1

குறிஞ்சி மலர்
தீபம் நந. பநர்த்தசநரத
அட்டடைப்படைம் : த.சீனிவநசன் - tshrinivasan@gmail.com
மின்னூலநக்கம் : சீ.ரநஜஜேஸ்வரி - sraji.me@gmail.com
வவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரிடம : Public Domain – CC0
உரிடம – கிரிஜயேட்டிவ் கநமன்ஸ். எல்லநரும் படிக்கலநம், பகிரலநம்.

2

பபபரளடககக மக
சசறபகபரர (ம. வரதரபசனக).....................................................................................................................6
மனகனரர..............................................................................................................................................7
கறசஞகசச மலரக - பபகமக 1.........................................................................................................................9
அதகதசயபயமக 1..................................................................................................................................9
அதகதசயபயமக 2................................................................................................................................17
அதகதசயபயமக 3................................................................................................................................24
அதகதசயபயமக 4................................................................................................................................31
அதகதசயபயமக 5................................................................................................................................38
அதகதசயபயமக 6................................................................................................................................45
அதகதசயபயமக 7................................................................................................................................52
அதகதசயபயமக 8................................................................................................................................60
அதகதசயபயமக 9................................................................................................................................67
அதகதசயபயமக 10..............................................................................................................................74
அதகதசயபயமக 11..............................................................................................................................81
அதகதசயபயமக 12..............................................................................................................................88
கறசஞகசச மலரக - பபகமக 2.......................................................................................................................95
அதகதசயபயமக 13 .............................................................................................................................95
அதகதசயபயமக 14............................................................................................................................102
அதகதசயபயமக 15............................................................................................................................109
அதகதசயபயமக 16............................................................................................................................117
அதகதசயபயமக 17............................................................................................................................124
அதகதசயபயமக 18............................................................................................................................131
அதகதசயபயமக 19............................................................................................................................138
அதகதசயபயமக 20............................................................................................................................145
அதகதசயபயமக 21............................................................................................................................152
அதகதசயபயமக 22 ...........................................................................................................................158
அதகதசயபயமக 23 ...........................................................................................................................164
அதகதசயபயமக 24 ...........................................................................................................................170
அதகதசயபயமக 25............................................................................................................................177

3

கறசஞகசச மலரக - பபகமக 3.....................................................................................................................184
அதகதசயபயமக 26............................................................................................................................184
அதகதசயபயமக 27............................................................................................................................190
அதகதசயபயமக 28............................................................................................................................196
அதகதசயபயமக 29............................................................................................................................202
அதகதசயபயமக 30............................................................................................................................208
அதகதசயபயமக 31............................................................................................................................213
அதகதசயபயமக 32............................................................................................................................217
அதகதசயபயமக 33............................................................................................................................223
அதகதசயபயமக 34............................................................................................................................228
அதகதசயபயமக 35............................................................................................................................234
அதகதசயபயமக 36 ...........................................................................................................................240
அதகதசயபயமக 37............................................................................................................................246
கனவ நசரறகசறத..............................................................................................................................251

4

தீபம் நந. பநர்த்தசநரதயின் படடைப்புகள்
குறிஞ்சி மலர் ( அத்தயேநங்கள் 1-37 )
kuRinjci malar (novel)
of nA. pArtacArati
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our Sincere thanks go to Mr. G. Chandrasekaran of Chennailibrary.com and
Gowtham Pathippagam for providing us with a e-copy of this work and permission
for its inclusion as par of the Project Madurai etext collections.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K. Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2010.
Project Madurai is an open, voluntary, worldwide initiative devoted to preparation
of electronic texts of tamil literary works and to distribute them free on the Internet.
Details of Project Madurai are available at the website
http://www.projectmadurai.org/
You are welcome to freely distribute this file, provided this header page is kept intact.

தீபம் நந. பநர்த்தசநரதயின் படடைப்புகள் :
குறிஞ்சி மலர் (அத்தயேநங்கள் 1-37)
Source
குறிஞ்சி மலர்
நந. பநர்த்தசநரத (மணிவண்ணன்)
தமிழ்ப் புத்தகநலயேம்,
வசன்டன/17, 16 ம் பதப்பு, 1998
KURINJI MALAR
Tamil social novel
by NAA. Parthasarathy
&169; Sundaravalli Parthasarathy
16th Ed, 1998, Tamil Puthakalayam, Pondy Bazar, T.Nagar, Chennai-60017

5

சிறப்புடர (ம. வரதரநசன்)
அரவிந்தன், பூரணி என்னும் இருவடரயும் நூடலப் படித்து மடித்துப் பல நநட்கள் ஆன பிறகும் மறக்க
மடியேவில்டல. கற்படனயில் படடைக்கும் மநந்தர்கள் இவ்வநறு கற்பவரின் வநஞ்சில் வநடுங்கநலம்
நிற்குமநறு வசய்யே வல்லவர்கஜளே கற்படனத் தறன்மிக்க கடலஞர்கள்.
அரவிந்தனும் பூரணியும் எய்தும் இன்ப துன்பங்கள் பல. அடவ வீணில் உண்டு உறங்கி வநழும் மக்கள்
எய்தும் எளியே இன்ப துன்பங்கள் அல்ல. ஆகஜவ அடவ நம் வநஞ்டச வநக்குருகச் வசய்து ஆழ்ந்து
நிற்கின்றன.
நநவல் என்பது வபநழுதுஜபநக்குக்கநன வவறும் நூலநகவும் அடமயேலநம். வநழ்க்டகயின்
உண்டமகடளே உணர்த்தக் கற்பவரின் உள்ளேங்கடளே உயேர்த்தவல்ல இலக்கியேமநகவும் அடமயேலநம்.
அவ்வநறு விருப்பம் உடடையேதநக அடமயும் ஜபநது, அது பழங்கநலத்துக் கநவியேத்துக்கு நிகர் ஆகின்றது.
கநவியேம் என்பது உடரநடடை வளேரநத கநலத்தல் வசய்யும் வடிவில் அடமந்த கடலச் வசல்வம்; நநவல்
என்பது உடரநடடை வளேர்ச்சியேநல் இவ்வடிவில் அடமயும் கடலச் வசல்வம். இதுதநன் ஜவறுபநடு.
புலவர் தரு. நந. பநர்த்தசநரத பழந்தமிழ் இலக்கியேங்கடளே நன்கு கற்றுணர்ந்தவர். புதுத் தமிழ் இலக்கியே
வளேர்ச்சிடயேயும் நன்கு அறிந்தவர். ஆதலின் இந்த நநவடல மரபு பிறழநத கடலத் தறனுடைன்
இயேற்றியுள்ளேநர். குறிஞ்சி மலர் என்ற வபயேர் அடமப்பிலும் இந்தத் தறன் புலனநகிறது.
இடடையிடடைஜயே உள்ளே இயேற்டக வருணடனகளும், நகரப் பகுதகளின் விளேக்கங்களும் நன்கு
அடமந்துள்ளேன. இந்த நநவலநசிரியேரின் கற்படனக் கண் பண்பட்டு வளேர்ந்துள்ளேது. உள்ளேத்து
உணர்ச்சிகடளேயும் ஜபநரநட்டைங்கடளேயும் விடைநமல் விளேக்கியுள்ளேஜதநடு உயேர்ந்த மநந்தரின் விழுமியே
ஜநநக்கங்களுக்கு ஏற்ப பண்பநடு குன்றநமல் கநத்துள்ளேநர் என்பதும் பநரநட்டைத்தக்கது. ஜதர்தல்
கநலத்தல் நிகழும் கநட்டுமிரநண்டித் தன்டமயேநன வகநடுஞ்வசயேல்கடளே இவர் தக்க இடைத்தல் எடுத்துக்
கநட்டியிருப்பது கநலத்துக்கு ஏற்ற நல்ல வதநண்டு ஆகும்.
'குறிஞ்சி மலர்' வவல்க!
ம. வரதரநசன்
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மன்னுடர
என்னுடடையே வநழ்வில் பயேன்நிடறந்த வசயேல்கடளேத் வதநடைங்கியே நநட்களுள் குறிஞ்சி மலர் நநவடல
எழுதப் புகுந்த நநள் மிகச் சிறந்தது. இந்த நநவலுக்கநன சிந்தடனயும், நிகழ்ச்சிகளும், மகிழ்ந்துக்
கிடளேத்து உருப்வபற்ற கநலம் எனது உள்ளேத்துள் வளேமநர்ந்த வபநற்கநலம். 'இந்தக் கடத தமிழ்
மண்ணில் பிறந்தது. தமிழ்ப் பண்பநட்டடை உணர்த்துவது. தமிழ் மணம் கமழ்வது' என்று வபருடமயேநகப்
ஜபசுவதற்ஜகற்ற வமநழ, நநடு, இனப்பண்புகள் ஒவ்வவநரு தமிழ்க் கடதயிலும் அழுத்தமநகத் வதரியேச்
வசய்யே ஜவண்டுவமன்று ஆடசப்படுகிறவன் நநன். இந்த ஆடச எனது குறிக்ஜகநள்.
சிறந்த வபருடமயும் பழடமயும் வநய்ந்த தமிழ் இனமம் வமநழயும், நநடும், பண்பநடும் சிறப்படடையே
மறுமலர்ச்சி இலக்கியேம் உதவ ஜவண்டுவமன்று கருத வருகிறவர்களில் நநனும் ஒருவன். இப்படிக்
கருதப் பணிபுரிவதல் வபருடமப்படுகிஜறன்.
தமிழ் நநவல் எழுதுகிறவர்களில் வபரும்பநஜலநர் வசன்டனடயேயும் அதன் சுற்றுப்புறங்கடளேயுஜம கடத
நிகழும் களேமநகக் வகநண்டு விடுவதனநல் வசன்டனக்குத் வதற்ஜக உள்ளே தமிழ் நிலப்பரப்பின்
விதவிதமநன வநழ்க்டக வடிவங்கள், விதவிதமநன வநழ்க்டகச் சநயேல்கள் வதரிவிக்கப்படைநமஜல
ஜபநய்விடுகின்றன. இடத மனதற் வகநண்டு மதுடரடயேயும் வதன் தமிழ் நநட்டுச் சுற்றுப்புறங்கடளேயும்
குறிஞ்சி மலர் நநவலுக்குக் களேமநக அடமத்துக் கடத எழுதஜனன். தடலப்பிலிருந்து மடிவு வடர தமிழ்
மணம் கமழும் நநவலநகப் படடைக்க ஜவண்டுவமன்று விரும்பிஜனன்! அப்படிஜயே
படடைத்தருப்பதநகவும் நம்புகிஜறன்.
தமிழ்நநட்டின் வநர இதலநகியே 'கல்கி'யில் 'மணிவண்ணன்' என்ற வபயேஜரநடு இந்தக் கடதடயே எழுதத்
வதநடைங்கியே ஜபநது 'நல்ல கநரியேத்டத எந்தப் வபயேரில் வசய்தநலும் நல்ல கநரியேந்தநஜன?' என்பதுதநன்,
என் எண்ணமநக இருந்தது. நநன் வசய்து வகநண்டிருந்தது நல்ல கநரியேம் என்று மட்டும்தநன் நிடனத்துக்
வகநண்டிருந்ஜதன். ஆனநல் வநசகர்கஜளேந 'மிக மிக நல்ல கநரியேம்' என்று ஆவஜலநடு நிமிர்ந்து நின்று
வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். மருக்வகநழுந்துச் வசடியில் ஜவரிலிருந்து நுனித் தளிர் வடர எங்ஜக
கிள்ளி ஜமநந்தநலும் மணப்பது ஜபநல, என்னுடடையே இந்த நநவலின் எப்பகுதயிலும் பண்பும்
ஒழுக்கமம் வற்புறுத்தப்படுகிற குரல் ஒலிக்க ஜவண்டுவமன்று நிடனத்து நநன் எழுதஜனன். அந்தக்
குரல் ஒலிப்பதநகப் படித்தவர்கள் கூறினநர்கள். 'நல்லது வசய்ஜதநம்' என்று வபருடமப்பட்ஜடைன்.
கல்லூரிகளிலும் பள்ளிக்கூடைங்களிலும் இன்று வளேர்ந்து வரும் தமிழ் நம்பியேரும் நங்டகயேரும்
எதர்கநலத் தமிழ்ச் சமதநயேப் பண்டணயின் நநற்றங்கநல் என்று நிடனவூட்டை விரும்பிஜனன். அந்தப்
பணிடயேயும் இந்த நநவல் நிடறஜவற்றியிருப்படத எனக்கு வந்த பல கடிதங்கள் விளேக்கின, சநன்று
கூறின.
டசவ சமயேக் குரவர் தருநநவுக்கரசரின் தமக்டகயேநர் தலகவத - கலிப்படகயேநர் ஆகியேவர்களின்
நிடறவடடையேநத உறவு - இவற்டறச் சற்ஜற நிடனவுபடுத்தக் வகநண்டு இந்த நநவடலப் படித்தநல்
இதன் இலக்கியே நயேம் விளேங்க மடியும்.
இந்த நநவலில் பூரணி, அரவிந்தன் இருவடரயும் தமிழகத்துப் வபண்டம, ஆண்டமகளுக்கு
விளேக்கமநகும் அழகியே தத்துவங்களேநக நிடலக்கும்படி அடமத்தருக்கிஜறன். தமிழக அரசியேல்
எழுச்சிகள் வநழ்வில் ஊடுருவுவடத அங்கங்ஜக கநட்டியிருக்கிஜறன். நநவல் மடிந்த ஜபநது, பூரணி,
அரவிந்தன் என்று மடறஜயே தங்கள் ஆண் வபண் குழந்டதகளுக்குப் வபயேர் டவத்து விட்டைதநகவும்,
ஆசிரியேரின் ஆசிடயேக் ஜகநருவதநகவும் 'மணிவண்ண'னுக்குப் பலர் கடிதங்கள் எழுதனநர்கள். இந்த
நநவலுடைன் வநசகர்கள் வகநண்டிருந்த உறவு எத்தடகயே உயேர்ந்த உறவு என்பது, இதன் ஆசிரியேருக்கு
அப்ஜபநது மிக நன்றநகத் வதளிவநயிற்று.
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தமிழ் இலக்கியே அறிடவ ஓரளேவு பரப்ப ஜவண்டுவமன்பதற்கநகக் கடத நிகழ்ச்சிஜயேநடு ஒட்டியே பநடைல்
வரிகள் சிலவற்டற வநரந வநரம் வதநடைக்கத்தல் தந்ஜதன். இவற்றில் சில நநஜன எழுதயேடவயும் உண்டு.
வநசகர்கள் இடதப் வபரிதும் விரும்பி வரஜவற்றநர்கள் என்று வதரிந்து மகிழ்ந்ஜதன்.
குறிஞ்சி நிலமநகியே தருப்பரங்குன்றத்தல் வதநடைங்கியே கடதடயேக் குறிஞ்சி நிலமநகியே
ஜகநடடைக்கநனலில் மடித்ஜதன். கடத நிகழ்ச்சியில் மதல் மடற குறிஞ்சி மலர்ந்த ஜபநது என் கடதத்
தடலவியும் மனம் மலர்ந்து அரவிந்தடனக் கண்டு, ஜபசி நிற்கிறநள்; கடத மடிவில் இரண்டைநம் மடற
குறிஞ்சி மலரும் ஜபநது என் கடதத் தடலவி பூரணியின் கண்களில் ஜசநக நீரரும்பித் துயேஜரநடு
நிற்கிறநள். இந்தக் கடதயில் குறிஞ்சி மலர் ஜபநல் அரிதன் மலர்ந்த வபண் அவள்; குறிஞ்சிடயேப் ஜபநல்
உயேர்ந்த இடைத்தல் பூத்தவள் அவள். அவளுக்கு அழஜவ இல்டல. நித்தயே வநழ்வு வநழ்பவள் அவள்.
அரவிந்தடனப் ஜபநல் எளிடம விரும்பும் பண்பும், தூயே வதநண்டுள்ளேமம் ஒவ்வவநரு தமிழ்
இடளேஞனுக்கும் இருக்க ஜவண்டுவமன்பது மணிவண்ணனின் அவந. பூரணிடயேப் ஜபநல் குறிஞ்சி
மலரநகப் பூக்கும் வபரும் வபண்கள் பலர் தமிழ் நிலத்ஜத ஜதநன்ற ஜவண்டும் என்பது மணிவண்ணனின்
அவந. பூரணிடயேப் ஜபநல் குறிஞ்சி மலரநகப் பூக்கும் வபரும் வபண்கள் பலர் தமிழ் நிலத்ஜத ஜதநன்ற
ஜவண்டும் என்பது மணிவண்ணனின் கனவு.
நமது தமிழ்நநட்டின் சநன்றநண்டமக்கும் இருப்பிடைமநன ஜபரநசிரியேர் ம.வ. அவர்கள் எக்கநலத்துக்கும்
என் உள்ளேத்ஜத ஜபருருவநக நிடறந்தருக்கிறநர்கள். அவர்கள் இந்நநவலுக்குச் சிறப்புடர
அளித்தருக்கிறநர்கள் என்பது அடிஜயேனுக்குப் வபரும் ஜபறு ஆகும்.
குறிஞ்சி மலர் மடிந்த சில நநட்களில் என் மதன் மகளேநய் வந்து பிறந்து எனது இல்லத்தல் ஒளிபரப்பி
நநன் கனவில் கண்டை பூரணியேநக நிகழ்வில் ஜதநன்றும் என் வசல்விக்கு இந்த நநவடல நூல் வடிவில்
படடைக்கிஜறன்.
அன்பன்,
நந. பநர்த்தசநரத
(மணிவண்ணன்)
--------------
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குறிஞ்சி மலர் - பநகம் 1
அத்தயேநயேம் 1
வமய்யேநய் இருந்தது நநட்வசல வவட்டை வவறும்
வபநய்யேநய்ப் பழங்கடதயேநய்க் கற்படனயேநய்
வமல்லப் ஜபநனதுஜவ!
பிரபஞ்சப் பூச்வசடியில் மறுபடியும் ஒருநநள் மலர் பூத்துக் வகநண்டிருந்தது. மநர்கழ மநதத்து டவகடற!
உலகம் மழுவதுஜம பனித்துளி நீங்கநத ஜரநஜேநப் பூக்களேநல் கட்டியே பூ மண்டைபம் ஜபநல்
புனிதமநனவதநரு குளிர் பரவியிருந்தது. மலரின் வமன்டமயில் கலந்து இடழஜயேநடும் மணம் ஜபநல்
அந்தக் குளிஜரநடு கலந்து வீசும் இதமநன மண்கநற்று புலர்ந்தும் புலரநமலும் இருக்கிற ஜபரரும்பு
ஜபநல் விடிந்தும் விடியேநத ஜபடதப் பருவத்து இளேம்கநடல ஜநரம். கீழ்வநனத்து ஒளிக் குளேத்தல்
டவகடற நங்டக இன்னும் மஞ்சள் பூசிக் குளிக்கத் வதநடைங்கவில்டல.
பூரணி, கண்கடளேக் கசக்கிக் வகநண்டு படுக்டகயில் எழுந்து உட்கநர்ந்தநள். கண்கடளே விழத்ததும்
ஜேன்னல் வழயேநக எதர்வீட்டுக் ஜகநலம், மங்கியே ஓவியேம்ஜபநல் அந்த வமல்லிருளிலும் வதரிந்தது.
வபரிதநக வவள்டளேக் ஜகநலம் ஜபநட்டு நடுவில் அங்கங்ஜக பறங்கிப் பூக்கள் பறித்து
டவக்கப்பட்டிருந்தன. அந்த விடிகநடல ஜநரத்தல் வவள்டளேக் ஜகநலத்தன் இடடையிடடைஜயே வபநன்
வண்ணம் கநட்டியே அப்பூக்கள் தங்கம் நிடறத்துத் தழல் வபருக்கி எங்கும் உருக்கி வநர்த்த
இங்கிதங்கடளேப்ஜபநல் இலங்கின. அந்தக் ஜகநலத்டதயும் அதன் அழடகயும் நிடனத்த ஜபநது,
பூரணிக்குத் துக்கமநய்ப் வபநங்கும் உணர்வின் சுடமவயேநன்று மனத்டத அழுத்தயேது. கண்கள் கலங்கி
ஈரம் கசிந்தன.
அப்படி ஒரு ஜகநலத்டத இன்னும் ஓர் ஆண்டுக்கநலத்துக்கு அவள் தன் வீட்டு வநசலில் ஜபநடைமடியேநது.
வகநல்டலயில் அவள் வீட்டிலும் தநன் பறங்கிப் பூக்கள் வண்டி வண்டியேநய்ப் பூக்கின்றன. அடவகடளே
எங்ஜக பறித்து டவப்பது? யேநர் டவப்பது? துக்கத்டதக்கூடை வரன் மடறயேநகவும் ஒழுங்கநகவும்
வகநண்டைநடுகிற அளேவுக்கு வநழ்க்டகடயேப் பயேன்படுத்தக் வகநண்டு பழகிவிட்டை நநடு இது.
விழுதுகடளேப்ஜபநல் ஊன்றிக் வகநண்டிருக்கும் பழடமயேநன பழக்கங்கள் ஆலமரம் ஜபநன்ற
தமிழ்நநட்டின் படைர்ந்த வநழ்க்டகடயேத் தநங்கிக் வகநண்டிருக்கின்றனஜவ!
கண்களில் கசிந்த கண்ணீடரத் துடடைத்துக் வகநண்டு எழுந்து விளேக்டகப் ஜபநட்டைநள் பூரணி. 'அப்பந
இருந்தநல் வீடு இப்படி ஓடசயின்றி இருண்டு கிடைக்குமந, இந்தக் கநடல ஜநரத்தல்? நநலடர மணிக்ஜக
எழுந்தருந்து பச்டசத் தண்ணீரில் நீரநடி விட்டுத் தருவநசகத்டதயும் தருவவம்பநடவடயேயும் பநடிக்
வகநண்டிருப்பநஜர. மநர்கழ மநதத்தல் விடிவதற்கு மன்னஜர வீடு மழுவதும் சநம்பிரநணி மணக்கும்.
அப்பநவின் தமிழ் மணக்கும். அந்தத் தமிழல் இனிடம மணக்கும்!'
இன்று எங்ஜக அந்தத் தமிழ்? எங்ஜகயேந்த அறிவின் மடல? பல்லநயிரக்கணக்கநன மநணவர்கடளே
அன்பநலும் அறிவுத் தறனநலும், ஆண்டு புகழ் குவித்த அந்த பூத உடைல் ஜபநய் விட்டைஜத! அஜதந,
அப்பநவின் நீண்டை வபரியே புத்தக அலமநரி. அடதயும் துக்கத்டதயும்தநன் ஜபநகும்ஜபநது
வபண்ணுக்கநக அவர் டவத்துவிட்டுப் ஜபநனநரந? இல்டல... அடதவிடைப் வபரியே வபநறுப்புகடளே அந்த
இருபத்வதநரு வயேது வமல்லியேலநளின் பூந்ஜதநளுக்குச் சுடமயேநக விட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர்.
குளிர் தநங்கநமல் மரவட்டடைகடளேப் ஜபநல் சுருண்டு படுத்துக்வகநண்டு தூங்கும் தம்பிகடளேயும்
தங்டககடளேயும் பநர்த்தநள் பூரணி. தடலயேடண ஜபநனது வதரியேநமல், விரிப்புகளும் ஜபநர்டவகளும்
விலகியே நிடலயில் தடரயில் சுருண்டு கிடைந்த உடைன்பிறப்புகடளேப் பநர்த்தஜபநது தருமணமநகநத
அந்தக் கன்னிப் பருவத்தஜலஜயே ஒரு தநயின் வபநறுப்டபத் தநன் சுமக்க ஜவண்டியிருப்படத அவள்
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உணர்ந்தநள்.
உடைன்பிறப்புகடளே ஜநஜர விரிப்பில் படுக்கச் வசய்து ஜபநர்டவடயேப் ஜபநர்த்தவிட்டு நிமிர்ந்தஜபநது
எதர்ச் சுவரில் அப்பநவின் வபரியே படைம் பூரணிடயேப் பநர்த்துச் சிரித்துக் வகநண்டிருந்தது. அவள்
அப்படிஜயே அந்தப் படைத்டதப் பநர்த்தவநஜற நின்றுவிட்டைநள். அவர் தன்டனஜயே பநர்ப்பது ஜபநல்
அவளுக்கு ஒரு பிரடம உண்டைநயிற்று.
இயேற்டகயேநகஜவ அவருக்கு அழகநக மலர்ந்த மகம். ஆழமநன படிப்பும் மனத்தல் ஏற்பட்டை அறிவின்
வளேர்ச்சியும் அந்த அழடக வளேர்த்துவிட்டிருந்தன. அவருக்வகன்ஜற அடமந்தநற்ஜபநல அற்புதமநன
கண்கள். அன்பின் கனிவும், எல்ஜலநடரயும் எப்ஜபநதும் தழுவிக் வகநள்ளேக் கநத்தருக்கிறநர் ஜபநல் ஒரு
பரந்த தநய்டம உணர்வும் அடமந்த கண்கள் அடவ. எடுப்பநக நீண்டு அழகநக விளேங்கும் நநசி. சும்மந
இருந்தநலும் புன்மறுவல் பூத்துக் வகநண்டிருந்தநற் ஜபநலஜவ எப்ஜபநதும் ஜதநன்றும் வநயிதழ்கள்.
அந்தக் கண்களும், அந்த மகமம், அந்தச் சிரிப்பும் தநன் மநணவர்கடளேக் வகநள்டளே வகநண்டைடவ.
எவ்வளேவு வபரியே நிடலயில் எத்தடன சிறந்த பதவியில் இருந்தநலும் நநன் தமிழ்ப் ஜபரநசிரியேர் அழகியே
சிற்றம்பலம் அவர்களின் மநணவன் என்று பிற்கநல வநழ்விலும் வசநல்லிச் வசநல்லி மநணவர்கடளேப்
வபருடம வகநள்ளேச் வசய்த தறடம அது.
பூரணி வபருமூச்சு விட்டைநள்! அப்படிஜயே விளேக்டக அடணத்துவிட்டு, மறுபடியும் இருட்டில்
உட்கநர்ந்து அப்பந கநலமநன துக்கத்டத நிடனத்துக் குமறிக் குமறி அழஜவண்டும் ஜபநல் இருந்தது.
கண்ணீரில் துக்கம் கடரகிறது. அழுடகயில் மனம் இஜலசநகிறது.
பூரணி வமல்ல நடைந்து வசன்று அப்பநவின் படைத்டத மிக அருகில் நின்று பநர்த்தநள். ஜகநயில்
கர்ப்பக்கிருகத்தல் உள்ளே வதய்வ விக்கிரகத்தன் அருகில் நின்று ஜநர்ந்தநல் உண்டம பக்தனுக்கு
வமய்சிலிர்க்கும் அல்லவந! அப்படி வமய்சிலிர்த்தது பூரணிக்கு. நீர்ப்படைலங்கள் கண் பநர்டவடயே மூடி
மடறக்க மயேன்றன.
அப்பநவின் மகத்தல் வதரிகிற சிறிது மதுடமகூடை அம்மநவின் மரணத்துக்குப் பின் படிந்த
மதுடமதநன். அம்மந இறந்தஜபநது கூடை அவர் வநய்விட்டு அழவில்டலஜயே! நநங்கவளேல்லநம் மூன்று
நநட்கள் சநப்பிடைமநட்ஜடைநம் என்று பிடிவநதமநகக் குமறி அழுஜதநம். படிப்பும், அனுபவங்களும் அவர்
மனத்டத எவ்வளேவுக்குக் கல்லநக்கியிருந்தன அப்ஜபநது.
குழந்டதஜபநல் என்டன அடணத்துத் தடலடயேக் ஜகநதக் வகநண்ஜடை, "பூரணி! நீ பச்டசக்
குழந்டதஜபநல இப்படி அழுது வகநண்டிருந்தநல் தம்பிகடளேயும் புததநகப் பிறந்தருக்கும் தங்டகப்
பநப்பநடவயும் யேநர் சமநதநனப்படுத்துவது? துக்கத்டத மறந்துவிடைப் பழகிக்வகநள், அம்மந! இனிஜமல்
இந்தத் தம்பிகளுக்கும் அம்மந விட்டுப்ஜபநன தங்டகப் பநப்பநவுக்கும், நீ அக்கந மட்டுமில்டல, அம்மந
மநதரியும் இருந்து வளேர்க்க ஜவண்டும். நீதநன் எனக்கு விவரம் வதரிந்த வபண் என்று ஜபர். நீயும் இப்படி
அழுது மரண்டு பிடித்தநல் நநன் தனியேநக யேநடரவயேன்று சமநதநனப்படுத்துஜவன் அம்மந?" என்று
அறிவுடர கூறினநஜர! தம்மடடையே துன்பங்கடளேயும் துக்கங்கடளேயும் மட்டுமல்ல - சுகங்கடளேயும்
இன்பங்கடளேயும் கூடைப் வபநருட்படுத்தநமல் மறந்துவிடுகிற சுபநவம் அவருக்கு. கல்லூரி வகுப்பு
அடறகளிலும், வீட்டில் புத்தக அலமநரிக்கு அருகிலுஜம வநழ்க்டகயின் வபரும்பநன்டமயேநன
ஜநரத்டதக் கழத்துவிட்டு மற்றவற்டற மறந்து வகநண்டிருந்தவர் அவர். மடறயேநகப் பழுத்து உதரும்
கனிடயேப் ஜபநல் அறிவினநல் கநய்த்தன்டம வநய்ந்த சநதநரண உணர்ச்சிகடளேச் சிறிது சிறிதநகத்
தம்டமவிட்டு நீக்கி விட்டைவர், அவர். ஒவ்வவநரு நநடளேயும் ஒவ்வவநரு விநநடியும் ஒழுங்கநகவும்
மடறயேநகவும் கழப்பதற்குப் பழகிக்வகநண்டிருந்த வநழ்க்டக அவருடடையேது.
"அப்பந ஜபநய்விட்டைநர்" என்பதற்கு ஒப்புக்வகநண்டு நம்புவது மனத்துக்குக் கடுடமயேநனதநகத்தநன்
இருந்தது. அந்த அழகு, அந்தத் தமிழ்க்கடைல், அந்த ஒழுக்கம், அந்தப் பண்பநடு, அத்தடனயும் மநய்ந்து
மடிந்து மண்ஜணநடு மண்ணநகிப் வபநய்யேநய்ப் பழங்கடதயேநகக் கற்படனயேநய் வமல்லப்
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ஜபநய்விட்டைன. நமக்கு ஜவண்டியேவர்களின் மரணத்டத நம்பஜவந ஒப்புக்வகநள்ளேஜவந
மடிவதல்டலதநன். "நின்றநன், இருந்தநன், கிடைந்தநன், தன்ஜகள் அலறச் வசன்றநன்" என்று
வநழ்க்டகயின் நிடலயேநடமடயேப் பற்றியே ஒரு வசய்யுள் வரிடயே அப்பந அடிக்கடி வசநல்லுவநர். அந்தச்
வசய்யுள் வரி மநதரி தநன் அப்பநவும் கல்லூரிக்குப் ஜபநனநர். புத்தக அலமநரிக்கு அருகில் நின்றநர்.
இருந்தநர். தடீவரன்று எல்ஜலநடரயும் தவிக்க விட்டுப் ஜபநய்விட்டைநர்.
மரணத்டதக் கூடை ஆர்ப்பநட்டைமில்லநமல், ஜநநய் வநநடி வதநல்டலகள் இல்லநமல் எவ்வளேவு
எளிடமயேநக அடடையே மடிந்தது அவரநல்! வசத்துப்ஜபநவது ஜபநலவந அவர் ஜபநனநர்? யேநஜரந எங்ஜகந
இரகசியேமநகக் கூப்பிட்டு அனுப்பியேதற்கநகப் புறப்பட்டுப் ஜபநவது ஜபநலல்லவந ஜபநய்விட்டைநர்.
சநயேங்கநலம் ஜகநயிலுக்குப் ஜபநய்விட்டு வந்தவர் ஒரு நநளுமில்லநத வழக்கமநகச் ஜசநர்ந்து ஜபநனவர்
ஜபநல் கட்டிலில் ஜபநய்ப் படுத்துக் வகநண்டைநர். நநன் பதறிப்ஜபநய் அருகில் வசன்று, "என்னப்பந
உங்களுக்கு? ஒரு மநதரி ஜசநர்ந்து கநணப்படுகிறீர்கஜளே?" என்று ஜகட்ஜடைன்.
"ஒன்றுமில்டல பூரணி; வகநஞ்சம் வவந்நீரில் சுக்டகத் தட்டிப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு வந. இஜலசநக
வநஞ்டச வலிக்கிற மநதரி இருக்கிறது" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநர்.
நநன் வவந்நீர் வகநண்டுவரப் ஜபநஜனன். தம்பி தருநநவுக்கரசு கூடைத்தல் உட்கநர்ந்து பள்ளிக்கூடைத்துப்
பநடைம் படித்துக் வகநண்டிருந்தநன். சின்னத்தம்பி சம்பந்தனும் குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசியும் வீட்டு
வநயிலுக்கு மன்னநல் வதருவில் விடளேயேநடிக் வகநண்டிருந்தநர்கள்.
நநன் வவந்நீரில் சுக்டகத் தட்டிப் ஜபநட்டுக் வகநண்டிருந்த ஜபநது, "தருநநவுக்கரசு இருந்தநல் இங்ஜக
வரச்வசநல், அம்மந" என்று அப்பந கட்டிலிலிருந்தவநஜற குரல் வகநடுத்தநர்.
அடதக் ஜகட்டு, "இஜதந வந்துவிட்ஜடைன், அப்பந" என்று தம்பி கூடைத்தலிருந்து வசன்றநன்.
அப்பந தம்பியிடைம் தருவநசகத்டத எடுத்துத் தமக்குப் பக்கத்தல் உட்கநர்ந்து படிக்குமநறு கூறியேதும்,
தம்பி படிக்கத் வதநடைங்கியேதும், சடமயேலடறயில் எனக்குக் ஜகட்டைன. நநன் வவந்நீஜரநடு வசன்ஜறன்.
அப்பநவின் இரண்டு டககளும் வநஞ்டச அழுத்தப் பிடித்துக் வகநண்டிருந்தன. வலிடயே உணர்ந்த
ஜவதடன மகத்தல் வதரிந்தது. தம்பி தருவநசகத்தன் தருவண்டைப் பகுதடயேப் படித்துக்
வகநண்டிருந்தநன்.
"பூவில் நநற்றம் ஜபநன்று உயேர்ந்ஜதநங்கும்
ஒழவு அற நிமிர்ந்து ஜமவியே வபருடம
இன்று எனக்கு எளிவந் தருளி
அழதரும் ஆக்டக ஒழயேச் வசய்த ஒண்வபநருள்!"
தம்பியின் சிறியே இனியே குரல் அழகநக ஒலித்துக் வகநண்டிருந்தது. "அப்பந உங்கள் மகத்டதப் பநர்த்தநல்
அதகமநக ஜவதடனப்படுகிறீர்கள் ஜபநல் ஜதநன்றுகிறது. நநன் ஜபநய் டைநக்டைடரக் கூட்டிக்வகநண்டு
வரட்டுமந?" என்று கவடலஜயேநடு ஜகட்ஜடைன்.
அப்பந மறுவமநழ கூறநமல் சிரித்தநர். "நநன் ஜபநய் கூட்டிக் வகநண்டு வருகிஜறன், அப்பந!" என்று அவர்
பதடல எதர்பநரநமஜல நநன் புறப்பட்ஜடைன்.
நநன் டைநக்டைஜரநடு தரும்பியேஜபநது தம்பி 'ஓ'வவன்று அலறியேழும் குரல் தநன் என்டன வரஜவற்றது.
அப்பநவின் பதல் ஜபசநத அந்தப் புன்னடகதநன் நநன் இறுதயேநக அவரிடைம் பநர்த்த உயிர்த்ஜதநற்றம்.
அப்பந ஜபநய்விட்டைநர். துக்கத்டதயும் வபநறுப்டபயும் பிஞ்சுப் பருவத்து உடைன்பிறப்புகடளேயும் என்
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தடலயில் சுமத்த விட்டுப் ஜபநய்விட்டைநர். ஊஜர துக்கம் வகநண்டைநடியேது. ஆயிரக் கணக்கநன கல்லூரி
மநணவர்களும், ஜபரநசிரியேர்கள் பலரும், படழயே மநணவர்களும் அப்பநவின் அந்தம ஊர்வலத்தல்
கலந்து வகநண்டைனர். உள்ளூரிலுள்ளே எல்லந கல்லூரிகளும் துக்கத்துக்கு அடடையேநளேமநக
விடுமடறவிட்டைன. அனுதநபத் தந்தகளும், கடிதங்களும் எங்வகங்ஜகந இருக்கிற படழயே
மநணவர்களிடைமிருந்து இன்னும் வந்து வகநண்டிருக்கின்றன.
அப்பந ஜபநய் பதடனந்து நநட்கள் வபநய்கள் ஜபநல் மடறந்துவிட்டைன. தனம் வபநழுது விடிந்தநல்
அனுதநபத்டதச் வசநல்ல வரும் கடிதங்கள், அனுதநபத்டதக் வகநடுக்க வரும் மனிதர்கள், உணர்வுகளும்
எண்ணங்களும் ஆற்றலும் அந்தப் வபரியே துக்கத்தல் ஜதங்கிவிட்டைதுஜபநல் ஜதநன்றியேது பூரணிக்கு.
வநசலில் மநட்டின் கழுத்துமணி ஓடசடயே அடுத்து, பநல்கநரனின் குரல் ஜகட்டைது. பூரணி துக்கத்டதயும்
கலங்கியே கண்கடளேயும் தற்கநலிகமநகத் துடடைத்துக் வகநண்டு பநல் வநங்குவதற்குப் புறப்பட்டைநள்.
"வநற்றி நிடறயே தருநீரும் வநய்நிடறயேத் தருவநசகமமநகப் வபரியேவர் பநல் வநங்க வரும்ஜபநஜத
எனக்குச் சநமி தரிசனம் இங்ஜக ஆகிறநற்ஜபநல் இருக்குஜம அம்மந" என்று பநடல ஊற்றி விட்டுப்
ஜபநகும் ஜபநது வசநல்லிச் வசன்றநன் பநல்கநரன். அவள் மனதல் துக்கத்டதக் கிளேறின அந்தச் வசநற்கள்.
அப்பந இருக்கும் ஜபநது கநடலயில் மதலில் எழுந்தருக்கிறவர் அவஜர. டகயேநல் தநஜம பநல் வநங்கி
டவத்துவிடுவநர். பநல்கநரனிலிருந்து வநசல் வபருக்குகிற ஜவடலக்கநரி வடர அத்தடன ஜபருக்கும்,
அப்பநவிடைம் தனி அன்பு, தனி மரியேநடத. வபரியேவர், வபரியேவர் என்கிறடதத் தவிர அப்பநடவப் ஜபர்
வசநல்லி அடழத்தவர்கடளேப் பூரணி கண்டைதல்டல. அப்பநஜவநடு ஒத்த அறிவுள்ளே இரண்வடைநரு
வபரியே ஆசிரியேர்கள் மட்டுஜம அவடரப் ஜபர் வசநல்லியேடழப்பநர்கள்.
அப்பந எல்லந வடகயிலும் எல்லநருக்கும் வபரியேவர். அறிடவக் வகநடுப்பதல் மட்டுமல்ல...
ஏடழப்பட்டை மநணவர்களுக்குப் பணத்டதக் வகநடுத்தவர் என்று மநணவர்களிடடைஜயே வபருடமயும்,
நன்றியும் வபற்றவர். பணத்டதப் வபநறுத்தவடரயில் பிறருக்கு உதவத் துணிந்த அளேவு பிறரிடைம் உதவி
வபறத் துணியேநத தன்மநனமள்ளேவர் அப்பந. அவருடடையே வலதுடக வகநடுப்பதற்கநக உயேருவதுண்டு!
வநங்குவதற்கநகக் கீழ் ஜநநக்கித் தநழ்ந்தஜத இல்டல. கீழநன எடதயும் ஜதடைத் துணியேநத டககள்; கீழநன
எவற்டறயும் நிடனக்க விரும்பநத வநஞ்சம். அப்பந நிடனப்பிலும், ஜநநக்கிலும், ஜபச்சிலும்,
வசயேலிலும் ஒழுங்கநன வடரயேடறகடளே டவத்துக் வகநண்டு வநழ்ந்தவர்.
ஒரு சமயேம், தமிழ் வமநழயில் பிடழயேநகப் ஜபசுவடதயும் பிடழயேநக எழுதுவடதயும் தவிர்க்க ஓர்
இயேக்கம் நடைத்த ஜவண்டும் என்று அப்பநவின் மதப்புக்குரியே தமிழநசிரியேர்கள் சிலர் ஜயேநசடன
ஜகட்டைநர்கள்.
'எழுத்தலும் ஜபச்சிலும் மட்டுமல்ல, ஜவங்கடைம் மதல் குமரி வடர தமிழ்வநழும் நிலவமல்லநம்
வநழ்க்டகயிஜலஜயே பிடழயில்லநத ஒழுங்கும், அறமம் அடமயே மடியுமநனநல் எவ்வளேவு நன்றநக
இருக்கும்' என்று புன்னடகஜயேநடு வபருமிதம் ஒலிக்கும் குரலில் அப்ஜபநது அப்பந - அவர்களுக்கு
மறுவமநழ வசநன்னநர். அடதக் ஜகட்டை ஜபநது அன்று எனக்கு வமய் சிலிர்த்தஜத! ஒழுங்கிலும்,
ஜநர்டமயிலும் அவருக்கு அவ்வளேவு பற்று; நம்பிக்டக.
வபநழுது நன்றநக விடிந்துவிட்டைது. சரியேநன மீட்டைரில் டவக்கப்வபறநத வநவனநலிப் வபட்டி மநதரி
வீதயின் பல்ஜவறு ஒலிகள் கலந்து எழுந்து விழப்டபப் புலப்படுத்தன. மநனிடைத்தன் இதயேத்தல் அடி
மூடலயிலிருந்து வமல்லக் ஜகட்கும் சத்தயேத்தன் குரடலப் ஜபநல் வதநடலவில் ஜகநயில் ஜமளேம்
ஒலித்தது. பூரணி எழுந்து நீரநடிவரக் கிணற்றடிக்குச் வசன்றநள்.
பக்கத்துப் வபருஞ்சநடலயில் நகரத்தலிருந்து தருப்பரங்குன்றத்துக்கும், தருநகருக்கும் வந்து
தரும்புகிற டைவுன் பஸ்களில் கலகலப்பு எழுந்தது. நகரத்துக்கு அருகில் கிரநமத்தன் அழஜகநடை
வதய்வீகச் சிறப்டபயும் வபற்றுத் தகழ்ந்து வகநண்டிருந்தது தருப்பரங்குன்றம். மதுடர நகரத்தன்
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ஆடைம்பர அழகும், கம்பீரமம் இல்லநவிட்டைநலும், அதற்கு அருஜக அடமந்த எளிடமயின் எழல்
தருப்பரங்குன்றத்துக்கு இருந்தது. என்றும் இடளேயேனநய், ஏற்ஜறநருக்கு எளியேனநய்க் குன்றுஜதநறநடும்
குமரன் ஜகநயில் வகநண்டிருந்து ஊருக்குப் வபருடமயேளித்தநன்.
எந்தக் கநலத்தஜலந வளேம் மிகுந்ததநக இருந்துவிட்டு இப்ஜபநது வமநட்டடைப் பநடறயேநய் வழுக்டக
விழுந்த மண்டடை ஜபநல் ஜதநன்றும் ஒரு குன்று. அதன் வடைப்புறம் கீஜழ குன்டறத் தழுவினநற்ஜபநல்
சிறியேதநய் சீரியேதநய் ஒரு ஜகநபுரம் படிப்படியேநய்க் கீழ்ஜநநக்கி இறங்குமகமநகத் தளேவரிடச அடமந்த
வபரியே ஜகநயில். அதன் மன்புறம் அதற்கநகஜவ அடத வணங்கியும், வணங்கவும், வநழ்ந்தும், வநழவும்
எழுந்தது ஜபநல பரந்து விரிந்தருந்த ஊர். குன்றின் ஜமற்குப்புறம் சிறியே ரயில்ஜவ நிடலயேம்.
அடதயேடுத்து ஒழுங்கநய், வரிடசயேநய் ஒஜர மநதரியேநகத் ஜதநன்றும் மில் வதநழலநளேர்கள் குடியிருப்பு
வீடுகள். அதற்கும் ஜமற்ஜக தருநகர்.
தருப்பரங்குன்றத்தன் அழடகப் பநர்ப்பதற்வகன்ஜற இயேற்டக பதந்து டவத்த இரண்டு வபரியே நிடலக்
கண்ணநடிகடளேப் ஜபநல் வடைப்புறமம், வதன்புறமம் நீர் நிடறந்த வபரியே கண்மநய்கள். சுற்றிலும்
வயேல்கள், வநடழத் ஜதநட்டைம், கரும்புக் வகநல்டல, வதன்டன மரங்கள், ஜசநடலகள் அங்கங்ஜக
வதன்படும்.
அந்த அழகும் அடமப்பும் பல நூறு ஆண்டுகளேநகக் கனிந்து கனிந்து உருவநகியேடவ ஜபநன்று ஒரு
ஜதநற்றத்டத உண்டைநக்கின. அந்தத் ஜதநற்றத்தல் பல்லநயிரம் கநலமநகத் தமிழன் வநழ்ந்து பழகிப்
பயின்று ஒப்புக்வகநண்டை சூழ்நிடல ஜபநன்று ஏஜதந ஒரு பழடம வதரிந்தது! தநம் தமிழ்ப் பணிபுரியும்
கல்லூரியும், தம்மடடையே வநருங்கியே நண்பர்களும், பிற வநழ்க்டக வசதகளும், நகரத்துக்குள் இருந்த
ஜபநதலும் ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலம் தருப்பரங்குன்றத்டத வநழும் இடைமநகத்
ஜதர்ந்வதடுத்ததற்குக் கநரணம் மனதுக்குப் பழகிப் ஜபநனது ஜபநல் ஜதநன்றியே அந்தப் பண்பட்டை
சூழ்நிடலதநன். உடைம்புக்கு நல்ல கநற்று, சுற்றிலும் கண்களுக்கு நிடறந்த பசுடம, மனதுக்கு நிடறவு
தரும் தமிழ்மருகன் ஜகநயில் - என்ற ஆவஜலநடுதநன் பல ஆண்டுகளுக்கு மன்னநல் மதுடரயில்
ஜபரநசிரியேரநக ஜவடலக்கு நுடழந்த ஜபநது அவர் அங்ஜக குடிஜயேறினநர். அடமதயும் சமயேப் பற்றும்,
சிந்தடனயும் ஜதடவயேநன அவருக்கு, அந்த இடைத்தல் அடவ ஜபநதுமநன அளேவு கிடடைத்தன.
அவருடடையே வநழ்க்டகடயேஜயே அங்ஜகதநன் வதநடைங்கினநர். அங்ஜகதநன் பூரணியின் அன்டன
அவஜரநடு இல்லறம் வளேர்த்து வநழ்ந்தநள். அங்ஜகதநன் பூரணி பிறந்தநள். தம்பிகள் தருநநவுக்கரசும்,
சம்பந்தனும், குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிடயேயும் வபற்றுவிட்டுப் பூரணியின் அன்டன கண்மூடியேதும்
அங்ஜகதநன்.
இப்ஜபநது கடடைசியேநக அவரும் அங்ஜகஜயே கண்மூடி விட்டைநர். நல்ல ஓவியேன் மடிக்கநமல்
அடரகுடறயேநக டவத்துச் வசன்ற நல்ல ஓவியேத்டதப் ஜபநல் அந்தக் குடும்பத்டத விட்டுச்
வசன்றுவிட்டைநர். அழகியே சிற்றம்பலம் ஜபடரயும், புகடழயும், ஒழுக்கத்டதயும், பண்டபயும், ஜதடிச்
ஜசர்த்துப் பநதுகநத்தது ஜபநல் கிடடைத்துக் வகநண்டிருந்த கநலத்தல் வகநஞ்சம் வசல்வத்டதயும் ஜசர்த்துப்
பநதுகநத்தருக்கலநம் அவர்! ஆனநல் அப்படிச் வசய்யேவில்டலஜயே! ஏழ்டம நிடறந்த டககளும்
வள்ளேன்டம நிடறந்த மனமமநக இருந்துவிட்டை கநரணத்தநல் அவரநல் அப்படிச் ஜசர்த்து டவக்க
மடியேவில்டல.
பின் பிஞ்சும், பூவுமநக இருக்கும் அந்தக் குடும்பத்துக்கு அவர் எடதச் ஜசர்த்து டவத்துவிட்டுப்
ஜபநனநர்? யேநடரத் துடணக்கு டவத்துவிட்டுப் ஜபநனநர்? தமிழ்ப் பண்டபயும் தநம் ஜசர்த்த புகடழயும் அவற்றிற்குத் துடணயேநகப் பூரணிடயேயும் தநன் டவத்துவிட்டுப் ஜபநக மடிந்தது அவரநல். பூரணிக்கு
இருபத்வதநரு வயேதன் வளேர்ச்சியும் வனப்பும் மட்டும் அவர் தந்து வசல்லவில்டல. அறிடவ
அடிப்படடையேநகக் வகநண்டை தன்னம்பிக்டக; தம்ஜமநடு பழகிப் பழகிக் கற்றுக்வகநண்டை உயேரியே
குறிக்ஜகநள்கள்; எடதயும் தநங்கிக்வகநண்டு சமநளிக்கும் ஆற்றல் இடவகடளேப் பூரணிக்கும்
பழக்கிவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநர். வடளே சுமக்கும் டககளில் வநழ்க்டகடயேச் சுமத்தயிருந்தநர்.
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அவருக்கும் அவருடடையே மடனவிக்கும் நல்ல இளேடமயில் பிறந்தவள் பூரணி. அந்தக் கநலத்தல் தமிழ்க்
கநவியேங்களில் வருகிற வபண் பநத்தரங்கடளேப் பற்றியே தறனநய்வு நூலுக்கநக ஓய்வு ஒழவின்றி
ஆரநய்ச்சி வசய்துவகநண்டிருந்தநர் அவர். அந்த ஆரநய்ச்சி மடிந்து புத்தகம் வவளிவந்த அன்று தநன்
பூரணி பிறந்தநள். தமிழ்க் கநவியேங்களில் தநம் கண்டு தடளேத்த பூரண எழல் எதுஜவந அது அந்தக்
குழந்டதடயேப் பநர்க்கும் ஜபநவதல்லநம் நிடனவு வந்தது அவருக்கு. குழந்டதயின் நிடறந்த அழகுக்குப்
வபநருத்தமநகப் பூரணி என்று வநய் நிடறயேப் வபயேரிட்டு அடழத்தநர் அவர்.
அந்தப் புத்தகம் வவளிவந்த ஏவழட்டு மநதங்களுக்குப் பின் அதன் சிறப்டபப் பநரநட்டிப்
பல்கடலக்கழகத்தநர் அவருக்குக் வககௌரவ 'டைநக்டைர்' பட்டைம் அளித்தநர்கள். ஆனநல் அடதவிடை
அவருக்கு இன்பமளித்த பட்டைம், தட்டுத் தடுமநறியே மழடலயில் பூரணி 'அப்பந' என்று அவடர
அடழக்கத் வதநடைங்கியே குதடலச் வசநல்தநன்.
பூரணி வளேரும் ஜபநஜத தன்னுடடையே வபயேருக்குப் வபநருத்தமநக அறிடவயும் அழடகயும் நிடறத்துக்
வகநண்டு வளேர்ந்தநள். அறிவில் அப்பநடவயும் அழகில் அம்மநடவயும் வகநண்டு வளேர்ந்தநள் அவள்.
உயேரமம் நளினமம் வஞ்சிக்வகநடி ஜபநல் வளேர்ச்சி.
மஞ்சள் வகநன்டறப் பூடவப் ஜபநன்று அவளுடடையே அழகுக்ஜக வநய்ந்தஜதந என ஒரு நிறம். தறடமயும்
அழகுணர்ச்சியும் மிக்க ஓவியேன், தன் இளேம் பருவத்தல் அனுரநகக் கனவுகள் மிதக்கும் மனநிடலஜயேநடு
தீட்டியேது ஜபநன்ற மகம் பூரணிக்கு. நீண்டு குறுகுறுத்து, மலர்ந்து, அகன்று, மகத்துக்கு மழுடம தரும்
கண்கள் அவளுக்கு. எந்ஜநரமம் எங்ஜகந எடதஜயேந எட்டைநத உயேர்ந்த வபரியே இலட்சியேத்டதத் ஜதடிக்
வகநண்டிருப்பதுஜபநல் ஏக்கமம் அழகும் கலந்தவதநரு வனப்டப அந்தக் கண்களில் கநணமடியும்.
வநழ்க்டக மழுவதும் நிடறஜவற்றி மடிப்பதற்கநக மஜகநன்னதமநன வபநறுப்புகடளே மனதுக்குள்
அங்கீகரித்துக் வகநண்டிருப்பதுஜபநல் மகத்தல் ஒரு சநயேல், ஆயிரமநயிரம் ஆண்டுகளேநக, இந்த நநட்டுப்
வபண்டமயின் குணங்களேநகப் பண்பட்டை யேநவும் வதரியும் கண்ணநடிஜபநல் நீண்டைகன்ற நளின வநற்றி.
பூரணிடயேப் ஜபநல் பூரணியேநல்தநன் இருக்கமடியும் என்று நிடனக்கும்படி விளேங்கினநள் அவள்.
ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலம் பூரணிடயே வவறும் பள்ளியிறுத வகுப்புவடரதநன் படிக்க
டவத்தருந்தநர். வீட்டில் தமக்கு ஓய்வு இருந்த ஜபநவதல்லநம் குழந்டதப் பருவத்தலிருந்து மடறயேநக
இலக்கண இலக்கியேங்கடளேப் பூரணிக்குக் கற்பித்தருந்தநர். எவ்வளேஜவந மற்ஜபநக்குக்
வகநள்டகயுடடையேவரநக இருந்தும் வபண்களின் படிப்டபப் பற்றி ஒரு தட்டைமநன வகநள்டக இருந்தது
அவருக்கு. கற்பூரம் கநற்றுப் படைப்படைக் கடரந்து ஜபநவதுஜபநல் அதகப் படிப்பிலும்
வவளிப்பழக்கங்களிலும் வபண்டமயின் வமன்டம கடரந்து வபண்ணின் உடைஜலநடும் ஆணின்
மனத்ஜதநடும் வநழுகின்ற வசயேற்டக நிடல வபண்களுக்கு வந்துவிடுகிறவதன்று நிடனப்பவர் அவர்.
பூரணிடயே அவர் கல்லூரிப் படிப்புக்கு அனுப்பநததற்கு அவருடடையே இந்த எண்ணஜம கநரணம்.
கல்லூரிப் படிப்புத் தரமடிந்த அறிவு வளேர்ச்சிடயேப் ஜபநல் நநன்கு மடைங்கு அறிவுச் வசழப்டப
வீட்டிஜலஜயே தம் வபண்ணுக்கு அளித்தருந்தநர் அவர். உண்டமப் பற்றும் ஆர்வமம் வகநண்டு தமிழ்
வமநழடயேப் ஜபச்சநலும் எழுத்தநலும் வளேர்த்துவிட்டுப் ஜபநயிருந்தது ஜபநலஜவ தம் அருடமப்
வபண்டணயும் வளேர்த்துவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநர்.
மணி ஒன்பதடர, சநப்பநட்டடை மடித்துக்வகநண்டு புத்தகப் டபயும் டகயுமநகப் பள்ளிக்கூடைத்துக்குப்
புறப்பட்டை தருநநவுக்கரசனும், சம்பந்தனும் ஏஜதந நிடனவு வந்ததுஜபநல் வநயிற் படியேருஜக தயேங்கி
நின்றனர். கடடைசித் தங்டக குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிக்குக் டககழுவி விடுவதற்கநக வநயிற்புறம்
அடழத்துக் வகநண்டு வந்த பூரணி, அவர்கள் நிற்படதப் பநர்த்து விட்டைநள்.
"ஏண்டைந இன்னும் நிற்கிறீர்கள்? பள்ளிக்கூடைத்துக்கு உங்களுக்கு ஜநரமநகவில்டலயேந?"
மூத்தவன் எடதஜயேந வசநல்ல விரும்புவது ஜபநலவும், வசநல்லத் தயேங்குவது ஜபநலவும் நின்றநன்.
அதற்குள் பூரணிஜயே புரிந்து வகநண்டுவிட்டைநள்.
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"ஓ! பள்ளிக்கூடைச் சம்பளேத்துக்குக் கடடைசி நநளேந? இரு பநர்க்கிஜறன்." குழந்டதக்குக் டககழுவி விட்டு
உள்ஜளே ஜபநய்ப் வபட்டிடயேத் தறந்து பநர்த்தநள். இருந்தடதக் வகநட்டி எண்ணியேதல் ஏழடர ரூபநய்
ஜதறியேது. பநங்குப் புத்தகத்டத விரித்துப் பநர்த்தநள். எடுப்பதற்கு அதல் ஜமலும் ஒன்றுமில்டல எனத்
வதரிந்தது. தம்பிடயேக் கூப்பிட்டு ஏழு ரூபநடயே அவனிடைம் வகநடுத்து "சம்பளேத்டத இன்டறக்ஜக
கட்டிவிடு" என்று வசநல்லி அனுப்பினநள். அவர்கள் "வருகிஜறநம் அக்கந" என்று வசநல்லிக் வகநண்டு
கிளேம்பினநர்கள். அந்த வீட்டின் எல்டலயில் தங்கியே கடடைசி நநணயேமநன அந்த எட்டைணநடவப்
வபட்டிக்குள்ஜளே ஜபநட்டைஜபநது, பூரணிக்குச் சிரிப்புத்தநன் வந்தது. துன்பத்டத எப்படிச் சமநளிக்கப்
ஜபநகிஜறநம் என்று நிடனக்கிறஜபநது உண்டைநகிற வறண்டை சிரிப்புதநன் அது.
வநசலில் தபநல்கநரன் வந்து நின்றநன். கூடைத்தல் உட்கநர்ந்து அம்புலிமநமந பத்தரிடகயில் வபநம்டம
பநர்த்துக் வகநண்டிருந்த மங்டகயேர்க்கரசி துள்ளிக் குதத்ஜதநடிப் ஜபநய் தபநல்கடளே வநங்கிக் வகநண்டு
வந்தநள். வபரியே ஜரநஜேநப்பூ ஒன்று டகயும் கநலும் மடளேத்து வருவதுஜபநல் அந்தச் சிறுமி அக்கநடவ
ஜநநக்கி ஓடி வந்தநள். தங்டக துள்ளிக் குதத்து ஓடிவந்த அழகில் பூரணியின் கண்கள் சற்ஜற மகிழ்ச்சியும்
மலர்ச்சியும் கநட்டின.
வழக்கம்ஜபநல் வபரும்பநலநன கடிதங்கள் அப்பநவின் மடறவுக்கு அனுதநபம் வதரிவித்து
வந்தடவதநன். இரண்வடைநரு கடிதங்கள் இலங்டகயிலிருந்தும் மஜலயேநவிலிருந்தும் கூடை வந்தருந்தன.
கடைல் கடைந்து ஜபநயும் அப்பநவின் நிடனடவ மறக்கநத அந்தப் படழயே மநணவர்கள் வசய்தத்தநள்கள்
மூலம் விபரமறிந்து எழுதயிருந்தநர்கள். அவ்வளேவு புகழும் வபருடமயும் வநய்ந்த ஒருவருடடையே
வபண்ணநக இருப்படத நிடனப்பஜத வபருடமயேநக இருந்தது அவளுக்கு.
கடடைசியேநகப் பிரிக்கப்படைநமல் இருந்த இரண்டு உடறகளில் ஒன்டறப் பிரித்தநள். தடலப்பில் இருந்த
வபயேடரப் படித்ததும் அவள் மகம் சிறுத்தது. அப்பநவிடைம் வீட்டில் வந்து தனியேநகத் தமிழ்ப்
படித்தவரும் வபருஞ் வசல்வரும் ஆகியே ஒரு வியேநபநரி எழுதயிருந்த கடிதம் அது. தமிழ் வசநல்லிக்
வகநடுத்தநலும் அந்த வியேநபநரியின் குணமம் மடறயேற்ற அரசியேல் பித்தலநட்டைங்களும் அப்பநவுக்குப்
பிடிக்கநது. கடடைசிவடரயில் பிடிவநதமநக அந்த மனிதனிடைம் கநல்கநசு கூடை வநங்கிக் வகநள்ளே மறுத்துக்
வகநண்ஜடை அவருக்குத் தமிழ் வசநல்லிக் வகநடுத்து அனுப்பி விட்டைநர் அவள் அப்பந.
'ஏடழகளின் இரத்தத்டதப் பிழந்து பணம் ஜசர்த்தவன் அம்மந இவன். மனதல் நநணயேமில்லநமல்
டககளில் நநணயேத்டதக் குவித்துவிட்டைநன். தமிடழக் ஜகட்டு வருகிற யேநருக்கும் இல்டலவயேன்று
மறுப்பது பநவம் என்று நம்புகிறவன் நநன். அந்த ஒஜர நம்பிக்டகக்கநகத்தநன் இவடனக் கட்டிக்
வகநண்டு அழுகிஜறன்' என்று பலமடற வவறுப்ஜபநடு அந்த மனிதடரப் பற்றி பூரணியிடைம்
வசநல்லியிருக்கிறநர் அவர். உலகத்தல் எந்த மூடலயில் எவ்வளேவு வபரியே மனிதனிடைத்தல்
நநணயேக்குடறவும் ஒழுக்கக் குடறவும் இருந்தநலும் அந்த மனிதடனத் துச்சமநக நிடனக்கிற துணிவு
அப்பநவுக்கு உண்டு. பண்புக்குத்தநன் அவரிடைம் மதப்பும் மரியேநடதயும் உண்டு. வவறும் பணத்தற்கு
அடத அவர் தரஜவ மநட்டைநர்.
இத்தடன நிடனவுகளும், வவறுப்பும் வபநங்க அந்தக் கடிதத்டதப் பிரித்துப் படித்தநள் பூரணி.
"இதனுடைன் வதநடக ஜபநடைநமல் என் டகவயேழுத்து மட்டும் ஜபநட்டு ஒரு வசக் இடணத்தருக்கிஜறன்.
தங்களுக்கு எவ்வளேவு வதநடக ஜதடவயேநனநலும் எழுத எடுத்துக் வகநள்ளேலநம். தந்டத கநலமநன பின்
தங்கள் வீட்டு நிடலடயே என்னநல் உணர மடிகிறது. தயேவு வசய்து இடத மறுக்கக்கூடைநது."
பூரணியின் மகம் இன்னும் சிறுத்தது. கடிதத்தன் பின்னநல் இருந்த கனமநன அந்த வர்ணக் கநகிதத்டதப்
பநர்த்தநள். அந்த சிவப்பு நிற எழுத்துக்கள் எல்லநம் ஏடழகள் சிந்தயே கண்ணீர்த் துளிகளில்
அச்சடிக்கப்பட்டைனவந? உலகத்தஜலஜயே மிகவும் இழந்த ஒன்டறக் டகயில் டவத்துப் பநர்த்துக்
வகநண்டிருப்பது ஜபநல் ஒரு அருவருப்பு உண்டைநயிற்று பூரணிக்கு.
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அந்தக் கடிதத்டதயும் வசக்டகயும் வவறுப்ஜபநடு கீஜழ வீசிவயேறிந்துவிட்டு நிமிர்ந்தநள். எதஜர
அதற்கநக அவடளேப் பநரநட்டுவதுஜபநல் அப்பநவின் படைம் சிரித்துக் வகநண்டிருந்தது. எப்ஜபநது
சிரிக்கிற சிரிப்புதநன் அப்ஜபநது அப்படித் ஜதநன்றியேது.
பூரணி உள்ஜளே ஜபநய் ஜபனநடவ எடுத்து வந்தநள். கீஜழ கிடைந்த அந்த வசக்டக எடுத்து அதன் பின்புறம்
'அப்பநதநன் வசத்துப் ஜபநய்விட்டைநர். அவருடடையே தன்மநனம் இன்னும் இந்தக் குடும்பத்தலிருந்து
சநகவில்டல. சநகநது. உங்கள் உதவிக்கு நன்றி! ஜதடவயேநனவர்களுக்கு அடதச் வசய்யுங்கள். இஜதநடு
உங்கள் வசக் தரும்பி வருகிறது' என்று எழுத ஜவறு உடறக்குள் டவத்தநள். வீட்டில் எப்ஜபநஜதந
வநங்கி உபஜயேநகப்படுத்தப்படைநமல் தபநல் தடலகள் வகநஞ்சம் இருந்தன. அவற்டற ஒட்டி மகவரி
எழுதனநள். மதல் ஜவடலயேநக அடத எதர்ச்சநரியில் வதருஜவநரத்தல் இருந்த தபநல் வபட்டியில்
வகநண்டுஜபநய்ப் ஜபநட்டுவிட்டு வந்தநள். அடதச் வசய்ததும்தநன் டகயிலிருந்து ஏஜதந வபரியே
அழுக்டகக் கழுவித் தூய்டமப்படுத்தக் வகநண்டை மநதரி இருந்தது அவளுக்கு. மனதல் நிம்மதயும்
பிறந்தது.
தரும்பி வந்ததும், பிரிக்கப்படைநமல் இருந்த மற்ஜறநர் உடற அவள் கண்களில் வதன்பட்டைது. குழந்டத
மறுபடியும் 'அம்புலிமநமந'டவப் வபநம்டம பநர்க்கத் வதநடைங்கியிருந்தநள். பூரணி அதுவும் ஒரு
அனுதநபக் கடிதமநக இருக்கும் என்று பிரித்தநள். தருப்பரங்குன்றத்தல் அவர்கள் குடியிருக்கும் அந்த
வீட்டின் வசநந்தக்கநரர் மதுடரயில் குடியிருந்தநர். அவர் எழுதயிருந்த கடிதம்தநன் அது.
"வீட்டடை அடுத்த மநதம் விற்கப் ஜபநகிஜறன். அதற்குள் தநங்கள் தரஜவண்டியே ஆறு மநதத்து வநடைடகப்
பநக்கிடயேச் வசலுத்தவிட்டு ஜவறு இடைம் பநர்த்துக் வகநள்ளே ஜவண்டியேது."
கடிதம் அவள் டகயிலிருந்து நழுவிக் குழந்டத டவத்தருந்த அம்புலிமநமநவுக்குப் பக்கத்தல் விழுந்தது.
"அக்கந இந்தநங்க" என்று மழடலயில் மிழற்றிக் வகநண்ஜடை குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசி அந்தக் கடிதத்டத
எடுத்துக் வகநண்டு வந்தநள். பூரணி அப்பநவின் படைத்டத அந்த அற்புதக் கண்கடளேப் பநர்த்துக் வகநண்டு
சிடலயேநக நின்றநள்.
'வபண்ஜண! வநழ்க்டகயில் மதல் துயேர அம்பு உன்டன ஜநநக்கிப் பநய்கிறது. நநன் இறந்தபின் நீ
சந்தக்கிற மதல் துன்பம் இது. கலங்கநஜத. துன்பங்கடளே வவல்லுகிற மயேற்சிதநன் வநழ்க்டக.'
அப்பநவின் படைம் ஜபசுவதுஜபநல் ஒரு பிரடமடயே உண்டைநக்கிக் வகநண்டைநள் அவள். அவருடடையே
அற்புதக் கண்களிலிருந்து ஏஜதந ஓர் ஒளி வமல்ல பநய்ந்து பரவி அவளிடைம் வந்து கலக்கிறதந? அவள்
மனதல் துணிவின் நம்பிக்டக ஒளி பூத்தது.
----------------------
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அத்தயேநயேம் 2
"தீயினுள் வதன்றல்நீ பூவினுள் நநற்றம்நீ
கல்லினுள் மணிநீ வசநல்லினுள் வநய்டமநீ
அறத்தனுள் அன்புநீ மறத்தனுள் டமந்துநீ
அடனத்தும் நீ அடனத்தன் உட்வபநருளும் நீ"
-பரிபநடைல்
குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசி புத்தகம் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்த இடைத்தஜலஜயே படுத்துத் தூங்கிப்
ஜபநயிருந்தநள். வீட்டுச் வசநந்தக்கநரர் எழுதயிருந்த கடிதத்ஜதநடு மடலத்துப் ஜபநய் உட்கநர்ந்தருந்தநள்
பூரணி. மங்டகயேர்க்கரசிடயேப் ஜபநல் நநனும் குழந்டதயேநகஜவ இருந்தருந்தநல் எவ்வளேவு நன்றநக
இருக்கும் என்று எண்ணியே ஜபநது மனவமல்லநம் ஏக்கம் நிடறந்து தளும்பியேது அவளுக்கு. படடைப்புக்
கடைவுடளேப் ஜபநல் கஞ்சத்தனம் உள்ளேவர் ஜவறு யேநரும் இருக்க மடியேநது. சுக துக்கங்கடளே
அங்கீகரித்துக் வகநள்ளேநமல் நிடனத்தஜபநது உண்டு, நிடனத்தஜபநது உறங்கி, அந்த வினநடிகடளே
அந்தந்த வினநடிகஜளேநடு மறந்துஜபநகும் குழந்டதப் பருவத்டத மனிதனுக்கு மிகவும் குடறவநக
அல்லவந வகநடுத்தருக்கிறநர் அவர். அறிவு, அனுபவம், மூப்பு எல்லநம் துக்கத்டதப் புரிந்து வகநள்கிற
கருவிகள்தநமந!
பூரணி வநட்டுயிர்த்தநள். எதஜர வதருவநசல் வவறிச்ஜசநடிக் கிடைந்தது. பகல் ஏறிக் வகநண்டிருந்த அந்த
ஜநரத்தல் ஏஜதந ஒரு தனி அடமதயில் மூழ்கிப் ஜபநயிருந்தது வதரு. கநலம் என்ற வபரியே இயேந்தரத்டத
யேநஜரந வசநல்லநமல் இரகசியேமநக ஒடித்துப் ஜபநட்டுவிட்டுப் ஜபநய்விட்டை மநதரி வதருவவங்கும்,
வவறுடம நிழலநடும் ஜநரம் அது. உச்சி ஜவடளேக்கு ஜமல் ஜகநயிலும் மூடி விடுவநர்கள். எனஜவ
தரிசனத்துக்கநகப் ஜபநகிற ஆட்கள் கூடை தருப்பரங்குன்றம் சந்நிதத் வதருவில் இல்டல அப்ஜபநது.
பூரணி வநயிற்புறம் வந்தநள். கம்பிக் கதடவச் சநத்த உட்புறம் தநழட்டுக்வகநண்டு தரும்பினநள்.
எங்ஜகந ஜகநயில் வநயிலில் பூக்கடடைப் பக்கமிருந்து வவட்டிஜவர் மணம் வந்து பரவியேது. அந்த ஊருக்கு
மட்டுஜம அத்தடகயேவதநரு மணம் வசநந்தம். ஜகநயிலுக்கு அருகில் நநன்கு வதருக்கள் வடரயில்
வவட்டிஜவர் மணம் கமகமத்துக் வகநண்ஜடை இருக்கும்.
'மருகனுடடையே அருள் மணம்ஜபநல் இது எங்க ஊருக்குத் தனிச்சிறப்பு அம்மந!' என்று அப்பந அடிக்கடி
வசநல்லிக் வகநண்டிருப்பநர். அந்த மணம் பூரணிக்கு இடத நிடனவுபடுத்தயேது.
வீட்டுக்கநரருக்கு ஆறுமநத வநடைடகக் கடைடன அடடைக்கப் பணம் ஜவண்டும். அடுத்தபடி குடியிருக்கக்
குடறந்த வநடைடகயில் ஓர் இடைமம் பநர்த்தநக ஜவண்டும். இந்த இரண்டுக்கும் ஜமலநகத் தனக்கு ஒரு
ஜவடலயும் பநர்த்துக் வகநள்ளே ஜவண்டும். சீரும் சிறப்புமநக வநழநவிட்டைநலும் மநனமநகப் பிடழக்க
ஜவண்டுஜம. அப்பந ஜபநய்விட்டைநலும் அவருடடையே புகழும், வபருடமயும் இந்த வீட்டடைச் சுற்றிலும்
ஒளிபரப்பிக் வகநண்டு தநன் இருக்கின்றன. ஆனநல் புகழனநல் மணம்தநன் நிரம்பும். வயிறு நிரம்புமந?
புகழ் ஜசநறு ஜபநடைநது. புகழ் குடும்பத்டதக் கநப்பநற்றிவிடைநது. புகழ் தம்பிகடளேயும் தங்டகடயேயும்
வளேர்த்து, படிக்க டவக்கநது, வநயேநல் புகழுகிற மனிதர்கவளேல்லநம் டககளேநல் வசய்வநர்கள் என்று
எதர்பநர்ப்பதும் தவறு. அப்படிஜயே வசய்கிறவர் மன்வந்தநலும் அவர் கநடலயில் 'வசக்' அனுப்பியிருந்த
வியேநபநரி மநதரி ஜநர்டமயேற்றவரநக இருப்பநர். தவறநன வழயில் பிறரிடைம் உதவிவபற்று நன்றநக
வநழ்வடதக் கநட்டிலும் மடறயேநன வழயில் உடழத்துச் சுமநரநக வநழ்ந்தநஜல ஜபநதும். வறுடமயேநக
வநழ்ந்தநலும் வசம்டமயேநக வநழ ஜவண்டும். அப்பநவுக்குப் பிடித்த வநழ்வு அதுதநன்.
'பூரணி! குற்றங்கடளே மடறவநகச் வசய்துவகநண்டு வவளியேநர் வமச்சும்படி வசல்வனநக
வநழ்வடதவிடைக் ஜகவலமநன உடழப்பநலும் வவளிப்படடையேநக உடழத்து வவளிப்படடையேநன
ஏடழயேநக வநழ்ந்து விடுவது எவ்வளேஜவந சிறந்தது அம்மந!' என்று அப்பந வநய்க்கு வநய் வசநல்லிக்
17

வகநண்ஜடை இருப்பநர். அப்பநவுக்கு அறத்தல் நம்பிக்டக அதகம். கடைவுள் பற்றும் அதகம். 'அறத்தன்
வவற்றிக்கு அன்பு கநரணமநக இருக்கிறது. அந்த அன்பில் இடறவன் இருக்கிறநன்'. அஜதஜபநல்
மறத்தன் நடுஜவ அது நிகழக் கநரணமநன வலிடமயில் நின்று அடத அழக்கவும் இடறவன் ஆடண
கநத்தருக்கிறது. 'அடனத்தும் அடனத்தன் உட்வபநருளும் இடறவன் மயேம்' என்ற பரிபநடைல்
தத்துவத்டதத் தம்மடடையே ஜமடடை வசநற்வபநழவுகளில் எல்லநம் தவறநமல் வசநல்வநர் அப்பந.
அவருடடையே வநழ்க்டக அறிவுத் துடறயில் வவற்றி வபற்றதற்கு இந்த நம்பிக்டகயும் ஒரு கநரணம்.
'தீயில் சூடும், பூவில் மணமம், கல்லில் டவரமம், வசநல்லில் வநய்டமயும், அறத்தல் அன்பும்,
வகநடுடமயில் வலிடமயும் நீஜயே' என வரும் வபநருளுள்ளே பரிபநடைலின் நநன்கு வரிகடளேத் தம்மடடையே
படிப்படறயில் புத்தக அலமநரிக்கு ஜமஜல வபரிதநக எழுதத் வதநங்கவிட்டிருந்தநர் அவர்.
இடத நிடனத்ததும் அப்ஜபநஜத அப்பநவின் புத்தக அலமநரிக்குப் பக்கத்தல் ஜபநய் நிற்க ஜவண்டும்
ஜபநல் இருந்தது பூரணிக்கு. அவருடடையே படிப்படறக்குச் வசன்றநள். அடறயின் நநன்கு புறமம்
அடுக்கடுக்கநகப் புத்தகங்கள் வதரியும். கண்ணநடி பீஜரநக்களும் அடவ கநணநததற்குச் சுவரில்
அடமந்தருந்த அலமநரிகளும் இருந்தன. வநயிற்கதவுக்கு ஜநர் எதஜரயிருந்த அலமநரிக்கு ஜமல், உள்ஜளே
நுடழகிறவர் கண்களில் உடைஜன படுகிறநர் ஜபநல் அவருக்குப் பிடித்த அந்தப் பநடைல் வரிகள்
எழுதப்பட்டிருந்தன. அடத ஒருமடற கண்ணநல் பநர்த்ததும் தூய்டமயில் மூழ்கி எழுந்தது ஜபநல்
புத்துணர்வு வபற்றநள் அவள்.
அப்பநவின் வருவநயில் வபரும் பகுத புத்தகங்கள் வநங்குவதஜலஜயே வசலவழத்துக் கழந்தது. அவர்
ஆயிரக்கணக்கில் பணம் ஜசர்த்து டவத்துவிட்டுப் ஜபநகநவிட்டைநலும் புத்தகங்கள் ஜசர்த்து
டவத்துவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநர். பதடனந்து நநட்களேநக ஆள் நடைமநடைநது தூசி படிந்தருந்தது அந்தப்
படிப்படற. அஜதந அந்த நநற்கநலியில் உட்கநர்ந்துதநன் அவர் தமிழ் ஆட்சி புரிந்தநர். ஜமடஜே ஜமல்
கிடைக்கிறஜத கறுப்புப் ஜபனந, அதுதநன் அவர் எழுதயேது. அஜதந ஜமடஜேக்கு அடியில் ஊதுவத்தக்
கிண்ணம், கடடைசி நநளேன்று கநடலயில் அவர் வகநளுத்தயே வத்தயின் சநம்பற்கரி இடழகள் கூடை
இன்னும் அழயேவில்டல. மணத்டதப் பரப்பிக் வகநண்ஜடை தநன் கடரந்து வருகிற ஊதுவத்த ஜபநல்தநன்
அவரும் வநழ்ந்து ஜபநய்விட்டைநர்.
அந்த அடறயில் ஒவ்வவநரு வபநருளேநகப் பநர்க்கப் பநர்க்க பூரணிக்கு துக்கம் ஜமவலழுந்தது. இன்னும்
சிறிது ஜநரம் அங்கு இருந்தநல் இதயேஜம வவடித்துக் வகநண்டு அழுடக பீறிட்டு வரும்ஜபநல்
ஜதநன்றியேது. அவள் துக்கத்டத மடறக்க மயேல்கிறநள். துக்கம் அவடளேத் தன்னுள் மடறக்க மயேல்கிறது.
மரணத்டத எண்ணிக் கலங்கும் துக்கத்துக்கு மன் துணிவும் நம்பிக்டகயும் எம்மநத்தரம்?
குடறந்த வநடைடகயில் குடியிருக்க இடைம் மநறினநல் அவ்வளேவு புத்தகங்கடளேயும் எங்ஜக வகநண்டு
ஜபநய் டவத்துக் வகநள்வது? என்ற ஜகள்வி அவள் மனதல் எழுந்தது. மநதம் ஐம்பது ரூபநய் வீதம்
ஆறுமநத வநடைடகப் பணம் மந்நூறு ரூபநடயேக் வகநடுத்து மடித்துவிட்டைநல் அல்லவந ஜவறு இடைம்
பற்றிச் சிந்தக்க ஜவண்டும். கல்லூரியிலிருந்து அப்பநவின் 'ஜசமநித' (பிரநவிடைண்ட் பண்டு) வகநஞ்சம்
வரும். அது அவ்வளேவு விடரவில் கிடடைக்கநது. புததநகப் பநர்க்கிற வீட்டடையும் இவ்வளேவு வபரிதநக
இவ்வளேவு வநடைடகயில் பநர்க்க மடியேநது. டகயில் எட்டைணநக் கநடசயும் மனத்தல் ஜவடல ஜதடும்
ஜநநக்கத்டதயும் டவத்துக் வகநண்டுதநன் தன் வநழ்க்டகடயேத் வதநடைங்கப் ஜபநகிறநள் அவள்.
மூத்த தம்பி ஐந்தநம் பநரமம், அடுத்தவன் மூன்றநம் பநரமம் படிக்கிறநர்கள். குடறந்த பட்சம்
அவர்களுடடையே உயேர்நிடலப் பள்ளிப் படிப்பு மடிகிற வடரயேநவது அவள்தநன் வளேர்த்துக்
கநப்பநற்றியேநக ஜவண்டும். மங்டகயேர்க்கரசிடயேயும் பள்ளிக்கூடைத்தல் ஜசர்த்துவிடை ஜவண்டும். வருகிற
டதஜயேநடு அவளுக்கு ஆறு வயேது நிடறகிறது. ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடைம் வீட்டுக்கு அருகிஜலஜயே
இருக்கிறது.
அப்பநவின் மடறவுக்குப் பின் தன்டன நம்பியிருக்கும் வபநறுப்புகடளே மனதல் ஒழுங்குபடுத்த
வரிடசயேநக நிடனத்துப் பநர்த்துக் வகநண்டைநள் பூரணி. இவற்றுக்வகல்லநம் உடைஜன ஏதநவவதநரு வழ
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வசய்தநக ஜவண்டும். பிரச்சிடனகள் வநயிற்படியில் வந்து நின்றும் கதடவ அடடைத்துக் வகநண்டு
வீட்டுக்குள்ஜளேஜயே உட்கநர்ந்து இருக்க மடியேநது. டதரியேத்ஜதநடும், நம்பிக்டகஜயேநடும் அவள்
வதருவில் இறங்க ஜவண்டியே ஜநரம் வந்துவிட்டைது. இனிஜமல் கநல்களில் அழுக்குப்படுஜம என்று
பநர்த்துக் வகநண்டிருக்க மடியேநது! மனத்தல் மட்டும் அழுக்குப் படைநமல் பநர்த்துக் வகநண்டைநல்
ஜபநதும்.
நநவுக்கரசனுக்கும் சம்பந்தனுக்கும் பசுமடலயில் பள்ளிக்கூடைம். இரண்டுஜபரும் நடைந்து ஜபநய்விட்டு
நடைந்ஜத தரும்பி வருவநர்கள். அதனநல் இடடைஜவடளேக்கு வீட்டுக்குச் சநப்பிடை வருவதல்டல.
கநடலயில் ஜபநகும்ஜபநஜத ஏதநவது டகஜயேநடு கட்டிக் வகநடுத்து அனுப்பிவிடுவநள் பூரணி.
மநடலயில் அவர்கள் வீடு தரும்ப நநலடர மணிக்கு ஜமலநவது ஆகும்.
அதுவடர அவள் வீட்டில் கநத்தருக்க மடியேநது. மூன்று மணி சுமநருக்கநவது புறப்பட்டுப்
ஜபநனநல்தநன் மதுடரயில் ஆகஜவண்டியே கநரியேங்கடளேப் பநர்த்துக் வகநண்டு தரும்பலநம்.
'பிரநவிடைண்டு பண்டு' பற்றி நிடனவுறுத்த விடரவநகக் கிடடைக்கச் வசய்வதற்கு அப்பந ஜவடல பநர்த்த
கல்லூரி மதல்வடரப் பநர்க்க ஜவண்டும். வீட்டுக்கநரடரச் சந்தத்து வநடைடக பநக்கிடயேக்
வகநடுத்துவிட்டு 'வீட்டடை விடரவில் கநலி வசய்துவிடுவதநக'த் வதரிவிக்க ஜவண்டும். அப்பநவின்
புத்தகங்கடளே வவளியிட்டை பதப்பநளேர் ஒருவர் புதுமண்டைபத்தல் இருக்கிறநர். அவடரப் பநர்ப்பதலும்
ஒரு பயேனும் இல்டல. வழக்கம் ஜபநல் பஞ்சப் பநட்டு தநன் பநடுவநர்கள். ஆனநலும் பநர்த்துக்
கண்டிப்பு வசய்யே ஜவண்டும். ஜவடலக்கநக யேநரநவது இரண்டு மூன்று ஜபடர பநர்க்க ஜவண்டும். வீடு
கூடை மதுடரயில் எங்கநவது நநடலந்து ஒண்டுக் குடித்தனங்கள் ஜசர்ந்தருக்கின்ற இடைத்தல் பநர்க்கலநம்.
ஆனநல் தருப்பரங்குன்றத்தல் அவ்வளேவு வபரியே வீட்டுக்குக் வகநடுத்த வநடைடகடயே மதுடரயில்
இரண்டு அடறகள் ஒண்டுக் குடியிருப்புக்குக் வகநடுக்க ஜவண்டியிருக்குஜம. தம்பிகடளே ஜவறு நடு
ஆண்டில் பசுமடலப் பள்ளிக்கூடைத்தல் இருந்து மநற்றி மதுடரயில் ஜசர்க்க ஜவண்டும். எனஜவ
மதுடரக்ஜக குடிஜபநவது சநத்தயேமில்டல என்று அவள் நிடனத்தநள். மதுடரயில் வீட்டு வநடைடகடயே
அவளேநல் வகநடுத்துக் கட்டுப்படியேநக மடியுமந?
மதுடரயில் மிக உயேரமநனடவ ஜகநபுரங்களும் வீட்டு வநடைடகயும் தநன். அந்த நநன்கு
ஜகநபுரங்கடளேயும் சுற்றி வீடுகள் மலிவநகக் கிடடைக்கமநட்டைந. பிச்டசக்கநரர்களும், டசக்கிள்
ரிகநக்களும் தநன் மலிவநகக் கிடடைக்கிற அம்சங்கள். இரண்டு வபண்டைநட்டிக்கநரனுக்குச் வசலவும்
நிம்மதக் குடறவும் அதகமநக இருப்பதுஜபநல் மதுடர என்கிற அழகு இரண்டு மநவட்டைங்களுக்குத்
தடலநகரநக இருந்து வதநல்டலப்படுற நிடல வவள்டளேக்கநரன் கநலத்துக்குப் பின்னும் ஜபநன
பநடில்டல.
மணி இரண்டைடர ஆகியிருந்தது. பூரணி கிணற்றடிக்குப் ஜபநய் மகம் கழுவிக் வகநண்டு வந்தநள்.
புடைடவ மநற்றிக் வகநண்டு தலகம் டவத்துக் வகநள்வதற்கநகக் கண்ணநடி மன் நின்றஜபநது குழந்டத
தூக்கத்தலிருந்து எழுந்து வந்து கண்டணக் கசக்கிக் வகநண்டு நின்றநள்.
சந்தனச் ஜசநப்பில் குளித்த மகம் அப்ஜபநதுதநன் மலர்ந்த வசந்தநமடரப் பூப்ஜபநல் புதயே மலர்ச்சி
கநட்டியேது. சித்தரக்கநரன் தூரிடகயேநல் அநநகரிகமநக இழுத்துவிட்டை கறுப்புக் ஜகநடுகள் ஜபநல்
கநதுகளின் ஓரத்தல் இரண்டு கரும்பட்டுச் சுருள் மயிரிடழகள் சிவப்பு நிறத்தன் நடுஜவ எடுப்பநகத்
வதரியும் பூரணிக்கு. அழகியே குமிழம்பூ மூக்கு ஜமஜல மடிகிற இடைத்தல் புருவங்களின் கூடுவநயில்
வபரிதநக ஒரு குங்குமப்வபநட்டு டவத்து அதற்கு ஜமஜல சிறிதநக ஒரு கருஞ்சநந்துப் வபநட்டு டவத்துக்
வகநள்வநள் அவள். அப்பந ஜசர்த்து டவத்துவிட்டுப் ஜபநகநவிட்டைநலும் அவளுடடையே உடைம்டப
மூளியேநக டவத்துவிட்டுப் ஜபநய்விடைவில்டல. புன்னடகஜயேநடு சில வபநன்னடககளும் இருந்தன
அவளுக்கு. வபநன் வடளேயேல்கள் இருந்தநலும் டக நிடறயே கருப்பு வடளேயேல்கள் அணிந்து வகநள்வதல்
அவளுக்கு மிகவும் பிரியேம். இடழத்த தங்கத்தல் வரி வரியேநகக் கரும்பட்டுக் கயிறு சுற்றின மநதரிச்
வசழப்பநன அவளுடடையே வவண்சிகப்புக் டககளில் அந்தக் கரியே வடளேயேல்கள் தனிக்கவர்ச்சி தரும்.
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நடகப்வபட்டிக்குள் கிடைந்த வபநன் வடளேயேல்கள் இரண்டடையும் ஓர் அட்டடைப் வபட்டிக்குள் டவத்துக்
டகஜயேநடு எடுத்துக் வகநண்டைநள். புத்தகக் கடடைக்கநரரும் டகடயே விரித்து விட்டைநல், பணத்துக்கு எங்ஜக
ஜபநவது? வநடைடக பநக்கி வகநடுப்பதற்கும், ஜவடல கிடடைக்கிறவடர வீட்டுப்பநட்டடை சமநளித்துக்
வகநள்வதற்கும் டகயில் ஏதநவது ஜவண்டுஜம. வடளேயேல்கடளேப் ஜபநட்டுப் பணமநக மநற்றிக் வகநள்ளே
நிடனத்தநள் அவள்.
"அக்கந! உனக்கு இந்தப் வபநட்டு வரநம்ப நல்லநயிருக்கு. இனிஜமல் தனம் இது மநதரி வச்சுக்கணும்"
என்று வசநல்லிவிட்டுச் சிரித்தநள் மங்டகயேர்க்கரசி. அப்பந ஜபநன துக்கத்டதக் வகநண்டைநடை
வீட்டிஜலஜயே அடடைந்து கிடைந்த நநட்களில் பூரணி குளிப்பதற்கு அதகமநகத் தன்டன எந்த அலங்கநரமம்
வசய்து வகநண்டைதல்டல. இன்று தடீவரன்று அக்கநவின் தலகம் குழந்டதக்கு மிகுந்த வியேப்டபயும்
மகிழ்ச்சிடயேயும் அளித்தது ஜபநலும்!
"ஆகட்டும் மங்டக! தனம் இதுமநதரி வபநட்டு டவச்சுப்ஜபன். நநன் வசநல்கிறபடி நீ இப்ஜபநது ஜகட்க
ஜவண்டும். நநன் அவசரமநக மதுடரக்குப் ஜபநய்விட்டு வரஜவண்டியிருக்கிறது. உன்டன ஓதுவநர்
தநத்தந வீட்டிஜல விட்டுவிட்டுச் சநவிடயேயும் வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநகிஜறன். நீ அண்ணன்
பள்ளிக்கூடைத்தஜலர்ந்து வரவடரக்கும் அங்ஜக சமர்த்தநக இருக்க ஜவண்டும். மரண்டு பிடிக்கக்கூடைநது;
அழவும் கூடைநது."
"நநனும் உங்ககூடை மதுடரக்கு வஜரனக்கந?" வசநல்லிவிட்டு குழந்டத கண்கடளே அகல விழத்துக்
வகஞ்சுகிற பநவடனயில் பூரணியின் மகத்டதப் பநர்த்தநள்.
"நீ ஜவண்டைநம் கண்ணு. உன்னநல என்ஜனநடு அடலயே மடியேநது. நநன் ஜபநயிட்டு சுருக்க ஓடி
வந்துவிடுஜவன். ஜகட்டுக்கிட்டு அவங்க வீட்டிஜல இரு." குழந்டத ஒருவழயேநக இருக்க ஒப்புக்
வகநண்டுவிட்டைது ஜபநல் அடைங்கிவிட்டைநள். பூரணிக்குத் தடல பின்னிக் வகநள்ளேக்கூடை ஜநரம் இல்டல.
அப்படிஜயே எண்வணய் தடைவி வநரி மடிந்து வகநண்டைநள். கருகருவவன்று மழங்கநல் வடர வதநங்குகிற
வபரியே கூந்தல் அவளுக்கு. இரட்டடைச் சவுரி டவத்தும் ஜபநதநமல் நநய் வநல்ஜபநலச் சிறியே பின்னல்
ஜபநட்டுக்வகநள்ளும் எதர்வீட்டுக் கநமநட்சிக்குப் பூரணியிடைம் ஒஜர வபநறநடம. கநமநட்சி ஓதுவநர்
தநத்தநவின் ஜபத்த. அவளுக்குப் பூரணிடயேவிடை இரண்டு மூன்று வயேது குடறவு. சிறு வயேதஜலஜயே
இருவரும் வநருங்கிப் பழகின ஜதநழகள். இரண்டு வீடுகளும் ஒஜர ஊரில் ஒஜர வதருவில் எதர் எதஜர
இருக்கிற உறவில் பிறந்த ஒரு வநருக்கமம் - அந்த குடும்பங்களுக்கு இடடைஜயே உண்டு.
பூரணி, வீட்டுக் கதடவப் பூட்டிச் சநவிடயேக் டகயில் எடுத்துக் வகநண்டு குழந்டத
மங்டகயேர்க்கரசிஜயேநடு எதர் வீட்டுக்குப் ஜபநய் நுடழந்தநள்.
வநசல் தண்டணயில் சிவப்பழமநக உட்கநர்ந்துவகநண்டு அந்த வயேதலும் மூக்குக் கண்ணநடி
இல்லநமல் ஜதவநரப் புத்தகத்டதப் புரட்டிக் வகநண்டிருந்த கிழவர் நிமிர்ந்தநர். இந்தக் கிழவர் ஜமல்,
அழகியே சிற்றம்பலம் வநழ்ந்த கநலத்தல் வபரு மதப்பு டவத்தருந்தநர்.
"அடைஜடை! பூரணியேந... வந, அம்மந! எங்ஜகஜயேந புறப்பட்டுக் வகநண்டிருக்கிறநய் ஜபநலிருக்கிறஜத!
மதுடரக்கந?" கிழவருக்குக் கணீவரன்று வவண்கல மணிடயே நிறுத்த நிறுத்த அடிப்பது ஜபநன்ற குரல்.
"ஆமநம் தநத்தந! குழந்டதடயேப் பநர்த்துக் வகநள்ளுங்கள். தம்பிகள் வந்தநல் சநவிடயேக் வகநடுத்துவிடை
ஜவண்டும். அவ்வளேவுதநன்." பூரணி சநவிடயே அவருக்குப் பக்கத்தல் டவத்தநள். குழந்டத தநனநகஜவ
உரிடமஜயேநடு கிழவரின் மடியின்ஜமல் ஜபநய் உட்கநர்ந்துவகநண்டு "இன்னிக்கு வநடறயேப் புது
கடதயேநய்ச் வசநல்லணும் தநத்தந... படழயே கடதயேநகச் வசநல்லி, 'அம்டமயேநர்க் கிழவி', 'குருவி
கநக்கநய்னு' ஏமநத்தப் படைநது" என்று வதநணவதநணக்கத் வதநடைங்கிவிட்டைநள். வநசலுக்கு ஜநஜர உள்ளே
கூடைத்தல் கநமநட்சியும் அவள் பநட்டியும் உட்கநர்ந்து வகநண்டிருந்தநர்கள்.
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"பூரணி! இப்படிக் வகநஞ்சம் உள்ஜளே வந்துவிட்டுப் ஜபநஜயேன்" என்று குரல் வகநடுத்தநள் கநமநட்சி.
"அப்புறம் வருகிஜறன் கநம, இப்ஜபநது நநன் அவசரமநகப் ஜபநகஜவண்டும்" என்று கிளேம்பினநள்
பூரணி.
"அப்படி என்ன அவசரம் அம்மந?" என்று கிழவர் குறுக்கிட்டைநர்.
தந்டதக்கு ஒப்பநன அந்தக் கிழவரிடைம் தன் துன்பங்கடளேச் வசநல்வதல் தவறில்டல என்று
எண்ணினநள் பூரணி. வீட்டுக்கநரர் கநலி வசய்துவிட்டுப் ஜபநகச் வசநல்வடதயும் அவரிடைம்
கடைன்பட்டிருப்படதயும் வீட்டின் ஏழ்டமடயேயும் உடடைத்துச் வசநல்லிவிடைலநவமன்று நிடனத்தநள்.
ஆனநல் அவளுக்கு நந எழவில்டல. மனமம் நநவும் வநகிழ்ந்துவிடை இருந்த அந்தச் சமயேத்தல்
தந்டதயின் இரத்தத்தல் ஊறிவந்த பண்பு கநப்பநற்றியேது. நம்மடடையே ஏழ்டமடயேயும் துன்பங்கடளேயும்
கூடுமநனவடர நம்டமக் கநட்டிலும் ஏழ்டமயும் துன்பமம் உள்ளேவர்களிடைம் வசநல்லநமல் இருப்பஜத
நல்லது. குடறந்த வருவநயும் நிடறந்த மனிதர்களும், வசலவுகளும் உள்ளே ஓதுவநர் குடும்பத்துக்கு
நம்மடடையே துன்பங்களும் வதரியே ஜவண்டியேது அநநவசியேம் என்று அவளுக்குப்பட்டைது. தனக்கு வந்த
துன்பங்கடளேயும் பிரச்சிடனகடளேயும் தநஜம ஏற்றுக்வகநண்டு சமநளிப்பதுதநன் நநகரிகம் என்பது
அப்பநவின் கருத்து.
அவற்டற அடுத்தவர்களுக்குத் வதரியும்படி வநகிழவிட்டு அனுதநபம் சம்பநதப்பது கூடை அநநகரிகம்
என்கிற அளேவு தன்மநனமள்ளேவர் அப்பந.
பூரணி அப்பநவின் வபண். அஜத தன்மநனமள்ளே இரத்தம் தநன் அவளுடடையே உடைலிலும் ஓடுகிறது.
"ஒன்றுமில்டல தநத்தந, அப்பநவின் 'பிரநவிடைண்டு பண்டு' விஷயேமநக கல்லூரி மதல்வடரப் பநர்த்துச்
வசநல்ல ஜவண்டும். ஜவறு ஒன்றும் இல்டல" என்று நல்லடத மட்டும் அவரிடைம் வசநல்லி மடித்தநள்.
ஒளியும் எழலும் நிடறந்த வசங்கமலப்பூ உயேரமநன வகநடிஜயேநடு ஒல்கி, ஒல்கித் வதன்றலில்
அடசந்தநடிக் வகநண்டு நடைப்பதுஜபநல் பூரணி வதருவில் வசல்லும்ஜபநதுதநன் எத்தடன கண்கள்
அவடளேப் பநர்க்கின்றன! சந்நிதத் வதருவின் வடைக்கில் வந்து, மயில் மண்டைபத்டதக் கடைந்து ஜபநலீஸ்
ஸ்ஜடைஷன் ஸ்டைநப்பில் அவள் பஸ்ஸஸுக்கநக நின்றநள். எதர்ப்புறம் வதன்கநல் கண்மநயின் கடரயில்
துணி வவளுப்ஜபநர் கும்பல் கூடியிருந்தது. சலடவ வசய்ஜவநர் உலர்த்தயே பலநிறத் துணிகள் உயேர்ந்த
மண்கடர ஜமல் நிறங்களின் கலடவகடளேக் கநண்பித்துக் வகநண்டிருந்தன. கண்மநயின் நீர்ப்பரப்புக்கு
அப்பநல் வடைஜமற்ஜக வநல் வயேல்களும், கரும்புத்ஜதநட்டைங்களும், வகநடிக்கநல்களும், வதன்டனக்
கூட்டைமமநக அழகு, தடரகட்டி எழுதயிருந்தது. அந்த ஜநரத்தல் அந்த 'ஸ்டைநப்'பில் பூரணி ஒருத்ததநன்
தனியேநக நின்று வகநண்டு பஸ்டஸ எதர்பநர்த்தநள். வதற்ஜகயிருந்து வசன்ட்ரல்-தருப்பரங்குன்றம்
ஐந்தநம் நம்பர் பஸ் வந்து நின்றது. அவள் ஏறிக்வகநண்டைநள். கண்டைக்டைர் 'வநங்க அம்மந!' என்று மகம்
மலர வணக்கம் வதரிவித்தநர். அப்பநவுக்கு இப்படி எத்தடனஜயேந படழயே மநணவர்கள். அடிக்கடி
அப்பநஜவநடு அவடளேயும் பநர்த்தருக்கிற கநரணத்தநல் எல்ஜலநரும் அவடளே இன்னநவரன்று
வதரிந்துவகநண்டிருந்தனர். மழுடமயேநக இருப்பு என்ற ஜபரில் டகவசம் இருந்த அந்த எட்டைணநடவக்
வகநடுத்துக் கல்லூரி நிடலயேத்துக்கு ஒரு டிக்வகட்டும், பநக்கியும் வநங்கிக் வகநண்டைநள். கண்டைக்டைர்
அருகில் வந்து நின்று அவளிடைம் அப்பநவின் மரணத்துக்குத் துக்கம் விசநரித்தநர். அவளும் ஏஜதந பதல்
வசநன்னநள்.
கல்லூரியின் மதல்வர் அவடளே அன்ஜபநடு வரஜவற்று ஆதரவநக மறுவமநழ அளித்து அனுப்பினநர்.
அப்பநவின் பிரநவிடைண்ட் பண்டு பணம் இயேன்ற அளேவு விடரவில் கிடடைக்க உதவுவதநகவும் கூறி
அனுப்பினநர். அங்கிருந்து புது மண்டைபம் வடர நடைந்ஜத ஜபநனநள். வதருவில் ஜபநஜவநரும்
வருஜவநரும் மடறத்துத்தநன் பநர்க்கிறநர்கள். மனிதர்களுக்குத்தநன் எத்தடன விதமநன பநர்டவ!
வண்டியிஜலந ரிகநவிஜலந ஜபநனநல் இப்படி யேநரும் விழுங்குவதுஜபநல் பநர்க்க மநட்டைநர்கள். ஆனநல்
வண்டிக்கநரனும் ரிகநக்கநரனும் சும்மநவந ஏற்றிக் வகநண்டு ஜபநகிறநன்? டகயில் இருக்கிற வமநத்த
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ஆஸ்த ஐந்து அணந. தரும்பிப் ஜபநகப் பஸ் சநர்ஜ் மூன்றணந ஆகுஜம! ஏழ்டமடயே வவளிக்கநட்டி
விடுவது தப்ஜப இல்டல. வபநய்யேநக நடிப்பது தநன் தப்பு.
ஆயிரமநயிரம் சின்னத்தனமநன மனிதர்களின் கண்களில் மிதந்து வகநண்டு, பூரணி என்கிற அழகு பழடம வநய்ந்த மதுடர நகரின் வதருக்களில் பூம்பநதங்கள் வகநப்பளித்துக் கன்றிப் ஜபநகும்படி
வவறுங்கநல்களேநல் நடைந்து வகநண்டிருந்தது.
புது மண்டைபத்தன் வதருக்ஜகநடியில் புகுந்து கவனமின்றிஜயேந அல்லது ஜவண்டுவமன்ஜறந
இடிப்பதுஜபநல் வரும் ஆண்கள் கூட்டைத்துக்குத் தப்பி வமல்ல விலகி நடைந்து அப்பநவின் பதப்பநளேர்
மன் ஜபநய் நின்றநள் பூரணி.
"வநங்க தங்கச்சி; ஒரு வநர்த்டத வசநல்லியேனுப்பியிருந்தநல் நநஜன வந்தருப்ஜபன். நீங்க எதுக்கு
சிரமப்படைணும்" என்று தம்மடடையே வயேதன் உரிடமடயே நிடலநநட்டுவதுஜபநல் விளித்து வரஜவற்றநர்
அவர்.
பூரணி வநருப்புப் பிழம்புஜபநல் அந்தக் கும்பலின் நடுஜவ நின்றுவகநண்டு அவடர உறுத்துப் பநர்த்தநள்.
அந்தப் பநர்டவக்குக் கடடைக்கநரனிடைம் பதல் இல்டல. அவளுடடையே கண்கள் அபூர்வமநனடவ;
கூர்டமயேநனடவ. அவற்றுக்குத் தூய்டம அதகம்.
"தங்கச்சிக்கு ஜகநபம் ஜபநலிருக்கிறது" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை கழுத்தறுக்க மயேன்றநர் அவர்.
"எனக்கு ஜவண்டியேது இந்தச் சிரிப்பும் இந்த மழுப்பல் வநர்த்டதகளும் இல்டல. வியேநபநரியின்
சிரிப்பில் குற்றம் மடறக்கப்படுகிறது. மடறந்து வகநள்கிறது. அப்பநவின் புத்தகங்களுக்கு மூன்று வருடை
இரநயேல்டித் வதநடக உங்களிடைம் பநக்கி நிற்கிறது. ஜகட்டைநல் புத்தகம் ஜபநதுமநன அளேவு விற்கவில்டல
என்று வபநய் வசநல்கிறீர்கள். உங்களிடைமிருந்து நியேநயேமநன பதல் கிடடைக்கவில்டலயேநனநல் நநன்
சட்டைப்படி ஏதநவது வசய்துதநன் ஆகஜவண்டும்!" என்று பூரணி வகநதப்ஜபநடு மடறயிட்டைநள்.
அவ்வளேவு வபரியே கும்பலுக்கு நடுவில் ஒரு வபண் ஜபசி மநனத்டத வநங்கிவிட்டைஜத என்ற உடறப்பு
இருந்தநலும் விநயேமநகச் சமநளித்தநர் பதப்பநளேர். "இந்த மநத மடிவுக்குள் கணக்வகல்லநம் பநர்த்து
ஏதநவது வசய்கிஜறன் அம்மந!" என்று விடடை வகநடுத்ததுஜபநல் டககூப்பினநர். அந்த டககூப்புதலுக்கு
'இனிஜமலும் நின்று, ஜபசிக்வகநண்டிருக்கக்கூடைநது, ஜபநய்விடு' என்பது அர்த்தம்ஜபநலும்!
பூரணி அங்கிருந்து வவளிஜயேறினநள். அப்பநஜவ மனம் வவறுத்துச் சலித்துப்ஜபநய், "அவன் பணம்
தந்தநலும் சரி, தரநவிட்டைநலும் சரி" என்று டகவிட்டை ஆள் அந்தப் பதப்பநளேர். "அறிடவப் வபருக்குகிற
புத்தக வவளியீட்டுத் வதநழலில், பணத்டதப் வபருக்குகிற மனமள்ளே வியேநபநரிகள் ஈடுபட்டு,
எழுதுகிறவன் வநயில் மண் ஜபநடுகிறநர்கஜளே" என்று ஜவதடனஜயேநடு கூறுவநர் அப்பந.
புதுமண்டைபத்துக்கு எதஜர மீனநட்சி ஜகநயில் கிழக்கு ஜகநபுரம் அழுக்குப் படைநத உண்டமயேநய் மனித
உயேரத்டதச் சிறிதநக்கிக் வகநண்டு வபரிதநய் நின்றது. அஜத இடைத்தல் வதருவில் இரண்டு ஓரமம்
படழயே பூட்டுச் சநவி குடடை ரிப்ஜபர்க் கடடைகள் வதருடவ அடடைத்துக் வகநண்டிருந்தன. மநடல
ஜநரமநகிவிட்டைநஜல அந்த இடைத்துக்குத் தனிக் கலகலப்பும் அழகும் வந்துவிடும். படழயே கநலத்தல்
அதற்கு 'அந்தக்கடடை வீத' என்ஜற வபயேர் இருந்ததநக அப்பந வசநல்லுவநர்.
அந்தக் ஜகநபுரத்டதயும் வபரியே ஜகநயிடலயும் ஆரவநரமம் நறுமணங்களும் மிகுந்த அம்மன் சந்நித
மகப்டபயும் கடைந்து நடைந்தநள் பூரணி. இன்னும் ஆயிரம் வருடைங்கள் ஆனநலும் ஆயிரம் வசயேற்டககள்
வந்து கலந்தநலும், மதுடரயின் வதய்வீகப் பழடமடயே யேநரநலும் மநற்றிவிடை மடியேநவதன்று
ஜதநன்றியேது பூரணிக்கு. அம்மன் சந்நிதக்குள் நுடழந்தநள். பூக்கடடைகளும் சந்தனமம் மணத்தன.
வடளேயேல் கடடைகள் ஒலித்தன. ஜீவஜகநடிகள் நுடழந்து புறப்படும் பிரகிருத வநசடலப் ஜபநல் அந்த
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வநசலில் புனிதமநன ஆரவநரம் குடறயேநமல் ஒலித்துக் வகநண்டிருந்தது. வபநற்றநமடரக் குளேத்டதக்
கடைந்து அம்மன் சந்நிதக்குள் ஜபநய் தரிசனத்டத மடித்துக் வகநண்டு வதற்குக் ஜகநபுரவநயில் வழயேநகத்
வதற்கநவணி மூலவீதடயே அடடைந்தநள் பூரணி. தன்டன யேநரநவது பநர்க்கிறநர்களேந என்று சுற்றும்
மற்றும் ஒரு தடைடவ பநர்த்துக் வகநண்டு கூட்டைமில்லநத ஒரு நடகக்கடடைக்குள் நுடழந்தநள்.
நநன்கு பவுன் வடளேயேல்கள். ஏறக்குடறயே மந்நூறு ரூபநய்க்கும் அதகமநகப் படழயே விடலப்
வபநருளேநக எடுத்துக் வகநண்டு பணத்டத எண்ணிக் வகநடுத்தநர்கள். ஜபசநமல் பணத்டத எண்ணி
வநங்கிக் வகநண்டு வீட்டுக்கநரர் வீட்டுக்குப் ஜபநனநள். ஆறுமநத வநடைடகப் பநக்கிடயேக் வகநடுத்து
ரசீது வநங்கிக் வகநண்டு, "இந்த மநத மடிவுக்குள் கநலி வசய்து விடுகிஜறன்" என்று வசநல்லிவிட்டு
வந்தநள். வடளேயேல் ஜபநட்டை பணத்தல் ஏழு ரூபநயும் படழயே ஐந்து அணநவும் மடியில் இருந்தன.
அப்பநவுக்கு ஜவண்டியேவரும் நகரத்தல் வசல்வமம் வசல்வநக்கும் உள்ளேவருமநன பிரமகர்
ஒருவருடடையே வீடு பக்கத்துத் வதருவிஜல இருந்தது. அவர் ஜநர்டமயேநனவர். ஜபநய்ப் பநர்த்துத் தன்
நிடலடயேச் வசநன்னநல் ஏதநவது ஜவடலக்கு வழ வசய்வநர் என்று நம்பினநள் பூரணி. ஆனநல்
அங்ஜகஜபநய் விசநரித்ததல் அவர் வவளியூர் ஜபநயிருப்பதநகவும், வர இரண்டு நநட்களேநகுவமன்றும்
வதரிந்தது. வந்தபின் பநர்த்துக் வகநள்ளேலநம் என்று தரும்பினநள்.
மறுபடியும் வசன்ட்ரலுக்குப் ஜபநய் பஸ் ஏறி அவள் தருப்பரங்குன்றத்டத அடடைந்தஜபநது இருள்
மயேங்கும் ஜபநதநகிவிட்டைது. குன்றின் உச்சியிலிருந்து மசூதக்கருகில் நீல மின்விளேக்கு ஒளியுமிழ்ந்து
வகநண்டிருந்தது. வதருவில் ஜகநயிலுக்குப் ஜபநகும் கூட்டைம் மிகுந்தருந்தது. வதருவில் தன் வீட்டு
வநசலில் புத்தகமம் டகயுமநக நிடறயேப் பள்ளிக்கூடைத்துப் டபயேன்கள் கூடி நிற்படதப் பூரணி கண்டைநள்.
குதடர வண்டி ஒன்று நின்றிருந்தது. ஓதுவநர் தநத்தநவும் இருந்தநர்.
பூரணி வீட்டடை வநருங்கியேதும் ஓதுவநர்த் தநத்தந, கவடலயும் பரபரப்பும் நிடறந்த மகத்ஜதநடு அவடளே
எதர்வகநண்டு வந்து வசநன்னநர். "உனக்கு இருக்கிற கவடலயும் துக்கமம் ஜபநதநவதன்று சின்னத்தம்பி
சம்பந்தன் பள்ளிக்கூடைத்தல் மரஜமறி விழுந்து டகடயே ஜவறு ஒடித்துக் வகநண்டு வந்தருக்கிறநன்
அம்மந..."
பூரணி டபயேன்கள் கூட்டைத்டத விலக்கிக் வகநண்டு உள்ஜளே ஜவகமநக ஓடினநள்.
---------------------
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அத்தயேநயேம் 3
"ஓடுகின்றனன் கதரவன் அவன்பின்
ஓடுகின்றன ஒவ்வவநரு நநளேநய்
வீடுகின்றன என்வசய்ஜவநம் இனி அவ்
வவய்யே கூற்றுவன் வவகுண்டிடில் என்ஜற"
-நற்றிடண விளேக்கம்
துன்பங்கடளேயும் வதநல்டலகடளேயும் சந்தக்கும்ஜபநவதல்லநம், பூரணியின் உள்ளேத்தல் ஆற்றல்
வநய்ந்த வதளிவநன குரல் ஒன்று ஒலித்தது. "ஜதநற்று விடைநஜத? வநழ்க்டகடயே வவன்று வநடக சூடைப்
பிறந்தவள் நீ. துன்பங்கள் உன் சக்தடயே அதகமநக்கப் ஜபநகின்றன. மனிதர்களின் சிறுடமகடளேயும்
வதநல்டலகடளேயும் பநர்த்துப் பநர்த்து உன் ஞநனக் கண்கள் மலரப் ஜபநகின்றன. குப்டபகடளேயும்
இழவும் தநழ்வுமநன நநற்றக் கழவுப் வபநருள்கடளேயும் உரமநக எடுத்துக்வகநண்டு மணமிக்கப்
பூவநகப் பூத்து வதய்வச் சிடலயின் ஜதநளில் மநடலயேநக விழும் உயேர்ந்த பூச்வசடி ஜபநல் ஏழ்டமயும்
துன்பமம் உனக்கு உரம் வகநடுத்து உன்டன மணம் கமழ டவக்கப் ஜபநகின்றன. நீ வநழ்க்டக
வவள்ளேத்ஜதநடு இழுபட்டுக் வகநண்டு ஜபநகும் ஜகநடி ஜகநடிப் வபண்களில் ஒருத்த அல்லள்.
வபண்ணில் ஒரு தனி வநழ்க்டக நீ; வநழ்க்டகயில் ஒரு தனிப் வபண் நீ. வநழ்க்டக வவள்ளேத்தல்
எதர்நீச்சல் ஜபநடைப் ஜபநகிறவள் நீ.
துன்பங்கடளே மிக அருகில் சந்தக்கும் ஜபநவதல்லநம் பூரணியின் இதயேத்தல் இந்தக் குரல் ஒலித்தது. இது
யேநருடடையே குரல்? எதற்கநக ஒலிக்கிற குரல் என்படத யேநரநல் அறியே மடியும்? விட்டைகுடற
வதநட்டைகுடற என்பதுஜபநல் ஆன்மநஜவநடு ஒட்டி வந்த வதநனி அது. வநழ்க்டக மலர மலர அதுவும்
மலரலநஜமந என்னஜவந? மருக்வகநழுந்துச் வசடியும் துளேசிச் வசடியும் எப்படி மணக்கும் என்படத
அடவ வளேர்ந்து வபரிதநன பின்பு கண்டு பிடிக்கலநவமன்று கநத்தருக்க ஜவண்டைநஜம! மடளேத்து
ஜவர்விடும் ஜபநதஜலஜயே தத்தமக்குரியே மணத்டதயும் பரப்பும் சிறப்பும் வநய்ந்த அந்தச் வசடிகடளேப்
ஜபநல் சில ஜபருக்கு உருவநகும் ஜபநஜத இலட்சியேம் தநனநக அடமந்துவிடுகிறது.
பூரணி துளேசிச் வசடி ஜபநன்றவள். மடளேக்கும் ஜபநஜத மணந்தவள். துளேசிடயேப் ஜபநல அகமம் புறமம்
தூய்டமயேநனவள், புனிதமநனவள். உள்ளும் புறமம் தமிழ்ப் பண்பு என்னும் மணம் கமழுகிறவள்.
துன்பங்கடளே வரஜவற்று ஆள்கிற ஆற்றல் அவளுக்கு உண்டு.
பூரணி உள்ஜளே ஓடிச்வசன்று பநர்த்தஜபநது தம்பி சம்பந்தடனக் கூடைத்தல் பநய் விரித்துப்
படுக்கவிட்டிருந்தநர்கள். சுற்றிலும் பள்ளிக்கூடைத்துப் பிள்டளேகள் கூட்டைம். வபரியே தம்பி தருநநவுக்கரசு
என்ன வசய்வது என்று ஜதநன்றநமல் சம்பந்தனின் தடலப் பக்கம் நின்று விழத்துக் வகநண்டிருந்தநன்.
ஏஜதந வபரியே தவடறச் வசய்து, தவற்றில் சிக்கிக் வகநண்டு படுத்துவிட்டைது ஜபநல் சம்பந்தன் விக்கலும்
விசும்பலுமநக அழுதுவகநண்டிருந்தநன். குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசியும் ஜசர்ந்து அழுது
வகநண்டிருந்தநள்.
பூரணி பக்கத்தல் உட்கநர்ந்து, பநயில் துவண்டு கிடைந்த தம்பியின் இடைது டகடயேத் தூக்கித்
தநங்கினநற்ஜபநல் நிறுத்த மயேன்றநள். டக நிற்கவில்டல. நடுவில் மறித்த இளேம் வநடழக் குருத்து
வவயிலில் வநடி விழுகிற மநதரி துவண்டு விழுந்தது. அக்கநடவப் பநர்த்ததும் சம்பந்தனின் அழுடக
அதகமநகிவிட்டைது.
"சிறுபிள்டளேக் டகதநஜன அம்மந! மட்டடை டவத்துக் கட்டினநல் ஒன்றுகூடிவிடும். நநலு வீடு தள்ளி ஒரு
நநட்டு டவத்தயேர் இருக்கிறநர். அவடரக் கூட்டிக் வகநண்டு வரச் வசநல்லு" என்று ஓதுவநர் தநத்தந
பூரணிக்குப் பின்புறம் வந்து நின்று வகநண்டு வசநன்னநர். பூரணி, தருநநவுக்கரசின் மகத்டதப்
பநர்த்தநள். தருநநவுக்கரசு நநட்டு டவத்தயேடர அடழத்துக் வகநண்டுவர ஜவக ஜவகமநக ஓடினநன்.
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"அக்கந, நநன் ஒண்ணுஜம வசய்யேல அக்கந. பநலுங்கிற மரட்டுப் டபயேன் ஒருத்தன் எங்ககூடைப்
படிக்கிறநன். அவன் மநடியிலிருந்து என் கணக்கு ஜநநட்டடைப் பிடுங்கி கீஜழ வீசிவயேறிந்துவிட்டைநன்.
மநடிக்கு ஜநஜர கீஜழ ஒரு வபரியே மநமரம் இருக்கு. அந்த மரத்துக் கிடளேக்கு நடுஜவ ஜநநட்டு விழுந்து
சிக்கிடுச்சு. அடத எடுக்கிறதுக்கநக ஏறிஜனன். ஏறுகிறப்ஜபந கநல் இடைறி விழுந்துவிட்ஜடைன்" என்று
அழுடகக்கிடடைஜயே நடைந்தடதச் வசநல்லி குற்றமின்டமடயே அக்கநவுக்கு புலப்படுத்தனநன் சம்பந்தன்.
மற்ற மநணவர்கடளே விசநரித்தநலும் 'பநலு' என்கிற மரட்டுப் டபயேடனப் பற்றி கடுடமயேநகத்தநன்
வசநன்னநர்கள். ஜநநவும் ஜவதடனயுமநகக் டக எலும்பு பிசகி விழுந்து கிடைக்கும் அந்தச் சமயேத்தல்கூடைத்
'தவறு தன்னுடடையேதல்டல' என்று அக்கநவுக்கு விளேக்கிவிடை ஜவண்டுவமன அவன் துடித்துக்
வகநண்டிருந்த ஆர்வத்டதப் பூரணி குறிப்பநகக் கவனித்துக் வகநண்டைநள்.
தருநநவுக்கரசு நநட்டு டவத்தயேஜரநடு வந்தநன். பூரணி சற்று விலகினநற்ஜபநல் எழுந்து
நின்றுவகநண்டைநள். டவத்தயேர் அருகில் அமர்ந்து மழங்டகடயே எடுத்துத் வதநட்டு அமக்கிப் பநர்த்தநர்.
ஓதுவநர்க் கிழவர் அவருக்குப் பக்கத்தல் இருந்தநர்.
"ஒன்றும் பயேமில்டல. விடரவில் சரியேநகிவிடும்" என்று வசநல்லிவிட்டு மூங்கில் பட்டடைகடளேக்
வகநடுத்துக் டகடயே நிமிர்த்தக் கட்டிக் ஜகநழ மட்டடைச் சநறு நடனந்த துணியேநல் இறுகிச் சுற்றுப்
ஜபநட்டு மடித்தநர் டவத்தயேர். "டகடயே ஆட்டைநமல் அடசயேநமல் டவத்துக் வகநண்டிரு தம்பி, வகநஞ்ச
நநட்களில் எலும்பு ஒன்று கூடிக் டக மன் ஜபநல ஆகிவிடும்" என்று சம்பந்தனிடைம் அன்ஜபநடு
வசநல்லிவிட்டு எழுந்தருந்தநர் டவத்தயேர். ஓதுவநர்க்கிழவர் பூரணியின் கநதருகில் ஏஜதந வசநன்னநர்.
அவள் ஓடிப்ஜபநய் ஒரு தட்டில் நநன்கு ரூபநய்கடளே டவத்து டவத்தயேரிடைம் மரியேநடதயேநக நீட்டினநள்.
டவத்தயேர் சிரித்தநர். "உன்னிடைம் வநங்கி எனக்கு நிடறந்துவிடைநது அம்மந. அழகியேசிற்றம்பலத்துக்கு
நநன் எவ்வளேஜவந வசய்யேக் கடைடமப்பட்டிருக்கிஜறன். இடத நீஜயே டவத்துக்வகநள். டபயேனுக்கு டக
சரியேநன பின் அவசியேமநனநல் ஏதநவது ஜகட்டு வநங்கிக் வகநள்கிஜறன்" என்று அவள் வகநடுத்தடத
வநங்க மறுத்துவிட்டைநர் அவர்.
அப்பநவின் வபருடம அந்த வீட்டடை ஆண்டுவகநண்டு இருப்படத பூரணி உணர்ந்தநள். கநடசயும்
பணத்டதயும் ஜசர்த்து டவத்துவிட்டுப் ஜபநகநவிட்டைநலும் அந்தக் குடும்பத்தற்கு உதவி வசய்து
வபருடமப்படை விரும்பும் மனிதர்கடளேயும் உறடவயும் நநன்குபுறத்தும் ஜதடி டவத்துப் ஜபநயிருக்கிறநர்
அவர். பணம் வநங்க மறுக்கும் டவத்தயேர், தன் குடும்பம் ஜபநல் எண்ணிச் சுக துக்கங்களில் பங்கு
வகநள்ளும் ஓதுவநர், தனி அனுதநபத்ஜதநடும் அன்ஜபநடும் உதவக் கநத்தருக்கும் அண்டடை அயேலநர்கள்,
இடவவயேல்லநம் அப்பநவின் நிடனவநக எஞ்சியிருக்கிற வபருடமகளேல்லவந?
பள்ளிக்கூடைத்துப் டபயேன்கள் கூட்டைம் ஜபநகிற வழயேநயில்டல. "உங்களுக்வகல்லநம்
ஜவடிக்டகயேநயிருக்கிறதந? அவன் டகடயே ஒடித்துக்வகநண்டு வந்து விழுந்து கிடைக்கிறநன். கூட்டைம்
ஜபநடைநமல் வீட்டுக்குப் ஜபநய்ச் ஜசருங்கள்" என்று ஓதுவநர்க் கிழவர் கூப்பநடு ஜபநட்டை பின்ஜப
பிள்டளேகள் கூட்டைம் குடறந்தது. குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிக்கு நடைந்தது என்னவவன்று
வதரியேநவிட்டைநலும் "அண்ணன் சம்பந்தனுக்கு ஏஜதந வபரியே துன்பம் வந்தருக்கிறது. இல்லநவிடில்
பநயில் படுக்கவிட்டு டவத்தயேவரல்லநம் கட்டுப்ஜபநடைமநட்டைநர். இத்தடன ஜபர் கூடைமநட்டைநர்கள்"
என்று வமநத்தமநக ஏஜதந துக்கம் புரிந்தது. அதனநல் அந்தக் குழந்டதயின் அழுடக இன்னும்
ஓயேவில்டல. எதர்வீட்டு ஓதுவநர்க் கிழவர் விடடைவபற்றுப் புறப்பட்டைநர். "நநன் வீட்டுக்குப் ஜபநகிஜறன்
பூரணி. தம்பிடயேக் கவனமநய்ப் பநர்த்துக்வகநள்; ஏதநவது ஜவண்டுமநனநல் என்டனக் கூப்பிடு; வநசல்
தண்டணயில்தநன் படுத்துக் வகநண்டிருப்ஜபன். எடத நிடனத்தும் துக்கப்படைநஜத அம்மந!
இன்னநருடடையே வபண் எனச் வசநன்னநஜல மற்றவர்கள் ஜபநட்டி ஜபநட்டுக்வகநண்டு உதவ மன்
வருகிற அத்தடனப் வபருடமடயே அப்பந தனக்குத் ஜதடி டவத்துப் ஜபநயிருக்கிறநர். நீ ஏன் அம்மந
கலங்க ஜவண்டும்?" என்று ஜபநகும்ஜபநது வசநல்லிவிட்டுத் தநன் ஜபநனநர் அவர்.
'எல்ஜலநரும் இப்படித்தநன் வசநல்லுகிறநர்கள். அப்பநவின் வபருடம இன்ஷ்யூரன்ஸ் ஏற்பநடுஜபநல்
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மரணத்துக்குப் பின் இலநபம் சம்பநதக்கிற உயில் வியேநபநரமந என்ன? பண்புள்ளேவன் அடடைந்த
புகடழப்ஜபநல் வபநதந்து டவத்துப் ஜபநற்ற ஜவண்டியே வபருடமயேல்லவந அது? நநன் வசதகடளே
அடடைவதற்கநக அப்பநவின் வபருடமடயே வசலவழத்து வீணநக்க ஜவண்டியே அவசியேமில்டலஜயே!
என்னுடடையே டககளேநல் உடழத்து நநன் வநழ மடியும். என் உடைன்பிறப்புகடளேயும் வநழ டவத்து இந்தக்
குடிடயே உயேர்த்த மடியும். சிறியே ஆடசகடளே மடித்துக்வகநள்வதற்கநக அப்பநவின் வபருடமடயேச்
வசலவழக்க நநன் ஒரு ஜபநதும் மற்படைமநட்ஜடைன். அப்பநவின் வபருடமயில் மண்ணுலகத்து
அழுக்குகள் படியே விடைமநட்ஜடைன்' என்று எண்ணி வநட்டுயிர்த்தநள் பூரணி. இவற்டற நிடனக்கும்ஜபநது
அவளுடடையே மகத்தலும் கண்களிலும் ஒளியும் உறுதயும் ஜதநன்றின.
"அக்கந! இனிஜமல் அண்ணனுக்குக் டக ஜநஜர வரநம ஜபநயிடுமந?" அழுடகயின் விசும்பஜலநடு சிறியே
ஆரஞ்சு சுடளேகடளேப் ஜபநன்ற உதடுகள் துடிக்க பூரணிக்குப் பக்கத்தல் வந்து நின்றுவகநண்டு இப்படிக்
ஜகட்டைநள் குழந்டத. அப்ஜபநது அகன்று மலர்ந்த அவள் குழந்டதடம தவழும் கண்களில் பயேமம்
கவடலயும் வதரிந்தன.
"இல்டல கண்ஜண! அண்ணனுக்குக் டக சீக்கிரஜம நல்லநப் ஜபநயிடும்" என்று வசநல்லி குழந்டதடயே
வநரி அடணத்துக் வகநண்டைநள் பூரணி. பூக்களின் வமன்டமகடளேயும் பன்னீரின் குளிர்ந்த மணத்டதயும்
வகநண்டு வசய்தது ஜபநன்ற உடைம்பு குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிக்கு. குழந்டதயின் உடைடலத் தீண்டும்
ஜபநதும், சிரிப்டபக் கநணும்ஜபநதும் சின்னஞ்சிறு பூக்கண்கடளே அருகிஜல பநர்க்கும்ஜபநதும்
வநழ்க்டகயில் சத்தயேத்துக்கு இன்னும் இடைமிருக்கிறது என்கிற மநதரி ஒரு தூயே நம்பிக்டக
உண்டைநகிறது. அப்பந இருந்தநல் ஜகநயிலிலிருந்து வீடு தரும்புகிற ஜநரம் இது. மநடலயில் வதன்புறம்
தருமங்கலம் சநடலயில் வநடுந்தூரம் கநலநர நடடையேநகப் ஜபநய்விட்டுத் தரும்பும்ஜபநது, ஜகநயிலில்
மருகடனயும் வணங்கிவிட்டு ஏழு ஏழடர மணி சுமநருக்கு வீடு தரும்புவநர் அவர். இரவில் கன
உணவநகச் ஜசநறு சநப்பிடுவது அவருக்குப் பிடிக்கநது. ஜசநறு உண்டைநல் விடரவில் உறக்கம் வந்து
விடுவமன்று ஜகநதுடம ஜதநடச, இட்லி மநதரி குடறந்த உணவநக சிறிது உண்பநர். அதக ஜநரம்
உறக்கம் விழத்தும் படித்துக் வகநண்டிருப்பநர். அப்பநவின் பழக்கஜம வீட்டில் எல்ஜலநருக்கும்
அடமந்து விட்டைது.
பூரணி அடுப்பு மூட்டி இட்லிக் வகநப்படரடயே டவத்தநள். அந்த வீட்டில் ஒவ்வவநரு நிடலயிலும்
ஒவ்வவநரு வபநருளிலும், ஒவ்வவநரு வசயேலிலும், ஒவ்வவநரு மூடலயிலும் மறந்துவிடைநமல், மடறத்து
விடைநமல், அப்பநவின் ஞநபகம் இருந்தது. பழக்கத்தல் உடறந்துவிட்டை உயிரின் உறவநன நிடனவுகடளே
அவ்வளேவு எளிதல் மறக்க மடியுமந? மனிதர்கடளேப் ஜபநல் அவர்கடளேப் பற்றியே நிடனவுகளுமந
விடரவில் அழகின்றன. அப்படி அழயுமநனநல் பின்பு இந்த உலகத்தல் என்ன இருக்கிறது?
கநலம் எடதத்தநன் அழக்கநமல் நிடலக்கவிடைப் ஜபநகிறது? நிற்கநமல் ஓடுகிற சூரியேனும், அவடனத்
துரத்தக் வகநண்டு ஒவ்வவநன்றநய் பின் வதநடைரும் நநட்களும் உலகில் எடதஜயேந ஓடி ஓடி ஜதய்த்துக்
வகநண்டிருக்கின்றனஜவ! அல்லது ஜதய்ந்து வகநண்டிருக்கின்றனஜவ!
ஒரு தட்டில் நநடலந்து இட்லிகடளே எடுத்துக் வகநண்டு ஜபநய் சின்னத்தம்பி சம்பந்தனுக்கு அவன்
படுத்துக் வகநண்டிருந்த இடைத்தஜலஜயே எழுந்து உட்கநர்ந்து சநப்பிடுமநறு வகநடுத்துவிட்டு வந்தநள்
பூரணி. தருநநவுக்கரடசயும் குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிடயேயும் கூப்பிட்டுச் சடமயேலடறயில் தனக்குப்
பக்கத்தல் உட்கநரச் வசய்து வகநண்டு பரிமநறினநள். அவ்வளேவு இளேடமயில் தநயின் மதர்ச்சியும்
அன்பின் கனிவும் அவள் எவ்வநறுதநன் வபற்றநஜளேந? வபரியே மீன்கள் தம் குஞ்சுகடளேக் கண்
பநர்டவயிஜலஜயே வளேர்த்துப் பழக்கிப் வபரிதநக்குமநம். பூரணி தன் தம்பிகடளேயும் தங்டகடயேயும்,
அன்பநலும் கனிவநலுஜம வளேர்த்தநள். கூடியேவடர வீட்டடையும், தன்டனயும் ஜதடிவரும் துன்பங்கடளே
அவர்கள் வதரிந்து வகநள்ளே விடுவதல்டல. அவள் மூத்த தம்பி தருநநவுக்கரசுதநன் நிடனவு வதரிந்த
விவரமள்ளே டபயேன். அவனிடைம் கூடை வீட்டுத் துன்பங்கடளேச் வசநல்ல விரும்புவதல்டல அவள்.
வீட்டுக்கநரரிடைம் ஒப்புக்வகநண்டு வந்துவிட்டைபடி மநத மடிவுக்குள் இந்த வீட்டடைக் கநலி வசய்து
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வகநடுத்தநக ஜவண்டும். தருப்பரங்குன்றம் கிரநமமமில்டல; நகரமமில்டல. கிரநமத்தன் தனிடமயும்
நகரத்தன் வசதகளும் இடணந்த இடைம் அது. சுற்று வட்டைநரத்தல் சில மில்களும் வதநழற்சநடலகளும்,
பள்ளிக் கூடைங்களும், கல்லூரிகளும் இருந்த கநரணத்தனநல் வீட்டு வநருக்கடி இருக்கத்தநன் வசய்தது.
மதுடர நகருக்குள் வநடைடக வகநடுக்க இயேலநத மத்தயேதரக் குடும்பங்களும், கூலிகளும், அடமதயேநன
வநழ்டவ மருகன் அருள் நிழலில் கழக்க விரும்புபவர்களும் வநருங்கிக்கூடும் இடைம் ஆடகயேநல்
அங்கும் வீட்டுப் பஞ்சம் அதகமநகிவிட்டைது. கிழக்குப் பக்கம் வசம்மண் குன்டறத் தழுவினநற்ஜபநல்
பிருமநண்டைமநக உருவநகிக் வகநண்டிருக்கும் வபநறியியேல் வதநழற்கல்லூரி தடீவரன்று ஊடரஜயே
வபரிதநக்கி விட்டைதுஜபநல் ஜதநன்றுகிறது.
வீட்டுக்கநக அப்ஜபநஜத ஜபநய் நநலு வதருவில் சுற்றிப் பநர்த்துவிட்டு வரலநவமன்று ஜதநன்றியேது
பூரணிக்கு. இரவநனநலும் அதக ஜநரமநகிவிடைவில்டல. ஊரிலும் வதருக்களிலும் கலகலப்பு இருந்தது.
நநலு இடைத்தல் நநலு வதரிந்த மனிதர்களிடைம் வசநல்லிவிட்டு வந்தநல் கநலியிருக்கிற வீடுகடளேப் பற்றி
ஏதநவது துப்புக் கிடடைக்கும். ஏடழக் குடும்பத்துப் வபண்களுக்கு வரன் கிடடைப்பது ஜபநல வநடைடக
வீடும் இன்டறயே சமதநயேத்தல் எளிதநகக் கிடடைத்துவிடைநத ஒன்றநயிற்ஜற.
"அரசு! வீட்டடைப் பநர்த்துக்வகநள். மங்டகக்குத் தூக்கம் வந்தநல் படுக்டகடயே விரித்துத் தூங்கச் வசய்.
நநன் வகநஞ்சம் வவளிஜயே ஜபநய்விட்டு வருகிஜறன். ஒன்பது, ஒன்பதடர மணிக்குள் வந்துவிடுஜவன்.
கதடவத் தநழ்ஜபநட்டுக் வகநண்டு தூங்கி விடைநஜத" என்று தருநநவுக்கரசிடைம் வசநல்லிக்வகநண்டு
புறப்பட்டைநள் பூரணி.
பனி பரவத் வதநடைங்கியிருந்த அந்த மன்னிரவு ஜநரத்தல் மங்கியே நிலவவநளியில் கீழ் சந்நிதத்
வதருவில் வநர்த்டதகளேநல் வசநல்ல மடியேநத ஓர் அழகு வதன்பட்டைது. வரிடசயேநக இரு புறமம் வீடுகள்,
விளேக்கு ஒளி வதரியும் ஜேன்னல்கள், பூக்களின் பலவித வநசடன, சந்தனம், ஊதுவத்த மணம்,
மனிதர்களின் குரல்கள், வநவனநலி இடச, வநயேரட்டடைப் ஜபச்சுக்கள், மநட்டுக் கழுத்து மணி ஓடச,
பிரபஞ்சம் என்ற மடிவில்லநப் புத்தகத்தன் மதற்பக்கம் ஜபநல் ஓர் எடுப்பு, ஒரு கம்பீரம், ஒரு கடல
அந்த வீதயின் அடமப்பில் விளேங்கியேது. வீத வதநடைங்கும் இடைத்தல் நிலவில் குளித்வதழுந்தது ஜபநல்
நீளே நிமிர்ந்து ஜதநன்றும் மடலசநர்ந்த ஜகநபுரம், ஜகநபுரம் சநர்ந்த குமரன் ஜகநயில், ஜகநயில் மகப்பநகியே
அகன்ற ஜமடடைடயே இழுத்துக் வகநண்டு பநய்கிறநர் ஜபநல் யேநளிச் சிற்பங்களும், குதடரகளும்,
கீழ்ப்புறமம் ஜமல்புறமம் பிரிந்து படைரும் வகநடிகள் ஜபநல் இரத வீத.
ஜகநபுரத்துக்கும் ஜமஜல குன்றில் எட்டைநத உயேரத்தல் மின்விளேக்கில் நீல ஒளி உமிழும் 'ஓம்' என்ற
வபரியே எழுத்துக்கள் குன்றிலுள்ளே ஒரு கட்டிடைத்தல் வபநருத்தப்பட்டிருக்கும். அந்த 'ஓம்' இருளில்
தனியேநக அந்தரத்தல் வதநங்குவது ஜபநல் வபரிதநய் உயேர்ந்து எங்கிருந்து பநர்த்தநலும் வதரியும். அந்த
'ஓடம' உற்று ஜமஜல பநர்த்துக் வகநண்ஜடை பூரணி சந்நிதத் வதருவில் நடைந்தநள். இருளில் அந்த 'ஓம்'
மின்விளேக்டக எவ்வளேவு ஜநரம் பநர்த்தநலும் அலுக்கநது அவளுக்கு. கீழும் ஜமலும் எங்கும் எதஜனநடும்
வதநடைர்பின்றி உயேர்ந்த வநனவிதநனத்தல் 'ஓம்' என்ற சக்தஜயே ஒளிப்பூவநய்ப் பூத்துத் தருப்பரங்குன்றம்
மழுவதும் மணம் பரப்பி நிற்பது ஜபநல அழகநய்த் ஜதநன்றும் அந்த 'ஓம்'.
வீட்டு வமநட்டடை மநடியில் நின்று இடதப் பநர்த்து மகிழ்வது அவளுக்கு வழக்கமநன அனுபவம். இரத
வீதகளிலும், வவள்ளியேங்கிரிச் சந்து, தருக்குளேச் சந்து, மதலியே சந்துகளிலும் ஒண்டுக் குடித்தனத்துக்கு
ஏற்ற சிறியே இடைங்கள் இருந்தநலும் இருக்கலநம். சரவண வபநய்டகக் கடரயிலும் இரயில்
நிடலயேத்துக்குத் வதன்கிழக்கநகக் கிரி வீதயிலும் வபரியே ஒண்டுக் குடித்தன ஸ்ஜடைநர்கள் சில உண்டு.
பகல் ஜநரத்டத விட்டு இரவில் அவள் புறப்பட்டைதற்குக் கநரணம் இருந்தது. பழகியே மனிதர்கள்
அதகமநக இருக்கும் இடைங்களில் அப்பநவின் துக்க சம்பவம் நடைந்து ஒரு மநதம் கூடை ஆகுமன் சுற்றித்
தரிவது அவமநனமநகத் ஜதநன்றியேது. அவளுக்கு உடைனடியேநகப் வபரியே வீட்டடைக் கநலி வசய்துவிட்டு
ஒண்டுக் குடித்தனம் வர மயேல்வது பற்றித் வதரிந்தவர்கள் தூண்டித் துருவிக் ஜகள்விகள் ஜகட்பநர்கள்.
அதகம் ஜபர் கண்களில் படைநமல் இடைம் விசநரிக்க அந்த ஜநரஜம ஏற்றவதன்று அவள் நிடனத்தநள்.
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ஜதரடியிலும், ஜகநயில் வநயிலிலுள்ளே கடடைகளிலும் கூட்டைமம், கலகலப்பும் இருந்தன. சந்நித
மகப்பில் ஒரு கணம் நின்று வணங்கிவிட்டு கிழக்ஜக வபரியே இரத வீதயில் தரும்பினநள் பூரணி. இரவு
மூன்று மணி வடர அரவம் குடறயேநத வதரு அது. வதருக்ஜகநடியில் ஜமட்டில் இருந்த டூரிங் சினிமநக்
வகநட்டைடகதநன் அந்த மநதரி ஆள் புழக்கத்தற்குக் கநரணம்.
வவளியூரிலிருந்வதல்லநம் ஆயிரக்கணக்கநன பக்தர்கள் வந்து மருகடனச் சுற்றிக்வகநண்டிருந்தநர்கள்
என்றநல் மருகடனச் சுற்றிக் குடியிருந்த உள்ளூர்க்கநரர்கள் டூரிங் சினிமந வகநட்டைடகடயேச்
சுற்றிக்வகநண்டிருந்தநர்கள். தருக்குளேத்து மதல் சந்தல் தன்ஜனநடு படித்த கமலந என்ற வபண்ணின் வீடு
இருப்பது அவளுக்கு நிடனவு வந்தது. தரும்பியேவுடைன் மதல் வீடு கமலநவுடடையேது.
கமலந - அவள் தநயேநர், இன்வனநரு பநட்டியேம்மநள் - மூன்று ஜபரநக வீட்டு வநயிலில்
தண்டணயிஜலஜயே உட்கநர்ந்து ஏஜதந வம்புப் ஜபச்சு ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். ஜபநகலநமந
ஜவண்டைநமந என்ற தயேக்கத்துடைஜனஜயே நடைந்துஜபநய் அந்த வீட்டு வநசலில் நின்றநள் பூரணி. ஜபச்சில்
ஈடுபட்டிருந்த கமலநவின் கவனத்டதத் தன் பக்கம் தருப்புவதற்கநக 'கமலந' என்று பூரணி வமல்லக்
கூப்பிட்டைநள். எத்தடன குரலின் ஒலிகளுக்கு நடுஜவ ஒலித்தநலும் தனிஜயே ஒரு தனித்தன்டம பூரணியின்
குரலுக்கு உண்டு. அந்தக் குரலிஜலஜயே அவடளே அடடையேநளேம் கண்டு வகநண்டு 'பூரணியேந?' என்று
ஜகட்டைவநறு கமலந எழுந்து வந்தநள்.
"உனக்கு வருவதற்கு இப்ஜபநதுதநன் ஒழந்தஜதந, அம்மந? பகலில் வந்து என்ஜனநடு வகநஞ்சம்
ஜபசிக்வகநண்டிருந்தநல் பிடித்துக்வகநண்டு விடுஜவன் என்ற பயேமந?"
"அதற்கநக இப்ஜபநது வரவில்டலயேடி கமலந? இப்படி வந உன்னிடைம் வசநல்கிஜறன்" என்று கமலநடவ
அருகில் வரச்வசய்து கநஜதநடு வமல்லத் தநன் வந்த ஜவடலடயேச் வசநன்னநள் பூரணி.
"வசதயேநன சந்நிதத் வதருடவ விட்டுவிட்டு இங்ஜக இந்த சந்துக்கந வரஜவண்டும் என்கிறநய்?
மதுடரக்குப் ஜபநக வர சந்நிதத் வதருவுக்குப் பக்கத்தல் நிடனத்த ஜநரம் பஸ் ஏறலநம். இங்ஜக
வந்துவிட்டைநல் அவ்வளேவு தூரம் நடைந்து ஜபநய்த்தநன் ஆகஜவண்டும். உன் தம்பிகளுக்குப் பள்ளிக்கூடைம்
ஜபநக இன்னும் நடடை அதகமநகுஜம. எல்லநம் ஜயேநசடன பண்ணிக்வகநண்டு வசய்."
"வசதகடளே டவத்துக் வகநண்டிருப்பவர்களுக்குத்தநன் ஜமலும் சில வசதகளுக்கு ஆடசப்படை மடியும்
கமலந. ஒரு வசதயும் இல்லநதவர்களுக்கு எல்லநம் வசத குடறவுகளுஜம வசதகளேநகத்தநன் ஜதநன்றும்"
பூரணி ஏக்கத்ஜதநடு வசநன்னநள். கமலந இதற்குச் சமநதநனம் வசநல்ல மடியேவில்டல.
"உன்னிடைம் ஜபசி வவற்றி வகநள்ளே என்னநல் மடியேநது அம்மந. ஒரு தடைடவ பள்ளிக்கூடைத்துப் ஜபச்சுப்
ஜபநட்டியில் உனக்கு எதரநகப் ஜபசித் ஜதநற்றது ஜபநதும். தமிழ், தத்துவம் எல்லநம் உனக்குத் தண்ணீர்
பட்டைபநடு. நநன் என்ன உன்டனப் ஜபநல் தமிழ் அறிஞரின் மகளேந? சநதநரண விவசநயியின் வபண்.
என்டன விட்டுவிடு. கடரயில் ஒரு ஸ்ஜடைநர் இருக்கிறது. இப்ஜபநஜத ஜபநய்ப் பநர்த்துவிட்டு வரலநம்.
நிலந வவளிச்சத்தல் உலநவி வந்தநற் ஜபநலவும் இருக்கும். பள்ளிக்கூடை நநட்களுக்குப் பின் நநம்
ஜசர்ந்தநற்ஜபநல் நடைந்து வசல்ல சமயேஜம வநய்த்ததல்டல."
"நநன் வரத்தயேநர். உன்டனத்தநன் உன் அம்மந இந்த ஜநரத்தல் என்னுடைன் அனுப்புவநர்களேந என்று
எனக்குச் சந்ஜதகமநயிருக்கிறது."
"தநரநளேமநய் அனுப்புவநர்கள். இப்ஜபநவதல்லநம் இந்தப் பக்கம் எவ்வளேவு ஜநரமநனநலும் ஒரு
பயேமமில்டல. சினிமநக் வகநட்டைடகயும், வபநறியியேல் வதநழற் கல்லூரியும் வந்த பிறஜக ஊஜர
வபரிதநகப் ஜபநய்விட்டைது. இஜதந அம்மநவிடைம் வசநல்லிக் வகநண்டு ஒரு வநநடியில் வந்துவிடுகிஜறன்"
என்று வசநல்லிவிட்டு கமலந தன் தநயிடைம் வசநல்லி வரச் வசன்றநள். கமலநவுக்குப் பூரணிடயே விடை
நநடலந்து வயேது குடறவு. இருவரும் பல ஆண்டுகள் ஜசர்ந்து படித்தவர்கள். படிப்பு மடிந்த பிறகும்
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அந்த நட்பு நிடலத்தது என்றநல் அதற்குக் கநரணம் பூரணிதநன். மிக சில விநநடிகஜளே தன்ஜனநடு
பழகியேவர்களும் தன்டன தன் மகத்டத தன் கண்கடளே தன் ஜபச்டச மறக்க மடியேநதபடி வசய்து
அனுப்பி விடுகிற ஓர் அரியே கம்பீரம் அவளிடைம் இருந்தது. சில் விநநடிகள் பழகியேவர்கஜளே
இப்படியேநனநல் பூரணியுடைன் பல ஆண்டுகள் சிறு வயேதலிருந்து ஜசர்ந்து படித்த கமலநவுக்கு அவளிடைம்
ஒரு பற்றும் பநசமம் இருந்ததல் வியேப்வபன்ன?
கமலந வந்தநள். பூரணிஜயேநடு கிழக்கு ஜநநக்கி நடைந்தநள். "சீக்கிரம் வந்துவிடு, வபண்ஜண" என்று
கமலநவின் தநயேநர் வதரு தரும்பும் ஜபநது வீட்டு வநயிலில் வந்து நின்று வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநனநள்.
கிழக்ஜக ஜபநகப் ஜபநக வீத அகன்றது. வீடுகள் குடறந்தன. ஜதநட்டைங்களும் வவளிகளும் தநமடர
இடலகளும் வமநட்டுகளும் மண்டிக்கிடைக்கும் சரவணப் வபநய்டக நீர்ப் பரப்பும் மடலடயேவயேநட்டிக்
கநட்சியேளித்தன. வடைப்புறம் 'கூடடை தட்டிப் பறம்பு' என்னும் வமநட்டடைச் வசம்மண் குன்று சமீபத்து
மடழயினநல் விடளேந்த சிறிது பசுடமடயே நிலவுக்குக் கநட்டிப் வபருடமப்பட்டுக் வகநண்டிருந்தது
ஜபநலும். இருவரும் நடைந்து வந்து அடற அடறயேநகப் பிரிந்த ஒரு கட்டிடைத்தன் மன் நின்றநர்கள்.
"இதுதநன் அந்த ஸ்ஜடைநர். ஊடரவிட்டு விலகி இருக்கிறது. மின்சநர விளேக்குகள் கிடடையேநது. இனிஜமல்
தநன் விளேக்குத் வதநடைர்பு கிடடைக்க ஜவண்டும். வீட்டுக்கநரர் மின்சநரத் வதநடைர்புக்கு
மயேன்றுவகநண்டிருக்கிறநர். இன்னும் பல அடறகளுக்கு ஆட்கள் குடிவரவில்டல. வநடைடக மிகவும்
குடறவு. ஒரு சடமயேல் கட்டு, சிறு கூடைம், மன்புறம் வரநந்தந மூன்றும் வகநண்டை ஓர் அடறக்கு வநடைடக
பன்னிரண்டு ரூபநய்தநன்" கமலந வசநல்லி மடித்தநள்.
வநடைடக மிகவும் குடறவநக இருந்தநலும் அந்த இடைம் ஊரிலிருந்து அதகம் தள்ளியிருப்பதநக
நிடனத்தநள் பூரணி. சினிமநக் வகநட்டைடகடயேயும் கடைந்து சிறிதளேவு வதநடலவு அப்பநல் இருந்தது அந்த
ஸ்ஜடைநர். அந்த ஜநரத்தஜலஜயே அந்த ஸ்ஜடைநர், அடதச் சுற்றியிருந்த இடைங்களிலும் ஊர் அடைங்கினநற்
ஜபநன்று சில்வண்டு கீச்சிடும் அடமத படைர்ந்துவிட்டிருந்தது. ஸ்ஜடைநர் வநசலில் ஜவப்ப மரத்தன் கீஜழ
பீடிப் புடகடயே இழுத்துவநறு உட்கநர்ந்தருந்த ஒரு ஆள் அவர்கள் கூப்பிடைநமஜல எழுந்து வந்து
தநனநகச் சில விவரங்கடளே அன்ஜபநடு அவளுக்குச் வசநன்னநன்.
"வசட்டியேநரு விளேக்குக் கவனகன் வநங்கிட்டைநரு அம்மந! இன்னும் ஒரு வநரத்துக்குள்ளேநற விளேக்கு
வந்து விடும். நீங்க வசநன்னநப்ஜபநல் நநலஞ்சி ரூம் கநலியில்டல. இப்ஜபந எல்லநம் வந்து அட்வநன்ஸ்
வகநடுத்தட்டுப் ஜபநயிட்டைநங்க. ஒஜர ரூம் தநன் இருந்தச்சு; நநனும் ஸ்ஜடைநர்கநரச் வசட்டியேநரும்
வகநஞ்ச ஜநரத்துக்கு மன்னநடி இந்த மரத்தடியிஜலதநன் ஜபசிக்கிட்டிருந்ஜதநம். இப்பதநன் ஒரு ஆளு
அட்வநன்ஜஸநடை வந்து வகஞ்சினநரு. வசட்டியேநரும் அவருமநப் ஜபசிக்கிட்ஜடை சரவணப் வபநய்டக
ஓரமந நடைந்து ஜபநனநங்க. அவருக்கிட்டை இருந்து வசட்டியேநர் மன்பணம் வநங்குறதுக்குள்ளே நீங்க
பநர்த்துட்டீங்கன்னந ஒரு ஜவடளே வபண் பிள்டளேன்னு இரக்கப்பட்டு ரூடம உங்களுக்கு விட்டைநலும்
விடுவநரு". நடரத்த மீடசயும் பூடனக் கண்களுமநகத் ஜதநன்றும் அந்த ஜநநஞ்சநன் கிழவன் சமயேத்தல்
வந்து கூறியிரநவிட்டைநல் 'நநடளேக்கு வந்து பநர்த்துப் ஜபசிக் வகநள்ளேலநம்' என்று பூரணியும் கமலநவும்
தரும்பிப் ஜபநயிருப்பநர்கள்.
"இப்ஜபநது இருக்கிற ஏழ்டமயில் பன்னிரண்டு ரூபநய்க்கு வீடு கிடடைத்தநல் எனக்கு எவ்வளேஜவந
நல்லது கமலந? இடதஜயே பநர்த்துவிடைலநம் என்று நிடனக்கிஜறன். தம்பிகளுக்கும் எனக்கும் நடடை
மன்டனவிடைக் கூடும். அடதப் பநர்த்தநல் மடியேநது" என்று கமலநவின் கநதல் வமல்லச் வசநன்னநள்
பூரணி. கமலநவுக்கு பூரணியின் அவசியேம் புரிந்தது.
"எனக்கு இந்த ஸ்ஜடைநர்கநரச் வசட்டியேநடர நன்றநகத் வதரியும் வபரியேவஜர! நநன் வசநன்னநல் அவர்
தட்டைமநட்டைநர். என் தந்டதக்கு மிகவும் ஜவண்டியேவர் அவர். நீங்கள் வகநஞ்சம் எங்களுக்கு அவர்
இருக்கிற இடைத்டதக் கநட்டி உதவினநல் நன்றி உள்ளேவர்களேநக இருப்ஜபநம்" என்று கமலந அந்தப்
பூடனக்கண் கிழவடனக் ஜகட்டைநள்.
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"இடைத்டதக் கநட்டைறதநவது, நநன் உங்ககூடை துடணக்கு வஜரன் அம்மந! சரவணப் வபநய்டக கடரயிஜல
அந்த நநவல் மரத்தடியில் உட்கநர்ந்து ஜபசிக்கிட்டிருப்பநரு வசட்டியேநரு. பநர்த்து ஒரு வநர்த்டத கநதஜல
ஜபநட்டுட்டைந ஜவற யேநருக்கும் விடைமநட்டைநரு. நமக்கு உறுத வசநன்னது ஜபநலத் தருப்தயேநயிடும்..."
என்று உற்சநகமநகக் கூறித் தநனும் உடைன் புறப்பட்டைநன் கிழவன். மன்னநல் கிழவனும்,
அடுத்தநற்ஜபநல் கமலநவும், கடடைசியேநக பூரணியும் ஒருவர் பின் ஒருவரநக நடைந்தநர்கள். தண்ணீர் பநயும்
ஒலி, வயேல்களில் தவடளேக் கூச்சல், மடலயில் கநற்று ஜமநதச் சுளிக்கும் 'சுர்ர்' ஓடச, இடவ தவிர,
இரவின் அடமத சூழ்ந்தருந்த அத்துவநனமநக இருந்தது அந்த இடைம். தூரத்தலிருந்து டூரிங் சினிமந ஒலி
டநந்து வந்தது.
மர நிழல்களின் ஊஜடை சிவந்த ஜமனியில் ஜதமல் ஜபநல் நிலவவநளியும் நிழலும் கலந்து பூமியில்
படைரும் அழடகப் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை பூரணி தடரஜநநக்கி நடைந்துவகநண்டிருந்தநள்.
தடீவரன்று, "ஐஜயேந! சங்கிலிடயே அறுத்துக்வகநண்டு ஓடுகிறநஜன" என்று கமலநவின் அலறலும்
தடுதடுவவன்று ஓடும் ஒலியும் அவடளேத் தூக்கிவநரிப் ஜபநடைச் வசய்தன. எதஜர பநர்த்தநள். கமலநவும்
அந்த ஆளும் தனக்கு மிகவும் மன்னநல் ஜபநயிருந்தது வதரிந்தது. கமலந பதறி நின்றநள். அந்தப் பூடனக்
கண் கிழவன் தநன் மன்புறம் ஓடிக் வகநண்டிருந்தநன். பூரணியின் உடைம்பில் எங்கிருந்துதநன் அந்தப்
பலம் வந்து புகுந்ததுஜவந, அவடனத் துரத்த ஓடைலநனநள். கீஜழ கிடைந்த ஒரு குச்சுக்கல்டல எடுத்து
ஓடுகிறவன் பிடைறிடயேக் குறிடவத்து வீசினநள். அடுத்த கணம் குரூரமநக அலறி விழுந்து மறுபடியும்
எழுந்து ஓடினநன். பூரணி விடைவில்டல. அருகில் வநருங்கி அவடனப் பிடித்துவிட்டைநள். நநடயேச்
சங்கிலியேநல் பிடணக்கிற மநதரி அவனுடடையே அழுக்குத் துண்டைநஜலஜயே அவன் டககடளேக் கட்டினநள்.
-------------------------
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அத்தயேநயேம் 4
"என் வசயேல் ஆவது யேநவதநன்றும் இல்டல இனித்வதய்வஜம
உன் வசயேஜல என்று உணரப் வபற்ஜறன் இந்த ஊன் எடுத்த
பின் வசய்த தீவிடன யேநவதநன்றும் இல்டல பிறப்பதற்கு
மன் வசய்த தீவிடனஜயேந இங்ஙஜன வந்து மூண்டைதுஜவ!"
ஏமநற்றப்பட்டுவிட்ஜடைநம் என்ற வகநதப்பினநல் ஏற்பட்டை துணிவு வவறியில் பூரணி அந்தத் தருட்டுக்
கிழவடனப் பிடித்து, அவன் ஜமல் துண்டைநஜலஜயே டககடளேக் கட்டிப் ஜபநடை மயேன்றநள். சங்கிலிடயேப்
பறிவகநடுத்த கமலநஜவந பயேந்ஜதநடி வந்து அவன் பூரணியேநல் பிடிக்கப்பட்டை இடைத்தல் நழுவி
விழுந்தருந்த சங்கிலியின் மூன்றநய் அறுந்துஜபநன துணுக்குகடளேத் ஜதடி எடுத்துக் வகநண்டைநள்.
இந்தக் கலவரத்தலும் கூக்குரல்களிலும் சரவணப் வபநய்டகக் கடர மண்டைபங்களில் படுத்துக் கிடைந்த
இரண்டு மூன்று பரஜதசிப் பண்டைநரங்கள் எழுந்து ஓடி வந்தனர்.
மூப்பினநலும், மதுகில் பிடைரி ஜமல் விழுந்த கல் எறியினநலும் ஜசநர்ந்து பூரணியிடைம் மநட்டிக் வகநண்டை
அந்த ஜநநஞ்சநன் கிழவன், ஆட்கள் ஓடி வருவடதக் கண்டைதும் தமிறிக் வகநண்டு மறுபடியும் ஓடை
மயேன்றநன். தருட்டு மகத்டத நநலு மனிதர்களின் கண்களுக்கு மன் கநட்டை ஜவண்டும் என்ற அவசியேம்
வரும்ஜபநது தருடைனுக்குக் கூடை வவட்கம் வருகிறது. என்ன இருந்தநலும் பூரணி வபண்தநஜன? தமிறி
உதறிக் வகநண்டு அவன் ஓடை மயேலும் மயேற்சியில் பூரணியின் டககள் தளேர்ந்தன. குரூரமம்,
'அகப்பட்டுக் வகநள்ஜவநஜமந' என்ற பயேமம் கலந்த அந்தக் கிழட்டு மகத்தல் ஜகநலிக்குண்டுகள்
ஜபநல் கண்விழகள் பிதுங்கிப் பயேங்கரமநகத் ஜதநன்றின.
பூரணியின் மனத்தல் என்ன ஜதநன்றியேஜதந? டகப்பிடிடயேத் தநனநகஜவ ஜமலும் தளேரவிட்டைநள். அந்தக்
கிழவன் விடுவித்துக் வகநண்டு ஓடிவிட்டைநன். "சங்கிலி கிடடைத்துவிட்டைது. அந்தக் கிழவடனப் பிடித்துக்
கநட்டிக் வகநடுப்பதல் என்ன புதுப் வபருடம வந்துவிடைப் ஜபநகிறது?" என்று எண்ணிஜயே பூரணி
அவடனப் ஜபநகவிட்டைநள்.
அருகில் வநருங்குவதற்ஜக அஞ்சி அரண்டு நின்று வகநண்டிருந்த கமலந, பூரணிக்குப் பக்கத்தல் வந்தநள்.
"கநலம் எவ்வளேவு வகட்டுப் ஜபநய்விட்டைது? மகத்டதயும் ஜபச்டசயும் பநர்த்து எந்த மனிதர்கடளேயும்
நம்பி விடை மடியேநது ஜபநலிருக்கிறஜத! மிகவும் நல்லவடனப் ஜபநலப் ஜபசிக் வகநண்டு வந்தவன் ஒஜர
கணத்தல் கழுத்தல் டகடவத்து சங்கிலிடயே அறுத்தநஜன பநர்த்தயேந பூரணி! உன்டனப் ஜபநல் ஒரு
துணிச்சல்கநரி மட்டும் உடைன் வந்தருக்கநவிட்டைநல் சங்கிலிடயேத் தருட்டுக் வகநடுத்துவிட்டுக்
கண்கடளேக் கசக்கிக் வகநண்டு வீட்டில் ஜபநய் நிற்ஜபன்" என்று பூரணியின் துணிடவ வியேந்து ஜபசத்
வதநடைங்கினநள் கமலந. பூரணியின் வலது டகயேநல் அவள் வநடயேப் வபநத்தனநள்.
"ஜபநதும் கமலந! ஏஜதந வகட்டை வசநப்பனம் கண்டு விழத்துக் வகநண்டை மநதரி இடத மறந்துவிடு.
இருவருஜம மன் ஜயேநசடனயின்றி இந் ஜநரத்துக்கு இங்கு வீடு ஜதடிக் வகநண்டு வந்தஜத தப்பு. வந,
மநற்றவர்கள் வந்து இந்த வவட்கக் ஜகட்டடை விசநரிப்பதற்கு மன் இங்கிருந்து ஜபநய்விடைலநம்" என்று
கமலநவின் டகடயேப் பிடித்து இழுத்துக் வகநண்டு ஜவகமநகத் தரும்பி நடைக்கத் வதநடைங்கினநள் பூரணி.
கீழ இரத வீத தருப்பத்தல் வந்ததும், வதருவிளேக்கின் ஒளியில் பூரணியின் டககள் தற்வசயேலநகக்
கமலநவின் பநர்டவயில் பட்டைன.
வடளேயேல் உடடைந்து நகங்களேநல் கீறியே கநயேங்கஜளேநடு கன்றிச் சிவந்து ஜபநயிருந்த அந்தப் பூக்கரங்கடளே
விளேக்வகநளியில் தூக்கிப் பிடித்துப் பநர்த்தநள் கமலந.
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வவண்ணிறக் கநகிதத்தல் தநறுமநறநக விழுந்த சிவப்பு டமக் கீறல் மநதரி அந்த அழகியே மன்டகயில்
நகக்கீறல்கள் குருதக்ஜகநடு இழுத்தருந்தன. கமலநவின் கண்களில் அடதக் கண்டைதும் நீர் மல்கி
விட்டைது. பூரணியின் மகத்டதப் பநர்த்தநள். அவள் துன்பத்டதயும் உணரநதது ஜபநல் மகம் மலரச்
சிரித்தநள்.
"அடி அசஜடை! இதற்வகல்லநமந அழுவநர்கள்? ஜபசநமல் அந்தச் சங்கிலித் துணுக்குகடளே இப்படிக்
வகநடு. எங்கள் வதருவில் ஒரு பத்தர், வபநற்பட்டைடற டவத்தருக்கிறநர். நநடளேக்கு சநயேங்கநலத்துக்குள்
சரிப்படுத்தக் வகநண்டு வந்து தந்து விடுகிஜறன். அதுவடரயில் உன் அம்மநவுக்குத் வதரிந்து விடைநமல்
பநர்த்துக்வகநள். நடைந்தடதப் பற்றி யேநரிடைமம் மூச்சுவிடைக் கூடைநது" என்று அந்தச் சங்கிலித்
துணுக்குகடளே வநங்கிக் வகநண்டைநள் பூரணி.
"சங்கிலி ஜபநயிருந்தநலும் பரவநயில்டல பூரணி. அதற்கநக உன் டககடளே இப்படி இரணமநக்கிக்
வகநண்டு வந்தருக்க ஜவண்டைநம்."
"டககளில் இரணம் படைநமல் தநன் எடதயும் வசய்து விடை ஆடசப்படுகிஜறநம். ஆனநல் டககளிலும்
மனத்தலும் எண்ணங்களிலும் படுகிற புண்கடளேச் சுமக்கநமல் வநழ மடிவதல்டல."
இந்த வநர்த்டதகடளேச் வசநல்லிவிட்டு வயேதுக்கு அதகமநன மதுடமடயே வரவடழத்துக்
வகநண்டைநற்ஜபநலச் சிரித்தநள் பூரணி. அப்படிச் சிரிப்பதற்கு அவளேநல்தநன் மடியும்.
கமலநடவ வீட்டில் வகநண்டு ஜபநய் விட்டுவிட்டு பூரணி சந்நிதத் வதருவில் தரும்பி நடைந்தஜபநது
ஏறக்குடறயேத் வதரு அடைங்கிப் ஜபநயிருந்தது. வநடுஜநரம் கதடவத் தட்டியேபின் தருநநவுக்கரசு
விழத்வதழுந்து வந்து கதடவத் தறந்தநன். கதடவத் தநழட்டுக் வகநண்டு உள்ஜளே ஜபநய் அப்பநவின்
படிப்படறயில் விளேக்டகப் ஜபநட்டைநள். கநடலயில் நிடனவநகப் பத்தரிடைம் வகநண்டு ஜபநய்க்
வகநடுக்க ஜவண்டும் என்ற தீர்மநனத்துடைன் சங்கிலித் துண்டுகடளே ஒரு கநகிதத்தல் சுற்றி ஜமடஜே ஜமல்
டவத்தநள். சிறிது ஜநரம் எடதயேநவது படித்துவிட்டு உறங்கப் ஜபநகலநம் என்று அப்பநவின் புத்தகத்டத
உருவினநள்.
கவியேரசர் பநரதயேநரின் பநடைல் வதநகுத அது. தநனநகப் பிரிந்த பக்கத்தல் ஜமலநகத் வதரிந்த அந்தப்
பநட்டு பூரணியின் அப்ஜபநடதயே மனநிடலக்கு இதமநக இருந்தது.
"ஜதடிச்ஜசநறும் நிதம்தன்று - பல
சின்னஞ்சிறு கடதகள் ஜபசி - மனம்
வநடித்துன்பம் மிகவுழன்று - பிறர்
வநடைப்பல வசயேல்கள் வசய்து - நடர
கூடிக் கிழப்பருவம் எய்தக்வகநடுங்
கூற்றுக்கு இடரவயேனப் பின்மநயும் - பல
ஜவடிக்டக மனிதடரப் ஜபநஜல - நநன்
வீழ்ஜவவனன்று நிடனத்தநஜயேந?"
அப்பந ஜபநன துக்கம், குடும்பத்டதத் தநங்கிக் கநப்பநற்ற ஜவண்டியே வபநறுப்பு, விட்டடைக் கநலி
வசய்துவிட்டுப் புதயே இடைம் பநர்க்கும் கவடல, டகடயே ஒடித்துக் வகநண்டு வீழ்ந்து கிடைக்கும் தம்பி,
இருட்டில் வீடு ஜதடைப்ஜபநன இடைத்தல் தருட்டுக்கு ஆளேநகித் தப்பின வம்பு - இத்தடன எண்ணங்களும்
சுடமயேநகிக் கனத்து ஏங்கும் அவள் மனத்தல் பநரதயின் இந்தப் பநட்டு ஏஜதந ஓர் உணர்ச்சிப்
வபநறிடயேத் தூண்டியேது.
நீர்க்கடரத் தவடளேகள் விட்டு விட்டு ஒலிக்கும் குரலும், வதன்டன மட்டடைகள் கநற்றில் ஆடிச்
சரசரக்கும் ஓடசயும் தவிர, இரவு அடமதயில் இடணந்தருந்தது. இடடையிடடைஜயே வபரியே சநடலயில்
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லநரிகள் ஜபநகும் சத்தம் அதர்ந்து ஓயும். ஊர் உறங்கும் சூழலில் தநனும் தன் மனமம் உறங்கநமல்
விழத்தருந்து அந்தப் பநட்டில் மூழ்கி எண்ணங்களில் தடளேப்பது, குளிருக்குப் ஜபநர்டவ ஜபநல்
சுகமநக இருந்தது பூரணிக்கு இப்படி எண்ணத்தல் தடளேப்பது அவளுக்குப் பழக்கம். "ஜசநற்டற
இடரயேநகத் தன்று கநலத்துக்கு இடரயேநவது தநன் வநழ்க்டகயேந? துன்பத்தல் உழன்றுவகநண்டும்
பிறடர துன்பத்தல் உழல டவத்துக்வகநண்டும் வநழ்வதுதநன் வநழ்க்டகயேந? பிறடரத் தநனும்,
தன்டனப் பிறரும் வம்பு ஜபசிக் கழவதுதநன் வநழ்க்டகயேந? இடதவயேல்லநம் விடை வபரிதநக ஏஜதந
ஒன்று வநழ்க்டகயில் இருக்கிறது அல்லது வநழ்க்டகக்கநக இருக்கிறது." குளிர்ந்த தண்ணீடரத் வதளித்த
மநதரி இவற்டற நிடனத்தஜபநது அவளுடடையே உடைம்பும் மனமம் மலர்ந்து சிலிர்த்தநற்ஜபநல் ஒரு
புல்லரிப்பு ஏற்பட்டைது. பனிக்கட்டிகளில் உடைம்பு சிலிர்த்தநற் ஜபநல் ஒரு புல்லரிப்பு ஏற்பட்டைது.
பனிக்கட்டிகளில் உடைம்பு உரசுகிறநர் ஜபநலப் பரிசுத்தமநன நிடனவுகளுக்கு இப்படி ஒரு சிலிர்ப்பு
எப்ஜபநதும் உண்டு. நிடனவு வதரிந்த வயேதலிருந்து இத்தடகயே சிலிர்ப்டப அவள் பலமடற
உணர்ந்தருக்கிறநள். பவளேமல்லிடகப் பூ மலர்கிறஜபநது ஜதநட்டைம் மழுவதும் ஒரு வதய்வீக நறுமணம்
பரவி நிடறவதுண்டு. அபூர்வமநன சில மனிதர்களுக்கு மனமம் எண்ணங்களும் வளேர்ந்து விகசிக்கிற
பருவத்தல் அந்த எண்ணங்களின் மலர்ச்சியேநல் எண்ணுகிறவர்கடளேச் சுற்றி ஒருவடக ஞநனமணஜமந
எனத்தக்க புனிதமநன சூழ்நிடல நிலவும்.
கண்ணிடமகள் ஜசநர்ந்து விழகளில் சநய்ந்தன. புத்தகம் இரண்வடைநரு மடற டக நழுவியேது. பூரணி
விளேக்டக அடணத்துவிட்டுப் படுக்டகயில் ஜபநய்ப் படுத்துக் வகநண்டைநள். உடைஜல கனம் குடறந்து
இலவம் பஞ்சநகிப் ஜபநய்விட்டை மநதரி சுகமநன உறக்கம் அவடளேத் தழுவியேது.
கநடலயில் நநட்டு டவத்தயேர் வந்து சம்பந்தனின் டகடயேப் பநர்த்துவிட்டுப் ஜபநனநர். அன்று
சனிக்கிழடம தருநநவுக்கரசுக்குப் பள்ளிக்கூடைம் விடுமடற. பநல்கநரனுக்கு மநதம் மடிகிறவடர
கணக்கு இருப்பதநல் பநல் ஊற்றிவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநன். கநப்பிடயேப் ஜபநட்டுக் வகநடுத்துவிட்டு
மதல் நநள் இரவு வநங்கிக் வகநண்டு வந்தருந்த கமலநவின் அறுத்த சங்கிலிடயேச் வசம்டமப்படுத்தக்
வகநண்டு வருவதற்குப் புறப்பட்டைநள் பூரணி.
பத்தர் மிகவும் ஜவண்டியேவர் தநன். ஆனநல் ஏடழகளேநயிருப்பவர்கள் ஒருவருக்வகநருவர்
ஜவண்டியேவரநயிருப்பதநல் என்ன பயேன்? உதவவும் மடியேநது. உதவும்படி ஜவண்டைவும் மடியேநது.
சங்கிலிப் படழயே சங்கிலியேநவதற்கு இரண்டு மணி ஜநரம் பிடித்தது. ஜவடலடயே மடித்துச் சங்கிலிடயேக்
கநகிதத்தல் டவத்துக் வகநடுத்த பத்தடர ஜநநக்கி, "இதற்கு நநன் என்ன தரஜவண்டும்?" என்று ஜகட்டைநள்
பூரணி.
"ஐந்து ரூபநய் வகநடு, குழந்டத". பத்தருக்கு எத்தடன வயேதுப் வபண்ணநயிருந்தநலும் எல்லநரும்
குழந்டததநன். வகநஞ்சம் வம்பு ஜபசி வழக்கநடியிருந்தநல் பத்தர் இரண்வடைநரு ரூபநய்கள்
குடறத்தருப்பநஜரந என்னஜவந? பண்பட்டை குடிப்பிறப்டபத் தநங்கியே நநக்குப் ஜபரம் ஜபச எழவில்டல.
ஐந்து ரூபநடயே மறு ஜபச்சின்றிக் வகநடுத்து விட்டைநள். சங்கிலிடயே வநங்கிக் வகநண்டு கமலநவின்
வீட்டுக்குப் ஜபநனநள். மணி பதவனநன்று ஆகியிருந்தது. நல்ல வவய்யில், ரத வீதயில்
மடலப்பநடறகளின் வவப்பமம் ஜசர்ந்து வகநண்டைநல் சுண்ணநம்புக் கநளேவநய் மநதரி ஒரு சூடு
கிளேம்பும்.
நல்லஜவடளே, கமலநவின் கூடை ஜவறு யேநருமில்டல. வீட்டு மன் அடறயில் தனியேநக உட்கநர்ந்து
புத்தகம் படித்துக் வகநண்டிருந்தநள் அவள். பூரணிடயேப் பநர்த்ததும் ஆவஜலநடு எதர் வகநண்டு எழுந்து
வந்து வியேப்பநன வசய்த ஒன்டறத் வதரிவித்தநள் கமலந.
"பூரணி உனக்குத் வதரியுமந வசய்த! உன்னிடைம் தமிறிக் வகநண்டு தப்பி ஓடினநஜன, அந்தத் தருட்டுக்
கிழவன் பநம்பு கடித்துச் வசத்துப் ஜபநனநன். கநடலயில் நநனும் அம்மநவும் சரவணப் வபநய்டகக்குக்
குளிக்கப் ஜபநயிருந்ஜதநம். அவன் உடைடல அந்த நநவல் மரத்தடியில் வகநண்டு வந்து
ஜபநட்டிருந்தநர்கள். அந்த இடைத்துக்குச் சிறிது வதநடலவில் வயேல் வரப்பின் ஜமல் வசத்து விழுந்து
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கிடைந்தநனநம். விடிந்ததும் தண்ணீர் பநய்ச்சப்ஜபநன ஆட்கள் யேநஜரந பநர்த்துத் தூக்கிக்வகநண்டு வந்து
மரத்தடியில் கிடைத்தயிருக்கிறநர்கள். அவன் விழுந்தருந்த வரப்பின் ஜமல் பநம்புப் புற்று இருந்ததநம்.
பநவம் தருடினதுதநன் கிடடைக்கவில்டல, உயிடரயும் வகநடுத்து விட்டைநனந பநவிப்பயேல்!"
இடதக்ஜகட்டைதும் பூரணியின் உடைம்பில் எலும்புக் குருத்துக்கவளேல்லநம் வநக்குருகி வநகிழ்ந்தநற்ஜபநல்
ஒரு நடுக்கம் பரவியேது. கண்கள் பயேந்தநற்ஜபநல் பரநக்குப் பநர்த்து விழத்தன. டகவிரல்களில் வகநடல
நடுக்கம் ஜபநல் ஒரு உதறடல அவள் உணர்ந்தநள். "நநன் வகநடல வசய்துவிட்ஜடைனந?" என்று அவள்
உள்மனம் அவடளேஜயே ஜகட்டைது. இதயேம் ஜவகமநக அடித்துக் வகநண்டைது. மகத்தல் ஜவர்த்துவிட்டைது.
பூரணியின் நிடலடயேப் பநர்த்து கமலந பயேந்து ஜபநனநள். "இவதன்ன பூரணி! உனக்கு ஏன் இப்படி
ஜவர்த்துக் வகநட்டுகிறது? அவன் சநகஜவண்டியேது வித. பநம்புக் கடித்துச் வசத்தநன். அதற்கு நீ ஏன்
நடுங்குகிறநய்?"
"ஜநற்று இரவு நடைந்தடதப் பற்றி யேநரிடைமநவது வசநன்னநயேந கமலந?"
"மூச்சுவிடுஜவனந நநன்? உன்டனயும் என்டனயும் தவிர ஜவறு யேநருக்கும் வதரியேநது. சரவணப்
வபநய்டகக் கடரயில் ஒஜர கூட்டைம். இரவு அவனுடடையே வித என் சங்கிலியில் இருந்தருக்கிறது,
பநவம்."
"மனித நப்பநடச எத்தடன ஜவடிக்டகயேநக இருக்கிறது பநர் கமலந. தன் மதுகுக்குப் பின்னநல் உயிடரத்
தருடிக்வகநண்டு ஜபநக எமன் வந்து வகநண்டிருப்பது வதரியேநமல் உன் மதுகுக்குப் பின்னநல்
சங்கிலிடயேத் தருடை ஓடி வந்தருக்கிறநஜன இந்தக் கிழவன். மனிதன் வபநருடளேத் தருடினநஜல
அகப்பட்டு அவமநனமம் தண்டைடனயும் அடடையே ஜவண்டியிருக்கிறது. எமன் இத்தடன உரிடமஜயேநடு
உயிர்கடளேத் தருடிவிட்டு இந்தத் தருட்டு உரிடமயேநல் வதய்வமநகவும் வநழ்கிறநஜன?"
"தருடைனநயிருந்தநலும் அவன் வசத்த விதத்டத நிடனத்தநல் பநவமநகத்தநன் இருக்கிறது, பூரணி!"
"மரணத்துக்ஜக இந்த ஆற்றல் உண்டு. பக்கத்து வீட்டில் சுவடர இடித்தநல் நம் வீடு அதர்கிற மநதரிச்
சநகின்றவர்கள் வநழ்கின்றவர்கள் மனத்தலுள்ளே உயிர் நம்பிக்டகயில் அதர்ச்சிடயே
உண்டைநக்குகிறநர்கள்."
"அதருக்கட்டும்! ஜமஜல உன் தட்டைம் என்ன? எங்ஜகயேநவது ஜவறு வீடு பநர்த்தநயேந? உன் தம்பி ஏஜதந
மரஜமறி விழுந்து டகடயே ஒடித்துக் வகநண்டைநனநஜம, நீ என்னிடைம் வசநல்லஜவ இல்டலஜயே?"
"வசநல்லவில்டலதநன். எனக்கு எத்தடனஜயேந கவடலகள் கமலந. அத்தடனடயேயும் உன்னிடைம் வசநல்லி
உன்டனக் கவடலப்படுத்த ஜவண்டுமந? மள்ஜளேநடு பிறக்கிற வசடிக்கு அந்த மள்ஜளே பநதுகநப்பநகிற
மநதரி இப்ஜபநது எனக்கு இருக்கிற ஆதரவு என் கவடலகள் மட்டும்தநன். இந்தந, உன் சங்கிலி இடதச்
சரிப்படுத்தவிட்ஜடைன். எனக்கு நிடறயே ஜவடலகள் இருக்கின்றன. மடிந்தநல் சநயேங்கநலம் நீ வகநஞ்சம்
விட்டுப் பக்கம் வந்து ஜபந! நநன் வரட்டுமந?"
கமலநவிடைம் சங்கிலிடயேக் வகநடுத்துவிட்டுப் பூரணி வீடு தரும்பினநள். ஜதரடியில் ஓதுவநர்க் கிழவர்
எதர்ப்பட்டைநர்.
"மூஞ்சி மகடரவயேல்லநம் கறுத்துப் ஜபநகிறநர்ஜபநல் இப்படி வவய்யிலில் அடலவநளேந ஒரு வபண்?
அப்படி என்ன அம்மந தடலஜபநகிற கநரியேம்?"
"ஒன்றுமில்டல தநத்தந! இங்ஜக பக்கத்துத் வதருவில் கமலந என்று ஒரு படழயே சிஜநகித இருக்கிறநள்.
அவடளேப் பநர்த்துவிட்டு வருகிஜறன்" என்று கிழவரின் அனுதநப விசநரிப்புக்குப் பதல் வசநல்லிவிட்டு
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ஜமஜல நடைந்தநள் பூரணி. வதரு நடுவிலிருந்த கல்மண்டைபத்தருஜக தயிர்க்கநரி எதஜர வந்து பிடித்துக்
வகநண்டைநள்.
"நநன் கநசு பணம் ஜசர்த்து டவத்துக் வகநண்டு பிடழக்கிறவள் இல்டல அம்மந! அப்பப்ஜபந நீங்க
வகநடுக்கிறடத வநங்கித் தநன் தவிடு, பிண்ணநக்கு என்று வநங்கணும். பூரநப் பநக்கியும் தர
மடியேநவிட்டைநலும் ஏதநவது ஒண்ணு வரண்டு வகநடுங்கம்மந."
டகயில் மீதமிருந்த இரண்டு ரூபநய் இரண்டைடர அணநவில் ஒன்றடர ரூபநடயே அவளிடைம் வகநடுத்து
அவளுக்கு நல்லவளேநனநள் பூரணி. அந்தப் பதவனநண்ஜண மக்கநல் மணி வவய்யிலில்
தருப்பரங்குன்றம் சந்நிதத் வதருவில் சுறுசுறுப்பும் இல்டல, கலகலப்பும் இல்டல. வவற்றிடலப்
பநக்குக் கடடைக்கநரர்கள் கூடை வபநழுது ஜபநகநமல் ஈஜயேநட்டிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். வதருவும்,
ஜகநபுரமம், மடலயும் பரம சுகத்ஜதநடு வவய்யிலில் கநய்ந்து வகநண்டிருந்தன. ஜமற்ஜக ரயில்ஜவ
லயேனில் தூத்துக்குடி எக்ஸ்பிரஸ் ஓடிச்வசன்று நின்றது. அந்த வழயேநகச் வசல்லுகிற மூன்று
எக்ஸ்பிரஸ்களில் அதற்கு மட்டும் தநன் மருகன் ஜமல் பற்று. மூன்று விநநடிகள் நின்று கரும்புடகடயே
மடல ஜநநக்கி அள்ளி வீசிவிட்டுப் பின் ஜபநய்விடும். ஜவறு எக்ஸ்பிரஸ்களுக்கு அந்தப் பற்றும்
இல்டல.
வீட்டில் கநடலயில் குடித்த ஒரு வநய் கநப்பிஜயேநடு தம்பி, தங்டககள் பட்டினிக் கிடைப்பநர்கவளேன்ற
நிடனவு பூரணிக்கு வந்தது. ஓட்டைலில் நுடழந்து எட்டைணநவிற்குச் சிற்றுண்டி வநங்கிக் வகநண்டு
வசன்றநள். குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசி, "அக்கந வரநம்பப் பசிக்கிறது" என்று ஓடிவந்து
வநயிற்படியிஜலஜயே பூரணியின் கநடலக் கட்டிக் வகநண்டைநள். வநடிப்ஜபநன சூரியேகநந்தப் பூ மநதரி
குழந்டதயின் மகத்தல் பசிச் ஜசநர்வு வதன்பட்டைது. நநவுக்கரசும் சிறியே தம்பி சம்பந்தனின்
படுக்டகயேருஜக துவண்டு கடளேத்துப் ஜபநய் உட்கநர்ந்தருந்தநன். நன்றநக இரசம் பூசியே கண்ணநடியில்
எதுவும் வதளிவநகத் வதரிகிற மநதரி இளேம் மகங்களில் பசிதநன் எவ்வளேவு விளேக்கமநகத் வதரிகிறது.
மூப்பில் அவஸ்டதகள் பயின்று பழகி மரத்துப் ஜபநவதநல் உணர்டவத் வதரியேநமல் மடறத்துக் வகநள்ளே
மடிகிறது. இளேடமயில் அப்படி மடறக்க மடிவதல்டல.
ஓட்டைலில் வநங்கி வந்த சிற்றுண்டிப் வபநட்டைலத்டதப் பிரித்து மூன்று ஜபருக்கும் தனித்தனி
இடலகளில் டவத்தநள்.
"நீ சநப்பிடைடலயேந அக்கந?" என்று நநவுக்கரசு தனக்கு மன் இடலயிலிருந்தடதத் வதநடைநமல் பூரணியின்
மகத்டத ஏறிட்டுப் பநர்த்துக் ஜகட்டைநன்.
"சநப்பிட்டைநயிற்று. கமலந வீட்டுக்குப் ஜபநயிருந்ஜதன். விடைமநட்ஜடைன் என்று பிடிவநதமநக
வற்புறுத்தனநள். அங்ஜக சநப்பிடும்படி ஜநர்ந்துவிட்டைது; நீங்கள் சநப்பிடுங்கள்."
வபநய்டயேப் ஜபநல சமயேத்தல் உதவி வசய்கிற நண்பன் உலகில் ஜவறு யேநருஜம இல்டல.
"உன் மகத்டதப் பநர்த்தநல் சநப்பிட்டை மநதரி வதரியேடலஜயே அக்கந."
"ஜபநடைந அதகப் பிரசங்கி, சநப்பிட்டை மநதரி வதரியேறதுக்கு மகத்தல் 'சநப்பிட்டைநயிற்று' என்று எழுத
ஒட்டியிருக்க ஜவண்டுஜமந?"
-இப்படிக் ஜகட்டுவிட்டுச் சிரித்தநள் பூரணி. அந்தச் சிரிப்பினநல் அக்கநவின் ஜமல் அவர்களுக்குச் சிறிது
நம்பிக்டக உண்டைநயிற்று. இடலயில் இருந்தடத சநப்பிடைத் வதநடைங்கினநர்கள். அவர்களுடடையே
இடலயில் உணவுப் வபநருள் குடறயேக் குடறயே பூரணியின் மனத்தலும் மகத்தலும் ஏஜதந நிடறந்து
மலர்ந்தது.
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"அக்கந! தபநல்கநரர் வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநனநர்" என்று சில கடிதங்கடளேக் வகநண்டு வந்து
வகநடுத்தநன் தருநநவுக்கரசு.
வழக்கம்ஜபநல் அனுதநபக் கடிதங்கள்தநன். அந்த மநவபரும் தமிழறிஞருக்கு தருப்பரங்குன்றத்தஜலஜயே
ஒரு நிடனவு மண்டைபம் எழுப்பியேநக ஜவண்டும் என்று ஆஜவசத்ஜதநடு வரிந்து எழுதயிருந்தநர்
உணர்ச்சிமிக்க இடளேஞர் ஒருவர். பூரணி தனக்குள் நடகத்துக் வகநண்டைநள்.
"நிடனவு மண்டைபமநம்; நிடனவு மண்டைபம்! மனிதடன மறந்துவிட்டு மண்டைபத்டதக் கட்டி நிடனவு
டவத்துக் வகநள்ளேப் பநர்க்கிறநர்கஜளே! அந்த மண்டைபத்துக்குத் ஜதநண்டுகிற அஸ்தவநரத்தல்
எங்கடளேயும் தள்ளிவிட்டைநல் கவடல தீர்ந்தது. இன்னும் வநடுங்கநலம் வநழ்ந்து பசிஜயேநடும்
பண்புகஜளேநடும் ஜபநரநடை ஜவண்டியிரநது" என்று வவறுப்ஜபநடு வநய்க்குள் வமல்ல இப்படிச்
வசநல்லிக் வகநண்டைநள்.
சிறுகுடைடலப் வபருங்குடைல் விழுங்குவது ஜபநல் பசி வயிற்டறக் கிள்ளியேது. குளித்துவிட்டைநல் ஜசநர்வு
குடறயுவமன்று குளிக்கப் ஜபநனநள்.
கிணற்றில் நீர் இடறக்கும் கயிறு பநதயில் டநந்தருந்தது. எப்ஜபநது அறுந்து விழுஜமந? எதற்வகன்று
தனியேநகக் கவடலப் படுவது? வநழ்க்டகஜயே அப்படிப் பநதயில் டநந்த கயிறு ஜபநல்தநன் இருக்கிறது.
பநடனயில் அரிசி இல்டல; பரணில் விறகு இல்டல. டகயில் இரண்டைடர அணநவுக்கு ஜமல் கநசு
இல்டல. அவற்டறப் பிறரிடைம் வசநல்லிக் கடைன் ஜகட்க விருப்பமம் இல்டல. பூரணி அழுதுவகநண்ஜடை
குளித்தநள். குளிக்கும் ஜபநது அழுதநல் யேநரும் கண்டுவகநள்ளே மடியேநதல்லவந? அழுடகயும் குளிப்பு
தநஜன? துக்கத்தல் குளிப்பதுதநஜன அழுடக! நீரில் குளித்துக் வகநண்ஜடை துக்கத்தலும் குளித்தநள்
அவள். அநநடதயேநக விட்டுப்ஜபநன அம்மநவின் இலட்சுமிகரமநன மகத்டத மனக்கண்களுக்கு மன்
நிடனவுக்கு வகநணர மயேன்றநள். அப்பநவின் மகஜமந மயேற்சியில்லநமல் நிடனவில் வந்தது. குடைம்
குடைமநகத் தண்ணீடர ஊற்றியும் உடைம்பு குளிர்ந்தஜத வயேநழயே வநஞ்சின் சூடு தணியேவில்டல.
அம்மநவின் மகம் நிடனவில் சிக்கியே ஜபநது வநஞ்சில் கனல் பிழம்பு ஜபநல் ஒரு சுடைர் எழுந்தது.
மீனநட்சியேம்மனின் மகம் ஜபநல் தமிழ்ப் பண்பில் வந்த தநய்டம கனியும் அந்த மகம். 'வபண்ஜண! நீ
வநழு! வநழச்வசய்!' என்று வசநல்வதுஜபநல் உறுதடயே உமிழ்ந்தது.
குளித்து மடித்ததும் பூரணி வவளிஜயே புறப்படுவதற்குத் தயேநரநனநள். அழுடகயின் கநரணமநகக்
வகண்டடை மீனுக்குச் வசந்நிறம் தீட்டினநற்ஜபநல் அவள் எழல் நயேனங்கள் சிவந்தருந்தன. விரிந்து
மலரும் வசவிடயேத் வதநடுவதுஜபநல் அகலும் அழகு அந்தக் கண்களுக்கு உண்டு.
"சநயேங்கநலம் டவத்தயேர் வந்தநல் தம்பிடயேப் பநர்க்கச் வசநல்லு. குழந்டத வவய்யிலில் வதருவில்
அடலயேநமல் பநர்த்துக் வகநள். நநன் வருவதற்கு அதக ஜநரமநகும்" என்று தருநநவுக்கரசிடைம் வசநல்லிக்
வகநண்டு குடடைடயே எடுத்துக் வகநண்டுப் புறப்பட்டைநள் பூரணி. நகரத்தல் எங்கநவது ஒரு ஜவடலடயேப்
பநர்த்துக்வகநண்டுதநன் வீடு தரும்புவது என்று அப்ஜபநது அவள் உள்ளேத்தல் ஒரு டவரநக்கியேம்
பற்றியிருந்தது. வயிற்றில் பசி, மனதல் டவரநக்கியேம், கண்களில் ஒளி, டகயில் சிறியேதநய் நளினமநய்ப்
வபண்கள் பிடித்துக் வகநள்கிற மநதரிக் குடடை. மண்டணயும் வவப்பத்டதயும் அதகமநக உணர்ந்தறியேந
அந்த அனிச்சப்பூ கநல்கள் வநநந்தன. ஜநநடவ அவள் வபநருட்படுத்தவில்டல.
டகயிலிருந்த கநசுக்கு எவ்வளேவு தூரம் பஸ்ஸில் ஜபநக மடியுஜமந, அவ்வளேவு தூரம் ஜபநய் இறங்கிக்
வகநண்டு நடைந்தநள். மனத்தல் வதம்பும், நடடையில் ஜவகமம் வகநண்டிருந்தநள் பூரணி. அவளுக்கு
இப்ஜபநது வநழும் வவறி வந்தருந்தது.
நியேநயேமநன வநழ்டவத்ஜதடி ஓர் இளேம்வபண் இந்தப் வபரியே நகரத்தன் வதருக்களில் இப்படி
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அடலவதல் வவட்கமம் ஜவதடனயும் படைஜவண்டியேதல்டல. இஜத மதுடரயின் வதருக்களில்தநன்
ஆயிரக்கணக்கநன ஆண்டுகளுக்கு மன் ஒற்டறச் சிலம்பும் டகயுமநக ஒரு ஜசநழ நநட்டுப் வபண்
நியேநயேம் ஜதடினநள். பூரணி நியேநயேமநன வநழ்டவத் ஜதடுகிறநள்.
அவளுடடையே கண்கள் அந்த நநன்கு ஜகநபுரங்கடளேயும் சுற்றி வநழ்டவத் ஜதடின. உதவி வசய்து
உடழப்டப வநங்கிக் வகநள்ளும் கண்ணியேமநன மனிதர்கடளேத் ஜதடின. கண்ஜணநட்டைமள்ளே
(தநட்சண்யேம்) நல்ல மனிதர்கடளேத் ஜதடின. வயிற்றுப் பசிக்கு வழ ஜதடின.
ஆனநல் அங்ஜக ஜகநபுரங்கள் தநன் வபரிதநகத் வதரிந்தன. அடதச் சுற்றி மனிதர்கள் எல்லநம் மனங்கள்
உட்படைச் சிறியேவர்களேநகத்தநன் இருந்தநர்கள். எங்கும் ஜவடல கநலியில்டல. ஜவடல கநலியிருந்தநலும்
அடதக் வகநடுக்க மனமில்டல. அப்படிஜயே வகநடுத்தநலும் அடத ஒரு வபண்ணுக்கு வகநடுக்க மனம்
இல்டல. "நீ ஜகநபித்துக் வகநள்ளேநஜத அம்மந! நீ என் வபண் மநதரி நிடனத்துக் வகநண்டு வசநல்கிஜறன்.
உன்டனப் ஜபநல் இலட்சணமநக இருக்கிறவர்கள் இந்த மநதரி நநலு ஜபர் நநலுவிதமந இருக்கிற
இடைத்தல் ஜவடல பநர்க்க வரக்கூடைநது. அதனநல் வரும் உபத்தரவங்கடளே என்னநல் தநங்க மடியேநது"
என்று உபஜதசம் வசய்து அனுப்பினநர் ஒரு வயேதநன மநஜனஜேர். இலட்சணமநயில்லந விட்டைநல் அதுவும்
குடற; இலட்சணமநக இருப்பதும் குடற. அதகத் தறடமயும் குடற; அதகச் ஜசநம்பலும் குடற. நநக்கும்
அதல் நரம்பும் இல்லநத விவஸ்டத வகட்டை உலகம் இது. நியேநயேத்டத யேநர் யேநரிடைம் இங்ஜக
விசநரிப்பது? நியேநயேம் என்று ஒன்று இருந்தநல்தநஜன விசநரிப்பதற்கு?
ஏமநற்றமம் பசியும் ஜசநர்வுமநக ஜமலக்ஜகநபுர வநசலும் டைவுன் ஹநல் ஜரநடும் சந்தக்கிற இடைத்தல்
வீதடயேக் கடைந்து ஜகநபுர வநசலுக்கநக நடைந்து வகநண்டிருந்தநள் பூரணி.
அந்த இடைத்தல் - அது ஒரு நநற்சந்த. வதற்ஜகயிருந்து ஒரு லநரியும் வடைக்ஜகயிருந்து இன்வனநரு லநரியும்
மற்ற இரு புறமம் கநர்களுமநகத் தடீவரன்று பநய்ந்தன. மின்வவட்டும் ஜநரத்தல் அப்படி ஒரு
வநருக்கடி அங்ஜக ஜநர்ந்தது. பூரணிக்கு எங்ஜக விலகுவது என்ஜற வதரியேவில்டல. கண்கள் இருண்டைன.
தடல சுற்றியேது. அப்படிஜயே டகயில் குடடைஜயேநடு நடுவீதயில் அறுந்து விழும் மல்டலக்வகநடி ஜபநல்
சநய்ந்துவிட்டைநள்.
இஜத நகரத்தல் ஆயிரமநயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மன் இப்படி ஓர் இளேம்வபண் நடு வீதயில் தடுமநறி
விழுந்தருந்தநல் எத்தடன மகநகவிகளின் உள்ளேங்கள் துடித்துக் வகநதத்துப் பநடை மடனந்தருக்கும்?
ஒரு வபண்ணுக்குத் துன்பம் வந்தநல் ஓரநயிரம் கவிகளுக்கு உள்ளேம் துடிக்குஜம? கண்ணகிக்கும்
சகுந்தடலக்கும் துன்பம் வந்தடத இளேங்ஜகநவும், கநளிதநசனும் கநவியேமநக்கினநர்கஜளே! அதற்வகன்ன
வசய்யேலநம்? பூரணி கவிகள் வநழும் தடல மடறயில் பிறக்கவில்டலஜயே? வவறும் மனிதர்கள்
வநழ்கின்ற தடலமடறயில் அல்லவந அந்தப் ஜபடதப்வபண் வந்துவிட்டைநள்.
----------------------
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அத்தயேநயேம் 5
ஜசநதவயேன்னும் கடரயேற்ற வவள்ளேம்
ஜதநன்றி எங்கும் தடரவகநண்டு பநயே,
ஜசநதவயேன்னும் நிடறவு இஃதுலடகச்
சூழ்ந்து நிற்ப ஒருதனி வநஞ்சம்
ஜசநதவயேன்றஜதநர் சிற்றிருள் ஜசரக்
குடமந்து ஜசநரும் வகநடுடமயிவதன்ஜன!
-- பநரத
மயேக்கம் வதளிந்து கண் விழத்தஜபநது ஒருகணம் தநன் எங்ஜக இருக்கிஜறநவமன்ஜற பூரணிக்கு
விளேங்கவில்டல. ஏஜதந ஒரு வபரியே வீட்டில், புதயே சூழ்நிடலயில் கநற்டறக் சுழற்றும் மின்விசிறிக்குக்
கீஜழ கட்டிலில் படுத்தருப்படத உணர்ந்தநள். பரக்கப் பரக்க விழத்தவநஜற தன்டனச் சுற்றிலும்
பநர்த்தநள். அப்படி அவள் ஒன்றும் புரியேநமல் விழத்துப் பநர்த்தஜபநது தநன் சற்றுத் தள்ளி ஜசநபநவில்
அமர்ந்தருந்த அந்த அம்மநள் எழுந்து வந்து அருகில் நின்று ஆறுதலநகப் ஜபச்சுக் வகநடுத்தநள்.
"புதயே இடைமநயிருக்கிறஜத என்று கூச்சப் படைநஜத அம்மந! இடத உன் வசநந்த வீடு மநதரி
நிடனத்துக்வகநள். ஓர் உறவினடர ஊருக்கு வழயேனுப்பி விட்டு இரயில் நிடலயேத்தலிருந்து கநரில்
வந்து வகநண்டிருந்ஜதன். டைவுன்ஹநல் ஜரநடு மடிந்து ஜமலக் ஜகநபுரத் வதருவுக்குள் கநர் நுடழயேத்
தரும்பியேஜபநது தநன் நீ குறுக்ஜக வந்து சிக்கிக் வகநண்டு அப்படி மயேங்கி விழுந்தநய். உன்டன என்
கநரிஜலஜயே எங்கள் வீட்டுக்குக் வகநண்டு வந்து விட்ஜடைன். இப்ஜபநது நீ எங்கள் வீட்டில் இருக்கிறநய்.
கீஜழ விழுந்ததற்கு அதகமநக ஆண்டைவன் புண்ணியேத்தல் உனக்கு ஜவவறந்த விபத்தும் ஏற்படைவில்டல.
கவடலப்படைஜவந, பயேப்படைஜவந ஜவண்டைநம்."
வதருவில் வந்து வகநண்டிருந்தஜபநது தனக்கு ஜநர்ந்தடதப் பற்றி அந்த அம்மந கூறியேடதக் ஜகட்க
வவட்கமநக இருந்தது பூரணிக்கு. என்ன நடைந்தது என்படத அந்த அம்மநள் கூறி விளேக்கியே பின்புதநன்
அவளுக்கு ஒருவநறு புரிந்தது. நநத் தழுதழுக்க அந்த அம்மநளுக்கு நன்றி வசநல்லத் வதநடைங்கினநள்.
"உங்களுக்கு எப்படி எந்த வநர்த்டதகளேநல் நன்றி வசநல்லப் ஜபநகிஜறன்? தநடயேப் ஜபநல் வந்து
என்டனக் கநப்பநற்றி இங்ஜக வகநண்டு வந்தருக்கிறீர்கள்..."
"நன்றி இருக்கட்டும். கநரும் வண்டியும் கூட்டைமமநக ஒஜர வநருக்கடியேநயிருக்கிற நநற்சந்தயில்
அப்படித்தநன் பரநக்குப் பநர்த்துக்வகநண்டு நடைப்பதந வபண்ஜண? நல்ல ஜவடளேயும் நல் விடனயும்
உன் பக்கம் இருந்து கநப்பநற்றியிருக்கின்றன என்றுதநன் வசநல்ல ஜவண்டும். மயிரிடழயில் தப்பிப்
பிடழத்தருக்கிறநய்."
"இந்த விபத்தல் தப்பிவிட்ஜடைன். நீங்கள் கநப்பநற்றிவிட்டீர்கள். இடதவிடைப் வபரியே விபத்து ஒன்று
இருக்கிறது. ஒவ்வவநருவரும் விரும்பிஜயேந, விரும்பநமஜலந அடடைகிற விபத்து அது!"
"நீ என்ன வசநல்கிறநய்? எடதப் பற்றிச் வசநல்கிறநய்?"
"வநழ்க்டகடயேப் பற்றிச் வசநல்கிஜறன்! அதுவும் ஒரு விபத்தநகத்தநன் எனக்குப் படுகிறது."
இடதக் ஜகட்டு அந்த அம்மநள் சிரித்தநள். தும்டபப் பூச்சரம் ஜபநல் தூய்டமக் கீற்றநய்த் ஜதநன்றி
மடறந்தது அந்த நடக. ஒழுங்கநய் அடமந்த வவண் பல்வரிடச அந்த அம்மநளுக்கு.
"இந்த வயேதல் இப்படி நூற்றுக் கிழவிஜபநல் எங்ஜக ஜபசக் கற்றுக் வகநண்டைநய் நீ!"
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"ஜபசக் கற்றுவிட்டைதனநல் என்ன இருக்கிறது? அறிவுக்குக் கற்றவற்டறக் வகநண்டு வநழ்வுக்கு மயேல
மடிவதல்டல. வநழ்க்டகப் படிப்ஜப தனியேநக இருக்கிறது. அங்ஜக 'வபயிலந'னவர்கடளே ஜமல்
வகுப்புக்கு அனுப்புகிறநர்கள். பநஸநகிறவர்கடளேக் கீழ் வகுப்புக்கு அனுப்புகிறநர்கள். எல்லநம்
தடலகீழநகத்தநன் இருக்கிறது. அடத 'விபத்து' என்று கூறநமல் ஜவறு எப்படி கூறுவது?"
அந்த அம்மநள் மகம் வியேப்பநல் மலர்ந்தது. பித்தடளே என்று ஜதய்த்துப் பநர்த்து அலட்சியேமநக எறியே
இருந்த வபநருடளேத் தங்கம் என்று கண்டுவகநண்டைநற் ஜபநன்ற மலர்ச்சி அது. 'ஏஜதந நடுத்வதருவில்
மூர்ச்டசயேநகி விழுந்த வபண், சிறிது ஜநரத்துக்கு டவத்துக் வகநண்டிருந்துவிட்டு வீட்டுக்கு அனுப்பி
விடைலநம் என்ற சநதநரண எண்ணம் மநறி பூரணியின் ஜமல் அந்த அம்மநளுக்கு அக்கடற விழுந்தது.
மஜனநரஞ்சிதப் பூ எங்கிருந்தநலும் எப்ஜபநதருந்தநலும் அதனநல் மணக்கநமல் இருக்க மடியேநது.
அழகியேசிற்றம்பலம் தம் வபண்டண அறிவுப் பிழம்பநய் உருவநக்கிவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநர். அவள்
எங்ஜக ஜபசினநலும், யேநரிடைம் ஜபசினநலும், எப்ஜபநது ஜபசினநலும், மஜனநரஞ்சித மணம்ஜபநல்
வசநற்களில் கருத்து மணக்கிறது. அந்த மணத்டத நீக்கிப் ஜபச அவளேநஜலஜயே மடியேநது.
"நிடறயேப் படித்தருக்கிறநய் ஜபநலிருக்கிறது. உன்டனப் பற்றி எனக்குக் வகநஞ்சம் வசநல், அம்மந!
பட்டுக் கத்தரிப்பது ஜபநல் அழகநகவும் அளேவநகவும் ஜபசுகிறநஜயே நீ!"
தன்டனப் பற்றி அந்த அம்மநளிடைம் வசநல்லி அறிமகப்படுத்தக் வகநள்ளே ஜவண்டியேது அவசியேம்தநனந
என்ற தயேக்கத்துடைன் அந்தத் தநய்டம கனிந்த மகத்டத நிமிர்ந்து பநர்த்தநள் பூரணி. கநடலயில் குளிக்கும்
வபநழுது மனங்குமறியேழுத சமயேத்தல் நிடனவு வந்தஜத தநயின் மகம் அது மறுபடியும் அவளுக்கு
நிடனவு வந்தது.
அதக மதுடம என்றும் வசநல்வதற்கில்டல. அதக இளேடம என்றும் வசநல்வதற்கில்டல. நடுத்தர
வயேதுக்குச் சிறிது அதகமநன வயேதுடடையேவளேநகத் ஜதநன்றியே அந்த அம்மநளின் மகத்தல் ஒரு சநந்த
இருந்தது. பூரணி தன் மனத்டத வமல்ல வமல்ல வநகிழச் வசய்யும் ஏஜதந ஓர் உணர்டவ எதஜரயிருந்த
மகத்தல் கண்டைநள்.
"நநன் உன்டனப் பற்றி ஜகட்பது தவறநனநல் மன்னித்துவிடு; விருப்பமிருந்தநல் என்னிடைம் வசநல்வதல்
தவறில்டல. நிடறயே விரக்த வகநண்டைவள் மநதரி வநழ்க்டகஜயே விபத்து என்று கூறினநஜயே, அதலிருந்து
உன்டனக் கநப்பநற்ற மடியுமந என்று அறிவதற்கநகத்தநன் இடத விசநரிக்கிஜறன்."
பூரணி சுருக்கமநகத் தன்டனப் பற்றி வசநன்னநள். குடும்பத்தன் வபருடமகடளேச் வசநல்லிப் பீற்றிக்
வகநள்ளேவும் இல்டல; குடறகளேநகச் வசநல்லி அழவுமில்டல. வசநல்ல ஜவண்டியேடத அளேவநகச்
வசநல்லி தன்டன அறிமகப்படுத்தக் வகநண்டைநள்.
"உன் தந்டதயேநடரப் பற்றி நநன் நிடறயே ஜகள்விப்பட்டிருக்கிஜறன் அம்மந. அவருடடையே புத்தகங்கள்
கூடை இரண்வடைநன்று படித்தருக்கிஜறன். எனக்கும் வசநந்த ஊர் மதுடர தநன். நீண்டை கநலமநக கடைலுக்கு
அப்பநல் இலங்டகயில் இருந்துவிட்டு இப்ஜபநதுதநன் ஊஜரநடு வந்துவிட்ஜடைநம். எங்களுக்கு அங்ஜக
நிடறயேத் ஜதயிடலத் ஜதநட்டைங்கள் இருந்தன. என் கணவர் கநலமநன பின் என்னநல் ஒன்றும்
கட்டிக்கநத்து ஆளே மடியேவில்டல. எல்லநவற்டறயும் விற்றுக்வகநண்டு ஊஜரநடு, வீட்ஜடைநடு
வந்தநயிற்று. எனக்கு இரண்டு வபண்கள். ஒருத்த பள்ளிக்கூடைத்தல் எட்டைநவது படிக்கிறநள். மூத்தவள்
கல்லூரியில் படிக்கிறநள். ஏஜதந கடைவுள் புண்ணியேத்தல் நடைந்து வகநண்டிருக்கிறது."
"உங்கள் வபயேடர நநன் வதரிந்து வகநள்ளேலநமந அம்மந?"
"என்டன மங்கஜளேஸ்வரி என்று கூப்பிடுவநர்கள் பூரணி. பநர்த்தநஜயேந இல்டலஜயேந, நநன் எவ்வளேவு
மங்களேமநக இருக்கிஜறன் என்படத?"
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அந்த அம்மநள் சிரித்துக் வகநண்ஜடை ஜவடிக்டகயேநகச் வசநல்வது ஜபநல்தநன் இப்படிச் வசநன்னநள்.
ஆனநலும் அந்தச் வசநற்களின் ஆழத்தல் துயேரம் புடதந்தருப்படதப் பூரணி உணர்ந்தநள்.
சிரிப்பில் எப்ஜபநதுஜம இரண்டு வடக. சிரிப்பதற்கநகச் சிரிப்பது. சிரிக்கநமல் இருக்கக்கூடைநஜத
என்பதற்கநகச் சிரிப்பது. இரண்டைநவது வடகச் சிரிப்பில் துன்பத்தல் ஆற்றநடம ஒளிந்து வகநள்கிறது.
மங்கஜளேஸ்வரி அம்டமயேநர் தன் நிடலடயேப் பற்றி கூறிவிட்டுச் சிரித்த சிரிப்பில் ஆற்றநடம வதரிந்தது.
'வநழ்க்டக ஒரு விபத்து' என்று தநன் கூறியேஜபநஜத அந்த அம்மநளின் வதனத்தல் மலர்ந்த தூயே
நடகடயேயும் இந்தத் துயேர நடகடயேயும் மனத்துக்குள் ஒப்பிட்டுச் சிரித்தநள் பூரணி.
வமதுவநகக் கட்டிலில் எழுந்து உட்கநர்ந்து வகநண்டு பநர்த்த ஜபநது ஜேன்னல் வழயேநகத் வதருவின் ஒரு
பகுத வதரிந்தது. அது தநனப்ப மதலி வதரு என்று பூரணி அனுமநனித்துக் வகநண்டைநள். தன்
அனுமநனத்டத உறுதப்படுத்தக் வகநள்வதற்கநக, "இது தநனப்ப மதலி வதருதநஜன?" என்று
அம்மநடளேக் ஜகட்டைநள். 'ஆமநம்' என்று பதல் வந்தது. பநர்க்கும் ஜபநது வசல்வச் வசழப்டபக் கநட்டும்
வபரியே வீடைநகத்தநன் ஜதநன்றியேது. பளிங்குக் கற்கள் பதத்த தடர. சுவர் நிடறயே வபரியே வபரியே படைங்கள்.
தரும்பின பக்கவமல்லநம் ஆள் உயேரத்துக்கு நிடலக் கண்ணநடிகள். பட்டு உடற ஜபநர்த்தயே பநங்கநன
ஜசநபநக்கள். விதவிதமநன ஜமடஜேகள், வீட்டில் வசல்வச் வசழுடம வதரிந்தது வீட்டுக்குரியேவளிடைம்
அன்பின் எளிடம வதரிந்தது. தடரயிலும், சுவரிலும் வசல்வம் மின்னியேது. தநய்டம மின்னியேது. அடைங்கி
ஒடுங்கி அடமந்த பண்பு மின்னியேது. ஓடியேநடித் தரிந்த உலக வநழ்வு இவ்வளேவுதநன் என்று வநழ்ந்து
மறந்த அசத வதரிந்தது; வநழ்வு மடிந்த அலுப்புத் வதரிந்தது.
குழந்டதயின் சுட்டு விரலில் பநடலத் ஜதநய்த்துக் ஜகநடிழுத்த மநதரி வநற்றியில் வரி வரியேநகத் தருநீறு
துலங்க மலர்ந்த வநற்றிஜயேநடு மங்கஜளேஸ்வரி அம்டமயேநர் பூரணியின் அருகில் வந்து நின்றநள்.
"என்னம்மந இப்படிப் பநர்க்கிறநய்? நநன் வரும்ஜபநது பநழடடைந்த அரண்மடன மநதரி உப்புப் படிந்த
சுவரும் வபருச்சநளிப் வபநந்துகள் மயேமநன தடரயுமநக இருந்தது இந்த வீடு. மூத்த வபண்ணுக்கு
ஆடைம்பரத்தல் அதகப் பற்று. மூன்று மநதத்தல் பணத்டத வநரியிடறத்து இப்படி மநற்றியிருக்கிறநள்.
எனக்கு இவதல்லநம் அலுத்துவிட்டைது, அம்மந! ஏஜதந வசல்லமநக வளேர்ந்துவிட்டை குழந்டதகள்
வசநன்னநல் தட்டை மடியேநமல் ஜபநகிறது."
"உங்கள் மூத்த வபண் எந்தக் கல்லூரியில் படிக்கிறநள்?"
"அவமரிக்கன் கல்லூரியில் ஜசர்த்தருக்கிஜறன். இந்த ஊரில் இது ஒரு வசதக் குடறவு பூரணி. கல்லூரிகள்
எல்லநம் நகரின் நநன்கு புறமம் தனித்தனிஜயே சிதறியிருக்கின்றன. கநடலயில் தல்லந குளேம் ஜபநனநல்
ஐந்து மணிக்கு வீடு தரும்புகிறநள். கநர் இருக்கிறது. டிடரவர் இருக்கிறநன். இந்த வபரியே வண்டியில்
ஜபநய் வர வவட்கமநக இருக்கிறதநம் அவளுக்கு. சிறிதநக ஒரு புதுக் கநர் வநங்கித் தரஜவண்டுமநம்.
அதுவடரயில் பஸ்ஸில் தநன் ஜபநஜவன் என்று பிடிவநதமநகப் ஜபநய் வந்து வகநண்டிருக்கிறநள். சிறியே
கநருக்கு வசநல்லியிருக்கிஜறன். பணத்டதக் வகநடுக்கிஜறவனன்றநலும் கநர் சுலபத்தலந கிடடைக்கிறது?"
"இந்த ஊரில் இரண்டு வபண்கள் கல்லூரிகள் இருக்கும்ஜபநது எப்படி ஆண்கள் கல்லூரியில் ஜசர்க்க
மனம் வந்தது உங்களுக்கு?" இந்தக் ஜகள்விடயேத் துணிந்து ஜகட்டுவிட்டை பின் அந்த அம்மந மகத்டதப்
பநர்த்தஜபநது ஜகட்கநமல் இருந்தருக்கலநம் என்று பட்டைது பூரணிக்கு.
"இந்த விஷயேத்தல் நநன் வகநஞ்சம் மற்ஜபநக்கநன கருத்துடடையேவள், பூரணி! வபண்கள் வநழ்க்டக
மழுவதும் ஒஜர வட்டைத்தல் பழக ஜவண்டியிருக்கிறது. தருமணமநகும் மன்னும் சரி, தருமணமநன
பின்னும் சரி, மநறுபட்டை சூழ்நிடலயில் பழக வநய்ப்ஜப இல்டல அவர்களுக்கு. படிக்கிற
கநலத்தலநவது அந்தச் சூழ்நிடல அவர்களுக்குக் கிடடைத்தநல் பிற்கநல வநழ்வுக்கு நல்லவதன்று
நிடனக்கிறவள் நநன்."
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பூரணி வமல்லச் சிரித்தநள். பிறஜரநடு கருத்து மநறுபடும் ஜபநது மகம் சிவந்து கடுகடுப்ஜபநடு
ஜதநன்றும் வபரும்பநஜலநர்க்கு. ஆனநல் பூரணியின் வழக்கஜம தனி. தனக்கு மநறுபநடுள்ளே கருத்து
கநதல் விழும்ஜபநது அவள் மநதுடளேச் வசவ்விதழ்களில் புன்னடக ஓடி மடறயும். அப்பநவிடைமிருந்து
அவளுக்குக் கிடடைத்த பயிற்சி அது. பூரணியின் புன்னடகடயே மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்
பநர்த்துவிட்டைநள்.
"வட்டைத்தற்கு மூடலகள் இல்டல என்பதுதநஜன கணிதம்! வபண் மநறுபட்டை சூழ்நிடலயில்
பழகினநலும் வபண்தநஜன! வபண்டமயின் வநழ்க்டக ஒழுங்குகஜளே தனி. அடவ வட்டைத்டதப் ஜபநல்
அழகநனடவ. சதுரமநகவும் இருக்க ஜவண்டுவமன்று நநமநக நிடனப்பதுதநன் வபரும் தவறு."
"வநழ்க்டகக்குச் சதுரப்பநடுதநன் (சநமர்த்தயேம்) அதகம் ஜவண்டியிருக்கிறது. சற்று மன் நீ கூடை இஜத
கருத்டதத்தநன் ஜவவறநரு விதத்தல் வசநன்னநய், பூரணி."
"வட்டைத்தல் ஒழுங்கு உண்டு. வழ தவற வநய்ப்பில்டல. சதுரத்தல் சநமர்த்தயேம் உண்டு. தவறவும்
இடைம் உண்டு. வபண்ணின் வநழ்க்டக ஒஜர வட்டைத்தல் இருப்பதல் தவறு இல்டல என்பது என்
தந்டதயின் கருத்து."
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வியேப்பு ஜமலும் அதகமநயிற்று. 'பின் குஷ'னில் ஊசி இறக்குகிற மநதரி
இந்த வயேதல் இந்தப் வபண்ணநல் நறுக்கு நறுக்வகன்று எவ்வளேவு கச்சிதமநகப் பதல் வசநல்ல
மடிகிறது. தீபத்தல் எப்ஜபநதநவது சுடைர் வதறித்து ஒளி குதக்கிறதுஜபநல் கருத்துக்கடளேச்
வசநல்லும்ஜபநது இந்தப் வபண்ணின் மகத்தலும் விழகளிலும் இப்படி ஓர் ஒளியின் துடிப்பு
எங்கிருந்துதநன் வந்து குதக்கிறஜதந என்று மனதல் நிடனத்துக் வகநண்டைநள் அந்த அம்மநள்.
தன்டன அங்ஜகஜயே சநப்பிடைச் வசநல்லி அந்த அம்மநள் வற்புறுத்தயே ஜபநது பூரணியேநல் மறுக்க
மடியேவில்டல. அந்தத் தருநீறு துலங்கும் மகத்துக்கு மன்னநல், வதளிவு துலங்கும் வதனத்துக்கு
மன்னநல் பூரணியின்
"ஜநற்றுவடர எனக்கு இரண்டு வபண்கள்தநன். இன்டறக்கு நீ மூன்றநவது வபண் மநதரி வந்து
ஜசர்ந்தருக்கிறநய்; வந, என்ஜனநடு உட்கநர்ந்து ஒருவநய் சநப்பிட்டுவிட்டுப் ஜபநகலநம்" என்று அகமம்
மகமம் மலர அந்த அம்மநள் அடழத்தஜபநது அவள் ஜபசநமல் எழுந்து உடைன் வசன்றநள். சநப்பநட்டு
அடறயில் ஜமடஜேயின் எதவரதஜர இடலகள் ஜபநடைப்பட்டிருந்தன. சடமயேற்கநரப் வபண்
பரிமநறினநள். டக வழுக்கினநற்ஜபநல் கண்ணநடித் தகடு பரப்பியே நீண்டை ஜமடஜே அது. பூரணி
தடுமநறினநள். அப்படி அமர்ந்து உண்பது அவளுக்குப் புதயே பழக்கம். "உனக்கு ஜமடஜேயில் சநப்பிட்டுப்
பழக்கமில்டல பூரணி?"
"இல்டல."
"பநர்த்தநயேந; இதற்குத்தநன் மநறுபட்டை சூழ்நிடலயில் பழக ஜவண்டுவமன்பது" என்று வசநல்லி சிறிது
ஜகலியேநக நடகத்தநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
"மன்னிக்க ஜவண்டும் அம்மந! உங்கடளே என்னநல் புரிந்து வகநள்ளேஜவ மடியேவில்டல. தருநீறு அணிந்த
வநற்றியும் தூய்டம விளேங்கும் ஜதநற்றமமநகப் பழடமயில் வந்து பண்டபக் கநட்டுகிறீர்கள்.
ஜபச்சிஜலந புதுடம கநட்டுகிறீர்கள். சிலவற்றுக்குப் பழடமடயேப் ஜபநற்றுகிறீர்கள். சிலவற்றுக்கு
புதுடமடயேப் ஜபணுகிறீர்கள். ஜநற்று வந்தப் பழக்கத்துக்கு ஆயிரங்கநலத்துப் பழக்கத்டத விட்டுக்
வகநடுப்பதுதநன் மநறுபட்டை சூழ்நிடலயேந? தடரயில் உட்கநர்ந்து இடலயில் சநப்பிடுவது எனக்குப்
பழக்கம். என் தந்டதக்குப் பழக்கம். அவருடடையே தந்டதக்குப் பழக்கம். பநட்டைன், வகநள்ளுப்பநட்டைன்
கநலத்தயேப் பழக்கத்டத நநகரிகத்தன் ஜபரநல் நநன் ஏன் விடை ஜவண்டும்? அன்புக்கநகப் பழக்கத்டத
மநற்றிக் வகநள்ளேலநம். ஜகலிக்குப் பயேந்து பழக்கத்டத மநற்றக் கூடைநது. எனக்கு ஜமடஜேயில் சநப்பிடைத்
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வதரியேநது. உங்களுக்குக் ஜகலியேநகப் படுமநனநல் நநன் தடரயில் இடலடயே எடுத்துப் ஜபநட்டுக்
வகநண்டு கீஜழ உட்கநர்ந்து விடுஜவன். நீங்கள் கீஜழ வந்தநல் நநன் உங்கடளேக் ஜகலி வசய்யே ஜநரிடும்."
"ஏ அப்பந! வபரியே குறும்புக்கநரியேநக இருக்கிறநஜயே! உன்னிடைம் விடளேயேநட்டைநக வநடயேக் வகநடுத்தநல்
கூடை தப்ப மடியேநது ஜபநலிருக்கிறஜத."
பூரணி தடலடயேக் குனிந்து வகநண்டு சிரித்தநள்.
"உன் தந்டத மட்டும் இப்ஜபநது உயிஜரநடு இருந்தநல் உனக்குப் வபநருத்தமநனதநகப் ஜபர் டவத்தநஜர,
அதற்கநக ஒரு பநரநட்டு விழந நடைத்துஜவன் நநன்."
தந்டதடயேப் பற்றி ஜபச்சு எழுந்ததும் பூரணியின் இதழ்களில் சிரிப்பு மடறந்தது. அவள் வபருமூச்சு
விட்டைநள். மகத்தல் ஜசநகம் கவிழ்ந்தது. ஜபச்சு நின்று வமகௌனம் சூழ்ந்தது.
சநப்பிட்டுவிட்டுச் சிறிது ஜநரம் ஜபசிக் வகநண்டிருந்த பின் பூரணி புறப்படுவதற்கநக எழுந்தநள்.
"வீட்டில் தங்டக, தம்பிகள் கநத்துக் வகநண்டிருப்பநர்கள். நநன் ஜபநய்த்தநன் ஏதநவது சடமத்துப் ஜபநடை
ஜவண்டும். எனக்கு விடடை வகநடுத்தநல் நல்லது?"
"ஜபநகலநம் இரு. இந்த உச்சி வவய்யிலில் ஜபநய் என்ன சடமக்கப் ஜபநகிறநய்? எல்லநம் ஒஜரயேடியேநகச்
சநயேங்கநலம் ஜசர்த்துச் சடமத்துக் வகநள்ளேலநம். ஐந்து ஐந்தடர மணிக்கு சின்னப் வபநண்ணும் வபரியே
வபநண்ணும் வந்துவிடுவநர்கள். அவர்கடளேப் பநர்த்து விடைலநம். டிடரவரிடைம் வசநல்லி கநரிஜலஜயே
உன்டனக் வகநண்டுவிடைச் வசநல்கிஜறன்." என்று வகஞ்சினநற் ஜபநல் அன்ஜபநடு ஜவண்டிக் வகநண்டைநள்
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். கநப்பநற்றி உதவியே நன்றிக் கடைடம அந்த அம்மநவிடைம் எடதயும் உடைனடியேநக
மறுத்துவிடை வநய் எழவில்டல பூரணிக்கு. கருத்துக்கடளே மறுத்துப் பதல் ஜபச நந எழும்பிற்று;
விருப்பங்கடளே மறுத்துப் ஜபச நந எழவில்டல; உட்கநர்ந்தநள்.
அன்று கநடலயிலிருந்து நடைந்தடத ஒவ்வவநன்றநக நிடனத்த ஜபநது விஜநநதமநகத்தநன் இருந்தது.
மதல் நநள் தருடை வந்த கிழவன் பநம்பு கடிபட்டு இறந்த வசய்த, வயிற்றுப் பசியுடைன் மனத்தல்
விரக்தஜயேநடு மதுடர நகரத் வதருக்களில் ஜவடல ஜதடி அடலயும்ஜபநது மயேங்கி விழுந்தது மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் கநப்பநற்றியேது, அந்த அம்மநளுடைன் ஜபசியே விவநதப் ஜபச்சுக்கள் எல்லநம்
நிடனத்துப் பநர்த்த ஜபநது கடதகளில் படிப்பது ஜபநலிருந்தது. வநழ்க்டகயில் நடைக்கநமலந கடதகளில்
எழுதுகிறநர்கள். வநழ்க்டகப் புத்தகத்தல் ஒவ்வவநரு பக்கமநய்ப் படிப்பதுஜபநல் எதர்பநரநத புதயே
புதயே நிகழ்ச்சித் தருப்பங்கடளே நிடனப்பதல் சுடவ கண்டைநள் பூரணி.
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் பூரணிக்குப் வபநழுது ஜபநவதற்கநக மநடிக்வகல்லநம் அடழத்துக் வகநண்டு
ஜபநய் வீட்டடைச் சுற்றிக் கநண்பித்தநள். இலட்சங்கடளே இலட்சியேமில்லநமல் வசலவழத்து வீட்டடை
அழகுபடுத்தயிருந்தநர்கள். மநடி அடறயில் வபரியே கடிகநரம் ஒன்று இருந்தது.
"இது மணியேடிக்கிறஜபநது இன்னிடசக் குரல் எழுப்பும். இலங்டகயிலிருந்து வகநண்டு வந்தது.
வகநஞ்சம் இரு, நநலடரயேநகப் ஜபநகிறது. இப்ஜபநது ஒரு மணியேடிக்கும். நீ ஜகட்டைநல் மிகவும்
ஆச்சரியேப்படுவநய்" என்று பூரணிடயே அந்த அழகியே வபரியே கடிகநரத்தன் மன் டகடயேப் பிடித்து
நிறுத்தனநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
பியேநஜனந ஒலிஜபநல் நீட்டி மழக்கி இனிதநய் ஒரு மடற ஒலித்தது கடிகநரம். அந்த ஒலி எதவரநலித்து
அதர்ந்து அழகநய் அடைங்கியே விதம் ஜதன் வவள்ளேம் பநய்ந்து பநய்ந்த ஜவகம் வதரியேநமல் வற்றினநற்
ஜபநலிருந்தது. பூரணி சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநள். "கடிகநரம் கநலத்தன் கழடவக் கநட்டுவது.
மனிதனுடடையே உயிர் நஷ்டைம் அதல் வதரிகிறது. ஒவ்வவநரு மணி அடிக்கும் ஜபநதும் அதல் ஓர் அழுடக
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ஒலி ஜகட்டைநல் மிகவும் வபநருத்தமநக இருக்கும். புத்தசநலித்தனமநகவும் இருக்கும்."
"ஜபநடி அசட்டுப் வபண்ஜண? உனக்கு வநழ்க்டகடயே ரசிக்கஜவ வதரியேவில்டல. என் வயேதுக்கு நநன்
இப்படி அலுத்துப் ஜபசினநல் வபநருந்தும். நீ இப்படிப் ஜபசுவது வசயேற்டகயேநக இருக்கிறது."
"வசயேற்டகஜயேந, இயேற்டகஜயேந எனக்குத் ஜதநன்றியேடதச் வசநன்ஜனன்."
"எல்ஜலநருக்கும், ஜதநன்றநததநகத்தநன் உனக்குத் ஜதநன்றுகிறது."
"நநன் மநறுபட்டை சூழ்நிடலயில் பழகநதவள். ஒஜர மநதரி நிடனக்கிறவள். எனக்குத் ஜதநன்றுவது
தப்பநகவும் இருக்கலநம்."
"பநர்த்தநயேந? படழயேபடி வம்புக்கு இழுக்கிறநஜயே என்டன!"
பழடமக்கும் புதுடமக்கும் பநலம் ஜபநலிருக்கும் அந்த அம்மநளிடைம் ஜபசுவஜத இன்பமநக இருந்தது
பூரணிக்கு. குழந்டதடயேச் சீண்டிவிட்டு அதன் ஜகநபத்டத அழகு பநர்ப்பது ஜபநல் அந்த அம்மநளுக்கும்
பூரணியின் வநடயேக் கிண்டிவிட்டு வம்பு ஜபசுவது இன்பமநக இருந்தது.
ஐந்து மணிக்கு அந்த அம்மநளின் மூத்த வபண் கல்லூரியிலிருந்து வந்தநள். "கல்லூரி ஜவடல நநட்கடளே
அதகமநக்கியே பின் சனிக்கிழடம கூடை வகுப்பு டவத்து உயிடர வநங்குகிறநர்கள் அம்மந" என்று
அலுத்தபடிஜயே படிப்டபக் குடற கூறிக் வகநண்டு வந்தநள் படிக்கிற வபண். அவளுடடையே ஜதநற்றத்டதப்
பநர்த்ததும் பூரணி அசந்து ஜபநனநள். பஞ்சநபி வபண்கடளேப் ஜபநலப் டபஜேநமநவும் சட்டடையுமநகக்
கநண்ஜபநடர வலிந்து மயேக்கும் ஜதநற்றம். ஜமகப் பிசிறுகடளேத் துணியேநக்கினநற் ஜபநலத் ஜதநளில் ஒரு
வமல்லியே தநவணி. பூரணிக்கு கண்கள் கூசின. தமிழ்ப் பண்ஜபநடு பநர்த்துப் பழகியே கண்கள் அடவ.
"வபண் அழகநயிருக்கலநம். அது அவளுடடையே தவறு இல்டல. ஆனநல் அழகநயிருப்பதநகத் தநஜன
பிறடர நிடனக்கச் வசய்யே வலிந்து மயேல்வது எத்தடன வபரியே பநவம்" என்றுதநன் அந்தப் வபண்ணின்
ஜகநலத்டதக் கண்டைஜபநது பூரணி எண்ணினநள். எண்ணியேடத யேநரிடைம் வசநல்வது? யேநரிடைமம்
வசநல்லவில்டல.
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் தன் வபண்ணுக்குப் பூரணிடயே அறிமகப்படுத்தனநள். அந்தப் வபண்ணுக்குப்
பநர்டவ, ஜபச்சு எல்லநஜம அலட்சியேமநக இருந்தன. அந்தப் வபண் ஆங்கிலமம் தமிழும் கலந்து
வபரிதநகச் சிரித்து கலகலப்பநகப் ஜபசினநள். வபண்ணின் வபயேர் 'வசந்தந' என்று மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளிடைம் ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநண்டைநள் பூரணி. சிறிது ஜநரம் ஜபசிஜனநம் என்று ஜபர் வசய்த
பின்னர் பூரணிடயேக் கீஜழ தனிஜயே தள்ளி விட்டு விட்டு இரட்டடைப் பின்னல் சுழல மநடிக்குப் ஜபநய்
விட்டைநள் வசந்தந. அவள் தடல மடறந்ததும் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள், "இவளுக்கு ஆடைம்பரம்
வகநஞ்சம் அதகம்" என்று பூரணியின் மனநிடலடயேப் புரிந்து வகநண்டைவள் ஜபநல் சிரித்தவநறு
வசநன்னநள். பூரணி ஒன்றும் கூறவில்டல. பதலுக்கு வமதுவநகச் சிரித்தநள்.
"இடளேயேவளுக்குக்கூடை இன்று பள்ளிக்கூடைம் கிடடையேநது. ஏஜதந ஸ்வபஷல் கிளேநஸ் (தனி வகுப்பு) என்று
ஜபநனநள். இன்னும் கநணவில்டலஜயே" என்று அந்த அம்மநள் வசநல்லிக் வகநண்டிருந்த ஜபநஜத
இடளேயே வபண் உள்ஜளே நுடழந்தநள். அகலக் கடரஜபநட்டை பட்டுப் பநவநடடையும் தநவணியுமநக
இந்தப் வபண் அடைக்கமநய் அம்மநடவக் வகநண்டிருந்தநள்.
"வசல்லம்! உனக்கு இந்த அக்கநடவ அறிமகப்படுத்தப் ஜபநகிஜறன். இப்படி வந" என்று இடளேயே
வபண்டண அடழத்தநள் தநய். இடளேயே வபண் அடைக்கமநக வந்து நின்று டககுவித்து வணங்கினநள்.
பூரணிக்கு இவடளேப் பிடித்தருந்தது. குடும்பப் பநங்கநன வபண்ணநகத் வதரிந்தநள் வசல்லம்.

43

"இவளுக்குப் ஜபர் மட்டும் வசல்லமில்டல. எனக்கும் இவள் தநன் வசல்லம்" என்று வபருடமஜயேநடு
இடளேயேப் வபண்டணப் பற்றிச் வசநன்னநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
"இந்தப் வபண்ணிடைம் தநன் உங்கடளேக் கநண்கிஜறன்" என்று தயேங்கநமல் தனக்குள்ளே கருத்டத அந்த
அம்மநவிடைம் வசநன்னநள் பூரணி. அப்ஜபநது மூத்தவள் மநடியிலிருந்து இறங்கி வந்து வகநண்டிருந்தநள்.
பூரணி கூறியேது அவள் கநதல் விழுந்தருக்குஜமந என்று வதரியேவில்டல; விழுந்தருந்தநலும்
குற்றமில்டல என்பதுதநன் பூரணியின் கருத்து.
"உன்டனக் கநப்பநற்றியேதற்கு வவறும் நன்றி மட்டும் ஜபநதநது. அடிக்கடி நீ இங்கு வந்து ஜபநய்க்
வகநண்டிருக்க ஜவண்டும். நநனும் வருஜவன். நீ வசநல்லியிருக்கிறநஜயே வநழ்க்டக விபத்து; அதலிருந்து
உன்டனக் கநப்பநற்றுவதற்கு நநன் ஒரு வழ வசய்கிஜறன். சீக்கிரஜம வசய்கிஜறன். இப்ஜபநது நீ
வீட்டுக்குப் புறப்படைலநம்" என்று கூறி தன் கநரிஜலஜயே பூரணிடயே ஏற்றி அனுப்பினநள் மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநள். பூரணி புறப்பட்டைநள். தநனப்ப மதலி வதருவிலிருந்து தரும்பி ஜமலக் ஜகநபுரத் வதருவில் கநர்
நுடழந்தது. மநடல மயேங்கி இரவு மலரும் ஜநரம். வீதயிஜல விளேக்வகநளி வவள்ளேம். கண்ணநடி ஜமல்
விழுந்த உளுந்துகள் சிதறிப் பிரிவதுஜபநல் கும்பல் கும்பலநக மக்கள் கூடிப் பல்ஜவறு வழகளில்
பிரியும் கலகலப்பநன இடைம் அது. சினிமநவிற்கு நிற்கிற கியூ வரிடச, கடடைகளின் கூட்டைம், நீலமம்
சிவப்புமநக விளேம்பரம் கநட்டும் மின்சநரக் குழல் விளேக்குகள் எல்லநம் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை பூரணி
கநரில் வசன்றநள்.
கடடைகளில் மின்விளேக்குகளில் நியேநயேம் வமநத்தமநகவும் சில்லடரயேநகவும் எரிந்து வகநண்டிருந்தது.
வியேநபநரம் சுறுசுறுப்பநக நடைக்கிற கூட்டை ஜநரம். வடைக்கத்தக்கநரன் கடடை ஒன்றிலிருந்து சப்பநத்த
வநய்யில் புரளும் மணம் மூக்டகத் துடளேத்தது. ஜசநத என்னும் கடரயேற்ற வவள்ளேம் ஜதநன்றி எங்கும்
தடரவகநண்டு பநய்வது ஜபநன்று இலங்கிற்று அந்த வீத. கநரின் ஜவகத்தல் ஓடுகிற தடரப்படைம் ஜபநல
அந்தக் கநட்சிகடளேப் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை ஜபநன அவள் மனதல் ஜசநர்வு வந்து புகுந்தது. வீட்டடையும்,
பசிஜயேநடு விட்டு வந்த தங்டக, தம்பியேடரயும் நிடனக்கிற ஜபநது கவடல வந்து நிடறந்தது. கநர்
தரும்பித் தரும்பி வழகடளேயும் வீதகடளேயும் மநற்றிக்வகநண்டு விடரந்தது.
'சநயேங்கநலம் கமலநடவ வீட்டுக்கு வரச்வசநல்லியிருந்ஜதன். அவள் ஜவறு வந்து கநத்தருப்பநள்.
குழந்டதயிடைம் ஜபச்சுக் வகநடுத்து வீட்டு நிடலடமடயேத் வதரிந்து வகநண்டிருந்தநளேநனநல் அவள்
மகத்டத ஏவறடுத்துப் பநர்க்கஜவ வவட்கமநக இருக்குஜம! கடைவுஜளே, உலகத்தல் பசிடயேயும்
பண்டபயும் ஒரு இடைத்தல் ஏன் ஜசர்த்துப் படடைத்தருக்கிறநய்? வயிற்டறயும் வநய்டமடயேயும் ஏன்
ஒன்றநக இடணக்கிறநய்?'
பூரணியின் நிடனவு நிற்கவில்டல. ஆனநல் கநர் நின்று விட்டைது. இரயில்ஜவ ஜகட் அடடைத்தருந்தது.
மதுடரயிலிருந்து தருப்பரங்குன்றம் ஜபநகும் சநடலயில் மூன்று இரயில்ஜவ ஜகட்டுகள்
குறுக்கிடுகின்றன. அந்தச் சநடலயில் அது ஓர் ஓயேநத வதநல்டல. ஆண்டைநள் புரத்துக்கு அருகில் உள்ளே
ஜகட் மூடியிருந்தது. வதற்ஜகயிருந்து எக்ஸ்பிரஸ் ஜபநகிற ஜநரம்.
எக்ஸ்பிரஸ் ஜபநயிற்று. ஜகட் தறந்தநர்கள். கநர் மறுபடியும் விடரந்தது. வீட்டு வநசலில் ஜபநய்
எல்ஜலநரும் கநணும்படி கநரிலிருந்து இறங்க விரும்பவில்டல அவள். வீத மகப்பில் மயில்
மண்டைபத்துக்கு அருகிஜலஜயே இறங்கிக் வகநண்டு விட்டைநள். "அம்மந வீட்டடைப் பநர்த்துக் வகநண்டு
வரச் வசநன்னநங்கஜளே" என்றநன் டிடரவர். அவனுக்கு அங்ஜக நின்ஜற தன் வீட்டடை அடடையேநளேம்
கநட்டிவிட்டு நடைந்தநள் பூரணி. கநர் தரும்பிப் ஜபநயிற்று. வீட்டு வநசலுக்கு வந்தவள் வீடு
பூட்டியிருப்படதக் கண்டு தடகத்தநள்.
-------------
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அத்தயேநயேம் 6
நிலடவப் பிடித்துச் - சிறு
கடறகள் துடடைத்துக் - குறு
மறுவல் பதந்த மகம்,
நிடனடவப் பதத்து - மன
அடலகள் நிடறத்துச் - சிறு
நளினம் வதளித்த விழ
பசித்த வயிறும் வகநதத்த மனமமநகப் பூரணி என்னும் வபண் மதுடர நகரத்து நநற்சந்தயில் மயேங்கி
விழுந்தஜபநது மங்கஜளேஸ்வரியேம்மநளும், இந்தக் கடதயின் வநசகர்களும் தநன் அனுதநபப்பட்டு
உள்ளேம் துடித்தநர்கள் என்று நிடனத்தருந்ஜதநம். ஆனநல் அன்று அங்ஜக அந்தச் சம்பவம் நடைந்த
இடைத்துக்கு மிக அருகில் ஓர் இளேம் கவியுள்ளேமம் துடித்தருக்கிறது! வவறும் மனிதர்கள் வநழுகிற
தடலமடறயின் துன்பத்டதக் கண்டு வகநதத்தடை ஒரு கவியுள்ளேமந? 'நியூஸ் ரிப்ஜபநர்ட்டைர்கள்' வநழும்
நூற்றநண்டு அல்லவந இது? 'நடுத்வதருவில் வபண் மயேங்கி விழுந்தநள்' என்று 'நியூஸ்' எழுதலநம். கவி
எழுதத் துடித்த அந்த உள்ளேம் யேநருடடையேது? டககள் யேநருடடையேடவ? அறிந்து வகநள்ளே
ஆவலநயிருக்கிறதல்லவந? ஆச்சரியேகரமநன அந்த இடளேஞடனச் சந்தக்கலநம் வநருங்கள்.
அஜதந, அந்த நநற்சந்தக்கு மிக அருகில் கிழக்டகப் பநர்த்த வநயில் அடமந்த 'அச்சநபீஸ்' ஒன்று
வதரிகிறஜத; அதற்குள் நுடழந்து அங்ஜக நடைப்படதக் கவனிக்கலநம்.
'மீனநட்சி அச்சகம் - எல்லநவிதமநன அச்சு ஜவடலகளும் ஏற்றுக் வகநள்ளேப்படும். குறித்த ஜநரம் குடறந்த வசலவு' என்று வபரியே விளேம்பரப் பலடக வவளிஜயே வதநங்குகிறது. அப்ஜபநது சரியேநன
பிற்பகல் ஜநரம். அச்சகத்து மகப்பு அடறடயேத் வதருவிலிருந்து பநர்த்தநலும் அடறயிலிருந்து
வதருடவப் பநர்த்தநலும் நன்றநகத் வதரிகிற விதத்தல் அது அடமந்தருக்கிறது. வநசலில் வந்து நின்ற
கநரிலிருந்து அச்சகத்தன் உரிடமயேநளேர் ஜபநல் ஜதநற்றமளிக்கும் மதயேவர் ஒருவர் இறங்கி ஜவகமநக
உள்ஜளே வருகிறநர். மகப்பு அடறக்குள் நுடழகிறநர். ஜமடஜேயில் எடதஜயேந ஜதடுகிறநர். ஜநநட்டுப்
புத்தகம் ஜபநல் வபரியே டடைரி ஒன்று விரிந்து கிடைக்கிறது. கண்ணநடிடயே மநட்டிக் வகநண்டு எடுத்துப்
படிக்கத் வதநடைங்குகிறநர். படிக்கப் படிக்க மகத்தல் சிடுசிடுப்பும் சீற்றமம் பரவுகின்றன.
"இந்தச் சமூகம் எங்ஜக உருப்படைப் ஜபநகிறது? உச்சி வவயிலில் ஜகள்வி மடறயின்றி ஒரு வபண்
நடுத்வதருவில் ஜசநர்ந்து விழுந்து கிடைந்தநள். கநரும் லநரியும் கூட்டைமமநக ஜவடிக்டகப் பநர்க்கத்தநன்
எவ்வளேவு வநருக்கம். உள்ளேத்டதக் வகநள்டளே வகநள்ளும் அழஜகநடு ஒரு வபண் இப்படி மண்ணில்
தளேர்ந்து விழலநமந? வபண் மண்ணில் விழும் ஜபநது இந்த நநட்டின் மங்கலப் பண்புகவளேல்லநம்
மண்ணில் உடைன் விழுகின்றனஜவ. ஐஜயேந! என் உள்ளேம் வகநதக்கிறஜத. இந்த மதுடர நகரத்துத்
வதருக்களில் தமிழ் வநழ்ந்து வசங்ஜகநல் வசலுத்தயேதநம். வசல்வமம் வசழுடமயுமநகப் வபருடம
மரசடறந்ததநம்! எல்லநம் வநழ்ந்த வபருடமகள், வநழ்கின்ற வபருடம ஒன்றுமில்டல.
இன்று என் கண்கள் இந்த்த் வதருக்களில் எடதப் பநர்க்கின்றன? ஏமநற்றத்டதச் சுமந்து தரியும்
மனிதர்கடளேப் பநர்க்கிஜறன். ஏழ்டமடயேயும் ஏக்கத்டதயும் சுமந்து நடைமநடும் உடைல்கடளேக்
கநண்கிஜறன். குழந்டதகளும் டகயுமநகக் கந்தல் புடைடவஜயேநடு பிச்டசக்கு வரும் வபண்
வதய்வங்கடளேப் பநர்க்கிஜறன். வநஞ்சு வபநறுக்குதல்டலஜயே! அழகும், படிப்பும், பண்பும் உள்ளே ஒரு
வபண் இப்படி மண்ணில் விழலநமந? ஏன் விழுந்தநள்? யேநரநல் விழ ஜநர்ந்தது? அஜடை, அரவிந்தந! நீ
கவிஞன். உன்னுடடையே உள்ளேம் இன்னுமந துடிக்கவில்டல? இடதக் கண்டுமந வகநதக்கவில்டல? பநடு,
துடிப்பவதல்லநம் தரட்டி ஏதநவது பநடி டவ. நீ அச்சநபீஸில் 'புரூப்' தருத்தப் பிறந்தவனந? இல்டல,
இல்லஜவ இல்டல. நீ கவி உள்ளேம் படடைத்தவன். சமூகத்டதத் தருத்த ஜநர் வசய்யேப் பிறந்தவன்."
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படித்துக் வகநண்ஜடை வந்த மதயேவரின் மகம் சீற்றத்தன் எல்டலடயேக் கநட்டியேது. அவ்வளேவு
சினத்டதயும் டகயில் ஜசர்த்து ஜமடஜே ஜமலிருந்த மணிடயே ஓங்கிக் குத்தனநர். இரண்டு, மூன்று மடற
அப்படிக் குத்த மணி அதர்ந்த பின் ஒரு சிறுவன் ஜவகமநக ஓடி வந்து அடைக்க ஒடுக்கமநக நின்றநன்.
"அந்தக் கழுடத அரவிந்தன் இருந்தநல் உடைஜன கூப்பிடு, வரவரப் டபத்தயேம் மற்றித்தநன்
ஜபநய்விட்டைது டபயேனுக்கு!"
சிறுவன், அரவிந்தன் என்று வபயேர் குறிக்கப்வபற்ற ஆடளேக் கூப்பிட்டுக் வகநண்டு வருவதற்கநக
அச்சகத்தன் உட்புறம் ஓடினநன். பலவிதமநன அச்சு எந்தரங்களின் ஓடசக்கிடடைஜயே அச்சுக்
ஜகநர்ப்பவர்களுக்குப் பக்கத்தல் நின்று ஜபசிக் வகநண்டிருந்த ஓர் அழகியே வநலிபடனப் ஜபநய்
கூப்பிட்டைநன் சிறுவன். சிவந்த நிறம், உயேர்ந்த ஜதநற்றம். கநலண்டைர்களில் கண்ணனும் இரநடதயுமநகச்
ஜசர்ந்து வடரந்துள்ளே ஓவியேங்களில் குறும்பும் அழகும் இடணந்து கடளேயேநகத் ஜதநன்றுஜம
கவர்ச்சியேநனவதநரு கண்ணன் மகம் அதுஜபநல் எடுப்பநன மகம் அந்த வநலிபனுக்கு. கதர் ஜிப்பநவும்
நநலு மழம் ஜவட்டியுமநக எளிடமயில் ஜதநன்றினநன் அவன்.
"சநர் மதலநளி வந்தருக்கநரு. உங்கடளேக் கூப்பிடைறநரு. ஜமடஜே ஜமலிருந்து எடதஜயேந எடுத்துப்
படிச்சுட்டு வரநம்பக் ஜகநபமநயிருக்கநருங்க..."
ஜதடி வந்த சிறுவன் பின் வதநடைர வநலிபன் மன்புறத்து அடறடயே ஜநநக்கி விடரந்தநன். மனத்தல்
துணிடவயும் நம்பிக்டகடயேயும் கநட்டுகிற மநதரி அவனுடடையே நடடை கூடை ஏறு ஜபநன்று பீடு நடடையேநக
இருந்தது!
மன்புறத்து அடற வநசலில் அவன் தடல வதன்பட்டைஜதந இல்டலஜயேந! அவர் சீறிக் வகநண்டு
இடரந்தநர்.
"அரவிந்தந! இவதன்னடைந இது உளேறல்? உன்டன இங்ஜக நநன் 'ப்ரூப்' தருத்துவதற்கநகத்தநன்
ஜவடலக்கு டவத்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன். சமூகத்டதத் தருத்துவதற்கநக அல்ல."
அவர் டகயிலிருந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதப் பநர்த்தவுடைன், அவன் உதட்டடைக் கடித்துக் வகநண்டு சற்ஜற
வவட்கத்ஜதநடு தடல குனிந்தநன். அப்ஜபநதும் அந்த மகத்தன் அழகு தனியேநகத் வதரிந்தது. நீளே மகம்.
அதல் எழலநன கூரியே நநசி எடுப்பநக இருந்தது.
"என்னடைந நநன் ஜகட்கிஜறன், பதல் வசநல்லநமல் கல்லடி மங்கன் மநதரி நிற்கிறநய்? பத்து
மணியிலிருந்து சநயேங்கநலம் ஐந்து மணி வடரயில் இந்த ஜவடலதநன் தனம் இங்ஜக
நடடைவபறுகிறஜதந?"
"இல்டல சநர்!... இன்டறக்கு மத்தயேநனம் இங்ஜக எதர்த்தநற்ஜபநல் நடுத்வதருவில் ஒரு வபண் மயேங்கி
விழுந்து விட்டைநள். அடதப் பநர்த்துக் வகநண்ஜடையிருந்த நநன் ஏஜதந மனதல்
ஜதநன்றியேடதவயேல்லநம்..."
"மனத்தல் ஜதநன்றியேடதவயேல்லநம் அப்படிஜயே கவிடதயேநகத் தீட்டிவிட்டைநஜயேந?"
"அதல்டல சநர். இப்படி ஏதநவது ஜதநன்றினநல் அடத இந்த டடைரியில் எழுத டவப்பது வழக்கம்."
"ஆகந! எழுத டவக்கநமல் விட்டுவிடைலநமந பின்ஜன? அப்புறம் உலகத்துக்கு எத்தடன வபரியே
நஷ்டைமநகப் ஜபநய் விடும். ஜபநடைந கழுடத; அச்சுக்கு வந்தருக்கிற ஜவடலகடளே வயேல்லநம்
தப்பில்லநமல் வசய்து நல்ல ஜபர் வநங்க வழயில்டல. கவி எழுதுகிறநனநம் கவி. உருப்படைநத பயேல்."
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வசநல்லிவிட்டு ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத அவன் மகத்துக்கு ஜநஜர வீசி எறிந்தநர் மீனநட்சி அச்சகத்தன்
உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரம் பிள்டளே. ஜநநட்டுப் புத்தகம் கீஜழ விழுந்து விடைநமல் இரண்டு
டககளேநலும் எட்டிப் பிடித்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். அவனுக்கு அந்த ஜநநட்டுப் புத்தகம் உயிர்
ஜபநன்றதல்லவந? எத்தடன எத்தடன உயேர்ந்த குறிப்புகடளேயும் உணர்ச்சிகடளேத் துண்டு துண்டைநக
வவளியிடுகிற கவிடதகடளேயும் அவன் அந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்தன் பக்கங்களில் வசல்வம் ஜபநல்
எழுத டவத்தருக்கிறநன். அவருக்குத் வதரியுமந அதன் அருடம?
ஜநநட்டடை வீசி எறிந்த சூட்ஜடைநடு அவடன மடறத்துப் பநர்த்துவிட்டு உள்ஜளே அச்சுஜவடல நடைந்து
வகநண்டிருந்த இடைத்துக்குச் வசன்றநர். அவர் தரும்பி வருவதற்குள் தநன் எழுதயிருந்த கவிடதகடளேத்
தநஜன ஒரு மடற கள்ளேத்தனமநக ரசித்து விடும் ஆவலுடைன் அவசர அவசரமநக ஜநநட்டடைப் பிரித்தநன்
அரவிந்தன். 'நிலடவப் பிடித்து' என்று வதநடைங்கியே மதல் இரண்டு வரிகடளே மனத்துக்குள்ஜளேஜயே
விடரவநகப் படித்த பின் மற்ற வரிகடளே சத்தத்ஜதநடு வநய்விட்டுப் படிக்கத் வதநடைங்கினநன்.
"தரளேம் மிடடைந்து - ஒளி
தவழக் குடடைந்து - இரு
பவளேம் பதத்த இதழ்
மகிடலப் பிடித்துச் சிறு
வநளிடயேக் கடடைந்து - இரு
வசவியில் தரிந்த குழல்
அமதம் கடடைந்து - சுடவ
அளேவிற் கலந்து - மதன்
நுகரப் படடைத்த எழல்"
படித்துக் வகநண்ஜடை வரும் ஜபநது, அந்தப் வபண்ணின் மகத்டதக் கண்களுக்கு மன் வகநண்டு வர
மயேன்றநன் அரவிந்தன். குடடையும் டகயுமநக அவள் அன்னநடடை பயின்றதும், பின்பு வீத நடுஜவ
மூர்ச்டசயேற்று விழுந்ததும் அவன் கண்ணுக்குள் மடறயேநக் கநட்சிகளேநய் நின்றன. அடச
ஜபநடுவதுஜபநல் பநட்டடை மறுபடியும் மறுபடியும் வசநல்லி இன்புற்றநன். 'நநன் கூடை நன்றநகத்தநன்
பநடியிருக்கிஜறன். என்ன சந்தம், என்ன வபநருளேழகு' என்று தனக்குத்தநஜன வபருடமயேநகச் வசநல்லிக்
வகநண்டைநன். அதற்குள் மதலநளியின் அதகநரக் குரல் அவடன விரட்டியேது. ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத
ஒளித்து டவத்துவிட்டு உள்ஜளே ஓடினநன்.
"ஏம்பந அரவிந்தந? அந்த நநவல் புத்தகம் ஒண்ணு ஜவடல வசய்யே எடுத்துக் வகநண்ஜடைநஜம
'அஜயேநக்கியேன் எழுதயே அழகப்பனின் மர்மங்கள்' என்று..."
"சநர்... சநர்... தப்பு அழகப்பன் எழுதயே 'அஜயேநக்கியேனின் மர்மங்கள்' என்பதுதநன் சரியேநன தடலப்பு."
"ஏஜதந ஒரு குட்டிச் சுவரு... அது எத்தடன பநரம் மடிந்தருக்கிறது."
"பத்துப் பநரம் மடித்தநகிவிட்டைது."
"பத்தந! சரி... சுருக்கப் பநர்த்து விடரவநக மடி. எதற்குச் வசநல்கிஜறன் என்றநல், நநஜன வசநந்தத்தல்
வபரிதநக ஒரு வவளியீட்டு ஜவடல எடுத்துக் வகநள்ளே நிடனத்தருக்கிஜறன். அது சம்பந்தமநக நீ கூடை
இன்று ஓர் இடைத்துக்குப் ஜபநய் வர ஜவண்டும். இந்த நநவடல மடித்துக் வகநண்டைநல் ஜவறு அதக
ஜவடலயின்றி என் தட்டைத்தற்கு ஏற்ற மநதரி ஓய்வநக இருக்கும்."
"ஓ! அதற்வகன்ன சநர், இடத இன்னும் இரண்ஜடை நநட்களில் மடித்து விடுகிஜறநம்."
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வபரியேவர் ஜகநபம் தணிந்து அரவிந்தனிடைம் நிதநன நிடலக்கு வந்தருக்கிறநர் என்படத அவர் ஜபச்சுக்
கநட்டியேது. எப்ஜபநதுஜம அவர் இப்படித்தநன் கநரணமின்றி இடரவநர். உடைஜன ஜதநளில் டகடவத்துப்
ஜபசவும் ஆரம்பித்து விடுவநர். சீக்கிரஜம ஜகநபம் மறந்து ஜபநகும் அவருக்கு. சில சமயேத்தல்
உரிடமஜயேநடு அளேவுக்கு மீறி இடரந்து ஜபசிக் கடிந்து வகநண்டைநலும் அரவிந்தன் ஜமல் அவருக்குத் தனி
அபிமநனமம் பநசமம் உண்டு. அரவிந்தனுக்கு வீடு வநசல் எல்லநம் அதுதநன். இரவு பகல் பநரநமல்
உடழத்துவிட்டு அங்ஜகஜயே நநலு நியூஸ் பிரிண்ட் கநகிதத்டத விரித்து அதஜலஜயே படுத்து
உறங்கிவிடுகிறவன் அவன்.
'மீனநட்சி அச்சகம்' என்ற நகரத்தன் புகழ்வபற்ற அச்சகத்துக்கு மநஜனஜேர், புரூப் ரீடைர், கணக்கு
எழுதுபவர் எல்லநம் அரவிந்தன் தநன். சமயேங்களில் 'பில் கவலக்டைர்' கூடை அவன் தநன். எந்த ஜவடலடயே
எப்ஜபநது எப்படிச் வசய்யே ஜவண்டும் என்று அரவிந்தனுக்கு அத்துபடி. அவனுக்கு நல்ல மகரநசி
உண்டு. விநயேமம் அதகம். சுறுசுறுப்பு ஒரு நல்ல மூலதனம். அரவிந்தனிடைம் அது குடறவின்றி
இருந்தது. அவனநல் எடதயும் வசய்யேநமல் ஒரு வினநடி கூடை இருக்க மடியேநது. ஒவ்வவநரு வினநடியும்
எடதயேநவது வசய்து வகநண்டிருக்க ஜவண்டும் அவனுக்கு. அப்படி ஒரு கூர்டம. அப்படி ஒரு
துறுதுறுப்பு.
'டடைரி' எழுதுகிற பித்து அவனுக்கு அதகம். டடைரி என்ற வபயேரில் இரண்டு மூன்று வபரியே ஜநநட்டுப்
புத்தகங்கடளேத் டதத்துப் டபண்டு வசய்து டவத்துக் வகநள்வநன். ஒன்றில் வபநன் வமநழகளேநக குறித்து
டவத்துக் வகநள்வநன். இன்வனநன்றில் தனக்குத் ஜதநன்றுகிறடத அப்ஜபநடதக்கப்ஜபநது கிறுக்கி
டவத்துக் வகநள்வநன். மூன்றநவது ஜநநட்டில் வரவு, வசலவு, அச்சக சம்பந்தமநன நிடனவுக் குறிப்புகள்
எல்லநம் இருக்கும். இந்தக் கவி எழுதுகிற கிறுக்கு ஒரு வநறியேநகஜவ அவடனப் பற்றிக்
வகநண்டிருந்தது. தடீர் தடீர் என்று வரும் அந்த ஜவகம் எங்ஜக உட்கநர்ந்தருந்தநலும், டகயில் எந்தக்
கநகிதம் கிடடைத்தநலும் அந்த ஜவகத்டத மனத்தல் ஜதநன்றுகிறபடி எழுத்தல் எழுதத் தணித்துக்
வகநண்டைநக ஜவண்டும். நன்றநக மற்றிவிட்டை ஆமணக்கினநல் வவடிக்கநமல் இருக்க மடியேநது.
அதுஜபநலத் தநன் அரவிந்தனின் கவிடத ஜவகமம். எழுதநவிட்டைநல் தநங்கிக் வகநள்ளே மடியேநது. அந்த
மநதரி ஒரு அழகியே ஜவகமநகும் அது. அச்சக மதலநளியின் நநற்கநலியில் அவர் இல்லநதஜபநது
உட்கநர்ந்து இது மநதரி ஏதநவது கிறுக்கிக் வகநண்டிருப்பநன். மறந்து ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத அங்ஜகஜயே
அவருடடையே ஜமடஜேயில் டவத்து விடை ஜநர்ந்து, எதர்பநரநத சமயேத்தல் அவரும் வந்து பநர்த்துவிட்டைநல்
இப்படித்தநன் வநங்கிக் கட்டிக் வகநள்வநன். அவரும் ஏஜதந ஜகநபத்தல் ஜபசி விடுவநஜரவயேநழயே
மனதுக்குள் 'பயேல் பிடழத்துக் வகநள்வநன். வகநஞ்சம் மூடளேக் கூர் இருக்கிறது. எடத எடதஜயேந கிறுக்கி
டவத்தநலும் கருத்ஜதநடு அழகநக கிறுக்கி டவக்கிறநஜன' என்று அவடனப் பற்றி நிடனத்துப்
வபருடமப்படுகிறவர்தநன்.
மீனநட்சிசுந்தரம் உள்ஜளே வமஷின்கடளேச் சுற்றிப் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநர். அரவிந்தன் மனத்தஜலந
குடடை பிடித்த மங்டகயும் குமிண் சிரிப்பு மகமமநக மத்தயேநனம் மயேங்கி விழுந்த வபண் உலந வந்து
வகநண்டிருந்தநள். அவன் அங்கிருந்து வமல்ல நழுவினநன். மறுபடியும் மன்புற அடறக்கு வந்து ஒளித்து
டவத்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத எடுத்து மதலில் எழுதயிருந்த கவிடத வரிகளுக்குக் கீஜழ,
"குடடைடயேப் பிடித்த கரம் - மனக்
வகநதப்டபச் சுமந்த மகம் - வபரும்
பசியில் தளேர்ந்த நடடை"
என்று பதற்றத்ஜதநடு அவசரம் அவசரமநக எழுத மடித்தநன்.
"ஜகநவிந்தந தஜயேட்டைர்கநரர்கள் ஏஜதந சுவவரநட்டி அடிக்க ஜவண்டுவமன்றநஜன; ஜபப்பர்
அனுப்பினநயேந?"
"இல்டல சநர், கநடலயிஜல வந்தநன், 'நீங்கஜளே உங்கள் கணக்கில் கடைனநகப் ஜபப்பர் வநங்கி அடித்துக்
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வகநடுத்தநல் பின்னநல் வகநடுத்துவிடுகிஜறன்' என்றநன். 'அவதல்லநம் உனக்குச் சரிப்படைநது.
சநயேங்கநலம் ஜபப்பஜரநடு வந, இல்டலயேநனநல் நீஜயே ஆர்ட் ஜபப்பர் மநதரி மழமழவவன்று
வவலுப்பநயிருக்ஜக. உன்டனஜயே வமஷினில் விட்டு அடித்துவிடுஜவன்' என்று பயேமறுத்த
அனுப்பிஜனன்."
"சமர்த்துதநன் ஜபந. இந்த வநயேரட்டடைக்கு ஒன்றும் குடறவில்டல."
அரவிந்தன் வமல்லச் சிரித்துக் வகநண்டைநன். ஃஜபநர்ஜமன், அச்சுக்ஜகநப்பவர்கள், இரண்டு
டிவரடில்ஜமன் உட்படை எல்ஜலநரும் அரவிந்தனின் நடகச்சுடவடயே ரசித்துச் சிரித்துக் வகநண்டிருந்தனர்.
அரவிந்தனின் குறும்புக்கு இடணஜயே இல்டல. யேநருடடையே குற்றத்டதயும் எவருடடையே தவறுகடளேயும்
ஒளிவு மடறவின்றிப் பளிச்வசன்று நநலுஜபருக்கு மன்னநல் உடடைத்து விடுவநன். தன்னிடைம் குற்றஜமந
வபநய்கஜளேந ஜபநன்ற அழுக்குகள் இல்லநததநல் அவனுக்கு மற்றவர்களிடைம் பயேஜம இல்டல. இதனநல்
எல்ஜலநருக்கும் அவனிடைம் பயேம். அவனுக்கு மன்னநல் தப்புச் வசய்யே பயேம். தப்பநகப் ஜபசப் பயேம்.
தீயேடவ எல்லநவற்றுக்குஜம அவன் மன் பயேம் தநன்.
ஒரு சமயேம் வதநடைர்ந்தநற் ஜபநல் ஓர் அச்சுக் ஜகநப்பவன் (கம்பநஸிடைர்) ஈயே எழுத்துக்கடளேத் தருடித் தன்
'டிபன் பநக்ஸில்' ஜபநட்டுக் கடைத்தக் வகநண்டிருந்தநன். அரவிந்தனுக்கு இது வதரிந்துவிட்டைது.
மறுநநள் கநடல அந்த அச்சுக்ஜகநப்பவன் தன் இடைத்துக்கு வந்த ஜபநது அங்ஜக கீழ்க்கண்டைவநறு,
கம்ஜபநஸ் வசய்து டவத்தருந்தது.
'நநஜல நநட்களில் 150 'க'னநக்கடளேயும் 200 'அ'னநக்கடளேயும் 70 'டல'யேன்னநக்கடளேயும் 'டிபன்வஸட்'
மூலம் கடைத்தயே தீரஜன! இன்று மநடல மூன்று மணிக்குள் அவற்டறவயேல்லநம் தரும்பக் வகநண்டு
வருகிறநயேந? அல்லது இதற்கு ஜமல் நீஜயே 'கம்ஜபநஸ்' வசய்து வகநள்ளேலநம்.'
அரவிந்தன்
இடதப் படித்துவிட்டு அலறியேடித்துக் வகநண்டு ஓடி வந்தநன் அந்த ஆள். உடைஜன வீட்டுக்குப் ஜபநய்
எல்லநவற்டறயும் எடுத்துக் வகநண்டு வந்து வகநடுத்துவிட்டு அரவிந்தனிடைம் மன்னிப்புக் ஜகட்டுக்
வகநண்டைநன். ஒரு சினிமந தஜயேட்டைர்கநரரிடைம் நிடறயே பநக்கி விழுந்துவிட்டைது. அவருடடையே
தஜயேட்டைருக்கு அடித்து அனுப்பியே சுவவரநட்டிகளில் அச்சகத்தன் ஜபர் ஜபநடுகிற மூடலயில் 'உங்கள்
பநக்கி விஷம் ஜபநல் ஏறிவிட்டைது; கடிதம் எழுதயும் பில் அனுப்பியும் எனக்கு அலுத்துப் ஜபநயிற்று.
விடரவில் பநக்கிடயேத் தீருங்கள். ஜவறு வழயில்லநததநல் உங்கள் வசலவில் உங்கள் ஜபப்பரிஜலஜயே
இடதக் 'கம்ஜபநஸ்' வசய்து அனுப்புகிஜறன்' என்று சிறியே எழுத்துக்களில் அச்சிட்டுக் கீஜழ அச்சகத்தன்
வபயேடரயும் ஜபநட்டு அனுப்பிவிட்டைநன் அரவிந்தன். சுவவரநட்டி ஒட்டைப்பட்டைஜபநது ஊவரல்லநம்
ஜகலிக் கூத்தநகி விட்டைது. மறுநநஜளே ஓஜடைநடி வந்து பநக்கிடயேத் தீர்த்துவிட்டுப் ஜபநனநர் சினிமந
தஜயேட்டைர்கநரர்.
இந்த இருபத்வதட்டு வயேதல் அரவிந்தன், மீனநட்சி அச்சக நிர்வநகத்டதஜயே தனித்தூண் ஜபநலிருந்து
தநங்கிக் வகநண்டிருந்தநன். அரவிந்தன் அழகன், அறிஞன், கவிஞன், சநமர்த்தயேமநன குறும்புக்கநரன்,
எல்லநம் இடணந்த ஒரு குணச்சித்தரம் அவன்; பநர்த்தவுடைன் பதந்துவிடுகிற, கவரும் தன்டம வநய்ந்த
மக்ஜகநண வடிவ நீளே மகம் அவனுடடையேதநடகயேநல், ஒரு தடைடவ பநர்த்தநலும் அவடன மறக்க
மடியேநது. ஆணியேல்புக்குச் சற்று அதகமநகஜவ சிவந்து ஜதநன்றும் உதடுகளின் குறும்பு நடக வநளியே
அவன் ஜபசும்ஜபநது சுற்றி நிற்பவர்களின் கண்கவளேல்லநம் அவன் மகத்தல்தநன் ஆவஜலநடு பதயே
மடியும். அரவிந்தனுக்குப் பிடிக்கநதடவ கநலர் டவத்த ஆடைம்பரமநன சட்டடைகள் அணிவதும், எட்டு
மழம் ஜவட்டி கட்டுவதும். எளிடமடயே எல்லநவற்றிலும் விரும்புகிற சுபநவமள்ளேவன் அவன்.
தமிழ்நநட்டுச் சூழ்நிடலஜயே எளிடமக்கு ஏற்றது என்று வநதநடுவநன்.
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"இது ஏடழகளின் ஜதசம். இங்ஜக ஒவ்வவநருவரும் குடறவநன வசதகடளே அனுபவிப்பஜதநடு
மற்றவர்களுக்கு விட்டுக் வகநடுக்கத் தயேநரநயிருக்க ஜவண்டும்" என்று அடிக்கடி புன்னடகஜயேநடு
கூறுவநன் அரவிந்தன். கநந்தயேக் வகநள்டககடளேப் ஜபநற்றுவதல் விருப்பமம் மதப்பும்
வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். டகப்பிடிக்குள் அடைங்கிவிடுகிறநற்ஜபநல் ஒரு சின்னஞ்சிறு தருக்குறள்
புத்தகம் எப்ஜபநதும் அவனுடடையே சட்டடைப் டபயில் இருக்கும்.
"அரவிந்தந! இப்படி வந. உன்னிடைம் வகநஞ்சம் தனியேநகப் ஜபசஜவண்டும்" என்று அவடன அன்ஜபநடு
மன்னடறக்கு அடழத்துக் வகநண்டு வசன்றநர், அச்சக உரிடமயேநளேர் மீனநட்சி சுந்தரம்.
உள்ஜளே அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநய் அவடன உட்கநரச் வசய்து தம் தட்டைத்டத விவரித்தநர்.
விடளேயேநட்டுப் பிள்டளே ஜபநல் ஜதநன்றினநலும் அவனுடடையே தறடமயில் அவருக்கு அடசயேநத
நம்பிக்டக. அவடனக் கலந்து வகநள்ளேநமல் எதுவும் வசய்யேமநட்டைநர். அவர் அன்று கூறியே
புதுத்தட்டைத்டத அரவிந்தன் மழு மனத்ஜதநடு வரஜவற்று ஒப்புக்வகநண்டைநன்.
"நிச்சயேமநக இந்தத் தட்டைம் நமக்கும் பயேன்படும், நநட்டுக்கும் பயேன்படும். சிறந்த தமிழ் அறிஞர்கள்
நூல்கடளே மலிவநன விடலயில் வவளியிட்டுப் பரப்ப ஜவண்டியேது அவசியேம்தநன். சநமர்த்தயேமநக
வவளியிட்டு விற்றநல் நமக்குக் டகப்பிடிப்பு இருக்கநது."
"அப்படியேநனநல் மதலில் இஜதந இந்த மகவரிக்குப் ஜபநய் உரியேவர்கடளேப் பநர்த்து ஆகஜவண்டியே
கநரியேங்கடளே ஏற்பநடு வசய்து ஜபசிவிட்டு வந" என்று மகவரிடயே நீட்டினநர் அவர்.
"நநன் ஏழடர மணிவடர இங்ஜகஜயே இருக்கப் ஜபநகிஜறன். கநரிஜலஜயே ஜபநய்விட்டு வந்துவிடு
அரவிந்தந..."
அவருக்குத் வதரியேநமல் தன்னுடடையே ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதயும் எடுத்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன்.
"நிடனவு டவத்துக்வகநள். இப்ஜபநது நீ ஜபநகிற இடைத்தலிருந்துதநன் மதலில் நநம் வவளியிடைப்
ஜபநகிற நூல்கள் கிடடைக்க ஜவண்டும்; கநரியேத்டதப் பழமநக்கிக் வகநண்டு வந..." என்று வநசல் வடர
உடைன் வந்து கூறி அவடனக் கநரில் ஏற்றி அனுப்பினநர் மீனநட்சி சுந்தரம்.
மருள் மநடலப்ஜபநதன் ஒளி மயேங்கியே மநடல, அழகு மதுடர நகரின் வதருக்கள் எப்படி
இருக்கிறவதன்று கவியின் கண்ஜணநடு அனுபவித்துக் வகநண்ஜடை கநரில் விடரந்தநன் அரவிந்தன்.
தண்டுக்கல் ஜரநட்டின் அருகில் ஜமற்ஜக தரும்பியேதும் டிடரவர், "எங்ஜக ஜபநகணுங்க?" என்று இடைம்
ஜகட்டைநன். அரவிந்தன் இடைத்டதச் வசநன்னநன். ஜவகத்தல் மனம் துள்ளியேது. நிடனவுகள் உல்லநசத்தல்
மிதந்தன. 'நிடனடவப் பதத்து மன அடலகள் நிடறத்துச் சிறுநளினம் வதளிந்த விழ' என்று வநய்
இனிடமயில் ஜதநய்த்த குரடல இழுத்துப் பநடியேது. மனம் அந்த மகத்டத நிடனத்தது. இதழ்களில்
குறுநடக நிலவியேது.
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் வீட்டு டிடரவருக்கு வீட்டடை அடடையேநளேம் கநட்டித் தருப்பியேனுப்பியே பூரணி
வீடு பூட்டியிருப்பது கண்டு தடகத்து நின்றநளேல்லவந? அந்த சமயேத்தல் இன்வனநரு சிறியே கநர்
அவ்வீட்டு வநசலில் வந்து நின்றது.
"ஜபரநசிரியேர் அழகியேசிற்றம்பலம் அவர்களின் வீடு இதுதநஜன?"
பூட்டியே கதடவப் பநர்த்துக் வகநண்டு மடலத்துப் ஜபநய் நின்ற பூரணி, விசநரிக்கும் குரடலக் ஜகட்டுத்
தரும்பினநள். தரும்பியே மகத்டதப் பநர்த்து அரவிந்தன் ஆச்சரியேத்தல் தடளேத்தநன். அஜத மகம். அஜத
அழகு. நிலடவப் பிடித்துச் சில கடறகள் துடடைத்துக் குறுமறுவல் பதத்த வதனம்! அன்று நண்பகலில்
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அச்சகத்துக்கு எதஜர வதருவில் மயேங்கி விழுந்தஜபநஜத அவன் மனத்தலும் மயேங்கி விழுந்த அஜத
வபண். அவனுக்குக் கவிடத தந்த வனப்பு, கனவு தந்த மகம், கற்படன தந்த வசகௌந்தர்யேம், அந்த
வநசற்படியில் நின்று வகநண்டிருந்தது.
"நீங்கள் யேநர்? உங்களுக்கு என்ன ஜவண்டும்?" - சிறிது சினத்துடைன் ஜகட்டைநள் பூரணி.
"நநன் மீனநட்சி அச்சகத்தலிருந்து வருகிஜறன். என் வபயேர் அரவிந்தன். புத்தகங்கள் வவளியிடுகிற
விஷயேமநகப் ஜபரநசிரியேரின் வபண்டணப் பநர்த்துக் வகநஞ்சம் ஜபச ஜவண்டும்" என்றநன்.
சிரித்துக் வகநண்ஜடை மறுவமநழ கூறியே அரவிந்தன் டகயில் ஜநநட்டுப் புத்தகத்ஜதநடு வநசல்
தண்டணயின் ஜமல் தநனநக எடுத்துக் வகநண்டை உட்கநரும் உரிடமஜயேநடும் துணிந்து
அமர்ந்துவிட்டைநன்.
பூரணிக்கு அப்ஜபநது ஒஜர கசப்பநன மனநிடல. 'உலகத்தல் அத்தடன ஜபரும் ஏமநற்றுபவர்கள்,
அத்தடன ஜபரும் பிறருக்கு உதவநதவர்கள்' என்கிற மநதரி விரக்தயும் வவறுப்பும் வகநதத்துக்
வகநண்டிருந்த சமயேம். புதுமண்டைபத்து புத்தக வவளியீட்டைநளேர் ஜமலிருந்த ஜகநபம் அத்தடன புத்தக
வவளியீட்டைநளேர் ஜமலும் தரும்பியேது. அரவிந்தன் வந்த விதம், சிரித்துக் வகநண்ஜடை உட்கநர்ந்து ஜபசத்
வதநடைங்கியே விதம் ஒன்றும் இவளுக்குக் கவர்ச்சியேளிக்கவில்டல. உதடுகள் துடிக்க, அழகியே மகம்
சிவக்க அரவிந்தடன வநர்த்டதகளேநல் சநடினநள் அவள்.
"புத்தகமமநயிற்று; புடைலங்கநயுமநயிற்று. புண்ணநக்கு விற்கிறவர்கள் எல்லநம் புத்தகம் வவளியிடை
வந்துவிடுகிறநர்கள். இப்ஜபநது யேநடரயும் நம்ப மடிவஜத இல்டல. வரும்ஜபநது சிரிக்கச் சிரிக்க
அரிச்சந்தரன் ஜபநல் உண்டம ஜபசுகிறநர்கள். கடடைசியில்..." அவள் மடிக்கவில்டல, அரவிந்தன்
இடடைமறித்துக் குறுக்கிட்டைநன். அவன் மகத்தல் சிரிப்பு மநறிவிட்டைது.
"நிறுத்துங்கள்; உங்கள் மனநிடல இப்ஜபநது சரியில்டல ஜபநலிருக்கிறது. இன்வனநரு சமயேம்
வருகிஜறன். நீங்கள் வதருவில் மயேங்கி விழுந்துவிட்டைநல், அதற்கு உலகவமல்லநம் பிடண என்று
நிடனத்துச் சீற ஜவண்டியேதல்டல." தண்டணயிலிருந்து எழுந்து விறுவிறுவவன்று நடைந்துஜபநய் கநரில்
உட்கநர்ந்து கதடவப் படீவரன்று அடடைத்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். கநர் தூசிடயேக் கிளேப்பிக்
வகநண்டு விடரந்தது. ஜகநபத்ஜதநடு ஏஜதந வசநல்ல வநய் தறந்த பூரணி, அந்தச் வசநற்கடளே
வநய்க்குள்ஜளேஜயே அடைக்கிக் வகநண்டைநள். தநன் வதருவில் மயேங்கி விழுந்தது இந்த இடளேஞனுக்கு
எப்படித் வதரியும் என்ற வினந அவள் மனத்தல் வபரியேதநய் எழுந்தது. தரும்பினநல், தண்டணயில்
அவன் உட்கநர்ந்தருந்த இடைத்தற்கு அருகில் அவன் டகயில் வகநண்டு வந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத
மறந்து டவத்து விட்டுப் ஜபநயிருந்தநன்.
அடதக் டகயில் எடுத்துக் வகநண்டு வதருவில் விடரந்து இறங்கி 'மிஸ்டைர் அரவிந்தன்' என்று அவள்
எழுப்பியே குயிற்குரலின் ஒலி எட்டை மடியேநத தூரத்தற்கு, கநர் ஜபநயிருந்தது. அந்த மகமம், அந்தச்
சிரிப்பும், கநடளேடயேப் ஜபநல் நடைந்து ஜபநய்க் கநரில் ஏறியே விதமம், அப்ஜபநதுதநன் அவள் நிடனடவ
நிடறத்தன. ஒரு கணம்தநன்; ஒஜர கணம் தநன் அந்த நிடனவு. அடுத்த வினநடி வசநந்தக் கவடலகள்
வந்து ஜசர்ந்தன. பூட்டியிருக்கும் வீடு, தங்டகயும் தம்பிகளும் எங்ஜக ஜபநனநர்கவளேன்று வதரியேநத
தடகப்பு, எல்லநம் வந்து அவள் மனத்தல் சுடம வபருக்கி அழுத்தன.
-----------------
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அத்தயேநயேம் 7
வபண் வழ நலவனநடும் பிறந்த நநவணநடும்
என் வழ உணர்வு தநன் எங்கும் கநண்கிஜலன்
மண் வழ நடைந்தடி வருந்தப் ஜபநனவன்
கண் வழ நுடழயுஜமநர் கள்தஜன வகநலநம்
-- கம்பன்
பூட்டியிருந்த வீட்டின் மன்பு டகயில் அரவிந்தன் டவத்துச் வசன்றுவிட்டை ஜநநட்டுப் புத்தகத்ஜதநடு
வதரு வநசலில் நின்றநள் பூரணி. அவள் நிற்படதத் தன் வீட்டு வநசற்படியிலிருந்து பநர்த்து விட்டைநள்
ஓதுவநர்க் கிழவரின் ஜபத்த கநம. அவள் வந்து கூறினநள்: "பூரணி! சநயேங்கநலம் கமலந வந்தருந்தநள். நீ
வருவநய் என்று கநத்தருந்து பநர்த்தநள். உன்டனக் கநணவில்டல. இருட்டுகிற ஜநரத்துக்குச் சிறிது
மன்னநல் தநன் ஒரு குதடர வண்டி டவத்து உங்கள் வீட்டுக் குழந்டதகடளேயும் அடழத்துக் வகநண்டு
ஜபநனநள். ஜபநகும் ஜபநது 'பூரணி வந்தநல் என் வீட்டுக்கு வரச்வசநல் அவடளே' என்று என்னிடைம்
வசநன்னநள்."
"அது சரி கநம, அவள் தநன் ஜபநனநள்; எங்கள் வீட்டடைப் பூட்டிக்வகநண்டு தம்பிகடளேயும்
குழந்டதகடளேயும் எதற்கநக அடழத்துக் வகநண்டுப் ஜபநகஜவண்டும்?"
"அவதன்னஜமந எனக்குத் வதரியேநதம்மந. வண்டி டவத்து அடழத்துக் வகநண்டுப் ஜபநனநள். பநர்த்ஜதன்.
அதுதநன் எனக்குத் வதரியும்."
"இந்தக் கமலநஜவ இப்படித்தநன். புரியேநமல் ஏதநவது வசய்து டவப்பநள்" என்று கமலநடவ மனத்தல்
கடிந்து வகநண்ஜடை அவளுடடையே வீட்டுக்கு விடரந்தநள் பூரணி. சந்நிதக்கு மன்புறம் சில புதயே கநர்கள்
சிறிதும் வபரிதுமநகப் பளேபளேக்கும் நிறத்ஜதநடு நின்றுவகநண்டிருந்தன. புததநக விடலக்கு வநங்கியே
கநர்கடளேயும், லநரிகடளேயும் மருகன் சந்நிதக்கு மன் வகநண்டு வந்து நிறுத்தச் சந்தனமம், குங்குமமம்
அப்பி மநடல ஜபநட்டு வவள்ஜளேநட்டைம் விடுவது அங்கு ஒரு வழக்கம். நநன்கு டையேர் சக்கரங்களுக்கும்
நநன்கு எலுமிச்டச பழங்கடளேப் பலியேநக டவத்து அது நசுங்கிச் சிதறும்படி புதயே கநர்கடளே ஓட்டிக்
வகநண்டு ஜபநகும் அழஜக அழகு.
பூரணி, கமலநவின் வீட்டுக்கநகச் சந்நித மகப்பில் தரும்பியே ஜபநது அன்னப்பறடவ சிறகடசத்துப்
பறப்பது ஜபநல் ஓர் அழகியே நீண்டை புதுக்கநர் கீஜழ சக்கரங்களில் எலுமிச்சம் பழங்கடளே நசுக்கி வமல்ல
நகர்ந்தது. புது கநர் வநங்கியே வபருடம மகத்தல் வதரியே அதற்குள் உட்கநர்ந்தருந்த ஆடளேப் பநர்த்த
பூரணி இருளில் ஒதுங்கித் தன்டன மடறத்துக் வகநண்டு நடைந்தநள். அந்த மனிதர் தன்டனக் கநணும்படி
ஜநர்வடத விரும்பவில்டல அவள். அப்படி அவளுடடையே வவறுப்டபக் வகநட்டிக்வகநண்டை அந்த
மனிதர் யேநர் வதரியுமந? அப்பநவின் தன்மநனம் இந்தக் குடும்பத்தலிருந்து இன்னும் சநகவில்டல என்று
எழுத 'வசக்'டகத் தருப்பி அனுப்பினநஜளே, அந்தப் புது பணக்கநரன் தநன் இப்ஜபநது இந்தப் புது
கநருக்குள் உட்கநர்ந்தருந்தநர்.
இவருடடையே புதுக்கநரின் சக்கரங்களில் இன்று எலுமிச்சம் பழங்கள் நசுங்குகின்றன. இதற்கு மன்பு
எத்தடன ஏடழகளின் உள்ளேங்கள் இவர் கநலடியில் நசுங்கி இருக்கின்றன? உள்ளேக் குமறஜலநடு
இவ்வநறு ஜபநகிற ஜபநக்கில் நிடனத்தநள் அவள். சந்நித வநயிற் பிச்டசக்கநரக் கும்பல் புதுக்கநர்
'வள்ளேடல' வமநய்ப்படதயும் அவர் மகம் கடுத்துச் சீறி அவர்கடளே விரட்டுவடதயும் கூடை பூரணி
கண்டைநள். அன்று நடுப்பகல் வடர மதுடர நகரத்துப் வபரியே கட்டிடைங்களிவலல்லநம் நுடழந்து தநன்
ஒரு ஜவடலக்குப் பிச்டச ஜகட்பது ஜபநல் மன்றநடிக் வகநண்டு தரிந்தது நிடனவில் உறுத்தற்று
அவளுக்கு.
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பூரணிடயேப் பநர்த்ததும் கமலந மிகவும் ஜகநபித்துக் வகநண்டைநள். "வரவர நீ மிகவும் வபரியேவளேநகிக்
வகநண்டு வருகிறநய். உனக்குத் தன்மநனம் அதகம். எவ்வளேவு துன்பமநனநலும் வநருங்கிப்
பழகியேவர்களிடைம் கூடைச் வசநல்லநமல் மடறத்துக் வகநள்ளேத் வதரிகிறது. நிடலடமடயேத் வதரிந்து
வகநண்டை பிறகு எங்களேநல் அப்படி இருக்க மடிகிறதந, அம்மந? நீதநன் கல்மனம் உடடையேவள். எடதயும்
வசநல்லநமல் பல்டல இறுகிக் கடித்துக் வகநண்டு இருந்து விடை மடியும் உனக்கு. எங்களுக்குப் பூஞ்டச
மனம். உதவி வசய்வதும் உதவி வபறுவதும் தநன் அன்புக்கு அடடையேநளேம் என்று நநங்கள் நிடனத்துக்
வகநண்டிருக்கிஜறநம். கநடலயிலிருந்து நீ பட்டினி கிடைக்கிறநய். எனக்குத் வதரியும் பூரணி எங்கள்
வீட்டில் சநப்பிட்டைதநக உன் தம்பியிடைம் வபநய் வசநன்னநயேநம். சநயேங்கநலம் அங்ஜக உன் வீட்டில்
எல்லநம் பநர்த்ஜதன். இப்படி மடறத்துக் வகநண்டு எங்கடளே ஏமநற்றுவதல் உனக்கு என்ன தநன்
வபருடமஜயேந?"
கமலநவுக்கு என்ன பதல் வசநல்வவதன்ஜற வதரியேநமல் பூரணி தடல குனிந்தநள். குழந்டத மங்டக
உள்ஜளேயிருந்து ஓடி வந்தநள்.
"அக்கந, நீங்க ஜபசநம விட்டுட்டுப் ஜபநயிட்டீங்க. கமலந அக்கந சநயேங்கநலமந எங்கடளே இங்ஜக
அடழச்சிட்டு வந்து ஜசநறு ஜபநட்டைநங்க." மநனத்டதயும் வயிற்டறயும் கநப்பநற்றிக் வகநள்வதற்கநக
வயேதநனவர்கள் வசநல்லுகிற வபநய்டயே எல்லநம் குழந்டதயும் வசநல்ல மடியுமந? குழந்டதயின்
வநயில் உண்டம வந்தது. தன் நிடலடம வதரிந்துவிட்டைஜத என்ற நநணமம் கூடைஜவ நன்றியும் ஒளிரக்
கமலநடவப் பநர்த்தநள் பூரணி.
"இங்ஜக அடழத்துக் வகநண்டு வந்து சநப்பநடு ஜபநட்டைதற்கநக என்ஜமல் ஜகநபித்துக் வகநண்டு
விடைநஜதயேம்மந. உரிடம இருக்கிறதநக நிடனத்துக் வகநண்டுதநன் வசய்ஜதன். உன் வீட்டுக் குழந்டதகள்
உனக்குக் வகநஞ்சமம் இடளேத்தவர்கள் இல்டல. நநன் இங்ஜக கூப்பிட்டைஜபநஜத, 'அக்கநடவக்
ஜகட்கநமல் நநங்களேநக வரமநட்ஜடைநம்' என்று மறுத்தநர்கள். அக்கநவுமநயிற்று தங்டகயுமநயிற்று.
இப்படியேந வகநடலப்பட்டினி கிடைப்பநர்கள். எல்லநம் நநன் வசநல்லிக் வகநள்கிஜறன் உங்கள்
அக்கநவிடைம்; ஜபசநமல் என்ஜனநடு வநருங்கள் என்று உன் வீட்டுக் கதடவப் பூட்டி அடழத்து வந்ஜதன்."
"உன் அம்மந, அப்பந, ஒருவடரயும் கநணவில்டல ஜபநலிருக்கிறஜத? அவர்கள் எங்ஜக
ஜபநயிருக்கிறநர்கள் கமலந?" என்று ஜபச்டச ஜவறு வழயில் தருப்பினநள் பூரணி.
"அப்பநவும் அம்மநவும் மத்தயேநனம் ஊருக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர்கள். தரும்புவதற்கு
இரண்டு மூன்று நநட்கள் ஆகும்."
"ஊரில் என்ன கநரியேஜமந?"
பூரணியின் இந்தக் ஜகள்விக்குக் கமலந மறுவமநழ கூறவில்டல. மகம் சிவக்க வமல்லச் சிரித்தவநஜற
தடல குனிந்தநள். வசந்தநமடரப் பநதத்தன் சிறு விரல்கள் தடரயில் விடளேயேநட்டுப் பயின்றன.
பூரணிக்குப் புரிந்துவிட்டைது. கமலநவின் மகத்தல் நநணம் மலர்ந்து நளினம் பரப்புகிற அழடகப்
பநர்த்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநள் பூரணி.
"ஓ! அப்படியேந வசய்த? டத பிறக்கப் ஜபநகிறதல்லவந? இந்த அருடமப் வபண்ணுக்கு மநப்பிள்டளே
ஜதடிக்வகநண்டு வரப் புறப்பட்டு விட்டைநர்களேநக்கும்?"
மலர மலரச் சிரிப்பு அதகமநகிக் வகநண்டு வளேருகிற ஒருவட்டைப் பூப்ஜபநல் கமலநவின் மகம் சிவந்தது.
வபண்ணின் மகத்தல் நநணம் பிறக்கும்ஜபநஜத கவிகளின் மனங்களில் கவிடதகள் பிறப்பதநகச்
வசநல்கிறநர்கஜளே, அது உண்டமதநன் என்று கமலநவின் மகத்தல் அப்ஜபநது வகநஞ்சி நின்ற அழடகக்
கண்டைஜபநது பூரணிக்குத் ஜதநன்றியேது.
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கமலநவின் வீட்டுக்கு வந்து சநப்பிட்டைதற்கநக அக்கந ஜகநபித்துக் வகநள்வநஜளேந என்று பயேந்து ஜபநய்ச்
சம்பந்தனும் தருநநவுக்கரசும் பூரணியின் மன்னநல் வந்து அவள் மகத்டதப் பநர்ப்பதற்ஜக கூசினர்.
"சரி, நநன் இவர்கடளேவயேல்லநம் கூட்டிக் வகநண்டு வீட்டுக்குப் புறப்படுகிஜறன்" என்று பூரணி
புறப்படுவதற்கு மற்பட்டைஜபநது கமலந சண்டடைக்ஜக வந்துவிட்டைநள்.
"வீட்டுக்கநவது, புறப்படுகிறதநவது? வீட்டில் என்ன டவத்தருக்கிறது? எனக்குத் வதரியும் பூரணி,
அடுக்கு அடுக்கநகப் புத்தகங்கடளேத் தவிர இப்ஜபநது உன் வீட்டில் ஜவறு ஒன்றும் இல்டல. 'என்டன
இன்னும் ஏமநற்றப் பநர்க்கநஜத. புத்தகங்கடளேப் படித்தநல் அறிவுப்பசி தீரும். வயிற்றுப்பசி தீரநது.
எல்லநம் பநர்த்துச் சிந்தத்து தீர்மநனம் பண்ணிதநன் நநன் இவர்கடளே இங்ஜக கூட்டிக் வகநண்டு
வந்ஜதன். இங்ஜக அம்மந, அப்பந கூடை ஊரில் இல்டல. வருகிறவடர உன்டனத்தநன் துடணக்கு
டவத்துக் வகநள்ளேச் வசநன்னநர்கள். எனக்குத் துடணயேநக இருந்தநற் ஜபநலவும் ஆகும். நீயும்
இவர்களும் சில நநட்களுக்கு இங்ஜகதநன் இருக்க ஜவண்டும். வீட்டுக்குப் ஜபநய்விட்டைநல் யேநருக்கும்
வதரியேநதபடி இவர்கடளேயும் உன்டனயும் பட்டினி ஜபநட்டுக் வகநண்டு கிடைக்கலநம் என்று
நிடனக்கிறநய் ஜபநலிருக்கிறது. நநன் அதற்கு விடைமநட்ஜடைன்."
"விடைஜவண்டைநம் கமலந! நநன் உன்டன ஒரு ஜகள்வி ஜகட்கிஜறன். அதற்கு பதல் வசநல்வநயேந நீ?"
"ஜகஜளேன், என்ன ஜகள்விஜயேந?"
"ஜவவறநன்றுமில்டல. என்டனயும் இவர்கடளேயும் இப்படி எத்தடன நநடளேக்கு உன்னநல் கநப்பநற்றி
விடை மடியுவமன்று நிடனக்கிறநய்?" ஜகட்டுவிட்டுச் சிரித்தநள் பூரணி. துன்பங்கடளேச் ஜீரணிக்கும்
சிரிப்பு அது.
"அதுவந ஜபச்சு? ஏஜதந உனக்கு ஜவடல கிடடைக்கிறவடர இங்ஜக இருக்கலநம். மனிதர்கள்
ஒருவருக்வகநருவர் சமயேங்களில் விட்டுக் வகநடுக்கநமல் உதவி வசய்யேத்தநன் இருக்கிஜறநம். ஒன்றும்
தடலயில் கட்டிக் வகநண்டு ஜபநய்விடைப் ஜபநவதல்டல பூரணி."
"என்னஜவந நீ வசநல்கிறநய் கமலந. எனக்கும் மறுக்கத் ஜதநன்றவில்டல. விட்டுக்வகநடுக்கநமல்
உதவுவதற்கும் அன்பு வசலுத்துவதற்கும் இன்டறயே வநழ்க்டகயின் ஜவகத்தல் இடைம் இருப்பதநகஜவ
வதரியேவில்டல. கண்களுக்கு மூடியிட்டு ஓட்டைப்படுகிற ஜேட்கந வண்டிக் குதடரடயேப் ஜபநல் வழடயேத்
வதரிந்து வகநள்ளே மடியேநதவதநரு அசுர ஜவகத்டதத்தநன் வநழ்க்டகயில் பநர்க்கிஜறநம்."
தம்பிகளும், குழந்டதயும் தூங்கியே பின் கமலநவும் பூரணியும் வீட்டு வமநட்டடை மநடியில் ஜபநய் சில
நநழடககள் உட்கநர்ந்து ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். மனம் வநகிழ்ந்து அன்பு உறஜவநடு ஜபசிக்
வகநண்டிருந்ததநல் அன்று ஜவடல ஜதடி அடலயும்ஜபநது தனக்கு ஏற்பட்டை அனுபவங்கடளே
கமலநவிடைம் கூறினநள் பூரணி. மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநடளேச் சந்தத்துப் ஜபச ஜநர்ந்தடத எல்லநம்
வசநன்னநள். வதருவில் மயேங்கி விழுந்தடத மட்டும் கூறநமல் ஜவறுவிதமநகத் தரித்துச்
வசநல்லிவிட்டைநள்.
கமலநவின் வீட்டு மநடியிலிருந்து ஜகநபுரம் பக்கத்தல் வதரியும். இருளில் ஜமஜலயிருந்து கீழ்ஜநநக்கித்
வதநங்கும் மின்சநர மல்லிடகச் சரம்ஜபநல் வதன்படும் வரிடசயேநன ஜகநபுர விளேக்குகடளேயும்
ஒளிப்புள்ளிகளேநய்ப் பரந்து ஜதநன்றும் ஊரின் அடைங்கியே ஜதநற்றத்டதயும் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை அங்கு
உட்கநர்ந்து ஜநரம் ஜபநவது கூடைத் வதரியேநமல் ஜபசினநள் பூரணி. எதர்கநல வநழ்க்டகடயேப் பற்றிப்
ஜபசினநள். இருஜளேநடு கலந்து நிற்கும் குன்றின் உச்சியில் 'ஓம்' சிரித்துக் வகநண்டிருந்தது. இரசம் பூசியே
கண்ணநடித் துண்டுகள் பநளேம் பநளேமநக ஆகநயேத்தலிருந்து துண்டு துண்டைநகப் பூமியில் நழுவி
விழுந்தநற்ஜபநல் ஊடரச்சுற்றியிருந்த ஏரிகளில் இருளிடடைஜயே நீர்ப்பரப்பு மின்னிற்று.
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தன் ஜபச்டசக் ஜகட்டுக்வகநண்ஜடை உணர்வு நழுவி சுவரில் சநய்ந்து தூங்கத் வதநடைங்கியிருந்த கமலநடவ
எழுப்பிக் வகநண்டு தூங்கப் ஜபநனநள் பூரணி. கமலந படுத்தவுடைன் தூங்கிவிட்டைநள். பலவிதமநன
கவடலகளேநல் பூரணிக்குத் தூக்கம் உடைஜன வரவில்டல. 'ஒவ்வவநரு நநளும் உலகத்துக்குப் வபநழுது
விடிகிறது. எனக்கும் என் வீட்டுக்கும் என்டறக்கும் விடியேப்ஜபநகிறஜதந? மருகந! நநன் வநழ்வதற்கு
ஒரு வழடயேத் தறந்துவிடு! அப்பந, மனிதர்கடளே நம்பி என்டனவிட்டுப் ஜபநகவில்லல. உன்னுடடையே
ஊரில் உன் தருக்ஜகநயிலுக்கு மன்னநல் உன் அருளில் நம்பிக்டக டவத்துத்தநன் என்டனயும் இந்தச்
சிறுவர்கடளேயும் விட்டுவிட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர். நீ கநப்பநற்று; டகவிட்டுவிடைநஜத. வநழ ஒரு
வழடயேக் வகநடு.'
பூரணி படுக்டகயில் கண்கடளே மூடி அமர்ந்து ஜமற்கண்டைவநறு வநஞ்சுக்குள் தயேநனித்துக் வகநண்டைநள்.
குனிந்த புருவமம், ஜகநடவச் வசவ்வநயும், அருள் குலவும் மகமமநக ஜவஜலந்தயே தநமடரக்
டகஜயேநடு இளேங்கதரவன் ஜதநன்றினநற் ஜபநலத் ஜதநன்றும் பநல மருகடன அவள் அகக்கண்கள்
உணர்ந்தன.
கநரணஜமந, வதநடைர்ஜபந புரியேநமல் அடதயேடுத்தநற்ஜபநல் மநடலயில் ஜதடி வந்தநஜன, அந்த
இடளேஞனின் மகம் நிடனவில் படைர்ந்தது. இனிப்பு மிட்டைநடயே யேநரும் அறியேநமல் சுடவக்கும்
குழந்டதடயேப் ஜபநல் 'அரவிந்தன்' என்று வமல்ல வசநல்லிப் பநர்த்துக் வகநண்டைநள் அவள். அப்படிச்
வசநல்லி பநர்ப்பதல் ஒரு தருட்டு மகிழ்ச்சி இருந்தது. கள்ளேக் களிப்பு இருந்தது. வசநல்லித் வதரியேநத
அல்லது வசநல்லுக்குள் அடைங்கநத சுகம் இருந்தது. அந்த இடளேஞனின் அழகு மகம் அப்ஜபநது, எப்படி
எதற்கநக நிடனப்பு வந்தவதன்று கநரண கநரியேங்கடளேக் கூட்டிப் பநர்த்துத் தீர்மநனம் வசய்யே
அவளேநஜலஜயே மடியேவில்டல. நநதத்டத எழுப்ப ஜவண்டுவமன்ற கருத்ஜத இல்லநமல், நநத லட்சணஜம
வதரியேநமல் தற்வசயேலநக விரல்கள் பட்டு வருடை ஜநர்ந்தநலும் வீடணயில் நநதம் பிறப்பதல்டலயேந?
அப்படித் தற்வசயேலநய்த் தவிர்க்க மடியேநததநல் அந்த மகம் அவளுடடையே நிடனவுக்குள் நழுவி வந்து
விழுந்தது.
தூங்கிக் வகநண்டிருந்த கமலநவுக்கு இடடையூறில்லநமல் ஜமடஜே விளேக்டகப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு
அரவிந்தனின் ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதப் பிரித்தநள் பூரணி. கடிகநரத்தன் டிக் டிக் ஒலியும், 'வஙநய்' என்று
சுவர்க்ஜகநழக் குரலுமநகக் கமலநவின் வீட்டுக் கூடைத்தல் இருள் அடணயிட்டுக் வகநண்டு நின்றது.
ஜமடஜே விளேக்டகச் சுற்றி மட்டும் வவண் நில மின்வனநளி, மநடவக் வகநட்டின மநதரி பரவியிருந்தது.
ஏறக்குடறயே இரண்டைடர மணி வடரயில் அந்த ஜமடஜே விளேக்கு அடணயேவில்டல.
படிக்கப் படிக்க ஆச்சரியேமநக இருந்தது பூரணிக்கு. அரவிந்தன் என்ற அறிவுத் துடிப்பு மிகுந்த
இடளேஞன், வநழ்க்டகயில் விதவிதமநன வர்ணங்கடளேத் தநன் கண்டு ஜகட்டு உணர்ந்த அனுபவத்ஜதநடு
தீட்டியிருந்தநன். அந்த அனுபவக் குறிப்புகளும் ஜதநன்றியே ஜபநவதல்லநம் எழுதப்பட்டை கவிடதகளும்
இடைமம் நிறமம் வபநருந்தும்படி நன்றநக வடரயேப்பட்டிருந்தன. யேநருக்கும் வதரியேநமல் புடதயேல்
டவத்தருப்பவன் அடதத் தனிடமயில் தறந்து பநர்த்து மகிழ்கிற மநதரி அரவிந்தனின்
அனுபவங்கடளேப் படித்து மகிழ்ந்தநள் பூரணி. தநன் மயேங்கி விழுந்த சம்பவத்டத அடிப்படடையேநகக்
வகநண்டு அவன் எழுதயிருந்த கவிடத வரிகடளேப் படித்தஜபநது தநன், மநடலயில் 'நீங்கள் வதருவில்
மயேங்கி விழுந்துவிட்டைநல் அதற்கு உலகவமல்லநம் பிடண என்று நிடனத்துச் சீறஜவண்டியேதல்டல'
என்று அவன் கூறியேதன் கநரணம் அவளுக்கு விளேங்கியேது. ஓர் இடைத்தல் மனம் வகநதத்து வவறி
வகநண்டைநற் ஜபநன்று சில வநக்கியேங்கள் எழுதயிருந்தநன் அரவிந்தன்.
"தமிழ்நநட்டின் இன்டறயே வநழ்க்டகயில் கநவியேம் இல்டல. வயிற்றுப் பசிதநன் இருக்கிறது.
ஏமநற்றங்கள் தநன் இருக்கின்றன. ஜவதடனகள் தநன் இருக்கின்றன. சிக்கல் விழுந்த நூற்சுருளில் மதல்
எங்ஜக? மடிவு எங்ஜக? என்று வதரியேநத மநதரி இந்தப் பிரச்சிடனகள் எதலிருந்து ஜதநன்றின? எதனநல்
தீர்க்க மடியும்? ஒன்றுஜம விளேங்கவில்டல. ஒரு கநலத்தல் வநழ்க்டகயில் பிரச்சிடனகள் இருந்தன.
இப்ஜபநது பிரச்சிடனகளில் வநழ்வு இருக்கிறது. ஒரு கநலத்தல் வநழ்க்டகயில் எப்ஜபநதநவது
அங்வகநன்றும் இங்வகநன்றுமநக அவநம்பிக்டககளும் சந்ஜதகங்களும் இருந்தன. இன்ஜறந
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அவநம்பிக்டககளுக்கும் சந்ஜதகங்களுக்கும் நடுவில்தநன் வநழ்க்டகஜயே இருக்கிறது. இன்று நகரங்களில்
இதயேங்களும், அவற்டறயுடடையே மனிதர்களும் வநழவில்டல. இரும்பும் பிளேநஸ்டிக்கும் வநழ்கின்றன.
வதருஜவநரங்களில் குப்டபகடளேயும் தூசிகடளேயும்ஜபநல உயிருள்ளே மனிதர்களும்
விழுந்துகிடைக்கிறநர்கள். இந்த வநழ்க்டகடயே எப்படி மநற்றியேடமப்பது? 'தனி ஒருவனுக்கு
உணவில்டல எனில் ஜேகத்தடன அழத்தடுஜவநம்' என்று கவி பநடைலநம். ஆனநல் வநழ்க்டகயில் அந்த
வித இன்னும் வரவில்டலஜயே! மூட்டடைப் பூச்சி மருந்டதயும், மயில் துக்கத்டதயும் தன்று மனிதர்கள்
அல்லவந புழுப்பூச்சிகள் ஜபநல் அழந்து ஜபநய்க் வகநண்டிருக்கிறநர்கள்."
இந்தச் சில வநக்கியேங்களில் அரவிந்தனின் உள்ளேம் அவளுக்குப் புரிந்தது. தன்டனப் ஜபநலஜவ தனக்கு
மிக அருகில் இந்த நநட்டு வநழ்க்டகப் பிரச்சிடனகடளே எண்ணி ஓர் ஆண் உள்ளேமம் துடித்துக்
வகநண்டிருப்படத அவள் உணர்ந்தநள். அரவிந்தனின் அழகும், அறிவும், குணமம், குறிக்ஜகநளும்
அவடளேக் கவர்ந்தன. இப்படிப்பட்டை இலட்சியேவநதயிடைமந அந்த மநதரிச் சீறி விழுந்து துரத்தஜனன்?
என்று நிடனத்துத் தன்டனத் தநஜன வநநந்து வகநண்டைநள் அவள். கநலடியிஜல வமன்டமயும், மணமம்
மிக்க பூ ஒன்டற மிதத்து நசுக்கி விட்டைநற் ஜபநல் ஜவதடனயேநக இருந்தது அவளுக்கு. அரவிந்தனுடடையே
வகநள்டககளின் கம்பீரம் மதுடரக் ஜகநபுரங்கடளேப் ஜபநல் வபரிதநய், உயேரமநய் அவள் மனத்தல் கநல்
ஊன்றி நின்று வகநண்டைன.
அந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதக் கண்களில் ஒற்றிக்வகநண்டு ஜமடஜேஜமல் டவத்துவிட்டு விளேக்டக
அடணத்தநள். பூரணியின் உடைலில் உறக்கமம் உள்ளேத்தல் அரவிந்தனும் குடிவகநண்டு ஆளேத்
வதநடைங்கினர். இருட்டில் நீண்டை ஜநரமநகக் டககளேநல் துழநவித் ஜதடிக்வகநண்டிருந்த வபநருள்
கிடடைத்துவிட்டைது ஜபநல் அரவிந்தன் என்னும் இனியே தத்துவத்டதப் புரிந்து வகநண்டு விட்டை மகிழ்ச்சி
அவளுக்கு.
தூக்கத்தல் இதழ்கள் வநகிழ சிரித்தது அவள் மகம். இனிடமயேநன கனவு ஒன்று கண்டைநள் அவள்.
அரவிந்தன் அவளுடடையே டகடயேப் பற்றி அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநகிறநன். இரண்டு ஜபரும்
தருப்பரங்குன்றம் மடல ஜமல் ஏறுகிறநர்கள். வவள்ளி வநகிழ்ந்து உருகியே குளேம்ஜபநல் வநனில்
மழுநிலவு உலந வருகிறது. நல்ல கநற்று வீசுகிறது. இந்த மநதரி ஒரு கநதல் ஜஜேநடிடயேக்
கநண்பதற்வகன்ஜற ஊழ ஊழயேநகத் தவம் வசய்து வநனில் கநத்துக் வகநண்டிருந்தடவ ஜபநல்
நட்சத்தரங்கள் கண் நிடறயேக் குறும்புடைன் பநர்த்துக் வகநண்டிருக்கின்றன. கந்தர்வப் வபண்கள் தத்தம்
கநதலடனச் சந்தக்கப் ஜபநகிற விடரவில் நழுவவிட்டை வவள்டளேச் சல்லநத் துணிகடளேப் ஜபநல்
அங்கங்ஜக நிலவவநளிரும் நீலவநனிடடைஜயே வவண் ஜமகங்கள் வதரிகின்றன.
"பூரணி! இந்த வநனிலும், நிலவிலும் வமன் சீதக் கநற்றிலும் கநவியேம் இருக்கிறது. அழகு இருக்கிறது.
இடவவயேல்லநம் உனக்கநகவும் எனக்கநகவும் இருக்கின்றன" என்று அவள் கநதருகில் புன்னடகஜயேநடு
வசநல்கிறநன் அரவிந்தன். அந்தப் புன்னடகயில் நயேங்கள் வபநலிகின்றன.
"இல்டல, அரவிந்தன். நீங்கள்... வபநய் வசநல்கிறீர்கள். உலகத்தல் கநவியேம் இல்டல; வயிற்றுப் பசிதநன்
இருக்கிறது. பூரிப்பு இல்டல; வபருமூச்சுக்கள்தநன் இருக்கின்றன." பூரணி அரவிந்தடன மறுக்கிறநள்.
"நீ மண்டணப் பற்றிப் ஜபசுகிறநய்! நநம் இப்ஜபநது மடல ஜமல் இருக்கிஜறநம். உயேரத்தல் இருக்கும்
ஜபநது மனத்டதக் கீஜழ ஜபநகவிடைநஜத."
"அழகு ஜமஜல இருக்கலநம்; ஆனநல் வநழ்க்டக கீஜழதநன் இருக்கிறது அரவிந்தன்!"
இப்படி இன்னும் என்வனன்னஜவந ஜபசிக்வகநள்கிறநர்கள் இருவரும். மடலஜமல் ஏற ஏறப் பூரணிக்குக்
கநல் வலிக்கிறது. அரவிந்தனின் சுந்தரமணித் ஜதநள் மீது டகடயே டவத்துக் வகநண்டு தடுமநறி விழநமல்
நடைக்கிறநள் அவள்.
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"அஜதந எதஜர வதநடலவில் பல நிறத்து டவரக் கற்கடளே அள்ளி இடறத்த மநதரி விளேக்குகள்
வதரிகின்றனஜவ. அதுதநன் மதுடர" என்று அரவிந்தன் வசநல்கிறநன். அவள் பநர்ப்பதற்கநக நிமிர்ந்து
தரும்புகிறநள். கீஜழ கநல்கட்டடை விரல் மடலப்பநடறயில் எற்றிவிடுகிறது. இரத்தம் கசிந்து விரல்
மநதுடளேப் பூவநக மநறுகிறது. அரவிந்தன் குனிந்து அந்த விரடலப் பற்றுகிறநன். அவன் டகவயேல்லநம்
சிவப்பநகின்றது. துணிடயேக் கிழத்துச் சுடன நீரில் நடனத்துக் கட்டுப் ஜபநடுகிறநள்.
"உங்கள் டகவயேல்லநம் இரத்தமநகிவிட்டைஜத! கழுவிக் வகநள்ளுங்கள்."
"எதற்கநகக் கழுவஜவண்டும்? இந்த இரத்தத்தநல் உலகத்துப் வபண் குலத்தன் துன்பக் கநவியேத்டத
எழுதவிடைப் ஜபநகிஜறன் பூரணி" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநல்கிறநன் அரவிந்தன்.
பூரணி கனவிலிருந்து விழத்துக் வகநள்கிறநள். கநல் கட்டடை விரலில் உண்டமயேநகஜவ வலித்தது. ஈரம்
கசிவதுஜபநல் ஒரு பிரடமயும் உணர்வில் ஏற்பட்டைது. எழுந்தருந்து விளேக்டகப் ஜபநட்டுப் பநர்த்தநள்.
சுவஜரநரமநக இருந்த கநய்கறி நறுக்கும் அரிவநள் மடணயில் கட்டடைவிரல் உரசியிருந்தது. விளேக்டகப்
ஜபநட்டை ஓடசயில் கமலநவும் விழத்துக் வகநண்டைநள்.
"என்னடி பூரணி?"
"தூக்கத்தல் அரிவநள்மடண இருந்த பக்கம் கநடலப் ஜபநட்டுவிட்ஜடைன் ஜபநலிருக்கிறது."
"அடிபநவி! பநர்த்து படுத்துக் வகநள்ளேக்கூடைநஜதந? இன்னும் வகநஞ்ச ஜநரம் விழத்துக்
வகநள்ளேநமலிருந்தருந்தநல் கட்டடை விரஜல ஜபநயிருக்குஜம?" என்று சினந்து கூறிக்வகநண்ஜடை எழுந்து
ஓடி வந்தநள் கமலந. வவட்டுப்பட்டை இடைத்தல் சிறிது ஈரச் சுண்ணநம்பு தடைவித் துணிடயேச் சுற்றினநள்.
விட்டை கனவு மறுபடியும் வதநடைரநதந என்ற ஏக்கத்ஜதநடு படுத்துக் வகநண்டைநள் பூரணி.
கநடலயில் பூரணியும் கமலநவும் சரவணப் வபநய்டகக்குக் குளிக்கச் வசன்றநர்கள். ஜபநகும்ஜபநது
பூரணிக்குக் குடியிருக்க இடைம் பநர்ப்பதற்கநக இரண்டு மூன்று வபரியே ஸ்ஜடைநர்களுக்குப் ஜபநய்
விசநரித்தநள் கமலந. வபரியே இரத வீதயில் மூன்று அடறகளும் கிணறும் வசதயேநக அடமந்து வதற்கு
ஜநநக்கி வநசலுள்ளே சிறியே வீடு ஒன்று கிடடைத்து விட்டைது. மநதம் பதவனட்டு ரூபநய் வநடைடக.
பூரணிக்கநக தன் டகயிலிருந்து வீட்டுக்கு மன்பணம் வகநடுத்தநள் கமலந. பத்து இருபது குடிகளுக்கு
நடுஜவ மநட்டிக் வகநள்ளேநமல் சிறிதநக இருந்தநலும் தனி இடைமநகக் கிடடைத்தஜத என்று பூரணி மன
நிடறவு வபற்றநள். இடைம் கமலநவின் வீட்டிற்கு அருகிலும் இருந்தது. அவர்கள் இருவரும்
குளித்துவிட்டு ஈரப்புடைடவஜயேநடு தரும்பினநர்கள். கமலநவின் வீட்டு வநசல் தண்டணயில்
ஓதுவநர்க்கிழவர் கநத்துக் வகநண்டிருந்தநர். அவருக்குப் பக்கத்தல் உட்கநர்ந்தருந்த அரவிந்தடனக்
கண்டைதும் பூரணி தடலகுனிந்து வகநண்ஜடை ஒதுங்கி நடைந்து உள்ஜளே வசன்றநள்.
"பூரணி! இவர் உன்டனப் பநர்க்க ஜவண்டுவமன்று அங்ஜக வீட்டுக்குத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்தநர். நீயும்
குழந்டதகளும் இங்ஜக வந்தருப்பதநக கநம வசநன்னநள். அதுதநன் இவடர இங்ஜக அடழத்துக்
வகநண்டு வந்ஜதன் அம்மந."
"வகநஞ்சம் இருக்கச் வசநல்லுங்கள் தநத்தந! இஜதந வந்து விடுகிஜறன்" என்று கூறிவிட்டு விடரந்து
உள்ஜளே மடறந்தநள் பூரணி.
"ஜநற்று வந்தஜபநது அந்த வீட்டு வநசல் தண்டணயில் என்னுடடையே ஜநநட்டுப் புத்தகம் ஒன்டற மறந்து
ஜபநய் டவத்துச் வசன்றுவிட்ஜடைன். அடத வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநகலநவமன்று தநன்" என்று அரவிந்தன்
எழுந்து நின்று வகநண்டு வசநன்னதும் உள்ஜளே ஜபநகிற ஜவகத்தல் அவளுக்குக் ஜகட்டைது. இரவில் கண்டை
கனடவ நிடனத்துக் வகநண்டைநள். உடடைமநற்றிக் வகநண்டு அந்ஜநநட்டுப் புத்தகத்ஜதநடு அவள்
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வவளிஜயே வந்தநள்.
அவள் வவளிஜயே வந்த ஜபநது, ஓதுவநர்க்கிழவர் ஜகநயிலுக்குப் ஜபநயிருந்தநர். அவருக்குக் ஜகநயிலில்
ஜதவநரம் பநடுவதற்குப் ஜபநக ஜவண்டியே ஜநரம். தனியேநக உட்கநர்ந்தருந்த அரவிந்தன், ஜநநட்டுப்
புத்தகமம் டகயுமநக அவடளேப் பநர்த்ததும் வநங்கிக் வகநள்வதற்கநகக் டக நீட்டிக் வகநண்டு
எழுந்தருந்தநன். பூரணி அடத அவன் டகயில் வகநடுத்துவிட்டு, "உட்கநருங்கள், எனக்கு உங்களிடைம்
வகநஞ்சம் ஜபச ஜவண்டும். உங்களுக்கு அவசரம் ஒன்றுமில்டலஜயே" என்று ஜகட்டைநள்.
'இந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத இவள் படித்தருப்பநஜளேந?' என்று கூசித் தயேங்கிக் வகநண்ஜடை டகயில்
வநங்கியே அரவிந்தன், அவள் கூறியே வநர்த்டதகடளேக் ஜகட்டு இன்னும் கூச்சம் அடடைந்தநன். 'இவள்
மயேங்கி விழுந்தது பற்றி நநன் இதல் எழுதயிருப்படதவயேல்லநம் படித்தருப்பநள் ஜபநலிருக்கிறது. அது
சம்பந்தமநகத்தநன் தன்டன ஏதநவது ஜகட்பநள்' என்று எண்ணி வவட்கமம் தயேக்கமமநக மீண்டும்
தண்டணயில் உட்கநர்ந்தநன். பனித்துளி நீங்கநத வசந்தநமடரப் பூப்ஜபநல் குளித்த ஈரம் புலரநமல்
வதன்படும் அந்த மகத்டத ஓரக்கண்ணநல் பநர்த்தநன் அரவிந்தன். அந்த மகத்தல் தநன் அவனுடடையே
கவிடதகள் பிறந்தன. அந்த மகத்துக்குத்தநன் லட்சியே வவறியும், கவிப்பித்தும் வகநண்டை அவள் மனம்
இளேகி வநகிழ்ந்தது. அந்த மகத்தல் அப்படி என்னதநன் இருக்குஜமந?
"ஜநற்று உங்களிடைம் என்வனன்னஜவந வசநல்லி ஆத்தரமநகப் ஜபசிவிட்ஜடைன். அதற்கநக மதலில்
நீங்கள் என்டன மன்னிக்க ஜவண்டும்." மன்னிப்புக் ஜகட்கும் பணிவநன இனியே குரடலக் ஜகட்டைநன்
அரவிந்தன். அவனுடடையே கூச்சம் நீங்கிச் சற்ஜற துணிவு வந்தது. நன்றநக நிமிர்ந்து ஜநரநகஜவ அவள்
மகத்டதப் பநர்த்தநன். பூரணியும் பநர்த்தநள். கருத்தநல் கவர்ந்து கண்விழப் புகுந்து கனவவல்லநம்
அளித்த குறுநடகக் கள்வடனத் தன் விழகளேநல் பருகினநள். கல்பஜகநடி கநலமநக அந்தப்
பநர்டவக்கநகக் கநத்தருந்தது ஜபநல் ஓர் அன்பின் தநகம் அந்த நநன்கு கண்களிலும் வதரிந்தது.
"உங்கள் ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத மழுவதும் நநன் படித்ஜதன். அதற்கநகவும் மன்னிக்க ஜவண்டும்!"
"பரவநயில்டல! அது ஒன்றும் அப்படி மன்னிக்க ஜவண்டியே வபரியே குற்றமில்டல. ஏஜதந எனக்குத்
ஜதநன்றியேடதவயேல்லநம் கிறுக்கி டவத்தருக்கிஜறன்."
"எல்லநம் நன்றநக இருந்தன. விடியே விடியே அவற்டறத் தூக்கம் விழத்துப் படித்ஜதன் நநன்."
"அப்படியேந? உங்கடளேப் பற்றிக்கூடை ஏஜதந கிறுக்கியிருந்ஜதன்."
"அடதயும் பநர்த்ஜதன்."
"தப்பநனநல் நநனும் உங்களிடைம் மன்னிப்புக் ஜகட்க ஜவண்டியேவன் தநன்!" அரவிந்தன் தனக்ஜக உரியே
குறுநடகஜயேநடு பூரணியின் மகத்டத ஜநநக்கிக்வகநண்ஜடை இப்படிச் வசநன்னநன். அரவிந்தனுடடையே
சிரிப்புக்கு, எதஜர நின்று ஜபசுகிறவர்கடளேயும் சிரிக்க டவக்கும் ஆற்றல் உண்டு. பூரணியும் சிரித்தநள்.
சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநள்:
"அப்பநவின் புத்தகங்கடளே நீங்கள் வவளியிடைலநம். உங்கள் ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதப் படித்த பின் இந்த
மடிவுக்கு வந்து விட்ஜடைன் நநன். உங்கடளே நநன் நம்புகிஜறன். மகவரி வகநடுத்து விட்டுப் ஜபநனநல்
நநஜன நநடளே உங்கள் அச்சகத்துக்கு வருகிஜறன்."
"நீங்கள் இந்த நல்ல மடிவுக்கு வந்ததற்கு என் நன்றி. இஜதந மகவரி" என்று விசிட்டிங் கநர்டடை எடுத்துக்
வகநடுத்தநன் அரவிந்தன். அவன் விடடைவபற்றுப் ஜபநகும்ஜபநது, தன் உள்ளேத்டதப் பூரணியிடைம் விட்டு,
அவள் உள்ளேத்டதத் தன்ஜனநடு வகநண்டு ஜபநய்விட்டைநனந, என்ன?
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அன்டறக்கு மநடலஜயே புததநகப் பநர்த்தருக்கும் வீட்டிற்கு சநமநன்கடளே மநற்றி விடுகிற தட்டைத்ஜதநடு
மூன்று மணி சுமநருக்கு ஒரு வண்டிடயே ஏற்பநடு வசய்து வகநண்டு தருநநவுக்கரசுடைனும், கமலநவுடைனும்
படழயே வீட்டுக்குப் ஜபநனநள் பூரணி. ஆனநல் அந்தத் தட்டைம் நிடறஜவறவில்டல. படழயே வீட்டில்
சநமநன்கடளே ஒழக்கத் வதநடைங்கியே சிறிது ஜநரத்துக்வகல்லநம் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் அவசரமநகக்
கநரில் வந்து இறங்கி மக்கியேமநன கநரியேவமன்று கூறி பூரணிடயேத் தன்னுடைன் மதுடரக்கு அடழத்துப்
ஜபநய்விட்டைநள்.
---------------------
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அத்தயேநயேம் 8
"நின்னநவநர் பிறரன்றி நீஜயே ஆனநய்
நிடனப்பநர்கள் மனத்துக்ஜகநர் விபத்தும் ஆனநய்
வபநன்னநனநய் மணியேநனநய் ஜபநகமநனநய்
பூமிஜமல் புகழ்தக்க வபநருஜளே உன்டன
என்னநனநய் என்னநனநய் என்னில் அல்லநல்
ஏடழஜயேன் என்வசநல்லி ஏத்துஜகஜன"
-- ஜதவநரம்
"மக்கியேமநன கநரியேம் பூரணி. எங்ஜக, எதற்கு என்று ஜகட்டுக் வகநண்டிருக்கநஜத. மறுக்கநமல்
என்ஜனநடு உடைஜன புறப்படு..." என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வந்து கூப்பிட்டைஜபநது அவளேநல் அந்த
அடழப்டபத் தட்டிக் கழக்க மடியேவில்டல. படழயே வீட்டிலிருந்து சநமநன்கடளே ஒழத்துப் புது
வீட்டுக்கு மநற்றும் ஜவடலடயேத் தம்பி தருநநவுக்கரசு, கமலந, ஓதுவநர்க் கிழவர் ஆகியேவர்களிடைம்
விட்டுவிட்டு அந்த அம்மநஜளேநடு உடைஜன புறப்பட்டைநள் பூரணி.
அன்று அவள் கமலநவிடைம் சிரித்துப் ஜபசிக்வகநண்ஜடை புது வீடு பநர்த்துவிட்டு வந்தநள். உற்சநகமநக
சரவணப் வபநய்டகக்குக் குளிக்கப் ஜபநனநள். படழயே வீட்டுக்கநரர் வகநடுத்தருந்த கநலத்தவடணக்கு
மன்ஜப அடதக் கநலி வசய்து விடைத் துணிந்தநள். உடைல்தநன் சுறுசுறுப்பநக இவ்வளேடவயும்
ஊக்கத்ஜதநடு வசய்தது. இதழ்களில்தநன் சிரிப்பு விளேங்கியேது. உள்ளேம் மழுவதும் ஜவதடன. உள்ளேம்
எரிந்தது. அங்ஜக சிரிப்பு இல்டல. சீற்றம் இருந்தது. அடமத இல்டல, ஆற்றநடம இருந்தது. உற்சநகம்
இல்டல, அழற்றி இருந்தது.
தன்னுடடையே எந்தத் துன்பங்கள் தன்டனத் தவிர மற்றவர்களுக்குத் வதரியேக்கூடைநது என்று அவள்
நிடனத்தநஜளேந அடவ வதரிந்துவிட்டைன; அவளுடடையே வீட்டில் பசியும், ஏழ்டமயும், பரிவும்,
ஜவதடனயும் நிடறந்தருப்படத உலகம் வதரிந்து வகநண்டுவிட்டைது; உலகம் என்றநல் என்ன? கமலம்
வதரிந்து வகநண்டுவிட்டைநள். இந்த அனுதநபத்டதத் தநன் கநலநல் எட்டி உடதக்க நிடனத்தருந்தது
அவள் மனம். நடடைமடறயில் அப்படிச் வசய்யே மடியேவில்டலஜயே! மிகவும் வநருங்கிப் பழகியே
சிஜநகித வசய்கிறநள். அந்த உதவிடயே வநய் கூசநமல் மறுத்துவிட்டு வீட்டுக்குள் அடடைந்து பட்டினி
கிடைக்க அவளுக்கு ஏது உரிடம?
சந்தனக் கநட்டில் வநருப்புப் பிடித்த மநதரி எண்ணங்கடளே எரித்து அழக்கும் அந்தத் துக்கத்தல்
மனத்துக்கு இதம் அளிக்கும் மனம் ஒன்றும் இருந்தது. அரவிந்தடனப் பற்றியே நிடனவுதநன் அந்த மனம்.
அவடனப் பற்றிக் கண்டை கனவுதநன் அந்த மனத்தன் சுகம். அவளுடடையே நிடனவுப் பசும்பயிர்களுக்கு
அரவிந்தன் வித்தநக இருந்தநன்.
பலவித நிடனவுகஜளேநடு மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் கநரில் உடைன் வசன்று வகநண்டிருந்த பூரணி தநனநக
அந்த அம்மநவிடைம் எதுவும் ஜபசவில்டல. தன் சிந்தடனகளின் ஜபநக்கிஜல வமகௌனமநக அந்த
அம்மநளின் பக்கத்தல் அமர்ந்தருந்தநள். ஜமற்குப்புறம் உயேர்ந்த மண்ஜமடும் கிழக்குப் புறம் பசுடம
ஜபநர்த்தயே வயேல்வவளிகளும் கடைந்து மூலக்கடரச் சநடலயின் அடைர்த்தயில் தரும்பியேது கநர். வடைக்ஜக
ஒஜர மநதரி வரிடச வரிடசயேநய்த் வதரியும் சிவமண்டுக் கட்டிடைங்களுடைன் கூடியே மில் வதநழலநளேர்
குடியிருப்புத் ஜதநன்றி மடறந்தது. பசுமடலயின் பசுடமச் சூழ்நிடலக்குள் புகுந்து மதுடரடயே ஜநநக்கிச்
வசன்று வகநண்டிருந்தநர்கள் அவர்கள். சிறிது வதநடலவுவடர ஒருவருக்வகநருவர் ஜபசவில்டல.
ஒருவநரத்து உடழப்பின் அலுப்வபல்லநம் கிடைந்து உறங்குவது ஜபநல் கடடைகள் அடடைக்கப்வபற்றுச்
ஜசநர்ந்து வதன்படும் ஞநயிற்றுக்கிழடமயின் விடுமடறத் தளேர்ச்சி வீதகளில் வவளிப்படடையேநய்த்
வதரிந்தது.
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் தநன் மதலில் ஜபச்டசத் வதநடைங்கினநள். "இப்ஜபநது உன்டன நநன் எங்ஜக
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அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநகிஜறன் வதரியுமந?"
"வதரியேநது. நீங்கள் வசநன்னநல்தநன் வதரியும் எனக்கு."
"உனக்கு ஒரு நல்ல ஜவடல வநங்கிக் வகநடுக்கப் ஜபநகிஜறன். அதநவது வநழ்க்டக விபத்தலிருந்து
உன்டனக் கநப்பநற்றப் ஜபநகிஜறன்."
பூரணி நம்பிக்டக மலரும் மகத்ஜதநடு அந்த அம்மநடளேப் பநர்த்தநள். கநர் வடைக்கு ஆவணி மூலவீதயில்
'மதுடர மங்டகயேர் கழகம்' என்று எழுதயிருந்த ஒரு வபரியே கட்டிடைத்தன் மன்பு வந்து நின்றது. "வந
உள்ஜளே ஜபநகலநம்" என்று பூரணி பின் வதநடைர உள்ஜளே வசன்றநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். கட்டிடை
வநயிலில் ஜவறு சில கநர்களும் வரிடசயேநய் நின்றன.
உள்ஜளே மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநடளேப் ஜபநலஜவ வபரியே வசல்வக் குடும்பத்டதச் ஜசர்ந்த மதயே
வபண்கள் ஐந்து, ஆறு ஜபர்கள் அமர்ந்தருந்தனர். மதுடர நகரின் பிரமகர்களேநகவும்
வளேமள்ளேவர்களேநகவும் இருந்த வபரியே மனிதர் வீட்டுப் வபண்கள் அவர்கள். பூரணி அவர்களில்
வபரும்பநஜலநடரப் பல இடைங்களில், பல சமயேங்களில் பநர்த்தருக்கிறநள். வதரிந்து வகநண்டிருக்கிறநள்.
ஆனநல் அவர்கள் அவடளே இன்னநவரன்று வதரிந்து வகநண்டிருக்க நியேநயேமில்டல. ஏடழகடளேப்
ஜபநலத் தரநதரமில்லநமல் பணக்கநரர்கள் எல்லநவற்டறயும் எல்லநடரயும் வதரிந்து நிடனவு டவத்துக்
வகநண்டைநல் பிறகு அவர்களுடடையே வபருடமயும் வககௌரவமம் என்ன ஆவது? "பூரணி! இவர்கள்
எல்ஜலநரும் இந்த மங்டகயேர் கழகத்தன் நிர்வநகிகள். இவர்களுக்கு வணக்கம் வசநல்லு, அம்மந!" என்று
அவள் கநதுக்கருகில் வமல்லச் வசநன்னநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். பூரணி வமதுவநக எல்ஜலநருக்கும்
ஜசர்த்து ஒருமடற டக கூப்பினநள்.
"நநன் வசநன்ஜனஜன, அது இந்தப் வபண் தநன். கநலஞ்வசன்ற ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலத்தன்
வபண் இவள். தமிழ் இலக்கண இலக்கியேங்கவளேல்லநம் மடறயேநகவும் நன்றநகவும் படித்தருக்கிறநள்.
ஆங்கிலமம் ஜவண்டியேது வதரியும். நநம் புததநக டத மநதத்தலிருந்து வதநடைங்கத் தட்டைமிட்டிருக்கும்
வகுப்புகடளேக் கவனித்துக் வகநள்ளே இவடளேஜயே ஆசிரிடயேயேநக நியேமித்துவிடைலநம் என்று
நிடனக்கிஜறன்" என்று பூரணிடயேயும், அவடளே அடழத்து வந்தருக்கும் ஜநநக்கத்டதயும் மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநள் ஒன்றநக இடணத்து அவர்களுக்கு அறிமகம் வசய்து டவத்தநள்.
"எங்களுக்கு ஆட்ஜசபடண இல்டல. ஆனநல் வயேது வகநஞ்சமநக இருக்கும் என்று ஜதநன்றுகிறஜத?"
என்று ஒரு சந்ஜதகத்டதக் கிளேப்பினநள் ஒரு மதயே அம்மநள். மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளும் இந்தச்
சந்ஜதகத்துக்குச் சுடைச்சுடைப் பதல் தந்தநள். "வயேதல் என்ன இருக்கிறது? இவஜளேநடு சிறிது ஜநரம் ஜபசிப்
பநருங்கள் வதரியும். உங்களுக்கும் எனக்கும் இத்தடன வயேதுக்குப் பின்னும் வதரியேநத அவ்வளேவு
அனுபவ ஞநனமம் சிந்தடனயும் இவள் வபற்றிருக்கிறநள். இவளுடடையே தந்டத இவளுக்குப் பூரணி
என்று வபயேரிட்டிருக்கிறநர். இவளேது படிப்பும், அறிவுக் கூர்டமயும் அந்தப் வபயேருக்குப்
வபநருத்தமநகஜவ வநய்த்தருக்கின்றன."
"நீங்கள் வசநன்னநல் சரிதநன்; விடளேயேநட்டுக்கநகஜவந வபநழுது ஜபநக்குக்கநகஜவந நநம் நமது மநதர்
சங்கத்தல் இந்த வகுப்புக்கடளேத் வதநடைங்கவில்டல. உண்டமயேநகஜவ நல்ல விதமநன
மநறுதல்கடளேயும், வளேர்ச்சிடயேயும் நமது வபண்கள் இதன் மூலம் வபறஜவண்டும்."
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளும், மற்றவர்களும் ஜபச்சில் ஆழ்ந்தருந்த ஜபநது பூரணி அடமதயேநகவும்,
அடைக்கமநகவும் உட்கநர்ந்தருந்தநள். அங்ஜகயிருந்த வபண்களின் மகங்கடளேயும் ஜதநற்றங்கடளேயும்
ஒவ்வவநன்றநகப் பநர்த்து அவற்றின் மூலம் அவர்களுடடையே உள்ளேங்கடளேயும் குணங்கடளேயும்
அனுமநனம் வசய்யே மயேன்று வகநண்டிருந்தநள். அவடளேப் ஜபநல் கூர்ந்து பநர்க்கும் கண்களும், ஆழ்ந்து
சிந்தக்கும் மனமம் உள்ளேவளுக்கு ஒவ்வவநரு மகமம் ஓர் உலகம்; ஒவ்வவநரு மகமம் ஒரு சுடவ;
ஒவ்வவநரு மகமம் ஓர் அனுபவம்; ஒவ்வவநரு மகமம் ஓர் வநழ்க்டக; ஒவ்வவநரு மகமம் ஓர் அழகு;
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ஒவ்வவநரு மகமம் ஓர் புத்தகம்; அவற்டற அவள் பநர்த்துப் படித்துச் சிந்தத்து டவத்துக்
வகநள்ளேஜவண்டும்.
மங்டகயேர் கழகத்துக்குள் நுடழகிற இடைத்துக்கு ஜநர் எதஜர தூய்டமஜயே ஜபருருவவடுத்துப் வபரிதநய்
மலர்ந்து சித்தரமநனநற் ஜபநலச் சநரதநமணி ஜதவியேநரின் படைம் மநட்டியிருந்தது. சுவர்களில்
விஜவகநனந்தர், பரமஹம்சர், தருவள்ளுவர் ஜபநன்ற ஜவறு வபரிஜயேநர்களின் படைங்களும்
கநட்சியேளித்தன. சநரதநமணி ஜதவியேநரின் படைத்துக்குக் கீஜழ பக்கத்துக்கு ஒன்றநக இரண்டு
குத்துவிளேக்குகள் வபநற்சுடைர் பூத்து எரிந்து வகநண்டிருந்தன. சந்தன வில்டலகடளேக் வகநளுத்த
டவத்தருந்ததநல் கட்டிடைம் மழுவதும் சந்தனப் புடக மணந்தது. சில வபண்கள் டவத்தருந்த
மல்லிடகப் பிச்சிப் பூக்களின் மணமம் அஜதநடு ஜசர்ந்து வகநண்டைது. அந்த மணங்களும், எதஜர
புனிதமநன சநரதநமணி ஜதவியேநரின் ஓவியேமம் பூரணியின் உள்ளேத்டத என்னஜவந வசய்தன.
மிகப்வபரியேதநக எடதஜயேந உணர்ந்து, எதற்கநகஜவந தநகம் வகநண்டைது அவள் உள்ளேம். வபண்டமப்
புண்ணியேவமல்லநம் ஜசர்ந்து பூத்தது ஜபநன்ற சநரதநமணி ஜதவியேநரின் மகத்தலிருந்து எடதஜயேந புரிந்து
வகநண்டைநள் அவள். பழுக்கக் கநய்ச்சியே இரும்பு நீடர இழுத்து உறிஞ்சிக் வகநள்கிற மநதரி, அந்த
மகத்தலிருந்து ஏஜதந சில உணர்வுகடளே இழுத்து உட்படுத்தக் வகநண்டைநள் பூரணி.
"உனக்குத் தருமணம் ஆகிவிட்டைதந, அம்மந?" இந்தக் ஜகள்வி, தன்டன ஜநநக்கிக் ஜகட்கப்பட்டைதும்
பூரணி சநரநதநமணி ஜதவியேநரின் படைம் அளித்த சிந்தடனத் தூய்டமகளிலிருந்து கீழறங்கிக் ஜகள்வி
ஜகட்டை அம்மநளின் மகத்டதத் தரும்பிப் பநர்த்துப் பதல் கூறினநள்.
"ஆகவில்டல."
"அப்படியேந? வயேது நிடறயே ஆகியிருக்கும் ஜபநல் இருக்கிறஜத?"
இந்த மநதரிஜயே இன்னும் என்வனன்னஜவந ஜகள்விகடளேவயேல்லநம் ஜகட்டைநர்கள்; வசல்வக்
குடும்பத்துப் வபண்களின் வநயேரட்டடைகளுக்கும் வம்புக் ஜகள்விகளுக்கும் கணக்கு வழக்கு ஏது?
அத்தடன ஜகள்விகளுக்கும் வபநறுடமயேநய் பதல் வசநன்னநள் பூரணி. இடடையிடடைஜயே பூரணிக்கநக
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநஜளே ஏற்றுக்வகநண்டும் பதல் வசநன்னநள். எல்லநவற்டறயும் ஜகட்டுவிட்டுக்
கடடைசியேநக 'தமிழலும் ஆங்கிலத்தலுமநக ஒரு பி.ஏ. பட்டைம் கூடைப் வபறநதவடளே எப்படி நநம் இங்ஜக
நியேமிப்பது? கல்லூரிகளில் படிக்கும் வபண்கள் கூடை நமது மநடல ஜநரத்து வகுப்புகளில் கலந்து
வகநள்வநர்கஜளே. இவளேநல் சமநளிக்க மடியுமந?' என்று புதயேவதநரு தடடைடயே வவளியிட்டைவள்
மதலில் ஜபசியே மதயேவள். மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளுக்கு அடைக்க மடியேநத ஜகநபம் வந்துவிட்டைது.
"பட்டைம் மனிதர்கள் வகநடுப்பது. நநடலந்து கனத்த புத்தகங்கடளே ஐந்தநறு ஆண்டுகளுக்குக்
டககளிலும், மனத்தலுமநக மநற்றி மநற்றிச் சுமக்கிற எல்ஜலநருக்கும் அது கிடடைக்கும். ஞநனம்
பிறவியிஜலஜயே வருவது. அடத மனிதர்கள் மட்டுஜம தந்துவிடை மடியேநது. இந்த ஞநனம் இந்தப்
வபண்ணிடைம் குடறவின்றி இருக்கிறது. விருப்பமிருந்தநல் இவடளே ஜவடலக்கு எடுத்துக்
வகநள்ளுங்கள். இல்லநவிட்டைநல் 'இல்டல' என்று வசநல்லிவிடுங்கள். அதற்கநக எதஜர உட்கநர்த்த
டவத்துக் வகநண்டு இப்படி அவமநனப்படுத்துகிறநற்ஜபநல் ஜகள்விகடளேவயேல்லநம்
ஜகட்கஜவண்டைநம்" என்று மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் வபநறுக்க மடியேநமல் பதலுக்குக் குத்தலநகச்
வசநல்லிக் கநட்டியே பின்ஜப அவர்களுடடையே வம்புக் ஜகள்விகள் நின்றன. அதற்கநக அந்த அம்மநளுக்கு
மனதுக்குள்ஜளேஜயே நன்றி வசநல்லிக் வகநண்டைநள் பூரணி.
அந்த ஜவடல தனக்ஜக கிடடைத்துத் தநஜன கற்பிக்கும் பணிடயே ஏற்றுக்வகநண்டைநல் பட்டைம்
வபற்றவர்கள் மூக்கில் விரடல டவத்து வியேக்கும்படி வகுப்புகடளே நடைத்தச் சந்ஜதகப்பட்டைவர்கள்
மகங்களில் கரி பூசஜவண்டும் என்வறநரு வகநதப்புக் கலந்த டவரநக்கியேம் பூரணிக்கு அந்த வினநடிஜயே
உண்டைநயிற்று. சநரதநமணி ஜதவியேநரின் படைத்டதப் பநர்த்தவநஜற இந்த டவரநக்கியேத்டத மனத்தல்
உண்டைநக்கிக் வகநண்டைநள் அவள்.
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மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வசல்வநக்கு வவற்றி வபற்றது. அவருடடையே விருப்பத்தற்கு யேநரும் குறுக்ஜக
நிற்கவில்டல. பூரணிக்ஜக அந்த ஜவடல கிடடைத்தது. டதமநதம் மதற்வகநண்டு நநள்ஜதநறும் மநடல
ஆறுமணியிலிருந்து எட்டுமணி வடரயில் அவள் வகுப்புகடளே நடைத்த ஜவண்டுவமன்றும், அதற்கநக
அவளுக்கு மநதம் நூறு ரூபநய் சம்பளேம் வகநடுத்து விடுவது என்றும் மடிவு ஆயிற்று. மதல் ஜததயேன்று
வந்து சந்தப்பதநக மற்றவர்களிடைம் கூறி விடடைவபற்றுக் வகநண்டு மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநஜளேநடு
புறப்பட்டைநள் பூரணி. வநசலுக்கு வந்து கநருக்குள் ஏறிக்வகநள்கிறவடர சநரதநமணி ஜதவியேநரின்
வதய்வத் தருமகம் அவள் கண்களுக்கு மன் மலர்ச்சி கநட்டிக்வகநண்டு நின்றது.
மநதர் சங்கத்தலிருந்து தரும்பியேதும், மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வீட்டில் சிறிது ஜநரம் கழந்தது.
"பூரணி! என்னநல் மடிந்தவடர வசநல்லி ஜவடலடயே வநங்கிக் வகநடுத்துவிட்ஜடைன். மநதர் சங்கத்தல்
எல்ஜலநரும் வம்புக்கநரிகள். நன்றநகக் கற்பித்து நல்ல ஜபர் எடுக்க ஜவண்டியேது உன்னுடடையே வபநறுப்பு
அம்மந."
"நீங்கள் வசநல்லஜவ ஜவண்டைநம். நநன் உங்கள் வநர்த்டதடயேக் கநப்பநற்றுஜவன்."
அந்த அம்மநளுக்கு உறுதவமநழ அளித்தநள் அவள். மூத்த வபண் வசந்தந மநடியேடறயில் பியேநஜனந
வநசித்துக் வகநண்டிருந்தநள். வசல்லத்டதத்தநன் பூரணி கநண மடிந்தது.
"பூரணியேக்கந! நீங்க தனம் வந்து ஜபசிக்வகநண்டிருந்து விட்டுப் ஜபநனநல் நல்லது. ரவிவர்மந
படைத்தஜலஜயே சரசுவத மகத்டதப் பநர்க்கிறநற்ஜபநல் உங்க மகத்டதப் பநர்த்துப் ஜபசினநஜல மனம்
பரிசுத்தமநகப் ஜபநயிடுது" என்று களேங்கமின்றிச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநள் வசல்லம்.
"வசல்லம், அந்த அக்கநடவ விட்டுவிடைநஜத. அடுத்த மநதம் மதல் மநதர் சங்கத்தஜல தனம் சநயேங்கநலம்
இவங்க தமிழ்ப் பநடைவமல்லநம் வசநல்லிக் வகநடுக்கப் ஜபநறநங்க. நீயும் தவறநமப் ஜபநகணும்" என்று
சிரித்துக் வகநண்ஜடை வபண்ணுக்குச் வசநன்னநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
"இந்த அக்கந வசநல்லிக் வகநடுப்பதநக இருந்தநல் நநன் இருபத்து நநலுமணி ஜநரமம் மநதர் சங்கத்தஜல
இருக்கத் தயேநர் அம்மந" என்றவநஜற புள்ளிமநன் ஜபநல துள்ளிக் குதத்து ஓடிவந்து பூரணியின்
டகஜயேநடு தன் டககடளேக் ஜகநர்த்துக் வகநண்டு நடகத்தநள் வசல்லம். ஜநரமநயிற்று. பூரணி
புறப்பட்டைநள். "டிடரவடரக் கநடர எடுக்கச் வசநல்கிஜறன். தருப்பரங்குன்றத்தல் ஜபநய் இறங்கிக்
வகநண்டு வண்டிடயேத் தருப்பி அனுப்பி விடு" என்று அந்த அம்மநள் கூறியேடத மறுத்துவிட்டைநள் பூரணி.
"என்டன நடைந்து ஜபநகவிடுங்கள் அம்மந! அதகப்படியேநன வபருடமகடளேக் வகநடுத்து ஜவதடனப்
படுத்தநதீர்கள். இந்த மதுடர நகரத்தல் வதருக்களில் வநழ்க்டக இருக்கிறது. அந்த வநழ்க்டகயில்
இன்பமம் துன்பமம் பிச்டசக்கநரத்தனமம், வபருந்தனமம் கலந்து உயிர்கடளேத் துடிக்க டவக்கிறது.
தறந்த புத்தகத்தன் பக்கங்கடளேப் ஜபநல் வநழ்க்டக எழுதுண்டு கிடைக்கும். இந்தச் சீரியே வீதகடளேக்
கண்களேநல் அனுபவித்துப் படித்து மனதல் அடசஜபநட்டுக் வகநண்ஜடை ஜபநஜவன் நநன். அது எனக்குப்
பிடிக்கும். பஸ் ஸ்டைநண்டுக்குப் ஜபநய் பின்பு பஸ் ஏறிக்வகநள்ஜவன். எனக்குக் கநரும் ஜவண்டைநம்,
டிடரவரும் ஜவண்டைநம்."
வதருவில் பூரணி ஜவகமநக நடைந்தநள். விதடவயின் தலகமிழந்த மகத்டதப் ஜபநல் ஞநயிற்றுக்கிழடம
கடடை வீதயில் கலகலப்பு இருப்பதல்டல! கடளே இருப்பதல்டல! நடைந்து வசன்று வகநண்டிருந்தநள்.
அந்த விளேம்பரப் பலடகடயேப் பநர்த்துவிட்டு சிறிது தடகத்து நின்றநள். மகம் சற்ஜற மலர்ந்தது.
'மீனநட்சி அச்சகம், குறித்த ஜநரம், குடறந்த வசலவு' என்று வமல்ல வநய்க்குள் படித்துக் வகநண்டைநள்.
அச்சகத்து மன் கதவு அன்று ஞநயிறு விடுமடறயின் அடடையேநளேமநகச் சநத்தயிருந்தநலும் மகப்பு
அடறயில் விளேக்கு எரிவதும் அரவிந்தன் அமர்ந்தருப்பதும் நடடைபநடதயிலிருந்ஜத அவளுக்கு
நன்றநகத் வதரிந்தன. மதல்நநள் எந்த இடைத்தல் மயேங்கி விழுந்தநஜளேந, அந்த இடைத்துக்கு மிக அருகில்
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தநன் நிற்படத அவள் உணர்ந்தநள். இந்த இடைத்தல் மயேங்கி விழுந்தரநவிட்டைநல் அரவிந்தன் என்டன
அப்படிப் பநடியிருக்க மநட்டைநஜர என்று நிடனத்துக் வகநண்டைஜபநது இன்பச் சிலிர்ப்பு சிரித்தது அவள்
மனத்தல். கநடலயில் விசிட்டிங் கநர்டு வநங்கி டவத்துக் வகநண்டை ஜபநது மறுநநள் தநன் அவடனப்
பநர்க்க வருவதநகச் வசநல்லியிருந்தநள் அவள். அதனநல் என்ன? இப்வபநழுது பநர்க்கக் கூடைநவதன்று
சட்டைம் ஒன்றுமில்டலஜயே!
பூரணி சற்று வநருங்கி ஜேன்னல் அருஜக நின்று பநர்த்தநள். உள்ஜளேயிருந்து தற்வசயேலநகத் தரும்பியே
அரவிந்தன் அவள் வநய் தறந்து கூப்பிடுவதற்கு மன்ஜப அவடளேப் பநர்த்து விட்டைநன்.
"ஓ! நீங்களேந? ஏது இந்த ஜநரத்தல்... நநடளேக்கு அல்லவந வருவதநகச் வசநல்லியிருந்தீர்கள்?" என்று
விசநரித்துக் வகநண்ஜடை கதடவத் தறப்பதற்கநக எழுந்து வந்தநன் அரவிந்தன். 'அந்த இரவு ஜநரத்தல்
வீணநக அவடரத் வதநந்தரவு படுத்தநமல், வீட்டுக்குப் ஜபநயிருக்கலநஜம' என்று மன்பு நிடனத்ததற்கு
மநறநக இப்ஜபநது நிடனத்தநள் அவள். சிறிது நநணமம் வந்து தயேங்கச் வசய்தது. ஒல்கி ஒதுங்கி ஒசிந்து
நின்றநள்.
"உள்ஜளே வநருங்கஜளேன்... வநசலில் நிற்பநஜனன்?" கதடவத் தறந்துவிட்டுக் கூப்பிட்டைநன் அரவிந்தன்.
நிடனப்பவர் மனதல் வித்தநக விழுந்து கனவுகடளே மடளேக்கச் வசய்யும் அந்த அதயேற்புத
மநயேப்புன்னடக அவன் இதழ்களில் ஜதநன்றி நின்றது. பூரணி உள்ஜளே ஜபநய் உட்கநர்ந்தநள். ஜமடஜே
ஜமல் வகநஞ்சம் நிலக்கடைடலப் பருப்பும் ஒஜர ஒரு மடலவநடழப் பழமம், கிளேநஸ் நிடறயே பநலும்
டவத்தருந்தநன். பூரணி அவற்டறப் பநர்த்துவிட்டுக் ஜகட்டைநள்.
"இவதல்லநம் என்ன?"
"இடவ என்னுடடையே இரவு உணவு". உள்ஜளே வந்து அவளுக்குச் சற்றுத் தள்ளி நின்றுவகநண்டு பதல்
கூறினநன் அரவிந்தன்.
"இந்தச் சிறியே வநடழப்பழமம், வகநஞ்சம் கடைடலப் பருப்பும் வகநஞ்சம் பநலும் எப்படிப் ஜபநதும்
உங்களுக்கு?"
இடதக்ஜகட்டு அரவிந்தன் சிரித்தநன்.
"ஜபநதுமந, ஜபநதநதந? என்று தீர்மநனம் பண்ணுகிற உரிடமடயே வயிற்றுக்கு விட்டைநல், ஜபநதநது
என்றுதநன் தீர்மநனம் ஆகும். நநன் அந்த உரிடமடயே மனதுக்குக் வகநடுத்துப் 'ஜபநதும்' என்று
டதரியேமநகப் பழகிக் வகநண்டு விட்ஜடைன். இது ஏடழகள் நிடறந்த நநடு. மூன்று ஜவடளே அரிசிச்
ஜசநறும் நநலநவது ஜவடளேக்கு சிற்றுண்டியுமநக வநழ்கிறவர்கள், மற்வறநரு பக்கத்து நிடலடமடயேயும்
நிடனத்துப் பநர்க்க ஜவண்டும். ஒரு ஜவடளேக்குக் கூடை வயிறு நிடறயேச் ஜசநறு இல்லநமல் இருப்பவர்கள்
எத்தடன ஆயிரம் ஜபர்கள் இருக்கிறநர்கள் இந்த நநட்டில்? அவர்களுடடையே குழந்த வயிற்றுக்கநக
நூற்றில் ஒருவரநவது கவடலப்படை ஜவண்டைநமந? அக்கடற கநட்டை ஜவண்டைநமந?"
"அதற்கநக நீங்கள் அடர குடறயேநகச் சநப்பிட்டுவிட்டுப் பட்டினிக் கிடைக்க ஜவண்டுவமன்பதல்டலஜயே?"
"தவறு! நநன் பட்டினி கிடைக்கவில்டல. பகல் உணடவப் பசிக்கநக உண்கிஜறன். மற்ற ஜநரங்களில் மனம்
நிடறவதற்குத் தநன் உண்கிஜறன். வயிறு நிடறவதற்கு அல்ல. எனது இந்த உணர்வுக்கு மூன்ஜற
அணநக்கள் தநன் வசலவு. இப்படி மீதம் பிடிக்கும் கநசுகடளே இந்தத் வதருவில் குழந்டதயும் டகயுமநகப்
பிச்டசக்கு வரும் வபண்களுக்குத் தருகிஜறன். வபண்கள் புனிதமநன தநய்க்குலத்டதச் ஜசர்ந்தவர்கள்.
அவர்கள் வதருப் புழுதயில் நடைந்து பிச்டசவயேடுக்கும் நிடல வருவது ஒரு நநட்டுக்கு எவ்வளேவு
ஜகவலம்? வீட்டு வநயில்படியில் வந்து நிற்கும் பிச்டசக்கநரர்களுக்கு எல்லநம் உணவு அளித்து, அறம்
வளேர்க்கும் அன்னபூரணிகள் வபண்கள். அவர்கஜளே வீடு வீடைநகப் படிஜயேறிப் பிச்டசக் ஜகட்க வரும்படி
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விடுவது எவ்வளேவு ஈனமநன கநரியேம்?" அரவிந்தன் வகநதப்ஜபநடு ஜபசினநன். இடதப் ஜபசும்ஜபநது,
மகம் சிவந்து உதடுகள் துடித்தன அவனுக்கு.
"நீங்கள் கூறுவது உண்டம. இப்ஜபநவதல்லநம் மதுடரயில் வபண் பிச்டசக்கநரர்கள்
அதகமநகிவிட்டைநர்கள்" என்ற பூரணிடயே ஜநநக்கி, ஜமலும் அவன் கூறலநனநன்.
"ஜகநபுரமம் கடடைவீதயும் பங்களேநக்களும் தஜயேட்டைர்களும் நிடறந்த அழகியே மதுடரடயேத்தநன் நீங்கள்
பநர்க்கிறீர்கள். இன்வனநரு மதுடரடயேயும் இங்ஜக நநன் பநர்க்கிஜறன். இரயில் நிடலயேத்தலிருந்து
வவளிஜயே வருகிற வழயில் தூங்குமூஞ்சி மரங்களின் கீழ் வவய்யிஜல கூடரயேநய், மடழஜயே
கருடணயேநய்ச் ஜசற்றிலும் புழுதயிலும் வநழ்கிற அனநடதகளின் அழுக்கு மயேமநன மதுடரடயேப் பற்றி
யேநரநவது கவடலப் படுகிறநர்களேந? யேநரநவது நிடனக்கிறநர்களேந?"
அந்தக் கருத்துக்கடளேக் ஜகட்கக் ஜகட்க அந்த மகத்தஜல ஒளிரும் இலட்சியேச் சநடயேடயேப் பநர்க்கப்
பநர்க்க அரவிந்தனுடடையே கம்பீரமம் அவனது இலட்சியேமம் மனத்தன் நிடனவுகளில் அடைங்கநத
அளேவுக்கு உயேரத்தல் இருப்படதப் பூரணி உணர்ந்து வகநண்டைநள்.
வவளியில் ஜபநய்ப் பக்கத்துப் பநல்கடடையில் இன்வனநரு கிளேநஸ் பநலும் இரண்டு மடலப்பழமம்
வநங்கிக் வகநண்டு வந்து "இவற்டற நீங்கள் எடுத்துக் வகநள்ளுங்கள்" என்று பூரணிடயே உபசநரம்
வசய்தநன் அரவிந்தன். அவள் அந்த உபசநரத்டத ஏற்றுக் வகநண்டைநள். அரவிந்தடனப் பற்றி நிடனக்கும்
ஜபநது, "உன்டனப் ஜபநன்று இன்வனநருவர் இருக்க மடியேநதபடி நீ உயேர்ந்து நிற்கிறநய்.
நிடனக்கின்றவர்கள் மனத்தல் வித்தநக விழுந்து எண்ணங்களேநக மடளேக்கிறநய்" என்று ஜதவநரத்தல்
வருகிற கருத்துதநன் வபநருத்தமநகத் ஜதநன்றியேது பூரணிக்கு. அவனுடடையே மனத்தன் எல்டல வபரியேது.
அவஜனநடு ஜபசிக் வகநண்டிருந்ததல் ஜநரம் கழவஜத வதரியேவில்டல. மகத்டதயும் சிரிப்டபயும்
ஜபநலஜவ ஜபச்சும் கவர்ச்சியேநயிருந்தது அவளுக்கு. வவளிஜயே இருந்தநற் ஜபநலிருந்து மடழ தூறத்
வதநடைங்கியிருந்தது. மதலில் தூறலநக இருந்த மடழ சிறிது ஜநரத்தல் வதருவில் நடைந்தநல் நடனந்து
ஜபநய்விடுகிற அளேவுக்கு வலுத்துவிட்டைது. பூரணி அச்சகத்தன் சுவர்க்கடிகநரத்டதப் பநர்த்தநள். மணி
பத்தடர ஆவதற்கு இருந்தது.
"அடைடைந! உங்கஜளேநடு ஜபசிக் வகநண்டிருப்பதல் ஜநரமநனஜத வதரியேவில்டல. பத்தடர மணிஜயேநடு
பஸ் ஜபநக்குவரத்து சரி. அப்புறம் நநன் எப்படி ஊருக்குப் ஜபநவது?" என்று பரபரப்பநக
கூறிக்வகநண்ஜடை புறப்படை எழுந்தநள் பூரணி.
"மடழ வபய்கிறஜத. எப்படிப் ஜபநவீர்கள்? நீங்கள் பஸ் ஸ்டைநண்டுக்குப் ஜபநவதற்குள் கடடைசி பஸ்
ஜபநய்விட்டைநல் என்ன வசய்வீர்கள்?"
"எப்படியேநவது ஜபநய்ச் ஜசர்ந்தநக ஜவண்டுஜம? ஜவவறன்ன வசய்வது?" அவளுடடையே தவிப்பு
அரவிந்தனுக்குப் புரிந்தது. உள்ஜளே ஜபநய் ஒரு குடடை வகநண்டு வந்தநன்.
"இடத நீங்கள் பிடித்துக் வகநள்ளுங்கள். நநனும் பஸ் ஸ்டைநண்டு வடரயில் உங்கஜளேநடு வருகிஜறன்.
கடடைசி பஸ் ஜபநய்விட்டைநல் ஜவறு ஏற்பநடு வசய்து வகநள்ளேலநம்" என்று அவளுடடையே மறுவமநழடயே
எதர்பநரநமஜல கதடவப் பூட்டிக் வகநண்டு கிளேம்பிவிட்டைநன் அரவிந்தன்.
"ஒரு குடடைதநஜன இருக்கிறது. நீங்கள் எப்படி வருவீர்கள்? வீணநக நடனயே ஜவண்டைநம். நநன்
எப்படியேநவது ஜபநய்க் வகநள்கிஜறன். நீங்கள் அடலயேநதீர்கள்" என்று வசநல்லி விட்டுத் வதருவில்
இறங்கியே பூரணிடயே அரவிந்தன் தனியேநக விடைவில்டல. பிடிவநதமநக உடைன் புறப்பட்டுவிட்டைநன்.
"அதனநல் பரவநயில்டல! எனக்குச் சிறு பிள்டளேயிலிருந்ஜத மடழயில் நடனவவதன்றநல் மிகவும்
பிடிக்கும். வவய்யிலும் மடழயும் வநனம் பூமிக்குத் தரும் வசகௌபநக்கியேங்கள். அவற்டற நநம் ஏன்
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வவறுத்துப் புறக்கணிக்க ஜவண்டும்!" என்று வசநல்லி விட்டுச் சிறு குழந்டதஜபநல் சிரித்துக் வகநண்டு
அவடளேப் பநர்த்தநன் அவன். இருவரும் ஜவகமநக நடைந்தநர்கள். நல்ல மடழ. அரவிந்தடன
நடனயேவிட்டு தநன் மட்டும் குடடையின் கீழ் நடனயேநமல் ஜபநவது ஜவதடனயேநக இருந்தது பூரணிக்கு.
அவஜனந விடளேயேநட்டுப் பிள்டளேஜபநல் உற்சநகமநக மடழயில் நடனந்து வகநண்டு வந்தநன்.
'மனத்தல் இடைம் வகநடுத்து விட்ஜடைன். குடடையில் இடைம் வகநடுக்க ஏன் நநணப்படை ஜவண்டும்?' என்று
நிடனவுகள் புரளும் மனத்ஜதநடு வதருவிளேக்கின் மங்கி நடனந்த மடழ வவளிச்சத்தல் அவடனத்
தரும்பிப் பநர்த்தநள் அவள்.
அழகியே சிவந்த வநற்றியில் மத்து மத்தநக நீர்த்துளி உருளே அடல அடலயேநக வநரிப் படிந்த தடலயில்
ஈரம் மினுமினுக்க அரவிந்தன் வந்து வகநண்டிருந்தநன்.
"நீங்களும் உடைன் வரலநம். நடனயேநதீர்கள்" என்று அவளேநகஜவ அருகில் வநருங்கிச் வசன்று குடடைடயே
அவனுக்கும் ஜசர்த்துப் பிடித்தநள். வனப்புமயேமநன அந்தப் வபண்ணின் வபநன்னுடைல் தனக்கு மிக
அருகில் வநருங்கியே அந்த ஒரு கணத்து அண்டமயில் மல்லிடகப் பூவின் மணமம் பன்னீரின்
குளிர்ச்சியும் பச்டசக் கற்பூரத்தன் புனிதமம் ஒன்றநக இடணந்த ஒரு பவித்ர மயேமநன உணர்வு
அரவிந்தனுக்கு ஏற்பட்டைது. அந்த உணர்வில் அவனுடடையே வநஞ்சும் உடைலும் சிலிர்த்து ஓய்ந்தன.
தநமடரப்பூ மலர்வது ஜபநல் மனத்தல் ஏஜதந வநகிழ்ந்து இதழ்கள் பிரிந்தது.
அடுத்த கணம் தன்னுணர்வுடைன், "ஜவண்டைநம்! இந்தச் சிறியே குடடையில் இரண்டு ஜபர்கள் ஜபநவதனநல்
இரண்டு ஜபருஜம நன்றநக நடனயே ஜநரிடும். நீங்களேநவது நடனயேநமல் வநருங்கள்" என்று வசநல்லிப்
புன்னடகஜயேநடு தநனநகஜவ விலகிக் வகநண்டு நடைந்தநன் அரவிந்தன். ஒஜர ஒரு விநநடி அன்பில்
நடனந்து மூழ்கியே வபருமிதத்ஜதநடு மறுபடியும் அவள் அருஜக மடழயில் நடனயேலநனநன் அவன்.
பூரணி அனுதநபமம் அன்பும் மிதக்கும் கண்களேநல் அந்த வயேது வந்த குழந்டதடயேப் பநர்த்துக்
வகநண்ஜடை கன்னக்கனிகள் கனியே மறுவல் பூத்தவநஜற நடைந்தநள்.
அவர்கள் பஸ் ஸ்டைநண்டடை அடடைந்தஜபநது கடடைசி பஸ்ஸஸும் ஜபநய்விட்டைது. அந்த ஜநரத்தல் தனியேநக
ரிகநவிஜலந, குதடர வண்டியிஜலந ஜபநவடதப் பூரணி விரும்பவில்டல. தயேங்கினநள். "நநன்
ஜவண்டுமநனநல் துடணக்கு வருகிஜறன். குதடர வண்டியில் ஜபநகலநம்" என்றநன் அரவிந்தன். அவள்
அதற்கும் தயேங்கினநள். மடழயில் அவனும், குடடையில் அவளுமநக நடனந்து வகநண்டும்
நடனயேநமலும் பஸ் நிடலயேத்தன் மன் நின்று வகநண்டிருந்தநர்கள் அவர்கள்.
"நடைந்ஜத ஜவண்டுமநனநலும் ஜபநகலநம்; நநன் துடண வருகிஜறன்."
"தருப்பரங்குன்றம் வடரயில் நடனந்து வகநண்ஜடையேந?"
"தருப்பரங்குன்றம் வடர என்ன? உங்கஜளேநடு இப்படிஜயே கன்னியேநகுமரி வடரயில் கூடை நடனந்து
வகநண்டு வர நநன் தயேநர்" என்று கூறிச் சிரித்தநன் அரவிந்தன். சர்வரன்று மடழ நீரும் ஜசறும் வநரி
இடறபடை ஒரு கநர் வந்து நின்றது. அரவிந்தனுடடையே சட்டடையில் ஜசறு வதறித்துவிட்டைது. ஜகநபத்ஜதநடு
அந்தக் கர்வம் பிடித்த கநர்க்கநரடன விசநரிக்கத் தரும்பினநன் அரவிந்தன். மீனநட்சி அச்சக
உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரம் கநரிலிருந்து இறங்கி அவடன ஜநநக்கி வந்தநர்.
------------------
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அத்தயேநயேம் 9
"பூப்ஜபநலக் கண்கள் பூப்ஜபநலப் புன்சிரிப்பு
பூப்ஜபநலக் டகவிரல்கள் பூப்ஜபநலப் பநதங்கள்
பூப்ஜபநலக் கன்னம் புதுமின் ஜபநல் வடளேயுமடைல்
பநர்ப்ஜபநர் வசவிக்குத்ஜதன் பநய்ச்சும் குதடலவமநழ"
-- சது.சு.ஜயேநகி
அந்த மடழ இரவு பூரணியின் வநழ்வில் மறக்க இயேலநத ஒன்று. அன்று அரவிந்தன் வவறும் மடழயில்
நடனந்து வகநண்டு தன்ஜனநடு வந்ததநக அவள் நிடனக்கவில்டல. தன் உள்ளேங் குடழத்து, வநக்குருகி
வநகிழ்ந்து ஊற்வறடுத்துச் சுரந்த அன்பிஜலஜயே நடனந்து வகநண்டு வந்ததநகத்தநன் ஜதநன்றியேது
அவளுக்கு. அந்த இரவில்தநன் அரவிந்தனின் எல்டலயேற்ற மனப்பரப்டப அவள் கண்டுணர்ந்தநள். அந்த
இரவில் தநன் மீனநட்சி அச்சக உரிடமயேநளேர் அவடளேச் சந்தத்துத் தம் கநரிஜலஜயே தருப்பரங்குன்றத்தல்
வகநண்டு ஜபநய் விட்டு அரவிந்தஜனநடு தரும்பினநர். அரவிந்தனும் அவளும் பஸ் நிடலயேத்துக்கு
வவளிஜயே மடழயில் நின்று வகநண்டிருந்த ஜபநது நல்ல ஜவடளேயேநக அவர் வந்து உதவினநர். அந்தப்
வபரியேவரின் உதவி அவளுக்கு வநழ்நநள் வநடுகிலும் வதநடைர்ந்து கிடடைக்க இருந்ததற்கு அது ஓர்
அடடையேநளேமந?
அதன் பின்னர் கடைந்த சில வநரங்களில் அவள் வநழ்விலும் அவடளேச் சூழ்ந்தருந்த வநழ்விலும் தநன்
எத்தடன மநறுதல்கள் நிகழ்ந்து விட்டைன. மநளிடக ஜபநல் வபரியே வீட்டில் இருந்து பழகிவிட்டை பின்
சிறியே இடைத்தல் புததநகக் குடிஜயேறியே வீட்டில் குறுகியே வசதகடளேப் பழக்கப்படுத்தக் வகநண்டைநள்
அவள். வசல்வத்ஜதநடும் வசதகஜளேநடும் வநழ்வதற்கு மயேற்சிக்க ஜவண்டியேதல்டல. ஆனநல்
ஏழ்டமஜயேநடும் வசத குடறவுகஜளேநடும் வநழப் பழகிக் வகநள்ளே மயேற்சி தநஜன ஜவண்டும். சிறியே
தம்பிக்கு டகக்கட்டு அவிழ்த்தநயிற்று. ஏறக்குடறயே டக சரியேநகிக் கூடி விட்டைது. அவன் மன் ஜபநல் தன்
அண்ணஜனநடு பள்ளிக்கூடைம் ஜபநகத் வதநடைங்கிவிட்டைநன். புதுமண்டைபத்துப் புத்தகக் கடடைக்கநரர்
வபநய்யும் புளுகுமநகக் கணக்குக் கநண்பித்து பூரணி எதர்பநர்த்தருந்த வதநடகக்குச் சரிபநத கூடைத்
ஜதறநத ஒரு வதநடகடயேக் வகநண்டு வந்து வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநனநர். அரியே மயேற்சியின் ஜபரில்
அப்பநவின் ஜசமிப்பு நிதயில் கல்லூரிப் பங்குக்கு உரியே ஒரு பகுத வந்து ஜசர்ந்தது. சநதநரணமநக மநதக்
கணக்கில் கநலந்தநழ்த்த கிடடைக்க ஜவண்டியே பணம் அது. அனுதநபமள்ளேவர்களின் உதவியேநலும்,
கல்லூரி மதல்வர் கநட்டியே அக்கடறயேநலும் தநன் அவளுக்கு அவ்வளேவு விடரவில் கிடடைத்தவதன்று
வசநல்ல ஜவண்டும். மீனநட்சி அச்சக உரிடமயேநளேரும், அரவிந்தனும் அவளுடடையே தந்டதயின் நூல்கள்
ஒழுங்கநகவும், மடறயேநகவும் வவளி வருவதற்கு ஏற்பநடு வசய்து வகநண்டிருந்தநர்கள்.
கநடலயில் வீட்டு ஜவடலகளும் மநடலயில் மங்டகயேர் கழகத்தல் வகுப்பு நடைத்தும் ஜவடலகளும்
இருந்ததனநல் பூரணிக்கு ஓய்வு அதகமநக இல்டல. துன்பங்கடளேயும் கவடலகடளேயும் நிடனத்ஜத
குமறிக் வகநண்டிருந்த அவள் மனத்தல் சற்ஜற அடமத நிலவியேது. மின்சநர விசிறி ஓடைத் வதநடைங்கி
விட்டைநல் அதலுள்ளே பிளேவுகள் மடறந்து ஒஜர சுழற்சி வட்டைம் தநன் வதரிகிறது. நிற்கும் ஜபநதுதநன்
பிளேவுகள் வதரிகின்றன. ஒரு வசயேலுமின்றி உடழப்பு மடைங்கிக் கிடைக்கும் ஜபநதுதநன் உலகம் வபரியே
துன்பங்களும் மிகுந்த கவடலகளும் உள்ளே இடைமநகப் பிளேவுபட்டுத் வதரிகிறது. உடழப்பு ஒரு நல்ல
மருந்து. அதல் மனப்புண்களும், கவடலகளும் ஆறுகின்றன. ஜசநர்வும் தளேர்வும் ஒடுங்கிவிடுகின்றன.
கமலநவின் வபற்ஜறநர்கள் வபண்ணுக்கு நல்ல இடைத்தல் தருமணம் ஜபசிக்வகநண்டு தரும்பி
விட்டைநர்கள். அடுத்து எல்லந ஏற்பநடுகளும் வதநடைர்ந்து நிகழலநயின. கமலநவின் வபற்ஜறநர் ஊர்
தரும்பியே மறுநநடளேக்கு அடுத்த நநள் மநடலஜயே பிள்டளே வீட்டுக்கநரர்கள் வந்து பநர்த்தநர்கள்.
கமலநவின் தநயேநருக்கு உதவியேநக உடைன் இருந்து வந்தவர்களுக்கு உபசநரம் வசய்வதற்கநகப் பூரணியும்
அன்று அவர்கள் வீட்டுக்குப் ஜபநயிருந்தநள். பூரணி தன் டககளேநல் தநஜன கமலநவுக்குத் தடலவநரிப்
பின்னிப் பூச்சூட்டி, பநர்க்க வந்தவர்களுக்கு மன்னநல் வகநண்டு ஜபநய் அழகுப் பதுடமயேநய்
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நிறுத்தனநள். கமலநடவ அழகு புடனவதும், அழகு பநர்ப்பதுமநக அந்த ஒருநநடளே
விடளேயேநட்டுத்தனமநன மகிழ்ச்சியில் கழத்தநள் பூரணி. கமலநவின் தருமணம் உறுதயேநயிற்று. அஜத
டத மநதம் தருமணத்துக்வகன்று நநளும் குறித்துவிட்டைநர்கள்.
இது நடைந்து இரண்டு மூன்று நநட்களுக்குள் பூரணிக்கு மிகவும் ஜவண்டியேவர்கள் வீட்டில் இன்வனநரு
தருமணமம் அவசரமநக மடிவநயிற்று. ஓதுவநர்க்கிழவர் வபரியே இடைமநக ஆங்கிலப் படிப்பும்
படித்துப் வபரியே ஜவடல பநர்க்கும் டபயேடனத் தன் ஜபத்த கநமவிற்குப் பநர்க்க மடியேநது. அவருக்கு
அவ்வளேவு வளேமநன வசதகள் எல்லநம் இல்டல. உறவுக்குள்ஜளேஜயே ஜகநயிலில் ஜதவநரம் வசநல்லிக்
வகநண்டிருந்த ஒரு டபயேடனப் பிடித்துக் கநமவுக்கு மடிஜபநடை ஏற்பநடு வசய்துவிட்டைநர். கமலநவின்
தருமணம் நிகழ இருந்த அஜத நநள் தநன் கநமவின் தருமணத்துக்கும் ஓதுவநர்க் கிழவர் பநர்த்தருந்தநர்.
அவசரமநகப் ஜபநய்ச் ஜசரஜவண்டியே கடிதத்டத உடைஜன தபநலில் ஜசர்த்துவிடைத் துடிக்கிறநற் ஜபநல்
அந்தத் டத மநதத்தன் மகூர்த்தங்களுள் தத்தம் வபண்கடளே வநழ்க்டகக்கு அனுப்பிவிடைத் துடிக்கும்
வபற்ஜறநர்கடளேத் தன்டனச் சுற்றிலும் கண்டைநள் பூரணி. அப்படி அவசரப்படைவும் துடிக்கவும் யேநர்
இருக்கிறநர்கள் அவளுக்கு. அவளுக்கு அவள் தநன் இருக்கிறநள். ஓதுவநர் வீட்டுத் தருமணத்துக்கு மன்
தநம்பூலம் மநற்றிக் வகநள்கிற அன்று அவளும் ஜபநயிருந்தநள். அப்ஜபநது ஓதுவநர் வீட்டுப் பநட்டி
"என்னடி வபண்ஜண? இப்படி எத்தடன நநடளேக்கு மதுடரக்கும் தருப்பரங்குன்றத்துக்குமநக நடைந்து
ஒண்டிப் பிடழப்புப் பிடழக்கப் ஜபநகிறநய்? கமலநவுக்கும் எங்கள் வீட்டுக் கநமவுக்கும் உன்டனவிடைக்
குடறந்த வயேதுதநன் என்பது உனக்குத் வதரியுஜமந இல்டலஜயேந, இப்படிஜயே இருந்துவிடைலநவமன்று
பநர்க்கிறநயேந? யேநரநவது ஒரு நல்ல பிள்டளேக்கு கழுத்டத நீட்டி விட்டு அவன் நிழலில் ஜபநய் இருந்து
வகநண்டு தம்பிகடளேயும் தங்டகடயேயும் படிக்க டவக்கலநஜம! இல்லநவிட்டைநல் இப்படித்தநன் நீ
மட்டும் தனி மரமநக நின்று வகநண்டு இருக்கப் ஜபநகிறநயேந? உனக்கு உன் மனிதர்கள் என்று யேநர்
இருக்கிறநர்கள்? நீயேநகத்தநஜன தீர்மநனம் பண்ணிக்வகநள்ளே ஜவண்டும்" என்று பூரணியின் அருகில்
வந்து நீட்டி மழக்கிக் வகநண்டு ஜகட்டைநள்.
பூரணி ஏதும் பதல் வசநல்லவில்டல. தடலகுனிந்து வமகௌனமநக இருந்தநள். 'எடத
வவளிப்படுத்துவதற்கு என்னிடைம் வநர்த்டதகள் இல்டலஜயேந, எந்த இடைத்டதப் பற்றி ஜபசும்ஜபநது என்
வநர்த்டதகள் வவற்ஜறநடசயேநய் ஆற்றலற்றுப் ஜபநகின்றனஜவந, எந்த உணர்ச்சிடயேத் ஜதடும்ஜபநது என்
வசநற்களின் வபநருளுணர்ச்சி மங்கிவிடுகிறஜதந - அந்த உணர்டவ - அந்த இடைத்டத இந்தப் பநட்டி
விளேக்கச் வசநல்லிக் ஜகட்கிறநள். எப்படி விளேக்குஜவன்? எங்கிருந்து விளேக்குஜவன்?' என்று ஏங்கிக்
குடமந்தநள் பூரணி. அன்று மழுவதும் இந்த எண்ணம் அவள் மனத்டதக் குடடைந்து வகநண்டிருந்தது.
எலும்புத் துண்டுக்கு அடித்துக் வகநள்கிற நநய்கள் மநதரி ஏன் இப்படித் தநனும் பறந்து வகநண்டு
மற்றவர்கடளேயும் பறக்க அடிக்கிறநர்கள். இப்படித் தருமணம், வடளேகநப்பு, குழந்டத - குடும்பம் மறுபடியும் தருமணம், வடளேகநப்பு என்று ஓடை ஓடை விரட்டுவது தநன் வநழ்க்டகயேந? இந்த விதமநன
வநழ்க்டகக்குத் தநன் நநனும் பிறந்தருக்கிஜறனந? என்று நிடனத்தஜபநது ஏஜதந ஓருணர்வு கல்லநகக்
கனத்துப் பரவி அவள் வநஞ்டச இறுக்கி நசுக்குவது ஜபநல் இருந்தது. அன்று இரவு படுக்டகயில்
தடலயேடண நடனத்து ஈரமநகும்படி வநடுஜநரம் அடமதயேநகக் கண்ணீர் வடித்துக் வகநண்டிருந்தநள்
அவள். எதற்கநக அழுகிஜறநம் என்று அவளுக்ஜக புரியேவில்டல.
பூரணி ஒவ்வவநரு நநள் மநடலயும் மங்டகயேர் கழகத்துக்குப் ஜபநய் அஜத வழயேநகத் தரும்பிக்
வகநண்டிருந்தநலும் நநள் தவறநமல் அரவிந்தடனச் சந்தக்க ஜநரமிருக்கநது அவளுக்கு. இரண்வடைநரு
நநள் கழகத்து வகுப்பு மடிந்து வீடு தரும்பும் ஜபநது அவடனப் பநர்க்க ஜநரிடும். அப்படிப் பநர்க்கும்
ஜபநது சிறிது ஜநரம் ஜபசிவிட்டு வருவநள். சில நநட்களில் பகலில் அரவிந்தஜன தருப்பரங்குன்றத்துக்கு
வந்து அவள் தந்டதயின் வவளிவர ஜவண்டியே நூல்களுக்கநன டகவயேழுத்துப் பிரதகடளே வநங்கிக்
வகநண்டு ஜபநவநன். இன்னும் சில நநட்களில் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளும் இடளேயே வபண் வசல்லமம்
வந்தநர்கள். மருகடன தரிசனம் வசய்துவிட்டு பூரணியின் வீட்டுக்கு வந்து பநர்த்துப் ஜபசிவிட்டுப்
ஜபநனநர்கள்.
புதயே வீட்டில் ஓர் அடறடயே மழுவதும் புத்தகங்கள் எடுத்துக் வகநண்டு விட்டைன. அப்படியும் இடைம்
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ஜபநதவில்டல. வநருக்கடிஜயேநடு சிரமப்பட்டுப் புத்தகங்கடளே அதற்குள் அடுக்கியிருந்தநள்.
புத்தகங்கடளேத் தவிர நநற்கநலிடயேப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு ஒருவர் உட்கநர இடைமிருக்கும் அங்ஜக.
தம்பிகளுக்குச் சநப்பநடு ஜபநட்டுப் பள்ளிக்கூடைத்துக்கு அனுப்பியே பின் வீட்டு ஜவடலகடளே மடித்துக்
வகநண்டு புத்தக அடறக்குள் நுடழந்து விட்டைநல் உலகஜம மறந்து ஜபநகும் பூரணிக்கு. அப்பந ஜசர்த்து
டவத்தருக்கும் அறிவின் உலகில் மூழ்கிவிடுவநள் அவள். அப்படி மூழ்கினநல் தநன் தனந்ஜதநறும்
மங்டகயேர் கழகத்து வகுப்புகளில் தன்னிடைம் படிக்கும் வபண்களுக்குப் புதுப்புதுக் கருத்துக்கடளேச்
வசநற்வபநழவு வசய்யே அவளேநல் மடியும். குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசியேநல் அவள் படிப்புக்கு இடடையூறு
இருக்கநது. வீட்டுக்குள்ஜளேஜயேந, வவளியில் பக்கத்து வீட்டுக் குழந்டதகளுடைஜனந விடளேயேநடைப்
ஜபநய்விடுவநள் அவள். சில சமயேங்களில் கமலநவநவது கநமவநவது அரட்டடைப் ஜபச்சுக்கு
வருவநர்கள். தருமணம் நிச்சயேமநன பின்பு இரண்டு வபண்களுஜம வவளியில் வருவடதக் குடறத்துக்
வகநண்டு விட்டைநர்கள். அதனநல் பூரணிக்குக் கிடடைப்பதற்கரியே தனிடம கிடடைத்தருக்கிறது. அந்தத்
தனிடமயில் அவளுடடையே மனத்தன் குறிக்ஜகநள்கள் ஜமலும் நன்றநக மலர்ந்தது. தன் இலட்சியே
எல்டலகடளே விரிவநக்கிக் வகநண்டைநள் அவள்.
தருமண நநளேன்று பூரணி இரண்டு வீடுகளிலும் மநறி மநறி இருந்து உதவினநள். கமலநவின் வீட்டில்
அவள் இருந்து வசய்யேநவிட்டைநலும் வசய்வதற்கு ஜவறு மனிதர்கள் இருந்தநர்கள். ஆனநல் ஓதுவநர்
வீட்டுத் தருமணம் ஏடழத் தருமணம். குடறவநன ஏற்பநடுகளுடைன் நடைந்தது. பூரணி அங்ஜக தநன் அதக
ஜநரமிருந்து உதவினநள். வந்தவர்களுக்குச் சந்தனம், வவற்றிடல பநக்குக் வகநடுத்தநள். ஓடியேநடிச்
சநப்பநடு பரிமநறினநள். அந்த இரண்டு வீட்டுத் தருமணங்களிலும் எங்கு பநர்த்தநலும் அவள் மகஜம
வதரிகிறநர் ஜபநலவும், எல்லந கநரியேங்களிலும் அவஜளே மன் நின்று வசய்கிறநள் ஜபநலவும்
வந்தருப்பவர்களுக்குத் ஜதநன்றும்படி பம்பரமநகச் சுழன்றநள் அவள். இரண்டு வீட்டுத்
தருமணங்களுக்கும் வந்தருந்த எல்ஜலநருடடையே கவனத்டதயும் கவர்ந்தவள் இவள் ஒருத்ததநன்.
கமலநவின் கணவனுக்ஜகந வடைக்ஜக எங்ஜகந ஜவடல. தரும்பவும் ஒருமடற வந்து கூட்டிக் வகநண்டு
ஜபநக வசதப்படைநதநம். தருமணம் மடிந்த நநலநவது நநஜளேந, ஐந்தநவது நநஜளேந கூட்டிக் வகநண்டு
புறப்பட்டு விட்டைநன். கமலநடவ வழயேனுப்ப இரயில் நிடலயேத்துக்குப் ஜபநயிருந்தநள் பூரணி.
ஓதுவநர்க் கிழவருடடையே மநப்பிள்டளே உறவுக்கநரனநக இருந்தநலும் ஜவறு ஊர்க்கநரன். வதற்குச்
சீடமயில் ஏஜதந ஒரு சிறியே ஊரில் ஜகநயிலில் ஓதுவநர் அவன். ஒரு வநரத்தல் அவனும் கநமடவக்
கூட்டிக் வகநண்டு புறப்பட்டுவிட்டைநன். அன்றும் இரயில் நிடலயேத்துக்குப் ஜபநயிருந்தநள் பூரணி.
ஜதநழகடளே வடைக்கிலும் வதற்கிலுமநக வழயேனுப்பிவிட்டுத் தரும்பியே வபநழுதுகளில் அவள் மனம்
நலிந்து வருந்தயேது. நல்ல கனவுகடளேக் கண்டு வகநண்டிருக்கும் ஜபநது யேநரநவது உடைனுக்குடைன்
அடித்துத் தட்டி எழுப்பிவிடுகிற மநதரி அந்தப் பிரிவுகள் அவடளே ஜவதடனயுறச் வசய்தன.
என்வனன்னஜவந எண்ணினநள் அவள்.
வநழ்க்டகஜயே இப்படித் வதநடைர்ந்து வழயேனுப்பிக் வகநண்டிருக்கிற ஒரு சடைங்குதநன் ஜபநலும். ஊருக்கு
வழயேனுப்பினநல் பிரயேநணம்! உயிர்கடளே வழயேனுப்பினநலும் அது ஒருவடகப் பிரயேநணம். ஜதநழகள்
ஊருக்குப் ஜபநன பின் இரண்டு மூன்று நநட்களுக்கு அவள் உள்ளேம் இத்தடகயே நலிவுள்ளே
நிடனவுகடளேஜயே நிடனத்தது.
ஒவ்வவநரு நநளும் அவள் மங்டகயேர் கழகத்து வகுப்புகளுக்கநக மநடலயில் மதுடரக்குப்
புறப்படும்ஜபநது தம்பிகள் பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்து வந்தருக்க மநட்டைநர்கள். அதனநல் குழந்டதடயேயும்
வீட்டுச் சநவிடயேயும் ஓதுவநர் வீட்டிஜலந பக்கத்தல் கமலநவின் தநயேநரிடைஜமந ஒப்படடைத்துவிட்டுப்
ஜபநவநள். தம்பிகள் வந்தவுடைன் சநவிடயே வநங்கிக் வகநண்டு குழந்டதடயேயும் வீட்டுக்கு அடழத்துக்
வகநண்டு ஜபநய் விடுவநர்கள். இரவு ஒன்பதடர மணி சுமநருக்கு பூரணி நகரத்தலிருந்து வீடு
தரும்புவநள். சில நநட்களில் தம்பிகளும் தங்டகயும் அவள் வருமன்பு தநங்களேநகஜவ எடுத்துப்
ஜபநட்டுக் வகநண்டு சநப்பிட்டு விடுவநர்கள். சில நநட்கள் அவடளே எதர்பநர்த்துக் கநத்துக்
வகநண்டிருப்பநர்கள்.
அன்று அவள் இரவில் வீடு தரும்பியே ஜபநது தம்பிகள் இரண்டு ஜபரும் சநப்பிட்டு மடித்தருந்தநர்கள்.
69

வழக்கமநக அவள் வருகிற ஜநரத்துக்குத் தூக்கிப் ஜபநயிருக்க ஜவண்டியே குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசி
தூங்கநமல் விழத்துக் வகநண்டிருந்தநள். குழந்டதயின் மகம் வநடுஜநரம் அழுதநற்ஜபநல்
வீங்கியிருந்தது. கண்கள் சிவந்து கன்னம் நடனந்து ஈரக்கடற வதரிந்தது. பசிச்ஜசநர்வு மகத்தல்
வதரிந்தது. பூரணி எங்ஜகயேநவது ஜபநய் விட்டு வீடு தரும்பினநல், "அக்கந வந்தநச்சு" என்று வீவடைல்லநம்
அதரும்படி உற்சநக மழடலக் குரல் எழுப்பியேவநஜற துள்ளிக் குதத்ஜதநடி வந்து அவல் கநல்கடளேக்
கட்டிக் வகநள்ளும்.
அந்தக் குழந்டத அன்று அவடளேக் கண்டைவுடைன் உட்கநர்ந்த இடைத்தலிருந்து எழுந்தருக்கஜவ இல்டல.
பூரணி இந்தப் புதுடமயின் கநரணம் புரியேநமல் தம்பி தருநநவுக்கரசின் மகத்டதப் பநர்த்தநள்.
"இவளுக்கு ஏஜதந ஜகநபமநம். சநப்பிடைமநட்ஜடைன்கிறந. மரண்டு பிடிக்கிறந" என்றநன் தருநநவுக்கரசு.
பூரணிக்கு அந்தக் குழந்டதயின் ஜகநபம் ஜவடிக்டகயேநகவும் வியேப்பநகவும் இருந்தது.
சமநதநனப்படுத்தச் சநப்பிடை டவப்பதற்கநக அருகில் வசன்றநள் பூரணி. குழந்டத வவறுப்டபக்
கநட்டுகிறநர்ஜபநல் மகத்டதத் தருப்பிக் வகநண்டைநள். சிரித்துக் வகநண்ஜடை மங்டகயேர்க்கரசியின்
ஜமநவநடயேத் வதநட்டு மகத்டதத் தருப்பிக் ஜகட்டைநள் பூரணி.
"உனக்கு என்னடி ஜகநபம்?"
"நீவயேநன்றும் எங்கூடைப் ஜபசஜவண்டைநம் ஜபந..." பூரணிடயேப் பிடித்துத் தள்ளுவது ஜபநல் இரண்டு
பிஞ்சுக் டககடளேயும் ஆட்டினநள் குழந்டத. ஒரு ஜகவல், அடுத்தடுத்து விசும்பல்கள். அழுடகப்
வபநங்கி வவடித்துக் வகநண்டு வந்துவிடும் ஜபநலிருந்தது குழந்டதக்கு.
"யேநர் ஜமஜல எதற்கநகக் ஜகநபம் உனக்கு?"
"எல்லநம் உம் ஜமலதநன்."
"எதுக்கநக? நநன் உனக்கு என்ன வசய்ஜதன்?" பதல் இல்டல. குழந்டத வபநருமியேழுதநள். வசநற்கள்
அழுடகயில் உடடைந்து டநந்து கடரந்து ஜபநய்விட்டைன. பூரணியேநல் ஒன்றும் புரிந்து வகநள்ளே
மடியேவில்டல. குழந்டதடயேத் தழுவினநற் ஜபநல் அடணத்து எடுத்துக் வகநண்டு சடமயேலடறக்குப்
ஜபநனநள் அவள். டக, கநல்கடளே உடதத்துக் வகநண்டு அவள் அடணப்பிலிருந்து தமிர மயேன்றநள்
குழந்டத. இதமநகச் வசநல்லி அழுடகடயே நிறுத்தச் சநப்பிடுவதற்குத் தட்டடைப் ஜபநட்டு
உட்கநர்த்தனநள்.
"அண்ணன் அடித்தநனந உன்டன?"
"இல்டல..."
"விடளேயேநடைறஜபநது வதருவிஜல கிஜழ விழுந்தயேந?"
"இல்டல..."
"பின்ஜன எதற்கநக இப்படி அழஜவண்டும் நீ?"
"ஓதுவநர் வீட்டிஜல அந்தப் பநட்டிக் கிட்டைப் ஜபசிக்கிட்டிருந்ஜதன். 'ஏம் பநட்டி, உங்க கநமடவச்
சிவப்பந கழுத்தஜல தங்கச் வசயின், ருத்தரநட்சம் எல்லநம் ஜபநட்டுக்கிட்டிருந்தநஜர ஒருத்தர், அவஜரநடை
இரயில்ஜல ஏத்த ஊருக்கு அனுப்பிவிட்டீங்கஜளே இனிஜம அவ இங்ஜக வரமநட்டைநளேந?' அப்படின்னு
ஜகட்ஜடைன்."
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"நீ அந்தப் பநட்டிடயேக் ஜகட்டியேந?"
"ஆமநம்!"
"ம்...ம்... அப்புறம்?"
"அதுக்கு அந்தப் பநட்டி சிரிச்சுக்கிட்ஜடை வந்து வந்து..." இடதச் வசநல்லும் ஜபநது குழந்டத மறுபடியும்
விசும்பத் வதநடைங்கிவிட்டைநள்.
"அழநமல் மழுவதும் வசநல்லு கண்ணு! நீ சமர்த்து குழந்டதயில்டலயேந?"
"உங்க பூரணியேக்கநவும் ஒருநநள் அப்படித்தநன் ஜபநவநங்க. வபநண்ணுன்னு வபநறந்தந என்னிக்கநவது
ஒருநநள் இப்படி ஒருத்தஜரநடு ஜபநய்த்தநன் ஆவணும். நீ கூடை வளேர்ந்து வபரிசநனந அப்படித்தநன்னு
அந்தப் பநட்டி வசநன்னநங்க..."
பூரணிக்குச் சிரிப்பு வந்துவிட்டைது. சிரித்துவிட்டைநல் தநன் வசநல்லிக் வகநண்டு வருகிற விஷயேத்தல்
குழந்டதக்கு நம்பிக்டக குடறந்து, வசநல்வடத நிறுத்தவிடுவநஜளேந? என்று சிரிப்டப அடைக்கிக்
வகநண்டு ஜகட்டைநள்.
"அந்தப் பநட்டிக்கு நீ என்ன பதல் வசநன்ஜன?"
"எனக்கு இடதக் ஜகட்டைதும் அந்தப் பநட்டி ஜமஜல ஒஜர ஜகநவமநயிரிச்சி. 'எங்க பூரணியேக்கந ஒண்ணும்
அப்படியில்ஜல என்னிக்கும் எங்கஜளேநடைதநன் இருப்பநங்க. உங்க கநமவுக்குத் தடலமயிர் வகநஞ்சம்,
வதத்தப்பல்லு, குண்டு மூஞ்சி அதனநஜல தநன் அவள் ரயிஜலறிப் ஜபநயிட்டைந. எங்க அக்கந வரநம்ப
அழகு. ஜபநகமநட்டைநங்க. நீங்க வபநய் வசநல்றீங்க'ன்ஜனன். அதுக்கு அந்தப் பநட்டி அடி அசஜடை!
அழகுக்கும் இதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்னு ஜகட்டைநங்க."
"அப்புறம்?"
"அப்புறம் ஒண்ணுமில்ஜல... எனக்கு அழுடக அழுடகயேநய் வந்தடுச்சி. அண்ணன்
பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்து சநவி வநங்க வந்ததும் நநன் அண்ணஜனநடை வந்தட்ஜடைன்."
"ஏங்க்கந... ஓதுவநர்ப் பநட்டி வசநன்னநப்ஜபநஜல நீ வசய்வியேந? எங்கடளேவயேல்லநம் விட்டுவிட்டுப்
ஜபநயிடுவியேந?"
பூரணி கலகலவவன்று நடகத்தநள். குழந்டதடயே வநரி அடணத்துக் வகநண்டு உச்சிஜமநந்தநள். "அசஜடை!
விடளேயேநட்டுக்குச் வசநன்னடதவயேல்லநம் ஜகட்டு அழுதுவகநண்டு வரலநமந? நநன் உன்டன விட்டு
எங்ஜகயும் ஜபநகமநட்ஜடைன் மங்டக. நீ சநப்பிடு!" என்று குழந்டதக்கு உணவூட்டினநள் பூரணி.
பூக்கண்களும் பூஞ்சிரிப்பும், பூங்கரங்களுமநக அந்தக் குழந்டதக் ஜகநலத்தல் வதய்வஜம
வதரிகிறநற்ஜபநல் அப்ஜபநது பூரணி உணர்ந்தநள். சிறியே விஷயேத்துக்குக் கூடை வபரியே துக்க உணர்டவச்
வசலவழத்து அந்த உணர்ச்சிக்கு மனப்பரப்வபல்லநம் இதமளிக்கும் குழந்டதயின் ஜபதடம அவடளேக்
கவர்ந்தது. தூசியும் அழுக்கும்பட்டு வநடைமடியேநத கற்பகப்பூவந குழந்டதயின் மனம்! உணர்ச்சி
நிழல்களின் வபநய்ச் சநயேல்கள் படியேநத புனிதக் கண்ணநடியேந அந்த உள்ளேம்!
பூரணி அன்றிரவு தன் அருகிஜலஜயே குழந்டத மங்டகயேர்க்கரசிடயேப் படுக்க டவத்துக் வகநண்டு
கடதவயேல்லநம் வசநன்னநள்.
"ஏங்க்கந, கநமதநன் ரயிஜலறி ஊருக்குப் ஜபநனந. கமலந எதுக்கநகப் ஜபநகணும்? அவளும் ஊருக்குப்
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ஜபநயிட்டைநஜளே" என்று தடீவரன்று ஏஜதந நிடனத்துக் வகநண்டு ஜகட்பவள் ஜபநல ஜகட்டைநள் குழந்டத.
'ஏ அறியேநக் குழந்டதஜயே! வபண்கள் தநய், தந்டதயிடைமிருந்து பிரிந்து ஜபநய்த் தநய் - தந்டதயேரநகித் தநய் தந்டதகடளே உண்டைநக்க ஜவண்டியேவர்கள். அவர்கள் பிறக்குமிடைத்தல் தங்கினநல் உலகத்தன் உயிர் மரபு
அற்றுப் ஜபநகும்' என்று தத்துவம் வசநல்லியேந விளேக்க மடியும்?
"ஜபசநமல் தூங்கு மங்டக. ஜநரமநகிவிட்டைது. எல்லநம் கநடலயில் ஜகள். வசநல்கிஜறன்" என்று
மழுப்பிவிட்டுக் குழந்டதடயேத் தூங்கச் வசய்தநள் பூரணி. மறக்கஜவ மடியேநத விதத்தல் இந்தக்
குழந்டதத்தனமநன நிகழ்ச்சி அவள் மனத்தல் பதந்து வகநண்டைது.
ஒரு வநரத்துக்குப் பின் ஒருநநள் பகல் அவள் மனம் வருந்தத்தக்க துயேர நிகழ்ச்சிவயேநன்று அவளேது
வீட்டடைத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்து ஜசர்ந்தது.
நண்பகல் பதவனநரு மணி இருக்கலநம். தம்பிகள் சநப்பிட்டு விட்டுப் பகல் சநப்பநடும் எடுத்துக்
வகநண்டு பள்ளிக்கூடைம் ஜபநயிருந்தநர்கள். குழந்டத மங்டக நநடலந்து வீடுகள் தள்ளி ஒரு மர நிழலில்
மற்ற குழந்டதகஜளேநடு விடளேயேநடிக் வகநண்டிருந்தநள். பூரணி அப்ஜபநதுதநன் தன் டக
ஜவடலகடளேயும் உணடவயும் மடித்துக் வகநண்டு படிப்படறக்குள் நுடழந்தருந்தநள். குழந்டத எந்த
ஜநரத்தல் தரும்பி வருவநஜளேந? எழுந்தருந்து ஜபநய்க் கதடவத் தறந்தநல் படிப்புத் தடடைப்படும் என்று
எண்ணி வநயிற் கதடவத் தநழடைநது சநத்தயிருந்தநள் பூரணி.
மங்டகயேர் கழகத்துப் வபண்களுக்கு அன்று தருக்குறள் வசநல்லிக்வகநடுக்க ஜவண்டும். வசநல்லிக்
வகநடுப்பவதன்றநல் கரும்பலடகயில் பதவுடர, வபநழப்புடர எழுதப் ஜபநட்டுச் வசநல்லித் தருகிற
படிப்டப அவள் வசநல்லித் தருவதல்டல. அப்படிச் வசநல்லித் தருவதற்கு அது பள்ளிக்கூடைமம் அன்று.
அங்ஜக பன்னிரண்டு வயேது மதல் மப்பது வயேது வடரயுள்ளே சிறியே வபண்கள் பலரும் வகுப்புகளுக்கு
வருகிறநர்கள். மணமநகித் தநயேநனவர்களும் அதல் இருக்கின்றனர். எனஜவ மனத்டத மலர்விக்கும்
வசநற்வபநழவுகளேநகச் வசய்து தன் வகுப்புகடளேச் சிறப்புற நடைத்தனநள் பூரணி. வகுப்புகள் வதநடைங்கப்
வபற்ற மூன்று நநட்களிஜலஜயே அவளுடடையே வசநற்வபநழவுகளுக்குப் வபருமதப்பு ஏற்பட்டைது. நநளுக்கு
நநள் கூட்டைம் அதகமநயிற்று. ஜகரம் விடளேயேநடுவதும் வம்பளேப்புமநகப் வபநழுடதக் கழத்துக்
வகநண்டிருந்த மங்டகயேர் கழகத்துப் வபண்களுக்கு அவள் ஒரு புதயே உலகிடனக் கநட்டினநள்! ஒரு
புதயே அறிவுச் சுடமடயே ஊட்டினநள். அவள் கநட்டியேது அறிவுலகம். அவள் ஊட்டியேது தமிழ்ச்சுடவ!
மங்டகயேர் கழகத்தன் உறுப்பினர்கள் உள்ளேங்களில் அவள் ஒவ்வவநரு நநளும் மிக உயேர்ந்த இடைத்டத
அடடைந்து வகநண்டிருந்தநள். மதலில் சநதநரணமநக எண்ணியேவர்களும் பின்பு அவளுடடையே
நநவன்டமடயேக் கண்டு வியேந்தனர்.
இந்தப் வபருமித நிடனவுகளுடைன் தருக்குறள் புத்தகத்டத விரித்துச் வசநற்வபநழவுகளுக்குக் குறிப்பு
எடுக்கலநனநள் பூரணி.
சநத்தயிருந்த வநயில் கதடவத் தறந்து வகநண்டு யேநஜரந நடைந்து வருகிற ஒலி ஜகட்டைது. ஜவறு யேநர் இந்த
ஜநரத்தல் இங்ஜக வரப்ஜபநகிறநர்கள்? குழந்டததநன் வருவநள் என்று நிமிர்ந்து பநரநமல் எழுதக்
வகநண்டிருந்த பூரணி அந்த நநகரிகமற்ற மரட்டுக் குரடலக் ஜகட்டுத் துணுக்குற்று நிமிர்ந்தநள்.
மகத்தல் எள்ளும் வகநள்ளும் வவடிக்கப் புதுமண்டைபத்துப் புத்தகக் கடடைக்கநரர் சினத்ஜதநடு நின்று
வகநண்டிருந்தநர். பூரணி வரஜவற்றநள். "வநருங்கள்... அப்படி அந்த நநற்கநலியில் உட்கநரலநஜம?"
"உட்கநருவதற்கநக இங்ஜக நநன் வரவில்டல. என் ஆத்தரத்டதக் வகநட்டித் தீர்த்துக் வகநண்டு
ஜபநகத்தநன் வந்தருக்கிஜறன்."
"யேநர் ஜமல் ஆத்தரம்?"
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"ஒன்றும் வதரியேநதது ஜபநல் ஜபசஜவண்டைநம். நநன் ஒருவன் புத்தகங்கடளே வவளியிட்டு விற்றடவ
பநதயும், விற்கநதடவ பநதயுமநகத் தணறிக் வகநண்டிருக்கும் ஜபநது நீ என்டன ஒரு வநர்த்டத கூடைக்
ஜகளேநமல் எவஜனந ஒரு மீனநட்சி அச்சகஜமந, கநமநட்சி அச்சகஜமந டவத்தருப்பவனுக்கு
வவளியிடுகிற உரிடமடயேத் தரலநமந?"
நநற்பது வயேதுக்கும் அதகமநகத் ஜதநன்றியே அவருக்குப் ஜபசும் ஜபநது மீடச துடித்தது. பூரணி
அடைக்கமநக அவருக்குப் பதல் வசநன்னநள்.
"மன்னிக்க ஜவண்டும் அய்யேந! நநன் இன்னும் பச்டசக் குழந்டத இல்டல. நீங்கள் உண்டமகடளே
மட்டும் என்னிடைம் ஜபசுங்கள். வபநய்கடளே நநன் ஜகட்கத் தயேநரநயில்டல."
"எது வபநய்?"
"அப்பநவின் புத்தகங்கடளே விற்றது பநதயும் விற்கநதது பநதயுமநக டவத்துக் வகநண்டு நீங்கள்
தணறுவதநகச் வசநல்கிறீர்கஜளே, அது மழுப்வபநய்; பல பதப்புகள் விற்றடவகடளே மடறக்கிறீர்கள்.
உங்கள் கணக்கும் உங்கள் ஜபச்சும் ஊழல். அப்பந உங்கடளே மன்னித்தநர். நநன் மன்னிக்க
விரும்பவில்டல. எனக்கு வயிறு இருக்கிறது. நநன் வநழ ஜவண்டியிருக்கிறது."
"என்டனப் படகத்துக் வகநண்டு நீ வநழ மடியேநது. நநன் வபநல்லநதவன். ஜபநக்கிரி!
ஜகள்விப்பட்டிருப்பநய். இல்லநவிட்டைநல் இப்ஜபநது வசநல்வதலிருந்து வதரிந்து வகநள். மீனநட்சி
அச்சகத்துக்கநரன் புத்தகம் ஜபநட்டு விற்படதயும் நநன் பநர்த்துக் வகநள்கிஜறன்."
"அதல் சந்ஜதகவமன்ன? நிச்சயேம் பநர்க்கத்தநன் ஜபநகிறீர்கள்?" இந்தக் கணீவரன்ற புதுக்குரல்
யேநருடடையேது என்று தரும்பினநர் அவர்.
பூரணியும் வியேப்பு மலர தடல நிமிர்ந்து பநர்த்தநள். ஓடசப்படைநமல் வந்து கதஜவநரமநக நின்று ஜகட்டுக்
வகநண்டிருந்த அரவிந்தன் தநன் அவருக்கு இந்த அடறகூவடல விடுத்தநன். எரித்துவிடுவது ஜபநல்
சினத்ஜதநடு அவடன மடறத்துப் பநர்த்தநர் அவர். தருத்தச் சரிபநர்த்த அச்சுப் படிகடளே (புரூஃப்கள்)
பூரணியிடைம் கநண்பிப்பதற்கநக வகநண்டு வந்தருந்தநன் அவன்.
"ஓஜகந நீயேந...?" அவர் உறுமினநர். அவடனத் வதரியும் அந்த மனிதருக்கு.
"வநழ்வில் அறம் ஜவண்டும், ஒழுக்கம் ஜவண்டும், பண்பும் நியேநயேமம் ஜவண்டுவமன்று ஜபரநசிரியேர்
அழகியே சிற்றம்பலம் தம் புத்தகங்களில் வரிக்குவரி எழுதயிருக்கிறநர். நீங்கள் அந்தப் புத்தகங்கடளேக்
வகநண்ஜடை அவடர அறமின்றி, ஒழுங்கின்றி, நியேநயேமின்றி ஏமநற்றினீர்கஜளே! இவ்வளேவு கநலம்
ஏமநற்றினது ஜபநதநதந?" என்று அரவிந்தன் கூறிக்வகநண்ஜடை வந்த ஜபநது அவன் மகத்தல் ஒரு
ஜபயேடற விழுந்தது. அவனுக்குச் சில்லு மூக்கு உடடைந்து இரத்தம் வழந்தது. அவனுடடையே இளேடமத்
துடிப்பு மிக்க உரமநன டககள் அந்தக் வகநடியேவடன கீஜழ தள்ளிப் பந்தநடியிருக்கும். ஆனநல் அப்படிச்
வசய்யேவிடைநமல் தடுக்கப் பூரணி ஓடிவந்து அவன் டககடளேப் பற்றிக் வகநண்டு விட்டைநள்.
--------------------------
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அத்தயேநயேம் 10
உடைல்குடழயே என்வபலநம் வநக்குருக
விழநீர்கள் ஊற்வறன வவதும்பி ஊற்ற
ஊசி கநந்தத்தடனக் கண்டைணுகல் ஜபநலஜவ
ஓர் உறவும் உன்னியுன்னிப்
படைபவடைன வநஞ்சம் படதத்து உள் நடுக்குற...
-- தநயுமநனவர்
இயேல்பநகஜவ அரவிந்தனுக்கு வமன்டமயும் நளினமம் இடணந்த உடைம்பு வநய்த்தருந்தது. எந்த
இடைத்தலநவது ஜலசநகக் கிள்ளினநல் கூடை இரத்தம் வருகிற உடைம்பு அது. ஜரநஜேநப்பூவின் வமன்டமயும்
சண்பகப் பூவின் நிறமம் வகநண்டை ஜதகம் அவனுடடையேது. அந்த உடைலில் வலிடம உண்டு. ஆனநல்
மரட்டுத்தனம் கிடடையேநது. அழகு உண்டு; ஆடைம்பரம் கிடடையேநது. பள்ளிக்கூடைத்தல் படிக்கிற நநளில்
ஆசிரியேர் சற்று அழுத்தக் வகநட்டி விட்டைநல் கூடைச் சில்லுமூக்கு உடடைந்து இரத்தம் வந்துவிடும்
அவனுக்கு. அவ்வளேவு வமன்டமயேநன உடைல் அவனுடடையேது.
அன்று தன் வீட்டில் புது மண்டைபத்து மரட்டு மனிதனிடைம் அரவிந்தன் வநங்கியே அடற தன்
மகத்தஜலஜயே விழுந்தது ஜபநல் உணர்ந்து, வவதும்பித் துடித்தநள் பூரணி. விழகளில் நீரரும்பித் துக்கம்
ஊற்வறடுத்து வர வநஞ்சம் படதத்தது. உள் நடுங்கி நின்றநள் அவள். கநந்தத்தல் இடணயும் ஊசி ஜபநல்
அவன் அடற வநங்கியே வலியின் ஜவதடனயில் பங்கு வகநள்வதற்கநக அவள் மனம் விடரந்து அந்த
ஜவதடனயில் ஜபநய் இடணந்தது.
"நீங்கள் எதற்கு அழுகிறீர்கள்? அரிச்சந்தரனுடடையே தடலமடறயில் உண்டமடயேச் வசநன்னநல்
கழுத்தல் மநடல விழுந்தருக்கலநம். நீங்களும் நநனும் வநழும் தடலமடறயில் உண்டமடயேச்
வசநன்னநல் கன்னத்தல் அடற விழுகிறது. கூடியே வடர உண்டமகடளேச் வசநல்லிவிடைக் கூசிக் வகநண்டு
சும்மந இருந்து விடுவதுதநன் இன்டறக்கு நநகரிகம். உண்டமடயேச் வசநன்னநல் வபருடமப்பட்டை கநலம்
ஜபநய்விட்டைது. இப்ஜபநவதல்லநம் உண்டமகடளேச் வசநன்னநல் யேநடரப் பற்றியே உண்டமஜயேந,
அவர்களுக்கும் ஜகநபம் தநன் வருகிறது" என்று அவளிடைம் கூறினநன் அரவிந்தன். அடித்தவர் நின்று
வகநண்டிருக்கவில்டல. ஜகநபத்ஜதநடு வவளிஜயேறிச் வசன்று விட்டைநர். மிகச் சில விநநடிகஜளே
அரவிந்தனின் மகத்தல் மலர்ச்சி இழந்த நிடலடயேக் கண்டைநள் அவள். நீர் கிழயே எய்த வடுஜபநல் அந்த
நிடல அப்ஜபநஜத மநறி இயேல்பநன ஜதநற்றத்துக்கு அவன் வந்தடதயும் உடைஜன கண்டைநள்.
பூரணி வசம்பில் தண்ணீர் வகநண்டு வந்து வகநடுத்தநள். சில்லுமூக்கு உடடைந்து குருத வடிந்தருந்த
மூக்டகக் கழுவிக் டகக்குட்டடையேநல் துடடைத்துக் வகநண்டைநன் அவன். அப்படிக் கழுவித் துடடைத்த
ஜபநஜத சினத்டதயும் வகநதப்டபயும் ஜசர்த்துக் கழுவித் துடடைத்துவிட்டை மநதரி அடத மறந்து
பூரணியிடைம் தநன் வந்த கநரியேத்டத மடித்துக் வகநண்டு கிளேம்பினநன் அரவிந்தன். அவடன
வழயேனுப்பும்ஜபநது பூரணியின் வநஞ்சு வபநறுக்க மடியேநத அளேவுக்கு ஜவதடனயேநல் வபநங்கியேது.
'அரவிந்தன் நீங்கள் அன்று எனக்கநக மடழயில் நடனந்தீர்கள். இன்று எனக்கநக நநகரிகமில்லநத
எவஜனந ஒரு மரடைனிடைம் அடற வநங்கினீர்கள். இன்னும் என்வனன்ன துன்பங்கடளேவயேல்லநம்
உங்களுக்குத் தரயிருக்கிஜறஜனந இந்தப் பநவி' என்று நிடனத்து உள்ளேம் புழுங்கினநள் அவள்.
இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்த அன்று இரவு தன் டடைரியில் அரவிந்தன் கீழ்க்கண்டைவநறு எழுதனநன்:
"உண்டமடயேச் வசநன்னதற்கநக ஒரு கயேவன் மூக்கில் இரத்தம் ஒழுகும்படி அடறந்தநன். வநழ்க்டக ஓர்
உயேர்தரமநன வசருப்புக் கடடை. அங்ஜக ஜசநறு ஜபநட்டுத் துணி உடுத்த, உயிருள்ளே ஜதநல்கடளேப்
பதனிட்டு அடுக்கி டவத்தருக்கிறநர்கள். அந்தத் ஜதநலுக்குள் பண்புகள் வபநதந்து டவக்கப்
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வபறவில்டல. கயேடமதநன் கனத்துக் கிடைக்கிறது."
கூர்டமக்கு மற்றடவகடளேத் துடளேத்துக் வகநண்டு ஜபநகும் ஆற்றல் உண்டு. மற்றடவகள் வழவிடைத்
தயேங்கினநலும் கூர்டம தன் வழடயேத் தநஜன உண்டைநக்கிக் வகநண்டு மன்வசல்லும். அரவிந்தன்
ஜநநக்கிலும், நிடனப்பிலும் கூர்டமயுள்ளேவன். அவன் உள்ளேத்துக்கும், பண்புகளுக்கும்
மற்றடவகடளேயும் மற்றவர்கடளேயும் உணரும் ஆற்றல் அதகம். பயிற்சியும் கருத்தநழமம் உள்ளே
பநவலன் இயேற்றியே கவிடதடயே ஒவ்வவநரு மடற படிக்கும் ஜபநதும் ஜமலும் ஒரு புது அழகு புரிவது
ஜபநல் பழகப் பழக அரவிந்தனின் புதுப்புது பண்புகள் பூரணிக்குப் புரிந்தன.
ஒருமடற அவள் அரவிந்தடனத் ஜதடிக்வகநண்டு அச்சகத்துக்குப் ஜபநயிருந்தநள். அரவிந்தன் இல்டல.
மதலநளி மீனநட்சிசுந்தரமம் அவனும் எங்ஜகந கநரில் புறப்பட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர்கள் என்றும், சிறிது
ஜநரத்தல் தரும்பிவிடுவதநகச் வசநல்லிச் வசன்றிருக்கிறநர்கள் என்றும் அச்சகத்து ஆட்கள் அவளிடைம்
கூறினர். கநத்தருந்துப் பநர்த்துவிட்டுப் ஜபநகலநமந? நநடளேக்குப் பநர்த்துக் வகநள்ளேலநமந? என்று
பூரணி தயேங்கிக் வகநண்டிருந்தஜபநது வநயிலில் கநர் வந்து நிற்கும் ஒலி ஜகட்டைது. அவர்கள்
வந்துவிட்டைநர்கள். மீனநட்சிசுந்தரம் அவடளே மகம் மலர வரஜவற்றநர்.
"வந அம்மந! நீ வந்து நநழடகயேநயிற்றந? சிறிது ஜநரத்துக்கு மன்புதநன் நநங்கஜளே இங்கிருந்து
வவளிஜயேறிஜனநம். ஜவவறநன்றுமில்டல, சும்மந இவடன அடழத்துக் வகநண்டு துணிக்கடடை வடரயில்
ஜபநய்விட்டு வந்ஜதன். நீஜயே வசநல் அம்மந. இரநப்பகல் பநரநமல் உடழக்கத் வதரிந்தநல் மட்டும்
ஜபநதுமந? தன் உடைம்புக்கு வரநமல் ஜபணிக் கநத்துக் வகநள்ளேத் வதரியே ஜவண்டைநஜமந? இத்தடன
வயேதநன பிள்டளே 'வகநள்ளுக் வகநள்'வளேன்று இருமகிறநன். உதவடைல்லநம் பனிப்புண். என்னடைந சங்கத
என்று பநர்த்தநல் ஸ்வவட்டைர் இல்லநமல் ஜபநர்டவ இல்லநமல் பனியில் கிடைந்து தூங்குகிறநன். சுவடர
டவத்துத்தநஜன சித்தரம் எழுத ஜவண்டும்? உடைம்பு நன்றநக இருந்தநல் தநஜன இன்னும் உடழக்கலநம்?
'மநட்டைஜவ மநட்ஜடைன், அப்புறம் பநர்த்துக் வகநள்ளேலநம்' என்று தட்டிக் கழக்கப் பநர்க்கிறநன்.
கண்டித்துச் வசநல்லிக் டகஜயேநடுக் கூட்டிக் வகநண்டுஜபநய் இரண்டு ஸ்வவட்டைரும் ஜபநர்டவயும்
வநங்கிக் வகநடுத்து அடழத்துக் வகநண்டு வருகிஜறன். தன் ஜதடவ வதரியே ஜவண்டைநஜமந
மனிதனுக்கு...?"
அரவிந்தன் அவருக்குப் பின்னநல் ஸ்வவட்டைரும் ஜபநர்டவயும் அடைங்கியே துணிக்கடடைப்
வபநட்டைலங்கஜளேநடு மறுவல் பூத்துக் வகநண்டு நின்றநன். மீனநட்சிசுந்தரமம் அவற்டற அவன்
டகயிலிருந்து வநங்கிப் வபருடமஜயேநடு பூரணிக்குப் பிரித்துக் கநட்டினநர். 'அரவிந்தன் ஜமல் தநன் இந்த
மனிதனுக்கு எத்தடன பநசம்! எவ்வளேவு உரிடம!' என்வறண்ணி வியேந்தநள் பூரணி.
இது நடைந்து பத்துப் பனிரண்டு நநட்களுக்குப் பின் பஸ் நிடலயேத்துக்கு வடைப்புறம் ஜமம்பநலத்துக்கு
ஏறுகிற தருப்பத்தல் ஒரு கிழட்டுப் பிச்டசக்கநரனுடடையே உடைம்டபப் ஜபநர்த்தக் வகநண்டு கிடைந்தது
அந்தப் ஜபநர்டவ. பூரணி அடதப் பநர்த்தநள். 'என் சந்ஜதகம் வீணநனது, இந்த மநதரியேநன ஜபநர்டவ
அரவிந்தனிடைம் மட்டும்தநனந இருக்கும்? ஜவறு யேநரநவது வகநடுத்தருப்பநர்கள்' என்று நிடனடவ
மநற்றிக் வகநள்ளே மயேன்றநள். 'இந்த மநதரி ஜபநர்டவகள் எல்ஜலநரிடைமம் இருக்கலநம். ஆனநல் இந்த
மநதரி இரக்கமம் வநகிழ்ச்சியும் எல்ஜலநரிடைமம் இருக்க மடியேநது' என்று அஜத நிடனவு மநறநமல்
மீண்டும் உறுதப்பட்டைது அவள் மனத்தல். அரவிந்தடனஜயே ஜநரில் சந்தத்து இந்தச் சந்ஜதகத்டதக்
ஜகட்டைநள். அவன் தடலடயேக் குனிந்து வகநண்டு வமகௌனமநகச் சிரித்தநன். ஆனநல் பதவலநன்றும்
வசநல்லவில்டல.
"இப்படி எத்தடன நநடளேக்கு விடளேயேநட்டுப் பிள்டளேயேநகஜவ இருக்கப் ஜபநகிறீர்கள்? தனக்குக் கண்டு
மீதமிருந்தநல் அல்லவந தநன தருமம் வசய்யேலநம்?"
"நீங்கள் என்டனப் பற்றி மட்டும் கவடலப்படுகிறீர்கள். நநன் எல்ஜலநடரப் பற்றியும்
கவடலப்படுகிஜறன். மூன்று ஜகநடி தமிழருக்குள் ஒவ்வவநரு ஜகநடியிலும் ஏழ்டமடயேப் பநர்க்கும்
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ஜபநது என் மனம் வநகிழ்ந்து விடுகிறது. மப்பது ஜகநடி இந்தயேர்களில் எல்ஜலநருமந இந்நநட்டு
மன்னர்களேநக இருக்கிறநர்கள்? பலர் இந்நநட்டு மன்னரநக - மண்தடரடயேத் தவிர இருக்க
இடைமற்றவர்களேநக அடலந்து தரிகிறநர்கஜளே. இவர்கள் பிறந்த நநட்டில் இவர்கஜளேநடு இவர்களில்
ஒருவனநகத் தநஜன நநனும் பிறந்தருக்கிஜறன்."
"அரவிந்தன் நீங்கள் அபூர்வமநன மனிதர். உங்களிடைம் வநதம் புரியே என்னநல் மடியேநது. உங்களுடடையே
சிந்தடனகள், வசயேல்கள் எல்லநவற்டறயும் சநதநரண மனத்தநல் அளேவிடை மடிவதல்டல" என்று பூரணி
கூறியேஜபநதும், பதல் வசநல்லநமல் அவள் மகத்டத ஜநநக்கிச் சிரித்துக் வகநண்டு நின்றநன் அரவிந்தன்.
இன்வனநரு நநள் இரயில் நிடலயேத்தலிருந்து வவளிஜயே வருகிற பநடதயில் மதுடரக் கல்லூரி
உயேர்நிடலப் பள்ளி அருகில் விந்டதயேநன சூழ்நிடலயில் அரவிந்தடனப் பநர்த்தநள் அவள். பரட்டடைத்
தடலகளும் ஒட்டுப்ஜபநட்டும், ஒட்டுப் ஜபநடைநமலும் கிழந்த ஆடடைகளுமநக அப்பகுதயில் வநழும்
அநநடதக் குடும்பங்களின் சிறுவர், சிறுமியேர்கள் அரவிந்தடனச் சூழ்ந்து வகநண்டு நின்றநர்கள். அந்தக்
குழந்டதகளின் மகங்கள் அரவிந்தடன ஜநநக்கி மலர்ந்தருந்தன. பக்கத்து மரத்தடியில் உட்கநர்ந்து
வநடழப்பழம் விற்றுக் வகநண்டிருந்த ஒரு கூடடைக்கநரியிடைம் ஜபநய் அந்த ஒரு கூடடைப் பழத்டதயும்
வமநத்தமநக விடலஜபசி அக்குழந்டதகளுக்குப் பங்கிட்டு அளித்தநன் அவன். பஸ் நிடலயேத்தல்
இறங்கி மங்டகயேர் கழகத்துக்குப் ஜபநகுமன் இரயிலில் அவசரமநக ஒரு கடிதத்டத தபநல்
வசய்துவிட்டுத் தரும்பிக் வகநண்டிருந்த ஜபநது இந்தக் கநட்சிடயேக் கண்டைநள் பூரணி. அரவிந்தன்
தன்டனக் கண்டுவிடைநமல் சிறிது விலகி ஒரு மரத்தன் மடறவில் ஒதுங்கி நின்று அடதப் பநர்த்தநள்
அவள். அவன் தன்னுடடையே அந்த அன்பு விடளேயேநட்டடை மடித்துக் வகநண்டு புறப்பட்டை ஜபநது
அவளும் பின்னநல் நடைந்தநள். அரவிந்தன் அவள் வருவடதப் பநர்க்கவில்டல. மிக அருகில் வநருங்கி,
"இஜதந இன்னும் ஓர் அநநடதக் குழந்டத பநக்கி இருக்கிறது. ஏதநவது வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநகக்
கூடைநதந? வகநஞ்சம் தரும்பித்தநன் பநருங்கஜளேன்" என்று டகடயே நீட்டிக் வகநண்ஜடை குறும்பநக
வசநல்லிக் கூப்பிட்டைநள் பூரணி. அரவிந்தன் தரும்பினநன். அவள் சிரிப்பு மலர நின்றநள். 'நீங்களேந
அநநடதக் குழந்டத? உங்களுக்குத்தநன் என்டனஜயே வகநடுத்து விட்ஜடைஜன' என்று பதல் வசநல்ல
நிடனத்தநன் அரவிந்தன்.
ஆனநல் அப்படிச் வசநல்ல வநவயேழவில்டல. நடுத்வதருவில் தடீவரன்று அவடளேச் சந்தத்த கூச்சம்
தடுத்தது. புன்னடகக்குப் பதலநகப் புன்னடக மட்டும் வசய்தநன். பூரணி தனக்குத்தநஜன நிடனத்துப்
பநர்த்தநள். 'புது மண்டைபத்து புத்தக வியேநபநரி உட்படை வபரும்பநஜலநர், பிறருக்குச் ஜசரஜவண்டியே
வபநருடளேயும் தநஜம அபகரித்துக் வகநண்டு வநழ ஆடசப்படும் இஜத உலகில்தநன் அரவிந்தனும்
இருக்கக் கநண்கிஜறன். தனக்குக் கிடடைக்கிறடதவயேல்லநம் பிறருக்ஜக வகநடுத்து மகிழும் மனம் இந்த
அரவிந்தனுக்கு எப்படித்தநன் வந்தஜதந?'
வமல்ல நகர்வது ஜபநலத் ஜதநன்றினநலும் கநலம் ஜவக ஜவகமநகத் தநன் ஓடியேது. மதுடரயில் சித்தடர
மநதத்தல் வவய்யிலும், தருவிழநக்களும் அதகம். மங்டகயேர் கழகத்து வகுப்புகளுக்குப் படிக்க வரும்
வசல்வக் குடும்பத்துப் வபண்கள் எல்லநம் வவய்யிலுக்குப் பயேந்து உதகமண்டைலத்டதயும்,
வகநடடைக்கநனடலயும் மற்றுடகயிட்டிருந்தனர். வகுப்புக்கு ஒரு மநதம் விடுமடற விட்டிருந்தநர்கள்.
பூரணிக்கு அந்த மநதம் மற்றிலும் ஓய்வு இருந்தது. அரவிந்தனுடடையே இடடைவிடைநத உடழப்பின்
பயேனநக அந்த மநதம் அவள் தந்டதயின் நூல்கள் சில மற்றுப் வபற்று வவளியேநயின. நூல்கள் நிடறஜவறி
வவளியேநனதும், ஏற்கனஜவ மனம் புடகந்து வகநண்டிருந்த படழயே பதப்பநளேர் ஜமலும் எரிச்சல்
வகநண்டைநர்.
ஜவனிடலக் கழப்பதற்கநக மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் வபண்கடளே அடழத்துக் வகநண்டு
வகநடடைக்கநனல் புறப்படும் ஜபநது பூரணிடயேயும் வற்புறுத்தக் கூப்பிட்டைநள்.
"அப்பநவின் புத்தக ஜவடலகள் நடைந்து வகநண்டிருக்கின்றன. நநனும் இங்கு உடைனிருந்து கவனிக்க
ஜவண்டும். இப்ஜபநது வசதப்படைநது. இன்வனநரு மடற உங்கஜளேநடு கண்டிப்பநக வருகிஜறன் அம்மந"
என்று வசநல்லி அந்த அம்மநவின் அடழப்டப மறுத்துவிட்டைநள் பூரணி. இந்த விடுமடற நநட்களில்
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ஒவ்வவநரு ஞநயிற்றுக் கிழடமயும் மநடல ஜவடளேயில் அரவிந்தன் தருப்பரங்குன்றத்துக்கு வந்தநன்.
இருவரும் மனம்விட்டுப் ஜபசிக்வகநண்ஜடை உலநவப் ஜபநனநர்கள். வதன்புறத்துச் சநடலயில் கூத்தயேநர்
குண்டுக் கண்மநய் மடிகிற இடைம் வடர நடைந்து ஜபநய்விட்டுத் தரும்பினநர்கள். குன்றில் ஏறினநர்கள்.
தருப்பரங்குன்றத்து மடலயில் ஒரு வழக்கம் உண்டு. மடலஜயேறிப் பநர்க்க வருகிறவர்கள் அங்குள்ளே
பநடறகளில் நிடனவுக்கு அடடையேநளேமநகஜவந என்னஜவந, தம் வபயேர்கடளேச் வசதுக்கிவிட்டுச்
வசல்வதுண்டு. இந்த ஜவடலடயேச் வசய்து கநசு வநங்கிக் வகநள்வதற்கநக உளியும் டகயுமநக
இரண்வடைநரு கல் தச்சர்கள் மடலயில் தரிவநர்கள். பூரணியும் அரவிந்தனும் மடலயில் ஏறிப் பநர்த்துக்
வகநண்டிருந்த ஜபநது இம்மநதரி ஜபர் வசதுக்கும் கல்தச்சன் ஒருவன் வந்து அவர்கடளே நச்சரித்தநன்.
"ஜபர் வசதுக்கணுமந? ஐயேந ஜபர்..."
அரவிந்தன் பூரணியின் மகத்டதப் பநர்த்தநன். பூரணி சிரித்துக் வகநண்ஜடை ஒரு மழு எட்டைணந
நநணயேத்டத எடுத்து அந்தக் கல்தச்சனிடைம் வகநடுத்தநள்.
"ஜபர்கடளேச் வசநல்லுங்க அம்மந!"
பூரணியின் மகம் சிவந்தது. அவள் வவட்கம் அடடைந்தநள். கீஜழ கிடைந்த ஒரு படழயே அழுக்குத்தநடளே
எடுத்து அரவிந்தன் - பூரணி என்று ஜபனநவநல் மத்துக் ஜகநத்தநற்ஜபநல் எழுத நநணத்ஜதநடு அந்தத்
தச்சன் டகயில் வகநடுத்தநள். இருபது மப்பது ஜபர்கடளேப் வபநறிக்கச் வசநல்லிவிட்டு
இரண்டைணநவுக்கும் நநலணநவுக்கும் ஜபரம் ஜபசுகிற ஆட்கடளேத்தநன் அந்தக் கல்தச்சன் தன்
நடடைமடறயில் பநர்த்தருக்கிறநன். இவர்கள் விந்டதயேநக அவன் மனத்தல் ஜதநன்றியிருக்க ஜவண்டும்!
அல்லது இவர்களின் இடணப்பும் அழகும் வபநருத்தமம் அவன் உள்ளேத்டதக் கவர்ந்தருக்க ஜவண்டும்!
ஜவறு வபயேர்கஜளே வசதுக்கப் வபறநத ஒரு தனிப் பநடறயில் தனிச்சிறப்ஜபநடு கூடியே சித்தர
எழுத்துக்களில் அந்த இரண்டு வபயேடரயும் வசதுக்கினநன் அவன். தச்சன் வசதுக்கி மடிந்ததும்
அரவிந்தன் பூரணியிடைம் கூறினநன் - "நம்மடடையே வபயேர்கடளே உயேர்ந்த இடைத்தல் உயேர்ந்த விதத்தல்
தனியேநகச் வசதுக்கியிருக்கிறநன். ஜபர் பரவுவதற்கநகவும், ஜபர் நிடலப்பதற்கநகவும் எத்தடனஜயேந
மனிதர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் வசலவழத்துக் வகநண்டிருக்கிறநர்கள். நீங்கஜளேந அடர ரூபநய் வசலவில்
ஜபடர நிடலக்க டவத்தருக்கிறீர்கள்."
அரவிந்தன் சிரித்துக் வகநண்ஜடை அவள் மகத்டதப் பநர்த்து இப்படிச் வசநன்னஜபநது அவளுடடையே அந்த
வசழப்பநன கன்னங்களில், சிரிக்கும் இதழ்களில், மலர்ந்த விழகளில், பிடற வநற்றியில் எங்கும் நநணம்
பூத்து நளினச் சநயேம் மணந்தது. பூரணி பலமடற தன்டன ஒருடமயில் 'நீ, உன்டன' என அடழத்தநல்
ஜபநதும் என்று வற்புறுத்தச் வசநல்லியிருந்தும் அரவிந்தன், 'நீங்கள், உங்கடளே' என்று பன்டமயிஜலஜயே
அவடளே அடழத்துக் வகநண்டு வந்தநன். மீண்டும் மீண்டும் அவன் அப்படி அநநவசியேமநக மரியேநடத
வகநடுக்கும் ஜபநவதல்லநம் கடிந்து வகநண்டும், அன்புக் ஜகநபம் வகநண்டும் பிணங்கியும் ஜபச
மறுத்தும், அவடன வழக்குக் வகநணர்ந்து ஒருடமயில் உரிடமஜயேநடு கூப்பிடும்படி மநற்றினநள் பூரணி.
அவளுடடையே அன்புத் வதநல்டல வபநறுக்க மடியேநமல் அரவிந்தனும் அவடளே ஒருடமயில்
உரிடமஜயேநடு அடழக்க இணங்க ஜவண்டியேதநயிற்று.
அந்தக் ஜகநடடையில் கிடடைத்த விடுமடறக் கநலம் இவ்வநறு அரவிந்தனுடைன் வநருங்கி மனம் விட்டுப்
ஜபச வநய்ப்பளித்தது பூரணிக்கு. சில நநட்களில் அவர்கள் இரண்டு ஜபருமநகச் ஜசர்ந்து
தருப்பரங்குன்றம் ஜகநயிலுக்குப் ஜபநவநர்கள். அப்படிப் ஜபநயிருந்த ஒரு நநளில் ஜகநயிலுக்குள்ஜளேஜயே
உள்ளே ஒரு குளேத்தன் கடரயில் அரவிந்தன் ஒரு கருத்துச் வசநன்னநன். அந்தக் குளேக்கடரயில் உப்பும்,
மிளேகும், சர்க்கடரயும் ஜசர்த்து மடிச்சு மடிச்சநகத் தனித்தனிஜயே கட்டி விற்பநர்கள். அவற்டற வநங்கித்
தண்ணீரில் ஜபநட்டைநல், அவ்வநறு ஜபநட்டுப் பிரநர்த்தடன வசய்கிறவர்களின் பநவங்களும், ஜநநய்களும்
கடரந்துவிடும் என்பது பரம்படரயேநக இருந்து வரும் மடறடம. பூரணி இரண்டு மடிச்சுகடளே வநங்கி
ஒன்டறத் தன் டகயேநல் நீரில் கடரத்துவிட்டு மற்வறநன்டற அரவிந்தனிடைம் நீட்டினநள். "நீஜயே
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கடரத்துவிடு. எனக்கு ஜவண்டைநம் பூரணி. நநன் சமூகத்தன் பநவங்கடளேயும் ஜநநய்கடளேயும்
கடரத்துவிடை ஆடசப்படுகிறவன். அடவ இந்தச் சிறியே உப்பு மடிச்டசக் கடரப்பதனநல் கடரயே மநட்டைந.
அடவகடளே கடரத்து அழக்க உயேர்ந்த குறிக்ஜகநள்கடளே வவள்ளேமநகப் வபருக்கி ஜவஜறநர் இலட்சியேக்
குளேம் ஜதக்க ஜவண்டும்" என்று இவ்வநறு வசநல்லி அடத மறுத்தநன் அரவிந்தன். பூரணி சினம்
வதநனிக்கும் குரலில், ஆனநல் சிரிப்பு நிலவும் மகத்ஜதநடு, "சமூகம், பிரச்சிடனகள், ஏழ்டம, வறுடம
எப்ஜபநது பநர்த்தநலும் இஜத பல்லவிதநனந? அரவிந்தன் இந்தப் பல்லவிகடளே மறந்து ஜவறு
எடதஜயேனும் அளேவளேநவிப் ஜபசுவதற்குச் சிறிதுகூடை ஜநரமில்டலயேந உங்களிடைம்?" என்று அவடனக்
ஜகட்டைநள்.
"என்ன வசய்வது பூரணி? நநன் பிறந்த ஜவடளே அப்படி" என பதல் வசநல்லிவிட்டு ஜமஜல வவறித்துப்
பநர்த்தநன் அரவிந்தன்.
இப்படி எத்தனன எத்தடனஜயேந நிகழ்ச்சிகளின் மூலம்தநன் அரவிந்தடன அவள் புரிந்து வகநள்ளே
மடிந்தது. அவ்வநறு புரிந்து வகநள்ளேப் புரிந்து வகநள்ளே அவளுடடையே சின்னஞ்சிறு வபண்மனம்
அவனுடடையே வபரியே மனத்துக்குள் கலந்து கடரந்து கவிந்து ஒடுங்கலநயிற்று.
ஜகநடடை விடுமடறவயேல்லநம் கழந்து பள்ளிக்கூடைங்கள் தறந்து விட்டைநர்கள். பூரணி, குழந்டத
மங்டகயேர்க்கரசிடயே பள்ளிக்கூடைத்தல் ஜசர்த்தநள். தம்பிகள் இரண்டு ஜபரும் ஜமல் வகுப்புகளுக்குத்
ஜதர்ச்சிப் வபற்றுப் பள்ளிக்கூடைம் ஜபநய்க் வகநண்டிருந்தநர்கள். பள்ளிக்கூடைச் சம்பளேம், புதயே
புத்தகங்கள் என்று வசலவு நிடறயே ஆகிக் வகநண்டிருந்தது. மங்டகயேர்க் கழகத்தல் தந்த மநதச்
சம்பளேமம், புத்தகங்கள் விற்ற வருமநனமமநக மநதந மநதம் ஒரு கணிசமநன வதநடக கிடடைத்தநலும்
அது ஜபநதவில்டல. வரவுக்கும் வசலவுக்குமநக இழுத்துப் பறித்துக் வகநண்டுதநன் கநலம் ஓடியேது. சில
நநட்கள் சில்லடர கநசுக்குக் கூடை தட்டுப்பநடு இருந்தது. தனசரி மநடலயில், நகரத்துக்குச் வசன்று
தரும்புவதற்குப் பஸ் வசலவு ஆயிற்று. எளிடமயேநன ஜகநலத்ஜதநடு, எளிடமயேநக வநழத்தநன் அவள்
விரும்பினநள். மங்டகயேர் கழகத்து நிர்வநகிகளும் மநணவிகளும் ஆடைம்பரத்தல் ஜதநய்ந்து ஜதநன்றும்
வசலவ வளேமள்ளேவர்களேநக இருந்தநர்களேநடகயினநல் அவள் அவர்கள் குடற வசநல்லநமல்
இருப்பதற்கநகவநவது தன்டனச் சிறிது ஜபணிக் வகநண்டைநள். இந்தச் வசலவுகடளேவயேல்லநம்
சமநளித்துக் குழந்டதகளுக்கு வயிறு வநடைநமல் ஜவடளேக்கு ஜவடளே கவனித்துக் வகநள்ளே மடிந்தது.
அரவிந்தன் கற்றுக் வகநடுத்த பழக்கத்டத அவளும் ஏற்றுக் வகநண்டு கடடைபிடிக்கலநனநள். பலஜவடளே
உணவுகடளேத் தன்னளேவில் மிகவும் சுருக்கிக் வகநண்டைநள். அரவிந்தன் அடத லட்சியேத்துக்கநகச்
வசய்தநன். அவளுக்கு இல்லநடமஜயே அந்த லட்சியேத்டத அடமத்துக் வகநடுத்தது. இல்லநடமஜயே சில
வசதகடளேக் குடறத்துக் வகநள்ளும் துணிடவ அளித்தருந்தது. தருநநவுக்கரசுக்குப் பள்ளிக்கூடைப்
படிப்பின் கடடைசி ஆண்டைநக இருந்ததனநல் படிப்புச் வசலவு சிறிது மிகுதயேநயிருந்தது. இப்வபநழுது
துன்பங்கடளேப் வபரிதநக நிடனத்து அழுந்த அடலபடுவஜத இல்டல அவள். குடறவிலும் நிடறவநக
இருக்கிற ரகசியேத்டத அரவிந்தன் அவளுக்குச் வசநல்லிக் வகநடுத்தருந்தநன்.
அன்டறக்கு வவள்ளிக்கிழடம. மங்டகயேர் கழகத்தல் நல்ல கூட்டைம். ஒவ்வவநரு வவள்ளிக்கிழடமயும்
ஒரு சிறப்புக் கூட்டைம் இருக்கும். அதல் எல்ஜலநரும் கலந்து வகநண்டு வசநற்வபநழடவக் ஜகட்கலநம்.
பூரணி அன்று 'தலகவதயேநர் சரித்தரம்' பற்றிப் ஜபசினநள். அன்டறயே தனம் அவள் மனம்
ஜபசஜவண்டியே வபநருளில் பரிபூரணமநக ஆழ்ந்தருந்தது. சிறுவயேதஜலஜயே இந்தச்
சரித்தரங்கடளேவயேல்லநம் பற்றிக் கடத கடதயேநக அவளுக்குச் வசநல்லியிருக்கிறநர் அப்பந.
தலகவதயேநருடடையே சரித்தரத்டதக் ஜகட்கும்ஜபநவதல்லநம் அவள் மனம் இளேகி அழுதருக்கிறநள்.
பிற்கநலத்தல் அவளுக்கு வயேதநனபின் ஜசக்கிழநருடடையே கவிடதகளிலிருந்து அப்பந தலகவதயின்
கநவியேத்டத விளேக்கிக் கூறியிருக்கிறநர். சிறுமியேநக இருந்தஜபநது கடதயேநகக் ஜகட்டிருக்கிற அஜத
வரலநற்டறக் கநவியேமநகக் கற்றஜபநதும் அவள் அதகமநகத்தநன் உருகினநள். அப்பந
வசநல்லியிருக்கிறநர் 'உலகத்தஜலஜயே வபரியே ஜசநகக்கடத இதுதநன் அம்மந! இந்தத் தலகவத என்ற
வபண்ணின் கடதடயேச் ஜசக்கிழநர் எழுத்தநணியேநல் ஏட்டில் எழுதயிருக்க மநட்டைநர் பூரணி. ஏட்டில்
எழுதுமன் மனத்தல் இந்தப் வபண்டணப் பற்றி நிடனக்கும் ஜபநவதல்லநம் கண்ணீரநல் பலமடற
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எழுத எழுத அழத்தருப்பநரம்மந அவர். ஒரு வபண்ணநல் தநங்க மடியேநத ஏக்கத்டதயும்
ஏமநற்றத்டதயும் தநங்கிக் வகநண்டு வநழ்ந்தவள் தலகவத. உடைலநல் வசத்துப் ஜபநய்க்வகநண்ஜடை
உள்ளேத்தநல் வநழ்கின்ற இந்த மநதரி புனிதப் வபண் தமிழ்நநட்டில் தநன் அம்மந பிறக்க மடியும். இந்தத்
தமிழ் மண்ணில் அந்தப் படழயே புண்ணியேம் இன்றும் மணத்துக் வகநண்டிருக்கிறது. அதனநல் தநன் சில
நல்ல கநரியேங்களேநவது இன்னும் இந்த மண்ணில் நடடைவபற்றுக் வகநண்டிருக்கின்றன.' இந்த
வநக்கியேங்கடளே அப்பநவின் வநயிலநகக் ஜகட்கும்ஜபநது தனக்கு மன் ஜசக்கிழநரின் புத்தகம் விரிந்து
கிடைப்படத மறந்து விடுவநள் பூரணி. மநடல மநடலயேநன கண்ணீர் வடியும் அவள் கண்களில். ஜகட்டுக்
ஜகட்டுக் கற்றுக் கற்று அனுபவித்து உணர்ந்த இந்தச் ஜசநக அனுபவம் அன்று அவள் ஜபசியே ஜபச்சில்
மழுடமயேநக எதவரநலித்தது. ஜபச்டசக் ஜகட்டுக் வகநண்டிருந்தவர்களில் மனமள்ளே
இளேகியேவர்களுக்குக் கண்களில் ஈரம் கசிந்துவிட்டைது.
"தருவநரூரின் அழகியே வீத ஒன்றில் ஒரு ஜவளேநளேர் வீடு, பல நூறு ஆண்டுகளுக்கு மற்பட்டை நிகழ்ச்சி.
அந்த ஜவளேநளேர் வீட்டில் இளேடம அழகு வமநட்டைவிழ்ந்த மழுமலரநய் ஒரு வபண். மல்டல நடக,
மழுமத மகம், மின்னல் நிற உடைல், மணப் பருவம், வலது டகயில் தம்பிடயேப் பிடித்துக் வகநண்டு
அவள் தன் வீட்டு வநயிலில் நிற்கிறநள். அழகு மலர்ந்து அனுபவமிக்கக் கவிடதகடளேத் ஜதடும்
கருவண்டுக் கண்களேநஜலஜயே பநர்த்துக் வகநண்டு நிற்கிறநள் அந்தப் வபண். கண்களில் எவருடடையே
வரடவஜயேந ஜதடுகிற ஆவல். பக்கத்தல் பநல்வடியும் மகத்ஜதநடு நிற்கும் சிறுவனநகியே அவள் தம்பிக்கு
அக்கநவின் ஆவலுக்குக் கநரணம் விளேங்க மடியேநதுதநன். யேநஜரந பல்லக்கில் வந்து இறங்குகிறநர்கள்.
உள்ஜளே ஜபநய் அந்தப் வபண்ணின் வபற்ஜறநர்களிடைம் ஜபசிவிட்டுப் ஜபநகிறநர்கள். சிறிது ஜநரம் கழத்து
தந்டத வந்து வசநல்கிறநர்:
"தலகவத! ஜசநழநநட்டுத் தளேபத கலிப்படகயேநர் உன்டன மணந்து வகநள்வதற்கு விரும்புகிறநரநம்.
மணம் ஜபச வந்தநர்கள். நநன் இணங்கிவிட்ஜடைன். நீ வபரியே பநக்கியேசநலி, அம்மந. ஒரு நநட்டின் வீரத்
தளேபதஜயே உன்டன விரும்பி மணக்க வருகிறநர்."
தலகவத நநணத்தநல் மகம் கவிழ்த்துக் வகநண்டு ஓடி விடுகிறநள். அக்கந ஏன் இப்படி மகம் சிவக்க
ஓடுகிறநள் என்பதும் அந்தத் தம்பிக்குப் புரியேவில்டல. கநலம் ஓடுகிறது. தநய், தந்டதயேர்கள் இறந்து
ஜபநகிறநர்கள். வித வபநல்லநதது. மன்பு ஜபசியேபடி தருமண ஏற்பநடுகள் நடடைவபறுகின்றன.
தலகவத உள்ளேவமல்லநம் பூரித்து நிடனவவல்லநம் கனவநக, கனவவல்லநம் இன்பமநக, மண அழகு
வபநழயும் ஜகநலத்ஜதநடு இருக்கிறநள். அந்தச் ஜசநழநநட்டு வீரத்தளேபதயின் அழகு மகம், தரண்டை
ஜதநள்கள், பரந்த மநர்பு எல்லநவற்டறயும் அவள் கண்கள் கற்படன வசய்து கனவு கண்டு களித்துக்
வகநண்டிருந்தன. அழத்து அழத்து ஜமலும் நன்றநகப் ஜபநடும் ஜகநலம்ஜபநல அவள் மனம்
வரப்ஜபநகிற கணவனின் அழடக நநழடகக்கு நநழடக அதகமநக்கி, வளேர்த்து எண்ணிக்
வகநண்டிருந்தது. அந்த அழகன் வரவில்டல. வசய்த வந்தது. ஜசநழநநட்டுத் தளேபத ஜபநரில் மநண்டு
ஜபநனநரநம். தலகவத குமறிக் குமறி அழுதநள். கனவுகளில் பநர்த்துக் கண்ணநல் பநர்க்கநத அந்தக்
கணவனுக்கநக அழுதநள். அழுதழுது உயிர்மூச்சுக் கநற்டறஜயே விட்டுவிடை நிடனத்தநள். இனி என்ன
இருக்கிறது வநழ? 'அக்கந நநன் இருக்கிஜறஜன, எனக்கநக வநழுங்கள்' என்று வகஞ்சினநன் தம்பி.
வநழவும் மடியேநமல் சநகவும் மடியேநமல் சந்தனக் கட்டடைஜபநல் விதயின் டககளில் அடறபட்டைநள்
தலகவத. அந்த வநழ்வில் மணம் பிறந்தது. அவளுக்கு மணம் கிடடைக்கவில்டல. ஆனநல் மணம்
வபறநத அந்த வநழ்வு உலகத்துக்வகல்லநம் வதய்வீகத் தருமணம் நல்கிற்று. கநவியேமநய் உயேர்ந்தது,
கவிடதயேநய் எழுந்தது."
இந்தச் வசநற்வபநழடவ உணர்ச்சிகரமநகச் வசய்து மடித்தநள் பூரணி. சந்தனத்டதத் வதநட்டுவிட்டை
பிறகு கழுநீரிஜல டக ஜதநய்ப்பதுஜபநல் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநவின் மூத்த வபண் வசந்தந இந்தப்
ஜபச்டசக் ஜகட்டு விட்டுப் பூரணிடயே ஒரு ஜகள்வி ஜகட்டு மடைக்கினநள்:
"தலகவதக்கும், கலிப்படகயேநருக்கும் மணம்தநஜன ஜபசினநர்கள்? அவர் இறந்தநல் இவள் ஏன் ஜவறு
கணவனுக்கு வநழ்க்டகப்படைக் கூடைநது?"
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"நீ இன்டறயே நநகரிகம் ஜபசுகிறநய் வசந்தந! ஒருவடனக் கணவனநக மனத்தல் நிடனக்கும்ஜபநஜத,
அவனுக்கு வநழ்க்டகப்பட்டு விடுவநர்கள் இந்த நநட்டுப் வபண்கள். 'அனிச்சம் பூப்ஜபநல
அவர்களுடடையே வநழ்வு வமல்லியேது'. அதற்கு ஒரு நுகர்ச்சிதநன் உண்டு. அந்த நுகர்ச்சிஜயேநடு அது வநடி
விடுகிறது" - என்று பூரணி பதல் கூறியேதும் மற்றவர்கள் டகதட்டி ஆரவநரம் வசய்தநர்கள். வசந்தநவுக்கு
மகத்தல் கரி பூசினநற் ஜபநல் ஆகிவிட்டைது. அன்று தன்னுடடையே வசநற்வபநழவு பலஜபருடடையே
உள்ளேத்தல் புகுந்து ஜவடல வசய்தருக்கிறவதன்படதக் கூட்டைம் மடிந்ததும் அவர்கள் தன்டனச் சூழ்ந்து
வகநண்டு பநரநட்டியே பநரநட்டுடரகளிலிருந்து வதரிந்து வகநண்டைநள் பூரணி. 'அப்படிஜயே
உணர்ச்சிகடளேப் பிடசந்வதடுத்துவிட்டீர்கஜளே அக்கந' என்று மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் இடளேயே
வபண் வசல்லம் பநரநட்டினநள். பூரணி அந்தப் பநரநட்டு வவள்ளேத்தல் தணறிக் வகநண்டிருந்தஜபநது,
"கநரியேதரிசி அம்மந ஜமஜல மநடியிஜல இருக்கிறநங்க, உங்கடளேக் கூப்பிடுறநங்க" என்று மங்டகயேர்
கழகத்து ஜவடலக்கநரப் வபண் வந்து அடழத்தநள். பூரணி எழுந்து வசன்றநள். அவள் நடடையில் ஒஜர
வபருமிதம் ஜதநன்றியேது.
"இதுவடர இப்படிச் வசநற்வபநழவு நநன் ஜகட்டைதல்டல பூரணி" என்று கநரியேதரிசியேநகியே அந்தம்மநள்
மங்டகயேர் கழகத்து நிர்வநகிகள் சநர்பில் தன்டனப் பநரநட்டைப் ஜபநவடதக் கற்படன வசய்துவகநண்ஜடை
மநடிப்படிகளில் ஏறினநள் பூரணி. மனதுக்குள் புகழன் படிகளில் ஏறுவது ஜபநல் ஓர் இன்பப் பிரடம
எழுந்தது.
கநரியேதரிசியின் அடறக்குள் தநன் நுடழந்தஜபநது அந்த அம்மந 'வந' என்று கூடைச் வசநல்லநதது ஒரு
மநதரிப் பட்டைது பூரணிக்கு. வழக்கமநகச் சிரிக்கும் சிரிப்புக்கூடை அந்த அம்மநள் மகத்தல் இல்டல.
பூரணி நின்றநள். மரியேநடதக்கநக, 'உட்கநர்' என்று கூடைச் வசநல்லவில்டல கநரியேதரிசி. பூரணி
தடகத்தநள்.
"இந்தந! இந்தக் கழகத்தல் இதுவடர யேநருக்கும் எடதப் பற்றியும் இந்த மநதரிவயேல்லநம்
கன்னநபின்னநவவன்று வமநட்டடைக் கடிதம் வந்ததல்டல. நீ என்னஜவந புனிதம், பண்பு, ஒழுக்கம்
என்று ஜபச்சில்தநன் மழங்குகிறநய், நடைத்டதயில் ஒன்றும் கநஜணநம். ஜபநதநக்குடறக்கு இங்ஜகஜயே
சிலர் உன்டனப் புகழுகிறநர்கள். இவதல்லநம் அவ்வளேவு நல்லதல்டல."
வசநல்லிவிட்டு ஒரு கடிதத்டத எடுத்து நீட்டினநள் அந்த அம்மநள். அடதச் சிறிது படித்ததுஜம பூரணிக்கு
உள்ளேம் துடித்தது. "கடைவுஜளே! நீ பநவிகள் நிடறந்த இந்த உலகத்டதப் படடைத்ததற்கநக உன்டன நநன்
ஒரு ஜபநதும் மன்னிக்க மடியேநது. இந்த உலகில் இவர்களிடடைஜயே நநனும் ஒருத்தயேநக இருப்பதற்கநக நீ
என்டன மன்னித்துத்தநன் ஆகஜவண்டும்" என்று குமறினநள் அவள்.
--------------------------
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அத்தயேநயேம் 11
மண்மீதல் உடழப்பநர் எல்லநம் வறியேரநம்! உரிடம ஜகட்டைநல்
புண்மீதல் அம்பு பநய்ச்சும் புடலயேர் வசல்வரநம்! இடதத்தன்
கண்மீதல் பகலில் எல்லநம் கண்டு கண்டு அந்தக்குப் பின்
விண்மீனநய்க் வகநப்பளித்த விரிவநனம் பநரநய் தம்பி.
-- பநரததநசன்
மனிதர்கள் ஒருவர் ஜமல் வவறுப்பும் வபநறநடமயும் வகநண்டுவிட்டைநல் டககூடைநமல் எவ்வளேவு வபரியே
வகநடுடமகடளேயும் வசய்வநர்கவளேன்று பூரணி கடதகளில்தநன் படித்தருந்தநள். கடதகளில் அடவ
வபநருத்தமில்லநமல் வசயேற்டகயேநகத் ஜதநன்றும் அவள் சிந்தடனக்கு. இப்ஜபநஜதந அப்படி ஒரு
வகநடுடம அவள் மகவரிடயேத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்து அவடளேப் வபருடமப்படுத்துஜவநர் மன்பு
அவள் தடலகுனிந்து நிற்கும்படி வசய்தருக்கிறது. எவர்களுக்கு மன் ஒழுக்கத்டதயும் பண்பநட்டடையும்
பற்றி அவள் மணிக்கணக்கில் நின்று வகநண்டு வசநற்வபநழவுகள் ஆற்றினநஜளேந, அவர்கஜளே
அவளுடடையே ஒழுக்கத்டதப் பற்றி ஐயேப்படுகிறநர்கள். அன்று வந்தருக்கும் அக்கடிதம் அவ்வநறு
ஐயேப்படைச் வசய்கிறது. வமநட்டடைக் கடிதம் தநன். ஆனநல் அவடளே ஜவடலக்கு டவத்துக் வகநண்டு
சம்பளேம் வகநடுக்கிறவர்கள் அடத உண்டம என நம்புகிறநர்கஜளே? அரவிந்தனுக்கும், அவளுக்கும்
இருக்கும் தூயே நட்டபப் பற்றி இல்லநதடதயும் வபநல்லநதடதயுஜம இழவநன மடறயில் எழுத
அவடளே அங்ஜக ஜவடலக்கு டவத்துக் வகநள்ளேநமல் நீக்கிவிடை ஜவண்டும் என்று ஜகட்டுக்
வகநண்டிருந்தது அந்த வமநட்டடைக் கடிதம். யேநருடடையே வவறுப்பு மதர்ந்து இந்தத் தீடம தனக்கு
வந்தருக்க மடியுவமன்பதும் அவளுக்கு ஒருவநறு புரிந்தது. சற்றுமன் வசநற்வபநழவில் கிடடைத்த
புகழும், வபருமிதமம் அவள் மனத்துக்குள் தந்தருந்த நிடறவு இப்ஜபநது எங்ஜக ஜபநயிற்வறன்று
வதரியேவில்டல. பரிதநபத்துக்குரியேவளேநகப் ஜபச வநயின்றிக் கூனிக் குறுகிக் வகநண்டு கூசிப்ஜபநய்
கநரியேதரிசி அம்மநளின் மன் நின்றநள் பூரணி. அந்த அம்மநள் கடுகடுப்ஜபநடு எரிந்து விழுகிற
வதநனியில் அவடளேக் ஜகட்டைநள்.
"இதற்கு நீ என்ன பதல் வசநல்கிறநய்? இது வககௌரவமநனவர்களேநல் நடைத்தப்படும் கண்ணியேமநன
சங்கம். சிறியேவர்களும் வபரியேவர்களுமநக நல்ல குடும்பங்கடளேச் ஜசர்ந்த வபண்கள் பழகுகிற இடைம்.
இங்ஜக வசநல்லிக் வகநடுக்கிறவர்கள் மற்றவர்களுக்கு மன் மநதரியேநகத் தங்கள் தூய்டமடயேக்
கநப்பநற்றிக் கநண்பிக்க ஜவண்டும். இல்லநவிட்டைநல் குடைம் பநலில் துளி நஞ்சு கலந்த மநதரி எல்லநஜம
வகட்டுப் ஜபநகும். இப்படி அசிங்கமம் ஆபநசமமநகக் கடிதம் வருகிறநற்ஜபநல் நீ நடைந்து
வகநள்ளேலநமந?"
பூரணிக்குக் கண்களில் நீர் மல்கிவிட்டைது. வதநண்டடை கரகரத்து டநந்த குரலில் அவள் அந்த அம்மநடளே
எதர்த்து வநதநடினநள்; "உங்கடளே எதர்த்துக் குறுக்ஜக ஜபசுவதற்கநக மன்னிக்க ஜவண்டும் அம்மந.
யேநஜரந விலநசம் வதரியேநத ஆள் என்டனப் பற்றி தவறநன கருத்டத உண்டைநக்க ஜவண்டுவமன்று
என்வனன்னஜவந எழுதயிருந்தநல் அதனநல் என் தூய்டம குடறந்ததநக நநன் ஏன் ஒப்புக்
வகநள்ளேஜவண்டும்? இந்தக் கடிதத்டதப் பற்றி இவ்வளேவு அக்கடற எடுத்துக் வகநண்டு நீங்கள் என்டனக்
கூப்பிட்டு இப்படிவயேல்லநம் ஜபசுவது நன்றநயில்டல."
"வநருப்பில்லநமல் புடகயுமந? யேநர் இந்த அரவிந்தன்? அவஜனநடு உனக்கு எப்படிப்பட்டை விதத்தல்
பழக்கம்? எத்தடன நநட்களேநகப் பழகுகிறீர்கள் இருவரும்?"
"அவர் ஓர் அச்சகத்தல் ஜவடல பநர்க்கிறநர். என் தந்டதயின் புத்தகங்கள் அவருடடையே ஜமற்பநர்டவயில்
வவளியேநகின்றன. சிறந்த இலட்சியேங்களும், பண்புகளும் உள்ளேவர். அந்த இலட்சியேங்கடளேயும்
அவடரயும் மதத்து அன்பு வசலுத்துகிஜறன். பழகுகிஜறன். இதல் தூய்டமக் குடறவு இருப்பதநக நநன்
நிடனக்கவில்டல. மற்றவர்களும் நிடனக்க மடியேநது."
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"மற்றவர்கள் நிடனப்படதப் பற்றி நீ தடுக்க மடியேநது. படனமரத்தன் கீழ் நின்று பநடலக் குடித்தநலும்
உலகம் ஜவறு விதமநகத்தநன் வசநல்லும்."
இதற்கு ஜமல் அங்ஜக அந்த அம்மநளுக்கு மன் நின்று பதல் வசநல்லிக் வகநண்டிருக்கப் வபநறுடம
இல்டல பூரணிக்கு. ஒன்றும் ஜபசநமல் விறுவிறுவவன்று கீஜழ இறங்கி மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின்
வீட்டுக்குப் ஜபநனநள் அவள்.
"வந பூரணி! இன்டறக்கு உன் ஜபச்சு பிரமநதமநக இருந்தவதன்று இப்ஜபநதுதநன் வசல்லம் வந்து
வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநள். எனக்கு உடைல் நலமில்டல. அதனநல் தநன் வரமடியேநது ஜபநயிற்று.
வசந்தந கூடை ஏஜதந ஜகள்வி ஜகட்டைநளேநஜம? நன்றநகப் பதல் கூறினநய் என்று வசல்லம் வசநன்னநள்..."
என்று உற்சநகமநக வரஜவற்ற அந்த அம்மநள் பூரணியின் மகத்டதப் பநர்த்ததும் தடகத்தநள்.
"என்னஜவந ஜபநலிருக்கிறநஜயே! உடைம்புக்கு என்ன? மகத்டதப் பநர்த்தநல் ஒரு மநதரி
ஜதநன்றுகிறஜதயேம்மந?" என்று பரபரப்படடைந்து வினவினநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். வமகௌனமநகச்
ஜசநர்வுடைன் அந்த அம்மநளின் அருகிஜல ஜபநய் உட்கநர்ந்து வகநண்டு சற்று ஜநரம் கழத்து நிதநனமநக
பதல் வசநன்னநள் பூரணி.
"அம்மந! உங்கள் மங்டகயேர் கழகத்தல் தூய்டமடயேப் பற்றிப் ஜபசச் வசநல்கிறநர்கள், ஜகட்கிறநர்கள்,
புகழ்கிறநர்கள். ஆனநல் அவர்கள் உள்ளேங்கள், தூய்டமடயே நம்புவதற்கு மறுக்கின்றன. தங்கடளேத் தவிர
மற்றவர்களிடைமம் தூய்டம இருக்க மடியும் என்படதஜயே ஒப்புக் வகநள்ளேத் தயேங்குகின்றனர்."
"என்னம்மந வசய்த? யேநர் என்ன கூறினநர்கள் உன்னிடைம்?"
பூரணி நடைந்த விவரங்கடளேக் கூறி அந்தக் கடிதத்டத எடுத்து மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளிடைம் வகநடுத்தநள்.
அந்த அம்மநள் அடதப் படித்துவிட்டுப் வபருமூச்சு விட்டைநள். மகத்தல் அக்கடிதத்தல் இருந்த
வசய்தகடளே நம்பநதது ஜபநல் சினமம் ஏளேனமம் இடணந்த சநடயே நிலவ, "இப்படி எல்லநம் வகடுதல்
வசய்வதற்கு உனக்கு யேநரநவது ஜவண்டைநதவர்கள் இருக்கிறநர்களேந பூரணி?" என்று அனுதநபம்
இடழயும் வமல்லியே குரலில் ஜகட்டைநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
புதுமண்டைபத்துப் பதப்பநளேடரயும் அவருக்கு வவறுப்ஜபற்படைக் கநரணமநக இருந்த நிகழ்ச்சிடயேயும்
பற்றிச் வசநன்னநள் பூரணி.
"உனக்கு அவர் ஜமல் சந்ஜதகமந?" என்று ஜகட்டைநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
"ஜவறு யேநர் ஜமலும் சந்ஜதகப்படைக் கநரணமில்டலயேம்மந? இது அவர் வசய்த ஜவடலயேநகத்தநனிருக்க
ஜவண்டும்."
"உனக்கு நநன் மன்ஜப வசநல்லியிருக்கிஜறஜன. மங்டகயேர் கழகத்தல் வம்பு அதகம். ஏற்வகனஜவ நீ
இத்தடன சிறுவயேதல் இவ்வளேவு படிப்பும் புகழும் வபற்றவளேநக இருப்படதக் கண்டு அவர்களுக்குப்
வபநறநடம. அன்டறக்கு உன்டனச் சிபநரிசு வசய்யும்ஜபநஜத 'வயேது ஆகவில்டல, மணமநகவில்டல,
பட்டைம் வபறவில்டல' என்று குடறகள் வசநல்லித் தட்டிக் கழக்கப் பநர்த்தநர்கள். எப்படிஜயேந வசநல்லிச்
சமநளித்து உன்டன உள்ஜளே நுடழத்து விட்ஜடைன். வவறும் வநடயே வமன்று வகநண்டிருப்பவர்களுக்கு
அவல் கிடடைத்த மநதரி இப்ஜபநது இந்தக் கடிதமம் வந்து ஜசர்ந்தருக்கிறது. இவதல்லநம் என்ன
ஜபநதநத கநலஜமந அம்மந?"
"ஜபநதநத கநலம் தநனநக வருவதல்டல. மனிதர்கள்தநம் இடத உண்டைநக்குகிறநர்கள். ஜநருக்கு ஜநர்
நின்று வகடுதல் வசய்யேத் வதம்பில்லநத துப்புக்வகட்டை மனிதர்கள் இந்தத் தடலமடறயில் அதகமநக
இருக்கிறநர்கள் அம்மந. பரவலநன ஜகநடழத்தனம் என்பது இந்த நூற்றநண்டில் வபநதுச்வசநத்தநகி
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விட்டைது. படழயே கநலத்தல் வீரம் ஓங்கி நின்றதுஜபநல் இந்தக் கநலத்தல் ஜகநடழத்தனம் ஓங்கி
நிற்கிறது. துன்பங்கடளே ஜநருக்கு ஜநர் நின்று வசய்யே ஜவண்டும். ஜநருக்கு ஜநர் நின்று தநங்கிக் வகநள்ளே
ஜவண்டும். இரண்டுஜம இன்டறக்குச் சமூகத்தல் இல்டல" என்றநள் பூரணி.
"ஆத்தரப்படைநஜத பூரணி! நநன் அவர்கடளேப் பநர்த்துச் வசநல்கிஜறன். நீ இடத வமல்ல வமல்ல
மறந்துவிடு. இடத ஒன்றும் வபரிதுபடுத்த ஜவண்டைநவமன்று நநன் கநரியேதரிசி அம்மநளிடைம்
வசநல்கிஜறன். நநன் கநரியேதரிசியேநக இருந்தநல் இந்த மநதரி குப்டபக் கடிதத்துக்கு இத்தடன மதப்புக்
வகநடுத்து உன்டனக் கூப்பிட்டு விசநரித்து இவ்வளேவு சிரமப்படுத்தயிருக்க மநட்ஜடைன். கிழத்துக்
குப்டபத் வதநட்டியில் எறிந்தருப்ஜபன்."
"அக்கந! எடுத்துக்குங்க..." என்று ஜதநீர் வகநண்டு வந்து டவத்தநள் வசல்லம். அந்தப் வபண் அப்ஜபநது
தன்னிடைம் கநட்டியே ஆவடலயும் மலர்ச்சிடயேயும் பநர்த்தஜபநது பூரணிக்குத் ஜதநன்றியேது, 'ஐஜயேந!
இப்படி எத்தடன எத்தடன இளேம் உள்ளேங்கள் எனக்கநக மலர்ந்தருக்கின்றன. இந்த
உள்ளேங்களிவலல்லநம் எனக்கு இப்படி ஒரு கடிதம் வந்தடதப் பற்றித் தவறநன கருத்துக்கள்
பரப்பப்படுமநனநல் என்ன ஆகும்?" என்று நிடனக்கிறஜபநஜத மனம் கூசியேது. அருவருப்பு ஏற்பட்டைது.
உலகத்தஜலஜயே இழக்க மடியேநத வபநருள் தன்டனப் பற்றிப் பிறர் மனங்களில் உருவநகியிருக்கும்
மதப்புத்தநன். ஒருமடற இழந்து விட்டைநல் எளிதல் புதுப்பித்துக் வகநள்ளே மடியேநத வபநருள் அது.
பூரணி ஜதநீர் பருகிவிட்டுக் ஜகநப்டபடயே டவத்தஜபநது வசந்தந ஜமஜலயிருந்து எங்ஜகந வவளிஜயே
புறப்படுகிறநர் ஜபநன்ற ஜகநலத்ஜதநடு வந்து வகநண்டிருந்தநள்.
"வசந்தந! உன் ஜமல் எனக்கு ஒன்றும் மனவருத்தம் இல்டல. நீ ஜகட்டை ஜகள்விகளுக்குத்தநன் அப்படி
நநன் பதல் வசநல்ல ஜவண்டியிருந்தது. ஒன்றும் மனத்தல் டவத்துக் வகநள்ளேநஜத" என்று அவடளேச்
சமநதநனப்படுத்துகிற மடறயில் வசநன்னநள் பூரணி. ஆனநல் இந்தச் வசநற்கடளேக் ஜகட்டைதநகஜவந,
வபநருட்படுத்தயேதநகஜவந கநட்டிக் வகநள்ளேநமல் மகத்டதக் ஜகநணிக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டைநள்
வசந்தந. அவளிடைம் ஏன் ஜபச்சுக் வகநடுத்ஜதநம் என்று தன்டனஜயே வநநந்து வகநள்ளே ஜவண்டியே
நிடலயேநகி விட்டைது பூரணிக்கு. விடடைவபற்றுக் வகநண்டு புறப்படும் ஜபநது மறுபடியும் பூரணிடயே
எச்சரித்து அனுப்பினநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்.
"மறுபடியும் இப்படி ஏதநவது வம்பு வந்து ஜசரநமல் பநர்த்துக் வகநள் அம்மந! உன்ஜமல் யேநரும்
அப்பழுக்குச் வசநல்லும்படி ஜநரக்கூடைநது. இந்தச் வசய்தடயேப் பற்றி ஜவறு யேநரிடைமம்
மூச்சுவிடைக்கூடைநவதன்று கநரியேதரிசி அம்மநளிடைம் வசநல்லிவிடுகிஜறன் நநன்."
அந்த அம்மநளின் எச்சரிக்டகடயேக் ஜகட்டுக் வகநண்டு அங்கிருந்து வவளிஜயேறியே ஜபநது பூரணியின்
மனநிடல சரியேநக இல்டல. புதுமண்டைபத்து வியேநபநரியின் சூழ்ச்சிகடளேயும் மரட்டுத் தனத்டதயும்
பற்றி அவள் ஓரளேவு அறிந்தருந்தநள். சிலந்த கூடு ஜபநட்டுக் வகநண்டு உயிர்கடளேப் பிடித்துக் வகநண்டு
அழக்கிற மநதரிப் பிறடர அழப்பதல் கூடைத் தட்டைமிட்டுக் வகநண்டு ஜவடல வசய்கிறவர் அவர்.
இன்னும் என்வனன்ன வசய்யேப் ஜபநகிறநஜரந? அற்புதமநன வசநற்வபநழடவச் வசய்துமடித்த
வபருடமயில் மனம் மலர்ந்து இருந்த ஜபநது அன்று தன் ஜமல் சுமத்தப்பட்டை தீடமடயே நிடனக்க
நிடனக்க வநழ்க்டகயின் ஜமலும், உலகத்தன் ஜமலும், மனிதர்கள் ஜமலும் வபநறுத்துக் வகநள்ளே
மடியேநத வவறுப்பு ஏற்பட்டைது அவளுக்கு. வநழ்க்டகயில் வபநறநடம இருக்கிறது! வநழ்க்டகயில்
வவறுப்புகள் இருக்கின்றன! வநழ்க்டகயில் சுயேநலம் இருக்கிறது! வநழ்க்டகயில் வநழ்க்டக தநன்
இல்டல என்று வகநதப்ஜபநடு எண்ணினநள் அவள். 'ஒரு கநலத்தல் வநழ்க்டகயில் சந்ஜதகங்களும்
அவநம்பிக்டககளும் இருந்தன. இப்ஜபநஜதந அவநம்பிக்டககளுக்கும் சந்ஜதகங்களுக்கும் நடுவில்தநன்
வநழ்க்டகஜயே இருக்கிறது' என்று அரவிந்தன் தன் ஜநநட்டுப் புத்தகத்தல் எழுதயிருந்தடத அவள்
மீண்டும் இப்ஜபநது நிடனத்துப் பநர்த்தநள். அந்த வநக்கியேங்களின் வபநருள், ஆழம் இப்ஜபநது
அவளுக்கு நன்றநக விளேங்கியேது. 'ஜகவலம் மட்டைநள்தனமநக எழுதப்பட்டை ஒரு வமநட்டடைக் கடிதம்
கநரியேதரிசி அம்மநளின் மனத்தல் சந்ஜதகத்டத உண்டைநக்குகிறது என்றநல் சந்ஜதகங்களுக்கிடடைஜயே தநன்
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வநழ்கிஜறநம் என்பதல் தவறு என்ன இருக்க மடியும்?'
வழக்கத்டதக் கநட்டிலும் அன்று வசநற்வபநழவு சற்று விடரவநக மடிந்தருந்ததனநல் வீட்டுக்குத்
தரும்ப ஜநரம் ஆகவில்டல. இன்னும் நிடறயே ஜநரம் இருந்தது. மீனநட்சியேம்மன் ஜகநயிலுக்குப்
ஜபநகலநவமன்று அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது. மனப்புண் ஆறுவதற்கு அந்தப் வபரியே ஜகநயிலின்
புனிதமநன சூழ்நிடலடயே அவள் விரும்பினநள். ஜமற்குக் ஜகநபுரத்தன் கீஜழ உரித்த பலநச்சுடளேடயேத்
தட்டு நிடறயேப் பரப்பிக் வகநண்டு ஈக்கடளேயும், வறுடமடயேயும் ஒன்றநக ஓட்டிக் வகநண்டிருக்கும்
கூடடைக்கநரிகள். ஜகநயிலுக்குள் ஜபநகிறவர்கள் கழற்றிப் ஜபநடுகிற பநதரட்டசகடளே அவர்கள்
தரும்புகிற வடர பநதுகநத்து அந்தப் பநதுகநப்பு ஜவடலக்குக் கநலணநவும், அடரயேணநவும் கூலி
வநங்கி வயிறு வளேர்க்கும் ஏடழக் கும்பல். வசநந்தத் தடலயில் எண்டணஜயேந, பூஜவந இன்றி
உலகத்துக்குக் கூவிக்கூவிப் பூ விற்கிற பூக்கநரிகள். தூக்கணநங் குருவிக்கூடு மநதரி தநறுமநறநக
மடளேத்த தநடிக்கு நடுஜவ வபநந்துஜபநல் வநய் வதரியே ஏஜதந ஜகட்கும் பஞ்டசப் பரஜதசிப்
பிச்டசக்கநரர்கள். இவர்கவளேல்லநம் தநன் நிரந்தர வசிப்பநளேர்கள். ஜமஜல பநர்த்து அண்ணநந்து உயேர்ந்த
ஜகநபுரத்தன் அடியில் கீஜழ பநர்த்து வயிற்றுக்கநகக் குனிந்து ஜதடும் மனிதர்கள். 'இங்ஜக ஜபந', 'இங்ஜக
ஜபந' என்று பிடைரிடயேப் பிடித்துத் தள்ளுகிற மநதரி ஜமற்குக் ஜகநபுரத்துக்குள் நுடழகிற வழயில் நல்ல
கநற்று பநய்ந்து வீசியேது. கண்ணுக்கு மன் வதரிந்த உலகத்தன் துன்பங்களில் உள்ளேத்தன் துன்பங்கடளே
மறக்க மயேன்று வகநண்ஜடை ஜகநயிலுக்குள் நுடழந்தநள் பூரணி. எல்லந சந்நிதகளிலும் வழபநட்டடை
மடித்துக் வகநண்டு வபநற்றநமடரக் குளேத்தன் படிகளில் ஜபநய் உட்கநர்ந்தநள். அந்த இடைத்தல்
குளேத்துக்கு ஜநஜர ஜமஜல தறந்த வவளியேநக வநனம் வதரிந்தது. தடரடயேக் கிழத்து யேநஜரந எழுத
டவத்தருந்த சித்தரத்டதக் கநட்டினநற்ஜபநல் விண்மீன்கள் சிதறியே கருநீல வநனம் அழகநய்த்
ஜதநன்றியேது. அப்ஜபநடதயே மனநிடலயில் நட்சத்தரங்கடளேப் பற்றித் தமிழகத்துக் கவிஞர் ஒருவர்
கற்படன வசய்தருப்பது நிடனவு வந்தது அவளுக்கு. 'உலகத்துத் துன்பங்கடளேப் பகற்ஜபநவதல்லநம்
கண்டு கண்டு வவதும்பிக் வகநதத்ததன் கநரணமநக இரவில் வநனத்து ஜமனி மீது வகநப்பளித்த
வகநப்புளேங்கஜளே நட்சத்தரங்கள்' - நிடனத்துப் பநர்ப்பதற்குச் சுடவயேநயிருந்தது இந்தக் கற்படன.
"பூரணி! இங்ஜக உட்கநர்ந்து என்ன பநர்த்துக் வகநண்டிருக்கிறநய்?" படிக்கட்டுகளுக்கு ஜமஜலயிருந்து
அவளுக்குப் பழக்கமநன குரல் ஜகட்டைது. ஜமஜல படிகள் மடிந்து கல் தடரயுடைன் கலக்கிற இடைத்தல்
வநற்றியில் ஜகநயில் குங்குமமம் இதழ்களில் குறுநடகயுமநக அரவிந்தன் நின்று வகநண்டிருந்தநன்.
கழுத்தல் வடளேத்துச் சுற்றின டகக்குட்டடையும் மன் வநற்றியில் வந்து விழும் கிரநப்புத் தடலயுமநக
வவற்றிடலக் கநவிஜயேறியே உதடுகஜளேநடு இன்ஜனநர் இடளேஞடனயும் அரவிந்தனுக்குப் பக்கத்தல்
கண்டைநள் அவள். மற்ஜபநர் வசய்பவர்களுக்கு இருப்பது ஜபநல் ஜதகக் கட்டும் இருந்தது அரவிந்தஜனநடு
பநர்த்தவனுக்கு. அப்படி ஓர் ஆஜணநடு ஜசர்ந்து அரவிந்தடனப் பநர்ப்பதற்கு என்னஜவந ஜபநலிருந்தது
பூரணிக்கு. இருவரும் டக ஜகநர்த்துக் வகநண்டு நிற்படதப் பநர்த்தநல் அந்த மரட்டு ஆள்
அரவிந்தனுடைன் வந்தவன் தநன் என்று ஜதநன்றியேது. இருவரும் படிகளில் இறங்கி அவடளே ஜநநக்கி
வந்து வகநண்டிருந்தநர்கள்.
அப்ஜபநது படித்துடறயில் சிறிது தள்ளித் தனக்கு வலப்பக்கத்தல் உட்கநர்ந்தருந்தவர்கள் ஜமல்
தற்வசயேலநக அவள் பநர்டவ வசன்றது.
ஜதங்கநய்ப் பழம் பிரசநதத் தட்ஜடைநடு அங்ஜக உட்கநர்ந்து ஜபசிக் வகநண்டிருந்தவர்கடளேப் பநர்த்ததும்
பூரணி மிரண்டைநள். ஜபசிக் வகநண்டிருந்த இருவரும் அவடளேப் பநர்த்துவிட்டைனர். அவர்கள் இருவரில்
ஒருத்த மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசி. மற்வறநருத்த துடணத் தடலவி. இருதடலக் வகநள்ளி எறும்பு
ஜபநல் இரண்டுங்வகட்டை நிடலயில் தவித்தநள் பூரணி. பநர்ப்பதற்குக் கநலித்தனமநனத்
ஜதநற்றத்டதயுடடையே எவஜனந ஒரு மரட்டு இடளேஞஜனநடு டகஜகநர்த்துக் வகநண்டு மகத்தல் மறுவல்
மிளிர அவடளே ஜநநக்கிப் படியிறங்கி வருகிறநன் அரவிந்தன். அவள் ஜமல் பழடயேயும்
அபவநதத்டதயும் சுத்தத் ஜதடிக் வகநண்டிருக்கும் இருவர் அருகில் இருந்து பநர்த்துக்
வகநண்டிருக்கிறநர்கள். சந்தர்ப்பம் ஜநரம் பநர்த்து இடைம் பநர்த்து வபநருத்தமநகச் சதவசய்து
வகநண்டிருப்படதப் பூரணி உணர்ந்தநள். தடீவரன்று அவள் மனத்தல் ஒரு தீர்மநனத்துக்கு வந்தநள்.
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அரவிந்தடனப் பநர்க்கநதவள் ஜபநல் இலட்சியேஜம வசய்யேநதவள் ஜபநல் எழுந்து விடுவிடுவவன நடைந்து
விலகிப் படிஜயேறினநள். பின்புறம் 'பூரணி' என்று அவன், உள்ளேத்து அன்வபல்லநம் குடழத்துக் குவித்து
ஒலியேநக்கி அடழக்கும் குரல் அவடளேத் தடுக்கவில்டல, தயேக்கமறச் வசய்யேவில்டல. அந்தச் சிறிது
நநழடக ஜநரத்தல் அவள் தன் மனத்டத வநகிழ மடியேநத கல்மனமநகச் வசய்து வகநண்டிருந்தநள்.
ஓட்டைமம் நடடையுமநகத் வதற்குக் ஜகநபுர வநசலுக்குச் வசன்று வதருஜவநடு ஜபநய்க் வகநண்டிருந்த ஒரு
டசக்கிள் ரிகநவில் ஏறிக்வகநண்டைநள். வநடைடக கூடைப் ஜபசிக் வகநள்ளேவில்டல. ஜநஜர
தருப்பரங்குன்றத்துக்கு விடைச் வசநன்னநள். பயேத்தநல்... அல்லது பயேத்டதப் ஜபநன்ற ஜவறு ஏஜதந ஒரு
உணர்வநல் உடைல் ஜவர்த்தது அவளுக்கு. வசய்யேத் தகநதடத, வசய்யேக் கூடைநதடதச் வசய்துவிட்டுப்
ஜபநவது ஜபநலிருந்தது. யேநருடடையே வமன்டமயேநன உள்ளேத்துக்கு அவள் தன்டன ஜதநற்கக்
வகநடுத்தநஜளேந, அஜத வமன்டமயேநன உள்ளேத்டத மிதத்துவிட்டுப் ஜபநகிறநள். இப்ஜபநது எந்த
மகத்தல் அவள் இதயேத்டத மலர்வித்த மலர்ச்சி பூத்ததுஜவந அந்த மகத்தல் ஓங்கி அடறந்துவிட்டுப்
ஜபநவடதப் ஜபநல் ஜபநகிறநள். "பநவி! எவ்வளேவு வபரியே வகநடுடமடயேச் வசய்கிறநய்? இது அடுக்குமந
உனக்கு" என்று அவள் உள்ளேஜம இறுக்கத்தலிருந்து தநனநக வநகிழ்ந்து அவடளேக் குடடைகிறஜத.
'அடி பூரணி! இவ்வளேவு வன்டமகூடை உன் மலர் மனதுக்கு உண்டைந? ஜகநடழத்தனம்தநன் இந்தக்
கநலத்தல் அதகமநக இருக்கிறவதன்று மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளிடைம் சினத்ஜதநடு கூறினநஜயே? அந்தக்
ஜகநடழத்தனம் இப்ஜபநது எங்ஜக இருக்கிறவதன்று நீஜயே நன்றநகச் சிந்தத்துப் பநர். உன்னிடைமல்லவந
அசட்டுக் ஜகநடழத்தனவமல்லநம் இருக்கிறது. அன்பு வசலுத்துவதற்குக்கூடை டதரியேமில்லநதவள் நீ.
எவன் தன் உள்ளேத்தல் உன்டனக் கநவியேமநக்கி இடடைவிடைநமல் வழபட்டுக் வகநண்டிருக்கிறநஜனந
அவஜனநடு நநலு ஜபருக்கு மன்னநல் நின்று சிரித்துப் ஜபசக்கூடைப் பயேப்படுகிறவள் நீ. யேநருக்கநகப்
பயேப்பட்டைநய்? எதற்கநகப் பயேந்து நடுங்கி மகத்டத மறித்துக் வகநண்டு ஓடி வந்தநய்? நூறு ரூபநய்
கநசுக்கும் அடதக் வகநடுக்கும் ஒரு கநரியேதரிசியின் குறுகியே மனத்துக்கும் பயேந்துதநஜன இப்படிச்
வசய்தநய்? உனக்கநகத் தன்டனஜயே வகநடுத்தநஜன அவன் வபரியேவனநகப் படைவில்டல உனக்கு; நீ
வபரியே வஞ்சகி.'
மனச்சநன்ஜற பூரணிக்கு எதரியேநகி அவடளே வநட்டியேது. இரண்டு டககளேநலும் தடலடயே இறுக்கிப்
பிடித்துக் வகநண்டைநள் அவள். ஜவதடனச் சுடம மண்டடைடயே வவடிக்கச் வசய்துவிடும் ஜபநல் இருந்தது.
டசக்கிள் ரிகந ஓடிக் வகநண்டிருந்தது. டசக்கில் ரிகநவுக்கு மன்னும் பின்னும் இரண்டு பக்கங்களிலும்
சநவி வகநடுத்த கடிகநரம் ஜபநல் மதுடர நகரம் இயேங்கிக் வகநண்டிருந்தது. மதுடர நகரத்து வநழ்வு ஓடிக்
வகநண்டிருந்தது.
ரிகநவுக்கு வநடைடகடயேக் வகநடுத்து அனுப்பிவிட்டு அவள் வீட்டு வநயிலில் இறங்கி உள்ஜளே
நடைந்தஜபநது நடடைப்பிணம் ஜபநல் வபநலிவிழந்து கநணப்பட்டைநள். வதருவில் மயில் வநகனத்தல்
புறப்பட்டு மருகன் வதய்வத் தருவுலந வந்து வகநண்டிருந்தநன். அதர்ஜவட்டுகள் அதர்ந்தன.
ஜமளேக்கநரர்களும் நநயேனக்கநரர்களும் இடச வவள்ளேம் வபருக்கிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். தம்பிகளும்
குழந்டதகளும் மயில்வநகனம் பநர்க்க வநசலுக்கு ஓடிப்ஜபநய்க் குழுமியிருந்தநர்கள். பூரணி உள்ஜளே
உட்கநர்ந்து ஜவதடனயேளிக்கும் மனத்டத ஆற்ற மயேன்று வகநண்டிருந்தநள். மனப்புண் ஆறவில்டல.
எப்படி ஆறும்? யேநருடடையே மனத்டதப் புண்படுத்தும்ஜபநது தன் மனத்தலும் அந்தப் புண் உடறக்குஜமந
அவனுடடையே மனத்டதயேல்லவந அவள் புண்படுத்த இரணமநக்கிவிட்டு ஓடி வந்தருக்கிறநள்.
அப்வபநழுஜத மதுடரக்கு ஓடிப்ஜபநய் அரவிந்தன் எங்கிருந்தநலும் அவடனச் சந்தத்து உண்டமடயேச்
வசநல்லிக் கதறி அழஜவண்டும் ஜபநலிருந்தது. அன்றிரவு மழுவதும், உறக்கமம் நிம்மதயும் இன்றித்
தவித்தநள் அவள்.
மறுநநள் கநடல அவளுக்குக் கநய்ச்சல் அனலநகக் வகநதத்தது. பநறநங்கல்டலத் தூக்கி டவத்த மநதரி
மண்டடை கனத்தது. கண்கள் எரிந்தன. எழுந்து நடைமநடை மடியேநமல் உடைம்பு தள்ளேநடியேது. கமலநவின்
தநயேநர் வந்து பநர்த்துவிட்டு, "நீ ஜபசநமல் படுத்துக்வகநள் பூரணி. கநய்ச்சல் வநருப்பநகக் வகநதக்கிறது.
டவத்தயேருக்கு ஆள் அனுப்புகிஜறன். குழந்டதகள் இன்டறக்கு எங்கள் வீட்டில் சநப்பிட்டுவிட்டுப்
பள்ளிக்கூடைம் ஜபநகட்டும். இந்த உடைம்ஜபநடு நீ சிரமப்படை ஜவண்டைநம்..." என்று வசநல்லிச் வசன்றநள்.
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கநய்ச்சஜலநடு மனத்துன்பங்களும் ஜசர்ந்து வகநண்டு அவடளே வடதத்தன. பிறரிடைம் மனம் விட்டுச்
வசநல்ல மடியேநத ஊடமக் குழப்பங்களேநல் உழன்று வகநண்டிருந்தநள் அவள். அரவிந்தனிடைம் உண்டம
நிடலடயேக் கூறி மன்னிப்புப் வபற்றநவலநழயே அந்த ஊடம ஜவதடன அவள் மனத்தஜல தணியேநது
ஜபநலிருந்தது.
டவத்தயேர் வந்து மருந்து வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநனநர். குழந்டதயும் தம்பிகளும் கமலநவின் வீட்டில்
சநப்பிட்டுவிட்டுப் பள்ளிக்கூடைம் ஜபநனநர்கள். அவளுக்குக் கூடை கமலநவின் அம்மநதநன் பநர்லியேரிசிக்
கஞ்சி ஜபநட்டுக் வகநண்டு வந்து வகநடுத்தநள். குளுக்ஜகநஸ் கடரத்துக் வகநடுத்தநள். வநய் விளேங்கநமற்
ஜபநய்விட்டைதுஜபநல் எடதச் சநப்பிட்டைநலும் கசப்பு வழந்தது. வநஞ்சில் வந்து நிடறந்து
வகநண்டிருக்கும் கசப்பு எல்லந புலன்களுக்கும் பரவிவிட்டைதந, என்ன? இரண்டு நநட்களுக்கு இஜத
நிடலடம நீடித்து வளேர்ந்தது. கநய்ச்சல் டிகிரி ஜமல் டிகிரியேநக ஏறியேது. மூன்றநவது நநள் கநடல
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் வசல்லத்ஜதநடு வந்தநள். "இரண்டு நநட்களேநக மங்டகயேர் கழகத்து வகுப்பு
நடைத்த வரவில்டல என்று வசல்லம் வசநன்னநள். 'நீ இப்படி வரநமல் இருப்பதனநஜலஜயே உன்டனப்
பற்றி அவர்களுக்கு ஏற்படை ஜநர்ந்த சந்ஜதகத்டத உறுதப்படுத்துகிறநஜயே' என்று வருத்தமநக இருந்தது
எனக்கு. வசல்லமம் உன்டனப் ஜபநய்ப் பநர்க்க ஜவண்டுவமன்று இந்த இரண்டு நநடளேக்குள் நூறு தரம்
வசநல்லியிருப்பநள். அதுதநன் இப்படி வந்ஜதன். இங்ஜக வந்து பநர்த்தநல் நீ இந்த நிடலடமயில்
படுக்டகயில் விழுந்து வகநண்டிருக்கிறநய். உடைம்புக்குச் சரியில்டல என்றநல் ஒரு வநர்த்டத எனக்குச்
வசநல்லி அனுப்பக்கூடைநதந நீ?"
"யேநரிடைம் வசநல்லி அனுப்புவது அம்மந! தம்பிகள் பள்ளிக்கூடைம் ஜபநய்விடுகிறநர்கள். அன்டறக்கு
உங்கள் வீட்டுக்கு வந்துவிட்டுத் தரும்பிஜனஜன அதலிருந்து மனஜம சரியில்டல."
"பநர்த்தநயேந? இன்னும் அந்த நிகழ்ச்சிடயே நிடனவு டவத்துக் வகநண்டிருக்கிறநஜயே? அடத வமல்ல
மறந்து விடு என்று அன்ஜற வசநன்ஜனன். மனக்குழப்பத்தநல் நீ உடைம்புக்கு இழுத்துவிட்டுக்
வகநண்டிருக்கிறநய். உனக்கு எதற்கு அந்தக் கவடல? நநன் கநரியேதரிசி அம்மநடளேப் பநர்த்து
ஜவண்டியேவதல்லநம் வசநல்லிச் சரிவசய்துவிட்ஜடைஜன" என்றநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். 'ஜவடல
ஜபநய்விடுஜம என்பதற்கநகஜவந கநரியேதரிசி அம்மநளின் மிரட்டைலுக்கநகஜவந நநன் இப்ஜபநது
ஜவதடனப் படைவில்டல. சிரித்துக் வகநண்ஜடை களேங்கமில்லநமல் ஜபச வந்த அன்பரிடைம் மகத்டதத்
தருப்பிக் வகநண்டு ஓடி வந்த அன்புத் துணிவில்லநத ஜகநடழத்தனத்டத எண்ணியேல்லவந உருகுகிஜறன்'
என்று மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வநர்த்டதகடளேக் ஜகட்டுத் தன் மனத்துக்குள் எண்ணிக் வகநண்டைநள்
பூரணி. தன்டனக் ஜகநயிலில் வபநற்றநமடரக் குளேத்துப் படியில் கண்டைது பற்றிக் கநரியேதரிசிஜயேந,
துடணத்தடலவிஜயேந மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளிடைம் வசநல்லியிருக்க இடைமண்டு என்று பூரணிக்குத்
ஜதநன்றியேது. அவள் அந்த அம்மநளிடைம் ஜகட்டைநள்.
"நீங்கள் கநரியேதரிசிடயேச் சந்தத்த ஜபநது என்டனப் பற்றி ஜவறு ஏதநவது உங்களிடைம் கூறினநர்களேந,
அம்மந?"
"வசநல்ல என்ன இருக்கிறது. 'நல்ல வபண்ணநக இருந்தநலும் நநம் எச்சரிக்டக வசய்யே ஜவண்டியேது
மடற. அதற்கநகத்தநன் கூப்பிட்டுச் சிறிது கண்டிப்புடைஜனஜயே விசநரித்ஜதன்' என்று என்னிடைம் கூறினநள்
கநரியேதரிசி."
கநரியேதரிசி அம்மநடளேப் பற்றிப் பயேங்கரமநகக் கற்படன வசய்து டவத்தருந்த பூரணிக்கு இது
ஏமநற்றமநக இருந்தது. 'ஒருஜவடளே ஜகநயிலில் அந்த அம்மநள் தன் பக்கம் பநர்க்கநமலிருக்கும்ஜபநஜத
தநனநக அப்படிக் கற்படன வசய்து வகநண்டு பதறி ஓடி வந்தருக்கலநஜமந?' என்று ஒரு சந்ஜதகம்
உண்டைநயிற்று அவளுக்கு.
"அக்கந நீங்க வரநம அங்ஜக ஒண்ணுஜம நல்லநயில்ஜல. எல்ஜலநரும் வந்து பநர்த்தட்டு நீங்க
வரஜலன்னு வதரிஞ்சதும் தரும்பிப் ஜபநயிடைறநங்க. கடளேயில்லநமல் வகடைக்கு" என்று வசல்லம்
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கூறியேஜபநது பூரணிக்கு ஆறுதலநக இருந்தது. தனக்கநக ஏங்கவும், அனுதநபப்படைவும் மனிதர்கள்
இருக்கிறநர்கள் என்று அறியே ஜநரும்ஜபநது உண்டைநகிற ஆறுதல் அது.
"மறுபடியும் நநடளேக்கு வருகிஜறன். வபண்ஜண உடைம்டபப் பநர்த்துக்வகநள். மங்டகயேர் கழகத்து
ஜவடலடயேப் வபநறுத்தமட்டில் உனக்கு ஒரு வகடுதலும் வரநது" என்று கூறிவிட்டு அந்த அம்மநள்
வசன்றநள். எப்படிஜயேந விபரம் வதரிந்து அன்று மநடலயிலும் மறுநநள் கநடலயிலுமநக அவளிடைம்
வகுப்புகளில் படிக்கும் வபண்கள் ஒவ்வவநருவரநக வந்து பநர்த்துவிட்டுப் ஜபநனநர்கள். வசல்லம்
ஒருத்த ஜபநதநதந? அவளுடடையே கநய்ச்சடலப் பற்றி அவள் ஜமல் அனுதநபம் உள்ளேவர்களிடைவமல்லநம்
படறயேடறவதற்கு?
யேநர் வந்தநல் என்ன? யேநர் ஜபநனநல் என்ன? எவடனப் பநர்த்துக் கதற ஜவண்டுவமன்று அவள் தவித்துக்
வகநண்டிருந்தநஜளேந, அவன் வரஜவ இல்டல; டகவயேழுத்துப் பிரதகடளே வநங்கவும், அச்சுப் படிகடளேத்
தருத்தவும் என்று தனம் ஒரு தடைடவயேநவது இங்கு வந்து வகநண்டிருந்த அரவிந்தன், அவள்
கநய்ச்சலநகப் படுத்துவிட்டை அந்தச் சில நநட்களில் எட்டிப் பநர்க்கவும் இல்டல. அரவிந்தன்
மநனமள்ளேவன்! நீ அவடன ஏவறடுத்துப் பநர்க்கநமல் மகத்டதத் தருப்பிக் வகநண்டு வந்தநஜயே, 'அந்த
விநநடியிலிருந்ஜத அவன் உன்டன மறக்கத் வதநடைங்கியிருப்பநன்' என்று அவள் உள்ளேஜம அவளுக்குப்
பதலளித்தது. வருவநன் வருவநன் என்று வபநறுத்துப் பநர்த்தநள். அவன் வருகிற வழயேநயில்டல.
இனிஜமல் ஒரு விநநடி கூடை அந்தத் தவிப்டபத் தநங்கிக் வகநள்ளே மடியேநது ஜபநலிருந்தது. எவ்வளேஜவந
படித்தருந்தநலும் அவள் வபண். அன்புக்கநக ஏங்குகிற அந்த உள்ளேத்தல் இனிஜமலும் அவ்வளேவு
வபரியே ஆற்றநடமடயேத் தநங்கிக் வகநண்டிருக்க மடியேநது. அதனநல் மநடலயில் தம்பி தருநநவுக்கரசு
பள்ளியிலிருந்து தரும்பி வந்ததும் அச்சகத்துக்குத் துரத்தனநள்.
ஆனநல் எத்தடன வபரியே ஏமநற்றம்? ஒரு மணி ஜநரத்துக்குப் பின் தரும்பி வந்த தம்பி அவளிடைம்
கூறினநன்: "அரவிந்தன் ஊரில் இல்டலயேநம் அக்கந? அந்தப் வபரியேவர் தநன் மன்புறத்து அடறயில்
உட்கநர்ந்து வகநண்டிருந்தநர்."
"எந்தப் வபரியேவர்?"
"அவர் தநன். அன்டறக்கு ஒரு நநள் உன்டனக் கநரில் வகநண்டு வந்து விட்டைநஜர - அந்த அச்சகத்தன்
வசநந்தக்கநரர்..."
"அரவிந்தன் எங்ஜக ஜபநயிருப்பதநகச் வசநன்னநர் அவர்?"
"அவதல்லநம் ஒன்றும் அவர் வசநல்லவில்டல. 'என்ன சமநசநரம்?' என்று ஜகட்டைநர். உனக்குக் கநய்ச்சல்
என்று வசநன்ஜனன். 'நநன் இன்னும் சிறிது ஜநரத்தல் அச்சகத்டத மூடிக் வகநண்டு உன் அக்கநடவ
பநர்க்க வருகிஜறன். ஜபநய்ச் வசநல்லு' என்று கூறியேனுப்பினநர். பூரணிக்கு உள்ளேஜம வவடித்துவிடும்
ஜபநலிருந்தது. ஏக்கம் வநஞ்டசத் துடளேத்து ஊசிக் கண்களேநக ஆக்கியேது. வபருமூச்சு விட்டைநள்.
ஜவவறன்ன வசய்வது?
-------------------
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அத்தயேநயேம் 12
"எண்ணத்தறியிற் சிறு நிடனவு இடழஜயேநடை இடழஜயேநடை
மன்னுக்குப் பின் மரணநய் மற்றும் கற்படனயேநய்ப்
பன்னும் பகற்கனவநய்ப் பநழநய்ப் பழம் வபநய்யேநய்
என்வனன்ன நிடனக்கின்றநய் ஏடழச் சிறுமனஜம!"
உடைல் ஓய்ந்து ஜநநயில் படுத்துவிட்டைநல் தன்டனச் சுற்றிலும் கநலஜம அடைங்கி, ஒடுங்கி, மடைங்கி
இயேக்கமற்றுப் ஜபநய்விட்டைது ஜபநல் எங்கும் ஓர் அசத வதன்படும். அப்ஜபநது பூரணிடயே
ஆண்டுவகநண்டிருந்த ஒஜர உணர்வு இந்த அசததநன். அரவிந்தடனக் கநண மடியேவில்டல என்ற
ஏக்கமம், அவன் தன்டன மறந்து புறக்கணிக்கத் வதநடைங்கிவிட்டைநஜனந என்ற ஐயேமம், இந்த அசதடயே
இரண்டு மடைங்கநக்கியிருந்தன. 'அவன் ஊரில் இல்டல' என்று தம்பி அச்சகத்துக்குப் ஜபநய் விசநரித்துக்
வகநண்டு வந்து வசநல்லியே வசய்த அசதஜயேநடு ஜவதடனடயேயும் கலந்தது.
'அரவிந்தன் எங்ஜக ஜபநயிருக்கலநம்? எங்ஜக ஜபநனநல் என்ன? ஜபநகும் ஜபநது என்னிடைம் ஒரு
வநர்த்டதச் வசநல்லிக் வகநண்டு ஜபநக ஜவண்டுவமன்று ஜதநன்றநமலந ஜபநய்விட்டைது? அப்படி ஒரு
வவறுப்பும் அரவிந்தனுடடையே மனத்தல் உண்டைநகுமந? ஐஜயேந! அன்டறக்குக் ஜகநயிலில்
வபநற்றநமடரக் குளேத்தருஜக அவசரப்பட்டு ஏன் அப்படி நடைந்து வகநண்ஜடைன்? யேநடன தன்
தடலயிஜலஜயே மண்டண வநரிப் ஜபநட்டுக் வகநள்வது ஜபநல் அல்லவந ஆகிவிட்டைது என்று ஜநநயின்
தள்ளேநடமஜயேநடு அன்பின் ஏக்கங்கடளேயும் தநங்க மடியேநமல் தவித்துக் வகநண்டிருந்தது பூரணியின்
ஏடழச் சிறுமனம். வபநருள்களின் இல்லநடமயேநலும் வசதகளின் குடறவநலும், ஏடழயேநவதற்கு
அவளுடடையே உள்ளேம் எப்ஜபநதும் தயேநரநயிருக்கிறது. ஆனநல் அன்பின் இல்லநடமயேநல் ஏடழயேநக
அந்த உள்ளேம் ஒருஜபநதும் தயேநரநயில்டல.
அச்சகத்து ஜவடல ஜநரம் மடிந்து பூட்டியே பின் மீனநட்சி சுந்தரம் அவடளேப் பநர்த்துவிட்டுப்
ஜபநவதற்கநக வந்தருந்தநர். அரவிந்தடனப் பற்றி அவள் விசநரிப்பதற்கு மன் அவஜர மந்தக் வகநண்டு
வசநல்லிவிட்டைநர். "புதயே அச்சு இயேந்தரங்கள் சிலவற்றுக்கு ஆர்டைர் வசய்தருந்ஜதன் அம்மந. அந்த
இயேந்தரங்களின் பகுதகள் வசன்டனக்கு வந்து ஜசர்ந்தருப்பதநகக் கம்வபனிக்கநரர்கள்
எழுதயிருந்தநர்கள். அவற்டறச் சரிபநர்த்துப் ஜபசி மடித்து வநங்கிக் வகநண்டு வருவதற்கநக
அரவிந்தடன அனுப்பியிருக்கிஜறன். அவன் கூடை ஊருக்குப் புறப்படுவதற்கு மதல்நநள் மநடல
உன்டனக் ஜகநயிலில் சந்தத்ததநகச் வசநன்னநஜன? அப்ஜபநது ஊருக்குப் ஜபநவது பற்றி உன்னிடைம்
வசநல்லியிருப்பநன் என்றல்லவந நிடனத்ஜதன்?" என்று கூறினநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
பூரணி ஜகட்டைநள், "என்டறக்குத் தரும்பி வருகிறநர் அவர்."
"வருகிற நநள்தநன்! அஜநகமநக அவன் ஜபநன ஜவடல மடிந்தருக்கும். நநடளே அல்லது நநளேன்டறக்கு
அவடன எதர்பநர்த்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன். அதற்கும் ஜமல் அவனும் தங்கமநட்டைநன். இங்ஜக
அச்சகத்தல் ஜவடல தடலக்கு ஜமல் கிடைக்கிறது. அவன் இல்லநமல் ஒன்றுஜம ஓடைவில்டல" என்று
மறுவமநழ கூறினநர் அவர். 'அரவிந்தன் அலுவல் நிமித்தமநகத்தநன் வவளியூர் வசன்றிருக்கிறநன்.
தன்ஜமல் ஏற்பட்டை ஜகநபஜமந, ஏமநற்றஜமந அவனுடடையே பயேணத்துக்குக் கநரணமன்று, என்று
உணர்ந்தஜபநது பூரணியின் வநஞ்சத்தல் நம்பிக்டக உற்றுக்கண் தறந்தது.
"இப்படி உடைல் நலமில்லநமல் படுத்துக் வகநண்டிருக்கிறநஜயே அம்மந! உன்டனக் கவனித்துக் வகநள்ளே
இங்ஜக யேநர் இருக்கிறநர்கள்? நநன் ஜவண்டுமநனநல் ஒரு ஜவடலக்கநரப் வபண்டணப் ஜபசி அனுப்பி
டவக்கட்டுமந? பணஜமந, ஜவறு வடக உதவிகஜளேந எது ஜவண்டுமநனநலும் என்னிடைம் கூச்சமில்லநமல்
ஜகளேம்மந. நநன் ஜவண்டியேடதச் வசய்து வகநடுக்கிஜறன்" என்று பநசத்ஜதநடு ஜவண்டிக்வகநண்டைநர்
மீனநட்சிசுந்தரம்.
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"அவதல்லநம் இப்ஜபநது ஒன்றும் ஜவண்டைநம். அவசியேமநனநல் வசநல்கிஜறன். 'அவர்' ஊரிலிருந்து
வந்ததும் ஒரு நடடை வந்து பநர்த்துவிட்டுப் ஜபநகச் வசநல்லுங்கள். அவசரம் ஒன்றுமில்டல. வந்தநல்
நிடனவூட்டுங்கள் ஜபநதும்" என்று கூறி அவடர அனுப்பினநள் பூரணி. அரவிந்தடன வரச்வசநல்லித்
தநஜன வலுவில் ஜவண்டிக்வகநள்ளும் ஜபநது பூரணிக்கு நநணமநகத்தநன் இருந்தது. ஆனநல் அன்பின்
ஆற்றநடமயிலும் ஏக்கத்தலும் அந்த நநணம் கடரந்ஜத ஜபநய்விட்டைது. பச்டசக் கற்பூரம் டவத்தருந்த
இடைத்தல் அந்த மணம் நிலவுவது ஜபநல அரவிந்தன் அருகில் இல்லநவிட்டைநலும் அவடனப் பற்றியே
நிடனவுகளின் மணம் அவள் வநஞ்சில் எல்டலவயேல்லநம் நிடறந்தருந்தது. அன்று இரவு அதற்கு மன்
கழத்த நநட்கடளே விடை அவள் சற்று நிம்மதயேநகத் தூங்கினநள். தளேர்ச்சியும் ஓரளேவு குடறந்து நலம்
வபற்றிருந்தநள்.
மறுநநள் கநடல எழுந்தருந்தஜபநது ஜசநர்வு குடறந்து உடைல் வதம்பநக இருப்பதுஜபநல் ஜதநன்றியேது.
அன்று கநடல மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளும், வசல்லமம் அவடளேப் பநர்க்க வந்தஜபநது கநரியேதரிசி
அம்மநளும் உடைன் வந்தருந்தநள். கநரியேதரிசி அம்மநள் தன்டனப் பற்றியே தவறநன கருத்துக்கடளே
மறந்து, பநர்த்து அனுதநபம் விசநரிக்க வருகிற அளேவுக்கு மனத்டத மநற்றியே வபருடம மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளுடடையேதநகத்தநன் இருக்க ஜவண்டுவமன்று பூரணி நிடனத்தநள்.
"நநனும் துடணத் தடலவியேம்மநளும் அன்டறக்கு உன்டனக் ஜகநயிலில் வபநற்றநமடரக் குளேத்தருஜக
பநர்த்ஜதநம். அம்மனுக்கு சநத்தயே பூ வகநஞ்சம் இருந்தது. உன்டனக் கூப்பிட்டுக் வகநடுத்து டவத்துக்
வகநள்ளேச் வசநல்லலநவமன்று உன் பக்கம் தரும்பிஜனன். நீ என்னஜவந என்டனப் பநர்த்ததும்,
ஜபடயேஜயேந, பூதத்டதஜயேந பநர்த்துவிட்டைவள் ஜபநல் பதறிக் வகநண்டு எழுந்து ஜபநய்விட்டைநய்! நநன்
என்னம்மந வகடுதல் வசய்ஜதன் உனக்கு? ஏஜதந நநன் வகிக்கிற பதவிக்கு அப்படி ஒரு கடிதம்
வரும்ஜபநது கூப்பிட்டு விசநரிக்க ஜவண்டியே மடற உண்டு. அதற்கநக விசநரித்ஜதன்" என்று
கநரியேதரிசியேம்மநள் வசநல்லியேஜபநது பூரணியின் வியேப்பு இன்னும் அதகமநயிற்று. தன்னுடடையே
மனக்குழப்பங்களேநல் தநஜன ஒவ்வவநன்டறயும் ஒவ்வவநருவடரயும் பற்றித் தப்பநகக் கணக்குப்
ஜபநட்டுக் வகநண்டு மயேங்கி வந்தருக்கிஜறநம் என்று அவள் உணர்ந்தநள். கநரியேதரிசி அம்மநளின்
மனமநற்றத்டத மழுவதும் இயேல்பநகஜவ விடளேந்தவதன்று பூரணியேநல் நம்ப மடியேநவிட்டைநலும்
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் மயேற்சியேநல் தநன் விடளேந்தருக்க ஜவண்டுவமன்று அவளேநல்
அனுமநனித்துக் வகநள்ளே மடிந்தது. வந்தவர்கள் புறப்பட்டுச் வசன்ற பின் சிறிது ஜநரத்தல் டவத்தயேர்
வந்து பநர்த்துவிட்டு "நீ நநடளேக்குத் தண்ணீர் விட்டுக் வகநள்ளேலநம்" என்று கூறிச் வசன்றநர். அவடர
அனுப்பிவிட்டுப் பூரணி படுக்டகயில் சநய்ந்து அமர்ந்தவநஜற கநடலயில் வந்த வசய்தத்தநடளே
எடுத்துப் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநள்.
"அக்கந ஓர் ஐந்து ரூபநய் ஜவண்டும்."
மகத்டத மடறத்தநற்ஜபநல் தூக்கிப் பிடித்து வநசித்துக் வகநண்டிருந்த வசய்தத்தநடளேக் கீஜழ தணித்துக்
வகநண்டு எதஜர பநர்த்தநள் பூரணி. தம்பி தருநநவுக்கரசு தடலடயேச் வசநறிந்துவகநண்டு நின்றநன்.
"இப்ஜபநது எதற்கடைந பணம்? ஜபநன வநரம் தநஜன சம்பளேம் கட்டினநய்?"
"சம்பளேத்துக்கநக இல்டலயேக்கந. பரீட்டச வநருங்குகிறது! வகநஞ்சம் ஜநநட்டுப் புத்தகங்களும் ஒரு புதுப்
ஜபனநவும் வநங்க ஜவண்டும். இப்ஜபநதருக்கிற ஜபனந எழுதும்ஜபநது டம கசிகிறது..."
பூரணி தம்பியின் மகத்டத நன்றநகப் பநர்த்தநள். எடதஜயேந மடறத்து எதற்ஜகந தயேங்கித் தயேங்கிப்
ஜபசினநன் தருநநவுக்கரசு.
"ஏண்டைந சட்டடை இவ்வளேவு அழுக்கநக இருக்கிறது? குளித்தநஜயேந இல்டலஜயேந? தடலவநரிக்
வகநள்ளேநமல் இப்படிக் கநடு மநதரி ஆக்கிக் வகநண்டுதநன் பள்ளிக்கூடைம் ஜபநக ஜவண்டுமந? என்ன
தநன் படிப்பு அதகமநக இருக்கட்டுஜம? அதற்கநக இப்படியேந இருப்பநய்? கநடலயில் ஒன்பது மணிக்கு
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மன்னநஜலஜயே பறந்து வகநண்டு ஓடுகிறநய். மநடலயில் வநடுஜநரம் கழத்துத் தரும்புகிறநய். நீ எங்ஜக
ஜபநகிறநய், எப்ஜபநது தரும்புகிறநய் ஒன்றுஜம வதரியேவில்டல. வீட்டில் புத்தகத்டதஜயே
வதநடுவதல்டல. எங்ஜகதநன் படிக்கிறநஜயேந, என்னதநன் வசய்கிறநஜயேந?"
தம்பி தடலடயேக் குனிந்தநன்! டக சட்டடைப் பித்தநனில் விடளேயேநடியேது. கநல் தடரடயேத் ஜதய்த்தது.
"அலமநரிடயேத் தறந்து ஐந்து ரூபநய் எடுத்துக் வகநண்டு ஜபந. சநயேங்கநலம் புதுப் ஜபனநடவயும்,
ஜநநட்டுப் புத்தகங்கடளேயும் வநங்கிக் வகநண்டு வந்து என்னிடைம் கநண்பிக்க ஜவண்டும். வரவர உன்
ஜபநக்கு எனக்குக் வகநஞ்சம்கூடைப் பிடிக்கவில்டல. வயேது ஆகிறஜத ஒழயேக் குடும்பப் வபநறுப்புத்
வதரியேவில்டல உனக்கு" என்று தம்பியிடைம் கண்டித்துச் வசநல்லி அனுப்பினநள் பூரணி. சில
நநட்களேநகஜவ அவன் ஜபநக்கு ஒரு மநதரி விரும்பத்தகநத விதத்தல் மநறியிருந்தது.
பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்து ஜநரங்கழத்து வீடு தரும்புதல், அந்தச் வசலவு, இந்தச் வசலவு என்று அடிக்கடி
கநசு ஜகட்டைல், வீட்டில் தங்கநமல் வவளிஜயே சுற்றுதல் என்ற பழக்கங்கள் உண்டைநயிருந்தன.
பன்னிரண்டிலிருந்து பதவனட்டு வயேது வடரயுள்ளே வயேது ஆண்பிள்டளேயின் வநழ்க்டகயில் மிக
மக்கியேமநனது. எண்வணய் வழுக்குகிற டகயில் கண்ணநடி தம்ளேடர எடுத்துக் வகநண்டு கல் தடரயில்
நடைந்து ஜபநகிற மநதரிப் பருவம் இது. இந்த வயேதல் நல்ல பழக்கங்கள் கீஜழ விழுந்து சிதறிவிட்டைநல்
பின்பு ஒன்று தரட்டி உருவநக்குவது கடினம். இதனநல்தநன் பூரணி தம்பி தருநநவுக்கரடசப் பற்றிக்
கவடலவகநள்ளேத் வதநடைங்கியிருந்தநள். பள்ளிக்கூடைத்தல் தருநநவுக்கரசு எப்படி நடைந்து வகநள்கிறநன்
என்று சிறியே தம்பி சம்பந்தன் மூலம் விசநரித்துத் வதரிந்து வகநண்டிருந்தநள் பூரணி. "அண்ணனுக்கு
விடைடலப் பிள்டளேகஜளேநடு பழக்கம் அதகரித்தருக்கிறது அக்கந. வகுப்புகளுக்கு வரநமல்
ஏமநற்றிவிட்டு எங்வகங்ஜகந ஜபநய்விடுகிறநன். ஆசிரியேர்களுக்கு அடைங்குவதல்டல. நநன் ஏதநவது
ஜகட்டைநல், 'அக்கநவிடைம் வசநன்னநஜயேந, உன் மதுகுத் ஜதநடல உரித்து விடுஜவன்' என்று என்டனப்
பயேமறுத்துகிறநன், அக்கந" என்று சம்பந்தன் அவளுக்குச் வசநல்லியிருந்தநன். இருக்கிற கவடலகள்
ஜபநதநவதன்று இப்ஜபநது தம்பிடயேப் பற்றியே இந்தப் புதுக் கவடலயும் அவடளேப் பிடித்துக்
வகநண்டிருந்தது.
அவளுக்குச் வசய்தத்தநடளேப் படிப்பதல் மனம் இலயிக்கவில்டல. தருநநவுக்கரசு பணம்
எடுத்துக்வகநண்டு ஜபநன பின் அலமநரியில் ஜபநய்த் வதநடகடயே எண்ணிப் பநர்த்தநள். ஐந்து
ரூபநய்க்குப் பதல் பத்து ரூபநய் குடறந்தது. அவள் தடகத்தநள். 'இந்தப் பிள்டளேடயே இனிஜமலும்
இப்படிஜயே விட்டுக் வகநண்டிருக்க மடியேநது. அடித்துத் தருத்த ஜவண்டியே கநலம் வந்து விட்டைது' என்று
கடுடமயேநன சினத்ஜதநடு மனத்தல் எண்ணிக்வகநண்டு அலமநரிக் கதடவச் சநத்தயேஜபநது "உள்ஜளே
வரலநமந?" என்று அவளுக்குப் பழக்கப்பட்டை அழகியே குரல் வநயிலில் ஜகட்டைது. வநஞ்சில் ஜசர்த்து
டவத்துக் வகநண்டிருந்த தநகவமல்லநம் தணியேப் பூரணி தரும்பிப் பநர்த்தநள்.
அரவிந்தன் மட்டும் தனியேநக வந்தருந்தநல் பூரணிக்கு அப்ஜபநதருந்த துடிப்பில் அவனருகில் ஜபநய்
கதறியிருப்பநள். அன்று ஜகநயிலில் அவனிடைம் அப்படி நடைந்துவகநண்டைதற்கநன
கநரணங்கடளேவயேல்லநம் கூறி மன்னிப்புக் ஜகட்டிருப்பநள். ஆனநல் அரவிந்தன் அப்ஜபநது தனியேநக
வரவில்டல. அன்று ஜகநயிலில் உடைன் கண்டை அந்த மரட்டு ஆளும் அரவிந்தஜனநடு வந்தருந்ததநல்
'வநருங்கள்' என்பதற்கு ஜமல் அதகமநக எடதயும் கூறித் தன் ஆர்வத்டதக் கநட்டிக் வகநள்ளே
மடியேவில்டல பூரணிக்கு. பிரயேநண அடலச்சல்களின் கநரணமநக அரவிந்தனின் எழல் மகத்தல் சிறிது
கருடம நிழலிட்டிருந்தது. அவனுடடையே நீண்டை நநசியின் நுனியில் சிறிதநக அழகநக ஒரு பரு
அரும்பியிருந்தது. தநமடர இதழ் மடிகிற இடைத்தல் மக்ஜகநணமநக வடித்துக் கத்த நுனிஜபநல் கூரநக
இருக்குஜம, அதுஜபநல் அவன் நநசிக்கு எடுப்பநயிருந்தது அந்த அழகுப் பரு. அருகில் வந்து அன்ஜபநடு
அவடளே விசநரித்தநன் அரவிந்தன்.
"உனக்கு உடைம்பு எப்படியிருக்கிறது இப்ஜபநது? நநன் ஊருக்குப் ஜபநவதற்கு மதல்நநள் உன்டனக்
ஜகநயிலில் பநர்த்ஜதன். உன்னிடைம் வசநல்லிக் வகநள்ளேலநவமன்று நிடனத்துத்தநன் உன்டனக்
கூப்பிட்ஜடைன். உனக்குக் கநதல் விழவில்டல ஜபநலிருக்கிறது. நீ தரும்பிப் பநரநமல் ஜபநய்விட்டைநய்..."
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என்று ஒரு பிணக்குமில்லநமல் அரவிந்தன் இயேல்பநன மலர்ச்சிஜயேநடு, இயேல்பநன புன்னடகஜயேநடு
ஜபசத்வதநடைங்கியேஜபநது பூரணி தடகத்தநள். தன்டனப் பற்றி அரவிந்தன் மனத்தல் அன்டறயே நிகழ்ச்சி
எத்தடன வவறுப்டப உண்டைநக்கியிருக்கும் என்று அவள் கற்படன வசய்து டவத்துக்
வகநண்டிருந்தநஜளேந, அதற்கு ஜநர்மநறநக இருந்தது அவன் இப்ஜபநது நடைந்துவகநள்கிற மடற.
'உங்கள் மனதுக்கு எடதயும் நன்றநகப் புரிந்து வகநள்ளேஜவ வதரியேநதந, அரவிந்தன்? பிறருடடையே
துன்பத்டதக் கண்டு இரக்கப்படும் ஜபநதுதநன் நீங்கள் குழந்டதத்தனமநக நடைந்து வகநள்வீர்கள் என்று
எண்ணியிருந்ஜதன்! அன்பு வசலுத்துவதல் கூடை நீங்கள் குழந்டததநன் ஜபநலும்' என்று நிடனத்த ஜபநது
அவள் உள்ளேத்தல் அவன் மன்பிருந்தடதக் கநட்டிலும் உயேர்ந்த இடைத்டதப் வபற்றுக்
வகநண்டுவிட்டைநன். 'கநது ஜகட்கநமல் ஜபநகவில்டல. ஜவண்டுவமன்ஜற உங்கடளே
ஏமநற்றிவிட்டுத்தநன் ஜபநஜனன்' என்று வசநல்லிவிடை நநக்கு துடித்தது. உடைனிருந்த மனிதருக்கநக அடத
அடைக்கிக் வகநண்டைநள் அவள். அரவிந்தன் டகஜயேநடு வகநண்டு வந்தருந்த பழக்கூடடைடயேப் பிரித்து
அவளுக்கு மன் டவத்தநன்.
"இவதல்லநம் எதற்கு?" என்று உபசநரமநகச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை ஜகட்டைநள் பூரணி. அன்பு கனியே அவன்
கூறலநனநன்:
"இன்டறக்குக் கநடலயில்தநன் வசன்டனயிலிருந்து வந்ஜதன், பூரணி! அச்சகத்துக்குள் நுடழந்ததும்,
வபரியேவர் உன்டனப் பற்றிச் வசநன்னநர். இப்ஜபநது எப்படி இருக்கிறது? உனக்கு உடைல் நலமில்டல
என்று ஜகள்விப்பட்டைதும் நநன் பதறிப் ஜபநய் விட்ஜடைன். ஜநஜர இங்குதநன் வருகிஜறன்."
"நநடளேக்குத் தண்ணீர் விட்டுக் வகநள்ளேலநம் என்று டவத்தயேர் கூறிவிட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர்.
உங்கடளேப் பநர்த்ததும் ஜபசித் தீர்த்துவிடை ஜவண்டுவமன்று மனத்தல் என்வனன்னஜவந ஜசர்த்து
டவத்தருந்ஜதன். இப்ஜபநது ஒன்றுஜம நிடனவு வரமநட்ஜடைன் என்கிறது. உடைம்புக்கு ஒன்றுமில்டல...
மனக்குழப்பங்களேநல் நநனநக இழுத்து விட்டுக் வகநண்டைதுதநன் எல்லநம்..."
இவ்வநறு அவள் கூறிக்வகநண்டு வந்தஜபநஜத அரவிந்தன் குறுக்கிட்டுப் ஜபசினநன். "இவன்
இருக்கிறநஜன என்பதற்கநக நீ மனம்விட்டுப் ஜபசத் தயேங்குகிறநய். இவன் அன்னியேனில்டல. எனக்கு
உயிர்த்ஜதநழன். நநங்கள் இருவரும் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்ஜத ஒன்றநகப் படித்தவர்கள்.
'ஆடளேப் பநர்த்தநல் இப்படிக் கநலிப்பயேல் ஜபநல் மரட்டுத்தனமநக இருக்கிறநஜன' என்று
நிடனக்கநஜத. தங்கமநன குணம். வகநஞ்சம் வநயேரட்டடை, மருகநனந்தம் என்று வபயேர். நம்மடடையே
அச்சகம் இருக்கிறஜத, அஜத வதருவில் வபரியே டதயேல் கடடை டவத்தருக்கிறநன். டதயேல் வதநழலில்
நிபுணன். அதற்கநகப் பம்பநயில் ஜபநய் பயிற்சி வபற்றுச் சிறப்பநன பட்டைங்கவளேல்லநம் வநங்கிக்
வகநண்டு வந்தருக்கிறநன். இந்த ஊரிலுள்ளே நவநநகரிக இடளேஞர்களுக்வகல்லநம் இவனுடடையே
டதயேலில் ஒஜர ஜமநகம்..."
அரவிந்தன் பநத ஜவடிக்டகயேநகவும், பநத உண்டமயேநகவும் மருகநனந்தத்டத அவளுக்கு
அறிமகப்படுத்த டவத்தநன். அந்த அறிமகத்டத ஏற்றுக் வகநள்கிற பநவடனயில் பூரணிடயே ஜநநக்கிக்
டககூப்பினநன் மருகநனந்தம். அவளும் பதலுக்குக் டக கூப்பினநள். மருகநனந்தம் எப்படிப்பட்டை ஆள்
என்படத உடைஜன விளேங்கிக் வகநள்ளேப் பூரணிக்கு ஒரு வநய்ப்புக் கிடடைத்தது. "அக்கந! உங்கடளே ஒரு
ஜகள்வி ஜகட்கப் ஜபநகிஜறன். நீங்கள் வருத்தப்படைக் கூடைநது. எனக்கு எடதயும் மனத்தல் ஒளித்து
டவத்துக் வகநண்டுப் பழகத் வதரியேநது. ஜதநன்றுவடத பளிச்வசன்று ஜநரில் ஜகட்டுவிடுஜவன்.
அரவிந்தனுக்கு நன்றநகத் வதரியும் என்டனப் பற்றி. நநன் மிகவும் வவள்டளே. அரவிந்தன் தநன் எனக்குக்
குரு, நண்பன், வழகநட்டி எல்லநம். அவன் இல்லநவிட்டைநல் எப்படிவயேப்படிஜயேந நநன் வகட்டுக்
குட்டிச் சுவரநய்ப் ஜபநயிருப்ஜபன் இதற்குள். அன்று நீங்கள் ஜகநயிலில் அரவிந்தடனப்
பநர்க்கநததுஜபநல் ஜபநனதற்குக் கநரணத்டத நநன் புரிந்து வகநண்ஜடைன். கழுத்தல் சுற்றியே
டகக்குட்டடையும், வநரநமல் வநற்றியில் விழுந்து புரளும் கிரநப்புத் தடலயும், வவற்றிடலக் கநவிஜயேறியே
வநயுமநக என்டன அரவிந்தனுக்கு அருகில் பநர்த்ததும் அவடனப் பற்றிஜயே சந்ஜதகம் உண்டைநகி
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விட்டைதல்டலயேந உங்களுக்கு; நநன் அன்டறக்கு உங்கடளே நன்றநகப் பநர்த்ஜதன் அக்கந.
அரவிந்தனுடடையே டகடயேப் பற்றி நின்ற என்டன ஏற இறங்கப் பநர்த்துவிட்டு நீங்கள் மகத்டதச்
சுளித்தடதயும் நநன் கவனித்ஜதன். அரவிந்தன் கூப்பிட்டைது கநதல் விழநமஜலந, கவனிக்கநமஜலந நீங்கள்
எழுந்தருந்து ஜபநகவில்டல என்பது எனக்கு நிச்சயேமநகத் வதரியும்; ஜவண்டுவமன்ஜறதநன் நீங்கள்
எழுந்தருந்து மகத்டதத் தருப்பிக் வகநண்டு ஜபநனீர்கள். 'எவஜனந ஒரு கநலிப்பயேஜலநடு அரவிந்தன்
நிற்கினநன்! அவடனச் சந்தக்க ஜவண்டியே அவசியேமில்டல' என்று தீர்மநனித்துக் வகநண்டுதநன் நீங்கள்
எழுந்து விடரந்தீர்கள் இல்டலயேந? இடத அரவிந்தனிடைம் வசநன்ஜனன். அவன் உங்கள் ஜமலுள்ளே
அளேவற்ற அன்பினநல் 'அப்படி ஒரு ஜபநதும் வசய்தருக்க மநட்டீர்கள்' என்று மறுத்துவிட்டைநன். ஆனநல்
உண்டம இதுதநன். எனக்குத் வதரியும்" என்று அக்கந மடற வகநண்டைநடி மருகநனந்தம் அவடளேக்
ஜகட்டைஜபநது தூக்கிவநரிப் ஜபநட்டைது அவளுக்கு. அவளுடடையே தடல தநனநகஜவ தநழ்ந்துவகநண்டைது.
"இந்த மரடைன் ஏதநவது இப்படித்தநன் உளேறுவநன்; நீ ஒன்றும் கநதல் ஜபநட்டுக் வகநள்ளேநஜத பூரணி"
என்று அரவிந்தன் அப்ஜபநதும் சிரித்துக் வகநண்டுதநன் வசநன்னநன்.
"அவர் உளேறவில்டல! உண்டமடயேத்தநன் வசநல்லுகிறநர். அன்று உங்கடளேப் பநர்த்ததும்
பநர்க்கநததுஜபநல் ஜவண்டுவமன்ஜறதநன் நநன் எழுந்து ஜபநஜனன். சந்தர்ப்பம் அப்படி
அடமந்துவிட்டைது. அன்று உங்கடளே ஏமநற்றியே ஜவதடன இன்னும் என்டன மள்ளேநகக் குத்தக்
வகநண்டிருக்கிறது. அந்த ஜவதடனயினநல்தநன் இந்தக் கநய்ச்சல் வந்தது. அதுதநன் என்டனப்
படுக்டகயில் தள்ளியேது." ஜபச மடியேநமல் வதநண்டடைக் கரகரத்துக் குரல் வந்தது பூரணிக்கு. கண்களில்
நீர் பனிக்க அரவிந்தனின் மகத்டதப் பநர்த்தநள் அவள். அவன் அடமதயேநக இருந்தநன். தடலயேடணக்கு
அடியிலிருந்து அந்தப் பநழும் கடிதத்டத எடுத்து அவனிடைம் நீட்டினநள்.
அவன் வபநறுடமயேநக மழுவதும் படித்தநன். "இந்தந! நீயும் படி" என்று மருகநனந்தத்தடைமம்
வகநடுத்துப் படிக்கச் வசநன்னநன். பூரணிக்கு அடதத் தடுக்க ஜவண்டுவமன்று ஜதநன்றஜவயில்டல.
மருகநனந்தம் யேநஜரந ஜவற்று மனிதனநகத் ஜதநன்றினநல் தநஜன தடுப்பதற்கு? அவடனப் புரிந்து
வகநண்டை பின் அப்படி ஜவற்று மனிதனநக எண்ண மனம் ஒருப்படைவில்டல அவளுக்கு.
"இந்தக் கடிதம் மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசி அம்மநளுக்கு வந்தது. என்டனக் கூப்பிட்டு
விசநரித்தநர்கள். அன்று எனக்கு ஏற்பட்டை ஜவதடனக்கு அளேஜவ இல்டல. குழம்பியே மனத்ஜதநடு நநன்
ஜகநயிலில் உங்கடளேப் பநர்த்ஜதன். பக்கத்தல் கநரியேதரிசி அம்மநளும் இருந்தநள். அந்தச் சமயேத்தல்
உங்கடளேப் பநர்த்ததும் ஜபசநமல் இருந்தநல் நல்லவதன்று மட்டைநள்தனமநக ஓர் எண்ணம் ஏற்பட்டைது.
அப்ஜபநதருந்த ஆத்தரத்தல் அப்படிஜயே வசய்துவிட்ஜடைன். அதற்கநக உங்களிடைமிருந்து மன்னிப்புக்
ஜகட்கும் தகுத எனக்கு உண்ஜடைந இல்டலஜயேந? நீங்கள் என்டன மன்னித்துதநன் ஆகஜவண்டும்."
இடதக் ஜகட்டு அரவிந்தன் சிரித்தநன். மருகநனந்தம் வகநதப்ஜபநடு பூரணிடயே ஜநநக்கிக் கூறினநன்,
"அக்கந! அண்ணன் உங்கடளே மன்னித்துவிடைலநம். ஆனநல் உங்கடளேயும் அண்ணடனயும் பற்றி இப்படி
ஒரு கடிதம் எழுதன டககடளே நநன் மன்னிக்க மடியேநது. அந்தக் கீழ்டம நிடறந்த விரல்கடளே என்
டககளேநஜலஜயே ஜதடிப்பிடித்து மருங்டகக் கநடயே மறிப்பது ஜபநல் மறித்வதறியே ஜவண்டும்."
"வபநறு மருகநனந்தம்! கநலம் வரும். இந்த வமநட்டடைக் கடிதம் எழுதயேதற்ஜக அந்தக் டககளின் ஜமல்
நீ இத்தடன ஆத்தரப் படுகிறநஜயே? அந்தக் டகயேநல் இந்தக் கன்னத்தல் மூக்கு உடடையும்படி அடற
வநங்கியும் வபநறுத்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன் நநன். ஆத்தரப்படுவதனநல் மனிதர்கடளேத் தருத்த
மடியேநது. மநறநக அவர்கடளே இன்னும் வகட்டைவர்களேநக வளேர்க்கத்தநன் ஆத்தரம் பயேன்படும்" என்று
அரவிந்தன் கூறியேடத மருகநனந்தம் ஒப்புக் வகநள்ளேஜவயில்டல. "நீ சும்மந இரு அரவிந்தந!
கருடணயேநல் வநழ மடிந்த கநலவமல்லநம் ஜபநய்விட்டைது. கருடணயும் அறமம் ஆற்றலழந்து
பயேன்படைநமல் ஜபநய்விட்டைது. கருடணயும் அறமம் ஆற்றலழந்து பயேன்படைநமற் ஜபநன
தடலமடறயில் நநம் வநழ்கிஜறநம். இன்டறயே வநழ்க்டகயில் கருடண கநட்டுகிறவர்கள்
ஜதநற்கிறநர்கள். கன்னத்தல் அடறகிறவர்கள் வநழ்கிறநர்கள். வயிற்றுப் பசிக்குக் வகநடுத்தவர்கள்
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வருந்துகிறநர்கள். வயிற்றில் அடிப்பவர்கள் நன்றநக வநழ்கிறநர்கள். மருந்துக் கடடைகளில் ஒவ்வவநரு
மருந்துப் புட்டிக்கும் அது பயேன்படுகிற கநலத்தன் எல்டல குறித்தருப்பநர்கள். இந்தக் கநல எல்டல
கழந்த பின் கடடைக்கநரர் அடத விற்க மடியேநதவநறு அரசினநல் அனுப்பப்வபறும் ஆய்வநளேர் வந்து
கண்கநணித்து வவளியில் தூக்கி எறிந்ஜதந, அப்புறப்படுத்தஜயேந அழத்தல் உண்டு. இடதப் ஜபநல் அறம்,
நியேநயேம், கருடண என்கிற மநவபரும் மருந்துகள் நம்மடடையே சமதநயே வநழ்வுக்குப் பயேன்படுகிற
கநலம் அழந்துவிட்டைஜதந என்று சந்ஜதகமநயிருக்கிறது. இல்லநவிட்டைநல், இப்படிவயேல்லநம்
நடைக்குமந?" என்று குமறஜலநடு ஜபசினநன் மருகநனந்தம்.
"பூரணி! மருகநனந்தம் எப்ஜபநதுஜம இப்படித்தநன் உணர்ச்சிவசப்பட்டு விடுவநன். நிதநனத்துக்கும்
இவனுக்கும் வவகுதூரம்" என்றநன் அரவிந்தன்.
"உணர்ச்சிவசப்பட்டைநலும் நன்றநகப் ஜபசுகிறநஜர! உங்களுடடையே சநயேல் இவர் ஜபச்சில் இருக்கிறஜத.
இந்த மநதரிக் வகநதப்பும், குமறலும் ஆயிரம் இடளேஞர்களுக்கு இருந்தநல் தமிழ்நநடு என்ஜறந
சீர்தருந்தயிருக்குஜம?" என்று பூரணி மருகநனந்தத்டத வியேப்புடைன் இடமக்கநமல் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை
அரவிந்தனுக்குப் பதல் வசநன்னநள்.
"எல்லநம் அண்ணன் இட்டை பிச்டச அக்கந. அரவிந்தனின் பழக்கமில்லநவிட்டைநல் வவறும்
டதயேற்கநரனநய் மட்டும் இருந்தருப்ஜபன். இந்தத் டதயேற்கடடைடயேயும் நடைத்தக் வகநண்டு இரண்டு
மூன்று வதநழற்சங்கங்களுக்கும் தடலவனநக இருக்கிஜறன் என்றநல் எல்லநம் அண்ணன் வகநடுத்த
அறிவு" என்று மருகநனந்தம் பூரணியிடைம் கூறினநன். அரவிந்தன் சிரித்தவநஜற அடத மறுத்துச்
வசநல்லலநனநன்.
"அப்படிச் வசநல்லி வபருடமப்பட்டுக் வகநள்ளேநஜத தம்பீ! உன் வநயிலிருந்து தப்புத் தப்பநக
வவளிப்படுகிற கருத்துக்களுக்கும் நநன் தநன் ஆசிரியேஜனந என்று பூரணி சந்ஜதகப்படைப்ஜபநகிறநள்."
பூரணி இடதக் ஜகட்டு கலகலவவன நடகத்தநள். அரவிந்தனிடைம் அடமதயேநன அறிடவயும், பண்பு
நிடறந்த கவிடத நயேங்கடளேயும் கண்டிருந்த அவள், மருகநனந்தத்தடைம் வகநதக்கும் உள்ளேத்டதக்
கண்டைநள். குமறும் உணர்ச்சிகடளேக் கண்டைநள். அவற்ஜறநடு தீடமகடளேச் சநடி வநநறுக்கிவிடைத்
துடிக்கும் டககடளேயும் மருகநனந்தத்தடைம் அவள் பநர்த்தநள். அரவிந்தன் இயேற்டக அழகு நிடறந்த
பசுடமயேநன மடலச்சிகரம் ஜபநல் அவடளேக் கவர்ந்தநன் என்றநல், மருகநனந்தம் எரிமடல ஜபநல்
ஜதநன்றினநன். அரவிந்தனின் இலட்சியேங்களுக்கு நடுஜவ அன்பு டமயேமநயிருந்தது. மருகநனந்தத்தன்
இலட்சியேங்களுக்கு நடுஜவ வவறி டமயேமநக இருந்தது.
கநடலவடரயும் படுக்டகயில் ஜநநயுற்றுக் கிடைந்தவளுக்கு எங்கிருந்துதநன் அந்த உற்சநகம் வந்தஜதந?
இருவருக்கும் தநஜன ஜதநீர் தயேநரித்துக் வகநடுத்தநள் பூரணி.
"நீ ஏன் இந்தக் கநய்ச்சல் உடைம்ஜபநடு சிரமப்படுகிறநய்? ஜதநீர் ஜவண்டைநம்..." என்று அரவிந்தன்
தடுத்தும் அவள் ஜகட்கவில்டல. அவர்கள் இருவரும் புறப்படும்ஜபநது பதவனநன்றடர மணிக்கு ஜமல்
ஆகிவிட்டைது. "வருகிஜறன் அக்கந" என்று ஆயிரங்கநலம் பழகிவிட்டைநற்ஜபநன்ற உரிடமஜயேநடு விடடை
வபற்றுக் வகநண்டு புறப்பட்டைநன் மருகநனந்தம்.
அன்று மநடல மூன்று மணி சுமநருக்கு ஓதுவநர்க்கிழவர் வந்து வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநன வசய்த தம்பி
தருநநவுக்கரடசப் பற்றி அவளுக்குப் புரியே டவத்தது.
"என்னம்மந இந்தப் பயேடல இப்படிக் கழச்சடடையேநக விட்டுவிட்டைநய்? சரவணப் வபநய்டகப்
பக்கமநகப் ஜபநயிருந்ஜதன். டூரிங் சினிமந வநசலில் அந்தப் பநழ் மண்டைபத்தல் இரண்டு மூன்று
விடைடலப் பிள்டளேகஜளேநடு கநசு ஜபநட்டு மூன்று சீட்டு விடளேயேநடிக் வகநண்டிருக்கிறநன் உன் தம்பி!
வநயில் பீடி ஜவறு. என்டனப் பநர்த்ததும் விழுந்தடித்துக் வகநண்டு ஓடுகிறநன். கண்டிக்கக் கூடைநதந நீ?
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இப்படி தறுதடலயேநய்த் தடலவயேடுக்கிறஜத இந்த வயேசில். பள்ளிக்கூடைஜம ஜபநவதல்டல
ஜபநலிருக்கிறது. வகட்டை பழக்கம், நல்ல ஜசர்க்டகயில்டல. கண்ணநல் பநர்த்து விட்ஜடைன். உன்னிடைம்
வசநல்லநமல் ஜபநக மனமில்டல" என்று கூறிவிட்டுப் ஜபநனநர் ஓதுவநர்க் கிழவர். அவள் உள்ளேம்
துடித்தது. தவித்து வருந்தனநள். 'இடறவந! என் வநழ்வில் மனநிடறஜவ இல்டலயேந? சநண் ஏறினநல்
மழம் சறுக்கும் என்பது ஜபநல் ஒன்றில் நிடறவு கண்டைநல், இன்வனநன்றில் துன்பங்கடளே அள்ளிக்
வகநட்டுகிறநஜயே! நநன் வபண், தனியேநள், ஒருத்தயேநக என்ன வசய்ஜவன்? எடதச் சமநளிப்ஜபன் என்று
வநஞ்சு வநகிழ்ந்தநள்.
ஐந்து மணிக்கு மங்டகயேர்க்கரசியும் ஐந்தடர மணிக்கு சிறியே தம்பி சம்பந்தனும் பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்து
வந்தநர்கள். 'அண்ணன் பள்ளிக்கூடைத்துக்ஜக வரவில்டல' என்று தடலடமயேநசிரியேர் புகநர் வசய்ததநகச்
சம்பந்தன் அக்கநவிடைம் வசநன்னநன். ஓதுவநர்க் கிழவர் வசநன்ன இடைத்டத அடடையேநளேம் வசநல்லி
சம்பந்தடன அங்ஜக ஜபநய்ப் பநர்த்து வருமநறு துரத்தனநள் பூரணி. அவன் ஜபநய்ப் பநர்த்துவிட்டு
"அண்ணடன அங்ஜக கநணவில்டல" என்று வசநன்னநன். தருநநவுக்கரடச எதர்பநர்த்து இரவு
பதஜனநரு மணிவடர வீட்டு வநயிற்படியில் கநத்தருந்தநள் பூரணி. அவன் வரஜவ இல்டல. 'எங்ஜக
ஜபநய்த் ஜதடுவது? எப்படித் ஜதடுவது?' என்று அவள் கலங்கிக் வகநண்டிருந்தஜபநது, மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளின் கநர் வந்து நின்றது. அந்த நள்ளிரவில் வவளிறிப் பயேந்து ஜபநன மகத்ஜதநடு கநரிலிருந்து
இறங்கியே அந்த அம்மநடளேப் பநர்த்தஜபநது, பூரணிக்கு ஒன்றும் புரியேவில்டல. தடகப்பநக இருந்தது,
பயேமநகவும் இருந்தது.
"பூரணி! இந்தப் வபண் வசந்தந தடலயில் கல்டலப் ஜபநட்டுவிட்டுப் ஜபநய்விட்டைநளேடி! கநடலயில்
கல்லூரிக்குப் ஜபநனவள் வரஜவ இல்டல. கல்லூரிக்கும் வரவில்டலயேநம். நிடறயேப் பணம் எடுத்துக்
வகநண்டு ஜபநயிருக்கிறநள். எங்ஜக ஜபநனநவளேன்று வதரியேவில்டல. நநன் ஒருத்த எங்ஜகவயேன்று
ஜதடுஜவன்? வவளியில் வசநன்னநல் வவட்கக் ஜகடு" என்று அழுகிறநற் ஜபநன்ற குரலில் கூறினநள் அந்த
அம்மநள்.
-------------------End of part 1 (first 12 chapters)
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குறிஞ்சி மலர் - பநகம் 2
அத்தயேநயேம் 13
பநடளேயேநந் தன்டம வசத்தும் பநலனநந் தன்டம வசத்தும்
கநடளேயேநந் தன்டம வசத்தும் கநமறும் இளேடம வசத்தும்
மீளும் இவ்வியேல்புமின்ஜன ஜமல்வரும் மூப்பும் ஆகி
நநளும் நநம் சநகின்ஜறநமநல் நமக்கு நநம் அழநதவதன்ஜனந?
-- குண்டைலஜகசி
வநழ்க்டகயின் வபநருளேடைக்கம் ஜபநல் வடகயேநக வனப்பநக அடமந்த வீத அது. ஜமலக்
ஜகநபுரத்தலிருந்து மதுடர நகரத்து இரயில் நிடலயேம் வடரயிலுள்ளே வீதக்குப் பகலும் இல்டல இரவும்
இல்டல. எப்ஜபநதும் ஒரு கலகலப்பு. எப்ஜபநதும் ஒரு பரபரப்பு. டகயில் கடிகநரத்டதயும் மனதல்
ஆடசகடளேயும் கட்டிக்வகநண்டு எதற்ஜகந, எங்ஜகந விடரவநக இயேங்கிக் வகநண்டிருக்கும் மனிதர்களின்
கூட்டைம் வபருகியும், தனித்தும், வபநங்கியும், புடடைபரந்தும், வற்றநமல், வநடைநமல் உயிர்வவள்ளேம்
பநய்ந்து வகநண்டிருக்கிற துடிப்பு, சந்தத்து விசநரித்துக் வகநள்ளும் குரல்கள், பிரிந்து விடடைவபறும்
குரல்கள், கடடைகளின் வியேநபநரம், ஜபரம் ஜபசுதல், கநர்கள், ரிகந, குதடர வண்டிகள் ஓடும் ஒலிகள் வநழ்க்டகடயே அஞ்சல் வசய்து ஒலி பரப்புவது ஜபநல் ஒரு வதநனி, இந்த வீதயில் கண்டண மூடிக்
வகநண்டு நிற்பவர்களுக்குக் கூடைக் ஜகட்கும்.
அன்று இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஜமல் ஆகியிருந்தது. இந்தக் கலகலப்பநன வீதயில் இரு சிறகிலும்
வபநய்கள் பூத்து மின்னுவதுஜபநல் விளேக்குகள் ஜதநன்றின. மனத்தல் சிந்தடன மறுக்ஜகறி நிற்கிற சில
சமயேங்களில் அரவிந்தன் அச்சகத்து வநசலில் நின்று ஒருவிதமநன ஜநநக்கமமின்றிக் கவின்கண்களேநல்
இந்தக் கநட்சிகடளேப் பருகிக் வகநண்டிருப்பது வழக்கம். அன்று அவனநல் வநடுஜநரம் அப்படி நின்று
வீதயின் அழடக அனுபவித்து ஜநநக்க மடியேவில்டல. உள்ஜளே அவன் வசய்யே ஜவண்டியே ஜவடலகள்
நிடறயேக் கிடைந்தன. அன்று கநடலயில் தநன் அவன் வவளியூரிலிருந்து வந்தருந்தநன். ஏறக்குடறயே
நண்பகல் வடர தருப்பரங்குன்றம் வசன்று பூரணிடயேப் பநர்த்துவிட்டுத் தரும்புவதல் ஜநரம்
கழந்துவிட்டைது. பின்பு மநடலயில் அச்சக உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரத்ஜதநடு வரவு வசலவுக் கணக்கு,
புதயே அச்சு இயேந்தரங்கள், இடவபற்றிப் ஜபசிக் வகநண்டிருந்து விட்டைநன். தருத்த ஜவண்டியே அச்சுப்
பிரதகள் குவிந்தருந்தன. உடைனிருந்து அச்சுப் பிரதகடளே ஒப்புஜநநக்கிப் படிப்பதற்கும் உதவுவதற்கும்
மருகநனந்தத்டத வரச் வசநல்லியிருந்தநன் அவன். இரவு ஒன்பது மணிக்கு ஜமல் மருகநனந்தத்டதயும்
துடணக்கு டவத்துக் வகநண்டு இரண்டு மணி ஜநரம் விழத்தருந்து ஜவடலகடளே மடிக்கலநம் என்று
தட்டைமிட்டிருந்த அரவிந்தன் மருகநனந்தத்தன் வரடவ எதர்பநர்த்துக் கநத்துக் வகநண்டிருந்தநன்.
மருகநனந்தம் டதயேல் கடடைடயேப் பூட்டிவிட்டுச் சநவிக் வகநத்டத விரலில் ஜகநத்துச் சுழற்றிக்
வகநண்ஜடை வந்து ஜசர்ந்த ஜபநது மணி ஒன்பஜத மக்கநல்.
"இங்ஜக ஜவடல மடியே அதக ஜநரம் ஆகும். நீ சநப்பிட்டைநயிற்றந மருகநனந்தம்?" என்று ஜகட்டைநன்
அரவிந்தன்.
"அவதல்லநம் வரும்ஜபநது ஓட்டைலில் மடித்துக் வகநண்டு தநன் வந்ஜதன். உன்டன நம்பி இங்ஜக
வந்தநல் நீ நநலு நிலக்கடைடலப் பருப்டபயும் பநத வநடழப் பழத்டதயும் வகநடுத்துப் பட்டினி
ஜபநடுவநய். மன்வனச்சரிக்டகயேநக நநஜன சநப்பநட்டடை மடித்துக் வகநண்டு வந்துவிட்ஜடைன். படுக்டக
இங்ஜக தநன். வீட்டுக்குச் வசநல்லியேனுப்பியேநயிற்று" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை பதல் கூறினநன்
மருகநனந்தம். அவனுடடையே வீடு வபநன்னகரத்தன் வநருக்கமநன சந்து ஒன்றில் இருந்தது.
மருகநனந்தத்தன் குடும்பத்தல் அத்தடன ஜபரும் உடழப்பநளிகள். தநயேநர், தகப்பனநர், சஜகநதரி
மூவருக்கும் மில்லில் ஜவடல. அவன் தநன் அந்த வழயிலிருந்து சிறிது விலகித் டதயில கடடை
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டவத்தருந்தநன். உள்ளேங்டக அகலத்துக்கு ஓர் இடைத்தல் ஒஜர டதயேல் இயேந்தரத்ஜதநடு அந்தக்
கடடைடயேத் வதநடைங்கினநன் அவன். வதநடைக்கத்தல் அளேவு எடுப்பதலிருந்து பித்தநன்களுக்குத் துடளே
ஜபநடுவதுவடர எல்லந ஜவடலகடளேயும் ஒஜர ஆளேநக இருந்துவகநண்டு வசய்தவன், தறடமயேநலும்
சுறுசுறுப்பநலும் படிப்படியேநக வளேர்ந்து இன்று தன்ஜனநடு இரண்டு டதயேற்கநரர்கடளே உடைன் டவத்துக்
வகநண்டு ஜவடல வநங்குகிற அளேவு மன்ஜனறியிருந்தநன். ஒவ்ஜவநர் ஊரிலும் குறிப்பிட்டை வதநழலில்
பலர் இருந்தநலும் சிலருக்குத்தநன் அந்தத் வதநழலில் வபரும் புகழும் வந்து வபநருந்தும். மதுடரயில்
அத்தடகயே ஜபரும் புகழும் வபநருந்தயே சில டதயேற்கநரர்களில் மருகநனந்தம் மதன்டம
வபற்றிருந்தநன்.
அரவிந்தனின் நட்பும், பழக்கமம் மருகநனந்தத்தற்குத் தமிழ்ப் பற்றும் அறிவு உணர்ச்சியும்
அளித்தருந்தன. ஆஜவசம் நிடறந்த ஜமடடைப் ஜபச்சநளேனநகவும் அவன் உருவநகியிருந்தநன்.
வபநன்னகரம், பிட்டுத்ஜதநப்பு, ஆரப்பநடளேயும், மணிநகரம் ஆகியே பகுதகள் மதுடர நகரத்தன்
உடழக்கும் மக்கள் வபரும்பநஜலநர் வசிக்கும் இடைம். டககளில் உடழப்பும், மனத்தலும் வீட்டிலும்
ஏழ்டமயுமநக வநழும் அந்தத் வதநழல் உலகத்தல் மருகநனந்தம் ஒரு பிரமகர் ஜபநல் மதப்புப்
வபற்றிருந்தநன். இத்தடன சிறு வயேதல் அவ்வளேவு வபருடம வருவதற்குக் கநரணம் அவன்
மற்றவர்கஜளேநடு பழகுகிற எளியே மடறதநன். கூசநமல் எங்ஜக துன்பத்டதக் கண்டைநலும் புகுந்து
உதவுகிற மனம், எந்த இடைத்தலும் யேநருக்கு அநியேநயேம் இடழக்கப்பட்டைநலும் தனக்ஜக
இடழக்கப்பட்டைது ஜபநல் உணர்ந்து குமறிக் வகநதக்கிற பண்பு, சுற்றித் தரிந்து பல இடைங்களில்
அடலந்து பலஜரநடு பழகும் இயேல்பு, இவற்றநல் மருகநனந்தம் உடழக்கும் மக்கள் நிடறந்த பகுதயில்
அப்படி ஒரு வசல்வநக்டகப் வபற்றிருந்தநன். வவளியில் இவ்வளேவு வசல்வநக்குப் வபற்றிருந்த அவன்
அரவிந்தனிடைம் பழகியே விதஜம தனிப்பட்டைது. கருத்துக்கடளேயும் இலட்சியேங்கடளேயும் கற்கும்ஜபநது
ஆசிரியேனுக்கு மன் பணிவநன மநணவடனப் ஜபநல் அவன் பழகினநன். நண்பனநகப் பழகும்ஜபநது
ஜதநளில் டகஜபநட்டுக் வகநண்டு உரிடமஜயேநடு பழகினநன். உதவி வசய்யே வருகிறஜபநது
ஜவடலக்கநரடனப் ஜபநல் கூப்பிட்டைவுடைன் வந்து உதவினநன். ஆனநல் அரவிந்தனுக்கும்
மருகநனந்தத்துக்கும் உள்ளே ஜவறுபநடு இலட்சியேங்கடளேச் வசயேல்படுத்துகிற விதத்தல் இருந்தது.
ஒழுங்டகயும் மனத் தடைத்டதயும் வகநண்டு இலட்சியேங்கடளே நிடறஜவற்ற ஆடசப்பட்டைநன்
அரவிந்தன். மரட்டுத்தனத்டதயும் உடைல் வன்டமடயேயும் வகநண்டு இலட்சியேங்கடளே உருவநக்க
ஆடசப்பட்டைநன் மருகநனந்தம். அதற்ஜகற்ற உடைல்கட்டும் அவனுக்கு இருந்தது.
அரவிந்தனுக்கு அச்சுப் பிரதகள் படித்துத் தருத்துவதற்கு உதவும் நநட்களில் இரவில் நீண்டை ஜநரம் வடர
கண்விழக்க ஜவண்டியிருக்குமநடகயேநல் மருகநனந்தம் அவஜனநடு அச்சகத்தஜலஜயே படுத்துக்
வகநண்டுவிடுவநன். ஜவடல மடிந்து படுத்துக் வகநண்டை பிறகும் படுக்டகயில் கிடைந்தவநஜற பல
வசய்தகடளேப் பற்றிப் ஜபசிவிட்டுக் கண்கள் ஜசநர்ந்த பின்ஜப அவர்கள் உறங்குவநர்கள். அன்டறக்ஜகந
அவர்கள் உள்ஜளே ஜபநய் உட்கநர்ந்து ஜவடலடயேத் வதநடைங்கும்ஜபநஜத ஏறக்குடறயே இரவு பத்துமணி
ஆகிவிட்டைது. இரண்டைநவது ஆட்டைம் தடரப்படைத்துக்குப் ஜபநகிற கூட்டைமம், மதல் ஆட்டைம் விட்டு
வருகிற கூட்டைமமநக வீத வபநலிவிழக்கநமலிருந்தது.
"நீ வகநஞ்சம் விடரவநகஜவ வந்துவிடுவநய் என்று எதர்பநர்த்ஜதன். ஜநரமநக்கிவிட்டைநய்
மருகநனந்தம்... இந்தந, இடத நீ டவத்துக்வகநண்டுப் படி. நநன் சரி பநர்க்கிஜறன். மடிந்த வடர
பநர்த்துவிட்டுப் படுக்கலநம்" என்று வசநல்லிவிட்டுக் டகவயேழுத்துப் பிரதகளேநகியே மூலத்தநள்கடளே
மருகநனந்தத்தடைம் வகநடுத்தநன் அரவிந்தன்.
அவற்டறக் டகயில் வநங்கிக் வகநண்டு "டதயேல் கடடையில் இன்டறக்கு ஒரு வம்பு வந்து ஜசர்ந்தது.
துணிடயேத் டதத்துக் வகநண்டு கடைன் வசநல்லுகிறவர்கடளேயும் ஜபரம் பண்ணுகிறவர்கடளேயும் அதகம்
பநர்த்தருக்கிஜறன். கநடலயில் ஒரு வவளியூர் மனிதன் டதத்த துணிடயே வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநகிற
ஜபநது மணிபர்டஸ மறந்து டவத்துவிட்டுப் ஜபநய்விட்டைநன். வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநக வருவநஜனந
என்று நநனநகஜவ சிறிது அதக ஜநரம் கநத்தருந்ஜதன். வழக்கமநக வருகிற மனிதனுமில்டல அவன்.
ஆனநல் எனக்குக் கடடையின் நநணயேஜமந, ஜபஜரந வகட்டுவிடைக் கூடைநவதன்று பயேம். அதுதநன் கநத்துப்
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பநர்த்ஜதன். ஆள் வரக்கநஜணநம். டபடயேத் தறந்து பநர்த்தநல் ஏஜதந கடிதம், புடகப்படைங்கள். இரண்டு
மூன்று நூறு ரூபநய் ஜநநட்டுக்கள் எல்லநம் இருக்கின்றன. அதற்கநகஜவ வழக்கமநகக் கடடைப் பூட்டுகிற
ஜநரத்துக்கு ஜமலும் தறந்து டவத்துக் வகநண்டு இருந்ஜதன். இல்லநவிட்டைநல் ஒன்பது மணிக்ஜக இங்கு
வந்தருப்ஜபன்" என்று தநமதத்துக்குக் கநரணம் வசநன்னநன் மருகநனந்தம்.
"சரி... சரி... நீ படிக்க ஆரம்பிக்கலநம். இன்னும் ஏதநவது கடதயேளேந்து ஜநரத்டத வீணநக்கநஜத" என்று
அரவிந்தன் துரிதப்படுத்தஜவ மருகநனந்தம் ஜபச்டச நிறுத்தவிட்டுப் படிக்கத் வதநடைங்கினநன்.
பூரணியின் தந்டத ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலம் எழுதயே 'வதநல்கநப்பியேர் கநட்டும் வநழ்க்டக
வநறி' என்னும் புத்தகத்துக்கநன அச்சுப்பிரதகள் அடவ. மதல் தருத்தத்துக்கநன கநலி புரூஃப்கள்.
"வகநஞ்சம் இரு அப்பந மருகநனந்தம். வதநல்கநப்பியேர் ஜமல் நம்மடடையே அச்சுக் ஜகநப்பநளேருக்கு
ஏஜதந ஜகநபம் ஜபநலிருக்கிறது. கடுஞ்சினத்ஜதநடும் அந்தப் ஜபர் வருகிற இடைங்களில் எல்லநம்
வதநல்கநப்பியேருடடையே கநடல மடைமநக்கியிருக்கிறநர். வதல்கநப்பியேர், வதல்கப்பியேர் என்று கநல்
இல்லநமல் தணறும்படி வதநல்கநப்பியேர் ஜவதடனப்படுத்தப்பட்டிருக்கிறநர்." சரி வசய்து
வதநல்கநப்பியேர் கநல் இல்லநமல் நின்று தண்டைநடிக் வகநண்டிருந்த இடைங்களில் எல்லநம் கநல்
ஜபநட்டுத் தருத்தனநன் அரவிந்தன். மருகநனந்தத்துக்கு இடதக்ஜகட்டுச் சிரிப்புப் வபநங்கியேது. "கநலி
புரூஃபில் மட்டும் இவ்வளேவு அதகமநகப் பிடழகள் இருக்கின்றனஜவ? இதற்கு என்ன கநரணம்?"
என்று அரவிந்தடனக் ஜகட்டைநன் மருகநனந்தம்.
"இந்தக் கநலி புரூஃப் படிக்கும்ஜபநவதல்லநம் நநன் நம்மடடையே தமிழ்நநட்டுச் சமூக வநழ்டவ
நிடனத்துக் வகநள்ஜவன் மருகநனந்தம். கநலியில் தருத்தஜவண்டியே பிடழகள் அதகமநயிருக்கும்.
நம்மடடையே சமதநயே வநழ்விலும் இன்டறக்குத் தருத்தம் வபறஜவண்டியே தவறுகள் மிகுத..." என்று
மருகநனந்தத்தன் ஜகள்விக்கு ஆழமநன ஒப்பு ஜநநக்ஜகநடு மறுவமநழ வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
"உண்டம! ஆனநல் இடதப் ஜபனநவினநல் தருத்தமடியேநது அரவிந்தன். ஆகநவவன்வறழுந்தது பநர்
யுகப்புரட்சி என்று பநரத பநடினநஜன அப்படிவயேநரு யுகப்புரட்சி ஏற்பட்டைநல் தநன் விடியும்.
இன்டறக்குள்ளே நம்மடடையே சமதநயே வநழ்வில் எந்த அறநூல் மருத்துவரநலும் இன்னவதன்று
கண்டுபிடித்துக் கூறமடியேநத எல்லந ஜநநய்களிலும் சிறிது சிறிதநக இடணந்த ஏஜதந ஒரு வபரியே ஜநநய்
இருக்கிறது. தீயே வழயேநல் ஆக்கப் வபறுஜவநடரக் கண்டும் அவர்கள் ஜமலும் ஜமலும் வளேர்ச்சி
வபறுதடலக் கண்டும் வபநறுத்துக் வகநண்டிருக்கிஜறநம். மனிதர்கள் உணர்ச்சி மரத்துப்
ஜபநயிருக்கிறநர்கள். சூடு வசநரடணயேற்றுப் ஜபநயிருக்கிறநர்கள்..." என்று மருகநனந்தம்
வசநற்வபநழவில் இறஙகிவிட்டைஜபநது, அரவிந்தன் குறுக்கிட்டு ஜவடலடயே நிடனவு படுத்தனநன்.
"தம்பி! இந்தக் கனல் கக்கும் கருத்துக்கடளே எல்லநம் இங்ஜகஜயே வசநல்லித் தீர்த்துவிடைநஜத.
வபநன்னகரத்து ஜமடடைகளிலும், பிட்டுத்ஜதநப்புப் வபநதுக்கூட்டைங்களிலும் ஜபசுவதற்கு மீதம் டவத்துக்
வகநள். இங்ஜக ஜவடல நடைக்க ஜவண்டும். ஜநற்று இரவவல்லநம் இரயிலில் பயேணம் வசய்து வந்த
அலுப்பு என்னநல் தநங்க மடியேவில்டல. பன்னிரண்டு மணிக்கநவது நநன் படுத்தநக ஜவண்டும்."
மருகநனந்தம் அடைங்கினநன், ஜவடல வதநடைர்ந்தது. வநயிற்புரம் யேநஜரந ஒரு டபயேன் வந்து தயேங்கி
நிற்படத மருகநனந்தம் பநர்த்துவிட்டைநன்.
"வநசலில் யேநஜரந டபயேன் வந்து நிற்கிற மநதரி இருக்கிறது. இங்ஜக அச்சகத்தல் ஜவடலப் பநர்க்கிற
டபயேன் எவடனயேநவது வரச் வசநல்லியிருந்தநயேந நீ?" என்று மருகநனந்தம், அரவிந்தடனக் ஜகட்டுக்
வகநண்டிருந்தஜபநஜத, 'சநர்' என்று குரல் வகநடுத்தநன் வவளியில் நின்ற டபயேன்.
"நநன் யேநடரயும் வரச் வசநல்லவில்டலஜயே? ஒருஜவடளே தந்தப் பியூஜனந என்னஜவந? ஜபநய்ப்பநர்"
என்று அரவிந்தனிடைமிருந்து பதல் வந்தது.
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மருகநனந்தம் வவளிஜயே எழுந்துஜபநய் நின்று வகநண்டிருந்த டபயேடன விசநரித்துக் வகநண்டு வந்தநன்.
"டபயேன் உன்டனப் பநர்க்க வந்ததநகத்தநன் கூறுகிறநன். நீ ஜபநய் என்னவவன்று ஜகள் அரவிந்தந."
அரவிந்தன் எழுந்து ஜபநய் பநர்த்தநன். பூரணியின் தம்பி தருநநவுக்கரசு அழுக்குச் சட்டடையும்
வநரப்படைநத தடலயுமநக நின்றுவகநண்டிருந்தநன்.
"என்னடைந இந்த ஜநரத்தல் வந்தநய்?"
"ஒன்றுமில்டல, அக்கந உங்களிடைமிருந்து ஒரு அஞ்சு ரூபநய் வநங்கிக்வகநண்டு வரச்வசநன்னநங்க...
அவசரம்..." டபயேன் வநர்த்டதகடளேத் தட்டுத்தடுமநறிச் வசநன்னநன். அவன் விழத்துப் பநர்த்த
கண்களில் - பநர்டவயில் ஏஜதந வபநய்டம மருட்சிடயேக் கண்டைநன் அரவிந்தன்.
"ஏண்டைந ஐந்து ரூபநய்க்கநக இரநத்தரிப் பத்து மணிக்குஜமல் உன்டன இங்ஜக துரத்தனநளேந உன் அக்கந.
நநன் கநடலயில் அங்ஜக வந்து அக்கநடவப் பநர்த்துப் ஜபசிக் வகநண்டிருந்ஜதஜன. அப்ஜபநது அக்கந
என்னிடைம் பணம் ஜவண்டுவமன்று ஒரு வநர்த்டத வசநல்லியிருந்தநல் டகயிலிருந்தடதக்
வகநடுத்துவிட்டு வந்தருப்ஜபஜன."
டபயேன் ஜமலும் விழத்தநன். அவன் நின்ற நிடல, ஜகட்டை விதம், உருட்டி உருட்டிக் கண்கடளே விழத்த
மநதரி எல்லநம் அரவிந்தனுக்குச் சந்ஜதகத்டத உண்டைநக்கின. ஒன்றும் கநட்டிக் வகநள்ளேநமல் சட்டடைப்
டபயிலிருந்து ஒரு மழு ஐந்து ரூபநய் ஜநநட்டடை எடுத்து நீட்டினநன்.
"இந்தந இடதக்வகநண்டு ஜபந. கநடலயில் நநன் அக்கநடவப் பநர்க்க வருஜவன்."
பதல் ஒன்றும் வசநல்லநமல் ஜநநட்டடை வநங்கிக் வகநண்டு நழுவினநன் தருநநவுக்கரசு. சிறிது ஜநரம்
அவன் ஜபநவடதப் பநர்த்துக் வகநண்டு வநசலிஜலஜயே நின்ற அரவிந்தன், "மருகநனந்தம் வகநஞ்சம்
இங்ஜக வந..." என்றநன். உள்ளிருந்து மருகநனந்தம் வந்தநன்.
"ஜவடல இருக்கட்டும். அப்புறம் பநர்த்துக் வகநள்ளேலநம். நநன் வசநல்லுகிறபடி ஒரு கநரியேம் வசய்.
இந்தப் டபயேடனப் பின் வதநடைர்ந்து ஜபநய்க் கண்கநணித்துக் வகநண்டு வந."
"யேநர் இந்தப் டபயேன்?"
"அடதப்பற்றி இப்ஜபநவதன்ன? வசநல்கிஜறன். மதலில் நீ புறப்படு."
மருகநனந்தம் புறப்பட்டைநன். அவடன அனுப்பிவிட்டு உள்ஜளே தரும்பி தநனநகஜவ அச்சுப் பிரதகடளேத்
தருத்தத் வதநடைங்கினநன் அரவிந்தன். பூரணியின் தம்பிடயேப் பற்றியே சந்ஜதகத்தனநல் கலவரமற்றிருந்த
அவன் மனம் அழகியேசிற்றம்பலம் தத்துவச் வசறிஜவநடு ஆரநய்ந்து எழுதயிருந்த கருத்துக்கள்
சில்வற்டற அச்சுப்பிரதயில் கண்டு அவற்றில் இலயித்தது. பண்பநடுமிக்க அவ்வுயேரியே கருத்துக்களில்
அவன் மூழ்கிவிட்டைநன் என்ஜற வசநல்லலநம். "வநழ்க்டகயில் இறுத நநள் ஒன்டறத்தநன் சநவு என்று
உலக வழக்குப்படி கூறுகிஜறநம். ஆனநல் மனித ஆயுளின் நிடறவநன கநலத்துக்குள் ஒவ்வவநரு
பருவத்தன் மடிவும் ஒரு சநவு. ஒவ்வவநரு பருவத்தன் ஆரம்பமம் ஒரு புதுப்பிறவி. குழந்டதப் பருவம்
அழந்தநல் பிள்டளேப் பருவம் பிறக்கிறது. பிள்டளேப் பருவம் அழந்தநல், வநலிபப் பருவம் பிறக்கிறது.
வநலிபப் பருவம் இறந்தநல் மதுடம பிறக்கிறது. இப்படி ஒரு பருவம் அழந்து அடுத்த பருவம்
பிறக்கும் கநலம் மனிதனுடடையே பழக்கங்களும் அனுபவங்களும் மநறுகிற கநலம். இந்த மநற்றத்தனநல்
அழவது மரணம். புததநகச் ஜசர்வது பிறவி. ஒவ்வவநரு நநளும் நநம் அனுபவித்து அழத்தடவ
மரணம்தநன். ஆனநல் அதற்கநக நநம் அழுவதல்டல. அது நமக்குப் புரியேநத தத்துவம்" என்று எழுத
குண்டைலஜகசியிலிருந்து ஒரு வசய்யுள் எடுத்து உதநரணம் கநட்டியிருந்தநர் ஜபரநசிரியேர். உடைஜன அந்தச்
வசய்யுடளேயும் அந்த வநக்கியேங்கடளேயும் தனது டடைரியில் குறித்துக் வகநண்டு விடை ஜவண்டுவமன்ற
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ஆர்வம் அரவிந்தனுக்கு உண்டைநயிற்று. ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிறம்பலம் மட்டும் உயிஜரநடு இருந்து
தமிழ்நநட்டின் சநர்பில் ஜமற்கு நநடுகளில் பயேணம் வசய்தருந்தநல் ஜமடலநநட்டைநர் மறுபடியும் ஒரு
விஜவகநனந்தடரப் பநர்த்தருப்பநர்கள். அவருடடையே ஆங்கில அறிவிற்கும், தமிழ் அறிவுக்கும், தத்துவ
ஞநனத்துக்கும் நநடு அவடர மிகவும் குடறவநகப் பயேன்படுத்தக் வகநண்டு விட்டு விட்டைஜத" என்று ஓர்
ஏக்கம் அரவிந்தன் மனத்தல் அப்ஜபநது படைர்ந்தது. அவன் வநட்டுயிர்த்தநன். பழகத் வதநடைங்கியே புததல்
ஒருநநள், "உங்கள் தந்டதயேநர் விட்டுச் வசன்ற பணிகளில் வபரும் பகுத உங்களேநல் நிடறஜவற
ஜவண்டும். அதற்குரியே தகுத உங்களிடைம் இருக்கிறது. ஆங்கிலத்தலும் தமிழலும் குடறவின்றிக்
கற்றிருக்கிறீர்கள். வநய்ப்பு வரும்ஜபநது உலகத்து வீதகளில் தமிழ் மணம் பரப்பி மழக்கமிடை உங்கள்
குரல் தயேநரநயிருக்க ஜவண்டும்" என்று பூரணியிடைம் வசநல்லியிருந்தநன் அவன். அப்ஜபநது அவள்
சிரித்துக் வகநண்ஜடை "நீங்கள் என்டனப் பற்றி மிகப்வபரியே கனவுகள் கநண்கிறீர்கள்" என்று
தன்னடைக்கமநகப் பதல் வசநல்லிவிட்டைநள்.
"அப்படிச் வசநல்லக்கூடைநது. உங்களேநல் அது மடியுவமன்று எனக்குத் ஜதநன்றுகிறது" என்று அப்ஜபநது
தநன் வற்புறுத்தச் வசநன்னடத மீண்டும் நிடனத்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். அதன் பின் தங்களுடடையே
பழக்கம் அன்பும் வநருக்கமம் வபற்று இத்தடகயே உறவநக மநறியேடதயும் நிடனத்தநன். வதநடைக்கத்தல்
பூரணியின் உறவு இந்த விதத்தல் இப்படித் தன்ஜனநடு வநருங்குவமன அவன் எண்ணியேஜத இல்டல.
அவடனப் வபருடம வகநள்ளே டவத்த உறவு இது. இத்தடகயே சிந்தடனஜயேநடு ஜபரநசிரியேரின் அந்த
வநக்கியேங்கடளேத் தனது ஜநநட்டுப் புத்தகத்தல் எழுதக் வகநண்டிருந்த அவன் அச்சகத்தன்
பின்புறமிருந்து ஏஜதந ஓடச ஜகட்கஜவ தடகப்புடைன் எழுதுவடத நிறுத்தவிட்டுக் கநதுவகநடுத்துக்
ஜகட்கலநனநன். யேநஜரந சுவரில் கநல் டவத்து ஏறுகிற மநதரி 'சர சர'வவன்று ஓடசஜகட்டைது.
அச்சகத்தல் வலது பக்கம் ஓர் ஓட்டைல், இரண்டுக்கும் நடுவில் ஒரு சிறு சந்து உண்டு.
வகநல்டலப்பக்கத்தல் ஓட்டைலுக்கும் அச்சகத்துக்கும் வபநதுவநக ஏவழட்டுத் வதன்டன மரங்கஜளேநடு
கூடியே ஒரு கநலிமடன இருந்தது. ஓட்டைலின் கழவு நீரும், அச்சகத்துக் கிழசல் கநகிதக் குப்டபகளுமநக
அந்தப் பகுத கநல் டவத்து நடைக்க மடியேநத இடைமநக இருக்கும். தனசரி கநடலயில் சந்து வழயேநக வந்து
குப்டப வநரிக்வகநண்டு ஜபநகிற ஜதநட்டிடயேத் தவிர அந்த இடைத்தல் நுடழகிற துணிவு ஜவறு
யேநருக்கும் இருக்க மடியேநது. அச்சகத்தன் பின் பக்கத்துச் சுவர் அவ்வளேவநகப் பநதுகநப்பநனதல்டல.
படழயே சுவர் என்ற குடற மட்டுமில்டல, அதக உயேரமில்டல என்ற குடறயும் வகநண்டைது.
பின்பக்கத்துத் தநழ்வநரத்தல் தநன் விசநலமநன இடைம். டதத்தல், டபண்டிங் ஜபநன்ற ஜவடலகளுக்கு
வசதயேநகப் புத்தகத்துக்வகன்று அச்சநகியே 'பநரங்கள்' அங்ஜகதநன் அடுக்கப்பட்டிருந்தன. வகநல்டலக்
கதவுக்கு அடுத்தநற்ஜபநல் உள்பக்கம் மல்லிடக, அந்தமந்தநடரச் வசடிகள் அடைங்கியே ஒரு சிறு
நிலப்பகுத உண்டு. இந்த இடைத்துக்கு அடுத்து உள்பகுததநன் அச்சு யேந்தரங்களும், 'டபண்டிங்' பகுதயும்
அடைங்கியே பரந்த தநழ்வநரம். இவ்விடைத்டத நம்பிக்டகயின் ஜபரில் கநவல் பயேமில்லநமல்
டவத்தருந்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
பக்கத்து ஓட்டைல் ஜவடல நநட்களில் இரவு பன்னிரண்டு மணியேநனநலும் மநவடரக்கிற 'கடைமடை'
ஒலியும் பநத்தரம் கழுவுகிற ஓடசயுமநகக் வகநல்டலப்பக்கம் கலகலப்பநயிருக்கும். மறுநநள்
ஓட்டைலுக்கு வநரநந்தர விடுமடறயேநதலநல் அன்று அந்தக் கலகலப்பு இல்டல. அரவிந்தன் தயேங்கிக்
வகநண்டு நிற்கவில்டல. வநசற்கதடவ உள்பக்கமநகத் தநழட்டுவிட்டுக் வகநல்டல பக்கம் விடரந்தநன்.
நீண்டை வீடு அது. ஜபநகும்ஜபநஜத ஒவ்வவநரு பகுதக்கும் உரியே மின் விளேக்டகப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு
ஜபநனநன். அந்த அச்சகத்தல் இரவு ஜநரங்களில் தனியேநக இருக்கிறஜபநது இப்படி ஓர் அனுபவம்
இதுவடரயில் அவனுக்கு ஏற்பட்டைதல்டல. இன்று ஏற்படுகிறது. மதன்மதலநக ஏற்படுகிறது.
அவன் கடடைசி விளேக்டகப் ஜபநட்டுவிட்டுச் வசடிகள் இருந்த பக்கம் நுடழந்தஜபநது மல்லிடகச்
வசடிகளின் ஓரமநகப் பதுங்கிப் பதுங்கி வந்து வகநண்டிருந்த ஆள் ஒருவன் தடுவமன விளேக்கு ஒளி
பநய்வடதயும் யேநஜரந வருவடதயும் உணர்ந்து தரும்பி ஓடிச் சுவரில் ஏறிவிட்டைநன். "யேநரது?" என்று
வபருங்குரலில் இடரந்து வகநண்டு விடரந்தநன் அரவிந்தன். சுவருக்கு ஜமல் விளிம்பிலிருந்து ஒரு
படழயே வசங்கல் சரிந்து அரவிந்தனின் கநல் கட்டடை விரலில் விழுந்ததுதநன் மீதம். ஆள்
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அகப்படைவில்டல. இன்னநவரனக் கண்டுவகநள்ளேவும் மடியேவில்டல. பின்புறம் குதத்து ஓடும் ஒலி
ஜகட்டைது. அவன் சுவர் ஏறின இடைத்தல் கீஜழ மல்லிடகச் வசடியின் அருகில் மண்வணண்வணயில்
மக்கியே ஒரு துணிச்சுருளும் தீப்வபட்டியும் கிடைப்படதக் கண்டைநன் அரவிந்தன். வந்தவன் என்ன
கநரியேத்துக்கநக வந்தருக்க ஜவண்டுவமன்று அடதக் கண்டைஜபநதுதநன் அவன் உணர்ந்தநன்.
வகநல்டலயில் அந்த ஓடச ஜகட்டைதும் வந்து பநர்க்கநமல் தநன் இன்னும் சிறிது நநழடகப்ஜபநது
அலட்சியேமநக இருந்தருந்தநல் தநழ்வநரத்தல் அச்சிட்டு அடுக்கியிருக்கும் ஜபரநசிரியேரது
நூற்பகுதகளின் சநம்படலத்தநன் கநண மடியும் என்ற பயேங்கர உண்டம அவனுக்குப் புரிந்தது.
இந்தவிதமநன எதர்ப்புகளும் படககளும் மீனநட்சி அச்சகத்துக்கும் அவனுக்கும் இப்ஜபநதுதநன் மதன்
மதலில் ஏற்படைத் வதநடைங்குகிற புதயே அனுபவங்கள்.
பின்புறம் அந்த இருளில் வகநல்டலப் பக்கத்துக் கதடவத் தறந்து வகநண்டு துரத்த மடியேநவதன்று
பட்டைது அவனுக்கு. கதவுக்கு அப்பநல் தடரயில் கநல் டவக்க மடியேநத ஆபநசம்! வந்தவன் எல்லந
ஆபநசங்களுக்கும் துணிந்துதநன் வந்தருக்க ஜவண்டும். வநசல் பக்கம் ஓடி ஓட்டைலில் யேநடரயேநவது
எழுப்பித் துடணக்குக் கூட்டிக்வகநண்டு சந்து வழயேநகப் ஜபநய்த் ஜதடிப் பநர்க்கலநமந என்று ஓர்
எண்ணம் ஏற்பட்டைது. அச்சகத்துக் கதடவ அடடைத்துப் பூட்டிக்வகநண்டு ஓட்டைலில் ஆடளே எழுப்பிப்
ஜபநய்த் ஜதடுவதற்குள் கநலம் கடைந்த மயேற்சியேநகி விடும். 'மருகநனந்தம் வரட்டும் அவடனத்
துடணக்கு டவத்துக் வகநண்டு இரவு இங்ஜகஜயே தநழ்வநரத்தல் படுக்கலநம்' என்று துரத்தும்
மயேற்சிடயேக் டகவிட்டைநன் அவன். எவ்வளேவுதநன் துணிவு உள்ளேவனநயிருந்தநலும் மனத்தல் இனம்
புரியேநத பயேம் எழுந்தது. நடைக்க இருந்தடத நிடனத்துப் பநர்த்தஜபநது உடைல் நடுங்கியேது.
வந்தவனுடடையே விருப்பம் நிடறஜவறியிருந்தநல் எவ்வளேவு ஜபரிழப்பு ஆகியிருக்கும்? இத்தடன
நநட்கள் அரும்பநடுபட்டு அச்சிட்டை நூல்கவளேல்லநம் அழந்தருக்குஜம.
வநயிற்புறக் கதவு தட்டைப்பட்டைது. விளேக்குகடளே அடணக்கநமல் மன்புறம் வந்து கதடவத் தறந்தநன்
அரவிந்தன். மருகநனந்தம் தரும்பியிருந்தநன்.
"சுத்த கநலிப்டபயேன். மங்கம்மநள் சத்தரத்துக்குப் பின் பக்கம் வதருவிளேக்கின் அடியில் மூணு சீட்டு
விடளேயேநடைப் ஜபநய்விட்டைநன். நீ ஒன்றும் வசநல்லவில்டலஜயே என்றுதநன் ஜபசநமல் பநர்த்துக் வகநண்டு
வந்ஜதன். இல்லநவிட்டைநல் மதுகில் பலமநக நநலு அடற டவத்து இங்ஜக இழுத்து வந்தருப்ஜபன். சிறு
வயேதஜலஜயே விடைடலத்தனமநக இப்படிக் வகட்டுப் ஜபநகிற பிள்டளேகளின் வதநடக ஊருக்கு ஊர்
இப்ஜபநது அதகரித்தருக்கிறது" என்று மருகநனந்தம் கூறியேஜபநது அரவிந்தன் தடகத்தநன்.
"ஜபரநசிரியேருடடையே பிள்டளே இப்படி ஆவதந?" என்ற ஜவதடன வநட்டியேது. ஜவதடனஜயேநடு
அரவிந்தன் கூறினநன், "மருகநனந்தம்! சிரமத்டதப் பநரநமல் மறுபடியும் ஒரு நடடை ஜபநய் நநன்
வசநன்ஜனவனன்று அந்தப் டபயேடனக் கூப்பிடு. அடி, உடத ஒன்றும் ஜவண்டைநம். கநடலயில்
தருப்பரங்குன்றத்தல் பநர்த்ஜதநஜம அந்தப் வபண்ணின் தம்பி அவன். ஜபரநசிரியேர் டபயேன். அவன்
வந்து பணம் ஜகட்டைஜபநஜத எனக்குச் சந்ஜதகமநயிருந்தது. அதுதநன் உன்டனப் பின்னநல்
அனுப்பிஜனன். விடரவநகப் ஜபநய் அவடன அடழத்து வந்துவிடு."
அரவிந்தன் ஜவண்டுஜகநடளே மறுக்க இயேலநமல் மறுபடியும் ஜபநனநன் மருகநனந்தம். அவன் வசன்ற
சிறிது ஜநரத்துக்வகல்லநம் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் கநர் அச்சகத்து வநசலில் வந்து நின்றது. பூரணியும்
அந்த அம்மநளும் கநரிலிருந்து கீஜழ இறங்கினர். அவர்கள் மகங்களில் கவடலயும் பரபரப்பும் குடி
வகநண்டிருந்தன.
பூரணியின் தம்பிடயேப் பற்றி அறிந்ததனநலும் அச்சக்த்தன் பின்புறம் நடைந்த நிகழ்ச்சியேநலும் மனம்
குழம்பிப்ஜபநய் இருந்த அரவிந்தன், அவர்கடளேப் பநர்த்து ஜமலும் குழப்பமடடைந்தநன். ஆனநலும்
சமநளித்துக் வகநண்டு வரஜவற்றநன். மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வபண்டணப் பற்றி அரவிந்தனிடைம்
விவரமநகச் வசநல்லி, என்ன வசய்யேலநம், எப்படித் ஜதடைலநம் என்று ஜகட்டைநள் பூரணி. அந்த நள்ளிரவில்
தன்டனத் ஜதடிக்வகநண்டு தருப்பரங்குன்றம் வந்து அந்த அம்மநள் கூறியே வசய்தடயேக் ஜகட்டைஜபநது
தன் தம்பி கநணநமற்ஜபநனதும் வகட்டுத்தரிவதும் மறந்துவிட்டைது அவளுக்கு. வயேது வந்து வபண்டணக்
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கநணநமல் கலங்கித் தவிக்கும் அந்த அம்மநளின் துயேரம் தநன் வபரிதநகத் ஜதநன்றியேது. "என்டனப்
ஜபநலஜவ இந்த அம்மநளும் ஆண்பிள்டளேத் துடணயில்லநது குடும்பத்டதக் கட்டிக் கநக்கிறவர்கள்.
எவ்வளேஜவந பணவசதயும், டதரியேமம் உள்ளேவர்கள்; இந்தச் சம்பவத்தனநல் ஒன்றும் வசய்யேத்
ஜதநன்றநமல் இடிந்துஜபநய் என்னிடைம் வந்து கதறினநர்கள். நநன் என்ன வசய்ஜவன்? உங்களிடைம்
அடழத்து வந்ஜதன். நீங்கள் பநர்த்து ஏதநவது வசய்யுங்கள்; மிகவும் வநநந்துஜபநயிருக்கிறநர்கள்" என்று
அரவிந்தனிடைம் கூறி உதவி ஜகநரினநள் பூரணி. "ஜபநலீஸில் வசநல்லிப் புடகப்படைம் வகநடுத்துத் ஜதடைச்
வசநல்லலநமந? அல்லது வசய்தத்தநள்களில் படைத்ஜதநடு விளேம்பரம் ஜபநடைலநமந?" என்று பதற்றத்தல்
ஜதநன்றியே வழகடளே எல்லநம் கூறினநள் அந்த அம்மநள். இப்படி ஒரு நிடலயில் தநயின் ஜவதடன
தநங்க மடியேநதது.
"பதற்றப்படைநதீர்கள் அம்மந! வபண் வயேது வந்தவள் என்கிறீர்கள். இப்படிவயேல்லநம் படைம், விளேம்பரம்,
ஜபநலீஸ் என்று ஜபநனநல் பின்னநல் வபண்ணின் வநழ்க்டக வம்புக்கு இலக்கநகிவிடும். நடைந்தடத
நீங்கஜளே வபரிதுபடுத்தன மநதரி ஆகிவிடும். நிதநனமநக ஜயேநசித்து ஒரு வழ வசய்யேலநம்" என்றநன்
அரவிந்தன்.
பின்பு பூரணிடயேத் தனியேநக உட்புறம் அடழத்துப் ஜபநய், "உன் தம்பி சங்கத வதரியுஜமந?" என்று
வதநடைங்கி நடைந்தடதவயேல்லநம் அரவிந்தன் வசநன்னநன். மருகநனந்தத்டத அனுப்பியிருப்படதயும்
கூறினநன்.
"விட்டுத் தள்ளுங்கள். கழசடடையேநகத் தடலவயேடுத்தருக்கிறது. எனக்கு இனிஜமல் இது புதுக்கவடல"
என்று ஏக்கத்ஜதநடு வசநன்னநள் அவள். அப்ஜபநது மருகநனந்தம் மட்டும் தனியேநகத் தரும்பி வந்தநன்.
"கநசு டவத்துச் சீட்டு ஆடியேதற்கநகப் டபயேன்கடளேப் ஜபநலீஸ் லநரியில் ஏற்றிக் வகநண்டு
ஜபநய்விட்டைநர்கள். நநன் ஜபநவதற்குள் டபயேன் கும்பஜலநடு லநரியில் ஏறிவிட்டைநன்" என்று
மருகநனந்தம் கூறியேதும் "அது இருக்கட்டும். கநடலயில் டபயேடனக் கவனிக்கலநம். இப்ஜபநது ஜவறு
ஒரு கநரியேத்துக்கு உன் ஜயேநசடன ஜதடவ. இந்த அம்மநள் வந்தருக்கிறநர்கள் பநர்?" என்று
மருகநனந்தத்டத உட்கநர்த்த டவத்து விவரத்டதக் கூறினநன் அரவிந்தன்.
--------------------------------
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அத்தயேநயேம் 14
"கற்பூரப் பநத்த கட்டிக் கத்தூரி
எருப்ஜபநட்டுக் கமழ்நீர் பநய்ச்சி
வபநற்பூர உள்ளிதடன விடதத்தநலும்
அதன் குணத்டதப் வபநருந்தக்கநட்டும்
வசநற்ஜபடதயேருக்(கு) அறிவு இங் கினிதநக
வருவமனஜவ வசநல்லினநலும்
நற்ஜபநதும் வநரநது ஆங்கவர்
குணஜம ஜமலநக நடைக்குந்தநஜன"
மதுடர நகரத்து வீதகளில் ஜதய்ந்து நள்ளிரவு வகநலுவிருக்கும் அந்த ஜநரத்தல் ஒலிகள் ஜதயேநத ஒரு
வீதயில் ஒளிகுன்றந ஓர் அச்சகத்து மன் அடறயில் அவர்கள் உட்கநர்ந்தருந்தநர்கள். தருத்தப்
வபற்றடவயும், தருத்தப் வபறநதடவயுமநக அச்சுப் பிரதகள் ஜமடசஜமல் தநறுமநறநகக் கிடைந்தன.
அடவ சிதறிக் கிடைந்தவிதம் அங்கிருந்தவர்களின் அப்ஜபநடதயே மனநிடலடயேஜயே கநட்டுவதுஜபநல்
இருந்தது.
அரவிந்தன் கூறியே விவரங்கடளேவயேல்லநம் ஜகட்டுவிட்டு மருகநனந்தம் பதல் வசநல்லநமல் இருந்தநன்.
அவன் மகக் குறிப்புத் தீவிரமநன சிந்தடனடயேக் கநட்டிற்று. எல்லநவற்டறயும் இழந்து
பறிவகநடுத்துவிட்டைநற்ஜபநல் ஜசநர்ந்து உட்கநர்ந்தருந்த மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் பூரணியின் மகத்டதப்
பநர்த்தநள். பூரணி அரவிந்தடனப் பநர்த்தநள். அரவிந்தன் மருகநனந்தத்டதப் பநர்த்தநன்.
"மருகநனந்தம்! சும்மந உட்கநர்ந்து வகநண்டிருந்தநல் என்ன வழ? பூரணியும் இந்த அம்மநளும் நம்டம
நம்பிக்வகநண்டுதநஜன வந்தருக்கிறநர்கள். ஏதநவது வசய்யே ஜவண்டைநமந? உனக்கு இந்த அம்மநளின்
மனநிடலடயேப் புரிந்து வகநள்கிற வநய்ப்பு ஏற்பட்டும் இப்படி ஒரு வழயும் வசநல்லநமல்
இருக்கிறநஜயே? சிறு டபயேன் கநசு தருடியேடதயும் சீட்டு விடளேயேநடியேடதயும் கநலி கும்பஜலநடு ஜசர்ந்து
வகநண்டு தரிவடதயும் இன்று கண்டிக்கநமல் இன்னும் ஒரு மநதம் கழத்துக் கண்டித்து வழக்குக்
வகநண்டு வந்தநலும், வகட்டுப்ஜபநவது ஒன்றுமில்டல. ஆனநல் வயேது வந்த ஒரு வபண்,
தருமணமநகநதவள் தனியேநக யேநருக்கும் வதரியேநமல் வீட்டிலிருந்து கிளேம்பிப் ஜபநனவதன்பது எத்தடன
வபரியே வகநடுடம. வபற்ற மனம் என்ன பநடுபடும் மருகநனந்தம்?"
"எல்லநம் புரிகிறது அரவிந்தன். ஆனநல் இந்த ஜநரத்துக்கு ஜமல் எங்ஜக ஜபநய் என்ன வசய்யே மடியும்?
நடைந்தது வவளியில் வதரியேவிடைநமல் வபண்டணக் கண்டுபிடித்து வீடு வகநண்டு வந்து ஜசர்க்க
ஜவண்டும். கல்லூரியில் படிக்கிற வபண் என்கிறநர்கள். யேநரும் ஏமநற்றி அடழத்துக் வகநண்டு
ஜபநயிருக்க மடியேநது. விவரம் வதரிந்து ஜவண்டுவமன்று தநனநகஜவ ஜபநயிருப்பதுதநன் சநத்தயேம்.
அப்படியேநனநல் எந்தக் கநரணத்துக்கநக யேநஜரநடு ஜபநயிருக்கலநவமன்று வதரிந்து வகநள்ளே ஜவண்டும்.
ஜதடிப் பநர்க்க கிளேம்புவதற்கு மன் கநணநமல் ஜபநயிருக்கும் வபண்ணின் பழக்க வழக்கங்கடளேப் பற்றி
இந்த அம்மநளிடைம் நநம் நிடறயேக் ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநள்ளேநமல் ஒன்டறயும் விளேங்கிக் வகநள்ளே
இயேலநது. எனக்குக் வகநஞ்சம் சிந்தக்க ஜநரம் வகநடு. மணி பன்னிரண்டுக்கு ஜமல் ஆகப்ஜபநகிறது.
வபண்ணின் படைத்டத வநங்கிக் வகநண்டு இவர்கடளே வீட்டுக்கு அனுப்பு. கவடலயில்லநமல்
கூடியேவடரயில் நிம்மதயேநக வீட்டுக்குப் ஜபநய் இருக்கச் வசநல்லு. என்னநல் மடியுமநனநல் இந்த
அம்மநளுடடையே வபண் எங்கிருந்தநலும் ஜதடிப் பிடித்துக் வகநண்டு வந்து ஜசர்த்துவிடுஜவன். உதவி
வசய்யே நநன் தயேங்கவில்டல. அடத வடகயேநகச் வசய்யே ஜவண்டும் என்று தநன் தயேங்குகிஜறன்.
அவசரப்பட்டு எடதயேநவது வசய்து அந்தப் வபண் ஓடிப்ஜபநய் விட்டைநளேநஜம என்று ஊவரல்லநம்
அவப்வபயேர் பரவும்படி ஆகிவிடைக் கூடைநது" என்று மருகநனந்தம் நிதநனமநகக் கூறியே விவரங்கள்
எல்லநம் ஏற்றுக் வகநள்ளேத்தக்கடவயேநகத்தநன் இருந்தன. பூரணி, மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளிடைம் இருந்து
வசந்தநவின் புடகப்படைத்டத வநங்கி அதன் பின்புறஜம ஜதடவயேநன விவரங்கடளேயும்
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அடடையேநளேங்கடளேயும் குறித்து அரவிந்தனிடைம் வகநடுத்தநள். அவன் அடத வநங்கி ஜமடஜேயின்
இழுப்படறயில் பத்தரமநக டவத்தநன்.
"அம்மந நீங்களும் என்ஜனநடு தருப்பரங்குன்றம் வந்துவிடுங்கள். உங்கள் மனநிடல சரியில்டல.
கவடலகளேநல் குழம்பியிருக்கிறீர்கள். உங்கடளே இப்ஜபநது வீட்டுக்குத் தனியேநக அனுப்ப எனக்குப்
பயேமநயிருக்கிறது" என்று அந்த அம்மநடளேயும் தன்ஜனநடு வருமநறு அடழத்தநள் பூரணி. அதற்கு அந்த
அம்மநள் இணங்கவில்டல. "கநய்ச்சல் உடைம்ஜபநடு தடலக்குத் தண்ணீர் விட்டுக் வகநள்ளுமன் உன்டன
இவ்வளேவு தூரம் இழுத்துக் வகநண்டு வந்தது ஜபநதநதந? என் தடலவித; எனக்குப் வபண்ணநகப்
பிறந்தவள் இப்படிப் புத்தக்வகட்டுப் ஜபநனநல் அதற்கு நீங்கவளேல்லநம் என்ன வசய்வீர்கள்; இன்னும்
இது ஜபநதநவதன்று உன் வீட்டில் ஜவறு வந்து உன் தடலயில் என் கவடலடயேயும் சுமக்க டவக்க
ஜவண்டுவமன்கிறநயேந? என்டனப் பற்றி உனக்குப் பயேஜம ஜவண்டைநம் பூரணி! இந்த அசட்டுப்
வபண்ணுக்கநக இசகு பிசகநக நநன் எதுவும் வசய்து வகநண்டு விடைமநட்ஜடைன். அன்வறநரு நநள் நீ
என்டன மதன்மதலநகச் சந்தத்த ஜபநது வபண்கள் மநறுபட்டை சூழ்நிடலகளிலும் பழகி இன்டறயே
நவீன நநகரிகங்கடளேக் கற்றுக் வகநள்ளே ஜவண்டும் என்று வற்புறுத்த வநதநடிஜனன். நீ
ஒப்புக்வகநள்ளேவில்டல. அந்தக் கருத்டத கடடைசி வடர வன்டமயேநக மறுத்தநய். அதன் உண்டம இன்று
எனக்குப் புரிகிறது பூரணி."
"படழயே கடதடயே எல்லநம் எதற்கம்மந இப்ஜபநது கிளேப்புகிறீர்கள்? நடைக்க ஜவண்டியேடதக்
கவனிக்கலநம். உங்களுக்கு ஆறுதலநக இருக்குஜம என்பதற்கநகத்தநன் என்ஜனநடு வருமநறு
அடழக்கிஜறன்."
"அப்படிச் வசய்வதற்கில்டல பூரணி! வசல்லத்டத வீட்டில் தனியேநக விட்டிருக்கிஜறன். சடமயேற்கநரி
துடணக்குப் படுத்துக் வகநண்டைநஜளேந இல்டலஜயேந? ஜநரமநனநலும் பரவநயில்டல. உன்டன வீட்டில்
வகநண்டுஜபநய் விட்டை பின் நநன் தரும்பி விடுகிஜறன்" என்று பிடிவநதமநக மறுத்துவிட்டைநள்
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். தங்டக மங்டகயேர்க்கரசிடயேயும், தம்பி சம்பந்தடனயும், கமலநவின் தநயிடைம்
வசநல்லி, அவர்கள் வீட்டில் படுக்கச் வசய்துவிட்டுத் தன் வீட்டடைப் பூட்டிக் வகநண்டு வந்தருந்தநள்
பூரணி. இனி இந்ஜநரத்துக்கு ஜமல் தருப்பரங்குன்றம் ஜபநனநல் கமலநவின் வீட்டுக்குப் ஜபநய்
குழந்டதகடளே எழுப்பி தன் வீட்டுக்கு அடழத்துப் ஜபநக மடியேநது. இரண்டுங்வகட்டை ஜநரத்தல்
அவர்கள் வீட்டில் ஜபநய் கதடவத் தட்டித் தூக்கத்டதக் வகடுப்பது நன்றநக இரநது. அவள் மட்டும்
தனியேநக வீட்டில் ஜபநய்ப் படுத்துக் வகநள்வதும் இயேலநது. அந்த அம்மநடளேத் தருப்பரங்குன்றத்துக்கு
அடழப்பதற்குப் பதலநகத் தநஜன அந்த அம்மநஜளேநடு மதுடரயில் தங்கிவிட்டைநல் என்ன என்று
நிடனத்துத் தயேங்கியேது பூரணியின் உள்ளேம்.
"என்டனக் வகநண்டு ஜபநய்விடுகிற சிரமம் உங்களுக்கு ஜவண்டைநம் அம்மந. இவ்வளேவு நநழடகக்கு
ஜமல் நநன் அங்ஜக ஜபநய் என்ன வசய்யேப்ஜபநகிஜறன்? உங்கஜளேநடு உங்கள் வீட்டிஜலஜயே
இருந்துவிடுகிஜறன்" என்று பூரணி தன் விருப்பத்டத வவளியிட்டைஜபநது மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்
இரட்டடை மகிழ்ச்சிஜயேநடு ஒப்புக்வகநண்டைநள். அவர்கள் கநரில் ஏறிக்வகநண்டைனர்.
வழயேனுப்புவதற்கநக நிற்பது ஜபநல் அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம் அச்சகத்து வநயிற்படிக்குக் கீஜழ
நடடைபநடத ஜமடடையில் கநர் அருஜக நின்றனர். கநர் புறப்படை இருந்தஜபநது மருகநனந்தம் மிக அருகில்
வநருங்கி "பூரணியேக்கந நநடளேக்குக் கநடலயில் நநனும் அரவிந்தனும் இந்த அம்மந வீட்டுக்கு
வருகிஜறநம். ஜமலும் சில விவரங்கடளேக் ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநள்ளே ஜவண்டும். பதற்றமடடையேநமல்
இருக்கச் வசநல்லுங்கள். எங்களேநல் ஆனடதச் வசய்கிஜறநம். அஜநகமநக நநடளேக் கநடலயில் நநங்கள்
வரும்ஜபநஜத உங்கள் தம்பிடயேயும் ஜதடிப் பிடித்துக் கூட்டிக் வகநண்டு வந்து விடுஜவநவமன்று
நிடனக்கிஜறன். வருத்தப்படைநதீர்கள். டதரியேமநக இருங்கள்" என்றநன். அவன் கூறியேடதக் ஜகட்டை
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள், "இவதன்ன பூரணி? உன் தம்பிடயேப் பற்றி இவர் என்னஜவந வசநல்லுகிறநஜர,
அவன் எங்ஜக ஜபநய்விட்டைநன்?" என்று தடகப்ஜபநடு வியேந்து வினவினநள். அந்த அம்மநள்
அகநலத்தல் தன்டனத் ஜதடிக் வகநண்டு தருப்பரங்குன்றம் வந்து வசந்தந கநணநமற் ஜபநய் விட்டை
வசய்தடயேத் வதரிவித்தஜபநது தன் தம்பி தருநநவுக்கரசு பற்றிச் வசநல்வதற்குத் ஜதநன்றஜவயில்டல
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பூரணிக்கு. வபரியே துன்பத்ஜதநடு பரபரப்படடைந்து ஓடி வந்தருக்கிறவர்களிடைம் சிறியே துன்பத்டதச்
வசநல்லி தன் வருத்தத்தல் அவர்களும் பங்கு வகநள்ளேச் வசய்யே ஜவண்டைநஜம என்றுதநன் அவள்
வசநல்லநமல் இருந்து விட்டைநள். தனக்குச் சமயேம் ஜநர்ந்த ஜபநவதல்லநம் உதவியிருக்கும் அந்தத்
தநய்க்குத் தநன் ஆறுதல் வசநல்லி உதவி வபண்டணத் ஜதடிக் கண்டுபிடித்துக் வகநடுக்க ஜவண்டியே
சமயேத்தல் தன் துன்பத்தற்கு ஆறுதல் ஜதடை விரும்பவில்டல அவள். வசந்தநடவத் ஜதடிக்
கண்டுபிடித்துக் வகநடுக்க அரவிந்தனின் உதவிடயே நநடைலநம் என்றுதநன் அந்த அம்மநடளேயும்
அடழத்துக் வகநண்டு உடைஜன அச்சகத்துக்கு வந்தநள் அவள். நல்லஜவடளேயேநக அந்த ஜநரத்துக்கு
மருகநனந்தம் அங்கு இருக்கஜவ அவளுடடையே ஜவடல எளிதநகப் ஜபநயிற்று.
இப்ஜபநது மருகநனந்தம் கூறியேதலிருந்து அந்த அம்மநஜளே ஏஜதந புரிந்து வகநண்டு தம்பிடயேப் பற்றிக்
ஜகட்கிறநள். வலுவில் ஜகட்கும்ஜபநது எப்படிச் வசநல்லநமல் இருப்பது? அச்சகத்து வநயிலிருந்து
புறப்பட்டை கநர் தநனப்ப மதலித் வதருவில் அந்த அம்மநள் வீட்டு வநயிலில் ஜபநய் நிற்பதற்குள் சில
விநநடிகளில் தம்பி தருநநவுக்கரசின் நடைத்டத மநறுதல்கடளேப் பற்றிச் சுருக்கமநகச் வசநல்லி மடித்தநள்.
பூரணிடயேயும் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநடளேயும் அனுப்பிவிட்டு உள்ஜளே தரும்பியே அரவிந்தனும்
மருகநனந்தமம் சிறிது ஜநரம் ஒருவருக்வகநருவர் ஜபசிக் வகநள்வதற்குச் வசய்த ஒன்றுஜம இல்லநதது
ஜபநல் வீற்றிருந்தனர். இந்த அடமதடயேக் கடலத்துக்வகநண்டு அரவிந்தன் கூறலநனநன்.
"உனக்கு இன்னும் ஒரு புதயே வசய்த வசநல்லப் ஜபநகிஜறன், மருகநனந்தம். ஒரு மணி ஜநரத்துக்கு
மன்னநல் இந்த அச்சகமம் இதல் நிடறந்துள்ளே அறிவுச் வசல்வங்களும் தீப்பிடித்து எரிவதற்கும்,
அழவதற்கும் ஏற்பநடு நடைந்தவதன்று வசநன்னநல் இப்ஜபநது நீ நம்புவநயேந?"
"வதளிவநகப் ஜபசு. நீ வசநல்வது எனக்கு விளேங்கவில்டல, அரவிந்தன்!"
மருகநனந்தத்துக்கு நன்றநக விளேங்கும்படி பின்புறம் அவடனக் கூட்டிக்வகநண்டு ஜபநய்க் கநட்டி
எல்லநவற்டறயும் கூறினநன் அரவிந்தன்.
"பநவி! இவ்வளேவு வகட்டை எண்ணத்ஜதநடு வந்தவடன எப்படியேப்பந தப்பிப் ஜபநகவிட்டைநய்? நல்ல
சமயேத்தல் நநன் இல்லநமற் ஜபநய்விட்ஜடைஜன! ஆடளேப் பிடித்துச் சுவரிஜலஜயே அடறந்து
வகநன்றிருப்ஜபன். வசநப்பனத்தல் கூடை இனி இந்த மநதரி வகட்டை ஜவடல வசய்யே வரும் துணிவு
அவனுக்கு உண்டைநகநமல் பண்ணியிருப்ஜபஜன" என்று வகநதப்படடைந்து கூறினநன் மருகநனந்தம்.
அடதக் ஜகட்டு அரவிந்தன் சிரித்தநன்.
"ஆடளேப் பிடித்துக் கட்டி டவத்து உடதத்த பின் இம்மநதரிக் வகட்டை வசயேல் வசய்யும் துணிவு
குன்றுவதற்குப் பதலநக அதகமநகிவிட்டைநல் என்ன வசய்வநய் மருகநனந்தம்? டகயில் சிரநய்ந்து
இரத்தம் வருகிறஜத என்பதற்கநகக் டகடயேக் குத்த நுனியில் வகநண்டுஜபநய்த் துடடைத்தநல் இரத்தம்
குடறயுமந அப்பந? கீழ்டமக்குணம் என்பது உள்ளிப் பூண்டடைப் ஜபநன்றது. கற்பூரத்தனநல் பநத்தகட்டி,
கஸ்தூரிடயே எருவநகப் ஜபநட்டுப் பன்னீடர தண்ணீரநகப் பநய்ச்சினநலும் உள்ளிப்பூண்டு
விடளேகிறஜபநது அதன் படழயே நநற்றம்தநன் வரும். கள்ளேன் வபரியேவனந? கநப்பநன் வபரியேவனந?
என்று பழவமநழ உண்டு. நநடளேக்ஜக மதலநளியிடைம் வசநல்லி ஓட்டைலுக்கும் இதற்கும் நடுவிலிருக்கிற
சந்துக்கு ஒரு கதஜவந சுவஜரந ஜபநடை ஏற்பநடு வசய்யேப் ஜபநகிஜறன். நநம் வசய்யே மடிந்தது அதுதநன்..."
"யேநஜரந ஜவண்டுவமன்று வசநல்லி ஏவிவிட்டுத்தநன் இது நடைந்தருக்கிறது அரவிந்தன்! நீ
வசநல்லுகிறபடி பநர்த்தநல் குப்டப அள்ளே வருகிற ஜதநட்டியும் ஓட்டைல் ஜவடலயேநட்கடளேயும் தவிர
ஜவறு ஆட்கள் வகநல்டலப் பக்கம் புழங்குவதல்டல என்று வதரிகிறது. ஓட்டைல் ஆட்கள் இந்த வம்புக்கு
வர மநட்டைநர்கள். ஜதநட்டிஜயே கநசுக்கு ஆடசப்பட்டு இடதச் வசய்யே ஒப்புக் வகநண்டிருக்கலநம்.
எதற்கும் கநடலயிஜல விசநரித்து விடைலநம்."
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"விசநரித்துத் வதரியேப்ஜபநவடத நநன் இப்ஜபநஜத வசநல்லி விடுகிஜறன். ஜகட்டுக்வகநள். எங்களுக்கு
இப்ஜபநது ஏற்பட்டிருக்கும் ஒஜர படகவர், அந்தப் புதுமண்டைபத்துப் புத்தகக் கடடைக்கநரர்தநன். அந்த
நநளிலிருந்து வதநழல் மடறயில் மீனநட்சி அச்சகத்துக்கும் அவருக்கும் புடகச்சல் உண்டு. எங்கள்
மதலநளிடயே அவருக்குக் கட்ஜடைநடுப் பிடிக்கநது. இப்ஜபநது ஜபரநசிரியேரின் நூல்கடளே நநங்கள்
அவருடடையே வகநடுங்ஜகநன்டமப் பிடியிலிருந்து விடுவித்து நியேநயேமநக வவளியிடைத்
வதநடைங்கியிருப்பதநல் படழயே புடகச்சல் வளேர்ந்தருக்கிறது. எடதயும் வசய்வதற்குக் கூசநத மனிதர்
அவர். இருக்கட்டுஜம! நநம் மடறயேநன வழயிஜலஜயே ஜநர்டமயேநகப் ஜபநகலநம். ஒரு நநள் அவடரஜயே
சந்தத்து இப்படிவயேல்லநம் வசய்யேலநமந? என்று நநஜன நியேநயேத்டதக் ஜகட்கத்தநஜன ஜபநகிஜறன்."
"நியேநயேத்டதக் ஜகட்கிற ஆளேந அவர்? மறுபடியும் அவரிடைம் அடற வநங்கிக் வகநண்டு வரநஜத. இந்தத்
தடைடவ நீ அவருக்கு அடற வகநடுத்துவிட்டு வந. அதற்குப் பலம் இல்டலயேநனநல் அவரிடைம் நியேநயேம்
ஜகட்கப் ஜபநகிறஜபநது என்டனயும் உடைன் அடழத்துப் ஜபந. நநன் வகநடுக்கிஜறன் அவனுக்கு!
நியேநயேமநம், நியேநயேம்! இந்தத் தடலமடறயில் நியேநயேத்டதப் பற்றிப் ஜபசுவதுதநன் நநகரிகம் அப்பஜன.
கடடைப்பிடிப்பது அநநகரிகம்!" கழுத்தலிருந்து டகக்குட்டடைடயே உருவி மழங்டக மணிக்கட்டில்
இறுக்கிச் சுற்றியேவநஜற ஜமலும் ஜபசினநன் மருகநனந்தம்.
"அந்தப் புதுமண்டைபத்து ஆளிடைமிருந்து ஜபரநசிரியேரின் புத்தகங்கடளேக் கநப்பநற்றியேதற்கநக உனக்கும்,
உங்கள் மதலநளிக்கும் எவ்வளேவு நன்றி கூறினநலும் தகும் அரவிந்தன். பத்து பன்னிரண்டு நநட்களுக்கு
மன் என் சிஜநகிதன் ஒருத்தன் அந்த புதுமண்டைபத்துக் கடடையிலிருந்து அவர்கள் பதப்பித்து வவளியிட்டை
புத்தகம் ஒன்று வநங்கி வந்தநன். தனிப்பநடைல் தரட்டு என்கிற அந்தப் புத்தகத்தன் வபயேர்
தடலப்பிலிருந்து உள்ஜளே இறுதப் பக்கங்கள் வடர எல்லந இடைங்களிலும் தனிப்பநடைல் தருட்டு என்று
அச்சிடைப்பட்டிருந்தது. அவர்கள் வவளியிட்டிருக்கும் ஆயிரக்கணக்கநன பிரதகளிலும் இந்தத் தவறு
இருக்கத்தநஜன வசய்யும்? தமிழுக்கு எத்தடன வபரியே பநவம் இது?"
"தமிழுக்கு பநவம் ஏது? எல்லந பநவமம் அவருக்குத்தநன். ஒருவடகயில் அவர் வவளியிட்டிருக்கும்
புத்தகத்தற்குத் தனிப்பநடைல் தருட்டு என்று வபயேர் இருப்பஜத வபநருத்தம் தநன். அவர் வசநந்தமநன
ஓடலச்சுவடிகடளேக் வகநண்டு ஒப்பு ஜநநக்கி அடதப் பதப்பிக்கவில்டல மருகநனந்தம், ஜவறு ஒருவர்
சிரமப்பட்டுப் பல ஆண்டுகளேநக மயேன்று பதப்பித்த தனிப்பநடைல் தரட்டு புத்தகத்டத அப்படிஜயே ஒரு
மநதத்தல் கநப்பியேடித்துத் தருடி வவளியிட்டு விட்டைநர். மலிவுப் பதப்பு என்று வபயேரநம்! எது
மலிஜவந? பிடழஜயேந? அல்லது விடலஜயேந? வதரியேவில்டல. அதனநல் அவர் வசய்த கநரியேத்துக்கு
ஏற்பத்தநன் புத்தகத்தன் வபயேரும் வநய்த்தருக்கிறது" என்று குறும்பு ஜபசினநன் அரவிந்தன்.
அன்று அவர்கள் இருவரும் வகநல்டலப் பக்கத்துத் தநழ்வநரத்தன் அருகிஜலஜயே படுத்துக்
வகநண்டைநர்கள். அவர்கள் படுக்கும்ஜபநது மணி ஒன்றடர இருக்கும். கடளேப்பும் அலுப்பும் உடைல்
தநங்கநமல் நிடறந்தருந்தநலும் மனக்குழப்பத்தநல் தூக்கம் உடைஜன அணுக மறுத்தது. படுக்டகயில்
சநய்ந்து மழங்டகடயே மட்டுக் வகநடுத்து தடலடயே நிமிர்த்தக் வகநண்டு மருகநனந்தம் ஜகட்டைநன்,
"பூரணியேக்கநவுக்கும் இந்த அம்மநளுக்கும் என்ன உறவு? இந்த அம்மநள் யேநர்?"
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநடளேப் பற்றி பூரணியிடைமிருந்து, தநன் வதரிந்து வகநண்டிருந்தவற்டற
மருகநனந்தத்தற்குச் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
"இவ்வளேவு நல்ல குடும்பத்தல் பிறந்த வபண்ணுக்கு இப்படியேந புத்த ஜபநகஜவண்டும்? இந்தக்
கநலத்தல் பள்ளிக் கூடைங்களிலும், கல்லூரிகளிலும் படிக்கிற டபயேன்களும், வபண்களும் தவறு வசய்யேக்
கூசுகிற தயேக்கத்டதக் வகநஞ்சம் வகநஞ்சமநக இழந்து வருகிறநர்கஜளே அரவிந்தன், இதற்கு என்ன
கநரணவமன்று உன்னநல் வசநல்ல மடியுமந? தமிழ்ப் பண்பநட்டின் உருவநய் வநழ்ந்தவருக்குப்
பிள்டளேயேநய் பிறந்து தமிழ்ப் வபண்டமயின் இலட்சியேம் ஜபநல் நம்மிடடைஜயே வநழும் பூரணியேக்கநவின்
கண்கநணிப்பில் வளேரும் டபயேன் இப்படி ஆகிவிட்டைநஜன! வசல்வமம், வசல்வநக்கும் நற்பண்பும்
உள்ளே மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வபண் வீட்டுக்குத் வதரியேநமல் பணத்டத எடுத்துக் வகநண்டு
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ஓடியிருக்கிறநஜளே! குருத்துவிடும் வயேதஜலஜயே வகட்டுப் ஜபநகத்துணியும் இத்துணிச்சல் இவர்களுக்கு
எங்ஜக கிடடைத்தது?"
அரவிந்தன் வநடுமூச்சு விட்டைநன். மருகநனந்தத்தன் இந்தக் ஜகள்விக்கு என்ன பதல் வசநல்வவதனச்
சிந்தத்தநன். சிறிது ஜநர அடமதக்குப் பின் அவன் மருகநனந்தத்டத ஜநநக்கிச் வசநல்லலநனநன்:
"வழ தவறுகிற இந்தத் துணிச்சல் எங்கிருந்து பழகத் வதநடைங்குகிறது என்பதுதநன் எனக்கும்
விளேங்கவில்டல. இன்னும் சிறிது கநலத்துக்குக் கணக்கும், வரலநறும், விஞ்ஞநனமம் கற்றுக்
வகநடுப்படத நிறுத்தவிட்டு ஒழுக்கத்டதயும், கட்டுப்பநட்டடையும் கற்றுக் வகநடுக்கலநமந என்று கூடைத்
ஜதநன்றுகிறது. சுதந்தரமம் உரிடமகளும் வபருகுவதற்கு மன்னநல் படிக்கநதவர்களில் சிலர்
அறியேநடமயேநல் தவறு வசய்து வகநண்டிருந்தநர்கள். இப்ஜபநஜதந படித்தவர்கள், தவறுகடளே அடவ
தவறுகவளேன அறிந்து வகநண்ஜடை வசய்கிறநர்கள். கீழ்நநட்டு வநழ்வின் அவசகௌகரியேங்கள் நிடறந்த
ஏடழக் குடும்பங்களிலிருந்து படிக்க வரும் மநணவர்களுக்கு ஜமல்நநட்டு வநழ்வின்
வசகௌகரியேங்கடளேயும் ஆடைம்பரங்கடளேயும் கற்பித்து அனுப்பிவிடுகிறநர்கள். வட்டைமநன டைப்பநவுக்கு
சதுரமநன மூடி ஜபநடுகிற மநதரி ஏடழ நநட்டில் ஆடைம்பரக் கனவுகள் சிறிதும்
வபநருந்தமநட்ஜடைவனன்கின்றன."
அரவிந்தடன இந்த மநதரிக் கருத்து வவள்ளேமநகப் ஜபசுவதற்குத் தூண்டிவிட்டுக் ஜகட்பதல்
மருகநனந்தத்துக்குத் தனி ஆனந்தம். மனம் உருகித் துடிப்ஜபநடு இப்படி அவன் ஜபசுகிற சந்தர்ப்பங்கள்
எப்ஜபநதநவது அத்தப்பூத்த மநதரிதநன் வநய்க்கும். அப்படி வநய்க்கிற ஜநரங்களில் அந்த அறிவு
வவள்ளேத்தல் நன்றநக மூழ்கி எழுந்துவிடுவது மருகநனந்தத்தன் வழக்கம். அரவிந்தன் ஜமலும்
வதநடைர்ந்தநன். "நீதநன் தனசரி வசய்தத்தநள்களில் படிக்கிறநஜயே, மருகநனந்தம்! ஓடிப்ஜபநதல்,
பணத்டத எடுத்துக் வகநண்டு தனிஜயே ஜபநதல் என்று இடளேஞர்கடளேயும் யுவதகடளேயும் பற்றி
எவ்வளேவு ஜசதகள் வருகின்றன? அவ்வளேவுமந வபநய்யேநக இருக்கும்? எப்படி எப்படி எந்தச்
சமயேங்களில் தவறு வசய்யேலநவமன்படதச் வசய்தத்தநள்கஜளே கற்றுக் வகநடுக்கின்றன என்பது உனக்குத்
வதரியுமந?"
"நீ வசநல்வது உண்டமதநன் அரவிந்தன். ஒழுக்கத்டதப் பற்றியே ஆர்வம் இடளேஞர்களிடடைஜயே
குன்றிவிட்டைது. ஆனநல் அதற்கு இடளேஞர்கள் மட்டும்தநன் கநரணவமன்று நிடனக்கிறநயேந?"
இதற்கு அரவிந்தன் வபநருத்தமநகவும், நன்றநகவும் பதல் வசநன்னநன். இப்படிக் ஜகள்வியும்
பதலுமநகச் சிறிது ஜநரம் விவநதம் வசய்துவிட்டு அவர்கள் உறங்கிப் ஜபநனநர்கள்.
கநடலயில் அரவிந்தன் விழக்கும்ஜபநது வகநல்டலயில் மருகநனந்தம் யேநருடைஜனந இடரந்து கூப்பநடு
ஜபநட்டுக் வகநண்டிருந்தநன். ஜபநய்ப் பநர்த்தஜபநது பின்புறம் குப்டப அள்ளே வருகிற ஜதநட்டிடயே
அவன் விரட்டிக் வகநண்டிருப்பது வதரிந்தது. ஜதநட்டி தனக்கு ஒரு பநவமம் வதரியேநவதன்று வகஞ்சிக்
கதறிக் வகநண்டிருந்தநன். மருகநனந்தம் தனக்கு இருந்த ஜகநபத்தல் ஜதநட்டிடயேக் கீஜழ தள்ளி
மிதத்துவிடுவநன் ஜபநலிருந்தது. நல்ல ஜவடளேயேநக அந்தச் சமயேத்தல் அரவிந்தன் எழுந்து ஜபநய்த்
ஜதநட்டிக்கு அடியும் உடதயும் விழநமல் கநப்பநற்றினநன்.
"அவன் என்னப்பந வசய்வநன்? வசய்தருந்தநலும் உன்னிடைம் நநன் வசய்ஜதன் என்று வசநல்லிக்
வகநண்டிருப்பநனந? நநம் ஒழுங்கநகச் சுவடரப் வபரிதநக்கிச் சந்து வழக்குக் கதவும் ஜபநட்டுவிட்டைநல்
யேநரும் நுடழயே மடியேநது அப்புறம்" என்று மருகநனந்தத்டதச் சமநதநனப்படுத்தக் கூட்டிக் வகநண்டு
வந்தநன் அரவிந்தன்.
"மயிஜல மயிஜல இறகு ஜபநடு - என்றநல் ஜபநடைநது அரவிந்தன். கன்னத்தல் வகநடுத்தநல் உண்டமடயேக்
கக்கியிருப்பநன். நீ எழுந்தருந்து வந்து கநரியேத்டதக் வகடுத்து விட்டைநய். ஜபநய்த் வதநடலயேட்டும்.
அந்தப் வபண்டணக் கண்டுபிடிக்கிற கநரியேத்டதயேநவது இன்று கநடலயிலிருந்து வதநடைங்கலநம்" என்று
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அன்று வசய்யே ஜவண்டியே ஜவடலடயே நிடனவுபடுத்தனநன் மருகநனந்தம்.
அரவிந்தன் ஜமடச இழுப்படறடயேத் தறந்து வசந்தநவின் படைத்டத எடுத்து மருகநனந்தத்தடைம் தந்தநன்.
அந்தப் படைத்டத வநங்கிப் பநர்த்தவுடைன் மருகநனந்தம் வியேப்பநல் துள்ளினநன் அவன் மகம் அகன்று
மலர்ந்தது.
"அடி சக்டக! இப்படியேல்லவந வடகயேநக மநட்டிக் வகநள்ளே ஜவண்டும்" என்ற வசநற்கள் அவன்
வநயிலிருந்து வவளியேநயின.
அடதக்ஜகட்டு அரவிந்தன் ஒன்றும் புரியேநமல் தடகத்தநன். "என்னடைந மருகநனந்தம்? இந்தப்
படைத்தலிருக்கிற வபண்டண இதற்கு மன்ஜப உனக்குத் வதரியுமந?"
"வபண்டணத் வதரியேநது. இந்தப் படைத்டத நன்றநகத் வதரியும். இஜதந பநர் ஜவடிக்டக..." என்று
வசநல்லிக் வகநண்ஜடை ஒரு மணிபர்டஸ எடுத்துப் பிரித்தநன். அதல் சிறியே அளேவில் எடுக்கப்பட்டை
வசந்தநவின் புடகப்படைங்கள் இரண்டும் அவள் டகவயேநப்பத்ஜதநடு கூடியே கடிதம் ஒன்றும், மூன்று நூறு
ரூபநய் ஜநநட்டுகளும் இருந்தன. மணிபர்ஸின் ஜமற்பநகம் வவளிஜயே வதரிகிறநர் ஜபநன்ற 'டமக்கந'
உடறக்குள் ஓர் ஆண் படைமம் இருந்தது. மணிபர்ஸின் வசநந்தக்கநரனுடடையே படைமநக இருக்க ஜவண்டும்
இது. கடிதத்டதப் பிரித்து அரவிந்தனுக்குப் படித்துக் கநட்டினநன் மருகநனந்தம்.
"அன்புடடையீர் வணக்கம்.
உங்கள் விண்ணப்பத் தநளும் நிபந்தடனகள் அடைங்கியே விவரமநன கடிதமம் கிடடைத்தன. புதயே
மகங்கடளேச் சினிமநவில் அறிமகப்படுத்த நடிப்புக் கடலடயே வளேர்க்கும் உங்கள் பண்டபப்
பநரநட்டுகிஜறன். என்னுடடையே ஆர்வத்டத நீங்கள் புரிந்து வகநண்டைதற்கு நன்றி. பள்ளிக்கூடை
நநட்களிலும், கல்லூரி உடடை அழகுப் ஜபநட்டிகளிலும் பலமடற நநன் பரிசு வநங்கியிருக்கிஜறன்.
எனக்குச் சினிமநவில் நடிக்க ஜவண்டுவமன்ற தணியேநத ஆடச. என்னுடடையே புடகப்படைத்டதப்
பநர்த்துவிட்டு மதல் படைத்தஜலஜயே என்டனக் கதநநநயேகியேநக நடிக்க டவக்கலநவமன்று
எழுதயிருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு நநன் என்ன டகமநறு வசய்யேப் ஜபநகிஜறன். நிபந்தடனயில் நீங்கள்
குறிப்பிட்டிருக்கும் வதநடகடயே எப்ஜபநது ஜவண்டுமநனநலும் தருவதற்குத் தயேநரநயிருக்கிஜறன். நீங்கள்
எப்ஜபநது இங்ஜக வருவதநயிருந்தநலும் வருகிற ஜசதயும், தங்கும் இடைமம் எழுதுங்கள். கவரிஜலஜயே
எழுதுங்கள். எது எழுதனநலும் தயேவு வசய்து கநர்டில் எழுத ஜவண்டைநம். நநன் உங்கடளேச் சந்தக்கிஜறன்.
தங்கள்,
வசந்தந.
ஜகட்டுவிட்டு ஏளேனமநக நடகத்தநன் அரவிந்தன். "நநலு எழுத்து படித்து விவரம் வதரிந்த வபண்களுக்கு
இன்று இருக்கிற சினிமநப் பித்துக்கு அளேஜவ இல்டல. ஒவ்ஜவநர் இளேம் வபண்ணும்
நிடலக்கண்ணநடியில் தன் மகத்டதப் பநர்க்கும் ஜபநது தன்டன ஒரு நடிடகயேநக, அல்லது நடிடகடயேப்
ஜபநல் நிடனத்துக் வகநண்டு தநன் பநர்க்கிறநள். அந்தக் கடலயில் ஜசர்ந்தவர்களின் நடிப்டபப் பநர்த்து
ரசிப்பஜதநடு தருப்த அடடையேலநம். ஆனநல் எல்ஜலநரும் கவர்ச்சி நிடறந்த அந்தக் கடலப்பள்ளேத்தல்
கண்டண மூடிக்வகநண்டு குதத்துவிடைத் துடிக்கிறநர்கஜளே! இந்த ஜமநகம் கன்றியே வவறிக்கு மருந்டத
எங்ஜக ஜதடுவது?"
"மருந்டத அப்புறம் ஜதடைலநம்! மதலில் அந்த ஆடளேத் ஜதடிக் டகக்கு விலங்கு மநட்டி உள்ஜளே
தள்ளேஜவண்டும். எல்லநம் புத்தசநலித்தனமநகச் வசய்த பயேல், இந்த மணிபர்ஸ்டஸ மட்டும் என்
கடடையில் மறந்து டவத்துவிட்டுப் ஜபநய்விட்டைநன். ஜநற்று நநன் கடடை பூட்டுமன், தற்வசயேலநக இடதப்
பிரித்துப் பநர்த்த ஜபநது இந்தப் படைம் கண்ணில் பட்டைது. அது நிடனவிருந்ததனநல் தநன் நீ வகநடுத்த
படைத்டதப் பநர்த்த அளேவில் கண்டுபிடித்ஜதன்" என்று மருகநனந்தம் கூறியேடதக் ஜகட்டு, "அது சரி தம்பி!
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படைத்டதயும் மணிபர்டஸயும் டவத்துக் வகநண்டு ஆடளே எப்படி நீ கண்டுபிடிப்பநய்? கடிதம்
உடறயின்றி இருக்கிறஜத? மகவரியும் எழுதப்வபறவில்டலஜயே" என்று சந்ஜதகத்டத வவளியிட்டைநன்
அரவிந்தன்.
"பயேல் இன்னும் நநடலந்து மநதங்களேநவது நநன் டதத்துக் வகநடுத்த உடடைடயேப் ஜபநட்டுக்
வகநண்டுதநஜன தரியே ஜவண்டும். ஜபநட்ஜடைந ஜவறு இருக்கிறது நம்மிடைம். கண்டுபிடித்துவிடைலநம்
பயேப்படைநஜத" என்று மருகநனந்தம் அரவிந்தனுக்குச் வசநல்லிக் வகநண்டிருந்த ஜபநது பூரணி உள்ஜளே
வந்தநள். அவள் டகயில் ஒரு தந்த உடற இருந்தது. உடறயிலிருந்து தந்தடயே எடுத்து அவள்
அரவிந்தனிடைம் தந்தநள். தந்த விடியேற்கநலம் நநன்கு மணிக்குத் தருச்சியிலிருந்து
வகநடுக்கப்பட்டிருந்தது.
'தரும்பி வர வழச் வசலவுக்குப் பணமில்டல. தருச்சி இரயில் நிடலயேத்தல் இருக்கிஜறன். வந்து
அடழத்துப் ஜபநகவும். விவரம் ஜநரில் - வசந்தந."
தந்த மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் ஜபருக்கு வந்தருந்தது. அரவிந்தன் படித்துவிட்டு மருகநனந்தத்தடைம்
வகநடுத்தநன்.
-------------------------
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அத்தயேநயேம் 15
"மங்டகயே ரநகப் பிறப்பதற்ஜக - நல்ல
மநதவம் வசய்தடைல் ஜவண்டும் அம்மந
பங்கயேக் டகநலம் பநர்த்தலஜவந - இந்தப்
பநரில் அறங்கள் வளேரும், அம்மந!"
-- கவிமணி
பூரணி வகநண்டு வந்த தந்தடயே மருகநனந்தம் படித்தநன். தன்னிடைமிருந்த புடகப்படைங்கடளேயும்
வசந்தந டகப்படை எழுதயே கடிதத்டதயும் கநட்டி அவளுக்கு விளேக்கிச் வசநன்னநன்.
"சினிமநவில் கதநநநயேகியேநய் நடிக்க வநய்ப்பு உண்டைநக்கித் தருவதநக இப்படி எத்தடன ஜபடர
ஏமநற்றிப் பணம் பறித்தருக்கிறநஜனந அந்த ஆள்? அவனுடடையே ஜபநதநத ஜவடளே; இங்ஜக மதுடரயில்
என்னிடைம் உடடைகள் டதத்து வநங்கிக் வகநண்டு இந்த மணிபர்டஸயும் மறந்து டவத்துவிட்டுப்
ஜபநய்விட்டைநன். இந்தத் தடைடவ நிச்சயேமநக அகப்பட்டுக் வகநண்டு கம்பி எண்ணப் ஜபநகிறநன்
பநருங்கள். அக்கந... நநன் இவடனச் சும்மந விடைப்ஜபநவதல்டல. எப்படியேநவது கண்டுபிடித்து உள்ஜளே
தள்ளேப் ஜபநகிஜறன்" என்று மணிபர்ஸின் டமக்கந உடறக்குள் இருந்த ஆணின் படைத்டத பூரணிக்குக்
கநட்டிச் சினமநகப் ஜபசினநன் மருகநனந்தம். அப்ஜபநது அருகிலிருந்த அரவிந்தன் பூரணியின் மகத்டத
ஜநநக்கி மறுவல் வசய்தவநறு ஜகட்கத் வதநடைங்கினநன்:
"நீ என்னஜவந நநள் தவறநமல் தமிழ்நநட்டுப் வபண்டமயின் சிறப்டபயும் பண்பநட்டடையும் பற்றி
உங்கள் மங்டகயேர் கழகத்தல் வசநற்வபநழவுகள் வசய்வதநகச் வசநல்லிப் வபருடமப்பட்டுக்
வகநள்கிறநய்! வளேர்கின்ற தடலமடறடயேச் ஜசர்ந்த புதுப்வபண்கள் எப்படி இருக்கிறநர்கள் பநர்த்தநயேந?
வதநட்டியில் வளேரும் குஜரநட்டைன்ஸ் வசடி மநதரி ஜவரூன்றிக் வகநள்ளே இடைமில்லநமல் வவறும் கவர்ச்சி
மட்டும் நிடறந்த வநழ்க்டகக்கு ஆடசப்பட்டுப் பதவின்றி வநழ்கிறநர்கஜளே! சினிமநவில் நடிக்க இடைம்
வநங்கித் தருகிஜறன் என்றவுடைன் படிப்பு, குடும்பப் வபருடம, வசல்வநக்கு எல்லநவற்டறயும் கநற்றில்
பறக்க விட்டுவிட்டு மன்பின் வதரியேநத ஆணுடைன் கிளேம்புகிற அளேவுக்கு அசடைநய்ப் டபத்தயேமநய்
நிடலயிழந்து ஓடைலநமந ஒரு வபண்? பநத வழயில் ஏமநந்து, பணத்டதப் பறிவகநடுத்துவிட்டுத் தரும்பி
வரச் வசலவுக்கு இல்லநமல் வபற்றவளுக்குத் தந்த வகநடுக்க வவட்கமநக இரநதந ஒரு வபண்ணுக்கு!
தப்பு வசய்த மனமம் டககளும் அதற்கநகக் கூச ஜவண்டைநஜமந?"
"வபண் தன்டனப் பற்றி அதகக் கவடல வகநள்ளே ஜநரநமல் சமூகத்தன் வபநது அறங்கஜளே அவளுடடையே
நிடறக்குக் கநவலநகி அவடளேக் கநத்த கநலத்தல் கூடை அவளுக்கு அந்தக் கூச்சமம் வவட்கமம்
இருந்தது! ஆனநல் இன்ஜறந சமூகத்தன் வபநது அறங்கள் மநறி வளேர்ந்துவிட்டைன. வபண்
தன்டனத்தநஜன கநத்துக் வகநள்ளே ஜவண்டியே கநலம் இது. அசட்டு ஆடசகளேநல் ஏமநறக்கூடைநது. ஆனநல்
இவள் ஏமநந்துவிட்டைநள். நநன் கருத்துக்கடளேக் கூறும் மடறயிலும், வசநற்வபநழவு வசய்வதலும்
ஜகட்பவர் பின்பற்றத் தூண்டும் சக்த குடறவு என்பதற்கு இது ஒரு அடடையேநளேஜமந என்று ஜதநன்றுகிறது
அரவிந்தன்! என் ஆற்றடல நநன் இன்னும் அதகப்படுத்தக் வகநள்ளேஜவண்டும்" என்றநள் பூரணி.
அரவிந்தனுடடையே அந்தப் ஜபச்சு, 'பிறருக்கு வழகநட்டியேநகிற ஆற்றடல உன்னிடைம் நீ இன்னும்
அதகமநகத் தூண்டிவிட்டுக் வகநள்ளேஜவண்டும்' என்று தன்டன வமன்டமயேநகக் குத்தக் கநட்டியேது
ஜபநல் வதநனித்தது பூரணிக்கு. இந்தப் ஜபச்டச இதற்கு ஜமல் வளேர்க்கநமல், "நநனும் அந்த அம்மநளும்
கநரில் தருச்சிக்குப் புறப்படுகிஜறநம். எங்கஜளேநடு உங்கள் இருவரில் யேநரநவது ஒருவர் உடைன் வந்தநல்
நல்லவதன்று அந்த அம்மந கருதுகிறநர்கள்" என்று நடைக்கஜவண்டியே கநரியேத்டத
அவசரப்படுத்தக்வகநண்டு வசநன்னநள் பூரணி.
"மருகநனந்தம்! நீ இவர்கஜளேநடு தருச்சிக்குப் ஜபநய்விட்டு வந. டதயேற்கடடைச் சநவிடயே என்னிடைம்
வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபந. கடடை ஜவடலயேநட்கள் வந்தநல் நநன் சநவிடயேக் வகநடுத்து விடுகிஜறன்" என்று
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மருகநனந்தத்டதப் புறப்படைச் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
"நநன் எதற்கு அரவிந்தன்? அந்த அம்மநவும் பூரணியேக்கநவும் ஜபநனநல் ஜபநதுஜம. துடணக்கு கநர்
டிடரவர் இருப்பநன்."
"இல்டல, நீ கட்டைநயேம் ஜபநக ஜவண்டும். ஏதநவது வம்பு வந்தநலும் சமநளிப்பதற்கு நீதநன் சரியேநன
ஆள். மறுக்கநமல் ஜபநய்விட்டு வந. கநர் வபரியேது. மணிக்கு ஐம்பது டமல் ஜபநனநல் எப்படியும் பகல்
பன்னிரண்டு மணிக்குள் தரும்பி விடைலநம்." அரவிந்தன் இவ்வநறு வற்புறுத்தஜவ மருகநனந்தத்தநல்
தட்டிக் கழக்க மடியேவில்டல. டதயேற்கடடைச் சநவிடயேக் வகநடுத்துவிட்டுப் புறப்பட்டைநன்.
ஜபநகும்ஜபநது பூரணி அரவிந்தனிடைம் கூறினநள்:
"நீங்கள் ஓர் உதவி வசய்யேஜவண்டும் அரவிந்தன். மடிந்தநல் இந்தப் டபயேடனத் ஜதடிப் பிடித்துக்
வகநண்டு வந்து கண்டிக்க ஜவண்டும். எக்ஜகடு வகட்டுப் ஜபநகட்டும் என்றுதநன் ஜபசநமல் இருக்க
மயேன்ஜறன். ஆனநல் மனம் ஜகட்கவில்டல. உடைன்பிறந்த பநசம் எடதயேநவது நிடனத்து
ஜவதடனப்படைச் வசநல்கிறது"
"யேநர், உன் தம்பி தருநநவுக்கரடசப் பற்றித்தநஜன வசநல்கிறநய். நநன் பநர்த்து அடழத்து வருகிஜறன். நீ
ஜபநய் வந" என்றநன் அரவிந்தன்.
பூரணிடயேயும் மருகநனந்தத்டதயும் அனுப்பிவிட்டு உள்ஜளே வந்து அமர்ந்தநன் அரவிந்தன். மதல்நநள்
மநடலக்குப் பின் நடைந்த நிகழ்ச்சிகடளே ஒவ்வவநன்றநய் எண்ணிப் பநர்த்தஜபநது அவன் உள்ளேம்
வதளிவிழந்து தவித்தது. பூரணியின் தம்பி வகட்டை பழக்கங்களேநல் இப்படி ஆகிவிட்டைநஜன என்று
நிடனக்கும் ஜபநது துயேரமம் கவடலயும் வகநண்டைநன். அச்சகத்தன் பின்பக்க வழயேநக வநருப்பு
டவக்கும் தீயேநிடனஜவநடு வந்து ஜபநன ஆடளே எண்ணியேஜபநது வபநறநடமயின் சிறுடமடயே எண்ணி
ஜவதடன வகநண்டைநன். தநடயேக் கதகலங்கச் வசய்துவிட்டுப் பணத்ஜதநடு ஓடிப்ஜபநன மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளின் வபண்டணப் பற்றி எண்ணியேஜபநது அனுதநபமம் இரக்கமம் உற்றநன். குழப்பமநன மன
நிடலஜயேநடு அடறயிலிருந்தவநஜற வவளிஜயே ஜநநக்கின அவன் கண்கள். எதஜர சன்னலுக்கு ஜநர்
கிழக்ஜக பூமிடயேப் பிளேந்துவகநண்டு ஜமவலழுந்து நிற்கும் சத்தயேம்ஜபநல் ஜகநபுரம் விடியேற்கநடல
வநனத்தன் பின்னணியில் அற்புதமநய்த் வதரிந்தது. கூடைலழகப் வபருமநள் ஜகநயிலுக்கு டவடக
நதயிலிருந்து தருமஞ்சன நீர் சுமந்து வசல்லும் யேநடனயின் மணிஜயேநடச கநடலப்ஜபநதன் அடமத
கவிந்த வீதவயேல்லநம் நிடறத்துக் வகநண்டு ஒலிப்பது ஜபநல் அழகநக ஒரு பிரடம. எதர்ப்பக்கம் ஒரு
வீட்டு மநடியிலிருந்து சங்கீதம் பழகும் இளேம் வபண் ஒருத்த உலகத்தன் இன்பமயேமநன வசகௌந்தர்யே
சக்தகடளேவயேல்லநம் தட்டி எழுப்புவது ஜபநல் வீடணடயேயும் தன் குரடலயும் இனிடமக்வகல்லநம்
இனிடமயேநன ஒரு ஜபருணர்வில் குடழத்து உதயேரநகம் பநடிக்வகநண்டிருந்தநள். குழநயேடியில் குடைங்கள்
ஜமநதும் விகநரமநன ஓடசயும் வநய்கள் ஜமநதும் வடசவமநழகளுமநக இது மண்ணுலகம் தநன் என்று
நிடனவுபடுத்துகிறநர்ஜபநல் ஓர் அடடையேநளேம் அற்புதமநன இந்த டவகடறச் சூழ்நிடலயில்
மலர்வதற்குத் துடிக்கிற அரும்புகள் ஜபநல் அவன் மனத்தல் சில நிடனவின் அரும்புகள் மறுக்கு
வநகிழ்ந்தன. சட்டடைப் டபயிலிருந்து எப்ஜபநதும் தன்னிடைம் இருக்கும் சிறியே தருக்குறள் புத்தகத்டத
எடுத்துப் பிரித்தநன். அந்தச் சமயேத்தல் தன் மனத்தல் அரும்பியிருந்த சிந்தடனகளுக்கு ஏற்ற சில
குறட்பநக்கடளேத் ஜதடிப் படித்து அவற்றின் உணர்வில் ஆழ்ந்தநன். இந்த மநதரி மனநிடல அடிக்கடி
உண்டைநகும் அவனுக்கு. சித்தப்பிரடம பிடித்த மநதரி உட்கநர்ந்தருப்பநன். சில ஜவதடன நிடறந்த
சிந்தடனகளின் ஜபநது கண்கள் கலங்கி விடுவதும் உண்டு. இப்படிப்பட்டை உருக்கமநன மனநிடல
மற்றும் ஜபநது அவன் மன விளிம்பில் கவிடதகளுக்கநன வசழப்புள்ளே வசநற்கள் ஒன்றுகூடி உருவநகி
வவளிவரத் துடிக்கும். கருவிலிருந்து வவளிவரத் துடிக்கும் நிடறமநதத்துக் குழந்டதஜபநல் இந்த
ஜவதடன அவனது மனத்தன் இரகசியேம். இத்தடகயே சிந்தடனச் சூழ்நிடலயில் உள்ளேத்தன்
மலர்ச்சிடயேயும் ஜசர்த்து அவன் மகத்தல் பநர்க்கலநம். டகடயேக் கட்டிக்வகநண்டு நிமிர்ந்து
நிற்கிறநற்ஜபநல் மலர்ந்த மகத்ஜதநடு ஒரு விஜவகநனந்தர் படைம் பநர்த்தருப்பீர்கஜளே! அந்த மகத்தல்
உங்கடளேக் கட்டுப்படுத்த நிற்க டவத்துவிடுகிற ஏஜதந ஒரு கடளே இருக்கும். சிந்தடனயில் பநர்க்கும்
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ஜபநது அரவிந்தனின் மகத்தல் நிலவும் ஒளி இந்த வடகடயேச் ஜசர்ந்ததுதநன்.
மூழ்கிச் சிந்தக்கிறஜபநது உடைம்பில் ஜவர்க்கும் அவனுக்கு. ஆனநல் அந்த சிந்தடன மடிகிறஜபநஜதந,
கநயேரும்பநக இருந்த பிச்சிவமநட்டு இறுக்கம் வநகிழ்ந்துஜபநய் பிச்சிப்பூவநக மலர்கின்றஜபநது
மணக்குஜம ஓர் அற்புத மணம், அதுஜபநல் மணக்கும் அவன் உள்ளேம். மணத்தன் சிறப்பநல் ஜமநர்ந்து
பநர்க்கிறவர்கடளேவயேல்லநம் பித்துக்வகநள்ளேச் வசய்வதனநல்தநன் இந்தப் பூவுக்குப் பிச்சி, பித்தடக
என்று வபயேர் வந்தருக்கலநஜமந? என்று அரவிந்தன் நிடனப்பநன். இந்தப் பூ அருகில் இருக்க
ஜவண்டுவமன்பதல்டல. இதன் மணத்டதப் பற்றி நிடனத்தநஜல உள்ளேம் துள்ளும் அவனுக்கு. 'கடைவுள்'
உலகத்டதப் படடைக்கும்ஜபநஜத இன்ன இன்ன துர்நநற்றங்கள் உலகத்தல் உண்டைநகலநம் என்படத
அனுமநனம் வசய்துவகநண்டுதநன் உலகத்தல் மணமள்ளே பூச்வசடிகடளேப் படடைத்தநர் என்று கற்படன
வசய்து அரவிந்தன் ஓர் அழகநன கவிடத எழுதயிருந்தநன். எப்ஜபநஜதந அடத அவனுடடையே ஜநநட்டுப்
புத்தகத்தல் படித்துவிட்டுப் பூரணி அவடன ஒரு ஜகள்வி ஜகட்டைநள்.
"இன்ஜனநர் அபூர்வமநன அழகு உங்களுக்குத் வதரியுமந அரவிந்தன்? அப்பந தமிழ்ச் வசநற்களின் ஒலி
வனப்புப் பற்றி ஓர் ஆரநய்ச்சி நூடல எழுதக் வகநண்டிருந்தஜபநஜத எனக்கு இந்த உண்டமடயேச்
வசநல்லிக் வகநடுத்தநர். 'பூ, மலர்' இந்த இரண்டு தமிழ் வநர்த்டதகளில் எடதச் வசநல்லிப் பநர்த்தநலும்,
வசநல்வதற்கநக வநய் தறக்கும் ஜபநது உங்கள் உதடுகஜளே பூ மலர்வதுஜபநல் மலர்ந்து பிரியும். ப, ம
இந்த இரண்டு எழுத்துக்கடளேயும் உதடு மலரநமல் வசநல்லஜவ மடியேநது."
தற்வசயேலநகச் சந்தக்கும் ஜபநதும் உடரயேநடும் ஜபநதும் கூடை தமிழல் இப்படி எத்தடனஜயேந
நுணுக்கமநன வசய்தகடளே அரவிந்தனுக்குச் வசநல்லியிருந்தநள் பூரணி. அவள் தன் அன்டப மட்டும்
அவனுக்குத் தந்துவகநண்டிருக்கவில்டல. அன்ஜபநடு ஜசர்த்துத் 'தமிழ்' என்னும் அளேப்பரியே
வசல்வத்டதயும் கலந்து தந்துவகநண்டிருந்தநள். பூரணிஜயேநடு அவன் பழகுவதல் மூன்றுவித நிடலகள்
இருந்தன.
அவள் ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலத்தன் வபண். அவள் தந்டதயின் நூல்கடளே அவளிடைமிருந்து
வநங்கி வவளியிடுகிற மடறயில் ஓர் உறவு. அந்த உறவுதநன் மற்ற உறவுகளுக்கும் கநரணம்.
ஒருவருக்வகநருவர் தத்தம் இலட்சியேங்கடளேயும், உள்ளேங்கடளேயும் உணர்ந்து பழகியே அன்புப் பழக்கம்
ஓர் உறவு. அது அந்தரங்கமநன உறவு. இதயேங்களுக்கு மட்டுஜம புரிந்த உறவு அது. வநழ்க்டகயின்
நடடைமடறயில் ஆண்களும் வபண்களும் மகத்டதயும் உடைம்டபயும் பநர்த்துக் வகநள்கிற இச்டசக்
கநதல் அன்று அது. வமல்லியே மன உணர்வுகளில் நுணுக்கமநகப் பிறக்கும் கநவியேக் கநதல்
அவர்களுடடையேது. மூன்றநவது நிடல அறிவுக்கடைலநய் விளேங்கும் அவள், தமிழல் நுணுக்கங்கடளேப்
பற்றிப் ஜபசுகிறஜபநது அவன் சநதநரண மநணவடனப் ஜபநல் ஆகிக் ஜகட்டுக்வகநண்டிருக்கிற உறவு.
அரவிந்தன் கவிஞன். சிந்தடனயேநளேன். இலட்சியேவநத. அழகன். எல்லநமநக இருந்தும்
ஞநனச்வசல்விஜபநல் அவள் தமிடழ வநரி வழங்கும்ஜபநது அவள் மன் தன் கம்பீரங்கடளே மறந்து
சிறுபிள்டளேஜபநல் ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநள்வஜத இன்பமநக இருந்தது அவனுக்கு. மருகநனந்தம்
தன்னிடைம் அப்படி இருப்படதயும் அவன் உணர்ந்தருந்தநன். நண்படனப் ஜபநல் ஜதநஜளேநடு ஜதநள்
பழகினநலும் சில சமயேங்களில் மருகநனந்தம் தன்மன் மநணவனநக அமர்ந்து விடுவடதப் ஜபநன்று,
தன் இதயேம் கவர்ந்து, தனக்கு இதயேம் வகநடுத்தவளேநகப் பழகினநலும் ஜபரநசிரியேரநகியே தந்டதயிடைம்
கற்றிருந்த ஜபருண்டமகடளேப் பூரணி ஜபசும்ஜபநது அவன் குழந்டதஜபநலநகிக் ஜகட்டுக் வகநண்டிருந்து
விடுவதஜலஜயே இன்பம் கண்டைநன்.
அன்று கநடல எண்ணங்கள் அடலபநயும் நிடலயேற்ற மனநிடலஜயேநடு இருந்தஜபநது இவ்வளேவும்
நிடனவுற்றநன் அவன். தன்னுடடையே ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத எடுத்துக் கீழ்க்கண்டைவநறு எழுதனநன்.
'படழயே கநலத்தல் அசுணம் என்ற ஒருவடகப் பறடவ இருந்ததநம். அதன் வசவிகளுக்கு இனியே
நளினமநன இடசகடளே உணர்ந்ஜத பழக்கமநம். விவகநரமநன வகட்டை ஓடசகடளேக் ஜகட்க
ஜநர்ந்துவிட்டைநஜல ஜபநதும், துடிதுடித்துக் கீஜழ விழுந்து உயிர் பிரிந்துவிடுமநம் அந்த அசுணப் பறடவ.'
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'வநழ்வின் தீடம நிடறந்த வகட்டை வசய்தகடளே உணரும் ஜபநது இந்த அசுணப் பறடவஜபநல் நநஜம
அழந்து விட்டைநவலன்ன என்று தநன் நிடனக்கத் ஜதநன்றுகிறது. ஜநற்றுதநன் எத்தடன வகட்டை
வசய்தகடளே உணரும்படி ஜநர்ந்து விட்டைது. அந்தச் சிறுடபயேன் தருநநவுக்கரசு எப்படிப்பட்டை
குடும்பத்தல் பிறந்து, எந்த மநதரி வகட்டுப் ஜபநய்விட்டைநன் என்று நிடனக்கஜவ ஜவதடனயேநக
இருக்கிறது. அவனநவது சிறு டபயேன். கண்டித்துப் பயேமறுத்த வழக்குக் வகநண்டுவந்து விடைலநம்.
குதர்மநதரி வளேர்ந்த வபண்ணுக்கு ஓடிப்ஜபநக டதரியேம் வந்தருக்கிறது! 'வபண்கள்' நம்மடடையே
சமதநயேப் பண்டணக்கு விடத வநல்டலப் ஜபநன்றவர்கள். வருகின்ற தடலமடறகடளே நன்றநகப் பயிர்
வசய்யே ஜவண்டியேவர்கள். விடத வநல்ஜல வகட்டுச் சீரழந்தநல் விடளேவு என்ன ஆகும்? நிடனக்கஜவ
அச்சமநக இருக்கிறது. பநரத புண்ணியே பூமியின் வபருடமவயேல்லநம் கங்டகயும் கநவிரியும் ஜபநலப்
புனிதமநகப் பநய்ந்து வரும் அதன் தூயே தநய்டமப் பிரவநகத்தல் அல்லவந இருக்கிறது? இந்தப்
வபண்டமயின் புனித வவள்ளேத்தல் அழுக்குகள் கலந்தநல் என்ன ஆகும்? விடத வநல்டலஜயே அழத்துக்
வகநண்டிருக்கிஜறநமந நநம்?"
உள்ஜளே யேநஜரந நடைந்து வருகிற மிதயேடி ஒலி ஜகட்கஜவ அரவிந்தன் எழுதுவடத நிறுத்தவிட்டுத் தடல
நிமிர்ந்தநன். அச்சக உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரம் உள்ஜளே வந்துவகநண்டிருந்தநர். அவசர அவசரமநக
ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத மூடி ஜமடஜே இழுப்படறக்குள் தணித்துவிட்டு எழுந்து நின்றநன் அரவிந்தன்.
"என்னடைந அரவிந்தன்! ஜநற்று இரவு வீட்டில் குழந்டதகள் வதநந்தரவு வபநறுக்க மடியேநமல்
இரண்டைநவது ஆட்டைம் சினிமநவுக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநஜனன். ஆங்கிலப் படைமநக
இருந்ததனநல் சீக்கிரம் விட்டுவிட்டைநன். தருப்பிப் ஜபநகிறஜபநது பநர்த்தநல் இங்ஜக அச்சகத்தல்
விளேக்கு எரிந்து வகநண்டிருக்கிறஜத! அவ்வளேவு நநழடக உறக்கம் விழத்து என்ன வசய்து
வகநண்டிருக்கிறநய் நீ?"
மீனநட்சிசுந்தரம் உள்ஜளே வருகிறஜபநது ஜமற்படி ஜகள்விஜயேநடு வந்தநர். அவருக்கு அவன் பதல்
வசநல்லுவதற்குள் ஜமலும் அவஜர வதநடைர்ந்தநர்: "என்னதநன் ஜவடல மடலயேநகக் குவிந்து கிடைந்தநலும்
இரநத்தூக்கம் விழக்கிற பழக்கம் உதவநது. ஜநற்று இரவு சினிமந விட்டுப் ஜபநகும்ஜபநது இங்ஜக
விளேக்கு எரிவடதப் பநர்த்தவுடைஜனஜயே கநடர நிறுத்த இறங்கி உன்டனக் கண்டித்துவிட்டுப் ஜபநக
நிடனத்ஜதன். நீ தூக்கம் விழத்துக் கண்டணக் வகடுத்துக் வகநள்வது ஜபநதநவதன்று அந்தத்
டதயேற்கடடைப் பிள்டளேயேநண்டைநடன ஜவற துன்பப்படுத்துகிறநஜயே?"
"உட்கநருங்கள், எல்லந விவரமம் வசநல்கிஜறன்" என்று அவடர உட்கநரச் வசய்துவிட்டு எதஜர
நநற்கநடலடயேப் பிடித்துக் வகநண்டு நின்றவநஜற கூறலநனநன் அரவிந்தன்.
அவன் பநத கூறிக் வகநண்டிருக்கும்ஜபநஜத வநசலில் 'ஐயேந' என்று குரல் ஜகட்டைது. அரவிந்தன் வவளிஜயே
எட்டிப் பநர்த்து டதயேற்கடடை ஜவடலயேநள் வந்தருப்படதக் கண்டைநன். மருகநனந்தம் வகநடுத்துவிட்டுப்
ஜபநயிருந்த சநவிடயே அந்த ஜவடலயேநளிடைம் அளித்து, "மருகநனந்தம் தருச்சிக்குப் ஜபநயிருக்கிறநன்.
சநயேங்கநலத்துக்குள் வந்துவிடைலநம். வழக்கம் ஜபநல் கடடைடயேத் தறந்து ஜவடலடயேக் கவனித்துக்
வகநள்ளேச் வசநன்னநன்" என்று வசநல்லி அனுப்பி டவத்தநன்.
அரவிந்தன், மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் வபண்டணப் பற்றிஜயேந, பூரணியின் தம்பிடயேப் பற்றிஜயேந
மீனநட்சிசுந்தரத்தடைம் விவரிக்கவில்டல. அச்சகத்தன் பின்புறம் இரவில் நடைந்த அசம்பநவிதத்டதச்
வசநல்லி சுவர் எழுப்பி கதவு ஜபநடை ஜவண்டியே அவசியேத்டத வற்புறுத்தனநன். அச்சகத்தன் பின்
பக்கத்தல் மதல் நநளிரவு நடைக்க இருந்த வகநடுடமடயேக் ஜகள்விப்பட்டைஜபநது, மீனநட்சிசுந்தரம்
அப்படிஜயே மடலத்துப் ஜபநய் உட்கநர்ந்து விட்டைநர். சிறிது ஜநரம், அரவிந்தனுக்குப் பதஜல
கூறவில்டல. அவர் மகத்தல் தடகப்பும், ஜவதடனயும் ஜதநன்ற இருந்தநர் அவர்.
"நநன் யேநருக்கும் ஒரு வகடுதலும் வசய்வதல்டலஜயே அப்பந. அறிவுக் களேஞ்சியேமநகியே ஜபரநசிரியேரின்
நூல்கடளே மலிவநன விடலயில் வவளியிட்டைநல் நல்ல கருத்துகள் நநட்டில் பரவுஜம என்று தநன் இந்த
112

வவளியீட்டு ஜவடலடயே இழுத்துப் ஜபநட்டுக் வகநண்ஜடைன். இதற்கநக என்ஜமல் இவ்வளேவு
விஜரநதமம் வபநறநடமயும் வகநள்ளே ஜவண்டுமந?" என்று வநநந்து கூறினநர் அவர்.
உடைஜன வகநத்தனநடர அடழத்துக் வகநண்டு வந்து சுவர் எழுப்பிக் கதவும் அடமக்க ஏற்பநடு வசய்தநர்.
அரவிந்தன் அவரிடைம் ஒரு மணி ஜநரம் வவளிஜயே வசல்ல அனுமத வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநய் அந்தப்
டபயேன் தருநநவுக்கரசுக்கு ஜேநமீன் வகநடுத்து அடழத்து வந்தநன். "இன்னும் நநடலந்து நநட்களில்
வபஞ்ச் ஜகநர்ட்டில் விசநரடண நடைக்கும்ஜபநது டபயேடன அடழத்து வந்து என்ன அபரநதம்
ஜபநடுகிறநர்கஜளேந அடதக் கட்டிவிட்டுப் ஜபநகஜவண்டும்" என்று ஜபநலீஸ் இன்ஸ்வபக்டைர் அவனிடைம்
கூறியேனுப்பினநர். வரும்ஜபநஜத அந்தப் டபயேன் மனத்தல் பதயும்படி இதமநக அறிவுடர வசநல்லிக்
வகநண்டு வந்தநன் அரவிந்தன். டபயேன் பதல் வசநல்லநமல் தடலடயேக் குனிந்தவநஜற உடைன் நடைந்து
வந்து வகநண்டிருந்தநன்.
டபயேஜனநடு அரவிந்தன் அச்சகத்துக்குத் தரும்பியேஜபநது வகநல்டலப் பக்கம் சுவர் எழுப்புகிற ஜவடல
துரிதமநக நடடைவபற்றுக் வகநண்டிருந்தது. வசங்கல்கள் வந்து இறங்கியிருந்தன. சிவமண்டு மூட்டடைகள்
அடுக்கியிருந்தன. மீனநட்சிசுந்தரம் அருகில் நின்று சிற்றநட்கடளேயும் வகநத்தனநடரயும் ஜவடல
வநங்கிக் வகநண்டிருந்தநர். உட்புறம் அச்சகத்து ஜவடலயேநட்களும் வந்து வழக்கம்ஜபநல் தத்தம்
ஜவடலகடளேச் வசய்து வகநண்டிருந்தநர்கள். அரவிந்தன் நீரநடி உடடை மநற்றிக் வகநண்டைநன்.
தருநநவுக்கரடசயும் உள்ஜளே அடழத்துப் ஜபநய் மகங்கழுவித் தடல சீவிக்வகநள்ளேச் வசய்தநன். கநலிப்
டபயேனுக்குரியே ஜதநற்றத்டத மநற்றிப் பள்ளிக்கூடைம் ஜபநகிற டபயேன் மநதரி ஆக்கின பின்ஜப
அரவிந்தனுக்கு நிம்மத வந்தது. சிற்றுண்டி வரவடழத்து இருவரும் சநப்பிட்டைனர். "தம்பி! இந்த
விநநடிஜயேநடு உன் வகட்டை பழக்கங்கடளேவயேல்லநம் மறந்து விடு. படழயேபடி உன்டனப் படிக்கும்
மநணவனநக்கிக் வகநள். மநர்ச் மநதத்துக்கு இன்னும் அதக நநளில்டல. இந்தப் பரீட்டச தவறினநல்
இன்னும் ஓரநண்டு வீணநகிவிடும். இரவு-பகல் பநரநமல் உடழத்துப் படித்துத் ஜதர்ச்சி வபற்று
விட்டைநயேநனநல் புதயே ஆண்டில் கல்லூரிப் படிப்புக்கு நுடழயேலநம். உன் குடும்பத்து நிடலடயே நநன்
வசநல்லி நீ வதரிந்து வகநள்ளே ஜவண்டுவமன்பதல்டல. உன் அக்கந எவ்வளேவு கநலம் இப்படித் தநஜன
உடழத்து உங்கடளேக் கநப்பநற்ற மடியும்? நீ படித்த பின் உன் தம்பி படிக்க ஜவண்டும். தங்டக படிக்க
ஜவண்டும். எல்லநவற்டறயும் உன் அக்கந ஒருத்தஜயே தநங்கிச் சமநளிக்க மடியுமந? வீட்டுக் கஷ்டைம்
வதரிந்து அதற்ஜகற்ப உன்டனத் தயேநரநக்கிக் வகநள்ளே ஜவண்டும் அப்பந!" என்வறல்லநம் மனத்தல்
உடறக்கும்படி வசநல்லித் தருநநவுக்கரடசப் பசுமடலயிலுள்ளே அவன் பள்ளிக்கு அடழத்துச் வசன்றநன்.
டபயேடனப் பள்ளிக்கூடைத்துக்குப் ஜபநகச் வசநல்லித் தனியேநக அனுப்பினநல் மறுபடியும் "கழுடத
வகட்டைநல் குட்டிச் சுவர்தநன்" என்கிற மநதரி எங்ஜகயேநவது ஊர்சுற்றக் கிளேம்பி விடுவநஜனந என்று
அரவிந்தன் சந்ஜதகப்பட்டைநன். அதனநல் தநன் அச்சகத்தல் ஜமடச நிடறயேக் குவிந்து கிடைந்த
ஜவடலகடளேவயேல்லநம் தரும்பி வந்து பநர்த்துக் வகநள்ளேலநம் என்று ஜபநட்டுவிட்டுத் தநனும்
டபயேஜனநடு பசுமடலக்குச் வசன்றநன்.
மடலயின் வதன்புறத்துச் சரிவில் ஜவப்பமரங்களில் பசுடமக்குள் அழகநன ஜதநற்றத்ஜதநடு
கநட்சியேளித்தது பசுமடலப் பள்ளிக்கூடைம். மதுடரடயேச் சூழ்ந்துள்ளே பகுதகளில் தூய்டமயேநன கநற்று,
அழகநன இயேற்டக வசதகள் நிடறந்த இடைம் பசுமடல. அங்குள்ளே கல்வி நிடலயேங்கடளேயும் பயிற்சிப்
பள்ளிகடளேயும் வகநண்டு அடத மதுடரயின் ஜகம்பிரிட்ஜ், ஆக்ஸ்ஜபநர்டு என்று சிலர் மிகுதயேநகப்
புகழ்வநர்கள். கிறிஸ்துவர்களுடடையே கண்கநணிப்பில் உள்ளே பள்ளிக்கூடைமநனதநல் ஒழுங்கிலும்
கட்டுப்பநட்டிலும் கண்டிப்புக் கநட்டி வந்தநர்கள்.
அரவிந்தன் தருநநவுக்கரசுடைன் பள்ளித் தடலடமயேநசிரியேர் அடறக்குள் வசன்று அவடரச் சந்தத்தநன்.
அவர் அவனுக்கு வணக்கம் வசலுத்த வரஜவற்று எதஜர இருந்த நநற்கநளியில் உட்கநரச் வசநன்னநர்.
அரவிந்தன் அதல் உட்கநர்ந்தநன்.
"சநர்! இந்தப் டபயேன் விஷயேமநக உங்கடளேப் பநர்த்துச் வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநகலநம் என்று வந்ஜதன்.
இவனுடடையே அக்கநவுக்கு உங்கடளேச் சந்தத்து இவடனப் பற்றிச் வசநல்ல ஜநரம் ஒழயேவில்டல. நநன்
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இவர்கள் குடும்பத்தற்கு மிகவும் ஜவண்டியேவன்" என்று அரவிந்தன் ஜபச ஆரம்பித்ததும்
தடலடமயேநசிரியேர் அவநம்பிக்டகத் ஜதநன்ற நடகத்தநர். அவருடடையே தடலக்கு ஜமஜல சிலுடவயில்
அடறந்த ஜகநலத்தல் ஏசுநநதரின் அழகுருவம் கண்களில் கருடணயும், உடைம்பில் இரத்தமம் ஒழுகிடைக்
கநட்சி தந்தது. அரவிந்தனின் பநர்டவ அந்தப் புண்ணியே மூர்த்தயின் படைத்தல் பதந்தது.
தடலடமயேநசிரியேர் அவனுக்கு மறுவமநழ கூறலநனநர்:
"இந்தப் டபயேடனப் பற்றிச் வசநல்வதற்கு இனிஜமல் என்ன இருக்கிறது? ஒழுக்கத்டதயும் நல்ல
நடைத்டதடயேயும் உன்னிப்பநக ஒவ்வவநரு வினநடியும் கவனிக்கும் இங்ஜகஜயே வழவகட்டுப்
ஜபநய்விட்டை டபயேடன இனி என்ன வசய்வது? பள்ளி இறுதயேநண்டுத் ஜதர்வு, எஸ்.எஸ்.எல்.சி. எழுதும்
ஒரு மநணவன் குடறந்தபட்சம் இத்தடன நநட்களேநவது பள்ளிக்கூடைம் வந்தருக்க ஜவண்டும் என்று
சட்டைம் இருக்கிறது. அதல் கநல்வநசி நநட்கள் கூடை இந்தப் டபயேன் பள்ளிக்கு வரவில்டல. ஆகஜவ
இனிஜமல் இவன் பள்ளிக்கூடைத்துக்குத் தவறநமல் வந்தநலும் அரசநங்கப் பரீட்டச இந்தத் தடைடவ எழுத
மடியேநது. அப்படி மடியேநதருக்கிறஜபநது வீணுக்குச் சம்பளேத்டதக் வகநடுத்துக் வகநண்டு இங்கு
வருவது அநநவசியேம். மறுபடியும் புததநக அவடன அடுத்த ஆண்டில் இங்ஜக ஜசர்த்தநஜல ஜபநதும்."
"சநர்! நீங்கள் அப்படிச் வசநல்லிவிடைக்கூடைநது. இந்தப் டபயேன் வபரியே தமிழ்க் குடும்பத்துப்பிள்டளே.
பழக்கக் ஜகடுகளேநல் இப்படி ஆகிவிட்டைநன். இனி ஒருஜபநதும் வகட்டை வழயில் ஜபநகநமல் கவனித்துக்
வகநள்கிஜறநம். எப்படியேநவது இந்தத் தடைடவ..." என்று அரவிந்தன் குடழந்து ஜவண்டிக் வகநண்டைடத
அவர் சிறிதும் வபநருட்படுத்தவில்டல.
"மன்னிக்க ஜவண்டும். உங்கடளேப் பநர்த்தநல் இரக்கமநக இருக்கிறது. ஆனநல் இது கல்வித்துடறயின்
சட்டைம். இந்தப் டபயேனுக்கநகஜவந, உங்களுக்கநகஜவந நநன் இடத மநற்றுவதற்கில்டல" என்று
சிரித்தவநஜற கூறிவிட்டு ஜமடச ஜமலிருந்த கநகிதக் கட்டு ஒன்டறப் பிரித்துக் கவனிக்க
ஆரம்பித்துவிட்டைநர் தடலடமயேநசிரியேர். அரவிந்தன் ஜமஜல நிமிர்ந்து பநர்த்தநன். இஜயேசுநநதருடடையே
படைத்தல் நிமிடைத்துக்கு நிமிடைம் கண்களில் கருடணயும் மநர்பின் குருதயும் அதகமநகி
வளேர்ந்துவகநண்டு வருவதுஜபநல் ஜதநன்றியேஜதந என்னஜவந!
"வருகிஜறநம்" என்றநன் அரவிந்தன்.
"வசய்யுங்கள்" என்று குனிந்த தடல நிமிரநமல் மறுவமநழ கூறினநர் அவர். தருநநவுக்கரசுடைன்
வவளிஜயேறினநன் அரவிந்தன். "தம்பி பநர்த்தநயேந? மட்டைநள்தனமநகப் பள்ளிக்கூடைத்துப் படிப்டப அது
மடிகிற தறுவநயில் பநழநக்கிக் வகநண்டு விட்டைநஜயே? இன்னும் ஓரநண்டு கநலம் கநத்தருந்து உன்டன
மறுபடியும் பள்ளியில் ஜசர்த்துப் படிக்க டவக்க உன் அக்கநவநல் மடியுமந?" என்று பள்ளிக்கூடைத்துப்
படிகளிலிருந்து கீழறங்கியே ஜபநது அரவிந்தன் ஏக்கத்ஜதநடு கூறியே வசநற்கள் டபயேனின் வசவிகளில்
விழுந்தும் அவன் ஒன்றும் வசநல்லநமல் கல்லடிமங்கன் ஜபநல் தடலகுனிந்து நடைந்துவகநண்டிருந்தநன்.
'எப்படியும் இந்தப் டபயேடனத் தருத்த நல்ல வழயில் வகநண்டு வந்து விடைஜவண்டும். சிறிது
கநலத்துக்கு அச்சகத்தஜலஜயே நம்ஜமநடு பக்கத்தல் டவத்துக் வகநண்டு நம் கவனத்தஜலஜயே ஆடளே
உருவநக்கிவிடைலநம்' என்று அரவிந்தன் மனத்தல் அப்ஜபநது ஒரு தீர்மநனம் உண்டைநகியிருந்தது.
தரும்பியேதும் மதல் ஜவடலயேநகத் தருநநவுக்கரடச உள்ஜளே அடழத்துப் ஜபநய் 'டபண்டிங்' பகுதயில்
உட்கநர்த்த அச்சடித்த பநரங்கடளே மடித்து அடுக்கச் வசநன்னநன். 'டபயேடனக் வகநஞ்சம் கவனித்துக்
வகநள்' என்று அச்சகத்து ஜபநர்ஜமன் இடைத்தலும் கூறிவிட்டு வந்தநன்.
"தம்பி! எனக்குத் வதரியேநமல், என்னிடைம் வசநல்லிக் வகநள்ளேநமல் நீ எங்கும் வவளிஜயேறிச்
வசல்லக்கூடைநது. ஜவடலடயேக் கவனமநகப் பநர்" என்று டபயேனிடைமம் எச்சரித்தநன். சிறிது ஜநரம்
கழத்து அச்சகத்தல் உட்புறம் சுற்றிப் பநர்த்துவிட்டு மன்புறத்து அடறக்கு வந்த மீனநட்சிசுந்தரம்
அரவிந்தடனக் ஜகட்டைநர்.
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"என்னப்பந இது? ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலத்தன் டபயேன் இங்ஜக உட்கநர்ந்து தநள் மடித்து
அடுக்கிக் வகநண்டிருக்கிறநன். அவன் பள்ளிக்கூடைத்தல் படிக்கிறநனந இல்டலயேந? ஜபநர்ஜமனிடைம்
ஜகட்டைநல் நீ வகநண்டு வந்து உட்கநர்த்த டவத்துவிட்டுப் ஜபநனதநகச் வசநல்கிறநன்!" என்றநர் அச்சக
அதபர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
அரவிந்தன் அவருக்கு எல்லந விவரங்களும் வசநன்னநன். "அடைப்பநவஜம? அவருக்கு இப்படிப்
பிள்டளேயேந வநய்த்தது?" என்று அடதக் ஜகட்டு அவரும் அலுத்துக் வகநண்டைநர். அவன் தனது
ஏற்பநட்டடை அவரிடைம் கூறி இணங்க டவத்தநன்.
நடுப்பகல் பன்னிரண்ஜடைகநல் மணி சுமநருக்கு ஜவர்க்க விறுவிறுக்க அடலந்த ஜகநலத்ஜதநடு
மருகநனந்தம் வந்து ஜசர்ந்தநன். அரவிந்தன் அவடனக் ஜகட்கும் மன் அவஜன கூறலநனநன். "நநன்
நிடனத்தபடி நடைந்தருக்கிறது அரவிந்தன்! அந்தப் வபண் வசந்தநடவ ஏமநற்றி அடழத்துப்ஜபநன ஆள்
தருச்சி வவயிட்டிங் ரூமில் அவடளே இருக்கச் வசநல்லிவிட்டு ஊருக்குள் யேநடரஜயேந பநர்த்துவிட்டு
உடைன் தரும்பி வருவதநகவும், அடுத்த எக்ஸ்பிரஸில் வசன்டன ஜபநகலநவமன்றும் கூறிச் வசன்றநனநம்.
வசன்றவன் தரும்பஜவ இல்டலயேநம். பணத்டதயும் சநமர்த்தயேமநகக் ஜகட்டு அவளிடைமிருந்து மன்ஜப
வநங்கிக் வகநண்டைநனநம். விடியேற்கநடல நநன்கு மணிவடர கநத்துப் பநர்த்து ஏமநந்த பின் டகயில்
மீதமிருந்த சில்லடறடயேத் தரட்டித் தந்த வகநடுத்ததநம் அந்தப் வபண். பயேல் நம்மிடைம் மணிபர்டஸக்
ஜகநட்டைவிட்டை ஆள்தநனநம். என்னிடைமிருந்த ஜபநட்ஜடைநடவக் கநட்டி அந்தப் வபண்ணிடைஜம ஜகட்டுத்
வதரிந்து வகநண்ஜடைன்..." என்று மருகநனந்தம் கூறியேவுடைன், "இப்ஜபநது எங்ஜக அவர்கள்? கநரில்தநஜன
தரும்பினீர்கள்?" என்று அவடனக் ஜகட்டைநன் அரவிந்தன்.
"பநவம்யேந அந்தப் வபண்! சினிமந நடிப்பு ஆடசயில் மதலில் ஏமநந்து ஜபநய்விட்டைது. இப்ஜபநது
குமறிக் குமறி அழுகிறது. எல்ஜலநரும் அந்த அம்மநள் வீட்டில் தநன் இருக்கிறநர்கள். பூரணியேக்கநதநன்
ஏஜதஜதந சமநதநனம் கூறி அந்தப் வபண்டண நடைந்தவதல்லநம் மறக்கச் வசநல்கிறநர்கள்" என்று
மருகநனந்தம் கூறியேஜபநது அரவிந்தனுக்குச் சந்ஜதகம் உண்டைநயிற்று. சந்ஜதகத்டத
மருகநனந்தத்தடைஜம ஜகட்டைநன். "பணம் இரண்டைநயிரம் ரூபநய் பறிஜபநனடதத் தவிர ஜவறு ஒரு
வம்பும் இல்டல" என்று அவன் பதல் கூறியே பின்ஜப அரவிந்தனுக்கும் நிம்மத வந்தது. வபண்களின்
தூய்டம என்பது ஐசுவரியேத்டதக் கநட்டிலும் மகத்தநனதநயிற்ஜற.
"வபநல்லநத கநலம் அப்பந இது! மங்டகயேரநகப் பிறப்பதற்குத் தவம் வசய்யே ஜவண்டுவமன்று கவிமணி
பநடியிருப்பதநக நீ அடிக்கடி வசநல்வநய் அரவிந்தன்! இந்தக் கநலத்தல் வபண், வபண்ணநகப் பிறவநமல்
இருக்கத் தவம் வசய்யே ஜவண்டும் என்று ஜதநன்றுகிறது. ஏவனன்றநல் வபண்ணநக இருப்பது மிகவும்
அருடமயேநன பநதுகநப்புக்குரியே கநரியேமநயிருக்கிறது" என்று வசநல்லிவிட்டுத் டதயேல் கடடைக்குப்
ஜபநனநன் மருகநனந்தம். அவடன அனுப்பிவிட்டு அரவிந்தன், மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் வீட்டுக்குப்
ஜபநனநன்.
இது நடைந்து பதடனந்து நநட்களுக்குப் பின் ஒருநநள் மருகநனந்தத்தன் டதயேல் கடடையில் யேநருக்ஜகந
அவசரமநக 'ஜகநட்'டுக்கு அளேவவடுத்துக் வகநண்டிருந்தநன் அவன்.
"ஏய் வடைய்லர்! உன்டனத்தநஜன!" என்று வநயிற்புறமிருந்து ஒரு குரல் ஆணவத்ஜதநடு அதகநர அடழப்பு
விடுத்தது. மருகநனந்தம் தரும்பிப் பநர்த்தநன். 'பளிச்'வசன்று அவன் கண்களில் பதந்து உடறந்தது அந்த
மகம். வகநதப்பும் சினமமநகச் சிவந்து ஜபநக இருந்த மகத்தல் வசயேற்டகயேநகச் சிரிப்டப
வரவடழத்துக் வகநண்ஜடை "வநருங்கள் சநர்! உங்கள் மணிபர்ஸ் தநஜன? அது பத்தரமநக இருக்கிறது.
மந்நூறு ரூபநடயே பதடனந்து நநள் மறந்து ஜபநய் ஜபசநமல் இருந்து விட்டீர்கஜளே? அடைடைந!
வநசலிஜலஜயே நிற்கலநமந சநர்! நீங்கள் எவ்வளேவு வபரியே சினிமந டடைரக்டைர் என்பது அப்புறம் தநன்
எனக்குத் வதரிந்தது. அஜடைய் டபயேந! அப்புறம் பித்தநனுக்கு ஓட்டடைப் ஜபநடைலநம். ஓடிப்ஜபநய் சநருக்கு
கநப்பி வநங்கி வந. வபரியே சினிமந டடைரக்டைர் இவர்" என்று வந்தவடர அட்டைகநசமநக வரஜவற்று
உள்ஜளே உட்கநர டவத்தநன் மருகநனந்தம். வந்தவருக்ஜகந பயேமநயிருந்தது அந்த அபூரவ மரியேநடத.
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"மணிபர்டஸ எடு எனக்கு ஜநரமில்டல. அவசரமநகப் ஜபநகணும்..." வந்தவர் அவசரப்படுத்தனநர்.
"எப்ஜபநதும் அவசரந்தநனந சநர் உங்களுக்கு? வகநஞ்சம் வபநறுத்துப் ஜபநகலநம்! இவ்வளேவு நநள்
டவத்துக் வகநண்டிருந்துவிட்டு வவறும் பணம் மட்டுமந தருவது? வட்டியும் ஜசர்த்துத் தருகிஜறன் சநர்"
என்று கூறிக்வகநண்ஜடை வந்த மருகநனந்தம் குபீவரன்று மகத்தல் கடுடம குடிபுக... "அஜயேநக்கியே
நநஜயே?" என்று சீறிக்வகநண்டு அந்த ஆளுடடையே மநர்புச் சட்டடைடயேப் பனியேஜனநடு பிடித்து உலுக்கித்
தூக்கி நிறுத்தனநன்.
---------------------
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அத்தயேநயேம் 16
அல்லற்பட்டு ஆற்றந(து) அழுத கண்ணீரன்ஜற
வசல்வத்டதத் ஜதய்க்கும் படடை.
அழக்வகநண்டை எல்லநம் அழப்ஜபநம் இழப்பினும்
பிற்பயேக்கும் நற்பந லடவ.
-- தருக்குறள்
மருகநனந்தம் தன் இடுப்பிலிருந்த 'ஜதநல் வபல்ட்'டடைக் கழற்றிக் வகநண்டு அந்த ஆடளே வநங்கு
வநங்வகன்று வநங்கி விட்டைநன். டதயேற்கடடை வநயிலில் கூட்டைம் கூடிவிட்டைது. மருகநனந்தத்டதத்
ஜதடிக்வகநண்டு தற்வசயேலநக ஏஜதந கநரியேமநய் அரவிந்தன் அப்ஜபநது அங்ஜக வந்தநன். அவன்
குறுக்ஜக பநய்ந்து தடுத்தருக்கநவிட்டைநல் மருகநனந்தத்தன் சினம் எந்த அளேவுக்குப்
ஜபநயிருக்குவமன்று வசநல்ல மடியேநது.
"ஜபநலீஸ் இருக்கிறது, சட்டைம் இருக்கிறது, டக வலிக்க நீ ஏன் இந்தக் கநரியேத்டதச் வசய்யே ஜவண்டும்?
அவர்கள் பநர்த்துக் வகநள்கிறநர்கள், விடு..." என்று தன்டனக் டகப்பற்றி விலக்க மயேன்ற
அரவிந்தடனயும் மீறிக்வகநண்டு பநய்ந்தநன் மருகநனந்தம்.
"விடு அரவிந்தன். இந்த மநதரி ஏமநற்றுக்கநரப் பயேல்கடளேச் சும்மந விடைக்கூடைநது. எங்கள் டதயேல்
கடடையிஜல சில மரட்டுத் துணிகடளேத் டதப்பதற்கு மன்னநல் தண்ணீரில் நடனத்துக் கசக்கி உலர்த்தப்
பண்படுத்தனநல்தநன் டதயேல் நன்றநக வரும். அதுமநதரி அடித்து உடதத்து அவமநனப்படுத்தனநல்
தநன் இப்படிப்பட்டை பயேல்களுக்குப் புத்த வரும்" என்று கூறிவிட்டு அந்த ஆடளே ஜநநக்கி, "ஏண்டைந,
சினிமநவில் நடிக்கும் ஆடச கநட்டி இப்படி எத்தடன ஜபடர ஏமநற்றிப் பணம் பறித்தருக்கிறநய்?
டகவண்டி இழுத்தநலும் ஒருவடர ஏமநற்றநமல் மநனமநக உடழத்துப் பிடழக்கலநஜமடைந! எப்படியேடைந
உனக்கு இந்தப் புத்த வந்தது?" என்று டகடயே ஓங்கிக் வகநண்டு ஜபநனநன்.
அரவிந்தஜனநடு வநயிலில் கூடியிருந்த கூட்டைத்தலிருந்து சிலரும் வந்து சமநதநனம் வசய்து
மருகநனந்தத்தன் ஆத்தரத்டத அடைக்கினர். ஆடளே இழுத்துக் வகநண்டு ஜபநய் ஜபநலீஸில்
ஒப்படடைத்துக் கநப்பு மநட்டைச் வசய்த பின்புதநன் மருகநனந்தத்தன் ஜகநபம் தணிந்தது. கடைந்த நநடலந்து
ஆண்டுகளில் பல ஊர்களில் பல வபயேர்கடளே மநற்றி டவத்துக் வகநண்டு அந்த ஆள் இஜத வடகடயேச்
ஜசர்ந்த ஜமநசடிகடளேச் வசய்து வந்தருப்பதநகவும், ஜபநலீஸநர் ஜதடிக் கண்டுபிடிக்க மயேன்று
வகநண்டிருந்ததநகவும் பல உண்டமகள் அப்ஜபநது வவளியேநயின.
இந்த அசம்பநவிதமநன நிகழ்ச்சிக்குப் பின் பூரணி சமயேம் வநய்த்த ஜபநவதல்லநம் மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளிடைம் வசந்தநடவப் பற்றி எச்சரித்துக் வகநண்டிருந்தநள். "உங்கள் மூத்த வபண் பலவீனங்கள்
நிடறந்தவளேநயிருக்கிறநள். அவளுடடையே மனத்தண்டமயில் எனக்கு நம்பிக்டக இல்டல. வபண்ணுக்கு
உடைல் பூஞ்டசயேநகஜவந, வலிடமயேற்றதநகஜவந இருப்பது இயேற்டக. ஆனநல் மனம் நிடறவுடடையேதநக
இருக்க ஜவண்டும். இடத உணர்த்துகிறநற் ஜபநலஜவ நம்மடடையே மன்ஜனநர்கள் வபண்ணின் மனத்
தூய்டமக்கு 'நிடற' என்று அழகநகப் வபயேரிட்டிருக்கிறநர்கள். குடும்ப வநழ்டவப் பழக்கிவிட்டைநல்
உங்கள் வபண் மநறி விடைலநம் என்று நிடனக்கிஜறன். தயேங்கநமல் விடரவில் தருமணம்
வசய்துவிடுங்கள். அவடளே ஒழுங்கநக்குவதற்கு அதுஜவ சரியேநன வழ. அடுத்தநற்ஜபநல் உங்கள் இடளேயே
வபண் வசல்லத்டதப் பற்றி இப்படிப் பயேப்படைஜவண்டைநம். அந்தப் வபண் வழ தவற மநட்டைநள்
என்படத இன்டறக்ஜக இந்த வயேதஜலஜயே அவடளேப் பநர்த்துப் புரிந்து வகநண்டு உறுதயேநகச் வசநல்ல
மடிகிறது என்னநல்" என்றநள் பூரணி.
"நீ வசநல்வது நியேநயேவமன்றுதநன் எனக்கும் ஜதநன்றுகிறது. ஆனநல் தருமணம் என்பது நிடனத்தவுடைன்
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மடிகிற கநரியேமந? நல்ல இடைமநகப் பநர்த்து ஒப்படடைக்க ஜவண்டுஜம" என்று ஏக்கத்ஜதநடு கூறினநள்
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். அந்த அம்மநளின் ஜதநற்றத்தல் இப்ஜபநது படழயே ஒளி இல்டல. மனக்
கவடலகளேநலும், அவமநனத்தநலும் குன்றிப்ஜபநயிருந்தநள். வீடு, வநசல், கநர், வசல்வம், வசல்வநக்கு
என என்ன இருந்தநலும் மன நிம்மதயில்லநமல் கலகலப்பநக இருக்க மடியேநவதன்பது அந்த
அம்மநளுடடையே நிடலயிலிருந்து பூரணிக்குப் புரிந்தது. அந்தப் வபண் வசந்தநவும் படழயே தமிர்,
கலகலப்பு எல்லநம் மநறி புதுப்பிறவி ஜபநல் மநடியேடறயில் அடடைந்து கிடைந்தநள். கல்லூரிக்குப்
ஜபநவது நின்று ஜபநய்விட்டைது. வசழப்பும் மங்களேமமநக இருந்த அந்த வீடு, அந்தக் குடும்பம், நல்ல
இருட்டில் விளேக்கும் அடணந்த மநதரி மங்கியிருந்தது. தனசரி மநடலயில் மங்டகயேர் கழகத்துக்குப்
ஜபநகுமன் ஒரு நடடை அந்த அம்மநள் வீட்டுக்குப் ஜபநய் ஆறுதலநகப் ஜபசிக் வகநண்டிருந்து விட்டு
வந்தநள் பூரணி.
மனிதர்களுடடையே நநவுக்குள் கடைவுள் வகநடுத்த சுடவ ஆறுதநன். உப்பு, புளிப்பு ஜபநன்ற அறுசுடவகடளே
விடைத் தனக்கு அதகம் விருப்பமநன ஏழநவது சுடவ ஒன்டற மனிதனநகஜவ கண்டுபிடித்துக்
வகநண்டிருக்கிறநன். அதுதநன் பிறர் பற்றி நநவு வகநழுக்க வம்பு ஜபசுகிற சுடவ. மங்டகயேர் கழகத்தல்
சிலரிடைம் இந்தச் சுடவக்கு வரஜவற்பு அதகம். பூரணியிடைம் ஒருநநள் வகுப்புகள் மடிந்தவுடைன் சில
வபண்கள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் மூத்த வபண்டணப் பற்றி ஒரு தனுசநகச் சிரித்து வகநண்ஜடை
ஜகட்டைநர்கள். மூடி மடறத்து இரகசியேமநக்கிவிடை மயேன்றிருந்தும், 'அந்தப் வபண் எங்ஜகந
ஓடிப்ஜபநய்விட்டு வந்தநள்' என்று ஒருவிதமநகக் டக, கநல் மடளேத்துப் பரவிவிட்டிருந்தது வசய்த.
விசநரித்தவர்கள் பூரணியிடைம் படிக்கிறவர்களேநனநலும் அவளுக்குச் சமவயேதுடடையேவர்களும், அதக
வயேதுடடையேவர்கள் சிலருமநகக் கண்டிப்புக்கு அடைங்கநதவர்களேநக இருந்தநர்கள். ஆனநலும் அவள்
அவர்களுக்குக் கடுடமயேநகஜவ மறுவமநழ கூறினநள்.
"இங்ஜக எனக்குத் தமிழ் வசநல்லிக் வகநடுப்பதற்குத்தநன் சம்பளேம் தருகிறநர்கள். வம்பு வசநல்லிக்
வகநடுப்பதற்கு அல்ல; தயேவு வசய்து பநடை சம்பந்தமநன சந்ஜதகங்கடளே மட்டும் என்னிடைம் ஜகளுங்கள்."
ஜகட்டைவர்கள் வநய்கள் அடடைந்தன. அவடளே விடை மூத்தவர்கள், அவடளே விடைச் வசல்வத்தநல்
உயேர்ந்தவர்கள், அவளிலும் சிறந்த அழகியே ஜதநற்றத்டதயுடடையேவர்கள் எல்ஜலநரும் அங்ஜக
இருந்தநர்கள். அவர்கள் எல்ஜலநரும் மனம் டவத்தநல் அவளுடடையே ஜவடலக்குச் சீட்டுக் கிழத்து
வவளிஜயே கூடை அனுப்பலநம். ஆனநல் அத்தடகயே இழவநன நிடனவு அவர்கள் மனத்தல் கூடைத் ஜதநன்ற
மடியேநதபடி பூரணியின் ஜதநற்றத்தல் ஏஜதந ஒரு புனிதமநன கம்பீரம் இருந்தது. அந்த மகம், அந்தக்
கண்கள், அந்த அற்புதமநன வசநற்வபநழவு இடவகளேநல் அவள் தன்டன அவர்கள் மனத்தல் பதத்துக்
வகநண்டிருந்தநள். ஆரம்ப நநட்களில் ஒரு மநதரி இருந்த மங்டகயேர் கழக நிர்வநகிகள் கூடை இப்ஜபநது
அவள் ஞநனம் கனிந்த நநவன்டமக்கும், தூயே ஜதநற்றத்துக்கும் மன் தவறநக நிடனப்பதற்ஜக கூசினர்.
ஆனநல் அவளுக்கு இத்தடன வபருடமயும் கிடடைப்பதற்குப் பநடுபட்டை மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின்
வீட்டு நிடல ஜநர்மநறநக மநறியிருந்தது. வவளிஜயே தடலகநட்டுவதற்ஜக கூசி வவட்கப்பட்டைநள் அந்த
அம்மநள். குடிப்வபருடம என்பது நல்ல பநல் வவண்கலத்தல் வநர்த்த மணிடயேப் ஜபநன்றது. அதல்
எங்ஜகயேநவது ஒரு மூடலயில் கீறல் விழுந்தநலும் ஒலி வகட்டுவிடுகிறஜத - என்று தனக்குள் எண்ணி
வருந்தனநள் பூரணி.
சிறிது கநலமநக அவள் தன்னுடடையே ஒவ்வவநரு நநடளேயும் பயேனுள்ளேதநகவும் ஒழுங்குள்ளேதநகவும்
கட்டுப்பநட்ஜடைநடு வசயேலநற்றிக் வகநள்ளேப் பயேன்படுத்தனநள். மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின்
வபண்டணக் கூட்டிக் வகநண்டு வருவதற்கநகத் தருச்சிக்குப் புறப்பட்டை அன்று அரவிந்தன் வசநன்ன
வநர்த்டதகள் அவள் உள்ளேத்தல் உடறத்துத் டதத்தருந்தன. "நீ நநள் தவறநமல் தமிழ்ப் வபண்டமயின்
சிறப்டபப் பற்றி உங்கள் கழகத்தல் ஜபசுகிறநய்! அதனநல் என்ன பயேன்! வகட்டுப் ஜபநகிறவர்கள்
வகட்டுப் ஜபநய்க்வகநண்டுதநஜன இருக்கிறநர்கள்" என்று அவன் ஜவடிக்டகயேநகக் குத்தக் கநட்டிப்
ஜபசியேடத வமய்யேநகஜவ தன்டன ஜநநக்கி விடுக்கப்பட்டை அடறகூவலநக எடுத்துக் வகநண்டிருந்தநள்
அவள். அறிவுத் துடிப்பு நிடறந்த அவள் வநஞ்சத்தல் 'உன்டனச் சுற்றியிருக்கும் உலகத்துக்கு நீ ஏதநவது
புததநகச் வசய். வபரிதநகச் வசய். உன்டனயும் உன் வசநற்வபநழவுகடளேயுஜம நீ ஏன் ஓர் இயேக்கமநகச்
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வசய்து வகநள்ளேக்கூடைநது?' என்று ஓர் உள்ளுணர்வு கிளேர்ந்தது. வளேம் நிடறந்த நல்ல மண்ணில் மடளேத்த
துளேசிச்வசடி ஜபநல் பசுடம தடழத்து மணம் பரப்பி நநளுக்கு நநள் புனிதமநக வளேர்ந்தது இந்த
உள்ளுணர்வு. மனத்தல் ஞநனம் மலர மலர அவளுடடையே மகப்வபநலிவு அற்புதமநக வளேர்ந்தது. அவள்
மங்டகயேர் கழகத்து வகுப்புகடளே ஏற்றுக் வகநண்டு நடைத்தத் வதநடைங்கியே கநலத்தல் அங்கும் இங்குமநக
சிலருக்குத்தநன் மதுடரயில் அவடளேத் வதரிந்தருந்தது. இப்வபநழுது அவடளே நகரம் மழுவதும்
அறிந்தருந்தது. சுற்றுப்புறத்து ஊர்களிலும் அவள் வபயேர் பரவியிருந்தது. அவளுடடையே இந்த
இடணயேற்ற வளேர்ச்சிக்குப் பநடுபட்டை வபருடமயில் மூவருக்குப் பங்கு உண்டு. அரவிந்தன் - அவள்
வளேர்ச்சிக்கு உற்சநகம் தந்தநன். மீனநட்சிசுந்தரம் - அவளுடடையே தந்டதயின் நூல்கடளேவயேல்லநம்
வவளியிட்டு நன்றநகவும், நிடறயேவும் விற்று உதவினநர். அதனநல் அவளுடடையே வநழ்க்டகக் கவடலகள்
குடறந்து அடமத கிடடைத்தது. எப்படிஜயேந வகட்டுச் சீரழயே இருந்த தம்பி தருநநவுக்கரடசயும்
அச்சகத்தல் படிப்படியேநகத் வதநழல் பழக்கி உடழப்பநளியேநக மநற்றி வளேர்த்தருந்தநர்கள்,
அரவிந்தனும் அவரும். அவள் அண்டமயிலுள்ளே வவளியூர்களுக்குச் வசநற்வபநழுவுகளுக்குப் ஜபநக
ஜநரும் ஜபநவதல்லநம் மீனநட்சிசுந்தரமம் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளும் கநர் வகநடுத்து உதவினநர்கள்.
மருகநனந்தம் - ஜவறு ஓர் உதவிடயேச் வசய்தநன். உடழக்கும் மக்கள் நிடறந்த தனது பகுதயில் அடிக்கடி
அவளுடடையே தமிழ்ச் வசநற்வபநழவுகள் நடடைவபற ஏற்பநடு வசய்து ஆயிரக்கணக்கநன ஏடழ மக்கடளேத்
தமிழ்ச் வசல்வியேநகியே அவள் ஜமல் ஈடில்லந அன்பு வகநள்ளே டவத்தநன்.
வநழ்க்டகயில் மிக உயேர்ந்தவதநரு தருப்பத்டத ஜநநக்கித் தநன் விடரவநக வளேர்ந்து வகநண்டிருப்படத
அவள் உணர்ந்தநள். ஒழுக்கமம், அறமம், பண்பநடும் நிடறந்த ஒரு புதயே சமதநயே இயேக்கத்டத தன்
டககளின் உடழப்பநல் ஜதநற்றுவிக்க ஜவண்டுவமன்ற தநகம் நநளுக்கு நநள் அவளுக்குள் மறுகி
வளேர்ந்தது. அந்தப் வபரியே மதுடர நகரத்தல் அவளுடடையே வசல்வநக்டக அவஜளே உணர்ந்து வகநள்ளேத்
தக்க ஒரு சந்தர்ப்பத்டத அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம் ஏற்படுத்தக் வகநடுத்தனர்.
அந்த ஆண்டில் கநர்த்தடக மநதம் மதுடரயில் பயேங்கரமநன மடழ. பஸ்நிடலயேத்துக்குத் வதன்புறமள்ளே
பள்ளேத்தல் இருந்த அரிஜேனங்களின் குடிடசகள் எல்லநம் இந்த மடழயில் விழுந்துவிட்டைன. ஒதுங்க
இடைமின்றி நடடைபநடதகளில் தவித்தநர்கள், தக்கற்ற ஏடழ மக்கள். அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம்
வபநதுநலப்பணியில் ஆர்வமள்ளே ஜவறு சில இடளேஞர்களும் ஜசர்ந்து அந்த ஏடழ மக்களுக்கு ஏதநவது
நித உதவி வசய்யே ஜவண்டுவமன்று ஆர்வத்ஜதநடு மன்வந்தநர்கள். அவர்கள் தங்களுக்குள் ஒரு மடிவு
வசய்து வகநண்டு பூரணிடயேச் சந்தக்கச் வசன்றனர். அவர்கள் கூறியேவற்டறக் ஜகட்டு மலர்ந்த மகத்துடைன்
கட்டைநயேம் வசய்யே ஜவண்டியே உதவிதநன் இது! என்னநலநனடத எப்ஜபநதும் வசய்யேக் கநத்தருக்கிஜறன்.
இஜதந..." என்று உள்ஜளே வசன்று பீஜரநடவத் தறந்தநள் பூரணி. படழயே வறுடம நிடலகளின்ஜபநது
விற்றடவ ஜபநக மீதமிருந்த ஒன்றிரண்டு தங்க நடககடளே எடுத்துக் வகநண்டு வந்தநள். "இந்தநருங்கள்!
இப்ஜபநவதல்லநம் இடவகடளே நநன் அணிந்து வகநள்வஜத இல்டல. உங்களுடடையே நல்ல கநரியேத்துக்கு
இடவ பயேன்படைட்டும்" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை அரவிந்தன் டககளில் அவற்டறக் வகநடுத்தநள்.
அரவிந்தன் புன்மறுவல் பூத்தநன். அவள் வகநடுத்த நடககடளே அவன் அப்படிஜயே அவளிடைம் தருப்பிக்
வகநடுத்தநன்.
"ஏன், இவற்டற நீங்கள் வநங்கிக் வகநள்ளே மநட்டீர்களேந?"
"உன்னிடைமிருந்து நநங்கள் இடதவிடைப் வபரியே உதவிடயே எதர்பநர்க்கிஜறநம். மருகநனந்தத்டதக் ஜகள்,
வசநல்வநன்."
பூரணி விவரம் என்னவவன்று அறிந்து வகநள்ளும் ஆவலுடைன் மருகநனந்தத்தன் மகத்டதப் பநர்த்தநள்.
"அக்கந! எங்களுடடையே தட்டைத்துக்கு நீங்கள் இணங்குவீர்கள் என்ற நம்பிக்டகஜயேநடு தநன் இங்ஜக
வந்தருக்கிஜறநம். வருகிற ஞநயிற்றுக்கிழடம கநடல பத்து மணியிலிருந்து ஒரு மணி வடர ஒரு
தஜயேட்டைர் வநடைடகக்குப் ஜபசியிருக்கிஜறநம். பத்து, ஐந்து, மூன்று, இரண்டு, ஒன்று ரூபநய் விகிதத்தல்
119

கட்டைணம் ஜபநட்டு டிக்வகட் விற்க ஏற்பநடைநகியிருக்கிறது. ஏறக்குடறயே இரண்டைடர மணி ஜநரம்
விரிவநனவதநரு வபநருள் பற்றி நீங்கள் வசநற்வபநழவு வசய்யே ஜவண்டும் அக்கந."
"நீங்கள் எல்ஜலநரும் விடளேயேநடுகிறீர்களேந என்ன? இவதன்ன நநடைகமந? சினிமநவந? அல்லது பநட்டுக்
கச்ஜசரியேந? வசநற்வபநழவுக்கு எங்கநவது வசூல் கிடடைக்குமந? தஜயேட்டைர் வநடைடகக்குக் கூடை
வசூலநகநமல் டகப்பிடிக்கப் ஜபநகிறது. இந்த வீண் ஜயேநசடனடயே விட்டுவிட்டு ஜவறு கநரியேம்
பநருங்கள்" என்று அவர்கடளேக் கடிந்து வகநண்டைநள் பூரணி.
"உங்கள் பலம் உங்களுக்குத் வதரியேநது, அக்கந. வசூல் கவடலவயேல்லநம் உங்களுக்கு எதற்கு? 'சம்மதம்'
என்று மட்டும் நீங்கள் வசநல்லிவிடுங்கள் ஜபநதும். மற்றவதல்லநம் நநங்கள் பநர்த்துக் வகநள்கிஜறநம்."
பூரணி தயேங்கினநள். 'என்ன வசநல்லட்டும்' என்ற ஜகள்வி வதநக்கி நிற்கும் மகக் குறிப்ஜபநடு
அரவிந்தடன ஒரு தடைடவ பநர்த்தநள்.
"என்ன பநர்க்கிறநய்? மருகநனந்தம் வசநல்வதுஜபநல் சம்மதவமன்று வசநல்லிவிடுவதுதநன் நல்லது.
இடதத்தவிர ஜவறு ஏற்பநடு எங்களிடைம் இல்டல. இதன் மூலம் அந்த ஏடழகளுக்கு ஒரு கணிசமநன
வதநடக உதவி நிதயேநகத் ஜதறும் என்று நநங்கள் நம்புகிஜறநம்" என்றநன் அரவிந்தன்.
அவள் சம்மதத்தநள். சம்மதப்படதத் தவிர ஜவறு வழ இல்டல. தனக்கநக அத்தடன கூட்டைம் கூடி
அவ்வளேவு வசூல் ஆகுமந என்பது மட்டும் அவளுக்குச் சந்ஜதகமநகஜவ இருந்தது.
அரவிந்தன், மருகநனந்தம் ஆகிஜயேநரும் நண்பர்களும் டிக்வகட் விற்படனயில் மடனந்து ஈடுபட்டைனர்.
'வீடிழந்த ஏடழ மக்களின் குடியிருப்பு நிதக்கநகப் பூரணியின் வசநற்வபநழவு என்று வபரியே வபரியே
சுவவரநட்டி விளேம்பரங்கள் அச்சிடைப்வபற்று வீதக்கு வீத, சுவருக்குச் சுவர் ஒட்டியிருந்தநர்கள். 'தனக்கு
அவ்வளேவு சக்த இருக்கிறதந? தநன் அவ்வளேவு விளேம்பரப் வபருடமகளுக்கு உரியேவளேந?' என்று
நிடனக்கும்ஜபநது அவளுக்ஜக வவட்கமநகவும் கூச்சமநகவும் இருந்தது.
வியேநழக்கிழடம மநடலக்குள்ஜளேஜயே வபரும்பகுத டிக்வகட்டுகள் விற்றுவிட்டைதநக மருகநனந்தம்
வந்து மகிழ்ச்சிஜயேநடு வதரிவித்தநன். மதுடர நகரத்தல் வபரியே பஞ்சநடலகளில் கூலி ஜவடல வசய்யும்
வபண்களிலிருந்து மங்டகயேர் கழகத்துக்குக் கநரில் வந்து அழுக்குப்படைநமல் இறங்கித் தமிழ்ப் படிக்கும்
வசல்வக் குடும்பத்துப் வபண்கள் வடர அத்தடன ஜபரும் வற்புறுத்தல் இல்லநமல் தநங்கஜளே விரும்பிப்
பணம் வகநடுத்து டிக்வகட் வநங்கியிருப்பதநகவும் அவஜன வதரிவித்தநன்.
"இன்வனநரு ஆச்சரியேமநன சம்பவமம் நடைந்தது அக்கந. உங்கள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளிடைம் மூன்று
பத்து ரூபநய் டிக்வகட்டுகள் கிழத்துக் வகநடுத்ஜதன். அவர்கள் அடத வநங்கிக் வகநண்டு ஜபசநமல்
உள்ஜளே ஜபநனநர்கள். சிறிது ஜநரத்துக்குள் ஏஜதந ஒரு 'வசக்' எழுதக் வகநண்டு வந்தநர்கள். அந்த
'வசக்'டக வநங்கிப் பநர்த்தவுடைன் நநன் மடலத்துப் ஜபநஜனன். 'மப்பது ரூபநய்க்குத்தநன் டிக்வகட்
தந்தருக்கிஜறன்' என்று வசநல்லி நநன் தயேங்கிஜனன். 'பரவநயில்டல! நநன் என் நிடலக்கு
இவ்வளேவநவது உதவி வசய்யே ஜவண்டும். வநங்கிக் வகநள்ளுங்கள். இடத யேநரிடைமம் வசநல்லிப்
வபருடமப் படை ஜவண்டைநம். உங்கள் வபயேர்ப் பட்டியேலில் ஓர் அன்பர் ஆயிரம் ரூபநய் என்று மட்டும்
எழுதக் வகநள்ளுங்கள் ஜபநதும். வபயேர் ஜபநடை ஜவண்டைநம்' என்று வபருந்தன்டமஜயேநடு
வசநல்லிவிட்டைநர்கள்."
இடத மருகநனந்தம் வசநல்லியேஜபநது பூரணிக்குப் வபருமிதமநக இருந்தது. "வசல்வம் நிடறந்தவர்கள்
துன்பங்களேநல் ஜவதடனப்படும்ஜபநது பிறருக்குத் தருமம் வசய்து ஆறுதல் ஜதடை ஜவண்டும். படழயே
கநலத்தல் வசல்வர்களுக்குச் சநந்தயேளித்து மனநிம்மத தந்த கருவி வள்ளேன்டம என்ற கருவிதநன்.
இன்ஜறந ஜகளிக்டககளேநல் நிம்மத ஜதடை மயேல்கிறநர்கள். மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் ஜபநல படழயே
மடறயில் தருமம் வசய்து நிம்மத ஜதடுபவர்கள் மிகச் சிலர்தநன் இன்று இருக்கிறநர்கள்" என்று
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மருகநனந்தத்தடைம் பூரிப்புடைன் கூறினநள் பூரணி.
"வசய்தத் தநள்களில் நீங்கள் என்ன வபநருள் பற்றிப் ஜபசப் ஜபநகிறீர்கள் என்று அறிவிப்புக் வகநடுக்க
ஜவண்டும் அக்கந" என்று ஜகட்டைநன் மருகநனந்தம்.
பூரணி சிறிது ஜநரம் சிந்தத்தநள். பின்பு ஒரு சிறியே கநகிதத்டத எடுத்து 'கவிகள் கநணநத வபண்டம' என்று
எழுத அவன் டகயில் வகநடுத்து அனுப்பினநள்.
ஓதுவநர்க் கிழவர் வீட்டு கநமடவப் பிறந்த வீட்டுக்கு அடழத்துக் வகநண்டு வந்தருந்தநர்கள்.
வவள்ளிக்கிழடம பூச்சூட்டைலும், வடளேகநப்பும் நடடைவபற இருந்தன. "எங்ஜகயேநவது கூட்டைம்
வசநற்வபநழவு என்று கிளேம்பிவிடைநஜத; என்ன ஜவடல இருந்தநலும் ஒரு நடடை வந்துவிட்டுப் ஜபந"
என்று அந்தப் பநட்டி தள்ளேநத கநலத்தல் சிரமத்டதப் பநரநமல் தநஜன ஜநரில் வந்து பூரணிடயே
அடழத்துவிட்டுப் ஜபநயிருந்தநள். எனஜவ வவள்ளியேன்று மநடல மங்டகயேர் கழகத்துக்குப்
புறப்படுமன் பூரணி, அவர்கள் வீட்டுக்குப் ஜபநயிருந்தநள்.
மழங்டக நிடறயேக் கண்ணநடி வடளேயேல்கள் குலுங்கிடைத் தடல தநங்கநமல் பூச்சூடிக்வகநண்டு
நநற்கநலியில் உட்கநர்ந்தருந்தநள் கநம. சுற்றிலும் வபண்கள் கூட்டைம் அமர்ந்தருந்தது. தநயேநகிக்
வகநண்டிருந்த அந்தக் ஜகநலத்தல் அதக அழகில்லநத கநமவின் மகத்தல் கூடை ஒரு புதயே ஒளி
படைர்ந்தருப்படதப் பூரணி பநர்த்தநள். புததநக ஒரு நல்ல கவிடதடயே எழுத வவளியிடைத் துடிக்கும்
கவியின் மகம்ஜபநல் உலகத்துக்குப் புதயே உயிர் ஒன்டறக் வகநண்டுவரத் தவமிருக்கும் தநய்டமயின்
ஒளி கநமவின் ஜதநற்றத்தல் இருந்தது. கூடடை நிடறயே டவத்தருந்த பூவில் இரண்டு மழம் தன்
டகயேநஜலஜயே கிள்ளிப் பூரணியின் கூந்தலில் டவத்துவிட்டைநள் ஓதுவநர்ப் பநட்டி. அந்த வயேது மதர்ந்த
சுமங்கலி தன் கூந்தடலத் தீண்டிப் பூ டவத்தஜபநது பூரணிக்கு உடைல் சிலிர்த்தது. 'அம்மந உயிஜரநடு
இருந்தருந்தநல் இப்படித் தனம் என் தடலடயேத் வதநட்டுப் பின்னிப் பூ டவப்பநஜளே' என்று உள்ளேத்தல்
அம்மநவும், அம்மநடவப் பற்றியே நிடனவும் பரவிடை வமல்லக் கண் கலங்கி நின்றநள் அவள்.
"பநட்டி! என்டன மறந்தட்டீங்கஜளே? உங்களுக்கு எத்தனி ஓரவஞ்சடன. அக்கந தடலக்கு மட்டும் உங்க
டகயேநல பூ டவச்சீங்க. என்டனக் கவனிக்கநமப் ஜபநறீங்கஜளே" என்று மங்டகயேர்க்கரசி
விடளேயேநட்டைநகச் வசநல்லிச் சிரிக்கஜவ, கூடைம் மழுவதும் வபண்களின் நளின நடகவயேநலி அடல
அடலயேநக எழுந்து 'கிண்கிணி' நநதம் பரப்பியேது.
"நீ வந்தருக்கிறநயேந அம்மந? வபரியே வநல் ஆச்ஜச நீ" என்று வசல்லமநகச் வசநல்லிக்வகநண்ஜடை
அவளுக்கும் பூ டவத்து விட்டைநள் பநட்டி.
அப்ஜபநது அந்தக் கூடைத்தல் குழுமியிருந்த சிறியேவர்களும், வபரியேவர்களுமநன எல்லநப் வபண்கடளேக்
கநட்டிலும் பூரணி அதக ஞநனமள்ளேவள், அதகப் புகழுள்ளேவள், அதகத் துணிவும் தூய்டமயும்
உள்ளேவள். ஆனநலும் அங்ஜக நிற்கக் கூசிற்று அவளுக்கு. அவளுடடையே கூச்சத்துக்ஜகற்றநர் ஜபநல்
அவடளே அதற்கு மன்னநல் பநர்த்தரநத வவளியூர் பநட்டி ஒருத்த அத்தடன ஜபருக்கு நடுவில் நீட்டி
மழக்கி இழுபட்டை குரலில் பூரணிடயே ஜநநக்கி, "ஏண்டியேம்மந, இது உன் வபண்ணந? என்ன வநய்? இந்த
வயேதஜலஜயே இப்படி வவடுக்கு வவடுக்வகன்று ஜபசுகிறஜத" என்று அசட்டுப் பிசட்வடைன்று
மங்டகயேர்க்கரசிடயேச் சுட்டிக்கநட்டிக் ஜகட்டு டவத்தநள்.
"வபண் இல்டல, அவளுடடையே தங்டக" என்று யேநஜரந வசநன்னநர்கள். கூட்டைத்தல் வபண்களின் ஏளேன
நடக ஒலி மறுபடியும் எழுந்து ஓய்ந்தது. தன்னுடடையே புகழ், தன்னுடடையே உலகத்டத விடலவகநள்ளும்
அபநர ஞநனம், வநருப்புக் வகநழுந்து ஜபநன்ற பரிசுத்த வநழ்வு இவற்றுக்வகல்லநம் அப்பநல் அந்தச்
சநதநரணப் வபண்களிடைம் இருக்கிற ஏஜதந ஒன்று தன்னிடைம் இல்லநமல் இருப்படத அவள்
உணர்ந்தநள். அவளுடடையே உள்ளேத்தல் ஒரு மூடலயில் அந்த ஏஜதந ஒன்றின் இல்லநடமக்கநக
மின்னற்ஜகநடு ஜபநல் ஓர் ஆற்றநடம ஜதநன்றி ஒரு கணம் நின்று மடறந்தது.
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"சும்மந வந்து வவற்றிடலப் பநக்கு வநங்கிக் வகநண்டு நழுவிடைப் பநர்க்கநஜத, ஏதநவது இரண்டு
பநட்டுப் பநடிவிட்டுப் ஜபந பூரணி" என்று கநமஜவ உரிடமஜயேநடு எழுந்து வந்து அவடளேக் டகடயேப்
பிடித்து இழுத்து உட்கநர டவத்துவிட்டைநள். அவள் உள்ளேம் பநடுகிற உற்சநகத்தலந அப்ஜபநது
இருந்தது? மறுக்க மடியேநமல் ஜதவநரத்தல் ஒரு பதகத்டதப் பநடி மடித்தநள் பூரணி.
"வகநல்லர் வதருவில் ஊசி விற்கிறநர்ஜபநல ஓதுவநர் வீட்டிஜலஜயே ஜதவநரத்டதயும் பநடி
ஏமநற்றிவிட்டுப் ஜபநகப் பநர்க்கிறநஜயே? ஜவறு ஏதநவது பநடு" என்று ஜமலும் வம்பு வசய்தநள் கநம.
அவளுடடையே உற்சநகத்டத மறித்வதடுத்து விட்டுப் புறப்படை மடியேநமல் மீனநட்சியேம்டம பிள்டளேத்
தமிழல் ஒரு பநட்டு பநடிவிட்டு, "எனக்கு ஜநரமநகிறது. நநன் ஜபநக ஜவண்டும். தங்டக மங்டகயேர்க்கரசி
கடடைசி வடர உன்ஜனநடு இருப்பநள், நநன் வருகிஜறன்" என்று எழுந்தருந்தநள் பூரணி.
'பநட்டியிடைமம் ஒரு வநர்த்டத வசநல்லிக் வகநண்டுப் ஜபநய்விடைலநம்' என்று உட்பக்கம் ஜபநனவள்
மற்வறநரு அதர்ச்சிடயேயும் தன் வசவிகளில் ஏற்றுக் வகநள்ளே ஜவண்டியிருந்தது. அங்ஜக பநட்டி ஜவறு
யேநருடைஜனந உடரயேநடிக் வகநண்டிருந்தநள். ஜபச்சு தன்டனப் பற்றியேது ஜபநல் ஜதநன்றஜவ, பூரணி
வவளியிஜலஜயே தயேங்கி நின்றநள்.
"யேநரு அந்தப் வபண்? ஜகநயில் மநடு மநதரி வளேர்ந்தருக்கு. கல்யேநணம் ஆகவில்டல என்கிறநஜயே?"
"தமிழ் வநத்தயேநர் அழகியே சிற்றம்பலத்தன் வபண். பூரணின்னு ஜபர். அதுக்கு இரண்டு தம்பி, ஒரு
தங்டக. ஒரு தம்பி படிப்டப விட்டுவிட்டுச் சீர்வகட்டுக் கடடைசியேநகப் பிரஸ்ஸிஜல ஜவடல வசய்யேறநன்.
மற்ற இரண்டு ஜபரும் படிக்கிறநங்க. அப்பந, அம்மந இல்டல. அந்தப் வபண் தநன் வளேர்த்துக்
கநப்பநத்தணும். கல்யேநணமநவது கநர்த்தயேநவது. வதருத் வதருவநகப் பிரசங்கம் வசஞ்சிட்டிருக்குது அது.
நநனும் சநடடை மநடடையேந இரண்டு தரம் ஜகட்ஜடைன். அதுக்குக் கல்யேநணத்டதப் பத்தஜயே
வநடனப்பிருக்கிறதநத் வதரியேவில்டல. ஜபர், புகழ் எல்லநம் சம்பநதச்சிருக்கு. சுவவரல்லநம் அது ஜபடர
கலர் ஜநநட்டீஸ் அடிச்சு ஒட்டியிருக்கநன். எது இருந்து என்ன? அதது வயேசில ஆகணும். அது மனசிஜல
என்ன நிடனச்சிட்டிருக்குஜதந?"
இலட்சியேங்களினநல் மலர்ந்து ஆயிரமநயிரம் புனித எண்ணங்களில் ஜதநய்ந்தருந்த அந்தப் பரந்த
உள்ளேத்தல் ஈட்டியேநகக் குத்தயேது, அந்த உடரயேநடைல். மனத்தல் அந்தப் புண்டணத் தநங்கிக் வகநண்டு
சிறிது ஜநரம் இருந்து பநட்டியிடைம் வசநல்லிக் வகநண்டு புறப்பட்டைநள் பூரணி. ஞநயிற்றுக்கிழடமயேன்று
'கவிகள் கநணநத வபண்டம'டயேப் பற்றிப் ஜபசுவதற்கநகச் சிந்தடனகடளேத் வதநகுத்துக்
ஜகநர்டவப்படுத்தக் வகநண்டிருந்த உள்ளேத்தல் உல்லநசம் பநழ்பட்டு உடளேச்சலும், அலுப்பும் வந்து
தளேரச் வசய்தன. ஓதுவநர் வீட்டு வடளேகநப்புக்குப் ஜபநனநல் தன் மனத்தல் இவ்வளேவு வபரியே ஆழமநன
புண்கள் உண்டைநகும் என்று வதரிந்தருந்தநல் அவள் ஜபநஜயே இருக்க மநட்டைநள்.
'ஒரு வபண் புகழ் சம்பநதக்கலநம். அளேவற்ற அறிடவச் சம்பநதக்கலநம். வசல்வமம் வசல்வநக்கும்
சம்பநதக்கலநம்! ஆனநல் சநதநரண உலகத்தல் சநதநரண மனிதர்கள் வநழும் சநதநரண வநழ்க்டகடயேச்
சம்பநதத்துக் வகநள்ளேநதவடர, சநமநனியே உலகில் அவடளேப் வபண்ணநக ஒப்புக்வகநள்ளே மநட்டைநர்கள்
ஜபநலிருக்கிறஜத' என்று டநந்து எண்ணினநள் அவள். வபரியே வநழ்டவப் பற்றி எண்ணிக்
வகநண்டிருந்தநள் அவள். மிகச் சிறியே வநழ்க்டகடயே அவசரமநக நிடனவுபடுத்தனநர்கள் அவர்கள்.
அரவிந்தஜனநடு பழகத் வதநடைங்கியே புததல் இப்படி ஒரு வநழ்க்டகக்கு ஆடசயும், அவசரமம் அவள்
மனதல் உண்டைநயிற்று. இன்னும் கூடை அழகியே இலட்சியேக் கனவநக அரவிந்தன் அவள் மனத்தல்
பதந்தருக்கிறநன். ஆனநல் அவள் இப்ஜபநது தநகம் வகநண்டு துடிக்கவில்டல. அந்த வநழ்வுக்கு
அரவிந்தனும் அப்படித் தநகம் மற்றித் துடித்ததநகத் வதரியேவில்டல. இருவரும் அன்பநல் ஒன்று
ஜசர்ந்தநர்கள். இப்ஜபநஜதந அகல்விளேக்கின் சின்னஞ்சிறு சுடைரிலிருந்து குத்துவிளேக்கின் வபரியே
சுடைர்கடளே ஏற்றி ஒளிர விடுவதுஜபநல் சிறியே அன்பிலிருந்து வபரியே வபநது கநரியேங்கடளேச் வசய்து
சமூகத்துக்கு உடழத்துக் வகநண்டிருக்கிறநர்கள் அவர்கள். வகநளுத்தப் வபறநத ஊதுவர்த்தஜபநல்
உள்ளேங்களில் மட்டும் மணந்து வவளிஜயே மணக்கநமல் இருந்தது, அந்த அன்பு! மங்டகயேர்க்கழகத்து
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வமநட்டடைக் கடித நிகழ்ச்சிக்குப் பின் அவர்கள் விழப்பநக இருந்தநர்கள். ஆனநல் உலகம் அடதவிடை
விழப்பநக இருந்து வதநடலக்கிறஜத!
ஞநயிற்றுக்கிழடம கநடல பத்து மணி. தஜயேட்டைர் நிடறயேப் வபண்கள் கூடியிருந்தநர்கள். பூரணி
ஜபசுவதற்கநக எழுந்து நின்றநள். அரவிந்தன், மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளின் இடளேயே வபண் வசல்லத்தடைம்
ஒரு வபரியே ஜரநஜேநப்பூ மநடலடயேக் வகநடுத்துப் பூரணிக்குப் ஜபநடைச் வசநன்னநன். வடளேயேலணிந்த
கரங்கள் தட்டைப்படும் ஒலி தஜயேட்டைடர அதரச் வசய்தது. பூரணி ஜபசத் வதநடைங்கினநள். கூட்டைத்தல்
அடமத நிலவியேது. "இது ஏடழகளின் உதவி நிதக்கநன கூட்டைம். துன்பப் படுகின்றவர்களுக்கு உதவ
நநம் கடைடமப்பட்டைவர்கள். 'துன்பப்பட்டு அழுகின்றவர்களின் கண்ணீர் உலகத்டத அழக்கும் ஆற்றல்
வநய்ந்த படடை' என்று வள்ளுவர் கூறியிருக்கிறநர். அழச்வசய்து பிறடர வருத்துகிறவர்கள் பதலுக்குத்
தநங்கஜளே அழஜவண்டியே சமயேம் வரும். நீங்கவளேல்ஜலநரும் இந்த நிதக்கு உதவி வசய்தருப்பது
எனக்குப் வபருடமயேளிக்கிறது" என்று மன்னுடர கூறிவிட்டுத் தநன் எடுத்துக் வகநண்டை வபநருடளேப்
பற்றிப் ஜபச மற்பட்டைநள் அவள். இனிடமயும் எடுப்பும் மிக்க அவள் குரல் ஜதன் வவள்ளேமநய்ப்
வபநங்கியேது. ஜபச்சினிடடைஜயே அவள் உணர்ச்சி வசப்பட்டைநள். ஒஜர ரநகத்டத வளேர்த்து விரிவநக்கிப்
பநடும் நல்ல இடசக் கடலஞடனப் ஜபநல் அவள் வசநற்வபநழவு வளேர்ந்து வகநண்டிருந்தது.
கூட்டைத்தல் ஊசி விழுந்தநல் ஓடச ஜகட்கிற அளேவு அடமத. "உலகத்துக் கவிகவளேல்லநம் தத்தம்
கநவியேங்களுக்கு நநயேகியேநக எத்தடனஜயேந வபண்கடளேப் படடைத்தநர்கள். ஆனநல் கநவியேப் வபண்கள்
சித்தரத்துத் தநமடரஜபநல் வநடைநமலும் கூம்பநமலும் படடைக்கப்பட்டிருக்கிறநர்கள். உண்டம வநழ்வில்
வபண் படுகிற ஜவதடனகள் அதகம். வபண் சமநளிக்க ஜவண்டியே பிரச்சிடனகளும் அதகம்.
கண்ணகிக்கும், சநகுந்தடலக்கும், சீடதக்கும் கநவியேங்களில் ஏற்பட்டை துன்பங்கடளே ஊழ்விடனயின்
வபயேர் வசநல்லி மடறத்தநர்கள். ஆனநல் இன்டறக்கு நம்மடடையே வநழ்வின் நிகழ்கநல வீதகளில் தநன்
வபற்ற குழந்டதடயேத்தநஜன விற்க வரும் வபண்டண அல்லவந பநர்க்கிஜறநம்? வபண்களில் வநழ்வு
உண்டமத் தநமடரஜபநல வநடுவதநயிருக்கிறது. கவிகள் அடத சித்தரத்தல் எழுத
ஏமநற்றியிருக்கிறநர்கள். துன்பங்களிடடைஜயே நநம் இருக்கிஜறநம். அவற்டறத் தகர்க்க ஜவண்டும்?"
ஜபச்சுத் தடடைபட்டைது. கண் விழகள் வவளிறின. அடித்வதநண்டடையிலிருந்து இதயேத்டத வவளிஜயே
இழுத்வதறிந்து விடுவதுஜபநல் ஓர் இருமல் இருமினநள் பூரணி. கமலப் பூப்ஜபநன்ற அவள் வலது டக
இருமியே வநடயேப் வபநத்தக் வகநண்டைது. இருமி மடித்தவள் தனது உள்ளேங்டகடயேப் பநர்த்தநள். அதல்
இரண்டு துளி ரத்தம் மின்னியேது. மருகநனந்தம் ஜசநடைநடவ உடடைத்து எடுத்து வந்தநன்.
-----------------------
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அத்தயேநயேம் 17
"எங்ஜகந இருந்வதன்டன அடழக்கிறநய்,
எங்ஜகந இருந்ததடனக் ஜகட்கின்ஜறன்.
எங்ஜகந இருந்வதன்டன நிடனக்கின்றநய்!
எங்ஜகந இருந்துன்டன நிடனக்கின்ஜறன்!"
பூரணிக்குக் கண்கள் இருண்டு வகநண்டு வந்தது. உணர்வு நழுவிற்று. அடிவயிற்றில் இருந்து ஜமஜல
வநஞ்சுக்குழ வடரயில் பழுக்கக் கநய்ச்சியே இரும்புக்ஜகநடல நுடழத்துக் குடடைவது ஜபநல் ஒரு வலி
ஏற்பட்டைது. 'அம்மந' என்று ஈனக்குரலில் வமல்ல மனகியேபடி ஜமடடையில் நின்று ஜபசிக் வகநண்டிருந்த
இடைத்துக்குப் பின்னநல் ஜபநடைப்பட்டிருந்த பிரம்பு நநற்கநலியில் ஜபநய்ச் சநய்ந்தநள். பூத்து இரண்டு
நநட்களேநன பின் ஒவ்வவநன்றநகக் கநற்றில் அடித்துக் வகநண்டு ஜபநகப்படும் தளேர்ந்த தநமடரயின்
இதழ்கடளேப் ஜபநல் அவளுடடையே தன் நிடனவு வமல்ல வமல்ல நழுவி உதர்ந்து வகநண்டிருந்தது.
அவளுடடையே இதயேத்தல் அடி மூடலயிலிருந்து தீனக்குரலநய் வமல்ல எழுந்த 'அம்மந' என்ற அந்த ஒஜர
ஒரு வசநல் தஜயேட்டைரின் எல்லநத் தடசகளிலுமிருந்து பல்லநயிரம் அனுதநபக் குரல்களேநக மநறி
எதவரநலித்தன. உடைம்பும் உள்ளேமம் உணர்வவனப்பட்டை யேநவும் அந்த ஒளிப்புனல் வவள்ளேத்தல்
கடரயேத் துவண்டு வநளிந்து விழும்படி நநற்கநலியில் கழற்றிப்ஜபநட்டை பூமநடலடயேப் ஜபநல் அவள்
உடைல் சநய்ந்து சரிந்தருந்தது. அவள் கனவு மண்டைலத்தல் இருந்தநள்.
'அம்மந அம்மந!' வநஞ்சு தநங்க மடியேநத ஜவதடனயேநல் வநய்ஜபசத் துடிக்கும்ஜபநது, பிறக்கின்ற மதல்
வநர்த்டத 'அம்மந' என்ற வநர்த்டததநனந? துக்கத்தன் ஜபநதும் வநயில் பிறக்கின்ற அடழப்பு, தநடயே
ஜநநக்கித்தநஜனந? உடைம்பிஜலந மனத்தஜலந வலியின் ஜவதடனடயே உணர்ந்து வநய் அம்மந என்ற
வசநல்டல உணர்கிறஜத! இடுப்பிலும் வலிடயே உணர்ந்த ஜபநது 'அம்மந' என்று அலறி மனங்கித்
துடித்து அடழத்தருப்பநள்.
மனிதர்கள் வலியின்ஜபநது பிறந்தவர்கள். வலிடயேப் பிறருக்கு அளித்து வலிக்கநமல் பிறந்தவர்கள்.
பிறந்தவுடைன் ஜகட்கும் மதல் வசநல் 'அம்மந' என்பது. இறக்கப் ஜபநகும்ஜபநது தநன் அரற்றுகிற
வசநல்லும் இதுதநன்! தநயின் கர்ப்பத்தல் இருந்து வவளிஜயேறும்ஜபநது தநய் 'அம்மந' என்று மனகும்
ஜவதடனச் வசநல்தநன் உயிரின் வசவி உணர்ந்த மதல் ஓடச. உலகத்தன் கர்ப்பத்தலிருந்து
உயிர்விடுபட்டுப் ஜபநகும் ஜபநது மனிதன் தன் வநயேநல் தநன் வருகிறஜபநது ஜகட்டை இஜத வசநல்டல
மீண்டும் வசநல்லிப் பநர்த்துக் வகநண்டுப் ஜபநகிறநனந? எப்படியேநனநல் என்ன? 'அம்மந' என்ற இந்தச்
வசநல்லில் அமதம் இருக்கிறது. துக்கத்டதத் தநங்கிக் வகநள்ளும் ஆற்றடல இந்த வநர்த்டதடயே
உருஜவற்றி அடடையே மடிகிறது. இது வதய்வத் தருவமநழ. நிடனவழந்த அந்நிடலயில் தடீவரன்று தநன்
குழந்டதயேநகிவிட்டைது ஜபநன்று உணர்கிறநள் பூரணி. பட்டுப் பநவநடடை புரளே வமநட்டு மலரிதழ்
விரித்தநற்ஜபநல் சிரித்துக் வகநண்டு சின்னஞ்சிறு சிட்டுக் குருவி ஜபநல் அம்மநவின் மடியில் உட்கநர்ந்து
வகநண்டிருக்கிறநள் அவள். அம்மந அவளுடடையே தடலமடிடயே அவிழ்த்து எண்வணய்த் தடைவிப்
பின்னுகிறநள். அப்ஜபநதுதநன் கல்லூரியிலிருந்து வந்த அப்பந வீட்டுக்குள் நுடழகிறநர். பூரணி தன்
மலர்ந்த கண்கள் விரியே அப்பநடவ ஆவஜலநடு பநர்க்கிறநள்.
"பநர்த்துக் வகநண்ஜடை இரு! நநன் வசநல்வடத எதர்கநலத்தல் நீஜயே உன் கண்களேநல் கநணப்ஜபநகிறநய்.
உன் வபநண்ணுக்கு வநய்த்தருக்கும் கண்கள் அற்புதமநனடவ. பூரணமநனடவ. அவள் இந்தக்
கண்களேநஜலஜயே தன்டனச் சுற்றியிருக்கும் உலகத்டத ஆட்டிப் படடைக்கப் ஜபநகிறநள். இப்படிக் கண்
உள்ளேவர்கள் வதய்வீக அம்சம் உள்ளேவர்கள்" என்று அப்பந அம்மநடவப் பநர்த்துச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை
வசநல்கிறநர். அடதக் ஜகட்டு அம்மநவும் சிரிக்கிறநள்.
"கண்ஜணறு படைக்கூடைநது என்று வசநல்வநர்கள். குழந்டதக்கு உங்கள் கண்ஜண பட்டுவிடும்
ஜபநலிருக்கிறது" என்று வசநல்கிறநள் அம்மந.
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"யேநருடடையே கண்ணும் இவடளே எதுவும் வசய்துவிடை மடியேநது. அசுத்தங்கடளேயும், குற்றங்கடளேயும்
இவளுடடையே கண் பநர்டவஜயே அழத்துவிடும். நீ கவடலப்படைநஜத" என்று வசநல்லி அம்மநளின்
மடியிலிருந்த பூரணிடயேத் தூக்கி வநரி அடணத்துக் வகநள்கிறநர் அப்பந. அப்பநவும், அம்மநவும்
வதன்படைநமல் மடறகிறநர்கள். கனவுத் ஜதநற்றம் மநறுகிறது.
அன்புமயேமநயிருந்த அந்த அம்மந இன்று எங்ஜக ஜபநய்விட்டைநள்? கனவு நிடலயில் பூரணியின் கண்
மன் கவிந்த குடடைஜபநல் வநன விதநனம் வதரிகிறது. சநம்பல் நிறமநன ஆகநயேத்தல் நீலமம்
சிவப்புமநன ஜமகங்கள் அழத்து அழத்துக் ஜகநலம் ஜபநடுவதுஜபநல் விடளேயேநடிக்
வகநண்டிருக்டகயில் அவற்றின் நடுஜவயிருந்து தடீவரன்று வநனத்தல் யேநடனத் தந்தங்கள்
மடளேத்தநற்ஜபநல் இரண்டு வடளேயேணிந்த சிவப்புக் கரங்கள் நீள்கின்றன. ஜமகங்களுக்கிடடைஜயே சரத்
கநலத்துச் சந்தரடனக் கண்டைதுஜபநல் அம்மநவின் மகத்டதக் கநண்கிறநள் பூரணி. அடைடைந! வநனஜம ஒரு
மகமநக மநறினநற்ஜபநல் அந்த மகம் தநன் எத்தடன வபரிதநகத் வதரிகிறது.
"அம்மந! நீ எங்கிருந்து என்டனக் டகநீட்டி அடழக்கிறநய்? நநன் எங்கிருந்து அதடன உணர்கிஜறன்? நீ
எங்கிருந்து என்டன எண்ணுகிறநய்? நநன் எங்கிருந்து உன்டன எண்ணுகிஜறன்? எனக்கு எதுவுஜம
விளேங்கவில்டலஜயே? என் உடைம்பின் கனம் ஏன் இப்படிக் குடறந்து வகநண்ஜடை வருகிறது? எலும்பும்
ஜதநலும் சடதயுமநக வநழும் புண்ணநகி, வளேரும் புண்ணநயிருந்த இந்த உடைம்பு மணமம்
வமன்டமயுமநய் ஒரு சிறு பூவநக மநறிப் பூத்துவிட்டைதந? என்னுடடையே பூவுடைம்பு கநற்றில் ஜமஜல ஜமஜல
பறந்து வநனத்டத நிடறத்துக் வகநண்டு வதரியும் அம்மநவின் டககடளேயும் மகத்டதயும் ஜநநக்கிப்
பறந்து ஜபநகிறதந? ஏன் இப்படி நநன் பூவநகிஜறன். ஐஜயேந! மகத்தல் யேநஜரந ஒரு கந்தர்வப் வபண்
அமதத்டத அள்ளித் வதளிக்கிறநஜளே!
ஜசநடைநடவ உடடைத்துக் வகநண்டு வந்த மருகநனந்தம் பூரணி நநற்கநலியிஜலஜயே
மூர்ச்டசயேநகியிருப்படதக் கண்டு ஜசநடைந நீடர டகயில் வகநட்டி மகத்தல் வமல்லத் வதளித்தநன்.
ஜமடடைடயேச் சுற்றிப் வபண்கள் கூட்டைம். பல நிறத்துப் பூக்கடளேச் சிந்தன மநதரி கூடிக் குவிந்துவிட்டைது.
பூரணி கண் மலர்ந்து பநர்த்தநள். மூச்சு இடழந்தது. வநஞ்சில் வலியின் ஜவதடன விழகள் தறந்து தறந்து
வசநருகின. 'என்ன ஆயிற்று? தங்கக் குத்துவிளேக்கு மநதரி நின்று ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநஜளே! எந்தப்
பநவியின் கண் பட்டைஜதந?' என்று ஜமடடையேருகில் ஒரு வயேதநன அம்மநள் அனுதநபத்ஜதநடு
யேநரிடைத்தஜலந வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநள். கூட்டைம் அடலஜமநதற்று. அத்தடன கண்களும்
ஜமடடையில் நநற்கநலி ஜமல் சநய்ந்து கிடைந்த அவடளேஜயே பநர்த்து இரங்கி நின்றன. நிடனப்பும்
நிடனப்புமற்ற நிடலயுமநக இருந்த அவள் வசவியில் சுற்றிலும் ஜபசிக்வகநள்ளும் உடரயேநடைல்கள்
விழுந்தன.
"பத்தநயிரம் ரூபநய்க்கு ஜமல் வசூலநகியிருக்கிறதநம். 'ஏடழகளின் குடிடச உதவி நித' என்று இந்தப்
வபண் தன்னுடடையே வசநற்வபநழவினநஜலஜயே இவ்வளேவு ஜசர்த்துக் வகநடுத்து விட்டைநஜளே. என்ன
வநக்கு! என்ன வசநற்சநதுரியேம்! எவ்வளேவு அழகநகச் வசநல்கிறநள்?"
"இது எல்ஜலநருக்கும் வந்துவிடுமந? கருவிஜலஜயே தரு அடமயே ஜவண்டும் என்பநர்கள். பழம்
பிறவியிஜலஜயே குடறவநக எஞ்சிப்ஜபநன ஞநனத்டத அடடைகிற மநதரி ஒரு பசி ஜவண்டும். நநமம்
இருக்கிஜறநஜம; அடுப்பங்கடரயிலும், புடைடவக் கடடையிலும், இல்லநவிட்டைநல் சினிமநக்
வகநட்டைடகயிலும் தரிகிறதற்ஜக ஜபநது கநணவில்டல."
"மீனநட்சியேம்மன் கிருடபயேநல் இந்தப் வபண்ணுக்கு ஒரு குடறவுமில்லநமல் வநடுங்கநலத்துக்கு இவள்
நன்றநக இருக்க ஜவண்டும்" இப்படி எத்தடனஜயேந குரல் அவடளே வநழ்த்துகின்றன. புகழ் மநடல
சூட்டுகின்றன, வியேக்கின்றன.
ஓதுவநர் வீட்டு வடளேகநப்பில் ஜகட்டை வநர்த்டதகள் மனத்தல் உண்டைநக்கியே புண்டண இப்ஜபநது
வசவியில் விழும் இப்புகழ் வநர்த்டதகள் ஆற்றுகின்றனவந? தஜயேட்டைரில் தன்டனச் சுற்றிலும் ஜகட்கும்
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உடரகள் அவள் உள்ளேத்டதக் குளிர்விக்கின்றன! வமதுவநக அவளுக்கு உணர்வு வந்தது. உடைலில் சிறிது
வதம்பு பிறந்தது. தட்டுத் தடுமநறி வமல்ல எழுந்து நின்றநள். தூக்கக் கிறக்கத்தஜலந, கனவிஜலந எழுப்பி
நடைத்தக் வகநண்டு ஜபநகிற மநதரி நடைத்தத் தஜயேட்டைர் வநசலில் கநர் ஏறச் வசய்து டைநக்டைர் வீட்டுக்கு
அவடளே அடழத்துப் ஜபநனநர்கள். அரவிந்தன் பதறித் தவித்தநன். டைநக்டைர் டதரியேம் வசநல்லுகிற வடர
அவனுக்கும் மருகநனந்தத்துக்கும் சுயேநிடனஜவ வரவில்டல. தஜயேட்டைரிலிருந்து வசல்லம் வீட்டுக்கு
ஓடிப்ஜபநய் தகவல் கூறினநள் ஜபநலிருக்க்றது. மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள் பதறிப்ஜபநய் ஓடி வந்தநள்.
வசய்த ஜகள்விப்பட்டு அச்சக உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரமம் வந்தநர். தருப்பரங்குன்றத்தலிருந்து
வசநற்வபநழவுக் ஜகட்கத் தஜயேட்டைருக்கு வந்தருந்த சிலர் தரும்பச் வசன்று ஏஜதந
வசநல்லியிருக்கிறநர்கள். 'பூரணி பநத வசநற்வபநழவில் மூர்ச்டச ஜபநட்டு விழுந்துவிட்டைநள்' என்பது
ஜபநல் வசய்த பரவிவிட்டைது. வீட்டில் இருந்த தம்பி சம்பந்தனும் மங்டகயேர்க்கரசியும் அடதக்
ஜகள்விப்பட்டுப் பயேத்தல் கதறி அழத் வதநடைங்கிவிட்டைநர்கள்.
"அவதல்லநம் வகடுதலநக ஒன்றும் இருக்கநது. சீக்கிரம் அக்கந தரும்பி வந்துவிடுவநள்" என்று
ஓதுவநர்க்கிழவர் அவர்கடளேத் டதரியேம் வசநல்லிச் சமநதநனப் படுத்தனநர். அச்சகத்தலிருந்து
தருநநவுக்கரசு டைநக்டைர் வீட்டுக்கு ஓடி வந்தருந்தநன்.
அந்தச் சில மணி ஜநரத்தல் தன் ஜமல் அன்பு வகநண்டிருந்த எல்ஜலநடரயும் கதகலங்கிப்
பரபரப்படடையேச் வசய்துவிட்டைநள் பூரணி. டைநக்டைர், அரவிந்தனிடைம் வந்து கூறினநர்.
"பயேப்படுகிறநர்ஜபநல் இப்ஜபநது ஒன்றுமில்டல. ஆனநல் இப்படிஜயே வதநடைர்ந்து நநள் தவறநமல்
இரண்டு மூன்று பிரசங்கங்கள் வீதம் வதநண்டடைடயேக் வகடுத்துக் வகநண்டைநல் பயேப்படை ஜவண்டியே
ஜநநயேநக மநறினநலும் ஆச்சரியேப்படுவதற்கில்டல. 'வருமன் கநக்க ஜவண்டும்'. நநன் வசநல்கிற
ஜயேநசடனப்படி வசய்யுங்கள். குடறந்த பட்சம் ஆறுமநத கநலமநவது இந்தப் வபண்ணுக்கு மழு
அளேவில் ஓய்வு ஜதடவ. எங்கநவது நல்ல இடைத்துக்கு அடழத்துச் வசன்று ஒய்வு வபற வசய்யுங்கள்.
ஊட்டைமநன உணவும், உற்சநகம் நிடறந்த சூழ்நிடலயும் கிடடைக்க ஜவண்டும். தநமதமின்றி இடதச்
வசய்து விடுவது நல்லது."
டைநக்டைர் கூறியேதன் அவசியேத்டத அரவிந்தனும் உணர்ந்தநன். அந்த ஓரநண்டு கநலமநக ஓய்வில்லநமல்
மதுடரயிலும் பக்கத்துச் சிற்றூர்களிலும் அடலந்து பல வபநற்வபநழவு வசய்தருக்கிறநள் அவள்.
ஜவடளேக்கு உணவில்டல. தூக்கமில்டல. வசநற்வபநழடவத் தவிர சமூகப் வபநதுப்பணிகளுக்கநக
ஜவறு அடலந்தருக்கிறநள். கநர் வசத, இரயில் வசத இல்லநத கிரநமம் ஒன்றில் மஜலரியேந பரவி தனம்
நநன்கு ஜபர்கள் வீதம் இறந்து வகநண்டிருந்தநர்கள். மதுடர மநவட்டைத்தன் ஒதுக்குப்புறமநன
பிரஜதசத்தல் இருந்தது அந்தக் கிரநமம். பத்தரிடகயில் வசய்த பநர்த்தவுடைன் அரவிந்தன் அந்தக்
கிரநமத்துக்குப் புறப்படை இருந்தநன். பூரணி அவடன மந்தக் வகநண்டுவிட்டைநள்.
"எல்லநப் வபநதுக்கநரியேங்கடளேயும் நீங்கஜளே எடுத்துக் வகநண்டைநல் அப்பநவின் புத்தக ஜவடலகள்
என்ன ஆவது? இந்தக் கிரநமத்துக்கு நநன் ஜபநய்வருகிஜறன்" என்று மஜலரியேந ஒழப்பு மருந்ஜதநடு
அவஜளே புறப்பட்டுப் ஜபநய் அந்தக் கிரநமத்தல் இருந்து பணிபுரிந்துவிட்டு வந்தது, இப்ஜபநது
அரவிந்தன் நிடனவில் படைர்ந்தது. 'அவளுக்கு ஓய்வு அவசியேம்தநன்! இல்லநவிட்டைநல் அவள்
நிரந்தரமநன ஜநநயேநளியேநகி விடுவநள்!' என்று நிடனத்து அஞ்சினநன் அரவிந்தன். கநற்று மநறுவதற்கநக
அவடளே எந்த ஊருக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநகலநவமன்று அரவிந்தனும் மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளும் கலந்து ஆஜலநசடன வசய்தனர்.
"வசந்தநவும் வசல்லமம் என் வயிற்றில் பிறந்த வபண்கள். பூரணி எனக்கு வயிற்றில் பிறவநத வபண்.
அவள் எனக்கு அறிமகமநன நநளிலிருந்து நநன் அப்படித்தநன் நிடனத்துக் வகநண்டிருந்ஜதன்.
அவளுக்கு இல்லநத உபகநரமந! வகநடடைக்கநனல் மடலயில் எனக்கு ஒரு பங்களேந இருக்கிறது. என்
கணவர் இருக்கிறஜபநது வநங்கினநர். அப்புறம் எப்ஜபநதநவது ஜகநடடையில் நநனும் குழந்டதகளும்
ஜபநனநல் தங்குவது உண்டு. இப்ஜபநது அது கநலியேநகத்தநன் இருக்கிறது. பூரணிக்கு அங்ஜக வசத
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வசய்து வகநடுத்துவிட்டைநல் ஆறு மநதஜமந ஒரு வருடைஜமந விருப்பம்ஜபநல் இருக்கலநம். இடைமம்
ஆஜரநக்கியேமநன இடைம். அவளுக்கும் உற்சநகமநக இருக்கும்" என்றநள் அந்த அம்மநள்.
"பூரணிடயே உயேர்ந்த இடைத்தல் ஜபநய் இருக்கச் வசய்யே ஜவண்டுவமன்கிறீர்கள் அப்படித்தநஜன?" என்று
சிரித்துக் வகநண்ஜடை ஜகட்டைநன் அரவிந்தன்.
"அவள் என்றும் உயேர்ந்த இடைத்தல் இருக்க ஜவண்டியேவள் தநஜன?" என்று இரட்டடைப் வபநருள்படைஜவ
அந்த அம்மநளிடைமிருந்து பதல் வந்தது அவனுக்கு. பூரணியின் தம்பி, தங்டக இருவடரயும் யேநர்
பநர்த்துக் வகநள்வவதன்று பிரச்சிடன எழுந்தது. அந்தப் வபநறுப்டபயும் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநஜளே
எடுத்துக் வகநண்டை ஜபநது எப்படி நன்றி கூற்வவதன்று வதரியேநமல் தணறினநன் அரவிந்தன். இந்த
ஏற்பநட்டடை பூரணியிடைம் கூறியேஜபநது, "நநன் உங்களுக்வகல்லநம் சிரமம் வகநடுத்துக் வகநண்ஜடை
இருக்கிஜறன். என்னநல் உங்களுக்கு அதக உதவிகளில்டல. உங்கள் உதவிகடளே நநன் அதகமநக
அடடைந்து வகநண்டிருக்கிஜறன். என்னுடடையே வநழ்ஜவ ஒரு ஜநநய்ஜபநல் ஆகிவிட்டைது" என்று
அவர்களிடைம் ஏங்கிச் வசநன்னநள் அவள். குரல் தளேர்ந்தருந்தது. வதநண்டடை கட்டியிருந்ததனநல்
உடடைந்த குரலில் ஜபசினநள். இரண்டு மூன்று நநட்களில் ஜதநற்றமம், ஜபச்சும் தளேர்ந்து நலிந்தருந்தநள்
அவள். கவின் நிடறந்த அவளுடடையே கண்களில் கீழடமகளுக்கு அடியில் கருவடளேயேம் ஜபநட்டிருந்தது.
ஏதநவது வசநல்வதற்கு வநய் தறந்தநல் வநர்த்டதகடளே மந்தக்வகநண்டு இருமல் வபநங்கிப் வபநங்கி
வந்தது.
வடரயேடற இல்லநமல் வசநற்வபநழவுகளுக்கநகவும் வபநதுப்பணிகளுக்கநகவும், அவள் ஊர் ஊரநக
அடலயேத் வதநடைங்கியேஜபநஜத, அவடளே ஓரளேவு கட்டுப்படுத்தநமல் ஜபநஜனநஜம என்று கழவிரக்கம்
வகநண்டைநன் அரவிந்தன்.
"நீயேநகத்தநன் இவ்வளேடவயும் இழுத்துவிட்டுக் வகநண்டைநய்! உடைம்டபயும் ஓரளேவு கவனித்துக்
வகநண்டிருக்க ஜவண்டும் நீ. உன்னுடடையே உடைல் நலமநக இருந்தநல்தநஜன நீ இன்னும் வநடுநநட்கள்
வபநதுக் கநரியேங்களில் ஈடுபடைலநம்?" என்று அவடளேக் கடிந்து வகநண்டைநன் அரவிந்தன்.
புதன்கிழடம அவடளே அடழத்துக் வகநண்டு வகநடடைக்கநனல் புறப்படுவது என்று ஏற்பநடு
ஆகியிருந்தது. கநற்று மநறுவதற்கநக அவள் வகநடடைக்கநனலில் தங்கியிருக்கும் கநலத்தல் அவளுடடையே
உதவிகளுக்கநக யேநடர உடைனிருகக்ச் வசய்யேலநம் என்ற ஜகள்வி எழுந்தது.
"வவளியில் வருவதற்குக் கூசிக்வகநண்டு கிடைக்கிறநள் என் மூத்த வபண். ஏதநவது ஜகட்டைநல் என்ஜனநடு
ஜபசுவதும் இல்டல. தனக்குத்தநஜன அழுகிறநள். நடைந்தடத மறந்து கலகலப்பநக ஜபசமநட்ஜடைன்
என்கிறநள். உன்ஜனநடு சிறிது கநலம் இருந்தநல் மநறலநஜம என்று என் மனத்தல் நம்பிக்டக
உண்டைநகிறது. அவடளே உன்ஜனநடு அனுப்பட்டுமந வகநடடைக்கநனலுக்கு. இந்த சித்தடரயில் அவளுக்கு
எப்படியும் தருமண ஏற்பநடு வசய்து விடைலநம் என்று இருக்கிஜறன். அதுவடரயில் ஜவண்டுமநனநல்
உன்ஜனநடு வகநடடைக்கநனலில் இருக்கட்டுஜம. இப்ஜபநது அவஜளே உன் அருடமடயேப் புரிந்து
வகநண்டிருக்கிறநள். உன்ஜனநடு அவள் வர ஒப்புக்வகநள்வநள்" என்று மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்
கூறினநள்.
"ஒரு ஜநநயேநளிஜயேநடு இன்வனநரு ஜநநயேநளிடயேயும் கூட்டி அனுப்பப் பநர்க்கிறீர்கஜளே அம்மந இது
நியேநயேமந?" என்று மருகநனந்தம் ஜவடிக்டகயேநக அந்த அம்மநளிடைம் ஜகட்டைநன்.
"என்னப்பந வசய்வது? அவடளே வமல்ல மநற்றி வழக்குக் வகநண்டு வர மடியுமநனநல் அது பூரணியேநல்
தநன் மடியும் ஜபநலிருக்கிறது. பூரணியேநஜலஜயே மடியேநவிட்டைநல் ஜவறு யேநரநலும் மடியேநது. நநன்
அவடளே எப்படிஜயேந வளேர்த்துச் வசல்லம் வகநடுத்துப் பநழநக்கிவிட்ஜடைன்" என்று அவனுக்கு அந்த
அம்மநள் மறுவமநழ கூறினநள்.
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வசந்தநடவத் தவிர ஒரு சடமயேல்கநர அம்மநடளேயும் பூரணிஜயேநடு உடைன் அனுப்ப ஏற்பநடு
வசய்தருந்தநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசிக்கு விடுமடற ஜகட்டு
விண்ணப்பம் அனுப்பியிருந்தநல் பூரணி.
"உனக்கில்லநத விடுமடறயேந பூரணி. நீ ஜபநய் உடைம்டபத் ஜதற்றிக் வகநண்டு வந அம்மந. இப்படி
வரவடழத்து விட்டுக் வகநண்டு எல்ஜலநடரயும் கவடலயில் ஆழ்த்தவிட்டைநஜயே, நீ சுகமடடைந்து
வந்தநஜல ஜபநதும் எங்களுக்கு" என்று ஜநரிஜலஜயே வந்து அவடளேப் பநர்த்துச் வசநல்லிவிட்டுப்
ஜபநனநள் கநரியேதரிசி.
"அக்கந எங்கடளேவயேல்லநம் விட்டு நீ மட்டும் ஜபநறிஜயே!" என்று புறப்படும்ஜபநது பூரணியின் கநடலக்
கட்டிக்வகநண்டு அழத் வதநடைங்கிவிட்டைநள் தங்டக மங்டகயேர்க்கரசி. தம்பி சம்பந்தம் கண்களில் நீர்
மல்க நின்றநன்.
"புறப்படும்ஜபநது இப்படிவயேல்லநம் அழக்கூடைநது அம்மந! நீ ஒரு குடறவுமில்லநமல் எங்கள் வீட்டில்
இருக்கலநம்" என்று மங்டகயேர்க்கரசிடயேத் தன் பக்கம் இழுத்து அடணத்துக் வகநண்டைநள்
மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். அரவிந்தன், பூரணி கநர் ஏறுமன் அவளிடைம் கூறலநனநன். "புது இடைமநயிற்ஜற
என்று தயேங்கிக் வகநண்ஜடை ஜபநகநஜத. ஜபநய் நிம்மதயேநக ஓய்வு வகநண்டு இரு. மடிந்தநல் அடுத்த மநத
நடுவில் நநனும் மருகநனந்தமம் அங்ஜக வந்து பநர்க்கிஜறநம். ஜபநய்ச் ஜசர்ந்ததற்குக் கடிதம் ஜபநடு.
உடைல் நலத்டதப் பற்றியும் அடிக்கடி எங்களுக்கு எழுது. பணம் ஜவண்டுமநனநலும் ஒரு வரி கடிதம்
எழுதனநல் உடைஜன அனுப்புகிஜறநம். எழுதக் ஜகட்பதந என்று கூச்சப்பட்டுக் வகநண்டு ஜபசநமல்
இருந்துவிடைநஜத."
"அக்கந! உடைம்டபப் பநர்த்துக் வகநள்ளுங்கள்" என்று வசநல்லிக் டக கூப்பினநன் மருகநனந்தம்.
"அந்தக் குடிடச உதவி ஜவடலடயே உடைஜன வதநடைங்கிவிடுங்கள் அரவிந்தன். வசூல் ஆன வதநடகடயேக்
கண்டை ஆட்களிடைம் வகநடுத்து ஏடழகடளே ஏமநற விட்டுவிடைநதீர்கள். நீங்களும் மருகநனந்தமம் கூடை
இருந்து வசய்யுங்கள். இந்தச் சமயேத்தல் இங்ஜக உங்கஜளேநடு கூடை இருந்து அந்தப் வபநதுத் வதநண்டில்
நநனும் ஈடுபடை மடியேநமல் இப்படி எங்ஜகந புறப்பட்டுப் ஜபநகிஜறஜன என்படத நிடனக்கும்ஜபநது
எனக்கு வருத்தமநக இருக்கிறது" என்று நிடனவு படுத்தனநள் பூரணி.
"நீ உடைனிருந்து வசய்யேநவிட்டைநல் என்ன? உன்னுடடையே வசநற்வபநழவுதநஜன இந்தப் வபநதுப்பணிக்கு
இவ்வளேவு பணம் வசூல் வசய்து வகநடுத்தது" என்று அவளுக்குச் சமநதநனம் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
பூரணி, வசந்தந, சடமயேற்கநர அம்மநள் மூவடரயும் ஏற்றிக் வகநண்டு கநர் வகநடடைக்கநனலுக்குப்
புறப்பட்டைது. அவர்கடளேக் வகநடடைக்கநனலில் வகநண்டுஜபநய் விட்டுத் தரும்பி வருமநறு வசநல்லித்
தன் கநடர டிடரவருடைன் அனுப்பியிருந்தநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். அம்டமயேநநயேக்கனூர்,
நிலக்ஜகநட்டடை, வத்தலக்குண்டு என்று மதுடரச் சீடமயில் அழகியே ஊர்கடளேவயேல்லநம் ஊடுருவிக்
வகநண்டு கநர் விடரந்தது. சநடல, மடலப்பகுதயில் ஏறுவதற்கு மன்னநல் ஓரிடைத்தல் ஆற்றின்
கடரஜயேநரமநக ஒரு ஜதநப்பில் இறங்கி உணடவ மடித்துக் வகநண்டைநர்கள். உணடவ மடித்துக்
வகநண்டைதும் அவர்கள் மறுபடியும் தங்கள் பிரயேநணத்டதத் வதநடைர்ந்தனர்.
வடளேந்து, வநளிந்து, மடிவற்று, ஊர்ந்து வகநண்டிருக்கும் கருநநகம் ஜபநன்ற மடலப்பநடதயில் கநர்
ஏறியேது. பநடதயின் இருபுறமம் எஜதச்டசயேநய்க் கவனிப்பநரற்றுக் கிடைக்கும் வசல்வம் ஜபநல்
இயேற்டகயின் வகநள்டளே வகநள்டளேயேநன அழகுக் கநட்சிகள். கீஜழ அதலபநதநளேத்துக்கு இறங்கும்
நீலப்பசுடம விரிந்த பள்ளேத்தநக்குகள். ஜமஜல வீறுவகநண்டு வீங்கியே மடலக் வகநடுமடிகள். எத்தடன
நிறத்துப் பூக்கள்! எத்தடன விதமநன வகநடிகள்! எவ்வளேவு வபரியே மரங்கள்! எட்டிப் பிடித்து இழுத்துத்
தடைவுகிறநற்ஜபநல் மிக அருகில் ஜமகம் தவழும் ஆகநயேம். கநர் வடளேவுகளிலும் தருப்பங்களிலும்
தரும்பும் ஜபநவதல்லநம் 'இஜதந இங்ஜகதநன் நநன் இருக்கிஜறன்' என்று ஓடிவந்து தன்டன
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அறிமகப்படுத்தக் வகநள்வது ஜபநல் புதயே புதயே இயேற்டகக் கநட்சிகள். குடல தள்ளியே தநய்டமக்
ஜகநலம் கநட்டும் மடல வநடழத் ஜதநட்டைங்கள், வகநத்துக் வகநத்தநய்க் வகநடி மந்தரிப் பழங்கள்
வதநங்க தரநட்டசக் வகநடி படைர்ந்த பசும் பந்தல்கள், எல்லநம் வனப்பின் வவள்ளேமநய்த் வதரிந்தன. 'டக
புடனந்து இயேற்றநக் கவின் வபருவனப்பு' என்று இயேற்டக அழடக நக்கீரர் வர்ணித்தடத நிடனத்துக்
வகநண்டைநள் பூரணி. மடல வநசத்தன் சிறப்புக்கடளேப் பற்றித் தமிழ்ப் வபரியேநர் தரு.வி.க.
எழுதயிருக்கும் உருக்கமநன கட்டுடர அவளுக்கு நிடனவு வந்தது.
'வகநடடைக்கநனல் இத்தடன அழகநக இருக்குவமன்று நநன் நிடனக்கஜவ இல்டல, வசந்தந! ஜபநன
ஜகநடடையின் ஜபநது உன் அம்மந கூப்பிட்டைநர்கள். நநன் வரநதது எத்தடன நஷ்டைம் என்று எனக்கு
இப்வபநழுதுதநன் புரிகிறது' என்று தன் அருகில் வமகௌனமநக வீற்றிருந்த வசந்தநவின் பக்கம் தரும்பிக்
கூறினநள் பூரணி.
அலுப்படடைந்து சலித்தநற் ஜபநன்ற குரலில் வசந்தந பதல் வசநன்னநள். "மதல் தடைடவ வருவதனநல்
உங்களுக்கு வியேப்பநக இருக்கிறது. எனக்கு என்னஜவந வருடைந்தவறநமல் பநர்த்துச் சலித்து விட்டைது.
நநங்கள் இலங்டகயில் இருக்கும் ஜபநது அப்பந ஒவ்ஜவநர் ஆண்டு மநர்ச் மநதம் எல்ஜலநடரயும்
அடழத்துக் வகநண்டு இங்ஜக வந்து விடுவநர். ஜேஜூடலயில் தநன் மறுபடியும் இலங்டக தரும்புஜவநம்.
அப்பநவின் நிடனவுக்கநகத்தநன் அம்மந இன்னும் இங்கிருக்கிற பங்களேநடவ விற்கநமல் டவத்துக்
வகநண்டிருக்கிறநள்."
"கண்டிப்பநக விற்கக் கூடைநது. உங்கள் அம்மநவிடைம் நநன் வசநல்லிவிடைப் ஜபநகிஜறன். உங்கள்
அப்பநவுக்கு இருந்த இயேற்டக இரசடன உங்கள் அம்மநவுக்கு இல்டலயேந, என்ன?"
"அப்பநவுக்கு இந்த மடலப் பங்களேநவில் ஒஜர பித்து. பங்களேநவுக்கு மன்னநல் ஒரு வபரியே ஜரநஜேந
ஜதநட்டைம் ஜபநட்டிருக்கிறநர். அவர் இருந்தவடர ஆடசப்பட்டு ஒரு பூக்கூடை பறிக்க மடியேநது. பூக்கடளேச்
வசடியிலிருந்து பறிப்படத அறஜவ வவறுப்பநர் அப்பந."
இவ்வநறு வமல்ல வமல்ல வசந்தநவின் அடமத மூட்டைத்டதக் கடலத்துத் தன்ஜனநடு கலகலப்பநகப்
ஜபசிக் வகநண்டு வரச் வசய்தருந்தநள் பூரணி. சடமயேற்கநர அம்மநள் அதகம் ஜபசிக் வகநள்ளேவில்டல.
சண்பகனூர் வந்தது. வவண்பட்டு நூலிடழகள் ஆகநயேத்தலிருந்து இறங்குகிற மநதரி சநரல் விழுந்து
வகநண்டிருந்தது. கம்பீரமநக எழுந்து ஜகநணிக்வகநண்டு மநடு மகத்டத நீட்டிக் வகநண்டிருக்கிற மநதரி
ஒரு சிகரம் வதரிந்தது. "இதுதநன் இங்ஜக உயேர்ந்த சிகரம். இடதப் வபருமநள் மடல என்பநர்கள்" என்று
பூரணியிடைம் கூறினநள் வசந்தந. மடலச்சநரடல வடர வடரயேநகப் பநத்த கட்டி ஏஜதஜதந பயிர்
வசய்தருந்தநர்கள்.
பச்டச நிறத்துச் சல்லநத் துணியேநல் தடரயிட்டு மகத்டத மடறத்துக் வகநண்டிருந்த இளேம் வபண்
ஒருத்த, அடத சற்ஜற விலக்கி எட்டிப் பநர்த்து வமல்வலன நடகப்பது ஜபநல் மடலகளுக்கிடடைஜயே
அழகநகத் வதரிந்தது வகநடடைக்கநனல் நகரம். நகரின் நடுப்பகுதயேநன ஏரியின் வதன்புறத்தல்
மடலச்சரிவில் அரண்மடனடயேப் ஜபநல் கட்டியிருந்த வீட்டின் மன் ஜபநய் கநர் நின்றது. நீல இருள்
கவிந்த அந்தச் சநரல் வபய்யும் சூழலில் எட்டைநயிரம் அடிக்கு ஜமல் உயேர்ந்த ஒரு மடல நகரத்தல்
தருமண வீட்டின் அழகு வபநலிவுற்றுத் வதரிந்தது. அவற்டறவயேல்லநம் பநர்த்துப் பூரணியின் உள்ளேம்
சிறு குழந்டதஜபநல் உற்சநகத் துள்ளேல் வபற்றது. மனதுக்குப் புத்தம் புதயே சுறுசுறுப்பு வந்து விட்டைது
ஜபநலிருந்தது.
ஒவ்வவநரு நநளும் ஒவ்வவநரு பகுதயேநக அந்த மடல நகரத்தன் அழகுகடளேச் சுற்றிப் பநர்த்தநள் அவள்.
வந்த அன்டறக்கு மறுநநள் அரவிந்தனுக்கும் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநளுக்கும் கடிதங்கள் எழுதனநள்.
அரவிந்தனுக்கு எழுதயே கடிதத்தல் தநன் உற்சநகமநக இருப்பதநகவும், அந்தச் சூழ்நிடலயில் சில புதயே
நூல்கடளேப் படித்து சிந்தக்க விரும்புவதநகவும், அவற்டற மதுடர தமிழ்ச் சங்கத்து நூல்
நிடலயேத்தலிருந்து எடுத்து அனுப்பினநல் உதவியேநயிருக்கும் என்று எழுதயிருந்தநள். மங்கஜளேஸ்வரி
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அம்மநளுக்கு எழுதயே கடிதத்தல் வசந்தநடவ உற்சநகமநகவும் கலகலப்பநகவும் மநற்றிக் வகநண்டு
வருகிஜறன். சித்தடரயில் மகூர்த்தம் பநருங்கள். அதற்கு மன்ஜப மநப்பிள்டளேடயேயும் பநர்த்து
விடுங்கள் என்று எழுதயிருந்தநள்.
நநன்கு தனங்களுக்குப் பின் அவள் வபயேருக்கு ஒரு வபரியே புத்தகப் பநர்சல் வந்தது. அரவிந்தன்
கடிதமம் எழுதயிருந்தநன். அஜத தபநலில் வசந்தநவின் வபயேருக்கு ஒரு கவர் வந்தருந்தது. அப்ஜபநது
அவள் கடடைவீதக்குப் ஜபநயிருந்ததனநல் பூரணிஜயே அந்தக் கவடரயும் வநங்கி டவத்துக்
வகநண்டிருந்தநள். உடறயின் ஜமல் வசந்தநவின் வபயேடர எழுதயிருந்த டகவயேழுத்து மங்கஜளேஸ்வரி
அம்மநளுடடையே எழுத்தநகத் வதரியேவில்டல. வசல்லத்தன் டகவயேழுத்தநக இருந்தது. மனத்தல்
சந்ஜதகம் தட்டினநலும் பூரணி அடதப் பிரிக்கவில்டல. அவள் கடடையிலிருந்து வந்ததும் அவளிடைஜம
வகநடுத்துவிட்டைநள். சந்ஜதகம் மட்டும் பூரணியிடைம் தங்கியேது.
அன்று அந்தக் கடிதத்டத வசந்தந படித்தபின் அவளிடைம் ஏற்பட்டிருந்த மநறுதல் பூரணிக்கு
வியேப்பளித்தது. வசந்தநவின் இதழ்கள் அடிக்கடி ஏஜதந பநட்டடை மணுமணுத்தன. கூந்தல்
ஜரநஜேநப்பூக்கடளேச் சுமந்தது. இதழ்களில் சிரிப்பு. மகத்தல் புதயே மலர்ச்சி; நடடையில் உல்லநச மிதப்புத்
வதரிந்தது. மநடலயில் "அக்கந! இன்று ஏரிக்குப் ஜபநய் படைகில் சுற்ற ஜவண்டும்" என்று வசந்தநஜவ
வலுவில் வந்து பூரணிடயே வற்புறுத்தனநள்.
"இன்று உனக்கு என்ன வந்துவிட்டைது வசந்தந? உற்சநகம் பிடிபடைநமல் துள்ளுகிறஜத?" என்று வியேந்து
வினவினநள் பூரணி.
-----------------------
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அத்தயேநயேம் 18
பரபரப்பிஜனநஜடை பலபல வசய்தநங்(கு)
இரவு பகல் பநழுக்(கு) இடறப்ப - ஒருவநற்றநன்
நல்லநற்றின் ஊக்கிற் பதறிக் குடலகுடலப
எவ்வநற்றநன் உய்வநர் இவர்.
-- குமரகுருபரர்
ஜமற்கு வநனத்தலிருந்து தங்க ஊசிகள் நீளேம் நீளேமநக இறங்குகிறநர் ஜபநல் மநடல வவயில்
வபநற்பூச்சுப் பூசிக் வகநண்டிருந்தது. கண்களுக்கு ஜநஜர மஞ்சள் நிறக் கண்ணநடிக் கநகிதத்டதப்
பிடித்துக் வகநண்டுப் பநர்க்கிற மநதரி வதருக்களும், வீடுகளும், மரங்களும் மஞ்சள் கவிந்து எத்தடன
எழல் மிகுந்து ஜதநன்றுகின்றன! ஜகநடைநனுஜகநடி வநருஞ்சிப் பூக்கடளே வநரிக் வகநட்டிக்
குவித்தநற்ஜபநல் மஞ்சள் குளித்து மயேங்கியே இந்த மநடலப் ஜபநதுதநன் எவ்வளேவு மயேக்கம் தருகிறது!
தமிழல் மருள்மநடல என்று இதற்குப் வபயேர் வநய்த்தது எத்தடன வபநருத்தமநனது? தமிழ்ச்சங்கம்
வீதயில் ஞநயிற்றுக்கிழடமச் சந்டதக்கு அருஜக டகயில் துணிப்டபயுடைன் நடைந்து வகநண்டிருந்தநன்
அரவிந்தன். அன்டறக்குச் சந்டத நநள் ஜபநலிருக்கிறது. தருவிழநக் கண்டைதுஜபநல் வீத வகநள்ளேநமல்
மக்கள் கூடிக் வகநண்டும், சிதறிக்வகநண்டும் இருந்தநர்கள். இரண்டு பக்கத்து நடடைபநடதகளிலும்
கூடடைக்கநரிகளின் கும்பல் தடரஜமல் ஜஹநலிப் பண்டிடக வகநண்டைநடின மநதரி தநறுமநறநகத் துப்பின
வவற்றிடலச்சநறு - கநல்கடளேப் பதத்து நடைக்கக் கூசிற்று. மடழ வந்து விட்டைநல் டககளில் தூக்கிச் சுமக்க
ஜநரிடுஜம என்று வசருப்பணியேநமல் வந்தருந்தநன் அரவிந்தன். பநதங்கடளேத் தூய்டமயேநகவும்
அழகநகவும் டவத்துக் வகநள்வதல் மிகவும் விருப்பமள்ளேவன் அவன். வநதந மரத்தன் பழுத்த
இடலகடளேப் ஜபநல் நல்ல பநதங்கள் அவனுக்கு. வசம்வபநன் நிறம். அதல் அழகநகவும் அளேவநகவும்
விரல்கள். நீளேமம் அகலமமநன வபரியே பநதங்கள் அடவ.
எப்வபநழுதநவது அரவிந்தனின் பநதங்கடளேக் கவனிக்க ஜநருகிறஜபநது அவஜனநடு சம வயேதுள்ளே
நண்பர்கள், "வபண்பிள்டளேகளின் பநதங்கடளேப்ஜபநல் எப்படி அப்படி கநல்கடளே இவ்வளேவு அழகநக
டவத்துக் வகநள்கிறநய்" என்று ஜகலியேநகக் ஜகட்பதுண்டு. பித்த வவடிப்பும், ஜசற்றுப்புண்ணுமநக மரடு
தட்டிப்ஜபநன மருகநனந்தத்தன் பநதங்கடளேப் பநர்க்கும் ஜபநவதல்லநம் 'கநல்கடளேக் கவனி தம்பி;
உன்டனப் ஜபநலஜவ அடவயும் மரடைநகிக் வகநண்டிருக்கின்றன' என்பநன் அரவிந்தன்.
"எனக்கு இந்த அழகுக் கவடலஜயே உண்டைநவதல்டல அரவிந்தன்! எங்கள் வீடு இருக்கிற பகுதக்குப்
வபயேர்தநன் வபநன்னகரம் என்று பிரமநதமநக டவத்துவிட்டைநர்கள். உண்டமயில் வபநன்னரகம் தநன்
அது. ஜசறும் சகதயும், ஜமடும் பள்ளேமமநன அந்தத் வதருக்களில் நடைக்கிற கநல் இப்படியில்லநமல்
ஜவறு எப்படி இருக்கும்?" என்று மருகநனந்தத்தடைமிருந்து பதல் வரும்.
பூரணி வகநடடைக்கநனலில் இருந்து படிப்பதற்கநகக் ஜகட்டிருந்த புத்தகங்கடளே வநங்கிக்வகநண்டு
வருவதற்கநகஜவ அரவிந்தன் அப்ஜபநது தமிழ்ச்சங்கத்டத ஜநநக்கிப் ஜபநய்க் வகநண்டிருந்தநன்.
ஆங்கிலத்தலும் தமிழலுமநக ஏரநளேமநன நூல்கள் நிடறந்த வபரியே நூல் நிடலயேம் மதுடரத் தமிழ்ச்
சங்கத்தல் இருந்தது. ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலம் வநழ்ந்த கநலத்தல் இந்தத் தமிழ்ச் சங்கத்தன்
வககௌரவ உறுப்பினரநக இருந்தநர். இதன் வளேர்ச்சியிலும், மன்ஜனற்றத்தலும் அவருக்கு அதக ஆர்வம்
இருந்தது. அடர நூற்றநண்டு கநலத்துக்கும் மன்பநக, மூன்று தமிழ்ச்சங்கங்களும் அழந்த குடறடயேத்
தீர்ப்பதற்கநக இரநமநநதபுரம் அரச குடும்பத்தனரும் பநண்டித்துடரத் ஜதவர் என்ற வபயேருள்ளேவருமநன
வள்ளேலும் இந்த நநன்கநம் சங்கத்டதத் ஜதநற்றுவித்தநர்கள். வசந்தமிழ் வளேர்த்த ஜசதுபத அரசர்கஜளேநடு
ஜபரநசிரியேர் அழகியே சிற்றம்பலத்துக்கு இளேடமயிலிருந்ஜத நட்புறவுண்டு. ஒவ்வவநரு நவரநத்தரி
விடுமடறயின்ஜபநதும் இரநமநநதபுரத்தல் கடலமகள் விழநக் கவியேரங்கத்துக்குச் வசன்று சிறந்த
மரியேநடதகஜளேநடு தரும்பி வருவநர் அழகியே சிற்றம்பலம். அப்பநவின் அந்த உறவும் வபருடமயும்
இப்ஜபநது பூரணிக்குப் பயேன்பட்டைன. தன் வீட்டில் இல்லநத சில அரியே நூல்கடளே அவள் தமிழ்ச்சங்க
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நூல் நிடலயேத்தல் எடுத்துப் படிப்பது வழக்கமநயிருந்தது.
பூரணி வகநடடைக்கநனலிலிருந்து எழுதயிருந்த கடிதத்டதயும், புத்தகங்கடளேப் பற்றியே குறிப்டபயும்
கநட்டியேவுடைஜன நூல் நிடலயேத்தல் சுறுசுறுப்ஜபநடும், ஆர்வத்ஜதநடும் புத்தகங்கடளே எடுத்துக்
வகநடுத்துவிட்டைநர்கள். அரவிந்தன் அவற்டறப் டபயில் நிரப்பிக் வகநண்டு தரும்பினநன். அச்சகத்தல்
ஜபநய் அந்தப் புத்தகங்கடளே நன்றநகக் கட்டி வகநடடைக்கநனலுக்கு மறூநநள் கநடல பநர்சல் வசய்துவிடை
ஜவண்டுவமன்று எண்ணிக்வகநண்டு விடரந்தநன் அவன். சந்டத சிறிது சிறிதநகக் கடலந்து
வகநண்டிருந்தது. ஞநயிற்றுக்கிழடம சந்டத என்று ஜபர்தநஜனவயேநழயே வியேநழக்கிழடமயிலும் சந்டத
கூடும். அங்ஜக ஜதசியே இயேக்கக் கநலத்தன் சின்னமநகத் 'தலகர் சதுக்கம்' என்ற புதுப்வபயேடரயும்
ஏற்றுக்வகநண்டிருந்தது அந்த சந்டத டமதநனம். சந்டதக்கு வரும் வியேநபநரிகள் கநய்கறிகடளே விற்று
மடித்தபின், மநடல ஆறடர மணிக்கு ஜமல் அரசியேல் சந்டத கூடுகிற இடைமநக மநறிவிடும் அது.
அதநவது வபநதுக்கூட்டைங்கள் அங்ஜக நடடைவபறும். உணர்ச்சிமயேமநன ஜபச்சநளேர்கள் தங்கள் மதல்
இல்லநத சரக்டக விற்கிற இடைமம் அதுதநன். இப்படிப் பகலில் கநய்கறியும் இரவில் அரசியேலும் விடல
ஜபநய்க் வகநண்டிருந்த அந்த இடைத்தன் வநயிலில் வீத வழயேநகத் தரும்பி வந்து வகநண்டிருந்தஜபநது
எதர்பநரநதவிதமநக மருகநனந்தத்டத அங்ஜக சந்தத்தநன் அரவிந்தன்.
"என்ன அரவிந்தன்! தமிழ்ச் சங்கத்டதஜயே டபக்குள் வநரி அடடைத்துக் வகநண்டு கிளேம்பிவிட்டைநய்
ஜபநலிருக்கிறஜத" என்றநன் மருகநனந்தம்.
"ஒன்றுமில்டலயேப்பந, பூரணி வகநடடைக்கநனலிலிருந்து புத்தகங்கள் வநங்கி அனுப்பி டவக்கச் வசநல்லி
எழுதயிருந்தநள். அவளுக்கு அனுப்புவதற்கநக வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநகிஜறன்."
"எனக்குக்கூடை கடிதம் வந்தது..." என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை களிப்ஜபநடு ஜபச்டசத் வதநடைங்கியே
மருகநனந்தம் மின்சநரத் வதநடைர்பு அற்றதும் பட்வடைன்று ஒலி நிற்கிற வநவனநலி மநதரி உதட்டடைக்
கடித்துக் வகநண்டு ஜபச்டச நிறுத்தனநன். வசநல்ல ஜவண்டைநவமன்று இருந்தடத வநய்தவறிச்
வசநல்லியேது ஜபநன்ற உணர்வு அவன் மகத்தல் நிலவியேது. அரவிந்தன் அவன் மகத்டதக் கூர்ந்து
கவனித்தநன். உல்லநசமம் தடுமநற்றமம் கலந்த நூதனமநனவதநரு குழப்பத்ஜதநடு ஜதநன்றினநன்
மருகநனந்தம். அரவிந்தனின் பநர்டவடயேத் தன் மகத்தல் தநங்கிக் வகநள்ளே இயேலநதவன் ஜபநல்
தடலடயேச் சநய்த்துக் வகநண்டு எங்ஜகந பரநக்குப் பநர்த்தநன் அவன். மலரநத பூவின் மகரந்த
மணம்ஜபநல் அப்ஜபநது அவனுடடையே மகத்தலும் கண்களிலும் இதழ்களிலும் நநணமம் கூச்சமம்
கலந்து நிற்படத அரவிந்தன் கண்டைநன்.
"உனக்கு யேநரிடைமிருந்து கடிதம் வந்தது மருகநனந்தம்? தனியேநக உனக்கு ஜவறு கடிதம் எழுத
இயேலவில்டல என்றும், உன்னிடைம் தன் வணக்கத்டதக் கூறும்படியும் உன்னுடடையே பூரணியேக்கந எனக்கு
எழுதயே கடிதத்தல் எழுதயிருக்கிறநஜளே அப்பந?"
இந்தக் ஜகள்விக்குப் பின் மருகநனந்தத்தன் உல்லநசத் தடுமநற்றம் இன்னும் அதகமநயிற்று. அரவிந்தன்
விடைவில்டல ஜமலும் அவடனத் துடளேத்வதடுத்தநன்.
"என்னப்பந தம்பி, என்ன சங்கத? மகம் ஒரு மநதரிக் ஜகநணிக் வகநண்டு ஜபநகிறது. கடிதம்
வந்தருக்கிறது என்கிறநய். யேநர் எழுதனவதன்று ஜகட்டைநல் பதல் வசநல்லநமல் பரநக்குப் பநர்க்கிறநய்?"
"ஒன்றுமில்டல அரவிந்தன் வந்து..."
"வந்தநவது, ஜபநயேநவது. ஆண்பிள்டளேயேநய் இலட்சணமநய்க் கூச்சமில்லநமல் ஜபசு ஐயேந."
"அந்தப் வபண் வசந்தந வகநடடைக்கநனல் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்ததும் என் வபயேருக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதயிருந்தது. அடதத்தநன் வநய் தவறி உன்னிடைம்..."
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"வசநல்லிவிட்டைநயேநக்கும்! பஜலடைந தம்பி. கநதல் கடத ஆரம்பமநகியிருக்கிறதந? எத்தடன நநட்களேநக
இந்தக் கடிதம் எல்லநம் வந்து ஜபநகிறதப்பந?"
"சத்தயேமநகச் வசநல்கிஜறன் அரவிந்தன், எனக்கு ஒரு வம்பும் வதரியேநது. அந்தப் வபண்ணநகத் தநன்..."
"ஜடைய்! ஜடைய்! சத்தயேம் என்கிற வநர்த்டத வரநம்பவும் வபரிது. அடத இங்ஜக இழுக்கநஜத. இது சநதநரண
கநதல் விவகநரம்" என்று ஜவடிக்டக பண்ணினநன் அரவிந்தன். மருகநனந்தம் சிரித்துக் வகநண்ஜடை
தடலகுனிந்தநன்.
"ஓஜகந! அப்படியேந சங்கத! பதல் எழுத விட்டைநஜயேந இல்டலஜயேந!"
எழுத விட்ஜடைன் என்பது ஜபநல் தடலயேநட்டினநன் மருகநனந்தம். அரவிந்தன் சிரித்தவநஜற ஜமலும்
கூறினநன்.
"இப்ஜபநதுதநன் வகநஞ்சம் வகநஞ்சமநகப் புரிகிறது, அப்பஜன! சினிமந வம்பிலிருந்து அந்தப்
வபண்டண மீட்டு வரத் தருச்சி ஜபநய் தரும்பின அன்றிலிருந்ஜத நீ தநனப்ப மதலித் வதருவுக்கு
அடிக்கடிப் ஜபநகத் வதநடைங்கிவிட்டைநஜயே; 'அந்த அம்மந ஏஜதந டதப்பதற்குத் தருகிஜறன் என்று வரச்
வசநன்னதநக' அல்லவந ஜபநய்க் வகநண்டிருந்தநய்? இதுதநனந அந்தத் டதயேல் ஜவடல".
"இப்ஜபநடதக்கு என்டன விட்டுவிடு அரவிந்தன். இரநத்தரி ஒன்பது மணிக்கு ஜமல் அச்சகத்துக்கு வந்து
அடி மதல் நுனி வடரயில் எல்லந விவரமம் நநஜன வசநல்லிவிடுகிஜறன். தலகர் தடைலில் ஆறடர
மணிக்குப் வபநதுக்கூட்டைம். நநன் அதல் ஜபசுகிஜறன்" என்று பரபரப்டபக் கநட்டிக் வகநண்டு
அரவிந்தனிடைமிருந்து நழுவினநன் மருகநனந்தம்.
"இந்தப் வபநதுக்கூட்டைம், வதநழற்சங்கம், சமூகத்வதநண்டு, ஏடழகளின் உதவி நிதகள் இடவவயேல்லநம் இனி என்ன கதயேடடையேப் ஜபநகின்றனஜவந? நீ கநதல் வடலயில் நன்றநகச் சிக்கிக்
வகநண்டு விட்டைநஜயேந?" என்று அவடனக் ஜகலி வசய்து அனுப்பிவிட்டு மனம் தநங்க மடியேநத
வியேப்புடைன் அச்சகத்தற்குச் வசன்றநன் அரவிந்தன். உண்டமயிஜலஜயே இது மிகவும் வியேப்புத் தரும்
வசய்தயேநகத்தநன் இருந்தது அவனுக்கு. மருகநனந்தத்தடைம் கிண்டைலும் ஜவடிக்டகயுமநகப் ஜபசி
அனுப்பிவிட்டைநலும் வபநறுப்புணர்ச்சிஜயேநடு நிடனத்துப் பநர்த்தஜபநது பயேமநகவும் மடலப்பநகவும்
இருந்தது அரவிந்தனுக்கு.
'இந்தத் வதநடைர்டபப் பற்றி மங்கஜளேஸ்வரியேம்மநள் என்ன நிடனப்பநர்? பூரணி என்ன நிடனப்பநள்?
மருகநனந்தத்தன் வபற்ஜறநர்கள் தநன் என்ன நிடனப்பநர்கள்? சிறுபிள்டளேத்தனமநக அல்லவந
இருக்கிறது? நநலு தடைடவ சந்தத்து சிரித்துப் ஜபசியும் பழகி விட்டைநல் மனத்தல் இந்த
அசட்டுத்தனமநன கனவுகள் உண்டைநகிவிடுகின்றன. இரநத்தரி அச்சகத்துக்கு வந்தநல்
மருகநனந்தத்டதக் கண்டிக்க ஜவண்டும்?' என்று தீரச் சிந்தத்து ஒரு மடிவுக்கு வந்தருந்தநன்,
அரவிந்தன்.
'வசல்வத்தமிரும் இறுமநப்பும் நிடறந்தவள். ஆடைம்பந அசட்டுத்தனங்களும், வவளிப்பகட்டும்
உள்ளேவள்' என்றுதநன் வசந்தநடவப் பற்றிப் பூரணி வசநல்லி இருந்தநள். அத்தடகயே இறுமநப்பு நிடறந்த
வபண் உள்ளேம் அதற்கு ஜநர்மநறநன வகநள்டககளும் சநதநரண வநழ்க்டக வசதகளும் உள்ளே
மருகநனந்தத்டத ஜநநக்கி எப்படி மலர்ந்தது? எவ்வநறு வநகிழ்ந்தது? சிந்தக்க சிந்தக்க அந்த இருவரின்
இடணப்பு விளேங்கநப் புதரநகஜவ ஜதநன்றியேது அவனுக்கு. 'கணத்துக்குக் கணம் ஆடசகளும்
விருப்பங்களும் மநறுபடும் சபலம் என்ற உணர்ஜவ! உனக்குத்தநன் வபண் என்று மறுவபயேர்
சூட்டியிருக்கிறநர்கள்' என்னும் கருத்துப்படை 'ஹநம்வலட்' நநடைகத்தல் ஜஷக்ஸ்பியேர் எழுதயிருப்பது
நிடனவு வந்தது அவனுக்கு. உலகத்து அறிஞர்களின் வபநன்வமநழகடளேக் குறித்து டவக்கும் தனது
ஜநநட்டுப் புத்தகத்தல் இக்கருத்டதக் குறித்தருந்தநன் அவன். எல்லநப் வபண்கடளேயும் இந்தச்
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சட்டைத்தல் அடைக்க விருப்பப்படைவில்டல அவன் மனம். 'பூரணிடயேப் ஜபநல் அறிவு வளேர்ச்சியிலும்
வதநண்டு, தயேநகங்களிலும் கடரந்து ஜபநய் வசநந்தச் சபலங்கடளே மறந்து விடுகிறவர்களும்
இருக்கிறநர்கஜளே!' அரவிந்தனின் சிந்தடன எதஜர வந்து டக நீட்டியே ஓர் இடளேஞனநல் கடலந்தது.
"சநர், சநப்பிட்டு ஏழு நநளேநச்சு சநர்! ஊருக்குத் தரும்பிப் ஜபநகலநவமன்றநல் டகயில் கநசு இல்டல சநர்.
ஏதநவது உதவி வசய்யுங்க சநர். வயிற்றுப் பசி தநங்கமடியேடல சநர். இன்னும் சிறிது ஜநரம் ஒன்றும்
சநப்பிடைநமல் இருந்தநல் இப்படிஜயே நடுவீதயில் வசத்துப் ஜபநய் விழுந்து விடுஜவன் ஜபநலிருக்கிறது
சநர்" என்றநன் அந்த இடளேஞன் கண்ணீரும் கம்படலயுமநக.
ஜவகமநக நடைந்து வகநண்டிருந்த அரவிந்தன் நின்றநன். துவண்டு ஒடிந்து விழுந்து விடுகிறநற்ஜபநல
நின்ற அந்த இடளேஞடன நன்றநகப் பநர்த்தநன். நநடலந்து தடைடவகள் ரப்பரநல் அழத்து எழுதன
கநகிதம் மநதரி வநலிபம் வீறுகுன்றிச் வசழப்பற்ற மகம். வதநடைர்ந்து பல நநட்களேநகக் குளிக்கநத
ஜதநற்றம். ஜவர்டவஜயேறி அழுக்கடடைந்த சட்டடை ஜவட்டி. குழந்து இடமயேடியில் பள்ளேம் வநங்கிப்
பஞ்சடடைந்த கண்கள். இந்த நநட்டு ஏழ்டம ஏக்கங்களுக்கும், பசி, பஞ்சம், ஜவடலயில்லநத்
தண்டைநட்டைங்களுக்கும் பிரதநிதயேநக வந்தவன் ஜபநல் நின்றநன் அந்தப் பஞ்டச வநலிபன். தன்டன
கநண்பவரிடைத்தல் இரக்கத்டத உண்டைநக்கும் குடழடவத் தன் மகத்தலும் ஜதநற்றத்தலும் டககளிலும்
கநட்டினநன் அவன். அரவிந்தன் ஜகட்டைநன். "உனக்கு என்ன ஊர் அப்பந?"
இரநமநநதபுரம் சீடமயில் வறட்சியும் பஞ்சமம், நித்தயே ஆட்சிபுரியும் பகுதடயேச் ஜசர்ந்த ஒர் ஊடரச்
வசநன்னநன் அந்த வநலிபன்.
"எதுவடர படித்தருக்கிறநய்?"
"எஸ்.எஸ்.எல்.சி. வடர படித்தருக்கிஜறன் சநர்! டடைப்டரட்டிங் வதரியும். சர்வீஸ் கமிஷன் பரீட்டச
எழுதஜனன். ஜதறவில்டல ஜவடல ஜதடி மதுடரக்கு வந்ஜதன், சநர்!"
அரவிந்தனுக்குப் பரிதநபமநக இருந்தது. 'படித்துப் பரீட்டச எழுதவிட்டு மனத்தல் வநழ்க்டகடயேப்
பற்றியே கனவுகஜளேநடு பள்ளிக்கூடைத்துப் படிகளிலிருந்து இறங்கும் இடளேஞர்களில் வபரும்பநஜலநர்
இப்படித்தநன் இன்று இந்த நநட்டில் வபரியே நகரத்தன் ஆரவநரமிக்க வதருக்களில் வயிற்றுக்குப் பிச்டச
ஜகட்டுக்வகநண்டு தரிகிறநர்கள். இவர்களுடடையே மநனத்டதக் கநப்பநற்றநத வடரயில்
வபருடமப்பட்டுக் வகநள்ளே என்ன இருக்கிறது இந்த நநட்டில்' என்று வகநதத்தது அவன் உள்ளேம்.
"சநர், பசி வபநறுக்க மடியேவில்டல!" தனது இடைது டகயேநல் வயிற்டறப் பிடித்துக் வகநண்டு வலது
டகடயே நீட்டினநன் அவன். ஜிப்பந டபயில் டகடயே விட்டு மழு ஒரு ரூபநய் ஜநநட்டடை எடுத்து அவன்
டகயில் டவத்து, "ஏதநவது வநங்கிச் சநப்பிடு, அப்பந!" என்று கூறிவிட்டுத் தரும்பிப் பநரநமல் ஜவகமநக
நடைந்தநன் அரவிந்தன். தன்டனஜயே அந்த இடளேஞனின் நிடலயில் டவத்து எண்ணிப் பநர்த்து
வருந்தனநன் அவன். 'மீனநட்சி அச்சகமம், கருடணயும் வபருந்தன்டமயும் உள்ளே அதன்
உரிடமயேநளேரும் தடுத்தநட் வகநண்டிருக்கநவிட்டைநல் தநன் இப்படி ஏதநவது ஒரு வபரியே நகரத்தன்
புழுத படிந்த வதருக்களில் வயிற்றுக்கநக அடலந்து வகநண்டிருக்க ஜவண்டியேவன் தநஜன' என்படதச்
சிந்தத்த ஜபநது ஜமலும் வநகிழ்ந்து குடழந்தது அவன் உள்ளேம்.
டகயில் தமிழ்ச் சங்கத்துப் புத்தகங்கள் கனத்டத விடை மனத்தல் அதகமநகக் கனத்த சிந்தடனஜயேநடு
அச்சகத்துக்குள் நுடழந்தநன் அரவிந்தன். அச்சகத்து ஜவடல ஜநரம் மடிந்து ஜவடலக்கநரர்கள்
ஒவ்வவநருவரநக கிளேம்பிக் வகநண்டிருந்தநர்கள்.
"நீங்க தமிழ்ச் சங்கத்துக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநனப்புறம் 'ஐயேந' வந்தநருங்க. இப்ஜபந கீழநவணி
மூலவீதப் ஜபப்பர்க் கடடைக்குப் ஜபநயிருக்கநரு. நீங்க வந்தநல் உங்கடளே எங்ஜகயும் வவளிஜயே
ஜபநய்விடைநமல் இங்ஜகஜயே இருக்கச் வசநன்னநரு. உங்ககிட்டை ஏஜதந மக்கியேமநன சங்கத கலந்து
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ஜபசணுமநம்" என்று அச்சகத்து ஊழயேன் (ப்யூன்) அரவிந்தனிடைம் வந்து வசநன்னநன். அப்ஜபநது
அரவிந்தனுடடையே மனத்டத ஆட்சி புரிந்து வகநண்டிருந்த எண்ணங்கவளேல்லநம் வதருவில் சந்தத்த
இடளேஞடனப் பற்றியேதநக இருந்தது. அதலிருந்து தற்கநலிகமநகத் தன்டன மீட்டுக் வகநண்டு, "நநன்
இங்ஜகதநனப்பந இருக்கப் ஜபநகிஜறன். இன்டறக்கு வவளியில் எங்கும் ஜபநகப் ஜபநவதல்டல. நீ
உள்பக்கம் ஜபநய் அங்ஜக நம் தருநநவுக்கரசு இருந்தநல் நநன் கூப்பிட்ஜடைவனன்று வரச்வசநல்" என்று
ஊழயேனிடைம் வசநல்லி அனுப்பினநன் அவன். சிறிது ஜநரத்தல் பூரணியின் தம்பி தருநநவுக்கரசு வந்து
நின்றநன்.
"சநர், என்டனக் கூப்பிட்டீர்களேநஜம?"
"ஆமநம்! இந்தந இந்தப் புத்தகங்கடளே நன்றநகக் கட்டி பநர்சல் வசய்வதற்ஜகற்ற மடறயில் டவத்துவிடு.
நநடளேக் கநடலயில் உன் அக்கநவுக்கு அவற்டற அனுப்ப ஜவண்டும்".
டகஜயேநடு புத்தகங்கடளே எடுத்துக் வகநண்டு தருநநவுக்கரசு உள்ஜளே வசன்றநன். வயிற்டறப் பிடித்துக்
வகநண்டு 'பசி பசி' என்று பரிதநபமநகக் கதறி நின்ற அந்த வநலிபன், மறுபடியும் நிடனவின் வட்டைத்தல்
வந்து அரவிந்தடன வநட்டினநன். வநஞ்சு வநகிழ்ந்து உருகியேவநஜற தனது குறிப்பு ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத
எடுத்து எழுதத் வதநடைங்கினநன் அரவிந்தன்.
"தநங்க மடிந்ததற்கு ஜமல் அதகப்படியேநன சுடமடயேத் தநங்கிக் வகநண்டிருக்கிறவன் ஏலநடமஜயேநடு
மனகுகிற மநதரி வநழ்க்டகயில் இன்று எங்கும் ஏலநடமயின் மனகல் ஒலி ஜகட்டுக்
வகநண்டிருக்கிறது. மள்ஜளேநடு கூடியே வசடி வபரிதநக வளேர வளேர மள்ளும் வபரிதநகி வளேர்ந்து
வகநண்டிருப்படதப் ஜபநல உரிடமகளும் விஞ்ஞநன விஜவக வசதகளும் நிடறந்து வநழ்க்டக தடழத்து
வளேர வளேர அதலுள்ளே வறுடமகளும் பிரச்சிடனகளும் வபரிதநகி வளேர்ந்து வகநண்டிருக்கின்றன.
குற்றம் குடறகஜளேநடு தப்பநக எடுக்கப் வபற்ற புடகப்படைத்டத அப்படிஜயே என்லநர்ஜ் வசய்தநல் அந்தக்
குடறகளும் வபரிதநகத் வதரிகிற மநதரித்தநன் இருக்கிறது இப்ஜபநதுள்ளே பநரத நநட்டு வநழ்க்டக
'வளேர்ச்சி'! இந்த நநட்டு இடளேஞர்கள் ஜசநர்வும் பசியும் ஏமநற்றமம் அவநம்பிக்டககளும் வகநண்டு
படிப்புக்ஜகற்ற ஜவடலயின்றி உடழப்புக்ஜகற்ற புகலிடைம் இன்றி ஜவதடனப்படுகிறநர்கள். இரயிலின்
மன் விழுந்தும் மரக்கிடளேயில் தூக்குப் ஜபநட்டுக் வகநண்டும் நஞ்சு தன்றும் சநவதற்கந இவர்கள்
பிறந்தநர்கள்?" ஜபனந வவள்டளேக் கநகிதத்டதக் கிழத்து விட்டு நின்றது. டம இல்டல. நல்ல கருத்துகள்
மனத்துக்குள் வவள்ளேமநகப் புரண்டு வருகிற ஜநரத்தல் வரண்டு ஜபநய்த் வதநல்டல மிகக் வகநடுக்கும்
ஜபனநவின் ஜமல் ஜகநபம் வந்தது அரவிந்தனுக்கு. அடத அப்படிஜயே மறித்துப் ஜபநட்டுவிடைலநமந
என்று சினம் ஜதநன்றியேது. எழுதும்ஜபநது ஜபனநவில் டம இல்லநமல் ஜபநகிற இடடையூறு ஜபநல்
வபரியே இடடையூறு உலகத்தஜலஜயே ஜவறு எதுவும் இருக்க மடியேநது என்ற வகநதப்புடைன் ஜமடச
இழுப்படறடயேத் தறந்து அவன் டமக்கூட்டடை எடுத்தநன். நீர் வறண்டு தடர வதரியும் வவய்யிற்
கநலத்து வநனம் பநர்த்த பூமிக் கிணறு மநதரி டமக்கூடும் கநலியேநக இருந்தது. வபநறுக்க மடியேநத
எரிச்சல் மூண்டைது அவனுக்கு. அந்த எரிச்சஜலநடு இடரந்து கத்த, ஊழயேடன டம வநங்கி வரச்
வசநல்லலநவமனக் கூப்பிட்டைநன். பின்புறம் ஏஜதந டக ஜவடலயேநக இருந்ததனநல் ஊழயேன் உடைஜன
வரவில்டல. "எல்லநப் டபயேன்களுக்கும் கநது அடடைத்துப் ஜபநய்விட்டைது. நநஜம ஜபநய் வநங்கிக்
வகநண்டு வந்தநல் தநன் உண்டு" என்று தனக்குத்தநஜன வசநல்லிக் வகநண்டு எழுந்து வவளிஜயேறி
ஜமலக்ஜகநபுரத் வதருவில் தடரப்படை நிடலயேத்துக்கு அருகில் இருந்த 'ஷநப்'பில் ஜபநய் டமப்புட்டி
வநங்கிக் வகநண்டு தரும்பினநன். புதுப்படைம் ஜபநட்டிருந்தநர்கள் ஜபநலும். தடரப்படை நிடலயேத்தன்
மன் 'கியூ' வரிடச நீண்டிருந்தது. தற்வசயேலநக வரிடசயில் நின்று வகநண்டிருந்தவர்களின் ஜமற்வசன்ற
அரவிந்தனின் பநர்டவ வியேப்புடைன் ஒரு மகத்தன் ஜமல் நிடலத்துப் பதந்தது. ஜகநபுரம் சரிந்து விழுவது
ஜபநல் மனத்தல் ஓர் உணர்வு உடடைந்து சரிந்தது. வநற்றி சுருங்கப் பநர்த்தநன் அவன்.
ஏழு நநட்களேநகப் பட்டினி கிடைந்து சநவதநகப் பஞ்டசப் பநட்டுப்பநடி அரவிந்தனுடடையே
அனுதநபத்டதயும் ஒரு ரூபநடயேயும் வபற்றுக் வகநண்டு ஜபநனநஜன, அந்த வநலிபன் வநயில் 'சிகவரட்'
புடக சுழலச் சினிமந பநர்ப்பதற்கநக பன்னிரண்டைடரயேணந டிக்வகட் வரிடசயில் நின்று
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வகநண்டிருந்தநன். அடதக் கண்டைதும் உலகஜம தடலகீழநகச் சுழல்வது ஜபநலிருந்தது அரவிந்தனுக்கு.
மருகநனந்தமநயிருந்தநல் அந்த வநலிபடன வரிடசயிலிருந்து வவளிஜயே இழுத்துச் வசம்டமயேநக
உடதத்தருப்பநன். அரவிந்தனுக்கும் மனம் குமறிற்று. அருகில் ஜபநய் அவனிடைம் ஒரு வநர்த்டத
ஜகட்டுவிடைலநம் என்ற துடிப்பும் கூடை ஏற்பட்டைது. ஆனநல் வரிடச நகர்ந்ததன் கநரணமநக அதற்குள்
அந்த வநலிபன் உட்பக்கம் மன்பநகப் ஜபநயிருந்தநன்.
'எக்ஜகடும் வகட்டுத் வதநடலயேட்டும்! இவர்கள் உருப்படைப் ஜபநவதல்டல. இரயிலுக்குப் ஜபநகிற
அவசரம் ஜபநலப் பரபரப்ஜபநடு பலப்பல தவறுகடளேச் வசய்து இரவும் பகலும் பநழநக்கித் தங்களே
ஒழுங்குபடுத்தக் வகநள்ளும் சிந்தடனயில்லநமல் ஜகநயில் கநடளேகள் ஜபநல் தரிகிற இந்த விடைடலக்
கும்பல் எந்த வழயேநல் உய்யேப் ஜபநகிறது? இவர்கடளேத் தருத்துவதற்கு மகநத்மநக்கள்
பிறக்கஜவண்டும். வவறும் மனிதர்களேநல் மடியேநது. மநதம் ஆயிரம் ரூபநய் சம்பநதக்கிற
பதவியுடடையேவர் வநரத்துக்கு ஒருமடற தநன் தடரப்படைம் பநர்க்கச் வசல்கிறநர். மநதம் மப்பது ரூபநய்
வநங்குகிற கூலியேநள் வீட்டில் மடனவி குழந்டதயும் பட்டினி கிடைக்க ஒஜர படைத்துக்கு ஏழு தடைடவகள்
ஜபநகிறநன். கடலகள் மனிதர்கடளே ஏடழயேநக்கிப் பிச்டசவயேடுக்க டவக்கலநகநது. சமூகத்தல்
வசழப்பும், வசல்வமம் வபநங்குவதற்குத் துடண நிற்க ஜவண்டியே கடலகள் ஏடழகடளே ஜமலும்
ஏடழகளேநக்குகிற வகநடுடம எவ்வளேவு பயேங்கரமநக வளேர்ந்து விட்டைது? அப்ஜபநஜத அந்த
வநலிபனிடைம் ஒரு ரூபநடயே மழுசநகத் தூக்கிக் வகநடுத்தருக்கக் கூடைநது. நநஜன ஓட்டைலுக்குக் கூட்டிப்
ஜபநய்ச் சநப்பநடு பண்ணி அனுப்பி டவத்தருக்க ஜவண்டும். பரவநயில்டல, எனக்கு இதுவும் ஒரு
பநடைம் தநன். சுலபமநக நம்பி ஏமநறதபடி என்டன நநன் விழப்பநக டவத்துக் வகநள்ஜவன் இனிஜமல்'
என்று நிடனத்துத் தன்டனச் சமநதநனப்படுத்தக் வகநண்டு தரும்பி வருவடதத் தவிர அரவிந்தனநல்
ஜவறு ஒன்றும் வசய்யே மடியேவில்டல. அச்சகத்தல் ஜபநய் உட்கநர்ந்து புத்தகப் பநர்சஜலநடு
கிடடைக்குமநறு தனித் தபநலில் பூரணிக்கு ஒரு கடிதமம் எழுதனநன். மருகநனந்தம்-வசந்தந கடிதத்
வதநடைர்பு ஜவறு அவன் மனத்டத உறுத்தச் சந்ஜதகங்கடளேக் கிளேப்பிக் வகநண்டிருந்தது. ஆயினும்
அதுபற்றி அவன் பூரணிக்கு ஒன்றும் எழுதவில்டல. மீனநட்சிசுந்தரம் ஏஜதந மக்கியேமநன விஷயேம்
பற்றிப் ஜபச ஜவண்டுவமன்று தன்டன இருக்கச் வசநல்லி விட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநஜர. அது என்ன
விஷயேமநக இருக்குஜமந, என்னும் சந்ஜதகங்கடளேப் பின்னலநயிற்று அவன் மனம்.
அரவிந்தன் மீனநட்சிசுந்தரத்டத எதர்பநர்த்துக் கநத்துக் வகநண்டிருந்தஜபநது மங்டகயேர் கழகத்துக்
கநரியேதரிசி அம்மநள் வந்தநள். 'இரண்டு மூன்று மக்கியேமநன கடிதங்கள் மங்டகயேர் கழகத்துக்கு
வந்தருப்பதநகவும் அவற்றுக்குப் பூரணிடயேக் கலந்து வகநண்டுதநன் பதல் எழுதஜவண்டும்' என்றும்
வசநல்லிப் பூரணியின் வகநடடைக்கநனல் மகவரிடயே அரவிந்தனிடைம் ஜகட்டைநள் அந்த அம்மநள்.
"ஜநரில் நீங்கஜளே ஜபநகப் ஜபநகிறீர்களேந, அம்மந?" என்று புத்தகங்கடளே அந்த அம்மநள் மூலஜம
அனுப்பிவிடும் குறிப்ஜபநடு ஜகட்டைநன் அவன்.
"இல்டல, கடிதம் எழுதக் கலந்து வகநள்ளேத்தநன் மகவரி ஜகட்ஜடைன்" என்று அம்மநள் கூறிவிடைஜவ
புத்தகம் வகநடுத்தனுப்புவது சநத்தயேமில்டலவயேன மகவரி மட்டும் எழுதக் வகநடுத்தநன். அவனுக்கு
நன்றி வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநனநள் அந்தப் வபண்மணி.
'உடைல்நலமில்லநமல் ஓய்வு வகநள்ளேப் ஜபநன இடைத்தலும் கூடை பூரணிடயேக் கவடலயின்றி நிம்மதயேநய்
இருக்க விடைமநட்டைநர்கள் ஜபநலிருக்கிறஜத' என்று மனதுக்குள் அலுத்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன்.
இரவு ஜநரம் வளேர்ந்து வகநண்டிருந்தது. மணி ஏஜழ மக்கநடல எட்டியே சமயேம், சிறிது ஜநரத்தல்
மீனநட்சிசுந்தரம் வந்து ஜசர்ந்தநர்.
"இப்படி உள்ஜளே வந அரவிந்தன்! நநன் ஜபசஜவண்டியே விஷயேம் மிக அந்தரங்கமநனது. உன்னுடடையே
உதவியில்லநமல் இந்தத் தீர்மநனத்டதயும், நிடனடவயும் நநன் நிடறஜவற்றிக் வகநள்வதற்கில்டல.
இதனநல் நமது வதநழலும் வசல்வநக்கும் வபருகலநம். எத்தடனஜயேந இலநபங்களும் வசகௌகரியேங்களும்
சுலபமநகக் கிடடைக்க இது ஒரு வழ" விஷயேத்டத விண்டு வசநல்லநமல் பூடைகமநகஜவ ஜபசிக் வகநண்டு
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ஜபநனநர் அவர். "என்ன விஷயேவமன்று நீங்கள் வசநன்னநல்தநஜன எனக்குத் வதரியும்?" என்று ஜகட்டுக்
வகநண்ஜடை அவருடடையே ஜமடசக்கு மன்னநல் நின்றநன் அரவிந்தன்.
"மதலில் நீ உட்கநர்ந்து வகநள்!"
அரவிந்தன் எதர் நநற்கநலியில் உட்கநர்ந்தநன். தயேக்கத்ஜதநடு அவர் மகத்டதப் பநர்த்தநன்.
"நநன் ஜகட்படதத் தப்பநக எடுத்துக் வகநள்ளேநஜத! பூரணி நீ வசநன்னநல் எடதயும் தட்டைமநட்டைநள்
அல்லவந?"
எதற்கநக, ஏன், என்ன ஜநநக்கத்ஜதநடு இடத அவர் ஜகட்கிறநவரன விளேங்கநமல் அரவிந்தன் பதல்
வசநல்லத் தயேங்கினநன்.
--------------------------
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அத்தயேநயேம் 19
குண்டைலந் தகழ் தரு கநதுடடைக் குழகடன
வண்டைலம்பும் மலர்க் வகநன்டறவநன் மதயேணி
வசண்டைலம்பும் விடடைச் ஜசடைனூர் ஏடைகம்
கண்டுடக வதநழுதலும் கவடல ஜநநய் அகலுஜம.
-- தருஞநனசம்பந்தர்
"நீ மனம் டவத்தநல் நிச்சயேமநக இந்தக் கநரியேத்டதச் சநதக்க மடியும் அரவிந்தன். அதற்கு இதுதநன்
சரியேநன சமயேம். துணிந்து தநன் இதல் இறங்க நிடனக்கிஜறன்..."
இதற்கு அரவிந்தன் ஒரு பதலும் வசநல்லநமல் தமது மகத்டதஜயே பநர்த்தவநறு அமர்ந்தருப்படதக்
கண்டைதும் மீனநட்சிசுந்தரம் ஜபச்டச நிறுத்தனநர். எழுந்தருந்து டககடளேப் பின்புறம் ஜகநர்த்துக்
வகநண்டு அடறக்குள் குறுக்கும் வநடுக்குமநக நடைந்தநர். மனத்தல் தட்டைங்களும் தீர்மநனங்களும்
உலநவும் ஜபநது கநல்கடளேயும் இப்படி உலநவவிட்டுப் பழக்கம் அவருக்கு.
"என்னப்பந இது? நநன் மட்டும் ஜபசிக் வகநண்ஜடை இருக்கிஜறன், உன்னிடைமிருந்து ஒரு வநர்த்டதகூடைப்
பதல் வரவில்டலஜயே!"
"நீங்கள் வசநல்வது என்னவவன்று நநன் சரியேநக விளேங்கிக் வகநள்வதற்கு மன்னநல் எப்படிப் பதல் ஜபச
மடியும்?"
"அதுதநன் வசநன்ஜனஜன, அரவிந்தன்! பூரணி நீ வசநன்னநல் எடதயும் மறுக்கநமல் சம்மதப்பநள்
அல்லவந? மதலில் இது எனக்குத் வதரியே ஜவண்டும்."
"நநன் வசநன்னநல் தநன் ஜகட்பநள் என்பவதன்ன? நீங்கள் வசநன்னநலும் ஜகட்கக்கூடியேவள் தநஜன?"
"அப்படியில்டல! இந்தக் கநரியேத்டத நீதநன் என்டனக் கநட்டிலும் வதளிவநக அவளுக்கு எடுத்துச்
வசநல்ல மடியும். ஒப்புக் வகநள்ளேச் வசய்யேவும் மடியும்!"
"எதற்கு ஒப்புக் வகநள்ளேச் வசய்யே மடியும்?"
"அவசரப்படைநஜத! நநஜன வசநல்லிக் வகநண்டு வருகிஜறன். கவனமநகக் ஜகள்!"
தனது கூர்ந்து ஜநநக்கும் ஆற்றடலவயேல்லநம் ஒன்று ஜசர்த்து அவர் மகத்டதஜயே பநர்த்தநன் அரவிந்தன்.
அவர் வதநடைர்ந்தநர். "இன்னும் ஏவழட்டு மநதத்தல் வபநதுத் ஜதர்தல் வருகிறது."
"ஆமநம் வருகிறது."
"அரசியேல் துடறயில் ஈடுபடுகிறவர்களும், பதவி வகிக்கிறவர்களும், இன்று நநட்டில் எவ்வளேவு
வசல்வமம், வசல்வநக்கும் புகழும் குவித்து மநமன்னர்கடளேப் ஜபநல் வநழ்கிறநர்கவளேன்படத நீஜயே
நன்கு அறிவநய்."
"அறிஜவன், அதற்கநக..."
"நீ மடைக்கி மடைக்கிக் ஜகள்வி ஜகட்படதப் பநர்த்தநல் நநன் இப்ஜபநது வசநல்ல இருப்படதக் ஜகட்பதற்கு
மன்னநஜலஜயே அதன்ஜமல் உனக்கு எதர்மடறயேநன அபிப்பிரநயேம் உண்டைநகிவிட்டைநற்ஜபநல்
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ஜதநன்றுகிறஜத?"
"அப்படிவயேல்லநம் ஒன்றும் இல்டல! நீங்கள் ஜமஜல வசநல்லுங்கள்."
"நநன் உன்டன எதற்கநகஜவந வற்புறுத்த ஏமநற்றுகிஜறன் என்று நிடனத்துக் வகநள்ளேநஜத! நல்ல
சமயேத்தல் இந்த ஜயேநசடன என் மனத்தல் உருவநயிற்று. நகரத்தல் மக்கியேப் பிரமகர்கள்
எல்ஜலநருக்குஜம இந்த ஜயேநசடனப் பிடித்தருக்கிறது. நிச்சயேம் வவற்றி கிடடைக்குவமன்று ஆஜமநதத்துக்
கூறி எல்ஜலநருஜம ஒத்துடழப்பதநகச் வசநல்கிறநர்கள். பணச் வசலடவப் பற்றி நநன்
கவடலப்படைவில்டல. என்னநல் தநங்க மடியும். சூழ்நிடலயும் சநதகமநக இருக்கிறது"
"நீங்கள் ஜதர்தலுக்கு நிற்கப் ஜபநகிறீர்களேந?"
"நநனந? விளேங்கினநற் ஜபநலத்தநன் விடியே விடியே இரநமநயேணம் ஜகட்டுவிட்டுச் சீடதக்கு இரநமன்
சிற்றப்பநவந என்கிறநஜயே. நநன் நின்றநல் ஜேநமீன் வதநடக இழக்க ஜவண்டியேது தநன். எனக்கு ஏது
அத்தடன ஜபரும் புகழும்?"
"பின் யேநடரப் பற்றிச் வசநல்கிறீர்கள்?"
"இன்னும் உனக்குப் புரியேவில்டலயேந, அரவிந்தன்? பூரணிடயே வடைவதநகுத பநரநளுமன்ற உறுப்பினர்
பதவிக்கு நிறுத்தலநம் என்பது என் தட்டைம். அவள் நின்றநல் நிச்சயேம் ஆகிவிடும். ஜமடடை ஜமடடையேநகப்
ஜபசிப் புகழும் வபருமதப்பும் வபற்றிருக்கிறநள். அவள் ஜபநய்ப் ஜபசநத கிரநமங்கள் இல்டல.
அஜநகமநகத் வதநகுதயின் எல்லநப் பிரஜதசங்களிலும் அவடளே நல்லமடறயில் வதரிந்தருக்கிறது."
"சுதந்தரம் வபறுகின்றவடர வதநண்டைநக இருந்த அரசியேல் இன்று வதநழலநக மநறிவிட்டைது.
பூரணிடயேப் ஜபநன்ற ஒரு நல்ல வபண்டணச் சூதும் வநதும் நிடறந்த அழுக்கு மயேமநன அரசியேல்
பள்ளேத்தல் இறங்கச் வசநல்கிறீர்கஜளே! இப்ஜபநது அவள் வபற்றிருக்கும் ஜபரும் புகழும் அவளுடடையே
தமிழறிவுக்கநகவும், தன்னலமற்ற சமூகத் வதநண்டுக்கநகவும், தன்னலமற்ற ஜபரறிஞர் அழகியே
சிற்றம்பலத்தன் வபண் என்பதற்கநகவும் அவடளே அடடைந்தடவ. அரசியேலில் ஈடுபடுவதன்
கநரணமநகஜவ அவள் இவற்டற இழக்க ஜநர்ந்தநலும் ஜநரலநம். தவிர இந்த நூற்றநண்டில் மதல்
இல்லநமல் லநபம் சம்பநதக்கிற வபரியே வியேநபநரம் அரசியேல் தநன். பண்புள்ளேவர்கள் அந்த வம்பில்
மநட்டிக் வகநள்ளேநமல் சமூகப் பணி வசய்து வகநண்டிருப்பஜத நல்லது. ஜமலும் பூரணி இப்ஜபநது மழு
ஜநநயேநளியேநகி ஓய்வு வகநள்ளேப் ஜபநயிருக்கிறநள். அவள் வகநடடைக்கநனலிலிருந்து தரும்ப
மநதக்கணக்கில் ஆகும் அவளுடடையே நிம்மதடயேக் குடலத்து இதல் கவனம் வசலுத்தச் வசய்வது
நல்லதநக இருக்குவமன்று நீங்கள் நிடனக்கிறீர்களேந?"
"அவளுக்கு ஒரு சிரமமம் இல்டலஜயே? வந்து அஜபட்டச மனுத்தநக்கல் வசய்து விட்டுப் ஜபநனநல்,
மறுபடியும் ஜதர்தலுக்குப் பத்து நநட்கள் இருக்கும்ஜபநது தரும்பவும் வந்து நநலு இடைங்களில்
ஜபசினநல் ஜபநதும். மற்ற கநரியேங்கடளேவயேல்லநம் நநம் பநர்த்துக் வகநள்கிஜறநம். நீ இருக்கிறநய். அந்தத்
டதயேற்கடடைப் பிள்டளேயேநண்டைநன் இருக்கிறநன். ஒரு நநடளேக்கு நூறு கூட்டைம் ஜபநட்டு ஜபசச்
வசநன்னநலும் அந்தப் டபயேன் சடளேக்கநமல் ஜபசுவநன். பிரச்சநரஜம அதகம் ஜவண்டைநம். ஒரு வபண்
ஜதர்தலுக்கு நிற்கிறநள் என்பஜத ஜபநதும். பூரணிடயேப் ஜபநல் இத்தடன ஜபருள்ளே வபண் நிற்கிற ஜபநது
ஜபநட்டியிருந்தநலும் வலுவிழந்து ஜபநகும். நீ என்ன நிடனக்கிறநய் அரவிந்தன்? இதல் உனக்கு ஏன்
தயேக்கம் ஏற்படுகிறது?"
"நீங்கள் வசநல்வவதல்லநம் சரிதநன்; ஆனநல்..."
"ஆனநல் என்ன ஆனநல்?... டதரியேமநக எனக்கு நல்ல மடிவு வசநல்! பூரணிடயேப் ஜபநல் நல்லவர்கள்
நுடழவதநஜலஜயே அரசியேல் நிடல சீர்தருந்தலநமல்லவந! தநன் எந்தச் சூழ்நிடலயிலிருந்தநலும் அந்தச்
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சூழ்நிடலடயேத் தூய்டமப்படுத்துகிற புனிதத் தன்டமதநன் அவளிடைம் இருக்கிறஜத! அப்படி இருக்கும்
ஜபநது நநம் ஏன் அஞ்சஜவண்டும்?"
"நீங்கள் வசநல்லுகிறீர்கள். எனக்வகன்னஜவந பயேமநகத்தநனிருக்கிறது."
"இஜதந பநர், அரவிந்தன்! இந்தக் கநரியேத்டத இவ்வளேவு அலட்சியேமநக நீ கருதலநகநது. என் மநனஜம
இதல் அடைங்கியிருக்கிறது. நகரத்துப் வபரியே மனிதர்கள் அடைங்கியே கூட்டைத்தல் நநன் வநக்குக்
வகநடுத்துவிட்ஜடைன். பூரணிடயே நிறுத்தனநல் தநன் இந்தத் வதநகுதயில் வவற்றி கிடடைக்குவமன்று
எல்ஜலநரும் நம்புகிறநர்கள். அடுத்த ஞநயிறன்று ஜதர்தல் பற்றியே தீர்மநனங்களுக்கநக மறுபடியும்
நநங்கள் சந்தக்கிஜறநம். அன்று அவர்களுக்கு இதுபற்றி உறுத வசநல்வதநக நநன் ஒப்புக்
வகநண்டிருக்கிஜறன்." மீனநட்சிசுந்தரத்தன் குரல் தட்டைமநக உறுதயேநக - சிறிதளேவு கண்டிப்பும் கலந்து
ஒலித்தது.
"இன்னும் நூறு ஆண்டுகளுக்குப் ஜபநதுமநன அரசியேல்வநதகளும் தடலவர்களும் இப்ஜபநஜத இந்த
நநட்டில் நிடறந்தருக்கிறநர்கள் விஜவகநனந்தர் ஜபநல், ரநமலிங்க வள்ளேலநர் ஜபநல் ஒழுக்கத்டதயும்,
பண்பநடுகடளேயும் ஆன்ம எழுச்சிடயேயும் உண்டைநக்குகிற ஞநனிகள்தநன் இந்த ஒரு நூற்றநண்டுக்குள்
மீண்டும் இந்த நநட்டில் ஜதநன்றவில்டல. தயேவு வசய்து பூரணிடயேயேநவது இந்த வழயில் வளேர
விடுங்கள்? அரசியேல் ஜசற்றுக்கு இழுக்கநதீர்கள்." சிறிது டதரியேத்டத வரவடழத்துக் வகநண்டு
தழுதழுத்த குரலில் கூறினநன் அரவிந்தன். இவ்வளேவு உறுதயேநக ஜவவறந்தக் கநரியேத்துக்கும் அவன்
இதற்குமன் அவரிடைம் மன்றநடியேதல்டல. அவடர எதர்த்துக் வகநண்டு கருத்து மநறுபட்டு
வநதநடியேதுமில்டல. அவர் அவனுக்குப் படியேளேப்பவர். அவரிடைம் பணிவும் நன்றியும் கநட்டை
ஜவண்டியேது அவன் கடைடம. அவருக்கு அறிவுடர கூறுவது ஜபநல், அவருக்கு மன்ஜப தன்டன உயேர்த்த
டவத்துக் வகநண்டு ஜபசலநகநது. ஆயினும் உணர்ச்சிவசப்பட்டுச் சற்று அதகமநகஜவ ஜபசியிருந்தநன்
அவன்.
மீனநட்சிசுந்தரம் அயேர்ந்து விடைவில்டல. அவன் அருஜக வந்தநர். வமல்லச் சிரித்தநர். வநஞ்டசஜயேநடு
அவன் மதுகில் தட்டிக் வகநடுத்தநர். தணிந்த குரலில் அவடன ஜநநக்கிக் கூறலநனநர். "அரவிந்தன்!
பச்டசக் குழந்டத மநதரி அநநவசியேமநன கவடலவயேல்லநம் நிடனத்துக் கலங்குகிறநஜயே! உன்டனப்
ஜபநலஜவ எனக்கும் பூரணியின் எதர்கநல நலனில் மிகவும் அக்கடற உண்டு. அவளுக்குக் வகடுதல்
தருவடத நநன் கனவில் கூடை நிடனக்க மநட்ஜடைன். வவற்றிடயேத் தடைமநக நம்பிக் வகநண்டு தநன் நநனும்
இதல் இறங்குகின்ஜறன். ஆயிரக்கணக்கில் பணம் தண்ணீர் ஜபநல் வசலவழயும். நம்மடடையே
தருஜவடைகத்து ஜமலக்கநல் பநசன நிலம் மழுவதும் விற்றுத் ஜதர்தலில் ஜபநடைப்ஜபநகிஜறன். டவடகக்
கடரயில் அயேனநன நன்வசய் விடலஜபநகிறது. பூரணிடயேத் துன்பப்படுத்துவதற்கந இவ்வளேவு
வசய்ஜவன்? இத்தடன வருஷங்களேநகப் வபற்ற பிள்டளே ஜபநல் என்னிடைம் பழகுகிறநஜயே? உன்னநல்
என்டனப் புரிந்து வகநள்ளே மடியேவில்டலயேந? அப்படியேநனநல் அப்புறம் உன் இஷ்டைம்."
சிறிது ஜநரம் அவருக்கு என்ன மறுவமநழ கூறுவவதன்று ஜதநன்றநமல் சும்மந இருந்தநன் அரவிந்தன்.
அவனிடைமிருந்து என்ன பதல் வரப்ஜபநகிறவதன்று அவடனஜயே இடமயேநத கண்களேநல் கவனித்துக்
வகநண்டு அவரும் நின்றநர். அந்தச் சமயேத்தல் இடடையிடடைஜயே பூக்கள் உதர்ந்து நநர் வதரியும் ஒரு
ஜரநஜேநப் பூமநடலடயேக் டகயில் ஏந்தக் வகநண்டு மருகநனந்தம் வந்து ஜசர்ந்தநன். "இப்ஜபநதுதநனப்பந
கூட்டைம் மடிந்தது. ஒன்றடர மணி ஜநரப் ஜபச்சு. வதநழலநளேர்களுக்கு இடழக்கப்படும் அநீதகடளேப்
பற்றி வவளுத்துக் கட்டி விட்ஜடைன். வதநண்டடை வறண்டு ஜபநச்சு" என்று அரவிந்தன் மட்டும் தநன்
அங்கிருப்பநன் என்னும் எண்ணத்தல் இடரந்து கூறிக் வகநண்ஜடை உள்ஜளே நுடழந்த மருகநனந்தம்
மீனநட்சிசுந்தரம் இருப்படதக் கண்டு கூச்சமடடைந்தநன்.
"வந தம்பி! நல்ல சமயேத்தல்தநன் வந்தருக்கிறநய்! உனக்கு ஆயுசு நூறு! இப்ஜபநதுதநன் சற்று மன்
அரவிந்தனிடைம் உன்டனப் பற்றிச் வசநல்லிக் வகநண்டிருந்ஜதன்" என்று அவஜர தநரநளேமநக வரஜவற்ற
பின்புதநன் மருகநனந்தம் கூச்சம் தணிந்து இயேல்பு நிடலடயே அடடைந்தநன். தன்னுடடையே
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ஜகநடடைக்கநனல் கடிதப் ஜபநக்குவரவு விவகநரத்டத மீனநட்சிசுந்தரம் வடர எட்டைவிட்டு அவடரயும்
கூப்பிட்டு டவத்துக் வகநண்டு தன்டன விசநரிக்க அரவிந்தன் கநத்தருக்கிறநஜனந என்னும் தயேக்கமம்
மருகநனந்தத்தன் கூச்சத்துக்கு ஒரு கநரணம். அப்படி இல்டல என அப்ஜபநஜத வதரிந்தது. "இப்ஜபநது
அவசரமில்டல அரவிந்தன்! உனக்கு நிதநனமநக ஜயேநசிக்க வகநஞ்ச ஜநரம் தருகிஜறன். நீ இந்தத்
தம்பிடயேயும் கலந்து சிந்தத்துக் வகநண்டு நநடளேக்குக் கநடலயில் எனக்கு மடிவு வசநன்னநல் ஜபநதும்.
அப்புறம் உன்டனஜயே ஜகநடடைக்கநனலுக்கு அனுப்புகிஜறன். பூரணிடயேயும் ஒரு வநர்த்டத ஜகட்டுத்
வதரிந்து வகநண்டு வந்துவிடைலநம். எனக்கு வீட்டுக்குப் ஜபநக ஜநரமநயிற்று. நநன் வருகிஜறன்.
கநடலயில் பநர்க்கலநம்" என்று அவர்கள் இருவடரயும் தனிடமயில் அங்கு விட்டுவிட்டுக் கிளேம்பினநர்
மீனநட்சிசுந்தரம். அவடர வழயேனுப்பும் பநவடனயில் எழுந்தருந்த அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம்,
வநயில் வடர உடைன் ஜபநய்விட்டுக் கநர் புறப்பட்டைதும் உள்ஜளே தரும்பி வந்தநர்கள். தரும்பியேதும்
கன்னத்தல் டகயூன்றியேபடி மகத்தல் தீவிர சிந்தடனயின் சநயேல் வதரியே நநற்கநலியில் சநய்ந்தநன்
அரவிந்தன். அவனுடடையே அந்த நிடலக்குக் கநரணம் புரியேநமல் மருகநனந்தம், "என்னப்பந இது? கப்பல்
கவிழ்ந்து ஜபநன மநதரி கன்னத்தல் டகயூன்றிக் வகநண்டு உட்கநர்ந்து விட்டைநய்? 'வபரியேவர்' என்ன
வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநகிறநர் உன்னிடைம்? ஏஜதந என்டனயும் கலந்து வகநண்டு கநடலயில் மடிவு
வசநல்லும்படிக் கூறிவிட்டுப் ஜபநகிறநஜர என்ன அது?" என்று ஜகட்டைநன்.
'மருகநனந்தம்-வசந்தந வதநடைர்பு எப்ஜபநது எந்தவிதத்தல் ஆரம்பமநகிக் கடிதங்கள் எழுதக் வகநள்ளும்
அளேவுக்கு வளேர்ந்தது' என்று அவடனஜயே விசநரித்துத் வதரிந்து வகநண்டு கண்டிக்க ஜவண்டுவமன்று
அரவிந்தன் நிடனத்தருந்தநன். ஆனநல் இப்ஜபநது அந்த நிடனஜவ மற்றிலும் மறந்து
ஜபநய்விட்டிருந்தது அவனுக்கு. மீனநட்சிசுந்தரம் பூரணிடயேத் ஜதர்தலில் நிறுத்தும் விஷயேம் பற்றிச்
வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநனதலிருந்து அவன் அடதப் பற்றியே நிடனவுகளிஜலஜயே மூழ்கி விட்டைநன்.
மருகநனந்தம் மீண்டும் வற்புறுத்தக் ஜகட்டைதன் ஜபரில் மீனநட்சிசுந்தரம் தன்னிடைம் கூறியேவற்டறச்
சுருக்கமநக அவனுக்குச் வசநன்னநன் அரவிந்தன். அவன் நிடனத்தது ஜபநல் மருகநனந்தம் வருத்தஜமந,
தடகப்ஜபந அடடையேவில்டல.
"பூ! இதற்குத்தநனந இப்படிக் கவடலப்படுகிறநய்? மகிழ்ச்சிப்படை ஜவண்டியே வசய்த இது! பூரணியேக்கந
அரசியேலில் புகுந்தநல் அரசியேலில் இருக்கிற களேங்கங்கள் அழந்து அரசியேலுக்ஜக நல்ல ஜபர்
ஏற்பட்டுவிடும். உன் மதலநளி மீனநட்சிசுந்தரம் நன்றநகச் சிந்தத்துக் கநரணத்ஜதநடு தநன் இந்த
மடிவுக்கு வந்தருக்கிறநர். எனக்குப் பிடித்தருக்கிறது இந்த மடிவு" என்று உற்சநகம் வபநங்க மறுவமநழ
தந்தநன் மருகநனந்தம். உடைஜன அரவிந்தன் சினமடடைந்து ஜபசலுற்றநன்.
"நீங்கள் எல்ஜலநரும் அரசியேல் இயேக்கம் வளேரஜவண்டுவமன்று மட்டும் ஆடசப்படுகிறீர்கள். நநஜனந
ஒழுக்கமம் பண்பநடும் வளேர்வதற்கு ஓர் இயேக்கம் ஜவண்டுவமன்று ஆடசப்படுகிஜறன். இந்த
இரண்டைநவது இயேக்கத்டத ஜவரூன்றி வளேர்க்க இன்று இந்தத் ஜதசத்தல் ஆஜளே கிடடைக்கமநட்டைநர்கள்
ஜபநலிருக்கிறது. நீ என்றுஜம அரசியேல்வநத என்பது எனக்குத் வதரியும் மருகநனந்தம். உன்னிடைமிருந்து
இந்தப் பதடலத்தநன் நநன் எதர்பநர்த்ஜதன்."
"இரண்டடையும் ஜவறு ஜவறு இயேக்கங்களேநக நீ நிடனப்பதநல் தநன் உனக்கு இந்தக் குழப்பம்
உண்டைநகிறது அரவிந்தன். மதல் இயேக்கம் சரியேநக இருந்தநல் இரண்டைநவது இயேக்கமம் சரியேநயிருக்கும்.
பூரணி அக்கநவிடைம் இந்த இரண்டு இயேக்கங்களுக்குஜம பநடுபடைத் தகுத இருக்கிறது. இடத நநன்
உறுதயேநய் நம்புகிஜறன்."
"தகுத இருக்கிறது என்பதற்கநக அவளுடடையே நிம்மதடயேயும், சுகத்டதயும் பநழநக்கலநமந? அவளுக்கு
எப்ஜபநதுஜம தன் சுகத்டதக் கவனித்துக் வகநள்ளேத் வதரியேநது. அன்டறக்குத் தஜயேட்டைரில்
உணர்ச்சிவசப்பட்டுக் வகநதத்துப் ஜபசியேதன் விடளேடவ நீஜயே பநர்த்தநஜயே! அப்படி இருந்தும் இந்த
ஆறு மநத ஓய்வு மடிந்து வந்தவுடைன் அவடளேத் ஜதர்தல் ஜபநர்க்களேத்தல் குதக்கச் வசய்யே
தட்டைமிடுகிறீர்கஜளே!" இடதச் வசநல்லும்ஜபநது அரவிந்தனின் குரலில் பூரணியிடைம் அவனுக்குள்ளே
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பநசம் மழுவதும் கனிந்து ஒலித்தது. பூரணியின் ஜமல் இவ்வளேவு அதகமநக அனுதநபப்படுகிற
உரிடமகூடை அவனுக்குத்தநன் உண்டு. அவன், அவள் உள்ளேத்ஜதநடு இரண்டைறக் கலந்தவன்.
ஜவவறநருவருக்கும் இனி என்றும் கிடடைக்க மடியேநத இனியே உறவு அது. அந்த உறடவ வவளிக்கநட்டி
விளேம்பரப்படுத்தக் வகநள்ளே அவன் எப்ஜபநதும் விரும்புவதல்டல. ஆனநல் அனுதநபத்டத மடறக்க
மடியேநமல் தவித்தநன்.
"இன்று இந்த நநட்டில் அரசியேல் என்று தனியேநக ஒன்றுமில்டல. ஆனநல் ஒவ்வவநன்றிலும் அரசியேல்
கலந்தருக்கிறது. வபரியே வடலயில் ஒரு நூல் அறுந்தநலும் வடல மழுவதும் வதநய்ந்து பின்னல்
விட்டுப் ஜபநகிற மநதரி அரசியேலில் ஏற்படும் ஒவ்வவநரு மநறுதலும் மற்றவற்றிலும் மநறுதடல
உண்டைநக்குகிறது. பூரணியேக்கநடவப் ஜபநல் பண்பும் ஞநனமம் உள்ளே ஒருவர் அதல் ஈடுபடுவது
எல்லநத் துடறகளுக்கும் நல்லது தநன் அரவிந்தன்" இப்படி நீண்டை ஜநரம் ஏஜதஜதந பல நியேநயேங்கடளே
எடுத்துச் வசநன்னநன் மருகநனந்தன். அரவிந்தன் ஜபசி அவன் மநணவ நிடலயிலிருந்து ஜகட்பது தநன்
வழக்கம். அன்று அவ்வழக்கம் மநறியேடமந்து விட்டைது.
"இதல் எனக்வகன்ன வந்ததப்பந? அவரும் வசநல்கிறநர். நீயும் அடதஜயே ஒத்துப் பநடுகிறநய். அவடளேக்
ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநண்டு வசய்யுங்கள்" என்று மறுப்பின் ஜவகம் குடறந்து தளேர்ந்தநற்ஜபநல்
பட்டுக்வகநள்ளேநமல் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
மறுநநள் மீனநட்சிசுந்தரம் வந்த ஜகட்டைஜபநதும் இஜத மநதரி மனம் தழுவநமல், பட்டுக் வகநள்ளேநத
விதத்தல்தநன் பதல் வசநன்னநன் அவன். ஆனநல் அவர் அவடன அப்படிஜயே விட்டுவிடைவில்டல.
மீண்டும் கடுடமயேநக வற்புறுத்தனநர்.
"யேநருக்கு வந்த விருந்ஜதந என்கிறநர் ஜபநல் நீ இப்படி ஒட்டுதல் இல்லநமல் ஜபசுவதநயிருந்தநல் நநன்
இப்ஜபநஜத இந்த ஏற்பநட்டடைக் டகவிட்டு விடுஜவன். ஒன்றும் தடலக்குக் கத்த வந்து விடைநது. நநலு
வபரியே மனிதர்களுக்கு நடுவில் என் மநனம் ஜபநகும். ஜபநனநல் ஜபநகட்டும். உங்களுக்வகல்லநம்
இல்லநதது எனக்கு மட்டும் என்ன. நீ இதற்கு ஒத்துக் வகநண்டு எனக்கு உதவி வசய்வதநயிருந்தநல்
இரண்டு நநட்கள் கழத்துக் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநய்க் ஜகட்டுச் சம்மதம் வநங்கிக் வகநண்டு வந.
மடியேநவிட்டைநல் மடியேநவதன்று இப்ஜபநஜத வசநல்லிவிடு."
அரவிந்தன் அடரமனத்ஜதநடு ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநய்ப் பூரணிடயேக் ஜகட்டுக் வகநண்டு வர
இணங்கினநன். இணங்கநவிட்டைநல் அவர் ஆடளே விடை மநட்டைநர் ஜபநல் இருந்தது.
மீனநட்சி அச்சக உரிடமயேநளேர் மீனநட்சிசுந்தரத்தன் வசநந்த ஊர் மதுடரக்கு அருகில் டவடயேக்
கடரஜமல் உள்ளே 'தருஜவடைகம்' என்ற அழகியே ஊரநகும். அது ஜதவநரப் பநடைல் வபற்ற தலம்.
மதுடரயில் குடிஜயேறி விட்டைநலும், நிலங்கடரகள், ஜதநப்புத்துரவு, ஒரு வீடு எல்லநம் அங்கு அவருக்கு
இருந்தன. வீட்டடைத் ஜதவநரப் பநடைசநடலக்கு விட்டிருந்தநர். பத்து பிள்டளேகளுக்கு இலவச சநப்பநடு
ஜபநட்டுத் ஜதவநரம் கற்றுக் வகநடுத்து வரும் பநடைசநடல ஒன்டறத் தம் வபநறுப்பில் அங்கு நடைத்த
வந்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம். குடும்பத்தல் பரம்படரக் கட்டைடளே ஜபநல் அந்தப் பநடைசநடலக்கநகக்
வகநஞ்சம் நிலம் ஒதுக்கப் வபற்றிருந்தது. அவருடடையே மப்பநட்டைனநர் கநலத்தல் ஜதநற்றுவிக்கப்பட்டை
ஜதவநரப் பநடைசநடல அது. இன்னும் ஒழுங்கநக நடைந்து வகநண்டு வருகிறது.
தருஜவடைகநநதடர வணங்கி வரவும், நிலங்கடரகடளேப் பநர்த்து வரவும் வநரத்துக்கு இரண்டு
மடறயேநவது ஊருக்குப் ஜபநய் விட்டு வருவநர் மீனநட்சிசுந்தரம். இன்வனநரு பழக்கமம் அவரிடைம்
இருந்தது. தடைங்கல்களும் சந்ஜதகமம் ஏற்படுகிற எந்தக் கநரியேமநனநலும் தருஜவடைகநநதர் ஜகநவிலில்
ஜபநய்ப் பூக்கட்டி டவத்துப் பநர்த்து உறுத வசய்து வகநள்வவதன்று வழக்கப்படுத்தக் வகநண்டிருந்தநர்
அவர். இதல் அவருக்கு அடசக்க மடியேநத நம்பிக்டக. அரவிந்தடனத் ஜதர்தல் விஷயேமநகப் பூரணிடயேக்
கலந்து வகநண்டு வர ஜகநடடைக்கநனலுக்கு அனுப்புவதற்கு மன் தனம் அதகநடல அவடனயும் கூட்டிக்
வகநண்டு தருஜவடைகத்துப் புறப்பட்டு விட்டைநர் அவர்.
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மதுடரச் சீடமயில் ஜசநழவந்தநனுக்கு அருகிலிருந்த டவடயே நதயின் வடைபுறமம், வதன்புறமம்
அடமந்துள்ளே பசுடம மயேமநன கிரநமங்களின் அழகுக்கு ஈடு இடண இருக்க மடியேநது. 'டவடயே'
என்னும் 'வபநய்யேநக் குலக்வகநடி' என்று சிலப்பதகநரத்தல் இளேங்ஜகநவடிகள் வர்ணித்தருக்கிறநஜர,
அந்த டவடயே நல்லநளின் சீரிளேடமத்தறம் கநணஜவண்டுமநனநல் வதன்னஞ்ஜசநடலகளுக்கு நடுஜவ
அவள் அன்ன வமன்னடடை நடைந்து கன்னிடம ஒயில் கநட்டிக் கலகலத்து ஓடும் இப்பகுதயில் கநண
ஜவண்டும். பசுடமப் பூத்து எழுந்த வனத்தன் தூண்கடளே நட்டுப் பயிர் வசய்தநற்ஜபநல் வநடழத்
ஜதநட்டைங்கள், ஜபநகம் ஜபநகமநய் வவறும் நிலம் கநண ஜநரமின்றிப் பசுடம கநட்டி விடளேயும்
வநற்கழனிகள், பசுடம குன்று புடடைத்வதழுந்தநற் ஜபநல வசறிந்து வதரியும் வகநடிக்கநல்கள். அந்தப்
பகுதயில் டவடயேக் கடரயின் ஒவ்வவநரு கிரநமமம் ஓர் இன்பக் கநவியேம். ஒவ்வவநரு கநட்சியும் ஒரு
வசநப்பன வசகௌந்தரியேம். இந்தப் பகுதயின் டவடயேக் கடர மண்ணில் பிறந்தவடரப் ஜபநல்
வபருடமயும் கர்வமம் வகநள்ளேத் தகுதயுடடையேவர் ஜவவறங்குஜம இருக்க மடியேநவதன்பது மீனநட்சி
சுந்தரம் அவர்களின் தடைமநன எண்ணம். தருஞநனசம்பந்தப் வபருமநன் மதுடரக்கு அருகில்
சமணர்கஜளேநடு புனல்வநதம் புரிந்த கநலத்தல் அவர் இட்டை ஏடு டவடயே நதடயே எதர்த்துச் வசன்று
கடரஜயேறியே தலமநதலநல் அந்த ஊருக்குத் 'தரு ஏடைகம்' என்று வபயேர் ஏற்பட்டிருந்தது. இதற்கு மன்பும்
இரண்டு மூன்று அதகநடலயில் அவஜரநடு தருஜவடைகத்துக்குக் கநரில் வந்தருக்கிறநன் அரவிந்தன்.
அங்கு வரும்ஜபநவதல்லநம் அவடனக் கவர்ந்து மனடத அடிடம வகநள்வன அந்தத் ஜதவநரப்
பநடைசநடலயும், அதன் இயேற்டகச் சூழ்நிடலயும் தநன்.
நகரச் சந்தடியின் ஓடச ஒலியேற்ற அடமதயில் மூழ்கிக் கிடைக்கும் அந்தப் வபரியே
வதன்னஞ்ஜசநடலகளுக்குள்ளிருந்து தடலநீட்டும் ஜகநபுரத்தன் அருஜகயிருந்து வதய்வஜம குரல் எடுத்து
அடழப்பது ஜபநல், 'குண்டைலந்தகழ்தரு கநதுடடைக் குழகடன' என்று அற்புதமநன பண்ணில்
ஞநனசம்பந்தரின் பநடைடல இளேங்குரல்கள் பநடுகிற ஒஜர ஒலிநநதம் என்கிற மதுரசக்தஜயே
விண்ணிலிருந்து அந்தத் ஜதநப்புக்குள் சன்னமநக இடழந்து குடழந்து உருகிக் வகநஞ்சமநய் அமத
இனிடமயுடைன் ஒழுகிக் வகநண்டிருப்பது ஜபநல் ஒரு பிரடமடயே உண்டைநக்கும். இந்த அனுபவத்தல்
ஜதநய்வடத அரவிந்தன் ஜபரின்பமநகக் கருதனநன். வதநடலவிலிருந்து பநர்க்கும் ஜபநது ஊர் வதரியேநது.
வதன்டன மரங்களின் பரப்புக்கு ஜமஜல அந்தப் பசுடமப் பரப்டபஜயே தனமநகக் வகநண்டு மடளேத்துப்
பூத்தநற் ஜபநல் ஜகநபுரம் மட்டும் வதரியும். அங்கு வரும்ஜபநவதல்லநம், 'இந்தக் ஜகநபுரம், இந்தத்
ஜதவநரக் குரல் ஒலி, இந்த எளிடம அழகு வபநங்கும் வதய்வீகச் சிற்றூர்கள் இடவதநன் தமிழ்நநட்டின்
உயிர், வபருடம எல்லநம். இடவ அழந்த தமிழ்நநடு தமிழ்நநடைநக இரநது. இந்தப் படழயே அழகுகள்
அழயேஜவ கூடைநது. இவற்டறக் வகநண்டு வபருடமப்படை என்றும் தமிழன் கூசக்கூடைநது, என்று மனமருக
அரவிந்தன் நிடனப்பநன். ஆனநல் ஆடைம்பர ஆரவநரங்கடளேக் வகநழுக்கச் வசய்து மனங்கடளே
வளேர்க்கநமல் பணத்டத மட்டும் வளேர்க்கும் நகரங்களின் வநழ்க்டக ஜவகத்தலும், அவசரத்தலும் இந்த
அழகுகடளேத் தமிழர்கள் மறந்தும், மடறத்தும் எங்ஜகந ஜபநய்க் வகநண்டிருப்படத நிடனக்கும்ஜபநது
அவன் உள்ளேம் ஜநநகும். 'ஏடைகம் கண்டு டகவதநழுதநல் கவடல ஜநநய் அகலும்' என்று சம்பந்தர்
பநடியிருந்தநர். உண்டமயிஜலஜயே கவடலடயேப் ஜபநக்குகிற ஏஜதந ஒரு ஆற்றல் அந்த ஊரின் வசயேற்டக
அழுக்குகள் படியேநத இயேற்டக அழகில் இருப்படத அரவிந்தன் உணர்ந்தநன். வநடுந்தூரத்தற்கு
வநடுந்தூரம் ஆள் புழக்கமற்ற வபரியே வதன்னந்ஜதநப்பு ஒன்றில் ஜபடதப் பருவத்துச் சிறுமி ஒருத்த
தனியேநகப் புகுந்து மருண்டு ஓடுவது ஜபநல் டவடயே நத அந்தப் பிரஜதசத்தல் பநய்ந்ஜதநடுகிற
அழடகப் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநஜல ஜபநதுஜம! ஆற்றின் இருகடரயும் நிடறயே ஆணவம் வபநங்கிடைப்
பநய்கிற வழக்கம் டவடயேயிடைம் இல்டல. புது மணப்வபண் நடைந்து வசல்லுகிற மநதரி ஒல்கி ஒசிந்து ஓர்
ஓரமநகப் பநய்ந்து வசல்வது டவடயேயின் அடைக்கத்துக்கு ஓர் அடடையேநளேஜமந?
ஜதவநரப் பநடைசநடலடயேச் சுற்றிப் பநர்த்துவிட்டு மீனநட்சி சுந்தரமம், அரவிந்தனும் ஏடைகநநதடர
வழபடைச் வசன்றநர்கள். அம்மன் சந்நிதயில் பூக்கட்டி டவத்துப் பநர்ப்பவதன்று தட்டைம். 'ஏலவநர் குழலி
அம்டம' என்று எழல் வநய்ந்த தமிழ்ப்வபயேர் தருஜவடைகத்து அம்மனுக்கு. தருஞநனசம்பந்தர் கநலத்துப்
பநண்டியேன் கட்டியேதநக தல வரலநறு கூறும் அந்தக் ஜகநயிடல பின்னநளில் நநட்டுக்ஜகநட்டடை
வசட்டிமநர்கள் வபரிதநக்கி அழகுபடுத்த இருந்தநர்கள். தமிழ்நநட்டுத் தருத்தலங்களில் ஒவ்வவநரு
ஜகநயிலும், ஒவ்வவநரு கல்தூணும், இன்னும் பல்லநயிரம் ஆண்டுகளுக்கு நநட்டுக்ஜகநட்டடை
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நகரத்தநர்களுக்கு நன்றி வசநல்லிக் வகநண்டிருக்குஜம!
ஜகநயிலுக்குள் மீனநட்சிசுந்தரம் அவடனக் ஜகட்டைநர். "என்னுடடையே வழக்கம் தநன் உனக்கு நன்றநகத்
வதரியுஜம. இந்தக் ஜகநயிலில் பூக்கட்டி டவத்துப் பநர்த்தபின் மடிவு நன்றநக இருந்தநல் நநன்
எடதயுஜம நிறுத்த மநட்ஜடைன். எப்பநடுபட்டைநவது அந்தக் கநரியேத்டத நிடறஜவற்றிஜயே தீருஜவன்.
இப்ஜபநது இங்ஜக அம்மனுடடையே தீர்ப்பு எப்படி ஆகிறஜதந அப்படிஜயே வசய்வதற்கு நீயும்
இணங்குகிறநய், நீயும் கட்டுப்படுகிறநய் அரவிந்தன்! என்ன? உனக்குச் சம்மதந்தநஜன?"
அரவிந்தனுக்குச் சமயே நம்பிக்டக உண்டு, ஆனநல் சடைங்குகளில் நம்பிக்டக குடறவு. அந்தச் சமயேத்தல்
அவடர விட்டுக் வகநடுக்கலநகநஜத என்பதற்கநகச் 'சம்மதந்தநன்' என்று வசநல்லி டவக்க
ஜவண்டியேதநயிற்று அவர்கள் ஏலவநர் குழலியேம்மன் சந்நிதக்கு மன் நின்றநர்கள்.
"இஜதந இது நந்தயேநவட்டடைப் பூ, அது வசவ்வரளிப் பூ. இரண்டடையும் ஒஜர மநதரி இடலயில் கட்டிப்
ஜபநடுகிஜறன். வவள்டளேப் பூ வந்தநல் பூரணி ஜதர்தலில் நிற்கிறநள். சிவப்புப் பூ வந்தநல் நிற்கவில்டல"
என்று வசநல்லிப் பூக்கடளே அவனிடைம் கநட்டி விட்டு இடலயில் டவத்து ஒஜர அளேவநக மடிந்து
குலுக்கிப் ஜபநட்டைநர் அவர். எலிவநல் பின்னலும் அழுக்குப் பநவநடடையுமநக அம்மன் சந்நிதயில் நின்று
வகநண்டிருந்த ஒரு வபண் குழந்டதடயேக் கூப்பிட்டு, "இந்த இரண்டு வபநட்டைலங்களில் உனக்குப் பிடிச்ச
ஏதநவது ஒண்டண எடுத்துக் வகநடு, பநப்பந!" என்று கூறினநர் மீனநட்சிசுந்தரம். சிறுமி சிரித்துக்
வகநண்ஜடை இரண்டு மடிச்சுக்கடளேயும் பநர்த்து இரண்டில் எடத எடுப்பவதன்று தயேங்கி நின்றநள். பின்பு
குனிந்து ஒரு மடிச்டச எடுத்து அவர் டகயில் வகநடுத்துவிட்டு ஓடிவிட்டைநள்.
"என்ன பூ என்று நீஜயே பிரித்துப் பநர், அரவிந்தன்!" என்று அவனுடடையே டகயில் அடத அப்படிஜயே
வகநடுத்தநர் அவர். அரவிந்தனின் உள்ளேம் ஆவலும் துடிப்பும் வகநண்டு தவித்தது! தவிப்ஜபநடு
பிரித்தநன்.
வவள்டளே வவஜளேவரன்று பச்டச இடலக்கு நடுஜவ நந்தயேநவட்டடைப் பூ சிரித்தது! 'நீ ஜதநற்றுவிட்டைநய்'
என்று வசநல்வது ஜபநல் சிரித்தது! மீனநட்சிசுந்தரமம் சிரித்தநர்.
"வதய்வசித்தமம் என் பக்கம் தநனப்பந இருக்கிறது. எல்லநம் நல்லபடியேநகஜவ மடியும்! நீ நநடளேக்குக்
கநடலயில் ஜகநடடைக்கநனல் புறப்படுகிறநய். உன்ஜனநடு அந்த மருகநனந்தத்டதயும் அடழத்துக்
வகநண்டு ஜபந. இருவரும் எப்படிஜயேந எடுத்துச் வசநல்லி பூரணிடயேச் சம்மதக்கச் வசய்துவிடை
ஜவண்டும். உன்னநல் மடியும்! நநன் இன்று மநடலஜயே உங்கள் வரவு பற்றிப் பூரணிக்குத் தந்த
மூலமநகத் வதரிவித்து விடுகிஜறன்..." என்று வபருடம வபநங்கச் வசநன்னநர் அவர். அரவிந்தன்
வமகௌனமநக 'ஆகட்டும்' என்பது ஜபநல் தடலயேடசத்தநன்.
அவர்கள் இருவரும் தருஜவடைகத்தலிருந்து மதுடர தரும்பி வந்தனர். 'ஒரு மக்கியேமநன கநரியேமநகச்
சந்தத்துப் ஜபசிவர அரவிந்தடன அனுப்புவதநக' அன்று மநடலயில் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு தந்த
வகநடுத்துவிட்டைநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.

------------------------
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அத்தயேநயேம் 20
"ஊனநகி உயிரநகி அதனுள் நின்ற உணர்வநகிப்
பிறவடனத்தும் தநனநகி நீயேநய் நின்றநய்
தநஜனதும் அறியேநஜம என்னுள் வந்து
நல்லனவும் தீயேனவும் கநட்டைந நின்றநய்"
-- ஜதவநரம்
ஜமகங்கள் குவிந்து தரண்டை கருநீலவநனின் கீஜழ அன்று அந்த அந்த மநடலப்ஜபநது
ஜகநடடைக்கநனலுக்ஜக தனி அழடக அளித்தது. யூகலிப்டைஸ் மரங்களின் மருந்து மணத்டத அள்ளிக்
வகநண்டு வரும் கநற்று, உடைற்சூட்டுக்கு இதமநன கிளேர்ச்சி. கண்களுக்குப் பசுடமயேநன கநட்சிகள்,
பகலிலும் வவய்யில் வதரியேநதது ஜபநல் நீலக்கருக்கிருட்டு, மந்தநர நிடல. உலநவச் வசல்கின்றவர்களும்,
படைகு வசலுத்த வந்தவர்களுமநக ஏரிக்கடரயில் நல்ல கூட்டைம். நடைக்க இயேலநதவர்கடளேயும் உட்கநர
டவத்துக் கநற்று வநங்க அடழத்துச் வசல்லும் குதடரக்கநரர்கள் தத்தம் மட்டைக் குதடரகஜளேநடு
நின்றனர்.
பூரணியும் வசந்தநவும் ஏரியில் இந்தக் ஜகநடியிலிருந்து அந்தக் ஜகநடி வடரயில் படைகில் சுற்றிவிட்டுக்
கடரஜயேறினநர்கள். குளிருக்கு அடைக்கமநக இருவரும் மழுநீளேக் கம்பளிக் ஜகநட்டு அணிந்தருந்தநர்கள்.
"அக்கந! சிறிது ஜநரம் இந்தக் குதடரயில் ஏறிச் சவநரி வசய்யே ஜவண்டும் ஜபநல் ஆடசயேநயிருக்கிறது.
நீங்களும் வருகிறீர்களேந? இரண்டு குதடரகள் வநடைடகக்குப் ஜபசுகிஜறன்" என்று உற்சநகத் துள்ளேஜலநடு
நடைந்து வகநண்ஜடை ஜகட்டைநள் வசந்தந. அந்தப் வபண் இருந்தநற் ஜபநலிருந்து துள்ளித் தரியும்
புள்ளிமநன் குட்டியேநக மநறிவிட்டைநஜளே என்று வியேந்தநள் பூரணி. கநர் கநலத்து மல்டலப் பூப்ஜபநல் ஒரு
வபண்ணின் மகத்தலும், விழயிலும், நடடையிலும் இத்தடன புது வனப்புப் வபநலியே ஜவண்டுமநனநல்
அதற்கு ஏஜதந கநரணம் இருக்க ஜவண்டும். பூரணி அந்தக் கநரணத்டத அறிந்து வகநள்ளே
ஆடசப்பட்டைநள். ஆனநல் படித்த வபண்ணிடைம் ஜநரடியேநக அடதப் பற்றிக் ஜகட்பது அநநகரிகமநக
மடிந்துவிடுஜம என்றும் தயேங்கினநள். எனஜவ 'அந்தக் கடிதம் யேநரிடைமிருந்து வசந்தநவுக்கு வந்தது?
அதல் அவளுடடையே மகிழ்ச்சிக்குக் கநரணமநக என்ன இருக்கிறது?' என்பன ஜபநன்ற ஐயேங்கடளே
வநய்விட்டுக் ஜகட்கநமல் தனக்குள்ஜளேஜயே அடைக்கிக் வகநண்டைநள்.
"படைகில் சுற்ற ஜவண்டுவமன்றநய்! சுற்றியேநயிற்று இப்ஜபநவதன்னடைந என்றநல் குதடரஜயேறிச் சுற்ற
ஜவண்டுவமன்கிறநய்? மறுபடியும் ஜகட்கிஜறஜன என்று தப்பநக நிடனத்துக் வகநள்ளேநஜத வசந்தந.
இன்று நீ மிகவும் மகிழ்ச்சியேநயிருக்கிறநய். உன் மகிழ்ச்சியின் கநரணத்டத நநனும் அறிந்து
வகநள்ளேலநமந?" என்று வமதுவநக அவளிடைம் ஜகட்டைநள் பூரணி.
வசந்தநவின் மகம் அழகநகச் சிவந்தது. இதழ்களில் நடக சுரந்து நின்றது. "ஜபநங்கள் அக்கந, எடதஜயேந
வசநன்னநல் ஜவறு எடதஜயேந ஜகட்கிறீர்கள் நீங்கள். நநன் குதடரயில் ஏறிச் சுற்றப் ஜபநகிஜறன்" என்று
பூரணிக்குப் பதல் வசநல்லிவிட்டுக் குதடரக்கநரடனக் டகதட்டிக் கூப்பிட்டைநள் வசந்தந.
"அழகுதநன் ஜபந! குதடரஜயேறிச் சுற்றுவதற்கு நீயும் நநனும் பச்டசக் குழந்டதயேந என்ன?"
"நீங்களும், நநனும் மட்டுமில்டல அக்கந? இந்த மடலக்கு வந்துவிட்டைநல், எத்தடன வயேதநனநலும்
பச்டசக் குழந்டதயின் உற்சநகம் வந்து விடும். அஜதந அங்ஜக பநருங்கள்."
வசந்தந சுட்டிக் கநட்டியே தடசயில் பூரணி பநர்த்தநள். ஒரு வவள்டளேக்கநரப் வபண்மணியும், அவள்
கணவர் ஜபநல் ஜதநன்றியே வவள்டளேக்கநரரும் வசழப்பநக உடைற்கட்டுள்ளே வசவடலக் குதடரகளில்
கம்பீரமநகச் வசன்று வகநண்டிருந்தநர்கள். உண்டமதநன்! மடலச்சரிவிலும் கடைற்கடரயிலும்
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மனிதனுக்கு வயேது மறந்துவிடுகிறது என்பது சரியேநயிருக்கிறவதன்று நிடனத்துக் வகநண்டைநள் பூரணி.
வசந்தந மட்டும் குதடரயில் சுற்றி விட்டு வந்தநள். 'ஜகநக்கர்ஸ் வநக்' என்று மடல உச்சியில் ஒரு சநடல
சரிவநக அடமந்தருந்தது. அங்கிருந்து பநர்த்தநல் மதுடரச் சீடமயின் தடரப்பகுத ஊர்கள்
ஒளிப்புள்ளிகளேநய் இருளில் வதரிந்தன. அடதயும் பநர்த்துவிட்டு இருவரும் வீடு தரும்பினநர்கள்.
ஏழடர மணியேநவதற்குள்ஜளேஜயே குளிர் அதகமநகி மடலடயே மஞ்சு மூடைத் வதநடைங்கியிருந்தது.
பூரணிக்கு குளிர் தநங்க மடியேவில்டல. அன்று இரவு சநப்பநட்டடை விடரவில் மடித்துக் வகநண்டு
அரவிந்தன் அனுப்பியிருந்த புத்தகங்களில் ஏதநவது ஒன்டறப் படித்து மடித்து விடைலநவமன்று அவள்
நிடனத்தருந்தநள். ஆனநல் அப்படிச் வசய்யே மடியேவில்டல.
அங்ஜக ஜதநட்டைத்தல் மரு ஜதநன்றிச் வசடிகள் (மருதநணி) நன்றநகத் தடழத்து இடல விட்டிருப்படதப்
பூரணி வந்த அன்ஜற கவனித்தநள். டகயில் மருஜதநன்றி அடரத்து அப்பிக் வகநண்டு மறுநநள் கநடல
உள்ளேங்டக பவழமநகச் சிவந்தருப்படதக் கண்டு மகிழ்வதல் சிறு வயேதலிருந்து அவளுக்குப் பித்து
உண்டு. அப்பந இறந்த பின் இவ்வளேவு கநலமநகக் டகக்கு மருஜதநன்றி இட்டுக் வகநள்ளும் வநய்ப்ஜப
ஏற்படைவில்டல. அவளுக்குப் பலவிதமநன வநழ்க்டகக் கவடலகளேநல் அந்த நிடனப்ஜப வந்ததல்டல.
அப்பந இருந்தநல் கணக்குப் பநரநமல் இரண்டு படி மூன்று படி என்று மருஜதநன்றி இடலடயேப்
டபநிடறயே வநங்கிக் வகநண்டு வந்து வகநட்டுவநர்.
"உன்னுடடையே சிவப்புக் டககளுக்கு அது தனி அழகு அம்மந! அடரத்து இட்டுக் வகநள். உள்ளேங்டகயில்
பவளேம் பூத்த மநதரி மருதநணி நிறம் வதரியே ஜவண்டும்" என்று வசநல்லி அவ்வளேடவயும் அடரத்து
அப்பிக் வகநண்டைநல்தநன் ஆயிற்று என்று பிடிவநதம் பிடிப்பநர் அப்பந. ஜகநடடைக்கநனல் பங்களேநத்
ஜதநட்டைத்தல் அந்தச் வசடிடயேப் பநர்த்ததும் அவளுக்ஜக ஆடசயேநக இருந்தது. உடைஜன சடமயேற்கநர
அம்மநளிடைம், "பநட்டி! உங்களேநல் மடிந்தநல் ஒருநநள் சநயேங்கநலம் இந்த மருதநணிடயே நிடறயேப்
பறித்து வவண்வணய் ஜபநல் நன்றநக அடரத்து டவத்தருங்கள். படுத்துக் வகநள்ளும் ஜபநது டகயில்
அப்பிக் வகநண்டு படுத்துவிடைலநம்" என்று அவள் வசநல்லி டவத்தருந்தநள்.
சடமயேற்கநர அம்மநளுக்கும் அன்று தநன் அடதச் வசய்வதற்குக் டக ஒழந்தது ஜபநலும். படிக்கும்
தநகத்ஜதநடு மதுடரயிலிருந்து வந்தருந்த புத்தகங்கடளே அடுக்கி டவத்துக் வகநண்டிருந்த பூரணிக்கு
அன்று படிக்க மடியேநமஜல ஜபநய்விட்டைது.
"டககளில் நன்றநக நிறம் பற்ற ஜவண்டுமநனநல் சீக்கிரமநகப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு தூங்கப் ஜபநய்விடை
ஜவண்டும்" என்று, பூரணிடயேயும், வசந்தநடவயும் உட்கநர்த்த உள்ளேங்டகயிலும், நகங்களிலும் கநல்
பநதத்டதச் சுற்றியும் மருதநணிக் கநப்பு இட்டு ஆடைநமல் அடசயேநமல் படுத்துக் வகநள்ளும்படி
வசய்துவிட்டைநள் சடமயேற்கநர அம்மந. குளிஜரநடு மருதநணி ஈரமம் டககளில் குறுகுறுத்தது. வநடுஜநரம்
ஜபசிக் வகநண்ஜடை படுத்தருந்த வசந்தநவும் பூரணியும் தங்கடளே அறியேநமஜலஜயே நன்றநக உறங்கிப்
ஜபநய்விட்டைநர்கள்.
மறுநநள் கநடல சிவப்பு நிறம் பதத்த உள்ளேங்டககடளேயும் நகங்கடளேயும் அழகுபநர்த்துக் வகநண்ஜடை
பூரணி படிப்பதற்கநகப் புத்தகங்கடளே எடுத்துக் வகநண்டு உட்கநர்ந்தநள். அவள் படித்துக்
வகநண்டிருந்தஜபநது தபநல்கநரன் வந்து மங்டகயேர் கழகத்து மத்தடரஜயேநடு கூடியே உடறடயேக்
வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநனநன். உடற கனமநக இருந்தது. உள்ஜளே இரண்டு மூன்று கடிதங்கடளே
இடணத்து அஜதநடு தநனும் ஒரு கடிதம் எழுதப் பூரணிக்கு அனுப்பியிருந்தநள் கநரியேதரிசி அம்மநள்.
அவளுடடையே புகழ் எங்வகங்ஜக பரவியிருக்கிறவதன்படதயும் அவளேது அறிவுச் வசல்வத்டத
எங்வகங்ஜகந உள்ளே மக்கள் நுகர்வதற்குத் துடித்துக் வகநண்டிருக்கிறநர்கள் என்படதயும் அந்தக்
கடிதங்கள் அவளுக்கு உணர்த்தன. பூரணிக்கு அறிவின் வபருமிதம் மனம் நிடறயேப் வபநங்கிற்று.
யேநழ்ப்பநணத்தல் இரண்டு மூன்று மநதங்களுக்குப் பின் நடடைவபற இருக்கும் தமிழ் இலக்கியே
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மநநநட்டில் கலந்து வகநண்டு வசநற்வபநழவநற்றுவதற்குப் பூரணிடயே அனுப்பி டவக்க
ஜவண்டுவமன்று மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசிடயேக் ஜகட்டுக் வகநண்டிருந்தது ஒரு கடிதம்.
நநன்குமநதம் கழத்துக் கல்கத்தநவில் நடடைவபற இருக்கும் கிழக்கு ஆசியேப் வபண்கள் ஜபரடவயில்
அவள் தமிழ்நநட்டின் பிரதநிதயேநகக் கலந்து வகநள்ளே ஜவண்டுவமன்று ஜகநரியேது இன்வனநரு கடிதம்.
டத மநதம் மலநயேநவில் ஜகநலநலம்பூரிலுள்ளே தமிழர்கள் நடைத்தும் வபநங்கல் விழநவுக்கு வர
ஜவண்டுவமன்று மற்வறநரு கடிதத்தல் ஜகட்டிருந்தது. 'உன் விருப்பம் வதரிந்து இந்தக் கடிதங்களுக்கு
நநன் மறுவமநழ எழுத ஜவண்டும். அல்லது நீஜயே அவர்களுக்குத் தனித்தனிஜயே பதல் கடிதம் எழுத
விடைலநம். எங்கள் எல்ஜலநருடடையே அபிப்ரநயேமம் நீ இவற்றுக்கு ஒப்புக் வகநள்ளே
ஜவண்டுவமன்பதுதநன். உடைல்நிடலப் பற்றிக் கவடலப்படைநஜத! இவற்றில் கலந்து வகநண்டு அடடைகிற
உற்சநகமம் கலகலப்புஜம உன் உடைம்டபத் ஜதற்றிவிடும் என்பது எங்கள் கருத்து. ஜமலும் அடவ
எல்லநவற்றுக்கும் நீ ஒப்புக் வகநண்டைநலும் மழுடமயேநக இன்னும் இரண்டு மநத கநல ஓய்வு உனக்கு
இருக்கிறது. அது ஜபநதுவமன்று நிடனக்கிஜறன். நீ இடவகளில் கலந்து வகநண்டைநல் உனக்கு
மட்டுமல்லநமல் நமது கழகத்தற்கும் வபருடம கிடடைக்கிறது. 'பநஸ்ஜபநர்ட்' (வவளிநநட்டுப் பயேண
அனுமத), 'விசந' மதலியேவற்றுக்கு விண்ணப்பம் வசய்யே ஜவண்டியே தநள்களும் இவற்ஜறநடு
அனுப்பியுள்ஜளேன். அவற்டற நிடறவு வசய்து டகவயேநப்பமிட்டு அங்ஜகஜயே சிறிது அளேவில் உனது
புடகப்படைமம் எடுத்து உடைன் அனுப்பினநல் மற்ற ஏற்பநடுகடளே நநங்கள் கவனித்துக் வகநள்ஜவநம்.
இந்தச் சந்தர்ப்பங்கடளே நீ இழக்கக்கூடைநது. நன்றநகச் சிந்தத்து மடிவு வசய். இந்தக் கடிதத்டத
எழுதுவதற்கு மீனநட்சி அச்சகத்தலிருந்து உனது ஜகநடடைக்கநனல் மகவரிடயேப் வபற்றுக் வகநண்ஜடைன்'
என்று கநரியேதரிசி அம்மநள் எழுத இருந்தநள்.
இரண்டு மூன்று மடற அந்தக் கடிதங்கடளேத் தரும்பத் தரும்பப் படித்தநள் பூரணி. சிந்தடனயில்
ஆழ்ந்தநள். கடுடமயேநன பின்னக்கணக்கில் ஒழுங்கநகவும் மழு எண்ணநகவும் விடடை கிடடைக்கநதது
ஜபநல் அவள் சிந்தடன ஒரு மழுடமயேநன மடிவுக்கு வரநமல் சுழன்றது.
'வநய்ப்பு வரும் ஜபநது உலகத்து வீதகளில் தமிழ் மணம் பரப்பி மழக்கமிடை உங்கள் குரல் தயேநரநயிருக்க
ஜவண்டும்' என்று எப்ஜபநஜதந அரவிந்தன் வசநல்லியிருந்தடதயும், அப்ஜபநது தநன் அவனுக்கு
மறுவமநழ கூறியேடதயும் நிடனத்தநள். இடத நிடனத்த ஜபநது அவளேது மநதுடளே வமநட்டுப் ஜபநன்ற
இதழ்களில் நளின வமன்னடக வமல்வலனத் ஜதநன்றி மடறந்தது. அந்தச் சமயேத்தல்தநன் வசந்தந
வந்தநள்.
"என்ன அக்கந, நீங்களேநகஜவ சிரித்துக் வகநள்கிறீர்கள்! எங்ஜக வகநஞ்சம் மழங்டகடயே நீட்டுங்கள்.
அளேவவடுத்துக் வகநள்கிஜறன். 'சீஸனு'க்கநகப் புதது புததநய் வடளேயேல் கடடைகள் வந்தருக்கின்றன.
நநன் ஜபநய் வடளே அடுக்கிக் வகநண்டு வரப் ஜபநகிஜறன். உங்கள் டகக்கும் அளேவு வகநடுத்தீர்களேநனநல்
வநங்கிக் வகநண்டு வந்துவிடுஜவன்" என்று அளேப்பதற்கநகப் பட்டு நூடல நீட்டிக் வகநண்ஜடை பூரணிக்கு
அருகில் வந்து அமர்ந்தநள் வசந்தந. பூரணி அவள் ஆர்வத்டத மறுக்கக்கூடைநது என்பதற்கநகத் தன்
மழங்டகடயே நீட்டினநள். மஞ்சள் வகநன்டற நிறம் மின்னும் அந்த வனப்பநன மன்டகயும்
வவண்வணடயேத் தீண்டினநற் ஜபநல் வமன்டமயேநன வவண்ணிற உள்ளேங்டகயில் சிவப்பு இரத்தனம்
பதத்தநற்ஜபநல மருஜதநன்றிச் சிவப்பும் வசந்தநவுக்ஜக வபநறநடமயூட்டுவது ஜபநல் அழகு
வபநலிந்தன. ஒவ்வவநரு விரல் நுனியும் ஒரு பவழ மணியேநகி விட்டைநற்ஜபநல் மருஜதநன்றி நிறம்
பற்றியிருந்தது பூரணிக்கு.
"உங்கள் டகயில் நன்றநக நிறம் பற்றியிருக்கிறஜத அக்கந! இஜதந என் டகடயேப் பநருங்கள்! நிறஜம
பற்றவில்டல" என்றநள் வசந்தந. பூரணிக்கு அடதக் ஜகட்டுச் சிரிப்பு வந்து விட்டைது. "சில ஜதகவநகு
அப்படி! மருதநணி பற்றநது" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநள் அவள்.
வசந்தந வடளேக்கடடைக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநனபின் பூரணி மீண்டும் தன் நிடனவுகளேநல் சூழப்
வபற்றநள். கண்கடளே வமல்ல மூடிக்வகநண்டு அரவிந்தனுடடையே மகத்டத மனதல் நிடனத்தநள். கண்
மன் நிற்கிற உருவத்டதத்தநன் தறந்த கண்களேநல் பநர்க்க மடியும். கண் மன் நிற்கநத உருவத்டதக்
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கண்கடளே மூடிக் வகநண்டைநல்தநன் கநணமடியும். கண்கடளே மூடிக்வகநண்டு கண்மன் இல்லநத
உருவத்டத மநனசீகமநகக் கநண மயேல்வதற்குத்தநன் தயேநன ஆற்றல் எனப் வபயேர் டவத்தருக்கிறநர்கள்.
இந்தத் தயேநன ஆற்றல் எல்ஜலநருக்கும் அடமவதல்டல. ஆயிரத்தல் ஒருவருக்கு அபூர்வமநகக்
கிடடைக்கிற ஆற்றல் அது. பூரணிக்கு இந்த ஆற்றல் அதகம். இன்று கூடைக் கண்கடளே மூடிக்வகநண்டு
அம்மநவின் மகத்டத நிடனத்தநல் நிடனத்தவுடைன் அச்சுப்ஜபநல் அப்படிஜயே அம்மநவின் மகம்
உருவவளியில் ஜதநன்றும். அப்பநவின் மகமம் அப்படித்தநன். ஜவறுபட்டை கருத்துள்ளே பலப்பல
நூல்கடளேப் படித்து அவ்வளேடவயும் நிடனவு டவத்துக் வகநண்டு சிந்தக்கிற அறிவநளி ஜபநல்
மகங்கடளே நிடனவு டவத்துக் வகநண்டு மனதுக்குள்ஜளேஜயே அவற்டறப் புரட்டிப் பநர்க்கும் அற்புத
சக்தயுள்ளேவள் பூரணி.
ஒளியேரும்பி மலர்ந்த கண்களும், நடகயேரும்பிச் சிரிக்கும் இதழ்களும், கூர்டமயேரும்பி நீண்டை எழல்
நநசியுமநக அரவிந்தனின் அழகு மகம் அவளுடடையே மூடியே கண்களுக்கு மன் உருவவநளியில்
ஜதநன்றியேது. பநலும் வவண்டமயும் ஜபநல் சிரிப்பிலிருந்து தன்டனயும், தன்னிலிருந்து சிரிப்டபயும்
பிரித்துக் வகநள்ளே மடியேநத அரவிந்தனின் இதழல் இளேநடக ஊறி வழகிறது. சிவப்பு வமநட்டு மலர்வது
ஜபநல் அந்த வநய் மலர்கிறது.
"பூரணி! நீ உலகத்து வீதகளில் உன்னுடடையே புகடழயும், நீ பிறந்த தமிழ்நநட்டின் புகடழயும்,
பரப்புவதற்குப் பிறந்தவள்" என்று அவடளே ஜநநக்கிக் கூறுகிறநன் அவன். 'எனக்கு அவ்வளேவு சக்த
உண்டைந?' என்று மடலக்கிறநள் அவள். "உன்டனப் பற்றி நீ நிடனத்துக் வகநண்டிருப்படதக் கநட்டிலும்
உன் ஆற்றல் வபரிதுதநன். பூவின் வநசடன பூவுக்குத் வதரியேநது" என்கிறநன் அவன்.
வநஞ்சில் வந்து டதக்கும் அழகநன புன்சிரிப்பு மட்டும்தநன் அரவிந்தனுக்குச் வசநந்தவமன்பதல்டல.
அழகநன வநக்கியேங்களில் அழகநக உடரயேநடும் தறடமயும் அவனுக்ஜக வசநந்தம் ஜபநலும்.
"அரவிந்தன்! நீங்கள் தீர்க்கதரிசிதநன். என்டனப் பற்றி எனக்கு எவ்வளேவு அதகமநகத் வதரியுஜமந அடத
விடை அதகமநக உங்களுக்குத் வதரிந்தருக்கிறது. பூவின் வநசடன பூவுக்குத் வதரியேநதருக்கிறது. நநன்
பூவந? அப்படியேநனநல் நீங்கள் யேநர்? அப்பப்பந! எத்தடன வபரியே குறும்புக்கநரரநக இருக்கிறீர்கள்
நீங்கள்? சில வநர்த்டதகளில், சிறியே வநர்த்டதகளில் இவ்வளேவு அர்த்தம் டவத்துப் ஜபசுகிற வித்டதடயே
நீங்கள் எங்ஜக கற்றீர்கள்? நீங்கள் கவியேல்லவந? எடதயுஜம சநதநரணக் கண்களேநல் உங்களுக்குப்
பநர்க்கத் வதரியேநது. சநதநரணமநகப் ஜபசத் வதரியேநது! சநதநரணமநக நிடனக்கவும் வதரியேநது!"
பூரணி கண்கடளேத் தறந்து பநர்த்தநள். எதர்ச் சுவரில் சுவடரஜயே அடடைத்துக் வகநண்டு வபரியே நிடலக்
கண்ணநடி. அதல் வதரிவது அவளுடடையே அழகுதநனந? எண்வணய் நீரநடியிருந்தநள். கூந்தடல விரித்து
நுனி மடிச்சுப் ஜபநட்டிருந்தநள். கருஜமகக் கநடு விரிந்தநற் ஜபநல் கூந்தல் தடரயிடனத் வதநடுகிறது.
அந்தப் வபண் வசந்தந விடளேயேநட்டைநக ஒரு சிகப்பு ஜரநஜேநடவப் பறித்து வலது பக்கத்துக் கநதுக்கு ஜமல்
விரித்த குழலில் வசநருகி விட்டிருந்தநள். அந்தச் சிவப்புப் பூ கருங்கூந்தலில் எடுப்பநகத் வதரிந்தது.
பூரணி இனம் புரியேநதவதநரு பூரிப்டப உணர்ந்தநள். தநன் இத்தடன வபரியேவளேநக இவ்வளேவு
அழகுகடளே நிடறத்துக் வகநண்டு எப்ஜபநது எப்படி வளேர்ந்ஜதநம் என்று அவளுக்ஜக மடலப்பநக
இருந்தது. தனக்குத் வதரியேநமஜல தநன் வளேர்ந்தருப்பதநக அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது. மனம் வளேரவும்
அறிவு வபருகவும் உடழத்துப் படித்ததும் கவடலப்பட்டைதும் அவளுக்கு நிடனவிருந்தன. உடைம்டபப்
பற்றி அவள் நிடனத்ததல்டல; கவடலப்பட்டைதல்டல. ஆனநல் மனத்டதயும் அறிடவயும் ஜபநல
அதுவும் வளேர்ந்து வசழுடமயேடடைந்தருக்கிறஜத! அவள் படைநத கவடலடயேத் தநஜன எடுத்துக் வகநண்டு
வளேர்ந்தது ஜபநல் வளேர்ந்து வளேமநகியிருக்கிறஜத. வசழக்க ஜவண்டுவமன்ற நிடனப்பில்லந விட்டைநலும்
ஆற்றங்கடர மரம் தநனநகச் வசழப்பது ஜபநல் தன் உடைல் வசழத்தருப்படத உணர்ந்தநள் அவள்.
சமீபகநலத்தல், அப்பநவின் மடறவுக்குப் பின் இத்தடன வபரியே கண்ணநடியில் இத்தடன புதயே
நிடனவுகஜளேநடு இவ்வளேவு தனிடமயில் தன்டனப் பநர்த்துக் வகநள்ளும் வநய்ப்ஜப அவளுக்கு
ஏற்பட்டைதல்டல. உடைம்டபப் வபநறுத்தவடரயில் அப்பநவின் மடியில் உட்கநர்ந்து, 'ஆத்தசூடி' வசநன்ன
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கநலத்துச் சிறுமியேநகஜவ இன்னும் தன்டன நிடனத்துக் வகநண்டிருக்கிறநள் அவள். 'அப்படி இல்டல? நீ
வளேர்ந்தருக்கிறநய்' என்கிறது இந்தக் கண்ணநடி.
அவள் துன்பப்பட்டிருக்கிறநள்! வபநறுப்புகடளேச் சமநளித்தருக்கிறநள். வநழ்க்டக வீடணயின்
நரம்புகளில் எல்லநவிதமநன துன்ப நநதங்கடளேயும் ஜகட்டிருக்கிறநள். ஆனநல் அவற்றநல் மூப்புக்
வகநண்டு அழந்து விடைவில்டல. தன்னுடடையே உடைம்டபப் ஜபண ஜநரமின்றி, ஜபணும் ஜநநக்கமம்
இன்றித் தன்டனஜயே மறந்துவிட்டிருந்தநள் அவள். ஆனநல் உடைம்பு அவடளே மறந்துவிடைவில்டல.
கண்ணநடியில் உடைம்டபக் கண்டு வகநண்ஜடை மனத்தல் சிந்தடனகடளேக் கநண்பது சுகமநக இருந்தது.
சடமயேற்கநர அம்மநள் வந்து 'மருந்து சநப்பிடை ஜவண்டியே ஜநரம்' என்று நிடனவுபடுத்தயே ஜபநது தநன்
பூரணி இந்த உலகத்துக்குத் தரும்பி வந்தநள். மதுடரயில் அவள் உடைல்நிடலடயேப் பரிஜசநதத்துக் கநற்று
மநற ஜவண்டுவமன்று கூறியே டைநக்டைர், ஏஜதந 'டைநனிக்'குகள், மநத்தடரகள் எல்லநம் நிடறயேக் வகநடுத்து
அனுப்பியிருந்தநர். பழங்கள், கநய்கறி, கீடர, கநய்ச்சின பநல் எல்லநம் நிடறயேச் சநப்பிடை
ஜவண்டுவமன்பதும் அவர் கூறி அனுப்பியிருந்த அறிவுடர. டைநக்டைர் அறிவுடரகளுக்கு ஏற்பப்
பூரணிடயேக் கவனித்துக் வகநள்கிற வபநறுப்பு வசந்தநவிடைமம் சடமயேற்கநர அம்மநளிடைமம்
விடைப்பட்டிருந்தது.
பூரணி உள்ஜளே ஜபநய் மருந்டதச் சநப்பிட்டுவிட்டு மறுபடியும் சநய்வு நநற்கநலியில் வந்து சநய்ந்து
வகநண்டைநள். கடைல் கடைந்தும் வநடுந்வதநடலவுக்குப் பயேணம் வசய்தும், ஆற்ற ஜவண்டியே அந்த
வசநற்வபநழவுகடளே, ஏற்றுக் வகநள்ளேலநமந ஜவண்டைநமந என்படதத் தனக்கு மிகவும் அந்தரங்கமநன
எவரிடைமநவது கலந்தநஜலநசித்து மடிவு வசய்தநல் நன்றநக இருக்குவமன்று அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது.
இந்தச் சமயேத்தல் அரவிந்தன் அருகில் இருந்தநல் அவடரக் ஜகட்டுக் வகநண்டு மடிவு வசய்யேலநம்.
என்னுடடையே கநரியேங்கடளேத் தட்டைமிடும் உரிடமடயேத் துணிந்து அவடர நம்பிக் வகநடுத்து விடைலநம்
என்று எண்ணினநள் அவள். அடுத்த கணஜம அவளுக்கு இன்வனநரு விந்டதயேநன நிடனவும் எழுந்தது.
'இந்த அரவிந்தனிடைம் அப்படி என்ன ஆற்றல் இருக்கிறது? எனக்கநக நநன் எடதச் சிந்தத்தநலும் அந்தச்
சிந்தடனயின் நடுவில் என் உடைம்பிலும் வநஞ்சிலும் சரிபநத பங்கு வகநண்டைவர் ஜபநல் இவர் ஏன்
நிடனவுக்கு வருகிறநர்? அரவிந்தன் என்னுடடையே ஊனிலும், உயிரிலும், அதனுள் நின்ற உணர்விலும்
எல்லநவற்றிலும் நீங்கள் எப்ஜபநது கலந்து உடறந்தீர்கள்? எப்படிக் கலந்து உடறந்தீர்கள்? நநஜன
வதரிந்து வகநள்ளே மடியேநமல் எனக்குள்ஜளே வந்து நல்லனவும் தீயேனவும் பகுத்துணரும்படி என்டனச்
சிந்தக்க டவக்கிறீர்கஜளே!' என்று தன்டனத் தநஜன ஜகட்டுக் வகநண்டைநள். 'ஆணுக்கும் வபண்ணுக்கும்
எண்ணங்களின் கலப்பில் உண்டைநகும் வதய்வீகப் ஜபருணர்ச்சியேநகக் கவிகள் பநடி
டவத்தருக்கிறநர்கஜளே, அந்த உணர்ச்சிடயேத்தநன் இந்த அரவிந்தனிடைம் நநன் கநண்கிஜறஜனந' - இப்படி
நிடனத்தஜபநது பூரணிக்கு வமய்சிலிர்த்தது. மலர்கின்ற தநமடரடயேப் ஜபநல் இதயேத்தல் ஏஜதந ஒரு
உணர்வு விகசித்தது.
'எப்ஜபநஜதந ஒரு பிறவியில் இந்த அரவிந்தனும் நநனும் அன்றில் பறடவகளேநக இருந்து கநதல் வவற்றி
வபறநமல் அழந்தருக்கிஜறநஜமந? எவனநவது வகநடியே ஜவட்டுவன் எங்கடளே அம்வபய்து வகநன்று
எங்கடளேயும் எங்கள் கனவுகடளேயும் அழத்து விட்டைநனந?' - தநபம் என்கிற உணர்வு என்னவவன்று
இப்ஜபநது அவளுக்குச் சிறிது சிறிதநகப் புரிந்தது.
மடலயின் சீத வமன்கநற்று இதமநக வீசியேது! எண்வணய் நீரநடியே அலுப்பில் இனியே நிடனவுகஜளேநடு
சநய்வு நநற்கநலியிஜலஜயே கண்ணயேர்ந்து விட்டைநள் பூரணி. அந்த மடலத் வதநடைர்கடளேக் கடைந்து
ஓஜடைநடிச் வசன்று 'என்னுடடையே மனத்டத எனக்குத் தருப்பிக் வகநடுத்து விடுங்கள்! நீங்கள் வபரியே
தருடைர்' என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை அரவிந்தனிடைம் கூறிவிடை ஜவண்டும் ஜபநலத் ஜதகத்தலும்
இதயேத்தலும் ஒரு தவிப்டப உணர்ந்தநள்.
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அவள் எவ்வளேஜவந படித்தருக்கிறநள். அவளுடடையே இதயேம் துன்பங்களேநல் பக்குவப்பட்டிருக்கிறது.
அன்டபக் கூடை அந்தரங்கமநக டவத்துக் வகநள்ளேத் வதரிந்தவள் அவள். ஆனநல் இப்ஜபநது இந்தக்
கணத்தல் அவள் உணருகிற தநபத் தவிப்டப எந்தப் வபண்ணும், எந்தக் கநலத்தலும் தவிர்த்தருக்க
மடியேநவதன்று அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது. ஊர் ஊரநகப் வபநதுப்பணிக்கும் வசநற்வபநழவுகளுக்கும்,
அடலந்து வகநண்டிருந்த கநலத்தல் அவள் மறந்தருந்த அல்லது அவடளே மறந்தருந்த இந்தத் தவிப்பு
கநய்ந்த மரத்தல் வநருப்புப் ஜபநல் இந்த ஓய்வில் இந்தத் தனிடமயில் அவடளே வநட்டுகிறஜத!
மனிதர்கள் மனிதர்களேநகஜவ இருப்பதற்குக் கநரணமநன சில உணர்ச்சிகள் உண்டு. அவற்டற
வவன்றுவிடுவது எளிடம அல்லவவன அவள் நிடனத்தநள்.
பகல் உணவுக்கு வசந்தந அவடளே எழுப்பினநள். சநப்பநடு மடிந்ததும், பூரணிடயே உட்கநர்த்த தநன்
வநங்கி வந்தருந்த வடளேயேல்கடளே அவளுக்கு அணிவித்தநள் வசந்தந. மன் டககடளே மடறத்துக்
வகநண்டு, 'கலின் கலின்' என்று டககடளே ஜேலதரங்கம் வநசிப்பது ஜபநல் வடளேயேல்கள் நநதமிட்டைன.
"அக்கந! இந்தக் ஜகநலத்தல் கலியேநணப் வபண் மநதரி அழகநக இருக்கிறீர்கள்" என்று வசநல்லிச்
சிரித்தநள் வசந்தந. பூரணி எடத மறக்க மயேன்று வகநண்டிருந்தநஜளேந அடத அதகமநக்கினநள் வசந்தந.
உடைம்பு வகநள்ளே மடியேநமல் மனத்தலும் இடைம் ஜபநதநமல் நிரம்பி வழகிற இந்தப் பூரிப்டப எங்ஜக
ஜபநய்க் வகநட்டுவது?
வகநட்டுவதற்கு இடைம் இருந்தது! இரண்டு நநட்களுக்கு எங்கும் அடசவதல்டல என்று தமிழ்ச்
சங்கத்துப் புத்தகங்கடளே எடுத்துக் வகநண்டு படித்துத் தீர்ப்பவதன்று கண்டிப்புடைன் உட்கநர்ந்தநள் பூரணி.
தநகூரின் கீதநஞ்சலி, இரநம தீர்த்தர், விஜவகநனந்தரின் ஆங்கிலச் வசநற்வபநழவு நூல்கள், சி.இ.எம்.
ஜஜேநடின் அறிவு நூல்கள் இவற்றின் சிந்தடன உலகில் நீந்தனநள். எச்.ஜி.வவல்ஸ், ஷந ஜபநன்ஜறநரின்
நூல்களும் சில இருந்தன.
இரண்டைநவது நநள் மநடல சி.இ.எம். ஜஜேநடினது 'நநகரிகத்தன் கடத' (த ஸ்ஜடைநரி ஆஃப் சிவிலிஜசஷன்)
என்ற நூலின் கடடைசிப் பக்கத்தல் கருத்வதல்லநம் அவள் ஒன்றிப் ஜபநய் ஈடுபட்டிருந்த ஜபநது வநசலில்
தந்த பியூன் குரல் வகநடுத்தநன். வசந்தந ஓடிப்ஜபநய் டகவயேழுத்தட்டு வநங்கிக் வகநண்டு வந்தநள். 'ஒரு
மக்கியேமநன கநரியேமநக அவடளேச் சந்தத்துப் ஜபசுவதற்கு மறுநநள் அரவிந்தடன அனுப்புவதநக'
மீனநட்சி சுந்தரம் தந்த வகநடுத்தருந்தநர்.
தன்னுடடையே நிடனவுகளுக்கு ஏஜதந மந்தரசக்த எற்பட்டுவிட்டைது ஜபநல் வியேப்பநயிருந்தது பூரணிக்கு.
எவருடடையே வரடவ அவள் விரும்பினநஜளேந அவர் தநனநகஜவ வருகிறநர். தனக்கநகஜவ ஜநருகிறஜதந
இந்த அற்புதவமல்லநம் என்று கருதக் களித்தநள் அவள். இரவவல்லநம் கனவுகளில் நீந்தனநள்.
பூரணி மறுநநள் கநடலயில் சீக்கிரஜம நீரநடிவிட்டு வநயிற்புறமநகக் கநர் வருகிற சநடலக்கு ஜநஜர
புத்தகத்டத டவத்துக் வகநண்டு உட்கநர்ந்து விட்டைநள். அரவிந்தனுடடையே வரவுக்கநகஜவ அன்று
ஜகநடடைக்கநனல் அவ்வளேவு அழகநக இருக்கிறஜதந என்று அவள் மனத்தல் ஒரு பிரடம உண்டைநயிற்று.
அன்று அவள் தன்டன அலங்கநரம் வசய்து வகநண்டிருந்தநள். தடல பின்னி மல்லிடகப் பூ டவத்துக்
வகநண்டிருந்தநள். 'இந்த அழகு அலங்கநர ஆடசகவளேல்லநம் சநதநரணப் வபண்களுக்கு அசட்டுத்
தனமநக உண்டைநவது ஜபநல் தனக்கும் உண்டைநகி விட்டைஜத!' என்று நிடனக்கும் ஜபநஜத அவளுக்குக்
கூச்சமநக இருந்தது. ஆனநல் ஏஜனந அன்று அப்படிவயேல்லநம் வசய்து வகநள்ளே ஜவண்டும் என்று
அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது. நீலஜமக நிறத்தல் வவள்டளேப் பூப்ஜபநட்டை டகத்தறிப் புடைடவ ஒன்டற
தடழயேத் தடழயேக் கட்டிக் வகநண்டு ஜதநடகடயே விரித்துக் வகநண்டிருக்கும் மயில் ஜபநல் வீற்றிருந்தநள்
பூரணி.
பதவனநரு மணிக்கு அச்சக அதபர் மீனநட்சிசுந்தரத்தன் கநர் பங்களேந கநம்பவுண்டுக்குள் நுடழந்தது.
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டககளில் வடளேயேல்களும், மனத்தல் குதூகலமம் வபநங்க எழுந்து நின்றநள் பூரணி. கண்கள் அந்த
மகத்டத நன்றநகப் பநர்க்கும் ஆவஜலநடு அகன்று விரிந்தன. இதழ்களில் அரவிந்தனுக்கநகஜவ இந்தச்
சிரிப்டப சிரிக்க ஜவண்டுவமன்று சிரித்தது ஜபநல் ஒரு ஜமநகனச் சிரிப்புடைன் கநரருஜக வசன்றநள் அவள்.
மனம் ஆவலினநல் ஜவகமநக அடித்துக் வகநண்டைது. வநஞ்சுக்குள் கள்ளேக் குறுகுறுப்பு ஐஸ் கட்டிடயே
ஒளித்து டவத்தது மநதரி பனி பரப்பிற்று.
கநரிலிருந்து மீனநட்சிசுந்தரம் இறங்கினநர். மருகநனந்தம் இறங்கினநன்; அரவிந்தன் வரவில்டல!
அவளுடடையே வநஞ்சில் மலர்ந்தருந்த ஆடசப் பூக்கள் உதர்ந்தன. ஏமநற்றத்தநல் வந்தவர்கடளே 'வந'
என்று வசநல்லநமல் இருந்துவிடைலநகநஜத என்பதற்கநக 'வநருங்கள்' என்று சிரிக்க மயேன்றவநறு
அவர்கடளே வரஜவற்றநள். "உடைம்வபல்லநம் சரியேநக இருக்கிறதந?" என்று விசநரித்த
மீனநட்சிசுந்தரத்தனிடைம், "உங்கஜளேநடு அரவிந்தன் வரவில்டலயேந? அவர் வருவதநக அல்லவந ஜநற்றுத்
தந்த வகநடுத்தீர்கள்?" என்று அடைக்க மடியேநமல் ஜகட்டு விட்டைநள் அவள்.
"வரவில்டல! இன்று கநடலயில் அவன் அவசரமநகத் தன் வசநந்தக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநகும்படி ஜநர்ந்து
விட்டைது. உள்ஜளே வந! விவரம் வசநல்லுகிஜறன்" என்றநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
--------------------------
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அத்தயேநயேம் 21
நிடனப்வபன்னும் கநற்றடசப்ப வநஞ்சிடடைஜயே மூளும்
கனற்புடகயே ஜவகின்றநன்...
-- புகஜழந்த
மதலில் தட்டைமிட்டிருந்தபடி அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம்தநன் ஜகநடடைக்கநனலுக்குப்
புறப்படுவதநக இருந்தது. கநடலயில் புறப்படுகிற சிறிது ஜநரத்துக்கு மன்னநல் அந்தத் தந்த
வந்தருக்கநவிட்டைநல் அரவிந்தன் பயேணம் தடடைப்பட்டிருக்கநது.
அரவிந்தனுக்குத் தன்னுடடையே வசநந்தக் கிரநமத்தல் உறவு வகநண்டைநடிக் வகநண்டு ஆள்வதற்கு வசநத்து
ஒன்றுமில்லநவிட்டைநலும் மனிதர்கள் இருந்தநர்கள். ஜபருக்குத்தநன் அவர்கள் உறவினர்கள்,
உண்டமயிஜலந அத்தடன ஜபரும் படகவர்கள், அத்தடன ஜபரும் குஜரநதமம் அசூடயேயும்
வகநண்டைவர்கள்; தநயேநதச் சண்டடைகள் நிடறந்தவர்கள், வசநத்துச் ஜசர்ப்பதும் பணத்துக்கு மரியேநடத
வசலுத்துவதும் தவிர ஜவறு எதுவும் உலகத்தல் இல்டல என்று நிடனப்பவர்கள். இந்த அத்தயேநயேத்டதத்
வதநடைங்குமன் அரவிந்தன் இளேடமப்பருவம் பற்றியும், வபற்ஜறநர் பற்றியும், பிறந்த ஊர் பற்றியும்
சிறிது வதரிந்து வகநள்ளே ஜவண்டியேது அவசியேமநகிறது.
அவனுக்கு ஜநநயேநளியேநன சிற்றப்பந ஒருவர் ஊரில் இருந்தநர். தனக்கு அவர் ஒரு நன்டமயும்
வசய்ததல்டல என்படத அரவிந்தன் உணர்ந்தருந்தநன். தந்டதக்கும் தன் குடும்பத்துக்கும் ஒவ்வவநரு
சமயேத்தலும் சிற்றப்பந வசய்தருக்கிற வகநடுடமகடளே, துஜரநகங்கடளே, ஏமநற்றுக்கடளே அரவிந்தன்
பலமடற நிடனத்துப் பநர்த்துக் வகநதப்பு அடடைந்தருக்கிறநன். அந்தக் வகநதப்பின் கநரணமநகஜவ
மதுடரக்கு வந்து படித்துப் வபரியேவனநகி, தனக்வகன்று ஒரு வநழ்டவ வகுத்துக் வகநண்டு
மன்ஜனறினநன் அவன். அவனுடடையே தந்டத தநரநளேக் டகயேநக இருந்தவர், தநன தருமங்களுக்கு வநரி
இடறத்தவர். சிற்றப்பந கருமி, அநநவசியேமநகக் கநல் கநசு வசலவழக்க மநட்டைநர். அவசியேத்துக்கநகக்
கூடை சிந்தத்ஜத வசலவழப்பநர். வட்டியும் மதலுமநக ஏறிப் ஜபநய் கடைன் வநங்கினவன் தணறும் ஜபநது
அவனுடடையே நிலங்கடளேஜயேந, வீடு, நடக ஜபநன்ற வபநருள்கடளேஜயேந கடைனுக்கு ஈடைநகப் பறிமதல்
வசய்து விடுவநர். மக்கநல் வட்டியும், மழு வட்டியும் கூசநமல் வநங்குவநர். அப்பந நநளுக்கு நநள்
டகவநநடித்து ஏடழயேநகப் ஜபநய்க் வகநண்டிருந்த ஜபநது, சிற்றப்பந பணக்கநரரநகி மநடி வீடு
கட்டினதன் இரகசியேம் இதுதநன் என்படத வயேது வந்த பின் அரவிந்தன் வதரிந்து வகநண்டிருந்தநன்.
கடடைசிக் கநலத்தல் அரவிந்தனின் தந்டதக்கு எமனநக நின்றவரும் அவருடடையே தம்பிதநன். 'உடைன்
பிறந்த தம்பிதநஜன? எல்ஜலநரிடைமம் கடுடமயேநக நடைந்து வகநள்வது ஜபநல் நம்மிடைம் நடைந்து
வகநள்ளேமநட்டைநன். மூத்தவன் என்றும், அண்ணன் என்றும் தம்டம மதக்கக் கடைடமப்பட்டைவன்
அல்லவந?' என்று எண்ணிக் வகநண்டு தம்பியிடைம் விவசநயேச் வசலவுக்கநகச் சில ஆயிரம் கடைன்
வநங்கினநர் அரவிந்தனின் தந்டத. அந்த ஆண்டு விடளேச்சல் சுகப்படைநததனநல் அவரநல் தம்பிக்குக்
கடைடனத் தருப்பிக் வகநடுக்க மடியேவில்டல.
"என்ன இருந்தநலும் நீ எனக்கு உடைன்பிறப்புத்தநஜன அப்பந! கடைவுள் புண்ணியேத்தல் வசட்டைநகச்
ஜசர்த்து டவத்துக் வகநண்டு நன்றநகயிருக்கிறநய். என்டனப் ஜபநல் வநரியிடறத்துவிட்டு நிற்கவில்டல
நீ. அடுத்த மகசூலில் உன் கடைடன அடடைத்து விடுகிஜறன். அதுவடர வபநறுத்துக் வகநள். ஏஜதந என்
ஜபநதநத கநலம் விடளேச்சல் சரியில்டல" என்று தம்பிடயே வீடு ஜதடிப் ஜபநய்க் வகஞ்சினநர்
அரவிந்தனின் தந்டத. ஆனநல் அவருடடையே தம்பி அதற்கு இணங்கவில்டல. மடனவி வசநல் ஜகட்டுக்
வகநண்டு அண்ணனிடைம் மரியேநடதயின்றிப் ஜபசினநர்.
"வசநன்னபடி வநங்கின கடைடனக் கீஜழ டவத்து விட்டு மறுஜவடல பநர். பணத்துக்கும்
உடைன்பிறப்புக்கும் சம்பந்தமில்டல."
"ஏண்டைந! நீ பணத்ஜதநடுதநன் பிறந்தநயேந? என்ஜனநடு பிறக்கவில்டலயேந? வபண்பிள்டளே ஜபச்டசக்
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ஜகட்டுக் வகநண்டு மூத்தவன் என்கிற மதப்புகூடை இல்லநமல் இப்படி என்னிடைம் கண்டிப்புப்
பண்ணலநமந?"
"இவதல்லநம் எதற்கு அண்ணந வீண் ஜபச்சு? பணம் என்றநல் கண்டிப்பில்லநமல் மடியேநது."
அவர் வபரியே மநனி. ஜவறு வழயில்லநமல் ஜபநகஜவ தம்மடடையே வசநத்து என்று மீதமிருந்த வகநஞ்ச
நிலத்டதயும் விடலக்கு விற்றுத் தம்பிக்குக் கடைன் வகநடுத்து நல்லவரநனநர் அரவிந்தனின் தந்டத.
அவருக்கும் அவர் மடனவிக்கும் வநடுங்கநலம் பிள்டளேப் ஜபறில்லநமல் கநலந்தள்ளிப் பிறந்த கடடைசிக்
வகநழுந்துதநன் அரவிந்தன். வசல்லப் பிள்டளேயேநக வளேர்த்தநர்கள் அந்தக் குழந்டதடயே.
சிற்றப்பநவின் கடைனநல் மனம் ஒடிந்து தந்டத நிலத்டத விற்கிறஜபநது, அரவிந்தனுக்குப் பத்து வயேது.
ஓரளேவு நிடனவு வதரிந்த கநலம்தநன் அது. உள்ளூர் ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடைத்தல் மூன்றநம் வகுப்ஜபந
நநலநவது வகுப்ஜபந படித்துக் வகநண்டிருந்தநன் அவன். ஒஜர ஆஸ்தயேநக மீதயிருந்த நிலத்டத விற்று
விட்டைபின் அஜத ஏக்கத்தல் படுக்டகயேநனநர் அரவிந்தனின் தந்டத. அவர் கநலமநன தனம் இன்னும்
அவன் மனத்தல் துக்கப் புண்ணின் வடுவநகப் பதந்தருக்கிறது. ஒரு விவரமம் வசநல்லநமஜலஜயே
அவடனப் பள்ளிக்கூடைத்தலிருந்து அடழத்துப் ஜபநய் வமநட்டடை அடித்துவிட்டுப் பிஞ்சுக்டக ஜநநகக்
வகநள்ளிச் சட்டிக் கநவடிடயேச் சுமக்கச் வசய்து அப்பநவின் பிணத்ஜதநடு சுடுகநட்டுக்கு அடழத்துப்
ஜபநன நிகழ்ச்சி இன்னும் மறக்க இயேலநது. வபநருமிப் வபநருமி அழுதுவகநண்ஜடை நடைந்து ஜபநன
அன்டறயே நிகழ்ச்சிடயே நிடனத்தநல் இப்ஜபநதும் கண்கலங்கிவிடும். அரவிந்தனுக்கு அவனுடடையே
பிஞ்சுப் பருவத்து வநழ்க்டகயில் அடுத்த ஜபரிடி அம்மநவின் மரணம். பன்னிரண்டு வயேதுச் சிறுவனநகி
ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடைப் படிப்டப மடித்த தறுவநயில் தநடயேயும் இழந்து அநநடதயேநனநன் அவன்.
சமத்தரத்தன் ஜவகமம் ஆழமம் வதரியேநமல் கடரஜயேநரமநகக் கநகிதத்தல் கப்பல் வசய்துவிடைலநமந
என்று ஜபடதத்தனமநக எண்ணும் குழந்டத ஜபநல் வநழ்க்டகக்கு மன்னநல் அநநடதயேநக நின்றநன்
அரவிந்தன். எப்படியேநவது வநழஜவண்டும் என்ற ஆடசயும், எப்படி வநழ்வது என்ற மடலப்புமநகத்
தவித்தது உலகம் வதரியேநத இந்தப் பூ உள்ளேம். ஊர்க்கநரர்களுடடையே பழக்கு அஞ்சிச் சிற்றப்பந சிறிது
கநலம் அவடன வீட்டில் டவத்துக் வகநண்டைநர். சித்த வகநடுடமஜயே உருவநனவள். "தண்டைச்ஜசநறு
வகநட்டிக் வகநள்கிறநஜயே கடைன்கநரந! தன்கிற ஜசநற்றுக்கு ஜவடல ஜவண்டைநஜமந! இந்த எருடம
மநடுகடளேவயேல்லநம் நன்றநக ஜமய்த்துக் வகநண்டு வந" என்று பள்ளிக்கூடைம் ஜபநகவிடைநமல் தடுத்து
மநடு ஜமய்க்கிற ஜவடலடயே அவன் தடலயில் கட்டினநள், சித்த. மநடுகடளே ஜமயேவிட்டு
வயேல்வரப்புகளிஜல அமர்ந்து பச்டசப் பிள்டளேயேநகியே அவன் மனத்தவிப்பு அடைங்கக் குமறிக் குமறி
அழுத நநட்கள் கணக்கிலடைங்கந. "அப்பந! அம்மந! என்டன ஏன் இப்படி அநநடதப் பயேலநக இந்த
உலகத்தல் விட்டுச் வசன்றீர்கள்? சித்தயிடைம் அடி வநங்கவும், சிற்றப்பநவிடைம் தட்டு வநங்கவுமந
விட்டுப் ஜபநனீர்கள்?" என்று தனக்குத்தநஜன புழுங்கி அவன் வநநந்த நநட்கள்தநம் எத்தடன!
சிற்றப்பநவுக்கும் சித்தக்கும் குழந்டதயில்டல! சித்த தன் உறவுவழப் வபண் ஒருத்தடயே வீட்ஜடைநடு
அடழத்துக் வகநண்டு டவத்து வளேர்த்து வந்தநள். அரவிந்தடன அவர்கள் பிள்டளேக் குழந்டதயேநக
எண்ணி வளேர்க்கவில்டல. மநட்டுக் வகநட்டைத்தஜல மநடுகள் வளேரவில்டலயேந அப்படி அவடனயும்
விட்டு விட்டைநர்கள்! அவன் மநட்டுக் வகநட்டைத்தஜலஜயே சநப்பிட்டைநன். அங்ஜகஜயே ஒரு மூடலயில்
உறங்கினநன். விடிந்ததும் மநடு பற்றிக் வகநண்டு ஜபநனநன். ஒருநநள் மநடுகடளே ஜமயேவிட்டு அவன்
புத்தகம் படித்துக் வகநண்டிருந்து விட்டைதநல், பக்கத்து வநல்வயேலில் ஒரு பக்கமநக மநடுகள் வநய்
டவத்து விட்டைன. வயேல்கநரன் சிற்றப்பநவிடைம் ஜபநய்ச் வசநல்லிவிட்டைநன். சநயேங்கநலம் அவன்
ஜமய்ச்சல் மடிந்து தரும்பினதும் மூக்கு மகம் பநரநமல் அடித்து விட்டைநர் சிற்றப்பந. சித்த வநயில்
வரநத வநர்த்டதவயேல்லநம் வசநல்லி டவத்தநள். அன்று தநன் அவனுடடையே கண்களும், மனமம்
தறந்தன. இனி, இந்த வீட்டில் தநன் இருக்கக் கூடைநது. இருக்கவும் மடியேநது. எங்கநவது ஓடிப்ஜபநய் விடை
ஜவண்டும் என்ற துணிவு அவன் உள்ளேத்தல் உண்டைநயிற்று. இரவு எல்ஜலநரும் உறங்கின பின் தனக்குச்
வசநந்தமநன இரண்டு மூன்று அழுக்குச் சட்டடை, துணிகடளேவயேல்லநம் சுருட்டி எடுத்துக் வகநண்டு
இரயில் பநடத வழயேநக நடைக்க ஆரம்பித்து விட்டைநன். பயேங்கரமநன இருளில் தண்டைவநளேத்டதயும்
சரடளேக் கற்கடளேயும் மநறி மிதத்துக் வகநண்ஜடை மழங்கநலில் சிரநய்த்துக் கநயேம்படுவடதப்
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வபநருட்படுத்தநமல் நடைந்தநன். மதுடரயிலிருந்து கிழக்ஜக இரநஜமசுவரம் வசல்லும் இரயில் பநடதயின்
அருகில் மதுடரயிலிருந்து பதவனட்டைநவது டமலில் உள்ளே ஒரு கிரநமத்தலிருந்துதநன் மதுடரடயே
ஜநநக்கி அவன் புறப்பட்டிருந்தநன். ஏன்? வநழ்க்டகடயே ஜநநக்கிப் புறப்பட்டிருந்தநன் என்ஜற கூறலநம்.
அதன்பின் அரவிந்தன் இன்டறக்கு இருக்கிற அரவிந்தனநக மநறி வளேர்ந்தது துன்பங்களும்,
ஜவதடனகளும் நிடறந்த கடத. உடழப்பினநலும், தன்னம்பிக்டகயேநலும் அவன் வளேர்ந்தநன்.
படித்தநன். கநடலயில் பத்து மணி வடரயும், மநடலயில் ஐந்து மணிக்கு ஜமலும் ஓட்டைல்களில் ஜடைபிள்
கிளீனர் ஜவடலஜயேந, சப்டளேயேர் ஜவடலஜயேந எது கிடடைத்தநலும் பநர்த்தநன். மதுடர இரயில்
நிடலயேத்துக்கு அருகில் அந்த நநளில் 'பீமவிலநசம்' என்ற வபரியே ஓட்டைல் இருந்தது. அதன் மதலநளி
தங்கமநன மனிதர். அவர் தம் ஓட்டைலில் ஜவடல பநர்த்துக் வகநண்ஜடை பள்ளிக்கூடைத்தல் படிக்கவும்
அவடன அனுமதத்தநர். ஓட்டைலுக்கு அருகில் இரயில் நிடலயேத்தல் ஜமற்குப் புறத்தலுள்ளே
உயேர்நிடலப் பள்ளியில் ஆறநவது வகுப்பில் ஜசர்ந்தநன் அரவிந்தன். அவஜனநடு படிக்கிற மநணவர்கள்
ஐந்து மணிக்கு ஜமல் அஜத ஓட்டைலுக்குச் சிற்றுண்டி உண்ண வருவநர்கள். அழுக்குத் துணியும் டகயுமநக
ஜமடச துடடைக்க நின்று வகநண்டிருக்கும் அவடனக் கண்டு ஜகலி வசய்வநர்கள். பரிகநசம்
பண்ணுவநர்கள். வகுப்பிஜல அவனுக்கு 'ஜடைபிள் கிளீனர்' என்ற பட்டைப் வபயேர். பல்டலக் கடித்துக்
வகநண்டு இவற்டறவயேல்லநம் வபநறுத்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். சில நநட்களில் உடடைமநற்றிக்
வகநள்ளே ஜநரமிருக்கநது. ஓட்டைலில் ஜவடல வசய்த அழுக்குகள் படிந்த உடடைஜயேநடு பள்ளிக்கூடைத்துக்கு
ஓடுவநன். சில ஆசிரியேர்கள் அவனுடடையே ஜதநற்றத்டதப் பநர்த்து ஏளேனமநக நடகப்பநர்கள். டபயேன்கள்,
"ஜடைய் ஜடைபிள் கிளீனர், மதலில் உன்டனக் 'கிளீன்' பண்ணிக்ஜகநடைந!" என விசில் அடித்துக் ஜகலி
ஜபசுவநர்கள்.
பதன்மூன்று வயேதலிருந்து இருபதநவது வயேது வடர உள்ளே கநலம் அவனுடடையே வநழ்க்டகடயேக்
கடுடமயேநன உடழப்பினநல் மலர்வித்த கநலம். ஜகவலஜமந ஏளேனஜமந பநரநமல் அவன் உடழத்துத்
தன்டன வளேர்த்துக் வகநண்டை கநலம் அது. வதருத் வதருவநகத் தனசரிப் ஜபப்பர்கடளேக் கூவி விற்று
அதல் கிடடைக்கும் கமிஷடனப் பள்ளிச் சம்பளேமநகக் கட்டியிருக்கிறநன். அச்சநபீஸில் தநள்
மடித்தருக்கிறநன். ஜவறு ஒரு ஜவடலயும் கிடடைக்கநத இரண்வடைநரு சமயேங்கள் மூட்டடை தூக்கிக்
கிடடைக்கிற கூலிடயேக் வகநண்டு பள்ளிக்கூடைப் புத்தகங்கள் வநங்கியிருக்கிறநன். அவனுடடையே வயேதல்
அப்படி அவடனப் ஜபநல் உடழத்து மன்னுக்கு வருவது என்பது எல்ஜலநருக்கும் மடியேநத கநரியேம்.
அவன் பிடிவநதமநக மன்னுக்கு வந்தவன்.
இந்த இளேடம அனுபவங்கள்தநன் வநழ்க்டகடயேப் பற்றியே ஞநனத்டதயும், உயேர்ந்த லட்சியேங்கடளேயும்,
அவன் மனத்தல் வளேர்த்தருந்தன. ஏடழகளின் ஜமல் இரக்கமம் சமூகப் பிரச்சிடனகளில் அனுதநபமம்
உண்டைநகிற பக்குவமம் அவன் மனத்துக்கு கிடடைத்தருக்கிறவதன்றநல், அதற்கும் அவனுடடையே இளேடம
வநழ்ஜவ கநரணம். 'உல்லநசமம் இளேடமத் தமிரும் வகநண்டு கன்றுக்குட்டிகள் ஜபநல் தரிகிற
வயேதஜலஜயே உடழத்துத் தன்டன உயேர்த்தக் வகநள்ளே ஜவண்டும்' என்ற தநகவமடுத்து மதுடரக்கு ஓடி
வந்தவன் அவன். அந்தத் தநகம் தணிந்த பின்ஜப அவன் பிடிவநதம் தளேர்ந்தது.
பள்ளிப்படிப்பு மடிந்ததும் அவனுடடையே தமிழநசிரியேர் ஒருவர் அவடன மீனநட்சி அச்சக
உரிடமயேநளேரிடைம் அடழத்துப் ஜபநய் சிபநரிசு வசய்ததும், அவன் அங்கு ஜசர்ந்து தன் தறடமயேநலும்,
ஜநர்டமயேநலும் மன்னுக்கு வந்ததும் கநலத்தன் ஜபநக்கில் நிகழ்ந்து நிடறந்தடவ. தநன் நிடனத்தபடிஜயே
உடழத்து ஜமல்நிடலக்கு வந்து விட்டைடத நிடனக்கும் ஜபநது அரவிந்தன் ஆச்சரியேம் வகநள்வநன்.
தன்டனப் ஜபநன்றவர்களுக்கநகஜவ, 'எண்ணியே எண்ணியேநங்கு எய்துப எண்ணியேநர் தண்ணியேர் ஆகப்
வபறின்' என்று தருவள்ளுவர் கூறிச் வசன்றிருக்கிறநஜரந என்று நிடனத்து நிடனத்து வியேப்புக்
வகநள்வநன் அவன்.
அன்று ஜகநடடைக்கநனலுக்குப் புறப்படுகிற ஜநரத்துக்கு அந்தத் தந்த வந்தஜபநது துன்பங்கள் நிடறந்த
தன் இளேடம வநழ்க்டகயின் ஒவ்வவநரு பகுதயும் சித்தரங்கள் ஜபநல் நிடனவு வந்தது அரவிந்தனுக்கு.
அவற்டற நிடனக்கத் தூண்டியேது அந்த தந்ததநன்.
"சிற்றப்பந இறந்து விட்டைநர்! உடைஜன புறப்பட்டு வரவும்" என்பது தநன் தந்தயில் கண்டிருந்த வநசகம்.
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கடடைசிக் கநலத்தல் அந்தச் சிற்றப்பந நீரிழவு வியேநதயேநல் படுத்த படுக்டகயேநகி விட்டைநர். தன் பிறந்த
வீட்டு வழயில் எவடரயேநவது தத்து எடுத்துக் வகநள்ளேச் வசய்து வசநத்துகள் எல்லநம் டகமநறி விடைநமல்
பநர்த்துக் வகநள்ளே ஜவண்டுவமன்று பகற்கனவு கண்டு வகநண்டிருந்த சித்த அவடரயும் மந்தக்
வகநண்டு இறந்து ஜபநயிருந்தநள். தனியேநக ஜநநயுடைன் கிரநமத்தல் ஜவதடனப்பட்டுக் வகநண்டிருந்த
அவருடடையே கநலமம் மடிந்து விட்டைவதன்று இஜதந இந்தத் தந்த வசநல்லுகிறது. அரவிந்தன்
மதுடரயில் இருப்பது கிரநமத்தல் உறவினர்களுக்குத் வதரியும். சிறுடமகளும், பணத்தநடசயும் நிடறந்த
அவர்கஜளேநடு வநருங்கிப் பழகஜவ இப்ஜபநது அவனுக்கு அருவருப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. 'இந்தத்
தந்தடயேக் வகநடுத்த உறவினர்கள் என்ன வபநருளில் எதற்கநக அவனுடடையே வபயேருக்குக்
வகநடுத்தருக்கிறநர்கள்' என்பது அவனுக்குப் புரிந்தது.
அவருக்கு ஜவறு வநரிசு இல்டல. 'அவன் ஜபநய்த்தநன் வகநள்ளி டவக்க ஜவண்டும். அவர் தநன் அன்று
அந்தப் பச்டசப் பிள்டளே வயேதல் அவடன அடித்துத் துரத்தனநர். அவர் துரத்தயிரநவிட்டைநல் இன்று
இப்படி ஆகியிருக்க மடியேநது. அவன் சிற்றப்பநவும், சித்தயும் படுத்த அனுப்பியே வகநடுடமயில் தநன்
அவனுக்கு 'வநழஜவண்டும், தன் மயேற்சியேநல் வளேர ஜவண்டும்' என்ற டவரநக்கியேஜம உண்டைநயிற்று.
அந்த டவரநக்கியேஜம அவடன வளேர்த்தது.
'மறுபடியும் அவருடடையே வீட்டு வநயிற்படிடயே மிதப்பதல்டல' என்ற டவரநக்கியேத்ஜதநடு அன்று
அவன் கிளேம்பியிருந்தநன். அந்த உறுதயேநன பிடிவநதத்தன் பயேடன இன்று அவன் அடடைந்து விட்டைநன்.
ஆனநல் சிற்றப்பந ஊடரவயேல்லநம் ஏமநற்றி உறவினடர வஞ்சித்து மற்றவர்கள் எல்லநம்
ஏடழயேநகும்படி பிறடர அழச் வசய்து பணமம், நிலமம் ஜசர்த்தநஜர, அதன் விடளேடவ அடடையேநமஜல
வசத்துப் ஜபநய்விட்டைநஜர? சநவநவது நன்றநக வந்தஜதந? நீரிழவு ஜநநஜயேநடு எழுந்து நடைமநடை
மடியேநமல் தணறி ஜவதடனப்பட்டு, 'நநன் விடரவில் சநக ஜவண்டும்' என்று வருந்தச் சநவுக்கு ஏங்கச்
வசய்து வந்த சநவு அல்லவந அவருடடையே சநவு? 'மனிதர்கள் என்னஜவந பணத்தநஜலஜயே எல்லநம்
நிடறஜவற்றிக் வகநண்டு ஜபநய்விடைலநம்' என்று பநர்க்கிறநர்கள். பணம் ஓர் அழகநன வசநப்பனம். கனவு
எத்தடன அழகநயிருந்தநலும் விடரவில் அதலிருந்து விழத்துக் வகநண்டு தநன் ஆக ஜவண்டும்.
இல்லநவிட்டைநல் சிற்றப்பநடவப் ஜபநல் ஆக ஜவண்டியேதுதநன்' என்று தந்தடயேப் படித்து விட்டு
நிடனத்துக் வகநண்டைநன் அவன். சிற்றப்பந வநழ்டவ நடைத்தயே விதத்டதயும் பநதப் புத்தகம் படித்து
நிறுத்தனநற் ஜபநல் மடித்துக் வகநண்டை விதத்டதயும் நிடனத்தநல் அரவிந்தனுக்குப் பரிதநபமநக
இருந்தது. தந்த வந்தஜபநது மீனநட்சிசுந்தரமம் மருகநனந்தமம் அருகில் இருந்தனர். தந்தச் வசய்தடயே
அவர்களும் படித்து அறிந்து வகநண்டிருந்தனர். 'ஏறக்குடறயே இலட்ச ரூபநய் வசநத்துக்கநரர் இறந்து
ஜபநயிருக்கிறநர். அவ்வளேவுக்கும் உரிடமயேநளேனநகப் ஜபநகிற இவன் ஏன் இப்படி ஒரு பரபரப்பும்
அடடையேநமல் மடலத்துப் ஜபநய் நின்று வகநண்டிருக்கிறநன்?' என்று அரவிந்தடனப் பற்றி
நிடனத்தநர்கள் அவர்கள் இருவரும். இந்த இலட்ச ரூபநடயேயும் வசநத்டதயும் பற்றித்தநன் அவர்களுக்கு
நிடனக்கத் ஜதநன்றியேது. அஜத வசல்வத்தனநல் அவனுடடையே தந்டத அழந்தநர் என்படதயும், அவன்
அவமதக்கப்பட்டு ஓடி வந்தநன் என்படதயும் அவர்கள் நிடனக்கவில்டல. அரவிந்தனின் மகம்
கடுடமயேநக மநறியேது.
"எவனநவது அநநடதப் பிணத்துக்குப் ஜபநடுகிற மநதரி ஜகநவிந்தந வகநள்ளிப் ஜபநட்டுவிட்டுப்
ஜபநகட்டும். யேநருக்கு ஜவண்டும் இந்த நநய்க்கநசு?" என்று தந்தடயேக் கிழத்வதறிந்தநன் அரவிந்தன்.
மீனநட்சிசுந்தரம்தநன் அவடனத் தனியேநக அடழத்துச் வசன்று பக்குவமநக உபஜதசம் வசய்தநர்.
"அஜடை அசடு! மரணம் என்பது எத்தடன வபரியே கநரியேம். அதல் ஜபநய்ப் படழயே ஜகநபதநபங்கடளேயும்,
குஜரநதத்டதயும் கநட்டிக் வகநண்டிருக்கலநமந? ஜபசநமல் நநன் வசநல்லுகிறபடி ஜகளு! நீ இன்று
ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநக ஜவண்டைநம். நநனும் மருகநனந்தமம் ஜபநய்க் வகநள்கிஜறநம். நீ புறப்பட்டு உன்
கிரநமத்துக்குப் ஜபநய் சிற்றப்பநவின் கநரியேங்கடளே நடைத்த விட்டு வந. இல்லநவிட்டைநல் எவனநவது
மூன்றநவது மடறத் தநயேநதக்கநரன் வகநண்டு ஜபநவநன். அந்தச் வசநத்து உன் டகக்கு வந்தநல் நல்ல
கநரியேத்துக்குச் வசலவு வசய்ஜயேன். அதற்கநக ஒஜரயேடியேநக ஜவண்டைநம் என்று கண்கடளே மூடிக் வகநண்டு
வவறுப்பநஜனன்?" என்றநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
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"அந்த வீட்டு வநயிற்படியில் கநல் எடுத்து டவக்க நிடனக்கஜவ கூசும்படி அத்தடன வகடுதல் எனக்குச்
வசய்தருக்கிறநஜர அவர்!"
"வசய்தருக்கட்டுஜம, அப்பந! அவருடடையே பணத்டத நல்ல கநரியேத்துக்குச் வசலவழத்து அத்தடனக்கும்
பழவநங்கி விஜடைன் நீ."
என்வனன்னஜவந சமநதநனங்கடளேவயேல்லநம் எடுத்துச் வசநல்லி அரவிந்தடன வழக்குக் வகநண்டு
வந்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம். கநடலயில் அந்த ஜநரத்துக்குச் சரியேநக இரநஜமசுவரம் ஜபநகிற இரயில்
இருந்தது. மருகநனந்தமம் அவரும் அரவிந்தடனக் கநரில் வகநண்டு ஜபநய் இரயிஜலற்றி அனுப்பி
டவத்தநர்கள். ஜவண்டைந வவறுப்பநகச் சிற்றப்பனுக்கு அந்தமச் சடைங்குகள் வசய்யே ஊருக்குப்
புறப்பட்டைநன் அவன். ஜபநகும்ஜபநது இரயிலில் அவன் மனம் படழயே சிந்தடனகளில் ஆழ்ந்தது.
நிடனவுகஜளே வபருங்கநற்றநக மநறி அந்தக் கநற்றில் வநஞ்சினிடடைஜயே மூளும் சிந்தடனக் கனல்
வகநழுந்து பநய்ச்சிச் சுடைர் பரப்பிற்று. எடத எடதஜயேந எண்ணிக் வகநண்டு பயேணம் வசய்தநன் அவன்.
'மீனநட்சிசுந்தரமம், மருகநனந்தமம் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநகிறநர்கஜளே! அவர்கள் வசநல்லிப் பூரணி
ஜதர்தலில் நிற்க ஒப்புக் வகநண்டு விடுவநளேந? இந்தச் சமயேத்தல் இந்தப் வபரியே கநரியேத்துக்கு
இணங்கலநமந, ஜவண்டைநமந என்று பூரணி மடிவு வசய்யே என்னுடடையே கருத்டதயேல்லவந ஜகட்பநள்?
பநர்க்கலநஜம என்டனக் ஜகட்டுக் வகநண்டு மடிவு வசய்கிறநளேந? அல்லது மீனநட்சிசுந்தரம் விவரம்
வசநல்லியே அளேவில் ஒப்புக் வகநண்டு விடுகிறநளேந? இந்தச் சந்தர்ப்பத்தல் நநஜன ஜபநய் அவடளேச்
சந்தத்து நல்லது வகட்டைது இரண்டடையும் சீர்தூக்கித் ஜதர்தலில் நிற்கலநமந நிற்கலநகநதந என்று
தீர்மநனம் வசய்தநல் அவளுக்கு ஆறுதலநக இருக்கும். தந்தயில் நநனும் மருகநனந்தமம் புறப்பட்டு
வருவதநகத்தநன் வகநடுத்தருக்கிறநர். நநன் இங்ஜக இந்தக் கிழவனுக்குக் வகநள்ளி டவக்க வந்தநயிற்று.
என்டன எதர்பநர்த்துப் வபரிதும் ஏமநற்றமடடைந்தருப்பநள் பூரணி' என்று நிடனத்தநன் அரவிந்தன்.
எதற்ஜகந ஆடசப்பட்டுக் வகநண்டு அநநவசியேமநகப் பூரணிடயேத் ஜதர்தலில் வம்புக்கு இழுக்கும்
மீனநட்சிசுந்தரத்தன் ஜமல் ஜகநபம்தநன் வந்தது அவனுக்கு. 'நநன் என்ன வசய்யே மடியும்? என்னநல்
மடிந்த மட்டும் அவருடடையே இந்த எண்ணத்டதத் தடுத்துவிடை மயேன்ஜறன். மடியேவில்டலஜயே?
பிடிவநதமநகத் தருஜவடைத்துக்கு கூட்டிக் வகநண்டு ஜபநய்ப் பூக்கட்டி டவத்தும் பநர்த்து உறுத வசய்து
வகநண்டு விட்டைநஜர' என்று தன் மனத்டதத் ஜதற்றிக் வகநண்டைநன் அவன்.
இரயிலிலிருந்து இறங்கி அவன் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்த ஜபநது கநடல ஒன்பது மணிக்கு ஜமல்
ஆகிவிட்டைது. உறவினர்கள் அவன் வரடவ எதர்பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநர்கள். இரண்வடைநரு வயேதநன
பநட்டிமநர்கள் அவனிடைம் ஜபநலியேநக அழுதுவகநண்ஜடை துக்கம் விசநரிக்க வந்தநர்கள். மற்றவர்கள்
சம்பிரதநயேமநக அழுடகவயேல்லநம் இல்லநமல் வநய் வநர்த்டதயில், "சிற்றப்பந கநலமநகி விட்டைநஜர
தம்பி!" என்று வதநடைங்கி விசநரித்தநர்கள். விசநரித்தவர்கடளே விடை விசநரித்ஜதநவமன்று ஜபர்
பண்ணியேவர்கள் தநன் அதகம்.
'கணித பநடைத்தல் சரியேநன விடடை வந்தநலும் வழ எழுதநத கணக்குத் தப்புக்குச் சமம்தநன். வசல்வமம்
வசல்வநக்கும் அறவழயில் ஈட்டைப்படைநமல் ஜவறு வழயில் குவிக்கப்பட்டிருந்தநல் வழ எழுதநத
கணக்டகப் ஜபநல் அடவ மதப்பிழந்து நிற்கின்றது' என்படத அன்று அங்ஜக சிற்றப்பநவின் ஈமச்
சடைங்கிஜல கண்டைநன் அரவிந்தன். உள்ளூரில் நல்லவர்கள் யேநரும் மயேநனம் வடர கூடை உடைன்
வரவில்டல. தன்டனப் பற்றிக் கூடைச் சிலர் ஊரில் ஜகவலமநகப் ஜபசிக் வகநண்டைதநக அரவிந்தன்
கநதுக்குத் தகவல் வந்தது. ஜநரிலும் ஜகள்விப்பட்டைநன். "பணம் அல்லவந ஜபசுகிறது. இந்தப் டபயேன்
அரவிந்தனுக்கநகவந இத்தடன பநடுபட்டுச் ஜசர்த்து டவத்தநன் கருமிப்பயேல்" என்று அவன்
கநதுபடைஜவ ஒருவர் வசநன்னநர். அவருக்குத் தநயேநதப் வபநறநடம.
"என்னஜவந விஜரநதம்! அவன் வகநள்ளி ஜபநடை வரமநட்டைநன் என்றீஜர. வசநத்து ஐயேந! வசநத்து! நநய்
மநதரி ஓடி வந்தருக்கிறநன் பநரும்" என்று ஜவறு ஒருவர் ஜபசியேது கநதல் விழுந்த ஜபநது
அரவிந்தனுக்கும் மனம் புண்பட்டைது. 'தன்டனப் பற்றி இவ்வளேவு சர்வ சநதநரணமநக
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மதப்பிடுகிறநர்கஜளே அவர்கள்' என்று தநன், அவன் வருந்தனநன். ஜகதத்துக்கு (அந்தமக்கிரிடயே)
மதுடரயிலிருந்து இரண்வடைநரு உறவினர்கள் வந்தருந்தநர்கள். அவர்களில் ஒருவர் மதுடர நகரின்
அரசியேல் வட்டைநரத்தல் வசல்வநக்குள்ளேவர். வயேது மதர்ந்தவர். நீண்டை நநட்கள் அனுபவசநலி. ஈமச்
சடைங்கு மடிந்து மயேநனத்தலிருந்து தரும்பி வரும்ஜபநது அவர் கூறியே வசய்த அரவிந்தடனத் தடகப்பில்
ஆழ்த்த விட்டைது. அவன் பரம ரகசியேம் என்று நிடனத்துக் வகநண்டிருந்த வசய்தடயே எல்ஜலநருக்கும்
நடுவில் அவர் வவளிப்படடையேநக விசநரித்தநர்.
"என்னப்பந தம்பி, உன் மதலநளி அந்தப் வபண் பூரணிடயேத் ஜதர்தலில் நிறுத்த டவக்க ஏற்பநடு
வசய்கிறநரநஜம? உனக்குத் வதரிந்தருக்குஜம?"
அவருடடையே ஜகள்விக்கு என்ன பதல் கூறுவது என்று அரவிந்தன் தயேங்கியேஜபநது அவஜர ஜமலும்
கூறினநர். அவர் வநயிலநக மக்கியேமநன வதநரு வசய்த வவளிவந்தது.
"மீனநட்சிசுந்தரம் இதல் எல்லநம் வகட்டிக்கநரர் தநன் அப்பந. விவரம் வதரிந்துதநன் வசய்வநர். ஆனநல்
எனக்குத் வதரிந்தடதச் வசநல்கிஜறன். எதற்கும் அவர் கநதல் ஜபநட்டு டவ. அந்தத் வதநகுதயில் ஜபநட்டி
கடுடமயேநக இருக்கும் ஜபநலிருக்கிறது. புதுமண்டைபத்தல் ஒரு புத்தகக் கடடைக்கநரன் இருக்கிறநன்.
மரடைன், எதற்கும் துணிந்தவன், அவஜன நிற்கப் ஜபநவதநகக் ஜகள்வி" என்று அவர் கூறிக் வகநண்ஜடை
வந்த ஜபநது அரவிந்தன் குறுக்ஜக மறித்து, "யேநர் தநத்தந அந்தப் புத்தகக் கடடைக்கநரர்?" என்று ஜகட்டைநன்.
அவன் சந்ஜதகம் சரியேநயிருந்தது. அவர்களுக்கு விஜரநதயேநன அந்த ஆளின் வபயேடரத்தநன் கிழவர்
கூறினநர். 'அவன் மிகவும் மம்மரமநகத் ஜதர்தலில் இறங்கி இருப்பதநகவும்' அவர் கூறினநர்.
அப்ஜபநஜத புறப்பட்டுப் ஜபநய்க் ஜகநடடைக்கநனலில் அவர்களுக்கு இச்வசய்தடயே அறிவித்து விடை
ஜவண்டும் ஜபநல் அரவிந்தனுக்குத் துடிப்பு உண்டைநயிற்று.
----------------------
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அத்தயேநயேம் 22
வநடியே பயிடரக் கண்டைஜபநவதல்லநம்
வநடிஜனன் பசியினநல் இடளேத்ஜதன்
வீடுஜதந றிரந்து பசியேறநது அயேர்ந்த
வவற்றடரக் கண்டுளேம் படதத்ஜதன்
நீடியே பிணியேநல் வருந்துகின்ஜறநவரன்
ஜநருறக் கண்டுளேந் துடித்ஜதன்
ஈடில் மநனிகளேநய் ஏடழகளேநய் வநஞ்சு
இடளேத்தவர் தடமக்கண்ஜடை இடளேத்ஜதன்.
-- தருவருட்பந
தந்தயில் வதரிவித்தருந்தபடி அரவிந்தன் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு வரமடியேநமல் வசநந்தக் கிரநமத்துக்குப்
ஜபநக ஜநர்ந்த கநரணத்டத மதலில் பூரணிக்கு விவரித்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம். அவன் வரநதது அவளுக்கு
ஏமநற்றம் அளித்தருப்படத மிக நுணுக்கமநக அவர் புரிந்து வகநண்டைநர். அந்த ஏமநற்றம் வவளிஜயே
வதரிந்து விடைநமல் அவளும் எவ்வளேஜவந தறடமயேநகத்தநன் மடறக்க மயேன்றநலும் மீனநட்சிசுந்தரம்
அடதத் தம் கூர்டமயேநன பநர்டவயிலிருந்து அவ்வளேவு எளிதநகத் தப்ப விட்டுவிடைவில்டல. வபண்,
இரசம் பூசியே கண்ணநடிடயேப் ஜபநன்றவள். தன்னில் படிகிற அல்லது படுகிற எந்த உணர்ச்சிச்
சநயேல்கடளேயும் அவளேநல் மடறக்க மடிவதல்டல. மறக்கஜவந மறுக்கஜவந கூடை மடிவதல்டல.
"மதுடரயில் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள், வசல்லம், என் தங்டக எல்ஜலநரும் சுகந்தநஜன? மூத்த தம்பி
தருநநவுக்கரசு அச்சகத்தல் ஒழுங்கநக ஜவடல வசய்கிறநனந? அவரும் ஊரில் இல்லநத சமயேத்தல்
அச்சகத்டதத் தனிஜயே ஜபநட்டு விட்டு வந்தருக்கிறீர்கள்? அப்படி என்ன அவசரம்?" என்று தன்
ஏமநற்றத்டத மடறக்க மயேன்றவநஜற விசநரித்தநள், பூரணி.
"அவசரம்தநன்! இல்லநவிட்டைநல் இப்படி உடைஜன புறப்பட்டு வருஜவனந?" என்று வதநடைங்கி நீளேமநன
அடிப்படடை ஜபநட்டுத் தநம் வந்த ஜநநக்கத்டத அவளிடைம் வதரிவித்தநர் அவர்.
பூரணியின் மகபநவம் மநறியேது. வநற்றியில் சிந்தடன நிழல் கவிழ்ந்தது. அவருக்கு ஒரு பதலும்
கூறநமல் வநடுஜநரம் சிந்தத்துக் வகநண்ஜடை உட்கநர்ந்தருந்தநள் அவள். வபநறுப்புணர்ச்சிஜயேநடு
சிந்தக்கிற கநலத்தல் இவள் மகத்தல் வருகிற அழகு அப்ஜபநது வந்தருந்தது. மருகநனந்தமம்
மீனநட்சிசுந்தரமம் அவளிடைமிருந்து என்ன மறுவமநழ வரப்ஜபநகிறஜதந என்று ஆவஜலநடு
எதர்பநர்த்துக் வகநண்டு உட்கநர்ந்தருந்தநர்கள்.
"ஏஜதந வதய்வஜம பநர்த்து 'இடத நீ வசய்' என்று தூண்டின மநதரித் தற்வசயேலநக என் மனத்தல் இந்தச்
சிந்தடன உண்டைநயிற்று அம்மந! அரவிந்தனிடைமம் இஜதந இந்தப் டபயேன் மருகநனந்தத்தடைமம்
வசநன்ஜனன். அரவிந்தன் மதலில் ஏஜதந தடடை வசநன்னநலும் பின்பு ஒருவநறு சம்மதத்து விட்டைநன்.
மருகநனந்தத்துக்கும் மற்றிலும் பிடித்தருக்கிறது என் மடிவு. நீ ஜவறு விதமநகப் பதல் வசநல்லி
விடைநஜத. சநதகமநன பதடலத்தநன் உன்னிடைமிருந்து நநன் எதர்பநர்த்ஜதன்" என்று அவளுடடையே
சிந்தடன தம் கருத்துக்கு எதர் வழயில் மநறி விடைநதபடி அரண் வசய்து வகநள்ளே மயேன்றநர்
மீனநட்சிசுந்தரம்.
பூரணி அவருடடையே மகத்டத ஏறிட்டுப் பநர்த்து வமல்ல நடகத்தநள். நடகயில் வினநப் வபநருள்
நிடறந்தருந்தது. "என்டன இந்த மநதரி வம்பில் மநட்டி டவக்க ஜவண்டுவமன்ற எண்ணம் உங்களுக்கு
எப்ஜபநது ஜதநன்றியேது? எப்படித் ஜதநன்றியேது?"
"இதல் வம்பு என்னம்மந இருக்கிறது? உனக்குத்தநன் அரசியேலில் ஈடுபடைத் தகுதயில்டலயேந? அல்லது
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அரசியேல்தநன் உன்டன ஏற்றுக் வகநள்ளேத் தகுதயேற்றதந? இதன் மூலம் புகழும், மன்ஜனற்றமம்
அடடையே ஜவண்டியேவள் தநஜன நீ!"
இடதக் ஜகட்டு மீண்டும் பூரணியின் இதழ் ஓரத்தல் நடக பூத்தது. உள்ஜளே கனிவு உண்டைநகிற கநலத்தல்
பழங்களின் ஜமற்புறத்தல் மின்னுஜம ஒருவடக வனப்பு, அடதப் ஜபநல சிந்தடனக் கனிவு அவள்
மகத்டத அற்புதமநக்கியிருந்தது. எந்ஜநரமம் எங்ஜகந எடதஜயேந, யேநரிடைமிருந்ஜதந ஜதடிக் வகநண்ஜடை
இருப்பது ஜபநன்ற அவளுடடையே அழகியே கண்களிலும் உள்ளேத்தன் சிந்தடனக் கனிவு ஊடுருவித்
வதரிந்தது. புதயே புதயே அனுபவங்கள் ஏற்படும் ஜபநது வநழ்க்டகயில் ஒன்டற விடை ஒன்று வபரிதநகிக்
வகநண்டு வருகிறது. 'இன்னும் ஜமஜல ஜபநக ஜவண்டும், இன்னும் ஜமஜல ஜபநகஜவண்டும்' என்பது
ஜபநல் ஜமஜல ஜபநகிற வவறி ஜபய்த்தனமநகப் பற்றிக் வகநள்கிறது. அந்த வவறிக்கு ஆளேநகிவிடைநமல்
விலகித் தப்பித்துக் வகநள்ளே ஜவண்டியே இடைத்தல்தநன் அப்ஜபநது நிற்பதநகத் ஜதநன்றுகிறது பூரணிக்கு.
'நீ தப்பித்துக் வகநள்ளே ஜவண்டைநம். அதல் ஈடுபட்டு விடு' என்று மநட்டிவிடைப் பநர்க்கிறநர்
மீனநட்சிசுந்தரம். 'மநட்டிக் வகநண்டு விடைநஜத! தப்பித்துக் வகநள்' என்றது அவள் உள்ளுணர்வு.
இரண்டில் எடதச் வசய்வது? எடதச் வசய்யேநமல் இருப்பது?
"அக்கந! இதல் சிந்தப்பதற்கும் தயேங்குவதற்கும் என்ன இருக்கிறது? நீங்கள் இந்த வழயில் வவற்றி
வபற்று மன்ஜனறினநல் ஏடழகளும் அனநடதகளும் நிடறந்துள்ளே இந்த நநட்டுக்கு எவ்வளேஜவந
வதநண்டுகள் வசய்யேலநம்" என்று மீனநட்சிசுந்தரத்துக்கு ஆதரவு தரும் மடறயில் அவடளே ஜநநக்கிக்
கூறினநன் மருகநனந்தம்.
அவனுக்கு அவள் பதல் வசநல்லவில்டல. ஜமலும் சிந்தத்தநள். அப்பந இறந்து ஜபநவதற்கு இரண்டு
ஆண்டுகளுக்கு மன்னர் அவருடடையே வநழ்க்டகயில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் இப்ஜபநது அவளுக்கு
நிடனவு வந்தது. எவ்வளேவு வபரியே வநய்ப்பநயிருந்தநலும் அது தன் மனத்துக்கு ஏற்கநவிட்டைநல் அடதத்
துணிந்து இழந்துவிடும் தன்டம அப்பநவுக்கு உண்டு. வநஞ்சின் உரம்தநன் அவருடடையே வநழ்க்டகயில்
அவர் ஜசர்த்தருந்த வபரியே வசல்வம். எந்த வியேநபநரியின் பண உதவிடயே அப்பநவின் மரணத்தற்குப்
பின்பும் அவள் ஏற்றுக் வகநள்வதற்குக் கூசி 'வசக்'டகத் தருப்பி அனுப்பினநஜளேந, அந்த வியேநபநரிடயேத்
தம் வநழ்நநளிஜலஜயே துச்சமநக மதத்து வந்தநர் அப்பந. 'அப்பநதநன் வசத்துப் ஜபநய்விட்டைநர்,
அப்பநவின் தன்மநனம் இன்னும் இங்ஜக சநகவில்டல' என்று இறுமநப்ஜபநடு எழுத அந்தப் பண
உதவிடயே மறுத்துத் தருப்பி அனுப்பி டவத்தநள் அவள். இறந்து ஜபநவதற்கு இரண்டைநண்டுகளுக்கு
மன் அப்பநடவ அரசியேல் துடறயில் ஈடுபடுமநறு ஜவண்டிக் வகநண்டு தநஜம பணம் உதவி வசய்யே
மன்வந்தநர் அந்த வியேநபநரி. அப்ஜபநது அவருக்கு அப்பந கூறியேனுப்பியே மறுவமநழ பூரணிக்கு
இன்னும் நிடனவிலிருந்தது.
"நநன் உங்களுக்குத் தமிழ் வசநல்லிக் வகநடுக்கிஜறன் என்பதற்கநக நீங்கள் எனக்குப் பிடழக்க வழ
வசநல்லிக் வகநடுக்கிறீர்களேந? நநடளே மதல் தமிழ்ப் படிப்பதற்கு மட்டும் நீங்கள் இங்கு வந்தநல்
ஜபநதும், எனக்கு வநழ்க்டகடயேக் கற்றுக் வகநடுக்க ஜவண்டைநம்" என்று வசநற்களில் கடுடமயும்
மகத்தல் சிரிப்புமநகப் பதல் வசநல்லிவிட்டைநர் அப்பந. அடதக் ஜகட்டு அந்த வியேநபநரி ஜமலும்
கூறினநர். "நநன் வசநல்வடதத் தவறநகப் புரிந்து வகநண்டு விட்டீர்கள். இவ்வளேவு படித்தருக்கிற நீங்கள்
வநழ்க்டகயிலும் அதற்ஜகற்ற வசதகடளேயும், வசகௌகரியேங்கடளேயும் அடடையே ஜவண்டுவமன்றுதநன்
இந்த வழடயேக் கூறிஜனன்."
"ஒரு வசகௌகரியேமம் ஒரு வசதயும் இல்லநதவர்களுக்கு எல்லநஜம வசகௌகரியேமநகவும் வசதயேநகவும்
தநன் இருக்கும். 'யேநடவ யேநதும் இல்லநர்க்கு இடயேயேநதஜவ' என்று என்டனப் ஜபநன்றவர்களுக்கநகச்
வசநன்னது ஜபநல் கம்பன் வசநல்லி டவத்தருக்கிறநன். ஐயேந நநன் ஒதுங்கி வநழ ஆடசப்படுகிறவன்.
நல்லவனநகஜவ வநழ்ந்து விடை நிடனக்கிறவன். நீங்கள் வசநல்லுகிறது ஜபநல் மன்ஜனற்றம் வபற
வல்லவனநக இருக்க ஜவண்டும். என்டனப் ஜபநல் நல்லவனநக மட்டும் இருந்தநல் ஜபநதநது. இனி
என்னிடைம் இந்தப் ஜபச்டச எடுக்கநதீர்கள்" என்று வன்டமயேநகச் வசநல்லி மறுத்தநர் அப்பந. சிறுசிறு
கிடளேகடளேயும், சுவடுகடளேயும் உதர்த்துவிட்டு ஜமல்ஜநநக்கி வநடிதநய் வளேரும் சநதத் ஜதக்கு மரம்
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ஜபநல் சில்லடர ஆடசகடளே உதர்த்து விட்டு உயேர்ந்த குறிக்ஜகநள்களினநல் உயேர்ந்து நின்றவர் அப்பந.
அவடரப் பற்றி நிடனக்கிறஜபநஜத தன் உள்ளேம் சுத்தமநகி விட்டைடதப் பூரணி உணர்ந்தநள். கல்லூரி
வகுப்படறயில் வசநற்வபநழவுகளுக்கநன வபநதுஜமடடையில், வீட்டில், படிப்படறயில், எங்ஜக
நின்றநலும், எங்ஜக இருந்தநலும், தம்டமச் சூழ்ந்து வகநண்டு தூய்டமயும் ஒழுக்கமம் வகநலுவிருப்பது
ஜபநலத் ஜதநற்றமளித்தநர் அப்பந. மஜனநரஞ்சிதம் தநன் பூத்தருக்கிற இடைத்தல் நநற்புறமம்
வநடுந்வதநடலவுக்கு மணப்பது ஜபநல் தம்டமயும் தம்மடடையே சூழ்நிடலடயேயும் கநண்கிறவர்கள்
மனத்தல் கூடை மணப்பவர் அவர்.
அப்பநவின் நிடனவு, உள்ளேத்தல் உண்டைநக்கியே உரத்துடைன் எதஜர உட்கநர்ந்தருந்த
மீனநட்சிசுந்தரத்டதயும், மருகநனந்தத்டதயும் ஜநநக்கி உறுதயேநன குரலில் கூறலநனநள் பூரணி.
"நீங்கள் மிக்க அனுபவசநலி, எவ்வளேஜவந வபரியேவர். உங்களுக்கு நநன் மிகவும்
கடைடமப்பட்டிருக்கிஜறன். ஆனநல் இப்ஜபநது நீங்கள் வசநல்லுகிற கநரியேத்துக்கு எப்படி
இணங்குவவதன்று தநன் தயேக்கமநக இருக்கிறது. இத்தடகயே உலகியேல் வழகளில் சிக்கிப் வபநருளும்
புகழும் வபறுவடத என் தந்டதஜயே தம் வநழ்நநளில் வவறுத்தருப்படத நநன் கண்டிருக்கிஜறன்.
அப்ஜபநஜத அப்படியேநனநல் இப்ஜபநது உள்ளே சூழ்நிடலயில் ஜகட்கஜவ ஜவண்டைநம். அறிவு ஜதநற்று
உணர்ச்சிகள் வவல்லும் கநலம் இது. பண்பு ஜதநற்றுப் பரபரப்பு வவல்லுகிற கநலம், அன்பு ஜதநற்று
ஆடசகள் வவல்லுகிற கநலம், நிதநனம் ஜதநற்று ஜவகம் வவல்லுகிற கநலம். இந்தக் கநலத்தல் அரசியேல்
வநழ்க்டகயில் எதர்நீச்சுப் ஜபநடை என்டனத் தூண்டுகிறீர்கள் நீங்கள்."
"உன்னநல் மடியும் என்று நன்றநகத் வதரிந்து வகநண்டு தநன் தூண்டுகிஜறன், அம்மந! அரவிந்தனுக்கும்
உனக்கும் ஒஜர மனப்பநங்குதநன் ஜபநலிருக்கிறது. இந்தத் தீர்மநனத்டத அவனிடைம் வதரிவித்தஜபநது
ஏறக்குடறயே நீ இப்ஜபநது கூறியே தடடைகடளேத்தநன் அவனும் வசநன்னநன். ஆனநல் நநன் கூறியே
சமநதநனங்கடளேக் ஜகட்டுவிட்டு என் தீர்மநனத்டத ஒருவநறு ஒப்புக் வகநண்டைநன். உன்டனயும் ஒப்புக்
வகநள்ளே டவப்பதநகச் வசநன்னநன். சிற்றப்பநவின் கநரியேங்களுக்கநக அவன் கிரநமத்துக்குப்
ஜபநகும்படி ஜநரிட்டிருக்கநவிட்டைநல் அவஜன இங்கு வந்து உன்டனச் சம்மதக்கச் வசய்தருப்பநன்.
அவன் வந்தருந்தநல் என்னுடடையே ஜவடல சுலபமநகியிருக்கும். உனக்கு இத்தடன சிரமப்பட்டு நநஜன
விளேக்கம் வசநல்ல ஜவண்டியிரநது. அவன் பநடு, உன் பநடு என்று விட்டிருப்ஜபன்."
டவரம் பநய்ந்த மரத்தல் ஸ்குரு ஆணி இறக்குகிற மநதரி மீனநட்சிசுந்தரம் அவள் மனத்தல் தம்
கருத்டதப் பதத்துவிடை மயேன்றநர். இலங்டக, மலநயேந மதலியே இடைங்களிலிருந்து வசநற்வபநழவுக்கு
அடழப்பு வந்தருப்படதப் பற்றி பூரணி அவரிடைம் கூறினநள். அவர் ஜகட்டைடதப் பற்றி ஒரு மடிவும்
வசநல்லவில்டல. "உன் ஜபரில் அஜபட்டச மனுத் தநக்கல் வசய்வதற்கு எல்லந ஏற்பநடுகளும் வசய்து
விட்ஜடைன். தருஜவடைகத்துக்குப் ஜபநய்ப் பூக்கட்டி டவத்துப் பநர்த்ததல் நல்ல பூஜவ கிடடைத்தருக்கிறது.
நீ என்டனக் டகவிட்டு விடைநஜத அம்மந!" என்று சுற்றிச் சுற்றித் தம் ஜவண்டுஜகநடளேஜயே வற்புறுத்தக்
வகநண்டிருந்தநர். அவள் பிடிவகநடுத்துப் ஜபசவில்டல.
"நீ இலங்டக, மலநயேந எல்லந இடைங்களுக்கும் ஜபநய்ப் புகழ்வபற்று வந, அம்மந! அதனநல்
எங்களுக்வகல்லநம் வபருடமதநன். அவற்ஜறநடு இந்தப் வபருடமடயேயும் நநங்களேநகப் பநர்த்து உனக்கு
அளிக்கிஜறநம். மறுக்கநமல் ஏற்றுக் வகநள். இதல் வவற்றி வபற உன்னநல் மடியும். வவற்றி வபற்றநல்
இதனநல் நீயும் உயேர்வு அடடையேலநம். நநடும் உயேர்வு வபறும்" என்றநர்.
"பநர்க்கலநம்! எனக்குச் சிந்தக்க ஜநரம் வகநடுத்தநல் நல்லது. 'வந்ஜதநம், உடைஜன ஜகட்டுச் சம்மதம்
வபற்றவுடைன் தரும்பலந'வமன்று நீங்கள் நிடனக்கிறீர்கள் ஜபநலிருக்கிறது. இரண்டு, மூன்று நநட்கள்
இருந்துதநன் ஜபநகஜவண்டும் நீங்கள். ஜகநடடைக்கநனல் மூன்று தனங்கள் தங்குவதற்குக் கூடைத்
தகுதயில்லநத ஊரந, என்ன?" என்று ஜகட்டைநள் பூரணி.
"இரண்டு, மூன்றுநநள் தங்குவது பற்றி எனக்கு ஒன்றும் மறுப்பில்டல, அம்மந! நீ விரும்பினநல்
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இதுபற்றிப் ஜபச அரவிந்தடனயும் வரவடழக்கிஜறன். உன்னுடடையே தயேக்கத்தற்குக் கநரணஜம அவன்
இல்லநமல் மடிவு வசய்யேலநகநது என்பதுதநன் என்று எனக்குப் புரிகிறது வபண்ஜண!"
அவர் இவ்வநறு கூறியேதும் அவளுடடையே மகத்தல் நுண்ணியே அளேவில் நநணம் பரவிற்று. தடல சற்ஜற
தநழ்ந்தது. இதழ்களும் கண்களும் ஜமநன வமன்னடக புரிந்தன. அவர் அவடளே அப்ஜபநது நன்றநகக்
கவனித்தநர்.
தம்மடடையே வசல்வநக்டகவிடை, வசல்வத்டத விடை ஏஜதந ஒரு வபரியே அற்புதத்தநல் மநயேம் வசய்து
அவளுடடையே உள்ளேத்டத அரவிந்தன் ஆண்டு வகநண்டிருப்படத மீனநட்சிசுந்தரம் அந்தக் கணத்தல் மிக
நன்றநகப் புரிந்து வகநண்டைநர். 'சநதநரணமநக ஒரு வபண்ணின் உள்ளேத்டத ஆள்வதற்ஜக ஆற்றல்
ஜவண்டும். இவடளேப் ஜபநன்ற அபூர்வமநன வபண்ணின் இதயேத்டதயும் ஆள்கிற அளேவுக்கு நம்
அரவிந்தனுக்கு ஏஜதந வபரியே கவர்ச்சியிருக்கிறது. அது மகத்தன் கவர்ச்சி மட்டுமன்று; மகத்தல்,
ஜபச்சில், பழக்க வழக்கங்களில் எல்லநவற்றிலும் ஜசர்ந்து ஏஜதந ஒரு வபரியே மநயேம் டவத்துக்
வகநண்டிருக்கிறநன் அரவிந்தன்' என்று எண்ணினநர். அப்படி எண்ணியேஜபநதுதநன் அவன் அவருடடையே
உள்ளேத்தலும் மிகப் வபரியேவனநக உயேர்ந்து ஜதநன்றினநன். பல ஆண்டுகளுக்கு மன் 'எங்கிருந்ஜதந
வந்தநன்' என்பது ஜபநலப் ஜபநட்டுக் வகநள்ளே மறுசட்டடையின்றி அனநடத இடளேஞனநகத் தம்மிடைம்
ஜவடலக்கு வந்த படழயே அரவிந்தடனயும், தன்டனயும் வளேர்த்துக் வகநண்டு, அவருடடையே
அச்சகத்டதய்ம் வளேர்த்து விட்டிருக்கும் இப்ஜபநடதயே அரவிந்தடனயும் ஒரு கணம் தம் மனத்தல்
ஒப்பிட்டுப் பநர்த்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம். வநடுந்வதநடலவில் வநடுநநட்களேநகப் பிரிந்து ஜபநய்விட்டை தம்
மூத்த பிள்டளேயேநன ஒருவடனப் பற்றி நிடனப்பது ஜபநல் பநசம் வபநங்கிற்று அவர் மனத்தல்.
"உன் அந்தரங்கம் எனக்குப் புரிகிறது பூரணி. ஒரு நடடை வந்துவிட்டுப் ஜபநகச் வசநல்லி அரவிந்தனுக்குத்
தந்த வகநடுக்கிஜறன் அம்மந!" என்றநர் அவர்.
"சிற்றப்பநவின் கநரியேங்கள் மடிவதற்கு மன் அங்கிருந்து அவர் புறப்பட்டு வர மடியுஜமந,
மடியேநஜதந? தந்த வகநடுத்தநல் என்ன நிடனப்பநஜரந?" என்று சந்ஜதகம் வதரிவித்தநள் அவள்.
"அப்படியில்டல, அம்மந? தந்த வகநடுத்தநல் அவன் நிச்சயேம் புறப்பட்டு வருவநன். இன்று மரணச்
சடைங்கு மடிந்தருக்கும். நநடளேக் கநடலயில் மயேநனத்துக்கும் ஜபநய்ப் 'பநலூற்றடல' மடித்தநல்
அப்புறம் பதஜனநறநவது நநள் கருமநதக் கநரியேங்களுக்குத்தநன் அவன் ஜபநக ஜவண்டியிருக்கும். நநன்
தந்த வகநடுக்கிஜறன்" என்று பூரணியிடைம் கூறிவிட்டு மருகநனந்தம் உட்கநர்ந்தருந்த பக்கமநகத்
தரும்பினநர் மீனநட்சிசுந்தரம். அவன் அங்ஜக இல்டல. உட்கநர்ந்தருந்த நநற்கநலி வவறுடமயேநக
இருந்தது.
"இந்தப் பிள்டளே எங்ஜக ஜபநனநன்? தபநல் ஆபீசுக்குப் ஜபநய்த் தந்த வகநடுத்துவிட்டு வரச்
வசநல்லலநவமன்று பநர்த்ஜதன்! பரவநயில்டல, நநஜன கநடர எடுத்துக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டு வந்து
விடுகிஜறன்" என்று எழுந்தருந்தநர் மீனநட்சிசுந்தரம்.
"ஜவண்டைநம்! சிறிது ஜநரத்துக்கு மன்புதநன் இங்ஜக ஜதநட்டைத்துப் பக்கமநகச் சுற்றிப் பநர்க்க எழுந்து
ஜபநனடதப் பநர்த்ஜதன். இஜதந கூப்பிடுகிஜறன். அவஜர ஜபநய் வரட்டும்! உங்களுக்கு எதற்குச் சிரமம்?"
என்று பூரணி எழுந்தருந்து ஜதநட்டைத்துப் பக்கம் ஜபநனநள். ஜதநட்டைத்தல் ஒருவரும் இல்டல.
வீட்டுக்குள் வந்து வசந்தநடவ அவளுடடையே அடறயில் ஜதடினநள். அவடளேயும் கநணவில்டல. பூரணி
சடமயேற்கநர அம்மநளிடைம் ஜகட்டைநள்.
"இங்ஜகதநன் இருந்தநள்! அந்தப் வபரியேவஜரநடு வந்தருந்த பிள்டளேக்கு ஜதநட்டைத்டதச் சுற்றிக்
கநண்பித்துக் வகநண்டிருந்தநஜளே! ஜதநட்டைத்தல் தநன் உட்கநர்ந்து ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். நன்றநகப்
பநருங்கள்" என்றநள் சடமயேற்கநர அம்மநள். மறுபடியும் ஜதநட்டைத்துக்குப் ஜபநய் நின்று சுற்றுமற்றும்
பநர்த்தநள் பூரணி. அங்கிருந்து ஜமடைநன ஓர் இடைத்தலிருந்து பநர்த்தநல் ஏரி மிக அருகில் நன்றநகத்
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வதரியும். பூரணி ஏரியில் பநர்த்தஜபநது மருகநனந்தமம் வசந்தநவும் படைகில் சுற்றிக் வகநண்டிருப்பது
வதரிந்தது. பூரணி தனக்குள் சிரித்துக் வகநண்டு தரும்பிவிட்டைநள்.
"நநஜன தபநலநபீசுக்குப் ஜபநய்விட்டு வருகிஜறன் அம்மந!" என்று மீனநட்சிசுந்தரம் புறப்பட்டு
விட்டைநர். மருகநனந்தம் வசந்தந உறவு மிகக் குறுகியே கநலத்தல் உள்ளுக்குள்ஜளே கனிந்தருக்க
ஜவண்டுவமன்று அவளுக்குத் ஜதநன்றியேது. கடைந்த தனங்களில் வசந்தநவின் உற்சநகத்துக்குக் கநரணம்
என்னவநக இருக்கும் என்பது இப்ஜபநது அவளுக்கு விளேங்கிற்று. அன்று அவள் வபயேருக்கு வந்தருந்த
கடிதத்தன் மகவரி எழுத்து இப்ஜபநது பூரணிக்கு மறுபடியும் நிடனவு வந்தது. அது மருகநனந்தத்தன்
எழுத்ஜத என்படதயும் அவளேநல் உறுத வசய்யே மடிந்தது. 'இந்த உறடவ மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்
எப்படி வரஜவற்பநர்கள்?' என்ற கவடலயில் மூழ்கிற்று அவள் மனம். 'மருகநனந்தம் தங்கமநன
பிள்டளேதநன். ஆனநல் வசல்வக் குவியேலின் ஜமல் வநழும் வசந்தநவின் குடும்பமம், மருகநனந்தத்தன்
ஏடழக் குடும்பமம் எப்படி ஒட்டுறவுப் வபற மடியும்?' என்று தயேங்கிற்று பூரணியின் மனம். கடதகளில்
நம்ப மடியேநதது ஜபநலப் படிக்க ஜநர்கிற நிகழ்ச்சி ஒன்டறத் தடீவரன்று வநழ்க்டகயில் கண்வணதஜர
சந்தத்து விட்டைநற் ஜபநலிருந்தது பூரணிக்கு. மனங்கள் வநகிழ்ந்து ஒன்று ஜசர்வஜத ஒருவடகயில்
தற்வசயேலநகவும் விடரவநகவும் நிகழ்கிற நிகழ்ச்சியேநகப்பட்டைது அவளுக்கு. மதல்நநள் கநடலயில்
தன்னுடடையே உள்ளேத்தல் தவிர்க்க மடியேநத வடகயில் அரவிந்தடனப் பற்றியே நிடனவுகள்
உண்டைநனடதயும் எண்ணினநள். 'வபண்கள் மிக விடரவநக மனம் வநகிழ்ந்து விடுவது அவர்கள்
குற்றமில்டல, வநகிழ்வதற்வகன்ஜற நீ எங்கடளேப் ஜபநன்ற வமல்லியேவர்களின் மனங்கடளேப்
படடைத்தருக்கிறநய், இடறவந! அல்லது வநகிழச் வசய்வடத இயேல்பநகப் படடைத்தருக்கிறநய்!' என்று
நிடனத்தநள் அவள். பத்து நிமிடைங்களில் தந்த வகநடுத்துவிட்டுத் தரும்பி வந்துவிட்டைநர்
மீனநட்சிசுந்தரம்.
எல்ஜலநருமநகச் ஜசர்ந்து சநப்பிடை உட்கநரலநவமன்று வசந்தநடவயும், மருகநனந்தத்டதயும்
எதர்பநர்த்துக் கநத்தருந்தநள் பூரணி. சிறிதுஜநரத்தல் சிரிப்பும் கும்மநளேமமநகப் ஜபசிக் வகநண்ஜடை
அவர்கள் இருவரும் வந்து ஜசர்ந்தநர்கள்.
"இவர் இதற்கு மன்னநல் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு வந்ததல்டலயேநம் அக்கந! அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநய்
எல்லநம் சுற்றிக் கநண்பித்ஜதன். சநயேங்கநலம் 'பில்லர் ரநக்ஸ்' மடலப்பகுதக்குப் ஜபநகத் தட்டைம்
ஜபநட்டிருக்கிஜறநம்" என்றநள் வசந்தந.
"ஆகந! தநரநளேமநகப் ஜபநய்ப் பநர்த்து விட்டு வநருங்கள். என்டன மட்டும் கூப்பிடைநதீர்கள். எனக்கு வர
ஒழவு இருக்கநது. புத்தகங்கள் படிக்க ஜவண்டும்" என்று கூறிவிட்டு வமல்லச் சிரித்தநள் பூரணி.
மருகநனந்தத்தன் மகத்தல் மிக வமன்டமயேநனதும் நுணுக்கம் நிடறந்ததுமநன புதயே அழகு ஒன்று
வந்து வபநருந்தயிருப்படதப் பூரணி கூர்ந்து பநர்த்து உணர்ந்தநள். ஓர் இளேம் வபண்ணின் உள்ளேத்டத
வவற்றி வகநண்டு விட்ஜடைநம் என்ற வபருடமயில் ஆண் பிள்டளேக்கு உண்டைநகிற இன்பமயேமநன
கர்வத்தன் அழகந அது? பகல் உணவு மடிந்ததும் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு அருகில் பட்டி வீரன் பட்டியில்
தமக்கு வநருங்கியே நண்பரநகியே கநப்பித் ஜதநட்டை மதலநளி ஒருவர் இருப்பதநகவும், ஜபநய் அவடரச்
சந்தத்துப் ஜபசிவிட்டு மநடல ஏழு மணிக்குத் தரும்பி விடுவதநகவும் கூறிவிட்டு மீனநட்சிசுந்தரம்
கநரில் புறப்பட்டுப் ஜபநய்விட்டைநர். பூரணி புத்தகத்தல் மூழ்கி இருந்தநள்.
மநடல மூன்றடர மணிக்கு வசந்தநவும், மருகநனந்தமம் அவளிடைம் வந்து வசநல்லிக் வகநண்டு சுற்றிப்
பநர்க்கக் கிளேம்பினநர்கள். வசந்தந அத்தடன அழகநக அலங்கநரம் வசய்து வகநண்டு பூரணி இதற்கு
மன்பு பநர்த்ததல்டல. மருகநனந்தம் தனது மன் வநற்றியில் வந்து அடைங்கநப்பிடைநரி ஜபநல்
சுருண்டிருக்கிற தடல மயிடர அன்று வவளிஜயே புறப்படுகிறஜபநது அழகநக வநரி விட்டுக்
வகநண்டிருந்த அதசயேத்டதயும் பூரணி கவனித்தநள். 'கநதல் என்னும் உணர்வுக்கு இத்தடன தூரம்
மனிதர்கடளேக் குழந்டதத்தனம் நிடறந்தவர்களேநக்கி விடுகிற சக்தயும் உண்ஜடைந?' என்று எண்ணி
வியேந்தநள் அவள். 'இந்தக் குழந்டதகளின் இந்தப் பிள்டளேத்தனமநன அன்டப, ஏழ்டம ஏற்றத்தநழ்வுகள்
இடடைஜயே புகுந்து வகடுத்து விடைக்கூடைநஜத' என்ற ஏக்கமம் உண்டைநயிற்று பூரணிக்கு. பங்களேந வநசலில்
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இறங்கி, பட்டுப் பூச்சிகள் பறந்து ஜபநவடதப் ஜபநல் அவர்கள் ஜபநவடதப் பநர்த்து மனம் மலர்ந்தநள்
பூரணி. நியேநயேமநன கநதல் உணர்வு என்பது உலகத்துக்ஜக அழகு உண்டைநக்குகிற ஒரு புனிதசக்த என்று
அந்தச் சமயேத்தல் அவளுக்குத் ஜதநன்றிற்று. படிப்பு, பண்பு, புகழ், உலகம் மதக்கிற வபருடம
எல்லநமநக ஒன்று ஜசர்ந்து எந்த ஓர் அன்பு விடளேயேநட்டடைத் தநனும் அரவிந்தனும் விடளேயேநடை
மடியேநமல் வசய்தருந்தனஜவந, அந்த விடளேயேநட்டடை மருகநனந்தமம் வசந்தநவும் கண் கநண
விடளேயேநடைத் வதநடைங்கி விட்டைடதப் பூரணி உணர்ந்தநள்.
மீனநட்சிசுந்தரம் ஜகநடடைக்கநனலிலிருந்து வகநடுத்த தந்த அன்று இரவு பத்து மணி சுமநருக்கு
அரவிந்தனுக்குக் கிரநமத்தல் கிடடைத்தது. மூன்று கல் வதநடலவுக்கு அப்பநல் தநன் தந்த நிடலயேம்
இருந்தது. தந்த அங்ஜக வந்து, அங்கிருந்து டசக்கிளில் ஆள் வகநண்டு வந்து தர ஜவண்டும்,
அரவிந்தனுடடையே கிரநமத்துக்கு. எனஜவ வமல்லவும் தநமதமநகவும் அந்தத் தந்த வந்தது அவனுக்கு
வியேப்டப உண்டைநக்கவில்டல.
'நீ அருகில் இல்லநமல் இவடளேச் சம்மதக்கச் வசய்யே மடியேநது ஜபநலிருக்கிறது. ஒரு நடடை வந்து
விட்டுப் ஜபந' என்ற கருத்துத் ஜதநன்ற அடமந்தருந்தது தந்த வநசகம். 'நநன் அருகில் இல்லநமல்
என்டனக் கலந்து வகநள்ளேநமல் அவள் அவருக்குச் சம்மதம் தரவில்டல' என்று உணர்ந்தஜபநது
அவனுக்குக் களிப்புத்தநன் உண்டைநயிற்று. அவள் அப்படித் தன்டன எதர்பநர்க்க ஜவண்டும் என்றுதநஜன
அவனுடடையே அந்தரங்கத்தன் ஆவல் துடித்தது! அந்தத் தந்த வரநவிட்டைநலும் மறுநநள் கநடல
மயேநனத்தல் 'பநல்வதளி' மடிந்ததும் அவஜன மதுடர ஜபநய் அங்கிருந்து ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநக
ஜவண்டுவமன்று தநன் எண்ணியிருந்தநன். பூரணிடயே மீனநட்சிசுந்தரம் எந்தத் வதநகுதயில் ஜதர்தலுக்கு
நிறுத்த இருக்கிறநஜரந அஜத வதநகுதயில் தநன் புதுமண்டைபத்துப் புத்தகக் கடடைக்கநரரும் நிற்கப்
ஜபநகிறநர் என்று மதுடர உறவினர் வதரிவித்த ஜபநது அரவிந்தன் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநய் அந்தத்
தகவடலத் வதரிவித்துவிடை ஜவண்டுவமன்று உறுத வசய்து வகநண்டுவிட்டைநன்.
'பநல் வதளி' மடிந்த அன்று பகலில் அரவிந்தன் மதுடர புறப்பட்டை ஜபநது ஜகதத்துக்கு வந்தருந்த
அரசியேல் பிரமகரும் அவஜனநடு மதுடர வந்தநர். மதல்நநள் ஈமச்சடைங்கு மடிந்து தரும்பியே ஜபநது,
'பூரணி நிற்கப் ஜபநகிற வதநகுதயில் கடுடமயேநன ஜபநட்டி இருக்கும்' என்று அவனிடைம் கூறியேவர் அவர்
தநன். அரவிந்தன் அவடர மிகவும் நல்லவவரன எண்ணியிருந்தநன். ஆனநல் கிரநமத்தலிருந்து மதுடர
தரும்பியேதும் அவடனத் தமது வீட்டுக்கு அடழத்துப் ஜபநய்ச் சுயே உருவத்டதக் கநட்டினநர் அவர்.
அரவிந்தன் தடகத்துப் ஜபநனநன். அத்தடன பயேங்கரமம் அரசியேலில் இருக்குஜமந? ஐஜயேந அரசியேஜல!
'வநடியே பயிடரக் கண்டைநல் நநன் வநடிஜனன். பசித்தவடனக் கண்டை ஜபநவதல்லநம் ஜநநடயே
உணர்ந்ஜதன். ஏடழகடளேயும் இடளேத்தவர்கடளேயும் கண்டைஜபநது நநஜன ஏடழயேநய் இடளேத்ஜதன்!'
என்று இரநமலிங்க வள்ளேலநர் பநடியே பநட்டின் கருத்துத்தநன் இந்த நநட்டில் ஒரு அரசியேல்
வதநண்டைனின் இலட்சியேமநக இருக்க ஜவண்டுவமன அவன் எண்ணியேதுண்டு. ஆனநல் அவனுடடையே
சத்தயேத்டத ஐயேநயிரம் ரூபநய் விடலக்கு ஏலம் கூறி விற்கப் பநர்த்தநர் அந்த மதயே அரசியேல்வநத.
அவன் மருண்டைநன். இப்படி அனுபவம் இதற்குமன் அவனுக்கு ஏற்பட்டைதல்டலஜயே?
---------------------
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அத்தயேநயேம் 23
கள்ளேக்கருத்டத எல்லநம் கட்ஜடைநடு ஜவரறுத்து - இங்கு
உள்ளேக் கருத்டத உணர்ந்தருப்பது எக்கநலம்?
-- சித்தர் பநடைல்
ஒஜர கரும்பின் ஒரு பகுத இனிப்பநகவும் மற்வறநரு பகுத உப்பநகவும் இருக்கிற மநதரி மனிதனுக்குள்
நல்லதும் வகட்டைதும் ஆகியே பல்ஜவறு சுடவகளும், வவவ்ஜவறு உணர்ச்சிகளும் கலந்து
இடணந்தருக்கின்றன. எல்லந கணுக்களுஜம உப்பநக இருக்கிற ஒருவடகக் கரும்பு உண்டு. அதற்குப்
'ஜபய்க்கரும்பு' என்று வபயேரிட்டிருக்கிறநர்கள். அதற்குக் கரும்பு ஜபநலஜவ ஜதநற்றம் இருக்கும். ஆனநல்
கரும்பின் இனிடமச் சுடவதநன் இரநது. வபரியே மனிதர்கடளேப் ஜபநல் ஜதநன்றிக் வகநண்டு
வபருந்தன்டம சிறிதுமில்லநத கயேவர்களேநய்க் வகநடியேவர்களேநய் வநழும் மனிதர்கள் சிலர் நல்ல
அரிசியில் கல்ஜபநல் சமூகத்தல் கலந்தருக்கிறநர்கள். இவர்கள் வவளித் ஜதநற்றத்துக்குக் கரும்பு ஜபநல்
ஜதநன்றினநலும் உண்டமயில் சுடவ ஜவறுபடும் ஜபய்க் கரும்பு ஜபநன்றவர்கள் தநன்.
கிரநமத்தலிருந்து தன்ஜனநடு மதுடரக்கு வந்த அந்தப் வபரியே மனிதரின் சுயே உருவம் புரிந்த ஜபநது
அரவிந்தனுக்கு உள்ளேம் வகநதத்தது. உள்ளேக் கருத்து ஒன்றும் கள்ளேக் கருத்து ஒன்றுமநக வநழ்ந்து
ஏமநற்றிப் பிடழக்கும் இத்தடகயே வகநடியேவர்கடளே உலகம் உணர்ந்து கருவறுக்கும் கநலம் என்று வரப்
ஜபநகிறவதன்று குமறினநன் அவன். அந்த ஆடளே மதலிஜலஜயே சரியேநகப் புரிந்து வகநள்ளேநமல்
ஜபநனதற்கநகத் தன்டன வநநந்து வகநண்டைநன். புத்தகங்கடளேப் படித்து அறிந்து வகநள்ளும் ஞநனம்
மட்டும் இந்த நூற்றநண்டின் வநழ்க்டகக்குப் ஜபநதநது. மனிதர்கடளேப் படித்து அறிந்து வகநள்ளும்
ஞநனம் தநன் இந்தக் கநலத்துச் சமதநயே வநழ்வில் வவற்றி வபறுவதற்குச் சரியேநன கருவியேநக
இருக்கிறது. கநரணம்? ஒவ்வவநரு மனிதனும் குழப்பங்கள் நிடறந்த ஒரு புத்தகமநக இருக்கிறநன்.
படித்துப் புரிந்து வகநள்வது அருடமயேநக இருக்கிறது.
அரவிந்தனும் அந்த மதயேவரும் மதுடரடயே அடடைந்தஜபநது மநடல மூன்றடர மணி இருக்கும்.
கிரநமத்தலிருந்து புறப்படும் ஜபநது இரயிலில் மூன்றநம் வகுப்புக்கநன பயேணச்சீட்டு வநங்கிக்
வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். அவர் மதல் வகுப்புக்கநன பயேணச்சீட்டு வநங்கிக் வகநண்டிருந்தநர்.
அவடனயும் மதல் வகுப்புக்கு வரச் வசநல்லி வற்புறுத்தனநர்.
"சீ! சீ! பட்டிக்கநட்டுக் கும்பல் புளிமூட்டடை மநதரி அடடைந்து கிடைக்குஜம மூன்றநம் வகுப்புப்
வபட்டியில்? நிற்கக் கூடை இடைம் இருக்கநது. அந்த டிக்வகட்டடை இப்படிக் வகநடு. தருப்பிக்
வகநடுத்துவிட்டு மதல் வகுப்பநக மநற்றிக் வகநண்டு வருகிஜறன். இரண்டு ஜபரும் ஜசர்ந்து ஜபசிக்
வகநண்ஜடை ஜபநகலநம்" என்றநர்.
"அதனநல் என்ன பரவநயில்டல, எனக்கு மதல் வகுப்பில் பயேணம் வசய்து பழக்கம் கிடடையேநது. நீங்கள்
மதல் வகுப்பில் வநருங்கள். நநன் மூன்றநம் வகுப்பிஜல வருகிஜறன். மதுடரயில் இறங்கினதும்
சந்தப்ஜபநம்" என்று அவடர மறுத்துவிட்டு விலகிச் வசல்ல மயேன்றநன் அரவிந்தன். அவர்
விடைவில்டல.
"பழக்கம் இல்டலயேநவது, ஒன்றநவது தம்பி! புதுச் வசநத்து எல்லநம் வந்தருக்கிறது,
பணக்கநரனநயிருக்கிறநய். ஸ்ஜடைட்டைஸ் (வககௌரவம்) குடறகிறநற் ஜபநல் நடைந்து வகநள்ளேலநமந? இந்தக்
கநலத்தல் புகழும் வககௌரவமம் சும்மந வந்து விடைநது. பணத்டத மதலீடைநக டவத்துக் வகநண்டு
அவற்டறவயேல்லநம் சம்பநதக்க ஜவண்டும் அப்பஜன!" ஒரு தனுசநகச் சிரித்தவநஜற கண்கடளேச்
சிமிட்டிக் வகநண்ஜடை, அவடன ஜநநக்கி இப்படிச் வசநன்னநர் அவர்.
அவருடடையே இந்தச் வசநற்கள் அரவிந்தனின் வசவியில் கீழ்டமப் பண்பின் ஒஜர குரலநக ஒலித்தன.
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'இத்தடன வயேதநன மனிதர் இவ்வளேவு அனுபவங்களும் வபற்று மதர்ந்த நிடலயில் ஜபசுகிற ஜபச்சந
இது? வநழ்க்டகடயேப் பற்றி எவ்வளேவு கீழ்த்தரமநக மடிவு வசய்தருக்கிறநர். பல ஜபருக்கு
வழகநட்டியேநக விளேங்க ஜவண்டியே ஒரு மனிதர் இப்படியேந ஜபசுவது?' என்று வருந்தனநன் அரவிந்தன்.
வசல்வத்டத மதலீடைநக டவத்துக் வகநண்டு ஜபநலியேநன வழயில் புகழும், வககௌரவமம் ஈட்டை மடிகிற
கநலமநக இது இருந்த ஜபநதலும், அவடரப் ஜபநன்ற வபநறுப்புள்ளே ஒருவர், அடதப் வபநன்வமநழ
ஜபநல் எடுத்துத் தருவநய் மலர்ந்தருளியேது தநன் அவனுக்குப் பிடிக்கவில்டல. அந்த மனிதர் ஜமல்
அவனுடடையே மனம் வகநண்டிருந்த மதப்பில் ஒரு பகுத குடறந்துவிட்டைது. ஆனநலும் அவர் அவடன
மூன்றநம் வகுப்பில் பயேணம் வசய்யே விடைவில்டல. வலுக்கட்டைநயேமநக அவனது பயேணச் சீட்டடைப்
பறித்துக் வகநண்டு ஜபநய் மதல் வகுப்பநக மநற்றிக் வகநண்டு வந்தநர். அவன் மிகக் கண்டிப்ஜபநடு
மறுக்க மயேன்றநன். மடியேவில்டல. டகடயேப் பிடித்து இழுத்துக் வகநண்டு ஜபநய் மதல் வகுப்புப்
வபட்டியில் தம் அருகில் உட்கநர டவத்துக் வகநண்டு விட்டைநர். வண்டியும் புறப்பட்டு விடைஜவ, அவன்
அங்ஜகஜயே இருக்க ஜவண்டியேதநகப் ஜபநயிற்று. இரயிலின் இருபுறமம் பசுடமயேநன வவற்றிடலக்
வகநடிக்கநல்கள் நகர்ந்தன.
"நநன் என்னப்பந வசய்வது? ஜபச்சுத் துடணக்கு ஜவறு ஆள் இல்டல. தனியேநகப் ஜபநவதற்கு என்னஜவந
ஜபநலிருக்கிறது. உன் வகநள்டகடயேப் பலநத்கநரமநக மநற்றி விட்ஜடைஜன என்று என் ஜமல்
வருத்தப்பட்டுக் வகநள்ளேநஜத" என்று சிரித்து மழுப்ப மயேன்றநர் அந்தக் கிழவர். பதுங்கிப் பம்மிப் பநயே
வருகிற கநலத்தல் ஜவங்டகப் புலியின் மகத்தல் ஜதநன்றுகிற தந்தரமம் குரூரமம் இடணந்த
சநயேடலக் கண்டிருந்தநல் அந்தக் கிழவரின் மகத்டதக் கநண ஜவண்டியே அவசியேமில்டல. அஜத சூழ்ச்சிக்
கடளேஜயேநடு கூடியே மகம் தநன் அவருக்கும் வநய்த்தருந்தது. மதுடரயில் அவஜரநடு வநருங்கிப்
பழகுகிற வநய்ப்பு அரவிந்தனுக்கு ஏற்பட்டிரநவிட்டைநலும் அவடரப் பற்றி நிடறயேக்
ஜகள்விப்பட்டிருந்தநன். சிறுவயேதலிருந்ஜத ஊர் உறவுகளிலிருந்து விலகி அநநடத வநழ்க்டக வநழ்ந்து
விட்டைதனநல் அவனுக்குத் தன்னூர் ஆட்களிடைம் பழக்கஜம இல்டல. அதலும் இப்ஜபநது மதல்
வகுப்பில் அவஜனநடு வந்து வகநண்டிருக்கிற இந்த மனிதர் சிறுவயேதஜலஜயே ஊடரவிட்டு, நநட்டடை
விட்டு பர்மநவுக்குப் ஜபநய் வட்டிக்கடடை டவத்துப் பணம் தரட்டிக் வகநண்டு தரும்பி வந்தவர். தரும்பி
வந்தபின் கிரநமத்துக்குப் ஜபநகநமல் பலவிதமநன வநழ்க்டக வசதகளுக்கநக மதுடரயிஜல பங்களேந
கட்டிக் வகநண்டு குடிஜயேறிவிட்டைநர். அவருடடையே வசநந்தப் வபயேடரச் வசநன்னநல் மதுடரயில்
வதரியேநது. 'பர்மநக்கநரர்' என்றநல் நன்றநகத் வதரியும். வநலிப வயேது மடிந்து நடுத்தரப் பருவத்டதயும்
கடைந்து மதுடமடயே எட்டைப்ஜபநகிற தருணத்தல் விஜநநதமநன விதத்தல் அவர் பர்மநவிலிருந்து
தரும்பியிருந்தநர்.
வட்டிக்கடடை டவத்துச் ஜசர்த்த பணமம் பகட்டும், வநழ்ந்து ஜசநர்ந்தருந்த மதுடமயும் மட்டுமின்றி;
பச்டசக் கிளிஜபநல் எழல் வகநஞ்சும் பர்மியேப் வபண் ஒருத்தடயேயும் ஜசர்த்துக் வகநண்டு வந்தருந்தநர்
அவர். பர்மநவுக்குப் ஜபநகும்ஜபநது ஒற்டறக் கட்டடையேநகப் ஜபநனவர் அவர். அதற்கநக எப்ஜபநதும்
ஒற்டறக் கட்டடையேநக இருக்க ஜவண்டுமந என்ன? சந்தர்ப்பங்களும் ஆடசகளும் அருகருஜக
வநருங்குகிற ஜபநது எத்தடனஜயேந நிடனவுகள் தநனநகவும் எளிதநகவும் நிடறஜவறிவிடுகின்றன.
உள்ளேத்டதப் பித்துக் வகநள்ளேச் வசய்யும் வனப்பு வநய்ந்த பர்மியேப் வபண்களின் அழகில் மயேக்கமம்
சபலமம் வகநண்டு ஏங்கியே நநட்கள் அவருடடையே பர்மந வநழ்வில் அதகமநனடவ. கடடைசியில் தநயேகம்
தரும்புவதற்கு மந்தன ஆண்டில் அவருடடையே ஆடச நிடறஜவறி விட்டைது. தம்மடடையே வயேதல்
மூன்றில் ஒரு பங்கு வயேது கூடை ஆகநத ஒரு பர்மியேப் வபண்டண அவர் மணந்து வகநண்டைநர்.
அனுமதயும் வபற்றுத் தம்ஜமநடு இந்தயேநவுக்கு அடழத்து வந்துவிட்டைநர். விடளேயேநடுவதற்குப்
பிரியேமநன வபநம்டம வநங்கிக் வகநண்டு வந்ததுஜபநல் களிப்புடைன் வந்தநர் அவர். வகநள்ளேக் குடறயேநத
வசல்வத்டதயும் வகநள்டளே அழகு வகநஞ்சும் மடனவிடயேயும் இட்டுக் வகநண்டு மதுடர தரும்பியேபின்
அவருக்கு வநழ்க்டகயில் வபரியே வபரியே ஜயேநகங்கள் அடித்தன. வபநது வநழ்வில் பல நண்பர்களும்
சங்கங்களும் ஜசர்ந்து அவடரப் வபரிதுபடுத்தனர். பிரமகரநக்கினர். வசல்வநக்கும் புகழும் அரசியேலுக்கு
அடழத்தன. அதலும் நுடழந்து பதவியும் பகட்டுமநக வநழ்ந்தநர் 'பர்மநக்கநரர்'.
மதுடரயில் டவடயே நதயின் வடைக்குக்கடரயில் தல்லநகுளேம், வகநக்கிகுளேம் மதலியே கலகலப்பநன
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பகுதகளிலிருந்து ஒதுங்கிப் புதூருக்கும் அப்பநல் அழகர் ஜகநயில் ஜபநகிற சநடலயேருஜக அரண்மடன
ஜபநல் பங்களேந கட்டிக் வகநண்டைநர். பங்களேந என்றநல் சநதநரணமநன பங்களேந இல்டல அது. ஒன்றடர
ஏக்கர் பரப்புக்குக் கநடு ஜபநல் மநமரமம், வதன்டன மரமமநக அடைர்ந்த ஜதநட்டைம். பகலிஜல கூடை
வவய்யில் நுடழயேநமல் தண்ணிழல் பரவும் அந்த இடைத்தல் ஜதநட்டைத்டதச் சுற்றிப் படழயே கநலத்துக்
ஜகநட்டடைச் சுவர் ஜபநலப் வபரியே கநம்பவுண்டுச் சுவர். இவ்வளேவும் ஜசர்ந்து அடத ஒரு தனி 'எஸ்ஜடைட்'
ஆக்கியிருந்தன. அந்தப் பகுதக்குப் 'பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்' என்று வபயேஜர ஏற்பட்டுவிட்டைது. மகள்
வயேதல் மடனவியும் டக நிடறயேச் வசல்வமமநக அந்தக் கிழவர் பர்மநவிலிருந்து வந்து இறங்கியே
ஜபநது பநர்க்கிறவர்களுக்கு ஜவடிக்டகயேநகவும் ஜகலியேநகவும் இருந்தது உண்டமதநன். ஆனநல் பணம்
என்பது ஒரு வபரியே பக்கபலமநக இருந்து அவடர மதக்கவும், வபரியே மனிதரநக எல்ஜலநரும்
அங்கீகரித்துக் வகநண்டு ஜபநற்றவும் உதவி வசய்தது. அதனநல் வளேர்ந்து வளேம் வபற்றிருந்தநர் அவர்.
அவடரப் பற்றி அரவிந்தன் அறிந்தருந்தடவ இவ்வளேவுதநன். 'சிற்றப்பநவின் ஜகதத்துக்கு உறவு
மடறடயேக் கருதப் 'பர்மநக்கநரர்' வந்து ஜபநகிறநரந? அல்லது பணக்கநரருக்குப் பணக்கநரர் என்ற
மடறயில் விட்டுக் வகநடுக்கக் கூடைநவதன்பதற்கநக வந்தநரந' என்று நிடனத்து வியேந்தநன் அரவிந்தன்.
மதல்நநள் மயேநனத்தலிருந்து தரும்பும் ஜபநது பர்மநக்கநரர் தன்னிடைம் பூரணி ஜதர்தலில் நிற்கப்
ஜபநவது பற்றி அனுதநபத்ஜதநடு எச்சரித்ததும் மீனநட்சிசுந்தரத்டதப் பற்றி விசநரித்ததும் இயேல்பநன
நல்வலண்ணத்தநல்தநன் என்று சநதநரணமநக எண்ணியிருந்தநன் அவன். பர்மநக்கநரருடடையே கீழ்டமத்
தனமநன ஜபச்சுக்களும், வயேது வந்த மதுடமக்கும், வபநறுப்புக்கும், வபநருந்தநமல் அடிக்கடி அவர்
கண்கடளேச் சிமிட்டிக் குறும்பு வசய்வதும்தநன் அவனுக்குப் பிடிக்கவில்டலஜயே ஒழயே, அவர்
வகட்டைவரநகவும், பயேங்கரமநன சூழ்ச்சிக்கநரரநகவும் இருப்பநவரன்று அவன் நிடனக்கக் கூடை இல்டல.
அவருடடையே மகத்துக்குத் தநன் புலியின் கடளே இருந்தது. இரண்டு இதஜழநரங்களிலும் கடடைவநய்ப் பல்
நீண்டிருப்பதன் கநரணமநக எத்தடனஜயேந சநது மனிதர்களுக்குக் கூடை இப்படிப் புலிமகம் இருப்படத
அரவிந்தன் கண்டிருக்கிறநன். எனஜவ சிந்தத்துப் பநர்த்தபின் அது கூடை அவனுக்குப் வபரியே தப்பநகப்
படைவில்டல. இரயில் பயேணத்தன் ஜபநது கூடை அவர் அவனிடைம் வநருக்கமநகவும் அன்பநகவும் தநன்
நடைந்து வகநண்டைநர். மதுடர நகரத்து அரசியேல் நிடலடமடயேப் பற்றி, மீனநட்சிசுந்தரம் பூரணிடயேத்
ஜதர்தலில் நிறுத்தப் ஜபநகும் ஜநநக்கம் பற்றித் தனக்குத் வதரியேநத இரகசியேம் எல்லநம் அவருக்குத்
வதரிந்தருப்படதக் கண்டு அரவிந்தஜன அயேர்ந்து ஜபநனநன். யேநடரப் பற்றிப் ஜபசினநலும் ஒருவிதமநன
அலட்சியேத்ஜதநடு தூக்கி எறிந்து ஜபசினநர் அவர். "உன் மதலநளி மீனநட்சிசுந்தரம் இன்டறக்குத்தநன்
ஏஜதந வகநஞ்சம் வசதயேந இருக்கிறநன் அப்பந. இந்தப் பிரஸ் டவக்கிறதுக்கு மன்னநஜல சண்மகம்
மில்ஸ்னு ஒரு மில்லிஜலஜயே நிடறயேப் பங்கு (ஜஷர்) வநங்கினநன். மில் தவநலநப் ஜபநச்சு. அப்ஜபநஜத
ஆள் மஞ்சள் கடுதநசி நீட்டி ஐ.பி. வகநடுத்து விட்டுத் தடலயில் துணிடயேப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு
ஜபநயிருக்கணும். எனக்கு நல்லநத் வதரியும்" என்று அவன் மனம் விரும்பநத வழயில் கீழநன ஜபச்டச
ஆரம்பித்தநர் பர்மநக்கநரர். மதல் வகுப்பில் உட்கநர்ந்து மூன்றநவது வகுப்பு விஷயேங்கடளேப் ஜபசினநர்
அவர்.
"எல்லநப் பணக்கநரர்களுஜம அப்படித்தநன் ஐயேந! ஒரு சமயேம் டகவநநடிக்கும். ஒரு சமயேம் வளேரும்"
என்று அவருடடையே ஜபச்டச ஜவறு வழக்குத் தரும்ப மயேன்றநன் அரவிந்தன்.
"அதுக்கு இல்டல தம்பி! இந்தக் கநலத்தல் வரநம்பச் சின்ன ஆளுங்க எல்லநம் ஜவகமநக ஜமஜல
வந்தடைப் பநர்க்கிறநங்க. இந்த பூரணிங்கற வபநண்ணு ஏஜதந தமிழ்ப் பிரசங்கம், மநதர் கழகமின்னு ஜபர்
வநங்கி நநலுஜபருக்குத் வதரிஞ்ச ஆளேநயிட்டுது. இதஜனநடை தகப்பன் அழகியேசிற்றம்பலம்
கஞ்சிக்கில்லநஜம பஞ்டசப் பயேலந மதுடரக்கு வந்தநன். நம்ம வக்கீல் பஞ்சநநதம் பிள்டளேதநன்
அப்ஜபந கநஜலஜ் நிர்வநகக் கமிட்டித் தடலவர். ஜபநனநல் ஜபநகுதுன்னு இந்த ஆளுக்குத் தமிழ்
வநத்தயேநரந ஜவடல ஜபநட்டுத் தந்தநனநம் பஞ்சநநதம்! இப்ஜபந என்னடைநன்னந உங்க மதலநளி, அந்த
ஆஜளேநடை வபண்டணத் ஜதர்தலிஜல நிறுத்த வந்தட்டைநர்."
அரவிந்தன் மகத்டதச் சுளித்தநன். அவனுடடையே உள்ளேத்தல் வதய்வங்களுக்கும் ஜமலநக அவன்
நிடனத்தருந்த வபரியேவர்கடளேப் புழுதயில் தள்ளி புரட்டுகிறநற் ஜபநல் நநவு கூசநமல் ஜபசினநர்
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பர்மநக்கநரர். வநயேடைக்கமில்லநமல் இப்படித் தநறுமநறநகப் ஜபசுகிறவர்கடளேக் கண்டைநஜல அவனுக்குப்
பிடிக்கநது. 'பிற உயிர்கடளேக் வகநல்லநமல் இருப்பது மட்டும் சன்மநர்க்கமில்டல. பிறருடடையே
தீடமடயேப் ஜபசநமலிருப்பது வகநல்லநடமடயேக் கநட்டிலும் உயேர்ந்த சன்மநர்க்கம்' என்று
நிடனக்கிறவன் அரவிந்தன். சிறிது சிறிதநகத் தமது ஜபச்சநஜலஜயே அவனுடடையே உள்ளேத்தல்
மதப்பிழந்து வகநண்டிருந்தநர் பர்மநக்கநரர்.
மதுடர நிடலயேத்தன் கலகலப்பினிடடைஜயே புகுந்து இரயில் நின்றது. அவருடடையே பர்மநக்கநர
மடனவியும், அவளுடைன் அவருக்குப் பிறந்தவளேநன ஒஜர மகளும் நிடலயேத்துக்கு வந்தருந்தநர்கள்.
அவர்கடளே அப்ஜபநதுதநன் மதன்மதலநகப் பநர்த்தநன் அரவிந்தன். பர்மியே இரத்தமம் தமிழ்
இரத்தமம் கலந்த அழகில் அவருடடையே மகள் கநண நன்றநக இருந்தநள். தமிழ்நநட்டுக் ஜகநலத்தல்
நிலவு மகமம், மயேக்கும் விழகளுமநக நின்றநள். ஆனநல் அந்தப் வபண்ணின் தநய் மட்டும் மதுடரக்கு
வந்து இத்தடன கநலமநன பின்னும் பர்மியேத் ஜதநற்றமம் அதற்ஜகற்ற அலங்கநரங்களும் மநறவில்டல.
கவிடத உணர்வின் புனிதமநன எழுச்சிஜயேநடு அவர்கள் ஜதநற்றங்கடளே அரவிந்தன் பநர்த்தநஜன தவிர,
ஜவறு விரசமநன நிடனஜவ இல்டல. அவன் மனதுக்கு விரசமநக நிடனக்கவும் வதரியேநது.
"நம்ப உறவுக்கநரப் பிள்டளேயேநண்டைநன். 'அரவிந்தன்' என்று தங்கமநன வபயேர். இவனுடடையே
சிற்றப்பநவின் ஜகதத்துக்கநகத் தநன் நநன் ஜபநயிருந்ஜதன்" என்று வபண்ணுக்கும் மடனவிக்கும்
அவடன அறிமகப்படுத்த டவத்தநர்.
"நநன் என்னஜவந பர்மநவில் ஜபநய் பணத்டதத் தரட்டிக் வகநண்டு வரலநம்னு ஜபநஜனன் அப்பந!
தரும்புகிற கநலத்தல் இஜதந இருக்கிறநஜளே, இந்தப் வபநல்லநதவள் என் மனத்டதக் வகநள்டளேயேடித்துக்
வகநண்டுவிட்டைநள். நநன் இந்த அழகிடயேஜயே வகநள்டளேயேடித்து இங்ஜக கூட்டிக் வகநண்டு வந்து
விட்ஜடைனப்பந" என்று மிகவும் நடகச்சுடவயேநக மடனவிடயே அவனுக்கு அறிமகம் வசய்தநர்.
அப்ஜபநது அந்தப் பர்மியே நங்டக சற்ஜற தடலசநய்த்து சிவந்த மகம் ஜமலும் சிவக்க ஒரு நநணப்
புன்னடக பூத்தநள். உலகத்து மகநகவிகளின் நளின எழல்கள் யேநவும் அந்தப் பர்மியே நங்டகயின்
சிரிப்பில் ஜபநய் இடணந்து வகநண்டைனஜவந எனும்படி அழகநயிருந்தது அந்தச் சிரிப்பு.
"எனக்குக் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநக ஜவண்டும். இப்படிஜயே பஸ் நிடலயேத்துக்குப் ஜபநனநல் நநலு
மணிக்குக் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநகிற கடடைசி பஸ் இருக்கிறது. நநன் விடடைவபற்றுக் வகநள்கிஜறன்.
பதனநறநம் நநள் கநரியேத்துக்கும் நீங்கள் கண்டிப்பநய் வந்துவிடை ஜவண்டும்" என்று இரயில்
நிடலயேத்தலிருந்ஜத பர்மநக்கநரரிடைம் விடடை வபற்றுக் வகநண்டு கிளேம்பி விடை மயேன்றநன் அரவிந்தன்.
இரயிலில் அவர் ஜபசியே ஜபச்சுக்கடளேக் ஜகட்டை பின்பு அவரிடைமிருந்து விடரவில் கத்தரித்துக் வகநண்டு
புறப்பட்டைநல் ஜபநதுவமன்று ஆகிவிட்டைது அவனுக்கு.
"நீ ஏனப்பந, டபத்தயேக்கநரப் பிள்டளேயேநயிருக்கிறநய். இவ்வளேவு தூரம் வந்தவன் வீட்டுக்கு
வந்துவிட்டுப் ஜபநவநய் என்று நநன் நிடனத்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன். ஜகநடடைக்கநனலுக்கு
நநடளேக்கநடலயில் ஜபநகலநம் தம்பி இப்ஜபநது வீட்டுக்கு வந்துதநன் ஆகஜவண்டும்" என்றநர்
பர்மநக்கநரர். அவருடடையே மகளும் தந்டதயின் பக்கம் ஜபசி அவடன வரச்வசநல்லி வற்புறுத்தனநள்.
அடரகுடறத் தமிழ்ச்வசநற்கஜளேநடு கூடியே குயில் குரலில் அவருடடையே பர்மியே மடனவியும் அவடன
ஜநநக்கி ஏஜதந கூறினநள்.
'பணமம், பகட்டும் உள்ளேவர்கடளேத் தவிர ஜவறு ஆட்கடளே மதக்கநத இந்த பர்மநக்கநரக் கிழவர் இன்று
ஏன் இப்படி என்னிடைம் ஒட்டிக் வகநள்கிறநர்? சிற்றப்பனின் வசநத்துக்களுக்கு நநன் வநரிசு ஆகப்
ஜபநகிஜறன் என்பதற்கநகவந? அடைடைந; பணஜம, உனக்கு இத்தடன குணமண்டைந? இத்தடன
மணமண்டைந' என்று எண்ணிக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். பர்மநக்கநரருடடையே சிரிப்பிலும்,
அடழப்பிலும், அன்பிலும், ஏஜதந ஓர் அந்தரங்கமநன ஜநநக்கத்தன் சநயேல் பதந்தருப்படத அவன்
விளேங்கிக் வகநள்ளே மயேன்றநன். அலநரம் டவத்த கடிகநரம் ஜபநல் ஜநரம் பநர்த்து, அளேவு பநர்த்து
உள்ஜநநக்கத்ஜதநடு அவர் சிரித்துப் பழகுகிறநரந? அந்த மனிதடரப் பற்றி நன்றநகப் புரிந்து வகநண்டு
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விடுவதற்கநகவநவது அவருடடையே வீட்டுக்குப் ஜபநய் வருவவதன்று மடிவு வசய்து வகநண்டு இணக்கம்
வதரிவித்தநன் அரவிந்தன். இரயில் நிடலயே வநயிலில் அவருடடையே புதயே கநர் வபரிதநக, அழகநக நின்று
வகநண்டிருந்தது. எல்ஜலநரும் ஏறிக் வகநண்டைதும் கநர் புறப்பட்டைது.
"நநன் வசநல்ஜறன் இதுதநன், தம்பி! இதுவடரக்கும் நீ எப்படிவயேல்லநஜமந இருந்தருக்கலநம்.
இனிஜமல் உனக்குன்னு ஒரு அந்தஸ்து ஜவணும்! இலட்ச ரூபநய்ச் வசநத்துக்கு வநரிசநயிருக்கிறநய்!
அதுக்குத் தகுந்த உறவு, பழக்கம் எல்லநம் உண்டைநகணும். அந்த மீனநட்சி அச்சக ஜவடலடயே நீ விட்டு
விடைலநம் என்கிறது என் அபிப்பிரநயேம். நீஜயே வசநந்தத்தல் நநலு பிரஸ் டவத்து நடைத்துகிற வளேடம
உனக்கு வந்தநச்சு. இனிஜமல் எதுக்கு அந்தப் வபநறுக்கிப் பயேல் ஜவடல? என்ன? நநன் வசநல்வது
சரிதநஜன?" என்று வசநல்லிக் வகநண்ஜடை அவன் மகத்டதப் பநர்த்தநர் பர்மநக்கநரர். அவன் கநர் சன்னல்
வழஜயே வவளிஜயே பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநன். அவர் கூறியேடத இலட்சியேம் வசய்ததநகஜவ கநட்டிக்
வகநள்ளேவில்டல.
கநர் டவடயேப் பநலத்தன் ஜமல் வசன்று வகநண்டிருந்தது. அந்தப் பநலத்தன் ஜமல் ஜபநக ஜநர்கிற
ஜபநவதல்லநம் அரவிந்தனுக்கு ஒரு விந்டதயேநன சிந்தடன உண்டைநகும். 'இந்தப் பநலம்
இலட்சநதபதகளும், பங்களேநவநசிகளும் நிடறந்த வடைக்கு மதுடரடயேயும், சநதநரண மக்களின்
வநருக்கடி நிடறந்த வதற்கு மதுடரடயேயும் இடணக்கிறது. ஆனநல் இந்த இரண்டு மதுடரகளின் மண்
தநன் இடணகிறஜத ஒழயே மனம் இடணயேவில்டல. அதற்கு ஜவவறநரு புதயே பநலம் ஜபநடைஜவண்டும்.
அது பண்பநட்டுப் பநலமநக இருக்கும்' என்று எண்ணுவநன்.
அவமரிக்கன் கல்லூரியின் சிவப்பு நிறக் கட்டிடைங்கள், தல்லநகுளேம் வபருமநள் ஜகநயிலின்
பட்டடையேடித்த மதற்சுவர் எல்லநவற்டறயும் ஜவகமநகப் பின்னுக்குத் தள்ளிக் வகநண்டு கநர் விடரந்தது.
எதஜர நீலவநனத்தன் சரிவில் மங்கியே ஓவியேம்ஜபநல் அழகர் மடலக் குன்றுகள் வதரிந்தன.
கநர் 'பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்'டில் நுடழந்தது. அரவிந்தன் மடலத்துப் ஜபநனநன். அப்பப்பந? எத்தடன
அழகநன இடைம்! எவ்வளேவு வபரியே ஜதநட்டைம்! எத்தடன விதமநன பூந்வதநட்டிகள்! எவ்வளேவு வபரியே
மநளிடக! ஒரு வபரியே ஊடரஜயே குடி டவக்கலநம். அவ்வளேவு விரிவநன நிலப்பரப்பில் ஜதநட்டைமம்
மநளிடகயும் அடமந்தருந்தன.
சிற்றுண்டி, ஜதநீர் உபசநரவமல்லநம் பிரமநதமநக நடைந்தது. சிறிது ஜநரம் ஜபசிக் வகநண்டிருந்துவிட்டு
அங்கிருந்து புறப்படை எழுந்தநன் அரவிந்தன்.
"என்னப்பந பறக்கிறநய்? இனிஜமல் நநடளேக் கநடலயில் தநஜன ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநகப் ஜபநகிறநய்!
உன்டன என் நண்பர் ஒருத்தருக்கு அறிமகம் வசய்து டவக்க ஜவண்டும். வகநஞ்சம் இரப்பந, அந்த
நண்பருக்கு வடைலிஜபநன் வசய்து வரவடழக்கிஜறன்" என்று யேநருக்ஜகந வடைலிஜபநன் வசய்தநர்
பர்மநக்கநரர். அவர் வடைலிஜபநனில் ஜபசியே விதம், கண் சிமிட்டிக் வகநண்ஜடை கள்ளேச் சிரிப்புச் சிரித்த
விதம், எல்லநமநகச் ஜசர்ந்து வமநத்தமநக அரவிந்தன் மனத்தல் ஏஜதந ஒரு சந்ஜதகத்டதக் கிளேப்பின.
சிறிது சிறிதநக அவருடடையே அந்தப் புலிமகம் உண்டமயேநகஜவ புலிமகமநய் மநறிக் வகநண்டு
வருவதுஜபநல் ஜதநன்றியேது அவனுக்கு. 'நீ ஏஜதந வம்பில் மநட்டிக் வகநள்ளேப் ஜபநகிறநய்' என்பது
ஜபநல் அவன் உள்ளுணர்வு எச்சரித்தது.
'மதுடர மீனநட்சி ஜகநயிலில் வடைக்குக் ஜகநபுரத்தல் உட்பக்கம் சில தூண்கள் இருக்கின்றன. அவற்றுக்கு
'இடசத்தூண்கள்' என்று வபயேர். அந்தத் தூண்களுக்கு அருகில் வநருங்கி அவற்டறத் தட்டிப் பநர்த்தநல்
ஒவ்வவநரு தூணிலிருந்தும் ஒவ்வவநரு விதமநன ஒலி ஜகட்கும். அஜத ஜபநல் அருகில் வநருங்கி
இதயேத்டதத் தட்டிப் பநர்க்கும் ஜபநதல்லவந மனிதனுடடையே சுயேமநன உள்ளேத்தன் ஒலி ஜகட்கிறது'
என்று நிடனத்து மருட்சிஜயேநடு பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்டின் மநளிடகக்குள் அவவரதஜர வீற்றிருந்தநன்
அரவிந்தன். மருட்சி இருந்தநலும் அவன் டதரியேத்டத இழந்துவிடைவில்டல.
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சிறிது ஜநரத்தல் அவனுக்கநக வரவடழப்பதநக பர்மநக்கநரர் வடைலிஜபநன் வசய்த நண்பர் வந்து
ஜசர்ந்தநர். அந்த ஆடளேக் கண்டைதும் அரவிந்தன் தடகத்தநன். அவர் அவனுக்கு இனிஜமல் தநன்
அறிமகம் ஆகஜவண்டியே ஆள் இல்டல. ஏற்கனஜவ அறிமகம் ஆனவர் தநன். ஜவறு யேநருமில்டல.
அன்வறநரு நநள் பூரணியின் வீட்டில் அவடனக் கன்னம் சிவக்க அடறந்துவிட்டுப் ஜபநனநஜர,
புதுமண்டைபத்துப் புத்தகக் கடடைக்கநரர், அவர் தநன் விஷமச் சிரிப்புச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை வந்து
உட்கநர்ந்தநர். அதன் பின் அங்கு நிகழ்ந்தடவவயேல்லநம் துப்பறியும் மர்மக் கடதகளில் நடைப்பது ஜபநல்
நிகழ்ந்தன. அரவிந்தன் வற்புறுத்தப்பட்டைநன். பயேமறுத்தப்பட்டைநன்.
அவர்கள் தன்னிடைம் ஜபசியேவற்றிலிருந்து அரவிந்தன் சில உண்டமகடளேப் புரிந்து வகநண்டைநன்.
பர்மநக்கநரர் சிற்றப்பநவின் ஜகதத்துக்கு வந்தருந்தஜபநது மீனநட்சிசுந்தரம் பூரணிடயேத் ஜதர்தலில்
நிறுத்தப்ஜபநவது பற்றிக் ஜகட்டைது, தன்னிடைமிருந்து வநயேளேப்பு அறிவதற்கநகஜவ என்பது இப்ஜபநது
அவனுக்கு நன்றநக விளேங்கிவிட்டைது. பர்மநக்கநரர் தம்மடடையே ஆளேநக, அஜத வதநகுதயில் புது
மண்டைபத்து மனிதடர நிறுத்த இருக்கிறநர் என்பதும் அவனுக்கு விளேங்கிற்று. இரயிலில் அவர்
தன்னிடைம் ஜபசித் வதரிந்து வகநண்டை உண்டமகளும், தன்டனக் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு அன்ஜற
ஜபநகவிடைநமல் தடுத்ததும் எதற்கநக என்பது அரவிந்தனுக்கு இப்ஜபநது புரியேத் வதநடைங்கியேது.
புலிமகம் கடுடமயேநகவும் கண்டிப்பநகவும் அவடன ஜநநக்கிப் ஜபசியேது: "தம்பி! நநன் நல்லவனுக்கு
நல்லவன். வகட்டைவனுக்குக் வகட்டைவன். இந்த ஊரில் என் விருப்பத்டத மீறி ஒரு துரும்பு அடசயேநது.
எனக்குத் வதரியேநமல் ஒரு கநரியேம் நடைந்துவிடை மடியேநது. உன் மதலநளி மீனநட்சிசுந்தரம் ஜநற்றுப்பயேல்!
எங்களுக்குப் பரம டவரியேநக என்ன வசய்யே ஜவண்டுஜமந அடத இப்ஜபநது வசய்யேத்
வதநடைங்கிவிட்டைநன் அவன். நீ நம் வழப்டபயேன். ஜபசநமல் நநன் வசநல்கிறபடி ஜகள், உனக்கு ஐயேநயிரம்
ரூபநய் பணம் தருகிஜறன். அந்தப் வபண் பூரணிடயேத் ஜதர்தலில் நிற்பதற்குச் சம்மதக்கநமல் வசய்து
விடு. இது உன்னநல் மடியும். அந்தத் வதநகுதயில் நநன் இவடர நிறுத்தத் தட்டைமிட்டிருக்கிஜறன்."
அரவிந்தன் வநற்றிக்கண் தறந்த சிவவபருமநன் ஜபநல் கனல் விழகஜளேநடு அவர்கடளே மடறத்துப்
பநர்த்தநன். ஐம்பது புத்தம் புதயே நீல ஜநநட்டுகடளே எண்ணி நீட்டினநர் அவர். அரவிந்தன் விறுட்வடைன்று
எழுந்து நின்றநன்.
"சநக்கடடையில் வகநண்டுஜபநய்ப் ஜபநடுங்கள் அந்தப் பணத்டத. இதன் நநற்றம் சநக்கடடைடயேக் கூடை
அசுத்தமநக்கி விடும்" என்று கூப்பநடு ஜபநட்டுக் வகநண்ஜடை இடைது புறங்டகயேநல் ஜநநட்டுக் கற்டறடயே
அலட்சியேமநகத் தட்டிவிட்டைநன் அரவிந்தன். மின்சநர விசிறியின் கநற்று ஜவகத்தல் அவன் தட்டிவிட்டை
புது நீல ஜநநட்டுக்கள் சுழன்று பறந்தன. அவன் பணத்துக்குப் பறக்கவில்டல; பணம் எடுக்க ஆளின்றிப்
பறந்தது.
அவர்கள் மகம் சிவக்க அவடன வவறித்து ஜநநக்கினர். பர்மநக்கநரரின் மகம் புலிப் பநர்டவயின்
கடுடமயில் அதகமநன இறுதக் கடுடமடயே எய்தயேது. புது மண்டைபத்து மனிதரின் கண்கள் வநருப்புக்
ஜகநளேங்களேநயின.
"இந்தநப்பந, பலரநம்! இந்தப் டபயேன் ஏஜதந மடறத்து விட்டுப் ஜபநகிறநன். நீ வந்து வகநஞ்சம்
டபயேடனக் கவனி" என்று யேநடரஜயேந கூப்பிட்டைநர் பர்மநக்கநரர். எழுந்து வவளிஜயேறிவிட்டை அரவிந்தன்
வநயிற்படியிலிருந்து இறங்கி உட்பக்கம் தரும்பிப் பநர்த்தநன். அரிவநள் நுனிஜபநல் மீடசயும், தடித்த
உடைம்புமநகக் வகநழுத்த மனிதன் ஒருவன், உள்ஜளேயிருந்து வந்தநன். தடரப்படைங்களிலும் கடதகளிலும்
கண்டைது வநழ்க்டகயிலும் இப்ஜபநது வருவடத உணர்ந்தநன் அரவிந்தன். வபரும்புள்ளிகள் இம்மநதரி
'அடி ஆட்கள்' டவத்தருப்பது பற்றி அவன் ஜகள்விப்பட்டைதுண்டு.
வநஞ்சின் வலிடமதநன் வபரிது என நிடனத்தருந்த அவன் மதன்மதலநகத் தன் வநழ்வில் உடைம்பின்
வலிடமடயேக் கநட்டிப் ஜபநரநடை ஜவண்டியே சமயேம் மிக அருகில் வந்து வகநண்டிருப்படத உணர்ந்தநன்.
ஜிப்பநவின் டககடளே ஜமஜல மடித்துவிட்டுக் வகநண்டைநன். கவிடதகடளேயும் புரட்சிக்
கருத்துக்கடளேயும் எழுதயே டககள் ஜபநருக்குப் புடடைத்து நின்றன.
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அத்தயேநயேம் 24
பநல்வநய் பிடறப்பிள்டளே ஒக்கடல வகநண்டுபகல் இழந்த
ஜமம்பநல் தடசப்வபண் புலம்பறுமநடல
-- தருவிருத்தம்
இரண்டு டககளேநலும் பிடித்து இழுத்துக் வகநண்டிருக்கும் ஜபநது ரப்பர் கநட்டுகிற நீளேம் அதனுடடையே
இயேல்பநன நீளேமன்று. இழுத்துக் வகநண்டிருப்பவனுடடையே டக உண்டைநக்கிக் கநட்டும் வசயேற்டகயேநன
நீளேம் அது! அடதப் ஜபநல் இயேல்பநகஜவ தங்களிடைம் உள்ளே ஜநர்டமக் குடறவநல், அடதத் தநங்கள்
பிறரிடைம் கநட்டும்ஜபநது வபரிதநக்கிக் கநட்டி வநழ்கிறவர்கள் சிலர் சமூகத்தல் உண்டு. அகவநழ்வில்
வகநடுடமஜயே உருவநனவரநய்த் வதரியும் 'பர்மநக்கநரர்' நகரில் புகழும் பதவியும் வபற்று,
ஜநர்டமயேநனவர் ஜபநல் கநட்டிக் வகநள்வது இந்த விதத்தல் தநன் என்பது என்று அரவிந்தனுக்கு
உள்ளேங்டக வநல்லிக்கனி ஜபநல் விளேங்கிவிட்டைது.
பிறடர வவறுப்பதற்கும், கடுடமயேநகப் படகத்துக் வகநண்டு அடி, உடதகளில் இறங்குவதற்குங் கூடை
ஒருவடக மரட்டுச் சநமர்த்தயேம் ஜவண்டும். ஆனநல் அன்பின் வநகிழ்ச்சியும், கடலகளின் வமன்டமப்
பண்பும் கலந்த மனமள்ளேவர்களுக்கு இந்த மரட்டுத்தனம் வரநது. அரவிந்தன் சிறு வயேதலிருந்ஜத இந்த
மரட்டுத்தனம் உண்டைநகநமல் வளேர்ந்தவன்.
மருகநனந்தஜமந இந்த மரட்டுத்தனத்டதஜயே வீரமநக்கிக் வகநண்டைவன். பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்
மநளிடகயில் அவரநல் ஏவப்பட்டை மரட்டு அடியேநள் தன்டன ஜநநக்கிக் டககடளே ஓங்கிக் வகநண்டு
வந்தஜபநது அரவிந்தன் பதல் தநக்குதலுக்கும், தநக்குதடலச் சமநளிப்பதற்கும், தயேநரநனநஜன ஒழயே,
அவன் மனம் மரட்டு வவறி வகநள்ளேவில்டல. இத்தடகயே வகநடுடமத் தநக்குதல்களுக்கு அந்த மரட்டு
வவறி உண்டைநகநவிட்டைநல் வவற்றியில்டல. எமகிங்கரடனப் ஜபநல் டககடளே ஓங்கிக் வகநண்டு வந்த
அந்த புண்ணநக்குத் தடியேனிடைம் மநட்டிக் வகநண்டிருந்தநல் அரவிந்தனநல் ஜபநரிட்டுத் தப்பியிருக்க
மடியேநதுதநன்!
ஆனநல் ஜபநரிடைநமல், புண்படைநமல் தப்பிக்க அருடமயேநன சந்தர்ப்பம் வநய்த்தது அரவிந்தனுக்கு.
வமன்டமக் குணம் படடைத்த நல்ல மனிதர்கடளே அந்த வமன்டமக்கு ஊறு ஜநரநமஜல வதய்வ சித்தம்
கநப்பநற்றி விடுகிறது என்பது எத்தடன வபநருத்தமநன உண்டம! வதய்வ சித்தஜமந அல்லது
தற்வசயேலநன சந்தர்ப்பஜமந எப்படி டவத்துக் வகநண்டைநலும் சரி, அந்தச் சமயேத்தல் அங்ஜக ஓர் அற்புதம்
நிகழ்ந்தது. அந்த மரடைன் அடித்துக் கீஜழ தள்ளிவிடை அரவிந்தடன வநருங்கிக் வகநண்டிருந்த சமயேத்தல்
ஒரு வபரியே கநர் கநம்பவுண்டுக்குள் நுடழந்து ஜவகமநக மநளிடக மகப்புக்கு வந்து நின்றது.
கண்ணியேமநனவர்களேநகவும், வசல்வம் நிடறந்தவர்களேநகவும் ஜதநன்றியே யேநஜரந இரண்டு, மூன்று
ஜபர்கள் பர்மநக்கநரடர ஜநநக்கிக் டககூப்பிக் வகநண்ஜடை கநரிலிருந்து இறங்கினநர்கள்.
அவ்வளேவுதநன், நநடைகத்தல் கநட்சி மநறுகிறநற் ஜபநல் உடைனடியேநக அங்கு ஒரு மநற்றம் நிகழ்ந்தது.
"வரஜவணும்! வரஜவணும்!" என்று வநவயேல்லநம் பல்லநகச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை பர்மநக்கநரரும்,
புதுமண்டைபத்து மனிதரும் வந்தவர்கடளே எதர்வகநண்டைடழக்க ஓடி வந்தநர்கள். "பலரநம்! உள்ஜளே
ஜபநய் அம்மநவிடைம் கநப்பி, பலகநரத்துக்குச் வசநல்லு" என்று தடியேடன ஜவறு கநரியேத்துக்குத் தருப்பி
விட்டைநர் பர்மநக்கநரர். 'தன்டனப் பற்றி வந்தவர்களுக்கு மன்னநல் அரவிந்தன் ஏதநவது கண்டைபடி
கூச்சல் ஜபநட்டு மநனத்டத வநங்கிவிடைப் ஜபநகிறநன்' என்ற பயேத்தனநல் அவஜர மந்தக் வகநண்டைநர்.
ஒன்றுஜம நடைக்கநதது ஜபநல் சிரித்த மகத்ஜதநடு அவடன ஜநநக்கி, "நீ ஜபநய்விட்டு நநடளேக்கு வந தம்பி!
இப்ஜபநது ஜநரமில்டல எனக்கு" என்றநஜர பநர்க்கலநம்! ஒஜர விநநடியில் கநட்சிடயே மநற்றி நடித்து
விட்டை அந்தச் சநமர்த்தயேத்டத எப்படி வியேப்பவதன்ஜற அரவிந்தனுக்குத் வதரியேவில்டல.
அவன் பயேத்டதயும், வியேப்டபயும், இன்னும் எண்ணற்ற உணர்ச்சிகடளேயும் மனத்தல் சுமந்து
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வகநண்ஜடை அந்தப் வபரியே ஜதநட்டைத்தலிருந்து வவளிஜயேறிச் சநடலக்கு வந்தநன். சிறிது ஜநரத்தல் பஸ்
வந்தது. டகடயே நீட்டிப் பஸ்டஸ நிறுத்த ஏறிக்வகநண்டைநன். வவளியூரிலிருந்து மதுடர தரும்பும் பஸ்
அது. டவடயேப் பநலத்து இறக்கத்தல் யேநடனக்கல்லில் இறங்கிக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். இரவு மணி
எட்டுக்கு ஜமல் ஆகியிருந்தது. சில்லடற விற்படனக்கநகப் பலநப்பழம், மநம்பழம் மதலியே பழங்கடளே
வமநத்தத்தல் குவித்து டவத்துக் வகநண்டிருக்கும் 'பழக்கமிஷன் மண்டிகள்' நிடறந்த யேநடனக்கல்
பிரஜதசம் மணம் பரப்பிக் வகநண்டிருந்தது. ஊவரல்லநம் பலநப்பழமம், மநம்பழமஜம நிரம்பிக்
கிடைப்பது ஜபநல் அந்தப் பகுதக்வகன்ஜற ஒருவடகப் பழமணம் வசநந்தமநயிருந்தது. பலநப்பழத்தன்
உடடைந்த சக்டககளும், அழுகின பழச் சிதறல்களுமநக, வீதஜயே பழக்கடடைகளுக்கு அடடையேநளேம்
வசநல்லி வழகநட்டுவது ஜபநல ஒரு ஜதநற்றம். அரவிந்தன் நடைந்து வகநண்டிருந்தநன். அவன் மனம்
பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்டில் நடைந்த சம்பவங்களின் அதர்ச்சியிலிருந்து இன்னும் மழுடமயேநக
விடுபடைவில்டல. ஜதர்தல் கநலங்களில் ஆட்கடளேக் கடைத்தக் வகநண்டு ஜபநய் ஒளித்து டவப்பது,
தனிஜயே கூட்டிச் வசன்று மிரட்டி பயேமறுத்துவது ஜபநன்ற சூழ்ச்சிகள் நடடைவபறுவது உண்டு என்று
அரவிந்தன் ஜகள்விப்பட்டிருக்கிறநன். அம்மநதரிப் பயேங்கரச் சூழ்ச்சிகடளேயும் வசயேல்கடளேயும் பற்றித்
ஜதர்தடல ஒட்டியே கநலத்துச் வசய்தத்தநள்களில் சில வசய்தகளும் படித்தருக்கிறநன். அப்ஜபநவதல்லநம்
இத்தடகயே நிகழ்ச்சிகள் இன்டறயே உலகில் சர்வசநதநரணமநக நடடைவபற இடைமிருக்கிறது என்படதஜயே
அவன் நம்பியேது கிடடையேநது. ஒப்புக்வகநண்டைதும் இல்டல. ஆனநல் இன்று தன்னுடடையே வநழ்க்டகயில்
தநஜன இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு ஆளேநகிவிட்டுத் தப்பி வந்தருப்படத நிடனத்தஜபநது அவனுக்கு உடைல்
புல்லரித்தது. வமன்டமயேநன பழத்துக்குள்ஜளே வன்டமயேநன வகநட்டடை வபநதந்தருப்பது ஜபநல
அன்பநலும் அறத்தநலும் அப்பநவியேநக வநழ்கிறவர்களின் நடுஜவ வகநடுடமயேநலும் சூழ்ச்சியேநலும்
வநழ மயேல்கிறவர்கள் இடலமடற கநய் என இருக்கிறநர்கள் என்படத இன்று அவன் நம்பினநன்.
ஒப்புக் வகநண்டைநன். அனுபவித்தும் உணர்ந்து விட்டைநன்.
யேநடனக் கல்லில் இறங்கி ஜநர் ஜமற்ஜக வசல்லுகிற சநடலயில் நடைந்து வகநண்டிருந்த அரவிந்தன்
படழயே வசநக்கநநதர் ஜகநவில் வநயில் வதற்ஜக தரும்பியே ஜபநது யேநஜரந டகதட்டிக் கூப்பிட்டைநர்கள்.
வவறும் டகத்தட்டைலநக மட்டும் இருந்தநல் அரவிந்தன் தரும்பிப் பநர்த்தருக்க மநட்டைநன்.
டகத்தட்டைஜலநடு "அஜதந அரவிந்த மநமந ஜபநகிறநரு" என்று பழக்கமநன குரல் ஒன்றும் ஜசர்ந்து
ஒலிக்கஜவ அவன் தரும்பிப் பநர்த்தநன். பூரணியின் தங்டக மங்டகயேர்க்கரசி, மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள்,
வசல்லம், சம்பந்தன் எல்ஜலநரும் ஜகநயிலின் படிக்கட்டில் நின்று வகநண்டிருந்தநர்கள். கீஜழ வீதயில்
அந்த அம்மநளுடடையே கநர் நின்று வகநண்டிருந்தது. சிறுமி மங்டகயேர்க்கரசி தநன் அவன்
பநடதஜயேநரமநகப் ஜபநவடத மதலில் பநர்த்து அடடையேநளேங்கண்டு கூப்பிட்டிருக்கிறநள்.
"சுகமநயிருக்கிறீர்களேந? எங்ஜகயேநவது வவளியூர் ஜபநயிருந்தீர்களேந? பூரணி ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநன
பின்பு நீங்கள் கண்ணில் தட்டுப்படைஜவ இல்டலஜயே; இப்ஜபநது கூடை நநன் உங்கடளேப் பநர்க்கவில்டல.
இந்தப் வபண்தநன் நீங்கள் ஜபநவடதப் பநர்த்துவிட்டுச் வசநன்னநள். அப்புறம் டகதட்டி அடழத்ஜதன்"
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அன்ஜபநடு அவடன விசநரித்தநள். மதுடமயின் வபநறுப்பும் கண்ணியேமநன
பண்புகளும் நிடறந்த அந்த அம்மநளின் மலர்ந்த மகத்டதப் பநர்த்ததுஜம டககள் குவித்து
வணங்கினநன் அரவிந்தன். 'வயேது ஆக ஆகப் வபண்களிடைமிருந்து வபண்டமயின் மயேக்கும் அழகு
கழன்று தநய்டமயின் வதய்வீக அழகு வந்துவிடுகிறது' என்று அவன் படித்தருந்தநன். மங்கஜளேசுவரி
அம்மநளின் மகத்தல் மூப்பின் நலிடவயும் மடறத்துக் வகநண்டு ஒரு தநய்டமப் வபநலிவு வதன்படும்.
அந்த வககௌரவமநன அழடக வணங்கநமலிருக்க அரவிந்தனநல் மடியேநது. பநரத நநட்டின் வபண்ணின்
வபருடமஜயே இந்தத் தநய்டம அழகுதநன் என நிடனப்பவன் அவன்.
அவன் தன்டனப் பற்றி அந்த அம்மநள் விசநரித்ததற்கு மறுவமநழ வசநன்னநன். சிற்றப்பநவின் இறுதச்
சடைங்குகளுக்கநகக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய்விட்டு வந்தடதயும், மறுநநள் அவசரமநகக் ஜகநடடைக்கநனல்
ஜபநவதற்கு இருப்படதயும் விவரித்தநன். மீனநட்சிசுந்தரம் மருகநனந்தத்ஜதநடு பூரணிடயேச்
சந்தப்பதற்கநகக் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநயிருக்கிறநர் என்படதயும் அந்த அம்மநளிடைம் வசநன்னநன்.
'என்ன கநரியேமநகச் சந்தக்க அவர் அங்ஜக ஜபநயிருக்கிறநர்' என்படத அந்த அம்மநளும் ஜகட்கவில்டல.
அவனும் அடதப் பற்றிச் வசநல்லவில்டல.
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"நநன் கூடை இந்தக் குழந்டதகடளேயும் கூட்டிக் வகநண்டு ஒருமடற ஜபநய்ப் பநர்த்துவிட்டு வர
ஜவண்டுவமன்று ஜதநன்றுகிறது. பூரணி ஜபநய்ச் ஜசர்ந்ததும் அங்கிருந்து எனக்கு ஒரு கடிதம்
எழுதயிருந்தநள். அப்புறம் ஒன்றும் தகவஜல இல்டல. மூத்த வபண்டணயும் அவள் கூடை
அனுப்பியிருக்கிஜறன். அந்தப் வபண்ணுக்குக் கல்யேநணத்டத மடித்துவிடை ஜவண்டுவமன்று வரன்கள்
பநர்த்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன். ஒன்றும் சரியேநக அடமயேவில்டல. உங்களுக்கு ஒன்றும் அவசரமநன
கநரியேமில்லநவிட்டைநல் வகநஞ்சம் வீட்டுக்கு வநருங்கஜளேன். இரநத்தரிச் சநப்பநட்டடை அங்ஜக டவத்துக்
வகநள்ளேலநம். எனக்கும் உங்களிடைம் சிறிது ஜநரம் மனம் விட்டுப் ஜபச ஜவண்டும் ஜபநலிருக்கிறது"
என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் ஜவண்டிக் வகநண்டைஜபநது, அரவிந்தனநல் மறுக்க மடியேவில்டல.
"நநன் இரவில் சநப்பிடுவதல்டல, சிற்றுண்டிதநன். கநடலயில் நீங்களும் வருவதநனநல் நநம்
எல்ஜலநரும் ஜசர்ந்ஜத ஜகநடடைக்கநனலுக்குப் ஜபநகலநம்" என்று அந்த அம்மநஜளேநடு கநரில் வசல்லும்
ஜபநது அரவிந்தன் வசநன்னநன். "பூரணிடயே இலங்டகக்கும் மஜலயேநவுக்கும் வசநற்வபநழுவுகளுக்கு
அடழத்துக் கடிதங்கள் வந்தருக்கின்றனவநம். அவள் அடதப் பற்றி இன்னும் மடிவு
வசநல்லவில்டலயேநம். மங்டகயேர் கழகத்தலிருந்து அவடளேச் சம்மதக்கச் வசய்யே ஜவண்டும் என்று
என்னிடைம் வந்து நச்சரிக்கிறநர்கள். அதற்கநக நநன் ஜகநடடைக்கநனல் ஜபநக ஜவண்டியிருக்கிறது" என்று
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் கூறியே வசய்த அரவிந்தனுக்குப் புதயேதநயிருந்தது. பூரணியின் வநழ்க்டகயில்
எந்தப் புகழ் ஒளி பரவ ஜவண்டுவமன்று அவன் கனவுகள் கண்டு வகநண்டிருந்தநஜனந அது பரவுகிற
கநலம் அருகில் வநருங்கி வருவடத அவன் இப்ஜபநது உணர்ந்து பூரித்தநன்.
மதுடர நகரத்து வீதகளின் வழவயேல்லநம் ஒளி வவள்ளேம் இடறந்து கிடைந்தது. கநர் அவற்றிடடைஜயே
புகுந்து விடரந்து வகநண்டிருந்தது. நகரத்துக்குப் பல்லநயிரம் வநய்கள் மடளேத்துத் தநறுமநறநகக்
குரவலழுப்பிப் பநடிக் வகநண்டிருப்பதுஜபநல் ஒலிவபருக்கிகளும், சினிமந வசன இடசத் தட்டுக்களும்
மூடலக்கு மூடல ஒலித்துக் வகநண்டிருந்தன. ஒன்றடர நநள் இந்த நகரத்துச் சந்தடிகளிலிருந்து விலகி
இரநமநநதபுரம் சீடமயின் வறண்டை கிரநமம் ஒன்றில் இருந்துவிட்டு வந்த அரவிந்தனுக்கு இப்ஜபநது
நகரஜம சிறிது புததநய்ப் வபரியேதநய் மநறியிருப்பது ஜபநல் பிரடம தட்டியேது. வவளியூர் வசன்றுவிட்டு
மதுடர தரும்பும் ஜபநவதல்லநம் இந்த உணர்வு அவனுக்கு ஏற்பட்டைது.
தநனப்ப மதலித் வதருவில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வீட்டு வநயிலில் கநர் நின்றதும் அரவிந்தன்
இறங்கினநன்.
"உள்ஜளே வநங்க அரவிந்தமநமந!" என்று மங்டகயேர்க்கரசி அவடனத் தன் பூங்டகயேநல் பிடித்து
இழுத்தநள். இந்தச் சிறுமியிடைம் அரவிந்தனுக்குத் தனிப்பட்டை பிரியேம் உண்டு. பூரணியின் தங்டக
என்பதற்கநகஜவந, ஜபரநசிரியேர் அழகியேசிற்றம்பலத்தன் கடடைசிப் வபண் குழந்டத என்பதற்கநகஜவந
மட்டும் ஏற்பட்டை பிரியேமில்டல. அது உயிர் வபற்று நிற்கும் தங்கக் குத்துவிளேக்குப் ஜபநல் மகமம்,
கண்களும், சிரிப்பும், டககளும், கநல்களும் எல்லநம் பூக்களேநஜலஜயே படடைத்துப் பூக்களின்
மணமூட்டினநற் ஜபநல மநயேக் கவர்ச்சி வநய்ந்த சிறுமி இவள். எந்ஜநரமம் மருட்சியும் வியேப்பும் கலந்து
கனிந்து, கவிந்து, வவள்டளே அல்லி இதழல் கருப்புத் தரநட்டச உருள்வது ஜபநல் இந்தச் சிறுமியின்
கண்களுக்கு ஓர் அழகு வநய்த்தருந்தது. வபண் குழந்டதகளின் கண்களிலிருந்து இந்த மருட்சியும்
வியேப்பும் மநறிக் கள்ளேத்தனம் குடிவகநள்கிற வயேது வந்தநலும் மங்டகயேர்க்கரசிக்கு இந்த அழகு
மநறநதது ஜபநல் அவ்வளேவு நிடறவநகவும், பதவநகவும் இருந்தது. 'குறுகுறு நடைந்து சிறுடக நீட்டி
இட்டும் வதநட்டும்' என்று குழந்டத அழடகப் பற்றி வர்ணித்தருக்கிறநர்கஜளே, அந்த அழகுக்
குறுகுறுப்பு, சிறுமியேநன பின்பும் இந்தப் வபண்ணிடைமிருந்து ஜபநகவில்டல. அதுதநன் அரவிந்தடனக்
கவர்ந்தது. பூரணியின் விழகளிலும் இந்த அழகு உண்டு. ஆனநல் அது அறிவவநளி கலந்த
அழகநயிருந்தது.
வவகு நநட்களேநகஜவ சந்தக்க வநய்ப்பின்றிப் பிரிந்து விட்டை வசநந்தத் தம்பிடயே அன்ஜபநடு உபசநரம்
வசய்தநள் மங்கஜளேஸ்வரி அம்மநள். வசல்வச் வசழப்புக்குரியே ஆணவஜம சிறிதும் இல்லநமல் இந்த
அம்மநள் எப்படி இவ்வளேவு அன்பு மயேமநக வநகிழ்ந்துவிடை மடிகிறவதன்று அவனுக்கு
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ஆச்சரியேமநகத்தநன் இருந்தது. பழகுகின்றவர்கஜளேநடு ஒட்டிக் வகநள்ளும்படி வசய்து விடுவதன்
கநரணமநக அன்புக்குத் தமிழல் 'படச' என்று ஒரு வபயேர் உண்டு. மனிதர்களுடடையே மனங்கடளே
இடணத்துத் வதநடுத்து விடுகிற சக்த அன்புக்கு இருப்பதநல் 'நநர்' என்றும், அன்புக்கு ஒரு வபயேருண்டு.
அந்த அம்மநள் அன்பு மயேமநகப் பழகியே விதத்டதக் கண்டைஜபநது 'படச', 'நநர்' என்னும் வசநற்களுக்கு
அன்பு என்னும் வபநருள் அடமந்த நயேம் பற்றிப் பூரணி எப்ஜபநஜதந தன்னிடைம் கூறியிருந்த விளேக்கம்
அரவிந்தனுக்கு நிடனவு வந்தது.
சநப்பநட்டுக்குப் பின் சிறிது ஜநரம் படித்துக் வகநண்டிருந்து விட்டு மங்டகயேர்க்கரசியும் வசல்லமம்,
சம்பந்தனும் தூங்கிப் ஜபநனநர்கள். மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அரவிந்தனிடைம் மனம் விட்டுப் ஜபசிக்
வகநண்டிருந்தநள். ஒளிவு மடறவு இல்லநமல் குடும்பத்துக்கு மிகவும் வநருக்கமநன மனிதர்களிடைம்
எல்லநவற்டறயும் வசநல்லுவது ஜபநல் வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநள்.
"என்னஜவந, பித்துப் பிடித்த மநதரி இடதவயேல்லநம் உங்களிடைம் வசநல்லிக் வகநண்டிருக்கிஜறஜன
என்று நிடனத்துக் வகநள்ளேநதீர்கள். வநருக்கமம், உறவும் வகநண்டைநடிக் கவடலடயேப் பகிர்ந்து வகநள்ளே
எனக்கு மனிதர்கள் என்று யேநர் இருக்கிறநர்கள் இங்ஜக! நீங்கள் இருக்கிறீர்கள். பூரணி இருக்கிறநள்.
நீங்கள் இருவரும் தநன் எனக்கு அந்தரங்கமநனவர்கள் என்று மனதுக்குள் தீர்மநனம் பண்ணிக்
வகநண்டுவிட்ஜடைன். பணத்டதயும், வசல்வநக்டகயும், புகடழயும் பகிர்ந்து வகநள்ளே மனிதர்கள்
கிடடைப்பநர்கள். துன்பங்கடளேயும், ஜவதடனகடளேயும் பங்கு வகநண்டு தநங்கி நிற்கத்தநன் யேநரும்
கிடடைக்கமநட்டைநர்கள். ஆனநல், நீங்கள் இருவரும் அப்படிப்பட்டைவர்கள் இல்டல. கடைவுள் உங்கள்
இருவருக்கும் தங்கமநன மனத்டதக் வகநடுத்தருக்கிறநர். உலகத்டத எல்லநம் ஒரு குடும்பமநக எண்ணி
அன்ஜபநடும், அனுதநபத்ஜதநடும் பழகுகிற பக்குவம் உங்கள் இரண்டு ஜபருடடையே மனத்துக்கும்
ஒற்றுடமயேநக அடமந்தருக்கிறது. பூரணிக்கும் எனக்கும் பழக்கம் ஏற்பட்டைஜத ஒரு விசித்தரமநன
நிகழ்ச்சி. அவள் அடதவயேல்லநம் உங்களிடைம் வசநல்லியிருப்பநள் என நிடனக்கிஜறன். அவடளே மதன்
மதலநக நநன் சந்தத்த தனத்தலிருந்து என்னுடடையே மூத்த வபண்ணநக வரித்துக் வகநண்டு விட்ஜடைன்.
அவள் மூலமநகத் தநன் நீங்கள் எனக்குப் பழக்கமநனீர்கள் அரவிந்தன். நீங்கள் வித்தயேநசம் டவத்துக்
வகநண்டு பழகக்கூடைநது. பூரணி இந்த வீட்டின் மூத்த வபண்ணநனநல், நீங்கள் இந்த வீட்டின் மூத்த
மநப்பிள்டளே. இந்த வீட்டிலும், இதன் சுகஜபநகங்களிலும் என் வயிற்றில் பிறந்த வசந்தநவுக்கும்
வசல்லத்துக்கும் எத்தடன பநத்தயேடத உண்ஜடைந அவ்வளேவு உங்களுக்கும் உண்டு. நநன் பணத்ஜதநடு
பிறக்கவில்டல, நநன் பணத்ஜதநடு ஜபநகப் ஜபநவதும் இல்டல. இப்படிவயேல்லநம் வநழ ஜநரும் என்று
கனவில் கூடைச் சின்ன வயேதல் நநன் எண்ணியேதல்டல. ஏடழக் குடும்பத்தலிருந்து 'அவருக்கு'
வநழ்க்டகப்பட்ஜடைன். இலங்டக மண்ணில் ஜபநய் உடழப்பினநலும் மயேற்சியினநலும் உயேர்ந்து
இத்தடன பணத்டதயும், இத்தடன துக்கத்டதயும், இந்தப் வபண்கடளேயும் எனக்குச் ஜசர்த்து டவத்துச்
வசன்று விட்டைநர் அவர். பணமம் வபருடமயும் இருந்து என்ன வசய்யே? இந்தப் வபண் வசந்தநவுக்கு ஒரு
'நல்ல இடைம்' அகப்படைநமல் தவிக்கிஜறன்" என்று கூறிப் வபருமூச்சு விட்டைநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்.
அந்த அம்மநள் கூறியேவற்டறக் ஜகட்டை ஜபநது அரவிந்தன் மனம் குடழந்தநன். அந்த அபூர்வமநன
அன்பும், பநசமம் அவன் உள்ளேத்டதக் கவர்ந்தன. 'பர்மநக்கநரர் ஜபநல் இதயேஜம இல்லநதவர்கள்
வநழ்கிற உலகத்தல் இவ்வளேவு அற்புதமநன வபருமனம் படடைத்த இந்தத் தநயும் அல்லவந
இருக்கிறநள்' என்று நிடனத்தநன் அவன். மருகநனந்தம்-வசந்தந வதநடைர்டப அந்த அம்மநளிடைம்
குறிப்பநகச் வசநல்லி சம்மதம் வபற ஜவண்டியே சமயேம் அதுதநன் என்று அரவிந்தனுக்குப் புரிந்தது. அந்த
அம்மநளின் பரந்த மனம் அந்த மணத்டத மறுக்கநமல் ஒப்புக்வகநள்ளும் என்று அவன் உள்ளேம்
உறுதயேநக நம்பியேது. அரவிந்தன் அந்த அம்மநளிடைம் ஜகட்டைநன்.
"அம்மந! உங்கள் வபண் வசந்தநவின் தருமணத்துக்கநக சிரமப்படுவதநகக் கூறுகிறீர்கஜளே! சிரமப்படை
ஜவண்டியே கநரணம் என்ன?"
"உங்களுக்குத்தநன் வதரியுஜம! அசட்டுத்தனமநகச் சினிமநவில் ஜசர்கிஜறன் என்று ஜபநய் எவனுடைஜனந
அடலந்துவிட்டு ஏமநந்து தரும்பினநள். ஊரில் அது டக, கநல் மடளேத்து தப்பநகப் பரவியிருக்கிறது.
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வபண்ணின் தூய்டமயில் நமக்வகல்லநம் நம்பிக்டக நன்றநக இருக்கிறது. ஆனநல் ஊரநர் அதஜலஜயே
சந்ஜதகப்படுகிறநர்கள். எங்கநவது ஒரு வரன் மடிவநகும் ஜபநலிருந்தநல் யேநரநவது இல்லநததும்
வபநல்லநததும் வசநல்லிக் குறுக்ஜக புகுந்து கடலத்து விடுகிறநர்கள். இடதச் வசய்வதல் அவர்களுக்கு
என்னதநன் வபருடமஜயேந வதரியேவில்டல" என்று ஏக்கத்ஜதநடும், வருத்தத்ஜதநடும் கூறினநள் அந்த
அம்மநள். அரவிந்தன் ஆறுதல் கூறினநன்.
"சினிமநவில் நடிக்கிற பித்து அந்த ஏமநத்துக்கநர மனிதஜனநடு புறப்பட்டுப் ஜபநகச் வசய்து விட்டைது.
அவ்வளேவு தநஜன தவிர, உங்கள் வபண்ஜமல் ஜவறு அப்பழுக்குச் வசநல்ல மடியேநஜத. மதுடரயிலிருந்து
தருச்சி வடரயில் ஓர் ஆண் பிள்டளேஜயேநடு இரயிலில் பயேணம் வசய்தது மன்னிக்க மடியேநதவதநரு
குற்றமந அம்மந?"
"அடத நிடனத்தநல்தநஜன வயிற்வறரிச்சலநக இருக்கிறது. ஒன்றுமில்லநதடத எப்படி எப்படிஜயேந
தரித்துப் வபண்ணுக்கு மணமநகநமல் வசய்துவிடைப் பநர்க்கிறநர்கஜளே. நநன் ஒருத்த தனியேநக எப்படி
இந்தச் சமூகத்தன் அநியேநயேப் பழடயே சுமப்ஜபன்?" - இடதச் வசநல்லும் ஜபநஜத அந்த அம்மநளின் குரல்
கரகரத்து டநந்தது. தூய்டமயேநன அந்தத் தநயின் கண்களில் நீர்மணிகள் அரும்பிச் ஜசநகம் படைர்வடத
அரவிந்தன் கண்டுவிட்டைநன். அவனுடடையே உள்ளேம் உருகியேது. அந்தத் தநயின் தவிப்பு அவனுடடையே
உணர்டவக் கடரத்தது. அப்ஜபநது அரவிந்தனுடடையே வமன்டமயேநன உள்ளேத்தல் ஓர் இளேங்கவியின்
குமறல் எழுந்தது.
'உத்தர ரநமநயேணத்தல் சீடதடயே ஊரநருக்கநக இரநமன் சந்ஜதகமற்றஜபநது அந்த அபவநதத்டதப்
வபநறுடமக்வகல்லநம் எல்டலயேநன பூமிஜயே வபநறுத்துக் வகநள்ளே மடியேநமல் தன் மண்ஜமனி வழ
தறக்கப் புண்ணநகப் பிளேந்து உள்ஜளே ஏற்றுக் வகநண்டைடதப் ஜபநல இந்தச் சமூகத்தல் ஒவ்ஜவநர்
அப்பநவிப் வபண்ணுக்கும் துன்பம் வரும்ஜபநது அந்தத் துன்பம் அவடளே அணுகவிடைநமல் பூமிஜயே
பிளேந்து ஏற்றுக் வகநண்டு விட்டைநல் எத்தடன நன்றநக இருக்கும்? சமூகத்தன் பழகளுக்கு நடுஜவ
அபடலயேநய் சபடலயேநய் ஆதரவு இழந்து நிற்கும் ஒவ்வவநரு வபண்ணும் ஒரு சீடததநன். "நல்வழ தந
எனக்கு மண் மகஜளே!" என்று சீடத மண் புகுந்தது ஜபநல் பழகளிலிருந்து விடுபட்டுப் பிரகிருதயின்
அடிமடியில் சரண் புகுந்து விடுகிற வதம்பு இந்தத் தவத்தரு நநட்டுப் வபண்களிடைம் இன்று இல்லநமற்
ஜபநயிற்ஜற?' என்று வகநதத்து ஜவதடனப்பட்டைநன் அரவிந்தன்.
"நநன் இப்படிப் பளிச்வசன்று ஜகட்பதற்கநக வருத்தப்பட்டுக் வகநள்ளேக்கூடைநது அம்மந! என்டனயும்
பூரணிடயேயும் ஜபநலஜவ நீங்களும் மற்ஜபநக்கநன கருத்துள்ளேவர் என்றுதநன் எனக்குத் ஜதநன்றுகிறது.
அதனநல்தநன் கூச்சமம் தயேக்கமம் இல்லநமல் இப்படி உடைஜன உங்கடளேக் ஜகட்கிஜறன். தவறநக
எண்ணிக் வகநள்ளேநதீர்கள். உங்கடளே விடைத் தநழ்வநன - குடறந்த வபநருளேநதநர நிடலயிலுள்ளே ஏடழக்
குடும்பத்து இடளேஞன் ஒருவடன உங்கள் வபண்ணுக்குக் கணவனநக ஏற்றுக் வகநள்வீர்களேந நீங்கள்?"
என்று வமல்ல சிரித்துக் வகநண்ஜடை அந்த அம்மநள் மகத்டத உற்றுப் பநர்த்தவநஜற ஜகட்டைநன்,
அரவிந்தன். அந்த அம்மநளும் சிரித்துக் வகநண்ஜடை பதல் கூறலநனநள்.
"அரவிந்தன்! என்டனப் பற்றி இந்தச் சந்ஜதகம் உங்களுக்குத் ஜதநன்றி இருக்கஜவ கூடைநது.
பணத்துக்கநகவும், பகட்டுக்கநகவும் மனிதர்கடளே மதக்கிற குணம் என்னிடைம் என்றும் இருந்ததல்டல.
நநன் ஏடழக் குடும்பத்தல் பிறந்து பணக்கநரக் கணவனுக்கு வநழ்க்டகப்பட்டைது ஜபநல், என் வபண்,
பணக்கநர குடும்பத்தலிருந்து ஏடழக் கணவனுக்கு வநழ்க்டகப்படைட்டுஜம! என் வபண் விரும்பநத
இடைத்தல் அவடளே வற்புறுத்தத் தள்ளேக்கூடைநது என்ற ஒரு ஜநநக்கம் தவிர ஜவறு ஏற்றத்தநழ்டவ நநன்
பநர்க்க விரும்பவில்டல. நீங்கள் என்னஜவந பூரணிடயேயும் உங்கடளேயும் தநன் மிகவும்
மற்ஜபநக்கநனவர்கள் என்று வசநல்லிக் வகநள்கிறீர்கள். உங்களுக்குத் வதரிந்தருக்கக் கநரணமில்டல.
நநன் உங்கடளேவயேல்லநம் விடை மற்ஜபநக்கநனவள் என்படதப் பூரணி ஒருவநறு புரிந்து
வகநண்டிருப்பநள். என் வபண் மநறுபட்டை சூழ்நிடலயிலும் பழக ஜவண்டும் என்பதற்கநகத்தநன் நநன்
அவடளே ஆண்கள் கல்லூரியில் ஜசர்த்ஜதன். உங்கள் பூரணிஜயேந, 'வபண் மநறுபட்டை சூழ்நிடலகளில்
அதகம் பழகலநகநது' என்ற கருத்துடடையேவள். இந்த வயேதநன ஜகநலத்டதயும் வநற்றியில் விபூதப்
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பூச்டசயும் கண்டு என்டன மிகவும் படழயே கநலத்துக்குச் வசநந்தமநனவளேநக நீங்கள் எண்ணிக்
வகநண்டிருக்கிறீர்கள் ஜபநலிருக்கிறது. கல்லூரியில் படிக்கிற வசந்தந மனம் விரும்பி உண்டமயேநன
அன்புடைன் எந்த இடளேஞஜனநடு பழக ஜநர்ந்தநலும், அடத வரஜவற்று மணம் வசய்து வகநடுக்கலநம்
என்ற அளேவுக்கு மற்ஜபநக்கநக எண்ணி டவத்துக் வகநண்டிருந்தவள் நநன். அழகு நிடறந்த
சந்ததயினரும், ஜவறுபநடுகளில்லநத சமூக உறவும் வளேர்வதற்கு ஜநர்டமயேநன கநதல் மணங்கள்
வபரிதும் உதவுகின்றன என்படத நநன் நம்புகிஜறன்" என்று இவ்வநறு அந்த அம்மநள்
உணர்ச்சிகரமநனவதநரு வசநற்வபநழவு வசய்வது ஜபநல் மறுவமநழ கூறியேடதக் ஜகட்டைஜபநது
அரவிந்தனுக்குத் தன் வசவிகடளேஜயே நம்ப மடியேவில்டல. 'இந்தப் பழடமயேநன மதயே ஜதநற்றத்துக்குள்
இவ்வளேவு புதுடமயேநன இளேடமயேநன கருத்துக்கள் ஒளிந்தருக்கின்றனஜவ' என ஆச்சரியேப்பட்டைநன்.
'மருகநனந்தம் வகநடுத்து டவத்தவன் தநன்' என்ற மகிழ்ச்சியில் அவன் மனம் நிடறந்தது. 'இந்த
மருகநனந்தம் பயேல் வபநதுஜமடடைகளிலும், வதநழற்சங்கங்களிலும் ஜபசிப் ஜபசிச் சநதத்த சநதடனகள்
கூடைப் வபரிதல்டல. வசந்தந என்ற வபண்ணின் மனத்டத இளேக்கி வநகிழச் வசய்து தன் பக்கமநகத்
தருப்பிக் வகநண்டைநஜன, இது ஜபசநமஜல சநதத்த மகத்தநன சநதடன' என்று ஜவடிக்டகயேநகத்
ஜதநன்றிற்று அவனுக்கு. அந்த அம்மநள் ஜமலும் கூறினநள்.
"ஏடழப்பட்டை வரன் ஆயிற்ஜற என்று தயேங்க ஜவண்டைநம் அரவிந்தன்! உங்களுக்குத் வதரிந்த இடைம்
ஏதநவது இருந்தநல் வசநல்லுங்கள். வசந்தநவின் கல்யேநணத்துக்கு உங்கடளேயும் பூரணிடயேயும் தநன்
மடலஜபநல் நம்பியிருக்கிஜறன் நநன். நீங்கள் சுட்டு விரலநல் கநட்டுகிற வரனுக்கு அவடளே மணம்
மடித்து வகநடுத்துவிடை நநன் தயேநர்."
"அப்படியேநனநல் உங்கள் வபண்ணுக்கு இப்ஜபநஜத தருமணம் மடிந்த மநதரிதநன் அம்மந!" என்று
புன்னடகஜயேநடு கூறினநன் அரவிந்தன். அந்த அம்மநள் மகம் மலர்ந்தது.
"விவரம் வசநல்லுங்கள் அரவிந்தன்?"
"நநடளேக்குத்தநன் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு நீங்களும் வரப் ஜபநகிறீர்கஜளே, அம்மந! பூரணிடயேயும் உடைன்
டவத்துக் வகநண்டு அங்ஜக ஜபசி மடித்துக் வகநள்ளேலநம். இப்ஜபநது உங்கள் வபண்ணுக்கநக நநன்
கூறப் ஜபநகிற வரடனப் பூரணிக்கும் வதரியும்" என்று குறும்புச் சிரிப்பு சிரித்தநன் அரவிந்தன். வரடனப்
பற்றிச் வசநல்லுமநறு மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் எவ்வளேஜவந வற்புறுத்தக் ஜகட்டும் அவன் கூறவில்டல.
"அந்த இரகசியேத்டத நநடளேக்குக் ஜகநடடைக்கநனலில் தநன் வவளிப்படுத்த மடியும்" என்று
விடளேயேநட்டுப் பிடிவநதத்ஜதநடு மறுத்துவிட்டைநன்.
அவர்கள் ஜநரம் கழவஜத வதரியேநமல் ஜபசிக் வகநண்டிருந்து விட்டைநர்கள். இரவு
வநடுஜநரமநகியிருந்தது.
"மநடியேடறயில் ஜபநய்ப் படுத்துக் வகநள்ளுங்கள். கநடலயில் இங்கிருந்ஜத கநரில் ஜகநடடைக்கநனல்
புறப்பட்டு விடைலநம்" என்றநள் அந்த அம்மநள்.
"இல்டல! நநன் அச்சகத்துக்குப் ஜபநய்ப் படுத்துக் வகநண்டிருந்துவிட்டுக் கநடலயில் இங்ஜக
வந்துவிடுகிஜறன். அந்தப் டபயேன் தருநநவுக்கரசு தநன் தனியேநக இருப்பநன். நநன் இப்ஜபநது அங்ஜக
வசன்றநல், அந்தப் டபயேனிடைம் இன்னும் இரண்டு, மூன்று நநட்களுக்கு அச்சகத்டதக் கவனித்துப்
பநர்த்துக் வகநள்ளேச் வசநல்லிவிட்டு, நநடளேக்குப் புறப்படை வசதயேநயிருக்கும்" என்று அச்சகத்துக்குக்
கிளேம்பி விட்டைநன் அரவிந்தன்.
மறுநநள் கநடல ஜகநடடைக்கநனலுக்குப் புறப்பட்டைநர்கள் அவர்கள். வநனில் மப்பும், மந்தநரமமநக
வவய்யிஜல இல்லநமல் பயேணம் மிகவும் சுகமநக இருந்தது. மங்கஜளேசுவரி அம்மநள், குழந்டதகள்,
அரவிந்தன் எல்ஜலநரும் ஜசர்ந்து வந்தடதக் கண்டைஜபநது பூரணிக்கு, மதுடரஜயே ஜகநடடைக்கநனலுக்கு
வந்துவிட்டைது ஜபநலிருந்தது. உடைஜன தரும்பி விடுவதநகச் வசநல்லிவிட்டுப் பட்டிவீரன்பட்டிக்குப்
ஜபநயிருந்த மீனநட்சிசுந்தரம் இன்னும் தரும்பவில்டலயேநதலநல் அன்று ஜதர்தல் பற்றி மடிவு
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வசய்யேவில்டல அவர்கள். அவருடடையே வரடவ எதர்பநர்த்தனர்.
அன்று மநடலயில் மருகநனந்தமம், மங்கஜளேசுவரி அம்மநள், வசந்தந, குழந்டதகள் எல்ஜலநரும்
ஏரிக்கடரக்கு உலநவப் ஜபநயிருந்தநர்கள். அரவிந்தனும், பூரணியும் மட்டும் தமிழ் மருகன் ஜகநயில்
வகநண்டிருக்கும் குறிஞ்சி ஆண்டைவர் ஜகநயிலுக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநனநர்கள். மநடல ஜநரத்தல்
மடலச்சநடலயில் நடைப்பது இன்பமநக இருந்தது.
பகல் என்னும் கணவடன இழந்த மநடல என்னும் ஜமல்தடசப் வபண், பநல்வடியும் வநடயேயுடடையே
பிடற என்னும் பிள்டளேடயே இடுப்பில் ஏந்த நின்று, விதடவக் ஜகநலத்தல் புலம்புகிறநற் ஜபநல்
ஜதநன்றும் மநடலப் ஜபநதநக இருந்தது அது. ஜகநடடைக்கநனலுக்கு வந்தபின் பூரணியின் நிறம்
வவளுத்தருப்பதநகவும் அழகு அதகமநயிருப்பதநகவும் அரவிந்தனுக்குத் ஜதநன்றியேது.
"அடலச்சல் அதகஜமந? நீங்கள் கருத்தருக்கிறீர்கஜளே!" என்றநள் பூரணி. "ஆமநம்!" என்று புன்மறுவல்
பூத்தநன் அரவிந்தன்.
"மன்பு ஒருமடற நநமிருவரும் தருப்பரங்குன்றம் மடலயில் ஏறியேது நிடனவிருக்கிறதந உங்களுக்கு?
நநம் இருவரும் ஜசர்ந்து வசல்லும்ஜபநவதல்லநம் உயேரமநன இடைத்டத ஜநநக்கிஜயே ஏறிச் வசல்லுகிஜறநம்
இல்டலயேந?" அரவிந்தனுக்கு வமய்சிலிர்த்தது. எத்தடன அர்த்தம் நிடறந்த ஜகள்வி இது? 'நநங்கள்
இருவரும் உயேர உயேரப் ஜபநவதற்கநகஜவ பிறந்தவர்களேந?' மீண்டும் சிலிர்த்தது அவனுக்கு.
-------------------
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அத்தயேநயேம் 25
வபநன்கநட்டும் நிறம்கநட்டிப்
பூக்கநட்டும் விழகநட்டிப்
பண்கநட்டும் வமநழகநட்டிப்
டபயேஜவ நடடைகநட்டி
மின்கநட்டும் இடடைகநட்டி
மகில்கநட்டும் குழல்கநட்டி
நன்பநட்டுப் வபநருள் நயேம்ஜபநல்
நடகக்கின்றநய் நடகக்கின்றநய்
பண்பநட்டுப் வபருடமவயேலநம்
பயேன்கநட்டி நடகக்கின்றநய்.
-- அரவிந்தன்
ஜகநடடைக்கநனலிஜலஜயே அழகும், அடமதயும் நிடறந்த பகுத குறிஞ்சி ஆண்டைவர் ஜகநயில் மடலதநன்.
குறிஞ்சியேநண்டைவர் ஜகநவிலின் பின்புறமிருந்து பநர்த்தநல் பழநி மடலயும், ஊரும் மிகத் வதளிவநகத்
வதரியும். வநடுந்வதநடலவு வடர பச்டச வவல்வவட் துணிடயேத் தநறுமநறநக மடித்துக் குவித்தருப்பது
ஜபநல் மடலகள் வதரியும் கநட்சிஜயே மனத்டத வளேப்படுத்தும். கண்டை கண்டை இடைங்களில் எல்லநம்
மடலகஜளே வநய் தறந்து சிரித்துக் வகநண்டிருப்பது ஜபநல் பூக்கள் பூத்தருக்கும். அந்த அழகியே சூழலில்
பசும்புல் நிடறத்துப் படைர்ந்த ஒரு ஜமட்டின் ஜமல் அரவிந்தனும் பூரணியும் அமர்ந்து ஜபசிக்
வகநண்டிருந்தநர்கள். பக்கத்து மரத்தல் இரண்டு பச்டசக் கிளிகள் சிறிது வதநடலவு இடணயேநகப்
பறப்பதும், கிடளேக்குத் தரும்புவதுமநக விடளேயேநடிக் வகநண்டிருக்கின்றன. எங்ஜகந மிக அருகிலிருந்து
சற்டறக்வகநருமடற குயில் கூவியேது. அந்தக் குயில் ஒலி ஒருமடற ஜகட்டு இன்வனநரு மடற
ஒலிக்குமன் இருந்த இடடைவவளி விநநடிகள் அதன் இனிடமடயே உணர்வதற்வகன்ஜற ஜகட்ஜபநருக்குக்
வகநடுத்த அவகநசம் ஜபநல் அழகநயிருந்தது. வசம்வபநன் ஜமனிச் சிறுகுழந்டதகள் அவசரமநக ஓடி
வந்து கள்ளேச் சிரிப்ஜபநடு மகத்டத நீட்டிவிட்டுப் பின்னுக்கு இழுத்துக் வகநண்டு ஓடிவிடுகிற மநதரி,
வபரியே வபரியே ஜரநஜேநச் வசடிகள் தத்தம் பூக்கள் கநற்றில் மன்புறம் ஆடிக் கவிழ்வதும், விடரவநகப்
பின்னுக்கு நகர்வதுமநகக் கநட்சியேளித்தன. வநன விரிப்பும், மடலப்பரப்பும், தடசகளும், எங்கும்,
எல்லநம் அழகு மயேமநயிருந்தன. ஊழயில் அழந்து அமிழ்ந்து மீண்டும் ஜமவலழுந்து மலர்ந்த புது
யுகத்துப் புவனம்ஜபநல் எங்கும் அழகநயிருந்தது. தனிடமயின் இனிடமயில் ஜதநய்ந்த அழகு அது!
எடதஜயேந இரண்டைநம் மடறயேநக நிடனத்துக் வகநண்டு சிரிக்கிறவன் ஜபநல் அரவிந்தன் சிரித்தநன்.
அந்தச் சிரிப்டபப் பூரணி கண்டுவகநண்டைநள்.
"எதற்கநகச் சிரிக்கிறீர்கள் இப்ஜபநது?" என்று ஜகட்டைநள் பூரணி.
"ஒன்றுமில்டல, பூரணி! சற்று மன் நீ வசநல்லியேடத மறுபடியும் நிடனத்துக் வகநண்ஜடைன், சிரிப்பு
வந்தது. 'நநம் இருவரும் ஜசர்ந்து வசல்லும்ஜபநவதல்லநம் உயேரமநன இடைத்டத ஜநநக்கிஜயே ஏறிச்
வசல்கிஜறநம்' என்று நீ என்ன அர்த்தத்தல் கூறினநய்?"
"ஏன், நீங்கள் என்ன அர்த்தத்டதப் புரிந்து வகநண்டீர்கள், அரவிந்தன்?"
"எனக்கு என்னஜவந இப்படித் ஜதநன்றுகிறது பூரணி! உயேரத்தல் ஏறி ஜமற்வசல்லும் இந்தப் ஜபநட்டியில்
நீதநன் வவற்றி வபறுவநய். நநன் என்றநவது ஒருநநள் கடளேப்படடைந்து கீஜழஜயே நின்று விடும்படி
ஜநரிடைலநம். அப்படி ஜநரிட்டைநல் அதற்கநக நீ வருத்தப்படைக்கூடைநது" என்று அவன் சிரித்தபடிஜயே இந்தச்
வசநற்கடளேக் கூற மயேன்றநலும், கூறும்ஜபநது ஏஜதந ஒரு விதமநன உணர்வின் அழுத்தம்
அவடனயேறியேநமஜல, அவன் உணர்வு இல்லநமஜல அந்த வசநற்களில் கலந்து விட்டைது. எப்படிக்
கலந்தது, ஏன் கலந்தது, எதற்கநகக் கலந்தது என்படத அவஜன விளேங்கிக் வகநள்ளே இயேலநமல்
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தவித்தநன். பூரணி அவனுடடையே மகத்டத நிமிர்ந்து பநர்த்தநள். இடமயேநமல் பநர்த்தநள். வமல்லச்
சிரித்துக் வகநண்ஜடை பநர்த்தநள். அவள் பநர்த்துக் வகநண்டிருக்கும்ஜபநஜத அவன் தன் சட்டடைப்
டபயிலிருந்து சிறியே ஜநநட்டுப் புத்தகம் ஒன்டற எடுத்து ஏஜதந எழுதத் வதநடைங்கினநன்.
"ஏன் இப்படித் ஜதநன்றக் கூடைநஜதந? உயேரத்தல் ஏறி ஜமற்வசல்லும் இந்தப் ஜபநட்டியில் நீங்கள் வவற்றி
வபற்று விடுவீர்கள். நநன் தநன் என்றநவது ஒருநநள் கடளேப்படடைந்து கீஜழஜயே நின்று விடுஜவன்" என்று
கூறிக் வகநண்ஜடை அவன் எழுதக் வகநண்டிருந்த ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதச் வசல்லமநக இழுத்துப்
பறித்தநள் பூரணி. அடத அவள் பிரித்துப் படித்து விடைநமல் தரும்பப் பறிக்க மயேன்றநன் அரவிந்தன்.
மடியேவில்டல. மநன் துள்ளி எழுந்து பநய்வது ஜபநல் எழுந்து ஓடி விட்டைநள் பூரணி. சிறிது ஜநரத்துக்கு
மன் அவள் தன்டன ஜநநக்கிச் சிரித்த சிரிப்பின் அழடக ஒரு கவிடதயேநக உருவநக்கி அந்த ஜநநட்டுப்
புத்தகத்தல் அவசரமநய் எழுதயிருந்தநன் அரவிந்தன். அடத அவஜளே படித்து விடைலநகநஜத என்பதுதநன்
அவன் கூச்சத்துக்குக் கநரணம். ஆனநல் அவள் அடதப் பிரித்துப் படித்ஜத விட்டைநள். 'வபநன் கநட்டும்
நிறம் கநட்டிப் பூக்கநட்டும் வழகநட்டி நடகக்கின்றநய்' என்ற அந்தக் கவிடத அவள் உள்ளேத்டதக்
கவர்ந்தது. கற்கண்டடை வநயிலிட்டுக் வகநண்டு சுடவக்கிற மநதரி வநய் இனிக்க, வநஞ்சு இனிக்க அவள்
அந்த வரிகடளேச் வசநல்லிச் வசநல்லி மகிழ்ந்தநள். குறும்பு நடகஜயேநடு அவடன ஜநநக்கிக் ஜகட்டைநள்.
"உங்கஜளேநடு பழகுவஜத வபரியே ஆபத்தநன கநரியேமநக இருக்கும் ஜபநலிருக்கிறஜத! ஜபசினநல்,
சிரித்தநல், நின்றநல் நடைந்தநல் எல்லநவற்டறயும் கவிடதயேநக எழுத விடுகிறீர்கஜளே?"
"என்ன வசய்வது? நீஜயே ஒரு நடைமநடும் கவிடதயேநக இருக்கிறநஜயே பூரணி!" என்றநன் அவன்.
"அது சரி, 'பண்பநட்டுப் வபருடமவயேல்லநம் பயேன்கநட்டி நடகக்கின்றநய்' என்று எழுதயிருக்கிறீர்கஜளே,
அதற்கு என்ன வபநருள்?" - தடலடயேச் சற்ஜற சநய்த்து விழகடளே அகலத் தறந்து ஜநநக்கி வமல்லியே
நநணம் தகழ அவடனப் பநர்த்தும் பநரநமலும் ஜகட்டைநள் பூரணி. அவனும் புன்னடகஜயேநடு மறுவமநழ
கூறினநன். "உன்னுடடையே சிரிப்பிலும் பநர்டவயிலும் மிகப் வபரிதநக, மிகத் தூய்டமயேநக ஏஜதந ஓர்
ஆற்றல் வதன்படுகிறது. அந்த ஆற்றலின் உன்னதத் தன்டமடயே எப்படிச் வசநல்லநல்
வவளியிடுவவதன்பது எனக்குத் வதரியேவில்டல. அடதத்தநன் அப்படிக் கூற மயேன்றிருக்கிஜறன்."
அருகில் வநருங்கிவந்து ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத அவனிடைம் வகநடுத்தநள். அவன் அடத வநங்கிக்
வகநள்ளேநமல் தனக்கு மிக அருகில் நீண்டிருக்கும் அவளுடடையே வலது டகடயேச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை
பநர்த்தநன் அரவிந்தன். பவழ மல்லிடகப் பூவின் கநம்பு ஜபநல் மருதநணிச் சிவப்ஜபறியே
உள்ளேங்டகடயேயும் நகங்கடளேயும், நீண்டை நளின வமல்லியே விரல்கடளேயும் புதுடமயேநய் அப்ஜபநதுதநன்
பநர்க்கிறவடனப் ஜபநல் பநர்த்தநன் அவன்.
"என்ன அப்படிப் பநர்க்கிறீர்கள்?"
"வபண்ணின் விரல்களில் நளினம் இருக்கிறது. அடத மின்னலில் வசய்தருக்கிறநர்கள்" - என்று கூறிக்
வகநண்ஜடை அவளிடைமிருந்து ஜநநட்டுப் புத்தகத்டத வநங்கிக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன்.
"ஆண்களின் மனத்தல் வகநடுடம இருக்கிறது. அடதக் வகநடுடமயேநல் வசய்தருக்கிறநர்கள்.
அப்படியில்லநவிட்டைநல் என்டனக் ஜகட்கநமல், என் கருத்டதத் வதரிந்து வகநள்ளேநமல், 'என்டனத்
ஜதர்தலில் நிற்பதற்குச் சம்மதக்கச் வசய்வதநக' நீங்கள் மீனநட்சிசுந்தரத்தனிடைம் வநக்குக்
வகநடுப்பீர்களேந?"
"ஜநற்று வடர அவருக்கு அப்படி வநக்களித்தடத எண்ணி நநஜன வநநந்து வகநண்டிருந்ஜதன் பூரணி!
ஆனநல் ஜநற்று மநடலயில் நிகழ்ந்த ஒரு சம்பவம் என் மனத்டதஜயே ஜவறு விதமநக நிடனக்கச்
வசய்துவிட்டைது. பிடிவநதமநக நீ ஜதர்தலில் நிற்கஜவண்டும் என்ற மடிவுக்கு நநன் வந்துவிட்ஜடைன்."
"ஜநற்று மநடலயில் என்ன நடைந்தது?" என்று ஜகட்டைநள் பூரணி.
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பர்மநக்கநரஜரநடு கிரநமத்தலிருந்து புறப்பட்டைது வதநடைங்கி அவருடடையே மநளிடகயில் தநன் அடடைந்த
அனுபவங்கள் வடர எல்லநவற்டறயும் பூரணிக்குச் வசநன்னநன் அரவிந்தன். வியேப்ஜபநடு
எல்லநவற்டறயும் ஜகட்டைநள் பூரணி.
"மனிதர்கள் ஏடழடமயின் கநரணமநகத்தநன் தீயேவர்களேநகவும், வகட்டைவர்களேநகவும் இருப்பதநகச்
வசநல்லுகிறநர்கஜளே! இந்தப் பர்மநக்கநரர் ஏன் இப்படிச் சூழ்ச்சியும், வகடுதலுமநக வநழ்கிறநர்?
இவருக்கு என்ன ஏடழடம? இன்று இந்தத் ஜதசத்டதச் சூழ்ந்து நிற்கும் அத்தடன பிரச்டனகடளேயும்
வசதயுள்ளேவர்கள்தநம் உண்டைநக்கி வளேர்த்தருக்கிறநர்கள் என்று எனக்குத் ஜதநன்றுகிறது பூரணி!
ஏடழகள் அப்பநவிகள், வயிற்றுக்குப் ஜபநரநடுவதற்ஜக அவர்களுக்கு ஜநரமில்டல. சூழ்ச்சிகடளேயும்,
துஜரநகங்கடளேயும் நிடனக்க அவர்களுக்கு ஜநரம் ஏது?"
"கீழநன மனமம், கீழநன எண்ணங்களும் வகநண்டைவர்கள் எத்தடன உயேர்ந்த ஜமலநன
சூழ்நிடலகளிலிருந்தநலும் படழயே கீழ்டம வநசடனதநன் இருக்கும். இரநமகிருஷ்ண பரமஹம்சரின்
அற்புதமநன உபகடத ஒன்று உண்டு. அடத நீங்கள் படித்தருக்கிறீர்கஜளேந, இல்டலஜயேந வசநல்லட்டுமந
அரவிந்தன்?"
"வசநல்ஜலன்! ஜகட்கிஜறன்."
"ஒரு நநள் ஓரூரில் சநயேங்கநலச் சந்டதவயேநன்று கூடியேது. சில வசம்படைவப் வபண்கள் தநம் வகநண்டு
வந்த மீடன அங்கு விற்றுவிட்டு வீட்டுக்குத் தரும்பிப் ஜபநய்க் வகநண்டிருந்தனர். மன்னிருட்டு
வந்துவிட்டைது. மடழஜயேந பநட்டைம் பநட்டைமநகப் வபய்யேத் வதநடைங்கியேது. பநவம்! அவர்கள் என்ன
வசய்வநர்கள்? பக்கத்தல் ஒரு பூக்கடடைக்கநரனுடடையே குடிடச இருப்படதப் பநர்த்து அங்கு ஓடினர்.
அந்தப் பூக்கடடைக்கநரன் மிகவும் நல்லவன்.
"அவன் அங்கு வந்த அப்வபண்களின் பரிதநபகரமநன நிடலடமடயேக் கண்டு தனது குடிடசயின் ஒரு
பகுதடயே அவர்கள் தங்குவதற்கநக ஒழத்துக் வகநடுத்தநன். அவர்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியுடைன் அவன்
தங்களுக்கநக ஒழத்துக் வகநடுத்த அடறக்குள் வசன்றனர். அந்த அடற 'கமகம'வவன்று நறுமணம்
வீசியேடதக் கண்டு நநலுபக்கமம் பநர்த்தநர்கள். ஒரு மூடலயில் சில பூக்கூடடைகள் டவக்கப்பட்டிருந்தன.
அடவ வநடிக்டகயேநகக் வகநடுக்கும் சிலருக்கு மறுநநள் கநடலயில் வகநடுப்பதற்கநக
டவக்கப்பட்டைடவ. ஆனநல் மீன் வநசடனஜயேநடு பழகியேவர்களுக்கு நறுமணம் வீசும் வநசடன
எப்படிப் பிடிக்கும்? அந்த வநசடன பிடிக்கநததனநல் அவர்களேநல் அடதப் வபநறுத்துக் வகநண்டு அங்ஜக
இருக்க மடியேவில்டல. தூக்கமம் வரவில்டல. வநசடனடகலும் பரிமளே சுகந்தங்களிலுஜம
பழகியேவர்களுக்கு, நநற்றத்தன் நடுஜவ எவ்வநறு தூக்கம் வரநஜதந, அவ்வநஜற, நநற்றத்தஜலஜயே
பழகிவிட்டை அவர்களுக்கு வநசடனயின் நடுஜவ தூக்கம் வரவில்டல. அவர்களில் ஒரு புத்தசநலிப்
வபண் மற்றவர்கடளேப் பநர்த்து ஒரு யுக்த வசநன்னநள்.
"நமக்குத் தூக்கஜமந வருவதநக இல்டல. இந்தப் பூக்கூடடைகடளே எடுத்து ஜவறிடைத்தல் டவக்கவும்
மடியேநது. நம்மிடைத்தலுள்ளே மீன்கூடடைகடளேக் வகநஞ்சம் நடனத்து பக்கத்தல் டவத்துக் வகநண்டைநல்
இந்தப் பூவநசடனயும் மீறிக் வகநண்டு நமக்குப் பழக்கமநன நநற்றம் உண்டைநகும். உடைஜன சுகமநய்த்
தூங்கிவிடைலநம்" என்றநள். யேநவரும் அவளுடடையே ஜயேநசடனடயே ஏற்று அப்படிஜயே வசய்து தமக்குப்
பழக்கமநன நநற்றத்டத உண்டைநக்கிக் வகநண்டு தூங்கினநர்களேநம். 'பழக்கமநன வநசடன' என்று
வசநல்லுகிஜறநஜம, அது இத்தடகயேதுதநன் அரவிந்தன்! "உங்கடளேத் துன்புறுத்த நிடனத்த
பர்மநக்கநரடரயும் புதுமண்டைபத்து மனிதடரயும் இந்த உபகடதஜயேநடு ஒப்பிட்டுப் பநருங்கள்."
'எத்தடன அற்புதமநன கருத்துக்கடளே மனத்தல் ஜசர்த்து டவத்துக் வகநண்டிருக்கிறநள். சங்கீதக்
கச்ஜசரிகளுக்குக் கூட்டைம் கூடுகிறநர்ஜபநல் இவள் வசநற்வபநழவுகளுக்குக் கூட்டைம் கூடுவதன்
இரகசியேம் இந்தக் கருத்தழகு மிக்க ஜபச்சுத்தநஜன' என்று உள்ளேத்துக்குள் வியேந்து வகநண்டைநன்
அரவிந்தன்.
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"அரவிந்தன்! நநனநகஜவ என்டனப் பற்றி உங்களிடைம் இப்படிச் வசநல்லிக் வகநள்கிஜறஜன என்று
நிடனக்கநதீர்கள். சிறு வயேதலிருந்ஜத எனக்கு அடிக்கடி ஒரு கம்பீரமநன கனவுத் ஜதநற்றம் உண்டைநகும்.
பசியும், ஜநநய்களும், வறுடமயும், வநட்டைமம் வகநண்டு தவிக்கும் இலட்சக்கணக்கநன ஆண்,
வபண்களின் இருண்டை கூட்டைத்துக்கு நடுஜவ நநன் டகயில் ஒரு தீபத்டத ஏந்தக் வகநண்டு வசல்கிஜறன்.
என் டகத் தீபத்தன் ஒளி பரவி, பசியும் ஜநநயும் அழகின்றன. வறுடமயும், வநட்டைமம் வதநடலகின்றன.
இலட்சக்கணக்கநன மகங்களில் என்டனயும் என் தீபத்டதயும் கண்டைவுடைன் மலர்ச்சி வபநங்குகிறது.
நநன் ஜமஜல ஜமஜல மடிவற்று நிடலயேற்று அந்த ஒளி விளேக்ஜகநடு நடைந்து வகநண்ஜடை இருக்கிஜறன்.
நடைக்க நடைக்க அந்த விளேக்கின் சுடைர் வபரிதநகிறது. சுடைர் வபரிதநகப் வபரிதநகச் சுற்றிலும் பரந்து
வதன்படும் மக்கள் வவள்ளேம் என் கண்களுக்கு நன்றநகத் வதரிகிறது. அவர்களுக்கு அனுதநபப்படைவும்,
இரக்கம் வகநண்டு உடழக்கவுஜம நநன் பிறந்தருப்பதநக என்னுள் மிக ஆழத்தலிருந்து ஒரு புனிதக்
குரல் ஒலிக்கிறது. ஃபிளேநரன்ஸ் டநட்டிங்ஜகடலப் ஜபநல நிடனவு மலரநப் பருவத்தஜலஜயே
இரக்கத்துக்குரியே ஆயிரக்கணக்கநனவர்களுக்குச் ஜசடவ வசய்வதற்வகன்று நநன் பிறந்தருக்கிஜறன்
என்று ஒரு தன் விழப்பு அடிக்கடி என்னுள் உண்டைநகிறது. இதயேத்தன் அந்தரங்கமநன பகுதயிலிருந்து
ஏஜதந ஒரு ஜபருணர்வு கண் தறந்து பநர்த்துத் தடீர் தடீர் என்று என்டனப் பரீட்டச வசய்கிறது. அப்படி
அந்தப் ஜபருணர்வு என்டனப் பரீட்டச வசய்யும்ஜபநது தற்சமயேம் நநன் வசய்து
வகநண்டிருப்பனவவல்லநம் மிகச் சிறியே கநரியேங்கள் ஜபநலவும், வபரியே கநரியேங்கடளே இனிஜமல் தநன்
வசய்யே ஜவண்டும் ஜபநலவும் ஒரு துடிப்டப உணர்கிஜறன். அடத உணரும் ஜபநது எனக்கு அழுடக
வருகிறது."
பூரணி ஆஜவசமநக இடதச் வசநல்லிக் வகநண்டு வரும்ஜபநது அவள் மகத்தல் வதய்வீகமநனவதநரு
ஜபவரநளி பூத்துப் பரவுவடதயும் கண்களிலிருந்து மத்து மத்தநக நீர் உருள்வடதயும் அரவிந்தன்
கண்டைநன். அப்ஜபநது அவடளேயும் அவள் மகத்டதயும் பநர்த்தநல் இனம்புரியேநப் பரவசம் உண்டைநவது
ஜபநலிருந்தது அவனுக்கு. 'இத்தடகயே விஜநநத உணர்வுதநன் 'வககௌதம புத்தர்' என்ற ஞநனிடயே
உண்டைநக்கிற்று. இந்தத் தன்விழப்புப் பரிட்டசயில்தநன் புத்தர் பிறந்தநர். இந்த மநதரிக் கண்ணீஜரநடு
தநன் அரண்மடனயின் சுகஜபநகங்களிலிருந்து கீழ் இறங்கி நடைந்தநர்' என்வறண்ணியேபடி பயேபக்தஜயேநடு
அவள் மகத்டதப் பநர்த்தநன் அரவிந்தன். அப்ஜபநஜத தன்டனக் கநட்டிலும் பன்மடைங்கு வபரிதநக
அழயேந அழகு ஒன்று அவள் உள்ளேத்தல் வளேர்ந்து வகநண்டிருப்பது அரவிந்தனுக்கு புரிந்தது. 'பக்கத்தல்
அமர்ந்து கலகலப்பநகச் சிரித்துப் ஜபசுகிறஜபநது அவளுடடையே புற அழகும் சநதநரணமநன
வபண்தன்டமயும் தநன் ஜதநன்றின. ஆனநல் அந்த மனத்தன் அழடகக் கநண ஜநர்கிற ஜபநவதல்லநம்,
தநன் வவகு வதநடலவுக்கு விலகித் தநழ்ந்து இறங்கிப் ஜபநய்விட்டைது ஜபநல் ஜதநன்றுகிறது. ஒஜர
கநலத்தல் இரண்டுவிதமநன பூரணிகஜளேநடு பழகுகிஜறநஜமந?' என்று அரவிந்தன் மருண்டைநன்.
'உணர்ச்சிகளும், ஆடசகளும், அன்பும், வபண்டமயும் நிடறந்த பூரணி என்னும் அழகு மங்டக ஜவறு,
டகயில் தீபத்டத ஏந்தக் வகநண்டு இரக்கத்துக்கும், அனுதநபத்துக்கும் உரியே மனித
வவள்ளேத்தனிடடைஜயே பநடத வகுத்துக் வகநண்டு நடைந்து வசல்வதநகக் கனவு கநணும் பூரணி ஜவறு.
இதல் எந்தப் பூரணி அவடனக் கநதலிக்கிறநள்? எந்தப் பூரணிடயே அவன் கநதலிக்கிறநன்? இந்த இரண்டு
பூரணிகளில் அவனுடடையே மநனிடைக் டககளினநல் எட்டிப் பறிக்க மடிந்த சநமநனியே உயேரத்தல்
பூத்தருக்கும் பூரணி யேநர்? அல்லது பிஞ்சு அரும்புகிற கநலத்தல் பூவிதழ்கள் கழன்று கீஜழ விழுந்து
விடுவடதப் ஜபநல் இந்த இரண்டு ஜபரில் மடிவநகக் கனிகின்ற பூரணி ஒருத்தயேநகத்தநன் இருக்க
மடியுமந?' நீண்டை ஜநர வமகௌனத்துக்குப் பின் அரவிந்தன் அவளிடைம் வமல்லக் ஜகட்டைநன். "அரசியேலில்
பங்கு வகநள்ளே ஜநரிடுவதநல் உன்னுடடையே இந்த இலட்சியேக் கனவு கடலந்து பநழநகிவிடும் என்று நீ
பயேப்படுகிறநய்?"
"பயேப்படைவில்டல! ஆனநல் தயேங்குகிஜறன். நீங்களும் அவரும் ஜசர்ந்து வற்புறுத்தனநல் அந்தத்
தயேக்கத்டதக் கூடை நநன் உதறிவிடும்படி ஜநரலநம்."
"நீ அப்படித்தநன் வசய்யே ஜநரிடும் ஜபநலிருக்கிறது பூரணி!"
"பநர்க்கலநம்!"
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இதன்பின் அவர்கள் ஜவறு வசய்தகடளேப் பற்றிப் ஜபசினநர்கள். மருகநனந்தம்-வசந்தந கநதடலப்
பற்றிக் குறிப்பநகச் வசநன்னநள் பூரணி.
"உனக்கு மன்னநஜலஜயே அந்த இரகசியேம் எனக்குத் வதரியும் பூரணி. நண்பனின் கநதல் வவற்றி
வபறுவதற்கநன சம்மதத்டதயும் ஒருவநறு அந்த அம்மநளிடைமிருந்து வபற்றுவிட்ஜடைன்" என்று
வதநடைங்கி மதல்நநள் மதுடரயில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்கும் தனக்கும் நடைந்த ஜபச்சுக்கடளேச்
வசநன்னநன்.
"அந்த அம்மநளின் மற்ஜபநக்கு மனப்பநன்டமயில் எனக்கு நம்பிக்டக உண்டு. ஆனநல் ஏற்றத்தநழ்டவ
எண்ணித்தநன் நநனும் சந்ஜதகப்பட்டுக் வகநண்டிருந்ஜதன். அது இல்டல என்று நீங்கள் வசநல்கிறீர்கள்.
மடிந்தநல் இன்டறக்கு இரஜவ அந்த அம்மநளிடைம் ஜபசி மடிவு வசய்து விடைலநம். நநம் இருவரும்
வசநன்னநல் ஜகட்டுக் வகநள்வநர்கள்" என்றநள் பூரணி.
"மடிவவல்லநம் ஏற்வகனஜவ வசய்த மநதரிதநன். 'மநப்பிள்டளே மருகநனந்தம்தநன்' என்கிற ஒரு
இரகசியேத்டத மட்டும் இன்னும் நநன் வவளியிடைவில்டல" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை வசநன்னநன்
அரவிந்தன். மநடலயில் வமல்ல இருள் சூழ்ந்து சிஜலட்டுப் பலடக நிறத்துக்கு மங்கத் வதநடைங்கியேது.
வவண்டம நுடரத்துப் வபநங்கினநற் ஜபநல் மஞ்சு சூழ்ந்தது. அரவிந்தனும், பூரணியும்
குறிஞ்சியேநண்டைவர் மடலப்பகுதயிலிருந்து எழுந்து நடைக்கலநயினர். மடலப் பகுதகளில் எல்லநப்
பசுடமயும் கலந்து மணக்கும் ஒருவித மணமம் குளிரும் கலந்த அந்தச் சூழ்நிடலயில் அவர்கள்
இரண்டுஜபரும் தனியேநக நடைந்து வகநண்டிருந்தநர்கள். அரவிந்தஜனநடு வீட்டுக்குத் தரும்பி நடைந்து
வகநண்டிருந்தஜபநது பூரணி தன் உள்ளேத்தல் சில ஏக்கங்கடளேச் சுமந்து வகநண்டிருந்தநள்.
இவடரக் கநண ஜவண்டும் என்று ஜநற்றும் அதற்கு மன் தனங்களிலும் எவ்வளேவு ஏங்கிக்
வகநண்டிருந்ஜதன். எவ்வளேவு தநகமம் தநபமம் வகநண்டிருந்ஜதன். பநர்த்த பின்பும் அவற்டற
வவளியிடை மடியேநமல் தவித்துக் வகநண்டிருக்கிஜறன். படிப்பும், அறிவும், மனம் கலந்து அன்பு
வசலுத்துவதற்குப் வபரியே தடடைகளேந! இவரிடைம் என் அன்டபவயேல்லநம் வகநட்டை ஜவண்டும் என்று
நிடனத்துக் வகநண்டிருந்தவள் ஏஜதஜதந அறிவுடர கூறுவது ஜபநல் ஜபசிவிட்ஜடைன். எனக்கு
எத்தடனஜயேந அசட்டு இலட்சியேக் கனவுகள் சிறு வயேதலிருந்து உண்டைநகின்றன. அடத இவரிடைம்
வசநல்லி இவருடடையே மனம் தநழ்வு உணர்ச்சி வகநள்ளும்படி வசய்து விட்ஜடைஜன? இவர் என்டனப்
பற்றி இன்று என்வனன்ன நிடனத்தருப்பநஜரந? என்டனப் பற்றி அழகு அழகநகக் கவிடத எழுதனநஜர?
அடதப் புகழ்ந்து நநன்கு வநர்த்டதகள் வசநல்லக்கூடைத் ஜதநன்றநமல் ஜபநய்விட்டைஜத. ஜச! ஜச! அன்பு
வவள்ளேமநக வநகிழ்ந்துவிடைத் வதரியே ஜவண்டைநஜமந இந்த உள்ளேத்துக்கு? அன்று தடல நிடறயேப் பூவும்,
டககள் நிடறயே வடளேயேல்களும், மனம் நிடறயே இவடரப் பற்றியே தநகமமநக நிடலக்கண்ணநடிக்கு
மன்னநல் பித்துப் பிடித்தவள் ஜபநல் வீற்றிருந்ஜதஜன! அந்த ஏக்கம், அந்த வநகிழ்ச்சி இன்று இவரருகில்
வநருங்கி உட்கநர்ந்தருந்த ஜபநது, உடரயேநடினஜபநது எங்ஜக ஜபநனது? பக்தக்கும் கநதலுக்கும்
அகங்கநரம் இருக்கலநகநது என்று வபரியேவர்கள் வசநல்லியிருப்பது எத்தடன உண்டம! என்னுடடையே
அகங்கநரத்டதக் குத்தக் கநட்டும் ஜநநக்கத்ஜதநடுதநன் 'உயேரத்தல் ஏறிச் வசல்லும் இந்தப் ஜபநட்டியில்
நீதநன் வவற்றி வபறுவநய். நநன் என்றநவது ஒருநநள் கடளேப்படடைந்து கீஜழஜயே தங்கிவிடுஜவன்'
என்றநரந? அல்லது ஜவடிக்டகயேநகச் வசநன்னநரந? பரமஹம்சருடடையே கடதடயேயும், என்னுடடையே
இலட்சியேக் கனவுகடளேயும் உண்டமயேநகஜவ மனம் உருகித்தநன் இன்று இவரிடைம் கூறிஜனன். இவர்
என்னிடைம் கலகலப்பநகப் ஜபச மடியேநமல் ஜபநனதற்கு என்னுடடையே இந்த அதகப் பிரசங்கித்தனமம்
ஒரு கநரணஜமந? குறும்புப் ஜபச்சும் சிரிப்புமநக மனம் விட்டுப் பழகும் இவர், இன்று நநன்
இவற்டறவயேல்லநம் கூறியேபின் எடதஜயேந குடறத்துக் வகநண்டு ஏஜதந ஓர் அளேஜவநடு பழகுவது ஜபநல்
அல்லவந வதரிகிறது?
அவள் மனத்தன் சிந்தடனத் தவிப்புத் தநங்கமடியேநத எல்டலடயேத் வதநட்டைது. ஒருவருக்வகநருவர்
ஜபசிக் வகநள்ளேநமல் இருவரும் வழப்ஜபநக்கர் ஜபநல் நடைந்து வசல்வது அவளுக்கு என்னஜவந
ஜபநலிருந்தது. அந்த அவசியேமற்ற வமகௌனத்டத அவஜளே துணிந்து கடலத்தநள். "இன்று உங்களுக்கு
என்ன வந்துவிட்டைது. ஒன்றும் ஜபசநமல் வருகிறீர்கள்? என் ஜமல் எதுவும் வருத்தஜமந?"
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இடதக் ஜகட்டு அரவிந்தன் சிரித்தநன். அவன் எப்ஜபநதும் இப்படிச் சிரித்துக் வகநண்டிருக்க
ஜவண்டுவமன்றுதநன் அவள் உள்ளேம் தவித்தது.
"நன்றநயிருக்கிறஜத கடத! நீ ஏஜதந தீவிரமநகச் சிந்தத்துக் வகநண்டு வருவதுஜபநல் ஜதநன்றியேது.
அதனநல்தநன் ஜபசவில்டலஜயே தவிரப் ஜபசநமஜல நடைந்து ஜபநய்க் வகநண்டிருக்க ஜவண்டுவமன்று
நநன் ஒன்றும் தீர்மநனம் வசய்து வகநள்ளேவில்டலஜயே?"
'பண்பநட்டுப் வபருடமவயேல்லநம் பயேன் கநட்டி நடகக்கின்றநய்' என்று அவளுடடையே சிரிப்புக்கு,
இலக்கணம் வகுத்துச் வசநன்னநற்ஜபநல் அரவிந்தன் பநடினநஜன, வமய்ப்பிப்பது ஜபநல் நடகத்தநள்
பூரணி.
"அனுப்பியிருந்த புத்தகங்கடளேவயேல்லநம் படித்தநயேந பூரணி?"
"எல்லநவற்டறயும் மனந்ஜதநய்ந்து அனுபவித்துப் படித்ஜதன். இந்த மடலப்பிரஜதசத்துச் சூழ்நிடலஜயே
படிப்பதற்கும், சிந்தப்பதற்கும் அதகமநக சுறுசுறுப்டப அளிக்கிறது."
வநனம் நன்றநக இருண்டு அங்வகநன்றும் இங்வகநன்றுமநகத் தூற்றல் விழுந்தது. இருவரும் ஜவகமநக
நடைந்தநர்கள். அவர்கள் வீட்டுக்குள் நுடழயும் ஜபநஜத மீனநட்சிசுந்தரம் பட்டிவீரன் பட்டியிலிருந்து
வந்தருக்கிறநர் என்பது வதரிந்தது. அவருடடையே கநர் மன்புறம் நின்று வகநண்டிருந்ததலிருந்ஜத அடதத்
வதரிந்து வகநண்டைநர்கள். மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் மதலியேவர்களும் ஏரியிலிருந்து வீட்டுக்குத்
தரும்பியிருந்தநர்கள். அன்று இரவும், மறுநநளும் அவர்கள் ஜசர்ந்து ஜபசி மடிவநகச் சில
தீர்மநனங்கடளேச் வசய்து வகநண்டைநர்கள். நீண்டை ஜநர விவநதத்துக்கும் மறுப்புகளுக்கும் பிறகு பூரணி
ஜதர்தலில் நிற்பதற்குச் சம்மதம் அளிக்க ஜவண்டியேதநயிற்று. அரவிந்தஜன தன்டன வற்புறுத்த
ஜவண்டிக் வகநள்ளும்படியேநன சூழ்நிடல ஏற்பட்டை ஜபநது அவளேநல் தட்டிக் கழக்க மடியேவில்டல.
அவள் நிற்க மறுத்துவிட்டைநல் பர்மநக்கநரருடடையே வகடுபிடிகளுக்கும், மிரட்டைலுக்கும் பயேந்துவிட்டைதநக
ஆகும் என்படதயும் அரவிந்தன் மன்ஜப குறிப்பநக அவளுக்குச் வசநல்லியிருந்தநன். எப்படிஜயேந
தவிர்க்க மடியேநத ஒரு வநருக்கடியேநன சூழ்நிடல அவடளே அந்தப் வபநறியில் மநட்டி டவத்துவிட்டைது.
கூச்சத்ஜதநடு நழுவ மயேன்ற மருகநனந்தத்டத இழுத்து வந்து, "இவன் தநன் அம்மந உங்க மநப்பிள்டளே!
சந்ஜதகமிருந்தநல் உங்கள் வபண்டணஜயே ஒரு வநர்த்டத ஜகட்டுவிடுங்கள்" என்று அரவிந்தன்
கூறியேஜபநது வசந்தந சிரிப்பும் நநணமம் நிடறந்த மகத்டத இரண்டு டககளேநலும் மூடிக் வகநண்டு
உள்ஜளே எழுந்து ஓடிவிட்டைநள். தடீவரன்று ஆரம்பமநகியே அந்த நநடைகத்டதக் கண்டு தணறி
வவட்கப்பட்டுப் ஜபநனநன் மருகநனந்தம். வசந்தந அடறக்குள்ளிருந்ஜத ஒட்டுக் ஜகட்டுப் பூரித்துக்
வகநண்டிருந்தநள்.
"தருப்பரங்குன்றம் ஜகநயிலில் டவத்து எளிடமயேநன மடறயில் தருமணத்டத நடைத்த விடைலநம்" என்று
மீனநட்சிசுந்தரம் கூறியேடத மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் ஒப்புக் வகநள்ளேவில்டல.
"மூத்த வபண்ணின் கல்யேநணம் வீட்டிஜலஜயே நடைக்க ஜவண்டும். ஏஜனந தநஜனந என்று ஜகநயிலில்
நடைத்த மடிக்க மநட்ஜடைன். இலங்டகயிலிருந்து மதுடர வந்த பின் வீட்டில் ஒரு சுபகநரியேமம்
நடைக்கவில்டல. இந்தக் கல்யேநணத்டத என் வீட்டில்தநன் வசய்யேப் ஜபநகிஜறன்."
"என்னடைந மருகநனந்தம்! உனக்குச் சம்மதந்தநஜன?" என்றநன் அரவிந்தன். அப்ஜபநது மருகநனந்தத்தன்
மகம் அற்புதமநய்ச் சிரித்தது.
"தருமணத்துக்கநக வசந்தநவுக்குத் டதக்கும் புதுத் துணிகடளே மட்டும் மருகநனந்தத்தடைம் வகநடுத்து
விடுங்கள்" என்று கூறி அவன் மகத்டத இன்னும் அற்புதமநய்ச் சிரிக்க டவத்தநள் பூரணி.
தருமணத்டதப் பற்றியே ஜபச்சு ஆரம்பமநனதும் ஜபசிக் வகநண்டிருந்த இடைத்துக்ஜக ஒரு புதுக்கடளேயும்
182

மங்கலமம் ஜசர்ந்துவிட்டைநற் ஜபநலிருந்தது.
மறுநநள் இலங்டக, மஜலயேந, கல்கத்தந மதலியே இடைங்களிலிருந்து வந்த அடழப்புக்கடளே ஏற்றுக்
வகநண்டு வசநற்வபநழவுகளுக்குப் ஜபநகச் சம்மதம் வதரிவித்து மங்டகயேர் கழகத்துக்கு மறுவமநழ
எழுதவிட்டைநள் பூரணி. எங்கும், எப்வபநழுதும், புறப்பட்டுப் ஜபநவதற்கு வசதயேநன வவளிநநட்டுப்
பயேண அனுமதடயே 'இண்டைர்ஜநஷனல் பநஸ்ஜபநர்ட்டைநக' வநங்கிவிடை ஏற்பநடு வசய்து
வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். பநஸ்ஜபநர்ட்டுக்கநன புடகப்படைத்டத எடுத்துக் வகநள்வதற்கநக அன்று
மநடல பூரணிடயே அங்குள்ளே ஒரு புடகப்படை நிடலயேத்துக்கு அடழத்துப் ஜபநயிருந்தநன் அரவிந்தன்.
அந்தப் புடகப்படை நிடலயே உரிடமயேநளேர் அவர்கடளேப் புதுமணம் புரிந்து வகநண்டை இளேம் ஜஜேநடியேநக
எண்ணியேதநல் ஏற்பட்டை நளினமநன குழப்பங்களில் சிறிது ஜநரம் இருவருஜம நநணிக் கூசி நிற்கும்
நிடலயேநகி விட்டைது. பூரணிடயேப் பநஸ்ஜபநர்ட் அளேவு படைம் எடுத்தபின், அவர்கள் இருவடரயும்,
அருகில் ஒன்றநக நிறுத்த ஒரு படைமம் எடுத்துக் வகநண்டைநர் உரிடமயேநளேர். இரண்டு ஜபருஜம பநர்க்க
இலட்சணமநக இருந்ததனநல் கநட்சி அடறயில் (ஜஷநரூமில்) அந்தப் படைத்டத டவக்கலநம் என்பது
அவர் விருப்பமநயிருந்தது.
புடகப்படை நிடலயேத்தல் தற்வசயேலநக நிகழ்ந்த இந்த இன்பக் குழப்பங்களேநல் வநஞ்வசல்லநம்
வமல்லியே நிடனவுகளும் கனவுகளும் குமிழயிடை அரவிந்தனும் பூரணியும் வீடு தரும்பியிருந்தநர்கள்.
அப்ஜபநது மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் மீனநட்சிசுந்தரமம் வீட்டு வநயிலிஜலஜயே அவர்கடளே
எதர்வகநண்டைனர்.
"உன்னிடைம் தனியேநக ஒரு சங்கத ஜகட்க ஜவண்டும். வகநஞ்சம் இப்படி என்ஜனநடு வருகிறநயேந?" என்று
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் பூரணிடயே தனித்து அடழத்துப் ஜபநனநள்.
அஜத வநர்த்டதடயே அரவிந்தனிடைம் கூறி அவடன ஜவவறநருபுறம் தனியேநக அடழத்துக் வகநண்டு
ஜபநனநர் மீனநட்சிசுந்தரம். இருவர் வநஞ்சிலும் வபரிதநய்ப் புரிந்தும் புரியேநததுமநய்க் ஜகள்விக்குறிகள்
பூத்துப் வபநலிந்து நின்றன.
---------------end of chapter 25/end of part 2
------------------
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குறிஞ்சி மலர் - பநகம் 3
அத்தயேநயேம் 26
குயிற்குஞ்சு மட்டடைடயேக் கநக்டக தன் கூட்டிலிட்டைநல்
அயிர்ப்பின்றிக் கநக்டக வளேர்க்கின்றது ஜபநல்
இயேக்கில்டல ஜபநக்கில்டல ஏவனன்பதல்டல
மயேக்கத்தநல் யேநக்டக வளேர்க்கின்ற வநஜற.
-- தருமந்தரம்
அரவிந்தனும் பூரணியும் புடகப்படை நிடலயேத்துக்குச் வசன்றிருந்தஜபநது வீட்டில் மீனநட்சிசுந்தரமம்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் அவர்கள் இருவடரயும் பற்றித்தநன் ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள்.
"எனக்கு ஒன்று ஜதநன்றுகிறது. என் வபண் வசந்தநவின் தருமணத்டத மட்டும் தனித் தருமணமநக
நடைத்துவதற்குப் பதலநக அஜத மண மடனயில் இவர்களுக்கும் மடிஜபநட்டு இடணத்துவிட்டைநல்
என்ன? இவர்களும் தநன் எத்தடன நநடளேக்கு இப்படிஜயே இருந்துவிடை மடியும்? ஆக ஜவண்டியே நல்ல
கநரியேம் கநலந கநலத்தல் ஆனநல் தநஜன நன்றநக இருக்கும்? பூரணிக்கு வயேதும் வகநஞ்சமந ஆகிறது?"
என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்தநன் மதலில் அந்த ஜபச்டசத் வதநடைங்கினநள். சரியேநன ஜநரத்தல்
வபநருத்தமநக அந்த அம்மநள் அடத நிடனவுபடுத்துவதநகத் ஜதநன்றியேது மீனநட்சிசுந்தரத்துக்கு. அவர்
ஒப்புக் வகநண்டைநர்.
"வசய்யே ஜவண்டியேதுதநன்! எனக்குக் கூடை மன்ஜப இப்படி ஒரு நிடனப்பு உண்டு. அந்தப் வபண்
பூரணிக்கு இடதவயேல்லநம் கநலம் ஜநரம் பநர்த்துச் வசய்வதற்கு ஜவறு யேநர் இருக்கிறநர்கள்? அரவிந்தன்
நநன் வசநன்னநல் ஜகட்பநன். அவனுக்கும் தநன் யேநர் இருக்கிறநர்கள்? அவனுக்கும் அந்தப்
வபண்ணுக்கும் நநமநகப் பநர்த்துச் வசநல்லித் தூண்டிச் வசய்து டவத்தநல் தநன் நல்லது. இரண்டுஜம
அப்பநவிகள். இலட்சியேம், வகநள்டக, அது, இது என்று ஒஜரவிதமநன மனமடடையேவர்கள். வரட்டும்,
இருவடரயும் மடறக்கநக ஒரு வநர்த்டத ஜகட்டுக் வகநண்டு ஜசர்த்ஜத ஏற்பநடு வசய்துவிடுஜவநம்..."
"நநன் அவடளேக் ஜகட்டுக் குறிப்பறிந்து வகநள்கிஜறன். நீங்கள் அரவிந்தடனக் ஜகட்டு விடுவது நல்லது.
நநம் தநன் இவர்களுக்கு எல்லந உறவும். நீங்கள் அரவிந்தனின் தந்டதயேநகவும், நநன் பூரணியின்
தநயேநகவும் பநவடன வசய்து வகநண்டு இருந்து நநமநகப் பநர்த்து நடைத்த ஜவண்டியே நல்ல கநரியேம் இது"
என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் கூறி வற்புறுத்தனநள்.
இந்தத் தீர்மநனத்தன் வதநடைர்ச்சியேநகத்தநன் புடகப்படை நிடலயேத்தலிருந்து தரும்பியே அரவிந்தடனயும்
பூரணிடயேயும் இடதக் ஜகட்டு மடிவு வசய்வதற்கநக அவர்கள் தனித்தனிஜயே அடழத்துக் வகநண்டு
ஜபநனநர்கள்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் தன்னிடைம் அதுபற்றிக் கூறிக் ஜகட்டைஜபநது பூரணி மணப் வபண்ணநகஜவ
மநறிவிட்டைது ஜபநல் நநணித் தடலகுனிந்து நின்றநள். பரிபூரணமநன இன்ப அனுபவத்டத மனம்
அடடைகிறஜபநது வநஞ்சுக்கும் நிடனப்புக்கும் தநன் ஜவடல. வநய்க்கும் நநவுக்கும் ஜவடல இல்டல.
வநயும் நநவும் ஜபசும் ஆற்றல் இழந்து ஜபநகின்றன. பதல் வசநல்லும் உணர்வு தடடைப்பட்டுப்
ஜபநகிறது. எதஜர நின்று வகநண்டு ஜகட்கும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் மகத்டத ஜநஜர பநர்க்கக்
கூசிற்று பூரணிக்கு. தன்னநலும், வவல்ல மடியேநத அளேவற்ற நநணத்டத அப்ஜபநது உணர்ந்து ஒல்கி
ஒசிந்து நின்றநள் அவள். அந்த ஒஜர கணத்துக்குள் பூரணியின் மகத்தல் புதுப்புது அழகுகள் பூத்தன.
ஆயிரக்கணக்கநனவர்களுக்கு நடுவில் ஜமடடைஜயேறி நின்று ஆற்வறநழுக்குப் ஜபநல் இடடையேறநமல்
வபரியே கருத்துக்கடளேப் ஜபசும் இலட்சியே நங்டக பூரணியேந அப்படி நநணி நிற்கிறநள் என்று
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்குச் சந்ஜதகம் உண்டைநகிவிட்டைது. வபண் எந்த உணர்ச்சிகடளேத் தனக்ஜக
உரிடமயேநகப் வபற்றிருப்பதநல் வபண்ணநக இருக்க மடிகிறஜதந, அந்த வமல்லியே உணர்ச்சிகடளே
அவளேநல் ஒரு ஜபநதும் விடைமடியேநவதன்று அந்த அம்மநளுக்குத் ஜதநன்றியேது.
"என்னடி வபண்ஜண! நநன் ஜகட்டுக் வகநண்ஜடை இருக்கிஜறன். நீயேநனநல் பதல் வசநல்லநமல் நநணிக்
வகநண்ஜடை நிற்கிறநய்? என்னிடைம் வசநல்வதற்கு என்ன வவட்கம் ஜவண்டிக் கிடைக்கிறது. நீயும் பச்டசக்
குழந்டத இல்டல, அரவிந்தனும் பச்டசக் குழந்டத இல்டல. எங்கடளே அதகம் ஜசநதடன வசய்யேநமல்
'சரி' என்று ஒரு வநர்த்டத வசநல்லி விட்டீர்களேநனநல் தருமணங்கடளேச் ஜசர்த்ஜத நடைத்தவிடை வசதயேநக
இருக்கும்."
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ஜமலும் வமகௌனம் சநதத்தநள் பூரணி. அவளுடடையே கண்களும் மகமம் நநணம் சுரந்து, நடக சுரந்தது.
உணர்வுகள் சுரந்து ஜதநன்றின.
"என்டன உன் தநய் ஜபநல் நிடனத்துக் வகநண்டு வசநல் பூரணி! நநன் உனக்கு அந்நியேமநனவள் இல்டல."
நீண்டை ஜநர வமகௌனத்துக்குப் பின் உள்ளேத்து உணர்வுகளின் இனிடமவயேல்லநம் கலந்த ஜகநமளேமநன
வமல்லியே குரலில் தயேங்கித் தயேங்கிச் வசநன்னநள் பூரணி. "அவருக்கு எப்படி விருப்பஜமந அப்படிஜயே
வசய்யுங்கள். அவருக்குச் சம்மதமநனநல் எனக்கும் சம்மதம்தநன்."
"அவருக்கு என்றநல் எவருக்கு?"
"அவருக்குத்தநன்." ஈடில்லந அழகும், இடணயில்லநப் புன்னடகயுமநகச் சிவந்து சிரித்தது பூரணியின்
மகம். வசநல்லிவிட்டு அவள் அம்மநளின் மன்னநலிருந்து நழுவி ஓடிவிட்டைநள். அவளுடடையே உள்ளேம்
துள்ளியேது, வபநங்கியேது, பூரித்தது. வமன்டமயும் நுணுக்கமம் வபநருந்தயே கனவுகளும் நிடனவுகளும்
அவளுடடையே மனப் பரப்வபல்லநம் எழுந்தன.
பூரணிடயே ஒருவநறு சம்மதக்கச் வசய்துவிட்டை மன நிடறஜவநடு நின்ற மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்,
மீனநட்சிசுந்தரம் வதநங்கியே மகத்ஜதநடு தரும்பி வருவது கண்டு தடகத்தநள்.
"என்ன கநயேந, பழமந?"
"கநய்தநன், அவன் சம்மதக்கவில்டல."
"கநரணம் என்னவநம்?"
"கநரணவமல்லநம் வசநல்லிக் வகநண்டு நின்று நிதநனமநய்ப் ஜபசஜவ இல்டல. 'இப்ஜபநது இதற்கு
அவசரமில்டல' என்று ஒஜர வநக்கியேத்தல் அவன் ஜபச்டச மடித்துக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டைநன்."
"நீங்கள் விவரமநக அவனுக்கு எடுத்துச் வசநல்லக் கூடைநஜதந?"
"ஜகட்டைநல்தநஜன வசநல்லலநம்."
"அந்தப் வபண்ஜண சம்மதத்த மநதரிச் வசநல்லிவிட்டைது. அரவிந்தனுக்கு மட்டும் என்ன தடடை?
இப்ஜபநது அரவிந்தன் எங்ஜக? நநன் வசநல்லிப் பநர்க்கிஜறன்."
"ஜதநட்டைத்துப் பக்கமநகப் ஜபநனநன். நீங்கள் ஜவண்டுமநனநல் ஜபநய்ச் வசநல்லிப் பநருங்கள்" என்று
நம்பிக்டகயில்லநத குரலில் பதல் வசநன்னநர் மீனநட்சிசுந்தரம். மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அரவிந்தடனத்
ஜதடிக் வகநண்டு ஜதநட்டைத்துப் பக்கமநகப் ஜபநனநள்.
அப்ஜபநது கநரில் குழந்டதகடளே அடழத்துக் வகநண்டு மடலடயேச் சுற்றிக் கநட்டுவதற்கநகப்
ஜபநயிருந்த மருகநனந்தமம் வசந்தநவும் தரும்பி வந்தநர்கள். வசந்தந கநரிலிருந்து குழந்டதகடளே
இறக்கி உள்ஜளே கூட்டிக் வகநண்டு ஜபநனநள். மருகநனந்தம் மீனநட்சிசுந்தரத்துக்கு அருகில் வந்து
மரியேநடதஜயேநடு அடைக்க ஒடுக்கமநக நின்று வகநண்டைநன்.
"உட்கநர் தம்பி. உன்னிடைம் வகநஞ்சம் ஜபச ஜவண்டும்" என்றநர் மீனநட்சிசுந்தரம்."
"பரவநயில்டல. வசநல்லுங்கள்" என்று நின்று வகநண்ஜடை மருகநனந்தம் அவர் கூறுவடதக் ஜகட்கத்
தயேநரநனநன்.
"அரும்பநடுபட்டு ஒருவழயேநக இந்தப் வபண்ணிடைம் ஜதர்தலில் நிற்பதற்குச் சம்மதம்
வநங்கிவிட்ஜடைநம். ஜநற்று அரவிந்தன் வந்து வசநல்லியே விவரங்களிலிருந்து பநர்த்தநல் ஜபநட்டியும்
எதர்ப்பும் கடுடமயேநக இருக்கும் ஜபநலிருக்கிறது. பூரணி வவற்றி வபறுவதற்கநக இரநப்பகல் பநரநமல்
உடழக்க ஜவண்டியிருக்கும் நநம். நநன் தனியேநக என்ன வசய்யே மடியும்? உங்கடளேவயேல்லநம்
நம்பித்தநன் இதல் இறங்கியிருக்கிஜறன். 'பர்மநக்கநரரும் புது மண்டைபத்து ஆளும்' ஒன்று ஜசர்ந்தநல்
ஜவறு விடனஜயே ஜவண்டைநம். மதுடரடயேஜயே எரித்துவிடுகிற அளேவு வகட்டை பயேல்கள் இரண்டுஜபரும்."
"மதுடரடயே எரித்துவிடுகிற வபருடம இன்று இவர்களுக்குக் கிடடைக்கநது, ஐயேந. தனக்கு நியேநயேம்
185

கிடடைக்கவில்டலஜயே என்பதற்கநக மதுடரடயே எரிக்கும் துணிவு சில ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மன்பு
கண்ணகி என்ற ஜசநழநநட்டுப் வபண்ணுக்கு ஏற்பட்டைது. இவர்கஜளேந நியேநயேத்டதஜயே எரித்து விடைப்
பநர்க்கிற ஆட்கள்" என்று வசநல்லிச் சிரித்தநன் மருகநனந்தம்.
"நீ வசநல்கிறநய் தம்பி! ஆனநல் இன்டறயே ஜதர்தல் மடறகளிலும் ஜபநட்டியிலும் நியேநயேத்டத யேநர்
பநர்க்கிறநர்கள்? என்வனன்னஜவந சூழ்ச்சிகடளேவயேல்லநம் கூசநமல் வசய்கிறநர்கஜளே. ஜநற்று அரவிந்தன்
வசநன்னடதக் ஜகட்டைநஜயேந, கூட்டிக் வகநண்டு ஜபநய்ப் பயேமறுத்த ஆள்விட்டு அடிக்கச் வசநல்கிற
அளேவு நியேநயேம் வநழ்கிறது நம்மடடையே ஊரில்!"
"இருக்கட்டும்! அரவிந்தடன அப்படிச் வசய்ததற்கு அந்த ஆடளே நநன் சும்மந விடைமநட்ஜடைன் ஐயேந.
என்னிடைமம் ஆட்கள் இருக்கிறநர்கள்" என்று வகநதப்ஜபறின குரலில் வசநன்னநன் மருகநனந்தம்.
"ஜச! ஜச! நநய் கடிக்க வந்தவதன்பதற்கநகப் பதலுக்கு நநமம் கடிக்கப் ஜபநவதந? நம் மயேற்சிகடளே நநம்
ஜநரநன வழகளிஜலஜயே வசய்யே ஜவண்டும்." இவ்வநறு அவர்கள் உடரயேநடைல் ஜதர்தல் ஏற்பநடுகடளேப்
பற்றி வளேர்ந்தது. அரவிந்தன் ஜதநட்டைத்துப் புல்தடரயில் உட்கநர்ந்து சிந்தடனயில் ஆழ்ந்து
ஜபநயிருந்தநன். மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வந்து அவனுக்கு எதர்ப்புறம் சிறிது தள்ளி அமர்ந்து வகநண்டு
"நீங்கள் அப்படிச் வசநல்வீர்கள் என்று நநன் எதர்பநர்க்கவில்டல. மறுபடியும் விவரமநகப் ஜபசி
எப்படியும் உங்கடளேச் சம்மதக்கச் வசய்து விடைலநவமன்ற நம்பிக்டகஜயேநடு வந்தருக்கிஜறன்" எனப்
ஜபச்டசத் வதநடைங்கினநள்.
உடைனடியேநகப் பதல் ஒன்றும் வசநல்லநமல் அந்த அம்மநள் மகத்டதப் பநர்த்தநன் அரவிந்தன். ஜமலும்
வதநடைர்ந்தநள் அந்த அம்மநள்.
"நநங்கள் இரண்டுஜபரும் உங்கடளேக் கநட்டிலும் வயேதலும் அனுபவங்களிலும் மூத்தவர்கள்,
நல்லதற்குத்தநன் வசநல்கிஜறநவமன்று எங்கடளே நம்புங்கள். வசந்தநவின் தருமணத்ஜதநடு பூரணியின்
தருமணத்டதயும், என் வசலவில் நன்றநக நடைத்தப் பநர்த்துவிடை ஜவண்டுவமன்பது எனக்கு ஆடச.
நீங்கள் புடகப்படைம் எடுத்து வரச் வசன்றிருந்தஜபநது நநனும் அச்சகத்தன் மதலநளியும் இதுபற்றிப்
ஜபசிஜனநம். நநன் கூறியே ஏற்பநடு அவருக்கும் பிடித்தருந்தது. ஒப்புக் வகநண்டைநர். நீங்கள் வந்ததும்
உங்கடளே ஒரு வநர்த்டத ஜகட்கிஜறன் என்றநர். ஜகட்டைஜபநது அவசரமில்டல என்று வசநல்லி மறுத்து
விட்டீர்களேநம்."
"மன்னிக்க ஜவண்டும் அம்மந. இப்ஜபநது உங்களிடைமம் அஜத மடிடவத்தநன் நநன் வசநல்ல
ஜவண்டியேதநக இருக்கிறது. எங்கள் தருமணத்துக்கு இவ்வளேவு அவசரம் ஜதடவ இல்டல. நநங்கள் சிறு
குழந்டதகள் இல்டல. இரண்டு ஜபரும் விபரம் வதரிந்தவர்கள். நீங்கள் நிடனவுபடுத்துகிற மநதரி மண
வநழ்வுக்கு அவசரஜமந, அவசியேஜமந இருவருக்குஜம இப்ஜபநது இல்டல."
"ஏன் இல்டல? உங்களுக்கும் அவளுக்கும் வயேது என்ன குடறவநகவந ஆகிறது, அரவிந்தன்? ஊர்
உலகத்துக்கு ஒத்தநற் ஜபநல் நநமம் நடைந்து வகநள்ளே ஜவண்டும். நநலு ஜபர் நநலுவிதமநகப் ஜபசுவதற்கு
இடைம் டவத்துக் வகநள்ளேக்கூடைநது. இந்தத் தருமணம் நடைப்பதனநல் பூரணிக்ஜகந உங்களுக்ஜகந ஒரு
குடறவும் வந்துவிடைநது. வழக்கம் ஜபநல் அவள் தன்னுடடையே பணிகடளேச் வசய்து வகநண்டிருக்கலநம்.
நீங்கள் எதற்கநகத் தயேங்குகிறீர்கள் என்பது எனக்குப் புரியேவில்டல."
இடதக் ஜகட்டு அரவிந்தன் வமல்லச் சிரித்தநன். "தயேக்கத்துக்கு எத்தடனஜயேந கநரணங்கள்
இருக்கின்றன. சிலவற்டறச் வசநல்ஜவநம். சிலவற்டறச் வசநல்ல மடியேநது. இன்னும் சிலவற்டறச்
வசநன்னநலும் உங்களுக்கு விளேக்கிக் வகநள்ளே மடியேநது."
"அவதல்லநமில்டல அரவிந்தன். நீங்கள் என்வனன்னஜவந சம்பந்தமில்லநமல் வசநல்லி என்டன
ஏமநற்றித் தட்டிக் கழத்துவிடைப் பநர்க்கிறீர்கள்."
சிரிப்பு மடறந்து உருக்கமநக எடதஜயேந ஜபசத் வதநடைங்கப் ஜபநகிற பநவடனயில் அரவிந்தனின் மகம்
மநறியேது. அவன் வபருமூச்சு விட்டைநன். கிழத்துச் சிதறின கருநீலப் பட்டுத் துணிகள் ஜபநல் சிதறல்
சிதறலநக ஜமகத் துணுக்குகள் நீந்தும் வநனத்டத ஒருமடற நிமிர்ந்து பநர்த்தநன். இலட்சியேத் துடிப்பும்
உயேர்ந்த தன்டமயும் வபநருந்தயேவற்டற நிடனக்கும் ஜபநதும், ஜபசும்ஜபநதும், வழக்கமநக
அவனுடடையே கண்களிலும், மகத்தலும் வருகிற ஒளி அப்ஜபநதும் வந்து சநயேலிட்டு நின்றது. அவன்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநடளே ஜநநக்கிச் வசநல்லலநனநன்.
"அம்மந! இன்னும் சிறிது கநலத்தற்கு மனத்தனநல் வநழ்ந்து வகநண்டிருக்க மட்டும் எங்கடளே
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அனுமதயுங்கள். உடைலநல் வநழும் வநழ்க்டகடயேப் பற்றி நநன் இன்னும் எண்ணிப் பநர்க்கஜவ இல்டல.
உடைம்டபப் பற்றித் வதநடைர்கிற வநழ்க்டக ஒரு வபரியே வபநய் மயேக்கமநகஜவ இந்த விநநடி வடர
எனக்குத் ஜதநன்றுகிறது. கநக்டக கூட்டில் இடைப்பட்டை குயில் மட்டடைடயேத் தன்னுடடையேது,
தனக்ஜகயுரியேது என்று தவறநக மயேங்கிப் ஜபணி வளேர்க்கும் ஜபடதக் கநக்டகடயேப் ஜபநல் உடைம்டபச்
வசநந்தம் வகநண்டைநடிக் வகநண்டு வநழத் தயேங்குகிஜறன் நநன். குயில் மட்டடை சிடதந்து குஞ்சு வபரிதநக
வளேர்ந்து இனியே குரலில் அழுவதநழுகக் கூவியேவநஜற கநக்டகக் கூட்டிலிருந்து அது பறக்கும் ஜபநதுதநன்
கநக்டக தநன் வளேர்த்தது தன் குஞ்சன்று, குயிற் குஞ்சு என்று உணர்ந்து ஏமநற மடிகிறது. எனக்கும்
பூரணிக்கும் எங்கடளேப் புரிந்து வகநள்ளேநமல் இப்ஜபநஜத அந்த ஏற்பநட்டடைவயேல்லநம் நீங்கள்
அவசரப்பட்டுக் வகநண்டு வசய்தநல் நநங்கள் வநழ்வதும் கநக்டக, குயில் மூட்டடைடயே அடடைகநத்த
கடதயேநக ஏமநற்றத்தல் தநன் மடியுவமன்று எனக்குத் ஜதநன்றுகிறது."
"என்னஜவந புத்தகங்களில் படிக்கிற மநதரி வசநல்கிறீர்கள். உங்கள் தத்துவம் எனக்கு விளேங்கவில்டல.
வபநருத்தமநகவும் படைவில்டல. இருவரும் ஆடசயுடைனும் அன்புடைனும் பழகுகிறீர்கள். புததநக,
அதசயேமநக உங்கடளே ஒன்றும் வசய்து வகநள்ளேச் வசநல்லவில்டல. உலகத்தல் சநதநரணமநக
எல்ஜலநரும் வசய்து வகநள்வடதத்தநன் நீங்களும் வசய்து வகநள்ளே ஜவணுவமன்று வற்புறுத்துகிஜறன்.
உலகத்துக்கு ஒப்ப, நநலு ஜபரறியே மணம் வசய்து வகநண்டுவிட்டைநல் அப்புறம் ஆயிரம்
இலட்சியேங்கடளேப் ஜபசலநம், கடடைப்பிடிக்கலநம், உங்கடளே ஏவனன்று ஜகட்க மநட்டைநர்கள்."
"நீங்கள் எந்த வநழ்க்டகடயேப் பற்றி நிடனவூட்டுகிறீர்கஜளேந, அந்த வநழ்க்டகடயே எங்கள்
மனங்களிஜலஜயே நநங்கள் வநழ்ந்து வகநண்டுதநன் இருக்கிஜறநம். ஒவ்வவநரு மனிதனும் ஒஜர
சமயேத்தல் இரண்டுவிதமநன வநழ்க்டகடயே நடைத்த மடியும். எந்த வநழ்க்டகடயே வநழ ஜவண்டுவமன்று
தவிக்கிஜறநஜமந அந்த வநழ்க்டகடயேப் பற்றியே எண்ணங்கள் மனத்தல் ஏற்படும்ஜபநஜத ஒருமடற
வநழ்ந்துவிடைலநம் அம்மந! எண்ணங்களில் வநழும் வநழ்வு உயேர்ந்தது. அதற்கு அழவில்டல. மிக
உயேர்ந்த வநழ்க்டகடயே மண்ணில் வநழ மடியேநஜதந என்று எனக்கும் பயேமநக இருக்கிறது. மண்
குடறபநடுகளும் அழுக்குகளும் நிடறந்ததநயிருக்கிறது. அதனநல் தநன் இன்னும் சிறிது கநலம் எங்கடளே
மனங்களில் மட்டும் வநழ அனுமதயுங்கள் என்று உங்கடளேக் வகஞ்சுகிஜறன்."
"எனக்கும் உங்கடளேப் ஜபநலஜவ ஜமற்ஜகநள், எடுத்துக் கநட்டு எல்லநம் வசநல்லிப் ஜபசுவதற்குத்
வதரியும் அரவிந்தன். 'மண்ணில் நல்லவண்ணம் வநழலநம்' என்றுதநன் நம்மடைடையே வபரியேவர்கள்
வசநல்லியிருக்கிறநர்கள்."
"வபரியேவர்கள் அடதச் வசநல்லியே கநலத்து வநழ்க்டகச் சூழ்நிடல ஜவறு. இன்டறயே வநழ்க்டகச்
சூழ்நிடல ஜவறு. ஏற்வகனஜவ நன்றநக வநழ்ந்து வகநண்டிருப்பவர்கள், மற்றவர்கள் புததநக
நல்லவண்ணம் வநழ வந்துவிடைலநகநஜத என்று மனத்தல் அழுக்கநறு வகநள்கிற கநலம் அம்மந இது.
பநட்டில் மூடிடயேப் ஜபநல், தநன் வசதயேநயிருக்கிற ஒரு வதநழலில் அஜத வசதயேடடையும் தறடமயுள்ளே
பிறர் நுடழந்து விடைநமல் மூடிக் கநக்கும் சூழ்ச்சியேநன மனிதர்கள் இன்டறயே வநழ்க்டகயில் நிடறயே
இருக்கிறநர்கள். அதனநல் தநன் ஒருவருக்வகநருவர் விட்டுக் வகநடுத்து வநழும் ஒப்புரவு வநழ்வில்
குன்றியுள்ளேது."
"ஜபச்டச எங்ஜகஜயேந மநற்றிக் வகநண்டு ஜபசுகிறீர்கள். உங்கள் தருமண ஏற்பநடு பற்றி பூரணியிடைம்
ஜகட்ஜடைன். அவள் ஜதவலநம், 'அவருக்கு விருப்பமநனநல் எனக்கும் விருப்பம்' என்று சுருக்கமநக
இணங்கி வழக்கு வந்த மநதரி பதல் வசநல்லி விட்டைநள். நீங்கள் தநன் சுற்றி வடளேத்து
இழுத்தடிக்கிறீர்கள். மடிவநக ஒன்றும் வசநல்லமநட்ஜடைவனன்கிறீர்கள்."
"ஜவவறன்னமந வசய்வது? கழுத்தல் மூன்று மடிச்சிட்டு உரிடம வகநண்டைநடி ஆளேமடிந்த சநதநரணப்
வபண்ணநக இன்னும் அவடளே என்னநல் நிடனக்க மடியேவில்டல. பூரணிக்குள்ஜளேஜயே இன்வனநரு
பூரணியும் இருக்கிறநள். அவள் துயேரம் நிடறந்த மனித வவள்ளேத்தன் நடுஜவ ஒளி விளேக்ஜகற்றி நடைந்து
ஜபநவதநகக் கனவு கநண்கிற பூரணி. கநக்டக குயிற் குஞ்டச அடடைகநத்து ஏமநறுவது ஜபநல் அவள்
விடுபட்டுப் பறந்து ஜபநகத் துடிக்கும் நநள் வந்தநல் நநன் அன்று ஏமநந்து நிற்ஜபன். அவள் உயேரப் ஜபநய்
விடுவநள். நநன் கீஜழஜயே நிற்ஜபன். நநங்கள் இரண்டு ஜபருஜம உயேரத்தல் ஏறிச் வசல்கிஜறநம். அதற்கு
இந்த வநழ்க்டகப் பிடணப்பு அவசியேமில்டல. மனங்களின் பிடணப்பு மட்டுஜம ஜபநதும். என்டன
வற்புறுத்தநதீர்கள். சிறிது கநலத்துக்கு இப்படிஜயே இருக்க விடுங்கள்" என்று வசநல்லி விட்டுப் புல்
தடரயிலிருந்து எழுந்தநன் அவன். இந்தப் ஜபச்டச இதற்கு ஜமல் அவன் வதநடைர விரும்பவில்டல
என்பது மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்கு விளேங்கிவிட்டைது. அவன் கூறியே கநரணங்களும் தத்துவங்களும்
அந்த அம்மநளுக்கு அசட்டுத்தனமநகத் ஜதநன்றின. ஆனநல் அவன் பிடிவநதமநக இருந்தநன். புரிந்து
வகநள்ளேவும் புரியேச் வசய்யேவும் சநத்தயேமில்லநததநன ஒரு விஷயேத்டத அரவிந்தன் மனத்தல் டவத்துக்
வகநண்டு தவிப்பதநக அந்த அம்மநளுக்குத் ஜதநன்றியேது.
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எது எப்படியேநனநல் என்ன? மீனநட்சிசுந்தரமம் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் தட்டைமிட்டைபடி பூரணியின்
தருமணத்டதயும் ஜசர்த்து நடைத்தும் தீர்மநனம் மறிந்துவிட்டைது. அன்று இரவும், அதன்பின் மறுநநள்
கநடலயிலும் பூரணி, அரவிந்தனின் கண்பநர்டவயில் படைஜவ இல்டல. மறுநநள் கநடல
ஜகநடடைக்கநனல் மடலத் வதநடைர் மழுவதும் ஓர் அற்புதம் நிகழ்ந்தது. நீலம் ஜபநர்த்த மநதரி மடல
மழுவதும் குறிஞ்சிப் பூக்கள் வதரிந்தன. பத்து பன்னிரண்டு நநட்களேநகஜவ அங்கும் இங்குமநகச் சில
சில குறிஞ்சிப் பூக்கள் வதன்பட்டைன. மதல் நநள் உண்டைநன சநரல் கநற்று பருவ மநறுதல்களின்
கநரணமநக அன்று எங்கு ஜநநக்கினும் அள்ளிக் வகநட்டினநற் ஜபநல் குறிஞ்சி பூத்துக் குலவிக்
வகநண்டிருந்தது. பன்னிரண்டு ஆண்டுகளுக்குப் பின் அந்த ஆண்டு மறுபடியும் குறிஞ்சி
பூத்தருந்ததனநல் ஊரில் ஒரு ஜகநலநகலப் பரபரப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. எங்கும் அந்த அழடகப் பற்றிஜயே
ஜபச்சு. ஊருக்குத் தருவிழந கடளே உண்டைநக்கி விட்டிருந்தது குறிஞ்சிப் பூ.
அன்று மதுடரக்குத் தரும்புவதநக இருந்த அரவிந்தன், மீனநட்சிசுந்தரம், மருகநனந்தம் மூவரும்
குறிஞ்சிப் பூக்கநட்சிகடளேச் சுற்றிப் பநர்த்து மகிழ ஜவண்டுவமன்பதற்கநகப் பயேணத்டத ஒருநநள்
தள்ளிப் ஜபநட்டிருந்தநர்கள். அன்டறக்கு அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம் கநடல பத்து மணிக்குப்
புடகப்படை நிடலயேத்தல் ஜபநய்ப் படைங்கடளே வநங்கிக் வகநண்டு வந்தநர்கள். அரவிந்தடனயும்
பூரணிடயேயும் ஜசர்த்து நிறுத்த ஸ்டூடிஜயேநக்கநரர் எடுத்த படைம் மிக நன்றநக இருந்தது. மருகநனந்தம்
அந்தப் படைத்டத மிகவும் பநரநட்டினநன். அவர்கள் இருவரும் புடகப்படை நிடலயேத்தலிருந்து வீடு
தரும்பும் ஜபநது பூரணியும் வசந்தநவும் கூடைத்தல் உட்கநர்ந்து ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். படைங்கடளேக்
ஜகட்டு வநங்கிப் பநர்க்கும் ஆவஜலநடு பூரணி சிரித்துக் வகநண்ஜடை தன்டன எதர்வகநண்டு வரஜவற்பநள்
என்று அரவிந்தன் நிடனத்தருந்தநன். மதல் நநள் மநடலயில் தருமண ஏற்பநட்டடைத் தநன் மறுத்து
விட்டைதனநல், தன் பநர்டவயில் வதன்படை விரும்பநமல் அவள் வமல்லியே ஊடைல் வகநண்டு
பிணங்கியிருப்படத அவன் புரிந்து வகநண்டைநன். இந்தப் படைங்கடளேப் பநர்த்த பின் அவள் பிணக்கு
தீர்ந்து விடுவமன்று அவன் நிடனத்தருந்தநன். ஆனநல் அவன் நிடனத்து இருந்தபடி நிகழவில்டல.
படைங்கஜளேநடு அவன் உள்ஜளே நுடழவடதப் பநர்த்ததும் விருட்வடைன்வறழுந்து மகத்டதத் தருப்பிக்
வகநண்டு பக்கத்து அடறக்குள் புகுந்து விட்டைநள் பூரணி. வசந்தந எழுந்தருந்து படைங்கடளே
வநங்குவதற்கநக அரவிந்தனுக்கு அருகில் வந்தநள். "அண்ணந! அக்கநவுக்கு உங்கள் ஜமல் ஒஜர ஜகநபம்.
ஜநற்று மநடல ஜதநட்டைத்தல் புல் தடரயில் நீங்களும் அம்மநவும் அமர்ந்து கல்யேநண விஷயேமநகப்
ஜபசினஜபநது நநனும் பூரணியேக்கநவும் சவுக்கு ஜவலிக்கு அப்பநல் மறுபக்கத்தல் தநன்
உட்கநர்ந்தருந்ஜதநம். அக்கந நீங்கள் வசநன்னடதவயேல்லநம் ஜகட்டுவிட்டைநர்கள். ஜதநட்டைத்தஜலஜயே
கண்ணில் நீர் தளும்பிவிட்டைது அக்கநவுக்கு" என்று அவன் கநதருகில் வமல்லச் வசநன்னநள் வசந்தந.
"அடைப் பநவஜம! அதுதநனந இந்தக் ஜகநபம்?" என்று வசநல்லிச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை படைங்கடளே
வசந்தநவின் டகயில் வகநடுத்தநன் அரவிந்தன். பூரணியின் ஜகநபத்டதப் ஜபநக்கிவிடை ஜவண்டுவமன்று
அவள் புகுந்து வகநண்டை அடறயில் நுடழயேச் வசன்றநன். அவன் மகத்தல் இடிக்கநத குடறயேநக
அடறக்கதவு படீவரன்று அடடைக்கப் வபற்றது. உட்புறம் தநழடும் ஒலியும் ஜகட்டைது.
"புகஜழந்தப் புலவர் கதவு தறக்கப் பநடின மநதரி நநன் ஏதநவது பநடிப் பநர்க்கட்டுமந, அரவிந்தன்?"
என்று குறும்பு ஜபசினநன் மருகநனந்தம்.
"நீங்கள் அண்ணனுக்கு ஜவண்டியேவர்கள். நீங்கள் பநடினநல் அக்கந உள்ஜளே இரட்டடைத் தநழநகப்
ஜபநடுவநர்கள்" என்று வசந்தந மருகநனந்தத்டதக் கடடைக்கண்ணநல் பநர்த்துப் புன்னடகஜயேநடு
கூறினநள். அவஜளே ஜமலும் கூறலநனநள்.
"அண்ணனும் அக்கநவும் எடுத்துக் வகநண்டிருக்கிற படைம் 'கலியேநணப் படைம்' மநதரி இல்டலயேந?
மநடல ஜபநட்டுக் வகநள்ளேநததுதநன் ஒரு குடற?"
"அதல் சந்ஜதகவமன்ன? இந்தப் படைம் எடுத்துக் வகநண்டுவரப் ஜபநனஜபநது நம்மிடைம் வசநல்லிக்
வகநள்ளேநமஜல ஜபநய்விட்டைநர்கள் பநர்த்தநயேந!" மருகநனந்தமம், வசந்தநவும் அவடனப் பற்றிப்
ஜபசினநர்கள். ஆனநல் அவன் அப்ஜபநது அவற்டற இரசிக்கிற நிடலயில் இல்டல. 'பூரணி கூடைத்
தன்டனப் பற்றித் தப்பநகப் புரிந்து வகநள்கிறநஜளே' என்ற வருத்தம் அவன் மனத்டத வநட்டியேது.
மநடலயில் குறிஞ்சிப் பூ பூத்தருக்கிற மடலப் பகுதகடளேவயேல்லநம் சுற்றிப் பநர்த்துவிட்டு
வருவதற்கநக எல்ஜலநரும் கிளேம்பினநர்கள்.
"எனக்கு ஒன்றும் பிடிக்கவில்டல. நநன் வரமநட்ஜடைன்" என்று மரண்டு பிடிப்பது ஜபநல் மறுத்தநள்
பூரணி.
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"அப்படியேநனநல் நநனும் வரவில்டல. எனக்கும் ஒன்றும் பிடிக்கவில்டல" என்று அரவிந்தனும்
கநரிலிருந்து கீஜழ இறங்கி விட்டைநன்.
"உங்கள் இரண்டு ஜபருக்கும் என்ன வந்துவிட்டைது இன்டறக்கு. மகத்தல் சிரிப்டபஜயே பநர்க்க
மடியேவில்டலஜயே?" என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் கடிந்து வகநண்டைநள்.
அவர்கள் எவ்வளேஜவந மன்றநடிக் வகஞ்சிப் பநர்த்தும் பூரணியும் அரவிந்தனும் வர மறுத்துவிட்டைநர்கள்.
கடடைசியில் அவர்கள் இருவடரயும் வீட்டில் தனிடமயில் விட்டுப் புறப்பட்டைது கநர்.
வீட்டின் மன்புறத்தல் அருகருஜக நநற்கநலியில் ஜபசிக் வகநள்ளேநமல் உட்கநர்ந்து வகநண்டிருந்தநர்கள்
அரவிந்தனும், பூரணியும். சடமயேற்கநர அம்மநள் பின்புறம் பநத்தரங்கடளேக் கழுவிக் வகநண்டிருந்தநள்.
ஜதநட்டைத்து மல்லிடகச் வசடியின் பூக்கடளேப் பறிக்கநமல் விட்டிருந்ததனநல் கநற்று சுகந்தக்
வகநள்டளேடயேச் சுமந்து வீசிற்று. பச்டச நிறத்துக் கநகிதத் துணுக்குகடளே வநனில் சிதறின மநதரிப்
பச்டச நிறத்துக் கநகிதக்கிளிகள் ஜசர்ந்தநற் ஜபநல் பறந்தன. அழகநன சூழ்நிடல நிலவியேது. எதவரதஜர
விஜரநதகள் ஜபநல் ஜபசநமல் எவ்வளேவு ஜநரம் வீற்றிருப்பது? ஜகநபித்துக் வகநள்வது ஜபநல் ஜபநலியேநக
உண்டைநக்கிக் வகநண்டை கடுடமக் குரலில் பூரணிதநன் மதலில் ஜகட்டைநள்.
"நநன் வரவில்டலயேநனநல் உங்களுக்கு என்னவநம்? நீங்கள் பநட்டிற்குப் ஜபநக ஜவண்டியேதுதநஜன?"
"ஜபநகலநம்! ஆனநல் நநன் ஆவஜலநடு பநர்க்க விரும்பும் குறிஞ்சிப் பூ எதுஜவந அது அந்த மடலகளில்
பூத்தருக்கவில்டல. இஜதந இங்ஜக எனக்கு அருகில் தநன் பூத்தருக்கிறது. ஜநற்று வடர பூத்தருந்தது.
இன்று ஜகநபத்தநல் கூம்பியிருக்கிறது. அடத மலரச் வசய்வதற்கநக நநன் இங்ஜக இருக்க ஜவண்டியேது
அவசியேமநகிறது" என்று அரவிந்தன் அழகநக ஜபசியே ஜபநது அடத இரசிக்கஜவந அதற்கநக மகமலர்ச்சி
கநட்டைஜவந கூடைநவதன்றுதநன் பூரணி எண்ணினநள். ஆனநல் அவள் மகம் மலரத்தநன் வசய்தது. அதல்
அவள் அவனுடடையே வநக்கியேங்கள் இரசிக்கும் குறிப்பும் ஜதநன்றத்தநன் ஜதநன்றியேது.
"ஆ! இஜதந என்னுடடையே குறிஞ்சி பூத்துவிட்டைது" என்று டகவகநட்டி நடகத்தநன் அரவிந்தன்.
--------------
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அத்தயேநயேம் 27
மநந்தர்பநல் வபநருள் ஜபநக்கிப் பயின்றதநம்
மடைடமக் கல்வியில் மண்ணும் பயேனிடல
எந்தமநர்க்கமந் ஜதநற்றில வதன்வசய்ஜகன்?
ஏன் பிறந்தனன் இத்துயேர் நநட்டிஜல?
-- பநரத
அடுத்த நநள் விடியேற்கநடலயில் மீனநட்சிசுந்தரத்ஜதநடு அரவிந்தனும், மருகநனந்தமம் மதுடரக்குத்
தரும்பி விட்டைநர்கள். சிற்றப்பநவின் பதனநறநவது நநள் இறுதச் சடைங்குகளுக்கநகக் கிரநமத்துக்குத்
தரும்பவும் ஜபநவதற்கு மன்னநல் அரவிந்தன் மதுடரயில் வசய்யே ஜவண்டியே வசயேல்கள் சில இருந்தன.
மநவட்டை அதகநரி அலுவலகத்துக்குச் வசன்று பூரணியின் வவளிநநட்டுப் பயேண அனுமதக்கநன
விண்ணப்பங்கடளேக் வகநடுத்து ஏற்பநடு வசய்தநன். பநர்க்க ஜவண்டியேவர்கடளேப் பநர்த்து
விடரவுபடுத்தனநன். அரசினர் அலுவலகங்களில்தநன் வதநடைர்புடடையேவர்கடளேப் பநர்த்துத் தூண்டிக்
வகநண்டிருக்கநவிட்டைநல் தநனநகஜவ எந்தக் கநரியேமம் நடைந்து விடுவதல்டலஜயே. வவளிநநட்டுப் பயேண
அனுமதக்குத் தநஜன ஏற்பநடு வசய்து வகநண்டிருப்பதநக மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசிக்கும் தகவல்
வதரிவித்து விட்டைநன் அவன்.
மன்பு பூரணியின் வசநற்வபநழவு மூலம் ஏடழகளின் குடிடச உதவி நிதக்கு வசூலநன வதநடகடயே
மிகவும் நம்பிக்டகயேநன வகநத்தனநர் ஒருவரிடைம் கநண்ட்ரநக்ட் மடறயில் அளித்து ஏற்பநடு
வசய்தருந்தநர்கள் அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம். அன்று வகநத்தனநடரப் பநர்த்துப் ஜபசிவிட்டு
ஜவடல எவ்வளேவில் நிடறஜவறியிருக்கிறவதன்படதக் கவனித்து வருவதற்கநக அவர்கள் இருவரும்
ஜபநய் இருந்தநர்கள்.
மதுடர பஸ் நிடலயேத்துக்குத் வதன்புறமள்ளே பள்ளேத்துக்கு அருஜக படழயே கநலத்தல் புண்ணியே
நதயேநயிருந்து இப்ஜபநது புண்ணியேமம் இல்லநமல் கண்ணியேமமில்லநமல் வவறும் சநக்கடடையேநக
மநறிவிட்டை சிற்றநறு ஒன்று இருக்கிறது. அதற்குக் 'கிருதமநலந' நத என்று வபயேர். இந்த ஆறு மடழக்
கநலங்களில் நீஜரநட்டைம் வபருகிக் கடர மீறி விடுவதநல்தநன் அரிசனங்களின் குடிடசகளுக்கு அடிக்கடி
ஜசதம் ஏற்பட்டுக் வகநண்டிருந்தது. இந்த ஆற்றின் ஜபநக்டகச் சிறிது வழ விலக்கி உயேரமநகக் கடர
எடுத்துவிட்டிருந்தும் மடழ அளேவு மீறிப் வபய்கிற கநலங்களில் சிடதவு ஜநர்ந்து வகநண்டுதநன்
இருந்தது. அதனநல், இந்த மடற வகநத்தனநரிடைம் வபநறுப்டப ஒப்படடைக்கும்ஜபநஜத, "நிடறயே மண்
அடித்துத் தடரடயேக் வகட்டிப்படுத்த ஜமடைக்கிக் வகநண்டு அப்புறம் குடிடசகடளேப் ஜபநடுங்கள்" என்று
எச்சரிக்டக வசய்தருந்தநன் அரவிந்தன். இப்ஜபநது ஜபநய்ப் பநர்த்ததல் தநன் வசநல்லியிருந்தபடிஜயே
அந்தக் வகநத்தனநர் எல்லநம் வசய்தருந்தது கண்டு அரவிந்தன் தருப்தயேடடைந்தநன். ஜவடல
ஏறக்குடறயே நிடறஜவறியிருந்தது. வகநத்தனநர் அரவிந்தனுக்கு அருகிஜல வந்து வமல்லக் ஜகட்டைநர்.
"ஐயேந! தறப்பு விழநவுக்கு யேநடர அடழக்கப் ஜபநறீங்க? மந்தரிங்க யேநரநச்சும் வரநங்களேந?"
இடதக் ஜகட்டு அரவிந்தன் வமல்லச் சிரித்தநன். "நம் வகநத்தனநர் ஜகட்டை ஜகள்விடயேக் கவனித்தநயேந
மருகநனந்தம்? மதத்தலும், சமயேங்களிலும், அனநவசியேமநன சடைங்குகடளேயும், மூடைப்
பழக்கங்கடளேயும் ஒழத்து விடை ஜவண்டும் என்கிற விழப்புணர்ச்சி இந்த நநட்களில் நம்டமப் ஜபநன்ற
இடளேஞர்களுக்கு எல்லநம் ஏற்பட்டு இருக்கிறது. ஆனநல் ஒரு மடிச்டச அவிழ்க்கிற மயேற்சியில்
இன்னும் பல மடிச்சுக்கடளேப் ஜபநட்டுவிடுவது ஜபநல் படழயே அனநவசியேச் சடைங்குகடளே நீக்கும்
மயேற்சிகளினநல் புதயே அநநவசியேச் சடைங்குகடளே உண்டைநக்கிக் வகநண்டிருக்கிஜறநம் நநம்.
பழடமயிலும் சரி புதுடமயிலும் சரி ஏவனன்றும் எதற்வகன்றும் கநரணம் புரியேநத சடைங்குகடளேத்
துணிந்து டகவிடும் பழக்கம் நமக்கு வரஜவண்டும். அடிப்படடைக் கல்நநட்டை ஒருவர், தறந்து
டவப்பதற்கு ஒருவர், கல் நநட்டுபவர் கநடரடயே அள்ளிப் பூச ஒரு வவள்ளிக்கரண்டி, மநடல, எலுமிச்சம்
பழம், ஒலிவபருக்கி என்று எத்தடன சடைங்குகள்? இன்று இந்த நநட்டின் வபநருளேநதநர வளேத்துக்குச்
சடைங்குகள் தநம் வபரியே விஜரநதகளேநக இருக்கின்றன."
"மிகவும் சரியேநகக் கூறினநய், அரவிந்தன்? பள்ளிக்கூடைத்துப் டபயேனின் பவுண்டைன் ஜபனந இறுக்கி
மூடிக் வகநண்டைநல் அவன் கூடைத் தறந்து டவக்க 'மந்தரிடயேக் வகநண்டு வந' என்பநன் ஜபநலிருக்கிறஜத!
ஐயேந வகநத்தனநஜர! இந்தக் குடிடசகடளே இத்தடன வசம்டமயேநக உடழத்து நன்றநகப் ஜபநட்டுக்
வகநடுத்தவர் நீர்தநன். நநணயேமநகவும், நம்பிக்டகயேநகவும் உடழக்கிற உடழப்பநளிடயேத் தநன்
வககௌரவப்படுத்த ஜவண்டும். வபருடம வசய்யே ஜவண்டும். இந்தக் குடிடசகடளேத் தறந்து டவக்க
நமக்குப் பிரமகர்கள் ஜதடவ இல்டல. மந்தரிகள் ஜதடவயில்டல. கநரில் அழுக்குப்படைநமல் வந்து
இறங்கி பட்டும் படைநததுமநகப் பட்டு ரிப்படனக் கத்தரித்து விடும் சத்துச் வசத்த மனிதர்கள் இந்தக்
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குடிடசகடளேத் தறந்து டவக்க ஜவண்டைநம் ஐயேந! நீர் தநன் இடதத் தறந்து டவக்கச் சரியேநன ஆள்"
மருகநனந்தம் இப்படிக் கூறியேதும் "என்டனக் ஜகலி வசய்கிறீர்களேந தம்பி?" என்று நம்பிக்டகயின்றித்
தடலடயேச் வசநறிந்து வகநண்ஜடை ஜகட்டைநர் வகநத்தனநர்.
"ஜகலியில்டல வகநத்தனநஜர, நநடளேக் கநடலயில் நீங்கள் தநன் இந்தக் குடிடசகடளேத் தறந்து டவக்கப்
ஜபநகிறீர்கள்" என்றநன் அரவிந்தன். அதசயேமநனதநகவும், புதுடமயேநனதநகவும் ஆடைம்பரமின்றி
மறுநநள் அந்தத் தறப்பு விழந நடைந்தது. குடிடசக்குள் நுடழகிற வபநதுவநன வழயில் ஒரு சிறு
குத்துவிளேக்டக ஏற்றி டவத்தநர் வகநத்தனநர். ஒலிவபருக்கி இல்டல, மநடல இல்டல, ஜசநடைந இல்டல,
பத்தரிடக நிருபர்கள் வரவில்டல, பிரபலமநனவர்கள் வரவில்டல. விழநவுக்கு வந்தருந்த கூட்டைம்
அந்தக் குடிடசகளில் குடிஜயேறுவதற்குக் கநத்துக் வகநண்டிருந்த ஏடழக் கூட்டைம் தநன்.
"ஐயேந! நீங்க எனக்கு பணம் வகநடுத்தது வபரிசில்லீங்க. என்டன வரநம்ப வககௌரவப்படுத்தட்டீங்க"
என்று வகநத்தனநர் நநத் தழுதழுக்க நன்றிஜயேநடு அரவிந்தனிடைம் கூறினநர். 'இன்று இந்த நநட்டில்
உடழக்கும் இனம் எங்கும் ஏங்கித் தவிப்பது இந்தக் வககௌரவத்தற்கநகத்தநன். பணத்தனநல் மட்டும்
உடழக்கிறவர்கள் நிடறவடடைவதல்டல. உடழப்பு வககௌரவிக்கப்படை ஜவண்டும் என்று
விரும்புகிறநர்கள். ஆனநல் அடதச் வசநல்லப் பல கநரணங்களேநல் அஞ்சித் தயேங்குகிறநர்கள்' என்று
அப்ஜபநது அரவிந்தன் மனத்தல் நிடனத்துக் வகநண்டைநன். வயேது மதர்ந்த தநய்மநர்களும், கிழவர்களும்
இடளேஞர்களுமநக அந்தக் குடிடசகளில் குடிஜயேற இருந்த மக்கள் அரவிந்தடனயும்
மருகநனந்தத்டதயும் ஜநநக்கிக் கண்களில் நீர் மல்கக் டககூப்பினநர்கள். 'இந்த அன்புக் கண்ணீரும்
ஆனந்தக் டககூப்புதல்களும் பூரணிக்குச் ஜசர ஜவண்டியேடவ அல்லவந! அவள் இன்று இங்ஜக ஜநரில்
வந்து இதல் கலந்து வகநள்ளே மடிந்தருந்தநல் எவ்வளேவு நன்றநயிருந்தருக்கும்! இரக்கத்துக்கும்,
அனுதநபத்துக்கும் உரியே மனித வவள்ளேத்தனிடடைஜயே தீபஜமந்தச் வசல்வதநகக் கனவு கநணும் அவள்
உண்டமயிஜலஜயே இன்று இங்ஜக அடதப் பநர்த்தருப்பநள்' என்று எண்ணி வநஞ்சுருகி நின்றநன் அவன்.
அன்று மநடல அரவிந்தடனப் வபநன்னகரத்தலுள்ளே தன் வீட்டுக்கு வற்புறுத்த அடழத்தநன்
மருகநனந்தம். எதற்கநக அன்று அவன் தன்டன வீட்டுக்கு வரச் வசநல்லி வற்புறுத்துகிறநன் என்பது
மதலில் அரவிந்தனுக்குத் வதளிவநக விளேங்கவில்டல. மநதத்துக்கு ஒருமடற எப்ஜபநதநவது ஓய்வு
கிடடைக்கிற ஞநயிற்றுக்கிழடமயில் அரவிந்தஜன வபநன்னகரத்துக்குப் ஜபநய் நண்பர்கடளேவயேல்லநம்
பநர்த்து நலம் விசநரித்துவிட்டு அளேவளேநவிப் ஜபசிவிட்டு மருகநனந்தத்தன் வீட்டுக்கும் வசன்று
அவனுடடையே வபற்ஜறநர்கடளேப் பநர்த்து நலம் விசநரித்துவிட்டு வருவதுண்டு. மருகநனந்தத்தன்
வபற்ஜறநர்கஜளேநடு சிறு வயேதலிருந்ஜத அரவிந்தனுக்குப் பழக்கமம் பநசமம் உண்டு. அவர்கள்
அவனுக்கு உறவில்டலயேநனநலும் அவனுடடையே கிரநமத்தல் சிறிது கநலம் வசித்தவர்கள். பஞ்சத்துக்கு
ஊர் மநறின குடும்பமநக அரவிந்தனுடடையே கிரநமத்தல் அவர்கள் இருந்த கநலத்தல் மருகநனந்தம்
சிறுடபயேன். அரவிந்தனும் சிறு டபயேன் தநன் அப்ஜபநது. ஆனநல் மருகநனந்தத்டத விடை வகநஞ்சம்
விவரமறிந்து நிடனவு வதரிந்த பருவம் அவனுக்கு. இரண்டுஜபரும் ஒஜர ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடைத்தல்
படித்தநர்கள். ஆனநல் சில ஆண்டுகளில் மருகநனந்தத்தன் வபற்ஜறநர் மதுடரக்கு மில் கூலியேநய்ப்
ஜபநய் பிடழக்க ஜநர்ந்தது. அப்ஜபநது மருகநனந்தமம் ஜபநய்விட்டைநன். பின்னநல் அரவிந்தன்
தநடயேயும் இழந்து, சிற்றப்பந சித்த வகநடுடமகடளேத் தநங்கநமல் மதுடரக்கு ஓடி வந்த ஜபநது
உயேர்நிடலப் பள்ளியில் தன்டனயும் தன் அனநடதப் பிடழப்டபயும் ஏளேனம் வசய்த மநணவர்களின்
விடைடலக் கும்பலுக்கிடடைஜயே தனக்கு ஆதரவு வகநடுக்கும் மநணவ நண்பனநக மருகநனந்தத்டதச்
சந்தத்தநன். தற்வசயேலநகச் சந்தத்து ஒருவடரவயேநருவர் அடடையேநளேம் வதரிந்து வகநண்டை அந்தச்
சந்தப்புக்குப் பின் அவர்களுடடையே நன்பு மீண்டும் தளிர்த்தது, தடழத்து வளேர்ந்தது. அரவிந்தடன
அண்ணன் ஜபநல் எண்ணி மதத்துப் பழகத் வதநடைங்கியிருந்தநன் மருகநனந்தம். படிப்பு மடிந்த பின்
தன்னுடடையே தமிழநசிரியேர் சிபநரிசநல் அரவிந்தன் அச்சகத்தல் ஜசர்ந்தநன். ஓய்வு ஜநரத்தல் வபநழுது
ஜபநக்கநகத் டதயேல் வதநழல் பழகியே மருகநனந்தம், பிடழப்புக்கநக ஒரு சிறு டதயேல் கடடைஜயே
டவத்தநன். வதநழல் அவடனக் டகவிடைவில்டல. ஆறு மநதஜமந என்னஜவந, பம்பநயில் ஜபநய் இருந்து
டதயேல் நநகரிகங்கடளேக் கற்று ஒரு பட்டைமம் வநங்கி வந்தநன். 'பநம்ஜப வடைய்லர்ஸ்' என்ற வபருடமயும்
ஜசர்ந்து வகநண்டைது. எந்தப் வபருடமகள் வந்த ஜபநதும் அரவிந்தனின் மதப்பும் பணிவுமள்ளே
நண்பனநகஜவ பழகினநன் அவன்.
"ஏண்டைந, மருகநனந்தம்! இன்ஜற உன் வீட்டுக்கு நநன் வந்தநக ஜவண்டுமந, அப்படி என்ன
அவசரமப்பந?" என்று ஜகட்டைநன் அரவிந்தன். மருகநனந்தம் வவட்கப்பட்டுக் வகநண்டு வசநல்லத்
தயேங்கினநற்ஜபநல் நின்றநன். அரவிந்தனுக்குப் புரிந்து விட்டைது.
"ஓஜகந? உன் தருமண ஏற்பநட்டடைப் பற்றி உங்கள் வீட்டில் வபரியேவர்களிடைம் எடுத்துச் வசநல்லி
சம்மதம் வபற ஜவண்டுவமன்கிறநயேந? இடத என்னிடைம் வசநல்லுவதற்கு வவட்கவமன்ன
ஜவண்டியிருக்கிறது? நநன் வருகிஜறனப்பந. இப்ஜபநஜத ஜவண்டுமநனநல் புறப்படு" என்று விவரம்
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புரிந்து வகநண்டைதும் மகமலர்ச்சிஜயேநடு வருவதற்கு ஒப்புக் வகநண்டு விட்டைநன் அரவிந்தன்.
நண்பகலில் எங்கும் வவளிஜயேற மடியேநதபடி அத்தடன நநட்கள் அவன் ஊரில் இல்லநடமயேநல் சுமந்து
கிடைந்த ஜவடலகள் அச்சகத்தல் குவிந்தருந்தன. பூரணி ஜதர்தலில் நிற்கச் சம்மதம்
வகநடுத்துவிட்டைதனநல் மீனநட்சிசுந்தரம் அது சம்பந்தமநன ஏற்பநடுகளுக்கநகவும்,
ஜவடலகளுக்கநகவும் இப்ஜபநஜத அடலவதற்குத் வதநடைங்கியிருந்தநர். அத்தடன வயேதுக்கு ஜமல்
தடீவரன்று இடளேஞரநகி விட்டைநற் ஜபநன்று அவ்வளேவு சுறுசுறுப்ஜபநடும் உற்சநகத்ஜதநடும்
ஜவடலகடளேச் வசய்து வகநண்டிருந்தநர் அவர். அச்சகத்துக்கு வந்தருந்த மக்கியேமநன கடிதங்களுக்கு
மறுவமநழ எழுதயும், கணக்குகடளேச் சரிபநர்த்தும், தருத்த ஜவண்டியே அச்சுப் பிரதகடளேத் தருத்தயும்,
அடசந்து வகநடுக்க ஜநரமில்லநமல் ஜவடலகடளேச் வசய்தநன் அரவிந்தன். மநடல ஐந்தடர மணிக்கு
ஜவடலகள் மடிந்து மகங்கழுவி உடடை மநற்றிக் வகநண்டு அவன் தயேநரநக இருந்தஜபநது மருகநனந்தம்
வந்து அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டைநன். இருவரும் ஜபசிக் வகநண்ஜடை நடடையில்
கிளேம்பிவிட்டைநர்கள். மதுடர மில்லுக்கு அருகில் இரயில் பநடத 'வலவல் கிரநசிங்'கில் நடைந்து ஜபநக
இடைமில்லநமல் ஒஜர கும்பலநக இருந்தது. அந்த வழயேநகத்தநன் அவர்கள் வபநன்னகரத்துக்குப் ஜபநய்க்
வகநண்டிருந்தநர்கள்.
"வகநஞ்சம் இரு அரவிந்தன்! அது என்ன கும்பவலன்று பநர்த்துவிட்டு வந்துவிடுகிஜறன்" என்று கூறி
அரவிந்தடன நிறுத்தவிட்டுக் கும்பலுக்குள் புகுந்தநன் மருகநனந்தம்.
சிறிது ஜநரம் கழத்து அவன் கூட்டைத்தலிருந்து வவளிஜயேறி வந்தநன்.
"வந... ஜபநகலநம் அரவிந்தன்" என்று அரவிந்தனுடடையே டகடயேப் பிடித்துக் வகநண்ஜடை ஜமஜல வழ
விலக்கிக் வகநண்டு நடைந்தநன் மருகநனந்தம்.
"மநடலயில் வவளியேநன வசய்தத்தநளில் ஏஜதந பரீட்டச மடிவு வவளியேநயிற்றநம். பரீட்டசயில் ஜதறநத
மநணவன் ஒருவன், 'என்னுடடையே தற்வகநடலக்கு யேநரும் கநரணமில்டல. நநன் பரீட்டசயில் ஜதறநத
ஏமநற்றஜம கநரணம்' என்று சட்டடைப் டபயில் கடிதம் எழுத டவத்துக் வகநண்டு இரயிலுக்கு மன்
விழுந்து விட்டைநன். டகயும் கநலும் துண்டைநகி இரத்த வவள்ளேத்தல் எடுத்துக் கிடைத்தயிருக்கிறது.
பநர்க்கச் சகிக்கவில்டல."
"அடைப் பநவஜம!"
"பநவமநவது, புண்ணியேமநவது அரவிந்தன்! நம்மடடையே பள்ளிக்கூடைங்களிலும் கல்லூரிகளிலும்
வநழ்வதற்குச் வசநல்லிக் வகநடுக்கிறநர்களேந? அல்லது இம்மநதரி சநவதற்குச் வசநல்லிக்
வகநடுக்கிறநர்களேந? வநழும் டதரியேத்டதக் கற்பிக்கநத ஜகநடழத்தனமநன ஏட்டுப் படிப்பு ஒன்று
இருக்குமநனநல் அது இந்த நநட்டுக்ஜக அவமநனம். படிப்பு மயேற்சிடயேயும் நம்பிக்டகடயேயும் தூண்டி,
உற்சநகப்படுத்துகிற சஞ்சீவி மருந்தநக இருக்க ஜவண்டைநஜமந? வநழவும் விடைநமல் சநகவும் விடைநமல்
இது என்ன படிப்பு?"
"இங்ஜக தநன் கல்லூரிகவளேல்லநம் விளேம்பரப்பலடக மநட்டைநத 'ஜபநர்டிங் அண்டு லநட்ஜிங்'
ஓட்டைல்களேநக இருக்கின்றனஜவ அப்பந? வநழ்க்டகயிஜலஜயே ஜசநர்வடடைந்தவர்கள் ஆசிரியேர்
வதநழலுக்கு வருகிறநர்கள். அல்லது ஆசிரியேரநக வந்தபின் அந்த ஜசநர்டவ அடடைகிறநர்கள். இப்படிச்
ஜசநர்வடடைந்தவர்கள் கற்பிக்கும் உள்ளேங்களில் எப்படி 'வநழும் டதரியேம்' வளேரும்? கவி தநகூரின் விசுவ
பநரத பல்கடலக்கழகத்டதயும், சநந்த நிஜகதனத்டதயும் ஜபநல் மநகநணத்துக்கு ஒரு லட்சியேக்
கல்லூரியேநவது இந்த நநட்டுக்கு ஜவண்டும். அப்ஜபநதுதநன் 'வநழும் டதரியேத்'டதக் கற்பிக்க மடியும்."
"ஜசநர்வடடைந்தவர்கள் என்று ஆசிரியேர்கடளே மட்டும் குடறவசநல்லிப் பயேனில்டல, அரவிந்தன்! பநரத
நநட்டுக்குக் குடியேரசு வநழ்வு வந்த பின்னும் ஆசிரியேர்கள் பநடு பிடியேரிசி வநழ்க்டகதநன். எல்லநரும்
ஜசர்ந்து வமநத்தமநக மறந்து விடைஜவண்டுவமன்று கங்கணம் கட்டிக் வகநண்டு மறந்துவிட்டை இனம்
ஆசிரியேர் இனம்தநன். இப்ஜபநது இந்தப் டபயேன் விழுந்து வசத்தருக்கிறநஜன, இஜத இரயில்ஜவ
'வலவல் கிரநசிங்'கில் பதடனந்து நநடளேக்கு மன் நநடலந்து வபண்களுக்குத் தந்டதயேநன ஓர் ஆரம்பப்
பள்ளிக்கூடை ஆசிரியேர் 'அந்தப் வபண்களுக்வகல்லநம் தருமணம் வசய்து வகநடுக்கப் பணவசத
இல்லநததநல் சநகிஜறன்' - என்று கடிதம் எழுத டவத்துவிட்டுச் வசத்தநர். அஜநகமநக இந்தப் பகுதயில்
ஜபநகிற இரயில்களின் சக்கரங்களில் மனித இரத்தம் படைநத நநஜளே இருப்பதல்டல."
"ஜவடல கிடடைக்கநத வநலிபர்களும், தருமணமநகநத வபண்களும் இன்று இந்த நநட்டின் மிகப்வபரியே
பிரச்சிடனகள் மருகநனந்தம். வபரும்பநலநன தற்வகநடலகளுக்கு இந்த இரு பிரச்சிடனகஜளே கநரணம்.
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'புல்லினில் டவரப்படடை ஜதநன்றுங்கநல் பூதலத்தல் பரநசக்த ஜதநன்றுவநள்' என்று பநரத பநடினநன்.
இந்தப் வபரியே பிரச்சிடனகள் டவரம் பநய்ந்தடவயேநக மநறினநல் 'இந்த நநட்டில் ஏன் பிறந்ஜதநம்?'
என்று ஒவ்வவநருவரும் வகநதப்படடையே ஜநரிடும். வதருவின் இருபுறங்களிலும் நடைந்து ஜபநகிறஜபநஜத
துன்பமம், ஜநநயும், மரணமம் வதன்படுவடதக் கண்டைநல் ஒஜர ஒரு கணம் புத்தருக்கு உண்டைநன
உணர்வு ஜபநல் 'இந்த உலகத்டத இப்படிஜயே விடைக்கூடைநது. இவற்டறப் ஜபநக்க நிரந்தரமநன மருந்து
ஜதடை ஜவண்டு'வமன்று தணியேநத தவிப்பு உண்டைநகிறது. ஆனநல் அடுத்த வினநடிஜயே அந்தத் தவிப்பு
மரத்துப் ஜபநய்விடுகிறஜத?"
இருவரும் மனம் வநநந்த நிடலயில் உணர்ச்சி வசப்பட்டுப் ஜபசியேவநஜற நடைந்து வகநண்டிருந்தநர்கள்.
தடல மயிரிலும் உடைம்பிலும் பிஞ்சுப் பிசிறுகள் படிந்து ஜசநர்ந்த ஜகநலத்தல் மில் கூலிக்கநரப் வபண்கள்
வதருவில் கூட்டைமநக நடைந்து வகநண்டிருந்தநர்கள். பஞ்சநடல எந்தரங்களின் ஓடச வதருவின் எல்டல
வடர குடறவின்றி ஒலித்துக் வகநண்டிருந்தது.
"அரவிந்தன் இந்த வட்டைநரத்தல் நநள் ஒன்றுக்கு எப்படியும் நநடலந்து தற்வகநடலக்குக்
குடறவதல்டல. ஜபநதநத குடறக்கு இப்ஜபநது மூட்டடைப்பூச்சி மருந்து என்று சுலபமநகத் தற்வகநடல
வசய்து வகநள்ளே ஒரு மருந்து வந்து வதநடலத்தருக்கிறது."
"வநழ்வதற்கு மருந்து வதரியேவில்டல. அது கிடடைக்கிற வடர சநவதற்கு மருந்து ஜதடிக் வகநண்டுதநன்
இருப்பநர்கள்" என்று மனம் புண்பட்டை வபநருளில் வமல்லச் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
வபநன்னகரத்தல் மருகநனந்தத்தன் வீட்டில் ஒரு மணிஜநரத்துக்கு ஜமல் தநமதத்தநன் அரவிந்தன்.
"டபயேனுக்கு வபரியே இடைத்தலிருந்து வபண் வருகிறது" - என்றவுடைன் மருகநனந்தத்தன் வபற்ஜறநர்
தடகத்து மருண்டைனர். அவர்களுக்கு எல்லநவற்டறயும் விவரமநக எடுத்துக்கூறி விளேக்க
ஜவண்டியிருந்ததனநல் அரவிந்தனுக்கு அவ்வளேவு ஜநரமநயிற்று. கடடைசியில் அவர்களுடடையே
இடசடவயும் வபற்றுவிட்டைநன். அரவிந்தன் வசநல்லி அவர்கள் எடதயும் மறுத்தஜத இல்டல.
'வபநறுப்புத் வதரிந்த பிள்டளே' என்று அவடனக் வகநண்டைநடுவநர்கள் மருகநனந்தத்தன் வபற்ஜறநர்.
அரவிந்தன் ஜகநடடைக்கநனலிலிருந்து புறப்படும் ஜபநது, 'மருகநனந்தத்தன் வபற்ஜறநடரக் கலந்து
வகநண்டு மடியுமநனநல் நிச்சயேதநம்பூலத்துக்கு ஒருநநளும் குறிப்பிட்டு எழுதஜவண்டும்' என்று
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அவனிடைம் ஜவண்டிக் வகநண்டிருந்தநள். அந்த அம்மநள் ஜவண்டிக்
வகநண்டிருந்தபடி அப்ஜபநஜத அங்ஜக ஓர் கநர்டில் விவரம் எழுத நநன்கு நுனியிலும் மஞ்சள் தடைவி
மறுநநள் ஜகநடடைக்கநனலில் கிடடைக்கிறநற் ஜபநல் அவசரமநகத் தபநலிலும் ஜசர்க்கச் வசய்துவிட்டைநன்
அரவிந்தன். அவர்கள் எல்ஜலநரும் வற்புறுத்தயேதநல் இரவுச் சிற்றுண்டிடயே அங்ஜகஜயே சநப்பிடை
ஜவண்டியேதநயிற்று.
வபநன்னகரத்தலிருந்து அவன் அச்சகத்துக்குத் தரும்பியே ஜபநது, இரவு சுமநர் எட்டு மணி இருக்கலநம்.
அந்த ஜநரத்தலும் அங்ஜக மன் பக்கத்து அடறயில் விளேக்கு வவளிச்சம் வதரிந்தது. தருநநவுக்கரசு
ஏதநவது வரவு வசலவுக் கணக்டக எழுதக் வகநண்டிருப்பநன் என்று நிடனத்து உள்ஜளே நுடழந்த
அரவிந்தன் மீனநட்சிசுந்தரஜம அங்கு இருப்படதப் பநர்த்து வியேப்புற்றநன். கன்னத்தல் டகயூன்றிக்
வகநண்டு ஜசநர்ந்து ஜபநனநற் ஜபநல் கவடலஜயேநடு ஏஜதந சிந்தத்துக் வகநண்டிருக்கிற மநதரி இருந்தநர்
அவர். மகம் பநர்க்க நன்றநக இல்டல. இந்த விதமநக மிகவும் தளேர்ந்த நிடலயில் வபரும்பநலும்
அவடரப் பநர்த்ததல்டல அவன். மிகச் சில சமயேங்களில் மட்டுஜம இத்தடகயே நிடலயில் அவடரக்
கண்டிருக்கிறநன்.
"உங்களுடடையே உடைம்புக்கு என்ன?"
"உடைம்வபல்லநம் நன்றநக இருக்கிறது. மனதுக்குத் தநன் எல்லந இழவும்."
அவருடடையே குரலில் இருந்த கடுடமயேநன வறட்சிடயேக் கண்டு ஜமஜல எதுவும் ஜபசத் ஜதநன்றநமல்
தயேங்கி நின்றநன் அரவிந்தன். ஜகநபஜமந, கவடலஜயேந அதகமநகி உணர்ச்சி வசப்பட்டைநல்
இரத்தக்வகநதப்பு (பிளேட்பிரஷர்) வந்துவிடும் அவருக்கு.
"எல்லநப் பயேல்களும் சமயேம் பநர்த்துத்தநன் கநடல வநரி விடுகிறநர்கள். குனிந்து வகநள்ளேச் வசநல்லிப்
பச்டசக் குதடர தநவி விட்டுக் குப்புறத் தள்ளியும் விடுகிறநர்கள். ஜதர்தல் வசலவுகளுக்கநக நம்மடடையே
தருஜவடைகத்து ஜமலக்கநல் பநசன நிலத்டத விடல ஜபசியிருந்ஜதன் அல்லவந?"
"ஆமநம்! ஜநற்று கிரயேப் பத்தரம் எழுதப் ஜபநவதநகச் வசநன்னீர்கள்."
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"ஜநற்று எழுதலநவமன்றிருந்ஜதன். வநங்குகிற ஆள் வரவில்டல. இன்னும் வரவில்டல. சந்ஜதகப்பட்டுக்
வகநண்ஜடை ஜபநய் விசநரித்ததல் வநங்குவதற்கிருந்த ஆள் தயேங்குகிறநன். பர்மநக்கநரரும் புது
மண்டைபத்து மனிதரும் ஜபநய் அவடன ஏஜதஜதந வசநல்லிக் கடலத்தருக்கிறநர்கள்."
"ஒன்றும் குடிமழுகிவிடைநது. இவன் வநங்கநவிட்டைநல் என்ன? ஆயிரம் ஜபர் கநத்தருக்கிறநர்கள்."
"அப்படியில்டல அரவிந்தன்; அந்த இடைத்தல் அவ்வளேவு பணம் ஜபநட்டு நிலம் வநங்க இப்ஜபநது
ஜவறு எவரும் அவசரப்படைமநட்டைநர்கள். பலவிதத்தல் பணவநருக்கடியில் சிக்கிக் வகநண்டிருக்கிஜறன்
அப்பந. ஜபப்பர் கடடைக்கு ஆயிரக்கணக்கில் பநக்கி நிற்கிறது. தநட்சண்யேத்துக்கநகத்தநன் ஜகட்கத்
தயேங்கிக் வகநண்டு அவர்கள் ஜபசநமல் இருக்கிறநர்கள்."
அவடரயும், அவருடடையே டதரியேத்ததயும் அதர்ச்சியேடடையேச் வசய்த சூழ்நிடல அரவிந்தனுக்குப் புரிந்தது.
ஆறுதலநக ஏதநவது அவரிடைம் நிடறயேப் ஜபச ஜவண்டும் என்று நிடனத்தநன். ஒன்றும் வசநல்ல
வரவில்டல. நநடலந்து நநட்கள் கழத்து அவன் கிரநமத்துக்குப் புறப்பட்டை ஜபநது மீனநட்சிசுந்தரம்
இரத்தக் வகநதப்பு அதகமநகிப் படுக்டகயில் வீழ்ந்துவிட்டைநர். மருகநனந்தத்டத உடைனிருந்து
கவனித்துக் வகநள்ளேச் வசநல்லிவிட்டுப் புறப்பட்டிருந்தநன் அவன். கிரநமத்தல் சிற்றப்பநவின்
பதனநறநம் நநள் கருமநதக்குப் பர்மநக்கநரர் வரவில்டல. அவர் வரமநட்டைநர் என்பது அரவிந்தன்
எதர்பநர்த்ததுதநன். 'சிற்றப்பநவின் ஜகதத்துக்கு அவர் வந்தஜத தன்டன வசியேப்படுத்த அடழத்துப்
ஜபநய் மீனநட்சிசுந்தரத்தடைமிருந்து பிரித்துவிடைலநம்' என்ற ஜநநக்கத்ஜதநடுதநன் என்படத இப்ஜபநது
அரவிந்தன் ஒருவநறு உய்த்துணர்ந்து புரிந்து வகநண்டிருந்தநன். அவன் அவருடடையே வடலயில் சிக்கநமல்
வந்துவிட்டைதனநல் இனிஜமல் தன்டனயும் மீனநட்சிசுந்தரத்டதயும், பூரணிடயேயும் தம்மடடையே
வமநத்தமநன எதரிகளேநக டவத்துக் வகநண்டு அவர் டவரம் பநரநட்டுவநர் என்றும் அவன்
உணர்ந்தருந்தநன்.
மிகச் சிறியே உணர்ச்சிகடளேயும் சில்லடற ஜநநக்கங்கடளேயும் தவிர வபரிதநக எடதயும் நிடனக்கத்
வதரியேநத அப்பநவிக் கிரநமத்து மக்கள் அரவிந்தனுடடையே எதர்கநல வநழ்க்டகடயேப் பற்றிப்
பலவிதமநகக் கற்படன வசய்தநர்கள். அவன் கிரநமத்துக்ஜக வந்து குடிஜயேறி சிற்றப்பநவின் வசநத்து
சுகங்கடளே ஆளேத்வதநடைங்குவநன் என்று எல்லநருஜம எதர்பநர்த்தனர். "தம்பி, இனிஜமல் ஊஜரநடு
வந்துவிடை ஜவண்டியேதுதநன். மதுடரயில் என்ன கநரியேம்? ஒருத்தனுக்கு கீஜழ டககட்டிச் ஜசவகம்
வசய்கிற ஜவடல இனிஜமல் எதற்கு? வசநத்துக்கவளேல்லநம் ஜமற்பநர்க்கணும், சிற்றப்பநடவப் ஜபநல்
நடக ஈட்டுக்குக் கடைன் வகநடுக்கிற கநரியேத்டதயும் வதநடைர்ந்து வசய்யேலநம். என்னஜமந நநன் உனக்குச்
வசநல்கிற அட்டவஸ் இதுதநன்" என்று தமக்குத் வதரிந்த ஒஜர ஆங்கில வநர்த்டதடயே கர்வத்ஜதநடு
உபஜயேநகித்து அரவிந்தனிடைம் அறிவுடர கூறினநர் ஒரு கிழவர். அரவிந்தன் அவருடடையே அறிவுடரடயேக்
ஜகட்டுத் தனக்குள் சிரித்துக் வகநண்டைநன். கருமநத மடிந்த மறுநநள் கநடல அரவிந்தன் வசய்த மதல்
கநரியேம் சிற்றப்பநவின் வீட்டு வநசலில் 'இங்ஜக நடக ஈட்டின் ஜபரில் வட்டிக்குக் கடைன்
வகநடுக்கப்படும்' என்று அழுக்கும் கடறயும் படிந்து வதநங்கியே அறிவிப்புப் பலடகடயேக் கழற்றி
எறிந்ததுதநன்.
"சின்னதம்பி, அடதக் கழற்றநதீங்க! இன்னும் பல ஜபர் கணக்கு மடிக்கநமல் வகடைக்கு. ஈடு டவத்த
நடகடயே வரநம்பப் ஜபர் தருப்பிக்கிட்டுப் ஜபநகடல. வட்டி தரநமல் பலஜபர் கழுத்தறுப்புச்
வசய்றநங்க" என்று ஒப்பநரி டவத்தநர் சிற்றப்பநவின் கணக்குப்பிள்டளே.
சிரித்தவநஜற அரவிந்தன் எல்லநக் கணக்டகயும் பநர்த்தநன்; தநலியிலிருந்து ஜமநதரம் வடர ஏடழ
எளியேவர்கள் கடைனுக்கநக ஈடுடவத்த நடககள் குவிந்து கிடைந்தன. கணக்குப்பிள்டளேடயே விசநரித்ததல்
நடகடயே ஈடு டவத்தவர்கள் உள்ளூரிலும், அக்கம்பக்கத்துச் சிறு கிரநமங்களிலும் இருப்பதநகத்
வதரியேவந்தது. "உடைஜன டசக்கிளில் புறப்பட்டுப் ஜபநய் எல்ஜலநருக்கும் தகவல் வதரிவித்து இங்ஜக
வரச் வசய்யுங்கள்" என்று கணக்குப் பிள்டளேடயேத் துரத்தனநன் அரவிந்தன். அவரும் என்வனன்னஜவந
வசநல்லி மறுத்தநர். "கடைன் வகநடுத்தவங்க கடைன் வநங்கியேவங்கடளேப் ஜபநய் அடழக்கிறது வளேடம
இல்லீங்க" என்றநர் கணக்குப்பிள்டளே.
"வளேடமயேநவது மண்ணநங்கட்டியேநவது. நநன் வசநல்லுகிறபடி ஜபநய் அடழத்து வநரும் ஐயேந!" என்று
அரவிந்தன் சிறிது இடரந்த பின்ஜப அவர் தடடை வசநல்லநமல் புறப்பட்டுப் ஜபநனநர். பகல் பன்னிரண்டு
மணிக்குள் நடக ஈடு டவத்தவர்கள் ஒவ்வவநருவரநக வந்து வீட்டின் மன்புறம் கூடிவிட்டைநர்கள்.
வறுடம வநட்டைங்களேநலும் ஏடழடம ஏக்கங்களேநலும் இடளேத்த அவர்களுடடையே வமலிந்த
ஜதநற்றங்கடளேப் பநர்த்து வநஞ்சு வநகிழ்ந்தநன் அரவிந்தன். விடுதடலயும், உரிடம வநழ்வும் பநரத
நநட்டு நகரங்களின் வளேர்ச்சிக்கும் வளேங்களுக்கும் பயேன்பட்டிருக்கிற அளேவு கிரநமங்களுக்கும்
அவற்றில் வநழும் அப்பநவி மனிதர்களுக்கும் பயேன்படுகிற கநலம் இன்னும் சரியேநக வரவில்டல என்று
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அவன் உணர்ந்தநன். 'பநரத நநட்டின் ஆயிரமநயிரம் கிரநமங்களில் இருளேடடைந்த சூழலும் இருளேடடைந்த
உள்ளேங்களுமநக வநழும் எளியேவர்கடளே மனத்தல் டவத்துக் வகநண்டுதநன் கநந்தயேடிகள் உடழத்தநர்.
அவருடடையே உடழப்பின் பயேன் நகரங்களின் எல்டலஜயேநடு நின்று ஜபநய்விட்டைஜத!' என்று எண்ணிக்
குமறினநன் அரவிந்தன். வந்தருந்தவர்கடளேவயேல்லநம் உட்கநரச் வசய்துவிட்டு உள்ஜளே தரும்பி,
"கணக்குப் பிள்டளே! அடைகு நடககடளேயும் அவற்றுக்கநன பத்தரங்கடளேயும் எடுத்துக் வகநண்டு
வநருங்கள்" என்று கட்டைடளேயிட்டைநன். அவர் அவனுடடையே மனத்தன் குறிப்டபச் சரியேநக விளேங்கிக்
வகநள்ளேநமல், "நடககளும், பத்தரங்களும் எதுக்குங்க தம்பி? யேநர் யேநர், எவ்வளேவு வட்டி தரணும்,
எத்தடன தவடணங்கிறவதல்லநம் தனிக் கநகிதத்தஜல குறிச்ஜச வச்சிருக்ஜகன்" என்றநர்.
"அது ஜதடவயில்டல! நடககடளேயும் பத்தரங்கடளேயும் வகநண்டு வநருங்கள்."
அவன் குரலின் உறுதக்கு அஞ்சி அப்படிஜயே வசய்தநர் கணக்குப்பிள்டளே. யேநர் யேநருடடையே அடைகு நடக
எதுஜவந அடத மடறயேநக அவர்களிடைம் தருப்பிக் வகநடுத்துவிட்டு, "நீங்கவளேல்ஜலநரும் இந்தக்
கடைனுக்கு வட்டி தரஜவண்டியேதல்டல. அசடலத் தந்தநல் ஜபநதும், அடதயும் இப்ஜபநஜத என்னிடைம்
தரஜவண்டுவமன்று அவசியேம் கிடடையேநது. உங்களுக்கு நநன் ஒரு மகவரி தருகிஜறன். இன்னும் இரண்டு
மூன்று மநதங்களுக்குள் உங்களேநல் மடிகிற ஜபநது அந்த மகவரிக்கு நீங்கள் தரஜவண்டியே அசடல
அனுப்பி ரசீது வபற்றுக் வகநண்டைநல் ஜபநதும்" என்றநன். 'ஏடழப் வபண்கள் தருமண உதவி நிதச்
சங்கம், மணி நகரம், மதுடர' என்ற மகவரிடயே எல்லநருக்கும் தனித்தனிஜயே எழுதக் வகநடுத்தநன்.
"தரும வதநடரஜயே! நீங்க நல்லநயிருக்கணும்" என்று வநழ்த்தனநர் அடைகு நடகடயேத் தரும்பப் வபற்றுக்
வகநண்டை ஒரு மதயேவர். சிலர் அவனுடடையே கநல்கடளேத் வதநட்டு வணங்க ஓடிவந்தநர்கள். அவன்
சிரித்துக் வகநண்ஜடை மறுத்துவிட்டைநன். கநல்கடளேப் பின்னுக்கு நகர்த்தக் வகநண்டு எல்ஜலநடரயும்
வணங்கி விடடை வகநடுத்தநன். கணக்குப் பிள்டளேக்குத் தடல சுழன்று மயேக்கம் வரும் ஜபநலிருந்தது.
தூடணப் பிடித்துக் வகநண்டு சமநளித்தநர். டபயேனுக்குப் டபத்தயேஜமந என்று சந்ஜதகமநகிவிட்டைது
அவருக்கு.
அதன் பின்னும் பத்து நநட்கள் வடர அவன் கிரநமத்தல் தங்கினநன். ஜதர்தல் வசலவுகடளேயும்,
அச்சகத்துக் கடைன்கடளேயும் சுமக்க வழயின்றி மீனநட்சிசுந்தரம் தணறுவது நிடனடவ இறுக்கியேது
அரவிந்தனுக்கு. பக்கத்துக் கிரநமத்தல் ஒரு வபரியே பண்டணயேநர் பணத்டதக் குவித்து டவத்துக்
வகநண்டு விடலக்கு எந்தச் வசநத்து வருகிறவதன்று கநத்தருந்தநர். அவரிடைம் வீடு தவிர மற்ற வசநத்துகள்
ஐம்பத்ஜதழநயிரத்துச் வசநச்சம் விடல ஜபநயிற்று. சிற்றப்பநவின் வசநத்துகள் நல்ல சமயேத்தல்
மீனநட்சிசுந்தரத்துக்கு உதவ ஜவண்டுவமன்று அவன் மனம் ஆர்வத்ஜதநடு உந்தயேது. கணக்குப்பிள்டளே,
"வபண் கல்யேநணத்துக்கு நிற்குதுங்க" என்று பஞ்சப்பநட்டு பநடினநர். அவர் டகயில் இரண்டைநயிரம்
ரூபநடயேக் வகநடுத்துவிட்டு, "இப்ஜபநடதக்கு இந்த வீட்டிலும் நீஜர குடியிருந்து வகநண்டிரும்" என்றநன்
அரவிந்தன். "நீங்க புண்ணியேப் பிறவீங்க" என்று நநத்தழுதழுக்கக் கூறினநர் அவர்.
'ஐம்பத்டதயேநயிரம் ரூபநய் ஜநநட்டுக் கற்டறகடளே எண்ணி மன்னநல் டவத்தநல், தனது நன்றிக்குரியே
மதலநளியின் இரத்தக் வகநதப்பு ஜநநய் பஞ்சநகப் பறந்துவிடும்' என்று நம்பி ஆவல் சுரந்தது அவன்
மனத்தல். ஆனநல் அன்று அவன் ரயிலுக்குப் புறப்படுவதற்கு மன் வந்த தந்த அவனுடடையே ஆவடலக்
வகநன்று கதறி அழும் அழுடகயேநய்ப் வபநங்கி வரச் வசய்தது. தந்தடயேப் படித்துவிட்டுச் சிறு
குழந்டதஜபநல் மநடல மநடலயேநகக் கண்ணீர் வடித்து அழுதநன் அரவிந்தன்.
---------------
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அத்தயேநயேம் 28
ஊவரல்லநம் கூடிஒலிக்க அழுதட்டுப் ஜபரிடன
நீக்கிப் பிணவமன்று ஜபரிட்டுச்
சூடரயேல் கநட்டிடடைக் வகநண்டுஜபநய்ச் சுட்டிட்டு
நீரினில் மூழ்கி நிடனப்வபநழந்தநர்கள்.
-- தருமூலர்
தன்டனப் வபற்ற தந்டத இறந்தஜபநது கூடை அரவிந்தன் இப்படி அதர்ந்து அலமந்து கதறியேழவில்டல.
அப்ஜபநது அவன் சிறுவன். இப்ஜபநஜதந உணர்வுகளில் ஜநநவும் அளேவுக்கு மனம் பக்குவப்பட்டை
இடளேஞன். 'தன்டன வளேர்த்து உருவநக்கி வநழ்வளித்த வள்ளேல் இறந்து ஜபநய்விட்டைநர்' என்று அந்தத்
தந்தயில் படித்தஜபநது அடத உண்டமயேநக ஏற்றுக் வகநண்டு நம்பி ஒப்புக்வகநள்ளேஜவ, அவன் மனம்
தயேங்கியேது. எவருடடையே நன்றிக்கடைடனத் தீர்ப்பதற்கநக அவன் சிற்றப்பநவின் உடடைடமகளில் வபரும்
பகுதடயே விற்றுப் பணமநக்கிக் வகநண்டு புறப்பட்டைநஜனந அவர் இறந்து ஜபநய்விட்டைநர் என்று தந்த
வந்தருக்கிறது. 'மீனநட்சிசுந்தரம் இறந்துவிட்டைநர், உடைஜன புறப்பட்டு வரவும்' - என்று மருகநனந்தம்
தந்த வகநடுத்தருக்கிறநன். வவண்வணய் தரண்டு வருகிறஜபநது தநழ உடடைந்தது ஜபநல் நல்ல
சமயேத்தல் அந்தப் வபருந்தன்டமயேநளேர் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்துவிட்டைநஜர என்று கலங்கினநன் அவன்.
கனவிலும் எதர்பநரநத இந்தச் சநவு அவடன ஜபரதர்ச்சியேடடையேச் வசய்துவிட்டைது. 'மீனநட்சிசுந்தரம்
எனக்கு மட்டும் நல்லவர் என்பதல்டல. எல்லநருக்குஜம அவர் நல்லவர்! ஊருக்கு நல்லவரின் உயிடர
இவ்வளேவு அவசரப்பட்டுக் கூற்றுவன் கவர்ந்து வகநண்டைநஜன' என்று விழ கலங்கி, மனம் கலங்கி,
உணர்வுகள் கலங்கி, ஓய்ந்து நின்றநன் அரவிந்தன். 'அவர் சநகக்கூடைநது. ஆனநல் சநகச்
வசய்துவிட்டைநர்கஜளே பநவிகள்!' என்று அவடரக் கவடலப்படைச் வசய்த பர்மநக்கநரடரயும்,
புதுமண்டைபத்து மனிதடரயும் எண்ணிக் வகநதத்தநன். 'பநல் நிடனந்து ஊட்டும் தநயினும் சநலப்பரிந்து
என்டன ஆளேநக்கிவிட்டை எந்டதஜயே! இனி உங்களுக்கு எந்த வடகயில் நன்றி வசலுத்தப் ஜபநகிஜறன்?'
என்று நிடனத்து நிடனத்து ரயில் மதுடர அடடைகிறவடர வருந்தத் தவித்துக் வகநண்ஜடை வந்தநன்.
தனக்கு அந்தப் வபரியே மனிதர் கருடண கநட்டி உதவியே சந்தர்ப்பங்கவளேல்லநம் ஒவ்வவநன்றநக
நிடனவுக்கு வந்து அவனுடடையே கண்களில் நீர் வநகிழச் வசய்தன.
இரயில் மதுடர நிடலயேத்துக்குள் நுடழயும் மன் ஒரு தருப்பத்தல் நகரமம், அதன் வமநத்தமநன
ஜதநற்றப் பரப்பில் உயேர்ந்து வதரியும் ஜகநபுரங்களும், மிக அழகநகத் வதன்படும். இன்று அந்தக்
ஜகநபுரங்களும், அவற்றின் கீஜழ மங்கித் வதன்படும் நகரமம் தன்டனப் ஜபநலஜவ ஜசநகத் தழலில்
வவந்து ஜசநம்பிச் ஜசநர்ந்து துயேர்பரவிக் கிடைப்படவ ஜபநல் ஜதநன்றின. நகரஜம உயிரும் உணர்வும்
வசத்துப் ஜபநனநற்ஜபநல் அவனுக்குக் கநட்சியேளித்தது. ரயில் நிடலயேத்தல் நின்றதும், இறங்கி
மீனநட்சிசுந்தரத்தன் வீட்டுக்கு விடரந்தநன்.
அந்தமக் கிரிடயேக்கநக வீட்டு வநயிலிலும் தண்டணகளிலும் வதருஜவநரங்களிலும் மனிதர்கள்
கூடியிருந்தநர்கள். மருகநனந்தம் வநயிலில் நின்று ஜமற்வகநண்டு நடைக்க ஜவண்டியே ஏற்பநடுகடளேக்
கவனித்துக் வகநண்டிருந்தநன். சநவநல் வநழ்வற்றுப்ஜபநன உடைம்புக்குப் பூவநல் பல்லக்குத் தயேநரநகிக்
வகநண்டிருந்தது. சநவு வீட்டுக்கு அடடையேநளே ஒலிகளேநக அழுகுரலும் சங்கும் ஜசகண்டியும் ஒலித்துக்
வகநண்டிருந்தன. விழகளில் நீர்ப்படைலம் மடறக்க உள்ஜளே ஓடினநன் அரவிந்தன். கூடைத்தல் ஊஞ்சல்
பலடகடயேக் கீஜழ கழற்றிப் ஜபநட்டு, அவடரக் கிடைத்தயிருந்தநர்கள். ஊவரல்லநம் கூடி ஒலிக்க அழுது,
ஜபரிடன நீக்கிப் பிணவமன்று ஜபரிட்டை பின்னும், சநவுக்கடளேஜயே மகத்தல் வரநமல் வபருந்தன்டம
துலங்கும் அந்த உருவத்டத எட்டை நின்று பநர்த்தவநஜற வபநங்கிப் வபநங்கி அழுதநன் அரவிந்தன்.
டகக்குட்டடையேநல் வநடயேப் வபநத்தக் வகநண்டு வவடித்துவரும் துக்க வவள்ளேத்டத அடைக்க
மயேன்றநன், அடைங்கநமல் வபநங்கிற்று அழுடக. கண்மன் மரணத்டதப் பநர்க்கும்ஜபநது தடீவரன்று
வநழ்க்டகஜயே ஸ்தம்பித்து நின்றுவிடுகிறநற் ஜபநல ஒருபயேம் உண்டைநகிறது. நம்பிக்டகயேநகவும்,
வவற்றிகளேநகவும் எண்ணிக் வகநண்டிருந்த அடனத்தும் வவறும் துக்கத்தன் மத்தடரகளேநகத் வதரிந்தன.
வநஞ்சு வகநள்ளேநமல் துக்கம் குமறிடை நீர் தளும்பும் கண்களேநல் அவருடடையே சடைலத்டதப் பநர்த்துக்
வகநண்ஜடை நின்ற அரவிந்தன் ஒன்றுஜம ஜதநன்றநதது ஜபநல், ஒன்றுஜம கநணநதது ஜபநல், ஒன்றுஜம
உணரநதது ஜபநல், வசமிழந்த அவசர நிடலயில், ஜதநன்றுவடதயும் கநண்படதயும், உணர்வடதயும்
ஜசநக இடிக்குப் பறி வகநடுத்து விட்டைவனநகத் ஜதநன்றினநன்.
அவன் தளேர்ந்து தவித்தஜபநவதல்லநம், "பயேப்படைநஜத, நநன் இருக்கிஜறன். உனக்கு ஒரு கவடலயும்
ஜவண்டைநம்" என்று ஆதரஜவநடு அருகில் வந்து மதுகில் பநசத்ஜதநடு தட்டிக் வகநடுத்த டககளேந இப்படி
உணரவும் உணர்த்தவும் மடியேநத நிடலயில் உயிரற்றுக் கிடைக்கின்றன? சற்ஜற கண்கள் சிவந்த நிடலயில்
அவன் கநட்சியேளித்தநலும் "ஏண்டைந அரவிந்தந! இரவில் அதக ஜநரம் விழத்தநயேந. இனிஜமல் அப்படிச்
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வசய்யேநஜத, இரநத் தூக்கம் இல்லநவிட்டைநல் உடைம்டப உருக்கிவிடும்" என்று அன்புடைஜன கடிந்து
வகநண்டை வநயேந இப்படி ஈவமநய்த்து ஈரம் உலர்ந்து சவக்கடளே கநட்டுகிறது?
நிடனக்க நிடனக்க மனதலுள்ளே துக்கவமல்லநம் கண் வழப்வபருகுவதுஜபநல் அழுடகதநன்
வபருகிற்று. எவ்வளேவு ஜநரம்தநன் அழுது வகநண்டிருப்பது? இனிஜமல் அழுதுதநன் என்ன
ஆகப்ஜபநகிறது? கண்கடளேத் துடடைத்துக் வகநண்டு மருகநனந்தத்ஜதநடு ஜசர்ந்து தநனும் ஜமஜல நடைக்க
ஜவண்டியே கநரியேங்கடளேக் கவனிக்க ஆரம்பித்தநன் அரவிந்தன். யேநர் யேநஜரந வந்தநர்கள். என்ன
என்னஜவந வசநல்லித் துக்கம் ஜகட்டைநர்கள். எடத எடதஜயேந நிடனவுபடுத்தனநர்கள். ஒன்றுஜம
நிடனவில்லநமலும், நிடனவிஜலஜயே ஒன்றுமில்லநமலும் ஜவடலகளில் அவன் இயேங்கிக்
வகநண்டிருந்தநன்.
மீனநட்சிசுந்தரத்தன் மக்களில் மூத்தவர் மூவரும் வபண்கள். மதல் இரண்டு ஜபருக்கும் தருமணம்
வசய்து வகநடுத்தருந்தநர். மூத்த வபண்ணுக்குத் தருவநல்ஜவலியிலும், அடுத்த வபண்ணுக்குத்
தருச்சியிலும் சம்பந்தமநயிருந்தது. மூன்றநவது வபண் உயேர்நிடலப்பள்ளிப் படிப்டப மடித்துவிட்டுத்
தருமண வயேதல் வீட்டில் இருந்தநள். கடடைசியேநகப் பத்து பன்னிரண்டு வயேதல் ஒரு டபயேன் இருந்தநன்.
வபண்கள் வருவதற்கநகத் தருச்சிக்கும் தருவநல்ஜவலிக்கும் அவசரமநகத் தந்தகள் வகநடுத்தருந்தநன்
மருகநனந்தம். வபண்கள் வந்து பநர்ப்பதற்கு மன்னநல் சவத்டத எடுக்க ஜவண்டைநவமன்று தருமத
மீனநட்சிசுந்தரம் கூறியிருந்தநள். அரவிந்தன் வந்து ஜசர்ந்த சிறிது ஜநரத்தல் ஜகநடடைக்கநனலிலிருந்து
பூரணி, மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் மதலியேவர்கள் கநரில் வந்துவிட்டைநர்கள். அவர்களுக்கும் மருகநனந்தம்
தந்த வகநடுத்தருந்தநன் ஜபநலிருக்கிறது. வபண்கள் கூட்டைம் உள்ஜளே அதகமநக, அதகமநக, அழுடகக்
குரல் ஒலியும் அதகமநயிற்று. உறவினர்களும், நண்பர்களும் பழகியே பிரமகர்களுமநக வநயிலில்
ஆண்கள் கூட்டைம் அதகமநகிக் வகநண்டிருந்தது. ஒரு மனிதன் உண்டமயிஜலஜயே நல்லவனநகவும்,
வபருந்தன்டம உள்ளேவனநகவும் இருந்தநன் என்பதற்கு அடடையேநளேம் அவன் வநழும்ஜபநது கூடுகிற
கூட்டைம் அல்ல. மரணத்தன் ஜபநது கூடுகிற கூட்டைம் தநன், மனிதனுடடையே வபருந்தன்டமடயே
மநற்றுக்கநணச் சரியேநன கட்டைடளேக் கல். மீனநட்சிசுந்தரம் இறந்ததும் அவர் வீட்டில் கூடியிருந்த கூட்டைம்
அவர் வபருடமடயே நன்றநகக் கநட்டியேது. அச்சகத்து ஊழயேர்கள் கண்ணீர் மல்க கூடி நின்றநர்கள். ஊர்
நடுவில் நிழல் தந்து வகநண்டிருந்த, வபரியே மரம் தடீவரன்று சநய்ந்து மறிந்து விட்டைநற்ஜபநல் அந்த
மனிதரின் மரணம் எல்ஜலநருக்கும் ஜவதடன அளித்தருந்தது. இருட்டுவதற்குச் சிறிது ஜநரத்துக்கு மன்
தருவநல்ஜவலியிலிருந்தும், தருச்சியிலிருந்தும் வபண்கள் இருவரும் வந்து ஜசர்ந்துவிட்டைநர்கள்.
இரண்டு மநப்பிள்டளேகளுஜம உடைன் வந்தருந்தநர்கள்.
டவடயேயில் வவள்ளேம் ஜபநனதநல் பநலம் சுற்றிச் வசல்லூர் வழயேநகத் தத்தஜனரிச் சுடுகநட்டுக்குப்
ஜபநய் எல்லநம் மடித்துவிட்டுத் தரும்பும்ஜபநது இரவு பதஜனநரு மணிக்கு ஜமல் இருக்கும்.
அரவிந்தன் பித்துப் பிடித்தவன் மநதரிச் ஜசநர்ந்து நடடைப்பிணம் ஜபநல் அச்சகத்துக்குத் தரும்பினநன்.
அந்தச் சமயேத்தல் அரவிந்தனுக்கு ஆறுதலநக உடைனிருக்க ஜவண்டியேது அவசியேவமன்று ஜதநன்றியேதநல்
மருகநனந்தமம் உடைன் வந்தநன். அச்சகத்துக்குள் நுடழயுமன், "இஜதந இதுதநன் அப்பந, அவருடடையே
உயிருக்கு எமனநக வந்து ஜதநன்றியேது! நீ கிரநமத்துக்குப் ஜபநன பின் இரண்டு நநட்களில் ஒருவிதமநன
உடைல் ஜதறி அச்சகத்துக்கு வந்து ஜபநகத் வதநடைங்கி இருந்தநர். இந்தக் கட்டிடைத்டதப் பர்மநக்கநரர்
விடலக்கு வநங்கியேடதயும், இதல் புதுமண்டைபத்து மனிதர் அச்சகம் டவக்கப் ஜபநகிறநர் என்படதயும்
ஜகள்விப்பட்டைநஜரந இல்டலஜயேந, மறுநநள் மீண்டும் ரத்தக் வகநதப்பு அதகமநகிப் படுக்டகயில்
விழுந்துவிட்டைநர்" என்று மருகநனந்தம் பக்கத்துக் கட்டிடைத்டதச் சுட்டிக் கநட்டினநன். தடகப்ஜபநடு
பக்கத்துக் கட்டிடைத்டத நிமிர்ந்து பநர்த்தநன் அரவிந்தன். 'குமரகுருபர விலநஸ் கநப்பி சநப்பநட்டு
ஓட்டைல்' என்று புடக படிந்த சுவரில் அங்ஜக வழக்கமநகத் வதநங்கும் ஓட்டைல் விளேம்பரப் பலடகடயே
இப்ஜபநது கநணவில்டல. புது வவள்டளேப் பூச்சுடைன் கூடி அழகநயிருந்த கட்டிடைத்தல் ஓட்டைல்
விளேம்பரப் பலடகக்குப் பதல் அஜத இடைத்தல் 'கநமநட்சி அச்சகம்' என்ற எனநமல் வபயேர்
வதருவிளேக்கின் ஒளியில் வபரிதநகிப் 'பளிச்'வசன்று வதரிந்தது. கீஜழ உரிடமயேநளேர் என்ற சிறியே
எழுத்துக்களுக்கு ஜநஜர புதுமண்டைபத்து மனிதருடடையே வபயேர் கநணப்பட்டைது. இரண்டு வநரங்கள்
கிரநமத்தல் இருந்துவிட்டுத் தரும்பி வருவதற்குள் இங்ஜக இத்தடன கநரியேங்கள்
நடடைவபற்றிருக்கின்றனவந? என்று மடலத்தநன் அரவிந்தன். பர்மநக்கநரருடடையே புலிமகம் அடித்து
வகநல்வதற்கு வநடயேப் பிளேந்துவகநண்டு வருகிறது ஜபநல் வபரிதநக அவன் கண்களுக்கு மன் வதரிந்தது.
"இது வதநடைங்கி எத்தடன நநளேநயிற்று மருகநனந்தம்?"
"நநலு நநடளேக்கு மன்னநல்தநன் தறப்பு விழந எல்லநம் பிரமநதமநகத் தடைபுடைல் வசய்தநர்கள்.
பர்மநக்கநரர்தநன் தறந்து டவத்தநர்."
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"ஊம்! இனிஜமல் இது ஒரு புது வம்பந?" என்று வசநல்லிப் வபருமூச்சு விட்டைவநஜற அச்சகத்துக்குள்
நுடழந்தநன் அரவிந்தன். மருகநனந்தமம் பின் வதநடைர்ந்தநன். அன்று இரவு அரவிந்தனுக்கு உறக்கஜம
இல்டல. பர்மநக்கநரடரப் ஜபநல் வசதயுள்ளேவர்கள் ஒருவர் ஜமல் படகடம மற்றி டவரம்
வபற்றுவிட்டைநல் தட்டைத்ஜதநடும், தீர்மநனத்ஜதநடும், வகடுதல் வசய்து விடரவநக அழக்க மடியும்.
ஏடழயும், ஏடழயும் படகத்துக் வகநண்டைநல்தநன் வதருவில் நின்று ஒருவருக்வகநருவர் குடுமிடயேப்
பிடித்து அநநகரிகமநகக் கன்னத்தல் அடறந்து வகநண்டிருப்பநர்கள். வசதயுள்ளேவர்கள் படகவடனப்
பழ வநங்குவதல் கூடை அழுக்குப்படைநமல் நநகரிகமநகப் பழ வநங்குவநர்கள். இப்ஜபநது பர்மநக்கநரர்
அப்படிப்பட்டை மடறயில்தநன் பழவநங்கத் வதநடைங்கியிருக்கிறநர் என்று அரவிந்தனுக்கு ஒருவநறு
விளேங்கியேது. 'மீனநட்சிசுந்தரம் சநகவில்டல! இத்தடகயே ஜவதடனகளேநல் சநகடிக்கப்பட்டிருக்கிறநர்.
இந்த ஜவதடனகளேநல் அவருடடையே மனத்டத அணுஅணுவநகக் வகநன்று துடிதுடிக்கச்
வசய்தருக்கிறநர்கள்' என்படதயும் அவன் இப்ஜபநது வதளிவநக உணர்ந்து வகநண்டைநன்.
அன்று இரவு அச்சகத்தல், மீனநட்சிசுந்தரம் இறந்த ஜவதடனடயேயும் சுற்றிலும் உருவநகும்
படககடளேயும் எண்ணிக்வகநண்ஜடை உறக்கமின்றித் தவித்த அவன் மனத்தல் மடிவநக ஒரு
டவரநக்கியேம் உண்டைநயிற்று. 'இவர்கடளே நநன் பழவநங்க விரும்பவில்டல. ஆனநல் பநடைம் கற்பிக்க
விரும்புகிஜறன். பநடைம் கற்பித்ஜத தீருஜவன்' என்று மனத்துக்குள் உறுத வசய்து வகநண்டைநன் அவன்.
மீனநட்சிசுந்தரம் கநலமநகிவிட்டைநர் என்பதற்கநக மன்பு வசய்தருந்த எந்த ஏற்பநட்டடையும் அரவிந்தன்
நிறுத்தத் தயேநரநயில்டல. 'பூரணிடயேத் ஜதர்தலிலும், அரசியேலிலும் ஈடுபடைச் வசய்வது நல்லதன்று' என்று
அவரிடைம் அன்டறக்கு வநதநடினநன் அவன். இப்ஜபநஜதந அடதப் பற்றி அவஜன தன் கருத்டத மநற்றிக்
வகநண்டு, 'மன் டவத்த கநடலப் பின் டவக்கக் கூடைந'வதன்று உறுதயேநகியிருந்தநன்! அவன் கருத்து
மநறுவதற்குக் கநரணமநயிருந்தடவ பர்மநக்கநரரின் சூழ்ச்சிகள்தநம். 'இந்த ஊரில் என் விருப்பத்டத மீறி
ஒரு துரும்பு அடசயேநது. உங்கடளேவயேல்லநம் ஒன்றுமில்லநமல் வசய்துவிடுகின்ற ஆள் பலமம், பண
பலமம் என்னிடைம் இருக்கின்றன' என்று அன்வறநரு நநள் தம் மநளிடகக்கு அடழத்துப் ஜபநய் அவடன
மிரட்டி அனுப்பி இருந்தநஜர பர்மநக்கநரர்; ஆணவத்ஜதநடு கூடியே அந்த மிரட்டைடல அவன் அதற்குள்
எப்படி மறந்துவிடை மடியும்? அவருடடையே கருத்துக்கு இணங்க மறுத்த தன்டன அடித்துக் கீஜழ தள்ளே
ஆள் ஏவி விட்டைநஜர; அடதயும் அவன் மறந்துவிடைவில்டல. 'வபட்டி நிடறயேப் பணமம், மனம் நிடறயே
அஜயேநக்கியேத்தனமம், உடைல் நிடறயே ஒழுங்கீனமமநகத் தரியும் இம்மநதரிப் வபரியே மனிதர்கடளேச்
சரியேநனபடி மகமூடிடயேக் கிழத்வதறிந்து சமூகத்துக்குக் கநட்டிவிடை ஜவண்டும்' என்று மருகநனந்தம்
ஆஜவசமநகக் வகநதத்துப் ஜபசுவது ஜபநல் அரவிந்தன் இவர்கடளேப் பற்றி வநய் அலுக்கக் கண்டை
இடைங்களில் ஜபசிக் வகநண்டு தரிவதல்டல. 'இவர்கள் வகட்டைவர்கள்; அதற்கநக இவர்கடளே நநன்
அழக்க விரும்பவில்டல. இவர்களுடடையே வகடுதல்கடளேத்தநன் அழக்க விரும்புகிஜறன்' என்று
மனத்தல் இவர்கடளேப் பற்றி ஒரு சிவப்புப் புள்ளி ஜபநட்டு நிடனவு டவத்துக் வகநண்டைநன்.
மீனநட்சிசுந்தரம் கநலமநகி ஒரு மநதத்துக்குப் பிறகு கநரியேங்கவளேல்லநம் மடிந்து ஓய்வடடைந்த பின்
அடமதயேநன நிடலயில் ஒரு நநள் தருமத மீனநட்சிசுந்தரத்தனிடைம் அச்சக நிர்வநகம் பற்றிக்
கலந்தநஜலநசித்தநன் அரவிந்தன்.
"வழக்கம் ஜபநல் எல்லநம் நடைக்கட்டும். புததநக நநன் என்ன வசநல்லப் ஜபநகிஜறன்? எனக்கு
நல்லடதத்தநன் நீ வசய்வநய். எல்லநப் வபநறுப்டபயும் ஒப்புக் வகநண்டு நம்பிக்டகயேநய்ச் வசய்வதற்கு
உன்டனத் தவிர ஜவறு யேநர் இருக்கிறநர்கள் எங்களுக்கு? எல்லநம் நீ பநர்த்துச் வசய்தநல் எனக்குத்
தருப்ததநன்" என்று கூறிவிட்டைநர் தருமத மீனநட்சிசுந்தரம். மீனநட்சிசுந்தரத்டதப் ஜபநலஜவ இந்த
அம்மநளும் வபருந்தன்டமயேநன மனம் வகநண்டைவர் என்படத அரவிந்தன் அறிவநன்.
அருகருஜக இரண்டு அச்சகங்கள் இருந்தநல் வதநழல்மடறப் ஜபநட்டிகளும், வம்பு வழக்குகளும்
ஏற்படைநமலந இருக்கும்? ஒவ்வவநரு வம்பநகத் தடல கநட்டியேது. ஒரு நநள் கநடல மீனநட்சி அச்சகத்து
மன் அடறயில் அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம் உட்கநர்ந்து ஜபசிக் வகநண்டிருந்தஜபநது நநட்டுப்புறத்து
மனிதர் ஒருவர் தருமண அடழப்பிதழ் அச்சிடை ஜவண்டுவமன்று வந்தநர். உயேர்ந்த கநகிதத்தல் இரண்டு
கலரில் ஆயிரம் பிரதகள் அச்சிடை என்ன வசலவநகும் என்று ஜகட்டைநர். அரவிந்தன் ஒரு துண்டுக்
கநகிதத்தல் கணக்குப் ஜபநட்டுக் கூட்டி அவரிடைம் வதநடகடயேச் வசநன்னநன்.
"அடுத்தநற் ஜபநல் இருக்கிற 'கநமநட்சி பிரசில்' நீங்க வசநல்றதுஜல சரிபநதத் வதநடகக்கு அச்சடித்துத்
தநரநங்கஜளே ஐயேந! இவதன்ன அநியேநயேமநப் பணம் ஜகட்கிறீங்க" என்று ஜகநபித்துக் வகநண்டு எழுந்து
ஜபநய்விட்டைநர் வந்த மனிதர். மறுநநள் அஜத நநட்டுப்புறத்து மனிதர் கநமநட்சி அச்சகத்தல் அச்சிட்டு
வநங்கிக் வகநண்டை அடழப்பிதழ்களுடைன் மீனநட்சி அச்சகத்தல் ஆத்தரத்ஜதநடு நுடழந்து "இஜதந
பநருங்க, ஐயேந! இந்த பத்தரிடகடயே, ஜநற்று நீங்க வசநன்னதுஜல பநத ஜரட்டுக்குத்தநன் கநமநட்சி
பிரஸ்கநரன் அடிச்சுத் தந்தருக்கிறநன்? இதற்கு என்ன குடற வந்தருச்சநம்" என்று அரவிந்தனிடைம் ஒரு
பத்தரிடகடயே எடுத்துக் கநட்டிக் கூச்சல் ஜபநட்டைநர். அவர் கநட்டியே பத்தரிடகடயேக் டகயில் வநங்கிக்
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வகநண்டு, "வகநஞ்சம் உட்கநருங்கள், வபரியேவஜர!" என்று சமநதநனம் கூறி அவடர உட்கநர
டவத்துவிட்டு அந்த அடழப்பிதடழப் படிக்கலநனநன் அரவிந்தன்.
"எனது மகள் தருநிடறச்வசல்வி மரகதத்துக்கும் ஜமல்ப்புத்தசரம்... மகன் தருநிடறச்வசல்வன்
கந்தசநமிக்கும் நடடைவபற இருக்கும் மரண டவபவத்துக்குத் தநங்கள் சுற்றமம் உரவும் புடடைசூழ
வந்தருந்து மணமக்கடளே ஆசிர்வநதம் வசய்யுமநறு ஜவண்டிக்வகநல்லுகிஜறன்" என்று
அச்சிடைப்பட்டிருந்தது. அடதப் படித்ததும் அரவிந்தனுக்குச் சிரிப்புப் வபநத்துக் வகநண்டு வந்தது.
அடைப்பநவிகளேந? டக கூசநமல் 'மண டவபவத்டத மரண டவபவம்' என்று அடித்துக்
வகநடுத்தருக்கிறீர்கஜளே என்று மனத்துக்குள் வசநல்லிக் வகநண்டைநன். பிடழயேநன பகுதகடளே அடியில்
சிவப்புடமயேநல் ஜகநடிட்டு அந்தப் வபரியேவரிடைம் வகநடுத்து "ஐயேந வபரியேவஜர! தருத்தயிருக்கிற
இடைங்கடளேவயேல்லநம் படியுங்கள். இந்த மநதரித் தருமணப் பத்தரிடககளில் வகநடலச் வசய்த
அச்சடித்துத் தருகிற அளேவு அலட்சியேமநக எங்கள் அச்ச்கத்தன் ஜவடல நடைக்கநது. நநங்கள்
பிடழயில்லநமல் வபநறுப்ஜபநடு நன்றநக அச்சிட்டுத் தருஜவநம், அதனநல் எங்கள் வதநடகயும் சிறிது
அதகமநகத்தநன் இருக்கும்" என்று சிரித்தவநஜற வசநல்லிவிட்டைநன். அடழப்பிதடழக் கூர்ந்து படித்ததும்
நநட்டுப் புறத்து மனிதரின் மகமம் கடுங்ஜகநபம் நிடறந்ததநக மநறிற்று.
"படுபநவிப் பயேல்கள்! மூஞ்சியில் வநருப்டப அள்ளி டவக்க. இப்படியேந அச்சடிப்பநனுக? இவனுக
வீட்டிஜல எழவு விழுக. டகயிஜல வகநள்ளிடயேத்தநன் டவக்கணும்" என்று கூறிக் வகநண்ஜடை
ஆத்தரத்ஜதநடு வவளிஜயேறிக் கநமநட்சி அச்சகத்துக்குப் ஜபநர் வதநடுக்கக் கிளேம்பினநர் அவர்.
இன்வனநரு மடற ஏஜதந ஓர் இடைத்தல் பநரத விழந அடமத்தருந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் அச்சடிக்க
வந்தநர்கள். அரவிந்தன் கூறியே வதநடகடயே விடை கநமநட்சி அச்சகத்தல் மலிவு என்று அங்ஜக ஜபநய்
மலிவநக அச்சிட்டு வந்தனர். நிகழ்ச்சி நிரல் தடலப்பில் 'பநரத ஜதசவமன்று ஜதநள் வகநட்டுஜவநம்'
என்றிருக்க ஜவண்டியே பநரதயின் கவிடத வரி, 'பநரத ஜதசவமன்று ஜதள் வகநட்டுஜவநம்' என்று சந்த
சிரிக்க அச்சநகியிருந்தது. அஜத பநரத விழநவில் மருகநனந்தம் வசநற்வபநழவு வசய்யே ஜநர்ந்தது.
வசநற்வபநழவின் நடுஜவ 'ஜதள் வகநட்டுஜவநம்' என்று அச்சநகியிருக்கும் ரகசியேத்டத
அம்பலப்படுத்தவிட்டைநன் மருகநனந்தம்.
"வசநந்தப் படக ஆயிரம் இருக்கலநம்; வபநதுக்கூட்டைத்தல் ஜபநய் இடதவயேல்லநம் எதற்குப்
ஜபசுகிறநய்? தப்பநக எண்ணிக் வகநள்ளேப் ஜபநகிறநர்கஜளே?" என்று அரவிந்தன் அவடனக் கண்டித்தநன்.
ஆனநல் அதற்குச் சிறிதும் அஞ்சநமல் மருகநனந்தம், "நீ சும்மந இரு, அரவிந்தன். நநன் எவனுக்கு
பயேப்படை ஜவண்டும்! தப்பு என்று பட்டைடதக் கூசநமல் கண்டிக்க ஜவண்டியேதுதநன்" என்று
கூறிவிட்டைநன்.
வதநழற்ஜபநட்டிகடளேயும், வபநறநடம, படககடளேயும் கூடியேவடர நியேநயேமநகவும், கண்ணியேமநகவும்
தீர்க்க மயேன்றநன் அரவிந்தன். அனநவசியேச் சண்டடைகடளே மன்கூட்டிஜயே தவிர்த்தநன். தநன் கிரநமத்தல்
நிலம் விற்றுக் வகநணர்ந்த பணத்தல் அச்சகத்துக் கடைன்கடளே அடடைத்தடவ ஜபநக எஞ்சியே பகுதடயே
ஜதர்தல் வசலவுக்வகன ஒதுக்கி டவத்தநன். தன்னுடடையே தறடமயேநன நிர்வநகத்தனநலும் நநணயேமநன
நடைவடிக்டககளேநலும் மீனநட்சி அச்சகத்துக்கு வந்து வகநண்டிருந்த எந்த ஜவடலகளும் குடறயேநமல்
பநர்த்துக் வகநண்டைநன் அரவிந்தன். பக்கத்தல் புததநக ஏற்பட்டிருந்த அச்சகம் அவடனஜயேந,
அவனுடடையே வதநழடலஜயேந எந்த வடகயிலும் வகடுத்துவிடை மடியேவில்டல. வகடுக்க
மடியேநவிட்டைநலும் வகடுப்பதற்கநக அரவிந்தனுக்கு எதரநக அவர்கள் வசய்து வகநண்டிருந்தநர்கள்.
எந்ஜநரமம் அவர்கடளே நிடனத்துக் கவடலப்படைஜவந, ஜபநட்டி ஜபநடைஜவந அரவிந்தன் தயேநரநயில்டல.
தனது விடல மதப்பற்ற ஜநரத்டதப் பல நல்ல கநரியேங்களுக்குச் வசலவிடை ஜவண்டியிருந்தது அவனுக்கு.
வசந்தந மருகநனந்தம் தருமணம் நிச்சயேமநகி மகூர்த்த நநளும் பநர்த்துவிட்டைநர்கள். இரண்டு
குடும்பங்களுக்கும் வபநது மனிதனநக இருந்து அவன் தநன் தருமண ஏற்பநடுகடளேவயேல்லநம் வசய்யே
ஜவண்டியிருந்தது. மீனநட்சிசுந்தரத்தன் இறுதச் சடைங்குகளுக்கநக வந்தபின் பூரணிஜயேந, மற்றவர்கஜளேந
தரும்பவும் ஜகநடடைக்கநனலுக்குப் ஜபநகஜவ இல்டல. பதடனந்து இருபது நநட்கள்,
தருப்பரங்குன்றத்து வீட்டில் ஓய்வநக இருந்தநள் பூரணி. ஓதுவநர்க்கிழவர் வீட்டுக் கநமவுக்கு ஆண்
குழந்டத பிறந்தருந்தது. ஜபநய்ப் பநர்த்துவிட்டு வந்தநள். கமலந பிள்டளேத்தநச்சியேநகப் பிறந்து
வீட்டுக்கு வந்தருந்தநள். சில நநட்களில் மநடலயில் அவளுடடையே வீட்டுக்குப் ஜபநய்ப் ஜபசிக்
வகநண்டிருந்து விட்டு வந்தநள். மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் வபண்ணுக்குத் தருமணம் வநருங்கியே ஜபநது
மதுடரயிஜலஜயே அந்த அம்மநஜவநடு வந்து தங்கி உதவியேநக இருக்கலநனநள். நடகக்கடடை,
புடைடவக்கடடை என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநஜளேநடு அடலயே ஜவண்டியே இடைங்களுக்கு எல்லநம்
அடலந்தநள்.
தருமணம் நடைக்க இருந்த நநளுக்கு அப்பநல் பூரணி இலங்டக புறப்படை ஒரு வநரஜமந, என்னஜவந
இருந்தது. வவளிநநட்டுப் பயேண அனுமத வந்துவிட்டைது. யேநழ்ப்பநணத்தல் நடடைவபற இருக்கும் தமிழ்
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இலக்கியே மகநநநட்டிலும், இலங்டகயில் பிற பகுதகளிலும் அவள் வசநற்வபநழவநற்றுவதற்கநகப்
புறப்படை இருந்தநள்.
வசந்தநவின் தருமணம் மிகச் சிறப்பநக நடடைவபற்றது. ஊஜர வியேக்கும் அதசயேத் தருமணமநக
அடமந்தது அது. தருமண நநளேன்று தரும்பத் தரும்ப எப்ஜபநது நிடனத்தநலும் மனதல் மகிழ்ச்சி
ஊறும் அனுபவம் ஒன்று பூரணிக்கு ஏற்பட்டைது. தருமணத்துக்கு வந்தருந்த உறவினர்கள் கூட்டைத்தல்
வபண் குழந்டத ஒன்று வநயேநடியேநகவும், படு சுட்டியேநகவும் இருந்தது. மநடலயில் மன்புறம் பந்தலில்
யேநடரஜயேந வரஜவற்று உபசரித்துக் வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். 'ஸ்ஜடைநர் ரூம்' சநவி அவனிடைம்
இருந்தது. மங்டகயேர் கழகத்துப் வபண்கள் கூட்டைம் ஒன்று ஜசர்ந்து வந்தருந்தது. அவர்களுக்வகல்லநம்
தநம்பூலப்டப வகநடுப்பதற்கநக ஸ்ஜடைநர் ரூம் சநவி ஜவண்டியிருந்தது பூரணிக்கு. பக்கத்தல் பட்டுப்
பநவநடடை புரளேச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை நின்ற அந்த வநயேரட்டடைச் சிறுமியிடைம், "வநசலிஜல அஜதந
உயேரமநக, சிவப்பநக, அழகநகப் ஜபசிக் வகநண்டிருக்கிறநஜர ஒருத்தர், அவரிடைம் ஸ்ஜடைநர் ரூம் சநவி
இருக்கிறது. நநன் ஜகட்ஜடைவனன்று ஜபநய் வநங்கிக் வகநண்டு வந!" என்று அரவிந்தடன அடடையேநளேம்
கநண்பித்துச் வசநல்லி அனுப்பினநள் பூரணி. அந்தச் சுட்டிப் வபண் தருமணத்துக்கு வந்த நநளிலிருந்து
அரவிந்தடனயும் பூரணிடயேயும் நன்றநகக் கவனித்து டவத்தருந்தது. அவர்கள் இருவரும் அடிக்கடி
சிரித்துப் ஜபசிக் வகநள்வடதயும், ஜசர்ந்து கடடைகளுக்குச் வசல்வடதயும் பநர்த்து இருவரும் கணவன்,
மடனவி என்று தநனநக நிடனத்துக் வகநண்டிருந்தது அந்தக் குழந்டத. இயேல்பநகஜவ குறும்பும்,
சுட்டித்தனமம் நிடறந்த குழந்டத அது. பூரணி அனுப்பியேதும் சிறிது கூடைக் கூச்சஜமந தயேக்கஜமந
இல்லநமல் துள்ளிக் குதத்து வநயிற்புறம் ஓடிப்ஜபநய் அங்ஜக பல ஜபருக்கு நடுஜவ நின்று
வகநண்டிருந்த அரவிந்தடன ஜநநக்கி, "மநமந! மநமந, உங்க வீட்டுக்கநரி உங்கடளேக் கூப்பிடைறநங்க. நீங்க
அழகந, உயேரமந, சிவப்பந இருக்கீங்கன்னு அவர்களுக்கு வரநம்பத் தற்வபருடம. எங்கிட்டைச் வசநல்லி
அனுப்பிச்சநங்க. ஸ்ஜடைநர் ரூம் சநவி ஜவணுமநம் உங்க வீட்டுக்கநரிக்கு... தரப்ஜபநறீங்களேந இல்டலயேந!
எனக்கு ஜநரமநவுது" என்று வவடிப்பநகப் ஜபச ஆரம்பித்தது. சுற்றியிருந்த நண்பர்களும் மநப்பிள்டளேக்
ஜகநலத்தல் வீற்றிருந்த மருகநனந்தமம் அந்தச் சிறுமி கூறியேடதக் ஜகட்டு அடைக்க மடியேநமல்
சிரித்துவிட்டைநர்கள். அரவிந்தன் ஒன்றும் புரியேநமல் நநணித் தயேங்கி நின்றநன். தன் பிஞ்சுக் டகடயே
அவனது வலது டகயில் ஜகநர்த்துக் வகநண்டு உள் இழுத்துச் வசல்லத் வதநடைங்கிவிட்டைது அந்தக்
குழந்டத. அது இழுத்துக் வகநண்டு வசன்ற ஜவகத்தல் வதநடைர்ந்து அவன் நடைந்து வசல்லத் தணறினநன்.
கூட்டைத்தல் அத்தடன வபண்களின் கூட்டைத்துக்கு நடுஜவ அரவிந்தடனப் பூரணிக்கு மன்னநல் வகநண்டு
ஜபநய் நிறுத்த, "அழகந, உயேரமந, சிவப்பந என்று வபருடமயேடிச்சிக்கிட்டிங்கஜளே! இஜதந உங்க
வீட்டுக்கநரடரக் வகநண்டைநந்து நிறுத்தயேநச்சு. சநவிஜயேந, பூட்ஜடைந எது ஜவணுஜமந வநங்கிக்குங்க"
என்று கூறி இரண்டு டககடளேயும் வகநட்டிக் குதத்துச் சிரித்தது அது! சின்னஞ்சிறு பவழ இதழ்கடளே
அழகநகக் ஜகநணிக்வகநண்டு சுழத்துச் சுருக்கிக் குறும்பநக அது சிரித்த சிரிப்பில் கூடியிருந்த
வபண்களும் கலந்து வகநண்டைநர்கள். பூரணியும் அரவிந்தனும் நநணித் தடல குனிந்தநர்கள் ஒரு கணம்.
அந்தத் தருமண வீட்டில் மணந்து வகநண்டிருந்த மல்லிடக மணமம், சந்தன மணமம், ஒன்றநகிக்
கலந்து அவர்கள் இரண்டு ஜபருடடையே இதயேத்துள்ளும் புகுந்து இடைம் கநணநமல் நிடறந்து வகநண்டு
மணம் பரப்புவது ஜபநல் இருவருஜம உணர்ந்தனர். அந்த ஒஜர ஒரு கணத்தல் அவனும் அவளும் மூப்பு
மதர்வற்ற கந்தர்வக் கநதல் வநழ்டவ எண்ணற்ற பிறவிகளில் மனங்களிஜலஜயே வநழ்ந்து வநழ்ந்து
நிடறவு கண்டுவிட்டைநற் ஜபநன்றவதநரு பரிபூர்ணமநன உணர்டவ எய்தனர். பரிபூரணமநனவதநரு
சிலிர்ப்டப அடடைந்தனர். அவற்றில் வமய் மறந்து நின்றனர்.
"ஐடயேஜயே, வீட்டுக்கநரரும் வீட்டுக்கநரியும் வவக்கப்படைறநங்கஜடைநய்!" என்று மீண்டும் பந்து எழும்பித்
தணிவது ஜபநல் துள்ளிக் குதத்துக் டகவகநட்டிச் சிரித்தநள் சிறுமி. அரவிந்தன் அந்தச் சிறுமிடயே எட்டிப்
பிடிக்கக் டகடயே நிட்டிக் வகநண்டு பநய்ந்தநன். சிறுமி சிட்டைநகப் பறந்து ஓடிவிட்டைநள். வபண்களுக்கு
நடுவில் மணக்ஜகநலத்தல் புத்தழகும் பூரிப்புமநக அடைக்கத்ஜதநடு உட்கநர்ந்தருந்த வசந்தந வமல்லத்
தடல நிமிர்ந்து 'அண்ணனுக்கு நல்லந ஜவணும்' என்று வசநல்லிச் சிரித்தநள். "குழந்டத வநக்கு வதய்வ
வநக்கு மநதரி, இல்லநதடத அது ஒன்றும் வசநல்லிவிடைவில்டல? என்றநவது ஒருநநள் நடைக்க
ஜவண்டியேதுதநஜன?" என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் புன்னடகஜயேநடு கூறினநள். அந்த சிறுமி வசய்த
வம்பினநல் விடளேந்த சிரிப்பும் கலகலப்பும் அடைங்க சில விநநடிகள் ஆயின. அரவிந்தன் தன்
நிடனவுக்கு வந்து டபயிலிருந்து ஸ்ஜடைநர் ரூம் சநவிடயே எடுத்து, "இந்தந சநவிடயே வநங்கிக் வகநள்"
என்று பூரணியிடைம் நீட்டினநன். ஒதுங்கி நநணித் துவண்டு நின்ற பூரணி வமல்லத் தடல நிமிர்ந்து
வநஞ்டசக் வகநள்டளேயிடும் எழல் விழகளேநல் ஜநநக்கநதது ஜபநல் ஜநநக்கி மல்டலச் சிரிப்பில்
வநகிழும் வகநவ்டவ இதழ்களில் குடழவு கனியே அவன் டகயிலிருந்து சநவிடயே வநங்கிக் வகநண்டைநள்.
அப்ஜபநது தன் கண்கள் பருகிச் சிடறப்பிடித்த அவள் மகத்தன் ஒப்பிலந வனப்டப அவன் தன்
இதயேத்தல் பதயே டவத்துக் வகநண்டைநன். 'நிலடவப் பிடித்துச் சில கடறகள் துடடைத்துக் குறுமறுவல்
பதத்த மகமல்லவந அது?' தன்னுடடையே படழயே கவிடத நிடனவு வந்தது அவனுக்கு. அத்தர், புனுகு,
சவ்வநது எல்லநம் இடணத்துக் கலந்து பூசின மநதரி நிடனவுகளிலும் உடைம்பிலும் சுற்றி இலங்கிடும்
சூழ்நிடலயிலும் ஏஜதந மணந்தது அரவிந்தனுக்கு. ஆனநல் மறுவிநநடிஜயே, டகயில் தீபத்டதயும்
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கண்களில் கண்ணீடரயும் ஏந்தக் வகநண்டு இருளேடடைந்த மனிதக் கும்பலின் நடுஜவ, ஒளி சிதறி நடைந்து
வசல்லும் வன ஜதவடத ஜபநன்று பூரணி நிடனவில் வந்து அவன் நிடனடவச் சிலிர்க்க டவத்தநள்.
மனத்டதக் ஜகநவிலநக்கினநள்.
வபண்ணுக்குத் தருமணம் நன்றநக மடிந்த தருப்தயில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் பூரணிஜயேநடு
இலங்டகக்குப் புறப்பட்டு விட்டைநள். அந்த அம்மநளிடைம் பநஸ்ஜபநர்ட் ஏற்வகனஜவ இருந்தது. 'விசந'
மட்டும் அவசரமநக ஏற்பநடு வசய்து அரவிந்தன் வநங்கிக் வகநடுத்தநன். வசன்டனயிலிருந்து தருச்சி
வழயேநக யேநழ்ப்பநணம் வசல்லும் 'ஏர் சிஜலநன்' விமநனத்தல் அவர்கள் வசல்லத்
தட்டைமிட்டிருந்தநர்கள். பிரயேநண நநளிஜல தருச்சி விமநன நிடலயேத்துக்கு மங்டகயேர் கழகத்துக்
கநரியேதரிசி, அரவிந்தன், மருகநனந்தம், வசந்தந எல்லநரும் வழயேனுப்பச் வசன்றிருந்தநர்கள். பூரணி
விமநனத்தன்ஜமல் ஏறும் வபட்டி ஏணியின் கடடைசிப் படியில் நின்று டககூப்பியேஜபநது, "உயேரத்தல்
ஏறிச்வசல்லும் ஜபநவதல்லநம் நநனும் ஜசர்ந்து வரஜவண்டும் என்பநய்! இப்ஜபநது என்டன மட்டும்
கீஜழஜயே விட்டுச் வசல்கிறநய்" என்று நடகத்துக் வகநண்ஜடை தடரயிலிருந்து இடரந்து கூறினநன்
அரவிந்தன். அடதக் ஜகட்டுப் பதலுக்கு அவள் சிரிக்க மயேன்றநள். ஆனநல் அவள் கண்களில் நீர் தரண்டு
விட்டைது.
----------------------
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அத்தயேநயேம் 29
புண்ணியே நல்விடன தரண்டைடனயே
வபநன்வனநளிர் வபநலிவிடன
கண்ணிற்கரந்தநஜன மறுபடி
கண்ணுள் கலந்தநஜன!
விமநனம் ஜமஜல உயேரச் வசன்று பறந்து வகநண்டிருந்தது. பக்கத்தல் உட்கநர்ந்தருந்த மங்கஜளேசுவரி
அம்மநள் ஏஜதந புத்தகம் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநள். பூரணி கண்கடளே வமல்லத் துடடைத்துக்
வகநண்டைநள். 'உயேரத்தல் ஏறிச் வசல்லும் ஜபநவதல்லநம் நநனும் ஜசர்ந்து வரஜவண்டும் என்பநய்!
இப்ஜபநது என்டன மட்டும் கீஜழஜயே விட்டுச் வசல்கிறநய்' என்று விமநனம் புறப்படுமன் நடகத்துக்
வகநண்ஜடை கூறினநஜன அரவிந்தன். அப்ஜபநது அவன் மகம் எப்படி இருந்தவதன்படதக் கண்கடளே
மூடிக்வகநண்டு இப்ஜபநது உருவவளியில் நிடனத்துப் பநர்க்க மயேன்றநள் அவள். விமநனம் புறப்பட்டு
ஜமவலழுந்ததுஜம கீஜழ நின்று வகநண்டிருந்த அரவிந்தன் அவள் கண்களின் பநர்டவக்கு
மடறந்துவிட்டைநன். ஆனநல் அவடன நிடனத்துப் பநர்ப்பதற்குத்தநன் எப்ஜபநதும் அவள் சிரமப்படை
ஜவண்டியேஜத இல்டலஜயே. கண்ணில் கடரந்து ஜபநனநலும் கண்ணுள் கலந்து நிடறந்தவனநயிற்ஜற
அவன். சிவப்பு வவல்வவட் துணியில் மத்து மநடல சரிவது ஜபநல் நடகத்தவநஜற விமநனத்துப்
படியினருகில் நின்ற அரவிந்தனின் மகம் அவளுக்கு நிடனவு வந்தது. 'அரவிந்தன்! உங்கள் சிரிப்பில்
அமதம் இருக்கிறது. அமதத்துக்குத்தநன் உயிடர வளேர்க்கும் ஆற்றல் உண்டு' என்று அவன் மகம்
நிடனவுக்குள் வந்த ஜபநது தனக்குள் வமல்லச் வசநல்லிக் வகநண்டைநள் பூரணி. அரவிந்தனின் இந்தச்
சிரித்த மகத்டத நிடனவிலிருந்து அழயேநமல் டவத்துக் வகநண்டைநஜல ஜபநதும். உலகம் மழுவதும்
சுற்றிப் புகழ் மநடல சூடிவரும் துணிடவ இந்த மகத்தன் நிடனவிஜலஜயே நநன் அடடையே மடியும் என்று
எண்ணிக் வகநண்டைநள் அவள். விடரவநகச் வசல்லும் ஊர்தகளில் பயேணம் வசய்யே ஜநரும்
ஜபநவதல்லநம் தன் மனத்தல் தனித்தன்டம வநய்ந்த தூயே நிடனவுகள் குமிழ குமிழயேநகப் வபநங்கி
ஜமவலழுவடத அவள் உணர்ந்தருக்கிறநள். சிந்தடனத் துடிப்பும், புதுச்சட்டடை ஜபநட்டுக்
வகநண்டிருக்கும் குழந்டதயின் உற்சநகமம், வபரியே சநதடனகடளே உடைஜன சநதத்து விடை
ஜவண்டும்ஜபநல் ஒரு தவிப்பும், ஜவகமநன வநகனங்களில் உட்கநர்ந்து வசல்லும்ஜபநது தவிர்க்க
மடியேநமல் அவளுக்கு ஏற்படும். வநழ்க்டகயில் அவள் வசய்கிற மதல் விமநனப் பயேணம் இது. எனஜவ
அவளுக்கு அத்தடகயே ஜநரங்களில் ஏற்படும் இயேல்பநன மன எழுச்சி இன்று இரு மடைங்கநயிருந்தது.
ஈழ நநட்டடைப் பற்றியும், யேநழ்ப்பநணத்துத் தமிழர்களின் சிறப்டபப் பற்றியும் அப்பந எப்ஜபநஜதந
கூறியிருந்த வசய்தகவளேல்லநம் அவளுடடையே நிடனவில் பசுடமயேநகத் ஜதநன்றின. ஆறுமக நநவலர்,
குமநரசநமிப் புலவர், சி.டவ. தநஜமநதரம் பிள்டளே, கதர்ஜவல் பிள்டளே, விபுலநனந்தர், பண்டிதமணி
கஜணச அய்யேர் ஜபநன்று ஈழநநட்டில் ஜதநன்றித் தமிழ் வமநழக்கும், டசவ சமயேத்துக்கும் மடிசூடைந
மன்னர்களேநக விளேங்கியே வபரும் புலவர்கடளே நிடனத்துக் வகநண்டைஜபநது பயேபக்தயினநல் வமய்
சிலிர்த்தது அவளுக்கு. 'தமிழும், டசவமம், படழயே நற்பண்புகளும் குன்றநமல் வநழும் ஒரு
சூழ்நிடலடயேக் கநண மடிந்த இடைத்துக்குப் ஜபநய்க் வகநண்டிருக்கிஜறநம்' என்று நிடனப்பதற்ஜக
வபருடமயேநக இருந்தது. 'விபுலநனந்த அடிகடளேப் ஜபநல் துறவியேநகி தமிழுக்கும் சமயே
ஒழுக்கங்களுக்கும் எனது மழு ஜநரத்டதயும் வகநடுத்துத் வதநண்டு வசய்யே ஜவண்டும் என்ற ஆர்வம்
எனக்கு இளேடமயில் இருந்தது அம்மந! அந்த ஆர்வம் நிடறஜவறநமல் வசய்தது உன் தநய்தநன்' என்று
அம்மந இறந்த பின் பலமடற பூரணியிடைம் ஏக்கத்ஜதநடு கூறியிருக்கிறநர் அவள் தந்டத. உலகம்
மழுவதும் தமிழும் தமிழ்ப் பண்புகளும் வநழும்படி வசய்துவிடை ஜவண்டும் என்று அப்பநவுக்கு ஒரு
ஜபரநடச உண்டு. அவடரச் சரியேநகப் புரிந்து வகநள்ளேநதவர்கள் சிலர். இந்த இலட்சியேப் ஜபரநடசடயே
வவறி என்று தவறநக எண்ணிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். வவறிக்கும் அவருக்கும் வவகுதூரம். "பூரணி தமிழ்
வமநழ ஜபசுகிற இனம் உலகம் மழுவதும் தன் உறவுகடளேப் பரவ விட்டிருக்கும் வபரியே குடும்பம்
அம்மந! நிடறயேப் பிள்டளேகடளேப் வபற்ற தநய் ஒவ்வவநருவரநக வளேர்ந்து ஆளேநக்கித் தகுதயேநன
இடைங்களுக்கு அனுப்பி விட்டுத் தநன் மட்டும் தநய்டமப் வபருமிதத்ஜதநடு இருந்த இடைத்தஜல
வதய்வமநக மநறிக் வகநண்டிருப்பது ஜபநல் உலகத்து மூடல மடுக்குகளுக்கு எல்லநம் தன் மக்கடளே
வநழ்வதற்கு அனுப்பியிருக்கிறவள் தமிழ்த்தநய். அருகில் இருக்கும் மக்கடளேவிடை அவடளேப் பிரிந்து
வதநடல தூரத்துக்குச் வசன்றிருக்கிறவர்கள் தநம் அவளுடடையே அருடம வபருடமகடளே நன்றநக
உணர்ந்து வநழ்கிறநர்கள். இந்த வடகயில் தமிழ்த்தநடயேப் ஜபநல் வபருடமப்படைத்தக்க நிடல ஜவறு
யேநருக்கும் கிடடையேநதம்மந" என்று அப்பந சமயேம் வநய்த்தஜபநவதல்லநம் கூறுவநர். 'நநட்டுப் பற்றும்
வமநழப் பற்றும், குன்றியேவர்கடளே யேநழ்ப்பநணத்தநருடைனநவது வங்கநளிகளுடைனநவது ஆறு தங்கள்
பழகச் வசய்யே ஜவண்டும்' என்பநர் அப்பந. 'நநட்டுப் பற்றும் வமநழப்பற்றும் இல்லநமல் சமயேம்,
ஒழுக்கம், பண்பநடு எதலும் பற்று ஏற்படை இயேலநது' என்று பலரிடைம் அவர் கடுடமயேநக வநதங்கள்
புரிந்தருப்படதப் பூரணி அருகிலிருந்து கண்டிருக்கிறநள்.
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விமநனத்தல் பயேணம் வசய்துவகநண்ஜடை யேநழ்ப்பநணத்டதயும், தமிடழயும், தமிழ்த்
வதநடைர்புடடையேவர்களேளேயும் நிடனக்கும் ஜபநது தந்டதயின் பண்புகளும் வபருடமகளும்
ஒவ்வவநன்றநக நிடனவு வந்து அவளுக்குத் துணிவு அளித்தன. அடிக்கடி அவள் உள்ளேத்தல் உண்டைநகும்
ஒரு தன் விழப்புத் தவிப்பு - அது இப்ஜபநதும் உண்டைநயிற்று. உயேரத்தல் விமநனமம், விமநனத்தல்
தநனுமநகப் பறந்து வகநண்டிருந்த பூரிப்பின் ஊஜடை, தன்டனச் சுற்றி எல்லநமம் எல்லநரும்
ஒழுங்ககவும், நிடறவநகவும், இனிடமயேநகவும் நடடைவபற்றுக் வகநண்டிருப்பது ஜபநல் ஒரு தருப்த
அவளுள் பரந்து விரிந்து நிடறந்து நிடலத்துக் வகநண்டிருந்தது. வபரிதநகவும் இடணயேற்றதநகவும்
சிறந்ததநகவும் எடதஜயேந நிடனக்கவும், ஜபசவும், வசய்யேவும் ஜவண்டும் ஜபநல் மனமம் புலன்களும்
கிளேர்ந்தன. இந்தப் பரவச மனநிடல நீடித்தது. கம்பீரமநன இலட்சியேக் கனவுகஜளேநடு பறந்து வசன்றநள்
அவள்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் விமநனப் பணிப் வபண்டண அடழத்து ஆங்கிலத்தல் ஏஜதந விசநரித்தநள்.
பூரணி தீவிரமநன சிந்தடனயில் இருந்ததனநல் அந்த அம்மநள் விசநரித்தடதக் கவனமநகக் ஜகட்க
இயேலவில்டல.
"இன்னும் சிறிது ஜநரத்தல் யேநழ்பநணத்து விமநன நிடலயேத்தல் இறங்கிவிடுஜவநம் பூரணி!" என்று
விசநரித்து அறிந்து வகநண்டை வசய்தடயேப் பூரணியிடைம் அந்த அம்மநஜளே கூறினநள். விமநனம் சிறிது
சிறிதநகக் கீஜழ இறங்கலநயிற்று. கண்மூடித் தறப்பதற்குள் விடரவநக யேநழ்ப்பநணம் வந்துவிட்டைடதப்
ஜபநல் பூரணிக்கு வியேப்பநக இருந்தது. 'தமிழ்நநடும் ஈழநநடும் வமநழயேநல் தநன் வநருங்கியிருக்கின்றன
என்று எண்ணிஜனன்; இடைத்தநலும் வநருங்கியிருக்கின்றனஜவ' என்று அதசயேப்பட்டைநள் அவள்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் பின் வதநடைரப் பூரணி விமநனத்தலிருந்து கீஜழ இறங்கினநள். 'ஆறுமக நநவலர்
தமிழ் மணம் பரப்பியே மண்ணில் இறங்கப் ஜபநகிஜறநம்' என்று எண்ணியே ஜபநது இறும்பூது
வகநண்டைநள். தமிழ் இலக்கியே விழநவுக்கு ஏற்பநடு வசய்தருந்த சங்கத்டதச் ஜசர்ந்தவர்கள் அவடளே
வரஜவற்பதற்கநக விமநன நிடலயேத்துக்கு வந்தருந்தநர்கள். ஆண்களும், வபண்களுமநக டககளில்
மநடலகஜளேநடு தன்டன எதர்பநர்த்துக் கநத்துக் வகநண்டிருந்த தமிழன்பர்களின் கூட்டைத்டதக் கண்டு
மடலத்தநள் பூரணி. "இவ்வளேவு ஜபர்கள் வந்தருக்கிறநர்கஜளே" என்று அவள் மங்கஜளேசுவரி
அம்மநவிடைம் வமல்லச் வசநன்னநள். "இடதவிடை அதகமநன கூட்டைம் வந்தருந்தநலும்
ஆச்சரியேப்படுவதற்கில்டல, பூரணி! அன்பும், விருந்ஜதநம்பலும், மரியேநடதயும் உலகத்துக்கநகப்
பள்ளிக்கூடைம் டவத்துச் வசநல்லிக் வகநடுக்க ஜவண்டியே அளேவு இங்குள்ளேவர்களிடைம்
நிடறந்தருக்கின்றன. இவர்களிடைம் ஒருநநள் பழகினநலும் இடத நீ விளேங்கிக் வகநள்ளேலநம் அம்மந!"
என்று பூரணிக்கு அந்த அம்மநள் பதல் கூறினநள்.
தமிழ் இலக்கியே விழநவின் வசயேலநளேர் தரு. இரநசநநயேகமம் அவருடடையே மடனவி கனகம்மநள்
இரநசநநயேகமம், மலர்ந்த மகமம் கூப்பியே கரமமநக எதர்வகநண்டு வரஜவற்றநர்கள். மன்பு
இலங்டகயில் வசித்தருந்த பழக்கத்தநல் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்கு இரநசநநயேகம் தம்பதகடளே
நன்றநகத் வதரிந்தருந்தது. பூரணிடயே அவர்களுக்கும், அவர்கடளேப் பூரணிக்கும் அறிமகம் வசய்து
டவத்தநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்.
"நீங்களும் உடைன் வந்தது எங்களுக்கு வமத்த மகிழ்ச்சியேநயிருக்கிறது" என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநவிடைம்
அன்வபநழுகக் கூறினநள் கனகம்மநள் இரநசநநயேகம். விமநன நிடலயேத்தல் சுங்கப் பரிஜசநதடன
மடிந்து வவளிஜயேற அடர மணி ஜநரம் பிடித்தது. கனகம்மநள் இரநசநநயேகமம் ஜவறு சில வபண்களும்
மநடல ஜமல் மநடலயேநக அணிவித்துப் பூரணிடயேக் கழுத்து நிமிர மடியேநமல் தணறச்
வசய்துவிட்டைநர்கள். யேநழ்ப்பநணத்தநரின் மகங்களிலும், கனிவநன ஜபச்சுக்களிலும், பழகுகிறவர்கடளேக்
கவரும் ஒருவித இனிடமயும் குடழவும் இருப்படதப் பூரணி கண்டைநள். யேநழ்ப்பநணத்துத் தமிழ்ப்
வபண்களின் மகங்களில் எல்லநம் ஒருமடற பநர்த்தநலும் மறக்க மடியேநதது ஜபநல் ஏஜதந ஒரு
மங்கலமநன சநயேல் இருப்படதயும் அவள் கூர்ந்து பநர்த்து உணர்ந்தநள். தமிழ்த்தநயின்
தனிப்புதல்விடயேக் கண்டைது ஜபநல பூரணிடயேச் சூழ்ந்து கூட்டைம் கூடி வமநய்த்துக் வகநண்டைநர்கள்
அவர்கள். இலங்டகயிலிருந்து வவளியேநகும் தமிழ்ச்வசய்தத்தநளின் நிருபர்கள் சிலர் புடகப்படைக்
கருவிகஜளேநடு வந்து அவடளேப் புடகப்படைம் பிடித்துக் வகநண்டு வசன்றனர். தரும்புகிற பக்கவமல்லநம்
அன்பும் ஆர்வமம் வபநங்கும் மகங்களும், கூப்பியே கரங்களுமநகத் ஜதநன்றி அவடளே மகிழ டவத்தன.
விமநன நிடலயேத்தலிருந்து மங்கஜளேசுவரி அம்மநடளேயும், பூரணிடயேயும் இரநசநநயேகம் தம்பதகள் தம்
கநரில் வீட்டுக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநனநர்கள். அவர்கள் வீட்டில் தங்களுக்கு நடைந்த
உபசநரங்கடளேயும் விருந்ஜதநம்படலயும் பநர்த்தஜபநதுதநன் யேநழ்ப்பநணத்தவரின் விருந்ஜதநம்பல்
பற்றி மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வசநல்லியிருந்ததல் மிடகப்படைக் கூறல் சிறிதும் இல்டலவயேன்று
பூரணிக்குப் புரிந்தது.
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மறுநநள் கநடல மதல் வதநடைங்கி தமிழ் இலக்கியே விழந மூன்று நநட்கள் வதநடைர்ந்து நிகழ இருந்தது.
வபரியேவதநரு தருவிழநவுக்கு ஏற்பநடு வசய்தருந்தது ஜபநல தமிழ் விழநவுக்கும் ஏற்பநடு
வசய்தருந்தநர்கள். யேநழ்ப்பநணத்டதச் ஜசர்ந்த மதுவபருந்தமிழ்ப் புலவர் ஒருவர் விழநடவத் வதநடைங்கி
டவத்தநர். ஜமடடையில் குத்துவிளேக்கு ஏற்றி டவத்துத் ஜதவநரம் பநடி விழநடவத் வதநடைங்கியே அழஜக
பூரணிக்கு மிகவும் பிடித்தருந்தது. விழநப்பந்தல் கநணநமல் வநருக்கி அடித்துக்வகநண்டு ஆடைவரும்,
வபண்டிரும் கூடியிருந்தனர். வசநற்வபநழவுகளுக்குப் வபண்களும் அதக ஆர்வத்ஜதநடு விரும்பி
வருவடதப் பூரணி அங்ஜக கண்டைநள். விழநடவத் வதநடைங்கி டவத்த புலவர், பூரணிடயேக் கூட்டைத்துக்கு
அறிமகப்படுத்துகிற வதநடைர்பில் ஜபரநசிரியேர் அழகியேசிற்றம்பலம் அவர்கடளேப் பற்றிக் கூறினநர்.
ஜபரநசிரியேரின் நூல்கடளேயும், ஆரநய்ச்சித் தறடனயும், பநரநட்டிப் ஜபசினநர். கடைல் கடைந்து வந்து
தந்டதயின் புகடழச் வசவிகளில் ஜகட்டைஜபநது அவளுக்குக் கர்வஜம ஏற்படுவது ஜபநலிருந்தது. மதல்
நநள் விழநவில் 'இலக்கியே உணர்ச்சிகள்' என்ற வபநருடளேப் பற்றி அழகநகப் ஜபசினநள் பூரணி.
"உணர்ச்சிகடளே வவறும் அனுபவங்களேநக நுகர்ந்து மறந்து விடுகிறநர்கள் மனிதர்கள். உணர்ச்சிகடளேக்
கநவியேம் வசய்கிறநர்கள் கவிகள். இன்பமம் துன்பமம், ஏக்கமம் வநழ்க்டகயில் வரும்ஜபநது வவறும்
உணர்ச்சிகளேநக இருக்கின்றன. இலக்கியேத்தல் வரும்ஜபநது, அழகும் அழவற்ற நன்டமயும் வபற்ற
ஜபருணர்ச்சிகளேநகின்றன. வநழ்க்டகயில் கநணும் உணர்ச்சிகள் கநய்ச்சின பநல்ஜபநல் சிறிது ஜநரம்
அதகமநக நீடித்தநலும் தரிந்து ஜபநகின்றன. இலக்கியே உணர்ச்சிகள் தரட்டுப் பநல்ஜபநல் உருவநகி
நின்று சுடவ தருகின்றன. உணர்ச்சிகள் தநம் கவிகளின் வியேநபநரத்துக்கு மதல்" என்று வதநடைங்கி
எழலுற வளேர்ந்தது அவள் ஜபச்சு. உதநரணங்களும், நடகச்சுடவக் கடதகளும் தத்துவக் கருத்துக்களுமநக
ஒன்றடர மணி ஜநரத்துக்கு ஜமல் ஜபசியும் அவர்கள் விடைவில்டல. "மடித்து விடைநதீர்கள். இன்னும்
அடரமணித் தயேநலம் (அடரமணி ஜநரம்) ஜபசுங்கள்" என்று மன் வரிடசயில் உட்கநர்ந்தருந்த
கனகம்மநள் இரநசநநயேகம் எழுந்து கூறினநள். அவர்கள் அன்டப பூரணியேநல் மறுக்க மடியேவில்டல.
இரண்டைநம் நநள் விழநவில் 'சங்க இலக்கியேச்சநறு' என்பது பற்றியும் மூன்றநம் நநள் விழநவில்
'ஐம்வபருங்கநப்பியேங்கள்' என்பது பற்றியும் ஜபசினநள் அவள். கனவுகளில் மிதக்கச் வசய்வது ஜபநல்
தநன் ஜபசுகிற ஜநரத்தல் கூட்டைத்தனடரப் படழயே தமிழ்நநட்டுக்ஜக அடழத்துச் வசன்றுவிட்டைநள்
பூரணி. மூன்றநம் நநள் விழந மடிவில் நன்றி கூறும் ஜபநது இரநசநநயேகம் கூறினநர்: "நநவமல்லநம்
ஔடவயேநடரப் பநர்க்கவில்டல. ஆனநல் இவர் ஔடவயேநரநகி, ஔடவயேநர் இப்படித்தநன் தமிழ்
வழங்குமிடைவமல்லநம் வசன்று அறிவும், அன்பும் வளேர்த்தநர் என்று நமக்கு வநழ்ந்து கநட்டிவிடுவநர்
ஜபநலிருக்கிறது" என்று இரநசநநயேகம் கூறியேஜபநது கூட்டைத்தல் டகத்தட்டைல் ஒலி தடசகடளே அதரச்
வசய்தது. அந்தக் கூட்டைத்தல் பூரணிக்குத் 'தமிழ்ச் வசல்வி' என்று ஒரு சிறப்புப் பட்டைம் எழுதயே வபநற்
பதக்கத்டத அளித்தநர்கள். அந்தப் பட்டைம் எழுதயே வபநற் பதக்கத்டத மதயே புலவர் ஒருவர்
ஜமடடைஜயேறி அளித்தஜபநது மனத்தல் தந்டதடயே நிடனத்துத் தயேநனம் வசய்துவகநண்டு அடத அவள்
வநங்கிக் வகநண்டைநள். மநவபரும் கூட்டைத்துக்கு மன் ஒளி நிடறந்த ஜமடடையில் பூக்களும், ஊதுவத்தயும்
மணக்கும் வபநன்னநன சூழலில் அந்தப் வபநற் பதக்கத்டதக் டகயில் வநங்கிக் வகநண்டைஜபநது ஒஜர ஒரு
கணம் 'அந்தப் வபநற்பதக்கஜம கலியிருள் நீக்கும் ஞநனக் டகவிளேக்கநக மநறுகிறநற் ஜபநலவும், அந்தக்
டகவிளேக்டகத் தநங்கிக் வகநண்டு அவலக் கவடலகளேநல் இருண்டு ஜபநன மனிதக் கும்பலுக்கு நடுஜவ
தநன் ஜசநதப் பிழம்பநக நடைந்து வசல்வது ஜபநலவும்' அவளுக்கு ஒரு ஜதநற்றம் உண்டைநயிற்று. அன்று
இரவு மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் பூரணிக்குக் கண்ஜணறு கழத்தநள். கனகம்மநள் இரநசநநயேகத்தன்
வீட்டில் பூரணிடயே ஒரு மூடலயில் நிறுத்த உப்பு மிளேகநடயே எடுத்து மூன்று மடற அவள் தடலடயேச்
சுற்றி அடுப்பில் வகநண்டுஜபநய்ப் ஜபநட்டைநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்.
"இவதல்லநம் என்ன அம்மந!" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை அந்த அம்மநடளேக் ஜகட்டைநள் பூரணி.
"இந்த மூன்று நநட்களேநக நீ ஜபசியிருக்கிற ஜபச்சுக்குக் கண்ஜணறு பட்டுவிடைக் கூடைநதடி வபண்ஜண!
உடைம்புக்கு ஒன்றும் வந்துவிடைநமல் சுகமநக ஊருக்குப் ஜபநய் ஜசர ஜவண்டும்! அடுப்பில் எவ்வளேவு
மிளேகநடயேப் ஜபநட்ஜடைன்? வகநஞ்சமநவது வநடி ஏறுகிறதந பநஜரன். நிடறயேக் கண்பட்டிருக்கிறதடி
அம்மந?" என்று ஆதரஜவநடு அருகில் வந்து பூரணியின் கூந்தடலக் ஜகநதவிட்டைநள் அந்த அம்மநள்.
தமிழ் விழந மடிந்து மறுநநள் உள்ளூர் ஜரநட்டைரி சங்கத்தல் 'படழயே அற நூல்களும், புதயே வநழ்க்டக
வநறிகளும்' என்ற தடலப்பில் ஆங்கிலத்தல் ஒரு வசநற்வபநழவு வசய்தநள் பூரணி. வசல்வமம் அறிவும்
நிடறந்த ஜரநட்டைரி உறுப்பினர்களிடைம் வபரும் பநரநட்டடைப் வபற்றது அந்தச் வசநற்வபநழவு. மூன்று
நநள் விழநவில் அவளுடடையே நநவன்டம தமிடழ அழகு வசய்தடதக் கண்டைவர்கள் அன்று
ஆங்கிலத்டதயும் அழகுற ஆட்சி புரிந்தடதக் கண்டு ஜபநற்றினநர்கள். "ஏஜதந ஒரு ஜபனநவுக்கு
அடதவிடைச் சிறிதநகஜவந, வபரிதநகஜவந ஜவறு ஏஜதந ஒரு ஜபனநவின் மூடிடயேப் வபநறுத்த மயேல்வது
ஜபநல் நமது படழயே அற நூல்களின் மடிவுகள் புதயே வநழ்க்டக வநறிகஜளேநடு நன்றநகப்
வபநருந்துவதல்டல. கிழக்கு நநடுகள் எளிடமயில் தூய்டம கண்டைடவ. கீழ்நநட்டு வநழ்வின்
வசதக்குடறகடளே டவத்துக் வகநண்டு ஜமல்நநட்டு ஆடைம்பரங்கடளே விரும்பும் புதயே வநழ்க்டக
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வநறிடயேப் பழகிக் வகநண்டு விட்ஜடைநம். படழயே அற நூல்கள் 'அறமம் ஒழுக்கமம் தநன் வநழ்க்டகடயே
நன்றநக நடைத்த ஏற்ற கருவிகள்' என்கின்றன. பணமம் சூழ்ச்சித் துணிவும் தநன் வநழும் வநறிகள்,
என்பது புதயே வநழ்வில் வதரிகிறது." இப்படி எடுப்பநகத் வதநடைங்கியே சரளேமநன ஆங்கிலச்
வசநற்வபநழவு மிக தரமநகவும் புதுடமயேநகவும் இருந்தது. மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் ஜபச்சுக்கடளேப்
பதவு வசய்யும் 'ஜடைப் ரிக்கநர்டைர்' கருவிடயேக் வகநண்டு வந்தருந்ததனநல் பூரணி ஜபசுகிற இடைங்களில்
எல்லநம் அடதப் பதவு வசய்து வகநண்டைநள். பூரணி இலங்டகயில் பல பகுதகளில் வசய்யும்
வசநற்வபநழவுகடளே ஊருக்குத் தரும்பியேதும், மங்டகயேர் கழகத்துப் வபண்களும், மற்றவர்களும்
ஜகட்கச் வசய்யே வசதயேநயிருக்கும் என்ஜற 'ஜடைப் ரிக்கநர்டைர்' வகநண்டு வந்தருந்தநள் அந்த அம்மநள்.
அடுத்தநற்ஜபநல் யேநழ்ப்பநணத்துப் வபண்கள் கல்லூரியில் மநணவிகளுக்கநக ஒரு வசநற்வபநழவு.
இரநமகிருஷ்ணந மடைத்தற்கநக டவத்தீசுவர வித்தயேநலயேத்தல் ஒரு வசநற்வபநழவும் வசய்தநள் பூரணி.
தருக்ஜகதீச்சுரத்துக்கும் நல்லூருக்கும் வசன்று தரிசனம் வசய்டுவிட்டு வந்தநர்கள். யேநழ்ப்பநணப்
பகுதயில் அக்கம் பக்கத்தலிருந்த சிறு ஊர்களுக்கும் தீவுகளுக்கும் வசன்று வருவதல் இரண்டு மூன்று
நநட்கள் கழந்தன. இரநசநநயேகம் தம்பதகள் பயேணங்களுக்கநன எல்லந ஏற்பநடுகடளேயும் நன்றநகச்
வசய்தருந்தநர்கள். யேநழ்ப்பநணத்துக்கு அருகில் ஊர்க்கநவல்துடற என்ற இடைத்தலிருந்து எந்தரப் படைகு
மூலம் 'நயினநர் தீவு' என்ற தீவுக்கும் அவர்கள் ஜபநயிருந்தநர்கள். அந்தத் தீவுப்பகுததநன்
பழங்கநலத்தல் மணிபல்லவமநக இருந்தவதன்று சில தமிழ் அறிஞர்கள் ஆரநய்ந்து வசநல்லியிருப்பதநக
இரநசநநயேகம் கூறினநர். அந்தத் தீவின் தனிடமயேநன சூழ்நிடலயும் சூழ்ந்தருந்த கடைற்பரப்பும்
பூரணிடயேக் கவர்ந்தன. கநல வவள்ளேத்தன் அளேந்தரியே மடியேநத ஆழத்துக்கடியில் எப்ஜபநஜதந பழம்
பிறவியில் துறவுக் ஜகநலத்ஜதநடு சடடைமடி சுமந்து அமதசுரபி என்னும் அட்சயே பநத்தரத்டதக்
டககளில் ஏந்தக் வகநண்டும், அந்தத் தீவின் மணற்பரப்பில் தநஜன மணிஜமகடலயேநகச் சுற்றித்
தரிந்தருப்பது ஜபநல் பூரணிக்குப் வபநய்ம்மநயேப் புத்துணர்ச்சி ஒன்று உண்டைநயிற்று.
மணிஜமகடலடயேப் பற்றி எண்ணியேஜபநது உடைன் வந்தருப்பவர்கடளேவயேல்லநம் எங்கநவது விலக்கித்
துரத்த விட்டுத் தனியேநக அந்தத் தீவின் மணற்பரப்பில் அமர்ந்து வகநண்டு வகநந்தளிப்பின்றி அடைங்கிக்
கிடைக்கும் கடைடலப் பநர்த்தவநஜற தன் மகமநகத் தனக்குள்ஜளே நிடனவுகளில் ஆழ்ந்து வமகௌனமநக
அழஜவண்டும் ஜபநலப் டபத்தயேக்கநரத்தனமநனவதநரு ஆடசயும் அவளுக்கு உண்டைநயிற்று. விடல
மதப்பற்றனவும், மீட்டு எடுக்க மடியேநதனவுமநகியே படழயே வபநற்கநலத்தன் அழகியே நிடனவுகள்
அந்தக் கடைற்கடரப் பகுதகள் எங்கும் ஒளிந்தருப்படத அவள் உணர்ந்தநள். மநடலயில் அவர்கள்
அங்கிருந்து தரும்பிவிட்டைநர்கள். யேநழ்ப்பநணத்து அன்பர்களிடைம் விடடைவபற்றுக் வகநண்டு
தருஜகநணமடல, அனுரநதபுரம், மட்டைக்களேப்பு மதலியே பநர்க்க ஜவண்டியே இடைங்கடளேவயேல்லநம்
சுற்றிப் பநர்த்துவிட்டுக் 'வகநழும்பு' வந்து ஜசர ஜமலும் ஐந்தநறு நநட்கள் கழந்தன. வசன்ற இடைங்களில்
மன் ஏற்பநடு இல்லநமல் தடீர் தடீவரன்று ஏற்பநடைநன வசநற்வபநழவு நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்டறயும்
பூரணி மறுக்கநமல் ஏற்றுக் வகநள்ளேத்தநன் ஜவண்டியிருந்தது. உலகத்தன் எந்தப் பகுதக்குப் ஜபநனநலும்
அன்டபப்புறக்கணிக்க மட்டும் துணிவு வருவதல்டலஜயே! வகநழும்பில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்குத்
வதரிந்தவர்கள் நிடறயே இருந்தநர்கள். வகநழும்பிலிருக்கும் ஜபநஜத ஒரு நநள் கதர்கநமத்துக்குப் ஜபநய்
தரிசனம் வசய்துவிட்டு வந்தநர்கள். மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்குத் வதரிந்தவர்கள் யேநஜரந சுற்றிப்
பநர்ப்பதற்கு வசதயேநகக் கநர் ஒன்றும் வகநடுத்தருந்தநர்கள். மநணிக்க கங்டகயில் நீரநடியே புனித
உணர்ஜவநடு கதர்கநமத்துக் ஜகநவிலில் நின்றஜபநது பரவசத்தநல் பூரணிக்குக் கண்களில் நீர்
அரும்பிவிட்டைது. கதர்கநமத்தலிருந்து தரும்பிக் வகநழும்பு வந்து தங்கியிருந்த இரண்டு மூன்று
நநட்களில் விஜவகநனந்த சடபயிலும், வவள்ளேவத்டதயிலுள்ளே டசவ மங்டகயேர் கழகத்தலும் சில
வசநற்வபநழவுகடளேச் வசய்தநள் பூரணி.
கண்டி, நுவவரலியேந நநவலப்பிட்டி, இரத்தனபுரம் ஆகியே மடலநநட்டு நகரங்கடளேச் சுற்றிப் பநர்க்கச்
சில நநட்கள் ஆயின. நநவலப்பிட்டியில்தநன் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் கணவருக்குத் ஜதயிடலத்
ஜதநட்டைங்கள் இருந்தனவநம். மடலநநட்டில் ஜதயிடலத் ஜதநட்டைங்களில் ஜவடல வசய்யும் தமிழ்நநட்டு
ஏடழகளின் கூட்டைங்கள் சிலவற்றிலும் பூரணி ஜபசினநள். கண்டிக்கு அருகில் இருந்த இலங்டகப்
பல்கடலக் கழகத்தன் தமிழ் மநணவர்கள் ஒரு சிறப்பு கூட்டைத்துக்கு ஏற்பநடு வசய்தருந்தநர்கள்.
இலங்டகயின் மடலப்பகுத ஊர்கள் பூரணிக்கு மிகவும் பிடித்தருந்தன. மடலத் வதநடைர்களில் மத்தநரம்
வநளிவதுஜபநல் மநவலி கங்டக நதயும் இயேற்டகயின் எண்ணரியே ஜபவரழல்களும் அவள் உள்ளேத்டதக்
வகநள்டளே வகநண்டைன. கண்டியில் அவள் வபகௌத்த நநகரிகத்தன் பழடமயேநன சின்னங்கடளேக்
கண்டைநள். வசன்ற இடைங்களில் எல்லநம் அங்கங்ஜக இருந்த தமிழர்கள் அவடளேத் தம் அன்புப்
வபருக்கில் தக்குமக்கநடைச் வசய்தநர்கள். இலங்டகச் வசய்தத்தநள்கள் எல்லநம் அவள் வசநற்வபநழவுச்
வசய்தகளேநலும், படைங்களேநலும் நிடறந்தருந்தன. மடலநநட்டு ஊர்களில் சுற்றிவிட்டு, அவர்கள்
மறுபடியும் வகநழும்பு தரும்பியேதும், இலங்டக வநவனநலியின் தமிழ் ஒலிபரப்புப் பகுதயில்
பூரணிடயே அடழத்து இரண்டு வசநற்வபநழவுகடளே ஒலிப்பதவு வசய்து வகநண்டைநர்கள்.
"வந்து நநளேநகிவிட்டைது அம்மந! ஊர் தரும்ப ஜவண்டும். ஜதர்தல் ஜவடலகளுக்கநக அவரும் உங்கள்
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மநப்பிள்டளேயும் தனியேநக அடலந்து வகநண்டிருப்பநர்கள். நநம் விடரவில் ஊருக்குப் ஜபநய்ச்
ஜசர்ந்துவிட்டைநல் அவர்களுக்கு உதவியேநக இருக்கலநம். அடுத்தநற்ஜபநல் கிழக்கு ஆசியேப் வபண்கள்
மநநநட்டில் கலந்து வகநள்வதற்கநகக் கல்கத்தநவுக்கு ஜவறு ஜபநயேநக ஜவண்டும் எனக்கு" என்று பூரணி
மங்கஜளேசுவரி அம்மநவிடைம் ஊர் தரும்ப அவசரப்படுத்தனநள்.
"ஏன் தநன் இந்தத் ஜதர்தல் வம்டப இழுத்துக் வகநண்டு தணறுகிறநஜயேந? அரவிந்தன் எவ்வளேஜவந நல்ல
பிள்டளே. இதல் மட்டும் ஏன் பிடிவநதமநக இருக்கிறநவரன்று எனக்ஜக விளேங்கவில்டல, பூரணி!
மீனநட்சிசுந்தரம் ஜபநன பின் ஜதர்தல், அரசியேல் வம்புகளிலிருந்து உனக்கு விடுதடல கிடடைத்தருக்கும்
என்று நநன் நிடனத்துக் வகநண்டிருந்ஜதன். நீ என்னஜவந அரவிந்தன் வற்புறுத்துகிறதநகச் வசநல்கிறநய்?"
"இல்டல, அம்மந! அவருக்கும் இவதல்லநம் பிடிக்கநது. 'என்டனத் ஜதர்தலில் நிறுத்துவதற்கு இணங்கச்
வசய்யே ஜவண்டும்' என்று மதன் மதலநக மீனநட்சிசுந்தரம் அவரிடைம் ஜவண்டிக் வகநண்டைஜபநது அவர்
கடுடமயேநக அடத எதர்த்தருக்கிறநர். ஆனநல் இப்ஜபநஜதந சூழ்நிடல ஜவறு மநதரி ஆகிவிட்டைது.
அவஜர இந்தத் ஜதர்தல் மயேற்சிடயேக் டகவிடை மடியேநத இன்றியேடமயேநத நிடல ஏற்பட்டுவிட்டைது"
என்று வதநடைங்கிப் பர்மநக்கநரரும் புது மண்டைபத்து மனிதரும் வசய்கிற சூழ்ச்சிகடளேப் பற்றியும்
வசநன்னநள் பூரணி. மறுநநள் வகநழும்பிலிருந்ஜத அவர்கள் விமநனம் மூலம் ஊர் தரும்பிவிடைத்
தீர்மநனம் வசய்து வகநண்டைநர்கள். புறப்படுவதற்கு மதல் நநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் பூரணியும்
சில வபநருட்கள் வநங்கிக் வகநள்வதற்கநக கடடைத் வதருவுக்குப் ஜபநயிருந்தநர்கள். பூரணிக்கும், அவள்
தம்பி, தங்டககளுக்கும், தன் வபண்களுக்குமநக இலங்டகயில் கிடடைக்கும் உயேர்தரத் துணிமணிகள்
நிடறயே வநங்கிக் வகநண்டைநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். வகநழும்பு - வசட்டியேநர் வதருவில் ஒரு நல்ல
கடடையில் துணிகள் வநங்கிக் வகநண்டு தரும்பும்ஜபநது, பக்கத்தல் இருந்த கடிகநரக்கடடை ஒன்றின்
வநயிலில் பூரணி தயேங்கி நின்றநள்.
"அம்மந! இலங்டகயில் மிகவும் தரமநன நல்ல டகக்கடிகநரங்கள் எல்லநம் கிடடைக்கும் என்று
வசநல்வநர்கஜளே?"
"ஏன்? உனக்கு ஜவண்டுமநனநல் பநர்க்கலநம் வநஜயேன்! சிறிதநக அழகநக உன் டகயில் ஒரு கடிகநரம்
கட்டிக் வகநண்டைநயேநனநல் நன்றநகத்தநன் இருக்கும். வந! நல்லதநக உனக்கு வநங்கித் தருகிஜறன்."
"கடிகநரம் எனக்கு இல்டலயேம்மந..."
"பின்ஜன யேநருக்கு?" இப்படிக் ஜகட்டு விட்டு மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வியேப்புடைன் பூரணியின் மகத்டத
நிமிர்ந்து பநர்த்தநள். பூரணியின் மகத்தல் நநணமம் இளேநடகயும் மலர்ந்தன.
"இத்தடன வயேதநன பின்பு ஜதடவயும் வசதயும் இருந்தும் கூடைக் டகக்கடிகநரம் இல்லநமல்
வவறுங்டகஜயேநடு இருக்கிறநரம்மந அவர்..."
"ஓ! அரவிந்தனுக்குக் டகக்கடிகநரம் வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநக ஜவண்டுவமன்கிறநயேந? அடதச்
வசநல்வதற்கு இத்தடன கூச்சப்படுவநஜனன், பூரணி? அரவிந்தனுக்கு வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநவஜதநடு
உனக்கும் ஒன்று வநங்கித் தருகிஜறன், கட்டிக்வகநள்."
இருவரும் கடிகநரக் கடடைக்குள் நுடழந்தநர்கள். தனக்குக் டகக்கடிகநரம் ஜதடவயில்டல,
அரவிந்தனுக்குக் வகநடுப்பதற்கு மட்டும் ஒன்று வநங்கிக் வகநண்டைநல் ஜபநதுவமன்று பூரணி
எவ்வளேஜவந பிடிவநதமநக மறுத்துப் பநர்த்தநள். ஆனநல் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அவடளே
வவறுங்டகஜயேநடு விடைவில்டல. அரவிந்தனுக்கும் வநங்கிக் வகநண்டு அவளுக்கும் சிறியே 'ஜலடீஸ்
வநட்ச்' ஒன்டற வநங்கி அங்ஜகஜயே டகயில் கட்டி அழகு பநர்த்த பின்புதநன் தருப்த ஏற்பட்டைது. அந்த
அம்மநளுக்கு அவர்கள் ஊருக்குப் புறப்படும் தனத்துக்கு மதல் நநள் மநடல வகநழும்புத் தமிழன்பர்கள்
ஒரு வபரியே விருந்து டவத்து வழயேனுப்புதடல விழநவநகஜவ நடைத்தவிட்டைநர்கள். அந்த விழநவிற்கு
யேநழ்ப்பநணத்தலிருந்து இரநசநநயேகம் தம்பதகளும் வந்தருந்தநர்கள். அவர்கள் புறப்படும்ஜபநது
வகநழும்பு இரத்துமலநடன விமநன நிடலயேத்தல் ஏரநளேமநன தமிழன்பர்கள் வழயேனுப்ப
வந்தருந்தநர்கள். அந்த அன்புப் பிடணப்பிலிருந்து பிரியேநவிடடை வபற்றுக்வகநண்டு அவர்கள்
பிரிந்தநர்கள். ஜசய் தமிழகத்தலிருந்து தநய்த் தமிழகத்துக்குப் பறந்தநர்கள்.
வசன்டன தரும்புகிற விமநனத்தல் உடைன் பயேணம் வசய்து வகநண்டிருந்த தமிழர் ஒருவரிடைமிருந்து
தமிழ்ச் வசய்தத்தநள் ஒன்டறப் படிப்பதற்கநக வநங்கினநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். அது
மதுடரயிலிருந்து வவளியேநகிற வசய்தத்தநள். நநலு நநட்களுக்கு மந்தயே ஜததயில் வவளியேநனது.
இலங்டகக்கு வர நநலு நநட்களேநயிருந்தஜதந என்னஜவந. ஆனநலும் இலங்டக வந்தபின் தமிழகத்துச்
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வசய்தத்தநஜளே பநர்க்கநததனநல் அதல் இருக்கிற வசய்தகள் தனக்குப் புதயேனவநக இருக்குவமன்று
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் படிக்கலநனநள். 'மதுடர நகரத்துச் வசய்தகள்' என்ற தடலப்பின் கீழ்
வரிடசயேநகப் படித்துக் வகநண்டு வந்தவள், 'ஜதர்தல் படகயினநல் இடளேஞர் கடைத்தப்பட்டைநர். அவர்
இருக்கும் இடைம் வதரியேவில்டல. நண்பர் ஜபநலீசில் புகநர் வசய்தருக்கிறநர்' என்ற தடலப்பு
வநக்கியேங்களின் கீஜழ கநணப்பட்டை வசய்தடயேப் படிக்கத் வதநடைங்கியேதும் மகம் வவளிறியேது. கண்கள்
மருண்டு விரிந்தன. "அடி பூரணி இந்தக் கூத்டதப் பநர்த்தநஜயேந? இப்படியும் அநியேநயேம் நடைக்குமந?"
என்று தடகப்பநன குரலில் கூறிக்வகநண்ஜடை வசய்தத்தநளின் அந்தப் பகுதடயே மடித்துப் பூரணியிடைம்
நீட்டினநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். அந்தச் வசய்தடயேப் படித்ததும் பூரணியின் மகம் இருண்டைது.
---------------------
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அத்தயேநயேம் 30
அவ்வியே வநஞ்சத்தநன் ஆக்கமம் வசவ்வியேநன்
ஜகடும் நிடனக்கப் படும்.
சலத்தநல் வபநருள் வசய்து ஏமநர்த்தல் பசுமண்
கலத்துள் நீர்வபய்து இரீஇ யேற்று.
-- தருவள்ளுவர்
மதுடரக்ஜக ஒரு புதயே சுறுசுறுப்புக்கடளே உண்டைநகியிருந்தது. நகரம் மழுவதும் ஏஜதந வபரியே
ஜபநருக்குத் தயேநரநகிற மநதரித் ஜதர்தலுக்குத் தயேநரநகிக் வகநண்டிருந்தது. படழயே கநலத்து அரசியேல்
வவள்ளேநற்றுப் ஜபநர், தடலயேநலங்கநனத்துப் ஜபநர் என்வறல்லநம் ஜபநர்கள் நடைந்த மநதரி அடிக்கடி
ஜபநர்கள் ஏற்படை இன்டறயே அரசியேலில் வநய்ப்பும் இல்டல; வீரமம் இல்டல. இன்டறயே அரசியேலில்
நநகரிகமநகவும் அழுக்குப் படைநமலும் நடைக்கிற வமகௌனமநன ஜபநரநட்டைத்துக்குத்தநன் ஜதர்தல் என்று
வபயேர். மக்களுக்கநக அரசர்கள் ஜபநட்டியிட்டுப் படகத்து அடித்துக் வகநண்டை ஜபநர், படழயே கநலத்துப்
ஜபநர். எவஜரந சிலர் ஜதர்தலுக்கு நிற்க அவர்களுக்கநக மக்கள் ஜபநட்டியிட்டுப் ஜபநரிடும் நநள் இது.
படழயே ஜபநரில் இருந்தடதக் கநட்டிலும் இந்த நநகரிகப் ஜபநரில் சூழ்ச்சிகளும், சூதுகளும்,
வஞ்சடனகளும், புதயேனவநகவும், அதகமநனடவயேநகவும்தநன் இருக்கின்றன.
தடரப்படைங்களில் சில மகங்கடளேப் வபரிதநக வநருங்கியே ஜதநற்றத்தல் கநட்டும் ஜபநது அதலுள்ளே
வடுக்களும், பருக்களும் விவரமநகத் வதரிவதுஜபநல், ஜதர்தல் வநருங்க வநருங்க அரசியேல்
வதநடைர்புடடையேவர்களின் அந்தரங்கமநன வடுக்களும், புண்களும் அரவிந்தனுக்கு ஒவ்வவநன்றநகத்
வதரியேத் வதநடைங்கின. மனிதர்களின் சிறுடமகளும் அற்பத்தனமநன ஆடசகளும் புரியேப் புரியேத்
தடீவரன்று உலகமம் அதலுள்ளேவர்களும் உள்ளேடவகளும் ஜகலிக்கும் ஜகவலத்துக்கும் உரியே
வபநருட்களேநக மநறிக் வகநண்டு வருவது ஜபநல் அச்சம் உண்டைநயிற்று அவனுக்கு. ஆனநல் நல்லதல்
நம்பிக்டகயும் நியேநயேமநன மயேற்சியும் உள்ளேவனுக்கு இந்த அச்சம் ஜதடவயேற்றது என அவன் மனச்
சநன்று அவனுக்கு உடரத்தது. சிறுடமகடளேயும் சூழ்ச்சிகடளேயும் கண்டு ஏளேனமநகச்
சிரித்துவிடுவஜதநடு சமநளித்துக் வகநண்டு ஜபநகத் வதரியேநவிட்டைநலும் உலகம் பகற்வபநழுதலும்
இருண்டிருப்பதநகத்தநன் ஜதநன்றும்.
மருகநனந்தத்டத உதவிக்கு டவத்துக் வகநண்டு ஜதர்தல் ஏற்பநடுகடளேத் வதநடைங்கியேஜபநது
அரவிந்தனுக்குப் பலவிதமநன அனுபவங்கள் ஏற்படைலநயின. இரவு பகல் பநரநமல் ஜதர்தலுக்கு
அடலந்து உடழக்க ஜவண்டியிருந்தது. பர்மநக்கநரர் அங்ஜகஜயே ஜதர்தல் அலுவலகங்கள் தறந்து
வவளிச்சமநகவும் ஆடைம்பரமநகவும் புதுமண்டைபத்து மனிதருக்கநக விளேம்பரங்கள் வசய்து
வகநண்டிருந்தநர். ஜதர்தல் அடடையேநளேங்களேநகப் பூரணிக்குத் தநமடரப்பூச் சின்னமம் புது மண்டைபத்து
மனிதருக்குக் கழுகுச் சின்னமம் அடமந்தருந்தன.
ஜதர்தல் விளேம்பரச் சுவவரநட்டிகள் ஒட்டுவதல்தநன் மதன் மதலநகத் தகரநறு ஆரம்பமநயிற்று.
அரவிந்தன் மனம் வகநதத்துக் குமறும்படியேநன நிகழ்ச்சி அப்ஜபநதுதநன் நடைந்தது.
மதுடரடயேப் ஜபநன்ற வபரியே நகரங்களில் சுவவரநட்டிகள் ஒட்டுவதற்குப் வபரும்பநலும் பகல்
ஜநரங்களில் வசதப்படைநது. அதனநல் ஒரு நநள் அதகநடல மூன்று மணிக்கு வநடைடகக்குப் ஜபசின
குதடர வண்டிவயேநன்றில் சுவவரநட்டிகடளே நிரப்பி, படச, ஏணி மதலியே கருவிகஜளேநடு பூரணியின்
தம்பி தருநநவுக்கரடசயும் ஜவறு சில கூலிக்கநரப் டபயேன்கடளேயும் உடைன் அனுப்பினநன் அரவிந்தன்.
வபநழுது நன்றநக விடிவதற்குள் மடிந்தவடர சுவவரநட்டிகடளே ஒட்டி விட்டுத் தரும்பிவிடை
ஜவண்டுவமன்றும், எஞ்சியே இடைங்களில் மறுநநள் இஜத ஜநரத்துக்குப் ஜபநய் ஒட்டை ஜவண்டுவமன்றும்
ஏற்பநடு. கூலிக்கநரப் டபயேன்களுக்கு மக்கியேமநன இடைங்கடளேக் கநட்டி ஒட்டைச் வசய்யேவும் அவர்கள்
சுவவரநட்டிகடளேத் தருடிக் வகநண்டு ஜபநய் வீடசக் கணக்கில் விடலக்கு நிறுத்துவிடைநமல் கவனித்துக்
வகநள்ளேவுஜம தருநநவுக்கரடச உடைன் அனுப்பியிருந்தநன் அரவிந்தன்.
அரவிந்தன் இரவில் அதக ஜநரம் கண் விழக்க ஜநரும் நநட்கடளேத் தவிர மற்ற நநட்களில் இருள்
புலருமன்ஜப எழுந்தருந்து நீரநடிக் கநடல வழக்கங்கடளே மடித்துக் வகநண்டு தூய்டமயேடடைந்து
விடுவநன். நீரநடி உடடை மநற்றிக் வகநண்டு அச்சகத்து மன் அடறயில் ஊதுவத்தகடளேப்
வபநருத்தவிட்டு அந்த நறுமணச் சூழலில் அமர்ந்து எப்ஜபநதும் தன்டன விட்டுப் பிரியேநமலிருக்கும்
சின்னஞ்சிறு தருக்குறள் புத்தகத்டத எடுத்துச் சிறிது ஜநரம் ஆழ்ந்து படிப்பநன். குறள் படித்து மனத்தல்
தூயே எண்ணங்கடளே வளேர்த்துக் வகநண்டைபின் தன்னுடடையே கவிடத ஜநநட்டுப் புத்தகத்டதயும்,
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டடைரிடயேயும் எடுத்து அப்ஜபநதுள்ளே துறுதுறுப்பநன எண்ணங்களில், எழுச்சியில் எடவஜயேனும்
கவிடதகஜளேந, புதயே சிந்தடனகஜளேந ஜதநன்றினநல் அவற்டற எழுதுவநன். ஒவ்வவநரு நநளும் இந்த
விடியேல் ஜநரத்துக்கு அவன் வநழ்வில் தனிச்சிறப்பு உண்டு. கநடல நநலடர மணியிலிருந்து ஏழு மணி
வடர உள்ளே ஜநரம் தநன் மனிதனுடடையே இதயேத்தல் மங்கலமம் தூய்டமயும், இடறடமயும்
கனிவிக்கின்ற ஜநரமநகும் என்று கருதனநன் அரவிந்தன். அந்த டவகடறயில் தநன் பூக்கள் இதழ்
விரிக்கின்றன. ஜகநவில்களுக்குள்ளிருந்து டவகடற ஜமளேமம், மணியும் ஒலிக்கின்றன. உலகத்துக்கு
எல்லநம் அடமந்து அடைங்கியே சநந்தஜம ஜதடவ என்று நிடனவூட்டுவது ஜபநல் வவம்டம சிறிது
மற்றவதநரு பூங்குளிர் வபநலியும் ஜநரமம் இந்த டவகடறதநன். தன்னுடடையே வநழ்க்டகடயேப்
பண்படுத்த ஒழுங்கநக்கியே பழக்கங்களுள் டவகடறத் துயிவலழும் பழக்கமம் ஒன்று என்படத
அரவிந்தன் நன்கு உணர்ந்தருந்தநன்.
விடிகிற ஜநரமநகநவிடினும் அன்று சுவவரநட்டிகடளே வண்டியில் ஏற்றி அனுப்பியேவுடைஜனஜயே பல்
விளேக்கிவிட்டு நீரநடைச் வசன்றுவிட்டைநன் அரவிந்தன். குறள் படித்துவிட்டு அவன் நநற்கநலியில் நிமிர்ந்து
உட்கநர்ந்தஜபநஜத எதர்புறத்து சுவரில் அட்டடையில் ஒட்டித் வதநங்கவிடைப்பட்டிருந்த பூரணியின்
ஜதர்தல் சின்னமநன தநமடரப்பூ அவன் கண்களில் வதன்பட்டைது. 'இந்த ஜநரத்துக்கு இலங்டகயின்
எந்தப் பகுதயில் சுற்றிக் வகநண்டிருக்கிறநஜளேந?' என்று பூரணிடயேப் பற்றி நிடனத்தநன் அவன். எதஜர
வதரிந்த வண்ணச் சுவவரநட்டியில் இருந்த வபரியே தநமடரப் பூச்சின்னம் அப்படிஜயே அந்தப் புலர்கநடல
வமல்லிருளில் சிறிது சிறிதநய் மநறி மடறந்து பூரணியின் மகமநகத் ஜதநன்றிப் ஜபரின்பப் புன்னடக
புரிவது ஜபநல் அரவிந்தன் கண்களுக்குக் கநட்சியேளித்தது. மழுமதயில் கருநநவற்கனி பதத்தநற்
ஜபநன்ற அந்த மகமம் கண்களும் நிடனவுக்கு வந்தஜபநது மன்னும் பின்னும் வதநடைர்பு இன்றி ஒஜர
ஒரு கவித்வதநடைர் மட்டும் அவனுடடையே நநவில் வசநற்களேநகத் துடித்தது. 'நீலங்குடழத்து நீட்டிப் பின்
நிலவிற் பதத்த நநவற்பழம்' என்ற இந்த அழகியே வதநடைடர அவன் எழுதக் வகநண்டைநன். தடீவரன்று
கற்படனக் கதவு தறந்து வகநண்டு தநனநக வந்து குதத்த இந்த ஒரு வரிடயே மழுக் கவிடதயேநக நிடறவு
வசய்யும் சிந்தடனயில் கவிதந ஆஜவசத்டத வரவடழத்துக் வகநள்ளே மயேன்று வகநண்டிருந்தநன்
அரவிந்தன். மனத்தல் மண்ணுலகின் பநமர நிடனவுகஜளே இல்லநத நிடல. அப்ஜபநது "ஐயேந!
பநவிப்பயேலுக அடிச்சுப் ஜபநட்டுட்டு ஓடிவிட்டைநனுங்க..." என்று அலறிக்வகநண்ஜடை உள்ஜளே ஓடி வந்த
குதடர வண்டிக்கநரன், அவனுடடையே கவிதந ஜவகத்டதக் கடலத்து மண்ணுலகத்து நிடனவுக்குக்
வகநண்டு வந்தநன். தடகப்ஜபநடு வநயிற்புறம் எழுந்து ஓடிப்ஜபநய் அங்கு நின்றுவகநண்டிருந்த குதடர
வண்டிக்குள் எட்டிப் பநர்த்தநன் அரவிந்தன். அடிப்பட்டு மயேங்கியே நிடலயில் துவண்டு வண்டிக்குள்
கிடைந்தநன் தருநநவுக்கரசு. வகநண்டு ஜபநன சுவவரநட்டிகளில் ஒன்று கூடை வண்டிக்குள் இல்டல.
ஏணியும் இல்டல. படசயும் இல்டல.
"ஐயேந! டவடகப் பநலத்துப் பக்கம் ஓர் இடைத்தஜல நம்ம ஆளுங்க சுவரில் ஒட்டிக்கிட்டிருந்தப்ஜபந
தற்வசயேலந வருகிறநப்ஜபநலக் கழுகுப்வபட்டி ஆளுங்க நம்ம டபயேன்கள் ஒட்டின ஜநநட்டீசு ஜமஜலஜயே
கழுகுப்வபட்டி ஜநநட்டீடச ஒட்டினநங்க. நம்ம டபயேன்களும் இந்தத் தம்பியும், 'நீங்களும்
ஒட்டைனுமன்னநப் பக்கத்தல் ஒட்டுங்க, ஜமஜல ஒட்டி எங்க ஜநநட்டீடச மடறக்கிறது
நியேநயேமில்ஜல'ன்னு அந்த ஆளுங்கஜளேநடை வநதநடினநங்க. 'மகந நியேநயேத்டத கண்டைவங்க தநண்டைந!
மரியேநடதயேந ஓடிப்ஜபநறீங்களேந? உடத ஜவணுமந'ன்னு கழுகுப்வபட்டி ஆளுங்க நம்ம டபயேன்கடளே
மூக்கு மகம் பநரநஜம அடிக்கத் வதநடைங்கினநங்க. அடி தநங்க மடியேநமல் கூலிக்கு வந்த டபயேன்க
மூடலக்கு ஒருத்தனந பிச்சுக்கிட்டு ஓடிட்டைநங்க. இந்தத் தம்பிதநன் கடடைசிவடர நின்று அவர்கடளே
எதர்த்தது. அவங்க அத்தடன ஜபரும் மரடைங்க. வசம்டமயேந அடிச்சுப் ஜபநட்டுட்டுப் படச, ஜநநட்டீசு,
ஏணி எல்லநம் பிடுங்கிக்கிட்டு ஓடிப்ஜபநயிட்டைநங்க. நடுவிஜல புகுந்து தடுத்ததஜல எனக்குக்கூடை
நநலஞ்சு அடிங்க. ஊஜர வகட்டுப் ஜபநய்க் கிடைக்குதுங்க. நல்லவனுக்ஜக கநலமில்ஜல" என்று மூச்சுவிடை
இடடைவவளியின்றிக் கூறி மடித்தநன் குதடர வண்டிக்கநரன். ஆன்றவிந் தடைங்கியே வகநள்டகச்
சநன்றநண்டமயும், சநந்த குணமம் உள்ளேவனநன அரவிந்தனுக்ஜக அடதக் ஜகட்டைதும் இரத்தம்
வகநதத்தது. உடைஜன ஓடிப்ஜபநய் என்வனன்னஜவந வசய்துவிடை ஜவண்டும் ஜபநல நரம்புகள்
மறுக்ஜகறித் துடித்தன. உணர்ச்சி வசப்பட்டைநல் கநரியேம் வகட்டுவிடும் என்று தன்னடைக்கமநக நடைந்து
வகநண்டைநன். குதடர வண்டிக்கநரன் உதவியுடைன் தருநநவுக்கரடச வண்டியிலிருந்து உள்ஜளே தூக்கிக்
வகநண்டு ஜபநய்க் கிடைத்தனநன். தருநநவுக்கரசுக்கு மதலுதவி வசய்து பிரக்டஞ வரவடழத்துச் சிறுசிறு
கநயேங்களுக்கு மருந்து ஜபநட்டு மடிக்க ஒரு மணி ஜநரம் கழந்தது. அதற்குள் ஏறக்குடறயேப் வபநழுது
நன்றநக விடிந்து வதருவில் ஆள் நடைமநட்டைம் ஆகியிருந்தது. அதுவடரயில் குதடர வண்டிக்கநரடன
இருக்கச் வசநல்லியிருந்தநன் அரவிந்தன். அடிப்பதற்கு வந்த ஆட்களில் எவடரயேநவது அடடையேநளேம்
வசநல்லச் வசநன்னநன். அவன் கூறியே அடடையேநளேங்களிலிருந்து அந்த மனிதன் அன்று பர்மநக்கநரர்
மநளிடகயில் அவருடடையே ஏவுதல் வபற்றுத் தன்டன அடிக்க வந்த மரடைனநகத்தநன் இருக்க ஜவண்டும்
என்று அனுமநனம் வசய்து வகநள்ளே மடிந்தது அரவிந்தனநல். அவன் உள்ளேம் அவடரப் பற்றி எண்ணிக்
குமறியேது.
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'இந்தப் பர்மநக்கநர மனிதர் தம்மடடையே மனத்தல் என்ன தநன் நிடனத்துக் வகநண்டிருக்கிறநர். வகடுதல்
வசய்வதற்கும் ஒரு எல்டல கிடடையேநதந என்ன! எவ்வளேவு தநன் வபநறுத்துக் வகநள்ளே மடியும்! பச்டச
மண் குடைத்தல் தண்ணீர் நிரப்பி ஏமநற்ற மயேல்கிற மநதரி சூழ்ச்சியில் வளேர்ந்த வசல்வம் எத்தடன நநள்
உடடையேநமல் இவர் தமிடர வளேர்க்கப் ஜபநகிறது?'
'துணிவநக அவருக்கு மன்னநல் ஜபநய் நின்று வகநண்டு நீங்கள் மனத்தல் என்ன நிடனத்துக் வகநண்டு
இவதல்லநம் வசய்கிறீர்கள்? அடி உடதகளுக்கு ஆட்கடளே ஏவிப் பயேமறுத்தனநல் நநங்கள் டதரியேம்
இழந்து விடுஜவநம் என்றுதநஜன? அப்படி பயேந்து வகநண்டு பூரணியின் ஜதர்தல் விண்ணப்பத்டதத்
தரும்பப் வபற்று உங்களுக்குப் ஜபநட்டியின்றி விட்டுவிடுஜவநம் என்று வசநப்பனத்தல் கூடை நீங்கள்
நிடனக்க ஜவண்டைநம். நீங்கள் ஜபநடுகிற விளேம்பர வவளிச்சங்கள் எல்லநம் இல்லநமல் சத்தயேத்தன்
பலத்தஜலஜயே வவற்றி வபற எங்களேநல் மடியும். தயேவு வசய்து இனிஜமலநவது அந்த மநதரியேநன
அசட்டுத்தனங்கடளே நிறுத்தவிட்டுப் வபருந்தன்டமயேநக நடைந்து வகநள்ளேப் பநருங்கள்' என்று வசநல்லிச்
சநடிவிட்டு வந்துவிடை ஜவண்டும் ஜபநல் துடிப்பு உண்டைநயிற்று. 'ஊரிலுள்ளே நல்ல மனிதர்கள் எல்லநம்
ஏடழயேநகிக் வகநண்டிருக்கும் ஜபநது வகட்டை மனம் படடைத்த இந்த மனிதர்கள் வசல்வம் மட்டும்
குன்றநமல் வபருகித் தீடமகடளே குன்று ஜபநல் வளேர்க்கிறஜத என்றும் அரவிந்தன் மனம் வருந்தயேது.
அப்ஜபநது, தடீவரன்று ஒரு தீர்மநனத்துக்கு வந்தது ஜபநல் அவன் மகபநவம் மநறியேது. அச்சகத்டதப்
பநர்த்துக் வகநள்ளும்படி ஊழயேர்களிடைம் கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டைநன்.
"பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட் வடரயில் வருவநயேந?" என்று வண்டிக்கநரனிடைம் வினவினநன்.
"அவ்வளேவு தூரம் வண்டியில் ஜபநய்த் தரும்ப ஜநரம் ஆகுங்கஜளே?" என்று வண்டிக்கநரன் இழுத்தநன்.
"பரவநயில்டல. ஜபநய் வரலநம் புறப்படு!" என்று கூறிவிட்டு வண்டியில் ஏறி உட்கநர்ந்தநன் அரவிந்தன்.
வண்டி புறப்பட்டு விட்டைது.
அன்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் இடளேயே வபண் வசல்லத்துக்குப் பிறந்தநநள். அதற்கநக அரவிந்தடன
விருந்துச் சநப்பநட்டுக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநகலநம் என்று வசந்தநவும் மருகநனந்தமம்
அச்சகத்துக்குத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்தநர்கள். அவர்கள் ஜதடிக்வகநண்டு வரும்ஜபநது பகல் பதவனநரு
மணிக்குஜமல் இருக்கும். அப்ஜபநதும் அரவிந்தன் தரும்பி வந்து ஜசரவில்டல. மதல் நநள் இரவு
பன்னிரண்டு மணிவடர அரவிந்தனுடைன் மருகநனந்தமம் அச்சகத்தல் தநன் இருந்தநன். அப்ஜபநஜத
மறுநநள் 'வசல்லத்தன் பிறந்த தன விருந்துக்கு வர ஜவண்டும்' என்று அரவிந்தனிடைம்
வசநல்லியிருந்தநன். அப்படிக் கூறியிருந்தும், அரவிந்தன் அடத மறந்து எங்ஜக ஜபநயிருப்பநன்? என்று
மருகநனந்தமம் தடகத்தநன். அந்தச் சமயேத்தல் அச்சகத்து ஊழயேன் வந்து உள்ஜளே தருநநவுக்கரசு
படுத்தருப்படதச் வசநன்னநன். பிளேநஸ்தரி ஒட்டும் துணிக்கட்டுமநகப் பரிதநபப்படைத்தக்க நிடலயில்
படுத்துக் கிடைந்த தருநநவுக்கரடசக் கண்டைதும் மருகநனந்தத்துக்ஜக மக்கநல் பகுத என்ன நடைந்தருக்க
ஜவண்டும் என்று புரிந்து விட்டைது. மீதக் கநல் பகுத விவரம் தருநநவுக்கரசு கூறிவிட்டைநன்.
"வசந்தந! நீ வீட்டுக்குப் ஜபந. இங்ஜக ஏஜதந ஜகநளேநறு நடைந்தருக்கிறது. அரவிந்தன் வந்ததும் நநன்
சநப்பிடுவதற்கு அடழத்துக் வகநண்டு வருகிஜறன்" என்று கூறி மடனவிடயே வீட்டுக்கு அனுப்பிவிட்டு
அச்சகத்தல் தங்கிக் கநத்தருந்தநன் மருகநனந்தம். 'ஜநற்றிரஜவ வசநன்ஜனன். இந்த அரவிந்தன்
ஜகட்டைநல்தநஜன? நநஜன அச்சகத்தல் படுத்தருந்து கநடலயில் சுவவரநட்டி ஏற்பநடுகடளேக்
கவனித்துவிட்டு அப்புறம் வீட்டுக்குப் ஜபநகிஜறன்' என்று மன்றநடிஜனன். 'கல்யேநணம் ஆவதற்கு மன்
அவதல்லநம் சரி, நீ பநட்டுக்கு எங்ஜகயேநவது வபநதுக் கூட்டைத்தல் ஜபசி விட்டு அஜத ஜமடடையில்
கூட்டைம் கடலந்ததும் ஜமல் துண்டடை விரித்துப் படுத்துத் தூங்கி விட்டுக் கநடலயில் கண்டணக் கசக்கிக்
வகநண்டு எழுந்து வருவநய்? இனிஜமல் அவதல்லநம் பலிக்கநது, தம்பி! மரியேநடதயேநக வீட்டுக்குப்
ஜபநய்ச் ஜசர். வசந்தநவின் வயிற்வறரிச்சடலக் வகநட்டிக் வகநள்ளேநஜத!' என்று வநயேநல் அடித்து என்டன
வீட்டுக்குத் துரத்த விட்டைநன் என்று மதல் நநள் நடைந்தடதவயேல்லநம் எண்ணி மருகநனந்தம்
வருந்தனநன்.
சின்னப் டபயேன்களேநகப் ஜபநனதனநல்தநஜன ஏணிடயேயும் படசடயேயும் பறித்துக் வகநண்டு அடித்துத்
துரத்த விட்டைநர்கள். நநன் ஜபநயிருந்தநல் வதரியும்? அத்தடன 'கழுகுகடளேயும் டகடயே மறித்து
அனுப்பியிருப்ஜபன்!' என்று எண்ணிக் வகநதத்தநன்.
பகல் மணி பன்னிரண்டு. அரவிந்தன் இன்னும் தரும்பி வந்து ஜசரவில்டல. வீட்டிலிருந்து வசல்லம்,
மங்டகயேர்க்கரசி, சம்பந்தன் மூன்று ஜபடரயும் துரத்தயிருந்தநள் வசந்தந. "அக்கந உங்கடளேயும்
அரவிந்தன் மநமநடவயும் சநப்பிடைக் கூட்டி வரச் வசநன்னநங்க" என்று அவர்கள் வந்து கூப்பிட்டை ஜபநது,
'அரவிந்தன் வந்ததும் கூட்டிக் வகநண்டு வருகிஜறன். பசித்தநல் நீங்கள் எல்லநரும் மதலில்
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சநப்பிடுங்கள்' என்று பதல் கூறி அனுப்பினநன் மருகநனந்தம். ஒரு மணி சுமநருக்கு அச்சகத்து வநயிலில்
குதடர வண்டி வந்து நின்றது. மருகநனந்தம் ஆவஜலநடு எழுந்து ஓடினநன். அஜத வண்டிதநன்.
அவர்களுக்வகல்லநம் பழக்கமநன அஜத வண்டிக்கநரன் தநன். மகமலர்ச்சிஜயேநடு ஜபநய்ப் பநர்த்தநன்
மருகநனந்தம்.
ஆனநல் என்ன ஏமநற்றம்! வண்டிதநன் வந்தருக்கிறது. வண்டிக்குள் யேநரும் வரவில்டல. வண்டிக்கநரன்
மகம் வகட்டை வசநப்பனம் கண்டு பயேந்தது ஜபநல் இருந்தது. "ஐயேந! ஒன்பது மணிக்கு வண்டியிலிருந்து
இறங்கிப் ஜபநனவரு. பத்து நிமிஷத்தஜல தரும்பி விடுஜவன். நீ இருன்னுட்டு ஜபநனநரு. நநனும்
பதவனநண்ணடர வடர கநத்துப் பநர்த்ஜதன். இவரு தரும்பவில்டல. எனக்கு என்வனன்னஜமந
சந்ஜதகமநயிடிச்சி. வண்டியிஜலயிருந்து இறங்கி உள்ஜளே ஜபநறப்ஜபந ஜகநபமநய் ஜபநனநரு. எனக்கு
அந்தத் ஜதநட்டைத்டதயும் ஜபய் குடியிருக்கிறநற் ஜபநலத் தனியேநகப் வபரியே அரண்மடன மநதரி
மநளிடகயும் பநர்க்கஜவ நல்லநப் படைலீங்க. பயேந்துக்கிட்ஜடை உள்ஜளே ஜபநய், 'வண்டியிஜல சவநரி
வந்தவரு இன்னும் தரும்பவில்டல. தரும்பி வருஜவன், இருன்னநரு. நநன் ஜபநவலநமநன்னு
ஜகட்கணும்'ஜனன். அங்கு நிற்கஜவ விடைநம துரத்தயேடிச்சநங்க. அந்தப் பங்களேந வநசல்ஜல ஒரு தடி ஆளு
நின்னநன். அவடனப் பநர்த்தந ஜநத்து ரநத்தரி நம்ம ஆளுகடளே அடிக்க வந்தவன் மநதரி இருந்ததுங்க"
என்று ஒடுங்கியே குரலில் மருகநனந்தத்தடைம் கூறினநன் வண்டிக்கநரன்.
அடதக் ஜகட்கக் ஜகட்க மருகநனந்தத்தன் மகம் கடுடமயேநகிக் வகநண்டு வந்தது. அவனது டகவிரல்கள்
குவித்து யேநடரஜயேந பலமநகக் குத்தப் ஜபநகிற மநதரி மட்டி எலும்புகளும் மணிக்கட்டும் நரம்புகளும்
புடடைத்துத் ஜதநன்றின. "அப்படியேந ஜசத! பர்மநக்கநரப் பயேலுக்கு அத்தடன துணிச்சலந! பநர்க்கிஜறன்
ஒரு டக" என்று கூறி விட்டு மடைக்கிக் குவித்த வலது டகடயே இடைது உள்ளேங்டகயில் ஓங்கிக் குத்தக்
வகநண்டைநன் மருகநனந்தம். அப்ஜபநது மகத்தல் எள்ளும் வகநள்ளும் வவடிப்பது ஜபநல் சினத்ஜதநடு
வசந்தந கநரில் வந்து இறங்கினநள். "நீங்க இருவரும் சநப்பிடை வரப் ஜபநகிறீர்களேந இல்டலயேந?" என்று
அரவிந்தனும் அங்ஜக இருப்பதநகஜவ நிடனத்துக் வகநண்டு ஜகட்டைநள் வசந்தந.
"சநப்பிடுவடதவிடை மக்கியேமநன கநரியேம் எல்லநம் இருக்கிறது இப்ஜபநது! வதநந்தரவு வசய்யேநமல்
வீட்டுக்குப் ஜபநய்ச் ஜசர்!" அவளிடைம் எரிந்து விழுந்தநன் அவன். அவள் பதல் ஜபசநமல்
தரும்பிவிட்டைநள். மருகநனந்தம் தன்னுடடையே டதயேற்கடடைக்கு விடரந்தநன். வபநன்னகரம், அழகரடி
ஆகியே பகுதகளில் உள்ளே குஸ்தப் பள்ளிக்கூடைங்கடளேயும் பயில்வநன்கடளேயும் மருகநனந்தத்துக்குத்
வதரியும். அவனுக்கநக எடதயும் வசய்யேக் கூடியேவர்கள் அவர்கள். தனது டதயேற்கடடையிலுள்ளே
நம்பிக்டகயேநன டபயேன் ஒருவடனக் கூப்பிட்டு அழகரடிக்கும், வபநன்னகரத்துக்கும் வசநல்லி
அனுப்பினநன் மருகநனந்தம். அடி உடதகளில் இறங்கிக் கலவரம் விடளேவிப்பது அரவிந்தனுக்குப்
பிடிக்கநத கநரியேம் என்படத மருகநனந்தம் அறிவநன். ஆனநல் அறத்டதயும் ஜநர்டமடயேயும் பற்றி வநய்
ஓயேநது பிதற்றிக் வகநண்டிருக்கும் அரவிந்தஜன வகநடுடமயின் வஞ்சகக் கூண்டில் மநட்டிக் வகநண்டு
கிடைக்கும் ஜபநது ஜவவறன்ன வசய்யே மடியும்? 'மற்றிலும் கருடணயேநஜலஜயே வநழ்வதற்கு இன்டறயே
உலகில் மடியேநது. கருடண கநட்டை ஜவண்டியே இடைத்தல் தநன் கருடண கநண்பிக்க ஜவண்டும். இல்லநத
இடைத்தல் கன்னத்தல் அடறந்துதநன் ஆக ஜவண்டும்' எனத் தனது வழக்கமநன உணர்ச்சித் துடிப்ஜப
மருகநனந்தத்தன் மனத்தல் அப்ஜபநது விஞ்சி நின்றது. அரவிந்தன் பர்மநக்கநரரிடைம் அகப்பட்டுக்
வகநண்டிருக்க ஜவண்டும் என்படதச் சந்ஜதகமில்லநமல் நம்பினநன் அவன். ஆடளேஜயே எங்கநவது
கடைத்தக் வகநண்டு ஜபநய்ச் சிடற டவத்துக் வகநண்டு ஜதர்தல் மடிகிற வடர வவளிஜயே விடைநமல்
இருக்கவும் பர்மநக்கநரர் தயேங்க மநட்டைநர் என்பது அவனுக்குப் புரிந்தது. அவருடடையே கடைந்த கநல
அரசியேல் வரலநறுகளில் அப்படி நடைந்த சூழ்ச்சிகள் ஏரநளேமநயிற்ஜற!
மநடல மூன்று மணிக்குள் மல்யுத்தத்துக்கநகக் கூடினவர்கள் ஜபநல ஐந்தநறு மரட்டு ஆட்கள்
மருகநனந்தத்தன் டதயேல் கடடையில் கூடிவிட்டைநர்கள்.
"நம்ப டபயேன் ஜமஜல எவண்டைந டக டவச்சநன்? வசநல்லு! அப்படிஜயே 'எலும்பு மநர்க் பல்வபநடி' தயேநர்
பண்ணி விடுகிஜறன்" என்று மண்டைநடவ மடைக்கிக் வகநண்டு மருகநனந்தத்தடைம் ஜகட்டைநன் வபரியே
பயில்வநன். உடைல் வலிடமமிக்க அந்தத் ஜதநழர்கடளேவயேல்லநம் சுற்றி உட்கநர டவத்துக் வகநண்டு
நடைந்தடத விவரித்துச் வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநன் மருகநனந்தம்.
அந்த ஜநரத்தல் வதநளே வதநளேவவன ஜிப்பந அணிந்து வகநண்டை ஜதநற்றத்ஜதநடு டகயில் ஜதநல்டப
ஏந்தயே வநட்டடை மனிதர் ஒருவர் டதயேற்கடடைக்குள் படிஜயேறி நுடழந்தநர். ஜதநல் டபயின் நடுவில்
டமக்கந உடறயில் ஆர்.எஸ். பநண்டியேன், நிருபர், 'தனச்சுடைர்' என்று பளிச்வசன்று அச்சிட்டை அட்டடை
டவத்தருந்தது. "என்னப்பந மருகநனந்தம்! ஜிப்பந டதக்கத் துணி வநங்கிக் வகநடுத்து ஒரு வநரம்
ஆகிறது? உன் ஆட்கள் இன்னும் டதத்துக் வகநடுத்த பநடில்டல! கல்யேநணம் ஆனபின் உன்டனப்
பநர்ப்பஜத அத்தப் பூத்த மநதரி இருக்கிறஜத!" வவற்றிடலச் சநறு வநயில் நிடறந்தருந்ததனநல் குழறிக்
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வகநண்ஜடை ஜபசினநர் நிருபர். மருகநனந்தம் அவடர வரஜவற்றநன்.
"வநருங்கள் பநண்டியேன் சநர். ஜிப்பந சநயேங்கநலம் ஆறு மணிக்குள் தயேநரநகிவிடும்.
"உள்ஜளே வருவதற்ஜக பயேமநயிருக்கிறது அப்பந! ஒஜர பயில்வநன்களேநகக் கூட்டி டவத்துக் வகநண்டு
ஏஜதந மல்லர்கள் மகநநநடு நடைத்துகிறநய் ஜபநலிருக்கிறது!"
"அவதல்லநம் ஒன்றும் பயேப்படை ஜவண்டியே விஷயேமில்டல. வந்து உட்கநருங்கள் நிருபர் சநர்!
உங்களுக்குத் வதரியே ஜவண்டியே சமநச்சநரம் தநன்."
நிருபர் பநண்டியேன் சட்டடைப் டபயிலிருந்து புடகயிடலப் வபநட்டைலத்டத எடுத்துப் பிரித்து ஒரு
வகநத்து அள்ளி உள்ஜளே தள்ளிவிட்டு மருகநனந்தத்துக்குப் பக்கத்தல் வந்து அமர்ந்து வகநண்டைநர்.
எல்லநவற்டறயும் ஜகட்டுத் வதரிந்து வகநண்டைநர்.
"சும்மந விட்டுவிடை மநட்ஜடைன், நிருபர் சநர். இந்தப் பயேல்கள் வநடல ஒட்டை நறுக்கப் ஜபநகிஜறன்" என்று
மத்தநய்ப்புடைன் மடித்தநன் மருகநனந்தம். நிருபர் பநண்டியேன் சிரித்தநர். "வகநஞ்சம் இப்படித் தனிஜயே
வந மருகநனந்தம். உனக்கு நநன் ஒன்று வசநல்ல ஜவண்டும்" என்று அவடனக் டகப்பற்றி எழுப்பி
டதயேற்கடடையில் ஒரு மூடலக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநனநர்.
"சுத்த அசட்டுப் பிள்டளேயேநக இருக்கிறநஜயே அப்பந? தும்டப விட்டு வநடல பிடிப்பதநல் பலன்
கிடடையேநது. பர்மநக்கநரர் எந்த மரட்டுத்தனத்டதத் துணிந்து கடடைப்பிடித்ததனநல்
குற்றவநளியேநகிறநஜரந அஜத மரட்டுத்தனத்டதத் தநஜன நீயும் பதலுக்குக் டகயேநளே மற்படுகிறநய். நீயும்
அடதஜயே வசய்வதநல் உன் பக்கம் எப்படி நியேநயேம் இருக்கும்! வபரியே மனிதர்கள் எது வசய்தநலும்
ஜபநலீசில் மநட்டிக் வகநள்ளே இடைமின்றிப் பத்தரமநகச் வசய்வநர்கள். நீ மரட்டுத்தனமநக எடதயேநவது
வசய்தநல் மநட்டிக் வகநள்வநய். அதனநல் அரவிந்தனுக்கும் பூரணிக்கும் ஜபர் வகட்டுப் ஜபநகும்.
வதநடைர்ந்து வகடுதல்களேநகஜவ வசய்து வகநண்டிருப்பவர்கள் வசய்யும் வஞ்சக விடனகள் விளேம்பரம்
வபறநது. நீங்கள் என்றும் இதுமநதரி வம்பு வழகளுக்குப் ஜபநகநதவர்கள், தடீவரன்று இன்று ஜபநனநல்
வபரிதநக விளேம்பரமநகிவிடும். பத்தரிடகயில் வபரிதநக வரும். இடதஜயே துஷ்பிரச்சநரம் வசய்வநர்
பர்மநக்கநரர். பரம சநதுவநன அரவிந்தடனயும் தூய்டமஜயே உருவநன பூரணிடயேயும், உன் வசயேல்களேநல்
மக்கள் சந்ஜதகமறும்படி வசய்து விடைநஜத! இந்த நல்ல ஜநரத்தல் சிறிது இழவு வந்தநலும் ஜதர்தலில்
பூரணிடயேப் பநதக்கும். அரவிந்தடன மீட்க நநன் ஒரு வழ வசநல்கிஜறன். அது படி வசய்" என்றநர்
பநண்டியேன்.
"என்ன வழ வசநல்லுங்க" என்று ஜகட்டைநன் மருகநனந்தம்.
"எங்கள் பத்தரிடகயில் மதுடரச் வசய்தகள் என்ற பகுதக்கு நியூஸ் ஜசகரிக்க ஜவண்டியேது என் வபநறுப்பு
என்பது உங்களுக்குத் வதரியுமல்லவந? நநடளே ஜபப்பரில் என் பகுதயில் ஒரு கநல் பகுதக்கு நியூஜஸ
இதுவடர கிடடைக்கவில்டல. ஜபசநமல் ஓடிப்ஜபநய் ஜபநலீசில் கம்ப்வளேய்ண்ட் வசய்துவிட்டு,
என்னிடைம் ஒரு வசய்த அறிக்டக மநதரி எழுதக் வகநடு. பர்மநக்கநரர் ஜபநன்ற வபரியே மனிதர்கள்
தங்கடளேப் பற்றிப் ஜபப்பரில் தநறுமநறநக வரக்கூடைநஜத என்பதற்கநகச் சதநகநலமம் பயேந்து
வகநண்டிருப்பநர்கஜளே ஒழயே, அடி, உடத, கலவரங்களுக்கு அவ்வளேவநக அயேர மநட்டைநர்கள்.
அஜயேநக்கியேத்தனங்கள் வசய்யேப் பயேப்படை மநட்டைநர். இந்த நியூஸ் வந்த மறு நநழடக அரவிந்தன்
தரும்பிவரநவிட்டைநல் என்டன ஏவனன்று ஜகள். கநல் பத்த இடைத்தலும் பிரமநதமநகத் தடலப்புக்
கட்டிப் ஜபநட்டு விடுகிஜறன். நநன் வசநல்லுகிறபடி வசய்!" என்றநர் நிருபர் பநண்டியேன்.
அவர் கூறுவதல் நியேநயேம் இருப்பதநகஜவ மருகநனந்தத்துக்குத் ஜதநன்றியேது. அப்படிஜயே வசய்தநன்.
ஆனநல் மீண்டும் அன்றிரஜவ படழயே மநதரி வம்பு வந்து ஜசர்ந்தது.
------------------------
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அத்தயேநயேம் 31
யேநதும் ஊஜர யேநவரும் ஜகளிர்
தீதும் நன்றும் பிறர்தர வநரந
ஜநநதலும் தணிதலும் அவற்ஜறந என்ன
சநதலும் புதுவது அன்ஜற வநழ்தல்
இனிவதன மகிழ்ந்தன்றும் இலஜம மனிவின்
இன்னநது என்றலும் இலஜவ...
-- புறநநனூறு
இரவு மூன்று மணி ஆவதற்கு இருந்தது. மதுடர நகரத்து வீதகள் வவறிச்ஜசநடிக் கிடைந்தன.
எப்ஜபநதநவது ஓடசவயேழுப்பிக் வகநண்டு ஜபநகும் லநரி அல்லது ஜவறு வநகங்கள் தவிர ஒலியேவிந்து
கிடைந்தன வபரியே வீதகள். அந்த ஜநரத்தல் மீனநட்சி அச்சகத்தல் விளேக்கு எரிந்தது. வநயிலில் இரண்டு
குதடர வண்டிகள் நின்றன.
ஒரு குதடர வண்டியில் சுவவரநட்டிகள், படச, ஏணி ஆகியே வபநருட்கடளே நிரப்பிவிட்டு
மருகநனந்தமம் உடைன் ஏறிக் வகநண்டைநன். மற்வறநரு குதடர வண்டியில் மருகநனந்தத்தன் பயில்வநன்
நண்பர்கள் ஏறிக்வகநண்டைநர்கள். மந்தயே நநளிரவு எந்த இடைத்தல் சுவவரநட்டிகள் ஒட்டும் ஜபநது
தருநநவுக்கரடசயும் அவஜனநடு வசன்ற கூலிக்கநர டபயேன்கடளேயும் பர்மநக்கநரரின் ஆட்கள் வம்பு
வசய்து அடித்துத் துரத்தனநர்கஜளேந, அஜத இடைத்துக்குத்தநன் இன்றும் வண்டிகடளேச் வசலுத்தச்
வசநல்லிப் புறப்பட்டிருந்தநன் மருகநனந்தம் பர்மநக்கநரடரச் சந்தத்து நியேநயேம் ஜகட்கப் ஜபநன
அரவிந்தன் தரும்பவில்டல என்று வதரிந்ததுஜம, உடைல் வலிடம மிக்க தனது மரட்டு நண்பர்கஜளேநடு
ஜநருக்கு ஜநர் அவரிடைம் ஜபநய் வம்ஜபந, கலவரஜமந அடிதடிஜயேந எது ஜநர்ந்தநலும் சமநளித்து வவன்று
அரவிந்தடன மீட்டுக் வகநண்டு வரஜவண்டுவமன்றுதநன் அவன் துணிந்தநன். ஆனநல் அந்தத்
துணிடவயும் ஜவகத்டதயும் வநருங்கியே நண்பரநன நிருபர் பநண்டியேன் ஜவறுவிதமநக மநற்றிவிட்டைநர்.
பநண்டியேன் கூறியே கநரணங்களுக்கநகத் தன் ஆத்தரத்டதத் தணித்துக் வகநண்டைநலும் சுவவரநட்டிகள்
ஒட்டுவது பற்றி எதரிகள் வதநடைர்ந்து வம்புக்கு வருகிறநர்களேந? என்படதச் ஜசநதடன வசய்து வதரிந்து
வகநள்ளே விரும்பினநன். அதனநல் தநன் சம்பவம் நடைந்த அஜத பகுதயில் சுவவரநட்டிடயே ஒட்டிப்
பநர்க்கலநம் என்ற தட்டைத்துடைனும், மன்ஜனற்பநட்டுடைனும் கிளேம்பியிருந்தநன்.
குறிப்பிட்டை பகுதடயே அடடைந்ததும் நண்பர்கள் இருந்த வண்டிடயேத் வதருத் தருப்பத்தல் இருள்
மடறவில் மிக அருஜக நிறுத்தவிட்டுத் தநன் இருந்த வண்டிடயே மட்டும் வதருவுக்குள் விட்டுக்
வகநண்டு வசன்றநன். பர்மநக்கநரரின் அடி ஆளேநன மரடைனும் அவடனச் ஜசர்ந்த டகக்கூலிப்
பட்டைநளேமம் வநழ்கிற வதரு அது. நள்ளிரவில் அடமத பயேங்கரமநகக் கவிழ்ந்தருந்தது. வதரு நடுவில்
மின்விளேக்கு வவளிச்சம் சிறிது பரவியிருந்த ஓரிடைத்தல் சுவரருஜக வண்டிடயே நிறுத்தச் வசநன்னநன்
மருகநனந்தம். வண்டி நின்றதும் ஏணிடயே எடுத்துக் ஒண்டு கீஜழ இறங்கிச் சுவரில் சநத்தனநன்.
சுவவரநட்டியில் படச தடைவி எடுத்துக் வகநடுக்க ஜவண்டுவமன்று வண்டிக்கநரனிடைம் வசநல்லிவிட்டு
ஏணியில் ஏறினநன்.
ஒரு தடடையும் இல்லநமல் நநன்கு ஐந்து இடைங்களில் பூரணியின் தநமடரப் பூச்சின்னம் மின்னும்
சுவவரநட்டிகடளே ஒட்டியேநயிற்று. ஆறநவது சுவவரநட்டிடயே ஒட்டுவதற்கநக அவன் ஏணியில் ஏறிக்
வகநண்டிருந்த ஜபநதுதநன் "ஜடைய்! எவன்டைந அது! ஏணிஜயேநடை கீஜழ தள்ளிக் கநடல மறியேடைந,
வசநல்கிஜறன்" என்று கலகக் குரல் எழுப்பிக் வகநண்டு வந்து ஜசர்ந்தது கழுகுச் சின்னத்துக்
டகக்கூலிப்படடை. மருகநனந்தம் சிறிதும் அதர்ச்சியேடடையேநத குரலில் "இருங்கப்பந, இடத ஒட்டிவிட்டு
வருகிஜறன். அதற்கப்புறம் நீங்கள் கநடல மறிக்கலநம்!" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை கூறியேவநறு டகயில்
வநங்கியே சுவவரநட்டிடயே நிதநனமநக ஒட்டிவிட்டு வநயிதழ்கடளேக் குவித்துப் வபரியேதநகச் சீழ்க்டக ஒலி
எழுப்பினநன். அந்த இரவின் அடமதயில் மருகநனந்தத்தன் சீழ்க்டக ஒலி அடைங்கி ஓய்வதற்குள்
பநய்ந்து வந்தது, வதருத்தருப்பத்தல் நிறுத்தப்பட்டிருந்த மற்வறநரு குதடர வண்டி.
அதன் பின் நிகழ்ந்தடத இங்கு விவரிக்க ஜவண்டைநம். கழுகுச் சின்னம் ஆட்களுக்குச் வசம்டமயேநக
ஜவண்டியே மட்டும் குடறவின்றிப் பூடசக் கநப்புக் வகநடுத்து அனுப்பினநர்கள். அந்த கும்பலில் ஓர் ஆள்
மட்டும் தப்பி ஓடை மடியேநமல் மருகநனந்தத்தடைம் சிக்கிக் வகநண்டைநன். "வன்மடறச் வசயேல்களில் தநன்
இறங்கினநல் அரவிந்தனுக்ஜகந பூரணிக்ஜகந அதனநல் வபருடம குடற ஜநரிடைலநம்" என்று நிருபர்
பநண்டியேன் எச்சரித்தருந்தவதல்லநம் உணர்வு மயேமநன அந்த ஜநரத்தல் மருகநனந்தத்துக்கு மறந்ஜத
ஜபநய்விட்டைது. கழுகுச் சின்னம் ஆட்களில் தப்பி ஓடினவர்கடளேத் தவிர அகப்பட்டுக் வகநண்டை
ஒருவடன நநன்கு மணியிலிருந்து ஐந்து மணி வடர கசக்கிப் பிழந்து பயேமறுத்தயும் துன்புறுத்தயும்
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பநர்த்ததல் அவன் அவர்களுக்கு ஒரு மக்கியேமநன ரகசியே உண்டமடயேச் வசநல்லிவிட்டைநன். வசநல்லும்
நிடலடமக்கு அவடனக் வகநண்டு வந்துவிட்டைநர்கள் அவர்கள். விடிந்தநல் நிருபர் பநண்டியேன் ஜகட்டு
வநங்கிச் வசன்றிருந்த வசய்த பத்தரிடகயில் வந்துவிடும். அந்தச் வசய்தடயேப் பநர்த்ஜத தன் குட்டு
வவளியேநகிவிடுஜமந என்று பயேந்து பர்மநக்கநரர் தநமநகஜவ அரவிந்தடன அனுப்பிவிடுவநர் என்று
பநண்டியேன் கூறியிருந்தநர்.
ஆனநல் விடியுமன்ஜப அரவிந்தடனக் கண்டுபிடித்து அடழத்துச் வசல்லும் நல்வநய்ப்டப அவர்களுக்கு
உண்டைநக்கித் தந்துவிட்டைநன் அகப்பட்டுக்வகநண்டை ஜகநடழ மனிதன்.
டவடக நதயின் கடரயில் வசல்லூர் தருவநய்ப்புடடையேநர் ஜகநவில் வதருவில் புது மண்டைபத்து மனிதர்
புத்தகங்கடளே 'ஸ்டைநக்' டவத்தருந்த கிடைங்கு ஒன்று உண்டு. வபரியே மநடி வீடு அது. புது மண்டைபத்துக்
கடடை சிறிதநதலநல் ஏரநளேமநன அச்சடித்த படழயே புதயே புத்தகங்கடளே ஸ்டைநக் டவக்கத் தமது வசல்லூர்
வீட்டடைப் பயேன்படுத்தக் வகநண்டிருந்தநர். புது மண்டைபத்து மனிதர் வீடும் தனியேநக ஆளேரவமற்ற
பகுதயில், ஜகநடியில் அடமந்தருந்தது. அதனநல் இந்த வசல்லூர் வீடு புத்தகங்களுக்கு மட்டும்
அல்லநமல் புது மண்டைபத்து மனிதரின் அக்கிரமங்களுக்கும் 'ஸ்டைநக் ஹவுஸநக' இருந்து வந்தது.
அரவிந்தன், பர்மநக்கநரர் மநளிடகயில் அவடரச் சந்தக்கச் வசன்று கநணநமற் ஜபநன அன்ஜற கநரில்
டவத்துக் வகநண்டு வந்து இந்த வீட்டில் ஓர் அடறயில் தள்ளிப் பூட்டியிருப்பதநக உண்டமடயேச்
வசநல்லிவிட்டைநன் மருகநனந்தத்தடைம் அகப்பட்டுக் வகநண்டை ஆள்.
"நீஜயே ஜநரில் வந்து வீட்டடைக் கநட்டு அப்பஜன. நீ வசநல்வது வபநய்யேநயிருந்தநல் உன் மதுகுத் ஜதநடல
உரித்து டவத்துவிடுஜவன்" என்று அவடனயும் கூப்பிட்டுக் வகநண்டு இரண்டு வண்டிகடளேயும்
அங்கிருந்து அப்படிஜயே வசல்லூர் தருவநய்ப்புடடையேநர் ஜகநவில் பகுதக்குச் வசலுத்தச் வசய்தநன்
மருகநனந்தம்.
அவர்கள் இருந்த அந்த இடைத்தலிருந்து வசல்லூர் மிகவும் பக்கமநதலநல் வண்டிகள் மிக விடரவில்
வசன்றுவிட்டைன. மருகநனந்தத்தடைம் அகப்பட்டுக் வகநண்டை ஆள் இறங்கி வீட்டடைக் கநண்பித்தநன்.
பிசநசு குடியிருக்கிற இடைம் மநதரிப் வபரியே வீடு இருளில் மூழ்கிக் கிடைந்தது. ஆள் அரவஜம இல்டல.
மன்புறம் வநயிற்கதவில் வபரியே இரும்புப் பூட்டுத் வதநங்கியேது.
"ஏண்டைந நீ கூறியேது வமய்தநனந? அல்லது புளுகுகிறநயேந?" என்று மீண்டும் அந்த ஆடளே மிரட்டினநன்
மருகநனந்தம். அந்த ஆள் அஜத வீட்டில் தநன் அரவிந்தன் சிடற டவக்கப்பட்டிருப்பதநகச் சத்தயேஜம
வசய்தநன். ஜவறு வழயில்லநமற் ஜபநகஜவ அந்த வீட்டடைப் பூட்டியிருந்த இரும்புப் பூட்டு கதவுக்
வகநக்கிஜயேநடு தனிஜயே ஜபர்த்து எடுக்கப்பட்டைது. அகப்பட்டை ஆள் வழகநட்டிக் வகநண்டு மன்னநல்
வசன்றநன். உள்ஜளே ஒஜர இருள். நிடறயே மின்விளேக்குகள் இருந்தும் விடசடயே அமக்கினநல்
எரியேவில்டல. 'வமயின் விடச'யில் ஜவண்டுவமன்ஜற ஜகநளேநறு வசய்துவிட்டுப் ஜபநயிருக்கிற மநதரித்
ஜதநன்றியேது. உள்ஜளே ஜபநவதற்கு ஒற்டறயேடிப் பநடத ஜபநல் வழமட்டும் வீட்டு இருபுறமம் ஜமஜல
உத்தரத்டதத் வதநடுகிற உயேரம் வடர புத்தகங்களும், புத்தகங்களுக்கநக அச்சிட்டு அடுக்கியே பநரங்களும்
நிடறந்தருந்தன. பிள்டளே இல்லநத வீட்டுக்குச் வசல்லப் பிள்டளேகள் ஜபநல் எலிகள் ஓடித்தரிந்தன.
படழயே கநலத்துப் பநணியில் கட்டைப்பட்டை வபரியே வீடைநதலநல் சுற்றி அடறகளும் கூடைமமநக இடைம்
மிகுந்தருந்தது. கூட்டிக் வகநண்டு வந்தவன் மன்னநல் வசல்ல மருகநனந்தமம் நண்பர்களும் பின்
வதநடைர்ந்து வமகௌனமநக இருளில் வசன்று வகநண்டிருந்தநர்கள். நண்பர்களில் ஒருவனிடைம் இருந்த
டகவிளேக்டக (டைநர்ச் டலட்) மருகநனந்தம் வநங்கிக் வகநண்டைநன். அந்த வீட்டுக்குள்ளிருந்து மநடிக்கு
ஏறுகிற மரப்படிக்கு அருகில் வவளிஜயே பூட்டியிருந்த ஓர் அடறடயேக் கநண்பித்தநன் அந்த ஆள். வநயிற்
கதவும் பூட்டும் வபயேர்க்கப்பட்டைது ஜபநலஜவ இங்ஜகயும் வபயேர்க்கப்பட்டைது.
அந்த ஆள் கூறியேது வமய்தநன்! இரண்டு மூன்று அழுக்குக் கநகிதங்கடளேஜயே விரிப்பநக விரித்து வலது
டகடயேத் தடலயேடண ஜபநல் மடித்து டவத்துக் வகநண்டு அடறக்குள் சுருண்டு துவண்டு படுத்துக்
வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். டகவிளேக்கின் ஒளி வட்டைத்தல் இந்தப் பரிதநபக் கநட்சிடயேக்
கண்டைஜபநது மருகநனந்தத்துக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஜவதடனயேநக இருந்தது. அருகில் வசன்று
அரவிந்தடன வமல்லத் வதநட்டு எழுப்பினநன். "பநவம்! பட்டினி ஜபநட்டிருப்பநர்கள் பநவிகள், கதவுப்
பூட்டடைப் வபயேர்த்துத் தறக்கிற ஓடச ஜகட்டுக்கூடை எழுந்தருக்கவில்டல!" என்றநன் மருகநனந்தத்துடைன்
வந்தருந்த வபரியே பயில்வநன்.
கண் விழத்து எழுந்த அரவிந்தனுக்கு, அந்த ஜநரத்தல் தடீவரன்று அங்ஜக அவர்கடளேச் சந்தத்ததும்
ஒன்றுஜம விளேங்கவில்டல. மருகநனந்தம் அவசர அவசரமநகத் தன்னநல் மடிந்த மட்டும் சுருக்கமநய்
விளேக்கிவிட்டு, "இப்ஜபநது மதலில் இங்கிருந்து தப்பிச் வசன்றநக ஜவண்டும். விடிந்து வவளிச்சம்
பரவுகிற ஜநரம் ஆகிக்வகநண்டிருக்கிறது. மற்றவற்டற அச்சகத்துக்குப் ஜபநய்ப் ஜபசிக்வகநள்ளேலநம்.
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மதலில் புறப்படு! உடைஜன இங்கிருந்து வவளிஜயேறநவிட்டைநல் வம்பு" என்று அரவிந்தடன
அவசரப்படுத்தனநன்.
"நீ வசய்கிற கநரியேம் நியேநயேமில்டல, மருகநனந்தம். என்டன இவ்வளேவு பத்தரமநக இங்ஜக வகநண்டு
வந்து டவத்தருப்பவர்களிடைம் ஒரு வநர்த்டத கூடைச் வசநல்லநமல் இப்படி ரகசியேமநக மீட்டுக் வகநண்டு
ஜபநக மயேல்கிறநஜயே அப்பந!" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை ஜகலியேநகக் கூறியேபடி அவர்கஜளேநடு
புறப்பட்டைநன் அரவிந்தன். எப்ஜபநதும் சிரித்துக் வகநண்ஜடை இருப்பது ஜபநன்ற சநயேலும் அழகும்,
வபநலிவும், ஒளியும் நிடறந்த அரவிந்தனின் மகம் ஜசநர்ந்து வநடியிருந்தது. அப்ஜபநது நண்பர்கடளேச்
சந்தத்ததும் சிரிக்கிற சிரிப்பநக ஏஜதந சிரித்துப் ஜபசினநஜன ஒழயேச் ஜசநர்வு நன்றநகத் வதரிந்தது. தளேர்ச்சி
வதளிவநகப் புலப்பட்டைது.
வண்டிகள் அச்சகத்து வநயிலில் தரும்பி வந்து நின்ற ஜபநது விடிந்து ஒளி பரவிக் வகநண்டிருந்தது.
பக்கத்து வவற்றிடலப் பநக்குக் கடடைகளின் மன் அன்டறயே தனச்சுடைர் வசய்தத்தநளில் தடலப்பு
விளேம்பரத் (ஜபநஸ்டைர்) தநளிஜலஜயே 'ஜதர்தல் படகயினநல் இடளேஞர் கடைத்தப்பட்டைநர்' என்று
வவளியேநகி இருந்தது. ஒரு தனச்சுடைர் வநங்கிப் படித்துப் பநர்த்தநன் மருகநனந்தம். நிருபர் பநண்டியேன்
தநம் வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநனபடிஜயே மதுடரச் வசய்தகள் என்ற தடலப்பின் கீழ் பநர்டவயில் படைத்தக்க
இடைத்தல் நன்றநக அந்தச் வசய்தடயே வவளியிட்டிருந்தநர். மருகநனந்தம் அடத அரவிந்தனிடைம்
படித்துக் கநட்டினநன்.
"'இடளேஞர் மீட்கப்பட்டைநர்' என்று மறுபடியும் ஜவண்டுமநனநல் நிருபர் பநண்டியேடன அடழத்து
இன்வனநரு வசய்த நநடளேக்கு வவளியிடைச் வசநல்ஜலன்" என்று மருகநனந்தத்டதக் ஜகலி வசய்தநன்
அரவிந்தன். அழகரடியிலிருந்தும் வபநன்னகரத்தலிருந்தும் வந்தருந்த தன் நண்பர்கடளேவயேல்லநம்
ஓட்டைலுக்கு அடழத்துப் ஜபநய்ச் சிற்றுண்டு கநப்பி உபசநரம் வசய்து நன்றி வசநல்லி அனுப்பி டவத்தநன்
மருகநனந்தம்.
பர்மநக்கநரர் மநளிடகயில் அரவிந்தன் மிகவும் துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறநன் என்பதும், அவ்வநறு
வநடுஜநரம் துன்புறுத்தப்பட்டை பின்ஜப பர்மநக்கநரரநலும் புது மண்டைபத்து மனிதரநலும் வசல்லூர்
வீட்டுக்குக் வகநண்டு ஜபநய் அடடைக்கப்பட்டைநன் என்பதும் மருகநனந்தத்துக்கு ஓரளேவு வதரிந்து தநன்
இருந்தது. பர்மநக்கநரரின் டகக் கூலிப்படடையிலிருந்து அவனிடைம் பிடிபட்டை ஆள் ஓரளேவு அவற்டறக்
கூறியிருந்தநன். இருந்தும் அரவிந்தன் தன்னடைக்கம் கநரணமநக அத்துன்பங்கடளேப் பற்றி அதகம்
வசநல்லநமல் இருப்படத மருகநனந்தம் உணர மடிந்தது. அவன் சிரிப்பதும் ஜகலி வசய்வதும் கூடைக்
கயேவர்களிடைம் பட்டை அந்த ஜவதடனகடளே மறந்துவிடைவும் மடறத்து விடைவும் வசய்கிற மயேற்சிதநன்
என்பதும் மருகநனந்தத்துக்குப் புரிந்தது.
அரவிந்தன் எப்ஜபநதுஜம இப்படித்தநன் பிறருடடையே துன்பங்கடளேயும் ஜவதடனகடளேயும் தூண்டித்
தூண்டிக் ஜகட்டு உதவுவநன்; வழ வசய்வநன். அனுதநபப்படுவநன். தன்னுடடையே துன்பங்கடளேயும்,
ஜவதடனகடளேயும் கூடியேவடர பிறர் வதரிந்து வகநள்ளே விடைமநட்டைநன். தூண்டிக் ஜகட்டைநலும் சிரித்து
மழுப்பிவிடுவநன். 'மகந வநஞ்சழுத்தக்கநரன் அப்பந நீ?' என்று மருகநனந்தம் எத்தடனஜயேந மடற
அரவிந்தடனக் கடிந்து வகநள்ளே ஜநர்ந்ததுண்டு. பணம் ஜசர்த்து டவத்துக் வகநண்டு வசலவழக்கநத
கருமிஜபநல் தன்னுடடையே துன்பங்கடளேப் பிறரிடைம் கலந்து வகநண்டு வகநடுத்து அனுதநபம் ஜசர்க்கத்
வதரியேநத கருமி அவன். தன்னுடடையே சுகங்கடளே எல்ஜலநரும் பங்கிட்டுக் வகநள்ளே விடுகிற வள்ளேல்
அவன். துன்பங்கடளேப் பிறர் ஜகட்டு அறிந்து வகநள்ளே வரும்ஜபநது மட்டும் கருமியேநக மநறிவிடுவநன்.
அவனுக்குச் சிறு வயேதலிருந்ஜத பழக்கமநன பண்பு அது.
அரவிந்தடன அச்சகத்தல் இருக்கச் வசநல்லிவிட்டுச் சிறிது ஜநரத்தல் தரும்பி வந்து சந்தப்பதநகக் கூறி
வவளிஜயேறினநன் மருகநனந்தம். அரவிந்தனின் மனம் அப்ஜபநது தீவிரமநன சிந்தடனயில் இருந்தது.
நியேநயேம் ஜகட்பதற்கநக அடமதயேநன மடறயில் வசன்ற தன்டனப் பர்மநக்கநரரும் புது மண்டைபத்து
மனிதரும் என்வனன்ன விதமநக ஜவதடனப்படுத்தனநர்கள் என்படத நிடனத்துப் பநர்த்தஜபநது,
'உலகத்தல் இனிஜமல் சத்தயேத்துக்கும் ஜநர்டமக்கும் இடைஜம இல்டலஜயேந?' என்கிற அளேவு இதயேம்
புண்பட்டு வருந்தனநன் அவன். தன்டன வவளிஜயேற விடைநமல் வீட்டுக்குள் அடடைத்துப் ஜபநட்டுக்
வகநண்டு நநன்டகந்து ஜபர்களேநகச் ஜசர்ந்து அவர்கள் படுத்தயே வகநடுடமகடளேவயேல்லநம்
மருகநனந்தத்தடைஜமந மற்றவர்களிடைஜமந வசநல்ல விரும்பவிடல அவன். ஆனநல் நீறுபூத்த கனடலப்
ஜபநல் உள்ஜளேஜயே குமறினநன்; எண்ணி எண்ணிப் புழுங்கலநனநன்.
'வகநள்டளேக் கூட்டைத்து நடடைமடறகடளேப் ஜபநல் அரசியேல் எவ்வளேவு ஒழுங்கற்றதநக இருக்கிறது
இங்ஜக? யேநதும் ஊஜர யேநவரும் நண்பஜர! தீடமயும் நன்டமயும் பிறரநல் இல்டல. துயேரமம் இன்பமம்
பிறர் கநரணமநக ஏற்படுவதல்டல. வநழ்வும் சநவும் நியேதகள். இன்பக் கநலத்தல் துள்ளித் தரிவதும்,
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துயேரக் கநலத்தல் துவண்டு கிடைப்பதும் அற்ற ஒருடம நிடலதநன் சிறந்த வநழ்வு' என்று தத்துவம் கண்டு
வநழ்ந்த தமிழகத்தலந இன்று இப்படி வநழ்கிஜறநம். எத்தடன வபநறநடமகள்! எத்தடன கநழ்ப்புகள்!
அடுத்தவர்கடளேக் கவிழ்க்க மயேல்வதல் எவ்வளேவு இன்பம் இவர்களுக்கு? பண்பநட்டடையும் ஒழுக்க
ஜநர்டமகடளேயும் வளேர்ப்பதற்குப் பதலநக அரசியேல் கட்சிகள் இந்த நநட்டு மக்கடளே எவ்வளேவு வகட்டை
வழகளுக்கு இழுத்துப் ஜபநகின்றன? பிடழத்துக் கிடைந்தநல் பூரணி, சத்தயேத்தன் பலத்தநல் ஆடைம்பர
விளேம்பரங்களும் ஆஜவசப் ஜபச்சுக்களும் இல்லநமஜல ஜதர்தலில் வவற்றி வபறுமநறு வசய்து
மற்றவர்களுக்கு ஒரு பநடைம் கற்பிக்க ஜவண்டும். ஜபசுவடதயும் எழுதுவடதயும் விடை வநழ்ந்து
கநட்டிவிடுவது தநன் இன்டறயே நிடலயில் மற்றவர்கடளேத் தருத்த நல்வழக்குக் வகநண்டுவரச் சரியேநன
கருவி. பூரணியின் விளேம்பரத்துக்கநகச் சுவவரநட்டிகள் அச்சடித்தஜத ஜபதடம. எல்ஜலநடரயும் ஜபநல்
தன்டனப் பற்றி விளேம்பரம் வசய்து தன் புகடழயும், வபருடமடயேயும் படறசநற்றி ஏலம் ஜபநட்டுத்தநன்
இந்தப் பதவிடயே அடடையே ஜவண்டுமநனநல் பூரணிக்கு என்ன வபருடம? 'ஏடழகளுக்கு ஒரு ஜவடளே
கஞ்சி வநர்க்கநதவர்கள், பள்ளிக்கூடைத்துக்குப் பந்துக்கநக நன்வகநடடை தர பஞ்சப் பநட்டுப்
பநடுகிறவர்கள், ஜதர்தலுக்குப் ஜபநட்டியிடும்ஜபநது அவசியேம் அனநவசியேம் பநரநமல் லட்ச லட்சமநக
வநரி இடறக்கிறநர்கஜளே! எளிடமயில் நிடறவு கண்டு தூய்டமயில் வபருடம ஜபணும் உயேரியே பண்பு
கநந்தயேடிகஜளேநடு இந்த நநட்டடை விட்டுப் ஜபநய்விட்டைதந?' என்று எண்ணி மனம் தவித்த அரவிந்தன்
ஏஜதந தீர்மநனமநக ஒரு மடிவுக்கு வந்தவன் ஜபநல் அச்சிட்டுக் குவித்தருந்த
சுவவரநட்டிகடளேவயேல்லநம் வகநல்டலப் பக்கம் தறந்த வவளியில் அள்ளிக்வகநண்டு ஜபநய்க்
வகநட்டினநன். இது நடைந்த கநல் மணி ஜநரத்துக்குப் பின் வவளிஜயே வசன்றிருந்த மருகநனந்தம்
அச்சகத்துக்குத் தரும்பி வந்தநன். மன்பக்கத்து அடறயில் அரவிந்தன் கநணப்படைவில்டல. வகநல்டலப்
பக்கமிருந்து வபரிதநக புடகப்படைலங்கள் வதரிந்தன. அரவிந்தடனத் ஜதடிப் பின் பக்கம் தறந்த
வவளிக்கு வந்த மருகநனந்தம் அங்ஜக அவன் பூரணியின் ஜதர்தல் சின்னம் அச்சிட்டை சுவவரநட்டிகளுக்கு
வநருப்பு டவத்துக் வகநண்டிருப்பது கண்டு தடுக்கிட்டைநன்.
"என்ன அரவிந்தன்? உனக்குப் டபத்தயேம் பிடித்துவிட்டைதந? எவ்வளேவு பணம் வசலவழத்து அச்சிட்டை
சுவவரநட்டிகள் இடவ? எதற்கநக இப்ஜபநது இவற்டறக் வகநளுத்துகிறநய்?" என்று ஜகட்டைநன்.
"இந்தச் சுவவரநட்டிகளில் இல்டல பூரணியின் வபருடம. சத்தயேத்தன் பலத்தல் அவள் வவற்றி வபற
ஜவண்டும். ஜநர்டமயின் துடணயேநல் அவள் ஜதர்ந்வதடுக்கப்படை ஜவண்டும்! உண்டமயேநன
கநந்தீயேத்டத அவள் மூலம் நநட்டுக்குக் கற்பிக்க ஜவண்டும்! அதற்கு இடவ ஜதடவ இல்டல."
"சுத்த அசட்டுத்தனம்!"
"இருக்கலநம்! ஆனநல் இப்படி ஒரு அசட்டுத்தனத்டதத் வதநடைர்ந்து வசய்யும் மகநத்மநக்கள் கநந்தக்குப்
பின் இல்லநததநல் தநன் இந்த நநடு எப்படிஜயேந ஜபநய்க் வகநண்டிருக்கிறது."
"என்னதநன் லட்சியேம் இருந்தநலும் நடடைமடறடயே ஒத்துக் வகநண்டு அதன்படிப் ஜபநக ஜவண்டும்
அரவிந்தன்! விளேம்பரம் வசய்யேநமல் ஜதர்தலுக்கு நின்று பயேஜன இல்டல!"
"ஜநர்டமயேநகவும் சத்தயேமநகவும் தகுதயுடைனும் நநம் இருப்பஜத நமக்குப் வபரியே விளேம்பரம்தநன்
மருகநனந்தம்!"
"ஜபச்சுக்கு இவதல்லநம் சரி. ஆனநல் உலகியேல் வதரிந்து வசய்யேநமலிருந்தநல் ஒன்றும் நம்ப மடியேநது."
"நீ மன் அடறயில் இரு மருகநனந்தம்! நநன் குளித்துவிட்டு வந்துவிடுகிஜறன்" என்று கூறிக் வகநண்ஜடை
ஜிப்பநடவக் கழற்றியே அரவிந்தனின் மதுடகப் பநர்த்த மருகநனந்தம் தடகத்தநன். சட்டடைடயேக்
கழற்றிவிட்டு அரவிந்தன் உட்கநர்ந்தருக்கும் ஜபநது பநர்த்தநல் வநருப்புச் ஜசநத ஜபநல் வளேமநக
மின்னும் அவனது சிவந்த ஜமனி. எலுமிச்சம்பழத்தன் மஞ்சள் நிறத் தளேதளேப்புள்ளே ஜமனி அது.
அத்தடகயே அழகியே நிறத்துக்கு நடுஜவ மதுகில் இரண்டு கரியே ஜகநடுகள் கன்றிச் சிவந்து வதரிந்தன.
"என்னப்பந இது?" என்று ஜகட்டைவநறு அந்த இடைத்டதத் வதநட்டுக்கநட்டி வினவினநன் மருகநனந்தம்.
அவன் குரல் வகநதப்பின் எல்டலடயேக் கநட்டியேது.
"ஒன்றுமில்டல! சவுக்கடியேப்பந, சவுக்கு அடி. நியேநயேத்டத எடுத்துச்வசநல்லி வநதட்டைதற்கநக ஒரு
வபரியே மனிதர் வகநடுத்த பரிசுகள் இடவ!" என்று நிதநனமநகப் பதல் வசநன்னநன் அரவிந்தன்.
மருகநனந்தத்துக்குக் கண்கள் சிவந்தன. இரத்தம் வகநதத்தது. அவன் உதடுகள் ஏஜதந ஆஜவசமநகக்
கூறத் துடித்தன! அப்ஜபநது கவடலடயேக் கநட்டும் மகபநவத்துடைன் அங்ஜக நிருபர் பநண்டியேன் வந்து
நின்றநர்.
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அத்தயேநயேம் 32
வபருத்தடும் வசல்வமநம் பிணிவந்துற்றிடில்
உருத்வதரியேநமஜல ஒளிமழுங்கிடும்
மருத்துளேஜதந எனில் வநகடைத்தடல
தரித்தரம் என்னுஜமநர் மருந்தல் தீருஜம.
கவடல நிடறந்த மகச்சநயேஜலநடு வந்த நண்பர் பநண்டியேன், அரவிந்தடன அங்ஜக கண்டைதும் வலிந்து
சிரிப்டப வரவடழத்த மநதரி இருந்தது. நிருபர் பநண்டியேன், அரவிந்தடன அன்புடைன் நலம் விசநரித்தநர்.
அவருடைன் சிறிது ஜநரம் ஜபசிக்வகநண்டிருந்துவிட்டு "நீங்களும் மருகநனந்தமம் மன்புறத்து அடறயில்
உட்கநர்ந்து சிறிது ஜநரம் ஜபசிக் வகநண்டிருங்கள், அதற்குள் நநன் குளித்துவிட்டு வந்துவிடுகிஜறன்"
என்று கூறி அவடரயும் மருகநனந்தத்டதயும் மன்புறத்துக்கு அனுப்பியே பின் அரவிந்தன் குளிக்கும்
அடறக்குள் புகுந்தநன்.
அரவிந்தன் வபநன்னிற ஜமனியில் கண்டை புண்கடளேப் பற்றியே அதர்ச்சியிலிருந்து மருகநனந்தம்
இன்னும் விடுபடைவில்டல. தங்கத்தட்டில் கரிக்ஜகநடு விழுந்ததுஜபநல் நண்பனின் அழகியே ஜமனியில்
வதரிந்த சவுக்கடிக் ஜகநடுகள் அவன் உள்ளேத்டதக் வகநதக்கச் வசய்தன. குமறச் வசய்தன. மன்புறத்து
அடறயில் வந்து அமர்ந்ததும், நிருபர் பநண்டியேன் தம் ஜபச்சில் அவன் கவனத்டதத் தருப்பினநர்.
"மருகநனந்தம் உனக்கு நநன் எவ்வளேவு வசநல்லியிருந்தும், நீ உணர்ச்சிவசப்பட்டுப் வபரியே தப்பு
பண்ணிவிட்டைநய் அப்பந"
"எடதச் வசநல்கிறீர்கள், பநண்டியேன்?" என்று ஜகட்டைநன் மருகநனந்தம்.
"இஜதந இந்தச் வசய்தடயேப் படித்துப் பநர் வதரியும். சிறிது ஜநரத்துக்கு மன் பர்மநக்கநரரும்,
புதுமண்டைபத்து மனிதரும் அவசரமநகக் கநரில் வந்து இறங்கி எங்கள் ஆசிரியேரிடைம் இந்தச் வசய்தடயேப்
பிரசுரிக்கும்படி வசநல்லிக் வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநயிருக்கிறநர்கள். இந்தச் வசய்த உண்டமயேந, வபநய்யேந
என்று உறுதப்படுத்தக் வகநள்ளேத் தயேங்கினநலும் ஆசிரியேர் பர்மநக்கநரரின் வசல்வநக்குக்கு மன்
அஞ்சுகிறநர்" என்று கூறி நநடலந்து மழுத்தநளில் துப்புரவநக டடைப் வசய்தருந்த அந்தச் வசய்தடயே
மருகநனந்தத்தடைம் வகநடுத்தநர் பநண்டியேன்.
அடத ஒவ்வவநரு வரியேநகக் கருத்தூன்றிப் படித்தநன் அவன். 'பூரணியின் தநமடரப்பூ சின்னத்துச்
சுவவரநட்டிகடளே ஒட்டுவதற்கு வந்த ஆட்கள் ஏற்வகனஜவ ஒட்டைப்பட்டிருந்த தமது கழுகுச்சின்னம்
சுவவரநட்டிகடளே மடறத்தும் கிழத்தும் வம்பு வசய்ததநகவும், அப்படிச் வசய்தடதக் கண்டிக்க வந்த தம்
ஆட்கடளே அடித்தும் உடதத்தும் கநயேப்படுத்தயேதநகவும் அறிக்டகயில் கூறியிருந்தநர் புதுமண்டைபத்து
மனிதர். ஜமலும், வசல்லூர் தருவநய்ப்புடடையேநர் ஜகநயில் வதருவிலுள்ளே தமது 'ஸ்டைநக் ஹவுடச'
பூரணியின் ஆட்கள் வன்மடறச் வசயேல்களேநல் பூட்டடை உடடைத்துத் தறந்து புத்தகங்கடளேயும், பிற
வபநருட்கடளேயும் வகநள்டளேயேடித்துக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டைதநகவும்' அந்தச் வசய்தயில் அவர்
விவரித்தருந்தநர். வன்மடறச் வசயேல்கடளேச் வசய்தவர்களின் வபயேர்களேநக அவர் வகநடுத்தருந்த
பட்டியேலில் ஜவண்டுவமன்ஜற மருகநனந்தத்தன் வபயேர் வபரிதுபடுத்தப்பட்டிருந்தது. 'ஸ்டைநக் ஹவுஸ்'
வகநள்டளேயிடைப்பட்டைதற்கு மதல் நநள் கநடல அரவிந்தன் பர்மநக்கநரர் எஸ்ஜடைட்டுக்கு வந்து தன்டனச்
சந்தத்துக் 'கன்னந பின்னந'வவன்று ஜபசிப் பயேமறுத்தயேதநகவும் ஒரு வபநய்ச் வசய்த தரித்துக்
வகநடுக்கப்பட்டிருந்தது.
இடதப் படித்துவிட்டு மகத்தல் சினம் துடிக்க நிமிர்ந்தநன் மருகநனந்தம். அவன் பநர்டவயில்
ஆத்தரமம் படைபடைப்பும் வதரிந்தன. நிருபர் பநண்டியேடன ஜநநக்கிக் ஜகட்கலநனநன்.
"இந்தச் வசய்த அறிக்டகடயே இப்படிஜயே நீங்கள் வவளியிடைப் ஜபநகிறீர்களேந பநண்டியேன்?"
"என்டனக் ஜகட்டைநல் நநன் என்னப்பந பதல் வசநல்ல மடியும்? ஜநற்டறக்குத் 'ஜதர்தல் படக கநரணமநக
இடளேஞர் கடைத்தப்பட்டைநர்' என்று நீ எழுதக் வகநடுத்த வசய்த அறிக்டகடயே நநன்
வவளியிடைவில்டலயேந? நீ வகநடுத்த வசய்த வமய் என்று எனக்கு வதரிந்து, நநஜன உன்னிடைம் ஜகட்டு
வநங்கிக் வகநண்டைது. இப்ஜபநது இவர் வகநடுத்தருகும் வசய்த 'வபநய்' என்று எனக்குத் வதரிகிறது.
வதரிந்தும் நநன் ஒன்றும் வசய்வதற்கில்டலஜயே? நநங்கள் பத்தரிடகக்கநரர்கள், எல்ஜலநருக்கும்
ஜவண்டியேவர்கள். நநன் எங்கள் ஆசிரியேருக்குக் கட்டுப்பட்டைவன். எங்கள் ஆசிரியேர் ஊரிலுள்ளே வபரியே
மனிதர்களுக்வகல்லநம் கட்டுப்பட்டைவர். வபரியே மனிதர்கள் எல்ஜலநரும் பர்மநக்கநரருக்குக்
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கட்டுப்பட்டைவர்கள். பயேப்படுகிறவர்கள். தனப்பத்தரிடக என்பது ஊர்ப்புறத்தல் இருக்கிற குட்டடை;
அதல் நல்ல தண்ணீர்தநன் வந்து நிடறயும் என்று வசநல்ல மடியேநது. இந்த மநதரி எல்லநம் வம்பு வரும்
என்று வதரிந்துதநன் ஜநற்று உனக்கு நிதநனமநக நடைந்து வகநள்ளே ஜவண்டும், என்படத வற்புறுத்தச்
வசநல்லியிருந்ஜதன்."
"நீங்கள் வசநல்லியிருந்தீர்கள் பநண்டியேன். ஆனநல் அவர்கள் என்டன நிதநனமநக நடைந்து வகநள்ளே
விடைவில்டலஜயே!" என்று வதநடைங்கிச் சுவவரநட்டி ஒட்டுவதற்குச் வசன்றதலிருந்து வசல்லூருக்குப்
ஜபநய் அரவிந்தடன மீட்டு வந்ததுவடர உண்டமயேநக என்வனன்ன நடைந்தனஜவந அவற்டற அவரிடைம்
விவரித்துச் வசநன்னநன். மருகநனந்தம் சற்றுமன் அரவிந்தனின் மதுகில் தநன் கண்டை சவுக்கடிக்
கநயேத்டதப் பற்றியும் வசநன்னநன்.
"அநியேநயேமம் வகநடுடமயும் வசய்தருக்கிறநர்கவளேன்று நமக்கு நன்றநகத் வதரிந்துதநன் இருக்கிறது
மருகநனந்தம். ஆனநல் சமூகத்துக்கு இடவகடளேப் புரியே டவக்கிறவடர நிதநனமநகத்தநன்
ஜபநகஜவண்டும். பூரணி இப்ஜபநது இந்த நநட்டுக்குள்ஜளேஜயே இல்டல. இலங்டகயில் இருக்கிறநள். புது
மண்டைபத்து மனிதர் வகநடுத்துள்ளே இந்த வசய்த அறிக்டக வவளியேநனநல் அவளுடடையே நல்ல வபயேரும்
வகடைத்தநன் வசய்யும். அரவிந்தடன சநது, நல்லவன் என்று நிடனத்துக் வகநண்டிருந்தவர்கள்
சந்ஜதகப்படுவநர்கள், உன்டனப் பற்றி..."
"ஏற்வகனஜவ வகட்டைவன், மரடைன், தடியேன் என்று எல்ஜலநருக்கும் வதரியுமநக்கும்? ஏன்
நிறுத்தவிட்டீர்கள், பநண்டியேன்? நன்றநகச் வசநல்லுங்கஜளேன். எனக்கும் என்டனப் பற்றி வவளியில்
என்ன நிடனக்கிறநர்கவளேன்று வதரிந்து வகநள்ளே ஆடசயேநயிருக்கும் அல்லவந? பூரணி-அரவிந்தன்
இவர்களுக்கு நநன் உதவியிருக்கிஜறன் பநருங்கள்! ஏதநவது வபரியே குற்றம்சநட்டி என்டன ஓர் ஆறு
மநதம் உள்ஜளே தள்ளிவிட்டைநல் ஜதர்தல் மடிகிற வடர என்னுடடையே வதநந்தரவு இருக்கநவதன்று
நிடனக்கிறநர் பர்மநக்கநரர். இல்லநவிட்டைநல் வசல்லூர் வீட்டுக்குள் நுடழந்து அடடைபட்டுக் கிடைந்த
அரவிந்தடன மீட்டு வந்த நிகழ்ச்சிடயேத் தரித்து நநன் என் ஆட்கஜளேநடு வகநள்டளேயிடை வந்ஜதவனன்று
வல்வழக்குத் தயேநர் வசய்வநரந?"
"பதற்றமடடையேநஜத மருகநனந்தம். பர்மநக்கநரனின் இந்தச் சூழ்ச்சி பலிக்கநமல் ஜபநகும்படி
வசய்வதற்கும் ஒரு வழ இருக்கிறது. பத்தரிடகயில் அறிக்டக விடுகிற தகுத அவர்களுக்குத்தநன் உண்டு
என்பதல்டலஜயே? உன்னுடடையே தகுத என்ன குடறவு? நீயும் வதநழற்சங்கங்களின் தடலவன்,
வதநழலநளேர்களின் மதப்புக்குரியேவன். பர்மநக்கநரர் அரவிந்தடனக் கடைத்தக் வகநண்டு ஜபநய்
துன்புறுத்தயேடதயும், வசல்லூர் வீட்டில் சிடற டவத்தடதயும் பற்றி நீயும் விரிவநக ஓர் அறிக்டக எழுதக்
வகநடு; உன் அறிக்டகடயே அவர்களிடைம் எடுத்துச் வசன்று கநண்பித்து வவளியிடைப் ஜபநவதநகச் வசநல்லி
வமல்ல மிரட்டிப் பநர்க்கிஜறன். அப்படிச் வசய்தநல், 'இரண்டு அறிக்டககடளேயுஜம வவளியிடை
ஜவண்டைநம். ஜபசநமல் விஷயேத்டத அப்படிஜயே அமக்கிவிடுங்கள்' என்று அவர்கஜளே எங்கள்
ஆசிரியேருக்கு 'வடைலிஜபநன்' வசய்து தடுத்து விடுவநர்கள்.
"நீங்கள் எதர்பநர்க்கிறபடி நடடைவபறநமல் பர்மநக்கநரரின் வசல்வநக்குக்குப் பயேந்து உங்கள் ஆசிரியேர்
அவர்களுடடையே அறிக்டகடயே மட்டும் வவளியிட்டுவிட்டைநல்?"
"வவளியிடைமநட்டைநர்! அதற்கநனடத எடுத்துச் வசநல்வது என் வபநறுப்பு!"
மன்புறத்து அடறயில் அவர்கள் இவ்வநறு ஜபசிக் வகநண்டிருந்தஜபநது நீரநடி உடடை மநற்றிக்வகநண்டு
தூயே ஜதநற்றத்ஜதநடு அரவிந்தன் வந்தநன். "அரவிந்தன் ஏற்வகனஜவ மிகவும் மன ஜவதடனப்பட்டுப்
ஜபநயிருக்கிறநன். இதல் ஒன்டறயும் அவன் கநதல் ஜபநடை ஜவண்டைநம்" என்று பின்புறமிருந்து
அரவிந்தன் கநலடி ஓடச ஜகட்டைதுஜம, பநண்டியேனிடைம் வமதுவநன குரலில் கூறி எச்சரித்தருந்தநன்
மருகநனந்தம். உள்ஜளே வந்த அரவிந்தன் அவர்கள் இருவருக்கும் நடுவில் அமர்ந்து வகநண்டைநன்.
"பூரணி எப்ஜபநது இலங்டகயிலிருந்து தரும்புகிறநள்?" என்று அரவிந்தடன ஜநநக்கிக் ஜகட்டைநன்
பநண்டியேன்.
"தரும்புகிற சமயேம் தநன். இன்னும் இரண்டு மூன்று நநட்களில் அவள் தரும்பிவிடுவநள்."
"நீங்கள் எது நடைந்தநலும் கவடலஜயேந, ஜசநர்ஜவந அடடையேக் கூடைநது அரவிந்தன்! ஜதர்தல், அரசியேல்
ஜபநட்டி என்று வரும் ஜபநது இந்தநநளில் இடவவயேல்லநம் சர்வசநதநரணமநக நடடைவபறுகின்றன.
பூரணி தரும்பி வந்து நநன்கு கூட்டைங்களில் ஜபசினநல் ஜபநதும்; இந்தத் வதநகுதயில் அவளுக்குத்தநன்
வவற்றி என்பதல் சந்ஜதகஜம இல்டல."
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"நியேநயேத்தலும் ஜநர்டமயிலும் நம்பிக்டகயிருந்தநல் பூரணிடயேத் ஜதர்ந்வதடுக்கட்டும். அதற்கநக
'என்டனத் ஜதர்ந்வதடுங்கள், எனக்ஜக வநக்களியுங்கள்' என்று இனிப்பு மிட்டைநய்க்கு அடித்துக் வகநண்டு
பறக்கிற சிறுபிள்டளே மநதரி அவள் கூட்டைம் கூட்டைமநக, ஜமடடை ஜமடடையேநக வந்து கதறமநட்டைநள்.
இலங்டகயிலிருந்து தரும்பி வந்ததுஜம சில நநட்களில் கல்கத்தநவில் நடடைவபறவிருக்கும் கிழக்கு
ஆசியே வபண்கள் மநநநட்டுக்கு அவள் ஜபநக ஜவண்டும். கல்கத்தநவிலிருந்து தரும்பியேதும்
மஜலசியேநவில் சில வநரங்கள் சுற்றுப் பயேணம் வசய்யேப் ஜபநகஜவண்டும். ஜதர்தடல ஒரு
வியேநபநரமநகக் கருத அதற்கநக மதல்ஜபநட்டு வசலவழத்து அடலயே அவளுக்கு ஜநரமில்டல. நநனும்
அடத வியேநபநரமநக நடைத்த விரும்பவில்டல" என்று நிருபர் பநண்டியேனிடைம் சுடைச்சுடை பதல் கூறினநன்
அரவிந்தன்.
"நீங்கள் வசநல்வவதல்லநம் உயேர்ந்த இலட்சியேம்தநன். ஆனநல் உங்கடளே எதர்த்து நிற்பவர் பணபலமம்,
ஆள் பலமம் சூழ்ச்சிகளும் உள்ளேவரநயிற்ஜற!"
"மனித உரிடமகளும், சமத்துவமம் உருவநகிற சமதநயேத்தஜல பணத்துக்வகன்று தனிப்பலஜம
இருக்கக்கூடைநது. அதக ஏழ்டமடயேப் ஜபநல, தனித்தனி மனிதர்களிடைம் அதகச் வசலவம்
ஜதங்கிவிடுவதும் நநட்டுக்கு ஒரு வபரியே ஜநநய்; மனித உடைம்பு மழுவதும் சடதப்பற்று இருந்தநல்,
வளேமநன உடைல் என்கிஜறநம். உடைலில் பல பகுதகள் இடளேத்து எங்கநவது சில இடைங்களில் மட்டும்
சடத டவத்தருந்தநல் அது கட்டி, ஜநநய். வசல்வமம் நமது சமதநயேத்தல் கட்டி விழுந்து விகநரமநன
உடைல் மநதரி சில இடைங்களிஜலஜயே ஜதங்கி நநறுகிறது. உலகத்து ஜநநய்கடளேவயேல்லநம் மருந்தநல்
தீர்க்கலநம். ஆனநல் வசல்வக் வகநழுப்பு என்கிற ஜநநய்க்கு மட்டும் எந்த மருத்துவ நூலிலும் மருந்து
இல்டல. ஏழ்டம என்ற இன்வனநரு ஜநநய்தநன் மன்டனயே ஜநநய் தீர ஏற்ற மருந்து. சமூக ஜநநய்களுக்கு
மருந்து கிடடைக்கிற வடர அரசியேல் ஜபநட்டிகளுக்கும், சூழ்ச்சிகளுக்கும் வகநண்டைநட்டைம் தநன்" என்று
ஏக்கத்துடைன் நிருபர் பநண்டியேடன ஜநநக்கிக் கூறினநன் அரவிந்தன்.
அங்ஜக சிறிது ஜநரம் ஜபசிக்வகநண்டிருந்தபின் மருகநனந்தத்டதயும் தம்மடைன் அடழத்துக் வகநண்டு
புறப்பட்டு விட்டைநர் பநண்டியேன். அரவிந்தன் தன் ஜவடலகடளேக் கவனிக்கத் வதநடைங்கினநன்.
மருகநனந்தத்டதத் தனச்சுடைர் அலுவலகத்துக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநனநர் நிருபர் பநண்டியேன்.
அரவிந்தன் வசல்லூர் வீட்டில் அடடைத்து டவக்கப் வபற்றிருந்தது பற்றியும், வகநடுடமப்
படுத்தப்பட்டைது பற்றியும் மருகநனந்தத்தன் டகப்படை ஒரு விரிவநன அறிக்டக எழுத வநங்கி அடத
ஆசிரியேரிடைம் வகநண்டுஜபநய்க் கநட்டினநன் பநண்டியேன்.
'தனச்சுடைர் ஆசிரியேர்' இரண்டு அறிக்டககளிலும் எது வமய்வயேன்று கண்டுவகநள்ளே மடியேநமல்
தணறினநர்.
"சநர்! பர்மநக்கநரரும், புதுமண்டைபத்து மனிதரும் வகநண்டு வந்து வகநடுத்த அறிக்டகயில் உண்டமஜயே
இருப்பதநக வதரியேவில்டல. 'அரவிந்தடன அவர்கள் கடைத்தக் வகநண்டு ஜபநய்
வகநடுடமப்படுத்தனநர்கள்' என்பதுதநன் உண்டம. ஊவரல்லநம் இந்த உண்டம வதரிந்தருக்கிறது!
அப்படியிருக்கும் ஜபநது வபநய்யும் புரட்டுத்தனமமநன அவர்கள் அறிக்டகடயே வவளியிட்டைநல் நமது
பத்தரிடகயின் ஜபர்தநன் வகடும். இரண்டு பக்கத்தநருடடையே அறிக்டககடளேயுஜம வவளியிடைநமல்
விட்டு விடைலநம். இப்ஜபநது மருகநனந்தம் எழுதக் வகநடுத்தருக்கும் இந்த அறிக்டகடயேப் பற்றி
நீங்கஜளே அவர்களிடைம் வடைலிஜபநனில் கூறுங்கள். அவர்கஜளே தம் அறிக்டகடயே வவளியிடை ஜவண்டைநம்
என்று கூறி விடுவநர்கள்" என்று சமயேம் பநர்த்து ஆசிரியேருக்கு வழ கூறினநன் பநண்டியேன். ஆசிரியேர்
உடைஜன பர்மநக்கநரருக்கு வடைலிஜபநன் வசய்து கூறினநர். பநண்டியேன் அனுமநனம் சரியேநயிருந்தது.
'எங்கள் அறிக்டக, அவன் அறிக்டக, ஒரு மண்ணநங்கட்டியும் வவளியிடை ஜவண்டைநம். இந்தச் வசய்த
பற்றி மூச்சுக் கநட்டைக்கூடைநது!' என்று வடைலிஜபநனில் பதல் கூறிவிட்டைநரநம் பர்மநக்கநரர்.
ஆசிரியேருக்கும் பநண்டியேனுக்கும் நன்றி கூறிவிட்டு அங்கிருந்து வீட்டுக்குப் புறப்பட்டைநன்
மருகநனந்தம்.
வகநழும்பிலிருந்து புறப்பட்டை விமநனத்தல் வசன்டன வசன்று அங்கிருந்து ரயில் மூலம் மறுநநள் கநடல
மதுடரடயே அடடைந்து விடுவவதன்ற தட்டைத்ஜதநடுதநன் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் பூரணியும்
கிளேம்பியிருந்தநர்கள். விமநனத்தல் கிடடைத்த வசய்தத்தநளில் 'அரவிந்தன் கடைத்தக்வகநண்டு
ஜபநகப்பட்டைநன்' என்ற தடுக்கிடும் வசய்தடயேப் படித்தவுடைன் இருவருக்குஜம வபநறுத்துக் வகநள்ளே
மடியேநத ஜவதடனயும் தவிப்பும் ஏற்பட்டைன. பூரணியின் மகம் அழுவதுஜபநல் கடளே குன்றித் துயேரச்
சநயேலுடைன் ஜதநன்றியேது. கண்களில் நீர் ஜகநர்த்தது. மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் கூறலநனநள்:
"வர வர அரசியேல் ஜநர்டம குன்றியே துடறயேநக மநறிவிட்டைது பூரணி. கருத்துக்கள் பிடிக்கநவிட்டைநல்
கருத்துக்கஜளேநடு மட்டும் படகத்துக் வகநண்டு அவற்டற எதர்த்துப் ஜபநரிடை ஜவண்டும்.
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கருத்துக்களுக்குப் பதலநக ஆட்கடளே எதர்க்கிற அநநகரிகத்டதத் தநன் இங்ஜக கநண்கிஜறநம்."
"தவறு என்னுடடையேதுதநன் அம்மந! நநன் ஜதர்தலில் ஜபநட்டியிடைமநட்ஜடைன் என்று மதலிஜலஜயே
கண்டிப்பநக மறுத்தருக்க ஜவண்டும். ஜதர்தல் ஜவதடனகளேநல் தநன் மீனநட்சிசுந்தரம் இறந்தநர். ஜதர்தல்
படகயினநல்தநன் இவர் கநணநமல் தடலமடறவநகக் கடைத்தக் வகநண்டு ஜபநகப்பட்டிருக்கிறநர்.
இதனநல் இன்னும் என்வனன்ன துன்பங்களும் வதநல்டலகளும் வருஜமந!"
"கவடலப்படைநஜத அம்மந! அரவிந்தனுக்கு ஒரு வகடுதலும் ஜநரநது. அவடரப் ஜபநல் நல்லவர்களுக்கு
இடறவனுடடையே அருள் துடண எப்ஜபநதும் வகடுதல் ஜநரநமல் அருகிலிருந்து கநக்கும். விமநனம்
வசன்டனக்குப் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்ததும் இறங்கி (டிரங்க் வடைலிஜபநனில்) வவளியூர்த் வதநடலஜபசி மூலம்
மதுடரக்குப் ஜபசுஜவநம். விவரம் வதரிந்துவிடும். இது நநளு நநடளேக்கு மந்தயே வசய்தத்தநள்.
ஒருஜவடளே இதற்குள் அரவிந்தன் மீண்டு வந்தநலும் வந்தருக்கலநம். என் மநப்பிள்டளே ஒரு விநநடி
கூடைச் சும்மந இருக்க மநட்டைநர். ஏதநவது வசய்து இதற்குள் அரவிந்தடன மீட்டுக் வகநண்டு
வந்தருப்பநர்" என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் பூரணிக்கு ஆறுதல் கூறினநள்.
வகநழும்பிலிருந்து புறப்படும் மன்ஜப வசன்டனயிலிருந்த தன் உறவினர்க்குத் தந்த மூலம் தங்களேது
வரவு பற்றி அறிவித்தருந்தநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். அதனநல் வசன்டன மீனம்பநக்கம் விமநன
நிடலயேத்துக்கு அந்த அம்மநளின் உறவினர்கள் கநருடைன் வந்து கநத்தருந்தனர். சுங்கப் பரிஜசநதடன
மடிந்து உறவினர்களுடைன் பூரணிடயேயும் அடழத்துக் வகநண்டு அவர்கள் வீட்டுக்குச் வசன்றநள்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். உறவினர்கள் வீட்டில் வதநடலஜபசி இருந்தது. அங்கிருந்து மதுடரயில் தன்
வீட்டுத் வதநடலஜபசி எண்ணுக்கு அவசரமநகப் ஜபசுவதற்கு மயேன்றநள் அந்த அம்மநள். பூரணி
துடிப்பும் தவிப்புமநக விவரம் அறிந்து வகநள்ளும் ஆவஜலநடு மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் அருகிஜலஜயே
நின்று வகநண்டிருந்தநள். கநல்மணி ஜநரத்தல் மதுடர எண்ணுடைன் வதநடலஜபசித் வதநடைர்பு
கிடடைத்துவிட்டைது. மதுடரயிலிருந்து வசந்தந ஜபசினநள். வகநழும்பிலிருந்து விமநனத்தல் வரும்ஜபநது
வசய்தத்தநளில் படித்த வசய்தடயேப் பற்றி கூறி விவரம் ஜகட்டைநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்.
வசந்தநவிடைமிருந்து ஜகட்டை மறுவமநழயேநல் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் மகம் மலர்ந்தது. அருகில்
இருந்த பூரணியின் மனத்தல் அடதக் கண்டைதும் நம்பிக்டக மலர்ந்தது. வசந்தந சிறிது ஜநரம் ஜபசிவிட்டு
"இஜதந பக்கத்தல் உங்கள் மநப்பிள்டளேஜயே வந்து நிற்கிறநர் அம்மந! அவரிடைம் விவரமநகக் ஜகட்டுத்
வதரிந்து வகநள்ளுங்கள்!" என்று வதநடலஜபசிடயே மருகநனந்தத்தன் டகயில் வகநடுத்துவிட்டைநள்.
மருகநனந்தம் நடைந்தவற்டற மிகச் சுருக்கமநக மநமியேநருக்கு வதரிவித்தநன். "நீங்கள்தநன் நநடளேக்குக்
கநடலயில் இங்ஜக மதுடரக்கு வந்துவிடைப் ஜபநவதநகக் கூறினீர்கஜளே. மற்றவற்டற ஜநரில் ஜபசிக்
வகநள்ளேலநம். கநடலயில் தருவனந்தபுரம் எக்ஸ்பிரஸஸுக்கு நநனும் அரவிந்தனும் இரயில்
நிடலயேத்துக்கு வருகிஜறநம்... அவ்வளேவுதநஜன? டவத்துவிடைட்டுமந?" என்று மருகநனந்தம் ஜபச்டச
மடித்துவிட்டுத் வதநடலஜபசிடயே டவக்க இருந்தஜபநது, "இஜதந பூரணி பக்கத்தல் கவடலஜயேநடு
நிற்கிறநள். நநன் வசநன்னநல் நம்புவநஜளேந மநட்டைநஜளேந? 'அரவிந்தன் தரும்பி வந்துவிட்டைநன்' என்று
நீங்கஜளே அவளிடைம் ஜபநனில் ஒரு வநர்த்டத வசநல்லிவிடுங்கள் மநப்பிள்டளே" என்றநள் மங்கஜளேசுவரி
அம்மநள். பூரணி வதநடலஜபசிடயேக் டகயில் வநங்கிக் வகநண்டைநள். பூரணியிடைம், "அக்கநவுக்கு
வணக்கம். இலங்டகப் பயேணம் எல்லநம் சுகமநயிருந்தஜதந? இங்ஜக வசந்தந மிகவும் வபநல்லநதவள்
ஆகிக் வகநண்டு வருகிறநள். தருமணத்துக்குப் பின் ஒஜர அடைக்குமடற ஆட்சியேநக இருக்கிறது அக்கந!
எனக்குச் சுதந்தரஜம இல்டல" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை மருகநனந்தம் ஜபசியேஜபநது இடடையில் ஒரு
கணம் 'ஜபநன்' அவன் டகயிலிருந்து மநறி "இவர் வசநல்வவதல்லநம் சுத்தப் வபநய் அக்கந, கிண்டைல்
வசய்கிறநர்" என்று வசந்தநவின் நநணம் விரவியே வமன்குரல் ஒலித்தது. மீண்டும் மருகநனந்தம்
ஜபசினநன். "அரவிந்தன் சுகமநக இருக்கிறநன். உங்களுக்கு ஒரு கவடலயும் ஜவண்டைநம். கநடல
எக்ஸ்பிரஸில் உங்கடளே எதர்பநர்க்கிஜறநம். புறப்பட்டு வந்து ஜசருங்கள்" என்று அவன் உறுத கூறியே
பின்ஜப பூரணியின் மனம் நிம்மதடயே மழுடமயேநக அடடைந்தது. தவிப்பும் கவடலகளும் குடறந்தன.
வசன்டனயில் அவர்கள் தங்கியிருந்த உறவினர் வீடு மயிலநப்பூர் பகுதயில் இருந்தது. 'அரவிந்தன்
தரும்பி வந்து விட்டைநன். சுகமநக இருக்கிறநன்' என்ற வசய்த வதரிந்ததும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநடளேயும்
அடழத்துக் வகநண்டு மயிடலக் கபநலீசுவரர் ஜகநயிலுக்குச் வசன்று கற்பகநம்பிடகக்கு அர்ச்சடன
வசய்து வழபட்டுவிட்டு வந்தநள் பூரணி. அன்று மநடல தருவனந்தபுரம் விடரவு வண்டியிஜலஜயே
அவர்கள் வசன்டனயிலிருந்து மதுடரக்குப் புறப்பட்டுவிட்டைநர்கள். இரயிலில் வரும்ஜபநது அரசியேல்
நிடலகடளேயும் அதலுள்ளே வம்புகடளேயும் பற்றிக் கடத கடதயேநகச் வசநல்லிக் வகநண்டு வந்தநள்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். "இன்று இந்த ஜதசத்தல் ஆன்மிக எழுச்சி இல்டல. கவிடதகளும் கநவியேமம்
உருவநகிற இலக்கியே எழுச்சியும் இல்டல. மூடைப்பழக்க வழக்கங்கடளேப் ஜபநக்கித் துணிவநன
வநழ்க்டகடயேக் கநட்டும் சமதநயே எழுச்சியும் இல்டல. ஜதள் வகநட்டினவனுக்கு மற்டறயே
உணர்வுகவளேல்லநம் மறந்து மடறந்து வலி ஒன்று மட்டுஜம உடறப்பதுஜபநல், பள்ளிக்கூடைச்
சிறுவனிலிருந்து பல்ஜபநன கிழவர்கள் வடர அரசியேல் எழுச்சி ஒன்ஜற இருக்கிறது. மழங்கநலுக்குக்
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கீஜழ சடதஜபநட்டுப் பருத்துவிடுகிற யேநடனக்கநல் வியேநத ஜபநல அரசியேல் ஒன்ஜற கத என்று
ஆகிவிட்டைது!" என்று அந்த அம்மநள் கூறியேடத பூரணி கவனித்துக் ஜகட்டைநள். விழுப்புரம் கடைந்த பின்
தநன் இரண்டு ஜபருக்கும் நல்ல தூக்கம் வந்தது.
கநடலயில் இரயில் சரியேநன ஜநரத்துக்கு மதுடரடயே அடடைந்துவிட்டைது. மங்டகயேர்க்கழகத்துப்
வபண்கள் மதல் பிளேநட்பநரத்டத நிடறத்துக் வகநண்டு பூரணிடயே வரஜவற்கக் கூடியிருந்தநர்கள்.
மதல்நநள் வசன்டனயிலிருந்து வடைலிஜபநனில் வசய்த வந்ததுஜம, வசந்தந மங்டகயேர் கழகத்துக்குத்
தகவல் வதரிவித்து, இந்த ஏற்பநடு வசய்தருந்தநள். பிளேநட்பநரம் பல வண்ண மலர்கள் குலுங்கும்
வண்ண மலர்ச்ஜசநடலயேநக கநட்சியேளித்தது. அரவிந்தனும் மருகநனந்தமம் நிருபர் பநண்டியேன்
மதலியே மற்ற நண்பர்களும் ஒருபுறம் நின்று வகநண்டிருந்தநர்கள்.
பூரணி இரயிலிலிருந்து இறங்கும்ஜபநஜத அவளுடடையே கண்கள் அரவிந்தடனத் ஜதடிச் சுழன்றன.
யேநருடடையே சிரிப்பில் அமதத்தன் ஆற்றல் இருந்ததநக உணர்ந்து வியேந்தநஜளேந, அவனுடடையே
சிரிப்டபயும் மலர்ந்த மகத்டதயும் பருகிவிடுவது ஜபநல் கநணும் ஆவலில் அவள் கண்களும் மனமம்
விடரந்தன. ஆனநல் வசந்தந, மங்டகயேர் கழகத்துக் கநரியேதரிசி மதலியே வபண்கள், மநடலகஜளேநடு வந்து
அவடளேச் சூழ்ந்து வகநண்டு பநர்டவடயே மடறத்துவிட்டைனர். ஆனநல் அரவிந்தனுடடையே கண்கள்
இரயிலிலிருந்து இறங்கும் ஜபநஜத அவடளே நன்றநகப் பநர்த்துவிட்டைன. புதயே வபருமிதமம் புதயே
அழகும் அப்ஜபநது அவள் மகத்தல் ஜதநன்றுவது ஜபநலிருந்தது அவனுக்கு. தன்டனப் பற்றிப் புகழும்
வபருடமயும் நிலவும் சூழலில் ஜபநய்க் கலந்து பழகிவிட்டு மீளும்ஜபநது மனிதருக்கு மகத்தல்
உண்டைநகிற அபூர்வமநன எழல் ஒளிடயேத்தநன் அப்ஜபநது பூரணியின் மகத்தலும் கநண மடிகிறவதன
நிடனத்தநன் அவன். இரயில் பயேணத்தனநல் கடலந்து சுருள் சுருளேநகக் கநஜதநரத்தல் சரிந்து சுழன்ற
இடணந்த ஒளிவட்டைமநய்த் வதரிந்த அந்த மகம் அவன் உள்ளேத்துக்கு அழகியே சிந்தடனகள் அளித்தது.
வபண்கள் கூட்டைத்தலிருந்து விடுவித்துக் வகநண்டு பூரணியும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் அரவிந்தன்
மதலியேவர்கள் நின்றுவகநண்டிருந்த இடைத்துக்கு வந்தநர்கள். "வகநழும்பிலிருந்து விமநனத்தல்
புறப்பட்டை ஜபநது ஜபப்பரில் அந்தச் வசய்தடயேப் பநர்த்ஜதநம். இரண்டு ஜபருக்கும் ஒஜர தவிப்பு. மனம்
ஒரு நிடலயில் இல்டல" என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அரவிந்தனிடைம் விசநரிக்க ஆரம்பித்தநள்.
ஜபசுவதற்ஜக ஒன்றும் ஜதநன்றநத மனப்பூரிப்ஜபநடு நின்ற பூரணி, அரவிந்தனுடடையே மகத்டதஜயே
பநர்த்துக் வகநண்டு நின்றநள். "இரயில் நிடலயேத்தல் நின்று இடதவயேல்லநம் ஜபசுவநஜனன்?
வீட்டுக்குப் ஜபநய் எல்லநம் ஜபசிக் வகநள்ளேலநம்" என்று மருகநனந்தம் கூறினநன். மங்கஜளேசுவரி
அம்மநளின் வபரியே கநர் வவளிஜயே கநத்தருந்தது. எல்ஜலநரும் புறப்பட்டைநர்கள். தநனப்ப மதலி வதரு
வீட்டுக்குப் ஜபநனதும், சில மணி ஜநரம் விசநரிப்புகளிலும் கலகலப்பநன ஜபச்சுக்களிலும்
கழந்துவிட்டைது. ஜதர்தல் சுவவரநட்டி ஒட்டைப்ஜபநன இடைத்தல் விடளேந்த கலவரத்தல் அடிபட்டுப்
படுக்டகயில் கிடைந்த தம்பி தருநநவுக்கரடசப் பூரணியும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் அச்சகத்துக்குச்
வசன்று பநர்த்து வந்தனர்.
வசந்தந, வீட்டில் அன்டறக்குப் வபரியே விருந்துச் சநப்பநட்டுக்ஜக ஏற்பநடு வசய்தருந்தநள். பகல் உணவு
மடிந்ததும் நடுக்கூடைத்தல் ஜடைப்ரிகநர்டைடர டவத்து பூரணி இலங்டகயில் ஜபசியே வசநற்வபநழவுகடளே
ஒலிபரப்பத் வதநடைங்கினநள் வசல்லம். அரவிந்தன், மருகநனந்தம், வசந்தந எல்ஜலநரும் சூழ அமர்ந்து
ஜகட்டுக் வகநண்டிருந்தநர்கள். அப்ஜபநது பூரணி மநடி அடறயில் இருந்தநள். ஜடைப்ரிகநர்டு ஜபநட்டை
சிறிது ஜநரத்துக்குப் பின் பூரணியின் தங்டக மங்டகயேர்க்கரசி வந்து, "அக்கந உங்கடளேக் கூப்பிட்டைநங்க,
ஏஜதந தனியேந ஜபசணுமநம்" என்று அரவிந்தடன மநடிக்கு அடழத்துப் ஜபநனநள். பூரணி மநடியில் மன்
வரநந்தநவிஜலஜயே இருந்தநள். அவள் டககள் பின்புறம் எடதஜயேந ஒளித்து டவத்துக் வகநண்டிருந்தன.
"கூப்பிட்டைநயேநஜம?" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை அவள் மன் ஜபநய் நின்றநன் அரவிந்தன். அவளும்
சிரித்தநள்.
"தயேவு வசய்து உங்கள் டகடயே நீட்டுங்கள்" என்றநள் பூரணி.
"எதற்கநக?"
"நீட்டுங்கஜளேன் வசநல்கிஜறன்."
அரவிந்தன் டகடயே நீட்டியேவநஜற சிரித்தபடி நின்றநன். அவள் அவனுடடையே வபநன் நிறமள்ளே டகயில்
புதயே தங்கக் கடிகநரத்டதக் கட்டினநள்.

221

"கநலத்டத உங்கள் டகயில் கட்டி ஓடைச் வசய்துவிட்ஜடைன்."
"தவறு பூரணி. நநம் மனிதர்கள்! கநலத்தன் டகயில் கட்டுண்டு ஓடுபவர்கள்" என மறுவமநழ கூறி
அழகநக நடகத்துக் வகநண்ஜடை அவள் மகத்டதப் பநர்த்தநன் அரவிந்தன்.
----------------

222

அத்தயேநயேம் 33
மநட்சியிற்... வபரிஜயேநடர வியேத்தலும் இலஜம
சிறிஜயேநடர இகழ்தல் அதனினும் இலஜம
இன்னநது அம்ம இவ்வுலகம்
இனியே கநண்(க) இதன் இயேல்புணர்ந்ஜதநஜர!
-- புறநநனூறு - 192 - 193
மதுடர தரும்பியேதும் ஒரு வநரம் பூரணிக்கு ஓய்ஜவ இல்டல. விருந்துகளும், பநரநட்டுக் கூட்டைங்களும்
ஒன்றன்பின் ஒன்றநக இருந்தன. இலங்டகப் பயேண அனுபவங்கள் பற்றி மங்டகயேர் கழகத்தல் அவள்
சில வசநற்வபநழவுகள் வசய்தநள். ஒரு தங்கட்கிழடம மநடலயில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் மதலியே
எல்ஜலநருடைனும் தருப்பரங்குன்றம் ஜபநனநள் பூரணி. ஜகநயிலில் ஜசநமவநர தரிசனம் மடித்த பின்
ஓதுவநர்க் கிழவர் வீட்டுக்குப் ஜபநய்ச் சிறிது ஜநரம் ஜபசிக் வகநண்டிருந்தநர்கள். ஓதுவநர் வீட்டுப் பநட்டி
பூரணியிடைம் பலமடற ஜகட்டுக் ஜகட்டு அலுத்துப் ஜபநன அந்தக் ஜகள்விடயே இம்மடற மங்கஜளேசுவரி
அம்மநளிடைம் ஜகட்டைநள்.
"நநன் வசநல்லியேடதத்தநன் இவள் ஜகட்கவில்டல. வநருங்கிப் பழகுகிற நீங்களேநவது கநலநகநலத்தல்
கல்யேநணத்டதப் பற்றி இந்தப் வபண்ணுக்கு நிடனவு படுத்த ஜவண்டைநஜமந அம்மந! இவளுக்கு
வயேவதன்ன, வகநஞ்சமநகவந ஆகிறது? மனத்துக்குள் என்னதநன் நிடனத்துக் வகநண்டு ஜபசநமல்
இருக்கிறநஜளேந? இவள் ஜபசநமல் இருந்தநலும் விவரம் வதரிந்த நீங்கவளேல்லநம் ஜபசநமல் இருக்கலநம்
அம்மந?"
"எல்லநம் தநஜன நடைக்கும் பநட்டி! அது அதற்குக் கநலம் வரஜவண்டைநஜமந?" என்று வபநதுவநகப் பதல்
கூறி பநட்டியின் ஜகள்விடயேச் சமநளித்தநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். அங்கிருந்து விடடைவபற்றுக்
வகநண்டு பூரணியின் படழயே ஜதநழ கமலநவின் வீட்டுக்குப் ஜபநய் சிறிது ஜநரம் இருந்தநர்கள்.
கமலநவுக்குப் வபண் குழந்டத பிறந்து இரண்டு மூன்று நநட்களேநகியிருந்தன. கமலநவின் தநய்
வவள்ளித்தட்டு நிடறயேச் சர்க்கடரயும் தநம்பூலமம், பூவும் டவத்து ஜபத்த பிறந்த மகிழ்ச்சியில்
வகநண்டைநட்டைத்ஜதநடு அவர்களுக்கு உபசநரம் வசய்தநள்.
பிள்டளேப்ஜபறு நிகழ்ந்த அடறக்குள் தநய்டமக் ஜகநலத்தன் வபருமிதப் வபநலிஜவநடு படுத்தருந்த
கமலநடவயும், அருகில் சண்பகப் பூங்குவியேல் ஜபநல் மஞ்சள் வபநன் நிறத்துக்குத் தவழ்ந்த
குழந்டதடயேயும் பநர்த்தநள் பூரணி. அந்த அடறக்குள் உலகத்தஜலஜயே இடணயேற்றதும் வபரியேதுமநன
புனித அழகு ஒன்டறக் கண்டுவகநண்டிருக்கிற உணர்வு அவளுக்கு ஏற்பட்டைது. கடலந்த கூந்தலும்,
கருவடளேயேமிட்டை கண்களும், தநயேநகிப் வபற்ற எழலும் குலவ உயிருள்ளே வதய்வச்சிடல தளேர்ந்து
துவண்டு கிடைப்பது ஜபநல் படுத்தருந்தநள் கமலந.
"வந பூரணி! அப்படிஜயே உட்கநர்ந்து வகநள். இலங்டகக்வகல்லநம் ஜபநய்ச் சுற்றிவிட்டு வந்தநயேநஜம?
பிரயேநணம் சுகமநக இருந்ததந?" என்று கமலந அன்புடைன் விசநரித்தநள். அவளிடைம் சிறிது ஜநரம் ஜபசிக்
வகநண்டிருந்தநள் பூரணி.
"ஜபநய்விட்டு வருகிஜறன், கமலந. அடுத்த வநரம் கல்கத்தநவுக்குப் ஜபநகிஜறன். தரும்பி வந்ததும்
மறுபடியும் உன்டனப் பநர்க்க வ்ருகிஜறன். உடைம்டப நன்றநகக் கவனித்துக் வகநள்" என்று
விடடைவபற்றுக் வகநண்டு பூரணி எழுந்தருந்த ஜபநது...
"உனக்வகன்ன அம்மந! கல்கத்தநவுக்குப் ஜபநவநய், அவமரிக்கநவுக்குப் ஜபநவநய். எங்கடளேவயேல்லநம்
ஜபநலவந நீ! ஜதர்தலுக்குக்கூடை நிற்கிறநய் என்று ஜகள்விப்பட்ஜடைன். ஜதர்தலில் வவற்றி வபற்று
மந்தரியேநக வந்தநலும் வருவநய். அப்படிவயேல்லநம் வந்தநல் எங்கடளே மறந்துஜபநய் விடைநஜதயேம்மந"
என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை கூறினநள் கமலந.
சநதநரணமநகச் சிரித்துக் வகநண்டுதநன் அவள் இப்படிக் கூறினநள். ஆனநல் பூரணியின் வசவிகளில்
சிந்தடனடயேக் கிளேறும் விதத்தல் ஒலித்து உள்ளேத்தல் பதந்து வகநண்டைன இந்தச் வசநற்கள். 'எல்லந
வபண்கடளேயும் ஜபநல் சர்வ சநதநரணமநக வநழநத கநரணத்தநஜலஜயே தன்டனயேறியேநமஜல தநன்
பலருடடையே உள்ளேங்களில் வபருடமடயேயும் வபருடமஜயேநடு கலந்த வபநறநடமடயேயும் உண்டைநக்கிக்
வகநண்டு வருகிஜறநஜமந?' என்று ஒரு கணம் வபநறுத்துக் வகநள்ளே மடியேநத சந்ஜதகம் பூரணியின்
மனத்டத வநட்டியேது. 'உயேரத்தல் இருப்பவர்கள் தகுதயுடடையேவர்களேநக நல்லவர்களேநக இருந்த
ஜபநதலும் அவர்கள் உயேரத்தல் இருக்கிறநர்கவளேன்ற ஒஜர கநரணத்தநல் கீஜழயிருக்கிற அத்தடன
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ஜபருடடையே கண்களும் அவர்கள் ஜமல் பட்டுக் வகநண்டிருக்கிறவதன்படத உணர்கிற நிடல பூரணிக்கும்
அப்ஜபநது ஏற்பட்டைது. இரண்டு உயிர்கள் ஜசர்ந்து மூன்றநவது உயிடர உண்டைநக்குகிற வநழ்வுக்குத்தநன்
உலகம் மழுவதும் அவசரப்பட்டுக் வகநண்டிருக்கிறது. அவசரப்படுத்துகிறது. ஓதுவநர் வீட்டிலும்
கமலநவின் வீட்டிலும் தன்டனச் சந்தத்த கண்களில் தன்ஜனநடு ஜபசியே வநய்களில் தன்டன நிடனத்த
உள்ளேங்களில் இந்த அவசரம் குறிப்பநகவும் வவளிப்படடையேநகவும் வற்புறுத்தப்படுவடத அவள் புரிந்து
வகநள்ளேத்தநன் ஜவண்டியிருந்தது. எப்படிவயேல்லநஜமந இலட்சியே வநழ்வு வநழத் தட்டைமிட்டுக்
வகநண்டிருந்தது அவள் மணம். 'அப்படிவயேல்லநம் கனவுகள் கநணநஜத. இப்படித்தநன் வநழஜவண்டும்.
இப்படி வநழ்வது தநன் வழக்கம். இப்படித்தநன் எல்ஜலநரும் வநழ்கிறநர்கள்' என்று உலகம் சமயேம்
வநய்க்கும்ஜபநவதல்லநம் அவளுக்கு நிடனவுபடுத்தக் வகநண்டிருந்தது. அவளுடடையே அரவிந்தஜனந,
'உடைம்பநல் வநழ்கிற வநழ்வுக்கு இப்ஜபநது அவசரமில்டல இன்னும் சிறிது கநலத்துக்கு எங்கடளே
மனங்களிஜல வநழவிடுங்கள்' என்று மங்கஜளேசுவரியேம்மநளிடைம் தத்துவம் ஜபசுகிறநன். அவள் மட்டும்
என்னவநம்? குறிஞ்சிப் பூப்பது ஜபநல் அபூர்வமநக தன் மனத்தல் அந்தக் கம்பீரம் பூக்கும் ஜபநது,
ஆடசகளும் பநசங்களும் நிடறந்த சிறியே வநழ்டவ மறந்து ஆண்களும் வபண்களும் இடளேஞர்களும்
மதயேவர்களுமநக உறங்கித் தளேர்ந்து இருளில் மூழ்கியிருக்கும் தமிழனத்து மக்களின் நடுஜவ
ஒளிவிளேக்ஜகற்றி அருள் நடடை நடைக்கும் வநழ்டவயேல்லவந அவள் உணர்கிறநள். அந்த வநழ்வின்
நிடனவு குறிஞ்சி ஜபநல் அரிதநய் மனத்துள் உயேரமநன இடைத்தனதநய்ப் பூக்கும் ஜபநது அவள் கண்களில்
நீர் மல்கி விடுகிறஜத. கருத்தல் வதய்வீகம் மணக்கிறஜத! தநன் மட்டுஜம உணர மடிந்தது, பிறர்க்கு
உணர்த்த மடியேநததுமநன இந்த உணர்வுக்கு என்ன வபயேர்?
தருப்பரங்குன்றத்தல் கமலநவின் வீட்டில் அந்த அனுபவம் ஏற்பட்டை சிறிது நநழடக ஜநரத்தல்
இத்தடனயும் எண்ணித் தவித்தது பூரணியின் உள்ளேம். அவள் குடியிருந்த வீட்டின் சநவியும் கமலநவின்
தநய் வசம்தநன் வகநடுத்து டவக்கப்பட்டிருந்தது. வவகுநநட்களேநக வீடு பூட்டிக் கிடைந்ததனநல் சநவிடயே
வநங்கிக் வகநண்டு ஜபநய்த் தறந்து பநர்த்துவிட்டு வந்தநள் பூரணி.
"எதற்கநக இங்கு ஒரு வீட்டடைப் பூட்டிப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு தண்டைத்துக்கு வநடைடக வகநடுக்கிறநய்?
ஜபசநமல் எல்லநவற்டறயும் ஒழத்துக் வகநண்டு மதுடரக்ஜக வந்துவிடு. நம் வீட்டு மநடி மழுவதும்
உனக்கு விட்டுவிடுகிஜறன்" என்றநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். பூரணி அதற்கு உடைனடியேநக
இணங்கிவிடைவில்டல. "பநர்க்கலநம் அம்மந. இப்ஜபநது அவசரமில்டல" என்று கூறினநள்.
தம்பி சம்பந்தனும் தங்டக மங்டகயேர்க்கரசியும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வீட்டிஜலஜயே தங்கிப் படித்துக்
வகநண்டிருந்தநர்கள். வசல்லத்டதப் ஜபநல் ஏறக்குடறயே அவ்வீட்டுக் குழந்டதகளேநகஜவ
ஆகியிருந்தநர்கள். மூத்த தம்பி தருநநவுக்கரசு அச்சகத்தஜலஜயே அரவிந்தஜனநடு இருந்து வந்தநன்.
இவற்டறவயேல்லநம் சிந்தத்துத் தீர்மநனமநய் மடிவு வசய்து வகநண்டை பின்புதநன் அந்த அம்மநள்
பூரணியிடைம் அக்ஜகள்விடயேக் ஜகட்டைநள்.
"நீ மட்டும் தனியேநக இங்ஜக வீடு டவத்துக் வகநண்டு என்ன வசய்யேப் ஜபநகிறநய் வபண்ஜண? ஒஜர
குடும்பமநகப் பழகிக் வகநண்டிருக்கிற நநம், ஒஜர குடும்பமநக வசிக்க ஆடசப்படுவதஜல என்ன
தவறு?" என்று மீண்டும் இரண்வடைநருமடற வற்புறுத்தச் வசநல்லிப் பநர்த்தநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்.
பூரணி இதற்குச் சரியேநக மறுவமநழ கூறவில்டல.
அன்டறக்கு மநடலயில் தருப்பரங்குன்றம் வசன்ற அவர்கள் மதுடர தரும்பும்ஜபநது எட்டு மணிக்கு
ஜமலநகிவிட்டைது. அங்கிருந்து கநரில் தரும்பிப் புறப்படும்ஜபநது கநரின் பின்புறத்துக் கண்ணநடி
வழயேநக ஏக்கத்ஜதநடு தரும்பிப் பநர்த்தநள் பூரணி. குன்றின் உச்சியில் நீல ஒளி உமிழ்ந்து சிரித்துக்
வகநண்டிருந்தது ஓம். கநரின் ஓட்டைத்தல் விடரவநகப் பின்னுக்கு நகர்ந்து வகநண்டு ஜபநகும் அந்த
ஊரிலும், குன்றின் உச்சியில் ஒளி மலரநய் மலர்ந்து வவண்நீலச் சுடைர் தகழும் 'ஓமி'லும் தநன் எத்தடன
அழகு. 'இந்த அழகில்தநஜன அப்பநவின் மனம் ஜதநய்ந்து நின்றது. இந்த அழகில் தநஜன அப்பநவின்
சிந்தடனகளும் தத்துவங்களும் மலர்ந்தன. அந்த அழகில்தநஜன அப்பந என்டன வளேர்த்து அறிவநக்கி
ஆளேநக்கி விட்டைநர்' என்று படழயேனவும் புதயேனவுமநகியே நிடனவுகடளே நிடனத்து நிடனத்து
வநட்டுயிர்த்தநள் அவள். அன்று இரவு வநடுஜநரம் உறக்கம் வரநமல் படுக்டகயில் புரண்டு
வகநண்டிருந்தநள் பூரணி. சிந்தடனகளின் தவிப்பில் புழுங்கியேது அவள் உள்ளேம்.
தருப்பரங்குன்றத்தல் சிறியே வதருக்களில் மதுடர நகரத்தன் அகன்ற வீதகளில் தநன் நடைந்தும், கநரிலும்
வசன்றஜபநது சில ஆண்டுகளுக்கு மன் பழகியேவர்களும், பழகநதவர்களும், தன்டன எப்படிப்
பநர்த்தநர்கஜளேந அடதவிடை அதகமநன பயேத்துடைனும் மரியேநடதயுடைனும் இப்ஜபநது பநர்ப்படத அவள்
வதரிந்து வகநண்டிருந்தநள். ஜமடடை, பிறர் புகழ்ச்சி, வவளிநநட்டுப் பயேணம், ஜதர்தல் எல்லநமநகச்
ஜசர்ந்து சநதநரண மக்கள் அருகில் வநருங்கக் கூசியும் தயேங்கியும் ஒதுங்குகிற வககௌரவத்டதத் தன்னிடைம்
ஜசர்த்து விடைத் வதநடைங்கியிருப்பதும் அவளுக்கு விளேங்கிற்று. வசல்வமம், வசல்வநக்கும், புகழும் ஜசரச்
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ஜசர அடதக் கண்டு சநதநரண மக்கள் பயேப்படைத் வதநடைங்கி மதத்து நிற்கிறநர்கள். ஆனநல்
அவற்றுக்குரியேவர் ஜமல் அன்டப வநகிழவிடைக் கூசுகிறநர்கள். அன்பநல் வநகிழநமல் பயேத்தநல்
வநகிழும் இந்தக் வககௌரவம் என்னஜவந ஜபநல், ஏற்றுக் வகநள்ளே அருவருக்கும் விதத்தனதநகப் பட்டைது
பூரணிக்கு. இப்ஜபநது அவடளே எங்ஜக சந்தத்தநலும் யேநர் சந்தத்தநலும், ஜதர்தடலப் பற்றியும்
அரசியேடலப் பற்றியுஜம ஜபசினநர்கள். சந்தக்கிறவர்கள் ஜதர்தடலயும் அரசியேடலயும் விட்டு ஜவறு
ஏதநவது வநகிழ்ந்து ஜபசமநட்டைநர்களேந என்று அவஜளே ஏங்கும் படியேநகிவிட்டைது.
ஒன்று அரசியேடலப் பற்றிப் ஜபசினநர்கள். அல்லது தருமணத்டதப் பற்றி நிடனவு மூட்டினநர்கள்.
உறக்கம் வந்துவிட்டைநலும் இந்த நிடனவுகடளே மறக்கலநம். ஆனநல் உறக்கம் கண் இடமகளில் வந்து
கலக்கவில்டல. மனிதர்களின் நிடனவுகள் தநன் கண் இடமகளுக்கு மன்ஜன வந்து அவடளேக்
கலக்கியேது. அரவிந்தன் ஜதநன்றி, 'எண்ணங்களில் வநழும் வநழ்வுக்கு அழவில்டல. இன்னும் சிறிது
கநலத்துக்கு எண்ணங்களிஜலஜயே வநழலநம்' என்கிறநன். ஓதுவநர் வீட்டுப் பநட்டியும், கமலநவின்
தநயும், மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் ஜதநன்றி 'எண்ணங்களேநல் வநழ்வவதல்லம் உலகத்துக்குத் வதரியேநது.
உலகம் ஒப்புக்வகநள்கிற மநதரி வநழுங்கள்' என்று அழுத்தச் வசநல்கிறநர்கள். அவள் கண்களில்
இருபுறமம் உருவவளியில் ஜதநற்றங்கள். நீண்டை நநழடகத் தவிப்புக்குப் பின் வமல்லத் தளேர்ந்து
உறங்கியே ஜபநது, அவள் ஒரு கனவு கண்டைநள்.
ஜமக மண்டைலத்தன் உயேரத்துக்கு வளேர்ந்து வீவறய்த நிற்கும் ஒரு வபரியே மடலச்சிகரத்தல் அவள்
நிற்கிறநள். தூயே பஞ்சுப் வபநதகள் ஜபநல் குவிந்தருந்த ஜமகங்கடளேஜயே எட்டுகிறவடர வகநய்வதடுத்து
இடடையில் சுற்றி உடுத்துக் வகநண்டைது ஜபநல் வவண்துகில் உடுத்து நிற்கிறநள். சுற்றிலும்
கண்ணுக்வகட்டியே தூரம்வடர அந்த மடலஜமனிவயேல்லநம் நீலநிறப் பூக்கள் ஜதன் துளி சிலிர்க்கப் புது
மலர்ச்சி வகநண்டு இலங்குகின்றன. அந்தப் பூக்கடளே எங்ஜகந எப்ஜபநஜதந பலமடற பநர்த்தருப்பது
ஜபநல் ஒரு ஞநபகம் வநஞ்சடியில் மறிமள்ளேநய் உறுத்துகிறது. அந்த உயேரத்தலிருந்து கநணும் ஜபநது
கீஜழ மண்ணுலகம் சிறியேதநய் இருண்டைதநய்ச் சீவனற்றுத் வதரிகிறது. ஜமலிருந்தபடிஜயே அந்த உயேரத்தல்
நின்று வகநண்டு பூக்கடளேத் தூவுவதுஜபநல கீஜழ இருண்டிருக்கும் உலகத்துக்கு இரண்டு டககளும்
நிடறயே ஒளிடயே அள்ளித் தூவ ஜவண்டும் ஜபநல் அவளுக்கு ஆடசயேநக இருக்கிறது. டககளில் ஒளிப்
பூக்கடளேப் ஜபநல் அவள் எவற்டறஜயேந அள்ளுகிறநள். கீஜழ அவற்டறத் தூவுவதற்கநக ஜமவலழுந்த
இரண்டு டககளின் பத்து விரல்களிலிருந்தும் வபநன்வனநளிக் கதர்க்ஜகநடுகள் சுடைரிட்டு பநய்கின்றன!
இப்படி இன்னும் என்வனன்னஜவந அற்புதமநய்த் ஜதநற்றங்கள் வதநடைர்கின்றன. வதநடைர்புடைனும்
வதநடைர்பின்றியும் வதநடைர்கின்றன. கனவு கடலந்து விழத்துக் வகநண்டைஜபநது தடலயேடண
நடனந்தருந்தது. கன்னங்களில் ஈரக்கடர. கண்களில் நீர் வபருகித் தணிந்தருந்தது. கனவின் ஜபநது
தநனநக அழுதருப்பதும் புரிந்தது பூரணிக்கு.
அடுத்த சில நநட்களில் கல்கத்தநவுக்குப் புறப்படுவதற்கநக உற்சநகமநன ஏற்பநடுகள் வதநடைங்கஜவ
சிறிது நிம்மதயேடடைந்தநள் பூரணி. ஜதர்தலுக்கநன ஆடைம்பர ஏற்பநடுகடளே அறஜவ டகவிட்டு விட்டைநன்
அரவிந்தன். 'பூரணியும் ஜதர்தலுக்கு நிற்கிறநள்' என்று மக்களுக்குத் வதரிவடத விடை அதகமநக எந்த
விளேம்பர ஏற்பநடும் வசய்யேக்கூடைநவதன்று மருகநனந்தத்தடைம் வநக்கு வநங்கிக் வகநண்டிருந்தநன்
அவன். ஆனநல் மருகநனந்தம் உலகியேல் வதரிந்தவனநக நடைந்துவகநண்டைநன். அரவிந்தனுக்கு வநக்குக்
வகநடுத்த கண்டிப்புக்கநகத் தநன் ஒன்றும் வசய்யேநமலிருந்தநலும் வபநது மக்களேநகஜவ கூட்டைம் ஜபநட்டு
விளேம்பரம் வசய்கிற மநதரி அங்கங்ஜக நண்பர்களிடைம் இரகசியேமநகச் வசநல்லி ஏற்பநடு வசய்தருந்தநன்
மருகநனந்தம். அவனுடடையே ஏற்பநட்டைநல் ஆடைம்பரமின்றித் தநமநகஜவ பூரணிடயே ஆதரிக்கும் ஜதர்தல்
கூட்டைங்கள் சில இடைங்களில் நடைந்தன. இஜத சமயேத்தல் புது மண்டைபத்து மனிதரும் பர்மநக்கநரரும்
விளேம்பரத்துக்குப் பணத்டத வநரி இடறத்துக் வகநண்டிருந்தநர்கள்.
பூரணிக்குத் துடணயேநக மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் கல்கத்தநவுக்குப் ஜபநய்வர ஜவண்டுவமன்று
ஏற்பநடைநகியிருந்தது. அவர்கள் கல்கத்தநவுக்குப் புறப்படுவதற்கநகப் பயேணம் வதநடைங்க இருந்த
தனத்துக்கு மதல்நநள் கநடல அரவிந்தனுடடையே வநழ்க்டகயில் இமயேமடல சரிந்ததுஜபநல் ஒரு
மநவபரும் மநறுதடல உண்டைநக்கியேது பர்மநக்கநரரின் புதுவிதமநன சூழ்ச்சி ஒன்று. தனது நிகரற்ற
தன்னடைக்கப் பண்பினநல் அந்த மநறுதடலயும் சிரித்துக் வகநண்ஜடை சர்வ சநதநரணமநகத் தநங்கிக்
வகநண்டைநன் அரவிந்தன். ஆயினும் அதனநல் அவன் மனம் எல்டலயேற்றுப் புண்பட்டைது. வருந்த
வநடியேது. வபநறுக்க இயேலநமல் உள்ளுக்குள்ஜளேஜயே தவித்தநன் அவன்.
அன்று கநடல வழக்கம் ஜபநல் அச்சக ஜவடலகள் வதநடைங்கி நடைந்து வகநண்டிருந்தன. அரவிந்தன்
அடறயில் ஊரிலிருந்து சிற்றப்பநவின் நிலங்கடளே விற்று அவன் வகநணர்ந்தருந்த வதநடகயில்
ஜதர்தலுக்கநக மதலில் வசலவழத்த சிறியே பகுத தவிர எஞ்சியேவதல்லநம் அச்சகக் கடைன்கடளே
அடடைக்கவும் புதயே எந்தரங்கள் வநங்கவும் வசலவிடைப்பட்டிருந்தது. அவன் அப்படித் தன் பணத்டதச்
வசலவிட்டு நிடலடமடயேச் சரிக்கட்டியிருக்கந விட்டைநல் அச்சக நிர்வநகம் கடைனில் மூழ்க
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ஜநரிட்டிருக்கும். அது ஜநரிடைநமல் கநப்பநற்றிவிட்டை வபருமிதத்ஜதநடு வரவு வசலவுக் கணக்குகடளேப்
பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநன் அவன்.
அப்ஜபநது மீனநட்சிசுந்தரத்தன் வீட்டிலிருந்து ஜவடலயேநள் வந்து கூப்பிட்டைநன். "வபரியேம்மந உங்கடளே
கூட்டிக் வகநண்டு வரச்வசநன்னநங்க." வபரியேம்மந என்றுதநன் தருமத மீனநட்சிசுந்தரத்டத
ஜவடலக்கநரர்கள் அடனவரும் மரியேநடதயேநக அடழப்பநர்கள்.
'கடடைசிப் வபண்ணின் தருமண ஏற்பநடு பற்றி ஏதநவது நம்டமக் கலந்து ஜபசஜவண்டியிருக்கும்.
அல்லது சிறியே டபயேனின் படிப்டபப் பற்றி இருக்கும். இரண்டும் இல்லநவிட்டைநல் சீக்கிரம் தருமணம்
வசய்து வகநள்ளேச் வசநல்லி எனக்கு அறிவுடர கூறுவதற்கநக இருக்கும்' என்று நிடனத்துக் வகநண்டு
புறப்பட்டுப் ஜபநனநன் அரவிந்தன். ஆனநல் மற்றிலும் ஜவறநன நிகழ்ச்சி அங்ஜக அவடன
எதர்வகநண்டைது.
தருவநல்ஜவலியிலிருந்தும், தருச்சியிலிருந்தும் மீனநட்சிசுந்தரத்தன் இரண்டு மநப்பிள்டளேகளும்
வந்தருந்தநர்கள். மீனநட்சிசுந்தரத்தன் இறுதச் சடைங்குகளுக்கு வந்துவிட்டுச் வசன்ற பின்பு
இப்ஜபநதுதநன் அவர்கடளே மீண்டும் பநர்க்கிறநன் அரவிந்தன்.
"வநருங்கள்! ஏது இரண்டு மநப்பிள்டளேகளும் கட்சி ஜசர்ந்து வகநண்டு வந்தருக்கிறநர்
ஜபநலிருக்கிறஜத?" என்று கலகலப்பநக வரஜவற்ற அரவிந்தன், பதலுக்கு அவர்களிடைம் கலகலப்டபக்
கநணநமல் மருண்டைநன். உட்புறம் கதவருகில் தருமத மீனநட்சிசுந்தரம் வதன்பட்டைநள்.
"என்னம்மந? கூப்பிட்டைனுப்பினீர்களேநஜம" என்று அந்த வபரியேம்மநவிடைம் ஜகட்டைநன் அரவிந்தன். அந்த
அம்மநள் மகத்தலும் வழக்கமநக இருக்கும் ஏஜதந ஓர் ஒளி குடறந்தருக்கிறதநகப்பட்டைது அவனுக்கு.
உடைனடியேநக அந்த அம்மநளும் அவனுக்குப் பதல் வசநல்லத் தயேங்கி நின்றநள்.
"இப்ஜபநது நீங்கள் எல்ஜலநரும் ஏஜதந மனத் துன்பத்ஜதநடு இருக்கிறநர் ஜபநலத் ஜதநன்றுகிறது. நநன்
ஜவண்டுமநனநல் ஜபநய்விட்டு அப்புறம் வருகிஜறன்" என்று அரவிந்தன் தரும்பிப் புறப்படை மயேன்ற
ஜபநதுதநன் அந்த அம்மநளிடைமிருந்து ஜபச்சுப் பிறந்தது. "இல்டல! உட்கநரு தம்பி! உன்னிடைம் வகநஞ்சம்
ஜபசஜவண்டும். அதற்கநகத்தநன் கூப்பிட்டைனுப்பிஜனன்."
அரவிந்தன் உட்கநர்ந்தநன். அந்த அம்மநள் வதநடைங்கினநள்.
"மநப்பிள்டளே இரண்டு ஜபரும் ஜவடலடயே விட்டுவிட்டு வந்தருக்கிறநர்கள். 'பிரஸ்' நிர்வநகத்டத
எடுத்துக் வகநண்டு புததநக என்வனன்னஜவந மநறுதல் எல்லநம் வசய்து வியேநபநரத்டதப் வபரிதநய்
வளேர்க்க ஜவண்டுவமன்று ஆடசப்படுகிறநர்கள். வபரிதநக மதலீடு வசய்து இன்னும் புது வமஷின்கள்
எல்லநம் வநங்கிப் பிரஸ்டஸ விரிவநக்க இந்த ஊரிஜலஜயே வதரிந்தவர்கள் யேநஜரந பணம் புரட்டித்
தருவதற்கு இணங்கியிருக்கிறநர்களேநம்." அந்த அம்மநள் தயேங்கித் தயேங்கி ஒருவிதமநகக் கூறி மடித்தநள்.
அதுவடர ஜபசநமஜல இருந்த இரண்டு மநப்பிள்டளேகளில் மூத்த மநப்பிள்டளே அரவிந்தடன ஜநநக்கிச்
சிறிது கடுடமயேநகஜவ இடரந்தநன்.
"யேநஜரந ஒரு தமிழ்ப் பண்டிதருடடையே வபநண்ணுக்குத் ஜதர்தல் விளேம்பரம் அடிக்கவும், மனம் ஜபநன
ஜபநக்கில் நீயும் உன் நண்பர்களும் குடியிருக்கவும் அரட்டடையேடிக்கவும் மநமந பிரஸ் டவத்துக்
வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநகவில்டல உன்னிடைம். பிரஸ் ஆகவந இருக்கிறது அது? சந்டத மடைமநக அல்லவந
ஆக்கியிருக்கிறநய்."
"வகநள்டளே ஜபநவதற்கு இது ஒன்றும் பிள்டளேயில்லநச் வசநத்து இல்டல தம்பி" என்று ஜசர்ந்து
வகநண்டைநன் இடளேயே மநப்பிள்டளே. உட்புறம் தருமத மீனநட்சிசுந்தரம் தடலடயேக் குனிந்து வகநண்டு
நின்றநள். அரவிந்தனுக்குக் வநஞ்சம் வகநதத்தது. வநய் ஏஜதஜதந ஜபசிவிடைத் துடித்தது. அந்தப்
வபரியேம்மநளின் வபருந்தன்டமயில் நம்பிக்டக டவத்து ஏஜதந கூறுவதற்கநக "அம்மந!" என்று
அந்தம்மநடளே ஜநநக்கிப் ஜபச வநவயேடுத்தநன். 'நீ வசநல்ல ஒன்றுமில்டல, நநன் ஜகட்கவும்
ஒன்றுமில்டல' என்று கூறநமல் கூறுவது ஜபநல் விருட்வடைன்று மகத்டதத் தருப்பிக் வகநண்டு உட்புறம்
ஜபநய் மடறந்துவிட்டைநள் தருமத மீனநட்சிசுந்தரம்.
மநற்ற மடியேநத விதத்தல் யேநஜரந ஜவண்டுவமன்ஜற மயேன்று அவர்கள் மனங்களில் வஞ்சக
வித்துக்கடளேத் தூவியிருக்க ஜவண்டுவமன்று அரவிந்தன் அனுமநனித்துக் வகநண்டைநன். யேநர் விடதத்த
வஞ்சடனவயேன்று அவனுக்குப் புரிந்தது. புரிந்து என்ன வசய்யே? வபருந்தன்டம நிடறந்த தருமத
மீனநட்சிசுந்தரம் தநன் வசநல்ல மயேன்றடதக் ஜகட்கஜவ தயேநரில்லநதஜபநது வசய்யே என்ன இருக்கிறது?
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மரட்டுத்தனமநகத் தன்டனத் தூக்கிவயேறிந்த மநப்பிள்டளேகடளேப் பதலுக்கு ஏதநவது ஜபசியிருக்கலநம்
அவன். அப்படியும் ஜபசவில்டல. உயேர்ந்தவர்கடளேப் புகழவும், இழந்தவர்கடளே இகழவும் வசய்யேநத
அவன் நடுநிடல பழகியே நநவுக்கு இடறந்து கூச்சலிடைத் வதரியேவில்டல. ஏசி வம்புக்கு இழுக்கத்
துணிவில்டல. 'இன்னநது அம்மந இவ்வுலகம்' - என்று ஆயிரமநயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மன்ஜப துணிந்து
இந்த உலகத்துக்கு மட்டைநள் பட்டைம் கட்டிவிட்டுப் ஜபநன கவிஞன் அகப்பட்டைநல் அவன் வநயில் பிடி
சர்க்கடரடயேப் ஜபநடைஜவண்டும் ஜபநல் இருந்தது. உள்ஜளேஜபநய் "இந்தநருங்கள் சநவிக்வகநத்து" என்று
அந்த அம்மநளின் கநலடியில் சநவிக்வகநத்டத டவத்து வணங்கிவிட்டு வமகௌனமநகத் தடலகுனிந்து
வவளிஜயேறினநன் அரவிந்தன்.
பல ஆண்டுகளுக்கு மன் அநநடதச் சிறுவனநக இரயில் பநடதயிஜல நடைந்து கிரநமத்தலிருந்து
வவளிஜயேறியே படழயே சம்பவம் இன்று நிடனவு வந்தது அவனுக்கு. தன்னுடடையே வநழ்வில் நிகழ்ந்த
இந்தச் சரிடவ யேநரிடைமம் வவளியிடைவில்டல.
ஒன்றுஜம நிகழநததுஜபநல் படழயே கலகலப்புடைன் அன்று மநடலஜயே பூரணிஜயேநடும் மங்கஜளேசுவரி
அம்மநஜளேநடும் வசன்டனக்குப் புறப்பட்டுப்ஜபநய் மறுநநள் மநடல வசன்ட்ரல் நிடலயேத்தல் வஹகௌரந
வமயிலில் அவர்கடளேக் கல்கத்தநவுக்கு இரயிஜலற்றிவிட்டு மதுடர தரும்பினநன். பூரணி, மருகநனந்தம்
எவருக்கும் தன் வநயேநல் அந்தச் வசய்தடயேத் வதரியேவிடைவில்டல அவன்.
-------------------
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அத்தயேநயேம் 34
கடரயேந எனது மனக்கல்லும் கடரந்தது
கலந்து வகநளேற்கு என் கருத்தும் விடரந்து
புடரயேந நிடலயில் என் புந்தயும் தங்கிற்று
வபநய்படைநக் கநதல் ததும்பிஜமற் வபநங்கிற்று.
-- இரநமலிங்க அடிகள்
பூரணிடயேயும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநடளேயும் கல்கத்தந வமயிலில் ஏற்றிவிட்டுச் வசன்டனயிலிருந்து
மதுடர தரும்பியே அரவிந்தன் வநழ்க்டகயிஜலஜயே அதுவடர உணர்ந்தருக்க மடியேநத ஜவதடனடயேயும்
தனிடமடயேயும் மதல் மதலநக உணர்ந்தநன். மீனநட்சி அச்சகத்தலிருந்து தன்னுடடையே வநழ்வு பிரியும்
என்ஜறந, பிரிக்கப்படும் என்ஜறந கனவில் கூடை எண்ணியிருக்கவில்டல அவன். எண்ணியிருந்தநல்
என்ன? எண்ணியிருக்கநவிட்டைநல் என்ன? தடீவரன்று கண்டை பயேங்கரக் கனவுஜபநல் அந்த நிகழ்ச்சி
நடைந்து மடிந்துவிட்டைது. மீனநட்சிசுந்தரம் உயிஜரநடிருந்தநல் இப்படி நடைந்தருக்குமந? ஜகட்பநர்
ஜபச்டசக் வகட்டுக்வகநண்டு மனிதர்கள் எவ்வளேவுக்கு நன்றி வகட்டைவர்களேநகவும்,
நன்டமயேற்றவர்களேநகவும் மநறிவிடுகிறநர்கள். அந்த அச்சகமம் அதன் வபநருள் வளேமம்
சிறப்படடைவதற்கு இரவு - பகல் பநரநமல் துன்புற்று உடழத்தவதல்லநம் ஒவ்வவநன்றநக நிடனத்து
நிடனத்து வநநந்தநன் அரவிந்தன். தகப்பனுக்கு மூத்தபிள்டளே உடழப்படத விடை அதகமநக
உடழத்தநஜன அவருக்கு? அந்த உடழப்புக்கு உண்டமக்கு வசலுத்தப்படை ஜவண்டியே
நன்றியுணர்வவல்லநம் அவஜரநடு அவடரப் ஜபநலஜவ மநய்ந்துஜபநய் விட்டைனவந? மறக்கப்பட்டு
விட்டைனவந?
கல்கத்தநவுக்குப் புறப்படுகிற ஜநரத்தல் பூரணிக்ஜகந மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்ஜகந இந்த நிகழ்ச்சி
வதரிந்தருந்தநல் பயேணத்டதக்கூடை நிறுத்தயிருப்பநர்கள். அவ்வளேவுக்கு வருந்தத்தக்க வசய்த இது. அது
வதரிந்து அவர்கள் பயேணம் தடடைப்படை ஜநரநமல் தன் துயேரத்டதத் தன்ஜனநடு மடறத்துக் வகநண்டு
விட்டைதல் அவனுக்கு மகிழ்ச்சிஜயே. தருமத மீனநட்சிசுந்தரத்தன் கநலடியில் அச்சகத்தன்
சநவிக்வகநத்டத டவத்து வணங்கிவிட்டு வநனஜம நிழலநய்ப் பூமிஜயே நிடலயேநய் ஒரு பற்றுக்ஜகநடும்
இன்றி அவன் கிளேம்பியே பின்புதநன் பூரணிஜயேநடும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுடைனும் வசன்டனக்கு
இரயிஜலறினநன். எவ்வளேஜவந தன்னடைக்கத்ஜதநடு தன் ஜவதடனடயே மடறத்துக் வகநண்டு அவன்
கலகலப்பநகத்தநன் இருக்க மயேன்றநன். ஆயினும் "இன்று உங்கள் மகம் ஏஜதந கடளே குன்றிக்
கநணப்படுகிறது. உங்களுக்கு உடைல் நலமில்டல ஜபநல் ஜதநன்றுகிறது. இவ்வளேவு சிரமப்பட்டு நீங்கள்
எங்கடளே வழயேனுப்பச் வசன்டன வடர வருவநஜனன்? நநங்கள் பநர்த்துப் ஜபநய்க்
வகநள்ளேமநட்ஜடைநமந?" என்று இரயிலில் ஜபநகும் ஜபநது பூரணி அவடனக் ஜகட்டுவிட்டைநள். 'வமய்த்
தருப்பதம் ஜமவு என்ற ஜபநதலும் இத்தருத் துறந்து ஏகு என்ற ஜபநதலும், சித்தரத்தல் அலர்ந்த
வசந்தநமடர' ஜபநல இரநமன் இருந்ததநகப் பள்ளிப் பருவத்தல் கம்பரநமநயேணம் படித்தருந்தநஜன,
அப்படி இருந்துவிடை ஜவண்டுவமன்றுதநன் மயேன்றநன் அரவிந்தன். ஆனநல் நுணுக்கமநன ஜநநக்குள்ளே
பூரணி அவன் மகத்டதயும் சிரிப்டபயும் கடைந்து உண்டமடயேக் கண்டு விட்டைநள். அவடளேக் கல்கத்தந
வமயிலில் ஏற்றியேனுப்புகிற வடரயில் ஏஜதஜதந வசநல்லி உண்டமடயே மடறத்துவிட்டு வந்தருந்தநன்
அவன்.
வசன்டனயிலிருந்து தரும்பியே அன்று கநடலயில் தன் வபட்டிப் படுக்டக மதலியே வபநருள்கடளே
எடுத்துக் வகநண்டு வருவதற்கநகக் கடடைசியேநய் அச்சகத்துக்குச் வசன்றநன். வபட்டி படுக்டககடளேயும்,
ஜவட்டி துணிமணிகடளேயும் எடுத்துக் வகநண்டு அவன் கிளேம்பின ஜபநது அவற்றில் சிலவற்டறக்
டகயில் வநங்கிக் வகநண்டு பூரணியின் தம்பி தருநநவுக்கரசும் உடைன் வவளிஜயேறி விட்டைநன்.
விசநரித்ததல், "எனக்கு ஜநற்ஜறநடு கணக்குத் தீர்த்து வவளிஜயே ஜபநகச் வசநல்லிவிட்டைநர்கள். இனிஜமல்
இங்வகன்ன ஜவடல" என்றநன் தருநநவுக்கரசு. அச்சகத்தலிருந்து ஒழத்துக் வகநண்டு
வவளிஜயேறும்ஜபநது, கூடியேவடர எவருடடையே கண்களிலும் படைநமல் வவளிஜயேற ஜவண்டும் என்றுதநன்
அரவிந்தன் எண்ணியிருந்தநன்.
ஆனநல் அப்படி மடியேவில்டல. அவன் வவளிஜயேறுகிற ஜநரம் பநர்த்தந அவடனத் ஜதடிக் வகநண்டு
வசந்தநவும் மருகநனந்தமம் அச்சக வநயிலில் கநரில் வந்து இறங்க ஜவண்டும்? மருகநனந்தம்
புன்னடகஜயேநடு ஜகட்கலநனன்.
"என்ன ஜகநலம் இது. எங்கநவது வவளியூருக்குக் கிளேம்பிக் வகநண்டிருக்கிறநயேந அரவிந்தன்? அவர்கடளே
இரயிஜலற்றிவிட்டு நீ இன்று தரும்பியிருப்பநவயேன எதர்பநர்த்துதநன் உன்டன இங்ஜக கநண வந்ஜதநம்.
நீ என்னடைந என்றநல் மறுபடியும் எங்ஜகந பயேணம் கிளேம்பிக் வகநண்டிருக்கிறநய்?"
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"மருகநனந்தம்! இது வவளியூர்ப் பயேணம் அல்ல! என்னுடடையே வநழ்க்டகப் பயேணம்" என்று வசநல்லி
வமல்லச் சிரித்தநன் அரவிந்தன். 'இடுக்கண் வருங்கநல் நகுக' என்று தநஜன அவனுடடையே தருக்குறள்
வசநல்லுகிறது. ஆனநலும் தநன் சிரித்த சிரிப்பு அப்ஜபநது மழுடமயேநக இருந்தருக்க மடியுவமன்பதல்
அவனுக்ஜக நம்பிக்டக ஏற்படைவில்டல.
"விளேங்கும்படியேநகச் வசநல் அரவிந்தன். எனக்குப் புரியேவில்டல" என்றநன் மருகநனந்தம். அதற்கு
ஜமலும் உண்டமடயே மடறக்க மடியேவில்டல அரவிந்தனுக்கு.
"இன்னும் எப்படியேப்பந விளேக்குவது? பதவுடர, வபநழப்புடர வசநல்ல ஜவண்டுமந என்ன? இந்த
மீனநட்சி அச்சகத்டத மீனநட்சிசுந்தரத்தன் மநப்பிள்டளே இருவரிடைமம் ஒப்படடைத்தநயிற்று. எனக்கும்
இதற்கும் இனிவயேநரு வதநடைர்பும் இல்டல. எனக்கும் இந்தப் பயேல் தருநநவுக்கரசுக்கும் தங்கிக் வகநள்ளே
இடைம் ஜதடிப் புறப்பட்டுக் வகநண்டிருக்கிஜறன் நநன். மங்கம்மநள் சத்தரத்தஜலந அல்லது ஜவறு
ஏதநவது ஒரு விடுதயிஜலந இரண்டு மூன்று நநட்கள் தங்கிக் வகநண்டு அப்புறம் ஜவறு இடைம்
பநர்க்கலநவமன நிடனக்கிஜறன்."
"நன்றி வகட்டை உலகம்" என்று கருவினநன் மருகநனந்தம். அரவிந்தனுக்கு இப்படி நடைக்குவமன்று
நிடனத்துப் பநர்க்கஜவ மருகநனந்தத்துக்கு ஜவதடனயேநயிருந்தது.
"ஒரு சத்தரத்துக்கும் ஜபநக ஜவண்டைநம். நம் வீடு எங்ஜக ஜபநயிற்று? மநடியில் எல்லந அடறயும்
கநலிதநன். நீங்கள் நம் வீட்டுக்குத்தநன் வரஜவண்டும். பூரணியேக்கநவிடைஜம தருப்பரங்குன்றம் வீட்டடை
ஒழத்துக் வகநண்டு நம் வீட்ஜடைநடு வந்துவிடும்படி அம்மந வற்புறுத்தக் வகநண்டிருக்கிறநள்.
உங்களுக்கு இது மநதரி ஏற்பட்டு வவளியிடைத்தல் ஜபநய் நீங்கள் தங்குவடத நநங்கள் பநர்த்துக்
வகநண்டு ஜபசநமலிருந்ஜதநவமன்றநல் அம்மந தரும்பி வந்ததும் ஜகநபித்துக் வகநள்வநள். கண்டிப்பநக
நீங்கள் ஜவறு இடைத்துக்குப் ஜபநகக்கூடைநது" என்று அரவிந்தனிடைமம் தருநநவுக்கரசிடைமம் இருந்த
வபட்டி படுக்டககடளே வநங்கி கநருக்குள் தணிக்கலநனநள் வசந்தந. மருகநனந்தம் உள்ளேம் துடித்துப்
ஜபசினநன். "என்ன இருந்தநலும் மற்றவர்கடளே மன்னிக்கிற பண்பு உனக்கு இத்தடன அதகமநக
இருக்கக்கூடைநது அரவிந்தன். உன்னுடடையே சநது குணத்தநலும், மன்னிக்கிற சுபநவத்தநலும் பலடரக்
வகடுதல் வசய்யே துணியும்படி ஆக்கியிருக்கிறநய் நீ. வகநட்டினநல் ஜதள். வகநட்டைநவிட்டைநல்
பிள்டளேப்பூச்சி என்று தநன் உலகம் கணக்கிடுகிறது. ஒரு தரமநவது வகநட்டிக் கநண்பிக்க ஜவண்டுமப்பந
நீ."
"மன்னிக்கவும், பதலுக்குக் வகடுதல் வசய்யேவும் இது என்ன வபரியே விஜரநதமந! ஏஜதந அந்த அம்மநள்
கூப்பிட்டு அனுப்பினநர்கள். மநப்பிள்டளேகள் அச்சகத்டத எடுத்துக் வகநண்டு புதயே மதலீட்டுடைன்
வபரியே அளேவில் என்வனன்னவவல்லநஜமந விரிவநகச் வசய்யேப் ஜபநகிறநர்கவளேன்றும் கூறினநர்கள்.
'நன்றநகச் வசய்யேட்டும் எனக்கும் மகிழ்ச்சிதநன்' என்று சநவிடயேக் வகநடுத்துவிட்டுக் கிளேம்பிஜனன்,
அவ்வளேவுதநன்."
"அப்படிச் சநதநரணமநக இருக்க மடியேநது அரவிந்தன். யேநஜரந பின்னநல் நின்று வகநண்டு தட்டைமிட்டுக்
வகடுதல் வசய்தருக்கிறநர்கள். நீ என்னிடைம் மடறக்கிறநய்! ஆனநலும் என்னநல் இந்தச் சூழ்ச்சி
நநடைகத்துக்குக் கநரணம் யேநர் என்று அறிந்து வசநல்ல மடியும். இன்று மநடலக்குள் கண்டுபிடித்துச்
வசநல்லவில்டலயேநனநல் என் வபயேர் மருகநனந்தம் இல்டல. நீ என்னஜவந ஒன்றும் வபரிதநக
நடைந்துவிடைவில்டல ஜபநல் சிரித்துப் ஜபசினநலும் மனம் ஜவதடனப்படுகிறது என்று உன் மகம்
கநட்டுகிறஜத அப்பந."
"அவதல்லநம் ஒன்றுமில்டல மருகநனந்தம்! இந்த விநநடிஜயேநடு நீ இடத மறந்துவிடுவதுதநன் நல்லது"
என்று அடமதயேநகக் கூறி மருகநனந்தத்டதச் சமநதநனப்படுத்தனநன் அரவிந்தன். அவன் எவ்வளேஜவந
மறுத்தும் ஜகட்கநமல் வசந்தநவும் மருகநனந்தமம் வற்புறுத்த தநனப்ப மதலித் வதரு வீட்டுக்ஜக
அவடன அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநய்விட்டைநர்கள்.
"ஆனநலும் நீ வகட்டிக்கநரன் தநனப்பந. இவ்வளேவு வபரியே கநரியேம் நடைந்தும் அன்று அவர்கஜளேநடு
வசன்டன புறப்படும்ஜபநது கூடை என்னிடைஜமந அவர்களிடைஜமந ஒரு வநர்த்டத வசநல்லவில்டலஜயே நீ"
என்று வீட்டுக்கு அடழத்துச் வசன்றபின் மறுபடியும் அரவிந்தடனக் கடிந்து வகநண்டைநன் மருகநனந்தம்.
"தம்பி! கவடலப்படைநஜத! ஜவறு ஓர் அச்சகத்தல் உனக்கு ஜவடல ஜதடித்தருவது என் வபநறுப்பு. ஒரு
ஜவடலயுஜம கிடடைக்கவில்டலயேநனநல் என்னுடடையே டதயேல் கடடைக்கு வந்துவிடு. வதநழல்களில்
எதுவுஜம குடறவுடடையேதல்டல. வதநழடலயும் வசநல்லிக் வகநடுத்து மீனநட்சி அச்சகத்தல்
வகநடுத்தடத விடைப் பத்து ரூபநய் கூடைஜவ சம்பளேம் தருகிஜறன் நநன்" என்று பூரணியின் தம்பி
தருநநவுக்கரடச மதுகில் தட்டிக் வகநடுத்து மருகநனந்தம் உற்சநகப்படுத்தனநன். தனக்கு
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ஜவண்டியேவர்கள் ஜசநர்வடடைந்து கிடைப்படத ஒரு கணமம் வபநறுக்கநதவன் அவன்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வீட்டு மநடியில் வசதயேநன அடற ஒன்றில் அரவிந்தடனத் தங்கச்
வசய்தருந்தநள் வசந்தந. குளியேலடறயும் இடணந்த வசதயேநன இடைம் அது. "கூச்சஜமந தயேக்கஜமந
இல்லநமல் இங்ஜகஜயே பழகலநம். இது உங்களுக்கு புது இடைம் இல்டல அண்ணந. உங்கள் வீடு மநதரி
நிடனத்துக் வகநள்ளே ஜவண்டும். இங்ஜகஜயே மநடியில் அலமநரி நிடறயேப் புத்தகங்கள் இருக்கின்றன"
என்றநள் வசந்தந. மரியேநடதஜயேநடும் அன்புடைனும் அரவிந்தனுக்கு ஓடியேநடி உபசநரங்கள் வசய்தநள்
அவள்.
"எனக்கநக நீங்கள் எல்ஜலநரும் அதகமநன சிரமம் எடுத்துக் வகநள்கிறீர்கள். இதற்கு நநன் எப்படி நன்றி
வசலுத்தப் ஜபநகிஜறஜனந? நிம்மதயேநக எங்கள் கிரநமத்துப் பக்கம் ஜபநய் பத்து பன்னிரண்டு நநட்கள்
சுற்றிவிட்டு வரலநவமன நிடனக்கிஜறன்" என்று மருகநனந்தத்டதயும் வசந்தநடவயும் ஜநநக்கி
அரவிந்தன் கூறினநன்.
"அவதல்லநம் எங்கும் ஜபநகக்கூடைநது. உங்களுக்கு இப்ஜபநது ஓய்வு ஜதடவ. பல வடகயிலும் மன
ஜவதடனப்பட்டுப் ஜபநயிருக்கிறீர்கள். அக்கந கல்கத்தநவிலிருந்து தரும்புகிறவடர எங்கும் நகரக்
கூடைநது" என்று இருவருஜம அவடனத் தடுத்துவிட்டைநர்கள். கநப்பி, சிற்றுண்டி, உணவு என்று ஜவடளே
தவறநமல் வநரநது வந்த விருந்தநளிடயேப் ஜபநற்றி உபசரிப்பது ஜபநல் அரவிந்தடனக் கவனித்துக்
வகநண்டைநள் வசந்தந.
அன்று டதயேற்கடடைடயேப் பூட்டிக் வகநண்டு இரவு வீட்டுக்கு வந்த ஜபநது மருகநனந்தம் அரவிந்தனுக்கு
அந்தச் வசய்தடயேச் வசநன்னநன்.
"நநன் விசநரித்து உண்டமடயேத் வதரிந்து வகநண்டுவிட்ஜடைன் அரவிந்தன். எல்லநம் பர்மநக்கநரர் வசய்த
விடனதநனப்பந. தருச்சியிலும் தருவநல்ஜவலியிலும் மீனநட்சிசுந்தரத்தன் மநப்பிள்டளேகள் ஜவடல
பநர்த்த கம்வபனிகளின் மதலநளிகள் பர்மநக்கநரருக்கு ஜவண்டியேவர்கள்; அவஜர மயேன்று தகவல் கூறி
அவர்கடளே அங்கிருந்து நீக்கச் வசய்ததுடைன் மநமனநரின் அச்சகத்டத எடுத்து நடைத்தலநம் என்று
ஜயேநசடனயும் கூறி ஜவஜறநர் ஆள் மூலம் மதலீடு வசய்வதற்கு நிடறயே பண உதவியும்
அளித்தருக்கிறநரநம். அசுர ஜவடலகள் வசய்கிறநர் அப்பந அவர். அவருடடையே ஆட்கள் நநம் எங்ஜக
ஜபநகிஜறநம், என்ன வசய்கிஜறநம் என்று ஒவ்வவநரு வினநடியும் கவனித்துக்
வகநண்டிருக்கிறநர்களேநஜம. நீ கல்கத்தந வமயிலில் அவர்கடளே ஏற்றிவிடைப் ஜபநனது, தரும்பியேது,
அச்சகத்தலிருந்து எல்லநவற்டறயும் ஒழத்துக் வகநண்டு இங்ஜக வந்தது எல்லநம் வதரிந்து டவத்துக்
வகநண்டிருக்கிறநர்கஜளே அவர் ஆட்கள்! இந்த அசுர சநமர்த்தயேம் தநன் இன்டறயே அரசியேலில் வவற்றி
வபறும் கருவி அரவிந்தன். நீ என்னஜவந ஜநர்டமடயேயும் உண்டமடயேயும் மதலநக டவத்துத் ஜதர்தலில்
வவற்றிடயே எதர்பநர்க்கிறநய். இந்தக் கநலத்தல் பிடழ வசய்யேத் வதரிந்தவனுக்குத் தநன் பிடழக்கத்
வதரிகிறதப்பந" என்று மருகநனந்தம் வந்து கூறியே ஜபநது 'பர்மநக்கநரர்தநன் இடத வசய்தருக்க
ஜவண்டும்' என மன்ஜப, தநன் புரிந்து வகநண்டிருந்த கருத்து அரவிந்தன் மனத்தல் இப்ஜபநது வதளிவநக
உறுதயேநயிற்று. அடத இன்னும் உறுதப்படுத்துவது ஜபநல் அன்றிரவு பத்து மணிக்கு ஜமல் அந்த
வீட்டில் ஒரு நிகழ்ச்சி நடடைவபற்றது.
தனக்கு விடைப்பட்டிருந்த மநடியேடறயில் உட்கநர்ந்து தன் மனத்தன் ஜவதடனகடளேயும்
எண்ணங்கடளேயும், பித்தன் ஜபநல் டடைரியில் கிறுக்கிக் வகநண்டிருந்தநன் அரவிந்தன். மணி பத்ஜதகநல்
ஆகியிருந்தது. கீழ் வீட்டில் எல்ஜலநரும் உறங்கிப் ஜபநயிருந்தநர்கள். இரவு விளேக்கு நீல ஒளி பரப்பிக்
வகநண்டிருந்தது. கீழ் வீட்டில் அந்த ஜநரத்தல் வடைலிஜபநன் மணி அடித்தது. கீஜழ யேநரநவது விழத்துக்
வகநண்டு எடுத்துப் ஜபசுவநர்கள் என்று அரவிந்தன் சிறிது ஜநரம் சும்மநயிருந்தநன். கீஜழ எல்ஜலநரும்
ஆழ்ந்து தூங்கிப் ஜபநயிருந்ததனநல் யேநருஜம வடைலிஜபநடன எடுக்கவில்டல. மணியேடிக்கிற ஒலி
வதநடைர்ந்து ஜகட்டுக் வகநண்டிருந்தது. அரவிந்தன் மநடியிலிருந்து இறங்கிப் ஜபநய் வடைலிஜபநடன
எடுத்தநன். 'யேநருக்கு ஃஜபநன்' வந்தருக்கிறவதன்று வதரிந்து வகநண்டு அப்புறம் உரியேவர்கடளே
எழுப்பிப் ஜபசச் வசய்யேலநம் என்று எண்ணிக்வகநண்ஜடை அடத எடுத்த அரவிந்தன், 'மிஸ்டைர் அரவிந்தன்
இருக்கிறநரந?' என்று தன் வபயேஜர வடைலிஜபநனில் விசநரிக்கப்படுவது ஜகட்டுத் தடகத்தநன். ஒரு கணம்
தயேங்கிவிட்டு, "ஏன்? அரவிந்தன் தநன் ஜபசுகிஜறன். நீங்கள் யேநர்?" என்று அவன் பதலுக்கு விசநரித்த
ஜபநது, "இஜதந வகநஞ்சம் இருங்கள்" என்று எதர்பக்கம் ஃஜபநன் யேநரிடைஜமந மநற்றிக்
வகநடுக்கப்பட்டைது. அடுத்த வினநடி, பர்மநக்கநரரின் கடுடமயேநன கட்டடைக்குரல் அவன் வசவிகளில்
நநரநசமநக ஒலித்தது. "நநன் தநன் ஜபசுகிஜறன் தம்பி. குரலிலிருந்ஜத உனக்குப் புரியுவமன்று
நிடனக்கிஜறன். இந்த நிமிஷம் கூடை எனக்கு உன் ஜமல் நம்பிக்டக இருக்கிறது. இப்ஜபநதும் குடி மழுகி
விடைவில்டல. கடடைசியேநக உன்டன ஜகட்கிஜறன். ஜதர்தல் அஜபட்டச மனுடவ வநபஸ் வநங்க இன்னும்
ஒரு வநரம் தவடண இருக்கிறது. நீ மட்டும் அந்தப் வபண்டண வநபஸ் வநங்கச் வசய்வதநயிருந்தநல்,
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மீனநட்சிசுந்தரத்தன் மநப்பிள்டளேகள் அச்சக நிர்வநகத்டத மறுபடியும் உன்டன அடழத்து
ஒப்படடைத்துவிட்டுப் ஜபநவநர்கள். இன்னும் உனக்கு என்வனன்ன ஜவணுஜமந, அத்தடனயும் நநன்
வசய்து தரத் தயேநரநயிருக்கிஜறன். அஜபட்டச மனுடவத் தரும்பப் வபற அந்தப் வபண்
கல்கத்தநவிலிருந்து வந்து ஜபநவதற்குத் தனி விமநனம் (ஸ்வபஷல் ப்ஜளேன்) என்னுடடையே வசலவில்
ஏற்பநடு வசய்கிஜறன். தயேவு வசய்து..."
"தயேவு வசய்வதற்கில்டல. மடியேநது" என்று சுருக்கமநகக் கூறிவிட்டு வடைலிஜபநடனக் கீஜழ டவத்தநன்
அரவிந்தன். தனது பதடலக் ஜகட்டு பர்மநக்கநரரின் புலி மகம் எவ்வளேவு வகநடியே மநற்றம்
அடடைந்தருக்கும் என்று கற்படன வசய்துவகநண்ஜடை மநடிப்படிஜயேறித் தன் அடறக்குச் வசன்றநன்
அரவிந்தன். 'நநன் பூரணிக்கநக விளேம்பரங்கள் வசய்வடத நிறுத்தயேநயிற்று. ஆடைம்பரமநன
கூட்டைங்கடளேயும், ஆதரவு தரட்டும் ஏற்பநடுகடளேயும் நிறுத்தவிட்ஜடைன். பர்மநக்கநரர்
விளேம்பரங்களுக்கும், ஆதரவு தரட்டும் ஏற்பநடுகளுக்கும் ஆயிரமநயிரமநகச் வசலவழக்கிறநர்.
அப்படியிருந்தும் அவர் ஏன் என்டனக் வகஞ்சுகிறநர்? ஏன் என்டனக் கண்டுப் பயேப்படுகிறநர்?
பயேமறுத்துகிறநர்? உண்டமயின் ஒளிடயேக் கண்டு வபநய்க்கு ஏற்படும் பயேமந இது?' என்று எண்ணி
வியேந்தநன் அவன். பூரணிக்கநக மருகநனந்தம் வதநகுதயின் எல்லந இடைங்களிலும் நம்பிக்டக வநய்ந்த
மனிதர்கள் மூலம் ஆதரவு தரட்டிக் வகநண்டிருப்பது அரவிந்தனுக்குத் வதரியேநது. இரண்டு மூன்று
நநட்கள் வவளிஜயே வசல்வதற்குக் கூசிக் வகநண்டு மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் வீட்டு மநடியிஜலஜயே
படிப்பதலும் எழுதுவதலும் ஜநரத்டதக் கழத்தநன் அரவிந்தன். பூரணியின் இலங்டகச்
வசநற்வபநழவுகடளே 'ஜடைப்ரிக்கநர்டைரி'லிருந்து மீண்டும் மீண்டும் டவக்கச் வசநல்லிக் ஜகட்டைநன். அந்தக்
குரல் அவன் உள்ளேத்டத குழப்பங்களிலிருந்து விடுவித்து சநந்தயேளித்தது. ஜபரநசிரியேர்
அழகியேசிற்றம்பலத்தன் நூல்கடளே உள்ளேம் ஜதநய்ந்து தரும்பத் தரும்பப் படித்தநன். ஜசநர்வு ஜதநன்றியே
ஜபநவதல்லநம் பூரணியின் மகத்டதயும் சிரிப்டபயும் நிடனத்துக் வகநண்டைநன். ஆழ்ந்த கருத்துக்கள்
ஒலிக்கும் அமதக் குரடலக் ஜகட்டு மகிழ்ந்தநன். இலங்டகயில் டசவ மங்டகயேர் கழகத்தல் பூரணி
ஜபசியிருந்த ஒரு ஜபச்சு மிக அற்புதமநயிருந்தது. ஜடைப்ரிக்கநர்டைரில் அந்தப் ஜபச்டச டவத்துக் ஜகட்கும்
ஜபநவதல்லநம் அரவிந்தனுக்குக் கண்களில் ஈரம் கசிந்தது. உணர்ச்சிமயேமநன உயிஜரநட்டைமள்ளே சிறந்த
வசநற்வபநழவு அது. 'தருவநரூர் ஜகநயிலில் சுந்தரமூர்த்த நநயேனநடரக் கண்டு பரடவ நநச்சியேநர் கநதல்
வகநண்டை' பகுதடயேப் பற்றியே வபரியே புரநணப் ஜபச்சு. அந்தப் ஜபச்சின்ஜபநது பரடவ நநச்சியேநருக்குச்
சுந்தரமூர்த்த சுவநமிகளிடைம் ஏற்பட்டை வதய்வீகக் கநதலுக்கு விளேக்கமநகக் 'கடரயேந எனது மனக்கல்லும்
கடரந்தது' என்று இரநமலிங்க அடிகள் வள்ளேலநர் பநடைடலத் ஜதவனநழுகப் பநடுகிறநள். 'வபநய்படைநக்
கநதல் தும்பி ஜமற்வபநங்கிற்று' என்ற கடடைசி வரிடயே அவள் பநடும்ஜபநது அவளுடடையே உள்ளேஜம
வபநங்குவடதக் ஜகட்கிறநன் அரவிந்தன்.
இலங்டகயில் அந்தச் வசநற்வபநழவின் நடுஜவ இந்தப் பகுதடயேப் ஜபசும்ஜபநது பூரணிக்குத் தன்டனப்
பற்றியே நிடனவு வந்தருக்க ஜவண்டுவமன்று அரவிந்தனுக்குச் சந்ஜதகமற விளேங்கிற்று. எத்தடன மடற
ஜகட்டும் இந்தப் ஜபச்சு அரவிந்தனுக்கு அலுக்கவில்டல. 'வபநய்படைந கநதல் ததும்பி ஜமற்வபநங்கிற்று'
என்று அந்தப் பநடைலில் இறுத வரிடயே அவள் ஜமற்ஜகநளேநகப் பநடிக் கூவும் ஜபநது வநஞ்டசப் பிழந்து
அன்பநய் வநகிழவிட்டு அவடனஜயே கூவியேடழக்கிற மநதரி இருந்தது. தரும்பத் தரும்ப அந்தப்
பகுதடயேக் ஜகட்டு அவளுடடையே இலங்டகச் வசநற்வபநழவுகள் அரவிந்தனுக்கு மனப்பநடைஜம
ஆகிவிட்டைன. அவற்றின் கருத்டதயும் கம்பீரத்டதயும் உணர்ந்த ஜபநது அவள் தன்டனக் கீஜழ
தள்ளிவிட்டு வதநடைர மடியேநத உயேரத்துக்குப் ஜபநய்விட்டைதநகத்தநன் அவனுக்குத் ஜதநன்றியேது.
அவளுடடையே ஜபச்சுக்களில் மிகவும் கவனம் கடரந்து வபநய்படைநக் கநதல் ததும்பி ஜமற்வபநங்கியே
சமயேத்தல் அரவிந்தன் தன் டடைரிடயே எடுத்துக் கீழ்க்கண்டைபடி எழுதனநன்.
"பூரணி! நீ குறிஞ்சிப் பூடவப் ஜபநலச் சூடிக்வகநள்ளே மடியேநத உயேரத்தல் எட்டை இயேலநத அருடமஜயேநடு
பூத்தருக்கிறநய். தடரயில் பூக்கும் எல்லநப் பூக்கடளேயும் ஜபநல் அல்லநமல், மநனிடைக் டககளேநல் எட்டிப்
பறிக்க மடியேநத மடலச்சிகரத்தல் எப்ஜபநதும் பறிக்க மடியேநத கநல அருடமஜயேநடு அலர்ந்தருப்பவள்
நீ. குறிஞ்சிப்பூ மதப்பதற்கும் வியேப்பதற்கும் உரியேது! சூடிக்வகநள்ளே மடியுமந! உயேரத்தல்
பூத்தருப்படதக் கீழருப்பவன் எட்டிப் பறிக்கலநமந? பறிக்க மடியுமந?"
பூரணியும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் கல்கத்தந ஜபநய்ச் ஜசர்ந்த தனத்தன்று நலமநக வந்து ஜசர்ந்த
விவரத்டத அறிவிப்பதற்கநக அங்கிருந்து வடைலிஜபநனில் ஜபசினநர்கள். வடைலிஜபநன் வந்த ஜபநது
அரவிந்தன் அருகில்தநன் இருந்தநன். வசந்தந ஜபசினநள். "உங்கள் வசய்த பற்றிச் வசநல்லவந அண்ணந?
நீங்கள் ஜபசுங்கஜளேன்" என்று வசந்தந ஜவண்டிக் வகநண்டைஜபநது அரவிந்தன் மறுத்துவிட்டைநன். "இங்கு
நடைந்தருப்படத எல்லநம் அவர்களுக்குச் வசநல்லிப் ஜபநன இடைத்தல் வீண் மனக்குழப்பத்ஜதநடு
இருக்கும்படி வசய்து விடைநஜத. 'எல்ஜலநரும் நலம்' என்று வசநல்லி வடைலிஜபநடன டவத்துவிடு, நநன்
ஒன்றும் ஜபசஜவண்டைநம்" என்றநன் அவன்.
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பூரணியின் தம்பி தருநநவுக்கரசுக்கு ஜவறு இடைங்களில் சரியேநன ஜவடல கிடடைக்கநததனநல்
மருகநனந்தம் தன் டதயேற்கடடையிஜலஜயே அவடன டவத்துக் வகநண்டுவிட்டைநன். நநடலந்து நநட்களில்
அரவிந்தனும் மனம் ஜதறி வவளிஜயே நடைமநடைத் வதநடைங்கியிருந்தநன். வபநதுத் வதநண்டுகளில் படழயே
ஆர்வத்ஜதநடும் துடிதுடிப்ஜபநடும் ஈடுபட்டு ஜவதடனகடளே மறக்கலநனநன் அவன். மணி
நகரத்தலிருந்த ஏடழப் வபண்கள் தருமண நித உதவிச் சங்கத்தலிருந்து தருமணம் வசய்யே
பணமில்லநமல் வயேது வந்த வபண்கடளே டவத்துக் வகநண்டு தண்டைநடும் பல ஏடழப் வபற்ஜறநருக்கு
உதவி கிடடைப்பதற்கு ஏற்பநடு வசய்தநன். பஸ் நிடலயேத்துக்குப் பக்கத்தலும் இரயில் நிடலயேத்தலிருந்து
வவளிஜயேறும் வழயிலும் உள்ளே நடடைபநடதவநசிகளேநகியே அநநடதகளுக்கு விடிவு உண்டைநக ஏதநவது
நல்ல கநரியேம் வசய்யே மடியுமந என்று நண்பர்கடளேக் கலந்து ஆஜலநசடன வசய்தநன். 'நநகரிகப்
வபண்களும், குழந்டதகளும் பிச்டசவயேடுக்க வருகிற இழநிடலடயேப் ஜபநக்க உடைஜன ஏதநவது வழ
வசய்தநக ஜவண்டும்' என்று மனிசிபல் கவுன்சிலரநகியே தன் நண்பர் ஒருவடரக் வகநண்டு நகரசடபயில்
தீர்மநனம் நிடறஜவற்றச் வசய்தநன். வபநன்னகரத்து உடழப்பநளி மக்களின் சிறுவர்களுக்கு மநடல
ஜநரங்களில் இலவசத் தருக்குறள் வகுப்புகள் நடடைவபற ஏற்பநடு வசய்யே ஜவண்டும் என்ற ஆர்வமம்
அவனுக்கு இருந்தது. அரவிந்தனுக்ஜக வதரியேநமல் ஜதர்தல் ஏற்பநடுகடளேச் வசய்து வகநண்டிருந்ததனநல்
மருகநனந்தம் அவனுடைன் அதகம் அடலயே மடியேநமல் இருந்தது. "எங்ஜக அடலகிறநய் மருகநனந்தம்?
ஆடளேஜயே பநர்க்க மடியேவில்டலஜயே?" என்று அரவிந்தன் ஜகட்டைதற்குத் டதயேல் கடடைடயேப் வபரிதநக்கி
விரிவு வசய்யும் கநரியேங்களுக்கநக அடலவதநகப் வபநய் வசநல்லி டவத்தருந்தநன் மருகநனந்தம்.
எப்பநடு பட்டைநவது ஜதர்தலில் பர்மநக்கநரரின் ஆளுக்குத் ஜதநல்வியும் பூரணிக்கு வவற்றியும் கிடடைக்கச்
வசய்துவிடை ஜவண்டுவமன்ற டவரநக்கியே வவறியுடைன் தட்டைமிட்டு ஜவடல வசய்து வகநண்டிருந்தநன்
அவன். வபநய்யின் மகத்தல் கரி பூசிவிடை ஜவண்டுவமன்று அவன் சபதம் வசய்து வகநண்டிருந்தநன்.
கல்கத்தநவுக்குப் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்த மூன்றநம் நநஜளேந நநலநம் நநஜளேந, பூரணி அங்கிருந்து விமநனத்
தபநலில் அரவிந்தன் அச்சக மகவரிக்கு ஒரு விரிவநன கடிதம் எழுதயிருந்தநள். அச்சக ஊழயேன் அந்தக்
கடிதத்டத மருகநனந்தத்தடைம் டதயேல் கடடையில் வகநண்டு வந்து வகநடுத்துவிட்டுப் ஜபநனநன். அன்று
அரவிந்தன் தன்னுடடையே கிரநமத்துக்குப் ஜபநயிருந்ததனநல் மறுநநள் மநடல அவன் தரும்பியே பின்ஜப
பூரணியின் கடிதத்டத மருகநனந்தம் அவனிடைம் ஜசர்க்க மடிந்தது.
கடிதத்தன் உடறடயேப் பிரித்ததும், உள்ஜளே கம்வமன்று சண்பகப்பூ மணம் எழுந்து பரவியேது. ஆஜறழு
பக்கம், எழுத மடித்து டவக்கப்பட்டிருந்த கடித மடிப்பின் நடுஜவ இருந்து உலர்ந்து பநடைமநகிப் படிந்த
சண்பகப் பூக்கள் இரண்டும் உதர்ந்தன. பூரணிஜயே தடலநிடறயேச் சண்பகப் பூ டவத்துக் வகநண்டு
மணக்க மணக்க பக்கத்தல் வந்து நிற்பது ஜபநல் அரவிந்தனுக்கு அப்ஜபநது ஒரு பிரடம உண்டைநயிற்று.
வநடி ஒட்டிச் சப்பட்டடையேநய்ச் வசப்புத் தகடு ஜபநல் படிந்தருந்த அந்தப் பூக்கடளேக் கண்ணில் ஒற்றிக்
வகநண்டு சட்டடைப் டபயில் ஜபநட்டுக் வகநண்டைபின் கடிதத்டதப் படிக்கலநனநன்.
அன்பிற்கினியேவருக்கு,
பூரணியின் வணக்கங்கள். இப்படி ஒரு வபரியே கடிதத்டத இலங்டகக்குப் ஜபநயிருந்த ஜபநஜத
உங்களுக்கு எழுத ஜவண்டும் என்று நிடனத்தருந்ஜதன். அங்கு ஓய்ஜவ இல்லநமற் ஜபநய்விட்டைதனநல்
அதற்கு வநய்க்கவில்டல. இப்ஜபநது இங்ஜக வநய்க்கிறது. மனத்தல் நிடறந்தருக்கும் உற்சநகமநன
அனுபவங்கடளேயும் புதுடமகடளேயும் இந்தக் கடிதத்தன் மூலம் உங்களுடைன் பகிர்ந்து வகநள்ளே
ஆடசப்படுகிஜறன்.
இந்தக் கடிதத்தன் உடறடயேப் பிரித்தவுடைன் உங்களுக்குப் பிரியேமநன சண்பக மணத்டத
நுகர்ந்தருப்பீர்கள். ஜநற்று இங்ஜக ஒரு கூட்டைத்தல் அபூர்வமநனச் சண்பகப் பூமநடல ஜபநட்டைநர்கள்
எனக்கு. அப்பப்பந...! என்ன மணம்! என்ன மணம்! அந்த மநடலடயே அப்படிஜயே தூக்கிக் வகநண்டு
ஓடிவந்து உங்கள் ஜமடசயில் டவத்து நுகர்ந்து பநர்க்கச் வசநல்லி மகிழஜவண்டும் ஜபநல் ஆடசயிருந்தது
எனக்கு. இரண்டு மழுப்பூக்கடளே மநடலயிலிருந்து எடுத்து இந்தக் கடிதத்தல் டவத்து எழுத மழு
மநடலடயேயும் டவக்க மடியேநத குடறடயே நிவர்த்த வசய்து வகநண்டிருக்கிஜறன். ஜபலூர்
இரநமகிருஷ்ணந மடைத்தன் வடைபுறம் ஹஸுக்ளியேநற்றின் கடரயில் பசும்புல் தடரயில் அமர்ந்து வகநண்டு
இந்தக் கடிதத்டத உங்களுக்கு எழுதுகிஜறன். என் அருகில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் உட்கநர்ந்து தம்
மக்களுக்கு கடிதம் எழுதக் வகநண்டிருக்கிறநர்கள். பநர்டவக்கு எட்டின வதநடலவு வடர ஹஸுக்ளியின்
அக்கடரயில் தட்சிஜணசுவரத்துக் கநளி ஜகநயிலும் அப்பநல் எல்டலயேற்ற கல்கத்தந நகரமம் மங்கியே
ஓவியேம் ஜபநல் வதரிகின்றன. கல்கத்தநடவப் ஜபநல் இத்தடன வபரியே நகரத்டத இதற்கு மன்னநல் நநன்
பநர்த்தஜத இல்டல. எவ்வளேவு அழகநன நகரம்.
தனியேநக அரவிந்தன் மநடியேடறயில் உட்கநர்ந்து கடிதத்தன் இந்த இடைத்டதப் படித்துக் வகநண்டிருந்த
ஜபநது கீஜழயிருந்து வசந்தநவின் குரல் அவடன அடழத்தது.
232

"அண்ணந! உங்கடளே யேநஜரந வடைலிஜபநனில் கூப்பிடுகிறநர்கள்."
அரவிந்தன் கடிதத்டத மடித்துப் டபயில் ஜபநட்டுக் வகநண்டு கீஜழ இறங்கி வந்தநன். தனியேநய்
ஜமடசயில் எடுத்து டவத்தருந்த வடைலிஜபநடனக் டகயில் எடுத்தநன்.
"கடடைசித் தடைடவயேநகக் ஜகட்கிஜறன். வநபஸ் வநங்க நநடளேக்கு ஒஜர நநள் தநன் மீதமிருக்கிறது.
மரியேநடதயேநக வநபஸ் வநங்கச் வசய்! என்டன மிகவும் வபநல்லநதவன் ஆக்கநஜத. நநன் வகட்டை
ஜகநபக்கநரன்" என்று பர்மநக்கநரரின் குரல் சீறியேது. பதல் வசநல்லநமல் ஓடச எழும்படி 'ணங்'வகன்று
வடைலிஜபநடன டவத்தநன் அரவிந்தன். அவன் மகம் சிவந்தது. பக்கத்தல் நின்று பநர்த்துக்
வகநண்டிருந்த வசந்தந, "என்ன அண்ணந, யேநர் அது? ஏதநவது நியூவஸன்ஸந?" என்று வினவினநள்.
"இல்டல ஜவறு ஒரு வம்பு" என்று ஏஜதந வசநல்லி மழுப்பினநன் அரவிந்தன். அப்ஜபநது
வவளியிலிருந்து மருகநனந்தமம் வந்து ஜசர்ந்தநன். "வகநஞ்சம் மநடிக்கு வந அரவிந்தன்! உன்னிடைம்
தனியேநக ஒன்று வசநல்லஜவண்டும்" என்று மருகநனந்தம் வந்ததும் வரநததுமநகக் கூறியேது
அரவிந்தனின் கலக்கத்டத அதகமநக்கியேது.
---------------------
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அத்தயேநயேம் 35
ஊண் பழத்து உள்ளேம் புகுந்து - என்
உணர்வு அது ஆயே ஒருத்தன்
-- மநணிக்கவநசகர்
அரவிந்தனிடைம் தனியேநகப் ஜபச ஜவண்டுவமன்று அவடன மநடிக்கு அடழத்துக் வகநண்டு ஜபநன
மருகநனந்தம் கூறலநனநன்: "இப்ஜபநது நநன் வசநல்லப் ஜபநகிற இந்தச் வசய்தயில் நீ அவ்வளேவு
அக்கடற கநட்டைமநட்டைநய் என்பது எனக்குத் வதரியும், அரவிந்தன். ஆனநலும் உன்னிடைம் வசநல்லி
எச்சரிக்டக வசய்துவிடை ஜவண்டியேது என் கடைடம. உனக்கநக இல்லநவிட்டைநலும் பூரணியேக்கநவுக்கும்
எங்களுக்கும் ஜவண்டியேநவது இதல் நீ கவனமநக இருந்துதநன் ஆகஜவண்டும்."
"வசய்தடயேச் வசநல் அப்பந! என்னஜவந அடிப்படடை பலமநகப் ஜபநடுகிறநஜயே?"
"ஜவவறநன்றுமில்டல அரவிந்தன். ஜதர்தல் மடிகிறவடர ஜநரமில்லநத ஜநரங்களில் தனியேநக
ஒண்டியேநக நீ வவளிஜயே அதகம் நடைமநடை ஜவண்டைநம். கநலம் சரியில்டல. நம்டம எதர்த்துப்
ஜபநட்டியிடுகிற மனிதர்களும் சரியில்டல. வகட்டை எண்ணங்கஜளேநடு மதம் பிடித்து அடலகிறநர்கள்."
இடதக் ஜகட்டைதும் மருகநனந்தத்தன் மகத்டதக் கூர்ந்து ஜநநக்கி விட்டு வமல்லச் சிரித்தநன் அரவிந்தன்.
"சிரிப்பதற்கு இது ஜவடிக்டக இல்டல. என் கநதுக்குப் பல விதமநன வசய்தகள் வருகின்றன.
எல்லநவற்டறயும் ஜகள்விப்பட்டுத் வதரிந்து வகநண்டை பின்புதநன் உன்டனக் கவனமநக இருக்கச்
வசநல்லி எச்சரிக்கிஜறன். இது விடளேயேநட்டுக் கநரியேமில்டல" என்று சிறிது கண்டிப்புக் கலந்த குரலில்
கூறினநன் மருகநனந்தம். அரவிந்தன் இதற்கு மறுவமநழ கூறவில்டல.
பர்மநக்கநரர் வதநடலஜபசி மூலம் இரண்டு மடற தன்டன அடழத்து மிரட்டியேடதயும்
மருகநனந்தத்தடைம் வசநல்லி விடைலநமந என்று நிடனத்தநன் அரவிந்தன். அடத அவனிடைம்
வதரிவிப்பதனநல் அவனுக்கு ஆத்தரம் உண்டைநகி ஏதநவது வீண் வம்பு இழுத்துக் வகநண்டு வருவநன்
என்று ஜதநன்றியேதநல் வசநல்லநமல் இருப்பஜத நல்லவதன்று அடைக்கிக் வகநண்டைநன்.
சிறிது ஜநரத்தல் மருகநனந்தம் வவளிஜயே வசன்றதும் பநத படிக்கநமஜல டபக்குள் டவத்தருந்த
பூரணியின் கடிதத்டத எடுத்து மீண்டும் வதநடைர்ந்து படிக்கத் வதநடைங்கினநன். வவப்பம் மிகுந்த சூழலில்
குளிர்ந்த சுடன நீரில் மூழ்கினநற் ஜபநல் மருகநனந்தத்தன் எச்சரிக்டகயும், பர்மநக்கநரரின் மிரட்டைலும்
குழப்பியிருந்த மனத்டதப் பூரணியின் கடிதம் மறுபடியும் இங்கிதக் கனவுகளிஜல மூழ்கச் வசய்தது. தநன்
கண்டு மகிழ்ந்த கல்கத்தந நகரத்டதயும், தன் உள்ளேத்து உணர்வுகடளேயும் ஓவியேமநக்கி
வடரந்தனுப்பினநற் ஜபநல் அந்தக் கடிதத்டதயும் எழுதயிருந்தநள் அவள். அந்தக் கடிதத்தல் சண்பகம்
மட்டும் மணக்கவில்டல. கருத்தும் மணந்தது, கருத்ஜதநடு கலந்த உணர்வும் மணந்தது.
"பநரதத்தன் தடலசிறந்த கவிஞடரயும் நநவலநசிரியேடரயும் ஆத்ம ஞநனிடயேயும் வீரடரயும் அளித்த
வங்கநநட்டு மண்ணில் அமர்ந்து உங்களுக்கு இந்தக் கடிதத்டத எழுதுகிஜறன் என்படத
நிடனக்கும்ஜபநது எனக்குச் வசநல்லரியே வபருமிதம் உண்டைநகிறது அரவிந்தன். தநகூரின்
கவிடதகளிலுள்ளே ஆழ்ந்த ஜசநகமயேமநன அழடகக் கநணும்ஜபநது, சரத்சந்தரரின் நநவல்களில் கநணும்
உயிருணர்வு ததும்பும் பநத்தரங்கடளேயும், கிரநமச் சூழ்நிடலகடளேயும் படிக்கும்ஜபநது மநனசீகமநக
வங்க நநட்டுக்கு வந்ததுண்டு. பலமடற இரநமகிருஷ்ணர், விஜவகநனந்தர் ஆகிஜயேநரின் உள்வளேநளி
வவள்ளேத்தல் தடளேத்தஜபநதும், சுபநஷ்சந்தரரின் வீர வநழ்டவ எண்ணி எண்ணி வியேந்தஜபநதும்
வங்கநநட்டுப் வபநங்குபுகழ்ச் சிறப்புக்கநக வமய்சிலிர்த்தருக்கிஜறன். ஆனநல் அடவவயேல்லநம்
உள்ளேத்தநல் நூல்களின் உலகத்தல் சுற்றிப் பநர்த்த கனவுப் பயேணங்கள். இந்த வங்க பூமியின் வளேம்
நிடறந்த இடைங்களில் சுற்றிப் பநர்க்கும் ஜபநது இப்ஜபநவதல்லநம் இதன் அழடக நன்றநக உணர
மடிகிறது! நன்றநகக் கநண மடிகிறது!
அரவிந்தன்! இங்கு வந்த சில நநட்களேநக இந்த இரநமகிருஷ்ண மடைத்துச் சூழலும், பல நநட்டுப்
பிரதநிதகளேநக மகநநநட்டுக்கு வந்தருப்பவர்களிடைம் பழகுவதும் ஜசர்ந்து என் மனதுக்கு மிக உயேர்ந்த
பூரிப்டப அளிக்கின்றன. நநன் உயேர்ந்ததநக எடத அடடைந்தநலும் அதல் உங்களுக்குப் பங்கு ஜவண்டும்
என்பீர்கள் நீங்கள். அந்தப் பங்டக உங்களுக்குக் குடறவின்றி அளித்து விடுவதற்கநகத்தநன் இப்படி
வளேர்த்து நீட்டி எழுதக் வகநண்ஜடை ஜபநகிஜறன். கல்கத்தநவுக்கு நீங்களும் எங்கஜளேநடு வந்தருந்தநல்
எனக்கு எத்தடனஜயேந மகிழ்ச்சியேநயிருந்தருக்கும். உங்களுக்குத்தநன் அச்சக நிர்வநகம், என் ஜதர்தல்
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ஜவடலகள், ஏடழப் வபண்கள் தருமண நித என்று ஊரிலிருந்து நகர மடியேநமல் ஜவடலகள் சுமந்து
கிடைக்கின்றனஜவ!
வங்கநளேத்தல் நநட்டுப்புறத்துக் கிரநமங்கடளேக் கநணும்ஜபநது எடதயும் உள்ளேடைக்கிக்வகநண்டு
நிடறந்தருக்கும் வபரியே வமகௌனம் வதநடைர்ந்த அடமத வதன்படுகிறது. நீர் நிடறந்த அல்லிக்
குட்டடைகள், பசுடமத் தவழும் வயேல்வவளிகள், அடைர்ந்த மரக் கூட்டைங்கள், மநடிஜபநல் ஜமஜல எடுத்துக்
கட்டியே கூடரக் குடிடசகள், இடவதநன் வங்கத்தன் கிரநமங்கள். இந்தக் கிரநமங்களில் தநன் வங்கநளேத்து
வநழ்வின் உயிர்த்துடிப்டபக் கண்டு மகிழ்ந்ஜதன் நநன். தமிழ்நநட்டின் வநழ்வில் இருப்பது ஜபநல் ஒரு
பழடமயேநன பண்பநட்டின் சநயேல் வங்கநளிகளின் வநழ்க்டகயிலும் இருப்படதக் கநண்கிஜறன்.
'வங்கத்தல் ஓடி வரும் நீரின் மிடகயேநல் டமயேத்து நநடுகளில் பயிர் வசய்குஜவநம்' என்று நம்மடடையே
பநரதயேநர் பநடியிருக்கிற பநட்டின் அழடக இங்கு கண்டுகளிக்கிஜறன். மூலத்தநர் ஜவட்டியும் மழுக்டக
ஜிப்பநவுமநக வீரநடடை நடைக்கும் வங்கத்து ஆண்கடளேயும், கநதுகளில் வபநன் வடளேயேங்கள் அடசந்தநடை
வநற்றிக்கு ஜமல் கூந்தல் வகிட்டில் பளிச்வசன்று மின்னும் குங்குமத் தலகத்துடைன், எளியே
புடைடவகடளேயும் அரியே அழகுடைன் அணிந்தருக்கும் வங்கத்துப் வபண்கடளேயும் கநணும்ஜபநது
மழுடமயேநன குடிமக்களுக்குரியே இயேல்புகள் ஜதநன்றுகின்றன. இங்குள்ளே சஜகநதரிகளின் மகத்டதப்
பநர்க்கும் ஜபநவதல்லநம் வபருடமப்படைத்தக்க ஓருணர்வு உண்டைநகிறது எனக்கு.
ஜநற்று மநடல நநனும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் மநநநட்டுக்கு வந்தருந்த ஜவறு சில பிரதநிதகளும்
கல்கத்தந நகரத்டதச் சுற்றிப் பநர்க்கப் ஜபநயிருந்ஜதநம் அரவிந்தன்! நீங்கள் உடைன் வரவில்டலயேநனநலும்
இந்தப் வபரியே நகரத்டதச் சுற்றிப் பநர்க்கும்ஜபநது, என் மனம் நிடறயேக் கண்கள் நிடறயே நீங்களும்
இருந்தீர்கள், பநர்த்தீர்கள், உணர்ந்தீர்கள், வியேந்தீர்கள்!
கல்கத்தநடவ ஹஸுக்ளி ஆறு இரண்டு பிரிவநகப் பிரிக்கிறது. ஹஸுக்ளிக்கு இப்பநல்தநன் வஹகௌரந,
இரநமகிருஷ்ணந மடைம் உள்ளே ஜபலூர் எல்லநம் இருக்கின்றன. வஹகௌரநடவயும், கல்கத்தநடவயும்
இடணக்கும் வபரியே பநலத்டதப் பநர்க்கும்ஜபநவதல்லநம் வியேப்பு ஜமலிடுகிறது எனக்கு.
தட்சிஜணசுவரத்துக்குக் கநளி ஜகநயிலுக்குப் ஜபநயிருந்ஜதநம். அந்தக் ஜகநயிலில் மன்பு இரநமகிருஷ்ண
பரமஹம்சர் பூசநரியேநக இருந்தஜபநது எந்த அடறயில் தங்கி வசித்து வந்தநஜரந அஜத அடறயில் இன்றும்
அவர் வநழ்ந்தஜபநது உபஜயேநகித்த புனிதப் வபநருள் எல்லநம் கநட்சிக்கு டவக்கப்பட்டிருந்தன.
தட்சிஜணசுவரத்துக் கநளி ஜகநயிலின் மன்னநல் ஹஸுக்ளிக் கடரயில் ஒரு வபரியே ஆலமரம் இருக்கிறது.
ஜகநயில் பூடச ஜநரம் தவிர எஞ்சியேஜபநவதல்லநம் பரமஹம்சர் இந்த ஆல மரத்தடியில் அமர்ந்து தநன்
ஆன்மீகச் சிந்தடனகளில் ஈடுபட்டிருப்பநரநம். அவர் வநழ்ந்த அடறயிலும் சிந்தத்த ஆலமரத்தடியிலும்
நின்றஜபநது எம்மனத்தன் ஆழத்தல் வநர்த்டதகளின் வபநருள் எல்டலக்குள் அடைக்கிச் வசநல்ல
மடியேநத ஒரு தநகம், ஒரு தவிப்பு, மிகப்வபரிதநக, மிகச்சிறந்ததநக, மிக நல்லனவநக இந்த நநட்டுக்கு
என்வனன்னஜவந வசய்யே ஜவண்டும்ஜபநல் உண்டைநயிற்று. மனதுக்குள் பூத்துச் வசநரியும் நறுமண்
மலர்கடளேப் ஜபநல் விடரவநகப் ஜபசியே வபரியே நிடனவுகள் மலர்ந்தன. நிடனவு வதரிந்த நநளிலிருந்து
பலமடற நநன் உணர்ந்தருக்கும் இந்தத் தவிப்டபக் வகநடடைக்கநனலில் தங்கியிருந்தஜபநது உங்களிடைம்
கூடைச் வசநல்லி விளேக்க மயேன்றதநக எனக்கு நிடனவிருக்கிறது. மழுடமயேநகச் வசநல்லி விளேக்க
என்னநஜலஜயே மடியேநத இந்த உணர்வு அண்டமயில் சிறிது கநலமநக அடிக்கடி உண்டைநயிற்று எனக்கு.
நநங்கள் இங்கு வந்து ஜசர்ந்ததும், மதல்நநள் மகநநநட்டில் எனக்கு விந்டதயேநன அனுபவம் ஒன்று
ஏற்பட்டைது. நநன் ஜமடடையில் ஜபசிவிட்டுக் கீஜழ இறங்கி என் இடைத்தல் வந்து அமர்ந்ததும்,
மகநநநட்டுக்வகன்று விஜசடைப் பிரதநிதயேநகச் சீனநவிலிருந்து வந்தருந்த சீனப்வபண்மணி ஒருத்த
என்மன் வந்து நின்று வகநண்டு, "கண்கடளே இடமக்கநமல் இப்படிஜயே சிறிதுஜநரம் உங்கள் மகத்டதக்
கநண்பிக்க ஜவண்டும்" என்று ஆங்கிலத்தல் ஜவண்டிக் வகநண்டைநள். நநன் அந்த ஜவண்டுஜகநளின்
வபநருள் புரியேநமல் மருண்ஜடைன்.
"ஏன், எதற்கநக?" என்று அருகில் இருந்த மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அந்தப் வபண்மணிடயேக் ஜகட்டைநர்கள்.
"இந்த மகத்டதயும் இதன் அகன்ற வநடுங்கண்கடளேயும் கநணும் ஜபநது அளேவற்றவதநரு வதய்வீக
மகிழ்ச்சி என் உள்ளேத்தல் ஏற்படுகிறது. இந்த மகத்டதயும் விழகடளேயும் கநணும்ஜபநது விண்டுடரக்க
மநட்டைநதவதநரு வதய்வீகப் புனித உணர்வு வபறுகிஜறன். இந்தப் வபண் ஜபசியேஜபநது இவள்
மகத்டதஜயே தநன் நநன் பநர்த்துக் வகநண்டிருந்ஜதன். ஆயினும் என்னுடடையே பநர்க்கும் தநகம் இன்னும்
அடைங்கவில்டல" என்று உருக்கமநன குரலில் பதல் கூறினநள் அவள். எனக்கு ஒஜர வவட்கமநகப்
ஜபநயிற்று. அந்தச் சீனப் வபண்மணி என்டன அப்படிஜயே உட்கநரச் வசநல்லிப் படைம் பிடித்துக்
வகநண்டைநள். 'வதன்னிந்தயேநவின் வதய்வீக அழகு (த டிடவன் பியூட்டி ஆப் சவுத் இண்டியேந) என்ற
வபநருள்படும் ஆங்கிலச் வசநற்வறநடைடரச் வசநல்லி அப்வபயேருடைன் தங்கள் நநட்டுப் பத்தரிடககளில்
என் படைத்டத வவளியிடைப் ஜபநவதநகக் கூறினநள். இங்கு நடடைவபற்ற கிழக்கு ஆசியேப் வபண்கள்
மகநநநட்டில் மக்கநல் மணி ஜநரம் ஆங்கிலத்தல் ஜபசிஜனன். என்னுடடையே ஜபச்சு சிறப்பநகவும்
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புதுடமயேநகவும் இருந்தவதன்று நம் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் உட்படை எல்ஜலநரும் வசநல்கிறநர்கள்.
'ஆண்கள் நிகழ்கநலத்துக்கநக மட்டும் வநழ்கிறநர்கள். வபண்களேநகியே நநம் அப்படி அல்ல. நம்மடடையே
ஒரு தடலமடறடயேச் ஜசர்ந்த வநழ்வு பல தடலமடறக்கு மணமம் பண்பும் நல்கிக் வகநண்ஜடை
வதநடைரஜவண்டியே வநழ்வநக இருக்கிறது. வபண்கள் நநற்றங்கநடலப் ஜபநன்றவர்கள். பின்னநல்
விரிவநன நிலத்தல் வபரிதநக வளேர்ந்து விடளேயேநடை ஜவண்டியே பயிர்கள் மதலில் நநற்றங்கநலில்தநன்
ஜதநன்றுகின்றன. பூத்தருக்கும் இடைத்தலிருந்து வநடுந்வதநடலவுக்குத் தன் மணத்டதப் பரப்புகிற
மஜனநரஞ்சிதப் பூடவப்ஜபநல் தநய்டம என்ற நிடலயில் இல்லத்துக்கு அரசியேநக இருந்து வகநண்ஜடை
எல்லந கநலத்துக்கும் மணம் பரப்புகிற சிறப்பும் வபண்களுக்கு உண்டு' என்று இப்படிப் பல
கருத்துக்கடளேச் வசநன்ஜனன். மறுநநள் இங்குள்ளே பிரபல அமிர்தபசநர், ஸ்ஜடைட்ஸ்வமன் ஆகியே
இதழ்களில் ஆசியேப் வபண்கள் மநநநடு பற்றி எழுதயிருந்த தடலயேங்கங்கள் என்னுடடையே ஜபச்டச
மக்கியேமநக எடுத்துக் கநட்டியிருந்தன. அடதப் பநர்த்ததும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்கு வபருடம
தநங்கவில்டல. 'இந்தப் ஜபச்சநற்றலநலும் இந்தக் கண்களேநலும் நீ உலகத்டதஜயே வவன்று வநடக சூடி
வநழப் ஜபநகிறநயேடி வபண்ஜண' என்று என்டன வநய் நிடறயேப் புகழ்கிறநர்கள் அந்த அம்மநள்.
அப்ஜபநது நநன் யேநடர நிடனத்துக் வகநண்ஜடைன் வதரியுமந, அரவிந்தன்! அப்பநடவ நிடனத்து வமய்
சிலிர்த்ஜதன். 'உலகத்து வீதகளில் பண்பநட்டுப் வபருடமடயே மழக்கமிடை ஜவண்டும்...' என்று நீங்கள்
கூறியிருப்படத நிடனத்ஜதன்.
இங்ஜக ரநஷ்பிகநரி அவவன்யூ என்ற பகுதயிலும் வஹகௌரநவிலும் தமிழர்கள் நிடறயே வசிக்கிறநர்கள்.
இன்று இரவு அந்தத் தமிழ் அன்பர்களின் சங்கங்கள் சிலவற்றில் என்டனப் ஜபசுவதற்கு
அடழத்தருக்கிறநர்கள். நநடளேக் கநடலயில் இங்கிருந்து கநரிஜலஜயே புறப்பட்டுக் கவி தநகூரின் சநந்த
நிஜகதனம் இருக்கும் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய்விட்டு வரத் தட்டைமிட்டிருக்கிஜறநம். ஜவறு நநட்டுப்
பிரதநிதகள் சிலரும் எங்கஜளேநடு சநந்தநிஜகதனுக்கு வருகிறநர்கள்.
இப்ஜபநது தமிழ் அன்பர்களின் கூட்டைத்துக்குப் புறப்படை ஜநரமநகிக் வகநண்டிருப்பதநல் இந்தக்
கடிதத்டத இவ்வளேவில் மடித்துத் தபநலில் ஜசர்க்கிஜறன். சநந்த நிஜகதனத்தலிருந்து தரும்பியேதும்
ஊருக்குப் புறப்படுகிஜறநம். 'ஊருக்கு ஒன்றும் அவசரமில்டல, இவ்வளேவு தூரம் வந்தது வந்தநயிற்று,
கநசிக்கும் ஜபநய்விட்டு ஊர் தரும்பலநஜம' என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் கூறுகிறநர்கள். அப்படிப்
ஜபநவதநயிருந்தநல் சநந்த நிஜகதனத்தலிருந்து தரும்பியேதும் உங்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு கடிதம்
எழுதுஜவன். ஜதர்தல் எப்படி ஆனநலும் சரி, நீங்கள் கண்டைபடி அடலந்து உடைம்டபக் வகடுத்துக் வகநள்ளே
ஜவண்டைநம். மருகநனந்தம், வசந்தந எல்ஜலநருக்கும் என் அன்டபச் வசநல்லுங்கள். வசல்லம், எம்
தம்பிகள், தங்டக எல்ஜலநருக்கும் என் வநழ்த்துக்கடளேக் கூறுங்கள்.
உங்கள் அன்பிற்கினியே பூரணி.
ஆர்வமம் அன்புப் வபருக்கும் ஜபநட்டியிடைக் கடிதத்டத இன்னும் இரண்டு மடற படித்தநன்
அரவிந்தன். நவில் வதநறும் நூல் நயேம் ஜபநல் படிக்கப் படிக்கப் புதயே நயேங்கள் நல்கிற்று அந்தக் கடிதம்.
அன்று இரவு உணவின் ஜபநது வசந்தந, பூரணியின் கடிதத்டதப் பற்றி அரவிந்தனிடைம் விசநரித்தநள்.
அரவிந்தன் பதல் கூறினநன். "பூரணியும் உன் அம்மநவும் கநசிக்குப் ஜபநய்விட்டுத்தநன் தரும்புவநர்கள்
ஜபநலிருக்கிறது."
"அம்மந எனக்கு எழுதயே கடிதத்தல் கூடை அப்படித்தநன் எழுதயிருந்தநள் அண்ணந.
ஜகட்டைவர்கவளேல்லநம் அக்கநவின் ஜபச்டசக் வகநண்டைநடுகிறநர்கள். பத்தரிடககவளேல்லநம் அக்கநவின்
வசநற்வபநழவுகடளேப் பற்றித் தடலயேங்கங்கள் எழுதயிருக்கின்றனவநம்."
அரவிந்தன் இரவு உணவநகியே சிற்றுண்டிடயே மடித்துக் வகநண்டு எழுந்தருந்தஜபநது வசந்தந
இன்வனநரு நல்ல வசய்தடயேயும் வதரிவித்தநள். "அண்ணந, உங்களிடைம் வசநல்வதற்ஜக மறந்து
ஜபநய்விட்ஜடைஜன. மந்தந நநள் இலங்டக வநவனநலியிலிருந்து கடிதம் வந்தது. இன்றிரவு எட்டைடர
மணிக்குத் ஜதசியே ஒலிபரப்பில் அக்கநவிடைமிருந்து சிறப்புப் ஜபச்சநக பதவு வசய்து டவத்துக்
வகநண்டிருக்கும் 'இடறயுணர்வு' என்ற ஜபச்டச ஒலி பரப்புகிறநர்களேநம். நீங்கள் எங்கும் வவளியில்
ஜபநய்விடைநதீர்கள். இப்ஜபநது மணி எட்டு. இன்னும் அடரமணி ஜநரம்தநன் இருக்கிறது. அக்கநவின்
ஜபச்டச நநம் எல்ஜலநரும் ஜகட்கலநம்."
மநடிக்குப் ஜபநய் சிறிது ஜநரம் படித்துக் வகநண்டிருந்துவிட்டு மணி எட்டைடர ஆவதற்கிருந்தஜபநது
கீஜழ இறங்கி வந்து வநவனநலிப் வபட்டிக்கு அருகில் உட்கநர்ந்தநன் அரவிந்தன். அப்ஜபநது
மருகநனந்தத்டதத் தவிர எல்ஜலநரும் வீட்டில் இருந்தநர்கள். வநவனநலிப் வபட்டிடயேச் சுற்றி
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எல்ஜலநரும் வந்து அமர்ந்து வகநண்டைநர்கள்.
பூரணியின் அந்த வநவனநலிப் ஜபச்சில் ஒரு பகுத அரவிந்தடனப் புல்லரிக்கச் வசய்தது.
"இடறயுணர்வு வபருகப் வபருக உடைம்பநல் வநழும் வநழ்க்டக அலுத்துப் ஜபநகிறது. வவறும் உடைம்பு
மட்டும் வளேர்வதற்கு இடறயுணர்வு ஜதடவயில்டல. இடரயுணர்ஜவ ஜபநதும். பல்லநயிரம்
ஆண்டுகளேநக மனத்டதக் ஜகநயிலநக்கி நிடனவுகளில் வதய்வம் நிடலக்க வநழ்ந்தவர்கள் நிடறந்த
சமயேம் நம்மடடையேது. 'ஊண் பழத்து உள்ளேம் புகுந்த என் உணர்வு அது ஆயே ஒருத்தன்' என்றுதநன்
நம்மடடையே மநணிக்கவநசகர் பநடியிருக்கிறநர். உணர்வுகளேநலும் எண்ணங்களேநலும்தநன் வமய்யேநக
வநழ்கிஜறநம். வநடைடகக் குடியிருப்பு மநதரித் ஜதகம் நமக்குச் வசநந்தமில்லநதது. தத்துவக்
கண்வகநண்டு பநர்த்தநல் நம்மடடையே உடைம்பு ஒரு வபரியே புண். தனசரி நீரநடும் ஜபநது புண்டணக்
கழுவுகிஜறநம். வியேர்டவ தநன் சீழ். வியேர்டவயும் அழுக்குமநகக் கற்றநடழ நநற்றமம், மடடை
நநற்றமம் நநறுகிறஜத, அதுதநன் புண்ணின் நநற்றம். ஜசநறு, கறி, நீர் எல்லநம் உடைம்பநகியே புண்ணுக்குச்
வசலுத்துகிற மருந்துகள். புண்டணக் கழுவி மருந்தட்டுத் துணியேநல் கட்டுப்ஜபநடுவநர்கஜளே,
அதுஜபநல்தநன் ஜவட்டி சட்டடை அணிந்து வகநள்வது. 'ஊண் பழத்து, உள்ளேம் புகுந்து என் உணர்வு அது
ஆயே...' என்று மநணிக்கவநசகர் பநடியிருப்பதல் இத்தடன தத்துவமம் அடைங்கியுள்ளேது. கீடழநநட்டுச்
சமயேங்கள் பக்த வசலுத்துவதற்கு மனம் தநன் இடைம் என்று கருதயேடவ. ஆனநல் வறுடமயும் வநழ்வும்
ஜபநட்டிகளும் மிகுந்துவிட்டை இந்தக் கநலத்தல் இடரயுணர்வுதநன் எங்கும் நிடறந்தருக்கிறது.
இடறயுணர்டவக் கநஜணநம். ஒழுக்கம், நநணயேம், பண்பு ஆகியே வபநதுவநழ்க்டகயின் நியேநயேங்கள்
பறிஜபநகநமற் கநக்கும் ஒஜர ஜவலி இடறயுணர்வுதநன். மனம் வளேர்வதற்கு மருந்தும் அதுதநன்."
பூரணியின் இந்த வநவனநலிப் ஜபச்சு அன்றிரவு அரவிந்தடனப் வபரும் சிந்தனனக்கு ஆளேநக்கிற்று.
அன்வறநரு நநள் வகநடடைக்கநனலில் 'பூரணிடயே மணந்து வகநள்ளுமநறு மங்கஜளேசுவரி அம்மநள்
என்னிடைம் கூறியேஜபநது நநன் எந்தக் கருத்துக்கடளேச் வசநல்லி மறுத்ஜதஜனந அடதஜயே பூரணியும்
ஜபசுகிறநள். ஆனநல் 'ஊண் பழத்து உள்ளேம் புகுந்து என் உணர்வு அது ஆயே ஒருத்தன்' என்று
தருவநசகத்டதக் கூறும்ஜபநது என்னுடடையே வமல்லியே உணர்வுகடளேயும் இந்தச் வசநற்களில்
புகழ்கிறநளேந? அல்லது குத்தக் கநட்டுகிறநளேந? எடுத்துக் வகநண்டை வபநருளுக்கநக இந்தத்
தத்துவங்கடளேச் வசநல்லி இப்படிப் ஜபசுகிறநளேந?' என்று பலவநறு எண்ணினநன் அரவிந்தன்.
அவளுடடையே வநவனநலிப் ஜபச்டசக் ஜகட்டை அன்று மீண்டும் தன் குறிப்பு ஜநநட்டுப் புத்தகத்தல்
அவடளேப் பற்றி சில வரிகடளே எழுதனநன் அவன். 'பூரணி! நீ என்ஜனநடு சம உயேரத்தல் நின்று சிரித்துப்
வபநன் கநட்டும் நிறமம், பூக்கநட்டும் விழகளுமநகப் ஜபசிக் வகநண்டிருப்பதநக நநன் நிடனக்கிஜறன்.
அப்படி நிடனத்துக் வகநண்டிருக்கும் ஜபநஜத, நநன் நிற்கிற எல்டல உங்களுக்கு ஒப்பநனதல்டல.
இன்னும் உயேரமநனது, உயேரமநனது என்று கூறுவதுஜபநல் ஜமல் எல்டலக்குப் ஜபநய் நின்று
ஜபசிவிடுகிறநய் நீ. உயேரத்தல் ஏறிச்வசல்லும் இந்தப் ஜபநட்டியில் நீதநன் வவற்றி வபறுவநய் என்று நநன்
பலமடற கூறியிருக்கிஜறன். அதுதநன் இப்ஜபநது என் மனத்தல் மறுபடியும் உறுதப்படுகிறது. மடல
நிலத்தல் பூத்த பூடவத் தடர நிலத்து மனிதன் சூடுவதற்குக் டக எட்டைநது ஜபநலும்.'
இடதக் குறிப்புப் புத்தகத்தல் எழுதயே பின்புதநன் அன்றிரவு அவனுக்கு உறக்கம் வந்தது. மறுநநள்
கநடல ஐந்து மணிக்கு மன்ஜப அவன் எழுந்துவிட்டைநன். தடலக்கனமம் சளியுமநக உடைம்பு வலிப்பது
ஜபநலிருந்தது. வவந்நீரில் குளித்தநல் நல்லது என்று ஜதநன்றியேதநல் வசந்தந எழுந்தருந்து விட்டைநளேந
என்று பநர்க்கக் கீழ் வீட்டுக்குச் வசன்றநன். கீழ்வீட்டில் யேநருஜம எழவில்டல. எழுந்த பிறகு
வசந்தநவிடைம் வவந்நீருக்குச் வசநல்லிக் வகநள்ளேலநவமன்று தரும்பியே அரவிந்தன் வவளியிலிருந்து
டசக்கிள் மணி ஒலியும் அடதயேடுத்துச் வசய்தத்தநள் ஜேன்னல் வழயேநக வீசி எறியேப்படும் ஒலியும்
ஜகட்டு நின்றநன். ஜபநய்ச் சன்னல் அருஜக விழுந்தருந்த வசய்தத்தநடளே எடுத்துக் வகநண்டு மநடிக்குச்
வசன்றநன். விளேக்டகப் ஜபநட்டுக் வகநண்டு வரநந்தநவில் வசய்தத்தநடளேப் பிரித்துப் படிக்கத்
வதநடைங்கினநன். ஜதர்தல் வசய்தகளும் அடிதடி வம்புகளும் மூடலக்கு மூடல நிரம்பியிருந்தன.
வசய்தத்தநளில் படித்தநல் மனம் தூய்டமயும் நிம்மதயும் அடடைகிறவிதமநன வசய்தயேநக ஒன்றும்
வதரியேவில்டல. வசய்தத்தநளின் நடுப்பக்கத்தல் மனம் அதர்ந்து கலக்கமறும்படியேநன இரண்டு
வசய்தகடளேயும் அரவிந்தன் கண்டைநன். மீனநட்சி அச்சகத்தலிருந்து நடிகர் நடிடகயேர்களின்
கவர்ச்சிகரமநன படைங்கடளேத் தநங்கிக் வகநண்டு 'சினிமந சுரங்கம்' என்ற பத்தரிடக ஒன்று வவளிவரப்
ஜபநவதநக விளேம்பரம் வசய்யேப்பட்டிருந்தது. அந்த விளேம்பரத்டதக் கண்ணுற்றதும் அரவிந்தன்
ஜவதடனயுற்றநன். 'ஜபரநசிரியேர் அழகியேசிற்றம்பலம் அவர்களின் மிக உயேர்ந்த நூல்கடளேவயேல்லநம்
மலிவு விடலயில் வவளியிட்டை இடைத்தலிருந்தந இப்படி ஒரு பத்தரிடக வவளியேநகப் ஜபநகிறது?
மீனநட்சிசுந்தரம் எவ்வளேவு வபரியே மனிதர்? அவர் கநலமநன பின் இப்படியேந ஆகஜவண்டும் இந்த
அச்சகம்? இதற்கு எல்லநம் நநன் அங்கிருப்பது இடடையூறநக இருக்குவமன்றுதநஜன என்டனப் பிரித்து
வவளிஜயேற்றியிருக்கிறநர்கள்? ஜச! ஜச! எவ்வளேவு கீழ்டமக் குணம் இவர்களுக்கு?' என்று எண்ணிப்
புண்பட்டைநன். 'நநன் வருத்தப்பட்டு இனி ஆவதற்கு என்ன இருக்கிறது? வருத்தப்படுவதற்குத்தநன்
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எனக்கு உரிடம ஏது?' என்று நிடனத்து அடத மறந்துவிடை மயேன்று வகநண்ஜடை அடுத்த பக்கத்டதப்
புரட்டினநன் அவன்.
அடுத்த பக்கத்தல் 'விஷக் கநய்ச்சலநல் கிரநமத்தல் பலர் சநவு' என்ற தடலப்பின் கீழ் பிரசுரமநகியிருந்த
வசய்த ஒன்றில் அவன் பநர்டவ பதந்தது. மதுடர மநவட்டைத்தன் ஜமற்குப் பிரஜதசத்தலுள்ளே ஊர்
ஒன்றில் அந்தக் வகநடுடமக் கநய்ச்சல் பரவி ஏடழ மனிதர்கடளேப் பலிவகநண்டு வதநடைர்கிற வசய்த
அவடன வநட்டியேது. அப்ஜபநஜத அந்தக் கிரநமத்துக்கு ஓடிப் ஜபநய்த் தன்னநலநன சிறியே
உதவிகடளேயேநவது ஏடழகளுக்குச் வசய்யே ஜவண்டுவமன்ற துடிப்பு அரவிந்தனுக்குத் தவிர்க்க
மடியேநமல் உண்டைநயிற்று. மருகநனந்தமம் வசந்தநவும் எழுந்தருந்த பின் அவர்களிடைம் வசநல்லிக்
வகநண்டு ஜபநவவதன்பது நடைக்கநது. அவர்கள் இருவருஜம அவடனப் ஜபநகவிடைமநட்டைநர்கள். ஜதர்தல்
மடிகிற வடர எங்கும் வவளிஜயேற ஜவண்டைநவமன்று மருகநனந்தம் எச்சரித்தருக்கிறநன். எனஜவ
விஷகநய்ச்சல் பரவியிருக்கிற கிரநமத்துக்குத் வதநண்டைனநகச் வசன்றுவர ஜவண்டுவமன்ற என்
விருப்பத்டத மருகநனந்தம் ஒப்புக்வகநள்ளே மநட்டைநஜன! என்ன வசய்யேலநம் என்று சிறிது வபநழுது
தயேங்கினநன் அரவிந்தன். தயேக்கம் ஜதநற்றது. அவன் மனத்தல் எப்ஜபநதும் நிரம்பியிருக்கிற
எல்டலயில்லநக் கருடணயுணர்வும் கநந்தீயேமம் வவற்றி வபற்றன. தநன் அங்ஜக ஜபநவடத அவர்கள்
வதரிந்து வகநள்வதற்கநக அந்தச் வசய்தடயேச் சுற்றிச் சிவப்பு டமயேநல் ஜகநடிட்டு டவத்த பின் ஒரு
டபயில் இரண்டு மூன்று சட்டடை ஜவட்டிகடளே அடடைத்துக் வகநண்டு தன் வபட்டியிலிருந்து வகநஞ்சம்
பணமம் எடுத்துக் வகநண்டு கிளேம்பிவிட்டைநன் அரவிந்தன். ஐந்ஜத மக்கநல் மணிக்கு மதுடர பஸ்
நிடலயேத்தலிருந்து விஷக்கநய்ச்சல் பரவியிருக்கும் அந்தக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநகிற பஸ் ஒன்று உண்டு.
அதற்குள் பஸ் நிடலயேத்டத அடடைந்துவிடை ஜவண்டுவமன்ற ஆவலுடைன் விடரந்தநன் அவன். ஜநரம்
ஜபநதுமநன அளேவு இருக்கும்ஜபநஜத, பஸ் நிடலயேத்டத அடடைந்தநன். பஸ்ஸில் இடைம்
கிடடைத்துவிட்டைது. புறப்படுவதற்கு சிறிது ஜநரமம் இருந்தது. ஒருஜவடளே மருகநனந்தம்
வசய்தத்தநளில் தநன் ஜகநடிட்டு டவத்த பகுதடயேப் பநர்க்கநமஜலந புரிந்து வகநள்ளேநமஜலந
விட்டுவிட்டைநல் தன்டனப் பற்றி வீண் கவடலப் படைக்கூடைநது என்பதற்கநகச் சட்டடைப் டபயில்
எப்ஜபநஜதந வநங்கி டவத்தருந்த அஞ்சல் அட்டடையில் (ஜபநஸ்ட் கநர்டு) அவசரமநக விவரம் எழுத
அங்கிருந்த தபநல் வபட்டியில் ஜபநட்டுவிட்டுப் புறப்பட்டைநன் அரவிந்தன்.
அரவிந்தன் பஸ் ஏறுவதற்கு மன் தபநலில் இட்டை கடிதம் அன்று பதஜனநரு மணிக்கு வீட்டுக்கு வந்து
ஜசர்ந்தது. ஆனநல் அதற்கு மன்ஜப மருகநனந்தமம், வசந்தநவும் வசய்தத்தநடளேப் பநர்த்து புரிந்து
வகநண்டிருந்தநர்கள்.
"அடுத்த பஸ்ஸிஜலஜயே நீங்கள் பின் வதநடைர்ந்து ஜபநய்த் தருப்பி அடழத்துக் வகநண்டு வந்துவிடுங்கள்.
இல்லநவிட்டைநல் டிடரவர் வந்ததும் கநடர எடுத்துக் வகநண்டு புறப்படுங்கள். எங்ஜகஜயேந விஷக்
கநய்ச்சல் வந்தருந்தநல் இவருக்வகன்ன வந்தது?" என்று மருகநனந்தத்தடைம் கூறினநள் வசந்தந.
"நடைக்கநது வசந்தந! இந்த மநதரி பிறருக்கு உதவுகிற கநரியேங்களில் அரவிந்தன் பிடிவநதக்கநரன். யேநர்
தடுத்தநலும் ஜகட்க மநட்டைநன்" என்று மருகநனந்தம் மறுத்துவிட்டைநன். ஜமலும் இந்தச் சமயேத்தல்
அரவிந்தன் வவளியூரில் இருப்பது நல்லவதன்று ஜதநன்றியேது மருகநனந்தத்தற்கு. ஜதர்தல் படககளும்,
வம்புகளும் உள்ளூரில் அரவிந்தடன வட்டைமிடுகிற சமயேத்தல் அவன் யேநருக்கும் வதரியேநமல் வவளியூர்
வசன்றிருப்பது ஒருவடகயில் நல்லவதன்று நிடனத்தநன், மருகநனந்தம். அரவிந்தனுடடையே
தடடைகளுக்கு அஞ்சநமல் தநன் தநரநளேமநகப் பூரணிக்குத் ஜதர்தல் ஆதரவு ஜதடும் ஜவடலகளில்
இறங்கவும் வசதயேநயிருக்கும் என்று எண்ணினநன் அவன். அதனநல் அதக அக்கடற கநட்டைவில்டல.
ஜதர்தல் சுறுசுறுப்பிலும், ஜவடலகளின் ஜவகத்தலும் நநட்கள் கழவஜத வதரியேவில்டல. மருகநனந்தம்
பம்பரமநய்ச் சுற்றி அடலந்து வகநண்டிருந்தநன். கநடலயில் ஆறு மணிக்கு வீட்டிலிருந்து கிளேம்பினநல்
இரவு அவன் வீடு தரும்பப் பன்னிரண்டு மணிக்கு ஜமல் ஆகிவிடும். பர்மநக்கநரர் ஜபநட்டி
கடுடமயேநயிற்று. 'உண்டு இல்டல' என்று அவர் இரண்டிவலநன்று பநர்த்துக் வகநண்டிருந்தநர்.
அரவிந்தன் கிரநமத்துக்குப் புறப்பட்டுப் ஜபநன மூன்றநம் நநஜளே பூரணியும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும்
கல்கத்தநவிலிருந்து தரும்பிவிட்டைநர்கள். மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்கு உடைல்நிடல நன்றநயில்லநததநல்
கநசிப்பயேணத்டத நிறுத்தவிட்டுக் கல்கத்தநவிலிருந்து ஜநஜர தரும்பிவிட்டைநர்கள். இருவரும் மதுடர
தரும்பியேதும், அரவிந்தன் மீனநட்சி அச்சகத்தலிருந்து பிரிந்த வசய்த அவர்கள் இருவருக்கும் வதரிந்தது.
பூரணிக்குத் தநங்கிக் வகநள்ளே மடியேநத ஜபரிடியேநய் இருந்தது அந்தச் வசய்த. தநன் கல்கத்தந புறப்படும்
மன்ஜப அது நிகழ்ந்தருந்தும் அடதப்பற்றித் தன்னிடைம் கூறநமல் மடறத்த அவன் வநஞ்சுரம் அவடளே
மடலப்படடையேச் வசய்தது. தங்கடளே வழயேனுப்புவதற்கநகச் வசன்டன வரும்ஜபநது இரயிலில்
அரவிந்தன் கடளேயில்லநமல் இருப்பது ஜபநல் தனக்குத் ஜதநன்றியேடத நிடனத்துக் வகநண்டைநள் பூரணி.
அவளுக்கு உடைஜன அரவிந்தடனச் சந்தக்க ஜவண்டும்ஜபநல் இருந்தது. தநஜன அரவிந்தன்
238

வசன்றிருக்கும் அந்தக் கிரநமத்துக்குப் புறப்படைத் தயேநர் ஆனநள் அவள். "ஜவண்டைநம் அக்கந? இரண்டு
மூன்று நநட்களில் அரவிந்தஜன தரும்பிவிடுவநன். பநர்த்துக் வகநண்டு வரவில்டலயேநனநல் அப்புறம்
அவசியேம் அவடன நநன் ஜபநய்க் கூட்டி வருகிஜறன்" என்று பூரணிடயேத் தடுத்துவிட்டைநன்
மருகநனந்தம். ஆனநல் அதற்குப் பின் ஒரு வநரம் கழத்தும் அரவிந்தடனப் பற்றித் தகவஜலதும்
வதரியேவில்டல. பூரணியின் மனம் இனம் புரியேநக் கவடலகளேநல் வருந்தலநயிற்று.
------------------
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அத்தயேநயேம் 36
நிடனந்து நிடனந்து உணர்ந்து உணர்ந்து
வநகிழ்ந்து வநகிழ்ந்து அன்ஜப
நிடறந்து நிடறந்து ஊற்று எழும்
கண்ணீரதனநல் உடைம்பு நடனந்து நடனந்து...
கிரநமத்துக்குச் வசன்ற அரவிந்தன் என்ன ஆனநன் என்ற விபரஜம வதரியேநமல் பூரணி, மங்கஜளேசுவரி
அம்மநள், வசந்தந எல்ஜலநரும் கவடலப்பட்டு மனம் தவித்துக் வகநண்டிருந்த ஜபநது, மருகநனந்தம்
மட்டும் அடதப் பற்றியே நிடனஜவ இல்லநதவன் ஜபநல் ஜதர்தலில் பூரணிக்கு ஆதரவு ஜதடி அடலந்து
வகநண்டிருந்தநன். அப்படி அவன் அடலவதற்கநக வழக்கம் ஜபநல் அன்று கநடலயிலும் அவசரமநக
வவளியில் கிளேம்பியே ஜபநது வசந்தந சீற்றத்ஜதநடு வந்து வழ மறித்துக் வகநண்டைநள்.
"நீங்கள் வசய்வது உங்களுக்ஜக நன்றநயிருக்கிறதந? எதற்கு இப்படி வீட்டு நிடனவில்லநமல் அடலந்து
தரிகிறீர்கள்? அக்கந இரவிலிருந்து சநப்பிடுவடதஜயே நிறுத்தவிட்டைநர். அடறக்குள்ஜளேஜயே
அழுதுவகநண்டு உட்கநர்ந்தருக்கிறநர்கள். நீங்கள் அந்தக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய் அரவிந்தன் அண்ணடன
எங்கிருந்தநலும் ஜதடிக் கூட்டிக் வகநண்டு வந்துவிட்டு மறுஜவடல பநருங்கள். அக்கந அங்ஜக
ஜபநகிஜறன் என்றநலும் ஜபநகவிடைநமல் தடுத்துவிட்டு, நீங்களும் ஜபநகநமல் இருந்தநல் என்ன அர்த்தம்?
வீஜடை கடளேயில்லநமல் ஜபநய்விட்டைது. பூரணியேக்கநவின் வநடியே மகத்டதப் பநர்த்தநல் வருத்தமநக
இருக்கிறது எனக்கு. உடைஜன கநரில் அந்தக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய் அண்ணடனத் ஜதடிக் வகநண்டு
வநருங்கள்."
வசந்தந இப்படி விரட்டியேதும் ஜவகமநகத் தரும்பி உள்ஜளே வசன்று மநடிக்குப் ஜபநய் பூரணியின்
அடறயில் பநர்த்தநன் மருகநனந்தம். பூரணி கண்களில் நீர் வநகிழ வநட்டைத்ஜதநடு வீற்றிருந்தநள்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அருகில் உட்கநர்ந்து ஏஜதந வசநல்லிக் வகநண்டிருந்தநள். சிரிப்பின்றி
கலகலப்பின்றிச் சிறுவர்களும் சிறுமிகளும் வவறும் வபநம்டமகள் ஜபநல் அந்த அடறக்குள்
சூழ்ந்தருந்தநர்கள். மருகநனந்தத்டதக் கண்டைதும் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் எழுந்து அருகில் வந்தநள்.
"மநப்பிள்டளே, ஜவறு எவ்வளேவு மக்கியேமநன ஜவடலயிருந்தநலும் அப்புறம் பநர்த்துக் வகநள்ளேலநம்.
நீங்கள் தயேவு வசய்து அந்தக் கிரநமத்துக்குப் ஜபநய் அரவிந்தடனக் கூட்டிக்வகநண்டு வந்து ஜசருங்கள்.
இவள் ஜநற்றிலிருந்து சநப்பிடை மநட்ஜடைன் என்று மரண்டு பிடிக்கிறநள். 'என்டன விட்டுவிடுங்கள்! நநன்
தருப்பரங்குன்றம் வீட்டுக்குப் ஜபநய்விடுகிஜறன்' என்கிறநள். அரவிந்தன் தரும்பி வரவில்டல
என்றதும் என்வனன்னஜவந நினனத்துச் சிறு பிள்டளேஜபநல் கலங்குகிறநள். இவள் கலங்கினநல் வீஜடை
கலங்கிப் ஜபநகிறது. தயேவு வசய்து எனக்கநக நீங்கள் உடைஜன புறப்படுங்கள். இவளுக்குத் ஜதர்தல்
ஜவண்டைநமநம்! வவற்றியும் பதவியும் ஜவண்டைநமநம்! அரவிந்தன் நலமநக இருப்படத அறிந்து
வகநண்டைநல் ஜபநதுமநம்."
"அக்கந இவ்வளேவு குழந்டதத்தனமநக இருப்பநர்கள் என நநன் நிடனக்கஜவயில்டல. அரவிந்தன்
வபநதுத்வதநண்டு வசய்யேத்தநன் ஜபநயிருக்கிறநன். அங்ஜக அவனுக்குக் வகடுதல் வசய்யே யேநரும்
இல்டல. தநஜன சுகமநகத் தரும்பி வருவநன்" என்று பூரணியின் வசவிகளிலும் ஜகட்கும்படி இடரந்து
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுக்குப் பதல் வசநன்னநன் மருகநனந்தம். மங்கஜளேசுவரி அம்மநளிடைம் கூறுவது
ஜபநல் அவனுக்கும் ஜசர்த்துப் பதல் கூறிலநனநள் பூரணி.
"எனக்கு என்னஜவந பயேமநக இருக்கிறது அம்மந. நநன் அடமத வசய்து வகநள்ளே மயேன்றநலும் மனம்
ஜகட்கநமல் தநனநகஜவ சஞ்சலப்படுகிறது. அவர் வசன்றிருக்கிற கிரநமத்துக்ஜக நநனும் ஜபநய்
அவருடடையே வபநதுத்வதநண்டுக்கு உதவியிருக்கலநம் அல்லவந?"
"நீ எப்படி அங்வகல்லநம் ஜபநக மடியும் பூரணி? மஜலயேநவில் அந்த விழநவுக்கு வருவதநக ஒப்புக்
வகநண்டிருக்கிறநஜயே? இன்னும் சில நநட்களில் புறப்படை ஜவண்டுஜம? நச்சுக்கநய்ச்சல் பரவியிருக்கிற
கிரநமத்துக்குப் ஜபநய் அடலந்து ஏதநவது உடைம்புக்கு இழுத்துக் வகநண்டு விட்டைநயேநனநல் பிரயேநணம்
தடடைப்பட்டு நின்று ஜபநகுஜம அம்மந. நநன் வசநல்லுகிறபடி ஜகள். இன்று மநப்பிள்டளேடயே நம்
வீட்டுக் கநரில் அனுப்பி அரவிந்தடன அடழத்து வரச் வசநல்கிஜறன். அவர் மநப்பிள்டளேஜயேநடு தரும்பி
வரவில்டலயேநனநல் அப்புறம் நீஜயே அங்கு ஜபநகலநம்" என்று பூரணிடயே சமநதநனப்படுத்தவிட்டு
மருகநனந்தத்டதத் துரிதப்படுத்தனநள் மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். மருகநனந்தம் ஜதர்தல்
ஜவடலகளுக்கநக அன்று சில மக்கியேத் வதநகுதகளில் சுற்றுவதநக இருந்தநன். அடதக் டகவிட்டு
அரவிந்தடன அடழத்து வருவதற்கநகக் கநரில் புறப்பட்டைநன்.

240

சில நநட்கள் கல்கத்தநவிலிருந்து தரும்பியேது மதற்வகநண்டு பூரணியின் மனத்தல் வசநல்லமடியேநத
ஊடமத் துயேரங்கள் ஜதநன்றித் தவிப்படடையேச் வசய்தன. மடழ வருவதற்கு மன் மண்ணிலிருந்து
கிளேம்பும் ஈரமம் வவப்பமம் இடணந்த புழுக்கத்டதப்ஜபநல் தநங்க மடியேநத விதத்தல் வபரிதநக
எடதஜயேந தநங்கிக் வகநள்ளே ஜவண்டியே சந்தர்ப்பம் அருகில் அணுகிக் வகநண்டிருக்கிறஜதந என
அவளுக்கு ஓர் ஐயேம் உண்டைநயிற்று. நல்ல இருட்டில் எதரிகள் நிடறந்த இடைத்தல் நடைந்து ஜபநய்க்
வகநண்டிருக்கும்ஜபநது மதுகுக்குப் பின்னநல் ஒவ்வவநரு கணமம் யேநஜரந ஓங்கி அடறயே வந்து
வகநண்டிருப்பது ஜபநன்ற வபநய்யேநன ஒரு ஜதநற்றம் உண்டைநகுஜம, அப்படி ஒரு நடுக்கம் அவளுள்
வமய்யேநய் வருவது ஜபநலவும், வரநதது ஜபநலவும் ஜதநன்றித் ஜதநன்றி ஊடமத் துன்பமநய் உறுத்தக்
வகநண்டிருந்தது. இருட்டைடறயில் தனிடமயேநய்த் தரியே ஜநர்ந்த குழந்டதஜபநல் அவளுக்குத் தனியேநக
இருக்கும் ஜபநவதல்லநம் வபரிதநய் அழஜவண்டும் ஜபநலிருந்தது. மனத்துக்குள் வமகௌனமநக அப்படி
அழுதழுது ஓர் இனம் புரியேநத ஜபரவல உணர்வு, புறத்தலும் அழத்தூண்டியேது. மதுடர தரும்பியேதும்
ஒவ்வவநன்றநய் உற்சநகக் குடறவநன அனுபவங்கள் அவளுக்கு ஏற்பட்டைதுதநன் அதற்குக் கநரணமந?
கல்கத்தநவிலிருந்து ஊர் தரும்பியேதும் அரவிந்தன், அச்சகத்தலிருந்து சூழ்ச்சியேநல் நீக்கப்பட்டை விவரம்
அவளுக்குத் வதரிந்தது. தனக்குத் ஜதர்தலில் ஆடைம்பரமநன ஆதரவு ஜதடைநமல் இருக்கும் ஜபநஜத
எதர்ப்பநளேர்கள் வகநடுடமயேநன மடறயில் நடைந்து வகநள்கிறநர்கள் என்பதும் அவளுக்குப் புரிந்தது.
அரவிந்தன் மிகப் வபநல்லநததும் பயேங்கரமநகத் வதநற்றக் கூடியேதுமநன நச்சுக் கநய்ச்சல் பரவியிருக்கும்
கிரநமத்துக்குத் வதநண்டு வசய்யே ஓடியிருப்பதும் தரும்பியே பின்ஜப அவளுக்குத் வதரிந்தது.
எல்லநவற்டறயும் நிடனக்க நிடனக்க 'வபநய்டமஜயே வபருக்கிப் வபநழுதடனச் சுருக்கும்'
மனிதர்களிடைம் சிறுடம சிறிது சிறிதநக விளேங்கலநயிற்று அவளுக்கு. அவளும் அவளுடடையே
அரவிந்தனும் மனிதர்களின் கீழ்டமயிலிருந்து விலகி உயேரத்தல் ஏறிச்வசல்ல இடணயேநக
ஆடசப்படுகிறநர்கள். ஆனநல் உலகத்தன் கீழ்டமகள் இருவடரயும் பநதக்கின்றன. நிலத்துக்கு
எட்டைநதவனநய் எங்கள் நிடனவுகடளே ஏன் இப்படிக் குறிஞ்சியேநகப் பூக்கச் வசய்கிறநய் இடறவந!
கமலநடவயும் கநமடவயும் ஜபநல் வநழும் ஆடசடயேயேநவது எனக்குத் தந்தருக்கக் கூடைநதந என்று
ஏங்கியேது அவள் உள்ளேம். 'அரவிந்தன் அருகில் இருக்கும் ஜபநது மறந்துவிடுகிற உடைம்பின் நிடனவு
அவன் அருகில் இல்லநதஜபநது ஏன் இந்த உள்ளேத்டத இப்படிப் பிழகிறது?' என்று தன் உள்ளேஜம
தநனறியேநத மரண்பநடுகள் நிடறந்ததநயிருப்படத எண்ணி வநடினநள் அவள். அவளுக்ஜக புரியேநத மன
ஜவதடனகள் அவடளே நிம்மத இழக்கச் வசய்தருந்தன. வமகௌனமநகத் தனிஜயே இருந்து வநடுஜநரம்
நன்றநக அழஜவண்டும் ஜபநல் வருத்தமநயிருந்தது அவளுக்கு.
அன்று இரவு மருகநனந்தம் அரவிந்தஜனநடு கிரநமத்தலிருந்து கநரில் தரும்பி வீடு வந்தஜபநது
பதஜனநரு மணிக்கு ஜமலிருக்கும். வநயிலில் கநர் வந்து நிற்கும் ஓடச ஜகட்டு, மநடியில் உறங்கநமல்
விழத்தருந்த பூரணிதநன் ஓடிவந்து ஆவஜலநடு கதடவத் தறந்தநள். அங்ஜக கண்டை கநட்சி அவளுடடையே
ஆவடல அவலமநக மநற்றிற்று. அரவிந்தன் அரவிந்தனநகத் தரும்பி வரவில்டல. உலகத்துத்
துன்பங்கடளேப் ஜபநக்கும் மயேற்சியில் அந்தத் துன்பங்கடளே எல்லநம் தன் வநஞ்சில் நிடனவுகளேநகச்
சுமந்து வகநண்டை புத்தடனப் ஜபநல் எந்த விஷக்கநய்ச்சலிலிருந்து கிரநமத்து மக்கடளே
விடுவிப்பதற்கநகத் வதநண்டு வசய்யே அவன் வசன்றிருந்தநஜனந, அஜத கநய்ச்சடல உடைல் நிடறயே ஏற்றுக்
வகநண்டு வந்தருந்தநன். எலும்பும் ஜதநலுமநய் இடளேத்துக் கறுத்துப் ஜபநயிருந்தது அரவிந்தனின் அழகு
ஜமனி. சிரித்துக் வகநண்ஜடை இருப்பது ஜபநல் ஒரு கவர்ச்சிகரமநன சநயேல் அடமந்த அவனுடடையே
கண்கள் ஜசநர்ந்து பள்ளேமநனடவ ஜபநல் ஆகியிருந்தன. கநர் டிடரவரும் மருகநனந்தமம்
டகத்தநங்கலநக அவடன உள்ஜளே அடழத்துக் வகநண்டு வந்தநர்கள். தளேர்ந்து தள்ளேநடி நடைந்தநன்
அரவிந்தன்.
"அக்கந உங்கள் ஜபச்டசக் ஜகட்டுக் வகநண்டு நநன் கிரநமத்துக்குப் ஜபநனது நல்லதநயிற்று. ஜவடளேக்குச்
ஜசநறு தண்ணீரின்றிக் கிரநமத்து வவய்யிலில் இவன் பநட்டுக்கு அடலந்து தரிந்தருக்கிறநன். வதநண்டு
வதநண்டு என்று சுற்றி கடடைசியில் தன் உடைம்புக்ஜக கநய்ச்சடல இழுத்துவிட்டுக் வகநண்டுவிட்டைநன்.
நமக்கநவது ஒரு வரி கடிதம் எழுதப் ஜபநடைக்கூடைநஜதந? அடதயும் வசய்யேநமல் எவஜனந ஒரு
குடியேநனவனுடடையே குடிடசயில் விழுந்து கிடைக்கிறநன். அந்தக் கிரநமத்தல் டைநக்டைர் கூடை இல்டல. பத்து
டமலுக்கு அப்பநல் பக்கத்துக் கிரநமத்தலிருந்து இரண்டு நநடளேக்கு ஒரு தடைடவ ஒரு எல்.எம்.பி.
டவத்தயேர் வந்து ஜபநகிறநர். அவன் அவரிடைமம் சரியேநக மருந்து சநப்பிடைவில்டலயேநம். அவர்
இவடனத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்தஜபநவதல்லநம், 'எனக்கு ஒன்றுமில்டல. நநன் பிடழத்துக் வகநள்ஜவன்.
கிரநமத்து மக்கடளே இந்தப் பநழும் வதநற்று ஜநநயிலிருந்து கநப்பநற்றுங்கள் ஜபநதும்' என்று கூறி
அவடர அனுப்பிவிட்டைநனநம். நூற்று மூன்று டிகிரி கநய்ச்சஜலநடு அந்தக் குடிடசயின் ஈரம் கசியும் மண்
தடரயில் மள்ளேநய்க் குத்தும் டவக்ஜகநல் வமத்டதயின் ஜமல் அநநடதஜபநல் விழுந்து கிடைந்த
இவடனக் கண்டைஜபநது எனக்கு அழுடகஜயே வந்துவிட்டைது அக்கந. மறுஜபச்சு ஜபசநமல் கநரில் தூக்கிப்
ஜபநட்டு இங்ஜக வகநண்டு வந்ஜதன்" என்று துயேர் கனிந்து தளேர்ந்த குரலில் பூரணியிடைம் கூறினநன்
மருகநனந்தம்.
241

அந்தக் ஜகநலத்தல் அரவிந்தடனக் கண்டைஜபநது அப்படிஜயே 'ஜகந'வவன்று வநய்விட்டுக் கதறி
அழுதுவிடை ஜவண்டும்ஜபநல் துக்கம் வபநங்கிற்று பூரணிக்கு. அரவிந்தடன மநடியேடறயில்
கிடைத்தனநர்கள். பூரணி அவன் தடலப்பக்கமநய்ப் ஜபநய் நின்றநள். என்ன விசநரிப்பது என்று அப்ஜபநது
இருந்த உணர்ச்சிமயேமநன ஜநரத்தல் அவளுக்குச் வசநற்கஜளே ஜதநன்றவில்டல. கண்களில் நீர் வநகிழ
அரவிந்தடன இடமயேநமல் பநர்த்தநள். கண்ணீரில் அவன் உருவம் மங்கிக் கடலகிற வடர பநர்த்துக்
வகநண்ஜடை நின்றநள். அரவிந்தனுடடையே கண்களிலும் நீர் தரண்டைது. கிணற்றுக்குள்ளிருந்து
ஒலிப்பதுஜபநல் தளேர்ந்து உள்வளேநடுங்கின குரலில், "உன்னுடடையே கடிதம் கிடடைத்தது. சண்பகப்பூ
மணத்டதயும் ஜசர்ந்ஜத நுகர்ந்ஜதன். இலங்டக வநவனநலியில் உன் ஜபச்டசயும் ஜகட்ஜடைன்" என்றநன்
அரவிந்தன்.
"அவதல்லநம் இருக்கட்டும்! என் வபருடமடயே யேநர் ஜகட்டைநர்கள் இப்ஜபநது? என்னநல்தநஜன
இப்ஜபநது இத்தடன கநலமநக உரிடமஜயேநடு ஜவடல பநர்த்த அச்சகம் உங்கடளே வவளிஜயேற்றி
அனுப்பியிருக்கிறது? என்னநல்தநஜன ஜதர்தலில் கீழநன துன்ப அனுபவங்கடளே அடடைந்தீர்கள்?
என்னநல் என்ன நன்டம உங்களுக்கு ஏற்பட்டிருக்கிறது? உங்களேநல் எனக்கு உலகம் புகழுகிற வபருடம
கிடடைத்தருக்கிறது. என்னநல் உங்களுக்கு என்ன கிடடைத்தது? என்ன கிடடைக்கப் ஜபநகிறது?"
பூரணி தன் வநழ்விஜலஜயே அரவிந்தனுக்கு மன் மதல் மடறயேநகக் கண்ணீர் சிந்த அழுதநள். சநதநரணப்
வபண்ணநகச் சநதநரண ஆடசகளுடைன் அப்ஜபநதுதநன் மநறிப் பிறந்தவள் ஜபநல் அழுதநள்.
"இப்படி அசட்டுத்தனமநக அழக்கூடைநது பூரணி! நீ அழுவது எனக்குப் பிடிக்கநது. இப்ஜபநது எதற்கநக நீ
இப்படி அழுகிறநய்? யேநருக்கு என்ன வந்துவிட்டைது?"
"நீங்கள் இந்த நிடலயில் அடர உடைம்பநய் வந்தருப்படதப் பநர்த்து அழநமல் என்ன வசய்வது? அந்தக்
கிரநமத்துக்குத் வதநண்டு வசய்யே நீங்கள் ஜபநகவில்டல என்று யேநர் குடறபட்டுக் வகநண்டைநர்கள்?
எப்படி இருந்தவர் எப்படி இடளேத்துப் ஜபநய்விட்டீர்கள்?"
"'உடைம்பு ஒரு வபரியே புண்' என்று நீஜயே உன்னுடடையே இலங்டக வநவனநலிப் ஜபச்சில்
ஜபசியிருக்கிறநஜயே. அடர உடைம்பநனநலும் பநதப்புண் ஆறிவிட்டைவதன்று தநஜன வபநருள்?" என்று
அந்தத் தளேர்ந்த நிடலயிலும் குறும்பநகச் சிரித்துக் வகநண்ஜடை அவடளேக் ஜகட்டைநன் அரவிந்தன்.
வந்ததும் வரநததுமநக மருகநனந்தம் டைநக்டைர் வீட்டுக்கு ஓடியிருந்தநன். ஜபச்சுக்குரல் ஜகட்டு தூங்கிக்
வகநண்டிருந்த மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும், வசந்தநவும் எழுந்தருந்து மநடிக்கு விடரந்து வந்தநர்கள்.
பூரணி, "அம்மந! இவடரப் பநர்த்தீங்களேந? எப்படி ஆகிவிட்டைநர்?" என்று துயேரம் வபநங்க கூறினநள்.
அவள் குரல் டநந்து அழுவது ஜபநலிருந்தது. அரவிந்தன் படுக்டகயில் கிடைந்த நிடலடயேக் கண்டைதும்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் வசந்தநவும் அதர்ச்சியேடடைந்தநர்கள். வசந்தந ஓடிப் ஜபநய் 'தர்மநமீட்டைடர'
எடுத்து வந்தநள். கநய்ச்சல் நூற்றிவரண்டு டிகிரிக்கு ஜமல் இருந்தது. மருகநனந்தம் டைநக்டைஜரநடு
வந்தநன். டைநக்டைர் பநர்த்து மடிந்ததும் கநய்ச்சல் தணிவதற்கு 'குஜளேநஜரந டமஸின்' மநத்தடர வகநடுத்துக்
வகநண்டிருக்கும்படி வசநல்லிவிட்டுப் ஜபநனநர். ஜபநகும்ஜபநது மருகநனந்தத்டத தனிஜயே வநயில்
வடர அடழத்துச் வசன்று அவனிடைம் மட்டும் 'டடைபநய்டு' மநதரி ஜதநன்றுகிறது. ஐந்தநறு நநள் சரியேநன
கவனிப்பில்லநமல் ஜவறு இருந்தருக்கிறநர். எதற்கும் நீங்கள் பயேப்படை ஜவண்டைநம். ஆனநலும்
வகநஞ்சம் கவனமநகப் பநர்த்துக் வகநள்ளே ஜவண்டியே நிடலதநன். பத்து பதஜனநரு நநளில் விட்டைநலும்
விடும். நநற்பது நநள் வடர வடதத்தநலும் வடதக்கும். சனியேன் பிடித்த கநய்ச்சல் இது. மறுபடியும்
நநடளேக்கு வந்து பநர்க்கிஜறன். வபண்களிடைம் இடதவயேல்லநம் இப்ஜபநது ஒன்றும் வசநல்லிப்
பயேமறுத்த ஜவண்டைநம்" என்று கூறிவிட்டுப் ஜபநனநர் டைநக்டைர். அடத அறிந்ததும் மருகநனந்தத்தன்
உள்ளேத்தல் கவடல சூழ்ந்தது. எந்த நிடலயிலும் மஜனநதடைத்டத இழக்கநத அவனுடடையே இறுகியே
உள்ளேமம் அப்ஜபநது அரவிந்தனுக்கநக உருகி வநகிழ்ந்தது. கண்கள் கலங்கினநன் அவன். நண்படன
இவ்வளேவு வபரியே நலிஜவநடு கநண்பது புது அனுபவம் அவனுக்கு. "நீங்கள் இப்படி அசட்டுத் தனம்
பண்ணியிருக்கக்கூடைநது அரவிந்தன். விஷக் கநய்ச்சல் பரவியிருக்கிற கிரநமத்துக்குப் ஜபநனஜத தப்பு.
ஜபநனதுதநன் ஜபநனீர்கள், மற்றவர்களுக்குத் வதநண்டு வசய்தஜதநடு உங்கள் உடைம்டபயும் கவனமநகப்
பநர்த்துக் வகநண்டிருக்க ஜவண்டைநஜமந? எப்ஜபநது உங்களுக்குக் கநய்ச்சல் வந்துவிட்டைஜதந, உடைஜன
புறப்பட்டு இங்கு வந்தருக்க ஜவண்டும். எந்த விதமநவது ஆகட்டும் என்று அங்ஜக இருந்தநல் எப்படி?"
என்று மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் அரவிந்தடன கண்டித்துக் கடிந்து வகநண்டைநர்.
அன்றிரவு ஒருவருக்கும் அந்த வீட்டில் உறக்கம் இல்டல. மறுநநள் கநடலயில் அரவிந்தனுக்குக்
கநய்ச்சல் குடறந்தருந்தது. இரவு அவன் மட்டும் நன்கு அயேர்ந்து உறங்கியிருந்தநன். ஆனநல் மநடலயில்
மறுபடியும் கநய்ச்சல் நூற்றிரண்டு டிகிரிக்கு ஏறிவிட்டைது. டைநக்டைர் வந்து ஜபநய்க் வகநண்டிருந்தநர்.
ஒவ்வவநரு நநளும் கநடலயில் கநய்ச்சல் இறங்குவதும், மநடலயில் மறுபடியும் உச்ச நிடலக்கு ஏறிக்
வகநள்வதுமநக ஒன்றும் உறுத வசநல்ல மடியேநமல் இருந்தது. அந்த வீட்டில் ஒருவர் மனத்தலும்
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நிம்மத இல்டல. ஒருவர் மகத்தலும் ஒளி இல்டல. அரவிந்தனுடடையே கநய்ச்சல் இறங்குகிற ஜநரத்தல்
அவர்கள் கவடலயும் சிறிது இறங்கியேது. மநடலயில் 'வடைம்பஜரச்சர்' ஏறுகிற ஜபநது அவர்கள்
கவடலயும் ஏறியேது. பூரணி அரவிந்தனின் கட்டிலருகிஜலஜயே அமர்ந்து பணிவிடடைகள் புரிந்து
வகநண்டிருந்தநள். அவளுடடையே கண்களில் நீரும் மனத்தல் வருத்தமம் நீங்கியே ஜநரம் சிறிதும் இல்டல.
பூரணி மஜலயேநப் பயேணத்டதக் டகவிட்டுவிட்டைநள். ஜதர்தல் வநருங்கிக் வகநண்டிருந்தது. அடதப் பற்றி
யேநருஜம நிடனக்கவில்டல. மருகநனந்தம் கூடைத் ஜதர்தல் ஜவடலகளேநக அடலவடத நிறுத்தவிட்டைநன்.
அரவிந்தன் உடைல்நிடல ஜதறி எழுந்தநல் ஜபநதும் என்ற ஒன்றுதநன் அப்ஜபநது அவனுடடையே
கவடலயேநயிருந்தது. ஏற்வகனஜவ தன்னநல் தூண்டிவிடைப் வபற்று அந்தந்த பகுதயில் ஜதர்தலுக்கு
ஜவடல வசய்து வகநண்டிருந்தவர்கடளே மட்டும் மருகநனந்தம் தடுக்கவில்டல. தநனநக நடைப்படதத்
தடுப்பநஜனன் என்று வநளேநவிருந்தநன். அரவிந்தன் உடைல் நலம் வபற ஜவண்டும் என்று
தருப்பரங்குன்றத்து மருகன் ஜகநயிலிலும், மதுடர மீனநட்சி ஜகநயிலிலும் படழயே வசநக்கநநதர்
ஜகநயிலிலும் நநள் தவறநமல் பிரநர்த்தடனகளும் அர்ச்சடனகளும் நடைத்தக் வகநண்டிருந்தநள்
மங்கஜளேசுவரி அம்மநள். சின்ன டைநக்டைர், வபரியே டைநக்டைர் என்று டைநக்டைர்கள் வந்து பநர்த்துக்
வகநண்டிருந்தநர்கள். கநய்ச்சல் தணியே என்வனன்ன விதமநன உயேர்ந்த டவத்தயே வசதகள் எல்லநம்
உண்ஜடைந அவ்வளேவும் அரவிந்தனுக்குச் வசய்யேப் வபற்றன. ஒவ்வவநரு நநளும் கநடலயில் கநய்ச்சல்
தணிந்து ஜபநய்விட்டைது ஜபநல் வடைம்பஜரச்சர் இறங்கும். மநடல மூன்று மணிக்கு ஜமல் மறுபடியும்
பயேப்படைத்தக்க அளேவு ஏறிவிடும். பூரணி அவன் தடலமநட்டிஜலஜயே அமர்ந்து அழுவது நநள் தவறநத
நிகழ்ச்சியேநகி விட்டைது. ஜேன்னியில் பிதற்றும் ஜபநவதல்லநம் அவன் தன் வபயேடரச் வசநல்வடதக் ஜகட்டு
அவளுக்கு வமய்சிலிர்க்கும்.
அரவிந்தன் கிழந்த நநரநகத் துவண்டு படுக்டகயில் கிடைக்கும் இடளேத்த நிடலடயேக் கநணக்கநண
வநக்குருகி வநகிழ்ந்து துடித்தது அவள் உள்ளேம். எந்தச் சிரிப்டபயும் மகத்டதயும் நிடனவு டவத்துக்
வகநண்டைநல் உலகம் மழுவதும் சுற்றி வநடக சூடை மடியும் என்று அவள் வபருமிதப்பட்டுக்
வகநண்டிருந்தநஜளேந அந்த மகத்தல் ஒளியில்டல. நடகயில்டல. கடளேயில்டல. கநடளேஜபநல் பீடுநடடை
நடைந்தவன் கட்டிலில் துவண்டு கிடைந்தநன். வபநன் ஜபநலும் ஜமனி எலும்பும் ஜதநலும் வதரியேப்
வபநலிவிழந்து கநட்சியேளித்தது. பகலில் அரவிந்தன் கநய்ச்சல் குடறந்து தன் நிடனஜவநடு இருக்கும்
ஜபநது நந தழுதழுக்க கண்களில் நீரும் வநஞ்சில் உணர்வும் மல்கிக் கடரந்த குரலில், "இப்படி
ஆகிவிட்டீர்கஜளே?" என்று பூரணி ஜகட்கும்ஜபநது வமல்லச் சிரிக்க மயேன்று வகநண்ஜடை, "நீ எதற்கநக
அழுகிறநய்? அழநஜத பூரணி! ஜதறி எழுந்தருந்து மறுபடியும் படழயே மநதரி ஆகிவிடுஜவன். உன்ஜனநடு
மஜலயேந, பர்மந எல்லந இடைத்துக்கும் நநனும் இனிஜமல் கூடை வரலநம். அச்சகத்டதயும் விட்டைநயிற்று.
எனக்கு மழுஜநரமம் ஓய்வுதநன்" என்று பதல் கூறுவநன் அரவிந்தன். அப்ஜபநது அவன் கண்கள் தனி
ஒளியுடைஜன மின்னும்.
"நீ பநர்த்துக் வகநண்ஜடை இரு பூரணி! டைநக்டைர் கூடைச் வசநல்லியிருக்கிறநர். இம்மநதரிக் கநய்ச்சல் வந்து
ஜபநகிறஜபநது உடைம்பிலுள்ளே வகட்டை இரத்தவமல்லநம் ஜபநய் மறுபடி வளேர்கிற ஜபநது மிக நன்றநக
ஆகிவிடுஜவனநம். நீதநன் 'உடைம்பு வபரியே புண்' என்று ஜபசியிருக்கிறநஜயே? எனக்கு அந்தப் புண் ஆறிக்
வகநண்டிருக்கிறது. தடலக்குத் தண்ணீர் வீட்டுக் வகநண்டு அடுத்த தங்கள்கிழடம உன்ஜனநடு ஜபநட்டி
ஜபநட்டுத் தருப்பரங்குன்றம் மடலயில் ஏறுகிஜறனந, இல்டலயேந என்று பநர். மடலஜயேறும் ஜபநது பின்
தங்கினநல் உனக்குக் ஜகநபம் வந்துவிடுஜம? நீதநன் உயேரத்தல் ஏறிச் வசல்லும் ஜபநவதல்லநம், நநம்
இருவரும் ஜசர்ந்து வசல்ல ஜவண்டும் என்பநஜயே?"
தன் கட்டிலருகில் உட்கநர்ந்து வநடியே மகத்ஜதநடு தன்டனஜயே பநர்த்துக் வகநண்டு கண்கலங்கித்
ஜதநற்றமளிக்கும் பூரணிக்குத் டதரியேமூட்டி உற்சநகப்படுத்துவதற்கநக அடிக்கடி அவ்வநவறல்லநம்
சிரித்தபடி வசநல்வநன் அரவிந்தன். பூரணி மஜலயேநப் பயேணத்டதக் டகவிட்டைடதக் கூறியேஜபநது அவன்
அவடளே ஜகநபித்துக் வகநண்டைநன்.
"எனக்கநக நீ உன் பயேணத்டத ஏன் நிறுத்த ஜவண்டும்? இங்ஜக மனிதர்கஜளே இல்டலயேந, என்ன?
வசந்தநவும் மருகநனந்தமம் என்டனப் பநர்த்துக் வகநள்ளே மநட்டைநர்களேந? நீ உன் தட்டைப்படி
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளுடைன் புறப்பட்டுப் ஜபநயிருக்கலநஜம?" என்று அவன் ஜகநபித்தஜபநது பூரணி
அவடனக் கடிந்து வகநண்டைநள்.
"நன்றநயிருக்கிறது உங்கள் ஜபச்சு. எனக்கு ஒரு இடைத்துக்கும் ஜபநக ஜவண்டைநம். இப்ஜபநது நீங்கள்
பிடழத்வதழுந்தநல் ஜபநதும். உங்கடளே விடை எனக்கு எதுவும் வபரிதல்டல" என்று இடதக் கூறும்ஜபநது
அவளுடடையே அழகியே இதழ்கள் உணர்ச்சிவசப்படைத் துடித்தன.
நநன்கு வநரங்கள் கநடலயில் கநய்ச்சல் இறங்குவதும், மநடலயில் ஏறிவிடுவதுமநக அடலக்கழத்தன.
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நநற்பதுநநள் அந்த நிடலயில் இருக்குவமன்று டைநக்டைர் வசநல்லியிருந்தநர். இதற்கிடடையில் ஜதர்தல் நநள்
வந்து ஜசர்ந்தது. அவர்கள் யேநருஜம அடத ஆவஜலநடு எதர்பநர்க்கவும் இல்டல. வரஜவற்கவுமில்டல.
தற்வசயேலநக அரவிந்தன் அன்று சிறிது நலமடடைந்து வதம்பநகஜவ இருந்தநன். நண்பர்கள் வந்து
மருகநனந்தத்டத வற்புறுத்தஜவ அவன் அன்று கநடலயில் ஓட்டுச் சநவடிக்குப் ஜபநய்ச் சுற்றினநன்.
மருகநனந்தம் எதர்பநர்த்த ஆதரவுகள் கூடியிருந்தஜத ஒழயேக் குடறயேவில்டல. ஊரிலுள்ளே கநர்களும்
குதடர வண்டிகளும் பர்மநக்கநரருக்கநக அடலந்து வநக்கநளேர்கடளேத் ஜதடிக் வகநண்டு வந்து ஓட்டுச்
சநவடிகளில் ஜசர்த்துக் வகநண்டிருந்தன. ஆனநல் அதல் இரகசியேம் என்னவவன்றநல் சில இடைங்களில்
பர்மநக்கநரருடடையே கநரில் மருகநனந்தத்தன் மனிதர்கஜளே சவநரி வசய்து ஓட்டுச் சநவடிக்குப் ஜபநய்
பூரணிக்கு ஓட்டுப் ஜபநட்டுக் வகநண்டிருந்தநர்கள். புது மண்டைபத்து மனிதருக்குப் பர்மநக்கநரர்
வசய்தருந்த ஏற்பநடுகடளேப் பநர்க்கும் ஜபநது வவற்றி அவர்களுக்குத்தநன் என்பதல் சந்ஜதகஜம
இருப்பதநகத் வதரியேவில்டல. ஊரிலும் அப்படித்தநன் ஜபசிக் வகநண்டைநர்கள். மருகநனந்தம் மட்டும்
நம்பிக்டக இழக்கநமல் உற்சநகமநகஜவ இருந்தநன். வபரும் ஜபநர் நிகழ்ந்து ஓய்ந்த களேம் ஜபநல ஜதர்தல்
நநள் மடிந்து மடிவுகடளே எதர்பநர்க்கும் ஆவல் மட்டும் நகர் மழுவதும் ஜதங்கி நின்றது. ஜதர்தலன்று
இரவு மருகநனந்தம் வீடு தரும்பியேஜபநது அரவிந்தனிடைம் தன் நம்பிக்டகடயேத் வதரிவித்தநன்.
அடதக்ஜகட்டு அரவிந்தன் நடகத்தநன். "பநர்க்கலநம் நீ வசநல்கிறபடி பூரணிக்கு வவற்றி
கிடடைப்பதநயிருந்தநல் அது மநவபரும் இலட்சியே வவற்றியேநக இருக்கும்" என்றநன். அரவிந்தனுடடையே
உடைல்நிடல அன்றும் மறுநநளும் கநய்ச்சல் ஏறநமல் சுமநரநகஜவ இருந்தது.
மறுநநள் பூரணிடயே அருகில் உட்கநரச் வசய்து பிரயேநண அனுபவங்கடளேக் கூறச் வசநல்லிக் ஜகட்டு
மகிழ்ந்தநன் அவன். 'ஜடைப் ரிகநர்டைர்' ஜபநடைச் வசநல்லி அவளுடடையே ஜபச்சுக்கடளே மீண்டும் அவள்
அருகில் இருக்கும் ஜபநஜத ஜகட்டு மகிழ்ந்து பநரநட்டினநன்.
"வபநய்படைநக் கநதல் ததும்பி ஜமற்வபநங்கிற்று என்று மடியுஜம. அந்தப் பநட்டடை ஒரு தடைடவ நீஜயே
ஜநரில் பநடு. உன்டன எதரில் டவத்துப் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை அந்தப் பநட்டடைச் வசவிகள் குளிரக் ஜகட்க
ஜவண்டும் ஜபநல் ஆடசயேநயிருக்கிறது" என்று குழந்டதடயேப் ஜபநல் ஜவண்டினநன். அவள் அவன்
விருப்பப்படிஜயே அடதப் பநடினநள். பநடி மடித்துவிட்டு நிமிர்ந்து அவன் மகத்டதப் பநர்த்தஜபநது
அங்ஜக கண்களில் நீர் தளும்பி நிற்படதக் கண்டைநள்.
"ஏன் அழுகிறீர்கள் இப்படி? சிறு குழந்டதயேல்லஜவ நீங்கள்?"
"அழவில்டல; பூரணி! ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந்துகிஜறன். உன் ஜபச்சும், பநட்டும் என்டனக்
குழந்டதயேநக்கி விடுகின்றன."
"உங்களுக்கு ஜவறு ஜவடலவயேன்ன? எடதயேநவது வசநல்லிக் வகநண்டிருங்கள்!"
அரவிந்தன் இடமயேநமல் அவள் மகத்டதப் பநர்த்தநன். சிரித்தநன். பூரணி தடலகுனிந்தநள். "இந்தந!
இடவகடளேப் படித்துப் பநர். என் மனத்தஜல உன் ஜபச்சுக்கள் உண்டைநக்கியே மணம் எத்தடகயேவதன்று
நீஜயே புரிந்து வகநள்வநய்" என்று தன் குறிப்பு ஜநநட்டுப் புத்தகங்கடளே எடுத்து அவள் டகயில்
வகநடுத்தநன். அவள் நநணத்ஜதநடு வநங்கிக் வகநண்டைநள். அரவிந்தனின் மகம் ஒருகணம் அற்புதமநக
மலர்ந்தது; நடகத்தது. அடுத்த கணம் அவன் வபருமூச்சு விட்டைநன். கண்களிலும் மகத்தலும் ஏக்கம்
நிழலிட்டைது. ஜவதடனஜயேநடு கட்டிலில் புரண்டு படுத்தநன் அவன்.
இரண்டு நநள் இடடைவவளிக்குப் பின் மறுபடியும் அவனுடடையே கநய்ச்சல் அன்று மநடல
உச்சநிடலக்குப் ஜபநய்விட்டைது. டைநக்டைர், வந்து பநர்த்து ஏஜதந மருந்டதக் வகநடுத்து விட்டுப் ஜபநனநர்.
அன்று மநடல பூரணியின் வதநகுதயில் பதவநன ஓட்டுக்கடளே எண்ணி மடிவு வசநல்ல ஜவண்டியே
நநளேநததநல் மருகநனந்தம், வசந்தநடவயும் வீட்டில் இருந்த வசல்லம், மங்டகயேர்க்கரசி, சம்பந்தன்
மதலியேவர்கடளேயும் அடழத்துக் வகநண்டு ஓட்டுகள் எண்ணப்படும் இடைமநகியே மநவட்டை கவலக்டைர்
அலுவலகத்துக்குப் ஜபநயிருந்தநன். மங்கஜளேசுவரி அம்மநள் மீனநட்சியேம்மன் ஜகநயிலுக்குப்
ஜபநயிருந்தநள்.
வீட்டில் பூரணி மட்டுஜம அரவிந்தன் அருகிலிருந்தநள். கநய்ச்சல் கணத்துக்குக் கணம் அதகமநகிக்
வகநண்டிருந்தது. நூற்று மூன்று டிகிரிக்கு ஜமஜல ஜபநய் ஜேன்னி கண்டு பிதற்றுகிற நிடலயில்
சுயேப்பிரக்டஞயின்றி இருந்தநன் அரவிந்தன். அவளுக்கு மிகவும் பயேமநயிருந்தது. அப்ஜபநது மநடிக்குக்
கீஜழயிருந்து மங்கஜளேசுவரியேம்மநள், "பூரணி நீ ஜதர்தலில் வவற்றி வபற்றுவிட்டைநயேநம். ஐயேநயிரம் ஓட்டு
வித்தயேநசத்தல் உனக்கு வவற்றியேநம்" என்று மகிழ்ச்சி வபநங்கக் கூறிக்வகநண்ஜடை படிஜயேறி வரும் ஒலி
ஜகட்டைது. அந்த அம்மநள் மலர்ந்த மகத்ஜதநடு மநடியேடறக்குள் வந்தநள்.
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"அம்மந! ஜதர்தல் எக்ஜகடும் வகட்டுப் ஜபநகட்டும். டைநக்டைருக்கு உடைஜன வடைலிஜபநன் வசய்யுங்கள்.
இங்ஜக இவருக்கு ஜேன்னி கண்டுவிட்டைது. ஜபச்சுமூச்சு இல்டல" என்று வவடித்துப் வபநங்கிவரும்
அழுடகக்கிடடைஜயே அலறினநள் பூரணி.
----------------------
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அத்தயேநயேம் 37
வசநல்லரியே பல துடறயும்
துயேர வபரியே தமிழ் நநட்டில்
வமல்ல வமல்ல நலம்கநண
ஜமவலழுந்தமிழ்ச் வசல்வன்
வசல்லரித்த பழடமவயேல்லநம்
சீர்தருத்த மன் வந்ஜதநன்
புல்லரித்து மனம் வநடைப்
ஜபநகின்றநன் ஜபநகின்றநன்
மதுடர மநவட்டை அதகநரியின் அலுவலகத்தல் ஜதர்தல் மடிவு வதரிவிக்கப்பட்டை ஜபநது, மநடல மங்கி,
இருள் சூழும் ஜநரம் ஆகியிருந்தது. வநனத்தல் மழு நிலவு பநல் வண்ணமநய்த் தன் கதர் பரப்பத்
வதநடைங்கியிருந்தது. அன்று வபகௌர்ணமி நநள். நல் மடிடவக் ஜகட்டை மகிழ்ச்சிஜயேநடு வநக்குச் சீட்டுக்கள்
எண்ணப்பட்டை அலுவலகத்து வநயிலுக்கு வந்து நின்ற மருகநனந்தம் அங்கு கூடியிருந்தவர்கள் 'பூரணி
ஜதவி வநழ்க!' என்று விண்ணதர வநழ்த்வதநலி மழங்கியேடதக் ஜகட்டுக் களித்தநன். கூடியிருந்த
மகங்களிவலல்லநம் நியேநயேம் வவன்றவதன்ற வபருமிதப் புன்னடக நிலவியேது. டககளிவலல்லநம்
வவற்றி வபற்ற பூரணிக்கு அணிவிக்கக் வகநணர்ந்த மநடலகள் மலர்ந்தன. பூரணி அங்கு வரவில்டல
என்றதும் அவள் வவற்றிடயே எதர்பநர்த்துப் பநரநட்டை வந்தவர்களுக்குப் வபருத்த ஏமநற்றமநக இருந்தது.
"வசந்தந! நீ கநரில் புறப்படு. மன்னநல் ஜபநய் நல்ல வசய்தடயே அக்கநவுக்கும் அரவிந்தனுக்கும்
அம்மநவுக்கும் வசநல். இவர்கள் எல்ஜலநரும் வவற்றி வபற்றடதப் பநரநட்டி அக்கநவுக்கு மநடல
அணிவிக்க வந்தருக்கிறநர்கள். நநன் எல்ஜலநடரயும் வீட்டுக்கு அடழத்துக் வகநண்டு வருகிஜறன்.
அக்கநடவ தயேநரநக இருக்கச் வசநல். இன்றிரவு எல்ஜலநருக்கும் விருந்துக்கு ஏற்பநடு வசய்துவிடு.
அரவிந்தனுக்குக் கூடை கநடலயில் நநம் வரும்ஜபநது கநய்ச்சல் குடறந்து வதம்பநக இருந்தது.
மநடியேடறயிலிருந்து நடைத்த வந்து கூடைத்தல் அரவிந்தடன உட்கநரச் வசநல். பின்னநஜலஜயே நநங்களும்
வந்து விடுகிஜறநம்" என்று கூறி வசந்தநடவயும் சிறுவர்கடளேயும் மன்னநல் வீட்டுக்கு அனுப்பினநன்
மருகநனந்தம். வந்தவர்கள் யேநவரும் ஆர்வத்ஜதநடு மருகநனந்தத்டதச் சூழ்ந்து வகநண்டைநர்கள்.
ஒவ்வவநரு வதநகுதயிலிருந்தும் வநர்டிலிருந்தும் மநடலகஜளேநடு மனிதர்கள் வந்தருந்தநர்கள். ஒரு
வபரியேவர், "ஆச்சரியேப்படை ஜவண்டியே வவற்றியேப்பந இது. வவளிப்பகட்டு இல்லநமல், விளேம்பரம்
இல்லநமல் மனிதர்களின் நம்பிக்டகயில் வபற்ற வவற்றி. சத்தயேத்துக்கு கிடடைத்த வவற்றி. இடத
நன்றநகக் வகநண்டைநடை ஜவண்டும். பநல் ஜபநல் நிலந கநய்கிறது. இரட்டடை குதடரச் சநரட்டில்
புஷ்பநலங்கநரம் வசய்து நநன்கு மநசி வீதகளிலும் அந்தப் வபண்டண ஊர்வலமநக அடழத்துப்
ஜபநகஜவண்டும். பநண்டு வநத்தயேம், இரட்டடை ஜமளேம், வநண ஜவடிக்டக எல்லந ஏற்பநடுகளும் வசய்யே
ஜவண்டும்" என்று தணியேநத ஆடசஜயேநடு மருகநனந்தத்துக்கு அருகில் வந்து கூறினநர். யேநருடடையே
அன்டபயும் புறக்கணிக்க மடியேநத நிடலயில் இருந்தநன் மருகநனந்தம். பூரணிக்ஜகந அரவிந்தனுக்ஜகந
இந்த ஏற்பநடுகள் பிடிக்கநதடவயேநக இருக்குவமன்று அவன் உணர்ந்தருந்தநலும் மக்களின் அன்பு
வவள்ளேம் கட்டுப்படுத்த மடியேநததநக இருந்தது. பூரணியின் வவற்றிஜயே அதற்கநக உடழத்துப்
பநடுபட்டை ஒவ்வவநருவருக்கும் தங்கள் தங்கள் வசநந்த வவற்றியேநகத் ஜதநன்றியேது. அதனநல் அடைக்க
மடியேநத ஜகநலநகலப் வபருக்கில் என்வனன்னஜவந ஏற்பநடுகள் வசய்தநர்கள் அவர்கள். அவர்கடளே
எந்த உற்சநகத்தலிருந்தும் விலக்கநமல் தநனும் அவர்கஜளேநடு ஒருவனநகக் கலந்து வகநண்டு
விடுவடதத் தவிர மருகநனந்தத்தநல் ஜவவறதுவும் அப்ஜபநது வசய்யே மடியேவில்டல. நகர
மண்டைபத்துக்கருகில் அம்மன் சந்நிதயிலிருந்து ஊர்வலமநகப் புறப்பட்டுத் தநனப்ப மதலித்
வதருவுக்குப் ஜபநய் அங்ஜக பூரணிடயே அடழத்துக் வகநண்டு நநன்கு மநசி வீதகளிலும் சுற்றுவது என்று
ஏற்பநடு ஆயிற்று. ஏற்பநடுகள் மின்னல் ஜவகத்தல் நடைந்தன.
தருமண ஊர்வலங்களுக்கு வழக்கமநகப் ஜபநகும் இரட்டடை வவண்புரவிச் சநரட்டு மல்லிடகச்
சரங்களேநல் அலங்கரிக்கப் வபற்று அம்மன் சந்நித வநயிலில் அழகநய் நின்றது. பநண்டு வநத்தயேக்
குழுவினரின் உற்சநக மழக்கமம் இரட்டடை ஜமளேமம் அற்புதமநய் ஒலித்தன. தருவிழநக் கூட்டைம்
ஜபநல் மக்கள் வவள்ளேம் கூடி விட்டைது. மருகநனந்தம் டகயில் ஒரு வபரியே தும்பிக்டக ஜரநஜேந
மநடலஜயேநடு ஊர்வலத்தன் மன் பகுதயில் நின்றநன். அருகில் ஜவறு பலரும் மநடலகஜளேநடு
நின்றநர்கள். பூரணிடயே வநழ்த்தயும், ஜதர்தல் வவற்றிடயேப் பநரநட்டியும் வநழ்த்வதநலிகள் ஒலித்தன.
ஊர்வலம் ஒலிவவள்ளேமநய் எழல் வவள்ளேமநய் வமல்ல வமல்ல நகர்ந்தது. வதற்குக் ஜகநபுர வநயில்
வழயேநகச் சுற்றி ஜமலக் ஜகநபுரத் வதருவில் புகுந்து தநனப்ப மதலித் வதருவில் தரும்பியேது.
அழகநக எடுப்பநக நீண்டு அகன்ற அலங்கநரச் சநரட்டடை இழுத்துக் வகநண்டு கம்பீரமநன
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வவண்புரவிகள் வசன்றன. வநனத்தல் வநணஜவடிக்டக ஒளிக்ஜகநலங்கள் பரப்பியேது. மகிழ்ச்சி என்ற
ஜபருணர்வு ஒளி, ஒலி வடிவமநகஜவ மநறிவிட்டைதுஜபநல் பநண்டு வநத்தயேக்குழு, மனமம் நடைக்கும்
கநல்களும் குதூகலத் துள்ளேல் வபறத்தக்க அற்புதமநனவதநரு பண்டண மழக்கியேது. நநயேனக்கநரர்களும்
இடச மடழ வபநழந்து வகநண்டிருந்தநர்கள். கூட்டைவமங்கும் பூக்களின் மணம், வசவிகள் எல்லநம்
இடசகளின் ஒலி, வீதயின் இருபுறத்து வீடுகளிலும் ஊர்வலத்டதக் கநண மந்தும் மலர்ந்த மகங்கள்.
மங்கஜளேசுவரி அம்மநளின் வீட்டடை வநருங்கிக் வகநண்டிருந்தது ஊர்வலம். வீட்டு வநயிடல
அடடைவதற்குச் சிறிது வதநடலஜவ இருந்தது. இஜதந வீட்டடை அணுகிவிட்டைநர்கள். ஐஜயேந! அந்த
மகிழ்ச்சியினிடடைஜயே இவதன்ன குரல்? "நிறுத்துங்கள் நிறுத்துங்கள்" என்று தடலவிரி ஜகநலமநக அழுது
வகநண்ஜடை ஓடி வந்தநள் வசந்தந. மருகநனந்தத்தன் டகயிலிருந்த மநடல நழுவியேது. மனமம் உடைம்பும்
நடுங்கின. பநண்டு ஜமளேம், வநழ்த்வதநலிகள் எல்லநம் தடீவரன்று வீதஜயே ஊடமயேநகி விட்டைதுஜபநல்
ஒலியேவிந்து நின்றன. ஒஜர ஒரு விநநடியில் எல்ஜலநரும் எல்லநமம் இயேக்கமற்றுப் வபநம்டமகளேநய்
வபநலிவிழந்தவர்களேநய் அப்படிஜயே கட்டுண்டு நகரநமல் நின்றுவிட்டைநர்கள். மருகநனந்தம் அலறிக்
வகநண்டு வீட்டுக்கு ஓடினநன். டைநக்டைர் கடளேயேற்ற மகத்துடைன் தடலகுனிந்து வவளிஜயேறிக்
வகநண்டிருந்தநர். கீஜழ கூடைத்தல் வசல்லம், மங்டகயேர்க்கரசி, சம்பந்தன் ஆகிஜயேநர் இடரந்து கதறியேழுது
வகநண்டிருந்தநர்கள். மநடியில் மங்கஜளேசுவரி அம்மநளும் பூரணியும் உரத்த குரலில் உள்ளேத்டத வநள்
வகநண்டு அறுப்பதுஜபநல் அலறி அழுது வகநண்டிருந்தநர்கள். வநனமம் பூமியும் மற்வறல்லநப்
பூதங்களும் இடிந்து சிடதந்து தடலஜமல் விழுந்து அமக்குவது ஜபநலிருந்தது மருகநனந்தத்துக்கு.
மநடியேடறக்குப் ஜபநய்ப் பநர்த்ததும், 'அரவிந்தந' என்று அலறிப் வபநங்கி வரும் அழுடகடயே அடைக்கிக்
வகநண்டு குமறினநன் மருகநனந்தம். பூரணி ஜவரற்ற மரம்ஜபநல் தடரயில் கிடைந்து கதறிக்
வகநண்டிருந்தநள்.
அந்த அடறயில் கட்டிலில் அரவிந்தன் வதய்வமநகியிருந்தநன். கண்ணநல் பநர்த்து, வநயேநல் ஜபசி,
கநலநல் நடைந்து, மண்ணில் உடைம்ஜபநடு வநழும் சின்னப் வபநய் வநழ்விலிருந்து விடுபட்டுப்
ஜபநயிருந்தது அந்த அன்புப் வபருமகனின் நல்லுயிர். ஊரநரின் துன்பங்களுக்வகல்லநம் விடிவு ஜதடியே
நல்லவன் உடைம்பநகியே துன்பத்தலிருந்து விடுதடலயேடடைந்தருந்தநன். பூரணி ஜதர்தலில் சத்தயேத்தன்
பலத்தநல் வவற்றி வபற ஜவண்டுவமன்று ஆடசப்பட்டை கருடண வள்ளேல் அந்த வவற்றியின்
மகிழ்ச்சிடயேத் தநன் இருந்து நுகரநமல் ஜபநய்ச் ஜசர்ந்துவிட்டைநன்.
"எல்ஜலநர் வநயிலும் மண்டணப் ஜபநட்டுப் ஜபநய் விட்டைநஜயே, என் தங்கஜம" என்று மங்கஜளேசுவரி
அம்மநள் கதறினநள். ஒவ்வவநன்றநகப் படழயே நிகழ்ச்சிகடளே நிடனக்க நிடனக்க அடண உடடைந்த
வவள்ளேம் ஜபநல் அழுடக வபநங்கிற்று பூரணிக்கு. நிரநதரவநன ஜபடதஜபநல் அவள் அலமலந்து
அலறினநள்.
"பநர்த்துக் வகநண்ஜடை இரு! தடலக்குத் தண்ணீர் விட்டுக் வகநண்டு அடுத்த தங்கள்கிழடம உன்ஜனநடு
ஜபநட்டி ஜபநட்டுத் தருப்பரங்குன்றம் மடலயில் ஏறுகிஜறன்" என்று சில தனங்களுக்கு மன் அரவிந்தன்
தன்னிடைம் சிரித்துக் வகநண்ஜடை கூறியே வசநற்கடளே இப்ஜபநது அவள் எண்ணினநள், உள்ளேம் துடித்தது.
அப்படிஜயே தன்னுடடையே மூச்சும் நின்று ஜபநய்விடைக் கூடைநஜதந என்று தவித்தநள் அவள்.
"சிலப்பதகநரத்தல் பநண்டியேன் இறந்தவுடைன் அவன் ஜதவி தன்னுயிடரக் வகநண்டு அவனுயிடரத்
ஜதடுவநள் ஜபநல் இறந்தநவளேன்று இளேங்ஜகந பநடியிருக்கிறநஜர! அஜத ஜபநல் என்னுயிடரக் வகநண்டு
நநன் அரவிந்தன் உயிரிடனத் ஜதடை மடியுமந?" என்று நிடனந்து நிடனந்து அழுதநள்.
வீட்டுக்கு வவளிஜயே மநடலகஜளேநடு கநத்தருந்த மனிதர்கள் நிழல்கள் நகர்வது ஜபநல் நடைந்து
வமகௌனமநக ஒவ்வவநருவரநக உள்ஜளே நுடழந்தநர்கள். அந்த அடறக்கு வவளிஜயே வந்து கண்கலங்கித்
தடலகுனிந்து ஜசநக வடிவங்களேநய் நின்றநர்கள். அவர்களில் வயேது மதர்ந்த வபரியேவர் ஒருவர் வமல்ல
அடறக்குள் நுடழந்து நந தழுதழுக்க உணர்வு வநகிழ்ந்து துடிக்கும் அவலக் குரலில்,
"இடளேஞஜன நீ இன்று சநகவில்டல; சநகமநட்டைநய். வறுடமயும், வநட்டைமம் ஏழ்டமயும் ஏக்கமம்
நிடறந்த இந்தத் தமிழ் மநநிலத்தல் தடலமடறக்கு ஒரு தரம் நீ பிறப்பநய்; பிறக்க ஜவண்டும். பிறந்து
நல்லனவவல்லநம் வசய்யே ஜவண்டும்" என்று உருக்கமநக நிறுத்த நிறுத்த கூறிவிட்டுத் தம் டகயிலிருந்த
மநடலடயே அரவிந்தன் உடைலில் சூட்டினநர். எல்ஜலநருடடையே உள்ளேத்டதயும் உருகச் வசய்தன அவர்
வசய்டகயும் வசநற்களும். பூரணி அழுடகக் கிடடைஜயே நிமிர்ந்து பநர்த்தநள். இச்வசநற்கள் அவள்
மனத்டதப் பிழந்வதடுத்தன. மநடலயேணிந்த ஜதநற்றத்தல் உயிஜரநடும், உணர்ஜவநடும் குறும்புநடக
குலவ அரவிந்தன் படுத்தருப்பதுஜபநல் அவள் கண்களுக்குத் ஜதநன்றியேது. தருப்பரங்குன்றத்து
மடலயில் அவஜளேநடு ஜபநட்டி ஜபநட்டுக் வகநண்டு ஏறப்ஜபநவதநகக் கூறின ஜபநது இப்படித் தநஜன
சிரித்தநன் அவன்! சவமநகக் கிடைக்கும் இந்த நிடலயிலும் இந்த மநடல அவனுக்கு எத்தடன அழகநக
இருக்கிறது? எழுந்து நிற்க மடியேநதபடி, கீஜழ விழுந்துவிட்டை அந்தத் துக்கத்துக்கு நடுஜவ அவளுக்கு
விந்டதயேநனவதநரு ஜபரநடச உண்டைநயிற்று. வமல்ல எழுந்தநள். கண்கடளேத் துடடைத்துக் வகநண்டைநள்.
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அடறக்கு வவளிஜயே நிழல்கள் ஜபநல் வமகௌனமநக நின்று வகநண்டிருந்தவர்கள் டககளில் இருந்து
வபரியே வபரியே பூ மநடலகடளே ஒவ்வவநன்றநக வநங்கிக் வகநண்டு வந்து அரவிந்தனுடடையே உடைலில்
சூட்டி அழகு பநர்த்தநள். உயிஜரநடு வநழும்ஜபநஜத, 'இப்படி ஒரு மண மநடலடயே அவனுடடையே
கழுத்தல் அவள் சூட்டியிருக்க ஜவண்டும்.' எல்லநர் டகயிலுமநக எல்லந மநடலகடளேயும் வநங்கிச்
சூட்டிவிட்டு நின்று அவன் மகத்டதப் பநர்த்துக் வகநண்ஜடை இப்படி நிடனத்த ஜபநது மீண்டும்
கண்களில் நீர் பனித்தது அவளுக்கு. பல நநட்களுக்கு மன் எப்ஜபநஜதந மங்டகயேர்கழகத்தல் தநன்
உள்ளேமருகிப் ஜபசியே தலகவதயின் ஜபச்சு இப்ஜபநது அவளுக்கு நிடனவு வந்தது. தலகவதடயேப்
ஜபநல் மனத்தநல் மட்டும் வநழ்ந்து மணம் பரப்பும் வநழ்வுதநன் தனக்கும் விதயேநல்
ஜநரப்பட்டிருக்கிறவதன்று அப்ஜபநது அவளுக்குத் வதரியேநது. 'தலகவதயின் கலிப்படக ஜசநழ நநட்டுப்
ஜபநரில் மநண்டைநன். என்னுடடையே அரவிந்தடன வநழ்க்டகப் ஜபநஜர மநய்த்துவிட்டைது' என்று நிடனத்த
ஜபநது ஜமலும் துயேரம் வகநதத்தது. அவள் மனத்தல் 'உடைலநல் வசத்துப் ஜபநய்க் வகநண்ஜடை உள்ளேத்தநல்
வநழ்ந்த தலகவத ஜபநன்ற புனிதப் வபண் தமிழ்நநட்டில்தநன் அம்மந பிறக்க மடியும்' என்று தந்டத
வசநல்லிக் வகநடுத்தருந்தடத நிடனத்தஜபநது உடைல் புல்லரித்தது அவளுக்கு. 'எனக்கும் தருநநவுக்கரசு
என்ற வபயேரில் தம்பி இருக்கிறநன். உடைன்பிறந்த தம்பிகடளேயும் தங்டககடளேயும் கநத்து வநழ
டவப்பதற்கநக நநனும் வநழஜவண்டும்' என்று அவள் உள்ளேத்தல் ஒரு வமல்லியே குரல் ஒலித்தது.
சிறுபிள்டளேப் பருவத்தலிருந்ஜத தலகவதயேநர் கடத தன் மனத்டதக் கவர்ந்து உருக்கி வந்தருப்படதப்
படிப்படியேநக நிடனத்துக் கண் கலங்கினநள். அவள் வநஞ்டச உணர்வுகள் சூழ்ந்து வகநண்டு
ஜதள்களேநய்க் வகநட்டின.
சிறிது ஜநரத்துக்குப் பின் அவள் கண்களில் மீண்டும் ஒளி வதன்பட்டைது. அழுடக நின்றது. அரவிந்தனின்
பநதங்கடளேத் வதநட்டுக் கண்களில் ஒற்றிக் வகநண்டைநள். குனிந்த தடல நிமிரநமல் கூட்டைத்டத விலக்கிக்
வகநண்டு வவளிஜயேறிப் பக்கத்து அடறக்குள் புகுந்தநள். உள்ஜளே ஏஜதந உடடைபடுகிற ஓடச ஜகட்டைது.
பின்னும் சிறிதுஜநரம் கழத்துப் பக்கத்து அடறயிலிருந்து மீண்டும் அவள் வவளிஜயே வந்தஜபநது
வநற்றியில் தலகம் இல்டல. டககளில் வடளேயேல்கள் இல்டல. வசவிகள், மூக்கு, கழுத்து எங்கும்
அங்கிருந்த அணிகலன்கள் கழன்று மூளியேநகியிருந்தன. அடலகள் அடைங்கியே வபண் கடைல்ஜபநல்
வமல்ல வந்து மருகநனந்தத்டத ஜநநக்கி "ஜமஜல நடைக்க ஜவண்டியேடதச் வசய்யுங்கள்" என்று
நிதநனமநகச் வசநன்னநள் பூரணி. அவள் மகத்தல் உலகவமல்லநம் ஜதடினும் கிடடைக்கநத சநந்த
நிலவிற்று அப்ஜபநது.
நடைக்க ஜவண்டியேடவகள் நடைந்தன. ஜதர்தல் வவற்றிடயேக் வகநண்டைநடை வந்த ஊர்வலம், ஜசநக
ஊர்வலமநக மயேநனம் வடர வதநடைர்ந்தது. அந்த நள்ளிரவின் அடமதயில் மழுநிலந வநனத்தன் கீஜழ
டவடயேயின் வடைகடரயிஜல அரவிந்தன் என்னும் ஜபவரழல் வநழ்க்டக மண்ணில் கலந்து வபநய்யேநய்ப்
ஜபநய்விட்டைது. நிலடவப் பிடித்துச் சில க்டறகள் துடடைத்துக் குறுமறுவல் பதத்த மகத்துக்குத் தலகம்
இல்லநமல் துடடைத்துப் ஜபநய்விட்டைநன் அரவிந்தன். தரளேம் மிடடைத்து ஒளிதவழக் குடடைந்து
இருபவழமம் பதத்த இதழ்களில் சிரிப்பில்லநமல் வசய்துவிட்டுப் ஜபநய்விட்டைநன். உயேரத்தல் ஏறிச்
வசல்லும் ஜபநவதல்லநம் உடைன் வரும் துடணடயேப் பூரணி இழந்துவிட்டைநள்.
அன்றிரவு எல்ஜலநரும் வீடும் தரும்பும்ஜபநது இரண்டு மணிக்கு ஜமலிருக்கும். அரவிந்தன் இருந்த
அடறயில் அவனுடடையே குறிப்பு ஜநநட்டுப் புத்தகங்களும், அவற்றின் ஜமல் அவள் இலங்டகயிலிருந்து
வநங்கி வந்து அவனுக்கு அன்பளிப்பநகத் தந்த டகக்கடிகநரமம் இருந்தன. அந்த கடிகநரத்டத
அவனுடடையே டகயில் கட்டும் ஜபநது 'கநலத்டத உங்கள் டகயில் கட்டி ஓடைவிடுகிஜறன்!' என்று அவள்
கூறியேதற்கு 'நநம் மனிதர்கள், கநலத்தன் டகயில் கட்டுண்டு ஓடுபவர்கள்' என்று அரவிந்தன்
புன்னடகஜயேநடு கூறியே பதடல நிடனத்தநள் பூரணி. குறிப்பு ஜநநட்டுப் புத்தகத்தல் தன்டனக் குறிஞ்சிப்
பூவநக உருவகம் வசய்து அவன் எழுதயிருந்த வநக்கியேங்கடளேப் படித்தஜபநது புனிதமநனவதநரு
உணர்டவ அடடைந்தநள் அவள். அன்றிலிருந்து அவள் மனஜம நிடனவுகளின் மயேநனமநகிவிட்டைஜதந?
அங்ஜக புடதந்த நினனவுகளின் கழவிரக்கத்தல் அமிழ்ந்து வநடினநள் அவள். சில வநரங்கள் கழத்துச்
வசய்தத்தநளில் பூரணி, தநன் ஜதர்தலில் வவற்றி வபற்றடடைந்த பதவி தனக்குத் ஜதடவயில்டல என்று
விட்டுவிட்டைச் வசய்த வவளியேநகியிருந்தது. அடத விடுவதற்கு மன் பலர் ஜவண்டிக் வகநண்டிருந்தும்
அவள் அரசியேல் தனக்குத் ஜதடவயில்டல என்றும் சமூகத்துக்கும், பண்பநட்டு வளேர்ச்சிக்கும் தன்
வநழ்டவ வசலவழக்கப் ஜபநவதநகவும் கூறி மறுத்துவிட்டைநள். அவள் மறுப்பு ஏடனஜயேநடர வியேப்பில்
ஆழ்த்தயேது.
ஈடுவசய்யே மடியேநத அந்தப்புண் அவடளேச் சிறிது கநலம் துன்புறுத்தயேது. துக்கத்தல் ஞநனம் பிறந்தது.
அகக்கண்கள் தறந்தன. வநழ்க்டகயின் வமய்யேநன தத்துவம் புலப்பட்டைது. வபண்டமயின் பயேடன
வழமநற்றிக் வகநண்டு மணிஜமகடல ஜபநல் அறச்வசல்வியேநக ஜமவலழுந்தநள் பூரணி. 'வநழ்க்டக
அவரவருக்கும் ஜநர்ந்தபடி வருவது. தநயின் டகயிலிருக்கும் தன்பண்டைத்துக்கு அவசரப்பட்டு அடித்துக்
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வகநண்டு குழந்டதகள் மநதரி விதயின் டகயிலுள்ளே வநழ்வுக்கு டநப்பநடசப்பட்டுப் பயேனில்டல'
என்று அவள் உணர்ந்து ஆற்றிக் வகநள்ளே மயேன்றநள். வவளிநநட்டிலும் உள்நநட்டிலும் ஞநன
ஒளிபரப்பும் வசநற்வபநழவுகடளேச் வசய்தநள். வபநதுப்பணிகளில் ஈடுபட்டு அடலந்தநள். உலகத்து
நநடுகளில் எல்லநம் அறிவு மழக்கமிட்டு வநடக சூடினநள். டககளில் தீபத்டத ஏந்தக் வகநண்டு
இருளேடடைந்த மனிதக் கூட்டைத்தன் நடுஜவ ஒளி சிதறி நடைந்து வசல்வதநக அவள் அடிக்கடி கண்டை
கனடவ இப்ஜபநது நனவநக்கிக் வகநண்டிருந்தநள். பூரணமநன ஞநனத்ஜதநடும் பூரணமநன
பயேன்கஜளேநடும் பூரணி வபரு வநழ்வு வநழ்ந்தநள். தநன் வளேர்த்து வநழவிட்டை தம்பிகளும் தங்டககளும்
இன்ப வநழ்வு வநழ்வடதக் கண்டுவகநண்ஜடை தநன் வநழநமல் இழந்து விட்டைடத மறக்க மயேன்றநள்
அவள். மடறக்க மயேன்றநள் எனினும் வபநருந்தும்.
ஆனநல் ஊருக்வகல்லநம் ஞநனத்டதப் ஜபநதத்தும் அறிவுடர கூறியும் வநழும் தனக்குள் ஏஜதந ஓர்
ஆறநப்புண் இருந்து வடதப்படத மட்டும் அவளேநல் மறக்க இயேலவில்டல. தருப்பரங்குன்றத்து மடல
ஏறும் ஜபநவதல்லநம் அங்கு சநசனம் ஜபநல் பூரணி-அரவிந்தன் என்று கல்ஜமலிட்டை எழுத்துக்கள்
வதரிந்து அவடளேக் கண்கலங்க டவத்தன. அழகும் தூய்டமயும் பண்பும் உள்ளே தமிழ் இடளேஞர்கடளே
எங்கு கண்டைநலும் அரவிந்தனின் நிடனவு வந்தது அவளுக்கு. அன்று அந்தப் வபரியேவர் கூறியேதுஜபநல்,
அரவிந்தன் தடலமடற ஜதநறும் பிறக்க ஜவண்டுவமன்று அவள் உள்ளேத்தல் ஓர் ஏக்கம் புண்ணநக
இருந்தது. தத்துவத்தற்கும் ஞநனத்தற்கும் ஆறவில்டல அந்தப் வபரும்புண்.
கநலம் ஓடுகிறது. வயேது ஐம்பதுக்கு ஜமல் ஆகியும் தளேரநத உடைஜலநடும் நடரயேநத குழஜலநடும் அழகநன
பல் வரிடசஜயேநடும் அவள் இருப்படதப் பநர்த்து அவளுடடையே தம்பியின் சிறு வபண் குழந்டத, "எங்க
அம்மந இந்த வயேசிஜல பல்வலல்லநம் விழுந்து தடல நடரச்சுக் கிழவி ஆகிவிட்டைது. நீ மட்டும் இப்படி
இருக்கிறநஜயே!" என்று சிரித்துக் வகநண்ஜடை மழடல வமநழயில் வக்கடணயேநகக் ஜகட்கிறது!
அந்தக் ஜகள்விக்குப் பதல் வசநல்ல மடியேநமல் உட்கநர்ந்து விடுகிறநள் பூரணி. அவள் மனம் துக்கத்டத
உணருகிறது. கண்கள் நீர் சிந்துகின்றன. சதந கநலமம் எதற்கநக அவள் மனம் வமகௌனமநகஜவ அழுது
வகநண்டிருந்தஜதந அதற்கநக வநய்விட்ஜடை அழுகிறநள். குழந்டத அவளுடடையே அழுடகக்குக் கநரணம்
புரியேநமல் மருண்டு பநர்க்கிறது, மயேங்கித் தடகக்கிறது!
கநல ஓட்டைத்தல் எத்தடனஜயேந பன்னிரண்டு ஆண்டுகள் கழகின்றன. பூரணி ஏஜதந வபண்கள்
மநநநட்டுக்கநகக் ஜகநடடைக்கநனலுக்கு மீண்டும் வந்தருக்கிறநள். அந்த ஆண்டும் குறிஞ்சி பூக்கும்
மடற; மடல நிடறயே குறிஞ்சி பூத்தருக்கிறது. கநடலயில் மநநநடு மடிந்துவிட்டைதனநல் அன்று மநடல
உடைன் வந்தருக்கும் ஜவறு சில வபண்கஜளேநடு ஏரிக்கடரக்குச் வசல்கிறநள் பூரணி. இளேம்வபண்கள்
எல்ஜலநரும் படைகில் சுற்றப் ஜபநய்விடுகிறநர்கள். பூரணி அருகிலிருந்த வீதயில் தனிஜயே உலவச்
வசல்கிறநள். அங்ஜக ஒரு புடகப்படை நிடலயேத்தன் வநயிலில் வந்ததும் எடதஜயேந கண்டுவிட்டு
இடமயேநமல் பநர்த்துக் வகநண்டு நிற்கிறநள். அவள் கண்கடளேக் கவர்ந்தது அந்தப் புடகப்படை
நிடலயேத்தன் கநட்சியேடறயில் இருந்த ஒரு படைம். மன்பு பல ஆண்டுகளுக்கு மன் அரவிந்தனும்
அவளும் எடுத்துக் வகநண்டை புடகப்படைம் அங்ஜக டவக்கப்வபற்றிருக்கிறது! நிடனவுபடுத்தக்கூடைநத
படழயே துயேரக் கனடவ யேநஜரந நிடனவு படுத்தவிட்டைதுஜபநல் ஆறுதலடண உடடைந்து ஜவதடன
பநய்கிறது அவள் மனதல். அந்தப் படைம், அந்த மநடலகள், அளேவற்று பூத்தருக்கும் குறிஞ்சி மலர்கள்
எல்லநம் அவள் மனத்தன் படழயே நிடனவுகடளேக் கிளேறுகின்றன. அந்தப் பூக்கடளேயும் அடவ குலவிக்
கநட்சியேளிக்கும் மடலத்வதநடைர்களின் அழடகயும் இரசிக்கத் தூண்டும் எழலுணர்ச்சிடயேயும் தன்
மனத்துக்குத் தந்துவிட்டு மடறந்தவடன எண்ணித் தவித்து நிற்கிறநள் அவள். 'படைத்தல் வநழ்கிஜறநம்;
வநழ்வில் இல்டல' என்ற தநபம் மனம் வகநள்ளேநமல் வபருகுகிறது. எங்கநவது ஓடிப்ஜபநய்க் குமறிக்
குமறி அழுது அந்த அழுடகயின் மடிவில் இதயேஜம தநனநக வவடித்துச் சிதறிச் வசத்துப் ஜபநய்விடை
ஜவண்டும் ஜபநலிருக்கிறது அவளுக்கு. படிப்பும், புகழும், வபருடமயும், வயேதும் மறந்து
சர்வசநதநரணமநக ஜபடதச் சிறு வபண் ஜபநல் அங்ஜக கண் கலங்கி நிற்கிறநள் அவள். துக்கத்துக்கு மன்
படிப்பும் ஞநனமம் என்ன வசய்துவிடை மடியும்?
தனியேநகக் குறிஞ்சியேநண்டைவர் ஜகநயிலுக்குப் ஜபநய் அங்ஜக தநனும் அரவிந்தனும் மன்பு அமர்ந்து
ஜபசியே இடைத்தல் உட்கநர்ந்து வகநண்டு வநஞ்சில் தநங்க மடியேநமல் சுடமஜயேறிக் கிடைக்கும் துக்கங்கடளே
அழுது கடரக்க ஜவண்டும்ஜபநல ஒரு துடிப்பு அவளுக்கு உண்டைநகிறது. உலகத்து மக்களின்
துக்கத்துக்வகல்லநம் ஆறுதல் கூறி அறிவுடர வழங்கித் தன் பநர்டவயேநலும், ஜபச்சநலும், பண்பட்டை தூயே
வநழ்வநலும், உதநரண நங்டகயேநயிருக்கும் அவள் அப்ஜபநது தன் இதயேச்சூடு தணியேநமல்
அநநடதஜபநல் மடலத்து மயேங்கி நிற்கிறநள்.
குறிஞ்சியேநண்டைவர் ஜகநயில் அருகில் இருந்த ஜமட்டில் ஜபநய் அமர்ந்து தன்டனப் பிறரும், பிறடரத்
தநனும் கவனிக்கநத தனிடமயில் வநய்விட்டுக் கதறி அழுகிறநள், பூரணி. உலகத்தல் மனிதப் பூண்ஜடை
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அடிஜயேநடு அழந்து அமிழ்ந்து மூச்சுப் ஜபச்சற்று மூழ்கிப் ஜபநன தனிடமயில் அந்த மடலத்வதநடைர்கள்
மட்டும் வமகௌனமநய்ப் பரந்து கிடைப்பது ஜபநலவும் அதனிடடைஜயே எல்லந துக்கங்களுக்கும் எல்லந
ஆற்றநடமகளுக்கும் எல்லந ஏக்கங்களுக்கும் எல்லந ஜவதடனகளுக்கும் எஞ்சி மிஞ்சியே ஒஜர ஒரு
வசநந்தக்கநரியேநய் தநன் மட்டுஜம உட்கநர்ந்து குமறியேழுது வகநண்டிருப்பது ஜபநலவும் வசநற்களின்
துடணவகநண்டு விளேக்க மடியேநதவதநரு தவிப்டப அடடைகிறநள்.
அருஜக ஜகநயில் மணிஜயேநடச ஜகட்கிறது! துக்கத்தலிருந்து விடுபட்டு 'இங்ஜக வந' என்று குறிஞ்சி
ஆண்டைவனநகியே மருகஜன அவடளே அடழக்கிறநனந! கனவில் எழுந்து நடைப்பது ஜபநல் தட்டுத்தடுமநறி
தயேங்கி நடைந்து மருகன் சந்நிதக்கு மன் ஜபநய் நின்றநள் அவள்.
அர்ச்சகர் கற்பூரச் ஜசநதடயே மருகன் மகத்தருஜக தூக்கிக் கநண்பிக்கிறநர். பூரணிக்கு வமய் சிலிர்க்கிறது.
தன் கண்கள் கநண்பது வமய்யேந? வபநய்யேந? என்று விழயேகல மீண்டும் பநர்க்கிறநள். மருகனுடடையே
மகஜம அரவிந்தனின் மகமநகத் வதரிகிறது அவளுக்கு. சிறியே கற்பூரச் ஜசநதஜயே வபரியே ஜசநதயேநக மநறி
அரவிந்தனின் மகமநகி அழகநய் நடகக்கிறது. 'துக்கத்தலிருந்து விடுபட்டு இங்ஜக வந' என்ற வபநருளேந
அந்தச் சிரிப்புக்கு? 'அரவிந்தன்! உங்களுடடையே சிரிப்பில் அமதம் இருக்கிறது, அமதம் உயிடர
வளேர்க்கும் ஆற்றலுடடையேது' என்று பித்து பிடித்தவள் ஜபநல் மனகிக் வகநள்கிறநள் அவள். அவளுடடையே
இதயேத்தல் ஜசநகம் நிடறந்தருந்த இடைவமல்லநம் அரவிந்தனின் சிரிப்பு நிடறந்து ஒலி பரப்புகிறது.
"பிறவநடம ஜவண்டும்!
மீண்டும் பிறப்பு உண்ஜடைல்
உன்டன மறவநடம ஜவண்டும்!"
என்று வமல்லப் பநடிக்வகநண்ஜடை கண்களில் வடிந்து வகநண்டிருக்கும் நீடரத் துடடைத்துக் வகநள்கிறநள்.
கண்களில் நீடரயும், மனத்தல் துயேரத்டதயும் துடடைத்துக் வகநண்டு நிமிர்ந்து பநர்க்கிற ஜபநது மருகஜன
அரவிந்தனநக மநறி நின்று மீண்டும் சிரிக்கிறநன்! டககூப்பி வணங்கிவிட்டு மடிவற்ற மடலத்
வதநடைர்களின் தனி வழஜயே இறங்கி நடைக்கிறநள் அவள். வழயின் இருபுறமம் வவள்ளேம்ஜபநல் நிடறந்து
விளேங்கும் குறிஞ்சிப் பூக்கள் பூத்துக் குலுங்குகின்றன. மநடலப்ஜபநது வீறுகுன்றி இருள் வீறு வகநள்ளேத்
வதநடைங்குகிறது. பூரணி வமல்ல நடைந்து வகநண்டிருக்கிறநள். பிரபஞ்சப் பூச்வசடியில் மறுபடியும் ஒரு
நநள் மலர் வநடி உதர்கிறது.
---------------
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கனவு நிடறகிறது
கநலவமனும் பூச்வசடியில்
கனவு மலர் பூத்தநச்சு
சநலமிகும் விதக்வகநடுடம
சநர்ந்துவர உதர்ந்தநச்சு!
இந்த மடிவுடரடயேப் படிக்கத் வதநடைங்குமன்ஜப வநசகர்கள் என்ஜமல் சீற்றமடடைந்தருப்பநர்கள் என்று
என்னநல் உய்த்துணர மடிகிறது. 'அரவிந்தன்' என்ற இலட்சியே இடளேஞன் 'இறந்தருக்கக் கூடைநது' என்று
கடுடமயேநக வநதமிடுவநர்கள், கண்டிப்பநர்கள், கடிந்து வகநள்வநர்கள். ஆனநல் அவர்களுக்வகல்லநம்
இந்தக் கடதயின் ஆசிரியேன் ஒஜர பதடலத் தநன் கூறமடியும். அரவிந்தன் சநகவில்டல! இந்தத்
தடலமடறயிஜலந நநடளேக்கு வரப்ஜபநகும் தடல மடறயிஜலந, இந்தத் தமிழ் மண்ணில் அன்பும்
அருளும் பண்பும் அழகும் நிடறந்து ஜதநன்றும் இடளேஞடன - இடளேஞர்கடளே - எங்ஜக கண்டைநலும்
அங்ஜக அரவிந்தன் பிறந்தருப்பதநக நிடனத்து வணங்குங்கள்! வநழ்த்துக்கள்!
நநட்டுப்பற்றும், வமநழப்பற்றும் வகநண்டு ஞநனப் பூங்ஜகநடதயேநய் நின்று ஜநநயும், வறுடமயும்
நிடறந்த மனிதர்களிடடைஜயே அருவளேநளி பரப்பி உயேரியே வநழ்வு கநண ஆடசப்படும் வபண் தலகத்டத தலகவதகடளே எங்ஜக கண்டைநலும் அங்ஜக பூரணி பிறந்தருப்பதநக நிடனத்து வணங்குங்கள்!
வநழ்த்துங்கள்! பூரணியும், அரவிந்தனும் வவறும் கதநபநத்தரங்களேல்லர். அவர்கள் தமிழனத்து
ஆண்டம, வபண்டமக்கு விளேக்கமநகும் அழகியே தத்துவங்கள். மனிதர்களுக்குத் தநன் அழவு உண்டு.
தத்துவங்களுக்கு அழவில்டல. அடவ உணர்வுகளுக்கு அப்பநற்பட்டைடவ, உயேர்ந்தடவ. இந்தக்
கடதயில் பூரணி இறக்கவில்டல. அவள் என்றும் அழயேநதவள்.
ஞநன ஒளி பரப்பித் தமிழும் வதநண்டுமநக நூறு வயேதுக்கு ஜமலும் ஔடவயேநர் ஜபநல் தநய்த்
வதய்வமநக வநழ்ந்து வகநண்ஜடை இருக்கிறநள் பூரணி. உயேர்ந்த மடலச் சிகரங்களில் பல்லநண்டுகளுக்கு
ஒரு மடற மட்டுஜம சிறப்பநக மலரும் குறிஞ்சி மலடரப் ஜபநல் கநலவவள்ளேத்தல் எப்ஜபநதநவது ஒரு
மடறதநன் அவடளேப் ஜபநல் வபண்மலர் பூக்கிறது. இலக்கியேங்களில் வநழ்கிற குறிஞ்சி மலரின்
வபருடம ஜபநல் கநவியேங்களில் வநழ ஜவண்டியே வபண் அவள். என்னநல் அவளுடடையே கடதடயே
வவறும் வசனத்தல் தநன் எழுத மடிந்தது. என்ன வசய்வது? அரவிந்தடனப் ஜபநல் கவியுள்ளேம் எனக்கு
இல்டலஜயே!
என் பூரணி டகயில் தீபத்டதயும், கண்களில் நீடரயும் ஏந்தக் வகநண்டு இரக்கத்துக்குரியே ஆண்,
வபண்களின் இருண்டை வநழ்வில் ஒளி சிதறி நடைந்து வகநண்ஜடை இருக்கட்டுவமன்று உங்கள் சநர்பில்
அவடளே வநழ்த்த மடிக்கிஜறன். வநழ்க பூரணி! வநழ்க அரவிந்தன்!
மணிவண்ணன்.
-------------------
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