பாரதிதாசன்

- இருண்ட வடு


புரட்சி கவிஞ பாரதிதாசன்
(கனகசுப்பரத்னம், 1891 - 1964) பைடப்புகள்

1. தைலவியின் தூக்கம், பால் கறப்பவன் தவறு, தைலவனின் ேசாம்பல்.
கடலின் மீ து கதிரவன் ேதான்றிப்
படரும் கதிக்ைக பாய்ச்சிச் சன்னலின்
வழிேய, கட்டிலில் மங்ைகைய எழுப்பினான்.
விழிதிறந்து மங்ைக, மீ ண்டும் துயின்றாள்.
அப்ேபாது மணியும் ஆறைர ஆனதால்
எப்ெபாழு தும்ேபால் இrசன் என்ற
மாடு கறப்பவன் வந்து கறந்து
பாெலாடு ெசம்ைப, மூைலயில் கட்டிய
உறியில் ைவக்காது-உரலின் அண்ைடயில்
ைவத்துப் ேபானான். மங்ைகயின் கணவேனா,
ெசாத்ைதப் பல்ைலச் சுரண்டிய படிேய
சாய்வுநாற் காலியில் சாய்ந் திருந்தான்.
2. குழந்ைதயின் அழுைக, ைபயனின் ெபாய்; தந்ைதயின் ேபாக்கு.
தாேயா துயில்வதில் தனிைம ெபாறாமல்
ேநாயுடன் குழந்ைத நூறு தடைவ
அம்மா என்றும் அப்பா என்றும்
கம்மிய ெதாண்ைடயால் கத்திக் கிடந்தது!
ெபrய ைபயன் பிட்ைடயும் வைடையயும்
கருதி, முதலில் ைகயால் சாம்பைலத்
ெதாட்டுப் பல்ைலயும் ெதாட்ேட, உரலின்
அருகில் இருந்தபால் ெசம்ைப, விைரவில்
தூக்கி, முகத்ைதச் சுருக்காய்க் கழுவினான்;
பாக்கி இருப்பது பால் என்றறிந்து
கடிது ெசன்ேற "இைடயன் இப்படிச்
ெசம்பின் பாைலச் சிந்தினான்" என்று,
நம்பும் படிேய நவின்றான் தந்ைதபால்!
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தந்ைதயா "நாைளக் கந்த இைடயன்
வந்தால் உைதப்பதாய் வாய்மலந்" தருளினா.
3. ைபயன் காைலக்கடன் முடிக்காமல் உணவுண்ணத் ெதாடங்கினான்;
இரண்டு பற்களின் மைறவு.
பிட்டுக் காr தட்டினாள் கதைவேய
திட்ெடன்று கதைவத் திறந்தான் ெபrயவன்
பிட்ைடயும் வைடையயும் தட்டில் வாங்கினான்
ெபட்டி மீ தில் இட்டுட் காந்தான்
ஆவலாய் அவற்ைற அருந்தத் ெதாடங்கினான்
நாவில் இடுைகயில், நடுவயிறு வலித்தது
ெவளிக்குப் ேபாக ேவண்டுெமன் றுணந்தான்
வைடயின் சுைவேயா விேடன் விேடன் என்றது
ெகால்ைல ேநாக்கிச் ெசல்லவும் துடித்தான்
ெமல்லும் வைடைய விழுங்கவும் துடித்தான்
வில்லம்பு ேபால மிகவிைர வாக
நடுவிற் கிடந்த நாைய மிதித்துப்
படபட ெவன்று பாைனையத் தள்ளிக்
கன்றின் கயிற்றால் கால்தடுக் குற்று
நின்ற பசுவின் ெநற்றியில் ேமாதி
இரண்டு பற்கள் எங்ேகேயா ேபாட்டுப்
புரண்ெடழுந் ேதாடிப் ேபானான் ெகால்ைலக்கு!
4. தைலவி எழுந்தாள்; சாணமிட்டாள்; ேகாலமிட்டாள்;
அவைளக் கண்ட பகலவன் நடுங்கினான்.
நாயின் அலறல் நற்பசுக் கதறல்
பாைனயின் படபடா ைபயனின் ஐேயா இத்தைன முழக்கில் ஏந்திைழ புரண்டு
ெபாத்தல் மரத்தின் புழுப்ேபால் ெநளிந்ேத
எழுந்தாள். அவேளா, பிழிந்து ேபாட்ட
கருப்பஞ் சக்ைகயின் கற்ைறேபால் இருந்தாள்.
இதுதான் பாைத எனும் உணவின்றி
ெமதுவாய் அைறயினின்று ெவளியில் வந்தாள்.
பாதி திறந்த ேகாைதயின் விழிேயா
பலகைற நடுவில் பதிந்த ேகாடுேபால்
ேதான்றிற்று! மங்ைக தூக்கம் நங்காது,
ஊன்றும் அடிகள் ஓய்ந்து தள்ளாடினாள்.
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உைடந்த ெபட்டி ேமல் கிடந்த பிட்ைடத்
ெதாடந்து நாய் தின்பதும் ேதான்றவில்ைல.
நடந்து ெசன்றவள் நற்பசு வுக்ெகதி
கிடந்த சாணிையக் கிளறி எடுத்து
மீ ந்தபாற் ெசம்பில் விழுது கைரத்துச்
சாய்ந்து விடாமல் தாைழத் திறந்து
ெதருவின் குறட்டில் ெதளித்தாள்! அவள்குழல்
முள்ளம் பன்றி முழுதுடல் சிலித்தல் ேபால்
ேமெலழுந்து நின்று விrந்து கிடந்தது!
வாலிழந்து ேபான மந்தி முகத்தாள்
ேகால மிடவும் குனிந்தாள்; தாமைர
ேபால எழுதப் ேபாட்ட திட்டம்
சிறிது தவறேவ ேதய்ந்த துைடப்பம்
அவிழ்ந்து சிதறுேம, அப்படி முடிந்தது!
ெபான்நிறக் கதிெராடு ேபாந்த பகலவன்
இந்நில மக்கள்பால் தன்விழி ெசலுத்தினான்!
ேகாலம் ேபாட்டவள் ெகாஞ்சம் நிமிந்தாள்.
காைலப் பrதியின் கண்கள் நடுங்கின!
5. தைலவி, தைலவன், ைபயனுக்கு மருத்துவம், சாணி ஒத்தடம்.
குறட்டி னின்று ேகாைத, உட்ெசன்று
கணவனின் எதிவந்து ைகேயாய்ந்து குந்தினாள்.
காைலயில் புதுப்ேபச்சுக் காண லாயினா.
தன்னரு மைனவிையப் ெபான்னிக கணவன்
"என்ன மணியடி?" என்று ேகட்டான்.
"சண்டிமணிப் ெபாறிக்குச் சாவி ெகாடுக்க
அண்ைட வட்டாைன

அன்ேற அைழத்ேதன்;
வரேவ இல்ைல மாமா" என்றாள்.
அந்த ேநரம் அண்ைட வட்டுக்

கந்தன், குைடயும் காலிற் ெசருப்புமாய்
வட்டி

னின்று ெவளியிற் ெசல்வைதப்
பாத்த கணவன், "பாரடி அவைன,
அதற்குள் ேவைல அைனத்தும் முடித்துக்
கைடக்குச் ெசல்லும் கருத்ைத" என்றான்.
"விடியா மூஞ்சி விடியு முன்ேப
ேபானால் நயும் ேபாக ேவண்டுேமா?"
என்று கூறி இளிக்க லானாள்.
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ெபrய ைபயன் அருகில் வந்தான்
வைடயும் ைகயும் வாயும் புண்ணுமாய்
நைடெமலிந் ேதஅவன் நண்ணுதல் கண்ேட
'என்ன என்ன' என்றுேகட் டாள்தாய்.
புன்ைன அரும்புேபால் புதிதாய் முைளத்த
இரண்டு பற்கள் இல்ைலஎன் றுைரத்தான்.
வங்கிய

உதட்டுேநாய் தாங்கிேலன் என்றான்.
உருண்ைடச் சாணிைய ஒருமுைற பூசினால்
மறுெநாடி ஆறுெமன்று மங்ைக மருத்துவ
மைறநூல் வகுத்த வண்ணம் கூறினாள்.
பிறகா கட்டும் பிட்ைடத் தின்பாய்
ேவைலக் காr விடிந்தபின் வருவாள்
பாைலக் காய்ச்சிப் பருகலாம் என்றாள்.
எட்டைர அடிக்ைகயில் இப்படிச் ெசான்னாள்.
6. பிட்ைட நாய் தின்றது, மீ ண்டும் வாங்கிய பிட்டுக்குத் தைலவ புறப்படுகிறா.
புதிய பிட்ைட உண்ணப் ைபயன் உதடு இடந்தரவில்ைல.
அழுமூஞ்சி பிட்ைட அணுகினான். நாயும்
நழுவிற்றுப் பிட்ைட நன்று தின்று.
ெதாட்டுச் சுைவக்கப் பிட்டில் லாைமயால்
ெபrய ைபயன் சிறிய நrேபால்
ஊழ் ஊழ் என்ேற ஊைளயிட் டிருந்தான்.
வடு
 ெபருக்கும் ேவம்பு வந்தாள்!
சைமயல் ெசய்யும் சங்கிலி வந்தாள்!
கைடக்ெகன் றைமந்த கணக்கன் வந்தான்!
கூடத்து நடுவில் ஏடு விrத்ேத
மறுபடி வாங்கிய வைடையயும் பிட்ைடயும்
சங்கிலி பைடத்தாள் தைலவருக் காகேவ!
பல்ைலச் சுரண்டுேவா பாத்தா அதைன,
ெமல்ல எழுந்தா, ெமல்ல நடந்தா.
காைலக் கடைனக் கழிக்கக் கருதினா.
பிட்ைடயும் வைடையயும் ெபட்டியில் குந்திக்
கிட்ட இழுத்தான் கிழிந்தவாய்ப் ெபrயவன்.
அவனுடல் ெகாஞ்சம் அைசந்தது. வாய்எயிறு
கவைல மாட்டின் கழுத்துப் ேபால
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வங்கி

இருந்ததால் ெவடுக்ெகன வலித்தது!
தாங்காது ைகயால் தடவிப் பாத்தான்!
ேநாயும் ெபrயவன் ேநாக்க வில்ைல!
வாயில் நுைழய வைடக்கு வழியில்ைல!
7. பிள்ைளயின் ேநாய்க்குப் பிட்டுத் திணிக்கப்படுகிறது.
மற்றவக்குப் பிட்டு ேவண்டாம் என்று முடிந்தது. பிள்ைளக்கு வாயில்ைல.
வட்டின்

தைலவி நட்டிய காலும்
ஆட்டின் கத்தல்ேபால் அருைமப் பாட்டுமாய்க்
குழந்ைதைய ைவத்துக் குந்தி யிருந்தாள்.
இழந்த உயிrல் இம்மி யளவு
பிள்ைளயின் உடெலாடு பிைணந்தி ருந்ததால்,
வள்ளிக் ெகாடியும் வதங்கிய ைதப்ேபால்
தாய்ேமற் பிள்ைள சாய்ந்து கிடந்தது.
தாேயா சங்கிலி தன்ைன அைழத்து
"வாங்கி வந்த வைடையயும் பிட்ைடயும்
ெகாண்டுவா பசியடி குழந்ைதக்" ெகன்றாள்.
தட்டில் வைடயும் பிட்டும் ெகாண்டு
சட்ெடன ைவத்தாள் சங்கிலி என்பவள்.
கூடத்து நடுவில் ஏடு விrத்து
ைவத்த பிட்ைடயும் வைடையயும், வந்து
ெமாய்த்த ஈயடு முதல்வ தின்றா!
மறுபடி ஒருபிடி வாயில் ைவக்குமுன்
சிறுபடி அளவில் திடுக்ெகன உமிழ்ந்தா.
அதனால் அைத அவ அருந்துதல் நங்கி,
ைகயினால் "ேவண்டாம் வைட" என்று காட்டினா.
ெபrய ைபயன் பிைசந்தான் பிட்ைட!
ஒருதுளி கூட உண்ணமாட் டாமல்
ெகாரெகார ெகாழெகாழ ெகாணெகாண என்றான்.
இதன் ெமாழிெபயப் ெபன்ன என்றால்
"எயிறு வங்கி

இடத்ைத மறித்தது
தின்பதற் ெகன்ன ெசய்ேவன்?" என்பதாம்.
ைபயனால் இப்படிப் பகர முடிந்தது.
பிட்ைட வாயில் இட்டுத் திணிக்கும்
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தாைய ேநாக்கிஅத் தடுக்குக் குழந்ைத
"தாேய எனக்கிது சாகும் ேநரம்"என்று
வாயால் ெசால்லும் வல்லைம இல்ைல.
அறிெவனும் ெவளிச்சம் அங்ேக யில்ைல.
மடைம மட்டும் மகிழ்ந்து கிடந்தது.
8. பிள்ைள நிைலக்குக் காரணம் ேதான்றிவிட்டது தைலவிக்கு!
தந்தியும் ஆணியும் தளந்த யாழ்ேபால்
கூடத்து நடுவில் வாடிய சருகுேபால்
ெபrயவன் பாயில் சுருண்டு கிடந்தான்.
என்பு முறிந்த வன்புலி யுடம்ைபக்
கன்ேமல் கிடத்திய காட்சிேபால
ஓய்வுடன் தைலவ ஒருபக் கத்தில்
சாய்வுநாற் காலியில் சாய்ந்து கிடந்தா.
வயிற்றின் உப்பலால் வாயிலாக் குழந்ைத
உயிைர இழக்க ஒப்பாது கிடந்தது;
நைடவட்
 டினிேல கைடயின் கணக்கன்
ெநடுந் தூக்கத்தில் படிந்து கிடந்தான்.
ேவைலெசய் ேவாகள் மூைலயில் குந்தி
மாைல ேநரத்தின் வரவுபாத் திருந்தன.
இல்லத் தைலவி எண்ண லானாள்:
குழந்ைத யுடம்பில் ேகாளா ெறன்ன?
வளக்கும் முைறயில் மாற்ற மில்ைலேய!
களிம்புறு பித்தைள ைகப்படக் ைகப்பட
விளங்குறும் அதுேபால், ேவைள ேதாறும்
கனிநிக உடம்பில் கண்ைண ைவத்துப்
பனிபிணி யின்றிப் பாக்கின் ேறேன!
எனப்பல வாறு நிைனக்கும் ேபாது
ெநட்ைட யன்தைல குட்ைட இைறப்பினில்
பட்டைதப் ேபால்அப் பாைவயின் ெநஞ்சில்
பட்டேதா எண்ணம்! பாைவ திருப்பினாள்:
"மந்திரக் காரன் வரட்டும்" என்றாள்.
அந்தச் சங்கிலி, "அவ ஏன்" என்றாள்.
"இந்த வட்டில்

இருளன் புகுந்ததால்
ெநாந்தது குழந்ைத ேநாயால்" என்றாள்.
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"வாலன் என்னும் மந்திரக் காரைன
அைழக்கின் ேறன்"என் றைறந்தாள் சங்கிலி!
"சrேபா!" என்று தைலவி ெசான்னாள்!
நாழிைக ேபாக்காது நடந்தாள் சங்கிலி!
"ஏழைர ஒன்ப திராகு காலம்
இப்ேபாது ேவண்டாம்" - என்றான் தைலவன்.
வட்டின்

அரசியும் ேவண்டாம் என்றாள்.
நடந்த சங்கிலி நன்ெறனத் திரும்பினாள்.
ேவைலக் காrயும் வட்டின்

தைலவியும்
நாைலந்து கடவுளின் நற்ெபய கூறிக்
காப்பீ என்று காப்புங் கட்டி
ேவப்பிைல ஒடிக்கும் ேவைலயில் நுைழந்தா.
9. வரேவண்டிய பணம் நல்ல ேவைளயில்தான் வந்தது.
வட்டு

முன்கட்டில் வட்டுக்

காரனும்
"காட்டுமுத்" ெதனும் கணக்கனும் ஏேதா
ஓைச காட்டிப் ேபசி யிருந்தன.
அந்த ேநரம் அந்த இடத்தில்
பாக்கியும் வட்டியும் பட்டுச் ெசட்டி
தூக்கி வந்து ெதாைகயாய் எண்ணினான்.
வட்டுக்

காரனும் வட்டுக்

கணக்கனும்
சீட்ைட எடுத்துச் ெசல்லு ைவத்தா.
பட்டுச் ெசட்டி பகரு கின்றான்:
"இராகு காலம் எட்டிப் ேபானபின்
தரேவண் டியைதத் தந்ேதன்; ஆயினும்
தந்த பணத்ைதச் சrயாய் எண்ணிச்
ெசாந்தப் ெபட்டியில் சுருக்காய் ைவப்பீ"
என்று கூறி எழுந்து ேபானான்!
10. வட்டின்

தூய்ைம, எலிக்கூத்து, பூைன மகிழ்ச்சி, எறிபடும் குப்ைப.
இனிதாய்ப் பகல்மணி பனிரண் டானது
பழங்கல அைறக்குள் பதுங்கி யிருந்த
கிழஎலி கள்தாம் கிைளஞ ேராடு
கூடத் திற்சிறு குண்டான் ேமலும்
மாடிப் படியில் மட்குடந் தனிலும்,
ஆடல் பாடல் அரங்கு ெசய்தன.
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தயிrன் ெமாந்ைதயில் தைல புகாததால்
நறுக்ெகன்று சாய்த்து நக்கிற்றுப் பூைன!
வடித்த ேசாற்ைற வட்டிலில் கண்டு
தடித்தடிக் காக்ைககள் சலிக்கத் தின்றன!
வட்டினுள்

காற்று வசுந்

ேதாறும்
ேமாட்டு வைளயில் ெமாய்த்த ஒட்டைட
பூமைழ யாகப் ெபாழியும் தைரயில்!
ஊைமக் குப்ைபகள் உம்ெமன்று ேமெலழும்!
11. தைலவ சாப்பிட முடியவில்ைல;
இலந்ைதயூக்குப் புறப்பட ேவண்டியதாயிற்று.
சங்கிலி தைலவைரச் சாப்பிட அைழத்தாள்;
அங்ேக பசியால் அழியும் தைலவேரா
ெமதுவாய் எழுந்தா; அேத ேநரத்தில்
எப்ேபா தும்ேபால் இரண்டு பல்லிகள்
பளபள ெவன்று பாடேவ, தைலவ
மீ ண்டும்நாற் காலியில் விைசயாய்ச் சாய்ந்தா.
அந்த ேநரம் அங்குநின் றிருந்த
கணக்கன் தைலவைரக் கனிவுடன் அைழத்ேத
"இன்று நங்கள் இலந்ைத யூக்குச்
ெசன்று வஞ்சகன் சிற்றம் பலத்ைதக்
கண்டு பணத்ைதக் ைகயடு வாங்கிக்
ெகாண்டு வருவதாய்க் கூறி ன கேள!
ஐதராப் பாக்கம் அவன் ஓடிவிட்டால்
ைபதரா வழக்கும் பயன்படாேத
பத்துப் ைபகள் பறிேபாக லாேமா?"
என்று பலவும் எடுத்துச் ெசான்னான்!
"நன்று நன்று ெசன்று நஒரு
காைரப் ேபசிக் கடிதில் ெகாண்டுவா.
அச்சாரப் பணம் ஐந்துரூ பாய்ெகாடு.
கடன் பட்டவைனக் ைகயடு பிடிக்க
அரச காவல அங்ேக இருப்பேரல்
ஐந்து ரூபாய் அவrடம் ெகாடுத்து
ேவண்டிய ஒழுங்குடன் விைரவில் அைழத்துவா"
என்றான் தைலவன்! ஏகினான் கணக்கன்.
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12. தைலவrன் ைமத்துன வருகிறா; வரேவண்டாம் என்று வரேவற்றா.
ளள் ளள் என்று ெவள்ைள நாய், வட்டின்

வாயிலில், யாைரேயா வரேவற் கின்றைத
வட்டுக்

கார ேகட்டா காதில்,
நட்டினா தைலைய வட்டின்

ெவளியில்
ைமத்துன ஊrனின்று வருவதாய் அறிந்தா.
வாரும் வாரும் வாரும் என்றா.
ைமத்துன, வந்ேதன் வந்ேதன் என்று
வாயிற் படிேமல் ைவத்தா காைல.
இடறிற்றுக் கால்! இரும்இரும் மச்சான்
வராத மச்சான் வராத என்றா.
இல்ைல இல்ைல என்றா ைமத்துன.
தூய குறிதான் ேதான்றும் வைரக்கம்
வாயிலில் காைல ைவக்கலா காெதன
ைமத்துன, எதிrல் மாட்டுக் ெகாட்டிலில்
ெமாய்க்கும் ெகாசுக்களால் மூடுண் டிருந்தா.
காரும் சாவடிக் காவல ேராடு
ேநrல் வட்ெடதி

நின்றது வந்து.
விைரவாய் உண்டா; விைரவாய் ஏறினா;
விைரவாய்க் காரும் ெதருைவ அகன்றது.
கணக்கனும் அந்தக் காrல் ெசன்றான்.
13. தைலவியும் அவளின் அண்ணனும் ேபசுகிறாகள்;
குழந்ைதக்குப் பண்டம் வாங்கி வந்தா மாமா.
ைமத்துன வடு
 வந்து நுைழந்தா.
ஒத்த அன்பின் உடன்பிறந் தாைளத்
"தங்ைகேய என்ன அங்ேக ெசய்கின்றாய்?
உடம்புக் ெகன்ன? குைறபா டில்ைலேய?
குழந்ைதக் ெகன்ன? ஒன்று மில்ைலேய?
ெபrயவன் நலத்தில் பிைழபா டில்ைலேய?
குடித்தனம் எவ்வாறு? தடித்தனம் இல்ைலேய?"
என்று ேகட்டா. எதிrல் நின்றவள்
"இருக்கின் ேறன்நான்" என்று கூறினாள்.
சாகா திருப்பது தனக்ேக வியப்ேபா?
* * *
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அங்குப் பாயினில் அயந்து கிடந்த
வாயிலாக் குழந்ைதைய ைமத்துன கண்டா.
இயம்ப முடியா இரக்கம் அைடந்தா.
அவ்விரக் கத்தின் அறிகுறி யாகத்
தூங்கும் பிள்ைளையத் துயருற எழுப்பி
வாங்கி வந்த மாம்பழம் அைனத்ைதயும்
ஆங்ேக குழந்ைத அண்ைடயில் பரப்பினா.
பூந்தி கட்டிய ெபாட்டணம் அவிழ்த்துக்
ெகாஞ்சம் அள்ளிக் குழந்ைத முகத்ெததி
வஞ்சம் இன்றி ைவத்துக் "குழந்ைதேய
பாங்ெகாடு தின்னப் பழமும் பூந்தியும்
வாங்கி வந்ேதன் மருந்துேபால்" என்றா;
ஓட்ைட நக்கி உள்ள டு தன்ைனக்
காட்டி விளாம்பழம் கருத்தாய்த் தின்என்று
அைதயும் குழந்ைதயின் அண்ைடயில் ைவத்தா!
குழந்ைத கிடந்த கூட ெமல்லாம்
உழுந்து கிடந்த ஒருகளம் ேபாலவும்
ேவம்பின் பழம்பூ விrதைர ேபாலவும்
ஈயின் காடும் எறும்பின் காடும்
ஆயிற்று! ைமத்துன அப்புறம் ெசன்றா.
14. ெபrய ைபயனுக்கு விைளயாட்டுத் துப்பாக்கி! அைனவக்கும் மகிழ்ச்சி!
அங்ேக, ெபrயவன் அடுக்கிய இரண்டு
முட்ைடேபால் உதடுகள் முன்ேன ேதான்ற
மல்லாந்து மாைப மறுபுறம் திருப்பாது
ெசால்லும் இன்றித் துடிக்கும் ெநஞ்ேசாடு
மாம்பழம் விளாம்பழம் வந்த வழியில்
காைதச் ெசலுத்திக் கண்ைணச் சாய்த்து
மாமைன எதிபாத் தூைமேபால் அழுதான்.
மாமேனா ெசன்ைனயில் வாங்கி வந்த
ைகத்துப் பாக்கிையக் ைகயில் ெகாடுத்தான்.
ெபrயவன் உதடுகள் சிrத்தாக ேவண்டும்!
ெவள்ைளப் பற்கள் ெவளித் ேதான்றாமல்
பிணம் சிrப்பதுேபால் ெபrதும் சிrத்தான்.
தங்க மாமனா தாமும் சிrத்தா.
உrயவள் இதைன உணந்து சிrத்தாள்.
ைகத்துப் பாக்கி ெமய்த்துப் பாக்கிேபால்
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வித்ெதன்று தக்ைக விலகி ெவடிப்பைத
மாமனா காட்டினா. மங்ைகயும் ைபயனும்
வியப்பைடங் தாகள்.வட்டுக்

காrேயா
"அண்ணா அதைன அந்தப் ெபட்டிேமல்
ைவத்து விடுங்கள் ைவத்து விடுங்கள்
அவனிடம் ெகாடுக்க லாகா" ெதன்றாள்.
அவ்வா றதைன அங்ேக ைவத்தா.
15. ைபயனின் சாதகம், ைகப்பிள்ைளக்குச் சாேவ கிைடயாது.
"என்னருந் தங்ைகேய இந்தப் ெபrயவன்
நன்றாகப் படிக் கின்றானா? ெசால்"
என்றான். தங்ைக இயம்பு கின்றாள்.
"சாதகம் பாத்ேதாம்; சrயாய் அவனுக்குப்
பத்ெதான்ப தாண்டு படிப்பு வராதாம்.
இருபதில் உலைகேய என்னெதன் பானாம்"
என்றுதன் அண்ண னிடத்திற் கூறினாள்.
"ைகேயா டிந்தக் ைகக் குழந்ைதயின்
குறிப்ைபயும் பாத்தால் குற்ற ெமன்ன?"
என்று ேகட்டான் பின்னும் அண்ணன்.
"காட்டிேனன் குழந்ைதையக் கல்லில் தூக்கிப்
ேபாட்ட ேபாதிலும் ேபாகாதாம் உயி;
ெதாண்ணூறு வயெதன்று ேசாசியன் ெசான்னான்.
மந்தத் தாேல வந்த நலிஇது!
இந்த வட்டில்

இருளன் புகுந்ததால்
நலிஇவ் வாறு வலிவு பட்டது.
வளரும் பிள்ைளக்கு வயிற்றுக் ேகாளாறு
வருவதும் ேபாவதும் வழக்கந் தாேன!
நாைளக்ேக இது நன்றாய்ப் ேபாய்விடும்
ஏழு மைலயான் இரக்கம் ைவப்பான்.
காப்பாய் என்று காப்பும் கட்டிேனன்."
என்று தங்ைக இயம்பினாள். அவேனா
"சைமயல் ஆனதா தங்ைகேய" என்றான்.
16. அண்ணன் தன் பசிையக் கூறினான்; தங்ைக
அவன் ஏறி வந்த வண்டிைய ெமச்சுகிறாள்.
"ஆமாம் இந்த அைலச்சலில் உங்கைளச்
சாப்பிடும் படியும் சாற்ற வில்ைல"
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என்றாள். "ெவந்ந இருக்குமா" என்றான்.
"ஆமாம் ஆமாம் அடுப்பில் ெவந்ந
ெகாதிக்க ைவப்ேபன் குளிப்பீ" என்றாள்.
"ெவற்றிைல ெகாஞ்சம் ேவண்டும்" என்றான்.
"ஆமாம் ஆமாம் அைதயும் மறந்ேதன்"
என்று கூறி ஈந்தாள் ெவற்றிைல.
ெவற்றிைல ேபாட்டான். ெவறித்துப் பாத்தான்.
சாப்பிடச் ெசால்லிக் கூப்பிட வில்ைல.
பசியால் அண்ணன் பைதபைதக் கின்றான்;
துடிப்ேபாடு தங்ைகபால் ெசால்ல லானான்;
"விடிய நாலுக்கு வட்ைட

விட்டுக்
கிளம்பி ேனனா? கிளிய னூrல்
சிற்றுண வுக்குச் சுற்றிப் பாத்ேதன்.
அகப்பட வில்ைல; அதற்குள் வண்டியும்
புறப்பட் டதனால் ெபாசுக்கும் பசியுடன்
ஏறிேனன்; இங்ேக இழிந்ேதன்" என்றான்.
இந்தக் கைதைய இயம்பித் தனது
ெபாறுக்ெகாணாப் பசிையப் புகன்றான். அவேளா
எங்கள் அண்ணன் ஏறி வந்த
வண்டிேய வண்டி வண்டிேய வண்டி
என்று வண்டியின் இயல்ைபப் பற்றி
எண்ணி மகிழ்ந்தாள்! மண்ணாங் கட்டி!
17. மாைல ஏழு மணிக்குக் காப்பி முடிகிறது.
அண்ணன் உடேன அருகி லிருந்த
உணவு விடுதியில் உண்டு வந்தான்.
குறட்ைடத் தூக்கம், குழந்ைதயின் அழுைக,
ெபrயவன் உதடுகள் புrந்த இன்னல்,
இவற்றுடன் மாைல ஏழுமணி ஆயிற்று.
* * *
ேவைலக் காrகள் பாைலக் காய்ச்சி
நாைலந்து ெசம்பு நன்றாய்க் குடித்தபின்,
தைலவிைய எழுப்பித் தந்தா, குடித்தாள்!
ெபrயவன் குடிப்பது சrயல்ல என்ேற
இருபணிப் ெபண்டிரும் இருெசம்பு குடித்தா.
அருைம யான அண்ணைன எழுப்பி
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ஒருெசம்பு காப்பி தரும்படி தைலவி
இயம்பினாள். சங்கிலி எழுப்பினாள். எழுப்பி
காப்பி கீ ப்பி சாப்பிடு கின்றரா
ஏற்பாடு ெசய்யவா என்று ேகட்டாள்.
ேவைலக் காrயின் விருப்பப் படி அவன்
ேவண்டாம் என்று விளம்பி விட்டான்.
18. மஞ்சள்தாள் திருமணத்தாள்தாேன ேவெறன்ன?
காகிதம் படிக்ைகயில் தைலவ வருகிறா.
அண்ண னும்தங் ைகயும் ெநருங்கிேய
பிறந்த ஊக் கைதகள் ேபசலா னாகள்:
"நமது வட்டின்

நாலாவது வட்டுக்

கமலத் துக்குக் கண்ணாலம் என்று
காயிதம் வந்தது கண்டீரா?" என்றுதன்
அண்ணைனக் ேகட்டாள். அண்ணன் சிrத்துக்
"கமலம் இறந்து கணக்கிலா நாட்கள்
ஆயின" என்றான். அதுேகட்டு மங்ைக
இல்ைல அண்ணா இேதா பாருெமன்று
மஞ்சள் உைறக்குள் வந்த அஞ்சைலக்
ெகாண்டு வந்து ெகாடுத்தாள்; அைத அவன்
ேமலுைற கிழித்து நாலுெசால் படித்தான்.
அதற்குள் காரும் ெபாதுக்ெகன்று வந்தது.
வட்டுத்

தைலவ வட்டில்

நுைழந்தா.
சாய்வு நாற்காலியில் சலிப்புடன் சாய்ந்தா.
"ஐதராப் பாக்கம் அவன் ேபாய்விட்டான்.
பணமும் ேபானது; பற்றாக் குைறக்ேகா
இன்று ரூபாய் இருபத் ைதந்தும்,
பட்டினி ேயாடு பறந்து திrந்த
ெதால்ைலயும் வணாய்த்

ெதாைலந்தன" என்றா.
அந்த ேநரம் அண்ணன் அங்ேக
திருமண அைழப்ைப விைரவாய்ப் படித்தான்.
ஏட்டினில் இருந்த ெதன்ன ெவன்றால்:
"அன்புைட யவேர அவ் வாசாமி
ஐந்து நாளில் ஐதராப் பாக்கம்
ேபாவதாய்த் திட்டம் ேபாட்டிருக் கின்றான்.
கடிதம் இதைனக் கண்ட வுடேன
வந்தால் ெதாைகைய வட்டியும் முதலுமாய்
வாங்கி விடலாம், வந்து ேசரவும்.
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அங்கவன் ேபானபின் இங்குந வருவது
வேண

இங்ஙனம் வராசாமி."

19. தைலவ எrச்சல்; இருவ சண்ைட
வந்த அண்ணனும் ேபாய்விட்டான்.
எப்ேபாது வந்த திந்தக் கடிதம்
என்று தைலவ எrச்சலாய்க் ேகட்டா.
ஏெழட்டு நாள்முன் இங்கு வந்தது.
திருமணத் துக்குச் ெசல்லமாட்டீ என்று
அடுப்பங் கைரயில் அதைன ைவத்ேதன்.
இதனா ெலன்ன என்றாள் தைலவி.
இதுவா திருமணம் என்றா தைலவ.
மஞ்சள் கடிதம் திருமணம் அல்லவா?
என்று கூறினாள் எல்லாம் ெதrந்தவள்.
பதேர என்று பல்லவி ெதாடங்கினா.
அடக்ெகன் ெறடுத்தாள் அவள்அநு பல்லவி!
"எங்கிருந் தாயடி என்குடிக் கிப்படி
மங்கிப் ேபாக ைவத்தாய் காலடி
ெபாங்க லாண்டி யாகப் ேபாம்படி
புrவ ெதல்லாம் மிகவும் அழும்படி"
எனேவ இப்படி முடித்தா முதலடி!
தானும் ெதாடங்கினாள் தாளத் தின்படி;
"ஊருக் கழித்தாய் உருப்பட வாந
நாட்டுக் கழித்தாய் நலம்பட வாந
இனியும் ஊrல் எடுபட வாந "
என்று கூறி எழுந்தாள் அம்ைம.
இரண்டாம் அடிைய இப்படி முடிக்குமுன்
வந்த அண்ணன் வந்த வழிேய
சந்தடி யின்றிச் சடுதியிற் ெசன்றான்.
20. தைலவ ேகாபித்துக்ெகாண்டு புறப்படுகிறா.
வட்டுக்

கார ேமலும் ெதாடங்கினா;
இந்தாடி என்ேற எடுத்தடி ைவத்துப்
பந்தா டிடுேவன் பாஎனக் குதித்துப்
பல்ைலக் கடித்ேத பரக்க விழித்ேத
ெகால்ைலக் ேகாடிக் ேகாைலத் ேதடி
விட்ேட னாஎன மீ ைச முறுக்கிச்
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சட்ெடன இதுதான் தக்க ெதன்று
துண்ைட எடுத்துத் ேதாளில் ேபாட்டுச்
சுண்ெடலி வால்ேபால் ெதாங்கும் தைலமயி
ேகாதி நுணுக்காய்க் குடுமி முடித்துக்
காதில் ெதாங்கும் கடுக்கைனத் துைடத்துச்
"சாப்பிட மாட்ேடன் சற்றும் இங்கிேரன்
கூப்பிட நிைனத்தால் ெகான்று ேபாடுேவன்
இங்கு நான்இேரன் சங்கிலி, ெதrந்ததா!
எங்ேக ைபயன்? இரடா இங்ேக.
என்று கூறி - எங்ேக ெசருப்பும்
ஒன்றுதானா? என்றைத அணிந்து,
ெசன்று பின்பு திரும்பி வந்து
கன்ைறயும் மாட்ைடயும் நன்று கருதுந
உன்னிடம் குழந்ைதைய ஒப்பு வித்ேதன்
சங்கிலி இன்னும் நான் சாற்றுவ ைதக் ேகள்;
இப்ேபா ேதநான் இவ்விடம் விட்டுச்
ெசட்டித் ெதருவில் ெதன்ைன மரத்ேதா
ெடாட்டி இருக்கும் ஒருவட்டருகில்

குட்டிச் சுவrன் ேகாடியி லிருக்கும்
இrசி வட்டின்

எதித்த வட்டில்

இருப்ேபன். நேயா என்ைன அங்கு
வந்து கிந்து வருவாய் கிருவாய்
என்று கூப்பிட எண்ண ேவண்டாம்.
அந்த வட்ெடண்

அறுபத் திரண்டுதான்
ெதருப் பக்கத்தில் இருக்கும் அைறயில்
இருப்ேபன்; அைழத்தால் வரேவ மாட்ேடன்."
என்று தைலவ இைரச்சல் ேபாட்டு
நைடவைரக் கும்ேபாய் இைடயில் திரும்பி
அைழப்பா இல்ைல ஆதலால், மீ ண்டும்
திரும்பிப் பாத்துத் ெதருெவாடு ெசன்றா.
21. சங்கிலி ேதற்றல், தைலவியின் தூற்றல்.
சங்கிலி வந்து தைலவிைய ேநாக்கிேய
தங்க மான தங்கள் கணவருக்
கிப்படி ெயல்லாம் எrச்சலுண் டாக்குதல்
தப்பா அல்லவா சாற்றுவ என்றாள்.
உைரத்தது ேபாதும் உட்கா என்று
தைலவி ெசான்னாள். சங்கிலி அமந்தாள்.
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···
மைலக் குரங்கா மனிதரா அவதாம்?
ேகாணங்கி ஆடிக் ெகாக்க rத்தா
ஆணாய்ப் பிறந்தால் அமக்ைக ேவண்டும்
இவேபால் மனிதைர யான்பாத்த தில்ைல.
சுவரா கல்லா ெசால்வைதப் ெபாறுக்க,
மூச்சு விட்டாலும் ஆச்சா என்கிறா.
சீச்சி இவெராரு சின்னப் பிறவி
என்றிவ் வாறு பன்றிேபால் உறுமிச்
ெசன்று ேசாறுேபாடு என்றாள் தைலவி.
22. மண்ெணண்ெணய்க் ைகேயாடு சாப்பிடுகிறாகள்.
சைமயல் நன்றாயில்ைல என்பதற்குக் காரணம் ேதான்றவில்ைல.
ைபயன்ேநாய் சிறிது படிந்தி ருந்ததால்
ைபயன் நிமிந்து பசிபசி என்றான்!
ைபய னுக்கும் பrமாறி னாகள்.
தாயும் பிள்ைளயும் சேரெலன் ெறழுந்ேத
இட்டமண் ெணண்ெணய்ப் புட்டிைய இடறி
எண்ெணய் சாய்ந்ததால் இச் இச் என்ேற
இருவரும் ைகயால் எடுத்துரு வாக்கிக்
கடிது சைமயல் கட்டிைன அைடந்தா.
ேசாற்றில் ஏதும் சுடுநாற்றம் இல்ைல,
சாற்றி ேலதும் தவேற இல்ைல,
குழம்பில் ஏதுங் குற்ற மில்ைல.
அைவகள் சுைவயுடன் அைமந்தன எனினும்
அந்த இருவரும் அலம்பாத ைகேயாடு
வந்துட் காந்தா வழக்கப் படிேய.
ேசாற்றில் ஏேதா சுைவ குைறவுற்றது
சாற்றில் ஏேதா தவறு ேதான்றிற்று
குழம்பில் ஏேதா குைற ேதான்றிற்று
சுைவயுடன் அைமந்தைவ கவைல விைளத்தன.
வட்டுக்

காr மிகவும் சினந்து
இவற்றில் இனிேமல் சுைவதைன ஏற்ற
முடியுமா என்று ெமாழிந்தாள். ெமாழிந்ததும்,
என்னா லாவ தினியன்று மில்ைல
என்று கூறினாள் எதி நின்ற சங்கிலி.
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உண்டு முடிந்ததும் உள்ள கறிையயும்
மீ ந்த ேசாற்ைறயும் ேவைலக் காrகள்
ஏந்தி வட்டுக்

ெகடுத்துப் ேபாயின.
23. வட்டுக்காr,

ைபயன் தூக்கம்.
ெபrய ைபயன் ெபட்டி யண்ைடயில்
ெகாரெகார ெவன்று குறட்ைட ஏற
ெமழுகு ேபால அழுக்குப் படிந்த
தைலயைண மீ து தைலைய ைவத்து
விலகாது மூட்ைட ெவடுக்ெகன்று கடிப்பதும்
ேதான்றா உணேவாடு தூங்க லானான்.
ஈன்ற தாேயா ஈன்றைகப் பிள்ைளயின்
அண்ைடயில் படுத்தாள். அலறிற்றுப் பசு;
ைவக்ேகால் ேபாட மறந்ேத ெனன்ேற
ஓடி, ைவக்ேகாைலத் ேதடிப் ேபாட்டு
நாடி வந்து நடுவிற் படுத்தாள்.
ெதருவில் நாயும் குைரப்பது ேகட்டுத்
ெதருவின் கதைவச் ெசன்றுதாழ் இட்டாள்.
நவாப்புக் குதிைர நாடு முழுதும்
சவாr வந்து தைரயில் புரளல் ேபால்
படுத்துப் புரண்டு பிடித்தாள் தூக்கம்!
24. இரவு பத்து மணி; தைலவ திரும்பி வருகிறா.
எண்ெணய் இன்றி இருண்டன விளக்குகள்.
இருண்ட வட்டில்

இருளும் குழந்ைதயும்
அன்றி, மற்ைற யைனவரும் துயின்றன.
குற்றுயி ராகக் குழந்ைத கிடந்தது.
தூற்றும் பழிைய ஏற்க அஞ்சி
நள்ளிரு ளானது பிள்ைள சாகாமல்
தன்மடி தனிேல தாங்கிக் கிடந்தது.
சrயாய் அப்ேபாது - இரவு பத்துமணி;
தைலவ திரும்பித் தம்வடு
 ேநாக்கினா.
தைலவா சலில்நாய் தான் வரேவற்றது.
வடு
 மூடியும் விளக்கவிந் தும்இருள்
காடுேபால் இருப்பது கருதிக் கைனத்தா.
கைனப்பது ேகட்டு மைனயாள் வந்து,தாழ்
திறப்பாள் அல்லவா? திறக்கேவ யில்ைல.
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நாைய ேநாக்கி நவின்றா தைலவ
'நேயன் ெதருவில் நிற்கிறாய்' என்று.
நாய் அது ேகட்டு 'ஞய்ஞய்' என்றதாம்.
அதற்கும் வழியில்ைல அழகிய வட்டில்.

கதைவத் தட்டினா ைகயின் விரலால்!
பதியத் தட்டியும் பாத்தா பிறகு!
அழுந்தத் தட்டினா அங்ைக யாேல!
அடித்தா இடித்தா படபட ெவன்ேற!
எட்டி உைதத்தா இருநூறு தடைவ!
முதுைகத் திருப்பி முட்டியும் பாத்தா!
25. அண்ைட அயலாக்கு இைடயூறு!
சினத்ேதாடு வந்தவ சிrப்ேபாடு திரும்பின.
எதுவும் பயன்பட வில்ைல ஆயினும்
அண்ைட அயலில் அருகில் இருந்தவ
தக்க தrகிடத் தாளம் ேகட்டுத்
தூக்கம் கைலந்ததால் சூழ்ந்ேதாடி வந்து
மூக்கில் எrச்சைல முன்ேன நிறுத்தி
என்னாங் காணும் இந்ேந ரத்தில்
தச்சுப் பட்டைற ைவச்சது ேபாலவும்
அச்சுப் பீப்பாய் அடிப்பது ேபாலவும்
இப்படித் தட்டி இன்னல் விைளக்கிற?
உள்ேள இருப்பவ உயிேரா டிருந்தால்
ெகாள்ளுக் கட்டிய குதிைர ேபால
வாய்திறக் காமலா வம்பு ெசய்வாகள்?
என்று கூறி இைரச்சலிட் டாகள்.
கதவு மிகவும் கனத்த ெதன்றா.
"எழுந்து திறப்பாள் என்பைத நவி
எதிபாத் திடேவ யில்ைல ேபாலும்,
கதைவ உைடப்பேத கருத்துப் ேபாலும்!"
என்று சிrத்ேத ஏகினா வந்தவ.
26. கதவு திறக்கப்பட்டது. தைலவக்குப் பசி. கூச்சலிட்டுப் பாத்தா.
ேமலும் கதவிடிப்பு ேவைல ெதாடங்கிற்று.
பனிரண்டு மணிக்குத் தனிப்ெபருந் தைலவியின்
சிறுவிரல் தன்ைனத் தின்ற திருட்ெடலி
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ெபருவிரல் தன்ைனப் பிடுங்கும் ேபாதுதான்
விழித்தாள். காதில் வதியில்

ெதாைலவில்
புழுெவான்று சருகுேமல் புரள்வது ேபான்ற
ஓைச தன்ைன உற்றுக் ேகட்டாள்.
ஆைச ஆம்பைட யானா என்ேற
ெமதுவாய் எழுந்து ெமதுவாய் நின்று
ெமதுவாய்ப் ெபயந்து ெமதுவாய் நடந்ேத
ேகாட்ைட நுவின் ேவட்டுப் ேபாலத்
தைலவ இடிக்கும் தடித்த கதைவத்
திறந்து விட்டுத் திரும்பி வந்து
நிைறமுக் காட்ேடாடு நட்டிப் படுத்தாள்.
தைலவி விழிப்புடன் தைலயைசப் பைதயும்
முதல்மகன் ெகாண்ட முழுத்தூக் கத்ைதயும்
இருட்டில் விளக்ைக ஏற்றிப் பாத்த
தைலவ " ஏனடா தம்பி சாப்பாடு உண்டா இல்ைலயா உைரயடா" என்றா.
"சாப்பாட்டுக் கைட சாத்தியாய் விட்டது.
ேபாய்ப் பாத்துத்தான் புறப்பட்டு வந்ேதன்"
என்று கூறினா! ஏதும் பதிலில்ைல.
அத்தைன ேபரும் அழிந்தா ேபான ?
ஒருவரும் இல்லா ெதாழிந்தா ேபான ?
என்று கூறி இைரச்ச லிட்டா.
27. சாப்பாடு இல்ைல என்று ெதrந்தபின்
சாப்பிட மாட்ேடன் என்று சத்தியம் ெசய்கிறா தைலவ.
அைமவாய் விளக்ைக அங்ைகயில் தூக்கிச்
சைமயல் அைறக்குத் தாேம ெசன்றா.
ஏன ெமல்லாம் இறக்கி இறக்கிப்
பூைன ேபாலப் புரட்டித் தள்ளிப்
ெபாrயற் சட்டிையப் ேபாட் டுைடத்துச்
சrயல் சட்டிையத் தட்ெடன்று ேபாட்ேட
எண்ெணய்ச் சட்டிைய எடுத்துச் சாய்த்து
ெவண்ெணய்த் தாழிைய விrயத் தள்ளிச்
ேசாற்றுப் பாைன துைடக்கப் பட்டைதக்
குழம்புச் சட்டி கழுவப் பட்டைதத்
ெதrந்து, பசிேயா திருதிரு என்று
எrவு ெகாள்ள, இழேவா என்று
திறந்த வற்ைறத் திறந்ேத ேபாட்டுப்
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ெபருச்சா ளிக்குப் பிைழப்புண் டாக்கிக்
கூடத் தினிேல குந்திப் பாத்தும்
பாடிப் பாத்தும் படிந்து பாத்தும்
எதுவும் நடவா ெதன்று ெதrந்தபின்
தைலவ ஓ உறுதி சாற்ற லானா:
சாப்பிட மாட்ேடன் சத்தியம் என்று!
28. திருடன் வந்து அலமாr திறந்து, தன்ெசயைல அைமதிேயாடு ெசய்கிறான்.
சrயாய் ஒருமணி இரவில் தைலவ
தூக்கமும் பசியின் துடிப்பும் விழிப்பும்
இரங்கத் தக்கவாய் இருந்தன. தைலவிேயா
கனவால் விழிப்பதும் கண்ணய வதுமாய்
இருந்தாள். ைபயன் ெசாறிவான், தூங்குவான்!
இந்த நிைலைமயில் இவகள் இருக்ைகயில்
திருடன் ஒருவன் ெதருப்பக்கத்து
மாடிேமல் ஏறி ஆடா தைசயாது
முற்றத்து வழிையப் பற்றி இறங்கினான்.
அவேனா கறுப்புைட அைரயிற் கட்டிப்
பிைறேபாற் கத்தியும் பிடித் திருந்தான்!
ஓைச யின்றி உள்ளைற புகுந்தான்.
படந்ெதr விளக்ைகப் பளிச்ெசன் றவித்தான்!
அலமாr தன்ைன அங்ைகயால் தடவினான்!
சாவி யில்ைல; தாவி நகந்து
தைலவியின் தைலமாடு தடவினான்; இல்ைல!
சாய்வு நாற் காலியில் சாய்ந்திருந் தவrன்
அண்ைடயில் இருந்த குண்டுப் ெபட்டிேமல்
இருந்தது சாவி; எடுத்துச் ெசன்ேற
அலமாr தன்ைன கிலுக்ெகன்று திறந்தான்!
வட்டுநாய்

அதைனக் ேகட்டுக் குைலத்தது!
தைலவ விழித்தா. தைலவி விழித்தாள்.
ெபrயவன் விழித்தான். ெதருவில் ெதாைலவில்
எைதேயா கண்டு பைதத்தது நாய் என்று
மதமத ெவன்று மல்லாந் திருந்தன!
சிறிது ேநரம் ெசன்ற பின்ன
நிைறயப் பணத்தாள் நிைறயப் பணங்கள்
ேபாட்டுக் கட்டிய ெபாத்தற் ைபகைளக்
ைகயில் தூக்கினான் கrய திருடன்.
ெபாத்தல் வழிேய ெபாத்ெதன்று சிற்சில
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ெவள்ளிக் காசுகள் வழ்ந்த

ஓைச
அைனவ காைதயும் அைசத்த ேதனும்
"தைலவ எைதேயா தடவு கின்றா"
என்று தைலவி எண்ணி யிருந்தாள்.
"தைலவி பாக்குத் தடவினாள்" என்று
தைலவ நிைனத்துச் "சr" என் றிருந்தா.
ெபருச்சாளி என்று ெபrயவன் நிைனத்தான்.
திருடன் துணியன்று ேதடி, அதிேல
ெபரும்பணப் ைபையப் ெபயத்து ைவத்துக்
கட்டி இடது ைகயிற் பிடித்து
வலது ைகயில் ைவத்தான் கத்திைய!
29. திருடைனத் ேதள் ெகாட்டிற்று. திருடன் இருப்பைதத்
தைலவ அறிந்து, அங்கிருந்த விைளயாட்டுத் துப்பாக்கிைய எடுத்தா.
அவன்தன் காைல அயலில் ெபயத்தான்;
ெகளவிற்றுக் காைல கடுந்ேதள் ஒன்று.
கடுந்ேதள் அகற்றக் காைல உதறினான்.
தகரப் ெபட்டியில் தன்கால் பட்டதால்
தடாெரன் ெறழுந்த சந்தடிக் கிைடயில்
கள்ளன் உட்புறக் கதவில் நுைழந்தான்.
தைலவ சடுதியில் விளக்ைக ஏற்றினா.
கதவில் திருடன் பதுங்கி யிருப்பது
ெவளியில் இடுக்கால் ெவளிப்பட் டதினால்
தைலவ தமது தைலையச் சாய்த்துக்
கத்திையக் கள்ளைனக் கண்ணால் பாத்துப்
பின்வாங்கும் ேபாது ெபட்டி யின்ேமல்
ைகத்துப் பாக்கி ைவத் திருப்பைதக்
கண்டா; அதைனக் ைகயில் எடுத்தா.
விைளயாட் டுக்கு ெவடிப்ப தாயினும்
அந்தத் திருடைன அஞ்ச ைவக்கலாம்
என்று தைலவ எண்ணிக் ெகாண்டா.
30. விைளயாட்டுத் துப்பாக்கிைய ெமய்யானெதன்று திருடன் நடுங்கினான்.
ஆனால் ைபயன், திருடைன உண்ைமயுணரச் ெசய்துவிட்டான்.
அந்த ேவைளயில் அருைமத் தைலவி
"கள்ளனா" என்று ெவள்ைளயாய்க் ேகட்டாள்.
கள்ளன் அதுேகட்டுக் கதவிற் பதுங்கினான்;
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ைகத்துப் பாக்கிையக் கண்டு நடுங்கினான்.
"என்ைனச் சுடாத!" என்று கூறிப்
பணத்ைதக் ெகாடுத்துப் பயணப் படவும்
பண்ணினான் முடிவு! ைபயன் அப்ேபாது
நிைலைம யாவும் ேநrல் அறிந்தும்,
ெபாய்த் துப்பாக்கிைய ெமய்த்துப் பாக்கி
என்று நிைனக்கும் தன்னருந் தந்ைதைய
மைடயன் என்ெறண்ணி வாளா யிருந்தான்.
"எடுத்தைத ைவத்துப் பிடியடா ஓட்டம்
சுடுேவன் பாரடா சுடுேவன்" என்று
ைகத்துப் பாக்கிையக் காட்டினா தைலவ.
அதுேகட்டுப் ெபrயவன் "அப்பா! அப்பா.
அத்துப் பாக்கி ெபாய்த் துப்பாக்கி;
தக்ைக ெவடிப்பது தாேன" என்றான்.
திருடனுக்கு அச்சம் தந்து ேபாயிற்று.
ெமதுவாய் நடந்து ெவளியிற் ெசல்ைகயில்
இதுவா ெதருவுக்கு ஏற்ற வழிெயன்று
திருடன் ேகட்டுச் ெசன்று மைறந்தான்.
திருடன் ைகேயாடு ெசல்வமும் மைறந்தது.
தைலவியும் ைபயனும் தைலவ தாமும்
குைலநடுக் கத்தால் கூவா திருந்தன!
31. திருடன் ேபானது ெதrந்தபின், தைலவருக்கு எrச்சல் வந்தது.
அந்த எrச்சல் தைலவிையக் ெகான்றது.
திருடன் அந்தத் ெதருைவவிட் டகன்றைத
ஐய மின்றி அறிந்த பின்ன,
தைலவ அலறத் தைலப்பட்டா; "அேட
ெகாைலஞேன எனக்குக் குழந்ைதயாய் வந்தாய்
ைகத்துப் பாக்கியால் கள்ளன் நடுங்கினான்
ெபாய்த்துப் பாக்கி ெபாய்த்துப் பாக்கி
என்றாய், ெசன்றான் ெபாருைளயும் தூக்கி"
என்று கூறி, எதிrல் இருந்த
சந்தனக் கல்ைலச் சேரெலன எடுத்துப்
படுத் திருந்த ைபயைன ேநாக்கி
எறிந்தா. பசியும், எrேபால் சினமும்,
மடைமயும் ஒன்றாய் மண்டிக் கிடந்த
தைலவன் எறிந்த சந்தனக் கல்ேலா
குறிதவறிப் ேபாய்க் ெகாண்ட ெபண்டாட்டி
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மாபினில் வழ்ந்தது;

மங்ைக "ஆ" என்று
கதறினாள்; அ·தவள் கைடசிக் கூச்சல்!
32. ெபrய ைபயன் இல்ைல.
< dd> அயலா நலம் விசாrக்கிறாகள்.
குறிதவ றாமல் எறிந்த முக்காலி
ெபrயவன் தைலேமல் சrயாய் வழ்ந்தது.

தைலவ பின்னும் தாம்விட் ெடறிந்த
விறகின் கட்ைட வேண;

ஏெனனில்
முன்ெப ெபrயவன் முடிைவ அைடந்தான்!
அறிவிலா ெநஞ்சுேபால் அங்குள விளக்கும்
எண்ெணய் சிறிதும் இல்லா தவிந்தது.
வட்டின்

தைலவ விளக்ேகற்று தற்கு
ெநருப்புப் ெபட்டியின் இருப்பிடம் அறியாது
அன்பு மைனவிைய அைழப்பதா இல்ைலயா
என்ற நிைனப்பில் இருக்ைகயில், அண்ைட
அயலா தனித்தனி அங்கு வந்தாகள்.
எதித்த வட்டான்

என்ன ெவன்றான்.
திருடனா என்றான் சீனன். விளக்ைக
ஏற்றச் ெசான்னான் எட்டி யப்பன்.
எதித்த வட்டின்

எல்லிக் கிழவி,
குழந்ைத உடல்நலம் குன்றி இருந்தேத
இப்ேபா ெதப்படி என்று ேகட்டாள்.
விளக்ேகற் றும்படி வட்டுக்

காrைய
விளித்தா தைலவ; விைடேய இல்ைல!
என்ேமல் வருத்தம் என்று கூறிப்
பின்ன மகைனப் ேபrட் டைழத்தா;
ஏதும் பதிேல இல்ைல. அவனும்
வருத்த மாய்இருப் பதாய் நிைனத்தா!
அயல்வட்
 டாகள் அகல்விளக் ேகற்றி◌ா.
கிழவி முதலில் குழந்ைதையப் பாத்து
மாண்டது குழந்ைத மாண்டது என்றாள்!
மைனவியும் ைபயனும் மாண்ட ேசதி
அதன்பின் அைனவரும் அறிய லாயின.
ெதருவா வந்து ேசந்தா உள்ேள.
ஊrன வட்டின்

உள்ேள நுைழந்தா.
அரச காவல ஐந்துேப வந்தா.
ஐவரும் நடந்தைத ஆராய்ந் தாகள்.
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33. கல்வியில்லா வடு
 இருண்ட வடு.

எல்லா நலமும் ஈந்திடும் கல்வி
இல்லா வட்ைட

இருண்டவ  ெடன்க!
படிப்பிலா நிைறந்த குடித்தனம், நரம்பின்
துடிப்பிலா நிைறந்த சுடுகா ெடன்க!
அறிேவ கல்வியாம்; அறிவிலாக் குடும்பம்
ெநறி காணாது நின்ற படிவிழும்!
ெசாத்ெதலாம் விற்றும் கற்ற கல்வியாம்
வித்தால் விைளவன ேமன்ைம, இன்பம்!
ெசல்வம் கடல்ேபால் ேசrனும் என்பயன்?
கல்வி இல்லான் கண் இலான் என்க.
இடிக்குரற் சிங்கேந இைறேய எனினும்
படிப்பிலாக் காைல ெநாடிப்பிேல வழ்வான்!

கல்லான் வலியிலான்; கண்ணிலான்; அவன்பால்
எல்லா ேநாயும் எப்ேபாது முண்டு.
கற்க எவரும்; எக்குைற ேநrனும்
நிற்காது கற்க. நிைறவாழ் ெவன்பது
கற்கும் விழுக்காடு காணும்; ெபண்கள்
கற்க! ஆடவ கற்க! கல்லா
முதிய ராயினும் முயல்க கல்வியில்!
எதுெபாருள் என்னும் இருவிழி யிலாரும்
படித்தால் அவக்குப் பல்விழி கள்வரும்.
ஊைமயுங் கற்க ஊைம நிைலேபாம்!
ஆைமேபால் அடங்கும் அவனும் கற்க
அறத்ைதக் காக்கும் மறத்தனம் ேதான்றும்!
ைகயும் காலும் இல்லான் கற்க
உய்யும் ெநறிைய உணந்துேமம் படுவான்.
இல்லாக் ெகல்லாம் ஈண்டுக்
கல்விவந் ததுெவனில் கைடத்ேதறிற் றுலேக!

முற்றும்.
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