஸ்பெக்டர் குடியிருக்கும் 
விட்டில் நாகப் போடல், கல் எறிதல், கன்னம் ட்வை த 3-6 2 த்தூ 

  

இருடமூயலல் முதலிய பல. சில்லரை. வேலைகளும்செய்த பார்த்தார் 
கள். அவர் எதற்றும். பயப்படுவதாகவாவனு அவைகளைப். சற்றி 
வெளியில் பிரஸ் தாபிப்பதாகவாவ௫அ: தெரிய யில்லை, - சுந்தரராஜும் 
இன்ஸ்பெக்டரும் சந்திக்கும் போதல்லாம் இருவரும் சாதாரண 

மாகப் பேசிக்கொள்வார்கள்.... ஒருவருக்லொருவர் அவேஃமிருப்ப 
சாகக் காட்டிக் கொள்வதில்லை. -இடபடிப். பலமாதங்கள். சென்றன 

ஒரு காள் சுந்தாராஜுல்குச். சமானமான: மிராசு சாரரான of ore 

சாமி செட்டியார் என்பவம் நிலத்தில் அவரால் நடப்பட்ட. மூ்இல் 
புசானஅ௮ பக்கத்து சிலக்காரசானசந்தாராஜுவின்நிலக்தில்படர்ந்த 
ant eB son வீராசாமி செட்டியாரின். ஆட்கள் வெட்டவக்தார் 

கள். சுந்தர. ராஜுவின். ஆட்கள். தங்கள். dag Be பயர்த்து. வளர்ந் 
இருப்பதால் ௮ம் “மூங்கில் தங்கள். எஜமானருக்குத்தான் eras 

மென்றும் ஆகையால்: அர்த இரண்டு மூஸ்கில்களை வெட்டக் கூடா 

ஷு அஆட்சேயபித்தனர்.. வீராசாமி "செட்டியாரின் ஆட்கள், மூக. 

இல் தங்களால் ஈடப்பட்டதே யொழிய குக்தாராஜவின். ஆட்களால் 

  

ஈடப்படவில்லை . யாகையால் தங்களுக்குத்தான். “செரந்தமென்று 

சொல்லி வெட் டவத்தார்கள். ஆகவே அவர்கள் வெட்டுவோமென்றும் 

இவர்கள் வெட்டக்கூடாதென்றும் வாய்ச்சொற்களிலிருக்து இ. நதர 
வேலைக்காரும் கைகலந்தது, -இருகட்சியிலும் பலத்த காயங்களேற் 

பட்டு விட்டன. . . வீராசாமி செட்டியாரின் இட்கள் - அத்த. இரண்டு 
மூங்கில்களையும் வெட்டி. விட்டார்கள்... 'அச்சாமாச்சாரம்- சுந்தர 

  

ராஜாவுக்கு எட்டவே அவர்கள் கேரில்வக்து பார்வையிட்டு தனக்குச் 
சொகச்தமான மூல்கலை வெட்டினதால் சந்தாராஜு,. வீராசாமி செட் 
டியாரின் மரங்களை வெட்டச்சொல்ல. தமது: மாரல்களை அரரஇர்தமாய் 

வெட்டுருர்களென்று - கேள்விப்பட்ட. வீராசாமி. Orient 

சந்தாராஜுவின் மரங்களை. வெட்டச்.” சொல்ல. இரண்டிடங்களி 
௮ம் கலகங்கள் நடக்க இன்ஸ்பெக்டர். காமாகஷிராவுக்குள் சமாசாசம். 
ஈட்டியனம். gare Sears ட் ae அல்லா ter nity 

  

   



  

ஜெயாங்கன் 

சொல்லிவிட்டு . டு சுந்தர மாஜுவிடம் தானும் தம் முடன்வர்த 2 கரன் 

ஸ்டேபிள்களும் போய் அவரையும் மரம் வெட்டுவதை நிறுத்தும்படி. 

சொல்லி, இக்த அற்ப விஷயத்திற்காக பெசிய மிராசுதார்களும் ன 

வரன்களுமாயெ அவ்விருவர். இவ்வாறு கலகம் செய்வது. சரியல்ல 

(வென்றும் சமாதானமாய்ப்போவ தூ நலமென்றும் ட சொல்லி. HG BOTT 

ஜுவைவீரா சாமி செட்டியாரிடம் வரும்படி கூப்பிட, அதற்கு Fir B BT 
ராஜு “அவன் குதிமை இவ்வளவு தாரம் ஈட ச்காதோ? கானா அவனி 

டம் போகவேண்டும் பார் தி௮க்கொ௦ ள்ளு? வாம்”! என்று oer ல்ல. இன் 

ஸ்பெக்டர் அவரை ௮ழைச்து வருவதாய்ப் போனார்... | yi பாதி 

வழி சென்றதும் - கும்பலிலிருந்தவர்கள். கவுன் ல்வலட தத்தில் 

arisnepaea! annum பலத்த காயம் பட்டது, அவர் குதி 

  

    
என்னும். சுத்தம் எங்கும். உண்டாக. பலர் அவரை. ் செருஙலர்க் 

ஆனால் ௮வர் சட்டென்று எழுந்து. குதிரைமேல் "பாய்க்து ஏறி 
போலீசாரிருக்கும். இடம் போகப் போனார். கும்பல். as SI மறிச்கவே 
கைத்துப்பாக்கியை Oss சான்கு ( பேரை முழங்காலுக்குக் சீழ் 

  

oe வீ ழ்த்தவே.. ம ற்றவர்கள் கொஞ்சம் AOE ei Seite. Risse 

தமது. குதிரையை. அதட்டி ஒட்டிபோலிஸ்காரிருக்த இடம் சென்று 

அவர்களை "எச்சரித்தார்... தங்களை எதிர்த்து வற்தால்: அப்பாக்கெள் 

சஹிதம். . அதேதற்கு ஆயத்தமா யிருக்தார்கள்.... 'இன்ஸ்பெக்டரும் 
ரன்களும் ஆறு . பேர் இருக்க. ஜனக்கூட்டமோ பல. ஆயிரம். பேர் 

வி Seiad. இன்ஸ் பெக்டர். அப்பாக்யொல்.. சுட்டதில் 

ewe காயம் ச பட்டதினல். Banaue tie Tied 

        

   

   

    

   
     

pater யும். அட்டைகளை 

fl ப டு ந்த. அபத்தா ன 
இல் ஜில்லா pinnae oes -ggibus ரிசர்வ். கனிஸ்டே 

rack =p 1 pb வருவதைப்: பார்த்த ஜனங்கள் மூலைக்கு. மூலை. ஒட் 

G9. த்தார்கள். ' ்  போலீசார் apse 114 பேரைக் கைதியாக்ெ 
    

  

ன ர்கள் சந், rrr sg அவர்களாவது வீராசாமி ரெட்ட யாராவ னா | ge து 
அகப்படவேயில்லை.' டி.விஷன்மாஜிஸ்டி௫ூ ரட்டு அப்போ. au gi xr 

போலிஸ் ஞூ சூப்பிரடன்டன் ன்ட்டும் . அவரும் கலந்து பேசி சுந்தா. ராஜு 

வின் பேரிலும் . வீராசாமி செட்டியார் . "பேரிலும். -வரசண்டுகள் பிறப் 

பித்த. அவர்களே 0 நேரில் போய்ப். பிடிப்பது ஈலமெனத்: sé தி ர்மானித்து 

   



  

கண்ஃட்டு வித்தையா * 

செட்டியார் வீட்டில் போய் கேட்க ௮வர் எதோ பத்திரம் ரிஜிஸ்டர் 

செய்வற்காக முத்தின் இனமே நான்னு! கோரி சென் நிருப்பதாகவும் 

மறுகாள் சான் வருவ வாசென்று NLD எழு af மூலமான வாக்கு மூலம் 

(ஸ்டேட்மென்ட்டு) ௦ கொடு தீதார்கள். அன்று அண்கு : வாவேயில்லையா 

யென க் கட்டதற்கு வரவில்லையென்றே சொன்னார்கள், அப்பனி 

மூன்று மணி யிருக்கும். உடனே நான்கு கேரிக்கூக் se அடித்து 

௮ங்கு இ இருக்கிறாரா? இருர்சால் எத்தனை மணிக்கு வக்தார்? 4 என்று 

விசாரிப்பதோடு ௮வர்பேரில். வாரண்ட் இ! ருப்பது, ரல் தாங்கள். வரும் ப 

வரையில் அவசை எங்கும் போகாதபடி. பார்த்துக் கொளளும்படி 

சொல்லிவிட்டு சுந்தர ராஜுவின் வீட்டில் ( போய் விசாரிக்க இருகெல் 

வேலி சப்மாஜிஸ். உசேட் கோர்ட்டி லிருந்து சுந்சாராஜாுக்குச் சம்மன் 

வந்த, சால் அவர் Ben Quai போய் மூன்று நாட்களாயின வென் 

றும் அவர் ஊருக்கு வரவேயில்லை யென்றும் சொன்னார்கள். Bay 

கெல்வேலி சப்மாஜிஸ்டிே br DE கும் தந்தி படித்து சுந்தர ராஜுவின். 

பேரில் வாரண்ட் இருப்பதால் அவர் 2 BEG BIH கோர்ட்டை 

விட்டுப் போகாமல் பார்த்துச் கொள்ளும்படி தர்தி யடிகீலு விட்டு 

தாள் அடித்த 114-கைஇகளையும் ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் ௮வர்கள் 

உத்சாவு பிரகாரம் பாளையங்கோட்டை பெரிய ஜெடிலிலேயே விசா 

ரணை வரையில் ௮ுடைத்து “வைக்கக் கொண்டு வந்தார்கள். உடனே 

மோட்டாரில் நான்குகேரிக்குச் சென்று வீராசாமி ரெ டியாரசை 

வாரண்டில் பிடித்து அவரையும் பாளையக்கோட்டைக்கு. ஜில்லா 

மாஜிஸ்டி சேட் உடம். கொண்டு வச்தார்கள்.  வீசாசாமி செட்டியார் 

தந்திகொடுத்ச 3ரகாரம் அவர் வக்ூல் சச தசமயயர் wo ms suri sg 

வைக்க இருந்து அவளை ஜில்லா மாஜிஸ்டி சேட்டிடம் கொண்டு வந்த 

அம் தனறு கட்டிக்காராா ன வீராசாமி ரெட்டியார் நேரில் சப்ரிஜிஸ். 

ட்டார் ௮ பதில் (up J திய நாள் முதல். அன்று சாயங்கலம் 3மணிவரை 

யிருக்திருப்பகாக தான் சர்க்கார் உச்தியோகஸ், சர்களைக்கொண்டே 

ChB ORY wo செய்யக் சயாராயிருப்பதரம பம். ஏவ அதர வு ஜாமீன் ே வேண்டு 

மானாம் ௦ கொடுக்கச் தீயாராயிருப்பதாயுப் ம் சொன்னார்... அதற்குள் 

ones FH BT ராஜாவையும் பிடித் 5B © கொண்டுவர, அவர் சன வக் 

ல் சுந்தர வரதாச்சாரியுடன் வர் அவர் ககதிக்காரனாயெ சுந்தர 

ராஜு மூன்று இனங்களாக த சருரெல்வேலி சப்மாஜிஸ்டிரேட் கோர் 

ட்டில் சாட்டி சொல்லில். கொண்டு அங்கேயே இருக்க அவர். பேரில் 

அபாண்டமாய் விபோதத்இன் ' பேரில் கேஸ் கொண்டு வந்திருக்ளொர்.
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களென்று சொல்லி ஜாமீன் பேரில் விடும்படி கேட்டார். அவ்விருவ 
ரையும் ஜா மீன்பேரி ல் விடும்படி. உத்தரவிட்டார். ௮ க்கேசைத் தான் 

விசாரணை. செய்ய இஷ்டப்படவில்லை, யென்றும் ஆகையால் தூத்துக் 
குடி. ௪.ப்கலெக்டரிடம் அனுப்ப. உது. "தத் திருப்பதாயும் சொன்னார், 

அப்போ: இருகட்சி வக்€ல்களும் கேசைத். தூத்துக்குடிக்கு. அனு 

ப்புவதைவிட பாளையங்கோட்டை டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட் விசாரணை 

செய்தால் தங்களுக்கு - சரியான... நியாயம். கிடைக்குமென்றும் அவ் 

வாறு செய்தால் redo ஈருக்கும் அகலமா யிருக்குமென்றும் 

கேட்டுக். கொண்டார்கள். ஜில்லா மாஜிஸ்டிே சேட். இரு கட்டிக்கார 

ரிடத்திலம். "இரு கட் .வக்£ல்களிடத்திலும் அவ்வாறு எழுதக் 

கொடுக்கும்படி. செய்து: கேசை பரளைய ஐகோட் டை. டெப்டி. மாஜிஸ் 

டிரேட்டாரவர்களை. விசாரணை செய்யும்படி, உத்தர. விட்டார். 

உடனே. சுர் தரராஜு.. 2 வர்கள்: தனக்கு. டெப்டி மாஜிஸ் 

டிரேட். திக ஸறிமுக. முள்ளவராசலால் தான். மூண்.. கூட்டியே 

் அவரிடம். சென்று சகலமும் சொல்லித் தன் கட்சியைப். பலப்படுத்தி 
'கெரள்வதெனக் சீர்மானித்துச். சென்றார் ; உ வீராசாமி செட்டியாரும் 

அவ்வாறே. நினைத்து அவரும். வேறு வழியாகச். சென்றாம்.. _ Dax 

வரும் வெவ்வேறு. பாதைகளில் வந்தாலும். டெப்டி wigan: உரேட் 
அவர்கள் விடு வக்து: சேர்ந்தபோது இருவரும் aor காலத்தில் 
வந்து சேர்ந்தார்கள். , மான். முன்னால் போகவேண்டும், தான் முன் 
னால் போகவேண்டு மென்னும். எண்ணத்துடன் ஒவ்வொருவரும் 
தனது 'பேரச்சடி, த்த சிட்டுகளை வெவ்வேறு. சேவகரிடம். "கொடுத்து 
முதலில் கொடுக்கும். டி... இிட்டப்படுத்இ. யனுப்பிஞர்கள். அவர்கள் 

இருவர். வெல்வேறு பாதைகளில் . அவசரமாய். வக்சகையும் மாடியிலி. 

ருந்து பார்த்த. "டெப்டி மாஜிஸ்டி சேட் இருவர் பேர் ச சிட் டுகளும் தம் 
மிடம் சேரும் : வரையில் காத்திருக்கு. இரு: வரையும்... க காலத்தில் 
அழைத்து. வரும்படி gigi gent, இருவரும் தனித்தனியாய் 

மாஜிஸ்டிசேட் அவர்களிடம். பேச இச்சைப்பட்டாலும் தன் விசோ 
Bou மூன்பு போகவிட்டு விட்டால அவர் போய். தனக்கனுகூலமாய் 
"விஷயங்களை: முன்: கூட்டிப். பேச. "விடுவர் சென்றும் பின். அதன்பேரில்: 

முன்கூட்டியே ஒருவித அறுவெறுப்பு உண்டாக. விடுமென்றும் நினை 
தீது இருவரும். ஒன்றாகச். சென்றார்கள்... 'டெப்டி. மாஜிஸ்டிசேட்டார். 

வீராசாமி ரெட்டியா. ரைப் பார்தத. வாருக்கள். செட்டிகாரு - சன்று 
சொல், ஓ: ‘peur, ஜி. சுந்தா. சாஜாயிடம். -கைகுலுக்கிகிட்டு, செட்டி. 

   



BOTT So sar? 

  

பாரிடம். கைகுலுக்கும்போதே சுக்கராசாஜுவை. உட்காரச். சொன்ன. 

தால் "இருவரையும் தாரதம்மியமன்னியில் சமமாய். கடத்தினசென 
இருவரும் நினைத்துக். கொண்டார்கள்... "இருவணயும். க்ஷம் லாபம். 

விசாரித்த விட்டு அவர்கள். லந்த. காரியம்... இன்னதென. pore 

டியே. அதிக்திருக்தும். ஒன்றும். தெரியாகவரைப்பேரல் ௪ என்ன கார 
ணமாய் உங்கள் அளர்களை: விட்டுப். பாளையங்கோட்டை வர்திர்ச 

'ளெனக் கேட்டார். | "இருவரும். மயங்க வே. அப்போது தான்: ஞாபகம். 

வந்ததுபோல் “அம் ஆம்.எனக்கு. "இப்போதான். ஞாபகம்: வந்தது 
தங்கள். ஊரில் ஏதோ கலகமென்று ஜில்லா coral oni ரட். போலீஸ் 

  

சூப்பிரன்டன்ட் , மு.சலியவர்கள்- Petes 'போலிசாருடன்.. "சென்ற 

தாகக் | கேள்விப்பட்டேன். சலகம் செய் தவர்கள். were? இங்களிருவரில் 

பாருக்கான விவரம்தெரிச்இருக்தால்' தயவுசெய்து சொல்லுங்கள்” 

என்றார். | 
Sib SUT —n ங்களிருவரும் 4 கலகம் செய்ததாக விரோஇகள் 

கேஸ். ஜோடினை. Qeug கொண்டு வந்து வ விட்டார்கள்... செய்வா 

  

ன.காய் கலகம். ஈடக்குதாய்ச் சொல்றும். கோத்தில். . நான். இருநரெல் 
வேலி. பத தப்மாஜிஸ்டி சேட்... கோர்ட்டில் சரட்யோய் வந்திருந்தேன். 

அ.தலால்தான் GT Gar பேரில் குற்றமில்லயென. என்னை ஜில்லா மாஜிஸ். 

டிரேட்டார் விட்டு விட்டார்கள், 

- டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட் கத், த் சச்தோஷம் !. 1. செட்டிகாரு 

தாங்கள். எவ்வரறு 'வெளிவர்தீர்கள் 3... 

| வீராசாமி ரெட்டியர்ர்:--தெய்வாதீனமாய். அப்போது ௬ ர 

நேரி சப்ரிஜிஸ்ட்டார் ஆபிசில் இருந்த தாக. ரானும்.. Garo | ae ன 
தால் என்பேரிதும் குற்றபில்க்பென். என்னேரும். ag Bie oe 

    

   

  

      

  

     

  

குந்தங்களில்லையென திஸ்ர மாலிஸ்ட்சேய்டரச்- ரம 

பற்றி. அதிக Fae repli எப்போ.௮. அக்காள் மரமாணம்? 

  

வில்லை, ாமீன்பேசில். விட்டார்கள். “மேற் ட. கேரை, 1 

விசாரணை - செய்தால் தான். லி நிபரயத்.. இர்ப்பு. 
ட 

் சொ ல்லி. கரங்களிரு: வரும் ம். மம, இப ப்போட் டு. ச 

் றிக்: கொண்டோம்; 

 



  

ஜெயாங்
 சன் 

     என் அபிப்பிராயமும் அப்படியே ;. உ ஆகையா ல்கான ந ரனு:ம் 

வாறு. வேண்டிக். கொண்டேன். . 

டேப்டி. மாஜில்டிரேட்:--ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட். மிகவும் கெட் 

ig Sarre - அவரிடமே இருந்திருந்தால். மெத்த ஈலமாயிருக்கும் 
சுக்தரராஜு இல்லை Fray நரன் இவ்வாறு. சொல்வதற்காக 

Bu Beer வருதக்கப்படக்கூடாது, பொ. வாக தில்லா மாஜிஸ்.,.சேட். 

வேலையி6 ல் கெட்டிக்கார ரென் பதை ஒத்துக். கொள்ள வேண்டியி.நம். 
கானம், ஆட்களின் தராதரம், அக்தஸ்து முதலியவைகளைப்பற் றிக் 

s பனித்த  இபி.டிச்: செய்திருப்பார்களா "இல்லையா. சான ஆலோகி 

யாது. சொல்வர். வார்த்தையைக் கேட்டு. இல சமையங்களில் தவறுத 

விர - அபிப்பிராயல் கொண்டு விடுளொர்கள், .  தங்களைப்போல் 
குவ்கலிடச்திதுல் சர்க்காரிடத்திலும் ஒரே. மாதிரியான. கெளசவம் 
பெற மற்றவர்களால் முடியாது. தாங்களாகமப் பார்த்து. எனக்கு 

சரசாக்ளை வி Ba sr gud நான் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக் கொள்ளத். 
,சயாராயிருக்இறேன். ம் ௬ 

வீராசாமி ரேட்டியார்.- ரன். £ அபிப்பிராயமும். அப்படியேதான், 

GL. angie. 03 — -ஈண்பர்களே! நான்: SILT eee: லம் 
பிள்ளையாயிருக் தாலம், அப்த. சண்பராயிருக் தாலும். நியாயக்தவ றி 
கடப்பதில்லை 0 பென்பதை. நீங்களே: இக்தூக் கொள்வீர்கள். நிங்கள் 
அடிக்கடி. என்னை க தனியாய் வந்து பார்ப்பீர்களாஇல். ஏதோ. இரக 
யமாக என்னிடம். எதிரி: தெரிவித் விட்டதாக: அபிப்பிராயப்பட 
Can marge. ஆசையால் இனி 2 அமல் ட - இக்கேஸ் 'நடிவாகும். 

வரையும் ee தனிபாய்ப் பார்க்க வரக்கூடாதென்று கேட்டுக் 
கொளி ர்ளுட3ற "நீல்களிருவரும் எகேயிதது. எத்தனை. முறை 
வத்து என் ளைப் பார்த்சர்ம். என்க்றுச் சந்தோஷமே... 

என்றார். இப்பால் பொது விஷ பங்களைப்பற்றி இறிது சேரம் 
பேசிக்கொண்டி:ர 3 ர்னுவிட்டு இ இருவரும். விடைபெற்றுச். சென்றார்கள்; 

C san ஆரம்பமா௫. மூன்று மாதக் காலம் வெகு SLY லாய் 

விசாரணை ஈடக்கன. மறுநாள். (குற்ற: ். பத்இரிகை arQ@uug sr 
அல்லன.  தள்ளுவதோ) | 2ர்மானம்.. -செரிவிச்கப்படுமென டெப்டி 
ior flevg Bre .. சொல்லிவிட்ட re ப 

  

   

            

டெட்டி மாஜிஸ்டிரேட். வழக்கப் பிரசாரம் பாளையம்கோட்டை 
க்குக் சழ்புற. மிருக்கும்.. ““ஹைலண்ட்.. 'கிரெஎண்ட்? (High | Land Ground) என்னும் ம "வேளைகளில்: ; உலாவும். இடத்தி ல். தமது 

 



  

கண்கட்டு வித்தையா? 

குதிரை ௨ வண்டி. பின்பக்கம் மெதுவாக நடத்து வர: தான்மட்டும் எகா 

ந்தமாய் முன்டடற்லு வர் கொண்டிருந்தார். அவருக்கும். பின்பக்கம் 

சமார் 30 கெஜ தூரத்தில் விராசாமி செட்டியாரும், அவருக்கிப் பின் 

சுமார் 10 கெஜ தூரத்தில். சுந்தராஜ “அம். ஈடக்துவர் துகொண்டிரு 

ந்தார்கள். தென் மேற்கு மூலை ) இரும்புமிட, த் இல். சறுபு தரிருப்பதும் 

எல்லோரும் அறிவர், அப்புதாண்டை டெப்டி மாஜி. ஜிஸ்டிரேட். வந்த 

அம் எதிர் பக்கமிருக்து வந்து அத்த இடத்தில். சந்தித்த. சுந்தர 

ராஜாவின் தகப்பனூராகிய ஸ்ரீனிவாசஓராஜ-.. என்பவர்வந்தனம்கூறி 

“cores croton’ என்றுகேட்டார்: இ 

| டேப்டி மாஜிஸ்டி ரே. _:-பின்னால்.. சம்பத் தில்வீ ராசாமி ஈட்டி 

வருஇளர். கான் சொல் ல்வசைக்கேட்டு. அரக்கப்படாதீர்கள். மனதை 

இடப்படுத்இக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் கெளரவம் HES வேண்டுமா 

ல் இன்றிரவே தங்கள் குமாரனை எங்காவது ஒடிவிடச் சொல்லுல் 

தள். "இப்போதே. அவரை. போலிசார். : -அவருக்குதி தெரிபாமல் 

    

      

SIU கரர்க்கனுர்கள். உ௱்கள் புச்சசொலிச் தனத்தால் தப்பவைக்கப் 

பிரயா சைப்படுங்கள், 

என்றதும் ௮ப்போது மூலை இ இரும்பிய "வீராசாமி செட்டியார் 

ஆினிவா௫இ! rg Glug. மாஜிஸ்3 2 2ரட்டிடம்ே “பேசுவதைக்: க்: ட 

  

தும் இடிவர்தார். ௮ப்போது டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: அவர்காஅக்குக் 

கேட்கும்படி சாதாரண குரலில் ஏத! தாங்கள் Barer peters 

கோட்டைக்கு வந்தீர்கள்... ஏதாவது விசேஷமுண்டே 

ஒன்றுமில்லை; கேஸ் காளைக்கு முடியுமென்று கேள்விப்பட்டேன் r. 

பையனை அமைத்துப் போய். திருச்செந்தூர். முருகக் கடவுளை | Ge 

க்கும்படி செய்து இன்றிரவு வீட்டில் வைத்திருக் துதாளைக் னத 

yas A மோட்டாரில் புறப்பட்டால். கோர்ட்டுக்கு. 10 மணிக்கு 

வரலாமென்று நினைத்து அழைத்துப் போகவக்சேன். வன். இங்கு 

உலாவ வத்த தாகக் கேள்விப்பட்டேன். பின் பக்கம் போனால் ஈ 

   

   

  

    

  

   

  

  

வருவதற்குள் வேறெங்கா வ கபேப்சிறிஹைந்குவெள் தன் து ல் 

முன்பக்கமாம். வந்தேன். - என்றதும். கேஸ். எப்படி. யிருக்றெ st 

என்று கேட்டார். . 

டெப்டி nnsing Rea feist போய் oe ௪. eae 

 



  

ஜெயாங்கன் 

அம் டெப்டி மாஜிஸ்டி.ரேட்டிடம். விடை பெற்றுக் கொண்டு தமது 

ஜாகைக்குச் சென்றார். டெப்டி மாஜிஸ்டி.சேட் உடனே தமது வண்டி 

யேறி போலிஸ் சூப்பிரன்டன்டன்ட்டிடம் போய் சுந்தரராஜு இ திருச் 

செந்து, க்குப் ே போசலாமென் றும் மறுகாள் கோர் LQ ae gl சேரும் 

வரையில் அவரை ௮இக ஜாக்வாதையாய் அவருக்குக் தெரியாமல் 

காவல் சாத்து. வரவேண்டியத/ ற்கு வேண்டும் ஏற்பாடுகள். செய்யும் 

படியும் எச்சரித்து விட்டு தனதில்லம் 'சென்றுர். சூப்பிரன்டன் 

டன்ட். அவர்களும், - சுந்தரரரஜு தப்பிப்போகாதபடி. st Damar 

மூலமாய் வழியிலிருக்கும் பல போலிஸ் -ஸ்டேஷன்களுக்குத் தெரி 

வித்த திக்க ஏற்பாடுகள் செய்ததோடு | இன்ஸ்பெக்டர். காமாக்ஷிராவ் 

அவர்களை உடனே . திருவீரராஜ பட்... ஊத்தித்குப் போய் இரவு 

முூழுவனம் இக ஜாக்ொதையாக ௮ ஆட்களை வைத்துப் பா ர்க்கும் 

படி. திட்டம். செய்தலுப்பினார். 

படூனிவாச௮ு | ராஜு... தனது குமாரனாயெ. சுந்தரராஜுவை 

  

அஜைத்துக் கொண்டு உடனே மோட்டார் எறி பாளையங்கோட்டை 
யிலிருக்கும். சங்கள் ஜாசைக்குப் | போய். எடுக்க வேண்டிய சாமான் 

களை எடுத்துக் கொண்டு 'இருச்செந்தூருக்குப் புறப்பட்டார். வதி 
யில். "இருக்கும் ௦ எல்லா. ஊர்களிலுமுள்ள போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் 

கள்: அவர்களுக்கு. நல்வரவு கூறுவதற்காகக் காத்திருப்பதைப்ே போல். 

இருந்து. இவர்கள் மோட்டாரைக். கண்டதும் சைகை செய்து மோட் 

டாரை நிறுத்த சேம லாபங்களையும்; கேஸ் எவ்வாஞுயிற்றென்றும் 

விசாரித்த லப்பினார்கள். ட உண்மையில் சுர்சாசாஜு.. இருக்கிறாரா 

YRS வழியில். எங்காவது மறைந்து. விட்டாரா என்று பார்ப்ப 

 திற்காகவே. 'சூப்பிரன்டன்டன்ட்டின் உத்தரவு. பிரகாரம் கார்த்திருச் 

தார்களே யல்ல I வர்களை . பார்ப்பதற்கல்ல. | வர்கள். தங் 
கள். கடமைகளைச் செய்வதைப்பற்றி அவர்களை யாவாரலும் குறை 

கூற. முடியுமா. ு கடை௫யாக -இருச்செந்தூர் வந்து IG 2 ௫ர்ந்ததும் 

அவ்விடத்திலுள்ள. சுப்பிரமண்யர் கோயில். என்னும் முருகக்கடவுள் 

கோயிக்குப்போய் அக்கு. அவர்களுடைய “செலவில் சுமார் இரண் 

டாயிரம் ரூபாய். வரையில் : Osama sg செய்திருக்க அபிஷேக; 
அலங்காரம், தூபதிப. நிவேத்தியங்கள் கண்டு களித்த பின், பிரசாத 

ங்களை அங்கு ௦ வர்திருந்தவர்களுக்கெல்லாம் பெருவாரியாய்க் கொடு 
த்து. விட்டு ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜு வீட்டுக்காக வைத்திருக்க : பிரசாத. 

ங்களை. எடுத்து. வண்டியில் வைத்ததும். மோட்டார். . வண்டி. ஒட்டு. 
பவனைப். பார்த்து, வண்டியை . சுத்தமாய்த்- துடைத்து பெட்ரோல்.
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26 ஊற்றி. பாளையங்கோட்டைக் IGS காலை 9-மணிக்குப். பூறப்படு வற் 
ளைய Bi காட்டை குதி. தயாரா யிருக்கும்படியும். {i மணிக்குள். யா 

கோர்ட்டில்" அஜராவது  அவூயமா தலால் சகல்: (psn Bij a om ன். 

தயாராயிருக்கும்படியும் மற்றுமொருமுறை எச்சரித்து ட் விட்டு 

மாட்டு வண்டி. ஏறிச் சென்றார்கள். 

அப்போன இசவு . சுரர் 10 மணி சோமாயிரு ருக்தும், அவர் 

கள் வண்டிக்கு முன்றும். பின்னும் - உடுப்புப்: போடாது. போலிசார் 

அவ. களுக்குத் தெரியாமல் கூடவே போனஜை. ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு 

பார்ததும். சவனிய-தவர் Cure gor Gor ரனிடம். சந்தோஷமாய்ச் 

சாதாரண. வி.ஷயங்களைப்பற்றிப் பேசிக். “கொண்டே போனார். விடு 

போய்ச் சேர்த்ததும் எ எல்லாக் கதவுகளையும். சாத்திய பின். தானும் 

அன். குமாரலுமாகச். சாப்பிட்டானதும்.. யாரும் வராத தன். அர்த 

மங்க அறைக்கு. HH BOCA BOM அழைத்துக் 2 கொண்டு . போ ர், 

போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் காமாகதிராவேோ. 19. பேரலிஸ் கான்ஸ் 
டேபிள்களையும். கீ. ஜஹெட்கான்ஸ்டேபிள் களையும் அழை Bs 

கெ ரண்டு. போய் அரண்மனையைச் சுற்றிலும். ஒவ்வொரு பக்கத்தி 

ஹூம்: பாலி ஸ் erate டேபிள்களையும் ஒரு ஹெட்கனிஸ்டேபிளை 

யும் Be 46 ட ரர் தம், நான்கு : பக்கங்களிலும் இருக்கச். "சொல்லி. 

யும். யாராவ. வெளியே | aber a உடனே கவனிக்கும்படியும், 

சுந்தரராஜுவாவனு ப சர்சேகப்: IB a உய எத்த: BUTTS gs வெளியே 

எவ்வழியாக' aud gor gu IBD எள்தூம்படி யும். கண்டிப்பாய்த் திட்டப் 

படுத்திவிட்டு அவர். நான்கு. பக்கங்களித ஓும சற்றி வச்.ஐ இரவு. முழு. 

வதும் எச்சரித்தும். கொண்டே. திக ஜாக்ரெதையர்கக் கரவலிருச் 

தார்... அப்போ து ஆமோகமான். புய பல் காற்றும் மழையும் : அடிக்க 

ஆரம்பித்தது. : அப்படியிருக்லும் .. போலீ சாரெல்ல லாரும் - காற்று 

மழையென்.. Di கவனியாமல். கடினமான ‘gray புரிந்தார்கள். தரலை. 

ஐந்து. மணிக்கே. வழக்கம் போல். விம்ம. க்குதவுகள் இறக்கு சாணி 

இ சளிக்கவும், விடு பெருல்கவு ம். இண வேலைகள். "செய்யவுமாயிருக் 

தார்கள்... ஆல். விட்டிலிருர்ன. எவரும். வெளியே. போகவில்லை. 

இன்ஸ்பெக்டர் _ மழையில் னைந்து. தனது. உடைகளை . மாற், றிக் 

கொண்டு பிரயாணத், இ இற்குச் இத் ser யிருந்தார். . : காலை ர். மணி க்கா. 

ag பூறப்பட்டால் தான். 9 ineohiae திருச்செக்தூருக்குப்.. IL மணி 

க்குள் 'கோர்ம்டுப். போகலாம்... ns வண்டி. தெருவில். "வரவுமில்லை. 
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FH BITTE போகவுமில்லை. சற்று கோம் பொருத்த. புறப்படுவர 

சென நினை oa இன்ஸ்பெக்டர் ஓவ்வொரு நிமிஷமும் கடிகாரத்தை 

எடுத்அப் பார்த்தபட.. "இருந்தார். மணி 9 ஆயிற்று. புறப்படும் ஏற் 

பாடே காணோம்... இ ன்ஸ்பெக்டர், ஸ்ரீனிவாசஓ.ராஜுு அவர்களி 

டம் போய் Barun i விட்ட' 51 சுந்தரசாஜு புறப்பட. "வில்லையே? 

"எனக்கேட்டார், தான் இரவு ௮தஇக கோசம் விழித்திருக்க கால் காலை 

யில் எ முக்இருக்கள். சாத்இயப்படாதென்று. நினைத்த. இரவே. தன். 

குமாரனிடம் வழிய ஓப்பிக் கொண்டதாகவும் அதற்குள் கன் குமா 

சன் போயி i ப்பாரென்றும் தனக்கு திட்டமாய். ஒன் றும் தெரியா 

தென்றும். விசாரிப்பதாயும். சொல்லிக் காரியஸ் சர். காக்சிமதியா 

பிள்ளையை . அழைக் துக் கேட் டார். _ தனக்கும் இன்றும். தெரியா 

தென்றும் காலையிலேயே. போமிருப்பாரென்றே தாழும். நினைப்ப 

தாகவும் அவரும் சொன்னார்... யாரைக் கேட்ட போதிலும் அதே 

gary சொன்னதால். உடனே. மாஜிஸ்டி.சேட்டிக்குத் தந்து. கொடு. 

தீது வாரண்டு பெற்று தகுந்த. பரி கோபஸ்துடன். வீடு முழுவதும். 

FAC SEOUL Say ஒரு Ao இடம் கூட விடாமல். "தேடினார்கள். 

சுந்தரராஜ - வைக் காணோம். 

Df davar a பக்தோபஸ்தாய் பே லிஸ். இன்ஸ்பெக்டர் up தலி 

P டைச் சுற்றிக் கடன காவல் புரிக. கொ ண்டிருர்தபோது 

் ரஜு எவ்வாறு மாயமாய்ப் போனாரென்று ௮ நிய ஈமது வாக 

கர்கள். கல்லல் ருப்பார்களாதலால் அதைப்பற்றி எழுதுவோம். 

மூந்தின... இச oy சரப்பிட்ட ரனதும். ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜு. யாரும் 

வாத por HOD EGE FS S079 Q வை அழைத்துப். போன தாகச் 

சொன்னோமல்லவா? அவர்களிருவரும். தங்கள் ஆசனங்களில் மர் 

உகம், 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு அக்தாம்] உன்னை. ஏன். "இங்கு. அழை 

த்து வக்கேனென்று உனக்குத். தெரியுமா? 

சுந்தர ராஜ: சுப்பிரமண்ய -ஸ்வாமியைத். கரிசப்பதற்காக 

    

   
   

    

வரும்படி. கூப்பிட்கீர்கள். . எனக்கு வேழொன் றும். தெரியா Ble 

பநீனிவாசல ராஜு: அதை. சாச்சூப. போக்காகச்.. சொல்லி 

நான் உன்னை அழைத்து வந்தேனே தவிர உண்மையில், உன்னிடம் 
தனித் அப் பேடு. உன்னை தப்புவிப்பகற்காகத்தான். அழைத்து. வம். 

தேன். கேஸ் எவ்வாறிருக்றெது?. இப்பொழுதே ந. போலீசார். eral 
லிலிருக்கருயென்று உனக்குத் திட்டமாய்த் தெரியுமா?
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சுந்தர ராஜு. எனக்குத். தெரியாதே! ஈமதூ. வக்கில் தனது 

சாமர்த்தியத்தால் 6 எனு பேரில் 6 ஏற். பட்ட கேரைப் பொய்யென்றும் 

போலிசார் என்னை அன்று கலகம்: நடந்த. இடச், இல் பார்தத காகக் 

கொண்டு வத சாக்ஷிகளை யெல்லாம் பொய் ௪ 1 Qu ங்களென்று 

தோன்றும்படி. தகர்த்தெரிர் து விட்டதாகவும் Br உயரல் பயப்பட 

வேண்டிய பிரமேயமேம யில்லையென்றும் அவ்வளவு . இட்ட மாய்ச் 

சொன்னாமே: மேலும், 
ஸ்ரீனிவாசலராஜு: வர் ட பேச்சை நம்பாதே. ட உ ன்னிடம் 

இன்னும் அதி Be en, ரூபாய்கள். பெறுவதற்காக அவ்வாறு சொல் ல்லியிருப் 

பார். அதோ, ஆத்திரையின். மறைவில் நின்று கவனமாய்ப் பரர்ஃ 
எத்தனை போலீசார் இருக்கிறார்கள்? அப்படியே சான்சு. பக்கங்களி 

லும் பார். இன்று சாயங்காலம் பர ளை யங்கே! £ட்டைபிலிருக்க. இன்ஸ்: 

பெக்டர் காமாக்ஷிராவ் இங்கு ஏன் வந்தான்? அதிலும் 16 போலீ 

சாரைச் சுற்றிலும் வைத் தவிட்டு இன்னும். நமத வீட்டைச் சுற்றிச் 

சுற்றி வருவானேன்ரி 

சுந்தர ராஜு:--டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட் நமக்க நன்றாய்த் இதரி 

ந்த ari pS pl yar ஈமக்குப் பிரஇகூலமான காரியம். செய்வாசெ 
ன்று. நான். நம்பவில்லை. இந்த. போலீஸ் இன்ஸ்' பெக்டர் வீண் 

தடபுடல் செய்ஜென். போலிருக்றெது. 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜ: டெப்டி மாஜிஸ்டிே மோட் மிகவும் ஈல்லவ 

சென்றும், எவ்விதமான லஞ்சழும் பெரு, தவரென்றும், பெண்களின் 

மூலமாய் ஏமா றப்பட்ட வரல்லவென்றும், . இந்த ஜில்லா. வாசிகள் 

  

எல்லோருடைய உண்மையான ஈண்பசென்றும், "எல்லோரும். அறி 

வார்கள். அத்துடன். தனது மனசாக்ஷிக்து விரோதமாம் எக்காரணம் 

பற்றியும் மயோயம் sap நடக்க 'மாட்டாரேன்பதைமட்டூம் எவரும் கவ 

னிப்பதில்லை. | மற்ற... மாஜிஸ்டி சேட்டுகளை ஏமாற்றுவதைப் Stifter 

auseaser அவரை ஏமாற்ற முடியா. 'தென்பதையும் கானறிவேன் : 

yor யாரைக்கூப்பிட்டு உண்மையில் கடந்த, சன்னவென்று “கேட் 

டாலும் தொண்டமான் முதல் சோட்டி வரையிலும் அவரிடம். உண் 

மையைச் சொல்லி விவொர்கள். ஆனால் அவம். அதைக்கொண்டு , சண் 

ழு. ப்பஇல்லை. சாக்ஷி வாக்கு. மூலத்தைக் கொண்டு எவ்வாறு Gaur 

a ற்தோ. அவ்வாறு ! செய்யத் & su றமாட்டார்.  மஹுராஜருக்கு ஒரு 

நியாயமும். ஏழைகளுக்கு. ஒரு நியாயமும் அவரிடம் கிடையாது. 

மேலும் உன் விஷமத்தைப்பற்றி அன்று. அவரிடம் கேட் டேன். பின்



ஒடு ஜெயரங் தன் 

னால் வீராசாமி ரெட்டி. வருவை த்க். கண்டு ் உங்கள செளாரவம் சக்க 
வேண்டுமானால். தங்கள். குமாரனை. தங்கள் சர: சார்த்த தியத்தால் இன்றி 
வே. TESTO SI அஸனுப்புங்கள். -இப்போசே அவர் போலிசார். பர 

G காபஸ்திலிருக்கறொர்?' என்று சுருக்கமாய்ச்செல்லிவிட்டுவீராசாமி 
செட்டியார் கேட்கும்படி, தாரன் அதனமேல்போய் 6 மை 4 ஐ திமு, சல் 

ந்தம். வரையில் வாசித்தபின் தான் "தெரியுமென், று. சொன்னார். 
ஆகையால் இனி. அவ்விஷயத்தில் ௨ உனக்குச் ௪ந்சக.ம் வேண்டாம்: 
5 எவருக்கும் தேரியாமல். மறைந்து போவ.*தான் இல. கயம்; 
அதற்கு. ஏதாவது. யுக்தி ௫. உன்னால் சொல்லக்கூ டுமா? 

சுந்தரராஜ: எனக்கு ; ஓன். Gin தோன்றவில்லை. இவ்வள வு 

அதிகாரத்துடன் 'இனவரையில் இருந்த. நான் கரரா கிரஹப்பிரவே 

சம் புருவ. தென்றால் (ஜெயிலுக்கு தப் பேவதென்னுல்), அதை. நினைப்: 
பதற்கே | எனக்குப். பயங்கரமா. மிருக்றே௮. YEH சர்ப்பாக்கெ நிலை 
எனக்கு. வர. -சேரிடுமாயின் மூன்று... - தினங்களில் பைத்; இயம் 
பிடி தீனுவிடும், அதைவிட. பிராணக் யாகம். இப்போனு.. செய்து. 
கொள்வதே சிலாக்யெமென கினக்தேன். இ "இவ்வளவுக்கும் காரண 
BIST eS பாஜாய்ப்போன: பாப்பான். “சீதாராம. ers BAB ப 
அவன்தான். இல்லாத. பொல்லாத. பொய். புஞகுகளை. ஜோடனை 
செய்து. சாரகதிகளைக். கூடத் தயாரித்த. அனுப்பியதாகக். கேள்வி... 

   

ஸ்ரீனிவாச்வு ராஜு: ந்தாம்] ஏன் அபாண்ட டமாய ந்த 
னந்தணரை Bb BERG i? உன்னுடைய கொடுமையினால் அசர் ga 
QYOT iL] td, அவர். நிலங்களையும் Bi fbb தாரே எங்குசென்றாொன்றுகூட 
எவருக்கும். தெரியாது... அந்த: பாவந்தான் உண்க இக்கெதிக்குள்ளா 
க்கிற்று.. கடந்து போன: விஷூயங்களைப்பற் றிபும், சென்றுபோன. கரல 
த்தைப் பற்றியும், சோம்பேறித்தனமாய் 5 வாழ் சாட்களை. விண் நாட் 
களாக்கெதைப் பற்றியும், இனி: யோ: 'சனைசெய்வ தில். எவ்வித உபகா 
மும் இடையா ௮. போனது. போகட்டும். இனிமேல் , நடக்க வேண்டி 
விஷயத்தைப்பற்றி. யோடிப்போம், , 

Si BANG எனக்கு. எ்ல்லித்: யோசனையும்... "தோன்றவில்லை, 
நமத. வீட்டைச். சுற்றிக் கொண்டிருக்கும். போலீசாருக்கு குச்.கெரியா 

| ல் தப்பிப் ! போவதும். முடியாக. காரியம்; நாளைக்குக். கோர்ட்டுக்குப் 
போன் , தண்டனை. ய்டைவதும் நிச்சயம், ஆகையால். பொழு 
விடிவத த. ற்குள். பிர. ண்த்யாகம். கெய். a கொள்வதே சிலாக்யம்,



  

கண்கட்டு வித் தய 8. 2 & 31 ன 

Lap oP uns sy ற ராஜு த 78 தரம்! ர் இவ்வாறு பேக்கப் லஸ் 
க்க என்மனம்' Bs Bax gan, sion B pga. நாம் என்ன. வம்சத் 
இற். பிறந்தோ மென்ப @ சற்றும் யோசியாமல் LD Bl குலத்திற்கே 
கெளரவம். கொண்டு வருவ.றற்காக: வா இவ்வாறுபேசுகரய்? கத். 

இரிய குலத்திற்: பிறக் தவன் தற்கொலை. புரிவ தாவ ன் தன்னால் கூடிய 

வரையில். பிரயத், னம் செய்து பார்க்க வேண்டும். அப்: 49 ச செய். 

வது சாத்தியமாகாவிட்டால் ௫ண்டையில். எதிரிகளால் ல் வீழ்ச், சப்பட .. 

வேண்டும். அதை விட்டு நீ இவ்வாறு. பேசுவதைப் பார்த்தால் உண்... 

மையில் ந எனக்கூப் பிறக்சவனோ என்பதே எனக்ப்போது. சந்தே 
கமாயிருக்றெ௪. | 

என்ளுர், அவர் அவ்வாறு... சொல்லி வாய் | ep Bape. சுந்தர 
rag சட்டென அழுந்து. "வேஷ்டியை. - இருக்சிக்கட்டிக் கொண்டு 

கத்தியை எடுக்சப்? 2பானார், அப்போது: Bahar egy TIQ™ வ 
ors 205s கத்தியை air இருக்ச இடத்தில் வைத்து விட்டு 
அவரை, ஆசன ்திலமர்த்தி பின்வருமாறு: சொன்னார்... 

நனிவாசலு ராஜா: அனுந்தரம்! என்ன பை ,ச்தியக்காரனாயிருக் 
இறும்? Cap எவ்வி 9தத்திலும் சா த்தியமாகாவிட்டால், சடைஇபாய்ச் 

செய்ய வேண்டுமென்று. சொன்னதை முதலில் செய்ய ஆரம்பித்து 

| விட்டாயே! 

.... சுந்தர ராஜு: -தெருகில். - போலீசார் காவலிருக்கிறார்கள். 
ஆகையால். தீப்புவ திற்கு மார்க்கமொண். ஹு மில்லை. எனது விசோதி 

யான. இன்ஸ்பெக்டரைக் கொன்று . விட்டு. தப்புவதற்கு. வழி. தேட 

"வேண்டும் இல்லாவிட்டால் ம்முயற்கியில், சாகவேண்டும். : இதற் 
காகத் ஜான் புறப்பட்டேன்... 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜு, ன வசரப்படா? தே! 'இழவன் பேச்சைச் 

சிற்றுக்கேள்.... . LD ST [624] தாதைகள். Oa த. ஊழை. ஆண்ட. காலத்தில் 

வசிச்து வந்த அரண்மனையின். ஐம்பதில் ஓ ஒரு. பாகத்தில். தான் நாம் 

இப்போது வசிக்மேருமென்பதை நீ அறிவாய்; நமத மு.தாதைகளின். 

விசோஇசளால். மற்றப் பாகங்கள் தாக்கப்பட்டு. இடிந்து. GORE eal 

: சாய்ப் போன வைகளை “வெல்லாம். இடி, gs) (ALD 'இப்போது. பல 

'தெருக்களாக்க. யிருக்றொர்களென்றும் ' உனக்குஜ். தெரியும். .. ஆனால் 

உ CIE Hb தெரியாத விஷயம். ஒன்று இருக்கற Gl. BOS ebeur sD 
wens air வழக்கம்: பிரகாரம். வசியம் । கேரிட்டாலன் றி என்: அந்திய 

காலத் த்திற்கு மூன். “சொல்லக் "கூடாதென்று. என்னிடம். -வரக்கு, றுஇ 

   



  

| ஜெயரங்கன் 

பெற்றுக். கொண்ட என் "சகப்பனாவர்கள் ஆக்ளையின். பிரகாரம் 

இஅவரையில் ௨ உனக்குச் சொல்ல வில்லை இப்போது அவயம் கேரி 

ட்டிருப்பதால். சொல்லு றன்; சவனமாய்க் கேள, முற்காலத்தில் 
BOE மூதாதகுகள் ௪. ன்டைகளுக்குப் போகும்போ ஆர எூரிகளின் 

கத்திகள் சங்டிளை லெட்டாமல் இரும்பு அங் அணிந்த போவ. 

வழக்கம், அப்பேர்ப்பட்ட அங்கிகள் ஐ. ghana எடுக்க 

முடியாதபடி சனச்த பலகைகவில் முடிக்கப்பட்டு yO er இருக்கன் 

றன பார், அவைகள் ஐந்தில் மச்தியிலிருக்கும் பெரிய எஃகு அங்கி 

யைப் பார். ௮து எல்லா அம்சங்களிலும் மற்றவைகளைப். Gur lana 

தாலும் அந்த அங்கியின் மார்பில் பலத்த இரும்புச் ,சகடு முடுக்கப் 
பட்டிருக்றெது, அதை முடுக்கியிருக்கும் ; ஐந் ஆணிகளில் மத்தி 

கணணியைச். திரு) எடுத்தால் அதில் று ஐவாரம் தென்படும். » & 

வாரத்தில் HS கோரயிருக்கும் தகடுபோன்ற இச்சிறு சாவியைப். 

போட்டுச் திறக்கால் பெரிய சாவி போடும் தஇுலாரம் புலப்படும். 

அதில் இப்பெரிய சாவியைப். போட்டுச். திறந்தால் ௮க்த எஃகு 

அங்கியானது. மூன்றடி. தூரம் தானாகவே பின்னால் போய்விடும், ௮: 
போது , HAF மூன்றடி... FBI LOT oor அந்தரங்க. வழி. கேண 

Yas வழியின் மூலம் சென்றால் : எவர்களுக்கும் தெரியாமல். தலை 

முறை தத் தவமாய் நமதூ குடும்பத்திற்கு ஊழியஞ் செய்து. வரும் 

மீன்கந்தன் குடும்பத்சைச் சேர்க. சின்னகந்தன் வீட்டின் சமீபம் 

கொண்டு போய்வி?ம். அங்கு சென்றதும் இச்சாவியால் இறந்தால் 

HBG வைக்கப்பட்டிருக்கும். இதைப்போன்ற எஃகு அங்க விலஇ 

அவன் விட்டி. .ற்ஞுன் போவாய், அவனை இன்றிரவு படகுடன் தயா 

சாய் இருக்கும்படி... -இட்டப்படுத்த யிருக்கிறேன். இவனும் உன் 

வாவை ௪ திர்பார்தீதுக் காத்தி திருப்பான். உனக்கு வேண்டிய உடுப்பு 

கள் சரமான்கள் முதலியன மூன் கூட்டியே அவனிடம் ஒப்புவித் 

திருக்! றேன். அவன் எப்படி ஈடக்கச். சொல்லுரொனோ அப்படி 

நட. அவன் வார்த்தைக்குக் | குறுக்காகப் - பேசாதே. ' உன்னைச் 

இல்கள தேசத்தில் கொண்டு போய்ச் சேர்ப்பான், அங்கு யோனதும் 

நடந்து கொள்ள வேண்டிய விஷய ங்களைப் பற்றி அவன் உனக்கு 

விவரமாய்ச் சொல்லுவாள். ... எக்காரணம் பற்றியும் எனக்காவது 

உன் இஷ்டர்களுக்காவது வேறு எவருக்காவது கடி தல்கள் எழு 

தாசே. எழு, இனால் ஆப கத்தாப் முடியும், உண். ஆயுட் காலம் வரை 
செளக்கயெபர்। யும் கெளரவமாயும் ஜீவிப்பதழ்கு ஏவ்வளவு பொருள் 
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உனக்குத் தேவையோ. அவ்வளவும் கந்தன். உன்னிடம் ஒப்புவிப் 

பான். எப்போதாவது நீ ஆபத்தில் ௮கப்பட்டுக் கொண்டால் நீலக் | 

தல் பதித்த இந்த கோதிரத்தை என்னிடம் அளுப்புவாயாகில் நான் 
என்னால் கூடியவரையில் “தல் செய்யப்: 'பிரயாசைப்படுகிறேன். 
அனுவசியமாய் வெளியில் :. போகாதே. ஒளித்திருப்பவர்களைப் 

போலும் | இராதே. பொழுது இருட்டும் - கோத்தில் உனக்கு. 

ஏற்படுத்தி யிருக்கும் மாறு வேடத் துடன் ' வெளியிற்சென்று வீட்டுக் 
குத் தரும்பிவிடு. எல்லாவந்நிற்கும் மேல் உனக்குத். தெரிக்தவர் 

கள் யாராவது ௮ங்கு எப்போதாவது வருவார்களாயின் - உன்னை 

மறர் தூபோய் அவர்களைக் 'கூப்பிடாமலும் அவர்களிடம் பேசாம. 
அம் அதிக. ஜாக்ரதையாயிரு, உனக்காக அங்கு ஏற்ப$ித்தப்பட்டி 

ருக்கும். வியாபார ஸ்.தலத்தில் உன். 'அறையிலிருந்தபடியே வியா 

பாரத்தை நடத்து. கந்தன். "கொடுக்கும். கா௫த,த்தில் கண்டபடி 
கடக் துகொள் ; இனி தாமதிக்காதே ; "கோரமாக, 

என்றார். . சுந்தரராஜு ௮இக வருத்தத்துடன் தன் தகப்பனார் 

சம்கழூம், தம்பி, மு.தலியவர்களிடம் . - விடைபெற்றுக் கொண்டு தன் 

பிரிய புத்திரியாயெ ஜெயலக்ஷிமியை வாரியெடுத்து மூத்தமிட்டம் 

கண்களில் நீர் சொரிய தன் தகப்பனார் கையில் அவளை ஒப்புவித்து 

விட்டுப் புறப்பட்டுச் சென்றார். முன் திட்டம் செய்திருந்த. பிரகா 

ர்ம் அங்கு © வைத்தே மாறுவேடம். பூணச்செய்து. சழமு த்திரக்கரை 

ஓரமாய்த் தயாராய். சாமான்களுடன் கிறுத்தப்பட்டிருக்த. சிறுபட 

இல் அவரை ஏற்றிட aurea ls SUps erg 3 Lon B ஒட்டி 

- படகு சென்ற. அரைமணி நேரத்தில். அமோகமான. பூபல் 

காற்றும் மழையும் வந் துவிட்ட ௮, அத்த. புபல். காற்றில் பெரிய 

பெரிய ஸ்டீமர்களே தப்பிக் கரைசேருவது. கஷ்டமென்றும் அப்படி. 

யிருக்க துறு படகு எவ்வாறு தப்பக் கூ$ிமென்றும் ௮னேக: pr wie 

ப்ட்கு acl pb go தீனதூ குமாரன் எங்கு மரித்து வீடுருனே. (lau sor 

றும் ஸ்ரீனிவாச ராஜு அதிக. வருத்தப்பட்டுக். கொண்டிருக்கார், 

ழி யினும் அப் பர்ப்பட்ட புயல்காற்றுக் காலங்களில் ஸ்டீமர் உடைந் 

தால். சமுத்திரத் தண்ணீரில் தத்தலிக்கும் ஜனங்களைக் காப்பாற்றிக் 

கந்தன் படகு கொண்டுபோய் கரை சேர்த்திருப்பதால். இப்போதும் 

வன சாமர்த்தியத்தால் ௮வ்வாறு செய்யக். கூடுமென நினைத்து 

னதைச்: சமாதானப்படுத்திக் கொண்டார். 

  

    

  

   
  



  

டக் ஜெயரங்கன். 

தங்களுக்குப் பெருத்த கஷ்டங்கள் ஏற்படும் காலங்களில் கூட 

ஏதாவ தொருவீதமான மூடச் சமாதானம் செப்து கொள்வத மாந்த 
ரின் கொள்கையாதலால் ஸ்ரீனிவாசல ராஜு அவ்வாறு தன் மன 
தைச் சமாதானம் சேய்துகொண்டது ஆச்சமியப்படக்கூடிய காரிய 
மல்ல, 

நிற்க, இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷிசாவ் சுச்சாராஜுவை வீடு 

முழுவதம் தேடியும் அகப்படவில்லையென்று டெ.ப்ட மாஜிஸ்டிரேட் 
டவர்களுக்கும், டி.விஷனல் மாஜிஸ்டிரேட்டுக்கும், ஜில்லா மாஜிஸ்டி. 

சேட்டுக்கும், தந்தி கொடுத்தார். போலீஸ் சூப்பிரன்டன்டன்ட்டும், 
ட.விஷனல் மாஜிஸ்டி.ரேட்டும் தாங்கள் உடனே வருவதாயும் ௮. 

வரையில் ௪ந்தர ராஜாவின் வீட்டை ஜாக்ரதையாகக். காவல் புரியு 

ம்படி. பதில் me கொடுச்அவிட்டுத் Bool rrr பட்டணத்சைச் 

ற்றிலுமுள்ள எல்லா ஊர்களிருக்கும் போலீஸ் ஸ்டேஷன்களுக் 

கும். சக்தரராஜ- எத்தப்பக்கம் வத்தாலும் உடனே நிறுத்திக்கொ 
ஞக்குத் - தெரிவிக்கும்படிக்கும் சாங்கள் நேரில். வரும் 

அவரை ன்றும். Gu resis கூடா por pb seer 

        

    

    
    

   

    

    

      

தார்கள் தல்லொரு, ஸ்டேஷனிலிருக்கும் Cure? on 
டு at oon சால் தங்களுக்கு ( கெளரவம் ஏற்படுவ வதோடு 

ரப் ய் ye ர மும். அசுப்படுமே யென்று ௮இக -ஆவலாய்த் 

Bg tren. மு.விஷனல். மாஜிஸ்டி. சேட்டும் போலீஸ் 
ன்ட் ட்டம் இருவி£ராஜ.. பட்டணம். “சேர்ந்த, ம். இவர்க. 

Gar Gea akon போட்டும் ௨ விசாரித்தும் பார் 2தஇல். 

வர். படுக்கப்போனபோது பார் த்ததாகவும் பின்னால் 

அப்ரம். அக்கு சென்றா 

அங்குள்ள 

ve ல யென் ஹும் எப்போது 

      

    
   

  

    
வதால். ன பெகாசமில்லை பென்னும். இரகு 

se அடி த்தபோ எப்படியோ. அங்கு. காவலிரு 
| பல்லுக்கும் ச சரிவா ன்கான் பட்டப் (கவண் mires மன் 

ப “Gee a 
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ராஜு. இலனியே வரவேயில்லை யென்றும் ஓசே சாதனையாய்ச் சாதித் 
சரர்கள். போ Cart வார்த்தையை நம் பப்பட்டவர்கள் யார்? போலீ 

சாரில் பாசோ உடக்தையாயிருந்து. பெருந்தொகை. லஞ்சம் வால்கக் 

கொண்டு அவரைப் போகவிட்டிருக்க G வண்டுமென்று. pert au 3 3 ga 

போலீசாரின் விரோதிகள் தங்கள் தங்களுக்கு யார். யார். பேரில் 
துவேஷம்: இருர்ததோ அவர்களே சுந்தரராஜ. காணாமற் போனத: 
ற்கு காரணகர்தீதாக்களா யிருக்க வேண்டுமென்று. மிரஸ்தாபித்தா 
ர்சள், இன்ஸ்பெக்டர் கா மரக்ஷிராவ் லக்ஷம் ரூ ரூபாய். லஞ்சம் வாங்கக் 
சகாண்டு விட்டு விட்டதாகப் | பல CuFt கடிதங்கள். Dy Bac 

ர்களுக்கு .. அனு -பப்பட்ட்ன... ஏல். காரிய, SB gua பல ளில் 
சந்தேகம் ஏற்படுவது: சகஜக்தானே. "இன்ஸ்பெக்டர் இவ்வாறு 
செய்ய மாட்டாரென்று. சிலரும், , BS ந்த (தொகை. சொடுத்,சால்' எவ 

ரையும் -வசப்படுத்தலா. டமன்று வேறு. சிலரும், திங்கள் தங்கள் 

  

     L ல்... IM PS 

pariGuré@ssriig. பே௫க் கொண்டார்கள். .. வாசகர்களே! உலகம் 
எவ்வாறிருக்கறது. பார்த்தீர்களா? 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட். கோர்ட்டில். கேஸ். 'கூப்பிடப்பட்ட 
் 2 னந்தரரா ஜுவைக் காணோமென்று. தெரிய வந்த... | உடனே 
அவர் "பேரில். வாரண்ட்டு பிறப்பித்கப்பட்ட., ஏங்கு தேடியும் 
வாரண்டுக்கும் அவர் அகப்பட வில்லை யென்றும் சேதி தெரிக்ததும், 
இன்ன: தேதிக்குள் அவர். ஆஜராகாவிட்டால். அவர். சொத்துக்களை 
கவர்ண்மென்ட்டார் . டப 'றிமூதல். செய்து கொள்வார்க. ளென்றும், 

    

   
அதற்குள். ஆஜசாக வேண்டுமென் அம் பெங்கமான விளம்பரம் oa 

எங்கும் வெளிப்படுத்தப்பட்டன. த்தேதியி. லம் அவர். ஆஜா 
கா.சதால் அவர். சொத்துக்களைப் பறிமுதல். செய்வதற்காக: சர்க்கார் 

அ இகாரிகள். இருவிரராஜ பட்டணம். சென்னுர்கள்... அக்கு சென் று 
சொத்துக்களைப் பறிமுதல் "செய்யப் போ னபோது unter ser 
ட்டை பிரபல. வக்கிலான. சந்தா. வரதாச்சாரி. பகல்கள் சாஜு 

 



| - ஜெயரங்கன் | 

  

| ப்தினிவாச அரராஜு குடும்பச் சொத், க்களை. "இன்னின்னார். இன்னி 

ன்ன. சொத்துக்களை. ் அடைவதென்று “பாகம். பிரித்துக் கொடுத்த 

சாக எழுதி ரிஜிஸ்டர் செய்யப்பட்டி. ருந்தது. சர்க்காரார் அப்பாகப் 

ரிவினைப் பத்தத்தைப்ப ற்றி. ஆட்சேபனை 0 செய்வ தற்கில்லை. இர 

ண்டாவது பச்திரத்தைப் பார்த்தபோது சுந்தாராஜு விண். விவாத 

ங்களில் தலையிட்டு பிதிரார்ஜ்ஜித. சொத்துக்களை வக ண் விரையப்படு 

த்தூவகாக ip flat egy TTB அபிப்பிராயப்பட்டு மேற்சொன்ன 

சந்கரரசஜுக்கும் அவர். பதின்மூன்று வயது மைனா குமாரத்தி 

ஜெயலக்ஷிமிக்கும் ௮வள் தாயாரைக் arin uae அவர்களிருவரு 

க்கும் பாகம் செய்து வை தீததோடு மைனர். தாயாரின் ௪ம்ரக்ஷணைக் 

காகவும்: Aa. சொத்துக்களைப். பிரித் தவிட்டு அச்சொத்துக்களை « வித 

sara gy, விலை சாட்டவாவது. வேறு வில்லல்கங்களுக்குட் படுத் ; 

வாவது சுக்கரராஜுவுக்கு அ இகாரம்.. 'இடையாதெ தன்ற விவரம் 

வெளியாயிற்று, மூன்முவது. ப த்திரத்தைப் பார்த் தபோ g து. அப் 

போது ஈடந்து சொண்டிருந்த கேசுக்காகவும் வேறு: இதர செலவுகளு 

க்காகவும் தன் பாகத்திற்கு வந்த சகல. சொச்துக்களையும் சுந்தர் 

ராஜு சென்னை வக்கல் ஸ்ரீனிவாச ஐங்காருக்கு ரூபாய் ஐந்து லட்ச 

தீஅக்கு விற்று மதராஸ் பாக்௫ூயின் பேரில் செக். பெற்றுள் ! “கொளி! 

தாக எழு தப்பட்டிருந்தது. அப்போது சுந்தரராஜு. பேருக்கு. ஒரு 

செப்பாலடித்த காசு. பெறுமான சொத்தாவது இல்லயென்றும் 

ஆகையால் சர்க்காரார் ப நிமுதல் செய்யக்கூடிய சொச்ச. இன்றும் 

இடையாதென்றும் தெள்ளெனத் தெரிந்தது, ஆகவே. ஸ்ரீனிவாச 

யைங்காரின் உதவியால் இவ்வாறு சர்ச்காரை oir pe செய்து விட் 

    

   

  

   

  

   

   

  

டாசென்று ஏற்பட்டது. புசி ் சொலிகளான வக்கீல்கள் காலால் 

போடும் முடியை ஹைக்கோர்ட்டு ஐட்ஜிகளாலகூட. அவிழ்த்தெறிப 

சாத்யப்படாது போஜும்!
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9. 
தாசி Olea லைம 

    

பேண்களின் மோகவலைதனிற் சிக்கினோற் 
தீங்கிலாழ்ந்து திகைத் திவோர். தாமே. 

சுந்தரராஜ அவர்கள் காணாமற். போனது. முதல். அவரு. 

டைய அபிமான .பத்தனியா ய. தாசி செல்லம் சல தினங்கள். வரை. 
யில். அவரி பிரிவாத்ராமையைச் சபொதவள். போல். அபிகயித்து வற் 

தாள், அப்படி யிருக்கும்போது: அவரையில் பர்ஸ் திரீகளைத் சன் 

தாயாராகப் பாவித்து வருபவரென. எல்லோராலும், மதித் த்தூ கொண் 
டாடப்பட்ட போலிஸ். "இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷீராவ் அடிக்கடி அவ் 

வீதியின் வழியாய்ப் 6 போவதும். வருவதும் வச்சமயங்களில் வாச 

லில் இருக்கும் செல்லத் )த்தைக் கடைக்கண்ணால் பார்ப்பதும் ௮வள் 

Lye ர்சிரிப்புடன். அவரைப் பார்ப்பதுமா பிருத்தார்கள்... இவவாறு 

ஒருமா ௮ம் வரையும் கடந்தது. கடைசியாக ஓர் இரவு காமரச்ஷிராவ் 

செல்லத்தின் விட்டு வாசல் பக்கம். வந்ததும் நேரகப். போய் விடா. 

மல் சில வினாடிகள். அசையாது. நின்றார். . "இப்போது அங்கு நின்று 

கொண்டிருந்த செல்லம் ** ஏன்: உள்ளே வாருங்களேன். என்னைப் 

பார்த்தால். தங்களுக்குப். பயமாகவா . யிருக்க? நான்... என்ன. 

புலியா. கரடியா? சன்றாள்... காமாக்ஷிராவ் உள்ளே சென்றார்... செல். 

லம் அவரை Deas euEers spor மாடிக்கு அழைத்துச் சென் 

முள். - தரய்க்கிழவி தெருக் கதவைத் தாளிட்டு விட்டுப் போய்ப் படு 

த்துக் கொண்டாள். -விஸ்தரிப்பானேன் ? 2 ௮௮. முதல் இருவரும் 

மதனும் ரதியும். போலிருந்து. வந்தார்கள். அப்படி யிருக்துவரும் 

காட்கஸில் ஐர் நாள் இசவு இன்ஸ்பெக்டர் காரமாகதிராவ் செல்ல. 

song பார்த்து. , எப்படி. யிருக்தாலும். உனக்கு: சந்தரரரஜ.-வின் 

பேரில்தான் இன்னும் : 'இபிமான. மிருக்தெது போல் தோன்றுகிறது 

என்றார். அவள் * “தாசிகள். பொதுவரச எல்லார் பேரிலும் அபிமா 

னமிருப்பதர்க.. நடித்தாலும். அந்தரங்கத்தில் எவரரவது ஒருவர். 

பேரில்தான் - அத்யந்த பிரியமிருப்ப௫ - வழக்கமென்றும் இப்பேர்ப் 

பட்ட. பிரியம் காமாகஷீராவின் பேரில் தான். உண்மையில். இருப்பதா 

கவும். பல் சத் யல்கள். செய்தான், ஆவள் சொல்வது உண்மைய! 

  



68 செயாங்கன் 

இல். தான் சொல்லுகிறபடி நடக்கப் பின்வாங்க மாட்டாளென்றும் 

அவள். ஈடந்து. கொள்ளும் wna BPA CE BT சான் அவள் சொன் 

னு உ ண்மையா அல்லவா என அறிய: வண்டுமெனவும் சொன்னா. 

அவர் தன். பிராணனைக் கேட்டபோதிலும் கொடுக்கத் சயாசாயிருப்ப 

தாகச். சொன்னாள். - ஆனால் எப்படியாவ அ சுந்கரராஜு இருக்கும் 

இடமறிந்து. தெரிவித்தால் அப்போமூ தான் தன் பேரில் உண்மை 

அன்பிருப்பதாக Biblia sree சொன்னார். — சுந்தரராஜ. இருக் 

கும் இடம் உண்மையில் 'செரியாதென்றும், ஆயிலும் தன் சாமர்த் 

இதயத்தால் கண்டு பிடி த்துச் சொல்வதாயும் சொன்னாள். 

மேற் சொன்ன வார்தைகள் ஈடர்ச ஒரு வாசத் திற்குப் பின் 

னால். a Ger SS Br sr பத்திரிகையில் ட பின்வரும் விளம்பரம் 

வெளிவந்த. 

விளம்பரம் .. 

"குருக்குத் துறையில் கண்டெடுத்த. இளி கூண்டை விட்டு up $ gail. 

டது.  அச்கிளி. திரும்பி. வராமையரல் கூண்டு சன்னா பின்னமடைந்து. வரு 

றெ. த: "இன்னு ். ஒரு. மாதத்திற்குள் : இளி இரும்பாவிடில் அப்பால் கூண் 

டைக் காண. முடியாதென்பது சத்யம்! சதிதயம்!! சத்.இயம்!! Jona 

செல்லச்இளியை ப்பட Gare’ | 

      

செல்லத்தை. இசசயெமாச வ மட சொல்லி பலுப்பினார்.. இவள் 

இரண்டு. மூன்று. - தினங்கள். ஈக வராமல் விண்சாக்குப் போக்குகள் 

௦ ல்லி. வந்தாள். . அப்பால் sug இளைய குமாரனாகிய சுப்ப 

ராஜுவை. அனுப்பி வளை அழைத்து. வரச்9சன்னார். அவர் போன 

அம் வருக்கு ( சோடச உபசாரம் செய்து. வெகு. மரியாதையாய் 

வரவேற்று. தான். தனித்திருந்து தவிக்கும். விஷயம் தனது கொழுச் 

FOES அப்போதாவது. ஞாபகம் வத்ததைப்பற்றி அனக்கு ௮இக 

சந்தோஷம். ஆயி ற்றென்று சொல்லி ௪ர௪ வார் திதைகளாட ஆரம்பி 

Bere அவர். சமையனாரின். அபிமான ௨ பக்தினி தனன தாயாருக் 

pF 'சமானமென்றும். ஆகையரல் தன்னிடம் Fre வார்த்தைகளாடு 

ag efusdar@ar oir pith சொன்னார்... - அதற்கு அவள் தாண். தரி 

வென்றும், விவாஹம். செய்த. கர்ம பத்தினியல்ல வென்றும் தாசிகள் 

எனா, என் தம்பி, ரோளா. செல்வச்: சிறு 

    

மாமர, மருமகா,. மைத்த 

மகனே”. வென்று சமயத்தித்கேற்றவாறு. வ வரிசைகள் வைத் கழைத்தா 

லும். தங்களிடம். வரும். -ஆடவருச்கும். திங்களுக்கு ம். எவ்வளவு
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வயது. தாரதம்ம மிருக்காலும் 'எல்லேரையும் FT FE கண்ணா 

காராய் பாவிக்க வேண்டியது தமத குலத்தொழி லென்றும்,. ஆகை 

யால் அவ்விஷயத்தில் : இஞ்டற்றாவது. அந்தேகம் வைக்காமல் 

தன்னுடன் ere சல்லாபமா. "மிருக்கும்படியும் "சாமர்த்தியமான 

-வரர்த்தைகளால் பேசி சாகசஞ் செய்தாள். அவர் அவளுக்குக் as 

Ap ற்றேலும். | இடங்கொடாமல் : தான்... Gomis முடியாது. 

பதைக் கண்டி. .தமாயத். தெரிவித்து விட்டஇன்பேரில் . இனி அவளி 

டம் தன்னு ஜெயம் பலிக்காதென. அதிக் தம். உண்மையான 

அவதி அடைந்தாள். ஏனென்றால். அது. வரையில் ன் மிருந்த. 

அழகுள்ளவ ே என்றும்; தன்னைக். கண்ட. பருக செல்லாம். திரும்பி ப் 

பாராமல் போவதில்லை : 'யென்றும்,. தனது. வார்தை சுக்குக்... குழுக் 

காகப் பேசப்பட்ட. புருஷர். "இப்பூலோகத்திலேே யே இருக்க மாட் 

களென்றும், அப்பேர்ப்பட்ட இன்ஸ்பெக்டர். காமாக்ஷிராவையே 

தான். வசப்படுத்தி. விட்டபோது. _ மற்றவர்கள் . எம்மாத்திரமெ 

ன்றும். ஒருவித அகந்தை. 'கொண்டிருந்தவளாதலால்: கான் அப்பா 

ராஜுவை அவ்வள வு தூரம் விரும்பியும். அவர். மறுதலி 

re BES இவ்வளவு வருத்தத்தைக் கொடித் 

   

    

   

பனர் ம அவன் ச் props லாமல் வெச்சொன்னதாகள் ன்ன. 

மாமா அவர்கள் வார் த்தையைச் சிரமேற்கொண்டு உடனே வருவதா 

சவும் தன்னை. அவர் வண்டிய்லேயே அழைத்துப். போகும்படியு! ் 

சொன்னாள். . -சுப்பராஜுவுக்கு. அவளைத் தன்னுடன் தனது வண்டி 

யில் அழைத்அப் போக விருப்பமில்லை. தனது தகப்பனாரோ “கை 

யுடன். அழைத்துவரச் சொன்னார். த ear வளை. விட்டு... விட்டுப். 

போய் விட்டால் அப்பால் வருவாளோ. வரமாட்டாளோ தெரியவில்: 

லையே. யெனத்திகைத்அ- saa orang Iau 

டியுப் ம். தன க்குப் பக்க கத் ஆ ச். ௦ ச ௫ வில ல் Care ia வேலை அடு 
   

   
   

  

    

she epee:
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சொன்னாள். இனி உபகாரமில்லையென எண்ணி; உடனே ௮ வளை 

தன்னுடன் அழைத்துச் 'o சென்றார். வண்டியில் அவ வள் or Bias garb ழ் 

பக்கம் மாய் உட்காராமல் பின். பக்கமாகவே உட்காரக் தாள்; மூ 

ப்ளுவு இல்லாததால் வண்டி. அதிகமாய்த் gr bE pM. அவள் ௮ வை 

உள்ளே தள்ளிவந்அ உட்காரச் சொன்னாள். அவர். அவளை மூன் 1 

கம், நள்ளி உட்காரச் செரன்னார்.. அவர் சொல்வதற்காக அசைவதை 

போல் பாவித்தாலும் உண்மையில் ஒரு அங்குலம் கூட 2. பே. re 

‘pCureSa gaGr உள்ளை போகும்படி. நேரிட்ட. வண்டி பா, 

சரியாவதற்கு ஒருவரை ஒருவர் ஒட்டிக். கொண்டு. உட்காரும்ய 

செய்* கொண்டதோடு அவர் தொடையின் பேரிலும் தன் கைன 

வைத்துக் கொண்டாள். பாவம்! சுப்பராஜுவால். என்ன - செய். 

கூடும்! ஜல்தியாய் வண்டியை ஒட்டச் சொன்னார். வண்டி. வேகமா 

போனால் தனக்கு வாந்தி வர்துவிடுமென்றும் @ On BTS ஒட்டும்ப 

yeu Far வண்டிக்காரலுக்குஉத்தரவிட் டாள். சுப்புமாஜமனம்பொ 

த்க் கொண்டு மெளனமா யிருக்தார். ஓர் பெண்; அகிலும் srk 

௮ வரிடம் ஓயாமல். பேசுவதென்று.. Biol ss பின் அவரால் 

பேசாமலிருக்க முடியுமோ கேட்ட. வரர்த்தைகளுக்கா[ SF 

சொல்லித்தானே தரவேண்டும். ஏக வசனங்களிலாவ து. ஒவ்வொரு 

வார்த்தை பதில் சொல்லி வந்தார். கடைசியாக | வீடும் வந்தது, 

இருவருமாக இறங்கி ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு இ இருக்கும். அறைக்கு 

சென்றதும் செல்லம் ஈமஸ்கரித்து நின்னாள். . அவளை. ஓர் நாற்கர 

யில் அமரும்படி. சொன்னார். தான் மாமனா முன்பு. உட்காரு 

மரியாதைக் குறைவெனச் சொல்லி மறுத்த விட்டு ின்முள்... 

  

   

  

   

      

   
   

      

   

  

  

   

    

   

  

   

  

ஸ்ரீனிவாசல ராஜ: செல்லம்! சுந்தரம். உன்பேரில். வைத்தி 

HOS அபிமான த்தையும் பிரியத்தையும் இவ்வளவு ஜல்இயில் மறந்து 

நீ அவனைக் காட்டிக் கொடுப்பதற்கான வழிகளைச் செய்து வருக 

தாகத் தெரிகிற, 
மேல்லம்௨. மாடன் சற்று பொறுங்கள்; என்ன. வார்த்தை தெர் 

வித்தீர்கள். கானா? இக்ச செல்லமா? தங்கள். குமாரரைக் காட்டி 
கொ டுப்பது? இச்சு நிமிஷம் க்ட அவர். நிமித்தம் 'தேவையானா6 

ன் பிராணத்யாகம் செய்யத். தயாராயிருக்கதேன். தங்களிட ற் 

ளே வநது 6 ஏதோ என்னைப் பற்றி விபரீதமாய்த் தெரிவித்தி இருக்க 

PEST. | தயவு செய்து ஒன்ை ற்யும். ஒளியாமற் சொல்லுக கள் 
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ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு.--நீ என்ன வேண்டுமானாலும் சொல்லிக் 
கொள். என்னை ஏமாற்ற மூடியாது, 20 வயதுள்ள. உனக்சூத் 

தெரித்ததைப் பார்க்கிலும் உன்னைப்போல் சான்கு பங்கு வயது 

டைய எனக்கு எவ்வளவு அனுபோகமும் உலக ஞானமும் இருக் 

கும்? அதெல்லாமிருக்கட்டும். சுதேசமித் தான் பத்திரிகையில் என் 
இந்த விளம்பரம். போடும்படி செய் srw? 

... சேல்லம்:-அ௮ட பாவமே! என்ன விஎம்பரமத? யார் போட்டார் 
கள? சக்தியமாய் எனக்கு. ஒன்றும் தெரியாதே! ௮தை இப்படிக். 
கொடுங்கள் 2) Bev என்ன எழுதியிருக்கிறது. என்று பார்ப்போம். 

.... ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ, -அவ்விளம்பாத்தைப்: போடும்படி. .. க 
செய்தாயென்றும், நீ நித்யம் - ஒரு முறை அவ்விளம்பாத்தை அப் 
பேதை காமாக்ஷியிடம் காட்டி நீங்கள் ஏகாரந்தமரயிருப்பதாக. நினை த் 

திருந்தபோது Gus கொண்ட ஒவ்வொரு வார்த்தையும் எனக்குத் 

தெரியுமென்றும் நீயும் அவலும் சேர்க "செய்திருக்கும் சதியா 
லோசனைகளும் எனக்கு . ஈன்றாய்த் தெரியுமென்றும் - உனக்குத் 
தெரிந் திருக்சக்கூடும்,. 

செல்ல: மாமா! நீங்கள் சொல்வது எனக்கு ஒன்றும் புரிய 

வில்லையே! என்ன. அபாண்டமடி யம்மா இ 1! யாரோ தங்களிடம் 
என்பேரில் அநியாயமாய் எதேதோ சொல்லியிருக்கொர்கள் 

போலிருக்றெ.௮. தாங்கள் ௮ஈதக் கபட வார்த்சைகளை உண்மையென 
ஈம்பி ௮சாதையாகிய என்பேரில் பழி sus ES tee. .. உண்மை 

யென. ரூபித்து.. விட்டு என்னைச் தங்கள் இஷ்டம்போல் தண்டி 

புல்கள். Hy அறியாயமே.. 

  

. என்றதும் விம்மி விம்மி ஸழுதாள்.. சுப்பரரஜு அவளை அழு 

வேண்டாமென்று சமாதானப்படுத்இத் , கன் தகப்பனாரைப் பார்த்து 
அவள்தான் விளம்பரம் : பிரசுரித்தா ளென்றும், அண்ணாவுக்கு 

விரோதமான. கரரியா திகள் அவள் செய்தாளென்றும் தங்களுக்கு 
எப்படித் தெரியும்? தீர விசாரித்துக். கேட்பதே. ஈலமென நினைக் 

&G por. 

_ஸ்ரீனிவாசவ ராஜ: சப்த! நான். Br விசாரித்த நியாமல் 

எப்போதும் சவ்வித.முடிவுக்கும் வருவ, இல்லை. இப்போது உனக்கு 

உண்மைதானென்று GEO s BE றன்... செல்லம்! உன் வீட்டி 

ற்கு இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷி ராவ். வரத்து போக்கு உண்டா 

இல்லையா?
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செல்லம் --போலிஸ்காரரும், வைத்தியரும் யார் விட்டி. ற்கும் 

தாராளமாய். போகலாம். வர்கள் "வேலையின் - பேரில் போவதை 

வித்யாசமாய்த் தாங்கள் Aor és amino? சுந்தா : .ரஜுு ஐயாவிட.. மிரு 

aa எனக்கு எதாவது கடிதப் போக்கு வரத்து உண்டா யென்றும் 

வர்கள். "இருப்பிடம். எனக்குச். G) தரியுமாவென்றும் அந்த இன்ஸ் 

பெக்டர் இரண்டொரு (Yop acy "கேட்டுப் “போனார். அப்படி. 

அவர். சர்க்கார். ஜோலியால் வந்ததிலிருந்து வர் என் விட்டிற்கு 

வரத்தும் போக்காயிருக்கறாரெனம். தாக்கள் தீர்மானித்து அதன் 

மூலமாய் ஆகாச. மாளிகைகள் கட்ட ஆரம்பித். A விட்டீர்கள். போலி 

GF2 pC 2° 
ஸ்ரீனிவாசல | ராஜு; 3372 ir ஓம். தேதி இ முதல் இன்று: QT ib 

| தேதிவரை. 23 சாட்களில் இந்த. காமாகஷிக்குப். படுக்கை: யெ ற்கே? 

QR Seer 'தவரூமல் உன் விட்டிலல்லவா? இக்த 24 நாட்களாய் அவ 

னும். நீயும், பேக் . கொண்ட. வார்த்தைகளில் PH வார்த்தை கூட 

விடாமல் எனக்குத் தெரியும். . வெளிக்கு. $ீ எவ்வளவு தூரம் மறு. 

தவித்தாலும் உன் மனசரகூஷிக்கு நான்... சொல் ல்வது உண்மையென 

ep Ben 1G Psrse Bev விஷயங்களைச். சொல்லே றன் சன் மீ எடும் 

தேதி. இசவு. ‘12- 3586, காமாக்ஷிராவ். “நீடு சொல்லுறெப்டி. என்பேரில் 

உண்மையான பிரியம் இருக்கும் பஷ, த்இல். நீரான் Gerd gBp ig. 

ஈடக்கப். பின். வாங்க. மாட்டாய்... நீ. ஈடந்து. கொள்ளும். மா இரியி 

லிருந்து, தான்... நி. சொன்ன. உண்மையென்றும் அல்லவென்றும் 

ருஜுவாகூமென்று. “சொல்லவில்லையா? மறுசாள். இரவு. நீ. அந்த 

விளம்பாத்தை, அவன் 2 கையில். கொடுத்துச். சசேசமித்திரன். பத்திரி 

கையில் _ பிரகரிக்கும்படி... "சொல்லவில்லையா? - அவ்விளம்பரத்தைப் 

   

  

பரர்' த்தம் சுந்தரம் எங்ரந்தாலும் கட்டாயமாய். உன் வீடு வந்து 

சேருவானென்று. நீ திட்டமாம். நேற் say கூடச் சொல்ல. வில்லையா? 
௮ கன்பேரில். காமாக்திராவ். அவனுக்குப். போடுவதற்கு விலங்குகள் 

கூட உன்னிடம் கொண்டு 2 வர கொடுத்து வைச்திருக்கவில்லையா? 

ரான். கூப்பிட விட்டால் போகவே போகாதேயென்று இராத்திரி கூட 
அவன் சொல்ல. வில்லையா? உன். (Pau ஏன் அப்படிப் போடற? 

உண். முகத்து Ber கேள். கொட் ip. விட்டதா என்ன? 

என்றார்; வள் Miorior! தாங்கள். சொல்வது. உண்மையல்ல 
வென்று. ஒரே வார்த்தையால். olen விடு றன்... தாங்கள் நினைப் பது உண்மையா. யிருந்து. காரமாக்தி மாவ். இரவு. கூட். என்னை ட இங்கு
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போகக்கூ டாசென்று வற்புறுத்தி யிருந்தால் கான் “இன்று இங்கு an 

இருப்' பேனோ? என்று. சற்று யோகித்அப் பாருங்கள். | கொழுத்த 

னாசே! தாங்களாவது இதற்கு நியாயம் சொல்லுங்கள். 
ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ. —~  SDGE ப காரணம் சொல்லுறேன் 

(கேள். நான் சத்தியம் சவருதவ னென்றும், : மனதில் நினைத்ததை 
எவ்விசமாவது ஈட த்தித். Bact பேனென்றும், இர்ச இன்ஸ்பெக்டச் 
காமாக்ஷிராவ் அல்ல இந்த: பிரிட்டிஷ் இசாஜாங்கத் தாலேயே என்னால் 

விதிக்கப்படும் தண்டனையை மரற்ற இயலாதென்றும் இன்றும் என 

க்கு ௮வ்வளவு சக்தியுண்டென்றும் உனக்குத் தெரியும். ஆகையால் 
நீயாக வராவிட்டால் - or el Stor a gt "உன்னைக் கொண்டு வந்து 

விடுவேனென்றும் நீ அறிவாய். அத்துடன். சுப்புவின் | பேரில் உனக் 
இருக்கும் அந்தரங்கப் பிரியமும் எனக்குத் தெரியும். அவளை எவ் 
விதமாவது வசப்படுத்த. (வேண்டுமென்றும் அதற்காக வண்டியில் 

போ கும்போது, உன்னால். கூடியவரை வலை வீசலாமென நினைத்து 

வந்தாய்,  சுந்தாத்சைப் போல் சுப்பு இளகெஞ்சனல்ல வெள்பதை 
பும், உன். ஆயுட்காலம் வளை நீ அவனை மயக்க முயன்றாலும் உன் 
குல் முடம். தென்பதையும் நரன 'இட்டமாய் அறிவேன், . உன்னி 

டம் வீண். வார்த்தைகள் பேச எனக்கிஷ்டமில்லை, இப்போது 

  

உன்னை எதற்காக வசவழைக்தே னென்பதைச் சொல்லிவிடுகிறேன். 
கவனமாயக் கேட்டு அப்பால் உன் இல்டப்பிரகாரம் நட, உன் 

-மூலமாம் சுந்தர ராஜு. பிடிக்கப்டட்டால் இது வரையில் கேட்டும் 
வா௫த்தும், ஊத்தும் Dy TB அவ்வளவு கஷ்டமான மாணத்துக் 

குஃ்படுத்தப்பவொய்.. தெரியாத பறைகள் தான் நினைத்த மாத்தி 

ரத்தில் கொலை செய்வார்கள்... தன் விரோதியைக் கொன்று விடுவ 

தால் பிரயோஜன. மில்லை: எனென்றால் இறந்த. பின் ; எனவும் தெரியப் 

போற இல்லை. நரன். அவ்வாறு செய்யமாட்டேன், உன்னை உயி 

ருடன். வைத்துக் கொண்டு விதம் விதமான சித்ரவமை செய்து ஓவ் 

வொரு நிமிஷக் கஷ்டத்தையும் இரு யுகக்கஷ்டமாகச் தோன்றும்படி 
செய்வேன். இப்போ நீ. மனதில் நினைப்பதை கான் சொல்லட்டுமா? 

நமக்குக்: காமாக்ஷி. ராவ். இருக்கான்... நாம் காணாமற் போன தும் 

கண்டு பிடித்த. தப்பவை த்து. விடுவான். என Aer so apt. காமாக்ஷி 

ராவ் பல கனிஸ்டேபிள்களுடன். விட்டைச் சுற்றி. கடுங்காவலிருந்த 
போதுதான் சுந்தரம். காணாமற் போனான்... | "இன்றைய வரையில் 

அவனாலாவ௮ இந்த. -சமுத்திரங்களுக்கே' அரசியென கெளரவ
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பட்டம் வஹித்த. பிரிட்டிஷ் அசசாங்கத்தாராலாவது கண்டு பிடிக்க. 

முடிந்ததா. வென்பதை சிந்திப்பாயாகல் : அப்போது உனது அபாய 

கரமான நிலைமை. "உனக்குத். தெரியும்... - நீ காமாக்திராவையாவனு 

அவனுடன். இன் னும்: எத்தனை. ஆயிரம் 'பேர்களையாவ. வைத்துக் 

கொள்வதில். எனக்கு. எவ்வித ஆட்சேபனையுமில்லை. அது உனது 

நேலத்தொழில்: அதனால் rar குமாரனுக்கு நான் சொடுத்த வாக் 

கைத் தவறி. உனது. விட்டுக்கு. இப்போது. அனுப்பும் சா மான்களை 

யாவன. மாதா. மாதம். கொடுக்கும் நரனூறு ரூபாப்களையாவ.து கிறு 

| தீதமாட்டேன். ஆனால் சுந்தரத் இற்கு விரோதமான: குரரியாதிகள் 

Orig அவனைப். பிடித்துக். 'கொடுப்பரயாஇல் உன் தலை. விதிப்படி. 

நடக்கும்... என்னால் கூடுமானவரை  எச்ரரித்தாயிற் ற்று, பின்னால் 

தெரியாதென்று. சொல்லாதே; ஜாக்ரதை. இனி । நீ போகலாம். a 

என்றார். உங்கள் வீட்டு உப்பை 18 தின் று விட்டு ௨ உங்களுக்குச் 

துரோகம். செய்வேனா? . "என்றாள். னு அ உங்கள் குலத்தொழில், 

Der anor முறை. எச்சரிக்றே por. a உன் "மூலமாய் என் சுக்தரத் 

திற்கு. ஏதாவது தீங்கு. நேர்ந்ததோ. ஸ்ரீமர் நாராயணன். சரச்தியரய்ச் 

சொல்லுறேன்... a படும் சிக்ரபாதை: பூமியில் இதுவமைஃ' ல் பிறத்த 

வர்களாவது இனி பிறக்கப். போகிறவர்களாவ, அ அ௮னுபவித்தறியாக 
விதமாய் ஹிம்சிப்பேன். என்பதை உனது மனதில் வை,ச்அக்கொண்டு 

போ" என்றார்... “அதற்குள். அவள். எதோ சொல்ல. வாயெடுத் தாள். 
உடனே. வள். கழுத்தைப். பிடித்துத் தள்ளிக் க,சவை அடைத்து 

விட்டார்... -80-வய௮. இழவன யிருந்அம். அவர் கழுத்தைப் பிடித்த 

வலி கேச. காட்கள்: இவளுக்கு ஞாபகமூட்டுவதைப் பே ரலிருர்.த 
கொண்டிருர், த 

      

ப Bi ps, காமாக்ஷிரரவ் வந்தம். அவர். செவிக்குமட்டும் கேட் 

கும்படியாய் Ba இசுவென்று. -ஸ்ரீனிவாசலுராஜுக்கு தம் 4 தனக்கும். 

நடந்த சம்பவங்கள் முழுமையும் தெரிவித் த்தாள்... ஆனால் சுப்பசாஜுு 

பேரில் சனக்கபிமான. மிருக்கும்.. விஷய. சம்மந்தமான வார்.த்தைக. 
ளொன்ன, றப்பற் ்றியும் பிரஸ் sree வில்லை... _ திங்களிருவருக்கும் 
அந்தரங்கத்தில். BBG: த் நிய. sivicepter ack எவ்வாறு "வெளிக்கு 
வக் தனவென்று இருவரும். ஆச்சரியப்பட்டார்கள். 

'செல்லம்:--பெரியவரிடம் போய். abs a முதல். எனக்சென்ன 
மோ: பயமாயிருக்து. வருறெ௮? எந்த. வேளையில் என்ன செய்துவிடு.
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வாரோ. தெரியவில்லை. எப்படியாவது சப்ப ஒடுப்போய் விடுவ gi 

நலமென நினைக்கிே றன். 

காமாக்ஷிராவ்:--செல்லம்]. | இது என்ன பிரிட்டிஷ் ஆளுகையா 
அல்ல மசமத்டோக்ளாக். காலமா என்பதைச் சற்றும் கவனியா 
மல் ஏன் ௮னாவூயமாய் பீதிய படை இ௫ய்? மேலும் அப்படி Tra gi 
ஏற்படுமாயின் அவர்களைச் சும்மா விட்டு விடு? வனா? அதனால் என் 
பிராணன் போனாலும் சரிதான்; இர்கை பார்த்தே தீர்வேன். நீ 
பயத்தை விடு. 

சேல்லம்:. தாங்கள் எவ்வளவு தர்யம் சொன்ன போதிலும் 
சரிதான், எனக்குப். பயமாய்த்தா னிருக்கிற து. தாங்களும் அநேக 
கான்ஸ்டேபிள்களும் வீட்டைச் சுற்றி கரவலிருக்கும்போது சுந்தர 
ராஜு எப்படி. மாயமானார்? அதைச் சொல்லுங்களேன் பார்ப்போம். 

காமாக்ஷிரால்:-- என: ஆயுட் காலத்இல் கான் அடைந்த வ 
மானம் அ ஒன்றுதான்: அச்சம்பவம் நடந்தேறியது முதல் a8 
காரிகள். கூட முன் போல் என்னிடம் அன்பாயில்லை. - என்னைப் 

ன்     4 டன். மிகவும் சந்தோஷமாட்ப் பேசும் ஜில்லா சூப்பிரன்டன் 
| ட்டும், ஜில்லா. மாஜிஸ்டி சேட்டும், . எல்லாருக்கும் மேல். தான் 

சர்க்காருக்கு. YAS கம்பிக்கைபுள்ளவனாதலால் என்னை அனுப்பிய 
தாயும் சுஈதர ராஜுவை அதிக ஜாக்ரதையாய்ப் பார்த்துக் கொள் 
ஞம்படியாயும். எச்சரித்த அனுப்பிய டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் , அவர் 
களும். என்மேல் சந்தேகங் கொண்டிருக்குருர்கள். . அதற்கேற்றாற் 
போல் நான் பெருக்தொகையாகயெ லட்சம் ரூ ராய்கள் லஞ்சம் வாங் 
Bs கொண்டு சுந்தா. ராஜுவைத் தப்பவிட்டு விட்டேனென்றும்' பேர் 
போடாத பல கடிதங்கள். அடிக்கடி. அ னுப்பப்படுன்றன. நான் 
அந்த ரூபாய்களை இவ்வூர். சுடலை (கோயில் 'விக்ரகத்தின் Bip யுதை 
தீத வை தீதிருக்கிறேன். என்று ஒருபேர். போடா த கடிதம் போலீஸ் 
சூப்பிரன்டன்டன்ட் அரைக்கு. வா, அத னுண்மையை ஆரமய்வ sp 

  

காக. மோட்டார். பஸ்ஹில் அக்கருந்தே. ஆட்களையும், ஜவான்களை 
யும். அழைத்துக் சொண்டு. இன்று காலையில் என்னிடம்: வரது என் 
Com Linen pF ga "கொண்டு. சுடலை கோயிலண்டை -வத்ததும், சூப் 
பிரன்டன்டன்ட்.. அசையவர்கள். அர்த அராமதேயக். கடித , றை என 
கையில் கொடுத. விட்டு. தன்னுடன். அழைத்து. வத்த. ஆட்களை 
என்னைக் “கொண்டு. சாகதிகள் முன்னிலையில், சோதனை. செய்யச்
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சொல்லி : அப்பால் வர்களைத். சகோண்டச் சொன்னார். எனன 

வென்று சொல்லுவேன்... சுற்றிலுமுள்ள. இடத்தைப்: போல் சுடலை 

யின் அடி. மண்ணும் சாணி போட்டு மெழுகப் பட்டிருந்தாலும் ௮வ 

விடத்தில் கெடப்பாரை போட்டஅம் உதிர் மண்ணில் இறங்கு 

வகைப் Cura Qo oo. உதிர் மண்ணானபின் சர சரவென்று 

மண் "எடுத்துப் போடும் போதும் - அதிலிருந்த. ஒரு சவரன் 

வெளியே விழுந்தது. அந்த சவானை எடுச் தக் கொண்டு சோண்ட 

வும் பல பாகங்களில் பல சவரன்கள அகப்பட்டன, அப்படி. ஏகப் 

பட்ட சவரன்கள். மொத்தச்தையும் கணக்குப். பார்க்கும்போ ௪, 
| 197- சவரன்கள் அகப்பட்டன. யாராவது விரோதத்தின் பேரில் 

gen மதேயக். கடிதங்கள் எழு அவது சகஜமே யொழிய 137 சவரன் 

களை இறக்க யார் விரு ரும்பூவரர்கள்? ஆகையால் ஒருக்கால் அக்காகி 

தத்தில் கண்டபடி லஞ்சம் வாங்கிய லட்ச ரூபாய் சவரன்கள் அவ் 

விடத்தில். புதைக்கப்பட்டிருக்கலா மென்றும் "சூப்பிரன்டன்டன்ட் 

புறப்பட்ட சேதியை எப்படியோ, கான் ௮ நித்து. அவசரமாய் இரவில் 
அந்த சவரன்களை அப்புறப்படுத்தியதில். தவறி இந்த 134 சவரன் 

களும் ஆங்காங்கு. விமுகதிருக்சலா மென்றும் கூட சர்சேசொரி் 

போலீஸ் ரூப்பிரன்டன்ட். G காண்டிப் பார்த்ததில். 130 சவரன்கள் 

அகப்பட்டன. என்று மட்டும் யாதரஸ்து எழுதி ௮ர்கிருந்த எல் 

லோரிடமும் என்னிடமும் கையெழுத்துகள் வாங்கக் சொண்டு கான் 

பஸ்வரை (Curt கின்றபோதுகூட என்னிடம் சொல்லாமலே 

பேய் விட்டார். அந்த அவமானத்தைச் சஹித்துக் கொண்டு உயிர் 
வாழ்வதை விட அர்த. இடத்திலேயே அப்பாக்கயொல் சுட்டுக் 
கொண்டு மாண்டு போகலாமென... நினைச்சேன். ஆனால் உன் 

நினைவும் அன்பும். குறுக்கிட்டு ivr BA செய்யாதபடி. தடுச். ௪௮, 
இப்போதுகூட. உன் உதவியால் அந்த சுந்தா. ரரஜு௦வைப் பிடித்துக் 
கைதியாக்ச் சேர்த் தீன விட்டேனாகில் மறுபடியும் பழைய கெளரவம். 
பெற்று விடுவேன். அப்பால் இப்பாழும் ஊரை விட்டு நாம் வேறு 

ஊருக்குச். சென்று செளக்கியமா யிருக்கலாம். mg வரையில் 

எனக்காக நீ மனம் பொருத்துக் கொண்டு இருப்பசாக வால்களிர் 

தால்: மட்டும் நான் ஜீவிப்ப தில் உபகார மூண்டு; இல்லையானால் இப் 
போதே இக்கேயே உன் சண் மூன்பாக இத்த உடலை மா ய்த்தா விழ் 

     

வ நிச்சயம்; ௪.ச்தியம், என்ன சொல் ஓஇழய் ?
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GT oir Opis "இப்படிப் பார்த்தால தனக்கு. கேரக்கூடிய இத்ர 

வதையின் பயம்; அப்படிப் பார்த்தால் காமாக்ஷீராவ் தன் கண் மூன் 

பாகப் பிராணத்யாகம் அப்போதே செய்வேனென்௫ரூர். இதில் இன் 

னது சான் செய்வ?தனக் தெரிபாமல் தயங்கினாள். காமாக்ஷி ராவ் 

துப்பாக்கியில். தோட்டாப்.. போட்டு எடுத்து வந்து தனது தெற்றி 

ச்கு நேராக mags BS கொண்டு சுடுவதற்கு ஆயத்தமானார். செல் 

லம் அவர். கையிலிருக்த அப்பாக்ளெயப் பிடுங்கித் தூர. எரிச்து. 

விட்டு தனக்கு என்ன நேர்ச்தாலும் சரிதான். சுந் தீசராஜுல்வப் பிடி. 

த்தூக் கொடுக்கும் வரை அவருக்கு உதவியாயிருப்பதாகச் சத்தியம் 

செய்தாள். அப்போ a திடீரென்று. ஒரு கோபச் சிரிப்பு anes 

FS GLb கேட் ட. அப்படிச் சிரித்தவர்கள் யார் என்று அவர்களிரு' 

வரும் உற்றுக் கேட்க, செல்லம்] ஜாக்ரதை! ! சுந்தர ராஜுவை 

உயிருடன் பிடித்து சிறையிடக் கூடிய வல்லவனும் இல்வுலகன் கண் 

இருக்கின்றானா? என்று சுந்தர ராஜப. பேசியதைப் போல் பக்கத் 

தறையில் சத்தம் கேட்டத. - உடனே கைத்துப்பாக்கி. சஹிதம் பக் 

கத்து வீட்டுத் தீருவில் இன்ஸ்பெக்ட ர் காமாக்ஷிராவ் போய் நின்று 

ஷண... பாலிஸ் ஊத. குழலால் ஊதி அபாயம் என. ஹறிவித் 

தார். ஐந்து நிமிஷங்களுக்குள். பல போலீசார் ர் காலா 'பக்கங்களி 

லிருந்தும் ஓடி... வந்தனர். . இன்ஸ்பெக்டர், அவர்களிடம் சுந்தர 

ராஜு அவ்வீட்டிலிருப்பதாகத் தெரிவித்து விட்டைச் சுற்றிக். காவ 

லிருக்கும்படி. திட்டப்படுத்தி . விட்டு விட்டுக் கதவை உடைத்துக் 

கொண்டு 4 போலீசாருடன். உட்சென்று வீடு முழுவதும் தேடினார் 

கள், எவரையும். காணவில்லை, - வெறுத்த முகத்துடன் செல்லம் 

இருந்த அறைக்குள் நுழைந்தார். செல்லத்தைக் காணோம். . வீட் 

டுக்குள்ளிருக்கும் கக்கூசுக்குப் 'போயிருப்பாள்; அங்கிருப்பாஸ . Qa 

இருப்பா ளென்று எங்கு | தேடியும் செல்லத்தைக் கரணோம். 
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ஒரு போய்யை மறைக்க ஒன்பது போய் சோன்னாலும் 

பொய் போய்யாகவே முடியும். 

நாம் முந்திய அ.த்யொயத்திற் சொன்ன விஷயங்கள் நடத் 
தே. do பல சிமிஷங்கள் வரையில் இன்ஸ்பெக்டர் காமாரக்ஷிராவ் 
இக்பிரமை கொண்டவர் போல் நின்ஞாுர். அவர் மனம் எதிலும் நாட 

வில்லை; ௮5 சைவற்று நின்ளுர், அப்பால் தனது மனதை ஒருவாறு 

இடப்படுத்திக் கொண்ட வர்போல் அங்கிருந்த போலீசாரில் ஒருவனை 

வர் அள்ள 5 எல்லா போகிசாகையும் ட (ரீ 

    

     
   
    

    

    

     

ரும் கெளிச். ் செல்லாதபடி. சவனமாய்ப் பார்த்துக் சொன்டி 

த : துப்பாக்கெள் : சிதம் போலீசார். - வந்ததும்; £ Oy இன்ஸ் 

ன வலிதான். மணியை அடித்தார். அங்குள்ள. 
ஈசன் கதவைத் . இற ் இன்ஸ்பெக்டர் , ஸ்ரீனிவாச. 

8 ப்போ ச பார்க்க வேண்டுமென்று: சொன்னார். வேலைக். 
a ச். ஒன்ப தூ ம்ணிக்குப் படுத். தக்கொள். வது. வழக்க 

    
   

    லாமென்றும்' ௦ "இன்ஸ்பெக்டர். "உடனே. பார்க்க 

ண்டு re ௮ கொள்ளைக்கு அக்கேரத்தில் அவரைத் தொர்தரவு 
ன்ன வேலை போய விடுமென்றும் ஆகையால். தன்னால் 

ஒன்றும். செய்ய  முடியாதெ தின்றும் Posi gem. இன்ஸ்பெக்டர். 
dardania. அவன். பயப்படாமல் தனது. TROT MHEG தலை 
றறைத்தத்துவமாய் முதல் வகுப்பு மாஜிஸ்டிரேட். அதிகாரம் சர்க் 

       



போலீஸ் விசாரணை ப 79 

  

காரால் கொடுக்கப்பட்டிருப்பதை ஞாபக மூட்டி தான் சர்ச்காரிலி 
ருக் சம்பளம் பெரு விட்டாலும் மூதல்வகுப்பு மாஜிஸ்டி சேட்டின் 
வேலைக்காரன் என்றும், தன்னைப்பயமுறுத்த அவரால் முடியாதென் : 
றும் வெகு மரியாதையரய்ச் சொன்னான். நீ எழுப்பாவிட்டால். 
கான் எழுப்பு 5 pear’? என்று உள்ளே. போகப்போனார். அவரைப் 

போக கூடாதென்று கையைப் பிடித்திழுத்தான். இன்ஸ்டெக்ட 
GES | கோபம் வந்து அவனைக் கன்னத்தில் ஒர் அறை அறைந்தார். 
அவர் எதர்பாராசவிதமாய் அவ்லேலைக்காரன். இன்ஸ்பெக்டர் தவ 

டையில் தன் 'மூழுபலத்தோடும்.. இங்கி ஒரு: GSH விட்டான். இன். 

ஸ்பெக்டர். வாயிலிருக் இரத்தம் களகள வென்று வடிந்தது, உட 
னே கனிஸ்டேபிள்கள். அவனைப்பிடி SAE கட்டிக் கீழ. உருட்டி 
விட்டார்கள். இச ஆரவாரத்தைக் கேட்ட பல வேலைக்காரர் வந்து. 

போலீசாருடன் சண்டையிட, அவர்களையும் கடை௫யோகக் கட்டி. உ௬ 
ட்டி. விட்ட Teor, இன்ஸ்பெக்டர் தன். வாயிலிருந்து. வடிந்த இரத் 

songs அடைத்து விட்டு ஸ்ரீனிவா சஓுராஜு அவர்கள் படுக்திரு 
க்கும் அறையின் கதவண்டை போய் தட்டினார், வர். கோபத் 
ஆல் (யாரடா சனியன், இச்கேரத்தில் என்னைத். தொர்சரவு செய் 

Bn x; அடே? சாமசாமி! ! மடையா!!! உனக்கு. எத்தனை தரம் நான் 

தூங்னெபின் தொரக்தரவு செய்யக் கூடாதென்று. வற்புறுத்திச். 
சொல்லியிருக்கிறேன். உனக்குப் புதி 5 தியிரு கக றதா? இல்லையா? 
உன்னை. இம்முறை திட்டமாய் af 'ட்டுக்கு அ னப்புக.2 6 par’ சன்றுர். | 

சார்! ராமசாமியல்ல நான் தான்சார்'? என்னார் இன்ஸ்பெக்டச். 
“சாராவ.து கொழம்பாவ; யாரது? யாராயிருக்தாலென்ன? என்னை 

இக்கோத்தில் ஏன் வரது தொந்தரவு “செய்ய வேண்டும்? . காவல் 

காரன் எங்கே”? என்று கோபத்துடன். கெட்டார்... 

இன்ஸ்பேக்டர் கான. தான் காமாக்ஷிராவ் சார்! தங்களை அவ 
  
Bub sarQGue வேஸ்டியிருப்பதால் வந்தேன்... தயவு செய்து ag 
வைத் இறவுங்கள். : 

என்றார்... ஸ்ரீனிவாசலுராஜ-. முணு PBs BE கொண்டே 

படுக்கையை விட்டு எழுந்து வந்து கதவைத் திறந்து. சின்றபடியே ர 
அவருக்கு வத்தனோபசராம் கூடச். செய்யாமல் “எதற்காக அவசர 

மாய் (ops Bi” OTR pT. சற்று Car SRDS முன்பு: தங்கள் குூமச 
ரர் சுந்தரராஜ. பேசியை ,சக்கேட்டேன். அப்பால் காசிசெல்லத்தை த்க் 

காணோம், தாச. செல்லத்திற்கும். தங்களுக்கும். "இன்று... - கரலையில்



  

ஜெய ரங்கன் 

ஈட். ' சம்பாவையிலிருர்அ அவளைக் தாங்கள் ஹிம்சிப்பதற்காகப் 

பிடி. க்து வைச்திருக்கத. ie) ar aor with, வாரண்டுல்கு அகப்படாமல் 

ஒளிந்து கொண்டிருக்கும் அர்தரராஜுஇப்போனு இவ்விட்டில்தான் 

இருக்கிறாசெ ன்றும் நம்புகிறேன். ஆகையால் தங்கள் அரண்மணை 

யைச் சோதிப்பதற்காக வர்தன். சகல சட்டங்களும் அறிந்த தான் 

கள் எனக்கு: அனுமதி யனிப்பீர்களென்று நம்புகிறேன் carpi 

ஸரீனிவாசலு ராஜு தனது ஆட்களைக்கட்டி த்சுரையில்உருட்டியி :ப் 

பகைப் பார்க்சதும் கோபாவேசங் கொண்டு 4 தங்களுடையவேலையா 

இத” என்று ௮வ்விட த் திதைச் சுட்டிக் காட்டிக் கேட்டார். 

இன்ஸ்பெக்டர்:--என்னை எதிர்த்து அடி.த்ததின் நிமித்தம் அவ 
ர்களைக் கட்டு படி கேரீட்டது. 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: சட்டப் பிரசாரம் காரியாஇிகள் நடத்து 

வதற்கு என் ௮னுமதி ஏன்? என் அரன்மனையைச் சோதிப்பதற்கு 

தாங்கள் பெற்று வக்௪ வாரண்டைக்சயவு செய்து காண்பியுங்கள். 

Bros sor 'க்டர்:-வயாண்டு பெற்று வரவில்லை. இப்பேர்ப் 

பட்ட அவசர சந்தர்ப்பங்களில் மாஜிஸ்டி ரேட்டிடமிருந் து வாரண்டு 

பெருமலே போலீசார் சோதனைசெய்யலாமென்றசட்டத்இன் 

அவசரத்தை உத்தேடத்து 0 சோதனை செய்ய வக்தேன். 
் ஆனிவாசல ராஜு:--இப்போது GT SOT Hl அ.ரண்மனையைச் FD 

Serars ara வைத்து விட்டுபின்மா ஜிஸ்ட்டிரேட்டிட 
ரத வாண்டு ) பெற்று வந்து. சட்ட ப்டடி, சோதனை செய்கிறது 

தானே! ஏன். 

          

   

  

இரக அவசரம்? 

இன்ஸ்பெக்டர் சா? செல்லச்கை. அதந்குள் என்னென்ன 

சிர்பர்தத்சற் குட்டடு படு க்அவிர்களோ என்றும், காலை. வசையில் 

௮வள் பிராணலுடன் இருப்பாளோ அல்லது இறப்பாளோ என்றும் 

கவலையிருப்பதால் உடனே. கேட வேண்டியது அவூய மாகிறது, 

ஆகையால் அட்டியில்லாயில் இப்பொசே அனுமதி கொடுங்கள். 

, ஜீனிவாசவ ராஜு:.-நான் அனுமதி யளிக்காவிட்டால் என் 

ஆட்களுக்கு சேர்க்க கதி எனக்கும் கேரும் என்பசை நான் இட்ட 

மாய் ௮ றி? வன். ஆயினும் வாரண்டில்லாமல் என் அரண்மனையைச் 
சோதித்து என்னை . அவமானப் படூத்துவதை கமான் ஆட்சேபிப்பதை 
யும் தாங்கள் சோல்லும் சமாதானத்தையும் இரண்டு வரிகள் எழுதி 

என்னிடம் கொடுத்து விட்டு தங்கள் யுக்தம் போல் . என் இரண் 
மனை முழுவதையும் தேடிப்பார்த் அக்கொள்ளுங்கள். நான்சம்மந்தப் 

      

   

  

   

 



போலீஸ் விசாரணை Si 

பட்டவிஷய மாதலால்கான் இவ்வாறு சம்மதிக்கேன்” இல்லா 
விட்டால் கேவலம் ஓர் தாசியின் நிமித்தம் ஒர் கெளரவமுள்ள er 

வானை அனாவசிய மாய் இவ்வாறு ௮வமானத்திற் குள்ளாக்குவைத 
சான் திட்டமாய் ஆட்சேபிக்கவே செய்வேன், OE 

இன்ஸ்பெக்டர்:-அப்படி கான் எழுதிக் கொடுக்கி வேண்டிய 

பிரமேயமில்லை, முதலில் தேடிப் பார்த்து பின் அ£வூயமானால் 
எழுதிக் கொடுக்கறேன். 

TO 

- ஸ்ரீனிவாசல:--நீர் எழுதிக் கொடுக்கா விட்டால் என் அரண் 
மனையைச் சோதிக்க அனுமதியளிக்க மாட்டேன். 

.... இன்ஸ்பேக்டர்:--அடே 398] ஈமஅ ஆட்களை ௮ழை1 அரண் 

.மனையைச் சோதனை செய்யவேண்டும். ன ட்ட. 

என்றம் போலிசாரெல்லாரும் அங்கு வந்தார்கள். ஸ்ரீனி 
வாசலஓு1ஜ.. அவர்களை யெல்லாம் எற இறங்கப் பார்த்து, இவர் 

நியாயத்இற்குக் கட்டுப்படவில்லை, ஆகையால். இப்போது நான். முதல் 

"வகுப்பு மாஜிஸ்டிரேட் என்ற தோரணையில் இவர் செய்திருப் 
“இனி செய்ய உத்தேசிச்திருப்பதும் சட்டவிரோதமான காரிய 

றும், ஆகையால் அவர் உத்தரவின்படி. நீன்கள் நடத்தால் நீல்களெல். 

லோரும் சட்ட விசோதமான. காரியம் செய்ததாகக் கருதப்பட்டுத் 
'சண்டனை.. யடைவீர்களென்றும் உங்களை கான் எச்சரிக்றேன். 

இண ஊஷண-இஷ்டம் எப்படியோ அப்படி ஈடப்பதில் எனக்கு எவ். 
விச ஆட்சேபனையுமில்லை. 

     

  

   
      

   

    

என்முர். ஸ்ரீனிவாசலு ராஜாவுக்கு சமயா : சமயங்களில் 
உபயோகிப்பதற்குத் தலைமுறைத் தத் தவமாய் முசல் வகுப்பு மாஜி: 
ஜி ஸ்டி ரோட். ௮ Sarr இருக்கிறதென்று ௮ ங்கிருக் த ஹெ டனர் வண் டேபிள்களுக்கும் பல. போலிசாருக்கும் தெரியும். தல்களுடைய சோன மேலதிகாரி தேடச் சொல்லுடருர் ; மாஜிஸ்டிரேட் சட்ட விரோ.தமென்னர்: இதில் எப்படி. ஈடப்பது ஈலமென அவர்களுக் 
குத் தோன்றவில்லை யானதால் இகைத்து கின்றார்கள். ன்ஸ்பேக்டர்-- என்னடா! 'நான் சொல்லிக் கொண்டிருக் 
இறேன்; நீங்கள் நிறசதீர்கள்? பிரபல கைஇ ஓடிவிட்டால் அதர்கு: 
உங்களைத்தான் ஜவாப்.தாரி யாக்குவன்,  தேடுவறீர்களா? மாட்டீர் 
களா? ் | 7 

என்றதும் பக்கத்திலிருக்ச .சனிஸ்டேபிளை அடிப்பசுற்குச் 

   



    
சவுக்கை ஒன்னார். Gare ss rr .80-வயன் சென்றவ ராயிரு 

ந்தும் எட்டி. சவுக்கைப் பிடிங்கெகொண்டார்.. இன்ஸ்பெக்டர் அதை 

Bogue பெற முயன்றார்; அவரால். ஆகவில்லை. -அச்சந்தர்ப்பத் 

கில் : வாசலில் பெரிய மோட்டார்பஸ். வத்து. நின்ற சபதம். கேட்டது. 

எல்லோரும் இரும்பிப் பார்த்தனர்... வண்டியிலிருக்து டெப்.உமாஜிஸ். 

ட.சேட்டும், போலீஸ் சூப்பிரடன்டன் ட்டும் துப்பாக்கிகள் ௪ ஹிதம் 

20-போலீசாரும் உள்ளே. சென்றனர். அவர்களைக் கண்டதும் இன்: 

ஸ்பெக்டருக்கு ஒன்றுமே” தோன்றவில்லை. : -ஸ்நீனிவா௫, லு ராஜு. 

சிரித்தபடியே அவர்களுக்கு. வர்தனோபசாசஞ்: செய்து, நல்ல Fin 

யத்தில் வர்.து. சேர்க்இர்கள். போலீஸ் "இன்ஸ்பெக்டர் அ இகார த் 

திற்கு உட்படுவ தா? முதல் வருப்பு மாஜிஸ்டிரேட்வார்த்ை தக்கு உட் 

படுவதா வென்று போலீஸ் சேவகர்களுக்குத்தெரியாமல் திண்டாடும் 

சமயத்தில். ங்கள் வந்து சேர்ந்தது. அவர்கள் பாக்கயெமே” என்றார். 

டெப்டி. மாஜிஸ்டி சேட் கட்ட ப்பட்டிருந்தவர்களை யெல்லாம். அவிழ் 

த விடும்படி. சொல்லி. இன்ஸ் பெக்டரைப் பார்தது. என்னவிஷயம் 

ன்று "கேட்டார் இன்ஸ்பெக்டர் டந்த. விஷயங்கள். சருக்கமாய்ச் 

                  

    

  

   

    

ம அவர்களைப் பார்த்து சசந்தாராஜாஇவ்விட்டில் wena Sey ri P 

: pt oir cob ம் திட்டமாய் அவர்... இவ்கிடத்திலில்லை யெனச் 

சொன்னலை ௮ ப்பால் ட்டை சோதனை. செய்அ. பார்க்க வேண்டிய 

மிரமேயமேயில்லாமல்போய்விடும்'' என்மூர்.. அப்போது. 'இன்ஸ்பெக். 

டர் அவர்கள் சூறுக்காகத் ் தலையிட்டு. நாண். இன் fray. ம0-மணிக்கு. 

leila Bs gis GuBusrat) பிரமாண. வாக்குமூலம் கொடுக் 

BG per. . y Bi சந்தாராஜு இக்த விட்டில் கான். மறைச்திருக்க 

டுமென் “லம்; தாசி செல்லச்சையும் இங்கு எங்கேயோ மறை 

து வை, த் த் ge போது கூட் ஹிம்சைக்குட் படுத் Baar ong. ருக்கி 

களொன் தும், இப். போழு தே. .இவ்விட்டைச் சரியானபடி சோதனை 

ஈகிட்டால். seaports திப்பி ஒட வீடுவதோடு, தர: செல்ல 

ததன். ம் ண்ட ச்இிந்சோத ல்ல மரணத்த B pC ar போலீசாரே கா.ரண 

சர்த்.தாக்களா. கிருப்பார்களென்றும், ஆகையால். தயவு செய்து உட 
னே வாரண்டு கொடுக்கவேண்டும். என்றும். சொன்னார். டெப்டி. மாஜி 

ஸ்டிரேட் அதற்க பதில். சொல்ல்மல் ஸ்ரீனிவா. சரரஜு-வைப்பா 

த்து Be தான் கேட்ட கேள்விக்கு என்ன. -ஜவாபு சொல்.ஓ றீர்கள் 

என்று "கேட்பது. போல் அவர். பக்கம். இரும்பின் 
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-ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு:--ஐயா! போலிஸ். இன்ஸ்பெக்டாவர்கள் 
பிரமாண வாக்கு மூலத்தின். பேரில்என் மகன்இர்தஅரண்மனையிலே 

இருக்கிறா னென்றும், தரசி செல்லச்ஜைப் பலாத்காரமாய் அழை 
SB wong அ.ஆபச்அக்குள்ளாக்குறோமென்றும்சொல்லி. வாரண்டு 

கேட்கும் போது, தாங்கள் என் வெறும். வார்த்தையை wind 

வாரண்டு. கொடாமம் . 'தேடாமறும் போய் விட்டால்தங்கள் । நற் 

பேருக 5G Bs கேவலம்*ஏ pur ஹேது வுண்டு, அவ்வாறு தங்கள் 

நற்யொதிக்கும் புகழுக்கும் மாசு ப்டியும்படியான காரியம். செய்வதில் x 
எனக்கு இஷ்டமில்லை... ஆகையால் , தாங்கள். தயவு: @. 1g) fy abi 
கேட்டெபடி வாரண்டு Garda, 5 தாங்களும், கனம்! Bi 7 

ன்டன்டன்ட்அரையவர்களும் அவருடன் ஓச்துழைத்ன ன்ன 

என்விட்டைச்சோ தனைசெய்து பார்க்க வேண்டியது. வூ : 

படி. இப்போது செய்யா விட்டால் இ இன்று'. ஒருசாள் ஏற்படும் we id 

னத்திற்குப் பதிலாகப் பல முறை நான் அவமான மடையும்படு நேரி 

டும், ஆகையால். முன்பின்யோசனை செய்யாது. வாரண்டு. கொடுப்ப. தூ 

டன்,தா௫ செல்லத்துக்கு என்னால் கேரிடக்கூடிய--ஏன்--நேரிட்டுக் 
கொண்டி. ருக் ற ஆபத்திலிருக்தும் உடனே அவளைக் சப்புவியுங்கள் 
ef’ ண் யோசனை. செய்ய வேண்டாம். - 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--இப்போது கூட என்: ட "கேள்விக்குத் 

தாங்கள் நேரான பதில் சொல்லவில்லை3ய. 

ஸ்ரீனிவாசல: தயவு செய்து தாமதியாமல் * "தேடுங்கள், 

தாங்கள். தாமதிக்கும் ஒவ்வொரு வினாடியும் தாச. செல்லத்தின்: ஆப 
த்து ௮ இகமாகும். ௮வ்வாபத்தால் ௮வளுக்கு சேரும். கஷ்டத்தை 

விட; பாவம் இன்ஸ்பெக்டர். காமாக்ஷிராவ் வர்களுக்கு Ba 

கஷ்டம் ஏற pud@p, தாக அவரது. கா தல் முகம் காட்டவில்லையா? 

என்றார். “உடனே ஸ்ரீனிவாசலு ராஜா bor முகத்தைப் புன் 

சிரிப்புடன் பார் த் விட்டு, வாரண்டு முதி ஸ்ரீனிவாச ராஜுவிடம் 

சாட்டி விட்டு. எல்லோருமாக , HULA முழுவ திலும். ௮ச்கரையுடன் 

தேடிப் பார்த்தார்கள். G5 BOTT EZ OUT தாசி செல்லமாவது), ௪ 

சேசப்படச்: கூடிய. ஏந்த. வஸ்துவாவ த. ஈபராவது அவ்வீடு . முழுவ 

கிலும் அகப்படவில்லை. உடனேபயோலிஸ் இ "இன்ஸ் பேக்ட் த்த 
-டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: ரிஷ்சரணமாய். இத்த அர்த்த | 

தக்கல் மஹத். பொருக்திய | ஸ்ரீமான். 

சோதனை போட. என்ன காரணம். ஏற்பட்ட: லு 
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தயவு செய்து எ நான் "கேட்கும் கேள்விகளுக்கு உண்மையான ப தில் 

கொடுங்கள். ௬ சுத்தரராஜுு . அவர்கள் பேசிய சத்தம் கேட்டதாகச் 

சொன்னீர்களே! எங்கு எப்போது கேட்டீர்கள்? 

என்றார். தாசி செல்லமும் தானும் ஏகாந்தமாயிருக்கும்போ.து 

'கேட்டதாகச் சொன்னாள் தன்னைப்பற்றிக் கேவலமாய் எண்ணுவார் 

களென நினை ப்பு து (நான பென்ஷன்ட் 'டெப்டி கலெக்டர் மாதவ 

ராஜு விட்டுப் படி வழியாய் : போகும்போ௮ கேட்டேன் "எனப் 

பொய் சொன்னார். 
டேப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்:-எல்ருக்த at Bi? 
காமாக்ஷிரால்.-எக்ருந்து? என் வி ட்டிலிருந்து பிட் வரும் 

போது தான்... 
ae மாஜிஸ்டிரேட்டடர் வீட்டுக்காரர் 6 விட்டைப் பூட்டிக் 

ட அயலூர் ் சென்றிருக்கும் போது யாரோ ஒருவருடைய 

சுத்தம் விட்டில் 5 கேட்டதாக. நினைத்து அவ்வீட்டின் கசவை புடை 

os உள்சென்று தேடி பத சரிதானா? இப்படித்தானா நீர் போலிஸ் 
இன்ஸ் பெகடர் உத்யோகம் செய்வ 

'தாமாகுஷிராவ்: —F Ir தாரணமாய். அவ்வாறு ... செய்வ ௪ . ட, ரிய 

தவறுதல்தான். ஆனால் பிரபலமான தைதி அவ்விடத்தில். ஒளித் ் இரு 
க்கீருனென ் உண்மையில்: நினைத்து ௮வனைப்பிடிக்கும் ஊக்கத்தில் 

சட்ட விரோதமான - காரியமா அல்லவாவெனக்கூட : ஆம்ர்து. Cur 

யாமல் அவ்வ rp! செய்தது நியாமல்ல வென்றே நினைக்கறேன். 

- டேப்டி மா ஜிஸ்டி ரேட்: போகட்டும்; அ௮.தக்கொமித்துக் கசவை. 

எ விட்டீரே! நீங்கள் அவ்விடத்தை விட்டு ஸ்ரீனிவாசலு 

ஜுவின். 'இரண்மணைக்குச் சென்றபோது அவ்விட்டிலிருந்த 

சாமான் களை எவராவது: எடுத்துப் போகாதபடி வீ. ட்டைத்திரும்ப 

niet ம் பூட்டிகிட்டாவது அல்லது தக்க ஏற்பாடு செய்து விட்டாவ த. 

          

   

        

   

              

காம 'க்ஷிரால்- அங்கு. சுந்தரராஜு இல்லாமல் வெறும். வீடா 
ததும் ம உடனே செல்லம் இருந்த இடம். (சென்றேன்: ' 

GT ait p sity செல்லம் என்ற. பெயரைச் சொல்லி விட்டோமே 

எப்படித் திருப்புவது என மயற்னோர்: 
உடப்டி, மாஜிஸ்டிரேட்: தாங்கள் "விட்டு. விட்டு. வந்த தாசி 

செல்லத்தை அல்கு காணாமற் போகவே. பக்கத்து. வீட்டுக். கதவைச் 

சட்ட ௨ சோ தமாய உடைத்ததை. மறந்து are 'செல்லத்தைக் கண்டு 

பிடிப்பதில் கவனம் செலுத்தி. இங்கு py. abi போலிருக்றெ.௮. 
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காமாக்ஷிரால்:--சான் af ட்டுலிருக்து பிட் பார்த்து வந்ததாகச் 

சொன்னேனே BAT, தாசி செல்லம் வீ 'ட்டிலிருக்து -வந்ததாய்ச். 

சொன்னதாக ஞாபக மில்லையே! 

.... டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: நீர் கோய் அப்படிச் சொல்லவில்லை 

ஆனால். அப்படித் கானிருக்கு. மென்று நான் Alay BC sor. . "எனென் 

ரூல் ஒருவர். ஒன்றைத் தேடிப் போய், கப்படா. விட்டால். ் ்- ஏங்கு 
செல்வார்கள்? இன்னோரிட san இருப்ப. சாகத். திட்டமா -பறிந்தா 
லல்லாமல், எங்கருக்.து வந்தார்களோ அல்லத. எங்குபோக் உத்தே 
சித்திருக்தார்களோ அங்கு மறுபடியும் செல்வது தான் மனித 'இயற் 
கை, தாம் தாச. செல்லத்தின் படுக்கை Len DEF Qearpsre 
அங்குச. தான். வந்இருக்கலாமென. நினை த்தேன், , 

காமாக்ஷிராவ்:--இல்லை. தாசி. செல்லத்துக்கும் சுந்தாராஜுவுக் 

கும் இஷ்டமா தலால் ஒருக்கால் அல்கான். சத்தம் கேட்டிருக்கலா 
மென நினை ச்.௫ச் சென்றேன்... 

டெப்டி,. மாஜிஸ்ட்ரேட்: —sh; அதைப்பற்றி அவசியமில்லை, 

ஒரு போய்யை மறைக்க ஒன்பது “பொய்யல்ல. ஒன்பதாயிரம் போய் 

சொன்னாலும் போய் போய்யாகலே முடியும் என்பதை நீர் அறிம ரோ! 
இத்த: ஜில்லாவிலேயே நர். மஹா யோக்யெரென நினை த்.௪ : ட்ப 

ரில் ஈம்பிக்கை வைத்து கான் உமக்கு Avena செய்து இங்கு ' 4 

பிக ற்கு இவ்வாறு பிரதியுபகாரம்' செய்ததோடு வாய்க்கு ie ELI 

உளறவும் ஆரம்பித்து விட்டீர், இன்னும் உமத வாயிலிருந்து ௮ Ba 

மான பே [ய்வார் | BOD BE COM வரவழைக்க எனக்கு. இஷ்டமில்லை. இன்: 

னும் நான் கேட்டால் சுந்தரராஜு பேசிய வார்த்தைகளை நீர் திட்ட 

மாய்க் கேட்டதாகவே சாஇப்பீர்;' | 
இன்ஸ்பெக்டர், * ச்மையாவக் கேட்டேன். நான் மாத்திரம் 

கேட்கவில்லை.  *செல்லம்'”,. ட்ட 

டெப்டி மாஜிஸ்ட்ரேட் ட ழயட்யும் செல்லத்தின் பேர் தான் 
வருறெ௮. செல்லம் கூடக் கேட்டாளே ர. | | 

இன்ஸ்பேக்டர் -- தங்களிடம் நான் ங்க கனென்று கொ 

ல்ல: சங்கோசப்பட்டதின். பயனாகப் பொய்யனாக. விட்டேன். தங்கள் 

வேண்டுமானால் செல்லத்தைக்: சண்டு பிடச்து அவளைச்: கேட்பிர்க 

err Bw உண்மை. விளங்கும். 

டேப்டி மாஜில்ட்ரேட்:--செல்லத்தைத்' தவிர வேறு யாராவது. 

கேட்டார்களா? 

      

   

    

  

  

 



86. ஜெயாங்கன் 

இன்ஸ் பேக்டர்:-இல்லை. அவளும் காலும் தான் கேட்டோம்; 

டெப்டி.. மாஜிஸ்ட்ரேட்:--அவள் இல்லை. யென்று சொன்னாள்? 

இன்ஸ்பேக்டர்: -- ஒருக்கா அம் என் 'செல்வம்--செல்லம்-- 

அவ்வாறு சொல்ல மாட்டாள். 

Cig. மாஜிஸ்ட்ரேட்:--இசண்டு. மூன்று. - வாரங்கள் ௮வ 

ளுடன். இஷ்டமா. யிருந்ததைக் கொண்டே உமக்கு அவளிடம் அள் 

வளவு ஈம்பிக்கை யிருக்தால், வருஷக் கணக்காய் சந் ் தரராஜுவின் 

சொத்தைத் இன்.றவள் உமக்கு . அனுகூலமாகச். சொல்வாளென்று 

நீர்.கனாக் காணுூதீரா; என்ன? 

இன்ஸ்பெக்டர்:--உங்களுக்கு அ௮வஞடைய குணம். ஈன்கு. தெறி 

யாது. அவளுக்கு என் 'பேரிலிருந்த. அபிமானத்திற்குத் , தன். பிரா. 

eon ar கூடச் கொடுத்து விடுவாள். . வள். andl mag ஒரு 

பொய் கூட வரா. வெகு ys Berd, மகா உத்தமி. 

| GL மாஜிஸ்ட்2 Ji J த இவள் பிரமாணவாக்கு: மூலம் 

கொடுத்தால் Bi அதை : உண்மையல்ல வென மறுக்கவே மாட்டீ சே! 

-இன்ஸ்2 பெக்டர்: ஒருக்காலும் மறுக்க மாட்டேன். தா ங்களும் 

ஒருமுறை அவளுடன் பேனல் சான் அவளுடைய ' இந்த குணம் 
தங்களுக்குத் தெரியும்... 

டெப்டி மாஜிஸ்ட் :ரட்:-- நீ இவ்வளவு விவக சூனிபனென் 

பதை இப்போதான் கண்டேன். ஒரு தாசியிடம் போய்ப் பே). 

அவளது குணத்தை யறியும் படிப் போதிக்கிருயோ? அடமுட்டாளே 

என்றார், காமாகதிராவ் தலையைச் தொக்கவிட்டு நின்றார். 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு தனது 'படுக்சையைறையை விட்டு வரவே 

யில்லை. திருப்தி யடைந்த முகத்துடன் உட்கார்ந்திருக் தார். எல்லோ 

ருமாக HAF USS சேர்ந்து அகாலத்தில் அவரை எழுப்பி ௮வஸ் 

தைக் குள்ளாக்னெ தற்காக மன்னிக்கும்படி. கேட்டுக் கொண்டா 

    

ர்கள். 

வேண்டாம். தலைமுறை. தத்துவமாம் | கெள. ரவமாகப் பிழைத்த வீட் 

ழூ ற்குச் சனியன் பிடித்ததால் தான் இவ் யாறெல்லாம். நடக்தேறுறெ.ன, 

௮.து சனியன் கூற்றே. யொழிய வேறல்ல. : அதைப்பற்றி இந்தளை 

யில்லை. தயவு செய்து. இந்த அர்த்த ris BAA இங்கு என்ன. ane 

ணமரய் நீங்கலெல்லோரும். வந்தீர்களென்.ு. @ 'தரிவியும்கள்.. 

tg. மாஜிஸ்ட்ரேட்: காலையில் இ இஇங்குவர், gg AG நானும் 

போலீஸ் சூப்பிரன்டன்டன்ட் "தூரையவர்களும் குலசேகர. பட்டண 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: __ஜ்யா!. தாங்கள். அதைப்பற்றி ana a ; 
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amr GEM wit கொலையைப் பத்தி விசாரணை. செய்வ திற்காக Bot oes 
தூரில் ( முகாம் போட்டிருக் தோம்... அப்போ are, செல்லம் Ora 
சுமார். 11-மணிக்கு ௨ os 5 என்னிடம் பிரமாண வ வாக்கு மூலம். -கொடு 

ச்ச விரும்புவதாக அவசரமாகச். சொல்லி. அனுப்பினள். தாயொவது 

் இரவு 11- அணிக்கு 6 ஏகாக்தம, rts பிராமண. வாக்கு மேலம் "கொடுக்க 

வாவது என நினைத்து. மறு. நாள் £. வரும்படிசச் । சொன்னேன். ௮ 
ah 

போதே பிராமண அரக்கு முலம். வாங்கக் கொண்டு கடக்? a 

  

அவளை அறைத் அவரும்படி. உத்திரவு | Oni m. 

tar ipl பிரமாண. வாக்கு. மூலம். கொடுதாள்... அதை. at EBC por 

கேளுங்கள்: அவ 

திருநெல்வேலி ஜில்லா 'இருச்செந்சார். த்லுச்சா. திருவிரராஜப். பட்ட 

on 3 Be ம-ஈ-ஸ்ரீ சுந்தரராஜ அவர்கள் சம்சர் ரமாகயெ சா £.தாம்ட 

வ௫க்கும். தேவதா எகஷிமி குமாரத்தி. தேவதா. 'செல்லம்-... சக்த 

முருக்க. 'கடவுள்மீ ௯ பிரமாணம். செய்து எழு 'இக்கொடுக்கும' பிரமாண வாக்கு 

மூல: பத்திரம். என்ன: வென்ருல்:-- 

   
     

  

ப - சிந்தரசாஜு. 'தேசாந்தரம் : "போனபின் இன்ஸ்: ( இப ai காமரகஷி 

ora "அவர்கள் அடிச்சடி என். வீட்டிற்கு. வந்து சுந்தரராஜு அவர் களை. 'வர் 

போச விட்டதின் மூலமாய் அ.திசாரிகளுக்கு அவர் பேரில் அசூயை உண்டா 

யிருப்பதாயும், எப்படியாவது. திரும்பவும். பிடித்துச் கொடாவிட்டால் SEG 

அசெளரவம் ஏற்படு மென்றும். - அதற்காக. எனது. உதவிதேவை. என்றும். 

சொன்னார். ... எங்கள். கலம். தாச. குலமாயினும் மானாவ. எனது தாயா 

மீரவது உண்ட. வீட்டில் . இண்டி. தூக்கப். பட்ட வர்சளல்ல வெள்றும்சுக் 

தரராஜாலவுக் குப் பிரதி. கூலமான கரரியய் செய்ய ஒருநாளும். சம்மதிக்க. மாட் 

டோமென்றும் சொன்னேன், அப்பால் இல. திங்கள். பொறுத்து. ஒரு: விளம். 

ப.ர.த்தைக். கொண்டுவந்து என்னிடம் கொடுத்து தில். என்னைக். கையெழு: 

த்து: போடச். சொன்னார். நான். மறுத்து. விட்டேன்... . Sear @osmiadr 

பொத்று௮ அவ்விளம்ப்ரம். சுதேச மித் இரன் .. பத்திரிகையில் 'வெளிவக்தது: ் 

நான் கையெழு த்து. "போட மதுத்திருக்கும்போ௮: எவ்வா. 'அவ்விளம்பாசத் 

தைப். பிரசுரம். செய்யலாமென்னு கேட்டேன். _அத்த்கு சரியான ... ஜாக “பு 

    

   

   (அ) 

 



  

ஜெயாங்கன் 

erates அவர்கள் வீட் ட். டச். orem த angered 

        

பிடதி, அவை ரைப்பிடிச்சப  பேரவதாகவும் EDS நான் வேண்டிய 
%, a uf வேண்டுமென் நும் கேட்டுக் கொண்டார். மான் மறுக்கவே 

அவர்களுக்கு ஏ படம் கதி எனக்கும் ஏழ்ப மென்று பயருறுச் தினார். 

எப்படிவாவது அவரிடமிருந்து தப்பி ஓடிவிட வேண்டுமென்று சமயம் 

இர்பார்த்திர்கபோது என் பக்கத்து வீட்டில் பென்ஷண்ட் டெப்டி. 

செக்டர் மாதவ.ராஜுு குடியிருந்து சென்னைக்கு அவர் புச் திரனா௫ய பால 
சங்கனைப் பார்ச்சப்போயிருப்பதால் அவ்வீட்டில் சந். சமாாரஜு௦ பே௫ிய சத்தம் 

சேட்டதென்று சொல்லி, தான் வெளியிவிருந் து பிகில் ஊதப்போவசரகவும் 

போலீசார் உசவிக்கு வந்ததும் சசவை உடைத்து உள்புகுந்து பார்தது 
வி னும் போலீசாரும் ஸ்ரீனிவாசலு fa soe al sar அ.ரண்மனைக்குப் 

போய் அவர்களைச் சிறைபிடப் பேரவ சாகவும் அப்போது தன்னால் திர்மானி 

க்சப் ப் பட்டி, ருப்பவர்கள் படவ பெய்டு ௪ கலெக்டர் மாதவ ராஜாவின் 

    

    

    

  

   
அக்களவு 6 எலபமரய் இவர் wine அகப்பட மாட்டா. Gs 

ஈனிட்டாவ். கொலைகள். சம்பவிக்குமென்றும். தீர்மானித்து 
or. இப்பிரமாண வாக்கு . மூலம் யாருடைய நிர்ப்பந்தமு 

வா ம் த தோடிருக்கும்போது எழுதச் கொடுக்ேன். 

  

தாசி செல்லம் 

"கிர்வாண், போலிஸ் சூப்பிரண்டன்டன்ட் 
நாராயணசாம் நாருடூ, மிராசுதார் 
சுப்பாய பின்னே, ஜில்லா போர்டூ மேட்பரீ. 

இந்தப் பிரமாண வாக்குமூலம் என் மூன் கொடுக்கப்பட்ட அ. 
ஒப்பம் சாமானுஜலு நாய, — 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட். 

    

3 ஷிராவ்:--இப்ே பர்ப்பட்ட பிராமண. வாக்கு. மூலம் செல் 
லம் ஒரு தாளும் கொடுத்திருக்க மாட்டாள். இத யாரோ மோசடி 

௮ வளைப்போல் வக்து தங்களைஏமாற்றி அவள்பேரால் கொடும் & 
தருக்கிறார்கள். இது என்ன மூழு மோசமாயிருக்றெதே ! |. 

யாய். 
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என்முர், உடனே டெப். மாஜிஸ்டிரேட். ஒரு படத்தைக். 

காட்டி இது யாருடைய படமென்று பாரும்” என்று சொன்னார். 

காமாக்ஷிராவ்:-- இது செல்லத்தின் படம் போல் தான் இருக் 
சிறது, இப்படம் தங்களுக்கு எங்கிருந்து இிடைத்,௧.௮ 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: தயவு செய்து படத்தைத் திருப்பிப் 
பாரும். விவரமாய் நீரே அறிந்து கொள்ளலாம்; 

என்றுர் திருப்பிப்பார்க்க 109-ம் ஈம்பர்பிரமாண வாக்குமூலம் 

கொடுத்த வளின்.படம் என்று ௮ப்பிரமாண வாக்குமுலத்தில் சாக்ஷி 
போட்டோ செல்லாம் ௮ திலும் கையொப்ப மிட்டி ருக்கக் கண்டார். 

City. மாஜிஸ்டிரேட்: தாசி செல்லம் பிராமண, வாக்குமூலம் 

கொடுத்திருக்தால். அதை. உண்மையென்று ஈம்பவேண்டு மென்று 

சற்று கோத் திற்கு மூன் சொன்னீ சே! இப்போதென்ன சொல்லுகிறீர்? 

சான்றார்... அப்போ ஒரு. சப்இன்ஸ்பெக்டர் வத்து டெப்டி 
மாஜிஸ்டிரேட்டிடம் ஏதோ ae Be வென்று சொன்னார். 

டெப்டி.மாஜிஸ்டி? 2/ட்:--கா மாகதீரரவ்! நான் அனுப்பிய ௪ப்இன் 

ன்பெக்டர் வர் நீர் கசவை உடைத்த பெண்ஷண்ட் டெப்டி. கலெக் 

டர் மாதவராஜுவின் வீட்டின் காரியஸ் தன், மார்த்தாண்டம் பிள்ளை 

வீட்டில் பாரதம் கேட்டு விட்டு வந்ததும், வாசலில் போலீசார் 

நி ற்பதைக்கண்டு ஆச்சரியப்பட்டு என்ன WCE ஷூமென 6 கேட்டதர் 

யும், கவு உடைக்கப்பட்ட விட்டுக்கு அவர்கள் என்உத்தரவின். பிர 

காரம் காவல் 'இருப்பதாய்ச் சொன்ன தாகவும், அவர் இன்ஸ்பெக்ட 

ரையும் அழைத்துக்கொண்டு. வீட்டுக்குள் சென்று. விளக்கு. ஏற்றிப் 

பார்த்ததில் பெரிய இரும்புப்பெட்டி. உடைக்கப்பட்டு அ.திலிருக்த 

ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் பெருமான ரொக்கம்,சசைகள். மூதலியனதிருடு 

போனதாசவும் தெரிவிப்பதாய்ச் சொல்லுறொர். என்ன. சொல்லு 

இமிர்? உமக்கு 'இஷ்டமிருந்தால் பதில்: தெரிவிக்கலாம். 

  

என்றார். "இஷ்டம் ் இருந்தால் பில்: தெரிவிக்கல£ம் ¢ என்று. 

சொன்னும் தான். குற்ற வாளியென மாஜிஸ்டிசேட் மதித்து. விட் 

டாரென. ay pag. அம். அப்படியே ! மயக்க. ழூ ற்றுக் Cp # Fre 8 eB 

a கத்தில் தண்ணீர். அடித்து. மூர்ச்சை. தெளிவித் தனம். 

   

    

 



    

   

   
   

சடப்டி மகின்கரேட்டம். ப்மின்டன்டன்ட்டும் யோசனை 

a பது சாமாக்ஷிரரவை வேலையிலிருந்து மறு உத். தரவுவரை யில் கிறு 
த விட்டதாக (அதாவது ஆவ்கிலப, சப்பிரயோக மாகிய சஸ்பெண்ட் 

O , நப்பதாக) உத்தரவு கெடுத்துகிட்டு சூப்பிரல ன்டன்டன்ட்டை 

இரும்புப் பெட்டியின் இருட்டைப்பற்றி  ஆராயும்படி. சொல்லிவிட்டு 
டெப்டி கா ஜிஸ்டி ரோட், ஸ்ரீனிவாச ராஜுவிடம் உத்தரவு பெற்று 
க்கொண்டு தமது. மூகாமிந்குச் சென்றார். ௮வர் மனமானது வழக்க 

? தற்கு மாறாகக் குழப்பமடைத்திருந் த. - ஏனென்றால் அன்று ட 
BCs ததிய சம்பவல்களில் 1ல் எத உண்மையென்றும் எது உண்மை. யல்ல 

ிவண்றும் 5 அவருக்கே பல சத்ே BEDE உதித்தன. 

    

   

          

   

என்ன அநியாயம் wl லஞ்சம் வாங்கியும், பொய் சாக்ஷியகி கல 

அம், அபாண்டமாய்ச் ் குற்றம் ae © த்றவானிகளாக 

  

4 
BLE aieess தவராமலும் ஈடந்து வந்த இக் த பியா 

ar ஜூ தி வருவது? பரகாரி சகோதான்.. எனப் பேர். -வாகியெ 
கான். செல்ல த் தின் விட்டில் கால் வைக்க எவ்வளவு ஈடுங்கனேன்? 

றை தவிஇ இல்லாவிட்டால். சுந்தரராஜவைப்பிடி -கீகமுடியா. 
கென் ஐம் 3 தரே எ. லா இனால் தாண்ட ப்பட்டு செல்லம் & தவரடி. 

யாள் ர சே! அவளிடம் உறவாடுவஇல். பாதக மில்லையென நினை த் த்து 
ss Garter eS த். தகுந்தபடி மூட சமாதானம் செய்து: 

அவன் . இல்லம் 'சேர்ச்காலல்லவா.. 'இக்கெதிக்கு 
a னே வேலையினின்று நிறுத்திவிட்டதற்காகவாவத 

என்னை கேவல லமாய் 'பேசுவதற்காகவரவு, கேற்றையவரையில் 
/லியைக் கண்டு ப Been பூனைகளைப் போல். பயந்திருப்பவர்கள் 

இன்று தான் Osa வில் வரும்போது காரிஎன் முகத்தில். அப்புவதை 
ப்போல் கீழே அப்பியதற்காகவரவது. வருர்தவில்லை. பின். எதற்காக 
வருக் அ.றேனென்றால். சத்தியந். pours டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட் என் 

      

   

           



  

ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் 
னைப்பற் றி சக்தே.க்கும்படிக்கான. ஹேஸ்பங்களைத் தேடிக் ( கொண் 
டதற்காகவே வருத்தப்படுகறேன். இனி : வருந்தித்தான் என்ன 
பயன்? ஆயினும் எனக்கருக்கும் கொஞ்சம் பிதிரார்ஜ்ஜித. சொத் த்தைச் 
செலவழித்தாவலும் . டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட். நினைக்றெபடி ௩ a 
௮யோக்கியனல்ல. வென்று. அவருக்குச் திருப்தியாகும்படி.. ரூபிக்க 
வேண்டிய: அ,த்யாவ௫யம்.. இப்போது. எனது யுத்தி சிதா றி.இருப்ப 
தாலும், இவ்வளவு சிக்கலான விஷயத்தைத் - (Baye : அலக்கம் 

போதிய திறமையில்லாததா ஓம் எனு ஈண்பர். - திருவல்லிக் க்கேணித் 
அப்ப தியும் கோவிந்த, னுக்குத். தந்தி கொடுத். : அவரை: வரவை ட 
வரைக் கொண்டுதான் . காரியம் நடத்தி சத்தி. பெற வேண் 

ஆகையால் இப்போதே. அவருக்குத் தந்தி. கொடுத்து .. "வரவை க். 
BG, றன் என்று நினத்தம் வீட்டிற் ற்குப் போய் ஐர் தந்திபாரம். எடுத்து 
எழுதப். போகும் போது, ஒருக்கால் கோவிக்தன் ஏதாவது. மூக்க. 
யமான வேலையிருந்தால். வரமாட்டாரே! ஆகையால் நேரில் போய். 
சாத்தியமானால் கூட OPS ae கெண்டும், வர. 'செளகரியக்குை 0. 
வரயிருக்தால் அவரிடம்... விஷயங்களை விவாமாய்ச் சொல்லி. னு ர் 
பயோசனைக் கேட்டு அதன்படி ஈடக்கலாமெனவும் . நிஷேத்துச்- ் சென் 
னைக்குச். சென்றார், : “டெப்ட. மாஜிஸ்டி ரேட்டாரவர்கள் : - திருவீர. 

  

ரன் 

  

    

   
   

    

   

   
ராஜன் பட்டணத்திர் ற்கு வந்து 'இரும்புங்காளையில் கண்மை யின்ன 

ன த ட La 

ம் ges af. தென அறியாமல் மனக்குழப்பத துடன். சென்றதாகச் தெ 
மல்லவா? அவர் திருச்செந்தூர் சென்றதும்.  இருவல்ல | 3 
துப்பறியும். "கோவிந்தனை உடனே. செஎகரி யப்பட்டால் . வரு படி. 
தந்தி கொடுக்தரர், தந்தி கொடுத்த மறுநாள் இசவு 10-மணிக்கு 

டெப்டி மாஜ கிஸ்டி சேட். காந்தமாய் வேலை செய்து கொண்டிருக்கும். 
போது Garda gar வ்வறைக்குள் வந்து வந்தனேபசாரம் செப் 
தார்... டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட். வருக்கு gro sg ௮௬ல் 

உட்காரச் சொல்லி எழுந்து கதவடைகச்கம் "போனார்... கோவிந்தன் 

தான். கதவைச் தாளிட்டு வந்ததாகள்.. சொல்லி Fire சாரம். கேட் 
டார், » Ceti வரதிஸ்டிரேட். கடந்த” ய BEB = re சொல்லி | 

fe விக் 

    

   

       



  

   

ன் ் சொல்வதைப் பாரத்தால் தாங்கள் 

் போட்ட. காலையில் சுந்தாராஜு. அரண்மனையில் ஏதாவது 
இசச௪யமான இடத்தில் இருந்த 5 இருக்க. வேண்டுமென்று நினைப்பதாக 

அல்ல வா. G தோன், pap aps. ப 
ஜிஸ்டிரேட்:---அம்! எனெனில் கான் தம்மு றகேட் 

௫ els gra தற்கு நேரான பததிலளிக்கவு மில்லை; சந 

ண்மை விவில்லை C யென்று சொல்லவுமில்லை.. அகத்து மாட் 
a மூட வசாரத்தினால்வாரண்ட். கொடுக்கும்படி. 

" இங்காகிட்டாக சுத்தரராஜுாவை அப்போது பிடிக்க 

ிட்டாலும் ம பநீனிவாசலுராஜ - என்னிடம். பொய்சொல் 

  

    

   

    

சாதீயமாகால al 

லமாட்டாசாதலால். உண்மை ய ee திருப்பேன்... இனி அதைப்ப ற்றிக் 

கேட்க சந்தர்ப்பம் ஏர pe டா அ 

   

    

து வச் tmp Srvc pu 

sever “நினைக்கக் கூடியவர். Gu ட 
aera 4 florea ரியல்களைச் செய்யப்பட்டவ. 

1 - ஆனால் தனஅ இஷ்டத்திற்கு 
0. ps கடக்கப், பார்க்கப் ப சஹிச்சாட்டா். முற்காலத்தில் ௮ரசா 

    
   

  

   

      

டைய ப அ்டக்களச்கெல்லம் காரணம், 

| விந்தன் இப்போது என்னை. எதற்காக. வரவமை த்தீர் 

ப கள்? நான் செய்ய வேண்டியது என்ன? சுக்தரராஜுு எங்ருக்கறொ 
சென்று கண்டு பிடிக்கச் சொல்லுடி திகளா? என்ன? 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--௮து போலீசாருடைய வேலை. மக்கு 

அதைப்பற் றி ௮க்கரையில்லை. தாங்கள் செய்ய வேண்டிய. இன்று 

தான். | Hate உண்மையில் காமாகீராவ் லஞ்சம்.  வாங்கனொனா? 

இல்லையாயென்றும், ம, தாசி செல்லத்தின்வீட்டிற்குப் போனது அவள் 
மாய் அக் sore genet பிடிப்பதற்காகவா? அல்லது காம வேட் 

| காண்டாயென்றும், வன். Gud Sue Se அவனுக்கு விரோத 

    

   

  



  

ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் 
“மான 'கரரியாஇிகள் . 'செய்யப்பட்டவர்கள்' 'யாசென்றும், தீர்மானமா: 
ய்க் கண்டுபிடிக்க. வேண்டும்... | உண்மையில் காமாக்ஷிராவின். குண்ம் ப 

மா 'நிவிட்டதெனத் தங்கள். மனதில் பட்டுவிட்டால் wiser தின் 

கள். ஆராச்சியை oss கொள்ளுங்கள்... ம்ரமூல்” 'சட்பப்பிரகாரம். 
"நடப்பன நடக்கட்டும். ௮ வன். குணம். மாறவில்லை. யென்ற றும் அவன். 

விரோதிகளின் சூழ்ச்சிதானென்றும். தங்கள். மனதில்பட்டால். வ. 

ளை த்தப்பவைப்பது: ௮ வயம். .. தங்கள். 'அதற்சனுக-லமான. காரிய. 
. Baton செய்யவேண்டும். . "மேலும் பெண்ஷண்ட். டெப்டி. கலெக்டர். 

: மாதவராஜு. வீட் ட்டில். இ: நடுபோன- சொத் DESI | யும். கண்டுபிடிக் க்க. 

"வேண்டும். அது. மாமூலான.. திருடர் . கூட்டத்தாரால்: "செய்மப்பட் 
வில்லை யென்ற. வரையில் நான்.. திட்டமாய் த். தெரிந், து. Ga acer டன். 

| ஆலயால் காமாக்ஷிராவின் விரோ இகள். இன்னாரென்று @ Bue டால். 

அவர்கள் கூலமாய்த் திருட்டுச். சொத் அக்களைக். கண்டுபிடிக்கலாம். 

YON ZI திருட்டுச்சொ த்துக்களைக் சண்டுபிடி. தீ.தால் காமா க்ஷிராவின் 

் விசோ.இிகள்: இன்னாரென்று. ஏற்பட்டுவிடும். அல்ல களவு. போன: 

சொத்துக்களும். காமாக்ஷிராவிடம் அகப்படும். கவே இரும | ன் 

சொத்தைக் கண்டு டேத்தால் எல்லா: விஷயங்களும் விவர 

"தெரிந்து விடும். a 

... கோவிந்தன்: -ஈல்லு... தாங்கள் - அமிப்பிராயத்தின்ப்டியே 
கண்டு பிடிக்கப் பிரயாசைப் படுகிே றன். தங்களுக்கு. உண்ல் 

ஸ்ரீனிவாசலு: ராஜு இத்்இருட்டில் சம்மந்தப்பட்டிருக்க 
சென்றே”. தோன்றுகிறது போலிருக்றெத. 

| “டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட் ஸ்ரீனிவாசலுராஜு அவர்களை எனக்கு 

எவ்வளவு. தெரிமோ. அவ்வளவு தங்களுக்கும். தெரியும். ஆசையால்- 

என் உண்மையான: அபிப்பிராயத்தைக் தாங்கள். அறி நிவீர்கள்.. | 

        

   

    

    

  

என்றார்: உடனே Gareth eet ஏதாவது அவயம். நேரிட்டால். 

வரை | ட வந்து. பார்த்தாள். | - சொன்கிலிட்டு- popes 

கும் போய் தனது. பேர் பதித்த சட்டைக் கொடுத்ததப்பீனு ie SS தினி 

வாசலு rig கோவிந்தனை. எதிர். 'கொண்டழைத்னு. உப்சரித த 

என்ன. காரியமாய் வர்தீர்கள்." என்று கேட்டர், 

   



    
பட்டால் ௮ச்சந்தேகம்களைத் தங்களிடமே கேட்ட -றிக்து. நிவர்த்தித் 
துக் கொள்ளலா. மென்னும் எண்ணத்துடன் வந்தேன். தாங்கள் 

எப்போதும் உண்மை டபசப்பட்டவர்க ளென்பதை நான் உணர் 
Gaver. சதேகையால் இஷ்டப்பட்டால் தெரிவியுங்கள், இல்லா விட் 
டால் தாங்கள் சொல்லும் பதிலிலிருக்தே தங்களுக்குச் சொல்ல 

இஷ்டமீ ல்லை பென oy ie ga Carat @ & ம்றன்! 

ஸ்ரீனிவாசல. Tire ௩: எனக்குத் தங்களிடம் உண்மை சொல் 

வஇல் எவ்வித ஆட்சேபனையும் இடையாஅ, எனெனில் எவ்விஷ 

யங்களை வேளிமிடக் கூடாதேன்று வேண்டிக் கொள்ளுகிறேனோ 
அவைகளைத் தங்களிடம் சோல்லாததாகவே மறந்து விடூவது தங்கள். 
சுபாவம் என்பதை நான் ஈன்சுணர்வேன். தங்கள் மனதில் எவ்வித 
கள௱்கமுமில்லாமல் எதை வேண்டுமானா ௮ம் கேளுங்கள். உண்மை 

யான பதில் அளிக்கிறேன். 

பகவத் ட போலிசார். ள்கள் விட்டைச் சுற்றிக் கடன 

    

ந் 

68 : ௫. “த்வழியாக ௪ சுந்தரம் மக போகன்; சங்களுக்கு ஏவ்வழியைக். ee 

  

| | OL  நாஜு; அ ஏன்னாலாவது எனது. தூண்டுதலா-லா. 

ஒன லும் ம் நடக்க வில்லை. அப்படிச் செய்தவர்களின்னாசேன்றும் 

  

பகன். 

| Gh FLD வாங்கிய 
கையைப் பை தத்இருப்பதாகள் கடிதம் எழு a Ban fistor வர 

 



ஆச்சரியத்திலும் அச்சரியம். 95 
வழைத்அ த் தோண்டிப்: பார்க்கச். செய்து அக்றொர்து. 137-சவான் 

கள் ௮கப்படும்படி செய்ததும். தாங்களல்ல போலும். . 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ: --நானுமல்ல; அப்படிச் செய்தவர்க 
வின்னாசென்றும் தெரியாது. 

"கோவிந்தன்:-- இப்போது சுந்தர. ராஜும்  திங்கருக்கொரா? 

ஸ்ரீனிவாச ராஜு:--இல்லை, 
"கோவிந்தன்: இந்த ஊரிலா வது BEEP? 

"ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு:--இல்லை.. 
| கோவிந்தன்:--டெப்டி கலெக்டர் . மாதவராஜுவின் -: விட்டில் 

அன் திரவ கோபச் இரிப்புச் சரித eg 6 செல்லம்! . ஜா க்ரதை! சுந்தா 
ரரஜுவை ௨ உயிருடன். பிடித்துச். இறையிடக்கூடிய வல்லவனும் இவ் 

வுலசின் கண்: இருக்கிறானா?” என்று பேசியது யாரி 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு:-சுந்தா ராஜு தான்? . 

கோவிந்தன்: -அவ்விட்டிற்குள். எவ்வாறு சென்னார். ங் இரு 

ந்து எப்படிக். காணமற் போனார்? 
- ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜு: மூன்றாவது. மெத்தைத் கட்டட்டிக்கு. 

டத விட்டிலிருற் து. ஒவ்வொரு மெத்தையின் வழியாய்ச் சாண் 

டிச் ் சென்னார்... தன்னுடன் எடுத்துப் போன ஏணியை இட்டிவாச௫ல் 
வழியாய்க் கீழ வைத்து இறக்கயிருந்தார்.. காமாஷீராவ். வெளிப். 

புறப்பட்டதும் அதே வழியாய் மேலே ஏறி, இட்டிக்கதவைச். சாத்தி. 

விட்டு, பக்கத்து. விடாகிய தாச செல்லம் விட்டில் அதே. மாதிரி 

இறக்கக் கையில்: கட்டாரியுடன் செல்ல த்தின் சமீபம் சென்று கூச்ச் 

லிட்டால். ஒரே. குத்தாய்.. "சுத்தி | விடுவதாக : ஜாடை காட்டியதம், 
அவள் அதிக பயமடைந்து சத்தம். போடவில்லை. சுந்தர சாஜு. 

அவளை ஏணி வழியாய் அழைத்துக் கொண்டு ஐர்தாவு தட்டட்டி 
யின் வழியாய் சந்தில். இறக்க. இங்கு அழைத்துக் கொண்டு வந்து: 
விட்டார். . , போதுமான. வசை. எச்சரித்தும் என் வார்த்தையை 

உதாசினம் செய்து சுந்தா.த்தைப் பிடிக்க. முயன்றதால் - நான். 
சொன்ன பிரகாரம். வளை. இப்போது எகாந்த சரக த், a6) 

வைத்திருக்கேன். ட ப்ட் 
கோவிந்தன்: அவளை த். - இருச்செர்காருக்கு . அனுப ப் பிர 

மாண வாக்குமூலம் கொடுத்த .பின் அழைத்து. வக மறுபடியும் 

அக் P. 

      

   
    



  

ஜெயாங்கன் 

வேளிச் செல்லவே பில்லை. காராக்கொஹத் இல் தான் கைஇயாயிருக 

இருள். 

Gan விந் தன் எனால் டெப்டி மாஜிஸ்டிரே ட்டிடம் சென்றன 

யாரி. வளை யார் அனுப்பினார்கள்? | 

| 'ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: அதுவும் எனக்குத் தெரியாது. "டெப்டி 

மாஜிஸ்டி- சேட் வர்கள். அவ்விஷயங்களை யெல்லாம் சொன்னபோது 

சான் oy Be ஆச்சரியங் கொண்டேன். . 

கோவிந்தன்: டெப். மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள் : "இல்லாததை 

உண்மைபோல் கற்பனை செய்தார்களா? என்ன? 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: ஒருக்காலும். 'செய்திருக்கமாட்டார்கள். 

ஹரிச்சந்திரனுக்கப்பால் அவரைத்தான். நாண். சத்தியவானாகக் 

கருஅகிறேன். | 

கோவிக்தன்:--பின். அவைகள் எவ்வாறு. டல் கூடும்? 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: எனக்குத் தெரியாது. எனக் Be அது 

ஆச்சரியமாய்த்தானிருக்கற.௮. 

"கோவிந்தன்: கான் இப்போது தாச செல்லத்தைப் : பார்க்க. 

லாமோ? 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜை காண்பிப்பதில், ஆட்சேபனை யில்லை. 

ஆனால் நிபந்தனையண்டு.. ன ட ன ர 

கோவிக்தன்:--எனக்குக் கூடவா? 

ஸ்ரீனிவாசலு. Tigo: ஆம், உங்களுக்குக் : கூட த்தான். ஏனெ 

னில் நாங்கள். சொன்ன. சொல்க்குப் பங்கம் வராமல் பாதுகாக்கப் 

பிரயாசைப் படுபவர் ள்... தாங்களோ இக்கால, த்துப். பரோபகரா' 

சிர்தையுடையவர்கள். . இவளைப் பார். ச்ததும். அவளை ADA EG ம். 

படி. தங்களை: அவள் கேட்டுக் கொண்டால். தாங்கள் மனமிரங்கி வ 

வாறு! செய்யும்படி. என்னைக். "கேட்டுக் கொள்வீ/ ர்கள். நான் அதற்கு 

ஒருக்காலும் சம்மதிக்க மாட்டேன். | | | 

கோவிந்தன்:--ஆகையால். இவளை விடுவிக்கும்படி. கேட்கக் 

கூடாதென்பது முதல். நிபந்தனை போ ஜம். 

ஸிவாசலு ராஜ:--ஆம்.. 

கோவிந்தன்: _.இதொன்றுதானா; வேறு: நிபந்தனைகளும். உண் 

டோ? 
ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுஇன்னொரு 

நிபந்தனை புமூண்டு.. தங்கள். 

கைகளையும் கண்களையும் கட்டி 'விட்டு அமைத்அப் போவேன், 

அதற்கும். சம்மதிக்க வேண்டும்.



  

ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரியம் 

'கோவிந்தன்:--அ.வள்.இருப்பிடம் கண்டு பிடிக்காம லிருப்பதற் 
கசாகவோ? 

ஸ்ரீனிவாசலு' 'ராஜு:--ம். 
கோவிந்தன்:---இக்த நிபந்தனை. யேன்? 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: தங்களுக்கு அவளருப் படம். தெரியாம 

லிருப்பதற்காகவே. 

கோவிந்தன்: --தெரிக்தால். என்ன?” நான் வாக்குக் 'கொடுப்ப ௪.
 

போதாதோ? 
-ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ: தாங்கள் 'கடினமர்ன 

வர்களென்று. பலர் நினைப்பார்கள். ஆனால் உங்களுடன் சகஜமாய்ப் 

பழயெ உண்மையாளருக்கு த் தான் உங்கள். உசாரகுணம் , தெரியும். 

சட்டப் படியல்லாமல் வேறு. விதமாய் ஹிம்சிப்பத சட்ட பகர 

மான: காரியமென்றும் ௮.இலும். ஓர் பெண்பால். அவ்வாறு... ஈடத். 

BGS) அக்ொமமென்றும், நினை தததி தாங்கள் கொடுத்த வாக்குக் 

குப் பங்கம் AUT TO GND. LAI CHO ஹிம்சைக்குள்ளாகாமலும். எப்படி 

யாவது ஒர்யுக்தி எடுத்துத் தங்கள்மேல் தப்.$தமில்லாமல் அவளைத் 

 தப்பித்துவிட்டு விடுவீர்கள்; தற்கால நாகரீக சட்டத்தில் தாசி. செல் 

லம் செய்தது எவ்வித குற்றத் தில. மடங்காதது. ஆனால் எங்கள் 

சாஜாங்க சட்டத்தின்படி. ௮வள் செய்தது மன்னிக்கத் த்சாத பெரு 

ங்குற்றம், அதற்கேற்ற ; தண்டனை ௮வள் அனுபவித்தே திரவேன்டும். 

சேதுவில் போய் ஸ்கானம் -செய்தால்.. எல்லாப் பரலக்களும் 

நிவர்த்தி யாகுமென்று சொல்லுவார்கள். பஞ்சமாபரதகங்களி அம் 

பெரியதாகய இப்பாவம் ௮ திலும் செல்வான். ஆகையால். அதற்கு 

௮வவளவு. சடுமையான சண்டஃ& 

"கோவிந்தன்: --இப்போது தாங்கள்: என் ண்களையும் 

கையையையும் கட்டி அழைத்துப் போவதால்- ௮த.. இடத்தைப் 

பின்னால். என்னால். கண்டு. பிடிக்க. முடியவே முடியா சென நினை கதி 

ர்கள் போலும். 

-ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: ௮ நாண் மூட்டாளாயிருச்தால் அவ்வாறு 

நினைப்பேன். தாங்கள் அவள் இருப்பிட த்சைக்கட்டாயமாய்க் கண்டு 

பிடித்து. ADL ர்களென்றே நம்புகிறேன். ஆனால். தாங்கள் "கண்டு 

பிடித்த உடனே அவளை - விட்டு விடுவதில் ஆட்சேபனையில்லை, ribet 

anrain@. @ar தனு Bars ே சாசனச் வரக்கூடா௮. என 

க்கும்- எவ்வித த. Bag; மிழைக்கக் கூடாது. 

கோவிந்தன்:--௮.ப்படி 'மிருப்பின். ஏன் இந்தபிபர்தளைகள்?. 

14. 
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ஜெயரங்கன் | 

ஸ்ரீனிவாசல, ராஜு; Bus ster கவிருந்தே. தீரவேண்டும். 
ஏனெனில் தங்களால் கண்டுபிடி டீ ப்பது. சாத்யமென்பதை ஒப்புக். 

கொண்டேனே | யொழிய உடனே... எண்டு பிடிக்க .. முடியானு. ட 

தாங்கள் அப்புக்கண்டுபிடி, த்து முடிய. குறைத்தது. ஒரு மாதமாவனு. 

பிடிக்குமென நினை SIG maar. அதற்குள் அவளுக்குப். போதுமான 

தண்டனை . விதிக்கப்பட்டுவிடும். அப்போது. அவளாக. என் Sa 

எவ்வித குற்றமும். சாட்ட முன் வாமாட்டாள். அப்படிச் செய்தாலும் 

என்னால் தப்பித்துக்கொள்ளக் கூடும், 

கோவிந்தன்: _-டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டிடம். “போலிச் செல்லம் 

கொடுத்த பிரமாண வாக்கு மூலமே. தங்களைத். தப்பித்து விடப் 

போதுமானது. இன்னும் ஒசே கேள்விதான்? டெப்டி, மாஜிஸ்டிசேட் 

மா தவ ராஜுவின் விட்டில். கொள்ளை யடி த்தன. யார்? 
ஸ்ரீனிவாசல ராஜு: அ அவும் எனக்குத். தெரியா. நாங்கள் 

Ree Diese கொள்ளைக்கும் சம்மர்கப்படுவோ மென்று தாங்கள் 

Sirsa StsarrP 
கோவிந்தன்: தாங்கள். அப்பேர்ப்பட்ட இழி. தொழில்கள் 

செய்ய சம்மதப்படமாட்டீர்க ளென்பதை நான். ஈன்ஞுணர்வேன்.. 

ஒருக்கால் காமாக்ஷிராவ் பேரில் பழி சுமத்துவதற்காகச் செய்திருக்க 

லாமோயென. சந்தே௫ுத்தேன். 
ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு:;:--இல்லை. அவ்விஷய சம்மந்தமான காரி 

யாதிகள். ஒன்றுமே எனக்குத் தெரியாது... 
கோவிந்தன்: ஒருக்கால் இன்ஸ்பெக்டர் காமாகதிராவே எடுத் 

திருப்பாரோ? 
ப$ீனிவாசல' ராஜ தான். என்னையும், தங்களையும் டெப்டி. 

மாஜிஸ்டிரேட். அவர்களையும், எவ்வாறு ஈம்புவேனோ அவ்வாறே 
அவரையும் ௮, இக யோக்யரென்றும் அக்ரமங்களுக்குள். சம்மந்தப் 

படாதவ சென்றும். “ரு.அதேன். அகையால் அவர். எடுத்திருக்கவே. 

மாட்டார். | 
| கோவிந்தன்: — ear காமாக்ஷிரா. வுக்கு வேறே யாரோ பெரிய 

விரோதி யிருப்பதாக ஏற்படுகிற. 
ஸ்ரீனிவாசலுராஜு: அவர்கள். காமாக்ஷிராவின் விசோதிகளோ 

எங்கள். விரோதிகளோ. தெரியவில்லை. ஏனெனில் .: சாதாரணமாய் 

உண்மை ய Sum gure “ளெல்லாம் காமாக்ஷிரரவுக்கு விரோதமாய் 

'இவைகளை யெல்லாம் சாங்களே. செய்வதாகத்தானே. கருதுவார்கள் , 

ஏன். காமாக்ஷிராவ்தான். என்ன. நினைப்பார்? 
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கோவிந்தன்: ம் உண்மைதான்... ஆகையால்: 'இச்காரியக்கள 

யெல்லாம் Ori sate ஸின்னாசென்று. கண்டுபிடிக்க: வேண்டியது 

gaGunraps. தங்கள் குமாரனின் எஇதிரிமிராசதாசான வீராச்ரதி 

செட்டியாரின் வேலையாயிருக்குமோ?. | 

| ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: வி. ராசாமி செட்டி § இன்னும்: ஜெயிலி 

dain விடுதலையடையவிலஓலை. ஹவர். தாண்டுதலால். நடக்தே | 

க்கலாமோ. என்னமோ? 'இட்டமாம் ய் என்னால் சொல்லக். கூட
வில்? 

  

   

  

ன் அென
்ச 

  

என் புறப்பட்ட. | meg வண்டியை ் ட்டினனு இக ] 

கோவிக்துக்குத் . தெரியாசு. வண்டி... ஒட்டினவர். வழியில் aN HLS 

வர்களை 'எச்சரித் தாவது; மாட்டை. அசட்டியாவத தன். காலைச் 

காட்டவில்லை. , சுமார். அரைமணி நேரம். வண்டி பலபக்கங்கள் 

திரும்பத். "இரும்பச். "சென்றதாகவும், “கெட்டியானதரை, . மேடு. 

பள்ளமானதரை; மணல் தரை. முதலியவை 'வழிகளிலிருப்பதாசகவும் 

வண்டிபோகும்' மாதிரியிலிருந் அ கண்டு. கொண்டாம்... கடைசியாக 

வண்டி. நின்றது; “ங்இருர்து. கோவிந்தனை. பநினிவாசலுராஜ 

இறங்கச்: சொல்லி. Carie wees கைகளைக் கட்ட. :இவண்டு 

மென்றார். 2 5 pr BiG 

பேரில் Qaaer sree alleghenpeys இனி: எட்வெதற்கும். 

ணம். கேட்டார். வண்டியில், ஏறி இறங்குவதற்குச் செளகரியமாயிருக் 

கும்படி. சைகளைக்கட்டாமல் ௮ அ வரைவிட்டதாகவும் இனிகைகளைக் 

கட்டாமலிருந்தால் போகும் வழிகளில் வேண்டுமென்று. கோவிந்தன் 

பார்க்காவிட்டாலும். கைகள் வெதிலிருக்து ன OSE பச்சக்சளில் 

படஹே.து. விருக்குமென்றும் ௮ப்போ௫ அவருக்கு 

வழியை. ஊக்க. ஒருக்கால். சாதீயமாகு கென்றும். “சொல்லி. sa 

களைக் ஈட்டி. அழைத்துச். சென்றார். . . குடந்தவழி. மணலாயி நர், 

cote எங்கக. OR ee போவதாகத். சரிக தர 

     

  

   

  
    

  

   
   



i ௦ ஜெயரங்கன் 

ஸ்ரீனிவாசதுமாஜ*. கோவிர்தளை. அறைக்குள் ழைத்துச் சென்ற 

தும் கதவை மூடித் சாளிட்டு. அவருடைய கைகளையும் கண்களையும் 

அவிழ்த்அ. விட்டார். கோவிந்தன். கண்கள் விழ்க்கப்பட்ட பின் 
னும். அவ்விடம் தரே இருடா யிருந்த ௮. 

, கோவிந்தன், செல்லம் எங்கே யிருக்கிறாள்? ஒன்றுமே தெரி௰ 

என் றம் கைகளை 6 மலே. சாக்கர் பெரும் பாறையாகத் 

    

    

  

@ Sorin gi. 

   

    

"Wh 

"என்றதும் எதோ pre சச்தம்போல் 0 கேட்டத து. "உடனே 
ஸ்ரீனிவாச, அசாஜு ஜோபியில் கொண்டு வந்திருந்த கரந்த: விளக்கை 

எடுத்துப் பத்தானை அ௮முக்கெதும் சுமார் oor agg <2 SO0(Lparran 

இரும்புக் சம்பிகள் போட்ட ஜன்னல் தென்பட் டத. அக்கம்பிகளின் 

சந்துகளில் பார்த் ததில் ஓர் கட்டிலில் ஒர் பெண். படுத்திருக்க. கண். 
டார். அப்போ, . 

செல்லம். ஐய தாங்கள். இஅவரையில் எனக்குவிதித்த some 

டனை போதாதா? ஐயோ! என்னை ஓசேமட்டாய்க். கொன்றுவிடுங்க 

ளேன். தங்களுக்கு. அது பெருத்த புண்யமாகும். ஓரே இருட்டில் 

ஏகாக்தமாய் தான் படுத்திருக்க, முதல் நாள் என்னை எலிகள் பல 

வந்து கடித்தன, மறுநாள் பெருச்சாளிகள் பல என் மேல் விழுந்து: 
அள்ளிக் குதித்தன. கேற்றைய முதல் பல நாகப் பாம்புகள் 8 றிச் 
சீறி கடிக்க வருன்றன. ஒவ்வொரு வினாடி. போவது ஒருயுகமா 
யிருக்க ற, அப்பாம்புகள் கடித்து விட்டால் என் கஷ்டம். ஓரே 

மட்டாய் நீங்கவிடுமென்று பார்த்தால் அவைகள் றும் சத்தமும், 

அவைகள் வச்சு விடும் காற்றும் தென்படுளனெ ற்னவேயொழிய வை 
கள் கடி கீதபாட்டைக் காணோம். 

என்று சொல்லும்போதே. எங்கிருந்தோ மூன்று கிருஷ்ண 
சர்ப்பங்கள் 2றிச்கொண்டு அவள் முகத்திற்கு நேராய்ச் "சென்றன, 
yaar ஓ வென்று கத்தினாள். அப்பாம்புகள் அவளைக். கடிக்காமல் 
எப்படியோ மறைக்து விட்டன; அவள் உடம்பு முழுவ அம் ஈடுநீ ற்சி 
நீறு... தான் செய்த தப்பி தங்களுக்காக ஒரே மட்டாய்த தன் aie 
கொன்று விடும்படி. கெஞ்சினாள்... 

பீ நனிவாசலு ர ஈஜ-ப:-ரான் முன்-கூட்டியே உன்னைப் போ௯ 
ஈனப்டி: எச்சரிச்தேனறை இல்லையா? 

    

  



ஆச்சரியத்திலும் அச்சர்யம் 
செல்லம்: -எச்சரி |த்தீர்கள்... உண்மை. ates 

   

  

crigesazor உ தாசி னம். செய்? 3 sor, gy தற்காக: ‘Bia 6 மன்று 

இடக் நான் . . பட்டபாடு போதா? a தாங்கள். : என்னை | x is ; 

  

sialon நினைத் த்த. சொற் ற்பனம் 2 கண்டால். கூட நக்க அல் 
வ ளவு உபகாரம் செய்யமாட்டீர்களா?. 

எனக் கெஞ்சினள்; - அப்போது; | 
கோவிர்தன்:--செல்லம்! நான்” 'இுவல்லிக்கேணி. அப்பறியும் 

   

uF கோவிச்தன். உன்னைப் பார்ப்பதற்காக Boy பெந்தளைகளின். பேரில் 
இங்கு : சொண்டு. வரப்பட்டேன்.,. 

"செல்லம்: ஜயா! என். a bar ood | தான். தங்களை. இக்கு 

கொண்டு. வந்து சேர்த்தன. எப்போ தரங்கள் இங்கு. வந் விட் 

டீர்களோ இனி எனக்கு. எவ்வித பயமுமில்லை. ' தயவு. செய்து இரந்த 
ரகக் குழியிலிருந்து என்னை. வெளியே விடுவீர்களாகல் என் ஆயுளை 
crave sores go முடித்து விடுவேன், இனி என்னால். உயிர் வாழ. 
முடியவே முடியாது, 

"கோவிந்தன்: செல்லம்! நீ இருக்கும். அர்ப்பாக்யெ நிலைமை. 

யில் ரான் சொன்ன oe கவனிக்கவில்லை, நான் சுதரவில். உன்னைக் 
கண்டு. பிடி.க்கவுமில்லை.. 9 Barr தோரணையில் வாரண்டுடன்: aural 
Da So. ஆனால். ஸ்ரீனிவ ரச ராஜ: அவர்களை" நான். சேட்டதின். 

பேரில் எக்காரணம். பற்றியும் உன்னை alGad 
யேன்னும் நிபத்தனையின் ( பேரில் என் கண்களையும் கைகளையும் ௧ கட்டி. 
என்னை. அழை os வர்சார்கள், உண்மையில் .. இக்குகை omega 

Bet acr a எனக்கு. இப்போ: G) itera. தல் சானுகச். (அனி 
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தைக் கண்டு பிடி sa என்னை விடுவிக்க. பல வாரஙகளாகா விட்ட 

௮ம் பல நாட்களாவத பிடி. க்கும்... அதற்குள் எனக்குப். பைத்திய 
பிடித்து விடுவ நிச்சயம். மாமா1. தங்கள் குமாரர் என்மீது. வை 
இருந்த அன்பை உத்தேடத்தாவ து. என்னை இவ்வளவு தண்ட: 
யுடன் விடுவிக்கும்படி. தங்களைக் கெஞ்சிக். சேட்டுக் கொள்ளு 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு:-.-செல்லம்” தெரியாமல் செய் IGE 
கரரியமாகில் உன்னை உடனே மன்னித்து. விடுவேன் : எவ்கள் குண 
களை சஸ்ுயறிக்கிருந்தும்.. போதுமானபடி. எச்சரித்த. பின்னும் 
சற்றும் ௮ஞ்சாமலும், உண்ட விட்டுக் து இரண்டகம் செய்வே 
மென் நினைக்காமலும் சுந்தர ராஜாவைக் காட்டிக். கொடுத்து. விட்ட 
தற்காக ந தண்டனை. யடைந்ததும்,. இன்னும். இதைவிட அதிக ப்பத் 
கரமான தண்டனையடையப் போவதும் சியொயமே!. ஓ.பா! நான் வெளி 

சென்று 10 நிமிஷங்களுக்குள். வருகிறேன்... தாங்கள் செல் லத்தி இடம் 

பேச வேண்டிய சமாசாரங்களைப் பேசி முடியுங்கள். 
என்றதும் காந்த. விளக்கை. அணைத்து விட்டு கசவைச். இறர்து 

வெளியே சென்றார். காந்த விளக்கு. (வெளிச்சத்தில் மூன் பக்கம் 
தெரியுமே யொழிய பின் பக்கம் இருட்டாகவே யிருக்குமாதலால் 
கோவிந்தன் இருந்த அறையில் ல் என்னென்ன ௨ வஸ் ஆக்கள் இருக்சகன 
வென்றாவது அதன் ௮சல நீளம் எ எவ்வளவென்னுவது தெரியவில்லை. 
உயரம் கன் தலைக்கு மேல் ஒரு அடி யிருப்பதாக மட்டும் தெரிர்து 
கொண்டார். 

  

"கோவிந்தன்:--செல்ல La! a உன் ப்ரி, தா.பகரமான நிலைமைக்கு சான் 
வருந்இனாலும் நீ செய்த குற்றமும் சாமான்யமான தல்ல. வெ. அ்பன்த் 
நான் ஒச்துச்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். . நீ. இவ்வளவு 
ஸ்தி BIAS sr guid இப்போ கூட உன்னிடம் எனக்கு ஈம்பிக்கை 
யில்லை. ராடக மேடையில் ஈடிகர்கள் சமயத்திற்கேற்றவாறு சந்தோ 
ஷத்தையும், விசன த்தையும், , கோபத்தையும், சாந்தத்தையும் ஈன்கு 

ரியும்படி தங்கள் சாமர்த்தியத்சால் நடி.ததுக காட்டியும் . ஹரிச 2 “மரஹலாதா? எாரக்கண்டேயா “ததவ போன்ற சித 
    
  



  

ஆச்சரியத்த் தி லும் ஆச்சரியம் 

  

ம் படியும் உன்”. விஷமச். செய்கைகளை ஆரம்பித்து. விடுவாயோ 

என்னும். சந்தேகமும். இருக்றெ௮. -பேசாமலிரு 1. நீ. குறுக்கே 

பேசவேண்டாம். . உன்மேல். குறை. கூறுவதில் பயனில்லை. உங்கள். 

a லத்தொழில்' அப்பேர்ப்பட்ட. . உங்களை. உங்கள்: பெற்றோர்கள் 

ட் ழந்தை மூ க் ல. அவ்வாறு... , பழக்குலறர்கள். ... ப் அ தன்... பயன் 

உங்களை நம்பி, உயிர்க்குயிராக “எண்ணி. தங்கள். உடல், : போ ள், 

ஆலி, ஆகிய மூன்றையும் தத்தம் செய்தவர்களின் கை வறண்ட்போது 
அவர்களிடம்: பேற்ற. பெருந். தொகைகளையும் அவர்களால் | டைந்த 

நன்மைகளையும். அடியுடன். மறந்த அவர்களை அதோகதியாக் குவதோடு 

அவர்களைக் காட்டிக் கொடுப்பதும் கஷ்டங்களுக்குள்ளாக்குவதம் உங் 
கள். குலத்தோழிலாக இருக்கிறத. - ௫ உள்களால் கெட்டு நாசமான. குடு 

ம்பங்களுக்குக் கணக்குண்டோ? ௮ பினும். நீ. இப்போதிருக்கும். பரி 
தாபகரமான நிலமையிலிருக்து-௧7௪ பாதையிலிருந்து ' திப்ப. விரும் 
பினால் நரன் கேட்கும். கேள்விகளுக்கு உண்மையான. பதிலளி, பொய் 

      

சொல்வாயா - எனக்கு எவ்வி த் கெடுதலும் ஏற்படாது... நீ இன் 
லும் அதிக நாள் இந்த ஈரகபாதை. யனுபவிக்கவேண்டி ரும். இ இதைக் 
இல்டமைய் மன இல் 6 வைத்துக் கொண்டு. ஜவாபு. சொல்றது. ன தர 

“செல்லம்: ஐயா! தாங்கள் சொன்ன. முற்றும் ௨ உண்மையே. 

ஆயினும் கடவுள் சாக்ஷியாய். உண்மையா ன pani] சொல்லுறேன் ; ; 

கேளுங்கள். 7 

கோவிந்தன்: உங்களுக்கு Ag த்யம் 1000 பொய்ச் சத்தியவ்கள் 
செய்வது. வழக்கம்... அதிருக்கட்டும். . | இன்றிரவு. காமாகஷிராவும், 

நீயும் பே௫க். கொண்டிருந்தபோ௮: வந்தது வரர்... 

-செல்லம்:--௪் srr ஜயா: ட 

கோவிந்தன்: சப்பி வந்தார்? நீ வரை எப்போது பார்தி 

erie 

செல்லம்;--இன்ஸ்பெக்டர் அவரைப். பிடிப்பத தற்காக. கலெக்டர்     

   
அததான் off ட்ிப் : பக் sub ம் சென்னும். | நான். = ee ota. 2   
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ஏணியின் வழியாகவே சத்தில். “இதம். அ எண்மனை - சேர்ர்ே சாம், 

உடனே அவர் என்: மாமனுரவர்களிடம். தங்கள் வார்த்தை உண்மை 

யாயிற்றே ( யொ pus நான் ஈம்பியபடி. செல்லம் ஈடக்கவில்லை. gas 

யால் தங்களிஷ்ட ம்போல் அவளைத் கண்டிப்பதற்காக அழைச்சு. வத் 
தேன். இனி தாங்கள். அவளை என்ன செய்த போ திலும் எனக்குச் 

சம்மதமே' என்றார். அவர்களிருவரும் என்: கண்களையும் கால்மைகளை 

யும் கட்டி ஓர் வண்டியில் போட்டு அரைமணி கேரம் கொண்டு ௨ M6 SS 

HMI என்னைச் தூக், ஏறுவ௫ம்। இறங்குவதுமாக பலப.கள் 
சென்றபின் கதவைக் த இற இங்கு கொண்டுவக்து போட்டார்கள் 

ஒரு. நர: ளைக்கு மும்முறை காக்ஷி சரலையில் வைத்திருக்கும் ஜெர்துக்க 

ளுக்கு ஆகாரம். போடுவதைப்போல் - ஜன்னல் வழியாய்க் அட்டில். 

ஆகாரமும்ஜலமும் வைத்து தீதள் ஞூஒருர்கள். மறுபடியும். அ றைமணி 

கோம் போறுத்து வத்து நான் சாப்பிட்டாலும். சரப்பிடாவிட்டாலும். 

அத்தட்டை ட இழு, $B எடுத் அப்ே பாய் ABE sei. ஜலமலம்' கழிப் 

தற்கும் பக்கத்தில் ' ஓர். Bp ௮றை அமைத்து. அங்கும். அவ்வித 

| ஏற்பாடே. செய்திருக்கிறூர்கள். தாங்க் வரும்வரையில் அர்தகார 

மான இருட்டில் இருந்ததுடன் மனிதர் கூரலே .. கேட்கவில்லை 

இம்மூன்று தினங்களாய் மூட்டைப் ச்சிகளின் கடியினாலும், 

எலிகள் பெருச்சாளிகளின் பாதையாலும் கடைசியாக இன்று கல்ல 

  

பாம்புகளின் பயத்தாலும் கண் இமைகூடகொ ட்டாமல் இருக்கேன். 

இன்னும். இரண்டொரு. இனங்கள் இவ் வாதிருப்பின் எனக்குப், 

பைத்தியம் Go. 6 BMG Ousrug ig எவ்வித. சந்தீதகமும் கிடை. 

யாது, ஜயா! Cara é gr! என்னைக் காப்பாற்ற மால்டீர்களா?. ஐயா! 

நான்படூம்: பரடு திங்களுக்கு சப் பரிதாபமாயிா க்கவில்லையா?. 
என்றான். கோவிந்தன் “நீ இருச்செர்தூர்போனாயா இல்லையா? 

சான்றார்... அவள் இங்கிருந்து எங்கும் செல்லவில்லை!” யென்று பல. 

சத்தியங்கள் செய்தாள்... | 

-. கோவிக்தன்: உன்னைப்போல். ங்க. அடையாள முூள்ளபெண். 

யாராவது இருப்பதாக உனக்குத் தெரியுமா? 

சேல்லம்:.-எனக்குத் தெரியாது. . . ருவரைப்போல் இன்னொ 

our Ge சமயங்களில் Agure மில்லாமலிருக்கலாமே. "யொழிய 

என்னைப் போலவே. இருக்கக் கூடுமென்பதை நான் நம்பவில்லை. 

அப்போ: சுந்தரராஜுவா. கோவிந்தன்... “காந்த. விளக்கை 

முக்கள். சொன்னார்.



கோவிந்தன்: --இதோ இந்தப். /டதிதைப்பாரி: இ இடன். 1 wel. an P 

  

செல்லம் - "விளக்கு வெளிச்சத்தில் பார்த்ததும். தான். “yee 
பட் ச் ் இலிருக்கும். மாதிரி படுத்அக்கொண்டு எப்போதும் ப௨ ம் பிடித் 
அக் கொண்டதில்லை. வென்றும். படத்திலிருச்சும் பெண்னின் ரூ ஜ் 
ம் (சேகமாய். எல்லா. - அம்சங்களி லும். தன்னைப். போலிருக், 5M 

ச்திலள்ள.. பெண்ணிற்கு. வலத. கண்ணின்' Gp gi Ut giant 
ய் ஈப்பதைச். சு ட்டிக் af ey or 

  

   

   

   
    

   

  

     

gens கோலிக்தன். பார்த்து அவள். சொன்ன, ் 

வாக்குமூலம் கொடுக்க. பெண்: வேறு பேர். Bert தானி 

பேண்டுமென்றும் நிச்சயி் த்தார்... இதற்குள்ளாக. நீனிவாசலு 

ராஜாவந்து கோமாயிற்றென்று Gerad சோலித்தளை. அழைத் 

ச். சென்றார். அவள். தன்னால் கூடியவரை அல நினள். கோவிந்தன். 
"கொடுத்த வாக்குக்கு. மாழுக. ஈடப்பதில்லை யாகையால்.. தலை. குனிக் 
sug கண்களையும். கைகளையும் கட்டும்படிசெய்.௮. Gears greg 

அடன். "சென்றார். . வந்த வழியாகவே. அழைத்துப்போய் தன வீட் 

முல். விட்டு. விட்டு "கோவிந்த, னுக்குப் படுக்கை. தயாரி த்திருக்கும் 

அறைக்குப். போய்ப் படுத் sas கொள்ளும்படி. சொல்லி & விட்டு ஸ்ரீனி 

வாசு சாஜு yes TIBET, | கோவிக்தனும் | sor கை 

யில் படுத், து த். தூக்கம். பிடிக்காததால் இன்னது. 'செய்வதெ ஹு: 

G சான்றாமல்: யோசித் அக் கடைசியாகக் கண் அயர்த்தார். 

      

‘Ww றுநாள் காலை. 8 மனிக்கு. பயந்தமுகத்துடன். ஓர் வேலைக் 
காரன். ஸ்ரீனிவாச.இு.ராஜ௩ு ப அவர்களிடம். இட. வந்து தாங்கள். பூட்டி 

வைத்த சைதியை காலையில் போய்ப் பார்த்தபோது பூட்டிய பூட்டு 
களேல்லாம் சரிவர அப்படியே பூட்டப்பட்டிருக்கும்போது காணோம் 
என் து சொன்னான்... காலையில் சாராயம் குடித்த மயக்கத் தால். உளறு. 

வத தாக எண்ணி. ஸ்ரீனிவாச ஓராஜ-. பல மூறை அதட்டிக் கேட்டார் 
| அவன். முன். 'சொன்படியே சொல்ல, தன்னிடமிருக்கும் சாவிகளை 

எடுத்துக். கொண்டு வனை... அறைத்துப். போய்ப் பர்க்க. அவன் 

சொன்னது. -உண்மையென்றே.. ஏற்பட்டது... உடனே கோவிந்தன் 

படுத்திருக்க. ன a மக்குப் இப் வன் கறுக்க மார்ப கோவி 
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YO eB வைத்திருக்கலாமென்றும், தான் அந்த. றையைத் 

3 தடிக் கண்டுபிடிக்காதபடி செய்யும் சூழ்ச்சியா யிருக்கலாமோவென் 

றும் சர்சேகப்பட்டார். கோவிந்தன் ௮௪ அறையை எப்படியோ 

கண்டு பிடித்து மறைத்து வைக்திருக்கலாமென ஸ்ரீனிவாசலுராஜு 
சந்தே௫த்தார். இப்படி ஒருவரை ஒருவர் சந்ேேதஇக்கிமுர்களென்று 

அவர்கள் இருவர் மனதிலும்படவே இருவரும் ஒருவரை யொருவர் 
உறுதி மொழி கேட்டறிந்து தாச செல்லம். ௮வர்களிருவருக்கும் 

தெரியாமலே எவ்வாளோ தப்பிவிட்டாளென்றும் சாவிகள். ஸ்ரீனி 

வாசலுராஜு அவர்களின் பூராலில் இருக்கும்போது. எவ்வாறு தப் 
te விட்டாளென்றும் இது ஆச்சரியத்திலும் ஆச்சரிய மென் 

ம் இருவரும் பேக் கொண்டார்கள். அதற்கு மூன்றாம் நாள் 

Srinriarer சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில், - ் 

விளம்பரம் 

- *செல்லக் கிளியை சிறகொடித்து Hen pond Gl 

வல்ல அரக்கரை. வன்மையுடன் காவல் வைத்தும். 

அல்லல்படாது ஆகாய த்திலே பற த்து 
oo 

மெல்லவே சென்றதை மெய்யோனே தான றிவாய், *? 

என் ற விளம்பரம் வெளிப்பட்டது.
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பூனைக்குக் கோபம் வத்தால் புலியையும் ௭ திர்க்கும் 

  

என்ன காக்திமதி!' இன்னும் 'ஜெயலக்ஷிமி வரவில்: லயா? எங்கு 
சான் போயிருப்பாள்? தாங்கள். விசாரிக்கவில்லையா? என்றார். நனி 

வாசலுராஜு.. 

காந்திமதி:  துழநதை | SEI உலாவப் போயிரு eee 

இன்னும் சற்று நேரத்தில் - - வந்தூவிடும்.. அவளால் ' - ஆக £ண்டிய 
௮ வசரவேலை என்ன? sual செய்து. சொல்லுங்கள். . ore arti pak 

வேறு. யாரையாவது வைத்து செய்யச்: சொல்லுகிறேன். ன 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: அவள் வந்து எனக்குச் செய்யவேண்' 

டிய தொன்றுமில்லை. நான் எத்தனை மூறை எச்சரித்தும் « என் வார். 
So Soo உ தாசினம் செய்து அத்தபரம திடிப்பயல் பாலரங்கனுடன் 

அடிக்கடி. உலாவப். போவதும், | uss fon usr @ a git, படிப் 

பதமாய் பொழு த த போக்குறெதாகக் கேள்வி. நான் "எத்தனையோ 

றைந்த. பாலரங்கன் பாட்டனருக்கும் எனக்கும். எவ்வளவோ 

விரோ தமென்றும் அவர்கள் வீட்டாருக்கும் நமக்கும் பேச்சு வார்த் 
தைகள் கூடக் கிடையாகென்றும், : ஈம விசேஷங்களுக்கு வர் 
களை யழைப்பதில்லை யென்றும். அவர்கள் நன்மை தீமைகளுக்கு காம் 
போவதில்லை யென்றும். ஆகையால் அவனுடன் ௮வள் பேச்சு வார் 

த்தை வைச்துக் கொள்ளக் கூடாதென்றும் கண்டித்தும் ஹ் ,தமாய்ச் 

சொல்லியும், ௮வள் என் வார்த்தையைக் கவனிப்பதே யில்லை. இ௫ 
வரையில் ௮வள். எவ்விஷயத் திலும் என் வார்த்தைக்கு. மாறுக ஈடர் 

கதேயில்லை. எந்த விஷய poo sural gy நான் விரும்பவில்லயென 
x Nb sre அவ்விஷயத்தில் அவஞக்கு எவ்வளவு ஆசையிருந்த. 

போதிலும் ௮ப்போதே சான் சொல்லாமலே அவள் அப்பேர்ப்பட்ட 
காரியாதிகளைச் செய்யமாட்டாள். . அப்பேர்ப்பட்ட என் பிரியமான. 

ஜெயலகஷீமி இத்த ஒரு விஷயத்தில் மாத்துரம் ஏன். "இப்படிப். டீ டி. 

வாதம் மடக்க வேண்டுமென்று தெரியவில்லை. ட 
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uf னிவாசல். ராஜுகான் கோபப்படவில்லை. | Gere gr 

பார்ப்போம். பட்ட 
திம் தி; ன Cp rer’ -. குழற, த. தனி தீதிருக்கும்போஜ சான் 

“அம்சா! உன் தாத்தாவுக்கு நீ. பரலரங்க. சாஜுவியம். பேசுவது . 
ப மில்லை, அப்படியிருக்க. நீ அவ்வாறு அவர் இஷ்டத்திற்கு 

௫௪. நடப்பது சரியல்ல." - என்றேன். . அதற்கவள் . 6 மாமா! 
என்கன தயவுசெய்து. னு தற்கு தீ. தக்க காரணம். "சொன்னால் ரான். 

வர்க ளிடம் பேச்சு வார்திதைகள். வைத்துக். கொள்ளவில்லை. அர்த 

அத்தான் ve. Sg பரிட்சையில் தேறாத. முட்டாளா P அல்லஹ்: 

அவரிடம் சாராயக்: குடித்தல். Gata, Fig. இகரெட்டு.. மூதிலிய 
'வைகளைப் பிடித்தல், குடிகட்டி. விகெளுக்குச். செல்லல்; தாய் தம் 

: தையர் வார்த்தையைத் தட்டி நடத்தல், பசநிந்தை செய்தல், கோள் 

சொல்லு iol eeu பலவித: அர்க்குணங்களில். எந்த அர்க்குணமா, 

  

   

     

  

    

   

  

    

  

உண் . சாத்தாவுக்கு 5 இஷ்டமில்லை ய யாகையால் ச பேசக் 
கூடாது என்ே றன். கிளிப்பிள்ளை சொல்லுவதைப்போல் 2/0 தயே 

ரும் ரும்பச் சொல்வதில் உபகார மில்லை யென்றும்... போதிய 
r ம், சாட்ட. eden ழிய தான் பேசுவ ,தஙிறுதி தச மாட்டாளென் 

் வெரு கண் ! குழந்தை. அவ்வாறு பதில். 

சான் லு எனக்கே திக ஆச்சரியமாமிருர்தனு; அப்போது கான் 
ரூ, igri! தாரன் சொல்வதைக் கேள்... உண் தாத்தா. அவர்களுக்கு. 

at aoe order Busse gu inf Osdmorsr sy என்றேன். 
அவர்கள் நேரில் சொன்ன போதிலும். Bur Bu க ரணம். 

~# Oeuf» கான். ப கட்டுப்பட்டு ஈடக்கமாட்டேன். என் ரி 
லிந்று, சங்களுக்கு 'ஜெயலகஷிமி - யம்மாளென்றால். 

என் அக்குழர்தையும் ஒரே. பிடிவாதம் பிடித்த. தாங்களும். 
] Di ppc Be. உபாரமில்லை யென்றும் . ஒருக்கால் . தாங்கள். 

டன 9ல். - அதின். மூலமாய் எதாவது . "கெடு, தல்கள் “ஏற்படு 

  

    
  



"பூனைக்கு கோபம் வத்தால் புலியையும் எதிர்க்கும் 09 

  

மென்றும் பயப்படுறேறன்.. கையால் சுற்று விட்டுக் 'கொடுப்பே த். 
நலமென நினைக்கிறேன். 

ஸ்ரீனிவாசல ரா ஜ். வசம்பு நாற்றம். மாருத. அவள் சொல் 
gapugur இந்த ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜு. ஈடக்கவேண்டும்? “பேஷ்! 
பேஷ்! ! I நன்றாய் இருக்6 இ றது. உன். Us திமதி 1 இ இத கலிகால விர்சை 

போறும். 

‘amb SoS: ர ஜமான! தயவுசெய்து. என்! 'பரில் : மகாரப் 
வேண்டாம். இவ்விஷயத்தில் ௫ நூறண்டி னால் அனர்த்தம் சம்பலிப் 
திண்ணம். தயவுசெய்து. தாங்கள். பழையகாள். பைத்; Bt FES OT 

யன் வார்ச்தைக்குச் சற்று செகி கொள்ள்... | 

co ஸ்ரீனிவாசலர T ag — epi ஆம்!! | உன்வார்த்ை தயை அவியல் 
கேட்டுத்தான் ஈ._க்கவேன்டும். உன் உயர்ச்த புத்தியைக் கேட்டு. நட் 
ந்.ததின் | பலன்தான் FO ST TTB ஊரையும். காட்டையும் அறந்து 
அனாதையாய் அயல் "தேசத்தில் திருடளைப்போல் ப.அள்கெடெக்க 
வேண்டியிருஃ றெ. இனி. எனக்ஈதம் ௮வ்வாறுபுத்தி சொல்லி நான் 
உன்புதீதிகேட்டு நடந்து, என்னையும் அயல்தேசம் அ௮ளுப்பிவிட்டால். 
ஆம்: ! ரால் உன் இஷ்டப்படி. சகலமும் . நடத்திக். கொள்ளலாம். : சுப்பு 
ராஜாவோ அரைப்பைத்தியக்காரன். ஆகையால் யாதொரு அட்டியுமி 
ல்லாமல் சகலமும். உன் அபிப்பிராயத்தின்படி. ஈடத்திக்கொள்ளலாம். 7 

| காந்திமதி: — ar Bl sort. நான் தன்களுக்கு பூத்தி ே சொல்ல | ( iT. 

வில்லை. இருக்கும் or Bhanu பார்த்துச் சொன்னேன். திங்களுக்கு: 

௮. பிடிக்காவிட்டால் தங்களிஷ்டம் போல் செய்யுங்கள்: எனக் 
ப 

கென்ன ன அதைப் பற்றி? அவ்விஷயத்தில் தாங்கள். முறண்டினால். 

கட்டாயமாய் கஷ்டம் enue gt நிச்சயம். 

ஸ்ரீனிவாசல ‘Omg: அந்த. தீடிப்பயல். மாதவராஜ௯ டம். 

லஞ்சம் பெற்று. நீயே. குழந்தையின். பு தீதியை மா Bp Bie re 

போ லிருக்கறது. உ வள். தகப்பனைக் 'கெடுத் தத து் டூ பாத தென். | 

அவளையும் கெடுக்க சூழ்ச்சிகள் செய்து விட்டா மோர்: என்ன Cosi 
ட்டபோதிலும் சரிதான். என். stone “er 2 இப் 

     

    

  

   

    

    



  

110 ஜெயரங்கன் 
அதைக் கேட்டபின்! எவ்வாறு... Bes gb சரிதான். எனக்கு. 

ஆரத். bie seboites ஏனெனில். தற்காலம் தகப்பனரும் 

    

  

பச்சைக் ராஜுவைத்தான். ப லஹுல். செய்து. 'கொள்வார்க தி Jor oor 

அம், அதற்கு தாங்கள் ஒப்பி கலியாணம் ஈடத்திக்கொ, டட விட் irs 

EO சனிகையாகவே ஜன். ஆயு காலத்தைக் கு] Pear போவதாசவும், 

| அப்படிச் செய்ய விடாது. பலாத்காரமாப் எவருக்கா வ கலியாணம். 

செய்யப் பிரயத்தனம் 'செய்வீர்களாஇல் "மத்தியிலேயே. தனன 

ஆடைசளைப். பற்ற வைத்து. அக்னொக்கெையாவது தண்ண மென்றும் 
என் முன் கொடூரமான பிரஇக்கனை . செய். "கொண்டாள். இனி 

தங்கள் இஷ்டம் எப்படியோ அப்படிச். செய்யுங்கள். 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜ-:--4விரல் உரலானால், உரல் என்ன 
வாகும்?” என்பதைச் சற்னுவது யோியாது. அந்த ஒட்டைச். சாண். 

சிறுக்கயின் வார்த்தையைக் “கேட்டு நீயும். என்னுடன் இல்வளவு 

waters Gu@eoudroain? pan பார்த்துக் foatoe. ன் Bag 

        

     

Orie வைக்கேன் பாற், 

என்றார்... அவர் அவ்வாறு சொல்லி..லவாப் மூடுமுன்னம். இரு 

வர் சிரித்து விளையாடிப் பே௫க் கொண்டு வரும் சத்தம் கேட்டது, 

அப்போ, 
| ஸ்ரீனிவாசல:--காக்திமதீ! யாரோ #63 ் சாஷமாய்ப்: பேக் 

கொண்டு வரும் சத்தம் கேட்கிறதே ! யாரது? ப 

காந்திமதி: --ஜெயலக்ஷிமியம்மாளும், பரலரங்க ராஜுவும் வரு 
கிரூர்கள் ; ட 

ஸ்ரீனிவாசலு:--யார்? யார்?? யார்??? 'பாலரங்கன். பயலா. ? 
என் அரண்மனையின் ஈடைஓஏறக்கூடிய தைா்யமும் அவனுக்கு. ous gt 

விட்டதா? ஹா! ஹா!! ஹா!!! நல்ல. , வரட்டும், _ -என்தோள் 
தினவு தீர கு திரைச் சவுக்காலடி த்துக் கொள்ளுகறேன். 

"காந்திமதி: எஜமான்! சற்று, நிதானிபுங்கள்... . ₹ வன்கொடுமை 

'செய்தவர்களாயிலும் வாசலில் வந்தால் வாவென். . ழையாதவன் 

மாபாவி'” என்று ஓர். வழக்கச் சொல் உண்டு. நமது. Suen War 
Seu யாயினும் அதைப் பாராட்டாத. ஈம oo. ae a i 

      



  

| பூனைக்கு கோபம் வ ந்தால் புலியையும் ௪ தி ர்க்கும் த 

மிடம் ௮பயம் கேட்டு வத்த தாகக். கருதவேண்டும். அபயம் Pats. 

வர்களை ஆகரிப்ப?ே 2,2 கடமை, அதைவிட்டு தாங்கள் வேறுவி 

கடந்தால் தமது சமஸ் தான ச்திற்ே bm குறைவு. ஏற்படும், . “Gun லம் 

பால் மணம் மாருத பால்ரங்கனுக்கும். தங்களுக்கும் விரோதமேது? 

வன். (தங்களை என்ன செய்தான்? தியி ஞர் சுட்ட புண்ணை ணுள்ளா 

ரும் ஆறாதே. நாவினாற் Flag” என்பதைக் கவனித்து சாந்தமர 

மிருங்கள்... ஆச்தரப் படா தீர்கள். 
என்று சொல்லிக் கொ; ண்டிருக்கும். போதே த் 'ஜெயலகஷிமியும் 

பாலாங்களும் abu தில் ae ga விட்டார்கள், ஜெயலகஷிமி ஒருவர் து 

தாத்தா என்றதும் தனது இருகைகளால் அவர்கழு திதைக் கட்டிப் 

பிடி தீ னக்கொண்டாள் ள். பாலாரங்கன் தாத்தா. . ஈபஸ்கரிக்கெே றன் 

என்றம் சாஷ்டாங்கமாய் அவர் காலில் விழுர்தான், அதற்குள் 

ஜெயலக்ஷிமியை LG Marre gure உதரித்தள்ள பாலாவ்கன் பக்கத் 

தில். விழுந் அ. ஈமஸ்கரித்தாள். அக்காகஷியைக் காணவே ஸ்ரீனி 

வாசலு ராஜாவுக்கு மிகுந்த. கோபம் உண்டாயிற்று, மீசைபடபட 

வென்று தடித்து உடல் முழுதும் நடுக்கம் 'கொண்டசு.. பேசு 

வதற்கு. நாவெழுவில்லே கையிலிருக்க சவுக்கால். பாலரங்களை 

அடித்தா. 
... சீறி எழுந்தாள். ஜெயலக்ஷிமி, HUT அடைந்த கோபாவேசத் 

தைக் சண்டு பயந்து பாலாங்கன் சட்டென்று எழுந்து, 

பாலரங்கன்:---ஜெய! ஆத் இப்படாே தி நமது தாஜ்தா - அவர் 

கள் ஈம்மிருவரையும் வாயால் ஆசீர்வாதம். செய்வதற்கு சாவெழாத 
தால் தமத சவுக்கால் “ria gs sri. ௮ தந்குக் கோபமேன் P 

ஸ்ரீனிவாசலு: அடே மான ஈனமில்லாத மாடே. கொஞ்சமா 

வறு. வெட்கமில்லாமல் என் வீட்டு நடை ஏன் ar Dents £? உன்ளை 

இக்கு வரும்படி யார் தாம்பூலம் வைத்து. அழைத்தார் i eer? 

- பாலாங்கன்: தாத்தா! sua செய்து கோபப்படாமல் சாத்த 
மாய்க் கேளுங்கள். தாங்கள். கேட்கும். கேள்விகளுக்: 'செல்லாம். திரு 
ப்திசாமான . ப திலளிக்கே றன், திங்கள். கைகால்க ளெல்லாம் உதற 

லெடுக்றெ௫. தாங்கள் 22 ழூ. விழுந்து. விடுவீர்களென்று பயப்படு 
“ச். தயவு. | செய்து. அந்த சோபாவில் கல்க்ருக்கள், 

           



  

தெயரங்கன் 

கையை” என்னார். ௮ வர் விடவில்லை. கையிலிருந்த சவுக்கை ஓங் 

இஞர். ஜெயலக்ிம் அதை எூறிப் படித்துக் கொண்டாள். ஸ்ரீனி 

வாசனு மாஜுவுக்கு பெருங்கோபம் agg விட்டன. அவளை அப் 

படியே ஒரு உதறு உதறினார். ௮வர் என்னசெய்தம் அ வள் சவுக்கை 

விடவிலலை. Muu Bs, 

பாலரங்க ள்: ஜெய! என்ன இவ்வாறு பு.த்தியில்லா த காரியம் 

ப்பது சாத்தாலை எதிர்ப்பது உனக்கழகாகுமா2 ai Gal 

0g , அவருக்கு என்னை அ௮ச்சவுக்கால எ த்தனைஅடிகள். அடிக்க 

இஷ்ட மோ அத்தனை அடிகள் அடிக்கட்டும். . அப்போது தான் 

y lie கோபம் தணியும், | மனம் சரத்த மடையும், இய றகையான. சுபா 

    

   

  

   

  

    

  

   

வ Tite ப 

ரர், . ஜெயலக்ஷிமி ௨ உடனே சவுக்கை விட்டு. "விட்டாள். 

வூ: ச்சா வக்க s கீழே போட்டுவிட்டு, ட்ட 

கரி . AS Bt நீ த் ் இரிய னுக்குக் . _ மிறர் த் 

Ch pa a மக +o உன்னை men Gor “சவுக்கால் 

  

ரங்கன் - முகத்தல். எச்சில். | ற 
சாந்தமா cares      

      

    i அதி ட ழே விழப்போனர். அப்போ Sl 'பாலரங்கன். 

அவனை ச விழாமல் ம (3.௮ பத்து க்கொண்டார்.. - ஸ்ரீனிவாசஓ ராஜ வுக்கு 

ap >. GUT Lf விட்டன. பாலரக்கன் ஜெயலகஷிமி, 'காரந்திம தி 

யா “Scr ஆக ஞூவரும் அவரைச் ் தூக்கிவற்து. படுக்கையில் படுக்க 

i: முனிக்கு ஜலம் கொன்வொச் செய்து தன். அக்கவ ஸ் இரத் 
௩ ஸ்ரீனிவாசலுராஜஈவின் மூக தீ தீ தீ அடைத்து. வித தி 

தட ப் ஷம். விசரவே. அவருக்கு: பிரக்ஞை. உண்டாயித்று; 

பாலாங்களை தன் எதிரில் நிற்க வேண்டா மென்றும் . உடனே. பதின் 

- வீட்டை விட்டுப் போரும்படியும் சொல்லச். சொன்னார். 

... பரலரங்கன?-- தாத்தா : தயவு செய்து தங்களுக்கு என் மேல் 

"இவ்வளவு கோபம் உண் எடாகும்படி நான் செய்த: தப்பிதம் என்ன? 
அதைச் ச சொன்னால் 5: உடனே. போய் ACEC pe | நிஷ்காரணமா ய் 
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பூனைக்குக் கோபம் வத்தால். 

என்மேல் கடுங்கோபல் கொண்டு. போகச் சொன்னால். இ 'இக்காக்இ௰ இ 

யா பிள்ளை மாத்திரமல்ல. "இவரைப்போல் இருநூறு காக்; மதி | 

யர பிள்ளைகள் வற்௮ சொன்னாலும் போகமாட்டேன்... அங்களைத். 
| தவிர இன்னும். எவராவது என்னை அணுகுவார்களாகில். அப். போன 

நான் க்ஷச்திரியனா அல்லவா: யென்பது தங்களுக்கு ருஐ--வாகும். ce 

ஸ்ரீனிவாசல: ராஜு:--அழையா௪ விட்டில் நுழையும் காயை 

ப்போல் இக்கு வற்.து நின்று கொண்டு : ஏன். வம்பு... Qe UB agi? நீ 

யரர்? உனக்கிங்கு : என்னவேலை? என். விரோதிகளான. நிங்க r இத் 

வீட்டில் அடியெடுத்து. வைக்கக் கூடாது. . _ - கராணம். சொல்லி 

டேன்: போய் விடு. 

| பாலரங்கன்:--தங்களுக்கு 

என்ன செய்? தேன்? | 

- ஸ்ரீனிவாசல. ராஜர. செய்யாவிட்டால், - 

பாலரங்கன்: ஏன். தகப்பனார் .. தான் தங்களை . என்ன செய் 

தார்? மேலும்... | | 

ஸ்ரீனிவாசல ராஜ$டநீயும் ஒன்றும் செய்யவில்லை; உன் தகப் 

பூக் ஒன்றும் செய்யவில்லை, உன் பாட்டனுக்கும் எனக்கும் » Are 

    

    

    

    

    

பாலரங்கன்:--௪.ங்கள் தாத்தாவுக்கும் தக்களுக்கும் . விரோத. 
மென்றால் ௮தற்கு எங்களை எப்ப... ஜவாப் தாரி யாக்கலாம்.. மேலும் ் | 

தங்களுக்கும் அவர்களுக்கும் என்ன. தான் வி? சாதம். Gerace 

ளேன் கேட்போம். 

.. ஸ்ரீனிவாசல. ராஜு:--அதெல்லாம் உன்னிடம் சொல்ல வேண் 

டிய பிரமேயமில்லை “என் வாசலை விட்டு போ காயே” — என்றால். 

    

போக வேண்டியவன். தானே நீ! என்னை இவ்வாறெல்லாம் கேள்விகள். 

கேட்பதற்கு உனக்கு இக்கு. என்ன சொக்தமிருக்ெ.து? 

..... யாலரங்கன்: தாத்தா! எனக்கு அக்கில்லாமலும்: சொந்த: மில். 

லாலுமிருக்தால் நான் இக்கு வருவேனா? தங்கள் _ தகப்பனாரின் 

சகோதரியின் பேரனல்லவா நான்? ஏன் எனக்கு இ இவ்விட்டில் Quand 

தமில்லை 'யென்சதீ ர்கள்? 

ஸ்ரீனிவாசல. ராஜப இதென்னடா. சனியனா,பப் வக். 

   



  

ஜெயாங்கன் 

பாலரங்கன்:--சான் அவ்வரறு ( பேசகமாட்டேன். தாங்கள் திட்டி 

உ தும் கோபக் கொண்டு GT GOT Rl பாட்டனாரும் தகப்பனாரும் எழுந்து 
௫ லை தான் இத்த வி2 மோதம் மூன்று தலை முறைகளாக நீடி 

த்து aes -அரியாயமான இந்த விரோதம் இத்அடன் மடிந்து 

போக வேண்டும். தயவு செய்து பல தலைமுறைகளாய ய் நீடித்து நிற் 

சூம்படி. ஏற்படலிசோதம் தான் என்ன? சொல்லுங்கள் கேட்போம், 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ ee erent நான் சொல்ல. வேண்டிய 

வய மில்லை... ப 
பாலரங்கன்:--தாக்கள் சொல் ல்லர்தவரை நான் இவ்விடத்தை 

விட்டுப் போவதில்லை. 

| நீனிலாசலு ராஜு: போகாவிட்டால் என்ன செய்வேன் 

    

      

    

  

தெரியுமா? மரியாதையாப்ப் போய்விடு, 
பாலரங்கன்:---தங்கள் பயமுறு ச்தல்களுக்குப் பயப்படப்பட்ட. 

வன் நானல்ல; தங்கள் வேலைக்காமர். அக்கோருக்கும் நான் இன்னா 

    

   

   

    ஷூ "ராஜு: நான். ழவனென்றும் 

ae sas தள்ள. சச்தனென்றும். நினைக்பய் 

ou று. இப்போ ர.து. கூட--இத்தஸ் இதியில்கூட என்னை 

வெல்லக் க்ஷய வல்லர் கள் இர்த இராஜதானியிலே என் இச்தியா 

விலேயே (பஞ்சாப் தேசம் உளிபட) எவராலும் ஆகாதெ தன்பது உன் 

ன இல் ்் ஞாபக. மிருக்கட்டும் ப 

'பாலரங்கன்- தாங்கள் சொல்லுவதற்குமுன்னமேயே. தங்கள 
க்குச் சமானமான தீரர் இந்தியாவில் மட்டுமல்ல; இப்பூலோக_த்திலே 

“கென்பதை நான் 'ஈன்குணர்வேன்.-. தங்களை எதிர்ப்ப: 

தகவே ல எனக் கு அபிப்பிராயமும் இடையாது. . தாங்கள். என்ன 

செய்த Gus} இலும் சந்தோஷமாய். ஏற்றுக். கொள்ளத் euros 
த்துக் aig. SBS por. தங்கள். இஷ்டம்போல் : அடியுங்கள், 

உதையுல்கள், காரி உமியுங்கள், கழுத்தைப். ps தள்ளுங்கள், 

இன்னும் என்னென்ன செய்ய வேண்டுமென்று. தங்களுக்கு. அபிப்பி 

ராயமிருக்றெதேர அவ்வாறெல்லாம் செய்யுங்கள்... கழுத்ல தப். பிடி. 
தன எவ்வளவு தூரம் , கள்விக் கொண்டு 'போஇதீர்களோ. அவ்வளவு 

தூசம் சரே தாஷமாப்ச் ௦ செல்வேன்... தாங்கள் திரும்பி வரும்போது 

கூடவே வருவேன், என்னைத் தங்களால் என்ன செய்யக்கூடும்? 

ஆனக்யால 

         



  

பூனைக்குக் கோபம் வத்தால் புலியையும் எதிர்க்கும் 116 
தேச சக்தியில் தாங்கள் மேம்பட்டவர்களாகல். நான்: மனோ. சக்தி 
மீல் மேம்பட்டவன், .. - வேறு எவரும் என். ஜோலிக்கு: வர ் ஈடுங்கு 
வார்கள். 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: அப்படி. 5S என்ன கவர்ணர் மகனோ? 

பாலரங்கன்: நரன் உத்தம கதத்திரிய குலச்திலுதித்தவனே 
தவிர கவர்ணர் மகனல்ல, என் தகப்பனார். மாதவராஜு வைப் பூற்றி 
ஜனங்களுக்கு எவ்வளவு மதிப்புண்டென்றும் தாங்கள நிவிர்கள். 
நங்கள் தங்களைப்போல் தனவந்தரா யில்லாவிட்டாலும் மதிப்பிலும் 
£ர்த்திலயிலும் தங்களுக்கு எவ்வித த்திலு: ற கழ்ப்பட்டவர்களல்ல, 
மாதவராஜுுவின் மகனென் மூலே எவரும் என் ஜோலிக்கு. வாமாட் 
டார்கள். அதிதுடன் கான் கவர்ணர் அரையின் மகளனாயில்லா விட் 
டாலும் கவர்ணர். அரையின் Gr BO தியாய சப்கலெக்டர் உத்இ. 
யோகம் வ௫க்க0. றனாதலால் எவரும் என் ஜோலிக்கு வரமாட்டா 
ர்கள். 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு: உன் உத்தியோக பவிஷ-5 எனக்குச் 
தெரியாதென நினைத்து தீற்புகழ்ச்ச. செய்ய வர்தாமோ? நீ சப்கலெ. 
கடா உத்தியோகம் அல்ல--கலெக்டர் உத்தியோகமல்ல-.-கெளண் 
சில் மெம்பர். உத்தியோகமல்ல.-கவர்ணர் அல்லது கவர்ணர் ஜென 
re உத்தியோகம் வஹித்தாலும் என். அரண்மனையில் சரன் ௮ரசன் 
என்பதையும், சட்ட விரோதமான காரியாதிகள் நான் செய்காலொ 
ழிய எவர்க்கும் என் Cup அ.இசராம் இடையர்தென்பை தயும் நீ 
அ௮.றியாயோ? 

ஜெயலக்ஷிமி:--தா த்தா! என் p 

பாலரங்கன்:--ஜெய ! தயவு செய்து 'மெளனமாயிரு: .. உன் 
உடம்பில் உன் தாத்தாவின். இரத்தம் ஊரிக்கொண்டிருப்பதால் ௨ உன் 

| முகத்தில்: 'கோபாக்னி. ஜொலித்துக். கொண்டிருக்கிறது. _ யாருக்கு 
அடக்க முடியாத கோபம் வருகிறதோ அவர்கள். கடை௫ியில் வாதில் 
தோற்றுப். போவது நிச்சயம், கானே பேசுகிறேன். நீ. சகலத்ஜை 
யும் கேட்டுக் கொண்டு. 'பெளனமாயிரு,. தாதி, eal விரோதியாக. உள் 
கள் விடேற அனுமதி. கிடையாதென்பது. உண்மையே! விருந்தாளி 
யாக வர்தவர்களை தாங்கள் எப்படிச் தள்ளுவீர்கள? 

ஸ்ரீனிவாசவ:--உன்னை யார் விருந்தானியாக அழைத்தாகள்?



  

116 ஜெயாரங்கன் 

'பமாலரங்கன்:-- தங்கள் வீடேறி வத்து சாப்பாடு கேட்பவர்கள் 
யாராயிருந்தாலும் சாப்பாடு போடு சீர்க ளென்பது லோகப்பிரூத் த். 

தீம், அப்படி நாலும் சாப்பிட வந்தேன். 

ஸ்ரீனிவாசல: '--எழைகளுக்கு அன்னமளிப்ப து. - நியாயமே! 
உன் போன்றவர்களுக்கு என். ௮ன்னம் அளிக்க வேண்டுப்?. 

| பாலரங்கன்:--நான் ௮ன்னம் கேட்டால் என் அளிக்கக்கூடாது. 

ஸ்ரீனிவாசல:-- எனக்கு இஷ்டமில்லை. 
பாலரங்கன்:--என் இஷ்டமில்லை. 

ஸ்ரீனிவாசல:- உன்னைப் பார்த்தாலே எனக்கு , எரிச்சல். 
-பாலாங்கன்:--அப்படி நான். தங்களுக்குச் செய்த ௦ தன்ன? 
ஸ்ரீனிவாசலு: உன்னிடம். சொல்ல. வேண்டிய பிரமேயமில்லை. 
பாலாங்கன்:--சொல்லா விட்டால் கானும் போவ தில்லை. 

ஸ்ரீனிவாசலு: - சொல்லித். தொலைத் ௮. விடுறேன். அப்போ 
தாவது தொலைந்து ஓழிவாயா?. 

"பாலாங்கன்:--நியாயமாசச் சொன்னால் கட்டாயமாய்ப் போய் 

  

டு cig ne மறுத்ததோ கான் ப டித்து oe nas ப தேர்த மூட்ட. ஏளென்றும், மூர்க்க: குணமுள்ளவனென்றும் ஆகையால் கலி 
யாணம்... "செய்து கொள்ள -மாட்டளென்றும்' - என் எதிரிலே? 
சொல்லி பலர் மூன் என்னை. அவமானப்படு ச்தினாள். .. ் அஅமுதல் 
உங்கள். வம்௪த்.தார்' முகத்திலேயே முழிப்பதில்லை. யென. பிரதிக் San Gh 
செய்து. கொண்டேன், படித்த வகுப்பாராயெ உங்களுக்கும் மூர்க்கர் 
சனாகிய ஈக்களுக்கும். எவ்வித - சம்மந்தமும். கூடாதென்று. அது 
மூதல் 0 நாளு. வரை இருந்து. வரும். இப்போது நீ வத்து மல் 
லக்கி மக்கிப். சொல்லி விட்டேன்; இனியா வ து. போய்த்தெ லை. பாலரங்கன்:--மு.தலில் எங்கள் பாட்டியார். Sarath செய்ய 
மறுப்பதாக மரியாதையாய்ச் சொன்னதாகவும் இப்போ ரான் ale ga 
காரணம் கேட்பதுபோல் தாங்கள். பிடிவாதமாய்க். காரணம் (கேட்க 
பெரியவர்கள் உண்மையைச். சொன்னால். உங்களுக்கு. வருத்தம் : உண் டாகுமென நினைத்து. ( மறுத்ததாகவும், sours என்: பாட்டியாரி 
உம் உண்மையைச் . சொல்லும்படி. தாங்கள். பிடித் தனக் காரணம் 
'கேட்டதாயும், வேறு வ நியில்லாததால். அவ்வாறு. சொன்னதாகவும் 
செரி. உண்மையைத்தானே. சொன்னார்கள்; 

  

   

    

    

     

    

     

 



  

நீனிவாசல: அ அப்ம்போப்பட்ட மூர்க்கன். 

வேலை என்ன? 

பாலரங்கன்:--வேலையில்லா மலா. - வரு 

தால் தான் 4 வந்தேன். 

ஸ்ரீனிவாசலு: என்ன வேலை? 

பாலாங்கன்: --ஜெபலக்ஷிமியைப் பார்க்கும். வேலை. 

Bafawear மூர்க்கன். ஸீ ட்டுக் கூ குழந்தையைப் LUT ESL 

  

வன். 

        

பாலரங்கன்: விவாகம் செய்து கொள்ள. 

"என்றதும் போரை விவாகம் ெ செய்து கொள்ள? 9     ஜெயலச ( ் ் மி 

ணு யர? அட மானிடப் ப சச! சொல்லுறேன் கேள், இந்த பூ னி 
வாசலுவின் சம்மதத்தின் | பேரில் எற்தாளும். ஜெயா உன்னைச்: awe 

ணம். செய்து. கொள்ளமாட்டாள்.. 2 பிடிவாதம். பிடித்தால். இக் 

கொசுவை. ஈசுக்குவதைப் போல். உன்னை நசுக்க. கொண்று விடு 
வேன். விண் ஆசையை விட்டுவிட்டு ிப்போதே வெளியே போய் 
விடு; என்றார்... வ 

_ பாலரங்கன்:--தாத்தா! தங்கள் சம்மதம் கேட்காமலே. செய் 
கொண்டால் என்ன செய்வீர்கள்? 

ஸ்ரீனிவாசவ: என் ௮ஸ்தி முழுவதையும் அவளுக்கு ஒயில் 
சாசனம் செய்து வைத்திருக்றெ. விஷயம். எல்லோருக்கும். தெரியும். 
என்.௮ wi இயில்லாமல் அவள். கலியாணம் eet gs கொண்ட ஏல். 

அன்றே. என் gw இக்கும் ௮ வளக்கும் rads eins ge 2 

Quer ஒயில்: மாத்தி எழுதி விடுவேன். 

பாலரங்கன்:-- தங்கள். ஆஸ் திக்காக ஆசைப்பட்டுக் கலியாணம் 

செய். கொ array gr Bev அதைப் பற்றி சர்தனையடைய.. கண்ட் 

தங்கள். ஆஸ் தியைத் தாங்களே வை த்க். கொள்ளுங்கள், , தயவு: 
செய்து என்: ஜெயாவை மட்டும் wie த் சாருக்கள்,. 

  

   
பயா. 

  

     

        

விண். ஆகாய 2 மாளிகை கட்டுடரும்? அவளை ஐ ஒருசாளும் உனக்குக்: 

கொடுக்க மாட்டேன்... இது முடிவான. வார்த்தை. "இனி. போய்கிடு. 

-பாலரங்கன்:--ஜெ.யலகஷமி என்னை  வீவாஹம் செய்துகொள்வ. 

இன்னே. அரச்களி த் Besar. கானும் அவளை ல்லாமல் 

ட விவாஹப் ம் செய்தா : கொள்வஇல்லை. யென்று. 

  

தாக௫    

     



    

   mit ுனிவாசலு: --- அ வள் Gpem த] இன்னும் வயது வராத 

மைனர்! அவளை நீ எமாற்றி ஓத்துக் கொள்ளச் சொன்னாய் போலி 

meng. புக்ச ஜெபமெல்லாம் இங்கே சாயாது; அவளை. இனி 

எரியில் போக விடுவதில்லை. நீ என்ன வேண்டுமானாலும் செய், 

” வெளி ய போய்விடு. 

யலக்ஷிமி:- சாத்தா! என் அபிப்பிராய த்தைத் தயவுசெய்து 
கேட்டுக் கொள்ளு 5 aw. கான் கலியாணம் செய்து கொண்டால். 

இல யொணம் செய்து கொள்வேனே யொழிய வேறு எவரை 

யும் கலியாணம் செய்துகொள்ள மாட்டேன்... அப்படிச் செய்ய சம் 

இக்கா விட்டால் சன்னியாஸ் இரியாகக் காலச் கழிப்பேன். இன் 
னஷொருவரைக் கலியாணம் செய்துகொள்ள சிர்ப்பந்தித்தால் பிராணத். 
தியாகம் செய்துகொள்வேன். இதுவே என்முடி வான அபிப்பிராயம், 

© ஸ்ரீனிவாசலு:--சரி பார்த்துக் கொள்வோம்; 8 விட் ட்டிற்குள் 
ய் 

   

    

   

   

      

ணி போகலாம். 

  

ஷ்ண அன்றைக்கு ௮வ்வளவு தூரம் சென்றது போது 

மென நினைத்துப் பாலாங்கன். ஜெயாவிடம். விடைபெற்றுச் , (சென். 

          

ரூர். செ மலமும் பனுவார்திதை பேசாமல் வீட் ட்டிற்குள் Ce 
p MITE ST TB ஆழ்ச்த சந்தனையிலிருந்தார்.. " 

    

சிபி "வாக்களித்தால் மட்டும். சரப்பாட்டித்கு வருவ 
ஞ், re அவள் தான். பாலாங்கனைக் கலியாணம் செய்து. 

விஷயம் ஒன்று தவிர மற்ற எல்லா விஷயங்களிலும் 

டப்பிரகாரம் நடப்ப ,தாகச்சொன்னாள். yar சம்மதிக்கவு 
மடவ ணக ணட அவருக்கும். eure 

   



  

| கலிகால விந்தையோ ¢ 

LO osPlaureayi மாஜு தனது. அறையில் ௨ உட்கார்க்து கொண்டு 

காந்திமதியா பிள்ளையை விட்டு ஜெயலக்ஷிமியை வழைத்து வரச் 
சொன்னார். அவர் போய் அமழைக்து வந்ததும், 

ஜேயலக்ஷிமி:--தாத்தா! என்னை எதற்காக அழைத்தீர்கள்? 
ஸ்ரீனிவாசலு: '--பசளையங்கோட்டையிலிருந்து வக்கீலை வரவ 

ழைத்துப் புதிதாக ஓயில் சாசனம் எழுதி வைத்திரூச்சேன். உன் 
தேடிவான அபிப்பிராயத்தைச் கேட்டுக்கொண்டு சாகூஷிகள் முன்னிலை 
யில் கையெழுத்துப் போடவேண்டியஅ தான் பாக்: நீ மஹசாஜியா 
யிருப்பதும் செம்பு காசுகூட இல்லாக பிச்சைக்காரியாவ அம் உனது 
அபிப்பிராயத்தைப் பொறுத்தது. தான். நீ நான். சொல்லுஇறெபடி. 

நடப்பதாக வாக்களித்தால் இசை இப்போதே SiN so shia QS 
றேன். அப்போது. முன்னால்: எழுதிய ஒயில் curiae ருக்கும்; 
என்ன சொல்லுஜெய்? 

ஜெயலக்ஷிமி: தங்கள் anit gon SET Og அபிப்பிராயத்திற் 
காவது மாறாக நான் அன்றும் இன்றும் ஈடர்தவளல்ல; என்றும்சடக்க 

மாட்டேன்; அனால் என் விவாஹ விஷ.பத்இல்மட்டும் இன்றுசாயும்: 
“காலம் தங்களிடம். தான். சொன்ன. வார்த்தை முடிவானது தான்: 

| gudagu ge தாங்கள் பழைய. காலப் பகையை. மறந்து nen 

| மில்லாமல் சீர்தூக்கி ஆராய்ந்து. பார்ப்பி ர்சளாஇல் பர I நிலமையி 

லும், வா சப்பிலும், யோக்யதாம்பஸ் இலும், ௨ த்தியோச armed oun 
என்னை விவாஹம் செய்துகொள்ளக்கூடி.யவர் அவரைவிட சிறந்தவர். 
இல்ல்யென்பதைள் திஙாளால் மறுக்கமுடியாது, அவர் எந்த ஹம். 

சத்திலாவது . குனறைவென்று தங்களுக்குத் தெரிந்திருந்தால் தயவு 
செய்னு சொல்லுங்கள்; அல்லது. 'அவருக்கிருக்கும் யோக்யதாம்ஸங் 

களில் நரலிலொருபரக: யோக்யதாம்ஸழுள் எவர்கள். ஈமு ஜாதியில் 
வேற யாராவ இருக்கிறார்களா? YO SUT OI BT சொல்லுங்கள். ர 

ஸ்ரீனிவாசலு: சிறுத்து போதும். தப்போ. உன்னிடம் 
தீராதம்மியங்களைப்பற் றி. தர்க்கக்க. நான். உன்னை இங்கு. அழைத்து 
வரவில்லை ! உன். முடிவான. அபிப்பிராயம். கேட்பதற்கே. அழைத்து 

வாச். சொன்னேன்.



    

   

  

ுக்ஷிம் Be 2 ஷயங்கவிலும் நியாயநீதவறி நடக்காத 

இகத தரு விஷயத்தில். மட்டும் என் இவ்வாறு அடியாய 

மாய்ப்' மடிக்க Bi ர்சளென்று தெசியவில்லை. தாத்தா கான் கேட்ட 

வன்னிக்கு ம தலில் சாங்கள் ஜவா 4 சொ ல்லுவ்கள். அப்பால் ரான் 

॥ RoPans av: 8 Bt Bei 
a seat சாம சம்யம் னத் அவர்கள் ஏதோ பரிட்சையில் ல தேதி 

விழுவதால் ப சற்களுக்குள் சமானமாகியவர்கள். Bago. தீ இலே? ய. 

      

   
      

    

= டையாதென்னு ண்டவர்கள். எவ்வளவு சம்பாதித் த 

ja} லம் உ செல é iy தீ ga பவர்கள். . அதிக: சொத்தில்லா,தவர்கள், 

கமக்குச் சமானமான சொதச்துடைய உத்சமபாளையம். கந்தசாமி 

rig oor ரர் களாசாமிசாகாவக்கு உன்னைக் கலியாணம் செய்து. 

கொடு ் திர்மானித்தூக் கடிதமும் எழு திகிட்டேன். ye 

த்தான் « கலியாணம் ் செய்து கொள்ளவேண்டும், . வர்கள் ௦ வந்தி 

தெரியம். நிச்சயதார்த்தம். செய்... முகூர்த்தம் வை ச்அவிட- ‘2. ,ச்தேசத் 
இருக்கிறேன்... இதுதான் என் மு.ஒடவான Biren. 

ப Conia என்ன இசரின்னிச்கள்ம் அ. மாகத் me: 

    

   

    

      

   
    

            

௮ திருச்ச 5 5 5 தர. வட்டுப் ப மந்காவல்களில ல் ட இனக | a6 
த. in aahes ப ழச்செ்லார். வே௫இயால் செஹங்களுக்குப் போய் 

wine படிப்பு. வாசனையே. ர அதியாதச்கும், சண்டவர்களிடம் 

இன் ) தான்கள் கெட்ட கேனலிக்கு முடிவா: ன 

23a விவ தில்... ஆட்சேபனையில்லை.. தான்கள்' 

ரன் £ செய்தாலும் ம் சரிதான்? அசைப்ப ற்றி எனக்கு. இத் தனையில்லை. 
வில ஈனம் செய்து. ோண்டால் நான் . பாலரங்க ராஜுவைத்தான். 

வன். வேறு எவரையும் விவாஹம் செய்து 
| மாட்டேஸ், சப்ரமணியக் கடவுளறிய இது. சத்தியம். 

ra lesb sri 2 st முதலியன நடத்தினால். தாங்கள் 
யாணம் செய்து கொள்ள வேண்டும். 
5B அடன். சொன்னாள். 

be fas வாசல: பன். { o Sasi “மு. ப ஒன் ச்சே! என்னே 

   

     



கலிகால: a த்தையோ? 123 

தல்லவா? இவ்வளவும் அந்த பாலரங்கன் பயல் சொடுத்ச தைரியத். 
தாலல்லவா உனக்கு வந்தத. நல்லது “சடையைப் பிடித் அ இழு த் 
தால் ஆண்டி தானாப் வருகிருன்” என்பதைப் , போல் அர்ச் தடிப் 

பயலை இல்லாமற் செய்து விட்டால் ௮ப்போது என்ன செய்வாய்? 
ஜெயலக்ஷிமி:. iD}. QT. eT saree சொன்னீர்கள்? ௮வரை இல் 

லாமலா செய்௮விடப் போகிறீர்கள்? தரங்கள் யாரைக் காப்பாற்ற 
இருக்கிறீர்கள்? அவரை இல்லாமற் செய்வதற்கு முன்னால் தங்களை 
இல்லாதபடி செய்து. விட்டால் என்ன "தோஷம்? 

| என்றாள், அப்போது “அம்மா! என்ன வார்த்தை சொலலு 

இறீர்கள்? தாத்தாவை அப்படிச் சொல்லலாமா? கோபத்தின் 
பேரில் ௮வர்கள் ஏதோ சொன்னால். நீ அவ்வாறு. சொல்லலாமா?” 
என்று ௮சட்டியபடியே காந்திமதியா பிள்ளை வந்தார். ஸ்ரீனிவாசலு 
ரரஜு ஜெயலக்ஷிமியை அடிப்ப தற்காகப் பாய்ந்தார். காந்திமதியா 
பிள்ளை சண் ஜாடை. காஃடவே ஜெயலக்ஷிமி வெளியே ஓடி கதவை 

சாத்திக். கொண்டாள். இன்னொரு பக்கத்திலிருந்து ஸ்ரீனிவாசலு 
சாஜுவுக்குப். படுக்கைப்போட 'சொள்ளமாடத்தேவன் வந்தான். 
அவனும் எல்லாவற்றையும் பார்தீதும், கேட்டும், பிரமித்து நின் று 
விட்டான்; | "ஸ்ரீனிவாச சாஜு பேச மாட்டாரென ௮ திந்த கரந்த 

மதியா. பிள்ளை Brown வெளியே போய் விட்டார். சொள்ள் 

் தவனும் ப் படுக்கையைப் போட்டு. விட்டு வெளியே போய் 

    

   
ட 2மற்சொன்ன விஷயங்கள் ஈடக்தே றிய சுமார் 2 மணி சோங் 

களுக்கப்பால் காந்திமதியா பிள்ளை அவ்ஷர் ராம மூனிசீப்பையும் 
தனவந்தரும் பணலேவா. தேவிக்காரருமான Gaga முஸ்தபாராவுத் 
தசையும் அறைத்துக் ௦ கொண்டு வரது ஸ்ரீனிவாசலு சாஜு* படிப்பு 

yoo pi sir பக்கமாய் வந்தார். ௮ப்போது ஜெயலகிமி ஸ்ரீனிவாச 
சாஜுவின் படிப்பு அறையின் வெளியில் வந். "கொண்டிருக்காள். 
எதிரில் வந்த காநீதிமதியா. பிள்ளை அவளைக் எண்டும். ஜெயலக்ஷிமி 

ஏதோ. ஒரு வஸ்துவை மறைத்து. மடியில். வைத்தாள்... அப்போ, 
காந்திமதி: அம்மா! தாத்தா ௮வர்கள் என்ன. செய்ெொர்கள்? 

ஜெயலக்ஷிமி: wit t தாத்தாவா£ என்ன செய்ஜொர்க? ளா தெரி 

யாது- 
| காந்திமதி: ளன்னம்மா! அந்த. அறையிலிருந்து. சான் வரு 

இரும்? தாத்தா அவர்கள் என்ன செய்இருர்களென்று செரிப்செள் 

Baul 
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ஷமி: ரான் முக்த அறைக்குள் போகவில்லை... 

தியா  டிஸ்ள பின்வேறு எங்கிருந்து. ary Bape? 

ஜெயலகி 1மி:-..-இல்லை அவரிடம்தான் போனேன். வெளியி BG 

Ce கப்பிட்ட் பார்திதேன். அவர் பேசவில்லை. திரும்பிபோ௫0 றன், 
என்றதும் சட்டென்று தன். ௮றைக்குப் போய் விட்டாள். 

5 Bio Buss பிள்ளை மூ.தலியவர்கள் ஸ்ரீனிவாச லு ராஜாவின். அறை 

யின் வாசலண்டை போன அம் சமரன்” எசமான்” என்று. கூப் 

பிட்டார். eae பதிலுமில்லை. அம்இருக்து மணியடிக்கும் பத் 
தாளை மூக்கினா i. உள்ளே சணசணவென்று மணியடித்த சத்தம் 

கேட்டத ge ஆனால் ் ஸ்ரீனிவாச சாஜு அப்போதும். பேச வில்லை. 

PD! ௮ பச்சரியத்துடன் கதவைக் தட்டினார். அதற்கும். பதிலில்லை, 

கதவு உள்பூட்டப்பட்டிருந்த௮, சாவியும் அ௮திலில்லை. உடனே 
காக் Bs Bur பிள்ளை ஜெயலக்ஷிமியம்மாளிடம். போய் இரும்புப் பெட் 

வியை எடுத்து வந்து திறக்கலாமென சாவியை 

அவள். இரும்புப் பெட்டியைத் திறக்காமலே 
ஸ்ரீ 2 வின் ௮அறையண்டை வந்து. மடியிலிருந்த. சாவிக் 

கொத்தை யெ Ossi க.தனவத் "இறந்தாள். "உள்ளே. போய்ப் பார்கக 
ரீனிவாசலு ராஜு ழே தரையில் அலங்கோலமான நிலையில் உ Sap 

ர். டெந்தார்.. “தாத்தா! தாத்தா!! என்று கூப்பிட்டுக் ' "கொண்டே 
அவர் தேகத்தைக் தொட்டுத் மூக்கப்பார்த்தாள். உடம்பு -ஜில் 
லென் கீருக்கஅ. ஐயோ தாத்தா மென்றதும் அலறியபடியே yar 
மேல் விழுந்தமுதாள். Gaga மூஸ் தபாசாஹிப்பவர்கள் தொட்டுப். 

os gun வருக்கு நாடிப் பரீட்சை தெரியுமாதலால். கை நாடிப் 
சார்த்தர். காடி அடிக்கவேயில்லை... உடனே பக்கத்திலிருந்தவர்க 
ஸிடம் இ தந்து போய் விட்டார் என்ப தாகச் சொன்னார், அப்போது 

். முனி பவர்கள் ௮வ்விஷயத்தை: ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட். அவர் 
களுக்கும், டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட். அவர்களுக்கும், போலீஸ். "சூப்ப 
சன்டன்டன்ட் Cp தலியவர்களுக்கு' உடனே... தெரிவிக்க வேண்டு 
மென்றும் அது ரையில் எவரும் ஸ்ரீனிவாசலு : ராஜுவின். உடம் 
பைத் தொடவா வ அப்படியிப்படிப் -புறட்டவாவ் து. ard தென். 

a னார் பண்கலை கொண்டவர். ப்ட் அற்றன 
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      ஜெயலகஷிமி அவர்கள் வார்த்தைகளை: ச் வும் லக்ஷியம் ெ செய் 

யாமல் அவளுடைய அழுக்கூலைக் கேட்டு அங்கு ஷ்ஷ் ந்த. Barbed 
காரரின் உதவியால் ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுவின்: தேகத்தை. எடுத்த. 
அக்கு போட்டிருந்த. பெரிய : சோபாவில் படுக்க வைத்து. விட்டு 

டாக்டரை அழைத்து. வரச் சொல்லி விட்டு: அழுது கொண்டிரு தரி 
தாள். டாக்டர். அத்து தொட்டுப் பார்த்தும், மார்பில் குழாய் வலைத் 

ப் பார்த்தும், கை நாடி, கால் காடி. பார் தனம் ஸ்ரீனிவாசது சஜ 

இறக்து. விட்டாரென்று தெரிவித்தார். அத த்குள்ளாக ஊரெல்லாம். 
ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு இறந்து விட்டாரென்ற சங்கதி பரவவே, துப் 

போது இன்ஸ்பெக்டர் வேலை: பார்த்துக் கொண்டிருக், த் அள: ரிசாமி 
சாயுடு வத்து பார்த்து டாக்டருடன் கலக்து பேக அன்றைய சா ல். 
காலம் வரையில் - oral sinter -வியாதிபுமில்லாமலிருக்த ப 

வாசு ராஜு 'இடீரென்று எவ்வாறு இறத்திரு GSES ao ன் 

தெரியவில்லை. யென்றும் ௮து FHS தேகத்இற்டெம். கொடு 
றும் ஆகையால், அவ்விஷயத்தை சப்மாஜிஸ்டி. சேட், பெப் 
டிமேட், ஜில்லா மாஜிஸ்டி.சேட்.. போலீஸ் சூப்பான்டன்டன்; த 

லியவர்களுக் கு௮ுறிவித்து அவர்கள் wigs பின் தான் எந்த. காசிய 

ழூம் செய்யவேண்டுமென்் றும் அதுவரையில் பிரோதத்திடம். எவரும் 
போகக்கூடர) தன்றும், எல்லோரையும் வெளியில். போகும்டடியும், 

அறையைப்பூட்டி. "போலிசார். பந்தோபஸ் இல்... இருப்பத. 'சலமென் 
றும் ட தரிவித்தார்கள்.. | ஜெயலக்ஷிமி, அவர்கள். வரர் i San BET 

லக்ஷியம் செய்யாமல் அவர்கள் ஜாதியாசாரப்படி. உடனே பீரே 

தத்தை ஸ்ரானம் செய்கித்து திருமண் ஸ்ரீசூர்ணமிட்டு வேறு வஸ். 
இரங்கள் கட்டி. தர்ப்பாசன த்தில் இடத்த வேண்டுமென்று முறண்டி 
ள். அதற்குள்ளாக. வெளியே வேலைபாய் சென்றிருக்க சப்ப 

சாஜு£வும் வத்து ஒன்று அலறி. அழுது 'ஜெயலக்ீமி சொல்வதே 

சரியென்றும் அவ்வாே ற். செய்யப். போவதாயும். சொன்னா. அப் 
போத அக்கு வந்த. பாலரங்க. ராஜு. ps8 sa விட்டு, போலீஸ் 

இன்ஸ்பெக்டரவர்கள். சட்ட ப்படி நட ததக கடமைப்பட்டவரென்றும் 
௮/வர் சொல்வதற்கு மாமூக. ஈடத்தவ.தாடல். YEOH அ௮கற்த்தங்கள் 

விளையுமென்றும் அதிகாரிகள். வந்து. பார்தி; பின்னரே ரியைகள். 
ஆரம்பிப்ப, 5} நலமென், அம். சமா கானம். 'சொன்னுர்கள்... "போலிஸ் 
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9 இன்ஸ் பெக்டரீடமும். கலந்து. “பேசி வந்த பின். காரணம் 

ரிலிப்ப, தாகச் சொல்லி. அவர்களைக். கேட்க; டாக்டாவர்கள். saps 

Bi அன்னியிருக்கு. பாகங்களைக் . காட்டி. ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுவின் 

தரு த.யாசோ "இறுக்கம். ஆக்கம். கொன்றிருக்கல்ா£. மென்றார். 

Guin சப்பராஜுஈவும் - ஸ்ரீனி! arr gy TT ஜுவின். கழுத்தை 

இப் 1 பிட oss கொல்லக்கூடிய வல்லமைசாலி. இப்பூலோகத்தி 

) இல்லையென்றும் ஆகையால் எதோ மனப்பிசாத்தியால் அவ் 

பு று சொல் அருசென்றும் முறண்டிஞர்கள்... அப்போது. பாலாக்க 

a igen சமாதானப்படுத்தி போலிஸ் 'இன்ஸ்பெ 
jose நடப்பதே ஈலமென்றும். அவர்கள் மனதில் பதி 

தச் சொல்லி எல்லோணாயும் அவ்வை planes 

பாகும்படி, செய்தார். உடனே போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் 

பி ஜன்னல்களையெல்லாம் சரிவாப்பூட்டி.. காந்த விளக்கு 

ரண்டைப்பிரகாசமாய் எரியும்படி. வைத்து௮ை றயின்கதவுகளை 

2 டப்பூட்டுப்போட்டு அரக்கு (ps Soop டையாளமிட்டு. அவ்வ, 

ஐயைச் சுற்றி போலீஸ்காரரை. பாரா வைத்துவிட்டு: கானும் ௮ சி 

  

     

் boilers gong Bor . “Gaodarr gino. 

ற் கறு அச்ச தாங்கள் வேலைகளைக்செய்.து. கொண்டிருந்தார் 

பாலரக்கராஜ-)  ஜெயலகஷிமி, CMa, கரத் சகிலன் 

   
   

   

    wes Sa gare த 5 லும், ச po சோத க் ்இற்கப்பல்: தில்லா போலிஸ் 
! மரன் ்டன்டல்ட் அவர்களும், ௮ தற்குச். சற்று: கேம். பொறுத் த்து 

ate Or Oe. ஜில்லா சர்ஜனும் ஒருவர் பின் ஒருவராய். 
2 Tad கோரும் கலந்து. பேசு விஷயல்கள நிர், அ அரக்கு. 

ap arya எடுத் ன Gg 

  

    ay ட்டு பூட்டைத் இறந்து உள்ளே சென்று. 
பிசேதத்தைப் படுக்க. வைத்திருந்த. இடம் வெறும் இடமா. 

யிருந்தது. பிரேதத்தைக் காணோம். திட்டமாய் இங்கு. தான். படுக்க 

வைத்தோம். என எனும், அறிர் திருந்தும் அந்த 'சோபா இந்த 
சோபா க அறை GPE நிலும் அவர்கள் கண்கள். தேடின. திட்ட | 

ரு ( டத்தில் தான். ஒரு வஸ். துவை வைத்தோமென: ன pe 
i 3 | இல்லரவிட்டால் 'அலவஸ்துவை : அந்த ட இடச். 
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தில் சான் வைக்தோமோ அல்லது வேறிடத்தில்: 'வைத்தோமோ 
என சக்கேடுத்து அங்கும். இல்கும் சேடுவது மனித சுபாவம்: 
அப்படி யே அவர்கள் தேடி... எங்கும் பிரதம் காணாமற்போகவே அப் 
பால் தான் இந்தச் சோபாவில் தானே aroun ser mare இருந்து 
படுக்க வைத்தோம்... அ எவ்வாறு மாயமாய்ப் போயிருக்கும் 
என ஒருவரை யொருவர் கேட்டார்கள். இன்ன விதமாய்ப் பதில் 
சொல்வதெனத் தெரியாமல் எல்லோ ரும் இகைச்காரர்கள். வந்த 
௮ இகாரிகளுக்கு. இன்னது செய்வது எனச் தெரியாமல் ஹஸ்கும் 
இங்கும் நடச்தபடியும். பார்த்தபடி யும் இருக்தார்கள். ௮ந்த அறையி 
லிருக்து வெளியேற. ஏதாவது இரகசிய வழியிருக்கறெ தாயென்று 
சுவர்கள், ஜன்னல்கள், ஜரை, தளம் முதலிய இடங்கள் முற்றிலும் 
சோதித்து த் தட்டிப் பார்த்தார்கள். சந்தேகம் கொடுக்கக் கூடிய 
சத்தம் எவ்விடத்திலும்: கேட்கவில்லை. கடைசியாக அ௮லுத்அ உட் 
சார்ர்தார்கள். | 

ட சப்பராஜாவும் ஜெயலகூஷிமியும் - தங்கள் -ஜாஇயாசாரப்படி 
பிரேதுத் த்தைக் குளிப்பாட்டி த திருகாமமிட்டு தர்ப்பா ௪னத்தில் படுக்க 
வைத்த பக்கத் இலிருந்திருக்தால் இக்த அியொய ௪ம்பவம்.ஈடக்தே றி 

யிராதென்றும் அசுற்கு போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டசே காரணசர்த்தா 
வென்றும் பிரேதத்தை ஒப்புவிக்க அவரே ஐவாப் தாரியென்றும் 
டெப்டி மாஜிஸ்டிசேட்டிடம் மனுக் கொடுத்துக் கேட்டார்கள். அவர் 

சமா தானமாய் நீங்கள் சொல்வது உண்மையாயினும் போலீஸ். Qa 
ஸ்பெக்டர் பிரோதத்ை எவ்வாறு அப்புறப்படுத்தி யிருக்க Cans 
விருக்றெதென்று. சொல்லுங்கள்... அவரைத் தக்கபடி. தண்டனைக் 
குள்ளாக்கலாம் எனக் கேட்டார். ஆதற்குச் சரியான பதில் செரல்ல 
எவர்க்கும் தெரியவில்லை. நிற்க, ஈம வாசகர்கள் பிரேதம் எவ் 
வாறு காணாமற் போயிற்றென்று அரிய ஆவலாயிருப்பார்களாதலால் 
அவர்கள் #30 58 ions நிவர்த்தி செய்வோம். 

னிவாசலு சாஜாக்குதி தலைமுறை. தித்துவமாய் ஈம்பிக்கை 
யுள்ள மீன் கந்தன் என்றொருவன் இருக்ததாகவும் அவன குமாரன் 

சின்னமீன் கந்தன். என்பவனும் நம்பிக்கையா 'மிருப்பத்ால். தான். 

ஸ்ரீனிவாச: ரரஜு அவன் மூலமாய்க்.. தன். குமாரம். சுந்தர ராஜு | 

லைத் தப்ப வைத்ததாகவும் முன் எழுதியிருப்பதை வாசகர்கள் 
் மறந்திருக்க மாட்டார்களென்றே. நம்புகிறோம்... அந்த. Boiron Beir 

கந்தனுக்குக் கோபாலன் _- என்ற. PG! மகன். "இருந்தான். ப அவன் 
த: தன்னுடைய. - மூன்னோர்களுடைய - Be OL. பாவனைகளுக்கும் 

 



126 ஜெயாங்கன் 

Cursum sega மூற்திலும் மாருகவும், சில தற்காலத்து ச். தீது, 
தலைத்சான் தோன்றி தலைவர்களுடைய பிரசங்கங்களைக் “சேட்டதர் 

௮ம் அவர்களுடைய சாக்கடைப் பத்திரிகைகளைப் படித்ததாலும் 

கடவுளே இடையாதென்றும். எல்லா. மனி தர்களும் சமமாயிருக்கு 

ஏற்ற தாழ்வு ஏன் இருக்கவேண்டுமென்றும் ஒருவருக்கு நிலம், நகை 
கள்; சொத்துகள். இருக்க மற்றவர்கள் ஏன் எழைகளா யிருக்க 

வேண்டுமென்றும் Soo UG THEOL சொத்துக்களை இல்லாதவர்களு, 

க்குப். பங்கிட்டுக் கொடுக்க வேண்டுமென்றும், தாம். தர் தீயருக்கு 
டங்அியும், அவர்கள். சொல் சேட்டும் நடப்பது. கேவலம் 
அடிமைத்தனம். என்றும் அது சுயமரியாதைக்கு ஏற்ற குணமல்ல 
வென்றும் : ஜாதிபேதம் இடையா தென்றும். கோயிலிலிருப்ப௮ : கல் 

லேயென்றும், கடவுளல்லவென்றும், அவர்கள் செய்யும்... அவிவேக: 
மானபிரசாதத்திற்கு அடிமையாக தன. தொழிலில் சவனம்செலு 

தகாமலும் தன் மனப்போக்கன்படி ஈடர்தும் வக்தான்.. ஒரு காசு 

*ஜாதிபேதம் கிடையாதேன்று பிரசங்கம் செய்வோர் தமது அறி” 
யாமையாலும் அவிவேகத்தாலும் தான் அவ்வாறு சொல்லுகிறார்களே 
ன்பதை ஒரு சிறு திருஷ்டாந்தரத்தால் எல்லோருக்கும் நன்றாய்த் ஆதசி 
யும்படி. சுலபமாய் எடுத்துச் சோல்லக்கூடூம். தானியங்களில்கூடத் 
தேரிந்தேடூத்த தான்யங்கள் சிலாக்கியமான மாசுூல்கள்கொடுக்கிறதே 
ன்பதுசாஸ்திா ஆராய்ச்சியால் கண்டூ பிடித்துஅந்த உயர்ந்தவர்கவிதை 
யை உபயோகித்தால் சிறந்த மாசூல் கொடுக்கிறதேன்று அதை தனி 
ஜாதியாய்ப் பிரித்து வர்கவிருத்தி ஏன்சேய்கிறார்க்ளேன்று எப்போதா 
வது சிந்தித்திருக்கிறீர்களா? கேல் என்பது ஒரே போருள்தானே! அதில். 
கார்” என்றும் *பிசானம்! என்றும் மல்லிகைப் பூ சம்பா? என்றும்பல்: 

வேறு ஜாதிகள் இருப்பானேன்? கறுப்பு, வேள்ளைப் ,பிட்டரிசிகளுக்கு. 
வித்தியாசம் உண்டா? இல்லையா? மாம்பழங்களிலும், பீத்தர், கோவா, 
ருமானி, பேங்களூர், அல்பன்சோ, என்னும் அநேக ஜாதிகள் இருப் 
பது தேரியுமா? தேரியாதா? இவ்வாறே. ஒவ்வோன்றிலும்: ஜாதிகள் 
இருந்து கோண்டிருப்பதோடு ஒரு தினுசு மற்றோன்றாகவே - ஆகாது. 
என்பது கவனிக்கத்தக்கது, இப்பேர்ப்பட்ட அவிவேக பிரசாரம் செய். 
யும் பத்திரிகைகளை: முன்கூட்டி, சந்தாபெறாமல் இனாமாய் அனுப்பி 
னாலும் வேண்டாமென்று திருப்புவதிலிருந்கும் இனாமாய்க்' கொடு 
த்தும் சில. நூறு சந்தாதாரர்களே யிருப்பதிலிருந் தும் "இப்பத்திரிகை 
களின் நோக்கங்கள் சரியானவை யல்லவென்றும்' பேரும்பான்மை. 
யோரால் விரும்பப்படவில்லை மேன்றும்- தேரியவில்லையா?: 
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சம்பாதிக்கக் தஇிறமையில்லா விட்டாலும், பீடி, இகெரெட்டுகள், 
சாராயம் முதலியவைகளைக் குடித்தலிலும், எங்கும் ஏற்பட்டிருக் 
கும் குதிரைப் பந்தயச் சூதுக் கடைகளில் சூதாடி தோற்றலிலும் 
தன் சக்திக்கு மேற்பட்ட காரியாதிகளைச் செய் வந்ததால் கோபா. 

லனை சின்ன கந்தன் தன் வீட்டு ஈடை எஏறக்கூடாதென்று சொல்லி. 
ஒட்டி விட்டான். ஊரெங்கும் அவனுக்கு ஏற்கனவே கடன் ய்ய 

ததால் மேலும் கடன் கொடுப்போர் யாருமில்லை... ௮ன்று காலை 
மூதல் சாப்பாடும் இல்லை. பட்டினி யிருப்பதுகூட அவளுக்கு அவ் 

வளவு கஷ்டமில்லை. சிகொட் இல்லாமலிருத்ததே. பெரும் குறை 

யாக இருந்து சொண்டு என்ன செய்தால் கஷ்டமில்ல1 மல் பொருள். 

அகப்படும் என யோசனை செய்து கொண்டிருந்தான். அப்போது | 
அவனைப் வோன்ற. நான்கு தறுதலைகள் அவ்வழியே வந்தார்கள். 

அவனைக் கண்டதும் 4ஏ! கோபு உன்னை எங்கட்டெல்லாம் தேடி 
அ௮லஞ்சோம். இங்க விட்டண்டை யிருக்தெ யெண்ணு அப்படிப் 

போனஜு தான் தாமதம், உங்கப்பன் குட்டிபோட்ட சாயெப்போலே 
குலைச்சிக்கட்டு சடி.யெடு த்துக்கட்டு அடிக்க வந்துட்டான். அடே 

ங்ப்பா] , நாங்க சான் உன்னைச் கெடுச்துட்டொமாம், இன்னம் அந்த 

வீட்டுப் பக்கம் வரஈ.தா நம்மெல்லாம் சேத்து கட்டிவச்சி உரிசிடுவே 

ண்ணு சொல்லி வெருட்டி. வந்தான். எங்களுக்குக் கோபம்வந்தது 

கொருக்ப்போடலாமாண்ணு பார்த்தோம்; ௮ப்பொ நம்ம ராமசாமி. 

அடே அது பூதம்! ஈம்மெல்லாம் சேத்து ஒண்ணா முழுங்டுண்ணு. 
ஓட்டம் பிடிச்சான். முந்தி ஒருநா, உங்கப்பன் 7 பேரை; வாங்கு 
வாங்குண்ணு வாங்கினது பர்த்த ஞாபகம் வந்து ௮. ! உடனே ஒட்ட 

தீதிலே யார்கெட்டிக்காரருண்ணு பாக்ருப்பிலே ஓடிட்டோம், உன்னை 
இன்னம் வீட்டுக்கே வரக்கூடாதுண்ணு சொன்னானாயே! நிச் தானா? 

கோபாலன்:-- அதெல்லாம் ௮ப்பாலே பேசலாம் ஒரு சிகரெட். 
கொடு. 

கர்ன்றதும் ௮வன் ஒருசிகசெட் கொடுக்க வாய்ூப்பிடி த்தான். 
சகெசெட் பிடித்துக் கொண்டே, 

கோபாலன்:--என்ன அவசர ஜோலியா என்னைத் தேடினீங்க? 

ராமசாமி. ரி பட்னி "கடக்கறெயேண்ணு தான். 'தேடறோம். 
கோபாலன்: எண்டா. Saga உருப்டு. உருட்யே!. எங்க: வீட்டு 

க்கு. வத்தப்பதானே. Has சங்கதி உங்களுக்குத். தெரிஞ்சுது! அனு 

கு முன்னேயே- என்னைச் தேடிக்கட்டுகானே வந்தீங்க, 

   



  

ஜெயரங்கன் 

-சொள்ளமுத்து: ஏண்டா! “பொய்யும். புலுகையும் சொல்ரே! 
நிசத்தைச் சொல்லேன். நம்ம கோபு ஈம்மோடே சேந்தவர்தானே! 

ராமசாமி: _.. “வேள்ளே வீட்டிலே” புதுசா வர் திருக்காங்களே 
பைத்யக்கார டாக்டரோ டீக்டரோ! அவுங்க என்னைக் கூப்புட உட்டு 
ரகசியமா ஒரு சேதி சொன்னாங்க; அதை. எப்படின்னாலும். மூடிச் | 
ட்டா செண்டாயிர COLA கொடுக்கிறேண்ணாங்க.. 

“கோபாலன்: -செண்டாயிசம் ரூபசண்ணா எம்பிட்டு ரூபா. Pp 
ராமசாமி: பெரிய பை நாலு பை ரூபா. 
கோபாலன்: Tee 'இரிகிரி பேச்சுதான் ; அம்புட்டு 

ரூபா சான் பாத்ததே இல்லையே 

ராமசாமி: தரனும் அப்படித்தான். எண்ணினேன்... ஒரு. சாவி 
போட்டு பொட்டியைத் தொறச்தான், yee சரியா, பை பையா 
அடுக்க வச்சிருந்தாங்க! அதிலென்ன கேப்பையா (கேழ்வாகு). won 
க்ருண்ணு கேட்டேன். அவுங்க நீங்க. கதவைத் இறந்து RAY 
பையாவது எடுத்துக் கொட்டுனா அப்பொ. 2 Bo என்ன இ 5 
ண்ணு தெரியுமுண்ணாக்க. நான் போய் கதவிலே கைவச்இ ட 
BG gor, ஏலே உள்ளே பூதமோ என்னமோ ORG st யென். @ ) 
கையையும் : "புடிச்சிக்கிட்டு விடமாட்டேண்ணு 9, சான் கரடிய அ 
கத்தினாக்கூட. செறிக்கி மான் பெட்டி எம் கையை இருக்கப்: Dig & 
சது... நான் இளுக்க இளுக்க: எங்கப்பாணெ சொம்ப இருக்கச்சி, 
சொள்ளமுத்தைக். கூப்பிட்டேன்... அவன் வந்த . என் கையைப் 
பிடிச்சானோ இ இல்லையோ அவன் கையையும் : செரிக்க. மகன். பொட்டி. 
சேத்துப். புடச்சிட்டத. ௪௮ காம் இதோடே . சாக ரகக் 
ண்ணு.நினை ச்சிக்கட்டு ஈம்ம சம்முக த்தையும். ஆண்டியையும், கூப்பி 
ட்டோம்: நாங்க பட்ர கஷ்டத்தைப் பாத்துட்டு அவுங்க. வட் 
டேண்ணாங்க. அப்போ கெஞ்சுனோம். அவுங்க வந்த எங்க கையைப் 
புடிச்சதும் அவுங்களையும் பொட்டியிலிருக்த பூசமோ என்னமோ 
செய்தான். . எங்ககையை யெல்லாம். உட்டுட்டு. உட்ட உடனே 
ஓடப்பாத்தோம். ் கதவு . பூட்டி மிருச்சப்போ எப்பிடி தடா? 
முடியல்லே. அசத்த. டாக்டர். சரிச்சிக்கிட்டு திருப்பியும்... பைகளை 
எடுக்கச் சொன்னான். இனி. திலே. கைவச்சா. கைக்குப்ப திலா 
பொட்டிலிருக்க - திம் கழு த்தெப் பிடிச்சிகொண்ணுடு.. முண்ணு 

் மாட்டேண்ணுட்டோம். அப்பொ. அந்த டாக்டர் பையை எடுத் og 
அவுத்து. - கொட்டனான், - “அவ்வளவும் சல சலண்ணு, ரூபாவா 
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வுழுந்து.து. அப்டி or Di பையைக் கொட்டினான். அலே 
எம்புட்டு ரூபா! ஒரு பாகம் அகலத்துக்கு ரூபாயா குவிஞ்சுது. ௮வ 
னெ அப்பிடியே கொண்ணுட்டு ரூபாயெ அள்ளிஒட்டு போகலா 
முண்ணு நினைச்செரம். - அந்தப் பாவி மகன் எங்க மனசிலே பூர்து 
பாத்தாப்பிலே சரிச்சிக்ட்டே காங்க நினைச்சதை சொல்லி விட்டு. 
நீங்க வேணுமுண்ணா ரூபா யெடுத்துக் குட்டு போங்க வழியிலெ. 

ருக்க பூகம் உங்களைப்புடி.ச்சிடு முண்ணான், கரங்க நம்பல்வே. நீங்க. 
ஈம்பல்லே, வேணுமுண்ணா எடுத்துக்கிட்டு பொய்பிபாருன் Sor So 
கதவைச் .தொறக்கிற சாவி கொடுத்தான்: in es 'ரூபாயெ எடுத்தக். 
இட்டு - சதவெக் திறக்தொமோ பில்லையோ அங்கெ. என்னமோ. 
யிருந்து எங்களை அப்பிடியும் இப்பிடியும். ேே ராகாமே புடிச்சட்ட 
தோடு கணசணண்ணு எட்டு வீட்டுக்குக் கேக்கும்: 19. மணியடி FF. 
ஊட்லே இருந்து 10 வேலைக்காரங்கோ. வர்துட்டால்க; நாங்க இன்: 
னும் ௨ உசுசோடே போய் விட்டூ முகம் பாக்கப் போரதில்லேண்ணு 
செனச்சட்டோம். அர்த மகராசன் இரிச்டெட்டு என்னமோ சொன் 
னான். அந்தப் பைகளை "எடுத்துக் இட்டு போய் பொட்டியிலே வச் 
சட்டு பொய்யிட்டாங்க. அப்போ அவன் என்னமோ செய் தான், 
எங்களை யெல்லாம். உட்டு Lg, எங்களெ உட்டுட்டா. ஊட்டு 

க்குப் போசமுூண்ணு சொன் 3னேம், ௮வன் சொன்ன வேஜை “ சய்தா 
ந்த நாலு பை ரூபாவும். நிசமா கொடுக்கிமேண்ணு சொல்லி ஆளு. 

க்கு us ரூபா கூட குடுத்தான். 

...  .கோபாலன்:--என்ன செய்தா அம்புட்டு ரூபா குடுப்பானாம்? 
ராமசாமி: -ட்டவா! an திலெசொல்3ரன், உங்கப்பன் ௪௪ 

மான் ஸ்ரீனிவாச ராசா இண்ணெக்கி செத்திட்டானாமல்ல. அந்த 
சவத்தை எப்படிண்ணாலும் கொண்ணந்டது "குடுத்துட்டா. ௮ம் 
புட்டு. CLIT Gy LD குடுக்கநேண்ணான். நாக்க எப்பிடி முடியும்? அவு 
ங்க வேலைக்காரங்க. கேட்டாங்கண்ணா எங்க er grins பொடியா 

ஒடி.ச்சி தகத்து. எரிஞ்சி$வாங்கண்ணோம். அவ்வளவு பேரு கவ 

லிருக்கப்போ, சின்ன எ௪மான் எப்படி மாயம் பொய்யிட்டாரு;;. 
அதிலென்னமோ. GAGES. தூ. உனக்கு தெரிஞ்சிருக்தா அந்த 
சுவ ,ததையும். அப்பிடி மாயமாக் 'கொண்ணந்துட்டாத் தன் முடியு 
முண்ணான்... Ys Fagos என்ன செய்யப் போரேண்ணோம். 
அந்த சாசா தலையை சோதிக்கணுமாம்; அதுக்கே. இச்சு. ஊர்லே 
வந்து. இத்தனை. மாசமாயிருக்கானாம்; அர்த சூது உனக்குத்தெரிஞ் 
சொன்னயி. ணா சாமெல்லாம் 'குஷாலா காச வசைக்கும் பொய்யி 

ரலாம், என்ன சொல்ரே! 

   

    

   



  

| Gagur te sor 

“சொள்ளமுத்து: சொ ல்ரதென்னண்ணா! அந்த ராசாஷட்டு சங் 
க்தி ஈம்மகோபு HI BERS தெரியாதது ஒண்ணும் இல்லையே; 
அப்பலுக்குத் தெரிஞ்சது புள்ளைக்கு கொஞ்சமூன்னாலும். தெரிஞ்சி 

ருக்குழுல்லா? இதைக் கேட்கணுமா? ந்த டக்டரிட்டே கூட்டி 
'கிட்டுப்போனா அவுங்க அப்பன் அவளை வூட்டைவுட்டு வெறட்டுன௮. 

க்குப் பர்த்தி செய் துட லாம். ஈ:மும் கூஷாலா நம்ம YFG க்ஷ். 

டமில்லாமெ அவ்வளவு பணத்தை வச்சிட்டு ஆட்டை. மாட்டை 

வாக்இவுட்டு மகராசராயிருக்கலாம்,... என்ன கோபு @) தாரைகட்ட 

போல்லாமா? 

கோபு:-௮ந்த சங்கதி எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதே !. 
ராமசாமி: உன்னை இட்டு வந்தா நீ சொன்னாலும் சொல்லாட் 

டாலும் உனக்கு இருவத்தஞ்ச ரூபா - . கொடுக்ேண்ணான்;. நாங்க. 

ஸம் இன்னும் ஒண்ணு செண்டு வாங்கிடுவோம் வா! போவோம். 

கோபு:--அநர்தராசா விட்டுக்கு. விரோதமா. நடந்தா. எங்கப்பன் 

ஈம்மையெல்லாம் கொண். ணுடுவான், நான் வரவே மாட்டேன். 

    

என்றான். நீ ஒன்றும் செய்ய வேண்டாம், (தொரை PL Dace 

வந்தால் போதுமென்று. சொல்லி பெல்லோருமாகச். சாராய்க்க: pia 

க்குப் -போய் கோபால லுக்கு. "வேண்டி. யவரையில் சாசாயத்தை 
வாங்க ஊற்றி மிட்டாய் கடைக்கு அழைத்துப் ( போய் அவனுக்குத் 

ேதவையான வஸ் துக்களை' armas கொடுத்து ௮ வனை பாக்டரிடம் 

அஜைத்சப் போனார்கள். டாக்டர். வளைமட்டும். கனிபாய். அழை 
த்துப் போய். சுமார் ஒருமணி (கரம் வரையில் உள்ளே. வைத்துப் 
பேசிக் கொண்டிருந்து விட்டு. அப்பால் கோபாலனை... ர. வழிக்கு 56 
கொண்டு வந்ததாகவும், கோபாலன் எப்படிச் dara giameey அப் 

படி. நடந்தால் ௮வர்கள் gp auto மிவாருவரு ்ஞும். ஒவ்வொரு பை ரூபாய் 
கள் கொடுப்பதாவும் அவ்வாறு. செய்ய "ஒத்துக்கொள்ள "வேண்டு 
மென்றும் சொன்னார். எப்படியாவது அவ்வளவு ரூபாய் தந்தால் 
போதுமென்றும் என்ன "வேண்டுமானாலும். செய்வதாகவும் சொன் 

ஞர்கள். “டாக்டர் கோபாலனிடம்: தீர்மானிக் த்த படி. அர்சால்வரை 
யும் படுக்க வைத்து. அவர்கள் கண்களில் ஏதோ. ஒரு மருந்தை 

ஊற்றி இரண்டு நிமிஷம் படுத்திருக் ச பின் எழுர் த வரச்சொன்னார். 
அவர்கள் எழுந்தஅம் கண்களைக் க௪க்க் கொண்டு. இறந்து பார்த் 

தார்கள்; ஒன்றுமே தெரியவில்லை யென்றும். Gr இருட்டாம். இருப் 

பதாகவும் “சொன்னார்கள். - கோபாலன். 'சொல்லுறெபடி... | சரிவா. ௩௨ 
த்தி வந்தால். மூன். சொன்ன. தொகைக்( F 3 a 

கொடுப்பதாகவும். முன்போல். சண்தெரியும்படி. செய்   
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சொன்னபடி நடக்காமல் ஏறு:மாருய் | ஈடந்தால் அவர்கள் 
எப்போதும் குருடாகவே யிருக்கும்படி. . 'நேரிடுமென்றும் 

"கோபாலன் வார்த்தைக்கு குறுக்காக ஒன்றும் ே பேசாமல் நடந்து 

காரியத்தை சாதித்து வரும்படி. எச்சரித்த சலுப்பிஞர். | கோபா: 
“லன் அவர்களை வண்டியில் - அழைத்துச் சென்றாண். அவன் 

வீட்டிலிருந்த -. எல்லோரும் ஸ்ரீனிவாசலு rg Dor விட்டு 
சாவுக்குச் சென்றிருந்ததால் தட்டுக் தடையில்லாமல் - தன்னிட 
மிருந்த சாவி கொண்டு வீட்டைத் திறந்து அவர்களையும். அழை: 

த்துப் போய். Qrehu afunle சென்று அந்ரா ல்வரையும் 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுவின் பிே.தத்தைச்.தூக்க வரச்செய்அ.. வண்டி. 
GAGES பெட்டியில் வைத்தும் அவர்களையும் வன்டியில் ஏறும் 
படி. செய்து வண்டியை டாக்டர் வீட்டுப் பின்பக்கமாய் ஒட்டி ச்சென் 

றன்... அவர்கள் வரவை ஆவஓடண் எதிர்பார்த்த டாக்டர் பின்கத 

வைத் இறந்து. தனது ரசாயன ஆராய்ச்சிசாலையில் (Laboratory) 

பிரேதத்தைப்படுக்கச்செய்அ. ௮ப்படியே எல்லோரையும் அழைத்துக் 
கொண்டு போய் வைத்தியம் செய்யும் அறைக்குச். சென்றதும். க் 
"தரல்வரையும் படுக்க வைத்து அவர்களுடைய கண்களில் ஒரு மரு 
ந்து ஊற்றி இல நிமிஷங்கள் அப்படியே இருக்கும்படி சொல்லி ௮ப் 

பால் எழுந்திருக்கச் சொன்னார். அவர்கள் எழுந்ததும் அவர்களு 
க்குக் கண்கள் தெரிவகாகவும் அனால் மங்கலாக இருப்பதாகவும். 

சொன்னார்கள். முன் தீர்மானித்தபிரகமாம் அவர்களுக்குச் சொன்ன. 
ரூபாய்கள் கொடுத்து . அனலுப்பியதோடு ' படுத்து எழுந்தால் கண் 

கள் சரியாய்விடுமென்றும் சொல்லியலு;ப்பினார், அவர்கள். வெளியே 

சென்றபின் தெருக்கதவை. மடத். தாளிட்டபின், தமது வேலைக்கா 
சரளை யெல்லாம் அழைத்து தான் ஒரு முக்கயெமான சோதனை செய் 
யப் போவதாகவும் ஆகையால் இனி மூன்றுதினங்களுக்கு எவ்வளவு 

அவசரமாய் யார் பார்க்க விரும்பி வக்தாலும் தான் ஊரிலில்லை யென் 
றும் “வெளியூர் ப போ யிருப்பதாகச் சொல்லும்படியும் இட்டம் 
செய்து விட்டு உள்ளே சென்றார், | | 

உள்ளே சென்ற டாக்டர் பிரேதசோதனைக்கு வேண்டிய ுண் 

ணிய "ஆராய்ச்சிக். கருவிகளை. யெல்லாம். எடுத்துக் கொண்டு . போய் 

வைத்து. விட்டு. பிரேதத்தைப் படுக்க வைத்த. இடத்தில் பார்க்க 
பிரேதத்தைக். காணோம். க்கு. இங்கு எங்கு சேடியும் பிரேதம் 

| போய்விட்ட்து: காணவே காணோம். 

   



எட்டாவது அத்தியாயம் 

போலீஸ் விசாரணை 

இ றை. நினைக்கின். அது ஒழிந்திட்டோன்றாகும். 
அன்றி யதுவரினும் வந்தேய்தும்---ஒன் றை 

நினையாத மூன் வந்து நிற்பினும் நிற்கும். 
எனையாளும். ஈசன். செயல் 

-மூத்தின அத்தியாயத்தில். 'டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் போலீஸ்: 

சூப்பிரன் டன்டன்ட். முதலியோர்பிரேதத்தைத் த் தேடி. அதுத்த உட் 

சார்ந்து கிட்டார்களென்று சொன்னோமல்லவா?.. அவர்கள் சுமார் 

கால் ம மணி கேரம் இக்கீரமை கொண்டவர்கள் போல். ஆழ்த்த. யோச 
Fa ue விட்டு அப்பால் பூநினிவாசலுராஜுஃவிண், மரண த்தைப் 

பத்தி Beeson செய்ய' உத்தேசுத்து பநீினிவாச௮. rr எப் 
போதும் இருக்கும் அவர படி.ப்பு அறையைச். சோதனை செய்ய ஆரம் 
பித் Fed Treen. . 

.... ஸீவர் உட்கார்ந்இ, ருக்கும் சாய்வு சாற்காலியின் சமீப த்தலிருக 

கும் மேஜையின் மீது கையெழுத்துப் போடாத புது ஓயில் விரி 

த்து வைக்கப்பட்டிருரத௮. கையெழுத்து போட வேண்டிய இட 
தீதில் பேனு வைத்து எழுத ஆரம்பிச்ச உடனே அதாவது. பேனா 

ஓயில் சாசனத்தைத் தொட்ட உடனே யார் தட்டின தனதாலோ ௮ல் 

லது கையை இழுத்ததினாுலோ ௮ல்லது வேறு காரணத்தாலோ கை 

யெழுத்திடும் இடத்தில் பேனா €ச்சிய அடையாளம். ஓயிலில் Dae 

தனு. யேஜையின் பக்கத்திலிருக்க er pared — கவிழ்ந்து விழுர்தி 

Oras 
(2) | மேஜையின் பேரில் வெளி 'இசாஜதானியில் செய்யும் பழைய: 

மிட்டாய் இலுசும் காசி தீர்ச்தச் செம்பு ஓன்றும். வைக்கப்பட்டிரு. 

5a 
(9) பழைய கணக்குப் புஸ்தகங்கள் பல ஒரு பக்கத்தில் ad 

ஈப்பட்டிருக்கன. 

(9. இன்னொரு. பக்கத்தில். ஓர். விே சேஷ. தினுசு வாசனை 
புகை லேப் பை வைக்கப்பட்டிருந்தது... 
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0) இன்னும் சரியாப் அறை முற்றிலும் தேடியதில் 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு கையெழுதிடும் பேன ஒரு. பக்கத்தில் ௮இிக 

வேகமாய் கீழே விழுக்தால் எவ்வாறு முனை மழுக்கியிருக்குமோ 

இவ்வாறு பேனாவின் முனை மழுங்கியும் விழுந்திருந்தது! ர் 

(60) மேஜையின் மேல் ஸ்ரீனிவாசஓு ராஜுவின் பாங்க் தெரிசன 

உண்டியல் புஸ்சகக்தில் (செக்புஸ்,தக.த்இல்) இழித்துக் கொடுக்தி 
ருந்த பாதி காஇதங்களிலெல்லாம் இன்னாருக்கு இவ்வளவு தொகை 

hss தேதியில் கொடுக்கப்பட்டதென்று. குறிப்பிட்டிருக்க கடை. 

சக் சாகக்தில் , மட்டும் அவ்விவரங்கள் ஒன்றும் எழுதப்படாமல் 

காலியாயிருர்.௧௮. 

அவைகளை யெல்லாம் கு றி த்துக் கொண்டு௮ப்பாலும் சேடிய 

தில் மாஞூலா மிருக்கும்: வஸ்லுக்கள் நீங்கலாக வேறு விசேஷ 

மானவை ஒன்றும். அகப்படவில்லை. ௮.௪. னடன் சேடுவதை நிறுத்தி 

க்கொண்டு ஆட்களை விசாரிப்பதாய்த் தீர்மானித்து முதலில் ஸ்ரீனி 

வாசலு ராஜு அவர்கள் கூப்பீடும் போதெல்லாம். ஏனென்று” கேட் 

கும்சொள்ளமுத்துத் தேவனைக் கூப்பிட்டார்கள். அவன் வந்ததும், 

இன்ஸ்பேக்டர்: —Qerarar முத்துத் தேவரே! இப்போ எஜ 

மான் கேட்கும் கேள்விகளுக்கெல்லாம் நீர் உண்மையான பதில் 

சொல்லவேண்டும் தெரியுமா? 

| -சொள்ளமுத்து: -- எனக்கொன்றும் தெரியாது. ஜெயம்மா 

HOPS உடனே போனேன். அப்போ. OT FLT OT செத்துக் கெடந்தா 
ங்க... அம்மட்டுதான் ஆடி மெக்குத்: தெரியும், Fé Bur Cag 

air gpa தெரியா.௮.. 

இன்ஸ்பெக்டர்: தவே? உமக்குத் தெரியுமென்று யாரும் 

சொல்லலே; எஜமான் கே_கும் கேள்விக்கு மட்டும். உண்டு இல்லை. 

யென்று உண்மையாய்ச் சொல்லும், அவ்வளவு போதும். 

'சொள்ளமுத்து:--௮.அக்கென்னங்க! செரிஞ்சதைச் சொல்லிட் 

சேனுங்க. | 

GL. மாஜிஸ்டிரேட்: இன்ஸ்பெக்டர்! , தங்களே. விசாரியுங் 
கள், அவசியமான பே, £ஹு நாங்கள். விசாரிக்கறோம். 

'இன்ஸ்பேக்டர்: app | ஈடந்த சங்கதிகளை ; ஒன்றும் ஒளியா 
மல் சொல்லு, 

 



134 ஜெயாங்கன் 

-சொள்ளமுத்து: விடிய -க-சாளிகெக்கு எழுந்திருச்சேலுங்க 

எழுந்திருச்ச அம். 'கால்வாய்க்குப். போனேனுங்க.. 

"இன்ஸ்பெக்டர்: ஓய் 0 தேவரே! அந்தக்கை களையெல்லாம் 

கேட்டார்கள். கேட்ட. 'கேள்விக்குமட்டும். ஜவாபு சொல்லும், 

- சொள்ளமுத்து: என்ன எசமான்! நேத்து. கடந்த. சங்கதி ; ஓ 

ணுகூட விடாமே சொல்லச். சொன்னீங்க. சொல்ர அக்கு. முன்னே 

இதெல்லாம் யார். சேட்டாங்கோய்றி. ங்களே! : 

இல்ஸ்பெக்டர்:--தேவரே! : உமத. | எஜமான்... / - இதத்ததற்குக் 

சம்மந்தமான விஷயக்களை. மட்டும். செர்ல்தும். 

  

   

      

என்றதும். பக்க in sami ஹெட்கான்ஸ்டேகிள் 'சொள்ள் 

முத் தேவரைப் பார்த்து பாது என்ன? எசமானர் Baie sd : 

சசியா சொல்லட்டா தெரியுமா; பொட 6 மேலடிப்பேன்'' என்று கை் 
யை ஒக்கக். கொண்டு போய் அப்பால் றின் விட்டார். மாஜிஸ்டிரேட் 

டி.மாஜிஸ்டி ரேட். போலீஸ் சூப்பிரன்டன்டன்ட் முதலிய பெரிம் 

     

    

   

    

அ:இிகாரிகள் இருப்பதைக்கூடக் கவனியாமல் அவர் கையை “ஒங்க. 
அடிக்கப்போன காண மன்ன வெனில் 'பெரும்பான்மையோரான. 

போலீசார் விசாரணை ஆரம்பிக்கு முன் யாரை விசாரணை. செய்ய: 
விரும்புறொர்களோச அவர்களை, அவர்களுடைய மூக்கின் மேல். 
பலமாயக் குத்தயோ அடித்தோ மப்பால்தான் "கேட்பது. வழ. 

க்கம், இன்றும். இவ்வழக்கம் பேரும்பான்மையோரால் அனுஷ்டிக் 
கப்பட்டதான் வருகிறது. அவர்கள் மனதில் பீ 'தியண்டாகும்படி 
அவ்வாறு நுடிக்காவிட்டால் அவர்கள் உண்மை சொல்லமாட்டார். 
களென்பது அவர்கள் கொள்கைபோலும்; நிற்க, ப்ட் 

இன்ஸ்பேக்டர்:--ஒய் தேவரே! தேற்று ப யார் யாரெல்லாம் உல் 
கள் எஜமானிடம் பே௫னார்கள். ப ன 

சோள்ளமுத்து: உம்மா பே௫னாங்க, என்ன. எசமான்: பேசின. 
௧௪, ஐயா கணக்குப் பிள்ளை ஐயா பே௫ஞங்கு, இன்னம். வந்தவுங்க. 
போனவுவ்க எல்லாம் பே௫னாக்க, - 

இன்ஸ்பெக்டம்--ஒல்வொருவர்.. என்னென்ன. Guiana? 
சொல்லும். | மூதலில் ஜெ. பலகஷ்ஷிமியிடம் என்ன. 'பேடுனார் . அதைச். 
Geri gua, 
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- சோள்ளமுத்து:-- _. என்னென்னமோ கலிய/ ணச் சங்க”. பேசி 

GEE, அம்மா - சடெச்ிக்கிட்டாங்க, கணக்குப் பிள்ளை ஐயா 

அட்பிடி நீ சொல்லலாமண்ணாங்க,. எசமான் அடிக்க வந்தாங்க, அர். 

தம்மா ஒடிட்டாங்க. | 

-இன்ஸ்பேக்டர்: ஐப். தேவரே! எப்போசும். "ஜெயலக்ஷிமியின் 

பேரில். மிரியமாயிருக்கும் எஜமான் அடிக்கப் போகூம்படியான. அக் | 

தம்மாள் என்ன சொன்னார்கள். 

சொள்ளமுதது: எனக்கு. xo தல்லாம் தெரியா ௮. 

இன்ஸ்பேக்டர்:--ஒய் 6 தவசே நிஜ; snes Gere gia bre | 

என்ன? அடே. 9091 

என்றதும் அவன். வச்சு. vol rer சொள்ளமுத்அ த் 

தேவர். கன்னத்தில் ' ஓர் ஆறை ௮றைக்சான். தேவருக்குக் கோபம். 

"வத்து சைனய மடக்கி ௮க்கனிஸ்டேபிளின் : வாயின்மேல் பலமாய் 

ஐக். குத்திவிட்டு ஏங்க எசமான் இறந்துட்ட உடனே. அவ்வளவு 

ஏளனமரய் போயிட்டுதா, கண்ட நாயெல்லாம். கள்ள த்திலறைய? 

என்னை வெட்டிட்டாலும் சரிதான்; சான் சரியான. மற,ச்திமகண்ணா... 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--6 தவமே. பொறும் ) 'கோபப்படாே த் 

யும். "இன்ஸ்பெக்டர்! உமது கான்ஸ் மட பிள் "செய்தது மதா பிக: 

கானகா ரியம், நாங்களெல்லாம் இருக்கறோமென்று கூட கவனியா. 

மல் அவரை 6 ஏன் அடிக்க வேண்டும். ௮வனை ஒரு வாரத்திற்கு சஸ். 

'பெண்ட் செய்யும்படி சூப்பிரன்ட ன்ட் அவர்கள். . உத்தரவு கொடுப்: 

பரர்கள், அவனை உடனே . வெளியே -: "மேகன் "செல்லுங்கள், ் 

தேவரே! ஆவன் தவறுதலாய் அடிச்சாலும். நீர் சர்க்கார் உத்தியோ. 

ச்ஸ் தனெக் கவனியாமல் திருப்பி அடிக்கலாமா? இனி மேல் அப்படி. 

செய்யாே தீயும். 

சொள்ளமுத்து: உபுத்தி இல்லை புத்தி. எங்க எசமான். செத்த. 

அண்ணெக்கே இப்பிடி அடிச்சாங்க ளேண்ணுதான் கோபம். au gi 

Os , மன்னிக்கனும் எஜமான். 

- டெப்டிமாஜிஸ்டி ரட்: :.-ஜெயம்மாள் ஈல்ல.. 'பெண்ணென்பது: 

எல்லோருக்கும் செரிபும். . | த்தம்மாளுக்குக் "கோபம் - வரும்படி. 

உங்க எசமான் என்ன சொன்னார்? 

சொள்ளமுத்த:-அப்பிடிக்கேளூற்க 

தங்கக்கட்டிண்ணா ணா அ.அ.க்கே தகு க்கும். 

  

எசமான் 
!-
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டேப்டி, மாஜில்டி ரேட்:-- அதக் குழர்சையின் பேரில் ஒருக் 
காலும் தப்பிதம். இருக்காதுண்ணு TOMER 'நன்ளாய்த் தெரியும் 

உங்க எஜமானும் நல்லவர்தான். அவர். QUIT BEN BEF கு வுக்கு 

பே௫னால் சான் கோபம் வரும், 

சோள்ளமுத்து:--எசமான் சொல்ரத நூத்திலே ஓ ஒருபேச்சுங்க. 
எசமான், அம்மாளை யாரையோ கட்டிக்டெச் சொன்னாங்க. அச்தம்மா 
மாட்டேண்ணாங்க. அப்போ எசமானுக்குக் கோபம் வந்து. அந்த 
பாலரங்கன் பயலாலல்லவா நீ கெட்டாய், அவனையே "இல்லாமே 
செய்திட்டா ம வழிக்கு வருவேண்ணாங்க: . அதுக்கு. அச்தம்மா, 
நீங்க இருக்து யாசை காப்பாத்த இருக்கீங்க'' அவசை நீங்க. இருக் 
காமே செய்ததுக்கு. முன்னே . உங்களை இருக்காமே செய்திட்டா 
ரனனாண்ன அந்தக் கோபத்திலே. அப்பிடி சொல்லிச்சிண்ணு 

fae அந்தக் கொழக்தை மேலே சந்தேகம் வைக்கவேணும். ஏண்ணா 
அந்த கொழக்கை தாத்தா Gra gu போன அக்கு அழுதுது 
அழமுதுது அப்பிடி HPS AH’. 

டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்:--யாரும் ஜெயலக்ஷிமி மேல் இப்போது 
குற்றஞ் சாட்டவில்லை. நீ ௮தைப்பற்றி பயப்பட வேண்டாம அப 
பால் என்ன நடத்து? 

  

சோள்ளமழுத்து: எசமான் என்னெச் கூப்பிட்டு மேல் விட்டு 
கலெக்டர் எசமானை உடனே கூட்டிக்கட்டு வரச் சொன்னாய் ஈ. நரன் 
போய் கூப்பிட்டேன். ௮ந்த எசமான் கூடவே வக்தாங்க.. உள்ளெ 
போனாங்க. பெரிய எசமான் என்னமோ படிச்9க் காட்டி இப்பொ 
என்ன சொல்ரேண்ணாங்க. YEH கலெக்டர் எசமான் ஒங்க 
சொத்தை தீக்கு என்னண்ணாலும் செய்யுங்க, எனக்கு ஒங்க சொத்து 
ஒரு பைசாகூட வேண்டாம். எனக்கு ஜயல க்ஷிமி யம்மாளை மட்டும் 
கொடுத்தாப் 3 போதுமுண்ணாங்க; அம்புட்டுதானுங்க. | 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: பாலாக ரர ஜு உடனே போய் விட் 
டாரா? அல்லது எப்போது போனார்? 

சோள்ளமுத்து: அவர் எப்ப போனாருண்ணு பாக்கல்லீங்க, 
எனக்கு ௮ர்த சங்கதியே ஒண்ணும் தெரியாதுங்க. 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--அப்பால் , யார யார் வர்தார்கள் P 

சொள்ளமுத்து:--சான் யாரையும் பார்க்கல்லே!
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டெப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்:--பார்ச்கா விட்டால் பரவாயில்லை. யார். 

யார் பேசனதைக் கேட்டீர், 

சோள்ளமுத்து:---சகான் பேசனைததக் கேட்டாப்பிலே "சொல்லல் 
லீங்களே எசமான்! எசமானுக்கு எல்லாக் 'தெரியுமுண்ணும் ore. 
Ler oor இட்ட ஒளிக்க முடியாதுண்ணு. D "செத்துப்போன. எசமான்: 

அடிக்கடி சொல்லுவாக்க: 

-டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: யார் யாரோ. பேசினார்களென்ற சமாச் 
சாரம் உமக்குத். தெரியுமென்று எனக்ஞச் திட்டமாய்த் தெரியும். 
ஆகையால். உண்மையைச் சொல்லிவிடும். . உமக்கென்ன?. நீர் ஸ்ரீனி 
arr gr ராஜுவின். உப்பை உமது ஆயுட்காலம் வரை. சாப்பிட்டதற் 

கும், நீர் அவர் அந்தரங்க வேலைக்காரனா யிருந்ததற்கும்' எப்படியா 
வது அவரைக் கொன்றவ ர்சளைக கண்டு பிடிக்க உதவி செய்ய வேண் 

டும். அதற்குமேல் அவர். தேசத்தைச் கண்டு பிடித்து. 'கர்மக்ளி 

யைகள் செய்யாவிட்டால் அந்த ௮த்மா மோக்ஷ திதக்குப்போகாமல் 
Do கொண்டிருக்குமாதலால், ௮தைக் கண்டு பிடிப்பதர் ற்கு "நீங்க 
உண்மையைள் சொன்னால்தான் சாத்யமாகும்., உம எஜமா னரு 

டைய ஆத்மா மோக்ஷ்த்துக்குப்போக வேண்டுிமன்று உண்மையாய் 
நீர் நினைத்தால் உமக்குத் தெரிந்த விஷயங்களைத் திட்டமாய்ச் 

சொல்லிவிடும், 

என்று சொன்னதும் சொள்ளமுத்துச் தேவர் டெப்டி மரஜிஸ் 
டி சேட் காலில் விழுக்து சாஷ்டாங்கமாய் நமஸ்காரம் செய்து “எப்ப 
டிீண்ணாலும் எசமான் .மனம் வச்சா பெரிய எசமான் ௪வத்தைக் 

கொண்டுவர ss விடுவீங்க, எசமான் அவ்வளவு உபகாரம் செய்ய 

ணும்” என்றான். 

“டேப்டி. மாஜிஸ்டி ரேட்:--தேவரே! கான்கடவுஎல்ல, அப்படிச் 
தெரித்து கொள்வதற்கு. ஆனால் நீர் உண்மையைச்சொன்னால் மாத்தி 
ரம் ௮.திலிருந்.து எப்படியாவது கண்டு பிடித்து உம . எஜமானர் 
தேகத்தைக். கண்டு பிடித்து. தகனம் செய்யக்கூடும், ஆகையால். ௮ப் 

் பஒ உமது எஜமானர் உடம்பைக் கண்டு பிடித்து தகனம் செய்வதும் 

அல்ல ௮ வரைபிசாசாய்௮லையவிடுவ அப்உம்மிடம்சான் இருக்கற அ 

சொள்ளமுத்து, தேவர்: எசமான்! சாச்யமா. நான்... பசரையும் 
-பரர்க்கலிங்க. , ஆனால். writ wrGra பே௫ஞப்பிலே. கேட்டது. அது 

aj & 'இட்டமாய்' யாருண்ணுதெரியாது. 

18
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டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: --இட்டமாய்த் த். "தெரியாவிட்டாலும். நீர் 

சக், தகப்பட்டதையரவது சொல்லும். நீசென்ன -பிராமணவாக்கு 
தஸ்மை கொடுக்கறீர்? YB ஒன்றுமில்லை. ஏதோ உமக்குத், தோன் 

நினதைச் சொன்னால் அப்பால் விசாரித்து சரியா  அல்லவாண்ணு 
தீர்மானிக்கலாம். 

  

சோள்ளமுத்த தேவர்:--பசலரங்க gua பேசிக்கட்டிருக்கப்? போ 
மெதுவா கணகணண்ணு மணி அடிச்ச சத்தம் கேட்டுச்சு, அப்பாலே 
ures ae எசமான். சத்தம் கேக்கல்லே. ர் அவுக்க 'இந்தவழியாப்பே, 

கல்லே. வீட்டுக்குள்ளே கூடிப்போனரைகளோ என்னமோ எனக்குத் 

தெரியா... ட்ட 

பெப்டி மாஜிஸ்டி ரேட்:-- Ln Lb பாலரங் ராஜு. அவர்களைக் 

"கேட்டால் அவர்கள் உண்மையைச் சொல்லிவிடுவார்கள்;. நீர் ௮ப் 

பால் பேசினத. யாரென்று சொல்லும். 

செள்ளமுத்து: மெதுவாய்ப். பேடனாங்க... | நான் சரியாய் கேக்க 

ல்ஷே அவுங்க என்ன சொன்னாங்கண்ணு. எனக்குத் தெரியா. 
பெரீய எசமான் லட்ச ரூபாய்களை வெட்ட வெளியாக்கிட்டு வந்திட் 
Oru. வட்டிண்ணாலும் மாசம் 500 ரூபாய் வருமே! (YH தயும் 
முழுக்கட்டு மொதலெயும் மாழூ்கட்டெபேன்னாட சத்தம் போட் 
LiF AS, 

  

.. டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:-- அதற்கு சுந்தரராஜு என்ன. "சொன் 
ஞர்? 

சொள்ளமுத்து--பேசினது சின்ன 6 எ௫௪மாண்ணு நான் சொல்க 
யே! எசமான் நீங்க கூட இருந்து கேட்டாப்பிலே. சொல்லிட்டில் 

களே! 
| ் 

  

- டேப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்: '-- எனக்கு உண்மை Oty? மென்பது து 
உமத மனதில் வைத்து சோரம் போக்காமல் ஜல்தியாய்ச் சொல்லு 4 ம்) 
அப்போது ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுவின் உடம்பைல் கண்டு இடித்த 
அசனம் செய்யலாம். 

- சொள்ளமுத்து: சன்ன எசமான் பேசினாப்பிலேதான் Dee 
தது, ஆனா கான் நிச்சயமாச் செரல்ல முடியாது, என்னமோ ஏமா 
க்திட்டேண்ணு சொல்லி எம்புட்டோ ரூபா. கேட்டாங்க, yams 
அம்புட்டு ரூபா கைலே இருக்கவா. செய்து. ஒங்கிட்ட. தூக்கக். குடுக் 
கண்ணு "சொல்லி நீயாவது. பூத்திசொல்லக்கூடாதாண்ணு யா. ரையோ 
சொன்னாங்க. அவுங்க ஒண்ணும். பேசல்லே, அ. ௮. யாருண்ணும் 

   



தெரியாது பெரிய எசமான் செரம்ப கோயிச்சாங்க, சன்ன "எசமான் 

ஏன்னமோ சொன்னாங்க. “இப்படிவாத௫ வெளியே தெரிஞ்ச்சண்ணா 

அபத்துண்ணும் தள்ளாச காலத்திலே பெரிய எசமானுக்கு கஷ்டம் 
வருமுண்ணும் சொன்னாங்க. அக்கு. சின்ன எசமான் அவ்வளவு 

இல்லேண்ணாங்க, சின்ன எசமான். சொன்னசைக் 'கேக்கல்லிங்க 

என்னமோ பொத்துண்ணு விமுக்த சத்தம் கேட்டுதுங்க; அப்பாலே 
கொஞ்ச நேரம் யாரும் பேசல்லீங்க. 

.... பெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--சரி. அப்பால் எவ்வளவு நேரம் 
பொறுத்த த்தான் பேனர்கள்? | 

/ - சொள்ளமுத்து: ்-- ஒரு அரை நாழிகை ஒண்ணும் கேக்கல்லிங்க 
என்ன உழுர்துஅண்ணு எனக்குத் தெரியல்லே. மெதுவா எசமான் 
எசமான்னு கூப்பிட்டேன். எசமான். பேசல்லீங்க, ௩டக்கிற ௪த்தம் 
மட்டும் கேட்டதுங்க. பெரிய எசமானுக்குக் கோபம் வர் அட்டு௮ 

ண்ணு செனச்சிக்கிட்டு உக்காந்இருந்தேன் ௦ எசமான், அவுங்களுக்குக் 

கோபம் as 5 IA Bee பேசவே மாட்டாங்க; யாரும் அப்பொ 

போகக் கூடாதுங்க, | | ட 

டேப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்:- — சரி; ௮ப்பால் எப்பொழுஅ தான் 
பேனோர்? | | | | 

"சோள்ளமுத்து:--ச்சமான் 8சரஸ்.திரி! வரணும்; வரணுமுண் 
CODE, எப்போவர்திங்கண்ணாங்க. இங்கெ எப்படி வக3 சேண்ணாக்க?” 

அதுக்கு ௮வர் சொன்னதை நான் கேக்கலீங்க. கொஞ்ச கேரம். 

பொறுத்து எச்மான் அவரைப் பார்த்து. இப்பிடி ஈடக்குமுண்ணு 

கனவுகூட. காணல்லெ! என்னமோ காலமித்யாச முண்ணாங்க. ௮ப் 

'பொ வக்தவர் என்னமோ சொன்னார். அக்கு எசமான் அடடா 
கோ தாவரியிலா உம். பெண்சாதியை அடிச்சிக்கிட்டு " Cur & Aer 

னாங்க; அவர் சொன்ன. 'கேக்சல்லே: எசமான் இச்தா! இச்சு ஆயி 
சம் ரூபாயை வச்சிக்கிட்டு - செளக்யமாயிரு; ஆயிட்டா. திரும்பி 

கொடுக்கிரேண்ணாங்க, வர் போன: இடத்தில் சாப்பாடு போட் 

சாங்க திண்ணெ யிருக்கு தங்க, எனக்கு ஒரு செம்புக்காசுக்கூட 
வேணாமுண்ணாவங்க"' எப்பிடியாவது எச௪மானைப். பாத்து. arf Sree 
மும், இன்னம் என்னமோ சொன்னாங்க; ye செனப்பில்லே; 

௮௮ம். குடுக்கணுமுண்ணே அவ்வளவு சாரம் வந்தாருண்ணு சொன் 
னாரு.. -அப்பொதான் அவர்: சூரல். கேட்டத. . 

டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: இப்போது தான். வந்தது சீதாராம 
சாஸ்திரி என்று. உமக்குச். தெரிந்ததோ? 
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சொள்ளமுத்து: என்ன எசமான்! - போட்டுண் ணு. _ தலையிலெ 

டுச்சாப்லே. சொல்லிட்டீங்களே! 

டேப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: சரி; - அவர் எப்படிச் சென்றார்? 

சொள்ளமுத்து: நான் பாக்கல்லிங்க,... அவர் வராததும் பாச்சல் 

லிங்க; போனதும் பாக்கல்லீங்க.. 
டேப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: அப்பால் என்ன £ ஈடந்தத? 

சொள்ளமுத்து: ஒண்ணும் . ட் ௪த்தமே ட கேக்கல்லிங்க; ஒரு 

காளிகெ கழிச்சி. பெரிய. எசமான் ஒன்னை. புள்ளையாய் வளத்து. எல் 

லாம். கம்பி உன் ட்டே விட்டுக்கு நீ. இப்படிச் . 'செய்தாயல்லவா? 

  

ட்ட 

  

கீ பொழு து விடியிரதுக் ச சள்ளே அணா. னபசாவோடே. பைசல் செய் 

யாட்டா என்னமோ செய்வேண்ணாங்க.. = அவுக்க. என்ன சொன்ன 

ந்களோ தெரியாது... அப்பாலே. ஒண்ணும். , கேக்கல்லிங்க, 

'டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:-- அவர் மாரென்று உமக்குத் செரிபு 
மா? எப்படி. வந்தார்? அவர் போனதைப் பார்க்க வில்லையர? ...... 

- சொள்ளமுத்து:--௪த்தியமா கான் பாக்கல்லிங்க. எப்பிடி. வர்தா 
ங்களோ எப்பிடி போனாங்களேோ ஓண்ணும். தெரியாதுங்க; அவர் 

பேனை வார்த்தை ஒன்ன ஐுகூட கேக்கல்லிங்கு அப்பாலே சத்தமே 
- கேக்கல்லிக்க. அப்போ ஜெயம்மா தான் அந்தப் பக்கம் போனாம் 2, 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--அந்தம்மாள் ஸ்ரீனிவாச. யது 

அறைக்குள் போய் எப்போது வந்தார்கள்? 

சோள்ளமுத்து:--அ௮ம்மா பெரிய எசமான் அறைக்குப் போன 
தை கான் பாக்கல்லீ ங்க, HG BU பக்கம் Bop குனிஞ்சி என்னமோ 

எடுத்தாங்க, கைலே வச்?க்ட்டு வந்தாங்க, அப்பொ, BON BEL 
பிள்ளை ஐயா கூட 2 பேரைக் கூட்டிக்கிட்டு. வந்தாங்க; அம்மா . அப் 

போதிரும்பி வந்தாங்க, தாத்தா என்ன 'செய்ருருண்ணாங்க, அம்மா 

தெரியாதுண்ணாம்க இது தான் தெரியுங்க, 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: ஓய் சேவசே! அத்தம்மாள். ஸ்ரீனி 
லு ராஜு அரைக்குள் பேய் வர்தார்களா இல்லையா? ட 
சேர்ள்ளமுத்து: நரன் சச்தியமாப். பாக்கல்லிங்க.. 

Stig. மாஜிஸ்டிரேட்:--உள்ளே போய் வர. சாவகாசம் இருக் 

த்தா "இல்லையா? அதாவது. ந்தம்மான் Gel sa oer a டுத்த 

தாகச் சொன்னீரே! அதற்கு முன் அறைக்குள் ' போய் வர்.இிருக்க் 

Cordes ar? 
சொள்ளமுத்து:--சததியமாய Betws. அப்பொ கண்ணெ 

  

வசு 
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இறுக்கிச்சிங்கோ. அப்பிடி பாத்தேன். குழந்செ குனிஞ்சிதுங்க, 
௮௮ போகல்லேண் ணு சொல்றப்போ படிச்சிப் படிச்சு ஏனுங்கோ 

கேக்கறீங்க. அதுக்கு பொய் சொல்லவே தெரியாஅரந்க. சலையெ 

இரண்டா வெட்டிட்டா கூட ௮து பொய் சொல்லர தங்க, - 

என்றான். உடனே பெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் பல போலிசாமளை 
லாந்தர்களெடுச்துக் கொண்டு போய் சமாசாம.சாஸ்இரி எங்ரக்தா 
௮ம் பிடித்து வரும்படி வாரண்ட் பி தப்பிக்க. நாலா இசைகளிலும் 
போ லிசாரை ௮ அனுப்பினார். 

அப்பால் ஸ்ரீமான் பாலாங்க சாஜுவை அழைத்து பக்கத்தில் 

உட்கார வைத்து, 
ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்: தயவு ௦ செய்து "தங்களுக்குத் தெரித்த 

விஷயங்களைச் சொல்லுங்கள். 

பாலரங்க ராஜ: --இசவு 9. மணிக்கு. ஸ்ரீமான் Bolares 
ராஜு அவர்கள் என்னைக் கூப்பிடவிட்டு சமீபத்தில் உட்கார வைத் 
துக் கொண்டு சாச்மீகமாய் அவர் முன்பு எழுதி ரிஜிஸ்டர் செய்திரு 
க்கும் பழைய ஓயிலைபும் புதிதாக எழுதிய ஓயிலைபும் வாஇத்துக் 
காட்டி அவர் வார்ச்சையைத் தட்டி கான் அவளைக் கலியாணம் 
செய்து கொண்டால் ஜெயலகஷிமிக்கு செம்பாலடி.த் காசுகூட 
இடையாமற் போகுமென்றும் ஆகையால் ஜெயலகூதிமியை விவாஹம். 
செய்து கொள்ளும் எண்ணத்தை விட்டுிம்படியும் கேட்டுக் கொண்: 
டார். ஜெயலக்ஷமியின் சொத்துக்காக ஆசைப்பட்டு விவாஹம் 
செய்துகொள்ள உத்சேசிக்கப்பட்டவர்கள் தான் ஓயிலையரவது . 
அவள் ௦ சொத்தையாவது கவனிக்க வேண்டும். எனக்கு அவைகளைப் 
பற்றிய சிந்தனையே கிடையாது. இன்னும் அவள் ௪ர தாரணமாய் 
அணிக்திருக்கும் நகைகளை யெல்லாம் கூட நீங்களே. எடுத்துக் 
கொண்டு அவளைப் பிறந்த உருவத்தோடு எனக்கு மண முடித்துக் 

'கொடுக்தால்கூட நான் சந்தோஷமாய் ஏற்றுக்கொள்ள த் தயாசரயிரு 
(88 par என்றேன். ௮ப்டே து அவர். மனம் மாறுதலடைக்ததாகக் 
கூட எனக்கு தோன்றிற்று! அப்போது. எங்கே. மணி... அடித்த. 
மாதிரி ஜ்சை. கேட்டது. அந்த மணி சத்தத்தைக் Cae gb 
அவர் மனம் திடுக்கட்டதாகத் தோன்றிற்று. உடனே. அவர் சரி 
"இதைப்பற் றி பின்னால். 'யோஇித் த்துக். கொள்ளலாம், தாங்கள். போக. 
லாம்" என்றார். அப்போது. நரன் 66 தாத்தா! தயவு செய்து தங்க. 

ளிடம் பேச எனக்கு 1() நிமிஷம் சாவகாசம் கொடுங்கள் என்றேன்...



      

ல ை கருப்பாகும். மறுநாள். வந்தால் சாவகாசமாய்ப் 

5 ஞர்கள்... அவர். மனம் மாறுதலடைர்திரு 

மறுபடியும் பழையபடி இம்மி விடுமோ சான்றும் நினைத்து sob 

சிமிஷமாவதுூ பேச. ௮லுமதி கொடுக்கும்படி. கெஞ்சினேன். அவர் 

கடனே சட்டென்று எழுக்னு சான் சாப்பிடுவதற்காக வைத்திருந்த 

பரலை து. பாதியைச் சாப்பிட்டுவிட்டு மீதியை எனக்குக் 

கொடுத . அருக்கச் சொன்னார். அவர் பால் கொடுத்த உடனே 

எங்கள் குடம்பத்தாருக்குள் மூன்று தலைமுறைகளாய் 6 ஏற்பட்டிருந்த 

நீடித் த விரோ தம் அன்றுடன் மீங்கெவிட்டகாக ஸ்ரீமான்ஸ்ரீனிவாச.லு 

ge, pean fisr மன எதில் பட்டதால்கான் எனக்குப் பரல் ல். கொடுத் தாரெ 
ன்றும் இனி செ (று க்ஷி! 0மியை விவாகம் செய்து கொடுப்ப ச் ற்கு: ஆட் 

சேபிக்க மா ட்டாசென்றம், ஆகையால் அன்றே ஜெயல.ிமி என்னை 

மணம் புரிந்ததாகவே apap நம்பிக்கைக் கொண்டு வர். கொடுத்த 

பாலை சந்தோஷமாய் வாங்கி அருந்தினேன். அப்பால் . தாங்கள் 

சொல்ல விரும்பியதைச் சொல் ங்கள் எண்று, நான். பேச ் 

க்கும் ஏதோ gids மயக்க மூண்ட ரயித்து, பேசுவதற்கு 

தரவெழவேயில்லை. அவ்வளவுதான் எனக்குத் தெரியும், அப்பால் 

சான க்கு பத்த சுவா தீனமடைக்தபோ த எங்கள் விட்டுச். தோட்டத் 

தில் ரோஜாச் செடிகளின் மத்தியில் போட்டிருக்கும். பென்சியில் 

உட்கார்க்த் ருப்பதாய்த் தெரிர்ச௮. அப்போதும் எனக்கு புத்தி 
'தெளிவாயில்லாத தால் வீட் ட்டிற்குப் போய்ப் படுத்துக் கொண்டேன். 

ட் ினிவாசஅராஐ அவர்கள். இறத்த சமாச்சாரம் | ST oor BB வேலைக் 

காரன் என்னை எழுப்பிச் சொல்லவே — திடுக்கிட்டு எழுந்தேன். 

என் மயக்கம். எங்கோ பறந்து விட்டத. அவர் இறந்தாரென் ற 

ஷயம் உண்மைபா மிறாக்காதெனவும் - என்னுடன். சுமார். இரண்: 
pros கோக்கனுக்கு மூன் ஈன்ருப்ப் Guha கொண்டி.முர்.தவர் 

ay oe ் கூடுமெனவும் நினை த தி த. உடனே வந்ே Sor. 

ச விஷயங்களெல்லாம் ஏற்கனவே தெரியுமே! “8 
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எனச் சொல்லி முடித்தார். உடனே க-தீஇமஇயா பிள்ளையைக் 

கூப்பிடச் சொல்ல. அவர் பக்கத் தரையில் ஜெயல௯திமி யம்மாளிடம் 

பேக் கொண்டிருப்பதாகத் தெரிர்து அழைக் B வந்தார்கள். | 

டேப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: பிள்ளை அவாள்! சாயங்காலம் முதல் 

B66 விஷயங்களை ஒன்றும் விடாமலும் கூடியவரையில் சுருக்கமாக 
வும் சொல்லுங்கள். ப ப 

காந்திமதியா பிள்ளை: என்னைப் பெரிய எஜமான் கூப்பிடலிட்டு 

ஷேக்முஸ்தபா. 'சாய்பவர்களையும், முனிரப்பையும் ன்ழைத்து 

வரச். சொன்னார்கள். நரன் அவர்களைப் போய் அழைத்து. வந்து. 

எஜமானவர்கள். பேசாததால் ஜெயம்மாளிடமிருக்கும் சாவி. வாங்க 

கதவைச்; திறந்து பார்க்க எஜமான் &ழே இறர்.து விழுர் அடெக்தார். 

அப்பால் நடக்த சங்கதிகளெல்லாம் தங்களுக்குத் தெரியுமே. 

"டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--௪ தற்காக அவர்களிருவளை : அ 

ja வரச் சொன்னார்? | 

- காந்திமதியா பிள்ளை: எஜமான் "உத்தரவிட்டபடி. நடக்கக் 

கா ததிருக்கிறேனே. தலிர காரணம் கேட்பது எனக்கு வழக்கமில்லை. 

-.. பெப்டி மாஜிஸ்டி ரட்: நீர் 2 கேட்டிருக்க மாட்டீர் 1 எதற்காக. 

அழைத்சு வரச் சொன்னா?ென்று' உமக்குத் தெரியுமல்லவா? 

- காந்திமதியா பிள்ளை:--எனக்குத் தெரியா.௮. 

.. பெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: உமது எஜமானருடைய பக்கத்தறை 

யிலுட்கார்ர்து கொண்டு சகல காரியங்களையும் மேல் பார்க்கும் உம. 

க்கு. எதற்காக அழைத்துவரச் சொன்னாரென்று திட்டமாய்த் தெரி 

யாம லிருக்குமா? திட்டமாய்த் தெரியாலிட்ட £லும். நீர் அப்பை 

யாவது சொல்லும். 

ன ௭ காந்திமதி: -- எனக்குத் செரியான எஜமான் உத்தாலிட்டா் 

ரான்: போனேன். | 

Gg. wnghog.onc அரி, போகட்டும் அதற்குமுன். என்ன 

ஈடர்த௮.. 

தாந்திமதி: _ எதற்கு. முன்? எனக்கு. ஒன்றும் தெரியாதே! 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: பிள்ளை: அவாள்! உமக்கு "ஒன்றுமே | 

தெரியா? தன்பது. ஈம்பக்கூடிய தல்ல; உண்மையைச் சொல்லும்... 

தாந் திமதி: என்ன எஜமான். தெரிஞ்சா. 'செகல்£துக்கு : என்ன? 

எஜமா5 னிடம் ௧ கான். பொம். சொல்வேனா?
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'டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: _- போகட்டும்; ஜெயம்மாளுக்கும். உம, 

பரிய எஜமானருக்கும். ஏதோ மனத்தாங்கல் ஏற்பட்டதாமே 

அதைப்பற் றிய விவரமாவது. சொல்லும், 

காக்திமதி:--விடென் நிருக்கால் தாத்தாவும் “பேத்தியும் ஏ எதி 

தனை யோ க விஷயங்களைப்பற்றிப். பேசக் கொள்வார்கள்... அதையெல் 

லாம். கான் கவனிப்பதேயில்லை. 

டெப்டி ட மாஜீஸ்டி ரேட்: பிள்ளை “அவாள் 1. மக்கு, & தெரி 

ததை வேண்டுமென்று. ம்ை க்கப். பார்ப்ப தாகத். தோ த 
உண்மையைச் - - சொல்லாவிட்டால் . சங்கடத்துக்குள்ளாவீர். > 2 
ஆ ் 

டட "aes ந சொன்னால், அப்போதும் - அவர் சொல்லா மல் மறை 
தே பேசி வக்தார்.. கடை யாக, ன 

   

                

| CL. மாஜிஸ்டிரேட்:--௪தற்காக உமது எஜமானர் ஜெயம் 
மானை அடிக்கப் போனார்? 

| காந்திமதி: —6T னக்குத் ெ கரியா G a! ! ஜெயம்மாளை அவள் 
தாத்தா டிச்கப் போவரா? — 

டேப்டி, மாஜிஸ்டி.ரேட்:--.ய்! முமூப்பூளினிக்காயை 0 சோற்றில் 
மறைக்கப் UTED Sr! “அம்மா” என்ன வார்த்தை dard gi Bi 
கள்; சாச்தாவை அப்படி சொல்லலாமர? கோபத் சால்: ஏதே 
சொன்னால் நீ அவ்வாறு சொல்லலாமா”' என்றுகூட நீர். சொன் 
னசைக் கேட்டிருக்கிறுர்களே! எந்த சந்தர்ப்பதில்: அவ்வாறு 
பேசினர்... 

காந்திமத் ஊடான மோ கோபித்தார்கள்; எனக்குத் திட்டமாய் 

தெரியாது, தங்களைச் செய்சால் என்ன தோஷம் என்றோ 
ஏன்னமோ சொன்னாப்பிலே. இருந்த. அப்போதுதான் நான் 
அக்தேன். அம்மா! தாத்தாவை எர்த் அப் பேசலாமா என்றேன். 
ess குழந்தை உடனே போய்விட்டது. அவ்வளவு சான் 
எனக்குத் தெரியும். 

... டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: ஜீனிவா ௪௮ ராஜு. ஜெயலஷிமியை 
peau போகவில்லையா? 

fe காந்திமதி: என்ன எஜமான ! மிஜயம்மாளையா... அக்தம்மாள் 
தத சா அடிக்கப்போவார். ஜெயலகஷிமி பேரில். அவர்களுக்கு. அவ்வ 
ளவு பிரியம். யாரோ எஜமானரிடம். பொய்க் கதைகள். சொன்னார்கள் 
போலிருக்கு. VW) Sora Papi பேசக்கூடாது... எனக்குத் 
தெரிச் தவசையில். அவ்வாறெல்லாம் , ஒன்றுமில்லை, . 
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டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: தங்களை அழைப்பித்து ஷேக்மூஸ் ௪. 

பாசாய்பவாளையும், முனி?ப்பையும் அழைத்துவரச் சொன்னகாக 
“சொன்னீர்களே எப்போது சொன்னார்கள். ன க 

காந்திமதி: என்னைப். பார்த்தபோதுதான். ன ச 
டெப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்: —<ér த்தனை மணி கிருக்கும், 
காந்திமதி:--சான் மணி பார்க்கவில்லை. 
டெப்டி, மாஜிஸ்டிரேட்: சுமார் எத்தனை மணி யிருக்கும். 
கா ந்திமதி: --ஞாபகமில்லை. : 

டேப்டி மாஜிஸ்டி ரேட்:--௨ ன்னைப் பிள்ளையாய் வளர்த்ச எல் 
லாம் ஈம்பி உன்னிடம் கொடுத்த, தற்கு நீ இப்படிச் செய். தாயல்லவா? 
என்று கேட்டாரே! அதற்கு முன்னா பின்னா யென்றாவது சொல்றும். 

என்றதும் காக்திமதியா பிள்ளை சற்று இகைத்து நின்று, 
காக்திமதி:--என்னிடம் அவ்வாறு சொல்லவே யில்லையே![ 
டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: என்ன ஓய் மறுபடியும் "முழுப் 

பூசினிக்காயை சோற்றில் அமுக்குப் பார்க்தேசே!. கேற்றையதினம் 
உம பேரில் சந்தேகம் ஏற்பட்டசால் பை ய கணக்குப். புஸ்தகங் 
களை யெல்லாம் கூட. உமது எஜமான் எடுத் அப்பார்த்து கணக்கு 
களில் தவறுதல்கள் இருப்பதாகக். காட்டி காலை /-மணிக்குள் அணா 
பைசாவுடன் ஒப்பிவிக்காவிட்டால் உம்மை போலீஸ் சார்ஜ். செய்வ. 
தாகச் சொல்ல வில்லையா? Stare 

என்றதும் கார்திமதியாபிள்ளை ftom is முகத்துடன், 
காந்திமதி--௮ப்படி ஒன்றுமில்லையே! | 
GLuy. மாஜிஸ்டிரேட்: ஓய் உம்மால் என்னை ஏமா ற்ற மூடி 

யாது. நீர் இப்போது நினைப்பதைச் சொல்லட்டுமா? உமது. 
விசாரணை முடிந்து உம்மை அனுப்பிப உடனே அந்தக் கணக்குப். 
புஸ் தகங்களை, யெல்லாம் எடுத்து சுட்டெரித்து விடலாமென கினைக் 
Sir. sees பைத்தியக்காரனல்ல. ழை. விஷயம் சேள்லிப்பட்ட. 
வுடனேயே. HRS பழைய கணக் கூ புஸ் சகல்களை யெல்லாம் எடுத்து 
சகதிகள் மூன்னிலையில் கட்டி சீல் வைச்து பக்தோபல்து செய்து 
விட்டேன். சரியான கணக்குப் பரிசோ தகரை. வைத்தப் பார்த்தால் 
உமது: திருடு Bom புலப்பட்டு விடுது... அப்போது அகப்பட்டுக் 
கொள்வீர்... இட போதாவது. உண்மையைச்  செரல்லிவிடு.. . அப் 

19 
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போதுதான் சொன்னாரா. ௮ ஐ்லது சுரதரரா Braue gy Cures ற்கு 

    

     

தாக்திமதி:. தரங்கள் பேசுவ? 3s எனக்கு ஒன்றும் புரியவில்லை, 

சுந்தா. ராஜுவாவது வரவாவஜு) அவர் இருக்கிறாரோ இறந்தாரோ 

யாருக்குத் தெரியும். இன்லும் போகப் போகு கானே அவரிடம் 

கடைசியில் பேன வனென்றும் ஆகையால் கான் தான் அவர். குழுத் 

தைப்பிடித்து இறுக்கக் கொன் றவனென்றும், பின். அவர் பிசேதத் 

சை எடுத்து ஒளித்துவைத்திருப்பதும் நான்தான் என்றும் எல் 

லாம் என் பேரிலேயே சொல்லுவீர்கள் போலிருக்கிறது. எப்படி. 

வது நினைத்துக் ௦ கொள்ளுங்கள், சன்ன: "வேண்டுமானாலும் செய் 

யுங்கள்), எனக்கு அதைப்பற்றிய இர் தனையேயில்லை, - 

_ டெப்டி EE Sn அவாள்! எற்று பொறுங்கள்; 

லியும், தீரவானுமாகிய ஸ்ரீனிவாச. ராஜாவின் ஒரு 

தீ தாக்கக்கூட - சத்தியில்லாக உம்மால் ௮வருடைய கமழுத் 

டத தா a * கொல்லக் கூடுமென நம்புவதற்கு. நான் og 

     

  

   

    

பதித ‘sone அவைகளே உமக்கு ் விரோதமாக | ஒருக் 

ora) "உபயோகப். படுத்தப்பமென. உம்மை இப்போே த் எச்சரிக் 

் , அளையால் நீர். எதாவது சொல்ல விரும்பினால் மட்டும் 
ann eed விட்டால். சொல்ல. வேண்டாம். உம் 

வறு அல்லது ஐ பிறருடையவாவன குற்றத்தை | மறைக்க 

ன. ௫ இப்படி a poral "உண்மைக்கு மாறாகப். பேசத் 

இருந்தால் eae போல். செய்யும், இப்பொழுதே 

மை பபச. வில்லை பென்று எங்கள் மனதில். படுறெ.௪. 

ரந்திமதீ தி எப்போது. றான். உண்மையைப் பேசவில்லை. யென 

      

   

          

உங்கள் மன இலெல்லாம் பட்டுகிட்டதோ.. "இனி... நாண். என்ன 

சாக லும் சந்தேகமாகவே. தேடியும். ஆசையால் ட ல் இனி. நான் 

வாயைத் Apes பயனிக்லைய்க த் இர் மா Ae விட்டேன். இ! 
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டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: பிள்ளை அவாள்! இன்னும் விஷயம் 
களை ஆராரய்ந்தறியுமுன் உம்மை சறைச்சாலைக்கலுப்ப கான் விரும்ப 

வில்லை, ஆயிலும் நீர். ௮னுமானப்பட்ட. ஈபர்களில் ஒருவராகக் 

க சப்படுகிறீர் என் பசையும் மறைப்ப தற்கில்லை, 
காந்திமதி: அனால் என்னை யல்லாமல் தாஸ்கள் ம பற்றவர்கள்பேரி 

௮ம் ௪ந்32தகப்படுஇிறீர்கள் போலிருக்கிறது, . 
.... டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: --இருக்கலாம்; அதைப்பற்றி 
கென்ன? சரி; ஜெயலகதிமியம்மாளை அழைத்து. வாருங்கள். igi 
மாளைக் கேட்போம். | 

என பரலரங்க ராஜுயிடம் சொன்னார், 

... காந்திமதி: குழஜைந்தைக்கு என்ன தெரியும்? அது மைனர்! 
௮தை விசரரிப்பதில் என்ன உபகாரம்? 

-டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: ஜெயலக்ஷிமி குழந்தை என்பதை ரரன் 

நன்குணர்வேன்... ௮௮ விபரம் தெரிந்த மைனராதலாவலும் அது 
உண்மையை : "ஒளிக்காமல். சொல்லுமென நான் அபிப்பிராயப் படுவ 

தாலும் ௮தை விசாரிப்பது அவ௫ியம் அதைப்பற்றி உமக்கென்ன? 
நீர் இனி பேசக்கூடாது, 

காந்திமதி: இறு குழந்தையைக் கூப்பிட்டு. அதை இதைக் 

கேட்டு ௮௮ தெரியாச் தனமாய் ஏதா வது சொன்னால் . அறைப் பிடி 
த்க் கொண்டு அதன்பேரில் குற்றம் 4 சாட்ட உத்தே௫ிப்பதை சான் 

ஆட்சேபிக்கிே றன்... 
. டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: எல்களுக்கு, ஜீ தெரியாத நியாய அகிய 

யமும் சட்டமும் உமக்குச் தெரியும்? போலிருக்கிறது. வாயை: முடிக். 

கொண்டு உம வேலையைப். பாரும், ட | 

என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே . பாலரங்கராஜு 

சென்று ஜெயலக்ஷிமியை அழைத்து வந்தார். . 

... தாந்திமதி:ஃ அம்மா குழந்தாய்! உன்னை ஏமாற்றி இவர்க ளல் 
லாம் பேச்சி. வாக்கில் நீ சொல்லும் வார்த்தைகளைக் கொண்டு நீதான் 

உன் தாத்தாவைக் கொன்ற தாகக் கு த்றம், சாட்டக் கங்கணம் கட்டிக் 
கொண்டிருக்கிறார்கள்.. அவர்கள் எதுகேட்டாலும். ஒன்றுக்கும் 

பதில் சொல்லாதே. அவர்கள் என்ன. வேண்டுமானாலம் செய்யட். 
Ga.” பயப்படாதே த. 

ட ஜெயல. ஷிமி: மாமர! அவர்களெல்லாம் கெளரவமான உத் 

யோகஸ்தர்கள்;. என்னை ஏமாற்றுவதில். அவர்களுக்கு என்ன. லாபம்? 

மேலும். கலெக்டர். னு தீதான் இ இல்லையா? 
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காந்திமதி வெளுத்ததெல்லாம் 7 பாலென்றும் | கறுத்ததெல் 

லாம் தண்ணீசென்றும் சம்பும்' சுபாவமுடையவள் நீ. - சியாயமாயே 
அனியாயமாயே ஒரு கேஸ் தண்டனை யடையும்படி. செய்தால் 
அதன் மூலமாய் தங்களுக்கு சம்பள. உயர்த்தம் ஏற்படுமென நினைக் 
கப்பட்டவர்கள் தான் இவர்கள்; ஏமாறாதே! . 

'டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: — gill இவரை வெளியே பிடித்துக் 

கொண்டு போய் வைத் இரு. : 
- என்றதும் போலீஸ்காரன அழைக்க அவா வாரணட்டில்லா 

eo தான் வரமுடியா? தன்று சொல்ல வாரண்ட் எழுதிக் கொடுத்து ள் 

போலீஸ் ஸ் டஷனுக்கு இழுத்துக். கொண்டு . - போனார்கள்... அப் 

போது ஜெயலக்ஷிமி அவர் என்ன கூற்றம். செய் சாசென்று . அவரை 

பிடிச்அப். போகிறீர்கள் என்று "கேட்டாள், அதற்கு. வர், 

..... **தற்காலம் சர்க்கார். ௮  திகாரிகள் தங்கள் வேலைகளைச் செய்ய 
கொட்டாது தடுக்கும் குற்றத்திற்காக கைஇிபாக்கப்பட்டார்... என 

பாலரங்கராஜு மறுமொழி சொல்லி. அவர்கள் கேட்கும் கேள்விக்கு 

சரியான பதில் சொல்லும்படி வேண்டிக் கொண்டார்... 

டேப்டி, : மாஜிஸ்டிரேட்: அம்மா! எப்போதும் - உன்பேரில் 
BY Bs யிரியமச யிருக்கும் உன் சாத்தா. இன்று ௪ சாயங்காலம் உன்னை 
அடிக்க வந்தாராமே! ஏன்? 

ஜேயல்க்ஷிமி: _ என்மேல் கோபம் : வத்தது, அடிக்க வந்தார். 
டேப்டி, மாஜிஸ்டி ரேட்:--என்ன கோபம்? 
ஜேயலக்ஷிமி: --அவரிஷ்டப் பிரகாரம் ஈடக்க மறுத்த கோபம், 
டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:-- எந்த விஷயத் இல்? 
ஜெயலக்ஷிமி:--என் விவாஹ விஷயச்தில், | 
டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--தயவு செய்து அவருககும உனக்கும் 

நடர்த வார்ச்தைகளை சற்று விவரமாய்ச் சொல்றது. 
ஜேயலக்ஷிமி;-- என்னை. ஒருவரைச் கலியாணம் செய்து கொள். 

ள் சொன்னார். கான் மாட்டேனென்ே றன், அறு தான் கோபம்,. 

_டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: அப்பால். என்ன சொன்னார்? 
ஜெயலக்ஷிமி:--ஒருவருடைய an தீரிய,த் சாலல்லவா நீ யிப்படிப் 

பேசுஜெய்; அவசை இல்லாமல் செய்அவிட்டால். கான்... a வழிக்கு 
வருவாயென்றுர். ரான். கோபத்தின். பேரில் நீங்கள் . இவரை. இல்லா 
மல் செய்த. விடுவதற்கு. கு முன்னால், உங்களை. இல்லாமல். செய்து: விட் 
டால் என்னவென்றேன்... அதற்குத்தான். அடிக்க வந்தார்... 
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டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: அப்பால் என்ன: கடந்தது? 
ஜெயலக்ஷிமி: கணக்கு மாமா போகும்படி ஜாடைகட்டலே 

ஓடி விட்டேன். ன ட . ப்ப டப்பு 

Geng. மாஜிஸ்டிரேட்: “அப்பால். என்ன செய்தாய்! ல 

- ஜெயலக்ஷிமி:--என் அறைக்குப் போய் தாத்தாவை இப்படிச் 
சொன்னோமே. என்ற. வருத்தச்தின்- பேரில் கண்ணீர். விட்டபடியே 

படுத்தேன். a £ஸ்விட்டேன் ; தாதி சாப்பிட எழுப்பினாள் எழுச் 

தீதும் என் தாத்தா. பவர்கள் கலெக்டர் அத்தானை அழைத்து 
வரச் சொன்னதாசவும் அவர் தாத்தா. அறைக்குப். போனதாகவும் 

திரும்பவும் வெளியே போகவில்லை யென்றும் நெடுகேமாயிற்றென் 
னும் சொன்னாள். சட்டென்று எழுக்துபோப் சன்ன: பேசுஒறார்க 

ளென்று கேட்கலாமென்று போனேன்; சிசப்தமாயிராக்கவே திரும்பி 
விட்டேன். பபா 

-டெப்டி ongog onc ட 2 அகி னுள்ளே சென்றாயா? இல் 
fous? ட்ப 

ஜெயலகுஷிமி: நான் உள்ளே 'போய்டடபா. ர்க். விஃல். லே. 
டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: சரி; த எப்படி யாவதிருக்சட்டும். நீ 

திரும்பி வரும்போது குனிக்து ஏதோ. எடுத்தகாகச். சொல்லுஇருர் 

களே! என்ன எடுத்தாய்? அது எங்கே வைத்திருக்கொய்?' 

- ஜெயலக்ஷிமி:--ரசான் சொல்லமாட்டேன். 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்:--ரீதி விசாரணை ஸ்தலங்களில் கேட்கும் 
கேள்விக்குத் திருப்திகரமான பதிலளிக்கா விட்டால் ௮௫ குற்றமாக 
கருதப்படும். ஆகையால். ஒன்றையும் ஒளிக்காமல் உண்மையைச் 

சொல்லிவிடு, ட ட்ட ட்ப பவப் 

ஜெயலக்ஷிமி: உடல்கள். எப்படிக்... "கருதிக் “கொ. ண் டா அம் 

சரிதான் நான் சொல்லமாட்டேன்.. an 

பாலரற்கன்: சன்ன Ozu என். sepia? பயப்படாமல் 
சொல்லிவிடு. ' ப 

| 'ஜெயலகவிமி -- என்ன "சொன்னீர்கள்?! பயமா? இந்த. ஸீட்டில் 

பிறந்த. ஸ் தர். புருஷருக்கு மட்டுமல்ல. எக்த ஜெக்அவுக்கும். ,பயமெ. 

ன்பது எப்படி. மிருக்குமென்றே. தெரியாதே! கான். 'சொல்லமாப்பே. 

ளென்றால் மாட்டே பண்ட் ள் 
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ஜெயலக்ஷிமி: அ த்தான்! இவ்விஷயத்தில் stay செய்து தாங் 
கள் என்னைச் சொல்லச். சொன்னதாகவும். கான். மறுத்துவிட்டே 

னென்றும் மனவருத் தப் STEEL IGM இந்த ஒரு விஷயம் 

தவிர வேறு என் தலையைத் அண்டித்துக். கொடுக்கச் சொன்னாலும் 
இந்த நிமிவத்திலேயே தங்கள் ஆக்னேையைச் சிரமேற்கொண்டு அவ் 

வாறு செய் முடிக்கிறேன்: ஆட்சேபனையில்லை. 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: ஜயா! .தயவுசெய்அ அந்தக் குழந் 

தல யச் சால்கள் சொல்லச் சொல்ல வேண்டாம். தங்களை. ஸ்ரீனி 
வாசு Fe BRET அழைத்து வரச். சொன்னபோது தங்களுடன். 

கொண்டுவந்த QE GSS off] a தங்களுக்கு 'பிரக்ஞைவக்தவுடன் ஏதா 

வது ஒரு வஸ். Hi காணாமற். போயிற்று. யென்று: சன்றாய் யோசனை 
செய்து சொல்லுக்கள். 

ஜேயலக்ஷிமி: கனு த்தான்! தயவு செய்து. அந்தக் (கேள்விக்குப் 

ப பதில் சொல்லா மலிருக்கும்படி. தங்களைப்: பிரார். ச சனை செய்றேன், 
டேப்டி மாஜிஸ்டி ரேட்: —ef ; நான் ஊடுத்தது.. உண்மையா. 

யிற்று. தங்களுடைய வஸ்து. வொன்று BB tp விழுர்திருக்கவே 

அதை எடுத்து வைத்துக் கொண்டு அதை வெளியிட்டால் தங்களு 
க்கு அதன் மூலமாய். THUG HTH GnA_a கூடுமோ சானப் 

பயர். தன் மேல் சந்தேகப்பட்டாலும் ப.ரவாயில்லை, தங்கள். பேரில் 

சக்தேகம் எ.ற்படக்கூடாதென்று நின த்துப் Gus Gaps. தயவு 
செய்து என்ன தவறி விட்டசென யோசித்துச் சொல்லுர்கள். . 

| என்று சொல்லவே wiarae சரஜு சற்று யோசனை செய் Sl 

சட்டென்று ஏகோ ஞாபகம் வர்சுவுடனே ஜோபியில் கை வை சத்துப் 

பார்த்தார். தன ஜோப்பியில் எப்போதும் வைத்திருக்கும் தான் 

இட்டாலி தேசத்தில் வாங்கிய மிகவும் கூர்மையான 3 அங்குல Bar 
முள்ள கட்டாரியைக் காணோமெனச் சொன்னார். . ஸு Zag ssa 
oe acide மூகம் மிகவும் பயங்கரமான கொரத்தக்தை. யடைர் 

. அப்போது, 

© aL ty. மாஜிஸ்டிரேட்: aA ; இப்போது: ஜெயலக்ஷிமியின் 
மறைப்பின் காரணம் விளங்கிவிட்டது. . வள். தாத்தா தங்களை. 

அழைத்து வரச். சொல்லி. தின்களிருவரும் . ஜெயலகூஷிமி. விவாஹ. 
விஷயமாய் ஏதோ பேனெதாசவும்,, 'உங்களிருவருக்குள் பேச்சு கள் 

வளர்ந்திருக்கு! மன்றும், அவள். சாத்தா. முன். Garidgesa சரதலா 
தும். சன்னிடம் 0 சொன்னபடி. தங்களுக்கு ஏதோ கெடுதல் விளைவிக்க 
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முயன் நிருப்பாரென்றும், அப்போது தங்களைப் பாதுகாப்பதில் 
தங்கள் உயிரைத் தப்புவிக்கும் முயற்சியில்: தாங்கள். அக்கட்டாரி. 

யால்.௮வரைக் க. த்தியிருப்பீர்களென்றும், ௮க்தக் கூத். சால் அவர் 
இறந்திருக்கலாமென்றும் தங்களை ச். தப்ப வைப்பதற்காக. ௮க்கட்டா. 

ரியின் விஷயத்தை வெளிக்குள் சொல்லாமல் தன்பேரில் சந்தேகம் 

ஏற்பட்டா. ௮ம். பசவாயில்லையென்று நினை த்துச் செய் சாளென்றும் 

சந்தேகிக்க? றன். நான் சொன்னவுடன். அவள் மூகத்தைப் பார்க் 

கும் எவருக்கும் நான் சொன்னது உண்மையென்ப gt திட்டமாய்த் 

இ தீரியுமல்ல வார். 

. | என்றார். இவள்: மூகம் 2 Be பயங்கரத் தோற்றத்தை. Lent. 

ந்தது. ஏதும். சொல்லாமல் கலகலவென்று கண்ணிருதிர்த்தாள். 

அப்போ, 

- டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: அம்மா! உன் சந்தேகத்தை விடு, 

பாலரங்கராஜு. சென்றபின் இப்போது தெரிந்தவலாையில் மூன்று 

பேசாவ௮: உன் தாத்தாவிடம் பேன தாகத் தெரிறெ._. ஆகையால் 

சலரங்க ராஜு. அவர்கள் பேரில் எவ்வித சக்தேகமும் கொள்ள 

வண்டிய பிரமேயமே.. கிடையாது. ஆகையால். இப்போதாவ gi 

உண்மையைச் சொல் லு, நீ உன். தா த்தா அறைக்குச் சென்றாயா? 

'இல்லையா?. Ga நீ இழுப்பாய்ச் சொன்னதால் மறுபடியும் 

கேட்டேன்... 

ஜெயலக்ஷிமி: கதவைச் இறக்கமுயன்தேன், பூட்டப்பட்டிரு 

த்தது. என்னிடமுள்ள. சாவி கொண்டு வந்த திறந்து உள்ளே ஒரு 

டி எடுத்து வை த்தேன். நிசப்தமா யிருக்ததாலும், சரயல்சரலம் 

அவர் என்னை அடிக்க வர்ததாலும்,கலெக்டர். அத்தானுக்கும் அவரு 

க்கும் என்ன சம்பாஷணை ஈடந்ததென எனக்குத். தெரியாத்தாலும், 

ப்போது போவது உ௫ிதமல்லவென நினைத்துத் திரும்பினேன். 

அரும்பி வரும்போது எப்போதும்.௮,த்தான ஜோப்பியில் வைத்திரு 

க்கும் கூரிய சிறிய கட்டாரி இரத்தந் தோய்ந்து இடர்தது. உடனே 

குனிந்து. அதை. எடுத்தேன்: அப்போதான் கணக்கு மாமர அவர் 

கள் இ இருவருடன் -வாக்கண்டு' மடியில். மறைத்தேன்.. இப்போது 

கணக்குப்பிள்ளை. மாமா அவர்கள் தாத்தா யிருக்கொர்களா யென்று 

கேட்டபோது நான். ப்ரர்க்கவில்லை. யாதலால் *9 தரியாது" என உண் 

-மையைச்தான். சொன்னேன். எங்கு... தான்: "எடுத்த வஸ்து என்ன 
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வென்று கேட்பார்சளோ Query பயந்து சட்டென்று என் 
'இறைக்குச் சென்று அக்கட்டாரியை பந்தோபஸ் து செய்தேன். 

... டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: எம்மா. கட்டாரி. இசத்தந் தோய்ச்து 

இடத்ததாகச் சொன்னாயே! தயவுசெய்து நீ ௪ டுத்தபோது. Or ss 

ner maid Qin waz? - 

| ஜெயலகஷிமி: என் கையில். ஒட்டிந்றோ என்னமோ ஞாபக் 

மில்லை. அப்போ திருக்க காபுராவில் கான் சரியாய்ப் பார்க்கவில்லை 
என் கண் ணுக்கு செகப்பா. யிருப்பதாகத்' தோன் திற்று. : 

டெப்டி மாஜில்டி ரேட்: அம்மா. தயவுசெய்து ௮தை எடுத்துக் 

"கொண்டு. வா! பார்ப்போம். நீ இப்போது சொல்லும் விஷயம் இன் 
ம். ௮ Ba FHS தகங்களுக்கு இடம் கோடுக்றெது ; . - ஆகையால் 

அதை பரிசோதனை செய்து பார்த்து சான் திட்டமாய் சொல்ல: முடி 

யும்: ஜல்இயாய் எடுத்துக் கொண்டு வா. 

   

     

  

என்ருர். ஜெயலஈஷமி “போக பாலரங்க : ராஜுவும்... பின் 

தொடர்த்து அவள பேரில் அதக ச்ே கங்கள் திட்டமாய் ஏற்படும் 

என்பதை யறிந்தும், தன் நிமித்தம் அசைக்கூடக் கவனியா து say 

உயிரையும் கெளரவத்தையும் கூட பொருள்படுத்தாது உதவி செய். 
வதாக நினைத்துக் கொண்டு செய்த அரிய காரியத்திற்காக அவளுக்கு 
ஒரு அன்பு முத்தம் தந்தார். இருவரும். ௮வள் அறைக்குச் சென்று. 

பெட்டியைத் இறந்து பந்தோபஸ்காய் வைத்த உள்பெட்டியையும் 
Boag பார்ச்சு. அக்கட்டாரியைக் காணோம். அ்கருக்கும். இங்க. 

ருக்குமென நினைத்து ஒவ்வொரு. வஸ் துவையும் எடுத்து. சரிவரப் 

பார்த்த பின்னும் அகப்படச்ல்லை,. அவ்விஷபத்தை இருவருமாக 

வந்து தெரிவித்தார்கள். இக்கேஸ் சம்மக் சமான விஷயங்கள் ஒவ் 
(வொன்றும் மாயமாய் மறைவதைப்பற்றி இன்னது தான். நினைப்ப 
(தென அறியாமல் எல்லோரும் திகைத்து நின்றார்கள்... 

   

 



ஒன்பதாவது அத்தியாயம் 

  

வரும் விதி இராத் தங்காது. 

இ. தார £ம சாஸ்திரிகள் தன் தகப்பனார். ரொர்த்த த்திற்காக 

"செடியில் விட்டு வை த்திருந்த பிலாப்பிஞ்சை அருத்ததின். மூலமாய் 

- ஏற்பட்ட அற்ப கலகமானு, பிரமாதமாக), தான், தன் வீடு வாசல். 

முதலியவைகளைக் றந்து தன் சம்சாரத்.துடன் ur Fun, 

காசி) பிரயாகை, அலகாபாத்; ஹரித்துவார் முதலிய இடங்கள் 

சென்று. திரும்பி வருங்கால் : தன்னுடன் . கோதாவரியில் ஸ்கானம். 

செய்ய இறங்யெ தனது. தர்மபத்தினி பிரவாகத்தில் தன் கண்ணெத. 

ரில் Desa, தன்னால், கூடியவரை. முயன்றும். அவளைக் காப். 

பரீற்ற முடியாமல்: தானும் பிரக்ஞை யற்று மூழுகப்பேகும். சமையத். 

தில் தங்கள் உதவிக்கு வத்த ரவானை ஒருவரால் காப்பாற்றப் 

_ட்டு கரையில் கொண்டு வந்து தன்னை சேர்த்ததும் அங்கு நின்ற. 

ஒரு கனவானிடம் த்தாவான். தன்னை ஒப்புவித்து மூர்ச்சை 

தெளிந்த பின் சன்னிடம் கொடுக்கும்படி: தூறு ரூபாய கோட்டு. 

| ஒன்றைக் ! கொ டுத் அவிட்டு தனன ஊர் விலாசம் தே தலி பன. தெரிவி 

க்காமல் அவசாமாய்ச் சென்றதாகத் தெரிந்து, தனது தர்ம பத்தி. 

னியைப் பற்றிய விவரம் கேட்க, அவ்விடத்தில் கோதாவரி திருப்ப 

மாதலால். தண்ணீர். வேகமாய்ப் ' போவ தாகவும் திருப்பத்திற்கப் 

பால் போகும் வரையில்தான் தான் பார்த்ததாகவும். இப்பால் என் 

னவானாளென்று தனக்குத். தெரியாதெனவும், . அத்த திரவானால். ஒப்பு 

விச்சப்பட்ட. ern Bisons பாதுசாப்பஇிலே? மய. தனது. "முழுச். 

கவனமும் OF gus தப்பட்டமையால் அச்தம்மாளைப்பற் Au விவாமே. 

தனக்குத் தெரியாதெனவும் சொன்னான். அப்பால் தாராம. சரஸ்: 

திரிகளால் கூடிய வரையில் திருப்பத்திற்கப்பால் போய் விசாரித்து 4 b 

எவ்வித சமாசாரமும் வெளியாகவில்லையென்றும், தமக்கு. தெலுங்கு. 

பாஷை தெரியாததாலும், ௮ல் Hore Ui SH ESR சமிழ் தெரியாத: 

தாலும் ஒருவர் சொல்வது ஒருவருக்குத் தெரியாமல் தான்: ௮து 

வரையில். பரதேசயாய். மட்டும் இருச்த வைபவம்மாறி இப்போ. 

20
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ecru Por 'சேதுஸ்கானம் ௦ ரெய்துகி ட்டு, நவ திருப்பதிகளைக் 

சேவித் தூக் கொண்டு, 'இருச்செந்தூர் சுப்ரமணியக் கடவுளை சேலி 

த்து விட்டு, வானமாமலை, தோத்தாத்திரி, கன்னியாகுமரி முதலிய 

ஸ்,தலங்களைச் சேயிக்கப் போகும். வழியில் ஸ்ரீமான்: ஸ்ரீனிவாசலு 

சாஜுகாரைப் பார்த்து அவருக்கு கா௫ இர்த்தமும்,. பண்டரிகா தனு 

க்கு ௮ம்சை செய்த மிட்டாயும் கொடுத்து விட்டுப். போகும்படி. அவ் 

ருக்கு புத்தி கொடுத்து சனீஸ்வரன். அவரைத். கள்ளிக்,. கொ ண்டு 

போய். அத்தருணத்தில் அங்கு விட்டதின் . பலனாய்... அவரைத் 

தேடித் திரியும்படி கேரிட்டத. இப்போது: அவர் தென் Care 

ரா யில்லாமல் முடிசடையுடன் ! கோவணம் மட்டும்' கட்டிய 

            

பிராம்மன 

கோஷாயி ஆக காவடியுடன். பிரயாணம் போய்க் கொண்டிருக்கதர்ல் 

போலீசாரால் ௮ வரைக் கண்டுக்கொள்ளக்.. கூடவில்லை. - 7 அவரைத் 

தேடி நாலா பக்கங்களிலும் சென்ற. போலீசார். அவர்களால் கூடிய 

வசை தேடியும் சீதாராம சாஸ் திரிகளைக் சுண்டு பிடிக்கக்கூடவில்லை 

யென வந்து சொன்னதும், டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள்; ' ree 

திரி மாறுவேடம் பூண்டிருக்கக்கூடுமென்றும் ஆகையால் அன் றிரவு 

அவ்விடத்தை விட்டுப் போனதாகச் சொல்லப்படுபவர்களை யெல் 

  

லாம் கூர்ந்து கவனித்து விசாரித்துப், பார்க்க. வேண்டுமென்றும் 

  

சொல்லியனுப்பிஞர். 

அப்படி விசாரித்அப் பார்த்ததில் இருவர ராஜப்ட்டணத்தி 
லிருந்து ஒரு கோஷாயி படுக்கப்பத்தின் - வழியாய் போனதாகத் 

தெரிந்து தேடிப் போன தல் அப்பால்: எங்கு சென்றாரென்று. தெரிய 

வில்லை. இவ்விஷயம் டெப்டி. மாஜிஸ்டி ரேட்டுக்கு த். தெரிவிக்கவே 

இன்ஸ்: Cus feb © இவவருக்கு வந்திருக்கும் அப்பறியும். தருவல் 

லிக்கேணி Casale sah எங்ஒிருக்கிறாமென்று தயவுசெய்து விசாரித், 
அப் பாருங்கள்” எண்ளூர், .௮வர் பலரை விசாரி அப் பார்த்ததில் 

எவரும் தெரியாதென அறிவித்தனர். . ப இவ்வாறு: டெட்டி. மாஜிஸ்டி. 

சேட் இன்ஸ்பெக்டரிடம். தெரிவித்த சுமார். இரு: மணி. 'நேரத்திற்கப். 
பால். "கோவிந்தன் டெப்டி மாஜிஸ்டி.ரேட்டிடம் நீச த. தம்மைத் 
தேடிய. காரணம் கேட்டார். 

 



வரும் விதி ? இராத் தங்காது 155 

டெப்டி மாஜிஸ்டி ரேட்: கோவிந்தா! ' தாங்கள். எங்கு சென்றி 
ருந்தீர்களா? இக்கு எப்போது: வந்தீர்கள்... 

"கோவிந்தன்: தரங்கள் ஆக்ஞாபித்த பிரகாரம் காமாக்ஷிராவ். 
லஞ்சம். வாங்னொசா. இல்லையா யென்றும், , அவர் தாச. செல்லச்தின் 
விட்டிற்கு. ஏன்: போக்கு. வரத்து வைத்துக் கொண்டாசென்றும் 
காமாக்ஷிராவின் ' விரோதிகள். யாரென்றும்... பென்ஷண்ட் டெப்டி 
கலெக்டர் ட மாதவராஜு. அவர்கள் விட்டில் இருடினன யாசென்றும். 
விசாரித் த்துக் கொண்டு. திரிகிறேன். இங்கு இப்ே போது தான் வந்தேன். 

டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: ‘or Sra அப்புச். Bona i ற்ற. 8 

கோவிந்த தன்: .காமாக்ஷிரரல். லஞ்சம் ama கொண்டு. சுந்தர. 
TTB வை. விடவில்லை யென்ற வரையில் திட்டமாய் ஆராய்ந்த றிந்து. 
கொண்டேன். ட மற்ற. விஷயங்கள் : "இன்னும். தீர்மானமாய்த். தெரிய 
“வில்லை. கான். திட்டமாய். அநியுமுன் "தெரிவிப்பதில்லை யென்ற 
விஷயம். தங்களுக்கு. ஈன்ருய்த் தெரியுமாதலால் .  அவைகள்ப்பத்தி 
என்னால் இப்போ. இன்றும் சொல்வ தற்கில்லை, . 

இ Cutie. மாஜிஸ்டிரேட்: _சேத்திரவு முசல் "இங்கு 148s நிய 
ஆச்சரியமான பல விஷயங்களைப்பற் றி இற்குள் கேள்விப்பட்டி ரப் 
பீர்சளென்று ஈம்புறேன். , | a 

  

| கோவிந்தன்: ந்த. -விஷயங்களைப்பற்தி யெனச். Ges ன்னால் 
தெரியும் தெரியாதெனச் சொல்லுறன். | 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட். eres Boorse | தின்ன . 
சாஜுகாரின் மாணம். ன es 

. கோவிந்தன்: ஆ ! | ஸ்ரீமான் otsrre sr ரரஜகாரு 5 Doin 
போய்கிட் டாரா? நான். சமீபத்தில் அவரிடம்... பேக். செ: ரண்டி ருக்க. 
போது: திடசரீரியாயும், ஆரோக்யசாயுமிருக்தாசே!. என்ன செய்தது 
எப்போது: எப்படி.இ ந்தார்? 

பப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்: நேற்று இரவு இ ந்தார்; எப்படி. இறச் 
தாரென்று.. திட்டமாய்ச்.. “சொல்வ தற்டில்லை. அவர் பிரேசச்தை 
அறையில் பூட்டி: தட்டை. சீல். அகச்க். "போலிசார். காவலிருக்கும் 
போ) பிரேதம். ஆ] 

சொல்லி. Ore} ow ல் ஈடர்தேறிய விஷ 

  

£ணாமல் ' “மாயமா. ப். போய்விட்டன... என்று 

யங்க? ஈயும், 'போலிஸ்.விசா 
     



சனை . கோவிந்தன். கவன 

wana 'சேட்டுக் கொண்டிருந்தார். மூடிக்தவுடன், 

கோவிந்தன்: இப்போது நான் செய்ய வேண்டி யது என்ன? 

டேப்டி, மாஜிஸ்டிரேட்: சீ தாராம சாஸ்இரி ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவா 

று ராஜாுகாரின் அறைக்கு சாதாரண வழியில் செல்லவில்லை: 

.இசகளய வழியின் மூலமாகச் சென்றிருக்க வேண்டும். ஆகையால் 

- அவரைப் பிடித்தால் அவர் மூலமாய் இரகசிய வழியைக் கண்டு பிடி. 

ப்பதோடு,. கொலை சம்மக்தமான விஷயங்களையும், gar Gress 

6. இதச விஷயங்களையும் கண்டு பிடிக்கக் கூடுமென்று ஈம்புகி 

ஜேன். போலிசார் end Bilston நாளா விர்.த்தியில் தான் : கண்டு 

பிடித்துக் கொண்டு வருவார்கள்; அதற்குள். ஏதம் எவ்விதமா 
"யோபோர்விடும். பின்னால் பிரேதத்தைக். கண்டு பிடிப்பது முடியா 

மல் பேயய்கிடும்.. ஆகையால் சாஸ் திரிகளை எவ்வளவு .ஜல்தியாய்க் 
கண்டு பிடிக்கக்கூடுமோ. DY AA OM BY ஜல்தியாய்க் கண்டு பிடித்துச். 
- கொண்டு 9 வாருங்கள்). இன தங்களால் தான். முடியும். . - ஆகையால் 

தால்கள் தங்கள் வேலைகளைச் சற்று நிறுத்தி தங்கள் - சுவனத்தை: 

சாஸ்இரியைப் பிடித்து வருவதில் செலுத்தக் கோருறேன்.. 

        

கோவிந்தன்:--என்னால் கூடிய வரையில் பிரயாசைப்பட்டு எவ் 
வளவு ஜல்தியாய் ௮வரைக் கண்டு பிடித்துக் கொண்டு வரக்கூடுமோ. 

அவ்வளவு ஜல்தியாய்க் கொண்டுவரப் அரயாசைப்படிதேன்,. . 

என்று சொல்லி டெ Lug. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களிடம் சாஸ் தரி 

களைப் பிடிப்பதற்கு வாரண்டு (கைப்பிடியாய் பிடித்து. வரும் உத்த 
va) வாங்கிக் சொண்டு சென்றார் 

மதுக்ரட் காலையில் ஒன்பது மணிக்கு. தாடியும் மீசையும்: 
வைத்துக் கொண்டும் வேஷ்டி. முதலியன கட்டாம்ல் கோவணம் மட். 

டும் சுட்டியும், உடம்பெல்லாம் விபூதி பூசியிருக்கும் ஓர் கோஷாயியை 

கோவிந்தன் ௮ழைத்து வத்தார். அவரைப் பார் தீதவர்களர்ல் yar 

சீதாராம சாஸ்திரியெனக் கண்டு கொள்ளக் கூடவில்லை: ஏனெனில் 
ச தாராம சாஸ் திரிகள் அவ்வூரிலிருந்கபோ.௮. சுகபோஜனம். சாப்பிட், 
டுக்கொண்டிருக் தாசா.தலால் பெருத்த. தொந்தியும், தடித்த. உடலும்: றய செகப்பு வர்ணமுமுடையவரா. யிருக்காம். இ "இப்போ. அ வந்த. 
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- வரோ: -வயஜொட்டிப்போய், கருத்த சேசத்துடன் பலமான காற் 
ற்டித்தால் RL. Hips sae gu அவ்வளவு பலஹீனசாய் இருக் 
தார். டெப்டி மாஜிஸ்டி.போட்டி டம் கோவிர்சன் ௮வரைக் கொண்டு 
வந்து நிறுத் தி இவர் தான் ராம சாஸ் ) திரிகள் எனச்சொன்னார். 
அங்கிருக்க. அவ்வூர் போலிசார் யாரையோ பிடித் த்க். சொண்டு 
வந்து சீசாராம 'சாஸ்திரியென எவசோ விட்டு விட்டார்கள். அவ. 

"ருக்கு சிசாராம சாஸ்திரி. இன்னாரென முன் பின் தெரியாததால் 
ஏமாரர்து எவரையோ பிடித்துக் சொண்டு வகு விட்டார்கள் என 
ஏளனமாய் பேசிக் கொண்டார்கள். ஆனால் டெப்டி மாஜிஸ்டி சேட். 

டவர்களுக்கு Gan fe son அவ்வாறு விசாரித்தறியாமல் பிடித்துக் 
- கொண்டு. வமாட்டாரென்று திட்டமாய் தரியுமாதலால் சாஸ்திரி. 
களைக் கண்டதும் சாஸ்திரிகளே வாருங்கள்” என்றார். சாஸ்திரி 

ப இன்றும் பதில் சொல்லாது மெளனமா யிருந்தார். போலீசாருக்கு 

-சர்தேகம் இன்னும்: அபிவிருத்தியாயித்று, அப்போது டெப்டி.. 
மாஜிஸ்டிரேட் அவரைப் பார்த்து உமது பேரென்ன வென்றார். 

“Ce Carrs” என்றார். அப்பால் பல கேள்விகளைக் கேட்டதற்கு 
ஜே சோராம்- ஜே சீதாராம்” என்று சொல்லிக் - கொண்டிருர் 

தாரே தவிர வேறு பதில் சொல்ல வில்லை. யாரோ ஒருவன் ஒரு 
கோஷாயியை. தோராம சாஸ் இரிகளெனப் பிடித்துக் கொண்டு வந்த 
தாகவும் ௮ வனை என்ன கேட்டாலும் ஜே சீதாராம், ஜெ தோராம் 

எனப் பதிலளிப்பசாயும்- கேள்விப்பட்ட போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் 
உடனே அங்கே வந்தார். | தன்னுடன். அவரை போலீஸ் ஸ்டேஷ 
னுக்கு அனுப்பி வைத்தால் தான் அவரைச். சேட்ட 'கேள்விகளுக் 
குப் பதில் செரல்லும்படி. . செய்த. "கொண்டு வருவதாக: இன்ஸ் 

பெக்டர் சொன்னார், டெப்ட மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களுக்கு . அவ்வாறு 
அனுப்ப இஷ்டமில்லை. அவரைப் (பேசும்படி செய்வதற்கும் மூடிய 
வில்லை. . இன்னது செய்வதெனத் : தெரியாமல் திகைத்துக் கடை 
யாக. கோவிந்தனைப். பார்த்து. இவரைப் பேசும்படி. செய்வதற்கு. ஏதா 

வ மார்க்கமில்லையா எனக் கேட்டார். 'டெப்டி மாஜிஸ்டரேட்டவர் 
சளிடம் இரகசியமாய் , ஜெபலகஷிமியம்மாளைக் கண்டால். கட்டாயம் 

war | பேசுவார் என்று நினைக்ேன் என்று. "சொன்னார். : அவர் 

தாதியைக் "கூப்பிட்டனுப்பி "ஜெயலகதிமியை | அழைக்து. வரச் 

சொன்னார்: ஜெயலக்ஷமியும் - பாலரங்க ராஜுவுமாக. வக்தார்கள். 
அவர்களிருவரும். ஏகோயித்அ வருவதைக் கண்ட கோஷாயி ஜெய்



  

ef Bonus பார்த்ததும் 6 அம்மா ! ! ஜெயலகஷிமி"" என் றம். சகீபத் ப 

Ba சென்று. அவள் கைகளிரண்டையும் பிடி, தனக் கொண்டு, 

ஆ ள் ணே! "இவர் இங்கு: வருவதற்கு உன் தாத்தா. சம்மதித்தாரா? 

சரக்ஷா த் மஹா விஷ்ணுவும். லக்ஷிமியும் போலும் இருக்கும் நீங்கள் 
இருவரும் Has ஜீவிகளாய்.. பல்லாண்டு பல்லாண்டாய் இருக்கக்கட 

விர்களாக$ உன் தாத்தா எங்மே?. வெளி ஊர் சென்ளு.ரா $. அல்லது 

மூன்று தலை முறைகளாக இருந்த. விரோதத்தை . உன் தாத்தா 

அவர்களுக்கு உன் பேரிலிருக்கும். அளகிட். முடியாத பிரியத் சால், 

நி விட்டாயா? பண்டரி நாதனுடைய இருபா. கடாட்சத்தி னல். 
இ. லும் பல வருஷங்களாம். ஒங்இ. வளார்து கொண் 

இருக்கும். அன்பெனும் விருக்ஷம் நல்ல  பலனளிப்பதாக. உன் 

தாத்தா எங்கே? என்றார். அவர் பேசிய மாத்திரத்இல் அவருடைய 

"தேரலைக் கேட்டதும், எல்லாருக்கும் அவர் சீதாராம. சாஸ்திரிதா 

னெனத் தெரிந்து விட்டது. பறுபடியும், 

சீதாராம சாஸ்திர்:--அம்மா ! உன் சாத்தா எசே 2. 

  

   
   

    

   

ஜெயலக்ஷிமி: -எ.ன்பதாஃத் தா 3 

என்று இழுப்பாயச் சொல்லுவதற்குள் டெப்டி. -மாஜிஸ்: 

டிசேட்டவர்கள் சட்டென்று பஜீனிவாசலு ராஜு கொலை செய்யப் 

பட்டார்” என்று. சொல்லி விட்டு அவரைச் கூர்ந்து. கவனித் த்தார். 

யார்? யார்? கொலை செய்வப்பட்டார்கள் ? எப்போது 1 நான். 

இரண்டு. இனங்களுக்கு முன்பு அவரைக் கண்டு -: பேசி னேனே! 

கொலை செய்தது பார்? ற! ஹா! அப்2பர்ப்பட்ட புண்யா த்மாவும், 

இரவாலும், சொன்ன சொல் தட்டி ஈடவாத. பிரபுவும் கடைசியில். 

கொலை செய்யப்பட்டா இறந்தார்? அவரைக் கொலை. செய்யக்கூடிய 

சண்டாளன்கூட இப்பூலோகத்திலிருக்கிறானா. 2 அவர்... தூங்கும் 
போது ஒரே வெட்டாய் வெட்டிக் கொலை. "செய் திருந்காலொழிய 

அவன் உயிருடன் பேரயிருக்க மாட்டான். யார் கொலை: செய்தது! ம 

என்று பல கேள்ளிகளைச் ச.ரமாரியாய்ப் பொ ழிக்தார்.. ue ப்போ, ன 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் அவர்களுக்கு சீதாராம. சாஸ் திரி. நிர் அபரா 

sun does வேண்டுமென மனதில் பட்டது.. யி, னும்: னவர். மூல 

ன் இ இச oped கண்டு, பிடிக்கு வேண்டுமென்றும் ஈல்ல. 

+ விஷய ல்க mae ச அனி இக்க: வேண்டுமென 

டு அவரை சமீபத்தில் yopss 
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உட்கார வைத்துக் கொண்டு. ஈட்தேறிய கிஷயல்களை' விவரமாய்ச் 

சொல்லிக், கொண்டே. வந்தரர்... . அவரும். கவனமாய்க் கூர்ந்து. 

கேட்டுக். கொண்டிருந்தார்... வர். சொல்லி முடித் த்தும் சீதாராம. 
சாஸ்.தீரி. 6 தாங்கள் யார் '' என்று கேட்டார். அவர் தான் இன்ன 
Crone சொன்னதும் கலிகால: சத்தியவந்தனாகய. அரிச்சந்திரனுக் 
குச் 4 சமானமானவரென்று பேரெடுத்த . கனவான். தாங்கள் தானா?'? ச 

எனச் கேட்டு. அவர் காலில் விழுந்து. வணம்குார். 

_.டேப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: தர்ம பிரபுவாயெ ஸ்ரீனிவாசறு / ராஜு 
காரின் பிரேதம் காணாமற் போயிருக்றெ௮. அதைக் கண்டு பிடித் ன 
ஆசாரப்படி. தனம் செய்ய. வேண்டி. யிருக்க pss தங்கள் ted 
கிருந்தால். ஜல்தியாய்க் கண்டு பிடிக்சக்கூடும். ட்ட ப | 

- சாஸ்திரி: எனக்கு. ர a Flin’ Sir er "விஷயங்கள். ஒன்றும் 

தெரியா மலிருக்கும்போ௮ு. என்னால் ௪ என்ன. ் உதவி. செய்யக்கூடும்? . 

டெப்டி மாஜிஸ்டி:? ரட்: — gr ter எந்த "வழியாய் அவர். அறை 

க்கு... அன்றிரவு. 'சென்றீர்களென்று லிவாமாய்ச் . தெரிவித்தால் 
௮ தன். மூலமாய் பிரேதத்ை தக் கண்டுபிடி. க்கக்கூடுமென. ஈம்புறேன். 

என்றார். 8 சாஸ் தரி டெப்டி.. மாஜிஸ்டிரேட் அவர்களை மட்டும் 

தனியாய். ,பக்கத்தறைக்கு அழைத்துச். சென்று பின்வருமாறு 
எனச்ததீதில் சொன்னார். | 

| / சாஸ்திரி: எப்படியாவது ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு மாஜுகாரு 

வைக் கண்டு. "பேசிவிட்டுப் போக வேண்டுமென்ற. ஆவல். அதிகமாய் 

rer sO ine sor guia ஒருக்கால் கணக்கப் பிள்ளையாவத,, மற்ற. வேலை 
க்காரராவது என்னைப் பார் த். துவிட்டால் பெரிய எஜமானரைப் 
பார்ச்க விடமாட்டார். ளென்றும் நினைத். என் பேரில் அபிமான 
மூள்ள ! இன்ன. ‘ar a கந்தன் மூலமாய். எஜமானுக்கு நான் அவரைப் 
பார்க்க விரும்பும்" சமாசராரம் சொ ல்லி. அனுப்பி அவரை சமுத்திரத் 

sent és, அழைத்து ் வரச்சொல்லி. Cap யாருக்கும். ones 
பேிலிட்டுப் ' போகலாமென நினைத்து அங்கு. சென்றே றன். கரண். 

போன வேளையில் . அவன். வீட்டில். டப்பா. -விளக்கெறிக்து. கொண்டி 

ரநத. ( மெ, Aurea கூப்பிட்டேன்.” யாரும். பேசவில்லை, விட்! 

கதவு கால் "வரச இறந்திருர்கதாலும்,; 'விளக்கெறிந்து கொண்டிருந்த     



560: ஜெயங்கன் 
தாலும், உள்ளே ॥ யாராவ 5 இருப்பார்கள். அச் NST ஜல்.தியில். வரு 

வார்களென சனை த்துவிட்டுக் கதவைச் இறந்து. ப்ரா த்தேன். . 

போது வெளியில் தாழ்ந்த கூரலில் இருவர். பேசிக்கொண்டு 6 ட்ரூ 

வைக் கண்டேன். . அங்கு போட்டிருந்த யூனியன். லாந்தர் வெளி ் 

சத்தின் எதிரில் DUT BOT வரவும், மீன்கக்தலுடன் வருவது என்& 

இக்கெதிக்குள்ளாக்கெ சுந்தரராஜுவா யிருக்கச் கூடுமென் று: சந் 

கப்பட்டேன்... Dy aut Bar எதிரில் வத்து கொண்டிருந், த்தால் ௮: 

ஞக்குத் தெரியாமல் வெளியே போகமுடியாே தனக்  கண்டுகொ4 

டேன்: | பசர்த்துவிட்ட 10 அவர்கள்: என்னை: என்ன: "செய்வாரே 

என்ற பபமும் எனக்கிருந்தது. இன்னது “செய்வதெனத் தோன் 
ூமல் தப்புவதற்காக : உள்ளே சென்றேன்... அவர்களிருவரும் 

உள்ளே வக்ததும் கதவை மூடித் தாளிட்டார்கள். - என்னை. 56 BT 

ராஜு பார்த்துக் கொண்டு. என்னை சையப்புடைப்ப தீற்காகத்தான் 
கதவை மூடுகரொரோ என்ற பயம் எனக்கதிகமாக இருந்தது. எப் 

படியாயிலு | 3 தப்புவதற்கு வேறு வுழி யில்லாததால் அடுப்பாக்கறை 
சுவற்றின் பக்கம். ஒதுங்க. நின்றேன்... இருவரும் வந்ததும் கந்தன் 

அக்கு : , படத்தின் பின்னால். தொங்கவிட்டிருக்க சாவியை எடு 
தி.து அங்கு வைத்திருந்த இரும்பு அங்கியின் மார்பில் வைத்திருக் 
கும் ஒரு ஆணியைத் : திருப்பவே அங்கு சாவி போடும் . Harr 

தென்பட்டன. அதில் தான் எடுத்த சாவியைப் போட்டு. இறக்க 

சக்த அங்கி 3 அடி தூரம் கள்ளிப் போயிற்று. அப்போது: அங்கு 
ஒரு வாசல் தென்பட்டது. சந்தன் உடனே சுந்தரராஜ அவர்களை 

அந்த வழியே போனால் கேராக பெரிய எஜமான் அறைக்குக் 
கொண்டு போய் விடுமென்று சொல்லி ஸ்ரீனிவா௪லு ., ராஜுவை எச்ச 

ரிப்பதற்காக உணியடிச்சும். பத்தாளையும் அழுக்கவிட்டுப் ே போகும் 
படி சொன்னான். சுந்கரராஜு அவனையும். வரும்படியும், ஒருக்கால் 
௮ திகமாய் சோபித்தால் சமாதானம்  செரல்ல வேண்டுமென்றும், 
ஆகையால் கூடவரும்படியும் சொன்னார்; கந்தன் தனக்கு பெரிய 
எஜமான் முன் பேசவே வாய் வராதென்று. "முதலில். மறுத்தாலும் 
GE BL Oe Bald oor art gong mus திட்டாமல். கடையில் கூடவே 
சென்றான். . கான் உடனே கதவைச் திறந்து. கொண்டு 'வெளிபே 
போய்விடலாமா என. Cur gC por. ப கதவு. 'ஆட்டப்பட்டிருக்ததர் 
அம் பூட்டின சாவியை. வன்... எடுத்துச். சென்று. விட்டதாலும் 
வேறு வழியில்லாமல் ல்கேயே இருந்தேன், சுமார் அரைமணி 
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கோம் பொறுத்து மீன்கந்தனும் சற்ற நேரம் பொறுத்து சுந்தாராஜு 
வும் வந்தார்கள். வக்கம்" முன்போல் அவ்கியில் சாவி போட்டு. 
பின்பக்கம் திருப்ப முன் இருச்த ஸ்தானத்திற்கு இரும்பு அங்க. 
போய்கிட்டது, - உடனே சாவியை. எடுத்து படத்தின் பின்பக்கம் 
மறைவாய் வைத்துவிட்டு சசவைத். இறக்து கொண்டு. இ இருவரும் 
சென்றார்கள். போகும்போது சுந்தர ராஜுவும் அவலும் Cubs. 
'கொண்டதிலிருக்து இருவரும் எங்கோ போவதாகவும் : வர பல மணி... 
'கேரங்களாவத பிடிக்குமெனவும் தெரிந்த த, உடனே நான் கதவை. 
மூடித் தாளிட்டுவிட்டு - அவர்கள் செய்ததுபோல். செய்து பெரிய 
எஜமானரிடம். சென்றேன். ரான் அங்கு எப்படி வந்தேன் என்று 
அவர்கள். Gale: விவரமாய்ச் சொன்னேன். மீன் oh தீனுக்குச் 
தான் சொடுத்திருந்த உத்தரவின் பிரகாரம். அ்கயைத்தள்ளுமூன். 
அறையைச் சோதித்த திருந்தால் இவ்வ.று நடக்திராதென்றும் அவ் 
வழியைப்பற்றி. எவருக்கும் சொல்லக் கூடாதென்றும் என்னிடம் 
வாக்குறுதி பெற்றுச் கொண்டார்.. இப்போ அ அவர் பிரத 3 கத்தைக். 

கண்டு பிடிப்பதற்காகக் : கட்டாயமாய்ச் . சொல்ல வேண்டுமென்று. 
எஜமானர் உத்தரவிட்டதால் சொல்லி விட்டேன். இதற்கு மேல் 
எனக்கு ஒன்றும் தெரியாதென்ரார். அவர். சொன்ன. உண்மை 

யென டெப்டி. மாஜிஸ்டிசேட் மனதில் பட்டதாலும், ௮ வரை முழு. 
விவரங்களையும் ௮ திச கொள்வசற்கு முன்னால் எங்கும் அனுப்ப 
'இஷ்டப்படாததாலும், சிறையில் வைக்க விரும்பாததாலும், தாங்கள் 

கூடயிருக்து வேண்டும். anu pe செய்அு பிரோதத்தைக் கண்டுபிடி தது 

அடக்கம் செய்யும் வரையில் இங்கிருக்க வேண்டும் என்றும் கேட்டுக். 
கொண்டார். சரம. சாஸ்இரிகள் : தான். அப்போதிருக்கும் ஆஸ் | 

சமக் கொள்கைகளுக்கு... ye விரோகமா யிருத்தா லம். அவர்கள். 
வார்த்தையைத் தட்டாமல் அவ்வாறே செய்வதாக வரக்களித்தார். 

தீ தாராம சாஸ் திரிகள். சொன்ன பிரகாரம். cig மாஜிஸ்டி. 

சேட்டவர்கள் போய்ப் பார்த்து -ஸ்ரீனிவாசலு மாஜு. அறையிலிரு 

ந்து வெளியே போகும். இரகசிய அறையைக் கண்டு கொண்டாரே 
பொழிய வேறு ஒன்றும். குண்டு. கொள்வ.கற்இல்லாமல். போய்கிட். 

டது. உடனே. டெப்டி மாஜிஸ்டி சேட். சன்னமீன்கர் தனைத் தேடிப் 

பிடித்து. வரும்படி. ஆட்களை ௮ gu nIeni அவன் ஊரி லில்லை. யென் 

றும் வெளி. ஊம். 'சென்றுவிட்டிதாகவும், போகும்போது. எங்கு. Gur . 

al
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மென்று. எவரிட( மும். சொல்லிப் போவதில்லை. யெளவும் வத்த பின் 
னும் தான் எங்கு 'சென்நிருக்தானென்றும் என்ன வேலையாய் சென் 

நிரு தானென்றும் எவரி௨மும் சொல்லிப் போவதில்லை "யென்றும் 

ஆகையால் ௮க்க ஊருக்கு. வர்தால்தான் கொண்டு வாலாமேயொ 

ழிய மற்றப்படி கண்டுபிஃ க்க முடியாதென்றும் வந்து பதில் தீரிவி 

தீதார்கள். அப்பால் அப்பறியும் கோவிந்தனை அழைத்து ஸ்ரீனிவர 
௫லு..ராஜுகாரின் பிரேதத்தைக் கண்டு பிடிக்க முயற்சி செய்ய 
வேண்டு 2 2மன்று: கேட்டுக் கொண்டாசம். 

  

1 தாங்கள் முன்னால் ஆக்ஞையிட்ட வேலை 

களைக்: aul gs wise அவ்விஷயம் அப்பு துலங்கக்கூடிய நிலை. 
மையில் இப்போது இருக்ற. உடனே அத்தப்புகளைப் பின்பற்றி 

சென்றாலொழிய காரியம் கெட்டுப் போகுமெனவும் நான். திட்டமாய் | 

நம்புகிறேன். ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரின் _ பிரேதத்தைக் கண்டு 
பிடிப்பது முடியாத காரியமேன்றே என் மனதில் திட்டமாய்ப்படகிறது. 
ஆகையால் உபயோகமுள்ள தாரக ' என் பனதில் படும் ஆராய்ச்சியை 

“விட்டுவிட்டு உபகார மில்லாததாகப்படும் ஆராய்ச்சி செய்ய நான் 
விரும்பவில்லை. தயவுசெய்து முதலில் தங்கள் எனக்கு அக்ஞுா 

பித்த வேலையை என்னைச். செய்ய விட்டுவிடுங்கள். தாங்கள் எவ்வ 

ளவு. முயன்றாலும் அவர்கள் பிரயோகத்தை இப்போது காணமுடியவே 

சூடியாதென ஈம்புகிறேன். 

- என்றார்... கோவிர்தனது மனதை மாற்றுவது. முடியாதென 

அறிந்த டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட் எந்த வழியில் வேலை செய்யலாமென். 
Gas தெரிவிக்கும்படி கேட்டார். அதற்குக். கோவிந்தன். மீன் 

கந்தன் மகன் கோபுவைக் கவனித்தால் ஏதாவது அலல்கலாமெனச்: 

சொல்லி அவரிடம் விடை பெற்றுச் சென்ருன்.. 

             



பத்தாவது அத்தியாயம் 

  

2 ற்பருக்கு Lisle. வந்தால் அர்த்த ராத்திரியில் 

கடை பிடிப்பார்கள். 

ஏழாவது அத்தியாய இறுதியில் அதாவது 1209-ம் பக்கத்தில் 

வேள்ளை வீட்டிலுள்ள துரை தமது அசாய்ச்சி சாலை மேஜையின் 

மேல் படுக்க வைத்துவிட்டுப் போய் பிரேதத்தை எடுத்துவர. உதவி 
புரிக்த ராமசாமி, சொள்ளஞுத்து; ஷண்முகம், ஆண்டி. ஆய நால்வ 
ருக்கும் கண்களில் மருந்து ஊற்றினதால் கண்கள் தெரிபாமலிருச் 

ததை வேறு மருந்தை ஊற்றிக். எண்கள் தெரியும்படி செய்தபின். 
னுவர்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் 600 ரபரய்கள் வி.தமூம், கோபரலலு 

க்கு மட்டும் அவர்களுக்கு த் தெரியாமல் HATE CH LW EAE OB 
க்றா மருந்து ஊற்றுமுன் நோட்டுகளாக 1500 ரூபாய்கள் 100ரூபாய் 

கோட்டுகளாக 15-கோட்டுகள் கொடுச்துவிட்டு ம ற்றவர்களுக்குக் 
கொடுக்கும்போது அவர்களுக்குக் கொடுத்த வி.தாசாரப்படி ரூபா 
ய்கள் 6000-ம் கொடு த்தனுப்பினார். ரூபாய்களை வாங்இக் கொண்டு 

சென்ற ஐவரும் அவர்கள் ஆயுட் காலத்தில் ஏக சமபத்தில் ரூாய் 

பத்அக்குமேல் கையில் வாங்கெறியாதவர்க ளாதலாலும், திடீரென 
அவர்கள் or திர்பாராத வி ,சமாய்-ஓவ்வொருவர் கையிலும் ரூபாய் 

களாக 600 ரூபாய்கள் கொடுக்கப்படவே ௮து கனவா நினைவா என 

சர்தேகப்பட்டு அடிக்கடி தொட்டுப் பார்க்து பொழுது விடிந்ததும் 

முதலில் எல்லோரும் ௮ழகான அணிகள் வாங்க உடுத்திக் கொள்வ 

தெனவும், ஷோக்கான அணிகள் அவ்வூரில் அ௮கப்படாததால் முத 

லில் திருச்செந்தூர் சென்று அ்இருக்கும் ஷாப்பில் ௮கப்படக் 

கூடிய துணிகளை வாங்௫க் கொண்டு,  திருசெல்வேலிக்கும், பின் 

சென்னைக்கும். போய் குஷாலாப் ஒரு மாதகாலம் ai) spam 5 

பின். தத்தம் இஷ்டப்பிரகாரம். ஆடுமாடுகள் -: வாங்கியோ, கடை. 

வைத்தோ, கண்ட்ராக்ட் எடுத்தோ ௪ ஜீவனம் செய்வசெனத் sr 

மானித்து. அதிகாலையில்போகும். டிராம் வண்டியேறி. திருச்செந்தூர் 

சென்றார்கள். 7 

அங்கு. சென்றதும். வ்துர் கடைகளில் அகப்படக். கூடிய 

போலி (இமிடேஷன்) பட்டில். - அவரவர்களுக்கு மனம் பிடித்தது 
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போல் பெரிய பூக்கள் போட்ட. அணிகள் வங்கி சொக்காய்கள் 

தைக்கக் கொடுத்துவிட்டு மேற்படி. பட்டிலேயே அவரவர்களுக்கு 

மனம் பிடித்த பல வர்ணன்களில் அங்க வஸ் சிரங்கள்  வாம்ப் 

போட்டுக் கொண்டு. மயிர் கத்திரிக்கும் ஈவீன அம்பட்டன் கடை 

க்குப்போய் (ஹெயர். கஃடிங் சலூன்), புதமோஸ் தரில் மயிர் வெட்டி 

| விடும்படி கேட்டுக் கொண்டார்கள்... அம்பட்டன். அன்று. அனக்கு 

நல்ல நாளென்றும் அதிகாலையிலேயே ஐந்த ரூபாய் சம்பாத்தியம் 

அகப்பட்டது அ திர்ஷ்டமே யென்றும் எண்ணிக் கொண்டு அவர்களை 

Be மரியாதையாய் கண்ணாடி. களுக்கு File Currin yc 

கும் காற்காலிகளில் உட்காரச் செய்து, ஒவ்வொருவர். கையி லும் 

ஓவ்வொரு. விசி fou எடுத்துக் கொடுத்து விசிறிக்கொள்ளச் 

சொல்லி விட்டு தன்னிடமுள்ள முப்பத்தாறு இனசாக மயிர் வெட் 

டும் படங்களைக் ழ் 

ட் பிடித்தமானதைக். காட்டினால் அம்மாதிரி . வெட்டுவதாகச் 

"சொன்னான். உடனே. அம்பட்டன் லர் புட்டியிலிருக் த "வெள்ளை. 
a er ஆடைபோன்ற வஸ்துவை. (ஹெயர் சீரம்). தடவி: பதிந்த 

சப்பால் சவி, மயிர் உடம்பின் மேல். விழாமல்... தோய. வெள்ளை : ௮ 

இயை கழுச்ன முதல் கால்வரை மாட்டி மயிர். வெட்டி, முகத்திற்கு, 

வாசனைப் போட்டு க்ஷவரம் செய்து உடனே க்ஷவரம் செய்த பாகம் 

                

'காண்டுவந்து காட்டி. அவைகளில் அவரவர்களு 
ந 

  

எரியரமலிருப்பதர ற்கும், ஜில்லைன்று குளிர்ச்சியா யிருப்பதற்கும் தர் 

வரசனை வஸ்துவை முகத்தில் தடவி, அவர்களுக் த இஷ்டமான பிர 

காரம் தண்ணீரிலாவது வென்னீரிலாவது ஸ்நானம். செய்ய 

லாமென்றும், பன்னீர் ஊற்றிய வாசனை ஜலத்தில் ஸ்னானம் செய்ய 

இஷ்டப்பட்டால் ஒவ்வொருவருக்கு இரண்டு ரூபாய் வீதம் ௮ இகம். 

கொடுப்பதால் வர்சனை தீ சண்ணீர் ஸ்னானத்திற்குக் கொடுப்பதாக 

வும் சொன்னான். கோபாலன் மட்டும். தனக்கு... வாசனை . கலந்த 

தண்ணீர் கொடுக்கும்படி. சொல்லி ஸ்னானம். செய்தான். ம 'ந்றவர்கள்: 

வென்னீரில் ஸ்னானம் செய்தார்கள்... உடனே . அம்பட்டன். ப தனக் 

குச் சேரவேண்டிய தொகைகளை பெற்றுக் சொண்டே தாடு 'இனாமும் 

கேட்டான். கோபாலன். எல்லோருக்குமாகச்- சேர்த்து. ஒரு ரூபாய் 

இனம் Gar ss gitb எல்லோருமாகச் : சேர்ந்து மாம்ஸ சிச்றுண்டி 

சாலை (மிலிட்டேர் செப்), சென்று. இஷ்டமானபடி.. வயிறு: புடைக்கச் 

சாப்பிட்டுவிட்டு அணிகள் தைக்கும். கடைக்குச் சென்று  எணிகள் 

தைத்து முடியாததால் அங்கு காத்திருக்கனர்.. 

 



டிரேட்டவர்களிடம் அப்ப றியும் கோவிந்தன், மீன்கர்தன் மகன் 

சோபுவைக். கவனித்தால் ஏதாவது அப்பத் அலங்கலாமென்று 

சொல்லிச் சென்றதும், எதாவது அக்க. சரணமில்லாமல் Car as 
தன் கோபுவைக் கவனிக்கச் சொல்லி யிருக்க worse GQ 

நிற்க மூர்திய அத்தியாயத்தின் சடைசிலில் பெட்டி மாஜிஸ் 

ட. ட்ட என்றும், 
வெகு நேரம் போசனை செய்து பார்த்தார், மேலும் ஸ்ரீனிவாசலு 
ராஜாகாரின் பிர தத்தைக் சண்டு பிஉப்பது - இப்போ ௫ முடியாத 

கொரியமென்றே என் மனதில் திட்டமாம்ப் படுகிறது. எனக் கோலி 
ந்தன் சொன்னதால் அதைப்பற்றிய விவரம் கோவிக்கனுக்கு ஒருக் 
சால் திட்டமாய் தெரிர்திருக்குமோ THAD, அப்படித் டு shi Bo, 
ந்தால் தன்னிடம் அதைப்பற்றிய விவரம் சொல்லாமல் மறைத்ததற். 
குக் காரண மேதாவதிருக்க வேண்டுமெனவும் ஆலோ அவிட்டு,. 
உடனே கோபுவைத் தேடிக் கண்டு பிடித்துக் கொ 
போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரையே : அனுப்பினர், 
மூன்று போலீஸ்காரரை அழைகீனுக் கொண்டுபோய் விசாரித்த. தில் அதிகாலையில் கோபாலன், ராமசாமி, சொள்ளமுத் அ); ஆண்டி: 

ஷண்முகம், யெ ஐவரும் டிராம் வண்டிஎறி இருச்செர்தா? சென் 
ற்தாகக் சேள்விப்பட்டவுடனே, சுமை எடுச்துக் கொண்டு பத்து 
இருப மைல் இரண்டு மூன்றணா கூலிக்கு ஈடர்துபோகும் அந்த 
ஐவரும் டிராம் ஏறிப் போனார்களென்றால் ஆச்சரியமா மிருப்புதாக' 
ரிளைத்து உடனே ஸ்பெஷல் டிராம் ஏறி திருச்செந்தூர் சென்று 
விசாரிக்க, படிப்! (டியாய் அவர்கள் - ஜவளிக்கடையில் ஒவ்வொருவ 

ரும் இருபஅ முப்பது ரூபாய்களுக்குத் அணிகள் வாங்பெதும் 
௮-திகப் பணம் கொடுத்து மயிர் Ga ட்டிக் சொண்ட அம், மாம்ஸ் 

சிற்றுண்டி. கடையில் ஒவ்வொருவரும் இன் திரண்டு ரூபாய்களுக் ஆச் 
சாப்பிட்டுச் சென் றம், பின் அணிகள் வாள்க்கொண்டு"இருசெல் 
வேலிக்கும் சென்னைக்கும். போவதாகப் பேத கொண்டதைபும் 
கேள்விப்பட்டவுடனே ௮வா௮ சந்தேகம் ௮ கப்பட்டு ஜல்இயாய் 
தையற் கடைக்குப்போக அப்போ அதான் அவர்கள் துணிகள் வாம் 
இக் கொண்டு பஸ்ஸ-க்குப். போனதாகக் கேள்விப்பட்டு இக்கு: 
போக. அப்போதுதான் பஸ் புறப்பட்டு சுமார் பத்துகஜ grea Bes 

போய்க் கொண்டிருந்தது. உடனே. பலமுறை wornris GB 
(ஊதுகுழல்) ஊதி மோட்டார் பஸ்ஸை நிறுத் அம்படிசெய்து அல்ல 

ண்டு. வரும்படி 

அவர் தன் கூட 
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ளணித்அ, தாம்பூலம் போட்டுக் கொண்டு உல்லாசமாய் விற்றிருக்கக் 

கண்டார். அவர்கள் ஐவரையும் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் இறம். 

கும்படி சொல்ல கோபாலன் ** அவசரமாக ச் திருநெல்வேலி போத 
றோம்... இப்போது இறங்க முடியாது” எனச் சொன்னான்: 

- உடனே போலிஸ்காரரை விட்டு அவர்களை இறக்கச்சொல்ல அவர். 

-கள் ௮ப்போதும் "இறங்காமல் வாதிட்டனர். போலீஸ்காரர் பல. 
வர்தமாய் ஒருவரை இழுத்துக் கீழே விட்டு மற்றொருவவா இறத: 

க்குமுன் இறங்பைவன் மறு பக்கம் போய் ஏறிக்கெள்ள இவ்வாறு 

- பஇனைக்து நிமிஷம் வரையில் அவர்கள் வம்பு செய்ததால் 2 போலிஸ். 

ஸ்டேஷனுக்கு _ ஜவாளை ௮ னுப்பி - விலங்குகளுடன். பத்து 

- கான்ஸ்டேபிள்களை அறைத்துவசச் 0 செய்:து ஐவருக்கும் விலங்கு: 

கள் மாட்டி அழைத்துப் போகப் போகும் போது அந்த. ஐவரும் 

ஐக்து பெட்டிகள் பஸ்ஷில் வை த்திருப்பதாகச் சொல்லி பஸ்காரன். 

பெட்டிகளை இறக்கிக் கொடுத்தான். -அப்பெட்டிகளையும் அவர்களை 

யும் ஸ்டேஷனுக்கு ௮ழைக்துப் போய் அடைத்து, முதலில் கோபா 
னைக் கூப்பிட்டு வைத்து ௮வன் பெட்டியைத் இறக்கச். சொல்ல 

ப அவன் மறுத்தான். உடனே கிராம முனிசிப்டையும் இருகனவான் 

களையும் வரவழைத்து அவர்கள் எதிரில் அவன் பெட்டியைத் 

திறக்க அதில் பு. துணிகளும், ப இனைந்து. நூறு. ரூபாய் நோட்டு 

களும், ரூபாய்களாக ஐ நாற்று முப்பத்தேமு ரூபாய்களும் இருந். 

தன, பாய்கள் ஏது எணக் கேட்டதற்கு அவன் யாதொரு பதி 
௮ம் கொடுக்க வில்லை. அவ்வாறே “மற்ற கால்வர்' பெட்டிகளைச் . 

சோதிக்க ஒவ்! வொருவர் பெட்டியிலும் ஜர்நூற்று அறுபத்திச். இல்ல. 

ரை ரூபாய்கள் இருக்சன. அவர்களையும் - ரூபாய்களைப் பற்றிக். 

கேட்டதற்கு யாதொரு ஜவாபும் செரல்லவில்லை. இரொம முனிசப். 

இடமும் அவ்விரு கனவான்களிடமும் பெட்டிகளிலிருந்த வஸ் அக் 

கனின் ஜாப். தாவில் கையெழுத்துகள் வாங்யெதும் அவர்களை அனு 

ப்பி விட்டு கோபாலனை மட்டும் தனி றையில் கொண்டு. போய் 

வைத்துக் கொண்டு போலிஸ் மரியாதைகள் நடத்தியும். அவன். 
வரயைத் திறக்கவில்லை. போலீசாரால் கூடிய வரையில் இவனை: 
"ஹிம்சித்துப் பார்த்தும் அவன் பதில் சொல்லவே யில்லை. அப்பால். 
இன்னும் பலமாய் மரியாதைகள் .: கடத்தவே . மூர்ச்சித்துக்.. கீழே 
விழுந்து விட்டான். அப்பால் அவன் மூமைரப் சமாசாரங்கள நிவ 
சரத்பமல்லவென ௮ pes Sib, மற்ற நால்வரையும். ஒவ்வொருவராக 
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கொண்டு வந்து போலீஸ்... மரியாதைகள் செய்து கேட்க முதலில் 
ஒவ்வொருவனும் மெளனம் சாதித்த போதிலும் அடிகளின் சூடேற 

oe ற் ஒவ்வொருவராக கொஞ்சம். கொஞ்சம் சமரசாரம் சொன் 

ஞர்கள்... அப்பால் ஐவசையும் இன்ஸ்பெக்டர் அழைத்த ae gi 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களிடம் விட்டு ௮வர்களிடம் Br oll és 

விஷயங்களைக் தெரிவித்தார். உடனே. டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் 

வாரண்டீடுடன் பத்து. 'போலீசாரைத் அப்பாக்கள் சூதம் அழை 

spe போய் வெள்ளை வீட்டிலிருக்கும் டாக்டர் தாம்ஸன் தரையைப் : 
பார்த்து அவருக்கு . வாரண்ட்டைச் காட்டி வீடு பூராவும் சோதனை 

போட. வேண்டுமென் று. சொன்னார். - துரை அவர்கள். Haar . 
செய்வதில் எவ்வித. ட்சேபனையில்லை யென்று . சொல்லி தீன். 

வேலைக்காரனைக். கூப்பிட்டு. எல்லா அறைகளையும் திறந்து. காட்டும். 

படி சொல்லி .விட்டு சோ தனை. செய்யப்போன... இன்ஸ்பெக்டரை, 

gor gree சாலையிலுள்ள. எந்த வஸ்.அக்களையும் தொட வேண். 

டாமென்றும், தொட்டால். ஓ Beare பாயமாய் முடியுமென்றும் 
எச்சரித்து அனுப்பி. விட்டு, டெப்டி. மாஜிஸ்டி.? Pre அவர்களைத் தனி 

மாய் தன் அந்தரங்க அமைக்கு அழைத்துச் சென்று தான் ஸ்ரீனி. 
வாசல. rae இறக்த பின் wet பிரேதத்தை எப்படியாவது 

கொண்டு வக்து சல பரிட்சைகள் செய்வதற்காகவே ௮ந்த ஊரில் 
வந்திருக்ததாயும், பிரேதத்தை. தற்காக எடுத்து வரச் சொல்லி 

ரூபாய்கள் கொடுத் த்தது உண்மையென்றும் பிரேதத்தை. அங்கு 
படுக்க ous விட்டு, அவர்கள் . நால்வர். கண்களுக்கும் மருந்து 

ஊற்றி சண்கள். தெரியும்படி. செய்த பின் அவர்களுக்கு வாக்களித்த 

ரூபாய்கள் கொடுக்: விட்டு வந்து பார்த் த போறு பிரேதம் மாய. 

மாய் விட்டதென்றும். உண்மையாய்ச் சொன்னார். ஸ்ரீனிவாசலு 
ராஜுவின் பிரேதத்தை எடுத்து வரச் "சொன்ன விஷயம் ப ஹிரங்கப் 

பட்டு விட்டால் டாக்டர் தாம்சன்; அவர் வேலைக்காரர், பிரேதத்தை | 

எடுத்து. வந்த கோபாலன் முதலிய ஐவர் ஆகிய இவர்களை ௮௩்கு 
எவ்வளவு பர்தோபஸ் தில். வைத்தாலும், அவ்வூரிலுள்ளவர்களும், 

ஸ்ரீனிவாசலு Trae பேரில் 2» Be விஸ்வாசமூடைய அக்கம் 
பக்கம் ஊர்களிதுள்ள அனேக gore BONE BT CT ஜனங்களும், லை 

கம் செய்து: போலிசாரை. எதிர்த்து, பிரேதத்தை எடுத்து வக்ததில் 
சம்மர்சப்பட்டவர்களை யெல்லாம். சித்ரவ த. செய். விடுவது: திண். 

ணம். என:நினைத்து! தான். இருந்தும் அப்பேர்ப்பட்ட . சம்பவங்கள். 
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ஈடக்கவிடச்கூடாதென நினைத்து உடனே அதில் சம்மர் தப்பட்டஒர் 

ட கணை... “யெல்லாம். மூடின டிராம் வண்டியிலேற்றி தானும் போனி 

. சா ருடன் கூடவே சென்று திருச்செந்தூர் சேர்த்து டெப்டி. மாஜிஸ் 

பி தந்தியின். பிரகாரம் தயாராய் வந்திருந் முடிய மோட்டார் 

- வண்டியில் எல்லோரையும் ஏற்றி பாளையங்கோட்டை பெரிய ஜெயில் 

கொன்டு பேய்ச் சேர்த்தார்... 

தற்குள்ளாக வெள்ளை விட்டில் வந்திருக்க டாக்டர். தாம். 

      

இ 
ஸன். இரையின் தூண்டுதலின் பேரில் தான் ஸ்ரீனிவாசல ராஜுவின். | 

பிரேதம் கோபாலன். மூதலியவர்களால் எடுத்துப் போகப்பட்ட 

  

தென்ற. "விஷயம் apse a ஒரு. இலாக் ருக்கும் அப்பால் பலருக்கும் 

பின் பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கும் தெரிந்த தும் அந்தத் 

துரை தன் ௨ "ட்டல் தான் இருப்பானென்றும். இவனை "இனி ஒரு: 

நிய மிடம். கூட உ௰ிருடன் வைக்கச்கூடாதென்றும் பல் லாயிரக். கணக் 

' ஜனங்கள் தடிகள், ஈட் டிகள், கத்திகள், கவுண்கள் எடுத்துக் 

2s Lain வக் ககவைத்தட்டியும் திறக்காததால் கதவை உடைத்து 

உள்ளே Gury spars உள்ளிருந்த கதவில் கைகளை. வைத்துத் 

தள்ளியதும் அவர்கள் சைகள் மின்சார சக்தியால். கெட்டி யாய்க்: 

கதவுடன் சேர்த்துப் பிடித்துக் கொள்ளப்பட்டன. அவர்களால் 

கூடிய வரையில் இ DY ese La eg முடியவில்லை, வர்களை 

விடுவிக்கள் சென்று பிடி த்த எல்லோர். கைகளையும் அவ்வாறு. பிடித் 

துக்கொள்ளவே அங்கு கூட்டத்திலிருக்க ஓர் வாலிபன் பக்கத்தி 

அள்ள சுவற்றையிடித்து அங்குள்ள மின்சாரக் கம்பிகளை வெட்ட 
வேண்டுமென்றும் அப்படி வெட்டும்போது கூட கைகளில் மின்சார. 

சக்தி ஏஎருதபடி. ரப்பரினால் கைகள் பாதுகாக்கப் படவேண்டு மென். 
றும் சொல்லி அவ்வாறு சுவற்றை இடித்துக் கம்பிகளை ஸறுக்கவே 

அவர்கள் கைகள் விடுபட்டன. இன்னும் வீடு முழுவதிலும் என்னெ. 

ன்ன சூட்சமங்கள் அமைத்திருக்றொனோ எனத் தெரியாததால். 
வீட்டிற்குள் போவது ௮பாயமாய் முடியுமெனவும் ஆகையால் வெளி. 
யிலிருக்தபடியே பல வைக்கோல் கட்டுகளைக் கொண்டுவந்து. அவ்வி ் 
ட்டில் கெசோடனாபில் உற் றி கெருப்பு வைக்க வீட டு பற் றிக் கொண்டு. 

சுமார் ௮ரை மணி நேரத்தில் பஸ்மீகரப்பட்டு விட்டத... அப்பால் 

பிரதே. ச்தை எடுத்து வந்த கோபாலன்; ராமசாமி, சொள்ள. (Ps BL 
ஆண்டி. ஷண்முகம் யெ. இவரையும் : போலிஸ். ஸ்டேஷனில். 
கொண்டுவந்து... அடைத்தஇிருப்பதாயும் .. அவர்களை... வெளியில் 

      

   
    ai 
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இழு த் தச் கொண்டு வந்து. இலர் ஈயத்தைக் காய்ச்சி ஊ rp Haus 

மென்றும் சிலர் முள்ளுப் . .பிப்பாயில் போட்டு உருட்ட. வேண்டு 

. மென்றும். இலர், ஒவ்வொரு: மயிர்க்காலுக்கும் ஊ௫ இறக்க வேண்டு 

"மென்றும் சிலர் இரும்பைப் பழுக்கக். காய்ச்சி Or SEOs 

எடுச் துவந்த கைகளில் சூடு போடவேண்டும் ௪ ன்றும் அவரவர்களுக் 

குத்தோன்றிய விதமாய்ப் பேசிக்கொண்டு ஒகெ வன்று கூச்சல்போட்டுக் 
"கொண்டு போலிஸ் ஸ்டேஷன் சென்றார்கள். அங்கு போலிசார். 

எவரும் இல்லை. அவர்களைத் தடுப்பவர்களும் யாருமில்லை. போலீஸ் 

இன்ஸ்பெக்டாவர்கள் எழுந்து வரது என்ன காரியமாய். a Bie 

ளென்று? மரியாதையாய்க் கேட்டார். "கோபாலன். முதலிய gar 
களைத் தங்களிடம் ஒப்பிவிதி த்து. விடே வண்டு மென்றும். தங்கள் இஷ் 
உப். பிரகாசம். அவர்களைத் த். தண்டித்தாலொழி௰ தங்கள் மனக். 

கொதிப்படல்காே தினவும் தெரிவிச்சனர். கான்கு மணி கேரங்களு 
க்கு முன்னால் டெப்டி மா ஜிஸ்டி.சேட்டவர்கள். கைதிகளை பாளையவ் 

கோட்டை. ஜெயிலுக்கு அனுப்பி விட்ட தாகவும் போலீஸ் ஸ்டேஷ 
னில் கைதகள் யாருமில்லை யென்றும் தமது வார்த்தையை GUT 
விட்டால் அவர்களில் யார் - யாருக்குப் . போய்ப்-பார்க்க இஷ்-மோ 

  

அவர்களையெல்லாம். போலீஸ் ஸ்டேஷன். உள்ளே போய்ப் பார்தி. 

திருப்தி செய்து கொள்வதில் தனக்கு எவ்வித ஆட்சேபனையில்லை. 

யென்றும் சாத்விகமாய்ச் தெரிவித்தார். அவர்களில் மூக்யஸ் தர் 

போய் ஸ்டேஷன் மூழுவதும் சோதித்துப் பார்த்து விட்டு இன்ஸ் 

பெக்டர் தெரிவித்த உண்மைதானென்று சொன்னவுடனே. அமை 

தீயாயப் ! போய் விட்டார்கள். வேட்டை நாய்கள் மான் கூட்ட sen gs 
கண்டால் எவ்வாறு : அரத்துமோ, அவ்வாறு -கும்பலைக். அண்ட. 

வுடனே . அரத்துவது பெரும்பான்மையான போலீசாருடை ய | 
செய்கையா sor! rey அந்தப்: போலிஸ் -இன்ஸ்பெக்டருடைப நடத்தை. 
இதை வா சிக்கும். 'பெரும்பாலேர ருக்கு. ஆச்சரியத்தை விளைவித் . 
திருக்கக்கூடும். அவ்வாறு செய்ததும். இன்ஸ்பெக்டரவர்களுடைய 
சொந்த - 'அயிப்பிராயமுமன்று. 'டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள் 

போவதற்கு மூன்னால். அர்த: S716 Bug SG0Qu ஸ்ரீமாண். ஸுறினிவர 

Fol சசஜுகாரு என்றால் விரும்பாதவர்களே கடையாது. யென்றும் 
வர். "எவ்விதமான: இக்செமும் செய்யா ,தவசென்றும். ஏழைகளுக்கு | 

QraguaQrerpib Aap குழந்தை போனால் கூட பக்ஷமாய்ப்பேசப் 
'பட்டவரென்றும் அவருக்கு . விரோதியே எவரும் இல்லை யென்றும் 

22. 
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பிரபல சொத்து க்சாரரென்றும், சொல் சக் $இயுள்ளவரென்றும். அப் 

பேர்ப்பட்டவருடைய பிரேதத்தை ஐர் வெள்ளையன் சோதனைகள். 

செய்வதற்காக எடுச்.துவாச் செய்தானென்று கேள்விப்பட்ட ஜனங் 

களுக்கு ஆத்திரம் பொல்குவ இயற்கையே யென்றும் அந்த ஆச் 

இரம் ௮டங்க அவர்கள் சட்ட விரோதமாய் எம் செய்யத் தலைப் 

படவோர்களென்றும். அப்பேர்ப்பட்ட சமயங்களில் அவர்கர்கள் ஆத் 

| திரம் அடங்க சற்று விட்டுக் கொடுப்பதே நலமென்றும் இல்லா 

eg. ல் பொது ஜனங்களி அம். சர்க்கார். உத்தியோசகஸ்தரிலும் பலர் 

கொல்லப்படும்படி யான கஷ்டமான நிலைமை ஏற்படுவதோடு பின்ன 

ob 96s கொதிப்படங்க பல மாதங்கள் பிடிக்கு மெஷ்ஹும் ௮ப். 

"போதும். பூராவாய். சாந்தப்படாதென்றும் ஆகையால் இன்னின்ன. 

விதமாய் நடக்து கொள்வதுசான் ஈலமென்றும் அவ்வாறு. நடந்து. 

கொள்ளும்படிசொல்லி. எச்சரித்துச் சென்றார். அகையால் தான் 

இவ்வளவு பயக்கரமான நிலமை பிராண . ஆபத்துக்களில்லாமலம் 

வெள்ளைவீடு எறித் த்தது நீம்கலாக வேறு சட்ட. விரோதமான 

காரியம் எதும் சடை பெருமதும். னு த்துடன் சாந்தியடைக்க௮. 

    

BD pa, டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டவர்சள்' எவ்வளவு சாமர்த்திய 

மாய் டாக்டர் சாம்லைப் பல கேள்விகள் கேட்டுப் பார்த்தும் அவர் 
பூலோகத்திலுல்ள கோடிக் சணக்கான ஜனங்களின் நன்மையை 

சாடி கான் அனேக அயிரம் ரூபாய் செலவழித்து ஆராய்ச்சொலை 
௮ங்கு ஏற்படுத்தி ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசஓுரரஜ- இறந்த பின் அப் 

பரிட்சை ஈடத்துவதற்காகவே அங்கு வந்து தமத அரிய ே கோத்தை 
வியர்த்தப்படுத்திச் கொண்டிருக்தகாசவும் தனது ஆராய்ச்சி நிறை 
வேறியிருக் தால் தான் செலவழித்த பொருள்களைப்பற்றியும் விண் 
காலப் போக்கைப்பற்றியும் வருந்சமாட்டாரென்றும் அவ்வளவு 
செய்தும் பிரேதத்தை எவருக்கும் தெரியாமலும் அக்குடும்புத்தார் 
அனுமதியில்லாமலும் எடுத்து வர சட்டவிரோ, தமான செய்கை 

யென அறிந்தும் அதனால் ஏற்படக்கூடிய சிறைவாசம். முதலியவை. 

களைப் பொருட்படுத்தாது வந்ததாயும் தன்னு மனோபீஷ்டம் நிறை, 
வேறியதபோல் தோன்றி கைக்கு எட்டியது வாய்க்கு எட்டாமற் 
போய்விட்டதே என்றும் வருந்திக்கொண்டிருக்ததாலும். வர் 

சொன்னது. உண்மையாயிருக்கக் கூடுமமனவும்: அவர் மனதில், 
தோன் றிந்து. துரையின் ஆராய்ச்சொலை “மேஜையின். “மேல்
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- வைத்த பிசே தம் GT வ்வா ௮ மாயமரய்ப் போயிருக்கக்கூடும் என்றும் 
-கோபுவை விசாரித்தால் ஏதாவது. அட்புத்துலங்கக் கூடுமெனவும். 
Card gor சொன்னபடி விசாரித்ததில் அப்பு தீதுலங்யெதுபோல் 

gone முன்னையைவிட ௮ சமான. சந்தேகத்தில் கொண்ுபோம் 8 

"விட்டுவிட்டதேயெனவும் கோவிக்சன் "சொன்ன பிரகாரமே. இனி 
ஸ்ரீனிவாச: ராஜுவின் பிரதம். அகப்படுவது கஷ்டமெனவும். 

தனக்குள் திர்மானித்தூக். கொண்டு தன் இதர வேலைகளில் கவனம்... 
செலுத்த ஆரம்பித்தார்... ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாஈலு.. அரஜும அவர்கள். 

அறையில். வைக்கப்பட்டிருந்த கணக்குப் புஸ்தக்வ்களை Qiong 

மாஜிஸ்டி சேட்சட்டி! சீல்வைச்து பந்தோபஸ் தாய் னவ தீதிருப் சாகக் 

சொன்னாரல்லவா? சென்னையிலிருந்து கணக்குகளைப் பரிசோ திக். 
கும். நிபுணர். ஒருவரை வரவழைத்து அவைகளைச் சோதிக்கச் 

செய்த தில் பல. பொய்க்கணக்குகள். எழு தப்பட்டு மோசம்செய்திருப் | 

பதாகதி தெரிந்தது.  அ௮வைகளைப்பற்றி. காந்திமதியா பிள்ளையைக் : 

கேட்டதற்கு . வரவு வந்த. தொகைகளை யெல்லாம் அப்போசைக் . 

கப்போது ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு. ong காரிடம் தான் கொடுப்பது 

வழக்கமென்றும், தான் செம்பால$ த்த காசுகூட வைத்துக்கொள். 

வதில்லை யென்றும் வர்கள் சொன்னபடி. கணக்குகள் எழு 
வதே தன் வேலை யென்றும் தனக்குத் தெரிர்2. வரையில் மூன்று. 

தலை முறைகளா og தன். முன்னோர்களும் தானும் கணக்கு வேலை 

பார்த்து வருவதாகவும் அதற்கு மூன் எத்தனை தலை முறைகளா 
கவா தங்கள் முன்னோர்கள் அவ்விடத்திலேயே நம்பிக்கையாய் ஹே... 

வேலை செய்து வருவதாசவும் தெரிவித்தார்... புஸ்தகத்தில் யல 
பக்கங்களில், ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு சாஜுகாரு ரையெழுத்து செய். 

இருப்பதாயும் ஸ்ரீனிவாசலு: ராஜு ௮திக பு.த்திகூர்மையுடைய 

வசென்றும். சரியான. கணக்குகளாயில்லாவிட்டால். அவர் எவ்வாறு 

ஆங்காங்கு கையொப்ப மிட்டி ருக்கக்கூடுமென்றும் கேட்டார்... - ஆயி 

லும் இன்லும் சில இனங்கள் வரையில். அவரை. ரிமாண்டிலேயே. : 
வைத் ் இருக்கவேண்டுமென. டெப்டிமாஜிஸ்டி சேட். உத்தரவிட்டார், | 
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_ முயற்சி மெய்வருந்தப் பின் கூலி தீரும். 
ன ரர இருவீராராஜ பட்டணக்திலுள்ள பெருமாள் கோவில் மண் 

- பபத்தில் ௮.திகாலை 5 மணிக்கு ஒரு சாமியார் உடம்பு — முற்றிலும் 
விபூதி பூசி பத்மாசனமிட்டு உட்கா ர்ந்து கண்முடியவண்ணம் தியா. 
னம் செய்து கொண்டிருக்தார். காலையில் சு,த்தஜலம் கொண்டுவரப் 

- போன பெண்கள் யாவரும் அவரைக் கண்டம், மஹா சாதுவா. 
பிருக்கவேண்டுமென்றும், இறந்த பக்திமானென்றும் பரம பாக 
வக*ோஷ்டரார யிருப்பாரென்றும் அவர்களுக்குள் பேசிக் கொண்டு 
ஒன்வொருவராய் சற் றி வர்து. நமஸ்கரித்துச் சென்றனர். அவர். 
Si VHF Sura gH ஈமஸ்சரிச்தசையாவது பாராமல் அவர் பரந் 
சீரமனடியைச் சிந்தித்தவண்ணமிருக்கவே அவ்வூரெங்கும் பர மசாது 
வந்திருக்கும் விஷயம் காட்டுக் தபோல் பரவிற்று. அவருக்கு யார் 
ஆகாரம் கொடுக்கிறார்கள் அல்லது Hass songs CurQmrr 
எனப் பலர் கவனித்து அவர் BONS) nh S gL அவர் ஆசிபெறுவ 
Shares’ காக் இருந்கனர், மணி ப திஜொன்ருாஇயும் அவர் .௪மைப் 
பகற்கு யாதொரு மூயற்இிபும் செய்யாது தியானச்திலேயே இருச் 
ததால், * சிஷ்யன் அவருக்கு ஆகாசம் சமைக் துக்கொண்டு வருவான் 
போலிருக்டுறது'? என இலர் சொன்னார்கள்; 4 அவ்வா றிருக்காஅ"" 
என வேறு இலர் சொன்னார்கள். “அவர் சாப்பிடுவதேயில்லை போலி 
ருக்கிறது" என்றார். ஒருவா; யாராவ சாப்பிடும்படி வேண்டிக் 
கொண்டால் அவர்கள் வேண்டுகோளுக்காகச் சாப்பிடுவார்” ் என்னார் 
மற்றொருவர்; இப்படி இவர்கள் பேசிக்கொண்டிருக்கும்பேதே பல 
காய்கறிகள் பலகாரங்கள் சமைத்து எடுத்துக்கொண்டு — அவஞுர் 
தனவந2ர தன் சம்சார ௪ ஹிதம். அகாரம் சொண்டுவத்கார். மற் 
ஹொருவர் வற்றக் கரய்ச்செ அரைப்படி பாலும் ஒரு ப்பு மொந்தன். 
பழமும் எடுத்து வந்து வைத்துக் கொண்டு காத்திருந்தார். இன்: 
ஜொருவர் மாம்சாதிகள் சமைச்அ எடுத்துக் கொண்டு வந்து வைத். 
அக் கொண்டிருந்தார். இப்படிப் “பலர் _ காத்துக் கொண்டிருக்கும் 
போது மணி பன்னிரெண்டடித்தத. அப்போது தான் சாமியார்
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தண் இறந்து பார்த்தார். . உடனே அத் தனவக்தரும் ௮வர் சம்சார 

pl ag 'நமஸ்கரித்தனர். சாமியார் அவர்களை ஆசிர்வதிக்கவில்லை; 

- அவர்களிடம் பேசவில்லை: தாங்கள் கொண்டு வந்திருக்கும் உணவை 

- இருந்த வேண்டுமென்று வெகுவாகக். கேட்டுக் கொண்டார்கள். 
“வேண்டாமிமன்று கையால் ஜாடை செய்அ விட்டார். . அவர்கள் 

வருத்தத்துடன் எழுந்து நின்றனர். அவ்வாறே அங்கு. வந்திரு 

நீதவர்களெல்லாம் அவரவர்கள் அந்தஸ்தின் பிரகாரம் முன் பின் 
னாக நமஸ்கரித்து எழுக்தனர்.. எவரிடமும் சாமியார் பேசவுமில்லை; 
அவர்கள் கொண்டுவந்த ஆகா.ராதிகளைச் சாப்பிடவுமில்லை, - கடைம 

"யாச பாலும் பழமும் கொண்டு வந்து வைத்திருக்க பாம ஏழை 
யாகிய ஒரு பெண், மற்றவர்கள். கொண்டி வந்த YETI BHM care 

பழம் ர முதலியவற்றைச் சாப்பிட மறு sg Agra தான் கொண்டு 
wanes பால் பழங்களை மறைவில் வைச்துவிட்டு வக்து நமஸ்காரம் 

செய்தாள். அவளை ஆர்வ இத்து “பெண்ணே! உனத. கஷ்ட கால 
மெல்லாம். நீங்கி உனக்கு ஈற்காலம் பிறக் துவிட்- ௫; என் பராத்தா. 

இருக்கிறாரோ . இறச்து விட்டரோ; ஒன்றும். தெரியவில்லையே, 

“என. மனக்கவலை கொண்டி ருக்கும்: வருந்தாதே! உன் பர்த்தா 

இடசரீரியாயும் தசனவானாயும் இன்று வரப்போகிறூர். பதிவிரதா 

சதசோண்மணியாகிய நீ செய்த மாபெருஈதவ த்தால் உன் பர்த்தா 
வுக்கு லக்ஷிமி கடாட்சம் உண்டாகி உன் பர்த்தர இரும்பிவருஇரர், 
இன்றுடன் உன் மனக்கவலை யொழிக்தது. ௪க்தோஷமாயிரு; நீ 

எனக்காகக் கொண்டுவத்திருக்கும் பால் பழங்களைக் கொண்டுவா) 

நான் உன் மனம் திருப்தி தியாகும்படி. - சரப்பிடுே றன்” என்மார். 
உடனே. பக்திசிறத்தையுடன் அவள். கொண்டு வக்த பழங்களைச் 

சாமியார். வாங்கச் சாப்பிட்டு பாலைக் கையில் . வாகிகினார். 

அப்போது இரண்டு. வில்வண்டிகள் அங்கு வந்தன...  வண்டியிலிருக்ச 

கனவரன் அவ்வளவு ஜனங்கள் அங்கு கூடியிருக்கல் காரணமென்ன 

வென்று கேட்டார். ஓர் சாமியார் புதிதாய் வந்திருப்பதாயும் அவள் 
பலர் கொண்டு வந்த ஆகாசாதிகளை அருந்த le gt ௮னாதை 

எழைப் பெண் கொண்டுவர்ச பால். பழங்களைச் -சாப்பிடுவதாகச் 
சொல்லக் கேட்டதும் அவர் சாமியாருக்கு ஈமஸ்காரம் செய்அ விட் 

டுப். போக: உத்தேித்து . வர்; பால். கொடுத்துக். கொண்டிருந்த 

ஏனழமப். பெண்மணியைக் கண்டதும் “த! Garg!” * erent ப் 

பெண் திரும்பிப் பார்த்ததும். ட தா் ் என்றதும் அவ்வளவு. ஜனங்
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கள் * இருக்கிறா களென்பதைச்கூடக் கவனியாது அவ்விருவரும் , ஒரு 
மேல் ஒருவர் பாய்க்து ஆலிங்கனம். செய்து கொண்டு கண்ணீ 

க்கள் சாமியார் ௮வர்களையாவது மற்றவர்களையாவது கவனி 

யாமல் பால் சாப்பிட்டார், பிரிர்து கூடிய தம்பதிகளிருவரும் சாஷ் 

டாங்கமாய் சாமியார் காலில் விழுக்லு சமஸ்கரித்தன ர். அவர் அவர்க 

அிருவருக்கும் ஆ?ர்வாதம் செய்தனுப்பி விட்டு அப்படியே கையைத் 

தலைக்குத் தலைபணையாக வைத்துக் கொண்டு பத்து விட்டார். 

.... சரமியார் சொன்ன விஷயம் பிர.த்தியக்ஷமாய்ப் பலித்ததைக் 

கண்ட ஜனங்கள் யாவரும் சாமியார் தூங்கி எழுந்த பின் தங்கள் 

குறைகளையும் அவரிடம் 9 சொல்லி நிவர்த்திக்கலாமெனக் ars BGs 

தனர். இவ்விஷயம் ஊர்பூராவும் ப.ரவவே. ஆபிரக்சணக்கான ஜனங் 

கள் வசத கூடி விட்டனர். ௬ ன ரு 

[பர 3 மணியானதும் சாமியார் எழுந்து உட்கார்ந்தார். வதி 

இருந்தவர்கள் ஓ வ்வொருவர £ய். ஈமஸ்காரம் செய்தனர். சாமியார் 

    

வாய் சிறக்கவில்லை. தங்கள் குறைகளைச். சொல்லிச் கொண்டனர், 

சாமியார் ஆகாசத்ைச் காட்டினார். ௪ சாமியாரைப்: பார்த்துப். பே௫த் 

சங்கள் குறைகளை கி Sisga கொள்ள லாமென- நினை. SA வந்த 

ஆயிரக் கணக்கான ஜனங்களில் தர செல்ல த்தின் சாயார் சேவ 

தாசி லகஷிமிபும் ஒருவளாதலால் அவள் தன் புத்திரி செல்லம் 
என்ன அனாள், எங்இருக்கிறுள், உயிருடனிருக்கிறாளா அல்லது 

இறக்சனளா, எப்போது வருவாள்? என்னும் பல கேள்விகளைக் 

கேட்டூப்போகலாமென்ற ஆசையுடன் BY GU BiH LD வந்து காத்திருந்து 

ஈமஸ்காரம் செய்காள். Marat ஈமஸ்காரம் செய்தஅம் சரமியார் 

தவதாசி லக்ஷிமி! உன் புத்திரியின் விஷயங்களை அறிய விரும்பி 
வந்தாய்; ஆவள் சுகமாக இருக்கிறாள். ஆனால் ரீ அவளை உடனே 

பார்க்க மாட்டாய்; சென்னையிலிருந்து அப்பறிவதில் 'நிபுணணாயெ 

இருவல்லிக் கேணி கோவிந்தன் என்பவன் இவ்வூரில் வத்திருக்றொன் 
நீ அவன். உதவியை நாடிச் சென்று அவனிடம். உண்மைகளை மறைக் 

காது சொன்னால் ௮வன் உன் பெண்ணை மீட்டுக்கொடுப்பான். போ? 

என்றதும் அவள் சுற்றி வக சமஸ்கரித்துச் சென்றாள். இவ்வாறே 
இன்னும் வந்திருக் தவர்களில் ஒரு சிலருக்கு. மட்டும் அவர்கள். Bia 
வத்த விஷயங்களைச் சரிவரச் சொல்லி. பரிகாரமும் ( சொல்லி விட்டு 

மீண்டும். மாலை 4 மணியானதும் ப த்மாசனமிட்டு தியானத்தில் 

அமர்ந்து. "விட்டார். ் அவர் காலை. முதல். மல் ஜலல்கழிக்கா ததையும் 
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மத்யானம். சாப்பிட்ட பால். பழ: ம். நீங்கலாக. Cap ஜலபானம் கூட. 

செய்யாமல் . தியானத்தில் . அ௮மர்ந்ததையும் கண்டவர்களில் பக்தி 

மான்களாயிருப்பவர்கள் அவர் மீண்டும் இரவு கண் Epis gh 
ஏதாவது உப தசம். செய்வாசென்றும் பாலும் பழமும் கொடுச் 

தரல் சாப்பிடுவாரென்றும். நினைத்து. பாலும். பழமும். எடுத்துக். 
கொண்டு வந்து வைதக்: கொண்டு. "காத்திருந்தனர். சந்தேகம் 

கொண்ட ஆசாமிகளில்: ஒரு இலர். ஒரு. மனிதன் எச் தளை மணி 
Garé sre ined ஜலங்கழிக்காமலிருக்கக்கூடும்? எப்படியாவது மல 
தலல்கழதிக்கவாவது அல்லது இருட்டு வேளையில் எழுந்து. போய் 
திருட்டுத் தனமாய் ஆகாரம் 'செய்யக்கூடுமென்றும் அதைக் கண்ட. 

நிவதென்றும் உட்கார்ந்திருந்தனர். Ora 0 மணி. - வரையில் 

சுமார் 100 பேச். காத்திருக்கனர், 10 மணியானதும் சுமார் 15 
பேர் கா.த்திருக்கனர். 11. மணியானதும் . பால் பழம் வைத்துக் 
காத்துக் கொண்டி ருந்தவர்களில் மூவரும். மற்ற இருவரும் ஆக 5 
பேர். நீங்கலாக ம ற்றவர்களெல்லோரும். போய் விட்டனர். . 19 மணி 
அடித்தன ஒன்றும் அடித்தது, அதீத ஐவரில் நால்வர் ஓவ்வொரு 
அராகக் கண் அயர்ந்தனர். ஒருவர் மட்டும் பால் பழம் வைத்துக் 
கொண்டு காத்திருந்தார். மணி மூன்றடித்ததும். அவரும் தன்னை 
யதியாமல் உட்கார்ந்தபடியே உறங்கிவிட்டார். மூன்று மணிக்கு 

சாமியார் எழுக்ததும் பக்கத்திலிருந்த குளத்திலிருக்கும் , கண்ணீரில் 
.. இறங்களர். கடைஅயாய்க் சண் அயர்ந்தவர் ௮வரளை ௮ றியாமலே 
கண். gui SST gin ஜாக் ரதையாகவே இருக்தாராகலாலும் சண் 

oof Fido ஆள் ஈடக்கும் சத்தம் கேட்டதும் கண் Born பார்த்தார். 
அவர் கண் தஇறக்த வேளையும் சாமியார் தண்ணீரில் மூழுகய வேளை 
யும் ஒன்றாயிருந்த த. தண்ணிரில் முழுனெ. சாமியார் எழுந்திருப்பா 

ரென இரண்டொரு &.மிஷங்கள் பார்த்தார். சாமியார் எழுந்திருக்க 
வில்லை. ஒருக்கால் சாமியாருக்கு es தெரியாததால் தனக்கு. 

மிஞ்பெ அழத்தில் இறங்கி எங்கு இறந்து. விட்டாரோ எனப். 

பயந்து தானும். தண்ணீரில் இறங்கி சாமியார் மூற்யெ இடத்தைப் 
போய்ப் பார்க்க அங்கு இடுப்பளவு. தண்ணீர்தான். AGIs, 2) 
Basa ரா ae | பக்கங்களி. ௮ம். சுற்றிலும் கவனமாய்ப் பார் தார்... 

சாமியாரை எங்கும்... காணவில்லை; நானை. பக்கங்களிலும். பல. க். ue . க்ப் GEA ATT 

    

       

 



1 76 ஜெயரங்கன் 

  

   

பான மாங் மறைக்து லிட்டார் என முடிவு செய்து கொண்டுபக்கத்தீ 

-படுத்திருந்தவர்களை பெல்லாம் யெழுப்பி சாமியார் மாயமாய் : மை 

துபோன . விஷயத்தைத் தெரிவித்தார். அவர்களெல்லோரும் 

- இவ்வாறு சாமியாரின் அபார சக்தியையும் பிரபா வத்தைப்பற்றியும் 

பேசிச் கொண்டிருக்கும்ே பானு அ Barada சாமிபாரைத் சரிசிக்க 

வத்த ,நாற்றுக் கணக்கான: ஜனங்கள் - சாமியார். மறைர்து - போன 

விவயத்தைப்பற்றி கேட்டரிந்து. எதிரில் வந்தவர்களுக் கல்லால் 

தெரிவித்தனர். ப 

ன ௭ நிற்க, தேவதாசி லக்ஷ்மி இருவல்லிக்கேணி: அப்பறியுக் 

Corda sor என்பவர் மிக $யொதி பெற்றவராதலா ௮ம் திருவீ 7ரரஜ 

பட்டணம் அவ்வளவு - பெரிய பட்டணமல்லவாதலாலும் யாரை 

யாவ கேட்டால் சுலபமசய் அவர் விலாசம் தெரிவிப்ப ஈர்களெனக் 

கருதி தனக்கு அதிமுக மூடையவர்களை Que ல்லாம். கேட்டுப் பார்த் 

தான். அப்பேர்ப்பட்டவர் அவ்வூர் வந்இிருப்பதா ௧. எவருக்கும் 

தெரியாதென்றும் சொல்லினர்.. சாமியார்... உண்மையைத்தான் 

சொல்லியிருப்பார். அவர். பெரய் பேசக். காரணமில்லை. : ஆகை 

யால் சரிவர. விசாரித்தால் கட்டாயமாய்க் கண்டு. பிடிக்கலாமென 

நம்பி தலில் முக்யெமான தெருக்களில் ஒவ்வோர் வீடாயும், அப் 

பால் ஒவ்வோர் சந்திலுள்ள ஒவ்வோர் வீடாயும் மறுநாள் மா 

வசைக்சேடி அலுத்து இனி வீட்டிக்குப்போப் அதற்கடுத்த நாள் 
தான் இன்னும் BT EEE தேடவேண்டுமென த் தீர்மானி, அக் 
சொண்டு வரும்போது சமுத்திரக்கரை பக்கத்திலிருர் அ. ஒருவர் 

ஆழ்ந்த. யோசனையுடன் நடந்துவரக் கண்டாள். அவர் முகம் தான் 

அனுவரை பாராத பேற்று முகமாயுமிரு ருந்தது. ஒருக்கால் அவர் 

தான் திருவல்லிக்கேணி அப்பறியும் கோவிந்தனோ என சந்தே 

இத் அ அவரைக் கேட்டாவது அறிந்துகொள்ளலாமென நினைத்து. 

அவர் hug Bi சென்று “sous! திருவல்லிக்கேணி . அப்பறியும் 

கோவிந்தன் என்பவர் எல்கிருக்கிறாரென்று தங்களுக்குத். தெரியுமா? 

எனக் கேட்டாள். அவர் பதில் ஒன்றும் சொல்லாது. அவ om 
ஏற. Dees ee நீ யார்'' என்று கேட்டார். ... அடியாள் 

(சவ gre லக்ஷிமி”” ௪ என்றாள். - என். அவரைத் தேடுகிழுய்? எனக் 

கேட்டார்: முந்திய நாள், தான். சாமியாரைத் தரிசச்அம் பவர் 

சொன்னதையும். விவரமரய்ச் . * சொன்னாள்... . பத்தர்க். அடக் 
ate 
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விட்ட ஒர் குடும்பத்தாரிட்ம்: எவ்வாறு உண்மை எதிர்ப்பதென்றும் 

ப்பேர்ப்பட்டவர்கள் முகத்தல் மு pa தீதால் கூடமூன்று தினங்களுக் 

குச் சாப்பாடு அகப்படா? தன்றும் சொன்னார். அதற்குள் ஐயோ! 
St Baar ox ay! Bev ஜனங்களுக்கு பொய் சொல்லப்பட்டவர்களென் 

௮ம் மோசம் செய்பவர்களென்றும். ஒருவி த கெட்ட எண்ணம்,விழுர் 

இருக்றெது. அனேக தாசிகள். தங்கள் ஈடத்தையால் அப்பேர்ப் 
பட்ட கெட்ட பேர் சம்பாதித்துக் கொண்ட. உண்மையாயிலும் 

உலாச்சபான தேவதாசிகள் உலகத்தில் "இருக்கத்தான் செய்இஞுர் 

இது வரையிவ் கான் "தேவதாசித்தொழில் நடத்திவந்த Gun B 

அம் நான் ௨ உண்மைக்கு. மாருக எப்போதும் ஈடந்ததில்லை சமீபத்தில் 
கூட தனது மகள் செல்லம் இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷிராவ் மயக்கத்தி 
லகப்பட்டு சுந்தரராஜ ஐயாவுக்கு வி ரோதமர்க சதி செய்ய 

ரம்பித்தது முதல் ௮வளுக்கு வேண்டிய புத்திமதிகள் சொல்லி 
யும் சேளாததால், கானே ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச௮ராஜ.. ஐ.பா oy aur 

களிடம் சென்று HOPED THOT மகளுக்கும் இன்ஸ்பெக்டர் 

ஐயாவுக்கும் ஈடந்தேறி வந்த. சம்பாஷனைகளை இன்று விடாமல் 

சொல்லி வந்தேன்... அவர் செல்லத்சைக் கூப்பிட்டுப் போதுமான 

வரை” எச்சரி த்தும் அவர் ம-ஈ-£-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசலுராஜு ஐயா அவர் 
கள். வார்த்தைக்கு மாறுக த்தான் நடக்கப் போகிறாளென்ற. எண்ணம் 

என்மனதில் பட்டவுடனே அந்த "மூதேவியின் முகத்தில் முழிக்கக் 

கூடா. தென்று ஆலோசனை செய்து கொண்டு திருரெல்வேலிக்குப் 

போய். 10 நாள் இருக்துவர. உத்தேித்துச் சென்றேன். கான் 

சென்ற. மறுதினமே செல்லம் காணாம ற்போன விஷயமும். பெரிய 

ராஜு ஐயா அவர்கள் தேகம் மாயமாய் போயி po றன்ற சங்கதியும் 

'கேள்விப்படவே நான் உடனே புறப்பட்டு இக்கு வந்து சேர்ந்தேன், 
என்னைப்பற்றி' யாரை. வேண்டுமானாலும். 'கேட்டுப்பாருங்கள். : சன் 

யோக்பதையையும் . சத்திய "நெறியையும் பற்றிச் சொல்வார்கள். 

gual sual செய்து தாங்கள் கானா அப்ப தியும் ஐயா? என்து கேட் 

பாள்... அவர். “கம்?! என்னார். 

  

கோவிந்தன்: —8 opp ar@ator a சற்று யோ க்யதை உடைய 
வளாயிருக்கலாம்.. ஆனால். நீ. “சொல்லு றபடி. அவ்வளவு தூரம். 

உன்னை. ஈம்பக்கூடுமா: என்பது தான் ௪க்தேகம். 

தேவதாசி. லக்ஷிமி௨உஜயா!. என்னைப்... பத்தி ஆராய்ர்ததியாமல்
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என்மேல் , தரங்கள் அவ்லித கெட்ட அயிப்பிராயம் கொண்ட என் 

அச்பாக்யெமே! gig னும் சாங்கள் என்னிடம் ௪௮ ) தப்பற்றி. கேட் 
கானும் உண்மையான. ப.இலளிப்பேன் சுப்பையா "பேரில். ஆணை 

யிட் Qe சொல்லு றன்... 

ன "கோவிந்தன். டனினு உண்மையும் . சத்தியமும் இன்னும். இச 

ண்டு நிமிஷங்களில் தெரிந்து விடப்போ௫ ற. செல்லம் யார்? உன் 

புத்திரியா? ௮.தரவ.து உன் "வயற்றில் பிறக்தவளா? 

தே, லக்ஷிமி: -எல்லோரிடமும். அவள். - என். - புத்திரிதா 
Ger ax சான் சொல்லி வு Sour Say - உண்மையில் - வள். என் 
வயித்றிற் பிறர் தவளல்ல.. அவள் pin நாளே சான் வாக்கி வளர்த் 
Savi « 

  

கோலிந்சன்: யா ரிடம் வாங்கினாய்? 

தே. லக்ஸிமி:- சான் சொல்வதில்லையென ... சுப்பையா மேல். 

ஆணையிட்டி ௫ ருப்பதரல் । சான் சொல்ல மாட்டேன். . ட 

கோவிந்தன்: —8 சொன்னால் தான்: என்னால் செல்லை ae 
கண்டு பிடிக்க முடியும், இல்லா விட்டால் என்னால் முடியா து, 

தே. லக்ஷிமி; முன்னமே? gas தங்களுக்கு நரன் சத்தியம் சவ 
| முதவளென்று சொல்லி விட்டேன். தாங்கள். கண்டு பிடித் சாலும் 
சரிதான்; கண்டு. பிடிக்கா விட்டாலும். சரிதான். என் தலையை. இரண்: 
டாக வெட்டி விட்டாலும் சரிதான். நரன் கொடுத்த சத்தியத்திற்கு 

| மானாக. தடக்கவே மாட்டேன். : ஆகையால். சொல்லவே முடியாத. ப 

- கோவிக்தன்:--சரி;, ௮௮. சொல்லா விட்டால் Cur Bp, ௮. இசட் 
“டைக் "குழந்தைகளில் நீ. செல்லத்தை வாங்க. கொண்டாய்; இன்: 
னொரு. பெண். குழந்தையை யார் ar nae சென்றார்கள்... 

3S. "லச்ஷிமி;. அனுவும் சொல்வதில்லை "கென்று. "சத்தியம் 
செய்து கொடுத்திருப்பதால் சொல்லமாட்டேன்; "நேற்று. சாமியார் 
தங்கள் ஒத்தாசை கோறும்படி... 'சொல்லியிரா விட்டால். 'செல்லம் 
பிதப்பைப். ப ற்தி நான் பேயே பிருக்கமாட்டேல் க 

  

ஆ திருச்செ ந்தார் மூருகக்கடவுளை சுப் ரம சென்றும் சுப்பையா 
வென்றும் திருரெல்வேலி ஜில்லா வாசிகள் ,சொல்வ.௮. வழக்கம்.
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"என்றாள்; கோவிந்தன். தாசி. செல்லம். லக-்ஷிமிமின் yaaa 

யல்ல வென்றும் செல்லத் அடன் இன்னொரு பெண் இரட்டைக் 

குழந்தை இருந்ததாகவும் இ௫*வளணையில் ஸ்இரப்படுத்இக் கொண் 

டேன், இனி நேரான முறையில் இவளைக் கேட்டால் சத்தியத்திற்கு 

மாழுக இவள் பேசமாட்டாள்: இனி இவளை ஏமாற்றியே உண்மை 
யதிய: வேண்டும்” எனத் தனக்குள். தீர்மானித் ஐச் கொண்டு மூந்திய 

தாள் ௮வள் சந்தித்த. சாமியாரைப் பற்றி வெகு உற்சாகமாய்ப் 

பேசிக் கொண்டிருந்து திடீரென்று, ன ட டட 

“கோவிந்தன்:--ஞம்பே கோணம் சென்றிருக்க. போது 2. எங்கு 

இறக்கி யிருக்தாய்? - 

தே. VPI: -உப்புக்காமத் ச் தெரு 28-ம். செப்பரில், ம் 

மீ ண்டும் சற்று நேரம். பொது. விஷயங்களைப் பேச. விட்டு, | 

கோவிந்தன்: ந அம்கருந்த. போது. அடிக்கடி. போய்: பேசச் 

கொண்டிருக் தாயே! அவர்கள்: பேரென்ன? 

தே, லக்ஷிமி: சக்ரபாணி செட்டியார் Peg ற்கு த்தான் அடிக் 

குடி போவது வழக்கம். | ப 

- கோவிந்தன்: '--ஆம்; ஆம் ; உண்மைதான். 6 போயிருக்க 

போது வெளி ஊரார் வந்திருக் தார்களே, அவர்கள். வீட்டுக்கும். 

அடிக்கடி. Curis , வ்தாயென்று. சேள்கிப்பட்டேனே. அவர்கள் 

எந்த் ஊர்க்காரர்... ன ர: ட ப 

தே. லச்ஸிமி: எனக்குத் தெரியாது. அவர்கள் ஏதோ ஒரு, 

மா fh பாஷை .பேஇனார்கள்... அவர்கள். ஊர் Geter eiact 

எனக்கு. இப்போ ஞாபகமில்லை. . | 

கோவிந்தன்: _ போகட்டும்; அதைப் ப ற்றி. சமக்கென்ன. அவர் 
கள் ர் தலையில். ஒரு மாதிரி சீப்பு: சொருவி யிருந் தார்களல்லவா? 

தே, லக்ஷிமி: தம்; ௮௮ தங்களுக்கு எப்படித் தெரியும்? . 

"கோவிந்தன்: எனக்குத் தெரியாமலா . கேட்டே றன்... அவர் 

கள் இங்கள: ஜாதியார். - சாதாரணமாய் த். தமிழர்களைப். போல்: தான் 

பெண்கள் உடை 'உடுத்தூவார்கள் ) தமிழும். நன்றாய்ப்: பேசுவார்கள். 
அவர்களுக்குள். பேசும் போசு மாத்திரம். சிங்கள. பாஷையில். பேசு 

வார்கள். அவர்கள் தானே இன்னொரு பெண் குழக்தையை எடுத் 
துச் சென்றார்கள்.
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- என்றதும் தேவதாசி ல மிமி பல் ஒன்றும் சொல்லா விட்டர 

௮ம் அவள் முகத்தில் ஏற்பட்ட ஆச்சரியக் குறிகளால் தான் ஊத் 

துக் கேட்டது உண்மையென கோவிந்தன் அறிந்து கொண்டார். — 

தே. லக்ஷிமி: அவர்கள் இன்னொரு பெண் குழந்தையை எடுத் 

துப் போன தாக நான் சொல்ல வில்லை ப) எனக்குத் தெரியாதே, 

என்றாள். உனக்கு த் தெரியா விட்டால் பரவாயில்லை, : எனக் 

Ge தெரியும். நான் உன்னை சத்தியம் தவறி சொல்லச் சொல்ல 

வில்லை. நீ பயப்பட வேண்டாம் என்றார்... 

தே. லக்ஷிமி: ஐயா] தாங்கள் வேறு எதைப் பற் ற்றி வேண்டு 

மானாலும் கேளுங்கள், நான் சொல்லுகிறேன். தயவு செய்து 

"எப்படியாவது செல்லத்தைக் கண்டு பிடித்து என்னிடம் சேருங்கள். 

உண்ட வீட்டுக்கு இசண்டகம் செய்யக் கூடாதென்றும், ம-ா-ஸ்ரீ 

பெரிய எசமான் சொன்னால் சொன்னபடி. செய்வாசென்று. நான் 

எவ்வளவு சொல்லியும் என் வார்த்தைகளைக் கேளா போனவ 

ளாயினும் பிறந்தது. மூதல் என் குழந்தையாகம். பாவித்து. நான் 

வளர்த்த சோஷத்திற்காக அவள் பேரில் அளவு கடந்த பிரி௰ம் 

பாதிக்கெெ.து, அதிலும் அ/ ver காணாமற் போனது முதல் அ வளை 

இனி உயிருடன் பார்ப்பேனோ என்ற இலும் எற்பட்டு விட்டது. 

எனெனில் அ வளை எங்காவது இரகசிய அறையில் பெரிய எசமான் 

அடைத்து வைத்திருக்கால் அவர் திடீரென்று இறந்து போனதரல் 

அவளுக்கு அன்னாகாராஇகள் கொடாது FER ௮3ணியாய் வருந்து 

இரளோ என்ற எண்ணம். - உஇக்கும்போே 5. என் உடல் நடுக்கு 

இறத. ஐயோ! செல்லமே. நான் உன்னை வளர்த்த அருமைக்கும், 

நீ வாழ்ந்த வாழ்மிற்கும் இந்தப் பாழும் பாப்பான் அரமாததிசால் 

உனச்கு எமனாய் ஏற்பட்டானே!. | wee 

என்று சொல்லி ஓவென்று ப்பார் சொல்லி அமி தம்ம 

தாள். ய ப பட் ப்பட்ட 

கோவிந்தன்:--லக்ஷிமி! அழாதே, நான். சொல்வதைக் கவன 

மா ய்க் கேள், ம-ா-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசலு ராஜ இறக்கு முன்னமே. செல் 

லம் HBSS எவ்வாறோ gid go விட்டாளென்ற. சமாசாரம் 

எனக்குத் திட்டமாயத் தெரியும். ஆகையால். அவள். ப௫ியால். வருச் 
தக். 'கரரணமில்லை யென்பதை நீ நிச்சயமாய் நம்பு... உனக்கு « என் 
வார் ்.த்தையில் அவ்வளவு ஈம்பிக்கை இல்லாவிடினும். நேற்று, சாமியாம் 

 



கோவித்தன் ஆராய்ச்சி ரகர. 
8அவள் சுகமாக இருக்றொள்"" என்று சொன்னதாக இப்போ | 

சற்று கேரச்திற்கு முன்புசானே 8ீ சொன்னாய், அப்படியிருக்க 

அவர் வார்த்தையைக் கூட நீ ஏன் சந்தேடிக்க வேண்டும்? அவர் 

மஹா சாதுவென்று நீ தா2ன சொல் ஓரும். ஆகையால் வருச 

தத்தை விட்டு சச்சோஷமாயிரு. 

தே; லக்ஷிமி: ஜயா! தாங்கள் கட்டாயமாய் என் செல்லத்தைக் 

கண்டு பிடித்து நல்ல நிலைமையில் கொண்டு. வந்து விடுவதாக வாக் 

"களித்தால் அதுவே எனக்குப் போதுமானது. கான் Aca Bur 

| பிருப்பேன், இ 

| - கோவிந்தன்: ப்டஸ்ரீ புரினிலாசமு சாஜாகாரு எச்சரித்த 

- விஷயமும் அவர். மனோ பாவும் என்னை விட உனக்கு அதிக ஈன் 

ரூய்த் தெரியும், அவர் ௮வள் சேகத்தை எவ்வித ஹிம்சைக்குட் ் 

படுத்தியிரா விட்டாலும் ௮வளைத் திடுக்டும்படியும், தஇிஇலடையும் - 

படியும் செய்தார் என்ற. விவரம் எனக்கு சன்றாயத் ௦ தெரியும். கை 

யால் என்னால் கூடிய வரையில் பிரயாசைப்பட்டு ௮ வளை உயிருடன் 

இடசரீரியாய் உன்னிடம் சேர்ப்பசாக கான் வாக்கவிக்கிறன். 

அவ்வளவு தான் சான் செய்பக்கூடய ௫. 'செல்லச்தின் வயதென்ன? 

தே. லக்ஷிமி: அவளுக்கு மாசிமி' 17-ம்௨ தான் 80 6 வயது 

"முடிந்து 21 பிறந்தது. 

என்றாள். செல்லம் பிறக்த அன்றே லக்ஷிமி வளை வரங் 

வந்ததாய்ச் சொன்னதால் 20 வருஷங்களுக்கு முன் அதே தேதியில் 

தான் கும்பகோணத்தில் GPS SSO வாங்கி வக்தாளென்றும் 

ஆகையால் அவள் பிறந்த தேதி அவருக்கு திட்டமாய்த் தெரித்து. 

விட்டது. அப்பால் கோவிக்தள் அவளிடம் சற்று. கேரம் பேசி 

விட்டு விடை பெத்றுச்சென்றார. 

... இன்றே BB 56s புறப்பட்டு கும்பகோணம் வக உப்புக் 

சாரத் தெரு 88-ம் ஈம்பர் வீட்டின் அக்கம் பக்க வீடுகளில் போய் 

சக்கரபாணி செட்டியாரைப் பற்றி விசாரிக்க, அவர். இறக்.து விட்ட 

தாகவும் அவருடைய புத்திரி இ ரூப்பதாகவும் விசாரித்த திகத 

கொண்டதோடு 80 வருஷங்களுக்குமுன்னால் மஹாமக காலத்தில் 

சக்ரபாணி. செட்டியாரும் அவர் சம்சாரமும். அவர்கள் பு,த்திரியும் 

எங்கிருந்தோ வந்து அக்கு அத்த வீட்டை வாடகைக்கு. அமர்த்திக் 

இகண்டசாயும் த்தப் புத்திரிக்கு. கெர்ப்ப ஸ்திரீகளுக்கிருப்பதை 
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விட வயிரு அ.இகமாய் கனத்து இருக்தசாயும் அவளுக்கு மஹோ | 

தரமென்று பெற்றேர் சொல்லி வந்ததாயும் அவர்களுடன் ரெயிலி. 

லிருக்து வத்து அமத தெருவில் LP INT LDS காலம் வரையிருஈத 

2 சூடும்பத்தார் தான் அவர்கள் வீட்டுக்கு வந்து போவார்க ளென் 

றும், மற்றவர்களை அவர்கள் சேோகச்க வில்லை யென்றும், ஒரு நாள்... 

-.இசவு அப்பெண்ணுக்கு அ திக ஆபத்தாயிருந்ததாகவும், டாக்டர். 
நாஸ். மூதலியவர் ர்கள் வரது பார்த்சதாகவும் oon Dray ஏதோ. 
குழக்தை அம் சத்தம் ஆங்கு கேட்டதாகவும் பொழு. விடிந்த. 

பின் மாமூலுக்கு விரோதமாய் ஒன்றுமில்லை யென்றும், மஹாமகத் 

துக்காக அங்கு வச்து ே போன VAG குடும்பத்தாரும் அன்றைய 

அ.திகாலை செயிலிலேயே எங்?கா சென்று வி.ட்டார்களென்றும் 

அப்பெண்ணின் 2 பேர் ராகம்மாளென்றும் அப்பால் 2 மாதம் பொறுத் த்து. 

றுக்கு மஹோதரம் முற்றும் குணமாகி விட்ட தாகவும் 

    

Garcia cr அக்கம் பக்கத்தில் விசாரித்து கொண்டு அவ்விட்டி ற். 

குப் போய் நாகம்மாள் இருக்கிறாளா யென்று கேட்டார். வச்தவர் 

யாரென்றும், எங்கிருந்து வர்தகாரென்றும், என்ன ஜோலியாய் au Sr 
ரென்றும் கசவைக் இறக்காமலே கதவின் பக்கத்தில் நின்று- 

கேட்டாள். கான் சொல்ல வந்த விஷயம் வேறு எவரிட 

மூம் சொல்லக் கூடாத விஷயமென்றும், ஈடி.சத்தில் கூட் எழுதக். 

கூடா௪ விஷபமென்றும் இரகசியமாய்தி தெரிவிக்கும்படி. தன்னை 

oD! SDL 3 DT Bola ear £1 அதற்காகவே அவ்வளவு ஆதாரமாகிய இருவீர . 

ராஜ பட்டணத்திலிருந்து இவ்வளவு தாரம் ௮ னுப்பியதாயும் 

வி்டிலுள்ளவர்க ளெல்லாம் வெளிச் சென்ற பின், . தான். வந்த. 

தாயும் தெரிவித்தார். தன் பேர் சான் நாகம்மாள் சன்று 

சொல்லி கதவைக் இறந்து ௮ வரை உள்ளே அழைத்துச். சென்று ட 

என்ன விசேவூிமென்று கேட்டாள்.  சங்களிடம். பெற்றுப் போன 
தங்கள் புத்திரியாகிய செல்லம்மாளை 10 தினங்களாகக் காணோ. 

மென்றும், அவளுடன் பிறந்த இரட்டைப் பெண், செல்லம்மாள். 
காணாமற் போன அன்று திருவீரராஜபட்டணம் வத்திருக்ததாகவும், 

ஒருக்கால் தன் சகோதரியுடன் சென்று விட்டாளோ என அ ட 
வசகற்காகவும் ௮வர்கள் விலாசம் முதலியன வு றிந்து. வரும்படி. 

தேவதாசி லக்ஷிமி sy அப்பியசாகவும் சொன்னார், | அப்பிள்ளைகள் 
சம்மந் தமாய் மீண்டும எப்போதும். 'எவ்விசமான பேச்சும். (பேசுவ. 

தில்லை யென்றும் தன்னைச் தேடி வருவதில்லை. யென்றும். சத்தியம்" 

செய்து சென்ற eal இதுவரை. அவ்வா திருந்து. இப்போது: =
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கொடுத்த wa Robes மறந்து சன்னிடம் அனுப்பலாமா எனக் 

கேட்டாள். ப 

- தேவதா) லக்ஷிமி சுத்தியத்துக்கு. மாரக need கூடா. 
தென் று தன்னால் கூடிய பிரயத்தனங்களெல்லாம் செய்து பார்த்தும் 
துப்பறியும் நிபுணர்களை பெருக் தொகைகள் கொடு oa நியமிச்அ த் 
தேடியும் துப்புத் துலங்காசசால் செல்லத்தின் பேரிலிருக்கும் பிரி ப 
யத்தால் 10 நாட்களாக அன்ன அசாராதஇகளே யில்லாமல் அமுது 
கொண்டிருக்கிறாள். அதன்பேரில் தங்களைக் கேட்டு தாங்கள் 
தயவு வைத்துச் சொன்னால் . இன்னும். pune செய்து பார்ப்பதா. 
யும் இல்லாவிடில் உடனே பிராணத்யாகம் செய் கொள்வதாயும் 
தீர்மானித்து என்னை அனுப்பினாள். . அவள் தற்கொலை செய்த 
கொள்வ நல்லதல்ல என உங்கள் மனதில் பட்டால் சொல்லுங்கள் 
இல்லா. விட்டால் அவள் லி தியின்படி. கடக்கட்டும். நானென்ன 
செய்வது? என்ன சொல்ஓுஇதீர்கள்? தயவு செய் ன உண்டு இல்லை 
யென்று உடனே ௦ அிசால்லுள்கள். நான் இப்போது. காலை 83 மணிக் 

குப் புறப்படும் வண்டியில் போய் சொன்னால் , கான். அவள் தற் 
“கொலை செய் து கொள்ள மாட்டாள். நான் அத்த வண்டிக்குப் 
மபாகா விட்டால் கட்டாயம் தற்கொலை. செய்து கொள்வாள். . அப் 
பால் தாங்கள் சொல்வதும் இன்றுதான் சொல்லாத.அம் ஓன்று 
தான். வெளியில் போனவர்கள் எவசாவ வந்து விட்டாலும் 
அதனாலும் உங்களுக்கு அனாவ௫யமா ன கஷ்டம். ஏற்படக்கூடும். 

..... நாகம்மாள்: “எனக்கு. அவர்கள் விலாசம் தெரியாது, gt 
கடிதத்தில் எழுதிக் கொடுதச்சார்கள்: ௮தசை எங்கோ போட்டேன் 
பெண் பாவம். பொல்லாது. Ger ஜென்மத்தில். என்ன பரவம் 
செய்தேனோ Das ஜென்மத்தில் இவவளவு விசனங்களை ௮னுபவிக் 
EC per. இனி அவள் தற்கொலை பாவமும் வந்து என்னைச் சற்றி 
எனது. அடுத்த ஜென்மத்தையும் பாழாக்க வேண்டுமா. Po 

| "கோவிந்தன்: — 5 pa1%» செய்து "கொண்டவர்கள் உயிர் இ இக் 
'கேயே சுற்றிப் பரிதவித்துக் 'கொண்டிருக்குமென்றும் Qs கொடிய 
பாவமென்றும். பெரியோர். சொல்கிறார்கள். ஆகையால். சத்து 
கஷ்டப்பட்டுச் சேடிப்பார் oo ஐல்தியாய்க். கொடுத்தால். நல்லது, : 

| என்றார்... "உடனே. அவள்... உள்ளே போய். பல பெட்டிகளைத் 
தேடி. ஒரு. கடிதத்தில். Sood எஸ்டேட், ஊர். எல்கைக்கு தெற்கு 
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சாவகச் சேரி போஸ்ட், கொடிகாமம், இலோன்” என்று எ முதியிரு. 

_ப்பதைக் கொண்டு வர. காட்டினாள். ப அவர் அதைப்போல் sor 

புஸ்தகத்தில் எழு, Ra கொண்டு “லக்ஷ்மி [ரரொணனைக் காப்பாற்றிய | 

புண்ணியம் உனக்குக்கட்டாயம்சேரும்" ் என்று சொல்லிவிட்டு வெகு 

அவசரமாக செயிலக்குப் புறப்பட்டார். தாகசா ந்தி செய்து போகும். 

ட படி காகம்மாள் சொன்ன தற்கு செயிஓக்கு. கோமாய் விட்டென். 

றும் தஞ்சாஷூர் ஸ்டேஷனில் தாகசாந்தி செய்து கொள்வதாகவும்: 

சொல்லிப் பேரய் விட்டார். உடனே கொளும்புகொடி. காமம் சாவ 

கச்சேரி. ஊர் எல்கைக்கு தெற்கு சென்று 20 வருஷங்களுக்கு. 

மூன் கட்த மஹாமக கரலத்தில் BBG HB கும்பகோணம் சென். 

றவர்கள் யாரென்று விசாரிக்க “கோமதி ? என்னும் தாகி சென்றதா 

கவும், வ வரும்போது a Be லக்௲ணமுடைய இ ஐர் பெண்ணைப் பெற்றுக் 

கொண்டு வந்ததாகவும் அக்குழந்தைக்குச் செல்வம் எனப் பேர் 

கொடுத்த வளர்த்து வக்த.தாகவும், பெண் 14-ம் வயதில் (ூத்தியறி் 

த தாகவும், அவளை: ஜாக்கிரியய எஸ்டேட் சொரந்தக்காரரான ஜாக்கி 

சிய்ய ரெட்டியார் அமோக பொருட் Qsoa sg பு.அ சோபனம் 

செய்து HAG EE மாதம் ஆயிரம் ரூபா கொடுத்திருந்ததாயும் at 

aes BES (par வரையில் அவர்களிருவரும் மனவேற்றுமையில் 

லாமல் ஒற்றுமையா பிருந்ததாயும், ஒருவருஷத்திற்கு மூன் ஸ்ரீதரன் 

அண்ட் கம்பனி என்ற தன கம்பெனி ௮ங்கு வியாபாரம் ஆரம் 

பித்ததாகவும், ஜாக்கிரிய்ய கம்பெனியில் மானேஜராயிருர்து அதிக 

அணுபோகமுடைப் லாஜமேஸ் என்பவரை ஸ்ரீதரன் கம்பெனியார் 

ry சம்பளத்தில் அமர்த்தி ௮மோக வியாபாரம் செய்.*வத்த 

இல் ish EI oT அண்ட் கம்பெணிக்கும் ஜாக்ரிய்ய கம்பெனிக்கும் வியா 

பார போட்டி அதிகமாய் ஏற்பட்டதாகவும் ௮2 வியாபார்போட் 
டியில் ஸ்ரீதரனுக்கும் ஜாக்கிரிய்ய ரெட்டியாருக்கும் விரோசம். ஏற்ப 

ட்டு வரும்போது ஜாக்கரிய்ய செட்டியாரும் செல்வமும் Ba Baron 

தில் உலாவப் போன தாகவும், எப்போதும் வேலைகளை முடித்துக் 

கொண்டு 1ம ணிக்கு? மல் உலாவவரும் ஸ்ரீதரர் எவரிடமும். பேசாது 

போவது வழக்கமென்றும், எவர்டமும் பேசாத. ஸ்ரீ கரனை. தனது 

சாமர்த்தியத்தால் பேசவைத்ு . விடவேண்டுமென்று செல்வம் பல 

நரட்களாக நினை. த்திருந்த தாகவும், அன்று ஜாக்கரிய்ய செட்டியரர் 

தனது ஈண்பர்களுடன் ஏதோ. ஒரு. மூக்யெ. விஷயத்தைப்பற் ற் தித் 

தர்க்கித்துக் கொண்டிருக்கும் சமையம் அர்தப்பக்கம். இந்தப்பக்கப் 
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திமிர்ந்த பாராது பூமியைப்பார்த் தபடி ஈடர்துபோகும் ஸ்ரீ சரன் 

பக்கத்து சோட்டில் போவதைப் பார்த்ததும், தான் சாமர்தீதியத் 
தால் அவரைப் பேசவைப்பதற்கு அதுவேஏற்ற சமயமென நினைத்து 

செல்வம் சட்டென்௮ ௮ குறுக்கு வழிசென்று ஸ்ரீ தாருக்கு எதிராகப் 

'போனதாசவும், ௮வர் தனித்து வரும்செல்வ த்தை முதலில் கடைக் 
கண்ணால் பார்த்ததாகவும், அக்கம் பக்கத்தைச் சுற்றிப் பார்த்து 

யரரும் இல்லாதது கண்டதும். “ஹா. செல்லம்! என் ககப்பனார 

வர்களுக்குக் கொடுத்த. வாக்கைச் தட்டி. இங்கு ஏன் வந்தாய்? 

எப்போது வர்சாய்? நீ இ க்கு. வந்ததை யாராவ பார்த்தார்களா? 

உன்னைப்பார்த்தது எனக்கு. திக. சந்தோஷத்தைக் கொடுக்கிற; 

இக்கு நின்று பேசுவது அபாயம்; -வாவீட்டுக்குப்போவோம்"? orp 
(gD வேறு ஓன்றும்: பேசா. சற்று. தூரத்தில் நின்ற. மோட்டார் 

காருக்கு அவளை. அழைத்துப்போய் தானே தனது மோட்டார் 
காரை ஒட்டி வருவது வழக்கமாதலால் இரண்டாம் பேருக்குத்தெரி 

யாமல் அழைத்துப். 'போனத்ரகக் கருதி அழைத்துப் போனாசென் 
றும் தான். எதிர்பாராதவிதமாய் ஸ்ரீ தரன் தன்னிடம் அதிக பிரிய 

'முடையவர்போல் பேசியதல்லாமல் தான் அவருக்கு அறிமுகமான 

'பெண்ணெனக் கருதி பேசியது அவளுக்கு OE ஆச்சரியத்சை 
விளைத்தது. அத்துடன் தான் அவரைப் பல வாரங்களுக்கு மூன் 

பார்த்தது முதல் கனக்கும் ௮வரிடம் ar As ௮பிமான முண்டா 

யிருந்த தாலம், அவர் வார்த்தையைக் கேட்கவும் அவரிடம் அதிக 
அன்பும் ஆசையும் ஏற்பட்டதாகவும் அறிக்சாளென்றும் YS Bor 

இயற்கையில் தாகிகளுக்கிருக்கும் குறும்புத்கனத்தால் ஜாக்கிரிய்ய 
செட்டியார்? காபிப்பாரே என்றஎண்ணத்மைக்கூட ௨ தாசினம்செய்த 

ஸ்ரீ தரருட்ன் போய் தன்னை. யாரென நினத்து அவ்வாறு பேசின 

“சென்றும் கேட்ட நியவும். தீர்மானித்ுச் சென்றதாகவும் ஜாச்சரிய்ய 
செட்டியார் தனது ஈண்பர்களிடம் பேசி முடிந்ததும், செல்வத்தைச் 
'தேடியதாகவும். அவள் காணாமற்போகலே வீட்டிற்குப் போய்விட் 

Gane என அங்கு போய் பார்க்க, ௮ங்கு இல்லாஜு போக, ௮ப் 
சா. திமுக மூள்ளவர்களிட மெல்லாம் . கேட்டுவிட்டு 

சர 'எல்கும் | தேடியதில் ஒரு. செடிக்குப் 7 பின்னாலிருக்கும் 

Quan Bude படுத்திருந்த ஒருவன். ஈடந்த விஷயங்களை விவரமாய்ச் 

"சொன்ன: தாயும். உடனே... ஜாக்கிரிய்ய செட்டியார். தனது, வியாபார 

வைரி தன. அபிமான யத் தினியையும்: பலாத்காரமர்ய்ப் பிடித்த 

a4
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'தயிட்டிருப்பதாகப் போலிசாருக்கு எழுத்து மூலமா ய்த் 'தெரிகி 

2௮ பல போலீசாருடலும் சர்க் இன்ஸ்பெக்டர், சப் இன்ஸ் 
பெக்டர் ' ச ஹிதம். வாரண்ட். பெற்று. ஸ்ரீதரன் | விட்டிற்கு 
வந் தாயும், அங்கு செல்வம், ஜாக்கிரிய்ய ரெட்டியார். ௪ இர். பார்த்த 

படி. சிறைப்பித்தப்படாமல் ஸ்ரீ ST Glos உல்லாசமாப்ப் பேச். 
கொண்டிருக்ததாயும் அவர்களெல்லோரும் வந்ததைக் - : கண்டும். 
அவள் மனங்கலங்காமலும் திலடையாமலும் பயப்படாமலும் 

இருக்ததாகவும், Lab BI or சர்க்ள் இன்ஸ்பெக்டருக்கு வந்தனம் 
கூறி. என்ன காரியமாய் -வந்இிர்களென்று. கேட்க, அவர். வாரண்ட் 
டைக் 'காட்டியதாகவும், செல்வம். Sepals ssl 

ஆ $பச்சையாயிருக்கிறாளா. Queries இப்போதே . நீங்களெல்லே 
ரூம் பஹிரக்கமாய்ப் 'பரர்க்இதீர்கள் ள்; இன்னும். எ. சாவது. Gs 
மிருப்பின் செல்வத்தைக் கேட்டால் சொல்லுவ வாள் என்று ஸ்ரீசான் 

சொன்ன தாகவும் இன்ஸ்பெக்டாவர்களுக்கு இன்ன செய்வதென் 
அ.த்தெரியாமல் தகைத்து நின்றதாசவும், ௮ ச்சமயச்தில் Bre 7 
செட்டியார் செல்வத்திடம் வந்து “செல்வம்! ஏன். இங்கு: வக 
உன்னை மயக்கி பலாக்காரமாய் அழைத் துக்கொண்டு. வந்து ல் 
இருச்சறுர்கள். போலிருக்கிறது; -எழுச்துவா; நம. வீட்டுக்குப் 
போவோம்" என. அழைத்ததாகவும், அ தீற்கவள். நான். “இ BCH 
பதாக. Phere se விட்டேன்; எனக்குத் கங்களுடன் . வர 
en hem அகையால் ) நிங்கள் போகலாம்” எனக். 'கண்டிப்பாய்ச் 

அ சான்ன “சாகவும் "செட்டியார். செல்வத்தின் கையைப் பிடிக்கப் 
A தள்ளின தாகவும் அதன்பேரில் "அவருக்கு 

கோபம். உண்டா அவளுக்குத் - திரும்பிவர .. -இஷ்டமில்லா 
விட்டால். தான் வாங்கிக்கொடுத்த ஈசைகள் விலையுயர்ந்த. புடவை 

r (Lp ட தலியவற்றைத் திருப்பிக் கொடுக்கும்படி. ஜாக்ரிய்ய செட்டி. 
யசா கோபத்துடன் கேட்டதாகவும், MY & paar கரித்துக் கொண்டு 

சிகளுக்குக் * கொடுச்தலிட்ட நகைகள். புடவைகள். முதலியவற் 
பி த சட்டமுமில்லை யென்பதை போ லஸ். 
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oe Oa வைத் Galas தெரிந்து... கொள்ளும்படியும், ஆயினும் 
ப தான் அன்று ஆஸ்யித்த பூ ஸ்ரீதான் என்னும் கனவான் ஜக்கிய்ய. 

செட்டியாருடைய ஒரு பைசா பெறக்கூடிய எவ்வி, த் வஸ் அவும். 
வள் உடம்பிலிருக்கக் கூடாதென்று. சொன்னதால். அவர். செய் ன் 

கொடுத்த CREST gira, ஏன் ன்று. Sool, gl -வத்திருக்த: 
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அவர் கொடுத்த புடவையும் சவிக்கையும் கூட, பக்கத்தில் வைத்தி 

ருக்கும் பெட்டியில். ஜாப்தா ௪ஹிதம் வைத்திருப்பதாயும், தன். 
வீட்டிலுள்ள புடவைகள் ரவிக்கைகள் ஜாக்கசெட்டுகள் முதலியவை 
கள் வைத்திருக்கும் பெட்டிகளின் சாவியும் அத்துடன் வைத்திருப் 

பதாபும் ரசீதூ எழுதிக் கொடுத்து விட்டு. அவைகளை எடுத்துக். 
கொண்டு உடனே போகும்படி சொன்னதாகவும், அப்பால் ௮௧. 
ருப்பது சரியல்லவென போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் தெரிவிக்க 
ஜாக்கிரிய்ய செட்டியார், கைகள் முதலியவை ya பெட்டி. 
யைச் திரும்பிப் பெற்றுப்போக மறுத்ததாகவும், அவர்கள் எடுத்துச். 
செல்லா ' விட்டால். அவர்கள் மரடியை விட்டு Ei aes தெரு . 

போவதற்குள். அவைகளைச் தூக்? தெருவில் எறிற்து விடுவதாகச் 
செல்வம் சொன்னதின் பேரில். செல்வம் சொன்ன பிரகாரமே ரச. 
எழுதிக் கொடுத்து விட்டு ஈகைகள் முதலியவைகள் அடங்யெ. 
பெட்டியை எடுத்து வாச்செப் து எல் லோரும் வெளியே Dl ST Sapp 
௮ அழு சல் ஜாக்ரிய்ய செட்டியாருக்கும் ஸ்ரீதாலுக்கும் வியாபார்த் 
தில் போட்டி அதிகரித்து வாங்யெ. வில்களுக்கும் குறைவாய் இரு. 
ஊரும் போட்டி போட்டு. விற்றதில் இருவருக்கும் பெருத்த warm 

களஞுண்டானதாகவும் ஆயினும் போட்டி குறையாது வியாபாரம் 
நட த்தி வருவதாகவும், கோவிந்தன். அங்கு வக்த நாளைக்கு முந்திய 
காள் தான் ஸ்ரீதரன் செல்வம் ஆய இருவரும் எங்கோ சென்றி. 
ருப்பதாகவும் விசாரித்த. கேரவிக்தன் அறிந்தார்... இவ்வளவு 

கெளரவ ரய் செல்வதை வைத்திருந்த. ஜாக்கரிய்ப செட்டி பாமை. 
கடுத்தெருவில் . விட்டு. விட்டு ஓ நிமிஷத்தில். செல்வம் எவ்வாறு 

தன மனதை மாற்றிக் Garam goon மீண்டும். ஜாக்சரிய்ய 
செட்டியாருடன் போக மறுத்தாளென்று. வாசகர் Been பப்பட 

லாம்... இனால் உண்மையில் இஇல். ஒரு - ஆச்சரியமூமில்லை. 
ஏனெனில் -ரூலமகளிரே. சில சமயங்களில் திடீரென ஒ வரிடம் 

தோன்றும் பிரியத்தால் சான் பிநந்த. வீட்டின். பெறாமையையும், | 
புகுந்த வீட்டின். சிறப்பையும் கவனிபாமலும், தன்னு. உற்றோர், 
பெற்றனர், பக. மித்இரர்கள்; எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக. தனது. 
வயிற்றில் .. பிறந்த அருமைப் - புதில்வர்களையும் : புதல்விகளையும் 
தவிக்கும்படியும் தலைகுனியும்படியும்: அவமானப்படும்படியும் விட்டு 
விட்டு, தான். அவ்வாறு. செல்வதால்- பின்னல். தனக்கு. கோக்கூடிய. 

அவமானத்தையும், தான் . 'மோஹித்துச் சென்ற. புருஷன் இல. 
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தினங்களில் சன்னிடமுள்ள ஈகை ஈட்டு ஆஸ்தி மு.சலியவற்றைக் 

கவர்ந்துகொண்டு தன்னை நடுத்தெருவில் அதோகதிக்களாக்க 

விட்டுப்போய் விடுவாளென்பசை அறியாமலும், ௮ப்பால் வயிர் bape 
இரத்தின் கொடுமையால். பல. புருஷர் சம்போகம் பெ Dia gre) 

கொடிய மேகம், வெள்ளை, கண்டமாலை, தூதலியவியாதிகள் ஏற்பட்டு 

இறுதியில் தனக்கு ஒருவேளை அகாரம் . அகப்படாது தவித்து. 

அனாசையாய், இருக்க இடமும் படுக்கப்பாயு மின்றி சாகும்படி 
சேரிடும் என்பதையும் அறியாமல் தான் மோஹித்த புரூஷராப். 

பின்பற்றிப் போய்விடுகன்றன. சென்னால் ௮தையே தொழிலாகக் 

- கொண்ட தாசி செல்வம் அவ்வாறு சென்றது ஆச்சரியமாமோ?. 
தாசிகள், பெரும் செல்வம்படைத்தவர்கள் எவ்வளவு குரூபிகளா. 
யிருந்தாலும், அவர்கள் பேரில் அத்யந்த. பிரியம். "இருப்பதாக | 

| அபிநயித்து அவர்களை வஞ்சித்து பொருள் பறிப்பது வழக்க. 

மல்லவா?அப்படியிருக்க ஸ்ரீகானை விட ஜாகீரிய்ய செட்டியார். 

எத்தனையோ மடங்கு அதிக தனவக்தரென்பதை அறிந்தும் 

செல்வம், கேவலம் தாசிகள் தொழில் முறையில் அவரைக் கைவிட. 

வில்லை யென்பது செள்ளெனக் தெரிகிறது, பின் ஏன் அவ்வாறு... 

“செய்தாள்? மு.சலில் ஸ்ரீகானிடம் போகும்போது கு குறும்புத் org 

தால் தான் சென்றாள். ௮வருடைய-: வார்த்தைகள் அவள் மனதை. 
வள்கரித்்து விட்டன. ஆனால் அப்போதும் ௮வரிடமே இருப்: a 

தாகச் தீர்மானித்துச் செல்லவில்லை. ௮வர் பேசிய மாஇரியில். 
தன்னை யாரோ அறிமுக மூடையவளென ஏமாத்து பேசுகிருரென் 

றும் அவள்யாசென்றும் கரஹித்து. வாலரமென்றும் சென்றாள். 

அனால் ஸ்ரீதரன் வீடு சென்றதும் sae தன்னைப்போல் தன் அள 
வில் தன் படம் வைக்கப்பட்டிராக்ததையும், அப்படத்திற்கு அன்று 
சாயந்திரம் கூட புதிதாகப் புஷ்பங்கள் போட்டு... அலங்கரிக்கப்பட் 

டிருந்ததையும், அங்கு சென்ற உடன் அவர். அவளைத் தழுவி மிகப் 
பிரீதியடன் அலிங்கனுதிகள் செய்சதையும், அவர் -ஆலில்களுதி 
களில் அவள் இதுவரை youd és Burs GU GOT சுகங்களைத் 
தானனுபவித்சதாக அவள் மனதில் பட்டதாலும் இனி வரை 
விட்டகல்வ தில்லையயன ௨௮12 செய்து கொண்டாள். - அப்போது 

அவள் மனதில் ஒரு சந்தேகம் உதித்தது. அதாவது ஸ்ரீகான் 
தன்னை யாசோ என நினைத் த-தனக்கு. முன் பரிச்சயமுள்ள---சான் 

அனுபகித்து. வந்த. பெண்ணல்லவென அவருக்குக் . "தெரிந்த அம்
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தன்னைப் புறக்கணித்து விட்டால் என். செய்வது. என்ற Be oui 

gaat wer Ao Stes. உடனே... 

சேல்வம்: ஐயா! திங்காரவன த்தில் என்னைச் riBip wt 
நமக்குள் முன் அ Bs பரிச்சியமிருப்பதாக நினைத்து தாங்கள் பேசி 
னது எனக்கு அதிக ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்தது. தாங்கள் 

என்னை யார் என நினைத்து அவ்வாறு பே?னீர்கள், 
என்று சிங்கள பாஷையில் கேட்டாள், அப்போது, . 

ஸ்ரீதரன்: செல்லம்! நீ எப்போது சக்களபாஷை கற்றுக் கொ 

ண்டாய்? இங்கு வருவசாக உத்மீதசத்து நமது ஊரிலேயே தங்கள 

பாஷை கற்பிக்கும் பண்டி தரை வரவழைத்துக் சற்றுக்கொண்டாய் 

போலிருக்கிறது. என்னைவிட நீ அப்பாஷை நன்ரய்ப் பேசுகிருயே!. 

ப “செல்வம்: என பேர் என்னவென்று. சொன்னீர்கள். தயவு 

செய்து சற்று திரு த்தமாய்ச் சொல்லுங்கள். பப்ப ne 

ஸ்ரீதரன்: இங்கு வத்தபின் உன்னையும் உனது பேரையும் நான் 

மறந்து போனதாக நினைத்துக் கொண்டாயோ? உன் படத்தை 

வைத்து நித்யம் உனக்குப் பதிலாக. அதற்குப் புஷ்பமாலை சூட்டி வரு 

இறேனென்றதை இன்று திடீரென வந்து பார்த்த பின்னும் உனக்கு 

என்பேரில் சந்தேகமேன்? இவ்வூர் வந்த நாள் முதல் இனறைய 
வரையில் உன்னைத்தவிர வேறு எந்தப் பெண்ணையும் நான் கண்ணெ 

டுத்துக்கூடப் பார்த்ததில்லை. Qs நிச்சயம்; சத்தியம், 

செல்வம்: இருக்கட்டும்; சற்று நிறுத்தி திருத்தமாய் என் 

பேரைச் சொல் லுங்கள். 

ஸ்ரீதரன்:- உன்பேர் செல்லம் 

செல்வம்: ..9சல்--வமா? செல்--லமா? 

ஸ்ரீதரன்:--சேல்--லம் தான். | 

'செல்வம்--சரி; தாங்கள் முன் நேத்து அபிமானம். வைத்த 

பெண் நானல்லவென்றும், எனது பேர் செல்லமல்லவென்றும் இன்று 

தான் என்னை: முதல் முதலாகச் சக்தித் தீர்களென்றும் சான் சொன் 
@* ௮ப்2பாது என்ன சொல்லுவீர்கள். 

- ஸ்ரீதரன்: என் நீண்ட பிரிவால் உன் புத்தி சுவாதீன மில்லா 

மல் ச னப்பின்ர்க். படைச் அவிட்டது யென்பசாகச் சொல்வேன்... 

-... சேல்லம்: உண்மையில் தாங்கள். இஅவரையில் அபிமானித் த்து 

வந்த செல்லம் கானல்லவென்றும் முதன். மூதலாக இன்றுதான் தய
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களைக் சண்டேனென்றும், இன்றே. முதல் தடவையாய் சங்கள் ஆலி 

meer Fala ௮லுபவித்தேனென்றும் தான் சற்றேனும் சந்தேகம் 

இல்லாது முறையில் தங்களுக்கு. ருஜப்படுத்திவிட்டால் உடனே 

- என்னைப் புறக்கணித்துத் தள்ளிவிட்டு உங்கள் செல்லத்தின் பால் 

தான் தங்கள் அபிமானம் சென்றுவிடுமோ? 

ஸ்ரீதரன்: செல்லம்; என்ன இவ்வாறு 'பேசுஜய்?. பல வரு 

ஷங்களாய் தான் அ௮பிமானிக்து அனுபவித்த பெண்ணா அல்லவா 

- என ஒரு மனிதன் தெரிச் துகொள்ளாவிட்டால் அப்பால். வனை 

என்னென்றுதான் நான் சொல்வது... 

சேல்வம்:--௮.அ எப்படியாவது இருக்கட்டும். நான் கேட்ட 

கேள்ஸிக்குத் தாங்கள் பதில் சொல்லவில்லையே! 

ஸ்ரீதான்: எந்தச் கேள்விக்கு? 

- செல்லம்:--உண்மையில் தாங்கள் "இதுவரை அபிமானித் ன. 

வத்த செல்லம் நானல்லவென்றும், நான் வேறு பெண்ணென்றும், 

இன்றுதான் நாமிருவரும் முதல். முதலாகச் சந்தித் சோமென்றும் 

இன்றே. சாமிருவரும் அலிங்கனாதி சுகங்கள் அனுபவி த்தோ மென் 

றும் தங்களுக்குச் சற்றேனும் சந்தேகம் உண்டாகா த முறையில் 

நான் Rte செய்துவிட்டால் அப்பால் என்பேரில் தாங்கள் 

இன்று மாலை முதல்காட்டிய அபிமானம் நீங்கி தங்கள் செல்லத் 

இன் பால் தங்கள்பிரியம் சென்று. விடுமோ? அதைச் சத்தியமாய்த் 

தெரிவிப ங்கள். ன் . ர ட 

ஸ்ரீ தரன்: நீ எனது செல்லம், எனத அபிமானம் “கொ ண்ட 

செல்லம் என்பதில் சற்றேனும் சந்தேகமில்லை. ஒருக்கால் மீ சொல் 

ஓூறெபடி நி வேறு பெண்ணாயிருர்தால் கூட நான் எனது. செல்ல 

த்தை எவ்வளவு கேசப்பேனோ அதற்குச் சற்றேனும் : - குறையாமல் 

உன்னையும் கேப்பேன், சுப். ரமணியர். சாக்ஷியாய் இ௫. சத்தியம், 

செல்லம் எங்கு இருக்கிருளென்றும், அவள். ஊர் எதுவென்றும். பல 

கேள்விசளைக் கேட்டு ௮வளைப் பார்க்க தான் வெகு அவல். கொண் 

டிருப்பதாகச் சொன்னாள். அவர் சில. காரணங்களால் வள் 

கேட்ட பல கேள்விகளுக்குப் ப பதிலளிக்க சாத்யமில்லை யென்றும் 

சமயம் நேர்ந்தபோது தன்லுடன் அழைத்துப்போய் செல்லத்துக் 

குத் தெரியாமல் அவளைக் காட்டுவதாகவும் இல்லாவிட்டால் அவள் 

செல்வத்திடம் பொறுமை. கொண்டு. தின். கூடவே. வருவதாக wpa 

-டவொளென்றும் அப்படி அவளை : இழைத்து. வந்தால் 2 wor 
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மூலமாய். தனக்கு 'இட்டமாம். -ஆபத்தூகள் உண்டாவது இ; r 

ணமென்றும் இவ்விஷயத்தைப்பற் றி. எவரிடமும் பேசவே. கூடாதெ 

ன்றும், செல்லம் என்ற பேரைச் கூட் தாங்கள் ஏகார் ் சமாயிருக்கும். ; 

சமயத்திலல்லா த மற்ற வேளைகளில் எடுக்கக் கூடாதென்றும் வற்பு 

றுத்திச் சொன்னார். "தன்மேல்தான் செல்வம், தனக்கு வலது . 

கண்ணின். eg பாண்ணி . இருப்பை தகாட்டி அப்படத் ் இலிருக்கும் 

பெண்ணுக்கு. அச்ச மறுக்கூடக் .இடையா௦ே STD HOF PG விஷ . 

யத்தில் தான் சங்களிருவருக்கும் A suns மிருப்பதாகவும் மற்ற. 

எல்லா அம்சங்களிலும் . ஒன்றாயிருப்பனு. போலவே தோன்றுறெ. 

தென்றும் சொல்லி இருவரும் 9) BE சந்தோஷமாய் -பேசிக்கொண்் | 

ஒருக்கும்போன ; தான் ஜாக்ரய்ய செட்டியார். போலீஸ் ௨. ,ச்யோகஸ் 

தர்களுடன் வாரண்ட் பெற்றுவக்ததால்கான் செல்வம். சற்றேனும். ் 
மனக்கலக்கமில்லாமல் இடமான ப.திலளித் த்தாள்: ககையல்: இதில் 

வாசகர் .ச்சரியப் படவேண்டிய பிரமேயமேயில்லை. 

"செல்வம். தன்னை Arial sg ALD சன்னுடன் போட்டி | 

போட்டு! வியாபாரம். "செய்யும் ஸ்ரீ ST gor சேர்ந் து. கொ! ண்ட 
oe அனக்கு அவமானத்தையும், களாவக்சைக் குறைத்து 

விட்டதாகக் கருதிய. 'ரெட்டியாருக்கு, தான். "செல்வத்துக்கு 
இனமாய்க்கொடுத்த ௪கல ஈகைகளையும் அன்று yar oO sae 

சென்ற புடவை சவிக்கையையும் கூட தன் முகத்தில் எ றிந்தகைப் 
போல் ஸ்ரீதரன் வார்த்தையைக் கேட்டு ஜாப் தாவுடன் வைத்து 

தீன்னைஎடு த் தஅப்போகச் சொன்னது. ஜாக்ரயய செட்டியாருக்கு௮ட 

க்க முடியாத. ஆத்திரத்தையும் சதாத்திர த்தையும் உண்டு பண்ணி. 
விட்டத... அடடா! அவளுக்குத் தான் மனதார இஷ்டப்பட்டு. 
வாங்கிக்கொடுத்த ஈசைகளையும் புடவைகளையும் திருப்பித்தரும் 
படி. இன்ஸ்பெக்டர்கள், -ஸ்ரீதான் முதலியவர்கள் முன்னிலையில் 
கேட்டதற்காகப் பெரி ஆம் வருச்தினார்.. Oy TUT LI கேட்டத. சன. 

பெருந்தன்மைக்கும் பிரபுத்தனசச் அக்கும் "பொருந்துமா எனப்: 

பெரிதும் - சிந்தித்தார். இதை மாற்றுவதற்கு. -மரர்ச்கமில்லையே 

என... மனக்கவலை : கொண்டார். சன்.னுடனிருந்தவர்களும், வர் 

கள். சொல்லச். கேட்பவர்களும் தன்னைப்பற்றி எவ்வித. அபிப்பிசா 

யம்: 'கொள்ளுவார்களோ. எனக். கலகங்இனார்.. | 

6 Bud, னு ற். சுட்டபுண் ணுள்ளாறும்--ஆருகே ௫. 

நாவினாற். eae” |



a oa ஜெயரங்கன்: ~ 

என்ற ஆன்றோர் வாக்இக்க்தின் உண்மைக்கருச்கை அப். 

போது , தான் அறிந்தார். ஆகையால் தான் பெரியார். ஒவ்வொரு | 

-வார்ச்தையைம் , சம் வாயைவிட்டு வெளியேறுமுன் ௮தை ர்தூக்பப் 

பரித்து. தமக்குள்ளாகாவே -ஆராய்த்து அப்பால் தான் வெளியில் 

-சொல்லுறுர்கள், HED சான் அவர்கள் சட, தடவென்று ே பேசா 

மெதுவாகப். பேசன். றனர் என. அ.றிர்தகொண்டார்... ஆஹா! 

செல்வக் ,தீதின் சொல்லா லல்லவா தனக்கு த அப்பேர்ப்பட்ட டேர் வந்த 

தென நினைத்தார்; இல்லை; இல்லை, செல்வம் என். செய்வாள். அவள். 

பேரில் தோஷமில்லை; இவவளவும் ஸ்ரீசானால் சான் ஏற்பட்டது, 

எய்தாளை சோகாமல் அம்பை கோகலாமா? என சித்இித்தார். . ப் 

படி ஸ்ரீசான்சொன்னாலும் தன்னிடம் ஹள்வளவு. அன்பாயிருந்த 

செல்வம் அவ்வாறு செய்யலாமா? ஆகையால் இருவர் பேரிலும் தான் 

குற்ற மிரக்ிறத. இவ்விருவரையும், இனி இலே௫ல் விடுவ இல்லை 

யெனவும் இதன் மூலமாய் தன் Bran ஆஸ்இிகள் செலவானாலும் 

சரிதான் ஒருகை பார்த்தே கிவெது தான் சரி யெனும். Phares 

| geo கொண்டார்! ப | 

ப ஒரு தாள் மாலை 7 மணிக்குமேல் வழக்கம்போல். ஸ்ரீகரனும் 

செல்வமும் சாசாரணமாய் யாரும் நடமாடாத ஏகாந்த வழியில் 

சாம் ந்த் குரலில் மபசிக்கொண்டே ஈடச்து சென்றார்கள்... அப் 

போது அவர்களுக்குத் தெரியாமல் பின் பக்கமாய் கட்டுமஸ் தாயும் 

குள்ளமா: யும் இருக்கு இருதடியர்கள் கையில் கூறிய காட்டாரி 
களுடன் அவர்களைக் குத்துவதற்குச் சமயம் பார்த்துக் கொண்டு 

சென்றார்கள். அவ்வி ௬ தடியர்சளில் ஒருவன் தன் கையை உயர்த் 
இக் கட்டாரியால் ஸ்ரீதானைக் குத்தப்போனான். — அச்சமையத்தில் 

அத்தடியர்களுக்குக் தெரியாமல் பின்பற்றி வந்தவர். கட்டாரி 

பிடி த்இருக்த கையில் தன் கைச் தடி கொண்டு. பலமாய் அடி டிக்கவே 

கட்டாரி பல கெத தூரங்கள் போய் விழுச்ததுடன் அவன் கையும் 

Pps wwe gw. இதற்குள் மற்றவன் செல்வத்தைக் குத்தப். 

பேக அவளுக்கும் அக்கட்டாரிக்கும்.. அக்க தியே ே நேர்ந்தது, நாம் 

இதை எழுதுவதற்கு இல்வளவு கேரமாயித்தே தவிர மேற்கண்ட 
சை 

சம்பவங்கள் இரண்டும் ஒன்றின்பின் ஒன்முகக் கண் மூடி. மூடப் 

பதற்குள் முடர்சே நிவிட்டன. அடி. விமுந்தவடன் அவர்கள் இலி 
றிய சத்தத்தைக் கேட்ட பின் தான் ஸ்ரீதாலும் செல்வமும் திரும் 

பிப் பார்த்தனர். அவர்கள். திரும்பிப்பார்த்தபோ௮ கட்டாரியால் 

குத்த எத்தனித்த இருவரையும் பின்பற்றி வந்து அபாயகரமான
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சமயத்தில் காப்பாற்தியவன் பளீர்பளீரென்று கு தரைக் சவுக்கால் 

ல அடிகள் அடிக்கு, அவர்களிரும் அதிகமாம் அலதினர்கள், 
அச்சத் த.த்தைக் .. கேட்ட பலர் இ... UBS Tawar. அப்படி. oe 

வந்தவர்களில் இருபோலிஸ்காரரும் இருந்தனர். அவர்கள் வந்த ம் 
சவுக்கடி. விழுவது நின்ற. ஹு திற்குள்ளாகவே அ .வர்களிருவர் உட 
ம்பிலும் ஒவ்வொரு: வருக்கும் சுமார் 40-50 அடிகள்பட்டு. இசத்தம் 
பீறிட்டுக். கொண்டிருந்த. இதைப்பற்றி Beni gg sith பெரிய 
இடத்துக் காரியமாதலால். இன்ஸ்பெக்டசவர்கள் விசாரிப்பதே 
மேலென அவர்களிருவளையும் கட்டாரிகள் சஹிதம் போலிஸ் 
ஸ்டேஷனுக்குக்' 'சொண்டுபோயினர். அபாயமான சமையத்தில் 

வ்ந்து தவியவன் யாசென்றதையறிய. ONT FSi Sar ஆவலாயிருக்கலாம் 
அவ்வாறு வந்அதவியவன் சன்னமீன் குந்தன் தான், அவலுக்கு 
அவ்வூரில். சாமன் என்று பெயர், அவன். அவ்வூரில் பேருக்கு: ஒரு 

படகு வைத்துக் கொண்டு உண்மையில் Lay SO or என்னலும் சுந்தர 
ராஜுவின் பாஅகாப்பாளனாய் இருப்பவன்தான். போலீஸ் இன்ஸ் 

பெக்டர் . அங்கு. வகர்ததும் “என்னடா. சொக்கா! காக்கா! வத்து 
விட்டீர்களா வழிக்கு!'' எனக் 'கேட்டதாலும் அவ்விருதடியர்களும் 
மூன்னாலேயே பலமாய் சவுக்கடிகள் பட்டுப் பதறி யிருஈ்கதாலும் 
உண்மையைச் சொல்லாவிட்டால் போலீசார் உரித்து விடுவார் 

களென பழைய . குற்றவாளிகளாதலால் சன்கரிவார்களாதலாலும் 
பின் வருமாறு வாக்கு மூலம் கொடுத்தார்கள். | ப 

“ana! Capp மாலை ஒரு. பிரபு எங்களை இங்கு அழைத்து 
வந்து இவர்களிருவரையும் காட்டி. (ஸ்ரீ arin © செல்லச்தையும்) 
இன்று இருட்டின௮ம் இவர்கள் உலாவும் போது குதிதும்படி BCH 

க்கு மாறு ரூபாயும் ஒவ்வொரு கட்டாரியும் கொடுத்ததோடு . அவ் 
வாறு செய்து விட்டு வந்தால் இன்னும் ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய் 

கொடுப்பதாகவும். சொன்னார்... eee செய்ததில் அகப்பட்டுக் 
கொண்டோம்". | | 

| "இன்ஸ்பெக்டர்: டபபோக்கரிப் ‘daar! இவர்களைக் குத்இக் 
கொன்று விட்டு ஈசைகளைத் திருட வச்ச திருட்டுப் பயல்கள் கதை 
களையா. சொல்லிவருதெர்கள்?. | ப 

என் 2ம். மாமன் கையிலிருந்த சவுக்கெப்' படுக்க கொண்டு 

௮வரும் ஆளுக்கு. அமை. டஜன் அடிகள். கொடுத்தார், அவர்கள் 

5. 
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சொன்னது. உண்மைதானென்றும் அடிக்க வேண்டாமென்றும் 

அலதினர். 

'இன்ஸ்பெக்டர்--அக்த ஆள் பேர் என்ன? எல்இருப்பவர்? 

சொக்கன்: பார்த்தால் ஆள் அடையாளம் தெரியும், ௮ வரு 

டைய பேர் வீடு ஒன்றும் டு தரியாது. 

என்றான், அப்போ ூ ஸ்ரீ தரன் அவர்கள் சொல்வது உண்மை 

யாய்த்தானிருக்குமென்றும், தனக்கும் ஜாக் ரய்ய 'சேட்டி யாருக்கும் 

ஆதிமுதல் ஏற்பட்ட விரோதத்தையும், எரிறெ கெருப்பில் பெட் 
ரோல் ஊற்றியகைப் போல் சமீபத்தில் செல்வத்தின் . மூலமாய் 

விரோதம் அ.இகரித்ததையும் சாங்கோ பங்கமாய் Oise கூறி, 

இவர்கள் அவருடைய தூண்டுதலால் தான் "ஏவப்பட்டிருப்பார்ச 

் ளென்றும் அதைப்பற்றி சரிவர விசாரித்து ஜாக்ரய்ய செட்டியா 

யாரைத் தண்டித்து விட்டால், தான். பத்தாயிரம் , ரூபாய் கொடுப்ப 
தாயும். இன்ஸ்பெக்டரவர்களிடம் GO) தரிவித்தார்.. வர்... சம்மதப் 

    

   

படாதவர் பேரல் தன்னால் கூடியவரை பிரயத்தனம். செய்... பார்ப்ப 
தாகச் . சொல்லி விட்டு... அவ்விரு தடி யர்களைக் - “கைதி செய்து 

போலிஸ் கொட்டடியில் மூடிவிட்டு உடனே சர்க்் இன்ஸ்பெக்ட 

ரிடம் சென்று நடர்.த விவரங்களைச் சொல்லி இசண்டு கொழுத்த 
பசுக்கள் தங்கள் வலையில் சுக்கயிருப்ப தாகவும் வேண்டியவரை 

-கறகலாமென்றும், தரன் ஸ்ரீதரன் பக்கம் இருப்பது போல் வேண் 

டும் ஈடவடி க்கசைகள் எடுக்கு அகப்பட்டவரை சுற்றுவதாகவும்; 

அவளை ஜாகமிய்ய செட்டியாரிடம். அவர் பேரில் பலமான: கேஸ். தரக் 

கலாகவிட்டதாகச் சொல்லி அவரிடம் அறுத்துக் கொள்ளும்படியும் 

எச்சரித்துச். சென்றார். ஊர் இரண்டுபட்டால். கூதீதாடிக்குக் 

கொண்டாட்டம் என்பார்கள், - இப்போது. அப்பழுமொழியை “ ‘nau 

இரண்டு பட்டால் போலீசாருக்குக் சொண்டாட்டம்'' என மாற்ற 

வேண்டியிருக்றெது, ஏனெனில் இப்போது. இதுவரையில் சம்கா 

தரர்களைப் போல் வாழ்க்து வந்தவர்களைப் பிரிப்பதற்கு சட்ட. சபை, 
லோ கல் 1 போர்டுகள், ontnne ae கக்கன் வர்திருக்க் கன, 

யோக்யதைகளுக்குத் தக்கவாறு. | வாக்காளர்கள். | வாக்குகளைச் 
கொடுக்சட்டும் என்ற நேர்மையான முறைக்கு... மாறுதலாக. வாக்கா



கோவிந்தன் ஆராய்ச்சி 195 

எர்களுக்கு. லஞ்சம் கொடு தனம், தங்களுக்கு வாக்கு கொடுக்கா 
விட்டால் பலவிதமான ஹிம்சைகள் செய்வதாக பயமுறுத்தியும் 

போக்கிரிகளுக்கும், சோம்பேறிகளுக்கும் கள்ளு சாராயம் முதலிய 
யன ஊற்றி அவர்களிடம் கத்திகள், கட்டாரிகள், பிச்சுவாக்கள்,. 
தடிகள் முதலியன கொடுச்து. வாக்காளர்களை பயமுறுத்தும்படி 

செய்தும் இவ்வாறு செய்வதற்கு உடந்தைபா யிருப்பதற்காகப் 

போலீஸ். இன்ஸ்பெக்டர் சப் இன் ஸ்பெக்டர்களின் பெண்ஜா இ 
களுக்கு தங்க ஐட்டியாணம் வைரதோடு முதலியன வாகக் கொடுப். 
பதால் ஜாடையாயிரு௮ விடும் சில அ(பயோக்யர் போலிஸ் உத்யோ. 

குத்தில் இருந். விட்டால் இன்னும் கொண்டாட்டம் அதிகம் 
தான். அப்பேர்ப்பட்ட அயோக்யெ போலீஸ் ௮ இகாரிகள் இருக்கும் 
ஊரில் சாமாதானம் தோன் றி விட்டால். Df WA தீதியோகஸ் தர்களுக்கு ; 

ஏற்படும் மனக்கசப்பை வர்ணிக்க ஆயிரம். சாவைப் படைச்ச. 
ஆதிசேஷனாலும் ஆகாதென்றால் சம்மால் சா.த்யமாமோ? | | 

   
இர் ற்கு, சப். "இன்ஸ்பெக்டர் ரூ ப் த்தாயிரம் பெற்றுக்கொண்டு 

ஸ்ரீகாருக்குச் சமாதானமாகும்படியும், இறுதியில் ஜாக்ரய்யரெட்டி 

யாருக்கு எவ்வித இடஞ்சலை விஎளவிக்காது விடுதலையாகும்படி. 
யான முறையில் வியாஜ்யத்தைப் பதிவு செய்து கொண்டு ஜாக்ரய்ய 
ரெட்டியார் ௪ம். இன்ஸ்பெக்டரின் சாக்ஷாத். சொந்த: விசோதி 
போல் பாவித் தீது நடவடிக்கைகள் oO gas sri. eia@or -இன்ஸ் 

பெக்டரோ ஜாகீ£ய்ய ரெட்டியாரிடம் சென்று. அவருக்கு "விரோத 
மாகப் பதிவு செய்யப்பட் ட்டிருக்கும் சாக்ஷியங்களைக் கூறி அவர் சப்பு 
வத அர்லபமென்று சொல்ல, அவர் பலமாய் லஞ்சம். கொடுதித 
-தின்பேரில் அதற்கேற்றவாறு Care திருப்புவ தாகவும். Bas 
சாகஷிகளை தயாரிப்பதாகவும் சொல்லி அவர் பர் அக்களிலம் ஈண் 
பர்களி லும் சிலருக்கு மாற்று க்கணக்கில் ara சொடுத் ௪. பொய்ச் 
சாக்ஷிகள். சொல்லச் தயார் செய்துவைத்து அவர்களிடம் வாக்கு 
மூலங்களும் பெற்றுக்கொண்டார். இறுதியில் இருவருக்கும் அ2மாக 

பொருட் செலவுடன். சிங்காரவன த்தில் குத்த வந்த... கைதிகள் 

இருவருக்கு மட்டும்தான் தண்டனை. கிடைத்த... | 

ட சட்டங்களை நிலை நிறு த்துவதற்காகவே ஏற்படுத்தப்பட்டிருக் 

கும் போலிஸ். அ.திகாரிகளிற் Gor இப்பேர்ப்பட்ட அயோக்பத் 

தினமான. "காரியங்களில். 1996 வடித்தால் யாரை: “நோ வள? இப் 

போது. சென்னை; ட பம்பாய், கல்கத்தா முதலிய பெரிய 'பட்டணங்களி 
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லிருக்கும் போலிஸ் அதிகாரிகள் ௮னேகமாய யோக்யதையாகவே 

நடந்து கொள்ளுகருர்களென்பதைப் கேட்க சாம். பெருமழ்ச்ச 

யடைஇறோம். நரம் இவ்வாறு எழுஇயதால் பட்டணங்களில் பேரனி: 

சாரில் ஒரு சிலர் ஜட்கா வண்டிக்காரரிடமும், பஸ்.சாரரிடமும், காட் 

டுப்புறத்து வண்டிக்காரரிடமும் காலணா அரையணா வாங்குவது 

நமக்சூத் தெரியாதென்று. நினை தீ துவிடக்கூடாது. நாம் இங்கு 

எழுதியது போலீஸ் அ திகாரிகளைப்பற்றித்தான் என்றும், சேகல். 

சாரைப்பற்றியல்லவென்றும் கவனிக்கக் கோருகிறோம். இதற்கப் 

பரல் ஸ்ரீதரர் விட்டின்மல் கற்கள் விழுவதும், அ.தற்குப்பர்த்தி 
யாக ஜாக்ரய செட்டியார வீட்டில் ஒன்றுக்குப்பத்தாகக் கற்கள் விழு 

வ.தம், இவ்வாறே ௩ரகல் போடுதல், வேலக்காரசை அடித்தல் முத 

லிய பல இல்லரைவேலைகளும் அதன் மூலமாய் போலீசாருக்கு 

இலாபமும் YEW OED SI MG (HHS 

இல்லா s காரியா திகள் ஈடை பெற்றுக்கொண்டிருந்தபோது 

ஒருசாள் ஸ்ரீதாரும் செல்வமும் எகாந்தமாய் இருக் சு சமித்தி 

ரன் பத்திரிகையை செல்வம் ஸ்ரீ தாருக்குக் கேட்கும்படி உரக்க ஷு 

திம் தக்கொண்டு வந்தபோதே திடீரென்று பத்திரிகை வாசிப்பதை 

நிறுத்தி செல்வம் பத்திரிகையில் எழுதியிருக்கும் விஷயத்தைக் 

கூர்க்து கவனித்தாள். அப்போது ஸ்ரீதரன் $வா௫ுப்பதை சீறு த்தி 

லிட்டு கூர்ச்து கவனிக்கறாயே. gg corer” வென்றுகேட்டார். 

தற்கு செல்வம் பதிலளிக்காது பத்திரிகையை அவர் கையில் 

கொடுத்து 9-வதா பக்கத்தில் ௮ச்சிடப்பட்டிருக்கும் விளம்பரத் 

தைச் சுட்டிக் காட்டி ௮தைகச்கவனிக்கும்படி சொன்னாள். ௮வர் 

அவளையே. வா௫ிக்கச் சொல்ல ௮வள் பின் வருமாறு வாசித்தாள், : 

விளம்பரம் 

குருத்குத் துறையில் கண்டெடுத்த கிளி கூண்டைலவிட்டூ பறந்த 

Siig. அக்கிளி திரும்பி வராமையால் கூண்டு சின்னாபின்ன 

மடைந்து வருகிறது. ஒரு மாதத்திற்குள் கிளி திரும்பாவிடில் அப் 
பால் கூண்டைக் காணமுடியாதென்பது சத்தியம்! சத்தியம்!! சத் 

தியம்!!! அருமை சேல்லக் கிளியை அறிந்துகொள்.” 

.. என நிறுத்தி திருத்தமாய் வாசித்தாள். அவர் அதைக் 
கேட்டதும் ௮ப்ப த்திரின கயை அவ்ள் கையிலிருந்து வெடுக்கென்று
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பிடிங்க மீண்டும் பலமுறை தனக்குள் வாசித்துக் கொண்டார். 

“செல்வம் அவர் முகத்தை ஆவலுடன் கவனித்தாள். ஸ்ரீதரன் 

சற்று நேரம் ஆழ்ந்த யோசனையிலிருர்து விட்டு செல்வம்! கான் 

அவசரமாய் அயலூர் சென்று வர வேண்டிய திருக்கெது. நான் 

சென்று இல தினங்களில் திரும்பி வந்து விடுகிறேன் ௮ வரை 

மில் 8 அதிக ஜாக்்ரதையாமிருக்கவேண்டும். கான் போதிய பந்தோ 

பஸ் அமைத்அச் செல்லுறேன். 

7 'செல்வம்:--கான் தங்களை விட்டு ஒரு நிமிஷ கோமேனும் பிரிக் 

| திருக்க சம்மதியேன் என்று நாம் முதல் மூதல் சந்தித்தபோதே 

தங்களுக்குத் திட்டமாய்க் கூறியிருக்கிதேன். தாங்கள் எங்கு செல் 

இறீர்களோ அங்கு நானும் வருவேன் ; கான் தங்களை விட்டு இங்கு 

அங்கு; எங்காஇலும், சரி; இருக்கவேம1 ட்டேன். என்னிடம் சொல் 

லாது தாங்கள் எங்காவது சென்றால் ௮ன்னாளே என் ஆபுளின் 

கடைசி நாளென்று திண்ணமாய் நம்பிக்கொண்டு நான் இறந்து 

விடுவ ஈலமெனத் தங்கள் மனதில் பட்டால் அப்போது அவவாறு 

செய்யுங்கள்; இ௮௫ சத்தியம்! ன க 
* ம 

  

ரன்:..-செல்வம்! என்ன யோசியாது இவ்வாறு சத்தியம் 

செய் விட்டாயே! நரன் எவருக்கும் தெரியாமல் மறைந்து செல்வ 

தாலேயே பலவித கெடுதல்கள் சம்பவிக்க ஹேவிருக்கிறஅ. 

உன்னையும் கூட அழைத்துப் போவதால் அ௮க்கெடுதல்கள் இனலும் 

ஆயிரம் பக்கு அதிகம் ஆகும்; ஆகையால் தான் சொல்ஓுறெபடி. 

இல தினங்கள் இங்கேயே யிரு; நான் சென்று கூடிய ஜல்தியில் ௮,தா 

வ.து ஒன் நிரண்டு இனங்களில் திரும்பி வற்.து விடுறேன். 

- செல்வம்:--இவவளவு ஜல்தியில் தங்களுக்கு என் பேரிலிருக் 

கும் பிரியம் மா நிவிடுமென நான் கனவிலும் கருதவில்லை. ஆனால் 

தாங்கள் ஆதியில் அன்பு பாராட்டி. வந்த செல்லத்தின் பால் பிரியம் 

காட்டுவதை கான் ஆட்சேபிக்க வில்லை. | அனால் எங்கள் இருவரை 

யும் சமமாய் நே9ப்பதாய்ச் சொன்ன வாக்குறுதியைக் காப்பாற்றுவ 

துடன் நான் தங்களை விட்டுப் பிரிர்திருப்பதில்லை யென்று கான் 

சத்தியம் செய்ததையும் காப்பாற்றுவது தங்கள் கடமையாகும். 

த எனக்கு மறைவாய்க் காட்டுவதாக 

  

மேலும் தாங்கள் செல்லத்லை 

வாக்களித்திருக்கீர்கள்.. ௮ந்த வாக்கை நிறைவேற்றும் காலமும்
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இப்போது ஏற்பட்டிருக்கறது. ப ஆகையால் கட்டாயமாய் என்னைத் 

சங்களுடன் அழைத்துச் செல்வது அவசியம். 

ஸ்ரீதரன்:-தசரத சக்கரவர்த்தி கைகேயிக்கு வரம் கொடுத்த 

தால் கேர்த்த பல கஷ்டங்களை யறிந்தும், என் போன்ற பல புருவுர் 

பின்னால் சேரக்கூடிய கஷ்டங்களைக் கவனியா௮ பெண்களின் மோக 

வலையிற் சக்கி வாக்களித்து விட்டு பின்னால் அவ்வாக்குகளை. நிறை 

அவற்றும்படி அப்பெண்மணிகள் கேட்கும் போது முன்னும் பின் 

லும் போக வழியறியாத முழிப்பதைப் போல் கானும் இப்போ a 

தயங்கும்படி சேர்ந்து விட்டது. உன்னை அழைத்துப் போவதால் 
இட்டமாய் ஆபத்துகள் நேரும் என்று என் மனசாக்ஷியானஅ 
சொல்லுறெது. நீயோ “சொன்ன சொல்லைக் காப்பா ற் றும்”? என்று 

ஓரே பிடியாய்ப் பிடிக்கிருய். எனக்கு என் செய்வதென்றே தோன்ற 

வில்லை. சற்று யேரசனை செய்து பார... | 

.. செல்லம் கான் யோடிப்பதற்கு ஏனுமேயில்லை, தாங்கள் 
என்னை அழைத்துப் போகாத விட்டுச். சென்னுல் அந்த நிமிஷமே 

நான் பகவானதிய பிராணத்தியாகம் செய்து கொள்வ த நிச்சயம் 

சத்தியம். தங்களிஷ்டம் எப்படியோ அப்படிச் செய்யுங்கள்... 

ஸ்ரீதரன்:--இப்படிப் பார்த்தாள். ஸ்ரீஹத்தி, அப்படிப் பார்த் 
கால் பிரம்மஹத்தி என்பதைப் போல் சங்கடத்திற்குள்ளகப்பட்டுக் 

கொண்டேன். என் செய்வது? உன் மனோ நிலையைக் கவனித்தால் 

& திட்டமாய் பிராணத்தியாகம் டசய்து கொள்வாயென்று என் மன 

தில் படுகிறது. ஆகையால் உன்னைக் கூடவே அழைத்துக் கொண்டு 

போவது அவ௫யமாறெது, அதற்கேற்ற பிரயத் தனங்கள் செய் 

என்றார். அச்சமயத்தில் பக்கத்தறையின் வாசல் பக்கத்தில் 

மறைவில் ஒரு ஆள் நிற்கும் நிழல் தெரிய, ஸ்ரீதரன் சட்டென்று 
எமுர்.த அங்கு போய்ப் பார்க்கு, நடேசன் என்ற ஓர் வேலைக்காரன் 

சுவற்றோடு காது வைத்துக் கொண்டு அவர்கள் பேசுவதை உற்றுக் 

கேட்பதைப் பார்த்தார். அவர் தன்னைப் பார்த்து விட்டாசென்று 
ஈடேசனக்குச் தெரிர்சம் அவன், உடம்பு நடுக்கம் கொடுத்த: 

உடனே ஸ்ரீதான் 4ரடேசா இங்கு என்ன செய்ய்?! என்று 
கேட்டார். வனுக்கு பதில் பேச. வாய. are MQ einuyser 

அலக்குவதற்காக எடுக்க வர்தேன்; பேசும் சத்தம் கேட்டதால்
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உள்ளே வரவில்லை”! யென்றான். **சரி; 'போய் செம்புகளை எடுத்துக். 
கொண்டு போ" என்று சொல்லி விட்டு, அவனுக்குக் கேட்ரும்படி 
(டசல்வம்! நீ பிடிவாதமாய் என்னுடன் கூட வருவதாய்ச் சொல்வ 
தால் உன்னை என்னுடன் அழைக் அப் போவதென்றே இர்மானித்து 

விட்டேன். நாம் போனால் திரும்பி வா ஒரு மாதமாவது பிடிக்கும். 

ஆகையால் வேண்டிய சாமான்கள் தயாரித்துவை, எனக்கு இங்கு 
இன்னும்: மூன்று நாட்களுக்கு வேலைகளிருப்பதால் ப் தன்ழைமை 

torte புறப்பட ௨ த்தேசித் AGES parr.” ST Srp. 

Daur | சொன்ன. வார்.த்டைகளில் ஒரு ari gen sours 

விடாது கவனமாய் நடேசன் கேட்டுக் சொண்டு செம்புகள் முதலிய 

வற்றை எடுத்துக் கொண்டு சென்றான்... செம்புகளை யெல்லாம் 
அலக்கும் இடத்தில் போட்டு விட்டு ஈசன் ஜாக்.ரய்ய ரெட்டியார். 

வீடு சென்று வழக்சம் போல் அன்று ஸ்ரீ சரலுக்கும் செல்வத்துக் 

கும் ஈடந்தேறிய சம்பாஷணைகளை ஒன்றும் விடாமல் சொல்லி விட்டு 
வந்தான். _ஜாக்ரய்ய செட்டியார். -ஸ்ரீதாலும் செல்வமும் எங்கு 
கொல்இருர்களென்று அவர்களைப் பின் பற்றி ஓர் இரகசிய அப்பறி 
கோனை அனுப்பினார். ஸ்ரீ தரன் யாசென்றும், அவன் மூன் செய்த 

காரியா திகள் என்ன: வென்றும் சுலபமாய்த் தெரிந்து கொள்ள லி 

மென்றும் அதன் மூலமாய். அவ்விருவரை நசுக்கி விட சந்தர்ப்ப 
மேற்படுமென் றும். அவர்கள் மூன்று நாட்கள் பொறுத் அப் | L} DEM, Ji 

உத்தே௫த்திருப்பதால் . இரகசிய அப்பறிவோனை. அமர்த்தப் 
போதிய சாவகாசமிருப்ப தாகவும் நினைத்துக் கொண்டு சர்தொகஷமாா 

பரத 

      

யில் செய்து. வட்டு, மாலை. ர. மணிக்கு செல்வத்தை அழைத்துக் 

கொண்டு. மோட்டார் ஏ த் வழக்கம் போல் உலாவச் சென்றார். - 

வர்கள். சென் ற். இரண்டு. மணி நேரங்களுக்கப்பால் 

லாகசெஸ்: ஸ்ரீதரன் விட்டிற்கு வந்து தன் வீட்டில் ஈடக்கும் விருந் 
அக்கு. ஸ்ரீதாரும் செல்வமும் வர்இிருப்பதால் அவர்கள் அன் றிரவு 
போஜனத்திற்கு வீட்டி ற்கு வரமாட்டார்களென்றும். கோம். பொறு 

த்து வருவரர்களென்றும் சொல்லிச் சென்றார்... நடேசன் இதையும் 

உடனே ஜாக்ரய்ய ரெட்டியாரிடம் சென்று தெரிவித்தான். . ட்



பன்னிரண்டாவது அத்தியாயம் 

கெடுவான் கேடு தினைப்பான் 

8 முற்பகல் செய்யின், பிற்பகல் விளையும்? 

ஜா கீரய்ய செட்டியார் உடனே கொரளம்பில் பிரக்யா திபெற்ற 

அப்பறியும் கம்பெனியா ராகய ஜோசப் கம்பெனிக்குச் சென்று gor 

க்கு ஸ்ரீதர் பேரிலிருக்கும் சக்2ே சுகங்களையும் நடேசன் மூலமாய்க் 

கேட்டறிந்த விஷயங்களையும் சொல்லி லாஜசெஸ் வீ ட்டில்ஸ்ரீ தாரும் 

செல்வமும் என்ன செய்கிறார்களென்று கண்ட நித்து வரும்படி. ௮னு 

ப்பினர். அவர்களில் ஒருவன் வந்து தெருவில் நின்று பார்க்க. OUT EB 

“செஸ் விட்டில் பலர் சரித துப் பேசி விளையாடி. ஓ ஆடித்திரிவதா 

கக் தெரிந்ததே யொழிய தெருக்கதவு ar விட்டி ரர் தபடி.யா ல் அங்கி 

ருப்பவர்கள் யாசென்றும் என்ன செய்ஜொர்களொன்றும் அ றியக்கூட 

வில்லை, அப்படியும் வன் அவ்வீட்டுக். கதவைத். தட்டவே, OTB 

செஸ் வந்து “8 wrr? crar s தவைச் சட்டினம். என்று கேட்டார்; 

ப்ரீ வரஸ் ரெட்டியார் வாடு இதுதானா” என்றும் “பஸ்நீவாஸ் செட்ட 

யார் வீட்டிலிருக்கறொாரா”” யென்றும் கேட்டான், அன ஸ்ரீவாடா 

செட்டியார் வீடல்லவென்று சொல்லி அவனை ஏற இறங்கப்பார்த்து | 
இனிமேல் அனாவசயமாய் அர்த்த ஜாம வேளையில் தன் வீட்டுக் 

கதவைச் தட்டனால் இப்படி. உழைப்பேன் என ஒரு உழை கொடுக் 

‘srr, அவன் குப்புற அடித்து விழுது எழுந்து ஓடினான். அவர். 

இரித்துக் கொண்டு உட்சென்றார். எப்படியாவது. ஸ்ரீதாரும். செல். 

வழும் அங்இருந்தால் காலையிலாவது வெஸி வருவார்களல்லவாயென 

அப்பறிவோன் நினைத்து அங்கேயே அ திஜாக்ரதையாகக் காவலிருர் 

தான் காலை 5-30 மணிக்கு ஸ்ரீசார் விட்டில் காவ லிருந்த. அப்ப Bes 
வனின் அள் ஸ்ரீ.சானும் செல்வமும் அவர்கள் மோட்டாரில். வீட் 

டிற்கு வந்து விட்டார்களென்று சொன்னான். அப்பதிபவன்' ஜாச் 
ரய்ய செட்டியாரிடம் சென்று நடந்த விஷயங்களைச் சொல்லி விட்டு 

அதுமுதல் ஸ்ரீதாரும் செல்வமும் எப்போது. புறப்படுவார்களென 

or Bir பார்த்தும். பின் தொடர்வதற்காக . இசவு பகலாக் கால 

(SG seri: 

| இற்கு, மறுநாள் மத்தியானம். லாஜரசெஸ் அவர்கள்ஸ்ரீ தாரை 

வசாரமாசப் பார்க்க : "விரும்புவதாகவும் அவர்களிடம் சில. இரக 

விஷயங்களைப் பேசவேண்டி யிருப்பதால்: அன்று மாலை மூன்றுமணி 
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க்கு ஸ்ரீமான் ப்ரீ தரர் பங்களாவில் வத்து பேசுவதாகவும் ஆமையால் 

அச்சமயம் வேறு எவரையும் கூ வைத்துக் கொள்ளாது. ஏகாந்த 

மரயிருக்கும்படியும் எழுதியகடி தம் ஓன்றை எவருக்கும் தெரியாமல் 

-லாஜரெஸ் அவர்களே நேரில் ஸ்ரீ தரரிடம் கொடுத்தார். அவர் ஒப்புக் 

கொண்டதாகத் தலையை அசைத்து விட்டு மாரல் பிரகாரம் வியா. 

பரரம் நடத்திக் கொண்டிருந்தார். ஸ்ரீதரர் மாலை இசண்டு மணியா 

“னதும் வழச்கம் போல் தன இல்லம் samt. wid இரண்டே 
மூக்கால் மணியானதும் Lily BL செல்வச்சை அழைத்து செல்வம் 

நரம் நாளை புசன். இழமை புறப்படவேண்டு மென்று நல்ல நரள் பார் 
த்திருக்கிறேன்.. ஆகையால் முன்சொன்ன பிரகாரம் ஈமக்கு வேண் 
டிய சாமான்களை யெல்லாம் கட்டி காளை மச்யானம் பனிரண்டு மணி 

க்குத் தயாராய் வைத்திரு. நாளை மாலை கான் வியாபார ஸ்தலத்தி 

லிருந் அ திரும்பியதும் காம் புறப்ப.. வேண்டும். அப்போதுதான் 
ஈல்ல வேளையில் புறப்படக்கூடும் எனச் சொன்னார் செல்வமும் 

அவ்வாறே கட்டி முடித் விடுவதாகச் சொல்லி அதற்காக வேண் 

டய வேலைகளை வேலைக்கா.ரரைச் செய்யச் சொல்லி மேல் பார்த்து 
USSG. மூன்று அடிக்க ஐக்து ந நிமிஷங்களுக்குமுன் லாஜசெஸ் வழ 

க்சம்போல் மாலை சிற்றுண்டி சாப்பிடப் புறப்பட்டு தன் வீட்டிற்குப் 

போகா ஸ்ரீதார் வீட்டிற்குவக்தார். வழக்கம் போல் இதை ஒண் 
டியிருக்து கேட்ட ஈடேசன் ஜல்தியாய் போய் ஜாக்ரய்ய செட்டியாரி 

டம் தெருவிக்க விரும்பினாலும் ௮ச்சமயம் ஸ்ரீ தரர் , சன்னை ச் தேடுவா 

சென நினைத்து இருக்கான். அப்போது ஸ்ரீதரர் தபாலுக்கு எழு 
தியிருந்த ஒருகடிகத்தை ந?ட௪னிடம் கொடுத்து, சொண்டு போய் 

தபாலில் போட்டுவிட்டு வரும்படி சொன்னார். வண். தனக்கு 

ஜாகரய்ய ரெட்டயாரிடம் போய்த் தெரிவிக்க ௪மயம் வாயத்ததைப் 

பற்றி சக்சோஷமாய்ச் சென்ஞுன். ௮ வன் போனதும் LP sai செல் | 

வத்தை ௮ழைச்௪ “செல்வம்! ஈடே சனை 6 ஏமாற்றி வெளியே அணுப் 
பிவிட்டேன். இதோ இக்கடி த.ச்தைப் படி த்அப்பார்" ” என் லாஜரெஸ் 
தனக்கு எழுதிய கடிதத்தைக் கொடுத்தார். அவள் வாங்? வாடித் 

தாள்; வாஇித்ததும் வியாபாஏ.த்தொல்லைகளைப்பற் நிப்பேச , , விரும்பு 

Bar போலிருக்றெ௮, நரன் அப்போது. வறு. தங்களைச். தொ 

BETO செய்யாமலிருப்பதோடு வேறு யாரும் தாங்கள் பேசுவதை 
ஒண்டிக் 'கேட்காமலிருக்கவும் தங்களை. யாராவது. பார்க்க. வந்தால் 
ஏதாவது சாக்ருப். போக்கு காட்டி. நீங்கள். பேசமுடித்து வரும். 
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வரையில் அவர்கள் தங்களைத். தொத்தரவு செய்யாமலும். இருக்கும் 
படி பார்தினுக் கொள்ளுகிறேன்; ஈம உப்பைத் இன் றுகொண்டு. நம. 
க்கூச் துரோகம் நினைத்து சாம் பேசும் விஷயங்களை அப்போதைக். 
கப்போது போய் சமது எதிரிபிடம் தெரிவிக்கும் நடேசனை வேஜையி 
விருந்து அ.றத்இவிடும்படி எத்தனையோதாம் கேட்டுக்? கொண்டும். தர் 
_கிகள் அவனை அனுப்பியிடாமலிருப்பது. எனக்கு ஆச்சரியத் தக். 
கொடுக்கிறது. தாக்கள் அவனை இக்கு வைத்திருப்பது கிருஷ்ண 
சாப்பத்தைப் படுக்கை யறையில் வை SAS கொண்டிருப்பதத் pee 

சமானமாயல்லவா யிருக்றெது” "என்றாள். அதற்கவர் *சல்வம்! & 

| பெண்பிள்ளையாதலால் அற ௮மர யேரசியாது இவ்வாறு பேசுறொபி! 
ஒரு வருஷத்திற்கு முன்னால் என்னிடம் ஈடேசன் இவ்வாறு செய் 
திருப்பான னால் பின்வரும் இலாபஈஷ்டங்களைக் கருதாது. அவன். 
இவ்வாறு செய்ததாகச் கண்டு பிடித்த உடனேயே அவன் பற்கள் யல 

ப கழே விழும்படி. அவனை ௮ப்போதே செருப்பாலடித் துத் அரச்தியி 

குப்பேன். அப்போது எனக்கிருக்த கோபத்திர் ற்கும் எனக்கு இப்' 
போது வியாபாரம் செய்ய அரம்பித்து ஈமு மானேஜர் லாஜரெஸ், 
அவர்களுடன் பழகி அவர்களுடைய வியாபார முரை றகளைப் பிக் 
பற்றி ஈடக்க இரம்பித்தபின் நான் அடைத்திருக்கும் சாந்த த்தையும் 
பார்க்க எனக்கே ஆச்சுரியமாயிருக்றென. ' இப்போது அவளை ஏன் 
வைத்துக் கொண்டிருக்கிே 'மனென்பதற்கு. இப்போதிருக்கும் மனப் 
பாரன்மையில் காரணங்கள் சொல்லுகிறேன் கேள்... னுதெரிந்த 
பின் உன் மனமானது எவ்வாறு. மாதுதலடைதெகென்ற பார். 

        

(1) இப்போது நமக்கு மது விஷயங்களை" ஒண்டிச்கேட்டு 
போய் சொல்லுபவன் கடேசனென்று திட்டமாய்ச். தெரிவ தால் 
௮வன் முன்னிலையில் மட்டும் இசகசயமான விஷய்களைப் பே iss 
மல் ஜாக்ரசையாக இருக்கிறோம், நீ சொன்ன பிரகாரம். அவளை 
இப்போதே அடித்துச் BI SBMA. ரல் 'ஜாக்ரய்ய ரெட் டியார். இன் 
னும் ஈமது வேலைக்காரரில் எவரையாவது பொருள் கொடுத்து 
அறிக்துவர்து. சொல்லும்படி செய்வாராத௨ ரால், ஈமக்கு இன்னார் 
தான் அவருடைய வேவுகாரரெனச் தெரியா, தாதலால், 
வேலைக்காரர் மேலும் F&C sae கொண்டு, 
காட்டுவ ATTA HE Geb ஈம அ. 
கசம் பேசவசே கஷ்ட்மாய் முடியும் 

நாம் எல்ல 
அவர்களிடம். சந்தே ம் 

பேரில், ஆதி ருப்தி. எற்படுவதேரடு    
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(2) எ.சாவதொரு விஷயத்தை ஜாகீரய்ய செட்டியார் காதுக்கு 
எட்டவைக்க வேண்டுமென்றும் அதன் மூலமாய் ஜாக்ரய்ய செட்டி 
மாரை ஏமாற்ற வேண்டுமென்றும் நாம் யோடி த்தால் நாமிருவரும் 
இரகசியமாப்ப் பேசுவதுபோல் நடேசன்: ஒண்டிக் கேட்கும்போது 
பேசிவிட்டால் அவன். திட்டமாய் உடனே போய் அவ்விஷயத்தை | 
ஜாக்ரிய்ய: செட்டியாரிடம் போய்ச். 'சொல்துவறுன்.. அவர் அதை 
உண்மையென ஈம்பி நடக்இரார்.. YU அவர் நடப்பது நமது 
காரியல்களுக்கு அனுகூலமாகிறன. திருஷ்டாந் தரமாக இன்று மாலை 
யில் ஈடே சன் கேட்கும்படி. காளை மாலை பிரயணப்படப் போவதாக 
உன்னிடம் சொன்னேன்... தைப் போய் ஈடேசன் சொல்வதத்குப் 
போயிருக்கிறான். ௮சன் மூலமாய் இன்று கம்மை சுற்றிக் கொண்டு 
திரியும் அப்பறிவோர் சற்று அஜாக்ரதையாக | இருப்பார்கள். 
நான் உன்னிடம் இன்று காலை ௬32௪ மித்திரன் பத் திரிகையி 
ள்ள (1059-ம் பக்கத்தில் கு நிப்பிட்ட செல்லக்கிளியை சிறகொ 

டித்து. சிறை. வைக்அ வல்ல. அரக்கரை வண்மையுடன் காவல் 
ஜவத்தும் அல்லல்படாது ஆகாயத்திலேயே. பதர்து-மெல்லவே' 
Rear pans மெய்யோனே. - தானறிவாய்'? என்ற. விளம்பரத்தை 
வா£க்ஃச உடனே நான் இன்று இசவு Bal rrr பட்டணம் போய் 
விசாரித்து வரவேண்டுமென்றும் அத்துடன். வியாபாச சம்மந்த 
மாய் என். சகப்பனாசிடம் பேசி பெருச்துகை வாக்க வாவேண்டு 
மென்றும் அதற்காகத் அப்ப நிபவரை ஏமாற் றி செல்வதற்கு 
சாதகமாயிருக்கும்படியே. அவ்வாறு செய்தேன். சான் சொன்ன 
விஷயங்களை நீ. கவனித் அப் பார்; நடேசனை நாம். வைத்திருப்ப.து 
நலமா. அல்ல ள் லுப்பிவிவ அ நலமா மென யோ௫த்துச் 

சொல்லு பார்ப்போம்” என்றார். அவளை வைத்திருப்பதே ரல 
மென்றும் தன்னையும் கூட அழைத்துப் போகும்படியும் Cp petty. 
னாள்... வளைத் தன்னுடன் சில மணி கரங்களுக்கு. அழைத்துக் 
கொண்டு போவதால். ஏற்படக் கூடிய சகல கஷ்டங்களையும் எடுத் 
துச். கூறியதுடன் ௮ வள் அங்கேயே இருப்பதில் அப்பறிவோரு 
டைய. சம்தேகங்களையும் எவ்வாறு நிவர்த்திக்கலா மென்பதைப் 

பத்தி. னவர் விவரமாய்ச் தெரிவித்த. உடனே . இவள் அவ்வாறே 

இருப்பதாக ஓத்துக் கொண்டாள். மூன்றடிக்க இன்னும் ஒரே 
நிமிஷம் ' தான். இருந்ததால்... ‘Ged. ub sonics அறையின். 
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கதவைத் திறச்து கொண்டு பூ வேலை செய்பும் துணி ஊ௫ முதலிய 
வற்றை எடுத்துக் கொண்டு வரது ௮வர் அறைக்கு வெளியே 
யிருக்கும் பெருத்தாவில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு பூ போடும் 

தையல் வேலைசெய்ய ஆரம்பித்தாள். அதற்குள்ளாக மணி மான்றடத் 

தீது. மூன்றடித்து முடியுமுன் ஸ்ரீமான் லாஜரெஸ் வர, செல்வம் 

ஸ்ரீ தீரர் அரையிலிருக்கிறாமென்றும் அவரை உடனே போகும்படி 

யும் சொல்லி அ௮ளுப்பிவிட்டு தான்பாரா. யிருந்காள். லாஜரெொஸ் வந்த 
வுடனே HUNT oy SIT சோபாவில் தம. பக்கத்தில் உட்கார 

வைத்துக் கொண்டு, 

ஸ்ரீதர்: தயவு செய்து என்னவிஷயமாய் என்னிடம் பேச 

வத் தீர்களென்று சுருக்கமாய்ச் சொல்லுங்கள், 

லாஜரேஸ்: நிரம் ஒரு லட்ச ரூபாய் முதஓுடன் பல லட்ச 

ரூபா ப்களுக்கு. வியாபாரம் செய்தவரும் விஷயம். தாங்கள் ஈன் 
குணர்க்ததே. வியாபாரிகள் எல்லோருமே அவ்வாறு தான் செய் அ 

  

வருகிருர்கள். இதா வியாபாரிஞடைய மனதில் சந்தேகம் 
ஏற்படாத வரையில் விமாபாரம் இங்க வளர்ந்து வந்த. இப் 

போது நாகீரய்ய செட்டியார் நமது கம்பெனி கூடிய 236) Buoy 
கஷ்டத்திற்கு வந்து விடுமென்றும் ஆகையால் நாம் அகப்பட்ட 
வரை சுற்றிக் கொண்டு pps போவதற்காக வாங்கிய: விலைக்கும் 
குறைத்து விற்பகாகவும் எவ்வாருவது. விற்று ரூபாய்கள் சேர்ந்த. 
வுடன் தாங்கள் ஐடிப்போக உத்தே௫த்திருப்ப சாகவும், அதற்காக 
தாம் துப்பறிவோசை வைத்து வேவு “பார்த்து வருவதாகவும் 

அனேகமாய் இன்னும் இரண்டு மூன்று தினல்களில் தாங்கள் ஓடிப். 
போவது நிச்சயமென்றும் விண் புறளிகள் கட்டி வியாபாரிகள் 
மனதில் சந்தேகத்தை உற்பத்தி செய்து விட்டதோடு BES 
பெருக்தொகைகள் கடன் கொடுத்து ara வரும் இம்பீரியல் 
பாங்க் அப் இத்தியா மானேஜரிடமும் சென்று நாளை நாம் செலுத்த் 
வேன்டிய லட்ச ரூபாய்களை காம் பாங்கியில் செலுத்தி விட்டதும் 
வழக்கம் போல் ஈமக்குக் கடன் கொடுக்காது மூன்று இனங்கள். 
மட்டும் தாமதித்தால் ஈமது கம்பெனியின் யோக்யதை வெளிப் 
பட்டு விடுமெனவும் அர்போதனை . செய்ததின் பேரில் whee 
அரையும் LD சக்தியைக் அறிக்து கொள்வதற்காக அவவாறு ( செ 
ய்ய ஒத்துக்கொண்ட தாய்இன்று மத்யானம். தான் கான் இட்டமாய்க் 
கேள்விப்பட்டேன். அத்துடன் தாம் நாளன்றைக்குள் தவனை
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செலுத்த வேண்டிய வியாபாரங்களையும் அவர்களுக்குச் சோ 
வேண்டிய தொகைகளைக் கட்டாயமாய் அன்றைய தேஇயில் 
கொடுத்துத் தீர வேண்டுமென்றும் வற்புறுத்தும் கடி.சங்கள் எழுதி 
அனுப்பும்படியும் அவர் ஏற்பாடு செய்தபடி அவர்களும் ஈடி. தங்கள் 
எழுதியிருக்கிராகள். நாம் ஈமது கையிலுள்ள ஒரு லட்சம் ரூபாய் 
களை நாளைத் தவணைக்கு இம்பீரியல் UTARS aS கட்டி. விட்டால் 
வழக்கம் சோரல் அவர்கள் மீண்டும் ஈமககு அப்பெருந்கொகை 
கடன் கொடுத்தால் கான் நாளனறைக்குக் கண்டிப்பாய்க் கடிகம் 
எழுதியிருப்பவர்களுச்கு நாம் தொகை கொடுக்க மூடியும், இல்லா 
விட்டால் நமது. வியாபாரம் மூறியும்படி நேரிடும், ஆகையால் 
இம்பிரியல் பரங்கியாரிடமிருந்து. ரூபாய்கள் வாரவிட்டாலும் 
நாளன்றைக்குக் கொடுக்க வேண்டிய தவணைக். காரர்களுக்குக் 
கொடுப்பதற்கு லட்சம் ரூபாய்களாவ௫: கையிலிருக்தால் சான் 
நாம் சமாளிக்கலாம். ஐரு லட்சத்திற்குப் பதிலாக இசண்டு 
மூன்று லட்சம் ரூபாய்களிருப்பின் ஈமது கம்பெனியைப் பற் றி 
ai av ov CR LD பெருமையாய் நடக்கும் வண்ணமும், இணனி2மல் ஒரு 

'ஜாக்ரயய ரெட்டியாருச்குப் பதிலாக ஆயிரம் ஜாகரய்ய செட்டிகள் 
சேர்ந்து சொன்னாலும் அவர்கள் வார்த்தைகளை ல௯்தியம் செய்யாத 

படியும் செய்யக் கூடும்... | 

என்றார். ஸ்ரீதார். சற்று யோடத்தூ ஈட்டாயமாய் லட்சம் 
ரூபாய்கள் கொண்டு வருவதாகவும் தன்னால் கூடியவரை முயன்று 
அதற்கு மேல் எவவளவ தொகை கொண்டு வரக்கூடுமோ அவ். 
வளவு தொகை கொண்டு வரப் பிரயாசைப்படுவதாகவும் சொல்லி 
தான். மத்யானம் சொன்ன எற்பாடுகளின்படி. நடத்தும்படியும் 
கவலையை விட்டு லாஜரெஸ்ஸை சந்தோஷமாய் இருக்கும்படியும் 
சொல்லி விட்டு இனி வீட்டிற்குப் போய் மாலை ஆகாரம் அருந்தப் 
போவதனால் கோமாகு மெனச் சொல்லி செல்வச்)” அமைக்து 
அவருக்கு ஆகாரம் கொடுக்கும்படி செய்து அனுப்பி விட்டு வழக்கப் 
பிரகாரம். Fog - வேலைகளைப் _யார்த்துக் கொண்டிருந்தார்: 
இர்க்ரய்ய செட்டியார் தப்ப றநிபவர்களில் (ps Quien sons அழைப் 

பித். நடேசன் வந்து சொன்ன விஷயங்களைச் சொல்லி ஸ்ரீதர 
ரும் செல்வமும் ஒருமா,தம். பிரயாணம் போக உத்தேடுத்திருப்ப 
தால் அவர்களையும் அதற் 2கற்றார்போல் அவர்களுடைய காரியங் 
களை அன்றே ஒழுங்கு செய்து கொண்டு 'ஜாக்ரக்தயாய். மறுகாள்
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கவனிக்கும்படி. சொன்னார். மூவரில் இருவர் ஒரு மாதம் வரையில் 
வெளி ஊ ர்களுக்குப்போய் அங்கேயே தங்கியிருக்கவேண்டி.வருமென 

நினைத்து அதற்கேற்றாற் போல் வேண்டும் காரியாதிகளைச் செய்யச் 

"சென்றார்கள். ஒரு அப்பறிவோன் மட்டும் ஸ்ரீசாரைக் கவனித்து 
வற்தான். இ! Tay TE மணியானதம் வழக்கம் போல் ஸ்ரீ தாரும் 

செல்வமும் தங்கள் மோட்டார் கார் ஏறி உலாவச் "சென்றவர்கள் 

உடனே திரும்பாது. அவர்கள் மோட்டார் ஏறி சுற்று wea 

சுவர்களுடைய விஸ் காரமான தேக்கு மாத்தொட்டிக்குச் சென்று 

தரம் தம்முடன் கொண்டு வந்திருக்க சாவியால் பூட்டைத் 
தி றந்து தங்கள் மோட்டார் வண்டி மரத் தாட்டிக்குள் போவதத் 

காகக் கட்டி யி: ருக்கும் தங்கள் பாலத்தின் . ம்.து விட்டு விட்டு 

ரீதாரும் செ ல்வமூம் உள்ளே சென்ருர்கள். ~ அவர்களைப் பின் 

பற்றி வத்த அப்ப நிவோன் மோட்டார். வண்டி நின்ற பாலத்தின் 

கைப்பிடிச் சுவருக்குப் பின்னால் இறங்கி மழை காலத்தில் தண்ணீர் 

        

ஓடும் காலில் அப்போது திண்ணீரில்லாமல் மணலாயிருக்ததால் 

அங்கு மறைந்திருந்து மேலே பேசுவதைக் - கேட்பதற்காக 

நின்றான். சற்று நேரம் பொறுத்து கதவைத் திறந்ததும் செல்வம் 
வெளியில் வத்து சுற்றிப்பார்த்காள். எவரும்வெளியே கண்ணுக்குத் 

தெரியவில்லை. உடனே உள்ளே சென்றாள். அ௮க்இருக்அு ஸ்ரீதர் 

வளிமய வந்ததும் செல்வம்! என்ன விளையாட்டுப் பிள்ளையாக 

இருக்கிறும்ய தவிர இன்னும் உனக்கு இவ்வளவு . இருட்டி 

விட்டது தெரிய வில்லையே, போதும் நீ மூலிகைப் புஷ்பங்கள் 

பறித்தது; வா! வா! வெகு நோமாஇ விட்டத. இன்னும் வராமல் 

(புஷ்பங்கள் சாமீன அறுக்கிஞுய்! வா, செல்லம்” என்று மோட்டார் 

காரிடம் கின்று கூப்பிட்டார்” செல்வம் . வராதத்தால் 8௪ என்ன 

செல்வம் கான் கூப்பிட்டுச் கொண்டேயிருக்வறேன். "இன்னும் 
வராமலிருக்கறாயே?” என்றம் வாசல் வரையில் போனார். அப் 

போ செல்வம் “என்ன இவ்வாறு அவசரப் - படுத் துததீர்களே! 

புஷ்பங்கள் எவ்வளவு லாச௪னையாயிருக்கின் [ றன, சற்று. சாமதமா 

விட்டதால் சன்ன குடி. முழுப் Cun Bp gr. ஆனாலும் திங்க 

பச 5-10 நிமிஷங்கள் கூட. (பொறுக்காதா? என்று சொன்னபடி? 
வந்து “மோட்டார் வண்டியில் - ஏநினாள். உடனே . _ வண்டி௰ 

புறப்பட்டு விட்டது, அப்பறிவோன். கூடவே. por -மோட்ட 

சைக்கள் ஏறி வர்தான்.. விட்டிற்கு. வந்ததும் மூன் பக்கத்தி 
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றி னைப்பான் 

லிருந்து ஸ்ரீ தாரும், [னெ பக்கதிலிருக்லு செல்வமும் இறக்கெர் 

கள். இறங்னெதும் ஸ்ரீதரர் நேராக தமத அறைக்குச் சென்று 

விட்டார். செல்வம் கிருந்த பத்தானை அமுக்கி அதிக 
வெளிச்சம் விட்டு விட்டு என் விளக்ஞுகளெல்லாம் எரியும்படி 
செய்யாமல் வீட்டை பூறா வெளிச்சமில்லாது அரை வெளிச்சத் 
தோடு விட்டு வைத்தீர்காளன்று கோபித்துக் கொண்டாள், அப் 
பால் ஸ்ரீதரர் அமைபக்கம் சென்று வெளி, வந்து ஸ்ரீதாருக்கு 
உடம்பு செளகரியமில்லாததால் தனக்கு அன்றைய இரவு ஆகாரமே 
சேண்டாமென்று சொல்லி விட்டுப் படுத்துக் கொண்டதாகவும் 
ஆகையால் அ௮வராகத் தூங்கி எழுச்திருக்கும் வயில் எவரும் 
எழுப்ப வேண்டாமென்றும் சொல்லி விட்டுச் செல்வம் தன். தாதி 
யுடன் தன் அறைக்குப் போய்ப் படுத்துக் கொண்டாள். oe ப 

.. இற்கு, முன் செய்திருக்க ஏற்பாட்டின்படி மரச்தொட்டியில் 
மூன் - கூட்டியே லாஜரெஸ் வந்திருந்தார். ஸ்ரீதரரும் செல்வமும் 

௮ _ சென்றவுடன் அங்கு மறைத்திருக்கும் அப்பறிபவனை 
£ற்றி விட்டுப் போவதற்காகவே ஸ்ரீதர் மோட்டார் வண்டி 

ஐ யில் வர்ண நின்று செல்வத்தைக் கூப்பிட்டார். கூப்பிட்டும் 

வராததால் வாசல் வடை போய் வற்புறுத்திக் கூப்பிதிவது போல் 

சென்று. நின்று கூப்பிட்டு விட்டி ௮வர் உள்ளே போய் விட, 

ஸ்ரீ தரர் போல் ஆஷ்டகளணிர்திருக்த லாஜரெஸ் மோட்டார் வண்டி. 
க்கு வர, செல்வம் என்ன அ௮வசரமென்று பே௫யபடி.யே Gui hel 

மோட்டார் கார். ஏற, ஸ்ரீதர் வேஷம் போட்டிருந்த லாஜசெசும், 

மோட்டார் ஏறி இருவரும் வீடு சென்றர்கள். அங்கு போகும் 
போது. இறங்கிய ். ஸ்ரீதார். அல்ல. எனத் தெரியாமலிருப்பதத் 

காகவே பாதி. வெளிச்சம். வீடப்பட்டிருந்த த. அவர் உள்ளே 

      

   

      

சென்றதும். செல்வம் வேலைக்காரரைக் கோபித்து முழு வெளிச்சம் 

"விட்டு விட்டு தன். அறையில் தாதியுட ன் படுத்துக் கொள்ள 

லாஜரெஸ் ஸ்ரீதர் தையில் படுத்திருந்தார். கட்டை தொட்டியில் 
நின்று விட்ட ஸ்ரீ, por 'இருவிரராஜ பட்டணம் சென்று தன் தகப்ப 

நந்தொகை ... ஜொக்கமும், இரண்டு. லட்சத்திற்கு 

2 ing «9 gy பெற்று சின்ன. மின் கந்தனைக் கூட அழைத்துக் 
கொண்டு காலை நாலு மணிக்கு . "கொடிகாமம். தேக்கு மாத்தொட்டி 

வந்து சேர்ந்தார்... காலை. காலு மணிக்கு. ஸ்ரீதர் வேஷம் போட்டி 

ருக்கும். லாஜரெஸ். தனது. "மோட்டார். - வண்டி ஏறி தேக்கு மாத் 

@oitit டம் oni 

 



  

ஜெயாங்கன் 

  

தொட்டி சென்று ககவைக் இறந்து உள்ளே சென்றார், அதற்குள் 

ஸ்ரீதர rir அல்கு வர் இறங்க யிருந்ததால் கூடை நிறைய செல்வம் 
விரும்பிய மலர்க்ச மல்லிகைப் புஷ்பங்களை எடுத்து வருபவர் போல் 
புஷ்பங்களையும் எடுச்துக் கொண்டு தான் கொண்டு வந்திருக்க 
ரூபாய்களையும் எடுக்துக் கொண்டு வீடு சென்னார். அவர் இறங்கும் 
Gear a செல்வம் எதிர் சென்று அவ்வளவு காலையில் சென்று தான் 
விரும்பிய மல்லிகை புஷ்பங்களை எடுத்து வந்து கொ டுத்கதற்காக 
அவருக்கு ஒரு அன்பு முத்தம் கொடுத்தாள். ஸ்ரீதரர் காலையில் 
ுனானம் செய்து வயிறு நிறைய. ஆகாரம் அருக்திவிட்டு யாரையும் 

Carter செய்ய வேண்டாமென்று சொல்லி விட்டு அலுப்புத்தர. 
அயர்நீது. நித்திகரா செய்தார், ஸ்ரீ தரரும் அப்ப றிவோரும்: சென்ற. 

பல நிமிஷங்களுக்கப்பால் சுவரேறிக் குதித்து லாஜசெசும், சின்ன 
மீன் கந்த, 

      

லும் சங்கள் தங்கள் இருப்பிடம் சென்றார்கள். ப 

    

நிற்க காலை 10 மணிக்கு அன்று இம்பீரியல் ப பாகக். 
இந்தியாவிற்குத். தவணை egies வேண்டிய லட்ச. CBS i ர் 
கொண்டுபோய் லாஜரெஸ் செலுத்தி விட்டு, வழச்சம்டபேர்ல் Pe | 
டம். LF ரூபாய் கடன் கொகுக்கும்படி. கேட்டார்... 

2 Bar “Ir தலைமை ஆப இல் ரூபாய்கள் ட ற் அ - கட்டீ 

iri Gurr சேர்ந்தரர்போல் மூன்று இனங்ககே BEG இதிசமா 7 
தொகைகள் திருப்பிக் | கொடுக்க வேண்டியி- Hi /பதசாலும் மூன் து. | 
இனங்கள் - பொறுத்து சற்று செளகரியமாயிருபிபதாகல் அப்பால் 
கொடுப்பதாகவும் சொன்னார். அதன்பேரில் ஏமூன்பின் இதெரிவிக்கா. 
மல் தடீரென்று௮வ்வாள தெரிவித்து விட்டால் ST aur pp வியாபா' 
ரம் நடைபெ bad gor pub ஆகையால் Lf oor 1 லோசனை செய் த 
தங்களுக்குக். கடன் கொடுக்கும்படியும் .லாீஜாஸ் வெகுவாய்க் 
கெஞ்ச கேட்டார், லர்ஜரெஸ். கெஞ்சிக் கேட்கக் கேட்க பாங்கு 
மானேஜர் தலைமை ஆபிஸ் உத்தரவில்லாமல் ல் இன்ரி ஸ்ரீகான் அண்ட் 
கம்பெனிக்குக் கடன் கொடுக்கவே முடியாதென ற திர்மானமாய்ச் 

ஜான் ள்ளார். அப்போது லாஜரெஸ் எழுத்து கின்று, “வியாபாரிகளு 

ட்ப மூ.தலைக் கொண்டு பாங்க. OU FSB, வியாபாரிகளிடமி Ban 
கடன் வாங்கியும், வியாபாரிகளுக்குக் கடன். கொடுத்தும் இன்பப் 
உண் மூலமாய் சம்பாதிக்கும் பாங்கக்காரராகிய. நீங்கள். 
பாரிகளை த இ 

   

  

   

  

        
     

   

   

  

   

  

   

இவ்வாறு திடீசெனக் கழுத்தறுட்பதைப் போல் வாலாய. 

  

      
 



கெடுவான் கேடு நினைப்பான் 205 

நல் நிறுத்தி விடுவதால் அவர்கள் கடன்களுக்குப் பத்து பங்கு 

அஸ்த்தியிருந்தும் அச்சமயத்தில் .தவணைகளைக் கொடுப்பதற்கு 

Ogee ரூபாய்களில்லாததால்-சவணைகளை உடனே கொடுக்கத்தவறு 

வதால் அவர்களுடைய வியாபாரம் மூ நியும்படி. செய்து அவர்களை 

தோ | கதிக்களாக்குவ௮ பெரும்பான்மையான பாங்கிக்காரர் 

களுடைய - 'செயலாயிருக்கிறது, இனால் ஸ்ரீகான் கம்பெனியும் 

| அவ்வா று முறித்து விடக் .கூடுமென நீங்கள் எங்கள் விரோதியான 

ஜாக்ரய்ய ௦ செட்டியாரின் தூண்டு தலின் பேரில் இவ்வாறு செய்தி 
குப்பதாக த் தெரிறெ௮௫. ஸ்ரீகான் கம்பெனி தங்கள் நினைக்றெ 

படி வந்தட்டி வரந்தட்டி ௮ன்னக்காவடி. கம்பெனியல்ல வென்றும், 

இவ்வளவு கெளரவம் : பொருச் தி. கஉர்ண்மென்ட் ௮ னுசரனை 

பெற்றிருக்கும் உங்களுடைய "இவ்வூர் — வியாபாரத் த்க். கூட 

ஒடுக்கக்கூடிய சக்தியுடைய தென்பதையும் இன்றைய முதல் ஒரு 

வாரத்திற்குள் ர௬ுஜுவு செய்கிறேன்”எனச் சொல்லி விட்டு 

வெளியே சென்று. விட்டார். | 

  

   

   

  

fart சென்ற Aa நிமிஷங்கள். - வரையில் தம்மைப் பய 

apn seo மீண்டும் கூப்பிட்டுக் கடன் கொடுப்பேனென கிளைத் த 

அவ்வாறு பேசினாரா), அல்லது அவர் சொன்ன மாதிரி ஏதாவது 

செய்யக் கூடிய சக்தி. அவருக்குண்டா. என்லும் சந்தேகம் அவர் 

மனதில் உதித்தது. நிதானித்து 2-3 இனங்கள். பார்த்து அப்பால் 

அவரைச் திருப்பிக் கொள்ளலாமென நினைத்திருந்தார். தான் 

சொன்ன பிரகாரம் ஸ்ரீதரன் கம்பெனிக்குக். கடன் மறுக்கிறார்களா 

அல்லஅ -கொடுக்கறார்களச "யென ஆள் வைத்துக் கவனித்த 

ஜாக் ரய்ய செட்டியார், பாங்சக்காரர் புசுக்கடன் கொடுக்க ம அத்த 

தம். உடனே ஸ்ரீதரன். கம்பெனிக்குச் : சரக்குகள் கொடுத்து 

மறுநாள் ரூபாய்கள். சொடுக்க வேண்டிய தவனையுள்ள கடன்காரர் 

சஸிடமெல்லாம்' சென்று பாங்யொர் பணம் கொடுக்க. மறுத்து 

விட்ட தாகவும், ஸ்ரீதர் மன்று இரவு எங்கோ டிப் போய். விடப் 

போவ தாகவும், ஆகையால் : சவர். கெட்டிக்காரரோ” அவர்கள் தான் 

ஒன்றுக்கு “முக்காலா வது. ur தியா வது பெறக். கூடுமென்றும் 

எல்லோரிடமும் - "போய்: தெ வித்தார். உ வர்கள் - டெலிபோன் 

94. 
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மூலமாய் பாங்கில் கேட்க, கடன் கொடுக்க மறுத்தது உண்மை 
யென எற்பட்டது. உடனே பாக்கிதாரெல்லாம் லாஜரெஸ்ஷஹிடம் 

“சென்று தங்களுக்குச் சே வேண்டிய தொகையில் இவ்வளவு. 

கழித்துக் கூடத் தாக்கள் பெற்றுக் கொள்ளத்.  தீயாராபிருப்பதாக 

வும் மறுசாள் கொடுக்க வேண்டிய துகையில் இன்றே கொடுப்ப 
சாடல். இவ்வளவு குறைத்துக் கொடுக்கத். 'தியாராயிருப்பதாகவும் 
சொன்னார்கள், அவர் வாய் மொ Aue ல்... சொ லவ தில் உபகார 

மில்லை Quer aych Hararscr சொல்வதை எழுத்து மூலமாய் 

எழுதிக் கொடுத்தால். ம-£-ஸ்ரீ ஸ்ரீதரர் மாலை 3 மணிக்கு வக்தவுடன். 

தெரிவித்து தொகைகள். வாங்கக் கொடுப்பதாகச் சொன்னதின் 

பேரில் எல்லோரும் எழுதிக்கொடுத்தார்கள். மாலை 3 மணிக்குத் 

தான், நஈன்றாய்ப்படுத்துரங்கி விட்டு ஸ்ரீதரன். எழுந்து தனது. 
கம்பெனிக்கு வந்தார். அவர் வரவே மாட்டாசென்றும் மாலை 
3 மணிக்கு எங்கோ ஓடி.விடப் பேரூறொரென்றும் ஜாக்ரய்ய செட்டி 

யார் செல்லி வைத்திருந்தசால் ௮வர் வந்தது எல்லோருக்கும் 
ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்தது. ஒருக்கால் எல்லோருக்கும் *மஞ்சள் 

காசெம் கொடுக்க வந்தாரோ என இலர் சந்தே௫த்தனர்.. அவர் 

வந்ததும் எல்லா வியாபாரிகளிடமும் கைகுலுக்க விட்டு உட்கார்ந்து 
என்ன விசேஷ9மன ஒன்றுமறியா தவர் போல் தமது மானேஜரைக் 

கேட்டார். அவர் அவர்கள் எழுதிக்கொடுத்த கடிதங்களை யெல்லாம் 
கொடுத்தார். ஸ்ரீதரர் புன்சிரிப்புச் சிரித்துக்கொண்டே எல்லாக். 

கடிதங்களையும் வாசித்து விட்டு, ஈண்பர்களே! இம்பீரியல் பாங்க் 
கார் எனக்கு திடீரென இன்று கடன் கொடுப்பதை நிறுத்தி விட்ட 

தால் உங்கள் மனதில் கான் மறுநாள் உங்கள் கடன்களைக் கொடுப் 

பேனோ இல்லையோ யென சந்தேகித்து இலர் முக்கால் பாகமும், 
சிலர். அரை பாக தூம், பெருக்துகை பாக்கயிருப்ப யர் இப்போதே 

  

   

  

  

௩ கடன் கொடுக்க FS | Gaon sal s@oreng Biura J த்து 

கடன்காரர் அவர்களைத் தொர்தரவு செய்யாமலிருப்பதற்காகக் கடன் 
கரரருக்கு கொடுக்கும் - உத்தரவு மஞ்சள். காசிதத்திலிருக்கும், 

அவர்களை ஆங்கலேய பதத்திதில். - *இன்சால் வென்ட்”?. கடன் 
கொடுக்க சக்தியற்றலன் எனச் சொல்வ வழக்கம்...
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_ உடனே கொடுப்பதால் கால் பாக அகையையும் பெற்றுக் கொள் 
வதாக எழுதியிருப்பதைப் பார்க்ச எனக்கு அதக வருத்தத்தைக் 
கொடுக்கற... தயவு செய்து. இப்பொழுதே உங்களுக்குச் சோ. 

"வேண்டிய முழுத்தொகைகளையும் கொடுத்து விடுகிறேன், பெற்றுப் 

போங்கள்... லாஜசெஸ்! இவர்கள். உண்டியல்களை பெற்றுக் கொண்டு 

அவர்களுக்குச் சே. வேண்டிய 'முழுத்தொகைகளையும் பைசல் 

செய்து ரசீது எழு இ வாங்குங்கள்" எனச் சொல்லி எல்லோருக் 
கும் அப்போதே பைசல் செய்அ விட்டார். அப்போது அவர்கள். 

முகங்கள். வெட்கப். போய் தாங்கள் சர்தேகப்பட்டதற்காகத் 

தங்களை மன்னித்து தங்களிடம் . எப்போதும் பேரல். வியாபாரம். 

செய்ய வேண்டுமென வேண்டிக் கொண்டார்கள். அப்போது Lah BIT 

தெய்வா தீனமாய் என்னிடம் . க்கப்: பணம். "இருந்ததால் தான் 
உங்களுக்கு. உடனே. "கொடுத்து பைசல் செய்ய சாத்பமாயிற்று, 

அப்படி.யில்லா மல். எனக்கு "இந்த. ஜொக்கத்தைப் “போல் 100 

மடக்கு ஆஸ்தியிருந்த. போதிலும் வியாபாரம் முறிவது தண்ணம் 

தானே... நமக்குள் ஒற்றுமையில்லாமல் போவதால் தானே அன்னி 

ழ் ஈம. முதலைக் கொண்டு ஈம்மிடமே லேவா தேவி செய்து 

சமயன் வந்த போது நிக்ஷ்சாரணமரயும் இடீசென்றும் கழுத்.தறுப்ப து. 

போல். வாலாயமாய்க் கொடுத்துக் கொண்டிருந்த. கடனை நிறுத்தி 

விடுவதால். எத்தனை. சுதேச. வியாபாரங்கள் பாழடைந்தன வெண் 

அம், இவ்வாறு நடப்பதற்கு ஈமது விவேகமும், அறியாமையும், 

ஒற்றுமையின்மையுமே. -காரணமென்றும், அன்னியர்... "கையில் 

தமது ரூபாய்களைக் கொடுத்து விட்டு சாம் இவ்வி, கஷ்டங்களுக் 

குள்ளாவதை விட, நாமே அப்பேர்ப்பட்ட. பாங்கை ஸ்தாபித்து 

வியாபாரம் செய்து. -வருவோமானால் : இவ்வாறு நல்ல. சமயத்தில் 

மோசம் செய்யும்படி யான. நிலைமை ஏற்படாதென்றும் bem srr 

பிரசங்கம் செய்தார். . - இப்பொழு த அவருடைய தூண்டுதலின் 

பேரில்' அவ்விடத்தில் கொடிகாம பாங்கி” என ஒரு பாக்கி 
ஸ் தாபிப்பதெனவும் மறுதினம். காலையிலேயே . *இம்பிசியல் பரக்க. 

ay. இந்தியா” HAGE அ அவ்ஞர். "வியாபாரிகள் : யாவரும் தாங்கள். 

கொடுத் து வை த்திருக்கும். "எல்லாவிதமான 'தொகைகளையும் ஏச. 

காலத்தில். வாங்க விடுவதோடு. இனிமேல். எவரும். அப்பாங்கயில்  
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பணம் போட்டு வைக்கக் கூடாதென்றும் ஏற்பாடு செய்து கொண் 
டார்கள், அச்சமயத்தில் சென்னையிலிருந்து ஸ்ரீ சான் கம்பெ 
னிக்கு இரண்டு லட்சம் ரூபாய் தரிசன உண்டியல் வந்திருப்பதாக 
வும் ௮த்தத் தொகையை என்ன செய்வதென்றும் அவ்வூர் ஏஜன்ட் 
"கேட்டு எழு தியலுப்பினார். அதற்குள்ளாக ஸ்ரீ தரன். கம்பெனி 

யாருக்கு கடன் மறுக்கப்பட்டும் அக்கம்பெனியார் மறுநாள் செ. aI 
தீத வேண்டிய தவணைகளைகச் கூட அன்றே. செலுத்தி விட்டதையும் 
அதுவும் போதாமல் இரண்டு லட்ச ரூபாய்க்கு அவர்கள் பேருக்கு. 
கீரிசன உண்டியல் வந்ததையும், பார்த்த பாங்க் ஏஜன்ட், ஸ்ரீதரர் 
வீட்டிற்கு USB அவரைப் பார்க்க வந்ததாயும் அவருக்கு எவ்வ 
ளவு தொகை வேண்டுமானாலும் கடன் கொடுக்கும்படி தலைமை 
ஆபீசிலிருந்து உத்தரவு வரது விட்டதாகவும் ஆகையால் வேண்டும் 
சொகைகள் கொடுக்க சத்தமாயிருப்பதாயும் தெரிவிக்க வந்தார், 
௮ப்பாங்கியாருடன் தான் லேவாதேவி. செய்வதை அன்றைய 
முதலே . நிறுத்திக் "கொண்டதாகவும் DUT வியாபாரிகளில் 
பெரும்பான்மையோரும் தன்னைச். செய்ததைப் ' போல் அவர்களை 
யும் செய்யக் கூடுமென நினைத்து அவர்களும் அவ்வாறு. செய்ய 
உத்தேசிச்திருக்கறார்க ளென்றும் சொன்னார். அவர் எவ்வாணு 
சமாதானம் செய்தும் ஸ்ரீகரர் கேட்க வில்லை. இனி உபகாரமில்லை 
யென்றும் நாளாவிர்தீஇயில் தான் சமாசானம் செய்து கொள்வசென் 
றும் நினைத்துச் சென்றார். மறுநாள் பாங்க் திறந்ததும் மூதலில் 
ஸ்ரீ ரருக்கு சேர வேண்டிய இசண்டு லட்சம் ரூபாய்களும் கஷ்டப் 
பட்டு செல ்கினர், ஏனெனில் பாங்கயில் எவரும் பணம் போட 
வரவில்லை; அதற்குப் பதிலாக சுமார் பத்து லட்சம் ரூபாய்கள் திரும் 
பிப் பெறுவதற்கு உண்டியல்கள் வந்த வண்ணமாயிருக்தன. 
பாங்க் ஏஜண்ட் தர மேல் sah ரூபாய்களுக்காக சென்னைக்கு 
அடித்தாா. அடித்தும் பலனில்லை, அவ்வூர் பாங்கெளில் எந்த 
பரங்இயிலும் ரூபாய்களில்லாசதால் உண்டியல்களுக்கு' அன்று 
பணம் கொடுக்க முடிய வில்லை. அப்பால் சுமார் 3-4 மணி. “நேரம் 
பரயாணத்தி லிருக்கும் பாங்குகளுக்குச் கர்தி கொடுத்து 
மோட்டார். மூலமாய் ரூபாய்கள் வரவழைத்து . மிகுந்த 
கஷ்டத்தின் பேரில் ன்று மாலை. ஜந்து மணிக்குத் தான் -ரூபரய் 
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தள் கொடுக்க. er Sonor ற்று. இவ்வாருக . இடீரென ஏற்பட்ட 
காரணம் விசாரிப்பதற்காக Oe cir ler IA CRE a பெரிய துளை ars 
விசாரித்து இனி அவ்வூரில் அவ்வியாபாரம் கடத்த முடியாதெனச் 
தெரிந்து வியாபாரத்தை மூடிவிட்டதடன் அச்ச ஏஜன்ட்டை 

வேலையிலிருந்து நீக்கி இரும்பிப் போகும் பிரயாணச் செலவு கூட 
(கொடாது போகச் செய்தனர்... 

Dos எஜன்ட் ஜாக்ரய்ய _ ரெட்டியாரை வத்து பார்த்து 
அவரால் தான் சனக்கு அக்கதி Garé sO gar p15, அவர் வார்த்தை 
யைச் கேட்டு நடக்கா இருந்தால். இவவாறெல்லாம் சம்பவத்திருக்கா.. 
தென்றும் நொக்து கொண்டார். ஜாக்ரய்ய செட்டியார் சல்லெண்ணச் 
அடனேயே தான் சொன்னதாகவும், அவருக்குச் சொல் தைப்: 
போல் இதர வியாபாரிகளுக்கும் தான் தெரிவித்ததை அவர்கள் Ae 
ar Ousted இப்போது தீன் பேரில் விரோதிக்கொர்களென்.றும், 
நாளுக்கு நாள் ஸ்ரீதரருக்கு யொதி ௮ திகரிப்ட தாகவும், சன்னிடம் 
வியாபாரம். செய்வதைச் கூட பெரும் ன்மையோர் நிறுத 
கொண்டதாகவும் கையால் தானும் கஷ்டத்திற்குள்ளாயிருக்கும் 
ஹவர் கதையையும் தெரிவித்தார். உரல் போய் os gor Bch 
முறையிட்ட கதை போலாயிற்றெனச் சொல்லிவிட்டு ஏஜன்ட் சென் . 
Ory கெடுவான் - கேடு நினைப்பான் என்பது (rere gs Borat gn 
88 ses RGer HIAGSEHA 9nd 9 f/Agud QshjQusrp 
பெரியோர் சொல்லக் கேட்டி ருக்கறேம். ஆனால் இச்சலிகரலச்இல். 
உடனுக்குடனே அவர்கள் வாழ் _ காட்களுக்குள்ளேபீய அவர் 
களுக்கே காட்டி. விடுகிறது.



பதிமூன்றாவது அத்தியாயம் 
கொளம்பு அப்பதிவோர் டோட்டி 

  

நிறைகயத் தாழ்்£ர் மடுவிற் pater கு திப்பினும் 
யானை நிழல் காண்ப தரிது ப 

ஸ்ரீ, BI ரும் செல்வமும் வெளி ஊர்களுக்குப் புறப்படுவதாகத். 

இர்மானித்து வைத்திருந்த பு,சன்ழெமையும் வந்தத. அன்று 

வர்கள் பிரயாணத்திற்கு ஏற்பாடாவது அல்லது பிரயாணமென்ற 

பேச்சாவத காணாம். மறுசாளும் போயிற்று. மூன்றாவனு காளு 

மாயிற்று, கான்காவது நாளும் முடிந்தது. போகும் ஏற்பாட்டை 

யே காணோம்: நாளுக்கு நாள் ஸ்ரீதாருக்கு மதிப்பும், சொல்சச்தி 

பும், மரியாதையும், அதிகரித்துக் கொண்டே வக்கு... புதிதாக நிர் 

மானி௰்க பாங்கியின் தலைவர் ஸ்தானத்தை ஏகமனதாய் ஸ்ரீ காசே 

அங்கேரிகக வேண்டுமென எல்லோரும் வேண்டிச் கொண்டனர் 

தான் சமீபத்தில் பூலோக சுற்றுப் பிரயாணம் செய்ய உத்தே௫த்தி 

ஈப்பதாரல் அப்போது அர்த ஸ்தானத்தை வஹிக்க முடியவே. முட 

யாதென்றும், ௮வர்களெல்லோருக்கும் தன் பேரில் ஏற்பட்ட அபார. 

ஈம்பிக்கைக்கரக வந்தனம் செலுத்திய போதிலும் அதை அங்கேரி. 

யாது நிராகரிப்பதற்காத் தன்னை மன்னிக்க வேண்டுமென்றும், 

சனக்குப் பதிலாகத் தனது ஆபீஸ்மானேஜரான ஸ்ரீமான்லாஜரெஸ். | 

அவர்களை BD ரிர்வாச சபை அங்கத்தினராக எடுத்துக் கொண். 

டால் போது மெனவும் ஒரே பிடியாய் சொல்லி விட்டார்; தலைவர் 

ஸ்தானத்தை ஏற்க மறுத்த அவருடைய கெள ரதையை இன்னும். 

௮இகரிக்கச் செய்தது. ஜாக்ரய்ய. ரெட்டியார் அவ்வூரில் பிரபல 

தனவந்தராயும் பெரிய வியாபாரியாயும் இருந்தம். அவரை ure 

யில் பங்குதாசசாய்ச் சேரும்படி. கேட்சகவுமில்லை; அவர் இரண்டாம் 

பேர் மூன்றாம் பேர் கலமாய் தன்னையும் சேர்த்துக் கொள்ளும்படி 

சொல்லியனுப்பியதையும் எவரும் காதில்கூட போட்டுக். கொள்ள 

வில்லை. இதனால் அவருக்கு ஸ்ரீதரர் பேரில் இன்னும் ௮ Ba பொரு 

மை ஏற்பட்டு எவ்வித,த்திலாவ.து. அவரைக். கெடுத்து அவெசத்கு 

வேண்டிய யோசனைகளை த் அப்பறிபவர்களிடம் : கேட்டார். gar 

       



கொளம்பு அப்பறிவோர் போட்டி ஐநத 

கள் வெகு Carb Cars wu தரருடையவும் செல்லத் அடையவும் 

படங்களை சென்னையில் பிரசுரமாகும் தமிழ் பத்திரிகைகளில் பிரசுரி 

த்து அவர்களின் ஊர், பெயர், விலாசம். முதலியன முதலில் தெரிவி 

ப்பவர்களுக்கு ரூ. 1000 சன்மானம் கொடுக்கப்படுமென பிரசசுரித் 

"தால் யாராவது சுலபமாய்த் தெரிவித்து விடுவார்களெனவும் if 5 

ரரையும் செல்வத்தையும் பின்பற்றிச் செல்லதில் எவ்வித உபகா 
| முமில்லை. யெனவும் ஆகையால் ௮தை நகிறுத்திவிடலாமெனவும் யுக்தி. 

“சொன்ன பிரகாரம் சென்னையில் பிரசுரமாகும் சுதேசமித்திரன் 
தமிழ்காடு, தினமணி; போன்ற. தினசரிப் பத்திரிகைகளில் விளம்பரங் 

களை வெளியிட்டு கையொப்பம் ஜாக்ரய்ய செட்டியார், கொடி. காமம் 

என்று விலாசம் 'இடப்பட்டிருந்த ஆ. Qader our Sa Sujtd « விலா 

சத்தையும் ஸ்ரீதர் பார்த்தவுடனே இனி அங்கிருப்பது அபாய 

மென நினைத்து தமது மானேஜர் லாஜரெஸ்ஸை அழைத்து அவரி 
டம் அதற்குச் சில தினங்களுக்கு முன்பாக2வ. ஸ்ரீகர் லாஜெஸ் 

பேருக்கு ௮ங்குள்ள. வியாபாரம் முழுவதையும் விற்று விட்டசாக 
எழுதி ரிஜிஸ்டர். செய்து வைத்திருக்த பத்திரத்தைக் கையில் கொ 
ஐத் த்து சொல்ல வேண்டியவைகளைச் சொல்லி, வேண்டும் ஏற்பாடுகள் 

செய்த விட்டு அன்றுமாலை இருட்டின் அம் தனது மோட்டார் ஏறி 
செல்வத் அடன் வழக்கம் போல் உலாவப்போவதைப்போல் சென்று 

எங்கோ சென்று விட்டார். ஹவர் சென்ற மறு நாள் தான் கோவிந் 
தன். அவர்களைச் தேடிவந்து விசாரித்து அவர்கள் எல்கோ போய் 

விட்ட சமாசாரம் 4 நிந்தார்.. 

கோகிச்தன் ஜாகாய்ய செட்டியாரிடம் சென்று அவர் பிரசுரி 
த்த விளம்பாத்தைக் காட்டி ௮ வர்களை இன்னாரென்றும், ஊர், 

பெயர் முதலியன தனக்குத் தெரியுமென்றும் எதற்காக Aeris. 

தார்களென்றும் ஒன்று ம தியாசுவர்போல் கேட்டார். ஜாக்ரய்ய 

ரெட்டியார் உண்மை சொல்லாது. மறைத்து. சாக்குப் போக்குக் கூறி 

தெரிவிக்கும்படியும் "தெரிவித்தால்தான் விளம்பாப்படுத்தயபடி 
ஆயிரம் ரூபாய் இனாமனிய்பதாயும் சொன்னார். கோவிந்தன் முத 
லில். அவர்கள் இன்னாசென்று தெரிவியாது; ஸ்ரீ தரருக்கும் ஜாக்ரய்ய 

ரெட் டிக்கும். | ஏற்பட்டுள்ள... 'விசோதங்களை. யெல்லாம் ட எடுத்துச். 

சொன்னதோடு. ஸ்ரீதாருக்கும். செல்வத்துக்கும் கேடு. விளை ட்டம் 

அவ்விளம்பரத்தை வெளியிட்டதாக ஊூத்தே அவர்களிரு 

    

     



    

வெளியேறி யிருக்க வேண்டுமென்றும் அவர்கள் இருவர் மனப்பான் 

மையைக் கவனித்துப் பார்த்தால் இனிமேல் அவர்களிருவரும் அவ் 

வூர் இரும்பமாட்டார்களென்றும் வியாபாரத்தை யெல்லாம் லாஜ 

செஸ்ஸுக்கு விற்றுவிட்டுச் சென்று விட்டதால் ௮ச்சொகத் க்களை 

சர்க்கார் ரைப்பற்றவும் முடியா சனவும் அவர்களைச் தேடித் தான், 

தான் அங்கு வர்.ததாகவும், சான் தான்) திருவல்லிக்கேணி தப்பறி. 

பும் கோவிர்தனென்றும், அசகேகமாய் தான் ௮வரைச் கண்டுபிடித்து. 

விட்டதாக நினைத்து வந்தபோது ௮ம்முட்டாள் விளம்பரம் பிரசர் 

மானதால்தான் அவர்கள் தப்பியோடி. விட்டார்களென்றும் 

சொன்னே தாடு, அவ்விளம்பரத்இல் குறிப்பிட்டவர்கள் திருவீர 

சாஜபட்டணத்திலி சகரம் பிரபல சொத்துச்காரரான ஸ்ரீனிவாசலு 

ராஜாகாரின் புத்திராகிய சுந்தராஜ வென்றும் அவருடன் கூட 

யிருப்பவள் செல்லமென்றும் சொன்னார். அவர் சொன்னபோது 

செல்லமென்றும் செல்வமென்றும் திட்டமாயத் தெரிவிக்காமல். 

இரண்டு பேர்களில் எதுவாக வேனும் நினைக்கட்டுமென்று தாழ்க்த 

ரலில் சொன்னதால் ஜாக்ரய்ய செட்டியார் அவருக்குத். தெரிந்த 

செல்வமென்றே சொன்னதாக நினைத்துக் கொண்டு சுந்தர ராஜ 

வைப் பற்றிய விவரங்களைத் தெரிவிக்கும்பட கேட்டபடி அவர் 7. 

-ரமாய்த் தெரிவித்துவிட்டு போகப் புறப்பட்டார். அப்போது ஜாக் 

ரய்ய ரெட்டியார் கோவிந்தனுக்கு விளம்பரத்தில் சொல்லியபடி. 

1000 ரூபாயும் ௮ இகமாக ரூபாய் 1000 ஆக ரூப ரப் இரண்டா 

பிரம் கொண்டு வக்து கொடுத்து சுர்காராஜுவைக் கண்டுபிடி த்தால் 

தனக்கு அவர் விலாசம் தெரிவிக்” வேண்டுமென கேட்டுக் கொண் 

டார். அவர் ரூபாய்களை யே பெற்றுக்கொள்ள ம றுத்தூ தான் சுந்தர 

ராஜுவுக்கு விரோதமாக Gado செய்ய மாட்டாரென்றும், அவர் 

கிளம்பரத்தில் கண்ட Ol sree பெற அவரிடம் வரவில்லை யென்றும் 

ஆனால் சுந்தரராஜுவுக்கு விரோதமாய் சதியாலோசனை செய்தால் 

இட்டமாய் ஜாகீரயய ரெட்டியாருடைய சொத்அகளுக்கு கேடு விளை 

வதோடு இறுதியில் அவர் பிராண லுக்கும் ஆபத்து வருவது நிச்சய 

மென்றும் இதுவரை. ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுவை எ இர்த்து வா; நஸ். 2 

வர் உடையாதென்று எச்சரிப்ப தற்காக£வ தான் வந்த தாகவும் 

தெரிவித்தே தாடு அப்பால் அவரிஷ்டம்போல் கடந்து கொள்ளும்படி 

தெரிவித் அவிட்டு ஜாக்ரய்ய செட்டியார் எவ்வளவு தூரம் வேண்டிக் 

காண்டும் ரூபாய்கள் பெறாமலே கோவிச் தன் சென்றார், அப்பால் 
கொண் 
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ஸ்ரீசரன் மா னேஜாவர்களிடம் சென்று சாண் திருவல்லிக்கேணி ப் 
பறியும் கோவிந்தனென்றும் ஸ்ரீ தரருடைய தகப்பனாருடைய நண் 
பரென்றும் ஸ்ரீகாரையும் செல்வத்தையும் கெடுப்பதற்காக அவர்கள் 
படங்களை பத்திரிகைகளில் வெளியிஃ்டிருக்கும் விளம்பரங்களைக் 
காட்டி. ஜாக்ரய்ய செட்டியார் சதியாலோசனைகள் செய்து வருவதா 
யும் தான் சுந்தாராஜுகாரையும் செல்வத்தையும் ஜல்இய2ய்க் கண்டு 
பேசுவகன் மூலமாய் சுந்தர ச3ஜுகாருக்கு பல நன்மைகளேற்படு 
மென்றும் கையால் "அவர்கள் விலாசம் தெரிந்தால் தனக்குச் 
சொல்லும்படியும் வெகுவாய்க் கேட்டார். சுந்தர ராஜுவின் விலா 
௪ம் தனக்குச் தெரியாதென்றும் தெரிந் திருந்தாலும் ஸ்ரீ சரர்சொல்ல 
வேண்டாமென்று சொன்னால் தான் சொல்லவே மாட்டாசென்றம் 
உண்மையில் அவர் விலாசம் தனக்குத் ே தரியாதென்றும் "லாஜரெஸ். 
உறுதியாய்ச் சொல்லி அவரால் ஆக வேண்டிய காரியம் வேறு ஏதா 
வதிருஈ்அ தெரிவித்தால் சான் ஸ்ரீசாரை எப்போதாவது ௫ந்இக்க. 
கேரிட்டால் அவரிடம் கேட்டறிந்து சொல்வதாய்ச் சொன்னார், 
சான் கேட்க உத் திக்கும் விஷயத்தைப்பற்றிய விவரங்கள் 
உடனே தெரிந்து கொள்ளா விட்டால் உபகாசமில்லை யென்றும் 
திருச்செச்தூர் டெப்டி. மாஜிஸ்டி ரேட்டிடம் பிரமாண வாக்குமூலம், 
கொடுத்தபோது திருவீர ராஜபட்டணம் 'சாட. செல்லம் ஜெ ஐயில். 
இருந்த,சால் ௮வள் போய் பிரமாண வாக்குமூலம் கொடுக்கவில்லை 
“யென்றும் அகையால் செல்வம்தான் அன்று அங்கு பிரமாணவாக்கு: 
மூலம் கொடுக்திருக்க வேண்டுமென்றும் அவள் கொடுத்த பிரமாண 
வாக்குமூலத்தில் மாசுவராஜு அவர்கள் வீட்டில் சடக்த திருட்டை 
பற்றி. சொல்லி யிருப்பகாயும் பிரமாண வாக்குமூலத்தில் கூறிய 
தொகையும் உண்மையில். திருடுிபோன @ தசையும் ஒன்றாயிருப்ப 
தா லம் அதைப்பற்றிய விவரங்கள் அவர்களிருவரில் ஒருவருக்கா 
வ கட்டாயமாய் ச் தெரியுமென்றும் அகையால் விலாசம் தெரித்தி 
ருந்தால் சொல்லும்படி யும் இன்னுமோர் முறை கேட்டார். அவர் 
தனக்கு அவர்கள் விலாசம் உண்மையில் தெரியா? தன்றும். வேறு 
எந்த விதத்தில் தன் உதவி கோறியபோதிலும் தான் கொடுக்கத் 
திமாயிருப்பதாகவும் சொன்னார். “கோவிந்தன் அவர்கள் வியாபாரக் 
கணக்குகளைப் பார்க்க அனுமதி கொடுத்தால் அதன் மூலமாய் பிர 
யாசைப்பட்டு அவர் இருக்குமிடம் அப்பு. தலக்சப் பிரயாசைப்படுவ 
சாய்ச் சொன்னார்: கான் கணக்குப் புஸ்தகல்களைக் காட்டுவதில் 
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eis ஆட்சேபனையுமில்லை யென்று சொல்லி தனது. தலைமை 

குமாஸ் தாவைக் கூப்பிட்டு கோவிந்தன் கேட்கும் கணக்குப் புஸ்தக. 
ங்களை யெல்லாம் காட்டும்படி. சொல்லிவிட்டு லாஜரெஸ் ம வேலை. 
களை கவனிக்கச் சென்னார், கோவிந்தன் ' கணக்குப் புஸ், சகங்களை எடுத்த எந்தெக்த ஊரிலிருந்து ௮தஇ௧ சரக்குகள் ஸ்ரீதான் அண்ட் 

அம்பெனிக்கு வருறெதென்று கவனித்து எழுதி வரும்போது முக்க 
கய். அதிக வியாபாரம் செய்யும் பல்: ஊர்களில் இராஜமஹேக்திர 

பாமும் ஒரு ஊரெனத் 'தெரிர்து-கொண்டார். அப்பாலும் பல. 

கணக்குப். புஸ் தகங்களைப் பார்வையிட்டு வரும்போது அவர்களு. 
டைய சாமல் கோட்டை களை ஆபிசுக்கு மூன்று லட்௪ ரூபாய்க ஞு 

கிரு தரிசன உண்டியல் ௮ லுப்பி யிருப்பதாகவும், ராஜமஹேர்திரபுர | 
திற்கு: 10 மைல் தூரத்திலுள்ள லங்கா என்னும் ஊரிலிருக் கும். 

  

   

  

சாமலக்ஷிமிக்கு சென்ற 0 மாதங்களாக மாதாமாதம் ரூபாய்கள் 

25 மணியார்டர் செய்யப்பட்டு வருவதாகவும் தெரிந்த. ந்த 

ரூபாய்கள் எதர்காக மாதா மாதம் அனுப்பப்பட்டு வருகிறதென்று 

விசாரிக்க ஸ்ரீதரரின் உத்தரவு பிரசாரம். அனுப்பப்படுவதாகத் 

Spee கோகிந்தன் லாஜெஸ்ஸைக் கண்டு அந்த ரூபாய்கள் 

  

சுமார் 6-7 மாதங்களுக்கு முன்னால் ஸ்ரீதரர் சமது வியாபார” ஸ்.கல 
ங்களின் கணக்குகளைத் தணிக்கை செய்துவிட்டு வக்கவுடன் மாதா. 
மாதம் ரூ.25 சாஜமஹேக்திரபுரம்-சாலூகா லங்காவிலிருக்கும் சாம 
லக்ஷிமிக்கு அனுப்பிவரும்படி உத்சரவிட்டசாஎவும் அவ்வு B50 dich 
பிரகாரம் ௮லுப்பி வருவகாகவும் தமக்கு வேறொன்றும். @) தரியா 
தென்றும் சொன்னார். கோதாவரி தீரம் சுற்றுப் பிரயாணம் போன 
தேதியைக் கேட்டறிக்த பின் அந்த மணியார்டர்கள். கையெழுச்தி 
ட்டு வரத ர£களைப் பார்க்க விரும்பிக்?கட்டு வாங்கப் பார்க்கத் 
தமிழில் ராமலக்ஷிமி எனச் கையெழுத்திடப் பட்டிருக்கக் கண்டு 
சாஜமஹேகச்தாபுசம் தாரலூகாவில் தமிழ் கையெழு தீ.திடப்பட்டவர் 
கள் ௮சேகமாய் டையாதாதலால் : கையெமுக்திட்டது . தென் 
ஜில்லா வா௫ியாய்த் தானிருக்க வேண்டுமென்று" யோ௫த் SBE 
சொண்டு தான் பார்க்க விரும்பிய கணக்குகளை யெல்லாம் பார்த்தான் 
பின் லாஜரெஸ்ஹிடம் பல ஊர்களிலுள்ள. ஏஜெண்ட்டுகளுக்கு கடித 
ங்கள் கொடுக்கும்படி. வரகிஇக் கொண்டு, ராஜமஹேந்திரபுசம். ype 

பட்டுச் ' சென்று லங்கா. என்னலும் ஊருக்குப். போய். தபாலாபி௫ல் 
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விசாரித்துக் கொண்டு ராமலக்ஷிமியைப் போய்ப் பார்த்து. ஒரு கால் 

கட்டுக் கட்டியிருப்பதைக் கண்டு '$அம்மா ராமலக்ஷிமி! உன் காலில் 

என்ன காயம் ? ஏன் கட்டுகட்டி Gee ps” என்று கேட்டார். 

படுக்கையிலிருர்த அந்தம்மாள் அந்தப் பக்சம் இந்தப் பக்கம் வெறி. 
த்தப் பார்த்துவிட்டு மெளனமா. யிருந்தாள். அல்வீட்டுக்காரசை 

விசாரிக்க அவர்கள், முதலில் ௮க்தம்மாள் ஏதோ கேட்டாள், எங்க 

ளுக்கு ௮வள் கேட்பது என்னவென்றே தெரியாததால் கால்கள். 

தெலுங்கில் எங்களுக்கு தி தோன்றிய த்ச் சொல்லி. வந்தோம், 

வெள்ள த்தில் அடித்து வரும்போது ௮ வள் கரல் பாறையில் தாக் 

ஈசுக்குண்டதால் ஏற்பட்ட காயம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆறி வரு 

இறனு. வைத்தியர் நித்யம் தவராமல் வந்து வைத்தியம் செய்து 

போரூர். அவர் கேட்பதற்குப் பதில் சொல்வதில்லை. இப்போது 

இல மாதங்களாக நாங்கள் என்ன கேட்டபோதிலும் பதில் சொல்வ 

தேயில்லை. இன்று தாங்கள் ஏதோ கேட்டவுடன் அவள் அத்தப் 

பக்கம் இந்தப் பக்கம் வெறித் த்துச் சுற்றிப் பார்க்கிறாள் என்று கெலு 

ங்கு பாஷையில் சொன்னார்கள். கோவிந்தன் சற்று நேரம் அவர் 

ணர் சும்மா யிருக்கும்படி "தெலுங்கு பாஷையில் சொல்லிவிட்டு 

அவளிடம் தமிழில் பின்வருமாறு பேசினார். : 

கோவிக்தன்:---௮ம்மா சாமலக்ஷிமி! உன் பர்த்தா es தாராம 

சாஸ்திரிகள் செளக்யமாய் இப்போது திருவீர சாஜபட்டண,த்திலி 

ருக்கிறார். ' 
| என்றார். ராமலக்ஷிமி ௧ன௮ கால் நோயைக் கூட கவனியாது 

சட்டென்று எழுக்து யார் யார். P எங்கு இருக்கிறார்கள் " என்று 

கேட்டாள். 
கோவிந்தன்:--உன் பர்த்தா 'தீதாராம சாஸ்தீர் திருவீர ராஜபட். 

டணத்தில் செளக்யமாய்' இருக்கும். 
என்று மீண்டும் திருத் தமாய்ச் சொன்னார். ' 

- ராமலக்ஷிமி: -- ஐயோ 1 ௮ங்கு என் சென்றார். குடி முழுப் 

போகுமே ! அவரை மூணேமுக்கால் சாழிகைக்குள். சுட்டுப் பாத்தி 

a ிடுவார்களே ! ! ஐயோ! என் செய்வன். “ஜெகதசா | நீதான் 

அவரைச் காப்பாற்ற வேண்டும், 

- கோவிந்தன்: --சரமலகஷிமி | நீ நினைப்பது. சரியன்று! 

பே போத. உங்களுக்கு a சோ GaGor கிடையாத ; ். eres. அவர் 

od) HP Bui, மிருக்கொர்கள். . "எப்போது சக்தாசாஜு தனது 

        

   

      

    



    'ஜெயரங்கன் 
ெரணனைக்கூடம் தரணமாய் நினைத்து உன் பர்த்தாவைக் காப்பாற் 

நீ றினா ரச அன்றே உங்களுக்கு கற்காலம் பிறரது விட்டது. ரப 
 ராமலக்ஷிமி:- எனது பர்த்தாவை சந்தரராஜுதான் காப்பாற் 

'-ஞாசென்று உங்களுக்கு எப்படித் தெரியும் 2? சுந்தர ராஜு சொன் 

ஞசா? "இல்லாவிட்டால் யார் சொன்னார்கள் ? 

- கோவிர் ந்தன்:--தங்கள். பர்த்தாவைக் காப்பாற்றியவர். சுந்தா 
சாதுதான் TSM SHEN UTS STAGES Q தரியாது. நான் சுந்தர 

சாஜு வைப் பார்க்கவேயில்லை. அனால் தங்கள் பர்த்தா தன்னைக் 

காப்பாற்தியவரைப் பார்க்கவே யில்லையென்றும் தன்னைக் காப்பாற் 
,நியவர் தன்னைச் கையில் கொண்டு வந்து சேர்த்ததும் அவரிடம் 

கொடுக்கும்படி நாறு ரூபா கோட் ஒன்றை அவரை ஒப்புவித் தவரி 
டம் கொடுத்துவிட்டு ௮வசாமாய்ச் சென்றதாகவும் .மட்டும் சொன் 
னார். சுக்சாராஜு சாஜமஹேத்திரபுரம் வந்த நாளும் நீங்கள் கோதா 

வரியில் விழுர்ததாகத் தங்கள் பர்த்சா சொன்ன. நாளும் ஒன்ராயிரு 
ப்பதையும், தங்கள் பர்த்தாவுக்கு பிரக்ஞை வதும் தன்னைப் பார் 

த். தால் தலெடைவாரென நினைத்தோ அல்லத நீங்கள் கட்டையைப் 
விடித் துக் கொண்டு போனதைப் பார்த்ததால் உங்களை: காப்பா 

றவோ 100 ரூ. அ௮ங்கிருக்தவரிடம் கொடுத் அ தங்கள் பர்த்தள்' டன்! 

கொடுக்கும்படி சொல்லிச் சென்றிருக்கலாமென ஊத்து சுந்தர 
ராஜ. படத்தைக் கொண்டு வந்து தங்கள் பர்த்தாவை விட்டுச் 
சென்றவரிடம் காட்ட, அவர் அப்படம் SHSM, UT SST MUS SII 
பாற்றியவர் படம்தானெனச் சொன்னார். | 

ராமலக்ஷிமி:--கான் சே தகப்பட்டது சரியாயிற்று ;  எங்களு 

க்கு இவ்வளவு திப்ழைத்த சுந்தாராஜாவா . ஆயிரக் கணக்கான 
ஜனங்கள் என்னையும் எனது பர்த் தாவையும் "வெள்ளம் அடித்துச் 
கொண்டு போனபோ௮ வேடிக்கை பார்தீதுக் ( கொண்டிருக்க: தனது 
பிராணனைக் இரணமாக நினைத்து வெள்ள சத்தை லக்ஷியம். செய்யா: 
மல் என பாரத்தாவைக் காப்பாற் றிக் கரை சேர்த்தார், அன்று 
அவர் ஆற்றின் மத்தியில் பாறையில் என் சமீபத்தில் வந்தபோது 
ஆலா யிருக்கலாமோ என சந்தேகம் பிறந்த. எங்களைக். கண்ட 

போதே கல்லெடு ச் அப் போட்டு அடித்துக் கொல்வாசென்றல்லவேர 
நனைத்தேன்... 

கோவிந்தன்: அவருடைய நற்குணம் உனக்குத். சரியாக, 
௮ அவரையில் உங்கள் சூடும்பத்இன் பேரில். அவ்வளவு அபிமான 

            

    

    

   

   

 



  

கொளம்பு அப்பறிவோர் போட்டி 22% 

யிருந்தவர். அற்பச் காரணத்தால் அபார விரோதியானதற்குக் 
காரணமென்ன? உங்களுக்கும் அவருக்கும் எக்காலத்தில் ஏழரை 
காட்டுச் சனியன் பிடித்ததாலல்லவா அவ்வாறெல்லாம் கடத் தேறி 

விட்டது. இனி உங்களுக்கு நற்காலம் பிறந்துவிட்டது. உன் 

பர்த்தா அவரால் கோதாவரி நதியில் காப்பாற்றப்பட்டதே அதற்குப் 

போதிய அ.த்தாட்சியாகும். 

ராமலக்ஷிமி: யப: | அவரைமட்டுமா அ மை 

- என்னையும் காப்பாற்றியவர் ௮வ?ே. தெய்வா தீனமாய் தண்ணிரில் 
மிதந்து வந்த ஓர் கட்டையை நான் பிடித்துச் கொண்டதால் சான் 

தண்ணீரில் மூழ்கிச் சாகவில்லை. கட்டையையும் என்னையும் சேர் 

தீது வெள்ளம் அடி.தீதுக் கொண்டே போயி ற்று. பல இடங்களில் 

என் கால்கள் பாறையில் மோதப்பட்டன. கடைசியாக இந்த ஊரு 

க்கு ) அருகாமையில் ஆற்றின் மத்தியிலிருக்கும் பாறையில் என் கால் 

கள் பலமாய் மோதவும் அதே சமையத்தில் நான் பிடித்திருந்த 

கட்டை. முன் அடிப்பட்டு காயம்பட்ட இடத்திலேயே அலையால் 

மோதுண்டு. அடிக்கவும் வலியால் கட்டையைக் கைவிட்டு விட்டேன். 

உடனே சட்டையை வெள்ளம் அடித்துக் கொண்டு போய்விட்ட. 

கெ. த் அவஸ்தைப்பட்டு பாறையின்மேல் ஏறி நின்றேன். சான் 

பரறைமேல் நிற்பதைப் பல ஆயிரக் கணக்கான ஜனங்கள் வத்து 

வேடிக்கை பார்த்துக் கொண்டிருக்தார்களே தவிச எனக்கு எவ்விச 

உதவியும் புரிய எவரும் வரவில்லை. அச்சம்யத்தில் கா திதுணி யுடன் 

        

சான் பர்த்தாவைக் காப்பாற்றியவர் அங்கு வரக்கண்டேன் ; அவர் 

வரும்போ௫ சுமார் மத்யானம் ஒரு மணி யிருக்கும், அவர் வந்திவு 

டன் அ௮ன்கு நின்றவர்களிடம் ஏதோ கேட்டார், அவர்கள் முடிய: 

தென்று சொன்னார்கள் போல் தோன் ppp. அப்போது. are 

புயலகா த்தும் பெருமழையும் அடிக்கவே எங்கு காற்று. பாறையிலீரு 

bg என்னைத் சள்ளிவிடுதறைதோ எனப் பயந்து நின்றேன்.. உடனே 

நிற்பன ௮அபாயமென கினைத்அப் படுத்தேன் ஓவ்வொரு நிமிஷமும் 

ஆற்று வெள்ளம் அதிகரித்து தண்ணீர் பாறை மேலும் வக்துவிட் 

டத. ஜோவென்று மேலே மழை பெய்தது ; வெள்ளத் தண்ணீர் 

நான் படுத்திருக்கும். இடம் வரை வந்துவிட்டது) oe காத்று 

தண்ணீரில் தள்ளிவிடும்; இனியே! யாறைமேலும் சண்ணீர் வந்த 

என்னை அடித்துச் கொண்டு பே: ரய்விடுமென பயந்து. - எம்பெரு 

மானைப் பிரார்த்தித்த வண்ணம். Aer, றன் ; மழையும் நின்றது. காற். 

  

   

   



  

pub ஒடும் லற, சன்னிரும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாய். குறைய அரம் 
பித்தது ; மறுநாள் பொழுதும் புலர்ந்தது. அப்போது அவ்விடத். 
திற்கு முதலில் வந்தவர் என். பர்.த்தாவைச். காப்பாற்றியவர்தான். 
ஹவர் கரையின் ஒரத்தில் வரும்போதே அவருடன். ஆட்கள் பெரிய. 
கயிற்றுச் சுருணையைக் தூக்கெ்கொண்டு வந்தார்கள் : அவர் கையில் 
6 தோ கொண்டு வந்தார், ௮௮. என்னவென்று எனக்குச் தெரிய 

"வில்லை . அங்இருக்த ஒரு தடியனிடம் தன் ககையில் வைத்திருந்தரைக் 

கொடுத்த ஏதோ. சொன்னார். அவன் வாங் soja கல்லில் 
கட்டி யெறிர்தான், நான் கின்ற இடத்திற்கும். கரைக்கும் கால். 
பாகம் வரையில் வத்து கல் ஆற்றில் விழுக்கத. அப்பால் பலரிடம். 
கொடுத்து விசச் சொல்ல இன்னும் சற்று ௮தஇிக அரம் வந்ததே 
sear அவ்வளவு ௮தஇிச தூரம் வரவில்லை. அப்பால் அவர் 
அதைத் தான் வாங்க சன் பலம்சொண்ட மட்டும் கவுண் கல்லில் 
கட்டி யெறிக்தார். அவர்கள் எறிந்த. தாரத்தைவிட சுமார் மூன்று 
பங்கு ௮திக தூரம் வக்து விழுந்து: விட்டது. அப்பால் பல 
மூறை முயன்று கடைசியாக அவர் கவுண் கல்லில் wa 
கயிற்றைக் கட்டி... PY வந்து தன் பலங்கொண்ட மட்டும். சத. 
யெறிந்தார், கல் நான் நின்ற பாறைமேல் வக்௭ விமுர்ச௮ 5 ட் அகத் 
பார்த்த எல்லோரும் கைதட்டி ஆர்ப்பரித்தனர். நான் Os TOS 
அப் பார்க்க அச்கல்லில் பட்டு நூலால் இரிக்கப்பட்ட. சன்னக்கயிறு 
கட்டப்பட்டிருக்தது. அதை இழுக்கும்படி. கரையிலிருந்தபடியே 
ஜாடை காட்டினார்கன். நான் இழுக்க. இழுக்க இருவா் : சுமந்து 
கொண்டு வந்த கயிற்றுச்சுரூனே குறைந்து கயிறு என்னிடம். வந்து 
சோத்து. அக்கபிற்றை அப்பாறையில் அனியாயிருர்த: கத்தில் 
ஈழுவாமல் பலமாய்க் கட்டும்படி. அல்குக்தபடியே. ஜாடை காட்டி 
னார்கள். _ தான் அவ்வாறு கட்டிய உடனே இன்னொரு: முனையை 
கை ஐரச்இலிருக்த ஓர் பெரியமா த்தில் அவர் பலமாய் இழுத்துக் 
குட்டி விட்டு, சன் துணிகளை யெல்லாம் கழற் ் நி சுளையில் போட்டு 
விட்டு தான் அணித்திருந்த * லக்கோட்டாவுடன் கண்ணீரில் 
இறக்கப் போனார். அ௮க்ருர்த அனேகம் பேர். அவரை ஆற் தில் 
இதங்கவேண்டாமென்றும் இ றங்கினால். திட்டமாய் சாவார். என்றுக் 
சொன்னார்கள். இல பெண்கள். . _அவர் காலில் கூட விழுந்து. ‘BL ஸ் 

  

     

      

  

் லக்கேர்ட்டா என்பத க௧ குஸ்தி பிடிக்கும்" ஸ்பல்வர்ன்கள் கட் 
டிக்கொ ர்ள்ளும் ௮ரை அடை...



கொளம்பு அப்ப மிவோர் போட்டி 223 

கரித்து அ.த்தீரவானை தீ தீ. தண்ச ணிரில் போகவேண்டாமென்று சொன் 

ஞர்கள். னவர். அவர்கள் வேண்டு. கோளுக்ணெங்காது ஒரு மணி: 

நேரம் ௮ (திக கஷ்டப்பட்டு "கயிற்றை பிடித்த வண்ணம் நானிருந்த 
பர்றை வத்து சேர்ந்தார். அவர் சுத்த.ர ராஜுவா யிருக்கலாமென்று 
நினைத்ததும் பெரும் பயம் கொண்டு, மூர்ச்சித்து. விழுந்தேன், 

இப்பால் என்ன ஈடர்சதென்று எனக்குத் தெரியா. கான். பூத்த 

சுவா தின. மடைர்தபோது இந்த அறையில் படுத்திருக்கவும் வைத் 
யர் என் ST HIST oa SUL செய்யவும் கண்டேன். அவர்களை என்ன. 

கேட்டபோதிலும் அவர்கள் ஏதோ. பேசினார்கள். அவர்கள் சொல் 

வ௫ எனக்குத் தெரியாத தால் ரான் அவர்களிடம் பேசுவதையே 
நிறுத்திக் கொண்டேன்; மாதா மாதம் தபால்காரன் ரூ 25 கொண்டு 
வந்து கொடுத்.து தபால் கடிதத்தில் கையெழு, த்திடும்படி.. சொல் 
வான். நான் கையெழுத்திட்டு அவர்களிடமே ரூபாய்கள் கெர்டுத்து 
வந்தேன். . - இப்போஅ அ௮னசேகமாய் என் கால் முற்றும் குணமாகி 

விட் டஅ.. 

      

- என்றாள். மூர்ச்சித்து விமுச்சவளை. அக்கனவான் எவ்வரறு | 
கனா சேர்த்த சாரென்று அக்கிருந்தவர்களைக் கேட்க, அப்பெண்ணைக் 
தல் மூதின் மேல் தூக்க வைத்து அவள் கைகளிரண்டையும் 

ப தன். கழு SOD BF ED ற்றி வைத்து கயிறு கொண்டு அவள் கைகளிர.ண் 

டையும் அவர் கட்டிவிடவே அவர் பிடக்காம?ல அப்பெண்மணியை | 

    

மூதுஇல் சமந்த வண்ணம் தன்சைகளிரண்டாலும் கயிற்றைப் பிஒத் 

துக்கொண்டு yy Ba கஷ்டப்பட்டு அவளைக் கொண்டு வந்து கரை 
சேர்க்க.2. மணி சோம் பிடித்ததெனச் கேட்டறிந்து கொண்டார். 
உடனே £ரமலக்ஷிமி: உயிருடன் சுகமாய் அங்கிருக்கும் விஷயத்தைத் தீ 

தந்தி மூலமாய், டெப்டி.. மாஜிஸ்_ரேட்டுக்குத். தெரிவித்து தாராம. 

சாஸ் திரிகளை அனுப்பி அவர் சம்சாரத்தை ( கேரில் வந்து அழைத் அப் 

போகும்படி. . சொல்லும்படி. செய்தார். சதாராமசாஸ்திரி வரது 
தன்னு சம்சாரத்தை அழைத்துக் கொன்டு டு திருவீர. ராஜபட்டணம். 

Ko மாகன் அவர்களுக்கு & sep கொடு 2 | 
தன் - லாதரெஸ் "அவர்களிடமிருக்கு ' : 

rea ) வதர 4 ay. பசக in ஸ்ரீ தான். கம்பெணிலின். 4 

sr ois ny itois « 

     
    

   

  

    

  



  

'ஜெயாங்கன் 

னால் துகவேன்டிய காரியங்களைத். தரிவித்தால் தான் செய்யத் 
சயாசாயிருப்பதாக sat சொன்னார். முதலில். அவர்கள் கணக் 
குப் புஸ் சுகங்களப் பார்வையிட அனும இ. கொடுக்க 3வண்டு மென் 

௮ம் அப்பால் அவயம் ஏற்பட்டால், தரன் காட்டும் மூன்று ஆசாமி 

களை சுமார் ஒரு மனி கேரம் தன்னைப் பின் பற் .நிவராதபடி எவ். 
aS Lor ay gga நிறுத்திவிட வேண்்.ூ. மென்றும் அவர்கள் அப்ப நிப்வர் 
sort gare சாசாரணமான அம் ரயொயமான தமான வழிகளில் அவர் 
சை நிறு த்அவது கஷ்டமாகுமென்றும் அவர்கள் ம-ர-ஈடஸ்ரீ ஸ்ரீ 5.7 

ருக்குத் தீங்கிழைக்கும் எண்ண, .டன். கொளம்பிலிருந்து தன்னைப் 
பின் பற்றி வத்திருப்பபசாகவும் ஆகையால் எப்படியாவது அவர்கள். 

மூவரையும் நிறுத்திவிட்டால்தான் ஸ்ரீ தாருக்கு. அபாயமுண்டாகா 
தென்றும் அவர்கள் ஸ்ரீதரரின் விசோதியாயெ ஜாக்ரய்ய செட்டியா 
மால் எவப்பட்டு வந்தவர்களென்றும் சா தாரணமானவர்களாஇல். 

தான் அவர்களை எமாற்றக்கூ$மென்றும் தன்னைப்போல் அவர்களும் 
பிரக்யா 2 Bu ற்ற ஐ தப்பறிபவர்களா. சலாலும் சன்னை மூவர் பின்பற்றி. 
வருவதாலும் தன்னால் அவர்களை ஏமாற்ற. முடியவில்லை. யென்றும் 

ஆகையால்தான் அவ்விஷய த்தில் காரியஸ்தர் அவர்களுடைய உதவி. 

கோறவதாசவும் சொன்னார். அவர்கள் அம்மூவரை எவ்விதத்தில். 

நிறுத்சக்கடுமென கோவிந்தன்  @ தரிவித்தால் HYG வ்வி 

    

  

    

       

    மே 
செய்வதாகச் சொன்னார், அதின் பேரில் Gar dle gar கம்பெனி. 

கணக்குகளை. யெல்லாம். கூர்மையாய்க் கவனித்துப். பர்த்ததில், 
'பெங்களூரிலிருக்தும். கல்கத்தாவிலிருக் தம் அவர்கள். தந்தியின். [ரர 

காசம் நித்யம் நாச்கோல், காப்பேஜ், காலிபிளெளவர்,, பின்ஸ் os 

வய, ஆங்கிலேயே இனுசு காய்கரிகளும், ஆப்பிள், பிச், சமை அத்திப். 
பழம், திராட்சைப்பழம் முதலிய பல பழவகைகளும்,. அ லுப்புவசா 

அவும் ( ழூ 

  

    

p BO தடவை அன்று அனுப்பி [சீத அடக்கம் செய்ததாக 

வும் உள். கடி ,தங்களிருக்கக். கண்டார். இதுவரையில் . இல்லா ட மல்: 

gyi Bun ss புதிதாக இக்காய்கரிகள் : பழதினுசுகள் முதலியன. யாரு 
அகா வரவமைக்கப்படுகன்றன என குமஸ் காக்களைச் கேட்கத். தங் 
களுக்குத் தெரியாதென்றும் கரரியஸ் தரைக் கேட்டால் தான் தெரி 
யுமென்றும் சொன்னார்கள். அவரை கேட்டதும். சற்று வேற்று. முக் 
திறடைன் எனக்காகத்தான் ;) அதைப்பற்றி உமக்கென்ன?'” என்று 
சடிமையரளபதிலளித், கார், தனக்கு அத்திப்பழத்தின். மேல். அதிக 
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திருப்ப, தாகில் தான். இல பழங்கள் -வால்சக்கொள்ள்லாமெனக் 

டூ கட்டதாகவும் வேறு விசேஷமில்லை... (யென்றும். தெரிவி, த்தால். 

'அன்வகள் கொடுப்ப, த்ற்கு் சாதயப்படாதென்று. சொன்னார். . Keft 

தன் அதைப்பற்றி அவசியமில்லை. கான்காலையில் சேட்டுக்செ ண்ட 

நிர்காரம் நான் குறிப்பிடும் ரூவசை ஒரு மணி சாவகாசமாவது'என் 
ஜப் பின்பற்று அ நிறுத்தி வைத்திருக்க Bal செயயச்'. Gare? 

தேன்". எனக் கேட்டார். எவ்வாறு நிறுத்துவது எனக். கேட்க yas 

கள் சொல்லிக்: கொடுத்து அவர்கள் சொல்லிக் கொடுத் Gas. yea 
க்ளின் பிரகாரம் ஈடதீதக் கூடிய மூவரை அழைத்து அவர்களுக்கு. 
எவ்வாறு ஈடந்து. கொள்ள : வேண்டு மென்று சொல்லி வைத்ன்: 
கிட்டு கோவிந்தன் முன்வாசல் வழியாய்ச் சென்றார்... அலர் சற், ன் 
தூரம் சென்றதும் அவர் நிழலைப் போல் ஒருவர் அவரைப் : பிண. 
பற்றினர். . ஏதோ விட்டில் மறக்து வைத்து விட்டு ae sar போல். 
திரும்பியும் காரியஸ்தர் விட்டுக்குக் கோவிந்தன் வச, அவரும் பின். 
upp வத்து மறைவிடத்திற்கு போகு முன் ஒருவன் அவர் or BAD . 
வந்து *ஏனையா இந்த ரோஜா -: புஷ்பங்களைத் தோ ட்டத்தில் வக. : 
அறுத்துச் கொண்டு வந்தீர்,” எனக்கேட்டான். என்ன! யாரிடம் . 
விளையாடுளொய்? யார். உன் தோட்டத்திர் ற்குள். வர்தரர்கள்?! என. 
அவன் கேட்டதும், ee அறுத்துக் கொண்டு வச்ததை கான் பார்த். 

தக் கொன்டு பின்னால் வர்து .கையும் மெய்யுமரய்ப் பிடிக்கும். 

"போதே இவவரறு சொல்லுரொயே! நீ. பக்கால். திருடனாவிறுக்க | 

Gaim Qin” என்றான்... அப்பறிபவன் பளீரென்று. அபாண்டம். 

சொன்னவன். கன்னத்தில் ஓர் yop Dy oO BB விட்டு PPUSUTH 

யார்க்கும். போது அவன் கூச்சலிட. தோட்டத்திலிருக் ன இன்ஸும்: 

மூவர் ஓ”. வந்து கால்வருமாகச் சேர்ந்து. அவனைப். 92 6 wa 

கொண்டு. போலீஸ்.காரரை அறைத்து வாள் ௮ னுப்புவதாயும், 
து துவரையில் தோ ட்டத்தில் மாத்தில் கட்டி வைப்பதென்றும். தீர் 
மானித்து அவளை உள்ளே. YO psBE கொண்டு. 'போனூர்கள், 

உள்ளே சென்ற சோவித்தன் பின் வாசல். வ (நியாயப் Curae 
அவரைப்: பின் தொடர்க்ளு... ல்றொக்க... ப்ப நிவோன் செல்ல, 

அவர் a8 ar COED at போல். பிண்டம், கத்த ar 

                     



a2 | ஜெயரங்கன் | 

வந்து அவனைப் பிடிச்சு, அங்கும் கூக்குர ஓுண்டாகி தோட்டத்தில் 

வேலை செய்து கொண்டிருந்த வேலைக்காரர் வந்து அவனையும் பிடித் 

அப் போக) கோவிந்தன் மாட்டுச் தொழுவக் கதவின் பக்கம் பேரக 

அல்கு மறைந்திருக் ௪ துப்பறிபவன் பின் பற்ற, அப்போது ஒரு 
பெண் அவளைப் பிடித்துக் கொண்டு தன் மேல் கைபோட் ட்டதாய் 

பெரும்கூச்சலிட, அக்கம் பக்கத்திலிருர் தவர்கள் ஐடி. வந்து அவ. 

ப் பிடி தீது அடித்து வீட்டுக்குள் கொண்டு போனார்கள். அம்மூவ 

மையும் மூன்று பக்கங்களிலிருந்து பிடித்து உள்ளே கொண்டு வத்த 

போது; கோவிந்தன் காரியஸ்தரின் மோட்டார்வண்டியில் தின்சாமா 
ன்களுடன் எல்லாருக்கும் கேட்கும்படி ஊருக்குப் போவ தாய்ச் 

சொல்லி.  அழிய்லுப்பிக் கொண்டு சென்னார்... மூன்று அப்ப Bani 

களுக்கும் இன்னது செய்வதெனத் 'தரியவில்லை.. அவரைப்போக 

அடாமல் தடுப்பதற் ற்சூ மார்க்கமே யில்லை. தங்களையோ எம bart 
களைப் போல் பல தடியர்கள் திருட்டுக் கூற்றம் சாட்டிப். Qos அக் 

கொண்டு நிற்கிறார்கள். ஒன்றும் தெரியாமல் அப்போதான் புதி 

தாய் வக்தவன் கூட, அவன் திருடிச் கொண்டு ஒ_வரும் போது 
தான் ஒரு பர்லாங்கு தூரத் ; திலேயே பார்த்ததாக யாரும்” சொல்ஜிக் 

கொடுக்காமலே தாராளமாய்ப் பொய். சாக்ஷி, சொல்லுறான், 

தெருவில் போய்க் கொண்டிருக்கும் போதே அதோ திருடன் 
டுகிரு""பனன்று அவனைத் அ.ரத்தி ஓடினால் ட கருவில் போவரர் 

வருவோரெல்லாம் கூடத் தொடர்ந்து. அவர்களும் பார்த்தது போல் 

(தோ திருடன் தடுஒறுன்" என்று சொல்லிக்கொண்டே பின்பற் றி 

ஓடுவதும் இவ்வாறு பலர் சேர்ந்து. ஓடிப் பிடிப்பதும் இ.யற்கை 

தானே. அவ்வாறே இருவர் திருடியதையும் ஒருவன் அப்பெண் 

மேல்" கை போட்டதையும் பயர்தததாக முன் பின் அறியாத. பலர் 
சொல்லச் தயாராய் வந் வீட் ட்டார்கள். கரசியஸ்தர் ¢ ஓன் றம நியாத . 

வர் போ அம் அப்போது தான் அப்பெருங் கூட்டத்தைக் சண்; டவர் 

பேச ஓம் “என்ன கும்பல்? என்ன கூச்சல்?""எனக்கேட்டார். சுமார் 

ஐம்ப. து Grage புஷ்பங்களை அறுத்துக். கொண்டு. ஓடுவதைக் , தான் 
பார்த்த அத்திப் பிடித்ததாகச் சொன்னான்... அப்படியே. மாது 

எம் பழங்கள் ADEs sr soi, “பெண். தன். Gwe | அவன் | 
ject preis சொன்னாள். அவர் எல்லாரையும்: பேச வேண் 

மென்று ) சொல்லி தன்விட்டு வெராக்தாவில். போட்டிருக்கும். ei 
ற்காலியில் ) போய் உட்கார்து கொண்டு. ஒவ்வொருவராய். கூப்பி! 
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    விட்டு பேர் ஊர் முதலியனவும் அங்கு என்ன ஜோலியாய் வந்தாச்சு. 

ளெனவும் கேட்டார், தாங்கள் இத்த ஊர்காசரல்ல வென்றும் 
சிங்கள சேசத்தாரெனவும் ஒரு: ஜோலியாய் அக்கு வந்ததாகவும் 

சொன்னார்கள். இந்த ஊரில் உங்களை யாருக்காவஅ தெரியுமா? 
எங்கு ஜாகை?: என்று கேட்டார், தாங்கள். மூவரும் ஒரே. வீட்டில் 

தான் ஜாகை வைத்து ஒன்றாய்ச் தானிருக்கும். ஒன்றும். சான். 
ஒசே ஜோலியாய் வர்ஜதோம் என்ருர்கள்.. அதற்ளுள் அங்கிருக் த | 

ஒரு வாயாடி,  ூஜமான்1 அவர்களெல்லாம் ஒரே Gar Bua தான் . 

இக்கு வந்தார்களே. தவிர சும்மாவரவில்லை. 2965 ஜோலி சன்ன. 
தெரியுமா? தங்கள் பங்களாவில் கொள்ளையடிக்கும் ஜோலிதான்., 

அதனால் தான். ஒருவன் இந்த வாசல்,.ஒருவன் அந்த வாசல், மூன் 

Gus ஆசாமி சந்து வாசல். ஆகிய மூன்றிடங்களிலும் நின்று எத் 

தனை பேர். இருக்கிறர்கள்; . போக வா. வழி யெங்கே. என்று. வேவு 

பார்த்துக் கொண்டிருந்தார்கள், . இருடும் னக சும்மாயிருக்குமா? 
ஒருவன் ரோஜா: புஷ்பங்களையும், மற்றவன் மாதுளம் பழங்களையும் 

இன்னெருவன்: ஒரு பெண்ணையும் திருடப்பார்த்தார்கள். ௮௮ 

தான் அவர்கள்: வந்த ஜோலி, தாங்கள் தாக்ஷண்யம் பார்ப்பதில் 

குணமில்லை. ஒரு அண்டு எழுதி போலீஸ் ஸ்டேஷலுக்கு அனுப்பி 

கிடுல்கள்: என்முன். 

    

காரியஸ்தர்:--அ.வர்களைப் பார்த்தால். திருட வந்ததாகத் 

தோன்ற. வில்லை, - ஆகையால் தீரகிசாரித்துச் செய்வதே. கலம். 

வாயாடி: எஜமான்! "தங்கள் கழுத்தை. வெட்டினால். கூட 

அவனை. நல்லவனென்றுதான்- தாங்கள் சொல்லுவீர்கள். — மூன், று 

திருட்டுப். பயல்கள் மூன்று பக்கங்களில் ஒளிந்து ஒளிக், ௮, எட்டி. 

எட்டிப். பார்த்துக் கொண்டிருக்தார்கள். நான் சுமார். மூன் று. மணி 

கோம் கவனித்த விட்டு இப்போ௮ தான். சாப்பிடப் "போனேன் 

அதற்குள்ளாக: ரோஜா. புஷ்பங்கள், மாதுளம் பழக்கள்- Borer 

தாடு: ஒரு பெண் மேலும் கை போட்டு. விட்டார் கள். 6 இப்பே 

ஒித்தர்விட்டால் இரவில். திட்டமாய். தங்கள் பங்களாவை கன்ன 

OS திருவொர்கள். - உங்களுக்கு எல்லாரும் ஈல்லவர்கள்' தான். 

ள். விசாரித் é ௪௫ னல் து அட்ட. எழுதி. போசன் 

                

  



ஜெயாங்கன் : 

  

அம் ஒரு பாயம் இருக்கிறது. ஒரு வேளை இந்த பாவிகளுடன் 

வந்தவர்கள் இன்னும் 40) 50 போர் இருப்பார்கள், இவர்களைப் 

பிடி த்துக் கொண்டு போகும் போது அவர்கள் வந்து எதிர்த்து 

எங்களை. கையப் புடைத்து இவர்களை விடுவிச்அக் கொண்டு போனா 

அம் போவார்கள்; ஆகையால் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரை இங்கு 
வரவுழைப்பதே நலம். . 

    

என்றான். பலா குமோதித்தனர். ௮வர் அவ்வாறே செய்வ 
தாய்த் தீர்மானித்து ௮வர்கள் ஜோலிக்கு யாரும் போகக்கூடா தெ 
ன a திட்டப்படு த்திக் கொண்டிருந்தார். அப்போது மோட்டார் 

ஒட்டி வந்து ௮வர் சொன்ன பிரகாரம் தான் சென்னைக்கு டிக்கட் 

வாகக் கொடுத்து ரெயிலேற்றி ௮வர் சாமான்களை யெல்லாம் 
பூட்டியிருந்த வண்டியைக் கார்டைக் கூப்பிட்டு இறக்கச் செய்து 
மூதல் வகுப்பு வண்டியில் வைத்து விட்டு வந்ததாக. எல் 

லோருக்கும் கேட்கும்படி சொன்னான். காரியஸ்தர் போலீஸ், 

இன்ஸ்பெக்டருக்கு ட தனது தோட்டத்தில் ஈடச்ததாகத். 
தான், தன் வேலைக்காரர் மூலம் கேள்விப்பட்ட விஷயங்களை. எழுதி, 
அவரையே வந்து விசாரிக்கும்படி கேட்டுக் கொண்டார்: இன்ன: 

பெக்டர் சர்க்கார் வேலையாய் பச்கத்து கிராமத்துக்கு Cron Apes, 

தாகவும், ௮ வர்கள் கடிதத்தை பதிவுசெய் கொண்டதாகயும் வந்த 
வுடன் வரச் சொல்வதாகவும் ௮து வரையில் இங்கேயே ௮ வர்களை. 
பத்திரமாய் வைத்திருக்கும்படியும் ஸ்டேஷன் கும்ஸ்தா சொன்ன 

தாசு வு்து சொன்னான். போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் மறுநாட் காலை 

யில் வத்து விசாரிக்க, தாங்கள் அப்பறிபவர்களென்றும் திருவல்லிக் 
கேணி அப்பறியும் கோவிந்தனைப் பின் பற்றி வரத தாகவும் சொன்னா 
ர்கள். கிருவல்கிக்கேணி துப்ப தியும் Gar lige adie 

  

    

      

   

pains துலக்க. வத்த சோர்கனா கங்கள்? என எஏளனமாய்க் கேப் 

பாட்... அவர்கள் கோவிக்தன் . ஒருவருடைய. சரி 

கண்டு பிடிக்க வக்த.தாகவும், தங்களுக்கு கோவிந்தனுடைய சாமர்த ச் 

பபிலிலைத்கால் அவரைப் பின். up a ஒத்தால் அட் மலமாக ய், 

    

எண்ணத்துடன் வந்ததாகவும், "ஓ ஒருவர் இருவர். அவரைப். பின். | 

றினா னால். Garda தன் ஏமாற்றி. "விட்டுச் சென்று விடுவாசென்று, த தாகு 
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கள் மூவர் வந்ததாகவும், தாங்களின்னாரென்றும் தங்களுடைய 
௮டையாள த்தையும் காட்டினார்கள். இன்ஸ்பெக்டர் ஏ ஜண்டவர் 

சளிடம் கோவிந்தன் ௮ங்கு வக்தாரா எனக் கேட்க, தலைமை ஸ்தல 

த்திலிருக்து கணக்குகள் பார்க்க தாமோதிரம் என்பவரை அனுப்பி 

யிருப்பதாசவும் அவருக்குக் கணக்குகள் காட்டும்படி லாஜசெஸ் 

- எமுதிய கடிதத்தை எடுத்துக் கொடுத்ததோடு, அவர் கணக்குகள் 
- தணிக்கை செய்ததற்கு. அத்தாக்ஷயாக தாமோதிரம் என்று கை. 

யொப்பமிட்டசைக் காட்டினார். . போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் அவர். 
| gy Dupin 

களைப் பற்றி கொளம்புக்குத் | £68) கொடுத்து விவரம் 

வரையில் அவர்களை வருத்தத்துடன் கைதிகளாக வைத்திருக்க 

வேண்டிய பிரமேயம் ஏற்பட்டதற்காகத் தான் வருக்துவதாகவும் 
உடனே தந்தி கொடுப்பதாயும் சொல்லி அவர்களை அழைத்துச் 

சென்று போலீஸ் சாவடியின் ௮றையில் போட்டு பூட்டாமல்.நாற்கா 

விகளில் உட்கரரவைத்து மரியாதையாய் ஆகாராதிகள் கொடுத்து 

இருக்கச் சொன்னார். சாயங்காலம் அவர்கள் சொன்ன பிரகாரம் 
அப்பறிவோர் சானென்றும் திருடரல்ல வென்றும் சக்தி வக் பின் 
அவர்களை விட்டார்கள். கோவிந்தன் 24 மனி நேரங்களுக்குமுன் 

தங்களை ஏமாற்றி தங்கள் பேரில் வீண் அ௮பாண்டங்கள் Fis BE 

சென்று விட்டதால் அவர் இருப்பிடம் ௮.நிவது கஷ்டமெனவும் 
ஆலும் சென்னைக்கு டிக்கட் வாங்பயெனுப்பியசாக மோட்டார் 

ட்டி சொன்னதால் அங்கு போய் விசாரிப்பதே ஈலமென. நினை த் 

அச்சென்னை. புறப்பட்டனர். சென்னை சென்ட்ரல் ஸ்டேஷன் சேர்ந்த 

தும் அவர்களை ரெயிலில் கோவிர்தனின் சிஷனாயெ ரீலு சந்தித்.து 

“அவர்கள் சென்னையில் தல்லிருக்கும் வரையில் கோவிக்தன் பல்க 

ளாவில் ஜாகையும் சாப்பாடு முதலியனவும் வைத்துக் கொன்டு 

அவர் மோட்டார் வண்டியிலேயே தன்னை அழைத்துக் கொ ண்டு 
போய் முக்யெமான் இடங்களைக்காட்டச் சொன்னதாகவும்யாதொரு 
குறைவில்லாமல் கவனித்துக் கொள்ளும்படி. உத்தரவு கொடுத்து 
லிட்டு, அன்று காலைதான்; அவசர ஜோலிபாய் சென் நிருப்பதாகச் 

சொன்னார். . அவர்கள் முகங்கள் வெட்டுப்போய் தாங்கள் உடனே 
சொனம்புக்கும் போக வேண்டிய அவச்ச ஜோலி விருப்பதாயும 

          

        அதலால் கோகிர்தன் விட்டிற்கு வர சாவகாசமில்லாத தற்கசக வரு 

வ.தாயு்; இன்னோர் முறை சென்னைக்கு வரும்போது. அவக    யம். அவர். பங்களாவில், வச.து த௩குவதாகத - தெரிவிக்கும்படி



அலவ. 
ப ஜெயரங்கன் 

சொல்லி வத்தனோபசாரத் துடன் சினுவைத் திருப்பினர். அம்மூவ 
ரும் ௮து முதல் என்ன செய்கழுர்களென்று கோவிந்தனைச் Cag 

ந்த. பல அப்பறிவோர் .. கவனித்து "அவர்களைப் பின்பற்றிச் 

சென்றனர். 

நிற்க, சாஜமகேக்திர(ரத்தில் மாலை 5-57-மணிக்கு மெயிலில் 

ஏறிய கோலிச்கன் அடுத்த ஸ்டேஷனாகயே கோதாவரியில். போய் 

இரவு க்கு @ cas பிரயாணிகள் தங்கும் மூசாபரி பங்களா 

.. சென்று பங்களா காவற்காரன் வெளி சென் Dia ps gi ஒரு அறை 

யில் தமது சாமான்களை இறக்கி வை த்தூக் கொண்டு பங்காளி பாபு 

வாக வேஷம் தரித்துக்கொண்டு பானர்ஜி என்ற பேருடன் peril 

. பங்களாவில் வத்து; முசாபர் பங்களா கணக்குப் புஸ்தகத்தி லும். 

- பானர்ஜி என்று கையொப்பமிட்டார். அ.துவரையில் அவர் நிழலைப் 

போல் பின் தொடர்ந்து வந்த மூன்று துப்பறிவோர் அப்போது. 

அவரைப் பார்த்தால்கூட கோவிந்தன் என்று சந்தே௫க்க முடியாது. 

சமது வாசகர்கள் கோவிந்தன் முன்னமேயே ஏன் இவ்வா று. 

வேஷம் தரித்து தன்னைப் பின்பற்றி வந்த தப்பதிபவர்களை ஏமாற்றி. 
யிருக்கக்கூடாது என நினைக்கக்கூடும். அப்ப நிபவர்களுக்கெல்லாம் 

வேஷம் போடல் நன்றாய்த் தெரியுமாதலால். கேரவித்தன் ஒரு வீட். 

டற்குள் சுயரூபத்அடன் சென்று வேறு ரூபத்.துடன் வெளிவத்தால் 

கூட துப்பறிவோருக்கு இிட்டமாய்த் தெரியா விட்டாலும்: சந்தே 

த்தாவது மூவரில் ஒருவர் பின் தொடர்ந்து கவனித்துக் சண்டு' பிட. 

தீதூவிடக் கூடுமாதலால்தூன் அவ்வாறு செய்யவில்லை. இப்போது 

சோட்டில் போவோர் வருவோமை யெல்லாம் கவனித்துக் கண்டு 

பிடிக்க முடியாதாதலால்தான் அவர் ஒரு மணி நோம். சாவகாசம் 

கேட்டார். பானர்ஜி மறுநாட் கால் 6-57-மணிக்கு' கோதரவரியிலி 

ருக் ராஜமகேக்திரபுரம் வர்திறங்னொர். அவர் எவ்வாறு அல 

மாய் வேஷம் மாற்றிக் கொள்ளுறாரோ அவ்வாறே அவர் பெட்டி 
களும் பானர்ஜி என்று எழு தப்பட்ட : உரைபோட்ட "பேர்களுடன் 

கீறம் மாநி காணப்பட்டன. தனக்கு அன்றைய ரெயிலில் பெங்களூ 5 

த 
. eo 

ரிலிருக்து ஒரு காய்கறிக் கடை வாவேண்டுமென்றும்; வந்தீதாவெ ல் 

        

   

   

  

ன்றும், ஒவ்வொரு கூடை யையும் கவனித் அப் பார் த்தார்... ஸ்ரீதர் 

அண்ட் கம்பெனி காரியஸ்சர் சாஜமகேந்திரபூரம் என விலாசபி 
கூடையொன்று. பெங்களூர் "வியாபாரி ளான ஒப்பலப்பா “பிரத 
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இடமிருர்அ வந்திருந்தது. அதற்காக வந்து. காத்திருந்த வேலைக் 

காரன் அதை வால்க் கொண்டு போய் காரியஸ்தரிடம் கொடுக்கப் 
போனான்... அப்போ அங்கு குடிக்கூலி மோட்டாரில் asa page | 

பானர்ஜி என்னும் கனவான் வியாபார. விஷயமாய் காரியஸ் தரிடம் 
பேக் கொண்டிருக்கும்போன வேலைக்காரன் கூடையைக் கொண்டு 
வந்து வைத்தான்... | வர் தெலுங்கு பாஷையில் “விலாசச்ட்டை | 

எடுத்துவிட்டு சான் சொன்ன பிரகாரம். சீட்டுப் போட்டு. ஐல்தியாய்க் 

கொண்டுபோய் அடுத்த வண்டியில் போகும்படி அ gay” என்றார். . 
தான். பேச் வேண்டிய விஷயத்தைச் சுருக்கமாய்ப் பேடு முடித்துக் 

கொண்டு பானர்ஜி. செயில்வே ஸ்டேஷன் சென்று காத்திருந்தார். | 

மறுபடியும் gy SCL up sror gem. Car srflacw தீர். சாமல் 
கோட்டை என்ற விலாசமிட்டு அங்கிருந்து. அடுத்த வண்டியில் 
அ லுப்பப்பட்டது. அ௮க்கூடைக்காக ௮ங்கு ஒரு சேவகன் காத்திரு ் 
நத பெற்றுப் போய் காரியஸ்தரிடம் கொடுக்கப் போனான். : ௮ச் 
சமயம் பானர்ஜி அந்தக் காரியஸ்தரிடம் போய். வியாபார ரீதியாய்ப் 
பேசக் கொண்டிருந்தார், | "வேலைக்காரன் கூடை கொண்டுவா அந்த 
அறையிலேயே - வைத்து விடும்படி... உத்தரவிட்டார். அவளும் 
வைத் து விட்டுச் சென்றான். அவர் அக்கூடையைப் பிரிக்கவுமில்லை | 

வே. fl எங்கும் அனுப்பவுமில்லை. சன்ன செய்யப் போூருரென்று 

தெரியாததால் பானர்ஜி. வெகு நேரம். விலைகளைப் பற்றி தாவா 

செய்து "கொண்டும் தலைக்கு. போட்டால் | ET NE கும் கா ஓக்குப் 

போட்டால் தலைக்கும். -போட்டுக்' கொண்டு, : போகாமல் Guha 

கொண்டே யிருக்தார்: ஏஜெ ண்டுக்கு அவரிடம் வியாபாரம் செய்வ 
தின். மூலமாய். பெரும் இலாபம் கடைக்கும். இபால் சோன்றினதால் 
அவருக்கு அங்கேயே சாப்பாடுபோட்டு. அவசர (வேலைகள் பார்க்கும் 
கோம் போக மற்ற கோங்களில். அவரிடம் பேசி எப்படி யாவது வியா 
பாரம் முடிவடையும்டடி. செய்ய எண்ணினார். மாலை. 5-மணியாக 

யும் வியாபாரம். முடிவடையும் _ மார்க்கம். காணோம். - ட தான். மாலே 
கேரங்களில்: நித Sua -படகுவிட்டு. தேகாப்பியாசம் செய்வதாகவும் 

௮ lg persis போவதாகவும் சொல்லி மாலை. சிற்றுண்டி ' மூத்வியவற் 
pi oe. Senos சொண்டுபோம். ன்ப படஇல். வைக் 
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பின்னும் சென்று கொண்டிருக்த பல படவுகளில் ஒரு. படல் 

பானர்ஜி ஐரோப்பியராக மாறி தனு வேலைக்காரனுடன் தின்பண் 

டங்கள் கூடை வைத்துச் கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கார். காரி. 

யஸ்தரின் படகு சுமார் 5-0 மைல்கள் சென்று சான்கு பக்கங்களி. 

அம தண்ணீர் குழ்ச்திறாந்த. 'ஒரு இிட்டி.ன் பச்கம் போய் நின்ற, 
௮ இலிருக்த சாமான்களை யெல்லாம் ஐவ்வொன்றாய் . காரியஸ்தர் 
ay தீ.திட்டில் கொண்டு போய் G)psSapr. அங்கிருக்க வேலைக்காரன். 
அதை உள்ளே கொண்டு போய் வைத்துக். கொண்டிருக்கான். 

ஐரோப்பிய Saag. த் அடனிருந்த கோவிந்தன் தன் படகையும் அக் 

கரை ஓரத்தில், கொண்டு போகும்படி படருகாரர்களுக்கு உத்தர 
விட்டார்... அப்படகோட்டிகள் அசத்தீவு, பநீதரன் கம்பெனிக்குச் 

சொ ச்தமென்றும், அதில் சர்க்காரிடம் ௮ னுமதி பெற்று சர்க்கார் 

பராமரிப்பில் ஸ்ரீதரன் கம்பெனியாரால் கஞ்சா பயிரிடுவதால் சர்க் 

கார் கலரல் Dewan sna துப்பாக்கெள் ¢Qsu காவலிருப்ப தாகவும் 
| எவரையும் ங்கு விடமாட்டார்க ளென்றும் அதற்காகவே Edo 

நான்கு பக்கங்களிலும் 12 அடி. உயரமுடைய இரும்பு முள்வேலி 
போட்டிருப்பதாகவும் ௮ங்கு எவரும் போக அனுமதிக்க மாட்டார் 
களென்றும் தங்கள் படகை அதிகாரிகள் அனுமதியின்றி அங்கு 

கொண்டு போனால் ப.குக் கொடுத்திருக்கும் உரிமை ரத்து 

செய்துவிடப்படு மென்றும் ஆகையால் படகை ங்கு செலுத்த 

முடியாதென்றும் சொன்னார்கள். அதற்கேற்றாற்போல் அங்கு 

சர்க்கார் பராமரிப்பில் வைக்கப்பட்ட கஞ்சத் தோட்டம், அனழுதி 
யின்றி அத்துமீறி வருபவர்கள் ஆக்கினைக் குள்ளாவார்கள்.”” என 
ஒரு பலகையில் ஆங்கலெத்தி அம் தெலுககு பாஷையிலும் எழு திப் 

பட்டு ஈடப்பட்டிருக்த ௪. தாரன் போய் அத்த அதிகாரிகளிடம். ஒரு 
வார்த்தை பேசவா வேண்டுமென்று கோவித்தன் எவ்வளவு சாரம் 

சொல்லியும் படவுகாரர் முன்கூட்டி எழுதி கரைக்குப். படவு' போக 

அனுமதிச்சீட்டு பெத் ற்றிருக்தாலெ r Pus எத்தப் படவும் அக்கரையி 9 

            

    

   
   
     

கலால் இலாகா ௮ திகாரிகளுக்குச் சுடுவதற்குக் க கூட. அ.திகாரமூ 
டென்றும், அத்துடன் மீண்டும் . படகு. ஒட்ட அனுமதிச் . ௪ட்0 

அளிக்கப்படமாட்டா தென்றும் மறுத்து விட்டனர். aCe ் 
"னென்ன 'இருக்கறதென்று கோவிந்தன் கேட்டார்... ஸ்ரீதரன் 
பெனிக்குச் செசக்சமான மாளிகை யொன்ற நிருப்ப காகவும் அதற் 

 



சொளம்பு அுப்பறிவோர் போட்டி 233 

  

பக்கத்தில் கஞ்சாப் பயிர் வேலை மேல் பார்க்கும் ஸ்ரீகான் கம்பெனி 
தின் விவசாய உத்தி யோகணஸ்தரும்' 'வேலைக்காரரும் வசிக்கும் வெளி 
வீடுகள் தனியாகக் கட்டப்பட்டிருப்ப தாகவும், ஸ்ரீதரன். கம்பெனி 

சொந்தக்காரரான ஸ்ரீதர் வந்தால் மட்டும் மாளிகை "இிறக்கப்படு 
மென்றும் இல்லாவிட் டால். மூடப்பட்டுதா னிருக்குமென்றும் இப் 
Gur த அவர்கள் கொளம்பு சே த்சம் போயிருப்பதால் . மூடப்பட்டிரு 
க்றெ தென்றும் சொன்னார்கள். ப YS ST ங்கு. என்ன. சாமான் 
கள் எடுத் அப் போனாலும் nets வநத சாமான்கள் எடுத்து 
வத்தாலும் கலால் இலாகா, தார் சோதிக்காமல் விட்மாட்ட டார்களென் 
றும். தெரிவித்தனர். கோவிந்தன் மீண்டும் சாமல்கோட்டை போய் 
சேர்க் சவுடன் ௮ த்தீவில் யார். யார் வ௫க்ளொர்களெனக் கேட்டாம். 
வீவசாய உச் ் தியோகஸ் தரும் வேலைக்காரரும் கலால் உத்தியோசண் 
தீர் சிப்பந்திகள் நீல்கலாக வேறு யாரும் வ௫ிப்பதில்லையென்று விசா 
ரித்தறிர்து. கொண்டார். அப்பால் அக்கு மாளிகை சந்தப் பாசத் 

தில் கட்டப்பட்டி ருக்றெதென்றும், கலால். இலாகா தாரும், விவசாய 
வேலைக்காரரும் மாளிகைக்கு : போகவர சாதனங்கஞுண்டா வெ 
ன்றும் விசாரித்தார். தீவின் பாதி பாகத்தின் மத்தியில் சுற்றி வேலி 
யிட்டிருப்பதுபோல் மசளிகையையும் வேலி போட்டுச்: தனியாகப் 
பிரித்திருப்பசாகவும், மாளிகை சொர்தக்காரர் . வச்திருக்கும் 
காலம் நீங்கலாக. இதர காலங்களில் மாளிகை பூட் டப்பட்டு 
தானிருக்கு மென்றும் அதன் சாவியும்: சொந்தக்காரரிடமே தானி 
ருக்கு மென்றும் அவர்கள் ப - அங்கு வ௫க்காக காலத்தில் 
எவரும் க்கு போக வேண்டிய : 'மிரமேயமே. Gaur Sor witb 

தெரிவித்தார். வெளியார் எவராவது ம்மாளிகையைப் போய்ப் 

பார்க்க விரும்பினால் போக அ னுமதிக்கப்படுவார்களா எனக் கேட்க 
அனுமதி. கொடுச்சப்படவே . . மாட்டாசென்று .  இட்டமாய்த் 
தெரிவித்தனர். பெங்களூரிலிருந்தும். கல்கத்.தாவிலிருச் அம். திக 
விலையுள்ள கரய்கரிகளும் பழங்களும் அுப்பப்பட்டு.. வருவதாலும்: 

அங்கு whee விவசாய உத்யோசஸ்தருக்கு. அவ்வளவு சிலவு. 

செய்து. ௮ப்பழங்களும் காய்கரிகளும். வரவழைக்கப் போதிய. வரு 
மர்னமில்லை. யென்றும் சாமல் கோட்டாவில்: அவ்வளவு. வியாபார ப்லை 
லாமலிருக்க தும் மூன்றுலக்ஷ ரூபா தரிசன. உண்டியல். மூலமாய். 

அனுப்பப்பட்ட தாக. கணக்குகள் காட்டுவதாலும் ஸ்ரீ சரன், காலரில் 
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இலாகா உத்தியோகஸ்தர் உளவின் பேரிலோ, அல்லது அவர்களு 
க்குக் கூடத் தெரியாமலோ அங்கு வ௫த்து வருகிருசெ: னவும் க sl 
sz அங்குள்ளவர்களை யெல்லரம் ஏமாற்றிப்போவதற்கு ஏதாவது 

மார்க்க மூண்டாயென யோட௫ித்துக் கொண்டிருந்தார். 

    

  

கொளம்பு அப்பறிவோர். Pui தாங்கள் சொளம்புக்கு ச 

போவ தாசச் சொன்ன போதிலும், தங்களுக்கு கோவிக்தனால். ஏற் 

பட்ட அவமானத்தை நினைத்து நினைத்து வருந்தி எப்படியரவ, 7 
கோவிர்தனை மீண்டும் கண்டு பிடித்து ௮வர் மூலமாயாவது அல்லது 

சுதாவிலாவது ஸ்ரீதரரைக் கண்டுபிடிக்காது கொளம்புக்குச் செல்வ 
இல்லையென்றும் கோவித்தன் சங்களை ௮வமதித்ததிற்குப் பழிக்குப் 
பழி வாக்குவதென்றும் பிரதிக்ஞை செய்லு கொண்டு அம்மூவரும் 
கூடி யோசனை செய்து ஒருவர் சென்னையிலிருக்.து முக்யெமான 
ஸ்டேஷன்களில் எந்த ஸ்டேஷனிலாலது கோவிந்தன். இறங்கனொ 

வென்று விசாரித்துக் கொண்டே பிட்ரகுண்டா வரை போவதென் 

அம், இன்னொருவர் பிட்ரகுண்டாவில் ஆரம்பித்து தென்னாலி வரை 
-செல்வதென்றும் ௮ம்குவரில்தலைமை அப்பறிவோர் சாஜமஹேர்திர. 
புமத்திலிருக்து விசாரித்துக் கொண்டு சென்னாலி வரை வருவதென் 
ம் எத்பாடுகள் செய்துக் கொண்டு புறப்பட்டனர், 'இம்ரூ௦ வரையும் 

பின் பற்றி கோவிந்தனின் ௮ட்கள் அவர்கள் நிழல் போல் சென்ற 
னர். தலைமை அப்ப நிவோன் இசாஜமஹேக்திரபுரம் வந்து 

அண்று சென்ற. செயில்கார்ட் யார்.என்று விசாரித் ௮. கோவிக்தனின் 

அடையாளங்களைச் சொல்லியும் ௮வர் சாமான்களின் அடையாளத் 

களைச் சொல்லியும் அவரைத் தாங்கள் பார்த்ததாக ஞாபகமிருக்கிற 

தா எனக் சேட்டார். ௮வர் இராஜமஹேக்திர புரத்தில் முதல் வகு 
ப்பில் எற வா கதவு. பூட்டப்பட்டிருக் ததால். தன்னை அழைத் து கத 

வைத் இறக்கச் சொன்னாசென்றும், இவர். சென்னைக்குச். செல்வ 

தாகச் சொன்னாசென்றும், சென்னைக்குச் பிரயரணச் சீட்டி க்கட ) 

வாங்வயிருக்காரென்றும் ஆனால் பக்கத்து ஸ்டேஷனாயெ கோதா 

வரியில் அந்தவண்டியைத் Beka. கொண்டு, பத வங்காள. o even 

  

   

    

    

   

     
   

  

atu wt ஒருக்கால் கக்கூசக்குப் 'போதிருர்து ௮ அப்பால். வந்து 0 

| அதைப் பற்றி சித்திக் ட் 127 
யென்றும். ஆனால் . Gov ஸ்டேஷன்கள் சென்ற பின் தான். மதுபடியுமி 
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அவ்வண்டியைக் "கவனித்த போது YB காலி ur ders sO ser gith 
gasura அவர் கேட்கும் ஈனவாண். எங்கு. 'இறங்னொரென்று 
தனக்குச் 'இட்டமாய்த் தீ. தெரியாதென்றும் சொன்னார். தலைமை 
துப்பறிவோன் : கோதாவரி : ஸ்டேஷனில் இறங்யெ வங்காளியின் 
ஆடை முதலிய அடையாளங் களைக் கேட்டுக் கொண்டு கோ சவரி 

ஸ்டேஷனில் இறக்கி விசாரித்து. அர்த அடையாள -மூடையவர் 
முசாபர். பங்களரவில் இறகங்பெதாக வண்டிக்காரர். மூலமாய்: Set. 
pas, . க்கு போய் விசாரித்து. அப்பால். அவர்  சாஜமஹேர்திச 
புரம் சென்று கூடைசகளைக். கவனித்த தீயும் அப்பால் காரிய த 
Awd Curt பேசியை சயம் மீண்டும் கூடை ஸ்டேஷனுக்கு ait s 
ரைக் கவனித்து அத்துடன் சாமல். கோட்டா சென்று அர்த 
காரியஸ்தரிடம் , ன்று. முழுதும். "பேக் கொண்டிருர்அ அவர். 
கூடையுடன் புறப்பட்ட பின். சென் றதையும், மறுநாள் ஐரோரப்பி 
ப்ரைப் போல் உருமாறி காலால் அஇகரரிகளை ச் சந்தித். து விசாரித்த. 
வரையில் அ.றிர்.து கொண்டார். கொளம்பு தலைமை துப்பறிவோரு 
க்குக் கோவிக்க சன் கோதாவரிபில் இறங்கியொ தாகச் செரிக்கும் மற்ற 
இரு தப்ப றிவோருக்கும் தீந்திசள் கொடுத் sg வர்கா en F ata ry 
ams Qsremri., oSrmnurrs உருமா றியிருக்கும் கோகிஈ் sex 
எங்கு ஜாகை வை தீதிருக்றொரெனக் கேட்டறிக் து Garis pes இரி 
யும்படி. இருவரை விட்டு விட்டு தலைமை. அப்ப றிவான் மட்டும் மேற் 
சொன்ன விஷயங்களை யெல்லாம் ஆராய்க்த றிக்ன. இட்டமாய் ப 
ஸ்ரீ காரும் செல்வமுல் அ த்திட்டில் தான் வடக்கறார்களென ஊத்து 
திருநெல்வேலி சென்று. சுந்தர ரரஜுபேரில் பிறப்பித்திருச்,ச 
வாரண்டைச் தன்னிடம் தரும்படியும், தான். கொளம்பு அப்ப pias 
Gleareor ரூபிக்கும் னு Bem பத்திரங்களைக் கரம்டிக். கேட்டா te 
இவர்கள் அவ்விடத்திய இன்ஸ்பெக்டர் ஒருவரிடம் வாசண்டைக். 
கொடுக்கு. சாமல் கோட்டா. இலாகா. போலீஸ். அதிகாரிகளுக்கும். 
கடிதம்: "கொடு; த்தூ த் துப்பறிவோலுடன். னுப்பிஞார்கள்.. 
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யும் கோவிந்தனையும் உட அழைத்அப்போய்ப் பிடித்து கோவிக்தனை. 

அவமானப்படுத்தும் எண்ணச் துடன் ஐரசோப்பியரைப் போல் மா து 

வேடம் பூண்டிருக்கும் கோவிச்தனையும் கூட அ௮ழைத்அப் போக 
எண்ணி திருநெல்வேலியிலிருர். த கூட்டிக்கொண்டுவக்த போலிஸ், 
இன்ஸ் ெக்டருக்கும் அவ்வூரிலிருக் உதவிக்கு அழைத்து வந்த: 

இன்ஸபெக்டருக்கும் கோவிந்தன் தங்களை அவமானப்படுத்இ 

ஏமாற்றிச் சென்ற விருத்தாந்தங்களைச் சொல்லி அவர்களையும் தங் 

  

களுடன், கோவிந்தன் ஐரோப்பியராக வேடம் பூண்டிருக்குமிடத் 

இற்கு வரும்படி. கூப்பிட்டனர். அவர்களுக்குக் கோவிகத்சனுடைய 
பிர சாபங்கள் ஈன்கு தெரியுமாதலாலும் ஒருக்கால் இப்போது 
கோவிந்தன் அவர்களிடம் அவமானப்பட .கேரிட்டாலும் தாங்கள் 
கூட சென்றால், தாங்களும் சேர்ச்து ௮வமஇத்கசாக எண்ணி பின் 
னால் தங்களுக்கு கேடு விளைப்பாரெனப்பயக்து வர மறு கத்து விட் 
டனர். இன்ஸ்பெக்டர்களையும் ஜவான்களையும் வெளியில் விட்டு. 
விட்டு, தான்போய் அழைத்து வரச் சென்றார். அங்கு சேர்ந்ததும் 
sag கூட்டாளியாயெ இரு துப்பறிவோரிடமும் பே௫ி விட்டு. 
வெரழுந்தாவில் உட்கார்ந்து சுருட்டுப் பிடித் துக்கொண்டிருக்த. 
ஐசோப்பியரிடம் அவர் சென்று “தாசனமையா கோவிந்தா!'' என் 
ரோ. gar தன் பாட்டில் சுருட்டுப் பிடித்துக்கொண்டிருக்தார், 
மீண்டும் அவர் “ஐயா! கோவிந்தா! ஸ்ரீதரர் என் ற சுந்தாராஜுவின் 
இருப்பிடம் கண்டு பிடித்து அவரைக் கைதி செய்ய வாரண்டுடன் 
வந்திருக்கிறேன். தாங்களும் தயவு . செய்து கூட: வந்திருந்து 
உதவி செய்ய வாருங்கள்"? என்ளுர். அப்போதும் அர்த ஐரோப்பி 
யருக்கு இவர் என்ன சொல்லுருரென்று தெரியாததால் தம் பாட் 
டூல் சுருட்டுப் பிடிக் துக்கொண்டு உட்கார்ந்திருந்தார். தம்மை 
அலட்சியமாய் ைச்தோ அல்லது என்ன செய்வசெனத் தெரியா 
மலோ கேரவிர்சன் அவ்வாறு இருக்கொரென நினைத்து அத்தப் பிர 
தம துப்பறிவோன் அவர் சமீபத்தில் வந்து அவர் கைகளைப் பிடித் 
திமுத்து வோருங்களையா'? என்முர். அனாவயமாய் தன்னைத் 
தொட்டிமுப்பசைக் கண்ட ஐசோப்பியருக்குப் பிரமாத. கோப 
முண்டாகி, கையைப் பிடி. தீதிமுப்பதற்காக சரய்ந்இருக்த அப்பறிய 

வாது தவடை சனத சைக்குசேசாக இருக்கதால் சனத் கையைத் 
திமிதியிழுத் அம் அப்பறிபவருடைய பற்கள்,இரண்டு மே. விமும் 
படி. சவடையில் சடாலென அறைந்அ: விட்டு, சன்று. வேலைக் 
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காரனைக் கூப்பிட்டார். அவன் வந்தம் LQ FB நிபவனைச் சுட். 

ழ்க்காட்டி “இவன்: பைத்திரக்காரன் போலிருக்கிறது. இவனைப் 

பிடித்துக்கட்டு'' என்றார். - தூப்பறிபலர் போய்ச் கூப்பிட்டதையும், 

அவர் வராமல் அவர் பற்கள் இரண்டு. ழே விழும்படி. தவடைசுத்தி 

செய்ததையும், அரை, வேலைக்காரனை அழைத்துக் கட்டச். சொல் 

வதையும் பார்த்ச யோலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் என்ன விஷய 

மென்று பார்க்க HBG சென்றார்கள். 

  

துரை: _இன்ஸ்பெக்ட்ர்! w: நல்ல வேளையாய். நீங்கள் இல்கிடம். 

ந்தர்கள். இச்தப் பைத்தியக்காரப்பயல் சுருட்டுப் பிடி.த்தக்கொன் 

டுட்கார்ந்திருக்கும் என் கைகளைப் பிடி.த்திமு தி த்தான். Bote 

போலிஸ் ஸ்டேஷனுக்குக் கொண்டுபோங்கள். | | 

a “துப்பறிப்வர்--இத்தப் பூச்செல்லாம்... என்னிடம். நடவா.ஐ.. 

ஐரசோப்பியரளைப்போல். அபினயி, ESTO ஏமாந்து போய். விடுவே 

னென: நினை த்தீரா என்ன? கோவிந்தா! அந்த ஜெபம். இந்தச் சிஸ் 

களக்குட்டி யிடம் சாயா. 

என்று gti Bon தீதில். சொன்னுர்.. அந்த  சோப்பியருக்கு 

இன்னும்: ௮இஇக கோபம் உண்டாகி இன்னொரு சவடையில் அறைய 

எழுந்தார், "போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர்கள் - சாந்தப்படுத்தி அவர் 

தங்களைச் தம்பறியும் கோவித்தனென. உண்மையில் Cera g Geri. 

அவர்: சந்தேகத்தைச் தீர்க்க. வ ழியிருந்தால். இர்ப்பது நலம்?” என்: 

மூர்கள். கொளம்புத் தலைமை gui Dues “இதோ சர்2தக.த்தை 

நிவர்த்இித்.த விடுகிறேன்; அவர் பொய்த் தாடியை இழுச் தெரித்து 

விட்டால் கோவிகர்தன் என்னும் உண்மை தெரிந்து விடுறெது? 

என்றதும்: னந்த. ஐரசோப்பியருடைய தாடியைப்பலமாய்ப் பிடித் 

திழுத் த்தார்... 'ஐரோப்பிபருக்கு' வலிபொறுக்க முடியவில்லை; இரண்டு 

கைகளாலும். துப்பறிபவரைப் பல அடிகள். இடிக்கவே,. அவர் பல 

மாய்ப் பிடி, தீ Paley pa Bo இல தாடி. ரோமங்கள் இரத்தத்துடன் 

இழுக்கப்பட்ட... | " ஐரோப்பிபருக்கு, Dy (திக ஆ த்திமுண்டாகவே 

கஷ்டச்அடன்.. "விடுவித்துக்கொண்டு தன். கைச். -துப்பாக்வெை 

எடுத்துக்கொண்டு. வரு : சுட அந்தக் | பலன். "இன்ஸ்பெக்டர் 

றும். உண்மை க்கள் யஞ்க்கருப்பது : Qurde: | ஆடக டயல்ல் ( வென்று ம். 
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என்றும் நீங்கள் 'தப்பபிப்பிராமம். கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றும் 
சொன்னார்கள் ; அவர் இல்ல் யென்றும் ௮வர் கோவிந்தனே என 
வும் சாதித்தார். அப்போது அர்த ஐரோப்பியருக்கு அவன் மூட் 

டாளென்றும் பிடிவாதக்கரரனென்றும் தோன்றி அவர் நினை க்றபடி 
தான் கோவிந்தனல்லவென்றும் தான் ஐசோப்பியன் தானென்றும் 
தான் கல்கத்சாவிலிருக் ௮ 3-தனங்களுக்கு, மூன் வியாபார . நிமித் 

_ சம் ஸ்ரீதரன் கம்பெனிக்கு. வக்ததாகவும் அவருக்கு வக்க பல கடி 
தங்களையும். திந்திகளையும். காட்டினார். அப்போதும் அவருக்குத் 

ருப்தியொ கவில்லை, ” ௮ப்பால் அந்த ஐசோப்பியர் அவர் பேரில் 
- இரக்கப்பட்டு என்ன பரீட்சை செய்து. பார்தீதால் அவருக்குத் 

திருப்தியாகுமெனக் கேட்டார். தன்னிடமுள்ள ஒரு சோப்பால் 
*ரையின் முகத்தைத் தன்னைக் கழுவ விட்டால் தெரியுமெனச் 

. சொன்னார். ௮வவாறே அவரைச் சோப் கொண்டு வரச் சொல்லி 
நத தன். முகத்தைக் கழுவிப் பார்க்கச். சொன்னார். . அவர். எத்தளை 
_ தாம் சோப் போட்டுக். கழுவியும் வெள்ளைத்தோல் வெள்ளையாகவே. 

யிருக்சபடி யால். அ௮த்துரையிடம் மன்னிப்புக் கேட்டுக் கொண்டு 
தொங்கவிட்ட தலையுடன் படகுக்குச் சென்று பட்கேறி எல்லோரு 
மாகத் தீவுக்குச் சென்றனர். அங்கு போய் அங்கு காவலிருக்கும் 
அதிகாரிக்கு வாரண்ட்டைக் காட்ட, ௮வர் மாளிகை காலியாய் 
கான் இருக்கிறது எவருமில்லை யென்ஞர். . எப்படியாவது சோதித் 
க.றிய வேண்டுமென்று சொல்லி அங்குள்ள. விவசாய உதியோகஸ்த 
ரிடம் தாங்கள் வந்த காரியத்தைத் தெரிவிக்க அவர் உடல் நடுக்கம் 
கொடுத்த, வாய் குளறியது, கேட்ட. கேள்விகளுக்கு ஒன்றுக் 
கொன்றாகப் பதில் சொல்வதும் முன்னுக்குப்பின் முறண்படும்படி 
பேசுவதுமா யிருக்தார். கொளம்பு அப்ப நிபவர்களுக்கு உற்சாகம் 
மேலிட்டது. மாளிகைக்குப் (போகும் மத்தியிலுள்ள இ இரும்புக் 
கிராதிச் கசவைச் திறக்கும் சாவி. கொடுக்கும்படி. Gale (தீ 
தன்னிடம் தான் இருப்பது வழக்கமென்றும். இப்போது. ஸ்ரீ, 
வைத்தக் கொண்டிருக்றொசென்றும், இருப்பதாகவும், இங்கி 
பென்றும் உள தினார்; சாவி "கொடுக்காததால். ட்டை. உடை 
மாளிகையண்டை. போய்ப். பார்க்க, கதவுகளெல்லாம் மூட்டம் 12 
நீகன. பூட்டிக் கொண்டுதான் உள்ளிருப்பார்கள்... ப 
சுதவுகளின் பூட்டுகளையும் உடைத்துப். பார்க்சவேண்டு: ம என்ற 
அவ்வசறே பங்களா முழுவதும். தேடினா னார்கள்... தேடியும். அர 
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எவருமில்லை. விவசாய ௨ த்யோகஸ்தர் முகத்தில். களை தோன்றி. 

pp. தனது எஜமானரின் மாளிகைக் ௪ தவுகளின் பூட்டுகளையெல் 
லாம் தான் எவ்வளவு சொல்லியும் தன வார்த்தையையும், கலால் 

உத்யோகஸ்தர். வார் சதைகளையும் ஈம்பாமல் உடைத்ததால் ஏற்படும் 

சகல. நஷ்டங்களையும் கட்டி. வாங்குவ (3 தோடு ஆதன். மூலமாய் ஏற் 

ங்ட்ட வமானத்திற்கு. ஜவாபு சொல்லி ஆக: வேண்டுமென. வெகு 

மூடுக்காய்ப் பே௫னார். . அவர். முன். "இருந்த. tor Bf on யும். இப் 

போன பேசும் மாதீரியையும் பார்த்த அப்பறிவோரும், இன்ன்பெ 

க்டர்களும் அங்கு சுந்தரராஜ இருர்திருக்கக் sited poe oe 

வாறு வெளியேறி யிருக்கக் கூடுமென்பது. தெரியவில்லை யென்றும் 
ஒருக்கால் இரகசிய அறைகள் ஏதாவது அக்குக்வ்றனவா என: 
சரியானபழ்.. சோதித்சுப். பார்தது ஒன்றும். அகப்படாமல்: அதத் 
சு த் திரும்பினார்கள். தன் மனதில் ஒருக்கால் சு௪௪.ர ராஜ? அக்கி 

ந் ;இருக்கலாமெனத்- தோன் நியபோ திலும், கொளம்பு அப்பதிங் 
வன் போதிய காரணங்களுடன்தான். வாரண்ட் கொண்டு வரும்படி. 

செய்தானெனத் த் தோன்றியபோதிலும், “௮ அனுவசியமாயும், Basses 
ஊமாயும் அவ்வளவு சாரம் Sephora Beater! af ஜரோப்பிய 

   

  

   

          

பட்டீரே! "இங்கே ஸ்ரீதர் என்னும். சாகல Be ட்டம்சய 
இருப்பதாகச்: சொல்லி இவ்வளவு தாரம் என்னை அழைக்க. வச்ச 

உபகாரமில்லாமற் போயிற்றே: ஆகையால் நீரே வகு ஜில்லா மாஜி 
ap Cr BEG கேரில் சமாதனம் சொல்லி. விட்டுப் போம்? ன 
அவர்கள் மூவரையும் கூட ops ae கொண்டு. இன்ஸ்டெ 0 

சென்றார். 

  

   

    

ஐரோப்பியசாக வேஷம் மாறியிருக்க: கோவிந்தன். எவ்வாறு 
அப்பறிபவர்களை' ஏமாற்றிச் சென்றாரென்றும், : இத்தீவில். உண்மை 
யில் சுந் சரராஜுுவும் செல்வமும் இருந்தார்களா இல்லையாயென்றும் 
இருந்திருந்தால் எவ்வாறு. தப்பினார்களென்றும். றிய. ஈமது வாச 
கர்கள். ஆவலா. யிருப்பார்களாதலால் அதைப்பற்றிச் - சொல்லி 
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கோவிர்தனின் அட்கள் ௮வர்கள் மூவரையும் பின் பற்றிச் சென்ற 

தாக எழுதியதை வாசகர்கள் மறந் தருக்க மாட்டார்களென்றே சம்பு 

இறோம். : அ௮த்துப்பறிவோரைப் பின்பற்றிச் சென்றவர்கள் அன்ரு 

டக ஈடவடி: க்மைகளை த் தந் இிகளின் மூலமாய்க் கோவிக்தனுக்குத் 

தெரிவித்துக் கொண்டே யிருந்தார்கள். ஆகையால் சொளம்புத் 

தலைமைத் துப்பறிவோன் கோவிந்தன் கேர தாவரி ஸ்டேஷனில் ல் இத் 

ங்யெதாகக் கண்டு பிடித்தது முதல் சாமல் கோட்டை வரும் வசை 
யில் ஈடந்தேறிய விஷயங்களை அப்போதைக்கப்போது கோவிக்தன் 

வஅறித்திருந்தார். சாமல் கோட்டை காரியஸ் தரிடம் நாள் முழுதும் 

பேசிக். கொண்டிருந்தபோது கல்கத்தா விலிருந்து ௮ன்டர்சன் .என் 

ம் ஒர் ஐரோப்பியர் 2 இனங்கள்: பொறுத்து வியாபார ரீ Burd 

ஸ்ரீ தரன் ௮ண்ட் கோ சாமல் கோட்டை. காரியஸ்தரிடம் பேச அரு 

வதைப்பற்றி அறிந்திருந்தார். ௮தே நாள் தான் கொளம்பு அப்பறி, 

வோரும் சாமல்கோட்டை வரது சோ சா.த்பமாகுமென அறிந்ததும் 

அண்டெர்சன் தளை 3-வது ஈம்பர் அறைதான் காலியாயிருந்தால் 

அதில் அன்று ரெயிலில் வக் இறங்குவதாய்ச் கொடுத்திருந்த 
தந்தி கோவிந்தனுக்குக் காண்பிக்கப்பட்டதால், முந்திய இரவே 
யாருக்கும் தெரியாமல் தமது சாமான்களை அந்தக் 'கட்டடத்திற் 
குள்ளேயே வேறு அறைக்கு அப்புறப்படுத்தி வைக் அப் பூட்டி 

ஸ்ரீசரன் அண்ட் கோ விற்குச் சென்றிருந்தார். அவர் அங்கு 
சென்றிருர்கபோது சான் கொளம்பு அப்பறிவோர் வந்து விசாரித்து 

ஐ சப்பியராக அபினயிக்கும் கோவீந்தன் ஸ்ரீதான் ௮ண்ட் கோ 
ஸ்கர் ௮ண்டர்சன் துரையை அழைத்து வர: தமது மோட் 

டார் வண்டியைக் கொண்டு ௨ரச் சொன்னார். ௮ம் மூன்று. கொளம்பு 

துப்பறிவோரும் அங்கு வக்து மறைந்திருப்பதை ஜன்னல் வழியாய் 

பார்த்த கோவிர்சன் தான் முசாபர் பங்களாவிற்கே போவதால் அவ் 

வண்டியிலேயே போவதாகவும், தானே துரையை அவ்வண்டியில் 

அனுப்பி விடுவதாகவும் சொன்னதால் அவர்கள் மோட்டார் ஓ.டுப 

வரிடம் ஒன்றும் சொல்லி யனுப்பவில்லை. கோவிக்தன் அன்று 

பெரிய தொப்பி போட்டு வந்திருக் ததாலும் சட்டென்று வந்து. வண் 
டூயில் ஏறி விட்டதாலும் அம்மூவரும் அவர் "முகத்தை "ரிவர் 

பார்க்கவில்லை. கோவிந்தன். முசாபர். பங்களா. 'சேர்க்ததம் 

இறக்கி 8$-வ. ஈம்பர் அறைக்குள் பேகும்போ சா கான்: se 
வந்த. அப்பறிவோர் ( மூவரும் பார்த்தசர்கள், Gone me ய் ளே 

  

லு     

  

   

     



கொளம் பு அப்பறிவோர் போட்டி 241 

சென்றதும் அண்டெர்சனிடம் (2 4506-ம் நம்பர் மோட்டார் வண்டி. 
ஸ்ரீதான் அண்ட் கம்பெனியாசால் அவரை அழைத்து வரும்படி. 
அனுப்பப்பட்டிறாக்வறெகென்று சொல்லிவிட்டு பின் பக்க வழியாய் 
உள்ளே சென்று தனது. சாமான்கள் ப வைத்திருக்கும். அறைக்குள். 
Curis பார்சியாக உருமாறி சனத பேர். பாட்டக். என்றும் தான் 
இரவு வண்டி. யில் வத்து HUET ஜோலியாய், அ இகாலையில் காக்க. 
னாடா சென்று வர்தாரென்றும் பாட்டக் என்று மூசாபர் பக்களா 
கணக்குப் புஸ்தகத்தில் கையெழு, த்து வைத்துவிட்டு அங்சேயே : 
Doser. அண்டெர்சன் அசை சுமார் ௮ரை மணி. கேரம் பொறு 
த்து. மோட்டாரில் aus gr or moun gl. தான் துப்ப நிவோர். மூவரும் 
அவரைச் சரிவரக் கவனித்து அவரே கோவிர்தனென நினைத் து 
௮ வரைப் பின் upp இமை கொட்டாது. கவனித்து ௨ வந்ததால்தான் 
ஏமார்ந்தார்கள். 

Bios, கொளம்பு. தலைமைத் அப்பறிவோன் ஸ்ரீதரர் என்ற 
ப சுந்தரராஜுவும். செல்வமும் - ௮த்தீவில் தான் வசிக்ரொர்களென் 
ஹூம் இல்லாவிட்டால் கோவிந்தன். அந்த காரியுஸ்தரிடம் வுடிக்கடி. 
போய் வரமாட்டாரென்றும் நினைத்துசான் அவர்கள் பேரில் வாச : 
ண்ட் எடுத்தார். அவ்விஷயம் - Osha s உடனே டெப்டி மாஜிஸ் 
டிரேட்டிடம் பிரமாண வாக்கு மூலம் கொடுத்த செல்லமல்ல. வாத. 
லால் செல்வம்தான் போயிருக்க வேண்டுமென்றும், ன் are ௬௧. 
தீ ரராஜு திட்டமாய் திருவிரராஜப்பட்டணம் ஐர்சிருந்தாகசனை 
ஓம் அன்றைய மாலை வரையில் ery srs BAGS srg ற 
காள் காலை ௦. [மணிக்குள் ஸ்ரீ தரும் செல்வமும் கொடிகாம ற்கு. 
வந், அ விட்டதாகத் தெரிவதாலும், ஒசே இரவில் கொடிகாமத் இலி 
ota 'திருவிரராஜபட்டணம் சென்று திரும்புவசாகல் ஆகாய விமா 
த்தால் சென் நிருந்காலொழிய வேறு மார்க்கமில்லயென' ஊடத்து. 
விசாரித தீதில், சத்தமில்லாமல் ஒடும் நாசன விதமான. ஆகாய விமர 
னம் ஸ்ரீதர். வாற்கயிருப்ப தாகவும், ௮தை ஒட்டுவதற்கும். அவத 
க்கு ௮னுமதஇச் €ட்டு உண்டென்றும் அதன் மூலமாய்த் தான் போய் 

   

  

   

  

      

வர்தறுக்க வேண்டுமென்றும். Car Dagon னு றிந்திருக்காசாதலரல் 
wos ஆகாயவிமானத்திலேயே. வந்து அங்கு இறக்கி. இரகசியமாய் 
வித்து. வாச்கூடுமென்றும். சுநதரரரஜுவைத் தப்புவிப்பகனால் இ: 
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ண்டு இரா,ச்.திரிகளுக்குள் தான் தப்புவிக்க வேண்டுமென் றும் இவுக்கு 

கேசான வழியில் போவதற்கு எவவிதமும் 'சாத்யமில்லையா தலால் 
ஆகாயவிமான ததன் மூலமாய் இரவில் அங்கு சென்றுதான் பார்க்க. 
வேண்டுமென்றும் அங்கு அகாய விமானம் . யாரிடமுமில்லா ததால் 

சென்னைக்குள் சென்று தமது நன்பர்கள் எவரிடமாவது தான். 
இரவல் பெற்று வரவேண்டுமென்றும் தான் ஆகாய விமானம். 

ஓட்ட அலுமதி பெற்றிருப்பகால் தானே தட்டி வரலா மெனவும் 
தீர்மானித்து தனது ஈண்பர் ஒருவரிடம், காரணம் சொல்லாமலே. 
HAT அகாய விமானத்தை அன்றிரவு இரவில் கேட்டு வாங்கக். 

கொண்டு. புறப்பட்டு வற்று அத்திவிலுள்ள மாளிகையின் முழு. 

விவரங்கள் கேட்ட நிர்திருப்பதால் தொரு: அசம்பாவிச ம மில்லா 
மல் மாளிகையின் முன்னுள்ள மைதானத்தில் ஆகாயலிமானத்து 
டன் இறங்களார். ௮.திக உயரத்தில் பறந்து வந்ததாலும் தான். 
இறங்க வேண்டிய இடத்திற்கு நேராய். உயரத்தில் வந்தவுடனே. 
இன்ஜின்கள் வேல் செய்வதை நிறுத்தி விட்டாதாலும் ச.த்தமில்லா 
மல் இறங்க லிட்டார். இறங்யெழும் ஆகாய விமானச தை பந்தோ 

பஸ்தாய் வைத்துவிட்டு, சான் எப்போதும் கொண்டு போகும். பல 

திறப்பு கோல்களுடலும், அ௮ம்மாளிகை சென்று, தெருக் கதவை த் 
தன் சாவிகள் போட்டுத் இறந்து பார்த்து ஒரு சாவியால் திறந்து. 
மாளிகைக்குட் சென்றார், அனேக அறைகள் ஆள் ஈடமாட்டமில் 

லாது பூட்௨ப்பட்டே யிருர் சன- இறுதியில் சமயல் இறையின் 

சமீபத்திலுள்ள அறையைத் இறந்து பார்க்க, ௮ல்ருந்த கட்டில். 
கள்ல் சுர் தரராஜும் செல்வமும் ஆழ்ச்த ரிச்இரையில் நிம்மதியாய் 
குறட்டை விட்டுச் தூங்கக் கண்டார். நதெருப்புக்குச்சி £ழ்த்துப் 
பார்த்து திட்டமாய் அவர்கள் தான் என. அறிந்து. கொண்டதும். 
மெதுவாக சுந்தசராஜின் தளைப்பக்கத்தில் போய் நின்றதும் அதிகப். 
பிரகாசமுள்ள காந்த விளக்கு பத் தானை. அமுக்இனார். Car Buu. 

மான காந்த விளக்கின் வெளிச்சம் சுந்தரா ஜுஈவின் . முகத்தில். 
பட்டவுடனே . தடுக்கிட்டு எழுர்௮, தலையணையின் £ழ் 2 ம் வை த்திருச் 
கும் கை த்துப்பாக்கியை எடுக்கப்போஞார். 2 கற்குள்ளாக 

செல்வமும் தூட்டு எழுந்தாள்$ . அவளும் அவ்வாறே. தீன் 
தலைஉணையின் கீழ்வை தீதிருக்கும் துப்பாக்கியை எடுக்க தேயன்றாள், 
"கோவில் தன் தாழ்த்த குரலில் : உங்கள் இருவர் தலைகளுக்கும் | Carre 
என் இரண்டு கைகளிலும். உங்களை சுட்டு வீழ்ச் தஇரு து ப்பரக்க 
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கள் ஆயத்தமாய் வைத்திருக்கேன்.. இருவரும் கைகளை மேலே 

தூக்குங்கள்; இல்லாவிட்டால் சுட்டு விடுவேன்; என்றார்.  தன்களை 

ப்யமூ றுத்துபவன் தங்கள் கண்களுக்குத் தெரியாமல் தரங்கள் தலப். 

பக்கம் இருப்பதாலும், தாங்கள் கைதுப்பாக்கெளை எடுத் துக் 
கொண்டு திரும்பிப் பார்க்கு முன் இருவர் :பேரிலும் ஐந்தாறு தரம் . 

௪ட சவகாசமிருப்பதாலும் வேறு வழி 'ஒன்றுமில்லாததால் கோகி. 

ந்தன் சொன்னபிரகாரம் அவர்களிருவரும் சைகளைச் தூக்இஞார்கள். 

கோவிந்தன். இரிச் அக்கொண்டு “சந்தரராஜாகாரு! நான் அப்ப 'நியும் 
இரு 'வல்லிக்கேணி கோவிக்தன். ஆகையால் தங்கள் ஈண்பன் தான். 

இப்போதும் உங்களுடைய ஈன்மையை நாடி.தான் இவ்விடம். வந். 
தேன். தங்கள் இருவர் தலையணைகளின் கீழும் எப்போதும் கைத்துப் 

பாக்கள் வைத்துக்கொண்டு படுத்துக்கொள்வதம் தா ங்களிருவரும் | 

குறி தவருமல் சுடக்கூடியவர்களென்றும் கொடிகாம த்திலே? 2ய நான் 
விசாரித்தறிக்து கொண்டேன். நான் இன்னாசென்று சொல்வசற்கு 

“முன் உங்கள் இருவரில் எவராவது என்னைச்சுட்டு விழ்த்திவிட்டால் 
என். செய்வதெனப் பயந்தே இவ்வாறு பயமு.றுத்தினேன்.. இகோ ் 

பாருங்கள் ஒரு கையில் காந்த விளக்கும். மறுகையில் கைக்குட்டை 
யும் தான் வைத்திருக்கிறேன்"? என்று சொன்னார். சுக்தாரராஜு 

எழுந்து கோவிந்தன். “கைகளிரண்டையும் பிடித்துக் கொண்டு 

“Gena! தப்ப றியும் கோவிந்தனவர்க்ளு£டைய பிரபரவங்களைக் 

"கேட்ட நீ அவரைப்: பார்க்க வேண்டுமென்று பல முறை என். 

னிடம் சொல்லியிருக்கிறாயே!. “பார்! இவர் தான் அந்த யொதி 

பெற்ற கோவிந்தன் என்பவர், இவ்வளவு. சக்தியும் Bur Bayo 
Quip கோவிந்தன் எப்படியிருப்பாரோ என-பல முறை சொல்லி 

| பிருக்கறொயே பார்; ௮வர் சாதாரணமான மனிதர் தான்; படாடோ 

பமே கிடையாது, பார்த்தால் பசுபோல்தரன் இருப்பார்”? என்முர்.. | 

| ௮ துவரையில் வாய் .இிறவாமதூம் கண் இமை கொட்டாமலும் 

கோவிந்தனையே பார்த்து வச்ச "செல்வம், அபூர்வமான மூதையில் 

rom AG song ear “செய்யும் வை தீதியர்களும்,. நிகரற்ற நாவல்கள் 
எழுதும். இரந்த கர் தீதர்களும், இயொதிபெற்ற நாடகங்கள். எழும் 

ஆசிரியர்களும், செயில் வண்டி, சுந்தி; சம்பியில்லாத: குந்தி, இெரம 

போன், ,தந்திமிலேயே Ls மைல்களுக்கப்பாலிருக்அ. படம்பிடிக்கும் 

முறையைக் கண்டு பிடித்தவர்; முதலியோரை. யெல்லாம், தங்க aM 
stiscn வேலைகளைச் செய்து கொண்டிருக்கும்போ௮ பேசய்ப் பாச் 
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gare “Qasr” இவ்வளவு அபூர்வ வித்தைகளைக் கண்டு பி. த்த 

வர்; அபூர்வ இச்சை செப்பவர்; இந்த ஈவீன இரக்தகர்த்தா. இவர் 

தானா இ 

  

இந்த ஈவீனத்தை எழுதிய இரும்புத் தலைபன் ? பார்த்தால் 

பரமசா அ வாயிருக்வெரே! என நினைக்கும்படி சான் இருப்பார்கள். 

அவர்களைப் போலவே இவரும் சாதாரணமானவர்களைப் போல் 

தான் இருக்கிறார். ஆனால் அவர் கண்களை நேராகப் பார்க்கும் 

எவரும் அவரைக் கண்டு அஞ்சவேண்டியமேே '? என்றாள். நியாய 

மாய் கடக்கும் எவரும் ௮வரையாவனு அவர் கண்களையாவது 

ண்டு அஞ்ச வேண்டிய இல்லை. திருடரும், கொலை பாதகரும், 

பஞ்சமாபாதகர்ளூம் தான் வரைக் கண்டவுடன் நடுங்குவர்'' 

என்ருர் சுந்தரராஜ. | ட 

- கோவிந்தன், தன்னைப் புகழ்வதை விரும்பவதில்லை 

யாதலாலும், தான் வந்தகேலை அவசரமான தாகையா௮ம், 

அதைப்பற்றி முதலில் பேச வேண்டுமென்று சொல்லி ஜா கரிய்ய 

செட்டியார் தூண்டுதலின் பேரில் அ னுப்பப்ட்ட்ட துப்ப றி பவர்கள். 

மூவர் அப்போது சுந்தர ராஜு வைப் பிடிப்பதற்கு வாரண்டு பெற்று 

செயிலில் வந்து கொண்டிருக்கிறார்களென்றும் காலை மெயிலில் 

வந்திறங்க 11 மணிக்குள் அங்கு வருவார்களென்றும் ஆகையால் 

ஜனங்கள் அழ்ந்த நித்திரையிலிருக்கும் ஜாம வேளையியே அங்கி 

வந்திருக்கூம் ஆகாய விமானத்தின் இன்ஜின்கள் பறக்கும் போது 

சத்தத்தை யுண்டாக்கு மாகையால், சத்தம் கொடுக்கா த அவர் 

ஆகாய விமானத்துடன் இணைத்துதான் சொஞ்ச தூரம் கொண்டு 

ருந்து தப்பி வெளியேறி விட வெண்டு மென்றும் தாம் கொண்டு 

போக வேண்டுமென்றும் செளகரிமான இடம் வந்தவுடன் @Q ene 

அவிழ்த்து வேறாகப் பிரித்துக்கொண்டு போய் விடலாமென்றும்,. 

அவர் விமானம் &ழிறங்கும் போது ௮திக உயரத்திலேயே இன்ஜின் 

கள் சக்தியை நிறுத்தி விட்டதால்தான், சன் ஆகாய விமானம் op 

நோக்” சுலபமாய் இறங்ெ விட்ட தென்றும் மேலே. போவதற்கு 

இன்ஜின் வேலை செய்யா விட்டால் போகாதாகையால் அவர் விமா 

னத்தின் சக்தியால் தான் இதுவும் கொண்டு "போகப் படவேண்டு 

மென்றும் கோவிந்தன் சொன்னார். உடனே அங்கு சில. இனங்கள் 

வத் ச. அடையாளங்கள் தெரியாதபடி புதித்ர்கத் தாங்கள் கொண்டு 
வந்ததும் விவசாய உத்யோசகஸ் தர். "ஜலமாய்க் கொண்டு வ 

கொடுக்கப்பட்ட சாமான்களையும் காய விமானத்தில் எடு 
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வைத்துக் கோவிந்தன் கொண்டுவந்த ஓரே அள் எறக்கூடிய, திக 

கனமில்லாத சிறிய ஆகாய விமானத்தை . இறக்கைகளை எல்லாம் 
அவிழ்.தீதுவிட்டு பலமான கயிறுகளால் ௮தனுடன் இணைத்துக் 

கட்டிச் கொண்டு geru வீமானங்கள் இருந்த இடங்களைச் 

சரி செய்து. விட்டு பு றப்பட்டுச் சென்று விட்டார்கள். 'செளகரிய 
மான இடம். வந்ததும் விமானத்தை. இறக்க அதுவரை வேலை 

செய்யாது வந்த ஆகாய விமானத்தை வேலை செய்யச். செய்து . 

அதில் கோவிந்தனும்; -ஸ்ரீசரருடைய அகாய விமானத்தில் - சுந்தர 

ராஜாவும் செல்வமும், - ஏறிக்கொண்டு. சென்னைக் கருகாமையிலி 
ருக்கும் மீனம்பாக்கம் ஆகாய விமானக்கள் விடும் இடத்தில். 
இறங்கி தன நண்பரின் ஆகாய விமானத்தை தன் இடத்தில் 

விட்டு விட்டுப் பூட்டி. சாவிபோட்டுக். கொண்டு, சுக்தசராஜுவின் 

காய விமானம் மோட்டார் வண்டியாக மாற்றி. தரையிலும் 

ஓடக்கூடிய விதமாய் அமைக்கப் பெற்றதால் வேண்டிய மரறுதல்க 

ளைச் செய்து மோட்டார் வண்டியாக oy Bad மூவரும் ஏ றிக்கொண் 
டு; கோவிந்தன் மோட்டாரை ஒட்டிக் கொண்டு போய் தன் வீடு 

சேர்ந்து அவர்களூக்கெனத் தயாரித்து வைத்திருக்கும் தணி அறை 
யைக். காட்டி அவர்களை செளக்யமாய்ப் படுத்து சாவகாசமாய் 

எழுச்திருக்கும்படியும் சாப்பிட்டான பின் மற்ற விஷயங்களைப் 

பற்றிப் பேசிக் கொள்ளாமென்றும் அவரும் தன் அறைக்குப் 

போய் படுத்அக்கொண்டார்.



பதினான்காவது அத்தியாயம் 

  

கோவிந்தன் ஆராய்ச்சி (முன் தொடர்க்கி) 

பொழுது விடிக்து 10-மணிக்குப் பின் தான் ஒவ்வொரு 
வசசக அம்மூவரும் எழுக்து ஸ்னானம் செய்து சாப்பிட்ட பின் 
சுந்தரராஜு அனுப்பால் மீண்டும் படுத்துறங்கி விட்டார். ௮ப்போ து. 

கோவிக்தன் செல்வத்தைப் பார்த்து செல்வம், ௮ன்று மாலை 
வரையி6 ல் கொடிகாமத்இலிருச்த நீங்கள் எவ்வாறு திருவீரராஜபட்ட 
ணம் வந்து பிராமணவாக்கு மூலம் கொடுத்த விட்டு மறுகாள் காலை. 

5. பணி க்கு கொடிகாமம் சேர்ந்து விட்டீர்கள். அதைப்பற்றி விவச 

மாய்த் தெரிவி; எமனன்றால் நீ பிராமணவாக்கு மூலம் கொடுப்ப 

    

தற்கு முன்னமே டெப்டி கலெக்டர் விட்டில் 50 ஆயிரம்ரூபாய்கள் 

இரு நுரிபோன விஷயம் உனக்குத் தெரிர் திருக்கிறது. அதைப்பற்றி 

ஈன்ராய் ஞாபஎப்படுத்தி சொன்னால் அத்திருடர்களைக் கண்டு 
பிடி.தீ.து அவர்களின் மூலமாய் மிகவும் சிக்கலாயிருக்கும் விஷயங் 
களைக் ஈண்டு பிடிக்க முடியும், ஆகையால் தயவு செய்த ஒன்றும் 

ஒளிக்காமல் விவரமாய்ச் சொல்று'” என்று கேட்டார், அவள் 

பின் வருமாறு சொன்னாள். 

சேல்லம்:--நாங்கள் இருவர் இரகசியமாயும் எகாச்தமாயும் 
பேசிக்கொண்டிருக்கதை எங்கள் வேலைக்காரனாகய ஈடேசன் உற்றுக் 
கேட்டசாக. ஸ்ரீதர் ஸ் சரப்படுக்திக்கொண்டதும் ' ஸ்ரீதாருக்கும் 

எனக்கும் பியாணத்தி ற்கு வேண்டிய ௪கல முஸ் தீப்புகளுடன் 

ஆபீஸ் மானேதரை எங்கள் அகாய விமானம் விட்டிருக்கும் இடத் 

இல் இரகசியமாய் வக்இருக்கும்படி ஸ்ரீதர் சொல்லியனுப்பி விட்டு. 
வழக்கம் போல் ப உலா வப்போலது போல் பேய் அறுக்க கோக 

on & a. nae த்குச் சென்றோம். ௮ அங்கு எங்கள் மோட்டார் வண்டியை 

விட்டு ட்ட எங்கள் ஆகாய 2 விமானத்தில் ஏறிப் புறப்பட்டோம். 

  

ப ெத்நிருப்பவசாதலால். ஆகாய விமானத்தை யாதொரு ஆபத்தில் 
லாமல் ஓட்டி இ! நவீ.ர.ராஜபட்டணம் கடற்கரையில். ஏகாந்தமான. 

இடத்தில் தற்கென சுற்று மதில்களுடன் முமைக்கப்பட்டு , க்யா
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ரித்து வைத்திருக்கிம் இடத்தில் இறக்கினார். ௮ந்த விமானமானது 
நவீன முறையில் அமைக்கப்பெற்றகா தலால் இதர விமானங்களைப். 
போல் பலத்த சத்தம் உண்டாக்குவதில்லை. அகையால் ஏதோ இலே, 
சாய் ஆகாயத்தில் “ஒரு சத்தம் உண்டாக அச்சத்சம் எங்கிருற்து. 

வருறேதென்று கவனித்துப் பார்க்குமுன் ஒன்று மில்லாமல் சப் 
தமாயிருந்ததால் விமானம் வந்த தம், இறக்கியதும்; எவரும் கவனிக் 

-கவில்லை. அங்கு காவல் படுத்திருந்த சின்னமீன் கந்தனை எழுப்பிப் 

பூட்டைத்திறந்து கொண்டு . வெளியே வத்து மீண்டும் அவ்விடத் 

தைப் பூட்டி விட்டு எவர் கண்ணுக்காம் படாமலிருப்பதற்காக ஏகாற் 
. தமான வழியில் சென்று. மீன்கந்தன் மட்டும் தனு விட்டி ற்குள் 

போய்ப் பார்த்து எல்லோரும் ுரங்குவதைக் கண்டு ஸ்ரீனிவாச லு 

ராஜுவின் ௮றைக்குப்போகும் அறைக்கு ஸ்ரீதரரையும் என்னையும் 
௮ழைக்அப்போய் அங்கிருந்து இரக௫ய அழியாய் எங்களை பல படி. 
கள். மூலமாய் அழைத்துப்போய் என்ை asa gig. Bas அவர் 
தகப்பனாரைப் பார்த். துக்கொள்ளும்படி. சொல்வி விட்டு கதவைத் 
இறந்து கொண்டு தன் தகப்பனாரிடம் சென்றார். உடனே ஸ்ரீனிவாச 
அராஜு, செல்லம் காமாக்ஷிராவுடன் சதியாலோசனை செய் சுந்தர 
ராஜுவைப் பிடிப்பதற்காக விளம்பரம். போட்டதையும், சாண 
ழைத்து எச்சரிச்சதையும், தமது எச்சரிப்பை அலக்ஷியம் செய்து 
விட்டு அவள் மீண்டும் இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷீராவுடன் இப்போது 
கூட சால்லாபித் அக்கொண்டி ருப்பதையும் சொன்னார். அப்போது, 

.... சுந்தரராஜு:பிதா! தங்கள் வார்த்தையை நான் சந்தேகப்ப 
படுவதாகக் தாங்கள் பினைக்கவேண்டாம், செல்லம்-என் பேரில் அவ 
வளவு பிரியம் வைத்திருக்த எனது செல்லம்--அவ்வாறு செய்வளா என்ற சந்தேகம் என்மன தில் தோன்றுறெ. ஆகையால் எவருக்கும். 

தெரியாமல் கான் அவள் வீடு சென்று ஆண்டரிக்து வருறேன். 
.... ஸ்ரீனிவாசலுராஜு:. சுந்தரம்! அவசரப்படாதே, . நீ ௮வள் 
வீடுசெல்வது அபாயகாமாய் முடியும்; ஏனெனில் அங்கு காமாகதி 

சாவ் உன்னை எந்த நிமிஷமும் எ.இர் பார்த்துக் கைத் தப்பாக்பட 
அம்கை விலங்குகளுடலும் ஆயத்தமாய் இருக்கன். ஆகையால் 
நீ அங்கு போகக்கூடாது... 

_. ஸிரீதிகு ஸ்ரீதர். “தக்தச் காமாகஷிரால் அவ்வளவு 
சுலபமாய் : என்னைப். பிடித்து. விடுவானென்று. நினைக்கதீர் 
களா என்ன? தங்களைப்போல் கான் அவ்வளவு பலசாலியில்   
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லவாயினும் தங்கள் பலத்தில் மூக்கால் பங்கு. பலமாவது எனக் 
இருக்கிறதென்பதைச் சாங்கள் மறந்திர்கள் போலும்” என்றார், 

அதற்கு * துந்து விளம்பரத்தைக் கண்டு நீ எப்படியாவது 

வருவா பென்று அவனுக்கு ச் திட்டமாய்த் தெரியபும். ஆகையால் 

அவன் தாசி செல்லக்துடன் ௮வள் படுக்கையில் படுத்திராக்றென். 

நீ வத்சால் உடனே பி௫ல் கதவும் உடனே உரும்படி ஆயத்த 
மாய் oy small oo 14-ம் நெம்பர் விட்டுச் இண்ணையில் 10. பேர் 

போலிசாரைத் அப்பாச்கெள் சஹிகம் வைத்தி க்கிறான். ஆகை 

யால் கீ அவள் வீட்டிற்குப் போனால். ௮வன் கையில் gy stirs 
விட்டாலும் போலிசாரால் பிடிக்கப்படுவாய்; இல்லாவிட்டால் சடப் 

பட்டாவது இறப்பாம்; ௮, தலால் அங்கு போகவேகூடாது”' என்றார் 

மாமா. ஸ்ரீதர் சற்று ஆலோசித்து செல்லம் வீட்டிற்குப் போகாமல் 

பக்கத்துவ் ட்டு மாடியிலிருந்து கவனி ப்பதாய்ச்சொன்னார். அதற்கு 
மாமா அவர்கள் பக்கத்து வீடு காலியாயிருப்பதாயும் விட்டுக்காரர் 

சென்னைக்குச் சென்றிருப்பதாயும் ஆசையால் மாடியின் திட்டிக் 

கதவின் வழியாய் ஏணி வைத்து இறங்கி அங்கு நின்றால் பக்கத் 
தறையில் ௦ செல்லமும் காமாக்ஷிராவும் பேசுவது. கன்ருப்க் கேட்கு 

மென்றும் ௮ப்போது சந்தேகத்தை நிவர்த்தித்துக் கொள்ளலா 

மென்றும் சொல்றது ஜாக்ரதையாய்ப்போய் வரும்படி எச்சரிதி த்தூ 
அனுப்பினர்: ஸ்ரீதர். திரும்பி வரும்போது என்னையும் கூட 

BDL SH UG Bl என்னை பக்கத்து வீட்டு மாடியிலுள்ள கட்டைச் 

சுவர் பக்கத்தில் இருக்கச் சொல்லி தான் போய் செல் 
லத்தை அழை்.து வரும்2பாது அங்கிருந்தபடியே என்னைப் பார்த் 

தக்கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு எக்காரணம் பற்றியும். என்னைப் 
பேசாமலிருக்கும்படியும் சொல்லிவிட்டுப்போனார், ஸ்ரீதரர் சென்று. 

வர்மிக்து, செல்லத்தை அறை, த்து வந்து கண்ணைக்கட்டிமின்காதன் 
விவி 

at Pg. peuGurw Ly BBE நிறுத்திவிட்டு எஃகு அ.ங்கியில்சாவியோ 

LGé திறக்து அதை அப்புறப்படுத்தி படிக்கட்டு எதிசென்றதாகப் 

பின் தெரித்தது; சான் செல்லச்தை இமை கொட்டாது பார்த்து 

அதிக ஆச்சரியப்பட்டேன். . அவள் என பிர திபிம்பம். போலிருப் 
பதாக முன் படத்தில் பாராத்திருக்த போதி ௮ம் வர்ணம் தேகக்கட்டு 

உயாம், பருமன், மயிர், முதலிய. எல்லா அம்சங்களிலும் என்னைப் 
போலே லே யி.நக்கக் ௪ண்டு. பிரமித்தப்போனேன். எனக்கே | நான் 

தான். அவளோ; அவளா தான் தானோ. என்ற. சந், சகம். கூட் மனதில் 
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உதித் துவிட்டதால் ஸ்ரீதான் என்னைச் செல்லமென நினை ச், எப் 
: பேரிய து நியாயமே என எனக்குள் கானே திர்மானித்அக்கொண் 
டேன். அவ்வாறு. இல் நிமிஷங்கள் சென்ற. ரன் தான் ஸ்ரீசாரும், 
Be ir oar Str கந்தனும். செல்லத்தைக் கூட்டிக்கொண்டு போய் விட்ட 
விஷயமும். நான் அவர்களைப். பின் தொடர்க் அ செல்லாது. நின்று. 
விட்ட விஷயமும் என்மனதில். பட்டது. எனக்கோ... ௮ வர்கள். எங்கு 
எப்படிச் சென்றாச்களென்று டி தரியாது... ஆகையால் கரன் இருட் 
டல். போய் தட்டுக் கெட்டுச் தடுமாறி வழி தெரியாமல் திகைத்தால் 
அவர்களைக் சண்டு பிடிப்பது கஷ்டமென்றும் அதைவிட அக்கேயே 
இருந்தால் கட்டாயமாய் ஸ்ரீதர். என்னை த் தேடி அங்கு வக 
அழைத்துச் செல்லுவாரென்றும். ௮து. சான் சரியான முறை. யென். 
லும் திர்மானித் தீன அங்கு. நின்றேன். ௮ப்போது "இங்கு தான் சத் 
தம் கேட்டன. -இதற்குள்ளாகத் தப்பித்து ஒடியிருக்க முடியவே 
முடியாது. வீட்டைச் சுற்றி சராம். காவலிருக்கும்போ து இறக்கை 
கட்டிப் பதர்தாபோயிருக்கக்கூடும் P பார்த்த உடன் பயப்படாமல் 
சுட்டு விபு ம்.த்துங்கள். சா த்யமானால் உயிருடன் பிடியுல்கள்: இல்லா 
விட்டால் சுட்டாவது வீழ்த்திவிடுங்கள்"' என்று இருவர் பலரிடம் 
உத்தரவிடும் சத்சம் கேட்டதும் என் உடல் நடும்ூற்று, “இக்கு 
பாருங்கள், இங்கும் காணோம், வேறெக்குதான் போயிருக்கக் கூடும்; 
ஒருக்கால் . கட்டட்டியிலிருக்கக்கூடுமோ என்றார்கள். 12 டி. 
உயரம் பறந்தாபோயிருப்ட ரான்... - ஆகையால் அக்கு. “போயிருக்க 
ழு உயாத,. என்றம் அவர்கள் சத்தம். அடங்கிற்று: என். வேளை 
ஈல்ல வேளைதான்; அதனால்தான். அவர்கள். அப்படியே சென்று 
"விட்டார்கள். . ப “இங்கு வந்திருந்தால் எனது கதி என்ன ஆவ? 
-வத்இருத்தால் என்ன செய்யக்கூடும்? மறைவிடம் இக்கேதாக. 
துண்டா பார்ப்போம். என: கான். "போடித்துக்கொண்டிருச்?தன். 
அப்போது: மீண்டு 2ம் அங்கு. ஆட்கள்: வரும் சத்தம் Ga ட்டது. தாகி. 
கள் தட்டட்டியைப் பார்க்காமல் போனது. தவறு என. நினைத்து 
மறுபடியும் 6 வருஇருர்கள் போலிருக்றெ.த ன என கான் நினைத்து Bo 
லடை நீதேன். அப்போ a அவர்கள் Der வருமாறு பேசக்கொண்ட 
சப்தம்: கேட்டது... 
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ஜெயரங்கன் 

விட்டது. இப்போதே அவன் பேரில் அதிகாரிகளுக்கு பூர்ண சம் 

தேகம் உண்டாக்கிவிட்டோம்; இன்று சுந்தரராஜு இங்கு பேசிய 
தாக நினைத்து அந்தக் க்சடன் காமாக்ஷிராவ் இவ்வீட்டுக் கதவைத் 
திறந்து போட்டு விட்டுப் போனது ஈ௩மது வேலைக்குப் பழம் நழுவிப்பா 

லில் விழுந்து போயிற்று. கரடியின் வேலை , சுலபமாயிற்று, இப் 

போதே ஒட்டலியை வைத்து இரும்புப் பெட்டியைத்திறக்கச் செய்து 
அதிலிருந்து நாம் நாடி. வந்த போருள்களைக் கோள்ளை கொண்டு 

போனால் ஒரே பாணத்தால் இரண்டு . பழி தீர்த்தவர்களாவோம்; எப் 

படி. யேன்றால் மாதவராஜாவின் ஐம்பதாயிர ரூபாய் நமது கையில் 
சேர்ந்து விடம். இந்தக்கததவை உடைத்தது காமாக்ஷிராவ் ஆதலால் 

அவனே இந்த இரும்புப் பெட்டியிலிருக்கும் ொக்கம் நகைகள் முத 
லியவைகளையும் திருடியதாக எற்பட்டு அவன் மேல் சந்தேகம் இன் 
னும் அதிகரிக்கும். இல்லவர் மறவர் இதில் சம்மந்தப்படவில்லை யாத 
லாலும் ஒட்டலியும் கரடியும் இவ்வூர் வாசிகளல்லவாதலாலும் நாம் 

தீர்மானித்து அழைத்து வந்த ஆளுக்கு ஆயிரம் ரூபாய்களுடன் கூப் 
ஒவ்வொருவருக்கும் நூறு நூறு. ஜபாப்கள் கோடூத்தனுப் விட்டால் 

சந்தோஷமாய் காலை 4 மணி வண்டிக்கே புறப்பட்டு அவர்கள் ஊர் 
சென்று விடுவார்கள், அவர்களுக்கும் காம் இரும்புப் பெட்டியிலி 

ருந்து என்னேன்ன எடூத்தோமேன்று தரியாது” ‘BRST HD வர சால 

நடக். து கொண்டு வந்து கொடுக்கும்'' என்பது நமது விஷய இல். 

உண்மையாயிற்று ipl. ₹₹இ) தீதிருடரைக் கண்டு WEE ஈசனாலும். ட 

யாது” என்றார்கள். ௮ண்டத்திற் கண்டமாய் அணுவுக்குள் அணு 

வாய் எங்கும் நிறைக்கு நிற்கும் பரக்தாமன் அறியாச பரம இரக 

மும் உலின் சண் உளதோ? விபசாரம் செய்பவர்கள் எவருக்கும் 

தெரியாமல் அவ்வளவு சரமர்ததியமாம் நாம் நடந்து கொண்டு 
ஒரு கரோ மெனவும், இருட்டுத்கனமாய் கள்சாராயம் முதலிய லஇரி 
வஸ்லுக்களை உபயோகிப்போர் முக்காடிட்டு கொண்டு இரவில் 

பேசவதால் எவர்க்கும் செரியா 9தன்றும், இலஞ்சம் வாங்குவோர் 

©) BAS கலவைச் சா SBS காளிட்டு விட்டு வீட் டிற்கு CROW கொண்டு 

போய் ; இலஞ்சம் பெறுவகால இரண்டாம். பேருக்கு ஜீ தெரியாதென 

வும், இவ்வா 2 றே ஓவ்வொரு அக்ரமங்கள் செய்பவர்களும் தங்கள் 

சாமர்த்தியத்தால் எவருக்கும் தெரியாதென நினைக் அச்செய்வதைப் 
போல் ல் இவர்களும் செய்தார் ர்கள் போலும், உலகத்திலுள்ள பல மூடர் 
'களைப்போல் உ வர்களும் அவ்வாறு நினைத்தது ஆச்சரியமல்ல. புத்தி
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சாலிகாளாயிருப்பவர்கள் அ.ணுவிற் ற்கணுவாய் ௮ப்பா அக் சப்பாலாய் 

எங்கும் நிறைந்திருக்கும் ஈஸ்வராம்சத்தின் ஒரு . ௮ணுவானது 
நமத உடலிலும், மனசாகதி. மென்னும் பேரல் வத்து வருகிற 

தென்றும் அதற்குத். தெரியாம ு மரைக்கச் கூடிய விஷயம் இல்ல 
வேயில்லை வென்றும் - . உணர்ந்து - இரிசாண சுத்திபாய் நன்மை 

யையேடினை த் ௮, ஈல்ல விஷயங்களையே காடி ரலமான காரிபங்க "en Gas 
கையா 9 வருவர் ௦ எனறினை த் துக்கொண்டேன். அவர்கள். பேசுவதைக் 

சே: whe எனச்கு மீண்டும். பயம் உள்ளத்தில் பிறக்க... அப் போழ் 

வர்திருப்பவர்கள் திருடர் என்பதைக் திட்டமாய்த் தெரிச்துகொண். 
டேன், திருடர் முன் எ இர் பட்டு விட்டால் இன்னது தான் செப். 

வார்களென்றும் இன்னது "செய்ய மாட்டார்களென்றுந் நினைப்பதற் 

இல்லை; என நான். நினைத்துக் கொண்டிருக்கும்போதே தெருவில் 
ஆள்கள் வரும் சத்தம் கேட்டத. உடனே அவர்கள் இனி தெரு 
வின் வழியாய்ப்போவது ௮பாயமென்றும் தட்டட்டியின் வழியாய்க் 

தான் போக3வண்டு மென்றும் யேசிக்கொண்டனர். தட்டட்டியின். 

வழியாய் போவதற்கு ஏணியில்லையே என் செய்வதென ஒநவன் 

கேட்டான். கையிலாகாதவனுக்கல்லவா ஏணி வேண்டும்; ஈமக்கு 

ஏணி எதற்கு? அறையில் சாசாயப் புட்டிகளுடனும் இன் பண்டக்க 
ஞடலும் விட்டு விட்டு நரம் பூட்டிக் கொண்டு வந்த கதவைத் இத. 

நத கரடியையும் -ஓட்டலியையும் YO PS BE கொண்டு gag 

வேசுகள் எடுக்க வேண்டுமென்று. "சொல்லி pee Hh கரடி. 

யையும் அமைத்த வந்திருப்பதா? ல்,அம்மூட்டைன ப்ரீ யஎ3க்தூக் 

கொண்டு ஜல்தியாய் ௮அழைக்து வா யென்றார். அவரும் அவ்வாறே 
சென்று மூட்டையை எடுத்துக். கொண்டு அவர்களை. அழைத்து 

வந்து அவர்களிடம் ஒருவரை கீழே ஈற்கும்படியும் அவர் புஜத்தின் 
மேல் இன்னொருவரை ஏறி நிர் ற்கும்படியும் அவ்வரறு அவர்கள் இரு 

வரும் நின்றால். தரங்கள் அவர்கள் மேல் ஏறி இட்டிச் சசவைத் 
திறக்து. கொண்டு தொங்க விடுலதாயும், ஹெவர்களைக் கயிற்றைப் பிடி. 
தீனக்கொண்டு-- றி வரும்படியும் சொன்னார்கள்... முதலில் அவர் 
கள் afc பின். 'போலீசாராவ : து வீட்டுக்காரரால.து as eB, 

டால் தங்களை: அல் கையே விட்டுவிட்டு அவ்விருவரும் ஒட. விடுவார் 
ரன் ப அத a 

  

சளென்றும். ஆகையால். தாங்கள். தா 
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கொண்டு ஒட்டலியையும் கரடியைபும் மேலே ஏறும்படி செய் ௮ 
அவர்கள் பிமச் தக் கொண்டு தொங்க வீட்ட கயித்தின் ௨ உதவியால் 

மூட்டைபடன் அவர்களிருவரும் ஏறிச்சென்றனா. அங்கு கட்டை 

சுவற்றின் பக்கத்தில் இருக்சக நான் அவர்கள் எப்படியாவது என் 

புவார்களெனப் பயர்.து கைப்பிடி சுவற்றின் னைக் கண்டுபிடி ௧.2 வி 

மேல் படர்ர்லு வந்திருக்கும் படர் கொடிகளின் கம் மறைந்த வண் 

ணம் அபாயமான நிலை பில் மறைந்திருக்து அ வர்கள் சென்ற பின் 

மீண்டும் தீட்டட்டில்ல் வந்து உயிர் பிழைத்தோம் என நினைத்து 

இன்லும் ஸ்ரீசரர் வரவில்லை? ய யென நாலரபக்கள்களிலும் திரும்பித் 

திரும்பிப் பார்த்து சன்றேன்.ஏட்போது. இருவர் மாத்தில் வரவே 
அவர்கள் ஸ்ரீதாரும் ராமனே, வேறு எவரோ, எனச் இட்ட 

மாய்த் தெரியாததால் மீண்டும் கொடிகளின் சம் மறைந்துகொண்டு 

கவனித்து வற்.2தன், அவர்கள் சமீபத்தில் வரத பின்தான் இட்ட 
மாய அவர்க தானென அறிந்து பின் வெளியில் வரதன். அப் 
போது ஸ்ரீதரர் செல்வம்! ஏன் அவவளவு அபாயமான நிலையில் 

பறைந்து கொண்டாய்?" என்று மேட்டார், நான் BL விருத்தார் | 

தங்களை யெல்லாம் சாக்கோ பாங்கமாய்ச் சொன்னேன். அப்போது. 

ஸ்ரீதர் இன்ஸ் ெக்டர் காமாக்ிராவ் தனது தகப்பனாரை பிப்ப. 
தர்காககி தனது அரண்மனை வந்திருப்பகாயும், தன் தகப்பனார் பிடி 

வாதக்காரசானதால் தன் பிராணன் போனாலும் செல்லம் இருக்கு 
மிடம் காண்பிக்கமாட்டாரென்றும் அதன் மூலமாய் பல அனர்த்தங் 
கள் விளை! பலா மென்றும், ஆகையால் நான் தான் செல்லமென்று. 

திருச்செந்தூரில் மூசாம் செய்திருக்கும் டெப்டி, ம:ஜிஸ்டி.2 ேட்டிடம். 
நேரில் சென்று பிராமண வாக்குமுலம் கொடுச்சாலெழிய தன்: 

சீலப்பனாருக்கு கஷ்டங்கள் விளையுமென்றும் நான் இன்னின்ன வித 

மாய் ௩டந்து கொள்ள வேண்டு மென்றும் சொல்லிப் பாடம் கற்பித் 

அக் கொடுத்து என்னை ஆகாய விமானத்திலேற்றி இருச்செந்தூர் 
மெளனசாமி மடத்தின் பின்னாலிருக்கும் சமுத்திர மனல் மைதான 
இல் கொண்டு போய் இறக் விட்டு டெப். -மாஜிண். உரோட்டு 

Dens இருக்கும் இடத்திற்கு வழிசொல்லி அனுப்பினார்கள். நான். 
எப்2பலும் குறும்புச் காரியா தலாதும் 4 எனக்கு இப்போர்ப்பட்ட 
விஷயங்களில் தலையிடுவது 2 Bs உற்சாகத்சைக் கொடுக்றெதலா. 
அம் 4-வது | அ.த்தியாயத்திற். சொன்ன வண்ணம் டெப்டி மா ஜிஸ்டி. 
பேட்டிடம் சென்று பீர ரமண. வாக்கு மூலம் கொடுத்த. வந்தேன்.
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டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் மிகவும் நண்ணறிவுடையலர7 தலால் நான் 

போவதற்கு முன் உடுப்புப் போடாத இரசிய போலிஸ்காரன் ஒரு 
வனை அழைத். அஸ்கிருச். போகும் போது எனக்குச் தெரியா 
மல் பின் சென்று சங்கு ே போகிழறன். என்றும் யார் யாருடன் ம்பு 

இதேனென்றும் அறிர்து 6 வரும்படி அனுப்: ிபிருக்கார் பே 130 5 BB 

a அவன் பின் பற்றி வருவதை சில நிமிஷங்களில் தித்து 
கொண்டு மெளனசாமி மடம் வரை சென்றேன்... அல்கு தெரியாமல் 
மறைந்து செல்வகற்கு, இடமில்லாத தரல், அவன் சற்று அபத்த. 
லேயே வரும்படி நேரிட்ட ௪. . மெளனசாமி மடத்து சவற்றி னை செ 
ன்னண்டை லை கடை வரையில் போகும் வர தூரத்தில 9௪ 
ன்று! கொண்டி ருந்த அப்பறிபவன் நரன். சூலை. திரும்பினனம் வேக 
மரய் RY வந்தான். ஆனால் ஆகாய விமானத்தை பறப்பதற்கு ஆய 

தீதமாய வைத்துக் கொண்டு ஸ்ரீதரரும், சாமனும், காச், இருக்சசால் 
சான் வந்தவுடன். என்னை ஏற்றிக் கொண்டு உடனே பறந்து விட்டா 

ர்கள், ஆகையால் 6 மெளனசாமி மட க்இன் மேல் பக்கம் வரது கொ 

ண்டிருர்த தப்பறிபவன் ஏதோ தடதடவென்னும் சிறு சத்வர்டை் 

தான் லேட்டான். அவன் மூலை இரும்பி பார்த்த போது என்னை 

எத்திசையிலும் காணோம். இதற் குள்ளாக கான் மடச்சின் சென் 

பக்க சுவற்றைச் சாண்டிப் Curd maa போதிய சாவகாசமில்லை. 
ஒரு பக்கத்தில் சமுத்திரம், சமுத்திரத்திலும் படகுகள் சூதும் 
செல்ல வில்லை; இரண்டு பக்கங்கள். சான் வந்த வாஜி பாதலால் 

அவ்வழிகளில் கான் செல்ல. வில்லை என்பது அவனுக்கு சன்ுய் தி 

தெரியும். தென் பக்கம் விஸ்சாரமான மணல் வெளியாதலால் 
சுமார் ஒரு மைல் தார த்திற்கு mom ap தெரித்தது அதற்குள் 
ளாக அவ்வளவு தாரம் நான் சென் Hose சாத்பமில்லையா தலால் 
பின் எங்கு தான். போயிருப் 2பன்! தான் போய் டெப்டி. மாஜிஸ்டி 

சேட்டுக்கு என்ன தான் சொல் வ்தென த் தோன்] நமல் சற்று. கோம் 
த்ய்ங்கி கின்றான். . நான். வெள்ளை அடை. உடு) க்சி ் 'வக்தி 

wager a ஒரு வேளை . மோஹினி தான் என்னைப்போல் | வந்து. 

மறைந்து. விட்டா ளோ of ame பலவாறு. சிந்தித் 5 சொக்தூ 0 சென்றான் 

போலும். 'டெப்டி மாஜி ஸ்ட. மேட்டி டம் என்ன சொ. ன்னானோ. வர் 

என்ன uBe சொன்னாரோ. தெரி fun Ads, ஸ்ரீகாரும். நாலும் 
ஆகாய. விமானத்தில் , புறப் ட்டு. - கொடிகாமம். சென்று. ரி எங்கள்.
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மோட்டார்கார் ஏறி 9 Barts ஐ ஐந்து மணிக்கு ஷீட்டுக்குச் சென் 

றோம்: இதான் நடம் 2 விஷயங்கள்” என்றாள். 

கோலிக்தன்:-- go கரடி என்றவர்களையும் மற்ற இருவசை 

யூம்கீ பார்த்தாயா? 

| Gs லம்;-- நான் மைப்பிடி. சுவரின் பின். பக்கத்தில். படர். 

த்த கொடிகளுக்குக் ஒம் மறைக்கிரந்ததால் நான் யாரையும் பார்க்க 

ப எல் 

| கோவிந்தன்: அவர்களைச் சரிவரப் பார்க்கா விட்டாலும் ஆட் 

கள் குள்ளமா? உயரமா£. மெல்லிசா? பருமனா? என்று. கூடம் பார்க்க 

வில்லையா”... | 

... சேல்லம்: இல்லை; கான் பார்க்க வில்லை... 
ட கோவிந்தன்: அவர்கள் பேசுவதை நீ கேட்டால் அவர்சள் 

சூர லிலிருக்லு மூன. பே௫னவர்கள். அவர்கள்: தானென்று சொல்லக் 

கூடுமா? ப 

“செல்லம்: கர்கள். பேசியதைக், கூர்ந்து கேட்ட பதால் ௦ சொல். லக் கூடுமென்று தான் ஈம்புகிறேன். ன ட 

"கோவிந்தன்: — fl: இன் நிர்வு |. உன்னை ர் நீ ச் இடத்தில் மை பன் 

Busse செய்து கான் 'சக்தேகக்கும். 'இவ்வூரிலுள்ள இருவரைப், 

        

    
பேச: வைக்கறேன். அவர்கள் கானா. அன்று பேசினார்கள் 
கவனித்துச் சொ OC | 

  

செல் said ச ர் ௦. யன ஓ ச்அக்கொண்டாள்.. | ரர ரீ 

சக்தர்ராஜ. எழுந்திருக்ததும். அவருக்கு மாலை. ஆகாரமும் தேனீ 
் ரும் கொடுத்து. அவரைத் தன் தகப்பனாரிடம் சென்று மூன்று லட்ச, 

ரூபாய்கள் ரீக்கமும், இரண்டு ole ரூபாய்களுக் தூ. 'தெரிசன. 

உண்டியலும் எவ்வாறு பெற்று வக்தாசென்று. Aarons Ogi 

BS Gor pI கேட்டுக் கொண்டார்... 

சுந்தரராஜ ஐயா! அன்று நடந்த. விஷயங்களை விவரமாய்ச் 

செ ரல். : ் | 

5 950 ர னென்றும்; சொல்லிப். மின் தெரிவித், த் ar ea தான், 6 என். + yet 

ளவு. பெருக்தொகையாகி ட ய ates OLE reat 'பெரும்படி.( Bok, 

மூன் நான் சகல் சென்ற ௨ உடனே. எவ்வா, Lu Ore 

  

     

      

mS 

cae see 'தெரியுப் ம். | 
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சக்க 

க்கெல்லாம் பெரும் புயல் காத்றும் மழையும் பலமாய் அடத்தது. 

படகை பல அடி தூரம் Ga சமயங்களில் அலைகள் தூககக்கட 

போட்டன. அன்றைய இனம் களை சேர்வது தர்பை மென்றும் 

சமுத்திரத்தில். இரக்கும். டி. நேரிடுமெனவும் நினைத்து ஸ்ரீமர்சாரா 

யணனையே நமஸ்கரித்துல் கொண்டிருந்தேன். - கந்தன் இறைவி... 
பெரும்புயல் காலங்களில் கூட தான் படகு ஒட்டி அனுபோகப் 

பட்டிருப்பதால் என்னை அஞ்ச வேண்டாமென்றும் செளக்கயமாய். 
குரை கொண்டு போய் சேர்ப்பதாகவும் சொன்னபடியே காற்றுக் 
கும். தசையிலே?ப படகைச் செலுத்தி பல தடவை முன்பின். 

போய் இறுதியில் செளக்யமாய் கரை சேர்ச்து கொடிகாமம். அழை 
sgt சென்று அங்கு அவருக்கு அ திமுகமுடைய gi tS BTS Rr 

மாடியை அங்குள்ள குமாஸ்தாவுக் கச் சில்லரை சொடுக்து அமர் 

த்தி எவருக்கும் தெரியாமல் என்னை அழைக்து எகாந்தமாய் ஙை 

த்துவீட்டு எனக்கு வேண்டிய ஆகாசா, Bader பிராம்மணாரை எடுத்து 

வரச் செய்து கொடுத்து விட்டு தான் கதவை பூட்டக் கொண்டு 

வெளியே போய் எனக்கு செளகரியமாயிருக்கக் கூடப பங்களாக்கள் 

'ஏகாந்தமாய் எங்கெங்கு இருக்கின் றன வென விசாரித்து வற்று 

அன்றிரவு ஏழு மணிக்கப்பால் என்னை அழைத்துப் போய்க் 'காட்டி 

பதில் ஊருக்கு வெளியே எகார்தமாய்க் கட்டப்பட்டி ருக்கும் இப் 

போ அ கான் இருக்து. சொண்டிருக்கு கும் பங்களா கட்டியவர் கப் 

பிரவேசம் செய்து கூடியேறிய ல இனங்களில் இறந்து போனதால் 

ஊரார் அவ்வீட்டில் பேயிருப்பதாக்வும், இசாக்காலங்க: ரில் அப் 

பங்களாவில் பிசாசுகள் ஈடமாடிவதாசவும் விண் புகார்கள் செய்து 
இன் பேரில் யாரும் குடிபோகாது ௮ டக்கப்பட்டிரு ந்ததால் எனக் 

கேற்ற வீடு ௮ ஐ. சானென. நினத்து வாடகை பன் குறைக்து அ கேட் 

டேன். அதைக். கட்டியதற்கு, Gas ye 7ம் பாய்கள் பித்த. 
சென்றும் சகாயமாய். விடுவார்களென்றும். கேள்விப்பட்ட இன்பேரில். 

இரண்டாயிரம்: ரூபாய்க்கு. விலை பேசி ஸ்ரீதரன் என்ற பேருக்கு 

அவ்வீட்டை வால்விட்டேன். நான் 6 ட மார்ச்சு சாலவும், yon நிரவே 

என்னைப் பேய் அடித்து -விடுமெனவும் இப்பால் அவ்விட்டிற்கு 

யாரும்: வசமர ட்டார்க. 5 ளென் தும் | ஆகையால் 2000 « பைசரக்கள். கூட 

நான். "அவர்கள். வார்த்தையை லட்சியம். செய்யாது. வாங்கினேன். 

பகல். வேளை யெல்லாம். பக்களமவி ற்குள்ளேயே யிருப்பதும். இரவு
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7 மணிக்குப் பின் ௨ உலாவப் போய் வருவ.தமாய் ஒரு வாசக் காலம் 
கழித்தேன். என் தகப்பனாவர்கள் மீன் கந்தனிடம் அந்த ரூபாய் 
களை பாங்கில் போட்டு விட்டு மா தா மாதம் வரும் வட்டி ரூ600ல் 
செளலஃயமாயிருக்கும்படி சொல்லி யலுப்பிஞர்கள்.. பகற் SIME 
ஸில் சிறையிலிருப்படை போல் . அறையில் அடைப்பட்டிருக்க து 
கஷ்டமா யிருக்க. ஆகையால் தக்க கரமியஸ்தர் ஒருவரை 
நியமித்து 2 அவர் சூலமாய் நான் உள்ளிருக்தபடியே- வியாபாரம் நட் 
த்தக் கூடுமென்று நினைத்து யார் நம்பிக்கையானவர்கள் எ என்று தெரி 
பரததாலும், பஹிரங்கமரய் ரான் பலசைக் கேட்டு விசாரிப்பதற்ல் 
ஸலாமலிருச்சசாலும் Sones wa கொண்டிருக் 02 சன்... ஒரு காள் 
இவு நரன். அங்குள்ள சிங்கார க் தோட்டக்தின்.. GN. 1 க்தி தியில் 

காந்தமாய் உட்கார்ச்திருந்தேன். அப்போது சானிரூப்பது தெரி 
யாமல் அடுத்த பல்கத்திலிருக் த பென்ச்சியில் இருவர் உட்கார்ந்து 
பேசும் FG BLL ST 3B | காதில் பட்டது, | அவர்கள் பேசியதிலிருக்து 

அ au @y AB got ar பிரபல சொச்றுக்க ரும் வியாபாரியுமான ஜாக் 
gi சட்டியாரிடம் கரரியஸ் தாரயிருக் கும் லாஜாஸ் என் பவருக்கு 
மாசம் ரூ. 500 சம்பளம் கொடுப்பது போதாதென்று அவர் சம்பள 
வதை சற்று உயர்த். கொடுக்கும்படி கேட்டதாயும், அவர் தான் 
செட்டியாரின் san வியாபாரங்களையும். யோக்யதையாய்ச் சரிவரப் 
பார்ச்து வருவதாயும், மிகவும் ஈம்பிக்கையுள்ளவர£ யிருச்அம், 
மாகா மாகம் அவர் மூலமாய் Cae ஆயிரம். ரூபாய்கள் 6 லாபம் சம் 

ட் ரதத்தும், செட்டியார் ௮வர்' நியாயமாய்க் கேட்கும் நாறு. ரூபாய் 
சம்பள உமர்வு கொடுக்கா தீதால் லாஜரெஸ் மனமுடைந் 5 இருப்பதா © 
யம், அவர் ஜாச்ரய்ய ரெட்டியாளை மோசம் செய்து sibs Bas 
ald rip ரூம்பினால் மாகம் சுலபமாய் Drv @ மூன்று. gar ரூபாய்களா 
வது. சம்பாதித்து விடக்கூட மென்றும், அவர். யோக்யராகையால் 
அவ்வாறு செய்ய விரும்பாமல். இ ருப்பதாகவும், தங்களிடம். CHD" 0.10 10 
ரக்கமிருச் ச அவளை ona ea -வியாமாபாரம்' ஈடத்திலை. சுப் 
மாய் மாகம் இசண்டாயிரம் மூவாமிரமாவ து சம்பா இக்கலா மெ 
௮ம் ஒருவர் செ ரீன்னூர். மற்றவர் இலாபம். சம்பாதிப்பது : உண் 
யாயிலும் a0 7 23007 Gv onan) வேறு. யாராவது. "வேலையில். வைத் 
ஜாகரய்ய ரெட்டியார். செல்: வாக்காலும், சொல்சக்இயாும். டே 
போட்டு. விலைகளைக் குரைத் ன. ் எதிரியை ஈஷ்டப்படுத்தி விட க் 
மென் LOUD அ கையால் அது கஷ்டமே Grier பேசிக்கொண்டு (0 
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"விட்டு எழுந்து போஞார்கள், பேயெவர்கள் யாரென்று கந்தனை 
விசாரிக்கச் செரன்னதில் அவர்களும் அவ்வூரில் பெருத்த வியாபா 
ரம் செய்பவர்கள் தானெனச் தெரிந்து கொண்டேன். கடவுள் 
தான் எனக்குச். சரியான காரியஸ் தரைக் காட்டினாரென்றும் வ 
ரை வைத்அ வியாபாரம் செய்வதே ஈலமென்றும் ௮ப்ே போதே தீர் 
மாரனித்துக் கொண்டு மறுநாள் 10 மணிக்கு லாஜெெஸ் அவர்களுக்கு 
ஒரு கடிதம் எழுதி அவர்களை வியாபாரரீ தியில் சான் பார்க்க விரும். 
புவதாய் எழுதி யலுப்பினேன். அவர் அன்று மாலை 3-மணிக்கு 
சிற்றுண்டி சாப்பிடப் போகும் கோத்தில். வருவதாய் பதில் எழு இ 
யனுப்பிவிட்டு சரியாய் மூன்று. மணிக்கு வந்தார். நான் அவசை அது 
வரையில் பார்த்திரா விட்டாலும் அவரைப் பார்த்தவுடனே அவரி 
டம் எனக்கு அபார நம்பிக்கை ஏற்பட்டது. அவருக்கும் என்னைப் 
பார்த்ததும் என்பேரில் ஒர்வித வாஞ்சை கொண்ட தாகத் தோன்றி 

ற்று, ஆகையால் நான் விண் பேச்சுகள் பேசாமல், சான் கூடிய ஜல் 
தியில் சுமார் லட்ச ரூபாய் முதல் வைத்து வியாபாரம் ஆரம்பிக்க 
விரும்புகிறேனென்றும். அவர்களை மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத் 
தில் அமர்தீதுவதாகத் திர்மானித்திருப்பதாயும் என்றைய முதல் 

வேலைக்கு வரக்கூடுமெனவும் : கேட்டேன். அவர் சான் சமார் ஒரு: 

வருஷகாலமாய் மாதா மாதம் கொடுக்கும் ரூ 500 சம்பளத்தை 
ரூ.100 உயர்த்தி ௩ 600 கரும்படி ஸ்ரீமான் ஜாக்ரய்ய ரெட்டியாரவ 

ர்களைக் கேட்டும் ௮வர் ஒரே பிடியாய் ஒரு பைசாகூட அதிக சம்ப 
ளம் கொடுக்க முடி.யாதென்றும் தனக்கு அப்போது கொடுத்து 

வரும் ரூ.500 சம்பளமே. தாக்ஷண்ய த்திற்சாகக் கொடுப்பதாகவும், 
தீன் வேலையை நூறு ரூபாய் சம்பளக்காரர் சாதாரணமாய் செய்யக் 
கூடுமென்றும் தனக்கு அச்சம்பள த்திற்கு இருக்க "இஷ்டமில்லா 
விட்டால் ௮ன்றே நின்று விடலாமென்றும் ௮வமஇப்பாய் கடிதம் 
எழுதினதைக் கண்டு அங்ுப்பதைவிட. பிச்சை எடுத்து சாப்பிடு 
வது ஈலமாகும் எனவும், சுயமதிப்பை US Loo | எவரிடமும் 
சேவகம் செய்யக் கூடாதெனவும் நினைத்து அன்றுடன் வேலையை 

விட்டு விலகுவதாய் பதில் எழுதிவிட்டு தன்னிடமிருக்ச சாமான். 
களை: ஒப்புவித்துக் கொண்டிருக்கும் பேர்துதான். என கடிதம் வர் 

ததாகவும், ஆகையால்.தான் வேலையை உடனே ஓத்துக் கொள்ளத் 
தயாராயிருப்பதாகவும், தன்னை முன்பின்: அறியா தலர்களாயிருக் அம் 
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தனக்கு மாதம் grb ரூபாய் சம்பளம் கொடுப்பதாக வாக்களித்த 
தற்குத் தான்வக்தனம் செய்வதாகவும் ஆயிலும் இனிமேல்தான். வியா 
பாசம் ஆரம்பிக்கப் போவதால் மாதம் ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளம் 
பெறுவது நியாயமல்லவென்றும் ஆகையால் வியாபாரத்தில் தகுந்த 
இலாபம் வரும் வரையில் தனக்கு ஜாக.ரய்ய ரெட்டியார் கொடுக் த்து. 
வந்த ரூ 500 சம்பளம் கொடுத்தால் போதுமென்றும், அப்பால். 
போகப் போக தன் வேலையைப் பார்த்து வருஷா வருஷம். ரூ 50. 
Ash ai தக் கொண்டே போனால் 10வெருஷங்களில் ரூபாய் அபி 

7ம் கனக்கு வந்து விடுமென்றும், தன்னை வைப்பதில் ஒரு அபாய 
மிருக்கிறதெனறும் அதாவது ஜாக்ரய்ய செட்டியார் எங்கள் வியாபர 
சத்தை போட்டியால் நசுக்கக்கூடிய ௪க் தியும் பலமும் கொண்ட 
வென்றும் அகையால் அதையும் . உத்தேடித்தும் லாப 
நஷ்டங்களைக் கவனித்தும் சொல்ஓம் படியும் அவசாப் பட்டு எது 
வும் செய்ய வேண்டாமென்றும் எச்சரித்தார், “செட்டியார் போட்டி 
போட்டு வியாபாரத்தை ஈசுக்குவாரென்று அவர். சொன்னபோது 

என் கண்கள் ஜொலித்ததைக்கண்ட லாஜரெஸ் "மூகம் சக்தேரஷக் 

குறிகள் காட்டியதாக என் மனதில் பட்டது. நான் திர்மாணித்த. 
விஏயத்தை மாற்றும் சுபாவமில்லாகவனா கலால் அவர் 9 சொன்ன கார: 
ண ங்களை ௮ங்கேரிக்க மூடியாதெனச்் சால்லி அவரை பாதம் ஆயி | 
rip ரூபாய் சம்பளத்தில் ௮ன்றைய மூதல் நியமித்ததாய். எழுதிய. 
கடிசுதிதை அவரிடம் கொடுத்து கூடிய ஜல் இயில் வியாபாரம் ஆரம் 
பிக்க வேண்டுமென்றும் சொன்னேன். :குமஸ்தாக்கள் மு.தலியவர் 
தளை. நியமித்துக் கொண்டு எப்போது தெரிவிக்கறேனோ ௮ப் போது 
வருவதாய்ச் சொன்னார். அப்போ நான். வியாபாரம் அம்மத்தமான 
ஆட்களை நியமித்தல், கள் ஸல், சம்பளங்கள் ஏற்படுத்தல் முதலிய 
FEO வேலைகளையம். அ வசே தான் செய்ய வேண்டுமென்றும். ௮வ 
ரைத் தவிர2வறெர்த உத்யோகஸ் தரே, முக்யஸ் சர்சளோ, வியா 
பாரிகளோ தன்னிடம் வரவேகூடாசென்றும், ரூபா ய்களைக்கூட அவர் 
கணக்கில் பாங்கயில் கட்டுவதாகவும் சொன்னேன். அவர் அதை 
அங்கேரியாது ரூபாய்கள் கம்பெனிபேரிலேயே இருப்பது நலமென் 
௮ம் தான் கேட்கும் தொகைகள் மட்டும். அப்போதைக்கப்போது 
கொடுச்கசால் போதுமென்றும் சொல்லி அங்கக், படியே பல: களர் 
அியாபாரிகளுக்கும் தான். ஜாக்சரய்ய செட்டியம். கம்பெ னியிலிரு னி 
விலக இப்போது ஸ்ரீதரன் கம்பெனியில் வேலைக்கமர்ந்திருப்பகாக 
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வும் ஆகையால் ஸ்ரீ சரன்கம் பெனிபுடன் வியாபாரம் செய்ய இஷ்டப் 
பட்டால் மட்டும் "இன்னின்ன சரக்குகள். இவ்வள. விவ்வளவு அனுப். 
புவதென்றும் பதில் உடனே தெரிவிப்பதெனவும் தந்திகள் கொடுத் 
தீரர். அப்படி யே. உள்ளூர் வியாபாரிகள் எல்லோரிடமும் போய் 
தான். ஜாச்ரயய.. ரெட்டியார் கம்பெனி௰ி. லி ருந்து அன்று வில 

சான் “கம்பெனியில் "காரியஸ் ராய் அமர்க்திருப்பதாயும் 

ஆகையால் இனி3மல் தன்ன 
|    

படம் ' வியாபாரம் செய்வதானால் | 
ஸ்ரீசான் - கம்பெனியாரிடம்' வியாபாரம் ப செய்வதாக கி௲ாத். 
ge செய்யவேண்டுமே தவிர. ரெட்டியார் கம்பெனியில் வேலை 
செய்வதாக நினைத்து. "வியாபரரம் “நடத்தக். கூடாதென்றும்) 
ஸ்ரீகான் கம்பெனியுடன் வியாபாரம் செய்ய இஷ்டப்பட்டால் மட் 
டும் செய்யும்படியும் சொல்லிச் சென்றார்: வெளி ஊர் வியாபாரிகளெ ப 
ல்லாம் மறுதினமே ஸ்ரீ தீரன் கம்பெனிக்கு சரக்குகள் அ னுப்பி 
விட்ட காகவும் தங்களுக்கு லாஜசெஸ்ஸைச் தெரியுமே தவிர ரெட் 
டியாரைச் தெரியாதென்றும். ஆகையால் wat ஏங்கிருக்கெரோ 
அங்கு அவர்களும் வியாபாரம் செய்வதில் எவ்வித ஆட்சேபனையு 
மில்லையென்றும். பதில் தெரிவித்து விட்டார்கள். மறுஇனம் முகல் 
ஜாக்ரய்ய "செட்டியாருக்கு மாரூமலாய் ஈடக்கும் வியாபரா£த்தில் நாளு 
க்கு காள் வியாபாரம் குறைக்அ. 15 இனஸ்களில் பாதி வியாபாரம் 
கூட ஈடை பெறவில்லை, தமது காரியஸ் srr Gas லாஜரெஸ் என் 
பவர் தமது வேலையில்லா ததால் அவரிடம் செய்யும் லே வாதேவி 
களுக்கு தானாவஅ தன கம்பெனியாக ஜவாப்தாரியாகமாட்டா 
ர்களென்றும் ஏல்லா. வியாபாரிகளுக்கும் எழு தியதோடு ப.திதியிகை 
களிலும் . -பிரசுரிக்கும்படி செய்துவிட்டு ஸ்ரீமான் லாஜரெஸ் அவர் 
களுக்கு:ர் ்: செட்டியார் பேரைவை கீ. அக்கொண்டு. 'வேஜொரு கம்பெனி 
க்கு வேலைசெய்வது சரியல்லவென எழுதினர், ஸ்ரீமான். லாஜரெஸ். 
அவர்கள் டனுத ற்காகக் 'கோபப்படாது.. தான். எல்லா வியாபாரி 
களுக்கும். எழுதிய. கடிதங்களின் நகல்களையும், ஜாக்ரய்ய செட்டி 
யார் பிரசுரிப்பதற்கு. மூன். லாஜசெஸவர்கள் அவ்விஷயத்தை எல்லா 
பத் $் இரிகைகளி ௮ம் வெளி. யிட்டிருக்கும் விளம்பரங்களின் : பிரதிக் 
ளையும். மரியாதையாய் எழு திய. கடி தி;த்துடன். செட்டியாருக்கு, அனு: 
ப்பினார். . | "இனி. விலைகளைக் | குறைத்து. விற்று இல. மாதங்களில் Lb as 
ரன். கம்பெனி வியாபாரத்தை: “ஓடுக்க. விடுவதென .. பும் த் 
போட்டிபோட. ஆரம்பித்தார். .. அப்போதும். ஸ்ரீ தாருக்கு... 
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இலாபம் இல்லாவிட்டாலும் மா தம் இரண்டாயிர ரூபாய் இலா 

பம் இடைத்து வந்தது. இதற்குள்ளாக ௮.திக வியாபாரம் செய் 

யும் ஊர்களிளெல்லாம் கேோரக சரக்குகள் வர வழைப்பகைவிட ஆங் 

காங்கு களை வர்த்தக சாலைகள் ஸ்தாபிப்பது நலமென்று சொல்லி 

லாஜரெஸ் ஸ்தாபிதம் செய்ததில் பதினான்கு ஊர்களில் பெருத்த 

- வியாபாரமும் 95 ஊர்களில் ஈம3.ரான வியாடாரமும் நடச்து வந்தது; 

ஒருமுறை சாமல் கோட்டை வியாபாரஸ்தலத்தைப் பார்வையிடச் 

சென்றபோ௮ ஸ்ரீமான். லாரஜெரஸ் அவர்கள். ot aor Sear 

அழைத்துப் போய் ௮தன் சமீபத்திலுள்ள கான்கு பக்கங்களிலும் 

தண்ணீரால் சூழப்பட்டிருக்கும். விஸ் தாரமான Boa ச் 

காண்பீத்து அதை சுமார் இருபதாயிரம் ரூபாய்களுக்கு வா. 

ங் ி சுமார் நாற்பதாயிரம் ரூபாய்கள் செலவு செய்து சுற்றிலும் 

உயரமானதும் பலமானதுமான இரும்பு வேலி ௮மைத்து ௮வ்விட 

தீதில் கஞ்ஜாபயிரிட்டால் வருஷா வருஷம் ௮னேக ஆயிரரூபாய்கள் 

வருமானம் வருமெனச் சொனனார். ௮வர் சொன்ன வார்த்தையை 

நம்பி சான்செய்ததில் போட்ட முதலை முதல் ஹி த்திலேயேஎடுத்து 

விட்டேன். அதைக்கண்ட மார்டின் கம்பெனியார் அத்திட்டை 

பத்து லக்ஷம் ரூபாய்களுக்கு விற்று விடுவதாகில் வாங்கிக் கொள் 
வதாக எழுதினார்கள். நான் விற்க மறுதலித்து விட்டேன். மாதா 
மாதம் சுமார் பத்து லக்ஷ ரூபாய்களுக்கு லேவாதேவிகள் நடந்து 
கொண்டு வந்தது. அர்ச் தீவு வாங்யெதிலும் வேலிகளமைத்ததி 

லும் மாளிகை கட்டியதிலும் பெருந்துகை செலவு ஆகவே வியாபா 

த்தில் கொடுக்கல் வாங்கலில் FD கஷ்டம் வந்தது. அச்சமயத் 

தில் தான் செல்வம் என்னிடம் வந்து சேர்ந்தாள். அதன், மூல 
மாய் கோஞ்சம் பொருள் விரயமானதால் செட்டியாரவர்கள் -புரளி 
களும் கட்டிவிட்டார். , இனி ஹெக்கப் பணம் கொண்டு வராகிடில் 

வியாபாரத்தில் கஷ்டம் ஏற்படுமென நினைத்து ஊர்போக உத்தே? 

ததிருக்கும்போது சுதேசமித்திரன் பத்திரிகையில் செல்லம் காணு 
மற் போன விளம்பரத்தைப் பார்த்ததும் தான் மட்டும் இரகசிய 

யமாய்ப் போக உத்தே௫த்து மாலை கேங்களில். வழக்கமாய் உலாவப் 
போவதுபோல் சென்று Gruen REG yar Bienes sor சாமான்க 

ஞடன். என் ஆகாய விமானத்தைப் புறப்படுவதரீ pee தயார்படுத்தி 

வை தீதிருக்கும்படி காரியஸ்தரிடம் சொல்லிவிட்டு, உலாவும்: இடச் 
. 'தீலிருந்து Gans ஆகாய விமானமிருக்கும். இட 'ம்சென்று என்னைம் 
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பின்பற்றி வரச அப்பறிபவரளை ஏமாற்ற உத்தே௫ித்து நான் வெளி 
வக்த செல்வத்தைக் கூப்பிடுவ போலும் அவள். வரா. தாமதிப் 

பத போலும் அபினயித்து மீண்டும் கதவு வரை தான் போய்க் கூப். 
பிட்டு போல் கூப்பிட்டு செல்வம் பேரக் கொண்டே வர Dy CH 

டன். லாஜசெஸ் என் போல்.     இடை தீரித்.௪. மோட்டார் வண்டியேறி 

  

செல்வத்தை அழைக்கச் கொண்டு ே போவதைப் பார்த்த அப்ப நிவர் 

சென்றவுடன், நான் ஆகாய விமானம் எறி தஇிருவிரசாஜ பட்டண: 

சென்றேன். அங்கு அதற்கென "கட்டியிருக்கும் மதில் சுவர்களு 

டன் கூடிய மைதானத்தில் ௮காய விமானத்தை விட்டு, கந்தனை 
அழைத்துக் கொண்டு இரகசிப வழியின் வபியாய் நான் வந்து விஷ 
யம் தெரியும்படி. மணியடித்து என் தகப்பனாரை எச்சரி, தீனுவிட்டு 
அவர் ௮ங்ருப்பதாக மணிய: உத்துத் தெரிவிக்க நான் தாராளமாய் 

சென்றேன். அப்போது தரங்கள் வந்ததும் வற் ச பின் செல்வத் 

தை. அடைத்திருக்குமிடம் காட்டச் சொல்லிக் 3 கேட்டதும் As Gu 

ந்தனைகளுடன். அவர்கள் : தங்களை அழைத்துப் போய் காட்ட 
தாங்கள் செல்லத்திடம். பேசிவிட்டுத் திரும்ப பின் நீங்களி 
ரவரும் படுச்அக்கொண்ட பின் செல்லம் எவ்வாஜோ மாய 

மாப் மறைந்து விட்டா ளென்றும். தெரிவித் தவிட்டு என்ன 

ஜோலியாய் நான் வநீதேனென்று கேட்டார். நான் மூதகலில் அவரி. 

டம் உண்மை சொல்லாமல் விண் விளரயப்படுத்தி விட்டதாகச் | 

சொல்லி மீண்டும் ரூ ரூபாய்கள் கொடுக்ளொரா இல்லையாயெனப்பார்த்த | 

பின்னர்தான்! நான் பழைய பிடி.வாதக்காச சுந்தர ராஜு அல்லவெ 
ன்றும், வியாபாரத்தில் தேர்ச்சி பெற்று அமோகப் பொருள் சம்பா 

தித்த திடமான வியாபாரியென அவருக்கு . ரூபிக்க வேண்டுமென்ற 
எண்ணத்துடன் அவர் ௦ கொடுத்த லட்ச ரூபாய்களை வீண் விரையப் 

படுத்தி விட்டசாகவும் மீண்டும், எப்படியாவதூ லட்ச ரூபாய்கள் 
எனக்கு. உடனே கொடுத்துத்த Gir வேண்டும் என்றும் முறண்டினேன். | 

நீ தீடீரென்று. வந்து லட்.௪ ரூபாய்கள் கேட்பாயென்.று தயாராய் 
வைத்தா இருக்கேன் உன் கையில் . தூக்கக் கொடுத்துப் 
போகச் சொல்ல”? என்று சொல்லிவிட்டு கந்தனைப் பார்த்து ₹ நீயா 

ag 55 சொல்லக்கூடாதா”? என்றார். ௮வன் ஒன்றும். பேசாமல் 
மெதுவாகச் . சென்று. விட்டான். அப்போ. தரன். , அடிக்கடி 
அங்கு, வருவ) தூ அபாயகரமாம்' முடியுமென்றும் | தள்ளா த காலத் 

தில் அவனைச். கஷ்டத்திற்குள்ளாக்குவது. சரியல்லவென்றும் 

 



D2 ஜெயரம் கன். 

சொன்னார். _ நரன் எப்போதும் நமத இரும்புப் பெட்டியில் மன்று 
லக்ஷ ரூபாப்களாவது. இருப்பது, வழக்கமாயிற்தே | ! இப்போது இல் 
லாமல் எங்கு போய் விட்டத என்று சொல்லிக் கொண்டே அவர் 
உட்கார்ந்திருந்த மேஜையின் மேல்: வைத்திருந் 5 இரும்புப் பெட்டி 
களின் சாவிகளை எடுச்2தன், அவருகிகுக் கோபம் வக்து சாவி எடு 
க்காமல் என்னைச் _தடுக்துத் கள்ளின். அவர் தள்ளின விசையில் 
பொத்தென். று கீழே விழுந்துவிட்டேன். சே விமுக்த நான் 

    

அவர் இன்னும் 

வன் போல் விழுந்து பாசாங்கு செய்தேன். . விழுந்ச நான் எழுந் 
இராதது கண்டு சட்டென்று. அவர் எழுந்து வந்து மூச்சு வருறெ 
தாவென்று என் தூக்கின் மூன். சையைத்துப் பார்த்துவிட்டு 
அவருக் த சைகாடி பார்க்கச் செரியுமாசலால் என் கை பார்ப்பதற் 

ம் என்ன செய்க ன்று பார்ப்பதற்காக மூர்ச்சித்த 

காக உடம்பிற்குள் அகப்பட்டி குத என் கையை இழுக்க ஏன் உட 
ம்பைத் ஆரல். போது எனது ஜோப்பியில் ஒரு கட்டு காததெங்கள் 
இருக்கக் கண்டு கைராடி பிடித்துப் பார்த்ததும். எவ்வித அபத்து 
ம்ல்லை3யென அறிந்து குழர்தையைத் அக்குவை ரப்3போல் என்னைத் 
தூக்கி சேோபரவில் படுக்க வைத்துவிட்டு, ௮க்காஇதக் சட்டு கடிதம் 
களை எ நித்து. மேடை ஜயில் வைதக் கொண்டு or Soars At. 
மிருக்து வறக கடி சங்களா எனப் பார்க்க உட்கார்த்து ama seri. 
Gar உலரயை THs g uri ss gb 'உரையின் மேல் “ering 
கோட்டா சமீபத்திலள்ள Bay FDL LOT or சஸ்தவேசுகளும் கடி 
தங்களும்” என இருக்கக் சண்டு ஆவலாய்த் திறத்து ara g ari, 
அதில் என் மாற்றுப் ே பேசாயெ ஸ்ரீ சரன் என்ற. பேருக்கு... இருபதா 
ur ரூபாய்க், கு. திட்டு வாங்யெ பத்திரமும் அதில் நரற்பதாயிர 
ரூபாய் கொடுச்து வேலி போட்ட ரசிஅகளும், சர்க்காரிலிருக்து 
அக்நில த்தி 'ல் கஞ்ஜா பயிரிடுவதற்கு எனக்களித்த உரிமையும், அதிற் 
சடுக்சாற்போல் ௮வ்வருஷத்தில் சர்க்காருக்கு கஞ்சா விற்ற தற்கு 
கிடைக்க ரூபாய் எழுப த்தையாயிரம் அனுப்பிய விவரமும், அதறி 
குப் பின்னால் அத்தீவை மார்ட்டின். கம்பெனியார். பத்து லட்ச 
ரூபாய்க்கு விலைக்குக் கேட்ட கடிதமும், ரான் கொடுக்க. மறு தலித்த 5 
Gi 5B HoT 5H QD இருக்தன. அவைகளை யெல்லாம் . படித்த, 
அவர் கண்கள் ஜொலிச்து அவர் முகம். திக. சந்தோஷக் 
காட்டிற்று. அப்பால் ஒவ்வொரு உரையாகச் இறக்கு பார்கக 6 
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வோர் ஊர் காரியஸ் தரிடமிருக் அம் ais அதற்கு மூக்திய மாத 
இலாப ஈஷ்டக் சணக் $குகளென்றும் ஒவ்வோர் ஊரிலும் வியாபாரத் 
தற்குத் தக்கபடி. நாறு ரூபாய்க்குக் குறையாமல் ஆயிசம். ரூபாய் 
வரை இலாபம் கிடைப்பதாகத் தெரிர்.துகொண் 9 அவைகளை யெல் 
லரம் முன்போல் கட்டி என் ஜோப்பியில் வைத்தார். கான் அப் 
போது தான் மயக்கம் இர்ந்து எழுக்இருப்பவனைப்பே rev எழுந்தரு | 
க்கு இல் நிமிஷம்  சந்தோஷூகரமான முகத்துடன் என்னைப் பார்த் 
BAB gargs பேசாமல் "இரும்புப் பெட்டிகளின் சாவிகளை 
எடுத்து என் கையில் கொடுத்தார்! நான் ஒன்றும் பேசாமல் இரும் 
புப் பெட்டிகளைத் இறந்து இறுக்கமாக. மூன்று லட்ச ரூபாய். 
கோட்டுகளெடுச்அக்கொண்டு உண்டியல் புஸ்தகத்தை எடுக்கு ஸ்ரீ ச 
ரன் கம்பெனி சென்னை காரியஸ் தர் ே மபரரால் இரண்டு. ௮ிட்௪ சூடாய் 

களுக்கு தெரிசன உண்டியல் எழுதி மேஜைமேல் அவர் எதிரில 
ma so gor. ஓன்றும் பேசாமல் சந்தோஷமாய் உண்டியலில் கையெ. 
மூத்தப் போட்டுக்கொடுத்தார். கான் உண்டியலையும் கோட்டுகளையும் 
எடுத்துக் கொண்டு புறப்பட்டேன். இரகசியக். கதவு Bvt gain 
இவர் எழுந்து வந்து என்னை வாரியெடுத்து முத்தமிட்டு நீ இவ 
வளவு காரியஸ் தனாவா யென்று நான் கனவிலும் கருதவில்லை. இனி 

நமது குடும்பத்தைப்பத்நிய கவலையே கிடையானு. கடவுள் உனக்கு 
இன்லும் அதிகமான நல்ல புக்தி. கொடுத்து ரக்ஷிப்பாராக” என்று 
சொன்னதும் இரவானாயெ அவர் கண்களிலிருந்து பல பலி அவண் fol 

கண்ணீர் வடிந்சத. உடனே சான் கமஸ்காரம் செய்து இரக 
Bus அறைக் கதவை. மூடிவிட்டு வந்து கந் சண்யும் அழைத்துக் 

கொண்டு. ஆகாயவிமான மேறி யாதொரு அபத்தில்லாமல் செளக்ய 
மாய். கொடி காமம் வந்து சேர்ச்தேன். காலை 4 மணிக்கு லாஜரெஸ் 
அங்க aU 5 gl, நரன் லாஜரெஸ், கந்தன் ஆகிய மூவரும் மலர்ந்த 
ருந்த மல் ல்லிகைப் புஷ்ப HBG கூடை. கிறைய் .. சாடுத்துக் கொண்டு. 

எனது மோட்டார் வண்டி. யேறி வீசி சேர்ர்2தன்.. 

  

என்றார்... அப்பால். சற்று கேரம் சா ரதா. எண. 7 விஷயங்களைப் 

பற்றிப் பே௫க்சொண்டிருக்து. விட்டு கோவிந்தன் சென்னார். 

  

    இ ray a மணி. யானதும் செல்வ தை த. மதுவே! பும் « gee 
வாச் செய்து சனத மோட் டார் வண்டியில் புர்க்கா' போட்டு செல் 

 



வத்தையும் ஸ்ரீகரரையும் த்திக் கொண்டு வந்து ஆயிர: Boni 
சமீபத்இலிருக்கும் லேஉ ராமசரமி முதலியார் அம்மை குச்தும் 

FN ANG. GH LLG இறக்து உள்ளே இ இருவரையும் இரக்கச் செய்து “இரு 

வீ. சராஜபட்டணைத் தல் தீ தட்டட்டியிலிருக்கும் போது. Cubs 

oie ary Sar கரல்ப்போல். கேட்டால் ஜன்னல் கவை மெது 
வாகச் இற; அப்போது நான், தெரிந்து. கொள்கிறேன்" என் 

சென் தேசவ 7௪ லேடம் பூண்டிருக்கும் கோவிந்தன். சொல்லிவிட்டு 
அங்கு இருட்டில் இருர்அவருவோர் போவோரைக். .கவனமாய்ப் 
பார்த்துக். கொண்டிரு ர்தர்ர். அப்படி. நின்று கொண்டிருக் 
கும்போது சென்னையிலிருர்லு . சைதாப்பேட்டை : போகும் 
மோட்டார். பஸ். ஆயிரம் சிரு மார்க்கட்டண்டை ரின்றஅம் அதி 

லிருந்து கரடியும் ஓட்டலியும் இறங்க. சாராய வெறியால் தள்ளாடிக் 

கொண்டு அங்குள்ள சாராயக் கடைக்குப் போவதற்கு அம்மை 
குத்தும் சாவடி. பக்கம் வந்தார்கள். அவர்கள் சாவடி பக்கத்தில் 
வந்ததும் பிச்சைக்காரன் வேஷம் பூண்டு கொண்டிக்கொண்டு கையில் 

so. தாங்கி a8 sb சீற ஒட்டலியிடம் வந்ததும் “மஹாப் பிரபு 

3 காள பட்னி; ஏழைக்குக் காலணாக் கொடுங்கள்”? என்று 6 வழி மறித் 

கான்; ஐஓட்டலி, ₹6 அப்போ; பிச்சை எடுப்பதைவிட எங்காவது 

பாய் இருடி அ தானே” என்று சொன்னான். உடனே கரடியை 

anf) wil sg “agar சாமி காலணா தர்மம் கொடுத்தால் இட்ளி வால் 

தின்றேன். மூன்று காளரக வயிறு கொதிக்கிறது சாமி; ஒரு 

காசு தாமம் கொடுங்கள் சாமி, என்று அவனை வழி மறித்தான். 

No) gai or La சனியனயிரு ik ps பிழைக்க வழி தெரியாவிட்டால் 

மூடிச்சவிழ்க்றெ.ன , தானே” என்று சொல்லி விட்டு காலணா எடுத்து 

வ்கி விட்டு | இருவரும் சாராயக் கடைக்குள் சென்றனர். அப்போஅ 

ஜன்னல் கதவு இறக்க; Card தீன் உள்ளே சென்று கேட்க 

திருவிராரஜ பட்டணத்தில் அன்று இரவு . (Cua "இருவர் 7 

கூரல்தான். என்று தர்மானமாய்ச் செல்வம். சொன்னாள். 

உடனே அவர்களை மோட்டாரில், ஏற்றி. விட்டுக்கு அறைத் 
து ப்போகும்படி *னுலிடம் ௦ சொல்லி, விட்டு. கோவிக்தன். ப்ப யக் 

   

  

   
     

கடைக்குள் புருந்தார்.. வேறு எக்காவறு. எவ்வளவு. ச௱ரரய! 

வது எவ்வளவு. கள்ளாவது 'குடித்திருந்தாலும். சென்னையிலிரும் 

ரூபாய்கள் அதிகமாயிருந்கால் ஆயிரம் விளக்கு சா.ராயக்கடைக்கு
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துட்டு குை றவாயிருக்தால் ' ஆயிரம் விளக்குக் கள்ளுகடைக்கும் 

ஒட்ட்லியும் கரடியும் வராமலிருக்க மாட்டார்கள். ஓட்டலியையும் 

கரடி.யையும் பற்றி கோவிந்தன் “சுந்தர முதலியார்” கொலை. சம்மந்த 

த்தில் ௮ Ss Bogen sro அவர்கள் சுபாபங்கள்: குணம் முதலியன 

கோவிக்தனுக்கு நன்றாய்த் தெரியும் (மோஹன சுந்தரம் 1௦6 வத 
பக்கம் பார்க்க) இவ்விஷயம் கோவிர்தலுக்கும் தெரியும். ஆசை 

யால் தான் அவ்விடத்தில் வந்து காத்திருந்தார். கோவிந்தன் 
தென் கேச வாசிகளைப் போல் கமான் குடும்பியும், கெற் தி ரிதைய 

விபூதி பூசி சர்.தனப் பொட்டிட்டு அதற்கு மேல் கொஞ்சம் கங்க 
மும் வைத்துக் கொண்டு சலவைக்குப். "போடாமல் துவைத்துத் 

துவைத்துக் கட்டுவதால் சாயமேறிய வேஷ்%ி கட்டிக் கொண்டும் 
ஒரு குட்தா. 'போட்டுக் கொண்டும் ஒரு ஜரிகை வேஷ்டியை யோக 

வல்ல வாட்டாகப் போட்டுக் கொண்டும் வந்த அவர்கள் உட்கார்த்து 

குடித்துக் கொண்டிருக்கும் இடத்தின் சமீபத்தில் au sb yar 
களிருவருக்கும் 4 சமஸ்காரம்; திருவீரராஜ பட்டணம்” என்று 

சொல்லி சும்மாயிருந்தார். . தென் தேசவாசியாயே அவர் தங் 

களை நோக்கி வருவதைக் கண்டதும் ௮வரைக் கவனித்தனர், 

yor வந்ததும் '*ஈமஸ்காரம் திருவி.ரரா ஜபட்டணம்” என்று 

சொல்லி விட்டு சும்மா பிருக்கவும் ஒட்டலி யார் தெரியவில்லையே,” 

என்னார். திருநெல்வேலி ஜில்லா சுப்பாமணியர் க்ஷத்திரம் திருச் 

செந்தூர் தாலுகா திருவிரராஜபட்டணம்”” என்று: சொல்லி “சுப்ப 

மணியர் இலை விபூதி பிரசாதம் பெற்றுச் கொள்ளுங்கள்”? cre apr. 

அவர்கள் வாங்கி. நெற்றியிலிட்டுக் கொண்டு எங்கு வந்தீர்கள்”? 

என்றான். "கோவிந்தன் வெளியில் வந்தரல் சொல்லுறேன். DIG 

எல்லோரும். இருக்கொர்கள், an Bayi scr, GurSa@prser, கம்மைக் 

கவனிக்இனர்கள் என்றார். ஓட்டலியும் கரடியும் மீதி சாராயத்தை 
பும் குடித்து விட்டு ஆளுக்கு 2 அணாவுக்கு கறி தோசை வாங்ூச் 

கொண்டு அவர் கூடவே வந்தார்கள். அவர்கள் ௮வரை கூட கூட் 

டிக் கொண்டு போய் லேடி. இசாமசாமி முதலியார் அம்மை. சூத்தும் 

சாவடியில் அப்போ யாருமில்லாகதால் அங்கு. அறைத் அப் 

போய்.என்ன சமாசாரம் என்று கேட்டார்கள். **மூன் உங்களிருவ/ 

உதவியால். 'இருவீரராஜபட்டணத்தில் . "இரும்புப் பெட் சப் ig 
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ஜெயரங்கன் 

ae வந்த சஸ்.தவேசுகளில் பாதி தஸ். தவேசுகள் தான் 
௫௨ - இன்னும் பாதி தஸ்.தவேசுகளும் பத்திரங்களும் 

அச பல்லே. அவைகள் இடைத்தால் சான் வியாஜ்யம் 
பிக்கு. inca Seyi வக்கீல், ஆகையால் தாங்களிருவரும் வந்தால் 

ன்னொரு. ( இரும்புப் பெட்டியையும் இறகு பார்க்கலாமென்றும் 

அ தற்காக முன். போல் மூன் பணமாக உங்களிருவருக்கும் ஆளுக்கு 

70 aa கொண்டு. வந்திருக் “றே தன்:  இச்சாச்ச் 

   
   

   

  

மில் ல் இடுப்பைச் ற்றி க கட்டி ட வைத்திருக்க. ரூபாய்கள் பையை டுத் 

துக் கீழே வைத்தார். “ரூபாய்களை சலாசென்று கொட்டாதேயுக் 
கள், வைத்துக் கொள்ளுங்கள், சமுத்திரக் கரைக்குப் போய் 
ங்கே பெற்றுக் கொள்ளுகி3மு ம. இங்கு அரேகர் வரப்பட்ட 

இ.டம்”' என்று தங்களுடன் கூட்டிக் கொண்டு பைகரோப்ட்ஸ் ரோட் 

    

வழியாய்ச் சமுத்திரக் சரைக்குச் சென்றார்கள்: மயக்கம் அ இகரித் 
திருக்ககாலும் அவர்களிருவரும் கறி தோசை சாப்பிட்டு கொண்டே 

கடச்ச.தாலும் வழியில் ஒன்றும் பேச வில்லை. ௪ழுத்இரக் கரை 
சேர்த்ததும் கரடி. மீண்டும் '*தங்களைப் பார்த்ததாக ஞாபகமில்லையே 
என்றான். 66a 'மழுறை திட்டி வாசல் வழியாய்த் தப்புவதற்கு நரம்: 

ஒருவர் மேல் ஒருவர் நின்று அவர்கள் மேல் ஏறித் தப்ப வேண்டிய 
இல்லை. அதற்காக ஏணி தயாரித்து வைத்திருக்றேன்?? என்றார் 

கோவிக்தன். மூன் அவ்வாறு ஏறி வந்த விஷயம் அந்நரல்வருக்குத் 

தான் தெரியுமாதலாலும் வேறு எவருக்கும் தெரியாதாதலா லும், 
சாராய மயக்கத்தால் புத்தி சரிவர சுவா தீனமாயில்லாமலிருந்ததா 
அம் பின் gost பற்றி கேட்டு விசாரிக்க வில்லை. “எப்போது 
புதப்பட வேண்டும் என்று கேட்டார்கள். - அன்றைய போட் மெயி 

  

லிலேயே புறப்படலாமென்றும் சொல்லி கரடிக்கு நூறு ரூபாயும் 
ஒட்டலிக்கு நாறு ரூபாயும் எண்ணிக் கொடுத்தார். அவர்கள் 
இருவல்லிக்கேணி — பெரிய தெதருவிலிருக்கும் பணலேவாதேவி 
செய்பவரான அல்ஜாராம்லாலா. அவர்களிடம் கொண்டு. போல். 
ரூபாய்களைக் கொடுத்து வைத்து விட்டு, தட்டுகளுக்கு . சாவி 
Sor போடும் கடையில் வைத்திருந்த. ஆயிரக் கணக்கான  சாவிகளு 
oe. பையையும், - கூமிக்குள் . புசைத்து. "வைத்திருந்த - கன்ன 

காலையும் எடுத்துச் கொண்டு வந்தார்கள், -கேரவித்தன அதற்குள் 
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னாக வாடகை மோட்டார். அமர்த்தி. வைத்திருக்க dpa 

ளும் 4 Bev ஏறி வரும்போது வழியிலுள்ள மை சரமாய்க் , டை 

யில் போய் ௮இக விலையுள்ள உயர்ந்த ரகம் பிராந்தி புட்டி 3. வாங் 

இக் கொண்டு வந்து ஒரு புட்டியைத் திறத்து 5 டம்ளர்கள் - சிறைய 

தண்ணீராவது சோடாவாவது கலக்காமல் தனி. பிராத்தியை Det | 
அதில் தனது கையில் வைத்திருந்த மருந்துத் தூளைக் கலத்து 

கோவிந்தன் அவ்விருவருக்கும் கொடுத்து விட்டார்... ஒட்டலியும் 
கரடியும் வெகு உற்சாகத்துடனும் ஆவலுடனும் ஒரே மூச்சாய்க் 

குடித்து விட்டு டம்ளர்களை E Bro உருட்டி விட்டார்கள். "உடனே 

அவர்களை மோட்டாரிலேற்றிக் கொண்டு எழும்பூர் ரலில்வே ஸ்டே 

ஷன் சென்று முன் கூட்டியே சீனு தயாராய் மூன்று இரண்டாவது 

வகுப்பு டி.க்கட்டுகள் வாங்க இடம் தனிப்படுத்தி வைத்திருக் ௪இச 

ண்டாவ.து வகுப்பு வண்டியில் அவர்களிருவரையும் அழைத்துப் 
போய்.படுக்க வைத்ததும் இருவரும் ஸ்மாணை தப்பித் தூங்க விட். 

டனர். கோவிந்தன் ஒரு நீண்ட தந்தி எழுதி எனுகிடம் கொடுத்து. 
உடனே ௮ னுப்பச் சொல்லிவிட்டு விட்டி லிருக்கும்? இரு மைனாகளை . 

அதக ஜாக்ரை தயாகப்பார்த் துக்கொள். ஆண்மைனா திடீரென்று நினை, 

த்த மாத்திரத்தில் பறக்கும் SU ral (ipso gr Sor கூண்டி ந்குவெ 
ளியே விடாமலும் கூண்டில் அடைத்திருப்பகாகத் தெரியாமலும் சர் 

வஜாகாதையாகப் பார்க் துக்கொள். மீண்டும்%கொளம்பு வல்லர்ற 
கள் நாளை வந்து. வட்டமிடும். ஜாக்ரதையாயிரு”? என எச்சரிக் துச் 

சென்றார். 

    

ச் 
மைனாக்கள் என்பது சுந்தரராஜுக்கும் செல்வ ,த்துக்கும் 

கொடு த்திருக்கும். மாற்றுப் பெயர்கள். 

  

  

கொளம்பு. வல் லூறுகள் என்பது கொளம்பு தப்பறிவோர்,.



    

கொளம்பு அப்ப பறி வோர் போட்டி. (முன் ட தாடர்ச்), 

பட்டதோர் காலிலே பட்டிடூமாறு போல் 
கேட்ட தார் குடியதே கேட்டுவருமே. 

  

போ லீஸ் இன்ஸ்பெக்டரும் கொளம்பு அப்பறிவோர் 

மூவரும் திருநெல்வேலி ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் அஃர்களிடம் வந்து 

ஈடர்தேறிய விஷங்களை விவரமாய்ச் சொன்னார்கள்; 
- ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்: --ஆனால் உங்கள் அபிப்பிசாயத்தில் ௪ aA 

தரராஜு அ௮த்தத் திட்டில் வட த்திருக்க வேண்டுமென் ற திட்டமாய்ப் 5 

படுகிறது பேசலும். 

.துப்பறிவோர் தலைவன்:---அம்; அதற்குக் இஞ்ிற்றேனும் ச்சே 
குமே படெையாது; நஇிட்டிலிருக்க விவசாய உத்யோகஸ் sor 
மூததலில் தன்னைப் பற்றி உள நியதைபும் அங்கு சென்று பார்த்த 
மின் அவர்களில்லாமற் போகவே ௮வன் பேசிய வேறு மாஇரியிலு 

-மிருச்தே சுர்க.ரராஜுவும் செல்வமும் அங்ரொக்தசாக நினை ச்கவேண் 
டிய திருக்கிறது. ஆகையால் மூதலில் ஸ்ரீ தரன் 'கம்பெனி தலைமை 
வியாபார ஸ். தலத்திலுள்ள சொத்துக்களையும் அப்பால் ௮.தன் மூல. 

மாய் இதர களை ஸ்தாபனங்களிலுள்ள சொத்துக்களையும் சர்க்கார் 

பறி முதல் செய்ததாகச் தெரிவித்தால் ஆசாமி கட்டாயமரய் வெளி 
ப்பட்டே தீருவான். இல்லாவிட்டால் அனேக லட்ச ரூபாய் சரக்கு 
SHIA சர்க்காருச்குப் பறி முதலாகும். 

ஜில்லா மாஜிஸ்டி ரேட்:-- அவ்வளவு . சுலபமாய் பறி முதல் செ 

யயச் சட்டம் இடம் கொடுக்குமென்று எனக்குச் "தோன்றவில்லை, 

ஏனெனில் முதலில் சந்.த.ர.ராஜுவும் ஸ்ரீதானும் ஒரே ஆசாமியென்று 
Gerais வேண்டும். படத்சைப் பார்த்தவர்கள் அரேகமாய் 

சுநத.ர.ரரஜுவும் ஸ்ரீ கானும் ஒரே சாமியா யிருக்கக்கூடுமென் ர று 

சொல்லுவார்களே தவிர பிராமண வரக்கு மூலத்தின்பேரில் 1அவர் 
தான் இ இவர்” என்று சொல்ல யார். முன் வருவார்கள்? ஆகையால் 

இவ்வாறு செய்வது சா 'த்தயப்படாதெனவே நினைக்கறேன். - 
துப்பறிவோரின் "தலைவன்: ஏன் மனதில். ௪ PE pgp சக்தேக 

எலாம் இருவரும் ஒருவர்தான் s சன்று. . திட்டமாய்ப் படுவதால் 

அ று! பரச "மூலம் கொடுக்கறேன். 
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ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்:--போலீசாரும் அப்ப Gam Gib கொடு 
ம் பிராமண வாக்கு மூலங்கள் அனேகமாய் தனிப்பட்ட எவ்வித. 

puns முமில்லா.தவர்களின் பிராமணவாக்கு மலத்தால். Gur BS 

கப்பட்டா லொழிய அதன்மேல் ஈடவடிக்கை எடுத்தால் கூட தண் 

டண உறுதியாவது கஷ்டமாகும். 

.... தலைமை துப்பறிபவன்:--௮ Grau ஒவ்வொரு Sass Bp 
கும் முன்கூட்டியே சரக்ஷியும் ௬ஜுவும் கொடுத்த பின்னரே பிடிப்ப 

தற்காவது பறிமுதல் செய்வதற்காவது வாரண்ட் கொடுப்ப தாலும் 

அப்போது ஒருவரைக்கூட கைதிசெய்ய சாத்யமாகாதென்றே நக 
க்நேன். போலீசார் வார் த்தையைவிட துப்பறிவோர். வார்த்தை 
யிலும் பிராமண வாக்குமூலத்திலும் பொதுவாக எல்லோரும் ஈம்பி 

க்கை வைத்து ஈடப்பதே வழக்கம். ட 

    

ஜில்லா மாஜிஸ்டி ரேட்:--இவ்வியாஜ்ய சம்மந்தமான விஷயங் 

களில் என்னை ௮னாவசியமாய் சம்பந்தப்படாம ௦ விருக்கும்படி என 
டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் எச்சரி த்திருக்இஞுர். ஆகையால் அவரைக் 

கலக்காமல் நான் ஒன்றும் செய்யமுடியாது. சான் வாரண்டும் 

கொ டுக்கமூடி யாது. 

- என்று சொல்லி டெப்டி மாஜிஸ்டி. சேட்டை nd Bout 
சொல்லி அவரிடம் நடர்த விஷயங்களைச் சொன்னார்... - அவச் சுத்தா 

ராஜுவும் ஸ்ரீதாரும் ஒரே அ௮சாமிதானென்று எவத்துக்கொண்டா 
Bib, FH ST TAB? அப்பறியும் இருவல்லிக்கேணி கோவிந்தன் உது 
வியின் பேரில்தான் அ ச்திட்டிலிருக்து தப்பியிறாக்க வேண்டுமென்று 

இச் அுப்பறிவோர் அபிப்பிராயப் படுவதாலும் உண்மையில் அவ்வாறு 

துப்பறியும் கோவிந்தன். "உடக்தையாயிருந்தால் . சுந்தர ராஜு 
சட்டவிரோதமான காரியம் செய்யவில்லை யென்று ௮வர் மனதில் 

பட்டாலொழிய - அதற்கு உடந்தையா யிருக்க கோவிக் 
தன் ஒருகாளும் முன். வரமாட்டாரென்றும், அப்படி. யில்லாது 

நாம் பறிமுதல் விளம்பரம் அனுப்பினாலும் சுர். தர.ராஜுவுக்கு யுக்தி 

சொல்லிக் கொடுக்கக்கூடிய பிரபல வக்&ல்களிருப்பதால் தப்புவது 
aS 5 முன். கூட்டியே oF அற்படி eae நிரப்பர்சமன்தல் BOs 
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ஒரே பிடியாய்ப் பிடித்ததாலும் ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்டிற்கும் அல். 

வாறு செய்ய அபிப்பிராய மிருப்டதாக அவர்மணதில் பட்டசாலும் 

டெப்டி மாஜிஸ்டிசேட் தானே பறிமுதல் விளம்பரம் எழுதி தமது 

தூத்திரையிட்டுச் அப்பதிபவரிடம் கொடுத்தார். கொளம்பு தலை 

மைத் துப்பறிபவன் மேற் சொன்ன பறிமுதல் உத்தாவு கொண்டு 

போவதற்கு முன்னமேயே தில்லா மாஜிஸ்டிரேட்டிடம் பேசிக்கொ 

ண்டிருக்க2பது ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட், சுந்தர.ராஜு.வின் தகப்பனார். 

ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு கோடி சூரியப் சிரபுவென்றும், மிகுந்த சொல். 

சக்தியுள்ளவரென்று? ம் சொல்லி அவர் இறக்அுபோன விஷயத்தை 

யும், அப்பால் அவச் பிரேதம் டாக்டரால் பரிசோ தளனைக்காக இருட் 

டுத் தனமாய் s எவருக்கும் தெரியாமல் இரகூய வழியாய் எடுத்துப் 

போன விஷயத்தையும் ௮ங்கு. கொண்டுபோய் பிரேதத்தை 

வைத்தபின் பிரதம் காணாமற் போனதைப்பற்றியும்; கொளம்பு 

துப்ப றிவோருக்கு விவரமாய்த் தெரிவித்து,௮ப்$ரேதம் மாயமாய்ப் 

போன விஷய தக்கைப்.ற்றியும், டெப்டி கலெக்டர் மாதவரரஜு வ 

_ச்சள் வீட்டில் இருடுபோன ஐம்பதாயிரம் ரூபாய்களை த் இருடி யவர் 

களைக் கண்டுபிடிக்கும் விஷயத்திலும் அவர்கள் உ௫வி செய்யக்கூடு 

மால், தான் வந்தனத்துடன் அவர்கள் உதவியை ஏற்றுக்கொள்வ 

தாகவும் அதற்காக எச்சமயத்திலாவது போலீஸ் உதவியாவது 

தமது உதவியாவது தேவையிருந்தால் கொடுக்க சித்தமாயிருப்பதா 

கவும் தெரிவித்தார். ௮வர்கள் எப்படியாவஅ ஸ்ரீதரன் என்ற சுந்தர 

ராஜுஈவைக் கண்டு பிடிக்காமல் சென்றால் அவர்களுடைய பேருக்கு. 

௮. ௮கெளரவமாகு மென்றும் த்துடன் ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் 

டவர்கள் குறிப்பிட்டுச் சொன்ன இரு விஷயங்களையும் சாதீயமான 

வரையில் கவனிப்பதாகவும் சொன்னார்கள். அப்பால் ஸ்ரீனிவாசலு 

ராஜு மரண த்கைப்ப ற்றியாவத அவர் பிரேதம் கணுமற்போன விஷ 

யத்தைப் பற்றியாவது, டாக்டர் (927தத்தை எடுத்து வரச்சொன்ன 

| விஷயத்தைப் பற்றியாவது இதுவரை எந்தப் பத்திரிகையிலும் என்: 

வித சருக்கமான விஷயமாவஅ பிரசுரிக்கப்படா ததின் கா. ரணமெ ன்ன 

வென்று துப்ப Asari கேட்டனர் மிட்டுக்காரர். வேண்டுகோளுக்கு 

விரோதமாக பிரேதத்தை வீட்டில் வைத்து பூட்டிவிட்டு. நான்கு 

பக்கங்களிலும் போலீசார் பாராவிருக்கும்போது . பிரேதம் காணா 

மற்போன விஷயம் வெளி வந்தால் அது... 'போலீசாருடையவும், 

போலீசார் மூலமாய் சர்க்காருடையவும் ௮ந்தஸ் அக்கு. குலை pure 
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மென்றும், ஓர் ஐசோப்பிய டாக்டர் எவ்வளவு லொக்யமான ௪ எண்ண 
த்தடன்--பசோபகார இந்தையுடன்- கோடிக்கணக்கான ஜனங்க 
களுக்கு தமது ஆராய்ச்சயொல் உபகாரப்படக்கூடிய நாகன விஷயக் 

களைக் கண்டு பிடிக்க உத்தே௫ித்து அவ்வாறு செய்தபோதிலும், இத. 
த்தவருடைய பிமோதத்தை அதிலும் அவ்வூருக்கே ௮ர௪னு க்கு 
மேலாக DEES ஒருவருடைய--ஒருமாகரனுடைய பிரேத த்தைத் 
திருடிவரசி ச் சொன்னாசென்னலும் விஷயம் வெளிப்பட்டால். இயற்கை. 

யிலேயே இப்போதிருக்து வரும் இளர்ச்சிக்கு எரி கெருப்பில் 

"பெட்ரோல் ஊற்றுவதையொக்குமென கிளைத்து அவ்விஷயங்களைப் 1 

பிரசுரிக்கக் கூடாதென்று அவ்வூரிலுள்ள பத்திரிகை கிரூப சேயர்களை 
எனது டெப்டி மாஜிஸ்டி.ரேட்டவர்கள் எனறு தூண்டுதலின். பேரில் 

கேட்டுக் கொண்டதால்தான் அது | சம்பந்தமான எவ்விஷயமும் 

வெளிப்படவேயில்லை,” என்னார். அப்பால் ௮ப்பேச்சே எடுக்காமல். 

வேறு விஷபங்களைப்பற் றிக் சில நிமிஷசேரம் பேிக்கொண்டிருக் 

விட்டு அவர்கள் மூவரும் மாஜிஸ்டிரேட்டுகளிடம் விடை பெத்றுக் 

கொண்டு பறி மூதல் உத்தரவை நிறைவேற்றச் சென்றனர். சற்று 

கேரம் பொறுத்த, 
் CLL. மாஜிஸ்டிரேட்: --அவர்கள் தங்களிடம் ஸ்ரீனிவாசலு 

ராஜுகாரின் பிரதம் காணாமற்போன விஷயத்தைப்பற்றி பத்திரி 
கைகளில் வெளியிடாததைப்பற்றி பல கேள்விகள் கேட்டஇள பப்பி 
தும் அவர்கள் அசைப்பற் றிய விவரங்களைக் கேட்டதிக்தபின் ௪ட்.. 
டென்று அது சரி; அல்ல,” என்று சொல்லாமல் அதைப்பத்திய 

          

சைத் இருப்பி விட்டதையும் பார்த்ததால் அதைப்பற்றிய விவரக் 

களைப் பத்திரிகைகளில் வெளியிட உத்தேசச்தே சென்றார்கலெ 

ன்று நம்புகிறேன், 

ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்: அப்படிப் பிரசுரிப்பது எனக்கு விரு 
ப்பமில்லையென்று தாரன் அவர்களிடம் சேரில் சொல்லியிருக்குபோ.து 

வர்கள் அவ்வாறு செய்வார்களென்று நான் ஈம்பவில்லை. 

.டெப்டி, மாஜிஸ்டிரேட் ட்:--௮து வரையில் அ அபற்றிய விஷய 

. களை அவ்வளவு ஊக்கமாய்க். கேட்டுவர்த அவர்கள், தரங்கள் கார 

ணம் கூறிய உடனே. சட்டென்று Ob SIGUE AE Capa ழியில் த 
ப்பினதால் தான், கான். சந்தேசப்படுறேன், : தாங்களும் இதை 

கன போடித்துப்பார்த்தாம். நான் சந்.3 2 தகப்படுவது சரியாயிருக்கு 

மெனத் தங்களுக்கும். தோன்றுமென்றே. ஈம்புசிறேன். 
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என்ருர். ஜில்லா மாஜிஸ்டி ரேட்டவர்களுக்கும் Fes? sau 

அப்போது உதிக்கவே தமது சேவகரை அனுப்பிக் கொளம்புத் 

அதப்பறிவோரைக் கூப்பிட்டனலுப் பி திட்டமாய் அவ்வாறு ௮வ்விஷ 

பண்களை வெளியிடக் கூடாதென்று எச்சரித்தனுப்பி விஃவது நல 

மெனச் சொல்லிக் கூப்பிடச் சொல்லி சனது சேவகரை அனுப்பி 

னார். அவர்கள் எங்கு போய் தேடியும் கொளம்பு அப்பறிலோரைக் 

காணவில்லை. எங்கு எப்படிச் சென்றார்களென்று தெரியாதென 

எல்லோரும் சொல்லி விட்டனர்; அதன்பேரில் அதைப் பற்றி. 

பல இடங்களுக்குத் தந்தி கொடுக்கலா மென இருவரும் யோத்து. 

அவ்வாறு தக்இயடிப்பது உ9சமல்லவென்று நிறுத்தி விட்டனர். 

.... இற்கு கொளம்பு அப்பறிவோர் அம்கிருந்து கேரக குடிக் 

கூலி மோட்டார் வை த்து திருவீரராஜபட்டணம் சென்று ஜில்லா 

மாஜின்பரோட் சொன்ன விஷயங்களைப் பற்றிய விவரங்களைப் பூரா 

   

  

த 

வரய் விசாரித்து அறிந்து கொண்டு அவர்கள் மூவரும் கலந்தாே 

இத்து ஸ்ரீனிவாசலுராஜ கொலையைப் பற்றியாவ௫ு, பிரே. 

இரு போன விஷயத்தைப் பற்றியாவது. அனேகமாய் ஸ்ர 
என்ற சுந்தாராஜுக்குதி தெரியாமலிருக்கக் கூடுமென்றும் ஆ. 

யால் ௮வ்விஷயங்களைப் பற்றி ப தீதிரிகைகளில் வெளியிடுவ 2 

ஜில்லா மாஜிஸ்டி சேட்டுக்கு இஷ்டமில்லை யென்றும் சொன்னதால் 

அவ்விஷயங்களைத் தங்கள் பேரில் வெளியிடாமல் வேறுயார் 

எழுவது போலாவஅ எழுதித் தினசரிப் பத்திரிகைகளில் வெளி 

யிட்டால் ஸ்ரீதரர் என்ற சுந்தரராஜ உடனே இட்டமாய் திருவீர 

சரஜபட்டண த்திற்கு எங்கிருந்தாலும் வருவரசென்றும் ௮ப்போசு 

- அகத்தியம் பிடித்துக் கொள்ளலாமென்றும் யோசனை செய்து விவர் 

மாய் எழுதியனுப்புவதென த் தீர்மானித்து எழுதி அனுப்பி விட்டு 

தன்னுடன் வந்த இருவரை அங்கு ஜாக்ரதையாக யிருந்து சுந்தர 

ராஜு வருகையைக் சுவனிக்கும்படி விட்டு விட்டு தலைமைத் அப்பதி 

வோன் மட்டும் பறிமுதல் உத்தரவை எடுத்துக் கொண்டு போய் 

கொளம்பு சர்க்கார் ௮இகாரிகளிடம் கொடுத்து அந்த சர்க்கார் ௮னு 

மதியும் அதிகாரமும் பெற்றுக் கொண்ட பின், கொடிகாமம் போய் 

ஸ்ரீதரன் கம்பெனி தலைமை ஸ்.தலத்தில் அவ்வுத்தரவை சாரத 

செய்தார். அப்போதே ஸ்ரீதரன் கம்பெனியின் சொர்தக்காரா 
பசக 

வஜசெஸ், தான் ஸ்ரீசசரிடம் ஸ்ரீதரன் கம்பெனியை மொயத்தி 

   

    

   

    

   

  

   

        

வாங்பெ பதிவு செய்யப்பட்ட (ரிஜிஸ்டர் செய்த) பத்திரத்
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அவ்விடத்திய பிரபல அட்வோகேட்மூலம் இகர்ப்படுத். ௮க் கம்ப. 
னியின் ௪கல வியாபாரங்களும் தனக்கே சொந்த மென்றும் ஸ்ரீதாரு 
க்கும் அதற்கும் ads சம்மந்தா சும்மக்தமும் இல்லையென்றும். 
தெளிவரப் ருஜுப்படுத்தினதின் பேரில் அப்ப saps» பத்திரம் 
எவ்கி, ௪ உபகாரமு மன்னியில் திரும்பி அனுப்பப்பட்டது. 

கொளம்பு அப்ப நிவேகர் எழு இய - விஷயங்கள். தர மொதர 
செட்டியாரால் அனுப்பப்பட்டதாகக் கையொப்பமிட்டு பத்திரிகை 
களுக்கு அனுப்பப் படவே ௮ தில்கண்ட ஆச்சரியமான சம்பவங்களை 
பாம்வை யிட்டதம் அவவிஷயங்கள் உண்மையில் ஈடர்திரக்சல் ௪ au 
த நிரூப நேயர்கள் கட்டாயம் எழு இயிருப்பார்க ளென்றும், 

    

அக்கடி தத்தில் அவர்களுக்கு பலமாய் இலஞ்சம் கொடுத்து எழுதாத 
படி. தடுத்து வைத்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டிருக், ததால் தமது 
Bemus கேயர்களுக்கு. இவ்விஷயங்கள் ஈடக்தது உண்மையா பொய்யா. 
எனத் தத்தி கொடுத்து பத்திராசிரியர்கள் கேட்டனர். நடக்தது 
உண்மைதானென்றும் ஜில்லாமாஜிஸ்டி ரேட்டி ன் வேண்டு கோளின் 
படி. பிரசுர த்திற்கு அனுப்பவில்லை யென்றும் அந்தந்த us ் இரிகை 
களின் Bemus கேயர்கள் ே தரிவித் தனர். அதற்கு பச்திராிரியர்கள் 
பத்திரிகைகள் உண்மையசன விஷய. ங்களை “லுக்கு. அச் 
பதற்காகவே _ நடத்தப்பட்டு வருவ தாகவும், சில இல்ல 

மாஜிஸ்டிசேட்டுகள் அவர்கள் ஜில்லாவைப்பற்றிய எவ்விஷ ! 

ங்களும். வெளியாகாமலிருப்பதே நலமென்று சனைப்பார்களென்றும் 
அவர்களுடைய மனப்பான்மையை அனுசரித்து இரிகை 

கள் ஈடத்தப்படுவதினால் ; 
வெள்ளைக் கா இதங்கள் தான் அனுப்பப்பட வேண்டு மென் 
ும், அவ்வாறு உண்மையான விஷயங்கள் பிரசுரிக்கா* விட்டால் 
பத் ் தரிகைகளின் கோக்கங்க? Sar செட்டுப் போகுமென்றும், ஆகையால் 

உடனே. விஷயற்களைத் @) sidesrncd 7 ஈந்து மிகவும் விசனிக்கத் 
தக்க காரியமென்றும் இனிமேல் அவர்கள் அவ்வாறு நடக்கும். பக்ஷ. 
த்தில் வேறு நிருப 'சேயர்களை. அமர்த்தும் டி. சேரிடுமென்றும் கண் 
டிப்பாய் அவர்களுக்கு எழுதிவிட்டு . அவ்கிவுமங்களைம் ரத் 
இரிகைகளில் பிரசுரித்து "விட்டார்கள். Cards, ட்டில் 

இரகசியமாய் வத்து. வந்த ஸ்ரீ தாரும் செல்வமும் அன்றைய இசாச் 
சாப்பாடு முடிந்ததும் ஸ்ரீதர் படுத்துக் கொண்டிருக்க செல்வம் 

35. 
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அவருக்குச் சமாச்சாரங்கள் தெரியும்படி உறக்க வரசத்ளக் கொன் 
டிருந்தார்கள்.. அப்படி வாசிக்கும்போதே சட்டென்று. வாசிப்பதை 

நிறு,த்இக் கூர்மையாய்க் தனக்குள்ளேயே படித்ததும் பத்திரிகையை 

சோரவிட்டு கிம்மி விம்மி ௮ழுதாள். அப்: போனா ஸ்ரீதரர் என்ன 
செல்வம்! படிப்பை என். நி aes விட்டாய்” என் று. கேட்கும் 

போதே ௮வள் அழுததால் என்ன செல்வம்! என் epg 

என்ன வி?சஷம்?”, என்று கேட்டபடியே பத்திரிகையை எடுத்து 

தலையங்கங்களை வா௫ித்த தும் *ஹ।! நாப்னா'' என்றதும் மூர்ச்சித்துக் 
கீழே. விழுந்து விட்டார். | சுந்தரராஜு பிரக்ஞையற்றுக். EC sp விழு 

க்த.தம் செல்வம் தனது விசன த்தை அடக்கிக் கொண்டு eT Ap sg 

தண்ணீர் கொண்டுவந்து அவர் முகத்தில் அடித்து பிரக்ஞை தெளி 

யவைத்தாள்.. அவருக்கு பிரக்ஞை வந்ததும் அவ்வியாசம் முழு 
வனம் Sy PB கொண்டே வாசித்துப் பார்த்து விட்டு; 'சுந்தரராஜு 

4 செல்வம்! திடசாத்திரராயிருக்து சந்தோஷமாய் எனக்கு ஐந்த 

லட்சம் ரூபாய்கள் கொடுத்து என்னை வாரி பெடுத்து நூத்தமிட்டு 

அனுப்பிய எனது பிதா அத pare அரை நாழிகைக்குள். கொல் 

லப். பட்டாசென்றால் எனது மனமானது எவ்வாறு. சாந்தியடையும்? 

அப்பேர்ப்பட்ட தரவான் இ அப்பூலோகத் திலேயே இருக்கமாட்டா 
சென்பன சிச்சுயம்! நிச்சயம்11 நிச்சயம்!!! அப்பேர்ப்பட்ட பலவானை 
LUG) ABI பலர் சேர்ந் தாவது அவர் கழுத்தை இறுக்கிப். பிடித் 
துக் கொல்வெ | Boar cape), எவருக்கும் சா தய்மென ஈம்பக்கூடிய விஷய 

மாயில்லையே! இதில் ஏதோ படுமோசமாயிருக்கி, ற. அதைப் போய்க் 

கண்டு பிடிக்க வேண்டியது அவயம், உடனே. புறப்பட வேண்டும், 

செல்வம்:--நாதா1 பிரதத்தை ஓர். ஐரோப்பிய வைத்பன் 
கொண்டுபோய் ஏதோ பரீட்சை செய்ப எடுச்அப் Cures prea 

அப்பால். காணவில்லை யென்றும் ௮வ வைத்யனும், அதைப். பற்றி 

ஆச்சரியப்பட்டதாகவும் எழு தப்பட்டிருக்றெது. . ஆகையால். தாங்கள் 

| இப்போது. பூறப்பட்டுப்போயும் - -செய்யப்போவெ தான்றுமில்லை, 

கோவிக்தன் செல்வதற்கு முன் அவர் திரும்பி வரும். வரையிலாவ்து 

அல்லு தங்களை: இங்கிருந்து புறப்படும்படி... அவர் கைப்பட கடித 

மரவ து தந்தியாவனு எழுதும் வரையிலாவது. தாங்கள். Q ஸி 

செல்வதில்லை யென தங்களிடம். | வாக்குறுதி பெற், றச். சென்ற 

தாங்கள் வெளியிற். சென்றால் பிடிப்பதற்காகச் - கரமாகதிர 

கொளம்பு துப்பறிவோர் மூவரும், இன்னும் . பல. - இரசிய 0 ( 

    

    
   

 



கொளம்பு துப்பறிவோர் போட்டி அசல. 

சாரும், திருவிரராஜபட்டணம் போலீசாரும் காத்துக் கொண்டிருக் 

Box wow i. ஆகையால் தாங்கள் வெளிச் செல்வது அபாயகரமாய் 
முடியலாம் : சங்கள் அருமைத் தகப்பனாரவர்கள் வியாதியா. யிருப்ப 

தாயிருந்தாலும் ௮ல்லதூ அவர் பிரேதம் இருப்பதா யிருந்தாலும் 
Qa s அபாயங்களை யெல்லாம் அசட்டை செய்து போவதில்: சுகர்த 
முண்டு; இப்போது தாங்கள் போப் தங்கள் அருமைப் பிதாவின் 
முகத்தைக் சாணப் போூதீர்களா? ௮௮. இல்லையே! அப்படிகிருக்க 

ஏன் இவ்வாறு வீண் HUTS CHE SUL. வேண்டும் 2: Guo gut ் 

தங்கள். தகப்பனார் இறந்த காலத்திலும் அப்பாலும் கோவிந்தன் 

அவர்கள் அம்கிருந்திருப்ப தாகவும் , கங்கள் தகப்பனாருடைய பிசேத. 

த்தைக் கண்டு பிடிப்பது முடியாத: காரியமென அவர் முடிவாகச். 

சொல்லிவிட்டு. இதா விஷயங்களில் கவனம் செலுத்திக் கொண்டிரு 
ப்பதாகவும் எழுதப்பட்டிருக்க தல்லவா ? 'காவிர்தன் அகரா 2 

யில் ௮சா தீயமென்ற வார்த்தையே இடையாதென்று தாங்கள் பன் 

முறை சொல்லி யிருக்கீர்களே! அப்படியிருக்க இப்போ அ அவே 

சாத்யமல்ல வென்று விட்டுவிட்டால் இனிமேல் எவரரலும் தங்கள் 

தகப்பனாரின் பிரேதத்தைக் கண்டு பிடிப்பது சா தீயமில்லையபென்பது 

இட்டமாய் ae ளங்குறெதல்லவா? அ௮கசைவிட எனுவை வரவழைதீது 

கோவிந்தனை உடனே வரும்படி திர்தியடித்து அவர் வந்த 8 ன் 

அலோடித்துக் கொண்டு மேல் கடக்க. வேண்டிய காரியாஇகளைச் 

செய்வ அதான் உ௫ிதமென்று என். சிற்றறிவிற் கெட்டு... | 

| சுந்தாராஜ-: ஸ்ரீ மான் கோவிச்தன் YT ECG LAs" 

லின் பேரில் தான் ஈமது ராமன் என்ற இன்ன மீன்கர்தனுடைய 

மகன் கோபுவைக் கவனித்த தாகவும் அதன் பேரில் தான் டாக்டர் 

பிரோதக்தை சோதனைக்கு எடுத்து வரச் சொல லி லஞ்சம கொடுத்த : 

விஷயம். தெரிக்ததாகவும் எழுதப்பட்டிருக்கிறதல்லவா ? அவ்வூரில் 

அச்சம்பவங்கள் நடந்த அன்று கோவிந்தன் இருர்திருப்ப தாலும், 

கோபுவைக் கவனித்தால் விஷயங்கள் ெ தரியலாமென்று வர். 

சொன்ன பிரகாரம் விசாரித்ததில் சற்று துப்பு துலங்கி யிருப்பதா 

அம் ௮௮ சம்மந்தமான இசா விஷயங்கள். முற்றிலும் Garis sane 

GF "தெரியாவிட்டாலும். அவற்றுள் பல விஷயங்களாவு வருக. 

குச் 'தெரியுமென்றே. நான் ஈம்புகிே por. Cun gua 'கோவிர்தறுக்கு. 

என் திகப்பனாரவர்கள் : பேரில் அமோக: பிரியம். ஏன்? எனக்கு. என் 

தகப்பனார் பேரிலிறுக்கும் பிரியத்தைலிட அவருக்கு அதிக பிரிய 

              

     

 



276 ஜெயரங்கன் 

முண்டென்பது எனக்குச் தெரியும். என்: தகப்பனா£வர்களுக்கும் 

கோவிச்தனிடம் ௮ அபிமானம் உண்டு ; அப்படியிருக்க அவர் 

பிரச த்கைக் கண்டு பிடிப்பதில் தனது கவன ததையே செலுத்தாது. 

மாதவராஜுவின் வீட்டுக் திருட்டுப்பற்றியும் செல்லத்தின் காணா 

அத் போகையைப்ப ற்றியும் விசாரித்துக் கொண்டிருக்கறாரென்பதை 

என்னல் ஈம்பவே கூடவில்லை. இதில் ஏதோ பெரும் சூது இருக்கி 

றது போல் என் மனதில் படகிறது: ஆகையால் எனக்கு என்ன கேரி 

ட்ட. போதிலும் சரிதான், என் தலை போவதானாலும். சரிதான் ; 

உடனே ஸ்ரீமான் Gar da sor அவர்களைக் கண்டு நான் நேரில் கேட் 

டுக் Oates கொள்ளும் வரையில் என் மனம் நிம்மதியை டயா Be 

ஒரு பகலெல்லாம் உன்னிடமும் என்னிடமும் அவ்வளவு. சாவதா 

னமாய்ப் பேசிக்கொண்டிருந்த ஸ்ரீமான் கோவிந்தன் அவர்கள் 

சானது தகப்பனாரவர்கள் கொலையுண்டதைப் up Susan gr பிரேதம் 

காணாமற் போனதைப் பற்றியாவது ஒரு வார்த்தைகூட ஈம்மிடம்: 

சொல்லாமலிருந்தது பெரும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுக்றெ அ. என் 

. தகப்பனூவர்கள் மரணத்தையும் பிரேதம் காணாமத். போனதையும் 

கன்கறிர்த ஸ்ரீமான் கோவிந்தன் அவர்கள் என் அகப்பளர் மாணச் 

"ஆதப்பற்றி என்னிடம் துக்கம் விசாரித்து தறுதல்-தேருதல் செரல் 

லவேயில்லை. இவைகளை பெல்லாம் கான் ௮ர அமர யோசித்துப் 

பார்க்கும்போது என் மனதில் ஈம்புவ௫ற்கு ஏஸ் மில்லா ௪ ஓர் ஈம் 

ச்கை உண்டாகிறது. இதன் உண்மையைப்பற்றி நான் மா-ஈஃ-ஸ்ரீ 

Garda sor அவர்களைப் பார்த்துக் கேட்க வேண்டிய கேள்விகளை 

யெல்லாம் கேட்டால் தான் திருப்தி ஆகும் ; ஆசையால் உடனே 4p 

ப்பட வேண்டுவது ௮வ௫யம். | ம 

செல்வம்--அன்பீர் !. "தாங்கள் சொல்வதற்குக் குறுக்காகச் 

கூறுவதாக நினைக்காதீர்கள். அடுச்ச ஊரில் கமக்கு வேண்டியவர் 

கள் இறந்து விட்டதாகத் தந்தயொவது கடி.சமாவ.ஐ வந்தால். sth 

முதலில் ௮தை உண்மையென ஈம்புவதேயில்லை. 2.8. இப்படியிருக் 

கவே யிருக்கானு, ஒருக்கால் பிரச்ஞை. தவ நியவுடன் தீர்க்கமாய். 

௮ தியுமுன் அவசரப்பட்டு தந்தி யடி.த்திருப்பார்கள். வல்லது ௧9 

தம் எழுதிபிருப்பார்கள். அல்லது விரோதத்தின். பேரில் எவரோ 

இவ்வா று நம்மைக் கலக்கத்தில் வைப்ப தற்காக--ுக்க. சாகரத்தில் 

மூழ்க வைப்பதற்காகப் பொய்த் தந்தி. அடித் ் இருப்ப அம் கூடுமல் 

லவா? என நமது மூட மனதுக்கு ஓர் சமாதானம். "செய்து 0 கொள் 

  

   

   



Garner gin SP Caurt Crimg. 

  

aG உலக இயற்கை, அப்படியே தாங்களும் தண்ணீரில அமுக்கப் 
போகும் ஒருவன் ஓர் அரும் பைப்பி, த் துக்கொண்டு மூழ்காமல் மித 

ந் து விடக்கூடுமென ஈம்பி தரும்பைப் பிடிப்பதைப்போல் | BEECH 

டையமனதில் இம்மா திரி எண்ணங்கள் உதிக்கன் றன... தாங்கள். கிளை 
க்றெபடி என் அருமை மாமனாரவர்கள் உயிருடனிருக்க ( வேண்டு 
மென்று நான் எவ்வளவு விரும்:ய போதிலும், வர்கள் இ ) pit 
பின்டாக்டர் சரிவரப் பரிே சோதித்துப் பார்த்து இறக்து விட்டதாகச் 
சொன்னதாக எழு தப்பட்டிருப்பதால் அவ்வித. வீண் ஆகாய 
மாளிகை சட்டி இன்னும் அ திகமான. வருத்தத்தித் . களாகா தீர்கள். 
wm கோவிந்தன் அவர்கள் . ஏன் அவ்விஷயத்தைத் தங்களுக் 
குதி தெரிவிக்கவில்லை யென்றும் தங்களுக்கு ஏன் தேறுதல் சொல்ல 
வில்லை யென்றும் கேட்டீர்கள். அதற்குத் இருப்திகாமான. பதில் 

என்ன எனக்குத் தோன்றுகிற தென்றால் இப்போது உங்களுக்கிரு 

க்கும் கஷ்டங்களே ஏராளமா யிருப்பதாலும், மாண்டவர் மீண்டும் 
உயிர் பெற்று எழுந்து வரப்போவதில்லை யாகையாலும், இச்சங்கட 
ங்கள் நிவர்த்தியான பின் சொல்வதில் ஒன்றும் குடி முழுப் போவ 
இல்லையென நினை த்து--தங்கள் ஈன்மையை காடிச்: சொல்லார் இிருக்க 
லாமல்லவா? மேலும் கூடிய ஜல்தியில் தங்கள் கஷ்டங்களெல்லாம் 
நிவர் சதியாக தாங்கள் முன்போல். சுயேச்சையாய் தங்கள் ஊரில் 
வாழக்கூடிமென் அ வர் சொல்லவில்லையா P 

      

... சுந்தார ாஜ:--நீ சொன்ன காரணங்கள் திருப்தி பளிக்கக் கூடி 

யதாயிருந்தாலும் இக்கு இருப்பது கிறையிலிருப்பது போலி லிருப்ப 

தாலும் ஸ்ரீமான் கோவித்தன் அவர்கள் அக்காரணங்களால் தான் 
சொல்லவில்லையா அல்ல. வேறு காரணங்களால் 'தெரிவிக்கவிலலை 

  

   
யாயென்று நான் கேட்டுப் பார்க்கும் வரை என் மனம் நிம்ப இய 

யிருக்காதா தலாலும் இன்றே ஊர் போவதாகத் தீர்மானித் so விம் 

டேன். தேற்று ஸ்ரீமான் கோவிந்தன் அவர்கள். தாண்டுசலின்பே | 

ரில் சின்னமீன் கந்தனை உடனே ஊருக்கு. அனுப்பும்படி. ஸ்ரீமான். 

லாஜரெஸ் அவர்களுக்கு. இரகசியபாஷையில் திர்தியடி தத பிரகாரம் 
இன்று இரவு மீன். சந்தன் திருவி சாஜபட்டணத்தில் ஈமது ere 
விமானம் இறங்கும். மதில் சுவர்களுடைய மைதானத். தோட்டத்தில் 
வக்திருப்பானா சலாலும் . அக்கு. உடனே சென்று அவன் மூலமாய் 
கோவிந்தன் இருப்பிட மறிந்து அவரைக். கேட்ட பின். வர் மீண் 

     



ட. ஜெயரங்கன் 

  

டும் கம்மை 'இங்கேே ய இருக்கும்படி. தெரிவித்தால் ல் மறுபடியும் 
வந்து விடுவதாக உறுஇ: செய்துவிட்டேன்; ஆகையால். மணியடித்து 

ஸ்ரீமான் 2 னு அவர்களை நான் பார்க்க விரும்புவ தாகச் சொல் லு; 

இனி இதைப்ப ற்றி தர்க்கக்காதே 1. 

சுந்தரராஜு. அவர்கள் ஒன்று செய்வதாகத் த். -இர்மானித் த்து 

விட்டால் என்ன.சொன்னாலும் மாற்ற மாட்டாரென்று செல்வத் த்து 

EG ஈன்னாய்த் செரியுமாதலாலும் அதைப்பற்றி தர்க்த்தால் அவரு 

க்குக். கோபம் வருமேயொழிய வேறு உபசாரப்படாே கன்றும்: அவள் 

ஈன்க திவாளா.தலா௮ம் இதைப்ப ற்றி. மீண்டும் தர்க்கம். செய்யாத. 
அவர் . சொன்னபடியே . மணியடி.த்தாள், உடனே. லு வந்தார். 

அவம். வக் ததும், 

  

சுந்தரராஜு:- ஐயா !: நான் உடனே. ஊர் போக வேண்டும்; 

ஆதையால் தயவுசெய்து எனது மோட்டார். வண்டியைக் "கொண்டு 
வத்.து .வா ச௪லண்டை நிறுத்தச் சொல்லுங்கள். 

| ரிது சற்று யோடித்து ஸ்ரீமான். Cardi sar "அவர்களுக்குக் 

கொடுத்த வாக்கை ஞாபகசப்படு தீதினதோடு,, தனன எஜமானர் ya 
HESS தெரிவிக்காமல் 'எங்கும் அனுப்பக் கூடாசெனச் சொல்லி. 

விட்டுப் போயிருப்பதால் அவருக்குத். தந்தி. கொடுத்துக். கேட்டு 
அனுப்புவகாகச் சொன்னார். உடனே சுந்தர ராஜுக்கு மிகுந்த. 

கோபம் வந்து “எங்களை, நீங்கள் எங்கள் விருப்பத் Bi OG urges 

கைதிகளாகவா. வை தீதிருப்ப, தாய் உத்ே தச தீ  திருக்கறீர்கள். உம்மை 
இவ்விடத்தில் கட்டி உருட்டிவிட்டு இப்போதே வெளிச் சென்று 

விடுவேன்" என்று. சொல்லி அவரைப்: பிடிக்கச் சென்றார்... சீறு 

சட்டென்று வாசலுக்கு வெளியே தாண்டி௰தும் கதவை மூடும் 
கரந்த us தானை அமுக்கி 6 விட்டார். . கதவும் உடனே மூடிக் கொண் 

ட. . இனி சந்தாராஜு என்ன செய்வாரே, கதவை. உடைக்க 

முயல்வாரே என்னவோ தெரியவில்லையே ! 1. தீர்மசங்கடமாய் வந்து 

கேத் துவிட்டதே. என்னசெய்வ த? அவர் சிறையிலிருப்பதாக. ௮ ர் 
மனதில்படாமலும், , தன் அனுமதியில்லாமல். வெளியே. அனுப்ப 

லும். ஜாக்ரதையாகப் பார்த்துச் A Gare eo Sardine 1 On ௭ 
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செய்யவுமில்லை. கதவை உடைப்பதற்கு வேண்டிய பிரயத்சனம்கள் 

செய்து. கொண்டிருக்கறாரோ. என்னமோ ஒன் றும் தெரியவில்லையே; 

Si BT EB OLD செல்வமும் பேசும் சத் தங்கட "கேட்க வில்லையே! 
என் செய்இறார்களோ தெரியவில்லையே. ஒருக்கால். சீனுவின். பேரில் 
தப்பிதமில்லை யென்றும் அவர் எஜமான்: சொற்படி. கேட்க வேண் 

டியவன் சானே என நினைத்துத் SiR go பதில். வரும் : வரை 

யில் படுத்திருப்பது. ஈலமென நினைத்து வாளாயிருக்கருரோ. எண்சு ா் 

Gur @) தரியவில்லையே என நினை தீதபடியே. சுமார் கால்மணி கே 

வ பார்த்து விட்டுச் செல்வோம் என. யோசனை 0 செய்து கொண்டி 

ருந்தார். அப்போது சீனுவின் பின் பக்கத்திலிருந்து ஒருவர் த Se0r 

ன்று தனது. கழுத்தையும் . வாயையும் Te சமயத்தில் மடித்து ப 

மாய் Das Ben Bo தனது கண்கள். பித்; கும்படி செய்வதர 

Osis sz. இரும்பைப் போன்ற கைப்பிடியிலிருர் து 6 விடுக த்த 

கொள் ள்ளவும் சீனுவால் கூடவில்லை. : கூச்சல் போடவும் Fr gut a 

2. னுவை: செத்தூக்காய்த் தாக்க கொண்டு கதவைத் -இற்க் 

காந்த யூத்தானை த் தன் மூதுகால் அழமுக்னொர்: பத்தரை அமுக்க 

அல்-திடிரென்று: கதவு Boog விட்டது. உடனே னுவைத் தாக் 

இக் கொண்டபடி யே உள்ளே சென்று, உன் கதவை மூடி: கிட்டு சீனு 

வின் கைகள இரண்டையும்: சேர்த்ப் பலமாய் கட்டும்படி செல்வத் 

Bub சொன்னார். அப்போது தான் தன் கழுத்தைப் பிடித் சுவரும் 

கூச்சல் போடாதபடி. வாயை அழுக்ளெவரும்' சுந்தரராஜ எனக் 

கண்டு, நரம் அறைக்குள் பக்தோபஸ்தாயப் டோட்டு கூடியவர் எவ் 

arr) தனக்குப் (பின் பக்கமாய் வந்து தன்னைப். பிடித்துக் கொண்டா 
சென்றி அதிக. ஆச்சரியப்பட்டார். "அதற்குள் செல்வம் கைகளைக் 

குட்டி! விடவே, . அவர் கைகளைப் பிடித்திருக்க தனுர் ஒரு கைன்: 

GED துணியை அவர். வாயில் இணித்து கூச்சல் 'போடாதப்டி 

செய்து. விட்டு. அங்கிருக்க. ஓர். ஆணில் அவரைக் கட்டி: ALD 

(2லு! சான் யானை பலங்கொண்ட. ஸ்ரீனிவாசலு org tes er ஜேஷ் 

ம தகன அம அவன : பலம் .,என்க்கில்லா. 2 ee அவர் 
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வேளுயிருக்கும். இந்த ae BT TT பிள்ளையாய்ப் பிறக்த.து முதல் 
இத வரையில் திறை வை seer இடையவே அடையான: இனி 

டே ‘ ரவது தன் பலம் 19 or பலம் அறிந்து ஈட... உள்ளே பூட்டப் 

பட்ட நரன் மர்திரத்தால் வெளி வந்து உன்னைப் பிடித்துக் கட்டி 

a ட்டேனே சன மயல்குகிழுய்.. அதோ அந்த ஜன்னல் கம்பியைப் 

பார்த்தாயா? சுந்தரராஜுவின் பலத்திற்கு ஜன்னல் கம்பி எம்மா த் 

தரம்? எவ்வாறு வளைந்து விட்ட௫ பார்! இரண்டு Borax sy 

கம்பிகளை கான் வளைத்து நீக்சு விடவே தாராளமாய் பின் வெராச் 

தாவுக்கு வழி ஏற்பட்டு. விட்ட. அப்பால் மூன்றாவது. மெத்தை 

தட்டட்டியிலிருக்து எவ்வாறு கீழே இறங்கனேனென இப்போது 

ஆச்சரியப்படுகிறாய். தட்டட்டி. தண்ணீர் 8ழே இறங்குவ,தற்காக 

வைத்திருக்கும் குழாயைப் பித்துக் கொண்டு இரண்டு. நிமிஷங்க 

ளில் 8மே போய் விட்டேன். அப்பால் முன் பக்கம். சென்று படி 

களின். வழியாய். இங்கு. வர இன்னும் இசண்டு நிமிஷல்கள் தான் 

தேவை. ஆனால் உனக்கு த தெரியாமல் வருவதற்காக மெதுவாக 

அடிமேலடி. வைத்து வந்ததால் கூட இரண்டு. நிமிஷங்கள் 95.5 gen. 

பார்! ஜன்னல் கம்பிகளை எப்போதும் போல் என்: கையினாலேயே 

வளைவை நிமிர்த்தி முன். இருந்த இடத்திற்கு கொண்டு வக்.து விடு 

இறேன்.”” என்றதும் கையைப் பிடித்து இழுக்கவே மெழுகைப் 

போல் வளைவு நீங்கி முன் இருந்த நிலைக்கு வந்த விட்ட ௮. அவர் 

அவ்வாறு செய்தது சீனுவுக்கு பெரும் ஆச்சரியத்தைக் கொடுத்த௫ 

உடனே, சுந்தரராஜ செல்வத்தைச் கூட அழைத்துக். கொண்டு 

போகும் போது “Fg! நீ "இன்னும் சுமார் 10 நிமிஷங்கள்: இந்த 

ச்ஷ்டமான நிலையில இருக்கும்படி. நேரிடும். ஆனால் om srorg = mad 

சிறை. வைக்க கினை த த்த குற்ற த்திற்காக இப்போதிருக் கும் என். மனோ 

-திலைமையில் gs போதிய. தண்டனை யென்றே கரு. அ தேன். 

இசண்டு வருஷங்களுக்கு முன் நீ என்னை இவ்வா ௮ செய்ய முயன்தி 

Geren Be இப்போ. உனக்கிருக்கும் : 82 பற்களில் ஒன்று. கூட 

இருக்குமோ என்பது. சந்தேகம் தான். சரி; கோமாறெது;. Curd 
au (7 SIG pen 5 வந்தனம்" - என்றதும். 'செல்வத்சை அழைத்துக் 

கொ ண்டு சென்று தன ்.. ஆகாய “விமான மோட்டார் வண்டி... "விட்டி 

ருக்கும் இறையைத். திறக்கும். . 'செல்வத் த்தை. ஏறிக்... கொள், 

சொல்லி அங்கிருந்து. ஓட்டு மூன் ஓர் வேலைக்காரனை அழைத்; 
உடனே போய் தமது அறையைத் இறக்து. gy BREA ib ீனுவிடர் 
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ஒடும். என் பணப்பையை வாய்ச் கொண்டு வா” சான்று சொன் 
ஞூ. - அவர் மெத்தைப்படி. ஏறியதும் சுக்காராஜு. தமது மோட். 
டார் வண்டியை: விரைவாக ஒட்டிச் சென்றார். . வ்வறையின் கத 
வைக் api பார்க்க €னு கட்டுண்டு இருக்கக் கண்டு ஆச்சரிப்பட்டு: 
வாயிலிருந்த. துணியை எடுத்து விட்டு கை கால்களை அகிழ்த்து 

- விட்டு என்ன சமாசாரமென்று 'கேட்க;' வந்திருக்தவர் தன்னிடம். 
பந்தயம். போட்டு வேடிக்கை யார்ச்சமாகதச் தன்னைக் கட்டி விட்டுச் 
சென்றாரென்றும்- இவ்விஷயத்தை பிரஸ். தாபிக்கவே வேண்டாமென் 
னும் சொன்னார். Cardi sofia இருக்கும் வேலைக்காரர் சொன்ன. 
தற்கு. மயிரிழையேனும் _ மாழுக.. நடக்க மாட்டார்களாதலால் 
அவன் ௮தை அப்போதே மறந்து விட்டான். . €லு உடனே தந்தி. 
ye சுக்குச் சென்று மாறு பாஷையில் மைனாக்கள் தன்னைப். பறண் 
டிச் கொத்தி. விட்டுப் பறந்து விட்டனவென்றும் அனேகமாய் 
சொந்தக். RONDE SS சான் வருறெதென Boring யும். தெரிவித் 
தார்.  இத்தந்தியைப் பார்த்ததும் கோவித்தன் புன்சிரிப்பு சரச தம் 
கொண்டார். | 

Bi ற்கு; முந்திய ௮ த்தியாய இறுதியில் கோவிர்தன் தட்டலியை 
பும் காடியையும் சாராய மயக்கத்துடன் செயிலிலேற் றி அழை த்துச் 
Geek parse சொன்னதை வாசசர்கள் மறக்திருக்க மாட்டார்ச 
ள்ன்றே . நம்புறோம். மறுகாட் காலையில் கொஞ்சம் மயக்கம் 

ன ளிக்க தம் கோவிந்தன் அவர்கள் துவ்வொருவருக்கும் தண்ணீர் 
கலக்காத பிராந்தி ஒவ்வொரு புட்டி கொடுத்து அவர்கள் சாப்பிட்ட 
வரை இனிய ஆகாராதிகளைக் கொடுத்சார். அவர்கள் சாப்பிட்ட 
தும் மீண்டும் படுத்து விட்டனர். . கடம்பூர்: ஸ்ம்டஷன் போகும் 
போது தான் அவர்களுக்கு கால்வா௫ி மயக்கம் தெளிந்து... அப் 
போது அவர்களுக்கு. கோவிர்தன் மீண்டும். கால் புட்டி. Gra | 
கொடுத் த்து. இன்பண்டங்களைசச் சாப்பிடச். - சொன்னார், . சாப்பிட்டு 
yi. தும் மணியாச்சி ஸ்டேஷன் வந்தது. போட்மெயிலில் ௦ தொடு 

தீத திருச்சியில் ௮தை அவிழ்த்து ௮௮ கோக் ௮ சச் அக்குடிக்கு 
போகும் வண்டியா தலால் திருநெல்வேலி போகும். வண்டி.யில் அட்சி 
தனர்... 'மணியாச்ியில் வர்களை மெதுவாக . ஒத்தாசை. புரிக்கு. 
அவ்வண்டியிலிருந்து. இறக்கும்படி செய்து அிருசெல்கேனி. போகு, ம் 
வண்டியில் கொண்டு. போய் உட்கார வைத்தார்... ௫. வண்டியி 
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இசண்டே, இரண்டாவது வகுப்புகள் இருக்சதாலம். 2வது வகுப்பு 

பிரயாணிகள் அ.இகமா யிருந்ததாலும் ஒட்டலி கரடி.யரல் படுத்தும் 

கொள்ள முடியாமற் போய் விட்டது. : அவர்கள் சுமார் ஒரு மணி 

கேரம் உட்கார்ந்திருக்சனர். : திருநெல்வேலி ஸ்டேஷன் வந்ததும் 

அவர்களுக்கு உதவி புரிந்து. வண்டி. யிலிருர்,து இறங்கும்படி செய்து 

போர்டர்கள் உதவியால் பாலத்தின் மேல். ஏறி, திருச்செர்தார் 

போகும் வண்டி யிருக்கும் பக்கத்தில் பாலப்படிகளின் மூலமாய் இற 

ல் இரண்டாவது வருப்பு வண்டி. ஏறியதம், மீதியிருக் க பிராந்தி 

யையும் ஊற்றிக் .கோகவிக்தன் கொடுக்க, அவர்கள் குடி.த்.து விட்டு 

செளக்கயெமாய்ப் படுத்துக் கொண்டனர். திருச்செக்தார் சேர்ந்ததும் 

மெதுவாக. 'செயிலிலிருந்து இறக்: டிராம் வண்டி. ஏற்றிய Gur ga 
அரை போதையிலிருக்தார்கள். டிராம் வண்டியில் ஏறு. மூன்: கோவி 

த்தன் தாம் மூவரும் ஒரே வண்டியில்: பிரயாணம் செய்வ. eax 
asBoe goasure Guar nw, gesure தான் வேறு வண்டி. 

யில் ஏறிக் கொள்வதாகவும் அவர்களிருவரையும் வேறு. சாம் 

வண்டியில் ஏறி திருவீரராஜபட்டணம் | "சேர்ந்ததும், முன் ஜாகை 
வத்த இடத்தில் ே பேரயிருக்கும்படி. தான் ங்கு வந்து சேர்வசாக 

வும் சொல்லி, வேறு வண்டிக்குக் கோவிந்தன் சென்றார், இருவீர 

ராஜபட்டணம் சேர்க்கத், ஓட்டலியும் காடியும் டிராம் வண்டியி 
னின்றும் இறங்கியலும் தங்களை. அழைத்து வந்தவர் இறக்க. விட் 

டாரா இல்லையா யென்று பார்தி தனர், இ றல்யெவர்களில் அவரைக் 

காணோம். ஒருக்கால் வண்டியிலேயே கண்: அயர்ந்து HBS 

கொண்டிருப்பாரென நினை தீது வண்டி கள் முழுவதும் சரிவரக் அவ 

னித்துப் பார்த்தார்கள் அவ்வண்டிகளிலும் இல்லை... ஆகையால் 

வண்டி. நின்றதும் சட்டென்று இதங்கிச் சென்று விட்டார் போலி 

ருக்கிறது என எண்ணிக் கொண்டு. இருவரும் தனித்தனியாய் வெவ் 
வேறு பாதைகளில் சென்று க் றிப்பிட்ட இடம் போய்ச் சேர்வ0 தன. 

இருவரும் it pas குரலில் பேசிக் கொண்டு புறப்பட்டனர். செயில் 

வண்டி, டிராம் வண்டிகளிலிருந்து இறங்இனால் ஒவ்வொரு பக்கமு: ம் 

பலர் போவதைப் போல். ஒட்டலி போன. - வழியில் சிலரும், கரடி. 

போனப்பக்கம். வேறு. சிலரும் சென்றனர்... 

‘Be ற்கு, "கொளம்பு. அப்பறிவோர் சுந்தர ராஜுவும் செல்வமும் 

எப்படியாவது வந்து. 'சேருவா ர்களென.. நம்பி. ஒவ்வொரு... ழி. ath 

வண்டி வரும்போதும், படகுகள். வரும்போ ௮ம், மாட்டு வண்டிகள். 
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அர்த. ஊருக்கு வரும்போதும் கவனித்து வர்தார்களென்று. 

முன்னமே. சொன்னோமல்லவர? அப்படி. அலவவுர் வாசிகளல்லாத. 
அயல் ஊர் வா9ிகள் இருவர் டி.ராமிலிருந்து இறங்கயெதையும், இரு 

வரும் சங்களைப் பின் பற்றி எவராவது. வந்தார்களாயென வண்டி. 
கள் முழுவதையும் சோதித் அப் - பார்த்த பின் இருவரும் வெவ்: 
வேறு வழியாகச் சென்று ஒரே இடத்தில் சந்திப்பதாக. QraQu 
மாய் பேசிச்கொண்டை தீயும் கவனித்த சொளம்பு அப்பறி ட 
இருவரும், ஒருக்கால் சுந்தர ராஜுவும் செல்வமும்: வேற்று ms ் 

உன் வந்தனரென சாண்ணி இருவரில் ஒருவர் இட்டலியையும் மற்ற. 
வன் கரடியையும் பின் பற்றி சற்று தூரத்தில் சென்றனர். இட்டலி . 
யும் கரடியும் பழம் - பெருச்சா ளிகளாதலால்,, தங்களுடன் வந்த 
மற்றவர்களெல்லாம் தங்கள் தங்கள் ஜாகை வந்தவுடன் பிரிர், து 

போனசைவயும் தங்களிருவரையும் ஒவ்வொருவர் மின் பற்றி வருவ 

“தையும் பார்த்த உடனே சந்தேகப்பட்டு உண்மையில் திக்கன் 
தான் பின் பற்றி 6 வருஜொர்களா. இல்லையாயென்று அதிய.த ஒட்டலி 

"இரண்டு மூன்று சத்துகள் வழியாய்ச் சென்று பார்த்தான். தப். 

போதும் பின் பற்றி வந்தவன். ௮ச்சற் துகளில் கூடவே வரவே தன். 
னை த்தான் ௮வன் பின் பற்றிவருகறானென்றும். ஆகையால் அவனை 
ஏமா ற்றிச் செல்ல வேண்டு மென்றும் நினைத்து கோயிலின் மதில் 

சுவர் மூலை. இன்னும் 10 கெஜமிருக்கும் போது அவசரமாய் நடத்து 
மூலை. திரும்பினான். மூலை திரும்பியதும் எப்பக்கம்' போய்விடுகானோ 

சான பினை த்து பின் சென்ற அப்புறிபவன் . Ptr ஓடி மூலை 

திரும்பினான். . மூன் விரைவாய்ச் சென்ற ஒட்டலி இ... விடாமல் 
அம்ரூலை திரும்பின அம் சட்டென்று உட்கார்ந்து காலை நீட்டி கிட் 
டான். பின் ஒட்டமாய்ப் போன. அப்பறிவோன் அவன் கலால். 

தடுக்குண்டு ழேசாய்க்தான். ஒட்டலி சட்டென்று. எமுக்திருக்து 

அப்பதிபவன் - "கூச்சல் போடாதபடி தன் மூழல்காலால் அப்பறிப . 
வன் தலையை. பூமியோடு : அமுக்கிக். கொண்டு அவன் கைகளிரண் | 

டையும் பின்பக்கம் சேர் த்துக் கட்டிய பின்: அப்பதிபவனின் : கைக் 

குட்டை எடுத்து gig பவன் வாயில் அமுக்க. விட்டு, அவன் 

ஜோப்பிலிருக்து : கை த துப்பாக்கியை: எடுத்துக் கொண்டு அவனைத் 

தூக்க. கோயில் தூணுடன்.. சேர்த்து. நிறுத்தி ௮வன் கரல்களைத் 

TB கட்டிவிட்டு, “நரன். எத்த. ஊர்க்காரனென்று.. உன் ஆயுட். 
அம் வரையில். 'ஞாபகமிருக்கும்படி. | இதோ. உனக்கு மாலை போடு: 

  

   

  

    

       



ஜெயரங்கன் 

  

BGC por” cramp gh sor ஜோபியிலிருந்த கூரிய ௨௮ டந்த கண்ணாடி 

யைக் கையில் எடுத்து கழுத்தில் மாலை போட்ட மாதிரியாக ௪தை 

யில் காலங்குலம் இறங்கும்படி. கண்ணாடித்துண்டால் £்ச விட்டு 

ஓடி. விட்டான்; தச்சிய இடத்திலிருந்து இரத்தம் பிறிட்டு வடிர். ஐ 

கொண்டிருந்தன. கரடி என்பவனும்) தப்பறிவோன் தன்னைப்பின் 
பற்றி வருவதாக ஸ்திரப்படுத்திக் கொண்டவுடன் வழியிலிருக்த 

மூங்கில் தொட்டியின் பக்கம் வசதவுடன் சுமார் 8 அடி உயரமுடைய 

ஒர் கனத்த மூங்கில் தடியை உருவி எடுத் தக் கொண்டு சென்றான். 

ஒருக்கால் சமீபத்தில் நெருங்கினால் அடிப்பதற்காக மூங்கில் தடிபை 

எடுத்துக் கொண்டான் போலிருக்கிறது. அவன். மூங்கில் தடியா 

லடி.ப்பதற்குள் நான் கைத்துப்பாக்கியர்ல் சுட்டு விடமாட்டேனா” 

என துப்பறிபவன் நினைத்துக் கொண்டு | பின். தொடர்ந்தான். காளி 

கோயில்மஇல் சுவற்றின்பக்கம் சென்றதும் காடி. சட்டென்று மூங்கில் 

"தடியை ழே ஊன்றியதும் அலக்காய் 10 அடி. உயரமுடைய மதில் 
சுவற்றை எகரித்தாண்டி த தடியுடன் மறு பக்கம். essa ae 

டான்; அப்பறிபவன் பக்கத்திலிருந்த ஒர் மாத்திலேறிப் பார்க்கும் 
போது கோயிலின் எதிர் பக்கத்திலிருந்த மதில் சுவற்றையும்_ முன் 

தரண்டிய மாதிரியே தடியை பூமியில் ஊன்றி oa DS தாண்டி மறு 

பக்கமிருக்கும் பாதையின் பக்கம் குதிக்கக் கண்டர்ன்..  அப்பறி 

பவன் மரத்தை விட்டு 83 பிற் மதிலைச் சுற்றி ஒடி அவன் குதி 
த்த பாதையின் பக்கம் போய்ப் பார்க்க வெறும் இடமாயிருந்த.௮. 

அப்போது தான் காடி மூங்கில் தடி எடுத்து வநத கா.ரணம் இன்ன 

தெனத் தப்பறியவோன் மனதில் பட்டது. கொளம்பு அப்பறிவோ 

ரின் தலைவன் தனது ஆட்கள் இருவரும் இருவரைப் பின்பற்றிப் 

போவதைக் கண்டு இன்னும் யாராவ ௪ந்ே சகப்படக் கூடிய நபர் 

கள் இ றங்னொர்களா யென்று தூரத்தில் நின்று கவனித்துக் கொண் 

டிருந்தான்! அவ்வூரில். ௮து வரை யில்தான் பாராத வேற் று. மனி    

            

   

ht fs 

தன் ஒருவன் வரக்கண்டான். அவனைப் பார்த்தால் yes fae 

  

வாசி போல் தான் தோன்தித்று, ஒராமிலிருந்து இறங்னெ 
"வர்கள் அனைஉரும் சென்று விட்டதாலும் தனக்கு வேறு 6 

மில்லாததாலும் அவரைப் பின் பற்றிப் போய்ப் பார்க்கலா 

உத்தே௫த்து வருபவருக்கு தன் மேல் சந்தேகம் ஏற்படாதபடி. 

பாதை நிவாரணம். . செய்ய -உட்காருபவர்போல். உட். ர் 

அவர் பாதை சிவாரணம் செய்து எழுக்திருக்கும்போகு 5
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பின் தொடா உத்தேசித்தவர் சன்னிடம் சாவ கானமாய் வந்து 
காளி கோயிலுக்கு எப்படிப் போக வேண்டுமென்று கேட்டார்? 
அவர் வழி காட்டினார், அவர் . உடனே தங்களிடம் திக்குச்சியிருர் 
தால் கொடுங்கள்” என்றார். திக்குச்சி என்பது என்ன வென்று 
கொளம்பு அப்பறிவோருக்குத் தெரியாமல் ₹தாக்கள்' என்ன. கேட் 
கிறீர்களென்றே தெரியவில்லை!” என்றார். அவர் தாங்கன் வெளி 
ஊர் அசாமி போலிருக்க ௮. இச்சு ஜில்லா வாசியாயிரு த்தால் 
தீக்குச்சி யென்பது என்ன வென்று தெரியாமலிருக்கா து. தீக்குச்சி 
யென்பது (],824065) மாச்சிஸ் என்று சொன்னார்... உடனே. அவர் 
தனது ஜோப்பியிலிருக்து நெருப்பு க்குச்சிபெட்டி எடுத்அக்கொடுக்க, 
தன் ஜோப்பியிலிருக்து ஒருபைசக்கு 8-10 விற்கும் பீடி.களில்: ஒன்றை. 
எடுத்அப் பற்ற வைத்துக் கொண்டு நெருப்புக் குச்சி (பெட்டியை 
அவரிடம் கொடுக்கு. விட்டுச்சென்றார், தான். சந்தேகப்பட்ட சுக் 
or ராஜுவாகவரவ து. கோவிந்தனாகவாவ.து இருக்தால் அவர்கள் 
தன்னிடம்வந்து ை தர்யமாய்ப் பேச மாட்டார்களென்றும். ஆகையால் 
காளி கோயிலுக்கு வத்த அசாமிதானென்றும். நினைத்துக் கொண்டு 
எதற்கும் எங்கு செல்கிறுனென்று பார்க்கலாமென நினைத்து. மறை. 
BB மறைந்து. பார்த்து வந்தார். வந்தவர் கேராக இந்தப்: பக்கம் 
அர்தப்பக்கம் திரும்பிப் பாராமல் பாடிக்கொண்டே காளி Carel gia 
குள் போகவே,௮வர் திரும்பிப்போகும்போது கோவில் மதில் சுவற் 
ops தடியின் உதவியால் ஒருவன் எகிறித் தாண்டிக் குதித்ததைத் 
தாரத்திலிருந்தே பார்த்ததும், அப்படி குதித்த ஆசாமி யாரென்று 
கவனிக்ச, தன. கூட்டாளிகள் தொடர்ந்து வந்தவர்களில் ஒருவ 
சென னு நிர்ததும் தனது கூடாளியை ஏமாற்றி விட்டுப் போவதாக. 

அறிந்து பின் பற்றிச் சென்று. அவன் எங்கு போலிறுனென்று 
கவனித்துப் _ பார்த்தார். அவன் ஒரு வீட்டிற்குள் போனதும் 
அவ்வீட்டின் தெருக்கசவை யாசோ மூடித். தாளிட்டு விட்டதாலும் 
அவ்வி-ட்டிலிருக்.து. வெளியேறுவதற்கு. வேறு வழிகளேயில்லாததா 

இம் அவ்விட்டி லிருந்து கொஞ்ச கேரம் வரையில். மீண்டும் க, சுவை த் 

திறந்து யாரும் வெளி வராததாலும் வ்விட்டு  வாியாய்த்தானி 
ருக்கவேண்டுமென்று x றிக் கொண்டு. தமது. கூட்டாளிகள். என்ன 

ஆனார்களென்று. பார்க்கச். சென்று. அவர்கள். வந்த. வழியின். 
i mr ர 1 ற் | 

யாரி ச தர 

  

   

      
ரா 

பார்த்துத் கேட்க. தன்னைப் பின் பற்றி வக்தவன் தன்னை எமாத்.தி. 
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விட்டு தடியின் உதவியால் டோவில் மதில் . சுவற்றைத் தாண்டி 

ஐடி. விட்டதாகச் சொன்னான். அப்பால் அவ்விருவரும் சேர்ந்து 

மற்றவன் என்ன கனானென்று அவன் வந்த வழியின் எதிர் பக்கம் 

சென்று பார்க்க அவன் கோவில் தூணில் கட்டுண்டு வாயில் ௮ணி 

அடைத்து இருக்கக் கண்டு அவிழ்த்து விட்டு அவனிடம் கேட்க, 

வன் கடத்த விரு த்தாந்தங்களை விவரமாய்ச் - சொல்லி 

கண்ணாடி தண்டால் தன்: உடலைக் &றி தனக்கு மாலை போட்ட வை 

பவத்தைக் காட்டினான். அப்பறிபவன் ஒருவனுக்கு அவ்வி 

ட்டு அடையாளம் சொல்லி கவனிக்கும்படி சொல்லி விட்டு உடனே 

தலைமைத் அப்பறிபவன் காயம் பட்டவனை அவவூர். வைத்தியரிடம் 

அழைத்துப் போய்க் காட்டி, கண்ணாடி த் துண்டால் இழித்த பாகம் 

முழுவதையும் கழுவி, வேண்டும் சிகிச்சை. செய்து விட்டு வ 

னைப் படுத்துக்கொள்ளச் சொல்ல, அவன் படுக்க மறுத்து; தனக்கு 

மாலை போட்டவனைப் பிடிக்சும் வளை படுத்திருக்க. மாட்டேனெனச் 

  

சொல்லி கூடவா, ஒட்டலியும் கரடியும் சென்ற -விட்டண்டை. போய் 

அங்கு காவலிருந்த அப்ப றிபவனை யாராவது வெளி வந்தார்களா 

பயெனக்கேட்க ௮வன் யாரும் வெளிவர வில்லையென்று சொல்ல 

மூவரும் அங்கு கவனித் துக் கொண்டு நின்றார்கள். | 

Jb bes, ஒட்டலி தன்னைப் பின்பற்றி வச். தவனுடைய கால்களை 

யும கைகளையும் கட்டி. மாலை போட்டு கூச்சல் போடாதபடி. வாயில் 

துணி யமுக்? விட்டு வந்தவன் தான், முன் வந்த போது இருந்த 
விட்டிற்கு கோரகப் போனதும் கதவு மூடியிருக்கக் கண்டு,க.தவைத் 

தட்டினான். கதவு திறந்ததும் சரேலென்று உள்ளே சென்றுன். 
அங்கிருக்க இருவரும் அவனைக் கண்டதும். அவர்கள் னு திக ஆச்சரி 

யப்பட்டு “எங்கே, என்ன. ஜோலியாய், எப்போது வந்தாய்!” என்ற 

கேட்டனர். அவன் ஆச்சரியப்பட்டு, 

gis’: _.ரீங்கள் சொன்ன இன்பேரில். உங்கள் வகை மனிதன் 
வந்து எங்களை '௮ழைத்து வந்ததின்பேரில் வந்தோம். 

சாமி ரேட்டி — agri என்றீர்களே! தாங்கள் ஒருவர் 
தானே வந்தீர்கள் ?. 

ஒட்டலி: இல்லை. என் னுடன். கரடியும் வந்தான்; நாங்கள்கு 

வரும். வெவ்வேறு வழியில் "தனித்தனியாய் வர்தோம், என்&   



சின்பத்றி ஒருவன் வர்தன். அவனை ஏமாத்தி விட்டு இங்கு வத்து 
விட்டேன். காடி. இன்னும் சில நிமிஷங்களில் வருவான். 

என்று சொல்லிக்கொண்டிருக்கும்போதே காடி. உள்ளை வச, 
கதவைப் பூட்டி த் தாளிட்டு அவனை. விசாரிக்க, அவன் : தன்னை 
ஒருவன் । பின்பற் ற்றி வந்த தாசவும் தான்௮ுவளை எமாற்றி விட்டு வரு 

தாகவும் சொன்னான். . 

- சாமி ரெட்டி: நாங்கள் தங்களை . அழை த். வாச சொல்லி. 
- எவரையும். அனுப்பவில்லை. அன்னியன். ஒருவன் வரத. கூப்பிட் | 
பால் அவனைப் பின்பற்றி வந்து .ஏமாநலாமா? இது ௨ எதோ சூ சூசாக 
அல்லவா தோன்றுறெது. நமது விரோ இகலின் சதிக்குள் அகப் 

- பட்டுக் கொண்டீர்கள் போ லிருக்றெ தே. 

  

கரடி:--காஸ்கள் . அவ்வாறு ஏமாற்றப்பட்ட : Gi war don; 
பழம் பெருச்சாளிகள், நீங்கள் வனை. அலுப்பாவிட்டால் . அவன் 
எப்படி இம்முறை. ஒரூவர் மேல் ஒருவர் ஏறி. நின்று இட்டி. வாசல் 
வழியாய் முன்போல் தப்பவேண்டி யஇல்லை; இம்முறை ஏனி தய 
ராய்: வைத்திருக்றோம்'' என்று சொன்னான். அவ்விஷயம் ஈம் 
rok பேருக்கு மட்டும்தானே தெரியும். இந்த கொண்டப்ப ரெட் 
டிக்குக் கூடத் தெரியாதே! எங்களைக் கூப்பிட்டலுப்பிவிட்டு எங்களை 
பாரோ அப்பறிவோர் பின்பற்றி : வர்தார்களென்று கேள்விப்பட்ட 
தம் பயக், இவ்வாறு கதைகட்டி விட்டால் வெறும் கையாய். ஆனு 
ப்பிவிடலாமென்று நி னைக்கறீர்கள். பேரலிருக்9 றது. இந்தப். பாச்சா 
வெல்லாம் எங்களிடம் பலியாது, - எங்களை அவ்வளவு தாரத்திலி 
ருந்து அழைத்து வந்தால் நரல்கள் ஏதாவது Bak. செய்தாலும் 
சரி ரன்; செய்யாவிட்டாலும். சரிதான்: பேசியபடி. தொகை கொடுக். 
தாகவேண்டும், தெரியுமா? 

ema Cniiig: சுப் ரமண்யர் சத்தியமாய் சரங்கள் கூங்களைக் 
உப்பிட்டனுப்பவில்லை. உங்களை யாரோ. ஏமாத்றி இவ்வளவு. 
தூம். அழைத்து. வத்ததையும் . | "இவ்வூரில் 'வக்தவுடன். "உங்களை 
தட்சன். பின்ப, up oa s வந் ந்தை தீயும் தா அன்ற eerie பார்க்கும் 

  

      டெப்டூ nie Se ns ob Ranta 7 Ger Bish கவனத் த்து. ~
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ஷய த்தை அவரிடம் ஒப்புவி தீதிருப்பதாகக் கேள்வி. கோ £ விந்தன் 

பலகாள் துப்பு விசாரித்தும் ஒன்றும் அலங்காததால் எங்ேகா. செ 

ன்று விட்டசாகப் பிரஸ் சாபம். அந்தப் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டர் 

காமாக்ஷிராவ் மட்டும் ரம.து ஊரையே ஜல்லடை போட்டு அரிப்ப 

தைப் போல் சுற்றிக் கொண்டிருக்கிறான். நான். - எங்கெங்கு சென் 

ருலும் அங்கங்கெல்௦ லாம் இருக்கிறான், இன்ன. இடம்தான் 

போவான் இன்ன இடம் போகமாட்டானென்று எதிர் பார்ப்பதிற்ெ 

ல்லை. கோயிலாஇலும் சரி, குளமாகிலும் சரி, anu 1 லும். சரி, 

வரப்பாகலும் சரி, இகோடாலலும். சரி, Garr, லும். சரி, 

மார்க்கட்டாகி லும் சரி, கோர்ட்டாகஇிலும் சரி, Gad pas "இடமா 

வத சரி, எங்கு போனாலும் அங்கெல்லாம் இருக்கிறன். GT GOT Sat 

ஈண்பர்களும் அவ்வாறே சொல்லுலர்கள் அவளுக்கு. செல்ல 

த்தின் பைத்திபம் பிடித்து அவளைச் சேடி அவ்வாறு அலைிரன் 

போலிருக்கிறது என்று எல்லோரும் சொல் அஒழுர்கள். * ப ் அரு 

ண்டவன் கண்ணுக்கு. இருண்டதெல்லாம் பேய்” "என்பதைப் போல் 

எனக்கு ஒருக்கால் - என்னைத்தான் பின்பற் தி வருொனோ என்ற சந் 

தேகமு மிருக்கெ.. ஒருக்கால் .௮வன். இங்கு. மறைந்திருந்து 

நீங்கள் வந்ததைப் பார்த்தானோ என்னமோ தெரியவில்லை. ட்ட 

.... .ஓம்டலி:---நீங்கள் எங்களை வரவழைத் இருச்காவிட்டால் ஒரு 

வேளை உங்களோடு சேர்த்த பிள்ளை வரவவைக்தாசோ என்னமோ. ? 

அவரைக் கேட்டுப் பாருங்களேன். . 

and ரேட்டி: பிள்ளை இப்போது ஜெயிலிலிருக்கிறார். ஆகை 
யால் அவரா யிருக்க முடியாது. 

கரடி: என்ன ஐயா! ஜெயிலிலிருந்தாலென்ன? 'ஜெயிலிலிரூச 

sug. விஷயம் ஆள்மூலம் சொல்லி யனுப்பியிருக்கலாமல்லவார் 

  

சாமி ரேட்டி:--சாங்கள் கேட் டனப்பும். அவசர விஷயங்களு 

க்கே பதில் சொல்லி யனுப்பாதவர் தங்களை அழைத்து . வரும் 

சொல்லி யிருப்பா ரென்பதை சான் நம்பவில்லை. எங்களை பய 

த்தி மீண்டும். பெரும் தொகை வாங்ூப். போகலாமென்ற இ 

எண்ணத்துடன் நீஸ்கள் வர்£ீர்களே என்னமோ? 

   
   

  

என்றதும் ஓட்டலக்குக். கேர்பம். வந்து. sor | ஜே பி! 

பேனாக்கத்நியை எடுத்து வைத்துக்கொண்டு ன்ன செ 
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சொன்னதை இன்னொரு கரம் சொல்லு; அப்போதே உன்னை சம 
னூர் ௮னுப்பா விட்டால் என் பேர் ஓட்டலி அல்ல '” என்றுன், 
சாமிசெட்டி சற்றும் பயப்படாத, “ஒட்டலீ! உன் வீணாய் அலட் 

டிக் கொள்ளுகிறாய். உன் கத்தியை நமது எ திரிகளிடம் உபயேரூப் 
பதற்காகப் பர்தோபஸ் சாய் வைத்துக் கொள். நான் இப்போது 
சொல்லும் விஷயங்களைக் கவனி” எ oars ட 

  

சாமி ரேட்டி: --இவ்விஷபத்தைப்பற்றி ஆச அமர EBS oo 
பார்த்தால் நமது ௮பாயம் gy இிகரிக்கிறதாகவே தெரிகிற. இப் 
போது நீங்களும் ஈரங்களும் அபாய, த் 5 BOG stor SLs 9 BEBE Cp >. 

இதிலிருந்து தப்புவதற்கு உபாயம் தேட வேண்டும். உங்களைப் 
பின்பற்றி வந்தவர்களை நீங்கள். ஏமாற் திவிட்டு agi. srs 
நீங்கள் கினைக்கீர்கள், என் மன தில் ப்படி நினைப்பது தவறு 
என்று படுகிற. “வளைக்குள் புகுந்த எலி எப்படியும் வெளிவரும் 
அப்போது கடித்துவிடலாம் என நினைத்து வேட்டை தாய்கள் சுற் 
றிக் கொண்டிருப்பதுபோல் அவர்கள் இவ்விட்டைச் சுற்றிக் 
கொண்டு சானிருப்பார்களென. நான் பயப்படுகிறேன். ஆகையால் 
அவர்சளின்னாரென்று அண்டறிர்து அவர்கள் வாய் Spear guy 
செய்ய வேண்டியது அவசியமாகிற ர. அத்துடன் நீங்கள் இவ்வூகி 

லிருக்கும் வளை எங்கள் அபாயம் அ.இகரிக்கவே செய்யும். ஆகை 
யரல் இப்போது தீர்மானித்து. உங்களை அழைத்து UMHS SEF 
சொல்லும் தொகை ஆளுக்கு ஆயிர ரூபாய்களில் நீங்கள் அட்வ்£ 
ன்ஸ் பெற்றதாகச் சொல்லும் ஆளுக்கு ரூபாய் ,நூறு 2 போக மீதியை 
உங்களுக்கு இப்போதே . கொடுத்து விடுகிறேன். பெற்றுக்கொண்டு 

நீங்கள் இரண்டுமணி கேரம் எங்காவது மல pros காலை 4-மணி 
க்குப் புறப்படும் செயிலேறி நேராக உங்கள் இருப்பிடம். போய்ச். 

சேருங்கள். "உங்களைப் பின்பற்றி வருபவர்களைப் பற்றி நீங்கள் கவ 
னிக்க வேண்டாம். ன தற்காக வேண்டிய சகல ஏற்பாடுகளும். நான் 

உங்கள் எதிரிலேயே செய்து QRS paar 

   

  

- என்று. சொன்ன தும் பின்சட்டில் படு த்திருக்க நான்கு. காவல் | 
சேவமார்களை அழைத்சு. இட்டலியையும் கரடியையும். காட்டி. 
இவர்கள் - இப்போ. இரரம் | வண்டிக்குப் Cures போடுமுர்கள்., . 

நீங்கள். கால்வரும். நமது விட்டிலிருக்த டியே இவர்களை பாராது. 

37 
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பின்பற்றிப் போடிருர்களாயெனப் பார்த்து கவனித்து. அப்படி 
யாரவது பின்பற்றிச் சென்றால் உங்களுக்குத் தேவையான. உதவி. 
யுடன் சென்று பின்பற்றுபவர்களைப் பிடித்து இருட்டு மாடுகளை 

அடைக்கும் மிக்குள்ளிருக்கும்.. கொட்டிலில் — அடை தவிட்டு, 
இங்கு வாருங்கள், காவற்காரத் தேவமார். நின்களிருக்கும்போது 
௮ய gah Bee st வத்து உங்களை அவமானப்படு,் தத வர்வர்களாக் 
கும் அவர்கள்? என்றார். அப்பால் ௮ வர்களுக்குக். கொடுக்கவேண் 
டிய ரூபாய்களைக்கொடுத்து அவர்களிருவரையும் ஒவ்வொருவராகப் 
போகச் சொன்னார். முன்னால் தொடர்ச்து சென்ற கொளம்பு அப். 
பறிவோர் இருவரும் அவரவர்கள் நன்பர்களைத். தொடர்ந்துபோக 

கொளம்பு தலைமைச் . அப்பறிபவன். இருவரையும் கவனித்தபடி 
"செல்ல, டிராம் வண்டி புறப்படும் இட த்திற்கு ஒரு பர்லாங்கு . தூரத் 
தில் ஒட்டலியும் காடியும் வந்து சக்தித்தார்கள்; அப்போது கொள 
ம்பு அப்பறிவோரும் தங்கள் முழுக் கவனத்தையும் மூன்போகும் 
இருவர்மீது செலுத்திச் செல்ல BH பிரம்மாண்டமான ஆலமாச்தடி. 
பில் கொளம்பு லுப்பறிவோர் மூவரும். கையில். கைச்்அப்பாக்க 
களைக் தயாராய் வைத்தக் கொண்டு ஒண்டி. இண்டிச் சென்ரார்கள், 
அப்போது இடீரென்று அவர்கள் மூவரும் சுருக்குக்குக் ail ps 
ளால் இறுக்கிக் கட்டி: மரத்தின் மேலே சேந்தப்பட்ட்னர். அவர் 

களுக்கு இன்னவிசமான ஆபத்துதான் ஈடந்ததென்று அவர்கள் 
அறியுமுன் ஆலமரத்தின் மேல் . தூக்கப்படவும், பின்னாலிருந்து | 

மூவர். இடிவந்து அவர்கள் கூச்சல் Curt guy. வரயை பொத்திக். 
கொள்ளவும்” கண்மூடி. மூழிப்பதற்குள். அவர்கள் மூவரையும். செக் 
தூக்காய் தூக்இக் கெண்டு? பரப் திருட்டு மாடுகள். அடைக்கும் 
கொட்டி.லுக்குள் அடைத்துவிட்டு அவர்கள் போய் இச்சக்தோஷச் 
சேதியைத் தங்கள் எஜமானரிடம் தெரிவித்துக் சென்றனர். மராம் 
ஏறும் இடத்தித்குச் சென்ற தட்டலியையும் கரடியையும்' போனி 
சார் வாரண்டுகளடன் வந்து பிடித்துக் சொண்டு போய் போலீ, 
ஸ்டேஷனில் அடைத்து விட்டனர். இட்டலி கரடி. மூ; தலிய்வ, 
கைவரிசைகள் mor Samir தீ ஒருவரால், ௮வர்கள் ௧இ.. Oe 
பட்டதால் அவர்கள் கைத் அப்பாக்கெள் கத்திகள். முசலியன எவ். 
வித உபாமுமாகவில்லை.. 

    

   

  

   



பதினாமூவு அத்தியாயம் 
- எதிர் பாராத சம்பவங்கள் 

“காமப் பேப் பிடித்தவர் கடைத் தேறதல் கஷ்டமே. 

   ஸ்ரீ மரன் ஸ்ரீனிவா௫லு ராஜ--காரின் பி? 27தம். காணாமற்டே | 
தில இனங்களில் : பாலரங்கரசஜு பெற்றுவந்த விடுமுறை நாட்களாகி. 
விட்டபடியால் அவர் தன் உத்யோக "ஸ்தலத்திற்குப் போக, 
வேண்டுமென்று ஜெயலக்ஷிமியிடம் தெரிவித் த்தார். அபே போரு? ். 
கும். நிலைமில் தன்னைத் தனியாய் வி COEF செல்லக்கடாதென்ப 5 Da 
ஜெயலக்ஷிமி போதிய காரணங்கள் எடுத் துச் சொன்ன தா.ஓம் வள் 
சொன்னது நியாயமென. அவர் மனதில் பட்டதாலும் “மீண்டும் இச. 
ண்டு மாதங்களுக்கு ரஜா பெற்றுக் கொண்டு பாலாங்க சாஜு. அஸ் 

கேயே இருக தா... பெண்ஷண்ட் டெப் கலெக்டர் ' மாதவசாஜா 
காரும் அவர். சம்சாசமும்: ais யாத்திரை. சென் திருக்த தால் அவர் 

கள்: வீட்டில் பாலாக்க ராஜுவும் அவர் பாட்டியாரும் வேலைக்கார 
Gib தான் இருக்கார்கள். . ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரு . உஙிருடனிர 
ந்த. போதே ஜெயலகூஷிமி அவர்கள் விட ட்டிற்கு அடிக்க பேரம். வந்த 
தாக ம-றஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரு கேள்கிப்ட ட்டதாக காத்தி 
மதியா பிள்ளையிடம் சொன்னதாக எழு தப்பட்டிருப்பதை வாசகர் 
கள் மறந்திருக்க. மாட்டார்கள். ௮ வள் தாத்தா இறந்த. பின்னர். 
அனேகமாய் பகல் நேரங்கள் முழுவதும், இசவு சேரங்களில் கூட் 
9-மணி வரையிலும் ஜெயலக்ஷிமி அங்கிருந்து வருவது வழக்கும் 
“peri வாயை மூட உலை மூடி. உண்டா? 2? இதை ஆட்சேபித்து. பிலா 
ப்ல்வி தமாய்ப் பேச ஆரம்பித்தனர். _ பூஷ்பவதியாகக் கூடிய நிலைமை 
யிலிருக்கும். சரஜுகுலப் பெண்ணொருத்தி விவசகமாகு முன் எவ். 

erat கெருக்கிய' பத்துவா யிருப்பிலும் விவாஹம்: செய்து. கொள்ள 

உத்தே௫க்கும் பர்த்தாவின். வீடா யிருப்பினும் இருட்டின பின்னும் 

போயிருப்ப௮ அச்சமூகச் கொள்கைக்கு விரோதமா கலால். சண்: 

பல்வாறு. பேசியது நியாயமென்றே சொல்லக்கூடும். * இப்படி பலர். 

G பேச்வதைக் “கேள்விப்பட்ட”. 'சுப்ப்ராஜுகாரு ஜெயல சிய 9 ih 

இதை woe இகேணாப்ச் சொல்லிப். ரச த்தி .. 
இஸ த. று அத்ததாசவும், 

தன்: Oh ster 
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அவ்வீட் டில் இருப்பதாகவும், தன் பாட்டியாரங்கு இருக்கும்போது 

தான் போய் வருவதில் எவ்வித ஆட்சேபனையுமில்லை யென்றும், 

"தான் பாலரங்க ராஜுகாளையே விவாஹம் செய்து கொள்ளத் இர் 
மானித்திருப்பதாலும், தன் தாத்சா அவர்கள்கூட அன்றிரவு பால. 
சங்க ராஜுவிடம் பேசியபோது அ௮னேகமாய் அவர்கள் விவாஹ 

விஷயத்தை அங்கீகரிக்கும் மனப்பான்மையோ டிருக்ததாசவும் 

கையால் சான் அ௮வ்விீட்டிற்குச் சென்று வருவ௫ ஆட்சேபிக்கத் 
தக்க விஷயமல்லவென்றும் சொன்னாள். இயற்கையிலேயே சுப்ப 

ராஜு ஈல்லவர்; ௮.திலும் அவர் சுயபுத்தியின்படி. ஈடப்பவால்ல, 
அனேகம £ய் எடுப்பார் கைப்பாவை யென்றே சொல்லலாம். . கன் 

வாசித்து நியாயவாதம் செய்யும் ஜெயலகூஷிமி கேட்கும் கேள்விகளு 

க்குச் சரியான ப திலுரைக்க அவரால். சாத்யமில்லை. youre அவள் 

மனப்போக்€ேன்படியே விட்டுவிட்டார். ஆயினும் ஒரு நாள் இரவு 
சுமார் 8-மணிக்கு ஜெயலக்ஷிமி ௮ங்கு என்ன தான் செய்கிறாளென்று 

இசண்டாம் பேருக்குத் தெரியாமல் போய்ப் பார்த்துவா பாலரங்க 

ராஜுவின் வீட்டி ற்குப் போனாச். - தெருக் கதவு இறர்திருந்ததால் 

தாராளமாய் உள்ளே சென்று 2) BB OF வேலைக்காரியிடம் ஜெய 
லக்ஷ்மியை தான் உடன பார்க்க வேண்டுமென்றும். எங்இருக்கிறா 

ளென்றும் கேட்டார்; வ் வேலைக்காரி பூட்டியிருக்கும் உள் விட் 
டில் பாட்டியார், ஜெயலக்ஷிமி, பாலரங்கராஜு ஆ௫ய மூவரும் இருப் 

பதாசவும் அங்கு எவரும் போகசக்கூடாசென்றும் அவர்களை ௮வ௪ர 

மாய்ப் டார்க்க வேண்டுமானால் மட்டும் கூப்பிட்டால் வருவார்களென் 

றும் சொன்னாள். அவளைக் கூப்பிடும்படி சொன்னார். தான். கூப் 

பிட்டால் கோ:9ச்துக் கொள்ளுவார்களென்றும், இரண்டு மூன்று 

தினங்களுக்கு மூன் ஒரு வேலைக்காரன் ஸ்ரீமான் பாலரங்கரரஜு 
அவர்களுக்கு வந்த கடி.தங்களைக் கொடுப்பதற்குக் கூப்பிட்டதற்காக 

HU BEG DUTT BL போட்டா சென்றும் இன்னுமோர்முறை ; ஏவ 

rag அவ்வாறு செய்தால் வேலையினின் று நீக். விடுவதாக எல்லா 

வேலைக்கார 6 க்கும் தெரிவித் இருப்பதாகவும் ஆசையால்” அவர்கள் 
ais பின் தான் தாங்கள் சொல்ல வேண்டி௰ விஷயங்களைச் சொல்ல 
வேண்டுமென்றும் சொல்லி தான் கூப்பிடமுடி. யாது என்று. சொல்லி 
விட்டாள். ௮வர் தானே கூப்பிடுவதாகச் சொல்லி அக்கசவண்டை 

போக, வழக்கத்திற்கு விசோதமாக. இிறப்புகோல் குதவிலிருக்கக் 
சண்டு ௮தைத் இறர்துகொண்டு உள்ளே சென்ளூர்.. அக்த ௮றை 
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யிலும் எவரும் இல்லை. wes அறையிலிருந்த மூன்று கதவுகளை 

யும் சள்ளிப் பார். த்தபோ ௮ Bose sar gue eer தாப்பாள் போட 
ப்பட்டிறாந்தசாலும், கதவுகளில் சரவிகளில்லாதசாலும், அச்த 
அறையிலிருந் கபடி யே :ஜெய' ஜெய? என்று ௪த்தம் போட்டுக் 

கூப்பிட்டார். உடனே கதவைத். திறந்து கொண்டு ஜெயலக்ஷிமி 
வந்ததும் “என்ன சாய்னா [. எங்கு வந்தீர்கள் 2? ஏதாவது விசேஷ. 
மூண்டா?'' என்று கேட்டபடியே கதவை மூ$9ிவிட்டாள். st. அக்கு 
யார் யார் இருக்கிறார்கள்? கான் பார்க்க வேண்$ம்”' என்னார் சுப்ப 
ராஜு. அங்கு பரரரங்கராஜு.. அவர்களாவது. பாட்டியாசாவது 
இ doo"! என் முள் ஜெயலகூஷிமி, “நி தனியாய் வங் கு என்ன. செய்.து | 

Glan ண்டிருக்கிறாய் நான் அதைப்: பார்க்க விரும்புறேன்” என்றார் 
சுப்ப ராஜு, அங்கு சா....ன்...ஓ. TT eae Be ald 'செய்யவில்லை, என் 
மள. . நான் கட்டாயமாய் பார்த்தே தருவேன் என்று கதவைத் 
தட்டப் போனார் சுப்பராஜு. ஜெயலக்ஷிமி ௮வமை உள்ளே போக. 
விடாதபடி வழி மறித்தாள். அச்சமயத்தில் திடீரென்று YESS 
வைத் திறந்ததும் அலங்கோல ஆடையுடன் சேல்லம் 4 ஹா-- என் 
ஒரசைக் கொழுந்தனாரா? வாருங்கள் ! வாருக்கள் : 1! என்றதும் அவ 

ரச் தன் மார்போடணைத்துச் சேர்த்துக் கட்டிக் கொண்டு அவரு 
டைய இரு கன்னங்களிலும் பல முத்தங்கள் கொடுத்தான், சுப்ப 

ராஜ" திடீரென்று தான் எதிர்பாராத விதமாய் செல்லம் அங்கு 
நீது வந்ததும் சன் மார்போடணைத்துச் சேர்த்துக் கட்டிக் கொண்டு 
முத்தமிடுவதைத் காண இக்பிரமை கொண்டு அப்படியே ஸ்தம்பி 

தீது முதலில் நின்று விட்டார். அப்பால் தான்) செல்லம் தன்னைச் 

சேர்த்தணைத்துக் கொண்டு முத்தமிடுவசாகச் தெரித்தது.ம் தன்னை. 
விடுவித்துக் கொள்ள மூயன்றூர். செல்லம் விடவேயில்லை, “நீக்க 
ளாக வராவிட்டாலும் கானெப்படியாவது உங்களை vats சரி 
யென்று: பிரதிக்ஞை செய்து கொண்டேன். இன்று தான் அதற்கு. 
சந்தர்ப்பம் ஏற்பட்டது.” என்றாள். உடனே. அவரை விட்டுவிட்டு 
தனது கைகள் இரண்டையும் விரித்சபடியே ' ் ஐயையோ அதோ A 
மூன்று நாகப் பாம்புகள் சீறிக்கடிக்க வரு்றனவே; தாங்கள் தடு. 

க்கக், கூடாதா? ஐயையோ! இன்னும் எத 5 தனை: நாள் நான் இப்பாமும். 

கரகத்திலிருப்பது? இணி. பைத்தியம் பிடி த்னகிடும். போலி 

    

ருக்கி. 

pGar ஐயையோ! கோவிந்தா !. போய் Sa அப்படி ப் 

வது,,இக்க காகச் குழியிலிருர்,து என்& 
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கள்; மாமா! என்னை மன்னியுங்கள். இதுவரையில் என்னைத் தண்: 

ossg போதாதா? 81௪11 இதென்ன பைத்தியம். எனது 

கொழுக்தளை. விடவே மாட்டேன். அவர் எனக்குதான் சொர்தம்: 

கான் அவருக்கு சொர்தம் என்றதும் மீண்டும் அவரை இறுக்கக் 
கட்டிக் கொண்டாள். அப்போது அ.த்தெருவின் : வழியாய் தனது 
சொத்த ஜோலியாய்ப் போய்க் பொண்டிருந்த இன்ஸ்பெக்டர் காமா. 

௯திராவ் காதுகளுக்கு எல் கோ செல்லத்தின் சத்தம்கேட்சவே. நின்று 

உ pp | சோக் எங்இருந்து ஆவள் பேசுகருளென் று கவனித்தபோ. 

துதான் செல்லம் * இன்னும் எத்தனை காள் ரான். இப்பாழும் ரகத் 
திலிருப்ப.த” என்று. அலறிய சத்தம் சேட்டு LIT OT ASTOR அவர் 

wer af ட்டல்தான் செல்லம் சிறை வைக்கப்பட்டிருக்றொளொன. நினை 

தீது தான் போன காரியத்தை மறந்து ௮ங்கு ஓட்டமாய் : வத்து பார் 
க்க, அப்போது தான் செல்லம் FULT TR பவை தன். மார்புடன் இறு: 

க்கி அணைத்தபடி என். 9. எழுந்தன விடவே. மாட்டேன். அவர் 

எனக்குத்தான் சொக்கம், நான் அவருக்குத்தான் செர்ந்தம்”? சன்று. 

சொல்லக் கேட்டார். செல்லத்தை யாரோ சிறை வை த்திருப்ப தாக 
இனை தது abs காமாக்ஷி சாவிற்கு தனது சேல்லம்' SLIT EQ oH aN 

மார்புடன் சேர்த்துக். கட்டிக்கொண்டு “ si or அவருக்குத் தான். 

சொர்தமென்றும் தனக்கு அவர்தான். செரந்தமென்றும்”” "சொன் 

னது வியப்பைத் தந்தத. அச்சமயத்தில் கூச்சல் சத்தம். கேட்டு. 

ங்கு பாலாங்க. சாஜுவும் பாட்டியாரும் வர் தனர்... அப்போது. 

சர்மாக்ிராவ தன்னைப் பார்தத மாத்திர த்தில் செல்லம் தனது. +e 

*தைக்காகப் பெரிதும் விசனிக்து. ௮வரை விட்டுவிட்டு வெட்கத்து 

டன் தலை குனிக்தபடி தன்னிடம் வத்து விடுவாளென்று மனப்பால். 
கொண்டார். ௮க்தோ பாவம்! செல்லம் ௮வரை- "அ.துவரைகில் 
அதியாத: பாவளையாய் அஈரிடம் ஒரு வார்த்தைக்கூட. பேசாது: 
அப்பராஜ வுக்கு நேதிதங்கள். கொடுத்தபடி: 'பிருந்தாள். பாளம் 

    

      

சுப்பராஜுவால் அவள் பிடித்த Ge IAS Lier Serr மன்னி 
யில் விடுவித்துக் கொள்ள முடியவில்லை. அவள் தனக்கு. குற்த்த்க் 
கள் கொடுத்தது , அவருக்குக் கூரிய முட்கள் குத்துவதுயோல்' is 
வும் அருவருப்பாக இருக்குது. “செல்லம்: நீ எனக்கு -மூத்த்கி! 
வதை நிறுத்தி உடனே. என்னை. விடா விட்டால் உன்னை உ) 
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சற்றாவ ௮ வெட்கமன்னியில் இதுவரையில் எவ்வி” ௮ன்னியோன். 
யமூ மில்லாத என்னை மார்புடன் சேர்த்தணைத்துக் கொண்டு முத்து 
மிடுகருயே! ச1ச!! என்னை விடுவாயா மாட்டாயா??? என்றார். :௮ப் 

போது ஜெயலகூஷிமி சாய் ! அவஞுக்குப் பைத்மம்: பிடித்திருக்க 
ற௫ போலிருச்றெ௫. ஒரு நிமிஷம் இருக்கும் பூச்தி மறு நிமிஷம் 

இருக்ககில்லை ; - உளறுகிறுள், பாவம் உதறித் தள்ளி. விடாதேடய 

ங்கள்”. என்று செரல்லிக் கொண்டிருக்கும்போதே' காமாக்ஷிரசவ் 
அவனை ௮. ணு 6 செல்லம்! செல்லம்!! செல்லம்!!! எனப் பலமுறை 
கூப்பிட்டார். (யார? செல்லம்! செள்ளம் ! | யாரைச் செல்லமெ 

ன்றும் செள்ளமென்றும் கூப்பிடுளெய். உன் பெண்ஜா தியைப் போய் 
அப்படிக் கூப்பிடு, Gwar? நான் யார்? என் செள்ளப் பேரால். 

என்னைக் கூப்பிட்டால் தெரியுமா? என் கொழுர்தனார் உன் 98-பற் 
களையும் உடைத்துக் கொடுத்து விடுவார். போ! போ!! போ!!! என. 
ருள். செல்லம்! நான். இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷிசாவ் ௮ல்லவா? 

என்ன இப்படிப் பேசுளொயே! என்று இன்னும் சமீபத்தில் சென்றார். 
அப்போ, சுப்பராஜுவைப் பிடி.த்திருக்; இரு. கைகளையும் விட்டு 
விட்டு, கைகளிரண்டையும் விரித்து ஐயையோ! அதே மூன்று. 
காசப்பாம்புகள். கடிக்கச் றி வருகிறதே! ௮மசா முகத்திற்கு கோக 
வக்துவிட்டது. இதோ கடித்து விடும் போலிருக்கெதே! இந்த ora 

பாதை நான் எத்தனை கரளைக்கனுபவிப்பது. **மாமா !... என்னைத். 
தண்டிக்தது போகாதா? ஐயா கோவிந்தா ! என்னைத் தீப்பவைக்க 

மாட்டீரர? உமக்குச் கோடி புண்யமுண்டு, மாமா! மாமா!! மரமா!!! 
என்றதும் மீண்டும் சுப்பராஜுவைப் பிடிக்கப் போனாள். ௮ப்போது 

காமாக்ஷிராவ் ௮வளைப் பிடிக்க, அவள் தன் முழு பலத்தோடும் 

ஆவேசமாய் ௮வரை ஒரு உதறு உதறித் தள்ளினாள், ௮வர் பல. 

கெஜ தா.ரத்தில் போய் ஜே விழுக்தார். காலிலும் கையிலும் மூக 
தீதிலும் காயம்பட்டு இரத்தம் வடிக்க. செல்லம் அவரை உதறித் 

தூரத் தள்ளி விட்டு, மீண்டும் கன்னைப் பிடிக்க வருகிறாளென், து 

௮ peso சுப்பரராஜு ஒடப்பார்த்தார் அவள் அதி வேகமாசு ஓட 
அவரைப் பிடித்துக் கொண்டாள். சுப்பராஜுு.. அவளுடைய உக: 

மான. பிடி.யிலிருந்தும். பல. விதத்திலும். தன்னை மீட் டுக் கொள்ள. 

முயன்று 0 ப்ச் தா மூ aie கத்ரு சுப்பு ewe 
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பாடுகள் வர்தசென்று சொல்லி தனு முழூ பலத்தோடு ஓங்கி 
கரமாக்ஷிராவ் முகத்தல் ஒரு குத்.து விட்டாள். குத்துப்பட்டதும் 

அவர் வாயிலிருர் து களகள வென்று இசத்தம் வடிந்த. செல்லம் 
தன்னை விட்டுவிட்டு காமரக்ஷிரரவ மேல் பாய்த்த தும் இததான் தக்க 

௪பம்யமென்று சுப்பராஜு5 அவள் இரும்பு முன் வெளியே சென்று 

கதவடைக்துக் சொண்டார். . செல்லம் சுப்பராஜு. இருந்த பக்கம் 
திரும்பிப் பார்த்தாள். ௮வரைக் காணாமல் ஒருஇருப்பு திரும்பினாள். 

அங்கு காமாக்ஷிராவ் நிற்கக் கண்டு *உன்னாலல்லவா என் கொழுச்த 
ஞூ ஒடிப்போய் விட்டார்] உன்னை லேரில் விடப்போவதில்லை என்று 

அவரை மீண்டும் அடிக்கப் போனாள்... அப்போது 'ஜெயலக்ஷிமி) 

அதோ! உன் கொழுச்தனார் அந்த அறைக்குள். போகிறார். பார்” 
சன்று அவள் வந்த அறையைக் காட்டினாள். செல்லம் ௮க்த sysop 

க்குள் போகவே ஜெயலக்ஷிமி கூடவே சென்று சல நிமிஷங்களில் 

சனியாக வெளியே வந்தாள். ஜெயலக்ஷிமி செல்லத்தை உள்ளே 

அழைத்துப். போன தம், பாலரங்க ராஜு காமாக்திராவைத் தன்னு 

உன் அழைத்துக் கொண்டு போய் வெளியிலுள்ள அறையில் உட் 
கார வைத்து அவர் வாயிலிருந்தும் உடம்பிலிருந்தும் வடிஈ்த இரத் 

தத்தைச் அடைத்து விட்டு மருக்து போட்டார். அப்பால் செல்லம் 
அப்போதுள்ள மனப்பான்மையீல் அவளுடன் காமாக்ஷிரரவ் பேச 

ழூயல்வது அபாயகரமாய் தேடயுமென்றும் ஆசையால் ௮வள் குணம் 

சற்று மாறியபின் மறுராள் வகு பார்ப்பது நலமென்று சொன்னார். 

அப்போது கா மாக்ஷிசாவுக்கு செல்லத்தின் சத்தத்தைக் கேட்ட 
வுடனே தான் வந்த காரியத்தை மறந்து உள்ளே சென்று தாமத 
மாஇவிட்ட விஷயம் ஞாபகத்துக்கு வர, பாலர்ங்க ராஜ விடம் கூட 
சொல்லிக் கெ.ள்ளாமல் ஓட்டமாய்ச் FTC 

மல்லிகை புஷ்பம் போன்ற மெல்லிய மேனியையும், பு புன்ன 

கை தவழும் முகத்தையும், எவரையும் பார்த்த மாத்திரத்தில் aGs 
ரிக்கச் செய்யக் கூடிய வ.தனங்களையும், ஜ்வொலித்துக் கொண்டிருச் 

கும் கண்களையு 4, கேட்ட மாத்திரத்தில் எவர் மனதையும் கவரக் 
கூடிய சளின மொழிகளையும் இனிய பாக்ஷிசைகளையுமுடைய Q. 
லம் இப்பேர்ப்பட்ட காரியங்கள். செய்தாளென்பதை நம்ப எவரால் 

'இயலும்? மேலும் ஓர் பெண்பாலுக்கு இவ்வளவு அபரிமிதமான: பல 

மும் சக்தியும் எவ்வாறு ஏற்பட்டது எனவும் வாசகர்கள் நி%& 

லாம். மஹா லக்ஷிமியும், தூர்க்கா. தேவியும், (கனிய ம்) சாக்ஷரத் 
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மஹா விஷ்ணுவின் ப.த்தினிகளாயிலும். அந்தந்த சமயங்களுக் 

கேற்றவாறு மஹா ws eof யென்றும் அர்ச்சகாதேவி யென்றும் 
அழைக்கப்படுசன்றனர். பெண்கள் எல்லாவி/ தமான சிறந்த குணங் 
களையுடையவர்களென்பதையும், இன்பக் களஞ்சயங்களென்பசை | 
யும் மறுக்கவல்லார் உளசோ? இல்லை பென்றே சொல்லலாம், ஆனால் . 
காமப். பேய். மட்டும் அவர்களைப் பிடித்து விட்டாலும், ஒரு விஷ 

யத்தை சாதிப்பதாக அவர்கள். தீர்மானித்து விட்டாலும், அப் 
போ தான் அவர்கள். FOG BOA HID (அதாவது மஹா ல-ஷிமி 

ரூபம்) மாறி பயங்காஸ்வளுபம், ௮சாவ அர்ச்சாதேவி அல்ல 
காளி ரூபம்) எடுத்த விடுரொர்கள். அப்போது ௮வர்களுடைய 
முந்திய நற்குணங்களெல்லாம் மாறி எது வேண்டுமானலும் செய். 

யக் கூடிய ௪க்தி வாயர் சவராஇ விடுகிரூர்கள்,. . அப்போப்பட்ட சந் 
தர்ப்பங்களில் அவர்களைப் பேண்ணேனக் கருதாது பேயேனக் கர. 
தும்படியான நிலைமைக்கு லச்அு மனம் போனவாறு நடக்கவும் பேச 
வும். ஆரம்பித்து Doren gr தான் செய்வார்கள். இன்னது செய்ய 

. தட்டார்களென நினைக்க முடியாத நிலைமைக்கு வத்துவிநிலொர்கள்.. 

.அளல்லத்துக்கு சுப்பராஜு. பேரில் - கண்ணோட்ட முண்டென்று 
இப்புஸ் சகத்தின் 68-09வ.து பக்கங்களிலேயபே விவரிக்கப்பட்டிருக் 
இறதைப் பார்க்க) செல்லத்இற்க சுப்பராஜுவின் பேரில் ஏற்பட்ட 
பிரியம் சாளுக்கு நாள் அபிவிருத்தியாகு அப்பிரியம் இப்போ 
பைத்தியம் பீடித்திருக்கும் நிலையில் உச்சிக்கு எட்டி. எல்லைமீறி வந்து 
விட்டதால் பெண்ணான வள் | இப்போ பேயானதில் ஆச்சரியமே 

யில்லை. பெண் எப்போது பேயாக மாறி விட்டாளோ அப்போது 

    

பெண்ணின் இயற்கைக் குணங்கள் மாறி பேயின் கோரஸ் வரூபம் 
தாண்டவமாட ஆரம்பித்து. விட்டதால் அவள். இப்பேர்ப்பட்ட | 
காரியா$கள் செய்தது ஆச்சரியசாமாகா த. ட ப 

Be ற்க, செல்லம் aude 16g விடுபட்ட சுப்பராஜு வேடர் 

கையிலிருந்து. வீடுபட்ட மானைப்போல் .. கதவை முன் பக்கத்தில் 
| தாளிட்டுக் கொண்டு. அங்கிருந்த சோபாவில் ல் அப்பா” என்று உட் 

கார்ந்து பெருமூச் செ றிந்தார். - ஜெயலகூஷிமி. செல்லத்தை. விட்டு 
விட்டு வந்து சதவைத் கட்டினாள். - சுப்பராஜு. மீண்டும். "செல்லம்: 

கான் வருறுளோ எனப். “பயந்து. "தடுக்கட்டு எழுக்து ஒடப்போ 

னார். அப்போது. ஜெயலகஷிமி. சித்தப்பா! இத்தப்பா!1 கதவைத் 

38.
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அறங்கள். செல்லத் த அவள் sen யில் போட்டு. பூட்டி. விட்டேன், 
தயவு. செய்து சதவைத் திறங்கள்”. என்றாள். பின். பக்கம் 
வாசல் வழியாம். இன்ஸ்பெக்டர். காமாகஷிராவை. விட்டு விட்டு. வந் த 

Umer mer ஜெயலக்ஷிமியைப்: uni gg உங்கள். வீட்டில் பிறக் த் 

எவருக்கும். பயமென்பஜு 'எப்படிமிருக்குமெனச் : தெரியாதெனத் த் 

தற்புகழ்ச்சி. செய்கமுயே! உன் இற்றப்பா செல்லச் திடம். அகப்பட்டு 
விடுகி, sors சொள்ள வ வழிய தியா ன ச் திண்டாடிக் திவி, ase up pe me 

  

மீண்டும் செல்லம் எங்கே வந்து. Ong aé கொள்ளுளொளோ ௭ எனக் 

கருதி. கதவை த். தி றக்க. மறுக்கொர்.. - என்று ஏளனம் "செய்தார். 
'இதத்குள். SILT rey கதவைத். 'திறக்கலே மத்தி. 'இதையிதுள்ள 

செர்பாரக்களில்: மூவரும். AMR Bere eRe சோம். Quien ew at 

  

        

    

றும் அவளுக்கு ஏன். ட் பைத்தியம் 99 sada 5 கட் 

போதா, ஜெயலகஷிமி: பாலரங்கரா; ஜுகாரின் ( 02 

ப்போ ' கரமரகதிராவுக்கு' செல்லம்: ABs; 5 } 
விட்டதோ. அப்போ௮. "இனி. அவ்விவக்கை ம மறைக்க os ‘ 
sINswir dy சொல்லுவது. நலம்” என்றார். அப்போ... ஜெய். 
லக்ஷிமி பின்... வருமாறு. சொன்னாள். ட் 

Bis அத்தானும். கானும் . முதல், தடவை. PAHs. சமது 
விட்டி ற்கு வந்து என் தா த்தா. வர்களிடம். சவுக்கடி. பட்டதற்கு 
மூத்திய நாள். -இசவு. தாத்தா. அவர்கள். "கோபத்தை எவ்வாறு 
தணி “¢ என், னும் 'விஷயத்தைப்பற்றிப். பேசிக்கொண்டே mi a" ம சாண் 
4 னே யின். மின் பக்கம். வெரு. தூரம் சென்று. - விட்டோம்... மூன் 

கோட்டை. LD BM LLM Ine இப்போ. புல்புதர்கள். "சாகதாளி 

              

முதலியன. "முளைத்திருக்கும். ஆன். ஈடமாட்டமில்லாத . 4 "அகழியின். 

பக்கம். சென்றதும். அப்பக்கம் ' ஆூமியில்... பிரகாசமான. - வெளிச்சம் 
Carer Spy. கான். தான். தை. முதலில். பார்த்தேன்; பார்த்ததும் 
ன (த்சானவர்களிடம் - அங்கு. ஏற்பட்ட 'பிரகாசத்தைக் : Sry. அங்கு 
காகரத்தனம் § ல் தால் S acarered அற்பட்டகோ... என்னமோ 

    
ட்டது அதெல்லாம் பழம். range பாட்டி சத என்த அக ஸ்கர் கள்: (உங்களுக்கு த். தெரியாத. விகயங்களெல்லாம் : உ] களுக்குப். 

   



    
   

    

பாட்டி கதைகள் தான்: கன்னியா £' குமரியிலிருக்கும் பகவதி mene 
மூக்கில் போடப்பட்டி ருக்கும். மூக்கு க்தி காகா.த்தனமல்லவா? பிரத 
யகஷமாய் Brass Ber மிருந்து. கொண்டிருக்கும்போதே பாட்டி 
கதசைகளென்று நினைக்கும்படி, ஜான். ஆங்கிலக். கல்வி Gur BSB pg 

போலிருக்றெ௮!? என்றேன். அவர் *மிண்மிணிப் பூச்யொயிருக்கும்"! 
எனமுர். . மிண்மிணிப். பூச்சிக்கு அவ்வளவு பிரகாசம் - எவ்கிருக்து 
வரும், அது மிண்மிணிப் ச்சியே அல்லவென்று. சான். பிடிவாத. 
மாய்ச். சொல்லி விட்டதால் போய்ப் பார்ப்போம். என்றேன்... நீ 
எக் சாகாத்தினமாயிருப்பின்.. அமைக் சக்கி பாம்பு சமீ 

ரன் இரை எடுத்துக். கொண்டிருக்குமென்றும் அனேக 
யதுள்ள காசச்ர்ப்பங்கலிட்ம் தான் இரசக் 2 தினமிருக்குமென்றும் 

ரக அவைகள் கொரே ௨ வி் ஷழமுள்ள. -சர்ப்பங்களென்றும் அ கையா ல். சமீ 

  

   a 

              

Bf 
த! . ௮அபாயத்சை. விளைவிக்கு மென்றும் - அங்கு 

போகவே கூடாதென்றும் சொன்னார்கள். - நீங்கள் இவ்வாறு 

பயப்படுவீர்க. ளென்று சான். கனவிலும். கரு ர தவில்லை; -காகாத் 
Boris பார்ப்பதே . மிகவும் | அருமை, தைப். பார்த்தும் 

சரம் நமத புத்திசாலித் தனத்தால் அதைப். பெறாவிட்டால் நம்மை 

விட பை ,த்தியக்காரர். எவருமிரார்கள். நான் சாணியை ப உருண்டை . 

செல்லு எடுத்துக். கொண்டு ௮தற்கு நோரக இ இருக்கும். ஆல மரத்: 
Bor ba ஏறி அந்த. Qua Bens Bor Sa ered உருண். 

LIS "போட்டு 'விடுகிநேன். அப்போது. பாம்பு செத்து . 

போகும் அல்லது. எங்காவது. போய்விடும்... இல்லை; ஒருக்கால்: rap 

Tei Soot & lg. SS Gara gua திட்டமாக. நிங்கள். காகர்தினினம் 
பெறுவீர்கள். நீங்கள் gurus epg படாமல் Dae 2௧0! தங். 
கள் என் ற்தும். நான் அத்த. வெளிச்சம்: தெரித்த. பக்கம். செ ன்தேன்.. 

அப்போது ௮.த் தானவர்கள் க் த காகர sims songe ட கீ -தால 
எனக்கு. மேலான. இரத்தினம். : எப்போது அதை ௪ கிரும்பு௫ே ப 
அப்போது gor SB se) சரணி உருண்டையை : கான் போடு 
0 றன். ? அனக்கு. ஏதாவது பாயம். Cars ar gb உனக்கு இட்ட 

மாய் நீ விரும்பும். நாகாத்; னம். அகப்படுமென்று. சொல்லிக். கொண்டு 

ஒட்டமாய். என்னைப். பின்பற் றி ஒடிவத்தார். துந்து 'இரத்தினத்தை 
நான்தான். மூதலில்பார்த்தேன் 4 ஆகையால் கான்தான். அதசைப்பெற 
உரிமைப். பட்டவள். என்று கூ திக். கொண்டு. கான். இன், னும். (வேகமாய் 
ஓடினேன். | அதைப் பெறுவதில் உனக்கு. ஏதாவது. அபாயம் : நேர்க் 

        

    

     

  

   

  

    

    

    

    

   

     



300 - ஜெயரங்கன் 

தால். அதை விரும்பிய நீ அதைப் பெருமலே இறக்கும்படி. சேிடும், 
அப்பால் அந்த நாகரத்தினமும் இர்ச மண்ணும் எனக்குச் சமமேயர 
கும்; அதைப் பெறுவஇல் எனச்கு ஏசாவது அபாயம் கேரிட்டபோ 
இலும், ௮தை விரும்பிப நீ திட்டமாய் அடைவாய், நீ ௮சைப் பெறு. 
மபடி. செய்ததற்காக என் மனம் பெரிநும் திருப்தியடையும், ஆகை 
யால் கானே அ௮கைப் பெறவேண்டியவன்”” என்று வாதிட்டுக் கொண். 
படியே இருவரும் ௮வ் வெளிச்சம் வரும் இடத்திற்கு சமீபத்தில். 

சென்றதும் சட்டென்று அவ்வெளிச்சம் மறைந்து விட்டத. 

என்ன செய்வ செனத்தோன்றுமல் காக்களிருவரும் அவ் வெளிச்சம். 
வர்த இடத்தின் சமீபத்தில் சென்றோம். அப்போது பா.தாளத்தி 
லிருந்து இருவர் பேசும் குரல் கேட்டத. நாங்கள் ௮வர்கள் பேய 
வார்த்தைகளைக் கவனித்துக் ஈட்சு செல்லமும் அப்பறியும் கோவி. 

bsg பேசுசிழுர்களென்று அறிந்து சந்தடி செய்யாமல் இன்னும் 
என்ன ஈடக்தெசென்று பார்த்தோம். அப்போது கோவிக்தன் என் 
தாத்தாவை கரச்சவிளக்கை அழுக்கச்சொன்னார். அவர் அமுக் 
சய வுடனே மூன் தோன்றிய வெளிச்சம் எங்கள் கண்களுக்குத் 
தென்பட்டது. நாம்கள் சாகரத்தினமென நினைத்து வந்தது காந்த 
விளக்கே வெளிச்சமே ! யொழிய நாகர தீனமல்லவென்று அப்போது 
சான் உணர்ந்தோம். மீண்டும் ௮ங்கேயே நின்று மூவரும் பேசியதை. 
யெல்லாம் ஓருவார்த்கதைகூட விடாமல் செவிசாய்தஅக்கேட்டோம். 
சற்று நோத்தில் என் தாத்தா அவர்களும் Garde gab போய்விட். 
டார்கள். சற்று நேரம் எந்தம் செய்யாமல் மொளனமா யிருந்து ௮ப் 
பால் மெதுவாக 8 ங்கிருப்பதுயார்'” என்று கேட்டேன்... பாக்ய 
வதி செல்லம். சிறையிடப்பட்ட செல்லம்” என்று சொல்லி கேட்பது. 
யா2ரன்றும் எங்கிருக்து கேட்றேனென்றும் செல்லம் கேட்டாள், 
அகழியின் பக்கத்திலிருக்கும் ே கோட்டை மைதானத்தில் இருப்பதா 
கவும் பேசுவது ஜெயலக்ஷிமி என்றும் சொன்னேன்... அப்போது 
செல்லம் “srair sy conto ஜெயம்மா 1 நான் அதி பயங்கரமான நாக 

பாதை அனுபவித்துக் கொண் டிருக்கிறேன். _ என்னைள் காப்பாற்றி 
வெளியே விட்டாலும் சரிதான்; அல்லது என்: "தலையில் | ஒரு கல்லெ. 
டுத்தப் போட்டு கொன்று விட்டாலும். உனக்கு. மெத்த புண்ணிய 
மூண்டு... இந்த வேளையில் இப்பயங்கரமான இடத்திற்கு நீ ஏன் 
வந்தாய்? தனியாயா வர்தாய்? என பல கோள்விகளைக் கேட்டாள். 
நான் ௮.த்தான் பா; லங்க 12° அவர்கள்கூட 'இருக்கருர்களென்று 
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சொன்னேன். உடனே அவரையும் வெகுவாகக். செஞ்ிஷன். அப் 
போது அவர் தனது ஜோப்பியில் வைத்திருர்ச காந்த விளக்கை 
Ades முன் வெளிச்சம் தெரிக்த இடத்திற்கு நேராக வெளிச் 
சம் "கொடுக்கும்படி வைத்த பத்கானை ௮ மூக்க உனக்கு 

வெளிச்சம்  தெரிறெதா பார்” என்று செல்லத்தைக் கேட்டார்கள். 

அவள். 'தெரிவசாகச் சொன்னாள். அவ வளைப் பயப்படாமல் இரு 

க்ரும்படியும் கூடிய ஜல்இயில் அவளை விரிவிப்ப தாயும் சொல்லி 

அவர் பொய் அரைமணி நோத்தில் கெ.ட்டப் பாறையும் மண் வெட் 
டியும் ஒரு நால் கயிறும் எடுத்துச். சொண்டு வந் வெளிச்சம் வந்த 
பாகத்தில் மூன்றடி கலம் மூன்றடி நீளம் வைத்து 6-அடி. eur 
Bi a LOH Cas LD ௮ இசக் கஷ்டப்பட்டுத். தோண்டவே குகை தென் 
பட்டது? அங்கு போட்டிருந்த கல்லின் (Shs mare வெளிச் 

௪ம் வந்தது, ம் குபோட்டிருந்த இரண்டடி சதுரமான சுல்லை 
எல்களிருவரும் ௯ கஷ்டப்பட்டு அப்புறப்படு ச்சவே காந்த விளக்க 
வெளிச்சத்தில் குகை நன்றாய்ச் தெரிந்தது; நூல்கயிற்றை குகைக் 

குள் விட்டு செல்லத்தை , பலமாய் முூடிபோட்ட முடியைப் பிடித்துக் 
-கெள்ளச் சொல்லி. நாங்களிரு: வரும் ௮, இக கஷ்டச்துடன் அவளை 

வெளியேற்றிவிட்டு மறுபடியும் அக்கல்லை.. இருந்த இடத்தில் போ 
ட்டு மூடிவிட்டு முன் இருந்ததுபோல மண் தள்ளி அகழியிலிருச் அ. 
காய்ச்ச களிபத்தையை வெட்டி வந்து. அக்கம் பக்கங்களிலுள்ள 
நிலம்போல் செய்துவிட்டு தா, ங்கள் "மூவரும். பாலரங்காராஜு 

அவர்கள் விட்! டிற்கு. வந்து வளை தாங்கள் பார்த்த றையில் 

எவருக்கும் தெரியாமல் இருக்கும்படியும் என் பாட்டனாருக்கு அவ 
விஷயம் தெரிக்தால். இயற்கையாகவே. அ.த்தானவர்கள் பேரிலிருக் 
கும். - விரோதம் : இன்னும் - ஆயிரம் பங்கு. அதிகரிக்கும் 

என அஞ்சி. "செல்லத்தை அங்கு. மறைத்திருக்கும்படி.. கேட்டுக் 

கொண்டோம். : என் தாத்தா அவர்களுக்குத் தெரிந்தால் எப்படி 
பாவன தன்னை . மறுபடியும் 'கொண்டுபேரய் முன்னிலும் பயங்கர 

மான இடத்தில் அடைத்து. -விடுவாரென அஞ்சி அவளும் அங்க. 

யேயிருப்பதாக _ - இத்துக்கொண்டாள். தான் பந்தோபஸ்தான. 

இடத்தில் சேர்ச்2.2ர௫ ahha? அவள். மூர்ச்சித்து Ayia 

விட்டாள். இல நாட்கள். : வரையில். | - அவளுக்கு . பிரக்ஞை 

வராததால். GS Figo மூலமாய்... அவள். தொண்டைக்: 

குள். ஆகாரம் செலுத்தி. வந்தோம்... அவள். பிரக்ஞை. தெளிந்து ப



  

ஜெயாங்கன் 
எழுக்கபோது அவளுக்கு - பைத்தியம். பிடி த்திருக்கிற ௮, .. os னு 
Psa வனை. சமாளிப்பது. இக: கஷ்டமாயிருந்தது. .. “ Bug 
Baur: பயத்திலும். அவளை. வெளியே போகாதபடி வைத்திருந்தோம். 
அத்தானுக்கு. விடுமாறைகாலம் மூர்த்தி தியாகி. வே வலைக்குப்போக: 

(வேண்டுமென்று சொன்னபோது. கான். தனி யாய் செல்லத்தை. லா. 

oft ge கஷ்டமென்றும். அசுபோன்ற. காரணங்கள். சொன்னதால் 

தான். அத்தானவர்கள் "இன்னும். ௮ இக. ரஜா. எடுத்துக்கொண்ட ் 

கள்... 5 இன்று, அவள் இருக்தாற்போலிருக்து. தங்கள். - பேரைச் 
சொல்லி . எப்படியாவது. அவர்களிடம். போயே. தருவேன். என்று 
பிடிவாதம் பிடித் BS சொண்டிருக்கும்போது / தான். அவள். விருப்ப 
sng பூர்த்திசெய்ய. வநீதமைப்: 'போல். தாங்கள். வந்து 'சேர்த்தீர்கள் ar 
அப்பால் இன்ஸ்பெக்டர். காரமாக்திராவ். வந்தார். இர்த. அனர்த்தங்க 
"ளெல்லாம் Moré sen” 

எனச் சொல்லி. முடித்தாள்... அப்பால் சற்று உரம். பேசிக் 
கொண்டிருந்தபின் ஜெயலகஷிமி : சுப்பராஜவுக்குத்-0) சரியாமல் | பால 
சங்காரஜுவிடம் ஜாடைசெய்ய அவர். அறிந்து. கொண்டதர் த் கடையா 
ளமாக ச் தலையசைக்க, : சுப்பரா Bray ஜெயல, enn seiner é 
டிற்குப். பூறப்பட்டா. tear. ட பாரலாங்க ஜு 

| போகும்படி. கேட்டுக்கொண்டார்... : “eon | 

ஒருவருக்குத் அணையா இன்னொருவர் பப a 5m ம் 
8 Gur Mare க. Gace சப்பா re வு ன் 

  

     

  

   

     

      

   
   

   

    

   

பதாசவும் , ஆகையால், கண்ணாடிப் சுப்பரா ஜு வர்கள் விருப் த்தி 
Semis வர. சாத்யமில்லாம லிருப்பதற்காகப்' Quill. gin வருச் 
தாகவும் சொல்லி. அவர்களுக்கு விடை கொடு த்தனுப்பிலிட்। 
அவர்களிருவரும் - சரவதானமாய்ப் பேசிக்கொண்டு தங்கள் இல்: 
சேர்ச்து சாப்பிட்டுப். படு தீதுக்கொண்டார்கள். 

ரந்த. அர்த்த. .ஜாரமவேளையில் ஒட்டலியும்' கத்யம். அ 1S 

வருவார்களென்று. எதிர்ப்பார்த்திருர் அ. அவர்களை 5 கை இசெய்;தவ 
கள்.யார் என்று ௮றிய கமத. வாசகர்கள். ன திக. வல ர 'மிருப்டார் 
கள். ம முன்ப வரிகளில்: தப்பத். ae wails யவர்கள் ர கைவுரிகை ள் 
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செய்திருப்பாரென்று. இல ஊத்தும் நிச்சபப் படுத்திய Seger 

sor. உண்மையில் கோவித்தனால் கேரகக் கைத. செய்யப்படவில்லை. 

பின் யாசால் கைது செய்யப்பட்டார்கள்? 

- கோவிந்தன் ஓட்டலி காடியுடன் சென்னையை விட்டுப் புறப் 
“Gaps எழும்பூர் ரெயில்வே ஸ்டேஷனில் ஜோகிடம் OQ sea 

யைக் கொடுத்து ௨: _Car அனுப்பச் சொன்னதாக 'எழுதியிருக்றெ 

சல்லலா? அ San B80 பின்வரும் விஷயங்கள் எழுதப்பட “ஏருந்தன, 

te Ms தந்த a 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் ் 
- திருநெல்வேலி 

மி ளை மாலை. இருகெல்வேவி சேரும் 'போட்மெயிலில் சந் இக்ச விரும் 

Lae றன். காந் இம தியா பிள்ளையை இருச்செந்தாருக்கு. மாலை பு ப்படும் 

சடை செயில் வண்டி சென்றபின் விடுவிக்க ஏ னு செய்து. வையுக்கள், 

மற்ற. விஷயங்கள் Gaile தெரிவிக்குதேன். ப 

திருவல்லிக்கேணி நண்பன். 

இ சந்தியில் கண்ட. பிரகாசம்: டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர் 

கள் க. நிப்பிட்ட சோத்தில் இருநெல்வே வலி ஸ்டேஷன் வத்த காத்தி 

ருந்து. போட்மெயிலின் கொ. ர்ச்சிவண்டி. வத்த.தும் கோகிக்தனை 

வண்டிகள் மூழுமையிதும் 'தேடிப்பார்த்தார்... அவரைக் காணோம். 

ஒருக்கால் மாறுவேடம் பூண்டுவம் 'திருப்பாரென்றும். ௮வசாக வகு. 

பே௫னால்தான். 'தெரியுமென்றும். அங்கேயே உலா விக்கொண்டிருக் 

தார்... gid காடியுடன் வந்த. கோவிந்தன் அவர்களைக் கொண்டு 

போய் திருச்செந்தூர். போகும் வண்டியில் : ஏற்றிப் படுக்க. வைத்து 

விட்டு. அப்பால் , கான்: டெப்டிமாஜிஸ்9ரேட் நிர் i 5A ௨ வத்து தந்த 

சேர்ந்ததா என்றார். அவர். வார்த்தைகளைச் ே கேட்ட அம் ஏற் இதம் 

கப் பார்த்து. மெதுவாக * “எனது திருவல்லிக்? 2சணி ஈண்பரா?” என் 

மூர். அவர். ஆம். என்று சொல்லி எகாக்தமான ன் த்தித்க ௮வரை 

அழைத்துக் .. கொண்டுபோய் . Out umaiens ”உசேட்டவர்களிடம் 

ஒட்டலி.. கரடி. யெ. இருவரின் 12 படங்களைக் கொடுத்த, அப் 

படங்களை உடனே . மோட் டாசில். "இருவிரராஜபட்டணம். அனுப்பி 

சாயுடு. அவர்களிட 
“os 

அம்கிருக்கும் சப்இன்ஸ்பெக்டர்- "அள ரிசாமி 

மு | ர்லி போலிஸ் set cats அப்படல்களைக் 
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வண்டியில் ¢ ang சேர்வார்களென்றும்,. அவர்கள் பழைய ஆசாமிக 
OTN, sacra gs பின்பற்றிச் சென்றால ஜாடை தெரிந்து 
கொண்டு. தாங்கள். போகவேண்டிய இடம் போகாமல் திரும்பி விடக் 
கூடுமென்றும் , ஆசையால் பிரியும் ஓன்வொரு ரோட்டுகளிலும். ஓவ் 
வொருவரை உடுப்பில்லாமல் மறைந்து நின்று: 'சவனிக்கும்படியும் 

அந்த ஊரில் அவர்களிருவர். இருக்கும்வரையில் அவர்களைக். கைதி. 

செய்யாது... சுயேச்சையாய் விட்டு, எங்கெங்கு "போுருர்கள், 
எவரெவருடன். Gua Bap மூர்கள், " என்னென்ன செய்கருர்கள். என்று. 
கவனித்து வரும்படியும், அவர்கள். அவ்வுரை. விட்டு, டிராம். வண்டி 
பின். மூலமாயாவ௫, படகு கப்பல் நுூலமாயாவது, “மாட்டு. வண்டி. 
யின் ௫ மூலமாயாவது, அல்லத வேறு: விதமாயாவ .வெளியேறுவ 
தாயிருக்தால். அவர்களிருவருக்கும் தனித்தனியாக 4; ஐசை வார. 
-ண்டுகள்: பிறப்பித்து. அனுப்பும்படியும், அவர்களிருவரும். Bs பல 
சாலிகளாதலாலும், விரைவில் மறையக் கூடிய திறமையுடையவ வர்க 
OT BOT BILD, கைத்துப்பாக்கி, கத்தி, தடி, மூ, கலியவைகளை. உபயோ 
கிப்பதில். மிகவும் oe Sib sore ளாதலாலும் அவர் களு 
இங்கள் ன கத. செய்யப். போடருர்களென்ற விஷயம் தெரியுளு 
கைவிலங்குகள், மாட்டிவிட வேண்டுமென்றும் Ponsa ,      
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இ க், 

ண piers மையும் பலசாலிகளான. £ இருவர். ே சர், - 

  

   

  

பகி Ec சன்ற - “Bor விடுவிக்கப் . படுவர் 
fon ext 9 aati ட்ட அப்பால். டெப்டி. மாஜிஸ்டி. சேட் கோவி 

கனை HL -ம் **திருடுபோன, ஐ; கைகள். மாயமாய். மறைத் 5. தாட. 
செல்லம் , சம்மந்தமான ஃ விஷயங்கள், மூ தலியவைகளை ப். த்தி முழு: 
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விவரங்கள் வெளிப்பட்டு விட்டனவா? என்ன நிலைமையிலிருக்கன் 

pe” எனக் கேட்டார். தாசி செல்லம் புத்தி சுவாதீனமில்லாமல் 

திருவிரராஜ பட்டணத்தில் பந்தோபஸ்து. யிருக்கறாளென்றும் 

டெப்டி. கலெக்டர் மாதவ ரரஜு ,அவர்கள் விட்டில் திருடுபோன: 
ஈகைகள் மூதலவியவைகளைப்ப ற்றிய விவரங்கள் தாம். ஊலத்திருப்பது 

சரியா யிருக்கும் பக்ஷத்தில் இன்னும் இரண்டு மூன்று. இனங்களுக் 
குள்ளாகவே திட்டமாய் வெளியிடக் கூடுமென்றும். வலையின் FH . 

க்கு ௮னேகமாய் நெருங்கி விட்டதாகவும் கூடிய ஜல்இியில். எல்லா 

மீன்களையும் வெளியில் எடுத்துப் போட்டு விடக். கூடுமென்று. 

தாம் நம்புவதாகவும், 'காமாக்ஷிராவ் சக்தரராஜ எல tor மறைவி டம். 

கண்டுபிடிப்பதற்காகவே தாசி செல்லத்தின். 4 வீடு சென்றதாசவும், 

தாசி வீடுகளுக்குப் போவோர் முதலில் விளையாட்டாகவோ அல் 

ag வேடிக்கையாகவோ சென்றபோதிறும். தாசிகளின் மாது 
வலையிற் சிக்குண்டு தங்களுக்குள்ள ஆஸ் தி, 'பூஸ்திதி, ஈகை. ஈட்டு 
முதலிய யாவற்றையும் தத்தம். செய்து: விடுவதோடு நித்காமல் 
கடன்கார.ராயெ பின், வ் -விலைம்களிரால் . அதம் படும் 

வரைப் ல் அவர். கள் மாயவலையில் “எவ்வாறு சிக்கு ் we! a a 3 
ளோ. ௮வ்வாறே சுந்தரராஜுலின் அப்பு.த் அலக் sO eo: 

ராவ் இப்போது செல்லத்தின் அடிமையா அவளைச்! 

ந்து திரிந்து கொண்டிருக்கிறுர். தாங்கள். ம். 
ee அலர், என்னைத். தந்தம் ௫௪4 

    

    

    

    

   

    

    
    

    

உதவிசெய்யக் கக Bi 

கூடுமென்றும் 3 

a
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போது அவர்கள் சான்ன Qe Reiss இசகசியத்தில் என்ன பேசு 

இருர்கள், எவசெவரிடம் போய் என்னென்ன பேசுஇறுர்களென்று 

கவனித்து த் தெரிவிக்கச் சொன்னேன். இவ்வாறே கவனிப்பதாக 

- எனக்கு. வாக்களித்,ஐ அன்வாறு. செய்து வருவதாக அவர் நினை த்த 

"போதிலும் உண்மையில் அவர் 'செல்லத்தைத் தான் தேடிக்கொண்டு 

- இரிகரூர். அனேசமாய் திருவீரராஜ. பட்டணத்தில் அவர் . போய். 

 விசாரிக்காத வீடே இடையாதென்றே சொல்லலாம். அவ்வளவு 

.கஷ்டப்பட்டுத் ே தடி. விட்டார். | 

- டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: சாங்கள் சற்று. கோத்திற்கு மூன்பு. 

ர ராஜபட்டணத்தல் தானே இருப்பதாகச் சொன் Rae 

  

     . செல்லம். இ 

. னீர்கள். 
கோவிந்தன்: ஆம். அவ்விட்டி லும் தேடினார். ஆனால் அவ் 

- விட்டில் செல்லம் இருக்கக். கூடுமென்று கனாக்கூட காணமுடியாத 

-விடாகையால் வெறும் விசாரிப்போடு நிறு கஇலிட்டார். சரிவர உள் 

ஆராய்ந்து பார்க்கவில்லை. தி 

.... டேப்டி மாஜி: ஸ்டிரேட்:--தாங்கள் * இவ்லிஷயங்களை, தீ. Ben 

கரமாய் முடித்த ரின்னாரவது. | eat La ஸ்ரீனிவாச லு. ராஜாகரரின். 

பிசே தத்தின். அபூர்வ கரணாமைபைப்ப ற்றி. விசாரிப்பசாய் வாக்களிக் 

- இறீர்களா? அவர்கள் தங்களுக்கு சிறத்த ஈண்பரென்று எல்லோரும். 

சொல்லிக் கெள்ளுஇழுர்கள். அப்படி யிருக்கும், அவர் பிரேதம் 

காணாமற் போனநசைப்பற்றி தாங்கள் சிறிதும் கவனம் செலுத்தித். 

"தேடாமல் இதர விஷயங்களில் தங்கள் கவனத்தைச் செலுத்து 

ag case Bean அச்சரியதீதைக் ௦ கொடுக்றெத. . காளை 
ஒருக் 

கால் எனக்கும் இப்பேர்ப்பட்ட அபாயம் ஏதாவது. நேரிட்டு, விட். 

டால் great | தான் Sree விட்டாரே! இனி: அதைப்பற்றிய கவலை. 

கொண்டு தேடுவஇில் என்ன பிரயோஜனம்” என்று பர். முகமா 

யிருக்து விடுவீர்களோ யென்ற பயமும் என் மனதில். உதிக்கறெது. .. 

கோவிக்தன்: -- இவ்வாறு பே௫னால் MERE | கோபம். வரு: 

மென நினைத்துப்... பேசுகிறீர்களா? "இருக்கட்டும். - - அதைப்ப ற்றி 

இக்கனையில்லை; ஸ்ரீமான். -ஸ்ரீனிவாசலுமாஜுககாரின். பிரேதத்தை 

கண்டு பிடிப்பதேன்பது இப்போது என்னைப்படைத்த  பிரம்மதே 

வனாலும் சாத்யமில்லையேன எனக்கு த்திட்டமாய்த் - தெரிந்திருக்கு 

போது தான் அவ்விஷய த்தில் 4 கவனம். செலுத். ga Sera ga அல். 

அவ்வாறு செய்வதாக அ௮பினயம் செய்வதிலாவது எவ்வித ous 
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_ மாவது உளதா? தாங்கள் jai Boga த்தைப்பற் தி முன்கேட்டபோதே 
நரன் திட்டமாய் பதில் கொடுத் இருக்கேன். வண்டி புறப்படும் 

கோம் சமீபிக்கிறது. இதுவரையில் தங்களிடம் நான் எவ்வி5 உப 
காரமும் பெற்றதாக எனக்கு (ஞாபகமில்லை. இப்போ ௮. ஓர். உதவி. 
'கேட்கப்போ றேன்... அதைக்கொடுப்மீர்களா?. மாட்டீர்களா? 

CLL. மாஜிஸ்டிரேட்:--தாக்கள் : கேட்கும் உதவி. a0 

போதே கெடுத்து விட்டேனென த் திட்டமாய். சம்பலாம். து 
கோவிந்தன்: ௧௪௪ sarang இ கைகேயிக்கு வரம். 

கொடுத்து. விட்டு அதை சிறைவேத்திகதில் . அவர்... தன். பிராண, 
யே இழக்கும்படி நேரிட்டது... ஆகையால் தாண். 'கேட்கப்போவ.தூ 

'இன்னதென்றறியு முன்னரே. OM EGE கொடுத்து விட்டீர்களே ! 
பின்னால். இதிலிருந்து என்னென்ன சங்க:. BG ar எற்படுமோ? 

| GLI மாஜிஸ்டிரேட்: தங்களுடைய யோக் பதாம்சல்களை 

சன்சுணர்ந்த நான் ஏன் பயப்பட வேண்டும். : தாங்களும். என்னைப் 
போல் திடமான மனசாக்தி யுள்ளவர்க ளாகையால் தாங்கள் நியாய 
விரராதமாய் எதையும். செய்யும்பட். சேட்கமாட் டீர்களென்று. எனக் 

Gé தெரியும் ; ஆகையால் ரான் பயப்படத். தேவையில்லை, : 
- கோவிந்தன்:--ெமம் அக்கிரமம், . நியாயம். அனியாயம், என்ப 

'வைகளெல்லாம். 'இன்னஞ் சிறு பதங்கள்தான். அவரவர்கள் மனப் 

பாரன்மைக் கேற்றவாறு இமம் க்சரமமாகவும், அக்கம் Brin 

மாகவும் தோரற்றலாம்... 'திருஷ்டாத்தரமாக 5 BT I. ரஜ. Bok £ 

சரஜபட்டணத்தில் கலகம் நடந்ததாகச். சொல்லும். நாளில் தஇிருதெல் 
வேலி சப்மாஜிஸ்டிரேட் கோர்ட்டில் மத்யானம் ஒரு: பணி வரையும் 

சாக்ஷி. "சொல்லிக் கொண்டிருக்ததாகவும் மிண்டும். மூன்று மணி 

முதல். ஐ. அமணி வரையில் ௨ - கோர்ட்டிலேயே சாக்ஷி சொன் 

தாகவும் சர்க்கார் ரிக்கார்டுகள் இருப்பதோ டு, அவர்கள் வார் த்தை 
களில் சந்தேகம். வைக்க: இடமில்லாத ! பல பெரிய வக்2ல்களும், கன 
வரன்களும் சப் மாஜிஸ்டிரேட்டும் . பிசமாண. வாக்கு மூலங்கள் 

இன் பேரில் எவராலாவது 

  

   கொடுத்திருக்கறுர்கள்... இந்த: சரகதிய | 
சுந்தாராஜு. திருவி. சாஜபட்டணத்தில் மதியானம்... இரண்டு. மணி 
சமயத்தில் - கலகம் செய்தாரென்று சொல்ல: ற்ப ர் அதவ: 

peat waist é சண்டிக்தாதும். டர் ர் ட்டில். 3 
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தள்ளி சாக்ஷியத்இன் பேரில் உண்மையாய் ஏற்படுறைபடி. அவரைக் : 
குற்றவாளியல்ல வென்று விடுதலை செய்வதைத் தவிர வேறு மார்க் 
கம் தங்களுக்குக் கிடைக்காது. இந்த உதவி தான் தங்களைக் கேட். 
கப் போகிறேன். தாங்கள் கொடுத்தே தீரவேண்டும். | 

... என்றார். "இதற்குள்ளாக மெயில் புறப்படும் மூதல் மணி 
யடி.த்.து விட்டது. கான் wee sor போகும் கேரம் ஆகிவிட்டது, 
எல்ல விஷயங்களிலும் தங்கள் மனதிற்குத் திருப்தியாகும்படி. இன்... 
னும் இரண்டு இனங்களில் செய்யக்கூடுமென ஈம்புக3றன். தயவு 
செய்து காளை இரவு திருவி ரராஜபட்டணம் வாருங்கள் ; எல்லாம். 
ஈஸ்வராக்களையின்படி கேர்மையாய் நடந்து விடும் '” என்று சொல். 
அம் போதே இரண்டாவது மணியும் அடித்து ரெயில்-புறப்படவே 
கோவிந்தன் ஓடி. ரெயிலேறிச் சென்றூர். சற்று நேரம் டெப்டி. 
மாஜிஸ்டிரேட் சூத்திரப் பாவைபோல் அசைவற்று நின்று அப்பால் 
திகைத்த முகத்துடன் தன் இல்லம் சென்றார். கோவித்தன் தனது. 
சாமான்கள் வைத்திருந்த வண்டி.பில் ஏறியதும் ஸ்னான ௮றைக்குத் 
தன் பெட்டியுடன் சென்று கால் மணி நேரத்தில் "வேறு விதமான 
திருகெல்வேலி ஜில்லா வாசியின் ரூபத்துடன் சனது ஆசனத்தில் 
அமர்ந்தார். அதனால் தான் ஒட்டலி கரடி 'திருமீரராஜ பட்டணத் 
தில் தேடியும் கண்டு கொள்ளக்கூடவில்லை. ௮வர் கடைசியாக 
தருவி.ர.ராஜபட்டணம் ஸ்டேஷனிலிருந்து வெளி வரும்பேபதே 
ஒட்டலி க.ரடியைக் கொளம்பு அப்பறிவோர் இருவர் பின் பற்றிச் 
செல்வதையும், கொளம்புத் தலைமைத் அப்பறிபவன் மாறுரூபத்து 
டன் ரோட்டில் நின்று தன்னைக் க்வனித் அப் பின்பற்றி வர உத்தே 
சித்து ஜலபாதைக்கு உட்கார்ந்ததைப்போல் அபினயிப்பதையும் 
ஈண்டவுடனே, தன் மேல் சந்தேகம் கொள்ளாம லிருப்பதற்காசவே. 
தைர்யமாய் அவரிடம் சென்று மாற்று குரலில் அவரை நெருப்புக் 
GF கேட்டுவிட்டு காளி கோவி அக்கு வழி. கேட்டார். அப்படி. 
யும் தன் மேல் சற்று சந்தேகம் கொண்டு காளி கோவிலுக்கு வரவும் 
அங்கு சற்று நேம் இருத்து தலைமைத் அப்பறிபவன் சென்ற பின் 
காமாகதிராவ் வீட்டிற்குச் சென்று அவரிடமிருக்து கொண்டப்ப 
செட்டி வீட்டுக்கு சாமி மெட்டி. வந்திருக்கும் விஷயம் தெரிக்த 
உடனே இன்றைய இரவும் மறு நாளும் ௮வர்களிருவரில் - ஒருவரை: 
யாவன விடாது பின் பற்றிப் பார்க்க வேண்டுமென்றும். அனேகமாம். 
2 இனங்களில் உண்மை வெளிப்படுமென்றும் சொல்லி - அவசாமா
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யனுப்பினார். அங்கு ௮வசரமாய்ச் சென்ற கரமாக்ஷிராவ் தான் 
இடையில் பாலரங்கராஜுவின் வீட்டில் செல்லத்தின் சத்தம் 
கேட்டதும் உள்ளே சென்று பார்த்து அவளிடம் அவமானப்பட்டு, 

அவளால் புறக்கணிச்கப்பட்ட பின், அப்பறிபும் கோவிக்தன் தன்னை 
அவசரமாய் ௮னுப்பிய விஷயம் ஞாபகத்துவர உடனே ஒட்டமாய்ச் 

சென்றார். காமாக்ஷிராவ் அங்கு போகுமுன் ஒட்_லிபும் கரடியும்) 

அவரைப் பின்பற்றி வச்த கொளம்பு அப்பறிவோரும், அப்பால் 

காவல் தேவமாரும் சென்றுவிட்டதால் அவ்விஷபங்களொல்லாம் 
காமாக்ஷிசாவுக்குத் தெரியாது, தேவமார் இரும்பி வக்து சச்தோஷ 
மாய் உரத்த சூரலில் தாங்கள் செய்த ௮பார காரியாதிகளைத் தெரி 
விச் ததிலிருக், தான் மூவர் சிறையிடப்பட்டதும் ஒட்டலி காடி 
செளக்கியமாய் டிராம் சேர்ச்ச விஷயமும் அவர்கள் பேசிக்கொண்ட 

திலிருந்து தெரிய வந்தது. இன்னும் என்ன ஈடக்கெசென்று பார்ப் 

போமா அல்லது ஓட்டலி காடி தப்பி ஒடிப்போகும். விஷம் 
கோவிந்தனிடம் தெரிவிப்பகா எனத் தனக்குள் ஆலோசித்துக் 
கொண்டு உடனே அவரிடம் சென்று தெரிவிப்பதே ஈலமென 
நிண ச்துப் போக, காமாக்ஷிராவைக் கோவிந்தன் கோபித்து 6 உனக் 
குச் சொன்ன வேலையை நீ கவனியாமல் மற்றவைகளைப் பற்றிய 

சிந்தனை உனக்கு வேண்டாம். ஒடி. ப்போ Big” யென்று சொல்லி 

௮வுப்பிவிட்டார். satura HAG மறைவாய்க் காவலிருக்கார். 

ற்கு, சுப்பராஜு அ.இகாலை. ஐந்து மணிக்கு. எழுக்து 
வந்த உடனே அவர்களிடம் ஓர் வேலைக்காரன் ஓடி வந்த பத்து 
தினங்களுக்கு முன்னால் யாரிடமும் சொல்லாமல் மாயமாய மறைத்து 
போன பெரிய எஜமானரின் சொந்த வேலைக்காரனாகிய சொள்ள 

மாடதீதேவன் அப்போ௮ தான் எங்கிருந்தோ வந்ததாகச் சொன் 
னான். அவர்கள் அவனைக் கூப்பிட்டு விசாரிக்க பெரிய எசமான் 

'காணாமற்போனது முதல் தனது மனம் ஒரு நிலையிலில்லாத.தரல் 

தான் திருச்செர்தூர் சென்று கால்மண்டலம் சுப்பய்யா சன்ன இயில் 

உபா சனம் இருத்து ass ST sala, இசா saa தாங்கும்போத. சுப். 
பயயா பண்டார வேஷத்துடன் வந்து. தன்னைத் தட்டி. எழுப்பி 
மசொள்ள மாடத்தேவரே! நீர் ஊருக்குப் போய்ச் சேரும்; உமத 

மனக்குறை தீர்ந்து விடும்” என்று. சொன்னது போலிருக்ததென் 

றும் ஆகையால் உடனே. வீட்டிற்கு. வத்து விட்டதாகவும். சொன் 

னான். , | gaan Caindar ria. அவனைச். சற் தித்: கொண்டு
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எதேதோ கேட்க ௮வன் தவ்வொருவருக்கும் : “ஓவ் வொரு பல் 
சொல்லிக் கொண்டு வந்தான். இந்த கூச்சலைக் சேட்ட ஜெயலகூஷிமி 
Opis வந்து என்ன கூச்சலென்று ே கேட்க, அவர்கள் நடக்ததைச் 

- சொல்ல ந்த. அரைப் பைத்தியல்காரன் பேச்சுகளைக் கேட்டுக் 
'கொண்டிருக்தால் உங்கள் வேலைகள்: என்னவாவ னார். எல்லோரும் 
அவரவர்கள் "வேலைகளைச் செய்யப் பேபங்கள்”” . ஏன்று அகதட்டின 
உடன் அவரவர்கள் வேலைகளைப் பார்க்கச் சென்றார்கள். ஜெய 
லக்ஷிமி சனெத்த முகத்துடன் சொள்ள மாடத்தேவனைப் . பார்த்துத் 
தன் பின் வரும்படி ஜாடை கா ட்டித் தன். அறைக்குள். சென்றாள். 
சொள்ள மாடத்தேவன் பின்னாலேயே சென்றான். .... அவள். அம் 
போது கடுகடுத்துக் கொண்டு உன் வேலையை விட்டு. விட்டு இங்கே 
ஏன் வந்தாய்; உன்னைப் போகும்படி யார் அனுமதிகொடு த்தார்கள்? 
என்று கேட்டாள், சொள்ளமாடத்தேவன் அவள் கா அக்குமட்டும் 
கேட்கும்படி ஏதோ இகசியமாய்ச் சொல்லவே; அவள் அதிக் 
ஆச்சரியப்பட்டு அவன் முகத்தை உற்று நோக்இப் பார்த்து விட்டுப் 
புன் சிரிப்புச் ரிததாள். உடனே சொள்ளமாடத்தேவன் தனது 
வேலைகளைக் கவனிக்கப்: போய்விட ஜெயலகூஷிமி ஸ்னானம். செய்னு 
ஜை. முடித்துக் காலை ஆகாரம் அ௮ருக்இவிட்டு ப். பாலாரங்க ரரஜு 
'இல்லம் சென்றாள். 

    

"கரத்திமதியா பிளளையை : திருநெல்வேலி. சப்ஜெயிலிலிருக்து 
விடுதலை செய்த. உடனே வ்விஷயம் தந்தி மூலமாய் சாமி சொட்டி 
யாருக்கு ௮வரரல் அங்கு ஏற்பாடு. செய்யப்பட்டிருந்த தவர் ௦ a தரிவித்த 
தோடு கார்திமதியா பிள்ளை என்ன செய்கிற? எக்கு. செல்வு 
சென்று கவனித்து கூடேவ வருவதாசவும் அத்தக்தியில் கண்டிருச் 
தது. இவ்விஷயத்தைப் பற்றி பேசுவ,சற்காகவே: சாமி. செட்டி 
திருவிரராஜபட்டணம். கொண்டப்ப செட்டியாரிடம் ans Danis 
அப்போது தான் ஓட்டலி காடி வத்தத:ம், மற்ற விஷயங்கள் நட 
தேறியதும். : அதிகாலை வண்டியில் காந்திமதியா பிள்ளை Ba 
வேலியை விட்டு புற ப்பட்டு 10 மணிக்குத். திருவீரராஜபட்டண | 
வத்து சேர்ந்தார்... _ அவரைப் பின் பற்றி அவர் நிழல். போல்: சாறி 
ரெட்டியின். ஆள் கூடவே வத்து கார்திமதியா: பிள்ளை. இருவ 
பட்டணம் சர்க்க. அகரம் தெரி சத்தா. அப்போது Bi 
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கடிதம் ஒன்று. சாமி செட்டியாரிடம் ' ஒருவரால். "கொண்டு. wks 

கொடுக்கப்பட்ட g. சாமி செட்டியார். அதைப் பிரித் த் அப் : பார்க்க 

அதில். பி வருமாறு எழு SUN GEE Be 

கடித. ம். 

| bocca சாமி' ரெட்டி யாரவர்களுக்கு, 

திருவீரராஜபட்டணம். 

  

ஜா, 
- இன்று ஜாமம் மூன்று. மணிக்கு நாங்கள் டிராம் வண்டியில் 

ஏறப்போகும். போது. எங்களுடன். வண்டியேற வக்திருந்தவர்களேன் 

று நாங்கள் கருதிய இருவர் : எங்கள் இருவருக்கும். சட்டேன்று கை 

விலங்குகள். மாட்டினார்கள். அதே சமயத்தில். எங்களிருவரையும் 
இரண்டூ பேர்கள் பின்னாலிருந்து சேர்த்துக் கட்டிக் கொண்டனர். 
விலங்குகள் மாட்டிய இருவர் எங்களுடைய ஜோப்புகளிலிருந்த கைத் 
துப்பாக்கிகளையும், கத்திகளையும் எடூத்துக் கோண்டனர். நல்ல வேளை. 

யாய் உள் ஜோப்பியில் வைத்திருந்த நோட்டுகளை எடூக்கவில்லை. மேற் 

சொன்ன விஷயங்களெல்லாம் கண் மூடி முழிப்பதற்குள் நடந்தேறி 
விட்டதாலும், ஜனங்கள் டிராம் - ஏறும் சந்தடியில் அவரவர்கள் தங் 
கள் தங்கள் காரியாதிகளைக் . கவனித்ததாலும் நாங்கள் கைதியாக்கப் 
பட்டதை எவரும் கவனிக்கவில்லை. எங்களைப் பிடித்தவர்களைத் 
தள்ளி விட்டு ஓட முடியுமா எனப் பார்த்தோம். _ துப்பாக்கிகள் சகி. 
தம் 8 போலீசார் சுற்றிக்கோண்டிருக்கக் கண்டதும் மூச்சுவிடாட ௦ல். 

போலீஸ் ஸ்டேஷனிற்கு. கூடவே சென்றோம். இக்கடிதம் இரகசி ப. 
மாய்த் தங்களிடம் . ப கொண்டு லந்து சேர்ப்பதற்காக எங்களுக்குக் 

காவலிருக்கும் போலீசாருக்கு ரூபாய் இருநூறு. கொடுத்து . அனுப்பி. 

      

   

பிருத்கிறோம்.  பெருந்தோகை கோடூப்பதாகில் எங்களைத் தப்ப விட்டு 

விடவார்கள் போல். eee oan ees நடந்தால் தான் 
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சரிதான், 6 எங்கள் வாயிலிருந்து ஒருவார்த்தையாவது வாங்க எவராலும் 
மூடியாது. அப்பால் ஒன்று கூட ஒளிக்காமல் உண்மைமைச் 
சோல்லி விடுவது தான் ஈலமேன்று நினைக்கிறோம். எனேன்றாுல் 
உண்மையைச் சோல்லி விட்டால் டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள் 

"எங்களை சாக்ஷிகளாக எடூத்துக் கோண்டு விட்டூ விடூவாரேன்றும் 
பேசிக் கோள்ளுகிறார்கள். முன் இரும்புப்பேட்டிமை உடைத்து பத் 

- திரங்களெடுப்பதற்காக வல்லவென்றும் ஜம்பதாயிரம் ரூபாய் சொத்து 
.திருடப்பட்டதேன்றும் பேசிக் கொள்ளுகிறார்கள். அதில் பத்தாயிரம் 
கபாய் கோடுத்தால் விட்டு விடூவார்கள் போல் தோன்றுகிறது, அப் 

படிச் செய்வதில் என்ன ஆட்சேபனை? சேய்வன செய்து உடனே 

எங்களை விடூவியுங்கள். இல்லா விட்டால் எங்களுடன் வரத் தயா 

ராகுங்கள். எது சேய்ய உத்தேசம்? 
... ஓட்டலி, காடி, 

| என்று எழுதப்பட்டிருர்ச.து. இதை சாமி செட்டியார் வாரி 
-தஅப்பார்த்து கொண்டப்பரெடடியாரிடம் கொடுத்தார். . இருவரும் 

யோ௫ித்து இக்கடி சத்தைக் காக்திமதியா பிள்ளைக்கு அனுப்புவ 
தெனகதி தீர்மானித் த்து திருநெல் வேலியிலிருக்.து வச்.தவர்களிட்ம் 

கொடுச்.ஏ காக்திமதியா பிள்ளை அவர்களிடம் கொக்கும்படி அனு 

ப்பினார்கள், சுப்பராஜு விட்டிற்கு ௮வர் சென்றதும் அங்கு காவ 
லிருக்்ச சொள்ளமாட த்தேவன் என்ன ஜோலியாய் யாரைப் பார்க்க 
வந்தீர்கள்?” என்றுகேட்டான். ௮வசர ஜோலியாக காந் Bu Bug 

பிள்ளையைப் பார்க்கவந்ததாகச் சொன்னான். கரந்திமதியா பிள்ள 

வந்த அலுப்புச். இரப்படுததிருப்ப காகவும் YUE யாரும் எழு hud 

கூடாதென்றும் சொன்னர். தாம் ஒரு கடிசம் கொண்டு வந்தது 
வும் அவர். கையிலையே அக்கடிதம் கொடுக்கவேண்டுமெ” Pitt 

௮ துவும் அவசரமான: கடி. ,தமென்றும் சொன்னார். பெரிய எஜியம 

னவர்கள் காணாமற்போனது முதல் அன்னியர்கள் யாரையும் ௨௭ 
ளே விடக்கூடாதென்று கண்டிப்பாய் உச்தரவு கொடு த்தருப்பதாக 
வும் இஷ்டமிருக்.து தன்னிடம் கடிதம் கோடுத்தால் அவர். எழுக் 5 

வுடன் கொடுப்பதாகவும், இல்லாவிட்டால் அவரும் அவர்: கடி 

மும் உடனே வெளியே போய் விட வேண்டுமென்றும் கணக்கப் பிள் 

ளைவெளியில் வரும்போது பார்த்துப். பேசிக் கொள்ளும்படியும் 

கண்டி ப்பாய்க் சொன்னே ar அப்பால் அம்கருந், sre அவன். கல்த் 

தா கொடுத்தலுப்புவான் போலிருக்கக் கண்டு, ௮க்த அள. நரன் 
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தங்களிடம் அக்கடி கத்தைக் கொடுத்தால் கட்டாயமாய் வர் எழுக 
தவுடன் கொடுப்பீர்களா?” என்று கேட்டார். சுப்பையா சத்தி 
யமாயக் கொடுத்து விடுகிறேன்" என்றதும் வேறு. வழி பில்லாக 
கால் அவரிடம் கொ டுத்தார். . துவரை ௪ திர் வீட்டுத் இண்ணையில் | 
போய் உட் -கார்ச் இருக்கும்படியும். அவர். எழுந்திருந்து. விட்டாரா. 
என்று பார்த் து Sp ob கொடுத்து வ Bu sree சொல்லி சொள்ள 
மா டத்தேவன் ௨ உள்ளே சென்றான். சுமார் கால்மணி "நேரம் பொறு 
தீது வந்து ஜவாபு இல்லையென்று சொன்னதாகவும் ஜன்னல் ௪. 
ரில் வந்தால் . அவர் மாடிமேல் நின்று "பேசுவதாக. art Ba Sur | 
பிள்ளை சொன்ன தாகவும் சொன்னான். அப்படியே அவர் மாடி. ஜஸ்... 
ன.ஓக்கு எதிராகப் போய் aps காந்திமஇியா பிள்ளை. weet 
CO 5H காட்டி. எடுத்து. as sar நீர் தானு என்று. ஜான ட் a ன் 
அவர் ஆம் என்று சொன்னார். சூரியனை ம் காட்டி மேல் பக்கத்தைக் 
காட்டினார். மாலை வருவதாகச். Aero gay Dr orp அர்த்தம். 
செய்து கொண்டு. அவர் சென்ளூர்.. அவர் சென்றபின் ari Sin Bur 
பிள்ளை ஜெயலஃ-ஷிமியம்மாளைப் பார்க்க விரும்புவசாகச் சொள்ள. 
மாட த்தேவனிடம். சொன்னார், பெரிய எஜமான் இறக்தது ம முதல் 
௮ரதம்மா ள வீட் ட்டில் தீங்குவதேயில்லை. யென்றும் என்னோமும் 
பாலாங்கராஜுவுடன் தான் பேச வி/எயாடியிருப்பசா ஈச சொன். 
னா. காந்திமதியா பிள்ளையின் முகம் Qari. பெரிப org 
பான் இருக்கால் இவ்வாறு செய்யவிடுவாரா ௪ம்மதிப்பாரா. என்று 
கேட்டு விட்டு, கடைக்குட்டி, எஜமானனைக். ET amt Sau xia மென்றார் எ. 
அவா ஏதோ ஜோலியாய் திருச்செந்தூர். சென் நிருப்பதாகவும் 
அனேகமாய் அன்றிரவு தான் வருவாரென்றும் சொன்னார், சரி 
நல்லதாயிற்றென்று மனதில் எண்ணிக் கொண்டு. தன் அறைக்குள் 
சென்று அங்கிருந்து ம.ஈ-ஈ-ஸ்ரீ LP ohare gx சாஜுஈகாரின் sy mms 
குள் சென்று இரும்பு 28 B26) சாவி போட்டுச் இறந்து உள்ளே. 
சென்றதும் கதவை இழுத்து மூடி பூட்டிக். கொண்டு மெதுவாக . 
இரக வதியிலிருக்கும்.. படிகளின். வழி.பாய் QpaBent. அப். 
போசு தமக்கு முன்னால் ஏதோ ஈடப்பது போல். Caradon. 
காத் மதியா பிள்ளேக்கு . "இதந்த போன. தனது. எஜமானின் 
பிசாசு. ங்கு. poor pC ar என்னமோ. என்ற. பயம். எற்பட்டு | 
ஸ்ஞனம். செய்தது. போல் ஈ உடம்பு முழுவதும் வேர்வை வய ஆரம் 
பித்ததோடு. "உட, லும். நடுக்கம். கொடுத்து. விட்டது. - சற்று Garin 

40° 
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கிசானித் அப்' பார்த்தார். ஒன்றும். “கேட்க. வில்லை. டமி பயம் 

தான் யாரோ சடப்பது போல் தோன் றி DO peor நினைத்த. மறுபடியும் 

நடக் அபோய் மத்தியிலிருக்கும் இரகூய அறையின் பூட்டைத்திறக்து 
செல்லத்தை ம-ஈ-ர-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச.லு மாஜா அடை த்து வைத்திரு 

கத. அறை Cait gs gb காக் இமதியாபிள்ளை, காந்த விசாக்கைக்கொளு 

த்தி ஒரு மூளையில் . மண்ணைச் தோண்: னார்... அக்கரு. 'டெப்டி 
கலெக்டர் மரதவராஜு அவர்கள். வீட்டில் "இருடிக் கொண்டு. வந்த 
நகைகள், றொக்கம், பா.ங்க நோட்டுகள், மூ. தலியவற்றை... 'ஒவ்வொன் 
ரய. எடுத்து. சரி பார்த்து. வைத்து. விட்டு. இன்னும். சற்று. ழே 
தோண்டி... 'ஜெயலகூஷிமியால் மறைத்து பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிரு 
ந்த பாலரங்கராஜுவின். கப்டாரியைக் 'கையிலெடுத் த்தார். அப்போது 

அவருக்கு பின்னால்ஹ.,ஹா,ஹா"' என்று உரத்த குரலில் ஒருவர் 
கூவியது போலிருந்த. குகையில் அவ்வாறு. "கூவிய உடனே எத 

சொலிகளால் அச்சத்தம் மிகவும் பயங்கரமாகக் கேட்ட... Qup 
கையாகவே. பயத்தால் சளர்வடைந்திருக்கு காந்திமதியா.. பிள்ளையின். 
ஈரம்புகள் அக்கூச்சல் கேட்க3வ மிகவும் பீ தியடைந்து. மூர்ச்சையா 
கும் தருணத்திலிருக்கும் போது யாரோ. அவர் தொண்டையைப்: 
பிடித்து. அமுக்கியதாகத் தோன்றிற்று, அவரால் கூடியவசையில் 
a per பார்த்தார். தீன் கழுத்தைப் பிடித்து. அமுக்கும் aged சனை 
அசைக்கக். கூட அவரால் இயல வில்லை. - அப்போது தன். கழு த் 
தைப் பிடித்தது. மனிதனுடைய கையல்ல வென்றும். தன் எஜமான 

ரின் பிசாசின். கையாய்த் தானிருக்க. வேண்டுமென்றும் அவர் / மன (Be 
ge wiGurGs uugsiGor, அல்லது கழுத்தை இறுக்பெ 

சாலோ காந்திமதியா பிள்ளை மூர்ச்சித்துச் சோர்ந்து. விழுந்து. விட் 
டார்... அப்பால். அவருக்குப். பிரக்ஞை வரத பார்த்த. போது. தன 
தரையில் தன படுக்கையில் படுத்திருக்கக். கண்டார். இது: சன 
வா, நினைவா. உண்மையில் ஈடக்த விஷயமா எனக் கண்ணாடியில் பார் 
க்கு, தன. கழுத்தை எவர பிடித். அமுக்னெ அடையாளம் 
செவசெவ என்று தெரிக்த௮. அப்போ: தான், தான், ஒருமா திரி 
யாய் இருப்பதற்கு அவ்வலியே காரணமென்று. கண்டு கொண்டார். 
மாதவராஜு விட்டி லிருக்து. திருடப்பட்ட நகைகள், பாலரங்கரஜ 
வின் கட்டாரி, முதலியன தான்வைத்து விட்டு வந்த அந்த. QreGu 
அறையில். இருக்கன்றனவா. அல்ல. சன்னைக் கழு ச்சைப். பிடித்து. 
அழுக்யே பிசாசால் எடுதி௮ச். 'செல்லப்பட்டதா என்று SU Dap. 
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பிசாசு, ஈகைகள், இரும்பால் செய்த கட்டாரி, முதலியவற்றைத் 
தொடாசே. ஆகையால் திட்டமாப் அங்கு சான் இருக்கும் என 
நினை த்தார். போய் டார்த் து விட்டு வரலாமா ௪ன கனைத்து TLDs 

தார். கால்கள் படபடவென்று உதறியது, உத$9ிகள் அடித்துக் 

  

கொண்டன. பயம் நெஞ்சடைத்த௮. அப்படியே உட்கார்த்து விட் 
டார்... தன் கூட்டாளிகளிடம் போய் என்ன சொல்வ ௫ என்று 

யோித்தார். அவர்களையும் ௮றைச்துக் கொண்டு வந்து இன்றிரவு 
சோதித்து விடுவதெனவும் அங்கு அவைகள் இருந்தால் தான் எல் 

லாம் ஈன்மையாய் முடியுமென்றும் இல்லாவிட்டால் னது கூட்டாளி 
கள் தன் வார்த்தையை ஈம்பாமல் அங்கேயே தன்னைக்கொன்று புதை 
தனுவிட்டால் என் செய்வது என்றும் ஒன்றும் சோன்ருமல் திகைத் 

தக் கொண்டிருந்தார். சாமிரெட்டியும் சொண்டப்ப சேட்டியும் 
"காலைவரையில் காக்திமதியா பிள்ளை வருவார் வருவார் என 

எதிர்பார்த்து - ஏமாரக்து, மீண்டும் சாமி ரெட்டியாரை. 680 

கள் உடனே புறப்பட்டு வருகருர்களா? அல்ல து. BEER அங்கு 
வருவதா எனக் கேட்டு ஒரு காகிதம் எழுத. -அனுப்பிஅர், 
மூன். கடிதம் கொண்டு வகதவரை அக்கடி சுகத்தையும் எடுக்து வந்த. 

காக்திமதியா பிள்ளையைக் தேடிவா, ௮வர் வரவை அவன் எதிர் 

பார்த்து நிற்பதைப்போல் நின்ற சொள்ளமாடச் தேவன் அக்கடி 
தத்சை வாங்கிக் கொண்டுபோய் அவரிடம் கொடுப்பதாய்ச் சொல்லி 
உள்ளே எடுத் துச் சென் ர், சுமார் பத்து கிமிஷங்களில்: காக் 

திமதியா பிள்ளை வீட்டை விட்டுப் புறப்பட்டு கடி.சம் கொண்டு வந்த 
வரை அழைதீஅ க்கொண்டு கரப்ட் இருக்கும் இடம் சென் 

PED, 
“arbGioSun பிள்ளை: நான் இப்? பாலு இக்கு வரும்போது 

காமாக்ஷிராவ் பக்கத் துவிட்டுப். பக்கத் இலிருக்கு ம் உதயமர மறை 
வில் நின்றுகொண்டு தலையைத் தூக்கப் பார்த்துக் ச வனிக்கக் கண் 
டேன். அதை நீங்கள் கவனித்தீர்களா? இல்லையா? 

சாமிரேட்டி;--கொளம்பிலிருர் pats மூன்று அப்பறிவோர் 
அவ்வாறு. செய்வச கக். அண்டுபிடத் த்து அவர்களைப் பிடிக். ௮டை 

ச்ச வைத்திருக்கிறோம். இந்தக் காமாகதிராவ் பேரில்: எனக்குச் 
சந்தேகம் ஏற்பட்டாலும் ௮வன் செல்லத்தின். ஏக்கத்தில். இவ் 

வாறு அலைகறுனென்று. நினைத்து. அவ னைப்பற்றி எவ்வி. பன்னு 
செய்யவில்லை. ஈமு கஷ்டங்களுக்கெல்லாம்  இக்சக். கசமாக்ஷி 
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ராவ்கானே காரண கர்த்தா! ஏன்?. அவனை எப்படியாவது. அதிகாரி. 
களிடத்தல் . அவமான மடையும்படி. செய்ய வேண்டுமென எண்ணி 
தானே... wae. 137 | சவரன்களை (பவுன்களை) சுடலையின்: 
Bip யுதைத்துவைத்து. மொட்டைக் : கடிதங்கள். எழுஇனோம். . அன 
வரையில். எவ்வித கெடுதல். காரியாதிகளும் செய்தறியாக.. நான், 
எங்கள் எஜமானரின். குடும்பத்தின் எ Biles Qu உங்களுடன் சேர். 
Bs Cuba Be, இவ்வாறு : செய்யலாம் அவ்வாறு. செய்வோம், பின். 
னால். சமபா கமாய்ப். போட்டுக் கொள்வோம்; இப்போது. 187 பவுன் 
கள். வாங்க. பொய்க் கணக்கு எழு a எஜமானின். க்கள். எடு 
த்து வந்தால் ஜல்தியாய் ஈடுசெய்யலா மென்று. er soli ர்கள்... அப் 
பரல் குதிரைப் பந்தய த்தில். கட்டினால். பெருக்துசைகள். பெ றக்கூடு 
மென்று: மேன்மேலும். பொய்க் சணக்குகள் எழு ் சச்சொல்லி ரூபாய் 
பத்தாயிரதத்துக்கு மேல் மோசம் செய்யும்படி. — Osig விட்டீர் 

_கள்; இதற்டெையில். மாதவராஜு விட்டி ல். கொள்ளையடித்தால் ; பர்த் 
செய். ன விடலாமென்று சொ ல்லி. ஒட்டலி. கரடியை இழை sm 
வந்து. திருடச். செய்து. த்த. ஈகைகளை- விற்று. கணக்குகளை: ஈட் 
செய்வ ,சற்கு முன்னால் பெரிய எஜமானர். . திருட்டுக் கணக்குகளைக். 
கண்டு பிடித்து. விட்டாரே என்ன: செய்வதென்று. Gale, ஒரு மருக் 
தைக் கொடுத் த்து அவர். சாப்பிடும். பாலில். "போட்டு: விட்டால். மயக்க 
மடைந்து. விழுக். விவொசென்றும். அப்போது. அவர் கழு த்தை 
இறுக்கக்: கொன்று... விட்டால். இன்றும் "வெளிக்கு. வசாதென்றும் 
இ சொல்லி. பூ த்தி. புகட்டி reer. கரன் அவ்வாறு. செய்ததோடு, 
ஒரு. பாவழும தியா ச ஜெயம்மாள் பேரில்: சந்தேகங்கள்... உண்டாகும் 
வண்ணம். ஓயிலில். கையெழுச்துப் போடும் இடத்தில் கையெழுத். 
துப். போடப்... போகும்போது. பேனாவை. Depa த்து. விட்ட மா BA 
இழுத்சே சாடு, அவள். கலியாணம்: "செய்ய. "விரும்பும் பாலரல்கராஜ. 
பேரில் : சற் தேக. mr guy HOT BI SL Aun 0 கு தீதவும் 
செய்தீர்கள்... அக்கட்டாரியால் ( குச்தும்போது அவர்: இறர் தபோய். 
விட்டதால். இரத்தம். ஒழுகாமற். போனதோடு. குக்னப்பட்ட Ou 
gph தெரியாமற் Curd BLL. 51g பாலரங்கராஜா பே. விட்டு 
அசத பின். மூவராவறு. பேசியதாக. Gara B விட்டதா லும் 2 கட் 
டாரியை0 pL மை றக்கும்படி சொன்னீர்கள். .. ட பல  தலைமுை களாய் 
சம்பா “இத்த, கல்ல: 'பேரும்பேரய் "திருடனும், பொய்யனும், கொலைக் 
காசலும்; எ எல்லாவ த்திற்கும். மேல். எஜமான். ரோகியுமாக ன்னை 

  

  

   



GY திர்பாராத சம்பவங்கள் 3 17 

தக்விட்டர்கள்; "இதற்கெல்லாம். காரணகர்த்தா Oss காமாக்ஷி 
ராவாதலால் அவனைக் கொன்று விட்டு சான் செத்தாலும். எனக்க 
சற்று. ஆ தலுண்டாகும். இப்போது ஒவ்வொரு கிமிஷமூம் ன என் 
னைப் போலீசார். பிடிக்க. வருவ தாகப். பயப்படுகிறேன். படுத் gpaa 
னாலோ போலீசார். பிடித்துத் கண்டித்துக் கொலைக்களம் கொண்டு 
போவதாய் s@isr aC por. | Bef இந்து. ஜென்மத்தை ணை eB 

ருப்பதில் உபகாரமில்லை, 
amd ரேட்டி: பிள்ளை அவாள் ! நீங்கள். மெத்த: தன்தன் 

pasar கிளை த்தேன். . - நீங்கள். கோழை. யென்ற று சாண பெரிதும் 
வெட்கப்படுறேன். தாங்கள். நினைக்கெப! உ கபாது வ 
ராவ. மட்டுமல்ல, - ட இந்த. காமரகுதிராவை இக்கு HS 
er ரணகர்த் சாவும், - எனது. சகோ, தரர். கான்குகேரி. சப்ரித 

     

   
    

   ஜிஸ்ட ட r 
ஆபீசில் பத்திரம்: ரிஜிஸ்டர் செய்யச் சென் Dyes gre நிகார்டு 6 மூல 
மாயும் சாக்தஷிகள் கூலமாயும் எடுத்துக். "கூறியும். முர்தின. weer ‘Ga 
தின நாள் ரிஜிஸ்டர். ஆபிசுக்கு. வந்த ரசேரங்களைக். நூறுக்கு விசா 
ரணையில். கேட்டு எழுத். ௮.தற்கடையில் திருவீரராஜபட்டணம் 
கன்று வாரப் போதிய சாவகாச மிருக்ததென்று காட்டி தண்டித்த 
அக்த டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டை. எப்படிய/வது அமுக்க வேண்டு 
மென்று பல. வாரங்களாய் பல மாதங்களாய்--ஏன் பல வருஷங்க 
ளாய் போசனை செய்து கொண்டிருக்க? 7b. ௮வனை மண்ணைக் 
சவ்வும்படி செய்யக்கூடிய காள் இன்று சானென. நினைக்கறேன். சம் 
இரு குடும்பங்களுக்கும். இடையூறுகளை : விளைவித் £8 இக்காமாக 
சாவையும், அவனை இங்கு அனுப்பிய டெப்டி.. மாலிஸ்டிரேட்டையும் 
இவர்களுக்கனுசசணைபாக வக்து இவ்வூரில் சுற்றிக் கொண்டிருக்குப் ம் 
மூன்று. கொளம்பு அப்பறிபவர்களையும் சேர்த்து டூ இன்று. காளிகா 
தேவிக்கு. பலிகள் கொடுத்த விட்டு. அப்பால் -இ இரகசிய அறை ல் 
புதைத்த. வைத்திருக்கு மாதவ ராஜுவின். வீட்டு. ஐம்ப இளுவி ச 
ரூபாய் 'சொச்அகளையும் , விற்று பங்கு போட்டுக் கொள்வோம். 
இன்று. அந்த. திருவல்லிக்கேணி: திருட்டுப். பயல் துப்ப நியும் 0 கோவி 
ந்தனையும் Gai g த்துப். பலி கொடுத்து விட்டால் அப்பால் சமீக்கு 
பயமே இடையாத.. 

அந்தகன் பிள்ளை: oo காடி, (௫ 
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துப்பறிவோர் மூவரையும் நீங்கள் சிறையிட்ட பின்பும் அவர்களைக் 

கைதியாக்கியவர்கள் யார்? என்ன குற்றத்தின் பேரில் கைதி செய்தி 

ருக்கிறார்கள் என்ற விவரம் தெரியவில்லை. மேலும் என். பெரிய எஜ 

மானர் நீங்கலாக வேறு எவருக்கும் தெரியாத Qrshu அறையில் 

புதைத்த வைத்த ஈகைகளையும். கட்டாரியையும் சரி. பார்க்கும் 

போது BS சக்தகரமான அறை? பில். பேய்க் கூச்சலிட்டு என் 

கழுத்தையும் இறுக்க பிரக்ஞை ச வறும்படி. செய்தது யார்? மனி 

தனா பேயா > Guus &ev என்னை என் படுக்கையில். எவ்வாறு 

சொண்டு வந்து போட்டு! நமது. நகைகள் ரூபாய்கள் இருக்கின்ற 

னவா 0 என். கழுத்தைப் பிடித்து. இறுக்கிக். கொல்ல 

முயன்றது எடுத்துச் சென்றோ. யாசறிவார்கள். இனி உயிர் 

வைத்திருப்பதில் எவ்வித உபகாரமுமில்லை, நீங்கள் அந்த Rig 

பேரை காம் பலியிடலாமென்று சிளேக்தொர்கள்; எனக்கு என் கழுத் 

தைப் பிடித்து இறுக்யெதே ஈம்மை "பலியிட்டு விடுமென நான் 

LILO SS per. 
சாமி ரேட்டி:-௪. சீ. பேசாதிரு ! இன்னும். சற்று ே நேரம் உன் 

௮.திகப் பிரசங்கத்கைக் கேட்டால் நாங்களும் கோழைகளாய். விடு 

வோம் போலிருக்கிறது. இப்பயல் கோள்ளிழ். தனக்தை விட்டு 

நாம் உத்தேடுத்த காரியத்தை செய்து முடிப்போம். 

என்று சொல்லி பின் பக்கத்தில் காவலிருக்கும் தேவமாசைக் 

கூப்பிட்டு, தான் வெளியே போகப் போவதாசவும் ௮ங்கு வேவு 

பார்த்து நிற்கும் காமாக்ஷிராவ தன்னைப் பின் பற்றி. வருவான் 

லும் அவனுக்குத் தெரியாமல் at gi ் ஆலமாத்தடியில் இவனைச் 

சுருக்குப் போட்டு சேத்தி கொளம்பு "அப்பதிவோருடன் சேர்த்து 

விட்டு ஜல்தியாய். வரும்படியும் எல்லாவற்றை. யும் விட முக்யெமான 

வேலை அன்று. செய்து. தடிக்க வேண்டியிருக்கிற. தென்றும். சொல் 

லிச் சென்றார். அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி. . கரமாக்ஷிராவ் பின் 

தொடர்ந்து சென்றதில். ஆலமரத்தடியில் "சென்றதும். சுருக்குப் 
போட்டிழமுதீலுக் கைதி செய்யப்பட்டு மூமிக்குக். குள்ளிருக் 3 கும் மாட் 

டுத் தொழுவத்தில் கொண்டு போய் கொளும்பு அப்பறி3 2வாருடன் 

சேர்க்கப் பட்டார். 

முந்திய காள் தீர்மானித்தபடி டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட் தனது 
வேலைகளை முடித்துக் கொண்டு இருட்டுக்கு முன்னால். 'இருவீசசாஜ 

பட்டணம் செல்ல உத்தேடக்தார்.. வியாஜ்யம் .முடியுச் தருவாயிலி
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(SST ௮ம் ஜல்தியாம் ய முடித்து. விட்டு மூன்று மணிக்கால அ பிறப் 

படுவதென உத்தேசித்தார். ஆனால் இருதர வக்€ீல்களும் போட்டி 

போட்டுக் கொண்டு Gaur Sons | விீணாக்கிெயதில் கேஸ். மாலை . ஆறு 

மணி வரையில்: இழு த் தீன விட்டது. கடை ரெயில் சென்று விட்ட. 

“தால் மோட்டாரில் திருச்செக்தூர் வரை வர்தார். டிராமும் சென்று 

விட்டதால் ஒரு மாட்டு வண்டி (வில் வண்டி.) வைத் க்கொண்டு திரு 

வீரராஜபட்டணம் புரப்பட்டார். . அவர் வண்டிக்கு முன் மூன்று 
பாச வண்டி.கள் புறபபட்டன., அவவண்டிகள் கூட போவகால் எவ் 
லி த் அ வசரமுமில்லையென ‘oT xm amt பெப்டி... மாஜிஸ்டிரேட் கூடப் 

புறப்பட்டார். 'திருவிசராஜபட்டணத்திற்கு. ஒரு மைல். தூரத்தில் 
வரும்போது முன் போகும் வண்டிகள் வழக்கமாய்ப் போகும் 
வழியை விட்டு வேறு பாதை சென்றன. மடெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட் 
ஏன் வேறுவழி செல்கிருர்களென்று கேட்கச் சொல்ல. அங்கு மத். 

தியில் டள்ளம் ஏற்பட்டு விட்டதாகவும். ஆகையால். இப்போ. 
போகும் வழிதான் சரியான வழி யென்றும் சொன்னார்கள். ட தன் 

வண்டி. பின்னால்தனே போடறெதென்று சரிவெனறப்புக் கொண்டார். 
சற்று தூரம் போனவுடன். முன் வண்டிகள் சென்ற பின். தண்ணீரி 

லிருச்.து வெள்ளையாய் மாடுகளுக்கு. முன் தெரியவே மாடுகள் பய 

ந்து ஒரு பக்கம் இழுத்தன, அப்போ ன தண்ணிருக குள்ளிரும்.து 
wrOorr தார் குச்சியால் மாடுகளைக் Gea தைப்போல் தோன்றி 

DD மரடுகள் மாறி இழுக்கவே; வண்டி பள்ளத்தில் : Qpus மாடு 

களும்: வண்டியும் மிசர்துவிட்டது. அப்போது முன்னால் போன 
வண்டிக்காரர். சட்டென்று வண்டியிலிருச் ௪. குதித்து டெப்டி 

மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களை அத்த அபாயமான நிலைபிலிருக்து தூக்கப் 
பிடிப்பதுபோல் பிடிக்கும்போது வர் கைகளைப் பலமாய். ஒருவன். 

பிடித்துக் கொள்ள மற்ஜொருவன் அவர். 'ஜோப்பிலிருச்,௪. கைச் அப். 

பாக்கலை எடுத்தக் கொள்ள அவர் காலைபும் கையைபும் கட்டி. 
வாயில் அணியடைத்சு. வண்டியில் போட்டுச் கொண்டு போனார்கள்: 

டெப்டி. மாஜிஸ்டிசேட்டை ஏற்றிக்கொண்டு வத்த வண்டி சுமார் இச ் 
ண்டு பர்லாங்கு. தூரம் வத்ததும் வண்டியை நிறுத்தி. ங்கு தயா 
ராய்க் கொண்டு வந்து வைத்திருந்த பென்ச்சியில் டெப்டி மாஜிஸ் 
டிசேட்டை sider Sern gl தூக்கப் படுக்க வைத்த. அப்பென்ச். 
சியை : நான்கு பக்கங்களில் . நரல்வர். பிடித்துத். தூக்க. G லுக்குப். 

பாதையாய்ச். சென்று . பாட்டையிலிருந்து. சுமார். ஒரு பர்லாங்கு .



    

    

லை மரம் றல். பன்னமாக்கப்பட்டு . தா ன்கு. 'பக்கங்களி ¢ ம் 

இ: யெ பள்ளத்தாக்கில். கொண்டுபோய் இ இத 

ள். 2 தங்கு பிரம்ம எண்டமான ஆலமரமொன்று அப்பள்ளத் 

தாக்கல். cptors Sept சுமார் 1) பளை மரங்களும். ஆங்காங்கு 

இருக்கன. பெரிய காந்த விளக்குகள் HB -வைக்கப்பட்டிருந்த 

தரல் பட்டப் பகல்பேரல் கெளிச்சம் இருக த்து. ஆலமசத்துக்குப 

பச்கத்திதுள்ள வெளி நிலதஇல் ரூன்.று நாற்காலிகள் போடப்பட்டி 

ORS oe om ; பமாங்கள். ஒவ்வொன்றில் ஓங் வாருவராக கொளம்பு 

அப்ப Sani மூவரும், போலிஸ் இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்திராவு. 
மாகச்  கட்டப்பட்டி ருந்தனர், டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களைக் 

கொண்டு போனதும் ஒரு தூணில் பிடித்துக் கட்டி. விட்டார்கள். 

ered செட்டி, கொண்டப்ப ரெ.டடி, காக்திமதியாபிள்ளை yeu pas 

Gh atg மத்தியில் காந்திமதியா பிள்ளையை உட்காரும்படி. 

சாமி செட்டி சொல்லி தான் வலது. கைப்பக்க,த்திலும் கொண்டப்ப 

செட்டியார் இடது கைப் பக்க த்திலுமாக உட்கார்ந்தனர். 

      

சாமி ரேட்டியார்:--என்ன வெள்ளையத் த் சேவ?ர இன் னும் கம் 
டில் வரவில்லையா? வரவேண்டிய ே ரம் ஆசுவில்லையா? 

"வெள்ளையத் தேவா” எசமான் ! இன்னும் பாக்கு. கடிக்தெ 

நேரத்துக்குள்ளே வந்திடும், ட 

... என்று சொல்லி விட்டுப் பக்கத்திலிருக் தவனை “மேட்டுமேலே. 
ஏறிப் urge” என்று உத்தரவிட்டார். அவன் மேலேறிப் பார் 

த்த “கூப்பிடுத் தூரத்திலே கட்டில் ) வருதுங்க? என்று சொன்னான். 

சுமார் பத்து நிமிஷங்களில் நாலு பேர் நாலு கட்டில் கால்களையும் 

அக்னி அசையாது தூக்கி வந்து வைத்தனர்... அக்கட்டிலி 

ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் ஸ்காட் அரை * தூங்கக். கொண்டிருந்த, 

சாமி சேட்டியார்:--தேவசே ! 1. பல்லைப் பிடிங்யொய் விட்டது 

    

        

   

  

  

-* திருநெல்வேலி ஜில்லாவில் கட்டிலில்: | படுத் அறங்குபவர்க 
டைய நித்திரைக்கு. எவ்வித: பங்கமும் ஏற்படாமலும் அவர்களுக் 
தெரியாமலும் கட்டிலுடன் பல உத்தியோகஸ் தரைத் தூ: 
கொண்டுபோய் ௮வபானப்படுத்தி யலுப்பியிருக்கும். விஷம் aya 

வர் வாதிகள் அனேகருக்குத் தெரியும். இவ் வலையில் 'இறமையுள்ள; 

தேவமார் அஜ்ஜில்லாவில் unt "இருக்கின்றனர்...
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என்றார். “இம் எஜமான்” என்று குண்டுகள் போட்டு வை த்தி. 
ருந்த ஒர் கைத். அப்பாக்வயைக் சொண்டு வச்து அவர் காலின் பக். 
கம் வைத்து ஈமஸ்கரித்தான். 8 தேவமாரைக் கட்டிலைச் சுற்றி 

ஜாக்ரதையாயம். நிற்கச் சொல்லி விட்டு கலெக்டர் துரையை எழுப் 
பும்படி.' சாமிரெட்டி உத்தரவு செய்தார். ஏ துபை! ஏஎதுசை!!"? 
என்று ஒருவன் கூப்பிடவே, gasr மாஜிஸ்டிரேட் தரையவர்கள் 

சட்டென்று கண்களை த. Borg பார்த் தம், -இடுக்கட்டு. எழுக்னு 

தன் தலையணையின் சீழ் வை உ க்திருக்கும் ஈகச்துப்பாக்கிமை எரிக்கச் 
தேடினார்... அப்போ, ட ட்ட 

சாமி ரேட்டி: தங்கள். கைத் pine என். ene Ge : ES ar 

பஸ்.தாய் இருக்கிறது. ' இப்போது தங்களை. மாஜிஸ்டூ3 2ரட் ௮ இகா. 

ரம் செய்ய இங்கு. அழைத்து. வர வில்லை... தங்களை விசா! 
தண்டிப்பத ற்காகவே இக்கு கொண்டு  வரப்பட்டிருக்கெர்கள். 
தயவு செய்து தாங்கள். & .ற்காலமிருக்கும் நில்மையைக் கவனித்து 

தங்கள் கை கால்களை கட்ட விட்டால் யாதொரு தொக்தாவும் செய். 
யாமல் கெளரவமாய்க் கட்டுவோம். -இல்லாகிட்டால் : பலவந்தமாய். 

கட்டவேண்டி வரும், என்ன சொல்துகிதீர்கள். Po | 
"என்றார். ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் எவ்வித. பதிலும் , தராமல் 

எழுக்அ நின்று சுற்றிலும் பார்த்தார். தமது பெப்டி. org avg. Gre 
டும், இன்ஸ்: பெக்டர். கா மாக்ஷிரரவும், கொளம்பு அப்பறி3வோர். கூவ 

ரும் கரல் கைகள் கட்டப்பட்டு . மரத்துடன் சேர்த்துக் க;ட்டுண்டி 
ருப்பதைப் பார்த்ததும், நீங்கள் இப்பேர்ப்பட்ட. ௮க்ரெமமான 
காரியங்கள். செய்வதற்குத் திட்டமாய் சரியான. சண்டை. ௮ டைவீர் 
கள்”. என்று. இடி இடித்தாற் போல் ல் சொன்னார். 

- சாமி ரேட்டி:--தேவரே! மயிலே]. Loi ao Ht இ QoS கொடு!!! 

என்றால் கொடுக்குமா? உங்கள். வேலையைப். பாருங்கள் - 
| OTT ORT. உடனே இரண்டு ே தவமார் அவரைப் De. sas 
கட்ட 'நெருல்பெதும்: இருவரையும்: 'இசண்டு கைம் பினால் க், 
அவர்கள் அவர் குத்தை: லக்ஷியம். செய்யாமல். உவர் கைகளைப் பிடி 
த்துக். கட்ட வந்தனர், © அப்போது. இவர் : காலால் இருவரைய 
எத் 4 டி. துரம் போய் : விழுந்து ட ; 
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.... என்றார். அவர்கள் என்ன செய்யப் பேரரொர்களென்று 

கலெக்டர் அரையவர்கள் கவனிக்கு முன் பின்னாலிருந்து கயிற்றின் 

ஒரு: மூளையைப்: பிடித்துக் கொண்டு, அவர் காலைக் கயிறு பின்னிக் 
கொண்டு தன் கைக்கு. வரும்படி சுழற்றி யெறிந்து கயிற்றின் இன் 

Qe முனை தன் கைக்கு: வர்ததும் சட்டென்று. இரண்டு. மூளை 

களையும் கோர்த்து இழுது விட்டான். கலெக்டர் மணலில் Eris 
தார். உடனே. இருவர் அவரை மணலுடன் சேர்த்து அமுக்கிக் 

கொள்ள இன்னுமிருவர் அவர் கைகளையும் கால்களையும் கட்டி. பளை 

மரத்இல் சேர்த்துக் கட்டி விட்டனர்... 
சாமி ரேட்டி.- பிள்ளை அவர்சுளே ! இப்போது இச்சு. ஆறு. பே 

ருடைய குற்றங்களை விசாரணை செய்து அவரவர்களுக்கேற்ற?தண் 

டனை விதிப்பதற்காக காம் இங்கு கூடி யிருக்கும். முதலில் ஜில் 

லா மாஜிஸ்டிரேட்டையும், அப்பால் டெப்டி மாஜிஸ்உரேட்டவர் 

களையும், அதற்குப் பின் போலீஸ் இன்ஸ்பெக்டரையும், பின் அத்த 

அயல் நாட்டு மூன்று அப்பறியும்சாய்களையும் விசாரித் அத் தண்டிப் 
போமா வல்லது கழிருக்து விசாரிப்போமா? 

   

என்று கேட்டார், அப்போது டெப்டி மாஜிஸ்டிரே்ட4 

கார் உத்யோகஸ் தர்களை நியாய விரோதமாயும் இவ்வாறு அக் ren 
மாயும் கட்டி வைத்துக் கொண்டு எதேதோ உளறுகிறீர்கள். "இச்சம 
யத்தில் நீன்கள் சர்வாஇகாரிகளெனவும், உங்களைக் கேட்போர் யாரு 
மில்லையெனவும் நினைத்து மனம்போன போக்ன்படி பேசி 
கடக்த போதிலும், பிரிட்டிஷ் அரசாங்க த்தின்கை அ.தஇக நீள மூடை 
யதென்றும், எப்படியாவது 'இப்போ்ப்பட்ட அக்கெமங்களுக்காக 
நீங்கள் குடும்பத்தோடு நாசமாகும்படி. கேரிடுமென்றும், ஏன் உல் 
கள் ஊரே ஒருக்கால் நிர்மூலப்படுத்தப்: படுமென்றும் ஞாபகமிருக் 
கட்டும். மூன் திருகெல்வேலித் தாலூகா கொலவணிக்கபுரம் Gro 
தீதில் உங்களைப் போல் இலர், செய்த இப்பேர்ப்பட்ட ெக்கரமக் 
களுக்காக கலெக்டர் லெவஞ்9 அசையவர்கள்: அ௮க்ரொமத்தையே 
குண்டு போட்டு சுட்டுப் பரத்திய விஷயம் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருக் 
கதிர்கள். இந்த சமயம் உங்கள் கையிலேயே ௪கல 2 (திகாரங்களு 
மிருப்பகாகவும் ஆகையால் நீங்களே சம்ஹார கர்த்தரென்றும் மதி. 
மயம் மனப்பால் குடி sz மாண்டு .மடியாதீர்கள். ' என் எசசரிப் 
பச் சேட்டதும் உங்களுக்கு ஈல்ல பு த்தியைச் . 'கொடுக்கவேண்டு 
மென்று கடவுளைப் பிரார்ததிக்ேன்!”. என்று. சொன்னார். அப்
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போது சாமிரெட்டி “உங்களைக் கொன்று இம்மணலில் புதைத்தபின் 
நீங்கள் எழுந்து வந்து எங்களையும், எங்கள் குடும்பத்தையும், எங் 

கள் ஊரையும் நாசப்படுத்தும் HES wr ar வரும்போது பார்த்துக். 

கொள்ளுவோம்” வெள்ளையத் தேவரே! ௮ர்தத் துரையைக் கொண் 
டுவர்து ஈமது முன்பு விசாரணைக்கு ிறுத்துங்கள்,"" என்றார். அவ ப 

ராக் கொண்டு வக்.த கிறுத்தியதும், 
- காந்திமதியா பிள்ளை: இவ்வளவு கலகங்கள். டக்ததத்கும், 

எனது சின்ன எஜமான் பாதேசம் போகும்படி Cafes; கும் 
வீராசாமி செட்டி. ஜெயில் சேர்ந்ததற்கும் தாங்களே காரணஸ்கதர் , 

௮ந்த தாராம சாஸ்திரிக்கு சபொர்சாக வந்து சட்ட விரோதமாய். 
நீர் வாரண்ட் பிறப்பிக்ததிலிருக்து தானே கலகம் ஆரம்பமாயிற்று? 
அப்போதும் கீர் வாரண்ட் பிறப்பித்த இரவே. உமது சவாரி செய். 

யும் குதிரை, பால். மாடுகள், உமது பெண்ஜாதியின். பன்றிகள், | 

கோழிகள் Yes லியவை எங்கு கொண்டு £பரய் வைக்கப்பட்டிருக் சன... 
மீண்டும் எவ்வாறு இருப்பப்பட்டன என்று இக்.த நிமிஷம் வரையில் 
உம்மாலாவது, உமது டெப்டி மாஜிஸ்டியரேட்டாலாவது, சற்று. 
கோத்திற்குமூன்.. டெப்டிமாஜிஸ்டி ரேட்டவர்கள் . பிரிட்டிஷ் 
அரசாங்கத்திற்கு எங்கும் செல்லக்கூடிய நீளமான கைகளிருப்ப 

தாகத் தற்புகழ்ச்சி செய்க பிரிட்டிஷ் அசசாங்கக்தாரரலாவது கண். 
புபிடிக்கப்பட்டதா? சொல்லுங்கள் பார்ப்போம். இனிமேல் இன்று 

விசாரணைக்குச் | கொண்டுவரப்பட்டிருக்கும் ஆறுபேரும். மீண்டும். 

சூரியவெளிக்சத்தைப் பார்க்கப் போவதில்லை யாகையால் உங்களி 

டம் தெரிவிப்: தில் எவ்வித கெடுதலும் ஏற்படாது. அகையால் 
தெரிவிக்றேன். கேளும். உமது பங்களாவிலிருக்து ஆற்றுத் சண். 
ணீர் வரையில் கு.திரை, பசுக்கள், பன்றிகள், முதலியவற்றின். கால 
டிகள் தென்பட்டன; அப்பால் பூமியே விழுங்கி விட்டஅபோல் 
தோன்றிற்று. ஏன்? உண்மையில் PEAGED k பூமிசான் விழுங்க 
விட்டது. ஆற்றின். மத்தியில் கட்டப்பட்டி ருக்கும் மண்டபத்தின் 
மத்தியில் ஆறு அடி சதுரமுடைய ஒருகல் இருக்கறே.௮. அக்கல்லி 

லிருக்கும். சூக்ஷமத்தால். ஆக்கல்லைக் கஷ்டமில்லாமல். அப்புதப் ப்படு 

த்த முடியும். : அவ்வாறு அப்புறப்படுத்திவிட்டால் பூமிக்குள் 
அமைத்திருக்கும். திருட்டு மாடுகளை . மறைத்து வைக்கும் : கல் மண் 
டபம் ஒன்றுக்குக். கொண்டுபோகும். வழிதெ 1படும் .. அவ்வழி 

யால். இவைகளைபெல்லம். இறக்க. உடனே வ க்ஃ i Nott: | 

    

   

  



  

அதனிடத்தில். சூக்ஷமத்தால். தள்ளப்பட்டது: 'டெப்டி மாஜிஸ்டி. 

சேட்டவர்கள் விஷயத்தில் எல்லா "தலைமைச்காரத். தேவமாருக்கும். 

அபிமான மூண்டாதலால் அவர்கள். வேண்டுகோளுக்கெங்க அவை 

கள் மீண்டும் வ்வழியாகவே எவர்க்கும் தெரியாமல். . கொண்டு 

போய். விடப்பட்டன, . . ஆகையால் இத்தியாவில் | இந்த. 

ட்டிஷ் அசசாங்கம் இன்னும் : பல நாறு. வருஷங்கள். அண்டாது 

கண்படன்க முடியாத பல விஷயங்கள். இருந்துகொண்தொளிரு 

தீரும்... வெள்ளைக்காரர். கைபில் இக்தக் கருப்பு மருந்து ஒன்று 

து கப்பட்ட ராவிட்டால் இக்தச் ் திரெ ஈல்வேலி இராமதா சபுரம்ஜி? ல்லா 

க்களை அவர்களால். மூணேமுக்கால் சாளிகை . ஆளமுடியுமா 2 ? நெத்தி 

க்குச். சரியாய் தடியெடுத்துக் கொண்டு தேவமார் புறப்பட்டால் 

கறுப்பு மருந்தொன்றில்லாவிட்டால் ஆயிரக்கணக்கான ஐரோப்பிய 

      

வீரர்களைக் கால்மாடு தலைமாடாய்ச் சாய்த்து விடக்கூடிய சாமர்த் 

Bu மில்லையா? கறுப்பு மறுந்து வரும் வரையில் பாஞ்சாலம். & றி 

ச்ச கட்டப் பொம்மன் ஊமைத்துரை அவர்களிடம் இகத வெள்ளை 

யர் ஜெபம் grips se? அதெல்லாம் இப்போது. பேசுவ இல் என்ன 

உபகாரம். நீர் குற்றவாளியா. அல்லவா? சொல்லும். 

என்று. கேட்டார். அவர் வாயைத் இறக்கவில்லை. புன்னகை 

தவழ்ந்த. முகத்துடன். நின்னுர்.. இஞ்சிற்றேனு£* பீதியடையவேயி 

Oe. Sins eq Dear ஆக்கினையில்லையெனக் கரு அபவர்களுக்குப் 

- பயமேது? இன்னொருமுறை. கேட்டேன் “நீர் குற்றவாளியா அல்ல 

வார? என்றார். - அப்போதும் பதில். சொல்ல வில்லை. er ரெட்டி 

யும் கொண்டப்ப ரெட்டியும் அவ்வாறே. கேட்டும் பார்த்தார்கள். 

அப்போதும். வாய் இறக்இவில்லை. உடனே. அம்கூரவரும். கலந்தாே ் 

இத்து 9 ஐக்கோர்ட்டு. நீதிப திகளின் இர்ப்பைக்கொண்டே தக 

குற்றவாளி யெனத் தீர்மானித்து விடலாம், வேறு சாக்ஷி ௬ஜு 

(தேவையா? யென காக்திமதியாபிள்ளை கேட்டார்... அவர்கள். வே 

டாமென்று Gerind அவருடைய தைரியத்தை உத்தேத்து.. 

ரை மத்தியில் கி Ags. sar "கைதப்பாக்கயொலேயே, puna 

சட்டு அனுபோக : ( ழடைய வெள்ளையத்தேவர். சுட்டுக். 'கொல்வ0 

னத். -இர்ப்பளித்தனர்.. : அவ்வாறே. மத்தியிலுள்ள... பனைமர, த் 

கெசண்டுவர்கு ஜில்லா. | அண்னன். =e 
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சொல்லி வாய் மூடு முன்னும் எங்ருக்தோ.. துப்பாக்கெள் சட்ட 
சத்தம். கேட்டது. ogi சேட்டதோ இல்லையோ வெள்ளையத் 
தேவருடைய அப்பாக்கிப். பிடிச்திருக்த கையில்: “மூன்று. குண்டகள்: 
பாய்ந்த உடனே கை சோர்வு ற்று. விமுக்தசால் அக்கையில்: பிடித்தி 
ருந்த. கை,த்.அப்பக்வயும். சோர்வுற்றுக் கீழே விழுக்த Sie அவ்வ 
அபாய கரமான  சமையச்தில்.. 'குதிதவருமல் சுட்டவர்கள் 
Oran gH es எல்லோரும். சுழ்றுமுற்றிலும் verze. tos எல்! ே 
Le AG gi கைகளில்... அப்பாக்கெளுடன் சுக்தரரர்ஜு sich | | 

மும். அவர்களிருக்கும் இ இடத்தை GeraQGas& sain eri yy Farin 
யத்தில் அங்கு. அவர்கள் : எப்படி. வசத ரர்களென்று வாசகர்கள். அ ச் 
சரியப்படக்கூடும். Car Bs: தன். ஒட்டலி. காடியுடன். பூறப்பட்ட 
Lo pst er மாலை. பத்திரிகையை . வரசித் தீ சவுடனே.. தான். os srrcg 
வும் செல்வமும். akg gs புறப்பட்டார்க. ளா SHOT OND, Bas 
அ.த்தியய)்திற் சொன்ன. எதிர்பாராத. பல. சம்பவல்களும் ஒரு | 
Qhrey ஒரு பகலுக்குள்ளாகவே. கடக்திருக்க,காலும்,.. நறு. இர 
அவர்கள். புறப்பட்டதாக.. BILD சொல்ல மிருப்பசா ரட் அவர்கள் 

ரோக Boeri பட்டணத்திற்கு ஆகாய் விமான saa மூல. 
மாய் வக்.து கொண்டி ருக்கும்போது.. வழக்கத்திற்கு. விரோதமாய், 
அப்பள் or & sr SES) காத்த. வ்ளக்குகளின். வெளிச்சம் தென்படவே 
தமன. தூ 4 Boe கண்ணா 'உயால். ° ங்கு. சான்ன.. Be pO garg | 

கவனித் த்தப். பார்க்கும்போது: தான், ஜில்லா மாஜிஸ்டிமேட்டைக் 
கட்டும் பிரயத்தனம் , Bag கொண்டிருக், தன... உடனே ஒத்தாசை : 
க்குப். போகாவிடில் ஜில்லா மாலிஸ்,ரேட்டுக் க அபாயம் விளையு 
மென அறிந்து. ஜல்தியாய் விமரணத்ை தக் கீழிறக்க. Orting Ba 
Sates திவி 6 தீது அந்த, ஆபத்தான. வேளையில்... wig Carré gris 

இத் ற்க கார் $இமதியா. பிள்ளை, கன்னா க்கும்! le dal on f 
யும்: ura ச, சவுடனே sae rors De "எருத்து விட்டசர் 
அவ்வாறே anil ceo | கொண்ட t i ச் ok wes 
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டிரேட் தாராம சாஸ் திரிகளுக்காக ஏண்டு அனியாயமாய் தீ தங்கள் 

பேரில் வாரண்ட் -பிநப்பத்ததினால் தானே இவ்வளவு அனர்த்த 

கள் விளைக்கன; அப்பால் தரங்கள் மறைர்திருக்கா விட்டால், இந்த. 

"டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்; வீராசாமி செட்டியாரைச் தண்டிச்ததை 

போல் தங்களையும் தீண்டி த்திருப்பார், இந்த: காமாக்ஷிராவ் தங்க 
ளுக்குப் பல இடைஞ்சல்களை உண்டாக்னெதோடு. தங்கள். ௮. 

மைச் செல்லத்தையும் தங்களைக் காட்டிக் கொடுக் கும்படி... செய்த 

சண்டாளன். இந்த மூன்று. கொளம்பு அப்பறிவே ரும் தங்களை 

ஜெயிலிலடைப்பதற்கு வாரண்ட் பெற்றுப் போனதோடு. நில்லாமல் 

தங்கள் சொத்துக்களையும் பறி முதல் செய்ய உத்தரவு. பெற்று 

வக்தவர்கள், ஆகையால் இத்த ஆறு பேரும் BLD go FLOW iT TOTS 

தூக்கு ஜென்ம விரோதிகள்; இந்ச ஆறு பேரையும் கொசுக்களை 5௪ 
க்குவதைப்போல் ஈசுக்குவதற்காகவே நாங்கள் வெகு செமப்பட்டு 

இங்கு கொண்டு வர். சேர் த்இருக்கறோம். தாங்கள். இதை ௮ நி 

யாமல் அனணியாயமாய் வெள்ளையத் தேவர் கையைச் சுட்டு af ps த்தி 

னீர்கள். உங்களுக்கு என்ன நடச்சிறதென்று தெரியாததால். அவ் 
வர.று செய்தீர்கள்; இனி இவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் விசாரிதீது 
அவர்களுக்கு செய்ய வேண்டிய அக்கையைக் சட்டனையிடுங்கள், 

நாங்கள் செய்து முடிக்கச் தயாரா யிருக்கிறோம். ப 
சுந்தரராஜு:--பிள்ளை அவாள் ! இதுவரையில் தலை முறை. og 

அஆவமாய் எங்களுக்கும் எங்கள் பெரியவர்களுக்கும் oy sD புகட்டி 
வக்,ச ப.ரம்பறையில் பிறக் சவரா நீர் என்னும் சந்தேகம் கூட 'என் 

மதில் தோன்ற “rd sp Bini gs. நீர் சொன்னபடி. இவர்கள் 
ஆறுபேரும் எனக்கு விரோதமான. காரியாதிகள் செய்தவர்கள் கான் 

என்பதை நரன் peas Qarar ens por, ஆனால் அவர்கள் . ஒவ் 
வொருவரும் தத்தம் கடமைகளைச் செய்தார்களே. யொழிய தங்க 
ஸின் சொந்த சங்கதயில் சம்பந்தப்பட்டு சுயலக்தோடாவது ஒரு 

லாபத்தை எதிர் பார்த்தாவது ௮க்ரெமமாய் ஒன்றும் செய்யவில்லை. 

காம் சதோராம சாஸ்திரியைப் படுத்தியது போல் கம்மை. அவர் 
ஹிம்சித்து, காம் ஜில்லா மாஜிஸ்டிசேட்டிடம் பிரமாணவாக்குமூலம் 

கொடுத்து வியாஜ்யம் தொடர்ச், துவ்வியாஜ்யத்ை Out Ht 

கரியாறு தள்ளிவிட்டிருக்கால், தமது மனம் எவ்வாறு கொதிக்கும்- 

வேகும்-என்பதைச் சற்று யோடத்துப் பாரும். : 'டெப்டி. மாஜிஸ்டி 

சேட்டைப்போல் சத்தியவான் இப்பூவுலகில் உள.ரா எனப் பேரெடு
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ந்த பிரபு. ஆகையால். அவரைக் சட்டியைப்போல் கொ$ரமான 
குற்றம் இல்லவே இல்லை வென்னலாம். ப்பட்ட 

என்று சொன்னதும் செல்வத்தை டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் 
| மூன் கட்டுகளை Dy விழக்கச் சொ ல்லித் தான் போய்: ஜில்லா மரி ஓ 
டிரேட்டின் கட்டுகளை அவிழ்க்கச் சென்றார். அப்போது காக்திமதி 

- யா பிள்ளை சண்ஜாடை காட்டவே சுற்றிலுமுள்ள தேவமார் சர்தடி 
செய்யா து நெருங்க சுந்த. ரராஜுவின் கைகளையும் செல்வத்தின் கை 

அளையும்ம் பிடித்துக் கொண்டனர். சுந்தர ஜ*வும் செல்வமும் சம் களைப் | பிடி த்தவர்களை உகறமுயன்றார்கள். சுக்தரராஜுமட்டும் தன் 
ளைப் டீபிடித்த ஒரு தேவரை உதறித் கள்ளி விட்டு தங்கள் கைத் 
அப்பரிர்க்கிகளே வைத்த இடத்தில் பார்க்க வெறும் இடமாயிருச்தது: 
அதற்டுதள்ளாக நான்கைந்து தேவமார் சேர்ச்து சு்தாராஜாவைப் 

பிடிக் எக்கொண்டார்கள்... அப்போதும் அவர் திமிறிக்கொண்டே 

சான் * யிருந்தார். அர்தசமையத்தில் பக்கத்திலிருக்த ஆலமாத் 
தில் ஊ$'ஈதரஞுழல் ஊூய ௪ த்தம் கேட்டத. .தக்ஷணம் 16 போலீசார், 
தப்பார்ர்க்சிக்ள் சஹிதம் நான்கு பக்கங்களிலி ருக்தும் வக்தனர். அவர் 
களைக் கண்டதும் தேவமார் FB BIT IQ > வையும் செல்வத்தையும் 
விட்டு விட்டு ஓ:- முயன்றனர். யாராவது ஒடமூயன்றால் உடனே 
சர தாக்ஷண்யமாய் சடும்டடி. அலமாத்திலிருந்து குதித்த சொள்ள 
மாடத்தேவர் உத்தரவிட்டார். அப்போது arb Bu தியா பிள்ளை 
என்ன. சொள்ள ழுத்து! நீ கூடவா உண்ட வீட்டுக்கு -இசண்ட 
கம் செய்ய வந்தாய்!” என்றார். அப்போது அவன், கான் சொள்ள 
மாடனுமல்ல; கள்ளமாடனுமல்ல; ஈல்லமாடன் தான். கான் தான். 
சொள்ளமாடன் வேஷம் பேோட்டுவந்த கோவிந்தன்! என்று சொல்லி 
அங்கிருந்த. காக்இிமதியா பிள்ளை, சாமி ரெட்டி,கெ ரண்டப்பரெட்டி) 
தேவமார்கள் எல்லோருக்கும் விலங்குகள் பாட்டுவிட்டு கட்டுண் 
டிருந்த அறுவரையும் விடுவித்தனன், அச்சமயத்தில் அங்கு பால 
ரங்கராஜ) ஜெயலக்ஷிமி, சொள்ளமாடத் தேவளைப் பிடித்துக் 
கொண்டு ஸ்ரீனிவாசலராஜ-௦, ஆயெ கரல்வரும் வர்சனர், ஸ்ரீனி 
வாசலு ராஜுஈவைக் காணவும். அங்ருக்த எல்லோரும் அதிக ஆச் 
சநியப்பட்டனர். . . டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட் அவளை அப்படியே 
சேர்த்துக் கட்டி ஆலில்கனம் செய்து கொண்டு எமதூரரிலிருக்து எவ்வாறு எப்போது திரும்பினீர்சளென்று கேட்டார். கனக்கு மூர் 
திய காள் பிரக்ஞை வக்தபோது ஸ்ரீமான் பாலரங்க ராஜுவும் 
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ஜெயலஃ-ஷிமியும் , தன். காலண்டை தன. "கால்களைப்: 

ண்டு விசனமாய். உட்கார்ந்திருந்த அதான். தனக்குத் 

றும். மற்றவை. ஒன்றும் 'தெரியாதென்றும். சொன்னா 
பியையும் பாலரங்க. மதி ்காமையும், Gears சோபிக்க ச 

    

     
சா மானிட ட்டில். oe ண்டுவர். ன "படுக்க வைத்துவிட்டு « விட்டி 
செரி, யாத: ெவேல்ச்சாரன். aor மற்ற. வேளைக்காரரெல்கா்; 
   

  

    
    

    

     

  

994சைகள் ௦ செய்து : வந்த தாயும் 3 3 ல்கள் @ 3 

மியும். பாலரங்க சரஜுுவும். -விகாணை .. முடிக 

போது. தான், அவர்களுக்கு. அவ்விஷயம். 

விவரங்கள். கோவிக்கனைக். கேட்டால். தான் தெரீச 

, கோவித்தளைக் 0 கேட்க. அன் பகு்ட்சர் இய! ஞர்கள்...     

itary சொல்லி. அகர், சபரக வு ,ச்தைப் பற் த்தப் கக் | 

ஒருக்சார்.. : eos Bhowrs, அ. சாஜ-கின் டே is if a ட 
    

   

அப்பால் acaagepur மின்னே. “முதல்போனாக் ré even tuo எம் 

Ga? என்று போலிஸ். இன்ஸ் பெக்டரைள். கேட்க அவர். அவர்களை. 
ஒப்புலித்த. போலிசாரீடம் டக அவர்கள், Bs Dis se 2. ps + ane 

    

      

   

னவ த்ச்கிட்டு 'அத்தகர்கிசம். “போம். அவர்கல். தேடச். ல் 
னாரே. தவிர. அவர். “தேடப். போகவில்லை... "இப்ப: 

4. அல்லோலப் 

நரிக் சமையத்தில். ச்ச். அட் தட் OS a ya ay 

ரா rr வ்.  செல்வத்தைப்பார்த்து . ௧5 “Cae என் Bs, துவ் 

are று. அடித்து. அவமானப்படு 
த்தினயே!. ச செ சய் ப்ப. ட்ட ri iis meas
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உ௭ நிமித்தம் நான் அதிகாரிகளைக் கூட விரோஇத் துக் கொண்ட 
கிற்கு. நீத கொடுக்கும். கைமா றி.துவோ? era Guay உனக்கபிமான. 

Beau soi தல்ல பேச்சாவது பேசக்கூடாதா”' என்ருர். 

வர் இருந்த. ஆபத்தான நிலைமையில்: செல்லத்திடம் Fre 

வாத்தைகளாடக். கூட மனம். வந்ததா. என இசை வாசிப்போர் 
கணை க்கலாம்... "இதைப் பார்க்கும்போது சமக்கு நரம் இறு "போதில் 
விசி டாதி வைசத்தில். வாசித்த கதை ஒன்று. ஞாபகத்இற்கு வரு 

சிற... அதாவது: - 

[காட்டில் சென்ற ஒருவனைப் புலி ஒன்று அத்தி. வா அப் 

புலிக்குப் பயந்து இணெஞரயிற்ே ற. என்று கூட பயப்படாது ஒ நவன் 

ணெ றிற்குள் படர்ந்திருந் ச ஒரு கொடியைப்பற்றிக்கொண்டு ணெற் 

றில் இறங்யெதாசவும், பாதிவழி சென்றதும். Baar AN சண்ணீரின் 

அருகில் இரண்டு இருஷ்ண சாப்பங்கள் சீரிக்கொண்டிருக்கக் சண்ெி 

மேலே பார்க்கு தன்னைத் ரத்தி வர் த புலி வெற்றின் கரை மேல் 
உட்கார்த்து கொண்டு அவன் மேலேறிவருவான் அப்போது ௮வனை 

அத்துப் புசக்சலாமென உட்கார்ந் ் திருக்க சாகவும், கீஜேயிருக்கும் 
Sar இறங்கட்டும் : - தண்டலாமென நினைத்து இருக் ததாகவும், 

இதற்ிடையில், தான், பிடித்துக்கொண்டிருந்த கொடியை ஒரு 
எலி கடித்துத் துண்டித்துக் கொண்டிருந்த தாகவும், கொடி முற்றி 

ம் அண்டிக்கப்பட்டால் இணற்றில் விழுந்து காகங்களால் கடிபட 
நேரிடுமென்றும், கொடியைக் அண்டிக்கு முன் அதைப்பிடித்து மே 

லேறி கரையேறலாமென்று பார்த்தா லா தன்னை அடித்துக் கொல் 

வதற்குப்புலி தயாராய் உட்கார்ந்திருக்கறதென்றும், ஆகையால்ள்த் 

திக்லும் தன்னை ஆபத்து. சூழ்ந்திருக்ெறதென்பதை அறிக்து இன் 
னது செய்வதென அறியாது Bossi நிற்கும் மிகவும் ஆபத்தான 
(வேளையில். மேலே கட்டியிருந்த தேன் கூட்டிலிருந்து. தேன் வடிச்து 

தன் உதட்டின் பக்கத்தில் விழுந்ததும், | தானிருக்கும் அவ்வளவு 

அபாயகரமான நிலைமையை மறந்து, அத்துளிததளை. தன் நரக்கை 
நீட்டி நக்கக். குடிப்பதால். ஏற்படும் அற்ப ஆனந்தத்தை அனுபவிக்க 

விரும்பும் சுபாவம். மனிதனுடையது. என்று எழு தப்பட்டிருக்குது 

ஞாபகத்துக்கு. வர௫ுறேசு.. என்னே. மனி salle சுபாவம். ] 

.... செல்லம்: ஸ்ரீமான்... சுந்தாராஜாகாரிடம் தனக்”. மந்த அபார 

பிரியத்தை மாற்றி, அவர்களைக் காட்டிக் கொடுக்கும்படி... அர்ப்பு த்தி 

42 

   



புகட்டிய இன்: மூலமாய் Leith ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரு சொன்ன 

aunt on Salon FHL அலக்ஷியம்: செய்யும்படி தூண்டி அமோச. ஆப 

த்திற்காளாகும்படி, செய்த ; ஒருவர் பேரில் பிரியமிருக்குமா? வெறிப் 

பிருக்குமா? நீங்களே சொல்லுங்கள். : 

காமாக்ஷிராவ்:--கு ற்றவாளியை எப்படியாவது கண்டு . 

- வது போலிசாருடைய வேலையா அல்லவா? அதற்கு. நீதி ead ; 

'செல்லும் ஒவ்வொருவரும் உபகாரம் செய்யக் கடமைப். பட் 

களா? அல்லவா? அப்படியிருக்க உனது உபகாரம் கோதிய து 

மாகக் கொள்ளலாகுமா? 

ட சேல்லம்:--அவர்கள் அன்ன BOE S இன்று அவர்கள் . அதர 

வில். இருக்கும் ஒருவரை அவர்களுக்கு செண்டகம். நினைக்கும்படி 

யும், 'வர்களுக்கெதிரிடையாய் சதியாலோசனை செய்து. சம் க்கை 

அசோகம் செய்யும்படியும் கற்பித்த உம்மை என்ன செய்தால் a 

Sar Be 
| என்றாள். இருக்கட்டும் செல்லம்! என்மேல். கோபம்) வைக் 

காதே” என்று சொன்னபடியே அவள் கையைப் பிடிக்கப் பே 2 ர் 

அவள் சட்டென்று விலக (ரான் உமது செல்லமுமல்ல, சென், அனறு 

மல்ல, ஆகையால் என்னைத். தொடாதேயும். . உமக்கு. அன் & ட் 

அடையாளம் தெரியவில்லை. போலிருக்கிறது. என்னாள்... அப்போது 

அங்கு வந்த சுந்தர.ராஜு அவள். செல்லமல்லவென்றும்। தனதூ செ 

ல்வமென்றும் சொன்னார். காமாக்ஷிராவ் இகைத்து நின்றார்... | அப் 

போது செல்வம். தனது கண்ணிற் skp மருவிருப்பதைச் காட்டி 

தன்பேர். செல்வமென்றும் தான் தான். டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டிடம் ம். 

சென்று. “செல்ல த்திற்குப் பதிலாக: பிரமாண. வாக்குமூலம். கொடு 

த்த பெண்ணென்றும் தனது ஊர் கொடிகாமம். என்றும். சொல்லிக் க் 

கொண்டி குக்கும்பபாகே இல ae eee aes ணா wore aay 

      

   

   

    

   

  

    
  

   

  
   

அள்மாருட்டம் என்னும் கு பதத்தை என்கைதிசெய்வச்கடர 
என்று சரித் அுக்கொண்டே . கேட்டார்... அவளும். பட்ச 

மூன் தங்கள். அப்பத் வேசை ; gor pp « Signs ( 

இப்போதும் தனக்றொக்கறெதென்றும்' ன்னைப். பிடிக்க 

தா ன் m9 ee nearer கணைய ம். ச 
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மூகம் மட்டும் தரரத்தை இழந்த கணவன்: ap 

oD அப்பால் கைஇக3 2 யெல்லாம் sy 

4 gia எல்லோருமாக ன னித 

    

    

    

     

  

யில் புகுந்த; க்க அண மடத்து. அ வை 
போய்க். காந்த. விளக்கின்; தவியால்.. ஜொக்க 

முதலியவை வைத் 2 இருந்த. த். இ ட் தீ ் தப் க 

விட்டுவர்.2 இடத்திலேயே எல்லாம் இருக்கச் கண்டு ௮ இக சந்தோ 
ஷப்பட்டு அவைகளை எடுத் அக்ொண்டு மூவரும்: படதே றி பொ 
மூனு விடிவதற்குள் மன்னிய 2 தசம் போய். விடலாமென. நினைத்து 
காந்திமதியாபிள்ளை தமது. 'ஜோப்பியில் அவைகளை. வைத்தார். அப் 
போது Grades யாரோ மூவர், அம்குறவர் தொண்டைகளையும் 
Qne” Gi Za தததாகத் தெரிர்த௮. அவர்கள். மூவரும் வ டுவி & த்துக். 
கொள்வதற்கு. எவ்வளவு முயன்றும், விடாது அவர்கள். 'மூவருடைய 
சரல்களைக்கட்டி. குழந்தைகளைத் தாக்கக்கொண்டு . வருவதைப்போல் 
ரக்கிக்கொண்டு வந்து காக்திமதியாபிள்ளையின். ௮ை உறயில் போட்டு. 

மூடிப் பூட்டுப் போட்டுவிட்டு சன்னமீன் கக்தனும் அவளைப்போன்ற 
அவன் இரு கூட்டாளிகளும் : அவ்வூர் Born மேனிலெம். ஷேக்முஸ். 
தபா சாவு த்தரும் வெளி யே வந்தார்கள்... 

தான். வைத்து 

            

   சென்னையிலிருந்கு. 'கோவித் சன். பு HUG (par, am sr rT RR 
விடம் சொல்லி. சின்ன : மீன் கந்தனை. உடனே. 3 Bol rors பட்ட 

i ய க னல் சொன்ன 
yaad . கு. a eet

 or rear Te 75 நட் 
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இமஇயரயிள்ளை தனித்தாவத அசேகமாய் இரு கூட்டாளிகளுடனா 

வது. வருவாசென்றும் அவர்கள் நகைகள் மூதிலியவற் ற்றை... எடுப்ப 

தை ரொம முனி€பும் ஷேக் மூஸ் தபா. Tikal gs BT HD பார்க்கும் 

வரை பொறுத்திருர் து அவர்களை நகைகள் சஹிதம். கைதி செய். 

காக்திமதியா பிள்ளை. அறையில் கட்டிப்போட்டு விட்டு அவர்கள். 
தப்பிப்: போகாதபடி எல்லா இரசிய - வழிகளையும். "அடைத்து. 

விட்டுக் காவலிருக்கும்படி யும் திட்டப்படுத்திவிட்டுதான். கோவி ந். 

தன் சென்றாராதலால்தான் அவர்கள் . மூவரும். . தப்பிப். போவதை 

க்கண்டும் காணாசவர்போல் ௮பினயித்து. நின்றார். 

ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு வீட்டி. ற்கு வந்த டெப்டி. மாஜி. 
ஸ்டிசேட் செல்லத்தைப் பார்க்கவேண்டுமென்று சொல்ல, : வள் 

புத்தி சுவாதீன மில்லாமலிருக்றொளென்றும். அவளுக்கு ஆட்களைக் 

கூட அடையாளம் தெரிவது . கஷ்டமாகுமென்றும் - 'ஜெபலகஷிமி 
சொன்னாள். . அப்போ. கோவிந்தன் சுர தரராஜுவும் செல்வமும் 

ஒன்ளாயிருப்பலை த செல்லம் பார்த்தால் பெருமையின் கா. ரணமாக 

ஒருக்கால் புத்தி சுவாதீன மடையக் கூடுபெண்று "சொன்னார். Clute 

மூமையின் சக் அபாரமென்றும் உலகத்தில் wiry \ ் 
ளில் பெரும் பாலானவை பொருமையின் ர சர்ண்ராகத்தி 
பெறுவதாகவும் ௮வ்வாறு பலர் புத்தி சுவாதீன மடைத்திருப்பதாக 

தீ. தான் வாசித்திருப்பதாகவும் ஆகையால் பரீட்சை பார்ப்பது நல 

   

    

   

மென்றும் சொல்லி ௮மோதித்தார். #657 TTB sl GES மட்டும். 

அப்பரீட்சை செய்ய இஷ்டமில்லை. : - ஏனென்றால். அவர்கள் சொன் 
னமிரகாரம் ௮வள் புத்தி. சுவாதினமடைக் ௪... விட்டால் . அதன் 

மூலமாய் செல்வத்திற்கும் தனக்குமுள்ள ுன்னியோன்ய அன்பு 

க்கு எங்கு பங்கம் உண்டா குமோ எனப் பயந்து போக ட மறுத்தார். 

அப்போது செல்வம், தான், அவளை இருட்டில் தூர இருந்தே.பார் 

தீததால், மீண்டும் பார்க்க விரும்புவதாகவும். சுந்தரராஜுகாரின். 

இரு கைகளைப். பிடித்துக் கொண்டு "கேட்கவே, அவருக்கு. மறுக்கக் 

கூடவில்லை. ௮ப்போதும் FH BITTE By, தான், பெப்டி.. மாஜிஸ் 

டிரேட்டார் விசாரணை காலத்தில் ஒடிப்போயிருப்பதால், தான்; இப் 

போ சட்டப்படி சர்க்கார் கைதியென்று pie, ஜில்லா மாஜிஸ்டி.ேட் 

டுக்கும், டெப்டி மாஜிஸ்டி.சேட்டுக்கும் தான். அம்கருக்கும். விஷயம் 

தெரிக்சபின். தன்னைச் சுயேச்சையாய்ப் யோக. விடுவ: அவர்கள். 

COO LT a CRS Go Quin திகளுக்கும்.. குறைவாகுமென்றும் : 'சொன்



னார். அப்போது டெப்டிமாஜிஸ்டிரேட் சுந்தாராஜுகாரு சொல் 
Ug உண்ணமையாயினும், இன்ஸ்பெக்டர் சாமாக்ஷிரரவ் காவலில் 
போனால், அவர், பர்தோபஸ் தாய் எங்கும் மறைக் ௮. விடாதபடி சர்வ 
ஜாகாரகசையாகப் பார்த்துக் கொள்வாசென்றும், அத்துடன் தானும் 
கூடவருவகால், கைதியாகவே செல்லலாமென்றும், இறிச்துக்கொ 
-ண்டே சொன்னார்; காமாக்ஷிராவை யார் எவ்வித எளனம் செய்யி 
னும் பரவாயி லலை; செல்லத்ை தப் பார்த்தால் 'போதமென் pl அவ 
ரம் கூடவே சென்றார். அங்கு சென்றதும் கோவிந்தன் ஈநடுஹா வில் போட்டிருக்கும் சோபாவில் சுக்தர.ராஜுவையும் செல்வத்தை 
பம் உட்கார்ச்து. பேக் கொண்டிருக்கும்படிக்கும் மற்றவர்களை. 
"பெல்லாம் பகச்கத்தறையில் மனை றவாய். இருக்கும்படிக்கும் - வழக்கம் 
போல் ஜெயலக்ஷிமியைப் போய் செல்ல தீதிடம் ஈ$க்ககவைத்இிறக்து 
வைத்துவிட்டு பேக் கொண்டிருக்கும்படிக்கும் திட்டம் செய்து. 
விட்டு தானும் மறைவாய் இருச்தார். ஜெயலக்ஷிமி போய் செல்லத் 
தின் பக்கதில் உட்கார்க்தாள், ஹா!சுப்பராஜு வக் துவிட்டாரா? 
என்றாள. அப்போது சுந்கரராஜாுவி ற்கு செல்லம் “என் தன் சகோ 
da sone Oe DE 'கேட்டறொள், செல்லத்திற்கும். அவருக்கும் என்ன 
சம்மந்தம்” என நினைத்தார். அவர் முகத்தல் கோபக்குறி காணவே. 
செல்வம் அவரிடம் ௮இக அன்பாயப் பேசிஞள். அப்போது இரு 
ண்ட அவர் முகம் சற்று தெளிவடைந்தது, சுந்தாராஜு பேசும் 
வார்த்தைகள் செல்லத்தின் காதில் படவே முதலில் திகைத்தாள். 
அப்பால் மீண்டும் கவனித்துப் பார்த்தாள். சுக்தாராஜு: ஒரு 
பெண்ணிடம் பேசுரொளென்று தெரிர்ததும் தன் புருவத்தின் பக்க 
தீதில் தன் கைவிரல்களை ஒவத்தமுக்இக் கொண்டு கூர்மையாய்க் கவ 
னித்சாள். கூடப் பேசும். பெண்ணின் குரல் தன் நூரலோசைப் 
போல் கேட்கவே. திடுக்ட்டெழுந்தாள். அப்போது ஜெயலகூீமி. 
“செல்லம்! உட்காரு; எங்கே போஇஞய்?”” என்று கேட்டாள். : பக் 
& & sen pu a பேசுகறெவர்கள் யார்” என்று கேட்டாள். (என் தகப் 
பனார் சுந்தரராஜுகாரும் செல்வமும் பேசி விளையாடிக் கொண்டிரு 
க்ஜொர்கள்'” என்று ஜெயலக்ஷிமி சொன்னாள். ₹அ.த்தானுடன் பேச 
விளையாடுவது யா£?'' என்று கேட்டாள் செல்லம். யாரோ. செல். 
வமரம்'' என்றாள் ஜெயலகூஷிமி, - “செல்வம் என்பது யார்'” என்று. 
செல்லம் கேட்டாள். கொளம்பு கொடிகாமம் காரியாம் ; அவள். 
தான். இப்போது: என். நரய்னாுவுடன் இருக்றொளாம். . உனக்கு
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அதைப்பற்றிய கவலை யென்ன ?. காமாக்ஷீராவ் சற்று. "கேோத்திற்கு 

முன்பு. கூட உன்னைத் தி, Baqi BF சென்றார். _ சுப்பராஜு சஇன்னாப். 

னாவும். இப். பானு வருவார்கள்”. என்றாள். 'ஜெயலக்ஷிமி,. உன். நாய்னு 

அவர்கள். கொடி காமத்தில் என்: படத்தை. வைத்து. நித்யம். மாலை 

களில் புஷ்பம் போட்டு. என்னைப்போல்... பார்த்து. வருவ தாகவும் 

வேறு: எப்பெண்ணையும். கனவில் கூட கருதவில்லையென்றும். சொல்லி 

வி போனாரே !. இப்படி." என்னை. மாற்றலாமா ?. என்றான்; 

0 ஜெயலலி! BE இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்ஷிராவின். ' ௪ “தியாலோச ன் t& 

குட்பட்டு என் காய்னாவைப் பிடித்துக். கொடுக்கப் : பரர்த்தாயே 

அவரே Gullo வரத பார்த்து உன்னை. இழைத்துக். கொண்டுமே 

அவர் தகப்பனுரிடம் விடவில்லையா? அவர். உன்னைப் பயங்கரம 

இடத்தில் அடைத்ததாகச் 'சொல்லகில்லையா? கேற்றுகூட oor AB 

தப்பா சுப்பராஜஈவைப் பிடித்துக் கொண்டு நீ தொத்திரவு செய்ய 

வில்லையா?" என்றதும் அப்போது: தான் ஏதோ அவள். ஞாபகத்தி 

'த்குவர அவள் உடல் முழுவதும். மயிர் கூச்செ நித்தன்... உடனே 

எழுத்தாள. எழுத்த அவசரத்தில் அவள். பதிலை மயிர். அவிழ்ந்து 

"முழங்கால் வசை தெரங்கிற்று 5. கதவை படீரென்று இறக்க அம். க 

அழும் சுச்தரராஜுவும் உட்கார்ந்திருந்த சோபா. இருக்கும். அறைக் 

குன் வந்து கின்று கொண்டு அவர்களிருவரும். உல்லா௪மாய்ப்: பேக் 

கொண்டிருப்பதைக் திறு திறு வென்று பார்த்தாள். . சுந்தரரரஜு 

வின் பக்கத்தில் உட்கார்ர்திருக்கும் பெண் தன்னைப் போலவே யிரு 

க்கவே. தான் தான் அவளோ. அவள் தான். தானோ. என திக்பிரமை 

கொண்டு சற்று நேரம் கவனித்துப் பார்த்த. ஆக்ரோவுத்தடன் 

அலதிச் சென்று சுந்தாராஜவின் மடியில் போய் உட்கார்ந்து. தன் 

இருகைசனாஅம் அவர் கழுத்தைக் கட்டிக். கொண்டு அவர் கன்னக் 

களில் மாறி மாறி முத்தம் கொடுத்தாள்: 

enh nes SO! பக்கம். படுக்க பதுளை ரட் ‘ ne 
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beer அங்கு. த வவே, செல்லம் எமூர்னு: னால ப    SLL STIR SITET, “அப்போது. Cards gor tent.
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காமாக்ஷிராவ் , அக்கு வர அவரை முன் பின் அற நியா.தவள் போல் 
செல்லம் இருக்காள்... அப்பால். மறைச்இருக்த. eee ஒருவர் 
பின் ஒருவ. ராகவர. கோவித்தன். கூப்பிட்டலுப் 7m 
அங்கு வத்தார். அவரைப் பார்த்தும். செல்லம் ௮ 
மல் இருச்தாள்..' அப்போது கோ fi wear சுத்தா. oe 
நதிருச் சதில் காமாக்ஷிசாவ் அவளிடம், aT சனமே செல்லத்து 
க்கு புத்தி சிதறியிருக்க தாகவும், அப்படி புத்தி சுவாதீன. மில்லாத 
காலத்தில். தான். அவள் சுப்பராஐு. பேரில் மையல்: மீறினாளென் து 

அவ்விஷபங்களெொல்லாம். அவளுக்கு இப்போது தெரியவே தெ ரியா. 
தென்றும் அதற்கு அத்தாகஷியாகப். பல சாஸ்திரப் புஸ் சகங்களைக் 
காட்டி அவள் உடம்ப சில த னய Jor Gr Low a ? திசாவுக்குச் சொக்தமா 
யிருந்தாலும் ௮வள் மனம். எப்போதும் போல் தூய்மையாய்த் 
தானிருக்றெதென்றும் . சொன்னதோடு. “செல்லமும் "செல்வமும் 
சொகத்த இரட்டைச் சகோதரிகளென்று. Gerad அவர்களுடைய 
AGE sib stele "எல்லோருக்கும். தெரியும்படி. எடுத்துச் சொன் 
னார். அவர்கள் இருவரும் சொக்த இரட்டைச் சகோதரிகளென்று 
கோவில்கள் சொன்னதும். அவ்விருவரும் ஒருவரை யொருவர் 
அணைத் து ய தீதமிட்டுக் கொண்டு உண்மை 'சகோதரிகளாயினர், 
அப்பால் எல்லோருமாக up laure gy ரரஜுஈகரரின் சண்மனைக் 
குச் சென்று படுத்துக் கொண்டனர். ஜில்லா மாஜிஸ்டி.ரேட்டுக்கும் 

Qing. மாஜிஸ்டி சேட்டுக்கும் தனித்தனி. ay ைகளும் QreréQu 
மான படுக்கைகளும் கொடுக்கப்பட்டிருக் அம் இ இருவருக்கும் தூக்கம் 
பிடிக்காததால் வெளியில் வக்து வெகு. கோம். வரையில் . FB SIT TB 

வின் விஷயத்தைப் பற்றி. பே௫க். கொண்டிருக்து. விட்டு ஒரு வித 
முடிவுக்கு வந்த பின் இருவரும் போய் செளக்யெமாய்ப் படுச்அுறம் 

  

     

  

சேரு மூன் 

  

    

            

இஞார்கள்.. 
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கண்ணாரக் காண்பதும் பொய், 

காதாரக் கேட்பதும் பொய், 

இர விசாரிப்டதே மெய். | 

LD 9 BTL காலையில் எல்லாரும் எழுத்து அவரவர்கள். வழக்கப் 

பிரசாரம் நித்ய கர்மானுஷ்டானங்களை முடிதிதுக் கொண்டு காலை. 

போஜனம் அருந்தியதும் காலை. ஓனபது.. மணிக் க்கு ஜில்லா மாஜிஸ் 

டிரேட், டெப்டி மாஜிஸ்டிமேட், ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு, சுந்தரராஜு, 

செல்லம், செல்வம், சுப்பராஜு, பாலரங்கராஜய, ஜெயலக்ஷிமி வந்து 

நடுஹாலில் உட்கார்க்து கொண்டு uot of கோவிர் தனவர்களைக் 

கூப்பிட விட்டு எல்லோரும் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலஓு ராஜு இ றந் 

விட்டதாகவும், ௮வர் பிரேதம் காணாமற் போனதாகவும், தேடிக் 

கொண்டிருக்கும்போலு கோவிந்தன் எவ்வாறு ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனி 

வாசலு ராஜுகாரை உயிருடன் கொண்டு வக்து பரம தோபஸ்கதாய் 

வைத்து வைத்தியம் செய்தார்களென்ற விவரத்தை அறிய தால 

xy Be Quginarar iG Geis 199 ௮தை முதலில் தெரிவிக்கும்படி 

ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட் அவர்கள் கேட்க; கோவிந்தன் பின்வருமாறு 

சொன்னார். 

கோவிந்தன்:--ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு மாஜுகாரு, தான் இறை 
வைத்இருக்த, செல்லத்தைக் சாணோமென்று சொன்னது உண்மை 

பென என் மனதில் பட்டவுடனே; செல்லம் எவ்வாறு யாரால் மீட் 

கப்பட்டிருக்கச் கூடுமென்று யோசனை செய்௮ பார்த்தேன். ஒன் 

னும் தோன்ற வில்லை. இனி டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டிடம் சென்று 
பிரமாண-வரக்குரூலம் கொடுத்த போலிச்செல்லம் பிரமாண வாக்கு 

மூலம் கொடுத்த பின் எப்படிச் சென்ஞாள்? ௮வள் யார்? என்று 

அப்பு விசாரித்தறிவதற்காகத் திருச்செக்.தூர் சென்று கேட்டு விசா 
ரித்ததில் டெப்டி. மாஜிஸ்டிரோட்டவர்கள் இரகசிய அுப்பறிபவளை 

அனுப்பிப் பார்க்கச் சொன்னதும், ௮வன் போலிச் செல்லத்தைப் 
பின் பற்றிச் சென்றதும், ௮வள் ௮வனை ஏமாற்றி விட்டு எவ்வாறோ 
மாயமாய் மறைந்த விஷயமும், டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களின் 
விட்டில் பாராயிருந்த போலீஸ்காரன். மூலமாய் சாமர்த் * தியமாய் 

விசாரித்தறிர்து கொண்டு அன்று "இரவு மீண்டும் Borsa ஜபட் 
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டணம் வந செல்லத்தைப் பற்றி விசாரிப்பதற் ற்காக வக்2தன், வசத 
அம் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனில்சலுராஜாகாரு , என்னைச் செல்லத்தை அடை 
த்த வைத்திருக்குமிடத்திற்கு அழைத்துச். கொண்டு போனபோத 
முதலில் என் கண்களை ADS gis பார்க்கக் கூடாது. என்னும். நிப 
தீதனை மட்டும் ஏற்படுத். என்னிடம் உறுதி பெத்று HOLE BF 
சென்றதால் என்னை வண்டியில்: apa YY Lp BGI மேரகும்போதே 
என்கெங்கே வண்டி. திரும்பிற்றோ அர்தர்தத் நஇிரைகளைக் கூடுமான 
வரையில் வடக்கு, இழக்கு, தெற்கு, மேற்கு என்று எந்தெர்ததிசை 
பில் திரும்பியசாகத் தேரன் SiGe அந்தந்த. திசைகளையும் எப் 
போதெப்போ௮: கெட்டியான தளை, மேடு. பள்ளமான தரை, மணல் 
தரை, முதலியவைகள் எத்தெந்தத். திருப்பங்களுக் -கீப்பரல் avi ser 
வோ அவைகளையும் சண்களைக் கட்டியிருக்காலும், கைகள் கட்ட, 
வில்லை யாசலால் இருட்டில் வண்டியில் உட்கார்ந்த படியே சுருக்கெழு 
த்தில். குதித்துக் கொண்டே சென்ற குறிப்பை எடுத்அப் பார்த்துப் 
புறப்பட்ட இடம் மதல். பார்த்துக்கொண்டே செல்வ மம், அவ்வாறு 
போகும்போது கு நிச்அக்கொண்டமா Bi இருப்! ங்களுக்குப். பின் 
ஊட்டத்தை மேடு பள்ள தீ தரை, மணல். ser, shar வரர த் 

போது முன்னும் பின்னும் போய்ப் பார்ததும், கடையாக சரிவா 
வழியைச் சுண்டு. 99. ga Sur a கின்னமீன்கந்தன். விட்டில், தான் 

கெண்டு போய். விட்டதாக : DiC gar. ஆகவே. செல்லத்தை 
வைத்திருந்தது ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலுராஜுகாரின் அரண்மனையின் 
ஓர் பாகத்தில் சான் என்றும் என்னை ஏமரத்றுவதற்காகவே ஸ்ரீமான் 
ஸ்ரீனிவாசலு TBE Qreau வழியைக் : காண்பிப்பது போல் 
என்னை அறைத்துக் சொண்டுபேப். அவ்வழிமுழமுவதையும். இன்ன 
மீன் கந்தன். வீடுவரை காட்டி விட்டு, செல்லத்தை வேது எங்கோ 
அடைத்து வைத்திருக்றொரென்று ரான்நினை துக். கொள்ள வேண் 
டுமென்று அவ்வாறு. என்னை வண்டியி ல த் நின Dra கும்சற்திசின்ன 
மீன் கக்தன் வீடுவரையில் கொ “ண்டு ௮௫௮. சேர்த்த. பின் படிகள் 
ஏறும்போது கைகளைத் (grea பார்க் கா தபடி அப்போ. தான் 
கைகளைக். கட்டி. இரசிய: படிகளின். வழியாய் அழைத்துப். போயி 
ருக்கலாமென்றும். eta sé சொண்டு. இப்பால் செய்யவேண்டிய 
வைகளைப்பற் தி யோ சனை . செய்து "கொண்டிருக்கையில் SBT ta sat 
வண்டி ஒட்டிக். கொண்டு. வத்தான்... கானங்கிருப்பது தெரியாதபடி 
செடியின்: மறைவில்... போய். நின்றேன். : -அண்டியிலிருர்.து Carus 
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லன் தால்வரை இறக்கி GH OT அமைத்துப் போவதைப் போல். 

oD COLD B Gite போகும்போது அவர்களைப் பேசவே. அட! டாதென்றும். 

தான் சாட்டும். ஆளை பேசாது. தரக்கிக் கொ ண்டு வரவேண்டு. மென்று. 

மட்டும் சொல்லீ ௮ழைத்துச்சென் ரன். | அதில் : ஏதோ சூதிருக்றெ. 

“தென்று அறிந்து கொண்டு அசையாது. அங்கேயே நின்று. கவனித்' 

துக் கொண்டிருர்தேன்.. அவர்கள் ௨ உள்ளே சென்ற. கொஞ்ச. கோத். 

தில் ஏதா பமுூலான also gona தூக்க. வருவதாகத் தெரிந்தது, 

- வண்டியில் ஏற்றும்போது தான் அவர்கள். க்கி. வச்சு ஒரு அள் 

- என்று தெரித்தது. அத்துடன் கூடச்சென்ற கால்வருக்கும். கண்தெரி 

பாதென்றும் ௮றித்து கொண்டேன். “தூக்குக் கொண்டு. OBS Be 

வண்டியில் ஏற்றிப் படுக்க . வைத்தவுடன். கண். தெரியாத கால்வ 

யும் கோபாலன்... ஏற்றி : விடும்போது. அவரவர்கள் பேர்களைச் 

சொல்லி. அழைத் sa Ape ab, அல வர்கள். அவன். பேரைச் சொல்லி j 

அனை த்ததிலிருந்தும் அவர்கள். பேர்களை. அறிந்து. கொண்டே ன்: 

எனக்கு ௮ள் அடையாளம் அப்போது இ தரியாது. உடனே. வண்டி 

போகவும் சற்று. BIT & BS வண்டியைப் பின். upp ச். சென்றேன் 

வண்டி போய் டாக்டர் வீட்டின் பின் பக்கம் நிற்க அன்ய =f 

டுக் sao இர ந்தவுடன் அவ்விட்டில் எறிந்த காதீதவிளக்கு வெளிச் 
ச௪தீநில் தான் ஐவரையும் அடையாளம் பார்தீதுக் ௦ கொண்டதோடு 

அவர்கள் எடுத்லுக் கொண்டு வந்து ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாகறு ராஜு 

காரைத்தான் என்றும் அநித்தேன். அன்றைய இனம் முழுவதும் 
தான் திருச்செந்தூரில் சுற்றிக் கொண்டிருச்சதாலும், திருவீரராஜ 
பட்டணம் வந்தது மூதல். நான் போன வழியைத் தேடி. பல மணி 

Gara ஆன். நடமாட்டமில்லாத... காட்டுப் பாதையில் சுற்றி சுற்றித் 

இரிந்து கொண்டிருந்தாலும் ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு: சாஜுகாரின் 

மரணச் செய்தி எனக்குத் தெரியாஅ. அகவே. காந்தவிளக்கு. வெளி 
SF SEM ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜுகாமை எடுத்துப் போவதாக 

ப அறிக்த உடனே. இதில் ட ஏழ தச சூதிருக்கிற தென்றும். சையாக 

எனக்கு கேரக்கூடிய ௮பாயத்தைம் பொருட்படுத்தாது. உள்ளே 
சென்று. எப்படியாவது தா அவளை. மீட்கவேண்டு அமன்றும்.. Mi 6 

தேன். டாக்டர் வ ழி காட்டிக் கொண்டு. Cute. வர்கள் ஐவரும் 

தூக்குக் கொண்டு போனதால்: நான் பின்னால். மெதுவாகச் சென்ற 

தை அவர்கள் கவனிக்க: வில்லை. ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாச௪லு: சாஜுகாரை 

சாஸ் ) இர : இச்சை. செய்யும் பலகையின் மேல் கொண்டு. போய்ப்படு 
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க்க வைத்ததும், டாகடர் அவர்கள் ; ஐவரையும் ஒரு கதவை த் திறந்த 
_ விட்டு “அங்கு போய் உட்கார்த்தி நங்கள்; நான் பின்னாலே. ய வத்து 
உங்களுக்குக் கண் தெரியும்படி மருக ஊற்றி கால்மணி கரத்தில் 
உங்களுக்குக் கண்கள் தெரியு [ம்படி செய்வதோடு, உங்களுக்குக் 

- கொடுப்பதாய் வாச்களித்த ரூபாம்களும்  கொடுக்றேன்? என்று. 
- சொல்லி விட்டுப் போய் பின் கதவை மூடிவிட்டு அவர்களை அனுப் 
பிப வாசலின் வழியாய்ச் சென்ஜர். இனி ௮வர் வா சூறைந்தது 
கால்மணி சேோரமாவது பிடிக்குமென நினைத்து அவர்கள் என்னைக் 
கண்டு பிடியாதபடி. சோபாவின் Bar மறைக்இருந்து Ou gare 
வநீது ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரைப் படுக்க வைத்திருக்க 
இடம் சென்றேன். டாக்டரும் அவர்களும் பே௫க்ொ ண்டதிலிருந்து 
ங்கு கொண்டு வர்து வைச்சது ub afl wre gn ராஜுகாரிண் 
பிரோகமெனச் சொன்னது போல் தோற்றித்று, கான் ஸ்ரீனிவாசலு 
ராஜுஈகாரின் கை. கரடி பார்த்தபோ ன கை நடி. மிகவும் மெது. 
வாக:அடி. த்துக் கொண்டிருந்ததாகத் தெரிப வந்தனு. அவர் மயக்க 
மடைந்திருக்கினுரே sar இறக்க வில்லை பென்று அறிச்சதாம் அர்த. 
PQs ar Fil லையில் வை க்திருந்த மயக்கம் 'தெளிகிக்கும் மருந் 
எடுச்அ அவர் மூக்குக்கு முன்வைத்ததும் கண்களை ச் இறர்து பார்த் 
தார். ௮வரைப் பேச வேண்டாமென்று ஜாடை காட்டி விட்டு அங்கு 
வைத்திருந்த புட்டியிலிருந்த பிராந்தியை அவர் வாயில் ஊற்றிய 
இரண்டு கிமிஷங்களில் "எழுந்திருக்கார். தாமசம் செய்பாமல் அவ 
ரை மெதுவாக என்மேல் தாங்கியபடி நடச்து வரும்படி செய்து கத 
வண்டை போனதும். STH SU US gr Gor ALpss, sea} மெது வாகத் 
திறந்த. வெளியிற் சென்றதும் கசவை மூடவே முன்போல் கதவு 
மூடி. தானாகவே தா ஸிட்டுக்கொண்டது. . எவவளவு ஜல் Burd 
NHUDT அழைக் அச்செல்லக் கூடு? 2மா அவ்வளவு ஜல்தியாய். பாதை 

க்கு வெளியே யாரும் நடமாடாத ஓதுங்கலா ல இத்த உத்தடத்தின் 
வழியாய் அறைத்துக் கொண்டு சென்றேன். டாக்டரும், கோபாலன் 
முதலியோரும் அவர் இறந்து விட்டசாகவே பேசிக்சொண்டதா லும் 

பிசே.த.த்ை எடுத்துப்போன விஷயம் வெளியில் தெரிந்தால் தல் 
களை இத் SIDS செய்வார்களென்று பேரக் கொண்டத லும், அவ. 
ளை அவர் ௮ரண்ம ஊக்கு அழைக் ஜப் போகாமல் மறைவாய் தரி. 
த்தில் ஒளித்து. வைத்து. விட்டு விசாரித்து விஷயங்களை ௮ றிக்த 
மின் 5 எவ்வாறு செய்வது. உதமோ அவவாறு செய்வன நலமென்று.
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எனக்குள். யோசித்துக் கொண்டு. ett பாலரங்க. ராஜு அவர் 

கள் வீட்டிலேயே. "வைத்இருக்கலா மென்றும், அவ்வாறு அங்கு 
அழைத்துப் போய் வைச் இருப்பதால் அவர்களு க்குள்ளிருக்கும். 

மனக்கசப்புகள் நீங்கக்கூ$ மென்றும் : நினைத்து. அவரை Os Be 

போய் தோட்டம்திலி் ருக்கும் சாய்வுப் பலமை மேல். படுக்க" வைத்த 
விட்டு, ம-ஈ-ஈ-ஸ்ரீ பாலாரங்க ராஜுகாரின் . விட்டிற்குள் ே போய் பார் 

க்கு, எல்லோரும் ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரின் சாவுக்குப் போயிருப்ப் 
சாகவும் விட்டில் தன்னை த்தவிர. யாரும் 'இல்லையெனக் கிழவன் சொ 
ன்ன தாலும் என்னை Wes அறையில் இருக்கும்படி. deme 
Us OBST IB அனுமதியளிக்க,காக அ வனிடம்சொல்லி அறையை 
த்திறர் து விடும்படி சொன்னேன். அவன் . மூணக்கிக் கொண்டே 
திறச் 3 விட்டதும் வேலைக்காரனைப் படுத் அக்கொள்ளும்படி.. சொல் 
லிவிட்டு, அவன் படுத் தூறங்யெ பின். ம-ஈஃஈ-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாச 

சாஜுகாரை DBO PSS VSL அங்கு படுக்க. வைச்கேன்... அவ்வ 
ளவு பலஹீனமான நிலையில் அவரை. அவ்வளவு கூரம் கடத்தி 

அழைத்து வந்ததில் மீண்டும் ே சோர்வுற்று பிரக்ஞை திவறி விட்டார். 

ஹி முதல வை அதிக ஜாகீராதையாகக் அவனித்துக்கொட்டம் 

வேண்டும் பருகிதுகள் கொடுத்தும்: aes FT. பாலரங்க. ராஜு ஒரு 

நாளைக்கு. நான்கு. மூறை அவர் வீ 'ட்டிற்கு வருவதும் வந் கால் 

மணி கோம் வளை உள்ளே போயிருக்கு மீண்டும் ஸ்ரீனிவாச ஓராஜ- 
காரின் அரண்மனைக்குப் போய் வீடுவதால் அந்த மூன்று தினங்கள் 
வரையில் நான் அவர் கண்களில் படவுமில்லை: வேலைக்காரனுக்கும் நா 
ice, ருக்கும் விஷயம் அவரிடம். ெ கரிவிக்க சாவகாசழுமில்லை. விசா 
ரணையெல்லாம் Gone பெற்று சல்: லாரும். போய் விட்ட பின் 
tar பாலரங்கராஜு அவர்கள் ஸ்திரமாக அவர் விட்டிற்கு வந்த. 
"நாள், ம-£-£ஃபூநீ Lin evr we ராஜுவும், -ஜெயலக்ஷிமியும். பேக் 

கொண்டிருக்கும்போ ௮ கான் வெளியிலிருந்து. போய் நரன் இன்னா. 

ரென்று தெரிவிக்க, ம-ஈ-ா-ஸ்ரீ. பாலரங்க ராஜுகாரும்,. -ஜெயலக்ஷிமி 
யும் ம-ஈ-ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரின் பிேசத்தைக் கண்டு. பிடிக் 

கும்படி. வெகுவாய் வேண்டிக் கொண்டனர். பக்கத்தில் வேறுயாரு 
மில்லாததால் மெதுவாக ஸ்ரீமான் -ஸ்ரீனிவாசது! ச்ரஜுகாரை 
ஸ்ரீமான் பாலரங்க ராஜுகாரின் விட்டிலேயே வைத்துக் கொண்டு 
ஸ்ரீனிவாச ஓமாஜ-காரின். பிர தத்தைத் & SF சொல்வ. எனக்கு. 

அத்யந்த அச்சரியத்தைல் கொடுப்பதாகச் சொன்னேன். . அவர்க 
ளிருவரும். சினந்த முகத்துடன் இப்பேர்ப்பட்ட . அக்ககரமான- விஷ 
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யததல : என்னைப்போன்ற பொதி. பெற்றவர்கள் - விளையாட்டாகப் 
பேசுவ. உ). சமல்லவென்று சொன்னார்கள்... ரான் எப்.3 பாதம் எவ 
ரிடமூம் விளையாடுவதில்லை. யெனவும் உண்மையையே எப்போதும் 
பேசுவதாகவும். Gerad srr "சொல்வது. உண்மை பென. உடனே 
ருஜுப்படுச்அவ.தாகச். சொல்லி. வர்களை. அழைத்துச். சென்று 
ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு- ராஜு : படுத்திருக்கும் | அறையைச் "இறந்து 
காண்பித்தேன், அவர்களடைர்த. ஆச்சரியத் இற்கும் சர்சோஷத்இ 
DHS ளவேில்லை, ௨ டடனே. அவ்விஷயத்தை 2 எல்லோருக்கும் ( தெ 
Ada வேண்டுமென்று. ஜெயலகஷிமி 3 சிசான்னாள்... அவருக்கு. யாசோ 
விஷம் : கொடுத்தசால்தான்.. அவருக்கு. -பிர்க்ஞையில்லாமற்' போன 
தாகவும். அப்போதுதான். டாக்டர். பரிசோதித்து. இறந்து: விட்டதா 
கச் 'சொன்னசரகவும் அவ்வாறு. விஷமிட்டவர்களின்னாரென்று. Be. 
டமாய் ௮ றியுமூன். சொல்வதால். ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாச அாஜுகாரின் 
பிராணலுக்கு, மீண்டும். guess தற்படக் . கூடுமென்றும், : ஆகையால் 
Has ஆசாமியைக் கண்டு. 9 55 பின். தெரிவித்தாலொழிய திட்ட 
மாய் அந்த ஈபர். அவர். பிசாணனுக்கு. மீண்டும்... "ஆபதிஜை, 'விளைவிப் 
பாசென்றும். சொ ன்னேன். நான். சொல்வ ௮, தான். 'சரியென்றும், 
ஆகையால் : எவ ர்க்கும் 0 'தெரிலியாமலிரு: பத: ஈல மென்றும் ஸ்ரீமான் 
பாலாங்கராஜுகாரும். சொல்ல? Pay 'ஜெயலகஷிமியும் சரியென: ஒப்புக் 
கொண்டாள்... YAYSO வேளா. வேளைக்கு . பருந்து, அகாரம், 

முதலியவைகளை. அவர்களையே. கொடுத குவனித்துக்' கொள்ளும் 
படி. சொல்லிவிட்டு சான் மற்ற வேலைகளைப். பார்க்கச் செவ்றேன். 

என்றார். மீண்டும், 

ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட்: தாச. செல்லம். திருவி ரராஜ | பட்டண 

த்தில் பாலரங்கராஜ-.. அவர்கள். விட்டில் இருக் SEB தங்களுக்குத் 
தெரியுமா? தெரியாதா? 

கோவிந்தன்: விசாரணை: நடக்து "கொண்டி ருந்த. போதும். ஜெய 

லக்ஷிமியுடன் ஸ்ரீமான். பூ நினிவாசலு: reg esa Rar விட்டிலேயே 
Lamour eT eg சாப்பிட்டுக். கொண்டிருக்கும்போதும் ' "கிரமமாக 
குதிப்பிட்ட wrens Carmeofey yor: “தினமும். தன்: விட்டிற்கு 
வந்து, அறைக்குள். சென்று கால்மணி நேரம்: இருந்து... "சென்றதில் 
aes இருக்க oe அச்சிட அகர் இரண் 
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தியம் 1919. த்திருந்ததாகச். Ashi கதவைப் முட்டி க்கொண்டு வெளி 

யே. ane gia டேன்... ஸ்ரீமான். -பர்லரங்க. ராஜ: காரும், | “ஜெய 

லக்ஷிமியும், என்னிடம். தாச செல்லச்ைக் கொண்டு வந்து அவ்வி 

gaa வைத்திருக்கும் - விவாம். சொல்லவுமில்லை; நான் எனக்கு 

அவ்விஷயம். தெரியுமென்று. காண்பித்துக் கொள்ளவுமில்லை. | | 

டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: நரன். ஸ்ரீமான்... ஸ்ரீனிவாகலு ராஜா 

காரின் பிரேத, கத்தைக். கண்டு பிடிக்கும்படி. 'சொன்னபேரது. என்னி 

டம் ௮.௮ அசாத்பமான. காரியமென்றும், அதில் நோம். லெவி. 

ag வியர்த்தமே யென்றும் பொய்தானே. சொன்னீர்கள். 

கோவிந்தன்:--நான் பொய் சொல்லவேயில்லை. - உண்மையைத் 

தான் சொன்னேன். "எப்படியென்றால் நாண். ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசு 

ராஜுகாரை. "உயிருடன் ஸ்ரீமான். பாலரங்கராஜுகாரு "விட்டில். 

் பார்த்துவிட்டு வந்த சில: நிமிஷங்களில். தாங்கள். அவர் பிரேதத்தைக் 

கண்டு பிடிக்கச். சொன்னால், “5 தற்காலம் அவர் பிரேத.த்தைக் கண்டு. 

பிடிப்பது முடியவே மூடியாதென்றேன்” து உண்மைகானே ! | 

ப .டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்: --வேல்லவனாட்டிய பம்பரம். மணலிலு 

மாடும்! என்ப தபோல் தங்கள். சாமர்த்தியத்தால் சத்தியமே: பேசி 

தாகவும் பொய். சொல்லவில்லை வென்றும் நிரூபித்து வீட்டீர்கள்; 

ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு ராஜு உயிருடனிருக்கிறாரென்று என்னிடம் 

சொல்லி யிருக்தாளெ ன்ன? 

கோவிந்தன்: அவர் உயிருடனிருக்க விஷயம் அப்போதே 

நால்வருக்குத் தெரியும். அதுவே. இசகசியமா யிருப்பது கஷ்டம், 

தங்களிடம். சொல்லி. விட்டால் தாங்கள் ம. விஷயத்தை. எவரிட 

மும் சொல்ல மாட்டீர்களென்றாலும். ஜில்லா மா ஜிஸ்டி ரோட். முகலிய 

வர்கள். கேட்டால், உண்மையை. மறைத்துச். சொல்ல உங்களால் முடி 

யுமா? முடியாதே! தாங்கள் ஒருபோதும் : பொய் பேசமாட்டீர்களா 

தலால். உங்களை அக்கஷ்டமான. । நிலையில்விட. 'விரும்பவில்லைபாதலால். 

தான் தங்களிடம். சொல்லவில்லை. 

ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட்: சீதாராம சாஸ்இரி கொடுத்த பிரியா. 
Bor BEG) GT OT பெட்டியில் இருக்கையில். ஸ்ரீமான் சுந்தரா ஜுகாரு 
அதன். நகலை. gee: ர்ட்டில தாக்கல் செய்து. தடையுத்தரவு பெற 

எவ்வாறு. சாத்யமாயித்றென்று. தங்களுக்குத் 0 தெரியுமா? | 

கோவிந்தன்: ஸ்ரீமான். சுந்தர. ராஜுகாருக்குத். தெரியாத வக்£ 
சளாவது,. வக்கில். - குமஸ்சாக்களாவனு) டைம். அடிப்போசாவது 

பையா. “அவர். இற்றுண்டி சாப்பிடப். போகும்போ௮ . எத்



கோவித்தன் அப்பு விவரித் ன் ல் a 
கனை பேர்கூடச்சென்றாலும் அல்லது. அவருக்கு மூன் பபோய்' சா 

ப்பிட்டுக். கொண்டிருந்தாலும் । எல்லாருடைய சிற்றுண்டி கணக்குகளை 

யும் ஸ்ரீமான் சுந்தாராஜுகாரு ளவ்விச காரணமுமின்றி கொடுத்து 
விட்டுப் போவது வழக்கம், அவரிடம். போய் எவ்வித. உதவி கோ 
தியவர்களையும் சும்மா லுப்பவே. மாட்டார்... கையால் எல்லோ 
ருக்கும் அவர் "பேரில் அபிமானம். உண்டு, ப எந்த வக்லேபாகிலும் 

Eee  Gwev sréatorus@ gud அவர் ஏதாவது. கேட்டால் அவரி 
டம் உண்மையைச். சொல்லி... அவர். கேட்கும். நகலை - அப்போதே 
கொடுத்த விடுவ ர ர்கள்; (ஏன்? கங்கள் 898 ட: ள்ள. குமாஸ்தாக்கம் கரக் 

விடுவார்கள். ஸமான் ன சொசாம் ௪ சாஸ் ல் இரிகள் ஸ்ரீமான். Dona சுப்ப 
ய்யரவர்களுடன் பாளையங்கோட்டை ிசென்ருரென்ற. விஷயம். கேள் 

விப்பட்டவுடகே ன ம௱ஸ்ரீ. FG STON] cn ளையங்கோட்டை. போன 
தாகத் 'தெரிறெ.௮.. . வக்கீல். குமஸ்தாக்களையாவ . தங்கள் Gino 
தாக்களையாவ.து. அவர் । நகல். கேட்டிருந்தால் ிட்டமாய்க் கொடுக்தி 

ருப்பார்கள். யார். அவருக்குக். "கொடுத், தரர்களென்று FETT TQ 

தன், fm போனா ௮ம். காட்டிக்: கொடுக்கமாட்டாராதலால் து 

விஷய கதைப் upd) அஇகமாய் விசாரிப்பது ௨௫ தமல்லவென்று 

நினை கே றன்... 
என். தி சொன்னதும். ம. ஈஃஸ்ரீ FEST LT as பார்த்து: 

நான். சொன்னது. சரிதானா. என்.று- கோயவிந் Bor கேட்க அவர் அம்?” | 

என்று. தலையசைத்தார். 

ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட:.-ம-ஈஃஸ்ரீ சுகதாராஜு சொத்துக்களை 
கவர்ண்மென்ட்டார். பறி முகல் செய்ய முடியாதபடி செய்தவர்கள் 
யார்? எப்போ. Pe 

கோவிந்தன்: -மூல்ல் வெட்டிய சண்டை ஏ “ற்பட்டவுடனே 

சப்! ம்போது அந்த. 'வியாஜ்யம். to = டெப்டி. மாஜிஸ்டி சேட். இராமா. 

BBO நாயுகொரிடம். 'போயிற்ே மர... yu gy "இதில். விபரீதம் | 
உண்டாவ ௮. : நிச்சயம் என றிந்த ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு , ராஜு 

காரு. அவ்வாறு. முன்: கூட்டி. யுக்தி: செய்து. பாகப்பிரிவினை. செய்த 

தோடு in ஈ_ஸ்ரீ. சுந்தாராஜுகாருக்குச் . சொத்தமான. சகல சொத். 
அக்களை. யும் . சென்னை. வக்கீல். ம். ஸ்ரீ... ஸ்ரீனிவா௪. ஐயங்காரவர். 

களுக்கு" விற் ற் று. விட்டார்கள். . -ரீனிவாசலு. ரரஜு எப்போது. கேட் 

டாலும். வக்லைவர்கள். : Bou பத்திரம். எழு தி. ரிஜிஸ்டர். செய்து. 

கொடுத் த்தூ. விடுவார்கள்; : . இப்போதும். அர்த: :சொதச்துகளெல்லாம்
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up nner ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜாுகாரின் பராமரிப்பில். தான் இருக்கன் 

செல்லம்: என்னை. சிறையில் : வை த்து ஹிம்சிச் த்த போது: ச நிக் 

கடிக்க வந்த: பாம்புகள். கடிக்காமல். போனதே தன் ? 

"கோவிந்தன்: அவைகள் உண்மையான. பரம்புகளல்ல. ் காந்த 

சக்தியால் பத்தானை அமுக்னெ. மாத் இரத்தில். உயிருள்ள பாம்புகளை 

ப்போல் “றிக்கொண்டு. குதிப்பிட்ட Trib வரையில் வக் அப்பால் 

சென்று. விடும்படி சூக்ஷமமாப் அமைத்த போலிப்: பாம்புகளென்று 

    

  

ரான். ஆராய்ச்சி செய்னு. கண்டு. பிடித்தேன். 

-செல்லம்:--கானும் - “செல்வமும் இரட்டைப் பிள்ளைகளென்று 

எவ்வாறு. ஊஇ கீ ் தர்கள்? 

கோவிந்தன்:--ம.ஈ. ஸ்ரீ ்ரீனிவாசலு ராஜு. மூர்ச்சத் த்த இ, றந் 

ததாகச் கருதப்பட்டு அவர் பிரதம். காணோமென்று 2 2தடியபோ 

CS போலீஸ் விசாரணையில் 181வத பக்கத்தில் 6வதாக எழுதப். 

பட்ட போலீஸ் குறிப்பில் ஸ்ரீனிவாசலு. ராஜுவின் பாங்க் தெரிசன 
உண்டியல். புஸ்தகத்தில் கழித்துக் கொடுத்திருந்த. பாதி. கரஇதங்களி 

ளெல்க ம் இன்னாருக்கு . இவ்வளவு (தொகை . அர்தக்த. Cs ada 

"கொடுக்கப்பட்ட தன்று ஞே நிக்கப்பட்டிருக்க, குடை. _arag தீ இல் 

மட்டும் அவ்விவரங்கள் ஒன்றும் எழுதப்படாமல் காலியாயிருக்தது” 

என்ற குறிப்பிருக்த. அத்த நம்பருள்ள உண்டியல் யார். பேருக்கு 
எவ்வளவு தொகைக்கு. 'கொடுக்கப்பட்டதென்றும் _ யாசால் மாற்றப் 

பட்டதென்றும். எனது காரியஸ்தர்கள் மூலமாய் "விசாரி த்த. ௮: 6 ga 

தந்தி மூர்லமாய்த் © தரிவிக்கும்படி.. சொன்னதில்... ஸ்ரீதர். கம்பெனி 

யின் சென்னை காரியஸ் தர். பேருக்கு... Bua ய் இரண்டு. லச்ஷங்களுக் 

Ha -கொடுக்கப்பட்டிருப்பதாகவும் : அவரால் தான் மாற்றப்பட்ட 

தென்றும் அன்றே. அவர்கள். தலைமை Qe er au 'கொடி காமத்திற்கு 

x £9), சாகையைத். தந்தி. மூலமாய். "அனுப்பப்பட்ட தாகவும் ம்று 

தினமே. மாற்றப்பட டிருப்பதாகவும் பதில்... Gases. முந், ன 

காள. இரவு: கொடுக்கப்பட்ட அந்து உண்டியல் சபால். மூலமாயரவ a 

அல்லா. ஆள். மூலமாய். :  செயிலிலாவு.. அனுப்பப்பட்டிருந் தால் 
மறுக) ரள: ர் -மாற்றியிருப்பது சாதயமல்ல.. - ஆகவே ஆகாய விமானத் 

- மூலமாய்த் தான். ஸ்ரீமான். சுந்தரராஜுவால் கொண்டு: போகப் 

வேண்டுமென்று. ஊடுத்தறிர்தேன். ள் - ஆகவே. ஸ்ரீ மா ன் 

்தாருக்கும். ஸ்ரீ சரன். சம்பெணிக்குப். ஏதே Bs. சம்மந்தம் 
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ளிடம் போய் பிரமாண வாக்குமூலம் கொடுத்த Curve evap. 
FE லழும் அனைகமாய் ஒரே மாதிரியா Die eT இருவரும் இர 

ட்டைப் பிள்ளைகளாயிருக்கக் கூடுமென்று ene eG sar, Git 
மாஜிஸ்டி.ரேட்டிடம் - பிரமாண... "வாக்குமூலம். "கொடுத்து விட்டு 
சென்ற போலிச். செல்லம் மதில்சுவர் வரை. போனதை. ௮ வளைப் 

பின் பற்றிச் சென்ற. gti Sars oir பார்த்தான், அம்மலை திரும் 
பிய தம். அவள் மாயமாய் மறைந்து. விட்டதாக அவன் சொன்னதா 
௮ம், அப்போது. ஏதாவது சத்தம் கேட்டதா. என்று நரன்௮அவளைக் 
கேட்டபோது: அவன் யோசனை செய்னு பார்ம்து ஏதோ சிறு ௪த்தம் 
எங்கோ. கேட்டதாகச் சொன்ன. தாலும். போலிச் செல்லம். அகாய. 
விமானத்தின் மூலமாய்த்தான் மறைந்திருக்க வேண்டுமென்று eat) 

த்தேன், தேவதாசி. லக்ஷிமி. கும்பகோணம்... மகாமகத்துக்குப் போய் 

திரும்பி வந்தபோது. தரன். 'செல்லத்தைக் கொண்டு. வந்ததாகவும், 
அவள் . கும்பகோணம் போகும்போது "கெர்ப்பமா யிருப்பு தாக 

யாரும் ( சொல்ல 7ததாலும் ran gongs கும்பகோணத்தில் எவரிட 

மாவது தான். வாக்க. வக்திருக்க. வேண்டுமென்றும். ஊத்து அ.தனு 

ண்மையை திவ தற்காக... அவளிடம் நேரில்... Gurls கேட்டால் 

உண்மை உரைக்க. மாட்டாளென்றும். ஆகையால் என்னிடம். அவ ரே 

க்கு ஈம்பிக்கை. பயுண்டாகும்படி.. செய்வ... த்யாவசிய மெர்றும் 

தோன்றிற்று... தனது. சம்சார.த்திடம் பல வருடங்களுக்கு. முன் 
கோபித்துக். கொண்டு wr hep! a சொல்லாமல். கொளம்பு சென்ற 

பாரமரிவம். பிள்ளை 'யென்பவர் தனது விடா. முயற்சியினால். பெருக் த்த 

வியாபாரம்செய். சனவானாபெபின்,, தனது. விண் சந்தேகத்தாலும் 
மற்தவர்கள் . சொன்ன கோள். வார்ச்சைகளைக் கேட்டதா௮மே தன 
து. ப த்னியை ஆணியாயமாய்ப் புறக்கணித் அ . வரும்படி 'நேரிட்டதெ 
ன்றும் சச்தேதகமற அப்பபாது Ostia கொண்டதும். இருரெல்வே 
லியில் தான். போகும்போது: SO பெண்ஜாதியிருக். விலா௫த்அ 
ற்குப் பல கடிதங்கள் எழுதியும். அவள். ங்இல்லையென்றும் சென்ற 

இடம் .. 'தெரியாதெனக் கடிதங்கள் - திருப்பப்பட்டதாலும்... தன்று 

பெண்ஜா இியைக் ப அண்டு. பிடிக்கும்படி...  பரமதிவம் பிள்ளை கேட்டுக் 
கொண்ட பிரகரமம் நான் விசாரித்து அவள். இருவிரராஐ. பட்டணத் 
தில். இருப்பதாகத். தெரிவித்ததின். பேரில் அவர்... அன்று வருவதாக 
எனக்கு த் தந்தி. கொடுத்திருந்தார். அதன் மூலமாய் பொ ஜனக் 
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களையும், "தேவதாசி லகஜிமியையும் பிரமிக்கச், செ ப்பலாமெனவும் சேவ.காச லகஷிமிக்கு் கன்னிடம் அபாச. ஈம்பிக்கை பிறக்கும்படி. 
செய்அ பின் செல்லத்கைப் பற்றிக் கேட்டால் உண்மை யுரைக்கக் 
கூடுமென ஈம்பி சாமியார் வேஷம் பூண்டு லோசுவிற்குச் சொன்ன விஷயம் அப் போதே பலிச்சஉடனே. ஜனங்களைப். பிரமிக்கச் ewig 
தின் மூலமாய் தேவதாசி செல்லமும்வர, அவனிடம் என்னைக்கண்டு கேட்டால் செல்லத்தின் இருப்பிடம் தெரியுமென்று சொல்லிவிட்டு 
என்னை சுற்றிக் கவனித்திருர்தவர்கள் கண் அயரும் வரை காத்திரு ந் அவர்களெல்லோரும் சண் அயர்ச்தஅம் தண்ணீரில் மூழ்பெனம் தண்ணீருக்குள்ளாகவே முங்கெபடி. கொஞ்ச தாரம் சென்று அப் பால் மூச்சவிடுவ தற்கு. தலையை மட்டும். மல்லாந்தபடி. வெளிக்குத் தாக்கி அக்கரை சேர்ந்து எல்லோரையும் ஏமாஜிதி. அப்பால் தேவ தாசி லக்ஷிமி என்னைத் தேடி அறுத்த வீடு இரும்பும்போது. எதி ரில் போய் பிகுவுடன் பே? செல்லத்தைப் பற்றிய சங்கதி கேட்டு. 
இரட்டைக் குழந்தைகளில் ஒரு குழந்தையை தேவதா? செல்லம்: 
வாங்கி வந்ததாக ஸ்திரப்படுத்திக் கொண்டு கும்பகோணம் சென்று மற்றக் குழக்தையைப் பத்திய விவாமதிந்து செல்வதைக் சண்ட பிடித்தேன். ட ப்பம் செல்வம்:--ஒட்டலி காடி. இன்னாரென்று எவ்வாறு ஊத்து 
அவர்களைக் கண்டு பிடித்தீர்கள்? 

'கோவிந்தன்:--டெப்டி. மாஜிஸ்உசேட்ட வர்கள் டெப்டி கலெக். 
டர் மாதவராஜுகாரின் விட்டில் ஈடந்த திருட்டு அத்த ஜில்லாவிது! 
ள்ள திருடர் கூட்டத்தாரால் நடந்தேற வில்லையென்று அஜ்ஜில்லாகி' அள்ள. கல்மைக்காரர்களைக் கேட்டுத் இட்டமாய்த் தெரிவித்து விட். சாதம், சென்னையில் ஒட்டலி காடியென்ற இரண்டு பேர்போன: திருடர் இருப்பதாக எனக்கு முன்னமே தெரிந் சதாலும், ௮. ச்திரடு போன உன்னு. அவ்விருவரும் சென்னையி லிருக்தார்களா யென்று. வினாரிக்க அவர்கள் அன்று சென்னையிலில்லையன்றும் இருச்சந்தூர். ஏப்ரமண்ய ஸ்வாமி சன்னதிக்கு யாத்திரை போய் வந்ததாகக் கேன். CU stg அவர்களாகத்தான் இருக்கலாமென்று ஊ௫த்து 
அவர்கள். திட்டமாய் மாலையில். ஆயிரம் விளக்கு கள்ளுக் சடைக்கா “௮ சாராயக் கடைக்காவது வறாவது வழக்கமாகலாலும் உன்னை. ௫ சொண்டு போய் வைத்திருந்து அவர்களைப் பேச வைத்து 
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பாலரங்க ராஜு: _ அன்றிரவு, ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவாசலு ராஜூ. 

காரு என்னை அமைத்அப். புஇதாக. எழுதிய. வில்லைக்: காட்டி... நான். 

ஜெ. பலக்ஷி Bevis Marsa செய்து. கொள்வதால் ஒரு. செம்புக்காசு 
சொத்தக்கூட . - ஜெயலகஷிமிக்கு : இல்லாமல்: Orig விடுவதாகச். 
சொல்ல, நான். அவளணிக்திருக்கும் ஈகைகளைக்கூட. 'கழற்றிக்கொ 
ண்டு. பிறந்த. உருவமாய் அவளை விவாஹம். செய்து. கொள்ளச். தயா. 

செல் ன்று நரன். சொன்னபோது. மணியடித் திதனம். என்னைப். பால். சாம். 

Me சொன்னார்களே! எதற்காக 'அப்போே os பாலில். விஷம். கலக் ப 

க்ப்பட்டி ருந்ததா? அப்படியாஇல் என்னைவிட. னைக மடங்கு Bu 
ச்ரீரியாகய : ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு ராஜுகாரு - பிராண மூர்ச்சை 

யடைந்திருக்க i நான் மட்டும். மயக்க. மடைந்து. தெளிந்ததேன்?. | 
..... கோவிந்தன்: --சாங்கள். பேக் கொண்டிருக்கு ம்போது மணி. 
படி.த்தவுடனே. சுரங்க. வழியாய் சுந்தா Trg | வருளொசென்றும்' 

அவரைச். தாங்கள் கண்டு. விட்டால். "தாங்கள் முதல் வகுப்பு urge 

டியோட்டா கையால் அவரைப் பிடி. க்க: ஏற்பாடு. செய் மீர்களென்றும் 

on 5 a தங்களைப் போகும்படி சொன்னார்கள்... திங்கள் விவாஹ 

அனா By அவர். மனம். மாறுதலடைந்ததாகத். தாங்கள். உணர் 

ததா. பித்த நிமிஷமாவது அப்போதே பே சவேண்டுமென்றுகேட். 
டீர்கள். தாங்கள். போகவே மாட்டீர்க ளென்று ஸ்ரீமான்ஸ்ரீனிவாச௮! 

ராஜுகாருக்கு ஈன்றாய்த்தெரியுமாகையால் அவர் மாழூலாய் சாப்பி 
டும் கோரக்கர் மூலிகை அதாவது கஞ்சா சேர்த்துக். காய்ச்செயப ரலைத் 

தங்களுக்குக் கொடுத்ததால் தீங்களு க்கு௮.துவரையில் கஞ்சா கலச்த. 

பால் சாப்பிட்டு: வழக்கமில்லையாகலால் கட்டாயம் சில நிமிஷம் 5 ஸில். 
மயக்கமடைவிர்களென்று அவருக்குரன்றாய்த் _தெரியுமாதலால் 

தங்களுக்குப். பரஇப். பாலை ஊற்றிக் கொடுத்து. விட்டு பாதியை அவர் 

சாப்பிடுவதாகப் | பாவனை செய், ர கொஞ்சம் சாப்பிட்டு. விட்டு. மீதியை | 

வை og 8 டார்... அவருக்கு. ag தியம் சாப்பிட்டு வழக்கமா தலால். 

மயக்கத்தை உண்டாக்காது. நல்ல... தூக்கத்தைத்தான். கொடுக்கும். 

னவர் மீதியை வைத்திருந்தபா: லில். தான், பின், காக்மதியாபிள்ளை 
சமையம் பார்த்து. விஷத்தைக். கலந்து விட்டார். 

soo என்னைப்: பனைமர teen. ௪ எப்பப் 
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கொண்டு வக்தார்கள். அவர்களிருவரும் ஏக௪மயத்தில் சுட்டதாக 

வைத்துக் கொண்டாலும். வெள்ளையத்தேவர். கையில் இரண்டு. அப். 

பாக். குண்டுகள் தானே பரய்த்திருக்க. வேண்டும்; மூன்று குண்டு. 

கள் பாய்க்திருக்கதே! அன எப்படி? | 

கோவிந்தன்:--௮.க்த ஆபத்தான. சமையத்தில் ஸ்ரீமான். சுந்தா. 
TTB ET GD செல்வழும் வந்து உதவி. புரிவார்களென்று நான். 

எ.சிர் பார்க்க வில்லையாகலால் உங்களுக்கெல்லோருக்கும் அபாயம் 

சேசாதபடி பார்ப்பத ற்காகத்தயாரா ப்சொள்ளமாடத்தே வன்வேஷம் 
போட்டுக். கொண்டு -ஆலமரத்துப் பொக்தில் ம) றந்திருந்சு கான். 
தான். சுட்டேன். நாங்கள் மூவரும் ஏக சமையத்தில் சட்டதால் 

ஒரே ஒரு: வெடி. சத்தம் சான். கேட்டன. நான் சுட்டபிற்பாடு தான் 
ஸ்ரீமான் ai gir ராஜும் 'செல்வமும் அத்த ஆபத்தான சமயத்தில் 

வந்ததாகவும் ரான் சுட்டபோதே. அவர்களும் சுட்டதாகவும் ௦ தெரி 

ந். து தான் அவர்கள் என்ன செய்கிஞர்களென்று பார்ப்பதற்காக 

அப்போதம் வெளி வராமல் காத்திருந்து ஸ்ரீமான் சுந்தாராஜுகர 

ரையும் ௦ செல்வ. தீதையும் கட்டிய பின் சொள்ளமாடத் தேவன் உரு 

வத்துடன் ஆலமரம். பொர்திலிருக்து குதித்தேன். wba 
வாசலுராஜுகாரை ஸ்ரீமான். பாலரக்கராஜு காரு விட்டி பழிக்க 
வைத்துவிட்டு. ஸ்ரீமான் பாலரங்க ராஜு5காரமையும் செல்லத்தைபும் 

தீர.த்தா அவர்களைக் கவனித்துக் கொள்ளச் சொல்லிவிட்டு நான் 

போனபின் தாத்தா அவர்கள் மலஜலபரதைக்குப்போனால் ஜெய 

லக்ஷிமி எடுக்க, கழுவ, கூச்சப்பட்டதாலம், பாலாங்க ராஜு அவர்க 

ளால் தனியாய் . அவ் வேலைகளைச் செய்ய சாத்யமில்லாம லிருந்த சா 
அம், யாருக்கும் தெரியாமல். இரகூியமாய். சொள்ளமாடத். GC தவனை. 

ஜெயலக்ஷிமி அங்கு வரும்படி. சொல்லி. அவ னுடைய. சஜமானரைசக் 

கவனித்துக். ழி BG CH DLS சொல்லவே. அவன். Ba சந்தோஷத் 

டன். அங்கேயே ௦ எவர்க்கும். தெரியாமல் எஜமானரிட? ம இருந்து வர் 
தான். நான். ஸ்ரீமான். டெப்டி மாஜிஸ்டி.சேட்டவர்களுக்குக் கொடுத்த 
sb Bilan ung திருசெல்வேலி ஸ்டேஷனில் கானும் "ஓட்டலி காடியும் 

வந்தபோது. என்னை டெப்டி. மாஜிஸ்டிசேட்டவர்கள் சந்தித்ததும் 

ன்று செயில்: போன பின். காந்திமதியா பிள்ளையை. .. சப்ஜெ 

IS Ape விடுவிக்கும்படி. சொன்னபிரகாரம் . அவர்கள். விடுவிப்ப 

தாய்ச் சொன்னதால், அவரை விடுவித்த உடனே. கட்டாயமாய் 

காந்திம தியா. பிள்ளை. இருவீரராஜபட்டணம். தான். 'வருவாசென். லும்
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. வந்தவுடன் அவருடைய கூட்டாளிகள். அவருடன். பேசுவசுற் ரப். 
பிரய த்தனப். படுவார்களென்றும் ஆசையால். வஸ்கிருச்னு. அவைக். 

கவனிப்பது. அவசியமென்றும், . Can யாராவ. அங்க Riera 
805 Rink Lit பிள்ளை சந்தேடுப்பாரென்றும் ஆகையால் அவ்வீட்டி 

. லேயே. வேலை செய்து கொண்டிருந்த. சொள்ளப The தேவன்போல். 
- வேஷம் பூண்டு இருந்தேன். . நான் சொள்ளமாடத் தேவன் உருக். 
கொண்டு வந்தவுடன். வேலைக்காரர்களெல்லாம். என்னைச். சுற்றிக் 
கொண்டு. பேசும்போது ன அவர்களை - | எல்லாம் ப அனுப்பி 
விட்டு என்னை. தன். அறைக்கு. அழைத்துப். “போய். ஜெய 
லக்ஷிமி என். "தாத்தாவைலிட்டு. விட்டு அங்கு. -வக்தேனென்று 
சோபித்தாள். நரண். சொள்ளமாடத்தேவனல்ல வென்றும் அப்பதி. 
யும் 'கோவிச்தனென்றும் அக்கு ஒரு... “வேலையாம். மாறுவேடம். 
wai’ AUS gues (ab BGEEG pO an ar pt a “சொன்னவுடன் 
Dy Be அச்சரியப்: பட்டு விட்டு. இவ்விஷயத்தை ஸ்ரீமான். பாலாங்க. 
ராஜுவிடம் சொல்லப். போனாள். அன்று இரவு. வரையில். அங்கு. 
அவளை வர வேண்டாமென்று ஈண். எச்கரத், சனுப்பிய பிரகாரம். 
ஆவள் மிண்டும் அங்கு வ£வில்லை. mera ri பார் ச்தபடி காந்தி. 
மதஇயா பிள்ளேக்கு ஒட்டலி கரடி. யால், சாமி சொட்டியாருக்கு எழு. 
இய கடிகம் அனுப்பப்பட்டது. கடிதம் கொண்டு வந்தவனை ஏமா 
ற்றி அக்கடி சச்சை வாங்பப் படம் ம் பிடிக் தாக் கெண்டு காந்திமஇயா. | 
பீளளையிடம். கொடுத்தேன். அவம். பதிலில்லை யென்று சொல்லி 
மாலை வருவகாக ஜாடை செய்தார்... அப்பால் விட்டில், ஸ்ரீமான். 
சுப்பராஜு, ஜெயலக்ஷிமி முதலியவர்கள் இருக்கிறார்களா யென்று. 
விசாரித்து விட்டு என்னையும் சபாலாபிசுக்குப் போய் (SMEG SET 
வதா கடிதம் வந்திருக்கிறதர ஏன்று. பார்த்த... வரச். “சொன்னார். 
மூதல் நாள் மாலை 8 மணி வரையில் பாளையம்? கோட்டை ௪ப்ஜெயிலி 

| AGgesai காலையில் 'திருவீரராஜபட்டணத் sO தபாலில். காததெங் 
கள் எதீர் பார்ப்பது எனக்கு வினோகமாகத் தோற்றியதால் FTE GE 
சொல்லி என்னை. வெளி3 fu அனுப்பி. விட்டு சுரங்கப் பாகைக்குப் 
போசப் பார்க்கறாரென்று நினைத்து நான் . தபாலா பிசுக்குப் போவ 
தற்குப் பதிலாகச் . சங்கப். Ten 5196) போய். முன்கூட்டியிருக்தேன். 
நான் எதிர் பார்த்த பிரகாரம் காக்திமதியா பிள்ளை அங்கு வந்தார். 

வர். வரவும். ரான் மூன். கூட்டி. ஈடன்). என் காலடிச் சத்தம் 
கேட்டு தான் அவர் 'திலெடைந்னு. நின்ஞுர். பின் சத்தம் ஒன்றும்
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கேட்காமல். போகவே. தைரியம் கொண்டு. saa song அடைத்து 
வைத் திருந்த. பட்டைக்... 'இறக்து' "கரந்த. விளக்கை. அமுக்க வெளிச். 
சம் உண்டாக்? ஒரு ந மூலையில் மண்ணைச் தோண்டி. ஸ்ரீமான். மாதவ 
ராஜு. இவர்கள். விட்டில் திருடு. போன. ஈகைகள்;, க்கம், நோட்டு 
Sor முதலியவற்றை "ஓவ்வொன்றாம். எடுத்து. 'சரியாயிருக்கெறகா 
யென்று. பார்த்து. "இன்னும்: | அற்று. பள்ளம். தோண்டி. கட்டாரி 

ஓன்றை எடுப். பார்த்தார், அப்போது . Stor. பின்னாலிருந் ன: 
ஹா! anil ani! என்று. சான். உரக்கக் கத்த விட்டு. அவர் தொண் 

டையைப். பிடித்து. அமுக்னெவுடனே. இமிறிப்பார்த்தார், விடவில்லை 
மூர்ச்சையடைந்து. விட்டார். உட்னே கட்டாரி, ஈகைகள், கோட்டு 
கள், மு கலியவற்றை யெல்லாம். அங்கேயே. 05S ணப அவ 
ளைச் தூக்கிக்கொண்டு. போய். அவர் அறையில்: போட்டு. விட்ே டேன். 

YU BER பிரக்ஞை DHS தன். கழுத்தைத். தடவிப் பார்த்துக் 
கொண்டிருக்கும். போது தான் கான்: சென்று தபாலில். கடிதங்கள் 
ஒன்றும் வரவில்லை. யென்று. அவரிடம் சொல்லி. விட்டு 4 BS ஜாக் 

தையாய். அவரைக் கவனித்து. வர்தேன்.. இரண்டாம். முறை காந்தி 

மதியா. பிள்ளைக்குக் கடிதம் வர அசையும். வாங்கப் படம் பிடித் ஆக் 
சொண்டு அவரிடம். கொடுத்தேன். ட அப்பால் தான். . கரகிதிமதியா 

பிள்ளை வெளியே. புறப்பட்டார்... கான். அவருக்கு ச். தெரியாமல் 

தோரத்திலேயே வந்து. caches கொண்டிருந்தேன்... - அப்பால் 
அவர்களைப்பின் தொடர்ந்அ . வந்து சவனி தத்தில்... காமாக்ஷிராவ், 

கொளம்பு சப்பறிவோர், டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட். மூதலியவர்க!ளக் 
'கொல்ல- ஏற்பாடு. செய்திருப்பது வுறிக்ததும். போலீஸ் ஸ்டேஷன் 

சென்று. போலீஸ் உதவி. Card எவருக்கும் “தெரியாமல் Cure? 

சாமை. அங்கு. அழைத்து. ass மறைவாய் வைத்து. விட்டு. ஸ்ரீமான் 
பாலாங்க ராஜு, "செல்லம், : ஸ்ரீனிவாசது.. ராஜு. யெ. மூவரையும் 
சொள்ளமாடத் தேவனுடன். அழைத்துக். -கொண்டு. அங்கு. வரும். 

படி. சொ ல்லி. mgd விட்டு. சான் ஆலமரப் பொக்திலிருந்து : கூர்மை 

wre கவனித்து: வத்தேன். . அப்பால். தான். ஜில்லா. மாஜிஸ்_சேட். 

அவர்களைக். கட்டி லில் தூக்க. வத்து. விசாரணை. ஆரம்பித்தன. அவர். 

களைச். சட உத்தரவு. கொடுத்து. வாய்மூடு. மூன். சுட்டேன். ட 
ஜெயலக்ஷிமி: இராம. மூனி€ப்பவர்கள் (steer "வர்கள் 

உடம்பை எவரும்... 'தொட்வாவனு. ப்படியிப்படிப் புறட்டவாவ அ. 

கூடாதென்றும். சொல் ஓம்வரையில் கணக்குப் | ள்ளை. மாமா (காக்தி 

மதியா. பிள்ளை) தீ திக்பிரமை கொண்டவர்கள் : போலிருந்ததே. தி 
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கோவிந்தன்: அவர விஷமிட்டவராதகலால் ஜில்லா. மாஜிஸ்டி 

Gre, டெப்டி. மா ஜிஸ்டி ரோட், போலிஸ். சூப்பிரன்டன்டன்ட், Ys 
“லியவர்கள் வகு என்னென்ன. விதமரய்: ஆராய்ச்சி ( செய்வார் களோ 
அதன் மூலமாய். கனக்கு. சன்ன. Ques வருமோ. என்று பயந்த 

் தாலும், சாதாரணமான கொலைக்கு குச். காரண. 'கர்த்தர்களாயிருப்பவர் 

கள் தாம். கொலை... செய்த. ஈபர்களின் முன். வரும்போது: இயற்கை 
werd திக்பிரமை கொள்வன வழக்கமா தலாலும் . அவர். அவ்வாறு 

இக்பிரமை "கொண்டவர். 'போலிருந்தார். ye ஆச்சரியமேயல்ல. 
நீ உலக. அனுபவமில்லாத ' 'பெண்ணாசலால் தான் இதைப் பற்றிக் 

கேட்டாய். 

ஜெயலகஷிமி: நமத விட்டின் ரன்மையைத் தலைமுறை தத் டா 
வமாய் காடி. வந்த. மின்கந்தன். Fe GBI பிறந்த. கோபாலன் தாத்தர் 

அவர்கள் உடம்பை எடுத்துப் போக எவ்வாறு சம்மதித்தான் ? ? 

கோவிந்தன்: கோபாலன் தான்தோன்றித் தனு தலையாய் ‘Ep 
காலம். சுயமரியாதைப்: பிரசாரம். என்னும் ே போலிப். பேசால் நடத்தப் 

படும். அவமரியாதைப் பிரசாரத்தில்: ஈடுபட்டு எவ்வித. தொடர்ச்சி 

ன இறந்த. நோக்கங்களையும், கொள்கைகளையும் பின் பற் த. கை 
விரல்களுக்குள் எண்ணிவிடக்கூடிய இல. அப்சலப்புலிகளால்' ஈடத்தப் 
படும் அவிவிவேகமான. : பிரசாரங்களுக். ஈடுபட்டு. அப்பிரசாரத் தின் 

கொள்கைகளாகய 'பெற்றோரெல்லாம் முழு. மடங்கள்; 5 - அவர்கள் 
சொல்லு றபடி. கேட்கக்கூடா, அ, அவர்களெல்லாரும் : படை மய கால த் 

அப் பைத்தியங்கள்-கம்பளிகள்; என்று போதிக்கும். பிரசாரத்தின் 
படி பெற்றோர். சொல் கேட்காது. ஈடக்து “செம்புக்காசு FUT BES 

சக்தி யில்லாவிட்டா ஓம், பீடி. Rare, கள், சாராயம் குடித்தல். முத 
Dusan Ba கடன்பட்டாகலும். வீண். 'சிலவுகள்: செய்து வத்தவஞயி 

னும், தனக்கு. அற்புத்த புகட்டி. "கொன்டு. வத்த. நான்கு ஈண்பர்கள் 

எவ்வளவு சொன்னாலும் உன். தாத்தா. Haus dA Gs பயத்தால் 
ஓ;ச்அக்கொள்ளாமல் யோசனை "செய்து. கொண்டே. யிருந்தவன், 

டாக்டரிடம் OLD SIL போக னதும். அவர் தன்: காரியத்தை தேதி 

Is கொள்வ ;தற்காகக் : 'கோபாலனை. அனக்குச். சமானமாய்... னது 

சோபாவிலேயே. தன். புக்க த் இல் உட்காரச். சொல்லி. சுமார்: ஒருமணி 
நேரம் அவன். ஆயுட். கால் த்தில் சாப்பிட்டுப். பார்த்து. . அதியாதபல 
அருமையான . வஸ்துக்களை: "அவனுக்குக் "கொடுத்துச். சாப்பிடச் 

சொன்னதோடு. விஜையுயர்ந்த -சமைச்- சாராயங்களையும் அவலுக்கு
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ஊற்றிக் கொடுத்து. பருகச் செய்து உற்சாகத்தை - உண்டாக் அவ. 

னது சுயபுத்தியை மாற்றி வைச்துக்கொண்டு அவனுக்கு பெருர் 

தொகையாகய. 1500 ரூபாய்களை: அவன் கண்முன் கொண்டு. வந்து 

| கொட்டிக்காண்பித்து உன் தாத்தா உடம்பைக் கொண்டு. வந்தால். 

. அப் பெருக் ஆசையைக் 0 கொடுப்பதாய்ச் சத்தியம். செய்து கொடுத் 

தார்... “கறைப்பார் கறைத்தால் கல்லும் கறையும்” என்பது போல், 

கடையில் . டாக்டர் 4!ரையின் வார்த்தையின்படி நடப்ப தாகக் 
கோபாலன். ஓ.ச்சக்கொள்ள ஒரு மணிநேரம் பிடித்தன. . ். 

பெட்டி மாஜிஸ்டி ரேட்: இன்ஸ்பெக்டர் காமாக்திராவ். லஞ்சம். 
வாங்கவில்லையென் று திட்டமாய் அப் போதே. சொன்னீர்களே! எப் 
பட ௮ .நித்தீர்கள்... 

- கோவிந்தன்:--ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனிவா Fa ராஜுகாரு. எப்போது 
என்னை அமைத்துப்போய் சுந்தா ராஜு போலீசா GIGS தெரியா. 

மல் அசண்மனையிலிருந்து வெளி சென்ற ச.ரங்கபாதையைக் காண்: 

பித்து விட்டாரோ அப்போதே . காமாகதிரரவுக்கு ௦ லஞ்சம். கொடுக்க. 

வேண்டிய பிரமேயமில்லை. (யென்றும் ஆகைபால் லஞ்சம் ar mes 

கொண்டு காமாக்ஷிராவ் விடவில்லை யென்றும் தீர்மானமாய் பி இதக் 
ந்து. விட்ட... அதுவும். போதாதென்றால் 8 உன் தாத்தா அவர்கள் 
லஞ்சம் ௦ கொடுக்கவில்லை யன ௨ ுதியாய்ச் சொன்னார்கள். 

- ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட்: — ஸ்ரீமான் வகலல்' கிருஷ்ணசாமி ஐய் 

கா.ரவர்கள் வீட்டிலும். என்பல்களாவிலும், சொள் ளையடித்தது. யார்? 
யார் தூண்டுதலின் பேரில் கொள்ளையடிக்கப்பட்ட த? 

கோவிக் தன். --டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள் ன வ்விஷய த் தீ 
தைப்: பற்றிக் கேட்கக்கூடாதென்று! தங்களிடம் வாக்குறுதி பெற்றி 
ருக்ளொர்கள். மேலும்: . இவ்விஷயத்தைப்பற்றி நான் .. விசாரிக்க. 
வில்லை. “ஆகையால். என்னால் இட்டமாய்ச்.. சொல்ல : முடியாது. 

இருந்தாலும் அப்போன தங்கள் பேரில். அதிக: மனக் க௫ப்புள்ளவர் 
களாலாவத அல்லது... அவர்கள். சாரியஸ் தர்களுடைய தூண்டுதலா 
லாவது தான் நடந்திருக்கு மென்று. eat SRC poir. அக்காலத்தில் 

தங்கள்: பேரில் ஸ்ரீமான் சுந்தர சாஜுகாரு. வகையறுக்களுக்கு தீதான். 
கோபம். இருந்திருக்கும். ; அத்திருட்டு. ஈடைபெந்த? cur Si ஸ்ரீமான் 

சுந்தாராஜுகாரும், வியாஜ்யத்தில். சம்மந்தப்பட்ட சாவரும் இந்த. 

ஜில்லாவிலேயே : இல்லை; சென்னை... சென் திருக்தார்கள்; - ஆகையால் 

போ வதற்கு. முன்: அவர்களில் . எவராவது ஏற்பாடு செய்து. விட்டுப்.
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ராயிருக்கலாம், , அல்லது. அவர்கள் 'சென்& னை. “சென்றபின். அவர்கள் 
ாரியஸ்.தர் எவராவது செய்திருக்கலாம். - Or@Orar py திட்ட 
மாய்ச்சொல்லவும் | முடியாது, அதைக் கண்டுபிடி. க்க் மூயல்வஅம். oF 
FOND} Causey gia இிட்டமாய்க். கடைசி. வரையில் கெரியவே as 
Aur gr. ் ஆகையால் . "இவ்விஷயத்தைச் : கனவாக. நினைத்து. மறர்து 
விடுவ தான். ஈலம் என்பது என. முடிவான அபிப்பிர. யம். ஏனெ 
னில் தங்கள் தலை போவதானாலும்: சேவமார் எவரையும்! காட்டிக் 
கொடுக்கமாட்டார்கள். “ 

ஜில்லா. மாஜிஸ்டி ரேட்: பன்றிகள், பசுக்கள். மூததலியவற்றின் 
காலடிகள். ஆற்றுத். தண்ணிர் வரை. Gata ga அப்பால். மாய்மாயின, 
அனால் அநத. இடத்தில். இரத்த. அடை ஏளங்கள்... 'இருக்கனவே! 
og parse 

ட கோவிந்தன்: அ. அவரையில் கடத்திக். சொண்டு. 8பரகப்பட்ட 
குதிரை, பசுக்கள், பன் நிகள், முதலியவை ஆற்றுமண்ட। 1த்இலிருக் 
கும். சுரங்கவழியாய் திருட்டு. மாடுகளை. அடைக்க. வைக்கும். இடம் 
கொண்டுபோகப்பட்டதால். அவ்வாறு. சம்ங்ச வழி அதன். சமீபத்தி 
லிருப்ப தாக. எவரும்... aa Baar வண்ணம், அவ்விடத். தில் அம்டுத் 
தொட்டியில். ஆடுகள்: அறுத்த. "இசச்தக்சைக். கொண்டுவர. சாவ 
Gee enGs@éar வண்ணம் தேடிவருவோர். கண்களில் மண்போட்டு 
மழைப்பதற்காக ஊற்றி. வைக்கப்பட்டிருக்க. வேண்டும்.” . 

ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட்:--ஆனல். இ இப்போகு. தண். அருகிலு 
ன்ன மண்டபங்களைச். சோதித்தால் . அது. எங்கு கொண்டுபோய். AD 
AyD sir ph சொக்தக்காரர்... ‘wer a pb இப்போதாவது. கண்டு. 
கொள்ளக். கூடுமல்லவார் . 

- கோவிந்தன்: எப்போது. சுரல்கவ ழி. யிருப்பதாக வெளிக்கு, ழ்: 
செரிச்சலிட்டதென் அதன். சொர்தக்காரருக்கு க் தெரித்த தா 
அன் றே. மூடப்பட்டிருக்கும்.. இப்போது. Caran. ச். Cras 
தால். ஆற்றுமணலைஜ். தவிர. வேழொன்றம். அகப்படா ! 1 Bonn 
வேலி ஜில்லாவிலுள்ள அபார. "வேலைகள். செய்யும் . Ft ட்டத்தார். சா. மான்யர்களல்ல,. ஏன்? தங்கள். - பங்களாவில். படுத்திருக்க. தம். 
களைக். கட்டிலோடு. தங்களுக்குத் தரியா மறும், தங்கள் தூக்கத் ் இற் ற்கு 
பங்கம் வர்ர ம். அசையாது சுமார் 40மைல் தூக்கிக்கொண்டு பேர 
carat Boon சர்மர்த்தயசாலிகளென்று 'ஓப்புக் கொள்வதில் தடை 
யுண்டோ. 

ஸ்.
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ஜில்லா. மாஜிஸ்டி ரேட்.- போலீஸ். விசாரணையின் போது ௦ எற் 

திய ஆது கு நிப்புகளுக்கு (130ம் பக்கம். பார்க்க) த R208 கரமால். 

சமாதானமென்ன? . 

கோவிந்தன்: ரவ அ--ஒயில் சாசனத்தில். ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவா 

சல. TOBE OH ர கையெழுத்துப் போடும்உத்தேசத்அடன். கையெழு 

த்தப் போட பேனாவை வைத், போ. சவசோ இ Des விட்டதா 

கத். தோன்றும்படி... "பேனா... 'சச்சப்பட்டிருச் ச. அபோல் : Gs ரன்றும் 

படி. செய்திருக்க: 'ஜெயலக்ஷிமியின். ae பேரிலும் பசலரங்கரஜு 

காரின் பேரிலும் சந்தேகத்தை . உண்டாக்குவ ,தற்காகவே ஸனுவ்வாறு 

செய்யப்பட்டிருந்தனு.. 'ஜெயலக்ஷிமி .. அவரிடம். பே௫ச்சென்ற பின் 

குறைந்தது / கர ‘or GG! TT gs) “gyri பே௫விட்டு "வந்த, காகவும், 

ஸ்ரீமான். பாலரங்கராஜு. 'பே௫யபின்' குறைக் தஅ. மூண்று. பேராவது 

அவரிடம் பேச. வந்ததாகவும் ௬ஜ-ஈவானதால் ௮. . உபகாரமில்லா. 

மற் போயிற்று. : 2வ.த- மேஜையின் பேரில் வெளி இசாஜதானியில் 

செய்யும்: பழைய மிட்டாய் ினுசகளும். கா௫ித்தீர்த் தச் செம்பு. ஒன் 

றும் வைக்கப்பட்டி ருக் சன. அவைகள் ஸ்ரீமான். சீதாராம் சரஸ் திரி 

களால். பண்டரிநா தனுடைய பிரசாதமென்றும். காதர்ச்.தமென்றும் 

கொடுக்கப்பட்டதாக. தாராம : சாஸ் திரி. சொன்னார்... வர்: Gulley 

சந்சேகமில்லாமல் “போனதால் ஹு வும் - உபகாரப்பட்ல் ல் 7ல் 

3-வஅ-- பழைய கணக்குப். புஸ்.ககங்கள் ஒரு. ரு பக்கத்தில் ் வைக்க. 

பட்டிருந்தன. -சொள்ளமுத்து, த். தேவர். (137வ.௮ பக்கம் பார்க்க) 

ஒன்னை. புள்ளையரய். வளத்த. எல்லாம் நம்பி உன் ட்டே விட்டது. 

க்கு நீ யிப்படி-ச்: செய்தாயல்லவா? & பொழுது. விடியறத்துக்குள்ளே 

அணா. பைசாவோடு பைசல்: "செய்யாட்டா. என்னமோ. 'செய்வேண் 

ens" சன்று. -சொள்ளமாடத்: தேவன். “சொன்னதும், ஸ்ரீமான் 

டெப்டி. மாஜிஸ்டி? போட்டவர்கள் . க். சணக்குப். யூஸ் 'தகங்களைப் பந். 

தே STU Ss 'செய்துவிட்டுகா க்திம தியாபிள்ளையை விசாரிக்கும்போ.௮ 

சான்: மாறுவேடம் - பூண்டு. அவர் சாக்ஷியா. 'கொடுத்ததைக் | கவனி 

த்ததிலிருர்அகான் எனக்கு .. Gade அவர்பேரில்.. சந்தேகம். ஏற்ப 

ட்டது... இலிருந்து அப்புதீதுலக்க. ஆரம்பித்தேன்... 4வது 

ப இன்னொரு பக்கத்தில் | or விசேஷ. Bs னுச வாசனைப். புகையிலை வைக். 

கப்பட்டிருக்தலு; -அப்பையில் 'சுருக்கெழு, த்து. Ss. 'போடப்பட்டி 

ருந்த. த. அது சுர்.தரராஜுகாருடையதா. 'யிருக்கலாமென. அப்போ 

நான். om 5G; தன்... பின்னால் ஸ்ர தரர். 'பேரின்£ழ்.. சுந்தராஜ 

வைத்திருந்த: சாமர ன்களிலெல்லாம். Ss. 'போடப்பட்டதாகச் । கெரிர் 

  

   

  

   

    

   

     



sa ஸ்ரீதர் என்பதின் ஆங்க? லேய முதல் எழுத்து. இட "ஆதலால் 

த்த. 5. என்னும். எழுக்னு. ஸ்ரீதாறுக்கும். சுக்காராஜுவுக்கும். Gur 

தவானதாலும், வர். Gur மாற்றிய: பின்னு: ம். இரண்டு. பேர்களின் 

முதல், எழுத்தும். 5. Qu sr gun எக்க. பருக்கும் OB CL முதல். எழு 

தனு பொருக்அமென்றும் அவர். அவ வித: வாசனை... புகையிலையே , உப 

Cures a வந்ததரலும் அகருடையகென்று Aeris ae கொண் 

டேன்... தவதுபேனாவின். மூனை மழுக்கியும்.. விழுந்திருக் 5.௮. ஆறு 

கு 5 ae nysofléy முதலாவ தாகச் சொன்ன. சந்தேகத்தை ‘wari 

து.வதற்காகவே. பேனா. முனை. மழுங்கும்படி... -போடப்பட்டிருந்த௪. 
ஆலை இயற்கையாய் இழுக்கப்பட்டிருர்கால். 'பேனு. angi: msi 

sap Be விழுந்திருக்கும்; இட்டு. கைப்பக்கத்தில். "விழுக், திருக்க 

தால். ட்டு சரியாமல்... அவ்வாறு... -போடப்பட்டதென்றும் அ து 

Benne Qin sir pia அறிர்அகொண்டேன். . வன - Ophea உண்டி. 

பலைப்பற்றி. (340ம். பக்கத்தில்) விவரித் அவிட்டேன். ஆகையால். இனி 

விவரிக்க? வேண்டி ug 'இன்றுமில்லையெனவே. ஈம்புகிறேன். 

என்றார்... அப்பால். யாரும்: Gaon al a door எவ்வித: கேேள்கியும் 

வேட்கவில்லை... அப்பொழு. மான். சுர்தரராஜுகாரு. எப்போதா 
வ்: ஆப, த்தில். அகப்பட்டுக். கொண்டு. அதற்கடையாளமாக நீலக்கல் 

பதித்தமோ இத்தை அனுப்பினல். சின்னாலியன்ற. உதவிசெய்வ காய் 

ஸ்ரீமான்: ஸ்ரீனிவாசது. ாரஜுகாரு wig ra BAO oa 1965 

னுப்பி தான் சனத. கையில்: ages நீலக்கல் பதித்த 0 மோதி 

ரத்தை எடுத்து. சக்தசராஜு. தன் (BEI DAL கொடுத்து*: இனி 

இக்த மோதிரம்: எனக்கு. வசிய மிரா.து. இதுவரையில். இதை உப 
யோகி. SBS தங்களிடம் உதவி. கேட்கப் பிரமேயம் . ஏற்படவில்லை, 
இனிமேல் - அப்பேர்ப்பட்ட சந்தர்ப்பம். ஏற்படுமென்று. நான். நினைக் 

சவில்லை. ஆகையால் தலை முரை தத்துவமாய் வைத் ் இருக்கும் 

இம்மோதிரம் தங்கள் வசமே. "இருக்கட்டும் ” "எனச்சொல்லி ஸ்ரீனிவா 
Fg! ராஜாகாறிடம். கொடுக்க. அவர் வாங்கி. - பந்தோபஸ், தாய்: இரும் 

புப்- பெட்டியில். (வைத்தார்...  சுப்பராஜுவுக்கு த். "தெரியாமல் ஜெய 
லக்ஷிமி் பாலாங்க rig இருமுறை. ஜாடைகாட்டியகாக. 2998ம். 
பக்கத்தில் சொல்லப்பட் ் ருக்ற ௫. என்னவென்று அறிய வாசகர். 

கள்... - ஆவலாயிருக்கலாம்... முதலில். ஜாடை. காட்டியது... தாத்தா. 

அவர்கள்: 'அம்கிருப்பதைப்பற் றி. தெரிவிபாமலிருக்கும்படிக்கும். இச 
ண்டாவத முறை: ஜாடை. காட்டியது... அவருக்கு அகாரம்: கொடுக் 

oe. சத் வடக்க பாலரங்க ராஜுகாரரை.. தக்களுடன்பேச 

   



ப இினெட்டாவது. அதி, ியாயம் 
கபம் 

  

40. தான் தான் செய்தவினை. தானே. அனுபவிப்பார் ?” 

இவ்வாறு பேடிக் கொண்டிருக்கும்போதே. போலீஸ் இன்ஸ் 

toes OUT Bor அங்கு அவசரமாய் வந்தார்கள். கோவிந்தன். எழு 

oH Buri « என்ன. விசேஷமென்று கேட்க. காவலில் வைக்கப்பட்டி 

ருந்த காத்திம தியா பிள்ளை, சாமீசெட்டி, 'கொண்டப்பரெட்டி, au 

மூவரும் இருக்சாத் போலிருக்கு. வாத்தியெடுத்ததாகவும். இல நிமிஷ 

ங்களில் மூவருக்கும் _ சைகால்கள் Desa இறந் அபோனதாகவும் 

அவர்சள் மூவரும் இ௫ட்பதற்குமுன் காந்திமதியா பிள்ளை ஸ்ரீமான் 

ஸ்ரீ னிவாச௪லு. ராஜுகாரின். மேல்விலா சமிட்ட ஒரு 'காதெத்தைத் 

தன். னிடம். கொடுத்ததா. கவும். அதைச் தான் உடனே கொண்டு வந்த 

தாகவும். சொன்னார். “கோவிந்தன் இவ்விஷயங்களை அங்குள்ள 
-வர்களெல்? £லாருக்கும் தெரியும்படி சொல்லி அக்கரன் சதைஸ்ரீம. [ன் 

ஸ்ரீனிவா Fg) TTB rs feb கொடுத்து வா௫ிக்கச் சொ ன்னு. அவர் 

rw ரையைத் இறற்து எல்லாருக்கும் கேட்கும்படி உரக்க. வாசித்தார். 

கடிதம். 

“tee itt arth மஹா. "கனம். , பொருந்திய எஜமானவர்கள் Banu 

சமூகத்திற்கு, எஜமானஜ். அரோயும்) ஈம்பிக்கை.. துரோகத்திற்காக 
ஏழேழு. 'ஜென்மம்க்ளுக்கு. நரக. பாதையே. அனுபவிக்கப்போகும் 

காந்திமதி. எழுதிக் கொ ள்ளும்: விண்ணப்பம் என்னவென்றால், சன்ன 

எஜமானருக்கு இன்னலை. விளைவித் த்த -காமாக்ஷிராவைக் கெடுப்பதற் 

காக நான். “முதலில். நம... குடும்ப விரோதி Swern Gas 'சாமிசெட்டி, 

கொண்டப்பரெட்டி , ஆகிய. இருவருடன் : கலந் துபேடு, வர்கள் 

சொன்ன பிரகாரம். தப்பு கணக்கெழுதித். திருடி. 137, சவரன்கள். 

வாங்க சுடலையின். ap மண்ணில் ல். போட்டுவிட்டு. மொட்டைக்கடிதம் 

எழுதி. “கம் ரக்ஷிராவை . வேலையினின்றும் - . தற்காலியாக.. நிறுத்தும் 
படி -செய்துவைக்தேன்:. அப்பால். வர்கள் புத்தியைக் கேட்டு 

ப குதிரைப் : ட் ious sO LG BWLD. LG. GO. மோக. இலாபம். வரு 

் மென்றும். Fall Or BOT "தொகையையும் ஈடு செய்.த விட்டு. “மேலும் 

் Q: பரு அசைகள் ௪ ete. .ஈஇிச்கலாமென்றும். சொன்னபிரகர 1 ரம் ் மீண்டும் 

 



  

ag 
பதி ம 

தப்புக் சணக்கெழுதி 1000௫ கொண்டு Cura gs தோற்று விட்டேன். 

மேற்சொன்ன. இரண்டு ஆசைகளையும் சகஎரம்.பர்த்தி. செய்காலொ 
_ ஜிய தாங்கள் கண்டுபிடி த்௮ விடுவீர்களென்று சாமிரெட்டியிடமும் 
கொண்டப்ப செட்டியிடமும். கேட்க. வர்கள்... டெப்டி. கலெக்டர் 

மாதவராஜு அவர்கள். விட்டில்திருடி. பர்.த்திசெ ய்னவிடலாமெனச் 

ere இச்சு ஜில்லாவிலுள்ள எவரும். எஜமான் வீட்டிலா 
ஸ்ரீமான் மாதவராஜுகாரு வீட்டிலாவது. திருட. ஓத்துக் 

| கொள்ளமாட்டார்களென்று Oats, Bt சாமி: செட்டி. சென்னையிலிரு 
த்து ஓட்டலியையும். காரடியையும். . அழைத்து ' வந்தார். . நாங்கள் 

அங்கு. திருடச் சென்றபோது. கும்பிடப்போன "தெய்வம் ( குறுக்கே 

வர்ததைப்போல் ஸ்ரீமான் Lor FATA ZB அவர்கள். வீடு இறந்திருக் 

கவே. பின்னால்கோக்கூடிய: கஷ்டங்களைக் கவனியாமம், பாவங்கள் 

அதிகமாக தாங்கமுடியாத அளவு ஆகும்போ அதான். அஷ் நிக்க 
சிஷ்ட பரிபாலனம். செய்யும். பரந்தாமன். தோன்தி. இ மெ. அழுசக்காய் 
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புகழையும் : இ! ழக்கும்படட. "செய்த? 3 சாடு, பயிர். “செய், தரல். இன்று 
மறுக. வளருவதைப். போட அம் ஹு இலும். Bu காரியங்கள் "களைகள் 
வளரு வதுபோல். வெகு உற்சாகமாய். ஒன்று BT Bsa று. ஆயிர 
மாகவும். பல்ப் பெருகுவதைப். போலும் பெரு. ஒரு Be செயலி. 
லிருக்ன பல. இச்செயல்கள் - “செய்யும்படி. தோண்டி “இறுதியில் பல. 
"கொலைகளை செய்யும்படியும். Cnitag. இதை: an Pagid சகோதர: 
சகோதரிகளே !. நீங்கள். இதிலிருந்து. iis கொள்ள. "வேண்டிய 

அபூர்வ. படிப்பினை .. 'இன்றிருக்றெ.. னு. என்ன. "சன்பிர்களோ. 
நமக்குக். "கெடுதல்: செய்தவர்களாயினும் | 2 (வர்களைக் 'கெடுப்ப spare 
நாம் சதி. செய்தால். Dogan நம்மை. நமது. சதியே. படுகுழியில். 
தள்ளிவிடும். என்பதுதான்... 

தி ற்க, ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலு ரஜி... ஜெயலக்ஷிமி பாலரங்க. 
| ராஜு... 'காத்திமதியா. பிள்ளையைப் பார்க்கச். சென்றவுடன்... சங்கம். 
ராஜு 'செல்லம், செல்வம்; FULT. தங்கள் தங்கள் அறைகளுக். 
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oF சென்றனர். இப்போது. ஜில்லா மாஜிஸ்டி. பேட். டெப்டி.மாஜிஸ்: 

டிரேட்டைப் பார்த்த; “Capo இரவுபோலீசா; ரிடம் | நாம். ஒப்பு. வித் 

தகைஇகளை.. அவர்கள். ஸ்டேஷனுக்கு. அழைத்துக் கொண்டு. போசை 

யில் திடீரென்று அவர்களுடன் எடுத்துச். சென்ற கசர்ந்த. விளக்குகள் 

அணைந்து விட்டதாகவும், ச்சமையத்தில் அண்டையிலிருக்க. பெரி 

பக வமாத்திலிருக்கா பலா. போலீசாருடைய ப்பா க்கெளைப் பிடித் 

ச்அப். பிடுங்க. (கொண்டதாகவும் "போலீசாருக்கு. என்ன 

.த்ததெ தன்று: தெரியுமுன். கைதிகளும் கூட் டமும் சாலரபக் கங்களி 
ம் ஓட்டம் பிஉத்ததாகவும் 'போலிசாரில். இலர்... அவர்களைப். பின் 

ஒட, முன்: ஓடிக்கொண்டிருக் கவர்களில். இரண்டு மூன்று 

பேர் நின் "அப்பாக்கெளால் 0 பாலிசரரைச்சுடவே. இருட்டாயிருக் 
SAT gid, எதிரிகள். அப்பாக்கெளாற் சுட்டதாலும். இனி. பின்பற்றி 

eas ௮பாயமென. நினைத்து. நின்று aA Bioeng சொன்னதின். பே 

ரில் போலீசார் நின்று... விட்டதாசவும், தரங்கள். பிடித்த கைதிகளில் 

ஒருவன் பேர். (வெள்ளையத்? 2தவன் என்று. தெரிக்க. தவிர, வர்க. 

ளெல்லம். எந்த ஊர்காரசென்றும், அவர்கள். பேர்களென்னவென் 

னும், அவர்கள்: தகப்பனார் பெயர்கள் என்னவென்றும் Q தரியா. த தால் | 

என்ன செய்வதென்று இன்ஸ்பெக்டர் "கேட்டதன். பேரில். தாங்கள். 
காக்திமதியாபிள்ளை; -சரமிசெட்டி, கொண்டப்பசெட்டி, Su மூவ 

ரிடம் நயத்திலும் பயத்திலும் விசாரித்து அறியும்படி: சொன்னதாகச். 
சொன்னீர்களே 1. வர்கள் யார் எந்த. ஊர்காரர்? என விவரம் கே. 
டுத் த் ௦ தரிக்து. கொண்டீர்களா??? என்று கேட்டார். eu இன்ஸ்பெக்ட 

ரைக் கேட்டதற்கு அவர்கள் - மூவரும். எவ்வித திருப்தி. கரமான. 
L திலும். கொடுக்க _ வில்லை. யென்றும். நிதானமாய்க் 'கேட்டறியுமுன் 

வர்கள் மூவரும். "இறக்துவிட்டார்களென்றும். இனி: என்ன. செய்வ. 

தென்று. சப் இன்ஸ்பெக்டர் கேட்டதாகவும் — ப தோன்யோடித்து op 

இனம்சொல்வ தாகச். 'சொல்லியனுப்பிய, த கவும் . டெப்டி. மாஜிஸ்டி.' 

மேட் தெரிவி, தீ.தார். டெப்டி. மாஜிஸ்டி.3 rears ே காவிக்தனிடம் 

Rev நிமிஷங்கள். எகாந்தமாய்ப். 'பேசிக்கொண்டிருக்கு. விட்டு ஸ்ரீமான். 

பநீனிவாசது!. ராஜு... - முதலியவர்கள் வந்தவுடன் : , அவர்களிடம் 
விடை. பெற்றுக் கொண்டு "ஜில்லாமாஜிஸ்டி.சேட்டவர்களும், Oring 

மாஜிஸ்,ரேட்டவர்களும் . திருச்செச்தூர் சென்று அங்கு. முகாம்: 
செய்து கொண்டிருந்தார்கள், 
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ஜெயாங்கன் 
அன்று மாலை 3. மணிக்குள். இருசெல்வேலி வக்கில். சுத்தரவர 

தாச்சாரியவர்கள் ஸ்ரீமான். HG SIO Bona அழைத்துக் கொண்டு 
ub Zi ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களிடம். விட்டு ஸ்ரீமான். HS BIOL 
Be பேரில். ஏற்பட்டிருக்கும். 'வாரண்டுக்கு. சானாகவே. மாஜிஸ்டிரேட் 
மூன். வந்து .ஆஜர்படுத்திக் கொ ar sree சொல்லி . அத்து _ என்முன் 
சேஸ் நடந்து. கொண்டிருக்க தியோ தன் கக்ஷிக்காரமை. பத்தாயிரம் 
ரூபாய் ஜாமீனில் Bio Gis 2 போல் இப்போதும். ஜாமீன். பேரில் 
விடவேண்டுமென் றும், சுந்தரராஜுகாருக்கும். ஜில்லாமாஜிஸ்டி3 ரட் 
டவர்களுக்கும். You wis கேஸ். சம்மநீதமாக விரோதம். எற்பட்டி 
ருக்ததாகவும், டெப்டி... மாஜிஸ்டிரேட் டவர்கள். பாரப்கஷமன்னியில் 
விசாரிப்பாரென்ற. ஈம்பிக்கையுடன். க்கேசை அவம். விசாரிப்பதில் 
அட்சேபனையில்லையென. மூன் ஓ த்துக்கொண்டு கையொப்பமிட்ட 
தாகவும், டெப்டி மாஜிஸ்டிரேட்டவர்கள், ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்ட 
வர்கள் காண்டுதலின் பேரில். தனக்கு. நியாய ,ச்தீர்ப்பனிப்பார்களெ 
ன்ற நம்பிக்கை தன். கக்ஷிக்காரருக்பப்போது: இல்லாததால், இக்கே 
சை வேறு. எத்த. ஜில்லாவுக்காவ ஐ. மாற்றிக்- கொள்ள: ஹைக்கோர்ட் 
டில் மனுக்கொடுக்க உக்தேசித்திருப்பதாயும். அதுவரையில் டெப்டி. 
மாலிஸ்டி ரேட் கேசை ஈடத்தாது நிறுத்த வைக்சவேண்டுமென்றும் 
மனுதாக்கல். செய்தார்கள்... | ஜில்லா. மாஜிஸ்,சேட்டவர்கள் ஹைக் 
கோர்ட்டில். gids Ossi. 2. திதரவு. பெறுவதற்காக 2. வாரம் 
வரய்தா. கொடுப்பதாகவும் னால். முன்போல் ஜாமீன்பேரில் விட 
முடியாதென்றும். சொன்னர் ர். ஜில்லா. மாஜிஸ்டி.ரேட்டவர்கள். அவ 
வாறு. 'சொன்ன்வுடனே wea. சுந்கரவர;சாச்சாரியாரவர்கள். தீன் 
ககதிக்காரரா.யெ சந் தரரா ஜு. பேரில். எவ்வித. குற்றமும். ரூஜுவா க 
வில்லையென்றும் 4 ஆகையால் கட்டாயமரய் ஜாமீன்பேரில் விடவேண்டு 
மென்றும். வாதாடி னார்... : “சடையில் . லட்ச ரூபாய்: ஜொக்க. ஜாமீனும். 
இசண்டு. லட்௪ ரூபாய் டெப்டி.மாலிஸ்டி ரேட்டுக்குச்' திருப்யாகும்படி 
நபர். ஜாமீனும் கொடுப்ப தாசில் - ஜா.மீன்பேரில். -விடுவகாசச் சொன் 
னார்... நபர். ஜாமீன் கொடுப்பதாலல். சொத்னு மதிப்பு. முதலியவை 
தாளும். சாளாசெனச். சர்க்கார். அதிகாரிகளுக்குத். இருப்இியாகும் 
படி. செய்வதற்கு ஒன், திரண்டு .. 'இனங்களாவது பிடிக்குமாகலாலும் 
அனு, வரையில் | தனது. ௧௨ ஷிக்காரர். இறையிலிருக்க விரும்ப: ச காலும். 
மூன்றுலட்௪ URLS CHD O@as ஜாமீனாகவே. வாக்இக் "கொண்டு 
௮ப்போதேவிட வேன்டுமென்று சொல்லி பத்தாயிரம் ¢ ரூபாப் கோட். 
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களாக. முப்பது. சோட்டுகள் கொடுத்தார். . ஜில்லா. மா Being. Gre ர 
| தாலுக்கா. கஜானாவில்: டே. : டு தாகையைச் : கட்டும்படி செய்த. அப் 
போதே ஜாமீன் பேரில் விட்டுவிட்டார். . இவர்களெல்லாம். கோர்ட் 
டைவிட்டகலுமுன்னம் சென்னை கவர்ண்மெண்டார் | மூலம் இ Bur 
கவர்ண்மென்டார் 'ஜில்லர- -மாஜிஸ்' உசேட்டவர்களுக் து அனுப்பிய 
அவசரத். தந்தி. பொன்று. வத்த; தைம். பிரித்து. வாசிக்க 
ஸதி தில் பின்வருமாறு. எழுதப்பட்டிருக்க... 
cei of “இந்திய ௪க்.ரவர்தீதியார். தமத குடும்பத்திற்கு ஸ்ரீமான் ஸ்ரீத 
ரர் என்ற ஸ்ரீமான். சுந்த.ர.ராஜு செய்த. இரும் தொண்டை ௨ தீதே 
இத்து அவர். பேரில் ஏற்பட்ட. Ms கூற்தங்களை யெல்லாம். மன்னித்து 
விட்ட தோடு அவருக்கு “நைட் கம்மாண்டர். இந்தியன் எம்பையர்': 
(கே, டி. சி.ஐ. இ. என்ற. பட்டமும் 'கொடுத்திருக்ளொர்கள். 
அவர். பேரில்: ஏற்பட்டிருக்கும் . வாரண்டுகளை யெல்லாம் உடனே 
ரத்துசெய்து விடவேண்டியது. 

உத்தரவு பிரகாரம் 
ERR RR RR 

மூக்கிய காரியதரிசி, இந்தியா கவர்ண்மேன்ட். 7 
(இதை aur As goes பார்த்தவுடகோ. ஜில்லா மாஜிஸ்டிரேட்ட 

வர்கள் ஜாமீன் குட்டிய கொகையைப்: பெற்றுப் பே. ஈகும்படி ஸ்ரீமான் 
ச ் காராஜுகாரிடம் தெரிவிக்க, அவர் தன்கேசை விசரரித் து குற்ற 
வாளியென்றும் அல்லவென்றும் இன்னொரு ஜில்லா. மாஜிஸ்டிரேட் 
தெரிவிக்குமுன் மன்னிப்புப். பெற. விரும்பவில்லையென்றும், அப்படி. 
Cur சேஸ் . ச, நிதுத்சப்பட்டால்... அப்போது, . பதான். OP paral 
தான்”? | ஒத்துக். “கொண்டதாக - எல்லார். மன கிம் 
இருந்த “கொண்டிருக்கும். என்றும். ஆசையால்... தான் “அவ் 
வாறு. விடுதலை. பெற. "விரும்பவில்லை. யென்றும், 'இதைப்பற் றி 
மாக்ஷிமை .தங்யெ. சக்£வர்த்தியாருக்குத். கான் wip gal gras 
Asid sae சென்று; ஐக்கோர்ட்டில் மனு தாக்கல் செய்து, கேசை 
மதுரை ஜில்லா. மாஜிஸ்$ரேட்டுமூன் விசாரணைக்கு௮னுப்பப்பப்ட 
அ, அவர் சவர்ண்மென்ட் தரப்பு சாக்ஷிகளையெல்லாம். 7தினங்களில் 
விசாரித்து. குறுக்கு. விசாரணையும்: மூடிக்ச உடன் குற்றப்பத்திரிகை 
வாத்து. ஸ்ரீமான். FETT BST Oy என்ன: சொல்லு றுசென்று 
கேட்டார்... தான். குற்யவாளியல்ல3வென்றும்:. TBS நாளில் - மேற் 
சொன்ன. குற்றம். செய்யப்பட்ட தாகச். சொல்லப்படுறெோ அச்ச
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காளைக்கு - 2-இனங்கள் "முன்னிருந்து. சான் இருகெல்வேலி .சப் 
மாஜிஸ்டி Gree சோர்ட்டி.லிருக்த.தாகவும் குற்றம். ஈந்த ன்று மத் 

யானம். 11-மணி முதல். ஒருமணி வரையிலும் மீண்டும். ஞூன்று மணி 

முதல். ஐர்அமணி. வரையிலும் , கான். கோர்ட்டில், சாக்ஷி சொல்கிலிறு 

ப்பது De - சப்மாகிஸ்டு? ரட், பல. பிரபல... வக்கல்கள் சா xf 

ருக்கர்களென்றும் ப் மத்தியிலிருந்த... இரண்டு. மணி. சாவகா சத் 
தில். .84-மைல், ரோட்... - பாதையும். டூமைல். மணல்பாதை:. தூரமுள்ள 

Baek: Tomy tem சென்று. கலகம் செய்து விட்டு. மீண்டும். கோர் 

ம்டுக்குவா. எவ்வாறு. _ முடியுமென்றும் : ஆகையால்... விரோத த்தின் 
பேரில் ,சன்மேல். பொய்ச் கேஸ். கொண்டு... -வரப்பட்டிருப்பதா சவும் 
எழு. வாக்கு மூலம். கொடுத்ததோடு தக்க 'சாக௯்திகளின். மூலமாய் 

ருஜுவும் Get கவுடனே : Fe STITQ A கு த்றவாளியல்லவென்றும் 

கெளரவமாய். விடுவிக்கப்பட்டதாகவும். தீர்ப்பளிக்கப்பட்ட து... 

Bi ps, தருவிரராஜ. பட்டன ச்திலிருக்அ. தப்பி. இடிய கைதி 

Stari எவ்வி ச. நடவடிக்கைகள் எடுப்பதென: டெப்டி. மாஜிஸ்்டி. 

“மேட்டவர்களைக். சலக்சாலோ௫த்து. அதில் சம்மக்தப்பட்ட காரணக 
ர்த்தர்களா யெ. மூக்யஸ்தர்.. மூவரும். விஷமுண்டு இறக்க. விட்டதா 

லம், மற்றவர்கள் : - விலாசங்கள் பேர்கள் பே தலியன. இ சரியா 

sar மம், டெப்டி. மாஜிஸ்டிரேட்டவர்களை. மோசம்: செய்து கட்டிக் 

கொண்டு? பான: விஷயமும், | PO பங்களாவில் படுத்திருக்க. ஜில் 

லா. 'மாஜிஸ்டரேட்டவர்களைக். கட்டிலோடு அவருக்கு த் ட சரியாமல் 

40, மைல். தூரம் தாக்கெகொண்டு ே போய்க். கால்கைகளைக்கட்டி: | ero 

விசாரணை ஈடத்தி. சுட ௨௧0 தேடத்தார்களென்ற - "விஷயமும். வெளிக் 

குத். 'தெரியாமலிருப்பே த. எல். லோருக்கும் Qaorr “வமாயிருக்குமென 

வும். யோடித்து. இனி எவ்வித. நடவடிக்கைகளும். எடுக் சக் கொள்வ 
.தில்லையென. முடிவு செய்தார்கள்... 

அப்போனட கொனிர்தன. MOT Ee ne ay Beene 

  

தகனம்: அழை spa "கொண்டுபோய் சிபார்சுசெய்து. ai 
க்கு. அவருடைய ( வேலையைச். கொடுக்கும்படியும், வேறு ஊருக் குமா 

ற்றும்படயும். 'கேட்டுக்கொண்டஇன் ' பேரில். தமது. வேலை "கொடுக்கப் 

பட்டு கரமாக்ஷிராவ் பாளையங்கோட்டைக்கு : மாற்றப்பட்டார்... அப் 

போசு Cup wr Ben : pp Cri_calisar “*செல்லத்திடம்: | 

'கொண்டு. போகவேண்டாமா" "என்று புன்சிரிப்புடன் கேட்டார்.காமா 
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௯திராவ் கண்சளில் நீர்வடிய தலை. குனிச்தவாறே. பதில். சொல்லாது 
Beir apts | Deh Bunn Gand முன்போல்: ல்ல. பேர் எடுக்கப் பிரயா 
சைப்படும் : என: எச்சரி, த்து. அனுப்பிவிட்டார். 

ஸ்ர. மான்: பாலரங்க. ராஜுவை... மிகவும். .கேவலமாய்ப்: பேசி, 
அடித்து. காரி. உமிழ்ந்து. என்னென்னமோ. செய்த. ஸ்ரீமான் ஸ்ரீனி. 
ares) ராஜுகாருக்கு yar "பேரில். எவ்வாறு. அபார பிரியம்... rp 
பட்டதென். வா௫கர்கள் ஆச்சரியப்பட லாம்... ஸ்ரீமான்" ஸ்ரீனிவாசலு 
TTB STC QupesursGar நற்குண. 'ஈற்செம்கைகளுடையவசா 
யிருந்ததோடு பெருக்தன்மையும். aris gar. அவருக்கு. முகத்தி 
PS வில். 46. : நீங்கள் அரியான் 1 படிக்சாத்கால். உங்களைக் னால் 

  

சொன்ன. 'சொல்லம்பானது வர் மனதில். ழமாய்த் . ை த்தா 
அமோக Garvin amen neti பயனாக மூன்று. சல. முறை 

வைத்திருக்க தனது. அருமை. ‘Quan é 3A ஜெயலகதிமி,, தான். விவா 
கம். செய்து கொண்டால் . பாலரங்க. ராஜு வைத். சான். விவாகம் 
செய்வ கொள்வதாகவும், அவ்வாறு செய்யா விட்டால் ' வேறு 
சவரையும் விவாகம் செய்து கொள்ளமாட்டா. ளென்றும்; ஓம aa 
லாவது: மடிந்து. விடுவாளென்று.் சத்தியமாய்ச் சொல்லி. விட்டதா 
அம், எல்லா அம்சங்களிலும் பாலரங்க. சாஜாவு க்குச்... சமானமான 
'குணங்களுடையவர் - வேறு. யாராவது. தன்னை. மணக்கக்கூடியவர் 

இருக்சால் சொல்லும்படி. அவள். கேட்ட. நியாயமான. கேள்விக்கு 
தன். மனசா: FES விரோ-தமில்லாமல் ¢ தன்னால். பதிலளிக்க. முடியா 
மல். பாய் விட்டதாலும், ஜெ: 'பலக்ஷிமிக்கு செம்பால: உத்த காசுகூட 
வைக்காமல். எழு திய வில்லை. ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசறு rr, பரலரங்க 
ராஜுவிடம். காட்டி. « இப்போ என்ன. சொல்அகிறும்??' "எனக் 
கேட்டபோது. ௪ ற்றேனும் . மூகம் சுளிக்காம, ஓம், எள்ளளவா வன 

வருந் காம லும், பாலாங்கராஜ). “இன்னும் ஜெயலக்ஷிமி ல 6 திரு 

க்கும்... சல்லா- ஈகைகளை. பும். கழற் yo கொண்டு. பிறந்தவுருவுடன் 

இ. காடுத்தால்கூட my தான். இவளைச் சந்தோஷமாய் . விவாகம். Orig 
கொள்வதாய்ச்”. சொன்ன ' மாத்திரத்தில் ... ம மான் ் ஸ்ரீனிவாசது 
சாஜுகாருக்கு.. பாலாங்க. ராஜு. இ -ஏற்பம்டி ரக் க. வெறுப்பு 
pp Dans Cae அவசைப்பற்றி . திச. கெளரவமான. மதிப்பு ஏற் 
பட்டுவிட்ட௫. அப்போது சுந்தாராஜு சுரங்க வழியாய் வரவதம் 
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திகுதியாக மணியடித்ததால் சான் பாலாங்க ராஜுகாரைப் போய் 
மறுநாள் வரும்படி... கேட்டுக். கொண்டார், ஆனால். பாலரங்களோ, 
அ: ப்போது தான். தன். Cub Ames வெறுப்பு. நீங்ற்றென்று தெரிச் 
த்தம் தாத்தாவின். மனம் மீண்டும். மாறு தலடையு . “மூன்னம். அவரி 
உம். வாக்குப் பெற உ) தேசத்து ஐர்து பத்த. நிமிஷங்களாவ gt 
பேச. ging கேட்டார். 'ஜெயரங்கன். போகமாட்டாரென் a அ தி ப 
ந்தவுடன் தான் வழக்கமாய். இராக்காலங்களில் சாப்பிடும். கஞ்சா 
கலந்த. பாலைக் கொடுத்தால். பால£ங்கராஐ-. மபக்கமடைவ. சென்று 
நினை தன . அவ்வாறு செய்தார். . - அப்ப ல். ஸ்ரீனிவாசலு: சாஜுவுக்கு. 
ஸ்ரீமான் . பாலாங்க ராஜூ அவர்கள். ff ட்டில் பிரக்ஞை. வந்தபோது. 
பாலரங்கராஜாவும், ஜெயஎக்ஷிமியும் - தன. பாதத்தண்டை. Bear 
மாய் aris a கொண்டு பிரக்ஞை யில்லாமலிருந்கபோ அவர் 
கள் Cra கொண்டிருந்த சிஷ்ரூஷையைக். கண்ணாரக். கண்டதும் 
இன்னும் a Ba அன்பு ஏற்பட்டது. அப்பால் தனது அந்தாங்க. 
Catndorr su சொள்ளமாடத்தேவன் -பாலாங்கரரஜ-உ. இராப் | 
பகல் தாக்கமன்னியில் அவருக்கு சிஷ்ரூஷை செய்து. வ்தாரெ - ன்று. 
சொல்லக் கேட்ட பின்னும் அவர் பேரில் அளவுகடக்கு 3 
கொண்டாரென்ப௮ ஆச்சரியமா?மோ. > 

    

Bi ps ஒருராள். பாலரக்க ராஜர, ஸ்ரீனிவர்சலு TBF ES 
இவ்வளவு கோபம் உண்டாவத, ற்குக் காரணகர்த் தாவ ாயிருந்த தமது 
பாப்டியாரைத். தன்னுடன். ஸ்ரீனிவாச. சாஜாகாரிடம். அழைத்து 
வந்தார்... அர்தம்மாளைப் பார்த்ததும். ஸ்ரீனிவா TE SN ராஜகோரின் 
பழைய. கோபம். அவர்: முகத்தில் ஜொலித்ச ௮... அப்போது. ஜெய 
லக்ஷிமியும் பால்ரங்கராஜுவும். “பாட்டியாரவர்கள் . தங்களிடம். மண். 
னிப்புச். கேட்டுக். கொள்ள வந்திருக்கமூர்கள்""' என்று 'சொன்னஅம் 
அர்தம்மாள்.' cs ௮ த்தான் [ [கீ Ap பிள்ளைத்தனமாய் A 'நியாமையால். 
கான் சொன்ன. "கூற்ற த, a மன்னித்து. 'என்பேரில். கங்களுக்கு. ஆதி 
GAGE அன்பைக் காட்ட. வேண்டும்'? சன்று சொல்லி. அவர் கை 
யைப். பிடிக்கவும். ஸ்பரிசவேஇ- உண்டான. அச்த்க௲ணமே' வர். முக 
த்தில். தோன்றிய Baru ஜ்வாலை. மாறி. திக. சந்தோஷத்தைக் 
காட்டிற்று. ௮ முதல் இரு குடும்பத்தாருக்கும்.. மூன்று தலை 
முறைகள் res ஏற்பட்டிருக்க” விரோதம். நீக௪. முன்போல் ஒற்றுமை 
யான: குடும்பங்களாக: மாறின;



சுபம் 367 

லாஜாஸ் அவர்கள் தான் ன வியாபாரத்தை. ஸ்ரீமான் சுர் 
த்ர TIA ET GSS விற்று விட்டதாகத். தானாகவே பத்ரம் எழுதி 
அனுப்பிவிட்டு முன்போல். மானேஜராரகவே. இருந்து. மிக்கத் திறமை. 
யுடன். வியாபாரத்தை. ஈடத் ் இவந்தார்.. அப்போ. ர ஒருகாள் லாஜாஸ். 
அவர்களை ஜாக்ரய்ய செட்டியார் பார்க்க. வந்தார். லாஜாஸ். அவர்கள் 
மரியாதையாய். எழுந்து அவரை. அழைத்து வந்து ஆசனத்தமர்த்தி 
அவரிடம் தான் வேலை செய்து கொண்டிருந்த? பாது. -ஏவ்வளவு மரி 
யாதையா. யிருந்தாரோ. அவ்வாறே . அவர் முன் உட்காராது. நின்று. 
கொண்டே (பேசினார்... "ஜாகீரய்ய செட்டியார். இவரை உட்காரும்படி. 
வெகுவாய். வேண்டிக் கொண்டதின். பேரில் . லாஜாஸ் தோறத்தில் 
உட்கார்ர்துகொண்டு. என்ன. காரியமாய். வந்தீர்களென்று! கேட்டார். 
அப்போது ஜாக்ரய்ய செட்டியார், ஸ்ரீ தாருடன். போட்டிவியாபாரம் 
செய்ததிலும், பல. விண் வில்லங்கள் ஏற்படுத் இ வியாஜ்ஜியங்கள். 
செய்ததிலும், , தமது திரண்ட சொத்து நஷ்டமா இப்போ௪. கஷ்ட 
மான. நிலைமைக்கு. வச்அவிட்டதாசவும், இனிமேல். ஸ்ரீதர். அம்பெனி 
யாரிடம், தான், சமாதா ன மடைந்து. வியாபாரம் ௨ வைத்துக். கொள்ளா 
ட்டால். சான் உடைத் 35 DSO - கஷ்டமென்றும். ஆசையால் தன் 
னைக் கூடவே இிருவீர.ராஜ பட்டணம் அழைத்துப். போய் ஸ்ரீமான் 
சுந்சரராஜாுகாரிடம் அ நிமுகப்படுச்இ. சமாதானம். செய்துவைக்க 
வேண்டுமென்றும். வெகுவாய்கெ ஞ்சிக்கேட்டுக்கொண்டார்.. லாஜரஸ். 
HUTT ஸ்ரீமான். சுந்தர ராஜுகாரு. பெரிய குடும்பத்திற். பிறந்தவ. 
சென்றும், தயாள குணமூடையவரென்றும், எவர். போய் எவ்வித: 
ஒத்தாசை கோதினாஜும். தும்மாலியன்ற : ளவு உ தவி. புரிபவரென் 
Dib அவர் சாமான்யமானவ. _மல்லவென்றும் கேரில் சந்தித்து 
கேட்டுக் கொண்டால்: கட்டாயம் உதவி. செய்வாரென்றும். ஸ்ரீமான் 
சக்காராஜ காரு அங்கு வரும்போ௮.. அ வமை. அ.நிமுகப்படுத்தி 
வைச்து தன்னாலான வசையில். சொல்வதாகவும் 'சொன்னார்.. அப் 
போ. ஸ்ரீமா ன் ஜாக்ரய்ய 'செட்டியாரவர்கள் - "சமீபத்தில் திருவி 
ராஜ பட்டணத்திற்கு cH மாகதிமை. eee கவர்ணர்ஜெனரல், அரையவ 
ர்கள். கேரில்வந்து. ஸ்ரீமான். சுந்தர மாஜூகாருக்கு. பட்டமளிப்பு விழா 

ஈடத்தப்போவ தாகவும். அதற்காக. லாஜாஸ். உட்பட. அங்குள்ள. பல: 

பெருச்,௪. விய ஈபாரிகளுக்கும். அழைப்பு வசன. அவர்சளெல்லோரும் 
ருவீச.ராஐ. பட்டணம் போவதாகவும், அப்போது Sr gchar Boy 

ம்புவதாசவும், பட்டமளிப்பு விழாவுக்கு மூன்னேயே தன்னை அவ 
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ருக்கு. அறிமுகப்படுச்இ 6 வைத்து. சமாதானம் செய்... வைத்துவிட 
வேண்டுமென்றும் - 'சொன்னூர்.. | அப்போ. ஸ்ரீதரன். ௬௫. தரராஜ 
காரு கையினாலேயே , ஸ்ரீமான். granu செட்டியார். Aare DAG 
அனுப்பியிருக்கும் அழைப்பை வரிடம். எடுத்துக். காட்டிக்: கொடு 

த்த ற $ மான் ஜாக்ரப்ய செட்டியாருக்கு , Df ANA en Lp’ ப்பை அ னுப்பவ 
தின். மூலமாய். இன்னும். அதிக. விரோதம். ஏற்படாதெனத் தோன்றி 
னால். மட்டும். டி y ௮ுப்பும்படி தனக்கு. - எழுதிய சா, ச தீதையும் 
காட்டினார், அப்போ ' ஜாகரய்ய செட்டியார். ஈடக்துபே ஈன. விஷயன் 
FORESTS. மிகவும். வருக்தி அவர். வரும். Pau sos ya கூட்டித் 
தெரிவிக்க. வேண்டாமென்று கேட்டுக்கொன்டார். - அவ்வாறே. மூன் 
கூட்டி. ஸ்ரீமான். Fh STITT st GEG த் தெரிவிக்காமல் லாஜாஸ் ௮வ 
ர்கள் ஸ்ரீமான். ஜாக். ரய்ய செட்டியாரை... அலைத்துள். கொ. ண் டு இரு 
வீ சாஜபட்டணம். சென் p ஸ்ரீமான் . சுந்தர. சாஜுகாருவிடம். லாஜ 
ரஸ். அவர்கள் “இவர்கள் , தான் ஜாக்சய்ய. செட்டியார்; இவர்கள் தான். 
சுந்தர மாஜு? என அறிமுகப்படுத்திவைத்த உடனே, முதலில். சுக் 
தரராஜுகாரு. Dy திக. ஆச்சரியப்பட்ட. போதிலும் எழு. ர்துவ ந்து. 
அவரிடம் ௪ந்ே தாஷமாய்க். "கைகுலுக்க. உட்கார. வை த்து. நல்லவா 
கூறினர். "அப்பால் லாஜாஸ். அவர்கள். "ஜாக்ரய்பெட்டியார். வந்த 
காரணம்தைச். சொன்ன. உடனே... "இருவர். வியாபாரங்களும்... பாதக 
: மடையாதபடி. எவ்வளவு . pester Orting கூடுமோ அவ்வளவு 
ஒத்தாசை. புகிவதாயும் | ரூபாய்கள் கொடுக்கல்வாங்கல் விஷயத்திலும் 
ஸ்ரீமான். ஜாகீரய்யசெட்டியாரவர்களுக்குக் . கூடியவரையில்”. உதவி 
: புரியுமாறும்' ஸ்ரீமான். லாஜாசிடம் சொன்னார்கள், BLP தல். போ 
ட்டி Bae: இருவரும்: நியாயமான வியாபாரம். செய்ய. ஆரம்பித்தனர். 

    

   

  

pg DS, கு நிப்பிட்டதின த்தில். ஸ்ரீமான். ஸ்ரீனிவாசலுராஜுகா 
ரின். அண்மனையி, QUOT or Te -விலாசத்தில்மாட்சிமை. தங்மெ. இரா 
au 97 BE Buent scr சென்னைகவர்ணர் , தரையவர்கள். arable den 
கைட் கம்மாண்டர். 'இத்தியன் . எம்பையர் என்னும் பதக்கச்தை அளி 
க்குமூன். பின்வருமாறு: பேனர்கள்... 

  

6 பா மான். ஸ்ரீனிவாச . Trg. அவர்களே]. பிரபுக்கு எ!!. கன 
வான்களே. 11. மாட்சிமை. தங்யெ இந்திய : சக்ரவர்த்தி . 'யவர்களால் 
ஸ்ரீமான். Fh, ah ,சாசாஜுகாறுக்கு. கம. Salt air ப ண்ட்டாருடைய 
சபொர்சன்னியில். .சகரவர்த்தியாரே. சானாக வழங்யெ. Das கெள 
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NIL S39 F என்கையால் கொடுக்கும்படி... ஆக்ஞாபிதி தச. பெரும் 
பரக்யம் பெற்றதாகக். S58 கான் மகிழ்வை”? 3 pair. மூற்காலத் ல். 
அரிய விர. தீரச்செயல்களை ச் செய்தவர்களுக் ஞூ. மட்டுமே இப்பட்டம் 
அளிக்கப்பட்டு வந்த. ஆனால். தற்காலத் தில். அவ்வழக்கம். நின்று 
எவ்வித. வீர. இரச்செயல்களும் : செய்யாத. என்போன்றவர்களு 4 க்கும் 
இந்தப். பட்டம் அளிக்கப்படுகிற தென்ப. உங்களெல்லோருக்கும் 
௦ தீறியும்... நரன். இவ்வாறு. (சொல்வதால். அம்பட்டத்தின். ம். ஹிமை 
குறைந்து. விட்டதாகவாவ ௮ அப்படம். 'பெற்றவர்க:.. "ளெல்லாம் 
அதைய்பெ, p அருகதை. யில்லாதவர்களென்றாவ௮. தப்பபிப்பிராயல் 
கொள்ளக்கூடாது... 'எனது. அபிப்பிராயமும், அப்படியன்று.. 

அனால். என்பேன்றவர்சளுக்கு அப்பட்டம் அளித்ததற்கும் 
ஸ்ரீமான் சுந்தர. TUB ST BES இப்போது. "இப்பட்டம் - அளிக்கப் 
போவ, EPG Coron. தார தம்மியங்களைச் கரட் புவ, சற்காகவே இப் 
போது அதைப்பற் றி. சொல்லும்படி: வேட்ட. ௮த்௪ வித்பாசம் 
என்னவென்று. ண் திய. நீங்கள். ௮ இக ஆவல். 'கொண்டிருப்பிர்களென் 
பதை ரான. நிவேன். "ஆகையால் உங்களை. இன்னும். அப்பேர்ப்பட்ட 
சந்தேகத்தில்... வைக்கா - வண்ணம். Car சொல்லி... AGRE pair, 
ஆனல் அதன். சம்மந்தமான ap விவரங்களை -வெளியிடச்கூடா 
தென. சக்ரவர் ் த்தியார்.. எமக்கு, க்ஞாபித்திருப்ப, சால்... இன... சம் 
மக் சமான. விஷயங்களை... ஊர், Gur, Gx, | G நிப்பிடாமல் சொல்லு 
இ றன். சக்கரவர்த்தி 'இருமகனார்.. "இந்தியாவிற்கு விஜயம். செய்த 
பேரது. அவர்கள் - எவரிடமும் . சொல்லாமலும், : கூட்: “எவரையும் 
ணையாக அறை க்துக்கொண்டு.. போகாம இம், மாறுவேடம்: ண்டு 

தமது. ஈண்பரொருவருடன்' ஜனங்களின் உண்மையான நிலை மை அறி 
வதற்காக. இசவு 1 மணி! நேரத்தில்: பு றப்பட்டு. நினைத் (BS Dit and 
குச் சென்று. ஏழைகளின் : உண்மை. நிலை கண்டு. இ pas sires 
நிலைமைக்குத், sear py! par நிரண்டு ரூபாய்களைக் கொ ் தக்கொ 
ண்டு சென்று. கொண்டிருக்தார்கள். . - அச்சமையத்த ல் இவைகளைப் 
பார்த். தூக். கொண்டு. வத்த. Fa. -ூர்த்தர்கள். னுக்கு இருவரிடம் 
பெருந்துகையிருப்பை த்க் கண்டு அத்தொகையை அபகரிக்கும். எண் 
ணம் கொண்டு சுமார். இருப. தடியர்கள். சமையம் பார்த்திருந்_ தி 
அவர்கள் இருவரும். இருண்ட இடத்தில். போகும்போ ௮... எதிர்த்த 
சர்... சக்கரவர்த்தி இிருமகனாரும் அவர் ஈண்பரும் இருப பேரை 
யும் எதிர்த் நின்றனர். அவ்விருவர் நிலமை அபசயமாய் வரும் 
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ஜெயாங்கன் 

போது அப்பக்கம் வ்ந்த ஸ்ரீமான் சுத் சசராஜுகாரு அதைக், கவனிதீ 

த்தும்; கட்டுமஸ்தான. இருப தடியர்கள். இருவரை எதீர்ப்பதையும் 

அவ்விருவ ப்ரும். தங்களால். கூடியவரை மூயன்று. தைரியமா ய்சண்டை 

போட்டு. அபாயகரமான ॥ நிலைமையி கிருப்பதையும் உணர்ந்ததும், தான் 

தன்னக்தனி௰। ரய் YRS இருபது தடி. யரை எதிர்ட்பதால் தனஅபிரா 

GOT GDN திட்டமாய். அபா யமுண்டாகச்கூடும் என்பதைச் தெரிந்தும் 

கொஞ்சமாவது. அஞ்சாமல் அவர்களிருவரின். ஒச்தாசைக்கு aus 

பலமான சண்டை போட்டார்... -அத்தார்த்தர்களில் ஒருவன். அவ 

ரைக் கத்தியால் ட பல குத்துகள் 'குத்தியதாலும், பல் அடிகள் டித்த 

தாலும் சலையிலிருக்.௪. வடிந்து தன். வாய்க்கு. வத் Dp கொண்டிருந்த 

TES EOS. உமிழ்க் தவிட்டு, 'நரலாபக்கங்களிலும் மாதி. மாறி பலமாக 

அடித்தார். அப்போது. அத்தார்த்தன். ULE கத்தியால். பலமாய் 

மூன்றிடங்களில். குத்தவே ஸ்ரீமான். சுந்தரராஜ மூர்ச்சித்துக் ழே 

விழுந், விட்டார்... -அச்சமைய த்தில் அப்பக்கம் - பலர் வந்து பார் 

ர கூச்சலிடவும். அத்தம்: யர்களெல்லாம். மூலா. மூலை. ஓடி. விட்ட 

ஸ்ரீமான் ' சுந்தரா ஜுகாரும். சாங்களும். ழே விழுந்து. விட் 

டோம், எங்களுக்கு. சாதாரண அடு களூம்! ஆயாசமும் தவிர கத்திக் 

சுத்துகளில்லை.. னால்... தைரியமாய் எங்களுக்கு ஒத்தாசை புரிய 

வந்த. சுக்தரசாஜுகாருக்குத் தான் பலமான. அடிகளும் குத்திக். குத் 

களும் விழுந்தன. © கூச்சலுண்டான- கொஞ்ச நேரத்தில். போலீ 

SIT Abs Bd அபாயமான. நிலையிலிருக் த- Hb SITT YET COT ஆஸ் 

பத்திரிக்குக்கூட அழைத்துப்போய் — உத்யோசஸ் தரை வைக்கும் 

"இடத்திற்கு தச். செலுத்தவேண்டிய தொகையைக் கட்டி அவருக்கு 

"வேண்டிய Beene செய்யும்படி. வேண்டிக்: கொண்டார்கள். மயக்கம் 

தெளிவிக்கும். மருந்துகள் ௦ கொடுக்கவே. அவர். கண்திறக்அபார்த்தார். 

அவர். Cur விலாசம். தேதலியன. "கேட்க. அவர் வாய் இறக்காம ல் கண் 

ணை மூடிக்கொண்ட ரர். அப்போது. சக்கரவர்த்தி திருமகனார். தனது 

பே௱ச்சட்ட சட்டை. அவர் ஜோப்பியில் போட தனது கை வர் 

ஜோப்பிபில். போட்டபோது ங்கு. ஒரு படம் இருக்க, இதை. எடுச் 

gout sg AST err gious | படமென்று தெரிக்ததம். அதைத் 

தன்: ஜோப்பியில்: வைத்தக் கொண்டார்... அகற்குள்ளாக. போலீஸ் 

இன்ஸ்பெக்டர் aur வர்களிருவருடைய பேர், விலாசம் மூ சலியன 
Gata, போலிப்பெயர்களைச் - சொல்லித் ச் தாள்கள். சக்ரவர்த்தி. திரு 
மகனாருடன். வர்தவர்களென்றும் . குவர்ணர். மாளிகை. fog Spare



இருப்பிடமென்றும் சொல்லி ஒரு. மோட்டார். வண்டி கொண்டுவரச் 
சொல்லி இன்ஸ்பெக்டர் அவர்களை. அழைத்துக் கொண்டு. சவர்ண் 
மென்ட் அவுஸ். சென் ன்றம், அவர்களைக் காணாது பல ல இசைகளில் 
பலரை அனுப்பிய மாகதிமை. தங்கிய. சவர்ணர் அரையவர்கள் வாசற் 
படி யண்டை சிந்தனையுள்ள | Yasar நின்றுகொண்டிருர், சார்கள், 
மோட்ட AD ay sd "அவர்கள் . இருவரும் Cpa Sire guj ஆ வர் 
களப் பின்பற்றி. போலீஸ் “இன்ஸ்பெக்டர் இறங்பெதையும். கண்ட 
கவாணர் பிரபு அவர்கள், இறம்யெவர்களுக்கு aut 3G DL சாரம். செய் 
வகைக் கண்ட. போலிஸ் "இன்ஸ் பிபக்டர்.. சற்று: வில. நின்று தேர், 
அவர்கள் கவர்ணர் பிரபுவின் காதுக்குமட்டும் | கேட் கும்படி. எதோ 
சொல்லி விட்டு. உட்சென்றுவிட்டனர்...  கவர்ணர். பிரபு. இன்ஸ்பெக் 
டசை அழைக்அப் போலீஸ் கமிஷணரவர்களிடம் | தரண். ட் Dar 
ள வதாகவு.ம் . அவரைப்போகும்படியும் சொல்ல? வ, அவர். சென்று 
விட்டார். | சக்ரவர்த்தி திருமகனாரின் வேண்டுகோளின்படி. wor af 
மைதங்யெ. கவர்ணர். பிரபு. அவர்கள் டெலிபோன். மூலமாய் அஸ்பச் 
BA சர்ஜனை. Ops ஆஸ்பத்திரியிலிருக்கும் அக்கனவானை ஜாக்£ 

யாகக் கவனித். வைச்பம் செய்யும்பட: ஆக்ஞாபித்தார்.. அவர் 
ging பிரகாரம் அவுச். நேரில் சென்று. கட்டுகளை அவிழ் 
தீஅ,சத். சானே மீண்டும். கட்டிவிட்டு. வீட்டுக்குச் 3 மி் என்றார். . மறுகாள் 
காலையில்: பெரிய. சர்ஜன். இரை பவர்களை. மாக்திமை திங்பெ கவர்ணர் 

அரையலர்கள். டெலிபோன். நூலமாய்க் . கூப்பிட விட்டு, மூன் ப இரவு 
அவரைக் கவனித்துக்கொள்ளச்சொன்ன Gar யாளி. எப்படி யிருக் 
கரு ரெனக்கேட்கு, “நோயாளியைக். காணோம்” என்றும். எப்போத 
எவவாறு சென்ருாரென்று எவரும் ' 'பார்க்கவேயி ல்லை யென்றும். பதி ல் 

தெரிவித்தார். சக்ரவர்த்தி இருமகஜர் - - எப்படியாவ.ன, வரைக் 
கண்டுபிடி த்துக் கொண்டு. வந்த. 'சேர்க்கவேண்டுமென்று. போலிஸ் 

கமிஷணரவர்களுக்குக் கண்டிப்பான உதி கரவளி, த்த ர்கள். எங்கு 2 தே 
டியும் அவர் அகப்படவில்லை. அப்பால். காணா, மற் போனவர். ஜோப்பி 
யிலிருந்து: மூன். ara எடுத்த. பட்த்றை. கமிஷணரிடம் by "கொடுத்து 
அர்.தமாதிரி படங்கள் எடுத்துக். சொண்டு தன்னிடம். தரன். கொ டு 

த்த, ௮ப்படத்தைக் கொடுக்கும்படி. சக்ரவர்த்தி. இருமகளும். சொல்லி 
அவைகளின். மூலமாய்க் கண்டுபிடி. க்கச்சொன்னார். அப்படல்களைப் 
பார்த்தவர்களெல்லாம் அவர் இன்னாசென்று தெரியா சென்று சொல் 

லிவிட்டனர்.. அப்பால் இறந்த துப்பறிவோரிடம் கொடுக்க எப்படி



  

ஜெயரங்கன் 
Urey gr SMOG ES BL சொல்லு, வர்கள். அப்பறியும். Garé 
தனை... அழைத்த. வந்து - சக்ரவர்த்தி ,திருமகனாரிடம் விட. ப் 
படத்தின். பிசதியொன்றை. அவரிடம். கொடுத்து. நடந்த. -விருத்தரத்த 
ங்களை” ஒளிக்காமல் அவரிடம் சொல்லி, எப்படியாவது எப்போதா 
வது அவரைக் கண்டுபிடி sa Gane தனது சொந்த Hers és திற்கு 
எழு தம்படியும். YES அடையாள song sere. Gia கா௫தஉறைகளைக் 
கொடுத்தும். திட்டப்படுத்.தினார்கள்.. அப்போது. கோவிக்தனால்கூடி.ய: 
வரையில்: மூயன்றும்.கண்டு... பிடிக்க தேடியாமற் : போய் ... விட்டது. 
கடையாக செல்வத்தைக் கண் நிபிடிக்க. அவர். கொடிகாமம்: சென்ற. 
போது. ஸ்ரீதர். விட்டில் சக்ரவர் த்த... "திருமகனார். . தன்னிடம். 
கொடுத்த ச படம். மாதிரி படம். "போட்டிருக்கு, அனு. யாருடைய தெ 5 
ன்று கேட்டு ஸ்ரீ தரரென்ற  சுந்தரா.ராஜுவின்' படமென்று. தெரிச்த 
வுடனே. சக்ரவர்த்தி - "சிருமகனாருக்கு வர். "விலாசம்... "தெரிவித்த 
தோடு. அவர் பேரில் ஏற்பட் டிருக்கும். -வாரண்டுகளையும்; பறிமுதல். 
உத்தரவுகளையும் பற்றிக் கோ விக்தன். சக்ரவர்த்தி. 'திருமகனாருக்கு த் 
தெரிவித்தார்... உடனே. வா£ண்டுகளையும் - ப பதிமுதல். உச்சரவுகளை 
யும் ரத்து செய்யும்படி. செக்ரடெரி ஆப். ஸ்டேட் பார். இக்தியர 
(Sceretary of state for India) அவர்களுக்கு உ சி சாவிட்டிருப்ப 

தாகக். கோவிந்தனுக்குத். தந்தி. uy 656510 ஸ்ரீமான். சுந்தரராஜ 
காரைக் கூடியஜல்தியில் லண்டனுக்கு. அழைக் வரும்படியும். தெரி 
வித்தார்கள்.. ஆகவே. ஆதி காலத்தில்: விர் 'தீரச்செயல்கள் ' செய்தவர் 
களுக்கே : அரசர்... ப "பருமான் இப்பட்டம். அளி தததைப்போல் 
தாங்கள். "இன்னாரென்று செரியாமலிருக்தும் - தங்களுக்கு . உப 
காரம். ் செய்வதால் - பதில் -உபகரரம். கப்படுமென எதிர்பாராம 
Bh இருப. பேமை எதிர்ப்பதில் தனக்குக். கஷ்டம் வரு 
த ிண்ணமெனத்' தெரிந்தும். தனன பிராணனை த். ரணமாக மதி 

தது ஒத்தாசைக்கு வந்த: சுந்தாராஜுகாரின் அரியகுணத்தை எடுத்து 
விரிவா கப் பேசிவிட்டு கடைசியில் அவர் குடும்பம் தலைமுறை , தத்து 

வமாய் யொதி பெற்ற. குடும்பமென்றும். சொன்னதோடு. சுக்தா.ராஜு 
வின்: விசோதிகளாகச். கருதிய சாராம. சாஸ்திரிகளையும் அவர் சம் 
சாரத்தையும் கோதாவரி ஈதியின் வெள் எத்திலிருர்து. காப்பாற்றிய 
தீரச். செயல்களையும். எடு SBDI ESC EIB, - எல்லோருக்கும் அளிக் 
கும். பதக்கச்தை இப்போஜு. தன்னைக்: கொடுக்கச் சொன்னதாகவும், 
௮சர் பெருமான் பின்னால் ௪ சர்சுந்தரசாஜுகாளை எமைக் க்கு வ.ரவழை 
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க்கும் GA Benes oink செய் ரன ௫. இனிப் Au 5 @emibe 

  

   

    

1359280 Taree "சொல்லி. பெரிய காகோஷத்ையே 
ச்க்கச்தைச் சமது கையினால்'ஸ்ரீமான் ் சுந்த.ராஜஈ உடுப்பில் சொ. 
Ber. அப்பால் வர்தனோபசாரத்துடதாம் விசேஷ விருக் அகளுட் 

தூம பட்டம் அளிப்பு விழா மூடி வுக்கு வந்தது. - பின் ஷே. விசேஷ 
தீ BEG, atinet eerie, gael Sinndsesse க்குச் 

  

   

  

அன்று. சர்தசசாஜு கேஸ் " Bepainrds ar Distr அழைத்து 
இன்னின்ன... மாதிரி செய்ய. வேண்டுமென்று தான் யுக்திகள் 
சொன்ன போது என்: aime பற்றி சன்னிடம் தெரிவிக்கவில்லை 
யென்று கேட்டார். | 

"கோவிந்தன்:-- ஐயா! ஒருவர்: இரகெமாய் சன்னிடம் சொல் 
அம் விஷயங்களை கான் அவர்கள் உத்தரவிருக்காலொழிய வெளியே 
சொல்வ தில்லை, மேலும் வாரண்டுகளுக் கு மறைந்திருக்கும். ஸ்ரீமான் 
Sb STITT eal அப்பேர்ப்பட்ட உத்தரவு. பிறக்திருப்பதை கான் 
அறியாவிட்டால், சட்ட வீரோதமாய் HOD sg as gs ster வீட்டில். 
வசிக்க இடம் கொடு டுத்திருப்பேனுயென்றும் . சட்ட விசோசமான காரி. 
பம். கான் செய்வேனாயென்றும் தாங்கள் சுவனித் தீர்களா? சமீபத்தில் 
கானாகவே வெளிவருமென்று நான் Gea a லை வில்லை. | டப 

... என்று சமாதானம் சொ அனார். மேற்சொன்ன. ட்டமளிப்பு 
விழா. ஈடச்தேறிய 15 தினங்கள் பொறுத்த. Aug கலெக்டர் 
மா தவராஜுகாரும் அவா சம்சாரமும் வரிசை ட Aud se சொண்டு 
வத்து வைத்து பாலாங்க ராஜுவுக்கு ஜெயலக்ஷிமியைக் : கொடுக்க 
வேண்டூமென்று கேட்டார்கள். நமது இரு. குடும். ட த்தாருக்கும் 

'சோசமிருக்கயோதே மாப்பிள்ளையும் பெண்ணும். தீர்மானித்து 
ச்சயித்த. -அிவாஹத்தைப் பற்றி இப்பபாது கேட்க வேண்டிய பிர 

மேயமே இல்லையென்றும் தான் மனப்பூர்வமாய் அவர்களிருவரையும் 
கு9ர்வதிக்கத். தயாராயிருப்பதா யும் சொல்லி: விவாகத்தை. கிச்சயி 
ரன. அல்ல. ப முகூர்த்த த்தில் - இசொஜதசானியிலுள்ள ஈண்பர்கள். 

           



: ae ஆ ஜெயாங்கன் 

- பத்துக்கள் எல்லோருக்கும் தெரிவித்து வெகு விமரிசையாய் ட 

ரங்க ராஜு வுக்கும், 'ஜெயலஃஷிமி 'அம்மாளுக்கும் விவாஹம் நடக்? 
விவாஹம் . கடந்து தம்பதிகள். இருவரும் ஸ்ரீமான்... ஸ்ர னிவாச 

ரா 8 காருக்கு. சமஸ்காரம் செய்து அவர்கள் ஆர்வஇத்த. உட 
பாலரங்க ராஜா Csr earl smear கையிலுள்ள பிரம்பால். எப்போ. 

என்னை அடித்த ஆசர்வதித்திர்களோ அன்றே. வாயால் சர்வ Be. 

திற்குப். பதிலாகத் தாத்தா அவர்கள் பிரம்பால் ஆ£ர்வதிக்ஜர்கம். , 

சன்று நான் 'ஜெயலகஷிமியிடம் : சொன்னது. 'ஞாபகமிருக்தெதா?' ் 
எனக்கேட்டார். அதற்காக பாலரக்கு. WA Qa !. குழந்தையைத் 

தாக்குவதைப் ! போல் இரு. கைகளாலும். தூ 

    

5a. வாரியணை த்தூ முத்ச 

் மீட்டு விட்டு €திரோக. பலத்தால். வெல்ல முடியாத: என்னை மூனா 

. 1400S BTS Qaier p சூரனல்லவா 5” என்று. செரல்லிக் 22ழ லிட்டு 

கிட்டு: என் அருமை ஜெயலக்ஷிமியை : இனி. பிரி.ப நேரிடுமே” என 

் "ஏங்கினார். அப்போது இவ்வளவு விரோ.தங்களுக்குக் காரணகர்த்தா. 
andes பாட்டியார் வந்து ஜெயல க்ஷிமி தங்களுக்குச் செய்து 

வந்த பணி விடைகளைச் செய்ய தான் ஓத்துக்கொள்ளுுன்'! சான. 
மூன் வந்தார்கள், எனகலாகும். Die ast காக்ஷியைக் கண்டு, 

| ஆனந்தித்தார்கள். 
Oo க்கலியாண த்தை சாஸ் திரோக்தமாய் ஈடத்திவை sani, 

சீதாராம சாஸ்திரிகள் தான் என்று நாம் சொல்லவும் வேண்டுமோ. 

அதற்காகப் பல பிலாமரங்களுள்ள பதினாயிரம் ரூ விலையுள்ள பெரிய. 

- தோப்பை மரங்கள் உள்பட நிலத்தையும் கானம் கொடுத் ததாக சா 

் சுந்தரராஜ சாரு பத்திரம் எழுதிரிஜிஸ் சர் செய்து கொடத்தார்கள், | 
__ விரக்கலியாண த்திற்கு கொடி.காம த்திலிருக்.த. ஸ்ரீமான் ஜாக் 

  

» 

சய்ய செட்டியார், கொளம்பு அப்பறிவோர் கூவர் முதலி? யோரும் வர் 

இருந்தனர். . கொளம்பு அப்ப நிவோருக்கு Bar நிமித்தம் ஏற்பட்ட 
ப் a நிவாரணமாக சுர்கரராஜு தக்க சன்மானம் கொடுத்தனுப்பி. 

| . இவ்வளவு. பிரயாசை எடுத்துக் கொண்ட த வக்கதுக்கு 
என்ன. சன்மானம் கொடுக்கப்பட்டதென்று தெரியவில்லை. 

இசா வலின் மூக்க பஸ்.தாகளாகிய ஜெயலக்ூஷிமி என், att ச 

ட்பேரின் முதல். பாகமாயெ ஜேய OT GF GNP பத SD ey, பால ரங்க 

.. என்னும் பதத்தின் பிந்திய பாகமாகிய ரங்கன் என்னும். பதத்தையும் 

சேர்த்து அன்பு ஜெயரங்கன் என்னும் பெயர் கொடுக்கப்பட்ட. ச 

ப ஜெபாக்கள். முத திர் P Ml | ள் ் : me . fi 
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