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நஹாபாஷ்ட்பாயில் இருக்கிது ண்ேரிபூர். அக்காத்டத அவ்வூரின்
நக்களுக்கு அந்தப் பனபக் கண்ோல் ஒடப னம், டகாம், ரிச்சல்
ல்ாம் யரும். அயன் தான் புண்ேரீகன்.
ின்ட? அயபயிே யம்பும் குறும்பும் பகாண்ேயர் னார்? அயன்
பதால்ப யட்டோடு
ீ
நட்டும் அல்ாநல் ஊருக்குள்ளும் உாயினது. திருடுதல், நாடுகப அடித்து
அயிழ்த்து யிடுதல், தண்ணர்ப்
ீ ாபகப உபேத்தல், குத்தில் குிப்யர்கின் துணிகபக்
கயாடுதல்  அயன் பதால்ப அதிகம் ஆது.
டிக்கயில்ப, ள்ிக்கூே யாத்தினார் அயப ற்றுக் பகாள் நறுத்துயிட்ோர். அப்ா - அம்நா
தாயது பசான்ால் உேட திர்ப்ான் அல்து அடித்டத யிடுயான். காம் கமிந்தது. புண்ேரீகன்
கட்டுநஸ்தா உேம்புேன் யர்ந்து இம் யாின் ஆான். கல்னாணம் பசய்து பயத்தால் பாறுப்பு
யரும் ன்று னாடபா பசான்ார்கள் ன்று அயனுக்கு ஒரு பண்பணக் கல்னாணம் பசய்து
பயத்தார்கள், யம்ப யபடயற்றுக் பகாண்ோர்கள்.
கணயனும் நபயிபநாகச் டசர்ந்து ஊருக்கும் யட்டுக்கும்
ீ
பதால்ப தப ஆபம்ித்தர். நாநினாரும்
நாநாரும் அடிட்டுச் சீ பமிந்தர். ஆால் அயன் பற்டார் சதா இபயபடன டயண்டிர். தன்
நகன் திருந்தி ல்யாக யாம அரு டயண்டிர்.
ஒரு சநனம் அவ்வூருக்கு ஒரு பரின க்தர்கள் கூட்ேம் யந்து தங்கினது. துயாபபகக்குச் பசல்லும்
கூட்ேம் அது. சதா இபயின் ஜபகபப் ாடி நக்கப ஈர்த்தது அக்கூட்ேம். ர் அயர்களுக்கு
உதயிர். அதில் ஒரு பரினயர் புண்ேரீகனும் அயன் அருபந நபயிபம் பசய்பம்
அட்ேகாசங்கபக் கண்டு யினந்தார், யருந்திார்.
ஒரு ாள் புண்ேரீகின் பற்டார் அப்பரினயபப யட்டிற்கு
ீ
அபமத்து இருந்தர். யந்த பரினயர்
பன் அயனும் அயன் நபயிபம் நிகவும் சாதுயாக ேந்து பகாண்ேர். சிிது ஜபகள் பசய்த
பரினயர் புண்ேரீகபப் ார்த்து,
” புண்ேரீகா! அடுத்த பஜன்நதில் ீ ன் ஆக இருக்கிாய் ன்று ார்க்க ஆபசனா?” ன்று டகட்ோர்.
அயனும் நிகுந்த ஆபசபேன் சரி ன்று பசால்; பரினயர் தன் சக்தினால் அயப ஒரு தட்ேத்பதப்
ார்க்க பயத்தார்.
அதில் அயனும் அயன் நபயிபம் ாய்காய்ப் ிந்து சீ பமியபதக் கண்ேர். ாம் பசய்பம்
ஒவ்பயாரு பசனலுக்கும் ன் ன் ன்பத அப்டாது தான் அயர்கள் பதன்பதில் உணர்ந்தர்.
நம் கங்கிர், பரினயபப யணங்கி அதில் இருந்து நீ  நாற்றுயமி டகட்ேர்.
”நம் நாித் திருந்துயடத நிக உனர்ந்த யமி. அதிலும் உன் யனதா பற்டாருக்கு டயண்டின
டசபயபனச் பசய்பம் டாது அதுடய ீ பசய்த  ாச் பசனல்களுக்குப் ரிகாபம். அத்துேன்
கயாின் ாநத்பதபம் பஜித்து யா. படிந்தால் துயாபகாயிற்குச் பசன்று வக்ருஷ்ணபப் ார்த்து
யா...” ன்று கூிார்.

நம் நாின தம்தினர் நிக்க பாறுப்புேன் யாமத் பதாேங்கிர். அல்லும் கலும் சரினாக டயப
பசய்து உபமத்தர், சம்ாதித்தர், பற்டார்களுக்கு டயண்டின ணியிபே பசய்தர். காம்
பசன்து. இயர்களுக்குள் துயாபகா பசன்று ஒரு பபனாயது க்ருஷ்ணபப் ார்க்க டயண்டும் ன்
ண்ணம் யலுபற்று யந்தது. ஆால் டயபகளும் பற்பார் ணிபம் அயர்களுக்கு அந்த யாய்ப்ட
தபயில்ப. பற்டார் நகிழ்ந்து ஆசீ ர்யதித்தர், ஊர் டாற் ின ஆால் இின யாழ்க்பகபனப்
புண்ேரீகன் யாழ்ந்தான்.
இந்ிபனில் ஒருாள் த்த நபம, புண்ேரீகின் பற்டார்களுக்குக் குிர் கண்டு யிட்ேது.
கணயனும் நபயிபம் நாிநாி நருத்துய உதயி பசய்தர். ஒருயாறு குிர் அேங்கிப்
பற்டார்கள் உங்கத் பதாேங்கிர். புண்ேரீகன் அயர்களுக்கு ம்ருதுயாக நசாஜ் பசய்தடி
இபயப த்னாித்துக் கண் படி இருந்தான். அருகில் அயன் நபயி டுத்துக் கிேந்தாள்.
னாடபா கதபயத் தட்டும் சப்தம். நபயி கண் திந்தாள்.
” ங்க னாடபா இந்டபத்து யந்திருக்காங்க, ாருங்க..”
புண்ேரீகன் உேட சற்று குபப உனர்த்தி,
” தனது பசய்து னார் பயிடன இருந்தாலும் சற்று பாறுங்க! ன் பற்டார் உங்கட்டும் யடபன்...”
ன்ான்.
பயிடன இருந்து ஒரு குபல்,
” புண்ேரீகா! ான் ீ யபயப காத்திருக்டகன், ஒடப நபமத் தண்ணபா
ீ இருக்டக! ிற்கக் கூே
இேநில்ப்ா...”
புண்ேரீகன், ”அங்க அடுக்கி யச்சிருக்க பசங்கல் டந ி பனாந ில்லுங்க, யடபன்” ன்ான்.
டபம் பசன்து. பற்டார் உங்கிர். புண்ேரீகன் தன் யட்டுக்கு
ீ
யந்த அர்த்தபாத்ரி யிருந்தாிபன
யபடயற்கக் கதபயத் திந்தான். இருட்டில் ஒன்றுடந யிங்கயில்ப.
”னார்? யந்தது? பசங்கல் டநட ிற்கச் பசான்டட? னாரும் இல்பனா?” ன்று குபல்
பகாடுத்தவுேட,
” டஹ புண்ேரீகா! ீ காட்டின பசங்கல் டநல் இடதா ிற்கிடன்! கண் பதரினபனா?” ன் குபல்
டகட்ேது.
யினந்த புண்ேரீகன் சற்று ார்க்க அங்டக வக்ருஷ்ணர் இபண்டு பககபபம் இடுப்ில் ஊன்ினடி
பசங்கற்கள் நீ து ின்று பகாண்டிருந்தார். அபதக் கண்ே புண்ேரீகன்,

”டஹ! க்ருஷ்ணா! ன் பதய்யடந
உன்பனா இவ்யவு டபம் காக்க
பயத்து யிட்டேன்?” ன்று அழுது
துடித்தான்.
” புண்ேரீகா! கண் கண்ே பதய்யங்காம்
பற்டார்களுக்கு பன் ான் னாபப்ா!?
உன் பற்டார் டசபய ன்ப உன்பப்
ார்க்க அபமத்து யந்து யிட்ேது.
உன்பப் டால் னார் ஒருயர் தன்
பற்டாபப ன்கு கயித்துக்
பகாள்கிாடபா அயருக்குள் ான் சதா
டகானில் பகாள்கிடன். ீ டயண்டும் யபம்
ன்டயா? தருகிடன்!” ன்ார்
க்ருஷ்ணர்.
”ப்படா! னார் ஒருயர் உண்பநனா
பற்டார் டசபய பசய்தாலும்
அயர்களுக்கு ீ அரு டயண்டும். டநலும்
உக நக்கின் னுக்காக ான் ார்த்த
இந்த டகாத்திடடன ீ இங்டக டகானில்
பகாண்டு அரு டயண்டும்!”
ன்று சற்றும் சுனநில்ாநல்
டயண்டிக் பகாள் அன்று பதல் இன்று
யபப புண்ேரீக யபதாக
ாண்டுபங்காக யிட்ோக
க்ருஷ்ணன் டகானில் பகாண்டு யாழ்கிார்.
இன்று சதா அயபப க்தர்கள் ஜபகள் பம் ாடிப்ாடி யமிடுகிார்கள், பதாட்டும்
யணங்குகிார்கள். பற்டார்கப அன்புேன் டணும் ம் ஒவ்பயாருயருக்குள்ளும் ாண்டுபங்கன்
ம் நநாகின பசங்கல் நீ து ி ின்று யாழ்த்துகிான்.
இக்கபதனின் படியில் ஜப பசய்தல் நிக்க பக் பகாடுக்கும்.
”யிட்ே ாண்டுபங்க! யிட்ே ாண்டுபங்க!” ன் ாந பஜத்பத அமகாகக் கூி யமிேவும்.

