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தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் பைடப் கள் :
குறிஞ்சி மலர்
சிறப் ைர ( . வரதராசன்)
அரவிந்தன், ரணி என் ம் இ வைர ம்
ைலப் ப த்
த் ப் பல நாட்கள்
ஆன பிறகும் மறக்க
யவில்ைல. கற்பைனயில் பைடக்கும் மாந்தர்கள் இவ்வா
கற்பவாின் ெநஞ்சில் ெந ங்காலம் நிற்குமா
ெசய்ய வல்லவர்கேள கற்பைனத்
திறன்மிக்க கைலஞர்கள்.
அரவிந்த ம் ரணி ம் எய் ம் இன்ப ன்பங்கள் பல. அைவ
ணில் உண்
உறங்கி வா ம் மக்கள் எய் ம் எளிய இன்ப ன்பங்கள் அல்ல. ஆகேவ அைவ நம்
ெநஞ்ைச ெநக்கு கச் ெசய் ஆழ்ந் நிற்கின்றன.
நாவல் என்ப
ெபா
ேபாக்குக்கான ெவ ம்
லாக ம் அைமயலாம்.
வாழ்க்ைகயின் உண்ைமகைள உணர்த்திக் கற்பவாின் உள்ளங்கைள உயர்த்தவல்ல
இலக்கியமாக ம் அைமயலாம். அவ்வா வி ப்பம் உைடயதாக அைம ம் ேபா ,
அ
பழங்காலத் க் காவியத் க்கு நிகர் ஆகின்ற . காவியம் என்ப
உைரநைட
வளராத காலத்தில் ெசய் ம் வ வில் அைமந்த கைலச் ெசல்வம்; நாவல் என்ப
உைரநைட வளர்ச்சியால் இவ்வ வில் அைம ம் கைலச் ெசல்வம். இ தான்
ேவ பா .
லவர் தி . நா. பார்த்தசாரதி பழந்தமிழ் இலக்கியங்கைள நன்கு கற் ணர்ந்தவர்.
த் தமிழ் இலக்கிய வளர்ச்சிைய ம் நன்கு அறிந்தவர். ஆத ன் இந்த நாவைல மர
பிறழாத கைலத் திற டன் இயற்றி ள்ளார். குறிஞ்சி மலர் என்ற ெபயர் அைமப்பி ம்
இந்தத் திறன் லனாகிற .
இைடயிைடேய உள்ள இயற்ைக வ ணைனக ம்,
நகரப் பகுதிகளின்
விளக்கங்க ம் நன்கு அைமந் ள்ளன. இந்த நாவலாசிாியாின் கற்பைனக் கண்
பண்பட்
வளர்ந் ள்ள . உள்ளத்
உணர்ச்சிகைள ம் ேபாராட்டங்கைள ம்
விடாமல் விளக்கி ள்ளேதா
உயர்ந்த மாந்தாின் வி மிய ேநாக்கங்க க்கு ஏற்ப
பண்பா
குன்றாமல் காத் ள்ளார் என்ப ம் பாராட்டத்தக்க . ேதர்தல் காலத்தில்
நிக ம் காட் மிராண் த் தன்ைமயான ெகா ஞ்ெசயல்கைள இவர் தக்க இடத்தில்
எ த் க் காட் யி ப்ப காலத் க்கு ஏற்ற நல்ல ெதாண் ஆகும்.
'குறிஞ்சி மலர்' ெவல்க!
. வரதராசன்
------------
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குறிஞ்சி மலர்
ன்

ைர

என் ைடய வாழ்வில் பயன்நிைறந்த ெசயல்கைளத் ெதாடங்கிய நாட்க ள்
குறிஞ்சி மலர் நாவைல எ தப் குந்த நாள் மிகச் சிறந்த . இந்த நாவ க்கான
சிந்தைன ம்,

நிகழ்ச்சிக

ம்,

கிழ்ந் க் கிைளத்

உ ப்ெபற்ற காலம் என

உள்ளத் ள் வளமார்ந்த ெபாற்காலம். 'இந்தக் கைத தமிழ் மண்ணில் பிறந்த . தமிழ்ப்
பண்பாட்ைட

உணர்த் வ .

தமிழ்

மணம்

கமழ்வ '

என்

ெப ைமயாகப்

ேபசுவதற்ேகற்ற ெமாழி, நா , இனப்பண் கள் ஒவ்ெவா
தமிழ்க் கைதயி ம்
அ த்தமாகத் ெதாியச் ெசய்ய ேவண் ெமன் ஆைசப்ப கிறவன் நான். இந்த ஆைச
என குறிக்ேகாள்.
சிறந்த ெப ைம ம் பழைம ம் வாய்ந்த தமிழ் இன ம் ெமாழி ம், நா ம்,
பண்பா ம் சிறப்பைடய ம மலர்ச்சி இலக்கியம் உதவ ேவண் ெமன்
க தி
வ கிறவர்களில்
நா ம்
ஒ வன்.
இப்ப க்
க திப்
பணி ாிவதில்
ெப ைமப்ப கிேறன்.
தமிழ் நாவல் எ
கிறவர்களில் ெப ம்பாேலார் ெசன்ைனைய ம் அதன்
சுற் ப் றங்கைள ேம கைத நிக ம் களமாகக் ெகாண் வி வதனால் ெசன்ைனக்குத்
ெதற்ேக உள்ள தமிழ் நிலப்பரப்பின் விதவிதமான வாழ்க்ைக வ வங்கள், விதவிதமான
வாழ்க்ைகச் சாயல்கள் ெதாிவிக்கப்படாமேல ேபாய்வி கின்றன. இைத மனதிற்
ெகாண் ம ைரைய ம் ெதன் தமிழ் நாட் ச் சுற் ப் றங்கைள ம் குறிஞ்சி மலர்
நாவ க்குக் களமாக அைமத் க் கைத எ திேனன். தைலப்பி
ந்
வைர
தமிழ் மணம் கம ம் நாவலாகப் பைடக்க ேவண் ெமன் வி ம்பிேனன்! அப்ப ேய
பைடத்தி ப்பதாக ம் நம் கிேறன்.
தமிழ்நாட் ன் வார இதலாகிய 'கல்கி'யில் 'மணிவண்ணன்' என்ற ெபயேரா
கைதைய எ தத் ெதாடங்கிய ேபா

இந்தக்

'நல்ல காாியத்ைத எந்தப் ெபயாில் ெசய்தா

ம்

நல்ல காாியந்தாேன?' என்ப தான், என் எண்ணமாக இ ந்த . நான் ெசய்
ெகாண்
ந்த
நல்ல காாியம் என்
மட் ம்தான் நிைனத் க் ெகாண்
ந்ேதன்.
ஆனால் வாசகர்கேளா 'மிக மிக நல்ல காாியம்' என் ஆவேலா
ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ம க்ெகா ந் ச் ெச யில் ேவாி

நிமிர்ந் நின்
ந்
னித் தளிர்

வைர எங்ேக கிள்ளி ேமாந்தா ம் மணப்ப
ேபால, என் ைடய இந்த நாவ ன்
எப்பகுதியி ம் பண் ம் ஒ க்க ம் வற்
த்தப்ப கிற குரல் ஒ க்க ேவண் ெமன்
நிைனத் நான் எ திேனன். அந்தக் குரல் ஒ ப்பதாகப் ப த்தவர்கள் கூறினார்கள்.
'நல்ல
இன்

ெசய்ேதாம்' என் ெப ைமப்பட்ேடன். கல் ாிகளி ம் பள்ளிக்கூடங்களி ம்
வளர்ந் வ ம் தமிழ் நம்பிய ம் நங்ைகய ம் எதிர்காலத் தமிழ்ச் ச தாயப்
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பண்ைணயின் நாற்றங்கால் என்

நிைன ட்ட வி ம்பிேனன். அந்தப் பணிைய ம்

இந்த நாவல் நிைறேவற்றியி ப்பைத எனக்கு வந்த பல க தங்கள் விளக்கின, சான்
கூறின.
ைசவ சமயக் குரவர் தி நா க்கரசாின் தமக்ைகயார் திலகவதி - க ப்பைகயார்
ஆகியவர்களின் நிைறவைடயாத உற
- இவற்ைறச் சற்ேற நிைன ப த்திக்
ெகாண் இந்த நாவைலப் ப த்தால் இதன் இலக்கிய நயம் விளங்க
ம்.
இந்த நாவ ல்
ரணி, அரவிந்தன் இ வைர ம் தமிழகத் ப் ெபண்ைம,
ஆண்ைமக க்கு
விளக்கமாகும்
அழகிய
தத் வங்களாக
நிைலக்கும்ப
அைமத்தி க்கிேறன். தமிழக அரசியல் எ ச்சிகள் வாழ்வில் ஊ
வைத அங்கங்ேக
காட் யி க்கிேறன். நாவல்
ஆண் ெபண் குழந்ைதக
ேகா வதாக ம்

ந்த ேபா ,

ரணி, அரவிந்தன் என்

க்குப் ெபயர் ைவத்

'மணிவண்ண'

க்குப்

பலர்

ைறேய தங்கள்

விட்டதாக ம், ஆசிாியாின் ஆசிையக்
க தங்கள்

எ தினார்கள்.

நாவ டன் வாசகர்கள் ெகாண்
ந்த உற எத்தைகய உயர்ந்த உற
ஆசிாிய க்கு அப்ேபா மிக நன்றாகத் ெதளிவாயிற் .

இந்த

என்ப , இதன்

தமிழ் இலக்கிய அறிைவ ஓரள
பரப்ப ேவண் ெமன்பதற்காகக் கைத
நிகழ்ச்சிேயா
ஒட் ய பாடல் வாிகள் சிலவற்ைற வாரா வாரம் ெதாடக்கத்தில்
தந்ேதன். இவற்றில் சில நாேன எ தியைவ ம் உண் . வாசகர்கள் இைதப் ெபாி ம்
வி ம்பி வரேவற்றார்கள் என் ெதாிந் மகிழ்ந்ேதன்.
குறிஞ்சி நிலமாகிய தி ப்பரங்குன்றத்தில் ெதாடங்கிய கைதையக் குறிஞ்சி
நிலமாகிய ேகாைடக்கான ல்
த்ேதன். கைத நிகழ்ச்சியில் தல் ைற குறிஞ்சி
மலர்ந்த ேபா

என் கைதத் தைலவி ம் மனம் மலர்ந்

அரவிந்தைனக் கண் , ேபசி

நிற்கிறாள்; கைத
வில் இரண்டாம்
ைற குறிஞ்சி மல ம் ேபா என் கைதத்
தைலவி
ரணியின் கண்களில் ேசாக நீர ம்பித்
யேரா
நிற்கிறாள். இந்தக்
கைதயில் குறிஞ்சி மலர் ேபால் அாிதின் மலர்ந்த ெபண் அவள்; குறிஞ்சிையப் ேபால்
உயர்ந்த இடத்தில் த்தவள் அவள். அவ க்கு அழிேவ இல்ைல. நித்திய வாழ்
வாழ்பவள் அவள்.
அரவிந்தைனப் ேபால் எளிைம வி ம் ம் பண் ம், ய ெதாண் ள்ள ம் ஒவ்ெவா
தமிழ் இைளஞ க்கும் இ க்க ேவண் ெமன்ப
மணிவண்ணனின் அவா.
ரணிையப் ேபால் குறிஞ்சி மலராகப் க்கும் ெப ம் ெபண்கள் பலர் தமிழ் நிலத்ேத
ேதான்ற ேவண் ம் என்ப
மணிவண்ணனின் அவா. ரணிையப் ேபால் குறிஞ்சி
மலராகப் க்கும் ெப ம் ெபண்கள் பலர் தமிழ் நிலத்ேத ேதான்ற ேவண் ம் என்ப
மணிவண்ணனின் கன .
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நம
தமிழ்நாட் ன் சான்றாண்ைமக்கும் இ ப்பிடமான ேபராசிாியர்
.வ.
அவர்கள் எக்காலத் க்கும் என் உள்ளத்ேத ேப
வாக நிைறந்தி க்கிறார்கள்.
அவர்கள் இந்நாவ க்குச் சிறப் ைர அளித்தி க்கிறார்கள் என்ப
அ ேய க்குப்
ெப ம் ேப ஆகும்.
குறிஞ்சி மலர்
ந்த சில நாட்களில் என்
தன் மகளாய் வந் பிறந் என
இல்லத்தில் ஒளிபரப்பி நான் கனவில் கண்ட ரணியாக நிகழ்வில் ேதான் ம் என்
ெசல்விக்கு இந்த நாவைல ல் வ வில் பைடக்கிேறன்.
அன்பன்,
நா. பார்த்தசாரதி
(மணிவண்ணன்)
-------------குறிஞ்சி மலர்
1
ெமய்யாய் இ ந்த நாட்ெசல ெவட்ட ெவ ம்
ெபாய்யாய்ப் பழங்கைதயாய்க் கற்பைனயாய்
ெமல்லப் ேபான ேவ!
பிரபஞ்சப் ச்ெச யில் ம ப
ம் ஒ நாள் மலர் த் க் ெகாண்
ந்த . மார்கழி
மாதத் ைவகைற! உலகம்
வ ேம பனித் ளி நீங்காத ேராஜாப் க்களால் கட் ய
மண்டபம் ேபால் னிதமானெதா குளிர் பரவியி ந்த . மலாின் ெமன்ைமயில்
கலந்
இைழேயா ம் மணம் ேபால் அந்தக் குளிேரா
கலந்
சும் இதமான
மண்காற்
லர்ந் ம் லராம ம் இ க்கிற ேபர ம் ேபால் வி ந் ம் வி யாத
ேபைதப் ப வத் இளம்காைல ேநரம். கீழ்வானத் ஒளிக் குளத்தில் ைவகைற நங்ைக
இன் ம் மஞ்சள் சிக் குளிக்கத் ெதாடங்கவில்ைல.
ரணி, கண்கைளக் கசக்கிக் ெகாண்

ப க்ைகயில் எ ந்

உட்கார்ந்தாள்.

கண்கைள விழித்த ம் ஜன்னல் வழியாக எதிர் ட் க் ேகாலம், மங்கிய ஓவியம்ேபால்
அந்த ெமல்
ளி ம் ெதாிந்த . ெபாிதாக ெவள்ைளக் ேகாலம் ேபாட்
ந வில்
அங்கங்ேக பறங்கிப் க்கள் பறித் ைவக்கப்பட்
ந்தன. அந்த வி காைல ேநரத்தில்
ெவள்ைளக் ேகாலத்தின் இைடயிைடேய ெபான் வண்ணம் காட் ய அப் க்கள் தங்கம்
நிைறத் த் தழல் ெப க்கி எங்கும் உ க்கி வார்த்த இங்கிதங்கைளப்ேபால் இலங்கின.
அந்தக் ேகாலத்ைத ம் அதன் அழைக ம் நிைனத்த ேபா , ரணிக்குத் க்கமாய்ப்
ெபாங்கும் உணர்வின் சுைமெயான்
மனத்ைத அ த்திய . கண்கள் கலங்கி ஈரம்
கசிந்தன.
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அப்ப
ஒ
ேகாலத்ைத இன் ம் ஓர் ஆண் க்காலத் க்கு அவள் தன்
வாச ல் ேபாட
யா . ெகால்ைலயில் அவள்
ட்
ம் தான் பறங்கிப்
வண்

வண் யாய்ப்

க்கின்றன. அைவகைள எங்ேக பறித்

ட்
க்கள்

ைவப்ப ? யார்

ைவப்ப ?
க்கத்ைதக்கூட வரன்
ைறயாக ம் ஒ ங்காக ம் ெகாண்டா கிற
அள க்கு வாழ்க்ைகையப் பயன்ப த்திக் ெகாண்
பழகிவிட்ட நா
இ .
வி
கைளப்ேபால் ஊன்றிக் ெகாண்
க்கும் பழைமயான பழக்கங்கள் ஆலமரம்
ேபான்ற தமிழ்நாட் ன் படர்ந்த வாழ்க்ைகையத் தாங்கிக் ெகாண்
க்கின்றனேவ!
கண்களில் கசிந்த கண்ணீைரத்
ரணி. 'அப்பா இ ந்தால்

ைடத் க் ெகாண்
இப்ப

எ ந்

விளக்ைகப் ேபாட்டாள்

ஓைசயின்றி இ ண்

கிடக்குமா, இந்தக்

காைல ேநரத்தில்? நாலைர மணிக்ேக எ ந்தி ந் பச்ைசத் தண்ணீாில் நீரா விட் த்
தி வாசகத்ைத ம் தி ெவம்பாைவைய ம் பா க் ெகாண்
ப்பாேர. மார்கழி
மாதத்தில் வி வதற்கு ன்னேர
வ ம் சாம்பிராணி மணக்கும். அப்பாவின்
தமிழ் மணக்கும். அந்தத் தமிழில் இனிைம மணக்கும்!'
இன்

எங்ேக அந்தத் தமிழ்? எங்ேகயந்த அறிவின் மைல? பல்லாயிரக்கணக்கான

மாணவர்கைள அன்பா

ம் அறி த் திறனா

ம், ஆண்

ேபாய் விட்டேத! அேதா, அப்பாவின் நீண்ட ெபாிய

கழ் குவித்த அந்த

த உடல்

த்தக அலமாாி. அைத ம்

க்கத்ைத ம்தான் ேபாகும்ேபா ெபண் க்காக அவர் ைவத் விட் ப் ேபானாரா?
இல்ைல... அைதவிடப் ெபாிய ெபா ப் கைள அந்த இ பத்ெதா
வய
ெமல் யலாளின் ந்ேதா க்குச் சுைமயாக விட் ப் ேபாயி க்கிறார்.
குளிர் தாங்காமல் மரவட்ைடகைளப் ேபால் சு ண்

ப த் க்ெகாண்

ங்கும்

தம்பிகைள ம் தங்ைககைள ம் பார்த்தாள் ரணி. தைலயைண ேபான ெதாியாமல்,
விாிப் க ம் ேபார்ைவக ம் விலகிய நிைலயில் தைரயில் சு ண்
கிடந்த
உடன்பிறப் கைளப் பார்த்தேபா தி மணமாகாத அந்தக் கன்னிப் ப வத்திேலேய
ஒ தாயின் ெபா ப்ைபத் தான் சுமக்க ேவண் யி ப்பைத அவள் உணர்ந்தாள்.
உடன்பிறப் கைள ேநேர விாிப்பில் ப க்கச் ெசய் ேபார்ைவையப் ேபார்த்திவிட்
நிமிர்ந்தேபா எதிர்ச் சுவாில் அப்பாவின் ெபாிய படம் ரணிையப் பார்த் ச் சிாித் க்
ெகாண்
ந்த . அவள் அப்ப ேய அந்தப் படத்ைதப் பார்த்தவாேற நின் விட்டாள்.
அவர் தன்ைனேய பார்ப்ப ேபால் அவ க்கு ஒ பிரைம உண்டாயிற் .
இயற்ைகயாகேவ அவ க்கு அழகாக மலர்ந்த கம். ஆழமான ப ப் ம் மனத்தில்
ஏற்பட்ட அறிவின் வளர்ச்சி ம் அந்த அழைக வளர்த் விட்
ந்தன. அவ க்ெகன்ேற
அைமந்தாற்ேபால அற் தமான கண்கள். அன்பின் கனி ம், எல்ேலாைர ம்
எப்ேபா ம் த விக் ெகாள்ளக் காத்தி க்கிறார் ேபால் ஒ பரந்த தாய்ைம உணர் ம்
அைமந்த கண்கள் அைவ. எ ப்பாக நீண்
அழகாக விளங்கும் நாசி. சும்மா
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இ ந்தா

ம்

ன்

வல்

த் க் ெகாண்

ந்தாற் ேபாலேவ எப்ேபா ம் ேதான் ம்

வாயிதழ்கள். அந்தக் கண்க ம், அந்த க ம், அந்தச் சிாிப் ம் தான் மாணவர்கைளக்
ெகாள்ைள ெகாண்டைவ. எவ்வள
ெபாிய நிைலயில் எத்தைன சிறந்த பதவியில்
இ ந்தா ம் நான் தமிழ்ப் ேபராசிாியர் அழகிய சிற்றம்பலம் அவர்களின் மாணவன்
என் பிற்கால வாழ்வி ம் ெசால் ச் ெசால் மாணவர்கைளப் ெப ைம ெகாள்ளச்
ெசய்த திறைம அ .
ரணி ெப
ச்சு விட்டாள்! அப்ப ேய விளக்ைக அைணத் விட் , ம ப
ம்
இ ட் ல் உட்கார்ந்
அப்பா காலமான
க்கத்ைத நிைனத் க் கு றிக் கு றி
அழேவண் ம் ேபால் இ ந்த . கண்ணீாில் க்கம் கைரகிற . அ ைகயில் மனம்
இேலசாகிற .
ரணி ெமல்ல நடந் ெசன் அப்பாவின் படத்ைத மிக அ கில் நின்
ேகாயில் கர்ப்பக்கி கத்தில் உள்ள ெதய்வ விக்கிரகத்தின் அ கில் நின்
உண்ைம பக்த க்கு ெமய்சி ர்க்கும் அல்லவா! அப்ப ெமய்சி ர்த்த
நீர்ப்படலங்கள் கண் பார்ைவைய
மைறக்க யன்றன.

பார்த்தாள்.
ேநர்ந்தால்
ரணிக்கு.

அப்பாவின் கத்தில் ெதாிகிற சிறி
ைமகூட அம்மாவின் மரணத் க்குப் பின்
ப ந்த
ைமதான். அம்மா இறந்தேபா கூட அவர் வாய்விட் அழவில்ைலேய!
நாங்கெளல்லாம்
ன்
நாட்கள் சாப்பிடமாட்ேடாம் என்
பி வாதமாகக் கு றி
அ ேதாம்.
ப ப் ம்,
அ
கல்லாக்கியி ந்தன அப்ேபா .

பவங்க

ம்

அவர்

மனத்ைத

எவ்வள க்குக்

குழந்ைதேபால் என்ைன அைணத் த் தைலையக் ேகாதிக் ெகாண்ேட, " ரணி! நீ
பச்ைசக் குழந்ைதேபால இப்ப அ
ெகாண்
ந்தால் தம்பிகைள ம் திதாகப்
பிறந்தி க்கும் தங்ைகப் பாப்பாைவ ம் யார் சமாதானப்ப த் வ ?
மறந் விடப்

பழகிக்ெகாள்,

அம்மா!

இனிேமல்

இந்தத்

தம்பிக

க்கும்

க்கத்ைத
அம்மா

விட் ப்ேபான தங்ைகப் பாப்பா க்கும், நீ அக்கா மட் மில்ைல, அம்மா மாதிாி ம்
இ ந் வளர்க்க ேவண் ம். நீதான் எனக்கு விவரம் ெதாிந்த ெபண் என் ேபர். நீ ம்
இப்ப
அ
ரண்
பி த்தால்
நான்
தனியாக
யாைரெயன்
சமாதானப்ப த் ேவன் அம்மா?" என்
அறி ைர கூறினாேர! தம் ைடய
ன்பங்கைள ம் க்கங்கைள ம் மட் மல்ல - சுகங்கைள ம் இன்பங்கைள ம் கூடப்
ெபா ட்ப த்தாமல் மறந் வி கிற சுபாவம் அவ க்கு. கல் ாி வகுப் அைறகளி ம்,
ட் ல்
த்தக அலமாாிக்கு அ கி ேம வாழ்க்ைகயின் ெப ம்பான்ைமயான
ேநரத்ைதக் கழித் விட் மற்றவற்ைற மறந் ெகாண்
ந்தவர் அவர். ைறயாகப்
ப த்
உதி ம் கனிையப் ேபால் அறிவினால் காய்த்தன்ைம வாய்ந்த சாதாரண
உணர்ச்சிகைளச் சிறி சிறிதாகத் தம்ைமவிட் நீக்கி விட்டவர், அவர். ஒவ்ெவா
நாைள ம் ஒவ்ெவா
விநா
ம் ஒ ங்காக ம்
ைறயாக ம் கழிப்பதற்குப்
பழகிக்ெகாண்
ந்த வாழ்க்ைக அவ ைடய .
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"அப்பா

ேபாய்விட்டார்"

என்பதற்கு

ஒப் க்ெகாண்

நம் வ

மனத் க்குக்

க ைமயானதாகத்தான் இ ந்த . அந்த அழகு, அந்தத் தமிழ்க்கடல், அந்த ஒ க்கம்,
அந்தப் பண்பா , அத்தைன ம் மாய்ந்
ம ந்
மண்ேணா
மண்ணாகிப்
ெபாய்யாய்ப் பழங்கைதயாகக் கற்பைனயாய் ெமல்லப் ேபாய்விட்டன. நமக்கு
ேவண் யவர்களின் மரணத்ைத நம்பேவா ஒப் க்ெகாள்ளேவா
வதில்ைலதான்.
"நின்றான், இ ந்தான், கிடந்தான், தன்ேகள் அலறச் ெசன்றான்" என் வாழ்க்ைகயின்
நிைலயாைமையப் பற்றிய ஒ
ெசய் ள் வாிைய அப்பா அ க்க
ெசால் வார்.
அந்தச் ெசய் ள் வாி மாதிாி தான் அப்பா ம் கல் ாிக்குப் ேபானார்.
த்தக
அலமாாிக்கு அ கில் நின்றார். இ ந்தார். திடீெரன் எல்ேலாைர ம் தவிக்க விட் ப்
ேபாய்விட்டார்.
மரணத்ைதக் கூட ஆர்ப்பாட்டமில்லாமல், ேநாய் ெநா ெதால்ைலகள் இல்லாமல்
எவ்வள எளிைமயாக அைடய
ந்த அவரால்! ெசத் ப்ேபாவ ேபாலவா அவர்
ேபானார்? யாேரா எங்ேகா இரகசியமாகக் கூப்பிட்
ேபாவ ேபாலல்லவா ேபாய்விட்டார்.

அ

ப்பியதற்காகப்

றப்பட் ப்

சாயங்காலம் ேகாயி க்குப் ேபாய்விட் வந்தவர் ஒ நா மில்லாத வழக்கமாகச்
ேசார்ந் ேபானவர் ேபால் கட்
ல் ேபாய்ப் ப த் க் ெகாண்டார். நான் பதறிப்ேபாய்
அ கில்

ெசன் ,

"என்னப்பா

காணப்ப கிறீர்கேள?" என்

உங்க

க்கு?

ஒ

மாதிாி

ேசார்ந்

ேகட்ேடன்.

"ஒன் மில்ைல ரணி; ெகாஞ்சம் ெவந்நீாில் சுக்ைகத் தட் ப் ேபாட் க் ெகாண்
வா. இேலசாக ெநஞ்ைச வ க்கிற மாதிாி இ க்கிற " என்
சிாித் க் ெகாண்ேட
ெசான்னார்.
நான் ெவந்நீர் ெகாண் வரப் ேபாேனன். தம்பி தி நா க்கரசு கூடத்தில் உட்கார்ந்
பள்ளிக்கூடத் ப் பாடம் ப த் க் ெகாண்
ந்தான். சின்னத்தம்பி சம்பந்த ம்
குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசி ம்
ட் வாயி க்கு
ன்னால் ெத வில் விைளயா க்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
நான் ெவந்நீாில் சுக்ைகத் தட் ப் ேபாட் க் ெகாண்
இ ந்தால் இங்ேக வரச்ெசால், அம்மா" என்
ெகா த்தார்.

ந்த ேபா , "தி நா க்கரசு

அப்பா கட்

அைதக் ேகட் , "இேதா வந் விட்ேடன், அப்பா" என்
ெசன்றான்.

ந்தவாேற குரல்

தம்பி கூடத்தி

ந்
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அப்பா தம்பியிடம் தி வாசகத்ைத எ த் த் தமக்குப் பக்கத்தில் உட்கார்ந்
ப க்குமா
கூறிய ம், தம்பி ப க்கத் ெதாடங்கிய ம், சைமயலைறயில் எனக்குக்
ேகட்டன. நான் ெவந்நீேரா ெசன்ேறன். அப்பாவின் இரண் ைகக ம் ெநஞ்ைச
அ த்திப் பி த் க் ெகாண்
ந்தன. வ ைய உணர்ந்த ேவதைன
கத்தில்
ெதாிந்த . தம்பி தி வாசகத்தின் தி வண்டப் பகுதிையப் ப த் க் ெகாண்
ந்தான்.
" வில் நாற்றம் ேபான் உயர்ந்ேதாங்கும்
ஒழி அற நிமிர்ந் ேமவிய ெப ைம
இன் எனக்கு எளிவந் த ளி
அழித ம் ஆக்ைக ஒழியச் ெசய்த ஒண்ெபா ள்!"
தம்பியின் சிறிய இனிய குரல் அழகாக ஒ த் க் ெகாண்
ந்த . "அப்பா உங்கள்
கத்ைதப் பார்த்தால் அதிகமாக ேவதைனப்ப கிறீர்கள் ேபால் ேதான் கிற . நான்
ேபாய் டாக்டைரக் கூட் க்ெகாண்

வரட் மா?" என்

கவைலேயா

ேகட்ேடன்.

அப்பா ம ெமாழி கூறாமல் சிாித்தார். "நான் ேபாய் கூட் க் ெகாண்
அப்பா!" என் அவர் பதிைல எதிர்பாராமேல நான் றப்பட்ேடன்.

வ கிேறன்,

நான் டாக்டேரா
தி ம்பியேபா
தம்பி 'ஓ'ெவன்
அலறிய ம் குரல் தான்
என்ைன வரேவற்ற . அப்பாவின் பதில் ேபசாத அந்தப்
ன்னைகதான் நான்
இ தியாக அவாிடம் பார்த்த உயிர்த்ேதாற்றம்.
அப்பா ேபாய்விட்டார்.
க்கத்ைத ம் ெபா ப்ைப ம் பிஞ்சுப் ப வத்
உடன்பிறப் கைள ம் என் தைலயில் சுமத்தி விட் ப் ேபாய்விட்டார். ஊேர க்கம்
ெகாண்டா ய . ஆயிரக் கணக்கான கல் ாி மாணவர்க ம், ேபராசிாியர்கள் பல ம்,
பைழய மாணவர்க ம் அப்பாவின் அந்திம ஊர்வலத்தில் கலந்
ெகாண்டனர்.
உள் ாி ள்ள எல்லா கல் ாிக ம் க்கத் க்கு அைடயாளமாக வி
ைறவிட்டன.
அ தாபத்
தந்திக ம்,
மாணவர்களிடமி ந் இன்

க தங்க ம்
எங்ெகங்ேகா
ம் வந் ெகாண்
க்கின்றன.

அப்பா ேபாய் பதிைனந்
ெபா

வி ந்தால் அ

இ க்கிற

பைழய

நாட்கள் ெபாய்கள் ேபால் மைறந் விட்டன. தினம்

தாபத்ைதச் ெசால்ல வ ம் க தங்கள், அ

ெகா க்க வ ம் மனிதர்கள், உணர் க ம் எண்ணங்க ம் ஆற்ற
க்கத்தில் ேதங்கிவிட்ட ேபால் ேதான்றிய
ரணிக்கு.

தாபத்ைதக்

ம் அந்தப் ெபாிய
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வாச ல் மாட் ன் க த் மணி ஓைசைய அ த் , பால்காரனின் குரல் ேகட்ட .
ரணி க்கத்ைத ம் கலங்கிய கண்கைள ம் தற்கா கமாகத் ைடத் க் ெகாண்
பால் வாங்குவதற்குப் றப்பட்டாள்.
"ெநற்றி நிைறய தி நீ ம் வாய்நிைறயத் தி வாசக மாகப் ெபாியவர் பால் வாங்க
வ ம்ேபாேத எனக்குச் சாமி தாிசனம் இங்ேக ஆகிறாற்ேபால் இ க்குேம அம்மா"
என் பாைல ஊற்றி விட் ப் ேபாகும் ேபா ெசால் ச் ெசன்றான் பால்காரன். அவள்
மனதில் க்கத்ைதக் கிளறின அந்தச் ெசாற்கள். அப்பா இ க்கும் ேபா காைலயில்
த ல் எ ந்தி க்கிறவர் அவேர. ைகயால் தாேம பால் வாங்கி ைவத் வி வார்.
பால்காரனி

ந்

வாசல் ெப க்குகிற ேவைலக்காாி வைர அத்தைன ேப க்கும்,

அப்பாவிடம் தனி அன் , தனி மாியாைத. ெபாியவர், ெபாியவர் என்கிறைதத் தவிர
அப்பாைவப் ேபர் ெசால் அைழத்தவர்கைளப் ரணி கண்டதில்ைல. அப்பாேவா
ஒத்த அறி ள்ள இரண்ெடா
ெபாிய ஆசிாியர்கள் மட் ேம அவைரப் ேபர்
ெசால் யைழப்பார்கள்.
அப்பா எல்லா வைகயி ம் எல்லா க்கும் ெபாியவர். அறிைவக் ெகா ப்பதில்
மட் மல்ல... ஏைழப்பட்ட மாணவர்க க்குப் பணத்ைதக் ெகா த்தவர் என்
மாணவர்களிைடேய
ெப ைம ம்,
நன்றி ம்
ெபற்றவர்.
பணத்ைதப்
ெபா த்தவைரயில் பிற க்கு உதவத்
ணிந்த அள
பிறாிடம் உதவி ெபறத்
ணியாத தன்மான ள்ளவர் அப்பா. அவ ைடய வல ைக ெகா ப்பதற்காக
உய வ ண் ! வாங்குவதற்காகக் கீழ் ேநாக்கித் தாழ்ந்தேத இல்ைல. கீழான எைத ம்
ேதடத்

ணியாத ைககள்; கீழான எவற்ைற ம் நிைனக்க வி ம்பாத ெநஞ்சம். அப்பா

நிைனப்பி ம், ேநாக்கி ம், ேபச்சி
ைவத் க் ெகாண் வாழ்ந்தவர்.

ம், ெசய

ம் ஒ ங்கான வைரயைறகைள

ஒ சமயம், தமிழ் ெமாழியில் பிைழயாகப் ேபசுவைத ம் பிைழயாக எ
வைத ம்
தவிர்க்க ஓர் இயக்கம் நடத்த ேவண் ம் என்
அப்பாவின் மதிப் க்குாிய
தமிழாசிாியர்கள் சிலர் ேயாசைன ேகட்டார்கள்.
'எ த்தி

ம் ேபச்சி

நிலெமல்லாம்

ம் மட் மல்ல, ேவங்கடம்

வாழ்க்ைகயிேலேய

பிைழயில்லாத

தல் குமாி வைர தமிழ்வா ம்
ஒ ங்கும்,

அற ம்

அைமய

மானால் எவ்வள
நன்றாக இ க்கும்' என்
ன்னைகேயா
ெப மிதம்
ஒ க்கும் குர ல் அப்ேபா அப்பா - அவர்க க்கு ம ெமாழி ெசான்னார். அைதக்
ேகட்ட ேபா
அவ்வள

அன்

எனக்கு ெமய் சி ர்த்தேத! ஒ ங்கி

ம், ேநர்ைமயி

ம் அவ க்கு

பற் ; நம்பிக்ைக.

ெபா
நன்றாக வி ந் விட்ட . சாியான மீட்டாில் ைவக்கப்ெபறாத வாெனா ப்
ெபட் மாதிாி தியின் பல்ேவ ஒ கள் கலந் எ ந் விழிப்ைபப் லப்ப த்தின.
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மானிடத்தின் இதயத்தில் அ
ைலயி
ந்
ெமல்லக் ேகட்கும் சத்தியத்தின்
குரைலப் ேபால் ெதாைலவில் ேகாயில் ேமளம் ஒ த்த . ரணி எ ந் நீரா வரக்
கிணற்ற க்குச் ெசன்றாள்.
பக்கத் ப்
ெப ஞ்சாைலயில்
நகரத்தி
ந்
தி ப்பரங்குன்றத் க்கும்,
தி நக க்கும் வந்
தி ம் கிற ட ன் பஸ்களில் கலகலப் எ ந்த . நகரத் க்கு
அ கில் கிராமத்தின் அழேகாட ெதய் கச் சிறப்ைப ம் ெபற் த் திகழ்ந்
ெகாண்

ந்த

இல்லாவிட்டா

தி ப்பரங்குன்றம். ம ைர நகரத்தின் ஆடம்பர அழகும், கம்பீர ம்
ம்,

அதற்கு

அ ேக

அைமந்த

எளிைமயின்

எழில்

தி ப்பரங்குன்றத் க்கு இ ந்த . என் ம் இைளயனாய், ஏற்ேறா க்கு எளியனாய்க்
குன் ேதாறா ம் குமரன் ேகாயில் ெகாண்
ந் ஊ க்குப் ெப ைமயளித்தான்.
எந்தக் காலத்திேலா வளம் மிகுந்ததாக இ ந் விட்
இப்ேபா
ெமாட்ைடப்
பாைறயாய் வ க்ைக வி ந்த மண்ைட ேபால் ேதான் ம் ஒ
குன் . அதன்
வடப் றம் கீேழ குன்ைறத் த வினாற்ேபால் சிறியதாய் சீாியதாய் ஒ
ேகா ரம்
ப ப்ப யாய்க் கீழ்ேநாக்கி இறங்கு கமாகத் தளவாிைச அைமந்த ெபாிய ேகாயில்.
அதன்
எ ந்த

ன் றம் அதற்காகேவ அைத வணங்கி ம், வணங்க ம், வாழ்ந் ம், வாழ ம்
ேபால பரந்
விாிந்தி ந்த ஊர். குன்றின் ேமற்குப் றம் சிறிய ரயில்ேவ

நிைலயம். அைதய த் ஒ ங்காய், வாிைசயாய் ஒேர மாதிாியாகத் ேதான் ம் மில்
ெதாழிலாளர்கள் கு யி ப்
கள். அதற்கும் ேமற்ேக தி நகர்.
தி ப்பரங்குன்றத்தின் அழைகப் பார்ப்பதற்ெகன்ேற இயற்ைக பதிந்
இரண்

ைவத்த

ெபாிய நிைலக் கண்ணா கைளப் ேபால் வடப் ற ம், ெதன் ற ம் நீர்

நிைறந்த ெபாிய கண்மாய்கள். சுற்றி

ம் வயல்கள், வாைழத் ேதாட்டம், க ம் க்

ெகால்ைல, ெதன்ைன மரங்கள், ேசாைலகள் அங்கங்ேக ெதன்ப ம்.
அந்த அழகும் அைமப் ம் பல
ஆண் களாகக் கனிந் கனிந் உ வாகியைவ
ேபான் ஒ ேதாற்றத்ைத உண்டாக்கின. அந்தத் ேதாற்றத்தில் பல்லாயிரம் காலமாகத்
தமிழன் வாழ்ந்
பழகிப் பயின்
ஒப் க்ெகாண்ட சூழ்நிைல ேபான்
ஏேதா ஒ
பழைம ெதாிந்த ! தாம் தமிழ்ப் பணி ாி ம் கல்

ாி ம், தம் ைடய ெந ங்கிய

நண்பர்க ம், பிற வாழ்க்ைக வசதிக ம், நகரத் க்குள் இ ந்த ேபாதி ம் ேபராசிாியர்
அழகிய சிற்றம்பலம் தி ப்பரங்குன்றத்ைத வா ம் இடமாகத் ேதர்ந்ெத த்ததற்குக்
காரணம் மன க்குப் பழகிப் ேபான
ேபால் ேதான்றிய அந்தப் பண்பட்ட
சூழ்நிைலதான். உடம் க்கு நல்ல காற் , சுற்றி ம் கண்க க்கு நிைறந்த பசுைம,
மன க்கு நிைற
த ம் தமிழ்
கன் ேகாயில் - என்ற ஆவேலா தான் பல
ஆண் க க்கு
ன்னால் ம ைரயில் ேபராசிாியராக ேவைலக்கு
ைழந்த ேபா
அவர் அங்ேக கு ேயறினார். அைமதி ம் சமயப் பற் ம், சிந்தைன ம் ேதைவயான
அவ க்கு, அந்த இடத்தில் அைவ ேபா மான அள

கிைடத்தன. அவ ைடய

12
வாழ்க்ைகையேய அங்ேகதான் ெதாடங்கினார். அங்ேகதான்
ரணியின் அன்ைன
அவேரா இல்லறம் வளர்த் வாழ்ந்தாள். அங்ேகதான் ரணி பிறந்தாள். தம்பிகள்
தி நா க்கரசும், சம்பந்த
ரணியின் அன்ைன கண்

ம், குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசிைய ம்
ய ம் அங்ேகதான்.

ெபற் விட் ப்

இப்ேபா
கைடசியாக அவ ம் அங்ேகேய கண்
விட்டார். நல்ல ஓவியன்
க்காமல் அைரகுைறயாக ைவத் ச் ெசன்ற நல்ல ஓவியத்ைதப் ேபால் அந்தக்
கு ம்பத்ைத விட் ச் ெசன் விட்டார். அழகிய சிற்றம்பலம் ேபைர ம்,

கைழ ம்,

ஒ க்கத்ைத ம், பண்ைப ம், ேத ச் ேசர்த் ப் பா காத்த
ேபால் கிைடத் க்
ெகாண்
ந்த காலத்தில் ெகாஞ்சம் ெசல்வத்ைத ம் ேசர்த் ப் பா காத்தி க்கலாம்
அவர்! ஆனால் அப்ப ச் ெசய்யவில்ைலேய! ஏழ்ைம நிைறந்த ைகக ம் வள்ளன்ைம
நிைறந்த மன மாக இ ந் விட்ட காரணத்தால் அவரால் அப்ப ச் ேசர்த் ைவக்க
யவில்ைல.
பின் பிஞ்சும்,

மாக இ க்கும் அந்தக் கு ம்பத் க்கு அவர் எைதச் ேசர்த்

ைவத் விட் ப் ேபானார்? யாைரத்
ைணக்கு ைவத் விட் ப் ேபானார்? தமிழ்ப்
பண்ைப ம் தாம் ேசர்த்த கைழ ம் - அவற்றிற்குத் ைணயாகப் ரணிைய ம் தான்
ைவத் விட் ப் ேபாக
ந்த
அவரால்.
ரணிக்கு இ பத்ெதா
வயதின்
வளர்ச்சி ம் வனப் ம் மட் ம் அவர் தந் ெசல்லவில்ைல. அறிைவ அ ப்பைடயாகக்
ெகாண்ட

தன்னம்பிக்ைக;

தம்ேமா

பழகிப்

பழகிக்

கற் க்ெகாண்ட

உயாிய

குறிக்ேகாள்கள்; எைத ம் தாங்கிக்ெகாண்
சமாளிக்கும் ஆற்றல் இைவகைளப்
ரணிக்கும் பழக்கிவிட் ப் ேபாயி ந்தார். வைள சுமக்கும் ைககளில் வாழ்க்ைகையச்
சுமத்தியி ந்தார்.
அவ க்கும் அவ ைடய மைனவிக்கும் நல்ல இளைமயில் பிறந்தவள் ரணி. அந்தக்
காலத்தில் தமிழ்க் காவியங்களில் வ கிற ெபண் பாத்திரங்கைளப் பற்றிய திறனாய்
க்காக ஓய் ஒழிவின்றி ஆராய்ச்சி ெசய் ெகாண்
ந்தார் அவர். அந்த ஆராய்ச்சி
ந்
த்தகம் ெவளிவந்த அன் தான் ரணி பிறந்தாள். தமிழ்க் காவியங்களில்
தாம் கண் திைளத்த ரண எழில் எ ேவா அ அந்தக் குழந்ைதையப் பார்க்கும்
ேபாெதல்லாம் நிைன
வந்த
அவ க்கு. குழந்ைதயின் நிைறந்த அழகுக்குப்
ெபா த்தமாகப் ரணி என் வாய் நிைறயப் ெபயாிட் அைழத்தார் அவர்.
அந்தப்

த்தகம் ெவளிவந்த ஏெழட்

மாதங்க

க்குப் பின் அதன் சிறப்ைபப்

பாராட் ப் பல்கைலக்கழகத்தார் அவ க்குக் ெகௗரவ 'டாக்டர்' பட்டம் அளித்தார்கள்.
ஆனால் அைதவிட அவ க்கு இன்பமளித்த பட்டம், தட் த் த மாறிய மழைலயில்
ரணி 'அப்பா' என்

அவைர அைழக்கத் ெதாடங்கிய குதைலச் ெசால்தான்.
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ரணி வள ம் ேபாேத தன் ைடய ெபய க்குப் ெபா த்தமாக அறிைவ ம்
அழைக ம் நிைறத் க் ெகாண்
வளர்ந்தாள். அறிவில் அப்பாைவ ம் அழகில்
அம்மாைவ ம் ெகாண் வளர்ந்தாள் அவள். உயர ம் நளின ம் வஞ்சிக்ெகா ேபால்
வளர்ச்சி.
மஞ்சள் ெகான்ைறப்
ஒ
அ

ைவப் ேபான்

அவ

ைடய அழகுக்ேக வாய்ந்தேதா என

நிறம். திறைம ம் அழகுணர்ச்சி ம் மிக்க ஓவியன், தன் இளம் ப வத்தில்
ராகக் கன கள் மிதக்கும் மனநிைலேயா தீட் ய ேபான்ற கம் ரணிக்கு.

நீண் கு கு த் , மலர்ந் , அகன் , கத் க்கு
ைம த ம் கண்கள் அவ க்கு.
எந்ேநர ம் எங்ேகா எைதேயா எட்டாத உயர்ந்த ெபாிய இலட்சியத்ைதத் ேத க்
ெகாண்
ப்ப ேபால் ஏக்க ம் அழகும் கலந்தெதா வனப்ைப அந்தக் கண்களில்
காண
ம். வாழ்க்ைக
வ ம் நிைறேவற்றி
ப்பதற்காக மேகான்னதமான
ெபா ப் கைள மன க்குள் அங்கீகாித் க் ெகாண்
ப்ப ேபால்
கத்தில் ஒ
சாயல், ஆயிரமாயிரம் ஆண் களாக, இந்த நாட் ப் ெபண்ைமயின் குணங்களாகப்
பண்பட்ட யா ம் ெதாி ம் கண்ணா ேபால் நீண்டகன்ற நளின ெநற்றி.
ரணிையப் ேபால்
ரணியால்தான் இ க்க
ம் என்
நிைனக்கும்ப
விளங்கினாள் அவள். ேபராசிாியர் அழகிய சிற்றம்பலம்
ரணிைய ெவ ம்
பள்ளியி தி வகுப் வைரதான் ப க்க ைவத்தி ந்தார். ட் ல் தமக்கு ஓய் இ ந்த
ேபாெதல்லாம் குழந்ைதப் ப வத்தி
ந்
ைறயாக இலக்கண இலக்கியங்கைளப்
ரணிக்குக் கற்பித்தி ந்தார். எவ்வளேவா
ற்ேபாக்குக் ெகாள்ைக ைடயவராக
இ ந் ம் ெபண்களின் ப ப்ைபப் பற்றி ஒ
திட்டமான ெகாள்ைக இ ந்த
அவ க்கு. கற் ரம் காற் ப் படப்படக் கைரந் ேபாவ ேபால் அதிகப் ப ப்பி ம்
ெவளிப்பழக்கங்களி ம் ெபண்ைமயின் ெமன்ைம கைரந் ெபண்ணின் உடேலா ம்
ஆணின்
மனத்ேதா ம்
வா கின்ற
ெசயற்ைக
நிைல
ெபண்க க்கு
வந் வி கிறெதன்
நிைனப்பவர் அவர்.
ரணிைய அவர் கல் ாிப் ப ப் க்கு
அ ப்பாததற்கு அவ ைடய இந்த எண்ணேம காரணம். கல் ாிப் ப ப் த் தர
ந்த
அறி
வளர்ச்சிையப் ேபால் நான்கு மடங்கு அறி ச் ெசழிப்ைப
ட் ேலேய தம்
ெபண் க்கு அளித்தி ந்தார் அவர். உண்ைமப் பற் ம் ஆர்வ ம் ெகாண் தமிழ்
ெமாழிையப் ேபச்சா ம் எ த்தா ம் வளர்த் விட் ப் ேபாயி ந்த ேபாலேவ தம்
அ ைமப் ெபண்ைண ம் வளர்த் விட் ப் ேபாயி ந்தார்.
மணி ஒன்பதைர, சாப்பாட்ைட

த் க்ெகாண்

த்தகப் ைப ம் ைக மாகப்

பள்ளிக்கூடத் க்குப்
றப்பட்ட தி நா க்கரச ம், சம்பந்த ம் ஏேதா நிைன
வந்த ேபால் வாயிற் ப ய ேக தயங்கி நின்றனர். கைடசித் தங்ைக குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசிக்குக் ைகக வி வி வதற்காக வாயிற் றம் அைழத் க் ெகாண் வந்த
ரணி, அவர்கள் நிற்பைதப் பார்த்

விட்டாள்.
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"ஏண்டா

இன்

ம்

நிற்கிறீர்கள்?

பள்ளிக்கூடத் க்கு

உங்க

க்கு

ேநரமாகவில்ைலயா?"
த்தவன் எைதேயா ெசால்ல வி ம் வ
ேபால ம் நின்றான். அதற்குள் ரணிேய ாிந்

ேபால ம், ெசால்லத் தயங்குவ
ெகாண் விட்டாள்.

"ஓ! பள்ளிக்கூடச் சம்பளத் க்குக் கைடசி நாளா? இ பார்க்கிேறன்." குழந்ைதக்குக்
ைகக வி விட்
உள்ேள ேபாய்ப் ெபட் ையத் திறந்
பார்த்தாள். இ ந்தைதக்
ெகாட்
எண்ணியதில் ஏழைர
பாய் ேதறிய . பாங்குப்
த்தகத்ைத விாித் ப்
பார்த்தாள். எ ப்பதற்கு அதில் ேம ம் ஒன் மில்ைல எனத் ெதாிந்த . தம்பிையக்
கூப்பிட் ஏ
பாைய அவனிடம் ெகா த் "சம்பளத்ைத இன்ைறக்ேக கட் வி "
என்
ெசால்
அ ப்பினாள். அவர்கள் "வ கிேறாம் அக்கா" என்
ெசால் க்
ெகாண் கிளம்பினார்கள். அந்த ட் ன் எல்ைலயில் தங்கிய கைடசி நாணயமான
அந்த எட்டணாைவப் ெபட் க்குள்ேள ேபாட்டேபா ,
ரணிக்குச் சிாிப் த்தான்
வந்த .
ன்பத்ைத எப்ப ச் சமாளிக்கப் ேபாகிேறாம் என்
நிைனக்கிறேபா
உண்டாகிற வறண்ட சிாிப் தான் அ .
வாச ல் தபால்காரன் வந்
நின்றான். கூடத்தில் உட்கார்ந்
அம்
மாமா
பத்திாிைகயில் ெபாம்ைம பார்த் க் ெகாண்
ந்த மங்ைகயர்க்கரசி
ள்ளிக்
குதித்ேதா ப் ேபாய் தபால்கைள வாங்கிக் ெகாண்
வந்தாள். ெபாிய ேராஜாப்
ஒன் ைக ம் கா ம் ைளத் வ வ ேபால் அந்தச் சி மி அக்காைவ ேநாக்கி ஓ
வந்தாள். தங்ைக
ள்ளிக் குதித்
ஓ வந்த அழகில்
ரணியின் கண்கள் சற்ேற
மகிழ்ச்சி ம் மலர்ச்சி ம் காட் ன.
வழக்கம்ேபால் ெப ம்பாலான க தங்கள் அப்பாவின் மைற க்கு அ தாபம்
ெதாிவித்
வந்தைவதான்.
இரண்ெடா
க தங்கள்
இலங்ைகயி
ந் ம்
மேலயாவி
ந் ம் கூட வந்தி ந்தன. கடல் கடந் ேபா ம் அப்பாவின் நிைனைவ
மறக்காத அந்தப் பைழய மாணவர்கள் ெசய்தித்தாள்கள்
லம் விபரமறிந்
எ தியி ந்தார்கள். அவ்வள
க ம் ெப ைம ம் வாய்ந்த ஒ வ ைடய ெபண்ணாக
இ ப்பைத நிைனப்பேத ெப ைமயாக இ ந்த அவ க்கு.
கைடசியாகப் பிாிக்கப்படாமல் இ ந்த இரண் உைறகளில் ஒன்ைறப் பிாித்தாள்.
தைலப்பில் இ ந்த ெபயைரப் ப த்த ம் அவள் கம் சி த்த . அப்பாவிடம் ட் ல்
வந்
தனியாகத் தமிழ்ப் ப த்தவ ம் ெப ஞ் ெசல்வ ம் ஆகிய ஒ
வியாபாாி
எ தியி ந்த க தம் அ . தமிழ் ெசால் க் ெகா த்தா ம் அந்த வியாபாாியின்
குண ம்
ைறயற்ற அரசியல் பித்தலாட்டங்க ம் அப்பா க்குப் பி க்கா .
கைடசிவைரயில் பி வாதமாக அந்த மனிதனிடம் கால்காசு கூட வாங்கிக் ெகாள்ள
ம த் க் ெகாண்ேட அவ க்குத் தமிழ் ெசால் க் ெகா த் அ ப்பி விட்டார் அவள்
அப்பா.
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'ஏைழகளின் இரத்தத்ைதப் பிழிந்
பணம் ேசர்த்தவன் அம்மா இவன். மனதில்
நாணயமில்லாமல் ைககளில் நாணயத்ைதக் குவித் விட்டான். தமிைழக் ேகட்
வ கிற யா க்கும் இல்ைலெயன் ம ப்ப பாவம் என் நம் கிறவன் நான். அந்த
ஒேர நம்பிக்ைகக்காகத்தான் இவைனக் கட் க் ெகாண் அ கிேறன்' என் பல ைற
ெவ ப்ேபா
அந்த மனிதைரப் பற்றி
ரணியிடம் ெசால் யி க்கிறார் அவர்.
உலகத்தில் எந்த
ைலயில் எவ்வள
ெபாிய மனிதனிடத்தில் நாணயக்குைற ம்
ஒ க்கக் குைற ம் இ ந்தா ம் அந்த மனிதைனத்
ச்சமாக நிைனக்கிற
ணி
அப்பா க்கு உண் . பண் க்குத்தான் அவாிடம் மதிப் ம் மாியாைத ம் உண் .
ெவ ம் பணத்திற்கு அைத அவர் தரேவ மாட்டார்.
இத்தைன நிைன க
ப த்தாள் ரணி.

ம்,

ெவ ப் ம் ெபாங்க அந்தக் க தத்ைதப் பிாித் ப்

"இத டன் ெதாைக ேபாடாமல் என் ைகெய த்
மட் ம் ேபாட்
ஒ
ெசக்
இைணத்தி க்கிேறன். தங்க க்கு எவ்வள
ெதாைக ேதைவயானா ம் எ தி
எ த் க் ெகாள்ளலாம். தந்ைத காலமான பின் தங்கள்
ட் நிைலைய என்னால்
உணர
கிற . தய ெசய் இைத ம க்கக்கூடா ."
ரணியின் கம் இன் ம் சி த்த . க தத்தின் பின்னால் இ ந்த கனமான அந்த
வர்ணக் காகிதத்ைதப் பார்த்தாள். அந்த சிவப் நிற எ த் க்கள் எல்லாம் ஏைழகள்
சிந்திய கண்ணீர்த் ளிகளில் அச்ச க்கப்பட்டனவா? உலகத்திேலேய மிக ம் இழிந்த
ஒன்ைறக் ைகயில் ைவத் ப் பார்த் க் ெகாண்
ப்ப
ேபால் ஒ
அ வ ப்
உண்டாயிற்
ரணிக்கு.
அந்தக் க தத்ைத ம் ெசக்ைக ம் ெவ ப்ேபா
கீேழ
சிெயறிந் விட்
நிமிர்ந்தாள். எதிேர அதற்காக அவைளப் பாராட் வ ேபால் அப்பாவின் படம்
சிாித் க் ெகாண்
ந்த . எப்ேபா
சிாிக்கிற சிாிப் தான் அப்ேபா
அப்ப த்
ேதான்றிய .
ரணி உள்ேள ேபாய் ேபனாைவ எ த்

வந்தாள். கீேழ கிடந்த அந்த ெசக்ைக

எ த் அதன் பின் றம் 'அப்பாதான் ெசத் ப் ேபாய்விட்டார். அவ ைடய தன்மானம்
இன் ம் இந்தக் கு ம்பத்தி
ந் சாகவில்ைல. சாகா . உங்கள் உதவிக்கு நன்றி!
ேதைவயானவர்க க்கு அைதச் ெசய் ங்கள். இேதா உங்கள் ெசக் தி ம்பி வ கிற '
என்
எ தி ேவ
உைறக்குள் ைவத்தாள்.
ட் ல் எப்ேபாேதா வாங்கி
உபேயாகப்ப த்தப்படாமல் தபால் தைலகள் ெகாஞ்சம் இ ந்தன. அவற்ைற ஒட்
கவாி எ தினாள். தல் ேவைலயாக அைத எதிர்ச்சாாியில் ெத ேவாரத்தில் இ ந்த
தபால் ெபட் யில் ெகாண் ேபாய்ப் ேபாட் விட் வந்தாள். அைதச் ெசய்த ம்தான்
ைகயி
ந் ஏேதா ெபாிய அ க்ைகக் க வித்
ய்ைமப்ப த்திக் ெகாண்ட மாதிாி
இ ந்த அவ க்கு. மனதில் நிம்மதி ம் பிறந்த .
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தி ம்பி வந்த ம், பிாிக்கப்படாமல் இ ந்த மற்ேறார் உைற அவள் கண்களில்
ெதன்பட்ட . குழந்ைத ம ப
ம் 'அம்
மாமா'ைவப் ெபாம்ைம பார்க்கத்
ெதாடங்கியி ந்தாள்.
ரணி அ
ம் ஒ
அ தாபக் க தமாக இ க்கும் என்
பிாித்தாள். தி ப்பரங்குன்றத்தில் அவர்கள் கு யி க்கும் அந்த ட் ன் ெசாந்தக்காரர்
ம ைரயில் கு யி ந்தார். அவர் எ தியி ந்த க தம்தான் அ .
" ட்ைட அ த்த மாதம் விற்கப் ேபாகிேறன். அதற்குள் தாங்கள் தரேவண் ய ஆ
மாதத்
வாடைகப் பாக்கிையச் ெச த்திவிட்
ேவ
இடம் பார்த் க் ெகாள்ள
ேவண் ய ."
க தம் அவள் ைகயி
பக்கத்தில் வி ந்த .

ந்

ந விக் குழந்ைத ைவத்தி ந்த அம்

மாமா க்குப்

"அக்கா இந்தாங்க" என்
மழைலயில் மிழற்றிக் ெகாண்ேட குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசி அந்தக் க தத்ைத எ த் க் ெகாண் வந்தாள். ரணி அப்பாவின்
படத்ைத அந்த அற் தக் கண்கைளப் பார்த் க் ெகாண் சிைலயாக நின்றாள்.
'ெபண்ேண! வாழ்க்ைகயில் தல் யர அம் உன்ைன ேநாக்கிப் பாய்கிற . நான்
இறந்தபின் நீ சந்திக்கிற தல் ன்பம் இ . கலங்காேத. ன்பங்கைள ெவல் கிற
யற்சிதான் வாழ்க்ைக.'
அப்பாவின் படம் ேபசுவ ேபால் ஒ பிரைமைய உண்டாக்கிக் ெகாண்டாள் அவள்.
அவ ைடய அற் தக் கண்களி
ந் ஏேதா ஓர் ஒளி ெமல்ல பாய்ந் பரவி அவளிடம்
வந்

கலக்கிறதா? அவள் மனதில்

ணிவின் நம்பிக்ைக ஒளி

---------------------குறிஞ்சி மலர்
2
"தீயி ள் ெதன்றல்நீ வி ள் நாற்றம்நீ
கல்
ள் மணிநீ ெசால்
ள் வாய்ைமநீ
அறத்தி ள் அன் நீ மறத்தி ள் ைமந் நீ
அைனத் ம் நீ அைனத்தின் உட்ெபா
ம் நீ"
-பாிபாடல்

த்த .
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குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசி த்தகம் பார்த் க் ெகாண்
ந்த இடத்திேலேய ப த் த்
ங்கிப் ேபாயி ந்தாள். ட் ச் ெசாந்தக்காரர் எ தியி ந்த க தத்ேதா மைலத் ப்
ேபாய்
உட்கார்ந்தி ந்தாள்
ரணி.
மங்ைகயர்க்கரசிையப்
ேபால்
நா ம்
குழந்ைதயாகேவ இ ந்தி ந்தால் எவ்வள நன்றாக இ க்கும் என் எண்ணிய ேபா
மனெமல்லாம் ஏக்கம் நிைறந் த ம்பிய அவ க்கு. பைடப் க் கட ைளப் ேபால்
கஞ்சத்தனம் உள்ளவர் ேவ யா ம் இ க்க
யா . சுக க்கங்கைள அங்கீகாித் க்
ெகாள்ளாமல் நிைனத்தேபா உண் , நிைனத்தேபா உறங்கி, அந்த வினா கைள
அந்தந்த வினா கேளா மறந் ேபாகும் குழந்ைதப் ப வத்ைத மனித க்கு மிக ம்
குைறவாக அல்லவா ெகா த்தி க்கிறார் அவர். அறி , அ
க்கத்ைதப் ாிந் ெகாள்கிற க விகள்தாமா!

பவம்,

ப்

எல்லாம்

ரணி ெநட் யிர்த்தாள். எதிேர ெத வாசல் ெவறிச்ேசா க் கிடந்த . பகல் ஏறிக்
ெகாண்
ந்த அந்த ேநரத்தில் ஏேதா ஒ தனி அைமதியில்
ழ்கிப் ேபாயி ந்த
ெத . காலம் என்ற ெபாிய இயந்திரத்ைத யாேரா ெசால்லாமல் இரகசியமாக ஒ த் ப்
ேபாட் விட் ப் ேபாய்விட்ட மாதிாி ெத ெவங்கும், ெவ ைம நிழலா ம் ேநரம் அ .
உச்சி ேவைளக்கு ேமல் ேகாயி ம்
வி வார்கள். எனேவ தாிசனத் க்காகப்
ேபாகிற ஆட்கள் கூட தி ப்பரங்குன்றம் சந்நிதித் ெத வில் இல்ைல அப்ேபா .
ரணி வாயிற் றம் வந்தாள். கம்பிக் கதைவச் சாத்தி உட் றம் தாழிட் க்ெகாண்
தி ம்பினாள். எங்ேகா ேகாயில் வாயி ல் க்கைடப் பக்கமி ந் ெவட் ேவர் மணம்
வந்
பரவிய . அந்த ஊ க்கு மட் ேம அத்தைகயெதா
மணம் ெசாந்தம்.
ேகாயி க்கு அ கில் நான்கு ெத க்கள் வைரயில் ெவட் ேவர் மணம் கமகமத் க்
ெகாண்ேட இ க்கும்.
'
க ைடய அ ள் மணம்ேபால் இ
அப்பா அ க்க
ெசால் க் ெகாண்
நிைன ப த்திய .

எங்க ஊ க்குத் தனிச்சிறப் அம்மா!' என்
ப்பார். அந்த மணம்
ரணிக்கு இைத

ட் க்கார க்கு ஆ மாத வாடைகக் கடைன அைடக்கப் பணம் ேவண் ம்.
அ த்தப கு யி க்கக் குைறந்த வாடைகயில் ஓர் இட ம் பார்த்தாக ேவண் ம்.
இந்த இரண் க்கும் ேமலாகத் தனக்கு ஒ ேவைல ம் பார்த் க் ெகாள்ள ேவண் ம்.
சீ ம் சிறப் மாக வாழாவிட்டா ம் மானமாகப் பிைழக்க ேவண் ேம. அப்பா
ேபாய்விட்டா ம் அவ ைடய
க ம், ெப ைம ம் இந்த
ட்ைடச் சுற்றி ம்
ஒளிபரப்பிக் ெகாண் தான் இ க்கின்றன. ஆனால் கழினால் மணம்தான் நிரம் ம்.
வயி

நிரம் மா?

கழ் ேசா

ேபாடா .

கழ் கு ம்பத்ைதக் காப்பாற்றிவிடா .

கழ்

தம்பிகைள ம் தங்ைகைய ம் வளர்த் , ப க்க ைவக்கா , வாயால்
க கிற
மனிதர்கெளல்லாம் ைககளால் ெசய்வார்கள் என் எதிர்பார்ப்ப ம் தவ . அப்ப ேய
ெசய்கிறவர் ன்வந்தா ம் அவர் காைலயில் 'ெசக்' அ ப்பியி ந்த வியாபாாி மாதிாி
ேநர்ைமயற்றவராக இ ப்பார். தவறான வழியில் பிறாிடம் உதவிெபற்
நன்றாக
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வாழ்வைதக் காட்
ம்
ைறயான வழியில் உைழத் ச் சுமாராக வாழ்ந்தாேல
ேபா ம். வ ைமயாக வாழ்ந்தா ம் ெசம்ைமயாக வாழ ேவண் ம். அப்பா க்குப்
பி த்த வாழ் அ தான்.
' ரணி! குற்றங்கைள மைறவாகச் ெசய் ெகாண்
ெவளியார் ெமச்சும்ப
ெசல்வனாக வாழ்வைதவிடக் ேகவலமான உைழப்பா ம் ெவளிப்பைடயாக உைழத்
ெவளிப்பைடயான ஏைழயாக வாழ்ந் வி வ எவ்வளேவா சிறந்த அம்மா!' என்
அப்பா வாய்க்கு வாய் ெசால் க் ெகாண்ேட இ ப்பார். அப்பா க்கு அறத்தில்
நம்பிக்ைக அதிகம். கட ள் பற் ம் அதிகம். 'அறத்தின் ெவற்றிக்கு அன்

காரணமாக

இ க்கிற . அந்த அன்பில் இைறவன் இ க்கிறான்'. அேதேபால் மறத்தின் ந ேவ
அ நிகழக் காரணமான வ ைமயில் நின் அைத அழிக்க ம் இைறவன் ஆைண
காத்தி க்கிற . 'அைனத் ம் அைனத்தின் உட்ெபா
ம் இைறவன் மயம்' என்ற
பாிபாடல் தத் வத்ைதத் தம் ைடய ேமைட ெசாற்ெபாழி களில் எல்லாம் தவறாமல்
ெசால்வார் அப்பா. அவ ைடய வாழ்க்ைக அறி த் ைறயில் ெவற்றி ெபற்றதற்கு
இந்த நம்பிக்ைக ம் ஒ

காரணம். 'தீயில் சூ ம்,

வில் மண ம், கல் ல் ைவர ம்,

ெசால் ல் வாய்ைம ம், அறத்தில் அன் ம், ெகா ைமயில் வ ைம ம் நீேய' என
வ ம் ெபா
ள்ள பாிபாட ன் நான்கு வாிகைளத் தம் ைடய ப ப்பைறயில் த்தக
அலமாாிக்கு ேமேல ெபாிதாக எ தித் ெதாங்கவிட்
ந்தார் அவர்.
இைத நிைனத்த ம் அப்ேபாேத அப்பாவின் த்தக அலமாாிக்குப் பக்கத்தில் ேபாய்
நிற்க ேவண் ம் ேபால் இ ந்த
ரணிக்கு. அவ ைடய ப ப்பைறக்குச் ெசன்றாள்.
அைறயின் நான்கு
ற ம் அ க்க க்காகப்
த்தகங்கள் ெதாி ம். கண்ணா
பீேராக்க ம் அைவ காணாததற்குச் சுவாில் அைமந்தி ந்த அலமாாிக ம் இ ந்தன.
வாயிற்கத க்கு ேநர் எதிேரயி ந்த அலமாாிக்கு ேமல், உள்ேள ைழகிறவர் கண்களில்
உடேன
ப கிறார் ேபால் அவ க்குப் பி த்த அந்தப் பாடல்
வாிகள்
எ தப்பட்
ந்தன. அைத ஒ
ைற கண்ணால் பார்த்த ம்
ய்ைமயில்
ழ்கி
எ ந்த ேபால் த் ணர் ெபற்றாள் அவள்.
அப்பாவின் வ வாயில் ெப ம் பகுதி த்தகங்கள் வாங்குவதிேலேய ெசலவழித் க்
கழிந்த . அவர் ஆயிரக்கணக்கில் பணம் ேசர்த் ைவத் விட் ப் ேபாகாவிட்டா ம்
த்தகங்கள் ேசர்த்
ைவத் விட் ப் ேபாயி ந்தார். பதிைனந்
நாட்களாக ஆள்
நடமாடா
சி ப ந்தி ந்த
அந்தப் ப ப்பைற. அேதா அந்த நாற்கா யில்
உட்கார்ந் தான் அவர் தமிழ் ஆட்சி ாிந்தார். ேமைஜ ேமல் கிடக்கிறேத க ப் ப்
ேபனா, அ தான் அவர் எ திய . அேதா ேமைஜக்கு அ யில் ஊ வத்திக் கிண்ணம்,
கைடசி நாளன் காைலயில் அவர் ெகா த்திய வத்தியின் சாம்பற்காி இைழகள் கூட
இன் ம் அழியவில்ைல. மணத்ைதப் பரப்பிக் ெகாண்ேட தான் கைரந்
வ கிற
ஊ வத்தி ேபால்தான் அவ ம் வாழ்ந் ேபாய்விட்டார்.
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அந்த அைறயில் ஒவ்ெவா
ெபா ளாகப் பார்க்கப் பார்க்க
ரணிக்கு
க்கம்
ேமெல ந்த . இன் ம் சிறி ேநரம் அங்கு இ ந்தால் இதயேம ெவ த் க் ெகாண்
அ ைக பீறிட் வ ம்ேபால் ேதான்றிய . அவள் க்கத்ைத மைறக்க யல்கிறாள்.
க்கம் அவைளத் தன் ள் மைறக்க
யல்கிற . மரணத்ைத எண்ணிக் கலங்கும்
க்கத் க்கு

ன்

ணி ம் நம்பிக்ைக ம் எம்மாத்திரம்?

குைறந்த வாடைகயில் கு யி க்க இடம் மாறினால் அவ்வள

த்தகங்கைள ம்

எங்ேக ெகாண் ேபாய் ைவத் க் ெகாள்வ ? என்ற ேகள்வி அவள் மனதில் எ ந்த .
மாதம் ஐம்ப
பாய் தம் ஆ மாத வாடைகப் பணம் ந்
பாையக் ெகா த்
த் விட்டால் அல்லவா ேவ இடம் பற்றிச் சிந்திக்க ேவண் ம். கல் ாியி
ந்
அப்பாவின் 'ேசமநிதி' (பிராவிடண்ட் பண் ) ெகாஞ்சம் வ ம். அ
அவ்வள
விைரவில் கிைடக்கா .
திதாகப் பார்க்கிற
ட்ைட ம் இவ்வள
ெபாிதாக
இவ்வள வாடைகயில் பார்க்க
யா . ைகயில் எட்டணாக் காைச ம் மனத்தில்
ேவைல ேத ம் ேநாக்கத்ைத ம் ைவத் க் ெகாண் தான் தன் வாழ்க்ைகையத்
ெதாடங்கப் ேபாகிறாள் அவள்.
த்த தம்பி ஐந்தாம் பார ம், அ த்தவன்
ன்றாம் பார ம் ப க்கிறார்கள்.
குைறந்த பட்சம் அவர்க ைடய உயர்நிைலப் பள்ளிப் ப ப்
கிற வைரயாவ
அவள்தான்
வளர்த் க்
காப்பாற்றியாக
ேவண் ம்.
மங்ைகயர்க்கரசிைய ம்
பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்த் விட ேவண் ம். வ கிற ைதேயா அவ க்கு ஆ வய
நிைறகிற . ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடம் ட் க்கு அ கிேலேய இ க்கிற .
அப்பாவின் மைற க்குப் பின் தன்ைன நம்பியி க்கும் ெபா ப் கைள மனதில்
ஒ ங்குப த்தி
வாிைசயாக
நிைனத் ப்
பார்த் க்
ெகாண்டாள்
ரணி.
இவற் க்ெகல்லாம் உடேன ஏதாவெதா வழி ெசய்தாக ேவண் ம். பிரச்சிைனகள்
வாயிற்ப யில் வந்
நின் ம் கதைவ அைடத் க் ெகாண்
ட் க்குள்ேளேய
உட்கார்ந் இ க்க
யா . ைதாியத்ேதா ம், நம்பிக்ைகேயா ம் அவள் ெத வில்
இறங்க ேவண் ய ேநரம் வந் விட்ட . இனிேமல் கால்களில் அ க்குப்ப ேம என்
பார்த் க் ெகாண்
க்க
யா ! மனத்தில் மட் ம் அ க்குப் படாமல் பார்த் க்
ெகாண்டால் ேபா ம்.
நா க்கரச க்கும் சம்பந்த க்கும் பசுமைலயில் பள்ளிக்கூடம். இரண் ேப ம்
நடந்
ேபாய்விட்
நடந்ேத தி ம்பி வ வார்கள். அதனால் இைடேவைளக்கு
ட் க்குச் சாப்பிட வ வதில்ைல. காைலயில் ேபாகும்ேபாேத ஏதாவ ைகேயா
கட் க் ெகா த் அ ப்பிவி வாள் ரணி. மாைலயில் அவர்கள்
தி ம்ப நாலைர
மணிக்கு ேமலாவ ஆகும்.
அ வைர அவள்
ட் ல் காத்தி க்க
யா .
ன்
மணி சுமா க்காவ
றப்பட் ப் ேபானால்தான் ம ைரயில் ஆகேவண் ய காாியங்கைளப் பார்த் க்
ெகாண்

தி ம்பலாம். 'பிராவிடண்

பண் ' பற்றி நிைன

த்தி விைரவாகக்
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கிைடக்கச் ெசய்வதற்கு அப்பா ேவைல பார்த்த கல்
ேவண் ம்.

ட் க்காரைரச் சந்தித்

ாி

தல்வைரப் பார்க்க

வாடைக பாக்கிையக் ெகா த் விட்

' ட்ைட

விைரவில் கா ெசய் வி வதாக'த் ெதாிவிக்க ேவண் ம். அப்பாவின் த்தகங்கைள
ெவளியிட்ட பதிப்பாளர் ஒ வர்
மண்டபத்தில் இ க்கிறார். அவைரப் பார்ப்பதி ம்
ஒ பய ம் இல்ைல. வழக்கம் ேபால் பஞ்சப் பாட் தான் பா வார்கள். ஆனா ம்
பார்த் க் கண் ப் ெசய்ய ேவண் ம். ேவைலக்காக யாராவ இரண்
ன் ேபைர
பார்க்க ேவண் ம்.
கூட ம ைரயில் எங்காவ நாைலந் ஒண் க் கு த்தனங்கள்
ேசர்ந்தி க்கின்ற இடத்தில் பார்க்கலாம். ஆனால் தி ப்பரங்குன்றத்தில் அவ்வள
ெபாிய
ட் க்குக் ெகா த்த வாடைகைய ம ைரயில் இரண் அைறகள் ஒண் க்
கு யி ப் க்குக் ெகா க்க ேவண் யி க்குேம. தம்பிகைள ேவ
ந
ஆண் ல்
பசுமைலப் பள்ளிக்கூடத்தில் இ ந் மாற்றி ம ைரயில் ேசர்க்க ேவண் ம். எனேவ
ம ைரக்ேக கு ேபாவ
சாத்தியமில்ைல என்
அவள் நிைனத்தாள். ம ைரயில்
ட்

வாடைகைய அவளால் ெகா த் க் கட் ப்ப யாக

ம ைரயில் மிக உயரமானைவ ேகா ரங்க ம்
நான்கு
ேகா ரங்கைள ம்
சுற்றி
கள்

மா?

ட் வாடைக ம் தான். அந்த
ம வாகக்
கிைடக்கமாட்டா.

பிச்ைசக்காரர்க ம், ைசக்கிள் ாிக்ஷாக்க ம் தான் ம வாகக் கிைடக்கிற அம்சங்கள்.
இரண்
ெபண்டாட் க்கார க்குச் ெசல ம் நிம்மதிக் குைற ம் அதிகமாக
இ ப்ப ேபால் ம ைர என்கிற அழகு இரண்
மாவட்டங்க க்குத் தைலநகராக
இ ந்
ெதால்ைலப்ப ற நிைல ெவள்ைளக்காரன் காலத் க்குப் பின் ம் ேபான
பா ல்ைல.
மணி இரண்டைர ஆகியி ந்த .
ரணி கிணற்ற க்குப் ேபாய்
கம் க விக்
ெகாண் வந்தாள். டைவ மாற்றிக் ெகாண் திலகம் ைவத் க் ெகாள்வதற்காகக்
கண்ணா
ன் நின்றேபா
குழந்ைத
க்கத்தி
ந்
எ ந்
வந்
கண்ைணக்
கசக்கிக் ெகாண் நின்றாள்.
சந்தனச் ேசாப்பில் குளித்த கம் அப்ேபா தான் மலர்ந்த ெசந்தாமைரப் ப்ேபால்
திய மலர்ச்சி காட் ய . சித்திரக்காரன்
ாிைகயால் அநாகாிகமாக இ த் விட்ட
க ப் க் ேகா கள் ேபால் கா களின் ஓரத்தில் இரண்
க ம்பட் ச் சு ள்
மயிாிைழகள் சிவப்
நிறத்தின் ந ேவ எ ப்பாகத் ெதாி ம்
ரணிக்கு. அழகிய
குமிழம்
க்கு ேமேல
கிற இடத்தில்
வங்களின் கூ வாயில் ெபாிதாக ஒ
குங்குமப்ெபாட்
ைவத்
அதற்கு ேமேல சிறிதாக ஒ
க ஞ்சாந் ப் ெபாட்
ைவத் க் ெகாள்வாள் அவள். அப்பா ேசர்த்
ைவத் விட் ப் ேபாகாவிட்டா ம்
அவ ைடய உடம்ைப ளியாக ைவத் விட் ப் ேபாய்விடவில்ைல. ன்னைகேயா
சில ெபான்னைகக ம் இ ந்தன அவ க்கு. ெபான் வைளயல்கள் இ ந்தா ம் ைக
நிைறய க ப் வைளயல்கள் அணிந்
ெகாள்வதில் அவ க்கு மிக ம் பிாியம்.
இைழத்த தங்கத்தில் வாி வாியாகக் க ம்பட் க் கயி சுற்றின மாதிாிச் ெசழிப்பான
அவ ைடய ெவண்சிகப் க் ைககளில் அந்தக் காிய வைளயல்கள் தனிக்கவர்ச்சி த ம்.
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நைகப்ெபட் க்குள் கிடந்த ெபான் வைளயல்கள் இரண்ைட ம் ஓர் அட்ைடப்
ெபட் க்குள் ைவத் க் ைகேயா
எ த் க் ெகாண்டாள். த்தகக் கைடக்கார ம்
ைகைய

விாித்

விட்டால்,

பணத் க்கு

எங்ேக

ேபாவ ?

வாடைக

பாக்கி

ெகா ப்பதற்கும்,
ேவைல
கிைடக்கிறவைர
ட் ப்பாட்ைட
சமாளித் க்
ெகாள்வதற்கும் ைகயில் ஏதாவ ேவண் ேம. வைளயல்கைளப் ேபாட் ப் பணமாக
மாற்றிக் ெகாள்ள நிைனத்தாள் அவள்.
"அக்கா! உனக்கு இந்தப் ெபாட் ெராம்ப நல்லாயி க்கு. இனிேமல் தினம் இ
மாதிாி வச்சுக்க ம்" என்
ெசால் விட் ச் சிாித்தாள் மங்ைகயர்க்கரசி. அப்பா
ேபான
க்கத்ைதக் ெகாண்டாட
ட் ேலேய அைடந் கிடந்த நாட்களில் ரணி
குளிப்பதற்கு அதிகமாகத் தன்ைன எந்த அலங்கார ம் ெசய்
ெகாண்டதில்ைல.
இன்
திடீெரன்
அக்காவின் திலகம் குழந்ைதக்கு மிகுந்த வியப்ைப ம்
மகிழ்ச்சிைய ம் அளித்த ேபா ம்!
"ஆகட் ம் மங்ைக! தினம் இ மாதிாி ெபாட் ைவச்சுப்ேபன். நான் ெசால்கிறப நீ
இப்ேபா
ேகட்க ேவண் ம். நான் அவசரமாக ம ைரக்குப் ேபாய்விட்
வரேவண் யி க்கிற . உன்ைன ஓ வார் தாத்தா
ட் ேல விட் விட் ச்
சாவிைய ம் ெகா த் விட் ப் ேபாகிேறன். நீ அண்ணன் பள்ளிக்கூடத்திேலர்ந்
வரவைரக்கும் அங்ேக சமர்த்தாக இ க்க ேவண் ம்.
கூடா ."

ரண்

பி க்கக்கூடா ; அழ ம்

"நா ம் உங்ககூட ம ைரக்கு வேரனக்கா?" ெசால் விட் குழந்ைத கண்கைள
அகல விழித் க் ெகஞ்சுகிற பாவைனயில் ரணியின் கத்ைதப் பார்த்தாள்.
"நீ ேவண்டாம் கண் . உன்னால என்ேனா அைலய
யா . நான் ேபாயிட்
சு க்க ஓ
வந் வி ேவன். ேகட் க்கிட்
அவங்க
ட் ேல இ ." குழந்ைத
ஒ வழியாக இ க்க ஒப் க் ெகாண் விட்ட ேபால் அடங்கிவிட்டாள். ரணிக்குத்
தைல பின்னிக் ெகாள்ளக்கூட ேநரம் இல்ைல. அப்ப ேய எண்ெணய் தடவி வாாி
ந் ெகாண்டாள். க க ெவன்
ழங்கால் வைர ெதாங்குகிற ெபாிய கூந்தல்
அவ க்கு. இரட்ைடச் ச ாி ைவத் ம் ேபாதாமல் நாய் வால்ேபாலச் சிறிய பின்னல்
ேபாட் க்ெகாள் ம் எதிர் ட் க் காமாட்சிக்குப்
ரணியிடம் ஒேர ெபாறாைம.
காமாட்சி ஓ வார் தாத்தாவின் ேபத்தி. அவ க்குப் ரணிையவிட இரண்
ன்
வய குைற . சி வயதிேலேய இ வ ம் ெந ங்கிப் பழகின ேதாழிகள். இரண்
க ம் ஒேர ஊாில் ஒேர ெத வில் எதிர் எதிேர இ க்கிற உறவில் பிறந்த ஒ
ெந க்க ம் - அந்த கு ம்பங்க க்கு இைடேய உண் .
ரணி, ட் க் கதைவப்
மங்ைகயர்க்கரசிேயா எதிர்

ட் ச் சாவிையக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்
ட் க்குப் ேபாய் ைழந்தாள்.

குழந்ைத
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வாசல் திண்ைணயில் சிவப்பழமாக உட்கார்ந் ெகாண் அந்த வயதி ம்
க்குக்
கண்ணா
இல்லாமல் ேதவாரப்
த்தகத்ைதப்
ரட் க் ெகாண்
ந்த கிழவர்
நிமிர்ந்தார். இந்தக் கிழவர் ேமல், அழகிய சிற்றம்பலம் வாழ்ந்த காலத்தில் ெப
ைவத்தி ந்தார்.
"அடேட!

ரணியா... வா, அம்மா! எங்ேகேயா

றப்பட் க் ெகாண்

ேபா
க்கிறேத! ம ைரக்கா?" கிழவ க்குக் கணீெரன்
நி த்தி அ ப்ப ேபான்ற குரல்.

மதிப்

க்கிறாய்

ெவண்கல மணிைய நி த்தி

"ஆமாம் தாத்தா! குழந்ைதையப் பார்த் க் ெகாள் ங்கள். தம்பிகள் வந்தால்
சாவிையக் ெகா த் விட ேவண் ம். அவ்வள தான்." ரணி சாவிைய அவ க்குப்
பக்கத்தில் ைவத்தாள். குழந்ைத தானாகேவ உாிைமேயா கிழவாின் ம யின்ேமல்
ேபாய் உட்கார்ந் ெகாண்
"இன்னிக்கு ெநைறயப்
கைதயாய்ச் ெசால்ல ம்
தாத்தா... பைழய கைதயாகச் ெசால் , 'அம்ைமயார்க் கிழவி', 'கு வி காக்காய் '
ஏமாத்தப் படா " என்
ெதாணெதாணக்கத் ெதாடங்கிவிட்டாள். வாச க்கு ேநேர
உள்ள கூடத்தில் காமாட்சி ம் அவள் பாட்
ம் உட்கார்ந் ெகாண்
ந்தார்கள்.
" ரணி! இப்ப க் ெகாஞ்சம் உள்ேள வந் விட் ப் ேபாேயன்" என்
ெகா த்தாள் காமாட்சி.
"அப் றம் வ கிேறன் கா , இப்ேபா
கிளம்பினாள் ரணி.
"அப்ப

என்ன அவசரம் அம்மா?" என்

குரல்

நான் அவசரமாகப் ேபாகேவண் ம்" என்

கிழவர் கு க்கிட்டார்.

தந்ைதக்கு ஒப்பான அந்தக் கிழவாிடம் தன் ன்பங்கைளச் ெசால்வதில் தவறில்ைல
என் எண்ணினாள் ரணி. ட் க்காரர் கா ெசய் விட் ப் ேபாகச் ெசால்வைத ம்
அவாிடம்
கடன்பட்
ப்பைத ம்
ட் ன்
ஏழ்ைமைய ம்
உைடத் ச்
ெசால் விடலாெமன்
நிைனத்தாள். ஆனால் அவ க்கு நா எழவில்ைல. மன ம்
நா ம் ெநகிழ்ந் விட இ ந்த அந்தச் சமயத்தில் தந்ைதயின் இரத்தத்தில் ஊறிவந்த
பண் காப்பாற்றிய . நம் ைடய ஏழ்ைமைய ம்
ன்பங்கைள ம் கூ மானவைர
நம்ைமக் காட்
ம் ஏழ்ைம ம் ன்ப ம் உள்ளவர்களிடம் ெசால்லாமல் இ ப்பேத
நல்ல . குைறந்த வ வா ம் நிைறந்த மனிதர்க ம், ெசல க ம் உள்ள ஓ வார்
கு ம்பத் க்கு நம் ைடய
ன்பங்க ம் ெதாிய ேவண் ய
அநாவசியம் என்
அவ க்குப்பட்ட . தனக்கு வந்த
ன்பங்கைள ம் பிரச்சிைனகைள ம் தாேம
ஏற் க்ெகாண் சமாளிப்ப தான் நாகாிகம் என்ப அப்பாவின் க த் .
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அவற்ைற அ த்தவர்க க்குத் ெதாி ம்ப ெநகிழவிட்
கூட அநாகாிகம் என்கிற அள தன்மான ள்ளவர் அப்பா.

அ

தாபம் சம்பாதிப்ப

ரணி அப்பாவின் ெபண். அேத தன்மான ள்ள இரத்தம் தான் அவ
உட
ம் ஓ கிற . "ஒன் மில்ைல தாத்தா, அப்பாவின் 'பிராவிடண்
விஷயமாக கல் ாி
தல்வைரப் பார்த் ச் ெசால்ல ேவண் ம். ேவ
இல்ைல" என் நல்லைத மட் ம் அவாிடம் ெசால்
த்தாள்.

ைடய
பண் '
ஒன் ம்

ஒளி ம் எழி ம் நிைறந்த ெசங்கமலப் உயரமான ெகா ேயா ஒல்கி, ஒல்கித்
ெதன்ற ல்
அைசந்தா க்
ெகாண்
நடப்ப ேபால்
ரணி
ெத வில்
ெசல் ம்ேபா தான் எத்தைன கண்கள் அவைளப் பார்க்கின்றன! சந்நிதித் ெத வின்
வடக்கில் வந் , மயில் மண்டபத்ைதக் கடந் ேபா ஸ் ஸ்ேடஷன் ஸ்டாப்பில் அவள்
பஸ்ஸுக்காக நின்றாள். எதிர்ப் றம் ெதன்கால் கண்மாயின் கைரயில்
ணி
ெவ ப்ேபார் கும்பல் கூ யி ந்த . சலைவ ெசய்ேவார் உலர்த்திய பலநிறத் ணிகள்
உயர்ந்த மண்கைர ேமல் நிறங்களின் கலைவகைளக் காண்பித் க் ெகாண்
ந்தன.
கண்மாயின்

நீர்ப்பரப் க்கு

க ம் த்ேதாட்டங்க

ம்,

அப்பால்

ெகா க்கால்க

வடேமற்ேக
ம்,

ெதன்ைனக்

ெநல்

வயல்க

கூட்ட மாக

ம்,

அழகு,

திைரகட் எ தியி ந்த . அந்த ேநரத்தில் அந்த 'ஸ்டாப்'பில் ரணி ஒ த்திதான்
தனியாக நின்
ெகாண்
பஸ்ைஸ எதிர்பார்த்தாள். ெதற்ேகயி ந்
ெசன்ட்ரல்தி ப்பரங்குன்றம் ஐந்தாம் நம்பர் பஸ் வந்
நின்ற . அவள் ஏறிக்ெகாண்டாள்.
கண்டக்டர் 'வாங்க அம்மா!' என்
கம் மலர வணக்கம் ெதாிவித்தார். அப்பா க்கு
இப்ப
எத்தைனேயா பைழய மாணவர்கள். அ க்க
அப்பாேவா
அவைள ம்
பார்த்தி க்கிற
காரணத்தால்
எல்ேலா ம்
அவைள
இன்னாெரன்
ெதாிந் ெகாண்
ந்தனர்.
ைமயாக இ ப் என்ற ேபாில் ைகவசம் இ ந்த அந்த
எட்டணாைவக் ெகா த் க் கல் ாி நிைலயத் க்கு ஒ
க்ெகட் ம், பாக்கி ம்
வாங்கிக் ெகாண்டாள். கண்டக்டர் அ கில் வந்
நின்
அவளிடம் அப்பாவின்
மரணத் க்குத் க்கம் விசாாித்தார். அவ ம் ஏேதா பதில் ெசான்னாள்.
கல் ாியின்
தல்வர் அவைள அன்ேபா
வரேவற்
ஆதரவாக ம ெமாழி
அளித்
அ ப்பினார். அப்பாவின் பிராவிடண்ட் பண்
பணம் இயன்ற அள
விைரவில் கிைடக்க உத வதாக ம் கூறி அ ப்பினார். அங்கி ந்
மண்டபம்
வைர நடந்ேத ேபானாள். ெத வில் ேபாேவா ம் வ ேவா ம்
ைறத் த்தான்
பார்க்கிறார்கள். மனிதர்க க்குத்தான் எத்தைன விதமான பார்ைவ! வண் யிேலா
ாிக்ஷாவிேலா ேபானால் இப்ப
யா ம் வி ங்குவ ேபால் பார்க்க மாட்டார்கள்.
ஆனால் வண் க்கார ம் ாிக்ஷாக்கார ம் சும்மாவா ஏற்றிக் ெகாண் ேபாகிறான்?
ைகயில் இ க்கிற ெமாத்த ஆஸ்தி ஐந்
அணா. தி ம்பிப் ேபாகப் பஸ் சார்
ன்றணா ஆகுேம! ஏழ்ைமைய ெவளிக்காட் வி வ தப்ேப இல்ைல. ெபாய்யாக
ந ப்ப தான் தப் .
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ஆயிரமாயிரம் சின்னத்தனமான மனிதர்களின் கண்களில் மிதந் ெகாண் , ரணி
என்கிற அழகு - பழைம வாய்ந்த ம ைர நகாின் ெத க்களில்
ம்பாதங்கள்
ெகாப்பளித் க் கன்றிப் ேபாகும்ப ெவ ங்கால்களால் நடந் ெகாண்
ந்த .
மண்டபத்தின்
ெத க்ேகா யில்
குந்
கவனமின்றிேயா
அல்ல
ேவண் ெமன்ேறா இ ப்ப ேபால் வ ம் ஆண்கள் கூட்டத் க்குத் தப்பி ெமல்ல விலகி
நடந் அப்பாவின் பதிப்பாளர் ன் ேபாய் நின்றாள் ரணி.
"வாங்க தங்கச்சி; ஒ வார்த்ைத ெசால் ய ப்பியி ந்தால் நாேன வந்தி ப்ேபன்.
நீங்க
எ க்கு
சிரமப்பட ம்"
என்
தம் ைடய
வயதின்
உாிைமைய
நிைலநாட் வ ேபால் விளித் வரேவற்றார் அவர்.
ரணி ெந ப் ப் பிழம் ேபால் அந்தக் கும்ப ன் ந ேவ நின் ெகாண் அவைர
உ த் ப் பார்த்தாள். அந்தப் பார்ைவக்குக் கைடக்காரனிடம் பதில் இல்ைல.
அவ ைடய கண்கள் அ ர்வமானைவ; கூர்ைமயானைவ. அவற் க்குத்
அதிகம்.
"தங்கச்சிக்கு ேகாபம் ேபா
யன்றார் அவர்.

க்கிற " என்

ய்ைம

சிாித் க் ெகாண்ேட க த்த க்க

"எனக்கு ேவண் ய
இந்தச் சிாிப் ம் இந்த ம ப்பல் வார்த்ைதக ம் இல்ைல.
வியாபாாியின் சிாிப்பில் குற்றம் மைறக்கப்ப கிற . மைறந்
ெகாள்கிற .
அப்பாவின் த்தகங்க க்கு
ன்
வ ட இராயல் த் ெதாைக உங்களிடம் பாக்கி
நிற்கிற . ேகட்டால்
த்தகம் ேபா மான அள
விற்கவில்ைல என்
ெபாய்
ெசால்கிறீர்கள். உங்களிடமி ந் நியாயமான பதில் கிைடக்கவில்ைலயானால் நான்
சட்டப்ப
ஏதாவ
ெசய் தான் ஆகேவண் ம்!" என்
ரணி ெகாதிப்ேபா
ைறயிட்டாள்.
அவ்வள ெபாிய கும்ப க்கு ந வில் ஒ ெபண் ேபசி மானத்ைத வாங்கிவிட்டேத
என்ற உைறப்
இ ந்தா ம் விநயமாகச் சமாளித்தார் பதிப்பாளர். "இந்த மாத
க்குள் கணக்ெகல்லாம் பார்த்
ஏதாவ
ெசய்கிேறன் அம்மா!" என்
விைட
ெகா த்த ேபால்
ேபசிக்ெகாண்

ைககூப்பினார்.

அந்த

ைககூப் த

க்கக்கூடா , ேபாய்வி ' என்ப

ரணி அங்கி ந்
"அவன் பணம் தந்தா

க்கு

'இனிேம

அர்த்தம்ேபா

ம்

நின் ,

ம்!

ெவளிேயறினாள். அப்பாேவ மனம் ெவ த் ச் ச த் ப்ேபாய்,
ம் சாி, தராவிட்டா

பதிப்பாளர். "அறிைவப் ெப க்குகிற

ம் சாி" என்

ைகவிட்ட ஆள் அந்தப்

த்தக ெவளியீட் த் ெதாழி ல், பணத்ைதப்
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ெப க்குகிற மன ள்ள வியாபாாிகள் ஈ பட் , எ
கிறவன்
ேபா கிறார்கேள" என் ேவதைனேயா கூ வார் அப்பா.

வாயில்

மண்

மண்டபத் க்கு எதிேர மீனாட்சி ேகாயில் கிழக்கு ேகா ரம் அ க்குப் படாத
உண்ைமயாய் மனித உயரத்ைதச் சிறிதாக்கிக் ெகாண்
ெபாிதாய் நின்ற . அேத
இடத்தில் ெத வில் இரண் ஓர ம் பைழய ட் ச் சாவி குைட ாிப்ேபர்க் கைடகள்
ெத ைவ அைடத் க் ெகாண்
ந்தன. மாைல ேநரமாகிவிட்டாேல அந்த இடத் க்குத்
தனிக் கலகலப் ம் அழகும் வந் வி ம். பைழய காலத்தில் அதற்கு 'அந்திக்கைட
என்ேற ெபயர் இ ந்ததாக அப்பா ெசால் வார்.

தி'

அந்தக் ேகா ரத்ைத ம் ெபாிய ேகாயிைல ம் ஆரவார ம் ந மணங்க ம் மிகுந்த
அம்மன் சந்நிதி கப்ைப ம் கடந் நடந்தாள் ரணி. இன் ம் ஆயிரம் வ டங்கள்
ஆனா ம் ஆயிரம் ெசயற்ைககள் வந்
கலந்தா ம், ம ைரயின் ெதய் கப்
பழைமைய யாரா ம் மாற்றிவிட
யாெதன்
ேதான்றிய
ரணிக்கு. அம்மன்
சந்நிதிக்குள் ைழந்தாள். க்கைடக ம் சந்தன ம் மணத்தன. வைளயல் கைடகள்
ஒ த்தன. ஜீவேகா கள்
ைழந்
றப்ப ம் பிரகி தி வாசைலப் ேபால் அந்த
வாச ல்
னிதமான
ஆரவாரம்
குைறயாமல்
ஒ த் க்
ெகாண்
ந்த .
ெபாற்றாமைரக் குளத்ைதக் கடந் அம்மன் சந்நிதிக்குள் ேபாய் தாிசனத்ைத
த் க்
ெகாண் ெதற்குக் ேகா ரவாயில் வழியாகத் ெதற்காவணி ல திைய அைடந்தாள்
ரணி. தன்ைன யாராவ
பார்க்கிறார்களா என்
சுற் ம்
ற் ம் ஒ
தடைவ
பார்த் க் ெகாண் கூட்டமில்லாத ஒ நைகக்கைடக்குள் ைழந்தாள்.
நான்கு ப ன் வைளயல்கள். ஏறக்குைறய ந்
பாய்க்கும் அதிகமாகப் பைழய
விைலப் ெபா ளாக எ த் க் ெகாண் பணத்ைத எண்ணிக் ெகா த்தார்கள். ேபசாமல்
பணத்ைத எண்ணி வாங்கிக் ெகாண்
ட் க்காரர் ட் க்குப் ேபானாள். ஆ மாத
வாடைகப் பாக்கிையக் ெகா த் ரசீ வாங்கிக் ெகாண் , "இந்த மாத
க்குள்
கா
ெசய்
வி கிேறன்" என்
ெசால் விட்
வந்தாள். வைளயல் ேபாட்ட
பணத்தில் ஏ
பா ம் பைழய ஐந் அணா ம் ம யில் இ ந்தன.
அப்பா க்கு ேவண் யவ ம் நகரத்தில் ெசல்வ ம் ெசல்வாக்கும் உள்ளவ மான
பிர கர் ஒ வ ைடய
பக்கத் த் ெத விேல இ ந்த . அவர் ேநர்ைமயானவர்.
ேபாய்ப் பார்த் த் தன் நிைலையச் ெசான்னால் ஏதாவ ேவைலக்கு வழி ெசய்வார்
என்
நம்பினாள்
ரணி. ஆனால் அங்ேகேபாய் விசாாித்ததில் அவர் ெவளி ர்
ேபாயி ப்பதாக ம், வர இரண் நாட்களாகுெமன் ம் ெதாிந்த . வந்தபின் பார்த் க்
ெகாள்ளலாம் என் தி ம்பினாள்.
ம ப
ம் ெசன்ட்ர க்குப் ேபாய் பஸ் ஏறி அவள் தி ப்பரங்குன்றத்ைத
அைடந்தேபா
இ ள் மயங்கும் ேபாதாகிவிட்ட . குன்றின் உச்சியி
ந்
மசூதிக்க கில் நீல மின்விளக்கு ஒளி மிழ்ந்
ெகாண்
ந்த . ெத வில்
ேகாயி க்குப் ேபாகும் கூட்டம் மிகுந்தி ந்த . ெத வில் தன்
ட்
வாச ல்
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த்தக ம் ைக மாக நிைறயப் பள்ளிக்கூடத் ப் ைபயன்கள் கூ நிற்பைதப்
கண்டாள். குதிைர வண் ஒன் நின்றி ந்த . ஓ வார் தாத்தா ம் இ ந்தார்.

ரணி

ரணி ட்ைட ெந ங்கிய ம் ஓ வார்த் தாத்தா, கவைல ம் பரபரப் ம் நிைறந்த
கத்ேதா அவைள எதிர்ெகாண் வந் ெசான்னார். "உனக்கு இ க்கிற கவைல ம்
க்க ம் ேபாதாெதன் சின்னத்தம்பி சம்பந்தன் பள்ளிக்கூடத்தில் மரேமறி வி ந்
ைகைய ேவ ஒ த் க் ெகாண் வந்தி க்கிறான் அம்மா..."
ரணி ைபயன்கள் கூட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்

உள்ேள ேவகமாக ஓ னாள்.

--------------------குறிஞ்சி மலர்
3
"ஓ கின்றனன் கதிரவன் அவன்பின்
ஓ கின்றன ஒவ்ெவா நாளாய்
கின்றன என்ெசய்ேவாம் இனி அவ்
ெவய்ய கூற் வன் ெவகுண்
ல் என்ேற"
-நற்றிைண விளக்கம்
ன்பங்கைள ம்

ெதால்ைலகைள ம்

சந்திக்கும்ேபாெதல்லாம்,

ரணியின்

உள்ளத்தில் ஆற்றல் வாய்ந்த ெதளிவான குரல் ஒன் ஒ த்த . "ேதாற் விடாேத?
வாழ்க்ைகைய ெவன்
வாைக சூடப் பிறந்தவள் நீ.
ன்பங்கள் உன் சக்திைய
அதிகமாக்கப் ேபாகின்றன. மனிதர்களின் சி ைமகைள ம் ெதால்ைலகைள ம்
பார்த் ப் பார்த் உன் ஞானக் கண்கள் மலரப் ேபாகின்றன. குப்ைபகைள ம் இழி ம்
தாழ் மான நாற்றக் கழி ப் ெபா ள்கைள ம் உரமாக எ த் க்ெகாண் மணமிக்கப்
வாகப் த்
ெதய்வச் சிைலயின் ேதாளில் மாைலயாக வி ம் உயர்ந்த ச்ெச
ேபால் ஏழ்ைம ம் ன்ப ம் உனக்கு உரம் ெகா த் உன்ைன மணம் கமழ ைவக்கப்
ேபாகின்றன. நீ வாழ்க்ைக ெவள்ளத்ேதா
இ பட் க் ெகாண்
ேபாகும் ேகா
ேகா ப் ெபண்களில் ஒ த்தி அல்லள். ெபண்ணில் ஒ
தனி வாழ்க்ைக நீ;
வாழ்க்ைகயில் ஒ
தனிப் ெபண் நீ. வாழ்க்ைக ெவள்ளத்தில் எதிர்நீச்சல் ேபாடப்
ேபாகிறவள் நீ.
ன்பங்கைள மிக அ கில் சந்திக்கும் ேபாெதல்லாம்
குரல் ஒ த்த . இ
அறிய

ரணியின் இதயத்தில் இந்தக்

யா ைடய குரல்? எதற்காக ஒ க்கிற குரல் என்பைத யாரால்

ம்? விட்டகுைற ெதாட்டகுைற என்ப ேபால் ஆன்மாேவா

ஒட்

வந்த

ெதானி அ . வாழ்க்ைக மலர மலர அ
ம் மலரலாேமா என்னேவா? ம க்ெகா ந் ச்
ெச
ம் ளசிச் ெச
ம் எப்ப மணக்கும் என்பைத அைவ வளர்ந் ெபாிதான பின்
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கண்
பி க்கலாெமன்
காத்தி க்க ேவண்டாேம!
ைளத்
ேவர்வி ம்
ேபாதிேலேய தத்தமக்குாிய மணத்ைத ம் பரப் ம் சிறப் ம் வாய்ந்த அந்தச்
ெச கைளப் ேபால் சில ேப க்கு உ வாகும் ேபாேத இலட்சியம் தானாக
அைமந் வி கிற .
ரணி

ளசிச் ெச

ேபான்றவள்.

ைளக்கும் ேபாேத மணந்தவள்.

ேபால அக ம் ற ம்
ய்ைமயானவள், னிதமானவள். உள்
பண் என் ம் மணம் கம கிறவள்.
ன்பங்கைள வரேவற்
அவ க்கு உண் .

ளசிையப்

ம் ற ம் தமிழ்ப்
ஆள்கிற ஆற்றல்

ரணி உள்ேள ஓ ச்ெசன்
பார்த்தேபா
தம்பி சம்பந்தைனக் கூடத்தில் பாய்
விாித் ப் ப க்கவிட்
ந்தார்கள். சுற்றி ம் பள்ளிக்கூடத் ப் பிள்ைளகள் கூட்டம்.
ெபாிய தம்பி தி நா க்கரசு என்ன ெசய்வ என் ேதான்றாமல் சம்பந்தனின் தைலப்
பக்கம் நின் விழித் க் ெகாண்
ந்தான். ஏேதா ெபாிய தவைறச் ெசய் , தவற்றில்
சிக்கிக் ெகாண்
ப த் விட்ட
ேபால் சம்பந்தன் விக்க ம் விசும்ப மாக
அ
ெகாண்
ந்தான்.
குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசி ம்
ேசர்ந்
அ
ெகாண்
ந்தாள்.
ரணி பக்கத்தில் உட்கார்ந் , பாயில் வண் கிடந்த தம்பியின் இட ைகையத்
க்கித் தாங்கினாற்ேபால் நி த்த
யன்றாள். ைக நிற்கவில்ைல. ந வில்
றித்த
இளம் வாைழக் கு த்
ெவயி ல் வா
வி கிற மாதிாி
வண்
வி ந்த .
அக்காைவப் பார்த்த ம் சம்பந்தனின் அ ைக அதிகமாகிவிட்ட .
"சி பிள்ைளக் ைகதாேன அம்மா! மட்ைட ைவத் க் கட் னால் ஒன் கூ வி ம்.
நா
தள்ளி ஒ நாட் ைவத்தியர் இ க்கிறார். அவைரக் கூட் க் ெகாண் வரச்
ெசால் " என்
ஓ வார் தாத்தா
ரணிக்குப் பின் றம் வந்
நின்
ெகாண்
ெசான்னார். ரணி, தி நா க்கரசின்
கத்ைதப் பார்த்தாள். தி நா க்கரசு நாட்
ைவத்தியைர அைழத் க் ெகாண் வர ேவக ேவகமாக ஓ னான்.
"அக்கா, நான் ஒண் ேம ெசய்யல அக்கா. பா ங்கிற ரட் ப் ைபயன் ஒ த்தன்
எங்ககூடப் ப க்கிறான். அவன் மா யி
ந் என் கணக்கு ேநாட்ைடப் பி ங்கி கீேழ
சிெயறிந் விட்டான். மா க்கு ேநேர கீேழ ஒ
ெபாிய மாமரம் இ க்கு. அந்த
மரத் க் கிைளக்கு ந ேவ ேநாட்
வி ந்
சிக்கி ச்சு. அைத எ க்கிற க்காக
ஏறிேனன். ஏ கிறப்ேபா கால் இடறி வி ந் விட்ேடன்" என்
அ ைகக்கிைடேய
நடந்தைதச் ெசால் குற்றமின்ைமைய அக்கா க்கு லப்ப த்தினான் சம்பந்தன். மற்ற
மாணவர்கைள விசாாித்தா ம் 'பா ' என்கிற
ரட் ப் ைபயைனப்
க ைமயாகத்தான் ெசான்னார்கள். ேநா ம் ேவதைன மாகக் ைக எ ம்
வி ந்

கிடக்கும்

அந்தச்

சமயத்தில்கூடத்

'தவ

தன்

ைடயதில்ைல'

பற்றி
பிசகி
என்
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அக்கா க்கு விளக்கிவிட ேவண் ெமன அவன்
ரணி குறிப்பாகக் கவனித் க் ெகாண்டாள்.

த் க் ெகாண்

ந்த ஆர்வத்ைதப்

தி நா க்கரசு நாட்
ைவத்தியேரா
வந்தான். ரணி சற்
விலகினாற்ேபால்
எ ந்
நின் ெகாண்டாள். ைவத்தியர் அ கில் அமர்ந்
ழங்ைகைய எ த் த்
ெதாட் அ க்கிப் பார்த்தார். ஓ வார்க் கிழவர் அவ க்குப் பக்கத்தில் இ ந்தார்.
"ஒன் ம் பயமில்ைல. விைரவில் சாியாகிவி ம்" என்
ெசால் விட்
ங்கில்
பட்ைடகைளக் ெகா த் க் ைகைய நிமிர்த்திக் கட் க் ேகாழி ட்ைடச் சா நைனந்த
ணியால் இ கிச் சுற் ப் ேபாட்
த்தார் ைவத்தியர். "ைகைய ஆட்டாமல்
அைசயாமல் ைவத் க் ெகாண்
தம்பி, ெகாஞ்ச நாட்களில் எ ம் ஒன் கூ க் ைக
ன் ேபால ஆகிவி ம்" என் சம்பந்தனிடம் அன்ேபா ெசால் விட் எ ந்தி ந்தார்
ைவத்தியர். ஓ வார்க்கிழவர்
ரணியின் காத கில் ஏேதா ெசான்னார். அவள்
ஓ ப்ேபாய் ஒ தட் ல் நான்கு பாய்கைள ைவத் ைவத்தியாிடம் மாியாைதயாக
நீட் னாள்.
ைவத்தியர் சிாித்தார். "உன்னிடம் வாங்கி எனக்கு நிைறந் விடா
அம்மா.
அழகியசிற்றம்பலத் க்கு நான் எவ்வளேவா ெசய்யக் கடைமப்பட்
க்கிேறன். இைத
நீேய ைவத் க்ெகாள். ைபய க்கு ைக சாியான பின் அவசியமானால் ஏதாவ ேகட்
வாங்கிக் ெகாள்கிேறன்" என் அவள் ெகா த்தைத வாங்க ம த் விட்டார் அவர்.
அப்பாவின் ெப ைம அந்த
ட்ைட ஆண் ெகாண்
இ ப்பைத
ரணி
உணர்ந்தாள். காைச ம் பணத்ைத ம் ேசர்த்
ைவத் விட் ப் ேபாகாவிட்டா ம்
அந்தக் கு ம்பத்திற்கு உதவி ெசய்
ெப ைமப்பட வி ம் ம் மனிதர்கைள ம்
உறைவ ம் நான்கு றத் ம் ேத ைவத் ப் ேபாயி க்கிறார் அவர். பணம் வாங்க
ம க்கும் ைவத்தியர், தன் கு ம்பம் ேபால் எண்ணிச் சுக
ஓ வார், தனி அ
அயலார்கள்,

க்கங்களில் பங்கு ெகாள்

ம்

தாபத்ேதா ம் அன்ேபா ம் உதவக் காத்தி க்கும் அண்ைட

இைவெயல்லாம்

அப்பாவின்

நிைனவாக

எஞ்சியி க்கிற

ெப ைமகளல்லவா?
பள்ளிக்கூடத் ப் ைபயன்கள் கூட்டம் ேபாகிற வழியாயில்ைல. "உங்க

க்ெகல்லாம்

ேவ க்ைகயாயி க்கிறதா? அவன் ைகைய ஒ த் க்ெகாண்
வந்
வி ந்
கிடக்கிறான். கூட்டம் ேபாடாமல்
ட் க்குப் ேபாய்ச் ேச ங்கள்" என்
ஓ வார்க்
கிழவர் கூப்பா
ேபாட்ட பின்ேப பிள்ைளகள் கூட்டம் குைறந்த . குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசிக்கு நடந்த
என்னெவன்
ெதாியாவிட்டா ம் "அண்ணன்
சம்பந்த க்கு ஏேதா ெபாிய
ன்பம் வந்தி க்கிற . இல்லாவி ல் பாயில்
ப க்கவிட்
ைவத்தியெரல்லாம்
கட் ப்ேபாடமாட்டார்.
இத்தைன
ேபர்
கூடமாட்டார்கள்" என்
ெமாத்தமாக ஏேதா
க்கம் ாிந்த . அதனால் அந்தக்
குழந்ைதயின் அ ைக இன் ம் ஓயவில்ைல. எதிர் ட்
ஓ வார்க் கிழவர்
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விைடெபற் ப்

றப்பட்டார். "நான்

கவனமாய்ப் பார்த்
திண்ைணயில்தான்
அம்மா! இன்னா
ேபாட் க்ெகாண்

ட் க்குப் ேபாகிேறன்

ரணி. தம்பிையக்

க்ெகாள்; ஏதாவ ேவண் மானால் என்ைனக் கூப்பி ; வாசல்
ப த் க் ெகாண்
ப்ேபன். எைத நிைனத் ம்
க்கப்படாேத
ைடய ெபண் எனச் ெசான்னாேல மற்றவர்கள் ேபாட்
உதவ
ன் வ கிற அத்தைனப் ெப ைமைய அப்பா தனக்குத்

ேத
ைவத் ப் ேபாயி க்கிறார். நீ ஏன் அம்மா கலங்க ேவண் ம்?"
ேபாகும்ேபா ெசால் விட் த் தான் ேபானார் அவர்.
'எல்ேலா ம் இப்ப த்தான் ெசால்

என்

கிறார்கள். அப்பாவின் ெப ைம இன்ஷ் ரன்ஸ்

ஏற்பா ேபால் மரணத் க்குப் பின் இலாபம் சம்பாதிக்கிற உயில் வியாபாரமா என்ன?
பண் ள்ளவன் அைடந்த கைழப்ேபால் ெபாதிந்
ைவத் ப் ேபாற்ற ேவண் ய
ெப ைமயல்லவா அ ? நான் வசதிகைள அைடவதற்காக அப்பாவின் ெப ைமைய
ெசலவழித்
ணாக்க ேவண் ய அவசியமில்ைலேய! என் ைடய ைககளால்
உைழத்
நான் வாழ
ம். என் உடன்பிறப் கைள ம் வாழ ைவத்
இந்தக்
கு ைய உயர்த்த
ம். சிறிய ஆைசகைள
த் க்ெகாள்வதற்காக அப்பாவின்
ெப ைமையச் ெசலவழிக்க நான் ஒ
ேபா ம்
ற்படமாட்ேடன். அப்பாவின்
ெப ைமயில் மண் லகத்
அ க்குகள் ப ய விடமாட்ேடன்' என்
ெநட் யிர்த்தாள்
ரணி. இவற்ைற நிைனக்கும்ேபா
அவ ைடய
கண்களி ம் ஒளி ம் உ தி ம் ேதான்றின.

எண்ணி
கத்தி ம்

"அக்கா! இனிேமல் அண்ண க்குக் ைக ேநேர வராம ேபாயி மா?" அ ைகயின்
விசும்பேலா சிறிய ஆரஞ்சு சுைளகைளப் ேபான்ற உத கள்
க்க ரணிக்குப்
பக்கத்தில் வந் நின் ெகாண் இப்ப க் ேகட்டாள் குழந்ைத. அப்ேபா அகன்
மலர்ந்த அவள் குழந்ைதைம தவ ம் கண்களில் பய ம் கவைல ம் ெதாிந்தன.
"இல்ைல கண்ேண! அண்ண க்குக் ைக சீக்கிரேம நல்லாப் ேபாயி ம்" என்
ெசால்
குழந்ைதைய வாாி அைணத் க் ெகாண்டாள்
ரணி.
க்களின்
ெமன்ைமகைள ம் பன்னீாின் குளிர்ந்த மணத்ைத ம் ெகாண்
ெசய்த
ேபான்ற
உடம் குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசிக்கு. குழந்ைதயின் உடைலத் தீண் ம் ேபா ம்,
சிாிப்ைபக் கா ம்ேபா ம் சின்னஞ்சி
க்கண்கைள அ கிேல பார்க்கும்ேபா ம்
வாழ்க்ைகயில் சத்தியத் க்கு இன் ம் இடமி க்கிற
என்கிற மாதிாி ஒ
ய
நம்பிக்ைக உண்டாகிற . அப்பா இ ந்தால் ேகாயி
ந்
தி ம் கிற ேநரம்
இ . மாைலயில் ெதன் றம் தி மங்கலம் சாைலயில் ெந ந் ரம் காலார நைடயாகப்
ேபாய்விட் த் தி ம் ம்ேபா , ேகாயி ல்
கைன ம் வணங்கிவிட்
மணி சுமா க்கு
தி ம் வார் அவர். இரவில் கன உணவாகச் ேசா
அவ க்குப் பி க்கா . ேசா
உண்டால் விைரவில் உறக்கம் வந்

ஏ ஏழைர
சாப்பி வ
வி ெமன்

ேகா ைம ேதாைச, இட் மாதிாி குைறந்த உணவாக சிறி உண்பார். அதிக ேநரம்
உறக்கம் விழித் ம் ப த் க் ெகாண்
ப்பார். அப்பாவின் பழக்கேம
ட் ல்
எல்ேலா க்கும் அைமந் விட்ட .
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ரணி அ ப்
நிைலயி

ட்

ம் ஒவ்ெவா

இட்

க் ெகாப்பைரைய ைவத்தாள். அந்த

ெபா ளி

மறந் விடாமல், மைறத்
உைறந் விட்ட உயிாின்

ம், ஒவ்ெவா

ெசய

ம், ஒவ்ெவா

ைலயி

ம்

விடாமல், அப்பாவின் ஞாபகம் இ ந்த . பழக்கத்தில்
உறவான நிைன கைள அவ்வள
எளிதில் மறக்க

மா? மனிதர்கைளப் ேபால் அவர்கைளப் பற்றிய நிைன க
அழிகின்றன. அப்ப

ட் ல் ஒவ்ெவா

மா விைரவில்

அழி மானால் பின் இந்த உலகத்தில் என்ன இ க்கிற ?

காலம் எைதத்தான் அழிக்காமல் நிைலக்கவிடப் ேபாகிற ? நிற்காமல் ஓ கிற
சூாிய ம், அவைனத் ரத்திக் ெகாண் ஒவ்ெவான்றாய் பின் ெதாட ம் நாட்க ம்
உலகில் எைதேயா ஓ ஓ ேதய்த் க் ெகாண்
க்கின்றனேவ! அல்ல
ேதய்ந்
ெகாண்
க்கின்றனேவ!
ஒ
தட் ல் நாைலந்
இட் கைள எ த் க் ெகாண்
ேபாய் சின்னத்தம்பி
சம்பந்த க்கு அவன் ப த் க் ெகாண்
ந்த இடத்திேலேய எ ந்
உட்கார்ந்
சாப்பி மா
ெகா த் விட்
வந்தாள்
ரணி. தி நா க்கரைச ம் குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசிைய ம் கூப்பிட் ச் சைமயலைறயில் தனக்குப் பக்கத்தில் உட்காரச்
ெசய் ெகாண் பாிமாறினாள். அவ்வள இளைமயில் தாயின் திர்ச்சி ம் அன்பின்
கனி ம் அவள் எவ்வா தான் ெபற்றாேளா? ெபாிய மீன்கள் தம் குஞ்சுகைளக் கண்
பார்ைவயிேலேய வளர்த் ப் பழக்கிப் ெபாிதாக்குமாம். ரணி தன் தம்பிகைள ம்
தங்ைகைய ம், அன்பா ம் கனிவா ேம வளர்த்தாள். கூ யவைர
ட்ைட ம்,
தன்ைன ம் ேத வ ம்
ன்பங்கைள அவர்கள் ெதாிந்
ெகாள்ள வி வதில்ைல.
அவள்
த்த தம்பி தி நா க்கரசுதான் நிைன
ெதாிந்த விவர ள்ள ைபயன்.
அவனிடம் கூட ட் த் ன்பங்கைளச் ெசால்ல வி ம் வதில்ைல அவள்.
ட் க்காராிடம் ஒப் க்ெகாண்

வந் விட்டப

மாத

க்குள் இந்த

ட்ைடக்

கா
ெசய்
ெகா த்தாக ேவண் ம். தி ப்பரங்குன்றம் கிராம மில்ைல;
நகர மில்ைல. கிராமத்தின் தனிைம ம் நகரத்தின் வசதிக ம் இைணந்த இடம் அ .
சுற்
கல்

வட்டாரத்தில் சில மில்க ம் ெதாழிற்சாைலக ம், பள்ளிக் கூடங்க ம்,
ாிக ம் இ ந்த காரணத்தினால்
ட்
ெந க்க
இ க்கத்தான் ெசய்த .

ம ைர நக க்குள் வாடைக ெகா க்க இயலாத மத்தியதரக் கு ம்பங்க ம், கூ க ம்,
அைமதியான வாழ்ைவ
கன் அ ள் நிழ ல் கழிக்க வி ம் பவர்க ம்
ெந ங்கிக்கூ ம் இடம் ஆைகயால் அங்கும்
ட் ப் பஞ்சம் அதிகமாகிவிட்ட .
கிழக்குப் பக்கம் ெசம்மண் குன்ைறத் த வினாற்ேபால் பி மாண்டமாக உ வாகிக்
ெகாண்
க்கும் ெபாறியியல் ெதாழிற்கல் ாி திடீெரன்
ஊைரேய ெபாிதாக்கி
விட்ட ேபால் ேதான் கிற .
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ட் க்காக அப்ேபாேத ேபாய் நா ெத வில் சுற்றிப் பார்த் விட் வரலாெமன்
ேதான்றிய
ரணிக்கு. இரவானா ம் அதிக ேநரமாகிவிடவில்ைல. ஊாி ம்
ெத க்களி ம் கலகலப் இ ந்த . நா
இடத்தில் நா
ெதாிந்த மனிதர்களிடம்
ெசால் விட் வந்தால் கா யி க்கிற
கைளப் பற்றி ஏதாவ
ப் க் கிைடக்கும்.
ஏைழக் கு ம்பத் ப் ெபண்க க்கு வரன் கிைடப்ப ேபால வாடைக
ம் இன்ைறய
ச தாயத்தில் எளிதாகக் கிைடத் விடாத ஒன்றாயிற்ேற.
"அரசு!

ட்ைடப் பார்த் க்ெகாள். மங்ைகக்குத்

க்கம் வந்தால் ப க்ைகைய

விாித் த்
ங்கச் ெசய். நான் ெகாஞ்சம் ெவளிேய ேபாய்விட் வ கிேறன். ஒன்ப ,
ஒன்பதைர மணிக்குள் வந் வி ேவன். கதைவத் தாழ்ேபாட் க் ெகாண்
ங்கி
விடாேத" என் தி நா க்கரசிடம் ெசால் க்ெகாண்
றப்பட்டாள் ரணி.
பனி பரவத் ெதாடங்கியி ந்த அந்த ன்னிர ேநரத்தில் மங்கிய நிலெவாளியில் கீழ்
சந்நிதித் ெத வில் வார்த்ைதகளால் ெசால்ல
யாத ஓர் அழகு ெதன்பட்ட .
வாிைசயாக இ

ற ம்

கள், விளக்கு ஒளி ெதாி ம் ஜன்னல்கள்,

க்களின்

பலவித வாசைன, சந்தனம், ஊ வத்தி மணம், மனிதர்களின் குரல்கள், வாெனா
இைச, வாயரட்ைடப் ேபச்சுக்கள், மாட் க் க த்

மணி ஓைச, பிரபஞ்சம் என்ற

வில்லாப் த்தகத்தின் தற்பக்கம் ேபால் ஓர் எ ப் , ஒ கம்பீரம், ஒ கைல அந்த
தியின் அைமப்பில் விளங்கிய .
தி ெதாடங்கும் இடத்தில் நிலவில்
குளித்ெத ந்த

ேபால் நீள நிமிர்ந்

சார்ந்த குமரன் ேகாயில், ேகாயில்

ேதான் ம் மைலசார்ந்த ேகா ரம், ேகா ரம்

கப்பாகிய அகன்ற ேமைடைய இ த் க் ெகாண்

பாய்கிறார் ேபால் யாளிச் சிற்பங்க
பிாிந் பட ம் ெகா கள் ேபால் இரத

ம், குதிைரக
தி.

ம், கீழ்ப் ற ம் ேமல் ற ம்

ேகா ரத் க்கும் ேமேல குன்றில் எட்டாத உயரத்தில் மின்விளக்கில் நீல ஒளி
உமி ம்

'ஓம்'

ெபா த்தப்பட்
ெபாிதாய் உயர்ந்

என்ற

ெபாிய

எ த் க்கள்

குன்றி

ள்ள

ஒ

கட் டத்தில்

க்கும். அந்த 'ஓம்' இ ளில் தனியாக அந்தரத்தில் ெதாங்குவ
எங்கி ந்

பார்த் க் ெகாண்ேட
மின்விளக்ைக எவ்வள

பார்த்தா

ம் ெதாி ம். அந்த 'ஓைம' உற்

ேபால்
ேமேல

ரணி சந்நிதித் ெத வில் நடந்தாள். இ ளில் அந்த 'ஓம்'
ேநரம் பார்த்தா ம் அ க்கா அவ க்கு. கீ ம் ேம ம்

எங்கும் எதேனா ம் ெதாடர்பின்றி உயர்ந்த வானவிதானத்தில் 'ஓம்' என்ற சக்திேய
ஒளிப் வாய்ப்
த் த் தி ப்பரங்குன்றம்
வ ம் மணம் பரப்பி நிற்ப
ேபால
அழகாய்த் ேதான் ம் அந்த 'ஓம்'.
ட்

ெமாட்ைட மா யில் நின்

இைதப் பார்த்

மகிழ்வ

அவ

க்கு வழக்கமான

அ பவம். இரத
திகளி ம், ெவள்ளியங்கிாிச் சந் , தி க்குளச் சந் ,
த ய
சந் களி ம் ஒண் க் கு த்தனத் க்கு ஏற்ற சிறிய இடங்கள் இ ந்தா ம்
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இ க்கலாம்.
சரவண
ெபாய்ைகக்
கைரயி ம்
இரயில்
நிைலயத் க்குத்
ெதன்கிழக்காகக் கிாி தியி ம் ெபாிய ஒண் க் கு த்தன ஸ்ேடார்கள் சில உண் .
பகல் ேநரத்ைத விட் இரவில் அவள் றப்பட்டதற்குக் காரணம் இ ந்த . பழகிய
மனிதர்கள் அதிகமாக இ க்கும் இடங்களில் அப்பாவின் க்க சம்பவம் நடந் ஒ
மாதம் கூட ஆகு ன் சுற்றித் திாிவ
அவமானமாகத் ேதான்றிய . அவ க்கு
உடன யாகப் ெபாிய ட்ைடக் கா ெசய் விட் ஒண் க் கு த்தனம் வர யல்வ
பற்றித் ெதாிந்தவர்கள்
ண் த்
விக் ேகள்விகள் ேகட்பார்கள். அதிகம் ேபர்
கண்களில் படாமல் இடம் விசாாிக்க அந்த ேநரேம ஏற்றெதன் அவள் நிைனத்தாள்.
ேதர யி ம், ேகாயில் வாயி
ள்ள கைடகளி ம் கூட்ட ம், கலகலப் ம்
இ ந்தன. சந்நிதி கப்பில் ஒ கணம் நின் வணங்கிவிட் கிழக்ேக ெபாிய இரத
தியில் தி ம்பினாள் ரணி. இர
ன் மணி வைர அரவம் குைறயாத ெத அ .
ெத க்ேகா யில் ேமட் ல் இ ந்த ாிங் சினிமாக் ெகாட்டைகதான் அந்த மாதிாி ஆள்
ழக்கத்திற்குக் காரணம்.
ெவளி ாி
ந்ெதல்லாம்
ஆயிரக்கணக்கான
பக்தர்கள்
வந்
சுற்றிக்ெகாண்
ந்தார்கள்
என்றால்
கைனச்
சுற்றிக்
உள் ர்க்காரர்கள்
ாிங் சினிமா ெகாட்டைகையச் சுற்றிக்ெகாண்
தி க்குளத்
தல் சந்தில் தன்ேனா ப த்த கமலா என்ற ெபண்ணின்
அவ க்கு நிைன வந்த . தி ம்பிய டன் தல்
கமலா ைடய .

கைனச்
கு யி ந்த
ந்தார்கள்.
இ ப்ப

கமலா - அவள் தாயார், இன்ெனா
பாட் யம்மாள் ன்
ேபராக
ட்
வாயி ல்
திண்ைணயிேலேய
உட்கார்ந்
ஏேதா
வம் ப்
ேபச்சு
ேபசிக்
ெகாண்
ந்தார்கள். ேபாகலாமா ேவண்டாமா என்ற தயக்கத் டேனேய நடந் ேபாய்
அந்த ட் வாச ல் நின்றாள் ரணி. ேபச்சில் ஈ பட்
ந்த கமலாவின் கவனத்ைதத்
தன் பக்கம் தி ப் வதற்காக 'கமலா' என்
ரணி ெமல்லக் கூப்பிட்டாள். எத்தைன
குர ன் ஒ க க்கு ந ேவ ஒ த்தா ம் தனிேய ஒ
தனித்தன்ைம
ரணியின்
குர க்கு உண் . அந்தக் குர ேலேய அவைள அைடயாளம் கண்
ெகாண்
' ரணியா?' என்

ேகட்டவா

கமலா எ ந்

வந்தாள்.

"உனக்கு வ வதற்கு இப்ேபா தான் ஒழிந்தேதா, அம்மா? பக ல் வந்
ெகாஞ்சம் ேபசிக்ெகாண்

ந்தால் பி த் க்ெகாண்

"அதற்காக இப்ேபா வரவில்ைலய
என் கமலாைவ அ கில் வரச்ெசய்
ெசான்னாள் ரணி.

என்ேனா

வி ேவன் என்ற பயமா?"

கமலா? இப்ப வா உன்னிடம் ெசால்கிேறன்"
காேதா ெமல்லத் தான் வந்த ேவைலையச்
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"வசதியான சந்நிதித் ெத ைவ விட் விட்

இங்ேக இந்த சந் க்கா வரேவண் ம்

என்கிறாய்? ம ைரக்குப் ேபாக வர சந்நிதித் ெத
க்குப் பக்கத்தில் நிைனத்த ேநரம்
பஸ் ஏறலாம். இங்ேக வந் விட்டால் அவ்வள
ரம் நடந்
ேபாய்த்தான்
ஆகேவண் ம். உன் தம்பிக க்குப் பள்ளிக்கூடம் ேபாக இன் ம் நைட
அதிகமாகுேம. எல்லாம் ேயாசைன பண்ணிக்ெகாண் ெசய்."
"வசதிகைள ைவத் க் ெகாண்
ப்பவர்க க்குத்தான் ேம ம் சில வசதிக க்கு
ஆைசப்பட
ம் கமலா. ஒ
வசதி ம் இல்லாதவர்க க்கு எல்லாம் வசதி
குைற க ேம வசதிகளாகத்தான் ேதான் ம்" ரணி ஏக்கத்ேதா ெசான்னாள். கமலா
இதற்குச் சமாதானம் ெசால்ல
யவில்ைல.
"உன்னிடம் ேபசி ெவற்றி ெகாள்ள என்னால்
யா
அம்மா. ஒ
பள்ளிக்கூடத் ப் ேபச்சுப் ேபாட் யில் உனக்கு எதிராகப் ேபசித் ேதாற்ற

தடைவ
ேபா ம்.

தமிழ், தத் வம் எல்லாம் உனக்குத் தண்ணீர் பட்டபா . நான் என்ன உன்ைனப் ேபால்
தமிழ் அறிஞாின் மகளா? சாதாரண விவசாயியின் ெபண். என்ைன விட் வி .
கைரயில் ஒ ஸ்ேடார் இ க்கிற . இப்ேபாேத ேபாய்ப் பார்த் விட் வரலாம். நிலா
ெவளிச்சத்தில் உலாவி வந்தாற் ேபால ம் இ க்கும். பள்ளிக்கூட நாட்க க்குப் பின்
நாம் ேசர்ந்தாற்ேபால் நடந் ெசல்ல சமயேம வாய்த்ததில்ைல."
"நான் வரத்தயார். உன்ைனத்தான் உன் அம்மா இந்த ேநரத்தில் என்
அ ப் வார்களா என் எனக்குச் சந்ேதகமாயி க்கிற ."
"தாராளமாய்

அ

ப் வார்கள்.

இப்ேபாெதல்லாம்

இந்தப்

பக்கம்

டன்

எவ்வள

ேநரமானா ம் ஒ பய மில்ைல. சினிமாக் ெகாட்டைக ம், ெபாறியியல் ெதாழிற்
கல் ாி ம் வந்த பிறேக ஊேர ெபாிதாகப் ேபாய்விட்ட . இேதா அம்மாவிடம்
ெசால் க் ெகாண் ஒ ெநா யில் வந் வி கிேறன்" என் ெசால் விட் கமலா
தன் தாயிடம் ெசால் வரச் ெசன்றாள். கமலா க்குப் ரணிைய விட நாைலந் வய
குைற . இ வ ம் பல ஆண் கள் ேசர்ந் ப த்தவர்கள். ப ப்
ந்த பிறகும் அந்த
நட் நிைலத்த
என்றால் அதற்குக் காரணம் ரணிதான். மிக சில விநா கேள
தன்ேனா பழகியவர்க ம் தன்ைன தன் கத்ைத தன் கண்கைள தன் ேபச்ைச மறக்க
யாதப ெசய் அ ப்பி வி கிற ஓர் அாிய கம்பீரம் அவளிடம் இ ந்த . சில்
விநா கள் பழகியவர்கேள இப்ப யானால்
ரணி டன் பல ஆண் கள் சி
வயதி
ந் ேசர்ந் ப த்த கமலா க்கு அவளிடம் ஒ பற் ம் பாச ம் இ ந்ததில்
வியப்ெபன்ன?
கமலா வந்தாள்.
ரணிேயா
கிழக்கு ேநாக்கி நடந்தாள். "சீக்கிரம் வந் வி ,
ெபண்ேண" என் கமலாவின் தாயார் ெத தி ம் ம் ேபா
ட் வாயி ல் வந்
நின் ெசால் விட் ப் ேபானாள். கிழக்ேக ேபாகப் ேபாக தி அகன்ற .
கள்
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குைறந்தன. ேதாட்டங்க ம்
மண் க்கிடக்கும்
சரவணப்

ெவளிக ம்
ெபாய்ைக

தாமைர இைலக ம் ெமாட் க ம்
நீர்ப்
பரப் ம்
மைலையெயாட் க்

காட்சியளித்தன. வடப் றம் 'கூைட தட் ப் பறம் ' என் ம் ெமாட்ைடச் ெசம்மண்
குன்
சமீபத்
மைழயினால் விைளந்த சிறி
பசுைமைய நில க்குக் காட் ப்
ெப ைமப்பட் க் ெகாண்
ந்த
ேபா ம். இ வ ம் நடந்
வந்
அைற
அைறயாகப் பிாிந்த ஒ கட் டத்தின் ன் நின்றார்கள்.
"இ தான் அந்த ஸ்ேடார். ஊைரவிட் விலகி இ க்கிற . மின்சார விளக்குகள்
கிைடயா . இனிேமல் தான் விளக்குத் ெதாடர் கிைடக்க ேவண் ம். ட் க்காரர்
மின்சாரத் ெதாடர் க்கு
யன் ெகாண்
க்கிறார். இன் ம் பல அைறக க்கு
ஆட்கள் கு வரவில்ைல. வாடைக மிக ம் குைற . ஒ சைமயல் கட் , சி கூடம்,
ன் றம் வராந்தா
ன் ம் ெகாண்ட ஓர் அைறக்கு வாடைக பன்னிரண்
பாய்தான்" கமலா ெசால்
த்தாள்.
வாடைக மிக ம் குைறவாக இ ந்தா ம் அந்த இடம் ஊாி
ந்
அதிகம்
தள்ளியி ப்பதாக நிைனத்தாள் ரணி. சினிமாக் ெகாட்டைகைய ம் கடந் சிறிதள
ெதாைல அப்பால் இ ந்த அந்த ஸ்ேடார். அந்த ேநரத்திேலேய அந்த ஸ்ேடார்,
அைதச் சுற்றியி ந்த இடங்களி ம் ஊர் அடங்கினாற் ேபான் சில்வண் கீச்சி ம்
அைமதி படர்ந் விட்
ந்த . ஸ்ேடார் வாச ல் ேவப்ப மரத்தின் கீேழ பீ ப்
ைகைய இ த் வா உட்கார்ந்தி ந்த ஒ ஆள் அவர்கள் கூப்பிடாமேல எ ந்
வந் தானாகச் சில விவரங்கைள அன்ேபா அவ க்குச் ெசான்னான்.
"ெசட் யா
விளக்குக் கெனக்ஷன் வாங்கிட்டா
அம்மா! இன் ம் ஒ
வாரத் க்குள்ளாற விளக்கு வந்
வி ம். நீங்க ெசான்னாப்ேபால் நாலஞ்சி
ம்
கா யில்ைல. இப்ேபா எல்லாம் வந் அட்வான்ஸ் ெகா த்திட் ப் ேபாயிட்டாங்க.
ஒேர ம் தான் இ ந்திச்சு; நா ம் ஸ்ேடார்காரச் ெசட் யா ம் ெகாஞ்ச ேநரத் க்கு
ன்னா
இந்த மரத்த யிேலதான் ேபசிக்கிட்
ந்ேதாம். இப்பதான் ஒ
ஆ
அட்வான்ேஸாட வந் ெகஞ்சினா . ெசட் யா ம் அவ மாப் ேபசிக்கிட்ேட சரவணப்
ெபாய்ைக ஓரமா நடந் ேபானாங்க. அவ க்கிட்ட இ ந் ெசட் யார்
ன்பணம்
வாங்குற க்குள்ள நீங்க பார்த் ட்டீங்கன்னா ஒ
ேவைள ெபண் பிள்ைளன்
இரக்கப்பட்
ைம உங்க க்கு விட்டா ம் வி வா ". நைரத்த மீைச ம் ைனக்
கண்க மாகத்
ேதான் ம்
அந்த
ேநாஞ்சான்
கிழவன்
சமயத்தில்
வந்
கூறியிராவிட்டால் 'நாைளக்கு வந் பார்த் ப் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்' என்
கமலா ம் தி ம்பிப் ேபாயி ப்பார்கள்.
"இப்ேபா

இ க்கிற ஏழ்ைமயில் பன்னிரண்

பாய்க்கு

ரணி ம்

கிைடத்தால் எனக்கு

எவ்வளேவா நல்ல
கமலா? இைதேய பார்த் விடலாம் என்
நிைனக்கிேறன்.
தம்பிக க்கும் எனக்கும் நைட ன்ைனவிடக் கூ ம். அைதப் பார்த்தால்
யா "
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என்
கமலாவின் காதில் ெமல்லச் ெசான்னாள்
அவசியம் ாிந்த .

ரணி. கமலா க்கு

ரணியின்

"எனக்கு இந்த ஸ்ேடார்காரச் ெசட் யாைர நன்றாகத் ெதாி ம் ெபாியவேர! நான்
ெசான்னால் அவர் தட்டமாட்டார். என் தந்ைதக்கு மிக ம் ேவண் யவர் அவர். நீங்கள்
ெகாஞ்சம் எங்க க்கு அவர் இ க்கிற இடத்ைதக் காட்
உதவினால் நன்றி
உள்ளவர்களாக இ ப்ேபாம்" என்
கமலா அந்தப்
ைனக்கண் கிழவைனக்
ேகட்டாள்.
"இடத்ைதக் காட்டறதாவ
ெபாய்ைக கைரயிேல அந்த
ெசட் யா . பார்த்
ஒ
விடமாட்டா . நமக்கு உ
உற்சாகமாகக் கூறித் தா
அ த்தாற்ேபால்

, நான் உங்ககூட ைணக்கு வேரன் அம்மா! சரவணப்
நாவல் மரத்த யில் உட்கார்ந்
ேபசிக்கிட்
ப்பா
வார்த்ைத காதிேல ேபாட் ட்டா ேவற யா க்கும்
தி ெசான்ன
ேபாலத் தி ப்தியாயி ம்..." என்

ம் உடன்

கமலா ம்,

றப்பட்டான் கிழவன்.

கைடசியாக

ரணி ம்

ன்னால் கிழவ

ஒ வர்

பின்

ம்,

ஒ வராக

நடந்தார்கள். தண்ணீர் பா ம் ஒ , வயல்களில் தவைளக் கூச்சல், மைலயில் காற்
ேமாதிச் சுளிக்கும் 'சுர்ர்' ஓைச, இைவ தவிர,
அத் வானமாக இ ந்த அந்த இடம்.
ரத்தி
வந்த .

இரவின் அைமதி சூழ்ந்தி ந்த
ந்
ாிங் சினிமா ஒ
ைநந்

மர நிழல்களின் ஊேட சிவந்த ேமனியில் ேதமல் ேபால் நிலெவாளி ம் நிழ ம்
கலந்
மியில் பட ம் அழைகப் பார்த் க் ெகாண்ேட
ரணி தைரேநாக்கி
நடந் ெகாண்
ந்தாள்.
திடீெரன் , "ஐேயா! சங்கி ைய அ த் க்ெகாண்
ஓ
கமலாவின் அலற ம் தி தி ெவன் ஓ ம் ஒ
ம் அவைளத்
ெசய்தன. எதிேர பார்த்தாள். கமலா ம் அந்த ஆ ம் தனக்கு
ேபாயி ந்த ெதாிந்த . கமலா பதறி நின்றாள். அந்தப் ைனக்
ன் றம் ஓ க் ெகாண்
ந்தான். ரணியின் உடம்பில் எங்கி ந்

கிறாேன" என்
க்கிவாாிப் ேபாடச்
மிக ம்
ன்னால்
கண் கிழவன் தான்
தான் அந்தப் பலம்

வந்
குந்த ேவா, அவைனத் ரத்தி ஓடலானாள். கீேழ கிடந்த ஒ குச்சுக்கல்ைல
எ த் ஓ கிறவன் பிடறிையக் குறிைவத்
சினாள். அ த்த கணம் கு ரமாக அலறி
வி ந்
ம ப
ம் எ ந்
ஓ னான்.
ரணி விடவில்ைல. அ கில் ெந ங்கி
அவைனப் பி த் விட்டாள். நாையச் சங்கி யால் பிைணக்கிற மாதிாி அவ ைடய
அ க்குத் ண்டாேலேய அவன் ைககைளக் கட் னாள்.
-------------------------
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குறிஞ்சி மலர்
4
"என் ெசயல் ஆவ யாெதான் ம் இல்ைல இனித்ெதய்வேம
உன் ெசயேல என் உணரப் ெபற்ேறன் இந்த ஊன் எ த்த
பின் ெசய்த தீவிைன யாெதான் ம் இல்ைல பிறப்பதற்கு
ன் ெசய்த தீவிைனேயா இங்ஙேன வந்
ண்ட ேவ!"
ஏமாற்றப்பட் விட்ேடாம் என்ற ெகாதிப்பினால் ஏற்பட்ட

ணி

ெவறியில்

ரணி

அந்தத் தி ட் க் கிழவைனப் பி த் , அவன் ேமல் ண்டாேலேய ைககைளக் கட் ப்
ேபாட யன்றாள். சங்கி ையப் பறிெகா த்த கமலாேவா பயந்ேதா வந் அவன்
ரணியால் பி க்கப்பட்ட இடத்தில் ந வி வி ந்தி ந்த சங்கி யின்
ன்றாய்
அ ந் ேபான
க்குகைளத் ேத எ த் க் ெகாண்டாள்.
இந்தக் கலவரத்தி ம் கூக்குரல்களி ம் சரவணப் ெபாய்ைகக் கைர மண்டபங்களில்
ப த் க் கிடந்த இரண்
ன் பரேதசிப் பண்டாரங்கள் எ ந் ஓ வந்தனர்.
ப்பினா

ம்,

கில் பிடாி ேமல் வி ந்த கல் எறியினா

ம் ேசார்ந்

ரணியிடம்

மாட் க் ெகாண்ட அந்த ேநாஞ்சான் கிழவன், ஆட்கள் ஓ வ வைதக் கண்ட ம்
திமிறிக் ெகாண் ம ப
ம் ஓட யன்றான். தி ட்
கத்ைத நா
மனிதர்களின்
கண்க க்கு ன் காட்ட ேவண் ம் என்ற அவசியம் வ ம்ேபா தி ட க்குக் கூட
ெவட்கம் வ கிற . என்ன இ ந்தா
அவன் ஓட

ய

ம்

யற்சியில்

ம்

ரணி ெபண்தாேன? திமிறி உதறிக் ெகாண்

ரணியின் ைககள் தளர்ந்தன. கு ர ம், 'அகப்பட் க்

ெகாள்ேவாேமா' என்ற பய ம் கலந்த அந்தக் கிழட்
ேபால் கண்விழிகள் பி ங்கிப் பயங்கரமாகத் ேதான்றின.

கத்தில் ேகா க்குண் கள்

ரணியின் மனத்தில் என்ன ேதான்றியேதா? ைகப்பி ையத் தானாகேவ ேம ம்
தளரவிட்டாள். அந்தக் கிழவன் வி வித் க் ெகாண்
ஓ விட்டான். "சங்கி
கிைடத் விட்ட . அந்தக் கிழவைனப் பி த் க் காட் க் ெகா ப்பதில் என்ன
ப்
ெப ைம வந் விடப்
ேபாகவிட்டாள்.

ேபாகிற ?"

என்

அ கில் ெந ங்குவதற்ேக அஞ்சி அரண்
பக்கத்தில் வந்தாள்.

நின்

எண்ணிேய

ெகாண்

ரணி

ந்த கமலா,

அவைனப்

ரணிக்குப்

"காலம் எவ்வள ெகட் ப் ேபாய்விட்ட ? கத்ைத ம் ேபச்ைச ம் பார்த் எந்த
மனிதர்கைள ம் நம்பி விட
யா ேபா
க்கிறேத! மிக ம் நல்லவைனப் ேபாலப்
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ேபசிக் ெகாண்
வந்தவன் ஒேர கணத்தில் க த்தில் ைகைவத்
சங்கி ைய
அ த்தாேன பார்த்தியா ரணி! உன்ைனப் ேபால் ஒ
ணிச்சல்காாி மட் ம் உடன்
வந்தி க்காவிட்டால் சங்கி ையத் தி ட் க் ெகா த் விட் க் கண்கைளக் கசக்கிக்
ெகாண்
ட் ல் ேபாய் நிற்ேபன்" என்
ரணியின்
ணிைவ வியந்
ேபசத்
ெதாடங்கினாள் கமலா. ரணியின் வல ைகயால் அவள் வாையப் ெபாத்தினாள்.
"ேபா ம் கமலா! ஏேதா ெகட்ட ெசாப்பனம் கண் விழித் க் ெகாண்ட மாதிாி இைத
மறந் வி . இ வ ேம ன் ேயாசைனயின்றி இந் ேநரத் க்கு இங்கு
ேத க்
ெகாண்
வந்தேத தப் . வா, மாற்றவர்கள் வந்
இந்த ெவட்கக் ேகட்ைட
விசாாிப்பதற்கு ன் இங்கி ந் ேபாய்விடலாம்" என் கமலாவின் ைகையப் பி த்
இ த் க் ெகாண் ேவகமாகத் தி ம்பி நடக்கத் ெதாடங்கினாள் ரணி.
கீழ இரத தி தி ப்பத்தில் வந்த ம், ெத விளக்கின் ஒளியில்
தற்ெசயலாகக் கமலாவின் பார்ைவயில் பட்டன.

ரணியின் ைககள்

வைளயல் உைடந் நகங்களால் கீறிய காயங்கேளா கன்றிச் சிவந் ேபாயி ந்த
அந்தப் க்கரங்கைள விளக்ெகாளியில் க்கிப் பி த் ப் பார்த்தாள் கமலா.
ெவண்ணிறக் காகிதத்தில் தா மாறாக வி ந்த சிவப் ைமக் கீறல் மாதிாி அந்த
அழகிய
ன்ைகயில் நகக்கீறல்கள் கு திக்ேகா
இ த்தி ந்தன. கமலாவின்
கண்களில் அைதக் கண்ட ம் நீர் மல்கி விட்ட . ரணியின் கத்ைதப் பார்த்தாள்.
அவள் ன்பத்ைத ம் உணராத ேபால் கம் மலரச் சிாித்தாள்.
"அ

அசேட!

இதற்ெகல்லாமா

அ வார்கள்?

ேபசாமல்

அந்தச்

சங்கி த்

க்குகைள இப்ப க் ெகா . எங்கள் ெத வில் ஒ
பத்தர், ெபாற்பட்டைற
ைவத்தி க்கிறார். நாைளக்கு சாயங்காலத் க்குள் சாிப்ப த்திக் ெகாண் வந் தந்
வி கிேறன். அ வைரயில் உன் அம்மா க்குத் ெதாிந் விடாமல் பார்த் க்ெகாள்.
நடந்தைதப் பற்றி யாாிட ம்
ச்சுவிடக் கூடா " என்
அந்தச் சங்கி த்
க்குகைள வாங்கிக் ெகாண்டாள் ரணி.
"சங்கி ேபாயி ந்தா ம் பரவாயில்ைல ரணி. அதற்காக உன் ைககைள இப்ப
இரணமாக்கிக் ெகாண் வந்தி க்க ேவண்டாம்."
"ைககளில் இரணம் படாமல் தான் எைத ம் ெசய்
விட ஆைசப்ப கிேறாம்.
ஆனால் ைககளி ம் மனத்தி ம் எண்ணங்களி ம் ப கிற ண்கைளச் சுமக்காமல்
வாழ
வதில்ைல."
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இந்த வார்த்ைதகைளச் ெசால் விட்
வய க்கு அதிகமான
வரவைழத் க் ெகாண்டாற்ேபாலச் சிாித்தாள்
ரணி. அப்ப ச்
அவளால்தான்
ம்.

ைமைய
சிாிப்பதற்கு

கமலாைவ ட் ல் ெகாண் ேபாய் விட் விட்
ரணி சந்நிதித் ெத வில் தி ம்பி
நடந்தேபா
ஏறக்குைறயத் ெத
அடங்கிப் ேபாயி ந்த . ெந ேநரம் கதைவத்
தட் யபின் தி நா க்கரசு விழித்ெத ந்
வந்
கதைவத் திறந்தான். கதைவத்
தாழிட் க் ெகாண்
உள்ேள ேபாய் அப்பாவின் ப ப்பைறயில் விளக்ைகப்
ேபாட்டாள். காைலயில் நிைனவாகப் பத்தாிடம் ெகாண்
ேபாய்க் ெகா க்க
ேவண் ம் என்ற தீர்மானத் டன் சங்கி த் ண் கைள ஒ காகிதத்தில் சுற்றி ேமைஜ
ேமல் ைவத்தாள். சிறி ேநரம் எைதயாவ ப த் விட் உறங்கப் ேபாகலாம் என்
அப்பாவின் த்தகத்ைத உ வினாள்.
கவியரசர் பாரதியாாின் பாடல் ெதாகுதி அ . தானாகப் பிாிந்த பக்கத்தில் ேமலாகத்
ெதாிந்த அந்தப் பாட்
ரணியின் அப்ேபாைதய மனநிைலக்கு இதமாக இ ந்த .
"ேத ச்ேசா ம் நிதம்தின் - பல
சின்னஞ்சி கைதகள் ேபசி - மனம்
வா த் ன்பம் மிக ழன் - பிறர்
வாடப்பல ெசயல்கள் ெசய் - நைர
கூ க் கிழப்ப வம் எய்திக்ெகா ங்
கூற் க்கு இைரெயனப் பின்மா ம் - பல
ேவ க்ைக மனிதைரப் ேபாேல - நான்
ழ்ேவெனன்
அப்பா ேபான
விட்ைடக் கா

நிைனத்தாேயா?"
க்கம், கு ம்பத்ைதத் தாங்கிக் காப்பாற்ற ேவண் ய ெபா ப் ,

ெசய் விட் ப்

திய இடம் பார்க்கும் கவைல, ைகைய ஒ த் க்

ெகாண்
ழ்ந் கிடக்கும் தம்பி, இ ட் ல்
ேதடப்ேபான இடத்தில் தி ட் க்கு
ஆளாகித் தப்பின வம் - இத்தைன எண்ணங்க ம் சுைமயாகிக் கனத் ஏங்கும் அவள்
மனத்தில் பாரதியின் இந்தப் பாட் ஏேதா ஓர் உணர்ச்சிப் ெபாறிையத் ண் ய .
நீர்க்கைரத் தவைளகள் விட்

விட்

ஒ க்கும் குர

ம், ெதன்ைன மட்ைடகள்

காற்றில் ஆ ச் சரசரக்கும் ஓைச ம் தவிர, இர
அைமதியில் இைணந்தி ந்த .
இைடயிைடேய ெபாிய சாைலயில் லாாிகள் ேபாகும் சத்தம் அதிர்ந்
ஓ ம். ஊர்
உறங்கும் சூழ ல் தா ம் தன் மன ம் உறங்காமல் விழித்தி ந் அந்தப் பாட் ல்
ழ்கி எண்ணங்களில் திைளப்ப , குளி க்குப் ேபார்ைவ ேபால் சுகமாக இ ந்த
ரணிக்கு இப்ப
எண்ணத்தில் திைளப்ப
அவ க்குப் பழக்கம். "ேசாற்ைற
இைரயாகத் தின்
காலத் க்கு இைரயாவ
தான் வாழ்க்ைகயா?
ன்பத்தில்
உழன் ெகாண் ம் பிறைர
ன்பத்தில் உழல ைவத் க்ெகாண் ம் வாழ்வ தான்
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வாழ்க்ைகயா? பிறைரத் தா

ம், தன்ைனப் பிற ம் வம்

ேபசிக் கழிவ தான்

வாழ்க்ைகயா? இைதெயல்லாம் விட ெபாிதாக ஏேதா ஒன் வாழ்க்ைகயில் இ க்கிற
அல்ல
வாழ்க்ைகக்காக இ க்கிற ." குளிர்ந்த தண்ணீைரத் ெதளித்த மாதிாி
இவற்ைற நிைனத்தேபா அவ ைடய உடம் ம் மன ம் மலர்ந் சி ர்த்தாற்ேபால்
ஒ
ல்லாிப் ஏற்பட்ட . பனிக்கட் களில் உடம் சி ர்த்தாற் ேபால் ஒ
ல்லாிப்
ஏற்பட்ட .
பனிக்கட் களில்
உடம்
உரசுகிறார்
ேபாலப்
பாிசுத்தமான
நிைன க க்கு இப்ப
ஒ
சி ர்ப்
எப்ேபா ம் உண் . நிைன
ெதாிந்த
வயதி
ந்
இத்தைகய சி ர்ப்ைப அவள் பல ைற உணர்ந்தி க்கிறாள்.
பவளமல் ைகப் மலர்கிறேபா ேதாட்டம்
வ ம் ஒ ெதய் க ந மணம் பரவி
நிைறவ ண் . அ ர்வமான சில மனிதர்க க்கு மன ம் எண்ணங்க ம் வளர்ந்
விகசிக்கிற ப வத்தில் அந்த எண்ணங்களின் மலர்ச்சியால் எண் கிறவர்கைளச் சுற்றி
ஒ வைக ஞானமணேமா எனத்தக்க னிதமான சூழ்நிைல நில ம்.
கண்ணிைமகள் ேசார்ந் விழிகளில் சாய்ந்தன. த்தகம் இரண்ெடா
ைற ைக
ந விய .
ரணி விளக்ைக அைணத் விட் ப் ப க்ைகயில் ேபாய்ப் ப த் க்
ெகாண்டாள். உடேல கனம் குைறந் இலவம் பஞ்சாகிப் ேபாய்விட்ட மாதிாி சுகமான
உறக்கம் அவைளத் த விய .
காைலயில் நாட்
ைவத்தியர் வந்
சம்பந்தனின் ைகையப் பார்த் விட் ப்
ேபானார். அன்
சனிக்கிழைம தி நா க்கரசுக்குப் பள்ளிக்கூடம் வி
ைற.
பால்கார க்கு மாதம்
கிறவைர கணக்கு இ ப்பதால் பால் ஊற்றிவிட் ப்
ேபாயி ந்தான். காப்பிையப் ேபாட் க் ெகா த் விட்
தல் நாள் இர வாங்கிக்
ெகாண் வந்தி ந்த கமலாவின் அ த்த சங்கி ையச் ெசம்ைமப்ப த்திக் ெகாண்
வ வதற்குப் றப்பட்டாள் ரணி.
பத்தர்

மிக ம்

ேவண் யவர்

தான்.

ஆனால்

ஏைழகளாயி ப்பவர்கள்

ஒ வ க்ெகா வர் ேவண் யவராயி ப்பதால் என்ன பயன்? உதவ ம்
யா .
உத ம்ப ேவண்ட ம்
யா . சங்கி ப் பைழய சங்கி யாவதற்கு இரண் மணி
ேநரம் பி த்த . ேவைலைய
த் ச் சங்கி ையக் காகிதத்தில் ைவத் க் ெகா த்த
பத்தைர ேநாக்கி, "இதற்கு நான் என்ன தரேவண் ம்?" என்

ேகட்டாள்

ரணி.

"ஐந்
பாய்
ெகா ,
குழந்ைத".
பத்த க்கு
எத்தைன
ெபண்ணாயி ந்தா ம்
எல்லா ம்
குழந்ைததான்.
ெகாஞ்சம்
வம்

வய ப்
ேபசி

வழக்கா யி ந்தால் பத்தர் இரண்ெடா
பாய்கள் குைறத்தி ப்பாேரா என்னேவா?
பண்பட்ட கு ப்பிறப்ைபத் தாங்கிய நாக்குப் ேபரம் ேபச எழவில்ைல. ஐந்
பாைய
ம
ேபச்சின்றிக் ெகா த்
விட்டாள். சங்கி ைய வாங்கிக் ெகாண் கமலாவின்
ட் க்குப் ேபானாள். மணி பதிெனான் ஆகியி ந்த . நல்ல ெவய்யில், ரத தியில்
மைலப்பாைறகளின் ெவப்ப ம் ேசர்ந் ெகாண்டால் சுண்ணாம் க் காளவாய் மாதிாி
ஒ சூ கிளம் ம்.
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நல்லேவைள, கமலாவின் கூட ேவ யா மில்ைல. ட்
ன் அைறயில் தனியாக
உட்கார்ந்
த்தகம் ப த் க் ெகாண்
ந்தாள் அவள்.
ரணிையப் பார்த்த ம்
ஆவேலா எதிர் ெகாண் எ ந் வந் வியப்பான ெசய்தி ஒன்ைறத் ெதாிவித்தாள்
கமலா.
" ரணி உனக்குத் ெதாி மா ெசய்தி! உன்னிடம் திமிறிக் ெகாண் தப்பி ஓ னாேன,
அந்தத் தி ட் க் கிழவன் பாம் க த் ச் ெசத் ப் ேபானான். காைலயில் நா ம்
அம்மா ம் சரவணப் ெபாய்ைகக்குக் குளிக்கப் ேபாயி ந்ேதாம். அவன் உடைல அந்த
நாவல் மரத்த யில் ெகாண் வந்
ேபாட்
ந்தார்கள். அந்த இடத் க்குச் சிறி
ெதாைலவில் வயல் வரப்பின் ேமல் ெசத் வி ந் கிடந்தானாம். வி ந்த ம் தண்ணீர்
பாய்ச்சப்ேபான ஆட்கள் யாேரா பார்த் த்
க்கிக்ெகாண்
வந்
மரத்த யில்
கிடத்தியி க்கிறார்கள். அவன் வி ந்தி ந்த வரப்பின் ேமல் பாம் ப் ற் இ ந்ததாம்.
பாவம் தி
ன தான்
பாவிப்பயல்!"

கிைடக்கவில்ைல,

உயிைர ம்

ெகா த்

விட்டானா

இைதக்ேகட்ட ம் ரணியின் உடம்பில் எ ம் க் கு த் க்கெளல்லாம் ெநக்கு கி
ெநகிழ்ந்தாற்ேபால் ஒ ந க்கம் பரவிய . கண்கள் பயந்தாற்ேபால் பராக்குப் பார்த்
விழித்தன. ைகவிரல்களில் ெகாைல ந க்கம் ேபால் ஒ உதறைல அவள் உணர்ந்தாள்.
"நான் ெகாைல ெசய் விட்ேடனா?" என் அவள் உள்மனம் அவைளேய ேகட்ட .
இதயம் ேவகமாக அ த் க் ெகாண்ட . கத்தில் ேவர்த் விட்ட .
ரணியின் நிைலையப் பார்த்
உனக்கு ஏன் இப்ப

கமலா பயந்

ேபானாள். "இெதன்ன

ேவர்த் க் ெகாட் கிற ? அவன் சாகேவண் ய

ரணி!

விதி. பாம் க்

க த் ச் ெசத்தான். அதற்கு நீ ஏன் ந ங்குகிறாய்?"
"ேநற்

இர

நடந்தைதப் பற்றி யாாிடமாவ

ெசான்னாயா கமலா?"

" ச்சுவி ேவனா நான்? உன்ைன ம் என்ைன ம் தவிர ேவ
யா க்கும்
ெதாியா . சரவணப் ெபாய்ைகக் கைரயில் ஒேர கூட்டம். இர அவ ைடய விதி என்
சங்கி யில் இ ந்தி க்கிற , பாவம்."
"மனித நப்பாைச எத்தைன ேவ க்ைகயாக இ க்கிற பார் கமலா. தன்
குக்குப்
பின்னால் உயிைரத் தி
க்ெகாண் ேபாக எமன் வந் ெகாண்
ப்ப ெதாியாமல்
உன்
குக்குப் பின்னால் சங்கி ையத் தி ட ஓ வந்தி க்கிறாேன இந்தக் கிழவன்.
மனிதன் ெபா ைளத் தி
னாேல அகப்பட் அவமான ம் தண்டைன ம் அைடய
ேவண் யி க்கிற . எமன் இத்தைன உாிைமேயா உயிர்கைளத் தி
விட் இந்தத்
தி ட்

உாிைமயால் ெதய்வமாக ம் வாழ்கிறாேன?"
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"தி டனாயி ந்தா
இ க்கிற ,

ம்

அவன்

ெசத்த

விதத்ைத

நிைனத்தால்

பாவமாகத்தான்

ரணி!"

"மரணத் க்ேக இந்த ஆற்றல் உண் . பக்கத்
ட் ல் சுவைர இ த்தால் நம்
அதிர்கிற
மாதிாிச்
சாகின்றவர்கள்
வாழ்கின்றவர்கள்
மனத்தி ள்ள
உயிர்
நம்பிக்ைகயில் அதிர்ச்சிைய உண்டாக்குகிறார்கள்."
"அதி க்கட் ம்! ேமேல உன் திட்டம் என்ன? எங்ேகயாவ
உன் தம்பி ஏேதா மரேமறி வி ந்

ேவ

பார்த்தாயா?

ைகைய ஒ த் க் ெகாண்டானாேம, நீ என்னிடம்

ெசால்லேவ இல்ைலேய?"
"ெசால்லவில்ைலதான். எனக்கு எத்தைனேயா கவைலகள் கமலா. அத்தைனைய ம்
உன்னிடம் ெசால்
உன்ைனக் கவைலப்ப த்த ேவண் மா?
ள்ேளா பிறக்கிற
ெச க்கு அந்த ள்ேள பா காப்பாகிற மாதிாி இப்ேபா எனக்கு இ க்கிற ஆதர
என் கவைலகள் மட் ம்தான். இந்தா, உன் சங்கி
இைதச் சாிப்ப த்திவிட்ேடன்.
எனக்கு நிைறய ேவைலகள் இ க்கின்றன.
ந்தால் சாயங்காலம் நீ ெகாஞ்சம்
விட் ப் பக்கம் வந்

ேபா! நான் வரட் மா?"

கமலாவிடம் சங்கி ையக் ெகா த் விட் ப்
ஓ வார்க் கிழவர் எதிர்ப்பட்டார்.
"

ஞ்சி

கைரெயல்லாம்

அைலவாளா ஒ

ெபண்? அப்ப

க த் ப்

ரணி

ேபாகிறார்ேபால்

தி ம்பினாள். ேதர யில்

இப்ப

ெவய்யி ல்

என்ன அம்மா தைலேபாகிற காாியம்?"

"ஒன் மில்ைல தாத்தா! இங்ேக பக்கத் த் ெத வில் கமலா என்
ஒ பைழய
சிேநகிதி இ க்கிறாள். அவைளப் பார்த் விட்
வ கிேறன்" என்
கிழவாின்
அ தாப விசாாிப் க்குப் பதில் ெசால் விட்
ேமேல நடந்தாள்
ரணி. ெத
ந வி
ந்த கல்மண்டபத்த ேக தயிர்க்காாி எதிேர வந் பி த் க் ெகாண்டாள்.
"நான் காசு பணம் ேசர்த்

ைவத் க் ெகாண்

பிைழக்கிறவள் இல்ைல அம்மா!

அப்பப்ேபா நீங்க ெகா க்கிறைத வாங்கித் தான் தவி , பிண்ணாக்கு என்
வாங்க ம்.
ராப் பாக்கி ம் தர
யாவிட்டா ம் ஏதாவ
ஒண்
ெரண்
ெகா ங்கம்மா."
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ைகயில் மீதமி ந்த இரண்
பாய் இரண்டைர அணாவில் ஒன்றைர
பாைய
அவளிடம் ெகா த்
அவ க்கு நல்லவளானாள்
ரணி. அந்தப் பதிெனாண்ேண
க்கால் மணி ெவய்யி ல் தி ப்பரங்குன்றம் சந்நிதித் ெத வில் சு சு ப் ம் இல்ைல,
கலகலப் ம் இல்ைல. ெவற்றிைலப் பாக்குக் கைடக்காரர்கள் கூட ெபா
ேபாகாமல்
ஈேயாட் க் ெகாண்
ந்தார்கள். ெத
ம், ேகா ர ம், மைல ம் பரம சுகத்ேதா
ெவய்யி ல் காய்ந்
ெகாண்
ந்தன. ேமற்ேக ரயில்ேவ லயனில்
த் க்கு
எக்ஸ்பிரஸ்
ஓ ச்ெசன்
நின்ற .
அந்த
வழியாகச்
ெசல் கிற
ன்
எக்ஸ்பிரஸ்களில் அதற்கு மட் ம் தான்
கன் ேமல் பற் . ன் விநா கள் நின்
க ம் ைகைய மைல ேநாக்கி அள்ளி
சிவிட் ப் பின் ேபாய்வி ம். ேவ
எக்ஸ்பிரஸ்க க்கு அந்தப் பற் ம் இல்ைல.
ட் ல் காைலயில் கு த்த ஒ வாய் காப்பிேயா தம்பி, தங்ைககள் பட் னிக்
கிடப்பார்கெளன்ற நிைன
ரணிக்கு வந்த . ஓட்ட ல் ைழந் எட்டணாவிற்குச்
சிற் ண் வாங்கிக் ெகாண் ெசன்றாள். குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசி, "அக்கா ெராம்பப்
பசிக்கிற " என்
ஓ வந்
வாயிற்ப யிேலேய
ரணியின் காைலக் கட் க்
ெகாண்டாள். வா ப்ேபான சூாியகாந்திப்
மாதிாி குழந்ைதயின்
கத்தில் பசிச்
ேசார் ெதன்பட்ட . நா க்கரசும் சிறிய தம்பி சம்பந்தனின் ப க்ைகய ேக வண்
கைளத் ப் ேபாய் உட்கார்ந்தி ந்தான். நன்றாக இரசம் சிய கண்ணா யில் எ
ம்
ெதளிவாகத் ெதாிகிற மாதிாி இளம்
கங்களில் பசிதான் எவ்வள
விளக்கமாகத்
ெதாிகிற .
ப்பில் அவஸ்ைதகள் பயின் பழகி மரத் ப் ேபாவதால் உணர்ைவத்
ெதாியாமல் மைறத் க் ெகாள்ள
கிற . இளைமயில் அப்ப
மைறக்க
வதில்ைல.
ஓட்ட ல் வாங்கி வந்த சிற் ண் ப் ெபாட்டலத்ைதப் பிாித்
தனித்தனி இைலகளில் ைவத்தாள்.

ன்

ேப க்கும்

"நீ சாப்பிடைலயா அக்கா?" என் நா க்கரசு தனக்கு ன் இைலயி
ெதாடாமல் ரணியின் கத்ைத ஏறிட் ப் பார்த் க் ேகட்டான்.
"சாப்பிட்டாயிற் . கமலா
பி வாதமாக வற்
சாப்பி ங்கள்."

த்தினாள்.

ட் க்குப் ேபாயி ந்ேதன். விடமாட்ேடன் என்
அங்ேக

சாப்பி ம்ப

ேநர்ந் விட்ட ;

ெபாய்ையப் ேபால சமயத்தில் உதவி ெசய்கிற நண்பன் உலகில் ேவ
இல்ைல.
"உன்

ந்தைதத்

கத்ைதப் பார்த்தால் சாப்பிட்ட மாதிாி ெதாியைலேய அக்கா."

நீங்கள்

யா ேம
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"ேபாடா

அதிகப்

'சாப்பிட்டாயிற் ' என்

பிரசங்கி,

சாப்பிட்ட

மாதிாி

ெதாியற க்கு

கத்தில்

எ தி ஒட் யி க்க ேவண் ேமா?"

-இப்ப க் ேகட் விட் ச் சிாித்தாள் ரணி. அந்தச் சிாிப்பினால் அக்காவின் ேமல்
அவர்க க்குச் சிறி
நம்பிக்ைக உண்டாயிற் . இைலயில் இ ந்தைத சாப்பிடத்
ெதாடங்கினார்கள். அவர்க ைடய இைலயில் உண ப் ெபா ள் குைறயக் குைறய
ரணியின் மனத்தி ம் கத்தி ம் ஏேதா நிைறந் மலர்ந்த .
"அக்கா! தபால்காரர் ெகா த் விட் ப் ேபானார்" என்
ெகாண் வந் ெகா த்தான் தி நா க்கரசு.

சில க தங்கைளக்

வழக்கம்ேபால் அ தாபக் க தங்கள்தான். அந்த மாெப ம் தமிழறிஞ க்கு
தி ப்பரங்குன்றத்திேலேய ஒ
நிைன
மண்டபம் எ ப்பியாக ேவண் ம் என்
ஆேவசத்ேதா
வாிந்
எ தியி ந்தார் உணர்ச்சிமிக்க இைளஞர் ஒ வர்.
ரணி
தனக்குள் நைகத் க் ெகாண்டாள்.
"நிைன மண்டபமாம்; நிைன மண்டபம்! மனிதைன மறந் விட் மண்டபத்ைதக்
கட்
நிைன
ைவத் க் ெகாள்ளப் பார்க்கிறார்கேள! அந்த மண்டபத் க்குத்
ேதாண் கிற அஸ்திவாரத்தில் எங்கைள ம் தள்ளிவிட்டால் கவைல தீர்ந்த . இன் ம்
ெந ங்காலம் வாழ்ந் பசிேயா ம் பண் கேளா ம் ேபாராட ேவண் யிரா " என்
ெவ ப்ேபா வாய்க்குள் ெமல்ல இப்ப ச் ெசால் க் ெகாண்டாள்.
சி குடைலப் ெப ங்குடல் வி ங்குவ
ேபால் பசி வயிற்ைறக்
குளித் விட்டால் ேசார் குைற ெமன் குளிக்கப் ேபானாள்.
கிணற்றில் நீர் இைறக்கும் கயி

பாதியில் ைநந்தி ந்த . எப்ேபா

கிள்ளிய .

அ ந்

வி ேமா? எதற்ெகன்
தனியாகக் கவைலப் ப வ ? வாழ்க்ைகேய அப்ப ப்
பாதியில் ைநந்த கயி ேபால்தான் இ க்கிற .
பாைனயில் அாிசி இல்ைல; பரணில் விறகு இல்ைல. ைகயில் இரண்டைர
அணா க்கு ேமல் காசு இல்ைல. அவற்ைறப் பிறாிடம் ெசால் க் கடன் ேகட்க
வி ப்ப ம் இல்ைல. ரணி அ
ெகாண்ேட குளித்தாள். குளிக்கும் ேபா அ தால்
யா ம் கண் ெகாள்ள
யாதல்லவா? அ ைக ம் குளிப் தாேன?
க்கத்தில்
குளிப்ப தாேன அ ைக! நீாில் குளித் க் ெகாண்ேட க்கத்தி ம் குளித்தாள் அவள்.
அநாைதயாக
விட் ப்ேபான
அம்மாவின்
இலட்சுமிகரமான
கத்ைத
மனக்கண்க க்கு
ன் நிைன க்கு ெகாணர
யன்றாள். அப்பாவின்
கேமா
யற்சியில்லாமல் நிைனவில் வந்த . குடம் குடமாகத் தண்ணீைர ஊற்றி ம் உடம்
குளிர்ந்தேத ெயாழிய ெநஞ்சின் சூ தணியவில்ைல.
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அம்மாவின் கம் நிைனவில் சிக்கிய ேபா ெநஞ்சில் கனல் பிழம் ேபால் ஒ சுடர்
எ ந்த . மீனாட்சியம்மனின் கம் ேபால் தமிழ்ப் பண்பில் வந்த தாய்ைம கனி ம்
அந்த
கம். 'ெபண்ேண! நீ வா ! வாழச்ெசய்!' என்
உமிழ்ந்த .

ெசால்வ ேபால் உ திைய

குளித்
த்த ம் ரணி ெவளிேய றப்ப வதற்குத் தயாரானாள். அ ைகயின்
காரணமாகக் ெகண்ைட மீ க்குச் ெசந்நிறம் தீட் னாற்ேபால் அவள் எழில் நயனங்கள்
சிவந்தி ந்தன. விாிந் மல ம் ெசவிையத் ெதா வ ேபால் அக ம் அழகு அந்தக்
கண்க க்கு உண் .
"சாயங்காலம் ைவத்தியர் வந்தால் தம்பிையப் பார்க்கச் ெசால் . குழந்ைத
ெவய்யி ல் ெத வில் அைலயாமல் பார்த் க் ெகாள். நான் வ வதற்கு அதிக
ேநரமாகும்" என்
தி நா க்கரசிடம் ெசால் க் ெகாண்
குைடைய எ த் க்
ெகாண் ப்
றப்பட்டாள்
ரணி. நகரத்தில் எங்காவ
ஒ
ேவைலையப்
பார்த் க்ெகாண் தான்
தி ம் வ என்
அப்ேபா அவள் உள்ளத்தில் ஒ
ைவராக்கியம் பற்றியி ந்த . வயிற்றில் பசி, மனதில் ைவராக்கியம், கண்களில் ஒளி,
ைகயில் சிறியதாய் நளினமாய்ப் ெபண்கள் பி த் க் ெகாள்கிற மாதிாிக் குைட.
மண்ைண ம் ெவப்பத்ைத ம் அதிகமாக உணர்ந்தறியா அந்த அனிச்சப் கால்கள்
ெநாந்தன. ேநாைவ அவள் ெபா ட்ப த்தவில்ைல.
ைகயி

ந்த காசுக்கு எவ்வள

ரம் பஸ்

ல் ேபாக

ேமா, அவ்வள

ரம்

ேபாய் இறங்கிக் ெகாண்
நடந்தாள். மனத்தில் ெதம் ம், நைடயில் ேவக ம்
ெகாண்
ந்தாள் ரணி. அவ க்கு இப்ேபா வா ம் ெவறி வந்தி ந்த .
நியாயமான வாழ்ைவத்ேத ஓர் இளம்ெபண் இந்தப் ெபாிய நகரத்தின் ெத க்களில்
இப்ப அைலவதில் ெவட்க ம் ேவதைன ம் படேவண் யதில்ைல. இேத ம ைரயின்
ெத க்களில்தான் ஆயிரக்கணக்கான ஆண் க க்கு
ன் ஒற்ைறச் சிலம் ம்
ைக மாக ஒ
ேசாழ நாட் ப் ெபண் நியாயம் ேத னாள்.
ரணி நியாயமான
வாழ்ைவத் ேத கிறாள்.
அவ ைடய கண்கள் அந்த நான்கு ேகா ரங்கைள ம் சுற்றி வாழ்ைவத் ேத ன.
உதவி ெசய் உைழப்ைப வாங்கிக் ெகாள் ம் கண்ணியமான மனிதர்கைளத் ேத ன.
கண்ேணாட்ட ள்ள (தாட்சண்யம்) நல்ல மனிதர்கைளத் ேத ன. வயிற் ப் பசிக்கு வழி
ேத ன.
ஆனால் அங்ேக ேகா ரங்கள் தான் ெபாிதாகத் ெதாிந்தன. அைதச் சுற்றி மனிதர்கள்
எல்லாம் மனங்கள் உட்படச் சிறியவர்களாகத்தான் இ ந்தார்கள். எங்கும் ேவைல
கா யில்ைல. ேவைல கா யி ந்தா ம் அைதக் ெகா க்க மனமில்ைல. அப்ப ேய
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ெகா த்தா ம் அைத ஒ ெபண் க்கு ெகா க்க மனம் இல்ைல. "நீ ேகாபித் க்
ெகாள்ளாேத அம்மா! நீ என் ெபண் மாதிாி நிைனத் க் ெகாண்
ெசால்கிேறன்.
உன்ைனப் ேபால் இலட்சணமாக இ க்கிறவர்கள் இந்த மாதிாி நா ேபர் நா விதமா
இ க்கிற இடத்தில் ேவைல பார்க்க வரக்கூடா . அதனால் வ ம் உபத்திரவங்கைள
என்னால் தாங்க
யா " என்
உபேதசம் ெசய்
அ ப்பினார் ஒ வயதான
மாேனஜர். இலட்சணமாயில்லா விட்டால் அ

ம் குைற; இலட்சணமாக இ ப்ப ம்

குைற. அதிகத் திறைம ம் குைற; அதிகச் ேசாம்ப ம் குைற. நாக்கும் அதில் நரம் ம்
இல்லாத விவஸ்ைத ெகட்ட உலகம் இ . நியாயத்ைத யார் யாாிடம் இங்ேக
விசாாிப்ப ? நியாயம் என்

ஒன்

இ ந்தால்தாேன விசாாிப்பதற்கு?

ஏமாற்ற ம் பசி ம் ேசார் மாக ேமலக்ேகா ர வாச ம் ட ன் ஹால் ேரா ம்
சந்திக்கிற இடத்தில் திையக் கடந் ேகா ர வாச க்காக நடந் ெகாண்
ந்தாள்
ரணி.
அந்த இடத்தில் - அ ஒ நாற்சந்தி. ெதற்ேகயி ந் ஒ லாாி ம் வடக்ேகயி ந்
இன்ெனா
லாாி ம் மற்ற இ
ற ம் கார்க மாகத் திடீெரன்
பாய்ந்தன.
மின்ெவட் ம் ேநரத்தில் அப்ப ஒ ெந க்க அங்ேக ேநர்ந்த . ரணிக்கு எங்ேக
விலகுவ என்ேற ெதாியவில்ைல. கண்கள் இ ண்டன. தைல சுற்றிய . அப்ப ேய
ைகயில் குைடேயா
ந
தியில் அ ந்
வி ம்
ல்ைலக்ெகா
ேபால்
சாய்ந் விட்டாள்.
இேத நகரத்தில் ஆயிரமாயிரம் ஆண் க க்கு ன் இப்ப ஓர் இளம்ெபண் ந
தியில் த மாறி வி ந்தி ந்தால் எத்தைன மகாகவிகளின் உள்ளங்கள்
த் க்
ெகாதித் ப் பாட
கவிக

ைனந்தி க்கும்? ஒ

க்கு உள்ளம்

இளங்ேகா ம், காளிதாச

ெபண்

க்குத்

ன்பம் வந்தால் ஓராயிரம்

க்குேம? கண்ணகிக்கும் சகுந்தைலக்கும்

ன்பம் வந்தைத

ம் காவியமாக்கினார்கேள! அதற்ெகன்ன ெசய்யலாம்?

ரணி கவிகள் வா ம் தைல
ைறயில் பிறக்கவில்ைலேய? ெவ ம் மனிதர்கள்
வாழ்கின்ற தைல ைறயில் அல்லவா அந்தப் ேபைதப்ெபண் வந் விட்டாள்.
---------------------குறிஞ்சி மலர்
5
ேசாதிெயன்

ம் கைரயற்ற ெவள்ளம்

ேதான்றி எங்கும் திைரெகாண் பாய,
ேசாதிெயன் ம் நிைற இஃ லைகச்
சூழ்ந் நிற்ப ஒ தனி ெநஞ்சம்
ேசாதிெயன்றேதார் சிற்றி ள் ேசரக்

46
குைமந்

ேசா ம் ெகா ைமயிெதன்ேன!

-- பாரதி

மயக்கம் ெதளிந்

கண் விழித்தேபா

ஒ கணம் தான் எங்ேக இ க்கிேறாெமன்ேற

ரணிக்கு விளங்கவில்ைல. ஏேதா ஒ ெபாிய ட் ல், திய சூழ்நிைலயில் காற்ைறக்
சுழற் ம் மின்விசிறிக்குக் கீேழ கட்
ல் ப த்தி ப்பைத உணர்ந்தாள். பரக்கப் பரக்க
விழித்தவாேற தன்ைனச் சுற்றி ம் பார்த்தாள். அப்ப
அவள் ஒன் ம் ாியாமல்
விழித் ப் பார்த்தேபா தான் சற் த் தள்ளி ேசாபாவில் அமர்ந்தி ந்த அந்த அம்மாள்
எ ந் வந் அ கில் நின் ஆ தலாகப் ேபச்சுக் ெகா த்தாள்.
" திய இடமாயி க்கிறேத என் கூச்சப் படாேத அம்மா! இைத உன் ெசாந்த
மாதிாி நிைனத் க்ெகாள். ஓர் உறவினைர ஊ க்கு வழிய ப்பி விட்
இரயில்
நிைலயத்தி
ந் காாில் வந் ெகாண்
ந்ேதன். ட ன்ஹால் ேரா
ந் ேமலக்
ேகா ரத் ெத
க்குள் கார் ைழயத் தி ம்பியேபா தான் நீ கு க்ேக வந் சிக்கிக்
ெகாண் அப்ப மயங்கி வி ந்தாய். உன்ைன என் காாிேலேய எங்கள் ட் க்குக்
ெகாண்
வந்
விட்ேடன். இப்ேபா
நீ எங்கள்
ட் ல் இ க்கிறாய். கீேழ
வி ந்ததற்கு அதிகமாக ஆண்டவன் ண்ணியத்தில் உனக்கு ேவெறந்த விபத் ம்
ஏற்படவில்ைல. கவைலப்படேவா, பயப்படேவா ேவண்டாம்."
ெத வில் வந்
ெகாண்
ந்தேபா
தனக்கு ேநர்ந்தைதப் பற்றி அந்த அம்மா
கூறியைதக் ேகட்க ெவட்கமாக இ ந்த
ரணிக்கு. என்ன நடந்த என்பைத அந்த
அம்மாள் கூறி விளக்கிய பின் தான் அவ க்கு ஒ வா
ாிந்த . நாத் த த க்க
அந்த அம்மா க்கு நன்றி ெசால்லத் ெதாடங்கினாள்.
"உங்க க்கு எப்ப எந்த வார்த்ைதகளால் நன்றி ெசால்லப் ேபாகிேறன்? தாையப்
ேபால் வந் என்ைனக் காப்பாற்றி இங்ேக ெகாண் வந்தி க்கிறீர்கள்..."
"நன்றி இ க்கட் ம். கா ம் வண்

ம் கூட்ட மாக ஒேர ெந க்க யாயி க்கிற

நாற்சந்தியில் அப்ப த்தான் பராக்குப் பார்த் க்ெகாண் நடப்பதா ெபண்ேண? நல்ல
ேவைள ம் நல் விைன ம் உன் பக்கம் இ ந் காப்பாற்றியி க்கின்றன என் தான்
ெசால்ல ேவண் ம். மயிாிைழயில் தப்பிப் பிைழத்தி க்கிறாய்."
"இந்த விபத்தில் தப்பிவிட்ேடன். நீங்கள் காப்பாற்றிவிட்டீர்கள். இைதவிடப் ெபாிய
விபத்
விபத்

ஒன் இ க்கிற . ஒவ்ெவா வ ம் வி ம்பிேயா, வி ம்பாமேலா அைடகிற
அ !"

"நீ என்ன ெசால்கிறாய்? எைதப் பற்றிச் ெசால்கிறாய்?"
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"வாழ்க்ைகையப் பற்றிச் ெசால்கிேறன்! அ
ப கிற ."

ம் ஒ

விபத்தாகத்தான் எனக்குப்

இைதக் ேகட்
அந்த அம்மாள் சிாித்தாள்.
ம்ைபப்
ச்சரம் ேபால்
ய்ைமக்
கீற்றாய்த் ேதான்றி மைறந்த அந்த நைக. ஒ ங்காய் அைமந்த ெவண் பல்வாிைச
அந்த அம்மா க்கு.
"இந்த வயதில் இப்ப

ற் க் கிழவிேபால் எங்ேக ேபசக் கற் க் ெகாண்டாய் நீ!"

"ேபசக் கற் விட்டதனால் என்ன இ க்கிற ? அறி க்குக் கற்றவற்ைறக் ெகாண்
வாழ் க்கு யல
வதில்ைல. வாழ்க்ைகப் ப ப்ேப தனியாக இ க்கிற . அங்ேக
'ெபயிலா'னவர்கைள ேமல் வகுப் க்கு அ
வகுப் க்கு அ
என்

ப் கிறார்கள். பாஸாகிறவர்கைளக் கீழ்

ப் கிறார்கள். எல்லாம் தைலகீழாகத்தான் இ க்கிற . அைத 'விபத் '

கூறாமல் ேவ

எப்ப

கூ வ ?"

அந்த அம்மாள்
கம் வியப்பால் மலர்ந்த . பித்தைள என்
ேதய்த் ப் பார்த்
அலட்சியமாக எறிய இ ந்த ெபா ைளத் தங்கம் என் கண் ெகாண்டாற் ேபான்ற
மலர்ச்சி அ . 'ஏேதா ந த்ெத வில் ர்ச்ைசயாகி வி ந்த ெபண், சிறி ேநரத் க்கு
ைவத் க் ெகாண்
ந் விட்
ட் க்கு அ ப்பி விடலாம் என்ற சாதாரண எண்ணம்
மாறி ரணியின் ேமல் அந்த அம்மா க்கு அக்கைற வி ந்த . மேனாரஞ்சிதப்
எங்கி ந்தா ம் எப்ேபாதி ந்தா ம் அதனால் மணக்காமல் இ க்க
யா .
அழகியசிற்றம்பலம் தம் ெபண்ைண அறி ப் பிழம்பாய் உ வாக்கிவிட் ப்
ேபாயி ந்தார்.

அவள்

எங்ேக

ேபசினா

ம்,

யாாிடம்

ேபசினா

ேபசினா ம், மேனாரஞ்சித மணம்ேபால் ெசாற்களில் க த்
மணத்ைத நீக்கிப் ேபச அவளாேலேய
யா .
"நிைறயப் ப த்தி க்கிறாய் ேபா
ெசால், அம்மா! பட் க் கத்தாிப்ப

ம்,

எப்ேபா

மணக்கிற . அந்த

க்கிற . உன்ைனப் பற்றி எனக்குக் ெகாஞ்சம்
ேபால் அழகாக ம் அளவாக ம் ேபசுகிறாேய நீ!"

தன்ைனப் பற்றி அந்த அம்மாளிடம் ெசால் அறி கப்ப த்திக் ெகாள்ள ேவண் ய
அவசியம்தானா என்ற தயக்கத் டன் அந்தத் தாய்ைம கனிந்த
கத்ைத நிமிர்ந்
பார்த்தாள்
ரணி. காைலயில் குளிக்கும் ெபா
மனங்கு றிய த சமயத்தில்
நிைன வந்தேத தாயின் கம் அ ம ப
ம் அவ க்கு நிைன வந்த .
அதிக
ைம
என் ம்
ெசால்வதற்கில்ைல. ந த்தர

ெசால்வதற்கில்ைல.
அதிக
வய க்குச் சிறி
அதிகமான

இளைம
என் ம்
வய ைடயவளாகத்
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ேதான்றிய அந்த அம்மாளின் கத்தில் ஒ சாந்தி இ ந்த . ரணி தன் மனத்ைத
ெமல்ல ெமல்ல ெநகிழச் ெசய் ம் ஏேதா ஓர் உணர்ைவ எதிேரயி ந்த
கத்தில்
கண்டாள்.
"நான் உன்ைனப் பற்றி ேகட்ப
தவறானால் மன்னித் வி ; வி ப்பமி ந்தால்
என்னிடம் ெசால்வதில் தவறில்ைல. நிைறய விரக்தி ெகாண்டவள் மாதிாி வாழ்க்ைகேய
விபத்
என்
கூறினாேய, அதி
ந்
உன்ைனக் காப்பாற்ற
அறிவதற்காகத்தான் இைத விசாாிக்கிேறன்."

மா என்

ரணி சு க்கமாகத் தன்ைனப் பற்றி ெசான்னாள். கு ம்பத்தின் ெப ைமகைளச்
ெசால் ப் பீற்றிக் ெகாள்ள ம் இல்ைல; குைறகளாகச் ெசால்
அழ மில்ைல.
ெசால்ல ேவண் யைத அளவாகச் ெசால் தன்ைன அறி கப்ப த்திக் ெகாண்டாள்.
"உன் தந்ைதயாைரப் பற்றி நான் நிைறய ேகள்விப்பட்
க்கிேறன் அம்மா.
அவ ைடய த்தகங்கள் கூட இரண்ெடான்
ப த்தி க்கிேறன். எனக்கும் ெசாந்த
ஊர் ம ைர தான். நீண்ட காலமாக கட க்கு அப்பால் இலங்ைகயில் இ ந் விட்
இப்ேபா தான் ஊேரா வந் விட்ேடாம். எங்க க்கு அங்ேக நிைறயத் ேதயிைலத்
ேதாட்டங்கள் இ ந்தன. என் கணவர் காலமான பின் என்னால் ஒன் ம் கட் க்காத்
ஆள
யவில்ைல. எல்லாவற்ைற ம் விற் க்ெகாண்
ஊேரா ,
ட்ேடா
வந்தாயிற் . எனக்கு இரண்
ெபண்கள். ஒ த்தி பள்ளிக்கூடத்தில் எட்டாவ
ப க்கிறாள். த்தவள் கல் ாியில் ப க்கிறாள். ஏேதா கட ள் ண்ணியத்தில் நடந்
ெகாண்
க்கிற ."
"உங்கள் ெபயைர நான் ெதாிந்

ெகாள்ளலாமா அம்மா?"

"என்ைன மங்கேளஸ்வாி என்

கூப்பி வார்கள்

நான் எவ்வள

ரணி. பார்த்தாேயா இல்ைலேயா,

மங்களமாக இ க்கிேறன் என்பைத?"

அந்த அம்மாள் சிாித் க் ெகாண்ேட ேவ க்ைகயாகச் ெசால்வ ேபால்தான் இப்ப ச்
ெசான்னாள். ஆனா ம் அந்தச் ெசாற்களின் ஆழத்தில்
யரம் ைதந்தி ப்பைதப்
ரணி உணர்ந்தாள்.
சிாிப்பில் எப்ேபா ேம இரண்
வைக. சிாிப்பதற்காகச் சிாிப்ப . சிாிக்காமல்
இ க்கக்கூடாேத என்பதற்காகச் சிாிப்ப . இரண்டாவ வைகச் சிாிப்பில் ன்பத்தில்
ஆற்றாைம ஒளிந் ெகாள்கிற . மங்கேளஸ்வாி அம்ைமயார் தன் நிைலையப் பற்றி
கூறிவிட் ச் சிாித்த சிாிப்பில் ஆற்றாைம ெதாிந்த . 'வாழ்க்ைக ஒ விபத் ' என்
தான் கூறியேபாேத அந்த அம்மாளின் வதனத்தில் மலர்ந்த
ய நைகைய ம் இந்தத்
யர நைகைய ம் மனத் க்குள் ஒப்பிட் ச் சிாித்தாள் ரணி.
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ெம வாகக் கட்
ல் எ ந்
உட்கார்ந்
ெகாண்
பார்த்த ேபா
ஜன்னல்
வழியாகத் ெத வின் ஒ பகுதி ெதாிந்த . அ தானப்ப த ெத என்
ரணி
அ

மானித் க் ெகாண்டாள். தன் அ

மானத்ைத உ திப்ப த்திக் ெகாள்வதற்காக,

"இ தானப்ப த
ெத தாேன?" என் அம்மாைளக் ேகட்டாள். 'ஆமாம்' என்
பதில் வந்த . பார்க்கும் ேபா ெசல்வச் ெசழிப்ைபக் காட் ம் ெபாிய டாகத்தான்
ேதான்றிய . பளிங்குக் கற்கள் பதித்த தைர. சுவர் நிைறய ெபாிய ெபாிய படங்கள்.
தி ம்பின பக்கெமல்லாம் ஆள் உயரத் க்கு நிைலக் கண்ணா கள். பட்
உைற
ேபார்த்திய பாங்கான ேசாபாக்கள். விதவிதமான ேமைஜகள்,

ட் ல் ெசல்வச்

ெச ைம ெதாிந்த
ட் க்குாியவளிடம் அன்பின் எளிைம ெதாிந்த . தைரயி ம்,
சுவாி ம் ெசல்வம் மின்னிய . தாய்ைம மின்னிய . அடங்கி ஒ ங்கி அைமந்த பண்
மின்னிய . ஓ யா த் திாிந்த உலக வாழ் இவ்வள தான் என் வாழ்ந் மறந்த
அசதி ெதாிந்த ; வாழ்

ந்த அ

ப் த் ெதாிந்த .

குழந்ைதயின் சுட் விர ல் பாைலத் ேதாய்த் க் ேகா
த்த மாதிாி ெநற்றியில் வாி
வாியாகத் தி நீ
லங்க மலர்ந்த ெநற்றிேயா
மங்கேளஸ்வாி அம்ைமயார்
ரணியின் அ கில் வந் நின்றாள்.
"என்னம்மா இப்ப ப் பார்க்கிறாய்? நான் வ ம்ேபா பாழைடந்த அரண்மைன மாதிாி
உப் ப் ப ந்த சுவ ம் ெப ச்சாளிப் ெபாந் கள் மயமான தைர மாக இ ந்த இந்த
.
த்த ெபண் க்கு ஆடம்பரத்தில் அதிகப் பற் .
ன் மாதத்தில் பணத்ைத
வாாியிைறத்
இப்ப
மாற்றியி க்கிறாள். எனக்கு இெதல்லாம் அ த் விட்ட ,
அம்மா! ஏேதா ெசல்லமாக வளர்ந் விட்ட குழந்ைதகள் ெசான்னால் தட்ட
யாமல்
ேபாகிற ."
"உங்கள்

த்த ெபண் எந்தக் கல்

ாியில் ப க்கிறாள்?"

"அெமாிக்கன் கல் ாியில் ேசர்த்தி க்கிேறன். இந்த ஊாில் இ ஒ வசதிக் குைற
ரணி. கல் ாிகள் எல்லாம் நகாின் நான்கு ற ம் தனித்தனிேய சிதறியி க்கின்றன.
காைலயில் தல்லா குளம் ேபானால் ஐந்
மணிக்கு
தி ம் கிறாள். கார்
இ க்கிற . ைரவர் இ க்கிறான். இந்த ெபாிய வண் யில் ேபாய் வர ெவட்கமாக
இ க்கிறதாம் அவ க்கு. சிறிதாக ஒ
க் கார் வாங்கித் தரேவண் மாம்.
அ வைரயில் பஸ் ல் தான் ேபாேவன் என்
பி வாதமாகப் ேபாய் வந்
ெகாண்
க்கிறாள்.
சிறிய
கா க்கு
ெசால் யி க்கிேறன்.
பணத்ைதக்
ெகா க்கிேறெனன்றா
"இந்த ஊாில் இரண்
கல்

ம் கார் சுலபத்திலா கிைடக்கிற ?"
ெபண்கள் கல்

ாியில் ேசர்க்க மனம் வந்த

ாிகள் இ க்கும்ேபா

உங்க

எப்ப

க்கு?" இந்தக் ேகள்விையத்

ஆண்கள்
ணிந்
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ேகட் விட்ட பின் அந்த அம்மா
என் பட்ட
ரணிக்கு.

கத்ைதப் பார்த்தேபா

ேகட்காமல் இ ந்தி க்கலாம்

"இந்த விஷயத்தில் நான் ெகாஞ்சம் ற்ேபாக்கான க த் ைடயவள், ரணி! ெபண்கள்
வாழ்க்ைக
வ ம் ஒேர வட்டத்தில் பழக ேவண் யி க்கிற . தி மணமாகும்
ன் ம் சாி, தி மணமான பின் ம் சாி, மா பட்ட சூழ்நிைலயில் பழக வாய்ப்ேப
இல்ைல அவர்க க்கு. ப க்கிற காலத்திலாவ
அந்தச் சூழ்நிைல அவர்க க்குக்
கிைடத்தால் பிற்கால வாழ் க்கு நல்லெதன் நிைனக்கிறவள் நான்."
ரணி ெமல்லச் சிாித்தாள். பிறேரா
க த்
மா ப ம் ேபா
கம் சிவந்
க க ப்ேபா ேதான் ம் ெப ம்பாேலார்க்கு. ஆனால் ரணியின் வழக்கேம தனி.
தனக்கு மா பா ள்ள க த் காதில் வி ம்ேபா அவள் மா ைளச் ெசவ்விதழ்களில்
ன்னைக ஓ
மைற ம். அப்பாவிடமி ந்
அவ க்குக் கிைடத்த பயிற்சி அ .
ரணியின் ன்னைகைய மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் பார்த் விட்டாள்.
"வட்டத்திற்கு
ைலகள் இல்ைல என்ப தாேன கணிதம்! ெபண் மா பட்ட
சூழ்நிைலயில் பழகினா ம் ெபண்தாேன! ெபண்ைமயின் வாழ்க்ைக ஒ ங்குகேள தனி.
அைவ வட்டத்ைதப் ேபால் அழகானைவ. ச ரமாக ம் இ க்க ேவண் ெமன்
நாமாக நிைனப்ப தான் ெப ம் தவ ."
"வாழ்க்ைகக்குச் ச ரப்பா தான் (சாமர்த்தியம்) அதிகம் ேவண் யி க்கிற . சற்
ன் நீ கூட இேத க த்ைதத்தான் ேவெறா

விதத்தில் ெசான்னாய்,

ரணி."

"வட்டத்தில் ஒ ங்கு உண் . வழி தவற வாய்ப்பில்ைல. ச ரத்தில் சாமர்த்தியம்
உண் . தவற ம் இடம் உண் . ெபண்ணின் வாழ்க்ைக ஒேர வட்டத்தில் இ ப்பதில்
தவ இல்ைல என்ப என் தந்ைதயின் க த் ."
மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் வியப் ேம ம் அதிகமாயிற் . 'பின் குஷ'னில் ஊசி
இறக்குகிற மாதிாி இந்த வயதில் இந்தப் ெபண்ணால் ந க்கு ந க்ெகன் எவ்வள
கச்சிதமாகப் பதில் ெசால்ல
கிற . தீபத்தில் எப்ேபாதாவ சுடர் ெதறித் ஒளி
குதிக்கிற ேபால் க த் க்கைளச் ெசால் ம்ேபா
இந்தப் ெபண்ணின்
கத்தி ம்
விழிகளி ம் இப்ப ஓர் ஒளியின்
ப் எங்கி ந் தான் வந் குதிக்கிறேதா என்
மனதில் நிைனத் க் ெகாண்டாள் அந்த அம்மாள்.
தன்ைன அங்ேகேய சாப்பிடச் ெசால்

அந்த அம்மாள் வற்

ம க்க
யவில்ைல. அந்தத் தி நீ
லங்கும்
லங்கும் வதனத் க்கு ன்னால் ரணியின்

த்திய ேபா

கத் க்கு

ரணியால்

ன்னால், ெதளி
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"ேநற் வைர எனக்கு இரண்

ெபண்கள்தான். இன்ைறக்கு நீ

ன்றாவ

ெபண்

மாதிாி
வந்
ேசர்ந்தி க்கிறாய்;
வா,
என்ேனா
உட்கார்ந்
ஒ வாய்
சாப்பிட் விட் ப் ேபாகலாம்" என்
அக ம்
க ம் மலர அந்த அம்மாள்
அைழத்தேபா அவள் ேபசாமல் எ ந் உடன் ெசன்றாள். சாப்பாட் அைறயில்
ேமைஜயின் எதிெரதிேர இைலகள் ேபாடப்பட்
ந்தன. சைமயற்காரப் ெபண்
பாிமாறினாள். ைக வ க்கினாற்ேபால் கண்ணா த் தக பரப்பிய நீண்ட ேமைஜ அ .
ரணி த மாறினாள். அப்ப அமர்ந் உண்ப அவ க்குப் திய பழக்கம். "உனக்கு
ேமைஜயில் சாப்பிட் ப் பழக்கமில்ைல

ரணி?"

"இல்ைல."
"பார்த்தாயா; இதற்குத்தான் மா பட்ட சூழ்நிைலயில் பழக ேவண் ெமன்ப " என்
ெசால் சிறி ேக யாக நைகத்தாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.
"மன்னிக்க ேவண் ம் அம்மா! உங்கைள என்னால் ாிந் ெகாள்ளேவ
யவில்ைல.
தி நீ
அணிந்த ெநற்றி ம்
ய்ைம விளங்கும் ேதாற்ற மாகப் பழைமயில் வந்
பண்ைபக் காட் கிறீர்கள். ேபச்சிேலா
ைம காட் கிறீர்கள். சிலவற் க்குப்
பழைமையப் ேபாற் கிறீர்கள். சிலவற் க்கு
ைமையப் ேப கிறீர்கள். ேநற்
வந்தப் பழக்கத் க்கு ஆயிரங்காலத் ப் பழக்கத்ைத விட் க் ெகா ப்ப தான்
மா பட்ட சூழ்நிைலயா? தைரயில் உட்கார்ந்

இைலயில் சாப்பி வ

எனக்குப்

பழக்கம். என் தந்ைதக்குப் பழக்கம். அவ ைடய தந்ைதக்குப் பழக்கம். பாட்டன்,
ெகாள் ப்பாட்டன் காலத்தியப் பழக்கத்ைத நாகாிகத்தின் ேபரால் நான் ஏன் விட
ேவண் ம்?
பழக்கத்ைத
ேக யாகப்
உட்கார்ந்
ேநாி ம்."

அன் க்காகப் பழக்கத்ைத மாற்றிக் ெகாள்ளலாம். ேக
மாற்றக் கூடா . எனக்கு ேமைஜயில் சாப்பிடத் ெதாியா
ப மானால் நான் தைரயில் இைலைய எ த் ப் ேபாட் க்
வி ேவன். நீங்கள் கீேழ வந்தால் நான் உங்கைளக்

க்குப் பயந்
. உங்க க்குக்
ெகாண் கீேழ
ேக
ெசய்ய

"ஏ அப்பா! ெபாிய கு ம் க்காாியாக இ க்கிறாேய! உன்னிடம் விைளயாட்டாக
வாையக் ெகா த்தால் கூட தப்ப
யா ேபா
க்கிறேத."
ரணி தைலையக் குனிந்

ெகாண்

"உன் தந்ைத மட் ம் இப்ேபா
ேபர் ைவத்தாேர, அதற்காக ஒ

சிாித்தாள்.

உயிேரா
பாராட்

இ ந்தால் உனக்குப் ெபா த்தமானதாகப்
விழா நடத் ேவன் நான்."
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தந்ைதையப் பற்றி ேபச்சு எ ந்த ம் ரணியின் இதழ்களில் சிாிப் மைறந்த . அவள்
ெப
ச்சு விட்டாள். கத்தில் ேசாகம் கவிழ்ந்த . ேபச்சு நின் ெமௗனம் சூழ்ந்த .
சாப்பிட் விட் ச் சிறி
எ ந்தாள்.

ேநரம் ேபசிக் ெகாண்

" ட் ல் தங்ைக, தம்பிகள் காத் க் ெகாண்

ந்த பின்

ரணி

றப்ப வதற்காக

ப்பார்கள். நான் ேபாய்த்தான் ஏதாவ

சைமத் ப் ேபாட ேவண் ம். எனக்கு விைட ெகா த்தால் நல்ல ?"
"ேபாகலாம் இ . இந்த உச்சி ெவய்யி ல் ேபாய் என்ன சைமக்கப் ேபாகிறாய்?
எல்லாம் ஒேரய யாகச் சாயங்காலம் ேசர்த் ச் சைமத் க் ெகாள்ளலாம். ஐந்
ஐந்தைர மணிக்கு சின்னப் ெபாண் ம் ெபாிய ெபாண் ம் வந் வி வார்கள்.
அவர்கைளப் பார்த்
விடலாம்.
ைரவாிடம் ெசால்
காாிேலேய உன்ைனக்
ெகாண் விடச் ெசால்கிேறன்." என்
ெகஞ்சினாற் ேபால் அன்ேபா
ேவண் க்
ெகாண்டாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள். காப்பாற்றி உதவிய நன்றிக் கடைம அந்த
அம்மாவிடம் எைத ம் உடன யாக ம த் விட வாய் எழவில்ைல
ரணிக்கு.
க த் க்கைள ம த் ப் பதில் ேபச நா எ ம்பிற் ; வி ப்பங்கைள ம த் ப் ேபச நா
எழவில்ைல; உட்கார்ந்தாள்.
அன்
காைலயி
ந்
விேநாதமாகத்தான் இ ந்த .

நடந்தைத
ஒவ்ெவான்றாக
நிைனத்த
தல் நாள் தி ட வந்த கிழவன் பாம் க பட்

ெசய்தி, வயிற் ப் பசி டன் மனத்தில் விரக்திேயா
ேவைல ேத
அைல ம்ேபா
மயங்கி வி ந்த

ேபா
இறந்த

ம ைர நகரத் ெத க்களில்
- மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்

காப்பாற்றிய , அந்த அம்மா டன் ேபசிய விவாதப் ேபச்சுக்கள் எல்லாம் நிைனத் ப்
பார்த்த ேபா
கைதகளில் ப ப்ப
ேபா
ந்த . வாழ்க்ைகயில் நடக்காமலா
கைதகளில் எ
கிறார்கள். வாழ்க்ைகப்
த்தகத்தில் ஒவ்ெவா
பக்கமாய்ப்
ப ப்ப ேபால் எதிர்பாராத திய திய நிகழ்ச்சித் தி ப்பங்கைள நிைனப்பதில் சுைவ
கண்டாள் ரணி.
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்
ரணிக்குப் ெபா
ேபாவதற்காக மா க்ெகல்லாம்
அைழத் க் ெகாண்
ேபாய்
ட்ைடச் சுற்றிக் காண்பித்தாள். இலட்சங்கைள
இலட்சியமில்லாமல் ெசலவழித்
ட்ைட அழகுப த்தியி ந்தார்கள். மா அைறயில்
ெபாிய க காரம் ஒன் இ ந்த .
"இ

மணிய க்கிறேபா

இன்னிைசக் குரல் எ ப் ம். இலங்ைகயி

ந்

ெகாண்

வந்த . ெகாஞ்சம் இ , நாலைரயாகப் ேபாகிற . இப்ேபா ஒ மணிய க்கும். நீ
ேகட்டால் மிக ம் ஆச்சாியப்ப வாய்" என்
ரணிைய அந்த அழகிய ெபாிய
க காரத்தின் ன் ைகையப் பி த் நி த்தினாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.
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பியாேனா ஒ ேபால் நீட்
ழக்கி இனிதாய் ஒ
ைற ஒ த்த க காரம். அந்த
ஒ
எதிெரா த்
அதிர்ந்
அழகாய் அடங்கிய விதம் ேதன் ெவள்ளம் பாய்ந்
பாய்ந்த ேவகம் ெதாியாமல் வற்றினாற் ேபா
ந்த . ரணி சிாித் க் ெகாண்ேட
ெசான்னாள். "க காரம் காலத்தின் கழிைவக் காட் வ . மனித ைடய உயிர் நஷ்டம்
அதில் ெதாிகிற . ஒவ்ெவா
மணி அ க்கும் ேபா ம் அதில் ஓர் அ ைக ஒ
ேகட்டால் மிக ம் ெபா த்தமாக இ க்கும். த்திசா த்தனமாக ம் இ க்கும்."
"ேபா அசட் ப் ெபண்ேண? உனக்கு வாழ்க்ைகைய ரசிக்கேவ ெதாியவில்ைல. என்
வய க்கு நான் இப்ப
அ த் ப் ேபசினால் ெபா ந் ம். நீ இப்ப ப் ேபசுவ
ெசயற்ைகயாக இ க்கிற ."
"ெசயற்ைகேயா, இயற்ைகேயா எனக்குத் ேதான்றியைதச் ெசான்ேனன்."
"எல்ேலா க்கும், ேதான்றாததாகத்தான் உனக்குத் ேதான் கிற ."
"நான் மா பட்ட சூழ்நிைலயில் பழகாதவள். ஒேர மாதிாி நிைனக்கிறவள். எனக்குத்
ேதான் வ தப்பாக ம் இ க்கலாம்."
"பார்த்தாயா? பைழயப

வம் க்கு இ க்கிறாேய என்ைன!"

பழைமக்கும்
ைமக்கும் பாலம் ேபா
க்கும் அந்த அம்மாளிடம் ேபசுவேத
இன்பமாக இ ந்த
ரணிக்கு. குழந்ைதையச் சீண் விட் அதன் ேகாபத்ைத அழகு
பார்ப்ப
ேபால் அந்த அம்மா க்கும்
ரணியின் வாையக் கிண் விட்
வம்
ேபசுவ இன்பமாக இ ந்த .
ஐந் மணிக்கு அந்த அம்மாளின்
த்த ெபண் கல் ாியி
ந் வந்தாள். "கல் ாி
ேவைல நாட்கைள அதிகமாக்கிய பின் சனிக்கிழைம கூட வகுப் ைவத் உயிைர
வாங்குகிறார்கள் அம்மா" என்
அ த்தப ேய ப ப்ைபக் குைற கூறிக் ெகாண்
வந்தாள் ப க்கிற ெபண். அவ ைடய ேதாற்றத்ைதப் பார்த்த ம்
ரணி அசந்
ேபானாள். பஞ்சாபி ெபண்கைளப் ேபாலப் ைபஜாமா ம் சட்ைட மாகக் காண்ேபாைர
வ ந் மயக்கும் ேதாற்றம். ேமகப் பிசி கைளத் ணியாக்கினாற் ேபாலத் ேதாளில்
ஒ ெமல் ய தாவணி. ரணிக்கு கண்கள் கூசின. தமிழ்ப் பண்ேபா பார்த் ப் பழகிய
கண்கள் அைவ.
"ெபண் அழகாயி க்கலாம். அ
அவ ைடய தவ
அழகாயி ப்பதாகத் தாேன பிறைர நிைனக்கச் ெசய்ய வ ந்

இல்ைல. ஆனால்
யல்வ எத்தைன
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ெபாிய பாவம்" என் தான் அந்தப் ெபண்ணின் ேகாலத்ைதக் கண்டேபா

ரணி

எண்ணினாள். எண்ணியைத யாாிடம் ெசால்வ ? யாாிட ம் ெசால்லவில்ைல.
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் தன் ெபண்

க்குப்

ரணிைய அறி கப்ப த்தினாள். அந்தப்

ெபண் க்குப் பார்ைவ, ேபச்சு எல்லாேம அலட்சியமாக இ ந்தன. அந்தப் ெபண்
ஆங்கில ம் தமி ம் கலந் ெபாிதாகச் சிாித் கலகலப்பாகப் ேபசினாள். ெபண்ணின்
ெபயர் 'வசந்தா' என் மங்கேளஸ்வாி அம்மாளிடம் ேகட் த் ெதாிந் ெகாண்டாள்
ரணி. சிறி ேநரம் ேபசிேனாம் என் ேபர் ெசய்த பின்னர் ரணிையக் கீேழ தனிேய
தள்ளி விட் விட் இரட்ைடப் பின்னல் சுழல மா க்குப் ேபாய் விட்டாள் வசந்தா.
அவள் தைல மைறந்த ம் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள், "இவ க்கு ஆடம்பரம் ெகாஞ்சம்
அதிகம்" என்
ரணியின் மனநிைலையப் ாிந் ெகாண்டவள் ேபால் சிாித்தவா
ெசான்னாள். ரணி ஒன் ம் கூறவில்ைல. பதி க்கு ெம வாகச் சிாித்தாள்.
"இைளயவ க்குக்கூட இன்
பள்ளிக்கூடம் கிைடயா . ஏேதா ஸ்ெபஷல் கிளாஸ்
(தனி வகுப் ) என் ேபானாள். இன் ம் காணவில்ைலேய" என் அந்த அம்மாள்
ெசால் க் ெகாண்
ந்த ேபாேத இைளய ெபண் உள்ேள
ைழந்தாள். அகலக்
கைரேபாட்ட பட் ப் பாவாைட ம் தாவணி மாக இந்தப் ெபண் அடக்கமாய்
அம்மாைவக் ெகாண்
ந்தாள்.
"ெசல்லம்! உனக்கு இந்த அக்காைவ அறி கப்ப த்தப் ேபாகிேறன். இப்ப வா"
என்
இைளய ெபண்ைண அைழத்தாள் தாய். இைளய ெபண் அடக்கமாக வந்
நின்
ைககுவித்
வணங்கினாள்.
ரணிக்கு இவைளப் பி த்தி ந்த . கு ம்பப்
பாங்கான ெபண்ணாகத் ெதாிந்தாள் ெசல்லம்.
"இவ க்குப் ேபர் மட் ம் ெசல்லமில்ைல. எனக்கும் இவள் தான் ெசல்லம்" என்
ெப ைமேயா இைளயப் ெபண்ைணப் பற்றிச் ெசான்னாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.
"இந்தப் ெபண்ணிடம் தான் உங்கைளக் காண்கிேறன்" என் தயங்காமல் தனக்குள்ள
க த்ைத அந்த அம்மாவிடம் ெசான்னாள் ரணி. அப்ேபா
த்தவள் மா யி
ந்
இறங்கி வந்
ெகாண்
ந்தாள். ரணி கூறிய
அவள் காதில் வி ந்தி க்குேமா
என்
ெதாியவில்ைல; வி ந்தி ந்தா
க த் .

ம் குற்றமில்ைல என்ப தான்

ரணியின்

"உன்ைனக் காப்பாற்றியதற்கு ெவ ம் நன்றி மட் ம் ேபாதா . அ க்க நீ இங்கு
வந் ேபாய்க் ெகாண்
க்க ேவண் ம். நா ம் வ ேவன். நீ ெசால் யி க்கிறாேய
வாழ்க்ைக விபத் ; அதி
ந்
உன்ைனக் காப்பாற் வதற்கு நான் ஒ
வழி
ெசய்கிேறன். சீக்கிரேம ெசய்கிேறன். இப்ேபா நீ ட் க்குப் றப்படலாம்" என்
கூறி தன் காாிேலேய ரணிைய ஏற்றி அ ப்பினாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள். ரணி

55
றப்பட்டாள். தானப்ப த ெத வி
ந் தி ம்பி ேமலக் ேகா ரத் ெத வில் கார்
ைழந்த . மாைல மயங்கி இர மல ம் ேநரம். தியிேல விளக்ெகாளி ெவள்ளம்.
கண்ணா ேமல் வி ந்த உ ந் கள் சிதறிப் பிாிவ ேபால் கும்பல் கும்பலாக மக்கள்
கூ ப் பல்ேவ வழிகளில் பிாி ம் கலகலப்பான இடம் அ . சினிமாவிற்கு நிற்கிற கி
வாிைச, கைடகளின் கூட்டம், நீல ம் சிவப் மாக விளம்பரம் காட் ம் மின்சாரக் குழல்
விளக்குகள் எல்லாம் பார்த் க் ெகாண்ேட ரணி காாில் ெசன்றாள்.
கைடகளில் மின்விளக்குகளில் நியாயம் ெமாத்தமாக ம் சில்லைரயாக ம் எாிந்
ெகாண்
ந்த . வியாபாரம் சு சு ப்பாக நடக்கிற கூட்ட ேநரம். வடக்கத்திக்காரன்
கைட ஒன்றி
ந் சப்பாத்தி ெநய்யில் ர ம் மணம் க்ைகத் ைளத்த . ேசாதி
என் ம் கைரயற்ற ெவள்ளம் ேதான்றி எங்கும் திைரெகாண்
பாய்வ
ேபான்
இலங்கிற்
அந்த
தி. காாின் ேவகத்தில் ஓ கிற திைரப்படம் ேபால அந்தக்
காட்சிகைளப் பார்த் க் ெகாண்ேட ேபான அவள் மனதில் ேசார் வந்
குந்த .
ட்ைட ம், பசிேயா விட் வந்த தங்ைக, தம்பியைர ம் நிைனக்கிற ேபா கவைல
வந் நிைறந்த . கார் தி ம்பித் தி ம்பி வழிகைள ம் திகைள ம் மாற்றிக்ெகாண்
விைரந்த .
'சாயங்காலம் கமலாைவ
ட் க்கு வரச்ெசால் யி ந்ேதன். அவள் ேவ
வந்
காத்தி ப்பாள். குழந்ைதயிடம் ேபச்சுக் ெகா த்
ட்
நிைலைமையத் ெதாிந்
ெகாண்
ந்தாளானால் அவள்
கத்ைத ஏெற த் ப் பார்க்கேவ ெவட்கமாக
இ க்குேம! கட ேள, உலகத்தில் பசிைய ம் பண்ைப ம் ஒ

இடத்தில் ஏன் ேசர்த் ப்

பைடத்தி க்கிறாய்? வயிற்ைற ம் வாய்ைமைய ம் ஏன் ஒன்றாக இைணக்கிறாய்?'
ரணியின் நிைன நிற்கவில்ைல. ஆனால் கார் நின் விட்ட . இரயில்ேவ ேகட்
அைடத்தி ந்த . ம ைரயி
ந்
தி ப்பரங்குன்றம் ேபாகும் சாைலயில்
ன்
இரயில்ேவ ேகட் கள் கு க்கி கின்றன. அந்தச் சாைலயில் அ
ஓர் ஓயாத
ெதால்ைல. ஆண்டாள் ரத் க்கு அ கில் உள்ள ேகட்
யி ந்த . ெதற்ேகயி ந்
எக்ஸ்பிரஸ் ேபாகிற ேநரம்.
எக்ஸ்பிரஸ் ேபாயிற் . ேகட் திறந்தார்கள். கார் ம ப
ம் விைரந்த .
ட்
வாச ல் ேபாய் எல்ேலா ம் கா ம்ப காாி
ந் இறங்க வி ம்பவில்ைல அவள்.
தி
கப்பில் மயில் மண்டபத் க்கு அ கிேலேய இறங்கிக் ெகாண்
விட்டாள்.
"அம்மா
ட்ைடப் பார்த் க் ெகாண் வரச் ெசான்னாங்கேள" என்றான் ைரவர்.
அவ க்கு அங்ேக நின்ேற தன் ட்ைட அைடயாளம் காட் விட் நடந்தாள் ரணி.
கார் தி ம்பிப் ேபாயிற் . ட் வாச க்கு வந்தவள்
ட் யி ப்பைதக் கண்
திைகத்தாள்.
-------------
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குறிஞ்சி மலர்
6
நிலைவப் பி த் ச் - சி
கைறகள் ைடத் க் - கு
வல் பதிந்த கம்,
நிைனைவப் பதித் - மன
அைலகள் நிைறத் ச் - சி
நளினம் ெதளித்த விழி

பசித்த வயி ம் ெகாதித்த மன மாகப்

ரணி என்

ம் ெபண் ம ைர நகரத்

நாற்சந்தியில் மயங்கி வி ந்தேபா
மங்கேளஸ்வாியம்மா ம், இந்தக் கைதயின்
வாசகர்க ம் தான் அ தாபப்பட் உள்ளம்
த்தார்கள் என் நிைனத்தி ந்ேதாம்.
ஆனால் அன் அங்ேக அந்தச் சம்பவம் நடந்த இடத் க்கு மிக அ கில் ஓர் இளம்
கவி ள்ள ம்
த்தி க்கிற ! ெவ ம் மனிதர்கள் வா கிற தைல ைறயின்
ன்பத்ைதக் கண்
ற்றாண்

ெகாதித்திட ஒ

கவி ள்ளமா? 'நி ஸ் ாிப்ேபார்ட்டர்கள்' வா ம்

அல்லவா இ ? 'ந த்ெத வில் ெபண் மயங்கி வி ந்தாள்' என்

எ தலாம். கவி எ தத்

'நி ஸ்'

த்த அந்த உள்ளம் யா ைடய ? ைககள் யா ைடயைவ?

அறிந்
ெகாள்ள ஆவலாயி க்கிறதல்லவா? ஆச்சாியகரமான அந்த இைளஞைனச்
சந்திக்கலாம் வா ங்கள்.
அேதா, அந்த நாற்சந்திக்கு மிக அ கில் கிழக்ைகப் பார்த்த வாயில் அைமந்த
'அச்சாபீஸ்' ஒன்
கவனிக்கலாம்.

ெதாிகிறேத;

அதற்குள்

ைழந்

'மீனாட்சி அச்சகம் - எல்லாவிதமான அச்சு ேவைலக

அங்ேக

நடப்பைதக்

ம் ஏற் க் ெகாள்ளப்ப ம்.

குறித்த ேநரம் - குைறந்த ெசல ' என்
ெபாிய விளம்பரப் பலைக ெவளிேய
ெதாங்குகிற . அப்ேபா சாியான பிற்பகல் ேநரம். அச்சகத்
கப் அைறையத்
ெத வி
ந்
பார்த்தா ம் அைறயி
ந்
ெத ைவப் பார்த்தா ம் நன்றாகத்
ெதாிகிற விதத்தில் அ
அைமந்தி க்கிற . வாச ல் வந்
நின்ற காாி
ந்
அச்சகத்தின் உாிைமயாளர் ேபால் ேதாற்றமளிக்கும்
தியவர் ஒ வர் இறங்கி
ேவகமாக உள்ேள வ கிறார். கப் அைறக்குள் ைழகிறார். ேமைஜயில் எைதேயா
ேத கிறார். ேநாட் ப் த்தகம் ேபால் ெபாிய ைடாி ஒன்
விாிந்
கிடக்கிற .
கண்ணா ைய மாட் க் ெகாண் எ த் ப் ப க்கத் ெதாடங்குகிறார். ப க்கப் ப க்க
கத்தில் சி சி ப் ம் சீற்ற ம் பர கின்றன.
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"இந்தச் ச கம் எங்ேக உ ப்படப் ேபாகிற ? உச்சி ெவயி ல் ேகள்வி ைறயின்றி
ஒ ெபண் ந த்ெத வில் ேசார்ந் வி ந் கிடந்தாள். கா ம் லாாி ம் கூட்ட மாக
ேவ க்ைகப் பார்க்கத்தான் எவ்வள ெந க்கம். உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாள் ம்
அழேகா ஒ ெபண் இப்ப மண்ணில் தளர்ந் விழலாமா? ெபண் மண்ணில் வி ம்
ேபா இந்த நாட் ன் மங்கலப் பண் கெளல்லாம் மண்ணில் உடன் வி கின்றனேவ.
ஐேயா! என் உள்ளம் ெகாதிக்கிறேத. இந்த ம ைர நகரத் த் ெத க்களில் தமிழ்
வாழ்ந்
ெசங்ேகால் ெச த்தியதாம். ெசல்வ ம் ெச ைம மாகப் ெப ைம
ரசைறந்ததாம்! எல்லாம் வாழ்ந்த ெப ைமகள், வாழ்கின்ற ெப ைம ஒன் மில்ைல.
இன் என் கண்கள் இந்த்த் ெத க்களில் எைதப் பார்க்கின்றன? ஏமாற்றத்ைதச் சுமந்
திாி ம் மனிதர்கைளப் பார்க்கிேறன். ஏழ்ைமைய ம் ஏக்கத்ைத ம் சுமந் நடமா ம்
உடல்கைளக் காண்கிேறன். குழந்ைதக ம் ைக மாகக் கந்தல்
டைவேயா
பிச்ைசக்கு வ ம் ெபண் ெதய்வங்கைளப் பார்க்கிேறன். ெநஞ்சு ெபா க்குதில்ைலேய!
அழகும், ப ப் ம், பண் ம் உள்ள ஒ

ெபண் இப்ப

மண்ணில் விழலாமா? ஏன்

வி ந்தாள்? யாரால் விழ ேநர்ந்த ? அேட, அரவிந்தா! நீ கவிஞன். உன்
உள்ளம் இன்

மா

ப்பெதல்லாம் திரட்

ைடய

க்கவில்ைல? இைதக் கண் மா ெகாதிக்கவில்ைல? பா ,
ஏதாவ

பா

ைவ. நீ அச்சாபீ

ல் '

ப்' தி த்தப்

பிறந்தவனா? இல்ைல, இல்லேவ இல்ைல. நீ கவி உள்ளம் பைடத்தவன். ச
தி த்தி ேநர் ெசய்யப் பிறந்தவன்."

கத்ைதத்

ப த் க் ெகாண்ேட வந்த
தியவாின்
கம் சீற்றத்தின் எல்ைலையக் காட் ய .
அவ்வள
சினத்ைத ம் ைகயில் ேசர்த்
ேமைஜ ேம
ந்த மணிைய ஓங்கிக்
குத்தினார். இரண் ,
ன்
ைற அப்ப க் குத்தி மணி அதிர்ந்த பின் ஒ
ேவகமாக ஓ வந் அடக்க ஒ க்கமாக நின்றான்.

சி வன்

"அந்தக் க ைத அரவிந்தன் இ ந்தால் உடேன கூப்பி , வரவரப் ைபத்தியம்
ற்றித்தான் ேபாய்விட்ட ைபய க்கு!"
சி வன், அரவிந்தன் என்
ெபயர் குறிக்கப்ெபற்ற ஆைளக் கூப்பிட் க் ெகாண்
வ வதற்காக அச்சகத்தின் உட் றம் ஓ னான். பலவிதமான அச்சு எந்திரங்களின்
ஓைசக்கிைடேய அச்சுக் ேகார்ப்பவர்க க்குப் பக்கத்தில் நின் ேபசிக் ெகாண்
ந்த
ஓர் அழகிய வா பைனப் ேபாய் கூப்பிட்டான் சி வன். சிவந்த நிறம், உயர்ந்த
ேதாற்றம். காலண்டர்களில் கண்ண ம் இராைத மாகச் ேசர்ந்
வைரந் ள்ள
ஓவியங்களில்
கு ம் ம்
அழகும்
இைணந்
கைளயாகத்
ேதான் ேம
கவர்ச்சியானெதா கண்ணன் கம் அ ேபால் எ ப்பான கம் அந்த வா ப க்கு.
கதர் ஜிப்பா ம் நா
ழம் ேவட்
மாக எளிைமயில் ேதான்றினான் அவன்.
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"சார் தலாளி வந்தி க்கா . உங்கைளக் கூப்பிடறா . ேமைஜ ேம
எ த் ப் ப ச்சுட் ெராம்பக் ேகாபமாயி க்கா ங்க..."

ந்

எைதேயா

ேத
வந்த சி வன் பின் ெதாடர வா பன்
ன் றத்
அைறைய ேநாக்கி
விைரந்தான். மனத்தில் ணிைவ ம் நம்பிக்ைகைய ம் காட் கிற மாதிாி அவ ைடய
நைட கூட ஏ ேபான் பீ நைடயாக இ ந்த !
ன் றத் அைற வாச ல் அவன் தைல ெதன்பட்டேதா இல்ைலேயா! அவர் சீறிக்
ெகாண் இைரந்தார்.
"அரவிந்தா! இெதன்னடா இ
உளறல்? உன்ைன
தி த் வதற்காகத்தான் ேவைலக்கு ைவத் க் ெகாண்
தி த் வதற்காக அல்ல."

இங்ேக நான் 'ப் ப்'
க்கிேறன். ச கத்ைதத்

அவர் ைகயி
ந்த ேநாட் ப் த்தகத்ைதப் பார்த்த டன், அவன் உதட்ைடக் க த் க்
ெகாண் சற்ேற ெவட்கத்ேதா தைல குனிந்தான். அப்ேபா ம் அந்த கத்தின் அழகு
தனியாகத் ெதாிந்த . நீள கம். அதில் எழிலான கூாிய நாசி எ ப்பாக இ ந்த .
"என்னடா நான் ேகட்கிேறன், பதில் ெசால்லாமல் கல்ல மங்கன் மாதிாி நிற்கிறாய்?
பத் மணியி
ந் சாயங்காலம் ஐந் மணி வைரயில் இந்த ேவைலதான் தினம்
இங்ேக நைடெப கிறேதா?"
"இல்ைல சார்!... இன்ைறக்கு மத்தியானம் இங்ேக எதிர்த்தாற்ேபால் ந த்ெத வில் ஒ
ெபண் மயங்கி வி ந் விட்டாள். அைதப் பார்த் க் ெகாண்ேடயி ந்த நான் ஏேதா
மனதில் ேதான்றியைதெயல்லாம்..."
"மனத்தில் ேதான்றியைதெயல்லாம் அப்ப ேய கவிைதயாகத் தீட் விட்டாேயா?"
"அதில்ைல சார். இப்ப
ைவப்ப வழக்கம்."

ஏதாவ

ேதான்றினால் அைத இந்த ைடாியில் எ தி

"ஆகா! எ தி ைவக்காமல் விட் விடலாமா பின்ேன? அப் றம் உலகத் க்கு எத்தைன
ெபாிய நஷ்டமாகப் ேபாய் வி ம். ேபாடா க ைத; அச்சுக்கு வந்தி க்கிற ேவைலகைள
ெயல்லாம் தப்பில்லாமல் ெசய் நல்ல ேபர் வாங்க வழியில்ைல. கவி எ
கிறானாம்
கவி. உ ப்படாத பயல்."
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ெசால் விட் ேநாட் ப் த்தகத்ைத அவன் கத் க்கு ேநேர சி எறிந்தார் மீனாட்சி
அச்சகத்தின் உாிைமயாளர் மீனாட்சிசுந்தரம் பிள்ைள. ேநாட் ப் த்தகம் கீேழ வி ந்
விடாமல் இரண் ைககளா ம் எட் ப் பி த் க் ெகாண்டான் அரவிந்தன். அவ க்கு
அந்த ேநாட் ப்
த்தகம் உயிர் ேபான்றதல்லவா? எத்தைன எத்தைன உயர்ந்த
குறிப் கைள ம் உணர்ச்சிகைளத் ண்
ண்டாக ெவளியி கிற கவிைதகைள ம்
அவன் அந்த ேநாட் ப்
த்தகத்தின் பக்கங்களில் ெசல்வம் ேபால் எ தி
ைவத்தி க்கிறான். அவ க்குத் ெதாி மா அதன் அ ைம?
ேநாட்ைட
சி எறிந்த சூட்ேடா
அவைன
ைறத் ப் பார்த் விட்
உள்ேள
அச்சுேவைல நடந்
ெகாண்
ந்த இடத் க்குச் ெசன்றார். அவர் தி ம்பி
வ வதற்குள் தான் எ தியி ந்த கவிைதகைளத் தாேன ஒ
ைற கள்ளத்தனமாக
ரசித்
வி ம் ஆவ டன் அவசர அவசரமாக ேநாட்ைடப் பிாித்தான் அரவிந்தன்.
'நிலைவப் பி த் ' என் ெதாடங்கிய தல் இரண் வாிகைள மனத் க்குள்ேளேய
விைரவாகப் ப த்த பின் மற்ற வாிகைள சத்தத்ேதா
வாய்விட் ப் ப க்கத்
ெதாடங்கினான்.
"தரளம் மிைடந் - ஒளி
தவழக் குைடந் - இ
பவளம் பதித்த இதழ்
கிைலப் பி த் ச் சி
ெநளிையக் கைடந் - இ
ெசவியில் திாிந்த குழல்
அ தம் கைடந் - சுைவ
அளவிற் கலந் - மதன்
கரப் பைடத்த எழில்"
ப த் க் ெகாண்ேட வ ம் ேபா , அந்தப் ெபண்ணின் கத்ைதக் கண்க க்கு ன்
ெகாண்
வர
யன்றான் அரவிந்தன். குைட ம் ைக மாக அவள் அன்னநைட
பயின்ற ம், பின்
தி ந ேவ
ர்ச்ைசயற்
வி ந்த ம் அவன் கண் க்குள்
மைறயாக் காட்சிகளாய் நின்றன. அைச ேபா வ ேபால் பாட்ைட ம ப
ம்
ம ப

ம் ெசால்

இன் ற்றான். 'நான் கூட நன்றாகத்தான் பா யி க்கிேறன்.

என்ன சந்தம், என்ன ெபா ளழகு' என் தனக்குத்தாேன ெப ைமயாகச் ெசால் க்
ெகாண்டான். அதற்குள் தலாளியின் அதிகாரக் குரல் அவைன விரட் ய . ேநாட் ப்
த்தகத்ைத ஒளித் ைவத் விட் உள்ேள ஓ னான்.
"ஏம்பா அரவிந்தா?

அந்த நாவல்

த்தகம் ஒண்

ேவைல ெசய்ய எ த் க்

ெகாண்ேடாேம 'அேயாக்கியன் எ திய அழகப்பனின் மர்மங்கள்' என் ..."
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"சார்... சார்... தப் அழகப்பன் எ திய 'அேயாக்கியனின் மர்மங்கள்' என்ப தான்
சாியான தைலப் ."
"ஏேதா ஒ

குட் ச் சுவ ... அ

"பத் ப் பாரம்

எத்தைன பாரம்

ந்தி க்கிற ."

த்தாகிவிட்ட ."

"பத்தா! சாி... சு க்கப் பார்த்
விைரவாக
. எதற்குச் ெசால்கிேறன் என்றால்,
நாேன ெசாந்தத்தில் ெபாிதாக ஒ
ெவளியீட்
ேவைல எ த் க் ெகாள்ள
நிைனத்தி க்கிேறன். அ சம்பந்தமாக நீ கூட இன் ஓர் இடத் க்குப் ேபாய் வர
ேவண் ம். இந்த நாவைல
த் க் ெகாண்டால் ேவ
அதிக ேவைலயின்றி என்
திட்டத்திற்கு ஏற்ற மாதிாி ஓய்வாக இ க்கும்."
"ஓ! அதற்ெகன்ன சார், இைத இன்

ம் இரண்ேட நாட்களில்

த்

வி கிேறாம்."

ெபாியவர் ேகாபம் தணிந் அரவிந்தனிடம் நிதான நிைலக்கு வந்தி க்கிறார் என்பைத
அவர் ேபச்சுக் காட் ய . எப்ேபா ேம அவர் இப்ப த்தான் காரணமின்றி இைரவார்.
உடேன ேதாளில் ைகைவத் ப் ேபச ம் ஆரம்பித்
வி வார். சீக்கிரேம ேகாபம்
மறந் ேபாகும் அவ க்கு. சில சமயத்தில் உாிைமேயா அள க்கு மீறி இைரந்
ேபசிக் க ந் ெகாண்டா ம் அரவிந்தன் ேமல் அவ க்குத் தனி அபிமான ம் பாச ம்
உண் . அரவிந்த க்கு
வாசல் எல்லாம் அ தான். இர
பகல் பாராமல்
உைழத் விட் அங்ேகேய நா
நி ஸ் பிாிண்ட் காகிதத்ைத விாித்
அதிேலேய
ப த் உறங்கிவி கிறவன் அவன்.
'மீனாட்சி அச்சகம்' என்ற நகரத்தின்

கழ்ெபற்ற அச்சகத் க்கு மாேனஜர்,

ப் ாீடர்,

கணக்கு எ
பவர் எல்லாம் அரவிந்தன் தான். சமயங்களில் 'பில் கெலக்டர்' கூட
அவன் தான். எந்த ேவைலைய எப்ேபா
எப்ப ச் ெசய்ய ேவண் ம் என்
அரவிந்த க்கு அத் ப . அவ க்கு நல்ல
கராசி உண் . விநய ம் அதிகம்.
சு சு ப் ஒ நல்ல லதனம். அரவிந்தனிடம் அ குைறவின்றி இ ந்த . அவனால்
எைத ம் ெசய்யாமல் ஒ வினா கூட இ க்க
யா . ஒவ்ெவா வினா
ம்
எைதயாவ ெசய் ெகாண்
க்க ேவண் ம் அவ க்கு. அப்ப ஒ கூர்ைம. அப்ப
ஒ
ப் .
'ைடாி' எ
கிற பித் அவ க்கு அதிகம். ைடாி என்ற ெபயாில்
ெபாிய ேநாட் ப் த்தகங்கைளத் ைதத் ப் ைபண் ெசய் ைவத்
ஒன்றில் ெபான் ெமாழிகளாக குறித்
ைவத் க் ெகாள்வான்.
தனக்குத் ேதான் கிறைத அப்ேபாைதக்கப்ேபா
கி க்கி ைவத்
ன்றாவ

இரண்
ன்
க் ெகாள்வான்.
இன்ெனான்றில்
க் ெகாள்வான்.

ேநாட் ல் வர , ெசல , அச்சக சம்பந்தமான நிைன க் குறிப் கள்
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எல்லாம் இ க்கும். இந்தக் கவி எ

கிற கி க்கு ஒ

ெநறியாகேவ அவைனப் பற்றிக்

ெகாண்
ந்த . திடீர் திடீர் என் வ ம் அந்த ேவகம் எங்ேக உட்கார்ந்தி ந்தா ம்,
ைகயில் எந்தக் காகிதம் கிைடத்தா ம் அந்த ேவகத்ைத மனத்தில் ேதான் கிறப
எ த்தில் எ தித் தணித் க் ெகாண்டாக ேவண் ம். நன்றாக
ற்றிவிட்ட
ஆமணக்கினால் ெவ க்காமல் இ க்க
யா . அ ேபாலத் தான் அரவிந்தனின்
கவிைத ேவக ம். எ தாவிட்டால் தாங்கிக் ெகாள்ள
யா . அந்த மாதிாி ஒ
அழகிய ேவகமாகும் அ . அச்சக தலாளியின் நாற்கா யில் அவர் இல்லாதேபா
உட்கார்ந்
இ
மாதிாி ஏதாவ
கி க்கிக் ெகாண்
ப்பான். மறந்
ேநாட் ப்
த்தகத்ைத அங்ேகேய அவ ைடய ேமைஜயில் ைவத் விட ேநர்ந் , எதிர்பாராத
சமயத்தில் அவ ம் வந்
பார்த் விட்டால் இப்ப த்தான் வாங்கிக் கட் க்
ெகாள்வான். அவ ம் ஏேதா ேகாபத்தில் ேபசி வி வாேரெயாழிய மன க்குள் 'பயல்
பிைழத் க் ெகாள்வான். ெகாஞ்சம் ைளக் கூர் இ க்கிற . எைத எைதேயா கி க்கி
ைவத்தா ம் க த்ேதா அழகாக கி க்கி ைவக்கிறாேன' என்
நிைனத் ப் ெப ைமப்ப கிறவர்தான்.

அவைனப் பற்றி

மீனாட்சிசுந்தரம் உள்ேள ெமஷின்கைளச் சுற்றிப் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார்.
அரவிந்தன் மனத்திேலா குைட பி த்த மங்ைக ம் குமிண் சிாிப்
க மாக
மத்தியானம் மயங்கி வி ந்த ெபண் உலா வந் ெகாண்
ந்தாள். அவன் அங்கி ந்
ெமல்ல ந வினான். ம ப
ம் ன் ற அைறக்கு வந் ஒளித் ைவத்த ேநாட் ப்
த்தகத்ைத எ த்

த ல் எ தியி ந்த கவிைத வாிக

க்குக் கீேழ,

"குைடையப் பி த்த கரம் - மனக்
ெகாதிப்ைபச் சுமந்த கம் - ெப ம்
பசியில் தளர்ந்த நைட"
என்

பதற்றத்ேதா

அவசரம் அவசரமாக எ தி

த்தான்.

"ேகாவிந்தா திேயட்டர்காரர்கள் ஏேதா சுவெராட்
ேபப்பர் அ

அ க்க ேவண் ெமன்றாேன;

ப்பினாயா?"

"இல்ைல சார், காைலயிேல வந்தான், 'நீங்கேள உங்கள் கணக்கில் கடனாகப் ேபப்பர்
வாங்கி

அ த் க்

ெகா த்தால்

பின்னால்

ெகா த் வி கிேறன்'

என்றான்.

'அெதல்லாம் உனக்குச் சாிப்படா . சாயங்காலம் ேபப்பேரா வா, இல்ைலயானால்
நீேய ஆர்ட் ேபப்பர் மாதிாி மழமழெவன்
ெவ ப்பாயி க்ேக. உன்ைனேய
ெமஷினில் விட்

அ த் வி ேவன்' என்

பய

த்தி அ

ப்பிேனன்."

"சமர்த் தான் ேபா. இந்த வாயரட்ைடக்கு ஒன் ம் குைறவில்ைல."
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அரவிந்தன் ெமல்லச் சிாித் க் ெகாண்டான். ஃேபார்ேமன், அச்சுக்ேகாப்பவர்கள்,
இரண்
ெர ல்ேமன் உட்பட எல்ேலா ம் அரவிந்தனின் நைகச்சுைவைய ரசித் ச்
சிாித் க் ெகாண்
ந்தனர். அரவிந்தனின் கு ம் க்கு இைணேய இல்ைல. யா ைடய
குற்றத்ைத ம் எவ ைடய தவ கைள ம் ஒளி
மைறவின்றிப் பளிச்ெசன்
நா ேப க்கு
ன்னால் உைடத்
வி வான். தன்னிடம் குற்றேமா ெபாய்கேளா
ேபான்ற அ க்குகள் இல்லாததால் அவ க்கு மற்றவர்களிடம் பயேம இல்ைல.
இதனால் எல்ேலா க்கும் அவனிடம் பயம். அவ க்கு ன்னால் தப் ச் ெசய்ய பயம்.
தப்பாகப் ேபசப் பயம். தீயைவ எல்லாவற் க்குேம அவன் ன் பயம் தான்.
ஒ

சமயம் ெதாடர்ந்தாற்

ேபால் ஓர் அச்சுக் ேகாப்பவன் (கம்பா

எ த் க்கைளத் தி
த் தன் ' பன் பாக்
அரவிந்த க்கு இ ெதாிந் விட்ட .

டர்) ஈய

ல்' ேபாட் க் கடத்திக் ெகாண்

ந்தான்.

ம நாள் காைல அந்த அச்சுக்ேகாப்பவன் தன் இடத் க்கு வந்த ேபா

அங்ேக

கீழ்க்கண்டவா , கம்ேபாஸ் ெசய்
'நாேல

நாட்களில்

150

ைவத்தி ந்த .

'க'னாக்கைள ம்

'ைல'யன்னாக்கைள ம் ' பன்ெஸட்'

'அ'னாக்கைள ம்

லம் கடத்திய தீரேன! இன்

மணிக்குள் அவற்ைறெயல்லாம் தி ம்பக் ெகாண்
நீேய 'கம்ேபாஸ்' ெசய்

200

வ கிறாயா? அல்ல

மாைல
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ன்

இதற்கு ேமல்

ெகாள்ளலாம்.'

அரவிந்தன்
இைதப் ப த் விட் அலறிய த் க் ெகாண் ஓ வந்தான் அந்த ஆள். உடேன
ட் க்குப் ேபாய் எல்லாவற்ைற ம் எ த் க் ெகாண்
வந்
ெகா த் விட்
அரவிந்தனிடம் மன்னிப் க் ேகட் க் ெகாண்டான். ஒ சினிமா திேயட்டர்காராிடம்
நிைறய பாக்கி வி ந் விட்ட . அவ ைடய திேயட்ட க்கு அ த்
அ ப்பிய
சுவெராட் களில் அச்சகத்தின் ேபர் ேபா கிற

ைலயில் 'உங்கள் பாக்கி விஷம்

ேபால் ஏறிவிட்ட ; க தம் எ தி ம் பில் அ ப்பி ம் எனக்கு அ த் ப் ேபாயிற் .
விைரவில் பாக்கிையத் தீ ங்கள். ேவ வழியில்லாததால் உங்கள் ெசலவில் உங்கள்
ேபப்பாிேலேய இைதக் 'கம்ேபாஸ்' ெசய்
அ ப் கிேறன்' என்
சிறிய
எ த் க்களில் அச்சிட் க் கீேழ அச்சகத்தின் ெபயைர ம் ேபாட் அ ப்பிவிட்டான்
அரவிந்தன். சுவெராட் ஒட்டப்பட்டேபா ஊெரல்லாம் ேக க் கூத்தாகி விட்ட .
ம நாேள ஓேடா
வந்
பாக்கிையத் தீர்த் விட் ப் ேபானார் சினிமா
திேயட்டர்காரர்.
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இந்த

இ பத்ெதட்

தனித்

ண் ேபா

வயதில்
ந்

அரவிந்தன்,

தாங்கிக் ெகாண்

மீனாட்சி

அச்சக

நிர்வாகத்ைதேய

ந்தான். அரவிந்தன் அழகன், அறிஞன்,

கவிஞன், சாமர்த்தியமான கு ம் க்காரன், எல்லாம் இைணந்த ஒ
அவன்; பார்த்த டன் பதிந் வி கிற, கவ ம் தன்ைம வாய்ந்த

குணச்சித்திரம்

க்ேகாண வ வ நீள

கம் அவ ைடயதாைகயால், ஒ தடைவ பார்த்தா ம் அவைன மறக்க
யா .
ஆணியல் க்குச் சற்
அதிகமாகேவ சிவந் ேதான் ம் உத களின் கு ம் நைக
ெநளிய அவன் ேபசும்ேபா
சுற்றி நிற்பவர்களின் கண்கெளல்லாம் அவன்
கத்தில்தான் ஆவேலா
பதிய
ம். அரவிந்த க்குப் பி க்காதைவ காலர்
ைவத்த ஆடம்பரமான சட்ைடகள் அணிவ ம், எட்
ழம் ேவட்
கட் வ ம்.
எளிைமைய எல்லாவற்றி ம் வி ம் கிற சுபாவ ள்ளவன் அவன். தமிழ்நாட் ச்
சூழ்நிைலேய எளிைமக்கு ஏற்ற என் வாதா வான்.
"இ
ஏைழகளின் ேதசம். இங்ேக ஒவ்ெவா வ ம் குைறவான வசதிகைள
அ பவிப்பேதா
மற்றவர்க க்கு விட் க் ெகா க்கத் தயாராயி க்க ேவண் ம்"
என் அ க்க
ன்னைகேயா கூ வான் அரவிந்தன். காந்தியக் ெகாள்ைககைளப்
ேபாற் வதில் வி ப்ப ம் மதிப் ம் ெகாண்
ந்தான் அரவிந்தன். ைகப்பி க்குள்
அடங்கிவி கிறாற்ேபால் ஒ
சின்னஞ்சி
தி க்குறள்
த்தகம் எப்ேபா ம்
அவ ைடய சட்ைடப் ைபயில் இ க்கும்.
"அரவிந்தா! இப்ப

வா. உன்னிடம் ெகாஞ்சம் தனியாகப் ேபசேவண் ம்" என்

அவைன அன்ேபா
ன்னைறக்கு
உாிைமயாளர் மீனாட்சி சுந்தரம்.

அைழத் க்

ெகாண்

ெசன்றார்,

அச்சக

உள்ேள அைழத் க் ெகாண்
ேபாய் அவைன உட்காரச் ெசய்
தம் திட்டத்ைத
விவாித்தார். விைளயாட் ப் பிள்ைள ேபால் ேதான்றினா ம் அவ ைடய திறைமயில்
அவ க்கு அைசயாத நம்பிக்ைக. அவைனக் கலந்
ெகாள்ளாமல் எ
ம்
ெசய்யமாட்டார். அவர் அன் கூறிய
த்திட்டத்ைத அரவிந்தன்
மனத்ேதா
வரேவற் ஒப் க்ெகாண்டான்.
"நிச்சயமாக இந்தத் திட்டம் நமக்கும் பயன்ப ம், நாட் க்கும் பயன்ப ம். சிறந்த தமிழ்
அறிஞர்கள்
ல்கைள ம வான விைலயில் ெவளியிட் ப் பரப்ப ேவண் ய
அவசியம்தான். சாமர்த்தியமாக ெவளியிட்
விற்றால் நமக்குக் ைகப்பி ப்
இ க்கா ."
"அப்ப யானால் த ல் இேதா இந்த கவாிக்குப் ேபாய் உாியவர்கைளப் பார்த்
ஆகேவண் ய காாியங்கைள ஏற்பா
ெசய்
ேபசிவிட்
வா" என்
கவாிைய
நீட் னார் அவர்.
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"நான் ஏழைர மணிவைர இங்ேகேய இ க்கப் ேபாகிேறன். காாிேலேய ேபாய்விட்
வந் வி அரவிந்தா..."
அவ க்குத் ெதாியாமல் தன்
அரவிந்தன்.
"நிைன

ைடய ேநாட் ப்

ைவத் க்ெகாள். இப்ேபா

த்தகத்ைத ம் எ த் க் ெகாண்டான்

நீ ேபாகிற இடத்தி

ந் தான்

த ல் நாம்

ெவளியிடப் ேபாகிற ல்கள் கிைடக்க ேவண் ம்; காாியத்ைதப் பழமாக்கிக் ெகாண்
வா..." என் வாசல் வைர உடன் வந் கூறி அவைனக் காாில் ஏற்றி அ ப்பினார்
மீனாட்சி சுந்தரம்.
ம ள் மாைலப்ேபாதின் ஒளி மயங்கிய மாைல, அழகு ம ைர நகாின் ெத க்கள் எப்ப
இ க்கிறெதன் கவியின் கண்ேணா அ பவித் க் ெகாண்ேட காாில் விைரந்தான்
அரவிந்தன்.
திண் க்கல்
ேபாக

ேராட் ன்

ங்க?"

என்

ேவகத்தில் மனம்

அ கில்
இடம்

ேமற்ேக

தி ம்பிய ம்

ேகட்டான். அரவிந்தன்

ைரவர்,

இடத்ைதச்

"எங்ேக

ெசான்னான்.

ள்ளிய . நிைன கள் உல்லாசத்தில் மிதந்தன. 'நிைனைவப் பதித்

மன அைலகள் நிைறத் ச் சி நளினம் ெதளிந்த விழி' என்
வாய் இனிைமயில்
ேதாய்த்த குரைல இ த் ப் பா ய . மனம் அந்த கத்ைத நிைனத்த . இதழ்களில்
கு நைக நிலவிய .
மங்கேளஸ்வாி

அம்மாள்

ட்

ைரவ க்கு

ட்ைட

அைடயாளம்

காட் த்

தி ப்பிய ப்பிய ரணி
ட் யி ப்ப கண் திைகத் நின்றாளல்லவா? அந்த
சமயத்தில் இன்ெனா சிறிய கார் அவ் ட் வாச ல் வந் நின்ற .
"ேபராசிாியர் அழகியசிற்றம்பலம் அவர்களின்

இ தாேன?"

ட் ய கதைவப் பார்த் க் ெகாண் மைலத் ப் ேபாய் நின்ற ரணி, விசாாிக்கும்
குரைலக் ேகட் த் தி ம்பினாள். தி ம்பிய
கத்ைதப் பார்த்
அரவிந்தன்
ஆச்சாியத்தில் திைளத்தான். அேத
கம். அேத அழகு. நிலைவப் பி த் ச் சில
கைறகள் ைடத் க் கு
வல் பதித்த வதனம்! அன் நண்பக ல் அச்சகத் க்கு
எதிேர ெத வில் மயங்கி வி ந்தேபாேத அவன் மனத்தி ம் மயங்கி வி ந்த அேத
ெபண். அவ

க்குக் கவிைத தந்த வனப் , கன

ெசௗந்தர்யம், அந்த வாசற்ப யில் நின்

ெகாண்

தந்த

ந்த .

கம், கற்பைன தந்த
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"நீங்கள் யார்? உங்க

க்கு என்ன ேவண் ம்?" - சிறி

சினத் டன் ேகட்டாள்

ரணி.

"நான் மீனாட்சி அச்சகத்தி
ந் வ கிேறன். என் ெபயர் அரவிந்தன். த்தகங்கள்
ெவளியி கிற விஷயமாகப் ேபராசிாியாின் ெபண்ைணப் பார்த் க் ெகாஞ்சம் ேபச
ேவண் ம்" என்றான்.
சிாித் க் ெகாண்ேட ம ெமாழி கூறிய அரவிந்தன் ைகயில் ேநாட் ப் த்தகத்ேதா
வாசல் திண்ைணயின் ேமல் தானாக எ த் க் ெகாண்ட உட்கா ம் உாிைமேயா ம்
ணிந் அமர்ந் விட்டான்.
ரணிக்கு அப்ேபா

ஒேர கசப்பான மனநிைல. 'உலகத்தில் அத்தைன ேப ம்

ஏமாற் பவர்கள், அத்தைன ேப ம் பிற க்கு உதவாதவர்கள்' என்கிற மாதிாி
விரக்தி ம் ெவ ப் ம் ெகாதித் க் ெகாண்
ந்த சமயம்.
மண்டபத்
த்தக
ெவளியீட்டாளர் ேம
ந்த ேகாபம் அத்தைன
த்தக ெவளியீட்டாளர் ேம ம்
தி ம்பிய . அரவிந்தன் வந்த விதம், சிாித் க் ெகாண்ேட உட்கார்ந்
ெதாடங்கிய விதம் ஒன் ம் இவ க்குக் கவர்ச்சியளிக்கவில்ைல. உத கள்
அழகிய கம் சிவக்க அரவிந்தைன வார்த்ைதகளால் சா னாள் அவள்.

ேபசத்
க்க,

" த்தக மாயிற் ; டலங்கா மாயிற் . ண்ணாக்கு விற்கிறவர்கள் எல்லாம் த்தகம்
ெவளியிட வந் வி கிறார்கள். இப்ேபா
யாைர ம் நம்ப
வேத இல்ைல.
வ ம்ேபா
சிாிக்கச் சிாிக்க அாிச்சந்திரன் ேபால் உண்ைம ேபசுகிறார்கள்.
கைடசியில்..." அவள்
க்கவில்ைல, அரவிந்தன் இைடமறித் க் கு க்கிட்டான்.
அவன் கத்தில் சிாிப் மாறிவிட்ட .
"நி த் ங்கள்; உங்கள் மனநிைல இப்ேபா

சாியில்ைல ேபா

க்கிற . இன்ெனா

சமயம் வ கிேறன். நீங்கள் ெத வில் மயங்கி வி ந் விட்டால், அதற்கு
உலகெமல்லாம்
பிைண
என்
நிைனத் ச்
சீற
ேவண் யதில்ைல."
திண்ைணயி
ந்
எ ந்
வி வி ெவன்
நடந் ேபாய் காாில் உட்கார்ந்
கதைவப் படீெரன் அைடத் க் ெகாண்டான் அரவிந்தன். கார்
சிையக் கிளப்பிக்
ெகாண்
விைரந்த . ேகாபத்ேதா
ஏேதா ெசால்ல வாய் திறந்த ரணி, அந்தச்
ெசாற்கைள வாய்க்குள்ேளேய அடக்கிக் ெகாண்டாள். தான் ெத வில் மயங்கி
வி ந்த
இந்த இைளஞ க்கு எப்ப த் ெதாி ம் என்ற வினா அவள் மனத்தில்
ெபாியதாய் எ ந்த . தி ம்பினால், திண்ைணயில் அவன் உட்கார்ந்தி ந்த இடத்திற்கு
அ கில் அவன் ைகயில் ெகாண் வந்த ேநாட் ப் த்தகத்ைத மறந் ைவத் விட் ப்
ேபாயி ந்தான்.
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அைதக் ைகயில் எ த் க் ெகாண்
என்

ெத வில் விைரந்

அவள் எ ப்பிய குயிற்குர ன் ஒ

ேபாயி ந்த . அந்த

இறங்கி 'மிஸ்டர் அரவிந்தன்'

எட்ட

யாத

ரத்திற்கு,

க ம், அந்தச் சிாிப் ம், காைளையப் ேபால் நடந்

கார்

ேபாய்க்

காாில் ஏறிய வித ம், அப்ேபா தான் அவள் நிைனைவ நிைறத்தன. ஒ கணம்தான்;
ஒேர கணம் தான் அந்த நிைன . அ த்த வினா
ெசாந்தக் கவைலகள் வந்
ேசர்ந்தன.

ட் யி க்கும்

, தங்ைக ம் தம்பிக

ெதாியாத திைகப் , எல்லாம் வந்

ம் எங்ேக ேபானார்கெளன்

அவள் மனத்தில் சுைம ெப க்கி அ த்தின.

----------------குறிஞ்சி மலர்
7
ெபண் வழி நலெனா ம் பிறந்த நாெணா ம்
என் வழி உணர் தான் எங்கும் காண்கிேலன்
மண் வழி நடந்த வ ந்தப் ேபானவன்
கண் வழி ைழ ேமார் கள்தேன ெகாலாம்
-- கம்பன்

ட் யி ந்த ட் ன் ன் ைகயில் அரவிந்தன் ைவத் ச் ெசன் விட்ட ேநாட் ப்
த்தகத்ேதா
ெத
வாச ல் நின்றாள்
ரணி. அவள் நிற்பைதத் தன்
ட்
வாசற்ப யி
ந் பார்த் விட்டாள் ஓ வார்க் கிழவாின் ேபத்தி கா . அவள் வந்
கூறினாள்: " ரணி! சாயங்காலம் கமலா வந்தி ந்தாள். நீ வ வாய் என் காத்தி ந்
பார்த்தாள். உன்ைனக் காணவில்ைல. இ ட் கிற ேநரத் க்குச் சிறி
ன்னால் தான்
ஒ குதிைர வண் ைவத் உங்கள் ட் க் குழந்ைதகைள ம் அைழத் க் ெகாண்
ேபானாள். ேபாகும் ேபா
என்னிடம் ெசான்னாள்."
"அ

சாி கா ,

' ரணி வந்தால் என்

அவள் தான் ேபானாள்;

ட் க்கு வரச்ெசால் அவைள' என்

எங்கள்

ட்ைடப்

ட் க்ெகாண்

தம்பிகைள ம் குழந்ைதகைள ம் எதற்காக அைழத் க் ெகாண் ப் ேபாகேவண் ம்?"
"அெதன்னேமா எனக்குத் ெதாியாதம்மா. வண்
ைவத்
ேபானாள். பார்த்ேதன். அ தான் எனக்குத் ெதாி ம்."

அைழத் க் ெகாண் ப்

"இந்தக் கமலாேவ இப்ப த்தான். ாியாமல் ஏதாவ
ெசய்
ைவப்பாள்" என்
கமலாைவ மனத்தில் க ந் ெகாண்ேட அவ ைடய ட் க்கு விைரந்தாள் ரணி.
சந்நிதிக்கு ன் றம் சில திய கார்கள் சிறி ம் ெபாி மாகப் பளபளக்கும் நிறத்ேதா
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நின் ெகாண்

ந்தன.

திதாக விைலக்கு வாங்கிய கார்கைள ம், லாாிகைள ம்

கன் சந்நிதிக்கு
ன் ெகாண்
வந்
நி த்திச் சந்தன ம், குங்கும ம் அப்பி
மாைல ேபாட்
ெவள்ேளாட்டம் வி வ
அங்கு ஒ
வழக்கம். நான்கு டயர்
சக்கரங்க க்கும் நான்கு எ மிச்ைச பழங்கைளப் ப யாக ைவத்
அ
நசுங்கிச்
சித ம்ப
திய கார்கைள ஓட் க் ெகாண் ேபாகும் அழேக அழகு.
ரணி, கமலாவின் ட் க்காகச் சந்நிதி கப்பில் தி ம்பிய ேபா அன்னப்பறைவ
சிறகைசத் ப் பறப்ப
ேபால் ஓர் அழகிய நீண்ட
க்கார் கீேழ சக்கரங்களில்
எ மிச்சம் பழங்கைள நசுக்கி ெமல்ல நகர்ந்த .
கார் வாங்கிய ெப ைம கத்தில்
ெதாிய அதற்குள் உட்கார்ந்தி ந்த ஆைளப் பார்த்த ரணி இ ளில் ஒ ங்கித் தன்ைன
மைறத் க் ெகாண்
நடந்தாள். அந்த மனிதர் தன்ைனக் கா ம்ப
ேநர்வைத
வி ம்பவில்ைல அவள். அப்ப அவ ைடய ெவ ப்ைபக் ெகாட் க்ெகாண்ட அந்த
மனிதர் யார் ெதாி மா? அப்பாவின் தன்மானம் இந்தக் கு ம்பத்தி

ந்

இன்

ம்

சாகவில்ைல என்
எ தி 'ெசக்'ைகத் தி ப்பி அ ப்பினாேள, அந்தப்
பணக்காரன் தான் இப்ேபா இந்தப்
கா க்குள் உட்கார்ந்தி ந்தார்.
இவ ைடய
இதற்கு
ன்

க்காாின் சக்கரங்களில் இன் எ மிச்சம் பழங்கள் நசுங்குகின்றன.
எத்தைன ஏைழகளின் உள்ளங்கள் இவர் கால யில் நசுங்கி

இ க்கின்றன? உள்ளக் கு றேலா

இவ்வா

ேபாகிற ேபாக்கில் நிைனத்தாள்

அவள். சந்நிதி வாயிற் பிச்ைசக்காரக் கும்பல்
க்கார் 'வள்ளைல' ெமாய்ப்பைத ம்
அவர் கம் க த் ச் சீறி அவர்கைள விரட் வைத ம் கூட ரணி கண்டாள். அன்
ந ப்பகல் வைர ம ைர நகரத் ப் ெபாிய கட் டங்களிெலல்லாம் ைழந் தான் ஒ
ேவைலக்குப் பிச்ைச ேகட்ப
ேபால் மன்றா க் ெகாண்
திாிந்த
நிைனவில்
உ த்திற் அவ க்கு.
ரணிையப் பார்த்த ம் கமலா மிக ம் ேகாபித் க் ெகாண்டாள். "வரவர நீ மிக ம்
ெபாியவளாகிக் ெகாண்
வ கிறாய். உனக்குத் தன்மானம் அதிகம். எவ்வள
ன்பமானா ம் ெந ங்கிப் பழகியவர்களிடம் கூடச் ெசால்லாமல் மைறத் க்
ெகாள்ளத் ெதாிகிற . நிைலைமையத் ெதாிந் ெகாண்ட பிறகு எங்களால் அப்ப
இ க்க
கிறதா, அம்மா? நீதான் கல்மனம் உைடயவள். எைத ம் ெசால்லாமல்
பல்ைல இ கிக் க த் க் ெகாண்
இ ந்
விட
ம் உனக்கு. எங்க க்குப்
ஞ்ைச மனம். உதவி ெசய்வ ம் உதவி ெப வ ம் தான் அன் க்கு அைடயாளம்
என்
நாங்கள் நிைனத் க் ெகாண்
க்கிேறாம். காைலயி
ந்
நீ பட் னி
கிடக்கிறாய். எனக்குத் ெதாி ம் ரணி எங்கள் ட் ல் சாப்பிட்டதாக உன் தம்பியிடம்
ெபாய் ெசான்னாயாம். சாயங்காலம் அங்ேக உன்
ட் ல் எல்லாம் பார்த்ேதன்.
இப்ப
மைறத் க் ெகாண்
எங்கைள ஏமாற் வதில் உனக்கு என்ன தான்
ெப ைமேயா?"

68
கமலா க்கு என்ன பதில் ெசால்வெதன்ேற ெதாியாமல்
குழந்ைத மங்ைக உள்ேளயி ந் ஓ வந்தாள்.

ரணி தைல குனிந்தாள்.

"அக்கா, நீங்க ேபசாம விட் ட் ப் ேபாயிட்டீங்க. கமலா அக்கா சாயங்காலமா
எங்கைள இங்ேக அைழச்சிட்
வந்
ேசா
ேபாட்டாங்க." மானத்ைத ம்
வயிற்ைற ம் காப்பாற்றிக் ெகாள்வதற்காக வயதானவர்கள் ெசால் கிற ெபாய்ைய
எல்லாம் குழந்ைத ம் ெசால்ல
மா? குழந்ைதயின் வாயில் உண்ைம வந்த . தன்
நிைலைம ெதாிந் விட்டேத என்ற நாண ம் கூடேவ நன்றி ம் ஒளிரக் கமலாைவப்
பார்த்தாள் ரணி.
"இங்ேக அைழத் க் ெகாண் வந் சாப்பா ேபாட்டதற்காக என்ேமல் ேகாபித் க்
ெகாண்
விடாேதயம்மா. உாிைம இ க்கிறதாக நிைனத் க் ெகாண் தான்
ெசய்ேதன். உன் ட் க் குழந்ைதகள் உனக்குக் ெகாஞ்ச ம் இைளத்தவர்கள் இல்ைல.
நான் இங்ேக கூப்பிட்டேபாேத, 'அக்காைவக் ேகட்காமல் நாங்களாக வரமாட்ேடாம்'
என்
ம த்தார்கள்.
அக்கா மாயிற்
தங்ைக மாயிற் .
இப்ப யா
ெகாைலப்பட் னி கிடப்பார்கள். எல்லாம் நான் ெசால் க் ெகாள்கிேறன் உங்கள்
அக்காவிடம்; ேபசாமல் என்ேனா
அைழத் வந்ேதன்."

வா ங்கள் என்

உன்

"உன் அம்மா, அப்பா, ஒ வைர ம் காணவில்ைல ேபா
ேபாயி க்கிறார்கள் கமலா?" என்

ேபச்ைச ேவ

"அப்பா ம் அம்மா ம் மத்தியானம் ஊ க்குப்
தி ம் வதற்கு இரண்
ன் நாட்கள் ஆகும்."

ட் க் கதைவப்

ட்

க்கிறேத? அவர்கள் எங்ேக

வழியில் தி ப்பினாள்

ரணி.

றப்பட் ப் ேபாயி க்கிறார்கள்.

"ஊாில் என்ன காாியேமா?"
ரணியின் இந்தக் ேகள்விக்குக் கமலா ம ெமாழி கூறவில்ைல.
சிாித்தவாேற தைல குனிந்தாள். ெசந்தாமைரப் பாதத்தின் சி
விைளயாட் ப் பயின்றன.

கம் சிவக்க ெமல்லச்
விரல்கள் தைரயில்

ரணிக்குப் ாிந் விட்ட . கமலாவின் கத்தில் நாணம் மலர்ந்
அழைகப் பார்த் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள் ரணி.

நளினம் பரப் கிற

"ஓ! அப்ப யா ெசய்தி? ைத பிறக்கப் ேபாகிறதல்லவா? இந்த அ ைமப் ெபண்
மாப்பிள்ைள ேத க்ெகாண்

வரப் றப்பட்

விட்டார்களாக்கும்?"

க்கு
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மலர மலரச் சிாிப் அதிகமாகிக் ெகாண் வள கிற ஒ வட்டப் ப்ேபால் கமலாவின்
கம் சிவந்த . ெபண்ணின் கத்தில் நாணம் பிறக்கும்ேபாேத கவிகளின் மனங்களில்
கவிைதகள் பிறப்பதாகச் ெசால்கிறார்கேள, அ
உண்ைமதான் என்
கமலாவின்
கத்தில் அப்ேபா ெகாஞ்சி நின்ற அழைகக் கண்டேபா
ரணிக்குத் ேதான்றிய .
கமலாவின் ட் க்கு வந் சாப்பிட்டதற்காக அக்கா ேகாபித் க் ெகாள்வாேளா என்
பயந்
ேபாய்ச் சம்பந்த ம் தி நா க்கரசும்
ரணியின்
ன்னால் வந்
அவள்
கத்ைதப் பார்ப்பதற்ேக கூசினர்.
"சாி, நான் இவர்கைளெயல்லாம் கூட் க் ெகாண்
ட் க்குப் றப்ப கிேறன்" என்
ரணி றப்ப வதற்கு ற்பட்டேபா கமலா சண்ைடக்ேக வந் விட்டாள்.
" ட் க்காவ ,
ெதாி ம்

றப்ப கிறதாவ ?

ரணி, அ க்கு அ க்காகப்

ட் ல் என்ன ைவத்தி க்கிற ? எனக்குத்
த்தகங்கைளத் தவிர இப்ேபா

உன்

ட் ல்

ேவ
ஒன் ம் இல்ைல. 'என்ைன இன் ம் ஏமாற்றப் பார்க்காேத. த்தகங்கைளப்
ப த்தால் அறி ப்பசி தீ ம். வயிற் ப்பசி தீரா . எல்லாம் பார்த் ச் சிந்தித்
தீர்மானம் பண்ணிதான் நான் இவர்கைள இங்ேக கூட் க் ெகாண் வந்ேதன். இங்ேக
அம்மா, அப்பா கூட ஊாில் இல்ைல. வ கிறவைர உன்ைனத்தான்
ைணக்கு
ைவத் க் ெகாள்ளச் ெசான்னார்கள். எனக்குத்
ைணயாக இ ந்தாற் ேபால ம்
ஆகும். நீ ம் இவர்க ம் சில நாட்க க்கு இங்ேகதான் இ க்க ேவண் ம். ட் க்குப்
ேபாய்விட்டால் யா க்கும் ெதாியாதப
இவர்கைள ம் உன்ைன ம் பட் னி
ேபாட் க் ெகாண் கிடக்கலாம் என் நிைனக்கிறாய் ேபா
க்கிற . நான் அதற்கு
விடமாட்ேடன்."
"விடேவண்டாம் கமலா! நான் உன்ைன ஒ

ேகள்வி ேகட்கிேறன். அதற்கு பதில்

ெசால்வாயா நீ?"
"ேகேளன், என்ன ேகள்விேயா?"
"ேவெறான் மில்ைல. என்ைன ம் இவர்கைள ம் இப்ப

எத்தைன நாைளக்கு

உன்னால் காப்பாற்றி விட
ெமன் நிைனக்கிறாய்?" ேகட் விட் ச் சிாித்தாள்
ரணி. ன்பங்கைளச் ஜீரணிக்கும் சிாிப் அ .
"அ வா ேபச்சு? ஏேதா உனக்கு ேவைல கிைடக்கிறவைர இங்ேக இ க்கலாம்.
மனிதர்கள் ஒ வ க்ெகா வர் சமயங்களில் விட் க் ெகா க்காமல் உதவி
ெசய்யத்தான் இ க்கிேறாம். ஒன் ம் தைலயில் கட் க் ெகாண்
ேபாய்விடப்
ேபாவதில்ைல ரணி."
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"என்னேவா நீ ெசால்கிறாய் கமலா. எனக்கும் ம க்கத் ேதான்றவில்ைல.
விட் க்ெகா க்காமல்
உத வதற்கும்
அன்
ெச த் வதற்கும்
இன்ைறய
வாழ்க்ைகயின் ேவகத்தில் இடம் இ ப்பதாகேவ ெதாியவில்ைல. கண்க க்கு
யிட் ஓட்டப்ப கிற ஜட்கா வண் க் குதிைரையப் ேபால் வழிையத் ெதாிந்
ெகாள்ள
யாதெதா அசுர ேவகத்ைதத்தான் வாழ்க்ைகயில் பார்க்கிேறாம்."
தம்பிக ம், குழந்ைத ம்
ங்கிய பின் கமலா ம்
ரணி ம்
ட்
ெமாட்ைட
மா யில் ேபாய் சில நாழிைககள் உட்கார்ந்
ேபசிக் ெகாண்
ந்தார்கள். மனம்
ெநகிழ்ந்
அன்
உறேவா
ேபசிக் ெகாண்
ந்ததால் அன்
ேவைல ேத
அைல ம்ேபா
தனக்கு ஏற்பட்ட அ பவங்கைள கமலாவிடம் கூறினாள் ரணி.
மங்கேளஸ்வாி அம்மாைளச் சந்தித் ப் ேபச ேநர்ந்தைத எல்லாம் ெசான்னாள்.
ெத வில் மயங்கி வி ந்தைத மட் ம் கூறாமல் ேவ விதமாகத் திாித் ச்
ெசால் விட்டாள்.
கமலாவின்
ட்
மா யி
ந்
ேகா ரம் பக்கத்தில் ெதாி ம். இ ளில்
ேமேலயி ந்
கீழ்ேநாக்கித் ெதாங்கும் மின்சார மல் ைகச் சரம்ேபால் ெதன்ப ம்
வாிைசயான ேகா ர விளக்குகைள ம் ஒளிப் ள்ளிகளாய்ப் பரந் ேதான் ம் ஊாின்
அடங்கிய ேதாற்றத்ைத ம் பார்த் க் ெகாண்ேட அங்கு உட்கார்ந் ேநரம் ேபாவ
கூடத் ெதாியாமல் ேபசினாள் ரணி. எதிர்கால வாழ்க்ைகையப் பற்றிப் ேபசினாள்.
இ ேளா கலந் நிற்கும் குன்றின் உச்சியில் 'ஓம்' சிாித் க் ெகாண்
ந்த . இரசம்
சிய கண்ணா த் ண் கள் பாளம் பாளமாக ஆகாயத்தி
ந்
ண்
ண்டாகப்
மியில் ந வி வி ந்தாற்ேபால் ஊைரச்சுற்றியி ந்த ஏாிகளில் இ ளிைடேய
நீர்ப்பரப் மின்னிற் .
தன் ேபச்ைசக் ேகட் க்ெகாண்ேட உணர்
ந வி சுவாில் சாய்ந்
ங்கத்
ெதாடங்கியி ந்த கமலாைவ எ ப்பிக் ெகாண்
ங்கப் ேபானாள் ரணி. கமலா
ப த்த டன் ங்கிவிட்டாள். பலவிதமான கவைலகளால் ரணிக்குத் க்கம் உடேன
வரவில்ைல. 'ஒவ்ெவா

நா

ம் உலகத் க்குப் ெபா

ட் க்கும் என்ைறக்கும் வி யப்ேபாகிறேதா?

வி கிற . எனக்கும் என்
கா! நான் வாழ்வதற்கு ஒ

வழிையத் திறந் வி ! அப்பா, மனிதர்கைள நம்பி என்ைனவிட் ப் ேபாகவில்லல.
உன் ைடய ஊாில் உன் தி க்ேகாயி க்கு
ன்னால் உன் அ ளில் நம்பிக்ைக
ைவத் த்தான் என்ைன ம் இந்தச் சி வர்கைள ம் விட் விட் ப் ேபாயி க்கிறார். நீ
காப்பாற் ; ைகவிட் விடாேத. வாழ ஒ
ரணி

ப க்ைகயில்

கண்கைள

வழிையக் ெகா .'
அமர்ந்

ேமற்கண்டவா

ெநஞ்சுக்குள்

தியானித் க் ெகாண்டாள். குனிந்த
வ ம், ேகாைவச் ெசவ்வா ம், அ ள் குல ம்
க மாக ேவேலந்திய தாமைரக் ைகேயா இளங்கதிரவன் ேதான்றினாற் ேபாலத்
ேதான் ம் பால
கைன அவள் அகக்கண்கள் உணர்ந்தன.
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காரணேமா, ெதாடர்ேபா ாியாமல் அைதய த்தாற்ேபால் மாைலயில் ேத வந்தாேன,
அந்த இைளஞனின்
கம் நிைனவில் படர்ந்த . இனிப்
மிட்டாைய யா ம்
அறியாமல் சுைவக்கும் குழந்ைதையப் ேபால் 'அரவிந்தன்' என் ெமல்ல ெசால் ப்
பார்த் க் ெகாண்டாள் அவள். அப்ப ச் ெசால்
பார்ப்பதில் ஒ தி ட் மகிழ்ச்சி
இ ந்த . கள்ளக் களிப் இ ந்த . ெசால் த் ெதாியாத அல்ல
ெசால் க்குள்
அடங்காத சுகம் இ ந்த . அந்த இைளஞனின் அழகு
கம் அப்ேபா , எப்ப
எதற்காக நிைனப் வந்தெதன் காரண காாியங்கைளக் கூட் ப் பார்த் த் தீர்மானம்
ெசய்ய அவளாேலேய
யவில்ைல. நாதத்ைத எ ப்ப ேவண் ெமன்ற க த்ேத
இல்லாமல்,

நாத லட்சணேம ெதாியாமல் தற்ெசயலாக விரல்கள் பட்

வ ட

ேநர்ந்தா ம் ைணயில் நாதம் பிறப்பதில்ைலயா? அப்ப த் தற்ெசயலாய்த் தவிர்க்க
யாததால் அந்த கம் அவ ைடய நிைன க்குள் ந வி வந் வி ந்த .
ங்கிக் ெகாண்
ந்த கமலா க்கு இைட றில்லாமல் ேமைஜ விளக்ைகப் ேபாட் க்
ெகாண் அரவிந்தனின் ேநாட் ப் த்தகத்ைதப் பிாித்தாள் ரணி. க காரத்தின் க்
க் ஒ
ம், 'ெஙாய்' என் சுவர்க்ேகாழிக் குர மாகக் கமலாவின் ட் க் கூடத்தில்
இ ள் அைணயிட் க் ெகாண் நின்ற . ேமைஜ விளக்ைகச் சுற்றி மட் ம் ெவண் நில
மின்ெனாளி, மாைவக் ெகாட் ன மாதிாி பரவியி ந்த . ஏறக்குைறய இரண்டைர
மணி வைரயில் அந்த ேமைஜ விளக்கு அைணயவில்ைல.
ப க்கப் ப க்க ஆச்சாியமாக இ ந்த

ரணிக்கு. அரவிந்தன் என்ற அறி த்

ப்

மிகுந்த இைளஞன், வாழ்க்ைகயில் விதவிதமான வர்ணங்கைளத் தான் கண் ேகட்
உணர்ந்த அ பவத்ேதா தீட் யி ந்தான். அந்த அ பவக் குறிப் க ம் ேதான்றிய
ேபாெதல்லாம் எ தப்பட்ட கவிைதக ம் இட ம் நிற ம் ெபா ந் ம்ப நன்றாக
வைரயப்பட்
ந்தன. யா க்கும் ெதாியாமல்
ைதயல் ைவத்தி ப்பவன் அைதத்
தனிைமயில் திறந் பார்த் மகிழ்கிற மாதிாி அரவிந்தனின் அ பவங்கைளப் ப த்
மகிழ்ந்தாள் ரணி. தான் மயங்கி வி ந்த சம்பவத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்
அவன் எ தியி ந்த கவிைத வாிகைளப் ப த்தேபா
தான், மாைலயில் 'நீங்கள்
ெத வில் மயங்கி வி ந் விட்டால் அதற்கு உலகெமல்லாம் பிைண என் நிைனத் ச்
சீறேவண் யதில்ைல' என் அவன் கூறியதன் காரணம் அவ
இடத்தில் மனம் ெகாதித்
ெவறி ெகாண்டாற் ேபான்
எ தியி ந்தான் அரவிந்தன்.

க்கு விளங்கிய . ஓர்
சில வாக்கியங்கள்

"தமிழ்நாட் ன் இன்ைறய வாழ்க்ைகயில் காவியம் இல்ைல. வயிற் ப் பசிதான்
இ க்கிற . ஏமாற்றங்கள் தான் இ க்கின்றன. ேவதைனகள் தான் இ க்கின்றன.
சிக்கல் வி ந்த

ற்சு ளில்

தல் எங்ேக?

எங்ேக? என்

ெதாியாத மாதிாி

இந்தப் பிரச்சிைனகள் எதி
ந் ேதான்றின? எதனால் தீர்க்க
ம்? ஒன் ேம
விளங்கவில்ைல. ஒ காலத்தில் வாழ்க்ைகயில் பிரச்சிைனகள் இ ந்தன. இப்ேபா
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பிரச்சிைனகளில் வாழ்
இ க்கிற . ஒ காலத்தில் வாழ்க்ைகயில் எப்ேபாதாவ
அங்ெகான் ம் இங்ெகான் மாக அவநம்பிக்ைகக ம் சந்ேதகங்க ம் இ ந்தன.
இன்ேறா அவநம்பிக்ைகக க்கும் சந்ேதகங்க க்கும் ந வில்தான் வாழ்க்ைகேய
இ க்கிற . இன்
நகரங்களில் இதயங்க ம், அவற்ைற ைடய மனிதர்க ம்
வாழவில்ைல.
இ ம் ம்
பிளாஸ் க்கும்
வாழ்கின்றன.
ெத ேவாரங்களில்
குப்ைபகைள ம்
சிகைள ம்ேபால உயி ள்ள மனிதர்க ம் வி ந் கிடக்கிறார்கள்.
இந்த வாழ்க்ைகைய எப்ப

மாற்றியைமப்ப ? 'தனி ஒ வ

ஜகத்திைன அழித்தி ேவாம்' என்

க்கு உணவில்ைல எனில்

கவி பாடலாம். ஆனால் வாழ்க்ைகயில் அந்த விதி

இன் ம் வரவில்ைலேய!
ட்ைடப் ச்சி ம ந்ைத ம், மயில் க்கத்ைத ம் தின்
மனிதர்கள் அல்லவா
ப் ச்சிகள் ேபால் அழிந் ேபாய்க் ெகாண்
க்கிறார்கள்."
இந்தச் சில வாக்கியங்களில் அரவிந்தனின் உள்ளம் அவ க்குப் ாிந்த . தன்ைனப்
ேபாலேவ தனக்கு மிக அ கில் இந்த நாட் வாழ்க்ைகப் பிரச்சிைனகைள எண்ணி ஓர்
ஆண் உள்ள ம்
த் க் ெகாண்
ப்பைத அவள் உணர்ந்தாள். அரவிந்தனின்
அழகும், அறி ம், குண ம், குறிக்ேகா

ம் அவைளக் கவர்ந்தன. இப்ப ப்பட்ட

இலட்சியவாதியிடமா அந்த மாதிாிச் சீறி வி ந்

ரத்திேனன்? என்

நிைனத் த்

தன்ைனத் தாேன ெநாந் ெகாண்டாள் அவள். கால யிேல ெமன்ைம ம், மண ம்
மிக்க
ஒன்ைற மிதித் நசுக்கி விட்டாற் ேபால் ேவதைனயாக இ ந்த அவ க்கு.
அரவிந்த ைடய ெகாள்ைககளின் கம்பீரம் ம ைரக் ேகா ரங்கைளப் ேபால் ெபாிதாய்,
உயரமாய் அவள் மனத்தில் கால் ஊன்றி நின் ெகாண்டன.
அந்த ேநாட் ப் த்தகத்ைதக் கண்களில் ஒற்றிக்ெகாண் ேமைஜேமல் ைவத் விட்
விளக்ைக அைணத்தாள். ரணியின் உட ல் உறக்க ம் உள்ளத்தில் அரவிந்த ம்
கு ெகாண் ஆளத் ெதாடங்கினர். இ ட் ல் நீண்ட ேநரமாகக் ைககளால் ழாவித்
ேத க்ெகாண்
ந்த ெபா ள் கிைடத் விட்ட ேபால் அரவிந்தன் என் ம் இனிய
தத் வத்ைதப் ாிந் ெகாண் விட்ட மகிழ்ச்சி அவ க்கு.
க்கத்தில் இதழ்கள் ெநகிழ சிாித்த
அவள்
கம். இனிைமயான கன
ஒன்
கண்டாள் அவள். அரவிந்தன் அவ ைடய ைகையப் பற்றி அைழத் க் ெகாண்
ேபாகிறான். இரண் ேப ம் தி ப்பரங்குன்றம் மைல ேமல் ஏ கிறார்கள். ெவள்ளி
ெநகிழ்ந்
உ கிய குளம்ேபால் வானில்
நில உலா வ கிற . நல்ல காற்
சுகிற . இந்த மாதிாி ஒ காதல் ேஜா ையக் காண்பதற்ெகன்ேற ஊழி ஊழியாகத்
தவம் ெசய் வானில் காத் க் ெகாண்
ந்தைவ ேபால் நட்சத்திரங்கள் கண் நிைறயக்
கு ம் டன் பார்த் க் ெகாண்
க்கின்றன. கந்தர்வப் ெபண்கள் தத்தம் காதலைனச்
சந்திக்கப் ேபாகிற விைரவில் ந வவிட்ட ெவள்ைளச் சல்லாத் ணிகைளப் ேபால்
அங்கங்ேக நிலெவாளி ம் நீலவானிைடேய ெவண் ேமகங்கள் ெதாிகின்றன.
" ரணி! இந்த வானி ம், நிலவி ம் ெமன் சீதக் காற்றி ம் காவியம் இ க்கிற .
அழகு இ க்கிற . இைவெயல்லாம் உனக்காக ம் எனக்காக ம் இ க்கின்றன"
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என்
அவள் காத கில்
ன்னைகேயா
ன்னைகயில் நயங்கள் ெபா கின்றன.

ெசால்கிறான்

அரவிந்தன்.

அந்தப்

"இல்ைல, அரவிந்தன். நீங்கள்... ெபாய் ெசால்கிறீர்கள். உலகத்தில் காவியம் இல்ைல;
வயிற் ப் பசிதான் இ க்கிற . ாிப்
ரணி அரவிந்தைன ம க்கிறாள்.

இல்ைல; ெப

ச்சுக்கள்தான் இ க்கின்றன."

"நீ மண்ைணப் பற்றிப் ேபசுகிறாய்! நாம் இப்ேபா
மைல ேமல் இ க்கிேறாம்.
உயரத்தில் இ க்கும் ேபா மனத்ைதக் கீேழ ேபாகவிடாேத."
"அழகு ேமேல இ க்கலாம்; ஆனால் வாழ்க்ைக கீேழதான் இ க்கிற

அரவிந்தன்!"

இப்ப இன் ம் என்ெனன்னேவா ேபசிக்ெகாள்கிறார்கள் இ வ ம். மைலேமல் ஏற
ஏறப் ரணிக்குக் கால் வ க்கிற . அரவிந்தனின் சுந்தரமணித் ேதாள் மீ ைகைய
ைவத் க் ெகாண் த மாறி விழாமல் நடக்கிறாள் அவள்.
"அேதா எதிேர ெதாைலவில் பல நிறத் ைவரக் கற்கைள அள்ளி இைறத்த மாதிாி
விளக்குகள் ெதாிகின்றனேவ. அ தான் ம ைர" என்
அரவிந்தன் ெசால்கிறான்.
அவள் பார்ப்பதற்காக நிமிர்ந்
தி ம் கிறாள். கீேழ கால்கட்ைட விரல்
மைலப்பாைறயில் எற்றிவி கிற . இரத்தம் கசிந்
விரல் மா ைளப்
வாக
மா கிற . அரவிந்தன் குனிந் அந்த விரைலப் பற் கிறான். அவன் ைகெயல்லாம்
சிவப்பாகின்ற . ணிையக் கிழித் ச் சுைன நீாில் நைனத் க் கட் ப் ேபா கிறாள்.
"உங்கள் ைகெயல்லாம் இரத்தமாகிவிட்டேத! க விக் ெகாள்

ங்கள்."

"எதற்காகக் க வேவண் ம்? இந்த இரத்தத்தால் உலகத் ப் ெபண் குலத்தின் ன்பக்
காவியத்ைத எ திவிடப் ேபாகிேறன் ரணி" என் சிாித் க் ெகாண்ேட ெசால்கிறான்
அரவிந்தன்.
ரணி கனவி
ந் விழித் க் ெகாள்கிறாள். கால் கட்ைட விர ல் உண்ைமயாகேவ
வ த்த . ஈரம் கசிவ ேபால் ஒ பிரைம ம் உணர்வில் ஏற்பட்ட . எ ந்தி ந்
விளக்ைகப் ேபாட் ப் பார்த்தாள். சுவேராரமாக இ ந்த காய்கறி ந க்கும் அாிவாள்
மைணயில் கட்ைடவிரல் உரசியி ந்த . விளக்ைகப் ேபாட்ட ஓைசயில் கமலா ம்
விழித் க் ெகாண்டாள்.
"என்ன

ரணி?"
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" க்கத்தில்
அாிவாள்மைண
ேபா
க்கிற ."
"அ பாவி! பார்த்

இ ந்த

பக்கம்

காைலப்

ப த் க் ெகாள்ளக்கூடாேதா? இன்

ேபாட் விட்ேடன்

ம் ெகாஞ்ச ேநரம் விழித் க்

ெகாள்ளாம
ந்தி ந்தால் கட்ைட விரேல ேபாயி க்குேம?" என்
சினந்
கூறிக்ெகாண்ேட எ ந் ஓ வந்தாள் கமலா. ெவட் ப்பட்ட இடத்தில் சிறி ஈரச்
சுண்ணாம் தடவித் ணிையச் சுற்றினாள்.
விட்ட கன

ம ப

ம் ெதாடராதா என்ற ஏக்கத்ேதா

ப த் க் ெகாண்டாள்

ரணி.

காைலயில் ரணி ம் கமலா ம் சரவணப் ெபாய்ைகக்குக் குளிக்கச் ெசன்றார்கள்.
ேபாகும்ேபா
ரணிக்குக் கு யி க்க இடம் பார்ப்பதற்காக இரண்
ன் ெபாிய
ஸ்ேடார்க க்குப் ேபாய் விசாாித்தாள் கமலா. ெபாிய இரத
தியில்
ன்
அைறக ம் கிண ம் வசதியாக அைமந்
ெதற்கு ேநாக்கி வாச ள்ள சிறிய
ஒன்
கிைடத்
விட்ட . மாதம் பதிெனட்
பாய் வாடைக. ரணிக்காக தன்
ைகயி
ந்
ட் க்கு ன்பணம் ெகா த்தாள் கமலா. பத் இ ப கு க க்கு
ந ேவ மாட் க் ெகாள்ளாமல் சிறிதாக இ ந்தா ம் தனி இடமாகக் கிைடத்தேத என்
ரணி மன நிைற
ெபற்றாள். இடம் கமலாவின்
ட் ற்கு அ கி ம் இ ந்த .
அவர்கள் இ வ ம் குளித் விட்
ஈரப் டைவேயா
தி ம்பினார்கள். கமலாவின்
ட் வாசல் திண்ைணயில் ஓ வார்க்கிழவர் காத் க் ெகாண்
ந்தார். அவ க்குப்
பக்கத்தில் உட்கார்ந்தி ந்த அரவிந்தைனக் கண்ட ம் ரணி தைலகுனிந் ெகாண்ேட
ஒ ங்கி நடந் உள்ேள ெசன்றாள்.
" ரணி! இவர் உன்ைனப் பார்க்க ேவண் ெமன்
அங்ேக
ட் க்குத் ேத க்
ெகாண் வந்தார். நீ ம் குழந்ைதக ம் இங்ேக வந்தி ப்பதாக கா
ெசான்னாள்.
அ தான் இவைர இங்ேக அைழத் க் ெகாண் வந்ேதன் அம்மா."
"ெகாஞ்சம் இ க்கச் ெசால் ங்கள் தாத்தா! இேதா வந்
கூறிவிட் விைரந் உள்ேள மைறந்தாள் ரணி.

வி கிேறன்" என்

"ேநற் வந்தேபா அந்த ட் வாசல் திண்ைணயில் என் ைடய ேநாட் ப் த்தகம்
ஒன்ைற மறந்
ேபாய் ைவத் ச் ெசன் விட்ேடன். அைத வாங்கிக் ெகாண்
ேபாகலாெமன்
தான்" என்
அரவிந்தன் எ ந்
நின்
ெகாண்
ெசான்ன ம்
உள்ேள ேபாகிற ேவகத்தில் அவ க்குக் ேகட்ட . இரவில் கண்ட கனைவ நிைனத் க்
ெகாண்டாள். உைடமாற்றிக் ெகாண் அந்ேநாட் ப் த்தகத்ேதா அவள் ெவளிேய
வந்தாள்.
அவள் ெவளிேய வந்த ேபா , ஓ வார்க்கிழவர் ேகாயி க்குப் ேபாயி ந்தார்.
அவ க்குக் ேகாயி ல் ேதவாரம் பா வதற்குப் ேபாக ேவண் ய ேநரம். தனியாக
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உட்கார்ந்தி ந்த அரவிந்தன், ேநாட் ப் த்தக ம் ைக மாக அவைளப் பார்த்த ம்
வாங்கிக் ெகாள்வதற்காகக் ைக நீட் க் ெகாண் எ ந்தி ந்தான். ரணி அைத அவன்
ைகயில் ெகா த் விட் , "உட்கா ங்கள், எனக்கு உங்களிடம் ெகாஞ்சம் ேபச
ேவண் ம். உங்க க்கு அவசரம் ஒன் மில்ைலேய" என் ேகட்டாள்.
'இந்த ேநாட் ப்

த்தகத்ைத இவள் ப த்தி ப்பாேளா?' என்

கூசித் தயங்கிக்

ெகாண்ேட ைகயில் வாங்கிய அரவிந்தன், அவள் கூறிய வார்த்ைதகைளக் ேகட்
இன் ம் கூச்சம் அைடந்தான். 'இவள் மயங்கி வி ந்த
பற்றி நான் இதில்
எ தியி ப்பைதெயல்லாம் ப த்தி ப்பாள் ேபா
க்கிற . அ சம்பந்தமாகத்தான்
தன்ைன ஏதாவ
ேகட்பாள்' என்
எண்ணி ெவட்க ம் தயக்க மாக மீண் ம்
திண்ைணயில் உட்கார்ந்தான். பனித் ளி நீங்காத ெசந்தாமைரப் ப்ேபால் குளித்த
ஈரம் லராமல் ெதன்ப ம் அந்த
கத்ைத ஓரக்கண்ணால் பார்த்தான் அரவிந்தன்.
அந்த
கத்தில் தான் அவ ைடய கவிைதகள் பிறந்தன. அந்த
கத் க்குத்தான்
லட்சிய ெவறி ம், கவிப்பித் ம் ெகாண்ட அவள் மனம் இளகி ெநகிழ்ந்த . அந்த
கத்தில் அப்ப

என்னதான் இ க்குேமா?

"ேநற்
உங்களிடம் என்ெனன்னேவா ெசால்
ஆத்திரமாகப் ேபசிவிட்ேடன்.
அதற்காக
த ல் நீங்கள் என்ைன மன்னிக்க ேவண் ம்." மன்னிப் க் ேகட்கும்
பணிவான இனிய குரைலக் ேகட்டான் அரவிந்தன். அவ ைடய கூச்சம் நீங்கிச் சற்ேற
ணி வந்த . நன்றாக நிமிர்ந் ேநராகேவ அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். ரணி ம்
பார்த்தாள். க த்தால் கவர்ந் கண்விழிப் குந் கனெவல்லாம் அளித்த கு நைகக்
கள்வைனத் தன் விழிகளால் ப கினாள். கல்பேகா காலமாக அந்தப் பார்ைவக்காகக்
காத்தி ந்த ேபால் ஓர் அன்பின் தாகம் அந்த நான்கு கண்களி ம் ெதாிந்த .
"உங்கள் ேநாட் ப்
ேவண் ம்!"

த்தகத்ைத

வ ம் நான் ப த்ேதன். அதற்காக ம் மன்னிக்க

"பரவாயில்ைல! அ
ஒன் ம் அப்ப மன்னிக்க ேவண் ய ெபாிய குற்றமில்ைல.
ஏேதா எனக்குத் ேதான்றியைதெயல்லாம் கி க்கி ைவத்தி க்கிேறன்."
"எல்லாம் நன்றாக இ ந்தன. வி ய வி ய அவற்ைறத்
நான்."

க்கம் விழித் ப் ப த்ேதன்

"அப்ப யா? உங்கைளப் பற்றிக்கூட ஏேதா கி க்கியி ந்ேதன்."
"அைத ம் பார்த்ேதன்."
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"தப்பானால் நா ம் உங்களிடம் மன்னிப் க் ேகட்க ேவண் யவன் தான்!" அரவிந்தன்
தனக்ேக உாிய கு நைகேயா
ரணியின்
கத்ைத ேநாக்கிக்ெகாண்ேட இப்ப ச்
ெசான்னான். அரவிந்த ைடய சிாிப் க்கு, எதிேர நின் ேபசுகிறவர்கைள ம் சிாிக்க
ைவக்கும் ஆற்றல் உண் . ரணி ம் சிாித்தாள். சிாித் க் ெகாண்ேட ெசான்னாள்:
"அப்பாவின் த்தகங்கைள நீங்கள் ெவளியிடலாம். உங்கள் ேநாட் ப் த்தகத்ைதப்
ப த்த பின் இந்த
க்கு வந் விட்ேடன் நான். உங்கைள நான் நம் கிேறன்.
கவாி ெகா த்
விட் ப் ேபானால் நாேன நாைள உங்கள் அச்சகத் க்கு
வ கிேறன்."
"நீங்கள் இந்த நல்ல

க்கு வந்ததற்கு என் நன்றி. இேதா

கவாி" என்

விசிட் ங்

கார்ைட எ த் க் ெகா த்தான் அரவிந்தன். அவன் விைடெபற் ப் ேபாகும்ேபா ,
தன் உள்ளத்ைதப்

ரணியிடம் விட் , அவள் உள்ளத்ைதத் தன்ேனா

ெகாண்

ேபாய்விட்டானா, என்ன?
அன்ைறக்கு மாைலேய
வி கிற திட்டத்ேதா

திதாகப் பார்த்தி க்கும்
ட் ற்கு சாமான்கைள மாற்றி
ன்
மணி சுமா க்கு ஒ
வண் ைய ஏற்பா
ெசய்

ெகாண் தி நா க்கரசுட ம், கமலா ட ம் பைழய ட் க்குப் ேபானாள் ரணி.
ஆனால் அந்தத் திட்டம் நிைறேவறவில்ைல. பைழய ட் ல் சாமான்கைள ஒழிக்கத்
ெதாடங்கிய சிறி ேநரத் க்ெகல்லாம் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் அவசரமாகக் காாில்
வந் இறங்கி க்கியமான காாியெமன்
கூறி ரணிையத் தன் டன் ம ைரக்கு
அைழத் ப் ேபாய்விட்டாள்.
--------------------குறிஞ்சி மலர்
8
"நின்னாவார் பிறரன்றி நீேய ஆனாய்
நிைனப்பார்கள் மனத் க்ேகார் விபத் ம் ஆனாய்
ெபான்னானாய் மணியானாய் ேபாகமானாய்
மிேமல் கழ்தக்க ெபா ேள உன்ைன
என்னானாய் என்னானாய் என்னில் அல்லால்
ஏைழேயன் என்ெசால் ஏத் ேகேன"
-- ேதவாரம்
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" க்கியமான காாியம் ரணி. எங்ேக, எதற்கு என்
ேகட் க் ெகாண்
க்காேத.
ம க்காமல் என்ேனா உடேன றப்ப ..." என்
மங்கேளசுவாி அம்மாள் வந்
கூப்பிட்டேபா அவளால் அந்த அைழப்ைபத் தட் க் கழிக்க
யவில்ைல. பைழய
ட்
ந்
சாமான்கைள ஒழித் ப்
ட் க்கு மாற் ம் ேவைலையத் தம்பி
தி நா க்கரசு, கமலா, ஓ வார்க் கிழவர் ஆகியவர்களிடம் விட் விட்
அம்மாேளா உடேன றப்பட்டாள் ரணி.

அந்த

அன்
அவள் கமலாவிடம் சிாித் ப் ேபசிக்ெகாண்ேட
பார்த் விட்
வந்தாள். உற்சாகமாக சரவணப் ெபாய்ைகக்குக் குளிக்கப் ேபானாள். பைழய
ட் க்காரர் ெகா த்தி ந்த காலத்தவைணக்கு ன்ேப அைதக் கா ெசய் விடத்
ணிந்தாள். உடல்தான் சு சு ப்பாக இவ்வளைவ ம் ஊக்கத்ேதா
ெசய்த .
இதழ்களில்தான் சிாிப் விளங்கிய . உள்ளம்
வ ம் ேவதைன. உள்ளம் எாிந்த .
அங்ேக சிாிப்

இல்ைல. சீற்றம் இ ந்த . அைமதி இல்ைல, ஆற்றாைம இ ந்த .

உற்சாகம் இல்ைல, அழற்றி இ ந்த .
தன்

ைடய எந்தத்

என்

அவள் நிைனத்தாேளா அைவ ெதாிந் விட்டன; அவ

ஏழ்ைம ம்,

பாி ம்,

ன்பங்கள் தன்ைனத் தவிர மற்றவர்க
ேவதைன ம்

நிைறந்தி ப்பைத

க்குத் ெதாியக்கூடா
ைடய

ட் ல் பசி ம்,

உலகம்

ெதாிந்

ெகாண் விட்ட ; உலகம் என்றால் என்ன? கமலம் ெதாிந் ெகாண் விட்டாள். இந்த
அ தாபத்ைதத் தான் காலால் எட்
உைதக்க நிைனத்தி ந்த
அவள் மனம்.
நைட ைறயில் அப்ப ச் ெசய்ய
யவில்ைலேய! மிக ம் ெந ங்கிப் பழகிய
சிேநகிதி ெசய்கிறாள். அந்த உதவிைய வாய் கூசாமல் ம த் விட்
ட் க்குள்
அைடந்

பட் னி கிடக்க அவ

க்கு ஏ

உாிைம?

சந்தனக் காட் ல் ெந ப் ப் பி த்த மாதிாி எண்ணங்கைள எாித் அழிக்கும் அந்தத்
க்கத்தில் மனத் க்கு இதம் அளிக்கும் மனம் ஒன் ம் இ ந்த . அரவிந்தைனப்
பற்றிய நிைன தான் அந்த மனம். அவைனப் பற்றிக் கண்ட கன தான் அந்த
மனத்தின் சுகம். அவ ைடய நிைன ப் பசும்பயிர்க க்கு அரவிந்தன் வித்தாக
இ ந்தான்.
பலவித நிைன கேளா
மங்கேளசுவாி அம்மாளின் காாில் உடன் ெசன்
ெகாண்
ந்த
ரணி தானாக அந்த அம்மாவிடம் எ
ம் ேபசவில்ைல. தன்
சிந்தைனகளின்
ேபாக்கிேல
ெமௗனமாக
அந்த
அம்மாளின்
பக்கத்தில்
அமர்ந்தி ந்தாள். ேமற்குப் றம் உயர்ந்த மண்ேம ம் கிழக்குப் றம் பசுைம ேபார்த்திய
வயல்ெவளிக ம் கடந்
லக்கைரச் சாைலயின் அடர்த்தியில் தி ம்பிய
கார்.
வடக்ேக ஒேர மாதிாி வாிைச வாிைசயாய்த் ெதாி ம் சிெமண் க் கட் டங்க டன்
கூ ய மில் ெதாழிலாளர் கு யி ப் த் ேதான்றி மைறந்த . பசுமைலயின் பசுைமச்
சூழ்நிைலக்குள் குந் ம ைரைய ேநாக்கிச் ெசன் ெகாண்
ந்தார்கள் அவர்கள்.
சிறி
ெதாைல வைர ஒ வ க்ெகா வர் ேபசவில்ைல. ஒ வாரத்
உைழப்பின்
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அ ப்ெபல்லாம் கிடந் உறங்குவ ேபால் கைடகள் அைடக்கப்ெபற் ச் ேசார்ந்
ெதன்ப ம் ஞாயிற் க்கிழைமயின் வி
ைறத் தளர்ச்சி திகளில் ெவளிப்பைடயாய்த்
ெதாிந்த .
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் தான்

த ல் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினாள். "இப்ேபா

உன்ைன நான் எங்ேக அைழத் க் ெகாண்

ேபாகிேறன் ெதாி மா?"

"ெதாியா . நீங்கள் ெசான்னால்தான் ெதாி ம் எனக்கு."
"உனக்கு ஒ நல்ல ேவைல வாங்கிக் ெகா க்கப் ேபாகிேறன். அதாவ
விபத்தி
ந் உன்ைனக் காப்பாற்றப் ேபாகிேறன்."
ரணி நம்பிக்ைக மல ம்

கத்ேதா

வாழ்க்ைக

அந்த அம்மாைளப் பார்த்தாள். கார் வடக்கு

ஆவணி
ல தியில் 'ம ைர மங்ைகயர் கழகம்' என்
எ தியி ந்த ஒ ெபாிய
கட் டத்தின்
ன் வந்
நின்ற . "வா உள்ேள ேபாகலாம்" என்
ரணி பின்
ெதாடர உள்ேள ெசன்றாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள். கட் ட வாயி ல் ேவ
சில
கார்க ம் வாிைசயாய் நின்றன.
உள்ேள மங்கேளஸ்வாி அம்மாைளப் ேபாலேவ ெபாிய ெசல்வக் கு ம்பத்ைதச் ேசர்ந்த
திய ெபண்கள் ஐந் , ஆ
ேபர்கள் அமர்ந்தி ந்தனர்.
பிர கர்களாக ம் வள ள்ளவர்களாக ம் இ ந்த ெபாிய மனிதர்

ம ைர நகாின்
ட் ப் ெபண்கள்

அவர்கள். ரணி அவர்களில் ெப ம்பாேலாைரப் பல இடங்களில், பல சமயங்களில்
பார்த்தி க்கிறாள். ெதாிந்
ெகாண்
க்கிறாள். ஆனால் அவர்கள் அவைள
இன்னாெரன்
ெதாிந்
ெகாண்
க்க நியாயமில்ைல. ஏைழகைளப் ேபாலத்
தராதரமில்லாமல் பணக்காரர்கள் எல்லாவற்ைற ம் எல்லாைர ம் ெதாிந் நிைன
ைவத் க் ெகாண்டால் பிறகு அவர்க

ைடய ெப ைம ம் ெகௗரவ ம் என்ன ஆவ ?

" ரணி! இவர்கள் எல்ேலா ம் இந்த மங்ைகயர் கழகத்தின் நிர்வாகிகள். இவர்க

க்கு

வணக்கம் ெசால் , அம்மா!" என்
அவள் கா க்க கில் ெமல்லச் ெசான்னாள்
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள். ரணி ெம வாக எல்ேலா க்கும் ேசர்த் ஒ
ைற ைக
கூப்பினாள்.
"நான் ெசான்ேனேன, அ இந்தப் ெபண் தான். காலஞ்ெசன்ற ேபராசிாியர் அழகிய
சிற்றம்பலத்தின் ெபண் இவள். தமிழ் இலக்கண இலக்கியங்கெளல்லாம் ைறயாக ம்
நன்றாக ம் ப த்தி க்கிறாள். ஆங்கில ம் ேவண் ய ெதாி ம். நாம் திதாக ைத
மாதத்தி
ந்
ெதாடங்கத் திட்டமிட்
க்கும் வகுப் கைளக் கவனித் க் ெகாள்ள
இவைளேய ஆசிாிையயாக நியமித் விடலாம் என்
நிைனக்கிேறன்" என்
ரணிைய ம், அவைள அைழத்
வந்தி க்கும் ேநாக்கத்ைத ம் மங்கேளஸ்வாி
அம்மாள் ஒன்றாக இைணத் அவர்க க்கு அறி கம் ெசய் ைவத்தாள்.
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"எங்க

க்கு ஆட்ேசபைண இல்ைல. ஆனால் வய

ெகாஞ்சமாக இ க்கும் என்

ேதான் கிறேத?" என்
ஒ
சந்ேதகத்ைதக் கிளப்பினாள் ஒ
திய அம்மாள்.
மங்கேளஸ்வாி அம்மா ம் இந்தச் சந்ேதகத் க்குச் சுடச்சுடப் பதில் தந்தாள். "வயதில்
என்ன இ க்கிற ? இவேளா சிறி ேநரம் ேபசிப் பா ங்கள் ெதாி ம். உங்க க்கும்
எனக்கும் இத்தைன வய க்குப் பின் ம் ெதாியாத அவ்வள
அ பவ ஞான ம்
சிந்தைன ம் இவள் ெபற்றி க்கிறாள். இவ ைடய தந்ைத இவ க்குப் ரணி என்
ெபயாிட்
க்கிறார். இவள
ப ப் ம், அறி க் கூர்ைம ம் அந்தப் ெபய க்குப்
ெபா த்தமாகேவ வாய்த்தி க்கின்றன."
"நீங்கள் ெசான்னால் சாிதான்; விைளயாட் க்காகேவா ெபா
நாம்
நம
மாதர்
சங்கத்தில்
இந்த
வகுப் க்கைளத்

ேபாக்குக்காகேவா
ெதாடங்கவில்ைல.

உண்ைமயாகேவ நல்ல விதமான மா தல்கைள ம், வளர்ச்சிைய ம் நம
இதன் லம் ெபறேவண் ம்."
மங்கேளஸ்வாி அம்மா

ம், மற்றவர்க

ெபண்கள்

ம் ேபச்சில் ஆழ்ந்தி ந்த ேபா

ரணி

அைமதியாக ம், அடக்கமாக ம் உட்கார்ந்தி ந்தாள். அங்ேகயி ந்த ெபண்களின்
கங்கைள ம் ேதாற்றங்கைள ம் ஒவ்ெவான்றாகப் பார்த்
அவற்றின்
லம்
அவர்க ைடய உள்ளங்கைள ம் குணங்கைள ம் அ மானம் ெசய்ய
யன்
ெகாண்

ந்தாள். அவைளப் ேபால் கூர்ந்

மன ம் உள்ளவ
ஒவ்ெவா

க்கு ஒவ்ெவா

க ம் ஓர் அ

பார்க்கும் கண்க

ம், ஆழ்ந்

க ம் ஓர் உலகம்; ஒவ்ெவா

பவம்; ஒவ்ெவா

சிந்திக்கும்

க ம் ஒ

சுைவ;

க ம் ஓர் வாழ்க்ைக; ஒவ்ெவா

க ம் ஓர் அழகு; ஒவ்ெவா
க ம் ஓர் த்தகம்; அவற்ைற அவள் பார்த் ப் ப த் ச்
சிந்தித் ைவத் க் ெகாள்ளேவண் ம்.
மங்ைகயர் கழகத் க்குள்
ைழகிற இடத் க்கு ேநர் எதிேர
ய்ைமேய
ேப
ெவ த் ப் ெபாிதாய் மலர்ந் சித்திரமானாற் ேபாலச் சாரதாமணி ேதவியாாின்
படம் மாட் யி ந்த . சுவர்களில் விேவகானந்தர், பரமஹம்சர், தி வள் வர் ேபான்ற
ேவ
ெபாிேயார்களின் படங்க ம் காட்சியளித்தன. சாரதாமணி ேதவியாாின்
படத் க்குக் கீேழ பக்கத் க்கு ஒன்றாக இரண் குத் விளக்குகள் ெபாற்சுடர் த்
எாிந் ெகாண்
ந்தன. சந்தன வில்ைலகைளக் ெகா த்தி ைவத்தி ந்ததால் கட் டம்
வ ம் சந்தனப் ைக மணந்த . சில ெபண்கள் ைவத்தி ந்த மல் ைகப் பிச்சிப்
க்களின் மண ம் அேதா
ேசர்ந்
ெகாண்ட . அந்த மணங்க ம், எதிேர
னிதமான சாரதாமணி ேதவியாாின் ஓவிய ம் ரணியின் உள்ளத்ைத என்னேவா
ெசய்தன. மிகப்ெபாியதாக எைதேயா உணர்ந் , எதற்காகேவா தாகம் ெகாண்ட
அவள் உள்ளம். ெபண்ைமப் ண்ணியெமல்லாம் ேசர்ந்
த்த ேபான்ற சாரதாமணி
ேதவியாாின் கத்தி
ந் எைதேயா ாிந் ெகாண்டாள் அவள். ப க்கக் காய்ச்சிய
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இ ம் நீைர இ த்
உணர் கைள இ த்

உறிஞ்சிக் ெகாள்கிற மாதிாி, அந்த
உட்ப த்திக் ெகாண்டாள் ரணி.

கத்தி

ந்

ஏேதா சில

"உனக்குத் தி மணம் ஆகிவிட்டதா, அம்மா?" இந்தக் ேகள்வி, தன்ைன ேநாக்கிக்
ேகட்கப்பட்ட ம்
ரணி சாராதாமணி ேதவியாாின் படம் அளித்த சிந்தைனத்
ய்ைமகளி
ந்
கீழிறங்கிக் ேகள்வி ேகட்ட அம்மாளின்
கத்ைதத் தி ம்பிப்
பார்த் ப் பதில் கூறினாள்.
"ஆகவில்ைல."
"அப்ப யா? வய

நிைறய ஆகியி க்கும் ேபால் இ க்கிறேத?"

இந்த மாதிாிேய இன் ம் என்ெனன்னேவா ேகள்விகைளெயல்லாம் ேகட்டார்கள்;
ெசல்வக் கு ம்பத் ப் ெபண்களின் வாயரட்ைடக க்கும் வம் க் ேகள்விக க்கும்
கணக்கு வழக்கு ஏ ? அத்தைன ேகள்விக க்கும் ெபா ைமயாய் பதில் ெசான்னாள்
ரணி. இைடயிைடேய ரணிக்காக மங்கேளஸ்வாி அம்மாேள ஏற் க்ெகாண் ம்
பதில் ெசான்னாள். எல்லாவற்ைற ம் ேகட் விட் க் கைடசியாக 'தமிழி ம்
ஆங்கிலத்தி மாக ஒ
பி.ஏ. பட்டம் கூடப் ெபறாதவைள எப்ப
நாம் இங்ேக
நியமிப்ப ?

கல்

ாிகளில்

ப க்கும்

ெபண்கள்

கூட

நம

மாைல

ேநரத்

வகுப் களில் கலந்
ெகாள்வார்கேள. இவளால் சமாளிக்க
மா?' என்
தியெதா
தைடைய ெவளியிட்டவள்
த ல் ேபசிய
தியவள். மங்கேளஸ்வாி
அம்மா க்கு அடக்க
யாத ேகாபம் வந் விட்ட .
"பட்டம்

மனிதர்கள்

ெகா ப்ப .

நாைலந்

ஆண் க க்குக் ைககளி ம், மனத்தி மாக
அ
கிைடக்கும். ஞானம் பிறவியிேலேய
தந் விட
யா . இந்த ஞானம் இந்தப்
வி ப்பமி ந்தால் இவைள ேவைலக்கு எ

கனத்த

த்தகங்கைள

ஐந்தா

மாற்றி மாற்றிச் சுமக்கிற எல்ேலா க்கும்
வ வ . அைத மனிதர்கள் மட் ேம
ெபண்ணிடம் குைறவின்றி இ க்கிற .
த் க் ெகாள் ங்கள். இல்லாவிட்டால்

'இல்ைல' என் ெசால் வி ங்கள். அதற்காக எதிேர உட்கார்த்தி ைவத் க் ெகாண்
இப்ப
அவமானப்ப த் கிறாற்ேபால் ேகள்விகைளெயல்லாம் ேகட்கேவண்டாம்"
என் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் ெபா க்க
யாமல் பதி க்குக் குத்தலாகச் ெசால் க்
காட் ய பின்ேப அவர்க ைடய வம் க் ேகள்விகள் நின்றன. அதற்காக அந்த
அம்மா க்கு மன க்குள்ேளேய நன்றி ெசால் க் ெகாண்டாள் ரணி.
அந்த ேவைல தனக்ேக கிைடத் த் தாேன கற்பிக்கும் பணிைய ஏற் க்ெகாண்டால்
பட்டம் ெபற்றவர்கள்
க்கில் விரைல ைவத் வியக்கும்ப வகுப் கைள நடத்திச்
சந்ேதகப்பட்டவர்கள்
கங்களில் காி சேவண் ம் என்ெறா
ெகாதிப் க் கலந்த
ைவராக்கியம் ரணிக்கு அந்த வினா ேய உண்டாயிற் . சாரதாமணி ேதவியாாின்
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படத்ைதப் பார்த்தவாேற இந்த ைவராக்கியத்ைத மனத்தில் உண்டாக்கிக் ெகாண்டாள்
அவள்.
மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் ெசல்வாக்கு ெவற்றி ெபற்ற . அவ ைடய வி ப்பத்திற்கு
யா ம் கு க்ேக நிற்கவில்ைல.
ரணிக்ேக அந்த ேவைல கிைடத்த . ைதமாதம்
தற்ெகாண் நாள்ேதா ம் மாைல ஆ மணியி
ந் எட் மணி வைரயில் அவள்
வகுப் கைள நடத்த ேவண் ெமன் ம், அதற்காக அவ க்கு மாதம்
பாய்
சம்பளம் ெகா த்
வி வ
என் ம்
ஆயிற் .
தல் ேததியன்
வந்
சந்திப்பதாக மற்றவர்களிடம் கூறி விைடெபற் க் ெகாண்
மங்கேளஸ்வாி
அம்மாேளா
றப்பட்டாள் ரணி. வாச க்கு வந் கா க்குள் ஏறிக்ெகாள்கிறவைர
சாரதாமணி ேதவியாாின் ெதய்வத் தி
கம் அவள் கண்க க்கு
ன் மலர்ச்சி
காட் க்ெகாண் நின்ற .
மாதர் சங்கத்தி
கழிந்த .

ந்

தி ம்பிய ம், மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின்

ட் ல் சிறி

ேநரம்

" ரணி! என்னால்
ந்தவைர ெசால்
ேவைலைய வாங்கிக் ெகா த் விட்ேடன்.
மாதர் சங்கத்தில் எல்ேலா ம் வம் க்காாிகள். நன்றாகக் கற்பித் நல்ல ேபர் எ க்க
ேவண் ய உன் ைடய ெபா ப் அம்மா."
"நீங்கள் ெசால்லேவ ேவண்டாம். நான் உங்கள் வார்த்ைதையக் காப்பாற் ேவன்."
அந்த அம்மா க்கு உ திெமாழி அளித்தாள் அவள்.
த்த ெபண் வசந்தா
மா யைறயில் பியாேனா வாசித் க் ெகாண்
ந்தாள். ெசல்லத்ைதத்தான்
ரணி
காண
ந்த .
" ரணியக்கா! நீங்க தினம் வந் ேபசிக்ெகாண்
ந் விட் ப் ேபானால் நல்ல .
ரவிவர்மா படத்திேலேய சரசுவதி
கத்ைதப் பார்க்கிறாற்ேபால் உங்க
கத்ைதப்
பார்த் ப் ேபசினாேல மனம் பாிசுத்தமாகப் ேபாயி
" என் களங்கமின்றிச் சிாித் க்
ெகாண்ேட ெசான்னாள் ெசல்லம்.
"ெசல்லம், அந்த அக்காைவ விட் விடாேத. அ த்த மாதம் தல் மாதர் சங்கத்திேல
தினம் சாயங்காலம் இவங்க தமிழ்ப் பாடெமல்லாம் ெசால் க் ெகா க்கப் ேபாறாங்க.
நீ ம் தவறாமப் ேபாக ம்" என் சிாித் க் ெகாண்ேட ெபண் க்குச் ெசான்னாள்
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.
"இந்த அக்கா ெசால் க் ெகா ப்பதாக இ ந்தால் நான் இ பத் நா மணி ேநர ம்
மாதர் சங்கத்திேல இ க்கத் தயார் அம்மா" என்றவாேற ள்ளிமான் ேபால ள்ளிக்

82
குதித்
ஓ வந்
ரணியின் ைகேயா
தன் ைககைளக் ேகார்த் க் ெகாண்
நைகத்தாள் ெசல்லம். ேநரமாயிற் . ரணி றப்பட்டாள். " ைரவைரக் காைர எ க்கச்
ெசால்கிேறன். தி ப்பரங்குன்றத்தில் ேபாய் இறங்கிக் ெகாண் வண் ையத் தி ப்பி
அ ப்பி வி " என் அந்த அம்மாள் கூறியைத ம த் விட்டாள் ரணி.
"என்ைன நடந் ேபாகவி ங்கள் அம்மா! அதிகப்ப யான ெப ைமகைளக் ெகா த்
ேவதைனப் ப த்தாதீர்கள். இந்த ம ைர நகரத்தில் ெத க்களில் வாழ்க்ைக
இ க்கிற . அந்த வாழ்க்ைகயில் இன்ப ம்
ன்ப ம் பிச்ைசக்காரத்தன ம்,
ெப ந்தன ம் கலந்
உயிர்கைளத்
க்க ைவக்கிற . திறந்த
த்தகத்தின்
பக்கங்கைளப் ேபால் வாழ்க்ைக எ
ண்
கிடக்கும். இந்தச் சீாிய
திகைளக்
கண்களால் அ பவித் ப் ப த்
மனதில் அைசேபாட் க் ெகாண்ேட ேபாேவன்
நான். அ
எனக்குப் பி க்கும். பஸ் ஸ்டாண் க்குப் ேபாய் பின்
பஸ்
ஏறிக்ெகாள்ேவன். எனக்குக் கா ம் ேவண்டாம்,

ைரவ ம் ேவண்டாம்."

ெத வில் ரணி ேவகமாக நடந்தாள். விதைவயின் திலகமிழந்த
கத்ைதப் ேபால்
ஞாயிற் க்கிழைம கைட தியில் கலகலப் இ ப்பதில்ைல! கைள இ ப்பதில்ைல!
நடந் ெசன் ெகாண்
ந்தாள். அந்த விளம்பரப் பலைகையப் பார்த் விட் சிறி
திைகத்

நின்றாள்.

கம் சற்ேற மலர்ந்த . 'மீனாட்சி அச்சகம், குறித்த ேநரம்,

குைறந்த ெசல ' என்
ெமல்ல வாய்க்குள் ப த் க் ெகாண்டாள். அச்சகத்
கத
அன்
ஞாயி
வி
ைறயின் அைடயாளமாகச் சாத்தியி ந்தா ம்
அைறயில் விளக்கு எாிவ ம் அரவிந்தன் அமர்ந்தி ப்ப ம் நைடபாைதயி

ன்
கப்
ந்ேத

அவ க்கு நன்றாகத் ெதாிந்தன.
தல்நாள் எந்த இடத்தில் மயங்கி வி ந்தாேளா,
அந்த இடத் க்கு மிக அ கில் தான் நிற்பைத அவள் உணர்ந்தாள். இந்த இடத்தில்
மயங்கி வி ந்திராவிட்டால் அரவிந்தன் என்ைன அப்ப ப் பா யி க்க மாட்டாேர
என்
நிைனத் க் ெகாண்டேபா
இன்பச் சி ர்ப் சிாித்த
அவள் மனத்தில்.
காைலயில் விசிட் ங் கார்
வாங்கி ைவத் க் ெகாண்ட ேபா
ம நாள் தான்
அவைனப்
இப்ெபா

பார்க்க வ வதாகச்
பார்க்கக் கூடாெதன்

ெசால் யி ந்தாள் அவள்.
சட்டம் ஒன் மில்ைலேய!

அதனால்

என்ன?

ரணி சற்
ெந ங்கி ஜன்னல் அ ேக நின்
பார்த்தாள். உள்ேளயி ந்
தற்ெசயலாகத் தி ம்பிய அரவிந்தன் அவள் வாய் திறந்
கூப்பி வதற்கு
ன்ேப
அவைளப் பார்த் விட்டான்.
"ஓ!

நீங்களா?

ஏ

இந்த

ெசால் யி ந்தீர்கள்?" என்

ேநரத்தில்...

நாைளக்கு

அல்லவா

வ வதாகச்

விசாாித் க் ெகாண்ேட கதைவத் திறப்பதற்காக எ ந்

வந்தான் அரவிந்தன். 'அந்த இர

ேநரத்தில்

ட் க்குப் ேபாயி க்கலாேம' என்

ணாக அவைரத் ெதாந்தர
ன்

ப த்தாமல்,

நிைனத்ததற்கு மாறாக இப்ேபா
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நிைனத்தாள் அவள். சிறி
நின்றாள்.

நாண ம் வந்

தயங்கச் ெசய்த . ஒல்கி ஒ ங்கி ஒசிந்

"உள்ேள வா ங்கேளன்... வாச ல் நிற்பாேனன்?" கதைவத் திறந் விட் க்
கூப்பிட்டான் அரவிந்தன். நிைனப்பவர் மனதில் வித்தாக வி ந்
கன கைள
ைளக்கச் ெசய் ம் அந்த அதியற் த மாயப் ன்னைக அவன் இதழ்களில் ேதான்றி
நின்ற . ரணி உள்ேள ேபாய் உட்கார்ந்தாள். ேமைஜ ேமல் ெகாஞ்சம் நிலக்கடைலப்
ப ப் ம் ஒேர ஒ மைலவாைழப் பழ ம், கிளாஸ் நிைறய பா
ரணி அவற்ைறப் பார்த் விட் க் ேகட்டாள்.

ம் ைவத்தி ந்தான்.

"இெதல்லாம் என்ன?"
"இைவ என் ைடய இர
உண ". உள்ேள வந்
நின் ெகாண் பதில் கூறினான் அரவிந்தன்.

அவ

க்குச் சற் த் தள்ளி

"இந்தச் சிறிய வாைழப்பழ ம், ெகாஞ்சம் கடைலப் ப ப் ம் ெகாஞ்சம் பா
ேபா ம் உங்க
இைதக்ேகட்

ம் எப்ப ப்

க்கு?"
அரவிந்தன் சிாித்தான்.

"ேபா மா, ேபாதாதா? என் தீர்மானம் பண் கிற உாிைமைய வயிற் க்கு விட்டால்,
ேபாதா
என் தான் தீர்மானம் ஆகும். நான் அந்த உாிைமைய மன க்குக்
ெகா த் ப் 'ேபா ம்' என் ைதாியமாகப் பழகிக் ெகாண் விட்ேடன். இ ஏைழகள்
நிைறந்த நா . ன் ேவைள அாிசிச் ேசா ம் நாலாவ ேவைளக்கு சிற் ண்
மாக
வாழ்கிறவர்கள், மற்ெறா பக்கத் நிைலைமைய ம் நிைனத் ப் பார்க்க ேவண் ம்.
ஒ ேவைளக்குக் கூட வயி நிைறயச் ேசா இல்லாமல் இ ப்பவர்கள் எத்தைன
ஆயிரம் ேபர்கள் இ க்கிறார்கள் இந்த நாட் ல்? அவர்க
ற்றில் ஒ வராவ
"அதற்காக

நீங்கள்

ைடய குழிந்த வயிற் க்காக

கவைலப்பட ேவண்டாமா? அக்கைற காட்ட ேவண்டாமா?"
அைர

குைறயாகச்

சாப்பிட் விட் ப்

பட் னிக்

கிடக்க

ேவண் ெமன்பதில்ைலேய?"
"தவ ! நான் பட் னி கிடக்கவில்ைல. பகல் உணைவப் பசிக்காக உண்கிேறன். மற்ற
ேநரங்களில் மனம் நிைறவதற்குத் தான் உண்கிேறன். வயி
நிைறவதற்கு அல்ல.
என இந்த உணர் க்கு
ன்ேற அணாக்கள் தான் ெசல . இப்ப மீதம் பி க்கும்
காசுகைள இந்தத் ெத வில் குழந்ைத ம் ைக மாகப் பிச்ைசக்கு வ ம் ெபண்க க்குத்
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த கிேறன். ெபண்கள்
தியில் நடந்

னிதமான தாய்க்குலத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் ெத ப்

பிச்ைசெய க்கும் நிைல வ வ

ஒ

நாட் க்கு எவ்வள

ேகவலம்?

ட் வாயில்ப யில் வந் நிற்கும் பிச்ைசக்காரர்க க்கு எல்லாம் உண அளித் ,
அறம் வளர்க்கும் அன்ன ரணிகள் ெபண்கள். அவர்கேள
டாகப் ப ேயறிப்
பிச்ைசக் ேகட்க வ ம்ப
ெகாதிப்ேபா
அவ க்கு.

வி வ

எவ்வள

ஈனமான காாியம்?" அரவிந்தன்

ேபசினான். இைதப் ேபசும்ேபா ,

"நீங்கள் கூ வ

கம் சிவந்

உத கள்

த்தன

உண்ைம. இப்ேபாெதல்லாம் ம ைரயில் ெபண் பிச்ைசக்காரர்கள்

அதிகமாகிவிட்டார்கள்" என்ற

ரணிைய ேநாக்கி, ேம

ம் அவன் கூறலானான்.

"ேகா ர ம் கைட தி ம் பங்களாக்க ம் திேயட்டர்க ம் நிைறந்த அழகிய
ம ைரையத்தான் நீங்கள் பார்க்கிறீர்கள். இன்ெனா ம ைரைய ம் இங்ேக நான்
பார்க்கிேறன். இரயில் நிைலயத்தி
ந்
ெவளிேய வ கிற வழியில்
ங்கு ஞ்சி
மரங்களின் கீழ் ெவய்யிேல கூைரயாய், மைழேய க ைணயாய்ச் ேசற்றி ம்
தியி ம் வாழ்கிற அனாைதகளின் அ க்கு மயமான ம ைரையப் பற்றி யாராவ
கவைலப் ப கிறார்களா? யாராவ

நிைனக்கிறார்களா?"

அந்தக் க த் க்கைளக் ேகட்கக் ேகட்க அந்த
கத்திேல ஒளி ம் இலட்சியச்
சாையையப் பார்க்கப் பார்க்க அரவிந்த ைடய கம்பீர ம் அவன
இலட்சிய ம்
மனத்தின் நிைன களில் அடங்காத அள க்கு உயரத்தில் இ ப்பைதப்
ரணி
உணர்ந் ெகாண்டாள்.
ெவளியில் ேபாய்ப் பக்கத் ப் பால்கைடயில் இன்ெனா கிளாஸ் பா ம் இரண்
மைலப்பழ ம் வாங்கிக் ெகாண் வந் "இவற்ைற நீங்கள் எ த் க் ெகாள் ங்கள்"
என்
ரணிைய உபசாரம் ெசய்தான் அரவிந்தன். அவள் அந்த உபசாரத்ைத ஏற் க்
ெகாண்டாள். அரவிந்தைனப் பற்றி நிைனக்கும் ேபா , "உன்ைனப் ேபான்
இன்ெனா வர் இ க்க
யாதப
நீ உயர்ந்
நிற்கிறாய். நிைனக்கின்றவர்கள்
மனத்தில் வித்தாக வி ந்
எண்ணங்களாக
ைளக்கிறாய்" என்
ேதவாரத்தில்
வ கிற க த் தான் ெபா த்தமாகத் ேதான்றிய
ரணிக்கு. அவ ைடய மனத்தின்
எல்ைல ெபாிய . அவேனா
ேபசிக் ெகாண்
ந்ததில் ேநரம் கழிவேத
ெதாியவில்ைல.
கத்ைத ம் சிாிப்ைப ம் ேபாலேவ ேபச்சும் கவர்ச்சியாயி ந்த
அவ க்கு. ெவளிேய இ ந்தாற் ேபா
ந் மைழ றத் ெதாடங்கியி ந்த . த ல்
றலாக இ ந்த மைழ சிறி ேநரத்தில் ெத வில் நடந்தால் நைனந் ேபாய்வி கிற
அள க்கு வ த் விட்ட . ரணி அச்சகத்தின் சுவர்க்க காரத்ைதப் பார்த்தாள். மணி
பத்தைர ஆவதற்கு இ ந்த .
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"அடடா! உங்கேளா

ேபசிக் ெகாண்

ப்பதில் ேநரமானேத ெதாியவில்ைல. பத்தைர

மணிேயா பஸ் ேபாக்குவரத்
சாி. அப் றம் நான் எப்ப ஊ க்குப் ேபாவ ?"
என் பரபரப்பாக கூறிக்ெகாண்ேட றப்பட எ ந்தாள் ரணி.
"மைழ ெபய்கிறேத. எப்ப ப் ேபா ர்கள்? நீங்கள் பஸ் ஸ்டாண் க்குப் ேபாவதற்குள்
கைடசி பஸ் ேபாய்விட்டால் என்ன ெசய் ர்கள்?"
"எப்ப யாவ ேபாய்ச் ேசர்ந்தாக ேவண் ேம? ேவெறன்ன ெசய்வ ?" அவ ைடய
தவிப் அரவிந்த க்குப் ாிந்த . உள்ேள ேபாய் ஒ குைட ெகாண் வந்தான்.
"இைத நீங்கள் பி த் க் ெகாள் ங்கள். நா ம் பஸ் ஸ்டாண்
வைரயில்
உங்கேளா
வ கிேறன். கைடசி பஸ் ேபாய்விட்டால் ேவ
ஏற்பா
ெசய்
ெகாள்ளலாம்" என்
அவ ைடய ம ெமாழிைய எதிர்பாராமேல கதைவப் ட் க்
ெகாண் கிளம்பிவிட்டான் அரவிந்தன்.
"ஒ
குைடதாேன இ க்கிற . நீங்கள் எப்ப
வ
ர்கள்?
ணாக நைனய
ேவண்டாம். நான் எப்ப யாவ
ேபாய்க் ெகாள்கிேறன். நீங்கள் அைலயாதீர்கள்"
என்
ெசால்
விட் த் ெத வில் இறங்கிய
ரணிைய அரவிந்தன் தனியாக
விடவில்ைல. பி வாதமாக உடன் றப்பட் விட்டான்.
"அதனால்
பரவாயில்ைல!
எனக்குச்
சி
பிள்ைளயி
ந்ேத
மைழயில்
நைனவெதன்றால் மிக ம் பி க்கும். ெவய்யி ம் மைழ ம் வானம் மிக்குத் த ம்
ெசௗபாக்கியங்கள். அவற்ைற நாம் ஏன் ெவ த் ப் றக்கணிக்க ேவண் ம்!" என்
ெசால் விட் ச் சி குழந்ைதேபால் சிாித் க் ெகாண் அவைளப் பார்த்தான் அவன்.
இ வ ம் ேவகமாக நடந்தார்கள். நல்ல மைழ. அரவிந்தைன நைனயவிட்
தான்
மட் ம் குைடயின் கீழ் நைனயாமல் ேபாவ
ேவதைனயாக இ ந்த
ரணிக்கு.
அவேனா விைளயாட் ப் பிள்ைளேபால் உற்சாகமாக மைழயில் நைனந் ெகாண்
வந்தான். 'மனத்தில் இடம் ெகா த்

விட்ேடன். குைடயில் இடம் ெகா க்க ஏன்

நாணப்பட ேவண் ம்?' என் நிைன கள் ர ம் மனத்ேதா ெத விளக்கின் மங்கி
நைனந்த மைழ ெவளிச்சத்தில் அவைனத் தி ம்பிப் பார்த்தாள் அவள்.
அழகிய சிவந்த ெநற்றியில் த்
த்தாக நீர்த் ளி உ ள அைல அைலயாக வாாிப்
ப ந்த தைலயில் ஈரம் மி மி க்க அரவிந்தன் வந் ெகாண்
ந்தான்.
"நீங்க ம் உடன் வரலாம். நைனயாதீர்கள்" என் அவளாகேவ அ கில் ெந ங்கிச்
ெசன்
குைடைய அவ க்கும் ேசர்த் ப் பி த்தாள். வனப் மயமான அந்தப்
ெபண்ணின் ெபான் டல் தனக்கு மிக அ கில் ெந ங்கிய அந்த ஒ
கணத்
அண்ைமயில் மல் ைகப் வின் மண ம் பன்னீாின் குளிர்ச்சி ம் பச்ைசக் கற் ரத்தின்
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னித ம் ஒன்றாக இைணந்த ஒ
பவித்ர மயமான உணர்
அரவிந்த க்கு
ஏற்பட்ட . அந்த உணர்வில் அவ ைடய ெநஞ்சும் உட ம் சி ர்த்
ஓய்ந்தன.
தாமைரப் மலர்வ ேபால் மனத்தில் ஏேதா ெநகிழ்ந் இதழ்கள் பிாிந்த .
அ த்த கணம் தன் ணர் டன், "ேவண்டாம்! இந்தச் சிறிய குைடயில் இரண்
ேபர்கள் ேபாவதனால் இரண்
ேப ேம நன்றாக நைனய ேநாி ம். நீங்களாவ
நைனயாமல் வா ங்கள்" என்
ெசால் ப் ன்னைகேயா
தானாகேவ விலகிக்
ெகாண்
நடந்தான் அரவிந்தன். ஒேர ஒ
விநா
அன்பில் நைனந்
ழ்கிய
ெப மிதத்ேதா ம ப
ம் அவள் அ ேக மைழயில் நைனயலானான் அவன். ரணி
அ தாப ம் அன் ம் மிதக்கும் கண்களால் அந்த வய வந்த குழந்ைதையப் பார்த் க்
ெகாண்ேட கன்னக்கனிகள் கனிய
வல் த்தவாேற நடந்தாள்.
அவர்கள் பஸ் ஸ்டாண்ைட அைடந்தேபா

கைடசி பஸ்ஸும் ேபாய்விட்ட . அந்த

ேநரத்தில் தனியாக ாிக்ஷாவிேலா, குதிைர வண் யிேலா ேபாவைதப்
ரணி
வி ம்பவில்ைல. தயங்கினாள். "நான் ேவண் மானால் ைணக்கு வ கிேறன். குதிைர
வண் யில் ேபாகலாம்" என்றான் அரவிந்தன். அவள் அதற்கும் தயங்கினாள். மைழயில்
அவ ம், குைடயில் அவ மாக நைனந்
ெகாண் ம்
நிைலயத்தின் ன் நின் ெகாண்
ந்தார்கள் அவர்கள்.
"நடந்ேத ேவண் மானா

ம் ேபாகலாம்; நான்

"தி ப்பரங்குன்றம் வைரயில் நைனந்

நைனயாம

ம்

பஸ்

ைண வ கிேறன்."

ெகாண்ேடயா?"

"தி ப்பரங்குன்றம் வைர என்ன? உங்கேளா இப்ப ேய கன்னியாகுமாி வைரயில்
கூட நைனந்
ெகாண்
வர நான் தயார்" என்
கூறிச் சிாித்தான் அரவிந்தன்.
சர்ெரன்
மைழ நீ ம் ேச ம் வாாி இைறபட ஒ
கார் வந்
நின்ற .
அரவிந்த ைடய சட்ைடயில் ேச
ெதறித் விட்ட . ேகாபத்ேதா அந்தக் கர்வம்
பி த்த கார்க்காரைன விசாாிக்கத் தி ம்பினான் அரவிந்தன். மீனாட்சி அச்சக
உாிைமயாளர் மீனாட்சிசுந்தரம் காாி
ந் இறங்கி அவைன ேநாக்கி வந்தார்.
-----------------குறிஞ்சி மலர்
9
" ப்ேபாலக் கண்கள் ப்ேபாலப் ன்சிாிப்
ப்ேபாலக் ைகவிரல்கள் ப்ேபாலப் பாதங்கள்
ப்ேபாலக் கன்னம்
மின் ேபால் வைள
டல்
பார்ப்ேபார் ெசவிக்குத்ேதன் பாய்ச்சும் குதைலெமாழி"
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அந்த மைழ இர
ரணியின் வாழ்வில் மறக்க இயலாத ஒன் . அன் அரவிந்தன்
ெவ ம் மைழயில் நைனந் ெகாண் தன்ேனா வந்ததாக அவள் நிைனக்கவில்ைல.
தன் உள்ளங் குைழத் , ெநக்கு கி ெநகிழ்ந்
ஊற்ெற த் ச் சுரந்த அன்பிேலேய
நைனந்
ெகாண்
வந்ததாகத்தான் ேதான்றிய
அவ க்கு. அந்த இரவில்தான்
அரவிந்தனின் எல்ைலயற்ற மனப்பரப்ைப அவள் கண் ணர்ந்தாள். அந்த இரவில்
தான் மீனாட்சி அச்சக உாிைமயாளர் அவைளச் சந்தித் த் தம் காாிேலேய
தி ப்பரங்குன்றத்தில் ெகாண்
ேபாய் விட்
அரவிந்தேனா
தி ம்பினார்.
அரவிந்த ம் அவ ம் பஸ் நிைலயத் க்கு ெவளிேய மைழயில் நின் ெகாண்
ந்த
ேபா
நல்ல ேவைளயாக அவர் வந்
உதவினார். அந்தப் ெபாியவாின் உதவி
அவ க்கு வாழ்நாள் ெந கி ம் ெதாடர்ந்
கிைடக்க இ ந்ததற்கு அ
ஓர்
அைடயாளமா?
அதன் பின்னர் கடந்த சில வாரங்களில் அவள் வாழ்வி ம் அவைளச் சூழ்ந்தி ந்த
வாழ்வி ம் தான் எத்தைன மா தல்கள் நிகழ்ந் விட்டன. மாளிைக ேபால் ெபாிய
ட் ல் இ ந்
பழகிவிட்ட பின் சிறிய இடத்தில் திதாகக் கு ேயறிய
ட் ல்
கு கிய வசதிகைளப் பழக்கப்ப த்திக் ெகாண்டாள் அவள். ெசல்வத்ேதா ம்
வசதிகேளா ம் வாழ்வதற்கு
யற்சிக்க ேவண் யதில்ைல. ஆனால் ஏழ்ைமேயா ம்
வசதி குைற கேளா ம் வாழப் பழகிக் ெகாள்ள
யற்சி தாேன ேவண் ம். சிறிய
தம்பிக்கு ைகக்கட்
அவிழ்த்தாயிற் . ஏறக்குைறய ைக சாியாகிக் கூ
விட்ட .
அவன் ன் ேபால் தன் அண்ணேனா பள்ளிக்கூடம் ேபாகத் ெதாடங்கிவிட்டான்.
மண்டபத் ப் த்தகக் கைடக்காரர் ெபாய் ம்
குமாகக் கணக்குக் காண்பித்
ரணி எதிர்பார்த்தி ந்த ெதாைகக்குச் சாிபாதி கூடத் ேதறாத ஒ
ெதாைகையக்
ெகாண் வந் ெகா த் விட் ப் ேபானார். அாிய யற்சியின் ேபாில் அப்பாவின்
ேசமிப் நிதியில் கல் ாிப் பங்குக்கு உாிய ஒ பகுதி வந் ேசர்ந்த . சாதாரணமாக
மாதக்
கணக்கில்
காலந்தாழ்த்தி
கிைடக்க
ேவண் ய
பணம்
அ .
அ தாப ள்ளவர்களின் உதவியா ம், கல் ாி தல்வர் காட் ய அக்கைறயா ம்
தான் அவ க்கு அவ்வள விைரவில் கிைடத்தெதன் ெசால்ல ேவண் ம். மீனாட்சி
அச்சக உாிைமயாள ம், அரவிந்த ம் அவ ைடய தந்ைதயின் ல்கள் ஒ ங்காக ம்,
ைறயாக ம் ெவளி வ வதற்கு ஏற்பா ெசய் ெகாண்
ந்தார்கள்.
காைலயில்
ட் ேவைலக ம் மாைலயில் மங்ைகயர் கழகத்தில் வகுப் நடத் ம்
ேவைலக ம் இ ந்ததனால் ரணிக்கு ஓய் அதிகமாக இல்ைல. ன்பங்கைள ம்
கவைலகைள ம் நிைனத்ேத கு றிக் ெகாண்
ந்த அவள் மனத்தில் சற்ேற அைமதி
நிலவிய . மின்சார விசிறி ஓடத் ெதாடங்கி விட்டால் அதி ள்ள பிள கள் மைறந்
ஒேர சுழற்சி வட்டம் தான் ெதாிகிற . நிற்கும் ேபா தான் பிள கள் ெதாிகின்றன. ஒ
ெசய மின்றி உைழப்
டங்கிக் கிடக்கும் ேபா தான் உலகம் ெபாிய ன்பங்க ம்
மிகுந்த கவைலக ம் உள்ள இடமாகப் பிள பட் த் ெதாிகிற . உைழப் ஒ நல்ல
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ம ந் . அதில் மனப் ண்க
ஒ ங்கிவி கின்றன.

ம், கவைலக

ம் ஆ கின்றன. ேசார் ம் தளர் ம்

கமலாவின் ெபற்ேறார்கள் ெபண் க்கு நல்ல இடத்தில் தி மணம் ேபசிக்ெகாண்
தி ம்பி விட்டார்கள். அ த்
எல்லா ஏற்பா க ம் ெதாடர்ந்
நிகழலாயின.
கமலாவின் ெபற்ேறார் ஊர் தி ம்பிய ம நாைளக்கு அ த்த நாள் மாைலேய பிள்ைள
ட் க்காரர்கள் வந்
பார்த்தார்கள். கமலாவின் தாயா க்கு உதவியாக உடன்
இ ந்
வந்தவர்க க்கு உபசாரம் ெசய்வதற்காகப்
ரணி ம் அன்
அவர்கள்
ட் க்குப் ேபாயி ந்தாள். ரணி தன் ைககளால் தாேன கமலா க்குத் தைலவாாிப்
பின்னிப்

ச்சூட் , பார்க்க வந்தவர்க

க்கு

ன்னால் ெகாண்

ேபாய் அழகுப்

ப ைமயாய் நி த்தினாள். கமலாைவ அழகு ைனவ ம், அழகு பார்ப்ப மாக அந்த
ஒ நாைள விைளயாட் த்தனமான மகிழ்ச்சியில் கழித்தாள்
ரணி. கமலாவின்
தி மணம் உ தியாயிற் . அேத ைத மாதம் தி மணத் க்ெகன்
நா ம்
குறித் விட்டார்கள்.
இ
நடந்
இரண்
ன்
நாட்க க்குள்
ரணிக்கு மிக ம் ேவண் யவர்கள்
ட் ல் இன்ெனா தி மண ம் அவசரமாக
வாயிற் . ஓ வார்க்கிழவர் ெபாிய
இடமாக ஆங்கிலப் ப ப் ம் ப த் ப் ெபாிய ேவைல பார்க்கும் ைபயைனத் தன் ேபத்தி
கா விற்குப் பார்க்க
யா . அவ க்கு அவ்வள
வளமான வசதிகள் எல்லாம்
இல்ைல. உற க்குள்ேளேய ேகாயி ல் ேதவாரம் ெசால் க் ெகாண்
ந்த ஒ
ைபயைனப் பி த் க் கா
க்கு
ேபாட ஏற்பா
ெசய் விட்டார். கமலாவின்
தி மணம் நிகழ இ ந்த அேத நாள் தான் கா வின் தி மணத் க்கும் ஓ வார்க் கிழவர்
பார்த்தி ந்தார். அவசரமாகப் ேபாய்ச் ேசரேவண் ய க தத்ைத உடேன தபா ல்
ேசர்த் விடத்
க்கிறாற் ேபால் அந்தத் ைத மாதத்தின்
கூர்த்தங்க ள் தத்தம்
ெபண்கைள வாழ்க்ைகக்கு அ ப்பிவிடத்
க்கும் ெபற்ேறார்கைளத் தன்ைனச்
சுற்றி ம் கண்டாள் ரணி. அப்ப அவசரப்பட ம்
க்க ம் யார் இ க்கிறார்கள்
அவ க்கு. அவ க்கு அவள் தான் இ க்கிறாள். ஓ வார்
ட் த் தி மணத் க்கு
ன் தாம் லம் மாற்றிக் ெகாள்கிற அன்
அவ ம் ேபாயி ந்தாள். அப்ேபா
ஓ வார்
ட் ப் பாட்
"என்ன
ெபண்ேண? இப்ப
எத்தைன நாைளக்கு
ம ைரக்கும் தி ப்பரங்குன்றத் க்குமாக நடந்
ஒண் ப் பிைழப் ப் பிைழக்கப்
ேபாகிறாய்? கமலா க்கும் எங்கள்
வய தான்

என்ப

உனக்குத்

ட் க் கா
ெதாி ேமா

க்கும் உன்ைனவிடக் குைறந்த
இல்ைலேயா,

இப்ப ேய

இ ந் விடலாெமன் பார்க்கிறாயா? யாராவ ஒ நல்ல பிள்ைளக்கு க த்ைத நீட்
விட் அவன் நிழ ல் ேபாய் இ ந் ெகாண் தம்பிகைள ம் தங்ைகைய ம் ப க்க
ைவக்கலாேம! இல்லாவிட்டால் இப்ப த்தான் நீ மட் ம் தனி மரமாக நின் ெகாண்
இ க்கப் ேபாகிறாயா? உனக்கு உன் மனிதர்கள் என்
யார் இ க்கிறார்கள்?
நீயாகத்தாேன தீர்மானம் பண்ணிக்ெகாள்ள ேவண் ம்" என்
ரணியின் அ கில்
வந் நீட்
ழக்கிக் ெகாண் ேகட்டாள்.
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ரணி ஏ ம் பதில் ெசால்லவில்ைல. தைலகுனிந்

ெமௗனமாக இ ந்தாள். 'எைத

ெவளிப்ப த் வதற்கு என்னிடம் வார்த்ைதகள் இல்ைலேயா, எந்த இடத்ைதப் பற்றி
ேபசும்ேபா
என் வார்த்ைதகள் ெவற்ேறாைசயாய் ஆற்றலற் ப் ேபாகின்றனேவா,
எந்த
உணர்ச்சிையத்
ேத ம்ேபா
என்
ெசாற்களின்
ெபா
ணர்ச்சி
மங்கிவி கிறேதா - அந்த உணர்ைவ - அந்த இடத்ைத இந்தப் பாட்
விளக்கச்
ெசால் க் ேகட்கிறாள். எப்ப
விளக்குேவன்? எங்கி ந்
விளக்குேவன்?' என்
ஏங்கிக் குைமந்தாள் ரணி. அன்
வ ம் இந்த எண்ணம் அவள் மனத்ைதக்
குைடந் ெகாண்
ந்த . எ ம் த் ண் க்கு அ த் க் ெகாள்கிற நாய்கள் மாதிாி
ஏன் இப்ப த் தா ம் பறந்
ெகாண்
மற்றவர்கைள ம் பறக்க அ க்கிறார்கள்.
இப்ப த் தி மணம், வைளகாப் , குழந்ைத - கு ம்பம் - ம ப
வைளகாப்

என்

ஓட ஓட விரட் வ

ம் தி மணம்,

தான் வாழ்க்ைகயா? இந்த விதமான

வாழ்க்ைகக்குத் தான் நா ம் பிறந்தி க்கிேறனா? என்
நிைனத்தேபா
ஏேதா
ஓ ணர்
கல்லாகக் கனத் ப் பரவி அவள் ெநஞ்ைச இ க்கி நசுக்குவ
ேபால்
இ ந்த . அன் இர ப க்ைகயில் தைலயைண நைனத் ஈரமாகும்ப ெந ேநரம்
அைமதியாகக் கண்ணீர் வ த் க் ெகாண்
ந்தாள் அவள். எதற்காக அ கிேறாம்
என் அவ க்ேக ாியவில்ைல.
ரணி ஒவ்ெவா நாள் மாைல ம் மங்ைகயர் கழகத் க்குப் ேபாய் அேத வழியாகத்
தி ம்பிக் ெகாண்
ந்தா ம் நாள் தவறாமல் அரவிந்தைனச் சந்திக்க ேநரமி க்கா
அவ க்கு. இரண்ெடா
நாள் கழகத்
வகுப்
ந்
தி ம் ம் ேபா
அவைனப் பார்க்க ேநாி ம். அப்ப ப் பார்க்கும் ேபா
சிறி
ேநரம் ேபசிவிட்
வ வாள். சில நாட்களில் பக ல் அரவிந்தேன தி ப்பரங்குன்றத் க்கு வந் அவள்
தந்ைதயின் ெவளிவர ேவண் ய
ல்க க்கான ைகெய த் ப் பிரதிகைள வாங்கிக்
ெகாண் ேபாவான். இன் ம் சில நாட்களில் மங்கேளஸ்வாி அம்மா ம் இைளய
ெபண் ெசல்ல ம் வந்தார்கள்.
கைன தாிசனம் ெசய் விட்
ரணியின் ட் க்கு
வந் பார்த் ப் ேபசிவிட் ப் ேபானார்கள்.
திய
ட் ல் ஓர் அைறைய
வ ம் த்தகங்கள் எ த் க் ெகாண் விட்டன.
அப்ப
ம் இடம் ேபாதவில்ைல. ெந க்க ேயா
சிரமப்பட் ப்
த்தகங்கைள
அதற்குள் அ க்கியி ந்தாள். த்தகங்கைளத் தவிர நாற்கா ையப் ேபாட் க் ெகாண்
ஒ வர் உட்கார இடமி க்கும் அங்ேக. தம்பிக க்குச் சாப்பா
ேபாட் ப்
பள்ளிக்கூடத் க்கு அ ப்பிய பின்
ட் ேவைலகைள
த் க் ெகாண்
த்தக
அைறக்குள் ைழந் விட்டால் உலகேம மறந் ேபாகும் ரணிக்கு. அப்பா ேசர்த்
ைவத்தி க்கும் அறிவின் உலகில்
ழ்கிவி வாள் அவள். அப்ப
ழ்கினால் தான்
தினந்ேதா ம் மங்ைகயர் கழகத் வகுப் களில் தன்னிடம் ப க்கும் ெபண்க க்குப்
ப்
க் க த் க்கைளச் ெசாற்ெபாழி
ெசய்ய அவளால்
ம். குழந்ைத
மங்ைகயர்க்கரசியால் அவள் ப ப் க்கு இைட
இ க்கா .
ட் க்குள்ேளேயா,
ெவளியில் பக்கத்
ட் க் குழந்ைதக டேனா விைளயாடப் ேபாய்வி வாள் அவள்.
சில சமயங்களில் கமலாவாவ
கா வாவ
அரட்ைடப் ேபச்சுக்கு வ வார்கள்.
தி மணம் நிச்சயமான பின் இரண் ெபண்க ேம ெவளியில் வ வைதக் குைறத் க்
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ெகாண்
விட்டார்கள்.
அதனால்
ரணிக்குக்
கிைடப்பதற்காிய
தனிைம
கிைடத்தி க்கிற . அந்தத் தனிைமயில் அவ ைடய மனத்தின் குறிக்ேகாள்கள்
ேம ம் நன்றாக மலர்ந்த . தன் இலட்சிய எல்ைலகைள விாிவாக்கிக் ெகாண்டாள்
அவள்.
தி மண நாளன்
ரணி இரண்
களி ம் மாறி மாறி இ ந்
உதவினாள்.
கமலாவின் ட் ல் அவள் இ ந் ெசய்யாவிட்டா ம் ெசய்வதற்கு ேவ மனிதர்கள்
இ ந்தார்கள். ஆனால் ஓ வார்
ட் த் தி மணம் ஏைழத் தி மணம். குைறவான
ஏற்பா க டன் நடந்த .
ரணி அங்ேக தான் அதிக ேநரமி ந்
உதவினாள்.
வந்தவர்க க்குச் சந்தனம், ெவற்றிைல பாக்குக் ெகா த்தாள். ஓ யா ச் சாப்பா
பாிமாறினாள். அந்த இரண்
ட் த் தி மணங்களி ம் எங்கு பார்த்தா ம் அவள்
கேம ெதாிகிறார் ேபால ம், எல்லா காாியங்களி ம் அவேள
ன் நின்
ெசய்கிறாள் ேபால ம் வந்தி ப்பவர்க க்குத் ேதான் ம்ப பம்பரமாகச் சுழன்றாள்
அவள்.
இரண்
ட் த்
தி மணங்க க்கும்
வந்தி ந்த
எல்ேலா ைடய
கவனத்ைத ம் கவர்ந்தவள் இவள் ஒ த்திதான். கமலாவின் கணவ க்ேகா வடக்ேக
எங்ேகா ேவைல. தி ம்ப ம் ஒ
ைற வந்
கூட் க் ெகாண்
ேபாக
வசதிப்படாதாம். தி மணம்
ந்த நாலாவ நாேளா, ஐந்தாவ நாேளா கூட் க்
ெகாண்
றப்பட்
விட்டான். கமலாைவ வழிய ப்ப இரயில் நிைலயத் க்குப்
ேபாயி ந்தாள்
ரணி. ஓ வார்க் கிழவ ைடய மாப்பிள்ைள உற க்காரனாக
இ ந்தா ம் ேவ ஊர்க்காரன். ெதற்குச் சீைமயில் ஏேதா ஒ சிறிய ஊாில் ேகாயி ல்
ஓ வார் அவன். ஒ
வாரத்தில் அவ ம் கா ைவக் கூட் க் ெகாண்
றப்பட் விட்டான். அன் ம் இரயில் நிைலயத் க்குப் ேபாயி ந்தாள்
ரணி.
ேதாழிகைள வடக்கி ம் ெதற்கி மாக வழிய ப்பிவிட் த் தி ம்பிய ெபா
களில்
அவள் மனம் ந ந் வ ந்திய . நல்ல கன கைளக் கண் ெகாண்
க்கும் ேபா
யாராவ
உட க்குடன் அ த் த் தட் எ ப்பிவி கிற மாதிாி அந்தப் பிாி கள்
அவைள ேவதைன றச் ெசய்தன. என்ெனன்னேவா எண்ணினாள் அவள்.
வாழ்க்ைகேய இப்ப த் ெதாடர்ந் வழிய ப்பிக் ெகாண்
க்கிற ஒ சடங்குதான்
ேபா ம். ஊ க்கு வழிய ப்பினால் பிரயாணம்! உயிர்கைள வழிய ப்பினா ம் அ
ஒ வைகப் பிரயாணம். ேதாழிகள் ஊ க்குப் ேபான பின் இரண்
ன் நாட்க க்கு
அவள் உள்ளம் இத்தைகய ந
ள்ள நிைன கைளேய நிைனத்த .
ஒவ்ெவா
நா ம் அவள் மங்ைகயர் கழகத்
வகுப் க க்காக மாைலயில்
ம ைரக்குப்
றப்ப ம்ேபா
தம்பிகள்
பள்ளிக்கூடத்தி
ந்
வந்தி க்க
மாட்டார்கள். அதனால் குழந்ைதைய ம்
ட் ச் சாவிைய ம் ஓ வார்
ட் ேலா
பக்கத்தில் கமலாவின் தாயாாிடேமா ஒப்பைடத் விட் ப் ேபாவாள். தம்பிகள்
வந்த டன் சாவிைய வாங்கிக் ெகாண்
குழந்ைதைய ம்
ட் க்கு அைழத் க்
ெகாண் ேபாய் வி வார்கள். இர ஒன்பதைர மணி சுமா க்கு ரணி நகரத்தி
ந்
தி ம் வாள். சில நாட்களில் தம்பிக ம் தங்ைக ம் அவள் வ
ன்
தாங்களாகேவ எ த் ப் ேபாட் க் ெகாண் சாப்பிட் வி வார்கள். சில நாட்கள்
அவைள எதிர்பார்த் க் காத் க் ெகாண்
ப்பார்கள்.
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அன்
அவள் இரவில்
தி ம்பிய ேபா தம்பிகள் இரண் ேப ம் சாப்பிட்
த்தி ந்தார்கள். வழக்கமாக அவள் வ கிற ேநரத் க்குத்
க்கிப் ேபாயி க்க
ேவண் ய குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசி
ங்காமல் விழித் க் ெகாண்
ந்தாள்.
குழந்ைதயின்
கம் ெந ேநரம் அ தாற்ேபால்
ங்கியி ந்த . கண்கள் சிவந்
கன்னம் நைனந்
ஈரக்கைற ெதாிந்த . பசிச்ேசார்
கத்தில் ெதாிந்த . ரணி
எங்ேகயாவ ேபாய் விட்
தி ம்பினால், "அக்கா வந்தாச்சு" என்
அதி ம்ப உற்சாக மழைலக் குரல் எ ப்பியவாேற ள்ளிக் குதித்ேதா
கால்கைளக் கட் க் ெகாள் ம்.
அந்தக் குழந்ைத அன்
அவைளக் கண்ட டன் உட்கார்ந்த
எ ந்தி க்கேவ இல்ைல.
ரணி இந்தப்
ைமயின் காரணம்
தி நா க்கரசின் கத்ைதப் பார்த்தாள்.

ெடல்லாம்
வந் அவல்

இடத்தி
ந்
ாியாமல் தம்பி

"இவ க்கு ஏேதா ேகாபமாம். சாப்பிடமாட்ேடன்கிறா. ரண் பி க்கிறா" என்றான்
தி நா க்கரசு.
ரணிக்கு அந்தக் குழந்ைதயின் ேகாபம் ேவ க்ைகயாக ம்
வியப்பாக ம் இ ந்த . சமாதானப்ப த்திச் சாப்பிட ைவப்பதற்காக அ கில்
ெசன்றாள் ரணி. குழந்ைத ெவ ப்ைபக் காட் கிறார்ேபால்
கத்ைதத் தி ப்பிக்
ெகாண்டாள். சிாித் க் ெகாண்ேட மங்ைகயர்க்கரசியின் ேமாவாையத் ெதாட்
கத்ைதத் தி ப்பிக் ேகட்டாள் ரணி.
"உனக்கு என்ன

ேகாபம்?"

"நீெயான் ம் எங்கூடப் ேபசேவண்டாம் ேபா..."

ரணிையப் பி த் த் தள்

வ

ேபால் இரண் பிஞ்சுக் ைககைள ம் ஆட் னாள் குழந்ைத. ஒ ேகவல், அ த்த த்
விசும்பல்கள். அ ைகப் ெபாங்கி ெவ த் க் ெகாண்
வந் வி ம் ேபா
ந்த
குழந்ைதக்கு.
"யார் ேமேல எதற்காகக் ேகாபம் உனக்கு?"
"எல்லாம் உம் ேமலதான்."
"எ க்காக? நான் உனக்கு என்ன ெசய்ேதன்?" பதில் இல்ைல. குழந்ைத
ெபா மிய தாள். ெசாற்கள் அ ைகயில் உைடந் ைநந் கைரந் ேபாய்விட்டன.
ரணியால் ஒன் ம் ாிந் ெகாள்ள
யவில்ைல. குழந்ைதையத் த வினாற் ேபால்
அைணத் எ த் க் ெகாண் சைமயலைறக்குப் ேபானாள் அவள். ைக, கால்கைள
உைதத் க் ெகாண் அவள் அைணப்பி
ந் திமிர யன்றாள் குழந்ைத. இதமாகச்
ெசால் அ ைகைய நி த்திச் சாப்பி வதற்குத் தட்ைடப் ேபாட் உட்கார்த்தினாள்.
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"அண்ணன் அ த்தானா உன்ைன?"
"இல்ைல..."
"விைளயாடறேபா

ெத விேல கிேழ வி ந்தியா?"

"இல்ைல..."
"பின்ேன எதற்காக இப்ப
"ஓ வார்

ட் ேல அந்தப் பாட் க் கிட்டப் ேபசிக்கிட்

கா ைவச்

சிவப்பா

ேபாட் க்கிட்
அ

அழேவண் ம் நீ?"

க த்திேல

ந்தாேர

ஒ த்தர்,

தங்கச்

ெசயின்,

அவேராட

ந்ேதன். 'ஏம் பாட் , உங்க
த்திராட்சம்

இரயில்ேல

எல்லாம்

ஏத்தி

ப்பிவிட்டீங்கேள இனிேம அவ இங்ேக வரமாட்டாளா?' அப்ப ன்

ஊ க்கு

ேகட்ேடன்."

"நீ அந்தப் பாட் ையக் ேகட் யா?"
"ஆமாம்!"
"ம்...ம்... அப் றம்?"
"அ க்கு அந்தப் பாட் சிாிச்சுக்கிட்ேட வந்
வந் ..." இைதச் ெசால்
குழந்ைத ம ப
ம் விசும்பத் ெதாடங்கிவிட்டாள்.
"அழாமல்

வ ம் ெசால்

கண்

! நீ சமர்த்

ம் ேபா

குழந்ைதயில்ைலயா?"

"உங்க
ரணியக்கா ம் ஒ நாள் அப்ப த்தான் ேபாவாங்க. ெபாண்
ெபாறந்தா என்னிக்காவ ஒ நாள் இப்ப ஒ த்தேரா ேபாய்த்தான் ஆவ
கூட வளர்ந் ெபாிசானா அப்ப த்தான் அந்தப் பாட் ெசான்னாங்க..."
ரணிக்குச் சிாிப்

வந் விட்ட . சிாித் விட்டால் தான் ெசால் க் ெகாண்

ன்
ம். நீ

வ கிற

விஷயத்தில் குழந்ைதக்கு நம்பிக்ைக குைறந் , ெசால்வைத நி த்திவி வாேளா?
என் சிாிப்ைப அடக்கிக் ெகாண் ேகட்டாள்.
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"அந்தப் பாட் க்கு நீ என்ன பதில் ெசான்ேன?"
"எனக்கு இைதக் ேகட்ட ம் அந்தப் பாட்
ேமேல ஒேர ேகாவமாயிாிச்சி. 'எங்க
ரணியக்கா ஒண் ம் அப்ப யில்ேல என்னிக்கும் எங்கேளாடதான் இ ப்பாங்க.
உங்க கா
க்குத் தைலமயிர் ெகாஞ்சம், ெதத்திப்பல் , குண்
ஞ்சி அதனாேல
தான் அவள் ரயிேலறிப் ேபாயிட்டா. எங்க அக்கா ெராம்ப அழகு. ேபாகமாட்டாங்க.
நீங்க ெபாய் ெசால்றீங்க'ன்ேனன். அ க்கு அந்தப் பாட்
இ க்கும் என்ன சம்பந்தம் ேகட்டாங்க."

அ

அசேட! அழகுக்கும்

"அப் றம்?"
"அப் றம் ஒண்
பள்ளிக்கூடத்தி

மில்ேல... எனக்கு அ ைக அ ைகயாய் வந்தி ச்சி. அண்ணன்
ந் சாவி வாங்க வந்த ம் நான் அண்ணேனாட வந்திட்ேடன்."

"ஏங்க்கா... ஓ வார்ப் பாட்

ெசான்னாப்ேபாேல நீ ெசய்வியா? எங்கைளெயல்லாம்

விட் விட் ப் ேபாயி வியா?"
ரணி கலகலெவன்
நைகத்தாள். குழந்ைதைய வாாி அைணத் க் ெகாண்
உச்சிேமாந்தாள். "அசேட! விைளயாட் க்குச் ெசான்னைதெயல்லாம் ேகட்
அ

ெகாண்

வரலாமா? நான் உன்ைன விட்

எங்ேக ம் ேபாகமாட்ேடன் மங்ைக.

நீ சாப்பி !" என் குழந்ைதக்கு உண ட் னாள் ரணி. க்கண்க ம் ஞ்சிாிப் ம்,
ங்கரங்க மாக அந்தக் குழந்ைதக் ேகாலத்தில் ெதய்வேம ெதாிகிறாற்ேபால்
அப்ேபா
ரணி உணர்ந்தாள். சிறிய விஷயத் க்குக் கூட ெபாிய க்க உணர்ைவச்
ெசலவழித்
அந்த உணர்ச்சிக்கு மனப்பரப்ெபல்லாம் இதமளிக்கும் குழந்ைதயின்
ேபதைம அவைளக் கவர்ந்த .
சி ம் அ க்கும்பட் வாட
யாத கற்பகப் வா
குழந்ைதயின் மனம்! உணர்ச்சி நிழல்களின் ெபாய்ச் சாயல்கள் ப யாத
னிதக்
கண்ணா யா அந்த உள்ளம்!
ரணி அன்றிர தன் அ கிேலேய குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசிையப் ப க்க ைவத் க்
ெகாண் கைதெயல்லாம் ெசான்னாள்.
"ஏங்க்கா, கா தான் ரயிேலறி ஊ க்குப் ேபானா. கமலா எ க்காகப் ேபாக ம்?
அவ ம் ஊ க்குப் ேபாயிட்டாேள" என் திடீெரன் ஏேதா நிைனத் க் ெகாண்
ேகட்பவள் ேபால ேகட்டாள் குழந்ைத.
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'ஏ அறியாக் குழந்ைதேய! ெபண்கள் தாய், தந்ைதயிடமி ந் பிாிந் ேபாய்த் தாய் தந்ைதயராகித் தாய் - தந்ைதகைள உண்டாக்க ேவண் யவர்கள். அவர்கள்
பிறக்குமிடத்தில் தங்கினால் உலகத்தின் உயிர் மர
ெசால் யா விளக்க

அற் ப் ேபாகும்' என்

தத் வம்

ம்?

"ேபசாமல் ங்கு மங்ைக. ேநரமாகிவிட்ட . எல்லாம் காைலயில் ேகள். ெசால்கிேறன்"
என் ம ப்பிவிட் க் குழந்ைதையத்
ங்கச் ெசய்தாள் ரணி. மறக்கேவ
யாத
விதத்தில் இந்தக் குழந்ைதத்தனமான நிகழ்ச்சி அவள் மனத்தில் பதிந் ெகாண்ட .
ஒ
வாரத் க்குப் பின்
நிகழ்ச்சிெயான் அவள

ஒ நாள் பகல் அவள் மனம் வ ந்தத்தக்க
ட்ைடத் ேத க் ெகாண் வந் ேசர்ந்த .

யர

நண்பகல் பதிெனா மணி இ க்கலாம். தம்பிகள் சாப்பிட் விட் ப் பகல் சாப்பா ம்
எ த் க் ெகாண்
பள்ளிக்கூடம் ேபாயி ந்தார்கள். குழந்ைத மங்ைக நாைலந்
கள் தள்ளி ஒ மர நிழ ல் மற்ற குழந்ைதகேளா விைளயா க் ெகாண்
ந்தாள்.
ரணி அப்ேபா தான் தன் ைக ேவைலகைள ம் உணைவ ம்
த் க் ெகாண்
ப ப்பைறக்குள்
ைழந்தி ந்தாள். குழந்ைத எந்த ேநரத்தில் தி ம்பி வ வாேளா?
எ ந்தி ந் ேபாய்க் கதைவத் திறந்தால் ப ப் த் தைடப்ப ம் என் எண்ணி வாயிற்
கதைவத் தாழிடா சாத்தியி ந்தாள் ரணி.
மங்ைகயர் கழகத் ப் ெபண்க

க்கு அன்

தி க்குறள் ெசால் க்ெகா க்க ேவண் ம்.

ெசால் க் ெகா ப்பெதன்றால் க ம்பலைகயில் பத ைர, ெபாழிப் ைர எ திப்
ேபாட் ச் ெசால் த் த கிற ப ப்ைப அவள் ெசால் த் த வதில்ைல. அப்ப ச்
ெசால் த் த வதற்கு அ பள்ளிக்கூட ம் அன் . அங்ேக பன்னிரண் வய
தல்
ப்ப
வய
வைர ள்ள சிறிய ெபண்கள் பல ம் வகுப் க க்கு வ கிறார்கள்.
மணமாகித் தாயானவர்க ம் அதில் இ க்கின்றனர். எனேவ மனத்ைத மலர்விக்கும்
ெசாற்ெபாழி களாகச் ெசய்
தன் வகுப் கைளச் சிறப் ற நடத்தினாள்
ரணி.
வகுப் கள்
ெதாடங்கப்
ெபற்ற
ன்
நாட்களிேலேய
அவ ைடய
ெசாற்ெபாழி க க்குப்
ெப மதிப்
ஏற்பட்ட .
நா க்கு
நாள்
கூட்டம்
அதிகமாயிற் . ேகரம் விைளயா வ ம் வம்பளப் மாகப் ெபா ைதக் கழித் க்
ெகாண்
ந்த மங்ைகயர் கழகத் ப் ெபண்க க்கு அவள் ஒ
திய உலகிைனக்
காட் னாள்! ஒ
திய அறி ச் சுைமைய ஊட் னாள். அவள் காட் ய அறி லகம்.
அவள் ஊட் ய தமிழ்ச்சுைவ! மங்ைகயர் கழகத்தின் உ ப்பினர்கள் உள்ளங்களில்
அவள் ஒவ்ெவா நா ம் மிக உயர்ந்த இடத்ைத அைடந் ெகாண்
ந்தாள். த ல்
சாதாரணமாக எண்ணியவர்க ம் பின்
அவ ைடய நாவன்ைமையக் கண்
வியந்தனர்.
இந்தப்
ெப மித
நிைன க டன்
தி க்குறள்
ெசாற்ெபாழி க க்குக் குறிப் எ க்கலானாள் ரணி.

த்தகத்ைத

விாித் ச்
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சாத்தியி ந்த வாயில் கதைவத் திறந்

ெகாண்

யாேரா நடந்

வ கிற ஒ

ேகட்ட .

ேவ யார் இந்த ேநரத்தில் இங்ேக வரப்ேபாகிறார்கள்? குழந்ைததான் வ வாள் என்
நிமிர்ந் பாராமல் எ திக் ெகாண்
ந்த ரணி அந்த நாகாிகமற்ற ரட் க் குரைலக்
ேகட் த்
க்குற்
நிமிர்ந்தாள்.
கத்தில் எள் ம் ெகாள் ம் ெவ க்கப்
மண்டபத் ப் த்தகக் கைடக்காரர் சினத்ேதா நின்
ெகாண்
ந்தார். ரணி
வரேவற்றாள். "வா ங்கள்... அப்ப

அந்த நாற்கா யில் உட்காரலாேம?"

"உட்கா வதற்காக இங்ேக நான் வரவில்ைல. என் ஆத்திரத்ைதக் ெகாட் த் தீர்த் க்
ெகாண் ேபாகத்தான் வந்தி க்கிேறன்."
"யார் ேமல் ஆத்திரம்?"
"ஒன் ம் ெதாியாத

ேபால் ேபசேவண்டாம். நான் ஒ வன் த்தகங்கைள ெவளியிட்

விற்றைவ பாதி ம், விற்காதைவ பாதி மாகத் திணறிக் ெகாண்
என்ைன ஒ

வார்த்ைத கூடக் ேகளாமல் எவேனா ஒ

அச்சகேமா ைவத்தி ப்பவ

க்கும் ேபா

நீ

மீனாட்சி அச்சகேமா, காமாட்சி

க்கு ெவளியி கிற உாிைமையத் தரலாமா?"

நாற்ப வய க்கும் அதிகமாகத் ேதான்றிய அவ க்குப் ேபசும் ேபா
ரணி அடக்கமாக அவ க்குப் பதில் ெசான்னாள்.

மீைச

த்த .

"மன்னிக்க ேவண் ம் அய்யா! நான் இன் ம் பச்ைசக் குழந்ைத இல்ைல. நீங்கள்
உண்ைமகைள மட் ம் என்னிடம் ேபசுங்கள். ெபாய்கைள நான் ேகட்கத்
தயாராயில்ைல."
"எ

ெபாய்?"

"அப்பாவின் த்தகங்கைள விற்ற

பாதி ம் விற்காத

பாதி மாக ைவத் க் ெகாண்

நீங்கள் திண வதாகச் ெசால்கிறீர்கேள, அ
ப்ெபாய்; பல பதிப் கள்
விற்றைவகைள மைறக்கிறீர்கள். உங்கள் கணக்கும் உங்கள் ேபச்சும் ஊழல். அப்பா
உங்கைள மன்னித்தார். நான் மன்னிக்க வி ம்பவில்ைல. எனக்கு வயி இ க்கிற .
நான் வாழ ேவண் யி க்கிற ."
"என்ைனப் பைகத் க் ெகாண் நீ வாழ
யா . நான் ெபால்லாதவன். ேபாக்கிாி!
ேகள்விப்பட்
ப்பாய். இல்லாவிட்டால் இப்ேபா ெசால்வதி
ந் ெதாிந் ெகாள்.
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மீனாட்சி அச்சகத் க்காரன்
ெகாள்கிேறன்."

த்தகம்

ேபாட்

விற்பைத ம்

நான்

பார்த் க்

"அதில் சந்ேதகெமன்ன? நிச்சயம் பார்க்கத்தான் ேபாகிறீர்கள்?" இந்தக் கணீெரன்ற
க்குரல் யா ைடய என் தி ம்பினார் அவர்.
ரணி ம் வியப் மலர தைல நிமிர்ந் பார்த்தாள். ஓைசப்படாமல் வந் கதேவாரமாக
நின்
ேகட் க் ெகாண்
ந்த அரவிந்தன் தான் அவ க்கு இந்த அைறகூவைல
வி த்தான். எாித் வி வ ேபால் சினத்ேதா அவைன ைறத் ப் பார்த்தார் அவர்.
தி த்திச் சாிபார்த்த அச்சுப் ப கைள (
ஃப்கள்) ரணியிடம் காண்பிப்பதற்காக
ெகாண் வந்தி ந்தான் அவன்.
"ஓேகா நீயா...?" அவர் உ மினார். அவைனத் ெதாி ம் அந்த மனித க்கு.
"வாழ்வில் அறம் ேவண் ம், ஒ க்கம் ேவண் ம், பண் ம் நியாய ம் ேவண் ெமன்
ேபராசிாியர் அழகிய சிற்றம்பலம் தம் த்தகங்களில் வாிக்குவாி எ தியி க்கிறார்.
நீங்கள்

அந்தப்

த்தகங்கைளக்

ெகாண்ேட

அவைர

அறமின்றி,

ஒ ங்கின்றி,

நியாயமின்றி ஏமாற்றினீர்கேள! இவ்வள காலம் ஏமாற்றின ேபாதாதா?" என்
அரவிந்தன் கூறிக்ெகாண்ேட வந்த ேபா அவன் கத்தில் ஒ ேபயைற வி ந்த .
அவ க்குச் சில்
க்கு உைடந் இரத்தம் வழிந்த . அவ ைடய இளைமத்
ப்
மிக்க உரமான ைககள் அந்தக் ெகா யவைன கீேழ தள்ளிப் பந்தா யி க்கும். ஆனால்
அப்ப ச் ெசய்யவிடாமல் த க்கப்
ரணி ஓ வந்
அவன் ைககைளப் பற்றிக்
ெகாண் விட்டாள்.
-------------------------குறிஞ்சி மலர்
10
உடல்குைழய என்ெபலாம் ெநக்கு க
விழிநீர்கள் ஊற்ெறன ெவ ம்பி ஊற்ற
ஊசி காந்தத்திைனக் கண்ட கல் ேபாலேவ
ஓர் உற ம் உன்னி ன்னிப்
படபெடன ெநஞ்சம் பைதத் உள் ந க்குற...
-- தா மானவர்

இயல்பாகேவ அரவிந்த க்கு ெமன்ைம ம் நளின ம் இைணந்த உடம்
வாய்த்தி ந்த . எந்த இடத்திலாவ
ேலசாகக் கிள்ளினால் கூட இரத்தம் வ கிற

97
உடம் அ . ேராஜாப் வின் ெமன்ைம ம் சண்பகப் வின் நிற ம் ெகாண்ட ேதகம்
அவ ைடய . அந்த உட ல் வ ைம உண் . ஆனால் ரட் த்தனம் கிைடயா .
அழகு உண் ; ஆடம்பரம் கிைடயா . பள்ளிக்கூடத்தில் ப க்கிற நாளில் ஆசிாியர்
சற் அ த்திக் ெகாட் விட்டால் கூடச் சில்
க்கு உைடந் இரத்தம் வந் வி ம்
அவ க்கு. அவ்வள ெமன்ைமயான உடல் அவ ைடய .
அன்

தன்

ட் ல்

மண்டபத்

ரட்

மனிதனிடம் அரவிந்தன் வாங்கிய அைற

தன்
கத்திேலேய வி ந்த
ேபால் உணர்ந் , ெவ ம்பித்
த்தாள்
ரணி.
விழிகளில் நீர ம்பித்
க்கம் ஊற்ெற த்
வர ெநஞ்சம் பைதத்த . உள் ந ங்கி
நின்றாள் அவள். காந்தத்தில் இைண ம் ஊசி ேபால் அவன் அைற வாங்கிய வ யின்
ேவதைனயில் பங்கு ெகாள்வதற்காக அவள் மனம் விைரந் அந்த ேவதைனயில் ேபாய்
இைணந்த .
"நீங்கள் எதற்கு அ கிறீர்கள்? அாிச்சந்திர ைடய தைல ைறயில் உண்ைமையச்
ெசான்னால் க த்தில் மாைல வி ந்தி க்கலாம். நீங்க ம் நா ம் வா ம்
தைல ைறயில் உண்ைமையச் ெசான்னால் கன்னத்தில் அைற வி கிற . கூ ய
வைர உண்ைமகைளச் ெசால் விடக் கூசிக் ெகாண் சும்மா இ ந் வி வ தான்
இன்ைறக்கு நாகாிகம். உண்ைமையச் ெசான்னால் ெப ைமப்பட்ட காலம்
ேபாய்விட்ட . இப்ேபாெதல்லாம் உண்ைமகைளச் ெசான்னால் யாைரப் பற்றிய
உண்ைமேயா, அவர்க க்கும் ேகாபம் தான் வ கிற " என் அவளிடம் கூறினான்
அரவிந்தன். அ த்தவர் நின்
ெகாண்
க்கவில்ைல. ேகாபத்ேதா
ெவளிேயறிச்
ெசன்
விட்டார். மிகச் சில விநா கேள அரவிந்தனின்
கத்தில் மலர்ச்சி இழந்த
நிைலையக் கண்டாள் அவள். நீர் கிழிய எய்த வ ேபால் அந்த நிைல அப்ேபாேத மாறி
இயல்பான ேதாற்றத் க்கு அவன் வந்தைத ம் உடேன கண்டாள்.
ரணி ெசம்பில் தண்ணீர் ெகாண் வந் ெகா த்தாள். சில்
க்கு உைடந் கு தி
வ ந்தி ந்த
க்ைகக் க விக் ைகக்குட்ைடயால்
ைடத் க் ெகாண்டான் அவன்.
அப்ப க் க வித் ைடத்த ேபாேத சினத்ைத ம் ெகாதிப்ைப ம் ேசர்த் க் க வித்
ைடத் விட்ட மாதிாி அைத மறந்
ரணியிடம் தான் வந்த காாியத்ைத
த் க்
ெகாண் கிளம்பினான் அரவிந்தன். அவைன வழிய ப் ம்ேபா
ரணியின் ெநஞ்சு
ெபா க்க
யாத அள க்கு ேவதைனயால் ெபாங்கிய .
'அரவிந்தன் நீங்கள் அன்
நாகாிகமில்லாத எவேனா

எனக்காக மைழயில் நைனந்தீர்கள். இன்
எனக்காக
ஒ
ரடனிடம் அைற வாங்கினீர்கள். இன் ம்

என்ெனன்ன ன்பங்கைளெயல்லாம் உங்க க்குத் தரயி க்கிேறேனா இந்தப் பாவி'
என் நிைனத் உள்ளம்
ங்கினாள் அவள்.
இந்த நிகழ்ச்சி நிகழ்ந்த அன்
எ தினான்:

இர

தன் ைடாியில் அரவிந்தன் கீழ்க்கண்டவா
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"உண்ைமையச் ெசான்னதற்காக ஒ
கயவன்
க்கில் இரத்தம் ஒ கும்ப
அைறந்தான். வாழ்க்ைக ஓர் உயர்தரமான ெச ப் க் கைட. அங்ேக ேசா ேபாட் த்
ணி உ த்தி, உயி ள்ள ேதால்கைளப் பதனிட்
அ க்கி ைவத்தி க்கிறார்கள்.
அந்தத் ேதா க்குள் பண் கள் ெபாதிந்
ைவக்கப் ெபறவில்ைல. கயைமதான்
கனத் க் கிடக்கிற ."
கூர்ைமக்கு மற்றைவகைளத்
ைளத் க் ெகாண்
ேபாகும் ஆற்றல் உண் .
மற்றைவகள் வழிவிடத் தயங்கினா ம் கூர்ைம தன் வழிையத் தாேன உண்டாக்கிக்
ெகாண்

ன்ெசல்

ம். அரவிந்தன் ேநாக்கி

ம், நிைனப்பி

ம் கூர்ைம ள்ளவன்.

அவன் உள்ளத் க்கும், பண் க க்கும் மற்றைவகைள ம் மற்றவர்கைள ம் உண ம்
ஆற்றல் அதிகம். பயிற்சி ம் க த்தாழ ம் உள்ள பாவலன் இயற்றிய கவிைதைய
ஒவ்ெவா
ைற ப க்கும் ேபா ம் ேம ம் ஒ
அழகு ாிவ ேபால் பழகப் பழக
அரவிந்தனின்
ப்
பண் கள் ரணிக்குப் ாிந்தன.
ஒ
ைற அவள் அரவிந்தைனத் ேத க்ெகாண்
அச்சகத் க்குப் ேபாயி ந்தாள்.
அரவிந்தன் இல்ைல.
தலாளி மீனாட்சிசுந்தர ம் அவ ம் எங்ேகா காாில்
றப்பட் ப் ேபாயி க்கிறார்கள் என் ம், சிறி
ெசால் ச் ெசன்றி க்கிறார்கள் என் ம் அச்சகத்

ேநரத்தில் தி ம்பிவி வதாகச்
ஆட்கள் அவளிடம் கூறினர்.

காத்தி ந் ப் பார்த் விட் ப் ேபாகலாமா? நாைளக்குப் பார்த் க் ெகாள்ளலாமா?
என்
ரணி தயங்கிக் ெகாண்
ந்தேபா
வாயி ல் கார் வந்
நிற்கும் ஒ
ேகட்ட . அவர்கள் வந் விட்டார்கள். மீனாட்சிசுந்தரம் அவைள
கம் மலர
வரேவற்றார்.
"வா அம்மா! நீ வந்
இங்கி ந்
ெகாண்

நாழிைகயாயிற்றா? சிறி

ேநரத் க்கு

ன் தான் நாங்கேள

ெவளிேயறிேனாம். ேவெறான் மில்ைல, சும்மா இவைன அைழத் க்
ணிக்கைட வைரயில் ேபாய்விட்
வந்ேதன். நீேய ெசால் அம்மா.

இராப்பகல் பாராமல் உைழக்கத் ெதாிந்தால் மட் ம் ேபா மா? தன் உடம் க்கு
வராமல் ேபணிக் காத் க் ெகாள்ளத் ெதாிய ேவண்டாேமா? இத்தைன வயதான
பிள்ைள 'ெகாள் க் ெகாள்'ெளன்
இ
கிறான். உதெடல்லாம் பனிப் ண்.
என்னடா சங்கதி என்
பார்த்தால் ஸ்ெவட்டர் இல்லாமல் ேபார்ைவ இல்லாமல்
பனியில் கிடந்
உடம்

ங்குகிறான். சுவைர ைவத் த்தாேன சித்திரம் எ த ேவண் ம்?

நன்றாக இ ந்தால் தாேன இன்

ம் உைழக்கலாம்? 'மாட்டேவ மாட்ேடன்,

அப் றம் பார்த் க் ெகாள்ளலாம்' என்
தட் க் கழிக்கப் பார்க்கிறான். கண் த் ச்
ெசால் க் ைகேயா க் கூட் க் ெகாண் ேபாய் இரண் ஸ்ெவட்ட ம் ேபார்ைவ ம்
வாங்கிக் ெகா த்
அைழத் க் ெகாண்
வ கிேறன். தன் ேதைவ ெதாிய
ேவண்டாேமா மனித

க்கு...?"
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அரவிந்தன்
அவ க்குப்
பின்னால்
ணிக்கைடப்
ெபாட்டலங்கேளா
மீனாட்சிசுந்தர ம் அவற்ைற அவன்

ஸ்ெவட்ட ம்
ேபார்ைவ ம்
அடங்கிய
வல்
த் க்
ெகாண்
நின்றான்.
ைகயி
ந்
வாங்கிப் ெப ைமேயா

ரணிக்குப் பிாித் க் காட் னார். 'அரவிந்தன் ேமல் தான் இந்த மனித
பாசம்! எவ்வள

உாிைம!' என்ெறண்ணி வியந்தாள்

க்கு எத்தைன

ரணி.

இ நடந் பத் ப் பனிரண் நாட்க க்குப் பின் பஸ் நிைலயத் க்கு வடப் றம்
ேமம்பாலத் க்கு ஏ கிற தி ப்பத்தில் ஒ கிழட் ப் பிச்ைசக்கார ைடய உடம்ைபப்
ேபார்த்திக் ெகாண்
சந்ேதகம்

கிடந்த

அந்தப் ேபார்ைவ.

ரணி அைதப் பார்த்தாள். 'என்

ணான , இந்த மாதிாியான ேபார்ைவ அரவிந்தனிடம் மட் ம்தானா

இ க்கும்? ேவ

யாராவ

ெகா த்தி ப்பார்கள்' என்

நிைனைவ மாற்றிக் ெகாள்ள

யன்றாள். 'இந்த மாதிாி ேபார்ைவகள் எல்ேலாாிட ம் இ க்கலாம். ஆனால் இந்த
மாதிாி இரக்க ம் ெநகிழ்ச்சி ம் எல்ேலாாிட ம் இ க்க
யா ' என்
அேத
நிைன மாறாமல் மீண் ம் உ திப்பட்ட அவள் மனத்தில். அரவிந்தைனேய ேநாில்
சந்தித்
இந்தச் சந்ேதகத்ைதக் ேகட்டாள். அவன் தைலையக் குனிந்
ெகாண்
ெமௗனமாகச் சிாித்தான். ஆனால் பதிெலான் ம் ெசால்லவில்ைல.
"இப்ப

எத்தைன நாைளக்கு விைளயாட் ப் பிள்ைளயாகேவ இ க்கப் ேபாகிறீர்கள்?

தனக்குக் கண்

மீதமி ந்தால் அல்லவா தான த மம் ெசய்யலாம்?"

"நீங்கள் என்ைனப் பற்றி மட் ம் கவைலப்ப கிறீர்கள். நான் எல்ேலாைரப் பற்றி ம்
கவைலப்ப கிேறன். ன் ேகா தமிழ க்குள் ஒவ்ெவா ேகா யி ம் ஏழ்ைமையப்
பார்க்கும் ேபா
என் மனம் ெநகிழ்ந்
வி கிற .
ப்ப
ேகா இந்தியர்களில்
எல்ேலா மா இந்நாட் மன்னர்களாக இ க்கிறார்கள்? பலர் இந்நாட் மன்னராக மண்தைரையத் தவிர இ க்க இடமற்றவர்களாக அைலந் திாிகிறார்கேள. இவர்கள்
பிறந்த
நாட் ல்
இவர்கேளா
இவர்களில்
ஒ வனாகத்
தாேன
நா ம்
பிறந்தி க்கிேறன்."
"அரவிந்தன் நீங்கள் அ ர்வமான மனிதர். உங்களிடம் வாதம்
யா .

உங்க

ைடய

சிந்தைனகள்,

ெசயல்கள்

ாிய என்னால்

எல்லாவற்ைற ம்

சாதாரண

மனத்தால் அளவிட
வதில்ைல" என்
ரணி கூறியேபா ம், பதில் ெசால்லாமல்
அவள் கத்ைத ேநாக்கிச் சிாித் க் ெகாண் நின்றான் அரவிந்தன். இன்ெனா நாள்
இரயில் நிைலயத்தி
ந்
ெவளிேய வ கிற பாைதயில் ம ைரக் கல் ாி
உயர்நிைலப் பள்ளி அ கில் விந்ைதயான சூழ்நிைலயில் அரவிந்தைனப் பார்த்தாள்
அவள். பரட்ைடத் தைலக
ஆைடக

ம் ஒட் ப்ேபாட் ம்,

ஒட் ப் ேபாடாம

ம் கிழிந்த

மாக அப்பகுதியில் வா ம் அநாைதக் கு ம்பங்களின் சி வர், சி மியர்கள்
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அரவிந்தைனச் சூழ்ந்
ெகாண்
நின்றார்கள். அந்தக் குழந்ைதகளின்
கங்கள்
அரவிந்தைன ேநாக்கி மலர்ந்தி ந்தன. பக்கத் மரத்த யில் உட்கார்ந் வாைழப்பழம்
விற் க் ெகாண்
ந்த ஒ கூைடக்காாியிடம் ேபாய் அந்த ஒ கூைடப் பழத்ைத ம்
ெமாத்தமாக விைலேபசி அக்குழந்ைதக க்குப் பங்கிட்
அளித்தான் அவன். பஸ்
நிைலயத்தில் இறங்கி மங்ைகயர் கழகத் க்குப் ேபாகு ன் இரயி ல் அவசரமாக ஒ
க தத்ைத தபால் ெசய் விட் த் தி ம்பிக் ெகாண்
ந்த ேபா இந்தக் காட்சிையக்
கண்டாள் ரணி. அரவிந்தன் தன்ைனக் கண் விடாமல் சிறி விலகி ஒ மரத்தின்
மைறவில் ஒ ங்கி நின் அைதப் பார்த்தாள் அவள். அவன் தன் ைடய அந்த அன்
விைளயாட்ைட
த் க் ெகாண்
றப்பட்ட ேபா அவ ம் பின்னால் நடந்தாள்.
அரவிந்தன் அவள் வ வைதப் பார்க்கவில்ைல. மிக அ கில் ெந ங்கி, "இேதா
இன் ம் ஓர் அநாைதக் குழந்ைத பாக்கி இ க்கிற . ஏதாவ
ெகா த் விட் ப்
ேபாகக் கூடாதா? ெகாஞ்சம் தி ம்பித்தான் பா ங்கேளன்" என்
ைகைய நீட் க்
ெகாண்ேட கு ம்பாக ெசால் க் கூப்பிட்டாள்
ரணி. அரவிந்தன் தி ம்பினான்.
அவள் சிாிப்

மலர நின்றாள். 'நீங்களா அநாைதக் குழந்ைத? உங்க

என்ைனேய ெகா த்

விட்ேடேன' என்

க்குத்தான்

பதில் ெசால்ல நிைனத்தான் அரவிந்தன்.

ஆனால் அப்ப ச் ெசால்ல வாெயழவில்ைல. ந த்ெத வில் திடீெரன்
அவைளச்
சந்தித்த கூச்சம் த த்த . ன்னைகக்குப் பதிலாகப் ன்னைக மட் ம் ெசய்தான்.
ரணி தனக்குத்தாேன நிைனத் ப் பார்த்தாள். '

மண்டபத்

த்தக வியாபாாி

உட்பட ெப ம்பாேலார், பிற க்குச் ேசரேவண் ய ெபா ைள ம் தாேம அபகாித் க்
ெகாண் வாழ ஆைசப்ப ம் இேத உலகில்தான் அரவிந்த ம் இ க்கக் காண்கிேறன்.
தனக்குக் கிைடக்கிறைதெயல்லாம் பிற க்ேக ெகா த்
மகி ம் மனம் இந்த
அரவிந்த

க்கு எப்ப த்தான் வந்தேதா?'

ெமல்ல நகர்வ

ேபாலத் ேதான்றினா

ம் காலம் ேவக ேவகமாகத் தான் ஓ ய .

ம ைரயில் சித்திைர மாதத்தில் ெவய்யி ம், தி விழாக்க ம் அதிகம். மங்ைகயர்
கழகத்
வகுப் க க்குப் ப க்க வ ம் ெசல்வக் கு ம்பத் ப் ெபண்கள் எல்லாம்
ெவய்யி க்குப்
பயந்
உதகமண்டலத்ைத ம்,
ெகாைடக்கானைல ம்
ற் ைகயிட்
ந்தனர். வகுப் க்கு ஒ மாதம் வி
ைற விட்
ந்தார்கள். ரணிக்கு
அந்த மாதம் ற்றி ம் ஓய் இ ந்த . அரவிந்த ைடய இைடவிடாத உைழப்பின்
பயனாக அந்த மாதம் அவள் தந்ைதயின்
ல்கள் சில ற் ப் ெபற் ெவளியாயின.
ல்கள் நிைறேவறி ெவளியான ம், ஏற்கனேவ மனம் ைகந்
பதிப்பாளர் ேம ம் எாிச்சல் ெகாண்டார்.

ெகாண்

ந்த பைழய

ேவனிைலக் கழிப்பதற்காக மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் ெபண்கைள அைழத் க் ெகாண்
ெகாைடக்கானல் றப்ப ம் ேபா
ரணிைய ம் வற்
த்திக் கூப்பிட்டாள்.
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"அப்பாவின்
உடனி ந்
உங்கேளா
அைழப்ைப
ஞாயிற் க்
வந்தான்.

த்தக ேவைலகள் நடந்
ெகாண்
க்கின்றன. நா ம் இங்கு
கவனிக்க ேவண் ம். இப்ேபா
வசதிப்படா . இன்ெனா
ைற
கண் ப்பாக வ கிேறன் அம்மா" என்
ெசால்
அந்த அம்மாவின்
ம த் விட்டாள்
ரணி. இந்த வி
ைற நாட்களில் ஒவ்ெவா
கிழைம ம் மாைல ேவைளயில் அரவிந்தன் தி ப்பரங்குன்றத் க்கு

இ வ ம் மனம்விட் ப் ேபசிக்ெகாண்ேட உலாவப் ேபானார்கள். ெதன் றத் ச்
சாைலயில் கூத்தியார் குண் க் கண்மாய்
கிற இடம் வைர நடந் ேபாய்விட் த்
தி ம்பினார்கள். குன்றில் ஏறினார்கள். தி ப்பரங்குன்றத் மைலயில் ஒ வழக்கம்
உண் . மைலேயறிப் பார்க்க வ கிறவர்கள் அங்குள்ள பாைறகளில் நிைன க்கு
அைடயாளமாகேவா என்னேவா, தம் ெபயர்கைளச் ெச க்கிவிட் ச் ெசல்வ ண் .
இந்த ேவைலையச் ெசய்
காசு வாங்கிக் ெகாள்வதற்காக உளி ம் ைக மாக
இரண்ெடா கல் தச்சர்கள் மைலயில் திாிவார்கள். ரணி ம் அரவிந்த ம் மைலயில்
ஏறிப் பார்த் க் ெகாண்
ந்த ேபா இம்மாதிாி ேபர் ெச க்கும் கல்தச்சன் ஒ வன்
வந் அவர்கைள நச்சாித்தான்.
"ேபர் ெச க்க

மா? ஐயா ேபர்..."

அரவிந்தன் ரணியின் கத்ைதப் பார்த்தான். ரணி சிாித் க் ெகாண்ேட ஒ
எட்டணா நாணயத்ைத எ த் அந்தக் கல்தச்சனிடம் ெகா த்தாள்.
"ேபர்கைளச் ெசால்

ங்க அம்மா!"

ரணியின் கம் சிவந்த . அவள் ெவட்கம் அைடந்தாள். கீேழ கிடந்த ஒ பைழய
அ க்குத்தாைள எ த்
அரவிந்தன் ரணி என்
ேபனாவால்
த் க்
ேகாத்தாற்ேபால் எ தி நாணத்ேதா அந்தத் தச்சன் ைகயில் ெகா த்தாள். இ ப
ப்ப ேபர்கைளப் ெபாறிக்கச் ெசால் விட் இரண்டணா க்கும் நாலணா க்கும்
ேபரம் ேபசுகிற ஆட்கைளத்தான் அந்தக் கல்தச்சன் தன் நைட ைறயில்
பார்த்தி க்கிறான். இவர்கள் விந்ைதயாக அவன் மனத்தில் ேதான்றியி க்க ேவண் ம்!
அல்ல
இவர்களின் இைணப் ம் அழகும் ெபா த்த ம் அவன் உள்ளத்ைதக்
கவர்ந்தி க்க ேவண் ம்! ேவ ெபயர்கேள ெச க்கப் ெபறாத ஒ தனிப் பாைறயில்
தனிச்சிறப்ேபா
கூ ய சித்திர எ த் க்களில் அந்த இரண்
ெபயைர ம்
ெச க்கினான் அவன். தச்சன் ெச க்கி
ந்த ம் அரவிந்தன் ரணியிடம் கூறினான்
- "நம் ைடய ெபயர்கைள உயர்ந்த இடத்தில் உயர்ந்த விதத்தில் தனியாகச்
ெச க்கியி க்கிறான். ேபர் பர வதற்காக ம், ேபர் நிைலப்பதற்காக ம் எத்தைனேயா
மனிதர்கள் ஆயிரக்கணக்கில் ெசலவழித் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். நீங்கேளா அைர
பாய் ெசலவில் ேபைர நிைலக்க ைவத்தி க்கிறீர்கள்."
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அரவிந்தன் சிாித் க் ெகாண்ேட அவள்
அவ

ைடய

அந்த ெசழிப்பான

கத்ைதப் பார்த்

கன்னங்களில்,

விழிகளில், பிைற ெநற்றியில் எங்கும் நாணம்

த்

இப்ப ச் ெசான்னேபா

சிாிக்கும்

இதழ்களில்,

மலர்ந்த

நளினச் சாயம் மணந்த .

ரணி

பல ைற தன்ைன ஒ ைமயில் 'நீ, உன்ைன' என அைழத்தால் ேபா ம் என்
வற்
த்திச்
ெசால் யி ந் ம்
அரவிந்தன்,
'நீங்கள்,
உங்கைள'
என்
பன்ைமயிேலேய அவைள அைழத் க் ெகாண் வந்தான். மீண் ம் மீண் ம் அவன்
அப்ப

அநாவசியமாக மாியாைத ெகா க்கும் ேபாெதல்லாம் க ந்

ெகாண் ம்,

அன் க் ேகாபம் ெகாண் ம் பிணங்கி ம் ேபச ம த் ம், அவைன வழிக்குக்
ெகாணர்ந்
ஒ ைமயில் உாிைமேயா
கூப்பி ம்ப
மாற்றினாள்
ரணி.
அவ ைடய அன் த் ெதால்ைல ெபா க்க
யாமல் அரவிந்த ம் அவைள
ஒ ைமயில் உாிைமேயா அைழக்க இணங்க ேவண் யதாயிற் .
அந்தக் ேகாைடயில் கிைடத்த வி
ைறக் காலம் இவ்வா அரவிந்த டன் ெந ங்கி
மனம் விட் ப் ேபச வாய்ப்பளித்த
ரணிக்கு. சில நாட்களில் அவர்கள் இரண்
ேப மாகச் ேசர்ந்
தி ப்பரங்குன்றம் ேகாயி க்குப் ேபாவார்கள். அப்ப ப்
ேபாயி ந்த ஒ
நாளில் ேகாயி க்குள்ேளேய உள்ள ஒ
குளத்தின் கைரயில்
அரவிந்தன் ஒ
க த் ச் ெசான்னான். அந்தக் குளக்கைரயில் உப் ம், மிளகும்,
சர்க்கைர ம் ேசர்த்
ச்சு
ச்சாகத் தனித்தனிேய கட் விற்பார்கள். அவற்ைற
வாங்கித் தண்ணீாில் ேபாட்டால், அவ்வா

ேபாட் ப் பிரார்த்தைன ெசய்கிறவர்களின்

பாவங்க ம், ேநாய்க ம் கைரந் வி ம் என்ப
பரம்பைரயாக இ ந்
வ ம்
ைறைம.
ரணி இரண்
ச்சுகைள வாங்கி ஒன்ைறத் தன் ைகயால் நீாில்
கைரத் விட் மற்ெறான்ைற அரவிந்தனிடம் நீட் னாள். "நீேய கைரத் வி . எனக்கு
ேவண்டாம் ரணி. நான் ச கத்தின் பாவங்கைள ம் ேநாய்கைள ம் கைரத் விட
ஆைசப்ப கிறவன். அைவ இந்தச் சிறிய உப்
ச்ைசக் கைரப்பதனால் கைரய
மாட்டா. அைவகைள கைரத்
அழிக்க உயர்ந்த குறிக்ேகாள்கைள ெவள்ளமாகப்
ெப க்கி ேவேறார் இலட்சியக் குளம் ேதக்க ேவண் ம்" என்
இவ்வா
ெசால்
அைத ம த்தான் அரவிந்தன்.
நில ம்

கத்ேதா , "ச

ரணி சினம் ெதானிக்கும் குர ல், ஆனால் சிாிப்

கம், பிரச்சிைனகள், ஏழ்ைம, வ ைம எப்ேபா

இேத பல்லவிதானா? அரவிந்தன் இந்தப் பல்லவிகைள மறந்

ேவ

அளவளாவிப் ேபசுவதற்குச் சிறி கூட ேநரமில்ைலயா உங்களிடம்?" என்
ேகட்டாள்.

பார்த்தா

ம்

எைதேய

ம்

அவைனக்

"என்ன ெசய்வ
ரணி? நான் பிறந்த ேவைள அப்ப " என பதில் ெசால் விட்
ேமேல ெவறித் ப் பார்த்தான் அரவிந்தன்.
இப்ப எத்தனன எத்தைனேயா நிகழ்ச்சிகளின் லம்தான் அரவிந்தைன அவள் ாிந்
ெகாள்ள
ந்த . அவ்வா
ாிந்
ெகாள்ளப்
ாிந்
ெகாள்ள அவ ைடய
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சின்னஞ்சி ெபண்மனம் அவ
ஒ ங்கலாயிற் .

ைடய ெபாிய மனத் க்குள் கலந்

கைரந்

கவிந்

ேகாைட வி
ைறெயல்லாம் கழிந் பள்ளிக்கூடங்கள் திறந் விட்டார்கள். ரணி,
குழந்ைத மங்ைகயர்க்கரசிைய பள்ளிக்கூடத்தில் ேசர்த்தாள். தம்பிகள் இரண் ேப ம்
ேமல் வகுப் க க்குத் ேதர்ச்சிப் ெபற் ப் பள்ளிக்கூடம் ேபாய்க் ெகாண்
ந்தார்கள்.
பள்ளிக்கூடச்

சம்பளம்,

திய

த்தகங்கள்

என்

ெசல

நிைறய

ஆகிக்

ெகாண்
ந்த . மங்ைகயர்க் கழகத்தில் தந்த மாதச் சம்பள ம், த்தகங்கள் விற்ற
வ மான மாக மாதா மாதம் ஒ
கணிசமான ெதாைக கிைடத்தா ம் அ
ேபாதவில்ைல. வர க்கும் ெசல க்குமாக இ த் ப் பறித் க் ெகாண் தான் காலம்
ஓ ய . சில நாட்கள் சில்லைர காசுக்குக் கூட தட் ப்பா
இ ந்த . தினசாி
மாைலயில், நகரத் க்குச் ெசன்

தி ம் வதற்குப் பஸ் ெசல

ஆயிற் . எளிைமயான

ேகாலத்ேதா , எளிைமயாக வாழத்தான் அவள் வி ம்பினாள். மங்ைகயர் கழகத்
நிர்வாகிக ம்
மாணவிக ம் ஆடம்பரத்தில் ேதாய்ந்
ேதான் ம்
ெசலவ
வள ள்ளவர்களாக இ ந்தார்களாைகயினால் அவள் அவர்கள் குைற ெசால்லாமல்
இ ப்பதற்காகவாவ
தன்ைனச்
சிறி
ேபணிக்
ெகாண்டாள்.
இந்தச்
ெசல கைளெயல்லாம் சமாளித் க் குழந்ைதக க்கு வயி
வாடாமல் ேவைளக்கு
ேவைள கவனித் க் ெகாள்ள
ந்த . அரவிந்தன் கற் க் ெகா த்த பழக்கத்ைத
அவ ம் ஏற் க் ெகாண்
கைடபி க்கலானாள். பலேவைள உண கைளத்
தன்னளவில் மிக ம் சு க்கிக் ெகாண்டாள். அரவிந்தன் அைத லட்சியத் க்காகச்
ெசய்தான். அவ க்கு இல்லாைமேய அந்த லட்சியத்ைத அைமத் க் ெகா த்த .
இல்லாைமேய சில வசதிகைளக் குைறத் க் ெகாள் ம்
ணிைவ அளித்தி ந்த .
தி நா க்கரசுக்குப் பள்ளிக்கூடப் ப ப்பின் கைடசி ஆண்டாக இ ந்ததனால் ப ப் ச்
ெசல சிறி மிகுதியாயி ந்த . இப்ெபா
ன்பங்கைளப் ெபாிதாக நிைனத்
அ ந்தி அைலப வேத இல்ைல அவள். குைறவி ம் நிைறவாக இ க்கிற ரகசியத்ைத
அரவிந்தன் அவ க்குச் ெசால் க் ெகா த்தி ந்தான்.
அன்ைறக்கு ெவள்ளிக்கிழைம. மங்ைகயர் கழகத்தில் நல்ல கூட்டம். ஒவ்ெவா
ெவள்ளிக்கிழைம ம் ஒ
சிறப் க் கூட்டம் இ க்கும். அதில் எல்ேலா ம் கலந்
ெகாண்
ெசாற்ெபாழிைவக் ேகட்கலாம்.
ரணி அன்
'திலகவதியார் சாித்திரம்'
பற்றிப் ேபசினாள். அன்ைறய தினம் அவள் மனம் ேபசேவண் ய ெபா ளில்
பாி ரணமாக ஆழ்ந்தி ந்த . சி வயதிேலேய இந்தச் சாித்திரங்கைளெயல்லாம்
பற்றிக் கைத கைதயாக அவ க்குச் ெசால் யி க்கிறார் அப்பா. திலகவதியா ைடய
சாித்திரத்ைதக் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் அவள் மனம் இளகி அ தி க்கிறாள்.
பிற்காலத்தில் அவ க்கு வயதானபின் ேசக்கிழா ைடய கவிைதகளி
ந் அப்பா
திலகவதியின் காவியத்ைத விளக்கிக் கூறியி க்கிறார். சி மியாக இ ந்தேபா
கைதயாகக் ேகட்
க்கிற அேத வரலாற்ைறக் காவியமாகக் கற்றேபா ம் அவள்
அதிகமாகத்தான் உ கினாள். அப்பா ெசால் யி க்கிறார் 'உலகத்திேலேய ெபாிய
ேசாகக்கைத இ தான் அம்மா! இந்தத் திலகவதி என்ற ெபண்ணின் கைதையச்
ேசக்கிழார் எ த்தாணியால் ஏட் ல் எ தியி க்க மாட்டார் ரணி. ஏட் ல் எ
ன்
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மனத்தில் இந்தப் ெபண்ைணப் பற்றி நிைனக்கும் ேபாெதல்லாம் கண்ணீரால் பல ைற
எ தி எ தி அழித்தி ப்பாரம்மா அவர். ஒ
ெபண்ணால் தாங்க
யாத
ஏக்கத்ைத ம் ஏமாற்றத்ைத ம் தாங்கிக் ெகாண் வாழ்ந்தவள் திலகவதி. உடலால்
ெசத் ப் ேபாய்க்ெகாண்ேட உள்ளத்தால் வாழ்கின்ற இந்த மாதிாி னிதப் ெபண்
தமிழ்நாட் ல் தான் அம்மா பிறக்க
ம். இந்தத் தமிழ் மண்ணில் அந்தப் பைழய
ண்ணியம் இன் ம் மணத் க் ெகாண்
க்கிற . அதனால் தான் சில நல்ல
காாியங்களாவ இன் ம் இந்த மண்ணில் நைடெபற் க் ெகாண்
க்கின்றன.' இந்த
வாக்கியங்கைள அப்பாவின் வாயிலாகக் ேகட்கும்ேபா தனக்கு ன் ேசக்கிழாாின்
த்தகம் விாிந் கிடப்பைத மறந் வி வாள் ரணி. மாைல மாைலயான கண்ணீர்
வ
ம் அவள் கண்களில். ேகட் க் ேகட் க் கற் க் கற்
அ பவித் உணர்ந்த
இந்தச் ேசாக அ பவம் அன் அவள் ேபசிய ேபச்சில்
ைமயாக எதிெரா த்த .
ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண்
ந்தவர்களில் மன ள்ள இளகியவர்க க்குக் கண்களில்
ஈரம் கசிந் விட்ட .
"தி வா ாின் அழகிய தி ஒன்றில் ஒ
ற்பட்ட நிகழ்ச்சி. அந்த ேவளாளர்
மலராய் ஒ

ெபண்.

ேவளாளர்
, பல
ட் ல் இளைம அழகு

ல்ைல நைக,

மதி

ஆண் க க்கு
ெமாட்டவிழ்ந்த

கம், மின்னல் நிற உடல், மணப்

ப வம், வல ைகயில் தம்பிையப் பி த் க் ெகாண் அவள் தன் ட் வாயி ல்
நிற்கிறாள். அழகு மலர்ந்
அ பவமிக்கக் கவிைதகைளத் ேத ம் க வண் க்
கண்களாேலேய பார்த் க் ெகாண் நிற்கிறாள் அந்தப் ெபண். கண்களில் எவ ைடய
வரைவேயா ேத கிற ஆவல். பக்கத்தில் பால்வ
ம் கத்ேதா நிற்கும் சி வனாகிய
அவள் தம்பிக்கு அக்காவின் ஆவ க்குக் காரணம் விளங்க
யா தான். யாேரா
பல்லக்கில் வந்
இறங்குகிறார்கள். உள்ேள ேபாய் அந்தப் ெபண்ணின்
ெபற்ேறார்களிடம் ேபசிவிட் ப் ேபாகிறார்கள். சிறி
ேநரம் கழித்
தந்ைத வந்
ெசால்கிறார்:
"திலகவதி! ேசாழநாட் த் தளபதி க ப்பைகயார் உன்ைன மணந்
ெகாள்வதற்கு
வி ம் கிறாராம். மணம் ேபச வந்தார்கள். நான் இணங்கிவிட்ேடன். நீ ெபாிய
பாக்கியசா , அம்மா. ஒ
வ கிறார்."

நாட் ன்

ரத் தளபதிேய உன்ைன வி ம்பி மணக்க

திலகவதி நாணத்தால் கம் கவிழ்த் க் ெகாண் ஓ வி கிறாள். அக்கா ஏன் இப்ப
கம் சிவக்க ஓ கிறாள் என்ப ம் அந்தத் தம்பிக்குப் ாியவில்ைல. காலம் ஓ கிற .
தாய், தந்ைதயர்கள் இறந்
ேபாகிறார்கள். விதி ெபால்லாத .
ன் ேபசியப
தி மண ஏற்பா கள் நைடெப கின்றன. திலகவதி உள்ளெமல்லாம்
ாித்
நிைனெவல்லாம்
ேகாலத்ேதா

கனவாக,

கனெவல்லாம்

இன்பமாக,

இ க்கிறாள். அந்தச் ேசாழநாட்

திரண்ட ேதாள்கள், பரந்த மார்
கன கண் களித் க் ெகாண்

மண

அழகு

ெபாழி ம்

ரத்தளபதியின் அழகு

கம்,

எல்லாவற்ைற ம் அவள் கண்கள் கற்பைன ெசய்
ந்தன. அழித் அழித் ேம ம் நன்றாகப் ேபா ம்
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ேகாலம்ேபால அவள் மனம் வரப்ேபாகிற கணவனின் அழைக நாழிைகக்கு நாழிைக
அதிகமாக்கி, வளர்த் எண்ணிக் ெகாண்
ந்த . அந்த அழகன் வரவில்ைல. ெசய்தி
வந்த . ேசாழநாட் த் தளபதி ேபாாில் மாண் ேபானாராம். திலகவதி கு றிக் கு றி
அ தாள். கன களில் பார்த் க் கண்ணால் பார்க்காத அந்தக் கணவ க்காக
அ தாள். அ த
உயிர் ச்சுக் காற்ைறேய விட் விட நிைனத்தாள். இனி என்ன
இ க்கிற
வாழ?
ெகஞ்சினான் தம்பி.
விதியின் ைககளில்
அவ க்கு மணம்

'அக்கா நான் இ க்கிேறேன, எனக்காக வா ங்கள்' என்
வாழ ம்
யாமல் சாக ம்
யாமல் சந்தனக் கட்ைடேபால்
அைறபட்டாள் திலகவதி. அந்த வாழ்வில் மணம் பிறந்த .
கிைடக்கவில்ைல. ஆனால் மணம் ெபறாத அந்த வாழ்

உலகத் க்ெகல்லாம் ெதய் கத்
கவிைதயாய் எ ந்த ."

தி மணம்

நல்கிற் .

காவியமாய்

உயர்ந்த ,

இந்தச் ெசாற்ெபாழிைவ உணர்ச்சிகரமாகச் ெசய்
த்தாள் ரணி. சந்தனத்ைதத்
ெதாட் விட்ட பிறகு க நீாிேல ைக ேதாய்ப்ப ேபால் மங்கேளஸ்வாி அம்மாவின்
த்த ெபண் வசந்தா இந்தப் ேபச்ைசக் ேகட் விட் ப் ரணிைய ஒ ேகள்வி ேகட்
மடக்கினாள்:
"திலகவதிக்கும், க ப்பைகயா க்கும் மணம்தாேன ேபசினார்கள்? அவர் இறந்தால்
இவள் ஏன் ேவ

கணவ

க்கு வாழ்க்ைகப்படக் கூடா ?"

"நீ இன்ைறய நாகாிகம் ேபசுகிறாய் வசந்தா! ஒ வைனக் கணவனாக மனத்தில்
நிைனக்கும்ேபாேத,

அவ

க்கு

வாழ்க்ைகப்பட்

வி வார்கள்

இந்த

நாட் ப்

ெபண்கள். 'அனிச்சம் ப்ேபால அவர்க ைடய வாழ்
ெமல் ய '. அதற்கு ஒ
கர்ச்சிதான் உண் . அந்த கர்ச்சிேயா அ வா வி கிற " - என்
ரணி பதில்
கூறிய ம் மற்றவர்கள் ைகதட் ஆரவாரம் ெசய்தார்கள். வசந்தா க்கு கத்தில் காி
சினாற் ேபால் ஆகிவிட்ட . அன்
தன் ைடய ெசாற்ெபாழி
பலேப ைடய
உள்ளத்தில் குந் ேவைல ெசய்தி க்கிறெதன்பைதக் கூட்டம்
ந்த ம் அவர்கள்
தன்ைனச் சூழ்ந் ெகாண் பாராட் ய பாராட் ைரகளி
ந் ெதாிந் ெகாண்டாள்
ரணி. 'அப்ப ேய உணர்ச்சிகைளப் பிைசந்ெத த் விட்டீர்கேள அக்கா' என்
மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் இைளய ெபண் ெசல்லம் பாராட் னாள். ரணி அந்தப்
பாராட்

ெவள்ளத்தில் திணறிக் ெகாண்

ந்தேபா , "காாியதாிசி அம்மா ேமேல

மா யிேல இ க்கிறாங்க, உங்கைளக் கூப்பி றாங்க" என்
மங்ைகயர் கழகத்
ேவைலக்காரப் ெபண் வந் அைழத்தாள். ரணி எ ந் ெசன்றாள். அவள் நைடயில்
ஒேர ெப மிதம் ேதான்றிய .
"இ வைர இப்ப ச் ெசாற்ெபாழி
நான் ேகட்டதில்ைல
ரணி" என்
காாியதாிசியாகிய அந்தம்மாள் மங்ைகயர் கழகத்
நிர்வாகிகள் சார்பில் தன்ைனப்
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பாராட்டப் ேபாவைதக் கற்பைன ெசய் ெகாண்ேட மா ப்ப களில் ஏறினாள்
மன க்குள் கழின் ப களில் ஏ வ ேபால் ஓர் இன்பப் பிரைம எ ந்த .

ரணி.

காாியதாிசியின் அைறக்குள் தான் ைழந்தேபா அந்த அம்மா 'வா' என்
கூடச்
ெசால்லாத ஒ மாதிாிப் பட்ட
ரணிக்கு. வழக்கமாகச் சிாிக்கும் சிாிப் க்கூட அந்த
அம்மாள் கத்தில் இல்ைல. ரணி நின்றாள். மாியாைதக்காக, 'உட்கார்' என்
ெசால்லவில்ைல காாியதாிசி. ரணி திைகத்தாள்.
"இந்தா! இந்தக் கழகத்தில் இ வைர யா க்கும்
மாதிாிெயல்லாம் கன்னாபின்னாெவன்
ெமாட்ைடக்

எைதப்
க தம்

கூடச்

பற்றி ம் இந்த
வந்ததில்ைல. நீ

என்னேவா னிதம், பண் , ஒ க்கம் என் ேபச்சில்தான் ழங்குகிறாய், நடத்ைதயில்
ஒன் ம் காேணாம். ேபாதாக்குைறக்கு இங்ேகேய சிலர் உன்ைனப் க கிறார்கள்.
இெதல்லாம் அவ்வள நல்லதில்ைல."
ெசால் விட்
ஒ
க தத்ைத எ த்
நீட் னாள் அந்த அம்மாள். அைதச் சிறி
ப த்த ேம ரணிக்கு உள்ளம்
த்த . "கட ேள! நீ பாவிகள் நிைறந்த இந்த
உலகத்ைதப் பைடத்ததற்காக உன்ைன நான் ஒ ேபா ம் மன்னிக்க
யா . இந்த
உலகில் இவர்களிைடேய நா ம் ஒ த்தியாக இ ப்பதற்காக நீ என்ைன
மன்னித் த்தான் ஆகேவண் ம்" என் கு றினாள் அவள்.
-------------------------குறிஞ்சி மலர்
11
மண்மீதில் உைழப்பார் எல்லாம் வறியராம்! உாிைம ேகட்டால்
ண்மீதில் அம் பாய்ச்சும் ைலயர் ெசல்வராம்! இைதத்தன்
கண்மீதில் பக ல் எல்லாம் கண் கண் அந்திக்குப் பின்
விண்மீனாய்க் ெகாப்பளித்த விாிவானம் பாராய் தம்பி.
-- பாரதிதாசன்

மனிதர்கள் ஒ வர் ேமல் ெவ ப் ம் ெபாறாைம ம் ெகாண் விட்டால் ைககூடாமல்
எவ்வள
ெபாிய ெகா ைமகைள ம் ெசய்வார்கெளன்
ரணி கைதகளில்தான்
ப த்தி ந்தாள். கைதகளில் அைவ ெபா த்தமில்லாமல் ெசயற்ைகயாகத் ேதான் ம்
அவள் சிந்தைனக்கு. இப்ேபாேதா அப்ப ஒ ெகா ைம அவள் கவாிையத் ேத க்
ெகாண்
வந்
அவைளப் ெப ைமப்ப த் ேவார்
ன்
அவள் தைலகுனிந்
நிற்கும்ப ெசய்தி க்கிற . எவர்க க்கு ன் ஒ க்கத்ைத ம் பண்பாட்ைட ம் பற்றி
அவள் மணிக்கணக்கில் நின்

ெகாண்

ெசாற்ெபாழி கள் ஆற்றினாேளா, அவர்கேள
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அவ ைடய ஒ க்கத்ைதப் பற்றி ஐயப்ப கிறார்கள். அன் வந்தி க்கும் அக்க தம்
அவ்வா
ஐயப்படச் ெசய்கிற . ெமாட்ைடக் க தம் தான். ஆனால் அவைள
ேவைலக்கு ைவத் க் ெகாண்
சம்பளம் ெகா க்கிறவர்கள் அைத உண்ைம என
நம் கிறார்கேள? அரவிந்த க்கும், அவ க்கும் இ க்கும்
ய நட்ைபப் பற்றி
இல்லாதைத ம் ெபால்லாதைத ேம இழிவான
ைறயில் எ தி அவைள அங்ேக
ேவைலக்கு ைவத் க் ெகாள்ளாமல் நீக்கிவிட ேவண் ம் என்
ேகட் க்
ெகாண்
ந்த
அந்த ெமாட்ைடக் க தம். யா ைடய ெவ ப்
திர்ந்
இந்தத்
தீைம தனக்கு வந்தி க்க
ெமன்ப ம் அவ க்கு ஒ வா
ாிந்த . சற்
ன்
ெசாற்ெபாழிவில் கிைடத்த
க ம், ெப மித ம் அவள் மனத் க்குள் தந்தி ந்த
நிைற இப்ேபா எங்ேக ேபாயிற்ெறன் ெதாியவில்ைல. பாிதாபத் க்குாியவளாகப்
ேபச வாயின்றிக் கூனிக் கு கிக் ெகாண் கூசிப்ேபாய் காாியதாிசி அம்மாளின் ன்
நின்றாள் ரணி. அந்த அம்மாள் க க ப்ேபா எாிந் வி கிற ெதானியில் அவைளக்
ேகட்டாள்.
"இதற்கு நீ என்ன பதில் ெசால்கிறாய்? இ
ெகௗரவமானவர்களால் நடத்தப்ப ம்
கண்ணியமான சங்கம். சிறியவர்க ம் ெபாியவர்க மாக நல்ல கு ம்பங்கைளச்
ேசர்ந்த ெபண்கள் பழகுகிற இடம். இங்ேக ெசால் க் ெகா க்கிறவர்கள்
மற்றவர்க க்கு
ன் மாதிாியாகத் தங்கள்
ய்ைமையக் காப்பாற்றிக் காண்பிக்க
ேவண் ம். இல்லாவிட்டால் குடம் பா ல் ளி நஞ்சு கலந்த மாதிாி எல்லாேம ெகட் ப்
ேபாகும். இப்ப
அசிங்க ம் ஆபாச மாகக் க தம் வ கிறாற்ேபால் நீ நடந்
ெகாள்ளலாமா?"
ரணிக்குக் கண்களில் நீர் மல்கிவிட்ட . ெதாண்ைட கரகரத்

ைநந்த குர ல் அவள்

அந்த அம்மாைள எதிர்த்
வாதா னாள்; "உங்கைள எதிர்த் க் கு க்ேக
ேபசுவதற்காக மன்னிக்க ேவண் ம் அம்மா. யாேரா விலாசம் ெதாியாத ஆள் என்ைனப்
பற்றி
தவறான
க த்ைத
உண்டாக்க
ேவண் ெமன்
என்ெனன்னேவா
எ தியி ந்தால் அதனால் என்
ய்ைம குைறந்ததாக நான் ஏன் ஒப் க்
ெகாள்ளேவண் ம்? இந்தக் க தத்ைதப் பற்றி இவ்வள அக்கைற எ த் க் ெகாண்
நீங்கள் என்ைனக் கூப்பிட் இப்ப ெயல்லாம் ேபசுவ நன்றாயில்ைல."
"ெந ப்பில்லாமல்

ைக மா?

யார்

இந்த

அரவிந்தன்?

அவேனா

உனக்கு

எப்ப ப்பட்ட விதத்தில் பழக்கம்? எத்தைன நாட்களாகப் பழகுகிறீர்கள் இ வ ம்?"
"அவர் ஓர் அச்சகத்தில் ேவைல பார்க்கிறார். என் தந்ைதயின்

த்தகங்கள் அவ ைடய

ேமற்பார்ைவயில் ெவளியாகின்றன. சிறந்த இலட்சியங்க ம், பண் க ம் உள்ளவர்.
அந்த இலட்சியங்கைள ம் அவைர ம் மதித் அன் ெச த் கிேறன். பழகுகிேறன்.
இதில் ய்ைமக் குைற இ ப்பதாக நான் நிைனக்கவில்ைல. மற்றவர்க ம் நிைனக்க
யா ."
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"மற்றவர்கள் நிைனப்பைதப் பற்றி நீ த க்க
யா . பைனமரத்தின் கீழ் நின்
பாைலக் கு த்தா ம் உலகம் ேவ விதமாகத்தான் ெசால் ம்."
இதற்கு ேமல் அங்ேக அந்த அம்மா க்கு ன் நின் பதில் ெசால் க் ெகாண்
க்கப்
ெபா ைம இல்ைல ரணிக்கு. ஒன் ம் ேபசாமல் வி வி ெவன்
கீேழ இறங்கி
மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் ட் க்குப் ேபானாள் அவள்.
"வா ரணி! இன்ைறக்கு உன் ேபச்சு பிரமாதமாக இ ந்தெதன்
இப்ேபா தான்
ெசல்லம் வந்
ெசால் க் ெகாண்
ந்தாள். எனக்கு உடல் நலமில்ைல. அதனால்
தான் வர
யா ேபாயிற் . வசந்தா கூட ஏேதா ேகள்வி ேகட்டாளாேம? நன்றாகப்
பதில் கூறினாய் என் ெசல்லம் ெசான்னாள்..." என் உற்சாகமாக வரேவற்ற அந்த
அம்மாள் ரணியின் கத்ைதப் பார்த்த ம் திைகத்தாள்.
"என்னேவா ேபா

க்கிறாேய! உடம் க்கு என்ன?

கத்ைதப் பார்த்தால் ஒ

மாதிாி

ேதான் கிறேதயம்மா?" என்
பரபரப்பைடந்
வினவினாள் மங்கேளஸ்வாி
அம்மாள். ெமௗனமாகச் ேசார் டன் அந்த அம்மாளின் அ கிேல ேபாய் உட்கார்ந்
ெகாண் சற் ேநரம் கழித் நிதானமாக பதில் ெசான்னாள் ரணி.
"அம்மா! உங்கள் மங்ைகயர் கழகத்தில்

ய்ைமையப் பற்றிப் ேபசச் ெசால்கிறார்கள்,

ேகட்கிறார்கள்,
கழ்கிறார்கள். ஆனால் அவர்கள் உள்ளங்கள்,
ய்ைமைய
நம் வதற்கு ம க்கின்றன. தங்கைளத் தவிர மற்றவர்களிட ம்
ய்ைம இ க்க
ம் என்பைதேய ஒப் க் ெகாள்ளத் தயங்குகின்றனர்."
"என்னம்மா ெசய்தி? யார் என்ன கூறினார்கள் உன்னிடம்?"
ரணி நடந்த விவரங்கைளக் கூறி அந்தக் க தத்ைத எ த்
மங்கேளஸ்வாி
அம்மாளிடம் ெகா த்தாள். அந்த அம்மாள் அைதப் ப த் விட் ப் ெப
ச்சு
விட்டாள்.
கத்தில் அக்க தத்தில் இ ந்த ெசய்திகைள நம்பாத
ேபால் சின ம்
ஏளன ம் இைணந்த சாைய நிலவ, "இப்ப

எல்லாம் ெக தல் ெசய்வதற்கு உனக்கு

யாராவ ேவண்டாதவர்கள் இ க்கிறார்களா ரணி?" என்
ெமல் ய குர ல் ேகட்டாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.

அ

தாபம் இைழ ம்

மண்டபத் ப் பதிப்பாளைர ம் அவ க்கு ெவ ப்ேபற்படக் காரணமாக இ ந்த
நிகழ்ச்சிைய ம் பற்றிச் ெசான்னாள் ரணி.
"உனக்கு அவர் ேமல் சந்ேதகமா?" என்

ேகட்டாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள்.
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"ேவ
யார் ேம ம் சந்ேதகப்படக் காரணமில்ைலயம்மா?
ேவைலயாகத்தானி க்க ேவண் ம்."

இ

அவர் ெசய்த

"உனக்கு நான் ன்ேப ெசால் யி க்கிேறேன. மங்ைகயர் கழகத்தில் வம் அதிகம்.
ஏற்ெகனேவ நீ இத்தைன சி வயதில் இவ்வள
ப ப் ம் க ம் ெபற்றவளாக
இ ப்பைதக் கண்
அவர்க க்குப் ெபாறாைம. அன்ைறக்கு உன்ைனச் சிபாாிசு
ெசய் ம்ேபாேத 'வய ஆகவில்ைல, மணமாகவில்ைல, பட்டம் ெபறவில்ைல' என்
குைறகள் ெசால் த் தட் க் கழிக்கப் பார்த்தார்கள். எப்ப ேயா ெசால் ச் சமாளித்
உன்ைன
உள்ேள
ைழத்
விட்ேடன்.
ெவ ம்
வாைய
ெமன்
ெகாண்
ப்பவர்க க்கு அவல் கிைடத்த மாதிாி இப்ேபா இந்தக் க த ம் வந்
ேசர்ந்தி க்கிற . இெதல்லாம் என்ன ேபாதாத காலேமா அம்மா?"
"ேபாதாத காலம் தானாக வ வதில்ைல. மனிதர்கள்தாம் இைத உண்டாக்குகிறார்கள்.
ேந க்கு ேநர் நின் ெக தல் ெசய்யத் ெதம்பில்லாத ப் க்ெகட்ட மனிதர்கள் இந்தத்
தைல ைறயில் அதிகமாக இ க்கிறார்கள் அம்மா. பரவலான ேகாைழத்தனம் என்ப
இந்த
ற்றாண் ல் ெபா ச்ெசாத்தாகி விட்ட . பைழய காலத்தில்
ரம் ஓங்கி
நின்ற ேபால் இந்தக் காலத்தில் ேகாைழத்தனம் ஓங்கி நிற்கிற .
ன்பங்கைள
ேந க்கு ேநர் நின்
ெசய்ய ேவண் ம். ேந க்கு ேநர் நின்
தாங்கிக் ெகாள்ள
ேவண் ம். இரண் ேம இன்ைறக்குச் ச கத்தில் இல்ைல" என்றாள் ரணி.
"ஆத்திரப்படாேத ரணி! நான் அவர்கைளப் பார்த் ச் ெசால்கிேறன். நீ இைத ெமல்ல
ெமல்ல மறந் வி . இைத ஒன் ம் ெபாி ப த்த ேவண்டாெமன் நான் காாியதாிசி
அம்மாளிடம் ெசால்கிேறன். நான் காாியதாிசியாக இ ந்தால் இந்த மாதிாி குப்ைபக்
க தத் க்கு இத்தைன மதிப் க் ெகா த் உன்ைனக் கூப்பிட் விசாாித் இவ்வள
சிரமப்ப த்தியி க்க மாட்ேடன். கிழித் க் குப்ைபத் ெதாட் யில் எறிந்தி ப்ேபன்."
"அக்கா! எ த் க்குங்க..." என் ேதநீர் ெகாண் வந் ைவத்தாள் ெசல்லம். அந்தப்
ெபண் அப்ேபா
தன்னிடம் காட் ய ஆவைல ம் மலர்ச்சிைய ம் பார்த்தேபா
ரணிக்குத் ேதான்றிய , 'ஐேயா! இப்ப எத்தைன எத்தைன இளம் உள்ளங்கள்
எனக்காக மலர்ந்தி க்கின்றன. இந்த உள்ளங்களிெலல்லாம் எனக்கு இப்ப
ஒ
க தம் வந்தைதப் பற்றித் தவறான க த் க்கள் பரப்பப்ப மானால் என்ன ஆகும்?"
என்
நிைனக்கிறேபாேத மனம் கூசிய . அ வ ப் ஏற்பட்ட . உலகத்திேலேய
இழக்க
யாத ெபா ள் தன்ைனப் பற்றிப் பிறர் மனங்களில் உ வாகியி க்கும்
மதிப் த்தான். ஒ
ைற இழந் விட்டால் எளிதில்
ப்பித் க் ெகாள்ள
யாத
ெபா ள் அ .
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ரணி ேதநீர் ப கிவிட் க் ேகாப்ைபைய ைவத்தேபா
வசந்தா ேமேலயி ந்
எங்ேகா ெவளிேய றப்ப கிறார் ேபான்ற ேகாலத்ேதா வந் ெகாண்
ந்தாள்.
"வசந்தா! உன் ேமல் எனக்கு ஒன் ம் மனவ த்தம் இல்ைல. நீ ேகட்ட
ேகள்விக க்குத்தான் அப்ப
நான் பதில் ெசால்ல ேவண் யி ந்த . ஒன் ம்
மனத்தில் ைவத் க் ெகாள்ளாேத" என் அவைளச் சமாதானப்ப த் கிற ைறயில்
ெசான்னாள்
ரணி.
ஆனால்
இந்தச்
ெசாற்கைளக்
ேகட்டதாகேவா,
ெபா ட்ப த்தியதாகேவா காட் க் ெகாள்ளாமல்
கத்ைதக் ேகாணிக் ெகாண்
ேபாய்விட்டாள் வசந்தா. அவளிடம் ஏன் ேபச்சுக் ெகா த்ேதாம் என்
தன்ைனேய
ெநாந் ெகாள்ள ேவண் ய நிைலயாகி விட்ட
ரணிக்கு. விைடெபற் க் ெகாண்
றப்ப ம் ேபா
ம ப
ம்
ரணிைய எச்சாித்
அ ப்பினாள் மங்கேளஸ்வாி
அம்மாள்.
"ம ப
ம் இப்ப ஏதாவ வம் வந் ேசராமல் பார்த் க் ெகாள் அம்மா! உன்ேமல்
யா ம் அப்ப க்குச் ெசால் ம்ப ேநரக்கூடா . இந்தச் ெசய்திையப் பற்றி ேவ
யாாிட ம்
ச்சுவிடக்கூடாெதன்
காாியதாிசி அம்மாளிடம் ெசால் வி கிேறன்
நான்."
அந்த அம்மாளின் எச்சாிக்ைகையக் ேகட் க் ெகாண்
அங்கி ந்
ெவளிேயறிய
ேபா
ரணியின் மனநிைல சாியாக இல்ைல.
மண்டபத்
வியாபாாியின்
சூழ்ச்சிகைள ம் ரட் த் தனத்ைத ம் பற்றி அவள் ஓரள அறிந்தி ந்தாள். சிலந்தி
கூ ேபாட் க் ெகாண் உயிர்கைளப் பி த் க் ெகாண் அழிக்கிற மாதிாிப் பிறைர
அழிப்பதில் கூடத் திட்டமிட் க் ெகாண்
ேவைல ெசய்கிறவர் அவர். இன் ம்
என்ெனன்ன ெசய்யப் ேபாகிறாேரா? அற் தமான ெசாற்ெபாழிைவச் ெசய்
த்த
ெப ைமயில் மனம் மலர்ந் இ ந்த ேபா அன் தன் ேமல் சுமத்தப்பட்ட தீைமைய
நிைனக்க நிைனக்க வாழ்க்ைகயின் ேம ம், உலகத்தின் ேம ம், மனிதர்கள் ேம ம்
ெபா த் க் ெகாள்ள
யாத ெவ ப்
ஏற்பட்ட
அவ க்கு. வாழ்க்ைகயில்
ெபாறாைம இ க்கிற ! வாழ்க்ைகயில் ெவ ப் கள் இ க்கின்றன! வாழ்க்ைகயில்
சுயநலம் இ க்கிற ! வாழ்க்ைகயில் வாழ்க்ைக தான் இல்ைல என் ெகாதிப்ேபா
எண்ணினாள்
அவள்.
'ஒ
காலத்தில்
வாழ்க்ைகயில்
சந்ேதகங்க ம்
அவநம்பிக்ைகக ம்
இ ந்தன.
இப்ேபாேதா
அவநம்பிக்ைகக க்கும்
சந்ேதகங்க
ேநாட் ப்

க்கும் ந வில்தான் வாழ்க்ைகேய இ க்கிற ' என்
அரவிந்தன் தன்
த்தகத்தில் எ தியி ந்தைத அவள் மீண் ம் இப்ேபா
நிைனத் ப்

பார்த்தாள். அந்த வாக்கியங்களின் ெபா ள், ஆழம் இப்ேபா
விளங்கிய . 'ேகவலம்
காாியதாிசி அம்மாளின்
சந்ேதகங்க

அவ

க்கு நன்றாக

ட்டாள்தனமாக எ தப்பட்ட ஒ
ெமாட்ைடக் க தம்
மனத்தில் சந்ேதகத்ைத உண்டாக்குகிற
என்றால்

க்கிைடேய தான் வாழ்கிேறாம் என்பதில் தவ

என்ன இ க்க

ம்?'
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வழக்கத்ைதக் காட்
ம் அன் ெசாற்ெபாழி சற் விைரவாக
ந்தி ந்ததனால்
ட் க்குத் தி ம்ப ேநரம் ஆகவில்ைல. இன் ம் நிைறய ேநரம் இ ந்த .
மீனாட்சியம்மன் ேகாயி க்குப் ேபாகலாெமன் அவ க்குத் ேதான்றிய . மனப் ண்
ஆ வதற்கு அந்தப் ெபாிய ேகாயி ன் னிதமான சூழ்நிைலைய அவள் வி ம்பினாள்.
ேமற்குக் ேகா ரத்தின் கீேழ உாித்த பலாச்சுைளையத் தட்
நிைறயப் பரப்பிக்
ெகாண்
ஈக்கைள ம்,
வ ைமைய ம் ஒன்றாக ஓட் க் ெகாண்
க்கும்
கூைடக்காாிகள். ேகாயி க்குள் ேபாகிறவர்கள் கழற்றிப் ேபா கிற பாதரட்ைசகைள
அவர்கள் தி ம் கிற வைர பா காத் அந்தப் பா காப் ேவைலக்குக் காலணா ம்,
அைரயணா ம் கூ
வாங்கி வயி வளர்க்கும் ஏைழக் கும்பல். ெசாந்தத் தைலயில்
எண்ைணேயா, ேவா இன்றி உலகத் க்குக் கூவிக்கூவிப்
விற்கிற க்காாிகள்.
க்கணாங் கு விக்கூ மாதிாி தா மாறாக ைளத்த தா க்கு ந ேவ ெபாந் ேபால்
வாய் ெதாிய ஏேதா ேகட்கும் பஞ்ைசப் பரேதசிப் பிச்ைசக்காரர்கள். இவர்கெளல்லாம்
தான் நிரந்தர வசிப்பாளர்கள். ேமேல பார்த்
அண்ணாந்
உயர்ந்த ேகா ரத்தின்
அ யில் கீேழ பார்த்

வயிற் க்காகக் குனிந்

ேத ம் மனிதர்கள். 'இங்ேக ேபா',

'இங்ேக ேபா' என் பிடாிையப் பி த் த் தள் கிற மாதிாி ேமற்குக் ேகா ரத் க்குள்
ைழகிற வழியில் நல்ல காற்
பாய்ந்
சிய . கண் க்கு
ன் ெதாிந்த
உலகத்தின்
ன்பங்களில் உள்ளத்தின்
ன்பங்கைள மறக்க
யன்
ெகாண்ேட
ேகாயி க்குள்
ைழந்தாள்
ரணி. எல்லா சந்நிதிகளி ம் வழிபாட்ைட
த் க்
ெகாண் ெபாற்றாமைரக் குளத்தின் ப களில் ேபாய் உட்கார்ந்தாள். அந்த இடத்தில்
குளத் க்கு ேநேர ேமேல திறந்த ெவளியாக வானம் ெதாிந்த . திைரையக் கிழித்
யாேரா எ தி ைவத்தி ந்த சித்திரத்ைதக் காட் னாற்ேபால் விண்மீன்கள் சிதறிய
க நீல
வானம்
அழகாய்த்
ேதான்றிய .
அப்ேபாைதய
மனநிைலயில்
நட்சத்திரங்கைளப் பற்றித் தமிழகத் க் கவிஞர் ஒ வர் கற்பைன ெசய்தி ப்ப
நிைன
கண்

வந்த அவ க்கு. 'உலகத் த்
ன்பங்கைளப் பகற்ேபாெதல்லாம் கண்
ெவ ம்பிக் ெகாதித்ததன் காரணமாக இரவில் வானத்
ேமனி மீ

ெகாப்பளித்த ெகாப் ளங்கேள நட்சத்திரங்கள்'
சுைவயாயி ந்த இந்தக் கற்பைன.

-

நிைனத் ப்

பார்ப்பதற்குச்

" ரணி! இங்ேக உட்கார்ந் என்ன பார்த் க் ெகாண்
க்கிறாய்?" ப க்கட் க க்கு
ேமேலயி ந் அவ க்குப் பழக்கமான குரல் ேகட்ட . ேமேல ப கள்
ந் கல்
தைர டன் கலக்கிற இடத்தில் ெநற்றியில் ேகாயில் குங்கும ம் இதழ்களில்
கு நைக மாக அரவிந்தன் நின் ெகாண்
ந்தான். க த்தில் வைளத் ச் சுற்றின
ைகக்குட்ைட ம் ன் ெநற்றியில் வந் வி ம் கிராப் த் தைல மாக ெவற்றிைலக்
காவிேயறிய உத கேளா இன்ேனார் இைளஞைன ம் அரவிந்த க்குப் பக்கத்தில்
கண்டாள் அவள். மற்ேபார் ெசய்பவர்க க்கு இ ப்ப ேபால் ேதகக் கட் ம் இ ந்த
அரவிந்தேனா
பார்த்தவ க்கு. அப்ப
ஓர் ஆேணா
ேசர்ந்
அரவிந்தைனப்
பார்ப்பதற்கு என்னேவா ேபா
ந்த
ரணிக்கு. இ வ ம் ைக ேகார்த் க் ெகாண்
நிற்பைதப் பார்த்தால் அந்த
ரட்
ஆள் அரவிந்த டன் வந்தவன் தான் என்
ேதான்றிய .
இ வ ம்
ப களில்
இறங்கி
அவைள
ேநாக்கி
வந்
ெகாண்
ந்தார்கள்.
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அப்ேபா
ப த் ைறயில்
சிறி
தள்ளித்
தனக்கு
உட்கார்ந்தி ந்தவர்கள் ேமல் தற்ெசயலாக அவள் பார்ைவ ெசன்ற .

வலப்பக்கத்தில்

ேதங்காய்ப்
பழம்
பிரசாதத்
தட்ேடா
அங்ேக
உட்கார்ந்
ேபசிக்
ெகாண்
ந்தவர்கைளப் பார்த்த ம்
ரணி மிரண்டாள். ேபசிக் ெகாண்
ந்த
இ வ ம் அவைளப் பார்த் விட்டனர். அவர்கள் இ வாில் ஒ த்தி மங்ைகயர்
கழகத் க் காாியதாிசி. மற்ெறா த்தி ைணத் தைலவி. இ தைலக் ெகாள்ளி எ ம்
ேபால் இரண் ங்ெகட்ட நிைலயில் தவித்தாள் ரணி. பார்ப்பதற்குக் கா த்தனமானத்
ேதாற்றத்ைத ைடய எவேனா ஒ
ரட் இைளஞேனா ைகேகார்த் க் ெகாண்
கத்தில்
வல் மிளிர அவைள ேநாக்கிப் ப யிறங்கி வ கிறான் அரவிந்தன். அவள்
ேமல் பழிைய ம் அபவாதத்ைத ம் சுத்தத் ேத க் ெகாண்
க்கும் இ வர் அ கில்
இ ந் பார்த் க் ெகாண்
க்கிறார்கள். சந்தர்ப்பம் ேநரம் பார்த் இடம் பார்த்
ெபா த்தமாகச் சதிெசய் ெகாண்
ப்பைதப் ரணி உணர்ந்தாள். திடீெரன் அவள்
மனத்தில் ஒ
தீர்மானத் க்கு வந்தாள். அரவிந்தைனப் பார்க்காதவள் ேபால்
இலட்சியேம ெசய்யாதவள் ேபால் எ ந்
வி வி ெவன நடந்
விலகிப்
ப ேயறினாள். பின் றம் ' ரணி' என்

அவன், உள்ளத்

அன்ெபல்லாம் குைழத் க்

குவித்
ஒ யாக்கி அைழக்கும் குரல் அவைளத் த க்கவில்ைல, தயக்க றச்
ெசய்யவில்ைல. அந்தச் சிறி நாழிைக ேநரத்தில் அவள் தன் மனத்ைத ெநகிழ
யாத
கல்மனமாகச் ெசய்
ெகாண்
ந்தாள். ஓட்ட ம் நைட மாகத் ெதற்குக் ேகா ர
வாச க்குச் ெசன்
ெத ேவா ேபாய்க் ெகாண்
ந்த ஒ ைசக்கிள் ாிக்ஷாவில்
ஏறிக்ெகாண்டாள்.
வாடைக
கூடப்
ேபசிக்
ெகாள்ளவில்ைல.
ேநேர
தி ப்பரங்குன்றத் க்கு விடச் ெசான்னாள். பயத்தால்... அல்ல பயத்ைதப் ேபான்ற
ேவ ஏேதா ஒ உணர்வால் உடல் ேவர்த்த அவ க்கு. ெசய்யத் தகாதைத, ெசய்யக்
கூடாதைதச் ெசய் விட் ப் ேபாவ
ேபா
ந்த . யா ைடய ெமன்ைமயான
உள்ளத் க்கு அவள் தன்ைன ேதாற்கக் ெகா த்தாேளா, அேத ெமன்ைமயான
உள்ளத்ைத மிதித் விட் ப் ேபாகிறாள். இப்ேபா எந்த கத்தில் அவள் இதயத்ைத
மலர்வித்த மலர்ச்சி த்த ேவா அந்த கத்தில் ஓங்கி அைறந் விட் ப் ேபாவைதப்
ேபால் ேபாகிறாள். "பாவி! எவ்வள
ெபாிய ெகா ைமையச் ெசய்கிறாய்? இ
அ க்குமா உனக்கு" என் அவள் உள்ளேம இ க்கத்தி
ந் தானாக ெநகிழ்ந்
அவைளக் குைடகிறேத.
'அ
ரணி! இவ்வள
வன்ைமகூட உன் மலர் மன க்கு உண்டா?
ேகாைழத்தனம்தான் இந்தக் காலத்தில் அதிகமாக இ க்கிறெதன்
மங்கேளஸ்வாி
அம்மாளிடம் சினத்ேதா
கூறினாேய? அந்தக் ேகாைழத்தனம் இப்ேபா
எங்ேக
இ க்கிறெதன்
நீேய நன்றாகச் சிந்தித் ப் பார். உன்னிடமல்லவா அசட் க்
ேகாைழத்தனெமல்லாம் இ க்கிற . அன் ெச த் வதற்குக்கூட ைதாியமில்லாதவள்
நீ. எவன் தன் உள்ளத்தில் உன்ைனக் காவியமாக்கி இைடவிடாமல் வழிபட் க்
ெகாண்
க்கிறாேனா அவேனா
நா
ேப க்கு
ன்னால் நின்
சிாித் ப்
ேபசக்கூடப் பயப்ப கிறவள் நீ. யா க்காகப் பயப்பட்டாய்? எதற்காகப் பயந்
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ந ங்கி கத்ைத
ெகா க்கும் ஒ
ெசய்தாய்?

றித் க் ெகாண் ஓ வந்தாய்?
பாய் காசுக்கும் அைதக்
காாியதாிசியின் கு கிய மனத் க்கும் பயந் தாேன இப்ப ச்

உனக்காகத்

தன்ைனேய

ெகா த்தாேன

அவன்

ெபாியவனாகப்

படவில்ைல உனக்கு; நீ ெபாிய வஞ்சகி.'
மனச்சான்ேற
ரணிக்கு எதிாியாகி அவைள வாட் ய . இரண்
ைககளா ம்
தைலைய இ க்கிப் பி த் க் ெகாண்டாள் அவள். ேவதைனச் சுைம மண்ைடைய
ெவ க்கச் ெசய் வி ம் ேபால் இ ந்த . ைசக்கிள் ாிக்ஷா ஓ க் ெகாண்
ந்த .
ைசக்கில் ாிக்ஷா க்கு
ன் ம் பின் ம் இரண்
பக்கங்களி ம் சாவி ெகா த்த
க காரம் ேபால் ம ைர நகரம் இயங்கிக் ெகாண்
ந்த . ம ைர நகரத் வாழ்
ஓ க் ெகாண்
ந்த .
ாிக்ஷா க்கு வாடைகையக் ெகா த் அ ப்பிவிட் அவள் ட் வாயி ல் இறங்கி
உள்ேள நடந்தேபா நைடப்பிணம் ேபால் ெபா விழந் காணப்பட்டாள். ெத வில்
மயில் வாகனத்தில் றப்பட்
கன் ெதய்வத் தி
லா வந் ெகாண்
ந்தான்.
அதிர்ேவட் கள் அதிர்ந்தன. ேமளக்காரர்க ம் நாயனக்காரர்க ம் இைச ெவள்ளம்
ெப க்கிக் ெகாண்
ந்தார்கள். தம்பிக ம் குழந்ைதக ம் மயில்வாகனம் பார்க்க
வாச க்கு
ஓ ப்ேபாய்க்
கு மியி ந்தார்கள்.
ரணி
உள்ேள
உட்கார்ந்
ேவதைனயளிக்கும் மனத்ைத ஆற்ற
யன்
ெகாண்
ந்தாள். மனப் ண்
ஆறவில்ைல. எப்ப
ஆ ம்? யா ைடய மனத்ைதப்
ண்ப த் ம்ேபா
தன்
மனத்தி ம் அந்தப்
ண் உைறக்குேமா அவ ைடய மனத்ைதயல்லவா அவள்
ண்ப த்தி இரணமாக்கிவிட்
ஓ
வந்தி க்கிறாள். அப்ெபா ேத ம ைரக்கு
ஓ ப்ேபாய் அரவிந்தன் எங்கி ந்தா ம் அவைனச் சந்தித் உண்ைமையச் ெசால் க்
கதறி அழேவண் ம் ேபா
இன்றித் தவித்தாள் அவள்.

ந்த . அன்றிர

வ ம், உறக்க ம் நிம்மதி ம்

ம நாள் காைல அவ க்குக் காய்ச்சல் அனலாகக் ெகாதித்த . பாறாங்கல்ைலத் க்கி
ைவத்த மாதிாி மண்ைட கனத்த . கண்கள் எாிந்தன. எ ந்
நடமாட
யாமல்
உடம்
தள்ளா ய . கமலாவின் தாயார் வந்
பார்த் விட் , "நீ ேபசாமல்
ப த் க்ெகாள் ரணி. காய்ச்சல் ெந ப்பாகக் ெகாதிக்கிற . ைவத்திய க்கு ஆள்
அ ப் கிேறன். குழந்ைதகள் இன்ைறக்கு எங்கள்
ட் ல் சாப்பிட் விட் ப்
பள்ளிக்கூடம் ேபாகட் ம். இந்த உடம்ேபா
நீ சிரமப்பட ேவண்டாம்..." என்
ெசால் ச் ெசன்றாள். காய்ச்சேலா மனத் ன்பங்க ம் ேசர்ந் ெகாண் அவைள
வைதத்தன. பிறாிடம் மனம் விட் ச் ெசால்ல
யாத ஊைமக் குழப்பங்களால்
உழன்
ெகாண்
ந்தாள் அவள். அரவிந்தனிடம் உண்ைம நிைலையக் கூறி
மன்னிப் ப் ெபற்றாெலாழிய அந்த ஊைம ேவதைன அவள் மனத்திேல தணியா
ேபா
ந்த .
ைவத்தியர் வந்
ம ந்
ெகா த் விட் ப் ேபானார். குழந்ைத ம் தம்பிக ம்
கமலாவின் ட் ல் சாப்பிட் விட் ப் பள்ளிக்கூடம் ேபானார்கள். அவ க்குக் கூட
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கமலாவின் அம்மாதான் பார் யாிசிக் கஞ்சி ேபாட் க் ெகாண் வந் ெகா த்தாள்.
கு க்ேகாஸ் கைரத் க் ெகா த்தாள். வாய் விளங்காமற் ேபாய்விட்ட ேபால் எைதச்
சாப்பிட்டா ம் கசப் வழிந்த . ெநஞ்சில் வந் நிைறந் ெகாண்
க்கும் கசப்
எல்லா லன்க க்கும் பரவிவிட்டதா, என்ன? இரண் நாட்க க்கு இேத நிைலைம
நீ த் வளர்ந்த . காய்ச்சல் கிாி ேமல் கிாியாக ஏறிய . ன்றாவ நாள் காைல
மங்கேளஸ்வாி அம்மாள் ெசல்லத்ேதா
வந்தாள். "இரண்
நாட்களாக மங்ைகயர்
கழகத் வகுப் நடத்த வரவில்ைல என் ெசல்லம் ெசான்னாள். 'நீ இப்ப வராமல்
இ ப்பதனாேலேய உன்ைனப் பற்றி அவர்க க்கு ஏற்பட ேநர்ந்த சந்ேதகத்ைத
உ திப்ப த் கிறாேய' என் வ த்தமாக இ ந்த எனக்கு. ெசல்ல ம் உன்ைனப்
ேபாய்ப் பார்க்க ேவண் ெமன்
இந்த இரண்
நாைளக்குள்
தரம்
ெசால் யி ப்பாள். அ தான் இப்ப வந்ேதன். இங்ேக வந் பார்த்தால் நீ இந்த
நிைலைமயில் ப க்ைகயில் வி ந்
ெகாண்
க்கிறாய். உடம் க்குச் சாியில்ைல
என்றால் ஒ

வார்த்ைத எனக்குச் ெசால்

"யாாிடம் ெசால் அ
அன்ைறக்கு உங்கள்
சாியில்ைல."

அ

ப்பக்கூடாதா நீ?"

ப் வ அம்மா! தம்பிகள் பள்ளிக்கூடம் ேபாய்வி கிறார்கள்.
ட் க்கு வந் விட் த் தி ம்பிேனேன அதி
ந்
மனேம

"பார்த்தாயா? இன் ம் அந்த நிகழ்ச்சிைய நிைன ைவத் க் ெகாண்
க்கிறாேய?
அைத ெமல்ல மறந்
வி
என்
அன்ேற ெசான்ேனன். மனக்குழப்பத்தால் நீ
உடம் க்கு இ த் விட் க் ெகாண்
க்கிறாய். உனக்கு எதற்கு அந்தக் கவைல? நான்
காாியதாிசி
அம்மாைளப்
பார்த்
ேவண் யெதல்லாம்
ெசால் ச்
சாிெசய் விட்ேடேன" என்றாள் மங்கேளஸ்வாி அம்மாள். 'ேவைல ேபாய்வி ேம
என்பதற்காகேவா காாியதாிசி அம்மாளின் மிரட்ட க்காகேவா நான் இப்ேபா
ேவதைனப் படவில்ைல. சிாித் க் ெகாண்ேட களங்கமில்லாமல் ேபச வந்த அன்பாிடம்
கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண் ஓ வந்த அன் த் ணிவில்லாத ேகாைழத்தனத்ைத
எண்ணியல்லவா உ குகிேறன்' என் மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் வார்த்ைதகைளக்
ேகட் த் தன் மனத் க்குள் எண்ணிக் ெகாண்டாள்
ரணி. தன்ைனக் ேகாயி ல்
ெபாற்றாமைரக்
குளத் ப்
ப யில்
கண்ட
பற்றிக்
காாியதாிசிேயா,
ைணத்தைலவிேயா மங்கேளஸ்வாி அம்மாளிடம் ெசால் யி க்க இட ண் என்
ரணிக்குத் ேதான்றிய . அவள் அந்த அம்மாளிடம் ேகட்டாள்.
"நீங்கள் காாியதாிசிையச் சந்தித்த ேபா

என்ைனப் பற்றி ேவ

ஏதாவ

உங்களிடம்

கூறினார்களா, அம்மா?"
"ெசால்ல என்ன இ க்கிற . 'நல்ல ெபண்ணாக இ ந்தா ம் நாம் எச்சாிக்ைக ெசய்ய
ேவண் ய
ைற. அதற்காகத்தான் கூப்பிட் ச் சிறி
கண் ப் டேனேய
விசாாித்ேதன்' என்

என்னிடம் கூறினாள் காாியதாிசி."
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காாியதாிசி அம்மாைளப் பற்றிப் பயங்கரமாகக் கற்பைன ெசய்

ைவத்தி ந்த

ரணிக்கு இ ஏமாற்றமாக இ ந்த . 'ஒ ேவைள ேகாயி ல் அந்த அம்மாள் தன்
பக்கம் பார்க்காம
க்கும்ேபாேத தானாக அப்ப க் கற்பைன ெசய் ெகாண் பதறி
ஓ

வந்தி க்கலாேமா?' என்

ஒ

சந்ேதகம் உண்டாயிற்

அவ

க்கு.

"அக்கா நீங்க வராம அங்ேக ஒண் ேம நல்லாயில்ேல. எல்ேலா ம் வந் பார்த்திட்
நீங்க வரேலன்
ெதாிஞ்ச ம் தி ம்பிப் ேபாயிடறாங்க. கைளயில்லாமல் ெகடக்கு"
என்
ெசல்லம் கூறியேபா
ரணிக்கு ஆ தலாக இ ந்த . தனக்காக ஏங்க ம்,
அ தாபப்பட ம் மனிதர்கள் இ க்கிறார்கள் என் அறிய ேந ம்ேபா உண்டாகிற
ஆ தல் அ .
"ம ப
ம் நாைளக்கு வ கிேறன். ெபண்ேண உடம்ைபப் பார்த் க்ெகாள். மங்ைகயர்
கழகத்
ேவைலையப் ெபா த்தமட் ல் உனக்கு ஒ
ெக த ம் வரா " என்
கூறிவிட்
அந்த அம்மாள் ெசன்றாள். எப்ப ேயா விபரம் ெதாிந்
அன்
மாைலயி ம் ம நாள் காைலயி மாக அவளிடம் வகுப் களில் ப க்கும் ெபண்கள்
ஒவ்ெவா வராக வந்
பார்த் விட் ப் ேபானார்கள். ெசல்லம் ஒ த்தி ேபாதாதா?
அவ ைடய காய்ச்சைலப் பற்றி அவள் ேமல் அ தாபம் உள்ளவர்களிடெமல்லாம்
பைறயைறவதற்கு?
யார்

வந்தால்

ேவண் ெமன்

என்ன?

யார்

ேபானால்

அவள் தவித் க் ெகாண்

என்ன?

எவைனப்

பார்த் க்

கதற

ந்தாேளா, அவன் வரேவ இல்ைல;

ைகெய த் ப் பிரதிகைள வாங்க ம், அச்சுப் ப கைளத் தி த்த ம் என்

தினம் ஒ

தடைவயாவ
இங்கு வந்
ெகாண்
ந்த அரவிந்தன், அவள் காய்ச்சலாகப்
ப த் விட்ட அந்தச் சில நாட்களில் எட் ப் பார்க்க ம் இல்ைல. அரவிந்தன்
மான ள்ளவன்! நீ அவைன ஏெற த் ப் பார்க்காமல் கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண்
வந்தாேய, 'அந்த விநா யி
ந்ேத அவன் உன்ைன மறக்கத் ெதாடங்கியி ப்பான்'
என்
அவள் உள்ளேம அவ க்குப் பதிலளித்த . வ வான் வ வான் என்
ெபா த் ப் பார்த்தாள். அவன் வ கிற வழியாயில்ைல. இனிேமல் ஒ விநா கூட
அந்தத் தவிப்ைபத் தாங்கிக் ெகாள்ள
யா
ேபா
ந்த . எவ்வளேவா
ப த்தி ந்தா ம் அவள் ெபண். அன் க்காக ஏங்குகிற அந்த உள்ளத்தில் இனிேம ம்
அவ்வள
ெபாிய ஆற்றாைமையத் தாங்கிக் ெகாண்
க்க
யா . அதனால்
மாைலயில் தம்பி தி நா க்கரசு பள்ளியி
ந்
தி ம்பி வந்த ம் அச்சகத் க்குத்
ரத்தினாள்.
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ஆனால் எத்தைன ெபாிய ஏமாற்றம்? ஒ

மணி ேநரத் க்குப் பின் தி ம்பி வந்த தம்பி

அவளிடம் கூறினான்: "அரவிந்தன் ஊாில் இல்ைலயாம் அக்கா? அந்தப் ெபாியவர்
தான் ன் றத் அைறயில் உட்கார்ந் ெகாண்
ந்தார்."
"எந்தப் ெபாியவர்?"
"அவர் தான். அன்ைறக்கு ஒ நாள் உன்ைனக் காாில் ெகாண்
அந்த அச்சகத்தின் ெசாந்தக்காரர்..."

வந்

விட்டாேர -

"அரவிந்தன் எங்ேக ேபாயி ப்பதாகச் ெசான்னார் அவர்?"
"அெதல்லாம் ஒன் ம் அவர் ெசால்லவில்ைல. 'என்ன சமாசாரம்?' என்
உனக்குக் காய்ச்சல் என்

ெசான்ேனன். 'நான் இன்

ம் சிறி

ேகட்டார்.

ேநரத்தில் அச்சகத்ைத

க் ெகாண்
உன் அக்காைவ பார்க்க வ கிேறன். ேபாய்ச் ெசால் ' என்
கூறிய ப்பினார்.
ரணிக்கு உள்ளேம ெவ த் வி ம் ேபா
ந்த . ஏக்கம்
ெநஞ்ைசத் ைளத் ஊசிக் கண்களாக ஆக்கிய . ெப
ச்சு விட்டாள். ேவெறன்ன
ெசய்வ ?
------------------குறிஞ்சி மலர்
12
"எண்ணத்தறியிற் சி நிைன இைழேயாட இைழேயாட
ன் க்குப் பின் ரணாய் ற் ம் கற்பைனயாய்ப்
பன் ம் பகற்கனவாய்ப் பாழாய்ப் பழம் ெபாய்யாய்
என்ெனன்ன நிைனக்கின்றாய் ஏைழச் சி மனேம!"

உடல் ஓய்ந் ேநாயில் ப த் விட்டால் தன்ைனச் சுற்றி ம் காலேம அடங்கி, ஒ ங்கி,
டங்கி இயக்கமற் ப் ேபாய்விட்ட ேபால் எங்கும் ஓர் அசதி ெதன்ப ம். அப்ேபா
ரணிைய ஆண் ெகாண்
ந்த ஒேர உணர்
இந்த அசதிதான். அரவிந்தைனக்
காண

யவில்ைல என்ற ஏக்க ம்,

அவன் தன்ைன மறந்

ெதாடங்கிவிட்டாேனா என்ற ஐய ம், இந்த அசதிைய இரண்

றக்கணிக்கத்

மடங்காக்கியி ந்தன.

'அவன் ஊாில் இல்ைல' என்
தம்பி அச்சகத் க்குப் ேபாய் விசாாித் க் ெகாண்
வந் ெசால் ய ெசய்தி அசதிேயா ேவதைனைய ம் கலந்த .
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'அரவிந்தன் எங்ேக ேபாயி க்கலாம்? எங்ேக ேபானால் என்ன? ேபாகும் ேபா
என்னிடம் ஒ வார்த்ைதச் ெசால் க் ெகாண் ேபாக ேவண் ெமன் ேதான்றாமலா
ேபாய்விட்ட ? அப்ப ஒ ெவ ப் ம் அரவிந்த ைடய மனத்தில் உண்டாகுமா?
ஐேயா! அன்ைறக்குக் ேகாயி ல் ெபாற்றாமைரக் குளத்த ேக அவசரப்பட்
ஏன்
அப்ப நடந் ெகாண்ேடன்? யாைன தன் தைலயிேலேய மண்ைண வாாிப் ேபாட் க்
ெகாள்வ ேபால் அல்லவா ஆகிவிட்ட என் ேநாயின் தள்ளாைமேயா அன்பின்
ஏக்கங்கைள ம் தாங்க
யாமல் தவித் க் ெகாண்
ந்த
ரணியின் ஏைழச்
சி மனம்.
ெபா ள்களின்
இல்லாைமயா ம்
வசதிகளின்
குைறவா ம்,
ஏைழயாவதற்கு அவ ைடய உள்ளம் எப்ேபா ம் தயாராயி க்கிற . ஆனால்
அன்பின் இல்லாைமயால் ஏைழயாக அந்த உள்ளம் ஒ ேபா ம் தயாராயில்ைல.
அச்சகத்
ேவைல ேநரம்
ந்
ட் ய பின் மீனாட்சி சுந்தரம் அவைளப்
பார்த் விட் ப்
ேபாவதற்காக
வந்தி ந்தார்.
அரவிந்தைனப்
பற்றி
அவள்
விசாாிப்பதற்கு
ன் அவேர
ந்திக் ெகாண்
ெசால் விட்டார். " திய அச்சு
இயந்திரங்கள் சிலவற் க்கு ஆர்டர் ெசய்தி ந்ேதன் அம்மா. அந்த இயந்திரங்களின்
பகுதிகள்
ெசன்ைனக்கு
வந்
ேசர்ந்தி ப்பதாகக்
கம்ெபனிக்காரர்கள்
எ தியி ந்தார்கள். அவற்ைறச் சாிபார்த் ப் ேபசி
த்
வாங்கிக் ெகாண்
வ வதற்காக அரவிந்தைன அ ப்பியி க்கிேறன். அவன் கூட ஊ க்குப்
றப்ப வதற்கு தல்நாள் மாைல உன்ைனக் ேகாயி ல் சந்தித்ததாகச் ெசான்னாேன?
அப்ேபா
ஊ க்குப் ேபாவ
பற்றி உன்னிடம் ெசால் யி ப்பான் என்றல்லவா
நிைனத்ேதன்?" என்

கூறினார் மீனாட்சிசுந்தரம்.

ரணி ேகட்டாள், "என்ைறக்குத் தி ம்பி வ கிறார் அவர்."
"வ கிற நாள்தான்! அேநகமாக அவன் ேபான ேவைல
ந்தி க்கும். நாைள அல்ல
நாளன்ைறக்கு அவைன எதிர்பார்த் க் ெகாண்
க்கிேறன். அதற்கும் ேமல் அவ ம்
தங்கமாட்டான். இங்ேக அச்சகத்தில் ேவைல தைலக்கு ேமல் கிடக்கிற . அவன்
இல்லாமல் ஒன் ேம ஓடவில்ைல" என்
அ

ம ெமாழி கூறினார் அவர். 'அரவிந்தன்

வல் நிமித்தமாகத்தான் ெவளி ர் ெசன்றி க்கிறான். தன்ேமல் ஏற்பட்ட ேகாபேமா,

ஏமாற்றேமா அவ ைடய பயணத் க்குக் காரணமன் , என்
ரணியின் ெநஞ்சத்தில் நம்பிக்ைக உற் க்கண் திறந்த .
"இப்ப

உடல் நலமில்லாமல் ப த் க் ெகாண்

உணர்ந்தேபா

க்கிறாேய அம்மா! உன்ைனக்

கவனித் க் ெகாள்ள இங்ேக யார் இ க்கிறார்கள்? நான் ேவண் மானால் ஒ
ேவைலக்காரப் ெபண்ைணப் ேபசி அ ப்பி ைவக்கட் மா? பணேமா, ேவ வைக
உதவிகேளா எ
ேவண் மானா ம் என்னிடம் கூச்சமில்லாமல் ேகளம்மா. நான்
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ேவண் யைதச் ெசய்
மீனாட்சிசுந்தரம்.

ெகா க்கிேறன்" என்

பாசத்ேதா

ேவண் க்ெகாண்டார்

"அெதல்லாம் இப்ேபா ஒன் ம் ேவண்டாம். அவசியமானால் ெசால்கிேறன். 'அவர்'
ஊாி
ந் வந்த ம் ஒ நைட வந் பார்த் விட் ப் ேபாகச் ெசால் ங்கள். அவசரம்
ஒன் மில்ைல. வந்தால் நிைன ட் ங்கள் ேபா ம்" என்
கூறி அவைர
அ ப்பினாள்
ரணி.
அரவிந்தைன
வரச்ெசால் த்
தாேன
வ வில்
ேவண் க்ெகாள் ம் ேபா
ரணிக்கு நாணமாகத்தான் இ ந்த . ஆனால் அன்பின்
ஆற்றாைமயி ம் ஏக்கத்தி ம் அந்த நாணம் கைரந்ேத ேபாய்விட்ட . பச்ைசக்
கற் ரம் ைவத்தி ந்த இடத்தில் அந்த மணம் நில வ ேபால அரவிந்தன் அ கில்
இல்லாவிட்டா ம் அவைனப் பற்றிய நிைன களின் மணம் அவள் ெநஞ்சில்
எல்ைலெயல்லாம் நிைறந்தி ந்த . அன் இர அதற்கு ன் கழித்த நாட்கைள விட
அவள் சற்
நிம்மதியாகத்
ங்கினாள். தளர்ச்சி ம் ஓரள
குைறந்
நலம்
ெபற்றி ந்தாள்.
ம நாள் காைல எ ந்தி ந்தேபா

ேசார்

குைறந்

உடல் ெதம்பாக இ ப்ப ேபால்

ேதான்றிய . அன் காைல மங்கேளஸ்வாி அம்மா ம், ெசல்ல ம் அவைளப் பார்க்க
வந்தேபா
காாியதாிசி அம்மா ம் உடன் வந்தி ந்தாள். காாியதாிசி அம்மாள்
தன்ைனப் பற்றிய தவறான க த் க்கைள மறந் , பார்த்
அ தாபம் விசாாிக்க
வ கிற
அள க்கு
மனத்ைத
மாற்றிய
ெப ைம
மங்கேளஸ்வாி
அம்மா ைடயதாகத்தான் இ க்க ேவண் ெமன்
ரணி நிைனத்தாள்.
"நா ம்
ைணத்
தைலவியம்மா ம்
அன்ைறக்கு
உன்ைனக்
ேகாயி ல்
ெபாற்றாமைரக் குளத்த ேக பார்த்ேதாம். அம்ம க்கு சாத்திய
ெகாஞ்சம் இ ந்த .
உன்ைனக் கூப்பிட் க் ெகா த் ைவத் க் ெகாள்ளச் ெசால்லலாெமன் உன் பக்கம்
தி ம்பிேனன். நீ என்னேவா என்ைனப் பார்த்த ம், ேபையேயா,
தத்ைதேயா
பார்த் விட்டவள் ேபால் பதறிக் ெகாண் எ ந் ேபாய்விட்டாய்! நான் என்னம்மா
ெக தல் ெசய்ேதன் உனக்கு? ஏேதா நான் வகிக்கிற பதவிக்கு அப்ப ஒ க தம்
வ ம்ேபா கூப்பிட் விசாாிக்க ேவண் ய ைற உண் . அதற்காக விசாாித்ேதன்"
என்
காாியதாிசியம்மாள் ெசால் யேபா
ரணியின் வியப்
இன் ம்
அதிகமாயிற் . தன் ைடய மனக்குழப்பங்களால் தாேன ஒவ்ெவான்ைற ம்
ஒவ்ெவா வைர ம் பற்றித் தப்பாகக் கணக்குப் ேபாட் க் ெகாண்
மயங்கி
வந்தி க்கிேறாம் என் அவள் உணர்ந்தாள். காாியதாிசி அம்மாளின் மனமாற்றத்ைத
வ ம் இயல்பாகேவ விைளந்தெதன்
ரணியால் நம்ப
யாவிட்டா ம்
மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின்
யற்சியால் தான் விைளந்தி க்க ேவண் ெமன்
அவளால் அ மானித் க் ெகாள்ள
ந்த . வந்தவர்கள் றப்பட் ச் ெசன்ற பின்
சிறி ேநரத்தில் ைவத்தியர் வந் பார்த் விட் "நீ நாைளக்குத் தண்ணீர் விட் க்
ெகாள்ளலாம்" என் கூறிச் ெசன்றார். அவைர அ ப்பிவிட் ப் ரணி ப க்ைகயில்
சாய்ந்
அமர்ந்தவாேற காைலயில் வந்த ெசய்தித்தாைள எ த் ப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தாள்.
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"அக்கா ஓர் ஐந்

பாய் ேவண் ம்."

கத்ைத மைறத்தாற்ேபால் க்கிப் பி த் வாசித் க் ெகாண்
ந்த ெசய்தித்தாைளக்
கீேழ தணித் க் ெகாண் எதிேர பார்த்தாள் ரணி. தம்பி தி நா க்கரசு தைலையச்
ெசாறிந் ெகாண் நின்றான்.
"இப்ேபா

எதற்கடா பணம்? ேபான வாரம் தாேன சம்பளம் கட் னாய்?"

"சம்பளத் க்காக இல்ைலயக்கா. பாீட்ைச ெந ங்குகிற ! ெகாஞ்சம் ேநாட் ப்
த்தகங்க ம் ஒ
ப் ேபனா ம் வாங்க ேவண் ம். இப்ேபாதி க்கிற ேபனா
எ
ம்ேபா ைம கசிகிற ..."
ரணி தம்பியின்
கத்ைத நன்றாகப் பார்த்தாள். எைதேயா மைறத்
தயங்கித் தயங்கிப் ேபசினான் தி நா க்கரசு.

எதற்ேகா

"ஏண்டா சட்ைட இவ்வள
அ க்காக இ க்கிற ? குளித்தாேயா இல்ைலேயா?
தைலவாாிக் ெகாள்ளாமல் இப்ப க் கா மாதிாி ஆக்கிக் ெகாண் தான் பள்ளிக்கூடம்
ேபாக ேவண் மா? என்ன தான் ப ப்
இப்ப யா இ ப்பாய்? காைலயில் ஒன்ப

அதிகமாக இ க்கட் ேம? அதற்காக
மணிக்கு

ன்னாேலேய பறந்

ெகாண்

ஓ கிறாய். மாைலயில் ெந ேநரம் கழித் த் தி ம் கிறாய். நீ எங்ேக ேபாகிறாய்,
எப்ேபா
தி ம் கிறாய் ஒன் ேம ெதாியவில்ைல.
ட் ல்
த்தகத்ைதேய
ெதா வதில்ைல. எங்ேகதான் ப க்கிறாேயா, என்னதான் ெசய்கிறாேயா?"
தம்பி தைலையக் குனிந்தான்! ைக சட்ைடப் பித்தானில் விைளயா ய . கால்
தைரையத் ேதய்த்த .
"அலமாாிையத் திறந்

ஐந்

பாய் எ த் க் ெகாண்

ேபா. சாயங்காலம்

ப்

ேபனாைவ ம், ேநாட் ப் த்தகங்கைள ம் வாங்கிக் ெகாண்
வந்
என்னிடம்
காண்பிக்க ேவண் ம். வரவர உன் ேபாக்கு எனக்குக் ெகாஞ்சம்கூடப் பி க்கவில்ைல.
வய
ஆகிறேத ஒழியக் கு ம்பப் ெபா ப் த் ெதாியவில்ைல உனக்கு" என்
தம்பியிடம் கண் த் ச் ெசால்
அ ப்பினாள் ரணி. சில நாட்களாகேவ அவன்
ேபாக்கு ஒ மாதிாி வி ம்பத்தகாத விதத்தில் மாறியி ந்த . பள்ளிக்கூடத்தி
ந்
ேநரங்கழித்

தி ம் தல், அந்தச் ெசல , இந்தச் ெசல

என்

அ க்க

காசு

ேகட்டல், ட் ல் தங்காமல் ெவளிேய சுற் தல் என்ற பழக்கங்கள் உண்டாயி ந்தன.
பன்னிரண்
ந்
பதிெனட்
வய
வைர ள்ள வய
ஆண்பிள்ைளயின்
வாழ்க்ைகயில் மிக
க்கியமான . எண்ெணய் வ க்குகிற ைகயில் கண்ணா
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தம்ளைர எ த் க் ெகாண் கல் தைரயில் நடந் ேபாகிற மாதிாிப் ப வம் இ . இந்த
வயதில் நல்ல பழக்கங்கள் கீேழ வி ந்
சிதறிவிட்டால் பின்
ஒன்
திரட்
உ வாக்குவ
க னம். இதனால்தான்
ரணி தம்பி தி நா க்கரைசப் பற்றிக்
கவைலெகாள்ளத் ெதாடங்கியி ந்தாள். பள்ளிக்கூடத்தில் தி நா க்கரசு எப்ப
நடந்
ெகாள்கிறான் என்
சிறிய தம்பி சம்பந்தன்
லம் விசாாித் த் ெதாிந்
ெகாண்
ந்தாள்
ரணி. "அண்ண க்கு விடைலப் பிள்ைளகேளா
பழக்கம்
அதிகாித்தி க்கிற
அக்கா. வகுப் க க்கு வராமல் ஏமாற்றிவிட்
எங்ெகங்ேகா
ேபாய்வி கிறான். ஆசிாியர்க

க்கு அடங்குவதில்ைல. நான் ஏதாவ

'அக்காவிடம் ெசான்னாேயா, உன்

குத் ேதாைல உாித்

ேகட்டால்,

வி ேவன்' என்

என்ைனப்
பய
த் கிறான்,
அக்கா"
என்
சம்பந்தன்
ெசால் யி ந்தான். இ க்கிற கவைலகள் ேபாதாெதன்
இப்ேபா
பற்றிய இந்தப்
க் கவைல ம் அவைளப் பி த் க் ெகாண்
ந்த .

அவ க்குச்
தம்பிையப்

அவ க்குச் ெசய்தித்தாைளப் ப ப்பதில் மனம் இலயிக்கவில்ைல. தி நா க்கரசு
பணம் எ த் க்ெகாண் ேபான பின் அலமாாியில் ேபாய்த் ெதாைகைய எண்ணிப்
பார்த்தாள். ஐந்
பாய்க்குப் பதில் பத்
பாய் குைறந்த . அவள் திைகத்தாள்.
'இந்தப் பிள்ைளைய இனிேம

ம் இப்ப ேய விட் க் ெகாண்

அ த் த் தி த்த ேவண் ய காலம் வந்

விட்ட ' என்

க்க

யா .

க ைமயான சினத்ேதா

மனத்தில் எண்ணிக்ெகாண் அலமாாிக் கதைவச் சாத்தியேபா "உள்ேள வரலாமா?"
என் அவ க்குப் பழக்கப்பட்ட அழகிய குரல் வாயி ல் ேகட்ட . ெநஞ்சில் ேசர்த்
ைவத் க் ெகாண்
ந்த தாகெமல்லாம் தணியப் ரணி தி ம்பிப் பார்த்தாள்.
அரவிந்தன் மட் ம் தனியாக வந்தி ந்தால்
ரணிக்கு அப்ேபாதி ந்த
ப்பில்
அவன கில் ேபாய் கதறியி ப்பாள். அன்
ேகாயி ல் அவனிடம் அப்ப
நடந் ெகாண்டதற்கான காரணங்கைளெயல்லாம் கூறி மன்னிப் க் ேகட்
ப்பாள்.
ஆனால் அரவிந்தன் அப்ேபா தனியாக வரவில்ைல. அன் ேகாயி ல் உடன் கண்ட
அந்த
ரட் ஆ ம் அரவிந்தேனா வந்தி ந்ததால் 'வா ங்கள்' என்பதற்கு ேமல்
அதிகமாக எைத ம் கூறித் தன் ஆர்வத்ைதக் காட் க் ெகாள்ள
யவில்ைல
ரணிக்கு. பிரயாண அைலச்சல்களின் காரணமாக அரவிந்தனின் எழில்
கத்தில்
சிறி
க ைம நிழ ட்
ந்த . அவ ைடய நீண்ட நாசியின்
னியில் சிறிதாக
அழகாக ஒ ப அ ம்பியி ந்த . தாமைர இதழ்
கிற இடத்தில் க்ேகாணமாக
வ த் க் கத்தி
னிேபால் கூராக இ க்குேம, அ ேபால் அவன் நாசிக்கு
எ ப்பாயி ந்த அந்த அழகுப் ப . அ கில் வந் அன்ேபா அவைள விசாாித்தான்
அரவிந்தன்.
"உனக்கு உடம்
எப்ப யி க்கிற
இப்ேபா ? நான் ஊ க்குப் ேபாவதற்கு
தல்நாள்
உன்ைனக்
ேகாயி ல்
பார்த்ேதன்.
உன்னிடம்
ெசால் க்
ெகாள்ளலாெமன்
நிைனத் த்தான் உன்ைனக் கூப்பிட்ேடன். உனக்குக் காதில்
விழவில்ைல ேபா
க்கிற . நீ தி ம்பிப் பாராமல் ேபாய்விட்டாய்..." என்
ஒ
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பிணக்குமில்லாமல்
அரவிந்தன்
இயல்பான
மலர்ச்சிேயா ,
இயல்பான
ன்னைகேயா
ேபசத்ெதாடங்கியேபா
ரணி திைகத்தாள். தன்ைனப் பற்றி
அரவிந்தன் மனத்தில் அன்ைறய நிகழ்ச்சி எத்தைன ெவ ப்ைப உண்டாக்கியி க்கும்
என் அவள் கற்பைன ெசய் ைவத் க் ெகாண்
இ ந்த அவன் இப்ேபா நடந் ெகாள்கிற ைற.

ந்தாேளா, அதற்கு ேநர்மாறாக

'உங்கள் மன க்கு எைத ம் நன்றாகப் ாிந் ெகாள்ளேவ ெதாியாதா, அரவிந்தன்?
பிற ைடய ன்பத்ைதக் கண் இரக்கப்ப ம் ேபா தான் நீங்கள் குழந்ைதத்தனமாக
நடந் ெகாள் ர்கள் என் எண்ணியி ந்ேதன்! அன் ெச த் வதில் கூட நீங்கள்
குழந்ைததான்

ேபா

ம்'

என்

நிைனத்த

ேபா

அவள்

உள்ளத்தில்

அவன்

ன்பி ந்தைதக் காட்
ம் உயர்ந்த இடத்ைதப் ெபற் க் ெகாண் விட்டான். 'கா
ேகட்காமல் ேபாகவில்ைல. ேவண் ெமன்ேற உங்கைள ஏமாற்றிவிட் த்தான்
ேபாேனன்' என்
ெசால் விட நாக்கு
த்த . உடனி ந்த மனித க்காக அைத
அடக்கிக் ெகாண்டாள் அவள். அரவிந்தன் ைகேயா
ெகாண்
வந்தி ந்த
பழக்கூைடையப் பிாித் அவ க்கு ன் ைவத்தான்.
"இெதல்லாம் எதற்கு?" என் உபசாரமாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட ேகட்டாள்
அன் கனிய அவன் கூறலானான்:
"இன்ைறக்குக் காைலயில்தான் ெசன்ைனயி
ைழந்த ம்,

ெபாியவர்

உன்ைனப்

ந்

பற்றிச்

இ க்கிற ? உனக்கு உடல் நலமில்ைல என்
விட்ேடன். ேநேர இங்குதான் வ கிேறன்."

வந்ேதன்,
ெசான்னார்.

ரணி.

ரணி! அச்சகத் க்குள்
இப்ேபா

எப்ப

ேகள்விப்பட்ட ம் நான் பதறிப் ேபாய்

"நாைளக்குத் தண்ணீர் விட் க் ெகாள்ளலாம் என்
ைவத்தியர் கூறிவிட் ப்
ேபாயி க்கிறார். உங்கைளப் பார்த்த ம் ேபசித் தீர்த் விட ேவண் ெமன் மனத்தில்
என்ெனன்னேவா ேசர்த்
ைவத்தி ந்ேதன். இப்ேபா
ஒன் ேம நிைன
வரமாட்ேடன் என்கிற . உடம் க்கு ஒன் மில்ைல... மனக்குழப்பங்களால் நானாக
இ த் விட் க் ெகாண்ட தான் எல்லாம்..."
இவ்வா அவள் கூறிக்ெகாண் வந்தேபாேத அரவிந்தன் கு க்கிட் ப் ேபசினான்.
"இவன் இ க்கிறாேன என்பதற்காக நீ மனம்விட் ப் ேபசத் தயங்குகிறாய். இவன்
அன்னியனில்ைல.
எனக்கு
உயிர்த்ேதாழன்.
நாங்கள்
இ வ ம்
ஆரம்பப்
பள்ளிக்கூடத்தி
கா ப்பயல் ேபால்

ந்ேத ஒன்றாகப் ப த்தவர்கள். 'ஆைளப் பார்த்தால் இப்ப க்
ரட் த்தனமாக இ க்கிறாேன' என்

குணம். ெகாஞ்சம் வாயரட்ைட,

கானந்தம் என்

நிைனக்காேத. தங்கமான

ெபயர். நம் ைடய அச்சகம்

இ க்கிறேத, அேத ெத வில் ெபாிய ைதயல் கைட ைவத்தி க்கிறான். ைதயல்
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ெதாழி ல் நி ணன். அதற்காகப் பம்பாயில் ேபாய் பயிற்சி ெபற் ச் சிறப்பான
பட்டங்கெளல்லாம் வாங்கிக் ெகாண் வந்தி க்கிறான். இந்த ஊாி ள்ள நவநாகாிக
இைளஞர்க க்ெகல்லாம் இவ ைடய ைதய ல் ஒேர ேமாகம்..."
அரவிந்தன் பாதி ேவ க்ைகயாக ம், பாதி உண்ைமயாக ம்
கானந்தத்ைத
அவ க்கு அறி கப்ப த்தி ைவத்தான். அந்த அறி கத்ைத ஏற் க் ெகாள்கிற
பாவைனயில் ரணிைய ேநாக்கிக் ைககூப்பினான்
கானந்தம். அவ ம் பதி க்குக்
ைக கூப்பினாள்.
கானந்தம் எப்ப ப்பட்ட ஆள் என்பைத உடேன விளங்கிக்
ெகாள்ளப் ரணிக்கு ஒ
வாய்ப் க் கிைடத்த . "அக்கா! உங்கைள ஒ
ேகள்வி
ேகட்கப் ேபாகிேறன். நீங்கள் வ த்தப்படக் கூடா . எனக்கு எைத ம் மனத்தில்
ஒளித் ைவத் க் ெகாண் ப் பழகத் ெதாியா . ேதான் வைத பளிச்ெசன் ேநாில்
ேகட் வி ேவன். அரவிந்த க்கு நன்றாகத் ெதாி ம் என்ைனப் பற்றி. நான் மிக ம்
ெவள்ைள. அரவிந்தன் தான் எனக்குக் கு , நண்பன், வழிகாட் எல்லாம். அவன்
இல்லாவிட்டால் எப்ப ெயப்ப ேயா நான் ெகட் க் குட் ச் சுவராய்ப் ேபாயி ப்ேபன்
இதற்குள். அன் நீங்கள் ேகாயி ல் அரவிந்தைனப் பார்க்காத ேபால் ேபானதற்குக்
காரணத்ைத நான்

ாிந்

ெகாண்ேடன். க த்தில் சுற்றிய ைகக்குட்ைட ம், வாராமல்

ெநற்றியில் வி ந்
என்ைன அரவிந்த

ர ம் கிராப் த் தைல ம், ெவற்றிைலக் காவிேயறிய வா மாக
க்கு அ கில் பார்த்த ம் அவைனப் பற்றிேய சந்ேதகம் உண்டாகி

விட்டதில்ைலயா உங்க க்கு; நான் அன்ைறக்கு உங்கைள நன்றாகப் பார்த்ேதன்
அக்கா. அரவிந்த ைடய ைகையப் பற்றி நின்ற என்ைன ஏற இறங்கப் பார்த் விட்
நீங்கள் கத்ைதச் சுளித்தைத ம் நான் கவனித்ேதன். அரவிந்தன் கூப்பிட்ட காதில்
விழாமேலா, கவனிக்காமேலா நீங்கள் எ ந்தி ந்

ேபாகவில்ைல என்ப

நிச்சயமாகத் ெதாி ம்; ேவண் ெமன்ேறதான் நீங்கள் எ ந்தி ந்
ெகாண்

ேபானீர்கள். 'எவேனா ஒ

கா ப்பயேலா

அவைனச் சந்திக்க ேவண் ய அவசியமில்ைல' என்

எனக்கு

கத்ைதத் தி ப்பிக்

அரவிந்தன் நிற்கினான்!

தீர்மானித் க் ெகாண் தான்

நீங்கள் எ ந்

விைரந்தீர்கள் இல்ைலயா? இைத அரவிந்தனிடம் ெசான்ேனன். அவன்

உங்கள்

ள்ள

ேம

அளவற்ற

அன்பினால்

'அப்ப

ஒ

ேபா ம்

ெசய்தி க்க

மாட்டீர்கள்' என் ம த் விட்டான். ஆனால் உண்ைம இ தான். எனக்குத் ெதாி ம்"
என் அக்கா ைற ெகாண்டா
கானந்தம் அவைளக் ேகட்டேபா
க்கிவாாிப்
ேபாட்ட அவ க்கு. அவ ைடய தைல தானாகேவ தாழ்ந் ெகாண்ட .
"இந்த
ரடன் ஏதாவ
இப்ப த்தான் உள வான்; நீ ஒன் ம் காதில் ேபாட் க்
ெகாள்ளாேத
ரணி" என்
அரவிந்தன் அப்ேபா ம் சிாித் க் ெகாண் தான்
ெசான்னான்.
"அவர் உளறவில்ைல! உண்ைமையத்தான் ெசால் கிறார். அன்
உங்கைளப்
பார்த்த ம் பார்க்காத ேபால் ேவண் ெமன்ேறதான் நான் எ ந்
ேபாேனன்.
சந்தர்ப்பம் அப்ப அைமந் விட்ட . அன் உங்கைள ஏமாற்றிய ேவதைன இன் ம்

123
என்ைன ள்ளாகக் குத்திக் ெகாண்
க்கிற . அந்த ேவதைனயினால்தான் இந்தக்
காய்ச்சல் வந்த . அ தான் என்ைனப் ப க்ைகயில் தள்ளிய ." ேபச
யாமல்
ெதாண்ைடக் கரகரத் க் குரல் வந்த
ரணிக்கு. கண்களில் நீர் பனிக்க அரவிந்தனின்
கத்ைதப் பார்த்தாள் அவள். அவன் அைமதியாக இ ந்தான். தைலயைணக்கு
அ யி
ந் அந்தப் பா ம் க தத்ைத எ த் அவனிடம் நீட் னாள்.
அவன் ெபா ைமயாக
வ ம் ப த்தான். "இந்தா! நீ ம் ப " என்
கானந்தத்திட ம் ெகா த் ப் ப க்கச் ெசான்னான். ரணிக்கு அைதத் த க்க
ேவண் ெமன்
ேதான்றேவயில்ைல.
கானந்தம் யாேரா ேவற்
மனிதனாகத்
ேதான்றினால் தாேன த ப்பதற்கு? அவைனப் ாிந் ெகாண்ட பின் அப்ப
மனிதனாக எண்ண மனம் ஒ ப்படவில்ைல அவ க்கு.

ேவற்

"இந்தக் க தம் மங்ைகயர் கழகத் க் காாியதாிசி அம்மா க்கு வந்த . என்ைனக்
கூப்பிட் விசாாித்தார்கள். அன் எனக்கு ஏற்பட்ட ேவதைனக்கு அளேவ இல்ைல.
குழம்பிய மனத்ேதா நான் ேகாயி ல் உங்கைளப் பார்த்ேதன். பக்கத்தில் காாியதாிசி
அம்மா ம் இ ந்தாள். அந்தச் சமயத்தில் உங்கைளப் பார்த்த ம் ேபசாமல் இ ந்தால்
நல்லெதன்
ட்டாள்தனமாக ஓர் எண்ணம் ஏற்பட்ட . அப்ேபாதி ந்த ஆத்திரத்தில்
அப்ப ேய ெசய் விட்ேடன். அதற்காக உங்களிடமி ந் மன்னிப் க் ேகட்கும் தகுதி
எனக்கு உண்ேடா இல்ைலேயா? நீங்கள் என்ைன மன்னித் தான் ஆகேவண் ம்."
இைதக் ேகட்

அரவிந்தன் சிாித்தான்.

கானந்தம் ெகாதிப்ேபா

ரணிைய

ேநாக்கிக் கூறினான், "அக்கா! அண்ணன் உங்கைள மன்னித் விடலாம். ஆனால்
உங்கைள ம் அண்ணைன ம் பற்றி இப்ப ஒ க தம் எ தின ைககைள நான்
மன்னிக்க
யா . அந்தக் கீழ்ைம நிைறந்த விரல்கைள என் ைககளாேலேய
ேத ப்பி த்
ங்ைகக் காைய றிப்ப ேபால் றித்ெதறிய ேவண் ம்."
"ெபா

கானந்தம்! காலம் வ ம். இந்த ெமாட்ைடக் க தம் எ தியதற்ேக அந்தக்

ைககளின் ேமல் நீ இத்தைன ஆத்திரப் ப கிறாேய? அந்தக் ைகயால் இந்தக்
கன்னத்தில்
க்கு உைட ம்ப அைற வாங்கி ம் ெபா த் க் ெகாண்
க்கிேறன்
நான். ஆத்திரப்ப வதனால் மனிதர்கைளத் தி த்த
யா . மாறாக அவர்கைள
இன் ம் ெகட்டவர்களாக வளர்க்கத்தான் ஆத்திரம் பயன்ப ம்" என்
அரவிந்தன்
கூறியைத
கானந்தம் ஒப் க் ெகாள்ளேவயில்ைல. "நீ சும்மா இ
அரவிந்தா!
க ைணயால் வாழ
ந்த காலெமல்லாம் ேபாய்விட்ட . க ைண ம் அற ம்
ஆற்றலழிந்
பயன்படாமல் ேபாய்விட்ட . க ைண ம் அற ம் ஆற்றலழிந்
பயன்படாமற் ேபான தைல ைறயில் நாம் வாழ்கிேறாம். இன்ைறய வாழ்க்ைகயில்
க ைண
காட் கிறவர்கள்
ேதாற்கிறார்கள்.
கன்னத்தில்
அைறகிறவர்கள்
வாழ்கிறார்கள். வயிற் ப் பசிக்குக் ெகா த்தவர்கள் வ ந் கிறார்கள். வயிற்றில்
அ ப்பவர்கள் நன்றாக வாழ்கிறார்கள். ம ந் க் கைடகளில் ஒவ்ெவா
ம ந் ப்
ட் க்கும் அ
பயன்ப கிற காலத்தின் எல்ைல குறித்தி ப்பார்கள். இந்தக் கால
எல்ைல கழிந்த பின் கைடக்காரர் அைத விற்க
யாதவா
அரசினால்
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அ

ப்பப்ெப ம் ஆய்வாளர் வந்

கண்காணித்

ெவளியில்

க்கி எறிந்ேதா,

அப் றப்ப த்திேயா அழித்தல் உண் . இைதப் ேபால் அறம், நியாயம், க ைண
என்கிற மாெப ம் ம ந் கள் நம் ைடய ச தாய வாழ் க்குப் பயன்ப கிற காலம்
அழிந் விட்டேதா என்
நடக்குமா?" என்

சந்ேதகமாயி க்கிற . இல்லாவிட்டால், இப்ப ெயல்லாம்

கு றேலா

ேபசினான்

கானந்தம்.

" ரணி!
கானந்தம் எப்ேபா ேம இப்ப த்தான் உணர்ச்சிவசப்பட்
நிதானத் க்கும் இவ க்கும் ெவகு ரம்" என்றான் அரவிந்தன்.
"உணர்ச்சிவசப்பட்டா

ம்

நன்றாகப்

ேபசுகிறாேர!

ேபச்சில் இ க்கிறேத. இந்த மாதிாிக் ெகாதிப் ம், கு ற

உங்க

ைடய

வி வான்.

சாயல்

இவர்

ம் ஆயிரம் இைளஞர்க

க்கு

இ ந்தால் தமிழ்நா என்ேறா சீர்தி ந்தியி க்குேம?" என்
ரணி
கானந்தத்ைத
வியப் டன் இைமக்காமல் பார்த் க் ெகாண்ேட அரவிந்த க்குப் பதில் ெசான்னாள்.
"எல்லாம் அண்ணன் இட்ட பிச்ைச அக்கா. அரவிந்தனின் பழக்கமில்லாவிட்டால்
ெவ ம் ைதயற்காரனாய் மட் ம் இ ந்தி ப்ேபன். இந்தத் ைதயற்கைடைய ம்
நடத்திக் ெகாண்
இரண்
ன்
ெதாழிற்சங்கங்க க்கும் தைலவனாக
இ க்கிேறன் என்றால் எல்லாம் அண்ணன் ெகா த்த அறி " என்
கானந்தம்
ரணியிடம் கூறினான். அரவிந்தன் சிாித்தவாேற அைத ம த் ச் ெசால்லலானான்.
"அப்ப ச் ெசால்
ெப ைமப்பட் க் ெகாள்ளாேத தம்பீ! உன் வாயி
ந்
தப்பாக ெவளிப்ப கிற க த் க்க க்கும் நான் தான் ஆசிாியேனா என்
சந்ேதகப்படப்ேபாகிறாள்."
ரணி இைதக் ேகட்

தப் த்
ரணி

கலகலெவன நைகத்தாள். அரவிந்தனிடம் அைமதியான

அறிைவ ம், பண்
நிைறந்த கவிைத நயங்கைள ம் கண்
ந்த அவள்,
கானந்தத்திடம் ெகாதிக்கும் உள்ளத்ைதக் கண்டாள். கு
ம் உணர்ச்சிகைளக்
கண்டாள். அவற்ேறா
தீைமகைளச் சா ெநா க்கிவிடத்
க்கும் ைககைள ம்
கானந்தத்திடம் அவள் பார்த்தாள். அரவிந்தன் இயற்ைக அழகு நிைறந்த
பசுைமயான மைலச்சிகரம் ேபால் அவைளக் கவர்ந்தான் என்றால்,
கானந்தம்
எாிமைல ேபால் ேதான்றினான். அரவிந்தனின் இலட்சியங்க க்கு ந ேவ அன்
ைமயமாயி ந்த .
கானந்தத்தின் இலட்சியங்க க்கு ந ேவ ெவறி ைமயமாக
இ ந்த .
காைலவைர ம் ப க்ைகயில் ேநா ற் க் கிடந்தவ

க்கு எங்கி ந் தான் அந்த

உற்சாகம் வந்தேதா? இ வ க்கும் தாேன ேதநீர் தயாாித் க் ெகா த்தாள்

ரணி.

125
"நீ ஏன் இந்தக் காய்ச்சல் உடம்ேபா சிரமப்ப கிறாய்? ேதநீர் ேவண்டாம்..." என்
அரவிந்தன் த த் ம் அவள் ேகட்கவில்ைல. அவர்கள் இ வ ம் றப்ப ம்ேபா
பதிெனான்றைர மணிக்கு ேமல் ஆகிவிட்ட . "வ கிேறன் அக்கா" என்
ஆயிரங்காலம் பழகிவிட்டாற்ேபான்ற உாிைமேயா
விைட ெபற் க் ெகாண்
றப்பட்டான்
கானந்தம்.
அன் மாைல ன் மணி சுமா க்கு ஓ வார்க்கிழவர் வந் ெசால் விட் ப் ேபான
ெசய்தி தம்பி தி நா க்கரைசப் பற்றி அவ க்குப் ாிய ைவத்த .
"என்னம்மா இந்தப் பயைல இப்ப க் கழிச்சைடயாக விட் விட்டாய்? சரவணப்
ெபாய்ைகப் பக்கமாகப் ேபாயி ந்ேதன்.
ாிங் சினிமா வாச ல் அந்தப் பாழ்
மண்டபத்தில் இரண்
ன் விடைலப் பிள்ைளகேளா காசு ேபாட்
ன் சீட்
விைளயா க் ெகாண்
க்கிறான் உன் தம்பி! வாயில் பீ
ேவ . என்ைனப்
பார்த்த ம் வி ந்த த் க் ெகாண்
ஓ கிறான். கண் க்கக் கூடாதா நீ? இப்ப
த தைலயாய்த் தைலெய க்கிறேத இந்த வயசில். பள்ளிக்கூடேம ேபாவதில்ைல
ேபா
க்கிற . ெகட்ட பழக்கம், நல்ல ேசர்க்ைகயில்ைல. கண்ணால் பார்த்
விட்ேடன். உன்னிடம் ெசால்லாமல் ேபாக மனமில்ைல" என் கூறிவிட் ப் ேபானார்
ஓ வார்க் கிழவர். அவள் உள்ளம்

த்த . தவித்

வாழ்வில் மனநிைறேவ இல்ைலயா? சாண் ஏறினால்
ஒன்றில் நிைற

கண்டால், இன்ெனான்றில்

வ ந்தினாள். 'இைறவா! என்
ழம் ச க்கும் என்ப

ேபால்

ன்பங்கைள அள்ளிக் ெகாட் கிறாேய!

நான் ெபண், தனியாள், ஒ த்தியாக என்ன ெசய்ேவன்? எைதச் சமாளிப்ேபன் என்
ெநஞ்சு ெநகிழ்ந்தாள்.
ஐந்

மணிக்கு மங்ைகயர்க்கரசி ம் ஐந்தைர மணிக்கு சிறிய தம்பி சம்பந்த

ம்

பள்ளிக்கூடத்தி
ந்
வந்தார்கள். 'அண்ணன் பள்ளிக்கூடத் க்ேக வரவில்ைல'
என்
தைலைமயாசிாியர் கார் ெசய்ததாகச் சம்பந்தன் அக்காவிடம் ெசான்னான்.
ஓ வார்க் கிழவர் ெசான்ன இடத்ைத அைடயாளம் ெசால்
சம்பந்தைன அங்ேக
ேபாய்ப் பார்த்
வ மா
ரத்தினாள்
ரணி. அவன் ேபாய்ப் பார்த் விட்
"அண்ணைன அங்ேக காணவில்ைல" என்
ெசான்னான். தி நா க்கரைச
எதிர்பார்த் இர பதிேனா மணிவைர ட் வாயிற்ப யில் காத்தி ந்தாள் ரணி.
அவன் வரேவ இல்ைல. 'எங்ேக ேபாய்த் ேத வ ? எப்ப த் ேத வ ?' என்

அவள்

கலங்கிக் ெகாண்
ந்தேபா , மங்கேளஸ்வாி அம்மாளின் கார் வந் நின்ற . அந்த
நள்ளிரவில் ெவளிறிப் பயந்
ேபான
கத்ேதா
காாி
ந்
இறங்கிய அந்த
அம்மாைளப் பார்த்தேபா ,
பயமாக ம் இ ந்த .

ரணிக்கு ஒன் ம்

ாியவில்ைல. திைகப்பாக இ ந்த ,

" ரணி! இந்தப் ெபண் வசந்தா தைலயில் கல்ைலப் ேபாட் விட் ப் ேபாய்விட்டாள !
காைலயில் கல் ாிக்குப் ேபானவள் வரேவ இல்ைல. கல் ாிக்கும் வரவில்ைலயாம்.
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ேபாயி க்கிறாள். எங்ேக ேபானாெளன்

ெதாியவில்ைல. நான் ஒ த்தி எங்ேகெயன்
ேத ேவன்? ெவளியில் ெசான்னால்
ெவட்கக் ேக " என் அ கிறாற் ேபான்ற குர ல் கூறினாள் அந்த அம்மாள்.
-------------------End of part 1 (first 12 chapters)

