விசிறி வவாழழ
(நவாவல)
சவாவி
அட்ழடைப்படைம் : லலெனின் குருசவாம guruleninn@gmail.com
மன்னூலெவாக்கம் : ச.ரவாஜஜேஸ்வரி sraji.me@gmail.com
லவளியிடு : FreeTamilEbooks.com
உரிழமை : Public Domain – CC0
உரிழமை – கிரிஜயேட்டிவ் கவாமைன்ஸ். எலலெவாரும்
படிக்கலெவாம், பகிரலெவாம்.

பபபரளடககக மக
மனகனரர.........................................................9
கரதகத ஒனகற...............................................12
கரதகத இரணகட............................................46
கரதகத மனகற..............................................73
கரதகத நபனகக..............................................90
கரதகத ஐநகத...............................................115
கரதகத ஆற...............................................138
கரதகத ஏழ.................................................159
கரதகத எடகட...............................................178
கரதகத ஒனகபத...........................................194
கரதகத பதகத...............................................216
கரதகத பததபனபனகற..................................233

கரதகத பனகனதரணகட...................................256
கரதகத பததனகமனகற...................................275
கரதகத பததனபனகக.....................................299
கரதகத பததரனநகத.....................................322
கரதகத பததனபற.........................................344
கரதகத பததனனழ........................................364
கரதகத பததபனடகட.....................................395
கரதகத பதகபதபனகபத..................................407
கரதகத இரபத...........................................428
கரதகத இரபதகபதபனகற.............................447
கரதகத இரபதகததரணகட..............................461
கரதகத இரபதகத மனகற............................480
கரதகத இரபதகதத நபனகக............................498

மடவரர.......................................................509
ஆசதரதயரக சபவதயதனக நலககளக........................515

விசிறி வவாழழ (கவாதல
நவீனம்)
சவாவி (சவா. விஸ்வநவாதன்)
viciRi vAzai (novel)
by cAvi (cA. visvanAtan)
In tamil script, unicode/utf-8 format

Acknowledgements:
Our thanks also go to Tamil Virtual Academy for
providing a PDF copy of this work.
The e-text has been generated using Google OCR and
subsequent proof-reading.
Preparation of HTML and PDF versions: Dr. K.

Kalyanasundaram, Lausanne, Switzerland.
© Project Madurai, 1998-2018.
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.

விசிறி வவாழழ (கவாதல நவீனம்)
சவாவி (சவா. விஸ்வநவாதன்)
Source
விசிறி வவாழழ
சவாவி
சவாவி பப்ளிஜகஷன்ஸ்
பதிப்புரிழமை ஆசிரியேருக்ஜக

8-A, 7 வது பிரதவான சவாழலெ, ரவாஜேவா
அண்ணவாமைழலெபுரம், லசன்ழன
12 வது பதிப்பு - 1997
அட்ழடை வண்ணப்படைம் ஜகவாபுல, விழலெ ரூ 6500
அச்சிட்ஜடைவார் : ஸ்ரீ ஸ்கந்தவா ஆப்லசட்
பிரிண்டைர்ஸ், லசன்ழன -600 029.
Wrapper printed by : Madras Classic Pints (P) Ltd.,
Chennai-34
------------

முன்னுழர
இக் கழத 'வவாஷிங்டைனில திருமைணத்ழத'ப்
ஜபவான்ற ஒரு நழகச்சுழவத் லதவாடைர் அலலெ
என்பழத வவாசக ஜநயேர்களுக்கு முன் கூட்டிஜயே
லதரிவித்துவிடை விரும்புகிஜறன். இது ஒரு தனித்
தன்ழமை வவாய்ந்த புதுழமையேவான கவாதல நவீனம்.
இதில நழகச்சுழவக்கும் இடைம் உண்டு.
இதற்கு முன் எத்தழனஜயேவா விதமைவான கவாதல
இலெக்கியேங்கள் ஜதவான்றியுள்ளன. அவற்றுள்
ஜரவாமஜயேவா ஜேஜூலியேட், ழலெலெவா மைஜ்னு,
சவாகுந்தலெம் ஜபவான்ற கவாதல இலெக்கியேங்கள்
அழிவிலலெவாத அமைரத்வம் லபற்றழவ.
ஒவ்லவவான்றும் லவவ்ஜவறு வழகயில தனிச்
சிறப்பு வவாய்ந்தழவ.
அந்த மைவாலபரும் இலெக்கியேங்கள் இந்தக் கவாதல
நவீனத்ழத நவான் ஒப்பிட்டுப் ஜபசவிலழலெ.
இதுவழர ஜதவான்றி 'யுள்ள கவாதல
கழதகளுக்லகலலெவாம் முற்றிலம் மைவாறுபட்டை

முழறயில இந்தக் கழத அழமைந்துள்ளது என்பது
என் கருத்து. ஒரு கவாதல கழதயின் லவற்றிக்கு
இன்றியேழமை யேவாத அம்சங்கள் எத்தழனஜயேவா
உண்டு. அந்த உத்திகள் எதுவும் இதில
ழகயேவாளப்படைவிலழலெ. கவாதலக்குரியே சூழ்நிழலெ
கதவாபவாத்திரங்கள் இழவ இலலெவாமைஜலெ இழத ஒரு
கவாதல நவீனம் என்று ழதரியேமைவாகக் கூறுகிஜறன்.
ஆயினும், கழத யின் முடிவில தவான் ஜநயேர்கள்
இழதப்பற்றி முடிவு லசய்யே ஜவண்டும். ஆனவால
என்ழனப் லபவாறுத்த மைட்டில இந்தக் கவாதல
கழதழயேப் படித்து முடித்த பிறகு யேவாரவாவது ஒரு
லசவாட்டுக் கண்ணீர் விடுவவார்களவானவால அழதஜயே
இந்தக் கழதயின் லவற்றியேவாகக் லகவாள்ஜவன்.
இந்தத் லதவாடைரின் பின்னுழரயில
ஜநயேர்களுக்கவாக ஒரு முக்கியே விஷயேம்
கவாத்திருக்கிறது. அது இக் கழதயில வரும்
கதவாபவாத்திரங்கழளஜயேவா நிகழ்ச்சிகழளஜயேவா
பற்றி அலலெ. அழத இப்ஜபவாஜத கூறிவிட்டைவால
சுவவாரசியேம் லகட்டு விடு மைவாழகயேவால இப்ஜபவாது

கூறவாமைல கழதழயேத் லதவாடைங்குகிஜறன்.
-------------------

குருத்து ஒன்று
ரவாஜேவா!......
மைவாடியிலிருந்து ஒலித்தது அந்த அதிகவாரக் குரல.
கண்ணியேமும் கம்பீரமும் மக்க அந்தக்
குரலக்குரியேவரின் லபயேர் பவார்வதி; குரலினின்று
பவார்வதியின் உருவத்ழத - நிறத்ழத அழழக வயேழதக் கற்பழன லசய்யே முயேலகிஜறவாம்.
முடியே விலழலெ.
இன்னும் சிறிது ஜநரத்தில, அந்தக் கன்னிப்
லபண் - இலழலெ. வயேதவான மைங்ழக,- ஊஹம்,
குமைவாரி பவார்வதி, அதுவும் சரியிலழலெ - பின்
எப்படித்தவான் அழழப்பது? சவாரதவாமைணிக்
கலலூரியின் தழலெவி டைவாக்டைர் குமைவாரி பவார்வதி,
அது, தவான் சரி - இப்ஜபவாது கீஜழ இறங்கி
வரப்ஜபவாகிறவாள். அப்ஜபவாது ஜநரிஜலெஜயே பவார்த்து
விடைலெவாம்.

ஜமைழஜே மீது ழவக்கப்பட்டுள்ள கவாப்பி ஆறுவது
கூடைத் லதரியேவாமைல அந்தப் புத்தகத்திலள்ள சிலெ
வரிகளில மைனத்ழதச் லசலத்தி அவற்ழறஜயே
திரும்பத் திரும்பப் படித்துக் லகவாண்டிருந்தவாள்
பவார்வதி. அவழள அவ்வளவு தூரம் கவர்ந்து
விட்டை அந்தப் புத்தகம் ஜவலறவான்றுமலழலெ.
'பிலக்ரிம்ஸ் ப்ரவாக்ரஸ்' என்னும் நூல தவான்.
பவார்வதி தற்லசயேலெவாகத் தழலெ நிமர்ந்தஜபவாது
எதிரில ஆறிக் லகவாண்டிருக்கும் கவாப்பிழயேக்
கவனித்தவாள். சவாப்பிடுவதற்குப் பக்குவமைவாக
இருந்த சூடு இப்ஜபவாது அதில இலழலெ. ஆறிப்
ஜபவாயிருந்தது. ஆயினும் அவள் அழதப் லபவாருட்
படுத்தவாமைல எடுத்துக் குடித்தவாள். அவள் பவார்ழவ
பலெ கணியின் வழியேவாக ஊடுருவிச் லசன்று
சற்றுத் தூரத்தில லதரிந்த சவாரதவாமைணிக்
கலலூரியின் புதியே ஹவாஸ்டைல கட்டைடைத்தில
பதிந்தது. அந்த லவண்ழமையேவான தூயே நிறக்
கட்டைடைத்ழதக் கண்டைஜபவாது அவள் உள்ளமும்
உடைலம் சிலிர்த்தன. எண்ணம் ஆறு
மைவாதங்களுக்குப் பின் ஜநவாக்கிச் லசன்று,

அப்ஜபவாது நிகழ்ந்த ஒரு கவாட்சிழயேச் சலெனப் படை
மைவாக்கி, மைனத் திழரக்குக் லகவாண்டு வந்தது.
ஆறு மைவாதங்களுக்கு முன்புதவான் பவார்வதி - முதல
முழறயேவாக அவழரச் சந்தித்தவாள். அவருழடையே
லகளரவமைவான ஜதவாற்றம், முகத்தில நிலெவியே
அழமைதி, உள்ளத்தில உழறந்த உறுதி,
வவார்த்ழதகழளத் தரவாசிஜலெ நிறுத்துப் ஜபவாட்டுச்
லசலெவழிக்கும் சிக்கனம், கலெ கலெ லவன்ற
குற்றமைற்ற குழந்ழதச் சிரிப்பு! - எலலெவாம்
நிழனவில ஜதவான்றி லநஞ் சத்ழத நிழறத்தன.
அவள் தன்னுள் வியேந்துலகவாண்டைவாள். ஒரு முழற
அந்த ஹவாஸ்டைல கட்டைடைத்தின் கம்பீரத்ழதக்
கண்ணுற்றவாள். இருப்பது ஒஜர நவாள். நவாழளக்
கவாழலெக்குள் எலலெவா ஏற்பவாடுகளும் முடிந்தவாக
ஜவண்டும். மைவாழலெயில விழவா ஒஜர
ஜகவாலெவாகலெமைவாயிருக்கும். அவர் வந்து புதியே
ஹவாஸ்டைல கட்டைடைத்ழதத் திறந்து ழவப்பவார்.
அழகவாகப் ஜபசுவவார். மைவாணவிகள் ழகதட்டி
ஆரவவாரம் லசய்வவார்கள், கழலெ நிகழ்ச்சியின்
குதூகலெத்துடைன் ஆண்டு விழவா இனிது

முடிவுறும். அப்புறம்?... மைறுநவாள் திங்களன்று
கவாழலெ வழக்கம் ஜபவால கலலூரி வகுப்புகள்
லதவாடைங்கும்ஜபவாது கலெகலெப்லபலலெவாம் ஓய்ந்து,
திருவிழவாக் ஜகவாலெம் கழலெந்து ஜபரழமைதி
நிலெவும் - இந்தக் கவாட்சிழயேயும் அவள் எண்ணிப்
பவார்த்தவாள்.
'ரவாஜேவா!''
மீண்டும் குரல லகவாடுத்தவாள் பவார்வதி. பதில
இலழலெ; பதில லகவாடுக்க ஜவண்டியேவன் அங்ஜக
இலழலெ.
கீஜழ சவாம்பிரவாணிப் புழக கம்லமைன்று மைணம்
வீசி அந்தப் பங்களவா முழுவதும் லநளிந்து
வழளந்து அடைர்த்தியேவாக மைண்டியேது. அம்மைம்மைவா!
என்ன மைணம்! அந்தத் லதய்விக மைணத்ழத
நுகரும்ஜபவாது உள்ளத்தில எத்தழன நிம்மைதி
பிறக்கிறது! முன்வவாசல ஹவாலில
மைவாட்டைப்பட்டிருந்த லகடிகவாரத்தின் லபண்டுலெம்
அழமைதியேவாக வவாசலெவாடிக் லகவாண்டிருந்தது.

பகவவான் ரவாமைகிருஷ்ண பரமைஹம்ஸரும்,
அன்ழன சவாரதவா மைணி ஜதவியேவாரும் ஹவால
சுவரின் இன்லனவாரு புறத்ழத அலெங்கரித்தவார்கள்.
’ஒரு வீட்டில மைவாட்டைப்பட்டுள்ள படைங்கஜள
அந்த வீட்டில வசிப்பவர்களின் உள்ளத்ழதப்
பிரதிபலித்துக் கவாட்டும் சின்னங்கள்' என்று
யேவாஜரவா எப்ஜபவாஜதவா கூறியே தவாக ஞவாபகம்.
”ரவாஜேவா!...''
வீழணயின் ரீங்கவாரம் ஜபவால மூன்றவாம்
முழறயேவாக ஒலித்தது அக்குரல.
"ரவாஜேவா இலழலெ அம்மைவா!... விடியேற்கவாழலெ
ஸ்கூட்டைழர எடுத்துக்லகவாண்டு ஜபவானவர்தவான்.
இன்னும் வரவிலழலெ. என்.ஸ.ஸ.
ஜபவாலிருக்கிறது...'' சழமையேலகவாரி ஞவானம் குரல
லகவாடுத்தவாள்.
வவாசல, 'ஜபவார்ட்டிஜகவா'வுக்கு முன்னவால

துடிப்பவாக வளர்ந்து லகவாண்டிருந்த விசிறி
வவாழழயின் இரண்லடைவாரு இழலெகள்
அழசவழதத் தவிர, அந்தப் பங்களவாவுக்குள்
ஜவறு சலெனஜமை இலழலெ. கவாம்பவுண்ட்
ஜகட்டைருகில ஜதய்ந்து ஜபவான முக்கவாலியில
உட்கவார்ந்திருந்தவான் கூன் முதுகுப் லபருமைவாள்.
அவனுக்கு அந்தப் பங்களவாவுக்குள்ஜள,
லவளிஜயே நடைக்கிற விவகவாரம் எதுவுஜமை
லதரியேவாது. கவாரணம், கவாது லகவாஞ்சம் மைந்தம்.
முன்லனலலெவாம், அதவாவது அவனுழடையே
அறுபதவாவது வயேதில இப்படியிலழலெ.
இப்ஜபவாது ஒஜர டைமைவாரச் லசவிடு! லபரியே எழுத்து
விக்கிரமைவாதித்தன் கழதப் புத்தகம் ஒன்றும்,
அலலி அரசவாணி மைவாழலெயும், வயேது முதிர்ந்து
கவாலெத்தின் சுழலிஜலெ தவாக்குண்டு, பழுப்ஜபறி,ஏடு
ழநந்து லதவாட்டைவால துகளவாக உதிர்ந்துவிடும்
நிழலெயில அவன் அறிவுத் ஜதவாழர்களவாக
அவனுடைஜனஜயே இருந்து லகவாண்டிருந்தன.
லபருமைவாள் உட்கவார்ந்தபடிஜயே உறங்கிக்
லகவாண்டிருந்தவான். அது சர்விஸல ஏற்பட்டை
பழக்கம்! நரம்புகள் தளர்ச்சியுற்று உடைல

முழுவதும் சுருக்கங்கள் கண்டு, முதுகில கூன்
விழுந்த பிறகும் அவழன லவளிஜயே
அனுப்பிவிடைப் பவார்வதியின் இளகியே மைனம்
இடைம் தரவிலழலெ.
கலலூரியின் ஜசவகனவாக ஐம்பது ஆண்டுக்கவாலெம்
லதவாண்டைவாற்றியே அந்தத் லதவாண்டுக் கிழவழன
அநவாதரவவாக விட்டு விடை மைனமன்றித்
தன்னுழடையே பங்களவாக் கவாவலெனவாக அமைர்த்திக்
லகவாண்டைவாள்.
சவாப்பவாட்டு ஹவாலில ரவாஜேவாவுக்கும் பவார்வதிக்கும்
மைழண ஜபவாட்டுத் தயேவாரவாக ழவத்திருந்தவாள்
ஞவானம். மைணி ஒன்பதழர ஆயிற்று. தினமும்
இதற்குள் சவாப்பிட்டு முடிந்திருக்கும். இன்று
லகவாஞ்சம் ஜலெட். ரவாஜேவா வந்தவால சவாப்பிடை உட்கவார
ஜவண்டியேது தவான். அது ஏஜனவா, பவார்வதிக்கு
ரவாஜேவா இலலெவாமைல தனித்துச் சவாப்பிடைத்
ஜதவான்றவிலழலெ. பழக்கமும் இலழலெ.
ஸ்கூட்டைர் வரும் ஓழச ஜகட்கிறது,
லபருமைவாளுக்கு அலலெ. ஜவப்பமைரத்து நிழல

அவழன நலலெ உறக்கத்தில ஆழ்த்தி
விட்டிருந்தது. ரவாஜேவா அவழன ஏக வசனத்தில
திட்டிக்லகவாண்ஜடை ஸ்கூட்டைழர நிறுத்திக் கீஜழ
இறங்கிக் கதழவத் தவாஜன திறந்துலகவாண்டு
உள்ஜள லசன்றவான். கவாழலெயில லசய்த 'கசரத்’தில
அவனுக்கு உடைல கழளத்துப் ஜபவாயிருந்தது.
நலலெ பசி ஜவறு. சழமையேலெழறயில லகவாதித்துக்
லகவாண்டிருந்த தக்கவாளி ரசத்தின் வவாசழன,
சவாம்பிரவாணிப் புழகயுடைன் கலெந்து வந்தஜபவாது
அவனுழடையே பசிழயே ஜமைலம் தூண்டியேது.
வீட்டுக்குள் நுழழயும் ஜபவாஜத ”அத்ழத ! பசி!
பசி!... வவா அத்ழத!'' என்று எக்கவாளமட்டுக்
லகவாண்ஜடை சழமையேலெழறழயே ஜநவாக்கி
விழரந்தவான். லநவாடிப் லபவாழுதில கவாக்கி
உழடைழயேக் கழளந்து, ஜவறு உழடை
மைவாற்றிக்லகவாண்டு மைழணயில ஜபவாய்
உட்கவார்ந்துவிட்டைவான்.
''தக்கவாளி ரசம் வவாசழன மூக்ழகத் துழளக்கிறஜத!
என்ன சழமையேல இன்ழறக்கு! அப்பளம்

லபவாரித்திருந்தவால முதலில லகவாண்டு வந்து
ஜபவாடு. அத்ழத வருகிறவழர அழதச்
சவாப்பிட்டுக் லகவாண்டிருக்கிஜறன். பசி
தவாங்கவிலழலெ. உஸ்ஸ்... இடியேட்! லபருமைவாள்!
லநற்றி முழுதும் நவாமைத்ழதப் பட்ழடையேவாகத்
தீட்டிக்லகவாண்டு......... உட்கவார்ந்தபடிஜயே
எப்படித்தவான் நவாள் முழுவதும் தூங்க
முடிகிறஜதவா அவனவால!...'' வவார்த்ழதகழளப்
லபவாரித்துக் லகவாட்டிக் லகவாண்டிருந்தவான் ரவாஜேவா.
சழமையேலெழறயில பச்ழசப் பட்டைவாணியும்
முட்ழடைக் ஜகவாஸஸும் எவர்ஸலவர் வவாணலியில
இளம் பதமைவாக வதங்கிப் பக்குவமைவாகிக்
லகவாண்டிருப்பது அவன் கண்ணில பட்டைது.
''அந்தக் கறியில லகவாஞ்சம் லகவாண்டுவந்து
ஜபவாடு... பசி தவாங்கவிலழலெ. அத்ழதழயேக்
கவாஜணவாஜமை... அத்ஜத! அத்ஜத! நீ வரப்
ஜபவாகிறவாயேவா.... நவான் சவாப்பிடைட்டுமைவா?”
ஞவானம் புழகயேப் புழகயே ஜகவாஸ் கறிழயேக்

லகவாண்டு வந்து பறிமைவாறினவாள். அவசரமைவாக
அழதச் சட்லடைன்று எடுத்து வவாயில
ஜபவாட்டுக்லகவாண்டை ரவாஜேவா, நவாக்ழகச் சுட்டுக்
லகவாண்டு சூடு லபவாறுக்கவாமைல திணறிப் ஜபவாய்
''ப! ப!” என்று வவாய்க்குள்ளவாகஜவ ஊதிச்
சுழவத்துக் லகவாண்டிருந்த இந்தக் கவாட்சிழயேப்
பவார்த்துக் லகவாண்ஜடை வந்த பவார்வதி, சிரிப்ழப
அடைக்கிக் லகவாண்டைவளவாய், ”ஏண்டைவா! ஆக்கப்
லபவாறுத்தவனுக்கு ஆறப்லபவாறுக்கவிலழலெயேவா?
உனக்கவாக நவான் இத்தழன ஜநரம்
கவாத்திருந்ஜதஜன, நவான் வருவதற்குள் என்ன
அவசரம் வந்து விட்டைது உனக்கு?''
ரவாஜேவா பதில கூறவிலழலெ. பதில கூறும் நிழலெயில
இலழலெஜயே அவன்!
துலலியேமைவாக, எளிழமையேவாகத் தன்ழன
அலெங்கவாரம் லசய்து லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி.
ஒரு கலலூரியின் பிரின்ஸபவால என்று
கூறுவதற்குரியே வயேஜதவா, ஜதவாற்றஜமைவா,
ஆடைம்பரஜமைவா அவளிடைம் கவாணப்படைவிலழலெ.

அவளுழடையே ஆழ்ந்த படிப்பும், விசவாலெமைவான
அறிவும் அவளுழடையே எளிழமையேவான
அடைக்கமைவான ஜதவாற்றத்தில அமுங்கிப்
ஜபவாயிருந்தன. நவாகரிகம் என்ற லபயேரில கலலூரி
மைவாணவிகள் தங்கழள அலெங்கவாரம் லசய்து
லகவாண்டு வரும் அவலெட்சணங்கழளக்
கவாணும்ஜபவாலதலலெவாம், அந்த அநவாகரிகமைவான
பண்பற்ற ஜகவாலெங்கழளக் கண்டிக்கத்
தவறியேதிலழலெ அவள்.
"ஏண்டைவா கறிழயேச் சுடைச் சுடை விழுங்கி
விட்டைவாயேவா? அவசரக் குடுக்ழக!
ஆத்திரப்பட்டைவால இப்படித்தவான் ஆகும்...''
பவார்வதி தன் லசலலெ மைருமைகன் ரவாஜேவாழவ
நவாசூக்கவாகக் கண்டித்தபடிஜயே மைழணமீது
அமைர்ந்தவாள்.
''அதற்கவாக ஆறிப் ஜபவாகும்படியும் விடைக்கூடைவாது
அத்ழத! அப்ஜபவாது ருசிழயே இழந்து விடுஜவவாம்''
என்றவான் ரவாஜேவா.
பவார்வதிக்குச் சுருக்லகன்றது.

’அளவுக்கு மீறிக் கவாலெம் கடைத்துவதும் கூடைவாது
தவான்.... ரவாஜேவா எழத மைனத்தில எண்ணிக்லகவாண்டு
இப்படிச் லசவால கிறவான்? இவனுக்குத் திருமைணம்
லசய்யும் கவாலெத்ழதக் கடைத்தி விடைக் கூடைவாது
என்று எச்சரிக்கிறவானவா? அலலெது...'
கவாழலெயில ஜமைழஜே மீது ஆறிக்கிடைந்த கவாப்பிழயே
அருந்தும் ஜபவாது கூடை அவளுக்கு இந்த எண்ணம்
உண்டைவாயிற்று. சிந்தழனயில லெயித்துக்
கவாப்பியின் ருசிழயே இழந்து விட்டைது கவாலெ
தவாமைதத்தினவால ஜநர்ந்த இழப்புத்தவாஜன?
'ஒன்ழற இழந்தவால தவான் இன்லனவான்றின்
சுகத்ழதப் லபற முடியும். எழத அழடையே
விரும்புகிஜறவாஜமைவா, எந்த மைவாலபரும்
கவாரியேத்ழதச் சவாதிக்க விரும்புகிஜறவாஜமைவா, அந்தக்
கவாரியேஜமை நமைது வவாழ்க்ழகயின் குறிக்ஜகவாளவாகி
விடும்ஜபவாது மைற்ற இன்பங்கலளலலெவாம்
அற்பமைவாகி விடுகின்றன. உலெகத் தில அரும்
லபரும் கவாரியேங்கழளச் சவாதித்தவர்கள், சவாதிப்ப
வர்களின் வவாழ்க்ழகழயேத் துருவினவால,

அவர்களின் சரித்திரத்ழத ஆரவாய்ந்தவால இந்த
உண்ழமை நமைக்குப் புலெனவாகவாமைற் ஜபவாகவாது.
சிற்சிலெ சமையேங்களில என்ழன நவான் மைறந்து
விடுகிஜறன் என்பது உண்ழமைதவான். ஆனவால,
அதனவால என் வவாழ்க்ழகயில நவான்
லபறஜவண்டியே இன்பத்ழதப் லபறத் தவறி
விட்ஜடைனவா? கவாலெம் கடைந்து ஜபவாய் விட்டைதவா?
பவார்வதியின் சிந்தழனழயேக் கழலெத்தவான் ரவாஜேவா.
”அத்ழத! இந்தச் லசவிட்டுப் லபருமைவாழள
எதற்கவாகத் தவான் ஜகட்டில உட்கவார
ழவத்திருக்கிறவாஜயேவா? கவாதுதவான் ஜகட்கவிலழலெ
லயேன்றவால கண்கழளயும் மூடிக்லகவாண்டு
நிம்மைதியேவாகத் தூங்கி விடுகிறவாஜன !”
''பவாவம்! அநவாழதக் கிழவன். இந்த உலெகத்தில
அவனுக்கு யேவாருஜமை இலழலெ. அத்ஜதவாடு கவாது
ஜவறு லசவிடு. தன் வவாழ்நவாள் முழுவதும் நமைது
கலலூரியிஜலெஜயே கழித்த வழனக் கவாப்பவாற்றுவது
நம் லபவாறுப்பு இலழலெயேவா?...”

”கலலூரி ஆண்டு விழவா என்ழறக்கு அத்ழத?''
" நவாழளக்குத்தவான். விழவாழவச் சிறப்பவாக
நடைத்தும் லபவாருட்டு எங்கள் கலலூரிக்கு மூன்று
நவாள் விடுமுழற விட்டிருக்கிஜறன் ரவாஜேவா!
உனக்கு இன்றும் நவாழளயும் லீவு தவாஜன! நீயும்
இப்ஜபவாது என்னுடைன் கலலூரிக்கு வரலெவாம். நீ
லபரியே என்ஜினீயேர் படிப்பு படிப்பவனவாயிற்ஜற!
புதியே ஹவாஸ்டைல கட்டைடைத்ழத வந்து பவார்.
அத்துடைன் கலலூரியில 'லடைகஜரஷன்' ஜவழலெ
நடைந்து லகவாண்டிருக்கிறது. உனக்கு
இதிலலெலலெவாம் ஒரு ’ஜடைஸ்ட்' உண்ஜடை !...''
”லபண்கள் கலலூரிக்குள் நவான் வரலெவாமைவா,
அத்ழத?''
''தவாரவாளமைவாக வரலெவாம்; அங்ஜக இப்ஜபவாது கழலெ
நிகழ்ச்சிக்கவாக ஒத்திழக நடைந்து லகவாண்டிருக்கும்.
பவாரதியும் இன்னும் சிலெ லபண்களும் மைட்டுஜமை
வந்திருப்பவார்கள். அவர்கழளக் கண்டைவால நீதவான்
லவட்கப்படுவவாய்! லரவாம்ப வவாயேவாடிப்

லபண்கள்!'' என்றவாள் பவார்வதி.
''பவாரதியேவா? யேவார் அத்ழத அது? எஸ். பவாரதி,
பி.எஸ்ஸ. லஸகண்ட் இயேர் ஸ்டூடைன்ட்தவாஜன!
'ஸ்லிம்' மைவாக சினிமைவா ஸ்டைவார் நூடைன் மைவாதிரி
இருப்பவாஜள, அந்தப் லபண்ணவா?
''அவழள உனக்கு எப்படித் லதரியும், ரவாஜேவா?''
அத்ழதயின் விழிகள் வியேப்பவால மைலெர்ந்தன.
"ஜரடிஜயேவா க்விஸ் புஜரவாக்ரவாமுக்கு அடிக்கடி
வருகிற லபண்தவாஜன? நவானும் அவளும் க்விஸ்
மைவாஸ்டைரின் ஜகள்வி ஒன்றுக்கு ஒஜர சமையேத்தில
ஜசர்ந்தவாற்ஜபவால பதில கூறிஜனவாம். மைவாஸ்டைர்
அத்தப் லபண்ணுக்குத்தவான் 'பவாயின்ட்'
லகவாடுத்தவார். பிறகு என்ழனப் பவார்த்துச்
சிரித்துக்லகவாண்ஜடை "ஜலெடீஸ் ஃபஸ்ட்' என்று
லசவாலலிக் கண் சிமட்டினவார்.”
"அலதன்னடைவா அப்படிப்பட்டை ஜகள்வி?" அத்ழத
ஜகட்டைவாள்.

”ஆண்கஜளவாடு லபண்களும் சரிநிகர் சமைவானமைவாய்
வவாழ்வமந்த நவாட்டிஜலெ........’ இந்தக்
கவிழதழயேப் புழனந்த கவிஞன் யேவார்?' என்பது
ஜகள்வி. பவாரதி என்று நவாங்கள் இருவரும் பதில
கூறிஜனவாம். ’சபவாஷ்' என்று கூறியே மைவாஸ்டைர், 'உன்
லபயேர் என்னம்மைவா?' என்று அந்தப் லபண்ழணக்
ஜகட் டைவார் 'பவாரதி' என்று நவாணத்துடைன் பதில
கூறினவாள் அவள். அப்ஜபவாது தவான் எனக்கு
அந்தப் லபண்ணின் லபயேர் லதரியும்' என்று
கூறினவான் ரவாஜேவா.
'லவரி ஷ்ரூட் கர்ல! இவ்வவாண்டு சவாரதவாமைணிக்
கலலூரி நடைத்தியே அழகுப் ஜபவாட்டியிலம் கூடை
அவளுக்ஜக முதல பரிசு கிழடைத்திருக்கிறது.
இதற்கவாக ஆண்டுவிழவாவின் ஜபவாது பரிசவாகக்
லகவாடுப்பதற்லகன்று ஒரு லபரியே லவள்ளிக்
ஜகவாப்ழபகூடை வவாங்கி ழவத்திருக்கிஜறவாம். அது
மைட்டுமைலலெ. கழலெ நிகழ்ச்சியில குறத்தி டைவான்ஸ்
ஆடைப்ஜபவாகிறவாள் அவள்......'' என்று கூறினவாள்
பவார்வதி.

குறத்தி வடிவத்தில, குதூகலெத்தின் எலழலெயில,
வவாலிபத்தின் எக்களிப்ஜபவாடு, ரவாஜேவாவின்
மைனக்கண் முன் ஜதவான்றினவாள் பவாரதி.
ரவாஜேவா பவாலபவாயேசத்ழத உறிஞ்சிக்லகவாண்ஜடை
பவாரதியின் அழழக அழச ஜபவாடைலெவானவான்.
''உங்கள் இருவருக்கும் இன்னும் லகவாஞ்சம்
பவாயேசம் ஜபவாடுகிஜறன்'' என்றவாள் ஞவானம்.
”என்ன ஞவானம்? இன்ழறக்கு என்ன விஜசஷம்?
பவால பவாயேசம் ஜபவாட்டிருக்கிறவாய்?'' என்று
அப்ஜபவாதுதவான் விசவாரித்தவாள் பவார்வதி.
"இன்ழறக்கு உங்களுக்குப் பிறந்த
தினமைவாயிற்ஜற! அது உங்களுக்கு எங்ஜக ஞவாபகம்
இருக்கப் ஜபவாகிறது, எந்ஜநரமும்
கலலூரிழயேப்பற்றியே நிழனவுதவான்.'' ஞவானம்
கூறினவாள்.
”நவாற்பத்தவாறு வயேதவா ஆகி விட்டைது எனக்கு?
கவாலெம் விழளயேவாட்டைவாக ஓடிவிட்டைது.

கலலூரிக்கும் எனக்கும் மூன்று வயேது
வித்தியேவாசம் தவான். கலலூரிக்கு நவாழள
ஐம்பதவாவது ஆண்டு விழவா. எனக்கு
நவாற்பத்ஜதழவாவது பிறந்த நவாள்.''
தவான் ஜவறு, கலலூரி ஜவறு என்ற உணர்ஜவ
அவளிடைம் கிழடையேவாது.
''இந்தக் கலலூரியிஜலெஜயே படித்து, அங்ஜகஜயே
லலெக்சரரவாக ஜவழலெ பவார்த்து, இப்ஜபவாது அதன்
தழலெவியேவாகவும் ஆகி விட்ஜடைன். ஹ்ம்ம்.
லபருமுச்சு ஒன்ழற லவளியிட்டு மைனத்தில
ஜதவான்றியே எண்ணத்ழத மைழறக்க முயேன்றவாள்.
''அத்ழத உனக்கு அடிக்கடி பிறந்தநவாள் வர
ஜவண்டும்'' என்று வவாழ்த்திக் லகவாண்ஜடை
எழுந்தவான் ரவாஜேவா.
"ஏண்டைவா நவான் சக்கிரத்திஜலெஜயே கிழவியேவாகிவிடை
ஜவண்டும் என்று வவாழ்த்துகிறவாயேவா?'' என்று
ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.

''பவாயேசத்துடைன் எழுந்து விட்டைவாஜயே, ஜமைவார்
சவாப்பிடை விலழலெயேவா ரவாஜேவா? என்று ஜகட்டைவாள்
ஞவானம்.
"ஹவுஸ் புல!'' என்று கூறிக்லகவாண்ஜடை
திருப்தியுடைன் ஓர் எப்பம் விட்டைவான் ரவாஜேவா.
"உனக்கு எப்ஜபவாதும் இந்த சினிமைவாப்
ஜபச்சுதவான்.... சரி, ஜபவாய் கவாழர எடு;
கவாஜலெஜேஸுக்குப் புறப்படைலெவாம், என்று அத்ழத
கூறி முடிக்கு முன்ஜப, 'ஓ.ஜக!'' என்று
வவாசலக்குப் பவாய்ந்து ஓடினவான் ரவாஜேவா.
பவார்வதி வவாசல ஹவாலக்கு வந்து நின்று
பகவவாழனயும், ஜதவிழயேயும் அண்ணவாந்து
பவார்த்து வணங்கிவிட்டுக் கவாரில
ஏறிக்லகவாண்டைவாள். கவார் ஜபவார்ட்டிஜகவாழவ விட்டு
நகர்ந்ததுதவான் தவாமைதம், லசவிட்டுப் லபருமைவாள்
மைரியேவாழதயேவாக முக்கவாலிழயே விட்டு எழுந்து
நின்றவான்.

”அத்ழத! இந்தச் லசவிடைனுக்கு நீ லவளிஜயே
ஜபவாகிற ஜநரம் மைட்டும் எப்படிஜயேவா மூக்கிஜலெ
வியேர்த்து விடுகிறது. மைற்ற ஜநரங்களில கவாதும்
ஜகட்பதிலழலெ, கண்ணும் லதரிவதிலழலெ.
லபரியே ஜவஷக்கவாரன் அத்ழத இவன்!... ழகயில
அலலி அரசவாணி மைவாழலெழயேப் பவாரு!'' என்றவான்
ரவாஜேவா.
”உன் மைவாதிரி 'ஹிட்ச்கவாக்' படைம் பவார்க்கச்
லசவாலகிறவாயேவா, அவழன?”
ஹவாரன் லசய்தபடிஜயே கவாழரக் கலெவாசவாழலெக் கவாம்
பவுண்டுக்குள் லசலத்திப் பிரின்ஸபவால
அழறக்கு முன்னவால லகவாண்டு நிறுத்தினவான்
ரவாஜேவா. அந்த ஹவாரன் சத்தம் கலெவாசவாழலெயின்
மூழலெ முடுக்குகளுக்லகலலெவாம் லசன்று ஒலித்த
ஜபவாது, ஆங்கவாங்ஜக அதுவழர ’ஜகசமுசவா'
லவன்று ஜபசிக் லகவாண்டிருந்தவர்கள்
'கப்சிப்'லபன்றவாகிப் 'பிரின்ஸபவால வந்து
விட்டைவார்' என்ற எச்சரிக்ழக உணர்வுடைன் ஜவழலெ
லசய்யேத் லதவாடைங்கினர்.

”ரவாஜேவா! புதியே ஹவாஸ்டைல கட்டைடைத்தில தவான்
மீட்டிங்கும் கழலெ நிகழ்ச்சியும் நழடைலபறப்
ஜபவாகின்றன. எலலெக்ட்ரீஷியேழன வரச்லசவாலலி
யிருக்கிஜறன். அதற்கு முன்னவால, கவாகிதப்
பத்ஜதவாரணங்களவால ஹவாழலெ அழகுபடுத்த
ஜவண்டும். ஹவாஸ்டைல மைவாணவிகள் கலெர்
கவாகிதங்களில விதம் விதமைவான ஜதவாரணங்கள்
லதவாடுத்து ழவத்திருக்கிறவார்கள். நீ ஜபவாய்
அவற்ழற லயேலலெவாம் அழகவாகக் கட்டிவிடு.
பவாரதியும் ரிஹர்ஸலிலிருந்து வருகிற
ஜநரமைவாயிற்று என் றவாள் பவார்வதி.
ரவாஜேவாவின் இதயேம் உற்சவாகத்தில சட்டியேடித்தது.
அடுத்த கணஜமை அவன் புதியே ஹவாஸ்டைல
கட்டைடைத்தில இருந்தவான். ஹவாலக்குள்
நுழழயும்ஜபவாஜத அந்த வவாயேவாடிப் லபண்களுக்கு
முன்னவால சங்ஜகவாசமன்றிப் பழகஜவண்டும்
என்று தவானவாகஜவ எண்ணிக்லகவாண்டு,
லசயேற்ழகயேவான அதட்டைல குரலில லமைள்ளப்
ஜபச ஜவண்டியே விஷயேத்ழதக் கூடை இழரந்து
கத்தினவான்.

''எங்ஜக ஜதவாரணலமைலலெவாம் ?............
எலலெக்ட்ரீஷியேன் வந்தவாச்சவா? ஆணி இலழலெயேவா?
சுத்தியேல....!... ” இப்படிப் லபவாதுவவாக அதட்டைல
ஜபவாட்டுக் லகவாண்ஜடை சுற்று முற்றும் யேவாரவாவது
தன்ழனக் கவனிக்கிறவார்களவா என்று ஒரு முழற
கழடைக்கண்ணவால கவனித்துக் லகவாண்டைவான்.
அங்ஜக யேவாருஜமை இலழலெ : ஒரு மூழலெயில
குவிந்து கிடைந்த கவாகிதத் ஜதவாரணங் கழளயும்,
இன்லனவாரு பக்கம் குத்திட்டு அடுக்கி ழவக்கப்
பட்டிருந்த மைடைக்கு நவாற்கவாலிகழளயும் தவிர......
ரவாஜேவா அந்த நவாற்கவாலிகளில ஒன்ழற நடு ஹவாலில
இழுத்துப் ஜபவாட்டுக்லகவாண்டு, ’லசட்டில’
நட்சத்திரங்களின் வருழகக்கவாகக் கவாத்திருக்கும்
ஒரு சினிமைவா ழடைரக்டைழரப் ஜபவால
உட்கவார்ந்துலகவாண்டைவான். அப்படி ஒரு நிழனப்பு
அவனுக்கு!
அடுத்த நிமடைம் 'கூழடை முறம் கட்டுஜவவாம், குறி
லசவாலலஜவவாம்' என்று ஊழமை ரவாகத்தில
பவாடியேபடிஜயே மைறு நவாள் ஆடைப் ஜபவாகும் குறத்தி

நடைனத்ழத ஒத்திழக பவார்த்துக் லகவாண்டைவளவாய்த்
தன் ஜதவாழிகளுடைன் ஹவாலக்குள் குதித்து வந்தவாள்
பவாரதி. அங்ஜக நவாற்கவாலியில உட்கவார்ந்து
லகவாண்டிருந்த ரவாஜேவாழவக் கண்டைதும் அவள்
முகம் லவட்கத்தவால சிவந்து ஜபவாயிற்று !
"ஹலஜலெவா ! எஸ் பவாரதி, பி.எஸ்ஸ, லஸகண்ட்
இயேர், சவாரதவாமைணி கவாஜலெஜ். டைவான்ஸ் லரவாம்ப
பிரமைவாதம்! கூழடை முறம் அப்புறம் கட்டிக்
லகவாள்ளலெவாம். இப்ஜபவாது இந்தத்
ஜதவாரணங்கழள முதலில கட்டி முடிக்கலெவாமைவா?''
ரவாஜேவா லரவாம்பப் பழகியேவன் ஜபவால ஜபசினவான்.
"இஜதவா நவாங்கள் ஜதவாரணம் லதவாடுத்து லரடியேவாக
ழவத்திருக்கிஜறவாம்'' என்றவாள் பவாரதி.
"இவற்ழற எப்படிக் கட்டுவதவாம்? இங்ஜக
யேவாருக்கவாவது ஏதவாவது 'ஐடியேவா’ இருக்கவா?'' என்று
ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
''என்ஜினீயேர் படிக்கிறவர்களுக்கு இலலெவாத

ஐடியேவாவவா?'' பவாரதி ஜவடிக்ழகயேவாகக் கூறினவாள்.
''என்ஜினீயேர் என்றவால எலலெவாம் லதரிந்திருக்க
ஜவண்டுமைவா என்ன? ஒரு துழறயில
புத்திசவாலிகளவாயிருந்தவால அவர்களுக்கு
உலெகத்திலள்ள அத்தழன விஷயேங்களும் லதரிந்
திருக்க ஜவண்டுலமைன்பதிலழலெ.
அப்படியேவானவால சர்ச்சிலக்கு ஜவஷ்டி கட்டைத்
லதரியேவாது. குருஷ்கவாவுக்கு ஹவாரிகவாம்ஜபவாதி
பவாடைத் லதரியேவாது'' என்றவான் ரவாஜேவா.
இந்த ஹவாஸ்யேத்துக்கு பலெமைவாகச் சிரித்தவார்கள்
பவாரதியின் சிஜநகிதிகள்! அந்தப் லபண்கள்
சிரித்ததும் ரவாஜேவாவுக்குத் தழலெ கிறுகிறுத்தது.
சுவர் ஓரமைவாக ஒரு லபஞ்ழச இழுத்துப் ஜபவாட்டு,
அதன் மீது ஒரு ஸ்டூழலெ எடுத்து ழவத்து அதன்
மீது ஏறி நின்று லகவாண்டை அவன், ''ஆணி எங்ஜக,
சுத்தியேல எங்ஜக?'' என்று அதிகவாரம் லசய்தவான்.
ஆணிகழளயும் சுத்தியேழலெயும் லகவாண்டு

வந்தவாள் பவாரதி.
ரவாஜேவா அவளிடைமருந்து ஆணி ஒன்ழற வவாங்கிச்
சுவரிஜலெ ழவத்துச் சுத்தியேவால ஓங்கி ஓர் அடி
அடித்தவான். ஆணி வழளத்துக் லகவாண்டைது !
வழளந்த ஆணிழயே எரிச்சஜலெவாடு கீஜழ
எறிந்துவிட்டு, ”பரவவாயிலழலெஜயே! கட்டைடைம்
லரவாம்ப ஸ்ட்ரவாங்கவாகத்தவான் இருக்கிறது. உங்க
அப்பவா கட்டிக் லகவாடுத்த கட்டைடைம்
அலலெவவா?”
”இது எங்கப்பவா கட்டியேதிலழலெ........
லகவாத்தனவார்........”' என்றவாள் பவாரதி.
ஏஜதவா அபர்வ ஹவாஸ்யேத்ழதக் ஜகட்டு விட்டைது
ஜபவால அந்தக் கட்டைடைஜமை இடிந்து விழுகிற
மைவாதிரி சிரித்தவார்கள் அந்தப் லபண்கள்.
”சரி, இன்லனவாரு ஆணிழயேக் லகவாடுங்கள்'' என்று
பவாரதிழயேப் பவார்த்துக் ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.

பவாரதி லகவாஞ்சம் வலவவான ஆணியேவாகஜவ
எடுத்துக் லகவாடுத்தவாள்.
அழதக் ழகயில வவாங்கியேபடிஜயே, ”முதல முதல
ஆணிழயேக் கண்டு பிடித்தவர் யேவார்?” என்று ஒரு
குவிஸ் ஜகள்வி ஜபவாட்டைவான் ரவாஜேவா.
''முதல முதல சுத்தியேழலெக் கண்டு பிடித்த
ஜமைதவாவி யேவார்?” என்று பதிலக்கு இன்லனவாரு
குவிஸ் ஜகள்வி ஜபவாட்டைவாள் பவாரதி.
''யேவார் கண்டு பிடித்திருந்த ஜபவாதிலம்,
அவ்விரண்டு ஜபரும் ஒருவருக்லகவாருவர் லபரியே
எதிரிகள்'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"அலதப்படி?'' என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
”ஆணிழயேக் கண்டைவால அதன் மைண்ழடையில
அடிக்கிறது இந்தச் சுத்தியேல. சுத்தியேழலெக்
கண்டைவால எதிர்த்து நிற்கிறது இந்த ஆணி. ஆகஜவ
இரண்டும் ஒன்றுக்லகவான்று எதிரிகள்!

இப்படிஜயே நீங்கள் சுவர் முழுவதும் ஆணி
அடித்துக் லகவாண்டிருந்தவால அப்புறம்
இன்லனவாரு புதியே ஹவாஸ்டைஜலெ கட்டை
ஜவண்டியேதுதவான்... தழரயில பவாருங்கள்,
எத்தழன ஆணிகழள வழளத்துப்
ஜபவாட்டிருக்கிறீர்கள்?''
இன்லனவாரு ஆணிழயே வவாங்கிப் பலெமைவாக அடித்த
ரவாஜேவா, "ஐஜயேவா! என்று அலெறியேபடிஜயே கீஜழ
குதித்து இடைது ழகழயே உதறிக் லகவாண்டைவான்.
சுத்தியேல அவன் இடைது ழகக் கட்ழடை விரழலெ
நசுக்கிவிடைஜவ இரத்தம் லபருகிவந்தது.
ழகயிலிருந்து லபருகி வழிந்த ரத்தத்ழதக்
கண்டைதும் பவாரதி பயேந்து ஜபவாய்விட்டைவாள்.
அவன் கட்ழடை விரழலெக் லகட்டியேவாகப்
பிடித்துக்லகவாண்டைவள், சிஜநகிதிகள் பக்கமைவாகத்
திரும்பி ''ஃபஸ்ட் எய்ட் பவாக்ஸ் ப்ளீஸ்” என்று
பரபரத்தவாள்.

'பவாணிக்கிரகணம் லசய்து லகவாடுக்கப்
ஜபவாவதவாகப் லபரிஜயேவார்களவால
நிச்சயிக்கப்பட்டு....... என்று அந்தப் லபவாலலெவாத
லபண்கள் கண் சிமட்டியேபடிஜயே முதல உதவிப்
லபட்டிழயேக் லகவாண்டுவர ஓடினவார்கள்.
பிரின்ஸபவால பவார்வதி தமைது அழறக்குள் லசன்று
நவாற்கவாலியில அமைர்ந்தஜபவாது லடைலிஜபவான் மைணி
அடித்துக் லகவாண்டிருந்தது. ரிசவழர எடுத்துப்
ஜபசி முடித்ததும் ஜமைழஜே மீதிருந்த கலலூரியின்
லபவான் விழவா அழழப்பிதழ் அவள் கவனத்ழதக்
கவர்ந்தது. வழவழப்பவான கவாகிதத்தில 'ஜசதுபதி'
என்ற லபயேர் லபவான் எழுத்துகளவால லபவாறிக்கப்
பட்டிருந்தன. பவார்வதி ஒருமுழற அப் லபயேழர
லநஞ்சம் நிழறயேச் லசவாலலிப் பவார்த்துக்
லகவாண்டைவாள். "இந்தப் லபயேரில என்ன மைவாயே சக்தி
இருக்கிறது? இழதக் கவாணும் ஜபவாது எனக்கு ஏன்
வியேர்க்கஜவண்டும்?' என்று தனக்குத் தவாஜன
ஜகட்டுக் லகவாண்டைவாள். அவள் சிந்தழன
அவழரஜயே சுற்றி வட்டைமட்டைது.

''நவாழள விழவாவில இவழர எவ்வவாறு
அறிமுகப்படுத்திப் ஜபசுவது? சுருக்கமைவாக
அழகவாகப் ஜபச ஜவண்டும். வளவளலவன்று
ஜபசினவால அவருக்குப் பிடிக்கவாது. ஜபசும்ஜபவாது
குரலில தடுமைவாற்றம் இருக்கக்கூடைவாது. நடுக்கம்
லதவானிக்கக் கூடைவாது.''
பவார்வதிக்குக் கூட்டைஜமைவா லசவாற்லபவாழிஜவவா
புதிதலலெ. இதற்கு முன் எத்தழனஜயேவா
கூட்டைங்களில எவ்வளஜவவா முழற
ஜபசியிருக்கிறவாள். அறிவவாளிகளின்
பவாரவாட்டுதலகழள யும் கரஜகவாஷத்ழதயும் கூடைப்
லபற்றிருக்கிறவாள். ஆனவால நவாழளக்குப் ஜபசப்
ஜபவாவழதக் குறித்து எண்ணும்ஜபவாஜத
அவளுக்குச் சற்று ஜயேவாசழனயேவாக இருந்தது.
லவண்ழமையேவான மைலலிழக மைலெர்களவால சுமைக்க
முடியேவாத அளவுக்ருப் லபரியே மைவாழலெயேவாகக்
கம்பீரமைவான அவர் உருவத்துக்கு ஏற்ற முழறயில
அழகவாகத் லதவாடுத்துக் லகவாண்டு வரச் லசவாலலி,
அறிமுகப் ஜபச்சு முடிந்ததும்....

...'' முடிந்ததும் '' என்று பயேங்கரமைவாக ஓர்
எதிலரவாலி எழுந்தது. பவார்வதி பயேந்து ஜபவாய்ச்
சுற்றுமுற்றும் பவார்த் தவாள். ஜவறு
ஒருவருமலழலெ. அவள் உள் மைனஜமைதவான்!
அறிமுகம் முடிந்ததும் அவர் கழுத்தில
மைவாழலெழயேச் சூட்டை ஜவண்டும். யேவார் சூட்டுவது?
தன் உள்ளத்தின் அடி வவாரத்தில, ஏஜதவா ஓர் அற்ப
ஆழச நிழலெவாடுவழதப்ஜபவால உணர்ந்தவாள்.
அதுவழர தன் வவாழ்நவாட்களில அனுபவித்
தறியேவாத புதுழமையேவான உணர்வு அது.
யேவாழரக் லகவாண்டு அவருக்கு மைவாழலெ சூட்டுவது
என்ற ஜகள்விக்குப் பதிஜலெ கிழடைக்கவிலழலெ
அவளுக்கு.
திடீலரன்று கள்ளத்தனமைவாகத் தன்னுள் புகுந்து
குருத்து விடைத் லதவாடைங்கியிருக்கும் அந்த
ஆழசழயே முழளயிஜலெஜயே கிள்ளி எறிந்துவிடைத்
துணிந்தவாள்; முடியேவிலழலெ.

அந்தத் தங்க எழுத்துகள் மீண்டும் அவள்
கவனத்ழத ஈர்த்தன. அழதக் கண்ணுற்ற ஜபவாது,
ஆறு மைவாதங்களுக்கு முன் அவழரக் கவாணச்
லசன்றஜபவாது நிகழ்ந்த விவரங்க லளலலெவாம்
மைறுபடியும் நிழனவுக்கு வந்தன.
அதற்கு முன் அவள் அவழரப் பவார்த்தஜத
இலழலெ. நிழறயேக் ஜகள்விப்பட்டிருக்கிறவாள்.
’மகவும் கண்டிப்பவான வர்; அதிகம்
ஜபசமைவாட்டைவார். யேவாருக்கும் அவருழடையே ஜபட்டி
எளிதில கிட்டிவிடைவாது' என்பஜத அவழரப்பற்றி
அவள் அறிந்திருந்த விஷயேம்.
தவான் அவழரக் கவாண வந்திருப்பதவாகச் லசவாலலி
அனுப்பினவால நன்லகவாழடை விஷயேமைவாகத்தவான்
வந்திருக்கிஜறன் என்பழத எளிதில யூகித்து
விடுவவார்.
''இப்ஜபவாது அவசர ஜஜேவாலியிருக்கிறது. அப்புறம்
வந்து பவார்க்கச்லசவால என்று பதில கூறி
அனுப்பிவிடுவவார் என்ற எண்ணத்துடைஜனதவான்

அன்று புறப்பட்டுச் லசன்றவான். அங்ஜக
ஜபவானஜபவாது முற்றிலம் ஜநர்மைவாறவாகஜவ
நடைந்தது.
தன் லபயேழர ஒரு துண்டுக் கவாகிதத்தில எழுதி
அனுப்பி விட்டு, உள்ளம் படைபடைக்க
உட்கவார்ந்திருந்தவாள் பவார்வதி. ஒரு கண ஜநரம்
கூடை ஆகவிலழலெ. தங்கழள வரச் லசவாலகிறவார்'
என்று பியூன் வந்து அழழத்தஜபவாது வியேப்புத்
தவாங்கவிலழலெ அவளுக்கு.
பவார்வதி உள்ஜள லசலலம் ஜபவாஜத அவர்,
"வவாருங்கள், உட்கவாருங்கள். தங்கழளப்பற்றி
நிழறயேக் ஜகள்விப் பட்டிருக்கிஜறன்.
கலலூரிழயே மக உயேர்ந்த நிழலெக்குக் லகவாண்டு
வந்திருக்கிறீர்கள். லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம்'' என்று
லபருமதத்ஜதவாடு சிரித்தவார்.
"தங்கழளப் ஜபவான்றவர்களின் ஆதரவும் ஆசியும்
தவான் முக்கியேம். இப்ஜபவாது கூடைக் கலலூரி
விஷயேமைவாகத்தவான் தங்கழளப் பவார்க்க

வந்திருக்கிஜறன். தங்கள் ஜநரத்ழத வீணவாக்க
மைனமலழலெ. சுருக்கமைவாகச் லசவாலலி விடுகிஜறன்.
ஹவாஸ்டைல ஒன்று கட்டுவதற்கு நிதி திரட்டிக்
லகவாண்டிருக் கிஜறவாம். அதற்குத் தங்களுழடையே
உதவிழயே எதிர்பவார்க்கிஜறவாம்,'' என்று
மைனப்பவாடைம் லசய்து ழவத்திருந்த
வவார்த்ழதகழள அப்படிஜயே கூறி முடித்தவாள்
பவார்வதி.
''எனக்கு அழதப்பற்றிலயேலலெவாம் இப்ஜபவாது
சிந்திக்க அவகவாசம் இலழலெ. ஜநரம்
கிழடைக்கும்ஜபவாது நவாஜன தங்களுக்குச் லசவாலலி
அனுப்புகிஜறன்'' ஜசதுபதி நவாஜலெ வவார்த்ழதகளில
நடைக்லகன்று ஜபட்டிழயே முடித்து விட்டைவார்.
பவார்வதிக்கு இது லபரும் ஏமைவாற்றத்ழத
அளித்தது. நன்லகவாழடை இலழலெஜயே என்பதலலெ;
ஜபட்டி இவ்வளவு சக்கிரம் முடிந்துவிட்டைஜத
என்றுதவான்.
அவரிடைம் ஜபசிக் லகவாண்ஜடை இருக்க ஜவண்டும்
ஜபவாலிருந்தது. ஆயினும் வணக்கம் என்று கூறி

விழடைலபற்றுக் லகவாள்வழதத் தவிர ஜவறு
வழியிலழலெ.
அந்தத் தங்க எழுத்துக்கழள உற்றுப்
பவார்த்தபடிஜயே ஜயேவாசிக்கலெவானவாள் பவார்வதி.
அன்று அவழரச் சந்தித்துப் ஜபசிவிட்டு
விழடைலபற்றுக் லகவாள்ளும்ஜபவாது அவழரப்
பிரிந்து லசலலெஜவ அவளுக்கு மைனமலழலெ.
இதுவழர அவள் யேவார் யேவாழரஜயேவா, எத்தழன
எத்தழனஜயேவா அறிவவாளிகழள, பிரமுகர்கழள,
தனவந்தர்கழளச் சந்தித்து
உழரயேவாடியிருக்கிறவாள். அப்ஜபவாலதலலெவாம்,
ஏற்படைவாத வருத்தம் இவழரப் பிரியும்ஜபவாது
மைட்டும் ஏன் ஏற்படைஜவண்டும்? இந்தக்
ஜகள்விக்கு அன்று அவளுக்கு விழடை
கிழடைக்கவிலழலெ. ஏன் இன்றும் இன்னமும்
கிழடைக்கவிலழலெ.
----------------

குருத்து இரண்டு
முதல உதவிப் லபட்டிழயே எடுத்து வர ஓடியே
லபண்கள் பத்து நிமடைங்களுக்கு ஜமைல ஆகியும்
திரும்பி வரவாமைற் ஜபவாகஜவ, ரவாஜேவாவின் ழகழயேப்
பிடித்துக் லகவாண்டிருந்த பவாரதிழயே லவட்கம்
சூழ்ந்து லகவாண்டைது. அதுவழர அவளுக்கு அந்த
இக்கட்டைவான சூழ்நிழலெயில நின்று
லகவாண்டிருப்பதின் விபரீதம் புரியேவிலழலெ.
ஜநரமைவாக. ஆகத்தவான் அவள் அழத உணர்ந்தவாள்.
லநஞ்சு படைபடைக்க, அவர்கள் வருகிறவார்களவா
என்று கவழலெஜயேவாடு திரும்பித் திரும்பிப்
பவார்த்துக்லகவாண்டிருந்தவாள். ரவாஜேவாவும்தவான்
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவான் அவர்கள்
வந்துவிடைப் ஜபவாகிறவார்கஜள என்ற
கவழலெஜயேவாடு!
அப்ஜபவாது அந்த ஹவாலில அவர்கள்
இருவழரயும் தவிர ஜவறு யேவாருஜமை இலழலெ.

ரவாஜேவா பவாரதியிடைம் ஏதவாவது ஜபச
ஜவண்டுலமைனத் துடித்தவான். ஆனவால என்ன
ஜபசுவலதன்று புரியேவிலழலெ.
சினிமைவாக்களில வரும் கவாதலெர்கள் தனிழமையில
சந்தித்துக் லகவாள்ளும் ஜநரங்களில என்ன ஜபசிக்
லகவாள்வவார்கள் என்று ஜயேவாசித்துப் பவார்த்தவான்.
தமழ்ப் படைங்களவாயிருந்தவால, தத்துப் பித்லதன்று
ஏஜதவா ஜபசிக் லகவாண்டிருப்பவார்கள்; அலலெது
'டூயேட்' பவாடியேபடிஜயே ஒருவழர லயேவாருவர்
துரத்திப் பிடிப்பவார்கள். அவர்கள் தங்கள்
இரட்ழடை நவாடிச் சரீரத்ழதச் சுமைந்து லகவாண்டு
அந்தப் பவாட்டு முடியும்வழர கவாடு
ஜமைலடைலலெவாம் ஓடிக் கழளத்து வியேர்த்துப்
ஜபவாகும் ஜநரத்தில 'இன்டைர்வல’
விட்டுவிடுவவார்கள். ஹிந்தி
நடிகர்களவாயிருந்தவால, அவர்கள் ஜபசுகிற
பவாழஷஜயே நமைக்குப் புரியேவாது. ஆங்கிலெப் படைமைவா
யிருந்தவாஜலெவா கவாதலென் கவாதலியின் முகத்தருஜக
தன்னுழடையே முகத்ழதக் லகவாண்டுஜபவாய் ரகசியேக்
குரலில, ’ஐ லெவ் யூ' என்பவான். அவளும் அவனது

இரு ஜதவாள்கழளப் பற்றிக்லகவாண்டு அஜத
வவார்த்ழதழயேத் திருப்பிக் கூறுவவான். இதற்குள்
அவர்கள் ஒரு டைஜேன் முத்தங்கழளப் பறிமைவாறிக்
லகவாண்டிருப்பவார்கள். இவ்வளவுக்கும் பிறகு ‘ஐ
லெவ் யூ" என்று சந்ஜதகத்துக்கு இடைமலலெவாமைல
கூறித் தங்களுழடையே கவாதழலெப்
பிரகடைனப்படுத்துவவார்கள்.
இந்த முழறகள் எதுவுஜமை ரவாஜேவாவுக்குப்
பிடிக்கவிலழலெ. ஜபச்ஜச ஜவண்டைவாம். பவாரதியின்
மைவாந்தளிர் ஜபவான்ற விரலகள் தன்
ழகழயேப்பற்றிக் லகவாண்டிருப்பஜத அவனுக்குச்
சுகமைவாயிருந்தது. பவாரதியும் தவானும் அஜத
நிழலெயில, அஜத ஜபவாஸல, சிழலெயேவாக மைவாறிக்
கவாலெலமைலலெவாம் அப்படிஜயே நின்று லகவாண்டிருக்க
ஜவண்டும் ஜபவாலிருந்தது அவனுக்கு. ஆனவால,
அடுத்த கணஜமை 'ஊள ஹம்; கூடைவாது; சிழலெயேவாக
மைவாறி விட்டைவால உணர்ச்சியிலலெவாமைல அலலெவவா
ஜபவாய்விடும்? என்று எண்ணினவான்.
பவாரதிக்கு ரவாஜேவாவிடைம் அந்தரங்கத்தில அன்பு

இருந்த ஜபவாதிலம், அவனுக்கு உதவி லசய்வதில
மைகிழ்ச்சி அழடைந்த ஜபவாதிலம், தனிழமையில
அவனுடைன் இருப்பது தன் லபண்ழமைக்கு
இழுக்கு, நவால ஜபர் கண்டைவால ஜகலிக்கு இடைம்
என்பழத அவள் மைனம் குத்திக் கவாட்டிற்று.
அந்த நிழலெயில ரவாஜேவாவின் ழகழயே அப்படிஜயே
விட்டுச் லசலலெத் துணிவின்றித் தவித்தஜபவாது,
சட்லடைன உதித்த ஜயேவாசழனழயேச்
லசயேலபடுத்துவதுஜபவால தன் இடுப்பில
லசருகியிருந்த லமைலலியே ழகக்குட்ழடைழயே
எடுத்து, ஃபயேர் பக்லகட்டிலிருந்த தண்ணீரில
நழனத்துப் பரபரலவன்று அவன் கட்ழடை
விரழலெச் சுற்றிக் கட்டிவிட்டு, "இஜதவா
இங்ஜகஜயே இருங்கள். நவான் ஜபவாய் முதல உதவிப்
லபட்டிழயே எடுத்து வருகிஜறன்'' என்று
கூறிக்லகவாண்டு ஓட்டைமைவாக ஓடிவிட்டைவாள்.
ரவாஜேவாவின் ழகயில பட்டைது இஜலெசவான அடிதவான்.
ஆயினும் அவன் கத்திக் கூச்சலிட்டுப்
பவாரதியுடைன் லநருங்கிப் ஜபசுவதற்கும்

பழகுவதற்கும் அழத ஒரு சந்தர்ப்பமைவாகப்
பயேன்படுத்திக் லகவாண்டைவான்.
பவாரதி அந்த இடைத்ழத விட்டு நகர்ந்ததுதவான்
தவாமைதம், அடுத்த கணஜமை அவன் அந்தக்
ழகக்குட்ழடைழயே எடுத்து மைடித்துத் தன் சட்ழடைப்
ழபக்குள் ழவத்துக்லகவாண்டைவான்.
###
கலலூரியின் லபவான் விழவாவுக்குத் தழலெழமை
தவாங்கப் ஜபவாகும் பிரதமை நீதிபதி அவர்கழளயும்,
ஹவாஸ்டைழலெத் திறந்து ழவக்க அன்புடைன்
இழசந்துள்ள திருவவாளர் ஜசதுபதி
அவர்கழளயும் சிறந்த முழறயில
வரஜவற்பதற்கவான திட்டைங்கழள மைவானசகமைவாக
வகுத்துக் லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி.
வவாசலில அவர் கவாரில வந்து இறங்கும்ஜபவாது
இரண்டு மைவாணவிகள் விழரந்து லசன்று கவாரின்
கதழவத் திறந்து வரஜவற்க ஜவண்டும். அவர்
கீஜழ இறங்கி வரும்ஜபவாஜத இன்லனவாரு

மைவாணவி பன்னீர் லதளித்துச் சந்தனமும்
கற்கண்டும் வழங்க ஜவண்டும். ஜவலறவாருத்தி
ஒற்ழற ஜரவாஜேவா மைலெழர எடுத்து அவரிடைம்
தரஜவண்டும். அப்ஜபவாது ஜடைப்
ரிக்கவார்டைரிலிருந்து ஒலிப்பரப்பவாகும்
ரவாஜேரத்தினம் பிள்ழளயின் ஜதவாடி ஆலெவாபழன
இஜலெசவாகக் கவாற்றில மதந்து வர ஜவண்டும்.
வவாசலில வவாழழ மைரங்களுடைன் கூடியே வரஜவற்பு
வழளவுகளும், மைவாவிழலெத் ஜதவாரணங்களும்,
கவாகிதப்பக் லகவாடிகளும் கட்டிழவக்க
ஜவண்டும். மைரங்களில சின்னஞ்சிறு மன்சவார
விளக்குகள் பழுத்துக் குலங்குவது ஜபவால ஒளி
வீச ஜவண்டும்.
வவாசல ஜகட்டிலிருந்து விழவா நழடைலபறப்
ஜபவாகும் புதியே ஹவாஸ்டைல கட்டைடைம்வழர
வழிலநடுகத் தண்ணீர் லதளித்துக் ஜகவாலெம்
ஜபவாட்டு ழவக்க ஜவண்டும். பவாழதக்கு இரண்டு
பக்கங்களிலம் மைவாணவிகள் மைஞ்சள் நிற
யூனிபவாரத்தில வரிழசயேவாக அணிவகுத்து
நிற்கஜவண்டும்.

விழவா ஆறழர மைணிக்குத் லதவாடைங்கப்
ஜபவாவதவால, அவர் பத்து நிமடைங்கள்
முன்னதவாகஜவ வந்து விடுவவார். ஏறக்குழறயே
நீதிபதியும் அஜத ஜநரத்துக்குள் வந்து விடைலெவாம்.
திருவவாளர் ஜசதுபதி அவர்கள் வந்ததும்
புன்சிரிப்ஜபவாடு என்ழனப் பவார்த்துக்
ழககூப்புவவார். நவானும் கவார் அருகில லசன்று
அவழர வணங்கி வரஜவற்று உள்ஜள அழழத்துச்
லசலஜவன். ஜமைழடையில ஜபவாய் அமைர்ந்ததும்
ஜேட்ஜேஸுக்கும் அவருக்கும் ரவாஜேவாழவக் லகவாண்டு
மைவாழலெ சூட்டுஜவன். சமையேத்தில மைவாழலெழயேக்
கவாணவாமைல ஜதடிக் லகவாண்டிருக்கக் கூடைவாது. விழவா
முடிந்ததும் அவர்களிருவழடையே மைவாழலெகழளயும்
ஞவாபகமைவாகக் லகவாண்டுஜபவாய்க் கவாரில
ழவக்கஜவண்டும். இந்த ஏற்பவாடுகழள
லயேலலெவாம் பவார்த்துவிட்டு அவர் ’அஜரஞ்ச்
லமைன்ட் லரவாம்ப கிரவாண்ட்' என்று எண்ணிக்
லகவாள்ள ஜவண்டும்.
பவார்வதியின் சிந்தழனழயே லடைலிஜபவான் மைணி

கழலெத்த ஜபவாது யேவாரவாயிருக்கும்? ஒருஜவழள....'
என்று ஜயேவாசித்தவளவாய் ரிஸீவழரக் ழகயில
எடுத்தவாள்.
'நவாழள இரவு பத்தழர மைணிக்குப் புறப்படும்
விமைவானத்தில அவசரமைவாகப் பம்பவாய் லசலலெ
ஜவண்டியிருப்பதவால, நவாழள விழவாவின்
இழடையிஜலெஜயே தங்களிடைம் விழடைலபற்றுக்
லகவாள்ள ஜவண்டியிருக்கிறது. கழலெ நிகழ்ச்சியில
கழடைசி வழர உட்கவார்ந்திருக்க
முடியேவாமைலிருப்பதற்கவாக மைன்னிக்க ஜவண்டும்.
இப்படிப் ஜபசியேது திருவவாளர் ஜசதுபதி அலலெ;
அவருழடையே அந்தரங்கக் கவாரியேதரிசி.
பவார்வதிக்கு இந்தச் லசய்தி லபரும் ஏமைவாற்றத்ழத
அளித்தது. அவள் என்லனன்னஜவவா
ஜகவாட்ழடைகள் கட்டி ழவத்திருந்தவாள். விழவா
முடிந்த பிறகு அவழர ஆபீஸ் அழறக்குள்
அழழத்துச் லசன்று லகவாஞ்ச ஜநரமைவாவது
அவருடைன் உழரயேவாடிக் லகவாண்டிருக்க
ஜவண்டும். அந்தக் குழறந்த அவகவாசத்தில

எழதப்பற்றிலயேலலெவாம் ஜபசுவது என்பது பற்றி
முன் கூட்டிஜயே தீர்மைவானித்துக் லகவாள்ள
ஜவண்டும். தவாஜன அதிகமைவாகப் ஜபசி விடைவாமைல
அவழரப் ஜபசத் தூண்டி, அவர் ஜபசுவழதக்
ஜகட்கஜவண்டும்.
முதலெவாவது, அவருக்கு எந்த சப்லஜேக்டில
நவாட்டைமருக்கிறது என்பழத அறிந்து லகவாள்வது
முக்கியேம். பிறகு அந்த சப்லஜேக்டிஜலெஜயே
ஜபச்ழசத் லதவாடைரஜவண்டும். அவழரத் திருப்திப்
படுத்துவதற்கவாக, அதில நமைக்குள்ள எண்ணத்ழத
மைவாற்றிக்லகவாண்டு, அவர் லசவாலவதற்லகலலெவாம்
'ஆமைவாம்' ஜபவாட்டுவிடைக் கூடைவாது.
அரசியேலெவாயிருந்தவால 'பிளவாட்ஜடைவா' விலிருந்து
சிலெ 'லகவாஜடைஷன்கழளயும், பிலெவாஸபி'
யேவாயிருந்தவால விஜவகவானந்தரின் சிகவாஜகவா
ஸ்பீச்சிலிருந்து சிலெ பகுதிகழளயும் எடுத்துச்
லசவாலலெஜவண்டும்.
லடைலிஜபவானில வந்த லசய்தி இவ்வளழவயும்
தகர்த்து விட்டைது.

கண்கழள மூடியே வண்ணம் சிந்தழனயில
மூழ்கியிருந்த பவார்வதிழயே ”அத்ழத! அத்ழத!''
என்று அழழத்துக் லகவாண்டு வந்த ரவாஜேவாவின்
குரல விழிப்பழடையேச் லசய்தது.
”என்ன ரவாஜேவா! ஜதவாரணங்கழளக் கட்டி முடித்து
விட்டைவாயேவா?”
”ஆணிலயேலலெவாம் லரவாம்ப 'வீக்' அத்ழத!
கவார்ப்லபன்ட்டைழர எதிரில பவார்த்ஜதன்.
ஜதவாரணம் கட்டும் ஜவழலெழயே அவனிடைஜமை
ஒப்பழடைத்து விட்ஜடைன். மூன்று மைணிக்கு
எனக்கு ஒரு முக்கியே ஜவழலெ இருக்கிறது. நவான்
ஜபவாய் விட்டு ஆறு மைணிக்லகலலெவாம் வந்து
விடுகிஜறன்" என்றவான்.
"அந்த முக்கியே ஜவழலெ என்னலவன்று எனக்குத்
லதரியும். மைவாடினி சினிமைவாதவாஜன?'' என்று
ஜகட்டைவாள் அத்ழத.
###

திருவிழவாக் ஜகவாலெம் பண்டு துலெங்கியே அந்தக்
கலலூரி லயேங்கிலம் மதந்து லகவாண்டிருந்த
நவாதஸ்வர இழச கவாற்றிஜலெ கழரந்து
லகவாண்டிருந்தது.
புதியே ஹவாஸ்டைல மைண்டைபத்துக்கு எதிஜர
வரிழசயேவாகப் ஜபவாடைப்பட்டிருந்த நவாற்கவாலிகளில
நகரத்தின் முக்கியே பிரமுகர்களும் சமைவாட்டிகளும்
கலலூரிழயேச் ஜசர்ந்த புலரவாபஸர்களும்,
லலெக்சரர்களும் அமைர்ந்திருந்தனர். இழடை
லவளியில, கலலூரி மைவாணவிகள் அணி
அணியேவாகவும் அலெங்கவாரமைவாகவும்
உட்கவார்ந்திருந்தனர்.
கனம் நீதிபதியும், திருவவாளர் ஜசதுபதியும் குறித்த
ஜநரத்தில வந்து ஜசர்ந்தவார்கள். ஜமைழடையின்
பின்னணியில பரமைஹம்சரும் ஜதவியேவாரும்
கவாட்சி அளித்துக் லகவாண்டிருந்தனர். அடைர்ந்த
ஊதுவத்தியின் நறுமைணம் ஹவாழலெப்
புனிதமைவாக்கிக் லகவாண்டிருந்தது. ரவாஜேவா,
ஜமைழடையின் ஓரத்தில அடைக்கமைவாக
நின்றுலகவாண்டிருந்தவான்.

சழபயிலள்ளவர்கள் தன்ழனஜயே உற்றுப்
பவார்த்துக் லகவாண்டிருப்பழத அவன்
உணர்ந்தஜபவாது சங்ஜகவாசமும் கூச்சமும்
அவழனச் சூழ்ந்துலகவாள்ளஜவ, திழரக்குப்
பின்னவால மைழறந்து லகவாண்டைவான்.
முதலில, டைவாக்டைர் குமைவாரி பவார்வதி - சவாரதவாமைணிக்
கலலூரியின் தழலெவிதவான் ஜமைழடைமீது
பிரசன்னமைவானவாள். பின்ஜனவாடு நீதிபதியும்
ஜசதுபதியும் லதவாடைர்ந்து வந்து நவாற்கவாலியில
அமைர்ந்தவார்கள்.
’இழற வணக்கம்’ என்று பவார்வதி நிகழ்ச்சி
நிரழலெ எடுத்துப் படித்ததும், பவாரதியும்
இன்லனவாரு மைவாணவியும் ஜமைழடைமீது வந்து
பவாடைத் லதவாடைங்கியேதும் எலஜலெவாரும் எழுந்து
நின்றவார்கள்.
அடுத்தவாற்ஜபவால தழலெவர்களுக்கு மைவாழலெ
ஜபவாடும் நிகழ்ச்சி நடைந்தது. இந்த ஒரு சின்னக்
கவாரியேத்துக்கவாக ரவாஜேவா, தன்ழனக்

கவாழலெயிலிருந்ஜத தயேவார்ப்படுத்திக்
லகவாண்டிருந்தவான். கழடைசியில பிரின்ஸபவால
பவார்வதி ஜபசுவதற்கவாக எழுந்து நின்றஜபவாது,
சழபயில எழுந்த கரஜகவாஷ ஆரவவாரம் அடைங்க
ஐந்து நிமஷ ஜநரம் ஆயிற்று.
"இவ்விழவாவுக்குத் தழலெழமை தவாங்க
இழசந்துள்ள நீதிபதி அவர்கஜள! ஹவாஸ்டைழலெத்
திறந்து ழவக்கும் லபவாறுப்ழப ஏற்றுக்
லகவாண்டுள்ள திருவவாளர். ஜசதுபதி அவர்கஜள!
என்று ஜபசத் லதவாடைங்கியேஜபவாது மைவாணவிகள்
மீண்டும் ழக தட்டி மைகிழ்ந்தனர்.
முதலில தழலெவழரப்பற்றி நவாஜலெ
வவார்த்ழதகளில சுருக்கமைவாகப் ஜபசி
அறிமுகப்படுத்தி முடிந்ததும்,
ஜசதுபதிழயேப்பற்றி ஆரம்பித்தவாள். அவருழடையே
லபயேழர உச்சரிக்கும்ஜபவாஜத பவார்வதியின்
இதயேம் படைபடைலவன்று அடித்துக் லகவாண்டைது.
”திருவவாளர் ஜசதுபதிழயேப் பற்றி நவான் அதிகம்

கூறத் ஜதழவயிலழலெ. இந்த அழகவான
ஹவாஸ்டைழலெக் கட்டிக் லகவாடுத்த லபருழமை
அவழரஜயே ஜசரும். முதன்முதலில நவான்
லகவாழடை விஷயேமைவாக நவான் அவழரக் கவாணச்
லசன்றஜபவாது அவர், இப்ஜபவாது எனக்கு
ஜநரமலழலெ. பின்னவால அவகவாசம்
கிழடைக்கும்ஜபவாது கூப்பிட்டு அனுப்புகிஜறன்"
என்று லசவாலலி அனுப்பிவிட்டைவார். லபரியே
மைனிதர்கள் வழக்கமைவாகக் கூறும் பதில இது தவான்
என்பது என்ழனப்ஜபவால நன்லகவாழடை
வசூலிக்கச் லசலபவர்களுக்கு நன்கு
லதரியுமைவாழகயேவால, அவர் கூறியே பதிலில
நம்பிக்ழக இழந்த வளவாய்த் திரும்பி
வந்துவிட்ஜடைன். அப்புறம் அவர் என்ழனக்
கூப்பிட்டு அனுப்பஜவ இலழலெ. அழதப்பற்றி
நவான் ஆச்சரியேப்படைவும் இலழலெ. நவாழள
என்பதும் அப்புறம் என்பதும் இலழலெ
என்பதற்கு அழடையேவாளம் என்று
எண்ணிக்லகவாண்ஜடைன். உண்ழமையேவாகச்
லசவாலகிஜறன்; இவரும் அந்தப் பழலமைவாழிக்கு
விலெக்கலலெ என்ஜற எண்ணியிருந்ஜதன்.

ஆனவால, நவான் சற்றும் எதிர்பவாரவாத வழகயில
அடுத்த வவாரஜமை எனக்கு ஒரு கடிதம் வந்தது.
அந்தக் கடிதத்துடைன் ஒரு லசக்கும்
இழணக்கப்பட்டிருந்தழதக் கண்டைஜபவாது,
எனக்கு வியேப்புத் தவாங்கவிலழலெ.
'தங்கள் கலலூரியில கட்டைப்ஜபவாகும்
ஹவாஸ்டைலக்கவாக இத்துடைன் ஒரு சிறு
லதவாழகக்குச் லசக் அனுப்பியுள்ஜளன். இழதக்
லகவாண்டு ஹவாஸ்டைல கட்டைடை ஜவழலெழயேத்
லதவாடைங்க வும். ஜமைற்லகவாண்டு ஹவாஸ்டைழலெ
முழுழமையேவாகக் கட்டி முடிப்பதற்கு ஆகும்
லசலெவு எதுவவானவாலம், அது என்னுழடையே
தவாகஜவ இருக்கட்டும்' என்று அதில
எழுதியிருந்தது. "அன்று அவர் அனுப்பியிருந்த
அந்தச் சிறுலதவாழக எவ்வளவு லதரியுமைவா? ஒரு
லெட்சம் ரூபவாய்தவான்!''
எவ்வளஜவவா கூட்டைங்களில ஜபசிப்
பழக்கப்பட்டை பவார்வதி, இந்த இடைத்தில
மைவாணவிகள் பலெமைவான கரஜகவாஷம் லசய்வவார்கள்

என்பழத எதிர்பவார்த்து, தன் ஜபச்ழசச் சற்று
ஜநரம் நிறுத்திக் லகவாண்டைவாள். அவள்
எதிர்பவார்த்தபடிஜயே ழகதட்டைல ஆரவவாரம்
அடைங்க லவகு ஜநரம் ஆயிற்று. அவள் மீண்டும்
ஜபசத் லதவாடைங்கினவாள்.
"திருவவாளர் ஜசதுபதிழயேப் பற்றி நவான் புகழப்
ஜபவாவதிலழலெ. கவாரணம், ஏற்லகனஜவ
அவழரப்பற்றி அறிந்து லகவாண்டுள்ள நமைக்கு
இலதலலெவாம் ஒரு லபரியே விஷயேமைவாகத்
ஜதவான்றவாது. அத்துடைன் இப்ஜபவாது அவழரப்
புகழ்ந்தவால, அவர் லகவாடுத்த நன்லகவாழடைக்கவாகப்
புகழ்வதவாகத்தவான் என்று எண்ணத் ஜதவான்றும்.
ஒருவன் தன் தவாயேவாழர தன்ழனப் லபற்றவள்
என்பதற்கவாக மைதிப்புக் லகவாடுக்கவாமைல, அவள்
ஜலெடீஸ் கிளப் பிரஸலடைன்டைவானவுடைன்
புகழ்வழதப் ஜபவாலெவாகும் !"
பவார்வதி அதற்கு ஜமைல அதிகம் ஜபசவாமைல
ஜசதுபதி அவர்கழள அழழத்துக் கட்டைடைத்ழதத்
திறந்து ழவக்கும்படி ஜகட்டுக்லகவாண்டைவாள்.

திருவவாளர் ஜசதுபதி, கவாலெஞ்லசன்ற தமைது
மைழனவி சரஸ்வதி அம்மைவாளின் திருவுருவப்
படைத்ழதத் திறந்து ழவத்துத் தமைது கடைந்த கவாலெ
வவாழ்க்ழகயில ஜநர்ந்த அனு பவங்கழள
உருக்கமைவாகவும் சுருக்கமைவாகவும் கூறி முடித்து ''என்னுழடையே துன்பகரமைவான நவாட்கழள
லயேலலெவாம் பகிர்ந்து லகவாண்டு எனக்கவாகஜவ தன்
வவாழ்ழவத் தியேவாகம் லசய்த அந்த உத்தமயின்
லபயேரவால அழமைந்துள்ள இந்த ஹவாஸ் டைழலெத்
திறந்து ழவப்பதில மகுந்த லபருழமை
அழடைகிஜறன். இது அவளுழடையே இரண்டைவாவது
ஞவாபகச் சின்னம். முதலெவாவது சின்னம் சற்று முன்
இங்கு வந்து இழறவணக்கம் பவாடியே என் ஒஜர
மைகளவான பவாரதி.
இந்தக் கலலூரியில படிக்கும் மைவாணவிகளவாகியே
உங்களுக்கு நவான் அதிகம் எதுவும்
கூறப்ஜபவாவதிலழலெ.
கலவி என்பது தழலெ மீது லபரியே அறிவு
மூட்ழடையேவாகச் சுமைப்பது அலலெ. அப்படியேவானவால

லபரியே துணி மூட்ழடைழயேச் சுமைக்கின்ற
கழுழதழயே நலலெ உழடை அணிந்திருப்பதவாகக்
கூற முடியுமைவா? இலழலெ. ஒழுக்கத்ஜதவாடும்
பண்ஜபவாடும் வவாழ்வதுதவான் உண்ழமையேவான
கலவி. அத்தழகயே கலவிழயேத் தவான் இக் கலலூரி
அளித்து வருகிறது. மைற்றக் கலலூரிகளுக்கு இது
ஒரு வழிகவாட்டியேவாகவும் அழமைந்திருக்கிறது.
நீங்கள் எலஜலெவாரும் ஒளழவழயேப் ஜபவால கலவி
அறிவு லபற்ற வர்களவாகி, உயேர்ந்த
பண்புழடையேவர்களவாய்த் திகழஜவண்டும் என்பது
என் அவவா. ஆனவால, ஓளழவழயேப்ஜபவால
திருமைண வவாழ்க்ழகஜயே ஜவண்டைவாலமைன்று
கூறிவிடைக்கூடைவாது! (சிரிப்பு. - கரஜகவாஷம் ஆரவவாரம்.)
குடும்பக் கழலெ பற்றி எனக்குத் லதரியேவாது. நவான்
பழழயே தழலெமுழறழயேச் ஜசர்ந்தவன். நமைது
நவாகரிகம் எலலெவாத் துழறகளிலம் நவாலெடி
உயேர்ந்திருக்கிறது. முன்லனலலெவாம் பவாயில
படுத்து உறங்கிஜனவாம். இப்ஜபவாது நவாலெடி
உயேரமைவான கட்டிலில படுத்து உறங்குகிஜறவாம்.

முன்லனலலெவாம் மைழணயில உட்கவார்ந்து
சவாப்பிட்ஜடைவாம். இப்ஜபவாஜதவா ஜமைழஜேக்கு
முன்னவால நவாற்கவாலியில உட்கவார்ந்து
சவாப்பிடுகிஜறவாம். நவாற்கவாலியும் ஜமைழஜேயும்
ஜபவாட்டுப் பிரசங்கங்கள் லசய்கிஜறவாம்.
இவ்விதம் எலலெவாக் கவாரியேங்கழளயுஜமை
உயேர்த்திக் லகவாண்டிருக்கிஜறவாம். ஆனவால
இழவலயேலலெவாம் உண்ழமையேவான உயேர்வவாகவா.
முக்கியேமைவாக நமைது பவாரத நவாட்டின் பண்பு உயேர
ஜவண்டும். அந்தப் பண்ழப வளர்ப்பது
குடும்பத்தின் தழலெவி களவாகப் ஜபவாகிற
லபண்கள் ழகயிலதவான் இருக்கிறது'' என்று கூறி
முடித்தவார்.
லசவாற்லபவாழிவு நிகழ்ச்சி முடிந்து, கழலெ விழவா
ஆரம்பமைவாவதற்குள் மைணி எட்டைழர
ஆகிவிட்டைது. பிரின்சிபவால பவார்வதி
முன்வரிழசயில ஜபவாடைப்பட்டிருந்த
ஜசவாபவாக்களில, தழலெவர்கழள அமைரச் லசவாலலித்
தவானும் அவர்கள் பக்கத்தில உட்கவார்ந்து
லகவாண்டைவாள்.

கழலெ நிகழ்ச்சி
நழடைலபற்றுக்லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாது, ஜசதுபதி
அடிக்கடி தம் ழகக் கடிகவாரத்ழதப் பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தழதப் பவார்வதி கவனிக்கத்
தவறவிலழலெ. மைணி ஒன்பதுக்கு ஜசதுபதி
இருக்ழகழயே விட்டு எழுந்து லவளிஜயே
புறப்பட்டைஜபவாது, குழுமயிருந்தவர்கள்
அத்தழன ஜபருழடையே பவார்ழவயும் அவர் மீஜத
பதிந்தது.
பின்ஜனவாடு எழுந்த பவார்வதி வவாசல வழர
லசன்று அவழர வழி அனுப்பிவிட்டு வந்தவாள்.
அவர் ஜபவான பிறகு விழவாஜவ சவாரமைற்ற ஒரு
சடைங்கவாகப் ஜபவாய்விட்டைது அவளுக்கு. திரும்பி
வந்து பழழயேபடிஜயே தன் இருக்ழகயில
அமைர்ந்தவாள். நிழலெலகவாள்ளவிலழலெ. பவாரதியின்
குறத்தி நடைனம் நடைந்து லகவாண்டுதவானிருந்தது.
ஆயினும் பவார்வதியின் நிழனலவலலெவாம்
அவழரப்பற்றிஜயே சுழன்று லகவாண்டிருந்தது.
அவர் லசவாற்லபவாழிவில குறிப்பிட்டை கருத்

துக்கழள எண்ணி எண்ணி வியேந்து
லகவாண்டிருந்தவாள். 'எவ்வளவு உயேர்வவான ஜபச்சு!
எத்தழகயே லபருந்தன்ழமை யேவான ஜநவாக்கம் அவர்
பக்கத்தில அமைர்ந்திருக்கும்ஜபவாது நவாஜமை
இமைவாலெயேம் ஜபவால உயேர்ந்து விட்டைதவாக அலலெவவா
எண்ணுகிஜறவாம். அவர் எழுந்து லசன்றதும்,
எவ்வளவு சிறியேவர்களவாகி விட்ஜடைவாம்?'
அவர் அமைர்ந்திருந்த, இப்ஜபவாது கவாலியேவாக
லவறிச் ஜசவாடிக் கிடைந்த அந்த நவாற்கவாலிழயேப்
பவார்த்தவாள் பவார்வதி. சட்லடைன அவள் முகத்தில
வியேப்புக்குறி ஜதவான்றியேது. அடுத்த கணம் அவள்
இதழ்களில தவழ்ந்த புன்முறுவல மைவாயேமைவாய்
மைழறந்தது. அவள் உள்ளம் உடைஜன விமைவான
நிழலெ யேத்ழத அழடைந்தது.
அழர மைணி ஜநரத்திற்லகலலெவாம் விழவா முடிவு
லபற்றது. தழலெழமை தவாங்கியே கனம் நீதிபதியும்
விழடைலபற்றுக்லகவாண்டு விட்டைவார். கூட்டைத்தினர்
ஒவ்லவவாருவரவாக வந்து பவார்வதி யிடைம்
லசவாலலிக்லகவாண்டு புறப்பட்டைவார்கள்.

அழமைதியேற்ற நிழலெயில, பரபரக்கும்
உணர்ச்சியுடைன், தவித்துக்லகவாண்டிருந்த பவார்வதி,
அவர்களுக்லகலலெவாம் இயேந்திரம் ஜபவால பதில
கூறி அனுப்பிவிட்டு, அவசரம் அவசரமைவாகத்
தவாஜன கவாழர எடுத்துக்லகவாண்டு விமைவான
நிழலெயேத்ழத ஜநவாக்கி ஜவகமைவாகச் லசலத்தினவாள்.
ஜபவாகும் ஜபவாது அவள் மைனம் எண்ணமட்டைது.
"இப்ஜபவாது நவான் விமைவானக்கூடைத்தில அவழரச்
சந்திப் ஜபன் என்று அவர் எதிர்பவார்க்கஜவ
மைவாட்டைவார். என்ழனக் கண்டைதும் என்ன
நிழனத்துக் லகவாள்வவார்! நவானும் எங்கவாவது
லவளியூருக்குப் ஜபவாவதவாக எண்ணிக்
லகவாள்வவாஜரவா? அலலெது, என்ழனக் கண்டைதும்
வியேப்ழப லவளிக்கவாட்டிக் லகவாள்ளவாமைல
லமைமௌனமைவாக இருந்து விடுவவாஜரவா? நவாஜன
அவழர அணுகி விஷயேத்ழதக் கூறியே பிறகு
நிச்சயேம் அவர் முகம் மைகிழ்ச்சியேவால மைலெரும்.
லரவாம்ப தவாங்ஸ்' என்று குழறந்தது நவாழலெந்து
முழறயேவாவது கூறவாமைல இருக்க மைவாட்டைவார்.

அவள் விமைவானக் கூடைத்ழத அழடைந்த சமையேம்
மைணி பத்ஜதகவால தவான். விமைவானம்
புறப்படுவதற்கு இன்னும் பதிழனந்து நிமஷ
ஜநரம் இருந்தது.
பவார்வதி உள்ஜள ஜபவாய் அவழரத் ஜதடியே ஜபவாது,
அவர் லலெளஞ்சின் ஒரு மூழலெயிலிருந்த
ஜசவாபவாவில அமைர்ந்து தமைது கவாரியேதரிசியுடைன்
ஜபசிக்லகவாண்டிருந்தவார்.
பவார்வதி அவர் எதிரில ஜபவாய் நின்றஜபவாது அவர்
வியேப்ழப லவளிக் கவாட்டைவாமைல ஜலெசவாகப்
புன்முறுவல பத்த படி "வவாருங்கள்! நீங்களும்
எங்கவாவது லவளியூர்...'' என்று விசவாரித்தவார்.
"தங்கழளப் பவார்க்கத்தவான்...." என்று கூறினவாள்
பவார்வதி.
'அப்படி என்ன முக்கியே விஷயேம்? இத்தழன
ஜநரம் கலலூரியில தவாஜன இருந்ஜதன்?
அங்ஜகஜயே ஜபசியிருக்கலெவாஜமை?' என்று

மைனத்திற்குள் ஜயேவாசித்து
எண்ணிக்லகவாண்டைவாலம், ''என்ழனப் பவார்க்கவவா?
அப்படி என்ன முக்கியே விஷயேம்?'' என்றவர்,
''அஜடைஜடை, நிற்கிறீர்கஜள! இப்படி
உட்கவாருங்கள்" என்று ஜசவாபவாழவத் தன்
ழகயினவால தட்டிப் பவார்வதிழயே அமைரச்
லசவான்னவார்.
மகுந்த மைகிழ்ச்சியுடைன் அவர் பக்கத்தில அமைர்ந்து
லகவாண்டை பவார்வதி, தன் ழபயிலிருந்த அவர்
மூக்குக் கண்ணவாடிழயே எடுத்து, "இஜதவா இழத
மைறந்து வந்து விட்டீர்கள்! இது லரவாம்ப
அவசியேமைலலெலெவா? லவளியூருக்குப்
ஜபவாகுமடைத்தில இது இலழலெலயேன்றவால
முக்கியே கவாரியேஜமை தழடைப்பட்டுப் ஜபவாகும்.
ஜவறு எழத மைறந்தவாலம் பரவவா விலழலெ.
ஜவலறவான்று வவாங்கிக் லகவாள்ளலெவாம். மூக்குக்
கண்ணவாடிழயே நிழனத்த ஜநரத்தில வவாங்கிவிடை
முடியேவாஜத! அதற்கவாகத்தவான் நவாஜன
எடுத்துக்லகவாண்டு அவசரமைவாக வந்து
ஜசர்ந்ஜதன்!'' என்றவாள்.

மூக்குக் கண்ணவாடிழயே மைறந்து வந்து விட்டை
விஷயேம் ஜசதுபதிக்கு அப்ஜபவாது தவான் புரிந்தது.
''அடைவாடைவா! மக்க நன்றி! நவாழளக்கு முக்கியேமைவான
டைவாகு லமைன்ட்டுகழளலயேலலெவாம் படித்துக்
ழகலயேழுத்துப் ஜபவாடை ஜவண்டும். அந்த
ஜநரத்தில இது இலழலெலயேன்றவால லரவாம்பத்
தடுமைவாற்றமைவாய்ப் ஜபவாயிருக்கும். இதன்
முக்கியேத்ழத உணர்ந்து தவாங்கள் இவ்வளவு
அக்கழறஜயேவாடு இழதக் லகவாண்டு வந்து
லகவாடுத்ததற்குத் தங்களுக்கு எப்படி நன்றி
கூறுவலதன்ஜற லதரியேவிலழலெ '' என்றவர்,
''....ம்.... விழவா லரவாம்பச் சிறப்பவாக நடைந்தது.
ஏற்பவாடு அழதக் கவாட்டிலம் சிறப்பவாயிருந்தது''
என்றவார்.
”தங்கள் ஜபச்சு விழவாவுக்ஜக சிகரம் ழவத்தது
ஜபவால அழமைந்து விட்டைது'' என்று பவார்வதி பதில
கூறினவாள்.
அவர்களிழடையே சம்பவாஷழண இரண்டு அலலெது

மூன்று நிமடைஜமை நீடித்தது. இதற்குள் ”பம்பவாய்
லசலலம் பிரயேவாணிகள் விமைவானத்துக்குச்
லசலலெவும்'' என்ற அசரீறி அறிவிப்பு ஒலித்தது.
''நவான் வரட்டுமைவா?'' என்று எழுந்து நின்று
ழககூப்பி வணங்கி விட்டு விமைவானத்ழத ஜநவாக்கி
நடைக்கலெவானவார் ஜசதுபதி. பவார்வதியின் முகம் ஏன்
ஒளியிழந்து உற்சவாக மழந்து ஜபவாயிற்று?
விமைவானத்தில ஜபவாய் அமைர்ந்து லகவாண்டை
ஜசதுபதி, கண்ணவாடிப் பலெகணியின் வழியேவாகப்
பவார்வதிழயேஜயே பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
உறுதி உழறந்த அந்த உள்ளத்ழத ஏஜதவா ஒன்று
அழசத்தது. பவார்வதியுடைன் சிறிது ஜநரம்தவான்
ஜபசிக்லகவாண்டிருந்தவார். ஆயினும் அவழள
விட்டுப் பிரியும்ஜபவாது லவகு நவாள் பழகிவிட்டை
ஒருவழரப் பிரிந்து லசலவழதப் ஜபவான்ற
உணர்வு ஏற்பட்டைது.
அவருக்கு. ஆறுமைவாதங்களுக்கு முன் முதல
தடைழவயேவாக அவள் தன்ழனப் ஜபட்டி கவாண

வந்தது, தன்னிடைம் சுற்றி வழளக்கவாமைல
விஷயேத்ழதச் சட்லடைன்று லதவாடைங்கிச்
சுருக்கமைவாகப் ஜபசியேது, இன்று ஜமைழடையில
தன்ழன அறிமுகப் படுத்தியேது, முன்
ஜயேவாசழனயுடைன் மூக்குக் கண்ணவாடிழயே எடுத்து
வந்து லகவாடுத்தது எலலெவாஜமை அவர் உள்ளத்தில
இனிழமையேவான, பசுழமையேவான நிழனவுகளவாகப்
பதிந்து விட்டைன. தன்ழன அறியேவாமைஜலெ
அவளிடைம் தன் மைனம் லெயித்திருப்பழத
உணர்ந்தவார். 'அது ஏன்?’ என்று தன்ழனஜயே
ஜகட்டுக் லகவாண்டைவார். அது அவருக்ஜக
புரியேவிலழலெ.
விமைவானம் லவகு உயேரத்தில பறந்து
லகவாண்டிருந்தது. தன்ழன மைறந்த நிழலெயில
அந்த விமைவானத்ழதஜயே பவார்த்துக் லகவாண்டு
சிழலெயேவாக நின்றவாள் பவார்வதி.
-----------------

குருத்து மூன்று
மைவாடிப் படிகளின் மீது ஜவகமைவாக வந்து விழும்
கவாழலெப் பத்திரிழகயின் சலெசலெப்பு, பக்கத்து
வீட்டுப் பசுமைவாட்டின் கனிந்த குரல, பவால
டிப்ஜபவா ழசக்கிள் மைணி ஓழச, பவார்வதி வீட்டுக்
கடிகவாரம் மைணி ஆறடிக்கும் சுநவாதம் - இழவ
யேவாவும் ஒஜர சமையேத்தில, சற்று முன்பின்னவாக
நழடைலபறும் அன்றவாடை நிகழ்ச்சிகள்.
அந்தப் பிலரஞ்சு நவாட்டுக் கடிகவாரத்தின் ஒலி
பவார்வதிக்குப் புதிதலலெ. ஆனவால இன்று மைட்டும்
அதன் ஒலி அவள் லசவிகளுக்கு
இனிழமையேவாகவும், இதயேத்துக்கு இதமைவாகவும்
இருப்பவாஜனன்?
அந்தக் கடிகவாரத்ழதக் கவாணும் ஜபவாலதலலெவாம்
பவார்வதிக்குத் தன் கலலூரியில நீண்டை கவாலெமைவாகப்
பிலரஞ்சு லமைவாழி ஆசிரிழயேயேவாகப் பணியேவாற்றி
வரும் மஸஸ் அகவாதவாவின் உருவம் நிழனவில

ஜதவான்றும். உடைஜன, அவள் குழடைழயேப் பிரித்துக்
லகவாண்டு இடைது கவாழலெ விந்தி விந்தி நடைக்கும்
கவாட்சிதவான் கண்லணதிரில நிற்கும்.
இந்தக் கடிகவாரத்ழதப் ஜபவாலெஜவ தன்
கடைழமைழயேத் தவறவாமைல லசய்து வரும்
அகவாதவாவினிடைத்தில பவார்வதிக்குத் தனிப்பட்டை
மைதிப்பும் மைரியேவாழதயும் உண்டு.
பவார்வதி ஏஜதவா ஓர் உணர்ச்சிக்கு வசமைவாகி,
அழமைதி இழந்த நிழலெயில அங்குமங்கும்
நடைமைவாடிக் லகவாண்டிருந்தவாள்.
.... முதல நவாள் இரவு விமைவானக் கூடைத்துக்கு
விழரந்து லசன்று மூக்குக் கண்ணவாடிழயேச்
ஜசதுபதியிடைம் லகவாடுத்த ஜபவாது ’அடைவாடைவா, மக்க
நன்றி' என்று மைலெர்ந்த முகத்துடைன் அவர் வவாங்கிக்
லகவாண்டைதும், ’தங்கள் ஜபச்சு விழவாவுக்ஜக சிகரம்
ழவத்தது ஜபவால அழமைந்து விட்டைது' என்று
அவள் கூறியேதும், அவர் தங்கள் ஏற்பவாடு மக
மகச் சிறப்பவாயிருந்தது' என்று அவழளப்

புகழ்ந்ததும்... பவார்வதியின் உள்ளத்தில ஒரு
லபரும் புரட்சிழயே உண்டைவாக்கி இருந்தது.
உள்ளத்தில புகுந்துவிட்டை அந்தப் புதுழமையேவான
உணர்ழவ, லநஞ்சத்ழத அழலெக்கும் சஞ்சலெத்ழத
ஆரம்பத்திஜலெஜயே அழித்துவிடை முயேன்றவாள்.
ஆனவால முடியேவிலழலெ, ஜசவாடைவா புட்டியின்
லநஞ்சுக்குள்ஜள புகுந்து ஊசலெவாடும் கண்ணவாடிக்
ஜகவாலிழயேப்ஜபவால அந்த உணர்வு - அவழள
யேறியேவாமைல அவள் இதயேத்தில புகுந்து அழழத்துக்
லகவாண்டிருந்தது. அழத அவஅ விழுங்கி ஜீரணம்
லசய்து லகவாள்ளஜவவா, லவளிஜயே துப்பி விடைஜவவா
முடியேவாமைல தவித்தவாள்.
கண்ணவாடியின் முன் லசன்று அதில பிரதிபலித்த
தன் உருவத்ழதஜயே சற்று ஜநரம் உற்றுப் பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள். தன் பிம்பத்ழத அதில
கண்டைஜபவாது பவார்வதியின் ஜவதழன
அதிகரித்தது, உண்ழமையேவாகஜவ தனக்கு வயேதவாகி
விட்டைதவா? அஜதவா இடைது கவாதின் ஓரமைவாக
இரண்லடைவாரு நழரகூடைத் லதரிகின்றனஜவ!

லமைதுவவாகத் தன் இடைது கவாதுப் பக்கமைவாகத்
தடைவிப் பவார்த்துக்லகவாண்டைவாள். 'ஓ!
கண்ணவாடியில இடைது புறம் என்றவால, தனக்கு
அது வலெது புறம் அலலெவவா?’ - லமைத்தப் படித்த
பவார்வதிக்கு, டைவாக்டைர் குமைவாரி பவார்வதிக்கு B.A.,
B.Ed. PhD (Lonodon) Dip in Anthropology ஜபவான்ற
நீண்டை பட்டைங்கழளப் லபற்றிருந்த அறிவவாளி
பவார்வதிக்கு அப்ஜபவாதிருந்த மைனநிழலெயில
இந்தச் சின்ன விஷயேம்கூடைத் லதரியேவாமைற்
ஜபவாயிற்று! தனக்குத் தவாஜன அனுதவாபத்துடைன்
ஒரு முழற சிரித்துக்லகவாண்டைவளவாய், ஜமைழஜே
மீதிருந்த கவாழலெப் பத்திரிழகழயே எடுத்துப்
புரட்டினவாள். அதிலிருந்த எழுத்துகள் நீரிஜலெ
கழரந்தழவ ஜபவால லதளிவின்றித் லதரிந்தன.
"ஓ! கண்ணவாடி அணிந்து லகவாள்ளவாமைல அலலெவவா
படிக்கிஜறன்?' என்று தனக்குத்தவாஜன
கூறிக்லகவாண்டு கண்ணவாடிழயே எடுத்துப்
ஜபவாட்டுப் பவார்த்தஜபவாது எழுத்துகள் மைணி
மைணியேவாய்ப் பளிச்சிட்டைன.

'நிஜேமைவாகஜவ எனக்கு வயேதவாகி விட்டைதவா?
இலழலெ; இலலெஜவ இலழலெ. வயேது, வவாலிபம்
வஜயேவாதிகம் என்பலதல லெவாம் நவாமைவாகஜவ
ஏற்படுத்திக் லகவாண்டை ஒரு வரம்பு தவாஜன?’
ஜமைழஜே மீது கிடைந்த ஸ்ஜகல ஒன்று அவள்
கண்ணில படைஜவ, அழதக் ழகயில எடுத்துத் தன்
இடைது உள்ளங் ழகழயே அதனவால தட்டியேபடிஜயே,
'இஜதவா இந்த அங்குலெம் கவாட்டு மைரச் சட்டைத்தில
நவாமைவாகஜவ ஜகவாடுகழளப் ஜபவாட்டு இழத
ஸ்ஜகல என்று கூறுகிஜறவாம். இந்தக் ஜகவாடுகள்
நவாம் ஜபவாட்டைழவ, இழவ இலழலெலயேன்றவால
இது லவறும் மைரச் சட்டைம்தவாஜன?’
’அழதப் ஜபவாலெஜவ நவாமைவாகஜவ நம் ஆயுழள
வயேதுகளவால வகுத்து வரம்பு கட்டிக்
லகவாண்டிருக்கிஜறவாம். அந்த வரம்புகள்
இலழலெலயேன்றவால, நவாம் நவாமைவாகஜவ தவான்
இருப்ஜபவாம் வயேதவாகி விட்டைது என்பழத நவாம்
எப்ஜபவாது உணர்கிஜறவாம். நம் வயேழதப் பற்றிச்
சிந்திக்கும்படியேவான கவாரியேங்கள்

குறுக்கிடும்ஜபவாதுதவான். இப்ஜபவாது ஏஜதவா ஓர்
உணர்வு என் உள்ளத்தில புகுந்திருக்கிறது. அந்த
உணர்ஜவ என் வயேழதப் பற்றிச் சிந்திக்கத்
தூண்டுகிறது. இத்தழன கவாலெமும் அந்த உணர்வு
என்னிடைம் இலலெவாததவால என் வயேது பற்றியே
எண்ணஜமை எனக்குத் ஜதவான்றவிலழலெ. ஜகவாலி
விழளயேவாடும் ஏழு வயேதுச் சிறுவழனக்
கவாணும்ஜபவாது லதருவில நடைந்து லசலலம்
வவாலிபன் தனக்கு வயேதவாகி விட்டைதவாக
எண்ணுகிறவான். கலலூரியில படிக்கும்
மைவாணவழனப் பவார்க்கும்ஜபவாது கவாரியேவாலெயேத்தில
ஜவழலெ லசய்யும் குமைவாஸ்தவா தனக்கு வயேதவாகி
விட்டைலதன்று கருதுகிறவான். ஆகஜவ, ஏஜதவா
ஒன்ழற ஒப்பிட்டுப் பவார்க்கும்ஜபவாதுதவான் வயேது
பற்றியே சிந்தழன நமைக்கு ஏற்படுகிறது.
புத்தகப் படிப்பிஜலெஜயே இதுகவாறும் இரண்டைறக்
கலெந்து கிடைந்த பவார்வதிக்குத் தன் வயேது பற்றிச்
சிந்திக்கும் சந்தர்ப்பஜமை ஏற்படைவிலழலெ.
படிப்புக்கும், ஆரவாய்ச்சிக்கும் வயேது இழடையூறவாக
இருப்பதிலழலெ. உண்ழமையில வயேது ஆக

ஆகத்தவான் அறிவு விசவாலெமைழடைகிறது. அறிவின்
விசவாலெம் ஆரவாய்ச்சிக்கு உதவுகிறது. எனஜவ
வயேதவாகிறஜத என்ற எண்ணஜமை
ஜதவான்றுவதிலழலெ.
சுருதி சுத்தமைவாக ஒலித்துக் லகவாண்டிருந்த
பவார்வதியின் வவாழ்க்ழகயில ஏஜதவா ஒன்று
குறுக்கிடைஜவ இப்ஜபவாது அவள் விழிப்பழடைந்து
வயேழதப்பற்றி எண்ணுகிறவாள்.
பவார்வதி மீண்டும் ஜயேவாசிக்கத் லதவாடைங்கினவாள்.
"நீங்கள் ஒளழவழயேப் ஜபவால அறிவவாளிகளவாக
விளங்க ஆழசப்படை ஜவண்டும். ஆனவால ஒளழவ
மைவாதிரி கலியேவாணஜமை ஜவண்டைவாம் என்று லசவாலலி
விடைக்கூடைவாது.''
இந்த வவார்த்ழதழயே அவர் மைவாணவிகளுக்கு
மைட்டும்தவான். கூறினவாரவா? அலலெது என்ழனயும்
மைனத்தில ழவத்துக்லகவாண்டு மைழறமுகமைவாகக்
கூறினவாரவா? அப்படியேவானவால அதன் உட் கருத்து?...
பவார்வதிக்கு விளங்கவிலழலெ.

கீஜழ, லெதவா மைங்ஜகஷ்கரின் பவாட்டு ஒன்ழற ரவாஜேவா
சட்டிக் குரலில இனிழமையேவாகப் பவாடிக்
லகவாண்டிருப்பது பவார்வதியின் கவாதில விழுந்தது.
அதிலிருந்ஜத அவன் பவாத் ரூமல குளித்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவான் என்பழதப் பவார்வதி
ஊகித்துக் லகவாண்டைவாள். குளிக்கும்ஜபவாதுதவான்
அவனுக்குக் குஷியேவாகப் பவாடை வரும். ரவாஜேவாவின்
சட்டி அன்று அவளுக்குப் பிடித்திருந்தது.
ஏஜதனும் ஒரு புத்தகத்ழத எடுத்துப் படிப்பதன்
மூலெம் அழமைதிழயேப் லபற எண்ணியே பவார்வதி
புத்தக அலெமைவாரிழயேத் திறந்து ழகக்கு வந்த ஏஜதவா
ஒரு புத்தகத்ழத எடுத்தவாள்.
சனப் ஜபரறிஞர் லின்யுடைவாங் எழுதியே 'புயேலில
ஓர் இழலெ’ என்னும் புத்தகம் வந்தது. அழதக்
கண்டை பவார்வதி, 'ஏறக் குழறயே என் உள்ளமும்
இப்ஜபவாது புயேலில சிக்கியே இழலெயேவாகத்தவான்
இருக்கிறது' என்று தனக்குத் தவாஜன கூறிக்
லகவாண்டைவாள்.

புத்தகத்ழதப் பிரித்தவாள். அது எந்த இடைத்தில
பிரிந்தஜதவா அந்தப் பக்கத்திலிருந்த வரிகழளப்
படிக்கத் லதவாடைங் கினவாள்.
''மைனிதனுழடையே முதல நவாற்பது ஆண்டுக்கவால
வவாழ்க்ழகயில ஜசவாதழனகள் நடைக்கின்றன.
அடுத்த நவாற்பது ஆண்டு வவாழ்க்ழக அவற்ழறப்
பரிசலித்து மைவார்க்குப் ஜபவாடுகிறது!
பவார்வதி சிரித்துக் லகவாண்டைவாள். ’எனக்குப்
பரீட்ழசஜயே இப்ஜபவாதுதவாஜன
ஆரம்பிக்கப்பட்டிருக்கிறது. அழதப் பரிசலித்து
மைவார்க்குப் ஜபவாடை நவான் மைறுபிறவிதவான் எடுத்தவாக
ஜவண்டும்.'
அவள் பலெகணியின் வழியேவாக வவாசழலெ எட்டிப்
பவார்த்த ஜபவாது விசிறி வவாழழ குளுகுளு லவன்று
அழகவாக ஓங்கி வளர்ந்து கவாற்றிஜலெ அழசந்தவாடிக்
லகவாண்டிருந்தது. ரவாஜேவா லபரியே கத்தரிக்ஜகவால
ஒன்றவால அதன் இழலெகழளத்
துண்டித்துக்லகவாண்டிருந்தவான்.

''ரவாஜேவா ! ஏன் அந்த இழலெகழள லவட்டுகிறவாய்?”
பவார்வதி ஜகட்டைவாள்.
''இதில இரண்டு இழலெகள் மைட்டும் பழுத்து
மைரத்தின் அழழகஜயே லகடுக்கிறது, அத்ழத!...”
என்றவான் ரவாஜேவா.
பவார்வதி துணுக்குற்றவளவாய் நழரத்துப் ஜபவான
தன் கூந்தல இழழகழளத் தடைவிப்
பவார்த்துக்லகவாண்டைவாள்.
அடுத்த கணஜமை அவருழடையே லகளரவமைவான
ஜதவாற்றம், முகத்தில நிலெவியே அழமைதி,
உள்ளத்தில உழறந்த உறுதி, கலெ கலெலவன்ற
குழந்ழதச் சிரிப்பு எலலெவாம் நிழனவில ஜதவான்றி
லநஞ்சத்ழத நிழறத்தன.
கீஜழயிருந்து வந்த சவாம்பிரவாணிப் புழகயின்
லதய்விக் மைணம், மைணி ஒன்பதழர ஆகி விட்டைது
என்பழத உணர்த்தியேது.

பவார்வதி கீஜழ இறங்கிச் லசன்று அவசரம்
அவசரமைவாகச் சவாப்பவாட்ழடை முடித்துக் லகவாண்டு,
பகவவான் பரமை ஹம்சழரயும் ஜதவிழயேயும்
வணங்கிவிட்டு, கவாழர எடுத்துக்லகவாண்டு
கலெவாசவாழலெக்குப் புறப்பட்டைவாள். கவார் ஜகட்ழடைத்
தவாண்டும் ஜபவாது அங்கு உட்கவார்ந்திருந்த
லசவிட்டுப் லபருமைவாள் வழக்கம்ஜபவால எழுந்து
நின்று மைரியேவாழத லசலத்தினவான். அவளுழடையே
கவார் கலெவாசவாழலெயின் கவாம்பவுண்ட் ஜகட்ழடை
லநருங்குவதற்கும் பிலரஞ்சு லமைவாழி ஆசிரிழயே
மஸஸ் அகவாதவா ஒற்ழறக் கவாழலெ 'விந்தி விந்தி'
நடைந்து ஜகட்டுக்குள் நுழழவதற்கும் சரியேவாக
இருந்தது. இந்த நிகழ்ச்சிழயே யேவாஜரனும் கவாண
ஜநரிட்டைவால தங்கள் ழகக் கடியேவாரத்தில மைணி
பத்து அடிக்க ஐந்து நிமஷமைவா என்று
பவார்ப்பவார்கள். இலழலெஜயேல திருத்திக்
லகவாள்வவார்கள்.
பவார்வதிழயேக் கண்டைதும் சற்று உடைழலெச் சவாய்த்து
"ஹலஜலெவா குட்மைவார்னிங்'' என்று ழகழயே
ஆட்டியேபடிஜயே கூறினவாள் மஸஸ் அகவாதவா.

பவார்வதியும் பழக்கப்படி ”லவரி குட்மைவார்னிங்''
என்று பதில வணக்கம் லதரிவித்து விட்டுக்
கவாழரக் லகவாண்டுஜபவாய்த் தன் அழறக்கு ஜநரவாக
நிறுத்தினவாள். அப்ஜபவாது அங்ஜக தயேவாரவாக நின்று
லகவாண்டிருந்த அட்லடைண்டைர் ரங்கசவாம வழக்கம்
ஜபவால கவாரின் கதழவத் திறக்க ஓடி வந்தவான்.
கடைந்த பத்தவாண்டு கவாலெமைவாகத் லதவாடைர்ந்து
நழடைலபற்று வரும் நிகழ்ச்சி இது.
கலலூரி எங்கிலம் நிரம்பியிருந்த மைவாணவிகளின்
ஜபரிழரச்சல, கவாரின் குழல ஒலி ஜகட்டைதும்,
மைந்திர சக்திஜபவால அப்படிஜயே அடைங்கியேது.
ஆபீஸ் அழறயில பவார்வதியின் வரழவ
எதிர்பவார்த்துப் பலெ ஜவழலெகள் கவாத்துக் கிடைந்தன.
அவ்வளழவயும் லசய்து முடிக்க அவளுக்கு ஒரு
நவாள் ஜபவாதவிலழலெ. அடுத்த நவான்கு நவாட்கள்
வழர அவள் ஓய்வு ஒழிவு இலலெவாமைல
உழழத்தவாள். தவான் லசய்யே ஜவண்டியே பணிகழள
அவள் எப்ஜபவாதுஜமை தள்ளிப் ஜபவாட்டைதிலழலெ.
கடைழமையினின்று வழுவுவழதப் லபரும்

குற்றமைவாகக் கருதுபவள் ஆயிற்ஜற அவள்.
இழடையில ஒரு மைவாத கவாலெமைவாக விழவா
சம்பந்தமைவான ஜவழலெகள் குறுக்கிட்டு
விட்டைதவால, அவளவால வழக்கமைவான கலலூரி
அலவலகழளச் சரிவரக் கவனிக்க முடியேவாமைற்
ஜபவாய் விட்டைது. இதற்கு ஓரளவு அவளுழடையே
மைன நிழலெயும் கவாரணமைவாயிருந்திருக்குஜமைவா
என்னஜவவா?
தன்ழனப் ஜபவாலெஜவ தன் கலலூரி மைவாணவிகளும்
நலலலெவாழுக்கங்கழளயும் நற்பண்புகழளயும்
கழடைப் பிடித்து நடைக்க ஜவண்டுலமைன அவள்
விரும்பினவாள். அந்த உன்னத லெட்சியேத்துக்கவாக
அவள் கலலூரி மைவாணவிகளிழடைஜயே மகவும்
கண்டிப்பவாக நடைந்து லகவாண்டைவாள். மைவாணவிகள்
ஜநரம் கழித்து கலெவாசவாழலெக்கு வருவது,
கலெவாசவாழலெக்குள் இங்குமைங்கும் நின்று
ஜபசிக்லகவாண்டிருப்பது, படிக்க ஜவண்டியே
ஜநரத்தில அரட்ழடை அடிப்பது, வகுப்புக்கு
வரவாமைல மைட்டைம் ஜபவாடுவது ஜபவான்ற

ஜநர்ழமையேற்ற கவாரியேங்கழளக் கவாண ஜநரிடும்
ஜபவாலதலலெவாம் அத்தழகயே மைவாணவிகழள
அழழத்துக் கடுழமையேவாக எச்சரித்து அனுப்புவவாள்.
'சவாரதவாமைணிக் கலலூரி மைவாணவிகள் படிப்பிஜலெ
திறழமையிலலெவாதவர்கள்' என்று லபயேர்
எடுப்பழத அவள் லபவாறுத்துக் லகவாள்ளத்
தயேவாரவாயிருந்தவாள். ஆனவால அவர்கள்
ஒழுக்கமைற்றவர்கள் என்று லபயேலரடுப்பழத
அவள் ஒருஜபவாதும் அனுமைதித்ததிலழலெ.
பவார்வதி லவளிப் பவார்ழவக்கு எவ்வளவு
கடுழமையேவாகத் ஜதவான்றியே ஜபவாதிலம்
அவ்வளவுக்கு அவளுழடையே இதயேம் மகவும்
இளகியேதவாயிருந்தது. ஏழழ மைவாணவிகளிடைம்
அன்பும் ஆதரவும் கவாட்டி சிற்சிலெ சமையேங்களில
அவர்கள் கலலூரிச் சம்பளம் கட்டை முடியேவாமைல
தவிக்கும் ஜபவாது அவர்களுக்குப் லபவாருளுதவி
லசய்யேவும் அவள் தயேங்கியேதிலழலெ.
அன்று லவள்ளிக்கிழழமை. வழக்கத்ழதக்
கவாட்டிலம் சக்கிரஜமை எழுந்து விட்டை பவார்வதி,

கவாழலெப் பத்திரிழகயின் வரவுக்கவாகக்
கவாத்திருந்தவாள். அப்புறம்தவான் பக்கத்து வீட்டுப்
பசுமைவாடு கத்தியேது. பவால டிப்ஜபவா ழசகிள் மைணி
ஓழச ஜகட்டைது. பின்ஜனவாடு கவாழலெப்
பத்திரிழகயும் வந்தது. முதல கவாரியேமைவாக அழதப்
பிரித்துக் குறிப்பவாக ஒரு பகுதி ழயேத் ஜதடினவாள்.
அவள் எதிர்பவார்த்த அந்தச் லசய்தி அந்தப்
பகுதியில இருந்தது. ஜசதுபதி பம்பவாயிலிருந்து
திரும்பி விட்டைவார்' என்னும் அச் ஜசதிழயேப்
படித்தஜபவாது பவார்வதியின் உள்ளத்தில மைகிழ்ச்சி
லபவாங்கியேது. தினப் பத்திரிழககளில
எத்தழனஜயேவா கவாலெமைவாகத்தவான் அந்தப் பகுதி
லவளியேவாகிக் லகவாண்டிருக்கிறது. ஆனவால
இதுவழர அப்படி ஒரு பகுதி அந்தப்
பத்திரிழகயில வந்து லகவாண்டிருப் பழத அவள்
கண்லணடுத்தும் பவார்த்ததிலழலெ.
இப்ஜபவாது மைட்டும் அந்தப் பகுதியில என்ன
கவர்ச்சி வந்து விட்டைது! அவர் வந்து விட்டைவார்
என்பதில தனக்கு ஏன் அத்தழன மைகிழ்ச்சி?

அன்று கவாழலெ கலலூரிக்குச் லசன்றதும்
பஜகவாளப் பவாடைம் நடைத்தஜவண்டியே ஆசிரிழயேக்கு
உடைல நிழலெ சரியிலழலெ என்று லதரிந்தது.
எனஜவ, அன்று அந்த ஆசிரிழயே நடைத்த
ஜவண்டியே வகுப்புக்குத் தவாஜன ஜபவாவலதன்று
முடிவுலசய்து லகவாண்டைவாள். சரியேவாக மூன்று
மைணிக்கு, குறிப்பிட்டை ஜநரத்தில பி.எஸ்ஸ,
வகுப்புக்குள் நுழழந்தவாள் பவார்வதி.
நவாற்கவாலியில அமைர்ந்தவள் யேவாழரஜயேவா ஜதடுவது
ஜபவால ஒரு முழற கண்ஜணவாட்டைமட்டைவாள். அந்த
ஒரு பவார்ழவயிஜலெஜயே பவாரதி வகுப்புக்குள்
இலழலெ என்பழத அறிந்து லகவாண்டைவாள். ஆனவால
அவள் ஏன் வரவிலழலெ என்று மைவாணவிகழள
விசவாரிக்க விலழலெ. அதற்குப் பதிலெவாக
ரிஜிஸ்தழர எடுத்து அதற்கு முந்தியே வகுப்பில
பவாரதி ஆஜேரவாகியிருக்கிறவாளவா என்று பவார்த்துக்
லகவாண்டைவாள். அவள் பஜகவாள வகுப்புக்கு
மைட்டுஜமை மைட்டைம் ஜபவாட்டுவிட்டுப்
ஜபவாயிருக்கிறவாள் என்பழத அறிந்த ஜபவாது
பவார்வதிக்கு உள்ளூறக் குமுறியேது.

''பவாரதிழயே எங்ஜக கவாஜணவாம்?' மடுக்குடைன்
ஒலித்தது பவார்வதியின் குரல.
"தழலெவலி” என்று லசவாலலிவிட்டுப்
ஜபவாய்விட்டைவாள் ஜமைடைம்'' என்றவாள் ஒரு மைவாணவி.
”ஓஜகவா, ஜேவாக்ரபி பிலரவாபஸர் வர மைவாட்டைவாள்
என்று லதரிந்ததும் தழலெவலி வந்து விட்டைஜதவா?
இன்று லவள்ளிக் கிழழமையேலலெவவா? புதுப் படைம்
பவார்க்கப் ஜபவாயிருப்பவாள். சரி சரி, நவாழளக்கு
அவள் வரட்டும், சரியேவான முழறயில பவாடைம்
கற்பிக்கிஜறன்'' என்று மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ
கறுவிக் லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
----------------

குருத்து நவான்கு
கலலூரி ஆண்டு விழவா முடிவுற்று ஐந்து நவாட்கள்
கூடை ஆகவிலழலெ. பவாரதியும் ரவாஜேவாவும் இதற்குள்
மூன்று முழற சந்தித்து விட்டைதுமைன்றி
லவகுநவாழளயே சிஜநகிதர்கழளப்ஜபவால பழகவும்
லதவாடைங்கிவிட்டைனர்.
அவர்களுழடையே சந்திப்புகள் முன் கூட்டிஜயே
ஜபசி ழவத்துக்லகவாண்டைழவ அலலெ.
ரகசியேமைவானதும் அலலெ. இயேற்ழகயேவாக, சகஜேமைவாக
அவர்கஜள எதிர்பவாரவாமைல ஏற்பட்டைழவ தவான்.
ஒருவழரலயேவாருவர் சந்திக்க ஜவண்டுலமைன்ற
ஆவல அவர்கள் உள்ளத்தில இருந்தது
என்னஜவவா உண்ழமைதவான். ஆயினும் அதற்கவாக
அவர்கள் எவ்வித முயேற்சியும் எடுத்துக்
லகவாள்ளவிலழலெ.
லவள்ளிக்கிழழமையேன்று கூடை வகுப்புக்கு மைட்டைம்
ஜபவாட்டு விட்டு, லவளிஜயே ஜபவாக

ஜவண்டுலமைனப் பவாரதி எண்ண விலழலெ.
அப்படிச் லசலவது அவள் வழக்கமுமலழலெ.
அன்று அவழளத் தூண்டி இழுத்தவள் அஜத
கலலூரியில ஜவலறவாரு பிரிவில படிக்கும்
அவளுழடையே சிஜநகிதி மஸ் டூலிப்தவான். அந்த
ஆங்கிஜலெவா இந்தியேப் லபண்ணுக்கு அன்று
பிறந்த தினமைவாழகயேவால, பவாரதிழயே அவள் ஐஸ்
கிரீம் பவார்லெருக்கு வர-ஜவண்டுலமைன்று
கட்டைவாயேப்படுத்தினவாள்.
”இன்று என்னுழடையே 'பர்த்ஜடை'; உனக்கு
ஆலமைண்ட் க்ரீம் வவாங்கித் தரப்ஜபவாகிஜறன்.
அப்புறம் இரண்டு ஜபரு மைவாகச் சினிமைவாவுக்குப்
ஜபவாகலெவாம்'' என்றவாள் டூலிப்.
ஐஸ்கிரீம் ஆழச எந்தப் லபண்ழணத்தவான்
விட்டைது? 'ஆலமைண்ட் க்ரீம்' என்றதுஜமை பவாரதி
நவாக்கில ஜேலெம் ஊற, 'ஹய்யேவா... லவரிகுட்!'
என்றவாள். அப்புறம் சினிமைவாவுக்கும் ஜபவாகலெவாம்
என்று டூலிப் கூறியே ஜபவாது, "என்ன பிக்சர்?''
என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.

''லெவ் ஆன் தி ஹவவாய் பிரிட்ஜ்,'' என்றவாள் டூலிப்.
படைத்தின் லபயேர் கவர்ச்சிகரமைவாகத்தவான் இருந்தது.
ஆனவாலம் பிரின்ஸபவாலக்குத் லதரிந்துவிட்டைவால
என்பழத எண்ணியேஜபவாது பவாரதிக்குப் பகீர்
என்றது.
”எனக்கு இப்ஜபவாது ஜேவாக்ரபி க்ளவாஸ் இருக்கு
டூலிப்! எக்ஸ்க்யூஸ்ம” என்றவாள் பவாரதி.
”பரவவாயிலழலெ; ப்ளீஸ் ;.... ப்ளீஸ்!” என்று
மைன்றவாடியே படிஜயே பவாரதியின் கரங்கழளப் பற்றி
இழுத்தவாள் டூலிப்.
"அப்படியேவானவால ஒரு கண்டிஷன். சினிமைவாவுக்கு
நவான் தவான் டிக்லகட் வவாங்குஜவன்'' என்றவாள்
பவாரதி.
"ஓ எஸ்'' என்று ஒப்புக் லகவாண்டைவாள் டூலிப்.
இருவரும் பவார்லெருக்குச் லசன்று ஆளுக்கு

இரண்டு கப் ஐஸ்க்ரீழமைத் தீர்த்துக் கட்டியே பிறகு,
அடுத்தவாற்ஜபவாலிருந்த சினிமைவாத்
திஜயேட்டைருக்குள் நுழழந்தவார்கள். பவாரதி தவான்
டிக்லகட் வவாங்கினவாள்.
உள்ஜள ஜபவானஜபவாது 'ஏர் கண்டிஷன்
குளுழமையும், ’கம் லஸப்டைம்பர்’ கவானத்தின்
இனிழமையும் அவர்கழள வர ஜவற்றன.
இருவரும் ஒரு மூழலெயேவாகப் ஜபவாய் அடைக்கமைவாக
உட்கவார்ந்து லகவாண்டைவார்கள். மஸ் டூ லிப் மைட்டும்
உற்சவாக மகுதியில தன் கவாலகளவால தழரழயேத்
தட்டித் தவாளம் ஜபவாட்டைபடிஜயே, ''ஐ லெவ் திஸ்
ஸவாங் லவரி மைச்!'' என்றவாள்.
யேவாரவாவது தன்ழனக் கவனித்துவிடைப்
ஜபவாகிறவார்கஜள என்ற திகிலில உட்கவார்ந்திருந்த
பவாரதி, 'எனக்கு லரவாம்பவும் பயேமைவாயிருக்கு
டூலிப்'' என்றவாள்.
"பயேப்படைவாஜத! ஹிச்கவாக் படைம் தவான்
பயேப்படைணும். மைர்டைர், மஸ்டைரிலயேலலெவாம்
வரும். இது முழுக்க முழுக்க லெவ்

ஸ்ஜடைவாரியேவாச்ஜச!'' என்றவாள் டூலிப்.
"சற்று ஜநரத்துக்லகலலெவாம் விளக்குகள்
அழணக்கப்பட்டுப் படைம் ஆரம்பமைவாயிற்று.
இருவரும் ஆளுக்லகவாரு சுவிங்கத்ழத வவாயில
ஜபவாட்டுச் சுழவத்தபடிஜயே படைத்ழத ரசிக்கத்
லதவாடைங்கினர். ஜநரம் ஆக ஆகத் திஜயேட்டைரில
நிலெவியே இருட்டுக்குள்ஜளஜயே ஒரு லதளிவு
பிறந்தது. அத்லதளிந்த இருட்டில தனக்குத்
லதரித்தவர்கள் யேவாரவாவது வந்திருக் கிறவார்களவா
என்று பவாரதி சுற்றுமுற்றும் கண்ஜணவாட்டைமட்டை
ஜபவாது. ஆமைவாம் - ரவாஜேவா சற்றுத் தூரத்தில
உட்கவார்ந்திருந்தவான்! அவழனக் கண்டைதில
அவளுக்கு மைகிழ்ச்சி தவான். ஆனவாலம் தவான் படைம்
பவார்க்க வந்திருக்கும் விஷயேம் அவனுக்குத்
லதரிந்துவிடைப் ஜபவாகிறஜத என்று
கவழலெப்பட்டைவாள்.
கவாரணம், இரண்டு நவாட்களுக்கு முன்னவால அவன்
பவாரதிழயேச் சந்தித்தஜபவாது, 'படைம் பவார்க்க
வருகிறவாயேவா?’ என்று அழழத்தவான். அவள் லசலலெ

மைறுத்துவிட்டைவாள். இப்ஜபவாது மைட்டும் தவான்
வந்திருப்பழதக் கண்டைவால, ரவாஜேவா என்ன
நிழனத்துக் லகவாள்வவான்?
இழடைஜவழளயில தற்லசயேலெவாகப் பின்புறம்
திரும்பியே ரவாஜேவா, அங்ஜக பவாரதி
உட்கவார்ந்திருப்பழதப் பவார்த்ததும் வியேப்பில
ஆழ்ந்து ஜபவானவான். ஆயினும் படைம்
முடியும்வழர அவன் அவழளக்
கண்டுலகவாள்ளஜவ இலழலெ. பவாரதிக்கு அது
மகவும் திருப்தியேவாக இருந்தது. எங்ஜக தன்ழனக்
கண்டைதும் பவாய்ந்து வந்துவிடுவவாஜனவா என்று
பயேந்த அவளுக்கு, அவனுழடையே
லபருந்தன்ழமையேவான ஜபவாக்கு நிம்மைதிழயே
அளித்தது.
பவாரதி, ஜலெசவாகத் தன் கண் இதழ்கழள உயேர்த்தி
அவன் என்ன லசய்கிறவான் என்று கவனித்தவாள்.
அவன் ஜதநீழரச் சுடைச்சுடைக் குடித்துவிட்டு
நவாக்ழகச் சுட்டுக் லகவாண்டு திணறினவான். 'ரவாஜேவா
எதிலஜமை லகவாஞ்சம் அவசரப் புத்திக் கவாரர்.

அன்று அவசரப்பட்டு ஆணி அடிக்கும்ஜபவாது
ழகழயே நசுக்கிக் லகவாண்டைவார். இன்று
அவசரப்பட்டு நவாக்ழகச் சுட்டுக்
லகவாண்டிருக்கிறவார்' என்று எண்ணியேஜபவாது
அவளுக்கு அவன் மீது இரக்கஜமை உண்டைவாயிற்று.
இன்லனவாரு நவாள் அவன் வவாணலியில லவந்து
லகவாண்டிருந்த ஜகவாஸ் கறிழயேப் புழகயேப் புழகயே
வவாயில ஜபவாட்டுக்லகவாண்டு தவித்த தவிப்பு
பவாரதிக்குத் லதரியேவாது.
படைம் சக்கிரஜமை முடிந்துவிட்டைது.
நன்றவாயிருக்கிறஜதவா, இலழலெஜயேவா இங்கிலீஷ்
படைங்களில இது ஒரு லபரியே லசளகரி யேம். ரவாஜேவா
எலஜலெவாருக்கும் முன்னவால எழுந்து லவளிஜயே
லசலவழதப் பவாரதி கவனிக்கத் தவறவிலழலெ.
அவன் திஜயேட்டைர் வவாசலில ஜபவாய் ஒரு புறமைவாக
ஒதுங்கி நின்றுலகவாண் டைவான். பவாரதியேவாகஜவ
தன்ழனக் கண்டுவிட்டுப் ஜபசினவால, தவானும்
ஜபசுவது. இலழலெலயேன்றவால ஜபசவாமைஜலெஜயே
விட்டுக்குப் ஜபவாய்விடுவது என்ற முடிவுடைன்
அவன் கவாத்திருந்தவான். லவளிஜயே வந்த டூலிப்பும்

பவாரதியும் பஸ் ஸ்டைவாண்டில ஜபவாய் நின்று
லகவாண்டைனர். டூலிப்பின் சுருள் சுருளவான
லபவான்னிற மையிர்க் கற்ழறகள் அவன் கவனத்ழத
ஈர்த்தன. இந்த ஆங்கிஜலெவா இந்தியேப்
லபண்களுக்குத்தவான் ஆண்டைவன் எப்படி
ஞவாபகமைவாகப் லபவான்னிறக் கூந்தழலெப்
பழடைக்கின்றவாஜனவா என வியேந்து லகவாண்டைவான்.
நலலெ ஜவழளயேவாக முதலில டூலிப்பின் பஸ்
வந்துவிடைஜவ, ”நவான் வருகிஜறன் பவாரதி! ழப,
ழப!'' என்று லசவாலலிக் லகவாண்ஜடை அவள் பஸ்
ஏறிச் லசன்றுவிட்டைவாள். அடுத்த கணஜமை
பவாரதியின் கண்கள் ரவாஜேவாழவத் ஜதடின.
அவன் தவான் அவசரக்கவாரன் ஆயிற்ஜற! பவாரதி
அவழன அழழக்கும் வழர கவாத்திருப்பவானவா?
"என்ன பவாரதி ! படைம் எப்படி இருந்தது. ழடைடில
பிரமைவாதம் இலழலெயேவா?' என்று
ஜகட்டுக்லகவாண்ஜடை அவள் அருகில லநருங்கி
வந்துவிட்டைவான்.

”ழடைடில தவான் பிரமைவாதம். படைம் சுமைவார்தவான். ஒஜர
ஜபவார். தழலெவலி” என்றவாள் பவாரதி.
”அஜதவா அந்த ஓட்டைலக்குள் லசன்று கவாப்பி
சவாப்பிடைலெவாம், வவா. தழலெவலி பறந்து விடும்”
என்று சற்றுத் தூரத்தில லதரிந்த ஓட்டைழலெக்
கவாட்டினவான் ரவாஜேவா.
”ஜநரத்தில வீட்டிற்குப் ஜபவாக ஜவண்டும்”
என்றவாள் பவாரதி.
"டைவாக்ஸயில ஜபவாய் விடைலெவாம்,
கவழலெப்படைவாஜத" என் தன் ரவாஜேவா.
இருவரும் அந்த ஓட்டைலக்குள் புகுந்து திறந்த
லவளி மைவாடிக்குப் ஜபவாய் ஒரு மூழலெயில
ஜபவாடைப்பட்டிருந்த வட்டை ஜமைழஜேக்கு முன்னவால
உட்கவார்ந்து லகவாண்டைனர்.
”அலதன்ன புத்தகம் ரவாஜேவா?” எனக் ஜகட்டைவாள்
பவாரதி.

"ஏஜதவா 'பிலெவாஸபி’யேவாம். ழலெப்ரரியிலிருந்து
வவாங்கி வரச் லசவாலலியிருந்தவாள் அத்ழத'' என்று
கூறிச் சலிப்புடைன் அப்புத்தகத்ழத ஜமைழஜே மீது
ஜபவாட்டைவான் ரவாஜேவா. பவாரதி அழத எடுத்துப்
புரட்டினவாள்.
''நவாம் இருவரும் சினிமைவா பவார்த்துவிட்டு
வருகிஜறவாம் என்று லதரிந்தவால, எங்க அப்பவாவும்
உங்க அத்ழதயும் என்ன லசய்வவாங்க லதரியுமைவா?''
"ஏன்ன லசய்வவாங்க? படைம் எப்படி இருக்கிறது
என்று ஜகட்பவாங்க! நன்றவாயிருக்கிறது என்று
லசவான்னவால அவங்களும் ஜபவாய்ப் பவார்ப்பவாங்க''
என்றவான் ரவாஜேவா.
''பவார்ப்பவாங்க, பவார்ப்பவாங்க! நம்மை லரண்டு
ஜபழரயும் வீட்ழடை விட்ஜடை துரத்தப்
பவார்ப்பவாங்க.”
"நீ கவழலெப்படைவாஜத! பிரின்ஸபவால எங்க அத்ழத
தவாஜன!”

இச்சமையேம். சர்வர் வந்து 'என்ன ஜவண்டும்?'
என்று விசவாரித்தவான்.
"நீ என்ன சவாப்பிடுகிறவாய் பவாரதி?”
''லவறும் கவாப்பி ஜபவாதும்.''
”ஜவறு ஏதவாவது சவாப்பிட்ஜடைன். உனக்கு என்ன
பிடிக்கும்னு லசவாலல.''
”உங்களுக்கு எது பிடிக்குஜமைவா, அழதஜயே
லகவாண்டு வரச் லசவாலலங்க” என்றவாள் பவாரதி,
”எனக்கவா? எனக்குப் பிடிக்கவாதது இந்த
உலெகத்திஜலெ ஒண்ஜன ஒண்ணுதவான்'' என்றவான்
ரவாஜேவா.
''என்ன அது?''
”பயித்தியேம் தவான் பிடிக்கவாது” என்றவான் அவன்.
டைம்ளரிலிருந்த தண்ணீழரக் குடிக்க இருந்த

பவாரதி பகீலரனச் சிரித்துவிட்டைவாள்.
"நலலெ ஜவழள! இந்த ஜஜேவாக்ழக நீ தண்ணீர்
குடிக்கும்ஜபவாது லசவாலலியிருந்தவால என்ன
ஆகியிருக்கும்!” என்றவான் ரவாஜேவா.
''கவால டைம்ளர் தண்ணீர் நஷ்டைமைவாகியிருக்கும்''
என்று லசவாலலிச் சிரித்தவாள் பவாரதி.
சர்வழரப் பவார்த்து, ”உனக்குப் பிடித்தமைவானழதக்
லகவாண்டு வவாப்பவா!'' என்றவான் ரவாஜேவா.
”எனக்கு இந்த ஓட்டைலில ஜபவாடுவது எதுவுஜமை
பிடிக் கவாது ஸவார்!'' என்றவான் சர்வர்.
”சரி; அப்படியேவானவால இரண்டு கப் கவாப்பி
மைட்டும் லகவாண்டு வவா, ஜபவாதும்'' என்றவாள் பவாரதி.
கவாப்பி வருகிறவழர பவாரதியின் ஜேவாக்ரபி
புத்தகத்ழத எடுத்துப் புரட்டிக் லகவாண்டிருந்தவான்
ரவாஜேவா.

கவாப்பி வந்ததும் அழத அருந்தியேபடிஜயே அவன்
வவானத்ழதப் பவார்த்தஜபவாது, வவானலமைங்கும்
கருஜமைகங்கள் கவிந்து லகவாண்டிருந்தன.
”இறுக்கமைவாக இருக்கிறது. மைழழ வந்தவாலம்
வரலெவாம்'' என்றவாள் பவாரதி.
”வந்தவாலம் என்ன? வந்து லகவாண்ஜடை
இருக்கிறது'' என்றவான் ரவாஜேவா.
அவன் லசவாலலி முடிப்பதற்குள்ளவாகஜவ
படைபடைலவன்று மைழழத்துளிகள் ஜமைழஜே
விரிப்பின் மீது சிதறின. இருவரும் அவசரம்
அவசரமைவாகப் புத்தகங்கழளத் தூக்கிக்லகவாண்டு
லதருவுக்கு விழரந்து ஜபவாய் ஒரு டைவாக்ஸழயேப்
பிடித்துக் லகவாண்டைனர்.
தவான் மைட்டும் தனியேவாகப் பஸ்ஸல
ஜபவாய்விடைலெவாம் என்றுதவான் பவாரதி முதலில
திட்டைமட்டிருந்தவாள். மைழழயும் ரவாஜேவாவும்
ஜசர்ந்து சதி லசய்ததுஜபவால அவள் எண்ணத்

ழதஜயே மைவாற்றி விட்டைவார்கள்.
டைவாக்ஸ பவாரதியின் வீட்டு வவாசலில ஜபவாய்
நின்றஜபவாது மைழழ ஜசவாலவனக் லகவாட்டிக்
லகவாண்டிருந்தது. நலலெ ஜவழளயேவாக அவள்
ரவாஜேவாவுடைன் வந்து இறங்கியேழத ஒருவரும்
கவனிக்கவிலழலெ.
அப்ஜபவாது மைணி ஏழு ஆகிவிடைஜவ, நன்கு
இருட்டிப் ஜபவாயிற்று. டைவாக்ஸயிலிருந்து
இறங்கியே பவாரதி பங்களவாவுக்குள் ஜபவாவதற்குள்
ஜலெசவாக நழனந்து விட்டைவாள். லநஞ்சு படை படைக்க
அவள் உள்ஜள லசலலம்ஜபவாஜத அப்பவா
அவருழடையே அழறயில இருக்கிறவாரவா என்று
கவனித்துக் லகவாண்டைவாள்.
”அழறக் கதவு ஒரு லபன்ஸல கனத்துக்கு
ஜலெசவாகத் திறந்திருப்பது லதரிந்தது. திறந்த
கதவின் இடுக்கு வழியேவாக லவளிப்பட்டை மன்
ஒளி தவாழ்வவாரத்தில படிந்திருந்தது.

உள்ஜள மன் விசிறி சுழன்று
லகவாண்டிருப்பழதயும், அப்பவா ஏஜதவா
ஜவழலெயில மூழ்கியிருப்பழதயும் கண்டைஜபவாது
அவள் திடுக்கிட்டைவாள். ”அப்பவாவுக்குக் கவாது
லரவாம்பக் கூர்ழமை. வவாசலில டைவாக்ஸ வந்து
நின்றஜபவாது அவர் கட்டைவா யேம் அழதக்
கவனித்திருப்பவார். தன்ழன அழழத்து ஏன்
இத்தழன ஜநரம்? எங்ஜக ஜபவாயிருந்தவாய்?' என்று
விசவாரித் தவால என்ன பதில லசவாலலவது என்ற
திகிலடைன் லமைதுவவாகப் பழன ஜபவால நடைந்து
லசன்றவாள்.
"பவாரதி!'' ஜசதுபதிதவான் அழழத்தவார். அவர்
குரலில எப்ஜபவாதுஜமை நயேம் இருந்ததிலழலெ.
இன்று வழக்கத்ழதக் கவாட்டிலம் சற்று
கடுழமையேவாகஜவ ஒலித்தது.
பரமை சவாதுழவஜபவால அவர் எதிரில ஜபவாய்
நின்றவாள் பவாரதி.
"இத்தழன ஜநரம் எங்ஜக ஜபவாயிருந்தவாய்?'

ஜசதுபதி ஜகட்டைவார்.
”கவாஜலெஜில தவான் இருந்ஜதன் அப்பவா!
ஹவாஸ்டைலில ஒரு லபண்ணிடைம் கணக்குப்
பவாடைம் கற்றுக்லகவாண்டிருந்ஜதன்'' என்று
துணிந்து லபவாய்ழயேச் லசவான்னவாள் பவாரதி.
ஜசதுபதி ஒரு முழற அவழள ஏற இறங்கப்
பவார்த்தவார். அவள் லபவாய் லசவாலகிறவாள் என்பழத
அவள் முகம் கவாட்டிக் லகவாடுத்து விட்டைது.
அழதப் புரிந்து லகவாண்டை ஜசதுபதி அவளுழடையே
லபவாய்ழயே அம்பலெமைவாக்க விரும்பவிலழலெ. தவான்
அழத அறிந்து லகவாண்டைதவாகவும் கவாட்டிக்
லகவாள்ளவிலழலெ. கவாரணம், அப்படிச்
லசய்வதவால தன்னிடைம் அவளுக்குள்ள பயேமும்
மைரியேவாழதயும் குழறந்துவிடும் என்பது தவான்.
“கணக்கில 'வீக்' என்றவால என்னிடைம்
லசவாலலவதற் லகன்ன? உடைஜன டியூஷன்
ழவப்பதற்கு ஏற்பவாடு லசய்திருப் ஜபன்
அலலெவவா? சரி; இனிஜமைல இம்மைவாதிரி ஜநரம்

கழித்து வீட்டுக்கு வரக்கூடைவாது, லதரிந்ததவா?
இதற்கு முன்னவால கூடை இரண்டு நவாள் நீ ஜநரம்
கழித்து வந்திருக்கிறவாய்'' என்றவார்.
”தவான் இரண்டு நவாட்கள் ஜலெட்டைவாக வந்தது
அப்பவாவுக்கு எப்படித் லதரிந்தது? இவ்வளவு
கணக்கவாகத் லதரிந்து ழவத்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவாஜர!'' பவாரதி சிந்தித்தவாள்.
''சரி; நீ ஜபவாகலெவாம்" என்று கூறி அனுப்பினவார்
ஜசதுபதி.
மைறுநவாள் கவாழலெ, ஜசதுபதி தம்முழடையே
அழறயில உட் கவார்ந்து பத்திரிழகழயேப் படித்துக்
லகவாண்டிருந்தஜபவாது, லடைலிஜபவான் மைணி
அடிக்கஜவ அவர் பவாரதிழயே அழழத்து,
”லடைலிஜபவானில கூப்பிடுவது யேவாலரன்று பவார்”
என்றவார்.
பவாரதி லடைலிஜபவான் ரிஸீவழரக் ழகயில எடுத்துக்

ஜகட்டைஜபவாது, 'பிரின்ஸபவால பவார்வதி
ஜபசுகிஜறன்' என்று பதில வந்தது.
தன் குட்டு லவளிப்பட்டு விட்டைஜதவா என்று
பவாரதி நடுங்கிப் ஜபவானவாள்.
""அப்பவா வீட்டில இருக்கிறவாரவா? பவார்வதி
ஜகட்டைவாள்.
''லகவாஞ்சம் ஜவழலெயேவாக இருக்கிறவார். உங்களுக்கு
என்ன ஜவண்டும்?' என்று அடைக்கமைவாகக்
ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
''நவான் இப்ஜபவாது வந்தவால அவழரச் சந்திக்க
முடியுமைவா என்று ஜகட்டுச் லசவால.”
”லகவாஞ்சம் இருங்கள் ஜமைடைம்! இஜதவா ஜகட்டுச்
லசவாலகிஜறன்...”
பவாரதி தன் தந்ழதயிடைம் ஓடிப்ஜபவாய், "அப்பவா,
பிரின்ஸ பவால உங்கழளச் சந்திக்க ஜவண்டுமைவாம்.

இப்ஜபவாது வரலெவாமைவா என்று ஜகட்கிறவார்.... நீங்கள்
லகவாஞ்சம் ஜவழலெயேவாக இருப்பதவாகச்
லசவான்ஜனன்..”
”ஆமைவாம், இப்ஜபவாது எனக்கு ஜநரமலழலெ,
அப்புறம் பவார்க்கலெவாம்” என்று அப்பவா பதில
கூறிவிடுவவார் என்று அவன் எதிர்பவார்த்தவாள்.
ஆனவால ஜசதுபதிஜயேவா அப்படிக் கூறவாமைல, ''வரச்
லசவாலஜலென்'' என்றவார்.
ஏஜதனும் ஒரு கவாரணத்ழத ழவத்துக் லகவாண்டு
ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்க விரும்பினவாள் பவார்வதி.
ஜநற்று பவாரதி ஜேவாக்ரபி வகுப்புக்கு மைட்டைம்
ஜபவாட்டு விட்டுப் ஜபவானதில பிரின்ஸபவாலக்கு
லரவாம்ப லரவாம்ப மைகிழ்ச்சி! அழதஜயே கவாரணமைவாக
ழவத்துக் லகவாண்டு அவழரச் சந்தித்து
விடைலெவாமைலலெவவா!
திருவவாளர் ஜசதுபதியின் உள்ளத்திலம்

பவார்வதிழயேக் கவாண ஜவண்டும் என்ற ஆவல
உள்ளுறக் கனிந்து லகவாண்டிருந்தது. பவாரதிக்கு
டியூஷன் ஏற்பவாடு லசய்யேச் லசவாலலம் சவாக்கில
பவார்வதிழயே வீட்டுக்கு அழழக்கலெவாமைவா
என்றுகூடை அவர் எண்ணியேதுண்டு. ஆனவால எந்த
ஒரு எண்ணத்ழதயும் லசயேலக்குக் லகவாண்டு
வருமுன் அழதப்பற்றி ஆயிரம் முழற சிந்திப்பது
அவருழடையே வழக்கமைவாயிற்ஜற! அப்ஜபவாது
பவார்வதிஜயே ஜபவான் லசய்து வரட்டுமைவா என்று
ஜகட்கஜவ அவர் மக்க மைகிழ்ச்சியுடைன் ’வரச்
லசவாலஜலென்’ என்று கூறிவிட்டைவார்.
யேவாருழடையே வரழவயும் அவ்வளவு ஆவலடைன்
எதிர் பவார்க்கவாத அவருக்கு, பவார்வதி வரப்
ஜபவாகிறவாள் என்னும் லசய்தி மைட்டும் லபரும்
மைகிழ்ச்சிழயே அளித்தது. அது ஜசதுபதிக்ஜக
வியேப்பவாக இருந்தது.
பவார்வதி அழறக்குள் நுழழயும்ஜபவாஜத ''ஓ!
வவாருங்கள்" என்று வரஜவற்று, எதிரிலள்ள
நவாற்கவாலியில அமைரச் லசவான்னவார். முகத்தில

புன்சிரிப்புத் தவழ, பவார்வதி அடைக்கமைவாக அவர்
எதிரில உட்கவார்ந்து லகவாண்டைவான். சிலெ விநவாடிகள்
அந்த அழறக்குள் ஓர் அசவாதவாரணமைவான அழமைதி
நிலெவியேது. எப்படிப் ஜபச்ழசத் லதவாடைங்குவது
என்று பவார்வதி ஜயேவாசித்தவாள். எடுத்த உடைஜனஜயே
பவாரதிழயேப் பற்றி அவரிடைம் புகவார் கூறுவது
அவளுக்ஜக பிடிக்கவிலழலெ. எனஜவ, அவஜர
முதலில ஜபசட்டும் என்று கவாத்திருந்தவாள்.
எவ்வளவு ஜநரம்தவான் சும்மைவா உட்கவார்ந்திருக்க
முடியும்? அந்த அழறயில மைவாட்டைப்பட்டிருந்த
அவருழடையே மைழனவியின் படைத் ழதஜயே சற்று
ஜநரம் பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவாள். பவாரதியின்
ஜேவாழடையேவாகஜவ கவாணப்பட்டை அந்த உருவத்ழதக்
கண்டை ஜபவாது, பவார்வதியின் கண்கள் கூசின.
ஜசதுபதி இஜலெசவாகக் கழனத்துக் லகவாண்டு,
”ஏதவாவது விஜசஷம் உண்டைவா?' என்று ஜகட்டைவார்.
''ஆமைவாம்'' என்று பதிலெளித்த பவார்வதி, தவான்
கூறவந்த விஷயேத்ழதச் லசவாலலெலெவாமைவா
ஜவண்டைவாமைவா என்று சற்றுத் தயேங்கி விட்டு,

''ஒன்று மலழலெ; பவாரதிழயேப் பற்றிச் லசவாலலி
விட்டுப் ஜபவாகத்தவான் வந்ஜதன். அவள் ஜநற்று
மூன்று மைணிக்கு யேவாருழடையே அனுமைதியுமன்றி
கவாஜலெஜிலிருந்து லவளிஜயே ஜபவாயிருக்கிறவாள்...''
என்றவாள்.
"அப்படியேவா!'' வியேப்புடைன் ஒலித்தது
ஜசதுபதியின் குரல.
''ஆமைவாம், அனுமைதியின்றி அவள் வகுப்ழப
விட்டுப் ஜபவாவது இதுதவான் முதல தடைழவ.
ஆகஜவ, இழத ஒரு லபரியே புகவாரவாகத் தங்களிடைம்
லசவாலலெ ஜவண்டைவாலமைன்று தவான் முதலில
நிழனத்ஜதன். மைவாணவிகளின் ஒழுக்கம் மகவும்
முக்கியேமைவானது. ஆகஜவ இம்மைவாதிரி தவறுகழள
வளர விடைவாமைல முழளயிஜலெஜயே கிள்ளி விடுவது
நம்முழடையே கடைழமை யேலலெவவா? தங்களுக்கும்
லதரிந்திருக்க ஜவண்டுலமைன்பதற்கவாகஜவ
இழதச் லசவான்ஜனன். அவள் நலலெ லபண்தவான்.
யேவாரவாவது சிஜநகிதிகளுடைன் ஜசர்ந்து லகவாண்டு
சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாயிருப்பவாஜளவா என்பது என்

சந்ஜதகம்...'' என்றவாள் பவார்வதி.
""ஆமைவாம், அப்படித்தவான் இருக்கும். அவள்
ஜநற்று ஜநரம் கழித்து வந்த விஷயேம் எனக்கும்
லதரியும். உடைஜன கூப்பிட்டு விசவாரித்தஜபவாது
தவான் கணக்கில வீக் என்றும் யேவாஜரவா ஒரு
ஹவாஸ்டைல லபண்ணிடைம் கணக்குக் கற்றுக்
லகவாண்டிருந்ததவாகவும் என்னிடைம் துணிந்து ஒரு
லபவாய்ழயேச் லசவான்னவாள்...'' என்றவார் ஜசதுபதி.
தம்முழடையே மைகள் மீது அவர் லகவாண்டுள்ள
ஜகவாபத்ழதத் தணிக்க எண்ணியே பவார்வதி
தமைவாஷவாகச் சிரித்துக் லகவாண்ஜடை, "இலழலெஜயே,
பவாரதி கூறியேது லபவாய்யிலழலெஜயே?'' என்றவாள்.
”லபவாய்யிலழலெயேவா? அவள் சினிமைவாவுக்குப்
ஜபவாயிருப்பவாள் என்று தவாங்கஜள சற்று முன்
கூறினீர்கஜள!”
"ஆமைவாம்; அவள் கணக்கிஜலெ 'வீக்' என்று கூறியேது
லபவாய்யிலழலெ என்றுதவான் லசவாலலெ வந்ஜதன்.

சிரித்தபடிஜயே கூறினவாள் பவார்வதி.
தம் மைகளிடைம் பவார்வதி எடுத்துக் லகவாண்டுள்ள
அக்கழறழயேச் ஜசதுபதியேவால புரிந்து லகவாள்ள
முடிந்தது. எவ்வளவு நவாசூக்கவாகச் சிரித்துக்
லகவாண்ஜடை விஷயேத்ழதக் கூறிவிட்டைவாள் என்று
தனக்குள்ளவாகஜவ வியேந்து லகவாண்டைவார்.
"அப்படியேவானவால அவளுக்கு யேவாரவாவது ஒரு
புலரவாபஸ்ழரக் லகவாண்டு டியூஷன்
லசவாலலிக்லகவாடுக்க ஏற்பவாடு லசய்யே முடியுமைவா?''
ஜசதுபதி ஜகட்டைவார்.
''யேவாரவாவது ஒரு புலரவாபஸர் என்ன? உங்களுக்கு
ஆட் ஜசபழன இலழலெலயேன்றவால நவாஜன வந்து
லசவாலலித் தருகிஜறன்'' என்றவாள் பவார்வதி.
“பவாரதி விஷயேத்தில இவ்வளவு அக்கழற
எடுத்துக் லகவாண்டு வந்தது பற்றி மக்க நன்றி.
தங்களுக்குள்ள ஜவழலெகளுக் கிழடையில
தவாங்கஜள டியூஷனுக்கு வருவது........" என்று

இழுத்தவார் ஜசதுபதி.
''அதனவால பரவவாயிலழலெ; ஒழிவு ஜநரங்களில
தவான் வரப் ஜபவாகிஜறன்.''
ஜசதுபதிக்கு அந்தச் லசய்தி மகுந்த மைகிழ்ச்சிழயே
அளித்தது. பவார்வதிழயே இனி அடிக்கடி
சந்திக்கலெவாம் என்பழத நிழனக்கும்ஜபவாது, அவர்
உள்ளம் உற்சவாகத்தில மதந்தது. அவழளச்
சந்திப்பதில, அவழளக் கவாண்பதில, அவளுடைன்
ஜபசுவதில, அவழளப்-பற்றிஜயே எண்ணிக்
லகவாண்டிருப்பதில தனக்கு ஏன் இத்தழனக்
குதூகலெம்? அதற்கு என்ன கவாரணம்? அவருக்ஜக
அது விளங்கவிலழலெ.
---------------

குருத்து ஐந்து
ஓங்கி உயேர்ந்து லகவாண்டிருந்த உதயே சூரியேனின்
அழழகப் பலெகணியின் வழியேவாகப் பவார்த்து
ரசித்தபடிஜயே சிந்தழனயில மூழ்கியிருந்தவான்
பவார்வதி.
ஜநற்று முன்தினம் ஜசதுபதிழயே அவருழடையே
இலலெத்தில கண்டு ஜபசிவிட்டு வந்தது முதஜலெ,
அவள் உள்ளப் ஜபவாக்கு அடிஜயேவாடு
மைவாறுபட்டிருந்தது. இதற்கு முன்
அனுபவித்தறியேவாத அபர்வ உணர்வும், ஆனந்தப்
பரவசமும் அவழள ஆட்லகவாண்டிருந்தன.
தினம் தினம் தவான் அவள் சூரிஜயேவாதயேத்தின்
அழழகக் கவாண்கிறவாள்; அந்திஜவழரச் சூரியேனின்
அழமைதிழயேப் பவார்க்கிறவாள். ஆயினும் என்றும்
கவாணவாத புதுழமையும் கவர்ச்சியும் இன்று மைட்டும்
ஜதவான்றுவவாஜனன்? எங்ஜகவா, எப்ஜபவாஜதவா
படித்திருந்த சிலெ வரிகள் அவன் கவனத்துக்கு

வந்தன.
"கவாழலெயில சூரியேன் உதிக்கும் அழழகக் கண்டு
களிக்கிஜறவாம். மைவாழலெயில அஸ்தமைனத்தின்
அற்புதத்ழதக் கண்டு ஆனந்தமைழடைகிஜறவாம்.
அஜத சமையேத்தில நம்முழடையே வவாழ் நவாளில ஓர்
ஏடு கிழிந்து விட்டைது என்பழத எண்ணிப் பவார்க்க
மைறந்து விடுகிஜறவாம்.”
இந்தக் கருத்து, பவார்வதியின் வயேழதச் சுட்டிக்
கவாட்டிச் சிந்திக்க ழவத்தது.
'நவாற்பத்தவாறு ஆண்டுகள் வீணவாகப்
ஜபவாய்விட்டைனவவா? இனி எனக்கு வவாழ்ஜவ
கிழடையேவாதவா? இளழமைப் பருவத்தின்
எலழலெழயேக் கடைந்து விட்ஜடைனவா
வஜயேவாதிகத்தின் முதல படி யில கவாலெடி எடுத்து
ழவத்து விட்ஜடைனவா?
தன் உருவத்ழத ஒருமுழற பவார்த்துக் லகவாள்ள
விரும்பியேவளவாய் நிழலெக்கண்ணவாடியின் முன்

லசன்றவான். அங்ஜக தழலெழயேச் சவாய்த்துச் சவாய்த்து,
தன் மூக்கினவால கண்ணவாடிழயேக் குத்திக் குத்தி,
அதில லதரிந்த தன் உருவத்ழதப் பலெ
ஜகவாணங்களில ரசித்துக் லகவாண்டிருந்த குருவி
ஒன்று பவார்வதிழயேக் கண்டைதும் சட்லடைனப்
பறந்து விட்டைது.
பவார்வதியேவால ஒரு முடிவுக்கு வர முடியேவிலழலெ.
தழலெயில லதரிந்த நழர தன்ழனக் கண்டு
பரிகசிப்பது ஜபவால ஜதவான் றஜவ, அந்த எண்ணம்
அவள் உள்ளத்ழத உறுத்தியேது. அவள் லசவாலலிக்
லகவாண்டைவாள்: 'அப்படி ஒன்றும் எனக்கு வயேதவாகி
விடைவிலழலெ. இஜதவா என் கழுத்து, தவாழங்
குருத்து ஜபவால எத்தழன அழகவாயிருக்கிறது!'
என்று, பிடைரிழயேத் தன் இரு ழககளவாலம்
தடைவிப் பவார்த்துக் லகவாண்டைவாள்.
புன்முறுவல ஒன்றின் மூலெமைவாகத் தன்
மைனக்குழறழயே ஜீரணித்துக் லகவாண்டைவளவாய்
நவாற்கவாலியில ஜபவாய் அமைர்ந்து, ஜமைழஜே மீது
கிடைந்த புத்தகம் ஒன்ழற எடுத்துப் புரட்டினவாள்.

"மைக்களுக்குத் லதவாண்டு புரியும் மைகவான்கள், சமூக
ஜசழவயில ஈடுபட்டை தழலெவர்கள், பள்ளிக்கூடை
ஆசிரியேர்கள் ஆகிஜயேவார் ’ஸலவர் ஓக்' என்னும்
மைரங்களுக்கு ஒப்பவானவர்கள். இந்த மைரம்
தனக்லகன வவாழ்வதிலழலெ. இதற்லகனத்
தனிப்பட்டை ஆசவாபவாசங்களும் கிழடையேவா.
ஜதயிழலெச் லசடிகள் வளர்வதற்கு இவற்றின்
ஜலெசவான இளம் நிழல பயேன் படுகிறது. இந்த
மைரங்களின் கிழளகள் அடைர்ந்து படைர்ந்து
வளரும்ஜபவாது நிழல அதிகமைவாகிவிடும்
என்பதற்கவாக அவற்ழற லவட்டி விடுவவார்கள்.
ஸலவர் ஓக் மைரத்ழதப் ஜபவால, ஆசவாபவாசங்கழள
அவ்வப்ஜபவாது லவட்டிக்லகவாண்டு வவாழ்பவர்கள்
தவான் சமூக ஜசழவழயேச் சரிவரச் லசய்யே
முடியும்.”
’நவானும் "ஸலவர் ஓக்” மைரத்ழதப் ஜபவால
ஆசவாபவாசங்கழள லவட்டிக் லகவாண்டு
வவாழஜவண்டியேவள் தவானவா? எனக் லகன்று தனி
வவாழ்க்ழக கிழடையேவாதவா?’

கீஜழ ரவாஜேவாவின் சட்டிக் குரல மைணி ஒன்பதவாகி
விட்டைது என்பழத அறிவித்தது.
'இன்று திங்கட்கிழழமை. சக்கிரஜமை கலலூரிக்குப்
ஜபவாய் அலவலகழள முடித்துக் லகவாள்ள
ஜவண்டும். இன்று மைவாழலெ கலலூரி முடிந்ததும்
பவாரதியின் வீட்டுக்குச் லசன்று கணக்குப்
பவாடைத்ழதத் லதவாடைங்கிவிடை ஜவண்டியேதுதவான்.'
சனிக்கிழழமை மைவாழலெஜயே ஜபவாக
ஜவண்டுலமைன்றுதவான் முதலில நிழனத்தவாள்.
ஆனவாலம் ஒப்புக்லகவாண்டை உடைஜனஜயே
அவ்வளவு அவசரப்பட்டுக் லகவாண்டு
ஜபவாய்விடைக் கூடைவாலதன்பதற்கவாக, இரண்டு
தினங்கள் தள்ளிப் ஜபவாட்டைவாள். இந்த இரண்டு
நவாட்களவாக எத்தழனக் லகத்தழன அழமைதிஜயேவாடு
இருக்க ஜவண்டுலமைன்று எண்ணினவாஜளவா,
அவ்வளவுக்கு அவள் உள்ளத்தில ஒருவிதப்
பரபரப்பு அழலெந்து லகவாண்டிருந்தது.
”ஞவானம்! சழமையேலெவாகி விட்டைதவா? சவாப்பிடை

உட்கவாரலெவாமைவா?'' என்று ஜகட்டுக் லகவாண்ஜடை
மைவாடியிலிருந்து கீஜழ இறங்கி வந்துவிட்டைவாள்
பவார்வதி.
தினந்ஜதவாறும், மைழண ஜபவாட்டு, இழலெ ஜபவாட்டு,
ரவாஜேவா வந்து உட்கவார்ந்துலகவாண்டு 'அத்ழத
அத்ழத' என்று அலெறியே பிறஜக கீஜழ இறங்கி
வருவதுதவான் பவார்வதியின் வழக்கம்.
வழக்கத்துக்கு மைவாறவாக ரவாஜேவாவுக்கு முன்னவால
வந்து விட்டை பவார்வதி, "ரவாஜேவா, சவாப்பிடை
வரவிலழலெயேவா? ஏன் ஜலெட் இன்ழறக்கு
உனக்கு?'' என்று ஜகட்டைது, ஞவானத்துக்குப்
லபரும் வியேப்பவாயிருந்தது.
''நவான் ஜலெட் இலழலெ அத்ழத; நீங்கதவான் எர்லி”
என்று சிரித்துக் லகவாண்ஜடை வந்து உட்கவார்ந்தவான்
ரவாஜேவா.
"நவான் எர்லியேவா? நவாற்பத்தவாறு வயேது என்பது
எர்லியேவா?'' தனக்குள்ளவாகஜவ எழுந்த ஜகள்விக்கு
விழடை ஜதடிக் லகவாண்டிருந்தது அவள் உள்ளம்.

""அத்ழத! பவாலகவாரச் சின்ழனயேனுக்குக்
கலயேவாணமைவாம். அடுத்த மைவாதம் முகூர்த்தம்
ழவத்திருக்கிறவானவாம். இரு நூறு ரூபவாய் முன்
பணம் ஜவண்டுலமைன்கிறவான்!'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"அவனுக்கு இதுவழர கலியேவாணஜமை
ஆகவிலழலெயேவா? வயேசு ஐம்பதுக்கு ஜமைல
இருக்கும் ஜபவாலிருக்கிறஜத!”
”நவான் கூடை அழதத்தவான் லசவான்ஜனன். இப்ஜபவாது
என்னடைவா அவசரம் வந்து விட்டைது? வயேசு ஐம்பது
தவாஜன ஆகிறது! இன்னும் பத்து வருஷம்
ஜபவாகட்டுஜமை' என்ஜறன்'' என்று ரவாஜேவா சிரித்துக்
லகவாண்ஜடை கூறினவான்.
"ரவாஜேவா! சின்ழனயேனுக்கு அப்படி என்ன
வயேசவாகிவிட் டைது? மஞ்சினவால ஐம்பது
இருக்கும். அது ஒரு வயேசவா? சவாப்பிட்டு
முடிந்ததும் லசக்குப் புத்தகத்ழதக் லகவாண்டு வவா,
ழகலயேழுத்துப் ஜபவாட்டுத் தருகிஜறன். உடைஜன
அவனுக்குப் பணத்ழதக் லகவாடுத்தனுப்பு''

என்றவாள் பவார்வதி.
”வயேதவாகிவிட்டை பிறகும் கலியேவாணம் லசய்து
லகவாள்ளும் வழக்கம் ஜமைல நவாடுகளில தவான்
உண்டு என்று ஜகள்விப் பட்டிருக்கிஜறன். வர வர
நம் நவாட்டிலம் இது சகஜேமைவாகி விட்டைது...'' என்று
முணுமுணுத்தவான் ரவாஜேவா.
”உனக்கு இதில என்ன ஆட்ஜசபழன..?” பவார்வதி
ஜகட்டைவாள்.
”எனக்கு எந்தவித ஆட்ஜசபழனயும் இலழலெ.
தங்களுழடையே வயேதுக்ஜகற்ப இன்லனவாரு
வயேதவான மைங்ழகயேவாகப் பவார்த்து ஜஜேவாடி ஜசர்த்துக்
லகவாள்ளவாமைல, இளம் லபண்களின் வவாழ்ழவப்
பவாழவாக்கி விடுகிறவார்கஜள என்பழத எண்ணும்
ஜபவாது தவான்...''
”அவரவர்கள் வயேதுக்ஜகற்ற முழறயில ஜஜேவாடி
ஜசர்த்துக் லகவாள்ள ஜவண்டும்...
அவ்வளவுதவாஜன?' ரவாஜேவாவின் பதில
பவார்வதிக்குத் திருப்திழயே அளித்தது.

ஜசதுபதியின் வயேஜதவாடு தன் வயேழத ஒப்பிட்டுப்
பவார்த்துக்லகவாண்டைவாள். சரியேவான லபவாருத்தம்தவான்.
அவருழடையே ஆழ்ந்த அறிவு, கண்ணியேமைவான
ஜதவாற்றம், அடைக்கமைவான குணம், வவார்த்ழதகழள
நிறுத்துப் ஜபவாட்டுப் ஜபசும் தன்ழமை,குற்றமைற்ற
குழந்ழதச் சிரிப்பு - எலலெவாஜமை தனக்குப்
லபவாருத்தமைவாக அழமைந் திருப்பதவாகத்
ஜதவான்றியேது அவளுக்கு.
''கலலூரிக்கு ஜநரமைவாகி விட்டைது; நவான்
புறப்படுகிஜறன்” என்று லசவாலலிக் லகவாண்ஜடை
வவாசலக்குச் லசன்ற பவார்வதி, பகவவான்
பரமைஹம்சழரயும் ஜதவிழயேயும் வணங்கி
விட்டுக் கவாழர எடுத்தவாள். அவள் உள்ளத்தில
லபரும் லகவாந்தளிப்பு ஏற்பட்டிருந்தது. அழத
லவளிஜயே கவாட்டிக் லகவாள்ளவாமைல அழமைதியேவாக
இருக்க முயேன்றஜபவாதிலம் அவளவால
முடியேவிலழலெ.
கவார், வவாசழலெத் தவாண்டியேஜபவாது லசவிட்டுப்
லபருமைவாள் வழக்கம்ஜபவால எழுந்து நின்று

வணக்கம் லசலத்தினவான். ஆனவால அவன் ஏஜதவா
மைவாதிரியேவாகத் தன்ழனக் கவனிப்பது ஜபவால
பட்டைது அவளுக்கு.
கவார் கலலூரி கவாம்பவுண்ட் வவாசல திருப்பத்ழத
அழடைந்தஜபவாது மைணி பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷம்!
அஜதவா, கவாழலெ விந்தி விந்தி நடைந்து வரும்
அகவாதவாவும் வந்துவிட்டைவாஜள!
”ஹலஜலெவா, குட் மைவார்னிங்” என்று
புன்சிரிப்ஜபவாடு கூறினவாள் அந்தப் பிலரஞ்சு
மைவாது. அகவாதவாவின் புன்சிரிப்பில ஏஜதவா அர்த்தம்
இருப்பது ஜபவால ஜதவான்றியேது பவார்வதிக்கு.
கலலூரி ஜபவார்டிஜகவாவில லகவாண்டு ஜபவாய்க்
கவாழர நிறுத்தியேதும், அட்லடைண்டைர் ரங்கசவாம
கவார்க் கதழவத் திறக்க ஓடிவந்தவான். அவன் கூடைத்
தன்ழன ஏஜதவா மைவாதிரியேவாகப் பவார்ப்பதுஜபவால
ஜதவான்றியேது அவளுக்கு.
தினந்ஜதவாறும் தன் அழறக்குள் லசன்று
நவாற்கவாலியில உட்கவார்ந்ததும் மைள மைளலவன்று

அலவலகழள முடிக்கும் பவார்வதிக்கு, அன்று
ஏஜனவா எந்த ஜவழலெயுஜமை ஓடைவிலழலெ. எதுவும்
முக்கியேமைவாகவும் படைவிலழலெ. 'சவாயேந்திரம்
எப்ஜபவாது மைணி ஐந்தடிக்கப் ஜபவாகிறது, கலலூரி
முடியேப் ஜபவாகிறது; ஜசதுபதியின் வீட்டுக்குப்
ஜபவாகலெவாம்’ என்பழதஜயே எண்ணிக்
லகவாண்டிருந்தவாள் அவள்.
இதுவழர ஜநரம் ஜபவாதவிலழலெஜயே என்பதுதவான்
பவார்வதியின் குழற. இன்று ஜநரம்
ஜபவாகவிலழலெஜயே என்பது அவள் குழறயேவாக
இருந்தது!
லகடியேவாரத்தின் முள் லகவாஞ்சம் லகவாஞ்சமைவாக
நகர்ந்து லகவாண்டிருந்தது.
பவார்வதிக்குத் தன்னுழடையே கடைந்தகவாலெ வவாழ்க்ழக
நிழனவுக்கு வரஜவ, கண்கழள மூடியேபடிஜயே,
தவான் கலலூரியில படித்த நவாட்கழள எண்ணிப்
பவார்த்தவாள். அப்ஜபவாது டியூஷனுக்குச் லசன்ற
நிழலெழமைக்கும், இப்ஜபவாழதயே நிழலெழமைக்கும்

எத்தழன வித்தியேவாசம்!
அப்ஜபவாது அவள் குடும்பம் வறுழமையின்
பிடியில சிக்கி,முன்ஜனற முடியேவாத நிழலெயில
தத்தளித்துக்லகவாண்டிருந்தது. இன்டைர்மீடியேட்
வகுப்பில படித்துக் லகவாண்டிருந்த பவார்வதி, தன்
சக மைவாணவிகள் சிலெருக்கு டியூஷன் லசவாலலிக்
லகவாடுக்க ஏற்பவாடு லசய்துலகவாண்டு, அதில வந்த
வருமைவானத்தின் மூலெம் தன் ஒஜர அண்ணழனயும்,
ஜநவாய்வவாய்ப் பட்டிருந்த தன் தவாயேவாழரயும்
கவாப்பவாற்ற ஜவண்டியே தவாயிற்று.
டியூஷன் லசவாலலித் தரும் பணிழயே ஒரு
கட்டைவாயேக் கடைழமையேவாக ஏற்றுக்லகவாள்ள
ஜவண்டியே நிழலெயில அப்ஜபவாது அவள்
இருந்தவாள்.
இன்று முற்றிலம் மைவாறுபட்டை நிழலெ.
வறுழமையின் வற்புறுத்தஜலெவா, கடைழமையின்
கட்டைவாயேஜமைவா இப்ஜபவாது இலழலெ.

எந்தக் கலலூரியில படித்துப் பட்டைம்
லபற்றவாஜளவா, அஜத கலலூரிக்கு இன்று அவள்
தழலெவி. பலெ பட்டைங்கழளப் லபற்றவள். அந்தக்
கலலூரிக்கவாகஜவ தன் வவாழ்நவாழள
அர்ப்பணித்துக்லகவாண்டு, தன்ழனயும் தன்
எதிர்கவாலெத்ழதயும் மைறந்து வவாழ்பவள். தன்
உழழப்பின் பயேனவாக, தவான் எடுத்துக்லகவாண்டை
லபருமுயேற்சி கவாரணமைவாகக் கலலூரி
அழடைந்துள்ள உன்னத நிழலெழயேக் கண்டு
லபருமதப்படுபவள். 'கலலூரியின் ஐம்பதவாம்
ஆண்டும் லவற்றிகரமைவாகப் பர்த்தியேவாகி விட்டைது.
இனி ஒரு குழறயுமலழலெ' என்ற திருப்தியுடைன்,
மைகிழ்ச்சிப் லபருமதத்துடைன்
இருக்கும்ஜபவாதுதவானவா அவள் அந்தரங்கத்தில
ஒரு சிறு கீறல ஜதவான்றஜவண்டும்? அந்தக் கீறல
சிறிது சிறிதவாக வளர்ந்து லபரிதவாக ஜவண்டும்?
அது தவானவாகஜவ அழிந்து ஜபவாகிற கீறல அலலெ;
அவளவாக அழித்துவிடைக் கூடியேதும் அலலெ, அவள்
இதயேத்தின் பவிதழ் ஜபவான்ற பட்டுத் துகிலில
அந்தக் கீறழலெப் ஜபவாட்டைவர் ஜவறு யேவாருமைலலெ;

திருவவாளர் ஜசதுபதி அவர்கள் தவான்.
மைணி ஐந்தடித்ததுதவான் தவாமைதம். கலலூரி
மைவாணவிகள் அழனவரும் பட்டைவாம்
பச்சிகழளப்ஜபவால லதரு வவாயிழலெ ஜநவாக்கிப்
பறந்து லகவாண்டிருந்தவார்கள்.
பவாரதி மைட்டும் உற்சவாகமன்றிப் பிரின்ஸபவால
பவார்வதியின் அழறழயே ஜநவாக்கிச் லசன்று
லகவாண்டிருந்தவாள்.
கவாரணம், கலலூரி முடிந்ததும், தன்னுழடையே
அழறக்கு வந்துவிடை ஜவண்டும் என்பது
பவார்வதியின் கட்டைழள.
பவாரதிழயேக் கண்டைதுஜமை, ”என்ன
புறப்படைலெவாமைவா?” என்று ஜகட்டைவாள்
பிரின்ஸபவால.
'கணக்கில வீக்! கலலூரி ஹவாஸ்டைல ஜதவாழியுடைன்
படித்துக் லகவாண்டிருந்ஜதன்' என்று தந்ழதயிடைம்

கூறியே ஒரு சின்ன லபவாய், இவ்வளவு
விபரீதத்தில லகவாண்டுவிடும் என்று பவாரதி
கனவிலம் கருதவிலழலெ.
ஜபவாலீஸ் கவாவலடைன் சிழறக் கூடைத்துக்குச்
லசலலம் ழகதிழயேப் ஜபவால, லமைளனமைவாகக்
கவாரில ஏறி உட்கவார்ந்து லகவாண்டைவாள் பவாரதி.
அடுத்த சிலெ நிமடைங்களுக்குள்ளவாகஜவ அந்தக்
கவார் ஜசதுபதி அவர்களின் பங்களவாவில ஜபவாய்
நின்றது.
கவாழர விட்டுக் கீஜழ இறங்கும்ஜபவாஜத
அவ்விருவர் கண்களும் ’அவர் இருக்கிறவாரவா’
என்று அறிந்துலகவாள்ளும் ஆவலில ஜசதுபதியின்
அழறழயேத் துழவாவின. இருவருழடையே ஆவலம்
இரு வழகயேவானழவ. அ’வர் இருக்கமைவாட்டைவாரவா?’
என்ற ஆவலில பவார்த்தவாள் பவார்வதி. ’அவர்
இருக்கக் கூடைவாஜத!'' என்ற கவழலெயுடைன்
ஜநவாக்கினவாள் பவாரதி! வித்தியேவாசம்
அவ்வளவுதவான்!

”அப்பவாவின் அழறயில உட்கவார்ந்து
லகவாள்ளுங்கள் ஜமைடைம். இஜதவா வந்து
விடுகிஜறன்...'' என்று கூறிச் லசன்றவாள் பவாரதி.
தனிழமையில அந்த அழறக்குள் கவாலெடி எடுத்து
ழவத்த ஜபவாது, ஒரு ஜகவாயிலின் கர்ப்பக்
கிரகத்துக்குள் லசலவது ஜபவால அச்சம்
ஏற்பட்டைது பவார்வதிக்கு.
அழறக்குள்ளிருந்த திருவவாளர் ஜசதுபதி
அவர்களுழடையே மைழனவியின் திருவுருவப் படைம்,
அழமைதி நிழறந்த அந்த அழகு வடிவம்,
பவார்வதிழயேப் பவார்த்துக் ஜகட்டைது ! 'என்னுழடையே
கணவரின் அன்புக்குப் பவாத்திரமைவாகப்
பவார்க்கிறவாயேவா, அம்மைவா?’
உருவம் ஜபசவிலழலெ. அப்படி ஒரு பிரழமை
பவார்வதிக்கு. சட்லடைன அவ்வழறழயே விட்டு
லவளிஜயேறியே பவார்வதியின் முகத்தில வியேர்ழவத்
துளிகள் முத்து முத்தவாக அரும்பி யிருந்தன.
”ஏன் ஜமைடைம், உங்களுக்கு இப்படி வியேர்த்து

விட்டைது. விசிறியின் ஸ்விட்ழசப் ஜபவாடைட்டுமைவா”
என்று ஜகட்டுக் லகவாண்ஜடை வந்தவாள் பவாரதி.
''நவாம் இருவரும் இங்ஜகஜயே இந்த ஹவாலிஜலெஜயே
உட் கவார்ந்து லகவாள்ளலெவாம்'' என்றவாள் பவார்வதி.
கணக்குப் பவாடைம் ஆரம்பமைவாயிற்று. முதல நவாள்
என்பதவால மகவும் சுலெபமைவான கணக்குகழளஜயே
லகவாடுத்துப் ஜபவாடைச் லசவான்னவாள் பவார்வதி.
அழரமைணி ஜநரம் கழிந்தது.
”சரி, இன்று இத்துடைன் நிறுத்திக்லகவாள்ளலெவாம்...”
என்று கூறியே பவார்வதி, அழமைதியின்றி
அங்குமங்கும் பவார்த் துக் லகவாண்ஜடை இருந்தவாள்.
அந்தரங்கமைவாக ஓர் ஆழச, அவர் ஒரு ஜவழள
வந்தவாலம் வரலெவாலமைன்று. அஜத சமையேம்
வவாசலில கவார் வரும் ஓழச ஜகட்டைது. ஆமைவாம்,
அதிலிருந்து ஜசதுபதிதவான் இறங்கி வந்தவார்.
'அவழர எப்படியும் சந்திக்கலெவாம்' என்று
பவார்வதியின் உள் மைனம் லசவாலலிக்

லகவாண்டிருந்தது வீண் ஜபவாகவிலழலெ. பவார்வதி
புறப்படுவதற்குத் தயேவாரவாக எழுந்து நின்று
லகவாண்டிருப்பழதக்கண்டை ஜசதுபதி,
”உட்கவாருங்கள் ஜபவாகலெவாம். வந்து லவகு
ஜநரமைவாயிற்றவா? பவாரதி, எங்கள் இருவருக்கும்
கவாப்பி லகவாண்டுவவா...” என்று கூறியேபடிஜயே
ஜசவாபவாவில சவாய்ந்தவர் ”ம்... பவாரதி கணக்கில
எப்படி இருக்கிறவாள்!” என்று ஜகட்டைவார்.
”பரவவாயிலழலெ. நவான் வந்து அழர மைணி
ஜநரம்தவான் ஆயிற்று. முதல நவாஜள எலலெவாக்
கணக்குகழளயும் லகவாடுத்து அவழளத்
லதவாந்தரவு படுத்த விரும்பவிலழலெ. எடுத்த
எடுப்பி ஜலெஜயே மூழளழயேக் குழப்பிவிடைக்
கூடைவாதலலெவவா? லபவாதுவவாகஜவ குழந்ழதகள்,
தினம் மூன்று மைணிஜநரம் படித்தவால ஜபவாதும்
என்பதுதவான் என் அபிப்பிரவாயேம். ஆடு மைவாடுகள்
புலழலெ ஜமைய்கின்றன. ஜமைஜலெவாடு ஜமைய்கின்றன.
புல திரும்பவும் லசழிப்பவாக வளர்கிறது. ஜவர்
வழரயில தின்று விட் டைவால என்னவவாகும்?
புலஜலெ அழிந்துவிடும் அலலெவவா? அஜத

மைவாதிரிதவான் குழந்ழதகழளயும் வருத்தக் கூடைவாது''
என்றவாள்.
"ஜபஷ்! என்னுழடையே கருத்தும் இஜததவான்.
ஏறக்குழறயே நம் இருவருழடையே எண்ணங்களும்
ஒன்றவாகஜவ இருக் கும் ஜபவாலிருக்கிறது'' என்று
சிரித்துக்லகவாண்ஜடை கூறினவார் ஜசதுபதி.
"நம்முழடையே சிறு வயேதில லகவாண்டிருந்த
அபிப்பிரவாயேங்களுக்கும் இப்ஜபவாதுள்ளவற்றுக்கும் எவ்வளஜவவா வித்தியேவாசம்.
முன்லபலலெவாம் மைவாணவிகள் ஓயேவாமைல படித்துக்
லகவாண்டிருக்க ஜவண்டுலமைன்ற
கருத்துழடையேவளவா யிருந்ஜதன். இப்ஜபவாது
முற்றிலம் மைவாறவாக எண்ணுகிஜறன். வயேது ஆக
ஆக, அனுபவம் முதிர்ச்சி அழடையே அழடையே,
நம்முழடையே கருத்துகளும் மைவாறிக்லகவாண்ஜடை
ஜபவாகின்றன....” என்றவாள் பவார்வதி.
''அதுதவான் இயேற்ழக, அறிவின் வளர்ச்சிக்கு
அழடையேவாளம், மைவாவடுவவாக இருக்கும்ஜபவாது

துவர்க்கிறது. அதுஜவ கவாயேவாகும்ஜபவாது
புளிக்கிறது. பின்னர் பழமைவாகும்ஜபவாது
இனிக்கிறது. ஆகஜவ, இழவ மூன்றும்
லவவ்ஜவறு பழ வழக கள் என்று கூறுவது
சரியிலழலெ யேலலெவவா?''
ஜசதுபதி இந்த உவழமைழயேக் கூறியேதும் பவார்வதி,
"மகப் லபவாருத்தமைவான உதவாரணத்தின் மூலெம்
நவான் கூற வந்தழதத் லதளிவவாக்கி விட்டீர்கள்!'
என்று கூறி வியேந்தவாள்.
அவளவால அதற்குஜமைல ஜபச முடியேவிலழலெ.
ஏஜதஜதவா ஜபச ஜவண்டும் என்று
எண்ணிக்லகவாண்டிருந்த லதலலெவாம், அந்த
உவழமைழயேக் ஜகட்டை வியேப்பில அடிப்பட்டுப்
ஜபவாய் விட்டைன. அவழர ஜநரில கவாணும்ஜபவாது
ஜபச ஜவண்டும் என்று நிழனத்துக்
லகவாண்டிருந்த லதலலெவாம், இப்ஜபவாது ஜபசத்
தகுதியேற்ற விஷயேங்களவாகி விட்டைன. அவர்
எவ்வளவு லபரியே அறிவவாளியேவாக இருக்கிறவார்!

பவாரதி கவாப்பி லகவாண்டு வந்து ழவத்தவாள்.
கவாப்பிழயே அருந்தியேபடிஜயே "தவாங்கள் தினமும்
இங்கு வரப்ஜபவாவ தவாகச் லசவான்னீர்கள்
அலலெவவா?'' என்று ஜகட்டைவார் ஜசதுபதி.
"ஆமைவாம்'' என்றவாள் பவார்வதி.
"அவசியேம் வந்து ஜபவாய்க் லகவாண்டிருங்கள்.
ஜநரம் கிழடைக்கும் நவாட்களில நவானும்
வந்துவிடுகிஜறன். லபவாதுவவாகச் சிலெ
விஷயேங்கழளப்பற்றி இருவரும் ஜபசிக்
லகவாண்டிருக்கலெவாம். உங்களிடைம் ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பதில எனக்கு மகுந்த மைகிழ்ச்சி
ஏற்படுகிறது'' என்றவார் ஜசதுபதி.
பவார்வதி தழலெழயேக் குனிந்து லகவாண்டைவாள். அது
அடைக்கத்தின் அறிகுறியேவா? லவட்கத்தின்
விழளவவா?
வவாசலில ஸ்கூட்டைர் வரும் ஓழச ஜகட்டைது.
"பவாரதி, யேவார் என்று பவார்த்துவிட்டு வவா'' என்றவார்
ஜசதுபதி.

பவாரதி லவளிஜயே ஜபவாய்ப் பவார்த்தவாள். ரவாஜேவா வந்து
லகவாண்டிருந்தவான்.
அவழனக் கண்டைதும் பவாரதியின் இதயேம்
படைபடைலவன்று அடித்துக் லகவாண்டைது. 'ரவாஜேவா
இப்ஜபவாது எதற்கவாக இங்ஜக வருகிறவார்?
அவருடைன் ஏஜதஜதவா ஜபச ஜவண்டுலமைனத் துடித்
துக் லகவாண்டிருந்தவாள், பவாரதி. ஆனவால
அப்பவாவும் பிரின்ஸ பவாலம் இருக்கும்ஜபவாது
எப்படிப் ஜபசுவது?'
"எங்ஜக வந்தீர்கள் ரவாஜேவா?"
அவளுக்கு ரவாஜேவா பதில கூறிக்
லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாஜத, அப்பவாவும்
பிரின்ஸபவாலஜமை வவாசலக்கு வந்து விட்டைவார்கள்.
"அத்ழத! எங்கள் கலலூரி பிரின்ஸபவால
தங்கழளச் சந்திக்க ஜவண்டும் என்று லசவாலலிக்
லகவாண்டிருந்தவார் அலலெவவா! இன்று நம் வீட்டுக்கு
வந்து கவாத்திருக்கிறவார்" என்றவான் ரவாஜேவா.

"அப்படியேவா? இஜதவா வருகிஜறன்'' என்று
ரவாஜேவாவுக்குப் பதில கூறியே பவார்வதி,
ஜசதுபதியிடைம் விழடை லபற்றுக் லகவாண்டு
புறப்பட்டைவாள்.
ஜசதுபதிக்கும் பவார்வதிக்கும் இன்னும் லவகு
ஜநரம் ஜபசிக்லகவாண்ஜடை இருக்கஜவண்டும்
ஜபவாலிருந்தது.
ஜபசுவதற்கு ஜவண்டியே விஷயேங்களும்
அவர்களிடைம் இருந்தன. சந்தர்ப்பமும் அதற்கு
இடைமைளித்தது. அவர்கள் ஜபசினவார்கள். ஏஜதஜதவா
ஜபசினவார்கள். ஆனவால இருவரும் தங்கள் இதயே
ஆழத்தில புழதந்து கிடைந்த ஓர் எண்ணத்ழத
மைட்டும் லவளியிடை முடியேவாமைல தவித்துக்
லகவாண்டிருந்தனர். சூழ்நிழலெயும் சந்தர்ப்பமும்
இடைமைளித்தஜபவாதிலம், ஏஜதவா ஒரு லபரியே சுவர்
அவர்களுக்குக் குறுக்ஜக நின்றது. வயேதவாகி
விட்டைது என்ற கவாரணஜமை அந்தச்
சுவரவாயிருக்குஜமைவா?
-------------

குருத்து ஆறு
அகத்திக் கீழரழயேக் லகவாஞ்சம் லகவாஞ்சமைவாக
எடுத்துப் பசு மைவாட்டுக்குக்
லகவாடுத்துக்லகவாண்ஜடை, அதன் கழுத்ழதத்
தடைவியேபடி, கடைழமையேற்ற, கலலூரிக்குச் லசலலெ
ஜவண்டியே அவசரமைற்ற ஞவாயிற்றுக்கிழழமையின்
விடுமுழற நிதவானத்ழதச் சவாவகவாசமைவாக அழச
ஜபவாட்டுக் லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி. வவாரம்
முழுவதும் கலலூரி அலவலகளில ஆழ்ந்து
விடும் அவளுக்கு ஞவாயிற்றுக்கிழழமை ஒரு நவாள்
தவான் ஓய்வுத் தினம். ஆயினும் விடுமுழற
நவாட்களில கூடை அவள் வீண் லபவாழுது
ஜபவாக்குவதிலழலெ.
ஓய்வு நவாட்களில வீட்டிஜலெஜயே இருந்து கவனிக்க
ஜவண்டியே ஜவழலெகளுக்கு முதல நவாஜள திட்டைம்
ஜபவாட்டு ழவத்துக்லகவாள்வவாள்.
அன்று ஞவாயிற்றுக்கிழழமை. பத்து
மைணிக்லகலலெவாம் சவாப்பவாட்ழடை

முடித்துக்லகவாண்டு மைவாடிக்குச் லசன்று பீஜரவாவில
அழடைந்து கிடைக்கும் கவாகிதக் குப்ழபகழளயும்,
பழழயே கடிதங்கழளயும் எடுத்து லவளிஜயே
ஜபவாட்டு, ஜவண்டைவாதவற்ழற ஒதுக்கி, ஜவண்டியேவற்ழற மைட்டும் ஒழுங்கவாக அடுக்கி
ழவக்கஜவண்டும் என்று முதல நவாஜள திட்டைம்
ஜபவாட்டு ழவத்திருந்தவாள்.
கடைந்த மூன்று ஞவாயிற்றுக்கிழழமைகளவாகஜவ
இந்த ஜவழலெழயே அவள் தள்ளிப் ஜபவாட்டுக்
லகவாண்டிருந்தவாள். கவாரணம், முப்பது
ஆண்டுகளவாகச் ஜசர்ந்துள்ள குப்ழபகழளக்
கிளறும்ஜபவாது தன்னுழடையே கடைந்த கவாலெ
வவாழ்க்ழக விஜநவாதங்கலளலலெவாம், தவான்
அனுபவித்த இன்ப துன்பங்கலளலலெவாம்
நிழனவில ஜதவான்றி சஞ்சலெப்படுத்துமைலலெவவா?
மைணி ஒன்பது இருக்கும். கலலூரி மைவாணவிகள்
இருவர் பிரின்ஸபவால பவார்வதியின் ஜபட்டிக்கவாக
வவாசலில கவாத்திருந்தனர். பவார்வதி, உள்ஜள
சழமையேலெழறயில, ஞவானத்துக்கு உதவியேவாகக்

கவாய்கழளத் திருத்திக் லகவாடுப்பதில முழனந்
திருந்தவாள். அவளுழடையே ஞவாயிற்றுக்கிழழமை
திட்டைங்களில அதுவும் ஒன்று! கவாய்கள்
திருத்துவதில பவார்வதிக்கு எப்ஜபவாதுஜமை பிரியேம்
அதிகம்!
வவாழழப்பவின் இதழ்கழள ஒவ்லவவான்றவாகப்
பிய்த்து அதன் நீள நீளமைவான பக்கழளத்
தனித்தனியேவாகப் பிரித்து எடுத்து, அந்தப்
பக்களின் இதயேத்தில ஒளிந்திருக்கும்
'கள்ளழன'க் கண்டு பிடித்து அகற்றுவது ஒரு
லபரியே கழலெ, அன்று அழத ஒரு விழளயேவாட்டுச்
சிறுமஜபவால லசய்து மைகிழ்ந்து லகவாண்டிருந்தவாள்
பவார்வதி.
வவாழழப்ப ஆரவாய்ச்சியில ஈடுபட்டிருந்த
பவார்வதி தன் வவாழ்க்ழகழயே எண்ணிப் பவார்த்துக்
லகவாண்டைவாள்.
'என் இதயேத்தில புகுந்திருக்கும் கள்ளழனக்
கண்டு பிடித்து அகற்றும் சக்தி எனக்கு உண்டைவா?'

இந்தக் ஜகள்விக்கு அவளவால விழடை கவாண
முடியேவிலழலெ. ழக, பவிலள்ள கள்ளர்கழளக்
கழளந்து லகவாண்டிருந்தது. அஜத சமையேத்தில
மைனம் தன் இதயேக் கள்ளழனக் கழளயும்
மைவார்க்கம் புரியேவாமைல தவித்துக் லகவாண்டிருந்தது.
"அத்ழத! வவாசலில யேவாஜரவா இரண்டு மைவாணவிகள்
உங்கழளப் பவார்க்கக் கவாத்திருக்கிறவார்கள்' என்று
ரவாஜேவா கூறியே வவார்த்ழதகள் அவள் சிந்தழனழயேக்
கழலெத்தன.
பவார்வதி எழுந்து வவாசலக்குச் லசன்றஜபவாது
அங்கு உட்கவார்ந்திருந்த மைவாணவிகள் இருவரும்
மைரியேவாழதஜயேவாடு எழுந்து நின்று வணக்கம்
லசய்தனர்.
"ஓ, நீங்களவா!.... ஒரு வவாரமைவாக நீங்கள் வகுப்புக்கு
வருவதிலழலெ என்று ஜகள்விப்பட்ஜடைன்...ஏன்?...
சம்பளம் கட்டை முடியேவிலழலெ என்றவால
என்னிடைம் வந்து லசவாலலி யிருக்கலெவாஜமை.... நவான்
கூடை ஒரு கவாலெத்தில உங்கழளப்ஜபவால சம்பளம்

கட்டை முடியேவாமைல கஷ்டைப்பட்டைவள்தவான்.
வறுழமை, உங்கள் படிப்புக்குத் தழடையேவாயிருக்கக்
கூடைவாது. உங்கள் தவாய் தந்ழதயேழர எனக்குத்
லதரியேவாது. அதனவால பரவவாயிலழலெ....
உங்களிருவருழடையே சம்பளத்ழதயும் நவான் கட்டி
விடுகிஜறன். நவாழளயிலிருந்து வகுப்புக்கு வந்து
விடுங்கள். சரி... நீங்கள் ஜபவாகலெவாம். இழதச்
லசவாலலவதற்குத்தவான் உங்களிருவழரயும் வரச்
லசவாலலியிருந்ஜதன்'' என்றவாள் பவார்வதி.
நன்றிப் லபருக்கின் உணர்ச்சியில அந்தச்
சஜகவாதரிகள் இருவரும் கண்களில கண்ணீர்
மைலகப் ஜபசமுடியேவாமைல லமைமௌனிகளவாக
நின்றனர். அந்தப் லபண்களின் லமைமௌனத்தில
கள்ளன்கழளப்ஜபவால மைழறந்து கிடைந்த ஆயிரம்
நன்றிகழளப் பவார்வதி கண்டு லகவாண்டைவாள்.
'நீங்கள் ஜபவாகலெவாம்' என்று இதமைவான மதமைவான
தனது லமைவாழிகளவால அவர்களுக்கு ஆறுதல கூறி
அனுப்பியே பவார்வதி உள்ஜள ஜபவாகும்ஜபவாது,
''பவாவம் நன்றவாகப் படிக்கிற குழந்ழதகளின்

குடும்பம் வறுழமையேவால வவாடுகின்றன.
வசதியுள்ள குடும்பத்தில பிறக்கும்
குழந்ழதகஜளவா நன்றவாகப் படிப்பதிலழலெ''
என்று தனக்குத்தவாஜன வவாய்விட்டுச்
லசவாலலிக்லகவாண்டு ஜபவானவாள்.
பவார்வதியேவால எழதயும் லபவாறுத்துக்லகவாள்ள
முடியும். சம்பளம் கட்டை முடியேவாமைல எந்த
மைவாணவியும் படிப்ழப நிறுத்தி விடுவழத
மைட்டும் அவளவால சகிக்க முடிவதிலழலெ.
சவாப்பிட்டு முடிந்ததும் திட்டைப்படி மைவாடி
அழறக்குச் லசன்று பீஜரவாழவத் திறந்து
அதிலிருந்த பழழயே குப்ழப கழள எடுத்து
ழவத்துக்லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
ஒவ்லவவாரு கவாகிதமைவாக எடுத்துப்
படித்துக்லகவாண்ஜடை வந்தஜபவாது, அவளுழடையே
கடைந்த கவாலெ வவாழ்க்ழகயில நிகழ்ந்த சம்பவங்கள்
ஒவ்லவவான்றவாக நிழனவில ஜதவான்றி அவள்
கண்கழளப் பனிக்கச் லசய்தன. அந்தக்

குப்ழபகளுக் கிழடைஜயே பளிச்சிட்டை திருமைண
அழழப்பிதழ் ஒன்று அவள் கவனத்ழதக்
கவர்ந்தது. முப்பது ஆண்டுகளுக்கு முன்
அவளுடைன் கலலூரியில படித்துக் லகவாண்டிருந்த
அவள் ஜதவாழி சரஸ்வதியின் திருமைணப்
பத்திரிழக அது. பவார்வதி ஆவலடைன் அழதப்
பிரித்துப் பவார்த்தவாள்.
லசமௌபவாக்கியேவதி சரஸ்வதிக்கும், சிரஞ்சவி
ஜசதுபதிக்கும் லபரிஜயேவார்களவால
நிச்சயிக்கப்பட்டை ஜமைற்படி திருமைண
சுபமுகூர்த்தம் இனிது நடைந்ஜதறி இன்று முப்பது
ஆண்டுகளுக்கு ஜமைல ஆகிவிட்டைன.
ஜசதுபதி! - அந்தப் லபயேழர வவாசித்தஜபவாது
அவள் லநஞ்சத்தில ஓர் அதிர்ச்சி ஏற்பட்டைது.
சரஸ்வதி! - ஜசதுபதியின் அழறயில
மைவாட்டைப்பட்டுள்ள அவருழடையே மைழனவியின்
உருவப் படைம் இந்தச்
சரஸ்வதியினுழடையேதுதவாஜனவா? முப்பது

ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பழகியே தன்னுழடையே
கலலூரித் ஜதவாழி சரஸ்வதியின் முகத்ழத
நிழனவுக்குக் லகவாண்டு வந்து அந்த முகத்துடைன்
படைத்திலள்ள முகத்ழத ஒத்திட்டுப் பவார்க்க
முயேன்றவாள். ஊஹஸும் முடியே விலழலெ. பவாலயே
சிஜநகிதி சரஸ்வதியின் முகம் அவளுக்கு மைறந்ஜத
ஜபவாய்விட்டைது!
படைத்திலள்ள சரஸ்வதிக்கு வயேது முப்பது
அலலெது முப்பத்ழதந்துக்கு ஜமைல இருக்கலெவாம்.
கலலூரித் ஜதவாழி சரஸ்வதிழயே அவள்
பதிலனட்டு வயேது கன்னிப் லபண்ணவா
யிருந்தஜபவாது கண்டைதுதவான். எனஜவ, அடிஜயேவாடு
மைறந்து ஜபவான ஒரு முகத்ழத, முப்பத்ழதந்து
வயேதவான ஒரு சுமைங்கலியின் முகத்ஜதவாடு
ஒப்பிட்டுப் பவார்த்து, அந்தச் சரஸ்வதிதவானவா
இவள் என்பழத நிச்சயேப்படுத்துவது அவளவால
இயேலெவாத கவாரியேமைவாயிருந்தது.
எண்ணங்கள் சுழன்றன. ஏஜதஜதவா
குழப்பங்களும், ஆழசகளும், கவழலெகளும்

கற்பழனகளும் பவார்வதியின் லநஞ்சத்தில
புகுந்து புயேலெவாகப் பரிணமத்துச் சுழன்று லகவாண்
டிருந்தன்.
முப்பத்திரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஒரு நவாள்,
பவார்வதிக்கு அப்ஜபவாது பதிலனட்டு வயேது
இருக்கலெவாம். இஜத சவாரதவாமைணிக் கலலூரியில
இன்டைர்மீடியேட் வகுப்பில படித்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள். அவளுழடையே தந்ழத பலெரவாம்
வவாத்தியேவார் எலிலமைன்டைரி பவாடை-சவாழலெயில
நீண்டை கவாலெம் 'எழுத்தறிவிக்கும் இழறவனவாக'
இருந்து வயிற்ழறக் கழுவி
விட்டுத் தன் மைகள் பவார்வதிழயேயும், மைகன்
சிவரவாமைழனயும் பவாலயே வயேதிஜலெஜயே
அநவாழதகளவாக்கிச் லசன்றுவிட்டைவார்.
பலெரவாமை வவாத்தியேவாரின் நண்பர் சவாம்பசிவம்
பவார்வதிழயேயும், அவள் அண்ணழனயும் தன்
வீட்ஜடைவாடு அழழத்து வந்து ஆதரவு கவாட்டி
வளர்க்கலெவானவார்.

உரியே கவாலெத்தில சிவரவாமைனுக்குத் திருமைணம்
நடைந்தது. மைறு வருடைஜமை அவன் மைழனவி ஓர்
ஆண் குழந்ழதழயேப் லபற்லறடுத்துத் தன்
வவாழ்க்ழகழயே முடித்துக் லகவாண்டைவாள். அந்தத்
துயேரம் தவாங்கவாமைல சிவரவாமைன் பவார்வதிக்குக்
கடிதம் எழுதி ழவத்துவிட்டு யேவாரிடைமும்
லசவாலலெவாமைல லகவாள்ளவாமைல வடைநவாட்டுக்கு
யேவாத்திழர கிளம்பிப் ஜபவாய்-விட்டைவான்.
ஜபவானவன் ஜபவானவன் தவான், அப்புறம்
திரும்பஜவயிலழலெ
அன்ஜற அண்ணனுக்குப் பிறந்த ஆண் மைகழவக்
கவாப்பவாற்றும் லபவாறுப்பு பவார்வதியின் தழலெயில
விழுந்தது. கன்னிப் பருவத்ழதக் கட்டிக் கவாக்க
ஜவண்டியே கடைழமை, வறுழமையின் லகவாடுழமை,
இவற்றுக்கிழடைஜயே குழந்ழதழயே வளர்க்க
ஜவண்டியே கடைழமையும் ஜசர்ந்து நிழலெ தடுமைவாறி
நின்ற பவார்வதிக்கு ஆதரவவாக இருந்து பரிவு
கவாட்டியேவர் சவாம்பசிவம்தவான். அவருக்குக் கவாது
சற்று மைந்தம். லசவிச் லசலவத்ழதத் தவிர மைற்ற
லசலவங்கழள லயேலலெவாம் லபற்று

வவாழ்க்ழகயின் இன்பங்கழள லயேலலெவாம் ஆண்டு
அனுபவித்து ஏகவாங்கியேவாக வவாழ்பவர் அவர்.
உற்றவார் உறவினர்களிடைம் ஒட்டுதல இன்றி,
பற்றற்ற ஞவானிஜபவால தனிழமையில வவாழ்ந்து
லகவாண்டிருந்த அந்த வஜயேவாதிகருக்கு ஆண்டைவன்
இப்படி ஒரு லபவாறுப்ழப அளித்திருந்தவான்.
ஆனவாலம் பவார்வதி அவருக்கு ஒரு பவாரமைவாக
இருக்க விரும்பவிலழலெ. கவாழலெயிலம்
மைவாழலெயிலம் தன் கலலூரித் ஜதவாழிகள் சிலெருக்கு
டியூஷன் லசவாலலித் தந்து அதன் மூலெம்
கிழடைக்கும் பணத்ழதக் லகவாண்டு வவாழ்க்ழக
நடைத்திக் லகவாண்டிருந்தவாள். விசித்திரமைவான தன்
வவாழ்க்ழகழயே எண்ணிப் பவார்த்தஜபவாது
பவார்வதிக்ஜக ஜவடிக்ழகயேவாக இருந்தது.
'எங்ஜகஜயேவா பிறந்ஜதன். எங்ஜகஜயேவா
வளர்கிஜறன். நவான் ஓர் அநவாழத. கன்னிப் லபண்;
கலியேவாணமைவாகவாதவள். என்னிடைம் இன்லனவாரு
அநவாழதக் குழந்ழத! இந்தக் குழந்ழதக்கும்
எனக்கும் ஆதரவு சவாம்பசிவம்.'

'நவான் கன்னிப் லபண்ணவாக இருந்து லகவாண்ஜடை,
குழந்ழதக்குத் தவாயேவாகவும் இருக்க ஜவண்டும்.
படித்துக் லகவாண்ஜடை பணமும் சம்பவாதிக்க
ஜவண்டும். லதருவில லசல லம் வவாலிபர்களின்
கண் பவார்ழவயிலிருந்து தப்பி வவாழஜவண்டும்.
படித்துக் லகவாண்ஜடை, படித்தபடி பணம்
சம்பவாதித்துக் லகவாண்ஜடை, அநவாழதயேவாக இருந்து
லகவாண்ஜடை, அநவாழதழயே வளர்த்துக் லகவாண்ஜடை,
கன்னியேவாக இருந்து லகவாண்ஜடை, கலியேவாணம்
ஆனவழளப் ஜபவால வவாழ்ந்து லகவாண்ஜடை,
ஜதவி!... இலதன்ன விசித்திர வவாழ்க்ழக !
யேவாருக்கவாக நவான் வவாழ்கிஜறன்? எதற்கவாக
வவாழ்கிஜறன்?'
'அப்பவா, நவான் டியூஷனுக்குப் ஜபவாகிஜறன்' என்று
குழந்ழதழயே எடுத்து இடுப்பில
ழவத்துக்லகவாண்டு புறப்பட் டைவாள் பவார்வதி.
சவாம்பசிவம் சிரித்தவார். அந்தச் சிரிப்பிஜலெ
ஜவதழனயும் வருத்தமும் கலெந்திருந்தன.

"ஜபவாகிற இடைங்களுக் லகலலெவாம் இந்தக்
குழந்ழதழயே யும் கூடைக் கூடைத் தூக்கிக் லகவாண்டு
ஜபவாகிறவாஜயே, இழதத் லதவாட்டிலில விட்டுச்
லசன்றவால நவான் பவார்த்துக் லகவாள்ள மைவாட்ஜடைனவா?"
சவாம்பசிவம் ஜகட்டைவார்.
"தங்களுக்கு எதற்குச் சிரமைம், அப்பவா! ழகஜயேவாடு
இந்தக் குழந்ழதழயே எடுத்துக் லகவாண்டு
ஜபவாவது எனக்கு ஒரு விதத்தில
லசளகரியேமைவாகஜவ இருக்கிறது. லதருவில
லசலலம் வவாலிபர்கள் என்ழனப்
பவார்க்கும்ஜபவாது ஒரு தவாழயேப் பவார்ப்பதுஜபவால
மைரியேவாழத கவாட்டுகிறவார்கள். அவர்களுழடையே
பவார்ழவ குற்றமலலெவாமைல இருக்கிறது.
ஆழகயேவால, என் ரவாஜேவா என் கன்னிப் பருவத்துக்கு
ஒரு கவசமைவாக இருந்து உதவுகிறவான்...."
"நீ ஒரு ஜவடிக்ழகயேவான லபண்!'' என்றவார்
சவாம்பசிவம்.
"ஆமைவாம், இரவாமைலிங்க சுவவாமகள் சரித்திரம்

நீங்கள் படித்ததிலழலெயேவா? அவர் முற்றும் துறந்த
முனிவரவாகப் பற்றற்று வவாழ்ந்த கவாலெத்திலம் தன்
இடுப்பில ஒரு சவாவிக் லகவாத்ழதச் லசருகி
ழவத்துக் லகவாண்டிருப்பவாரவாம். வீஜடைவா,
வவாசஜலெவா, லபட்டிஜயேவா எதுவும் இலலெவாமைல
லவறும் சவாவிக் லகவாத்ழத மைட்டும் ழவத்துக்
லகவாண்டிருந்ததற்கு என்ன கவாரணம் லதரியுமைவா?
மைற்றவர்கள் தன்ழன உயேர்வவாக, முற்றும் துறந்த
முனிவரவாக எண்ணிவிடைக்கூடைவாது
என்பதற்கவாகத்தவான். என் கழதயும் ஏறக்குழறயே
அப்படித்தவான். கன்னிப்லபண் என்று என்ழன
யேவாரும் எண்ணிவிடைக் கூடைவாது என்பதற்கவாகஜவ
எங்ஜக ஜபவானவாலம் இந்தக் குழந்ழதழயேத்
தூக்கிக்லகவாண்டு அழலெகிஜறன். என்ழனப்
பவார்க்கிறவர்கள், என்ழன ஒரு தவாயேவாகப்
பவார்ப்பவார்கள் அலலெவவா?'' என்று கூறிச் சிரித்தவாள்.
"இனிஜமைல உனக்கு இந்தக் கஷ்டைலமைலலெவாம்
இருக்கவாது. இன்று மைவாழலெ நவான்கு மைணிக்கு
எனக்குத் லதரிந்தவர்கள் உன்ழனப் லபண்
பவார்க்க வரப்ஜபவாகிறவார்கள். நவான் தவான் ஏற்பவாடு

லசய்திருக்கிஜறன். லபரியே பணக்கவார இடைம்.
ழபயேன் பி.ஏ. படித்துக் லகவாண்டிருக்கிறவான்.
ரவாஜேவா மைவாதிரி கண்ணுக்கு லெட்சணமைவாக
இருப்பவான். நீ என் ஜபச்ழசத் தட்டை மைவாட்டைவாய்
என்ற நம்பிக்ழகயில அவர்கழள வரச் லசவாலலியிருக்கிஜறன். கலியேவாணஜமை ஜவண்டைவாம் என்று
லசவாலலெக்கூடைவாது. லசவான்னவால இன்று முதல
நவான் உன்னுடைன் ஜபசஜவ மைவாட்ஜடைன்...''
பலெமைவான பீடிழகயுடைன் பவார்வதி மைறுத்துக்கூற
முடியேவாதபடி விஷயேத்ழதச் லசவாலலி முடித்து
விட்டைவார் சவாம்பசிவம்.
அன்று மைவாழலெஜயே சவாம்பசிவத்துக்குத் லதரிந்த
நண்பரும் அவருழடையே மைழனவியும் ஒரு
வவாலிபனுடைன் பவார்வதிழயேப் பவார்க்க
வந்திருந்தவார்கள்.
"இவன் என்னுழடையே சஜகவாதரியின் மைகன்
இவனுக்குத் தவாயேவார் தகப்பனவார் இலழலெ. என்
லசவாத்லதலலெவாம் இவனுக்குத்தவான் எழுதி

ழவக்கப் ஜபவாகிஜறன். பி.ஏ. படித்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவான். லபயேர் ஜசதுபதி...'' என்றவார்
பிள்ழளக்கு மைவாமைவா.
பலெகவாரங்கழளயும் தவாஜன தயேவாரித்த
கவாப்பிழயேயும் லகவாண்டுவந்து அவர்கள்
மூவருக்கும் லகவாடுத்துவிட்டு நமைஸ்கவாரம்
லசய்தவாள் பவார்வதி.
"இவள் என் வளர்ப்பு மைகள். லரவாம்பக்
லகட்டிக்கவாரி ; லபயேர் பவார்வதி. ' என்று
லபண்ழண அறிமுகப்படுத்தி ழவத்தவார்
சவாம்பசிவம்.
"லபண் அடைக்கமைவாக இருக்கிறவாள்'' என்றவார்
பிள்ழளக்கு மைவாமைவா.
''பிரவாப்தம் இருந்தவால நடைந்துவிடுகிறது''
என்றவாள் பிள்ழளக்கு மைவாம.
பிள்ழளயும் லபண்ணும் ஒருவழர ஒருவர்

பவார்த்துக் லகவாண்டைவார்கள். அந்தரங்கமைவான
லமைளன லமைவாழியில ஜபசிக் லகவாண்டைவார்கள்.
அந்த ஒரு விநவாடியிஜலெஜயே ஒருவர் மீது
ஒருவர் கவாதல லகவாண்டைவார்கள் என்று கூடைக்
கூறலெவாம்.
''கவாப்பி முதல தரமைவாயிருக்கிறது'' என்று ழபயேன்
நவாசுக்கவாகத் தன் உள்ளத்ழதச் லசவாலலி விட்டைவான்.
பவார்வதி உள்ஜள ஜபவாய் மைழறவவாக நின்று
லகவாண்டு அந்த வவாலிபனுழடையே அழகியே
வடிவத்ழத, கம்பீரத்ழதப் பவார்த்து ரசித்தவாள்.
அவன் தனக்குப் புருஷனவாக வவாய்ப்பவானவா?'
என்று ஏக்கப் லபருமூச்சு விட்டைவாள்.
பிள்ழளக்கு மைவாமைவா, பவார்வதி லகவாண்டுவந்து
ழவத்த ஜகவாதுழமை அலவவாழவ ருசித்தபடிஜயே
தம் மைழனவிழயேப் பவார்த்து, "நீயும் அலவவா
லசய்கிறவாஜயே! இந்த அலவவாழவப் பவார்!
எவ்வளவு ருசியேவாயிருக்கிறது!'' என்றவார்.

"ஏன், உங்கள் மைழனவி லசய்யும் அலலெவவா
இவ்வளவு நன்றவாக இருக்கவாஜதவா?'' என்று
ஜகட்டைவார் சவாம்சிவம்.
"என் மைழனவி லசய்யும் அலவவாழவச்
சவாப்பிட்டைவால அப்புறம் அபிப்பிரவாயேஜமை
கூறமுடியேவாது'' என்றவார் பிள்ழளக்கு மைவாமைவா கண்
சிமட்டியேபடி!
@அலதன்ன அப்படி?'' என்று வியேந்தவார்
சவாம்பசிவம்.
"அது அப்படித்தவான். அந்த அலவவாழவச்
சவாப்பிட்டை தும் நவாக்கும் அண்ணமும் ஒன்ஜறவாடு
ஒன்றவாக ஒட்டிக் லகவாண்டு ஜபச முடியேவாமைல
ஜபவாய்விடும்” என்றவார் பிள்ழளக்கு
மைவாமைவா,பவார்வதி உட்படை எலஜலெவாரும் சிரித்து
விட்டைவார்கள்!
"சரி, ஜநரமைவாகிறது; நவாங்கள் ஜபவாய் இரண்டு நவாட்
களில தகவல லசவாலலி அனுப்புகிஜறவாம்...''

என்று கூறிப் புறப்பட்டைனர் அந்தப்
லபரியேவர்கள்.
அதுவழர லதவாட்டிலில உறங்கிக் லகவாண்டிருந்த
குழந்ழத, அவர்கள் புறப்படும்ஜபவாது 'வீல'
என்று அழத் லதவாடைங்கியேது.
"இது யேவாருழடையே குழந்ழத? '' வியேப்புடைன்
ஜகட்டைவார் பிள்ழளக்கு மைவாமைவா.
@இந்தப் லபண்ணுக்கு ஓர் அண்ணன்
இருக்கிறவான். அவனுழடையே குழந்ழத. அது ஒரு
தனிக்கழத'' என்றவார் சவாம்சிவம்.
நவாழலெந்து நவாட்கள் கழிந்தன. ஏஜனவா
லதரியேவிலழலெ. இந்தச் சம்பந்தத்தில எங்களுக்கு
இஷ்டைமலழலெ என்று தகவல அனுப்பி
விட்டைவார்கள் அந்தப் லபரியேவர்கள்.
அந்த நிகழ்ச்சிக்குப் பிறகு பவார்வதியிடைம்
கலியேவாணம் என்ற ஜபச்ழச எடுக்கஜவ பயேந்து

விட்டைவார் சவாம்பசிவம். பவார்வதியும் தன்
திருமைணத்ழதப்பற்றி அன்ஜறவாடு மைறந்து
விட்டைவாள். கவாலெம் ஓடிக்லகவாண்டிருந்தது.
திடீலரன்று ஒரு நவாள் சவாம்பசிவமும் கண்
மூடிவிட்டைவார். இலதலலெவாம் நிகழ்ந்து இன்று
முப்பது ஆண்டுகளுக்கு ஜமைல ஆகிவிட்டைன.
பவார்வதி தன் ழகயிலிருந்த சரஸ்வதி ஜசதுபதியின் திருமைணக் கடிதத்ழத இன்லனவாரு
முழற படித்துப் பவார்த்து விட்டு, அன்று
தன்ழனக் கவாணவந்த வவாலிபன் தவான்
ஜசதுபதியேவா? சரஸ்வதிதவான் அவருழடையே
மைழனவியேவா? ஜசதுபதியின் வீட்டில
மைவாட்டைப்பட்டுள்ள திருவுருவப் படைம் என்
ஜதவாழி சரஸ்வதியினுழடையேதுதவானவா?' என்று
ஜயேவாசித்தவாள்.
அன்று மைவாழலெ ஜசதுபதியின் வீட்டில பவாரதிக்கு
டியூஷன் லசவாலலிக் லகவாண்டிருந்த-ஜபவாது
பவார்வதி ஜகட்டைவாள் :
"பவாரதி! உன் அம்மைவா லபயேர் என்ன?

''சரஸ்வதி!'' என்றவாள் பவாரதி.
கன்னியேவாகஜவ ஐம்பது வயேழதக் கடைந்து விட்டை
பவார்வதிக்கு, என்றுஜமை, யேவாரிடைமுஜமை ஏற்படைவாத
பந்தமும் பவாசமும் இத்தழன வருடைங்களுக்குப்
பிறகு ஜசதுபதியிடைம் ஏற்படுவவாஜனன்? விட்டை
குழற லதவாட்டை குழற என்பவார்கஜள, அது
தவாஜனவா? - பவார்வதி நீண்டைலதவாரு லபருமூச்
லசறிந்தவாள்.
---------------

குருத்து ஏழு
சுழல நவாற்கவாலியில சவாய்ந்த வண்ணம், ஜமைழஜே
விளிம்ழபக் கவாலகளவால உந்தி முன்னும்
பின்னுமைவாக ஆடியேபடிஜயே தீவிரச் சிந்தழனயில
ஆழ்ந்திருந்தவார் ஜசதுபதி, கலகத்தவாவிலள்ள ஒரு
வர்த்தக ஸ்தவாபனத்துடைன் 'டிரங்' லடைலிஜபவான்
மூலெம் லதவாடைர்பு லகவாள்வதற்கவாகக் கவாத்திருக்கும்
ஜபவாது அந்தப் லபவான்னவான ஜநரத்ழத
வீணவாக்கவாமைல தம்முழடையே ஜமைவாட்டைவார்
லதவாழிற்சவாழலெயின் எதிர்கவாலெத்ழதப் பற்றி
ஜயேவாசித்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
ஜயேவாசழனயின் தீவிரத்தில அவர் தம்முழடையே
அகன்ற லநற்றிக்கும் வலெது
உள்ளங்ழகக்குமழடைஜயே சிக்கியிருந்த
லபன்சிழலெ இப்படியும் அப்படியும் உருட்டிக்
லகவாண்டிருந்த சமையேம், ''அப்பவா! இன்ழறக்கு
எனக்குப் பிறந்த நவாள்!' என்று குதூகலெத்ஜதவாடு
கூறிக்லகவாண்டு அவருழடையே அருழமை மைகள்

பவாரதி அவர் எதிரில வந்து நின்றவாள்.
"அப்படியேவா? லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம்! இன்ழறக்கு
உனக்கு எத்தழனயேவாவது பிறந்த நவாள்?'' ஜசதுபதி
ஜகட்டைவார்.
"இருபதவாவது...''
''லவரிகுட்! உன் அத்ழதயிடைம் லசவாலலி முதல
தரமைவான விருந்து தயேவாரிக்கச் லசவாலல.... உனக்குப்
பவால பவாயேசம் லரவாம்பப் பிடிக்குஜமை! உன்
சிஜநகிதிகழள லயேலலெவாம் சவாப்பிடைக்
கூப்பிடுவதுதவாஜன?''
"கூப்பிடைவாமைல இருப்ஜபனவா? அவர்கள்
எலஜலெவாரும் மைவாடி யில கும்மைவாளம் ஜபவாட்டுக்
லகவாண்டிருக்கிறவார்கள். இன்னும் பத்து
நிமஷத்தில விருந்து தயேவாரவாகிவிடும். அப்பவா !
நீங்களும் இன்று என்ஜனவாடு சவாப்பிடை
ஜவண்டும்...''

"அப்படியேவா சங்கதி? எலலெவா ஏற்பவாடும் நடைந்து
லகவாண்டிருக்கிறதவா? இந்த வீட்டில நடைப்பது
ஒன்றுஜமை எனக்குத் லதரிவதிலழலெ...''
"உங்களுக்குத்தவான் எதிஜலெயுஜமை அக்கழற
கிழடையேவாஜத! எந்த ஜநரமும் ஜவழலெதவான். அஜத
ஞவாபகம்தவான்! உங்க வயேஜச உங்களுக்கு
நிழனவில இருப்பதிலழலெஜயே!@
"நவான் எலலெவாவற்ழறயும் மைறந்து விடுகிறவன்
என்று தீர்மைவானித்துவிட்டைவாயேவா? சின்ன வயேசிஜலெ
நடைந்தலதலலெவாம் கூடை எனக்கு ஞவாபகம்
இருக்கிறது. நவான் பிறந்தஜபவாது எனக்கு ழவத்த
ஜபழரக்கூடை. இன்னும் ஞவாபகம் ழவத்துக்
லகவாண்டிருக்கிஜறன், லதரியுமைவா?....''
"அஜடையேப்பவா! லரவாம்ப ஆச்சரியேமைவாயிருக்ஜக! அது
சரி ; உங்களுக்கு இப்ஜபவாது என்ன வயேசவாகிறது
லதரியுமைவா?....''
"அதுதவான் மைறந்து ஜபவாச்சு. உள்ஜள ஜபவாய்

அத்ழதழயேக் ஜகட்டுப் பவாரு. சரியேவாகச்
லசவாலலவவாள். அவழளவிடை எனக்கு நவால வயேசு
கூடை. அவளுக்கு இப்ஜபவா...''
@நவாற்பத்லதட்டு ஆகிறது.''
"அப்படின்னவா எனக்கு இப்ப ஐம்பத்திரண்டு
ஆகியிருக்கணுஜமை!... ஓ... அவ்வளவு வயேசவாகி
விட்டைதவா எனக்கு?"
"அப்பவா, அம்மைவாழவயும் உங்கழளயும் ஜசர்ந்தவாப்
ஜபவாலெ நிற்க ழவத்து நமைஸ்கவாரம் லசய்யே
முடியேழலெஜயே என்று எனக்கு லரவாம்ப நவாளவாகக்
குழற. லகவாஞ்சம் எழுந்து அம்மைவா படைத்துக்குப்
பக்கத்திஜலெ நிலலங்கப்பவா... நமைஸ்கவாரம்
லசய்யேஜறன்...''
கண்களில தளும்பியே கண்ணீழரத்
துழடைத்தபடிஜயே ஜசதுபதி தமைது மைழனவியின்
படைத்ழதப் பவார்த்தவார். அந்தக் கழளலபவாருந்தியே
முகம் லதய்வத் தன்ழமை லபற்று விளங்கியேது.

திருமைணத்தன்று ஜசதுபதி அவளுக்கு மைவாழலெ
சூட்டியே ஜபவாது அவள் லவட்கம் சூழத் தழலெ
குனிந்த வண்ணம் தம் எதிரில நின்ற கவாட்சி
அவர் நிழனவுக்கு வந்தது.
அன்று கலயேவாண ஜகவாலெத்தில நின்ற
சரஸ்வதியின் அழகியே வடிவத்துக்கும் இப்ஜபவாது
எதிரில நிற்கும் பவாரதியின் ஜதவாற்றத்துக்கும்
அதிக வித்தியேவாசம் இலழலெ. ஜசதுபதியின்
லநஞ்சத்தில உணர்ச்சி அழலெகள் லபவாங்கின.
சரஸ்வதிழயேப் பிரிந்து இன்று பதிழனந்து
ஆண்டுகள் கடைந்துவிட்டைன. இத்தழன கவாலெமும்
ழவரவாக்கியே புருஷரவாக, சலெனமைற்ற தபசியேவாக,
திடைசித்தம் வவாய்ந்தவரவாக வவாழ்ந்து விட்டை
ஜசதுபதியின் உள்ளத்தில பவார்வதி லபரும்
புயேழலெக் கிளப்பியிருந்தவாள்.
''பவாரதி! நீ ஜபவாய்ச் சவாப்பிடு! எனக்கவாகக்
கவாத்திருக்க ஜவண்டைவாம். கவாஜலெஜேஸுக்கு
ஜநரமைவாகிவிடும் உனக்கு. நவான் கலகத்தவாவுக்கு

டிரங்க்கவால புக் லசய்திருக்கிஜறன்.''
''பிறந்த நவாளன்றுகூடை என்ஜனவாடு சவாப்பிடைக்
கூடைவாதவா அப்பவா! எப்ஜபவாது பவார்த்தவாலம்
ஜவழலெதவானவா?'' சலிப்ஜபவாடு கூறினவாள் பவாரதி.
''இன்ழறக்கு உனக்குப் பிறந்த தினம் என்று நீ
என் னிடைம் ஜநற்ஜற லசவாலலி-யிருந்திருக்கக்
கூடைவாதவா?''
"ஜநற்று நவான் லசவான்னஜபவாது 'ஜபஷ் ஜபஷ்'
என்றீர்கஜள! அதற்குள் மைறந்து விட்டீர்களவா?''
"நீ என்ன லசவான்னவாய் என்பஜத இப்ஜபவாது என்
ஞவாபகத்தில இலழலெ. நவான் ஏஜதவா கவனமைவாக
ஜபஷ், லசவாலலியிருக்கிஜறன்! பரவவாயிலழலெ
உன் சிஜநகிதிகலளலலெவாம் வந்திருக்கிறவார்கள்
இலழலெயேவா! அவர்கழள லயேலலெவாம் சவாப்பிடைச்
லசவாலல'' என்றவார் ஜசதுபதி.
"அப்பவா, உங்களுக்கு வர வர ஞவாபக மைறதி

அதிகமைவாகிக் லகவாண்ஜடை ஜபவாகிறது. நவான்
சவாப்பிட்டுவிட்டு வருவதற்குள் மைறுபடியும்
மைறந்து ஜபவானவாலம் ஜபவாவீர்கள். ஆழகயேவால
எனக்கு இப்ஜபவாஜத ”பர்த்ஜடை பிரசன்ட்ழடைக்
லகவாடுத்து விடுங்கள்'' என்றவாள் பவாரதி.
”பிரசன்ட்டைவா ! என்ன பிரசன்ட் லகவாடுக்கிறது?”
”ஜேப்பவானிலிருந்து நவாய் லபவாம்ழமை ஒன்று
வந்திருக்கிறதவாம். யேவாரவாவது கூப்பிட்டைவால அந்தப்
லபவாம்ழமைநவாய் தவானவாகஜவ வவாழலெ ஆட்டிக்
லகவாண்டு ஓடி வருகிறதவாம்.''
"தவானவாகஜவ எப்படி ஓடி வரும்? யேவாரவாவது கீ
லகவாடுத்து ழவத்திருப்பவார்கள்.”
”அதுதவான் இலழலெ; கூப்பிடைறவர்களின்
சத்தத்ழதக் ஜகட்டுத் தவானவாகஜவ ஓடி
வருகிறதவாம்.”
”விஞ்ஞவானம் அவ்வளவு தூரம்

வளர்ந்திருக்கிறது. அந்த நவாய் என்ன
விழலெயேவாம்?''
”அறுநூறு ரூபவாயேவாம்!''
”லரவாம்ப அதிகம்....”
'கூப்பிட்டைவால ஓடி வருகிறஜத! அதுக்கு இது ஒரு
விழலெயேவா?”
“லதருவிஜலெ ஜபவாகிற நவாய்க்கு ஒரு
பக்ஜகவாடைவாழவக் கவாட்டிக் கூப்பிட்டைவால
ஜபவாதுஜமை! உன் கூடைஜவ ஓடி வருஜமை! இதுக்குப்
ஜபவாய் அறுநூறு ரூபவாய் லசலெவழிப்பவார்களவா?''
என்று சிரித்தவார் ஜசதுபதி.
பவாரதியும் சிரித்து விட்டைவாள்.
''நவான் சவாப்பிட்டுவிட்டு வருவதற்குள் அறுநூறு
ரூபவாய் லரடியேவா இருக்கணும்” என்று லசவாலலிக்
லகவாண்ஜடை ஓடினவாள் பவாரதி.

"பவாரதி!'' என்று அழழத்தவார் ஜசதுபதி.
ஜவகத்துடைன் புறப்பட்டை பவாரதி, ஜசதுபதிழயேத்
திரும்பிப் பவார்த்து "என்னப்பவா? என்று
ஜகட்டைவாள்.
''ஆமைவாம், உங்க பிரின்ஸபவாழலெக்
கூப்பிடைழலெயேவா?"
''அழழச்சிருக்ஜகன், அஜநகமைவா, இப்ப வந்தவாலம்
வருவவாங்க.''
பிரின்ஸபவால வரப் ஜபவாகிறவாள் என்னும் ஜசதி
ஜசதுபதிக்கு மைட்டைற்ற மைகிழ்ச்சிழயே அளித்தது.
ஆயினும், அவர் அழத லவளிப்பழடையேவாகக்
கவாட்டிக் லகவாள்ளவிலழலெ.
ஜநற்று கூடைப் பவார்வதிழயேச் சந்தித்தஜபவாது
லபவாது வவாகப் பலெ விஷயேங்கழளப்பற்றி அவர்
லவகுஜநரம் விவவாதித்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
எலலெவா விஷயேங்களிலம் அவளுக்குத்
லதளிவவான, நிச்சயேமைவான அபிப்பிரவாயேம்

இருந்தது. ஆழ்ந்த படிப்பும், படிப்புக்ஜகற்ற
பண்பும், எழதயும் சூட்சுமைமைவாகப் புரிந்து
லகவாள்ளும் அறிவுக் கூர்ழமையும் வவாய்ந்த பவார்வதி
யுடைன் ஜபசிக் லகவாண்டிருப்பதில ஜசதுபதிக்கு
ஒரு லவறிஜயே இருந்தது. ஒரு நவாழளக்கு ஒரு
முழற சந்திப்பதவாலம் ஜபசுவ தவாலம் தீர்ந்து
ஜபவாகிற லவறி அலலெ அது. தவாகத்துக்கு உப்புத்
தண்ணீர் குடிக்கிற மைவாதிரிதவான். குடிக்கக் குடிக்க,
ஜமைலம் ஜமைலம் தவாகம் எடுத்துக் லகவாண்ஜடை
இருக்கு மைலலெவவா? தன்னுள் புகுந்து தன்ழன
ஆட்டி ழவக்கும் அந்த மையேக்கத்ழதப்பற்றி
அவஜர ஆரவாய்ந்து பவார்த்தவார். அதன் இரகசியேம்,
மைர்மைம், மைவாயேம் எதுவுஜமை அவருக்கு
விளங்கவிலழலெ.
தம் வவாழ்நவாளில அவர் எத்தழனஜயேவா
அழகிகழளச் சந்தித் திருக்கிறவார். அறிவவாளிகளுடைன் பழகியிருக்கிறவார்.
அவர்களிடைலமைலலெவாம் கவாணவாத கவர்ச்சியும்
மையேக்கமும் பவார்வதியினிடைத்தில மைட்டும் எப்படி
வந்தன? இந்த முதிர்ந்த பிரவாயேத்தில உடைல உறவு

சம்பந்தமைவான இச்ழசகளுக்லகலலெவாம் முடிவு
கவாண ஜவண்டியே பருவத்தில இந்த மையேக்கம்
எதற்கு?
ஆற்றலம் அனுபவமும் மக்க ஜசதுபதி,
திடைசித்தம் வவாய்ந்த இலெட்சியேவவாதி தடுமைவாறி
நின்றவார். மைழனவியின் படைத்ழதக் கண்டைஜபவாது
அவருக்குப் பழழயே நிழனவுக-லளலலெவாம்
ஞவாபகத்துக்கு வந்தன.
ஏழழக் குடும்பத்தில பிறந்து, தவாய்ப்பவாசம்
ஒன்ழறஜயே ஆதரவவாகக் லகவாண்டு வவாழ்க்ழகயில
லபரும் ஜபவாரவாட்டைங்கள் நிகழ்த்தி லவற்றி
கண்டைவர் அவர். உழழப்பவால உயேர்ந்த உத்தமைர்.
சரஸ்வதிழயே மைணந்த பின்னஜர, அவருழடையே
வவாழ்க்ழக விரிவவாக மைலெரத் லதவாடைங்கியேது.
ஆயினும், அந்த வவாழ்வின் பரண இன்பத்ழத
அனுபவிக்கக் லகவாடுத்து ழவக்கவிலழலெ
அவளுக்கு. பவாரதிழயேப் லபற்லறடுத்த ஐந்து
ஆண்டுகளுக்குள் அவள் கவாலெமைவாகி விட்டைவாள்.
அதற்குப் பிறகு ஜசதுபதி இலலெற வவாழ்க்ழகயில

விரக்தி அழடைந்து மைறுமைணம் லசய்து
லகவாள்வதிலழலெ என்ற முடிவுடைன் ழவரவாக்கியே
புருஷரவாக இருந்து விட்டைவார்.
அடுத்த ஆண்டிஜலெஜயே அவருழடையே தங்ழக
சவாரதவாம்பவாள் கட்டியே கணவழன இழந்து
ழகம்லபண்ணவாகிக் கண்ணிரும்
கம்பழலெயுமைவாகச் ஜசதுபதியின் வீட்ஜடைவாடு வந்து
ஜசர்ந்தவாள். ஆதரவற்றுக் கிடைந்த ஜசதுபதியின்
குடும்பப் லபவாறுப்ழப அவஜள ஏற்க
ஜவண்டியேதவாயிற்று. சமையேம்
ஜநரும்ஜபவாலதலலெவாம் அவ்வப்ஜபவாது
ஜசதுபதிழயே மைறுமைணம் லசய்து லகவாள்ளும்படி
அவள் தூண்டிக் லகவாண்டிருந்தவாள். ஜசதுபதி
அதற்கு இணங்கவிலழலெ.
''குழந்ழத பவாரதியிடைம் அன்பும் ஆதரவும் கவாட்டி
வளர்க்க நீ இருக்கும்ஜபவாது நவான் எதற்கு
மைறுமைணம் லசய்து லகவாள்ள ஜவண்டும்?'' என்று
கூறிவிட்டைவார்.

அந்தப் பிடிவவாதம், தீவிர விரதம், திடைசித்தம்,
உறுதி லமைவாழி எலலெவாம் இப்ஜபவாது பவார்வதியின்
முன்னவால ஆட்டைம் கண்டுவிட்டைன.
நிழனவுச் சுழலிலிருந்து தன்ழன விடுவித்துக்
லகவாண்டு நவாற்கவாலிழயே விட்டு எழுந்து நின்றவார்.
ஜசதுபதி. 'பவார்வதி வரும் ஜநரமைவாகிறது. இந்த
ஜநரத்தில நவான் இங்ஜக இருப்பழதக் கண்டைவால
என்ழனப்பற்றி என்ன நிழனத்துக் லகவாள்வவாள்?
தனக்கவாகக் கவாத்துக்லகவாண்டிருப்பதவாக, தன்
வரழவ எதிர்பவார்த்து உட்கவார்ந்திருப்பதவாக
அலலெவவா எண்ணுவவாள்? அம்மைவாதிரி அவள்
தன்ழனப்பற்றி எண்ணுவதற்கு இடைம்
தரக்கூடைவாது. அவள் வருவதற்குள் நவான் லவளிஜயே
ஜபவாய் விடை ஜவண்டும். அப்ஜபவாது
என்ழனப்பற்றி பவாரதியிடைம் விசவாரிப்பவாள்.
மைவாழலெயில டியூஷனுக்கு வரும்ஜபவாது
கவாழலெயில சந்திக்க முடியேவிலழலெஜயே' என்று
என்னிடைம் கூறுவவாள். தன் மீது அவள்
லகவாண்டுள்ள அன்பும் அக்கழறயும் அப்ஜபவாது
அவள் முகத்தில லவளிப்படும்.'

கலகத்தவாவிற்குப் ஜபவாட்டிருந்த டிரங்க் கவாழலெ
ரத்து லசய்துவிட்டு, 'பவாரதி' என்று அழழத்தவார்.
''என்ன அப்பவா?'' என்று ஜகட்டுக்லகவாண்ஜடை
வந்தவாள் பவாரதி.
"எனக்கு அவசரமைவாக ஜவழலெ இருக்கிறது. நவான்
லவளிஜயே ஜபவாய்விட்டுப் பன்னிரண்டு மைணிக்கு
வருகிஜறன்...''
“பிரின்ஸபவால சவாப்பிடை வருவதவாகச்
லசவாலலியிருக்கிறவாஜர! நீங்க இலழலென்னவா....''
”பரவவாயிலழலெ; முடிந்தவால சவாய்ந்திரம்
பவார்க்கிஜறன். எனக்கவாகக் கவாத்திருக்க
ஜவண்டைவாம். அவழரச் சவாப்பிடைச் லசவாலல...''
உண்ழமையில ஜசதுபதிக்கு எந்த அவசர
ஜவழலெயும் இலழலெ. அவசரமைவாக அவருக்கிருந்த
ஜவழலெ கலகத்தவாவுக்கு லடைலிஜபவானில ஜபச
ஜவண்டியேதுதவான். அந்த அவசர ஜவழலெழயேயும்

அவசரம் அவசரமைவாக ரத்து லசய்துவிட்டு
லவளிஜயே புறப்பட்டுச் லசலவதற்கு ஒஜர ஒரு
கவாரணம் பவார்வதிழயேச் சந்திக்கக்கூடைவாது
என்பதுதவான். அவளுடைன் ஜபச ஜவண்டும் என்று
எவ்வளவுக்லகவ்வளவு அவர் மைனம் ஓயேவாமைல
லசவாலலிக் லகவாண்டிருந்தஜதவா அவ்வளவுக்கு
அவர் அந்த ஆழசழயேக் கட்டுப்படுத்திக்
லகவாண்டு லவளிஜயே கிளம்பிப் ஜபவாய்விட்டைவார்.
அவர் லசன்ற சிறிது ஜநரத்திற்லகலலெவாம்
லடைலிஜபவான் மைணி அடித்தது. பவாரதி ரிஸீவழரக்
ழகயிலலெடுத்துப் ஜபசியே ஜபவாது பிரின்ஸபவால
பவார்வதியின் குரல ஜகட்டைது.
பவாரதி! எனக்கு இப்ஜபவாது அவசரமைவாகக்
லகவாஞ்சம் ஜவழலெ இருக்கிறது. ஆழகயேவால, நீ
எனக்கவாகக் கவாத்திருக்க ஜவண்டைவாம். மைவாழலெயில
நவான் வரும்ஜபவாது உன்ழனப் பவார்க்கிஜறன்.
விஷ்யூ ஹவாப்பி பர்த்ஜடை !'' என்றவாள்.
உண்ழமையில, பவார்வதிக்கும் எந்த அவசர
ஜவழலெயும் இலழலெ. ஜசதுபதி தனக்கவாகக்

கவாத்திருப்பவார். அவர் எதிர்பவார்த்துக்
லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாது நவான் அங்ஜக ஜபவாகக்
கூடைவாது நவான் வரப் ஜபவாவதிலழலெ என்று
லதரிந்ததும் அவர் பவாரதியிடைம் விசவாரிப்பவார்.
மைவாழலெயில தன்ழனச் சந்திக்கும் ஜபவாது ஏன்
வரவிலழலெ?' என்று ஜகட்பவார். அப்படிக்
ஜகட்கும்ஜபவாது அவருக்குத் தன் மீதுள்ள
அன்பும் அக்கழறயும் லவளிப்படும்! பவார்வதியின் அவசரமைவான ஜஜேவாலிக்குக் கவாரணம்
இதுதவான்!
லதவாழிற்சவாழலெயில ஜசதுபதிக்கவாகப் பலெ
அலவலகள் கவாத்துக் கிடைந்தன. ஆனவால அழவ
எதிலஜமை ஜசதுபதியின் மைனம் லசலலெவிலழலெ.
மீண்டும் மீண்டும் பவார்வதியின் நிழனவு ஒன்ஜற
அவர் உள்ளத்ழத அழலெத்துக் லகவாண்டிருந்தது.
உள்ளத்தில லவகு நவாட்களவாகப் புழுங்கிக்
லகவாண்டிருந்த ஓர் எண்ணம் இமையேமைவாக வளர்ந்து
அழுத்துவது ஜபவால ஜதவான்றியேது.

’இந்த மைனப் ஜபவாரவாட்டைத்துடைன் எத்தழன
நவாட்கள் ஜவதழனப் படுவது?
மைனதிற்குள்ளவாகஜவ அடைக்கி ழவத்திருக் கும்
அந்த எண்ணத்ழத இன்று லவளியிட்டுவிடை
ஜவண்டியேதுதவான் என்று முடிவு லசய்து
லகவாண்டைவார். அடுத்த கணஜமை 'ஜச! பவார்வதி
என்ழனப்பற்றி எவ்வளவு உயேர்வவாக எண்ணிக்
லகவாண்டிருக்கிறவாள்? என்னிடைம் எவ்வளவு
மைதிப்பு ழவத்திருக்கிறவாள். இப்படி நவான் ஓர்
அற்ப ஆழச ழவத்திருக்கிஜறன் என்று
லதரிந்தவால என்ழனத் தவாழ்வவாக எண்ணிக்
லகவாள்வவாஜளவா? எண்ணிக் லகவாள்ளட்டுஜமை!
லதரியேட்டுஜமை. லதரிந்து தவான் ஜபவாகட்டுஜமை. ஒரு
நவாழளக்கு இலலெவா விட்டைவால ஒரு நவாள் லதரியே
ஜவண்டியேதுதவாஜன? இதற்கு ஒரு முடிவு ஏற்படை
ஜவண்டியேதுதவாஜன. இன்று மைவாழலெஜயே ஜபச்சுக்
கிழடையில திருமைணம் லசய்து லகவாள்வதில
விருப்பம் இருக்கிறதவா?' என்று லதளிவவாகத்
ழதரியேமைவாகக் ஜகட்டு விடுகிஜறன். ஜகட்டு
நிச்சயேமைவாக ஒரு பதிழலெ அறிந்து லகவாண்டு
விடுகிஜறன்.'

ஒரு தீர்மைவானத்துக்கு வந்தவரவாய் நவாற்கவாலிழயே
விட்டு எழுந்தவார், ஜசதுபதி. அன்று மைவாழலெ ஐந்து
மைணி இருக்கும். தம்முழடையே பங்களவா வவாசலில
மைரத்தடி ஊஞ்சலில உட்கவார்ந்து ஜலெசவாக
ஆடியேபடிஜயே ஒவ்லவவாரு விநவாடியும்
பவார்வதியின் வரழவ ஆவலடைன் எதிர்பவார்த்துக்
லகவாண் டிருந்தவார் அவர்.
எங்ஜகவா ஒலிக்கின்ற ஹவாரன் சத்தங்கலளலலெவாம்
பவார்வதியின் கவாரவாயிருக்குஜமைவா என்ற பிரழமைழயே
உண்டைவாக்கின. கழடைசியில, கவாம்பவுண்டுக்கு
லவளிஜயே ஒரு கவார் வந்து நின்றது. ஜசதுபதி
ஆவலடைன் அந்தக் கவாழர ஜநவாக்கினவார். ஆனவால
அதில பவார்வதிழயேக் கவாணவிலழலெ. பவாரதி
மைட்டுஜமை இறங்கி வருவழதக் கண்டை
ஜசதுபதிக்குப் லபரும் ஏமைவாற்றமைவாயிருந்தது.
"என்ன பவாரதி! இன்ழறக்கு டியூஷன்
இலழலெயேவா?” என்று ஜகட்டைவார் ஜசதுபதி.
”உண்டு அப்பவா. பிரின்ஸபவாலக்கு லரவாம்ப

ஜவழலெ இருக்கிறதவாம். ஆறு மைணிக்கு ஜமைல
வருவதவாகச் லசவாலலி யிருக்கிறவார்'' என்றவாள்
பவாரதி.
’அப்படியேவா?' என்றவர் வரட்டும். நீண்டை
நவாட்களவாக என் உள்ளத்தில புகுந்து உழடைந்து
லகவாண்டிருக்கும் பிரச்ழனக்கு ஒரு முடிவு கட்டி
விடுகிஜறன்' என்று தமைக்குத் தவாஜமை லசவாலலிக்
லகவாண்டைவரவாய் ஊஞ்சழலெ ஜவகமைவாக
ஆட்டினவார்.
-------------

குருத்து எட்டு
முதல நவாள் இரவு லவகு ஜநரம் வழர கண்
விழித்துப் படித்துக் லகவாண்டிருந்த பவார்வதி
அன்று லபவாழுது புலெரும் ஜநரத்தில சற்று
அதிகமைவாகஜவ தூங்கி விட்டைவாள், தூக்கம்
கழலெந்து அவள் படுக்ழகழயே விட்டு
எழுந்தஜபவாது கடிகவாரத்தில மைணி ஏழடித்துக்
லகவாண்டிருந்தது. அழறக்குள் சிலெ புத்தகங்கள்
தவாறுமைவாறவாகச் சிதறிக் கிடைந்தன. 'துன்பத்துக்கும்
இன்பத்துக்கும் இழடைஜயே' என்பது அவற்றுள்
ஒன்று. "வித் லெவ் அண்ட் ஐரணி' என்பது
இன்லனவான்று. அந்தப் புத்தகங்கழளக்
கண்டைஜபவாது அவள் இதழ்களில இஜலெசவான
புன்முறுவல ஜதவான்றி லநளிந்தது.
அந்தப் புன்னழகக்குள் 'ஏஜதவா ஒன்று' ஒளிந்து
லகவாண்டிருப்பழத பவார்வதிழயேத் தவிர ஜவறு
எவருஜமை அறியேமைவாட் டைவார்கள்.

'இத்தழனக் கவாலெமும் இலலெவாமைல இப்ஜபவாது
என்னுள் புகுந்துள்ள அந்த உணர்வுக்கு என்ன
கவாரணம்? நவான் ஏன் அவழரப் பற்றிஜயே எண்ணிக்
லகவாண்டிருக்கிஜறன்? அவருக்கும் எனக்கும்
என்ன சம்பந்தம்?
ஜசதுபதியின் மைகள் பவாரதியினிடைத்தில
நிஜேமைவாகஜவ எனக்கு அக்கழற இருக்கிறதவா?
அவளுக்கு டியூஷன் லசவால லிக் லகவாடுப்பதில
எனக்கு ஏன் இத்தழன ஆர்வம்? அவளுக்குப்
பவாடைம் லசவாலலித் தரும் ஜநரங்களில என் மைனம்
ஏன் அழமைதியின்றி அழலெயே ஜவண்டும்?
அவழரக் கவாண ஜவண்டும் லமைன்ற ஆவலில என்
கண்கள் ஏன் அங்குமங்கும் சுழல ஜவண்டும்?
இதற்லகலலெவாம் என்ன லபவாருள்?'
ஜசதுபதியின் கண்ணியேமைவான, கம்பீரமைவான
ஜதவாற்றம் அவள் கண்லணதிரில வந்து நின்றது.
'இந்தத் ஜதவாற்றத்தில அப்படி என்ன கவர்ச்சி
இருக்கிறது? என்ழனக் கவர்ந்திழுக் கும் மைவாயே
சக்தி இதற்கு எங்கிருந்து வந்தது?'

ஆம்; ஜசதுபதிழயேக் கவாட்டிலம் கவர்ச்சி
மக்க,அழகு வவாய்ந்த ஆடைவர்கழளப் பவார்வதி
சந்தித்திருக்கிறவாள். லவளி நவாடுகளில,
எத்தழனஜயேவா அறிவவாளிகழள, ஆரவாய்ச்சியேவாளர்
கழள, கலவித் துழறயில புகழுடைன்
விளங்குபவர்கழள, பட்டைம் லபற்றவர்கழளப்
பவார்த்துப் ஜபசியிருக்கிறவாள். கருத்து
அரங்குகளில அவர்களுடைன் வவாதவாடி
இருக்கிறவாள். ஆயினும் அவர்களிடைலமைலலெவாம்
கவாண முடியேவாத கவர்ச்சி, கவாந்த சக்தி
ஜசதுபதியிடைம் இருந்தது. அந்தக் கவர்ச்சி, ஆண் லபண் உறவு சம்பந்தமைவான உடைற் கவர்ச்சி அலலெ.
அதற்லகலலெவாம் அப்பவாற்பட்டை அறிவு பர்வமைவான
ஒரு சக்தி அது! அழத அவளவால விளக்க முடியே
விலழலெ. விளங்கிக் லகவாள்ளவும் முடியே
விலழலெ.
இரண்டைவாகப் பிரிந்து குப்புறக் கீஜழ வீழ்ந்து
கிடைந்த புத்தகத்ழத எடுத்தஜபவாது அதில இரவு
படித்த சிலெ வரிகள் அவள் கவனத்துக்கு வந்தன.

'உலெக வவாழ்க்ழக ஒரு பவாதவாளக் கிணறு
ஜபவான்றது. குழந்ழத அதன் பக்கத்தில நின்று
லகவாண்டு எட்டி எட்டிப் பவார்த்தவால என்ன
லசவாலலஜவவாம்? 'அங்ஜக நிற்கவாஜத! எட்டிப்
பவார்க்கவாஜத! தூர நில' என்ஜபவாம். அவ்வவாஜற
யேவாகும் வவாழ்க்ழகயின் அபவாயேங்கள். கிணற்றில
வீழ்ந்து விட்டைவால மீள்வது துர்லெபம்.'
நவான் அந்தப் பவாதவாளக் கிணற்றின் அருகில
நிற்கும் ஒரு குழந்ழதயேவா? ஒருநவாளுமலழலெ.
இத்தழன ஆண்டுகளும் நவான் கலியேவாணம்
லசய்து லகவாள்ளவாமைஜலெ, கணவஜனவாடு
வவாழவாமைஜலெ இலலெறத்தின் இன்ப துன்பங்கழள
அனுபவிக்கவாமைஜலெ வவாழ்ந்து விட்ஜடைன். என்
கன்னிப் பருவம் முழுழமையும் தவாய்ழமைக்
ஜகவாலெம் பண்டு, குழந்ழத ரவாஜேவாழவ
வளர்ப்பதிஜலெஜயே கழித்து விட்ஜடைன். இனி?...
பவார்வதிக்கு இந்த உலெக வவாழ்க்ழக
லதரிந்திருந்தது. லபண்ழமையும் லபண்ழமைக்குரியே

ஆசவாபவாசங்களும் லதரிந் திருந்தன, ஆனவால
அந்தப் லபண்ழமை தனக்கும் உண்டு என்பழத
அவள் உணர்ந்ததிலழலெ. அவள் வவாழ்க்ழக
லதரிந் தவள். ஆனவால அந்த வவாழ்க்ழக தனக்கும்
உண்டு. என்பழத அறியேவாதவள்.
கீஜழ ரவாஜேவாவின் சட்டிக் குரல ஒலித்தது. கவாழலெப்
பத்திரிழகழயேப் படித்தபடிஜயே ஜயேவாசித்துக்
லகவாண்டிருந்த பவார்வதி, மைணி ஒன்பதவாகி
விட்டைது என்பழத அப்ஜபவாது தவான் உணர்ந்தவாள்.
'லவகு ஜநரம் தூங்கி விட்டிருக்கிஜறன். என்றுஜமை
இப்படித் தூங்கியேதிலழலெ. கலலூரிக்கு ஜநரமைவாகி
விட்டைது' என்று எண்ணிக்லகவாண்ஜடை அவசரமைவாக
எழுந்து ஜபவாய் ஜததிக் கவாலெண்டைரின் முதல நவாள்
தவாழளக் கிழித்லதறிந்தவாள். அப்ஜபவாதுதவான்
அவளுக்கு ஞவாபகம் வந்தது. "ஓ ! இன்று
பவாரதிக்குப் பிறந்த நவாளலலெவவா? என்ழனச்
சவாப்பிடைக் கூப்பிட்டிருக்கிறவாஜள! ஜபவாகலெவாமைவா,
ஜவண்டைவாமைவா?" என்று ஜயேவாசிக்கலெவானவாள்.

"இப்ஜபவாது ஒருஜவழள ஜசதுபதி வீட்டில
இருந்தவாலம் இருக்கலெவாம். பவாரதி என்ழன
அழழத்திருக்கும் லசய்தி அவருக்குத்
லதரிந்திருக்கலெவாம். இப்ஜபவாது அங்குச் லசன்றவால
அவருடைன் சிறிது ஜநரம் ஜபசிக்
லகவாண்டிருக்கலெவாம்'' என்று முதலில
எண்ணினவாள்.
அடுத்தவாற்ஜபவால, "கூடைவாது; இப்ஜபவாது ஜபவாகக்
கூடைவாது. ஜபவாகவாமைலிருந்தவால, ஒரு ஜவழள அவர்
தன்ழனப் பற்றிப் பவாரதியிடைம் ஏன் வரவிலழலெ?'
என்று விசவாரித்தவாலம் விசவாரிக்கலெவாம்.
மைவாழலெயில என்ழனச் சந்திக்கும்ஜபவாது
"கவாழலெயில ஏன் வரவிலழலெ?' என்று
ஜகட்டைவாலம் ஜகட்கக் கூடும். அவர் என்ழனப்
பற்றி விசவாரிக்கும் லபருழமைழயே இப்ஜபவாது
ஜபவாவதவால இழந்துவிடைக் கூடைவாது'' என்று தீர்
மைவானித்தவளவாய் லடைலிஜபவாழன எடுத்து, பவாரதி!
எனக்கு இப்ஜபவாது லகவாஞ்சம் அவசர
ஜவழலெயிருக்கிறது. மைவாழலெயில வருகிஜறன்''
என்று கூறிவிட்டுக் கீஜழ இறங்கிச் லசன்றவாள்.

அவசர அவசரமைவாகச் சவாப்பவாட்ழடை
முடித்துக்லகவாண்டு பகவவான் பரமைஹம்சழரயும்
ஜதவிழயேயும் வணங்கி விட்டுக் கவாழர எடுத்துக்
லகவாண்டு கலலூரிக்குப் புறப்பட்டைவாள். கவார்,
வவாசல ஜகட்ழடைத் தவாண்டும்ஜபவாது லசவிட்டுப்
லபருமைவாள் எழுந்து நின்று மைரியேவாழத
லசலத்தினவான். கலலூரிக் கவாம்பவுண்ழடை
லநருங்கியே ஜபவாது, லசவாலலி ழவத்தவாற்ஜபவால
பிலரஞ்சு ஆசிரிழயே மஸஸ் அகவாதவா கவாழலெ
விந்தி விந்தி நடைந்து வந்து லகவாண்டிருந்தவாள்!
அகவாதவாழவக் கண்டைதும் பவார்வதி ழகக்
கடிகவாரத்ழதப் பவார்த்தவாள். மைணி பத்தடிக்க ஐந்து
நிமஷம்!
கவாழரத் தன் அழறக்கு லவளிஜயே லகவாண்டு
ஜபவாய் நிறுத்தியேஜபவாது அட்லடைண்டைர் ரங்கசவாம
வழக்கம்ஜபவால கவாரின் கதழவத் திறக்க ஓடி
வந்தவான்.
குறித்த ஜநரத்தில கலலூரிக்கு வந்துவிட்டைதில
பவார்வதிக்குப் பரமை திருப்தி! அதில அவள்

எப்ஜபவாதுஜமை உஷவார்!
உள்ஜள ஜபவாய், நவாற்கவாலியில அமைர்ந்ததுதவான்
தவாமைதம், இயேந்திரகதியில இயேங்கத் லதவாடைங்கி
விட்டைவாள்.
எலலெவா ஜவழலெகழளயும் முடித்தவானதும் அன்று
வந்த தபவாலகழள ஒவ்லவவான்றவாக எடுத்துப்
படிக்கத் லதவாடைங்கினவாள், அந்தக் கடிதங்களில
கலகத்தவா ரவாமைகிருஷ்ண மைடைத்திலிருந்து
வந்திருந்த அழழப்புக் கடிதமும் ஒன்று. உலெகத்து
அறிஞர்கள் பலெர் கலெந்துலகவாண்டு விவவாதிக்கப்
ஜபவாகும் ஜவதவாந்த விசவாரழணயில பவார்வதியும்
பங்கு லபறஜவண்டு லமைன்பது
அழழப்பவாளர்களின் விருப்பம்.
ஜவலறவாரு சமையேமைவாயிருந்தவால, பவார்வதி அந்த
அழழப்ழப மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு ஏற்றுக்
லகவாண்டிருப்பவாள். தனக்குக் கிழடைத்த ஒரு
லபருழமையேவாகவும் எண்ணியிருப் பவாள். ஆனவால
இன்று இப்ஜபவாது அவள் உள்ளப் ஜபவாக்கு

அடிஜயேவாடு மைவாறியுள்ள இந்த ஜநரத்தில அவளவால
அழத ஏற்றுக்லகவாள்ள இயேலெவிலழலெ.
மைவாழலெ ஜவழளகளில ஜசதுபதிழயேச் சந்தித்துப்
ஜபசுவதில அவள் ஜபருவழக யேழடைந்தவாள்.
அழதக் கவாட்டிலம் மைகிழ்ச்சி தரக்கூடியே விஷயேம்
இந்த உலெகத்தில ஜவறு ஒன்று இருப்பதவாகஜவ
அவளுக்குத் ஜதவான்றவிலழலெ. எனஜவ,
'மைன்னிக்கவும்' என்று பதில கடிதம் எழுதிப்
ஜபவாட்டு விட்டைவாள்.
மைணி மூன்றடிப்பதற்குள் தன்னுழடையே
ஜவழலெகழள லயேலலெவாம், கடைழமைகழள
லயேலலெவாம் முடித்துக் லகவாண்டு விட்டை பவார்வதி,
'மைணி எப்ஜபவாது ஐந்தடிக்கப் ஜபவாகிறது' என்று
எதிர்பவார்த்து உட்கவார்ந்திருந்தவாள்.
மைணி ஐந்து அடித்தது.
ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்கும் ஆவலில அவள்
உள்ளம் துடித்துக் லகவாண்டிருந்த ஜபவாதிலம்,

பவாரதி வந்து அழழத்த ஜபவாது, "எனக்கு
இப்ஜபவாது லரவாம்ப ஜவழலெ இருக்கிறது. நீ
ஜபவாகலெவாம். நவான் ஆறு மைணிக்கு வருகிஜறன்''
என்று லசவாலலி அனுப்பிவிட்டைவாள்.
கலலூரி முடிந்தவுடைன் பவாரதிழயேயும் கவாரில
அழழத்துக் லகவாண்டு டியூஷனுக்குப் புறப்படை
ஜவண்டும் என்பதுதவான் பவார்வதியின் திட்டைம்.
ஆனவால பவாரதி வந்து அழழத்த ஜபவாது ஏஜனவா
அவள் மைனம் மைவாறிவிட்டைது.
பவாரதி அப்பவால லசன்றதும், 'ஆறு மைணிக்கு
வருவதவாக ஏன் லசவாலலியேனுப்பிஜனன்?
இலதன்ன பயித்தியேக்கவாரத் தனம்?' என்று
தனக்குத்தவாஜன சிரித்துக் லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
அடுத்த ஒரு மைணி ஜநரமும் அவள் தன்னுழடையே
அழறயிஜலெஜயேதவான் உட்கவார்ந்திருந்தவாள். ஒரு
மைணி ஜநரம் தவான் என்றவாலம், அந்த ஜநரத்தில
அது ஒரு யுகமைவாகத் ஜதவான்றி யேது! அழற
அவளுழடையே லசவாந்த அழறதவான் என்றவாலம்,

அந்த ஜநரத்தில அது சிழறக் கூடைமைவாகத்
ஜதவான்றியேது. பவார்வதி ஏஜதஜதவா ஜயேவாசித்தவாள்.
கடைந்து ஜபவான தன் பழழயே வவாழ்க்ழகயில
நிகழ்ந்த சம்பவங்கழள லயேலலெவாம் எண்ணிப்
பவார்த்து அழச ஜபவாடைலெவானவாள்.
சிறுவயேதில தவாய் தந்ழதயேழரப் பிரிந்து
அனுபவித்த துன்பங்கள், தன் சஜகவாதரனுடைன்
கிரவாமைத்ழத விட்டு வந்த சம்பவம், அவனுக்குத்
திருமைணம் லசய்து ழவக்கத் தவான் பட்டைபவாடு,
தவான் கவாஜலெஜில ஜசர்ந்து படிப்பதற்கும்,
அண்ணன் குடும்பத்ழதக் கவாப்பவாற்றுவதற்கும்
ஜவண்டியே லபவாருளவாதவார வசதி இலலெவாமைல
மைவாணவிகளுக்கு டியூஷன் லசவாலலிக் லகவாடுத்தது,
அண்ணன் மைழனவியின் மைழறவு, அந்தத் துயேரம்
தவாங்கவாமைல அண்ணன் தன்ழன விட்டுப் பிரிந்து
லசன்றது, குழந்ழத ரவாஜேவாவுடைன் கிழவர்
சவாம்பசிவத்தின் ஆதரவில வவாழ்ந்தது,ஜசதுபதி
தன்ழனப் லபண் பவார்க்க வந்தது, கவாரணம்
கூறவாமைஜலெ தன்ழன நிரவாகரித்தது, தந்ழதஜபவால
அன்பு பவாரவாட்டியே சவாம்பவம் தன்ழன

அநவாழதயேவாக்கி விட்டுப் பிரிந்து லசன்றது, பலெ
இன்னலகளுக்கிழடைஜயே படித்துப் பட்டைம்
லபற்றது, பின்னர் இஜத கலலூரியில
படிப்படியேவாக முன்னுக்கு வந்து, கழடைசியில
பிரின்ஸபவால ஆனது வழர எலலெவா
நிகழ்ச்சிகழளயும் எண்ணிப்பவார்த்து வியேந்து
லகவாண்டைவாள்.
மைணி ஆறு அடித்துக் லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாஜத
பவார்வதியின் கவார் திருவவாளர் ஜசதுபதியின்
பங்களவாவுக்குள் ஜபவாய் நின்றது. லவகு ஜநரமைவாக
மைரத்தடி ஊஞ்சலில உட்கவார்ந்து பவார்வதியின்
வரழவ ஆவலடைன் எதிர் ஜநவாக்கியிருந்த
ஜசதுபதி, அவள் வருவதற்குச் சற்று முன்புதவான்
உள்ஜள எழுந்து ஜபவானவார்.
அழறக்குள் அமைர்ந்திருந்த ஜசதுபதிக்கு வவாசலில
கவார் வரும் ஓழச ஜகட்டைஜபவாது 'ஒருகணம்
எழுந்து ஜபவாய் பவார்வதிழயே வரஜவற்கலெவாமைவா?'
என்று ஜதவான்றியேது. அடுத்த கணஜமை, "ஜச!
கூடைவாது; தனக்கு அவளிடைம் உள்ள அந்தரங்க

ஆவழலெ லவளிஜயே கவாட்டிக் லகவாள்ளக்கூடைவாது.
பவாரதிக்கு டியூஷன் லசவாலலிக்லகவாடுத்த பிறகு
பவார்வதி யேவாகஜவ தன்ழனத் ஜதடி தன்னுழடையே
அழறக்கு வருவவாள். அதுதவான் வழக்கம்.
வழக்கப்படி இன்றும் அவளவாகஜவ. வரட்டும்.
அதற்குள் நவான் ஏன் அவசரப்படைஜவண்டும்?"
என்று எண்ணியேவரவாய் அழறக்குள்ஜளஜயே
இருந்துவிட்டைவார்.
அன்று டியூஷன் முடிவதற்கு வழக்கத்ழதக்
கவாட்டிலம் கவால மைணி ஜநரம் அதிகமைவாயிற்று.
பவாடைம் நடைந்துலகவாண்டிருந்தஜபவாது பவார்வதியின்
உள்ளத்தில அழமைதி இலழலெ. ஜசதுபதிழயேஜயே
எண்ணி எண்ணிக் குழம்பிக் லகவாண் டிருந்தது.
'இன்று அவருழடையே அழறக்குச் லசன்று
அவருடைன் லவகு ஜநரம் ஜபசிக் லகவாண்டிருக்க
ஜவண்டும். ஜபச்சுக் கிழடையில தன் உள்ளத்தில
சஞ்சலெமட்டுக் லகவாண்டிருக்கும் எண்ணத்ழத,
லவளிப்பழடையேவாகச் லசவாலலிவிடை ஜவண்டும்.
அவர் என் அந்தரங்கத்ழத அறியே ஜநரிட்டைவால
என்ழனப் பற்றி என்ன நிழனத்துக்

லகவாள்வவார்... ? அவர் என்னிடைம் லகவாண்டுள்ள
மைதிப்ழப மைவாற்றிக்லகவாண்டு விடுவவாஜரவா?'
அடுத்த கணஜமை, 'மைவாற்றிக் லகவாள்ளட்டும்; எழத
ஜவண்டுமைவானவாலம் எண்ணிக் லகவாள்ளட்டும்.
மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ, எண்ணி எண்ணிப்
புழுங்கிப் புழுங்கி ஜவதழனப் படுவது
என்னவால இனி முடியேவாத கவாரியேம். அவருழடையே
உறழவ, அறிவு பர்வமைவான நட்ழப என் உள்ளம்
நவாடுகிறது. அழத நவான் அவரிடைம் கூறியேவாக
ஜவண்டும். என் எண்ணத்ழத, என்னுள்
புகுந்துள்ள அபர்வ உணர்ழவ, என்னுள்ஜளஜயே
எத்தழனக் கவாலெத்துக்கு மைழறத்து
ழவத்துக்லகவாண் டிருப்ஜபன்...?
புயேலில சிக்கி அழலெயும் துரும்ழபப் ஜபவால
எந்த முடிவுக் கும் வரமுடியேவாமைல அழலெந்து
லகவாண்டிருந்தது பவார்வதியின் உள்ளம்.
'அஜத ஜநரத்தில பவார்வதி அனுபவித்துக்
லகவாண்டிருந்த ஜவதழனகழள லயேலலெவாம்

அழறக்குள் உட்கவார்ந்திருந்த ஜசதுபதியும்
அனுபவித்துக் லகவாண்டிருந்தவார். பவார்வதி தன்
அழறக்குள் வந்து ஜபசிக்
லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாது, எப்படித் தன்
விருப்பத்ழத லவளியிடுவது, விஷயேத்ழத
எப்படித் லதவாடைங்குவது, எவ்வவாறு கூறி
முடிப்பது?' என்று தீவிர மைவாக ஜயேவாசித்துக்
லகவாண்டிருந்தவார். தம்முழடையே அந்தரங்கத்ழத
அறியே ஜநரிட்டைவால, அவள் தன்ழனப்பற்றி என்ன
நிழனப்பவாஜளவா? நிழனக்கட்டும். அதற்கவாக
எத்தழனக் கவாலெம் லசவாலலெவாமைஜலெஜயே
இருக்கமுடியும்?'
இரண்டு உள்ளங்களும், உணர்ச்சி அழலெகளில
சிக்கித் தவித்துக் லகவாண்டிருந்தன. டியூஷன்
முடிந்தது. பவார்வதி தயேங்கியேபடிஜயே ஜசதுபதியின்
அழறழயே ஜநவாக்கி லமைதுவவாக நடைந்தவாள். அவள்
இதயேத்தில லபரும் புயேல வீசிக்லகவாண்டிருந்தது.
கவாலகள் தடுமைவாறின. குழம்பியே உள்ளத்துடைன்
கனத்த இதயேத்துடைன் ஜசதுபதியின் அழறக்
கதவுகழளத் தள்ளிக் லகவாண்டு 'வணக்கம்' என்று

ழககூப்பியேபடிஜயே உள்ஜள பிரஜவசித்தவாள்.
அஜத சமையேத்தில, "வவாருங்கள்'' என்று அழழத்த
ஜசதுபதியின் குரலில வழக்கமைவாகக் கவாணும்
கம்பீரம் இலழலெ; தடுமைவாற்றம் லதவானித்தது.
-----------------

குருத்து ஒன்பது
'வணக்கம்' என்று லசவாலலிக்லகவாண்ஜடை
ஜசதுபதியின் அழறக்குள் பிரஜவசித்த பவார்வதி,
கலெக்கமும் பரவசமும் கலெந்த உணர்ச்சி
வசப்பட்டைவளவாய், லதய்வ சந்நிதியில
லமைய்ம்மைறந்து நிற்கும் ஒரு பக்தழனப்ஜபவால
தன்ழன மைறந்த நிழலெயில அழசவற்று நின்று
லகவாண்டிருந்தவாள். அஜத நிழலெதவான்
ஜசதுபதிக்கும். பவார்வதிழயேக் கண்டைதும்
வழக்கமைவாகக் ழகழயேக் கவாட்டி அமைரச் லசவாலலம்
அவர், அன்று உண்ழமையிஜலெஜயே ஒரு லதய்வச்
சிழலெஜபவால உட்கவார்ந்திருந்தவார்.
இந்த லமைமௌன நிழலெ இரண்டு நிமடைங்கள்
நீடித்தது. பவார்வதி தவானவாகஜவ
உட்கவார்ந்திருக்கலெவாம், அலலெது ஜசதுபதியேவாவது
அவழள உட்கவாரச் லசவாலலி-யிருக்கலெவாம்.
ஆனவால இருவருஜமை ஒருவரில ஒருவர் லெயித்து,
ஒருவழர ஒருவர் பவார்த்துக் லகவாண்டு,

ஒருவருழடையே இதயே ஆழத்தின் அடி வவாரத்தில
புழதந்து கிடைக்கும் இரகசியேத்ழத மைற்றவர்
ஊடுருவி அறிந்து லகவாள்ளும் ஆர்வத்தில
வவாயேழடைத்துப் ஜபவான ஊழமைகளவாகி, லமைளன
லமைவாழியில சம்பவாஷித்தபடிஜயே, தத்தம்
உணர்ச்சிகழள, ஆழசகழள உள்ளத்தில
புழதந்து கிடைக்கும் எண்ணங்கழள லவளியிடை
முயேலம் நடிப்புக்கழலெயில இரண்டு
நிமடைங்கழளக் கழித்து விட்டைனர். கழடைசியில,
சுயேஉணர்வு லபற்று, உட்கவாருங்கள்'' என்று கூறியே
ஜசதுபதி பவார்வதிழயேப் பவார்த்தஜபவாது, அவள்
நவாற்கவாலியில அமைர்ந்துவிட்டிருப்பழதக்
கண்டைவார்.
"மைன்னிக்க ஜவண்டும்; தவாங்கள் எது பற்றிஜயேவா
தீவிர மைவாகச் சிந்தித்துக் லகவாண்டிருக்கும்
ஜநரத்தில..."
ஜசதுபதி சிரித்தவார். அது லபவாருளற்ற ஒரு
வறட்டுச் சிரிப்பு!

அவர் உள்ளம் எழதஜயேவா எண்ணிக்
லகவாண்டிருந்த நிழலெயில உதடு சிரிப்ழபக்
கவாட்டிக் லகவாண்டிருந்தது.
"தவாங்கள் கவாழலெயில வரப்ஜபவாவதவாகப் பவாரதி
லசவாலலிக் லகவாண்டிருந்தவாஜள, ஏன்
வரவிலழலெ?" என்று ஜசதுபதி ஆவலடைன்
ஜகட்பவார் என்று எதிர்பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்த
பவார்வதிக்கு அவர் ஒன்றுஜமை ஜகட்கவாதது மக
ஏமைவாற்றத்ழத அளித்தது.
அடுத்த கணஜமை, 'தன்னிடைம் அவருக்கு
அவ்வளவு அக்கழற இருக்க ஜவண்டும் என்று
எதிர்பவார்ப்பது என்ன அசட்டுத்தனம்?' என்று
எண்ணிக் லகவாண்டைவாள்.
உதட்டில தவழ்ந்த புன்சிரிப்புக்கும் உள்ளத்தில
நிகழ்ந்து லகவாண்டிருந்த உணர்ச்சிகளுக்கும்
எவ்விதத் லதவாடைர்பும் இன்றிச் சிந்தழனயில
மூழ்கியிருந்த ஜசதுபதி, பவார்வதிழயே
மைறந்துவிட்டைவழரப் ஜபவால கவாணப்பட்டைவாலம்,

அவருழடையே எண்ண-லமைலலெவாம் அவழளப்
பற்றியேதவாகஜவ இருந்தது. அவர் அவழளக்
கவனிக்கவாதது ஜபவால பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
அவழள மைறந்துவிட்டைவர்ஜபவால அவழளஜயே
எண்ணிக் லகவாண்டிருந்தவார்.
சவாந்தஜமை வடிவமைவாக, ஆனவால சலெனஜமை
இதயேமைவாக அவர் எதிரில உட்கவார்ந்திருந்த
பவார்வதிக்குப் ஜபசத் ஜதவான்ற விலழலெ; என்ன
ஜபசுவது என்றும் புரியேவிலழலெ.
இருவரும் ஒஜர மைவாதிரி எண்ணிக்லகவாண்டு,
பவார்த்துக் லகவாண்டு, சிந்தித்துக் லகவாண்டு, என்ன
ஜபசுவது என்று ஜதவான்றவாமைல
திழகத்துக்லகவாண்டு அப்படிஜயே, அஜத
நிழலெயில, எப்ஜபவாதும், என்லறன்றும்,
இருந்துவிடைஜவ விரும்பினவார்கள். அந்த லமைளன
நிழலெயில அவர்கள் இருவருக்குஜமை அத்தழன
இன்பமும் சுகமும் இருந்தன. அப்படி ஒரு சுகம்
இருப்பழத இருவருஜமை தனித்தனியேவாக
உணர்ந்து அனுபவித்தவார்கள். ஆனவால

வவாய்விட்டுச் லசவாலலிக் லகவாள்ளவிலழலெ.
இருவர் உள்ளங்களும் லநருங்கியே நிழலெயில
உறவவாடிக் லகவாண்டிருந்த ஜபவாதிலம்,
இருவருக்கும் தங்கள் ஆர்வத்ழத லவளியிடை
முடியேவாத நிழலெ! அது ஓர் அபர்வ நிழலெ!
வயேது ஐம்பத்திரண்டு கடைந்து விட்டை பிறகு,
இன்லனவாருத்தியின் துழணழயே,உறழவ
நவாடுகிறது அவருழடையே உள்ளம். இழதக் கவாதல
என்று கூறமுடியேவாது; கவாதலக்கும்
உடைலறவுக்கும் அப்பவாற்பட்டை ஓர் ஆழச இது.
பவார்வதிக்கு வயேது நவாற்பத்தவாறு ஆகிவிட்டைது.
இத்தழனக் கவாலெமும் கன்னியேவாகஜவ
வவாழ்ந்துவிட்டை அவள், திருமைண வவாழ்க்ழகழயே
என்றுஜமை விரும்பியேதிலழலெ. தன் கன்னிப்
பருவத்ழத, இளழமையின் ழபசவாச
உணர்ச்சிகளுக்குப் பலியேவாக்கி விடைவாமைல
புனிதமைவாகப் பவாதுகவாத்துக்லகவாண்டு வவாழ்ந்து
விட்டை பின்னர், இத்தழனப் பிரவாயேம் கடைந்து
இப்படி ஒரு விசித்திரமைவான ஆழச!

ஜசதுபதியின் உறழவ அவள் விரும்புகிறவாள்.
ஆயினும் அந்த எண்ணம் தற்கவாலெ
இலெக்கியேங்களில சர்வ சவாதவாரணமைவாக
வர்ணிக்கப்படும் கவாதல அலலெ. அவரிடைம்
அவளுக்கு ஏற்பட்டுள்ள அன்புக்கு, ஆழசக்கு,
பரிவுக்குக் கவாரணம் அறிவு பர்வமைவான
லதவாடைர்ஜபயேவாகும்.
ஜசதுபதியின் அழறச் சுவழரப் லபரியே
உலெகப்படைம் ஒன்று அலெங்கரித்தது.
உலெகத்திலள்ள ஜதசங்கள், தீவுகள், கடைலகள்,
மைழலெகலளலலெவாம் அதில வழரயேப்பட்டிருந்தன.
இன்லனவாரு புறம் உலெக மைகவா ஜமைழதகள் எழுதியே
அறிவு நூல கள் கண்ணவாடி அலெமைவாரிகளில
அடுக்கி ழவக்கப்பட்டிருந்தன. ஒரு மூழலெயில
லவண்கலெத்திலெவான புத்தர் சிழலெ, ஜமைழஜே மீது
உருண்ழடை வடிவமைவான சுழலம் உலெகத்தின்
ஜகவாளம் ஒன்று.
சுற்றியுள்ள படைங்களும், அறிவு நூலகளும்
லவறும் கவாட்சிப் லபவாருள்கள் அலலெ;

ஜசதுபதியின் அறிவு விசவாலெத்துக்குச் சவாட்சியேம்
கூறிக்லகவாண்டிருக்கும் உன்னதப்
லபவாக்கிஷங்கள் அழவ.
'தவான் ஓர் அறிவவாளி; கலவி ஜகள்விகளில
வலலெழமை வவாய்ந்த ஓர் இலெக்கியே ஜமைழத' என்ற
லபருழமை பவார்வதிக்கு உண்டு. ஆயினும் அந்தப்
லபருழமைழயே அவள் அகம்பவாவ மைவாக்கி
விடைவிலழலெ. அடைக்கமும் பண்புஜமை கற்றதன்
பயேன் என்பழத நன்கு உணர்ந்திருந்த அவள்
நீறுபத்த லநருப் பவாக அடைக்கஜமை உருவவாக
இருந்தவாள்.
ஜசதுபதியின் அறிவவாற்றல, ஆழ்ந்த படிப்பு, உலெக
அனுபவம், எந்த விஷயேத்திலம் அவருக்குள்ள
ஒப்பற்ற ஞவானம் - இழவகழளக் கவாணும்ஜபவாது
அவள் தன்ழன மன் விளக்கின் அருகில
பறக்கும் ஜகவலெம் ஒரு மன்மனிப் பச்சி யேவாகஜவ
கருதிக் லகவாண்டைவாள்.
அந்தச் சுழலம் உலெகத்ழதத் தன் விரலகளவால

அழசத்து உருட்டியேவவாஜற அவள் லமைமௌனத்தில
மூழ்கியிருந் தவாள். அந்த லமைமௌனம் அவளுக்ஜக
ஜவதழனழயேத் தந்தது.
ஜசதுபதியிடைம் ஏஜதனும் லபவாதுவவாகப் ஜபச
ஜவண்டும் ஜபவால இருந்தது. ஜபசினவாள்; ''யுத்தம்,
அணுகுண்டு, துப்பவாக்கி இழவலயேலலெவாம்
இலலெவாமைஜலெ இந்த உலெகம் இயேங்க முடியேவாதவா?" பவார்வதியின் குரல அசவாதவாரணமைவாகஜவ ஒலித்தது.
''இஜதவா இயேங்கிக் லகவாண்டிருக்கிறஜத!" என்று
லசவாலலிவிட்டுப் பவார்வதிழயேயும் சுழன்று
லகவாண்டிருந்த அந்தக் ஜகவாளத்ழதயும் மைவாறி
மைவாறிப் பவார்த்தவார் ஜசதுபதி, உதட்டில புன்னழக
தவழ...
''உலெக மைக்கள் யுத்த அபவாயேம் இன்றி வவாழஜவ
வழி யிலழலெயேவா?'' பவார்வதி மீண்டும் ஜகட்டைவாள்.
ஜசதுபதி சிரித்துக் லகவாண்ஜடை லசவான்னவார்!

''தங்கள் ஜகள்விக்கு ஒஜர வவார்த்ழதயில பதில
கூறிவிடை முடியேவாது. ஆனவாலம் சுருக்கமைவாகச்
லசவாலகிஜறன். எறும்புப் புற்ழறப்
பவார்த்திருக்கிறீர்கள் அலலெவவா? அதில ஜகவாடிக்
கணக்கவான எறும்புகள் எவ்வளவு ஒழுங்கவாகச்
சண்ழடை சச்சரவிலலெவாமைல தங்கள் கவாரியேங்கழளச்
லசவ்வஜன நடைத்து கின்றன. அவற்றுக்கு
மைகவாத்மைவாக்கஜளவா, ஞவானிகஜளவா யேவாஜர னும்
உபஜதசம் லசய்கிறவார்களவா? இந்த உலெகம் லபரியே
எறும்புப் புற்றுதவான். இதில நவாம் அழனவரும்
எறும்புகள் ஜபவால வவாழ்க்ழகழயேச் சண்ழடை
சச்சரவின்றி ஒழுங்கவாக நடைத்தி னவால,
அணுக்குண்டு, யூத்தம் எதுவுஜமை இருக்கவாது.
நமைக்குள் தத்துவங்களும் தழலெவர்களும்
உள்ளவழர சண்ழடையும் சச்சரவும் இருந்து
லகவாண்டுதவான் இருக்கும். பகுத்தறியும் சக்திஜயேவா,
தழலெழமைஜயேவா தத்துவங்கஜளவா இலலெவாத எறும்பு
கழரயும் வீட்னி ஜேவாலெங்கழளயும் பவாருங்கள்.
எவ்வளவு ஒற்று ழமையேவாகச் சண்ழடை சச்சரவின்றி
வவாழ்கின்றன...''

ஜசதுபதியின் பதில பவார்வதிழயே வியேப்பில
ஆழ்த்தி விட்டைது.
'அடைவாடைவா! எவ்வளவு லபரியே விஷயேத்ழத
எவ்வளவு லதளிவவாக விளக்கி விட்டைவார்!' அவளுழடையே வியேப்புத் தீரு முன்னஜர, ஜசதுபதி
இன்லனவாரு முழறயில அவள் ஜகள் விக்குப்
பதில அளித்தவார்.
'' மைனிதன் உள்ளத்தில ஓர் ஆழச உண்டைவாகிறது.
அழதத் தீர்த்துக் லகவாண்டைவால பிறகு சுகமைவாக
இருக்கலெவாம் என்று எண்ணுகிறவான். அதற்கவாகப்
படைவாத பவாலடைலலெவாம் படுகிறவான். ஆனவால
ஆழசயின் படிகளுக்ஜகவா ஒரு முடிஜவ
இலழலெ...."
எலலெவாஜமை விளங்கிவிட்டைது ஜபவால தன்னுழடையே
சந்ஜதகங்கள் அழனத்துக்குஜமை விழடை
கிழடைத்துவிட்டைது ஜபவால நிழறவு ஏற்பட்டைது
அவளுக்கு.

எப்படியும் தன் எண்ணத்ழத - நீண்டை நவாழளயே
விருப்பத்ழத லவளியிட்டுவிடை ஜவண்டும் என்ற
முடிவுடைன் வந்திருந்த பவார்வதி, அவருழடையே
ஜபச்சில மையேங்கி தன்ழன மைறந்தவளவாய்
அவருடைன் ஜபசிக் லகவாண்டிருப்பதிஜலெஜயே லபரு
மைகிழ்ச்சியும் நிம்மைதியும் லபற்றவளவாய்
உட்கவார்ந்திருந்தவாள்.
லடைலிஜபவான் மைணி ஒலித்தது. ஜசதுபதி ரிலீவழர
எடுத்துப் ஜபசினவார். அந்தக் குழலில வந்த
லசய்திழயேக் ஜகட்டைதும் அவர் முகம்
மைவாற்றமைழடைந்தழதப் பவார்வதி கவனிக்தவாள்.
"என்ன, பஞ்சுத் லதவாழிற்சவாழலெயில தீயேவா?
இரண்டு லெட்சமைவா? உயிர்ச்ஜசதம்
ஒன்றுமலழலெஜயே? என்று ஜகட்டை ஜசதுபதி
ரிஸவழரக் கீஜழ ழவத்துவிட்டு, நலலெ ஜவழள!
உயிர்ச்ஜசதம் ஒன்றும் இலழலெயேவாம்! இரண்டு
லெட்சம் ரூபவாய் ஜசதமைவாம் ! பரவவாயிலழலெ;
இன்ஷர் லசய்யேப்பட்டிருக்கிறது...'' என்று சர்வ
சவாதவாரணமைவாகக் கூறினவார்.

தீ என்ற லசவால ஜகட்டுத் துணுக்குற்ற பவார்வதி,
"தீயேவா? யேவாருழடையே பஞ்சவாழலெயில?'' என்று
விசவாரித்தவாள்.
"என்னுழடையே பஞ்சவாழலெயில தவான்'' என்றவார்
ஜசதுபதி மக அழமைதியேவாக.
இரண்டு லெட்சம் என்ற வவார்த்ழத அவழர
அழசக்க விலழலெ. உயிர்ச் ஜசதம் உண்டைவா ?'
என்றுதவான் விசவாரித்தவார்.
உயிரின் மைதிப்புக்கும் லபவாருளின் மைதிப்புக்கும்
உள்ள வித்தியேவாசம் அவருக்குப் புரிந்திருந்தது.
அதனவால தவான் லபவாருள் நஷ்டைத்ழத அவர்
லபரிதவாக மைதிக்கவிலழலெ.
பவார்வதி சிரித்தவாள்.
அழதக் கண்டை ஜசதுபதி அவள் சிரிப்பதன்
கவாரணத்ழதப் புரிந்துலகவாண்டு புரியேவாதவர்
ஜபவால, "ஏன் சிரிக்கிறீர்கள்?" என்று ஜகட்டைவார்.

''எனக்கு ஜவடிக்ழகயேவாக இருக்கிறது. ஒரு
பஞ்சவாழலெஜயே தீப்பற்றி எரிந்து ஜபவாய்விட்டைது
என்று அறிந்தும் தவாங்கள் லகவாஞ்சம்கூடைப்
பரபரப்பழடையேவிலழலெ. இரண்டு லெட்சம்
நஷ்டைம் என்று லதரிந்தும் சர்வ அலெட்சியேமைவாக
இன்ஷர் லசய்யேப்-பட்டிருக்கிறது...' என்று கூறிப்
ஜபசவாமைலிருந்து விட்டீர்கஜள! அந்த நஷ்டைம்
இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனிழயேச் ஜசர்ந்தது
என்பதவால தவாஜன, இலழலெயேவா?" என்று
ஜகட்டைவாள்.
"இலழலெ; நஷ்டை ஈடு லகவாடுக்க ஜவண்டியே அந்த
இன்ஷன் ரன்ஸ் கம்லபனியும்
என்னுழடையேதுதவான்" என்றவார் ஜசதுபதி.
பவார்வதி திழகத்தவாள்.
"ஒரு பஞ்சவாழலெ தீப்பிடித்து எரிந்து
ஜபவாய்விட்டைலதன்றவால, அந்த நஷ்டைத்ழதத்
ஜதசியே நஷ்டைம் என்றுதவான் கூற ஜவண்டும்.
இந்தத் ஜதசத்தின் உற்பத்தியில ஒரு சிறிதளவு

நஷ்டைமைவாகிவிட்டைது என்பதுதவான் அதன் லபவாருள்
பஞ்சவாழலெக்ஜகவா இன்ஷவாரன்ஸ் கம்பனிக்ஜகவா
நஷ்டைமைவாகவாது" என்றவார் ஜசதுபதி.
பவார்வதி திழகப்புடைன் அவழரப் பவார்த்தவாள்.
''உங்கள் திழகப்பு எனக்குப் புரிகிறது. அதவாவது,
இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனிக்கு நஷ்டைம்தவாஜன?
அந்த இன்ஷரன்ஸ் கம்லபனி எனக்குச்
லசவாந்தமைவாயிருந்தும் அந்த நஷ்டைத்ழத நவான்
லபரிதவாகக் கருதவிலழலெஜயே என்றுதவாஜன
ஜயேவாசிக்கிறீர்கள்?'' என்றவார் ஜசதுபதி.
பவார்வதி தழலெயேழசத்தவாள்.
"அழதத்தவான் நவான் இலழலெ என்கிஜறன்.
பஞ்சவாழலெக்கு நஷ்டைமலழலெ என்பழதத்
தவாங்கஜள ஒப்புக்லகவாள்கிறீர்கள். நஷ்டைம்
இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனிக்கும் இலழலெ என்று
நவான் கூறுகிஜறன். அது எப்படி என்பழதயும்
லசவாலகிஜறன். எலலெவா வியேவாபவாரங்கழளயும்

ஜபவால இன்ஷரன்ஸ் கம்லபனியும் ஒரு
வியேவாபவாரம். ஒரு வியேவாபவாரம் என்றவால, அதற்கு
வரவு - லசலெவு இரண்டும் உண்டு. நவான் ஒரு
லதவாழிற்சவாழலெ நடைத்துகிஜறன். அந்தத்
லதவாழிற்சவாழலெயில உற்பத்தி லசய் வது எனக்குச்
லசலெவு. அவற்ழற விற்பழன லசய்வது வரவு
இலழலெயேவா...''
தழலெயேழசத்தவாள் பவார்வதி.
"அழதப் ஜபவாலெஜவ இன்ஷவாரன்ஸ்
கம்லபனிக்கும் வரவு லசலெவுக் கணக்கு உண்டு.
இன்ஷர் லசய்து லகவாள்ளு கிறவர்கள் கட்டும்
பவாலிஸப் பணலமைலலெவாம் வரவு என்றவால,
இம்மைவாதிரிக் லகவாடுக்கப்படும் நஷ்டை ஈடுகள்
எலலெவாம் அவர் களுழடையே லசலெவவாகும்.
நஷ்டைஈடு லகவாடுத்தது ஜபவாக, மச்ச மருப்பது
லெவாபம். இப்ஜபவாது புரிகிறதவா? இது
இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனியின் லசலெவுக் கணக்கில
தவான் வரும். நஷ்டைக் கணக்கில வரவாது. அதனவால
தவான் இந்த நஷ்டைத்ழத ஜதசியே நஷ்டைம் என்று

மைட்டும் கூறுகிஜறன்.''
இருட்டைழறக்குள் மன் விளக்ழகப் ஜபவாட்டைதும்,
பளிச் லசன்று ஒளி ஜதவான்றி, இருள் முழுவதும்
விலெகி விடுஜமை அப்படி இருந்தது பவார்வதிக்கு.
வியேப்ஜபவாடு ஜசதுபதிழயேஜயே லமைளனமைவாகப்
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவாள் அவள். அவள்
ஜபசவாதழத லயேலலெவாம் அவள் கண்கள் ஜபசின.
அந்தப் பவார்ழவயில ஏஜதஜதவா லபவாருள்கள்
லபவாதிந்து கிடைந்தன.
பவார்ழவயின் முன்னவால ஞவான விளக்கவாக ஓங்கி
உயேர்ந்து வவாழன முட்டுவது ஜபவான்ற
விசுவரூபம் எடுத்துக் கவாட்சி அளித்தவார் ஜசதுபதி.
அவழரப்பற்றி அவள் எவ்வளஜவவா உயேர்வவாக
எண்ணிக் லகவாண்டிருந்தவாள். இன்று அந்த
உயேர்வுக்லகலலெவாம் உயேர்வவாக இமையேமைவாக
வளர்ந்து கவாட்சி அளித்தவார் அவர். அந்த
இமையேமைழலெக்கு முன்னவால அவள் ஒரு சிறு
குன்று! சின்னஞ்சிறு குன்று! அப்படித்தவான்

எண்ணினவாள் அவள்.
''அப்பவா!'' என்று அழழத்துக்லகவாண்ஜடை
அழறக்குள் நுழழந்த பவாரதியின் குரல,
பிரன்ஸபவாழலெ விழிப்புறச் லசய்தது.
இரண்டு ஜகவாப்ழபகளில கவாப்பிழயேக்
லகவாண்டுவந்து ழவத்த பவாரதி, பிரின்ஸபவாழலெப்
பவார்த்து, "ப்ளீஸ்..." என்றவாள்.
''உனக்கு இன்று பர்த் ஜடை அலலெவவா? மக்க
மைகிழ்ச்சி; இப்ஜபவாது உன் வயேது என்ன?" என்று
ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
"இருபது'' என்றவாள் பவாரதி.
"ஓ, டீன் ஏஜ் முடிந்துவிட்டைலதன்று லசவால?''
சிரித்துக் லகவாண்ஜடை கூறினவாள் பவார்வதி.
பதில கூறவாமைல லவட்கத்துடைன் நின்ற பவாரதி,
"அப்பவா, நவான் லகவாஞ்சம் லவளிஜயே ஜபவாய் என்

பிரண்ழடைப் பவார்த்து விட்டு வரப்ஜபவாகிஜறன்''
என்று தன் தந்ழதயிடைம் ஆங்கிலெத்திஜலெஜயே ஜபசி
உத்தரவு ஜகட்டைவாள்.
'அந்த பிரண்ட் கர்ல பிரண்டைவா,பவாய் பிரண்டைவா ?'
என்று ஜசதுபதி ஜகட்கவிலழலெ. அப்ஜபவாது
இருந்த மைன நிழலெயில அவருக்கு அலதலலெவாம்
ஜகட்கத் ஜதவான்றவிலழலெ.
பவார்வதிக்குத் தன்னுழடையே 'டீன் ஏஜ் 'பருவம்
பற்றியே நிழனவு ஜதவான்றிவிடைஜவ, அந்தச்
சிந்தழனயில மூழ்கிப் ஜபவானவாள்.
"ம்.. இளழமைப் பருவத்துக்குள்ள மைகிழ்ச்சியும்
உற்சவாகமுஜமை தனி!'' என்று லபருமூச்சுடைன்
கூறினவாள் பவார்வதி.
"ஆமைவாம்; குழந்ழதப் பிரவாயேம், வவாலிபப் பருவம்
என்ப லதலலெவாம் ஒன்ஜவ டிரவாபிக், ஜபவான்றது.
ஒரு வழிப் பவாலெத் தில ஒரு முழற ஜபவாகத்தவான்
முடியுஜமை தவிர, திரும்பி வர முடியேவாது. திரும்பி

அந்த வழியில லசலலெ ஜவண்டுலமைன்று
ஆழசப்பட்டைவாலம் முடியேவாது. திரும்பி
வருவதற்கு மைனம் இருக்கலெவாம். ஆனவால
லசயேலபடுத்த முடியேவாது!'' என்றவார் ஜசதுபதி.
இப்படிச் லசவான்னவர் சட்லடைன்று ஏஜதவா
நிழனத்துக் லகவாண்டைவர்ஜபவால ஜபச்ழச
நிறுத்திக் லகவாண்டு, 'இந்த உதவாரணத்ழத ஏன்
லசவான்ஜனவாம்' என்று எண்ணி மைனத்திற்
குள்ளவாகஜவ வருத்தப்பட்டைவார்.
அவர் கூறியே வவார்த்ழதகள் பவார்வதிக்குச் 'சுருக்'
லகன்றன.
"உனக்கு வயேதவாகிவிட்டைது. இளழமைப்
பருவத்ழதக் கடைந்துவிட்டைவாய். மீண்டும் அழத
அழடையே முடியேவாது. ஒரு வழிப் பவாலெத்தில
மீண்டும் லசலலெ ஆழசப்படைவாஜத!'' என்று அவர்
மைழறமுகமைவாகச் லசவாலகிறவார் என்ஜற ஜதவான்றியேது
அவளுக்கு.

அஜத சமையேத்தில அவர், 'நவாஜன அந்த ஒரு வழிப்
பவாலெத்தில திரும்பிச் லசலலெ ஆழசப்படுகிஜறன்.
எனக்கு மைட்டும் வயேதவாகவிலழலெயேவா? என்
உள்ளத்தில புகுந்திருக்கும் ஆழசக்கும்
அந்தரங்கமைவாக ஊசலெவாடும் உணர்வுக்கும் என்ன
லபவாருள்? ஒரு வழிப் பவாழதயில திரும்பிச்
லசலலெ விரும்பு கிஜறன் என்பதுதவாஜன
லபவாருள்?' என்று எண்ணிக் லகவாண்டைவார்.
பவார்வதியின் அறிவு குழம்பியேது. உள்ளத்தில
ஆழசத் தீ லகவாழுந்துவிட்டு எரிந்தது. அந்தத்
திழயேச் சற்றும் எதிர்பவாரவாத ஜநரத்தில
லநருப்பழணக்கும் இயேந்திரம் ஒன்று வந்து
அழணத்து விட்டைழதப்ஜபவால இருந்தது
ஜசதுபதியின் பதில. நவான் ஒரு வழிப் பவாழதயில
திரும்பிச் லசலலெ ஆழசப் படுகிஜறன் என்பழதச்
ஜசதுபதி அறிந்து லகவாண்டுதவான் இம்மைவாதிரி கூறி
எச்சரிக்கிறவாஜரவா? லசவாலலெ ஜவண்டும். லசவாலலெ
ஜவண்டும் என்று துடித்துக் லகவாண்டிருந்த தன்
எண்ணத்ழத, ஆழசழயே அடைக்கிக்
லகவாண்டைவளவாய் கலெங்கியே உள்ளத்துடைன்

நவாற்கவாலிழயே விட்டு எழுந்திருக்க முயேன்றவாள்
பவார்வதி.
ஹவால கடிகவாரத்தில 'மைணி டைங்' என்று ஒஜர
முழற அடித்து மைணி ஏழழர என்பழத
அறிவித்தது.
ழக கூப்பி வணங்கியேபடிஜயே, "தங்களிடைம்
லவகுஜநரம் ஜபசிக் லகவாண்டிருந்துவிட்ஜடைன்.
ஜநரம் ஜபவானஜத லதரியே விலழலெ....
மைன்னிக்கவும்" என்று விழடை லபற்றுக்லகவாண்டை
பவார்வதி, குமுறி வந்த துக்கத்ழத அடைக்கிக்
லகவாண்டைவளவாய் பவாழறயேவாகக் கனக்கும்
இதயேத்துடைன் ஜபவாய்க் கவாரில ஏறிக் லகவாண்டைவாள்.
கவாரின் ஜவகத்தில உள்ஜள புகுந்து வந்த கவாற்று,
பவார்வதியின் மைனப் புழுக்கத்துக்குச் சற்று
இதமைவாக இருந்தது. வீட்டுக்குச் லசன்றவள்,
ஜநரவாக மைவாடி அழறக்குப் ஜபவாய்ப் பலெகணியின்
வழியேவாகச் சற்று ஜநரம் லதளிந்த வவானத்ழதப்
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவாள். அது நிர்மைலெமைவாக

இருந்தது. அவளுக்கு எதிலஜமை மைனம்
ஓடைவிலழலெ. மைனச்சுழமை அவழள ஆழ்த்தியேது.
ஜசவார்வும் விரக்தியும் அழமைதியின்ழமையும் அவள்
உடைழலெயும் உள்ளத்ழதயும் உற்சவாகமழக்கச்
லசய் திருந்தன. நவாற்கவாலியில அமைர்ந்தவள்.
கண்கழள மூடியேவவாஜற ஜமைழஜேமீஜத கவிழ்ந்து
லகவாண்டைவாள். சற்று ஜநரத்துக்லகல லெவாம்
அப்படிஜயே அயேர்ந்து விட்டைவாள்.
--------------

குருத்து பத்து
பகலின் ஒளி மைங்கி, அந்தியின் இருள் மையேங்கும்
சந்தி ஜநரத்தில வவானத்தில கண் சிமட்டும் ழவர
மைலெர்கழளக் கடைற் கழரயில உட்கவார்ந்தபடிஜயே
கண்டு களித்துக் லகவாண்டிருந் தவான் ரவாஜேவா.
அவனருகில அமைர்ந்திருந்த பவாரதி, கடைல அழலெ
கழளயும். அவற்றுக்குப் பின்னவால உயேர்ந்தும்
தவாழ்ந்தும் மதந்து லகவாண்டிருந்த நிழல சித்திரம்
ஜபவான்ற படைகுகழள யும்
பவார்த்துக்லகவாண்டிருந்தவாள்.
ஜேன சந்தடி அதிகமலலெவாத இடைமைவாகப் பவார்த்து
நிறுத்தி ழவக்கப்பட்டிருந்த படைகு ஒன்று,
அவர்களுக்குப் பின்னணி யேவாக அழமைந்திருந்தது.
''படைகிஜலெ ஒரு முழற பிரயேவாணம் லசய்யே
ஜவண்டும் ஜபவால ஆழசயேவாக இருக்கிறது''
என்றவாள் பவாரதி.

"எனக்கும் கூடைத்தவான்; ஆனவால அதற்கு
'விஸவாவும் "பவாஸ் ஜபவார்ட்டும் வவாங்க
ஜவண்டும்?'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"கப்பலில லவளி நவாட்டுக்குப் பயேணம்
லசய்வதவாயிருந்தவால தவாஜன அலதலலெவாம் வவாங்க
ஜவண்டும்". பவாரதி ஜகட்டைவாள்.
"இலழலெ, படைகிஜலெ ஜபவாவதவாயிருந்தவாலம்
ஜவண்டும். நீயும் நவானும் வவாழ்க்ழகப் படைகில
பயேணம் லசய்யே ஜவண்டுமைவானவால, அதற்கு என்
அத்ழதயிடைமும், உன் தந்ழதயிடைமும் 'பவாஸ்
ஜபவார்ட் வவாங்கியேவாக ஜவண்டும்'' என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி சிரித்துவிட்டைவாள்.
சினிமைவாவிஜலெ கவாதலெர்கள் "டூயேட் பவாடிக்லகவாண்டு
படைகில ஜபவாவவார்கஜள, அது எனக்குக் கட்ஜடைவாடு
பிடிக் கவாது'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"ஏன்?" என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.

"அந்தக் கவாதலெர்கள் நவாமைவாக இலழலெஜயே
என்றுதவான்!" என்றவான் ரவாஜேவா.
கழரழயே ஜநவாக்கி வந்து லகவாண்டிருந்த
படைகுகழளப் பவார்த்தபடிஜயே, "முதன் முதல
இந்தப் படைழகக் கண்டு பிடித்தது யேவார்?' என்று
ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
''நவான் தவான்'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"நீங்களவா?" என்று ஜகட்டுவிட்டுச் சிரித்தவாள்
பவாரதி.
''ஆமைவாம், இப்ஜபவாது நவாம் சவாய்ந்து
லகவாண்டிருக்கிஜறவாஜமை இந்தப் படைழகயும், இந்த
இடைத்ழதயும் கண்டு பிடித்தது நவான் தவாஜன!''
என்றவான் ரவாஜேவா.
"ஜரடிஜயேவா குவிஸ் புஜரவாகிரவாமல 'படைழகக்
கண்டு பிடித்தது யேவார்?' என்று ஜகட்டைவால, இந்த
மைவாதிரிப் பதில லசவாலலி ழவக்கவாதீர்கள்! உங்கள்

என்ஜினீரிங் கவாஜலெஜேஸுக்ஜக அவமைவானம்!''
என்றவாள் பவாரதி,
"எங்கள் என்ஜினீரிங் கவாஜலெஜ் அதற்கவாக
லரவாம்பப் லபருழமைப்படும். படைழகக்
கண்டுபிடித்த அறிவவாளிழயே இந்த உலெகத்துக்கு
அளித்த லபருழமை எங்கள் கலலூரிக்குக்
கிட்டுமைலலெவவா..."
"ஜபவாதும் உங்கள் தமைவாலஷலலெவாம் நவான்
இப்ஜபவாது ஒரு முக்கியேமைவான ஜகள்வி ஜகட்கப்
ஜபவாகிஜறன். அதற்குக் லகவாஞ்சம் ஒழுங்கவாகப்
பதில லசவாலலெ ஜவண்டும்.... லதரியுமைவா?''
"அஜதவா பட்டைவாணி சுண்டைலகவாரப் ழபயேன்
வருகிறவான். முதலில இரண்டு லபவாட்டைலெம்
சுண்டைல வவாங்கிக் லகவாண்டு விடுகிஜறன்.
அப்புறம் ஜபசலெவாம்...'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"உங்களுக்குச் சுண்டைல என்றவால லரவாம்பப்
பிடிக்குமைவா? “

"அலதலலெவாம் ஒன்றுமலழலெ. சுண்டைல
வவாங்கவிலழலெ லயேன்றவால, அந்தப் ழபயேன்
திரும்பத் திரும்ப இந்தப் பக்கம் வந்து,
நம்ழமைஜயே சுற்றிக் லகவாண்டிருப்பவான்...'' என்று
கூறியே ரவாஜேவா, அந்தச் சுண்டைலகவாரப் ழபயேழன
அருகில அழழத்து இரண்டு லபவாட்டைலெம்
சுண்டைழலெ வவாங்கிக் லகவாண்டைவான். அந்தப்
ழபயேன் அப்பவால ஜபவானதும், "...ம்.........
இப்ஜபவாது ஜகள்வி பதில லசவாலகிஜறன்''
என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி ஜகட்டைவாள்! "இத்தழனப் லபரியே கடைழலெப்
பழடைத்த கடைவுள் எதற்கவாக இந்தக் கடைல நீழர
உப்பவாகப் பழடைத்தவார். இவ்வளவு உப்புத்
ஜதழவயேவா?''
"லகவாஞ்சம் அதிகம்தவான்'' என்று கூறியே ரவாஜேவா,
சுண்டைலில கரித்த உப்ழபச் சகித்துக் லகவாள்வது
ஜபவால முகத்ழதச் சுளித்துக்லகவாண்டைவான்.
லபவாத்துக் லகவாண்டு வந்த சிரிப்ழபக் 'கலீர்'

என்று லகவாட்டி விட்டைவாள் பவாரதி.
பின்னர், "நவான் ஜகட்கிற ஜகள்விக்குச் சரியேவாகப்
பதில கூறப் ஜபவாகிறீர்களவா, இலழலெயேவா?" என்று
சற்றுக் ஜகவாப மைவாகக் ஜகட்டைவாள்.
"அந்தச் சுண்டைலகவாரப் ழபயேன் இந்தப் பக்கம்
வந்தவால அவனுக்கு நன்றி கூற ஜவண்டும்''
என்றவான் ரவாஜேவா.
"ஏன்? 'உப்பிட்டைவழர உள்ளளவும் நிழன'
என்பது பழலமைவாழி. இந்தப் ழபயேஜனவா
சுண்டைலில 'டைபிள்' உப்புப் ஜபவாட்டிருக்கிறவான்.
நம் நன்றிழயே அவனுக்குத் லதரிவிக்க
ஜவண்டைவாமைவா?"
''உங்களவால தவாமைவாஷவாகப் ஜபசவாமைல இருக்க
முடியேவாது; என்னவால சிரிக்கவாமைலம் இருக்க
முடியேவாது.''
"நீ லசவாலலெ நிழனப்பலதலலெவாம் நவான் ஜபச

ஜவண்டும். நவான் ஜபசும் ஜபச்சுக்லகலலெவாம் நீ
சிரிக்க ஜவண்டும்..." என்று அப்ஜபவாஜத ஒரு
சினிமைவாப் பவாட்ழடைக் லகவாஞ்சம் மைவாற்றிப்
பவாடினவான் ரவாஜேவா.
"லரவாம்ப நன்றவாகப் பவாடுகிறீர்கஜள!"
"இப்ஜபவாது நவாம் இரண்டு ஜபரும் படைகில
பயேணம் லசய்தவால ஒரு டூயேட்ஜடை பவாடைலெவாம்''
என்றவான் ரவாஜேவா.
''கடைவுள் கடைல நீழர உப்பவாகப் பழடைத்ததற்குக்
கவாரணம் லசவாலலெவாவிட்டைவால நவான் உங்களுடைன்
டூ" என்றவாள் பவாரதி.
"இரண்டு ஜபர் ஜசர்ந்தவால நீ தவான். தனியேவாக
இருந்தவால ஒன்...'' என்று கூறியே ரவாஜேவா,
"நவாலமைலலெவாம் ஆண்டைவனிடைம் நன்றிஜயேவாடு
இருக்க ஜவண்டும் என்பதற்குத்தவான். ஒரு
ஜவழள உணவு பழடைப்பவர்கழள
உப்பிட்டைவர்கள் என்று கூறி அவர்கழள

உள்ளளவும் நிழன என்கிஜறவாம். கடைவுள் இந்த
உலெகத்து மைக்களுக்லகலலெவாம் உணழவப்
பழடைத்து ழவத் திருக்கிறவார். அந்த உணவுக்கு
ஜவண்டியே உப்ழபயும் பழடைத்து
ழவத்திருக்கிறவார். உலெகத்தில வவாழும் உயிர்களுக்
லகலலெவாம் உப்பிட்டு வரும் அந்தக் கடைவுள்,
கடைல நீரில கலெந்திருக்கும் உப்ழபப் ஜபவாலெஜவ
நம் கண்ணுக்குப் புலெனவாகவாத சூட்சுமை
வடிவத்தில இருந்து வருகிறவார்'' என்றவான்.
பவாரதி ரவாஜேவாழவஜயே வியேப்புடைன் பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள்.
''என்ன பவாரதி! அப்படிப் பவார்க்கிறவாய்? எனக்கு
இவ்வளவு ஞவானம் எப்ஜபவாது வந்துவிட்டைது
என்றுதவாஜன? இன்று கவாழலெயில தவான்.... என்
அத்ழதயின் ஜமைழஜே மீது கிடைந்த ஒரு புத்தகத்தில
இந்த விஷயேத்ழத இன்று கவாழலெயில தவான்
படித்ஜதன்...'' என்றவான் ரவாஜேவா.
ழகயினவால மைணழலெக் கீறியேபடிஜயே, ரவாஜேவா கூறியே
உயேர்ந்த தத்துவத்ழத எண்ணி வியேந்து

லகவாண்டிருந்த பவாரதி சட்லடைன, "ஐஜயேவா!" என்று
அலெறியேபடி ழகழயே உதறிக் லகவாண்டைவாள்.
அவள் வலெது ழக ஆள்கவாட்டி விரலில இரத்தம்
லபருகி வழிவழதக் கண்டு பதறிப்ஜபவான ரவாஜேவா,
"என்ன பவாரதி, ழகழயே ஏதவாவது கீறிவிட்டைதவா
என்ன?" என்று ஜகட்டைவான்.
"ஆமைவாம், கண்ணவாடித் துண்டு'' என்று மைணலில
புழதந்து கிடைந்த ஒரு லபரியே கண்ணவாடித்
துண்ழடை எடுத்து ரவாஜேவாவிடைம் லகவாடுத்தவாள்
பவாரதி.
"இந்தக் கண்ணவாடித் துண்டு உன் ழகழயேக்
கீறியேதவா, அலலெது உன்னுழடையே ழக கண்ணவாடித்
துண்ழடைக் கீறியேதவா?'' என்று ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
சினிமைவாக்களில கதவாநவாயேகிக்கு ஏதவாவது ஆபத்து
ஜநரும் ஜபவாது (அது தவான் ஜநருஜமை), கதவாநவாயேகன்
அவழளக் கவாப்பவாற்ற ஓடி வருவவான். அச்சமையேம்,
விலலெனுக்கும் அவனுக்கும் சண்ழடை நடைக்கும்.

அந்தச் சண்ழடையில கதவா நவாயேகன் லவற்றி
லபறுவவான். உடைஜன கதவாநவாயேகி, கதவா நவாயேகழனக்
கவாதலிக்கத் லதவாடைங்கி விடுவவாள்.
ரவாஜேவா தன்னுழடையே வவாழ்க்ழகயில அப்படி ஒரு
நிகழ்ச்சிழயே எதிர்பவார்க்கவிலழலெ லயேன்றவாலம்,
அந்தக் கண்ணவாடிழயே ஒரு விலலெனவாகஜவ
மைதித்து அழதக் கடைலில வீசிலயேறிந்தவான்.
உடைஜன எழுந்து லசன்று தன்னிடைமருந்த
ழகக்குட்ழடைழயேக் கடைல நீரில நழனத்து வந்து
அவள் ழகவிரழலெச் சுற்றிக் கட்டினவான். இரத்தப்
லபருக்கு நின்றது.
"மைணலில என்ன இருக்கிறது என்று லதரியேவாமைல
அஜேவாக்கிரழதயேவாகக் கீறினவால, இப்படித்தவான்
ஜநரும்.'' என்றவான் ரவாஜேவா.
"ஆமைவாம்; சுவரில ஆணி அடிக்கும்ஜபவாதுகூடை
ஜேவாக்கிரழதயேவாகத்தவான் இருக்கஜவண்டும்''
என்றவாள் பவாரதி.

அன்லறவாரு நவாள், கலலூரி ஆண்டு விழவாவின்
ஜபவாது சுத்தியேலெவால தன் ழகவிரழலெ நசுக்கிக்
லகவாண்டைழதயும், பவாரதி அப்ஜபவாது தன்
ழகக்குட்ழடையேவால கட்டுப் ஜபவாட்டை ழதயும்
பவாரதி சுட்டிக் கவாட்டுகிறவாள் என்பழத ரவாஜேவா
புரிந்துலகவாண்டைவான்.
"நீ லரவாம்பப் லபவாலலெவாதவள்!'' என்று பவாரதியின்
கன்னத்ழத ஜலெசவாகக் கிள்ளினவான் ரவாஜேவா. தன்
கரங்களவால அவன் ழககழளத் தடுத்தபடிஜயே
ரவாஜேவாழவஜயே கண் லகவாட்டைவாமைல உற்றுப்
பவார்த்துக்லகவாண்டிருந்தவாள் பவாரதி. திடீலரன
ஏஜதவா நிழனத்துக் லகவாண்டைவள் ஜபவால,
"இப்ஜபவாது நவான் என் ழகவிரழலெக் கீறிக்
லகவாண்டைது பற்றி மைகிழ்ச்சி அழடைகிஜறன்''
என்றவாள்.
அவள் அப்படிக் கூறியேஜபவாது ரவாஜேவாவுக்குப்
லபருழமை தவாங்கவிலழலெ. பவாரதி தன் மீது
லகவாண்டுள்ள அன்ழபத் தவான் இப்படி
மைழறமுகமைவாகச் லசவாலலகிறவாள் என்று எண்ணி

மைகிழ்ந்தவான் அவன்.
அவன் அவ்வவாறு
மைகிழ்ந்துலகவாண்டிருந்தஜபவாஜத, "என்
மைகிழ்ச்சிக்கு என்ன கவாரணம் லதரியுமைவா? இந்தக்
ழகக்குட்ழடைதவான். இது என்னுழடையே
ழகக்குட்ழடை. அன்று கலலூரியில, நீங்கள்
ழகழயே நசுக்கிக் லகவாண்டைஜபவாது, இந்தக்ழகக்
குட்ழடையேவால தவாஜன கட்டுப்ஜபவாட்ஜடைன்.
அப்புறம் இழதத் தவாங்கள் திருப்பிக்
லகவாடுக்கஜவயிலழலெ. நலலெ ஜவழள இப்ஜபவாது
திரும்பி வந்துவிட்டைது' என்று சிரித்துக்
லகவாண்ஜடை கூறினவாள் பவாரதி.
".... நீ லரவாம்ப லரவாம்ப..." என்று கூறத்
லதவாடைங்கியே ரவாஜேவாவின் வவார்த்ழதழயே,
"லபவாலலெவாத லபண். ஆழகயேவால லரவாம்ப லரவாம்ப
உஷவாரவாயிருங்கள்'' என்று முடித்துவிட்டு
எழுந்திருந்தவாள் பவாரதி.
"இதற்குள் ஏன் எழுந்துவிட்டைவாய், பவாரதி?''

"இப்ஜபவாது மைணி என்ன லதரியுமைவா... எட்டைழர !"
என்று கூறிக்லகவாண்ஜடை புறப்பட்டைவாள் பவாரதி.
ரவாஜேவா வீட்டுக்குத் திரும்பிச் லசன்றஜபவாது, மைணி
ஒன்பது. டைவாக்ஸ ஒன்ழறப் பிடித்துப் பவாரதிழயே
அவள் வீட் டில லகவாண்டுவிட்டு வருவதற்குள்
அவனுக்கு நலலெ பசி எடுத்துவிட்டைது.
வீட்டுக்குள் நுழழயும்ஜபவாஜத 'பசி பசி' என்று
அலெறிக் லகவாண்டு சழமையேலெழறழயே ஜநவாக்கி
விழரந் தவான். அங்கு ஞவானம் ழகயில
திருப்புகழழ ழவத்துக் லகவாண்டு தன்னுழடையே
வசத்துக்கு உட்படைவாத குரலில பவாடிக்
லகவாண்டிருந்தவாள்.
''பசி உயிர் ஜபவாகிறது; என்ன பவாட்டு
ஜவண்டியிருக் கிறது?' என்று ஜகட்டுக்
லகவாண்ஜடை வந்த ரவாஜேவா, "அத்ழத!
சவாப்பிட்டைவாச்சவா?'' என்று கத்தினவான்.
"அத்ழத இங்ஜக இலழலெ; மைவாடியிஜலெ படித்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவார்கஜளவா என்னஜவவா?'' என்றவாள்.

"அத்ழத, அத்ழத!'' என்று அழழத்தவான் ரவாஜேவா.
பதில இலலெவாமைல ஜபவாகஜவ மைவாடிக்குப் ஜபவாய்ப்
பவார்த்தவான். அத்ழத அங்ஜக ஜமைழஜே மீது
தழலெழயேக் கவிழ்த்துத் தூங்கிக்
லகவாண்டிருந்தவாள்.
"அத்ழத! சவாப்பிடை வரவிலழலெயேவா?' என்ற
ரவாஜேவாவின் குரல ஜகட்டைதும், அவள் தழலெழயே
நிமர்த்தி, ''எனக்கு ஜவண்டைவாம், ரவாஜேவா! பசிஜயே
இலழலெ. நீ சவாப்பிடு ஜபவா' என்று கூறி
அனுப்பிவிட்டு அப்படிஜயே எழுந்து ஜபவாய்ப்
படுக்ழகயில சவாய்ந்து லகவாண்டைவாள்.
"இத்தழன ஜநரம் நீ எங்ஜக ஜபவாயிருந்தவாய்?'
என்று அத்ழத ஜகட்டைவால என்ன பதில
லசவாலலவது என்று அஞ்சிக் லகவாண்ஜடை வந்த
ரவாஜேவாவுக்கு அவளுழடையே பதில மகுந்த
மைகிழ்ச்சிழயே அளித்தது.
''சரி, அத்ழத ! நவான் ஜபவாய்ச் சவாப்பிடுகிஜறன்''
என்று கூறிக்லகவாண்ஜடை கீஜழ இறங்கிப்

ஜபவாய்விட்டைவான் ரவாஜேவா..
சக்கிரஜமை சவாப்பவாட்ழடை முடித்துக்லகவாண்டை
ரவாஜேவாவும் அன்று அதிக ஜநரம் கண் விழித்துக்
லகவாண்டிருக்கவிலழலெ. அவனுழடையே
நிழனலவலலெவாம் பவாரதிழயேப் பற்றியேதவாகஜவ
இருந்தது. அவளுடைன் கடைற்கழரயில உட்கவார்ந்து
உலலெவாசமைவாக உழரயேவாடிக் லகவாண்டிருந்த இன்ப
நிழனவுகளிஜலெஜயே அவன் எண்ணம்
லெயித்திருந்தது.
ஜரடிஜயேவாழவத் திருகிச் சற்று ஜநரம் இங்கிலீஷ்
பவாட்டுகழளக் ஜகட்டுவிட்டு உறங்கப்
ஜபவாய்விட்டைவான்.
மைணி பன்னிரண்டுக்கு ஜமைல இருக்கலெவாம்.
பவார்வதி படுக்ழகயில இப்படியும் அப்படியும்
புரண்டு லகவாண்ஜடையிருந் தவாள். எந்த நவாளிலம்
அவளுக்கு இத்தழகயே அனுபவம்
ஏற்பட்டைதிலழலெ.¨

ஜசதுபதியின் நிழனவு மையேக்கம் அவள்
உறக்கத்ழத விழுங்கிவிட்டிருந்தது. மையேக்கமும்
உறக்கமும் கலெந்த கனவு நிழலெயில புரண்டு
லகவாண்டிருந்த பவார்வதியின் இதழ்கள்
அவழளயும் அறியேவாமைல புன்முறுவல
பத்துக்லகவாண்டிருந்தன. அந்தக் கனவிஜலெ அவள்
ஜசதுபதியின் புறத் ஜதவாற்றத்ழதக் கண்டுவிட்டுச்
சிரிக்கவிலழலெ.
அன்று மைவாழலெ அவர் கூறியே உயேர்ந்த கருத்துகள்,
எந்த விஷயேத்திலம், அவருக்குள்ள ஆழ்ந்த
ஞவானம், உதவாரணங்களின் மூலெம் விஷயேத்ழதத்
லதளிவவாக்கித் தரும் ஆற்றல இவ்வளவும் அவள்
உள்ளத்தில - பதிந்து ஜபவாயிருந்தன.
இன்ஷகூரன்ஸ் கம்லபனி பற்றி அவர் கூறியே
கருத்தும், ஒரு வழிப்பவாழத உதவாரணமும் அவள்
நிழனவில ஜதவான்றின.
அந்தப் புதுழமையேவான கருத்ழதயும்
உதவாரணத்ழதயும் ஜசதுபதி மீண்டும் மீண்டும்
எடுத்துச் லசவாலலவது ஜபவால ஜதவான்றியேது.

ஜசதுபதியின் அறிவுக் கூர்ழமைழயே நிழனத்து
நிழனத்து வியேந்தது அவள் உள்ளம். அந்தக்
கனவு மையேக்கத்தில அவள் உள்ளத்தில ஜதங்கியே
மைகிழ்ச்சிழயே, வியேப்ழப, ரசிப்ழப அவள்
உதடுகள் புன்சிரிப்பின் மூலெமைவாகப்
பிரதிபலித்துக் லகவாண்டிருந்தன.
அஜத சமையேத்தில ரவாஜேவாவின் உறக்கத்தில பவாரதி
ஜதவான்றியிருந்தவாள். அவள் சிரிப்பிஜலெ,
உற்சவாகத்திஜலெ, ஜபவாலியேவான ஜகவாபத்திஜலெ,
அவள் தளிர்க் கரத்தின் லமைன்ழமையிஜலெ
லெயித்திருந்தவான் ரவாஜேவா. அந்த லெயேத்தின்
பிரதிபலிப்பவாக அவன் முகம் மைகிழ்ச்சியேவாய்
அடிக்கடி மைலெர்ந்து லகவாண்டிருந்தது.
---------------

குருத்து பதிலனவான்று
ரவாஜேவாவின் உறக்கத்ழத, முழுழமையேவான
லமைய்ம்மைறந்த உறக்கம் என்று கூறமுடியேவாது.
விழிப்பும் உறக்கமும் கலெந்து கிடைந்த ஒரு
மையேக்கம் அவழன அழணத்துப்
பிழணத்துக்லகவாண். டிருந்தது.
விடியேற்கவாழலெக்குரியே இருஜளவாடு ஜலெசவாக ஓர்
ஒளி யும் கலெந்து கிடைக்குஜமை, அந்த மைவாதிரி.
அந்த அழர குழறயேவான உறக்கத்தில ரவாஜேவாவின்
முன் பவாரதி ஜதவான்றுவதும் மைழறவதுமைவாக
மைவாயேவாஜேவாலெம் புரிந்து லகவாண்டிருந்தவாள்.
லசவாப்பன உலெகத்தின் விசித்திரங்கலளலலெவாம்
அங்ஜக நிகழ்ந்து லகவாண்டிருந்தன.
சினிமைவாக்களில வரும் பர்வ ஜேன்மைக்
கவாதலிழயேப்ஜபவால அவள், 'கலெ கலெ' லவன்று
சிரித்த வண்ணம் லமைலலியே துகி லடைன்
கவாற்றிஜலெ மதந்து வந்தவாள். அடுத்த கணம்

கவாற்றிஜலெஜயே கழரந்து மைழறந்தவாள். உறங்கியே
நிழலெயிஜலெஜயே, கனவின் மையேக்கத்திஜலெஜயே ரவாஜேவா
அந்தச் லசவாப்பன இன்பத்ழத
அனுபவித்தவனவாய் அவளுழடையே அங்க அழசவு
ஒவ்லவவான்ழறயும் ரசித்துப் புன்முறுவல பத்துக்
லகவாண்டிருந்தவான்.
அவள் 'கலெ கலெ' லவன்று சிரித்தஜபவாது பவாரிஜேவாத
மைலெர்கள் குயிலின் குரல லபற்று உதிர்வன
ஜபவான்ற பிரழமை உண்டைவாயிற்று. மைறுகணம்
அவள் சிவந்த இதழ்கள் முறுவலிக்க, நீண்டை
விழிகள் அழலெயே, கவால சதங்ழககள் 'கலீர் கலீர்'
என ஒலிக்க ஒரு நடைனப்லபண் வடிவத்தில
ஜதவான்றித் தன் லமைலலியே கரங்களவால ரவாஜேவாழவப்
பற்றி இழுத்தவாள்.
இந்த இன்ப அனுபவம் லவகு ஜநரம்
நீடித்திருக்கவிலழலெ. இதற்குள் அவன் தூக்கம்
கழலெந்துவிடைஜவ இழடைஜயே அறுபட்டை பிலிம்
சுருள் மைவாதிரி, அந்தச் லசவாப்பனக் கவாட்சி
தழடைப்பட்டுப் ஜபவாயிற்று.

பவாரதியின் அழகு வடிவத்ழத, ஸ்பரிச
இன்பத்ழதத் லதவாடைர்ந்து அனுபவிக்க
முடியேவாமைற்ஜபவான ரவாஜேவா, கழலெந்து ஜபவான தன்
துயிழலெ மீண்டும் தன் வசமைவாக்கிக் லகவாண்டு
அந்தச் லசவாப்பன நிகழ்ச்சியின் லதவாடைர்ச்சியில,
பவாரதியின் மைலெர்ந்த விழிகழள, சிவந்த
இதழ்கழர, பக்கும் முறுவழலெ மீண் டும்
மீண்டும் கண்டு ரசிக்க விரும்பினவான்.
கவாதல வயேப்பட்டைவர்கள் எலஜலெவாருக்குஜமை
இந்தச் லசவாப்பன அவஸ்ழத உண்டு ஜபவாலம்!
ஆமைவாம்; அங்ஜக மைவாடியில படுத்திருந்த டைவாக்டைர்
குமைவாரி பவார்வதி, ஜசதுபதியின் உருவத்ழதத் தன்
கண்லணதிரில லகவாண்டு நிறுத்த லவகு
பவாடுபட்டுக் லகவாண்டிருந்தவாள்; அவளவால இயேலெ
விலழலெ. உண்ழமையில அவளுக்குச்
ஜசதுபதியின்பவால ஏற்பட்டிருந்தது உடைல
பர்வமைவான கவாதல அலலெஜவ! அவழர அவள்
ஜநசிப்பது, அவர் அன்ழப ஜவண்டுவது, அவர்
துழணழயே நவாடுவது, அவருடைஜனஜயே ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பது, அவழரப் பிரிந்திருக்கும்

ஜநரங்களில அவழரப் பற்றிஜயே நிழனத்துக்
லகவாண்டிருப்பது என்னஜவவா உண்ழமைதவான்.
ஆயினும், பவார்வதியின் இந்த
ஆழசகளுக்லகலலெவாம் கவாரணம் கவாதல அலலெ;
ஜகவலெம் உடைலெவாழசழயேப் பின்னணியேவாகக்
லகவாண்டை, உடைலெவாழச தீர்ந்ததும் அழிந்து ஜபவாகிற
அற்பமைவான கவாதல அலலெ. ஜசதுபதியிடைம் இவள்
லகவாண்டுள்ள ஜநசத்துக்கும் பவாசத்துக்கும்,
அன்புக்கும் அக்கழறக்கும் முன்னவால, வயேதும்
புறத் ஜதவாற்றமும் மக மக அற்பமைவானழவ.
வயேதின் கவர்ச்சியும் அழகின் வசகரமும்
மைங்கிப்ஜபவான பிறகு, வலிவிழந்து விட்டை
பின்னர், கவாலெம் கடைந்த கவாலெத்தில ஜதவான்றியுள்ள
கவாதல இது. அதனவாலதவான் ஜசதுபதியின்
ஜதவாற்றத்ழத அவளவால உருவகப்படுத்திப்
பவார்க்க இயேலெவிலழலெ.
ரவாஜேவாழவப் ஜபவாலெஜவ பவார்வதியின் உறக்கமும்
அடிக் கடி தழடைப்பட்டுக் லகவாண்டிருந்தது.
தூக்கம் கழலெந்த ஜபவாலதலலெவாம் அவள் உறங்க
முயேன்று லகவாண்டிருந்தவாள்.

உறங்கியே ஜபவாலதலலெவாம் ஜசதுபதியின்
ஜதவாற்றத்ழத உருவகப்படுத்த முயேன்று
லகவாண்டிருந்தவாள்; உறக்கம் வந்தது. ஆயினும்
அவளவால ஜசதுபதியின் உருவத்ழதக் கவாண
முடியேவிலழலெ.
அன்று மைவாழலெ அவர் கூறியே வவார்த்ழதகள்
அழனத்தும் அவள் லநஞ்சத்தில பதிந்து
கிடைந்தன. இன்ஷவாரன்ஸ் பற்றியே தன்னுழடையே
அறியேவாழமைழயே அறியே ஜநர்ந்த ஜசதுபதி என்ன
எண்ணியிருப்பவார் என்பழத நிழனத்தஜபவாது
அவளுக்கு லவட்கமைவாயிருந்தது. நஷ்டைம்
இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனிக்குத்தவாஜன?' என்று
அதிஜமைதவாவிழயேப் ஜபவால தவான் கூறியேஜபவாது,
அவர் அலெட்சியேமைவாகச் சிரித்த சிரிப்பில
எத்தழனப் லபவாருள் லபவாதிந்து கிடைந்தன!
'நீ லமைத்த படித்தவளவாயிருக்கலெவாம்; பட்டைங்கள்
லபற் றிருக்கலெவாம்; அறிஞர்கள் பலெஜரவாடு
வவாதவாடி லவற்றி லபற்றிருக்கலெவாம், கலவி
ஜகள்விகளில வலலெவளவா யிருக்கலெவாம்.

ஆனவாலம் இந்தச் சின்ன விஷயேம் உனக்குத்
லதரியே விலழலெஜயே, என்று அவர்தம் சிரிப்பின்
மூலெம் கூறவாமைல கூறி விட்டைவாஜர! இப்ஜபவாது
அழத எண்ணியே பவார்வதிக்கு லவட்க
மைவாயிருந்தஜபவாதிலம், கூடைஜவ இன்பமைவாகவும்
இருந்தது!
என்னுழடையே லபரு மைதிப்புக்கும், ஜநசத்துக்கும்
பவாத்திர மைவாகியுள்ள ஜசதுபதி தவாஜன சிரித்தவார்?
அந்தச் சிரிப்பு என்னுழடையே அறியேவாழமைழயேப்
பற்றியேதுதவாஜன? என் அறியேவாழமைழயே எள்ளி
நழகயேவாடும் அளவுக்கு என்னிடைம் அவர் உரிழமை
எடுத்துக் லகவாண்டைதவால அலலெவவா அவர்
அவ்வவாறு சிரித்தவார்? அப்படியேவானவால அவருக்கு
என்னிடைம் அன்பு இருக்கிறது; அக்கழற
இருக்கிறது; ஆழச இருக்கிறது; பவாசமும், பரிவும்
இருக்கின்றன. அந்தச் சிரிப்புக்கு
இலதலலெவாம்தவான் லபவாருள். ஜசதுபதியின் சிரிப்பு
அவள் கவாதுகளில ரீங்கவாரமட்டைது. அந்தச்
சிரிப்பின் இனிழமையிஜலெ, பவாசத்திஜலெ, பரிவிஜலெ
என்றுஜமை அனுபவித்தறியேவாத சுகம் இருப்பழத

அவள் உணர்ந்தவாள். அந்த உணர்ச்ச கழள
லயேலலெவாம் ஒன்றவாகத் திரட்டிப் புன்முறுவலெவாக
லவளி யிட்டுக் லகவாண்டிருந்தன அவளுழடையே
இதழ்கள்.
மைணி ஒன்பது இருக்கும். ரவாஜேவாவுடைன் டைவாக்ஸயில
வந்து இறங்கியே பவாரதி, லநஞ்சு படைபடைக்க
லமைதுவவாக அடிஜமைல அடி ழவத்தவளவாய், தன்
தந்ழதக்குத் லதரியேவாமைல வீட்டுக்குள் லசன்றுவிடை
எண்ணினவாள். நடு ஹவாலில படுத்திருக்கும்
ஜசதுபதிழயேக் கண்டைதும் திடுக்கிட்டுப்ஜபவான
பவாரதி, முன்லனவாரு நவாள் தவான் ஜநரம் கழித்து
வீட்டுக்கு வந்தஜபவாது "இத்தழன ஜநரம் எங்ஜக
ஜபவாயிருந்தவாய்?' என்று தந்ழத ஜகட்டைதும், தவான்
அதற்குக் கலலூரி ஹவாஸ்டைல மைவாணவி யுடைன்
கணக்குப் பவாடைம் கற்றுக் லகவாண்டிருந்ததவாகப்
லபவாய் லசவான்னதும், தவான் கூறியே அழதப்
லபவாய்லயேன்று புரிந்து லகவாண்டை அப்பவா, அழத
லவளிஜயே கவாட்டிக்லகவாள்ளவாமைல தன்
வவார்த்ழதகழள நிஜேலமைன்று நம்புவது ஜபவால
நடைந்து லகவாண்டைதும் அவள் நிழனவுக்கு வந்தன.

அப்பவா தூங்குகிறவாரவா என்று கழடைக் கண்ணவால
கவனித் துக்லகவாண்டைவாள். ஜசதுபதிக்குக் கவாது
லரவாம்பக் கூர்ழமை. தூங்கிக்
லகவாண்டிருக்கும்ஜபவாது பக்கத்தில
நிழலெவாடினவாலம் அறிந்து லகவாண்டுவிடுகிற
சூட்சுமைமைவான அறிவு அவருக்கு உண்டு. இன்று
பவாரதி வரும்ஜபவாது அவர் விழித்துக்
லகவாண்டுதவான் படுத்திருந்தவார். மைணி ஒன்பதுக்கு
ஜமைல ஆகிவிட்டைது என்பழதயும், பவாரதி
ஜலெட்டைவாக வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறவாள்
என்பழதயும் அவர் உணரவாமைலிலழலெ. ஆயினும்
பயேந்தபடிஜயே உள்ஜள வந்து லகவாண்டிருந்த
பவாரதிழயே அவர் கண்டிக்க விரும்பவிலழலெ.
எந்தவித உணர்ச்சிழயேயும் லவளியில
கவாட்டிக்லகவாள்ளவாமைல மைவாழலெ ஐந்து மைணிக்குக்
கலலூரியிலிருந்து வரும் பவாரதிழயே எப்படி
வரஜவற்பவாஜரவா அவ்வவாஜற வரஜவற்றவார்.
"என்ன பவாரதி. யேவாஜரவா ஒரு பிரண்ழடைப் பவார்க்கப்
ஜபவாகிஜறன் என்று கூறிவிட்டுச் லசன்றவாஜயே,
பவார்த்து விட்டைவாயேவா?' என்று சகஜேமைவாக

விசவாரித்தவார்.
''ஆமைவாம்'' என்று லமைலலியே குரலில பதில
கூறினவாள் பவாரதி.
"இத்தழன ஜநரம் சவாப்பிடைவாமைலெவா
ஜபசிக்லகவாண்டிருந் தவாய் வவா, வவா, உள்ஜள
ஜபவாய்ச் சவாப்பிடைலெவாம். உனக்கவாக நவானும்
சவாப்பிடைவாமைல கவாத்திருக்கிஜறன்'' என்று அன்பும்
பரிவும் கலெந்த குரலில வரஜவற்றவார். தந்ழதயின்
அன்பு லமைவாழிகளில பவாரதி லமைய்
சிலிர்த்துப்ஜபவானவாள். அப்பவாவவா இப்படிப்
ஜபசுகிறவார்? நிஜேமைவாகஜவதவான் இப்படிக்
கூறுகிறவாரவா? அலலெது ஜகவாபத்ழத
விழுங்கிவிட்டு ஜமைலெவாக அன்லபவாழுகப் ஜபசு
கிறவாரவா?
"ஏன் ஜலெட்?' என்று ஒரு வவார்த்ழத
ஜகட்கவிலழலெஜயே! நிஜேமைவாகஜவ என் மீது
ஜகவாபமலழலெயேவா? அவருழடையே சவாந்த மைவான
ஜபச்சும், அன்பும் வரஜவற்பும் பவாரதிக்குப்

லபரும் ஜவதழனழயே அளித்தன.
'அப்பவா! நவான் ஜநரம் கழித்து வீட்டுக்கு
வந்திருக்கிஜறன். இப்ஜபவாது மைணி ஒன்பது; தயேவு
லசய்து என்ழனக் லகவாஞ்சம் ஜகவாபித்துக்
லகவாள்ளுங்கள் அப்பவா!' என்று லகஞ்சிக்
ஜகட்டுக்லகவாள்ள ஜவண்டும் ஜபவாலிருந்தது.
தன்ழன அவர் ஜகவாபமைவாக நவால வவார்த்ழத திட்டி
அனுப்பினவாலதவான் உள்ளம் அழமைதியுறும்
ஜபவால ஜதவான்றியேது. ஆனவாலம் தன்
ஜவதழனழயே அடைக்கிக் லகவாண்டைவளவாய்
லமைளனமைவாகச் சழமையேலெழறழயே ஜநவாக்கி
நடைந்தவாள் பவாரதி.
ஜசதுபதிக்கும் பவாரதிக்கும் ஜமைழஜே மீது உணவு
தயேவாரவாகக் கவாத்திருந்தது. தந்ழதயும் மைகளும்
அருகருஜக அமைர்ந்ததும், ஜசதுபதியின் சஜகவாதரி
உணவு வழககழள ஒவ்லவவான் றவாக எடுத்துப்
பரிமைவாறினவாள். ஜசதுபதி எதுவும் ஜபசவாமைல
லமைளனமைவாகஜவ சவாப்பிடைத் லதவாடைங்கினவார். அவர்
முகத்தில மைகிழ்ச்சியிலழலெ. ஜபசியே

இரண்லடைவாரு வவார்த்ழதகளிலம்
உற்சவாகமலழலெ.
'ஒருவன் எவ்வளவு துன்பங்கழள
அனுபவித்தஜபவாதிலம் கவழலெகள்
பட்டைஜபவாதிலம் சவாப்பிடும் ஜநரங்களில மைட்டும்
எலலெவாவற்ழறயும் மைறந்து நிம்மைதியுடைன் சவாப்பிடை
ஜவண்டும்' என்று ஜசதுபதி அடிக்கடி கூறுவது
வழக்கம். தம்முழடையே அனுபவத்திலம் அவர்
இந்தக் லகவாள்ழகழயேக் கழடை பிடிக்கத்
தவறியேதிலழலெ. வியேவாபவாரத்தில பலெ லெட்சம்
ரூபவாய் நஷ்டைமைவாகியிருந்தவாலம்
லெவாபமைவாகியிருந்தவாலம் இரண்ழடையும்
சமைநிழலெயில ஜீரணம் லசய்துலகவாள்ளும் சக்தி
அவருக்கு உண்டு. அவர் முக-பவாவத்திலிருந்து,
லெவாபம் நஷ்டைம் எழதயும் கண்டுபிடித்துவிடை
முடியேவாது. அத்தழகயே திடைசித்தம் வவாய்ந்தவர்
முகத்தில இன்று மைட்டும் ஏன் இத்தழனக்
கவழலெ? அழமைதியின்ழமை ?
"அப்பவாவின் கவழலெக்கு என்ன கவாரணம்?'' என்று

ஜயேவாசித்தவாள் பவாரதி. தன் அண்ணனின் முகத்தில
என்றுமலலெவாத வருத்தம் சூழ்ந்திருப்பதன்
கவாரணம் என்னலவன்று புரியேவாமைல தவித்தவாள்
ஜசதுபதியின் தங்ழக.
ஜசதுபதியின் ழக விரலகள் சவாப்பவாட்ழடை
அழடைந்து லகவாண்டிருந்தன. அவர் உள்ளம்
எங்ஜகஜயேவா அழலெந்து லகவாண்டிருந்தது.
லமைளனமைவாக. இழதக் கவனித்துக் லகவாண்டிருந்த
பவாரதியும் அத்ழதயும் ஒருவருக்-லகவாருவர்
ஜேவாழடைகளவாஜலெஜயே ஜபசிக் லகவாண்டைனர்.
'அப்பவாவின் வருத்தத்துக்கு என்ன கவாரணம்? ஏன்
ஜசவாற்ழற அழளந்து லகவாண்டிருக்கிறவார்?' என்று
பவாரதி ஜகட் டைவாள். இலழலெ, அவள் முகபவாவமும்
ழகஜேவாழடைகளும் அப்படிக் ஜகட்டைன்.
"எனக்லகன்ன லதரியும். உன் அப்பவா சங்கதி? ஒரு
ஜவழள பஞ்சுமல தீப்பற்றி எரிந்து விட்டைழத
எண்ணி வருத்தப்பட்டுக் லகவாண்டிருக்கிறவாஜரவா

என்னஜவவா?" ஜசதுபதியின் சஜகவாதரி பதில
கூறினவாள். இலழலெ அவளுழடையே கண்களும்
அபிநயேங்களும் அவ்வவாறு பதில கூறின.
மைகளும் சஜகவாதரியும் லமைளன லமைவாழியில,
அபிநயேங் களின் மூலெமைவாகப் ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பழதக் கவனித்த ஜசதுபதி ஜலெசவாகச்
சிரித்துக் லகவாண்ஜடை, "என்ன பவாரதி ! அத்ழதயும்
மைருமைகளும் என்ன ஜபசிக்லகவாண்டிருக்கிறீர்கள்?
நவான் ஏன் ஒரு மைவாதிரியேவாக இருக்கிஜறன்
என்றுதவாஜன? பஞ்சு மல எரிந்து ஜபவாயிற்ஜற
என்று நவான் வருத்தப்படுவதவாக
எண்ணுகிறீர்களவா? வியேவாபவாரத்தில நஷ்டைம்
ஏற்படும் ஜபவாது கவழலெப்படுவது என்பது
எனக்குத் லதரியேவாத விஷயேம். பணம் வந்து
ஜபவாவது பற்றி நவான் எப்ஜபவாதுஜமை கவழலெப்
பட்டைதிலழலெ; கவழலெப்படைவும் கூடைவாது.
ஆனவால படைக்கூடைவாத ஆழசகழளப் பட்டுவிட்டு,
அது நிழறஜவறவாமைல ஜபவாகும்ஜபவாது வருந்த
ஜநரிடுகிறதலலெவவா? என் வருத்தத்திற்குக்
கவாரணம் ஆழச நிழறஜவறவிலழலெஜயே

என்பதவால அலலெ. நிழற ஜவறவாத ஆழசழயே ஏன்
பட்ஜடைவாம்" என்றுதவான் வருந்துகிஜறன் என்றவார்.
'அப்படிப்பட்டை அந்த ஆழச என்ன?' லவன்று
ஜசதுபதிழயேக் ஜகட்கும் தீரம் பவாரதிக்ஜகவா, அவள்
அத்ழதக்ஜகவா இருக்கவிலழலெ.
ஆனவால பவாரதி மைட்டும் தன் தந்ழதழயேப் பவார்த்து,
"அப்படியேவானவால அந்த ஆழசழயே விட்டு
விடுங்கஜளன்" என்றவாள். அது ஜகட்டை ஜசதுபதி
தமைக்குள்ளவாகஜவ சிரித்துக் லகவாண்டைவார்.
அவருழடையே உள்ளத்தின் அடிவவாரத்தில ஆழ்ந்து
கிடைக்கும் ரகசியேம், இதுவழர பவார்வதிஜயேகூடை
அறியேவாத அந்த ரகசியேம், மைகளிடைஜமைவா
தங்ழகயிடைஜமைவா லசவாலலி ஆறுதல லபறக்
கூடியேதலலெஜவ!
சவாப்பவாட்ழடை அழர குழறயேவாக முடித்துக்
லகவாண்டை ஜசதுபதி, சட்லடைன்று
நவாற்கவாலிழயேவிட்டு எழுந்து நின்ற வரவாய், "சரி,
பவாரதி! ஜநரமைவாகிறது. நீ ஜபவாய்ப் படிக்கலெவாம்''

என்று கூறிவிட்டுத் தமைது அழறழயே ஜநவாக்கிச்
லசன்றவார்.
"ஆழசழயே விட்டுவிடும்படி அப்பவாவுக்குச்
சுலெபமைவாகச் லசவாலலி விட்ஜடைன். என்
மைனத்திலள்ள ஆழசழயே என்னவால
விடைமுடியேவிலழலெஜயே! ரவாஜேவாழவப்பற்றி என்
அந்தரங்கத் தில லகவாண்டுள்ள எண்ணங்கழள
அகற்றிவிடை முடியே விலழலெஜயே!" என்று
தனக்குத்தவாஜன லசவாலலிக் லகவாண்டை வளவாய்த்
தன்னுழடையே அழறழயே ஜநவாக்கி நடைந்தவாள் பவாரதி.
தம்முழடையே அழறக்குள் பிரஜவசித்த
ஜசதுபதியின் உள்ளம் பவார்வதிழயேப்பற்றிஜயே
எண்ணமட்டுக் லகவாண்டிருந்தது. அவளுடைன்
அன்று மைவாழலெ விவவாதித்துக் லகவாண்டிருந்த
விஷயேங்கலளலலெவாம் அவர் நிழனவுக்கு வந்தன.
பவார்வதியிடைம் எனக்கு ஏன் இத்தழன அக்கழற!
எந்ஜநரமும் என் மைனம் ஏன் அவழளப்பற்றிஜயே
எண்ணிக் லகவாண்டிருக்கிறது?

அவள் எப்ஜபவாதும் என் அருகிஜலெஜயே இருக்க
ஜவண்டும் என்று என் உள்ளம் விரும்புவது
எதனவால? அவழளப் பிரியே ஜநரும்
ஜபவாலதலலெவாம் ஏஜதவா ஒரு லபரும் நஷ்டைம்
ஏற்பட்டு விட்டைழதப் ஜபவான்ற வருத்தம்
ஏற்படுவவாஜனன்? இதற் லகலலெவாம் என்ன
கவாரணம்?
ஜசதுபதியின் பவார்ழவ தற்லசயேலெவாகச் சுவரில
மைவாட்டைப் பட்டிருந்த அவருழடையே மைழனவியின்
படைத்தின் மீது லசன்றது. அந்தப் படைத்திலள்ள
சரஸ்வதியின் உருவம் ஜசதுபதிழயேப் பவார்த்துப்
புன்முறுவல பத்தது. அந்தக் கவாட்சி, "எனக்குத்
துஜரவாகம் லசய்யேலெவாமைவா?' என்று, தன் குற்றத்ழத
எடுத்துக் கவாட்டிச் சிரிப்பது ஜபவால ஜதவான்றியேது
ஜசதுபதிக்கு.
'சரஸ்வதிக்கு நவான் என்ன துஜரவாகம் லசய்ஜதன்?
பவார்வதிழயே நவான் விரும்புகிஜறன்; அவள்
துழணழயே நவாடுகிஜறன்; அவளிடைம் ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பதில மைகிழ்ச்சி அழடைகிஜறன்;

அவழளப் பிரியே ஜநரும்ஜபவாது
வருத்தமைழடைகிஜறன்; உண்ழமைதவான்.
இதனவாலலெலலெவாம் சரஸ்வதிக்கு நவான் எவ்விதத்
துஜரவாகமும் லசய்துவிடைவிலழலெஜயே!
சரஸ்வதிழயேப் பிரிந்தது முதல இத்தழன
ஆண்டுக் கவாலெமும் ஜவறு எவழளயும்
சரஸ்வதியின் ஸ்தவானத்தில ழவத்துப் பவார்த்த
திலழலெ. விரும்பியேதுமலழலெ.... பவார்வதியிடைம்
நவான் லகவாண்டுள்ள அன்புக்கு, ஆழசக்கு
என்னவால விளக்கம் கூறமுடியே விலழலெதவான்.
ஆனவால அது ஜகவலெம் ஓர் ஆணுக்கும் லபண்
ணுக்கும் இழடைஜயே ஜதவான்றும் உடைலெவாழசழயேப்
பின்னணி யேவாகக் லகவாண்டை கவாதல அலலெ.
அவழள நவான் விரும்புகிஜறன்...
அவ்வளவுதவான்...'
விளக்ழக அழணத்துவிட்டுப் படுக்ழகயில
சவாய்ந்து லகவாண்டை ஜசதுபதியின் உள்ளத்தில
அழலெ அழலெயேவாக எழுந்த எண்ணங்களும்
ஜகள்விகளும் ஒன்றுக்லகவான்று ஜமைவாதிக்
லகவாண்டு, ஒன்றுக் லகவான்று பதில

கூறிக்லகவாண்டு அவழரத் தூங்க விடைவாமைல லசய்து
லகவாண்டிருந்தன. குழம்பியே உள்ளத்துடைன் அவர்
விழித்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
மைணி பன்னிரண்டுக்கு ஜமைல இருக்கும். ஜசதுபதி
அயேர்ந்து தூங்கத் லதவாடைங்கினவார். தூக்கத்தில
ஏஜதஜதவா குழப்பமைவான கனவுகள். எலலெவாம்
பவார்வதிழயேப் பற்றியேழவஜயே.
அந்தக் குழப்பத்திலம் அவர் முகம் மைலெர்ந்து
சிரித்துக் லகவாண்டிருந்தவார். அதற்கு என்ன
கவாரணஜமைவா? கனவிஜலெ லகவாடியே ஜநவாய், பட்டைம்
படிக்க ழவத்து பட்டை நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சிகஜளவா
என்னஜவவா?
தவாம் ஏழழச் சிறுவனவாக இருந்தஜபவாது பட்டை
துன்பங்கள், தன்ழன வளர்க்கவும் படிக்க
ழவக்கவும் தன்ழனப் லபற்ற தவாய் பட்டை
கஷ்டைங்கள், வறுழமையின் லகவாடியே பிடியில
சிக்கிக்லகவாண்டு தவானும் தன் தவாயும் அனுபவித்த
இன்னலகள், அப்ஜபவாது உயேர்ந்த நிழலெயில
வவாழ்ந்து லகவாண்டிருந்தவர்கள், தவான் முன்னுக்கு
வந்து லபரும் பணத்ழதத் திரட்டிக்

குவித்தஜபவாது படிப்படியேவாக ஜமைல
நிழலெயிலிருந்து கீழ் நிழலெக்குத் தவாழ்ந்து
ஜபவானது, சமூகத்தில தனக்கு ஓர் உயேர்ந்த
அந்தஸ்து ஏற்பட்டைஜபவாது, தன்ழனவிடை
உயேர்ந்தவர்கள் என்று
எண்ணிக்லகவாண்டிருந்தவர்களில பலெர்
கீழ்ப்படிக்கு இறங்கியேது - இவ்வளவும் அவர்
கனவில ஜதவான்றின.
கழடைசியேவாக அன்று கலலூரி விழவாவில தன்ழன
அறிமுகப் படுத்தியே பவார்வதி, அவர் முன்னவால
ஜதவான்றிப் ஜபசத் லதவாடைங்கினவாள்.
”திருவவாளர் ஜசதுபதிழயேப்பற்றி நவான் புகழப்
ஜபவாவதிலழலெ. கவாரணம் ஏற்லகனஜவ
அவழரப்பற்றி அறிந்து லகவாண்டுள்ள நமைக்கு,
அவர் அளித்த நன்லகவாழடை ஒரு லபரியே
விஷயேமைவாகத் ஜதவான்றவாது. அத்துடைன் இப்ஜபவாது
அவழரப் புகழ்ந்தவால அவர் லகவாடுத்த
நன்லகவாழடைக்கவாகப் புகழ்வதவாகத்தவான்
ஜதவான்றும். ஒருவன் தன் தவாயேவாழர, தன்ழனப்

லபற்றவள் என்பதற்கவாக மைதிப்புக்
லகவாடுக்கவாமைல, அவள் ஜலெடீஸ் கிளப்
பிரஸலடைண்-டைவானவுடைன் புகழ்வழதப்
ஜபவாலெவாகும்.”
இந்த அறிமுகப் ஜபச்சின் மூலெம் ஜசதுபதியின்
உள்ளத்தில நிரந்தரமைவான இடைத்ழதப்
பிடித்துவிட்டை பவார்வதிழயே அவர் லவறும்
கலலூரி பிரின்ஸபவாலெவாக மைட்டும் மைதிக்க
விலழலெ. அவழள ஓர் உயேர்ந்த பீடைத்தில ஏற்றித்
தம்முழடையே அந்தஸ்து, லகமௌரவம், அறிவு,
ஆற்றல இவ்வளவுக்கும் ஈடு லகவாடுக்கக்கூடியே
லபருழமை வவாய்ந்தவளவாகக் கருதினவார். அன்று
பவார்வதி அவழர விமைவான நிழலெயேத்துக்குத் ஜதடிச்
லசன்று மூக்குக் கண்ணவாடிழயேக்
லகவாடுத்தஜபவாது, ஏற்லகனஜவ அவழளப்பற்றி
அவர் லகவாண்டிருந்த எண்ணம் ஜமைலம் ஒரு படி
உயேர்ந்துவிட்டைது. அவருழடையே அந்த
மைதிப்பீட்டில பவார்வதி உயேர்ந்தது மைட்டுமைலலெ,
ஜசதுபதி தம்ழமைத்தவாஜமை ஒரு படி
தவாழ்த்திக்லகவாண்டைவார்.

''மூக்குக் கண்ணவாடிழயே மைறந்து
வந்துவிட்டீர்கஜள, இது லரவாம்ப
அவசியேமைலலெவவா? லவளியூருக்குப்
ஜபவாகுமடைத்தில இது இலழலெ லயேன்றவால,
முக்கியே கவாரியேம் லகட்டுப் ஜபவாகுஜமை ஜவறு
எழத மைறந்தவாலம் பரவவாயிலழலெ. ஜவலறவான்று
உடைஜன வவாங்கி விடைலெவாம். மூக்குக்
கண்ணவாடிழயே நிழனத்த ஜநரத்தில வவாங்கிவிடை
முடியேவாஜத!'' என்று கூறி, அவள் அந்தக்
கண்ணவாடிழயே எடுத்து லவகு அலெட்சியேமைவாகக்
லகவாடுத்தஜபவாது அவள் முன் நவான் எவ்வளவு
சிறியேவனவாகி விட்ஜடைன்? அவள் அந்த ஜநரத்தில
எவ்வளவு லபவாறுப்புடைன், கண்ணியேத்துடைன்
நடைந்து லகவாண்டைவாள். நவாஜனவா இன்று
இன்ஷஜூரன்ஸ் பற்றியே ஜபச்சு எழுந்தஜபவாது
அவள் இன்ஷஜூரன்ஸ் கம்லபனிக்கு நஷ்டைம்
என்று கூறியே தவழறச் சுட்டிக்கவாட்டி, அவள்
குற்றத்ழத எடுத்துக்கவாட்டி அவழளத் திருத்த
முற்பட்ஜடைன். அவள் அறியேவாழமைழயேச் சுட்டிக்
கவாட்டியேதும், அவள் தவழறத் திருத்தியேதும்
சரியேவாயிருக்கலெவாம். ஆனவால அவழளத் தவாழ்த்தி

விட்டை குற்றம் என்னுழடையேதலலெவவா?
லதரியேவாமைல அவள் நஷ்டைம் என்று கூறியேஜபவாது
நவான் சிரித்திருக்கக் கூடைவாதலலெவவா? தம்முழடையே
குணத்ழதயும் அவளுழடையே பண்ழபயும்
ஒப்பிட்டுப் பவார்த்துக்லகவாண்டை ஜசதுபதியின்
எண்ணத்தில பவார்வதி ஜமைலம் உயேர்ந்து கவாட்சி
அளித்தவாள். அவளுக்கு முன்னவால தவான் ஜமைலம்
ஒரு படி தவாழ்ந்து விட்டை தவாகக் கருதினவார்.
”இனி இம்மைவாதிரிக் குற்றத்ழத ஒரு நவாளும்
லசய்யேமைவாட் ஜடைன். யேவாழரயும் குழற கூறி,
அவர்கள் குற்றத்ழத உணரச் லசய்து, நம்ழமைக்
கவாட்டிலம் அவர்கள் தவாழ்ந்தவர்கள் என்ற
எண்ணத்ழத உண்டைவாக்க மைவாட்ஜடைன். குழறழயே
நவாசூக்கவாகச் லசவாலலித் திருத்தஜவண்டும்.
அதுதவான் பண்பு. ஒருவருழடையே குழறழயே
எடுத்துக் கூறும்ஜபவாது, அவர்கழளவிடை நவாம்
அறிவவாளி என்ற அகம்பவாவம் நம் உள்ளத்தில
ஏற்படைக்கூடைவாது. நம்ழமைவிடைச் சிறந்த
அறிவவாளிகள் இந்த உலெகத்தில எத்தழனஜயேவா
ஜபர் இருக்கிறவார்கள். அவர்களுக்கு முன்னவால

நவாம் ஒரு சிறு துரும்பு...'' ஜசதுபதி ஒரு முடிவுக்கு
வந்தவார். அந்த முடிவில அவருக்கு ஒரு நிம்மைதி
பிறந்தது. அப்படிஜயே தூங்கிப்ஜபவானவார்.
-------------

குருத்து பன்னிரண்டு
ஏக்கத்து வீட்டுப் பசு மைவாட்டின் கனிந்த குரல,
கவாழலெ பத்திரிழக வந்து விழும் சலெசலெப்பு, பவால
டிப்ஜபவா ழசக்கிள் மைணிஜயேவாழச இழவயேவாவும்
பவார்வதிக்கு விடியேற்கவாழலெ ஜவழளயில
வழக்கமைவாகக் ஜகட்டுப் பழக்கமைவாகிவிட்டை
ஒலிகள்.
'இன்று இன்னும் அந்த ஒலிகழளக் ஜகட்க முடியே
விலழலெஜயே, ஏன்?' என்று ஜயேவாசித்தவளவாய்க்
ழகக்கடிகவாரத் ழதப் பவார்த்துக் லகவாண்டைவாள்.
அதில மைணி ஐந்தழரதவான் ஆகியிருந்தது.
'ஒரு ஜவழள இந்தக் கடிகவாரம் லமைதுவவாக
ஓடுகிறஜதவா?’ என்று எண்ணியேவளவாய், ”ரவாஜேவா!
ரவாஜேவா!'' என்று அழழத் தவாள்.
அவன் உறக்கத்தில ஆழ்ந்து கிடைந்தவான். கீஜழ
இறங்கிச் லசன்று ஹவாலில மைவாட்டைப்பட்டிருந்த

அந்த பிலரஞ்சு நவாட்டுக் கடிகவாரத்ழதப்
பவார்த்தஜபவாது, அதுவும் ஐந்தழர மைணிழயேஜயே
கவாட்டியேது. அந்தக் கடிகவாரத்தின் மீது அவளுக்கு
அதிக நம்பிக்ழக!
''மைணி ஐந்தழரதவான் ஆகிறதவா?... அப்படியேவானவால,
நவான் இன்று வழக்கத்ழதக் கவாட்டிலம் சக்கிரஜமை
எழுந்து விட்டிருக்கிஜறன்...” என்று
தனக்குள்ளவாகஜவ லசவாலலிக் லகவாண்டைவாள்.
உண்ழமையில, பவார்வதி அன்று உறக்கத்ழதவிட்டு
எழுந் திருக்கஜவ இலழலெ. இரலவலலெவாம்
தூங்கியும் தூங்கவாமைலம் படுக்ழகயில
புரண்டைவவாறு ஜசதுபதிழயேப்பற்றி
எண்ணமட்டுக் லகவாண்டிருந்தவளுக்கு,
'எப்ஜபவாது தூங்கிஜனவாம், எப்ஜபவாது விழித்துக்
லகவாண்ஜடைவாம்?' என்ற உணர்ஜவ துளியும்
இலழலெ.
படுக்ழகயினின்றும் லவகு சக்கிரஜமை
எழுந்துவிட்டைவள், உள்ளத்தில அழமைதிஜயேவா

உற்சவாகஜமைவா இன்றி இங்குமைங்கும் உலெவாவிக்
லகவாண்டிருந்தவாள். புத்தகங்கழள எடுத்துப்
புரட்டினவாள். பலெகணியின் வழியேவாகக்
கீழ்த்திழசயில நிகழ்ந்து லகவாண்டிருந்த
விடியேற்கவாழலெ ஜேவாலெங்கழளப் பவார்க்கலெவானவாள்.
எதிலம் மைனம் லெயிக்கவாமைற் ஜபவாகஜவ, கீஜழ
இறங்கிச் லசன்று குளிர்ந்த நீரில உடைல குளிரக்
குளித்துப் பின்னர், உழடை மைவாற்றிக் லகவாண்டு
கண்ணவாடியின் முன் லசன்று தன் உருவத்ழதஜயே
சற்றுஜநரம் பவார்த்துக்லகவாண்டைவாள். கூந்தழலெ
அழகவாகச் சவி, லகவாண்ழடை ஜபவாட்டு, ஊசிகளவால
அவற்ழறக் கட்டுப்படுத்தியே பின்னர், லநற்றியில
லபவாட்டு ழவத்துக் லகவாண்டு ஒருமுழற
தழலெழயேச் சவாய்த்துப் பவார்த்தவளவாய், ''அப்படி
ஒன்றும் வயேதவாகி விடைவிலழலெ நவாற்பதுக்கும்
ஒன்றிரண்டு வயேது குழறவவாகஜவதவான்
மைதிப்பிடைலெவாம் என்று சமைவாதவானம் லசவாலவது
ஜபவால எண்ணிக் லகவாண் டைவாள்.
ஜமைழஜே மீது கிடைந்த மூக்குக் கண்ணவாடிழயே
எடுத்துச் சழலெயின் தழலெப்பவால அழதத்

துழடைத்து அணிந்துலகவாண்டை பிறகு மீண்டும் ஒரு
முழற, நிழலெக்கண்ணவாடியின் முன் ஜபவாய் நின்று
தன் உருவத்ழதப் பவார்த்தவாள். இப்ஜபவாது இரண்டு
வயேது அதிகமைவாகி விட்டைது ஜபவால ஜதவான்றியேது.
"பரவவாயிலழலெ; வயேது சற்று அதிகமைவாகத்
ஜதவான்றினவாலம், இந்தக் கண்ணவாடி அணிந்த
பிறஜக முகத்தில அறிவின் கழள வீசுகிறது''
என்று தனக்குத்தவாஜன திருப்தி அழடைந்தவாள்.
அடுத்த கணஜமை அவளுக்கு இன்லனவாரு
எண்ணமும் உண்டைவாயிற்று.
'வயேழதப்பற்றிஜயேவா, வசகரத்ழதப் பற்றிஜயேவா,
இத்தழனக் கவாலெமும் ஏற்படைவாத கவழலெகள்
இப்ஜபவாது மைட்டும் ஜதவான்றுவவாஜனன்? என்
உள்ளத்தில எழுந்துள்ள பலெவீனமைவான
எண்ணங்களுக்கு இதுஜவ அறிகுறியேவாக
இருக்கலெவாஜமைவா?’ என்று ஜயேவாசித்துப் பவார்த்தவாள்.
இதற்லகலலெவாம் என்ன கவாரணம்? யேவார் கவாரணம்?
ஆம்; ஜசதுபதிஜயேதவான். அவருழடையே அறிழவ,

உறழவ, பரிழவ, அன்பு லமைவாழிகழள என்
உள்ளம் நவாடுகிறது.
என் எண்ணத்ழத லவளிப்பழடையேவாகக் கூறவும்
முடியே விலழலெ; மைனத்திற்குள்ஜள மைழறத்து
ழவக்கவும் இயேலெவிலழலெ. ஜசவாடைவாபுட்டியின்
லநஞ்சுக்குள் அகப்பட்டுத் தத்தளிக்கும்
கண்ணவாடிக் குண்டு ஜபவால, ஜசதுபதி பற்றியே
எண்ணம் என் லநஞ்சுக்குள் புகுந்து அழலெந்து
லகவாண்டிருக்கிறது.
’என் உள்ளத்ழத, உள்ளத்தில
புகுந்துலகவாண்டிருக்கும் இரகசியேத்ழத அவர்
புரிந்து லகவாண்டிருக்கிறவாரவா? புரிந்து
லகவாண்டுதவான் ஜபசவாமைல லமைமௌனம்
சவாதிக்கிறவாரவா? நவான் படும் ஜவதழனகழள அவர்
அறிந்து லகவாண்டிருக்கிறவாரவா? அலலெது அறிந்து
லகவாண்டுதவான் அறியேவாதவர் ஜபவால நடித் துக்
லகவாண்டிருக்கிறவாரவா?’
'அவருக்கு என்னிடைம் அன்பு இருக்கிறது, அவர்
என்ழன ஜநசிக்கிறவார். என் உள்ளத்ழதப் புரிந்து

லகவாண்டிருக்கிறவார்! ஆமைவாம்; அதனவாஜலெஜயே
மைவாழலெ ஜவழளகளில நவான் அவர் வீட்டுக்குச்
லசலலம் ஜநரங்களில எனக்கவாகக்
கவாத்திருக்கிறவார். பவாரதிஜயே லசவாலகிறவாஜள,
''லகவாஞ்ச நவாட்களவாகத் தவான் அப்பவா மைவாழலெ
ஜநரங்களில வீட்டில தங்கியிருக்கிறவார் என்று.
அதற்கு என்ன கவாரணம்?' எப்படி லயேலலெவாஜமைவா
பற்பலெ ஜகவாணங்களில சிந்தித்துப் பவார்த்தும்,
பவார்வதியேவால, நிச்சயேமைவான ஒரு முடிவுக்கு வர
முடியேவிலழலெ. ஜசதுபதி உண்ழமையிஜலெஜயே
அவழள ஜநசிக்கிறவாரவா இலழலெயேவா என்பழத
அவளவால உறுதிப்படுத்த முடியேவிலழலெ.
தன் எண்ணத்ழத, ஆழசழயே லவளிப்படுத்த
முடியேவாத நிழலெழமை ஒரு புறம், அவரவாகஜவ தன்
நிழலெழயேப் புரிந்து லகவாண்டும் லமைமௌனம்
சவாதிக்கிறவாரவா என்ற சந்ஜதகம் இன்லனவாரு புறம்.
அவருக்குத் தன்னிடைம் அன்பு இருக்கிறதவா
இலழலெயேவா என்பழத அறிந்து லகவாண்டுவிடை
ஜவண்டுலமைன்ற துடிப்ஜபவாடு இங்குமைங்கும்
நடைந்து லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி. அப்ஜபவாது

மைணி ஐந்தழரகூடை ஆகவிலழலெ.
''இந்த நிழலெழயே நீடிக்க விடைக்கூடைவாது.
மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ ழவத்துப் புழுங்கவும்
கூடைவாது. இன்று இதற்கு ஒரு முடிவு கண்டுவிடை
ஜவண்டும், ஒரு சிறு ஜசவாதழனயின் மூலெம் அவர்
எண்ணத்ழதப் புரிந்து லகவாண்டு விடை ஜவண்டும்''
என்று தீர்மைவானித்துக் லகவாண்டைவான்.
மைணி ஒன்பதழரக்குள் சவாப்பவாட்ழடை முடித்துக்
லகவாண்டு, வவாசல ஹவாலக்கு வந்து நின்றவாள்
பவார்வதி. அங்ஜக பகவவான் பரமைஹம்சரும்,
ஜதவியேவாரும் சவாந்தமைவாக, அழமைதியேவாகக் கவாட்சி
அளித்தனர்.
’ஜதவி! என் மைனத்துக்கு அழமைதிழயேக் லகவாடு'
என்று ஜவண்டிக் லகவாண்டைவளவாய், அந்த இரு
உருவங்களுக்கும் தழலெ குனிந்து வணங்கிவிட்டு
கவாரில ஜபவாய் ஏறிக் லகவாண்டைவாள்.
கவார் வவாசல கவாம்பவுண்ழடைத் தவாண்டியேஜபவாது

லசவிட்டுப் லபருமைவாள் எழுந்து நின்று வணக்கம்
லசலத்தினவான். கவார் கலலூரிக் கவாம்பவுண்ட்
சுவழர லநருங்கித் திரும்பியே ஜநரத்தில மஸஸ்
அகவாதவா குழடைழயேப் பிடித்தவண்ணம் கவாழலெ
விந்தி விந்தி நடைந்து வந்து லகவாண்டிருந்தவாள்.
'குட்மைவார்னிங் ஜமைடைம்' என்று அவள் சற்று
உடைழலெத் தவாழ்த்திக் கூறியேஜபவாது, பவார்வதியும்
பதில வணக்கம் லதரியேவித்தவாள். அப்ஜபவாது
மைணி பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷம்
ஜபவார்ட்டிஜகவாவில ஜபவாய் கவார் நின்றது.
அட்லடைண்டைர் ஆறுமுகம் வழக்கம்ஜபவால கவாரின்
கதழவத் திறக்க ஓடி வந்தவான்.
பிரின்ஸபவால பவார்வதி கவாழரவிட்டு இறங்கித்
தன்னுழடையே அழறக்குள் ஜபவாய் அமைர்ந்து
லகவாண்டைவாள். மன்சவார விசிறி சுழலெத்
லதவாடைங்கியேது.
ஜமைழஜேயின் மீது ஏஜதஜதவா ழபலகள் அவள்
ழகலயேழுத் துக்கவாகக் கவாத்துக் கிடைந்தன. அவள்

அவற்ழறப் படித் தவாள். சிலெவற்ழறப் புரிந்து
லகவாண்டும், சிலெவற்ழறப் புரிந்து
லகவாள்ளவாமைலம் ழகலயேழுத்துகழள
ஏஜனவாதவாஜனவா லவன்று ஜபவாட்டுத் தீர்த்தவாள்.
இரண்டில ஒன்று லதரிந்து லகவாண்டு விடை
ஜவண்டும் என்ற துடிப்பில உள்ளம் ஊசலெவாடிக்
லகவாண்டிருந்தது.
அவள் அறிவுக்குப் புலெப்பட்டை ஒஜர வழி அந்தச்
ஜசவாதழனதவான். அவருக்கு உண்ழமையில
தன்னிடைம் அன்பு இருக்கிறதவா என்பழதத்
லதரிந்து லகவாண்டு விடுவதற்கு அது ஒன்றுதவான்
வழி.
"இனி மைவாழலெ ஜவழலெகளில தங்கள்
பங்களவாவுக்கு என்னவால வரமுடியேவாது. அந்த
ஜநரத்தில எனக்குக் கலலூரியில நிழறயேப்
பணிகள் இருப்பதவால பவாரதிழயே இன்று முதல
என் வீட்டுக்ஜக அழழத்துச் லசன்று டியூஷன்
லசவாலலித்தரப் ஜபவாகிஜறன்” என்று ஒரு கடிதம்

எழுதி ஆறுமுகத்திடைம் ஜசதுபதியின் வீட்டிற்கு
அழதக் லகவாடுத்தனுப்புவது என்பஜத அதன்
முடிவு.
கவாகிதத்ழத எடுத்து மகச் சுருக்கமைவாகக் கடிதத்ழத
எழுதி முடித்தவள், ஒரு முழற அழதத் திரும்பப்
படித்தும் பவார்த்தவாள்.
அந்தக் கணம், அந்தக் கடிதத்ழத அவன் படித்துக்
லகவாண்டிருந்த சமையேம் அவள் தன்ழனஜயே
ஜசதுபதியேவாகஜவ எண்ணிப் படிக்கும்ஜபவாது,
அவர் என்ன நிழனப்பவார் என் பழதக்
கற்பழனயில ஊகித்துப் பவார்த்தவாள்.
'பவாவம்! திடீலரன்று இந்தக் கடிதத்ழதப்
படித்துப் பவார்க்கும்ஜபவாது அவருக்கு மகவும்
ஏமைவாற்றமைவாயிருக்கும்! என் மீது நிஜேமைவாகஜவ
அவருக்கு அன்பு இருந்தவால, இனி என்ழனச்
சந்திக்க முடியேவாஜத என்பழத எண்ணி வருத்தப்
படுவவார். என்ழனக் கவாண்பதிலம் என்னுடைன்
உழரயேவாடிக் லகவாண்டிருப்பதிலம் விருப்பம்
இருந்தவால, அதற்கு இனி சந்தர்ப்பம் இலலெவாமைற்

ஜபவாய்விடுஜமை என்பழத நிழனத்து ஏங்கிப்
ஜபவாவவார். சவாக்குப் ஜபவாக்குச் லசவாலலி
டியூஷழனத் தம் வீட்டிஜலெஜயே ழவத்துக்
லகவாள்ளும்படி பவாரதியிடைம் லசவாலலி
அனுப்புவவார். அலலெது தம் ழகயேவாஜலெஜயே கடிதம்
எழுதி அனுப்புவவார். அப்ஜபவாது, அந்தக்
கடிதத்ழதப் படித் துப் பவார்க்கும்ஜபவாது என்
உள்ளம் பரவசப்படும். ஜசதுபதி தன்னிடைம்
லகவாண்டுள்ள அந்தரங்கமைவான ஆழசழயே அறிந்து
லபருமைகிழ்ச்சி அழடைஜவன்.'
'ஆறுமுகம்!' என்று மைணியேடித்து அழழத்த
பவார்வதியின் குரலில ஏஜதவா ஒரு புதுழமை
லதவானித்தது. ஆறுமுகம் உடைஜன எதிரில வந்து
நின்றவான்.
''இந்தவா, இந்தக் கடிதத்ழதக் லகவாண்டுஜபவாய்
ஜசதுபதி யின் வீட்டில லகவாடுத்துவிட்டு வவா''
என்று உழறயிட்டு முடியே அக்கடிதத்ழத
அவனிடைம் லகவாடுத்தனுப்பினவாள்.

ஆறுமுகம் திரும்பி வந்தஜபவாது, மைணி
பன்னிரண்டு. ''என்ன ஆறுமுகம் கடிதத்ழதக்
லகவாடுத்துவிட்டைவாயேவா?... ஜசதுபதி படித்துப்
பவார்த்தவாரவா?''... என்று ஆவல தூண்டும்
பரபரப்ஜபவாடு விசவாரித்தவாள் பவார்வதி.
"அவர் வீட்டிஜலெ இலலீங்க. பத்து மைணிக்ஜக
ஆபீசுக்குப் ஜபவாய்விட்டைவாரவாம். அந்த வீட்டிஜலெ
ஒரு அம்மைவா இருந்தவாங்க. அவங்ககிட்ஜடை
லகவாடுத்துட்டு வந்துட்ஜடைன்'' என்றவான் அவன்.
பவார்வதியின் எண்ணத்ழதப் புரிந்து லகவாள்ள
முடியேவா மைல தவித்துக் லகவாண்டிருந்த ஜசதுபதிக்கு
அலவலெகத்தில எந்த ஜவழலெயும் ஓடைவிலழலெ.
பவார்வதிழயேச் சந்திக்கும் ஜநரங்களில ஜநரில
ஜகட்டுவிடுவது என்று எத்தழனஜயேவா முழற
முடிவு லசய்தும் முடியேவாமைற் ஜபவாய்விட்டைது.
ஜநரில கவாணும்ஜபவாது என்ன கவாரணத்தவாஜலெவா
ஜபச முடிவதிலழலெ. எப்படிப் ஜபசுவது?
என்னலவன்று ஜபசுவது?

தன்மீது பவார்வதிக்கு உண்ழமையிஜலெஜயே
ஆழசயிருக்கு மைவானவால, அழத
அறிந்துலகவாள்வதற்கு ஒஜர ஒரு வழி தவான்
உண்டு. இன்று முதல, மைவாழலெ ஜநரங்களில
தன்னவால வீட்டுக்கு வரமுடியேவாலதன்றும் புதியே
லதவாழிற்சவாழலெ ஒன்று லதவாடைங்கும் முயேற்சியில
ஈடுபட்டிருப்பதவால இன்னும் சிலெ
மைவாதங்களுக்குத் தனக்கு ஓய்ஜவ
இருக்கவாலதன்றும் பவார்வதியிடைம் கூறஜவண்டும்.
அப்ஜபவாது அவள் மகுந்த
ஏமைவாற்றத்துக்குள்ளவாவவாள். தன்னுடைன் இனி
ஜபசமுடியேவாது. தன்ழனச் சந்திக்க முடியேவாது.
என்று அறியே ஜநரும்ஜபவாது மகவும்
வருத்தப்படுவவாள். லடைலிஜபவானில இழத நவான்
கூறும்ஜபவாது அவள் ஏஜதனும் பதில கூறுவவாள்.
அப்ஜபவாது அவள் குரல உற்சவாகம் இழந்து
லதவானிக்கும். அந்தக் குரலில ஏமைவாற்றமும்,
வருத்தமும் கலெந்து பிரதிபலிக்கும். அதிலிருந்து
அவள் என் மீது லகவாண்டுள்ள ஆழசயும்
அக்கழறயும் புலெப்படும்.

இந்த முடிவுடைன் லடைலிஜபவாழனக் ழகயில
எடுத்து பிரின்ஸபவால பவார்வதியுடைன் ஜபசத்
லதவாடைங்கினவார்.
’ஹலஜலெவா !' ஜசதுபதியின் கம்பீரமைவான குரல
லடைலிஜபவான் குழலில ஒலித்தஜபவாது
பவார்வதியின் உடைல ஒருமுழற சிலிர்த்தது.
"ஜசதுபதி ஜபசுகிஜறன்'' என்று அவர் ஜமைலம்
லதவாடைர்ந்தஜபவாது, யேவாழர நிழனத்து நிழனத்து
இதுகவாறும் உருகிக் லகவாண்டிருந்தவாஜளவா,
யேவாருக்கவாக என்லனன்ன எண்ணமட்டுக்
லகவாண்டிருந்தவாஜளவா, யேவாருழடையே குரழலெக்
ஜகட்க ஏங்கிக் லகவாண்டிருந்தவாஜளவா, யேவாருடைன்
உழரயேவாடை ஆழசப்பட்டுக் லகவாண்டிருந்தவாஜளவா,
யேவாருழடையே அந்தரங்கத்ழத அறியேக் கவாத்துக்
லகவாண்டிருந்தவாஜளவா அந்தக் குரழலெக்
ஜகட்டைஜபவாது, அவளுழடையே உள்ளம்
படைபடைலவன்று அடித்துக்லகவாண்டைது. தவான்
எழுதியே கடிதத்ழதப் பவார்த்து வீட்டுத்தவான்,
அழதப் பவார்க்கவாதவர்ஜபவால லடைலிஜபவான்

லசய்திருக்கிறவார் என்று எண்ணியேவளவாய்த் தன்
உணர்ச் சிழயேக் கட்டுப்படுத்திக் லகவாண்டு, மக
அழமைதியேவாக, ”நவான் தவான் பவார்வதி ஜபசுகிஜறன்.
வணக்கம்" என்றவாள்.
'வணக்கம்' என்று பதிலக்குக் கூறியே ஜசதுபதி.
"ஒன்று மலழலெ; இன்றுமுதல எனக்கு அதிக
ஜவழலெ இருக்கிறது. புதியே லதவாழிற்சவாழலெ ஒன்று
லதவாடைங்கப் ஜபவாகிஜறன். ஆழகயேவால, மைவாழலெ
ஜவழளகளில இனி ஓய்வு இருக்கவாது.
வீட்டுக்குத் திரும்பி வர ஒன்பதவாகிவிடும்.
பவாரதிழயேக் கவனித்துக் லகவாள்ள ஜவண்டியே
லபவாறுப்பு உங்களுழடையேது. இழதச்
லசவாலவதற்குத்தவான் கூப்பிட்ஜடைன்.”
"அப்படியேவா! ஆகட்டும்” பவார்வதியின்
குரலிலிருந்து ஜசதுபதியேவால எழதயும் ஊகிக்க
முடியேவிலழலெ.
ஜசதுபதி அன்று மைவாழலெ வீட்டுக்குத் திரும்பி
வந்தஜபவாது ஜமைழஜேயின் மீது பவார்வதியின்

கடிதம் அவருக்கவாகக் கவாத்திருந்தது. அழத
எடுத்துப் படித்துப் பவார்த்தவர், 'பவார்வதி
என்னிடைம் லடைலிஜபவானில ஜபசியே பிறஜக,
எனக்கு இக்கடிதத்ழத எழுதியிருக்க ஜவண்டும்.
என்னிடைம் அவளுக்குள்ள அன்பு லதரிந்துவிடைக்
கூடைவாது என்பதற்கவாகஜவ லடைலிஜபவானில
ஜபசுவதற்கு முன்ஜப கடிதம் எழுதியிருப்பது
ஜபவால எழுதியிருக்கிறவாள் என்று எண்ணிக்
லகவாண்டைவார்.
ஜசதுபதி தன் கடிதத்ழதக் கண்டுவிட்ஜடை
லடைலிஜபவானில ஜபசியிருக்கிறவார் என்று பவார்வதி
எண்ணிக் லகவாண்டைழதப் ஜபவாலெஜவ,
பவார்வதியிடைம் தவான் லடைலிஜபவானில ஜபசியே
பிறஜக அவள் கடிதம் எழுதியிருக்கிறவாள் என்று
ஜசதுபதி எண்ணிக் லகவாண்டைவார்.
அன்று மைவாழலெ கலலூரி விட்டைதும், பவார்வதி
ஜசதுபதியின் வீட்டுக்குச் லசலலெவிலழலெ.
''பவாரதி! இன்று முதல உனக்கு என் வீட்டிலதவான்

டியூ ஷன். ஏறிக்லகவாள் வண்டியில” என்றவாள்.
ஒன்றுஜமை அறியேவாத பவாரதி, மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு கவாரில
ஏறி அமைர்ந்து லகவாண்டைவாள். பிரின்ஸபவால
வீட்டில தவான் இனி டியூஷன் என்னும் ஜசதி
பவாரதிக்கு அளவிலெவாத மைகிழ்ச்சிழயே அளித்தது.
கவாரணம், ரவாஜேவாழவ அங்ஜக தினமும்
சந்திக்கலெவாம் அலலெவவா?
அன்று மைணி ஏழழர வழர டியூஷன் நடைந்தது.
அந்த ஜநரத்தில ரவாஜேவா குறுக்கும் லநடுக்குமைவாகப்
பலெமுழற அழலெந்து லகவாண்டிருந்தவான்.
பவார்வதியின் மைனத்தில அழமைதியிலழலெ.
'அவசரப்பட்டு ஜசதுபதிக்குக் கடிதம்
எழுதிவிட்ஜடைஜன ; தினம் தினம் அவழரச்
சந்திப்பதில, அவருடைன் ஜபசுவதில, அழடைந்த
இன்பமும் ஆறுதலம் இனிக் கிட்டைவாஜத! என்ன
அசட்டுத் தனம்! எதற்கவாகக் கடிதம் எழுதிஜனன்?
அவழர இனி எந்தக் கவாரணத்ழத

ழவத்துக்லகவாண்டு சந்திப்ஜபன்? ஜசதுபதி
தன்ழனவிட்ஜடை நழுவிச் லசன்றுவிட்டைது
ஜபவாலெவும் லவகு தூரத்துக்கு அப்பவால, இன்னும்
அப்பவால அடிவவானம் பமழயேத் லதவாட்டுக்
லகவாண்டிருக்கும் எலழலெ விரிப்பில ஒரு சிறு
புள்ளிழயேப்ஜபவால அவர் நகர்ந்து
லகவாண்டிருப்பது ஜபவாலெவும் ஜதவான்றியேது
பவார்வதிக்கு.
’லடைலிஜபவானில எதற்கவாகப் ஜபசிஜனன்? தினம்
தினம் அவழளச் சந்தித்து உழரயேவாடி மைகிழும்
இன்பத்ழத நழுவ விட்டுவிட்ஜடைஜன! என்ன
அசட்டுத்தனம்! தம் லசய்ழகழயே எண்ணித்
தவாஜமை வருத்தப்பட்டை ஜசதுபதிக்குப் பவார்வதி
தன்ழனவிட்டு நழுவி விட்டைது ஜபவாலெவும்,
தன்னவால லநருங்க முடியேவாத லதவாழலெவில,
அதற்கும் அப்பவால வவான முகட்டின் எலழலெயில
ஒரு சிறு புள்ளியேவாக மைவாறி நிற்பழதப் ஜபவாலெவும்
ஜதவான்றியேது.
மைணி எட்டு இருக்கும்.

"பவாரதி நீ வீட்டுக்குப் ஜபவாகலெவாம். எனக்கு
உடைம்பு சரியிலழலெ. மைற்ற பவாடைங்கழள
நவாழளக்குப் பவார்த்துக் லகவாள்ளலெவாம்... ரவாஜேவா!
பவாரதிழயே அவள் வீட்டில லகவாண்டு ஜபவாய்
விட்டுவிட்டு வவா” என்றவாள் பவார்வதி.
அந்த வவார்த்ழதழயே எதிர்பவார்த்துக் கவாத்திருந்த
ரவாஜேவாவுக்கு மைகிழ்ச்சி தவாங்கவிலழலெ. சினிமைவா
டியூன் ஒன்ழறச் சட்டியேடித்துத் தன் உற்சவாகத்ழத
லவளிப்படுத்த எண்ணினவான். ஆயினும்
உற்சவாகத்ழத அடைக்கிக்லகவாண்டு, ஓடிப்ஜபவாய்க்
கவாரின் கதழவத் திறந்து பவாரதிழயே அதில
ஏறிக்லகவாள்ளச் லசவான்னவான்.
கவார் நகர்ந்து, வவாசல கவாம்பவுண்ழடைத் தவாண்டி
வலெது பக்கம் திரும்பியேது. அந்தப் பக்கம் தவான்
ஜசதுபதியின் வீடு இருந்தது. கடைற்கழர இருந்த
திழசயும் அதுதவான்.
------------

குருத்து பதின்மூன்று
உயேரமைவான ஜமைழடை. அதன் மீது ஒரு லபரியே
பவாறவாங்கல, நவாழலெந்து லதவாழிலெவாளர்கள் அந்தப்
பவாழறழயேக் கடைப்பவாழரயேவால கீஜழ
தள்ளுவதற்குத் தங்கள் பலெம் லகவாண்டை மைட்டும்
முயேன்று பவார்க்கிறவார்கள். லதவாழிலெவாளர்கள்.
நரம்புகள் புழடைக்கப் பவாழறழயேத் தள்ளும்
கவாட்சிழயேக் கற்சிழலெயேவாக வடித்துக்
கடைற்கழரயில ழவத்துள்ளவான் சிற்பி ஒருவன்.
பவாரதிழயேக் கவாரில ஏற்றிக் லகவாண்டு புறப்பட்டை
ரவாஜேவா வுக்கு அவழள உடைஜன வீட்டில லகவாண்டு
விட்டுவிடை மைனமலலெவாததவால, சற்று ஜநரம்
கடைற்கழரயிஜலெஜயே சுற்றிக் லகவாண்டிருந்தவான்.
எங்லகங்ஜகவா சுற்றியே பின்னர் கழடைசியேவாக அந்தக்
கற்சிழலெயின் அருகில ஜபவாய்க் கவாழர
நிறுத்திவிட்டு ”பவாரதி! இந்தச் சிழலெ எவ்வளவு
அழகவாயிருக்கிறது. பவார்த் தவாயேவா?” என்று
ஜகட்டைவான்.

”எனக்கு இழதப் பவார்க்கஜவ
சங்கடைமைவாயிருக்கிறது” என்றவாள் பவாரதி.
"ஏன்?”
''அந்த ஜமைழடைமீது இன்னும் கூடை இரண்டு
லதவாழிலெவாளர்கள் நிற்பதற்கு இடைமருக்கிறஜத,
அப்படியிருக்கப் பவாழறழயே ஏலழட்டுப்ஜபவார்
தள்ளுவது ஜபவால லசய்திருக்கலெவாஜமை'' என்றவாள்
பவாரதி.
”லசய்திருக்கலெவாம்; ஏலழட்டுப்ஜபர் ஜசர்ந்து
தள்ளினவால பவாழற கீஜழ விழுந்துவிடுஜமை!''
என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி சிரித்துக்லகவாண்ஜடை, "மஸ்டைர் டிழரவர்!
ஜநரமைவாகிறது. கவாழர எடுங்கள். வீட்டுக்குப்
ஜபவாகஜவண்டும்'' என்றவாள்.
''மஸஸ் டிழரவர்! இப்படி முன் சட்டில வந்து
அமைருங்கள். இலழலெலயேன்றவால கவார் இந்த

இடைத்ழதவிட்டு நகரவாது'' என்றவான் ரவாஜேவா.
”முடியேவாது; நம் இருவருக்கும் மைணமைவாகும்வழர
நவான் முன் சட்டில உட்கவாரமைவாட்ஜடைன்'' என்றவான்
பவாரதி.
நவான் பின் சட்டில வந்து உட்கவார்ந்து லகவாண்டைவால
கவார் ஒட்டை முடியேவாஜத'' என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி மீண்டும் சிரித்துக்லகவாண்ஜடை, "மஸ்டைர்
டிழரவர் ! கவாழர எடுக்கப் ஜபவாகிறீர்களவா,
இலழலெயேவா?' என்று அதிகவாரம் லசய்தவாள்.
”ஜமைடைம்! நீங்கள் முன் சட்டில வந்து உட்கவாரப்
ஜபவாகிறீர்களவா, இலழலெயேவா?' என்று பவாரதியின்
கவாழதப் பிடித்து முன் வீட்டுக்கு இழுத்துச்
லசன்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதிக்கு ரவாஜேவாவின் அருகில அமைர உள்ளுற
ஆழசதவான் என்றவாலம் ஜமைலக்கு
விருப்பமலலெவாதவள் ஜபவால முகத்ழத

ழவத்துக்லகவாண்டைவாள்.
கவாழர லமைதுவவாகச் லசலத்தத் லதவாடைங்கினவான்
ரவாஜேவா. இருவருக்கும் இழடைஜயே நிலெவியே
லமைளனத்ழதக் கழலெப்பது ஜபவால, 'என்ஜினீரிங்
படிப்பு முடிந்ததும் என்ன லசய்யேப் ஜபவாகிறீர்கள்
ரவாஜேவா?'' என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
"என்ஜினீரவாகப் ஜபவாகிஜறன், ஏன், எதற்கவாக”
என்றவான் ரவாஜேவா.

"அப்படியேவா! நவான் நிழனத்ஜதன்... என்ஜினீரிங்
படித்து விட்டு வக்கீல லதவாழில லசய்வவார்கள்
என்று என்றவாள்” பவாரதி.
”பி.எஸ்ஸ. படித்து முடித்ததும் நீ என்ன லசய்யேப்
ஜபவாகிறவாய்?' என்று ரவாஜேவா ஜகட்டைவான்.
"யேவாஜரவா ஒருவழர கவார் டிழரவவாக
அமைர்த்திக்லகவாண்டு அந்த டிழரவரின் மஸஸ்

ஆகிவிடைப் ஜபவாகிஜறன்'' என்று கூறிக் 'கலெ கலெ'
லவனச் சிரித்தவாள் பவாரதி.
"அந்த யேவாரவாவது ஒருவர் யேவாஜரவா?'' என்று
ஆவஜலெவாடு ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
”கரவா... கஜேவா!'' என்றவாள் பவாரதி.
“கச... கபவா... கஷ்!'' என்றவான் ரவாஜேவா. கவார்
எங்லகங்ஜகவா வழளந்து திரும்பிக் கழடைசியில
பவாரதியின் வீட்ழடை லநருங்கியே சமையேம் ரவாஜேவா
கவாழர ஜவகமைவாகச் லசலத்த முற்பட்டைவான்.
அழதக்கண்டை பவாரதி, "லமைதுவவாகப் ஜபவாங்கள்.
வீடு லநருங்கிவிட்டைஜத, லதரியே-விலழலெயேவா?'
என்றவாள்.
''லதரிகிறது; அதனவால தவான் ஜவகமைவாகப்
ஜபவாகிஜறன். இன்லனவாரு முழற சுற்றிவிட்டு
வரலெவாஜமை'' என்றவான் ரவாஜேவா,

"ஊஹஸும். கூடைவாது; நவாம் இருவரும் இப்படிஜயே
சுற்றிக் லகவாண்டிருந்தவால கழடைசியில என்
அப்பவாவுக்கும் உங்கள் அத்ழதக்கும் விஷயேம்
லதரிந்துவிடும்'' என்றவாள் பவாரதி.
"லதரியேட்டுஜமை; நம் திருமைணத்ழதப்பற்றி
அவர்களிடைம் கூறுவதற்கு நம் இரண்டு
ஜபருக்குஜமை ழதரியேம் கிழடையேவாது.
அவர்களவாகவவாவது லதரிந்து லகவாள்வதற்கு ஒரு
சந்தர்ப்பம் லகவாடுக்கலெவாஜமை!'' என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி வீட்டுக்குத் திரும்பியேஜபவாது மைணி
ஒன்பதவாகி விட்டைது. தம்முழடையே அழறயில
தனியேவாக உட்கவார்ந்து சிந்தழனயில
ஈடுபட்டிருந்த ஜசதுபதிக்கு ஜநரம் ஜபவானஜத
லதரியேவிலழலெ. ஜசதுபதியின் சஜகவாதரி கவாமைவாட்சி
அவழரச் சவாப்பிடை அழழத்தஜபவாது, ''பவாரதி
டியூஷனிலிருந்து வந்து விடைட்டுஜமை!'' என்றவார்.
ஜசதுபதியின் கவழலெ ஜதவாய்ந்த முகத்ழதக்
கவனித்த கவாமைவாட்சி, அண்ணவாவுக்கு என்ன

கவழலெ? மைழலெஜயே புரண்டைவாலம் நிழலெ கலெங்க
மைவாட்டைவாஜர! அவரவா இப்படிக் கவழலெஜயே
உருவவாக உட்கவார்ந்திருக்கிறவார்?' என்று
ஜவதழனப்பட்டைவாள்.
"என்ன அண்ணவா உனக்கு? ஏன் ஒரு மைவாதிரியேவாக
உட்கவார்ந்திருக்கிறவாய்?'' என்று கவாமைவாட்சி
ஜகட்டைதற்கு, ''ஒன்றுமலழலெஜயே, ஏஜதவா
ஜயேவாசித்துக் லகவாண்டிருக்கிஜறன்'' என்று
சகஜேமைவாகப் பதில கூறி அனுப்பிவிட்டைவார் அவர்.
சற்று ஜநரத்துக்லகலலெவாம் பவாரதியும்
வந்துவிட்டைவாள். ’அப்பவா என்ன லசவாலவவாஜரவா?'
என்ற திகிலடைன் உள்ஜள வந்து லகவாண்டிருந்த
பவாரதிழயேப் பவார்த்துச் ஜசதுபதி, "என்னம்மைவா
இவ்வளவு ஜநரம்? டியூஷனுக்கு ஜநரமைவாகி
விட்டைதவா! வவா சவாப்பிடைலெவாம்'' என்று அழழத்ததும்
தவான் பவாரதிக்கு நிம்மைதி ஏற்பட்டைது.
”இஜதவா வந்துவிட்ஜடைன் அப்பவா!'' என்று
குதித்துக் லகவாண்ஜடை ஓடினவாள். பவாரதியும்

ஜசதுபதியும் சவாப்பிட்டுக் லகவாண்டிருந்தஜபவாது
ஜசதுபதி எதுவுஜமை ஜபசவிலழலெ. கவாமைவாட்சி
ஜகட்டை ஜகள்வி அவர் உள்ளத்ழத உறுத்திக்
லகவாண்டிருந்தது. "என்ன அண்ணவா உனக்கு?''
என்று ஜகட்டைஜபவாது ’ஒன்றுமலழலெ' என்று
அவளிடைம் மைழுப்பி விட்ஜடைன். ஆனவால
உண்ழமையேவாகஜவ எனக்கு ஒன்றுமலழலெயேவா?
என் உள்ளத்தில உறுத்திக் லகவாண்டிருக்கும்
எண்ணத்ழத அவளிடைம் விழளயேவாட்டைவாகச்
லசவாலலிப் பவார்க்கலெவாஜமை'' என்று ஜதவான்றியேது.
லமைளனமைவாகஜவ சவாப்பவாட்ழடை
முடித்துக்லகவாண்டு ஹவாலில ஜபவாய் அமைர்ந்தவர்
சவாவகவாசமைவாகத் தட்டிலிருந்த பவாக்ழகயும்
லவற்றிழலெழயேயும் எடுத்துப் ஜபவாட்டைபடிஜயே
'கவாமைவாட்சி!...' என்று அழழத்தவார்.
கவாமைவாட்சி எதிரில வந்து நின்றதும், ”இப்படி
உட்கவார்ந்து லகவாள்ள சற்று ஜநரம் உன்னிடைம்
தவாமைவாஷவாகப் ஜபசிக் லகவாண்டிருக்கப்
ஜபவாகிஜறன்...” என்று எதிரிலிருந்த ஜசவாபவாழவச்

சுட்டிக் கவாட்டினவார்.
ஜசதுபதியின் ஜபச்சும் ஜபவாக்கும் கவாமைவாட்சிக்கு
வியேப்ழப அளித்தன. 'அண்ணவாவவா இப்படிப்
ஜபசுகிறவார்?' என்று எண்ணிக் லகவாண்டைவள்
”தமைவாஷவாக்கும் ஜவடிக்ழகக்கும் கூடை உனக்கு
அவகவாசம் இருக்கிறதவா, அண்ணவா !'' என்று
ஜகட்டைபடிஜயே நவாற்கவாலியில அமைர்ந்தவாள்.
ஜசவாபவாவில உட்கவார்ந்திருந்த கவாமைவாட்சிழயேப்
பவார்த்து ஜசதுபதி திடீலரன்று ஜகட்டைவார்.
'கவாமைவாட்சி! இப்ஜபவாது எனக்கு என்ன
வயேசிருக்கும்?"
''என்ழனவிடை நவால வயேசுகூடை இருக்கும். ஏன்
அண்ணவா திடீலரன்று இப்ஜபவாது வயேழசப்பற்றி
என்ன கவழலெ வந்து விட்டைது உனக்கு?”
”ஒன்றுமலழலெ; சும்மைவாத்தவான் ஜகட்ஜடைன்.
இப்ஜபவாது உனக்கு என்ன வயேசு?”

''நவாற்பத்லதட்டு.”
"உன்ழனவிடை நவால வயேசு கூடை என்றவால.......
எனக்கு இப்ஜபவா ஐம்பத்திரண்டு தவாஜன?”
''ஆமைவாம்...”
''எனக்கு லரவாம்ப வயேசவாகிவிட்டைது.
இலழலெயேவா?”
@ச ச ! இது ஒரு வயேசவா, என்ன? அறுபதவாம்
கலியேவாணத்துக்ஜக இன்னும் ஏழு வருஷம்
இருக்ஜக?....''
''சரி, கவாமைவாட்சி! இப்ஜபவாது நவான் கலியேவாணம்
லசய்து லகவாள்கிஜறன் என்று ழவத்துக்லகவாள். நீ
என்ன லசய்ஜவ?”
கவாமைவாட்சி சிரித்துக்லகவாண்ஜடை, "உனக்கு
மைழனவியேவாக வருகிறவழள அண்ணி ' என்று
கூப்பிடுஜவன்'' என்றவாள்.

கவாமைவாட்சியின் பதில ஜசதுபதிக்குச் சற்று நிம்மைதி
அளித்தது. விழளயேவாட்டைவாகக் ஜகட்பது ஜபவாலெஜவ
தன் உள்ளத்திலள்ள சந்ஜதகங்கழள லயேலலெவாம்
ஒவ்லவவான்றவாகக் ஜகட்கலெவானவார்.
"ம்... சரி ; நீ அண்ணின்னு கூப்பிடுஜவ, பவாரதி
என்ன லசய்வவாள்?”
"அம்மைவா என்று கூப்பிடுவவாள்.”
ஜசதுபதி சிரித்தவார். சிரித்துக்லகவாண்ஜடை, ”என்
ஜகள்வி லயேலலெவாம் ஜவடிக்ழகயேவாக இருக்கிறது
இலழலெயேவா, உனக்கு!” என்று ஜகட்டைவார்.
"ஜவடிக்ழகயேவாகத்தவாஜன நீ ஜகட்கிறவாய்? என்றவாள்
கவாமைவாட்சி.
”நீ எப்படி நிழனக்கிஜற? நிஜேமைவாகஜவ
ஜகட்பதவாக எண்ணிவிட்டைவாயேவா? அதுசரி,
இன்லனவாரு முக்கியேமைவான ஜகள்விழயேயும்
ஜகட்டு விடுகிஜறன். இப்ஜபவாது நவான் கலயேவாணம்
லசய்துலகவாண்டைவால உலெகம் அழதப்பற்றி என்ன

நிழனக்கும்?''
''ஒன்றும் நிழனக்கவாது ழக லகவாட்டிச் சிரிக்கும்;
அவ்வளவுதவான் : பவாரதி
குழந்ழதயேவாயிருக்கும்ஜபவாஜத நவான் படித்துப்
படித்துச் லசவான்ஜனன். அப்ஜபவாது நீ
ஜகட்கவிலழலெ. சரஸ்வதிழயே மைறக்க முடியேவாது.
அவளுழடையே ஸ்தவானத்தில இன்லனவாருத்திக்கு
இடைமைளிக்க மைவாட்ஜடைன் என்று சறி விழுந்தவாய்.
இப்ஜபவாது இத்தழன வயேதவான பிறகு,
திருமைணத்ழதப் பற்றி நீயேவாகஜவ ஜபசுகிறவாய்.
உலெகம் என்ன நிழனக்கும் என்று ஜகட்கிறவாய்.
விழளயேவாட்டைவாகக் ஜகட்பதவாகச் லசவாலகிறவாய்.
உலெகம் என்ன நிழனக்கும் லதரியுமைவா? ’குடுகுடு
கிழவருக்குக் கலியேவாணம் டும் டும் லகவாட்டித்
தவாலி கட்டினவார்’ என்று ஜகலி லசய்யும்.”
"கவாமைவாட்சி! இந்த உலெகத்ழதஜயே எதிர்த்துத்
திருமைணம் லசய்து லகவாள்கிஜறன் என்று
ழவத்துக்லகவாள். அப்ஜபவாது?....”

”லசய்து லகவாள்ளலெவாம்; ஆனவால, நீ இந்த
உலெகத்தில வவாழஜவண்டுஜமை...''
இழதக் ஜகட்டை ஜசதுபதி 'ஓ' என்று
எக்கவாளமட்டுச் சிரித்தவார், சிரித்துக்லகவாண்ஜடை
"அசஜடை! சுத்தப் பயித்தி யேமைவாயிருக்கிறவாஜயே! நவான்
விழளயேவாட்டைவாகச் லசவான்னழத லயேலலெவாம்
உண்ழமைலயேன்று நம்பிவிட்டைவாயேவா? பவாரதிக்குக்
கலியேவாணம் லசய்யேஜவண்டியே வயேசிஜலெ நவான்
திருமைணம் லசய்து லகவாள்ஜவனவா? நிஜேமைவாகஜவ
நம்பிவிட்டைவாயேவா?” ஜசதுபதி கூறியேது
உண்ழமைதவான். அந்த நிஜேத்ழத வவாழ்க்ழகஜயேவாடு
விழளயேவாடிப் பவார்க்க எண்ணினவார். அந்த
எண்ணத்ழதத்தவான் சஜகவாதரியிடைம்
ஜவடிக்ழகயேவாகக் கூறிப் பவார்த்தவார். கவாமைவாட்சியின்
பதில அவருக்கு ஜவதழனழயே அளிக்கஜவ, தன்
வவார்த்ழதகழள ஜவடிக்ழக என்று கூறி மைழுப்பி
விட்டு அந்த இடைத்ழத விட்டு எழுந்து
ஜபவாய்விட்டைவார்.
படுக்ழகயில ஜபவாய் சவாய்ந்து லகவாண்டைவருக்கு

லவகு ஜநரம் தூக்கம் வரவிலழலெ. இரண்டு
ஜகள்விகள் அவர் உள்ளத்தில புகுந்து மைவாறி
மைவாறிக் குரல லகவாடுத்துக் லகவாண்டிருந்தன.
ஒவ்லவவாரு குரலம் தனித் தனியேவாகப் ஜபசும்
ஜபவாது அதனதன் கட்சிழயே வலிவவாக
வவாதவாடியேது!
”உலெகத்ழத எதிர்த்துத் ழதரியேமைவாக மைணம் புரிந்து
லகவாள்! துணிந்து நிற்பதுதவான் ஆண்ழமைத்தனம்”
என்றது ஒரு குரல.
”உலெகத்துக்குத் தவாழ்ந்துப் ஜபவாய்விடும். அது
தவான் அடைக்கம். அப்ஜபவாதுதவான் உலெஜகவாடு ஒட்டி
வவாழமுடியும்” என்றது இன்லனவாரு குரல.
இரு குரலகளும் மைவாறி மைவாறி எழுந்து முழுக்
சக்தியுடைன் அவருடைன் ஜபவார் புரிந்தன. இரு
எண்ணங்களுஜமை சரி சமைமைவான பலெத்தில எதிர்த்து
நின்றதவால, அவற்றில எது சரி எது தப்பு என்பழத
அவரவால முடிவு கட்டை முடியேவிலழலெ. ஜநரம்
ஜபவாய்க்லகவாண்டிருந்தது. கழடைசியில எந்த

முடிவுக்கு வரமுடியேவாமைல தவித்துக்
லகவாண்டிருந்த ஜசது பதிழயே உறக்கம்
ஆட்லகவாண்டைது.
கலலூரி அலவலெக அழறயில உட்கவார்ந்திருந்த
பிரின்ஸபவால பவார்வதி, அன்று வந்த
கடிதங்கழளப் படித்துக்லகவாண்டிருந்தவாள்.
அவற்றில ஒன்று மீனவாழவப் பற்றியேது.
ஹவாஸ்டைலில தங்கி பி. ஏ. இறுதி ஆண்டு
படித்துக்லகவாண்டிருந்த மைவாணவி ஒருத்தியின்
லபயேர்தவான் அது. கலலூரியிஜலெஜயே மக அழகி
என்று லபயேலரடுத்தவள் அவள். ஆடைம்பரமைவான
ஆழடை, பகட்டைவான ஆபரணங்கள் ஏதுமன்றிஜயே
எளிழமையேவான உழடையேணிந்து கவாண்ஜபவாழரக்
கவர்ந்துவிடும் வசகரக் கவர்ச்சி
அவளிடைமருந்தது. இழடைஜவழளயிஜலெவா
அலலெது ஜவறு ஜவழளயிஜலெவா கலலூரி
மைவாணவிகள் அத்தழன ஜபரும் தினமும் அவழள
ஒரு முழற பவார்க்கவாமைல ஜபவாக மைவாட்டைவார்கள்.
அவள் ஆழடை அலெங்கவாரத்ழதப் பற்றியும் தினுசு
தினுசவாகப் ஜபவாட்டுக் லகவாள்ளும்

லகவாண்ழடைகழளப் பற்றியும் ஜபசவாமைல
இருக்கமைவாட்டைவார்கள்.
நவாகரிகம் என்ற லபயேரில கூந்தழலெக் கந்தரித்துக்
லகவாண்டும், குதிழரவவால முடி
ஜபவாட்டுக்லகவாண்டும் அலெங்ஜகவாலெமைவாகச்
சிங்கவாரித்துக் லகவாண்டும் வரும் மைவாணவிகழளப்
பவார்வதிக்குக் கட்ஜடைவாடு பிடிக்கவாது. அத்தழகயே
மைவாணவிகழள அழழத்துக் கண்டிக்கவும் தவற
மைவாட்டைவாள். ஆயினும் பவார்வதிக்கு மீனவாவின்
அடைக்கமைவான ஆழடை அலெங்கவாரத்தில குற்றம்
கவாண முடியேவிலழலெ.
லடைன்னிஸ் முதலியே விழளயேவாட்டுப்
ஜபவாட்டிகளில பலெ கலலூரி மைவாணவ
மைவாணவிகழள லவன்று சவாரதவாமைணிக்
கலலூரிக்குப் லபருழமையும் புகழும் ஜதடித்
தந்துள்ள லபருழமையும் மீனவாவுக்கு உண்டு.
கடிதம் மீனவாழவப் பற்றியேது என்பழத அறிந்த
பவார்வதி, மக அக்கழறயுடைஜனஜயே அழதப்

படித்து முடித்தவாள். அவள் முகத்தில புன்னழக
அரும்பியேது.
ஜவலறவாரு சமையேமைவாயிருந்தவால கடிதத்தில இருந்த
விஷயேம் இதற்குள் பவார்வதிழயே ஜவங்ழகயேவாக
மைவாற்றிச் சறச் லசய்திருக்கும். தன் கலலூரி
லகளரவஜமை பவாழவாகி விட்டைதவாக எண்ணிக்
லகவாந்தளித்திருப்பவாள். அந்தக் கணஜமை
மீனவாழவத் தன் அழறக்கு அழழத்து
வரச்லசவாலலி, ஒழுக்கம் லகட்டை லபண்களுக்குத்
தன் கலலூரியில இடைமலழலெ என்று ஏசி
டிஸ்மஸ் லசய்து ஹவாஸ்டைலிலிருந்தும்
லவளிஜயேற்றியிருப்பவாள். இப்ஜபவாது அவள்
பழழயே பவார்வதி அலலெ. முற்றிலம் மைவாறிவிட்டை
ஒரு புதுழமைப் லபண்மைணி.
மீனவாவின் தந்ழத எழுதியிருந்த அக்கடிதத்ழத
எடுத்து மீண்டும் ஒருமுழற படித்துப் பவார்த்தவாள்.
அப்ஜபவாதும் அவளுக்குக் ஜகவாபம் வரவிலழலெ.
''தங்கள் கலலூரி ஹவாஸ்டைலில தங்கிப் படிக்கும்

லபண்கள் தகுந்த பவாதுகவாப்பின் கீழ் பத்திரமைவாகப்
படித்து வருவவார்கள். அவர்களுழடையே ஒழுக்கம்
லகட்டுப்ஜபவாகவாத முழறயில தவாங்கள்
கவனித்துக் லகவாள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்ழகயும்
நலலெ லபயேரும் தங்கள் கலலூரிக்கு எப்ஜபவாதுஜமை
உண்டு. அந்த நம்பிக்ழகயின் கவாரணமைவாகத்தவான்
என் மைகள் மீனவாழவத் தங்கள் கலலூரி
ஹவாஸ்டைலில ஜசர்த்துப் படிக்க ழவத்ஜதன்.
இப்ஜபவாது நவான் ஜகள்விப்படும் லசய்தி
என்ழனத் திடுக்கிடைச் லசய்துள்ளது.
"மீனவா ஜவலறவாரு கலலூரியில படிக்கும்
மைவாணவன் ஒருவழன அடிக்கடி சந்திப்பதவாகவும்,
அவனுடைன் நட்பு லகவாண்டிருப்பதவாகவும் எனக்கு
ஒரு லமைவாட்ழடைக் கடிதம் வந்திருக்கிறது. இது
உண்ழமையேவானவால இழதவிடை அவக்ஜகடைவான
லசய்தி ஜவலறவான்றும் இருக்க முடியேவாது. இது
பற்றித் தவாங்கள் உடைஜன தீர விசவாரித்து எனக்கு
உண்ழமைழயேத் லதரிவிக்கும்படி
ஜகட்டுக்லகவாள்கிஜறன்.''

பவார்வதிக்கு வியேப்பவாக இருந்தது. ”இதில
உண்ழமை யிருக்குமைவா?' என்று ஜயேவாசித்துப்
பவார்த்தவாள். ’மீனவா மக நலலெ லபண்.
அப்படிலயேலலெவாம் பண்பு லகட்டு நடைக்கக்
கூடியேவள் அலலெ' என்ஜற கூறியேது அவள் உள்
மைனம்.
மீனவாழவஜயே ஜநரில அழழத்துக்
ஜகட்டுவிடைலெவாம் என்ற முடிவுடைன் ஆறுமுகத்ழத
அனுப்பி அவழள அழழத்து வரச் லசவான்னவாள்.
மீனவா எதிரில வந்து நின்றஜபவாது பவார்வதி சற்று
ஜநரம் அவழளஜயே உற்றுப் பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள். லபண்ணுக்குப் லபண்ஜண
பவார்த்து வியேக்கும் அளவுக்கு அத்தழன அழகு!
பவார்வதியேவால சட்லடைன்று விஷயேத்ழதப்
பிரஸ்தவாபிக்க முடியேவிலழலெ. சுற்றி வழளத்து
ஏஜதஜதவா ஜகள்விகழள லயேலலெவாம்
ஜகட்டுவிட்டுக் கழடைசியில
ஸ்ஜபவார்ட்லஸலலெவாம் இப்ஜபவாது எந்த மைட்டில

இருக்கிறது, மீனவா?'' என்று ஜகட்டைவாள்.
”பரீட்ழச முடிகிற வழரயில அழதப்பற்றி
நிழனக்கஜவ ஜநரம் கிழடையேவாது ஜமைடைம்''
என்றவாள் மீனவா.
”ஜபஷ்! அப்படித்தவான் படிக்கஜவண்டும். அது
சரி; பீ.ஏ.ழவ முடித்துவிட்டு என்ன லசய்யேப்
ஜபவாகிறவாய்?”
”அப்பவா என்ன லசவாலகிறவாஜரவா, அதன்படி நடைந்து
லகவாள்ஜவன்...”
”அப்பவா கலயேவாணம் லசய்து லகவாள்ளச்
லசவான்னவால...”
“அவர் இஷ்டைப்படிஜயே நடைப்ஜபன்.''
“அவர் ஜதர்ந்லதடுத்துச் லசவாலலம் ழபயேழன
மைணந்து லகவாள்வவாயேலலெவவா?....''

”அது தவான் முடியேவாது; அந்த ஒரு விஷயேத்தில
மைட்டும் எனக்குச் சுதந்திரம் ஜவண்டும்.''
"அப்படிலயேன்றவால நீயேவாகஜவ ஒருவழனத்
ஜதர்ந்லதடுக்கப் ஜபவாகிறவாயேவா?”
''ஆமைவாம்...'' என்று கூறியேவள், லவட்கத்துடைன்
தழலெழயேக் கவிழ்த்துக் லகவாண்டைவாள்.
மீனவா அந்தப் ழபயேன் யேவாலரன்று என்னிடைம்
லசவாலலெலெவாஜமைவா?”
லமைளனமைவாக நின்றவாள் மீனவா.
”என்னிடைம் லவட்கப்படைவாமைல லசவால,
பவார்க்கலெவாம். இது விஷயேத்தில உனக்கு
என்னவாலெவான உதவிழயேச் லசய்கிஜறன். உன்
அப்பவாவுக்கு நவாஜன கடிதம் எழுதி, உன்
திருமைணத்ழத முடிந்து ழவக்கிஜறன்.....”
"எனக்கு லவட்கமைவாக இருக்கிறது ஜமைடைம்....”

”மீனவா! என்னிடைம் லசவாலலவதற்கு
லவட்கப்படைலெவாமைவா? எங்ஜக லசவாலல
பவார்க்கலெவாம்...''
தழலெழயே நிமர்த்திச் லசவாலலவதற்கு
ஆயேத்தமைவான மீனவாழவ மீண்டும் லவட்கம்
சூழ்ந்துலகவாண்டைது.
''யேவார் அவன்? எங்ஜக இருக்கிறவான்? லபயேர்?.......”
தூண்டிக்ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
"லடைன்னிஸ் ப்ஜளயேர் ஜகவாபவாலென்.''
''யேவார் அது? கவார்ஜநஷன் கலலூரியில படிக்கும்
லடைன் னிஸ் சவாம்பியேன் ஜகவாபவாலெனவா?”
அ”வனுடைன் உனக்கு எப்படிப் பழக்கம்
ஏற்பட்டைது?''
”லடைன்னிஸ் மைவாட்ச் நழடைலபற்றஜபவாது.......”

''சரி; நீ வகுப்புக்குப் ஜபவாகலெவாம்.''
மீனவா திரும்பி வகுப்ழப ஜநவாக்கி நடைந்தவாள்.
அவள் நழடையேழழகஜயே கண் லகவாட்டைவாமைல
பவார்த்துக்லகவாண்டிருந்த பவார்வதிக்கு மீனவாவின்
மீது துளியும் ஜகவாபம் வரவிலழலெ. மீனவாவின்
மீது குற்றம் இருப்பதவாகவும் ஜதவான்றவிலழலெ.
அதற்குப் பதிலெவாக அவள்மீது அனுதவாபஜமை
பிறந்தது.
லடைலிஜபவாழன எடுத்துக் கவார்ஜநஷன்
கலலூரியின் எண்கழளச் சுழலெவிட்டைவாள். அடுத்த
கணஜமை அந்தக் கலலூரியின் பிரின்ஸபவால
திருவவாளர் ஜவதவாந்தம் ஜபசத் லதவாடைங்கினவார்.
"நவான்தவான் சவாரதவாமைணிக் கலலூரி பிரின்ஸபவால
ஜபசுகிஜறன். தங்களிடைம் ஒரு முக்கியே விஷயேம்
ஜபச ஜவண்டும். இப்ஜபவாது வந்தவால சந்திக்க
முடியுமைவா?'' என்று ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
"தவாங்களவா இங்ஜக வருவதவா? தங்களுக்குச் சிரமைம்
ஜவண்டைவாம். அழர மைணிக்குள் நவாஜன அங்கு

வந்துவிடுகிஜறன்'' என்றவார் ஜவதவாந்தம்.
''தயேவு லசய்து மைன்னிக்க ஜவண்டும்.
என்னுழடையே கவாரியேமைவாகஜவ தங்கழளப் பவார்க்க
வரப்ஜபவாகிஜறன். ஆழகயேவால நவான் அங்ஜக
வருவதுதவான் முழற. இஜதவா இப்ஜபவாஜத
புறப்பட்டுக் லகவாண்டிருக்கிஜறன்'' என்று
கூறியேபடி நவாற்கவாலிழயே விட்டு எழுந்தவாள்
பவார்வதி.
------------

குருத்து பதினவான்கு
பவார்வதியின் கவார், கவார்ஜநஷன் கலலூரிழயே
ஜநவாக்கிச் லசன்று லகவாண்டிருந்தது. அழதச்
லசலத்திக்லகவாண்டிருந்த பவார்வதியின் உள்ளம்
தீவிரச் சிந்தழனயில ஈடுபட்டிருந்தது.
ஜமைற்படி கலலூரியின் தழலெவர் திருவவாளர்
ஜவதவாந்தத்ழதப்பற்றி எண்ணும்ஜபவாஜத
அவளுக்கு ஒருமத அச்சமும், பக்தியும்
ஜதவான்றின. அவருடைன் லநருங்கிப் பழகும்
வவாய்ப்பு அவளுக்கு இதுவழர ஏற்பட்டைதிலழலெ.
இதற்குமுன் அவழர இரண்லடைவாரு முழற
சந்தித்துப் ஜபசியிருக்கிறவாள். ஆயினும், குழறந்த
வவார்த்ழதகளுடைஜனஜயே அச்சந்திப்புகள் முடி
வழடைந்து விட்டைன.
சவாரதவாமைணிக் கலலூரியின் லபவான்விழவா
நிகழ்ச்சிக்கு அவர் வந்திருந்தஜபவாதுகூடைப்
பவார்வதியேவால அவரிடைம் ஜபச முடியேவிலழலெ.
அடைக்கஜமை உருவவான திருவவாளர் ஜவதவாந்தம்,

அழமைதிஜயே வடிவமைவாய் ஒரு பக்கமைவாகப் ஜபவாய்
உட்கவார்ந்து லகவாண்டிருந்தவார். நிழறகுடைம்
என்பவார்கஜள, அந்தப் லபயேர் திருவவாளர்
ஜவதவாந்தத்ழதப் பவார்த்த பிறஜக ஜதவான்றியிருக்க
ஜவண்டும்.
ஆங்கிலெம், தமழ் இவ்விரு லமைவாழிகளிலம்
அவருக்கு ஆழ்ந்த புலெழமையும் சரி சமைமைவான
பற்றுதலம், ஞவானமும் இருந்தன. கம்பழனயும்
ஜஷக்ஸ்பியேழரயும் சமைஜநவாக்குடைன் சமை
எழடையில ழவத்து ஆரவாய்ந்த அறிவவாளர் அவர்.
நிஜேவாரும், ஜகவாட்டும் ஜபவாட்டுக்லகவாண்டு,
குடுமயேவா கிரவாப்பவா என்று லதரியேவாமைல
மைழறத்துவிடும் தழலெப்பவாழக யுடைன் தவான்
எந்ஜநரமும் கவாட்சியேளிப்பவார். யேவாரிடைமும்
அதிகம் ஜபசுவதிலழலெ. அப்படிப் ஜபசினவாலம்
லபவாதுவவாகத் தமழ் இலெக்கியேங்கழளப்
பற்றிஜயேவா, ஆங்கிலெ நூலகழளப் பற்றிஜயேவாதவான்
ஜபசுவவார்.

எந்த லமைவாழியில ஜபசியே ஜபவாதிலம் அந்த
லமைவாழிக்ஜக உரியே தனித் தூய்ழமையுடைன் தவான்
ஜபசுவவார். ஒரு லமைவாழி ஜபசும்ஜபவாது அத்துடைன்
இன்லனவாரு லமைவாழிழயேக் கலெந்து விடைக்கூடைவாது
என்பதில எப்ஜபவாதுஜமை கண்ணும் கருத்துமைவாக
இருப்பவர்.
திருவவாளர் ஜவதவாந்தத்துடைன் தமழில ஜபசுவதவா,
ஆங்கிலெத்தில ஜபசுவதவா என்ற கவழலெ
ஒருபுறமும், தன்னுழடையே கலலூரி மைவாணவி
மீனவாழவப்பற்றி அவரிடைம் எவ்வவாறு ஜபச்ழசத்
லதவாடைங்குவது என்ற அச்சம் இன்லனவாரு புறமும்
பவார்வதிழயே வவாட்டிக் லகவாண்டிருந்தன.
"எங்ஜக வந்தீர்கள், என்ன விஷயேம்” என்று
ஜவதவாந்தம் ஜகட்டைவால, விஷயேத்ழத எப்படித்
லதவாடைங்குவது?
'தங்கள் கலலூரி மைவாணவன்
ஜகவாபவாலெழனப்பற்றிப் ஜபச வந்திருக்கிஜறன்'
என்று கூறி, மீனவாவின் தந்ழதயிடைமருந்து

வந்துள்ள கடிதத்ழத அவரிடைம் லகவாடுத்து
விடுவதவா? அலலெது லபவாதுவவாகச் சிலெ
விஷயேங்கழளப்பற்றி முதலில
ஜபசிக்லகவாண்டிருந்த பின்னர், ஜபச்சுக்கிழடையில
தவான் வந்த கவாரியேத்ழத நவாசுக்கவாக அறிவிப்பதவா?
’கவாதல, கலயேவாணம் இழவபற்றி ஜவதவாந்தம்
என்ன அபிப்பிரவாயேம் லகவாண்டிருக்கிறவார்
என்பழத முதலில அறிந்து லகவாள்ளஜவண்டும்.
பின்னர்தவான் மீனவா விஷயேத்ழதப் பிரஸ்தவாபிக்க
ஜவண்டும். ஜகவாபவாலெழனப்பற்றிக் குற்றம்
லசவாலவதவாகவும் இருக்கக் கூடைவாது.
நடைந்திருப்பழதயும் லதளிவவாகச்
லசவாலலெஜவண்டும். கவாதல விவகவாரங்களில
அனுபவம் எதுவுஜமை இலலெவாத பவார்வதிக்கு இது
ஒரு லபரும் பிரச்ழனயேவாக இருந்தது.
திருவவாளர் ஜவதவாந்தத்ழதச் சந்தித்து உழரயேவாடைப்
ஜபவாவது இதுதவான் முதல தடைழவ. முதல
முழறயேவாக அவழரச் சந்திக்கப் ஜபவாகும்ஜபவாது
இம்மைவாதிரியேவான கவாதல விவகவாரத்ழதயேவா
எடுத்துக் லகவாண்டு ஜபவாகஜவண்டும்?

இன்லனவாரு புறம் கவாதழலெப்பற்றியே உணர்வு
அவள் சிந்தழனழயேப் பகிர்ந்து லகவாண்டிருந்தது.
மீனவா - ஜகவாபவாலென் நட்பில குற்றம் இருப்பதவாக
அவளவால ஊகிக்க முடியேவிலழலெ. தவறு ஏதும்
ஜநரவாத வழரயில மீனவாவும் ஜகவாபவாலெனும்
லநருங்கிப் பழகுவழத ஏன் ஆட்ஜசபிக்க
ஜவண்டும்?
பவார்வதி ஜயேவாசித்தவாள். இழத ஒரு லபரியே
விஷயேமைவாக எடுத்துக்லகவாண்டு திருவவாளர்
ஜவதவாந்தத்திடைம் ஜபவாக ஜவண்டியேது
அவசியேந்தவானவா என்றுகூடைத் ஜதவான்றியேது
அவளுக்கு. ஆனவாலம் ஜவதவாந்தம் இழதப்பற்றி
என்ன எண்ணுகிறவார்; என்ன லசவாலலகிறவார்
என்பழத அறிந்து லகவாள்ளவும் ஆவல
தூண்டியேது.
கவாலெலமைலலெவாம் கன்னியேவாகஜவ வவாழ்ந்துவிட்டை
பவார்வதிக்கு, கவாதல கலயேவாணம் பற்றியே
அனுபவஜமை இலலெவாத பவார்வதிக்கு, கலவியும்

கலலூரியுஜமை உலெகம் என வவாழ்நவாழள
வீணவாக்கிவிட்டை பவார்வதிக்கு இப்ஜபவாது ஒரு
புதியே உணர்வும் உற்சவாகமும் ஜதவான்றியுள்ளன.
இந்த நிழலெக்குக் கவாரணம் ஜசதுபதிதவான்.
ஜசதுபதியின் உறழவ அவருழடையே நட்ழப
அவள் விரும் பினவாள்; எந்ஜநரமும் அவர்
தன்னுடைஜனஜயே இருக்கஜவண்டும் என்று
எண்ணினவாள். இந்த ஆழசக்கு, விருப்பத்துக்கு,
எண்ணத்துக்கு என்ன கவாரணம் என்பழத
அவளவால கூற முடியே-விலழலெ. ஜசதுபதியிடைஜமை
கூடைச் லசவாலலெ முடியேவாமைல இரகசியேத்தில
லமைமௌனமைவாக இருந்து ஜவதழனப்பட்டுக்
லகவாண்டிருந்த பவார்வதியின் உள்ளப்ஜபவாக்கில
இப்ஜபவாது லபரும் மைவாறுதல ஏற்பட்டிருந்தது.
நிழறயேப் படித்துள்ள பவார்வதிக்கு, பலெ நூலகழள
ஆரவாய்ந்து பட்டைங்கள் லபற்றுள்ள பவார்வதிக்கு
இத்தழன அறிவும், ஆற்றலம் இருந்தும் தன்
லசவாந்த வவாழ்க்ழகழயே மைலெரச் லசய்து லகவாள்ளத்

லதரியேவிலழலெ. அனுபவத்ஜதவாடு அறிவு
ஜசருகிறஜபவாதுதவான் மைலெர்ச்சியும் ஏற்படுகிறது.
இப்ஜபவாதுதவான் அந்த அனுபவம் அவளுக்குக்
கிட்டியிருக்கிறது.
பவார்வதி கவாழரவிட்டு இறங்கும்ஜபவாஜத வவாசலில
கவாத்திருந்த ஜவதவாந்தம் ”வவாருங்கள்
வரஜவண்டும்...'' என்று அகமும் முகமும் மைலெரக்
ழககூப்பி வரஜவற்றவார்.
முதிர்ந்த ஜதவாற்றமும் அறிவின் ஒளிவீசும்
கண்களும் அடைக்கமும் அழமைதியும் கலெந்த
பண்பவாடும் ஒருங்ஜக ஜசர்ந்த உருவஜமை
ஜவதவாந்தம் என்ற லபயேழரப்
லபற்றிருந்தனஜவவா?
'தங்கள் வரவு நலவரவவாகுக' என்ற உபசரிப்புடைன்
தம்முழடையே அழறக்குப் பவார்வதிழயே அழழத்துச்
லசன்றவார் அவர்.
புன்சிரிப்ழபத் தவிர, பவார்வதியின் வவாயினின்று

எதுவுஜமை லவளிப்படைவிலழலெ.
ஜபச்ழச எப்படித் லதவாடைங்குவது என்பதிஜலெஜயே
அவள் மைனம் எண்ணமட்டுக் லகவாண்டிருந்தது.
கழடைசியில, ”தங்கழளச் சந்தித்துப் ஜபசும் ஜபறு
எனக்குக் கிட்டியேதற்கவாக மக்க மைகிழ்ச்சி
அழடைகிஜறன்'' என்று ஜபச்ழசத் லதவாடைங்கினவாள்.
ஜவதவாந்தம் சிரித்தவார். கள்ளம், கபடைறமைற்ற
அந்தச் சிரிப்பின் மூலெஜமை தம்முழடையே பதிழலெக்
கூறிவிட்டைவார் அவர்.
”தவாங்கள் என்ழனத் ஜதடி வந்த கவாரியேம்
என்னஜவவா?”
ஆங்கிலெத்தில மக மகச் சரளமைவாகப் ஜபசும்
திறழமை லபற்றிருந்த ஜபவாதிலம் ஜவதவாந்தம் தூயே
தமழிஜலெஜயே ஜபசினவார்.
கவார்ஜநஷன் கலலூரி பிரின்ஸபவால பதவி

அவழரத் ஜதடி வந்ததற்குக் கவாரணம் அவர்
தமழில லபரும் புலெழமை லபற்றவர் என்பதற்கவாக
அலலெ. ஆங்கிலெத்தில அவருக்கு உள்ள ஞவானஜமை
அவழர இந்த நிழலெக்கு உயேர்த்தியேது. ஆயினும்,
அவர் தம்ழமை ஒரு தமழ்ப் புலெவர் என்று கூறிக்
லகவாள்வதிஜலெஜயே லபருழமைப்பட்டைவார். தம்ழமைப்
லபவாறுத்த வழரயில தமழுக்கு உயேர்ந்தலதவாரு
ஸ்தவானத்ழதக் லகவாடுக்க ஜவண்டுலமைன்பதற்கவாகஜவ தழலெப்பவாழகழயேத் தழலெயிஜலெ
அணிந்து லகவாண்டிருந்தவார்.
”வள்ளுவழரப்பற்றித் தங்கள் கருத்து
என்னலவன் பழத நவான் அறியேலெவாமைவா?” பவார்வதி
மக மக விநயேமைவாகக் ஜகட்டைவாள்.
''’வள்ளுவன் தன்ழன உலெகினுக்ஜக தந்து
வவான்புகழ் லகவாண்டை தமழ் நவாடு,’ என்று பவாரதி
பவாடியே பிறகு, நவான் கூறுவதற்கு என்ன
இருக்கிறது!''
"மைன்னிக்க ஜவண்டும். இன்லனவாரு விஷயேம்

பற்றியும் தங்கள் கருத்ழத அறியே
விரும்புகிஜறன்" என்றவாள் பவார்வதி.
''நன்று நன்று! தவாரவாளமைவாகக் ஜகளுங்கள்'' என்றவார்
ஜவதவாந்தம்.
“கவாதல என்ற லசவாலலக்குத் தவாங்கள் விளக்கம்
தர முடியுமைவா ''
''கவாதல என்ற புனிதமைவான லசவால ஆண் லபண்
உறவு சம்பந்தப்பட்டைது மைட்டுமைலலெ. நவான் தமழ்
லமைவாழி மீது கவாதல லகவாண்டுள்ஜளன். சிலெர் இந்தி
மீது கவாதல லகவாண்டுள்ளவார்கள். உங்களுக்கு
உங்கள் கலலூரியின் மீது கவாதல.”
”உண்ழமைக் கவாதழலெப் பற்றி நீங்கள் என்ன
நிழனக்கிறீர்கள்?....”
”அதுபற்றித் தனிச் லசவாற்லபவாழிஜவ நிகழ்த்த
ஜவண்டும். ஆனவாலம் ஒன்று கூறுஜவன். கவாதல
என்பது ஆண் மைகனுழடையே வவாழ்க்ழகயில ஒரு

பகுதிதவான். ஆனவால அதுஜவ ஒரு லபண்ணின்
முழு வவாழ்வுமைவாகும்.''
”மக உயேர்ந்த கருத்து...'' என்று பவாரவாட்டினவாள்.
” இக்கருத்து என்னுழடையேதலலெ. ழபரழனப்
பவாரவாட்டுங்கள்'' என்றவார் ஜவதவாந்தம்.
”அப்புறம்?'' என்பது ஜபவால முகத்ழத ழவத்துக்
லகவாண்டு ஜவதவாந்தத்ழதஜயே கூர்ந்து
ஜநவாக்கினவாள் பவார்வதி.
”ஒரு லபண்ணின் உள்ளத்தில கவாதல உணர்ச்சி
ஜதவான்றும்ஜபவாது தவான் கவாதழலெப் பற்றியே முழுச்
சக்திழயேயும் அவள் அறியே ஜநரிடுகிறது” என்றவார்
ஜவதவாந்தம்.
"கவாதழலெப் பற்றி வள்ளுவர்?....''
”நிரம்பச் லசவாலலி யிருக்கிறவார். அவற்றுள்
எனக்கு மகவும் பிடித்தது,

''கவாணுங்கவாற் கவாஜணன் றவரவாயே
கவாணவாக்கவாற் கவாஜணன் றவறலலெழவ”
என்ற குறளவாகும். கவாதலெழன ஜநரில
கவாணும்ஜபவாது கவாதலிக்கு அவனுடைமுள்ள
குற்றங்கள் எதுவுஜமை லதரிவதிலழலெயேவாம்.
அவழனக் கவாணவாதஜபவாது அவனிடைமுள்ள
குற்றங் கழளத் தவிர ஜவலறதுவுஜமை
லதரிவதிலழலெயேவாம்!”
"எவ்வளவு அழகவான கருத்து...'' என வியேந்தவாள்
பவார்வதி.
"வள்ளுவர் கூறவாத கருத்துகஜள இலழலெ'' என்று
மைகிழ்ந்தவார் ஜவதவாந்தம்.
லமைளனத்திலெவாழ்ந்திருந்த பவார்வதி, ஏஜதவா
ஜபசுவதற்குத் தயேங்கிக் லகவாண்டிருக்கிறவாள்
என்பழதக் குறிப்பவால அறிந்த ஜவதவாந்தம்,
"ஏஜதனும் முக்கியே விஷயேமருந்தவால தயேங்கவாமைல
கூறுங்கள்'' என்றவார்.

''தவாங்கள் இந்தக் கடிதத்ழதப் படித்துப்
பவார்க்கஜவண்டும். இந்த அற்ப விஷயேத்தில
தங்களுக்குத் லதவாந்தரவு லகவாடுப்பதற்கவாக
மைன்னிக்க ஜவண்டும்" என்ற பர்வ பீடிழகயுடைன்
கடிதத்ழத எடுத்துக் லகவாடுத்தவாள் பவார்வதி.
அழதப் பிரித்துப் பவார்த்த ஜவதவாந்தம், "இழதயேவா
அற்ப விஷயேம் என்று கூறினீர்கள்? இது நம் இரு
கலலூரிழயேயுஜமை பவாதிக்கும் விஷயேமைலலெவவா?
இம்மைவாதிரி விஷயேங்களில நவாம் அலெட்சியேமைவாக
இருந்துவிட்டைவால கழடைசியில அது நம்
கலலூரிகளுக்ஜக இழுக்ழகத் ஜதடித் தரும்.
கலலூரித் தழலெவர்களுக்கு இழவ
சம்பந்தமைற்றழவ என்று உதவாசனம்
லசய்துவிடுவது மகமகத் தவறவான லசயேல. இது
விஷயேத்தில தவாங்கள் எடுத்துக் லகவாண்டை
அக்கழறழயேப் பவாரவாட்டுகிஜறன். இப்ஜபவாஜத
ஜகவாபவாலெழன அழழத்துப் ஜபசி உண்ழமைழயே
அறிந்து லகவாண்டு விடுஜவவாம். சற்று ஜநரம்
தவாங்கள் இந்த அழறயிஜலெஜயே
உட்கவார்ந்திருங்கள். தங்கழள ஜநரில

ழவத்துக்லகவாண்டு அவழன விசவாரிப்பது
அவ்வளவு சரியேவாக இருக்கவாது. அவன் என்ன
கூறுகிறவான் என்பழதத் தவாங்களும் ஜகட்க
ஜவண்டும். ஆழகயேவால, நவான் அவழன அடுத்த
அழறக்கு வரச்லசவாலலி விசவாரழண லசய்கிஜறன்.
இந்த அழறயிலிருந்தபடிஜயே தவாங்கள் ஜகட்டுக்
லகவாள்ளலெவாம்” என்றவார்.
தழலெயேழசத்தவாள் பவார்வதி. அடுத்த அழறயில
விசவாரழண ஆரம்பமைவாயிற்று.
”ஜகவாபவால! உன்னிடைம் இன்று சிலெ ஜகள்விகள்
ஜகட்கப் ஜபவாகிஜறன். எழதயும் மைழறக்கவாமைல
பதில கூறஜவண்டும். இப்படி உட்கவார்ந்து
லகவாள்'' என்றவார் ஜவதவாந்தம்.
ஜகவாபவாலென் உட்கவாரவிலழலெ. ”மைன்னிக்க
ஜவண்டும்!” என்று கூறித் தன் பண்ழப
லவளிப்படுத்தினவான்.
''உனக்கு என்ன வயேதவாகிறது ஜகவாபவால?"

''இருபத்து மூன்று....?”
''இந்த ஆண்டுடைன் உன் படிப்பு முடிந்து விடுகிற
தலலெவவா?''
”ஆம்...”
''அப்புறம் என்ன லசய்யேப் ஜபவாகிறவாய்....?”
''ஏதவாவது ஓர் அலவலெகத்தில ஜசர்ந்து பணி
புரியேப் ஜபவாகிஜறன்...”
''எப்ஜபவாது திருமைணம் லசய்து
லகவாள்ளப்ஜபவாகிறவாய்?''
”என் தந்ழத முடிவு லசய்யும்ஜபவாது...''
"உன் தந்ழதயேவாகப் பவார்த்து முடிவு லசய்யும்
லபண்ழண மைணந்து லகவாள்ள ஜபவாகிறவாயேவா?
அலலெது...''
”அந்தப் லபவாறுப்ழப அவர் ஏற்றுக் லகவாள்ள

மைவாட்டைவார்...”
”அப்படியேவானவால....!”
"நவானவாக ஒரு லபண்ழணத் ஜதர்ந்து மைணம்
லசய்து லகவாள்வதற்கு அவர் தம்முழடையே பரண
சம்மைதம் அளிப்பவார்...''
”ஒரு ஜவழள நீ ஜதர்ந்லதடுக்கும் லபண்ழண
அவர் ஒப்புக் லகவாள்ளவிலழலெ லயேன்றவால?....''
”ஒப்புக்லகவாள்ளமைவாட்டைவார் என்று ஏன்
சந்ஜதகப்படை ஜவண்டும்? லபவாதுவவாக உலெகத்தில
நம்பிக்ழகதவான் முக்கியேம். ஆயினும்,
எலலெவாவற்றிலஜமை நம்பிக்ழக ழவத்துவிடைக்
கூடைவாது தவான். அதற்கவாக எழதயுஜமை நம்பவாமைலம்
இருக்கக் கூடைவாதலலெவவா?''
”ஜகவாபவால! மக அருழமையேவாகப் ஜபசுகிறவாஜயே!
இதுவழர விழளயேவாட்டிலம் படிப்பிலம்
மைட்டுஜமை புத்திசவாலி என்று தவான்

எண்ணிக்லகவாண்டிருந்ஜதன். கவாதல
விவகவாரத்திலம் நீ...'' ஜவதவாந்தம் சிரித்தபடிஜயே
கூறினவார்.
”கவாதலெவா...” ஜகவாபவாலென் சற்றுத் திழகப்ஜபவாடு
ஜகட்டைவான்.
”கவாதலிப்பது தவறிலழலெ ஜகவாபவால! இஜதவா பவார்
இந்தக் கடிதத்ழத...''
கடிதத்ழத வவாங்கிப் படித்த ஜகவாபவாலென், ''ஐயேவா,
மீனவாழவ நவான் ஜநசிப்பது உண்ழமைதவான்.
ஆனவால எங்கள் நட்பில முழறஜகடு எதுவும்
கிழடையேவாது. அவழள நவான் என் வவாழ்க்ழகத்
துழணவியேவாக ஏற்றுக்லகவாள்ள முடிவு
லசய்திருக்கிஜறன்.''
அழுத்தமைவாகவும் திருத்தமைவாகவும் ஜபசினவான்
ஜகவாபவால.
ஜகவாபவாலெனின் வவார்த்ழதகழளக் ஜகட்டுக்

லகவாண்டிருந்த பவார்வதியின் உள்ளத்தில மைகிழ்ச்சி
லபவாங்கிற்று. அவழன ஒரு முழற கண்ணவால
பவார்த்துவிடை விரும்பியே பவார்வதி, கதவின்
வழியேவாக அவழனப் பவார்க்கவும் லசய்தவாள்.
சிரித்த முகத்துடைன், மடுக்கவான ஜதவாற்றத்துடைன்
அடைக்கமைவாக நின்று லகவாண்டிருந்த ஜகவாபவாலெனின்
உருவத்ழதக் கண்டை பவார்வதி, ’மீனவாவுக்கு ஏற்ற
ஜஜேவாடிதவான்' என்று மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ
மைகிழ்ந்து லகவாண்டைவாள்.
"சரி, நீ ஜபவாகலெவாம்'' என்று ஜகவாபவாலெழன
அவனுழடையே வகுப்புக்கு அனுப்பிவிட்டுத்
தம்முழடையே அழறக்குத் திரும்பி வந்தவார்
ஜவதவாந்தம்.
ஜவதவாந்தத்ழதக் கண்டைதும் ”மக்க நன்றி.
தங்களுழடையே ஜநரத்ழத வீணவாக்கி விட்டைதற்கவாக
மைன்னிக்க ஜவண்டும்'' என்று எழுந்து நின்றவாள்
பவார்வதி.

''வீணவாக்கி விட்டைதவாக எப்படிக் கூற முடியும்?
பயேனுள்ள ஒரு முக்கியே கவாரியேமைலலெவவா இது?''
பவார்வதி பதில கூறவாது புன்முறுவலடைன் நின்று
லகவாண்டிருந்தவாள்.
''ஆமைவாம்; தவாங்கள் தமழில இவ்வளவு அழகவாகப்
ஜபசுகிறீர்கஜள, எப்ஜபவாதுஜமை இப்படித்தவான்
ஜபசுவீர்களவா?'' ஜவதவாந்தம் விசவாரித்தவார்.
"இலழலெ; தமழில ஜபசினவால தவாங்கள்
மைகிழ்ச்சியுறுவீர்கள் என்பதவால ஜபசிப்
பவார்த்ஜதன். நவான் நன்றவாகப் ஜபசுகிஜறன்
என்பழதக் ஜகட்க எனக்குப் லபருழமையேவாக
இருக்கிறது...'' என்றவாள் பவார்வதி.
"மீனவாவின் தந்ழதக்குக் கடிதம் எழுதி,
திருமைணத்துக்கு ஜவண்டியே ஏற்பவாடு லசய்து
விடுங்கள். கலலூரித் தழலெவர்கள்,
மைவாணவர்களின் கலவி விஷயேத்தில மைட்டும்
கருத்ழதச் லசலத்தினவால ஜபவாதவாது.

அவர்களுழடையே எதிர்கவாலெ வவாழ்க்ழகயிலம்
கவனம் லசலத்த ஜவண்டும்...” சிரித்தபடிஜயே
கூறினவார் ஜவதவாந்தம்.
"வணக்கம்; நவான் வருகிஜறன்'' என்று
விழடைலபற்றுக் லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
அன்று கவாழலெயில தினப்பத்திரிழக வந்ததும்
பவார்வதி அவசர அவசரமைவாக அழதப்
புரட்டினவாள். பத்திரிழகயின் ஏஜதவா ஒரு
மூழலெயில வழக்கமைவாக வரும் ஒரு பகுதியில
அவன் கவனம் லசன்றது. அந்தப் பகுதியிலிருந்த
லசய்திழயேக் கண்டைதும், அவள் லபரும்
ஜவதழனக்குள்ளவானவாள்.
”ஜநற்றிரவு ஜசதுபதி பம்பவாய்க்குப்
பயேணமைவானவார்'' என்பதுதவான் அச்லசய்தி.
ஏற்லகனஜவ அவள் ஜசதுபதிழயேச் சந்தித்து
நவாழலெந்து நவாட்களவாகியிருந்தன. அந்தப்
பிரிவுகூடை அவளுக்கு ஜவதழனழயேத்
தரவிலழலெ. இப்ஜபவாது தன்னிடைம் கூறிக்

லகவாள்ளவாமைஜலெ அவர், பம்பவாய்க்குப்
புறப்பட்டுப் ஜபவாயிருக்கிறவார் என்னும்
தகவழலெத்தவான் அவளவால தவாங்கிக் லகவாள்ள
முடியேவிலழலெ. இந்த உலெகஜமை லவறிச்லசன்றவாகி
விட்டைழதப்ஜபவால உணர்ந்தவாள். அவர்
ஊரிலிருந்தஜபவாது ஜசதுபதி தன் அருகில
இருந்தது ஜபவாலெவும், இப்ஜபவாது எலலெவாஜமை
தன்ழனவிட்டு விலெகிச் லசன்றுவிட்டைது
ஜபவாலெவும் உணர்ந்தவாள்.
ஜசதுபதியின் மீது அவளுக்கு ஜகவாபம் ஜகவாபமைவாக
வந்தது.
அடுத்த கணம் ’நவான் ஏன் அவழரக் ஜகவாபிக்க
ஜவண்டும்? எதற்கவாக அவர் என்னிடைம்
லசவாலலிக்லகவாண்டு ஜபவாக ஜவண்டும்? எனக்கும்
அவருக்கும் என்ன உறவு? அன்று என்னுழடையே
லசவாந்த அண்ணன் என்ழனத் தனியேவாகத்
தவிக்கவிட்டுச் லசவாலலிக் லகவாள்ளவாமைல
ஜபவானஜபவாது கூடை எனக்குக் ஜகவாபம்
வரவிலழலெஜயே! இப்ஜபவாது எனக்குச்

சம்பந்தமைற்ற யேவாஜரவா ஒருவர் தன் லசவாந்தக்
கவாரியேமைவாகப் பம்பவாய் ஜபவாய்விட்டைவார்
என்பதற்கவாகக் ஜகவாபம் வருவவாஜனன்?’
பவார்வதிக்கு ஜவதவாந்தம் லசவான்ன குறள்
நிழனவுக்கு வந்தது.
"கவாணுங்கவாற் கவாஜணன் றவரவாயே
கவாணவாக்கவாற் கவாஜணன் றவறலலெழவ”
விமைவானத்தில ஜபவாய்க்லகவாண்டிருந்த
ஜசதுபதியின் உள்ளத்திலம் அழமைதியிலழலெ.
ஊழர விட்டுப் புறப்படும் ஜபவாது அவர்
எலஜலெவாரிடைமும் லசவாலலிக் லகவாண்டுதவான்
புறப்பட்டைவார். ஆனவாலம் பவார்வதியிடைம்
லசவாலலிக் லகவாள்ளவாமைல வந்தது லபரும்
குழறயேவாகத் ஜதவான்றியேது அவருக்கு. அடுத்த
கணம் 'பவார்வதிக்கும் எனக்கும் என்ன சம்பந்தம்?
அவளிடைம் நவான் ஏன் லசவாலலிக் லகவாள்ள
ஜவண்டும்?' என்று தமைக்குத் தவாஜமை
ஜகட்டுக்லகவாண்டைவார்.
அவர் உள்ளத்தில அழமைதியிலழலெ.

பவார்வதிழயேப் பற்றிஜயே மீண்டும் மீண்டும்
எண்ணமட்டைவரவாக விமைவானத் தின் பலெகணி
வழியேவாக விண்லவளிழயே லவறிச்சிட்டுப்
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவார்.
-------------

குருத்து பதிழனந்து
''பவாரதி! பரீட்ழச லநருங்கிக் லகவாண்டிருக்கிறது.
இப்ஜபவாலதலலெவாம் கணக்கில நீ அவ்வளவு 'வீக்'
இலழலெ. ஆழகயேவால இன்றுமுதல உனக்கு
ஸயேன்ஸ் பவாடைம் லசவாலலித் தரப் ஜபவாகிஜறன்.
எங்ஜக, ஸயேன்ஸ் புஸ்தகம் லகவாண்டு
வந்திருக்கிறவாயேவா? அதிலிருந்து சிலெ ஜகள்விகள்
ஜகட்கப் ஜபவாகிஜறன்'' என்றவாள் பவார்வதி.
ஸயேன்ஸ் என்றதுஜமை பவாரதியின் வயிற்றில 'பகீர்'
என்றது. கணக்குக்கு அடுத்தபடியேவாக
அவளுக்குப் பிடிக்கவாத 'சப்லஜேக்ட்' அதுதவான்.
அன்று பவாரதி ரவாஜேவாவுடைன் சினிமைவாவுக்குப்
ஜபவாகத் திட்டைம் ஜபவாட்டு ழவத்திருந்தவாள். அந்த
ஜநரத்திலெவா ஸயேன்ஸ் பவாடைம் படிக்கத் ஜதவான்றும்?
படு 'ஜபவார்' ஆயிற்ஜற !
''கவாழலெயிலிருந்ஜத எனக்குத் தழலெவலி
தவாங்கவிலழலெ அம்மைவா! அத்துடைன் இன்று நவான்

ஸயேன்ஸ் புத்தகமும் லகவாண்டுவர மைறந்து
ஜபவாஜனன்'' என்றவாள் பவாரதி.
”மைவாத்திழர லகவாடுக்கிஜறன் அழதச்
சவாப்பிட்டுவிட்டு இப்படிக் லகவாஞ்ச ஜநரம்
படுத்துக் லகவாண்டிரு. ரவாஜேவா வந்ததும் உன்ழனக்
லகவாண்டுஜபவாய் வீட்டில விட்டு வரச்
லசவாலகிஜறன்.......”
”கலலூரியிலிருந்து புறப்படும்ஜபவாஜத
லசவாலவதற்லகன்ன? உன்ழன அப்ஜபவாஜத
வீட்டில லகவாண்டுஜபவாய் விட்டிருப்ஜபஜன''
என்றவாள் பவார்வதி.
''அப்ஜபவாது ரவாஜேவாழவச் சந்திக்க முடியேவாஜத!''
என்று பவாரதி கூறவிலழலெ. எண்ணிக்
லகவாண்டைவாள்.
ஸயேன்ஸ் புத்தகம் லகவாண்டு வரவாததற்கவாகத்
தன்ழன பிரின்ஸபவால ஜகவாபிப்பவான் என
எதிர்பவார்த்த பவாரதிக்கு பவார்வதியின்

உபசரழணகளும், அன்பு லமைவாழிகளும்
வியேப்ழப அளித்தன.
ஜசதுபதி பம்பவாயிலிருந்து எப்ஜபவாது திரும்பி
வருவவார் என்பழத அறிந்து லகவாள்ளஜவ பவார்வதி
அவ்வவாறு அன்பு பவாரவாட்டினவான். ஆனவாலம்
பவாரதியிடைம் அழதக் ஜகட்டுவிடும் துணிவு
அவளுக்கு ஏற்படைவிலழலெ. சகஜேமைவாகக்
ஜகட்பதுஜபவால ஜகட்டுப் பவார்க்கலெவாமைவா?
ஊஹஸும் கூடைவாது.
'அப்பவா, நீங்கள் எப்ஜபவாது வருவீர்கள் என்று
பிரின்ஸ பவால விசவாரித்தவார்' என்று பவாரதி தன்
தந்ழதயிடைம் கூறினவால அவர் என்ன எண்ணிக்
லகவாள்வவார்? அவர் வருழகயில நவான் அக்கழற
லகவாண்டிருப்பதவாக அலலெவவா நிழனப்பவார்.
'ஜபவாய் வருகிஜறன்' என்று ஒரு வவார்த்ழத
லசவாலலிக் லகவாண்டு ஜபவாகவாதவழரப்பற்றி நவான்
ஏன் விசவாரிக்க ஜவண்டும்? அவரிடைம் எனக்கு
அக்கழற இருப்பதவாக ஏன் கவாட்டிக் லகவாள்ள
ஜவண்டும்? ஆனவாலம் அவளவால ஜசதுபதிழயேப்

பற்றி எண்ணவாமைல இருக்க முடியேவிலழலெ.
லவகு ஜநரம் தனக்குத்தவாஜன குழம்பிக்
லகவாண்டிருந்த பவார்வதி, கழடைசியில ஒரு
முடிவுக்கு வந்தவாள். பவாரதிழயே லமைதுவவாக
விசவாரிக்கத் லதவாடைங்கினவாள்.
""பவாரதி! உனக்கு அடிக்கடி தழலெவலி வருவது
உண்டைவா ?”
"இலழலெ அம்மைவா!'' லகவாஞ்ச நவாட்களவாகத்தவான்....
இப்படி...?”
”யேவாரவாவது டைவாக்டைரிடைம் சிகிச்ழச லசய்து
லகவாள்வது தவாஜன? ஆமைவாம்... உன்னுழடையே
அப்பவாகூடை ஊரில இலழலெ ஜபவாலிருக்கிறஜத
எப்ஜபவாது வருகிறவார்?... நவான் ஜவண்டுமைவானவால
டைவாக்டைரிடைம் அழழத்துக் லகவாண்டு ஜபவாகட்டுமைவா?
என்று ஜபச்சுக்கிழடையில தவான் ஜகட்கஜவண்டியே
ஜகள்விழயே லவகு சவாமைர்த்தியேமைவாகத்
திணித்துவிட்டைவாள் பவார்வதி.

"ஞவாயிற்றுக்கிழழமை மைவாழலெ வருகிறவார்.
இப்ஜபவாது எனக்கு முன்னளவு தழலெவலி
இலழலெ. வீட்டுக்குப் ஜபவாய்ச் சற்று ஜநரம்
ஓய்லவடுத்துக்லகவாண்டைவால சரியேவாகிவிடும்”
என்றவாள் பவாரதி.
"ரவாஜேவா வரட்டும்; உன்ழனக் கவாரில லகவாண்டு
விடைச் லசவாலலகிஜறன்" என்று பவார்வதி லசவாலலி
வவாய் மூடைவிலழலெ.
வவாசலில ஸ்கூட்டைர் சத்தம் ஜகட்டைது. அழத
அடுத்து ஒரு சட்டிக் குரல, லதவாடைர்ந்து வருவது
ரவாஜேவாதவான் என்பழத அறிந்து லகவாண்டை
பவாரதியின் உள்ளத்தில குதூகலெம் லபவாங் கியேது.
"ரவாஜேவா! உனக்கு ஆயுசு நூறுடைவா” என்றவாள்
பவார்வதி.
''என்ன அத்ழத ! நவான் வவாலிபனவாக இருப்பது
உனக்குப் பிடிக்கவிலழலெயேவா? என்ழன குடு குடு
கிழவனவாக்கிப் பவார்க்க ஜவண்டுலமைன்று

ஆழசயேவாயிருக்கிறதவா?”
பவார்வதி சிரித்துக் லகவாண்ஜடை “ஆமைவாம்; நீ
கிழவனவாக ஆனவால ஜவடிக்ழகயேவாகத்தவான்
இருக்கும். சரி; பவாரதிக்குத் தழலெ வலிக்கிறதவாம்.
அவழளக் லகவாண்டுஜபவாய் வீட்டில விட்டு வவா...
”
'சரி, அத்ழத!'' என்று சந்ஜதவாஷமைவாகத்தவான் பதில
கூற வவாலயேடுத்தவான் ரவாஜேவா. ஆனவால தனக்கு அந்த
ஜவழலெழயேச் லசய்வதில இஷ்டைமலலெவாதது
ஜபவால அத்ழதயிடைம் கவாட்டிக்லகவாள்ள
ஜவண்டும் என்பதற்கவாக, ”இதுஜவ எனக்குப்
லபரியே ஜவழலெயேவாகப் ஜபவாய்விட்டைது. பவாரதி
வீட்டு டிழரவரவாகஜவ ஆகிவிட்ஜடைன்” என்று
முணுமுணுத்த படிஜயே பவாரதிழயேக் கழடைக்
கண்ணவால கவனித்தவான்.
வவானத்தில வீட்டுக் கூழரக்கு ஜமைஜலெ
அப்ஜபவாதுதவான் ஒரு விமைவானம் பறந்து
லகவாண்டிருந்தது. அந்தச் சத்தத்தில ரவாஜேவா கூறியே

வவார்த்ழதகள் பவார்வதியின் கவாதில விழவிலழலெ.
”என்னடைவா லசவாலகிறவாய்?'' என்று ஜகட்டைவாள்
அத்ழத.

”ஜரடிஜயேவாவில இன்று எனக்குக் குவிஸ்
புஜரவாகிரவாம்' இருக்கிறது அத்ழத! ஆழகயேவால
நவான் திரும்புவதற்கு ஜலெட்டைவாகும்'' என்றவான்
ரவாஜேவா.
''சரி சரி, சக்கிரம் வந்துவிடும்” என்று லசவாலலி
அனுப்பினவாள் பவார்வதி.
பவார்வதிக்கு இருப்புக் லகவாள்ளவிலழலெ.
அழமைதியின்றித் ஜதவாட்டைத்தில உலெவாவிக்
லகவாண்டிருந்தவாள். ஜசதுபதியின் நிழனவு
முகத்ழத அவளவால மைறக்க முடியேவிலழலெ.
குருவி ஒன்று இங்குமைங்கும் அழலெந்து
லகவாண்டிருந்தது. தன் கூட்டுக்குள் ஜபவாய்
உட்கவாருவதும், பிறகு துழணவழனக் கவாணவாமைல

ஜதடி அழலெவதுமைவாக இருந்த அந்தக்
குருவிழயேஜயே சற்று ஜநரம் கூர்ந்து பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி, அந்தக் குருவி
முதன்முதல தனியேவாக அங்கு வந்து கூடு - கட்டிக்
குடிஜயேறியேஜபவாது பவார்வதி அழதக்
கவனித்திருக்கிறவாள். இப்ஜபவாது சிலெ நவாட்களவாக
அது ஜவலறவாரு குருவியுடைன் சிஜநகம் பண்டு
சுற்றிக் லகவாண்டிருப்பழதயும்
கவனித்திருக்கிறவாள். இன்று அந்த ஆண்
குருவிழயேக் கவாணவாமைல, லபண் சிட்டுக்கு ஆண்
சிட்டு எங்ஜக ஜபவாயிற்ஜற! எப்ஜபவாது
ஜபவாயிற்ஜறவா ! லபண் சிட்டிடைம்
லசவாலலிக்லகவாண்டு ஜபவாயிற்ஜறவா! லசவாலலிக்
லகவாள்ளவாமைஜலெஜயே ஜபவாய், அழலெயே ழவத்துக்
லகவாண்டிருக்கிறஜதவா? பவார்வதிக்கு அந்தக் குருவி
மன் நிழலெ மகுந்த ஜவதழனழயேத் தந்தது.
பவார்வதிக்கு மீண்டும் ஜசதுபதியின் நிழனவு
ஜதவான்றஜவ அழத மைறக்க விரும்பினவாள்.
மீனவாவின் தந்ழத தனக்கு எழுதியே கடிதமும்
அவருக்குத் தவான் எழுதிப்ஜபவாட்டை பதில

கடிதமும் ஞவாபகத்துக்கு வந்தது.
ஜநரவாக மைவாடி அழறக்குச் லசன்றவாள்.
ஜபவாகும்ஜபவாது அந்த விசிறி வவாழழ அவழளப்
பவார்த்துச் சலெசலெப்பதுஜபவால ஜதவான்றியேது. கீஜழ
கிழளத்திருந்த முதிர்ந்த இழலெ ஒன்று
லமைளனமைவாக அவழள விசவாரிப்பது ஜபவாலெவும்
ஜதவான்றியேது. 'ஜச! இலதலலெவாம் வீண் பிரழமை!'
என்று எண்ணிக்லகவாண்டை வளவாய், படிகழளக்
கடைந்து அழறக்குள் பிரஜவசித்தவாள். ஜமைழஜே
டிரவாயேழரத் திறந்து மீனவாவின் தந்ழதக்குத் தவான்
எழுதியே கடிதத்தின் பிரதிழயே எடுத்துப்
படித்தவாள்....
”ஐயேவா, தங்கள் கடிதம் கிழடைத்தது. மீனவா மக
நலலெ லபண். படிப்பிலம், விழளயேவாட்டிலம்
முதன்ழமையேவாக இருந்து இந்தக் கலலூரிக்ஜக
நலலெ லபயேர் வவாங்கித் தந்திருக்கிறவாள்.......
தவாங்கள் எழுதியுள்ளபடி ஜவலறவாரு கலலூரி
மைவாணவனுடைன் அவள் நட்பு பண்டிருக்கிறவாள்
என்பது உண்ழமைதவான். ஆனவால அந்த நட்பில

குற்றம் எதுவும் இலழலெ. மீனவாழவத் தனியில
அழழத்து விசவாரித்ஜதன். அவள் எழதயும்
மைழறக்கவாமைல, என்னிடைம் உண்ழமைழயேக்
கூறிவிட்டைவாள். கவார்ஜனஷன் கலலூரி
மைவாணவனவாகியே ஜகவாபவாலென் என்பவழன
லடைன்னிஸ் விழளயேவாட்டின்ஜபவாது அடிக்கடி
சந்தித்திருக்கிறவாள். ஒருவருக்லகவாருவர் நட்புப்
பண்டிருக்கின்றனர். இது விஷயேமைவாக அந்தக்
கலலூரி பிரின்ஸபவால திருவவாளர்
ஜவதவாந்தத்ழதயும் ஜநரில சந்தித்துப் ஜபசிஜனன்.
நவான் அறிந்த வழரயில ஜகவாபவாலென் மீனவாவுக்கு
ஏற்ற ஜஜேவாடியேவாக இருக்கிறவான். கண்டிக்கத் தக்க
முழறயில ஏதும் நடைந்துவிடைவிலழலெ. அவர்கள்,
இருவழரயும் சந்ஜதவாஷமைவாக வவாழழவக்க
ஜவண்டியேது உங்கள் லபவாறுப்பு.
ஜகவாபவாலெனுழடையே தந்ழதக்குக் கடிதம் எழுதி
அவர் சம்மைதத்ழதப் லபற்றுத் திருமைணத்துக்கு
ஏற்பவாடு லசய்யுங்கள். இதற்கு என்னுழடையே
மைனப்பர்வமைவான ஆசிகள். மீனவாவின் எதிர்கவாலெம்
மைகிழ்ச்சி நிரம்பியேதவாக இருக்க ஜவண்டும் என்று
ஆழசப்படுகிஜறன். கலலூரித் தழலெவி என்ற

முழறயில என்னுழடையே கடைழமை இத்துடைன்
முடிவழடைகிறது.
''பவார்வதி.”
கடிதத்ழதப் படித்து முடித்ததும் பவார்வதியின்
முகத்தில லபருமதம் நிலெவியேது.
மைறுநவாள் கவாழலெ. வழக்கத்ழதக் கவாட்டிலம்
லகவாஞ்சம் சக்கிரமைவாகஜவ எழுந்து கவாழலெப்
பத்திரிழகயின் வரவுக்கவாகக் கவாத்திருந்தவாள்
பவார்வதி. கவாரணம் அன்று திங்கட்கிழழமை.
ஞவாயிற்றுக்கிழழமைஜயே அவர் வரப்ஜபவாவதவாகப்
பவாரதி கூறினவாஜள! ஜநற்று அவர்
வந்துவிட்டிருப்பவாஜரவா? ’திருவவாளர் ஜசதுபதி
பம்பவாயிலிருந்து திரும்பினவார்' என்ற லசய்தி
பத்திரிழகயில லவளியேவாகியிருக்குமைலலெவவா?
பத்திரிழக வந்தது. அவள் எதிர்பவார்த்த
லசய்தியும் அதில இருந்தது!
அந்தச் லசய்திழயேக் கண்டைதும், பவார்வதியின் உடை

லலெங்கும் இதற்கு முன் அனுபவித்தறியேவாத
உணர்ச்சி அழலெ பரவியேது.
'அவர் வந்துவிட்டைவார் என்பதில, எனக்கு ஏன்
இத்தழன மைகிழ்ச்சி? அவழரச் சந்தித்து ஒரு
யுகஜமை ஆகிவிட்டைது ஜபவால அலலெவவா
ஜதவான்றுகிறது? அவழரப் பவார்க்கச்
லசலலெலெவாமைவா?’
எந்தக் கவாரணத்ழத ழவத்துக்லகவாண்டு மீண்டும்
அவர் வீட்டுக்குச் லசலஜவன்? அதிக ஜவழலெ
இருக்கிறது. மைவாழலெ ஜவழளகளில இனி
வரமுடியேவாது' என்று கடிதம் எழுதி
அனுப்பிவிட்டு இப்ஜபவாது அவர் வீட்டுக்குப்
ஜபவாய் நின்றவால என்ழனப்பற்றி என்ன
எண்ணிக்லகவாள்வவார்?
எது ஜவண்டுமைவானவாலம் எண்ணிக்
லகவாள்ளட்டும். என்னவால இனி ஒரு கணமும்
அவழரப் பவாரவாமைல இருக்க முடியேவாது. பவார்வதி
உறுதியேவாக ஒரு முடிவுக்கு வந்தவாள்.

அன்று மைவாழலெ கலலூரி முடிந்ததுதவான் தவாமைதம்.
வழக்கமைவாக வீடு ஜநவாக்கிச் லசலலம் பவார்வதியின்
கவார், அன்று ஜசதுபதியின் வீட்ழடை ஜநவாக்கிப்
ஜபவாய்க்லகவாண்டிருந்தது.
"எங்க வீட்டுக்கவாக ஜபவாறீங்க ஜமைடைம்?'' என்று
ஜகட்டைவாள் கவாரில உட்கவார்ந்திருந்த பவாரதி.
"ஆமைவாம்" உறுதியேவாக லவளி வந்தது பவார்வதியின்
பதில.
கவாரணம் ஜகட்கும் அளவுக்குத் துணிவு இலலெவாத
பவாரதி லமைளனமைவாகி விட்டைவாள். ரவாஜேவாழவச்
சந்திக்க முடியேவாஜத என்று எண்ணியேஜபவாது
அவளுக்கு வருத்தமைவாக இருந்தது.
பவார்வதியின் கவார் உள்ஜள நுழழந்த சமையேம்,
ஜசதுபதி தற்லசயேலெவாக வவாசலிஜலெஜயே நின்று
லகவாண்டிருந்தவார்.
'ஒரு ஜவழள இன்று பவார்வதி வந்தவாலம்
வரக்கூடும்’ என்று அவருழடையே உள் மைனம்

லசவாலலிக் லகவாண்டிருந்தது. சரியேவாகஜவ
ஜபவாய்விட்டைது.
கவாரிலிருந்து இறங்கியே பவார்வதிழயே முக
மைலெர்ச்சியுடைன் வரஜவற்ற ஜசதுபதி, "வவாருங்கள்....
வவாருங்கள்........ பவாரதி எப்படிப் படித்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவாள்...'' என்று விசவாரித்தவார்.
'அதிக ஜவழலெ இருப்பதவால இனி மைவாழலெ
ஜவழளகளில வரமுடியேவாலதன்று கூறினீர்கஜள,
இப்ஜபவாது ஜவழலெலயேலலெவாம் தீர்ந்துவிட்டைதவா?’
என்று ஜகட்பவார் என்று எதிர்பவார்த்த பவார்வதிக்குச்
ஜசதுபதியின் வினவா வியேப்பட்டியேது.
’எவ்வளவு லபருந்தன்ழமையேவான ஜபவாக்கு!
எவ்வளவு உயேர்ந்த புண்பு!’ - பவார்வதி எண்ணிக்
லகவாண்டைவாள்.
''பவாரதி நன்றவாகஜவ படித்து வருகிறவாள். ஞவாபக
மைறதி தவான் லகவாஞ்சம் அதிகமைவாயிருக்கிறது.
எந்தப் புத்தகம் ஜகட்டைவாலம் அந்தப் புத்தகத்ழத

மைறந்து வந்துவிட்டைதவாகச் லசவாலகிறவாள்.
ஆகஜவதவான் புத்தகங்கள் இருக்கும்
இடைத்திஜலெஜயே பவாடைத்ழத நடைத்துவலதன்று
வந்துவிட்ஜடைன்...''
"எனக்கும் கூடை இனி அவ்வளவு ஜவழலெ
இருக்கவாது. என் அலவலகழள லயேலலெவாம்
கவனித்துக் லகவாள்ளப் லபவாறுப்பவான ஒருவழர
நியேமத்துவிட்ஜடைன். மைவாழலெ ஜவழலெகளில இனி
எனக்கும் ஓய்வுதவான்... தினமும் ஒரு மைணி
ஜநரமைவாவது நிம்மைதியேவாகப் லபவாழுழதக் கழிக்கப்
ஜபவாகிஜறன். லபவாருளவாலம் புகழவாலம் மைட்டும்
ஒருவன் அழமைதிழயேக் கண்டு விடைமுடியேவாது.
'கம்பவானியேன்' என்று ஆங்கிலெத்தில
கூறுகிறவார்கஜள, அது லரவாம்ப லரவாம்ப
முக்கியேம்...''
பவாரதி இருவருக்கும் கவாபி லகவாண்டுவந்து
ழவத்தவாள்.
”சிற்சிலெ சமையேங்களில நமைக்குத் தனிழமை

ஜவண்டியிருக்கிறது. சிற்சிலெ சமையேங்களில
தனிழமை அலத்துப் ஜபவாய், யேவாரவாவது
வரமைவாட்டைவார்களவா? என்று ஜதவான்றி விடுகிறது.”
பவார்வதி பதில ஏதும் கூறவாமைல ஜசதுபதிழயேஜயே
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவாள்.
”சரி... நீங்கள் டியூஷழன ஆரம்பியுங்கள்...
எனக்கும் லகவாஞ்சம் அவசர ஜஜேவாலியிருக்கிறது.
அழர மைணியில திரும்பி வந்துவிடுகிஜறன்''
என்று கூறிப் புறப்பட்டைவார் ஜசதுபதி.
அன்றிரவு பவார்வதி லவகு ஜநரம் தூங்கவாமைல,
தூக்கமும் வரவாமைல, அழமைதியின்றிப்
படுக்ழகயில புரண்டு லகவாண்டிருந்தவாள்.
ஜசதுதிபதி கூறியே வவார்த்ழதகழள
ஒவ்லவவான்றவாக நிழனவுப்படுத்திப் பவார்த்து
’எதற்கவாக இப்படிப் ஜபசினவார். அதன் இரகசியேம்
என்ன?’ "கம்பவானியேன்” என்ற லசவாலலக்கு
என்ன லபவாருள்? இழவபற்றிஜயே அவன்
எண்ணம் சுழன்று லகவாண்டிருந்தது. என்னுழடையே

துழணழயே மைனத்தில எண்ணிஜயே அப்படிப்
ஜபசியிருக்கிறவார். அவருழடையே உள்ளத் தில
எனக்கு இடைமருக்கிறது. அவர் என்ழன
விரும்புகிறவார். என் உறழவ நவாடுகிறவார்.
அவருக்கு என்மீது நவாட்டைமருக் கிறது.
இலழலெலயேன்றவால இம்மைவாதிரி அவர்
ஜபசியிருக்க மைவாட்டைவார். லசவாற்கழளத் தரவாசில
நிறுத்திப் ஜபவாட்டு மதமைவாகப் ஜபசக்
கூடியேவரவாயிற்ஜற! என் உள்ளமும் அவழரஜயே
எண்ணி எண்ணி ஏங்குகிறது. அவழர நவான்
சந்திக்க ஜவண்டும். சந்தித்து என் உள்ளத்ழத
அவரிடைம் லசவாலலெ ஜவண்டும். ஆம்; நவாழள
கவாழலெஜயே அவழரச் சந்தித்து என் அந்தரங்கத்ழத
அவரிடைம் கூறி விடுகிஜறன். மைனம் விட்டுப் ஜபசி
விடுகிஜறன். நீண்டை நவாட்களவாக என் மைனத்தில
சுமைந்து லகவாண்டிருக்கும் பவாரத்ழத இறக்கி
விடுகிஜறன். அப்ஜபவாது தவான் எனக்கு நிம்மைதி
பிறக்கும். லநஞ்சுக்குள் புகுந்து அழனத்துக்
லகவாண்டிருக்கும் ஜவதழன நீங்கும். இந்த முடிவு
அவளுக்குச் சற்று நிம்மைதிழயேத் தந்தது.

மைறுநவாள் விடியேற்கவாழலெயிஜலெஜயே எழுந்துவிட்டை
பவார்வதி குளிர்ந்த நீரில குளித்துவிட்டு ஜதவியின்
படைத்துக்கு முன்னவால ஜபவாய் நின்று
வணங்கினவாள். "தவாஜயே! எனக்கு மைனச்
சவாந்திழயேக் லகவாடு. அவரிடைம் என் உள்ளத்ழத
எடுத்துச் லசவாலலம் துணிழவக் லகவாடு” என்று
ஜவண்டிக் லகவாண்டைவாள். பின்னர், மைவாடி
அழறக்குப் ஜபவாய்க் கண்ணவாடி முன் நின்று,
அலெங்கவாரத்தில ஈடுபட்டைவாள். தழலெழயேச் சவிப்
பலெவிதமைவான லகவாண்ழடைகள் ஜபவாட்டுப்
பவார்த்துக் கழடைசி யில எதுவுஜமை
திருப்தியேளிக்கவாததவால வழக்கமைவாகப் ஜபவாடும்
லகவாண்ழடைழயேஜயே ஜபவாட்டுக் லகவாண்டைவாள்.
புடைழவகழள மைவாற்றி மைவாற்றி உடுத்திப்
பவார்த்தவாள். நழககழள அணிந்து லகவாண்டு
பவார்த்தஜபவாது 'ஜச! இவ்வளவு படைவாஜடைவாபம்
கூடைவாது. அடைக்கமைவாக, அழகவாக, எளியே முழறயில
அலெங்கரித்துக் லகவாள்ள ஜவண்டும். அதுதவான்
அவருக்குப் பிடிக்கும்’ என்று தீர்மைவானித்தவாள்.
கண்ணவாடியில கழடைசி முழறயேவாகப் பவார்த்துக்
லகவாண்டைஜபவாது, மூக்குக்கண்ணவாடி அவள்

வயேழதச் சற்று அதிகமைவாக எடுத்துக்
கவாட்டுவதுஜபவால ஜதவான்றியேது.
'ஜச! அப்படி எனக்கு என்ன வயேதவாகி விட்டைது?'
என்று எண்ணியேவள், அந்தச் சந்திப்பு எப்படி
இருக்கும் என்பழதத் தனக்குள்ளவாகஜவ
கற்பழன லசய்து பவார்த்துக் லகவாண்டைவாள்.
லவட்கத்துடைன் தழலெ கவிழ்ந்த வண்ணம் தவான்
அவர் எதிரில நிற்பது ஜபவாலெவும், தவான்
கூறுவழதக் ஜகட்டு அவர் முகம் மைலெர்வது
ஜபவாலெவும் அவள் மைனக்கண் முன் ஜதவான்றியேது.
அவள் லமைய்சிலிர்த்துப் ஜபவானவாள்.
அந்த இன்ப நிழனஜவவாடு, துணிவவான
தீர்மைவானத்ஜதவாடு ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்கும்
ஜநவாக்கத்ஜதவாடு மைவாடியிலிருந்து அவசரம்
அவசரமைவாகக் கீஜழ இறங்கி வந்தவாள் பவார்வதி.
அச்சமையேம் நடு ஹவாலில படித்துக் லகவாண்டிருந்த
ரவாஜேவா ''அத்ழத !'' என்று அழழக்கஜவ, பவார்வதி
திரும்பி அவன் அருஜக லசன்று, ''என்ன ரவாஜேவா?''

என்று விசவாரித்தவாள்.
''ஒன்றும் இலழலெ அத்ழத! இந்தப் புத்தகத்ழத
நீங்கள் படித்திருக்கிறீர்களவா?'' என்று ஜகட்டைவான்
ரவாஜேவா.
"என்ன புத்தகம்?'' என்று ஜகட்டைபடிஜயே அந்தப்
புத்தகத்ழதக் ழகயில வவாங்கிப் பவார்த்த பவார்வதி,
’பிக்விக் ஜபப்பர்ஸவா?' என்று ஜலெசவாகச் சிரித்துக்
லகவாண்டைவாள்.
''ஏன் சிரிக்கிறீர்கள் அத்ழத ?''
”பதிழனந்து வருஷமைவாக இழதத் தவாஜன
திரும்பத் திரும்பப் படித்துக்
லகவாண்டிருக்கிஜறன். கலலூரியில இது தவாஜன
பவாடைப்புத்தகம்! இதன் ஆசிரியேர் சவார்லெஸ்
டிக்கன்ஸன் ஒரு லபரியே அறிவவாளி'' என்றவாள்.
'ஆமைவாம். மைகவா ஜமைழத!'' என்று ஜகலியேவாகக்
கூறினவான் ரவாஜேவா.

''என்னடைவா உளறுகிறவாய்?''
''நவான் உளறவிலழலெ. டிக்கன்ஸ்தவான்
உளறியிருக்கிறவான். லபரியே அறிவவாளியேவாம்!
ஜமைழதயேவாம் உலெகப்புகழ் லபற்ற ஆசிரியேரவாம்!
'இந்தப் புத்தகத்தில அவன் எழுதி யிருப்பழதப்
பவார்த்தீர்களவா ; கற்பழன லயேன்ற லபயேரில
கண்டைழத லயேலலெவால எழுதலெவாம்
ஜபவாலிருக்கிறது. ஐம்பது வயேசுக் கிழவன்
ஒருவழனக் கவாதலிக்கிறவாளவாம். லரவாம்ப
நன்றவாயிருக்கிறதலலெவவா? இழத லபரியே
நழகச்சுழவ என்று எழுதியிருக்-கிறவாரவாம்.
இலழலெ,இயேற்ழக என்று எழுதியிருக் கிறவாரவா?
வவாழ்க்ழகயில நடைக்கக் கூடியேதவா இது? இதற்குக்
கவாதல என்ற புனிதமைவான லசவால ஒரு ஜகடைவா? ஜச!
புத்தகமைவா இது எழுத்தவா இது? கிழவிக்கும்
கிழவனுக்கும் கவாதலெவாம்! லவட்கக் ஜகடு தூ...''
என்று அந்தப் புத்தகத்ழதக் ஜகவாபமைவாக அப்பவால
வீசி எறிந்தவான் ரவாஜேவா.
ரவாஜேவாவின் வவார்த்ழதகள் பவார்வதியின் உள்ளத்தில

ஈட்டிகளவாகப் பவாய்ந்தன. 'தன்ழனஜயே குற்றம்
சவாட்டிப் ஜபசுகிறவாஜனவா?' என்று கூடை அவள்
லநஞ்சம் குறுகுறுத்தது. அவளவால அவனுக்குப்
பதில கூற முடியேவிலழலெ. தவாஜன அந்தக்
குற்றவவாளியேவாக மைவாறி அவன் எதிரில நிற்பது
ஜபவான்ற ஒரு மையேக்கம்!
லமைளனமைவாகத் திரும்பியே பவார்வதி லமைதுவவாக
அவ் விடைத்ழதவிட்டு நகர்ந்தவாள். அவள் கவாலகள்
வவாசல பக்கம் லசலலெவிலழலெ. அதற்குப்
பதிலெவாக மைவாடிப்படிகழள ஜநவாக்கி நடைந்தவான்.
--------------

குருத்து பதினவாறு
நீண்டை ஜநர அலெங்கவாரத்திற்குப் பிறகு, மகுந்த
உற்சவாகத்துடைன், ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்கப்
ஜபவாகிஜறவாம் என்னும் குதூகலெத்துடைன்,
அவருழடையே அந்தரங்கத்ழத அறியேப் ஜபவாகும்
ஆர்வத்துடைன், இரண்டில ஒன்று லதரிந்து
லகவாண்டு விடுவலதன்னும் திடைமைவான
தீர்மைவானத்துடைன் அவருழடையே வீட்டுக்குப்
புறப்பட்டை பவார்வதிழயே, ரவாஜேவாவின் ஜபரிடி
ஜபவான்ற லசவாற்கள் நிழலெகுழலெயேச்
லசய்துவிட்டைன. ஒரு கணம் அவளுக்கு ஒன்றுஜமை
புரியேவிலழலெ.
ஜசதுபதியிடைம் எனக்குள்ள அக்கழறழயேப்
புரிந்து லகவாண்ஜடை ரவாஜேவா இப்படிப்
ஜபசியிருக்கிறவான். கடைந்த சிலெ நவாட்களவாக
என்னுழடையே ஜபவாக்கில ஏஜதவா ஒரு மைவாறுதல
இருப்பழத அவன் உணர்ந்திருக்கிறவான்.
அதனவாஜலெஜயே இன்று நவான் லவளிஜயே ஜபவாகும்

ஜநரத்தில என்ழனத் தடுத்து நிறுத்தி, 'பிக்விக்
ஜபபர்ஸ்' பற்றிப் பிரஸ்தவாபித்து, மைழறமுகமைவாக
என்ழனத் தவாக்கியிருக்கிறவான் என்று ஊகித்த
பவார்வதி, அடுத்த கணஜமை ஜசதுபதிழயேச்
சந்திக்கும் எண்ணத்ழதக் ழகவிட்டைவளவாய்
மைவாடிப்படிகழள ஜநவாக்கி நடைக்கலெவானவான்.
அவள் உள்ளம் குழம்பியேது. உடைல பதறியேது.
கவாலகள் தடுமைவாறின. கண்கள் கலெங்கிச் சிவந்தன.
தட்டுத் தடுமைவாறியே படிஜயே மைவாடிழயே அழடைந்து
தன் அழறக்குள் லசன்று கதழவத் தவாளிட்டுக்
லகவாண்டைவாள். அங்ஜக கண்ணவாடியில தன்
உருவத்ழதக் கண்டைஜபவாது, தன் கண்களிலிருந்து
இரண்டு லசவாட்டுக் கண்ணீர் வழிந்து
லகவாண்டிருப்பது லதரிந்தது. தன்னுழடையே
நிழலெக்குத் தவாஜன இரங்கினவாள் பவார்வதி.
ஆம்; பவார்வதிக்கவாக, அவள் பரிதவாப நிழலெக்கவாக
இந்த உலெகத்தில ஜவறு யேவாருஜமை இலழலெ.
உடைல ஜசவார்ந்து, உள்ளம் கசந்து, உறுதி தளர்ந்து,
திட்டைங்கள் தகர்ந்து, தட்டுத் தடுமைவாறி நிழலெ

குழலெந்து ஜபவான பவார்வதி, நிற்கும்
சக்தியேற்றவளவாகிப் படுக்ழகயில சவாய்ந்து
விட்டைவாள்.
இனி அவள் ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்க
விரும்பவிலழலெ. சிலெ நிமடைங்களுக்கு முன்
வழர இருந்த அந்த ஆழசழயே இப்ஜபவாது தன்
உள்ளத்திலிருந்ஜத லகலலி வீசி எறிந்து
விட்டைவாள்.
'அவர் பதில எதுவவாக இருந்தவாலம்
பரவவாயிலழலெ. என்ழன ஜநசிப்பதவாகச்
லசவான்னவால மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு ஏற்றுக்
லகவாள்ஜவன். அவர் இதயேத்தில எனக்கு இடைஜமை
இலழலெ என்று கூறினவாலம் அந்த
அதிர்ச்சிழயேயும் திடைமைவாக ஏற்றுக் லகவாள்ஜவன்.
ஆனவால இரண்டில ஒன்று முடிவவாகத் லதரிந்து
விடை ஜவண்டும். மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ மைழறத்து
ழவத்துக் லகவாண்டு என்னவால இனி
ஜவதழனப்படை முடியேவாது. இன்று முடிவு
லதரிந்துவிடை ஜவண்டும். அப்ஜபவாதுதவான் எனக்கு

நிம்மைதி ஏற்படும்' என்ற தீர்மைவானத்துடைன்
புறப்பட்டை பவார்வதிக்கு இந்த இரண்டும் லகட்டை
நிழலெ மகுந்த எரிச்சழலெக் லகவாடுத்தது.
படுக்ழகயில சவாய்ந்தபடிஜயே ஜயேவாசிக்கலெவானவாள்.
ரவாஜேவா வின் வவார்த்ழதகள் மீண்டும் மீண்டும்
அவன் கவாதுகளில பயேங்கரமைவாக ஒலித்தன.
'கிழவனுக்கும் கிழவிக்கும் கவாதலெவாம்!'
யேவாஜரவா ஓர் ஆசவாரியேர், ஏஜதவா ஒரு புத்தகத்தில
எப்ஜபவாஜதவா எங்ஜகஜயேவா, தமைவாஷக்கவாக எழுதியே
ஒரு சின்ன விஷயேத்ழதஜயே ரவாஜேவாவவால
லபவாறுத்துக் லகவாள்ள முடியேவிலழலெ லயேன்றவால,
தன் லசவாந்த அத்ழத, தவாய்ஜபவால இருந்து,
தன்ழனப் பவாசத்துடைன் ஜபவாற்றி வளர்த்த அத்ழத,
இத்தழகயே எண்ணம் லகவாண்டிருக்கிறவாள்
என்பழத அறியே ஜநரிடும்ஜபவாது எத்தழகயே
சற்றம் லகவாள்வவான்? ஐஜயேவா, அழத எண்ணிப்
பவார்க்கஜவ பயேமைவாக இருந்தது பவார்வதிக்கு.
இதுகவாறும் தன் மைனத்துக்குள் இம்மைவாதிரி ஓர்

எண்ணம் ழவத்திருந்ததவாகஜவ ரவாஜேவா அறியேக்
கூடைவாது. இப்ஜபவாஜத மைறந்துவிடுகிஜறன்.
மைறந்துவிட்டு எப்ஜபவாதும்ஜபவால குமைவாரி
பவார்வதியேவாகஜவ, பிரின்ஸபவால பவார்வதியேவாகஜவ
வவாழ்ந்து விடுகிஜறன், உள்ளத்தில புகுந்து
என்னுடைன் இரண்டைறக் கலெந்துவிட்டை
எண்ணத்ழத அவ்வளவு எளிதவாகக் கழளந்து
விடைக் கூடியேதவாயிருந்தவால அது உண்ழமையேவான
பற்றுதலெவா யிருக்க முடியுமைவா ?
'ஆமைவாம், நீ ஏன் ரவாஜேவாவுக்கவாக உன் எண்ணத்ழத
மைவாற்றிக் லகவாள்ளஜவண்டும்.' பவார்வதியின் உள்
மைனம் அவழளக் ஜகட்டைது.
"ரவாஜேவாழவ நீ உன் லசவாந்த மைகழனப்ஜபவால பவாசம்
ழவத்து வளர்த்தவாய். இப்ஜபவாது அவன்
லபரியேவனவாக வளர்ந்து, உலெகம் லதரிந்தவனவாக,
நலலெது லகட்டைது புரிந்தவனவாக
ஆகியிருக்கிறவான். இத்தழன வயேது கடைந்த பிறகு,
நீ ஒருவரின் நட்ழப விரும்புகிறவாய், உறழவ
நவாடுகிறவாய் என்று அவன் அறியே ஜநரிட்டைவால

அவன் அழதப் லபவாறுத்துக் லகவாள்ளமைவாட்டைவான்,
உன் உறழவஜயே முறித்துக்லகவாண்டு உன்ழன
அநவாழதயேவாக்கிவிட்டு உன் முகத்திஜலெஜயே
விழிக்க விருப்பமன்றி, உன்ழனப் பிரிந்து
ஜபவாய்விடுவவான்' என்றது இன்லனவாரு குரல.
'ஜபவாகட்டுஜமை; எனக்லகன்று ஒரு வவாழ்வு
கிழடையேவாதவா?'
'உண்டு; ஆனவால அழதக் கவாலெம் கடைந்து
விரும்புகிறவாய்! இப்ஜபவாது ரவாஜேவாழவப்
புறக்கணித்துவிட்டுச் ஜசதுபதிழயே நீ
மைணந்துலகவாண்டைவால உலெகம் உன்ழனச்
சுயேநலெக்கவாரி என்று தூற்றும்.'
கழடைசியில பவார்வதி ஒரு முடிவுக்கு வந்தவாள்.
ஜசதுபதிழயே அன்ஜறவாடு, அந்தக் கணத்ஜதவாடு
மைறந்துவிடுவது என்பஜத அந்த முடிவு.
அப்ஜபவாது கடிகவாரத்தில மைணி ஒன்பது அடிக்கும்
ஓழச அவள் கவாதில விழுந்தது.

'இன்னும் அழர மைணி ஜநரத்திற்குள்
கவாஜலெஜேஸுக்குப் புறப்படை ஜவண்டும்' என்ற
கடைழமை உணர்ச்சியேவால உந்தப் பட்டைவள்,
மைவாடியிலிருந்து கீஜழ இறங்கிச் லசன்றவாள்.
அத்ழதயின் வரவுக்கவாகத் தினமும் கவாத்திருக்கும்
ரவாஜேவாழவ இன்று கவாணவிலழலெ. அவன்
சக்கிரஜமை சவாப்பிட்டு விட்டு லவளிஜயே
லசன்றுவிட்டைவான் என்பழதச் சற்று முன்பு ஜகட்டை
ஸ்கூட்டைரின் ஒலியிலிருந்ஜத பவார்வதி
புரிந்துலகவாண் டைவாள். அவழன நிமர்ந்து
ஜநவாக்கவும், அவனுடைன் ஜபசவும் கூடைக்
கூசிக்லகவாண்டிருந்த பவார்வதிக்கு, அவன் அங்ஜக
இலலெவாதது ஆறுதலெவாகஜவ இருந்தது.
பவார்வதி அதிகம் ஜபசவிலழலெ. சவாப்பவாட்ழடை
முடித்துக் லகவாண்டு குறித்த ஜநரத்திஜலெஜயே
கலலூரிக்குப் புறப்பட்டு விட்டைவாள்.
வழக்கம்ஜபவால லசவிட்டுப் லபருமைவாள்
முக்கவாலிழயே விட்டு எழுந்து நின்று வணக்கம்
லசலத்தினவான். கலலூரிக் கவாம்லபமௌண்டுச் சுவர்

லநருங்கும்ஜபவாது கவாழலெ விந்தி விந்தி நடைந்து
வந்துலகவாண்டிருந்த மஸஸ் அகவாதவா 'ஹஜலெவா
குட்மைவார்னிங்' என்றவாள். அப்ஜபவாது மைணி
பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷம்.
பவார்வதி கவாழரத் தன் அழறக்கு ஜநரவாகக்
லகவாண்டு ஜபவாய் நிறுத்துவதற்குள்,
அட்லடைண்டைர் ரங்கசவாம ஓடி வந்து கவாரின்
கதழவத் திறந்தவான். இதற்குள் பிரின்ஸபவால
வந்துவிட்டைவார் என்ற ஜசதி கலலூரிலயேங்கும்
பரவிவிடைஜவ, ஜபச்சுக் குரல அடைங்கி அழமைதி
நிலெவிற்று.
பவார்வதி அழமைதியேவாகத் தன் அழறக்குள் ஜபவாய்
அமைர்ந்து லகவாண்டைவாள். அவள்
ழகலயேழுத்துக்கவாக ஜமைழஜே மீது ஏஜதஜதவா
கடிதங்கள் கவாத்திருந்தன. அவற்ழறப் படித்துக்
ழகலயேழுத்துப் ஜபவாடை ஜவண்டும். பகல ஒரு
மைணிக்கு லவளி நவாட்டிலிருந்து யேவாஜரவா கலவித்
துழற நிபுணர்கள் வருகிறவார்கள். அவர்கழள
வரஜவற்று உபசரித்துக் கலலூரிழயேச் சுற்றிக்

கவாண்பிக்க ஜவண்டும். உதவிப் பிரின்ஸபவாலக்கு
உடைம்பு சரியிலழலெ. அவளுக்குப் பதிலெவாக
வகுப்புக்குச் லசன்று பவாடைங்கள் நடைத்த
ஜவண்டும். மைவாழலெ நவால மைணிக்கு அவர்கழள
வழியேனுப்ப விமைவான நிழலெயேத்துக்கு ஜவறு
லசன்றவாக ஜவண்டும். பவார்வதிக்கு ஜலெசவாகத்
தழலெழயே வலித்துக்லகவாண்டிருந்தது. அழதப்
லபவாறுத்துக் லகவாண்டைவளவாய், தன் கடைழமைகழள
முடிந்த வழரயில லசய்து முடித்தவாள் பவார்வதி.
மைணி மூன்று. அவளவால உட்கவார்ந்திருக்கவும்
முடியேவாத நிழலெ. பவாரதிழயே அழழத்து வரச்
லசவான்னவாள்.
அவள் வந்ததும் பவாரதி! இன்று எனக்கு உடைம்பு
சரியிலழலெ. ஆழகயேவால டியூஷழன நவாழளக்கு
ழவத்துக் லகவாள்ள ஜவண்டியேதுதவான். நவான்
இப்ஜபவாது வீட்டுக்குச் லசலகிஜறன்'' என்று
கூறிப் புறப்பட்டைவாள்.
பவார்வதி, சவாரதவாமைணிக் கலலூரியின் தழலெழமைப்
பதவிழயே ஏற்று எத்தழனஜயேவா ஆண்டுகள்

ஆகிவிட்டைன. இதுவழர அவள் தழலெவலி என்று
லசவாலலிக் கலலூரிக்கு வரவாத நவாஜள கிழடையேவாது.
பவார்வதி முக்கியே அலவலகழள லயேலலெவாம் ரத்து
லசய்து விட்டு, கடைழமைகழள லயேலலெவாம்
மைறந்துவிட்டு, கலலூரியிலிருந்து இரண்டு மைணி
முன்பவாகஜவ புறப்பட்டுச் லசன்றது அன்றுதவான்
முதல தடைழவ.
மைவாடியில ஜபவாய்ப் படுத்தவள் தவான். மைவாழலெ ஆறு
மைணி வழர எழுந்திருக்கவிலழலெ. கடுழமையேவாகக்
கவாற்று வீசிக்லகவாண்டிருக்கஜவ, அவள் புரண்டு
புரண்டு படுத்துக் லகவாண்டிருந் தவாள். ஏஜதஜதவா
எண்ணங்கள் மைவாறி மைவாறித் ஜதவான்றிக்
லகவாண்டிருந்தன.
ஜசதுபதி தன்ழனக் கவாண வந்திருப்பது ஜபவால
ஒரு பிரழமை. அவழர நிழனக்கஜவ அவளுக்குப்
பயேமைவாக இருந் தது. 'அவழர இனி நவான்
சந்திக்கஜவ மைவாட்ஜடைன். சந்திப்பதவால என்
உள்ளத்தில வளரக்கூடியே எண்ணத்துக்கு இனி

இடைம் தரமைவாட்ஜடைன்' என்று எண்ணுகிறவாள்.
"அத்ழத ! அத்ழத !'' என்று அவசர அவசரமைவாகக்
கூப்பிட்டுக்லகவாண்டு மைவாடிப்படிகளில ஏறிவரும்
ரவாஜேவாவின் பட்ஸ் ஒலி பவார்வதிக்குக் ஜகட்டைது.
அவள் லமைதுவவாகத் திரும்பிப்
படுத்துக்லகவாண்டைவாள். ரவாஜேவாவின் முகத்ழதப்
பவார்க்கும் துணிவு அவளுக்கு இலழலெ. ரவாஜேவாவின்
ழககள் தன் லநற்றிழயேத் லதவாடுவழத உணர்ந்த
பவார்வதி, அவழன ஏறிட்டுப் பவார்த்தவாள்.
''என்ன அத்ழத! நலலெ ஜேஜூரம் அடிக்கிறஜத!
உங்களுக்கு என்ன உடைம்பு!... " பதறிப்ஜபவான
ரவாஜேவா, கீஜழ ஓடிச்லசன்று தர்மைவாமீட்டைழரக்
லகவாண்டுவந்து பரிஜசவாதித்தவான்.
"101 டிகிரி'' என்று அறிந்தஜபவாது, ரவாஜேவாவின்
கண்கள் கலெங்கின.
"ஒன்றுமலழலெ ரவாஜேவா! இன்றிரவு பட்டினி
ஜபவாட்டைவால நவாழளக்குச் சரியேவாகிவிடும்'' என்று

பவார்வதி ஈன சுரத்தில கூறினவாள்.
"நீ சவாப்பிடைவிலழலெ லயேன்றவால, நவானும்
சவாப்பிடைப் ஜபவாவதிலழலெ. நவான் ஜபவாய் டைவாக்டைழர
அழழத்து வருகிஜறன்'' என்று கூறிப் புறப்பட்டை
ரவாஜேவா, சற்று ஜநரத்துக் லகலலெவாம் டைவாக்டைருடைன்
திரும்பி வந்தவான்.
பவார்வதிழயேப் பரிஜசவாதித்துப் பவார்த்த டைவாக்டைர்
பவாலெம்மைவாள் சிரித்துக்லகவாண்ஜடை, "நவான் டைவாக்டைர்
லதவாழிழலெ ஜமைற்லகவாண்டு ஆறு வருடைங்கள்
ஆகின்றன. இதுவழர உங்களுக்குத் தழலெவலி
என்று கூடைக் ஜகள்விப்பட்டைதிலழலெ.
உங்களுக்குச் சிகிச்ழச லசய்யே இப்ஜபவாதவாவது
எனக்கு ஒரு சந்தர்ப்பம் கிழடைத்தஜத!'' என்றவாள்.
"அப்படியேவானவால எனக்கு ஜேஜூரம் வந்தது பற்றித்
தவாங்கள் லரவாம்ப சந்ஜதவாஷப்-படுகிறீர்கள்,
இலழலெயேவா?" என்று ஜகட்டைவாள் பவார்வதி ;
பவாலெம்மைவாள் சிரித்தவாள்.

''பயேப்படைக்கூடியே அளவுக்கு ஒன்றும் இலழலெ.
சவாதவாரண ஆரம்தவான். நவான் மைருந்து
லகவாடுத்துவிட்டுப் ஜபவாகிஜறன். சவாப்பிடுங்கள்.
நவாழளக்கு ஜேஜூரஜமை இருக்கவாது. ஆனவால ஓய்வு
லரவாம்ப முக்கியேம்" என்று கூறிவிட்டுப்
புறப்பட்டைவாள் டைவாக்டைர்.
"சவாப்பிடைலெவாமைவா?" என்று ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
"ஓ" என்றவாள் டைவாக்டைர்.
"பவார்த்தீர்களவா அத்ழத! டைவாக்டைஜர சவாப்பிடைச்
லசவாலலி விட்டைவார்' என்றவான் ரவாஜேவா.
டைவாக்டைர் புன்சிரிப்புடைன் திரும்பி, "சவாப்பிடைலெவாம்
என்று நவான் கூறியேது உன்ழனத்தவான். உன்
அத்ழதழயே அலலெ" என்றவாள்.
"பவார்த்தவாயேவா ரவாஜேவா! ஜபவாய்ச் சவாப்பிடு'' என்றவாள்
அத்ழத.
அன்றிரலவலலெவாம் பவார்வதிக்குத் தூக்கஜமை
இலழலெ. பழழயே சம்பவங்கலளலலெவாம் துண்டு

துண்டைவாகப் பவார்வதி யின் நிழனவில ஜதவான்றின.
பலெவீனம் கவாரணமைவாகக் கண்லணதிரில
மன்மனிப் பச்சிகள் பறந்து லகவாண்டிருந்தன.
என்னுழடையே கணவரின் அன்புக்குப் பத்திரமைவாகப்
பவார்க்கிறவாயேவா; அம்மைவா'' - சரஸ்வதியின் குரல.
கவாகிதக் குப்ழபகளுக்கிழடைஜயே பளிச்சிடும்
திருமைண அழழப்பிதழ், விமைவானக் கூடைத்தில
அவருழடையே மூக்குக் கண்ணவாடிழயேக் லகவாண்டு
லகவாடுத்தஜபவாது அவர் பவார்த்த பவார்ழவ - கூறியே
வவார்த்ழத...
[லபண்கள் ஓளழவழயேப் ஜபவால கலவி அறிவு
லபற ஜவண்டும். ஆனவால ஓளழவழயேப் ஜபவால
திருமைண வவாழ்க்ழகஜயே ஜவண்டைவாம் என்று
கூறிவிடைக் கூடைவாது' என்று தவான் கூறியேஜபவாது
அவர் சிரித்த சிரிப்பு.... ஒருமுழற வியேர்த்துக்
லகவாட்டியேது. விடியும் ஜநரத்தில அயேர்ந்து
தூங்கிக்லகவாண் டிருந்தவாள் பவார்வதி. ரவாஜேவா வந்து
அவள் லநற்றிழயேத் லதவாட்டுப் பவார்த்தவான். ஜேஸுரம்

இப்ஜபவாது துளிக்கூடை இலழலெ என்று
லதரிந்ததும், அவன் அவழள எழுப்பவாமைஜலெ
ஜபவாய் விட்டைவான். பவார்வதி கண்விழித்துப்
பவார்த்தஜபவாது தன் அழறக்குள் லவயில அடித்துக்
லகவாண்டிருப்பழதக் கவனித்தவாள்.
கடிகவாரத்தில மைணி பத்து அடித்துக்
லகவாண்டிருந்தது.
''ஓ! மைணி பத்தவாகி விட்டைதவா " படுக்ழகழயே
விட்டு எழுந்த பவார்வதி, அவசர அவசரமைவாகக்
கீஜழ இறங்கி வந்துவிட்டைவாள். ஞவானம்
பதறிப்ஜபவாய், ”நீங்கள் இன்று கவாஜலெஜேஸுக்குப்
ஜபவாகக்கூடைவாது. டைவாக்டைர் ஓய்வு எடுத்துக்
லகவாள்ளச் லசவாலலியிருக்கிறவார்” என்றவாள்.
''கலலூரிக்குப் ஜபவானவால எனக்கு எலலெவாம்
சரியேவாகி விடும். ஜேஜூரம் ஜநற்ஜறவாடு
ஜபவாய்விட்டைது. மைணி பத்தடித்து விட்டைது. நவான்
ஜபவாய் வருகிஜறன்'' என்று ஞவானத்திடைம்
லசவாலலிக் லகவாண்டைவள், சவாப்பிடைவாமைஜலெஜயே

புறப்பட்டு விட்டைவாள்.
அன்று பவார்வதியின் கவார் ஜகட்ழடைத்
தவாண்டியேஜபவாது லசவிட்டுப் லபருமைவாள் எழுந்து
நின்று மைரியேவாழத லசலத்த விலழலெ. அவன்
வழக்கமைவாக எழுந்து நின்று கும்பிடு ஜபவாடும்
ஜநரத்தில ஜபவாட்டுவிட்டைவான். இன்ழறக்குப்
பவார்வதி ஜலெட்!
பவார்வதியின் கவார் கலலூரிக் கவாம்பவுண்ழடை
லநருங்கியே ஜபவாது, அங்ஜக மஸஸ் அகவாதவாழவக்
கவாணவிலழலெ. அகவாதவா அன்று கலலூரிக்
கவாம்பவுண்ழடை லநருங்கியே ஜபவாது, 'குட்
மைவார்னிங் பிரின்ஸபவால' என்று கூறிக்லகவாண்ஜடை
பவார்வதியின் கவார் வருகிறதவா என்று திரும்பிப்
பவார்த்தவாள். கவாழரக் கவாணவிலழலெ. ழகக்
கடிகவாரத்ழதப் பவார்த்தவாள். மைணி பத்து அடிக்க
ஐந்து நிமஷம்! ஏமைவாற்றத்துடைன் லசன்று
விட்டைவாள் அகவாதவா.
வழக்கம்ஜபவால அட்லடைண்டைர் ரங்கசவாம

பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷத்துக்குக் கவார்க்கதழவத்
திறக்க ஓடிவருகிறவான்; கவாழரக் கவாணவிலழலெ.
முகத்தில ஜகள்விக் குறியுடைன் திரும்பிச்
லசலகிறவான்.
சரியேவாகப் பத்ஜதகவால மைணிக்குப் பவார்வதியின்
கவார் கலலூரிக் கவாம்பவுண்டுச் சுவழர
லநருங்கியேஜபவாது எதிரிலிருந்த கவாஜலெஜ் புத்தகக்
கழடைக்கவார அம்பவாள் கடிகவாரத்ழதப் பவார்க்கிறவாள்.
அது சரியேவாக ஓடுகிறதவா என்ற சந்ஜதகம் வந்து
விடுகிறது அவளுக்கு. பவார்வதியின் கவாழரக்
கண்டைதும் அவள் கடிகவாரத்தின் முள்ழளத்
திருப்பிப் பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷத்துக்கு மைவாற்றி
விடுகிறவாள். பவார்வதியின் கவார் வந்தவால, மைணி
பத்தடிக்க ஐந்து நிமஷம் என்பது அவளுக்கு
அவ்வளவு நம்பிக்ழக.
பவார்வதி இன்று ஜலெட்டைவாக வந்தஜபவாது அந்தக்
கண்களுக்குப் பவார்வதியின் ஜமைல நம்பிக்ழக
குழறயேவிலழலெ. கடிகவாரத்தில பழுது
இருப்பதவாகஜவ ஜதவான்றியேது.

பவார்வதி தன் அழறக்குள்
லசன்றுலகவாண்டிருந்தஜபவாது அங்கிருந்த
லடைலிஜபவான் மைணி அடித்துக்லகவாண்டிருந்தது.
பவார்வதி ரிஸீவழர எடுத்துக் கவாதில ழவத்துக்
லகவாண்டைவாள். ஜசதுபதியின் குரல என்ன
ஜசதுபதியேவா! அவளுக்கு வியேர்த்துப் ஜபவாயிற்று.
"ஓ, நீங்களவா? என்ன ஜவண்டும்?@ பற்றுதல
எதுவும் மன்றி உணர்ச்சியேற்ற குரலில ஜபசினவாள்
பவார்வதி.
”பவாரதி லசவான்னவாள், தங்களுக்கு உடைம்பு
சரியிலழலெ லயேன்று.... இப்ஜபவாது எப்படி
இருக்கிறது?”
”இப்ஜபவாது ஒன்றுமலழலெ... தவாங்க்ஸ்...”
சட்லடைன ரிஸீவழர ழவத்துவிட்டைவாள் பவார்வதி.
அவள் இதயேம் படைபடைத்தது. ”இவர் எதற்கவாக
என்ழனப்பற்றி விசவாரிக்க ஜவண்டும்? இவழர

நவான் மைறக்க முயேன்றவாலம் முடியேவிலழலெஜயே?
ஒருஜவழள இவர் என்ழன ஜநசிக்கிறவாஜரவா?
அவர் உள்ளத்தில எனக்கு
இடைமைளித்திருக்கிறவாஜரவா? அவழர நவான்
மைறந்துவிடைப் ஜபவாகிஜறன்; அழதப் ஜபவால
அவரும் என்ழன மைறந்துவிடை ஜவண்டும்.
அப்ஜபவாது தவான் நவான் நிம்மைதியுடைன்
வவாழமுடியும்”. திடைமைவான, தீர்க்கமைவான ஒரு
முடிவுக்கு வந்தவாள் பவார்வதி.
மைணி மூன்று இருக்கும். பி.எஸ்ஸ. வகுப்புக்கு
ஜேவாக்ரபி ஜபவாதிக்கும் கடைழமை அவழள
அழழத்தது.
பவார்வதி, தன் உடைல நிழலெழயேயும்
லபவாருட்படுத்தவாமைல தன் கடைழமைழயேச் லசய்யேப்
புறப்பட்டைவாள். லமைதுவவாக நடைந்து வகுப்புக்குள்
நுழழந்தஜபவாது, அவளுக்குத் தழலெ சுற்றியேது.
அழதயும் லபவாறுத்துக் லகவாண்டு வகுப்புக்குள்
நுழழந்து ஜமைழடைமீது ஏறினவாள். கவாலகள்
தடுமைவாறின. மையேக்கமுற்றுக் கீஜழ

சவாய்ந்துவிட்டைவாள்.
------------------

குருத்து பதிஜனழு
பவார்வதி கண் விழித்துப் பவார்த்தஜபவாது தன் வீட்டு
மைவாடி அழறயில உள்ள கட்டிலில தவான்
படுத்துக்லகவாண்டிருப் பழத உணர்ந்தவாள்.
கலலூரியில மையேக்கமுற்றுக் கீஜழ விழுந்துவிட்டை
பின்னர் நடைந்தது எதுவுஜமை அவளுக்கு
நிழனவில இலழலெ.
ரவாஜேவா, பவாரதி, ஞவானம், கலலூரி மைவாணவிகள் சிலெர்,
மஸஸ் அகவாதவா, இன்னும் சிலெ புலரவாபஸர்கள்
அத்தழனப் ஜபரும் அந்த அழறக்குள் கவழலெ
ஜதவாய்ந்த முகத்துடைன் பவார்வதிழயேஜயே பவார்த்த
வண்ணம் நின்றுலகவாண்டிருந்தனர்.
அப்ஜபவாது இரவு பதிஜனவாரு மைணி இருக்கலெவாம்.
பவார்வதி, அவர்கள் எலஜலெவாழரயும் ஒரு முழற
கண்ஜணவாட்டைமட்டு ”நீங்கலளலஜலெவாரும்
எத்தழன ஜநரமைவாக இங்ஜக கவாத்திருக்கிறீர்கள்?
பவாவம்! சவாப்பிட்டீர்களவா, இலழலெயேவா? ரவாஜேவா!

இவர்கழள லயேலலெவாம் கீஜழ
அழழத்துக்லகவாண்டு லசன்று சவாப்பிடைச்
லசவாலல...”என்று ஈனஸ்வரத்தில ஜபச
முடியேவாமைல ஜபசினவாள்.
''முதலில நீங்கள் சவாப்பிடுங்க'' என்று கூறி,
பக்கத்திலிருந்த ஹவார்லிக்ழஸ எடுத்துத் தன்
ழகயேவாஜலெஜயே கலெந்து லகவாடுத்தவாள் மளஸ்
அகவாதவா.
அந்த பிலரஞ்சு ஆசிரிழயேயின் அன்பு,
பவார்வதியின் கண்கழளப் பனிக்கச் லசய்து
விட்டைது.
"பவாவம்! நீங்கள் கூடைவவா மைவாடிப்படி ஏறி
என்ழனப் பவார்க்க வந்திருக்கீங்க! கலலூரியில
கூடை மைவாடியில நடைக்கும் வகுப்பவாயிருந்தவால
பவாடைம் நடைத்தப் ஜபவாக முடியேவாலதன்று
கூறுவீர்கஜள!'' என்றவாள் பவார்வதி.
''நவான் என்ன! கலலூரி முழுதுஜமை இங்ஜகதவான்

இருக்குது...'' என்றவாள் அக்கவாதவா.
திருவவாளர் ஜசதுபதியும், பவாலெம்மைவாளும்
அப்ஜபவாது அழறக்குள் பிரஜவசிக்கஜவ,
சுற்றியிருந்தவர்கள் சற்று விலெகி மைரியேவாழதயுடைன்
நின்றவார்கள்
ஜசதுபதிழயேக் கண்டைதும் பவார்வதியின் இதயேம்
படைபடைத்தது. ”ஐஜயேவா இவர் எதற்கவாக இங்ஜக
வந்தவார்? இவழர நவான் மைறக்க முயேன்றவாலம்
இவர் என்ழன மைறக்கவிடை மைவாட்டைவாஜரவா? இவழர
இனிக் கண்ணவால கவாணக்கூடைவாது; மைனத்தவாலம்
நிழனக்கக் கூடைவாது என்றலலெவவா எண்ணிக்
லகவாண்டிருந்ஜதன். இப்ஜபவாது இவஜர என்
எதிரில வந்து நிற்கிறவாஜர!”
டைவாக்டைர் பவாலெம்மைவாள், பவார்வதியின் ழக
நவாடிகழளச் சற்று ஜநரம் உணர்ந்து
பவார்த்துவிட்டுப் பின்னர் கவாது குழழலெ ழவத்துப்
பரிஜசவாதித்தவாள்.

"கவழலெப்படுவதற்கு ஒன்றுமலழலெ. ஒரு மைவாதம்
ஓய்லவடுக்க ஜவண்டும். அதுதவான் லரவாம்ப
முக்கியேம். நவான் ஜநற்றுச் லசவாலலிவிட்டுப்
ஜபவாஜனன். கலலூரிக்குப் ஜபவாகக் கூடைவாது என்று''
என்று கூறிவிட்டுப் புறப்பட்டைவாள் டைவாக்டைர்.
டைவாக்டைருடைஜனஜயே கீஜழ இறங்கிச் லசன்ற ரவாஜேவா
''அத்ழதக்கு என்ன ஆகவாரம் லகவாடுக்கலெவாம்
டைவாக்டைர்?'' என்று விசவாரித்தவான்.
”மலக்கும், ப்ரூட் ஜேஜூஸம் நிழறயேச்
சவாப்பிடைனும்..” என்றவாள் டைவாக்டைர்.
"என்ன ப்ரூட்ஸ் லகவாடுக்கலெவாம் டைவாக்டைர்?
மைவாதுளம் பழம் லகவாடுக்கலெவாமைவா? அத்ழதக்கு
மைவாதுளம்பழம் லரவாம்பப் பிடிக்கும்...”
"பிடிச்சவால ஜேஜூஸவாகஜவ பிழிந்து லகவாஜடைன்....
லரஸ்ட் லரவாம்ப முக்கியேம்'' என்று
கூறிக்லகவாண்ஜடை கவாரில ஜபவாய் ஏறிக்லகவாண்டைவாள்
டைவாக்டைர்.

அழறக்கு லவளிஜயே வரவாந்தவாவிஜலெஜயே நின்று
லகவாண் டிருந்த ஜசதுபதி, ரவாஜேவா வந்ததும்,
''டைவாக்டைர் என்ன லசவாலகிறவார் ரவாஜேவா!'' என்று
விசவாரித்தவார்.
"அத்ழதக்கு லரஸ்ட்தவான் லரவாம்ப முக்கியேம்
என்கிறவார்.''
”டைவாக்டைர் அப்படிச் லசவாலலி யிருக்கும்ஜபவாது
அத்ழதழயே நீ ஜநற்றுக் கலலூரிக்குப் ஜபவாக
விட்டிருக்கக் கூடைவாது!'' ஜசதுபதியின் குரலில
குற்றச்சவாட்டு லதவானித்தது.
"நவான் கவாழலெ ஒன்பது மைணிக்ஜக கவாஜலெஜேஸுக்குப்
ஜபவாய் விட்ஜடைன். அத்ழத யேவார் ஜபச்ழசயும்
ஜகட்க மைவாட்டைவாள். வழக்கம்ஜபவால அவள்
கவாஜலெஜேஸுக்குப் ஜபவாய் மூணு மைணி வழர
ஓய்வின்றி உழழத்திருக்கிறவாள். மைவாழலெயில
ஜேவாக்ரபி வகுப்பு நடைத்தச் லசன்றஜபவாது தவான்
மையேக்கமைவாகக் கீஜழ விழுந்திருக்கிறவாள். நலலெ
ஜவழளயேவாக அங்கிருந்த மைவாணவிகள்

ஓடிச்லசன்று தவாங்கிக் லகவாண்டிருக்கிறவார்கள்.
லசய்தி லதரிந்தது தவான் தவாமைதம், அத்தழனப்
ஜபரும் ஓடிச்லசன்று அத்ழதழயேக் கவாரிஜலெ ஏற்றி
இங்ஜக லகவாண்டு வந்திருக்கிறவார்கள்... பவாரதி
ஜபவான் லசய்த பிறகுதவான் எனக்ஜக விஷயேம்
லதரிந்து ஓடி வந்ஜதன்'' என்றவான் ரவாஜேவா.
வரவாந்தவாவில நின்ற வண்ணம் ஜசதுபதியும்
ரவாஜேவாவும் ஜபசிக்லகவாண்டிருப்பழதப் பவார்வதி
சற்றுக் கவனமைவாகஜவ ஜகட்டுக் லகவாண்டைவாள்.
அந்தப் ஜபச்சில, ஜசதுபதி அவள் மீது
லகவாண்டிருந்த அன்பு லவளிப்பட்டைது.
'எவ்வளவு உரிழமைஜயேவாடு ரவாஜேவாழவக்
ஜகவாபித்துக் லகவாள்கிறவார்? அந்தக் ஜகவாபத்தில
எவ்வளவு பரிவும் பவாசமும் புழதந்து
கிடைக்கின்றன? என்மீது இவருக்ஜகன் இத்தழன
அக்கழற? தம்முழடையே லபவான்னவான ஜநரத்ழத
லயேலலெவாம் வீணவாக்கிக்லகவாண்டு இங்ஜக
எத்தழன ஜநரமைவாகக் கவாத்திருக் கிறவாஜரவா?’

"பவாரதி! உன் அப்பவாழவ உட்கவாரச் லசவாலலெம்மைவா”
என்று கூற வவாலயேடுத்தவள், சட்லடைன
லமைளனியேவாகி விட்டைவாள். கவாரணம், அவழரக்
கவாணஜவ அவள் கண்கள் கூசின. அவழர
உட்கவாரச் லசவாலலெஜவவா, அவரிடைம் ஜபசஜவவா,
அன்பு பவாரவாட்டைஜவவா மைறுத்தது உள்ளம்.
உள்ளத்ழத உறுதியேவாக்கிக்லகவாண்டு அவர்
வந்திருப் பழதஜயே மைறந்தவளவாய், மைறக்க
முயேன்றவளவாய், மைறக்க முடியேவாதவளவாய் - ஒரு
லபரும் ஜசவாதழனயில சிக்கித் தவித்துக்
லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி.
அழறக்கு லவளியிஜலெஜயே நின்றுலகவாண்டிருந்த
ஜசதுபதி, பவார்வதிழயேப் பவார்க்கஜவ
விரும்பவிலழலெ. கவாரணம் தன்ழனக் கண்டைதும்
அவளவால படுத்திருக்க இயேலெவாது. எழுந்து
உட்கவார்ந்து விடுவவாள். அந்தச் சிரமைத்ழத
அவளுக்குக் லகவாடுக்கக்கூடைவாது என்று அவர்
எண்ணியேது தவான்.
ஒவ்லவவாருவரவாக வந்து பவார்வதியிடைம்

விழடைலபற்றுக் லகவாண்டு புறப்பட்டைனர்.
கழடைசியில மஸஸ் அகவாதவா
விழடைலபற்றுக்லகவாள்ள வந்தஜபவாது
பவார்வதியின் கண்கள் கலெங்கி விட்டைன. கவாழலெ
விந்தி விந்தி நடைக்கும் அகவாதவாவிடைம்
பவார்வதிக்குத் தனிப்பட்டை அன்பு உண்டு.
வவானஜமை இடிந்தவாலம் பமஜயே பிளந்தவாலம்
அகவாதவா கலலூரிக்கு வரத் தவறியேதிலழலெ.
”ரவாஜேவா! இந்த பிலரஞ்சு ஜலெடிழயேக் கவாரிஜலெ
லகவாண்டு ஜபவாய் விட்டுவிட்டு வவா'' என்று
பவார்வதி கூறியேஜபவாது, ”இவர்கழள நவாஜன
லகவாண்டு ஜபவாய் விட்டுவிடுகிஜறன். ரவாஜேவாழவ
எங்கும் அனுப்ப ஜவண்டைவாம். ரவாஜேவா நீ இங்ஜகஜயே
இருந்து அத்ழதழயேக் கவனித்துக்லகவாள்.
ஏதவாவது முக்கியேமைவாயிருந்தவால எனக்கு உடைஜன
லடைலிஜபவான் லசய்” என்றவார் ஜசதுபதி,
வரவாந்தவாவில நின்றபடிஜயே.
’ஜதவாங்க் யூ' என்று கூறிப் புறப்பட்டைவாள் அகவாதவா.

"அப்பவா! நவான் இங்ஜகஜயே இருக்கட்டுமைவா?”
என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
”ஜவண்டைவாம்; நீ என்ஜனவாடு வந்துவிடு. நவாம்
வீட்டுக்குப் ஜபவானதும் உன் அத்ழதழயே இங்ஜக
அனுப்பி ழவக்கலெவாம். நம்ழமைக் கவாட்டிலம்
அவள் இங்ஜக இருந்தவால உன்னுழடையே
பிரின்ஸபவாலக்கு ஜவண்டியே பணிவிழடைகழளச்
லசய்து லகவாண்டிருப்பவாள்” என்றவார் ஜசதுபதி.
ஜசதுபதியின் அன்பு லமைவாழி ஒவ்லவவான்றும்
பவார்வதியின். லநஞ்சத்ழதச்
சஞ்சலெத்திலெவாழ்த்தின. ஜநற்று முன்
தினமைவாயிருந்தவால அந்த லமைவாழிகள் அவளுக்கு
இனித்திருக்கும். இப்ஜபவாது அவற்ழற அவள்
கசப்பு மைவாத்திழரகளவாக்கி விழுங்கிக்
லகவாண்டிருந்தவாள்.
'இவர் எதற்கவாக என்மீது அன்பு பவாரவாட்டை
ஜவண்டும்? அளவுக்கு மீறியே அன்ழபப்
லபவாழிந்து என்ழனச் சித்திர வழதக்குள்ளவாக்க
ஜவண்டும்? நவான் மையேக்கமுற்று விழுந்ததற்கு

இவரலலெவவா கவாரணம்? இவரிடைம் நவான்
லகவாண்டிருந்த அன்பலலெவவா கவாரணம்!
இதுகவாறும் இவழரஜயே நிழனத்து நிழனத்து,
இவருழடையே அன்புக்கவாகஜவ ஏங்கி ஏங்கிக்
கவாத்திருந்ஜதன். என்னுழடையே எண்ணத்ழத
இப்ஜபவாது மைவாற்றிக்லகவாண்டு விட்ஜடைன். இவழர
மைறந்து வவாழ முடிவு லசய்துவிட்ஜடைன்.
இப்ஜபவாது நவான் ஜவண்டுவ லதலலெவாம் இவர்
என்னிடைம் அன்பு பவாரவாட்டைவாமைல இருக்க
ஜவண்டும் என்பதுதவான். ஜதவி! இந்தச்
ஜசவாதழனயிலிருந்து நீஜயே என்ழனக் கவாக்க
ஜவண்டும்' என்று ஜவண்டிக் லகவாண்டைவாள்.
வவாசலில ஜசதுபதியின் கவார் புறப்படும் ஓழச
ஜகட்டை ஜபவாது பவார்வதி அந்த ஓழசழயே உற்றுக்
கவனித்தவாள். தன் கண்களில லபருகி வழிந்த
கண்ணீழரத் துழடைத்துக் லகவாண்டை பவார்வதி,
"என்னவால அவழர மைறக்க முடியே விலழலெ...”
என்று தனக்குத்தவாஜன கூறிக் லகவாண்டைவாள்.
மைறுநவாள் கவாழலெ. மைணி எட்டுகூடை

அடித்திருக்கவாது. பவாரதிழயேயும், தங்ழக
கவாமைவாட்சிழயேயும் அழழத்துக் லகவாண்டு
வந்துவிட்டைவார் ஜசதுபதி. கவாரிலிருந்து
இறங்கியேவர் ஜநரவாக மைவாடிக்குச் லசன்று பவார்வதி
படுத்திருந்த அழறக்குள் எட்டிப் பவார்த்தவார்.
பவார்வதி அயேர்ந்து தூங்கிக்லகவாண் டிருந்தவாள்.
லமைதுவவாக அந்த அழறக்குள் லசன்ற ஜசதுபதி,
தன் ழகஜயேவாடு லகவாண்டு வந்திருந்த பழங்கழள
எடுத்துப் பக்கத்திலிருந்த ஜமைழஜே மீது ழவத்தவார்.
அவ்வளவும் மைவாதுளம் கனிகள்!
'அத்ழதக்கு மைவாதுளம் பழம் என்றவால லரவாம்பவும்
பிடிக்கும்' என்று முதல நவாள் இரவு ரவாஜேவா
டைவாக்டைரிடைம் கூறியேதும், ’பழத்ழத ஜேஜூஸவாகப்
பிழிந்து லகவாஜடைன்' என்று டைவாக்டைர் பதில
கூறியேதும் ஜசதுபதியின் கவாதில விழுந்திருக்க
ஜவண்டும். அவர் சந்தடியின்றிப் பழங்கழள
ழவத்துவிட்டுப் புறப்பட்டைஜபவாது பவார்வதி
சட்லடைன்று கண் விழித்துக் லகவாண்டு ''நீங்களவா?
இப்ஜபவாது எதற்கு வந்தீர்கள்? மைவாதுளம்
பழங்கலளலலெவாம் ஏது?....'' என்று ஜகட்டைவாள்.

”என் தங்ழகழயே அழழத்து வந்ஜதன். அவள்
தங்களுக்கு ஜவண்டியே பணிவிழடைகழளச்
லசய்வவாள். எனக்குக் லகவாஞ்சம் அவசர ஜவழலெ
யிருக்கிறது! நவான் மைறுபடியும் மைவாழலெயில வந்து
பவார்க்கிஜறன். நீங்கள் அதிகம் ஜபசக்கூடைவாது.
மைனசுக்கு அழமைதியும் உடைலக்கு ஓய்வும் மக
முக்கியேமைவாம். டைவாக்டைர் கூறியிருக்கிறவார்”. ஜமைஜலெ
எதுவுஜமை லசவாலலெவாமைல புறப்பட்டு விட்டைவார்
ஜசதுபதி.
'இவர் யேவாஜரவா? நவான் யேவாஜரவா? இவர் எதற்கவாக
எனக்கு இத்தழன உபசவாரம் லசய்யே ஜவண்டும்?
நவான் இவழர மைறக்க நிழனக்கும்ஜபவாது இவர்
ஏன் என் மீது அளவற்ற அன்ழபப் லபவாழிகிறவார்?
எனக்கு மைவாதுளம் பழத்தின் மீது ஆழச என்பது
இவருக்கு எப்படித் லதரிந்தது! ரவாஜேவா
கூறியிருப்பவாஜனவா?' 'ரவாஜேவா!'' என்று அழழத்தவாள்.
"கூப்பிட்டிர்களவா அத்ழத?'' என்று
ஜகட்டுக்லகவாண்ஜடை வந்தவான் ரவாஜேவா.

"ஆமைவாம்; மைவாதுளம்பழம் இங்ஜக எப்படி
வந்தது?”
"லதரியேவாஜத! ஒருஜவழள ஜசதுபதி
வந்திருப்பவார்”
”அவருக்கு யேவார் லசவான்னது? டைவாக்டைர்
அம்மைவாவிடைம் லசவாலலிக் லகவாண்டிருந்ஜதன்.
ஒருஜவழள அது அவர் கவாதில
விழுந்திருக்கலெவாம்...''
"ஓ!....”
''ஏன் அத்ழத சவாப்பிடைறீங்களவா, ஜேஜூஸ் பிழிஞ்சுக்
லகவாடுக்கிஜறன்...”
ஆர்வத்துடைன் ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா...
"ஜவண்டைவாம்...'' அலெட்சியேத்துடைன் சவாரமைற்ற
குரலில பதில கூறினவாள் பவார்வதி. அதில
லவறுப்பும் இழழஜயேவாடி இருந்தது.

ஜசதுபதியின் அன்பு அவள் இதயேத்ழத லநகிழ
ழவத்தது. ஆனவால அழத அவள்
பவாரவாட்டைவிலழலெ. அவர் கவாட்டும் அன்ழப
ஏற்றுக் லகவாள்ளவும் தயேவாரவாயிலழலெ. அந்த
அன்ழப அவள் லபவாருட்படுத்தவும் இலழலெ.
அலெட்சியேம் லசய்யேவும் இலழலெ. அவர்
தன்னிடைம் அன்பு லகவாண்டிருப் பழத அவள்
உணர்ந்ததவாகஜவ கவாட்டிக் லகவாள்ளவாமைல, அவர்
வருகிறஜபவாதும், ஜபசுகிறஜபவாதும்,
உணர்ச்சியேற்து மைரக்கட்ழடையேவாக இருந்து சர்வ
சவாதவாரணமைவாகப் பதில கூறிக்லகவாண்டிருந்தவாள்.
இப்ஜபவாது? அவர் ஆழசஜயேவாடு லகவாண்டுவந்து
ழவத்து விட்டுப் ஜபவாயிருக்கிற மைவாதுளம்
பழங்கழளச் சவாப்பிடுவதவா, ஜவண்டைவாமைவா?
”கூடைவாது; இழதச் சவாப்பிட்டைவால அவர் என்மீது
லகவாண்டுள்ள அன்ழப நவான் ஏற்றுக்
லகவாள்வதவாகும். இந்தப் பழங்கழள நவான்
ழகயினவாலம் லதவாடைமைவாட்ஜடைன். இன்று மைவாழலெ
அவர் இங்ஜக வருவவார். வந்ததும் வரவாததும்

மைவாதுளம் பழங்கழள நவான் சவாப்பிட்டு
விட்ஜடைனவா என்று கவனிப்பவார். பழங்கள்
அப்படிஜயே கிடைப்பழதக் கண்டைதும் என் மீது
அவருக்குக் ஜகவாபம் ஜகவாபமைவாக வரும்.
என்னிடைம் லவறுப்புத் ஜதவான்றும். பிறகு அவர்
என்னிடைம் ழவத்துள்ள பவாசத்ழத, ஜநசத்ழதக்
லகவாஞ்சம் லகவாஞ்சமைவாக மைறந்துவிடை
எண்ணுவவார். அழதத்தவான் நவானும் எதிர்
பவார்க்கிஜறன்.'' அவள் அந்தப் பழங்கழளத்
லதவாடைஜவ இலழலெ.
மைவாழலெ ஐந்து மைணி. ஜசதுபதியின் கவார் வரும்
ஓழச ஜகட்டுப் பவார்வதியின் இதயேம் அடித்துக்
லகவாண்டைது.
"தவாங்கள் ழவத்து விட்டுச் லசன்ற
மைவாதுளங்கனிகள் அமுதமைவாக இனித்தன” என்று
பவார்வதி கூறுவவாள். அந்தப் பதிழலெக் ஜகட்டைதும்
என் முகத்தில எந்தவித மைவாறுதலம் ஜதவான்றக்
கூடைவாது. இவ்வவாறு எண்ணியேபடிஜயே படிகழளக்
கடைந்து பவார்வதியின் அழறழயே அழடைந்தவார்

ஜசதுபதி.
பவார்வதி அவழர ஏறிட்டுப் பவார்த்தவான். அந்தப்
பவார்ழவயில எந்த உணர்ச்சியுஜமை இலழலெ.
''நன்றவாகத் தூங்கினீர்களவா?” ஜசதுபதி ஆவலடைன்
ஜகட்டைவார்.
"தூங்கிஜனன்...” பவார்வதியின் பதிலில அத்தழன
உற்சவாகமலழலெ.
ஜசதுபதியின் பவார்ழவ பழங்கள் மீது பதிந்தது,
கவாழலெயில ழவத்து விட்டுப்ஜபவான அத்தழனப்
பழங்களும் அப்படிஜயே அநவாழதஜபவால
கிடைந்தன. அந்தக் கவாட்சி அவருக்கு ஜவதழனழயே
அளித்தது. ஜவதழனகலளலலெவாம் ஓர் உருண்ழடை
யேவாக மைவாறி லநஞ்சுக்குள் அழடைத்துக் லகவாண்டைது
ஜபவால ஓர் உணர்ச்சி. அழத விழுங்கி ஜீரணித்துக்
லகவாள்ள முயேன்றவார். முடியேவிலழலெ.
ஒரு நிமஷம் அந்த அழறக்குள் லமைளனம்

நீடித்தது. அந்த ஒரு நிமஷத்துக்குள் பவார்வதிக்கு
இதயேஜமை லவடித்து விடும் ஜபவால ஜதவான்றியேது.
ஜவதழனழயேச் சகித்துக் லகவாண்டு
லமைமௌனத்ழதக் கழலெத்துக்லகவாண்டு அவர்தவான்
ஜபசினவார்.
”சவாப்பிட்டீர்களவா?''
அந்தக் ஜகள்வியில எலலெவா ஜவதழனகளும்
அடைங்கிக் கிடைந்தன.
"உங்கள் ழகயேவால அழத எடுத்துக் லகவாடுங்கள்''
என்று லசவாலலெத் துடித்தது அவள் இதயேம்.
ஆனவால வவாயிலிருந்து வவார்த்ழதகள் வரவிலழலெ.
துக்கம் லநஞ்ழச அழடைத்துக் லகவாள்ள, ழகழயே
நீட்டி லநஞ்ழச அழடைத்துக் லகவாள்ள, ழகழயே
நீட்டினவாள் பவார்வதி.
'மைவாதுளம்பழம் எனக்குப் பிடிக்கும் என்னும்
ரகசியேத்ழத எப்படிஜயேவா அறிந்துலகவாண்டு

இந்தப் பழங்கழள எனக்கவாக ஆழசஜயேவாடு
வவாங்கி ழவத்திருக்கிறவார். நவான் இவற்ழறச்
சவாப்பிட்டைவால அவர் அன்ழப
ஏற்றுக்லகவாண்டைதவாக ஆகும். அவழர நவான்
மைறந்து வவாழ விரும்புகிஜறன்; அழதப்ஜபவால
அவரும் என்ழன மைறந்து வவாழ ஜவண்டுலமைன்று
எண்ணு கிஜறன். அவர் லசலத்தும் அன்ழப நவான்
அங்கீகரித்தவால அது லபரும் விபரீதத்தில
லகவாண்டு ஜபவாய்விடும். ஆகஜவ இந்தப்
பழங்கழள நவான் லதவாடை மைவாட்ஜடைன். லதவாடைஜவ
மைவாட்ஜடைன்’. பவார்வதியின் ழவரவாக்கியேம்,
திடைசித்தம், தீர்மைவானம் எலலெவாம் ஜசதுபதிழயேக்
கண்டைஜபவாது தவிடு லபவாடியேவாகத் தகர்ந்து
ஜபவாயின.
பவார்வதி ழக நீட்டிக் ஜகட்டைஜபவாது ஜசதுபதியின்
முகம் மைலெர்ந்தது. சட்லடைன அவர் அந்தப்
பழங்களில ஒன்ழற எடுத்துத் ஜதவாழலெ அகற்றி
அதனுள் புழதந்து கிடைந்த லகம்புக் கற்கள்
ஜபவான்ற முத்துகழள எடுத்து அவளிடைம்
லகவாடுத்தவார்.

'இத்தழன நவாளும் இவர் அன்புக்கவாக நவான்
கவாத்திருந்ஜதன். இப்ஜபவாது நவாஜன இவருழடையே
அன்ழப ஏற்றுக் லகவாள்ள மைறுக்கிஜறன்.'
இவ்வவாறு எண்ணியே பவார்வதிக்கு துக்கம்
லநஞ்ழச அழடைத்தது.
மீண்டும் ஜசதுபதி முத்துகழள எடுத்துக்
லகவாடுத்த ஜபவாது 'ஜபவாதும்' என்று ழகயேழசத்தவாள்
பவார்வதி.
"ஏன்? பழத்தில ருசி இலழலெயேவா?
"ருசி இருக்கிறது, பசி இலழலெ.''
பவார்வதியின் பதிலில வழக்கமைவாக உள்ள
உற்சவாகம் இலழலெ.
“ஏன் இப்படிப் ஜபசுகிறவாள்? ஒருஜவழள உடைல
நிழலெ சரியிலலெவாதது கவாரணமைவா-யிருக்குஜமைவா?”
ஜசதுபதி ஒரு கணம் சிந்தித்தவார். பிறகு சட்லடைன

ஒரு முடிவுக்கு வந்தவர்ஜபவால, ''சரி; நீங்கள்
ஓய்லவடுத்துக் லகவாள்ளுங்கள். நவான் அப்புறம்
வந்து பவார்க்கிஜறன்'' என்று கூறிவிட்டுப்
புறப்பட்டைவார்.
பவார்வதி அவழரஜயே ழவத்த கண் வவாங்கவாமைல
பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவாள். அவருழடையே
கம்பீரமைவான ஜதவாற்றமும், லபருந்தன்ழமை மக்க
ஜபச்சு, ஜபச்சிஜலெ கனிந்த அன்பு
எலலெவாவற்ழறயும் ஒருமுழற எண்ணிப்
பவார்த்தவாள்.
அவர் மைவாடிப்படிகளில நடைக்கும்ஜபவாது,
ஒவ்லவவாரு படியேவாகக் கவாலெடி எடுத்து ழவக்கும்
ஓழசழயேக் கவனமைவாகக் ஜகட்கலெவானவாள்.
'அவழர ஜநரில கவாணும்ஜபவாது ஆழச, அன்பு,
பவாசம், பரிவு எதுவுஜமை இலலெவாதவள் ஜபவால
லவறுப்பவாகப் ஜபசு கிஜறன். அவர்
கண்களிலிருந்து மைழறந்ததும் அவழரக் கவாணத்
துடிக்கிறது என் உள்ளம். ஐஜயேவா, இலதன்ன

விசித் திரம்? இந்த ஜவதழன-யிலிருந்து எனக்கு
விடுதழலெஜயே கிழடையேவாதவா?
அவள் துக்கலமைலலெவாம் கண்ணீரவாகப்
லபருகிக்லகவாண்டிருந்தது.
கீஜழ, ஜசதுபதி யேவாருடைஜனவா
ஜபசிக்லகவாண்டிருப்பது ஜகட்கஜவ அழத உற்றுக்
கவனித்தவாள்.
"கவாமைவாட்சி! நவான் அப்புறம் வருகிஜறன்.
பவார்வதியின் உடைம்பு குணமைவாகிறவழர, நீ
இங்ஜகஜயே இருந்து கவனித்துக் லகவாள். அவர்
மைனத்தில எழதஜயேவா ழவத்துக் லகவாண்டு
லவளிஜயே லசவாலலெ முடியேவாமைல
சஞ்சலெப்படுவதுஜபவால ஜதவான்றுகிறது. அவர்
படித்தவர். அத்துடைன் சிறந்த அறிவவாளி...."
ஜசதுபதியின் வவார்த்ழதகள் ஒவ்லவவான்றும்
பவார்வதியின் லநஞ்சத்துக்குள் புகுந்து மைவாதுழள
முத்துகளவாய் இனித்தன.

”என்னிடைம் இவர் எத்தழன மைதிப்பு
ழவத்திருக்கிறவார்? எவ்வளவு அன்பு
லகவாண்டிருக்கிறவார்? என் உள்ளத்ழத எவ்வளவு
நன்றவாகப் புரிந்து லகவாண்டிருக்கிறவார்.”
மீண்டும் அவருழடையே குரல ஜகட்கிறது.
"பவாரதி! நவான் வீட்டுக்குப் ஜபவாகிஜறன். நீயும்
வருகிறவாயேவா என்னுடைன்...''
”நவான் இங்ஜகஜயே இருக்கிஜறன், அப்பவா! அத்ழத
இங்ஜக இருக்கும்ஜபவாது எனக்கு மைட்டும் அங்ஜக
என்ன ஜவழலெ? பிரின்ஸபவாலக்கு உடைம்பு
குணமைவாகிறவழர நவானும் அத்ழதஜயேவாடுதவான்
இருக்கப் ஜபவாகிஜறன்'' என்றவான் பவாரதி.
”ஜபஷ்! அதுதவான் சரி; உன் இஷ்டைப்படிஜயே லசய்;
ஆனவால உன் பிரின்ஸபவாலக்குத் லதவாந்தரவு
லகவாடுக்கக் கூடைவாது. நீயேவாகஜவ படித்துப் பவாஸ்
லசய்யே ஜவண்டும். லதரிந்ததவா?”

கவார் புறப்பட்டு வவாசல கவாம்பவுண்ழடைத்
தவாண்டிச் லசலலகிறது.
பவார்வதி அந்த மைவாதுளங் கனிகழளக்
கவனித்தவான். அந்தச் சிவந்த முத்துகள் அவழளப்
பவார்த்துச் சிரித்தன. 'பயித்தியேஜமை! உன்மீது
இவ்வளவு அன்பும் அக்கழறயும்
லகவாண்டிருக்கும் ஜசதுபதிழயேயேவா அலெட்சியேம்
லசய்கிறவாய்?’ என்பதுஜபவால ஜதவான்றுகிறது.
ஹவார்லிக்ஸஸுடைன் வந்து நின்ற கவாமைவாட்சிழயேக்
கண்டைதும் ”இப்படி உட்கவாருங்கள்'' என்று ழக
கவாட்டினவான். பவார்வதி
”லகவாஞ்சம் ஹவார்லிக்ஸ் சவாப்பிடுகிறீர்களவா?
உங்களுக்கு உடைம்பு குணமைவாகும் வழர என்ழன
இங்ஜகஜயே இருந்து கவனித்துக் லகவாள்ளச்
லசவாலலியிருக்கிறவான், என் அண்ணவா...'' என்றவாள்
கவாமைவாட்சி.
"ஓ! அப்படியேவானவால அவழர யேவார் கவனித்துக்

லகவாள் வவார்கள்?'' - பவார்வதி ஜகட்டைவாள்.
"வீட்டிஜலெ சழமையேலகவாரன் இருக்கிறவான்.
பவார்த்துக் லகவாள்கிறவான். நவான் அங்ஜக
இருந்தவாலம் என்ழன ஒரு ஜவழலெயும் லசய்யே
விடைமைவாட்டைவான். நீ ஜபசவாமைல உட்கவார்ந்து
லகவாண்டிரு. ஜவழலெக்கவாரர்கள் கவனித்துக்
லகவாள்வவார்கள்? என்பவான். பிறர்
துன்பப்படுவழத அவன் சகிக்கஜவ மைவாட்டைவான்,
இளகியே மைனசு அவனுக்கு. இதுவழர என்ழன
அவன் யேவார் வீட்டிலம் தங்க
அனுமைதித்ததிலழலெ. அப்படிப்பட்டைவன்
என்ழன இங்ஜக அனுப்பி உங்கழளக்
கவனித்துக் லகவாள்னச் லசவாலலியிருக்கிறவான்
என்றவால அது தங்கள் மீது அவனுக் குள்ள
அக்கழறழயேஜயே கவாட்டுகிறது'' என்றவாள்
கவாமைவாட்சி.
ஜசதுபதிழயேப்பற்றி ஜமைலம் அறிந்து லகவாள்ள
விரும்பினவாள் பவார்வதி. ஆயினும் அந்த
விருப்பத்ழத அவள் லவளிப் பழடையேவாகக்

கவாட்டிக் லகவாள்ளவாமைல மைழறமுகமைவாகச் சிலெ
ஜகள்விகள் ஜகட்டைவாள்.
”உங்க அண்ணவா லரம்பப் பிடிவவாதக்கவாரஜரவா?”
பவார்வதி குழந்ழத ஜபவால கபடைமன்றிச்
சிரித்தபடிஜயே ஜகட்டைவாள்.
”அழத ஏன் ஜகட்கிறீர்கள்? சின்ன வயேசிலிருந்ஜத
பிடிவவாதக் குணம் அதிகம். அவன் அப்பவா ஒரு
நவாள் ஏஜதவா ஜகவாபமைவாகச் லசவாலலி விட்டைவார்
என்பதற்கவாக வீட்ழடை விட்ஜடை லவளிஜயேறி
விட்டைவான். அப்புறம் எப்படிஜயேவா கஷ்டைப்பட்டுப்
படித்துத் தவாஜன விழுந்து எழுந்து லகவாஞ்சம்
லகவாஞ்சமைவாக முன்னுக்கு வந்தவான். இப்ஜபவாது
லெட்சக் கணக்கில பணத்ழதக் குவிக்கிறவான். ம்..
என்ன குவித்து என்ன பிரஜயேவாஜேனம்”
லபருமூச்சுவிட்டைவாள் கவாமைவாட்சி.
”ஏன் இப்ஜபவாது அவருக்கு என்ன குழறவு?”
”ஒரு குழறவுமலழலெ. சரஸ்வதிஜயேவாடு வவாழக்

லகவாடுத்து ழவக்கவாத குழறதவான்.... பவாரதிழயேப்
லபற்லறடுத்த சிலெ வருடைங்களுக்குள்ளவாகஜவ
அவள் இறந்து விட்டைவாள். பவாவம் சரஸ்வதியின்
மீது அவன் உயிழரஜயே ழவத்திருந்தவான். அவள்
மைழறந்த பிறகு, ஆறு மைவாதம் சரியேவாகக் கூடைச்
சவாப்பிடை விலழலெ. எந்ஜநரமும் பித்துப்பிடித்த
மைவாதிரி கலெங்கி நிற்பவான். அப்ஜபவாதுதவான் அந்த
வீட்டின் முழுப் லபவாறுப்ழபயும் நவான் வந்து
ஏற்றுக்லகவாண்ஜடைன். அண்ணவாவின் நிழலெ
எனக்கு மகவும் பரிதவாபமைவாக இருந்தது. ஒரு நவாள்
அவன் தனியேவாக உட்கவார்ந்திருந்த சமையேம்
லமைதுவவாகப் ஜபச்சுக் லகவாடுத்துப் பவார்த்ஜதன்.
"நீ ஏன் அண்ணவா இன்லனவாரு கலயேவாணம் லசய்து
லகவாள்ளக் கூடைவாது?'' என்று ஜகட்ஜடைன். அதற்கு
அவன் என்ன பதில லசவான்னவான் லதரியுமைவா?
இன்லனவாரு கலயேவாணமைவா? சரஸ்வதியின்
ஸ்தவானத்தில ஜவலறவாருத்திக்கு இடைமைவா என்று
கூறிவிட்டு அந்த இடைத்ழத விட்ஜடை எழுந்து
ஜபவாய்விட்டைவான்....ம்.... இலதலலெவாம் பழழயே
கழத... ஹவார். விக்ஸ் ஆறிப் ஜபவாகிறது.

சவாப்பிடுங்கள்'' என்றவாள் கவாமைவாட்சி.
ஹவார்லிக்ழஸ அருத்தியேபடிஜயே பவார்வதி
ஜயேவாசித்தவாள்.
அவ்வளவு ழவரவாக்கியேத்துடைன் வவாழ்ந்து வரும்
ஜசதுபதிழயேப்பற்றியேவா நவான் தவறவாக எண்ணிக்
லகவாண் டிருக்கிஜறன்? என் அந்தரங்கத்தில நவான்
அவர்மீது லகவாண்டுள்ள அன்ஜப என் கண்கழள
மைழறத்து அவரும் என்ழன ஜநசிப்பதவாக
எண்ணத் தூண்டுகிறஜதவா? எலஜலெவாழரயும்
ஜபவால அவரும் என்னிடைம் சவாதவாரணமைவாகஜவ
பழகி யிருக்கலெவாம். நவானவாகஜவ அவருழடையே
லசய்ழகக்கும் ஜபச்சுசுக்கும் தவறவான
ஜநவாக்கங்கழளக் கற்பித்துக் லகவாண்டு வீண்.
பிரழமை லகவாள்கிஜறனவா? அவர்
சவாதவாரணமைவாகத்தவான் பழகுகிறவார் என்று
எண்ணியேஜபவாது அவளுக்குப் லபரும் ஆறுதலெவா
யிருந்தது. அடுத்தகணஜமை, அவர் தன் மீது அன்பு
லசலத்த விலழலெ என்கிற எண்ணம் அவழளச்
சஞ்சலெத்தில ஆழ்த்தியேது. கவாரணம் அவள்

உள்ளம் இயேற்ழகயேவாகஜவ அவர் அன்புக்கு
ஏங்கியிருக்கிறது. இப்ஜபவாது அவர் அன்பு
லசலத்தவிலழலெ என்று லதரிந்ததும் அவள்
ஜபவாலியேவாகச் சந்ஜதவாஷப்பட்டை ஜபவாதிலம்
இயேற்ழகயில அவள் மைனம் லசவாலலலெவாணவாத
ஜவதழனழயேஜயே அனுபவித்தது.
ஹவார்லிக்ஸஸுடைன் அந்த ஜவதழனழயேயும்
ஜசர்த்து விழுங்கியே பவார்வதி,
"...ம்.... அப்புறம்?'' என்று ஜகட்டைவாள்.
"அப்புறம் என்ன, அதற்குப் பிறகு நவான் அவன்
திருமைணத்ழதப் பற்றிஜயே ஜபச்லசடுப்பதிலழலெ.
இப்ஜபவாது லகவாஞ்ச நவாட்களுக்கு முன் ஒரு நவாள்
என்னிடைம் அவனவாகஜவ ஜபச்லசடுத்தவான். 'நவான்
மைறுமைணம் லசய்து லகவாண்டைவால உலெகம் என்ன
நிழனக்கும் கவாமைவாட்சி!' என்று ஜகட்டைவான்.
"நீங்க என்ன பதில லசவான்னீங்க?''

”என்ன லசவாலஜவன்? உலெகம் சிரிக்கும்.
இத்தழன வயேசு கழித்துக் கலயேவாணமைவாம்!''
என்ஜறன்
”அதற்கு அவர் என்ன லசவான்னவார்”'
"அசஜடை சுத்தப் பயித்தியேமைவாயிருக்கிறவாஜயே! நவான்
விழளயேவாட்டைவாகக் ஜகட்டைழத நிஜேமைவாகஜவ
நம்பிவிட்டைவாயேவா?” என்று கூறி மைழுப்பிவிட்டுப்
ஜபவாய்விட்டைவான்.
”அப்புறம்...''
"அப்புறம் என்னிடைம் கலியேவாணப் ஜபச்ஜச
எடுப்பதிலழலெ. எப்ஜபவாதவாவது ஜபசினவாலம்
லபவாதுவவாகப் ஜபசி விட்டுப் ஜபவாய் விடுவவான்.
யேவாழரப்பற்றியும் அதிகம் ஜபசமைவாட்டைவான்.
ஆனவால உங்க கலலூரிழயேப் பற்றியும்
உங்கழளப்பற்றியும் ஜபச ஆரம்பித்து விட்டைவால
மைணிக்கணக்கில ஜபசிக்லகவாண் டிருப்பவான்...'

இழதக் ஜகட்டைஜபவாது பவார்வதியின் இதயேம்
மைகிழ்ச்சியில திழளத்தது.
"அப்படியேவா... அவர் வவாயேவால புகழக் கூடியே
அளவுக்கு நவான் என்ன லசய்துவிட்ஜடைன்?”
ஜசதுபதி தன்மீது அளவற்ற அன்பு
லகவாண்டிருக்கிறவார் என்பழத அறிந்த பிறகு
பவார்வதியின் உள்ளத்தில நிம்மைதி பிறந்தது. அந்த
நிம்மைதியுடைன் மைன அழமைதியுடைன் அன்றிரவு
தூங்கி எழுந்தவாள் பவார்வதி.
மைறுநவாள் கவாழலெ. பவார்வதி கட்டிலில
படுத்தபடிஜயே சிந்தித்துக் லகவாண்டிருந்தவாள்.
வீட்டில உள்ள ஜேன்னல கழளயும் கதவுகழளயும்
என்ன தவான் மூடி ழவத்தவாலம் கவாற்று உள்ஜள
வரவாமைல இருக்கிறதவா? மைனத்ழத எவ்வளவு
உறுதிப் படுத்திக் லகவாண்டைவாலம் பலெவீனமைவான
சிந்தழனகள் வந்து லகவாண்டுதவானிருக்கின்றன.
அவழர மைறந்துவிடை அவள் எவ்வளஜவவா

முயேன்றுதவான் பவார்த்தவாள். ஆனவால முடியேவிலழலெ. பவின் நிறத்ழதயும் அழழகயும்
எளிதில மைறந்துவிடைலெவாம். ஆனவால அதனுழடையே
மைணத்ழத மைறக்க முடிவதிலழலெஜயே!
”அம்மைவா, கலலூரியிலிருந்து ஏலழட்டுப் ஜபர்
வந்திருக்கிறவார்கள் தங்கழளப் பவார்க்க
ஜவண்டுமைவாம். கீஜழ வரவாந்தவாவில
கவாத்திருக்கிறவார்கள்” என்று லசவாலலிக்
லகவாண்ஜடை வந்தவாள் ஞவானம்.
”மைவாணவிகள் மைட்டுமைவா, புலரவாபஸர்களும்
கூடைவவா?'' என்று ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
'அலதலலெவாம் எனக்குத் லதரியேவிலழலெ' என்றவாள்
ஞவானம்.
பவார்வதியின் லநற்றியில சுருக்கம் கண்டைது.
”சரி, நீ ஜபவாய் அவர்கழள ஜமைஜலெ வரச் லசவால...''
------

குருத்து பதிலனட்டு
சற்று ஜநரத்துக்லகலலெவாம் அவர்கள் ஜமைஜலெ
வந்தவார்கள். ”இரண்டு நவாட்களவாக ஜவழலெ
சரியேவாயிருந்தது. அதனவால தங்கழள வந்து கவாண
முடியேவிலழலெ. மைன்னிக்கஜவண்டும்” என்றனர்.
”இப்ஜபவாது மைணி என்ன லதரியுமைவா?” பவார்வதி
ஜகட்டைவாள்.
”பதிலனவான்று....”
''இப்ஜபவாது கலலூரி நடைக்கும் ஜநரத்தில,
வகுப்புக்குப் ஜபவாகவாமைல இங்ஜக வந்திருக்கக்
கூடைவாது...”
"தங்கழள இரண்டு நவாட்களவாகக் கவாணவாமைல
இருந்தஜத தவறு.”
"கலலூரி ஜநரத்தில வகுப்ழப விட்டு வந்தது

அழத விடைப் லபரியே தவறு. உங்களுழடையே முதல
கடைழமை படிப்பு தவான். படிப்ழபயும்
பரீட்ழசழயேயும் விட்டுவிட்டு இங்ஜக
வந்திருக்கக் கூடைவாது. இந்தச் சின்ன விஷயேம்
மைவாணவிகளவாகியே உங்களுக்குத்தவான்
லதரியேவிலழலெ லயேன்றவால, ஆசிரிழயேகளவாவது
உங்களுக்குச் லசவாலலியிருக்க ஜவண்டும். சரி;
ஜநரத்ழத வீணவாக்கவாமைல புறப்படுங்கள் ”
லகவாஞ்சம் கடுழமையேவாகஜவ ஜபசி முடித்தவாள்
பவார்வதி. பிரின்ஸபவாலின் கண்டிப்பு
அவர்களுக்குத் லதரிந்தஜத! ஆகஜவ, ஜபவாய்
வருகிஜறவாம்'' என்று தவாழ்ந்த குரலில விழடை
லபற்றுக் லகவாண்டு உடைஜன புறப்பட்டு
விட்டைவார்கள் அவர்கள்.
அவர்கள் லசன்றதும், "பவாவம், கண்டிப்பவாகப்
ஜபசி அனுப்பி விட்ஜடைன். லகவாஞ்சங் கூடைப்
பண்பிலலெவாதவள் நவான்” வருத்தத்துடைன்
தனக்குத்தவாஜன லசவாலலிக் லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
ஆயிற்று; பவார்வதி படுக்ழகயேவாகப் படுத்து

விழளயேவாட்டைவாகப் பதிழனந்து நவாட்கள்
ஓடிவிட்டைன. கவாமைவாட்சியும் ஞவானமும்,
பவார்வதியின் உடைம்ழபத் ஜதற்றுவதற்கு இரவு
பகலெவாகக் கண் விழித்துப் பவாடுபட்டும் அவள்
உடைம்பு ஜதறவாமைல நவாளுக்கு நவாள் ஜகவலெமைவாகிக்
லகவாண்ஜடை யிருந்தது. உள்ளத்தில ஜவதழனகள்
புகுந்து அரித்துக் லகவாண்டிருக்கும் ஜபவாது
உடைழலெ எவ்வளவு ஜபவாஷித்தும் என்ன?
ஜசதுபதியின் அன்ழபப் பவார்வதி என்று
மைறந்துவிடைத் துணிந்தவாஜளவா அன்று முதல
அவளுக்கு நிம்மைதிஜயே இலழலெ. அவருழடையே
அன்ழப அவளவால மைறக்கஜவவா மைறுக்கஜவவா
முடியேவாமைல உள்ளத்தில வலி கண்டு, அந்த
வலிஜயே அவள் உடைழலெ இழளக்கச் லசய்து
லகவாண்டிருந்தது.
பவார்வதி கண்கழள மூடிப் படுத்திருந்தவாள்.
பழரசத்துடைன் லமைதுவவாகக் கட்டிலின் அருஜக
வந்து நின்றவாள் பவாரதி.

கண் விழித்த பவார்வதி, ”பவாவம்! என்னவால
உங்களுக் லகலலெவாம் சிரமைம்...”
”பரீட்ழசலயேலலெவாம் சரியேவாக எழுதியிருக்கிறவாயேவா,
பவாரதி! ரவாஜேவாழவ எங்ஜக கவாஜணவாம்?”
“அவன் எப்படி எழுதியிருக்கிறவானவாம்?” என்று
ஜகட்டைவாள்.
"இரண்டு ஜபருக்குஜமை ஜநற்ஜறவாடு பரீட்ழச
முடிந்து விட்டைது. நன்றவாகஜவ
எழுதியிருக்கிஜறவாம்...'' என்றவாள் பவாரதி.
”லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம். ரவாஜேவாழவ இங்ஜக வரச்
லசவாலல...''
”கூப்பிட்டீங்களவா அத்ழத!'' என்று ஜகட்டுக்
லகவாண்ஜடை வந்து நின்றவான் ரவாஜேவா.
''பரீட்ழசயில எப்படி எழுதியிருக்கிறவாய் என்று
ஜகட்கத் தவான் கூப்பிட்ஜடைன்.... லீவு விட்டு

விட்டைவார்கள் அலலெவவா? இனிஜமைல உன்பவாடு
குஷிதவான். ஒரு படைம் கூடைத் தவற மைவாட்டைவாய்!''
என்றவாள் பவார்வதி.
"இலழலெ அத்ழத!'' என்று தழலெ கவிழ்ந்தபடிஜயே
கீஜழ இறங்கிச் லசன்று விட்டைவான் ரவாஜேவா.
அப்ஜபவாது எதிரில வந்த பவாரதிழயேப் பவார்த்து,
அத்ழத நலலெ மூட்ஜலெ இருக்கிறவாள்.
சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாக 'பர்மஷன்' வவாங்கிவிடும்.
இது தவான் நலலெ சமையேம். இன்று மைவாழலெ மூன்று
மைணிக்கு நவான் கவாஜலெஜிலிருந்து வந்து விடுஜவன்.
எங்க கவாஜலெஜேஸுக்கு எதிரில கவாந்தி மைண்டைபம்
இருக்கிறது. மூணு மைணிக்கு நீ அங்ஜக
வந்துவிடும். அதற்குப் பக்கத்தில லபரியே கவாடு
இருக்கிறது. அந்தக் கவாட்டில நிழறயே மைவான்கள்
இருக்கின்றன. அந்த இடைத்ழதச் சற்று ஜநரம்
சுற்றிப் பவார்த்துவிட்டு ஆறழர மைணி ஜஷவாவுக்குப்
ஜபவாகலெவாம்.' என்றவான்.
"சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாவதவாகச் லசவான்னவால
பிரின்ஸபவால என்ழன லவளிஜயே அனுப்பஜவ

மைவாட்டைவாங்கஜள!”
”சிஜநகிதிகலளவாடு ஜபவாவதவாகச் லசவாலல.
சரிம்பவாங்க... பயித்தியேமைவாயிருக்கிறவாஜயே!
இலதலலெவாம் கூடைவவா நவான் லசவாலலிக்
லகவாடுக்கணும்...?''
மைணி மூன்றடித்தஜதவா இலழலெஜயேவா, கலலூரிழயே
விட்டுப் புறப்பட்டு விட்டைவான் ரவாஜேவா. கவாழர
எடுத்துக்லகவாண்டு ஜநரவாகக் கவாந்தி மைண்டைபம்
ஜபவாய்ச் ஜசர்ந்தவான். ஆனவால அங்ஜக பவாரதிழயேக்
கவாணவிலழலெ. ஒருவழரயுஜமை கவாண விலழலெ.
நலலெ லவயில ஜநரமைவானதவால நவாழலெந்து
கவாகங்கள் - கழரந்து லகவாண்டிருந்தன. ஐந்து
நிமஷம், பத்து நிமஷம், பதிழனந்து நிமஷமும்
கடைந்தன. வருகிற ஜபவாகிற வண்டிகழள
லயேலலெவாம் பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி வந்தபவாடிலழலெ. கழடைசியில சற்றுத்
தூரத்தில ஒரு டைவாக்ஸ வருவது லதரிந்தது. பவாரதி
அதில உட்கவார்ந்திருப்பழதக் கண்டைதும்
ரவாஜேவாவின் முகம் மைலெர்ந்தது.

”லரவாம்ப ஜநரமைவாகக் கவாத்துக்
லகவாண்டிருக்கிறீர்களவா?” என்று சிரித்தபடிஜயே
டைவாக்ஸழயே விட்டுக் கீஜழ இறங்கி வந்தவாள்
பவாரதி.
அவளுக்கவாகத் தவான் கவாத்துக் லகவாண்டிருந்ததவாகச்
லசவாலவது மைதிப்புக் குழறவு என்று எண்ணியே
ரவாஜேவா, "இலழலெஜயே; நவான் இப்ஜபவாதுதவான்
வந்ஜதன்'' என்றவான்,
"சரி, மைவான்கள் எங்ஜக? என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
"இப்பதவாஜன சகுந்தழலெ வந்திருக்கீங்க?
இனிஜமைல தவான் மைவான்களும் வரும்.''
”துஷ்யேந்த மைகவாரவாஜேவாஜவ! எனக்கு உடைஜன
மைவான்கழளக் கவாட்டைப் ஜபவாகிறீர்களவா,
இலழலெயேவா?” சிரித்துக்லகவாண்ஜடை ஜகட்டைவாள்
பவாரதி.
"ஆமைவாம்; வீட்ழடை விட்டுப் புறப்படும்ஜபவாது

பிரின்ஸ பவாலிடைம் லசவாலலிக் லகவாள்ளவாமைல
தவாஜன வந்தவாய்?”
”அழத உங்களுக்கு யேவார் லசவான்னது?
"உன் தழலெ!''
"என் தழலெயேவா?” என்று தன் தழலெழயேத்
லதவாட்டுப் பவார்த்தவாள் பவாரதி.
”ஓஜகவா! இந்த மைவாதிரிக் லகவாண்ழடை
ஜபவாட்டுக்லகவாண்டு பிரின்ஸபவால எதிரில
ஜபவாயிருக்க மைவாட்ஜடைன்னுதவாஜன ஜகட்டீங்க?
பிரின்ஸபவால கிட்ஜடை லசவாலலிட்டுத்தவான்
வந்ஜதன்.''
”அப்ப, பிரின்ஸபவாலிடைம் லசவான்ன பிறகு
லகவாண்ழடை ஜபவாட்டுக் லகவாண்டிருப்பவாய்!”
"சரி, கவாட்டுக்குப் ஜபவாகலெவாம் வவாங்க.....”
ரவாஜேவா அவழளக் கிண்டி எஸ்ஜடைட் வனத்துக்குள்

அழழத் துச் லசன்றவான்.
”லரவாம்ப அழகவாயிருக்ஜக இந்த இடைம்” என்றவாள்
பவாரதி.
''நீ கூடை இன்று லரவாம்ப அழகவாயிருக்ஜக. உன்ழன
இந்த இடைத்தில இப்ஜபவாது ஒரு படைம் எடுக்கப்
ஜபவாகிஜறன். இந்தக் கவாடு ஓர் ஆசிரமைம் மைவாதிரி
இருக்கிறதவா? பக்கத்திஜலெ மைவான்கள் ஜவறு
சஞ்சரிக்கிறதவா? நீயும் ரிஷி குமைவாரி மைவாதிரி
வந்திருக்கிறவாயேவா? இந்தச் சூழ்நிழலெயிஜலெ
உன்ழனப் படைம் எடுத்தவால அசல சகுந்தழலெ
மைவாதிரிஜயே இருக்கும்!”
"ஏன் ஒரு சினிமைவாஜவ எடுத்துடுங்கஜளன்.....!”
"ஐஜயேவா, ஜவண்டைவாம்; புரவாணிக் பிச்சரவாயிடும்.
எடுத்தவால ஜஸவாஷல எடுக்கணும்.''
"சரி சரி, ஜபவாட்ஜடைவா எடுங்க”.

ரவாஜேவா கவாமரவாழவ எடுத்துச் சரி லசய்து
லகவாண்டைவான்.
”எங்ஜக! இப்படிக் லகவாஞ்சம் என்ழனப் பவாரு!
லிட்டில ஸ்ழமைல !... லவரி குட்! ஒன், டூ, த்ரீ!
தவாங்க்ஸ்” என்றவான் ரவாஜேவா.
”ஒரு மைவாழனப் பிடித்து வந்தவால அஜதவாடு ஜசர்ந்து
ஒரு படைம் எடுத்துக் லகவாள்ளலெவாம்...'' என்றவாள்
பவாரதி..
''நவான் ரவாமைன் இலழலெ. மைவாழனத்
துரத்திக்லகவாண்டு ஜபவாவதற்கு - துஷ்யேந்தன்...!''
என்று கூறிச் சிரித்தவான் ரவாஜேவா.
'இலழலெ' என்றவாள் பவாரதி.
"ஜவறு யேவாரவாம்?'' என்று ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
''துஷ்யேந்த மைகவாரவாஜேவா!'' என்று திருத்தினவாள்
பவாரதி!

“ஜநரமைவாகிறது, புறப்படைலெவாமைவா?'' ரவாஜேவா
ஜகட்டைவான்.
“எங்ஜக ?”
“ழலெப்ரரிக்கு”
”அப்புறம்?''
“ஓட்டைலக்கு.''
”அப்புறம்?'' சினிமைவாவுக்கு! இருவரும் கவாழர
ஜநவாக்கி நடைந்தனர். திடீலரன்று பவாரதி "ஐஜயேவா!''
என்று கூறிக்லகவாண்ஜடை கீஜழ குனிந்தவாள்.
”என்ன பவாரதி!'' பதறிப் ஜபவானவான் ரவாஜேவா.
"கவாலில முள் ழதத்துவிட்டைது.''
ரவாஜேவா லமைதுவவாக அவள் வலெது கவாழலெத் தூக்கி
அருகி லிருந்த ஒரு லபரியே கல மீது ழவத்தவான்.

பிறகு அவள் கவாலிலிருந்த முள்ழள
அப்புறப்படுத்தினவான். முள்ழள எடுத்து
இடைத்திலிருந்து ரத்தம் லபருகியேது. உடைஜன
அவன் தன் ழகக்குட்ழடையேவால அவள் கவாலில ஒரு
கட்டுப் ஜபவாட்டு அவள் ழகழயேப் பிடித்துக்
கவாருக்கு அழழத்துச் லசன்றவான். ஜபவாகும் ஜபவாது
"அன்று ஹவாஸ்டைலில ஆணி அடிக்கும்ஜபவாது
பவாணிக் கிரகணம் ஆயிற்று. இன்று வலெது
கவாழலெத் தூக்கி அம்மக் கலலில ழவத்தவாயிற்று'
என்று சிரித்தவான் ரவாஜேவா. அழதக் ஜகட்டுப்
பவாரதியும் சிரித்துவிட்டைவாள்!
---------------

குருத்து பத்லதவான்பது
"அடுத்தவாற்ஜபவால எங்ஜக ஜபவாகலெவாம்?'' என்று
ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
”லசவார்க்கத்துக்கு...'' என்றவான் ரவாஜேவா.
“அந்த 'ரூட்'டுக்கு நம்மை வண்டிக்கு பர்மட்
இலலீங்க!.......” என்றவான் டைவாக்ஸ டிழரவர்
சிரித்துக்லகவாண்ஜடை.
ரவாஜேவாவும் பவாரதியும் சிரித்து விட்டைனர்.
”டிழரவர்! நீங்க லரவாம்பத் தமைவாஷவாகப்
ஜபசறீங்கஜள! சிலெ டைவாக்ஸ டிழரவருங்க
மூஞ்சிழயே 'உம்' லமைன்று ழவத்துக்
கிட்டிருப்பவாங்க. அவங்கழளக் கண்டைவால
எனக்குப் பிடிக்கஜவ பிடிக்கவாது...'' என்றவான்
ரவாஜேவா.

”எப்பவும் சந்ஜதவாஷமைவா இருக்கத் லதரியேணுங்க.
எந்த ஜநரமும் கவழலெப் பட்டுக்கிட்டு
இறக்கிறவங்கழள வவாழத்
லதரியேவாதவங்கன்னுதவான் லசவாலலெணும்...''
என்றவான் டிழரவர்.
''பஜலெ, பஜலெ! நீ என் கட்சி!'' என்றவான் ரவாஜேவா.
”எந்தப் பக்கம் ஜபவாகணுங்க?... டிழரவர்
ஜகட்டைவான்.
”மைவுன்ட் ஜரவாடு பக்கம் தவான்..."
"ஆறழர மைணிக்குத்தவாஜன சினிமைவா? இன்னும்
லரவாம்ப ஜநரம் இருக்குஜத!'' என்றவாள் பவாரதி.
"அத்ழத ழலெப்ரரியிலிருந்து புத்தகம் வவாங்கி
வரச் லசவாலலியிருக்கவாங்க. அங்ஜக அழர மைணி
ஜநரம். அப்புறம் ஓட்டைலஜலெ முக்கவால மைணி
ஜநரம்... ஆமைவாம்; நீ அத்ழத கிட்ஜடை
சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாறதவாச் லசவாலலிட்டு

வந்தவாயேவா?....”
"...ம்.....”
"அத்ழத என்ன லசவான்னவாங்க?....''
''யேவாஜரவாடு சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாகப் ஜபவாகிறவாய்
என்று ஜகட்டைவாங்க... சிஜநகிதிகஜளவாடு ஜபவாகப்
ஜபவாறதவாச் லசவான் ஜனன். 'சரி'ன்னுட்டைவாங்க...”
“நவான் லசவாலலெழலெயேவா? இன்ழறக்கு அத்ழத
நலலெ மூட்ஜலெ இருக்கவாங்க. நீ ஜபவாய்க் ஜகளு.
உடைஜன பர்மஷன் லகவாடுத்துடுவவாங்கன்னு...''
"ஆமைவாம்; நீங்க இன்ழறக்கு ஜலெட்டைவாக வீட்டுக்கு
வந்தவால பிரின்ஸபவால, எங்ஜக
ஜபவாயிருந்ஜதன்னு ஜகட்பவாங்கஜள!....?
”ஜகட்கட்டுஜமை...''
"நீங்க என்ன பதில லசவாலலவீங்க?''

”எங்க கலலூரியிஜலெ இன்ழறக்கு ஆண்டு
விழவான்னு ஒரு 'டூப்' அடிச்சுட்ஜறன்....”
”என்ழன மைட்டும் சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாறதவாக
நிஜேம் லசவாலலெச் லசவாலலிவிட்டு நீங்க லபவாய்
ஜபசலெவாமைவா?” என்று ஜகட்டைவாள் பவாரதி.
''இது லபவாய் இலழலெ,பவாரதி!
'பின் என்னவவாம்?’
”புளுகு!”
'புளுகுக்கும் லபவாய்க்கும் என்ன வித்தியேவாசம்!''
''புளுகிஜலெ பிறத்தியேவாருக்குத் தீங்கு கிழடையேவாது.....
லபவாய்யிஜலெ அது உண்டு...''
''அப்படின்னவா நவான் சிஜநகிதிகஜளவாடு
சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாறதவாச் லசவான்னது
லபவாய்தவாஜன?”

''இலழலெ ; புளுகு...”
''எனக்லகன்னஜவவா பயேமைவாயிருக்குது... நவாம்
லரண்டு ஜபரும் ஜசர்ந்துகிட்டுச் சினிமைவாவுக்குப்
ஜபவாயிருக்ஜகவாம்னு பிரின்ஸபவாலக்குத்
லதரிஞ்சுதவானவா?....''
"ஒண்ணும் லசவாலலெ மைவாட்டைவாங்க. நீ தவான்
பர்மஷன் வவாங்கியிருக்கிஜயே!”
"நீங்க வவாங்கழலெஜயே!”
''நவான் சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாகழலெஜயே. கலலூரி
ஆண்டு விழவாவில இருந்தலலெவவா வர்ஜறன்.
அதனவாஜலெ ஜலெட்!”
"சுத்தப் லபவாய்!”
"மைறுபடியும் பவார்த்தவாயேவா! புளுகுன்னு லசவாலல!”
"எலபின்ஸ்டைனுக்குப் ஜபவாறீங்களவா?' டிழரவர்

ஜகட்டைவான்.
''முதலஜலெ ழலெப்ரரிக்குப் ஜபவா. அஜதவா லதரியுது
பவார் ! அந்தக் கட்டைடைத்துக்கு முன்னவாஜலெ
நிறுத்து...'' என்றவான் ரவாஜேவா.
டைவாக்ஸ அங்ஜக ஜபவாய் நின்றதும் ரவாஜேவாவும்
பவாரதியும் இறங்கி ழலெப்ரரிக்குள் லசன்றனர்..
''என்ழன அனுப்பிடுங்க ஸவார்! லவயிட்டிங்ஜலெ
ஜபவாடைவாதீங்க. சம்பவாதிக்கிற ஜநரம்" என்றவான்
டிழரவர்.
''அதுவும் சரிதவான்!'' என்று கூறியே ரவாஜேவா,
அவனுக்கு மீட்டைருக்கு ஜமைல அதிகப்படியேவாகஜவ
ஒரு ரூபவாய் லகவாடுத் தனுப்பினவான்.
''லரவாம்ப சந்ஜதவாஷங்கள்” என்று கூறிச் லசன்றவான்
டிழரவர்.
அழர மைணி ஜநரம் கழித்து ரவாஜேவாவும் பவாரதியும்

லவளிஜயே வந்து டைவாக்ஸக்கவாகக்
கவாத்திருந்தஜபவாது அஜத டைவாக்ஸ அருகில வந்து
நின்றதும் பவாரதிக்கு மைகிழ்ச்சி தவாங்க விலழலெ.
''நீஜயே வந்து விட்டைவாயேவா?'' என்றவான் ரவாஜேவா.
”ஆமைவாங்க. இதுக்குள்ஜள மைவாம்பலெத்துக்கு ஒரு
சவவாரி கிழடைச்சுது. ஜபவாயிட்டு வந்ஜதன்.
ஏறிக்குங்க.... ஓட்டைலக் குத்தவாஜன?....''
"ஆமைவாம்...''
”எந்த ஓட்டைலக்கு ?' என்று ஜகட்டைவான் டைவாக்ஸ
டிழரவர்.
”முன்லனவாரு நவாள் திறந்த லவளி மைவாடியில
சவாப்பிட்ஜடைவாஜமை.-அந்த ஓட்ட்லக்ஜக
ஜபவாகலெவாம்” என்றவாள் பவாரதி.
டைவாக்ஸழயே அந்த ஓட்டைலக்கு விடைச் லசவான்னவான்
ரவாஜேவா.

”பக்கத்திஜலெ தவான் சினிமைவா. நவாங்கள் நடைந்ஜத
ஜபவாய் விடுகிஜறவாம். நீ கவாத்திருக்க ஜவண்டைவாம்”
என்று கூறியே ரவாஜேவா, டிழரவரிடைம் பணத்ழதக்
லகவாடுத்தனுப்பினவான்.
பிறகு இருவரும் அந்த ஓட்டைலக்குச் லசன்று
திறந்த லவளி மைவாடிக்குப் ஜபவாய் ஒரு மூழலெயில
ஜபவாடைப்பட்டிருந்த வட்டை ஜமைழஜேக்கு முன்னவால
உட்கவார்ந்து லகவாண்டைனர்.
"என்ன சவாப்பிடைறீங்க?'' என்று
ஜகட்டுக்லகவாண்ஜடை வந்தவான் ஸர்வர்.
அவனிடைம் இரண்டு மைசவாலெவா ஜதவாழசக்கு ஆர்டைர்
லகவாடுத்தவான் ரவாஜேவா.
”எனக்கு மைசவாலெவா ஜதவாழச பிடிக்கும்னு
உங்களுக்கு எப்படித் லதரியும்" என்று ஜகட்டைவாள்
பவாரதி.
"எனக்குத் லதரியேவாது; மைசவாலெவா ஜதவாழசக்குச்
லசவான்னவால அது வருகிற வழரக்கும் லகவாஞ்சம்

லபவாழுது ஜபவாகுஜமை என்பதற்கவாகச்
லசவான்ஜனன்...'' என்றவான் ரவாஜேவா.
பவாரதி சிரித்துக்லகவாண்ஜடை அந்த ழலெப்ரரி
புத்தகத்ழத எடுத்துப் புரட்டினவாள்.
''மைசவாலெவா ஜதவாழச வருவதற்குள் நீ இழதப்
படித்ஜத முடித்துவிடைலெவாம்” என்றவான் ரவாஜேவா.
''லரவாம்ப ட்ழர ஸப்லஜேக்ட்! பிலெவாஸபி இழதப்
ஜபவாய் வவாங்கி வந்தீர்கஜள!' என்றவாள் பவாரதி.
”இது உனக்கலலெ; அத்ழதக்கு. இந்த மைவாதிரி ட்ழர
ஸப்லஜேக்ட்தவான் அவங்களுக்குப் பிடிக்கும்...''
சற்று ஜநரத்துக்லகலலெவாம் மைசவாலெவா ஜதவாழச
இரண்ழடைக் லகவாண்டு வந்து ழவத்தவான் ஸர்வர்.
பவாரதி ஜதவாழசயின் முறுகலெவான பவாகங்கழள
மைட்டும் எடுத்துச் சவாப்பிடைத் லதவாடைங்கினவாள்.
''மைசவாலெவா ஜதவாழசழயேக் கண்டுபிடித்தவாஜன

அவனுக்கு ஒரு சிழலெ கட்டி ழவக்க ஜவண்டும்...'
என்றவான் ரவாஜேவா.
"ஐஸ்க்ரீம் கண்டுபிடித்தவனுக்கும் தவான்”
என்றவான் பவாரதி.
"இப்ஜபவாது ஐஸ்க்ரீம் ஜவணும் என்பழதச்
லசவாலலெவாமைல லசவாலகிறவாயேவா?'' என்று
ஜகட்டுவிட்டுச் சிரித்தவான் ரவாஜேவா.
"இலழலெ, இலழலெ'' என்றவாள் பவாரதி.
ஸர்வழரக கூப்பிடுவதற்கவாக ரவாஜேவா திரும்பிப்
பவார்த்த ஜபவாது ஜவலறவாரு மூழலெயில
அவனுழடையே கவாஜலெஜ் பிரின்ஸ பவால
உட்கவார்ந்திருப்பழதக் கண்டு திடுக்கிட்டைவான்.
அவன் 'திருதிருலவன்று விழிப்பழதக் கண்டை
பவாரதி, ''ஏன் ரவாஜேவா! ஏன் இப்படி இஞ்சி தின்ற
மைவாதிரி விழிக்கிறீங்க...?'' என்று ஜகட்டைவாள்.
''நிஜேமைவாகஜவ இந்த மைசவாலெவாவிஜலெ இருந்த ஓர்
இஞ்சித் துண்ழடைத் தின்னு விட்ஜடைன்.

அதுதவான்...'' என்று கூறி மைழுப்பினவான் ரவாஜேவா.
"லபவாய், லபவாய்! எழதஜயேவா என்னிடைம்
லசவாலலெவாமைல மைழறக்கப் பவார்க்கிறீங்க...''
"எங்க பிரின்ஸபவால வந்திருக்கவாரு. நவாமை லரண்டு
ஜபரும் அவர் பவாக்கறதுக்கு முந்தி எழுந்து
ஜபவாயிடைணும்...''
''அவர் சினிமைவாவுக்கும் வந்து ஜசர்ந்தவால?...”
''வர மைவாட்டைவார். சினிமைவான்னவா அவருக்குப்
பிடிக்கவாது...''
அடுத்த நிமடைம் இருவரும் அந்த
இடைத்ழதவிட்டுப் புறப்பட்டு விட்டைனர்.
''இன்னும் ஆறு மைவாத கவாலெத்துக்குப் பரண ஓய்வு
எடுத்துக்லகவாள்ள ஜவண்டும். கவாழலெயிலம்
மைவாழலெயிலம் சற்று ஜநரம் ஜதவாட்டைத்துக்குள்
உலெவாவும் ஜநரம் தவிர, லவளியில எங்குஜமை

லசலலெக்கூடைவாது'' என்று கண்டிப்பவான உத்தரவு
ஜபவாட்டிருந்தவாள் டைவாக்டைரம்மைவாள்.
அழறக்குள்ளவாகஜவ கட்டுப்பட்டுக் கிடைக்கும்
லகவாடுழமைழயேப் பவார்வதியேவால தவாங்கிக்லகவாள்ள
முடியேவிலழலெ. கலலூரிக்குப் ஜபவாகவாமைல,
கலலூரிழயேக் கவாணவாமைல, கலலூரி
மைவாணவிகளுடைன் ஜபசவாமைல, கலலூரியில
தன்னுழடையே கடைழமைகழள நிழறஜவற்றவாமைல
இருப்பழத அவளவால லபவாறுத்துக் லகவாள்ளஜவ
முடியேவிலழலெ.
அந்தக் கலலூரியிஜலெஜயே படித்து, அங்ஜகஜயே
உத்தி ஜயேவாகத்தில அமைர்ந்து, அங்ஜகஜயே
புலரவாபஸரவாகி, கழடைசியில அந்தக் கலலூரிக்ஜக
பிரின்ஸபவாலம் ஆகிவிட்டைவாள் அவள். படித்த
கவாலெத்தில கூழர ஜவய்ந்த சிறு சிறு லஷட்டுகஜள
வகுப்பழறகளவாக இருந்தன. இப்ஜபவாது அந்தப்
பழழயே ஜதவாற்றஜமை அடிஜயேவாடு மைவாறிப் புதியே
புதியே கட்டைடைங்களவாக உயேர்ந்து நிற்கின்றன.
அந்தக் கட்டைடைத்தின் ஒவ்லவவாரு லசங்கலலம்,
அவளுழடையே முயேற்சிக்கும் உழழப்பிற்கும்

ஊக்கத்துக்கும் சவான்று கூறிக்
லகவாண்டிருக்கின்றன.
புறத் ஜதவாற்றத்தில மைட்டும் அந்தக் கலலூரிக்குக்
கவர்ச்சி ஜதடித் தரவிலழலெ அவள். அங்ஜக
படித்துத் ஜதறியே மைவாணவிகளில லபரும்பவாஜலெவார்
இன்று பலஜவறு துழறகளில புகழுடைன் விளங்கி
வருகின்றனர். பண்புக்கும், ஒழக்கத்துக் கும்
உழறவிடைமைவாகத் திகழும் அந்தக் கலலூரிழயே
அவள் ஒரு லதய்வத் திருக்ஜகவாயிலெவாகஜவ
ஜபவாற்றி நடைத்தி வருகிறவாள். மைற்ற கலலூரித்
தழலெவர்கள் பவார்வதியிடைம் மக்க மைதிப்பும்
மைரியேவாழதயும் லகவாண்டு ஒருவித
அச்சத்துடைஜனஜயே பழகி வந்தனர்.
பவார்வதியின் உடைல நிழலெழயேப்பற்றி
விசவாரித்துவிட்டுப் ஜபவாக இந்தியேவாவின்
பலஜவறு பவாகங்களிலிருந்தும் தினமும் பலெஜபர்
வந்து ஜபவாய்க்லகவாண்டிருந்தனர். கலவித்
துழறயில புகழ்லபற்ற நிபுணர்கள்,
ஆரவாய்ச்சியேவாளர்கள், ஜவதவாந்திகள், டைவாக்டைர்

பட்டைம் லபற்ற அறிவவாளிகள், பழழயே மைவாண
வர்கள், இதரக் கலலூரித் தழலெவர்கள்
எலஜலெவாருஜமை வந்தனர்.
நம் நவாட்டுக்ஜகற்ற வழகயில கலவித் துழறயில
லசய்யே ஜவண்டியே சர்திருத்தங்கள் பற்றிப்
பவார்வதி அவர்களிடைம் விவவாதித்தவாள்.
அவளுழடையே ஜபச்ழசக் ஜகட்டை பிறகு, அவர்
களுக்குப் பவார்வதியிடைமருந்த மைதிப்புப்
பன்மைடைங்கவாக உயேர்ந்தது.
அன்று, கவார்ஜனஷன் கலலூரி பிரின்ஸபவால
ஜவதவாந்தம் வந்திருந்தவார். தூயே தமழிஜலெஜயே
அவருடைன் நீண்டை ஜநரம் ஜபசிக் லகவாண்டிருந்த
பவார்வதி, அவர் புறப்படும் ஜநரத்தில ஞவாபகமைவாக,
"மீனவா - ஜகவாபவாலென் நட்பு இப்ஜபவாது எந்த
மைட்டில இருக்கிறது?' என்று ஜகட்டைவாள்.
ஜவதவாந்தம் சிரித்துக் லகவாண்ஜடை, "நலலெ
முழறயில வளர்ந்து லகவாண்டிருக்கிறது. தவாங்கள்
கூடை மீனவாவின் தந்ழதக்குக் கடிதம்

எழுதியிருந்தீர்களவாம். அவளுழடையே தந்ழத
என்ழனக் கவாண வந்திருந்தஜபவாது கூறினவார்.
ஜகவாபவாலெழனப்பற்றி எலலெவா விவரங்கழளயும்
விசவாரித்துத் லதரிந்துலகவாண்டு, அவழனயும்
ஜநரில பவார்த்துவிட்டுப் ஜபவாயிருக்கிறவார்.
அஜநகமைவாகத் திருமைணத்துக்கு ஏற்பவாடைவானவாலம்
வியேப்பதற்கிலழலெ'' என்றவார்.
அவர்கள் இருவருக்கும் என் மைனப்பர்வமைவான
ஆசிகள்) என்று மைகிழ்ச்சி லபவாங்கக் கூறினவாள்
பவார்வதி.
இரவு மைணி ஒன்பதழர இருக்கலெவாம். பவார்வதி
கண்கழள மூடியேபடிஜயே எண்ணமட்டுக்
லகவாண்டிருந்தவாள். அப்ஜபவாது வவாசலில கவார்
வந்து நிற்கும் சத்தம் ஜகட்டைது. "ஒருஜவழள
ஜசதுபதியேவாயிருக்குஜமைவா?" என்று ஜயேவாசித்தவாள்.
ஞவானத்ழத அழழத்து "வவாசலில கவார் சத்தம்
ஜகட்டைஜத, யேவார் வருகிறவார்கள் என்று பவார்''
என்றவாள்.

"பவாரதி..." என்றவாள் ஞவானம்.
"ரவாஜேவா இன்னும் வரவிலழலெயேவா? " பவார்வதி
ஜகட்டைவாள்.
"இன்னும் இலழலெ...''
"சரி; சவாப்பிட்டு முடிந்ததும் பவாரதிழயே இங்ஜக
வரச் லசவால!" என்று கூறி அனுப்பினவாள் பவார்வதி.
முதலில பவாரதிழயே டைவாக்ஸயில லகவாண்டுவந்து
விட்டை ரவாஜேவா பத்து நிமடைம் கழித்து அஜத
டைவாக்ஸயில வந்து இறங்கினவான்.
அவன் வந்து இறங்கியேஜபவாதும் கவார் சத்தம்
ஜகட்கஜவ, ”ரவாஜேவாவவாகத்தவான் இருக்கஜவண்டும்”
என்பழதப் பவார்வதி எளிதில
ஊகித்துக்லகவாண்டைவாள்.
பவாரதி சவாப்பவாட்ழடை முடித்துக் லகவாண்டு
ஹவார்லிக் ஸ்டைன் பரமை சவாதுவவாக மைவாடிக்குச்

லசன்றவாள். பவாரதிழயேக் கண்டை பிரின்ஸபவால
”என்ன பவாரதி! சினிமைவா நன்றவா யிருந்ததவா? என்ன
படைம் யேவாலரலலெவாம் ஜபவாயிருந்தீங்க?” என்று
அன்ஜபவாடு விசவாரித்தவாள்.
"இங்கிலீஷ் பிக்சர் ஜமைடைம்! அன்னவாகரீனவா!.”
என்றவாள் பவாரதி.
”டைவாலஸ்டைவாய் எழுதினது. லரவாம்ப நலலெ
கழதயேவாச்ஜச! லெவ் ஸ்ஜடைவாரிதவான்... ஆமைவாம்...
ரவாஜேவா வந்து விட்டைவானவா?''
”இப்பத்தவான் வந்திருக்கிறவார்...''
''அவழனக் கூப்பிடு இங்ஜக...”
”கூப்பிட்டீங்களவா அத்ழத!'' என்று இழறந்து சத்த
மட்டைபடிஜயே மைவாடிப்படிகள் அதிர ஏறி வந்தவான்
ரவாஜேவா.
தவான் எதுவுஜமை தவறு லசய்யேவாதவன் ஜபவால

கவாட்டிக் லகவாள்ள ஜவண்டுலமைன்பதற்-கவாகஜவ
அவசியேமன்றி உரத்துச் சத்தமட்டுக் லகவாண்டு
வந்தவான் அவன்.
"ஏண்டைவா இவ்வளவு ஜநரம் உனக்கு?''
”இன்ழறக்கு எங்க கவாஜலெஜிஜலெ ஆண்டு விழவா
அதனவாஜலெ ஜலெட்” என்று லபவாய் லசவான்னவான்
ரவாஜேவா. இலழலெ; புளுகினவான்.
”ஓஜகவா! ஆண்டு விழவாவவா? லரவாம்ப ஜஜேவாரவாக
நடைந் திருக்குஜமை! உ பவார்ட்டி உண்டைவா?
பிரின்ஸபவால என்ன ஜபசினவார்?”
"ஆமைவாம்; லரவாம்ப கிரவாண்ட்! பிரின்ஸபவால
லரவாம்ப நலலெவாப் ஜபசினவாரு...'' என்று லபவாய்
லசவான்னவான் ரவாஜேவா. இலழலெ; புளுகினவான்.
”அப்புறம் டீ பவார்ட்டியிஜலெ என்னடைவா ஐட்டைம்?”
"...ம்.... மைசவாலெவா ஜதவாழச!....”

"என்னடைவா உளறுகிறவாய்?... டீ பவார்ட்டியிஜலெ
மைசவாலெவா ஜதவாழசயேவா?”
"ஆமைவாம், அத்ழத! மைவாணவர்கள் எலஜலெவாரும்
ஜசர்ந்து ஜகட்டுக் லகவாண்ஜடைவாம், மைசவாலெவா ஜதவாழச
ஜவண்டும் என்று...'' என்று லபவாய் லசவான்னவான்
ரவாஜேவா. இலழலெ; புளுகினவான்.
''சரி; ழலெப்ரரியிலிருந்து புத்தகங்கள் வவாங்கி வரச்
லசவான்ஜன, வவாங்கி வந்தவாயேவா?”
''ஓ!' என்று கூறியே ரவாஜேவா, ழலெப்ரரிப் புத்தகங்கழள
எடுத்து அத்ழதயிடைம் லகவாடுக்க வந்தவான்.
அப்ஜபவாது அந்தப் புத்தகம் ஒன்றிலிருந்து
இரண்டு சினிமைவா டிக்லகட்டு கள் கீஜழ
உதிர்ந்தன.
''இலதன்னடைவா சினிமைவா டிக்லகட்?”
''யேவாஜரவா இதுக்கு முன்னவாஜலெ இந்தப் புத்தகத்ழத
ழலெப்ரரியிலிருந்து வவாங்கிக் லகவாண்டு

ஜபவானவங்க சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாயிருப்பவாங்க.
அவங்க இந்தப் புத்தகத்திஜலெ அந்த
டிக்லகட்டுகழள ழவத்திருப்பவாங்க" என்றவான்
ரவாஜேவா.
பவார்வதிக்கு எலலெவாம் புரிந்து விட்டைது. அவள்
புன்முறுவஜலெவாடு அவழன ஏற இறங்கப்
பவார்த்தவாள். அந்தப் பவார்ழவயிலம் சிரிப்பிலம்
''ஏன் லபவாய் லசவாலகிறவாய்?" என்ற ஜகள்வி
லபவாதிந்து கிடைந்தது.
"ரவாஜேவா! உங்க கலலூரிப் பிரின்ஸபவாலக்குத்
துளிக்கூடை கடைழமையுணர்ச்சி என்பழத
கிழடையேவாது?”
''ஏன் அத்ழத அப்படிச் லசவாலறீங்க. அவர்
எதிஜலெயும் லரவாம்ப கலரக்ட் ஆச்ஜச!''
''இலஜலெ... கலலூரியிஜலெ ஆண்டு விழவா
நடைக்கிறஜபவாது அங்ஜக இலலெவாமைல, என்ழனப்
பவார்க்க வந்து விட்டைவாஜர. இன்று மைவாழலெ இங்ஜக

வந்து லவகு ஜநரம் ஜபசிக் லகவாண்டிருந்தவாஜர!''
என்றவாள் பவார்வதி.
”அடைப்பவாவி மைனுஷவா! இங்ஜகயும் வந்து
விட்டைவாரவா?'' என்று எண்ணிக்லகவாண்டை ரவாஜேவா,
இஞ்சி தின்ற மைவாதிரித் திருதிருலவன விழித்தவான்.
---------------

குருத்து இருபது
பவார்வதி எதிரில அசடு வழியே நின்று
லகவாண்டிருந்த ரவாஜேவா, ’தவான் கூறியே
லபவாய்கழளலயேலலெவாம் அத்ழத புரிந்து லகவாண்டு
விட்டைவாஜள! இனிஜமைல ஒருஜவழள என்ழனயும்,
பவாரதிழயேயும் லவளிஜயே லசலலெ அனுமைதிக்கஜவ
மைவாட்டைவாஜளவா?' என்று எண்ணமட்டைவான்.
"ஜபவாடைவா! ஜபவாய்ச் சவாப்பிடு; மைணி பத்தழர ஆகப்
ஜபவாகிறது. பவாவம்! உனக்கவாக ஞவானமும்,
கவாமைவாட்சி அம்மைவாளும் எத்தழன ஜநரமைவாகக்
கவாத்துக்லகவாண்டிருக்கிறவார்கள், பவார் ! இனிஜமைல
சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாவதவாயிருந்தவால என்னிடைம்
லசவாலலிவிட்டுப் ஜபவாக ஜவண்டும், லதரிந்ததவா?
சினிமைவாஜவ பவார்க்கக்கூடைவாது என்கிற கட்சிழயேச்
ஜசர்ந்தவளலலெ நவான்.”
''மைக்களின் உள்ளத்தில ஒழுக்கத்ழதயும்,
பண்ழபயும் வளர்ப்பதற்குப் பயேன்படுத்த

ஜவண்டியே அந்தச் சவாதனம், லபரும்பவாலம்
ஜநர்மைவாறவான முழறயிஜலெஜயே உபஜயேவாகப்
படுத்தப்படுகிறது. அதனவாலதவான் சினிமைவாழவ
நவான் லவறுக் கிஜறன். நலலெ படைங்கள்
பவார்ப்பழத நவான் எப்ஜபவாதுஜமை
ஆட்ஜசபித்ததிலழலெ. ரவாஜேவா!.... எனக்கு இரண்ஜடை
இரண்டு கண்கள் தவான் உண்டு. அழவ என்ன
லதரியுமைவா? ஒன்று சவாரதவாமைணிக் கலலூரி ;
இன்லனவான்று நீ! என்னுழடையே கண்களில ஒன்று
என் கண்லணதிரிஜலெஜயே லகட்டுப் ஜபவாவழத
நவான் பவார்த்துக்லகவாண்டு சும்மைவா இருக்க
முடியுமைவா? நீ சிறு குழந்ழதயேவா-யிருந்தஜபவாஜத
உன் தவாயேவார் உன்ழனப் பிரிந்து லசன்று விட்டைவாள்.
அன்று முதல உன்ழன ஆழச ஜயேவாடு,
பவாசத்ஜதவாடு வளர்த்து வருகிஜறன். வருங்கவாலெத்
தில நீ எப்படிலயேலலெவாம் வவாழஜவண்டும் என்று
திட்டைம் ஜபவாட்டு ழவத்திருக்கிஜறன்.''
"ஏன் அத்ழத வருத்தப்படைறீங்க? நவான் இப்ப
என்ன லசய்துட்ஜடைன்?... சினிமைவாவுக்குப் ஜபவாகக்
கூடைவாதுங்கறீங்க. அவ்வளவுதவாஜன! இனிஜமை

ஜபவாகலஜலெ! அப்படிப் ஜபவானவாலம் உங்ககிட்டை
பர்மஷன் வவாங்கவாமைல ஜபவாவதிலழலெ. சரி
தவாஜன!”
“லரவாம்ப சரி; சவாப்பிடு ஜபவா.........”
''எனக்குப் பசிஜயே இலழலெ அத்ழத !''
''எப்படிப் பசிக்கும்? டீ பவார்ட்டியிஜலெ மைசவாலெவா
ஜதவாழச சவாப்பிட்டிருக்கிஜயே!'' என்று சிரித்தவாள்
பவார்வதி.
”ஜகலி லசய்யேவாதீங்க அத்ழத !...' என்று கூறிக்
லகவாண்ஜடை ரவாஜேவா கீஜழ இறங்கிச் லசன்றவான். ’ஒரு
மைட்டில அத்ழதயிடைம் தப்பிஜனவாம்' என்ற
உற்சவாகத்தில ஜபவாகும் ஜபவாஜத சினிமைவாப் பவாட்டு
ஒன்ழற நீட்டி முழக்கிச் சட்டி யேடித்துக் லகவாண்டு
ஜபவானவான்!
”பவாரதி ! நீ சவாப்பிட்டைவாயிற்று அலலெவவா? இப்படி
என் பக்கத்திஜலெஜயே படுத்துக்லகவாள்...'' என்று

பிரின்ஸபவால கூறியேதும் பவாரதி, அதிக
லவளிச்சமன்றிக் குளுழமையேவாக ஒளி வீசும்
நீலெவிளக்ழகத் தவிர, மைற்ற விளக்குகழள
அழணத்து விட்டுப் படுத்துக் லகவாண்டைவாள்.
மைணி பதிலனவான்றுக்கு ஜமைல ஆகியும்
பவார்வதிக்குத் தூக்கஜமை வரவிலழலெ சந்தடிகள்
குழறயேக் குழறயே, ஊர் அடைங்கி உறக்கத்தில
ஆழ்ந்து லகவாண்டிருந்தது. எங்ஜகவா லதவாழலெவில
லசலலம் கவார்களின் ஹவாரன் ஒலி மைட்டும்
அவ்வப்ஜபவாது ஜகட்டுக் லகவாண்டிருந்தன
அவளுக்கு.
அவர் இப்ஜபவாலதலலெவாம் முன்ஜபவால இங்ஜக
வருவதிலழலெஜயே, ஏன்? ஒரு ஜவழள அவர்
லகவாண்டுவந்த மைவாதுளம் பழங்கழள நவான்
ஆர்வத்துடைன் ஏற்றுக் லகவாள்ளவிலழலெ
என்பதவாஜலெவா? இருக்கவாது; அவர் தம்முழடையே
ழகயேவால எடுத்துக் லகவாடுத்தழத நவான் என் ழக
நீட்டி வவாங்கிச் சவாப்பிட்ஜடைஜன! அவருக்கு
எத்தழனஜயேவா அலவலகள்! எவ்வளஜவவா

கவாரியேங்கள். அவற்றுக்கிழடையில என்ழன
வந்துகவாண அவகவாசம் சிறிதவாவது
ஜவண்டைவாமைவா?... ஒரு ஜவழள உண்ழமையிஜலெஜயே
என் மீது அவருக்கு அன்ஜபதவான் இலழலெஜயேவா?
ஜச! ஒரு நவாளும் அப்படி இருக்கவாது. என்மீது
அவருக்கு அன்பு இலழலெலயேன்றவால
தம்முழடையே தங்ழக கவாமைவாட்சி அம்மைவாள், மைகள்
பவாரதி இரண்டு ஜபழரயும் இங்ஜக
லகவாண்டுவந்து விட்டிருப்பவாரவா? கவாமைவாட்சி கூடை
அடிக்கடி லசவாலலவவாஜள, உங்கழளப் பற்றிப்
ஜபசத் லதவாடைங்கிவிட்டைவால மைட்டும் ஓயேவாமைல
ஜபசிக் லகவாண்டிருப்பவார்'' என்று... அன்பும்
அக்கழறயும் இலழலெலயேன்றவால அப்படி
ஓயேவாமைல ஜபசுவவாரவா? டைவாக்டைரம்மைவாளிடைம் என்
ஜதகநிழலெ பற்றி அடிக்கடி விசவாரித்துக்
லகவாண்டிருக்கிறவாரவாஜமை! எனக்கு உடைல நலெம்
சரியிலழலெ என்பதற்கவாகத் தம்முழடையே
லவளியூர்ப் பயேணங்கழள லயேலலெவாம் தள்ளிப்
ஜபவாட்டுக் லகவாண்டிருக்கிறவாரவாஜமை! இங்ஜக
வரவாமைலிருப்பதற்கு எத்தழனஜயேவா கவாரணங்கள்
இருக்கலெவாம். அவற்ழற-லயேலலெவாம் அவர் கூற

முடியேவாமைலிருக்கலெவாம்.'
பவார்வதி புரண்டு படுத்துக் லகவாண்டைவாள்.
”ஜசதுபதிழயே மைறந்து விடுவதற்கு, என்
உள்ளத்தில புகுந்து ஜவரூன்றிவிட்டை அந்த
எண்ணத்ழத அப்புறப் படுத்துவதற்கு வழிஜயே
கிழடையேவாதவா? இப்படிஜயே,மைனத்திற் குள்ளவாகஜவ
மைழறத்து ழவத்து அவர் நிழனவவாகஜவ அவர்
கவழலெயேவாகஜவ, படுத்த படுக்ழகயேவாகஜவ
இருந்து, ஒரு நவாள் மைழறந்து ஜபவாக
ஜவண்டியேதுதவானவா? இந்த எண்ணம்
என்னுள்ஜளஜயே அழிந்து ஜபவாக ஜவண்டியேது
தவானவா? நவான் ஏன் அழியே ஜவண்டும்? என்ழன
அணு அணுவவாக அரித்துக் லகவாண்டிருக் கும்
இந்த எண்ணத்ழத, நவான் அழியேவாமைஜலெஜயே
அழித்து விடுகிஜறன். அவருழடையே உள்ளத்தில
அந்த எண்ணமருந்தவா லம் நவாழளஜயேவாடு ழித்து
விடுகிஜறன். அப்புறம் நவானும் அவரும்
நிம்மைதியேவாக வவாழலெவாம். எங்கள் வவாழ்க்ழக
மைகிழ்ச்சி நிரம்பியேதவாக இருக்கும்” பவார்வதியின்

உள்ளத்தில ஒரு திடைமைவான முடிவு
ஏற்பட்டுவிட்டைது. நீண்டை கவாலெமைவாக அரித்துக்
லகவாண்டிருந்த ஜவதழன அந்த விநவாடிஜயேவாடு
தீர்ந்து ஜபவாயிற்று. மகுந்த நிம்மைதியுடைன் ஒரு
லபருமூச்சு விட்டைவாள் அவள்.
கடிகவாரத்தில மைணி பதிலனவான்றழர அடித்தது.
''இப்ஜபவாது அழமைதியேவாகத் தூங்கப் ஜபவாகிஜறன்''
என்று தனக்குத்தவாஜன எண்ணிக்
லகவாண்டைவளவாய்க் கண்கழள மூடித்
தூங்குவதற்குப் பிரயேத்தனப்பட்டைவாள்.
என்றுமலலெவாத நிம்மைதி கவாரணமைவாக, உள்ளத்தில
வியேவாபித்திருந்த மைகிழ்ச்சி கவாரணமைவாக உணர்ச்சி
பரவசமைவாகியிருந்த பவார் வதிக்குத் தூக்கஜமை
வரவிலழலெ.
திடீலரன்று, கீஜழ, கவாமைவாட்சி யேவாருடைஜனவா
லமைலலியே குரலில இரகசியேமைவாகப் ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பது பவார்வதி யின் கவாதில விழுந்தது.

இன்லனவாரு குரல யேவாருழடையேது என்பழத
அறிந்து லகவாள்ளும் ஆவலில அவள் உற்றுக்
கவனித்தவாள். அவள் ஊகித்தபடி அது
ஜசதுபதியின் குரஜலெதவான்! அவளுக்கு வியேப்புத்
தவாங்கவிலழலெ.
மைவாடிப் படிகளில யேவாஜரவா ஏறி வரும் ஒழச
ஜகட்கஜவ, பவார்வதி கண்கழள மூடிக்-லகவாண்டு
தூங்குவது ஜபவால படுத்திருந்தவாள்.
அழறக்கு லவளிஜயே வந்து நின்ற ஜசதுபதியும்
கவாமைவாட்சியும் ஜேன்னலினூஜடை நிழலருவமைவாகத்
லதரிந்தனர்.
நீலெ விளக்கின் ஜலெசவான ஒளியில லதரிந்த
பவார்வதியின் முகத்ழதஜயே சற்று ஜநரம் கண்
லகவாட்டைவாமைல பவார்த்துக் லகவாண்டிருந்தவார்
ஜசதுபதி.
”எழுப்பட்டுமைவா, அண்ணவா ?...” கவாமைவாட்சி
ஜகட்டைவாள்.

"ஜவண்டைவாம்; நவான் இங்கு வந்து ஜபவாவஜத
அவருக்குத் லதரியேக்கூடைவாது. அதற்கவாகஜவ-தவான்
நவான் இங்கு இவ்வளவு ஜநரம் கழித்து
வருகிஜறன். நவான் கவாரில வந்தவால அந்தச் சத்தம்
ஜகட்டு விழித்துக் லகவாண்டுவிடைப் ஜபவாகிறவாஜர
என்பதற்கவாகஜவ நடைந்து
வருகிஜறன்.''
"டைவாக்டைர் என்ன லசவாலகிறவார் அண்ணவா?”
கவாமைவாட்சி ஜகட்டைவாள்.
”அதிர்ச்சியேவாலம் கவழலெயேவாலம் அடிக்கடி
மையேக்கம் வருகிறதவாம். ஆழகயேவால இன்னும்
லகவாஞ்ச கவாலெத்துக்குப் படுக்ழகயிஜலெஜயே
இருந்து ஓய்வு எடுத்துக் லகவாள்ள ஜவண்டுலமைன்கிறவார். இந்த நிழலெயில அவழர நவான்
லதவாந்தரவு லசய்யேக் கூடைவாது என்பதற்-கவாகஜவ
தினமும் இந்த ஜநரத்தில வந்து பவார்த்து விட்டுப்
ஜபவாகிஜறன்.....”
"இன்று கூடை உன்ழனப்பற்றி விசவாரித்தவார்.

எங்கவாவது லவளியூர் ஜபவாயிருக்கிறவாரவா என்ன?
இங்ஜக வருவஜத இலழலெஜயே என்று ஜகட்டைவார்.''
""நீ என்ன பதில கூறினவாய்?"
”ஊரில தவான் இருக்கிறவார். லடைலிஜபவானில
அடிக்கடி விசவாரித்துக் லகவாண்டிருக்கிறவார்
என்ஜறன். நீ இப்ஜபவாது இங்கு வந்திருப்பது
லதரிந்தவால எவ்வளவு சந்ஜதவாஷப்படுவவார்
லதரியுமைவா அண்ணவா ? எழுப்பட்டுமைவா?....'' என்று
ஜகட்டைவாள் கவாமைவாட்சி.
”ஜவண்டைவாம், ஜவண்டைவாம்... அஜதவா அந்தப்
பக்கம் படுத்துக்லகவாண்டிருப்பது யேவார்?
பவாரதியேவா?....” என்று ஜகட்டைவார் ஜசதுபதி.
"ஆமைவாம்; பவாரதிழயே எப்ஜபவாதும் தம்
பக்கத்திஜலெஜயே தவான் படுக்கழவத்துக்
லகவாள்கிறவார். பவாரதியிடைம் எவ்வளவு அன்பு
லதரியுமைவா அண்ணவா அவருக்கு?...”

"ஓ.. சரி கவாமைவாட்சி! நவான் ஜபவாய் வருகிஜறன்
பவார்வதியின் உடைம்ழப ஜேவாக்கிரழதயேவாகக்
கவனித்துக் லகவாள். அதற்கவாகத்தவான் உன்ழனயும்,
பவாரதிழயேயும் இங்ஜகஜயே இருக்கச்
லசவாலலியிருக்கிஜறன்..” ஜசதுபதியும்
கவாமைவாட்சியும் ஜபசியேபடிஜயே மைவாடிப்படிகளில
இறங்கிச் லசலலம் சத்தம் ஜகட்கிறது.
தன் கண்களில படைர்ந்த நீர்த்துளிகழளத்
துழடைத்துக் லகவாள்கிறவாள் பவார்வதி.
லபவாழுது விடிந்தது. கவாமைவாட்சி ஹவார்லிக்ஸ்டை ன்
பவார்வதியின் அழறக்குள் வரும்ஜபவாஜத,
"இன்ழறக்கு எனக்கு இட்லி சவாப்பிடை ஜவண்டும்
ஜபவாலிருக்கிறது. சவாயேந்தரம் அஞ்சு மைணிக்கு
எனக்கு இரண்டு இட்லியும் லகவாஞ்சம் கவாரமைவாகத்
தக்கவாளிப் பச்சடியும் லசய்யேச் லசவாலலி ஞவானத்
திடைம் லசவாலலி விடுங்கள்'' என்றவாள் பவார்வதி.
''அலதலலெவாம் சவாப்பிட்டைவால ஜீரணம் ஆகுமைவா?”

”ஜபஷவாக ஆகும். எனக்லகன்ன ஜேஜூரமைவா என்ன?
ஆஸ்பத்திரியில உள்ள ஜநவாயேவாளி-களுக்குக்கூடை
இட்லி லகவாடுக்கிறவார்கஜள!” என்றவாள் பவார்வதி.
”இட்லி என்றவால என் அண்ணவாவுக்கு லரவாம்பப்
பிடிக்கும்......” என்றவாள் கவாமைவாட்சி.
''முன்லனவாரு நவாள் கூடைச் லசவாலலி யிருக்கீங்க.
இன்ழறக்குச் சவாயேந்தரம் உங்க அண்ணவாழவ
இங்ஜக வரச் லசவாலலெப் ஜபவாகிஜறன். அவர்
ஊரில இருக்கிறவாரவா?” என்று ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
”இருக்கிறவார்; நவான் ஜபவான்ஜலெ ஜபசி, அவழர
வரச் லசவாலலெட்டுமைவா?'' என்று ஜகட்டைவாள்
கவாமைவாட்சி.
''ஜவணவாம். அது மைரியேவாழத இலழலெ. இன்னும்
லகவாஞ்ச ஜநரத்திஜலெ நவாஜன அவழரப் ஜபவானில
கூப்பிட்டுப் ஜபசுகிஜறன், அதுதவான் மைரியேவாழத!''
என்றவாள் பவார்வதி.
பவார்வதி அவருக்குப் ஜபவான் லசய்தஜபவாது

அவருடைன் ஜவறு யேவாஜரவா ஜபசிக்
லகவாண்டிருந்தவார்கள். அழரமைணி ஜநரம் கழித்துப்
பவார்வதி மீண்டும் லடைலிஜபவான் லசய்தஜபவாது
ஜசதுபதியின் குரல ஜகட்டைது.
"ஓ நீங்களவா? வணக்கம், உங்கள் உடைல நிழலெ
பற்றித் தவான் இத்தழன ஜநரம்
டைவாக்டைரம்மைவாவிடைம் ஜபசிக்லகவாண்டிருந்ஜதன்.
தங்களுக்குத் துளிக்கூடை கவழலெஜயே இருக்கக்
கூடைவாதவாம். மைனத்துக்கு நிம்மைதியும் உடைலக்கு
ஓய்வும் இருந்தவால ஆஜற மைவாதத்தில
குணமைவாகிவிடும் என்கிறவார் என்றவார் ஜசதுபதி.
”அப்படியேவா! லரவாம்ப மைகிழ்ச்சி. எனக்குக் கூடை
அப்படித் தவான் ஜதவான்றுகிறது. இப்ஜபவாது
தங்கழள நவான் ஜபவானில அழழத்தது கூடை
அதற்கவாகத்தவான். உங்களிடைம் ஒரு முக்கியே
விஷயேம் ஜபச ஜவண்டும். தயேவுலசய்து இன்று
மைவாழலெ ஐந்து மைணிக்கு இங்ஜக வந்து
ஜபவாகமுடியுமைவா? உங்களுக்குச் சிரமைம்
லகவாடுப்பதற்கவாக மைன்னிக்கஜவண்டும்”

பணிஜவவாடும் கனி ஜவவாடும் ஒலித்தது
பவார்வதியின் குரல.
”ஓ! வருகிஜறஜன.. இலதன்ன சிரமைம்? நவானும்
உங்கழளப் பவார்த்து லவகு நவாளவாயிற்று. அடிக்கடி
வந்து லதவாந்தரவு லகவாடுக்கக் கூடைவாது
என்பதற்கவாகஜவ வருவதிலழலெ. மைவாழலெயில
அவசியேம் வருகிஜறன்.....”
”லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம்...'' என்று கூறி ரிஸீவழர
ழவத்த பவார்வதிக்கு மைகிழ்ச்சி தவாங்கவிலழலெ.
"ரவாஜேவா! இன்று மைவாழலெ பவாரதியின் அப்பவா இங்ஜக
வரப் ஜபவாகிறவார், டிபனுக்கு இட்லியும் கவாரமைவாகத்
தக்கவாளிச் சட்னிவும் ஜபவாடைச்
லசவாலலியிருக்கிஜறன். நம் வீட்டு வவாசல
ஜதவாட்டைத்திஜலெஜயே கவாற்றவாடை உட்கவார்ந்து
ஜபசுகிஜறவாம். ஐந்து மைணிக்கு அங்ஜக இரண்டு
நவாற்கவாலிகள் ஜபவாட்டு ழவக்கச் லசவாலல...''
என்றவாள்.

”ஆகட்டும் அத்ழத !'' என்றவான் ரவாஜேவா.
மைவாழலெயில ஜசதுபதிழயேச் சந்திக்கும்ஜபவாது
அவழர எவ்வவாறு வரஜவற்க ஜவண்டும்? எப்படி
உபசரிக்க ஜவண்டும்? எவ்வவாறு ஜபச்ழசத்
லதவாடைங்கி முடிக்க ஜவண்டும் என்பது
பற்றிலயேலலெவாம் சிந்தித்துத் திட்டைமட்டு
ழவத்துக் லகவாண்டைவாள் அவள்.
மைணி ஐந்தடிக்கும்ஜபவாஜத ஜசதுபதியின் கவார்
உள்ஜள வந்து லகவாண்டிருப்பழதக் கண்டை
பவார்வதி, என்றுமலலெவாத குதூகலெத்துடைன் அவழர
வரஜவற்க எழுந்து நின்றவாள்.
தன்ழன வரஜவற்கத் ஜதவாட்டைத்திஜலெஜயே கவாத்துக்
லகவாண்டிருந்த பவார்வதிழயேப் பவார்த்து, "நீங்கள்
ஏன் கீஜழ இறங்கி வந்தீர்கள்? நவாஜன மைவாடிக்கு
வந்திருப்ஜபஜன!'' என்றவார் ஜசதுபதி.
"நவான் தினமும் கீஜழ இறங்கித் ஜதவாட்டைத்துக்குள்
லகவாஞ்ச ஜநரம் நடைக்க ஜவண்டும் என்று டைவாக்டைர்

கூறியிருக்கிறவார். ஆழகயேவால இன்று தங்களுடைன்
ஜபசிக் லகவாண்ஜடை சற்றுஜநரம் நடைக்கலெவாம் என்று
எண்ணிஜனன்.''
"அப்படியேவா? ஒரு கலலில இரண்டு மைவாங்கவாய்
என்று லசவாலலங்கள்'' என்றவார் ஜசதுபதி சிரித்துக்
லகவாண்ஜடை.
''இப்படி உட்கவார்ந்து ஜபசுஜவவாமைவா?” என்று
ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
''இந்த இடைம் லரவாம்ப அழமைதியேவாகவும்
அழகவாயுமருக்கிறது...'' என்றவார் ஜசதுபதி
ஆசனத்தில அமைர்ந்தபடிஜயே,
பவாரதி சுடைச்சுடை இட்லியும், தக்கவாளிச் சட்னியும்
லகவாண்டு வந்து ழவத்தவாள்.
''ஜபஷ்! எனக்குப் பிடித்த டிபன்!'' என்றவார்
ஜசதுபதி.
”எனக்கும்தவான்'' என்று கூறினவாள் பவார்வதி.

”தக்கவாளிச் சட்னி லரவாம்பக் கவாரமைவாயிருக்குஜமை!
நீங்கள் இவ்வளவு கவாரம் சவாப்பிடைக்கூடைவாது''
என்றவார் ஜசதுபதி.
"எனக்கு ஜேஸுரம் ஒன்றுமலழலெ. எது
பிடிக்கிறஜதவா அது சவாய்பிடைலெவாம் என டைவாக்டைஜர
கூறியிருக்கிறவார்'' என்றவாள் பவார்வதி.
"இளம் வயேதில கலழலெயும் ஜீரணம் லசய்து
லகவாள்ள லெவாம். ஐம்பழதத் தவாண்டிவிட்டைவால
ஆகவாரம் சவாதுவவா யிருக்கஜவண்டும். ஆவியில
லவந்த இட்லி எளிதில ஜீரணமைவாகி
விடைக்கூடியேது. வவாய்க்கு ருசியேவாகவும்
இருக்கிறது. ஆமைவாம், எனக்கு இட்லி பிடிக்கும்
என்று உங்களுக்கு யேவார் லசவான்னது?'' என்று
ஜகட்டைவார் ஜசதுபதி.
''யேவாரும் லசவாலலெவிலழலெ. எனக்குப் பிடிக்கும்
என்பதற்கவாகஜவ லசய்யேச் லசவான்ஜனன். இது
உங்களுக்கும் பிடித்த பண்டைமைவாக
அழமைந்துவிட்டைது பற்றி மைகிழ்ச்சி அழடைகிஜறன்''

என்றவாள் பவார்வதி.
''இந்த இட்லியும், தக்கவாளிச் சட்னியும் லரவாம்பப்
லபவாருத்தமைவாக அழமைந்து விட்டைன. நலலெ
கவாம்பிஜனஷன்'' என்றவார் ஜசதுபதி.
”மைண வவாழ்க்ழகயும் இப்படி
அழமைந்துவிட்டைவால எவ்வளவு நன்றவாயிருக்கும்?''
என்றவாள் பவார்வதி.
ஜசதுபதி அவழள ஏறிட்டுப் பவார்த்தவார்; அந்தப்
பவார்ழவயில நீங்கள் என்ன லசவாலகிறீர்கள்?'
என்ற ஜகள்வி லதவாக்கி நின்றது.
”தங்களிடைம் இன்று ஒரு முக்கியேமைவான விஷயேம்
பற்றிப் ஜபசப் ஜபவாகிஜறன். நவான்
கூறப்ஜபவாவழதத் தவாங்கள் முழு மைனத்துடைன்
ஏற்றுக் லகவாள்வீர்கள் என்ற நம்பிக்ழக எனக்கு
இருக்கிறது'' என்ற பீடிழகயுடைன் ஜபச்ழசத்
லதவாடைங்கினவாள் பவார்வதி.

"என்ன விஷயேம் அது?'' என்று நிதவானமைவாகக்
ஜகட்டைவார் ஜசதுபதி.
''திருமைண விஷயேம்தவான்'' என்று கூறிவிட்டுப்
பவார்வதி, ஜசதுபதியின் முகத்ழதஜயே
கண்லகவாட்டைவாமைல கவனித்தவாள். அவர் முகத்தில
எவ்வித வியேப்புக் குறியும் ஜதவான்றவிலழலெ,
சலெனமைற்ற அவர் முகம் எப்ஜபவாதும் ஜபவால
அழமைதியேவாகஜவ இருந்தது.
------------

குருத்து
இருபத்லதவான்று
'திருமைண விஷயேம்’ என்று தவான் கூறியேதும், அந்த
விஷயேத்ழத அறிந்து லகவாள்ள ஜசதுபதி மகுந்த
ஆர்வம் கவாட்டுவவார் என்று பவார்வதி
எதிர்பவார்த்தவாள். ஆனவால, விஷயேம் எவ்வளவு
முக்கியேமைவானதவாக இருந்தஜபவாதிலம்
நிதவானமழந்து பரபரப்புக் கவாட்டுவது
அவருழடையே சுபவாவ மைலலெஜவ!
ஜசதுபதி கூறப்ஜபவாகும் பதிழலெ
எதிர்பவார்த்தவளவாய், அவர் முகத்ழதஜயே கண்
லகவாட்டைவாமைல பவார்த்துக்லகவாண் டிருந்தவாள்
பவார்வதி.
சற்று ஜநரம் புன்முறுவஜலெவாடு லமைளனமைவாகஜவ
அமைர்ந் திருந்த ஜசதுபதி, "எனக்கு இதில துளியும்
ஆட்ஜசபழண இலழலெ... ஆனவால...” என்று

பவாதியில ஜபச்ழச நிறுத்திக் கண்கழள
மூடிக்லகவாண்டைவார்.
”ஜதவி இவர் மைனத்தில என்ன
எண்ணிக்லகவாண்டிருக்கிறவார். ஒரு ஜவழள நவான்
கூறுவழத விபரீதமைவாகப் புரிந்து லகவாண்டு
விட்டைவாஜரவா?” பவார்வதியின் உள்ளத்தில திக்
லகன்றது.
''ரவாஜேவா, பவாரதியின் சம்மைதம் தவான் இதில
முக்கியேம். திருமைணம் லசய்துலகவாள்ளப்
ஜபவாகிறவர்கள் அவர்கள் தவாஜன” என்று ஜபச்ழச
முடித்தவார் ஜசதுபதி.
நிதவானம், உறுதி, மைன ஆழம் இம்மூன்ழறயும்
மீறி நின்றது அவருழடையே அறிவுக் கூர்ழமை!
’திருமைண விஷயேம் என்றதும், அது ரவாஜேவா - பவாரதி
திருமைணம் பற்றியேதுதவான் என்பழத எவ்வளவு
எளிதில ஊகித்து விட்டைவார் ஊகித்தஜதவாடு
மைட்டுமன்றி, தம் யூகத்தில சந்ஜதகஜமை

இலலெவாதவர்ஜபவால தீர்மைவானமைவாக ’அவர்கள்
இரண்டு ஜபர் சம்மைதம்தவாஜன இதில முக்கியேம்?’
என்றலலெவவா கூறுகிறவார்? ரவாஜேவா - பவாரதி
திருமைணம் பற்றித் தவான் நவான் ஜபசுஜவன்
என்பழத அவர் எவ்வவாறு அறிந்து லகவாண்டைவார்?
ஒருஜவழள என் உள்ளத்தில மைழறந்துகிடைக்கும்
ரகசியேங்கழள லயேலலெவாம் கூடைத் லதரிந்து
லகவாண்டு லதரியேவாதவர் ஜபவால நடித்துக்
லகவாண்டிருப்பவாஜரவா?’
அவருழடையே அறிழவ, ஆற்றழலெ, லநஞ்சத்தின்
ஆழத்ழத அளக்கும் சக்தி பவார்வதிக்கு இலழலெ.
வியேப்புக் கவாரணமைவாகச் சிறிது ஜநரம் ஜபசஜவ
இயேலெவாமைல கிடைந்த பவார்வதி, கழடைசியேவாகக்
ஜகட்டைவாள் :
"ரவாஜேவா - பவாரதி திருமைணம் பற்றித்தவான் நவான்
ஜபசப் ஜபவாகிஜறன் என்பழதத் தவாங்கள் எப்படி
ஊகித்தீர்கள்? என்னவால உங்கழளப் புரிந்து
லகவாள்ளஜவ முடியேவிலழலெ...!” உணர்ச்சி
வசப்பட்டிருந்த பவார்வதியின் குரலில வியேப்பும்
தடுமைவாற்றமும் கலெந்திருந்தன.

”எனக்குத் லதரியும், பவாரதிழயேத் தவாங்கள்
கண்ணும் கருத்துமைவாகக் கவனித்து வருவழத
நவான் அறிஜவன். அவள் ரவாஜேவாவுடைன் லநருங்கிப்
பழகத் தவாங்கள் இடைமைளித்திருப்பதும் லதரியும்.
பவாரதியிடைம் தவாங்கள் லகவாண்டுள்ள அன்பு
உள்ளத் ஜதவாடு ஒட்டியேது. எவ்வளஜவவா
லதவாந்தரவுகளுக்கும் கவழலெகளுக்குமழடையில
பவாரதியின் எதிர்கவாலெத்ழதப்பற்றி மகுந்த
அக்கழற கவாட்டி வருகிறீர்கள். ஒரு கலலூரியின்
பிரின்ஸபவாலெவாக இருந்தும், அவளுக்கு டியூஷன்
லசவாலலிக் லகவாடுக்க முன்வந்தீர்கள். இப்ஜபவாது
உடைல நிழலெ சரியிலலெவாத ஜபவாதும் அவழளத்
தங்களுடைஜனஜயே ழவத்துக்லகவாண்டு,
தங்களுக்குப் பக்கத்திஜலெஜயே படுக்கச் லசவாலலி
அன்பு பவாரவாட்டி வருகிறீர்கள். இதுக்லகலலெவாம்
என்ன கவாரணம் இருக்க முடியும்? தங்களுழடையே
அந்தரங்கத்ழதப் புரிந்து லகவாண்டுதவான்
பவாரதியும் ரவாஜேவாவும் லநருங்கிப் பழகுவழத நவான்
ஆட்ஜச பிக்கவிலழலெ ”
"அப்படியேவானவால தங்களுக்கு இத்திருமைணத்தில

பரண சம்மைதம் என்று லசவாலலங்கள்...''
”அவர்களுக்குத் திருமைணம் லசய்து ழவப்பதவால
நம் எதிர்கவாலெ வவாழ்க்ழகயில மைகிழ்ச்சியும்
அழமைதியும் ஏற்படும் என்ஜற நிழனக்கிஜறன்...''
''ஐஜயேவா! என் உள்ளத்தில இருக்கும் ரகசியேத்ழத
இவர் ஞவான திருஷ்டியேவால அறிந்தது
ஜபவாலெலலெவவா லசவாலகிறவார்? பவார்வதிக்கு
வியேப்புத் தவாங்கவிலழலெ.
உண்ழமையில அவள் எண்ணிக் லகவாண்டிருந்ததும்
அது தவாஜன? ’ரவாஜேவாழவ, அவனுழடையே
குழந்ழதப் பருவம் முதல லசவாந்தத்
தவாழயேப்ஜபவால அன்புடைன் சரவாட்டி வளர்த்து
வருகிஜறன். ரவாஜேவாவுக்கு அவன் தவாய் தந்ழத
இருவழரயுஜமை லதரியேவாது. அவழன என்
மைடியிஜலெ ஜபவாட்டு அமுதூட்டி
வளர்த்திருக்கிஜறன். அவன் ஜநவாயுற்ற
கவாலெங்களில ஜதவாளிஜலெ சுமைந்து லசன்று சிகிச்ழச
லசய்து வந்திருக்கிஜறன். ரவாஜேவா இன்று
லபரியேவனவாக வளர்ந்து, படித்து, பவாஸ் லசய்து

திருமைணம் லசய்து லகவாள்ளும் பருவத்ழத
அழடைந்துவிட் டைவான். ரவாஜேவாவின் திருமைணமும்
நடைந்துவிட்டைவால என் வவாழ்க்ழகயின் லெட்சியேம்
பர்த்தியேவாகிவிடும். ஆனவால இந்த ஜநரத்தில,
கவாலெம் கடைந்த கவாலெத்தில, பருவமைற்ற பருவத்தில
என் உள்ளத்தில வீண் சபலெத்துக்கு இடைமைளித்து
விட்ஜடைன். திருவவாளர் ஜசதுபதிழயேச்
சந்தித்தஜபவாது என் இதயேத்தில ஜதவான்றிவிட்டை
உணர்வு, கவாலெம் கடைந்த உணர்வு தவான். அந்த
வித்து முழளவிட்டு, இழலெவிட்டுச் லசடியேவாகி
இப்ஜபவாது லபரியே மைரமைவாகஜவ வளர்ந்துவிட்டைது.
முழளயிஜலெஜயே கிள்ளி எறிந்திருக்க ஜவண்டியே
லசடிழயே மைரமைவானபின் வவாள் லகவாண்டு அறுக்க
முற்பட்டிருக்கிஜறன்.'
'ஜசவாடைவாபுட்டியின் லநஞ்சுக்குள்ஜள புகுந்து
ஊசலெவாடும் கண்ணவாடிக் ஜகவாலிழயேப்ஜபவால
அந்த உணர்வு என் உள்ளத்தில புகுந்து
அழழத்துக் லகவாண்டிருக்கிறது. இழத என்னவால
விழுங்கி ஜீரணம் லசய்து லகவாள்ளஜவவா,
லவளிஜயே துப்பஜவவா முடியேவிலழலெ. இப்படி

எத்தழனக் கவாலெத்துக்கு அந்த உணர்ழவ
என்னுள்ஜளஜயே ழவத்து மைறுகுஜவன்? இதற்கு
முடிஜவ கிழடையேவாதவா?’
'என் அந்தரங்கத்தில ஊசலெவாடிக் லகவாண்டிருக்கும்
அந்தச் ஜசதிழயே அவரிடைம் லவளிப்பழடையேவாக
எடுத்துச் லசவாலலிவிடை ஜவண்டும் என்று நவானும்
எத்தழனஜயேவா முழற முயேன்று
பவார்த்துவிட்ஜடைன். ஆனவால அதற்குரியே ழதரியேம்
எனக்கு வரஜவ-யிலழலெ. அவழர ஜநரில
கவாணும்ஜபவாது என் ழதரியேலமைலலெவாம் பறந்து
ஜபவாய் விடுகிறது. உணர்ச்சி வசப்பட்டுப் ஜபசும்
ஆற்றழலெஜயே இழந்து விடுகிஜறன். அவர்
நிழனவவாகஜவ, அந்த நிழனவின் பயேனவாக
ஏற்பட்டை கவழலெயின் விழளவவாகஜவ உள்ளம்
திடைம் குழலெந்து, உடைல பலெவீனமுற்று
மையேக்கமைவாகக் கீஜழ சவாய்ந்து விட்ஜடைன்.
'அன்று முதல படுத்த படுக்ழகயேவாகஜவ
கிடைக்கிஜறன். இந்த நிழலெயிலம் என் லநஞ்சம்
அவருழடையே ஜநசத்ழத மைறக்க மைறுக்கிறது.

அவரும் என்ழன மைறந்துவிடுவவார் என்று
ஜதவான்றவிலழலெ. அவர் மைன ஆழத்ழத என்னவால
கவாணஜவ முடியேவிலழலெ தவான். ஆனவாலம் அவர்
உள்ளம் எனக்குப் புரி கிறது. அவர் அன்பு
உள்ளத்தில எனக்கு இடைமைளித்திருக் கிறவார்
என்பழத நவான் அறிஜவன். இருவருஜமை ஒருவழர
லயேவாருவர் ஜநசிக்கிஜறவாம். அந்த ஜநசத்ழத
வவாய்விட்டுக் கூற முடியேவாத நிழலெயில பழகி
வருகிஜறவாம். இந்த நிழலெ இனியும் நீடிக்கக்
கூடைவாது. அதற்குள்ள ஒஜர வழி ரவாஜேவா - பவாரதியின்
திருமைணம்தவான். பவாரதி அவருழடையே லசவாந்த
மைகள். ரவாஜேவா என்னுழடையே லசவாந்த மைகழனப்
ஜபவால வளர்ந்தவன். அதவாவது ரவாஜேவாவுக்கு நவான்
தவாய். பவாரதிக்கு அவர் தந்ழத. பவாரதிக்கும்
ரவாஜேவாவுக்கும் திருமைணத்ழத நடைத்தி விட்டைவால
எங்களிரு வருக்குமழடைஜயே உள்ள உறவு
மைவாறிவிடும். அவர் எனக்குச் சம்பந்தியேவாகி
விடுவவார். அப்புறம்? அவர் மைகளுக்கும் என்
மைகனுக்கும் கலியேவாணம் லசய்து ழவத்துவிட்டை
பிறகு, எங்களிருவருக்குமழடைஜயே வளர்ந்து
வரும் அந்த உணர்வுக்கு இடைமலலெவாமைல

ஜபவாய்விடுமைலலெவவா? ரவாஜேவா திருமைணத்தின்
மூலெமைவாகத்தவான் என் உள்ளப் ஜபவாரவாட்டைத்துக்கு
முடிவு கவாண முடியும்? அப்புறம் தவான் நவானும்
அவரும் அழமைதியேவாக வவாழ முடியும்.
சஞ்சலெமன்றிப் பழக முடியும்.''
இதுதவான் பவார்வதியின் திட்டைம். நீண்டை
சிந்தழனக்குப் பிறகு ஏற்பட்டை முடிவு.
இப்ஜபவாது ஜசதுபதியிடைம் விஷயேத்ழதச்
லசவாலலியும் விட்டைவாள். ரவாஜேவா - பவாரதி
திருமைணத்தின் அடிப்பழடையில, பவார்வதியின்
அந்தரங்கமைவான திட்டைம் மைழறந்து கிடைப்பழத
ஜசதுபதி அறிவவாரவா? அவர் சர்வ சவாதவாரணமைவாக,
பவாரதி - ரவாஜேவா திருமைணத்தவால ஏற்படைப் ஜபவாகிற
உறழவ எண்ணிப் பவாரவாமைஜலெஜயே,
ஒப்புக்லகவாண்டு விட்டைவாரவா?
”பவார்வதியும் அவரும் லவகு தூரத்துக்கு
லவகுதூரம் மீண்டும் லநருங்க முடியேவாத
அளவுக்குப் பிரிந்து ஜபவாய்விடைப் ஜபவாகிற
சூழ்ச்சிழயே அறியேவாமைல தவான் இந்தச்

சம்பந்தத்துக்கு ஒப்புக்லகவாண்டைவாரவா? அலலெது
அறிந்து தவான் ஒப்புக்லகவாண்டைவாரவா?”
சலெனமைற்ற அவர் முகத்திலிருந்து, அழமைதியேவான
பதில விருந்து, பவார்வதியினவால எழதயுஜமை
விளக்கிக் லகவாள்ள முடியேவிலழலெ.
அவர் பச்ழசக் குழந்ழத ஜபவால கள்ளம்
கபடைமன்றிச் சிரித்துச் சிரித்துப்
ஜபசிக்லகவாண்டிருந்தவார்.
பவார்வதிழயேப் லபவாறுத்தவழர லபரும்பவாரம்,
நீண்டை நவாட்களவாகச் சுமைந்து லகவாண்டிருந்த
இதயேச்சுழமை அந்தக் கணஜமை கீஜழ
இறங்கிவிட்டைத்ழதப் ஜபவால ஜதவான்றியேது.
அடுத்த வவாரத்திற்குள்ளவாகஜவ திருமைணத்துக்கு
முகூர்த்தம் ழவத்து விடுகிஜறன்... எனக்கும்
கூடைப் பவாரதியின் திருமைணத்ழதச் சக்கிரஜமை
முடித்துவிடை ஜவண்டுலமைன்ற ஆழசதவான். ரவாஜேவா.
என்ஜினியேரிங் படித்திருக்கிறவான். என்னுழடையே

லதவாழிற்சவாழலெயின் முழுப்லபவாறுப்ழபயும்
அவனிடைம் ஒப்பழடைத்து விட்டு நவான்
லவளிநவாடுகளுக்குச் லசன்று வரப் ஜபவாகிஜறன்.
நவாழளக்ஜக திருமைணத்துக்கு ஜவண்டியே
ஏற்பவாடுகழளக் கவனிக்கிஜறன்.
கலியேவாணத்ழதக் கூடை இந்த வீட்டிஜலெஜயே
நடைத்திவிடைலெவாம். தங்களுக்கு உடைல நலெம்
சரியிலலெவாததவால தவாங்கள் இங்குமைங்கும்
அழலெயேக் கூடைவாது. தவாங்கள்
இருக்குமடைத்திஜலெஜயே திருமைணத்ழத
நடைத்துவதுதவான் நலலெது...''
”பவாரதியும் கவாமைவாட்சியும் இந்த வீட்டுக்கு வந்த
ஜவழள நலலெஜவழள தவான்...'' என்றவாள் பவார்வதி
உற்சவாகத்ஜதவாடு.
"ஆமைவாம்; தங்களுக்கும் உடைம்பு குணமைவாகி
விட்டைவால அப்புறம் எலலெவாம் சந்ஜதவாஷமைவாக
முடிந்துவிடும். ஜநரமைவாகிறது... நவான் ஜபவாய்விட்டு
நவாழளக்கு வருகிஜறன். தவாங்கள் இரவு
நிம்மைதியேவாகத் தூங்குங்கள்'' என்று கூறி விட்டுப்

புறப்பட்டைவார் ஜசதுபதி.
ஜசதுபதி கவாரில ஏறிச் லசலலம் வழர அவழரஜயே
கண் லகவாட்டைவாமைல கவனித்துக் லகவாண்டிருந்தவாள்
பவார்வதி அவளுழடையே மைனஜவதழனயும்
லநஞ்சத்தின் நீங்கவாத நிழலம் அகன்று உள்ளம்
ஜலெசவாகிவிட்டை உணர்வு, ஜசதுபதியின் மீது
ஜதவான்றியே இரக்க உணர்வு, ரவாஜேவா பவாரதிக்குத்
திருமைணம் என்கிற மைன நிழறவு. இவ்வளவும்
கதம்பமைவாக அவழளக் குழப்பி உணர்ச்சி
வசமைவாக்கிவிட்டைன.
கவார் மைழறந்ததும், அவள் லமைதுவவாகத் திரும்பி
நடைந்தவாள். உள்ளத்தில ஏஜதஜதவா எண்ணங்கள்
ஜதவான்றித் ஜதவான்றி அவழளச் சஞ்சலெத்தில
ஆழ்த்தின. அவள் லமைதுவவாக அடிஜமைல அடி
ழவத்து நடைந்தவாள். கவாலகள் தள்ளவாடின.
கண்களில ஜலெசவாக இருள் கவிந்து மன்மனிப்
பச்சிகள் பரக்கத் லதவாடைங்கின. பவார்வதிக்கு
எதுவுஜமை லதரியேவிலழலெ. மைவாடிப் படிகள் வழர
லசன்று படிகழளக் கடைந்து ஜமைஜலெயும் ஜபவாய்

விட்டைவாள். தவாழ்வவாரத்ழத லநருங்கியே ஜபவாது
ஒஜரயேடியேவாக இருட்டிக் லகவாண்டு வந்தது.
தவாழ்வவாரத்துச் சுவர், படிகள் அழனத்தும் சுழன்று
சுழன்று வந்தன.
”ரவாஜேவா!” என்று சத்தமட்டுக் கூப்பிடை
எத்தனித்தவாள். நவாக்குத் தடுமைவாறி லநஞ்சு உலெர்ந்து
வவார்த்ழதகள் லவளி வர மைறுத்துவிட்டைன.
அடுத்த கணஜமை, தவான் கீஜழ விழுந்துவிடைப்
ஜபவாகிஜறவாம் என்கிற உணர்வு ஜதவான்றஜவ,
மைவாடிப் படிகளின் ழகப்பிடிழயே ஆதவாரமைவாகப்
பிடித்துக் லகவாள்ள முயேன்று
லகவாண்டிருந்தஜபவாஜத அவள் மையேக்க
முற்றுச் சவாய்ந்து விட்டைவாள்.
"அத்ழத! அத்ழத” என்று அலெறிக்லகவாண்ஜடை ஓடி
வந்த ரவாஜேவா, பவார்வதிழயேத் தவாங்கிப் பிடித்துக்
லகவாண்டைவான்.
அஜத சமையேம் பவாரதி, கவாமைவாட்சி, ஞவானம் மூவரும்
பரபரப்புடைன் ஓடிவந்து பவார்வதிழயேக்

கட்டிலக்குத் தூக்கிச் லசன்றனர்.
அடுத்த கணஜமை டைவாக்டைருக்கும், ஜசதுபதிக்கும்
தகவல லகவாடுக்க ஜபவானுக்கு ஓடினவான் ரவாஜேவா.
-------------

குருத்து
இருபத்திரண்டு
''தங்களிடைம் ஒரு முக்கியேமைவான விஷயேம்
ஜபசஜவண்டும் தயேவுலசய்து இன்று மைவாழலெ
இங்ஜக வந்து ஜபவாக முடியுமைவா?” என்று பவார்வதி
லடைலிஜபவானில அழழத்தஜபவாது, ஜசதுபதி ஒரு
கணம் ஒன்றும் புரியேவாமைல திழகத்தவார். ’எதற்கவாக
அழழக்கிறவாள்? அப்படிப்பட்டை முக்கியே
விஷயேம் என்னவவா யிருக்கும்?' என்ற ஆவலம்
பரபரப்பும் அவர் உள்ளத்தில எழுந்தன.
அவரவால இன்னலதன்று ஊகிக்க முடியேவிலழலெ.
பவார்வதிழயே முதன்முதலெவாகச் சந்தித்ததிலிருந்து
அவர் மைன அழமைதி இழந்து எந்ஜநரமும்
அவழளப் பற்றிஜயே எண்ண மட்டுக்
லகவாண்டிருந்தவார். அவழள அடிக்கடி சந்திக்கவும்
அவஜளவாடு உழரயேவாடிக் லகவாண்டிருக்கவும் அவர்
அந்தரங்கத்தில அடைங்கவாத ஆர்வம் இருந்து
வந்தது. ஆயினும், தம்முழடையே இதயேத்தில

லபவாங்கிக் லகவாண்டிருந்த அந்த உணர்ழவ
லவளியில கவாட்டிக் லகவாள்ளவாமைல நீறுபத்த
லநருப்பவாக மைழறத்து ழவத்திருந்தவார்.
பவார்வதிழயே ஜநரில சந்திக்கும் சமையேங்களில
அவருழடையே துணிவு, ஆற்றல அழனத்தும்
மைழறந்து ஜபவாய் சின்னஞ் சிறு குழந்ழதயேவாகி
விடுவவார். உள்ளத்தில லபவாங்கும் ஆழசகழள
லயேலலெவாம் அடைக்கிக் லகவாண்டு லபவாதுவவான
விஷயேங்கழளப் பற்றிப் ஜபசிவிட்டுத் திரும்பி
விடுவவார்.
பவார்வதி அன்று லடைலிஜபவானில அழழத்தஜபவாது
அவர் உள்ளத்தில மீண்டும் அந்த ஆழச
லகவாழுந்துவிடைத் லதவாடைங்கியேது. ”ஒரு ஜவழள
இன்று தன் அந்தரங்கத்ழத லவளியிடைத்தவான்
அழழக்கிறவாஜளவா?" என்று பரபரப்பழடைந்தவார்.
''இந்தச் சந்தர்ப்பத்ழத நழுவவிடைக் கூடைவாது.
சற்றும் தயேக்கமன்றி என் இதயேத்ழத அவள்
அறியேச் லசய்யேப் ஜபவாகிஜறன். அவளவாகஜவ
சங்ஜகவாசமன்றித் தன் எண்ணத்ழத

எடுத்துக்கூறும் அளவுக்குச் சூழ்நிழலெழயே
உண்டைவாக்கப் ஜபவாகிஜறன். இவ்வவாறு முடிவு
லசய்து லகவாண்டைவரவாய் "ஓ! வருகிஜறன்.
அவசியேம் வருகிஜறன்” என்று பவார்வதிக்குப்
பதில கூறினவார்.
அன்று மைவாழலெ இருவரும் சந்தித்துப்
ஜபசிக்லகவாண்டிருந்த ஜபவாது ஜசதுபதி ஒவ்லவவாரு
கணமும் பவார்வதியிடைமருந்து வரப்ஜபவாகும்
அந்த வவார்த்ழதகழள எதிர்பவார்த்துக் லகவாண்
டிருந்தவார்.
அவர் எதிர் பவார்த்தபடிஜயே அவள் ஜபச்ழசத்
லதவாடைங்கினவாள். திருமைணம் பற்றியே ஜபச்சுத்தவான்.
ஆனவால, அது அவர்களுழடையே லசவாந்தத்
திருமைணம் பற்றியேதலலெ. ரவாஜேவா - பவாரதிழயேப்
பற்றியேது.
ஜசதுபதி ஏமைவாற்றத்ழத லவளியில கவாட்டிக்
லகவாள்ளவிலழலெ. உண்ழமையில அவருக்கு அது

ஏமைவாற்றமும் இலழலெ. பவார்வதியின் அழழப்பு
எதற்கவாக இருக்கும் என்று அவர் பலெவவாறு
ஜயேவாசித்துப் பவார்த்த ஜபவாதிலம் எந்த ஒரு
நிச்சயேமைவான முடிவுக்கும் வந்துவிடை-விலழலெ.
ஆகஜவதவான், திருமைணம் விஷயேம் என்று பவார்வதி
கூறியேஜபவாது அவர் சிறிதும்
பரபரப்பழடையேவிலழலெ. பவார்வதி பின் குரலில
உணர்ச்சிஜயேவா பரபரப்ஜபவா இலலெவாமைற் ஜபவாகஜவ
ஜசதுபதிக்கு உடைஜனஜயே விளங்கி விட்டைது. மக
அழமைதியேவாகச் சற்று ஜநரம் லமைளனப்
புன்னழகயில ஆழ்ந்திருந்தவர், ஜரவாஜேவா பவாரதியின் சம்மைதம் தவான் இதில முக்கியேம்.
திருமைணம் லசய்துலகவாள்ளப் ஜபவாகிறவர்கள்
அவர்கள் தவாஜன?'' என்று லவகு சவாவதவானமைவாகப்
ஜபச்ழச முடித்தஜபவாது பவார்வதிக்கு வியேப்புத்
தவாங்கவிலழலெ.
பவார்வதி மையேக்கமுற்றுக் கீஜழ சவாய்ந்து விட்டைவாள்
என்று லசய்திழயே ரவாஜேவாவின் மூலெம் அறிந்த
ஜசதுபதி திடுக்கிட்டு நின்றவார். அடுத்த சிலெ

நிமடைங்களுக்குள் பவார்வதியின் இலலெத்துக்கு
வந்துவிட்டை அவர், தமைக்குத் லதரிந்த
டைவாக்டைர்கழள லயேலலெவாம் லடைலிஜபவானில
அழழத்துப் பவார்வதிக்குச் சிகிச்ழச லசய்யே
ஏற்பவாடு லசய்தவார்.
”மைறுபடியும் அதிர்ச்சிக்கு ஆளவாகி யிருக்கிறவார்.
இந்த பலெவீனமைவான நிழலெயில எந்த ஒரு சிறு
கவழலெக்கும் மைனத்தில இடைம் வரக்கூடைவாது.
ரத்தக் லகவாதிப்பு அதிகமைவாயிருப்பதவால லரவாம்ப
எச்சரிக்ழகஜயேவாடு கவனித்துக்
லகவாள்ளஜவண்டும். இலழலெலயேன்றவால
உயிருக்ஜக ஆபத்தவாக முடியும்'' என்று கூறியே
டைவாக்டைர்கள், மைருந்துகளின் லபயேழரச் சட்டில
எழுதிக் லகவாடுத்துவிட்டுப் ஜபவானவார்கள்.
பவார்வதி மையேக்க நிழலெ லதளிந்து கண் விழித்துப்
பவார்த்த ஜபவாது மைணி இரண்டு. ஜசதுபதி
லமைளனமைவாகத் தன் அருகில அமைர்ந்திருப்பழதக்
கண்டைஜபவாது பவார்வதிக்குத் துக்கம் லநஞ்ழச
அழடைத்தது. கண்களில லபருகியே கண்ணீழரத்

துழடைத்தபடிஜயே ''நீங்களவா?'' என்று ஈனமைவான
குரலில ஜகட்டைவாள்.
அவளுழடையே குரலில, பவார்ழவயில உலெகத்துக்
கவாதல மைகவா கவாவியேங்களின் ஜசவாகமைழனத்தும்
ஏக்கமைழனத்தும் பிரதி பலித்தன. லமைலிந்த தன்
கரங்கழள உயேர்த்தி ஏஜதவா லசவாலலெ
வவாலயேடுத்தவாள்; ஜபச முடியேவிலழலெ.
''நீங்கள் ஜபசக்கூடைவாது...'' மைனத்தில எந்தக்
கவழலெயும் ழவத்துக் லகவாள்ளக்கூடைவாது...
ஜசதுபதி அவள் கரங்கழளத் தீண்டி அமைர்த்தி
நிதவானமைவான குரலில ஜபசினவார்.
''எனக்கு எந்தக் கவழலெயும் இலழலெ. இனி நவான்
நிம்மைதியேவாக வவாழ்ஜவன். ரவாஜேவா - பவாரதி
திருமைணத்துக்கு உடைஜன ஏற்பவாடு லசய்யுங்கள் பவார்வதி தட்டுத் தடுமைவாறிக் கூறி முடித்தவாள்.
" அவர்கள் திருமைணத்துக்கு இப்ஜபவாது என்ன
அவசரம்? தவாங்கள் பரணமைவாகக் குணமைழடைந்து

பழழயேபடி கலலூரிக்குப் ஜபவாகத்
லதவாடைங்கியேதும் ழவத்துக் லகவாள்ளலெவாஜமை''
என்றவார் ஜசதுபதி.
"தயேவு லசய்து எந்தக் கவாரணத்துக்கவாகவும் ரவாஜேவா பவாரதி திருமைணத்ழதத் தள்ளிப் ஜபவாடைவாதீர்கள்.
என்னுழடையே உடைல நலெம் சரியிலலெவாததவாஜலெஜயே
தவான் அவர்கள் திரு மைணத்ழத உடைஜன
நடைத்திவிடை ஜவண்டுலமைன்று துடிக்கிஜறன்....”
இந்தத் திருமைணத்தவால தனக்கும் பவார்வதிக்கும்
ஏற்படைக் கூடியே உறவு முழறபற்றிச் ஜசதுபதி
எண்ணிப் பவார்க்கவாமைலிலழலெ, பவார்வதியின் மைன
அழமைதிக்கவாக அவர் தம்முழடையே ஆழசகழள
லயேலலெவாம், உள்ளத்தில நீண்டை கவாலெமைவாகப்
புழதத்து ழவத்திருந்த கனவுகழளலயேலலெவாம்
தியேவாகம் லசய்துவிடைத் தீர்மைவானித்து விட்டைவார்.
''தங்கள் விருப்பப்படிஜயே திருமைணத்ழதக் கூடியே
சக்கிரம் நடைத்தி விடுகிஜறன். இன்னும் சிலெ
தினங்களுக்குள் இந்த வீட்டிஜலெஜயே அவர்கள்

திருமைணம் நழடைலபறும்...'' ஜசதுபதியின்
உறுதிலமைவாழி பவார்வதிக்கு மைட்டைற்ற மைகிழ்ச்சி
ழயேத் தந்தது.
“தவாங்கள் இனி எழதப் பற்றியும்
கவழலெப்படைக்கூடைவாது. நவாழளக் கவாழலெயில நவான்
மீண்டும் வந்து பவார்க்கிஜறன்.... கவாமைவாட்சி! நீ
பவார்த்துக் லகவாள்கிறவாயேவா? தூங்கிவிடைப்
ஜபவாகிறவாய்.... பவாவம்! உனக்குத்தவான் சிரமைம்”
என்று கூறி விட்டுப் புறப்பட்டைவார் ஜசதுபதி.
திரும்பிச் லசலலம்ஜபவாது அவர் உள்மைனம்
அவழரக் ஜகட்டைது.
'ஜசதுபதி! அவள் மீண்டும் மையேக்கமுற்றுக் கீஜழ
விழுவவாஜனன்? உன்னுடைன் ரவாஜேவா - பவாரதி
திருமைணம் பற்றிப் ஜபசியேஜபவாது மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு
தவாஜன கவாணப்பட்டைவாள்? அதிர்ச்சிக்ஜகவா,
கவழலெக்ஜகவா அதில என்ன இருக்கிறது?
உனக்கும் அவளுக்கும் ஏற்படை இருந்த உறவு
முழற மைவாறி விட்டைது என்பதுதவான் அதிர்ச்சிக்குக்

கவாரணஜமைவா? அப்படி யேவானவால, ’அழமைதி நிம்மைதி '
என்பலதலலெவாம் தன்ழனத் தவாஜன ஏமைவாற்றிக்
லகவாள்ளும் ஜபச்சுத்தவானவா?’
ஒரு வவாரம் கடைந்தது. பவார்வதியின் உடைல
நிழலெயில எந்த மைவாறுதலம் ஏற்படைவிலழலெ.
எழுந்து நடைக்கவும் சக்தியேற்ற வளவாய்ப் படுத்த
படுக்ழகயேவாகஜவ கிடைந்தவாள் அவள்.
டைவாக்டைர்கள் மைட்டும் ஜவழள தவறவாமைல வந்து
ஜபவாய்க் லகவாண்டிருந்தனர். ஆனவால அவள் உடைல
நிழலெயில மைட்டும் எந்த மைவாறுதலம்
ஏற்படைவிலழலெ. இந்த நிழலெயில திரு மைணத்ழத
நடைத்துவதற்கு ஜவண்டியே உற்சவாகஜமைவா ஊக்கஜமைவா
ஜசதுபதிக்கு எங்கிருந்து வரும்? ’திருமைணத்ழதத்
தள்ளிப் ஜபவாடுவதவால நிழலெழமை மைவாறலெவாம்.
இதற்குள் பவார்வதியின் மைனமும் மைவாறலெவாம்' என்ற
சபலெம் அவர் உள்ளத்தில ஒரு பக்கம் ஒளிந்து
லகவாண்டிருந்தது.
ஆனவாலம் பவார்வதிக்குக் லகவாடுத்த வவாக்ழக
நிழறஜவற்றுவதில அவர் சிறிதும் தயேக்கம்

கவாட்டைவிலழலெ. திருமைண ஏற்பவாடுகள் ஜேவாம் ஜேவாம்
என்று நடைந்து லகவாண்டிருந்தன.
”கவாமைவாட்சி! அடுத்த லவள்ளிக் கிழழமை
முகூர்த்தம். நிச்சயேம் லசய்திருக்கிஜறன். இன்னும்
ஏஜழ நவாட்கள் தவான்.... கலியேவாணத்ழத இந்த
வீட்டிஜலெஜயே நடைத்திவிடை ஜவண்டியேதுதவான்.
இப்ஜபவாதுள்ள நிழலெயில பவார்வதியேவால ஓர்
அடியும் அப்பவால நகர முடியேவாது...” என்றவார்
ஜசதுபதி.
"ஆயிரம் கவாலெத்துப் பயிர்; ஆறஅமைர ஜயேவாசித்துக்
லகவாஞ்சம் நிதவானமைவாகச் லசய்யேலெவாஜமை..” என்றவாள்
கவாமைவாட்சி.
"முதலில நவானும் அப்படித்தவான் நிழனத்ஜதன்.
ஆனவால பவார்வதிஜயேவா அவசரப் படுகிறவாள். இந்த
விஷயேத்தில அவள் விருப்பத்திற்கு மைவாறவாக
நடைந்துலகவாள்ள எனக்குச் சம்மைதமலழலெ.
எப்படியும் பவாரதியும் ரவாஜேவாவும் ஒரு நவாழளக்குக்
கணவன் மைழனவியேவாக வவாழ ஜவண்டியேவர்கள்

தவாஜன?... சுப கவாரியேங்கழளச் சக்கிரஜமை
முடிப்பது நலலெது தவான்'' என்றவார் ஜசதுபதி.
"அதுவும் சரிதவான்; நீஜயே மைவாடிக்குப் ஜபவாய்
ஜசதிழயேச் லசவாலலிவிடு...'' என்றவாள் கவாமைவாட்சி.
ஜசதுபதி மைவாடிக்கு ஏறிச் லசன்றஜபவாது பவார்வதி
மக்க மைகிழ்ச்சியுடைன் “அடுத்த லவள்ளிக்
கிழழமையேவா முகூர்த்தம்? லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம்!
முகூர்த்தப் புடைழவகலளலலெவாம் நவாஜனதவான்
'லஸலெக்ட்’ லசய்யேப் ஜபவாகிஜறன். பவாரதிக்கு நழக
நட்டுகலளலலெவாம் லரவாம்ப ஜவண்டைவாம்.
கலியேவாணத்ழத ஆடைம்பரமைவாகச் லசய்யே
ஜவண்டைவாம். முக்கியேமைவானவர்களுக்கு மைட்டுஜமை
அழழப்பு அனுப்பினவால ஜபவாதும். ஜமைளத்ழதக்
லகவாட்டித் தவாலிழயேக் கட்டி ஏழழகளுக்குச்
சவாப்பவாடு ஜபவாட்டு விடைலெவாம். அதுஜவ ஜபவாதும்.
பந்தல கூடை லரவாம்பப் லபரிதவாக ஜவண்டைவாம்''
என்றவாள் பவார்வதி.
"எனக்கும் அஜத ஐடியேவாதவான்.

கலியேவாணங்களின்ஜபவாது ஆடைம்பர முழறகளில
பணத்ழத விரயேம் லசய்வது எனக்கும் கட்ஜடைவாடு
பிடிக்கவாது.”
''பலெ விஷயேங்களில நவாம் இருவரும் ஒஜர
மைவாதிரியேவான கருத்துகழளஜயே
லகவாண்டிருக்கிஜறவாம்...'' என்று மைழற
லபவாருளவாகக் கூறிக் கண் சிமட்டினவாள் பவார்வதி.
"ஆமைவாம்; அந்தக் கருத்துகழள
ஒருவருக்லகவாருவர் மைனம் விட்டுச் லசவாலலிக்
லகவாள்ளச் சந்தர்ப்பம் தவான் ஏற்படுவதிலழலெ...'
என்று சூட்சுமைமைவாகஜவ பதில லகவாடுத் தவார்
ஜசதுபதி.
''அண்ணவா ! ஜேவுளிகழள இங்ஜகஜயே லகவாண்டு
வர லசவாலல ; பவார்வதிஜயே பவார்த்து முடிவு
லசய்யேட்டும்...” என்றவாள் கவாமைவாட்சி.
”ஏலழட்டு ஜேவுளிக் கழடைகழள இங்கு அனுப்பி
ழவக்கிஜறன், ஜபவாதுமைவா?” என்று சிரித்துக்

லகவாண்ஜடை புறப்பட் டைவார் ஜசதுபதி.
கலியேவாண ஏற்பவாடுகள் துரித கவாலெத்தில நடைந்து
லகவாண்டிருந்தன. ரவாஜேவாவும் பவாரதியும் தவாங்கள்
மைணமைக்கள் என்பழதக்கூடை மைறந்து ஓடி ஆடி
ஜவழலெ லசய்து லகவாண்டிருந்தவார்கள்!
”இன்னும் மூன்ஜற தினங்கள் தவான் இன்னும்
இரண்ஜடை நவாட்கள் தவான்” என்று ஒவ்லவவாரு
நவாளும் கவழலெஜயேவாடு
லசவாலலிக்லகவாண்டிருந்தவாள் கவாமைவாட்சி.
பவார்வதி கட்டிலில படுத்த வண்ணஜமை
எலலெவாவற்ழறயும் கவனித்துக் லகவாண்டிருந்தவாள்.
ரவாஜேவாவும் பவாரதியும் கூட்டைவாகஜவ ஓடியேவாடி
ஜவழலெ லசய்து லகவாண்டிருப்பழதக் கண்டை
அவள், "பவாரதி! நவாழள மைறுதினம் ரவாஜேவா உனக்குக்
கணவனவாகப் ஜபவாகிறவான். ஆழகயேவால நீ
அவனிடைம் லகவாஞ்சம் லவட்கப்படுவதுஜபவால
நடிக்க ஜவண்டும்'' என்று ஜகலி லசய்தவாள்.

''ஜபவாங்க அத்ழத! எனக்கு
லவட்கமைவாயிருக்கிறது!” என்றவான் ரவாஜேவா.
''இஜதவா பவார்த்தீர்களவா, ஜவஷ்டி சட்ழடை” என்று
கூறிக் லகவாண்ஜடை ழகயில ஜேவுளிகளுடைன் வந்து
ஜசர்ந்தவார் ஜசதுபதி.
”ஜவட்டி சட்ழடையேவா? யேவாருக்கு? ரவாஜேவாவுக்கவா?....
லரவாம்ப சப்பவாக வவாங்கி விட்டீர்கஜள!
சிக்கனத்ழத மைவாப்பிள்ழள டிரஸ்ஸஜலெஜயே
ஆரம்பித்து விட்டீர்கஜளவா?'' என்று ஜகட்டைவாள்
பவார்வதி.
''இது மைவாப்பிள்ழள டிரஸ் இலழலெ; வவாசலில
உட்கவார்ந்து லகவாண்டிருக்கிறவாஜன, லசவிட்டுப்
லபருமைவாள், அவனுக்கு” என்றவார் ஜசதுபதி,
பவார்வதி சிரித்து விட்டைவாள்.
"ஆமைவாம், திருமைணம் நடைக்கப்ஜபவாகிற விஷயேம்
அவனுக்குத் லதரியுமைவா?....''

”ஜமைளம் வவாசிக்கிறஜபவாது என்ன சத்தம் என்று
ஜகட்கவாமைலெவா இருப்பவான்? அப்ஜபவாது
லதரிந்துலகவாள்கிறவான்” என்று கூறிச் சிரித்தவான்
ரவாஜேவா.
ஜநற்றுப் பந்தல ஜபவாடும்ஜபவாஜத, "என்ன
விஜசஷம்!” என்று ஜகட்டைவான். நவான் சங்கதிழயேச்
லசவான்னஜபவாது அவனுக்கு ஆனந்தம்
தவாங்கவிலழலெ'' என்றவார் ஜசதுபதி.
''பவாவம்! லரவாம்ப கவாலெமைவாக நம்மை வீட்டிஜலெஜயே
கிடைக்கிறவான்.... ஆமைவாம்; இந்தப் புடைழவ
யேவாருக்கு? லரவாம்ப நன்றவாக இருக்கிறஜத!'' என்று
ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
''பிடித்திருந்தவால நீங்கள் தவான் கட்டிக்
லகவாள்ளுங்கஜளன். பனவாரஸ் பட்டு - நலலெ
கலெர்...'' என்றவார் ஜசதுபதி. அப்ஜபவாது
பவார்வதியின் முகம் லவட்கத்தவால சிவந்து
மைவாறியேழதச் ஜசதுபதி கவனிக்கத் தவறவிலழலெ.

"இம்மைவாதிரி ஒரு புடைழவ வவாங்கிக் லகவாள்ள
ஜவண்டுலமைன்று எனக்கு லரவாம்ப நவாளவாக
ஆழச...' என்றவாள் பவார்வதி.
”தங்களுக்கு இம்மைவாதிரி ஒரு புடைழவ வவாங்கித்
தர ஜவண்டுலமைன்று எனக்கும் தவான் லரவாம்ப
நவாளவாக ஆழச!'' என்று ஜசதுபதி கூறவிலழலெ.
மைனத்தில எண்ணிக்லகவாண்டைவார்.
’இந்தப் புடைழவ தனக்குப் பிடிக்குலமைன்று
அவருக்கு எப்படித் லதரிந்தது?'
மைனத்திற்குள்ளவாகஜவ ஒரு வியேப்புக் குறிழயே
எழுப்பிக்லகவாண்டு ஜயேவாசிக்கலெவானவாள் பவார்வதி.
ஹவாஸ்டைல திறப்பு விழவாவன்று பவார்வதி இஜத
மைவாதிரி புடைழவ ஒன்று தவான் கட்டியிருந்தவாள்.
அந்தக் கலெர் அவள் ஜதக அழமைப்புக்கு மகவும்
லபவாருத்தமைவா-யிருந்தழதச் ஜசதுபதி அன்ஜற
குறிப்பவாகக் கவனித்து ழவத்திருந்தவார்.
இப்ஜபவாது அழத மைறந்துவிட்டை பவார்வதிக்குச்
ஜசதுபதி வவாங்கி வந்த ஜசழலெழயேக் கண்டைதும்

வியேப்புத் தவாங்கவிலழலெ.
லவள்ளிக்கிழழமை கவாழலெ குறித்த ஜநரத்தில
லகட்டி ஜமைளம் முழங்க லபரிஜயேவார்கள்
ஆசர்வதிக்க ரவாஜேவாவுக்கும் – பவாரதிக்கும் அக்னி
சவாட்சியேவாகத் திருமைண ழவபவம் நடைந்ஜதறியேது.
மைவாடியில கட்டிலில படுத்தபடிஜயே திருமைணக்
கவாட்சி கழளத் தன் அகக் கண்ணவால கண்டு
களித்துக் லகவாண்டிருந்தவாள் பவார்வதி. கண்களில
ஆனந்தக் கண்ணீர் லபருக்லகடுத்ஜதவாடை
மைவானசகமைவாக மைணமைக்கழள வவாழ்த்திக்
லகவாண்டிருந்தவாள் அவள்.
திருமைணச் சடைங்குகள் யேவாவும் முடிந்ததும்
ரவாஜேவாவும் பவாரதியும் ஜசதுபதிழயே வணங்கி
எழுந்தனர்.
”முதலில மைவாடிக்குச் லசன்று அத்ழதக்கு
நமைஸ்கவாரம் லசய்யுங்கள்'' என்று கூறி, அவர்கழள
ஜமைஜலெ அழழத்துச் லசன்றவார் ஜசதுபதி.

தவான் வவாங்கிக் லகவாடுத்த அந்த பனவாரஸ் பட்டுப்
புடைழவழயே அணிந்து லகவாண்டு பவார்வதி
கட்டிலில படுத் திருப்பழதக் கண்டை ஜசதுபதிக்கு
லமைய் சிலிர்த்தது.
”அத்ழத! நமைஸ்தவாரம் பண்ணுகிஜறவாம்'' என்றவான்
ரவாஜேவா.
”தீர்க்கவாயுசுடைன் பதினவாறும் லபற்றுப் லபரு
வவாழ்வு வவாழ ஜவண்டும்” என்று கூறியேபடிஜயே
படுக்ழகயில சவாய்ந்திருந்த பவார்வதி எழுந்து
உட்கவார்ந்து மைணமைக்கழளத் தன் இரு
ழககளவாலம் தழுவிக் லகவாண்டைவாள். ”என் ஆழச
நிழறஜவறி விட்டைது; இனி எனக்கு நிம்மைதி
தவான்; இப்படிஜயே கண்கழள மூடி விட்டைவாலம்
கவழலெயிலழலெ. பவாரதி! என் அருகில வவா...''
என்று பவாரதியின் கரங்கழளப்பற்றி அழழத்த
பவார்வதி, அவள் தழலெழயே அன்ஜபவாடு வருடி, நீ
இன்று லரவாம்ப அழகவாக இருக்கிறவாய்?'' என்
ரவாஜேவா லரவாம்ப அதிஷ்டைக்கவாரன்" என்றவாள்.

பவாரதியின் மைணக் ஜகவாலெத்ழதக் கண்டைஜபவாது
ஜசதுபதிக்குத் தமைது மைழனவி சரஸ்வதியின்
ஞவாபகம் ஜதவான்றி விடைஜவ துக்கம் லநஞ்ழச
அழடைத்தது. சரஸ்வதியின் சவாயேலெவாகஜவ கவாட்சி
அளித்த தம் மைகழளப் பவார்த்தஜபவாது
ஜசதுபதியின் கண்களில நீர் துளித்தது. அவர்
கண்கள் கலெங்குகுவழதக் கண்டை பவார்வதியின்
லநஞ்சம் உணர்ச்சி வசத்தவால லநகிழ்ந்தது.
-------------

குருத்து இருபத்து
மூன்று
வவாசலில கவாட்டியிருந்த வவாழழ மைரங்களும்,
மைவாவிழலெத் ஜதவாரணங்களும் வவாடி வதங்கிச்
சருகவாகிக் லகவாண்டிருந்தன. திருமைணம் நடைந்த
வீட்டில கவாணக் கூடியே குதூகலெம், ஆரவவாரம்,
விருந்து ழவபவம், விருந்தவாளிகள் நடைமைவாட்டைம்
எதுவுஜமை அங்கு இலழலெ.
பவார்வதியின் நிழலெ வரவர ஜமைவாசமைவாகிக்
லகவாண்ஜடை ஜபவாயிற்று. இப்ஜபவாலதலலெவாம்
அவள் மைவாடிழயே விட்டுக் கீஜழ இறங்கிச்
லசலலெவும் சக்தியேற்றவளவாகிப் படுத்த
படுக்ழகயேவாகஜவ கிடைந்தவாள். ரவாஜேவாவும் பவாரதியும்
எந்ஜநரமும் அவள் அருகிஜலெஜயே இருந்து
பணிவிழடை புரிந்து லகவாண்டிருந்தனர். ஜசதுபதி
லபரியே லபரியே டைவாக்டைர்கழள அழழத்து வந்து,
பவார்வதிக்குச் சிகிச்ழச அளிக்கச் லசய்து,

அவழளப் பழழயே நிழலெக்கு மீட்டு விடுவதில
முழனந்திருந்தவார்.
''பவார்வதி குணமைழடைந்து பழழயேபடி
சந்ஜதவாஷமைவாக வவாழஜவண்டும்” - இதுதவான்
அவருழடையே லெட்சியேமைவாக இருந்தது.
அவளுழடையே உயிருக்கவாக, வவாழ்வுக்கவாக அவர்
எழதயுஜமை தியேவாகம் லசய்யேத் தயேவாரவாயிருந்தவார்.
கண்கழள மூடியேபடிஜயே ஜசதுபதிழயேப்பற்றி
எண்ண மட்டுக் லகவாண்டிருந்த பவார்வதிக்கு
வியேப்புத்தவான் ஜமைலிட் டைது. என் மீது அவர் ஏன்
இத்தழன அக்கழற கவாட்டைஜவண் டும்? அன்று
அவர் எனக்கவாக ஆழசஜயேவாடு வவாங்கி வந்த
மைவாதுளம் பழங்கழள நவான் ஏறிட்டுப் பவாரவாமைல
அலெட்சியேம் லசய்தழதக் கூடை அவர் லபவாருட்
-படுத்தவிலழலெ ! எவ்வளவு லபருந்தன்ழமையேவான
குணம்? நவான் பண்பற்றவள். அவஜரவாடு
ஒப்பிடும்ஜபவாது மக மக அற்பமைவானவள்.
அவருழடையே லபருந்தன்ழமைஜயேவாடு உயேர்
குணத்ஜதவாடு நற்பண்ஜபவாடு என்ழன நவான்

ஒப்பிட்டுப் பவார்க்கஜவ தகுதியேற்றவள்....
எனக்கவாக அவர் எழதயும் தியேவாகம் லசய்யேத்
தயேவாரவாயிருக்கிறவார் என் மைகிழ்ச்சிக்கவாக, மைன
அழமைதிக்கவாகத் தம்முழடையே வவாழ்க்ழகழயே
அர்ப்பணிக்கவும் சித்தமைவாயிருக்கிறவார்.
''ரவாஜேவா - பவாரதி திருமைணத்ழத உடைஜன
முடிக்கஜவண்டு லமைன்று நவான் ஜகட்டுக்
லகவாண்டைஜபவாது சற்றும் தயேங்கவாமைல
ஜயேவாசிக்கவாமைல, தவாமைதிக்கவாமைல ஆகட்டும்;
முடித்து விடுகிஜறன்' என்று பதில கூறினவாஜர?
தம்முழடையே ஒஜர மைகளின் எதிர்கவாலெ
வவாழ்க்ழகழயேப் பற்றிச் சிறிஜதனும் சிந்தித்துப்
பவாரவாமைல திருமைணம் லசய்துழவக்க
இழசந்தவாஜர! இதற் லகலலெவாம் என்ன கவாரணம்?
'அந்த உத்தமைழர நவான் அலெட்சியேம்
லசய்யேவிலழலெ. என் இதயேக் ஜகவாயிலில அவழர
நிரந்தரத் லதய்வமைவாக்கிப் ஜபவாற்றிக்
லகவாண்டிருக்கிஜறன். அவரிடைம் நவான்
லகவாண்டுள்ள மைவாசற்ற அன்பு கவாரணமைவாகஜவ சிலெ

சமையேங்களில தவறு இழழத்து விட்டுப் பின்னர்
அழதப்பற்றி எண்ணி எண்ணி ஜவதழனப்
படுகிஜறன். ஜதவி ! என்ழன நீதவான் மைன்னிக்க
ஜவண்டும் என்று அன்ழனழயே ஜவண்டிக்
லகவாள்கிஜறன். அன்று அவர் ஆழசஜயேவாடு வவாங்கி
வந்த மைவாதுளம் பழங்கழள நவான் அலெட்சியேம்
லசய்தது மைன்னிக்க முடியேவாத குற்றம்தவான்.
ஆயினும் அந்தக் குற்றத்ழத அவர்
லபருந்தன்ழமைஜயேவாடு மைறந்து விட்டைவார். மீண்டும்
அம்மைவாதிரி அவர் ஏஜதனும் எனக்கவாக வவாங்கி
வரும்ஜபவாது அழத மைட்டைற்ற மைகிழ்ச்சியுடைன்
ஏற்றுக்லகவாள்ளும் சந்தர்ப்பத்ழத எதிர்பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்ஜதன். அந்தச் சந்தர்ப்பம் எனக்கு
விழரவிஜலெஜயே கிழடைத்துவிட்டைது.
திருமைணத்தின்ஜபவாது அவர் எனக்கவாக வவாங்கி
வந்த பனவாரஸ் பட்டுப் புடைழவழயே நவான்
மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு லபற்றுக்லகவாண்ஜடைன். அந்தப்
புடைழவழயே நவான் உடுத்தியிருப்பழத கண்டைதும்
அவர் கண்களில வீசியே ஒளி, என்ழன லமைய்
சிலிர்க்கச் லசய்தது. என் வவாழ் நவாள் முழுவதும்
நிழனவில ழவத்துக் குதூகலெப்படுவதற்கு அந்த

ஒரு நிகழ்ச்சிஜயே ஜபவாதும் எனக்கு.'
"அத்ழத தங்கள் லபயேருக்குத் திருமைண
அழழப்பிதழ் ஒன்று வந்திருக்கிறது...'' என்று
கூறிக்லகவாண்ஜடை விழரந்து வந்தவான் ரவாஜேவா.
''யேவாருக்குத் திருமைணம்?... படித்துச் லசவாலல?"
ஆவலடைன் ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
"மீனவாட்சிக்கும் - ஜகவாபவாலெனுக்கும் வருகிற
ஞவாயிற்றுக் கிழழமையேன்று மைதுழரயில
திருமைணமைவாம். அது யேவார் அத்ழத மீனவாட்சி ?
மைதுழர மீனவாட்சி அம்மைனுக்குத்தவான்
ஏற்லகனஜவ திருமைணம் நடைந்தவாகி விட்டைஜத?''
என்று சிரித்துக்லகவாண்ஜடை ஜகட்டைவான் ரவாஜேவா.
”எங்ஜக? அழழப்பிதழழ இப்படிக் கவாட்டு
பவார்க்கலெவாம்...'' என்று ஜகட்டைவாள் பவார்வதி.
"ஜவண்டைவாம் அத்ழத! உங்களவால படிக்க
முடியேவாது. நவாஜன முழுதும் படிக்கிஜறன்'' என்று
கூறிப் படிக்கத் லதவாடைங்கினவான் ரவாஜேவா.

'மீனவா என்கிற மீனவாட்சிக்கும்' என்று அவன்
லதவாடைங்கியே ஜபவாஜத "ஓஜகவா, நம்மை மீனவாவுக்கவா?”
என்றவாள் பவார்வதி.
”யேவார் அத்ழத அது மீனவா?''
''என் கவாஜலெஜில வவாசித்துக் லகவாண்டிருந்த
லபண். லடைன்னிஸ் நன்றவாக விழளயேவாடுவவாள்.
சரி... சரி... இப்ஜபவாது எலலெவாம் புரிந்துவிட்டைது.
லரவாம்ப சந்ஜதவாஷம். வருகிற
ஞவாயிற்றுக்கிழழமையேன்றவா முகூர்த்தம்... ம்.....
இந்தக் கலி யேவாணத்துக்கு நவான் ஜநரில
ஜபவாகஜவண்டும் என்று எண்ணிக்
லகவாண்டிருந்ஜதன். உன் கலியேவாணத்ழதஜயே கீஜழ
வந்து பவார்க்கக் லகவாடுத்து ழவக்கவிலழலெ
எனக்கு...'' என்று லபருமூச்லசறிந்தவாள்.
''ரவாஜேவா ! இவர்களுக்கு என் லபயேரவால ஒரு
வவாழ்த்துச் லசய்தி அனுப்பிவிடுகிறவாயேவா?''
''ஆகட்டும் அத்ழத?'' ரவாஜேவா கீஜழ

ஜபவாய்விட்டைவான்.
பவார்வதிக்கு மூச்சுத் திணறியேது. 'ரத்தக்
லகவாதிப்புள்ள வர்கள் உடைம்ழபஜயேவா,
மைனழசஜயேவா அலெட்டிக் லகவாள்ளக் கூடைவாது. மூச்சு
விடைவாமைல ஜபசவும் கூடைவாது’ என்று டைவாக்டைர்கள்
கூறியே வவார்த்ழதகள் அவள் நிழனவுக்கு வந்தன.
அன்றிரவு ஜசதுபதி பவார்வதிழயேக் கவாண
வந்தஜபவாது மைணி பதிலனவான்றுக்கு ஜமைல
ஆகிவிட்டைது. கவாமைவாட்சி மைவாடி வரவாந்தவாவில
தூங்கிக் லகவாண்டிருந்தவாள். உள்ஜள எட்டிப்
பவார்த்தஜபவாது கட்டிலில பவார்வதி அழசவற்றுப்
படுத்துக் லகவாண்டிருப்பது நிழலெவாகத் லதரிந்தது.
ஜசதுபதி லமைதுவவாக நடைந்து ஜபவாய்,
கட்டிலக்கருகில நின்று பவார்வதிழயேக்
கவனித்தவார். மூச்சு ஜலெசவாக
இழழஜயேவாடிக்லகவாண்டிருந்தது. பலெவீனமைவாகத்
திரவாணியேற்றுக் கிடைந்த அவள் நிழலெழயேக் கண்டை
ஜசதுபதியின் உள்ளம் ஜவதழனக்-குள்ளவாயிற்று.
லமைளனமைவாகஜவ, சந்தடியின்றி வரவாந்தவாவுக்குத்

திரும்பி வந்தவர், ”கவாமைவாட்சி!”என்று லமைதுவவான
குரலில அழழத்தவார்.
பகலலெலலெவாம் உழழத்துக் கழளத்துப்
ஜபவாயிருந்த கவாமைவாட்சிக்குச் ஜசதுபதியின் குரல
எங்ஜகவா பவாதவாளத் திலிருந்து ஒலிப்பது ஜபவால
ஜகட்டைது. அவள் திரும்பிப் படுத்துக்
லகவாண்டைவாள். மீண்டும் கவாமைவாட்சி!' என்று
ஜசதுபதி அழழத்த பிறஜக, அவள்
விழிப்பழடைந்து எழுந்து உட்கவார்ந்தவாள்.
"லரவாம்ப ஜநரமைவாயிற்றவா அண்ணவா நீ வந்து...''
''இலழலெ, கவாமைவாட்சி! இப்ஜபவாது தவான் வந்ஜதன்....
பவார்வதி ஏதவாவது ஆகவாரம் சவாப்பிட்டைவாளவா?
அவளுக்கு இப்ஜபவாது எப்படி இருக்கிறது?”
”எதுவுஜமை சவாப்பிடைவிலழலெ. சவாயேந்திரம் லகவாஞ்ச
பழரசம் பிழிந்து லகவாடுத்ஜதன். அதில பவாதிழயேக்
குடித்து விட்டுப் பவாதிழயே அப்படிஜயே ழவத்து
விட்டைவாள். எனக்லகன்னஜவவா அவள் நலலெபடி

பிழழத்லதழுந்திருக்க ஜவண்டுஜமை என்று ஒஜர
கவழலெயேவாயிருக்கிறது, அண்ணவா !''
''நம்மைவால முடிந்தழதலயேலலெவாம் லசய்து பவார்த்து
விடைலெவாம் கவாமைவாட்சி! எப்படியும் அவள்
பிழழத்து விடுவவாள் என்ற நம்பிக்ழக எனக்கு
இருக்கிறது.''
”நீயும் பணத்ழதப் பணம் தவான்று பவாரவாமைல தவான்
லசலெவழித்துக் லகவாண்டிருக்கிறவாய்! மூன்று
மைவாதமைவாக இஜத கவழலெ தவான் உனக்கு நலலெ
படியேவாக அவள் பிழழத்லதழுந்-திருக்க
ஜவண்டும்”. லபருமூச்சு விட்டைவாள் கவாமைவாட்சி.
''நீ உடைலெவால உழழக்கிறவாய். நவான்
லபவாருழளத்தவாஜன லசலெவழிக்கிஜறன்?
உயிருக்கு விழலெ கிழடையேவாது. பணம் இன்று
வரும். நவாழள ஜபவாகும். பவார்வதியின் உயிர்
விழலெ மைதிப்பற்றது. அவள் உயிழரக் கவாப்பவாற்ற
நவான் எழதயுஜமை இழந்துவிடைத்
தயேவாரவாயிருக்கிஜறன். பவார்வதிழயேப் ஜபவான்ற ஓர்
அறிவவாளிழயே, உத்தமழயே, உழழப்பவாளிழயே

அபர்வ மைவாகத்தவான் கவாண முடியும்...''
கண்கழள மூடியேபடிஜயே கட்டிலில சவாய்ந்து
கிடைந்த பவார்வதிக்குச் ஜசதுபதியின் வவார்த்ழதகள்
லதளிவவாகக் ஜகட்டைன. அவள் கண்களில நீர்
மைலகியேது.
“உயிருக்கு விழலெ கிழடையேவாது. பவார்வதியின்
உயிர் விழலெ மைதிப்பற்றது என்ற வவார்த்ழதகள்,
அவள் இதயேத்ழத லநகிழ ழவத்தன. அன்லறவாரு
நவாள் லதவாழிற்சவாழலெ தீப்பற்றி
எரிந்துவிட்டைலதன்ற லசய்திழயேக் ஜகட்டைஜபவாது
கூடை, அவர் பவாபரப்புடைன் உயிர்ச்ஜசதம் உண்டைவா?
என்று ஜகட்டைது அவள் நிழனவுக்கு வந்தது.
'பணத்ழதக் கவாட்டிலம் உயிழர அவர் எவ்வளவு
உயேர்வவாக மைதிக்கிறவார்?’ அவருழடையே குரல
மீண்டும் ஜகட்கஜவ பவார்வதி அவர் ஜபச்ழச
ஆவஜலெவாடு கவனித்தவாள்.
”கவாமைவாட்சி! இந்தக் கலியேவாணத்ழத முடிப்பதில
நவான் அவசரப்பட்டு விட்டைதவாக உன் நிழனப்பு

அலலெவவா?' நவான் அப்ஜபவாது லசவான்ன கவாரணம்
உனக்கு அவ்வளவு திருப்தி அளிக்கவிலழலெ
என்பதும் எனக்குத் லதரியும். உண்ழமைக்
கவாரணத்ழத இப்ஜபவாது லசவாலகிஜறன், ஜகள்.
நவான் சரஸ்வதிழயே மைணக்கு முன் ஒரு நவாள்
பவார்வதிழயேப் லபண் பவார்க்கப் ஜபவாயிருந்ஜதன்.
மைவாமைவாவும் மைவாமயும் என்ஜனவாடு வந்திருந்தவார்கள்.
பவார்வதி அப்ஜபவாது சவாம்பசிவம் என்ற லபரியேவர்
ஒருவருழடையே ஆதரவில இருந்து வந்தவாள்.
நவாங்கள் ஜபசிக் லகவாண்டிருந்தஜபவாது தூளியில
படுத்திருந்த குழந்ழத ஒன்று வீரிட்டு அழத்
லதவாடைங்கியேது. பவார்வதி ஓடிச்லசன்று அந்தக்
குழந்ழதழயே எடுத்துத் தன் இடுப்பிஜலெ
ழவத்துக் லகவாண்டைவாள். மைவாமைவாவுக்கும் மைவாமக்கும்
இந்தச் சம்பந்தத்தில அவ்வளவவாகத் திருப்தி
இலழலெ. எனஜவ, பின்னவால
லதரியேப்படுத்துகிஜறவாம்' என்று கூறிவிட்டு வந்து
விட்டைவார்கள். எனக்குப் பவார்வதிழயேப்
பிடித்திருந்த ஜபவாதிலம், அவழனஜயே மைணந்து
லகவாள்ள ஜவண்டுலமைன்ற விருப்பம் இருந்த

ஜபவாதிலம், மைவாமைவாவின் விருப்பத்துக்கு மைவாறவாகப்
ஜபசும் திழலெயில அப்ஜபவாது நவான் இலழலெ.
எனஜவ லமைளன மைவாகத் திரும்பி விட்ஜடைன்.
அப்புறம் தவான் சரஸ்வதிக்கும் எனக்கும்
திருமைணம் நடைந்தது. பின்னர், சரஸ்வதியின் மூலெ
மைவாகப் பவார்வதிழயேப்பற்றியே முழு
விவரங்கழளயும் அறிந்து லகவாண்ஜடைன்.
அவளுழடையே அன்பிலம் ஆதரவிலம் அப்ஜபவாது
வளர்ந்து லகவாண்டிருந்த குழந்ழத ஜவறு யேவாரு
மைலலெ. அவளுழடையே அண்ணன் மைகன்
ரவாஜேவாஜவதவான் என்பழதயும் லதரிந்து
லகவாண்ஜடைன்.
அன்று முதல, பவார்வதியின் எதிர்கவாலெ வவாழ்வுக்கு
இழடையூறு லசய்துவிட்டை லபரும் குற்றம் என்
உள்ளத்ழத அரித்து லகவாண்ஜடையிருந்தது. அந்தக்
குற்றத்துக்குப் பிரவாயேச் சித்தமைவாக ஏஜதனும்
ஒருவழகயில, என்றவாவது ஒருநவாள், ஏதவாவது
ஒன்ழறச் லசய்துவிடை ஜவண்டுலமைனச்
சந்தர்ப்பத்ழத எதிர்பவார்த்துக்லகவாண்டிருந்ஜதன்.
அந்தச் சந்தர்ப்பத்ழத ஆண்டைவன் எனக்கு

இப்ஜபவாதுதவான் ஏற்படுத்திக் லகவாடுத்தவார்.
பவாரதிழயே ரவாஜேவாவுக்குத் திருமைணம் லசய்து
ழவக்க ஜவண்டும் என்ற எண்ணத்ழத அவள்
லவளியிட்டை ஜபவாது நவான் சற்றும் ஜயேவாசிக்கவாமைல,
தயேங்கவாமைல, தவாமைதிக்கவாமைல சட்லடைன 'ஆகட்டும்'
என்று பதில கூறியேதற்கு இதுஜவ கவாரணம்.''
ஜசதுபதி ஜபச்ழச முடித்தவார். இவ்வளழவயும்
ஜகட்டுக் லகவாண்டிருந்த பவார்வதி, 'ஓஜகவா, லபண்
பவார்க்க வந்த விஷயேத்ழத இவர் இன்னமும்
ஞவாபகம் ழவத்துக் லகவாண்டிருக்-கிறவாரவா?
மைறந்துவிட்டைவார் என்றலலெவவா எண்ணிக்
லகவாண்டிருந்ஜதன்?' என்று தனக்குள் வியேந்து
லகவாண்டைவாள்.
"நவான் வருகிஜறன் கவாமைவாட்சி! ஜநரமைவாகிறது....
பவாரதிழயே எங்ஜக கவாஜணவாம்?” ஜசதுபதி
விசவாரித்தபடிஜயே புறப்பட்டைவார்.
”அவளும் ஞவானமும் கீஜழ படுத்திருக்கிறவார்கள்
அண்ணவா ! ரவாஜேவா லவளிஜயே ஜபவாயிருக்கிறவான்.

அவனுழடையே நண்பர் கலளலலெவாம் ஜசர்ந்து
லகவாண்டு அவனுக்கு 'டீ பவார்ட்டி'
ழவத்திருக்கிறவார்களவாம்...''
"அப்படியேவா? ஜசதுபதி கீஜழ இறங்கிப் ஜபவாய்
விட்டைவார்.
ஜகவாழடை விடுமுழற தீர இன்னும் ஏலழட்டு
நவாட்கஜள இருந்தன. சவாரதவாமைணிக் கலலூரி
அடுத்த திங்களன்று மீண்டும்
திறக்கப்பட்டுவிடும். பவார்வதிக்குக்
கலலூரிழயேப் பற்றியே கவழலெ வந்துவிட்டைது.
விழளயேவாட்டுப் ஜபவால மூன்று மைவாதங்கள் ஓடி
மைழறந்துவிட்டைன. இந்த இழடைக்கவாலெத்தில
எத்தழன மைவாறுதலகள்!
தவான் பரண குணமைழடைந்து, மைறுபடியும்
கலலூரிக்குச் லசலலம் நவாழள அவள் கற்பழன
லசய்து பவார்த்துக்லகவாண் டைவாள், அந்த நிழனப்பில
அவள் உடைலலெங்கும் ஓர் இன்பம் பரவியேது.
மூன்று மைவாத இழடைஜவழள மகக் குறுகியே கவாலெம்

தவான். அதிலம் இரண்டு மைவாதங்கள்
விடுமுழறயில கழிந்து விட்டைன. ஆனவாலம்
அதுஜவ அவளுக்கு மூன்று யுகங்களவாகத்
ஜதவான்றி, மீண்டும் கலலூரிழயேக் கவாண்ஜபவாமைவா
என்ற ஏக்கஜமை பிறந்துவிட்டைது. இதற்கு முன்
அவள் கலலூரிக்குச் லசலலெவாமைல வீட்டில தங்கியே
நவாஜள கிழடையேவாது. கலலூரிக்குப் ஜபவாய் ஒரு
முழற அழதக் கண்ணவால பவார்த்துவிட்டு வர
ஜவண்டும் என்னும் ஜபரவாவல அவள்
உள்ளத்ழத உந்தியேது.
”மைணி என்ன இருக்கும்? என்று அவள் ஜயேவாசித்த
ஜபவாஜத, கீஜழ முன் வவாசல ஹவாலில
மைவாட்டைப்பட்டிருந்த பிலரஞ்சு நவாட்டுக்
லகடியேவாரம் மைணி பத்தழர என்பழதக்
குளுழமையேவாக ஒலித்து அறிவித்தது.
அப்ஜபவாஜத ரவாஜேவா ஸ்கூட்டைரில வரும் ஒலியும்
ஜகட்டைது. அவன் வந்ததும் வரவாததும் ஜவகமைவாக
மைவாடிக்கு ஏறி வந்து, ''அத்ழத எடைம்பு எப்படி
இருக்கிறது?” என்று பரிஜவவாடு விசவாரித்தவான்.

''நவான் அதிக நவாள் பிழழத்திருப்ஜபன் என்ற
நம்பிக்ழக எனக்குப் ஜபவாய்விட்டைது ரவாஜேவா!''
என்று பவார்வதி கூறியேதும் ரவாஜேவா துக்கம்
லதவாண்ழடைழயே அழடைக்க அப்படிலயேலலெவாம்
லசவாலலெவாதீங்க அத்ழத! நீங்கள் லசளக்கியேமைவாகப்
பிழழத்து எழுந்து பழழயேபடி 'ஜேம்' லமைன்று
கவாஜலெஜேஸுக்குப் ஜபவாகப் ஜபவாறீங்க. நவான்
உங்கழளக் கவாரில லகவாண்டுவிடைப் ஜபவாஜறன்,
இது நிச்சயேம்'' என்றவான்.
''ம்... என்னஜவவா பவார்க்கலெவாம்'' எனக் கூறியே
பவார்வதி சற்று ஜநரம் லமைளனமைவாக இருந்துவிட்டு
'ரவாஜேவா' என்று அழழத்தவாள்.
"என்ன அத்ழத !”
"எனக்குக் கலலூரிழயேப் பவார்க்க ஜவண்டும்
ஜபவால ஆழசயேவாயிருக்கிறது. தயேவுலசய்து
என்ழனக் கவாரில அழழத் துக்லகவாண்
ஜபவாகிறவாயேவா?''

''என்ன அத்ழத இது! மைணி பதிலனவான்று
அடிக்கப் ஜபவாகிறது. இரவாத்திரி ஜவழள. உங்க
உடைம்பு இருக்கிற நிழலெயிஜலெ லவளியிஜலெ
ஜபவாவதவா?''
”தடைங்கல லசவாலலெவாஜத ரவாஜேவா! நவான் இப்ஜபவாஜத
ஜபவாய்ப் பவார்க்க ஜவண்டும் நீதவான் உதவி
லசய்யேஜவண்டும். உன் ஜதவாழளப்
பற்றிக்லகவாண்டு நவான் லமைதுவவாகக் கீஜழ இறங்கி
வந்து விடுகிஜறன்...''
''அத்ழத எனக்குப் பயேமைவாயிருக்கிறது.
ஜசதுபதிக்குத் லதரிந்தவால என்ழனக் ஜகவாபித்துக்
லகவாள்ளுவவார். நவான் வர மைவாட்ஜடைன்...”
"நீ வரமைவாட்டைவாயேவா ரவாஜேவா? கண்டிப்பவாய்க்
ஜகட்கிஜறன். ஒஜர வவார்த்ழததவான்; லசவாலலி
விடு. முடியேவாதவா?''
ரவாஜேவாவுக்கு ஒன்றும் புரியேவிலழலெ. தயேங்கினவான்,
கழடைசியில அத்ழதயின் ஜபச்ழசத் தட்டை

முடியேவாமைல "சரி அத்ழத புறப்படுங்க...''
என்றவான்.
அடுத்த கணஜமை பவார்வதி கட்டிழலெ விட்டு
லமைதுவவாக எழுந்தவாள். ஞவானத்ழதத் தவிர,
வீட்டில எலஜலெவாருஜமை அயேர்ந்து தூங்கிக்
லகவாண்டிருந்தனர்.
பவார்வதி ஞவானத்ழத அழழத்து, ''கலலூரிக்குப்
ஜபவாய் விட்டு அழர மைணியில திரும்பி வந்து
விடுகிஜறன். வீட்ழடைப் பவார்த்துக்லகவாள்'' என்று
புறப்பட்டைவாள்.
ஞவானம் தடுக்கவிலழலெ. லவளியில
புறப்படும்ஜபவாது தழடையேவாக எதுவும் லசவாலலெ
விரும்பவாததவால லமைளனமைவாகத் தழலெ
யேழசப்பழதத் தவிர, அவளவால ஜவறு ஒன்றும்
லசய்யே முடியே விலழலெ.
----------

குருத்து இருபத்தி
நவான்கு
ரவாஜேவா அத்ழதழயேத் தவாங்கி அழணத்துக் கீஜழ
லகவாண்டு ஜபவாய் விட்டைவான். பவார்வதிக்கு மூச்சுத்
திணறியேது. எப்படிஜயேவா கவாரில ஏறிப் பின் சட்டில
சவாய்ந்துலகவாண்டைவாள்.
வவாசல ஜகட்ழடைத் தவாண்டியேஜபவாது லசவிட்டுப்
லபருமைவாள் ஒரு மூழலெயில சுருண்டு படுத்துக்
கிடைப்பது கவார் லவளிச்சத்தில பளிச்லசனத்
லதரிந்தது.
”'அத்ழத! இவனுக்கு உன்ழனப் பவார்க்க
ஜவண்டுமைவாம். மைவாடிக்கு ஏறி வர
முடியேவிலழலெயேவாம். அம்மைவாவுக்கு உடைம்பு
ஏப்படி இருக்கிறது?' என்று என்ழனத் தினமும்
ஜகட்டுக் லகவாண்டிருக்கிறவான்...''

"நீ என்ன லசவான்னவாய்?''
”இப்ஜபவாது பரவவாயிலழலெ' என்று அவனிடைம்
லசவாலலி விட்ஜடைன். இலழலெலயேன்றவால அவன்
இருக்கிற நிழலெயில மைவாடிப் படிஜயேறி வந்து
எங்கவாவது விழுந்து ழவப்பவாஜன!'' என்றவான்
ரவாஜேவா.
”பவாவம், நன்றியின் சின்னம் இவன்!'' என்று
இரக்கப் பட்டைவாள் பவார்வதி.
கவார், கலலூரிக் கவாம்பவுண்ட் ஜகட்ழடை
லநருங்கியே ஜபவாது பவார்வதி சுற்றுமுற்றும்
பவார்த்தவாள். மஸஸ் அகவாதவா ஒற்ழறக் கவாழலெ
விந்தி விந்தி நடைந்து வருவது ஜபவாலெவும்
பவார்வதிழயேக் கண்டைதும் வலெது ழகழயே உயேர்த்தி,
ஹலஜலெவா குட்மைவார்னிங் என்று கூறுவது
ஜபவாலெவும் ஒரு பிரழமை ஜதவான்றியேது அவளுக்கு.
மஸஸ் அகவாதவா -- பவாவம் மக நலலெவள்; கடைழமை
தவறவாதவள்'' என்று எண்ணிக் லகவாண்டைவாள்.

அடுத்த நிமஷம் கவார் பவார்வதியின் ஆபீஸ்
அழறக்கு முன்னவால ஜபவாய் நின்றது. ஓடி வந்து
கதழவத் திறப்பதற்கு அங்ஜக அட்லடைண்டைர்
ரங்கசவாம இலழலெ. ஆனவாலம் அந்தக்
கவாட்சிழயேத் தன் கற்பழனயேவால கண்டு மைகிழ்ந்து
லகவாண்டைவாள் பவார்வதி.
'ரவாஜேவா! என்ழனக் லகவாண்டு ஜபவாய் என்
அழறயில விடு!”
ரவாஜேவா அவழளத் தூக்கிக்லகவாண்டு ஜபவாய்
லமைதுவவாக நவாற்கவாலியில உட்கவார
ழவத்துவிட்டைவான்.
இழந்தலதலலெவாம் திரும்பி வந்துவிட்டைது
ஜபவான்ற ஒரு லபருமதம் ஏற்பட்டைது அவளுக்கு.
ஆழசஜயேவாடு லடைலிஜபவாழனத் லதவாட்டுப்
பவார்த்தவாள். அழதத் தன் ழகயேவால எடுத்துப் ஜபசி
எத்தழன நவாளவாயிற்று! அதன்மீது புழுதி படிந்து
கிடைப்பழதக் கண்டு தவாஜன அழதத் துழடைக்கப்
ஜபவானவாள். இதற்குள் ரவாஜேவா டைஸ்ட்டைழர எடுத்து

வந்து அழதத் துழடைத்துவிட்டைவான்.
பவார்வதி ஜமைழஜே மீதிருந்த கவாலிங் லபலழலெத்
தட்டி விட்டு அதன் ஒலிழயேக் ஜகட்டுச் சிறு
குழந்ழத ஜபவால சிரித்துக் லகவாண்டைவாள். பின்னர்,
அழற முழுவழதயும் ஒருமுழற
கண்ஜணவாட்டைமட்டு அனுபவித்துவிட்டு, ”ரவாஜேவா!
புதியே ஹவாஸ்டைல மைண்டைபத்துக்குப் ஜபவாகலெவாம்
வவா” என்று கூறியேவள் அவன் ஜதவாழளப்
பற்றிக்லகவாண்டைவாள்.
ரவாஜேவா அத்ழதழயே ஹவாலக்குத் தூக்கிச் லசன்றவான்.
லபவான் விழவாவன்று அந்த ஹவாலில ஜசதுபதி
ஜபசியே ஜபச்சு, தன்னுழடையே லசவாற்லபவாழிவு,
அவருக்குப் பக்கத்து வீட்டில தவான்
அமைர்ந்திருந்தது, மூக்குக் கண்ணவாடிழயே அவர்
மைறந்து லசன்றது, அழத விமைவான கூடைத்தில
லகவாண்டு ஜபவாய்க் லகவாடுத்தது எலலெவாம்
கண்முன் ஒவ்லவவான்றவாகத் லதரிந்தன. அவள்
கண்கழள நீர் மைழறத்தது. கழடைசியேவாக அந்த

இடைத்ழதவிட்டு எழுந்து கலலூரியின் ஒவ்லவவாரு
மூழலெக்கும் லசன்று அங்குள்ள ஜேடைப்
லபவாருள்கள் ஒவ்லவவான் றுடைனும் மைவானசகமைவாக
உழரயேவாடிவிட்டு மைனத்திருப்திஜயேவாடு
மைகிழ்ச்சிஜயேவாடு கவாரில ஏறி உட்கவார்ந்து
லகவாண்டைவாள்.
வவாசலில இருந்த ஜவப்பங்கன்று அவள்
பவார்ழவயில விழுந்தது. ''ரவாஜேவா! கவாழரக்
லகவாஞ்சம் நிறுத்து" என்று கூறி அந்தச் லசடிழயேச்
சற்று ஜநரம் பவார்த்துக்லகவாண்டிருந் தவாள்.
”நவான் ழவத்த கன்று. இப்ஜபவாது எவ்வளவு
லபரிதவாக வளர்ந்து விட்டைது! இதற்கு யேவாரவாவது
தண்ணீர் ஊற்றுகிறவார்கஜளவா இலழலெஜயேவா?''
என்று தனக்குள்ளவாகஜவ லசவாலலிக்
லகவாண்டைவள், "ம்... புறப்படு ஜபவாகலெவாம்''
என்றவாள்.
கவார் வீட்ழடை அழடைந்தது. ரவாஜேவாவுக்கு ஒஜர திகில
அத்ழதழயே நலலெபடி லகவாண்டு

ஜசர்த்துவிட்டைவான். ஜமைஜலெ லகவாண்டுஜபவாய்க்
கட்டிலிலம் படுக்க ழவத்தவாகி விட்டைது.
அப்புறம் தவான் அவனுக்கு மூச்சு வந்தது.
ஞவானத்ழத ஹவார்லிக்ஸ் லகவாண்டுவரச் லசவாலலி
அத்ழதயின் கழளப்புத் தீரக் குடிக்கச்
லசவான்னவான். அவளவால ஒரு வவாய்க்கு ஜமைல
அருந்த முடியேவிலழலெ. அன்றிரலவலலெவாம்
அவள் ஜவப்பங்கன்று... அகவாதவா!...'' என்று
ஏஜதவாஜதவா வவாய் பிதற்றிக்லகவாண்டிருந்தவாள்.
கவாழலெயில லபவாழுது விடிந்தஜபவாது அவள்
ஜபசக்கூடைச் சக்தியேற்றவளவாய்ப் படுத்துக்
கிடைந்தவாள்.
நலலெ ஜவழளயேவாக அன்று அகவாதவாஜவ அவழளப்
பவார்க்க வந்துவிட்டைவாள். விடுமுழறழயேக் கழிக்க
பங்களூருக்குப் ஜபவாயிருந்தவளுக்குப்
பிரின்ஸபவாழலெப் பவார்க்கஜவண்டும் ஜபவால
ஜதவான்றஜவ, ஒரு வவாரம் முன்னதவாகஜவ திரும்பி
வந்துவிட்டைவாள்.

”அத்ழத! அகவாதவா வந்திருக்கிறவார்'' என்று ரவாஜேவா
கூறுயேதும், பவார்வதி கண் விழித்துப் பவார்த்தவாள்.
அகவாதவாழவக் ழக ஜேவாழடை கவாட்டி அருகில
அழழத்து அமைரச் லசவான்னவாள். அகவாதவாவுக்கு
உணர்ச்சி லபவாங்கித் துக்கம் லநஞ்ழச
அழடைத்தது.
''அகவாதவா! ஜநற்லறலலெவாம் உன் ஞவாபகமைவாகஜவ
இருந்ஜதன், நீஜயே வந்துவிட்டைவாய்! கலலூரிழயே நீ
தவான் கவனித் துக் லகவாள்ள ஜவண்டும்.''
பவார்வதியேவால அவ்வளவுதவான் ஜபசமுடிந்தது.
மூச்சு முட்டித் திணறஜவ கண்கழள மூடிக்
லகவாண்டைவாள்.
”லரஸ்ட் எடுத்துக் லகவாள்ளட்டும்; அவழர
யேவாரும் லதவாந்தரவு பண்ண ஜவண்டைவாம்'' என்று
கூறிவிட்டு, அகவாதவா விழடை
லபற்றுக்லகவாண்டைவாள்.
அன்று மைவாழலெ ஜசதுபதி வந்தஜபவாது மைணி மூன்று
இருக்கும்.

கீஜழ அவர் ரவாஜேவாவுடைன் ஜபசிக்
லகவாண்டிருப்பழதக் ஜகட்டு பவார்வதி எழுந்து
உட்கவார்ந்து லகவாண்டைவாள், அவளுக்கு அவழரக்
கவாணஜவண்டும் ஜபவாலிருந்தது. லமைதுவவாகக்
கட்டிழலெ விட்டு இறங்கி அழறக்கு லவளிஜயே
வந்து நின்றவாள்.
''அத்ழத.. அத்ழத ! எதுக்கவாக எழுந்து வந்தீங்க?''
என்று கூவியேபடிஜயே ரவாஜேவா அவழளத்
தவாங்கிக்லகவாள்ள ஓடி வந்தவான்.
''ரவாஜேவா! என்ழனக் கீஜழ படுக்க ழவ. எனக்கு
ஏஜதவா மைவாதிரி இருக்கிறது. லநஞ்ழச வலிக்கிறது.
அவர் வந்திருக்கிறவாரவா? இவ்வளவுதவான்
அவளவால ஜபச முடிந்தது. ஜசதுபதி அவள்
எதிரில வந்து நின்றஜபவாது பவார்வதி அவருடைன்
ஏஜதவா ஜபச முயேன்றவாள். ஆனவால முடியேவிலழலெ,
அவள் கண்கள் அவழரஜயே பவார்த்துக்
லகவாண்டிருந்தன. ”எனக்கு ஒரு குழறயுமலழலெ.
தங்களுடைன் பரணமைவாக வவாழ்ந்துவிட்டை
நம்மைதியுடைன் நவான் ஜபவாகிஜறன்'' அந்தப்

பவார்ழவயின் லபவாருள் இதுவவாகத்தவான் இருக்க
ஜவண்டும்.
அவ்வளவுதவான், அடுத்த சிலெ மைணி ஜநரத்துக்குள்,
பவார்வதியின் கழத முடிந்து விட்டைது.
”அத்ழத!” வீரிட்டு அலெறிவிட்டைவான் ரவாஜேவா. ஊஜர
பவார்வதியின் இலலெத்தில கூடித் தழலெ குனிந்து
நின்றது.
'பவார்வதியின் உயிர் விழலெ மைதிப்பற்றது.
அதற்கவாக நவான் எழதயும் இழக்கத் தயேவார்' என்று
கூறியே ஜசதுபதி பச்ழசக் குழந்ழத ஜபவால ஒரு
மூழலெயில விசும்பிக் லகவாண்டிருந்தவார்.
கண்ணுக்கு லெட்சணமைவாகக் கவாட்சி அளிப்பழதத்
தவிர, விசிறி வவாழழயினவால யேவாருக்கும்
எவ்விதப் பயேனும் கிழடையேவாது. பவார்வதியின்
வவாழ்வும் அத்தழகயேதுதவான். அவள் கழடைசிவழர
கன்னியேவாகஜவ, கண்ணுக்கு லெட்சணமைவான
கவாட்சிப் லபவாருளவாகஜவ வவாழ்ந்துவிட்டுப் ஜபவாய்

விட்டைவாள். அவளுழடையே லசவாந்த வவாழ்க்ழக
விசிறி வவாழழழயேப்ஜபவால, கவாட்டில கவாய்ந்த
நிலெழவப்ஜபவால, பயேனற்ற ஒரு வவாழ்க்ழக யேவாக
முடிந்துவிட்டைது.
சவாரதவாமைணிக் கலலூரி, விடுமுழற முடிந்து
திறக்கப் பட்டைதும், மைவாணவிகளும்
ஆசிரிழயேகளும் பிரவார்த்தழன மைண்டைபத்தில கூடி
நின்றவார்கள். பவார்வதியின் ஆத்மைவா சவாந்திக் கவாக
அவர்கள் இரண்டு நிமடை ஜநரம் லமைமௌன
அஞ்சலி லசலத்திவிட்டுக் கழலெந்தனர். சிலெ
தினங்களுக்லகலலெவாம் கஸ்தூரி பிரவார்த்தழன
மைண்டைபத்துக் லகதிரில பவார்வதி துளசிச்
லசடியேவாக வந்து வளர்ந்து லகவாண்டிருந்தவாள்.
ஜசதுபதியின் இலலெத்தில முன் வவாசல கூடைத்தில
பவார்வதியின் படைம் மைவாட்டைப் பட்டிருந்தது. அதன்
முன்னவால ழககட்டி நின்று லகவாண்டிருந்தவார்
அவர். அந்த இடைத்தில தவான் பவார்வதி டியூஷன்
லசவாலலிக் லகவாடுப்பது வழக்கம்.

ஆம்; அவர் கரத்தவால தீண்டியே சரஸ்வதியின்
படைம் ஜசதுபதியின் ஆபீஸ் அழறழயே
அலெங்கரித்தது. கருத்தவால தீண்டியே பவார்வதியின்
படைம் முன் வவாசல மைவாழலெ அலெங்கரித்தது.
--------------

முடிவுழர
''ஒரு கழத லசவாலகிஜறன், ஜகட்கிறீர்களவா?
உற்சவாகமைவாகப் ஜபச்ழசத் லதவாடைங்கினவார் நண்பர்.
"லசவாலலங்கள் ” என்று நவானும் ஆர்வத்துடைன்
கழத ஜகட்கத் தயேவாரவாஜனன்.
''நவான் கூறப்ஜபவாவது ஒரு புதுழமையேவான கவாதல
நவீனம். மைற்றக் கவாதல கழதகஜளவாடு இழத
ஒப்பிடை முடியேவாது. இது ஒரு தனித்தன்ழமை
வவாய்ந்த கழத. இதில வரும் கதவாநவாயேகிக்குக்
கிட்டைத்தட்டை நவாற்பத்லதட்டு வயேதவாகிறது.
கதவாநவாயேகருக்கு அவழளக் கவாட்டிலம் ஏலழட்டு
வயேது கூடை இருக்கும். ஒருவழர ஒருவர்
அந்தரங்கமைவாக ஜநசிக்கிறவார்கள். அதன்
விழளவவாக மைனப் ஜபவாரவாட்டைங்களுக்கும்
லகவாந்தளிப்புகளுக்கும் ஆளவாகிறவார்கள்.
இறுதியில கதவாநவாயேகி இறந்து விடுகிறவாள்.
அவர்களிழடைஜயே ஜதவான்றும் உணர்வு, அழதக்

கவாதல என்ஜற கூறலெவாம் - அமைரத்துவம் லபற்று
விடுகிறது. இதுதவான் கழத. எப்படி இருக்கிறது?”
என்று ஜகட்டைவார்.
மகச் சிறந்த கழத என்று பதில கூறிவிட்டுக்
கழதழயேப்பற்றியே சிந்தழனயில மூழ்கி
விட்ஜடைன் நவான்.
கழத லசவான்னது யேவார் லதரியுமைவா ?
கலலூரியில படிக்கும் மைவாணவ மைவாணவிகழளக்
கதவாபவாத் திரங்களவாகக் லகவாண்டு லதவாடைர்கழதகள்
எழுதுவதில வலலெழமையும் புகழும் லபற்றுள்ள
’ஜசவற்லகவாடிஜயேவான்' தவான், கவாதலக்குரியே
வயேழதக் கடைந்துவிட்டை கதவாபவாத்திரங்கழள
ழவத்துக்லகவாண்டு இவர் கழத எழுத
முற்படுவவாஜனன்? சந்ஜதகம் ஏற்பட்டைது.
ஆயினும் அழத உடைஜனஜயே லசவாலலெவிடை
விருப்பமன்றி, மக உயேர்ந்த கழத எழுதுவதற்கு
மகுந்த ஆற்றலம் அனுபவமும் ஜவண்டும்''
என்ஜறன்.

இந்தக் கழதழயே நவான் எழுதுவதவாக
உத்ஜதசமலழலெ. அதற்கு ஜவண்டியே
அனுபவஜமைவா ஆற்றஜலெவா என்னிடைம்
இருப்பதவாகவும் நவான் எண்ணவிலழலெ. இக்
கழதழயேத் தவாங்கஜளவா அலலெது
லஜேயேகவாந்தஜனவாதவான் எழுத ஜவண்டும், என்று
மகவும் தன்னடைக்கத்ஜதவாடு கூறினவார் அவர்.
கழதயும், அதன் புதுழமையும் எனக்கு
லவகுவவாகப் பிடித்திருந்தன. அந்தக் கவர்ச்சி
கவாரணமைவாக நவாஜன கழதழயே எழுதுவதவாகக்
கூறிஜனன்.
ஆயினும் ”இழத லவற்றிகரமைவாக எழுதி
முடிக்கும் ஆற்றல எனக்கு உண்டைவா? என்
திறழமையில ஜசவற்லகவாடிஜயேவான் ழவத்துள்ள
நம்பிக்ழகழயேக் கவாப்பவாற்ற முடியுமைவா?” என்ற
பயேம் இருக்கத்தவான் லசய்தது.
கழதழயேக் குட்டிச்சுவரவாக்கி என் லபயேழரக்
லகடுத்துக் லகவாள்வதுடைன் அவர் லபயேழரயும்

லகடுத்து விடுஜவவாஜமைவா என்ற அச்சமும்
இருந்தது.
மீண்டும் மீண்டும் அந்தக் கழதழயே அவர்
லசவாலலிக் லகவாண்ஜடை இருந்தவார். ஒவ்லவவாரு
முழறயும் புதுப்புதுக் கருத்துகளும்
கற்பழனகளும் வந்துலகவாண்ஜடை இருந்தன. முழு
உருவம் லபறவாமைலிருந்த கழத,லசவாலலெச்
லசவாலலெ, முழுழமை லபற்றது. எழுதிவிடைலெவாம்
என்ற துணிவும் நம்பிக்ழகயும் ஏற்பட்டை
ஜபவாதிலம் கூடைஜவ இன்லனவாரு,சந்ஜதகமும்
ஜதவான்றியேது. அப்ஜபவாதுதவான் வவாஷிங்டைனில
திருமைணம் என்னும் நழகச்சுழவத் லதவாடைழர
எழுதி முடித்திருந்ஜதன். ஆதலெவால இந்தக்
கழதயும் அம்மைவாதிரி நழகச் சுழவ லபவாருந்தியேதவா
இருக்கும் என்று வவாசகர்கள் எதிர் பவார்க்கக்
கூடுமைலலெவவா? எனஜவதவான் முன்லனச்சரிக்ழக
ஜயேவாடு முன்னுழரயில இது ஒரு புதுழமையேவான
கவாதல நவீனம். இந்தக் கழதழயேப் படிக்கும்
வவாசகர்களில யேவாரவாவது ஒரு லசவாட்டுக் கண்ணீர்
விடுவவார்களவானவால, அழதஜயே இந்தக் கழதயின்

லவற்றியேவாகக் லகவாள்ஜவன் ? என்று
குறிப்பிட்டிருந்ஜதன். அத்துடைன் முடிவுழரயில
ஜநயேர்களுக்கவாக ஒரு முக்கியே விஷயேம்
கவாத்திருப்பதவாகவும் லசவாலலியிருந்ஜதன்.
இப்ஜபவாது, இந்த இதழுடைன், கழத முற்றுப்
லபறுகிறது. இருபத்து மூன்று இதழ்களவாக
இழதத் லதவாடைர்ந்து படித்து வந்த வவாசகர்கள்
அழனவருக்கும் முதலில என் நன்றிழயேத்
லதரிவித்துக் லகவாள்கிஜறன். பலெ வவாசகர்கள்
கழதழயேப் பவாரவாட்டிக் கடிதங்கள்
எழுதியிருப்பதுடைன் பலெ இடைங்களில உணர்ச்சி
வசமைவாகிக் கண்ணீர் லபருக்கியேதவாகவும்
குறிப்பிட்டுள்ளவார்கள். கழதயின் லவற்றிக்கு
யேவாரவாவது ஒரு வவாசகர் ஒரு லசவாட்டுக் கண்ணீர்
லபருக்கினவாஜலெ ஜபவாதும் என்று
எண்ணிக்லகவாண்டிருந்த எனக்கு இப்ஜபவாது ஒரு
குடைம் கண்ணீர் கிழடைத்துவிட்டைது. அது ஜபவாதும்!
இந்த அருழமையேவான கழதழயேயும் இதில
அடைங்கியுள்ள பலெ உயேர்ந்த கருத்துகழளயும்

எனக்குத் தந்து உதவியே திரு ஜசவற்லகவாடிஜயேவான்
அவர்களுக்கு நன்றி லசலத்துவதுடைன், இந்தக்
கழதயின் மூலெமைவாக எனக்குக் கிழடைத்துள்ள
புகழழலயேலலெவாம் அவரிடைஜமை ஜசர்த்து
விடுகிஜறன். கழடைசியேவாக ஒரு வவார்த்ழத. இந்தக்
கழத எந்தத் தனிப் பட்டைவர்களின்
வவாழ்க்ழகழயேயும் ஆதவாரமைவாகக் லகவாண்டு
எழுதப்பட்டைதலலெ.
வணக்கம்.
- சவாவி
--------------

ஆசிரியேர் சவாவியின்
நூலகள்
வவாஷிங்டைனில
திருமைணம்

விசிறி வவாழழ

வழிப்ஜபவாக்கன் வடைம் பிடிக்க வவாங்க, ஜேப்பவானுக்கு
ஜவதவித்து.

ஜகரக்டைர் பழழயே கணக்கு

இங்ஜக
ஜபவாயிருக்கிறீர்க ஊரவார் திருக்குறள் கழதகள்
ளவா?
ஜகவாமைகனின்
கவாதல

தவாய்லெவாந்து

உலெகம் சுற்றியே
மூவர்

என்னுழர (கழலெஞரின் முன்னுழரயு

சவாவியின்
கட்டுழரகள்

சவாவியின் நழகச்சுழவக்கழதகள்

ஆப்பிள் பசி

நவான் கண்டை நவால நவாடுகள்

நவகவாளி
யேவாத்திழர

சிவகவாமயின் லசலவன்

சவாவி பப்ளிஜகஷன்ஸ்
8-A, 7 வது பிரதவான சவாழலெ அடை ரவாஜேவா
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