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தீபம் நா. பார்த்தசாரதியின் பைடப் கள் : 
குறிஞ்சி மலர் - பாகம் 3 (அத்தியாங்கள் 26-37) 

 
    Source 
        குறிஞ்சி மலர் 
        நா. பார்த்தசாரதி (மணிவண்ணன்) 
        தமிழ்ப் த்தகாலயம், 
        ெசன்ைன/17, 16ம் பதிப் , 1998 
        KURINJI MALAR 
        Tamil social novel 
        by NAA. Parthasarathy 
        &169; Sundaravalli Parthasarathy 
        16th Ed, 1998, Tamil Puthakalayam, Pondy Bazar, T.Nagar, Chennai-60017 
---------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    26 
 
        குயிற்குஞ்சு ட்ைடையக் காக்ைக தன் கூட் ட்டால் 
        அயிர்ப்பின்றிக் காக்ைக வளர்க்கின்ற  ேபால் 
        இயக்கில்ைல ேபாக்கில்ைல ஏெனன்பதில்ைல 
        மயக்கத்தால் யாக்ைக வளர்க்கின்ற வாேற. 
              -- தி மந்திரம் 
 
    அரவிந்த ம் ரணி ம் ைகப்பட நிைலயத் க்குச் ெசன்றி ந்தேபா  ட் ல் 
மீனாட்சிசுந்தர ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் அவர்கள் இ வைர ம் பற்றித்தான் 
ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    "எனக்கு ஒன்  ேதான் கிற . என் ெபண் வசந்தாவின் தி மணத்ைத மட் ம் தனித் 
தி மணமாக நடத் வதற்குப் பதிலாக அேத மண மைனயில் இவர்க க்கும் 

ேபாட்  இைணத் விட்டால் என்ன? இவர்க ம் தான் எத்தைன நாைளக்கு 
இப்ப ேய இ ந் விட ம்? ஆக ேவண் ய நல்ல காாியம் காலா காலத்தில் 
ஆனால் தாேன நன்றாக இ க்கும்? ரணிக்கு வய ம் ெகாஞ்சமா ஆகிற ?" என்  
மங்கேளசுவாி அம்மாள்தான் த ல் அந்த ேபச்ைசத் ெதாடங்கினாள். சாியான 
ேநரத்தில் ெபா த்தமாக அந்த அம்மாள் அைத நிைன ப த் வதாகத் ேதான்றிய  
மீனாட்சிசுந்தரத் க்கு. அவர் ஒப் க் ெகாண்டார். 
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    "ெசய்ய ேவண் ய தான்! எனக்குக் கூட ன்ேப இப்ப  ஒ  நிைனப்  உண் . 
அந்தப் ெபண் ரணிக்கு இைதெயல்லாம் காலம் ேநரம் பார்த் ச் ெசய்வதற்கு ேவ  
யார் இ க்கிறார்கள்? அரவிந்தன் நான் ெசான்னால் ேகட்பான். அவ க்கும் தான் யார் 
இ க்கிறார்கள்? அவ க்கும் அந்தப் ெபண் க்கும் நாமாகப் பார்த் ச் ெசால் த் 

ண் ச் ெசய்  ைவத்தால் தான் நல்ல . இரண் ேம அப்பாவிகள். இலட்சியம், 
ெகாள்ைக, அ , இ  என்  ஒேரவிதமான மன ைடயவர்கள். வரட் ம், இ வைர ம் 

ைறக்காக ஒ  வார்த்ைத ேகட் க் ெகாண்  ேசர்த்ேத ஏற்பா  ெசய் வி ேவாம்..." 
 
    "நான் அவைளக் ேகட் க் குறிப்பறிந்  ெகாள்கிேறன். நீங்கள் அரவிந்தைனக் 
ேகட்  வி வ  நல்ல . நாம் தான் இவர்க க்கு எல்லா உற ம். நீங்கள் 
அரவிந்தனின் தந்ைதயாக ம், நான் ரணியின் தாயாக ம் பாவைன ெசய்  ெகாண்  
இ ந்  நாமாகப் பார்த்  நடத்த ேவண் ய நல்ல காாியம் இ " என்  மங்கேளசுவாி 
அம்மாள் கூறி வற் த்தினாள். 
 
    இந்தத் தீர்மானத்தின் ெதாடர்ச்சியாகத்தான் ைகப்பட நிைலயத்தி ந்  தி ம்பிய 
அரவிந்தைன ம் ரணிைய ம் இைதக் ேகட்   ெசய்வதற்காக அவர்கள் 
தனித்தனிேய அைழத் க் ெகாண்  ேபானார்கள். 
 
    மங்கேளசுவாி அம்மாள் தன்னிடம் அ பற்றிக் கூறிக் ேகட்டேபா  ரணி மணப் 
ெபண்ணாகேவ மாறிவிட்ட  ேபால் நாணித் தைலகுனிந்  நின்றாள். பாி ரணமான 
இன்ப அ பவத்ைத மனம் அைடகிறேபா  ெநஞ்சுக்கும் நிைனப் க்கும் தான் ேவைல. 
வாய்க்கும் நா க்கும் ேவைல இல்ைல. வா ம் நா ம் ேபசும் ஆற்றல் இழந்  
ேபாகின்றன. பதில் ெசால் ம் உணர்  தைடப்பட் ப் ேபாகிற . எதிேர நின்  
ெகாண்  ேகட்கும் மங்கேளசுவாி அம்மாளின் கத்ைத ேநேர பார்க்கக் கூசிற்  

ரணிக்கு. தன்னா ம், ெவல்ல யாத அளவற்ற நாணத்ைத அப்ேபா  உணர்ந்  
ஒல்கி ஒசிந்  நின்றாள் அவள். அந்த ஒேர கணத் க்குள் ரணியின் கத்தில் ப்  
அழகுகள் த்தன. ஆயிரக்கணக்கானவர்க க்கு ந வில் ேமைடேயறி நின்  
ஆற்ெறா க்குப் ேபால் இைடயறாமல் ெபாிய க த் க்கைளப் ேபசும் இலட்சிய 
நங்ைக ரணியா அப்ப  நாணி நிற்கிறாள் என்  மங்கேளசுவாி அம்மா க்குச் 
சந்ேதகம் உண்டாகிவிட்ட . ெபண் எந்த உணர்ச்சிகைளத் தனக்ேக உாிைமயாகப் 
ெபற்றி ப்பதால் ெபண்ணாக இ க்க கிறேதா, அந்த ெமல் ய உணர்ச்சிகைள 
அவளால் ஒ  ேபா ம் விட யாெதன்  அந்த அம்மா க்குத் ேதான்றிய . 
 
    "என்ன  ெபண்ேண! நான் ேகட் க் ெகாண்ேட இ க்கிேறன். நீயானால் பதில் 
ெசால்லாமல் நாணிக் ெகாண்ேட நிற்கிறாய்? என்னிடம் ெசால்வதற்கு என்ன ெவட்கம் 
ேவண் க் கிடக்கிற . நீ ம் பச்ைசக் குழந்ைத இல்ைல, அரவிந்த ம் பச்ைசக் 
குழந்ைத இல்ைல. எங்கைள அதிகம் ேசாதைன ெசய்யாமல் 'சாி' என்  ஒ  வார்த்ைத 



 4

ெசால்  விட்டீர்களானால் தி மணங்கைளச் ேசர்த்ேத நடத்திவிட வசதியாக 
இ க்கும்." 
 
    ேம ம் ெமௗனம் சாதித்தாள் ரணி. அவ ைடய கண்க ம் க ம் நாணம் சுரந் , 
நைக சுரந்த . உணர் கள் சுரந்  ேதான்றின. 
 
    "என்ைன உன் தாய் ேபால் நிைனத் க் ெகாண்  ெசால் ரணி! நான் உனக்கு 
அந்நியமானவள் இல்ைல." 
 
    நீண்ட ேநர ெமௗனத் க்குப் பின் உள்ளத்  உணர் களின் இனிைமெயல்லாம் 
கலந்த ேகாமளமான ெமல் ய குர ல் தயங்கித் தயங்கிச் ெசான்னாள் ரணி. 
"அவ க்கு எப்ப  வி ப்பேமா அப்ப ேய ெசய் ங்கள். அவ க்குச் சம்மதமானால் 
எனக்கும் சம்மதம்தான்." 
 
    "அவ க்கு என்றால் எவ க்கு?" 
 
    "அவ க்குத்தான்." ஈ ல்லா அழகும், இைணயில்லாப் ன்னைக மாகச் சிவந்  
சிாித்த  ரணியின் கம். ெசால் விட்  அவள் அம்மாளின் ன்னா ந்  ந வி 
ஓ விட்டாள். அவ ைடய உள்ளம் ள்ளிய , ெபாங்கிய , ாித்த . ெமன்ைம ம் 

க்க ம் ெபா ந்திய கன க ம் நிைன க ம் அவ ைடய மனப் பரப்ெபல்லாம் 
எ ந்தன. 
 
    ரணிைய ஒ வா  சம்மதிக்கச் ெசய் விட்ட மன நிைறேவா  நின்ற மங்கேளசுவாி 
அம்மாள், மீனாட்சிசுந்தரம் ெதாங்கிய கத்ேதா  தி ம்பி வ வ  கண்  திைகத்தாள். 
 
    "என்ன காயா, பழமா?" 
 
    "காய்தான், அவன் சம்மதிக்கவில்ைல." 
 
    "காரணம் என்னவாம்?" 
 
    "காரணெமல்லாம் ெசால் க் ெகாண்  நின்  நிதானமாய்ப் ேபசேவ இல்ைல. 
'இப்ேபா  இதற்கு அவசரமில்ைல' என்  ஒேர வாக்கியத்தில் அவன் ேபச்ைச 

த் க் ெகாண்  ேபாய்விட்டான்." 
 
    "நீங்கள் விவரமாக அவ க்கு எ த் ச் ெசால்லக் கூடாேதா?" 
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    "ேகட்டால்தாேன ெசால்லலாம்." 
 
    "அந்தப் ெபண்ேண சம்மதித்த மாதிாிச் ெசால் விட்ட . அரவிந்த க்கு மட் ம் 
என்ன தைட? இப்ேபா  அரவிந்தன் எங்ேக? நான் ெசால் ப் பார்க்கிேறன்." 
 
    "ேதாட்டத் ப் பக்கமாகப் ேபானான். நீங்கள் ேவண் மானால் ேபாய்ச் ெசால் ப் 
பா ங்கள்" என்  நம்பிக்ைகயில்லாத குர ல் பதில் ெசான்னார் மீனாட்சிசுந்தரம். 
மங்கேளசுவாி அம்மாள் அரவிந்தைனத் ேத க் ெகாண்  ேதாட்டத் ப் பக்கமாகப் 
ேபானாள். 
 
    அப்ேபா  காாில் குழந்ைதகைள அைழத் க் ெகாண்  மைலையச் சுற்றிக் 
காட் வதற்காகப் ேபாயி ந்த கானந்த ம் வசந்தா ம் தி ம்பி வந்தார்கள். 
வசந்தா காாி ந்  குழந்ைதகைள இறக்கி உள்ேள கூட் க் ெகாண்  ேபானாள். 

கானந்தம் மீனாட்சிசுந்தரத் க்கு அ கில் வந்  மாியாைதேயா  அடக்க 
ஒ க்கமாக நின்  ெகாண்டான். 
 
    "உட்கார் தம்பி. உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபச ேவண் ம்" என்றார் மீனாட்சிசுந்தரம்." 
 
    "பரவாயில்ைல. ெசால் ங்கள்" என்  நின்  ெகாண்ேட கானந்தம் அவர் 
கூ வைதக் ேகட்கத் தயாரானான். 
 
    "அ ம்பா பட்  ஒ வழியாக இந்தப் ெபண்ணிடம் ேதர்த ல் நிற்பதற்குச் சம்மதம் 
வாங்கிவிட்ேடாம். ேநற்  அரவிந்தன் வந்  ெசால் ய விவரங்களி ந்  பார்த்தால் 
ேபாட் ம் எதிர்ப் ம் க ைமயாக இ க்கும் ேபா க்கிற . ரணி ெவற்றி 
ெப வதற்காக இராப்பகல் பாராமல் உைழக்க ேவண் யி க்கும் நாம். நான் தனியாக 
என்ன ெசய்ய ம்? உங்கைளெயல்லாம் நம்பித்தான் இதில் இறங்கியி க்கிேறன். 
'பர்மாக்கார ம்  மண்டபத்  ஆ ம்' ஒன்  ேசர்ந்தால் ேவ  விைனேய 
ேவண்டாம். ம ைரையேய எாித் வி கிற அள  ெகட்ட பயல்கள் இரண் ேப ம்." 
 
    "ம ைரைய எாித் வி கிற ெப ைம இன்  இவர்க க்குக் கிைடக்கா , ஐயா. 
தனக்கு நியாயம் கிைடக்கவில்ைலேய என்பதற்காக ம ைரைய எாிக்கும் ணி  சில 
ஆயிரம் ஆண் க க்கு ன்  கண்ணகி என்ற ேசாழநாட் ப் ெபண் க்கு ஏற்பட்ட . 
இவர்கேளா நியாயத்ைதேய எாித்  விடப் பார்க்கிற ஆட்கள்" என்  ெசால் ச் 
சிாித்தான் கானந்தம். 
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    "நீ ெசால்கிறாய் தம்பி! ஆனால் இன்ைறய ேதர்தல் ைறகளி ம் ேபாட் யி ம் 
நியாயத்ைத யார் பார்க்கிறார்கள்? என்ெனன்னேவா சூழ்ச்சிகைளெயல்லாம் கூசாமல் 
ெசய்கிறார்கேள. ேநற்  அரவிந்தன் ெசான்னைதக் ேகட்டாேயா, கூட் க் ெகாண்  
ேபாய்ப் பய த்தி ஆள்விட்  அ க்கச் ெசால்கிற அள  நியாயம் வாழ்கிற  
நம் ைடய ஊாில்!" 
 
    "இ க்கட் ம்! அரவிந்தைன அப்ப ச் ெசய்ததற்கு அந்த ஆைள நான் சும்மா 
விடமாட்ேடன் ஐயா. என்னிட ம் ஆட்கள் இ க்கிறார்கள்" என்  ெகாதிப்ேபறின 
குர ல் ெசான்னான் கானந்தம். 
 
    "ேச! ேச! நாய் க க்க வந்தெதன்பதற்காகப் பதி க்கு நா ம் க க்கப் ேபாவதா? நம் 

யற்சிகைள நாம் ேநரான வழிகளிேலேய ெசய்ய ேவண் ம்." இவ்வா  அவர்கள் 
உைரயாடல் ேதர்தல் ஏற்பா கைளப் பற்றி வளர்ந்த . அரவிந்தன் ேதாட்டத் ப் 

ல்தைரயில் உட்கார்ந்  சிந்தைனயில் ஆழ்ந்  ேபாயி ந்தான். மங்கேளசுவாி 
அம்மாள் வந்  அவ க்கு எதிர்ப் றம் சிறி  தள்ளி அமர்ந்  ெகாண்  "நீங்கள் 
அப்ப ச் ெசால் ர்கள் என்  நான் எதிர்பார்க்கவில்ைல. ம ப ம் விவரமாகப் ேபசி 
எப்ப ம் உங்கைளச் சம்மதிக்கச் ெசய்  விடலாெமன்ற நம்பிக்ைகேயா  
வந்தி க்கிேறன்" எனப் ேபச்ைசத் ெதாடங்கினாள். 
 
    உடன யாகப் பதில் ஒன் ம் ெசால்லாமல் அந்த அம்மாள் கத்ைதப் பார்த்தான் 
அரவிந்தன். ேம ம் ெதாடர்ந்தாள் அந்த அம்மாள். 
 
    "நாங்கள் இரண் ேப ம் உங்கைளக் காட் ம் வயதி ம் அ பவங்களி ம் 

த்தவர்கள், நல்லதற்குத்தான் ெசால்கிேறாெமன்  எங்கைள நம் ங்கள். வசந்தாவின் 
தி மணத்ேதா  ரணியின் தி மணத்ைத ம், என் ெசலவில் நன்றாக நடத்திப் 
பார்த் விட ேவண் ெமன்ப  எனக்கு ஆைச. நீங்கள் ைகப்படம் எ த்  வரச் 
ெசன்றி ந்தேபா  நா ம் அச்சகத்தின் தலாளி ம் இ பற்றிப் ேபசிேனாம். நான் 
கூறிய ஏற்பா  அவ க்கும் பி த்தி ந்த . ஒப் க் ெகாண்டார். நீங்கள் வந்த ம் 
உங்கைள ஒ  வார்த்ைத ேகட்கிேறன் என்றார். ேகட்டேபா  அவசரமில்ைல என்  
ெசால்  ம த்  விட்டீர்களாம்." 
 
    "மன்னிக்க ேவண் ம் அம்மா. இப்ேபா  உங்களிட ம் அேத ைவத்தான் நான் 
ெசால்ல ேவண் யதாக இ க்கிற . எங்கள் தி மணத் க்கு இவ்வள  அவசரம் 
ேதைவ இல்ைல. நாங்கள் சி  குழந்ைதகள் இல்ைல. இரண்  ேப ம் விபரம் 
ெதாிந்தவர்கள். நீங்கள் நிைன ப த் கிற மாதிாி மண வாழ் க்கு அவசரேமா, 
அவசியேமா இ வ க்குேம இப்ேபா  இல்ைல." 
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    "ஏன் இல்ைல? உங்க க்கும் அவ க்கும் வய  என்ன குைறவாகவா ஆகிற , 
அரவிந்தன்? ஊர் உலகத் க்கு ஒத்தாற் ேபால் நா ம் நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம். 
நா  ேபர் நா விதமாகப் ேபசுவதற்கு இடம் ைவத் க் ெகாள்ளக்கூடா . இந்தத் 
தி மணம் நடப்பதினால் ரணிக்ேகா உங்க க்ேகா ஒ  குைற ம் வந் விடா . 
வழக்கம் ேபால் அவள் தன் ைடய பணிகைளச் ெசய்  ெகாண் க்கலாம். நீங்கள் 
எதற்காகத் தயங்குகிறீர்கள் என்ப  எனக்குப் ாியவில்ைல." 
 
    இைதக் ேகட்  அரவிந்தன் ெமல்லச் சிாித்தான். "தயக்கத் க்கு எத்தைனேயா 
காரணங்கள் இ க்கின்றன. சிலவற்ைறச் ெசால்ேவாம். சிலவற்ைறச் ெசால்ல 

யா . இன் ம் சிலவற்ைறச் ெசான்னா ம் உங்க க்கு விளக்கிக் ெகாள்ள 
யா ." 

 
    "அெதல்லாமில்ைல அரவிந்தன். நீங்கள் என்ெனன்னேவா சம்பந்தமில்லாமல் 
ெசால்  என்ைன ஏமாற்றித் தட் க் கழித் விடப் பார்க்கிறீர்கள்." 
 
    சிாிப்  மைறந்  உ க்கமாக எைதேயா ேபசத் ெதாடங்கப் ேபாகிற பாவைனயில் 
அரவிந்தனின் கம் மாறிய . அவன் ெப ச்சு விட்டான். கிழித் ச் சிதறின க நீலப் 
பட் த் ணிகள் ேபால் சிதறல் சிதறலாக ேமகத் க்குகள் நீந் ம் வானத்ைத 
ஒ ைற நிமிர்ந்  பார்த்தான். இலட்சியத் ப் ம் உயர்ந்த தன்ைம ம் 
ெபா ந்தியவற்ைற நிைனக்கும் ேபா ம், ேபசும்ேபா ம், வழக்கமாக அவ ைடய 
கண்களி ம், கத்தி ம் வ கிற ஒளி அப்ேபா ம் வந்  சாய ட்  நின்ற . அவன் 
மங்கேளசுவாி அம்மாைள ேநாக்கிச் ெசால்லலானான். 
 
    "அம்மா! இன் ம் சிறி  காலத்திற்கு மனத்தினால் வாழ்ந்  ெகாண் க்க மட் ம் 
எங்கைள அ மதி ங்கள். உடலால் வா ம் வாழ்க்ைகையப் பற்றி நான் இன் ம் 
எண்ணிப் பார்க்கேவ இல்ைல. உடம்ைபப் பற்றித் ெதாடர்கிற வாழ்க்ைக ஒ  ெபாிய 
ெபாய் மயக்கமாகேவ இந்த விநா  வைர எனக்குத் ேதான் கிற . காக்ைக கூட் ல் 
இடப்பட்ட குயில் ட்ைடையத் தன் ைடய , தனக்ேக ாிய  என்  தவறாக 
மயங்கிப் ேபணி வளர்க்கும் ேபைதக் காக்ைகையப் ேபால் உடம்ைபச் ெசாந்தம் 
ெகாண்டா க் ெகாண்  வாழத் தயங்குகிேறன் நான். குயில் ட்ைட சிைதந்  குஞ்சு 
ெபாிதாக வளர்ந்  இனிய குர ல் அ ெதா கக் கூவியவாேற காக்ைகக் 
கூட் ந்  அ  பறக்கும் ேபா தான் காக்ைக தான் வளர்த்த  தன் குஞ்சன் , 
குயிற் குஞ்சு என்  உணர்ந்  ஏமாற கிற . எனக்கும் ரணிக்கும் எங்கைளப் 

ாிந்  ெகாள்ளாமல் இப்ேபாேத அந்த ஏற்பாட்ைடெயல்லாம் நீங்கள் அவசரப்பட் க் 
ெகாண்  ெசய்தால் நாங்கள் வாழ்வ ம் காக்ைக, குயில் ட்ைடைய அைடகாத்த 
கைதயாக ஏமாற்றத்தில் தான் ெமன்  எனக்குத் ேதான் கிற ." 
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    "என்னேவா த்தகங்களில் ப க்கிற மாதிாி ெசால்கிறீர்கள். உங்கள் தத் வம் 
எனக்கு விளங்கவில்ைல. ெபா த்தமாக ம் படவில்ைல. இ வ ம் ஆைச ட ம் 
அன் ட ம் பழகுகிறீர்கள். திதாக, அதிசயமாக உங்கைள ஒன் ம் ெசய்  ெகாள்ளச் 
ெசால்லவில்ைல. உலகத்தில் சாதாரணமாக எல்ேலா ம் ெசய்  ெகாள்வைதத்தான் 
நீங்க ம் ெசய்  ெகாள்ள ேவ ெமன்  வற் த் கிேறன். உலகத் க்கு ஒப்ப, நா  
ேபரறிய மணம் ெசய்  ெகாண் விட்டால் அப் றம் ஆயிரம் இலட்சியங்கைளப் 
ேபசலாம், கைடப்பி க்கலாம், உங்கைள ஏெனன்  ேகட்க மாட்டார்கள்." 
 
    "நீங்கள் எந்த வாழ்க்ைகையப் பற்றி நிைன ட் கிறீர்கேளா, அந்த வாழ்க்ைகைய 
எங்கள் மனங்களிேலேய நாங்கள் வாழ்ந்  ெகாண் தான் இ க்கிேறாம். ஒவ்ெவா  
மனித ம் ஒேர சமயத்தில் இரண் விதமான வாழ்க்ைகைய நடத்த ம். எந்த 
வாழ்க்ைகைய வாழ ேவண் ெமன்  தவிக்கிேறாேமா அந்த வாழ்க்ைகையப் பற்றிய 
எண்ணங்கள் மனத்தில் ஏற்ப ம்ேபாேத ஒ ைற வாழ்ந் விடலாம் அம்மா! 
எண்ணங்களில் வா ம் வாழ்  உயர்ந்த . அதற்கு அழிவில்ைல. மிக உயர்ந்த 
வாழ்க்ைகைய மண்ணில் வாழ யாேதா என்  எனக்கும் பயமாக இ க்கிற . மண் 
குைறபா க ம் அ க்குக ம் நிைறந்ததாயி க்கிற . அதனால் தான் இன் ம் சிறி  
காலம் எங்கைள மனங்களில் மட் ம் வாழ அ மதி ங்கள் என்  உங்கைளக் 
ெகஞ்சுகிேறன்." 
 
    "எனக்கும் உங்கைளப் ேபாலேவ ேமற்ேகாள், எ த் க் காட்  எல்லாம் ெசால் ப் 
ேபசுவதற்குத் ெதாி ம் அரவிந்தன். 'மண்ணில் நல்லவண்ணம் வாழலாம்' என் தான் 
நம் டடய ெபாியவர்கள் ெசால் யி க்கிறார்கள்." 
 
    "ெபாியவர்கள் அைதச் ெசால் ய காலத்  வாழ்க்ைகச் சூழ்நிைல ேவ . இன்ைறய 
வாழ்க்ைகச் சூழ்நிைல ேவ . ஏற்ெகனேவ நன்றாக வாழ்ந்  ெகாண் ப்பவர்கள், 
மற்றவர்கள் திதாக நல்லவண்ணம் வாழ வந் விடலாகாேத என்  மனத்தில் 
அ க்கா  ெகாள்கிற காலம் அம்மா இ . பாட் ல் ையப் ேபால், தான் 
வசதியாயி க்கிற ஒ  ெதாழி ல் அேத வசதியைட ம் திறைம ள்ள பிறர் ைழந்  
விடாமல் க் காக்கும் சூழ்ச்சியான மனிதர்கள் இன்ைறய வாழ்க்ைகயில் நிைறய 
இ க்கிறார்கள். அதனால் தான் ஒ வ க்ெகா வர் விட் க் ெகா த்  வா ம் ஒப் ர  
வாழ்வில் குன்றி ள்ள ." 
 
    "ேபச்ைச எங்ேகேயா மாற்றிக் ெகாண்  ேபசுகிறீர்கள். உங்கள் தி மண ஏற்பா  
பற்றி ரணியிடம் ேகட்ேடன். அவள் ேதவலாம், 'அவ க்கு வி ப்பமானால் எனக்கும் 
வி ப்பம்' என்  சு க்கமாக இணங்கி வழிக்கு வந்த மாதிாி பதில் ெசால்  விட்டாள். 
நீங்கள் தான் சுற்றி வைளத்  இ த்த க்கிறீர்கள். வாக ஒன் ம் 
ெசால்லமாட்ேடெனன்கிறீர்கள்." 
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    "ேவெறன்னமா ெசய்வ ? க த்தில் ன்  ச்சிட்  உாிைம ெகாண்டா  
ஆள ந்த சாதாரணப் ெபண்ணாக இன் ம் அவைள என்னால் நிைனக்க 

யவில்ைல. ரணிக்குள்ேளேய இன்ெனா  ரணி ம் இ க்கிறாள். அவள் யரம் 
நிைறந்த மனித ெவள்ளத்தின் ந ேவ ஒளி விளக்ேகற்றி நடந்  ேபாவதாகக் கன  
காண்கிற ரணி. காக்ைக குயிற் குஞ்ைச அைடகாத்  ஏமா வ  ேபால் அவள் 
வி பட் ப் பறந்  ேபாகத் க்கும் நாள் வந்தால் நான் அன்  ஏமாந்  நிற்ேபன். 
அவள் உயரப் ேபாய் வி வாள். நான் கீேழேய நிற்ேபன். நாங்கள் இரண்  ேப ேம 
உயரத்தில் ஏறிச் ெசல்கிேறாம். அதற்கு இந்த வாழ்க்ைகப் பிைணப்  அவசியமில்ைல. 
மனங்களின் பிைணப்  மட் ேம ேபா ம். என்ைன வற் த்தாதீர்கள். சிறி  
காலத் க்கு இப்ப ேய இ க்க வி ங்கள்" என்  ெசால்  விட் ப் ல் தைரயி ந்  
எ ந்தான் அவன். இந்தப் ேபச்ைச இதற்கு ேமல் அவன் ெதாடர வி ம்பவில்ைல 
என்ப  மங்கேளசுவாி அம்மா க்கு விளங்கிவிட்ட . அவன் கூறிய காரணங்க ம் 
தத் வங்க ம் அந்த அம்மா க்கு அசட் த்தனமாகத் ேதான்றின. ஆனால் அவன் 
பி வாதமாக இ ந்தான். ாிந்  ெகாள்ள ம் ாியச் ெசய்ய ம் சாத்தியமில்லாததான 
ஒ  விஷயத்ைத அரவிந்தன் மனத்தில் ைவத் க் ெகாண்  தவிப்பதாக அந்த 
அம்மா க்குத் ேதான்றிய . 
 
    எ  எப்ப யானால் என்ன? மீனாட்சிசுந்தர ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் 
திட்டமிட்டப  ரணியின் தி மணத்ைத ம் ேசர்த்  நடத் ம் தீர்மானம் 

றிந் விட்ட . அன்  இர ம், அதன்பின் ம நாள் காைலயி ம் ரணி, 
அரவிந்தனின் கண்பார்ைவயில் படேவ இல்ைல. ம நாள் காைல ேகாைடக்கானல் 
மைலத் ெதாடர் வ ம் ஓர் அற் தம் நிகழ்ந்த . நீலம் ேபார்த்த மாதிாி மைல 

வ ம் குறிஞ்சிப் க்கள் ெதாிந்தன. பத்  பன்னிரண்  நாட்களாகேவ அங்கும் 
இங்குமாகச் சில சில குறிஞ்சிப் க்கள் ெதன்பட்டன. தல் நாள் உண்டான சாரல் 
காற்  ப வ மா தல்களின் காரணமாக அன்  எங்கு ேநாக்கி ம் அள்ளிக் 
ெகாட் னாற் ேபால் குறிஞ்சி த் க் குலவிக் ெகாண் ந்த . பன்னிரண்  
ஆண் க க்குப் பின் அந்த ஆண்  ம ப ம் குறிஞ்சி த்தி ந்ததனால் ஊாில் ஒ  
ேகாலாகலப் பரபரப்  ஏற்பட் ந்த . எங்கும் அந்த அழைகப் பற்றிேய ேபச்சு. 
ஊ க்குத் தி விழா கைள உண்டாக்கி விட் ந்த  குறிஞ்சிப் . 
 
    அன்  ம ைரக்குத் தி ம் வதாக இ ந்த அரவிந்தன், மீனாட்சிசுந்தரம், 

கானந்தம் வ ம் குறிஞ்சிப் க்காட்சிகைளச் சுற்றிப் பார்த்  மகிழ 
ேவண் ெமன்பதற்காகப் பயணத்ைத ஒ நாள் தள்ளிப் ேபாட் ந்தார்கள். 
அன்ைறக்கு அரவிந்த ம் கானந்த ம் காைல பத்  மணிக்குப் ைகப்பட 
நிைலயத்தில் ேபாய்ப் படங்கைள வாங்கிக் ெகாண்  வந்தார்கள். அரவிந்தைன ம் 

ரணிைய ம் ேசர்த்  நி த்தி ஸ் ேயாக்காரர் எ த்த படம் மிக நன்றாக இ ந்த . 
கானந்தம் அந்தப் படத்ைத மிக ம் பாராட் னான். அவர்கள் இ வ ம் ைகப்பட 

நிைலயத்தி ந்   தி ம் ம் ேபா  ரணி ம் வசந்தா ம் கூடத்தில் உட்கார்ந்  
ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். படங்கைளக் ேகட்  வாங்கிப் பார்க்கும் ஆவேலா  

ரணி சிாித் க் ெகாண்ேட தன்ைன எதிர்ெகாண்  வரேவற்பாள் என்  அரவிந்தன் 
நிைனத்தி ந்தான். தல் நாள் மாைலயில் தி மண ஏற்பாட்ைடத் தான் ம த்  
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விட்டதனால், தன் பார்ைவயில் ெதன்பட வி ம்பாமல் அவள் ெமல் ய ஊடல் 
ெகாண்  பிணங்கியி ப்பைத அவன் ாிந்  ெகாண்டான். இந்தப் படங்கைளப் 
பார்த்த பின் அவள் பிணக்கு தீர்ந்  வி ெமன்  அவன் நிைனத்தி ந்தான். ஆனால் 
அவன் நிைனத்  இ ந்தப  நிகழவில்ைல. படங்கேளா  அவன் உள்ேள 

ைழவைதப் பார்த்த ம் வி ட்ெடன்ெற ந்  கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண்  பக்கத்  
அைறக்குள் குந்  விட்டாள் ரணி. வசந்தா எ ந்தி ந்  படங்கைள 
வாங்குவதற்காக அரவிந்த க்கு அ கில் வந்தாள். "அண்ணா! அக்கா க்கு உங்கள் 
ேமல் ஒேர ேகாபம். ேநற்  மாைல ேதாட்டத்தில் ல் தைரயில் நீங்க ம் அம்மா ம் 
அமர்ந்  கல்யாண விஷயமாகப் ேபசினேபா  நா ம் ரணியக்கா ம் ச க்கு 
ேவ க்கு அப்பால் ம பக்கத்தில் தான் உட்கார்ந்தி ந்ேதாம். அக்கா நீங்கள் 
ெசான்னைதெயல்லாம் ேகட் விட்டார்கள். ேதாட்டத்திேலேய கண்ணில் நீர் 
த ம்பிவிட்ட  அக்கா க்கு" என்  அவன் காத கில் ெமல்லச் ெசான்னாள் வசந்தா. 
 
    "அடப் பாவேம! அ தானா இந்தக் ேகாபம்?" என்  ெசால் ச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
படங்கைள வசந்தாவின் ைகயில் ெகா த்தான் அரவிந்தன். ரணியின் ேகாபத்ைதப் 
ேபாக்கிவிட ேவண் ெமன்  அவள் குந்  ெகாண்ட அைறயில் ைழயச் ெசன்றான். 
அவன் கத்தில் இ க்காத குைறயாக அைறக்கத  படீெரன்  அைடக்கப் ெபற்ற . 
உட் றம் தாழி ம் ஒ ம் ேகட்ட . 
 
    " கேழந்திப் லவர் கத  திறக்கப் பா ன மாதிாி நான் ஏதாவ  பா ப் 
பார்க்கட் மா, அரவிந்தன்?" என்  கு ம்  ேபசினான் கானந்தம். 
 
    "நீங்கள் அண்ண க்கு ேவண் யவர்கள். நீங்கள் பா னால் அக்கா உள்ேள 
இரட்ைடத் தாழாகப் ேபா வார்கள்" என்  வசந்தா கானந்தத்ைதக் 
கைடக்கண்ணால் பார்த் ப் ன்னைகேயா  கூறினாள். அவேள ேம ம் 
கூறலானாள். 
 
    "அண்ண ம் அக்கா ம் எ த் க் ெகாண் க்கிற படம் 'க யாணப் படம்' மாதிாி 
இல்ைலயா? மாைல ேபாட் க் ெகாள்ளாத தான் ஒ  குைற?" 
 
    "அதில் சந்ேதகெமன்ன? இந்தப் படம் எ த் க் ெகாண் வரப் ேபானேபா  
நம்மிடம் ெசால் க் ெகாள்ளாமேல ேபாய்விட்டார்கள் பார்த்தாயா!" கானந்த ம், 
வசந்தா ம் அவைனப் பற்றிப் ேபசினார்கள். ஆனால் அவன் அப்ேபா  அவற்ைற 
இரசிக்கிற நிைலயில் இல்ைல. ' ரணி கூடத் தன்ைனப் பற்றித் தப்பாகப் ாிந்  
ெகாள்கிறாேள' என்ற வ த்தம் அவன் மனத்ைத வாட் ய . 
 
    மாைலயில் குறிஞ்சிப்  த்தி க்கிற மைலப் பகுதிகைளெயல்லாம் சுற்றிப் 
பார்த் விட்  வ வதற்காக எல்ேலா ம் கிளம்பினார்கள். 
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    "எனக்கு ஒன் ம் பி க்கவில்ைல. நான் வரமாட்ேடன்" என்  ரண்  பி ப்ப  
ேபால் ம த்தாள் ரணி. 
 
    "அப்ப யானால் நா ம் வரவில்ைல. எனக்கும் ஒன் ம் பி க்கவில்ைல" என்  
அரவிந்த ம் காாி ந்  கீேழ இறங்கி விட்டான். 
 
    "உங்கள் இரண்  ேப க்கும் என்ன வந் விட்ட  இன்ைறக்கு. கத்தில் 
சிாிப்ைபேய பார்க்க யவில்ைலேய?" என்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் க ந்  
ெகாண்டாள். 
 
    அவர்கள் எவ்வளேவா மன்றா க் ெகஞ்சிப் பார்த் ம் ரணி ம் அரவிந்த ம் வர 
ம த் விட்டார்கள். கைடசியில் அவர்கள் இ வைர ம் ட் ல் தனிைமயில் விட் ப் 

றப்பட்ட  கார். 
 
    ட் ன் ன் றத்தில் அ க ேக நாற்கா யில் ேபசிக் ெகாள்ளாமல் உட்கார்ந்  
ெகாண் ந்தார்கள் அரவிந்த ம், ரணி ம். சைமயற்கார அம்மாள் பின் றம் 
பாத்திரங்கைளக் க விக் ெகாண் ந்தாள். ேதாட்டத்  மல் ைகச் ெச யின் 

க்கைளப் பறிக்காமல் விட் ந்ததனால் காற்  சுகந்தக் ெகாள்ைளையச் சுமந்  
சிற் . பச்ைச நிறத் க் காகிதத் க்குகைள வானில் சிதறின மாதிாிப் பச்ைச 

நிறத் க் காகிதக்கிளிகள் ேசர்ந்தாற் ேபால் பறந்தன. அழகான சூழ்நிைல நிலவிய . 
எதிெரதிேர விேராதிகள் ேபால் ேபசாமல் எவ்வள  ேநரம் ற்றி ப்ப ? ேகாபித் க் 
ெகாள்வ  ேபால் ேபா யாக உண்டாக்கிக் ெகாண்ட க ைமக் குர ல் ரணிதான் 

த ல் ேகட்டாள். 
 
    "நான் வரவில்ைலயானால் உங்க க்கு என்னவாம்? நீங்கள் பாட் ற்குப் ேபாக 
ேவண் ய தாேன?" 
 
    "ேபாகலாம்! ஆனால் நான் ஆவேலா  பார்க்க வி ம் ம் குறிஞ்சிப்  எ ேவா அ  
அந்த மைலகளில் த்தி க்கவில்ைல. இேதா இங்ேக எனக்கு அ கில் தான் 

த்தி க்கிற . ேநற்  வைர த்தி ந்த . இன்  ேகாபத்தால் கூம்பியி க்கிற . 
அைத மலரச் ெசய்வதற்காக நான் இங்ேக இ க்க ேவண் ய  அவசியமாகிற " 
என்  அரவிந்தன் அழகாக ேபசிய ேபா  அைத இரசிக்கேவா அதற்காக கமலர்ச்சி 
காட்டேவா கூடாெதன் தான் ரணி எண்ணினாள். ஆனால் அவள் கம் மலரத்தான் 
ெசய்த . அதில் அவள் அவ ைடய வாக்கியங்கள் இரசிக்கும் குறிப் ம் 
ேதான்றத்தான் ேதான்றிய . 
 



 12

    "ஆ! இேதா என் ைடய குறிஞ்சி த் விட்ட " என்  ைகெகாட்  நைகத்தான் 
அரவிந்தன். 
    -------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    27 
 
        மாந்தர்பால் ெபா ள் ேபாக்கிப் பயின்றதாம் 
        மடைமக் கல்வியில் மண் ம் பயனிைல 
        எந்தமார்க்க ந் ேதாற்றில ெதன்ெசய்ேகன்? 
        ஏன் பிறந்தனன் இத் யர் நாட் ேல? 
              -- பாரதி 
 
    அ த்த நாள் வி யற்காைலயில் மீனாட்சிசுந்தரத்ேதா  அரவிந்த ம், 

கானந்த ம் ம ைரக்குத் தி ம்பி விட்டார்கள். சிற்றப்பாவின் பதினாறாவ  நாள் 
இ திச் சடங்குக க்காகக் கிராமத் க்குத் தி ம்ப ம் ேபாவதற்கு ன்னால் 
அரவிந்தன் ம ைரயில் ெசய்ய ேவண் ய ெசயல்கள் சில இ ந்தன. மாவட்ட அதிகாாி 
அ வலகத் க்குச் ெசன்  ரணியின் ெவளிநாட் ப் பயண அ மதிக்கான 
விண்ணப்பங்கைளக் ெகா த்  ஏற்பா  ெசய்தான். பார்க்க ேவண் யவர்கைளப் 
பார்த்  விைர ப த்தினான். அரசினர் அ வலகங்களில்தான் 
ெதாடர் ைடயவர்கைளப் பார்த் த் ண் க் ெகாண் க்காவிட்டால் தானாகேவ 
எந்தக் காாிய ம் நடந்  வி வதில்ைலேய. ெவளிநாட் ப் பயண அ மதிக்குத் தாேன 
ஏற்பா  ெசய்  ெகாண் ப்பதாக மங்ைகயர் கழகத் க் காாியதாிசிக்கும் தகவல் 
ெதாிவித்  விட்டான் அவன். 
 
    ன்  ரணியின் ெசாற்ெபாழி  லம் ஏைழகளின் கு ைச உதவி நிதிக்கு 
வசூலான ெதாைகைய மிக ம் நம்பிக்ைகயான ெகாத்தனார் ஒ வாிடம் காண்ட்ராக்ட் 

ைறயில் அளித்  ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார்கள் அரவிந்த ம் கானந்த ம். அன்  
ெகாத்தனாைரப் பார்த் ப் ேபசிவிட்  ேவைல எவ்வளவில் 
நிைறேவறியி க்கிறெதன்பைதக் கவனித்  வ வதற்காக அவர்கள் இ வ ம் ேபாய் 
இ ந்தார்கள். 
 
    ம ைர பஸ் நிைலயத் க்குத் ெதன் ற ள்ள பள்ளத் க்கு அ ேக பைழய காலத்தில் 

ண்ணிய நதியாயி ந்  இப்ேபா  ண்ணிய ம் இல்லாமல் கண்ணிய மில்லாமல் 
ெவ ம் சாக்கைடயாக மாறிவிட்ட சிற்றா  ஒன்  இ க்கிற . அதற்குக் 'கி தமாலா' 
நதி என்  ெபயர். இந்த ஆ  மைழக் காலங்களில் நீேராட்டம் ெப கிக் கைர மீறி 
வி வதால்தான் அாிசனங்களின் கு ைசக க்கு அ க்க  ேசதம் ஏற்பட் க் 
ெகாண் ந்த . இந்த ஆற்றின் ேபாக்ைகச் சிறி  வழி விலக்கி உயரமாகக் கைர 
எ த் விட் ந் ம் மைழ அள  மீறிப் ெபய்கிற காலங்களில் சிைத  ேநர்ந்  
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ெகாண் தான் இ ந்த . அதனால், இந்த ைற ெகாத்தனாாிடம் ெபா ப்ைப 
ஒப்பைடக்கும்ேபாேத, "நிைறய மண் அ த் த் தைரையக் ெகட் ப்ப த்தி ேமடக்கிக் 
ெகாண்  அப் றம் கு ைசகைளப் ேபா ங்கள்" என்  எச்சாிக்ைக ெசய்தி ந்தான் 
அரவிந்தன். இப்ேபா  ேபாய்ப் பார்த்ததில் தான் ெசால் யி ந்தப ேய அந்தக் 
ெகாத்தனார் எல்லாம் ெசய்தி ந்த  கண்  அரவிந்தன் தி ப்தியைடந்தான். ேவைல 
ஏறக்குைறய நிைறேவறியி ந்த . ெகாத்தனார் அரவிந்த க்கு அ கிேல வந்  
ெமல்லக் ேகட்டார். "ஐயா! திறப்  விழா க்கு யாைர அைழக்கப் ேபாறீங்க? மந்திாிங்க 
யாராச்சும் வராங்களா?" 
 
    இைதக் ேகட்  அரவிந்தன் ெமல்லச் சிாித்தான். "நம் ெகாத்தனார் ேகட்ட 
ேகள்விையக் கவனித்தாயா கானந்தம்? மதத்தி ம், சமயங்களி ம், 
அனாவசியமான சடங்குகைள ம், டப் பழக்கங்கைள ம் ஒழித்  விட ேவண் ம் 
என்கிற விழிப் ணர்ச்சி இந்த நாட்களில் நம்ைமப் ேபான்ற இைளஞர்க க்கு எல்லாம் 
ஏற்பட்  இ க்கிற . ஆனால் ஒ  ச்ைச அவிழ்க்கிற யற்சியில் இன் ம் பல 

ச்சுக்கைளப் ேபாட் வி வ  ேபால் பைழய அனாவசியச் சடங்குகைள நீக்கும் 
யற்சிகளினால் திய அநாவசியச் சடங்குகைள உண்டாக்கிக் ெகாண் க்கிேறாம் 

நாம். பழைமயி ம் சாி ைமயி ம் சாி ஏெனன் ம் எதற்ெகன் ம் காரணம் ாியாத 
சடங்குகைளத் ணிந்  ைகவி ம் பழக்கம் நமக்கு வரேவண் ம். அ ப்பைடக் 
கல்நாட்ட ஒ வர், திறந்  ைவப்பதற்கு ஒ வர், கல் நாட் பவர் காைரைய அள்ளிப் ச 
ஒ  ெவள்ளிக்கரண் , மாைல, எ மிச்சம் பழம், ஒ ெப க்கி என்  எத்தைன 
சடங்குகள்? இன்  இந்த நாட் ன் ெபா ளாதார வளத் க்குச் சடங்குகள் தாம் ெபாிய 
விேராதிகளாக இ க்கின்றன." 
 
    "மிக ம் சாியாகக் கூறினாய், அரவிந்தன்? பள்ளிக்கூடத் ப் ைபயனின் ப ண்டன் 
ேபனா இ க்கி க் ெகாண்டால் அவன் கூடத் திறந்  ைவக்க 'மந்திாிையக் 
ெகாண்  வா' என்பான் ேபா க்கிறேத! ஐயா ெகாத்தனாேர! இந்தக் கு ைசகைள 
இத்தைன ெசம்ைமயாக உைழத்  நன்றாகப் ேபாட் க் ெகா த்தவர் நீர்தான். 
நாணயமாக ம், நம்பிக்ைகயாக ம் உைழக்கிற உைழப்பாளிையத் தான் 
ெகௗரவப்ப த்த ேவண் ம். ெப ைம ெசய்ய ேவண் ம். இந்தக் கு ைசகைளத் 
திறந்  ைவக்க நமக்குப் பிர கர்கள் ேதைவ இல்ைல. மந்திாிகள் ேதைவயில்ைல. 
காாில் அ க்குப்படாமல் வந்  இறங்கி பட் ம் படாத மாகப் பட்  ாிப்பைனக் 
கத்தாித்  வி ம் சத் ச் ெசத்த மனிதர்கள் இந்தக் கு ைசகைளத் திறந்  ைவக்க 
ேவண்டாம் ஐயா! நீர் தான் இைதத் திறந்  ைவக்கச் சாியான ஆள்" கானந்தம் 
இப்ப க் கூறிய ம் "என்ைனக் ேக  ெசய்கிறீர்களா தம்பி?" என்  நம்பிக்ைகயின்றித் 
தைலையச் ெசாறிந்  ெகாண்ேட ேகட்டார் ெகாத்தனார். 
 
    "ேக யில்ைல ெகாத்தனாேர, நாைளக் காைலயில் நீங்கள் தான் இந்தக் 
கு ைசகைளத் திறந்  ைவக்கப் ேபாகிறீர்கள்" என்றான் அரவிந்தன். 
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அதிசயமானதாக ம், ைமயானதாக ம் ஆடம்பரமின்றி ம நாள் அந்தத் திறப்  
விழா நடந்த . கு ைசக்குள் ைழகிற ெபா வான வழியில் ஒ  சி  குத் விளக்ைக 
ஏற்றி ைவத்தார் ெகாத்தனார். ஒ ெப க்கி இல்ைல, மாைல இல்ைல, ேசாடா இல்ைல, 
பத்திாிைக நி பர்கள் வரவில்ைல, பிரபலமானவர்கள் வரவில்ைல. விழா க்கு 
வந்தி ந்த கூட்டம் அந்தக் கு ைசகளில் கு ேய வதற்குக் காத் க் ெகாண் ந்த 
ஏைழக் கூட்டம் தான். 
 
    "ஐயா! நீங்க எனக்கு பணம் ெகா த்த  ெபாிசில்லீங்க. என்ைன ெராம்ப 
ெகௗரவப்ப த்திட்டீங்க" என்  ெகாத்தனார் நாத் த த க்க நன்றிேயா  
அரவிந்தனிடம் கூறினார். 'இன்  இந்த நாட் ல் உைழக்கும் இனம் எங்கும் ஏங்கித் 
தவிப்ப  இந்தக் ெகௗரவத்திற்காகத்தான். பணத்தினால் மட் ம் உைழக்கிறவர்கள் 
நிைறவைடவதில்ைல. உைழப்  ெகௗரவிக்கப்பட ேவண் ம் என்  வி ம் கிறார்கள். 
ஆனால் அைதச் ெசால்லப் பல காரணங்களால் அஞ்சித் தயங்குகிறார்கள்' என்  
அப்ேபா  அரவிந்தன் மனத்தில் நிைனத் க் ெகாண்டான். வய  திர்ந்த 
தாய்மார்க ம், கிழவர்க ம் இைளஞர்க மாக அந்தக் கு ைசகளில் கு ேயற இ ந்த 
மக்கள் அரவிந்தைன ம் கானந்தத்ைத ம் ேநாக்கிக் கண்களில் நீர் மல்கக் 
ைககூப்பினார்கள். 'இந்த அன் க் கண்ணீ ம் ஆனந்தக் ைககூப் தல்க ம் ரணிக்குச் 
ேசர ேவண் யைவ அல்லவா! அவள் இன்  இங்ேக ேநாில் வந்  இதில் கலந்  
ெகாள்ள ந்தி ந்தால் எவ்வள  நன்றாயி ந்தி க்கும்! இரக்கத் க்கும், 
அ தாபத் க்கும் உாிய மனித ெவள்ளத்தினிைடேய தீபேமந்திச் ெசல்வதாகக் கன  
கா ம் அவள் உண்ைமயிேலேய இன்  இங்ேக அைதப் பார்த்தி ப்பாள்' என்  
எண்ணி ெநஞ்சு கி நின்றான் அவன். 
 
    அன்  மாைல அரவிந்தைனப் ெபான்னகரத்தி ள்ள தன் ட் க்கு வற் த்தி 
அைழத்தான் கானந்தம். எதற்காக அன்  அவன் தன்ைன ட் க்கு வரச் ெசால்  
வற் த் கிறான் என்ப  த ல் அரவிந்த க்குத் ெதளிவாக விளங்கவில்ைல. 
மாதத் க்கு ஒ ைற எப்ேபாதாவ  ஓய்  கிைடக்கிற ஞாயிற் க்கிழைமயில் 
அரவிந்தேன ெபான்னகரத் க்குப் ேபாய் நண்பர்கைளெயல்லாம் பார்த்  நலம் 
விசாாித் விட்  அளவளாவிப் ேபசிவிட்  கானந்தத்தின் ட் க்கும் ெசன்  
அவ ைடய ெபற்ேறார்கைளப் பார்த்  நலம் விசாாித் விட்  வ வ ண் . 

கானந்தத்தின் ெபற்ேறார்கேளா  சி  வயதி ந்ேத அரவிந்த க்குப் பழக்க ம் 
பாச ம் உண் . அவர்கள் அவ க்கு உறவில்ைலயானா ம் அவ ைடய கிராமத்தில் 
சிறி  காலம் வசித்தவர்கள். பஞ்சத் க்கு ஊர் மாறின கு ம்பமாக அரவிந்த ைடய 
கிராமத்தில் அவர்கள் இ ந்த காலத்தில் கானந்தம் சி ைபயன். அரவிந்த ம் சி  
ைபயன் தான் அப்ேபா . ஆனால் கானந்தத்ைத விட ெகாஞ்சம் விவரமறிந்  
நிைன  ெதாிந்த ப வம் அவ க்கு. இரண் ேப ம் ஒேர ஆரம்பப் பள்ளிக்கூடத்தில் 
ப த்தார்கள். ஆனால் சில ஆண் களில் கானந்தத்தின் ெபற்ேறார் ம ைரக்கு மில் 
கூ யாய்ப் ேபாய் பிைழக்க ேநர்ந்த . அப்ேபா  கானந்த ம் ேபாய்விட்டான். 
பின்னால் அரவிந்தன் தாைய ம் இழந் , சிற்றப்பா சித்தி ெகா ைமகைளத் 
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தாங்காமல் ம ைரக்கு ஓ  வந்த ேபா  உயர்நிைலப் பள்ளியில் தன்ைன ம் தன் 
அனாைதப் பிைழப்ைப ம் ஏளனம் ெசய்த மாணவர்களின் விடைலக் 
கும்ப க்கிைடேய தனக்கு ஆதர  ெகா க்கும் மாணவ நண்பனாக கானந்தத்ைதச் 
சந்தித்தான். தற்ெசயலாகச் சந்தித்  ஒ வைரெயா வர் அைடயாளம் ெதாிந்  
ெகாண்ட அந்தச் சந்திப் க்குப் பின் அவர்க ைடய நன்  மீண் ம் தளிர்த்த , 
தைழத்  வளர்ந்த . அரவிந்தைன அண்ணன் ேபால் எண்ணி மதித் ப் பழகத் 
ெதாடங்கியி ந்தான் கானந்தம். ப ப்  ந்த பின் தன் ைடய தமிழாசிாியர் 
சிபாாிசால் அரவிந்தன் அச்சகத்தில் ேசர்ந்தான். ஓய்  ேநரத்தில் ெபா  ேபாக்காகத் 
ைதயல் ெதாழில் பழகிய கானந்தம், பிைழப் க்காக ஒ  சி  ைதயல் கைடேய 
ைவத்தான். ெதாழில் அவைனக் ைகவிடவில்ைல. ஆ  மாதேமா என்னேவா, 
பம்பாயில் ேபாய் இ ந்  ைதயல் நாகாிகங்கைளக் கற்  ஒ  பட்ட ம் வாங்கி 
வந்தான். 'பாம்ேப ெடய்லர்ஸ்' என்ற ெப ைம ம் ேசர்ந்  ெகாண்ட . எந்தப் 
ெப ைமகள் வந்த ேபா ம் அரவிந்தனின் மதிப் ம் பணி ள்ள நண்பனாகேவ 
பழகினான் அவன். 
 
    "ஏண்டா, கானந்தம்! இன்ேற உன் ட் க்கு நான் வந்தாக ேவண் மா, அப்ப  
என்ன அவசரமப்பா?" என்  ேகட்டான் அரவிந்தன். கானந்தம் ெவட்கப்பட் க் 
ெகாண்  ெசால்லத் தயங்கினாற்ேபால் நின்றான். அரவிந்த க்குப் ாிந்  விட்ட . 
 
    "ஓேகா? உன் தி மண ஏற்பாட்ைடப் பற்றி உங்கள் ட் ல் ெபாியவர்களிடம் 
எ த் ச் ெசால்  சம்மதம் ெபற ேவண் ெமன்கிறாயா? இைத என்னிடம் 
ெசால் வதற்கு ெவட்கெமன்ன ேவண் யி க்கிற ? நான் வ கிேறனப்பா. 
இப்ேபாேத ேவண் மானால் றப்ப " என்  விவரம் ாிந்  ெகாண்ட ம் 

கமலர்ச்சிேயா  வ வதற்கு ஒப் க் ெகாண்  விட்டான் அரவிந்தன். 
 
    நண்பக ல் எங்கும் ெவளிேயற யாதப  அத்தைன நாட்கள் அவன் ஊாில் 
இல்லாைமயால் சுமந்  கிடந்த ேவைலகள் அச்சகத்தில் குவிந்தி ந்தன. ரணி 
ேதர்த ல் நிற்கச் சம்மதம் ெகா த் விட்டதனால் மீனாட்சிசுந்தரம் அ  சம்பந்தமான 
ஏற்பா க க்காக ம், ேவைலக க்காக ம் இப்ேபாேத அைலவதற்குத் 
ெதாடங்கியி ந்தார். அத்தைன வய க்கு ேமல் திடீெரன்  இைளஞராகி விட்டாற் 
ேபான்  அவ்வள  சு சு ப்ேபா ம் உற்சாகத்ேதா ம் ேவைலகைளச் ெசய்  
ெகாண் ந்தார் அவர். அச்சகத் க்கு வந்தி ந்த க்கியமான க தங்க க்கு 
ம ெமாழி எ தி ம், கணக்குகைளச் சாிபார்த் ம், தி த்த ேவண் ய அச்சுப் 
பிரதிகைளத் தி த்தி ம், அைசந்  ெகா க்க ேநரமில்லாமல் ேவைலகைளச் ெசய்தான் 
அரவிந்தன். மாைல ஐந்தைர மணிக்கு ேவைலகள் ந்  கங்க வி உைட மாற்றிக் 
ெகாண்  அவன் தயாராக இ ந்தேபா  கானந்தம் வந்  அைழத் க் ெகாண்  
ேபாய்விட்டான். இ வ ம் ேபசிக் ெகாண்ேட நைடயில் கிளம்பிவிட்டார்கள். ம ைர 
மில் க்கு அ கில் இரயில் பாைத 'ெலவல் கிராசிங்'கில் நடந்  ேபாக இடமில்லாமல் 
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ஒேர கும்பலாக இ ந்த . அந்த வழியாகத்தான் அவர்கள் ெபான்னகரத் க்குப் ேபாய்க் 
ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    "ெகாஞ்சம் இ  அரவிந்தன்! அ  என்ன கும்பெலன்  பார்த் விட்  
வந் வி கிேறன்" என்  கூறி அரவிந்தைன நி த்திவிட் க் கும்ப க்குள் குந்தான் 

கானந்தம். 
 
    சிறி  ேநரம் கழித்  அவன் கூட்டத்தி ந்  ெவளிேயறி வந்தான். 
 
    "வா... ேபாகலாம் அரவிந்தன்" என்  அரவிந்த ைடய ைகையப் பி த் க் 
ெகாண்ேட ேமேல வழி விலக்கிக் ெகாண்  நடந்தான் கானந்தம். 
 
    "மாைலயில் ெவளியான ெசய்தித்தாளில் ஏேதா பாீட்ைச  ெவளியாயிற்றாம். 
பாீட்ைசயில் ேதறாத மாணவன் ஒ வன், 'என் ைடய தற்ெகாைலக்கு யா ம் 
காரணமில்ைல. நான் பாீட்ைசயில் ேதறாத ஏமாற்றேம காரணம்' என்  சட்ைடப் 
ைபயில் க தம் எ தி ைவத் க் ெகாண்  இரயி க்கு ன் வி ந்  விட்டான். ைக ம் 
கா ம் ண்டாகி இரத்த ெவள்ளத்தில் எ த் க் கிடத்தியி க்கிற . பார்க்கச் 
சகிக்கவில்ைல." 
 
    "அடப் பாவேம!" 
 
    "பாவமாவ , ண்ணியமாவ  அரவிந்தன்! நம் ைடய பள்ளிக்கூடங்களி ம் 
கல் ாிகளி ம் வாழ்வதற்குச் ெசால் க் ெகா க்கிறார்களா? அல்ல  இம்மாதிாி 
சாவதற்குச் ெசால் க் ெகா க்கிறார்களா? வா ம் ைதாியத்ைதக் கற்பிக்காத 
ேகாைழத்தனமான ஏட் ப் ப ப்  ஒன்  இ க்குமானால் அ  இந்த நாட் க்ேக 
அவமானம். ப ப்  யற்சிைய ம் நம்பிக்ைகைய ம் ண் , உற்சாகப்ப த் கிற 
சஞ்சீவி ம ந்தாக இ க்க ேவண்டாேமா? வாழ ம் விடாமல் சாக ம் விடாமல் இ  
என்ன ப ப் ?" 
 
    "இங்ேக தான் கல் ாிகெளல்லாம் விளம்பரப்பலைக மாட்டாத 'ேபார் ங் அண்  
லாட்ஜிங்' ஓட்டல்களாக இ க்கின்றனேவ அப்பா? வாழ்க்ைகயிேலேய 
ேசார்வைடந்தவர்கள் ஆசிாியர் ெதாழி க்கு வ கிறார்கள். அல்ல  ஆசிாியராக 
வந்தபின் அந்த ேசார்ைவ அைடகிறார்கள். இப்ப ச் ேசார்வைடந்தவர்கள் கற்பிக்கும் 
உள்ளங்களில் எப்ப  'வா ம் ைதாியம்' வள ம்? கவி தாகூாின் விசுவ பாரதி 
பல்கைலக்கழகத்ைத ம், சாந்தி நிேகதனத்ைத ம் ேபால் மாகாணத் க்கு ஒ  லட்சியக் 
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கல் ாியாவ  இந்த நாட் க்கு ேவண் ம். அப்ேபா தான் 'வா ம் ைதாியத்'ைதக் 
கற்பிக்க ம்." 
 
    "ேசார்வைடந்தவர்கள் என்  ஆசிாியர்கைள மட் ம் குைறெசால் ப் பயனில்ைல, 
அரவிந்தன்! பாரத நாட் க்குக் கு யரசு வாழ்  வந்த பின் ம் ஆசிாியர்கள் பா  
பி யாிசி வாழ்க்ைகதான். எல்லா ம் ேசர்ந்  ெமாத்தமாக மறந்  விடேவண் ெமன்  
கங்கணம் கட் க் ெகாண்  மறந் விட்ட இனம் ஆசிாியர் இனம்தான். இப்ேபா  
இந்தப் ைபயன் வி ந்  ெசத்தி க்கிறாேன, இேத இரயில்ேவ 'ெலவல் கிராசிங்'கில் 
பதிைனந்  நாைளக்கு ன் நாைலந்  ெபண்க க்குத் தந்ைதயான ஓர் ஆரம்பப் 
பள்ளிக்கூட ஆசிாியர் 'அந்தப் ெபண்க க்ெகல்லாம் தி மணம் ெசய்  ெகா க்கப் 
பணவசதி இல்லாததால் சாகிேறன்' - என்  க தம் எ தி ைவத் விட் ச் ெசத்தார். 
அேநகமாக இந்தப் பகுதியில் ேபாகிற இரயில்களின் சக்கரங்களில் மனித இரத்தம் 
படாத நாேள இ ப்பதில்ைல." 
 
    "ேவைல கிைடக்காத வா பர்க ம், தி மணமாகாத ெபண்க ம் இன்  இந்த 
நாட் ன் மிகப்ெபாிய பிரச்சிைனகள் கானந்தம். ெப ம்பாலான 
தற்ெகாைலக க்கு இந்த இ  பிரச்சிைனகேள காரணம். ' ல் னில் ைவரப்பைட 
ேதான் ங்கால் தலத்தில் பராசக்தி ேதான் வாள்' என்  பாரதி பா னான். இந்தப் 
ெபாிய பிரச்சிைனகள் ைவரம் பாய்ந்தைவயாக மாறினால் 'இந்த நாட் ல் ஏன் 
பிறந்ேதாம்?' என்  ஒவ்ெவா வ ம் ெகாதிப்பைடய ேநாி ம். ெத வின் 
இ றங்களி ம் நடந்  ேபாகிறேபாேத ன்ப ம், ேநா ம், மரண ம் 
ெதன்ப வைதக் கண்டால் ஒேர ஒ  கணம் த்த க்கு உண்டான உணர்  ேபால் 
'இந்த உலகத்ைத இப்ப ேய விடக்கூடா . இவற்ைறப் ேபாக்க நிரந்தரமான ம ந்  
ேதட ேவண் 'ெமன்  தணியாத தவிப்  உண்டாகிற . ஆனால் அ த்த வினா ேய 
அந்தத் தவிப்  மரத் ப் ேபாய்வி கிறேத?" 
 
    இ வ ம் மனம் ெநாந்த நிைலயில் உணர்ச்சி வசப்பட் ப் ேபசியவாேற நடந்  
ெகாண் ந்தார்கள். தைல மயிாி ம் உடம்பி ம் பிஞ்சுப் பிசி கள் ப ந்  ேசார்ந்த 
ேகாலத்தில் மில் கூ க்காரப் ெபண்கள் ெத வில் கூட்டமாக நடந்  
ெகாண் ந்தார்கள். பஞ்சாைல எந்திரங்களின் ஓைச ெத வின் எல்ைல வைர 
குைறவின்றி ஒ த் க் ெகாண் ந்த . 
 
    "அரவிந்தன் இந்த வட்டாரத்தில் நாள் ஒன் க்கு எப்ப ம் நாைலந்  
தற்ெகாைலக்குக் குைறவதில்ைல. ேபாதாத குைறக்கு இப்ேபா  ட்ைடப் ச்சி 
ம ந்  என்  சுலபமாகத் தற்ெகாைல ெசய்  ெகாள்ள ஒ  ம ந்  வந்  
ெதாைலத்தி க்கிற ." 
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    "வாழ்வதற்கு ம ந்  ெதாியவில்ைல. அ  கிைடக்கிற வைர சாவதற்கு ம ந்  
ேத க் ெகாண் தான் இ ப்பார்கள்" என்  மனம் ண்பட்ட ெபா ளில் ெமல்லச் 
ெசான்னான் அரவிந்தன். 
 
    ெபான்னகரத்தில் கானந்தத்தின் ட் ல் ஒ  மணிேநரத் க்கு ேமல் 
தாமதித்தான் அரவிந்தன். "ைபய க்கு ெபாிய இடத்தி ந்  ெபண் வ கிற " - 
என்ற டன் கானந்தத்தின் ெபற்ேறார் திைகத்  ம ண்டனர். அவர்க க்கு 
எல்லாவற்ைற ம் விவரமாக எ த் க்கூறி விளக்க ேவண் யி ந்ததனால் 
அரவிந்த க்கு அவ்வள  ேநரமாயிற் . கைடசியில் அவர்க ைடய இைசைவ ம் 
ெபற் விட்டான். அரவிந்தன் ெசால்  அவர்கள் எைத ம் ம த்தேத இல்ைல. 
'ெபா ப் த் ெதாிந்த பிள்ைள' என்  அவைனக் ெகாண்டா வார்கள் 

கானந்தத்தின் ெபற்ேறார். அரவிந்தன் ேகாைடக்கான ந்  றப்ப ம் ேபா , 
' கானந்தத்தின் ெபற்ேறாைரக் கலந்  ெகாண்  மானால் 
நிச்சயதாம் லத் க்கு ஒ நா ம் குறிப்பிட்  எ தேவண் ம்' என்  மங்கேளசுவாி 
அம்மாள் அவனிடம் ேவண் க் ெகாண் ந்தாள். அந்த அம்மாள் ேவண் க் 
ெகாண் ந்தப  அப்ேபாேத அங்ேக ஓர் கார் ல் விவரம் எ தி நான்கு னியி ம் 
மஞ்சள் தடவி ம நாள் ேகாைடக்கான ல் கிைடக்கிறாற் ேபால் அவசரமாகத் 
தபா ம் ேசர்க்கச் ெசய் விட்டான் அரவிந்தன். அவர்கள் எல்ேலா ம் 
வற் த்தியதால் இர ச் சிற் ண் ைய அங்ேகேய சாப்பிட ேவண் யதாயிற் . 
 
    ெபான்னகரத்தி ந்  அவன் அச்சகத் க்குத் தி ம்பிய ேபா , இர  சுமார் எட்  
மணி இ க்கலாம். அந்த ேநரத்தி ம் அங்ேக ன் பக்கத்  அைறயில் விளக்கு 
ெவளிச்சம் ெதாிந்த . தி நா க்கரசு ஏதாவ  வர  ெசல க் கணக்ைக எ திக் 
ெகாண் ப்பான் என்  நிைனத்  உள்ேள ைழந்த அரவிந்தன் மீனாட்சிசுந்தரேம 
அங்கு இ ப்பைதப் பார்த்  வியப் ற்றான். கன்னத்தில் ைக ன்றிக் ெகாண்  
ேசார்ந்  ேபானாற் ேபால் கவைலேயா  ஏேதா சிந்தித் க் ெகாண் க்கிற மாதிாி 
இ ந்தார் அவர். கம் பார்க்க நன்றாக இல்ைல. இந்த விதமாக மிக ம் தளர்ந்த 
நிைலயில் ெப ம்பா ம் அவைரப் பார்த்ததில்ைல அவன். மிகச் சில சமயங்களில் 
மட் ேம இத்தைகய நிைலயில் அவைரக் கண் க்கிறான். 
 
    "உங்க ைடய உடம் க்கு என்ன?" 
 
    "உடம்ெபல்லாம் நன்றாக இ க்கிற . மன க்குத் தான் எல்லா இழ ம்." 
 
    அவ ைடய குர ல் இ ந்த க ைமயான வறட்சிையக் கண்  ேமேல எ ம் ேபசத் 
ேதான்றாமல் தயங்கி நின்றான் அரவிந்தன். ேகாபேமா, கவைலேயா அதிகமாகி 
உணர்ச்சி வசப்பட்டால் இரத்தக்ெகாதிப்  (பிளட்பிரஷர்) வந் வி ம் அவ க்கு. 
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    "எல்லாப் பயல்க ம் சமயம் பார்த் த்தான் காைல வாாி வி கிறார்கள். குனிந்  
ெகாள்ளச் ெசால் ப் பச்ைசக் குதிைர தாவி விட் க் குப் றத் தள்ளி ம் வி கிறார்கள். 
ேதர்தல் ெசல க க்காக நம் ைடய தி ேவடகத்  ேமலக்கால் பாசன நிலத்ைத 
விைல ேபசியி ந்ேதன் அல்லவா?" 
 
    "ஆமாம்! ேநற்  கிரயப் பத்திரம் எ தப் ேபாவதாகச் ெசான்னீர்கள்." 
 
    "ேநற்  எ தலாெமன்றி ந்ேதன். வாங்குகிற ஆள் வரவில்ைல. இன் ம் 
வரவில்ைல. சந்ேதகப்பட் க் ெகாண்ேட ேபாய் விசாாித்ததில் வாங்குவதற்கி ந்த ஆள் 
தயங்குகிறான். பர்மாக்கார ம்  மண்டபத்  மனித ம் ேபாய் அவைன ஏேதேதா 
ெசால் க் கைலத்தி க்கிறார்கள்." 
 
    "ஒன் ம் கு கிவிடா . இவன் வாங்காவிட்டால் என்ன? ஆயிரம் ேபர் 
காத்தி க்கிறார்கள்." 
 
    "அப்ப யில்ைல அரவிந்தன்; அந்த இடத்தில் அவ்வள  பணம் ேபாட்  நிலம் 
வாங்க இப்ேபா  ேவ  எவ ம் அவசரப்படமாட்டார்கள். பலவிதத்தில் 
பணெந க்க யில் சிக்கிக் ெகாண் க்கிேறன் அப்பா. ேபப்பர் கைடக்கு 
ஆயிரக்கணக்கில் பாக்கி நிற்கிற . தாட்சண்யத் க்காகத்தான் ேகட்கத் தயங்கிக் 
ெகாண்  அவர்கள் ேபசாமல் இ க்கிறார்கள்." 
 
    அவைர ம், அவ ைடய ைதாியத்தத ம் அதிர்ச்சியைடயச் ெசய்த சூழ்நிைல 
அரவிந்த க்குப் ாிந்த . ஆ தலாக ஏதாவ  அவாிடம் நிைறயப் ேபச ேவண் ம் 
என்  நிைனத்தான். ஒன் ம் ெசால்ல வரவில்ைல. நாைலந்  நாட்கள் கழித்  அவன் 
கிராமத் க்குப் றப்பட்ட ேபா  மீனாட்சிசுந்தரம் இரத்தக் ெகாதிப்  அதிகமாகிப் 
ப க்ைகயில் ழ்ந் விட்டார். கானந்தத்ைத உடனி ந்  கவனித் க் ெகாள்ளச் 
ெசால் விட் ப் றப்பட் ந்தான் அவன். கிராமத்தில் சிற்றப்பாவின் பதினாறாம் 
நாள் க மாதிக்குப் பர்மாக்காரர் வரவில்ைல. அவர் வரமாட்டார் என்ப  அரவிந்தன் 
எதிர்பார்த்த தான். 'சிற்றப்பாவின் ேகதத் க்கு அவர் வந்தேத தன்ைன வசியப்ப த்தி 
அைழத் ப் ேபாய் மீனாட்சிசுந்தரத்திடமி ந்  பிாித் விடலாம்' என்ற 
ேநாக்கத்ேதா தான் என்பைத இப்ேபா  அரவிந்தன் ஒ வா  உய்த் ணர்ந்  ாிந்  
ெகாண் ந்தான். அவன் அவ ைடய வைலயில் சிக்காமல் வந் விட்டதனால் 
இனிேமல் தன்ைன ம் மீனாட்சிசுந்தரத்ைத ம், ரணிைய ம் தம் ைடய 
ெமாத்தமான எதிாிகளாக ைவத் க் ெகாண்  அவர் ைவரம் பாராட் வார் என் ம் 
அவன் உணர்ந்தி ந்தான். 
 
    மிகச் சிறிய உணர்ச்சிகைள ம் சில்லைற ேநாக்கங்கைள ம் தவிர ெபாிதாக 
எைத ம் நிைனக்கத் ெதாியாத அப்பாவிக் கிராமத்  மக்கள் அரவிந்த ைடய 
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எதிர்கால வாழ்க்ைகையப் பற்றிப் பலவிதமாகக் கற்பைன ெசய்தார்கள். அவன் 
கிராமத் க்ேக வந்  கு ேயறி சிற்றப்பாவின் ெசாத்  சுகங்கைள 
ஆளத்ெதாடங்குவான் என்  எல்லா ேம எதிர்பார்த்தனர். "தம்பி, இனிேமல் ஊேரா  
வந் விட ேவண் ய தான். ம ைரயில் என்ன காாியம்? ஒ த்த க்கு கீேழ 
ைககட் ச் ேசவகம் ெசய்கிற ேவைல இனிேமல் எதற்கு? ெசாத் க்கெளல்லாம் 
ேமற்பார்க்க ம், சிற்றப்பாைவப் ேபால் நைக ஈட் க்குக் கடன் ெகா க்கிற 
காாியத்ைத ம் ெதாடர்ந்  ெசய்யலாம். என்னேமா நான் உனக்குச் ெசால்கிற 
அட்ைவஸ் இ தான்" என்  தமக்குத் ெதாிந்த ஒேர ஆங்கில வார்த்ைதைய 
கர்வத்ேதா  உபேயாகித்  அரவிந்தனிடம் அறி ைர கூறினார் ஒ  கிழவர். 
அரவிந்தன் அவ ைடய அறி ைரையக் ேகட் த் தனக்குள் சிாித் க் ெகாண்டான். 
க மாதி ந்த ம நாள் காைல அரவிந்தன் ெசய்த தல் காாியம் சிற்றப்பாவின் 

ட்  வாச ல் 'இங்ேக நைக ஈட் ன் ேபாில் வட் க்குக் கடன் ெகா க்கப்ப ம்' 
என்  அ க்கும் கைற ம் ப ந்  ெதாங்கிய அறிவிப் ப் பலைகையக் கழற்றி 
எறிந்த தான். 
 
    "சின்னதம்பி, அைதக் கழற்றாதீங்க! இன் ம் பல ேபர் கணக்கு க்காமல் 
ெகடக்கு. ஈ  ைவத்த நைகைய ெராம்பப் ேபர் தி ப்பிக்கிட் ப் ேபாகைல. வட்  
தராமல் பலேபர் க த்த ப் ச் ெசய்றாங்க" என்  ஒப்பாாி ைவத்தார் சிற்றப்பாவின் 
கணக்குப்பிள்ைள. 
 
    சிாித்தவாேற அரவிந்தன் எல்லாக் கணக்ைக ம் பார்த்தான்; தா யி ந்  
ேமாதிரம் வைர ஏைழ எளியவர்கள் கட க்காக ஈ ைவத்த நைககள் குவிந்  
கிடந்தன. கணக்குப்பிள்ைளைய விசாாித்ததில் நைகைய ஈ  ைவத்தவர்கள் 
உள் ாி ம், அக்கம்பக்கத் ச் சி  கிராமங்களி ம் இ ப்பதாகத் ெதாியவந்த . 
"உடேன ைசக்கிளில் றப்பட் ப் ேபாய் எல்ேலா க்கும் தகவல் ெதாிவித்  இங்ேக 
வரச் ெசய் ங்கள்" என்  கணக்குப் பிள்ைளையத் ரத்தினான் அரவிந்தன். அவ ம் 
என்ெனன்னேவா ெசால்  ம த்தார். "கடன் ெகா த்தவங்க கடன் 
வாங்கியவங்கைளப் ேபாய் அைழக்கிற  வளைம இல்லீங்க" என்றார் 
கணக்குப்பிள்ைள. 
 
    "வளைமயாவ  மண்ணாங்கட் யாவ . நான் ெசால் கிறப  ேபாய் அைழத்  
வா ம் ஐயா!" என்  அரவிந்தன் சிறி  இைரந்த பின்ேப அவர் தைட ெசால்லாமல் 

றப்பட் ப் ேபானார். பகல் பன்னிரண்  மணிக்குள் நைக ஈ  ைவத்தவர்கள் 
ஒவ்ெவா வராக வந்  ட் ன் ன் றம் கூ விட்டார்கள். வ ைம வாட்டங்களா ம் 
ஏைழைம ஏக்கங்களா ம் இைளத்த அவர்க ைடய ெம ந்த ேதாற்றங்கைளப் 
பார்த்  ெநஞ்சு ெநகிழ்ந்தான் அரவிந்தன். வி தைல ம், உாிைம வாழ் ம் பாரத 
நாட்  நகரங்களின் வளர்ச்சிக்கும் வளங்க க்கும் பயன்பட் க்கிற அள  
கிராமங்க க்கும் அவற்றில் வா ம் அப்பாவி மனிதர்க க்கும் பயன்ப கிற காலம் 
இன் ம் சாியாக வரவில்ைல என்  அவன் உணர்ந்தான். 'பாரத நாட் ன் 
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ஆயிரமாயிரம் கிராமங்களில் இ ளைடந்த சூழ ம் இ ளைடந்த உள்ளங்க மாக 
வா ம் எளியவர்கைள மனத்தில் ைவத் க் ெகாண் தான் காந்திய கள் உைழத்தார். 
அவ ைடய உைழப்பின் பயன் நகரங்களின் எல்ைலேயா  நின்  ேபாய்விட்டேத!' 
என்  எண்ணிக் கு றினான் அரவிந்தன். வந்தி ந்தவர்கைளெயல்லாம் உட்காரச் 
ெசய் விட்  உள்ேள தி ம்பி, "கணக்குப் பிள்ைள! அடகு நைககைள ம் 
அவற் க்கான பத்திரங்கைள ம் எ த் க் ெகாண்  வா ங்கள்" என்  
கட்டைளயிட்டான். அவர் அவ ைடய மனத்தின் குறிப்ைபச் சாியாக விளங்கிக் 
ெகாள்ளாமல், "நைகக ம், பத்திரங்க ம் எ க்குங்க தம்பி? யார் யார், எவ்வள  
வட்  தர ம், எத்தைன தவைணங்கிறெதல்லாம் தனிக் காகிதத்திேல குறிச்ேச 
வச்சி க்ேகன்" என்றார். 
 
    "அ  ேதைவயில்ைல! நைககைள ம் பத்திரங்கைள ம் ெகாண்  வா ங்கள்." 
 
    அவன் குர ன் உ திக்கு அஞ்சி அப்ப ேய ெசய்தார் கணக்குப்பிள்ைள. யார் 
யா ைடய அடகு நைக எ ேவா அைத ைறயாக அவர்களிடம் தி ப்பிக் 
ெகா த் விட் , "நீங்கெளல்ேலா ம் இந்தக் கட க்கு வட்  தரேவண் யதில்ைல. 
அசைலத் தந்தால் ேபா ம், அைத ம் இப்ேபாேத என்னிடம் தரேவண் ெமன்  
அவசியம் கிைடயா . உங்க க்கு நான் ஒ  கவாி த கிேறன். இன் ம் இரண்  

ன்  மாதங்க க்குள் உங்களால் கிற ேபா  அந்த கவாிக்கு நீங்கள் 
தரேவண் ய அசைல அ ப்பி ரசீ  ெபற் க் ெகாண்டால் ேபா ம்" என்றான். 'ஏைழப் 
ெபண்கள் தி மண உதவி நிதிச் சங்கம், மணி நகரம், ம ைர' என்ற கவாிைய 
எல்லா க்கும் தனித்தனிேய எ திக் ெகா த்தான். "த ம ெதாைரேய! நீங்க 
நல்லாயி க்க ம்" என்  வாழ்த்தினார் அடகு நைகையத் தி ம்பப் ெபற் க் ெகாண்ட 
ஒ  தியவர். சிலர் அவ ைடய கால்கைளத் ெதாட்  வணங்க ஓ வந்தார்கள். அவன் 
சிாித் க் ெகாண்ேட ம த் விட்டான். கால்கைளப் பின் க்கு நகர்த்திக் ெகாண்  
எல்ேலாைர ம் வணங்கி விைட ெகா த்தான். கணக்குப் பிள்ைளக்குத் தைல சுழன்  
மயக்கம் வ ம் ேபா ந்த . ைணப் பி த் க் ெகாண்  சமாளித்தார். ைபய க்குப் 
ைபத்தியேமா என்  சந்ேதகமாகிவிட்ட  அவ க்கு. 
 
    அதன் பின் ம் பத்  நாட்கள் வைர அவன் கிராமத்தில் தங்கினான். ேதர்தல் 
ெசல கைள ம், அச்சகத் க் கடன்கைள ம் சுமக்க வழியின்றி மீனாட்சிசுந்தரம் 
திண வ  நிைனைவ இ க்கிய  அரவிந்த க்கு. பக்கத் க் கிராமத்தில் ஒ  ெபாிய 
பண்ைணயார் பணத்ைதக் குவித்  ைவத் க் ெகாண்  விைலக்கு எந்தச் ெசாத்  
வ கிறெதன்  காத்தி ந்தார். அவாிடம்  தவிர மற்ற ெசாத் கள் 
ஐம்பத்ேதழாயிரத் ச் ெசாச்சம் விைல ேபாயிற் . சிற்றப்பாவின் ெசாத் கள் நல்ல 
சமயத்தில் மீனாட்சிசுந்தரத் க்கு உதவ ேவண் ெமன்  அவன் மனம் ஆர்வத்ேதா  
உந்திய . கணக்குப்பிள்ைள, "ெபண் கல்யாணத் க்கு நிற்கு ங்க" என்  
பஞ்சப்பாட்  பா னார். அவர் ைகயில் இரண்டாயிரம் பாையக் ெகா த் விட் , 
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"இப்ேபாைதக்கு இந்த ட் ம் நீேர கு யி ந்  ெகாண் ம்" என்றான் அரவிந்தன். 
"நீங்க ண்ணியப் பிற ங்க" என்  நாத்த த க்கக் கூறினார் அவர். 
 
    'ஐம்பத்ைதயாயிரம் பாய் ேநாட் க் கற்ைறகைள எண்ணி ன்னால் ைவத்தால், 
தன  நன்றிக்குாிய தலாளியின் இரத்தக் ெகாதிப்  ேநாய் பஞ்சாகப் பறந் வி ம்' 
என்  நம்பி ஆவல் சுரந்த  அவன் மனத்தில். ஆனால் அன்  அவன் ரயி க்குப் 

றப்ப வதற்கு ன் வந்த தந்தி அவ ைடய ஆவைலக் ெகான்  கதறி அ ம் 
அ ைகயாய்ப் ெபாங்கி வரச் ெசய்த . தந்திையப் ப த் விட் ச் சி  குழந்ைதேபால் 
மாைல மாைலயாகக் கண்ணீர் வ த்  அ தான் அரவிந்தன். 
    --------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    28 
 
        ஊெரல்லாம் கூ ஒ க்க அ திட் ப் ேபாிைன 
        நீக்கிப் பிணெமன்  ேபாிட் ச் 
        சூைரயல் காட் ைடக் ெகாண் ேபாய்ச் சுட் ட்  
        நீாினில் ழ்கி நிைனப்ெபாழிந்தார்கள். 
              -- தி லர் 
 
    தன்ைனப் ெபற்ற தந்ைத இறந்தேபா  கூட அரவிந்தன் இப்ப  அதிர்ந்  அலமந்  
கதறியழவில்ைல. அப்ேபா  அவன் சி வன். இப்ேபாேதா உணர் களில் ேநா ம் 
அள க்கு மனம் பக்குவப்பட்ட இைளஞன். 'தன்ைன வளர்த்  உ வாக்கி வாழ்வளித்த 
வள்ளல் இறந்  ேபாய்விட்டார்' என்  அந்தத் தந்தியில் ப த்தேபா  அைத 
உண்ைமயாக ஏற் க் ெகாண்  நம்பி ஒப் க்ெகாள்ளேவ, அவன் மனம் தயங்கிய . 
எவ ைடய நன்றிக்கடைனத் தீர்ப்பதற்காக அவன் சிற்றப்பாவின் உைடைமகளில் 
ெப ம் பகுதிைய விற் ப் பணமாக்கிக் ெகாண்  றப்பட்டாேனா அவர் இறந்  
ேபாய்விட்டார் என்  தந்தி வந்தி க்கிற . 'மீனாட்சிசுந்தரம் இறந் விட்டார், உடேன 

றப்பட்  வர ம்' - என்  கானந்தம் தந்தி ெகா த்தி க்கிறான். ெவண்ெணய் 
திரண்  வ கிறேபா  தாழி உைடந்த  ேபால் நல்ல சமயத்தில் அந்தப் 
ெப ந்தன்ைமயாளர் ேபாய்ச் ேசர்ந் விட்டாேர என்  கலங்கினான் அவன். 
கனவி ம் எதிர்பாராத இந்தச் சா  அவைன ேபரதிர்ச்சியைடயச் ெசய் விட்ட . 
'மீனாட்சிசுந்தரம் எனக்கு மட் ம் நல்லவர் என்பதில்ைல. எல்லா க்குேம அவர் 
நல்லவர்! ஊ க்கு நல்லவாின் உயிைர இவ்வள  அவசரப்பட் க் கூற் வன் கவர்ந்  
ெகாண்டாேன' என்  விழி கலங்கி, மனம் கலங்கி, உணர் கள் கலங்கி, ஓய்ந்  
நின்றான் அரவிந்தன். 'அவர் சாகக்கூடா . ஆனால் சாகச் ெசய் விட்டார்கேள 
பாவிகள்!' என்  அவைரக் கவைலப்படச் ெசய்த பர்மாக்காரைர ம், மண்டபத்  
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மனிதைர ம் எண்ணிக் ெகாதித்தான். 'பால் நிைனந்  ஊட் ம் தாயி ம் சாலப்பாிந்  
என்ைன ஆளாக்கிவிட்ட எந்ைதேய! இனி உங்க க்கு எந்த வைகயில் நன்றி 
ெச த்தப் ேபாகிேறன்?' என்  நிைனத்  நிைனத்  ரயில் ம ைர அைடகிறவைர 
வ ந்தித் தவித் க் ெகாண்ேட வந்தான். தனக்கு அந்தப் ெபாிய மனிதர் க ைண காட்  
உதவிய சந்தர்ப்பங்கெளல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக நிைன க்கு வந்  அவ ைடய 
கண்களில் நீர் ெநகிழச் ெசய்தன. 
 
    இரயில் ம ைர நிைலயத் க்குள் ைழ ம் ன் ஒ  தி ப்பத்தில் நகர ம், அதன் 
ெமாத்தமான ேதாற்றப் பரப்பில் உயர்ந்  ெதாி ம் ேகா ரங்க ம், மிக அழகாகத் 
ெதன்ப ம். இன்  அந்தக் ேகா ரங்க ம், அவற்றின் கீேழ மங்கித் ெதன்ப ம் நகர ம் 
தன்ைனப் ேபாலேவ ேசாகத் தழ ல் ெவந்  ேசாம்பிச் ேசார்ந்  யர்பரவிக் 
கிடப்பைவ ேபால் ேதான்றின. நகரேம உயி ம் உணர் ம் ெசத் ப் ேபானாற்ேபால் 
அவ க்குக் காட்சியளித்த . ரயில் நிைலயத்தில் நின்ற ம், இறங்கி 
மீனாட்சிசுந்தரத்தின் ட் க்கு விைரந்தான். 
 
    அந்திமக் கிாிையக்காக ட்  வாயி ம் திண்ைணகளி ம் ெத ேவாரங்களி ம் 
மனிதர்கள் கூ யி ந்தார்கள். கானந்தம் வாயி ல் நின்  ேமற்ெகாண்  நடக்க 
ேவண் ய ஏற்பா கைளக் கவனித் க் ெகாண் ந்தான். சாவால் வாழ்வற் ப்ேபான 
உடம் க்குப் வால் பல்லக்குத் தயாராகிக் ெகாண் ந்த . சா  ட் க்கு 
அைடயாள ஒ களாக அ குர ம் சங்கும் ேசகண் ம் ஒ த் க் ெகாண் ந்தன. 
விழிகளில் நீர்ப்படலம் மைறக்க உள்ேள ஓ னான் அரவிந்தன். கூடத்தில் ஊஞ்சல் 
பலைகையக் கீேழ கழற்றிப் ேபாட் , அவைரக் கிடத்தியி ந்தார்கள். ஊெரல்லாம் கூ  
ஒ க்க அ , ேபாிைன நீக்கிப் பிணெமன்  ேபாிட்ட பின் ம், சா க்கைளேய 

கத்தில் வராமல் ெப ந்தன்ைம லங்கும் அந்த உ வத்ைத எட்ட நின்  
பார்த்தவாேற ெபாங்கிப் ெபாங்கி அ தான் அரவிந்தன். ைகக்குட்ைடயால் வாையப் 
ெபாத்திக் ெகாண்  ெவ த் வ ம் க்க ெவள்ளத்ைத அடக்க யன்றான், 
அடங்காமல் ெபாங்கிற்  அ ைக. கண் ன் மரணத்ைதப் பார்க்கும்ேபா  திடீெரன்  
வாழ்க்ைகேய ஸ்தம்பித்  நின் வி கிறாற் ேபால ஒ பயம் உண்டாகிற . 
நம்பிக்ைகயாக ம், ெவற்றிகளாக ம் எண்ணிக் ெகாண் ந்த அைனத் ம் ெவ ம் 

க்கத்தின் த்திைரகளாகத் ெதாிந்தன. ெநஞ்சு ெகாள்ளாமல் க்கம் கு றிட நீர் 
த ம் ம் கண்களால் அவ ைடய சடலத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்ேட நின்ற அரவிந்தன் 
ஒன் ேம ேதான்றாத  ேபால், ஒன் ேம காணாத  ேபால், ஒன் ேம உணராத  
ேபால், வசமிழந்த அவசர நிைலயில், ேதான் வைத ம் காண்பைத ம், 
உணர்வைத ம் ேசாக இ க்குப் பறி ெகா த்  விட்டவனாகத் ேதான்றினான். 
 
    அவன் தளர்ந்  தவித்தேபாெதல்லாம், "பயப்படாேத, நான் இ க்கிேறன். உனக்கு 
ஒ  கவைல ம் ேவண்டாம்" என்  ஆதரேவா  அ கில் வந்  கில் பாசத்ேதா  
தட் க் ெகா த்த ைககளா இப்ப  உணர ம் உணர்த்த ம் யாத நிைலயில் 
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உயிரற் க் கிடக்கின்றன? சற்ேற கண்கள் சிவந்த நிைலயில் அவன் 
காட்சியளித்தா ம் "ஏண்டா அரவிந்தா! இரவில் அதிக ேநரம் விழித்தாயா. இனிேமல் 
அப்ப ச் ெசய்யாேத, இராத் க்கம் இல்லாவிட்டால் உடம்ைப உ க்கிவி ம்" என்  
அன் டேன க ந்  ெகாண்ட வாயா இப்ப  ஈெமாய்த்  ஈரம் உலர்ந்  சவக்கைள 
காட் கிற ? 
 
    நிைனக்க நிைனக்க மனதி ள்ள க்கெமல்லாம் கண் வழிப்ெப குவ ேபால் 
அ ைகதான் ெப கிற் . எவ்வள  ேநரம்தான் அ  ெகாண் ப்ப ? இனிேமல் 
அ தான் என்ன ஆகப்ேபாகிற ? கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்  

கானந்தத்ேதா  ேசர்ந்  தா ம் ேமேல நடக்க ேவண் ய காாியங்கைளக் 
கவனிக்க ஆரம்பித்தான் அரவிந்தன். யார் யாேரா வந்தார்கள். என்ன என்னேவா 
ெசால் த் க்கம் ேகட்டார்கள். எைத எைதேயா நிைன ப த்தினார்கள். ஒன் ேம 
நிைனவில்லாம ம், நிைனவிேலேய ஒன் மில்லாம ம் ேவைலகளில் அவன் 
இயங்கிக் ெகாண் ந்தான். 
 
    மீனாட்சிசுந்தரத்தின் மக்களில் த்தவர் வ ம் ெபண்கள். தல் இரண்  
ேப க்கும் தி மணம் ெசய்  ெகா த்தி ந்தார். த்த ெபண் க்குத் 
தி ெநல்ேவ யி ம், அ த்த ெபண் க்குத் தி ச்சியி ம் சம்பந்தமாயி ந்த . 

ன்றாவ  ெபண் உயர்நிைலப்பள்ளிப் ப ப்ைப த் விட் த் தி மண வயதில் 
ட் ல் இ ந்தாள். கைடசியாகப் பத்  பன்னிரண்  வயதில் ஒ  ைபயன் இ ந்தான். 

 
    ெபண்கள் வ வதற்காகத் தி ச்சிக்கும் தி ெநல்ேவ க்கும் அவசரமாகத் தந்திகள் 
ெகா த்தி ந்தான் கானந்தம். ெபண்கள் வந்  பார்ப்பதற்கு ன்னால் சவத்ைத 
எ க்க ேவண்டாெமன்  தி மதி மீனாட்சிசுந்தரம் கூறியி ந்தாள். அரவிந்தன் வந்  
ேசர்ந்த சிறி  ேநரத்தில் ேகாைடக்கான ந்  ரணி, மங்கேளசுவாி அம்மாள் 

த யவர்கள் காாில் வந் விட்டார்கள். அவர்க க்கும் கானந்தம் தந்தி 
ெகா த்தி ந்தான் ேபா க்கிற . ெபண்கள் கூட்டம் உள்ேள அதிகமாக, அதிகமாக, 
அ ைகக் குரல் ஒ ம் அதிகமாயிற் . உறவினர்க ம், நண்பர்க ம் பழகிய 
பிர கர்க மாக வாயி ல் ஆண்கள் கூட்டம் அதிகமாகிக் ெகாண் ந்த . ஒ  
மனிதன் உண்ைமயிேலேய நல்லவனாக ம், ெப ந்தன்ைம உள்ளவனாக ம் 
இ ந்தான் என்பதற்கு அைடயாளம் அவன் வா ம்ேபா  கூ கிற கூட்டம் அல்ல. 
மரணத்தின் ேபா  கூ கிற கூட்டம் தான், மனித ைடய ெப ந்தன்ைமைய 
மாற் க்காணச் சாியான கட்டைளக் கல். மீனாட்சிசுந்தரம் இறந்த ம் அவர் ட் ல் 
கூ யி ந்த கூட்டம் அவர் ெப ைமைய நன்றாகக் காட் ய . அச்சகத்  ஊழியர்கள் 
கண்ணீர் மல்க கூ  நின்றார்கள். ஊர் ந வில் நிழல் தந்  ெகாண் ந்த, ெபாிய மரம் 
திடீெரன்  சாய்ந்  றிந்  விட்டாற்ேபால் அந்த மனிதாின் மரணம் எல்ேலா க்கும் 
ேவதைன அளித்தி ந்த . இ ட் வதற்குச் சிறி  ேநரத் க்கு ன் 
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தி ெநல்ேவ யி ந் ம், தி ச்சியி ந் ம் ெபண்கள் இ வ ம் வந்  
ேசர்ந் விட்டார்கள். இரண்  மாப்பிள்ைளக ேம உடன் வந்தி ந்தார்கள். 
 
    ைவையயில் ெவள்ளம் ேபானதால் பாலம் சுற்றிச் ெசல் ர் வழியாகத் தத்தேனாிச் 
சு காட் க்குப் ேபாய் எல்லாம் த் விட் த் தி ம் ம்ேபா  இர  பதிேனா  
மணிக்கு ேமல் இ க்கும். அரவிந்தன் பித் ப் பி த்தவன் மாதிாிச் ேசார்ந்  
நைடப்பிணம் ேபால் அச்சகத் க்குத் தி ம்பினான். அந்தச் சமயத்தில் அரவிந்த க்கு 
ஆ தலாக உடனி க்க ேவண் ய  அவசியெமன்  ேதான்றியதால் கானந்த ம் 
உடன் வந்தான். அச்சகத் க்குள் ைழ ன், "இேதா இ தான் அப்பா, அவ ைடய 
உயி க்கு எமனாக வந்  ேதான்றிய ! நீ கிராமத் க்குப் ேபான பின் இரண்  
நாட்களில் ஒ விதமான உடல் ேதறி அச்சகத் க்கு வந்  ேபாகத் ெதாடங்கி இ ந்தார். 
இந்தக் கட் டத்ைதப் பர்மாக்காரர் விைலக்கு வாங்கியைத ம், இதில் மண்டபத்  
மனிதர் அச்சகம் ைவக்கப் ேபாகிறார் என்பைத ம் ேகள்விப்பட்டாேரா இல்ைலேயா, 
ம நாள் மீண் ம் ரத்தக் ெகாதிப்  அதிகமாகிப் ப க்ைகயில் வி ந் விட்டார்" என்  

கானந்தம் பக்கத் க் கட் டத்ைதச் சுட் க் காட் னான். திைகப்ேபா  பக்கத் க் 
கட் டத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தான் அரவிந்தன். 'குமரகு பர விலாஸ் காப்பி சாப்பாட்  
ஓட்டல்' என்  ைக ப ந்த சுவாில் அங்ேக வழக்கமாகத் ெதாங்கும் ஓட்டல் விளம்பரப் 
பலைகைய இப்ேபா  காணவில்ைல.  ெவள்ைளப் ச்சுடன் கூ  அழகாயி ந்த 
கட் டத்தில் ஓட்டல் விளம்பரப் பலைகக்குப் பதில் அேத இடத்தில் 'காமாட்சி அச்சகம்' 
என்ற எனாமல் ெபயர் ெத விளக்கின் ஒளியில் ெபாிதாகிப் 'பளிச்'ெசன்  ெதாிந்த . 
கீேழ உாிைமயாளர் என்ற சிறிய எ த் க்க க்கு ேநேர மண்டபத்  மனித ைடய 
ெபயர் காணப்பட்ட . இரண்  வாரங்கள் கிராமத்தில் இ ந் விட் த் தி ம்பி 
வ வதற்குள் இங்ேக இத்தைன காாியங்கள் நைடெபற்றி க்கின்றனவா? என்  
மைலத்தான் அரவிந்தன். பர்மாக்கார ைடய கம் அ த்  ெகால்வதற்கு வாையப் 
பிளந் ெகாண்  வ கிற  ேபால் ெபாிதாக அவன் கண்க க்கு ன் ெதாிந்த . 
 
    "இ  ெதாடங்கி எத்தைன நாளாயிற்  கானந்தம்?" 
 
    "நா  நாைளக்கு ன்னால்தான் திறப்  விழா எல்லாம் பிரமாதமாகத் தட டல் 
ெசய்தார்கள். பர்மாக்காரர்தான் திறந்  ைவத்தார்." 
 
    "ஊம்! இனிேமல் இ  ஒ   வம்பா?" என்  ெசால் ப் ெப ச்சு விட்டவாேற 
அச்சகத் க்குள் ைழந்தான் அரவிந்தன். கானந்த ம் பின் ெதாடர்ந்தான். அன்  
இர  அரவிந்த க்கு உறக்கேம இல்ைல. பர்மாக்காரைரப் ேபால் வசதி ள்ளவர்கள் 
ஒ வர் ேமல் பைகைம ற்றி ைவரம் ெபற் விட்டால் திட்டத்ேதா ம், 
தீர்மானத்ேதா ம், ெக தல் ெசய்  விைரவாக அழிக்க ம். ஏைழ ம், ஏைழ ம் 
பைகத் க் ெகாண்டால்தான் ெத வில் நின்  ஒ வ க்ெகா வர் கு மிையப் பி த்  
அநாகாிகமாகக் கன்னத்தில் அைறந்  ெகாண் ப்பார்கள். வசதி ள்ளவர்கள் 
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பைகவைனப் பழி வாங்குவதில் கூட அ க்குப்படாமல் நாகாிகமாகப் பழி 
வாங்குவார்கள். இப்ேபா  பர்மாக்காரர் அப்ப ப்பட்ட ைறயில்தான் பழிவாங்கத் 
ெதாடங்கியி க்கிறார் என்  அரவிந்த க்கு ஒ வா  விளங்கிய . 'மீனாட்சிசுந்தரம் 
சாகவில்ைல! இத்தைகய ேவதைனகளால் சாக க்கப்பட் க்கிறார். இந்த 
ேவதைனகளால் அவ ைடய மனத்ைத அ அ வாகக் ெகான்  க்கச் 
ெசய்தி க்கிறார்கள்' என்பைத ம் அவன் இப்ேபா  ெதளிவாக உணர்ந்  
ெகாண்டான். 
 
    அன்  இர  அச்சகத்தில், மீனாட்சிசுந்தரம் இறந்த ேவதைனைய ம் சுற்றி ம் 
உ வாகும் பைககைள ம் எண்ணிக்ெகாண்ேட உறக்கமின்றித் தவித்த அவன் 
மனத்தில் வாக ஒ  ைவராக்கியம் உண்டாயிற் . 'இவர்கைள நான் பழிவாங்க 
வி ம்பவில்ைல. ஆனால் பாடம் கற்பிக்க வி ம் கிேறன். பாடம் கற்பித்ேத தீ ேவன்' 
என்  மனத் க்குள் உ தி ெசய்  ெகாண்டான் அவன். மீனாட்சிசுந்தரம் 
காலமாகிவிட்டார் என்பதற்காக ன்  ெசய்தி ந்த எந்த ஏற்பாட்ைட ம் அரவிந்தன் 
நி த்தத் தயாராயில்ைல. ' ரணிையத் ேதர்த ம், அரசிய ம் ஈ படச் ெசய்வ  
நல்லதன் ' என்  அவாிடம் அன்ைறக்கு வாதா னான் அவன். இப்ேபாேதா அைதப் 
பற்றி அவேன தன் க த்ைத மாற்றிக் ெகாண் , ' ன் ைவத்த காைலப் பின் ைவக்கக் 
கூடா'ெதன்  உ தியாகியி ந்தான்! அவன் க த்  மா வதற்குக் 
காரணமாயி ந்தைவ பர்மாக்காராின் சூழ்ச்சிகள்தாம். 'இந்த ஊாில் என் வி ப்பத்ைத 
மீறி ஒ  ம்  அைசயா . உங்கைளெயல்லாம் ஒன் மில்லாமல் ெசய் வி கின்ற 
ஆள் பல ம், பண பல ம் என்னிடம் இ க்கின்றன' என்  அன்ெறா  நாள் தம் 
மாளிைகக்கு அைழத் ப் ேபாய் அவைன மிரட்  அ ப்பி இ ந்தாேர பர்மாக்காரர்; 
ஆணவத்ேதா  கூ ய அந்த மிரட்டைல அவன் அதற்குள் எப்ப  மறந் விட ம்? 
அவ ைடய க த் க்கு இணங்க ம த்த தன்ைன அ த் க் கீேழ தள்ள ஆள் ஏவி 
விட்டாேர; அைத ம் அவன் மறந் விடவில்ைல. 'ெபட்  நிைறயப் பண ம், மனம் 
நிைறய அேயாக்கியத்தன ம், உடல் நிைறய ஒ ங்கீன மாகத் திாி ம் இம்மாதிாிப் 
ெபாிய மனிதர்கைளச் சாியானப  க ையக் கிழித்ெதறிந்  ச கத் க்குக் 
காட் விட ேவண் ம்' என்  கானந்தம் ஆேவசமாகக் ெகாதித் ப் ேபசுவ  ேபால் 
அரவிந்தன் இவர்கைளப் பற்றி வாய் அ க்கக் கண்ட இடங்களில் ேபசிக் ெகாண்  
திாிவதில்ைல. 'இவர்கள் ெகட்டவர்கள்; அதற்காக இவர்கைள நான் அழிக்க 
வி ம்பவில்ைல. இவர்க ைடய ெக தல்கைளத்தான் அழிக்க வி ம் கிேறன்' என்  
மனத்தில் இவர்கைளப் பற்றி ஒ  சிவப் ப் ள்ளி ேபாட்  நிைன  ைவத் க் 
ெகாண்டான். 
 
    மீனாட்சிசுந்தரம் காலமாகி ஒ  மாதத் க்குப் பிறகு காாியங்கெளல்லாம் ந்  
ஓய்வைடந்த பின் அைமதியான நிைலயில் ஒ  நாள் தி மதி மீனாட்சிசுந்தரத்தினிடம் 
அச்சக நிர்வாகம் பற்றிக் கலந்தாேலாசித்தான் அரவிந்தன். 
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    "வழக்கம் ேபால் எல்லாம் நடக்கட் ம். திதாக நான் என்ன ெசால்லப் ேபாகிேறன்? 
எனக்கு நல்லைதத்தான் நீ ெசய்வாய். எல்லாப் ெபா ப்ைப ம் ஒப் க் ெகாண்  
நம்பிக்ைகயாய்ச் ெசய்வதற்கு உன்ைனத் தவிர ேவ  யார் இ க்கிறார்கள் எங்க க்கு? 
எல்லாம் நீ பார்த் ச் ெசய்தால் எனக்குத் தி ப்திதான்" என்  கூறிவிட்டார் தி மதி 
மீனாட்சிசுந்தரம். மீனாட்சிசுந்தரத்ைதப் ேபாலேவ இந்த அம்மா ம் 
ெப ந்தன்ைமயான மனம் ெகாண்டவர் என்பைத அரவிந்தன் அறிவான். 
 
    அ க ேக இரண்  அச்சகங்கள் இ ந்தால் ெதாழில் ைறப் ேபாட் க ம், வம்  
வழக்குக ம் ஏற்படாமலா இ க்கும்? ஒவ்ெவா  வம்பாகத் தைல காட் ய . ஒ  நாள் 
காைல மீனாட்சி அச்சகத்  ன் அைறயில் அரவிந்த ம் கானந்த ம் உட்கார்ந்  
ேபசிக் ெகாண் ந்தேபா  நாட் ப் றத்  மனிதர் ஒ வர் தி மண அைழப்பிதழ் 
அச்சிட ேவண் ெமன்  வந்தார். உயர்ந்த காகிதத்தில் இரண்  கலாில் ஆயிரம் 
பிரதிகள் அச்சிட என்ன ெசலவாகும் என்  ேகட்டார். அரவிந்தன் ஒ  ண் க் 
காகிதத்தில் கணக்குப் ேபாட் க் கூட்  அவாிடம் ெதாைகையச் ெசான்னான். 
 
    "அ த்தாற் ேபால் இ க்கிற 'காமாட்சி பிரசில்' நீங்க ெசால்ற ேல சாிபாதித் 
ெதாைகக்கு அச்ச த் த் தாராங்கேள ஐயா! இெதன்ன அநியாயமாப் பணம் 
ேகட்கிறீங்க" என்  ேகாபித் க் ெகாண்  எ ந்  ேபாய்விட்டார் வந்த மனிதர். 
ம நாள் அேத நாட் ப் றத்  மனிதர் காமாட்சி அச்சகத்தில் அச்சிட்  வாங்கிக் 
ெகாண்ட அைழப்பிதழ்க டன் மீனாட்சி அச்சகத்தில் ஆத்திரத்ேதா  ைழந்  
"இேதா பா ங்க, ஐயா! இந்த பத்திாிைகைய, ேநற்  நீங்க ெசான்ன ேல பாதி 
ேரட் க்குத்தான் காமாட்சி பிரஸ்காரன் அ ச்சுத் தந்தி க்கிறான்? இதற்கு என்ன 
குைற வந்தி ச்சாம்" என்  அரவிந்தனிடம் ஒ  பத்திாிைகைய எ த் க் காட் க் 
கூச்சல் ேபாட்டார். அவர் காட் ய பத்திாிைகையக் ைகயில் வாங்கிக் ெகாண் , 
"ெகாஞ்சம் உட்கா ங்கள், ெபாியவேர!" என்  சமாதானம் கூறி அவைர உட்கார 
ைவத் விட்  அந்த அைழப்பிதைழப் ப க்கலானான் அரவிந்தன். 
 
    "என  மகள் தி நிைறச்ெசல்வி மரகதத் க்கும் ேமல்ப் த்தசரம்... மகன் 
தி நிைறச்ெசல்வன் கந்தசாமிக்கும் நைடெபற இ க்கும் மரண ைவபவத் க்குத் 
தாங்கள் சுற்ற ம் உர ம் ைடசூழ வந்தி ந்  மணமக்கைள ஆசிர்வாதம் ெசய் மா  
ேவண் க்ெகால் கிேறன்" என்  அச்சிடப்பட் ந்த . அைதப் ப த்த ம் 
அரவிந்த க்குச் சிாிப் ப் ெபாத் க் ெகாண்  வந்த . அடப்பாவிகளா? ைக கூசாமல் 
'மண ைவபவத்ைத மரண ைவபவம்' என்  அ த் க் ெகா த்தி க்கிறீர்கேள என்  
மனத் க்குள் ெசால் க் ெகாண்டான். பிைழயான பகுதிகைள அ யில் 
சிவப் ைமயால் ேகா ட்  அந்தப் ெபாியவாிடம் ெகா த்  "ஐயா ெபாியவேர! 
தி த்தியி க்கிற இடங்கைளெயல்லாம் ப ங்கள். இந்த மாதிாித் தி மணப் 
பத்திாிைககளில் ெகாைலச் ெசய்தி அச்ச த் த் த கிற அள  அலட்சியமாக எங்கள் 
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அச்ச்கத்தின் ேவைல நடக்கா . நாங்கள் பிைழயில்லாமல் ெபா ப்ேபா  நன்றாக 
அச்சிட் த் த ேவாம், அதனால் எங்கள் ெதாைக ம் சிறி  அதிகமாகத்தான் இ க்கும்" 
என்  சிாித்தவாேற ெசால் விட்டான். அைழப்பிதைழக் கூர்ந்  ப த்த ம் நாட் ப் 

றத்  மனிதாின் க ம் க ங்ேகாபம் நிைறந்ததாக மாறிற் . 
 
    "ப பாவிப் பயல்கள்! ஞ்சியில் ெந ப்ைப அள்ளி ைவக்க. இப்ப யா 
அச்ச ப்பா க? இவ க ட் ேல எழ  வி க. ைகயிேல ெகாள்ளிையத்தான் 
ைவக்க ம்" என்  கூறிக் ெகாண்ேட ஆத்திரத்ேதா  ெவளிேயறிக் காமாட்சி 
அச்சகத் க்குப் ேபார் ெதா க்கக் கிளம்பினார் அவர். இன்ெனா  ைற ஏேதா ஓர் 
இடத்தில் பாரதி விழா அைமத்தி ந்தவர்கள் நிகழ்ச்சி நிரல் அச்ச க்க வந்தார்கள். 
அரவிந்தன் கூறிய ெதாைகைய விட காமாட்சி அச்சகத்தில் ம  என்  அங்ேக ேபாய் 
ம வாக அச்சிட்  வந்தனர். நிகழ்ச்சி நிரல் தைலப்பில் 'பாரத ேதசெமன்  ேதாள் 
ெகாட் ேவாம்' என்றி க்க ேவண் ய பாரதியின் கவிைத வாி, 'பாரத ேதசெமன்  
ேதள் ெகாட் ேவாம்' என்  சந்தி சிாிக்க அச்சாகியி ந்த . அேத பாரதி விழாவில் 

கானந்தம் ெசாற்ெபாழி  ெசய்ய ேநர்ந்த . ெசாற்ெபாழிவின் ந ேவ 'ேதள் 
ெகாட் ேவாம்' என்  அச்சாகியி க்கும் ரகசியத்ைத அம்பலப்ப த்திவிட்டான் 

கானந்தம். 
 
    "ெசாந்தப் பைக ஆயிரம் இ க்கலாம்; ெபா க்கூட்டத்தில் ேபாய் இைதெயல்லாம் 
எதற்குப் ேபசுகிறாய்? தப்பாக எண்ணிக் ெகாள்ளப் ேபாகிறார்கேள?" என்  
அரவிந்தன் அவைனக் கண் த்தான். ஆனால் அதற்குச் சிறி ம் அஞ்சாமல் 

கானந்தம், "நீ சும்மா இ , அரவிந்தன். நான் எவ க்கு பயப்பட ேவண் ம்! தப்  
என்  பட்டைதக் கூசாமல் கண் க்க ேவண் ய தான்" என்  கூறிவிட்டான். 
 
    ெதாழிற்ேபாட் கைள ம், ெபாறாைம, பைககைள ம் கூ யவைர நியாயமாக ம், 
கண்ணியமாக ம் தீர்க்க யன்றான் அரவிந்தன். அனாவசியச் சண்ைடகைள 

ன்கூட் ேய தவிர்த்தான். தான் கிராமத்தில் நிலம் விற் க் ெகாணர்ந்த பணத்தில் 
அச்சகத் க் கடன்கைள அைடத்தைவ ேபாக எஞ்சிய பகுதிைய ேதர்தல் ெசல க்ெகன 
ஒ க்கி ைவத்தான். தன் ைடய திறைமயான நிர்வாகத்தினா ம் நாணயமான 
நடவ க்ைககளா ம் மீனாட்சி அச்சகத் க்கு வந்  ெகாண் ந்த எந்த ேவைலக ம் 
குைறயாமல் பார்த் க் ெகாண்டான் அரவிந்தன். பக்கத்தில் திதாக ஏற்பட் ந்த 
அச்சகம் அவைனேயா, அவ ைடய ெதாழிைலேயா எந்த வைகயி ம் ெக த் விட 

யவில்ைல. ெக க்க யாவிட்டா ம் ெக ப்பதற்காக அரவிந்த க்கு எதிராக 
அவர்கள் ெசய்  ெகாண் ந்தார்கள். எந்ேநர ம் அவர்கைள நிைனத் க் 
கவைலப்படேவா, ேபாட்  ேபாடேவா அரவிந்தன் தயாராயில்ைல. தன  விைல 
மதிப்பற்ற ேநரத்ைதப் பல நல்ல காாியங்க க்குச் ெசலவிட ேவண் யி ந்த  
அவ க்கு. வசந்தா கானந்தம் தி மணம் நிச்சயமாகி கூர்த்த நா ம் 
பார்த் விட்டார்கள். இரண்  கு ம்பங்க க்கும் ெபா  மனிதனாக இ ந்  அவன் 



 29

தான் தி மண ஏற்பா கைளெயல்லாம் ெசய்ய ேவண் யி ந்த . மீனாட்சிசுந்தரத்தின் 
இ திச் சடங்குக க்காக வந்தபின் ரணிேயா, மற்றவர்கேளா தி ம்ப ம் 
ேகாைடக்கான க்குப் ேபாகேவ இல்ைல. பதிைனந்  இ ப  நாட்கள், 
தி ப்பரங்குன்றத்  ட் ல் ஓய்வாக இ ந்தாள் ரணி. ஓ வார்க்கிழவர் ட் க் 
கா க்கு ஆண் குழந்ைத பிறந்தி ந்த . ேபாய்ப் பார்த் விட்  வந்தாள். கமலா 
பிள்ைளத்தாச்சியாகப் பிறந்  ட் க்கு வந்தி ந்தாள். சில நாட்களில் மாைலயில் 
அவ ைடய ட் க்குப் ேபாய்ப் ேபசிக் ெகாண் ந்  விட்  வந்தாள். மங்கேளசுவாி 
அம்மாளின் ெபண் க்குத் தி மணம் ெந ங்கிய ேபா  ம ைரயிேலேய அந்த 
அம்மாேவா  வந்  தங்கி உதவியாக இ க்கலானாள். நைகக்கைட, டைவக்கைட 
என்  மங்கேளசுவாி அம்மாேளா  அைலய ேவண் ய இடங்க க்கு எல்லாம் 
அைலந்தாள். 
 
    தி மணம் நடக்க இ ந்த நா க்கு அப்பால் ரணி இலங்ைக றப்பட ஒ  வாரேமா, 
என்னேவா இ ந்த . ெவளிநாட் ப் பயண அ மதி வந் விட்ட . யாழ்ப்பாணத்தில் 
நைடெபற இ க்கும் தமிழ் இலக்கிய மகாநாட் ம், இலங்ைகயில் பிற பகுதிகளி ம் 
அவள் ெசாற்ெபாழிவாற் வதற்காகப் றப்பட இ ந்தாள். 
 
    வசந்தாவின் தி மணம் மிகச் சிறப்பாக நைடெபற்ற . ஊேர வியக்கும் அதிசயத் 
தி மணமாக அைமந்த  அ . தி மண நாளன்  தி ம்பத் தி ம்ப எப்ேபா  
நிைனத்தா ம் மனதில் மகிழ்ச்சி ஊ ம் அ பவம் ஒன்  ரணிக்கு ஏற்பட்ட . 
தி மணத் க்கு வந்தி ந்த உறவினர்கள் கூட்டத்தில் ெபண் குழந்ைத ஒன்  
வாயா யாக ம், ப  சுட் யாக ம் இ ந்த . மாைலயில் ன் றம் பந்த ல் 
யாைரேயா வரேவற்  உபசாித் க் ெகாண் ந்தான் அரவிந்தன். 'ஸ்ேடார் ம்' சாவி 
அவனிடம் இ ந்த . மங்ைகயர் கழகத் ப் ெபண்கள் கூட்டம் ஒன்  ேசர்ந்  
வந்தி ந்த . அவர்க க்ெகல்லாம் தாம் லப்ைப ெகா ப்பதற்காக ஸ்ேடார் ம் சாவி 
ேவண் யி ந்த  ரணிக்கு. பக்கத்தில் பட் ப் பாவாைட ரளச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
நின்ற அந்த வாயரட்ைடச் சி மியிடம், "வாச ேல அேதா உயரமாக, சிவப்பாக, 
அழகாகப் ேபசிக் ெகாண் க்கிறாேர ஒ த்தர், அவாிடம் ஸ்ேடார் ம் சாவி 
இ க்கிற . நான் ேகட்ேடெனன்  ேபாய் வாங்கிக் ெகாண்  வா!" என்  
அரவிந்தைன அைடயாளம் காண்பித் ச் ெசால்  அ ப்பினாள் ரணி. அந்தச் 
சுட் ப் ெபண் தி மணத் க்கு வந்த நாளி ந்  அரவிந்தைன ம் ரணிைய ம் 
நன்றாகக் கவனித்  ைவத்தி ந்த . அவர்கள் இ வ ம் அ க்க  சிாித் ப் ேபசிக் 
ெகாள்வைத ம், ேசர்ந்  கைடக க்குச் ெசல்வைத ம் பார்த்  இ வ ம் கணவன், 
மைனவி என்  தானாக நிைனத் க் ெகாண் ந்த  அந்தக் குழந்ைத. இயல்பாகேவ 
கு ம் ம், சுட் த்தன ம் நிைறந்த குழந்ைத அ . ரணி அ ப்பிய ம் சிறி  கூடக் 
கூச்சேமா தயக்கேமா இல்லாமல் ள்ளிக் குதித்  வாயிற் றம் ஓ ப்ேபாய் அங்ேக பல 
ேப க்கு ந ேவ நின்  ெகாண் ந்த அரவிந்தைன ேநாக்கி, "மாமா! மாமா, உங்க 

ட் க்காாி உங்கைளக் கூப்பிடறாங்க. நீங்க அழகா, உயரமா, சிவப்பா 
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இ க்கீங்கன்  அவர்க க்கு ெராம்பத் தற்ெப ைம. எங்கிட்டச் ெசால்  
அ ப்பிச்சாங்க. ஸ்ேடார் ம் சாவி ேவ மாம் உங்க ட் க்காாிக்கு... 
தரப்ேபாறீங்களா இல்ைலயா! எனக்கு ேநரமா " என்  ெவ ப்பாகப் ேபச 
ஆரம்பித்த . சுற்றியி ந்த நண்பர்க ம் மாப்பிள்ைளக் ேகாலத்தில் ற்றி ந்த 

கானந்த ம் அந்தச் சி மி கூறியைதக் ேகட்  அடக்க யாமல் 
சிாித் விட்டார்கள். அரவிந்தன் ஒன் ம் ாியாமல் நாணித் தயங்கி நின்றான். தன் 
பிஞ்சுக் ைகைய அவன  வல  ைகயில் ேகார்த் க் ெகாண்  உள் இ த் ச் ெசல்லத் 
ெதாடங்கிவிட்ட  அந்தக் குழந்ைத. அ  இ த் க் ெகாண்  ெசன்ற ேவகத்தில் 
ெதாடர்ந்  அவன் நடந்  ெசல்லத் திணறினான். கூட்டத்தில் அத்தைன ெபண்களின் 
கூட்டத் க்கு ந ேவ அரவிந்தைனப் ரணிக்கு ன்னால் ெகாண்  ேபாய் நி த்தி, 
"அழகா, உயரமா, சிவப்பா என்  ெப ைமய ச்சிக்கிட் ங்கேள! இேதா உங்க 

ட் க்காரைரக் ெகாண்டாந்  நி த்தியாச்சு. சாவிேயா, ட்ேடா எ  ேவ ேமா 
வாங்கிக்குங்க" என்  கூறி இரண்  ைககைள ம் ெகாட் க் குதித் ச் சிாித்த  அ ! 
சின்னஞ்சி  பவழ இதழ்கைள அழகாகக் ேகாணிக்ெகாண்  சுழித் ச் சு க்கிக் 
கு ம்பாக அ  சிாித்த சிாிப்பில் கூ யி ந்த ெபண்க ம் கலந்  ெகாண்டார்கள். 

ரணி ம் அரவிந்த ம் நாணித் தைல குனிந்தார்கள் ஒ  கணம். அந்தத் தி மண 
ட் ல் மணந்  ெகாண் ந்த மல் ைக மண ம், சந்தன மண ம், ஒன்றாகிக் 

கலந்  அவர்கள் இரண்  ேப ைடய இதயத் ள் ம் குந்  இடம் காணாமல் 
நிைறந்  ெகாண்  மணம் பரப் வ  ேபால் இ வ ேம உணர்ந்தனர். அந்த ஒேர ஒ  
கணத்தில் அவ ம் அவ ம் ப்  திர்வற்ற கந்தர்வக் காதல் வாழ்ைவ எண்ணற்ற 
பிறவிகளில் மனங்களிேலேய வாழ்ந்  வாழ்ந்  நிைற  கண் விட்டாற் 
ேபான்றெதா  பாி ர்ணமான உணர்ைவ எய்தினர். பாி ரணமானெதா  சி ர்ப்ைப 
அைடந்தனர். அவற்றில் ெமய் மறந்  நின்றனர். 
 
    "ஐையேய, ட் க்கார ம் ட் க்காாி ம் ெவக்கப்படறாங்கேடாய்!" என்  
மீண் ம் பந்  எ ம்பித் தணிவ  ேபால் ள்ளிக் குதித் க் ைகெகாட் ச் சிாித்தாள் 
சி மி. அரவிந்தன் அந்தச் சி மிைய எட் ப் பி க்கக் ைகைய நிட் க் ெகாண்  
பாய்ந்தான். சி மி சிட்டாகப் பறந்  ஓ விட்டாள். ெபண்க க்கு ந வில் 
மணக்ேகாலத்தில் த்தழகும் ாிப் மாக அடக்கத்ேதா  உட்கார்ந்தி ந்த வசந்தா 
ெமல்லத் தைல நிமிர்ந்  'அண்ண க்கு நல்லா ேவ ம்' என்  ெசால் ச் சிாித்தாள். 
"குழந்ைத வாக்கு ெதய்வ வாக்கு மாதிாி, இல்லாதைத அ  ஒன் ம் 
ெசால் விடவில்ைல? என்றாவ  ஒ நாள் நடக்க ேவண் ய தாேன?" என்  
மங்கேளசுவாி அம்மாள் ன்னைகேயா  கூறினாள். அந்த சி மி ெசய்த வம்பினால் 
விைளந்த சிாிப் ம் கலகலப் ம் அடங்க சில விநா கள் ஆயின. அரவிந்தன் தன் 
நிைன க்கு வந்  ைபயி ந்  ஸ்ேடார் ம் சாவிைய எ த் , "இந்தா சாவிைய 
வாங்கிக் ெகாள்" என்  ரணியிடம் நீட் னான். ஒ ங்கி நாணித் வண்  நின்ற 

ரணி ெமல்லத் தைல நிமிர்ந்  ெநஞ்ைசக் ெகாள்ைளயி ம் எழில் விழிகளால் 
ேநாக்காத  ேபால் ேநாக்கி ல்ைலச் சிாிப்பில் ெநகி ம் ெகாவ்ைவ இதழ்களில் 
குைழ  கனிய அவன் ைகயி ந்  சாவிைய வாங்கிக் ெகாண்டாள். அப்ேபா  தன் 
கண்கள் ப கிச் சிைறப்பி த்த அவள் கத்தின் ஒப்பிலா வனப்ைப அவன் தன் 
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இதயத்தில் பதிய ைவத் க் ெகாண்டான். 'நிலைவப் பி த் ச் சில கைறகள் ைடத் க் 
கு வல் பதித்த கமல்லவா அ ?' தன் ைடய பைழய கவிைத நிைன  வந்த  
அவ க்கு. அத்தர், கு, சவ்வா  எல்லாம் இைணத் க் கலந்  சின மாதிாி 
நிைன களி ம் உடம்பி ம் சுற்றி இலங்கி ம் சூழ்நிைலயி ம் ஏேதா மணந்த  
அரவிந்த க்கு. ஆனால் ம விநா ேய, ைகயில் தீபத்ைத ம் கண்களில் 
கண்ணீைர ம் ஏந்திக் ெகாண்  இ ளைடந்த மனிதக் கும்ப ன் ந ேவ, ஒளி சிதறி 
நடந்  ெசல் ம் வன ேதவைத ேபான்  ரணி நிைனவில் வந்  அவன் நிைனைவச் 
சி ர்க்க ைவத்தாள். மனத்ைதக் ேகாவிலாக்கினாள். 
 
    ெபண் க்குத் தி மணம் நன்றாக ந்த தி ப்தியில் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் 

ரணிேயா  இலங்ைகக்குப் றப்பட்  விட்டாள். அந்த அம்மாளிடம் பாஸ்ேபார்ட் 
ஏற்ெகனேவ இ ந்த . 'விசா' மட் ம் அவசரமாக ஏற்பா  ெசய்  அரவிந்தன் வாங்கிக் 
ெகா த்தான். ெசன்ைனயி ந்  தி ச்சி வழியாக யாழ்ப்பாணம் ெசல் ம் 'ஏர் 
சிேலான்' விமானத்தில் அவர்கள் ெசல்லத் திட்டமிட் ந்தார்கள். பிரயாண நாளிேல 
தி ச்சி விமான நிைலயத் க்கு மங்ைகயர் கழகத் க் காாியதாிசி, அரவிந்தன், 

கானந்தம், வசந்தா எல்லா ம் வழிய ப்பச் ெசன்றி ந்தார்கள். ரணி 
விமானத்தின்ேமல் ஏ ம் ெபட்  ஏணியின் கைடசிப் ப யில் நின்  ைககூப்பியேபா , 
"உயரத்தில் ஏறிச்ெசல் ம் ேபாெதல்லாம் நா ம் ேசர்ந்  வரேவண் ம் என்பாய்! 
இப்ேபா  என்ைன மட் ம் கீேழேய விட் ச் ெசல்கிறாய்" என்  நைகத் க் ெகாண்ேட 
தைரயி ந்  இைரந்  கூறினான் அரவிந்தன். அைதக் ேகட் ப் பதி க்கு அவள் 
சிாிக்க யன்றாள். ஆனால் அவள் கண்களில் நீர் திரண்  விட்ட . 
    ---------------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    29 
 
        ண்ணிய நல்விைன திரண்டைனய 
        ெபான்ெனாளிர் ெபா விைன 
        கண்ணிற்கரந்தாேன ம ப  
        கண் ள் கலந்தாேன! 
 
    விமானம் ேமேல உயரச் ெசன்  பறந்  ெகாண் ந்த . பக்கத்தில் 
உட்கார்ந்தி ந்த மங்கேளசுவாி அம்மாள் ஏேதா த்தகம் பார்த் க் ெகாண் ந்தாள். 

ரணி கண்கைள ெமல்லத் ைடத் க் ெகாண்டாள். 'உயரத்தில் ஏறிச் ெசல் ம் 
ேபாெதல்லாம் நா ம் ேசர்ந்  வரேவண் ம் என்பாய்! இப்ேபா  என்ைன மட் ம் 
கீேழேய விட் ச் ெசல்கிறாய்' என்  விமானம் றப்ப ன் நைகத் க் ெகாண்ேட 
கூறினாேன அரவிந்தன். அப்ேபா  அவன் கம் எப்ப  இ ந்தெதன்பைதக் 
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கண்கைள க்ெகாண்  இப்ேபா  உ ெவளியில் நிைனத் ப் பார்க்க யன்றாள் 
அவள். விமானம் றப்பட்  ேமெல ந்த ேம கீேழ நின்  ெகாண் ந்த அரவிந்தன் 
அவள் கண்களின் பார்ைவக்கு மைறந் விட்டான். ஆனால் அவைன நிைனத் ப் 
பார்ப்பதற்குத்தான் எப்ேபா ம் அவள் சிரமப்பட ேவண் யேத இல்ைலேய. கண்ணில் 
கைரந்  ேபானா ம் கண் ள் கலந்  நிைறந்தவனாயிற்ேற அவன். சிவப்  
ெவல்ெவட் ணியில் த்  மாைல சாிவ  ேபால் நைகத்தவாேற விமானத் ப் 
ப யின கில் நின்ற அரவிந்தனின் கம் அவ க்கு நிைன  வந்த . 'அரவிந்தன்! 
உங்கள் சிாிப்பில் அ தம் இ க்கிற . அ தத் க்குத்தான் உயிைர வளர்க்கும் ஆற்றல் 
உண் ' என்  அவன் கம் நிைன க்குள் வந்த ேபா  தனக்குள் ெமல்லச் ெசால் க் 
ெகாண்டாள் ரணி. அரவிந்தனின் இந்தச் சிாித்த கத்ைத நிைனவி ந்  
அழியாமல் ைவத் க் ெகாண்டாேல ேபா ம். உலகம் வ ம் சுற்றிப் கழ் மாைல 
சூ வ ம் ணிைவ இந்த கத்தின் நிைனவிேலேய நான் அைடய ம் என்  
எண்ணிக் ெகாண்டாள் அவள். விைரவாகச் ெசல் ம் ஊர்திகளில் பயணம் ெசய்ய 
ேந ம் ேபாெதல்லாம் தன் மனத்தில் தனித்தன்ைம வாய்ந்த ய நிைன கள் குமிழி 
குமிழியாகப் ெபாங்கி ேமெல வைத அவள் உணர்ந்தி க்கிறாள். சிந்தைனத் ப் ம், 

ச்சட்ைட ேபாட் க் ெகாண் க்கும் குழந்ைதயின் உற்சாக ம், ெபாிய 
சாதைனகைள உடேன சாதித்  விட ேவண் ம்ேபால் ஒ  தவிப் ம், ேவகமான 
வாகனங்களில் உட்கார்ந்  ெசல் ம்ேபா  தவிர்க்க யாமல் அவ க்கு ஏற்ப ம். 
வாழ்க்ைகயில் அவள் ெசய்கிற தல் விமானப் பயணம் இ . எனேவ அவ க்கு 
அத்தைகய ேநரங்களில் ஏற்ப ம் இயல்பான மன எ ச்சி இன்  இ  
மடங்காயி ந்த . 
 
    ஈழ நாட்ைடப் பற்றி ம், யாழ்ப்பாணத் த் தமிழர்களின் சிறப்ைபப் பற்றி ம் அப்பா 
எப்ேபாேதா கூறியி ந்த ெசய்திகெளல்லாம் அவ ைடய நிைனவில் பசுைமயாகத் 
ேதான்றின. ஆ க நாவலர், குமாரசாமிப் லவர், சி.ைவ. தாேமாதரம் பிள்ைள, 
கதிர்ேவல் பிள்ைள, வி லானந்தர், பண் தமணி கேணச அய்யர் ேபான்  ஈழநாட் ல் 
ேதான்றித் தமிழ் ெமாழிக்கும், ைசவ சமயத் க்கும் சூடா மன்னர்களாக விளங்கிய 
ெப ம் லவர்கைள நிைனத் க் ெகாண்டேபா  பயபக்தியினால் ெமய் சி ர்த்த  
அவ க்கு. 'தமி ம், ைசவ ம், பைழய நற்பண் க ம் குன்றாமல் வா ம் ஒ  
சூழ்நிைலையக் காண ந்த இடத் க்குப் ேபாய்க் ெகாண் க்கிேறாம்' என்  
நிைனப்பதற்ேக ெப ைமயாக இ ந்த . 'வி லானந்த அ கைளப் ேபால் றவியாகி 
தமி க்கும் சமய ஒ க்கங்க க்கும் என   ேநரத்ைத ம் ெகா த் த் ெதாண்  
ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ஆர்வம் எனக்கு இளைமயில் இ ந்த  அம்மா! அந்த ஆர்வம் 
நிைறேவறாமல் ெசய்த  உன் தாய்தான்' என்  அம்மா இறந்த பின் பல ைற 

ரணியிடம் ஏக்கத்ேதா  கூறியி க்கிறார் அவள் தந்ைத. உலகம் வ ம் தமி ம் 
தமிழ்ப் பண் க ம் வா ம்ப  ெசய் விட ேவண் ம் என்  அப்பா க்கு ஒ  
ேபராைச உண் . அவைரச் சாியாகப் ாிந்  ெகாள்ளாதவர்கள் சிலர். இந்த 
இலட்சியப் ேபராைசைய ெவறி என்  தவறாக எண்ணிக் ெகாண் ந்தார்கள். 
ெவறிக்கும் அவ க்கும் ெவகு ரம். " ரணி தமிழ் ெமாழி ேபசுகிற இனம் உலகம் 
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வ ம் தன் உற கைளப் பரவ விட் க்கும் ெபாிய கு ம்பம் அம்மா! நிைறயப் 
பிள்ைளகைளப் ெபற்ற தாய் ஒவ்ெவா வராக வளர்ந்  ஆளாக்கித் தகுதியான 
இடங்க க்கு அ ப்பி விட் த் தான் மட் ம் தாய்ைமப் ெப மிதத்ேதா  இ ந்த 
இடத்திேல ெதய்வமாக மாறிக் ெகாண் ப்ப  ேபால் உலகத்  ைல 

க்குக க்கு எல்லாம் தன் மக்கைள வாழ்வதற்கு அ ப்பியி க்கிறவள் தமிழ்த்தாய். 
அ கில் இ க்கும் மக்கைளவிட அவைளப் பிாிந்  ெதாைல ரத் க்குச் 
ெசன்றி க்கிறவர்கள் தாம் அவ ைடய அ ைம ெப ைமகைள நன்றாக உணர்ந்  
வாழ்கிறார்கள். இந்த வைகயில் தமிழ்த்தாையப் ேபால் ெப ைமப்படத்தக்க நிைல 
ேவ  யா க்கும் கிைடயாதம்மா" என்  அப்பா சமயம் வாய்த்தேபாெதல்லாம் 
கூ வார். 'நாட் ப் பற் ம் ெமாழிப் பற் ம், குன்றியவர்கைள 
யாழ்ப்பாணத்தா டனாவ  வங்காளிக டனாவ  ஆ  திங்கள் பழகச் ெசய்ய 
ேவண் ம்' என்பார் அப்பா. 'நாட் ப் பற் ம் ெமாழிப்பற் ம் இல்லாமல் சமயம், 
ஒ க்கம், பண்பா  எதி ம் பற்  ஏற்பட இயலா ' என்  பலாிடம் அவர் க ைமயாக 
வாதங்கள் ாிந்தி ப்பைதப் ரணி அ கி ந்  கண் க்கிறாள். 
 
    விமானத்தில் பயணம் ெசய் ெகாண்ேட யாழ்ப்பாணத்ைத ம், தமிைழ ம், தமிழ்த் 
ெதாடர் ைடயவர்களள ம் நிைனக்கும் ேபா  தந்ைதயின் பண் க ம் ெப ைமக ம் 
ஒவ்ெவான்றாக நிைன  வந்  அவ க்குத் ணி  அளித்தன. அ க்க  அவள் 
உள்ளத்தில் உண்டாகும் ஒ  தன் விழிப் த் தவிப்  - அ  இப்ேபா ம் உண்டாயிற் . 
உயரத்தில் விமான ம், விமானத்தில் தா மாகப் பறந்  ெகாண் ந்த ாிப்பின் 
ஊேட, தன்ைனச் சுற்றி எல்லா ம் எல்லா ம் ஒ ங்கக ம், நிைறவாக ம், 
இனிைமயாக ம் நைடெபற் க் ெகாண் ப்ப  ேபால் ஒ  தி ப்தி அவ ள் பரந்  
விாிந்  நிைறந்  நிைலத் க் ெகாண் ந்த . ெபாிதாக ம் இைணயற்றதாக ம் 
சிறந்ததாக ம் எைதேயா நிைனக்க ம், ேபச ம், ெசய்ய ம் ேவண் ம் ேபால் மன ம் 

லன்க ம் கிளர்ந்தன. இந்தப் பரவச மனநிைல நீ த்த . கம்பீரமான இலட்சியக் 
கன கேளா  பறந்  ெசன்றாள் அவள். 
 
    மங்கேளசுவாி அம்மாள் விமானப் பணிப் ெபண்ைண அைழத்  ஆங்கிலத்தில் ஏேதா 
விசாாித்தாள். ரணி தீவிரமான சிந்தைனயில் இ ந்ததனால் அந்த அம்மாள் 
விசாாித்தைதக் கவனமாகக் ேகட்க இயலவில்ைல. 
 
    "இன் ம் சிறி  ேநரத்தில் யாழ்பாணத்  விமான நிைலயத்தில் இறங்கிவி ேவாம் 

ரணி!" என்  விசாாித்  அறிந்  ெகாண்ட ெசய்திையப் ரணியிடம் அந்த அம்மாேள 
கூறினாள். விமானம் சிறி  சிறிதாகக் கீேழ இறங்கலாயிற் . கண் த் திறப்பதற்குள் 
விைரவாக யாழ்ப்பாணம் வந் விட்டைதப் ேபால் ரணிக்கு வியப்பாக இ ந்த . 
'தமிழ்நா ம் ஈழநா ம் ெமாழியால் தான் ெந ங்கியி க்கின்றன என்  எண்ணிேனன்; 
இடத்தா ம் ெந ங்கியி க்கின்றனேவ' என்  அதிசயப்பட்டாள் அவள். 
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    மங்கேளசுவாி அம்மாள் பின் ெதாடரப் ரணி விமானத்தி ந்  கீேழ 
இறங்கினாள். 'ஆ க நாவலர் தமிழ் மணம் பரப்பிய மண்ணில் இறங்கப் 
ேபாகிேறாம்' என்  எண்ணிய ேபா  இ ம்  ெகாண்டாள். தமிழ் இலக்கிய 
விழா க்கு ஏற்பா  ெசய்தி ந்த சங்கத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் அவைள வரேவற்பதற்காக 
விமான நிைலயத் க்கு வந்தி ந்தார்கள். ஆண்க ம், ெபண்க மாக ைககளில் 
மாைலகேளா  தன்ைன எதிர்பார்த் க் காத் க் ெகாண் ந்த தமிழன்பர்களின் 
கூட்டத்ைதக் கண்  மைலத்தாள் ரணி. "இவ்வள  ேபர்கள் வந்தி க்கிறார்கேள" 
என்  அவள் மங்கேளசுவாி அம்மாவிடம் ெமல்லச் ெசான்னாள். "இைதவிட 
அதிகமான கூட்டம் வந்தி ந்தா ம் ஆச்சாியப்ப வதற்கில்ைல, ரணி! அன் ம், 
வி ந்ேதாம்ப ம், மாியாைத ம் உலகத் க்காகப் பள்ளிக்கூடம் ைவத் ச் ெசால் க் 
ெகா க்க ேவண் ய அள  இங்குள்ளவர்களிடம் நிைறந்தி க்கின்றன. இவர்களிடம் 
ஒ நாள் பழகினா ம் இைத நீ விளங்கிக் ெகாள்ளலாம் அம்மா!" என்  ரணிக்கு 
அந்த அம்மாள் பதில் கூறினாள். 
 
    தமிழ் இலக்கிய விழாவின் ெசயலாளர் தி . இராசநாயக ம் அவ ைடய மைனவி 
கனகம்மாள் இராசநாயக ம், மலர்ந்த க ம் கூப்பிய கர மாக எதிர்ெகாண்  
வரேவற்றார்கள். ன்  இலங்ைகயில் வசித்தி ந்த பழக்கத்தால் மங்கேளசுவாி 
அம்மா க்கு இராசநாயகம் தம்பதிகைள நன்றாகத் ெதாிந்தி ந்த . ரணிைய 
அவர்க க்கும், அவர்கைளப் ரணிக்கும் அறி கம் ெசய்  ைவத்தாள் மங்கேளசுவாி 
அம்மாள். 
 
    "நீங்க ம் உடன் வந்த  எங்க க்கு ெமத்த மகிழ்ச்சியாயி க்கிற " என்  
மங்கேளசுவாி அம்மாவிடம் அன்ெபா கக் கூறினாள் கனகம்மாள் இராசநாயகம். 
விமான நிைலயத்தில் சுங்கப் பாிேசாதைன ந்  ெவளிேயற அைர மணி ேநரம் 
பி த்த . கனகம்மாள் இராசநாயக ம் ேவ  சில ெபண்க ம் மாைல ேமல் 
மாைலயாக அணிவித் ப் ரணிையக் க த்  நிமிர யாமல் திணறச் 
ெசய் விட்டார்கள். யாழ்ப்பாணத்தாாின் கங்களி ம், கனிவான ேபச்சுக்களி ம், 
பழகுகிறவர்கைளக் கவ ம் ஒ வித இனிைம ம் குைழ ம் இ ப்பைதப் ரணி 
கண்டாள். யாழ்ப்பாணத் த் தமிழ்ப் ெபண்களின் கங்களில் எல்லாம் ஒ ைற 
பார்த்தா ம் மறக்க யாத  ேபால் ஏேதா ஒ  மங்கலமான சாயல் இ ப்பைத ம் 
அவள் கூர்ந்  பார்த்  உணர்ந்தாள். தமிழ்த்தாயின் தனிப் தல்விையக் கண்ட  ேபால 

ரணிையச் சூழ்ந்  கூட்டம் கூ  ெமாய்த் க் ெகாண்டார்கள் அவர்கள். 
இலங்ைகயி ந்  ெவளியாகும் தமிழ்ச்ெசய்தித்தாளின் நி பர்கள் சிலர் ைகப்படக் 
க விகேளா  வந்  அவைளப் ைகப்படம் பி த் க் ெகாண்  ெசன்றனர். தி ம் கிற 
பக்கெமல்லாம் அன் ம் ஆர்வ ம் ெபாங்கும் கங்க ம், கூப்பிய கரங்க மாகத் 
ேதான்றி அவைள மகிழ ைவத்தன. விமான நிைலயத்தி ந்  மங்கேளசுவாி 
அம்மாைள ம், ரணிைய ம் இராசநாயகம் தம்பதிகள் தம் காாில் ட் க்கு 
அைழத் க் ெகாண்  ேபானார்கள். அவர்கள் ட் ல் தங்க க்கு நடந்த 
உபசாரங்கைள ம் வி ந்ேதாம்பைல ம் பார்த்தேபா தான் யாழ்ப்பாணத்தவாின் 
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வி ந்ேதாம்பல் பற்றி மங்கேளசுவாி அம்மாள் ெசால் யி ந்ததில் மிைகப்படக் கூறல் 
சிறி ம் இல்ைலெயன்  ரணிக்குப் ாிந்த . 
 
    ம நாள் காைல தல் ெதாடங்கி தமிழ் இலக்கிய விழா ன்  நாட்கள் ெதாடர்ந்  
நிகழ இ ந்த . ெபாியெதா  தி விழா க்கு ஏற்பா  ெசய்தி ந்த  ேபால தமிழ் 
விழா க்கும் ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார்கள். யாழ்ப்பாணத்ைதச் ேசர்ந்த ெப ந்தமிழ்ப் 

லவர் ஒ வர் விழாைவத் ெதாடங்கி ைவத்தார். ேமைடயில் குத் விளக்கு ஏற்றி 
ைவத் த் ேதவாரம் பா  விழாைவத் ெதாடங்கிய அழேக ரணிக்கு மிக ம் 
பி த்தி ந்த . விழாப்பந்தல் காணாமல் ெந க்கி அ த் க்ெகாண்  ஆடவ ம், 
ெபண் ம் கூ யி ந்தனர். ெசாற்ெபாழி க க்குப் ெபண்க ம் அதிக ஆர்வத்ேதா  
வி ம்பி வ வைதப் ரணி அங்ேக கண்டாள். விழாைவத் ெதாடங்கி ைவத்த லவர், 

ரணிையக் கூட்டத் க்கு அறி கப்ப த் கிற ெதாடர்பில் ேபராசிாியர் 
அழகியசிற்றம்பலம் அவர்கைளப் பற்றிக் கூறினார். ேபராசிாியாின் ல்கைள ம், 
ஆராய்ச்சித் திறைன ம், பாராட் ப் ேபசினார். கடல் கடந்  வந்  தந்ைதயின் 

கைழச் ெசவிகளில் ேகட்டேபா  அவ க்குக் கர்வேம ஏற்ப வ  ேபா ந்த . 
தல் நாள் விழாவில் 'இலக்கிய உணர்ச்சிகள்' என்ற ெபா ைளப் பற்றி அழகாகப் 

ேபசினாள் ரணி. 
 
    "உணர்ச்சிகைள ெவ ம் அ பவங்களாக கர்ந்  மறந்  வி கிறார்கள் 
மனிதர்கள். உணர்ச்சிகைளக் காவியம் ெசய்கிறார்கள் கவிகள். இன்ப ம் ன்ப ம், 
ஏக்க ம் வாழ்க்ைகயில் வ ம்ேபா  ெவ ம் உணர்ச்சிகளாக இ க்கின்றன. 
இலக்கியத்தில் வ ம்ேபா , அழகும் அழிவற்ற நன்ைம ம் ெபற்ற 
ேப ணர்ச்சிகளாகின்றன. வாழ்க்ைகயில் கா ம் உணர்ச்சிகள் காய்ச்சின பால்ேபால் 
சிறி  ேநரம் அதிகமாக நீ த்தா ம் திாிந்  ேபாகின்றன. இலக்கிய உணர்ச்சிகள் 
திரட் ப் பால்ேபால் உ வாகி நின்  சுைவ த கின்றன. உணர்ச்சிகள் தாம் கவிகளின் 
வியாபாரத் க்கு தல்" என்  ெதாடங்கி எழி ற வளர்ந்த  அவள் ேபச்சு. 
உதாரணங்க ம், நைகச்சுைவக் கைதக ம் தத் வக் க த் க்க மாக ஒன்றைர மணி 
ேநரத் க்கு ேமல் ேபசி ம் அவர்கள் விடவில்ைல. " த்  விடாதீர்கள். இன் ம் 
அைரமணித் தியாலம் (அைரமணி ேநரம்) ேபசுங்கள்" என்  ன் வாிைசயில் 
உட்கார்ந்தி ந்த கனகம்மாள் இராசநாயகம் எ ந்  கூறினாள். அவர்கள் அன்ைப 

ரணியால் ம க்க யவில்ைல. இரண்டாம் நாள் விழாவில் 'சங்க இலக்கியச்சா ' 
என்ப  பற்றி ம் ன்றாம் நாள் விழாவில் 'ஐம்ெப ங்காப்பியங்கள்' என்ப  பற்றி ம் 
ேபசினாள் அவள். கன களில் மிதக்கச் ெசய்வ  ேபால் தான் ேபசுகிற ேநரத்தில் 
கூட்டத்தினைரப் பைழய தமிழ்நாட் க்ேக அைழத் ச் ெசன் விட்டாள் ரணி. 

ன்றாம் நாள் விழா வில் நன்றி கூ ம் ேபா  இராசநாயகம் கூறினார்: 
"நாெமல்லாம் ஔைவயாைரப் பார்க்கவில்ைல. ஆனால் இவர் ஔைவயாராகி, 
ஔைவயார் இப்ப த்தான் தமிழ் வழங்குமிடெமல்லாம் ெசன்  அறி ம், அன் ம் 
வளர்த்தார் என்  நமக்கு வாழ்ந்  காட் வி வார் ேபா க்கிற " என்  
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இராசநாயகம் கூறியேபா  கூட்டத்தில் ைகத்தட்டல் ஒ  திைசகைள அதிரச் ெசய்த . 
அந்தக் கூட்டத்தில் ரணிக்குத் 'தமிழ்ச் ெசல்வி' என்  ஒ  சிறப் ப் பட்டம் எ திய 
ெபாற் பதக்கத்ைத அளித்தார்கள். அந்தப் பட்டம் எ திய ெபாற் பதக்கத்ைத திய 

லவர் ஒ வர் ேமைடேயறி அளித்தேபா  மனத்தில் தந்ைதைய நிைனத் த் தியானம் 
ெசய் ெகாண்  அைத அவள் வாங்கிக் ெகாண்டாள். மாெப ம் கூட்டத் க்கு ன் 
ஒளி நிைறந்த ேமைடயில் க்க ம், ஊ வத்தி ம் மணக்கும் ெபான்னான சூழ ல் 
அந்தப் ெபாற் பதக்கத்ைதக் ைகயில் வாங்கிக் ெகாண்டேபா  ஒேர ஒ  கணம் 'அந்தப் 
ெபாற்பதக்கேம க யி ள் நீக்கும் ஞானக் ைகவிளக்காக மா கிறாற் ேபால ம், 
அந்தக் ைகவிளக்ைகத் தாங்கிக் ெகாண்  அவலக் கவைலகளால் இ ண்  ேபான 
மனிதக் கும்ப க்கு ந ேவ தான் ேசாதிப் பிழம்பாக நடந்  ெசல்வ  ேபால ம்' 
அவ க்கு ஒ  ேதாற்றம் உண்டாயிற் . அன்  இர  மங்கேளசுவாி அம்மாள் 

ரணிக்குக் கண்ேண  கழித்தாள். கனகம்மாள் இராசநாயகத்தின் ட் ல் ரணிைய 
ஒ  ைலயில் நி த்தி உப்  மிளகாைய எ த்  ன்  ைற அவள் தைலையச் 
சுற்றி அ ப்பில் ெகாண் ேபாய்ப் ேபாட்டாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். 
 
    "இெதல்லாம் என்ன அம்மா!" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அந்த அம்மாைளக் 
ேகட்டாள் ரணி. 
 
    "இந்த ன்  நாட்களாக நீ ேபசியி க்கிற ேபச்சுக்குக் கண்ேண  பட் விடக் 
கூடாத  ெபண்ேண! உடம் க்கு ஒன் ம் வந் விடாமல் சுகமாக ஊ க்குப் ேபாய் ேசர 
ேவண் ம்! அ ப்பில் எவ்வள  மிளகாையப் ேபாட்ேடன்? ெகாஞ்சமாவ  ெந  
ஏ கிறதா பாேரன். நிைறயக் கண்பட் க்கிறத  அம்மா?" என்  ஆதரேவா  
அ கில் வந்  ரணியின் கூந்தைலக் ேகாதிவிட்டாள் அந்த அம்மாள். 
 
    தமிழ் விழா ந்  ம நாள் உள் ர் ேராட்டாி சங்கத்தில் 'பைழய அற ல்க ம், 

திய வாழ்க்ைக ெநறிக ம்' என்ற தைலப்பில் ஆங்கிலத்தில் ஒ  ெசாற்ெபாழி  
ெசய்தாள் ரணி. ெசல்வ ம் அறி ம் நிைறந்த ேராட்டாி உ ப்பினர்களிடம் ெப ம் 
பாராட்ைடப் ெபற்ற  அந்தச் ெசாற்ெபாழி . ன்  நாள் விழாவில் அவ ைடய 
நாவன்ைம தமிைழ அழகு ெசய்தைதக் கண்டவர்கள் அன்  ஆங்கிலத்ைத ம் அழகுற 
ஆட்சி ாிந்தைதக் கண்  ேபாற்றினார்கள். "ஏேதா ஒ  ேபனா க்கு அைதவிடச் 
சிறிதாகேவா, ெபாிதாகேவா ேவ  ஏேதா ஒ  ேபனாவின் ையப் ெபா த்த 

யல்வ  ேபால் நம  பைழய அற ல்களின் கள் திய வாழ்க்ைக 
ெநறிகேளா  நன்றாகப் ெபா ந் வதில்ைல. கிழக்கு நா கள் எளிைமயில் ய்ைம 
கண்டைவ. கீழ்நாட்  வாழ்வின் வசதிக்குைறகைள ைவத் க் ெகாண்  ேமல்நாட்  
ஆடம்பரங்கைள வி ம் ம் திய வாழ்க்ைக ெநறிையப் பழகிக் ெகாண்  விட்ேடாம். 
பைழய அற ல்கள் 'அற ம் ஒ க்க ம் தான் வாழ்க்ைகைய நன்றாக நடத்த ஏற்ற 
க விகள்' என்கின்றன. பண ம் சூழ்ச்சித் ணி ம் தான் வா ம் ெநறிகள், என்ப  

திய வாழ்வில் ெதாிகிற ." இப்ப  எ ப்பாகத் ெதாடங்கிய சரளமான ஆங்கிலச் 
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ெசாற்ெபாழி  மிக தரமாக ம் ைமயாக ம் இ ந்த . மங்கேளசுவாி அம்மாள் 
ேபச்சுக்கைளப் பதி  ெசய் ம் 'ேடப் ாிக்கார்டர்' க விையக் ெகாண்  
வந்தி ந்ததினால் ரணி ேபசுகிற இடங்களில் எல்லாம் அைதப் பதி  ெசய்  
ெகாண்டாள். ரணி இலங்ைகயில் பல பகுதிகளில் ெசய் ம் ெசாற்ெபாழி கைள 
ஊ க்குத் தி ம்பிய ம், மங்ைகயர் கழகத் ப் ெபண்க ம், மற்றவர்க ம் ேகட்கச் 
ெசய்ய வசதியாயி க்கும் என்ேற 'ேடப் ாிக்கார்டர்' ெகாண்  வந்தி ந்தாள் அந்த 
அம்மாள். 
 
    அ த்தாற்ேபால் யாழ்ப்பாணத் ப் ெபண்கள் கல் ாியில் மாணவிக க்காக ஒ  
ெசாற்ெபாழி . இராமகி ஷ்ணா மடத்திற்காக ைவத்தீசுவர வித்தியாலயத்தில் ஒ  
ெசாற்ெபாழி ம் ெசய்தாள் ரணி. தி க்ேகதீச்சுரத் க்கும் நல் க்கும் ெசன்  
தாிசனம் ெசய் விட்  வந்தார்கள். யாழ்ப்பாணப் பகுதியில் அக்கம் பக்கத்தி ந்த 
சி  ஊர்க க்கும் தீ க க்கும் ெசன்  வ வதில் இரண்  ன்  நாட்கள் கழிந்தன. 
இராசநாயகம் தம்பதிகள் பயணங்க க்கான எல்லா ஏற்பா கைள ம் நன்றாகச் 
ெசய்தி ந்தார்கள். யாழ்ப்பாணத் க்கு அ கில் ஊர்க்காவல் ைற என்ற 
இடத்தி ந்  எந்திரப் படகு லம் 'நயினார் தீ ' என்ற தீ க்கும் அவர்கள் 
ேபாயி ந்தார்கள். அந்தத் தீ ப்பகுதிதான் பழங்காலத்தில் மணிபல்லவமாக 
இ ந்தெதன்  சில தமிழ் அறிஞர்கள் ஆராய்ந்  ெசால் யி ப்பதாக இராசநாயகம் 
கூறினார். அந்தத் தீவின் தனிைமயான சூழ்நிைல ம் சூழ்ந்தி ந்த கடற்பரப் ம் 

ரணிையக் கவர்ந்தன. கால ெவள்ளத்தின் அளந்தாிய யாத ஆழத் க்க யில் 
எப்ேபாேதா பழம் பிறவியில் ற க் ேகாலத்ேதா  சைட  சுமந்  அ தசுரபி 
என் ம் அட்சய பாத்திரத்ைதக் ைககளில் ஏந்திக் ெகாண் ம், அந்தத் தீவின் 
மணற்பரப்பில் தாேன மணிேமகைலயாகச் சுற்றித் திாிந்தி ப்ப  ேபால் ரணிக்குப் 
ெபாய்ம்மாயப் த் ணர்ச்சி ஒன்  உண்டாயிற் . மணிேமகைலையப் பற்றி 
எண்ணியேபா  உடன் வந்தி ப்பவர்கைளெயல்லாம் எங்காவ  விலக்கித் ரத்தி 
விட் த் தனியாக அந்தத் தீவின் மணற்பரப்பில் அமர்ந்  ெகாண்  ெகாந்தளிப்பின்றி 
அடங்கிக் கிடக்கும் கடைலப் பார்த்தவாேற தன் கமாகத் தனக்குள்ேள நிைன களில் 
ஆழ்ந்  ெமௗனமாக அழேவண் ம் ேபாலப் ைபத்தியக்காரத்தனமானெதா  ஆைச ம் 
அவ க்கு உண்டாயிற் . விைல மதிப்பற்றன ம், மீட்  எ க்க யாதன மாகிய 
பைழய ெபாற்காலத்தின் அழகிய நிைன கள் அந்தக் கடற்கைரப் பகுதிகள் எங்கும் 
ஒளிந்தி ப்பைத அவள் உணர்ந்தாள். மாைலயில் அவர்கள் அங்கி ந்  
தி ம்பிவிட்டார்கள். யாழ்ப்பாணத்  அன்பர்களிடம் விைடெபற் க் ெகாண்  
தி ேகாணமைல, அ ராத ரம், மட்டக்களப்  த ய பார்க்க ேவண் ய 
இடங்கைளெயல்லாம் சுற்றிப் பார்த் விட் க் 'ெகா ம் ' வந்  ேசர ேம ம் ஐந்தா  
நாட்கள் கழிந்தன. ெசன்ற இடங்களில் ன் ஏற்பா  இல்லாமல் திடீர் திடீெரன்  
ஏற்பாடான ெசாற்ெபாழி  நிகழ்ச்சிகள் சிலவற்ைற ம் ரணி ம க்காமல் ஏற் க் 
ெகாள்ளத்தான் ேவண் யி ந்த . உலகத்தின் எந்தப் பகுதிக்குப் ேபானா ம் 
அன்ைபப் றக்கணிக்க மட் ம் ணி  வ வதில்ைலேய! ெகா ம்பில் மங்கேளசுவாி 
அம்மா க்குத் ெதாிந்தவர்கள் நிைறய இ ந்தார்கள். ெகா ம்பி க்கும் ேபாேத ஒ  
நாள் கதிர்காமத் க்குப் ேபாய் தாிசனம் ெசய் விட்  வந்தார்கள். மங்கேளசுவாி 
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அம்மா க்குத் ெதாிந்தவர்கள் யாேரா சுற்றிப் பார்ப்பதற்கு வசதியாகக் கார் ஒன் ம் 
ெகா த்தி ந்தார்கள். மாணிக்க கங்ைகயில் நீரா ய னித உணர்ேவா  
கதிர்காமத் க் ேகாவி ல் நின்றேபா  பரவசத்தால் ரணிக்குக் கண்களில் நீர் 
அ ம்பிவிட்ட . கதிர்காமத்தி ந்  தி ம்பிக் ெகா ம்  வந்  தங்கியி ந்த இரண்  

ன்  நாட்களில் விேவகானந்த சைபயி ம், ெவள்ளவத்ைதயி ள்ள ைசவ மங்ைகயர் 
கழகத்தி ம் சில ெசாற்ெபாழி கைளச் ெசய்தாள் ரணி. 
 
    கண் , வெர யா நாவலப்பிட் , இரத்தின ரம் ஆகிய மைலநாட்  நகரங்கைளச் 
சுற்றிப் பார்க்கச் சில நாட்கள் ஆயின. நாவலப்பிட் யில்தான் மங்கேளசுவாி 
அம்மாளின் கணவ க்குத் ேதயிைலத் ேதாட்டங்கள் இ ந்தனவாம். மைலநாட் ல் 
ேதயிைலத் ேதாட்டங்களில் ேவைல ெசய் ம் தமிழ்நாட்  ஏைழகளின் கூட்டங்கள் 
சிலவற்றி ம் ரணி ேபசினாள். கண் க்கு அ கில் இ ந்த இலங்ைகப் பல்கைலக் 
கழகத்தின் தமிழ் மாணவர்கள் ஒ  சிறப்  கூட்டத் க்கு ஏற்பா  ெசய்தி ந்தார்கள். 
இலங்ைகயின் மைலப்பகுதி ஊர்கள் ரணிக்கு மிக ம் பி த்தி ந்தன. மைலத் 
ெதாடர்களில் த்தாரம் ெநளிவ ேபால் மாவ  கங்ைக நதி ம் இயற்ைகயின் 
எண்ணாிய ேபெரழில்க ம் அவள் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்டன. கண் யில் 
அவள் ெபௗத்த நாகாிகத்தின் பழைமயான சின்னங்கைளக் கண்டாள். ெசன்ற 
இடங்களில் எல்லாம் அங்கங்ேக இ ந்த தமிழர்கள் அவைளத் தம் அன் ப் ெப க்கில் 
திக்கு க்காடச் ெசய்தார்கள். இலங்ைகச் ெசய்தித்தாள்கள் எல்லாம் அவள் 
ெசாற்ெபாழி ச் ெசய்திகளா ம், படங்களா ம் நிைறந்தி ந்தன. மைலநாட்  
ஊர்களில் சுற்றிவிட் , அவர்கள் ம ப ம் ெகா ம்  தி ம்பிய ம், இலங்ைக 
வாெனா யின் தமிழ் ஒ பரப் ப் பகுதியில் ரணிைய அைழத்  இரண்  
ெசாற்ெபாழி கைள ஒ ப்பதி  ெசய்  ெகாண்டார்கள். 
 
    "வந்  நாளாகிவிட்ட  அம்மா! ஊர் தி ம்ப ேவண் ம். ேதர்தல் ேவைலக க்காக 
அவ ம் உங்கள் மாப்பிள்ைள ம் தனியாக அைலந்  ெகாண் ப்பார்கள். நாம் 
விைரவில் ஊ க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந் விட்டால் அவர்க க்கு உதவியாக இ க்கலாம். 
அ த்தாற்ேபால் கிழக்கு ஆசியப் ெபண்கள் மாநாட் ல் கலந்  ெகாள்வதற்காகக் 
கல்கத்தா க்கு ேவ  ேபாயாக ேவண் ம் எனக்கு" என்  ரணி மங்கேளசுவாி 
அம்மாவிடம் ஊர் தி ம்ப அவசரப்ப த்தினாள். 
 
    "ஏன் தான் இந்தத் ேதர்தல் வம்ைப இ த் க் ெகாண்  திண கிறாேயா? 
அரவிந்தன் எவ்வளேவா நல்ல பிள்ைள. இதில் மட் ம் ஏன் பி வாதமாக 
இ க்கிறாெரன்  எனக்ேக விளங்கவில்ைல, ரணி! மீனாட்சிசுந்தரம் ேபான பின் 
ேதர்தல், அரசியல் வம் களி ந்  உனக்கு வி தைல கிைடத்தி க்கும் என்  நான் 
நிைனத் க் ெகாண் ந்ேதன். நீ என்னேவா அரவிந்தன் வற் த் கிறதாகச் 
ெசால்கிறாய்?" 
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    "இல்ைல, அம்மா! அவ க்கும் இெதல்லாம் பி க்கா . 'என்ைனத் ேதர்த ல் 
நி த் வதற்கு இணங்கச் ெசய்ய ேவண் ம்' என்  தன் தலாக மீனாட்சிசுந்தரம் 
அவாிடம் ேவண் க் ெகாண்டேபா  அவர் க ைமயாக அைத எதிர்த்தி க்கிறார். 
ஆனால் இப்ேபாேதா சூழ்நிைல ேவ  மாதிாி ஆகிவிட்ட . அவேர இந்தத் ேதர்தல் 

யற்சிையக் ைகவிட யாத இன்றியைமயாத நிைல ஏற்பட் விட்ட " என்  
ெதாடங்கிப் பர்மாக்கார ம்  மண்டபத்  மனித ம் ெசய்கிற சூழ்ச்சிகைளப் 
பற்றி ம் ெசான்னாள் ரணி. ம நாள் ெகா ம்பி ந்ேத அவர்கள் விமானம் லம் 
ஊர் தி ம்பிவிடத் தீர்மானம் ெசய்  ெகாண்டார்கள். றப்ப வதற்கு தல் நாள் 
மங்கேளசுவாி அம்மா ம் ரணி ம் சில ெபா ட்கள் வாங்கிக் ெகாள்வதற்காக கைடத் 
ெத க்குப் ேபாயி ந்தார்கள். ரணிக்கும், அவள் தம்பி, தங்ைகக க்கும், தன் 
ெபண்க க்குமாக இலங்ைகயில் கிைடக்கும் உயர்தரத் ணிமணிகள் நிைறய 
வாங்கிக் ெகாண்டாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். ெகா ம்  - ெசட் யார் ெத வில் ஒ  
நல்ல கைடயில் ணிகள் வாங்கிக் ெகாண்  தி ம் ம்ேபா , பக்கத்தில் இ ந்த 
க காரக்கைட ஒன்றின் வாயி ல் ரணி தயங்கி நின்றாள். 
 
    "அம்மா! இலங்ைகயில் மிக ம் தரமான நல்ல ைகக்க காரங்கள் எல்லாம் 
கிைடக்கும் என்  ெசால்வார்கேள?" 
 
    "ஏன்? உனக்கு ேவண் மானால் பார்க்கலாம் வாேயன்! சிறிதாக அழகாக உன் 
ைகயில் ஒ  க காரம் கட் க் ெகாண்டாயானால் நன்றாகத்தான் இ க்கும். வா! 
நல்லதாக உனக்கு வாங்கித் த கிேறன்." 
 
    "க காரம் எனக்கு இல்ைலயம்மா..." 
 
    "பின்ேன யா க்கு?" இப்ப க் ேகட்  விட்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் வியப் டன் 

ரணியின் கத்ைத நிமிர்ந்  பார்த்தாள். ரணியின் கத்தில் நாண ம் இளநைக ம் 
மலர்ந்தன. 
 
    "இத்தைன வயதான பின்  ேதைவ ம் வசதி ம் இ ந் ம் கூடக் ைகக்க காரம் 
இல்லாமல் ெவ ங்ைகேயா  இ க்கிறாரம்மா அவர்..." 
 
    "ஓ! அரவிந்த க்குக் ைகக்க காரம் வாங்கிக் ெகாண்  ேபாக 
ேவண் ெமன்கிறாயா? அைதச் ெசால்வதற்கு இத்தைன கூச்சப்ப வாேனன், ரணி? 
அரவிந்த க்கு வாங்கிக் ெகாண்  ேபாவேதா  உனக்கும் ஒன்  வாங்கித் த கிேறன், 
கட் க்ெகாள்." 
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    இ வ ம் க காரக் கைடக்குள் ைழந்தார்கள். தனக்குக் ைகக்க காரம் 
ேதைவயில்ைல, அரவிந்த க்குக் ெகா ப்பதற்கு மட் ம் ஒன்  வாங்கிக் ெகாண்டால் 
ேபா ெமன்  ரணி எவ்வளேவா பி வாதமாக ம த் ப் பார்த்தாள். ஆனால் 
மங்கேளசுவாி அம்மாள் அவைள ெவ ங்ைகேயா  விடவில்ைல. அரவிந்த க்கும் 
வாங்கிக் ெகாண்  அவ க்கும் சிறிய 'ேலடீஸ் வாட்ச்' ஒன்ைற வாங்கி அங்ேகேய 
ைகயில் கட்  அழகு பார்த்த பின் தான் தி ப்தி ஏற்பட்ட . அந்த அம்மா க்கு 
அவர்கள் ஊ க்குப் றப்ப ம் தினத் க்கு தல் நாள் மாைல ெகா ம் த் 
தமிழன்பர்கள் ஒ  ெபாிய வி ந்  ைவத்  வழிய ப் தைல விழாவாகேவ 
நடத்திவிட்டார்கள். அந்த விழாவிற்கு யாழ்ப்பாணத்தி ந்  இராசநாயகம் 
தம்பதிக ம் வந்தி ந்தார்கள். அவர்கள் றப்ப ம்ேபா  ெகா ம்  இரத் மலாைன 
விமான நிைலயத்தில் ஏராளமான தமிழன்பர்கள் வழிய ப்ப வந்தி ந்தார்கள். அந்த 
அன் ப் பிைணப்பி ந்  பிாியாவிைட ெபற் க்ெகாண்  அவர்கள் பிாிந்தார்கள். 
ேசய் தமிழகத்தி ந்  தாய்த் தமிழகத் க்குப் பறந்தார்கள். 
 
    ெசன்ைன தி ம் கிற விமானத்தில் உடன் பயணம் ெசய்  ெகாண் ந்த தமிழர் 
ஒ வாிடமி ந்  தமிழ்ச் ெசய்தித்தாள் ஒன்ைறப் ப ப்பதற்காக வாங்கினாள் 
மங்கேளசுவாி அம்மாள். அ  ம ைரயி ந்  ெவளியாகிற ெசய்தித்தாள். நா  
நாட்க க்கு ந்திய ேததியில் ெவளியான . இலங்ைகக்கு வர நா  
நாட்களாயி ந்தேதா என்னேவா. ஆனா ம் இலங்ைக வந்தபின் தமிழகத் ச் 
ெசய்தித்தாேள பார்க்காததினால் அதில் இ க்கிற ெசய்திகள் தனக்குப் தியனவாக 
இ க்குெமன்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் ப க்கலானாள். 'ம ைர நகரத் ச் ெசய்திகள்' 
என்ற தைலப்பின் கீழ் வாிைசயாகப் ப த் க் ெகாண்  வந்தவள், 'ேதர்தல் 
பைகயினால் இைளஞர் கடத்தப்பட்டார். அவர் இ க்கும் இடம் ெதாியவில்ைல. 
நண்பர் ேபாலீசில் கார் ெசய்தி க்கிறார்' என்ற தைலப்  வாக்கியங்களின் கீேழ 
காணப்பட்ட ெசய்திையப் ப க்கத் ெதாடங்கிய ம் கம் ெவளிறிய . கண்கள் 
ம ண்  விாிந்தன. "அ  ரணி இந்தக் கூத்ைதப் பார்த்தாேயா? இப்ப ம் 
அநியாயம் நடக்குமா?" என்  திைகப்பான குர ல் கூறிக்ெகாண்ேட ெசய்தித்தாளின் 
அந்தப் பகுதிைய ம த் ப் ரணியிடம் நீட் னாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். அந்தச் 
ெசய்திையப் ப த்த ம் ரணியின் கம் இ ண்ட . 
    --------------------- 
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 குறிஞ்சி மலர் 
    30 
 
        அவ்விய ெநஞ்சத்தான் ஆக்க ம் ெசவ்வியான் 
        ேக ம் நிைனக்கப் ப ம். 
 
        சலத்தால் ெபா ள் ெசய்  ஏமார்த்தல் பசுமண் 
        கலத் ள் நீர்ெபய்  இாீஇ யற் . 
              -- தி வள் வர் 
 
    ம ைரக்ேக ஒ  திய சு சு ப் க்கைள உண்டாகியி ந்த . நகரம் வ ம் 
ஏேதா ெபாிய ேபா க்குத் தயாராகிற மாதிாித் ேதர்த க்குத் தயாராகிக் 
ெகாண் ந்த . பைழய காலத்  அரசியல் ெவள்ளாற் ப் ேபார், 
தைலயாலங்கானத் ப் ேபார் என்ெறல்லாம் ேபார்கள் நடந்த மாதிாி அ க்க  
ேபார்கள் ஏற்பட இன்ைறய அரசிய ல் வாய்ப் ம் இல்ைல; ர ம் இல்ைல. 
இன்ைறய அரசிய ல் நாகாிகமாக ம் அ க்குப் படாம ம் நடக்கிற ெமௗனமான 
ேபாராட்டத் க்குத்தான் ேதர்தல் என்  ெபயர். மக்க க்காக அரசர்கள் 
ேபாட் யிட் ப் பைகத்  அ த் க் ெகாண்ட ேபார், பைழய காலத் ப் ேபார். எவேரா 
சிலர் ேதர்த க்கு நிற்க அவர்க க்காக மக்கள் ேபாட் யிட் ப் ேபாாி ம் நாள் இ . 
பைழய ேபாாில் இ ந்தைதக் காட் ம் இந்த நாகாிகப் ேபாாில் சூழ்ச்சிக ம், 
சூ க ம், வஞ்சைனக ம், தியனவாக ம், அதிகமானைவயாக ம்தான் 
இ க்கின்றன. 
 
    திைரப்படங்களில் சில கங்கைளப் ெபாிதாக ெந ங்கிய ேதாற்றத்தில் காட் ம் 
ேபா  அதி ள்ள வ க்க ம், ப க்க ம் விவரமாகத் ெதாிவ ேபால், ேதர்தல் 
ெந ங்க ெந ங்க அரசியல் ெதாடர் ைடயவர்களின் அந்தரங்கமான வ க்க ம், 

ண்க ம் அரவிந்த க்கு ஒவ்ெவான்றாகத் ெதாியத் ெதாடங்கின. மனிதர்களின் 
சி ைமக ம் அற்பத்தனமான ஆைசக ம் ாியப் ாியத் திடீெரன்  உலக ம் 
அதி ள்ளவர்க ம் உள்ளைவக ம் ேக க்கும் ேகவலத் க்கும் உாிய ெபா ட்களாக 
மாறிக் ெகாண்  வ வ  ேபால் அச்சம் உண்டாயிற்  அவ க்கு. ஆனால் நல்லதில் 
நம்பிக்ைக ம் நியாயமான யற்சி ம் உள்ளவ க்கு இந்த அச்சம் ேதைவயற்ற  என 
அவன் மனச் சான்  அவ க்கு உைரத்த . சி ைமகைள ம் சூழ்ச்சிகைள ம் கண்  
ஏளனமாகச் சிாித் வி வேதா  சமாளித் க் ெகாண்  ேபாகத் ெதாியாவிட்டா ம் 
உலகம் பகற்ெபா தி ம் இ ண் ப்பதாகத்தான் ேதான் ம். 
 
    கானந்தத்ைத உதவிக்கு ைவத் க் ெகாண்  ேதர்தல் ஏற்பா கைளத் 
ெதாடங்கியேபா  அரவிந்த க்குப் பலவிதமான அ பவங்கள் ஏற்படலாயின. இர  
பகல் பாராமல் ேதர்த க்கு அைலந்  உைழக்க ேவண் யி ந்த . பர்மாக்காரர் 
அங்ேகேய ேதர்தல் அ வலகங்கள் திறந்  ெவளிச்சமாக ம் ஆடம்பரமாக ம் 
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மண்டபத்  மனித க்காக விளம்பரங்கள் ெசய்  ெகாண் ந்தார். ேதர்தல் 
அைடயாளங்களாகப் ரணிக்குத் தாமைரப் ச் சின்ன ம்  மண்டபத்  
மனித க்குக் க குச் சின்ன ம் அைமந்தி ந்தன. 
 
    ேதர்தல் விளம்பரச் சுவெராட் கள் ஒட் வதில்தான் தன் தலாகத் தகரா  
ஆரம்பமாயிற் . அரவிந்தன் மனம் ெகாதித் க் கு ம்ப யான நிகழ்ச்சி 
அப்ேபா தான் நடந்த . 
 
    ம ைரையப் ேபான்ற ெபாிய நகரங்களில் சுவெராட் கள் ஒட் வதற்குப் 
ெப ம்பா ம் பகல் ேநரங்களில் வசதிப்படா . அதனால் ஒ  நாள் அதிகாைல ன்  
மணிக்கு வாடைகக்குப் ேபசின குதிைர வண் ெயான்றில் சுவெராட் கைள நிரப்பி, 
பைச, ஏணி த ய க விகேளா  ரணியின் தம்பி தி நா க்கரைச ம் ேவ  சில 
கூ க்காரப் ைபயன்கைள ம் உடன் அ ப்பினான் அரவிந்தன். ெபா  நன்றாக 
வி வதற்குள் ந்தவைர சுவெராட் கைள ஒட்  விட் த் தி ம்பிவிட 
ேவண் ெமன் ம், எஞ்சிய இடங்களில் ம நாள் இேத ேநரத் க்குப் ேபாய் ஒட்ட 
ேவண் ெமன் ம் ஏற்பா . கூ க்காரப் ைபயன்க க்கு க்கியமான இடங்கைளக் 
காட்  ஒட்டச் ெசய்ய ம் அவர்கள் சுவெராட் கைளத் தி க் ெகாண்  ேபாய் ைசக் 
கணக்கில் விைலக்கு நி த் விடாமல் கவனித் க் ெகாள்ள ேம தி நா க்கரைச 
உடன் அ ப்பியி ந்தான் அரவிந்தன். 
 
    அரவிந்தன் இரவில் அதிக ேநரம் கண் விழிக்க ேந ம் நாட்கைளத் தவிர மற்ற 
நாட்களில் இ ள் ல ன்ேப எ ந்தி ந்  நீரா க் காைல வழக்கங்கைள த் க் 
ெகாண்  ய்ைமயைடந்  வி வான். நீரா  உைட மாற்றிக் ெகாண்  அச்சகத்  

ன் அைறயில் ஊ வத்திகைளப் ெபா த்திவிட்  அந்த ந மணச் சூழ ல் அமர்ந்  
எப்ேபா ம் தன்ைன விட் ப் பிாியாம க்கும் சின்னஞ்சி  தி க்குறள் த்தகத்ைத 
எ த் ச் சிறி  ேநரம் ஆழ்ந்  ப ப்பான். குறள் ப த்  மனத்தில் ய எண்ணங்கைள 
வளர்த் க் ெகாண்டபின் தன் ைடய கவிைத ேநாட் ப் த்தகத்ைத ம், ைடாிைய ம் 
எ த்  அப்ேபா ள்ள ப்பான எண்ணங்களில், எ ச்சியில் எைவேய ம் 
கவிைதகேளா, திய சிந்தைனகேளா ேதான்றினால் அவற்ைற எ வான். ஒவ்ெவா  
நா ம் இந்த வி யல் ேநரத் க்கு அவன் வாழ்வில் தனிச்சிறப்  உண் . காைல 
நாலைர மணியி ந்  ஏ  மணி வைர உள்ள ேநரம் தான் மனித ைடய இதயத்தில் 
மங்கல ம் ய்ைம ம், இைறைம ம் கனிவிக்கின்ற ேநரமாகும் என்  க தினான் 
அரவிந்தன். அந்த ைவகைறயில் தான் க்கள் இதழ் விாிக்கின்றன. 
ேகாவில்க க்குள்ளி ந்  ைவகைற ேமள ம், மணி ம் ஒ க்கின்றன. உலகத் க்கு 
எல்லாம் அைமந்  அடங்கிய சாந்தேம ேதைவ என்  நிைன ட் வ  ேபால் 
ெவம்ைம சிறி  மற்றெதா  ங்குளிர் ெபா ம் ேநர ம் இந்த ைவகைறதான். 
தன் ைடய வாழ்க்ைகையப் பண்ப த்தி ஒ ங்காக்கிய பழக்கங்க ள் ைவகைறத் 

யிெல ம் பழக்க ம் ஒன்  என்பைத அரவிந்தன் நன்கு உணர்ந்தி ந்தான். 
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    வி கிற ேநரமாகாவி ம் அன்  சுவெராட் கைள வண் யில் ஏற்றி 
அ ப்பிய டேனேய பல் விளக்கிவிட்  நீராடச் ெசன் விட்டான் அரவிந்தன். குறள் 
ப த் விட்  அவன் நாற்கா யில் நிமிர்ந்  உட்கார்ந்தேபாேத எதிர் றத்  சுவாில் 
அட்ைடயில் ஒட் த் ெதாங்கவிடப்பட் ந்த ரணியின் ேதர்தல் சின்னமான 
தாமைரப்  அவன் கண்களில் ெதன்பட்ட . 'இந்த ேநரத் க்கு இலங்ைகயின் எந்தப் 
பகுதியில் சுற்றிக் ெகாண் க்கிறாேளா?' என்  ரணிையப் பற்றி நிைனத்தான் 
அவன். எதிேர ெதாிந்த வண்ணச் சுவெராட் யில் இ ந்த ெபாிய தாமைரப் ச்சின்னம் 
அப்ப ேய அந்தப் லர்காைல ெமல் ளில் சிறி  சிறிதாய் மாறி மைறந்  

ரணியின் கமாகத் ேதான்றிப் ேபாின்பப் ன்னைக ாிவ  ேபால் அரவிந்தன் 
கண்க க்குக் காட்சியளித்த . மதியில் க நாவற்கனி பதித்தாற் ேபான்ற அந்த 

க ம் கண்க ம் நிைன க்கு வந்தேபா  ன் ம் பின் ம் ெதாடர்  இன்றி ஒேர 
ஒ  கவித்ெதாடர் மட் ம் அவ ைடய நாவில் ெசாற்களாகத் த்த . 'நீலங்குைழத்  
நீட் ப் பின் நிலவிற் பதித்த நாவற்பழம்' என்ற இந்த அழகிய ெதாடைர அவன் எ திக் 
ெகாண்டான். திடீெரன்  கற்பைனக் கத  திறந்  ெகாண்  தானாக வந்  குதித்த 
இந்த ஒ  வாிைய க் கவிைதயாக நிைற  ெசய் ம் சிந்தைனயில் கவிதா 
ஆேவசத்ைத வரவைழத் க் ெகாள்ள யன்  ெகாண் ந்தான் அரவிந்தன். மனத்தில் 
மண் லகின் பாமர நிைன கேள இல்லாத நிைல. அப்ேபா  "ஐயா! பாவிப்பய க 
அ ச்சுப் ேபாட் ட்  ஓ விட்டா ங்க..." என்  அலறிக்ெகாண்ேட உள்ேள ஓ  வந்த 
குதிைர வண் க்காரன், அவ ைடய கவிதா ேவகத்ைதக் கைலத்  மண் லகத்  
நிைன க்குக் ெகாண்  வந்தான். திைகப்ேபா  வாயிற் றம் எ ந்  ஓ ப்ேபாய் 
அங்கு நின் ெகாண் ந்த குதிைர வண் க்குள் எட் ப் பார்த்தான் அரவிந்தன். 
அ ப்பட்  மயங்கிய நிைலயில் வண்  வண் க்குள் கிடந்தான் தி நா க்கரசு. 
ெகாண்  ேபான சுவெராட் களில் ஒன்  கூட வண் க்குள் இல்ைல. ஏணி ம் 
இல்ைல. பைச ம் இல்ைல. 
 
    "ஐயா! ைவைகப் பாலத் ப் பக்கம் ஓர் இடத்திேல நம்ம ஆ ங்க சுவாில் 
ஒட் க்கிட் ந்தப்ேபா தற்ெசயலா வ கிறாப்ேபாலக் க குப்ெபட்  ஆ ங்க நம்ம 
ைபயன்கள் ஒட் ன ேநாட்டீசு ேமேலேய க குப்ெபட்  ேநாட்டீைச ஒட் னாங்க. 
நம்ம ைபயன்க ம் இந்தத் தம்பி ம், 'நீங்க ம் ஒட்ட ன்னாப் பக்கத்தில் ஒட் ங்க, 
ேமேல ஒட்  எங்க ேநாட்டீைச மைறக்கிற  நியாயமில்ேல'ன்  அந்த ஆ ங்கேளாட 
வாதா னாங்க. 'மகா நியாயத்ைத கண்டவங்க தாண்டா! மாியாைதயா 
ஓ ப்ேபாறீங்களா? உைத ேவ மா'ன்  க குப்ெபட்  ஆ ங்க நம்ம ைபயன்கைள 

க்கு கம் பாராேம அ க்கத் ெதாடங்கினாங்க. அ  தாங்க யாமல் கூ க்கு வந்த 
ைபயன்க ைலக்கு ஒ த்தனா பிச்சுக்கிட்  ஓ ட்டாங்க. இந்தத் தம்பிதான் 
கைடசிவைர நின்  அவர்கைள எதிர்த்த . அவங்க அத்தைன ேப ம் ரடங்க. 
ெசம்ைமயா அ ச்சுப் ேபாட் ட் ப் பைச, ேநாட்டீசு, ஏணி எல்லாம் பி ங்கிக்கிட்  
ஓ ப்ேபாயிட்டாங்க. ந விேல குந்  த த்ததிேல எனக்குக்கூட நாலஞ்சு அ ங்க. 
ஊேர ெகட் ப் ேபாய்க் கிடக்கு ங்க. நல்லவ க்ேக காலமில்ேல" என்  ச்சுவிட 
இைடெவளியின்றிக் கூறி த்தான் குதிைர வண் க்காரன். ஆன்றவிந் தடங்கிய 
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ெகாள்ைகச் சான்றாண்ைம ம், சாந்த குண ம் உள்ளவனான அரவிந்த க்ேக அைதக் 
ேகட்ட ம் இரத்தம் ெகாதித்த . உடேன ஓ ப்ேபாய் என்ெனன்னேவா ெசய் விட 
ேவண் ம் ேபால நரம் கள் க்ேகறித் த்தன. உணர்ச்சி வசப்பட்டால் காாியம் 
ெகட் வி ம் என்  தன்னடக்கமாக நடந்  ெகாண்டான். குதிைர வண் க்காரன் 
உதவி டன் தி நா க்கரைச வண் யி ந்  உள்ேள க்கிக் ெகாண்  ேபாய்க் 
கிடத்தினான். தி நா க்கரசுக்கு த தவி ெசய்  பிரக்ைஞ வரவைழத் ச் சி சி  
காயங்க க்கு ம ந்  ேபாட்  க்க ஒ  மணி ேநரம் கழிந்த . அதற்குள் 
ஏறக்குைறயப் ெபா  நன்றாக வி ந்  ெத வில் ஆள் நடமாட்டம் ஆகியி ந்த . 
அ வைரயில் குதிைர வண் க்காரைன இ க்கச் ெசால் யி ந்தான் அரவிந்தன். 
அ ப்பதற்கு வந்த ஆட்களில் எவைரயாவ  அைடயாளம் ெசால்லச் ெசான்னான். 
அவன் கூறிய அைடயாளங்களி ந்  அந்த மனிதன் அன்  பர்மாக்காரர் 
மாளிைகயில் அவ ைடய ஏ தல் ெபற் த் தன்ைன அ க்க வந்த ரடனாகத்தான் 
இ க்க ேவண் ம் என்  அ மானம் ெசய்  ெகாள்ள ந்த  அரவிந்தனால். அவன் 
உள்ளம் அவைரப் பற்றி எண்ணிக் கு றிய . 
 
    'இந்தப் பர்மாக்கார மனிதர் தம் ைடய மனத்தில் என்ன தான் நிைனத் க் 
ெகாண் க்கிறார். ெக தல் ெசய்வதற்கும் ஒ  எல்ைல கிைடயாதா என்ன! எவ்வள  
தான் ெபா த் க் ெகாள்ள ம்! பச்ைச மண் குடத்தில் தண்ணீர் நிரப்பி ஏமாற்ற 

யல்கிற மாதிாி சூழ்ச்சியில் வளர்ந்த ெசல்வம் எத்தைன நாள் உைடயாமல் இவர் 
திமிைர வளர்க்கப் ேபாகிற ?' 
 
    ' ணிவாக அவ க்கு ன்னால் ேபாய் நின்  ெகாண்  நீங்கள் மனத்தில் என்ன 
நிைனத் க் ெகாண்  இெதல்லாம் ெசய்கிறீர்கள்? அ  உைதக க்கு ஆட்கைள ஏவிப் 
பய த்தினால் நாங்கள் ைதாியம் இழந்  வி ேவாம் என் தாேன? அப்ப  பயந்  
ெகாண்  ரணியின் ேதர்தல் விண்ணப்பத்ைதத் தி ம்பப் ெபற்  உங்க க்குப் 
ேபாட் யின்றி விட் வி ேவாம் என்  ெசாப்பனத்தில் கூட நீங்கள் நிைனக்க 
ேவண்டாம். நீங்கள் ேபா கிற விளம்பர ெவளிச்சங்கள் எல்லாம் இல்லாமல் 
சத்தியத்தின் பலத்திேலேய ெவற்றி ெபற எங்களால் ம். தய  ெசய்  
இனிேமலாவ  அந்த மாதிாியான அசட் த்தனங்கைள நி த்திவிட் ப் 
ெப ந்தன்ைமயாக நடந்  ெகாள்ளப் பா ங்கள்' என்  ெசால் ச் சா விட்  
வந் விட ேவண் ம் ேபால் ப்  உண்டாயிற் . 'ஊாி ள்ள நல்ல மனிதர்கள் 
எல்லாம் ஏைழயாகிக் ெகாண் க்கும் ேபா  ெகட்ட மனம் பைடத்த இந்த மனிதர்கள் 
ெசல்வம் மட் ம் குன்றாமல் ெப கித் தீைமகைள குன்  ேபால் வளர்க்கிறேத என் ம் 
அரவிந்தன் மனம் வ ந்திய . அப்ேபா , திடீெரன்  ஒ  தீர்மானத் க்கு வந்த  
ேபால் அவன் கபாவம் மாறிய . அச்சகத்ைதப் பார்த் க் ெகாள் ம்ப  
ஊழியர்களிடம் கூறிவிட் ப் றப்பட்டான். 
 
    "பர்மாக்காரர் எஸ்ேடட் வைரயில் வ வாயா?" என்  வண் க்காரனிடம் 
வினவினான். 
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    "அவ்வள  ரம் வண் யில் ேபாய்த் தி ம்ப ேநரம் ஆகுங்கேள?" என்  
வண் க்காரன் இ த்தான். 
 
    "பரவாயில்ைல. ேபாய் வரலாம் றப்ப !" என்  கூறிவிட்  வண் யில் ஏறி 
உட்கார்ந்தான் அரவிந்தன். வண்  றப்பட்  விட்ட . 
 
    அன்  மங்கேளசுவாி அம்மாளின் இைளய ெபண் ெசல்லத் க்குப் பிறந்தநாள். 
அதற்காக அரவிந்தைன வி ந் ச் சாப்பாட் க்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபாகலாம் 
என்  வசந்தா ம் கானந்த ம் அச்சகத் க்குத் ேத க் ெகாண்  வந்தார்கள். 
அவர்கள் ேத க்ெகாண்  வ ம்ேபா  பகல் பதிெனா  மணிக்குேமல் இ க்கும். 
அப்ேபா ம் அரவிந்தன் தி ம்பி வந்  ேசரவில்ைல. தல் நாள் இர  பன்னிரண்  
மணிவைர அரவிந்த டன் கானந்த ம் அச்சகத்தில் தான் இ ந்தான். அப்ேபாேத 
ம நாள் 'ெசல்லத்தின் பிறந்த தின வி ந் க்கு வர ேவண் ம்' என்  அரவிந்தனிடம் 
ெசால் யி ந்தான். அப்ப க் கூறியி ந் ம், அரவிந்தன் அைத மறந்  எங்ேக 
ேபாயி ப்பான்? என்  கானந்த ம் திைகத்தான். அந்தச் சமயத்தில் அச்சகத்  
ஊழியன் வந்  உள்ேள தி நா க்கரசு ப த்தி ப்பைதச் ெசான்னான். பிளாஸ்திாி 
ஒட் ம் ணிக்கட் மாகப் பாிதாபப்படத்தக்க நிைலயில் ப த் க் கிடந்த 
தி நா க்கரைசக் கண்ட ம் கானந்தத் க்ேக க்கால் பகுதி என்ன நடந்தி க்க 
ேவண் ம் என்  ாிந்  விட்ட . மீதிக் கால் பகுதி விவரம் தி நா க்கரசு 
கூறிவிட்டான். 
 
    "வசந்தா! நீ ட் க்குப் ேபா. இங்ேக ஏேதா ேகாளா  நடந்தி க்கிற . அரவிந்தன் 
வந்த ம் நான் சாப்பி வதற்கு அைழத் க் ெகாண்  வ கிேறன்" என்  கூறி 
மைனவிைய ட் க்கு அ ப்பிவிட்  அச்சகத்தில் தங்கிக் காத்தி ந்தான் 

கானந்தம். 'ேநற்றிரேவ ெசான்ேனன். இந்த அரவிந்தன் ேகட்டால்தாேன? நாேன 
அச்சகத்தில் ப த்தி ந்  காைலயில் சுவெராட்  ஏற்பா கைளக் கவனித் விட்  
அப் றம் ட் க்குப் ேபாகிேறன்' என்  மன்றா ேனன். 'கல்யாணம் ஆவதற்கு ன் 
அெதல்லாம் சாி, நீ பாட் க்கு எங்ேகயாவ  ெபா க் கூட்டத்தில் ேபசி விட்  அேத 
ேமைடயில் கூட்டம் கைலந்த ம் ேமல் ண்ைட விாித் ப் ப த் த் ங்கி விட் க் 
காைலயில் கண்ைணக் கசக்கிக் ெகாண்  எ ந்  வ வாய்? இனிேமல் அெதல்லாம் 
ப க்கா , தம்பி! மாியாைதயாக ட் க்குப் ேபாய்ச் ேசர். வசந்தாவின் 
வயிற்ெறாிச்சைலக் ெகாட் க் ெகாள்ளாேத!' என்  வாயால் அ த்  என்ைன 

ட் க்குத் ரத்தி விட்டான் என்  தல் நாள் நடந்தைதெயல்லாம் எண்ணி 
கானந்தம் வ ந்தினான். 
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    சின்னப் ைபயன்களாகப் ேபானதினால்தாேன ஏணிைய ம் பைசைய ம் பறித் க் 
ெகாண்  அ த் த் ரத்தி விட்டார்கள். நான் ேபாயி ந்தால் ெதாி ம்? அத்தைன 
'க குகைள ம் ைகைய றித்  அ ப்பியி ப்ேபன்!' என்  எண்ணிக் ெகாதித்தான். 
 
    பகல் மணி பன்னிரண் . அரவிந்தன் இன் ம் தி ம்பி வந்  ேசரவில்ைல. 

ட் ந்  ெசல்லம், மங்ைகயர்க்கரசி, சம்பந்தன் ன்  ேபைர ம் 
ரத்தியி ந்தாள் வசந்தா. "அக்கா உங்கைள ம் அரவிந்தன் மாமாைவ ம் சாப்பிடக் 

கூட்  வரச் ெசான்னாங்க" என்  அவர்கள் வந்  கூப்பிட்ட ேபா , 'அரவிந்தன் 
வந்த ம் கூட் க் ெகாண்  வ கிேறன். பசித்தால் நீங்கள் எல்லா ம் த ல் 
சாப்பி ங்கள்' என்  பதில் கூறி அ ப்பினான் கானந்தம். ஒ  மணி சுமா க்கு 
அச்சகத்  வாயி ல் குதிைர வண்  வந்  நின்ற . கானந்தம் ஆவேலா  எ ந்  
ஓ னான். அேத வண் தான். அவர்க க்ெகல்லாம் பழக்கமான அேத வண் க்காரன் 
தான். கமலர்ச்சிேயா  ேபாய்ப் பார்த்தான் கானந்தம். 
 
    ஆனால் என்ன ஏமாற்றம்! வண் தான் வந்தி க்கிற . வண் க்குள் யா ம் 
வரவில்ைல. வண் க்காரன் கம் ெகட்ட ெசாப்பனம் கண்  பயந்த  ேபால் 
இ ந்த . "ஐயா! ஒன்ப  மணிக்கு வண் யி ந்  இறங்கிப் ேபானவ . பத்  
நிமிஷத்திேல தி ம்பி வி ேவன். நீ இ ன் ட்  ேபானா . நா ம் பதிெனாண்ணைர 
வைர காத் ப் பார்த்ேதன். இவ  தி ம்பவில்ைல. எனக்கு என்ெனன்னேமா 
சந்ேதகமாயி ச்சி. வண் யிேலயி ந்  இறங்கி உள்ேள ேபாறப்ேபா ேகாபமாய் 
ேபானா . எனக்கு அந்தத் ேதாட்டத்ைத ம் ேபய் கு யி க்கிறாற் ேபாலத் தனியாகப் 
ெபாிய அரண்மைன மாதிாி மாளிைக ம் பார்க்கேவ நல்லாப் படலீங்க. 
பயந் க்கிட்ேட உள்ேள ேபாய், 'வண் யிேல சவாாி வந்தவ  இன் ம் 
தி ம்பவில்ைல. தி ம்பி வ ேவன், இ ன்னா . நான் ேபாவலாமான்  
ேகட்க ம்'ேனன். அங்கு நிற்கேவ விடாம ரத்திய ச்சாங்க. அந்தப் பங்களா 
வாசல்ேல ஒ  த  ஆ  நின்னான். அவைனப் பார்த்தா ேநத்  ராத்திாி நம்ம 
ஆ கைள அ க்க வந்தவன் மாதிாி இ ந்த ங்க" என்  ஒ ங்கிய குர ல் 

கானந்தத்திடம் கூறினான் வண் க்காரன். 
 
    அைதக் ேகட்கக் ேகட்க கானந்தத்தின் கம் க ைமயாகிக் ெகாண்  வந்த . 
அவன  ைகவிரல்கள் குவித்  யாைரேயா பலமாகக் குத்தப் ேபாகிற மாதிாி ட்  
எ ம் க ம் மணிக்கட் ம் நரம் க ம் ைடத் த் ேதான்றின. "அப்ப யா ேசதி! 
பர்மாக்காரப் பய க்கு அத்தைன ணிச்சலா! பார்க்கிேறன் ஒ  ைக" என்  கூறி 
விட்  மடக்கிக் குவித்த வல  ைகைய இட  உள்ளங்ைகயில் ஓங்கிக் குத்திக் 
ெகாண்டான் கானந்தம். அப்ேபா  கத்தில் எள் ம் ெகாள் ம் ெவ ப்ப  
ேபால் சினத்ேதா  வசந்தா காாில் வந்  இறங்கினாள். "நீங்க இ வ ம் சாப்பிட வரப் 
ேபாகிறீர்களா இல்ைலயா?" என்  அரவிந்த ம் அங்ேக இ ப்பதாகேவ நிைனத் க் 
ெகாண்  ேகட்டாள் வசந்தா. 
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    "சாப்பி வைதவிட க்கியமான காாியம் எல்லாம் இ க்கிற  இப்ேபா ! 
ெதாந்தர  ெசய்யாமல் ட் க்குப் ேபாய்ச் ேசர்!" அவளிடம் எாிந்  வி ந்தான் 
அவன். அவள் பதில் ேபசாமல் தி ம்பிவிட்டாள். கானந்தம் தன் ைடய 
ைதயற்கைடக்கு விைரந்தான். ெபான்னகரம், அழகர  ஆகிய பகுதிகளில் உள்ள 
குஸ்திப் பள்ளிக்கூடங்கைள ம் பயில்வான்கைள ம் கானந்தத் க்குத் ெதாி ம். 
அவ க்காக எைத ம் ெசய்யக் கூ யவர்கள் அவர்கள். தன  ைதயற்கைடயி ள்ள 
நம்பிக்ைகயான ைபயன் ஒ வைனக் கூப்பிட்  அழகர க்கும், ெபான்னகரத் க்கும் 
ெசால்  அ ப்பினான் கானந்தம். அ  உைதகளில் இறங்கிக் கலவரம் 
விைளவிப்ப  அரவிந்த க்குப் பி க்காத காாியம் என்பைத கானந்தம் அறிவான். 
ஆனால் அறத்ைத ம் ேநர்ைமைய ம் பற்றி வாய் ஓயா  பிதற்றிக் ெகாண் க்கும் 
அரவிந்தேன ெகா ைமயின் வஞ்சகக் கூண் ல் மாட் க் ெகாண்  கிடக்கும் ேபா  
ேவெறன்ன ெசய்ய ம்? ' ற்றி ம் க ைணயாேலேய வாழ்வதற்கு இன்ைறய 
உலகில் யா . க ைண காட்ட ேவண் ய இடத்தில் தான் க ைண காண்பிக்க 
ேவண் ம். இல்லாத இடத்தில் கன்னத்தில் அைறந் தான் ஆக ேவண் ம்' எனத் தன  
வழக்கமான உணர்ச்சித் ப்ேப கானந்தத்தின் மனத்தில் அப்ேபா  விஞ்சி 
நின்ற . அரவிந்தன் பர்மாக்காராிடம் அகப்பட் க் ெகாண் க்க ேவண் ம் 
என்பைதச் சந்ேதகமில்லாமல் நம்பினான் அவன். ஆைளேய எங்காவ  கடத்திக் 
ெகாண்  ேபாய்ச் சிைற ைவத் க் ெகாண்  ேதர்தல் கிற வைர ெவளிேய விடாமல் 
இ க்க ம் பர்மாக்காரர் தயங்க மாட்டார் என்ப  அவ க்குப் ாிந்த . அவ ைடய 
கடந்த கால அரசியல் வரலா களில் அப்ப  நடந்த சூழ்ச்சிகள் ஏராளமாயிற்ேற! 
 
    மாைல ன்  மணிக்குள் மல் த்தத் க்காகக் கூ னவர்கள் ேபால ஐந்தா  ரட்  
ஆட்கள் கானந்தத்தின் ைதயல் கைடயில் கூ விட்டார்கள். 
 
    "நம்ப ைபயன் ேமேல எவண்டா ைக ைவச்சான்? ெசால் ! அப்ப ேய 'எ ம்  
மார்க் பல்ெபா ' தயார் பண்ணி வி கிேறன்" என்  ண்டாைவ மடக்கிக் ெகாண்  

கானந்தத்திடம் ேகட்டான் ெபாிய பயில்வான். உடல் வ ைமமிக்க அந்தத் 
ேதாழர்கைளெயல்லாம் சுற்றி உட்கார ைவத் க் ெகாண்  நடந்தைத விவாித் ச் 
ெசால் க் ெகாண் ந்தான் கானந்தம். 
 
    அந்த ேநரத்தில் ெதாள ெதாளெவன ஜிப்பா அணிந்  ெகாண்ட ேதாற்றத்ேதா  
ைகயில் ேதால்ைப ஏந்திய ெநட்ைட மனிதர் ஒ வர் ைதயற்கைடக்குள் ப ேயறி 

ைழந்தார். ேதால் ைபயின் ந வில் ைமக்கா உைறயில் ஆர்.எஸ். பாண் யன், நி பர், 
'தினச்சுடர்' என்  பளிச்ெசன்  அச்சிட்ட அட்ைட ைவத்தி ந்த . "என்னப்பா 

கானந்தம்! ஜிப்பா ைதக்கத் ணி வாங்கிக் ெகா த்  ஒ  வாரம் ஆகிற ? உன் 
ஆட்கள் இன் ம் ைதத் க் ெகா த்த பா ல்ைல! கல்யாணம் ஆனபின் உன்ைனப் 
பார்ப்பேத அத்திப் த்த மாதிாி இ க்கிறேத!" ெவற்றிைலச் சா  வாயில் 
நிைறந்தி ந்ததனால் குழறிக் ெகாண்ேட ேபசினார் நி பர். கானந்தம் அவைர 
வரேவற்றான். 



 48

 
    "வா ங்கள் பாண் யன் சார். ஜிப்பா சாயங்காலம் ஆ  மணிக்குள் தயாராகிவி ம். 
 
    "உள்ேள வ வதற்ேக பயமாயி க்கிற  அப்பா! ஒேர பயில்வான்களாகக் கூட்  
ைவத் க் ெகாண்  ஏேதா மல்லர்கள் மகாநா  நடத் கிறாய் ேபா க்கிற !" 
 
    "அெதல்லாம் ஒன் ம் பயப்பட ேவண் ய விஷயமில்ைல. வந்  உட்கா ங்கள் 
நி பர் சார்! உங்க க்குத் ெதாிய ேவண் ய சமாச்சாரம் தான்." 
 
    நி பர் பாண் யன் சட்ைடப் ைபயி ந்  ைகயிைலப் ெபாட்டலத்ைத எ த் ப் 
பிாித்  ஒ  ெகாத்  அள்ளி உள்ேள தள்ளிவிட்  கானந்தத் க்குப் பக்கத்தில் 
வந்  அமர்ந்  ெகாண்டார். எல்லாவற்ைற ம் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாண்டார். 
 
    "சும்மா விட் விட மாட்ேடன், நி பர் சார். இந்தப் பயல்கள் வாைல ஒட்ட ந க்கப் 
ேபாகிேறன்" என்  த்தாய்ப் டன் த்தான் கானந்தம். நி பர் பாண் யன் 
சிாித்தார். "ெகாஞ்சம் இப்ப த் தனிேய வா கானந்தம். உனக்கு நான் ஒன்  
ெசால்ல ேவண் ம்" என்  அவைனக் ைகப்பற்றி எ ப்பி ைதயற்கைடயில் ஒ  

ைலக்கு அைழத் க் ெகாண்  ேபானார். 
 
    "சுத்த அசட் ப் பிள்ைளயாக இ க்கிறாேய அப்பா? ம்ைப விட்  வாைல 
பி ப்பதால் பலன் கிைடயா . பர்மாக்காரர் எந்த ரட் த்தனத்ைதத் ணிந்  
கைடப்பி த்ததனால் குற்றவாளியாகிறாேரா அேத ரட் த்தனத்ைதத் தாேன நீ ம் 
பதி க்குக் ைகயாள ற்ப கிறாய். நீ ம் அைதேய ெசய்வதால் உன் பக்கம் எப்ப  
நியாயம் இ க்கும்! ெபாிய மனிதர்கள் எ  ெசய்தா ம் ேபாலீசில் மாட் க் ெகாள்ள 
இடமின்றிப் பத்திரமாகச் ெசய்வார்கள். நீ ரட் த்தனமாக எைதயாவ  ெசய்தால் 
மாட் க் ெகாள்வாய். அதனால் அரவிந்த க்கும் ரணிக்கும் ேபர் ெகட் ப் ேபாகும். 
ெதாடர்ந்  ெக தல்களாகேவ ெசய்  ெகாண் ப்பவர்கள் ெசய் ம் வஞ்சக 
விைனகள் விளம்பரம் ெபறா . நீங்கள் என் ம் இ மாதிாி வம்  வழிக க்குப் 
ேபாகாதவர்கள், திடீெரன்  இன்  ேபானால் ெபாிதாக விளம்பரமாகிவி ம். 
பத்திாிைகயில் ெபாிதாக வ ம். இைதேய ஷ்பிரச்சாரம் ெசய்வார் பர்மாக்காரர். பரம 
சா வான அரவிந்தைன ம் ய்ைமேய உ வான ரணிைய ம், உன் ெசயல்களால் 
மக்கள் சந்ேதக ம்ப  ெசய்  விடாேத! இந்த நல்ல ேநரத்தில் சிறி  இழி  
வந்தா ம் ேதர்த ல் ரணிையப் பாதிக்கும். அரவிந்தைன மீட்க நான் ஒ  வழி 
ெசால்கிேறன். அ  ப  ெசய்" என்றார் பாண் யன். 
 
    "என்ன வழி ெசால் ங்க" என்  ேகட்டான் கானந்தம். 
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    "எங்கள் பத்திாிைகயில் ம ைரச் ெசய்திகள் என்ற பகுதிக்கு நி ஸ் ேசகாிக்க 
ேவண் ய  என் ெபா ப்  என்ப  உங்க க்குத் ெதாி மல்லவா? நாைள ேபப்பாில் 
என் பகுதியில் ஒ  கால் பகுதிக்கு நி ேஸ இ வைர கிைடக்கவில்ைல. ேபசாமல் 
ஓ ப்ேபாய் ேபாலீசில் கம்ப்ெளய்ண்ட் ெசய் விட் , என்னிடம் ஒ  ெசய்தி அறிக்ைக 
மாதிாி எ திக் ெகா . பர்மாக்காரர் ேபான்ற ெபாிய மனிதர்கள் தங்கைளப் பற்றிப் 
ேபப்பாில் தா மாறாக வரக்கூடாேத என்பதற்காகச் சதாகால ம் பயந்  
ெகாண் ப்பார்கேள ஒழிய, அ , உைத, கலவரங்க க்கு அவ்வளவாக அயர 
மாட்டார்கள். அேயாக்கியத்தனங்கள் ெசய்யப் பயப்பட மாட்டார். இந்த நி ஸ் வந்த 
ம  நாழிைக அரவிந்தன் தி ம்பிவராவிட்டால் என்ைன ஏெனன்  ேகள். கால் பத்தி 
இடத்தி ம் பிரமாதமாகத் தைலப் க் கட் ப் ேபாட்  வி கிேறன். நான் 
ெசால் கிறப  ெசய்!" என்றார் நி பர் பாண் யன். 
 
    அவர் கூ வதில் நியாயம் இ ப்பதாகேவ கானந்தத் க்குத் ேதான்றிய . 
அப்ப ேய ெசய்தான். ஆனால் மீண் ம் அன்றிரேவ பைழய மாதிாி வம்  வந்  
ேசர்ந்த . 
    ------------------------ 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    31 
 
        யா ம் ஊேர யாவ ம் ேகளிர் 
        தீ ம் நன் ம் பிறர்தர வாரா 
        ேநாத ம் தணித ம் அவற்ேறா என்ன 
        சாத ம் வ  அன்ேற வாழ்தல் 
        இனிெதன மகிழ்ந்தன் ம் இலேம னிவின் 
        இன்னா  என்ற ம் இலேவ... 
              -- றநா  
 
    இர  ன்  மணி ஆவதற்கு இ ந்த . ம ைர நகரத்  திகள் ெவறிச்ேசா க் 
கிடந்தன. எப்ேபாதாவ  ஓைசெய ப்பிக் ெகாண்  ேபாகும் லாாி அல்ல  ேவ  
வாகங்கள் தவிர ஒ யவிந்  கிடந்தன ெபாிய திகள். அந்த ேநரத்தில் மீனாட்சி 
அச்சகத்தில் விளக்கு எாிந்த . வாயி ல் இரண்  குதிைர வண் கள் நின்றன. 
 
    ஒ  குதிைர வண் யில் சுவெராட் கள், பைச, ஏணி ஆகிய ெபா ட்கைள 
நிரப்பிவிட்  கானந்த ம் உடன் ஏறிக் ெகாண்டான். மற்ெறா  குதிைர வண் யில் 

கானந்தத்தின் பயில்வான் நண்பர்கள் ஏறிக்ெகாண்டார்கள். ந்திய நாளிர  எந்த 
இடத்தில் சுவெராட் கள் ஒட் ம் ேபா  தி நா க்கரைச ம் அவேனா  ெசன்ற 
கூ க்கார ைபயன்கைள ம் பர்மாக்காராின் ஆட்கள் வம்  ெசய்  அ த் த் 

ரத்தினார்கேளா, அேத இடத் க்குத்தான் இன் ம் வண் கைளச் ெச த்தச் 
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ெசால் ப் றப்பட் ந்தான் கானந்தம் பர்மாக்காரைரச் சந்தித்  நியாயம் 
ேகட்கப் ேபான அரவிந்தன் தி ம்பவில்ைல என்  ெதாிந்த ேம, உடல் வ ைம மிக்க 
தன  ரட்  நண்பர்கேளா  ேந க்கு ேநர் அவாிடம் ேபாய் வம்ேபா, கலவரேமா 
அ த ேயா எ  ேநர்ந்தா ம் சமாளித்  ெவன்  அரவிந்தைன மீட் க் ெகாண்  
வரேவண் ெமன் தான் அவன் ணிந்தான். ஆனால் அந்தத் ணிைவ ம் 
ேவகத்ைத ம் ெந ங்கிய நண்பரான நி பர் பாண் யன் ேவ விதமாக 
மாற்றிவிட்டார். பாண் யன் கூறிய காரணங்க க்காகத் தன் ஆத்திரத்ைதத் தணித் க் 
ெகாண்டா ம் சுவெராட் கள் ஒட் வ  பற்றி எதிாிகள் ெதாடர்ந்  வம் க்கு 
வ கிறார்களா? என்பைதச் ேசாதைன ெசய்  ெதாிந்  ெகாள்ள வி ம்பினான். 
அதனால் தான் சம்பவம் நடந்த அேத பகுதியில் சுவெராட் ைய ஒட் ப் பார்க்கலாம் 
என்ற திட்டத் ட ம், ன்ேனற்பாட் ட ம் கிளம்பியி ந்தான். 
 
    குறிப்பிட்ட பகுதிைய அைடந்த ம் நண்பர்கள் இ ந்த வண் ையத் ெத த் 
தி ப்பத்தில் இ ள் மைறவில் மிக அ ேக நி த்திவிட் த் தான் இ ந்த வண் ைய 
மட் ம் ெத க்குள் விட் க் ெகாண்  ெசன்றான். பர்மாக்காராின் அ  ஆளான 

ரட ம் அவைனச் ேசர்ந்த ைகக்கூ ப் பட்டாள ம் வாழ்கிற ெத  அ . நள்ளிரவில் 
அைமதி பயங்கரமாகக் கவிழ்ந்தி ந்த . ெத  ந வில் மின்விளக்கு ெவளிச்சம் சிறி  
பரவியி ந்த ஓாிடத்தில் சுவர ேக வண் ைய நி த்தச் ெசான்னான் கானந்தம். 
வண்  நின்ற ம் ஏணிைய எ த் க் ஒண்  கீேழ இறங்கிச் சுவாில் சாத்தினான். 
சுவெராட் யில் பைச தடவி எ த் க் ெகா க்க ேவண் ெமன்  வண் க்காரனிடம் 
ெசால் விட்  ஏணியில் ஏறினான். 
 
    ஒ  தைட ம் இல்லாமல் நான்கு ஐந்  இடங்களில் ரணியின் தாமைரப் 

ச்சின்னம் மின் ம் சுவெராட் கைள ஒட் யாயிற் . ஆறாவ  சுவெராட் ைய 
ஒட் வதற்காக அவன் ஏணியில் ஏறிக் ெகாண் ந்த ேபா தான் "ேடய்! எவன்டா 
அ ! ஏணிேயாட கீேழ தள்ளிக் காைல றியடா, ெசால்கிேறன்" என்  கலகக் குரல் 
எ ப்பிக் ெகாண்  வந்  ேசர்ந்த  க குச் சின்னத் க் ைகக்கூ ப்பைட. 

கானந்தம் சிறி ம் அதிர்ச்சியைடயாத குர ல் "இ ங்கப்பா, இைத ஒட் விட்  
வ கிேறன். அதற்கப் றம் நீங்கள் காைல றிக்கலாம்!" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட 
கூறியவா  ைகயில் வாங்கிய சுவெராட் ைய நிதானமாக ஒட் விட்  
வாயிதழ்கைளக் குவித் ப் ெபாியதாகச் சீழ்க்ைக ஒ  எ ப்பினான். அந்த இரவின் 
அைமதியில் கானந்தத்தின் சீழ்க்ைக ஒ  அடங்கி ஓய்வதற்குள் பாய்ந்  வந்த , 
ெத த்தி ப்பத்தில் நி த்தப்பட் ந்த மற்ெறா  குதிைர வண் . 
 
    அதன் பின் நிகழ்ந்தைத இங்கு விவாிக்க ேவண்டாம். க குச் சின்னம் ஆட்க க்குச் 
ெசம்ைமயாக ேவண் ய மட் ம் குைறவின்றிப் ைசக் காப் க் ெகா த்  
அ ப்பினார்கள். அந்த கும்ப ல் ஓர் ஆள் மட் ம் தப்பி ஓட யாமல் 

கானந்தத்திடம் சிக்கிக் ெகாண்டான். "வன் ைறச் ெசயல்களில் தான் இறங்கினால் 
அரவிந்த க்ேகா ரணிக்ேகா அதனால் ெப ைம குைற ேநாிடலாம்" என்  நி பர் 
பாண் யன் எச்சாித்தி ந்தெதல்லாம் உணர்  மயமான அந்த ேநரத்தில் 
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கானந்தத் க்கு மறந்ேத ேபாய்விட்ட . க குச் சின்னம் ஆட்களில் தப்பி 
ஓ னவர்கைளத் தவிர அகப்பட் க் ெகாண்ட ஒ வைன நான்கு மணியி ந்  ஐந்  
மணி வைர கசக்கிப் பிழிந்  பய த்தி ம் ன் த்தி ம் பார்த்ததில் அவன் 
அவர்க க்கு ஒ  க்கியமான ரகசிய உண்ைமையச் ெசால் விட்டான். ெசால் ம் 
நிைலைமக்கு அவைனக் ெகாண்  வந் விட்டார்கள் அவர்கள். வி ந்தால் நி பர் 
பாண் யன் ேகட்  வாங்கிச் ெசன்றி ந்த ெசய்தி பத்திாிைகயில் வந் வி ம். அந்தச் 
ெசய்திையப் பார்த்ேத தன் குட்  ெவளியாகிவி ேமா என்  பயந்  பர்மாக்காரர் 
தாமாகேவ அரவிந்தைன அ ப்பிவி வார் என்  பாண் யன் கூறியி ந்தார். 
 
    ஆனால் வி ன்ேப அரவிந்தைனக் கண் பி த்  அைழத் ச் ெசல் ம் 
நல்வாய்ப்ைப அவர்க க்கு உண்டாக்கித் தந் விட்டான் அகப்பட் க்ெகாண்ட 
ேகாைழ மனிதன். 
 
    ைவைக நதியின் கைரயில் ெசல் ர் தி வாய்ப் ைடயார் ேகாவில் ெத வில்  
மண்டபத்  மனிதர் த்தகங்கைள 'ஸ்டாக்' ைவத்தி ந்த கிடங்கு ஒன்  உண் . ெபாிய 
மா   அ .  மண்டபத் க் கைட சிறிதாதலால் ஏராளமான அச்ச த்த பைழய 

திய த்தகங்கைள ஸ்டாக் ைவக்கத் தம  ெசல் ர் ட்ைடப் பயன்ப த்திக் 
ெகாண் ந்தார்.  மண்டபத்  மனிதர் ம் தனியாக ஆளரவமற்ற பகுதியில், 
ேகா யில் அைமந்தி ந்த . அதனால் இந்த ெசல் ர்  த்தகங்க க்கு மட் ம் 
அல்லாமல்  மண்டபத்  மனிதாின் அக்கிரமங்க க்கும் 'ஸ்டாக் ஹ ஸாக' இ ந்  
வந்த . அரவிந்தன், பர்மாக்காரர் மாளிைகயில் அவைரச் சந்திக்கச் ெசன்  காணாமற் 
ேபான அன்ேற காாில் ைவத் க் ெகாண்  வந்  இந்த ட் ல் ஓர் அைறயில் தள்ளிப் 

ட் யி ப்பதாக உண்ைமையச் ெசால் விட்டான் கானந்தத்திடம் அகப்பட் க் 
ெகாண்ட ஆள். 
 
    "நீேய ேநாில் வந்  ட்ைடக் காட்  அப்பேன. நீ ெசால்வ  ெபாய்யாயி ந்தால் 
உன் குத் ேதாைல உாித்  ைவத் வி ேவன்" என்  அவைன ம் கூப்பிட் க் 
ெகாண்  இரண்  வண் கைள ம் அங்கி ந்  அப்ப ேய ெசல் ர் 
தி வாய்ப் ைடயார் ேகாவில் பகுதிக்குச் ெச த்தச் ெசய்தான் கானந்தம். 
 
    அவர்கள் இ ந்த அந்த இடத்தி ந்  ெசல் ர் மிக ம் பக்கமாதலால் வண் கள் 
மிக விைரவில் ெசன் விட்டன. கானந்தத்திடம் அகப்பட் க் ெகாண்ட ஆள் 
இறங்கி ட்ைடக் காண்பித்தான். பிசாசு கு யி க்கிற இடம் மாதிாிப் ெபாிய  
இ ளில் ழ்கிக் கிடந்த . ஆள் அரவேம இல்ைல. ன் றம் வாயிற்கதவில் ெபாிய 
இ ம் ப் ட் த் ெதாங்கிய . 
 
    "ஏண்டா நீ கூறிய  ெமய்தானா? அல்ல  குகிறாயா?" என்  மீண் ம் அந்த 
ஆைள மிரட் னான் கானந்தம். அந்த ஆள் அேத ட் ல் தான் அரவிந்தன் சிைற 
ைவக்கப்பட் ப்பதாகச் சத்தியேம ெசய்தான். ேவ  வழியில்லாமற் ேபாகேவ அந்த 

ட்ைடப் ட் யி ந்த இ ம் ப் ட்  கத க் ெகாக்கிேயா  தனிேய ேபர்த்  
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எ க்கப்பட்ட . அகப்பட்ட ஆள் வழிகாட் க் ெகாண்  ன்னால் ெசன்றான். உள்ேள 
ஒேர இ ள். நிைறய மின்விளக்குகள் இ ந் ம் விைசைய அ க்கினால் எாியவில்ைல. 
'ெமயின் விைச'யில் ேவண் ெமன்ேற ேகாளா  ெசய் விட் ப் ேபாயி க்கிற மாதிாித் 
ேதான்றிய . உள்ேள ேபாவதற்கு ஒற்ைறய ப் பாைத ேபால் வழிமட் ம் ட்  
இ ற ம் ேமேல உத்திரத்ைதத் ெதா கிற உயரம் வைர த்தகங்க ம், 

த்தகங்க க்காக அச்சிட்  அ க்கிய பாரங்க ம் நிைறந்தி ந்தன. பிள்ைள இல்லாத 
ட் க்குச் ெசல்லப் பிள்ைளகள் ேபால் எ கள் ஓ த்திாிந்தன. பைழய காலத் ப் 

பாணியில் கட்டப்பட்ட ெபாிய டாதலால் சுற்றி அைறக ம் கூட மாக இடம் 
மிகுந்தி ந்த . கூட் க் ெகாண்  வந்தவன் ன்னால் ெசல்ல கானந்த ம் 
நண்பர்க ம் பின் ெதாடர்ந்  ெமௗனமாக இ ளில் ெசன்  ெகாண் ந்தார்கள். 
நண்பர்களில் ஒ வனிடம் இ ந்த ைகவிளக்ைக (டார்ச் ைலட்) கானந்தம் வாங்கிக் 
ெகாண்டான். அந்த ட் க்குள்ளி ந்  மா க்கு ஏ கிற மரப்ப க்கு அ கில் 
ெவளிேய ட் யி ந்த ஓர் அைறையக் காண்பித்தான் அந்த ஆள். வாயிற் கத ம் 

ட் ம் ெபயர்க்கப்பட்ட  ேபாலேவ இங்ேக ம் ெபயர்க்கப்பட்ட . 
 
    அந்த ஆள் கூறிய  ெமய்தான்! இரண்  ன்  அ க்குக் காகிதங்கைளேய 
விாிப்பாக விாித்  வல  ைகையத் தைலயைண ேபால் ம த்  ைவத் க் ெகாண்  
அைறக்குள் சு ண்  வண்  ப த் க் ெகாண் ந்தான் அரவிந்தன். ைகவிளக்கின் 
ஒளி வட்டத்தில் இந்தப் பாிதாபக் காட்சிையக் கண்டேபா  கானந்தத் க்கும் 
நண்பர்க க்கும் ேவதைனயாக இ ந்த . அ கில் ெசன்  அரவிந்தைன ெமல்லத் 
ெதாட்  எ ப்பினான். "பாவம்! பட் னி ேபாட் ப்பார்கள் பாவிகள், கத ப் 

ட்ைடப் ெபயர்த் த் திறக்கிற ஓைச ேகட் க்கூட எ ந்தி க்கவில்ைல!" என்றான் 
கானந்தத் டன் வந்தி ந்த ெபாிய பயில்வான். 

 
    கண் விழித்  எ ந்த அரவிந்த க்கு, அந்த ேநரத்தில் திடீெரன்  அங்ேக 
அவர்கைளச் சந்தித்த ம் ஒன் ேம விளங்கவில்ைல. கானந்தம் அவசர 
அவசரமாகத் தன்னால் ந்த மட் ம் சு க்கமாய் விளக்கிவிட் , "இப்ேபா  த ல் 
இங்கி ந்  தப்பிச் ெசன்றாக ேவண் ம். வி ந்  ெவளிச்சம் பர கிற ேநரம் 
ஆகிக்ெகாண் க்கிற . மற்றவற்ைற அச்சகத் க்குப் ேபாய்ப் ேபசிக்ெகாள்ளலாம். 

த ல் றப்ப ! உடேன இங்கி ந்  ெவளிேயறாவிட்டால் வம் " என்  
அரவிந்தைன அவசரப்ப த்தினான். 
 
    "நீ ெசய்கிற காாியம் நியாயமில்ைல, கானந்தம். என்ைன இவ்வள  பத்திரமாக 
இங்ேக ெகாண்  வந்  ைவத்தி ப்பவர்களிடம் ஒ  வார்த்ைத கூடச் ெசால்லாமல் 
இப்ப  ரகசியமாக மீட் க் ெகாண்  ேபாக யல்கிறாேய அப்பா!" என்  சிாித் க் 
ெகாண்ேட ேக யாகக் கூறியப  அவர்கேளா  றப்பட்டான் அரவிந்தன். 
எப்ேபா ம் சிாித் க் ெகாண்ேட இ ப்ப  ேபான்ற சாய ம் அழகும், ெபா ம், 
ஒளி ம் நிைறந்த அரவிந்தனின் கம் ேசார்ந்  வா யி ந்த . அப்ேபா  
நண்பர்கைளச் சந்தித்த ம் சிாிக்கிற சிாிப்பாக ஏேதா சிாித் ப் ேபசினாேன ஒழியச் 
ேசார்  நன்றாகத் ெதாிந்த . தளர்ச்சி ெதளிவாகப் லப்பட்ட . 
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    வண் கள் அச்சகத்  வாயி ல் தி ம்பி வந்  நின்ற ேபா  வி ந்  ஒளி பரவிக் 
ெகாண் ந்த . பக்கத்  ெவற்றிைலப் பாக்குக் கைடகளின் ன் அன்ைறய 
தினச்சுடர் ெசய்தித்தாளில் தைலப்  விளம்பரத் (ேபாஸ்டர்) தாளிேலேய 'ேதர்தல் 
பைகயினால் இைளஞர் கடத்தப்பட்டார்' என்  ெவளியாகி இ ந்த . ஒ  தினச்சுடர் 
வாங்கிப் ப த் ப் பார்த்தான் கானந்தம். நி பர் பாண் யன் தாம் ெசால் விட் ப் 
ேபானப ேய ம ைரச் ெசய்திகள் என்ற தைலப்பின் கீழ் பார்ைவயில் படத்தக்க 
இடத்தில் நன்றாக அந்தச் ெசய்திைய ெவளியிட் ந்தார். கானந்தம் அைத 
அரவிந்தனிடம் ப த் க் காட் னான். 
 
    "'இைளஞர் மீட்கப்பட்டார்' என்  ம ப ம் ேவண் மானால் நி பர் 
பாண் யைன அைழத்  இன்ெனா  ெசய்தி நாைளக்கு ெவளியிடச் ெசால்ேலன்" 
என்  கானந்தத்ைதக் ேக  ெசய்தான் அரவிந்தன். அழகர யி ந் ம் 
ெபான்னகரத்தி ந் ம் வந்தி ந்த தன் நண்பர்கைளெயல்லாம் ஓட்ட க்கு 
அைழத் ப் ேபாய்ச் சிற் ண்  காப்பி உபசாரம் ெசய்  நன்றி ெசால்  அ ப்பி 
ைவத்தான் கானந்தம். 
 
    பர்மாக்காரர் மாளிைகயில் அரவிந்தன் மிக ம் ன் த்தப்பட் க்கிறான் 
என்ப ம், அவ்வா  ெந ேநரம் ன் த்தப்பட்ட பின்ேப பர்மாக்காரரா ம்  
மண்டபத்  மனிதரா ம் ெசல் ர் ட் க்குக் ெகாண்  ேபாய் அைடக்கப்பட்டான் 
என்ப ம் கானந்தத் க்கு ஓரள  ெதாிந்  தான் இ ந்த . பர்மாக்காராின் ைகக் 
கூ ப்பைடயி ந்  அவனிடம் பி பட்ட ஆள் ஓரள  அவற்ைறக் கூறியி ந்தான். 
இ ந் ம் அரவிந்தன் தன்னடக்கம் காரணமாக அத் ன்பங்கைளப் பற்றி அதிகம் 
ெசால்லாமல் இ ப்பைத கானந்தம் உணர ந்த . அவன் சிாிப்ப ம் ேக  
ெசய்வ ம் கூடக் கயவர்களிடம் பட்ட அந்த ேவதைனகைள மறந் விட ம் மைறத்  
விட ம் ெசய்கிற யற்சிதான் என்ப ம் கானந்தத் க்குப் ாிந்த . 
 
    அரவிந்தன் எப்ேபா ேம இப்ப த்தான் பிற ைடய ன்பங்கைள ம் 
ேவதைனகைள ம் ண் த் ண் க் ேகட்  உத வான்; வழி ெசய்வான். 
அ தாபப்ப வான். தன் ைடய ன்பங்கைள ம், ேவதைனகைள ம் கூ யவைர 
பிறர் ெதாிந்  ெகாள்ள விடமாட்டான். ண் க் ேகட்டா ம் சிாித்  
ம ப்பிவி வான். 'மகா ெநஞ்ச த்தக்காரன் அப்பா நீ?' என்  கானந்தம் 
எத்தைனேயா ைற அரவிந்தைனக் க ந்  ெகாள்ள ேநர்ந்த ண் . பணம் ேசர்த்  
ைவத் க் ெகாண்  ெசலவழிக்காத க மிேபால் தன் ைடய ன்பங்கைளப் பிறாிடம் 
கலந்  ெகாண்  ெகா த்  அ தாபம் ேசர்க்கத் ெதாியாத க மி அவன். தன் ைடய 
சுகங்கைள எல்ேலா ம் பங்கிட் க் ெகாள்ள வி கிற வள்ளல் அவன். ன்பங்கைளப் 
பிறர் ேகட்  அறிந்  ெகாள்ள வ ம்ேபா  மட் ம் க மியாக மாறிவி வான். 
அவ க்குச் சி  வயதி ந்ேத பழக்கமான பண்  அ . 
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    அரவிந்தைன அச்சகத்தில் இ க்கச் ெசால் விட் ச் சிறி  ேநரத்தில் தி ம்பி வந்  
சந்திப்பதாகக் கூறி ெவளிேயறினான் கானந்தம். அரவிந்தனின் மனம் அப்ேபா  
தீவிரமான சிந்தைனயில் இ ந்த . நியாயம் ேகட்பதற்காக அைமதியான ைறயில் 
ெசன்ற தன்ைனப் பர்மாக்கார ம்  மண்டபத்  மனித ம் என்ெனன்ன விதமாக 
ேவதைனப்ப த்தினார்கள் என்பைத நிைனத் ப் பார்த்தேபா , 'உலகத்தில் இனிேமல் 
சத்தியத் க்கும் ேநர்ைமக்கும் இடேம இல்ைலேயா?' என்கிற அள  இதயம் ண்பட்  
வ ந்தினான் அவன். தன்ைன ெவளிேயற விடாமல் ட் க்குள் அைடத் ப் ேபாட் க் 
ெகாண்  நான்ைகந்  ேபர்களாகச் ேசர்ந்  அவர்கள் ப த்திய 
ெகா ைமகைளெயல்லாம் கானந்தத்திடேமா மற்றவர்களிடேமா ெசால்ல 
வி ம்பவிைல அவன். ஆனால் நீ த்த கனைலப் ேபால் உள்ேளேய கு றினான்; 
எண்ணி எண்ணிப் ங்கலானான். 
 
    'ெகாள்ைளக் கூட்டத்  நைட ைறகைளப் ேபால் அரசியல் எவ்வள  
ஒ ங்கற்றதாக இ க்கிற  இங்ேக? யா ம் ஊேர யாவ ம் நண்பேர! தீைம ம் 
நன்ைம ம் பிறரால் இல்ைல. யர ம் இன்ப ம் பிறர் காரணமாக ஏற்ப வதில்ைல. 
வாழ் ம் சா ம் நியதிகள். இன்பக் காலத்தில் ள்ளித் திாிவ ம், யரக் காலத்தில் 

வண்  கிடப்ப ம் அற்ற ஒ ைம நிைலதான் சிறந்த வாழ் ' என்  தத் வம் கண்  
வாழ்ந்த தமிழகத்திலா இன்  இப்ப  வாழ்கிேறாம். எத்தைன ெபாறாைமகள்! 
எத்தைன காழ்ப் கள்! அ த்தவர்கைளக் கவிழ்க்க யல்வதில் எவ்வள  இன்பம் 
இவர்க க்கு? பண்பாட்ைட ம் ஒ க்க ேநர்ைமகைள ம் வளர்ப்பதற்குப் பதிலாக 
அரசியல் கட்சிகள் இந்த நாட்  மக்கைள எவ்வள  ெகட்ட வழிக க்கு இ த் ப் 
ேபாகின்றன? பிைழத் க் கிடந்தால் ரணி, சத்தியத்தின் பலத்தால் ஆடம்பர 
விளம்பரங்க ம் ஆேவசப் ேபச்சுக்க ம் இல்லாமேல ேதர்த ல் ெவற்றி ெப மா  
ெசய்  மற்றவர்க க்கு ஒ  பாடம் கற்பிக்க ேவண் ம். ேபசுவைத ம் எ வைத ம் 
விட வாழ்ந்  காட் வி வ  தான் இன்ைறய நிைலயில் மற்றவர்கைளத் தி த்தி 
நல்வழிக்குக் ெகாண் வரச் சாியான க வி. ரணியின் விளம்பரத் க்காகச் 
சுவெராட் கள் அச்ச த்தேத ேபதைம. எல்ேலாைர ம் ேபால் தன்ைனப் பற்றி 
விளம்பரம் ெசய்  தன் கைழ ம், ெப ைமைய ம் பைறசாற்றி ஏலம் ேபாட் த்தான் 
இந்தப் பதவிைய அைடய ேவண் மானால் ரணிக்கு என்ன ெப ைம? 'ஏைழக க்கு 
ஒ  ேவைள கஞ்சி வார்க்காதவர்கள், பள்ளிக்கூடத் க்குப் பந் க்காக நன்ெகாைட தர 
பஞ்சப் பாட் ப் பா கிறவர்கள், ேதர்த க்குப் ேபாட் யி ம்ேபா  அவசியம் 
அனாவசியம் பாராமல் லட்ச லட்சமாக வாாி இைறக்கிறார்கேள! எளிைமயில் நிைற  
கண்  ய்ைமயில் ெப ைம ேப ம் உயாிய பண்  காந்திய கேளா  இந்த 
நாட்ைட விட் ப் ேபாய்விட்டதா?' என்  எண்ணி மனம் தவித்த அரவிந்தன் ஏேதா 
தீர்மானமாக ஒ  க்கு வந்தவன் ேபால் அச்சிட் க் குவித்தி ந்த 
சுவெராட் கைளெயல்லாம் ெகால்ைலப் பக்கம் திறந்த ெவளியில் அள்ளிக்ெகாண்  
ேபாய்க் ெகாட் னான். இ  நடந்த கால் மணி ேநரத் க்குப் பின் ெவளிேய 
ெசன்றி ந்த கானந்தம் அச்சகத் க்குத் தி ம்பி வந்தான். ன்பக்கத்  அைறயில் 
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அரவிந்தன் காணப்படவில்ைல. ெகால்ைலப் பக்கமி ந்  ெபாிதாக ைகப்படலங்கள் 
ெதாிந்தன. அரவிந்தைனத் ேத ப் பின் பக்கம் திறந்த ெவளிக்கு வந்த கானந்தம் 
அங்ேக அவன் ரணியின் ேதர்தல் சின்னம் அச்சிட்ட சுவெராட் க க்கு ெந ப்  
ைவத் க் ெகாண் ப்ப  கண்  தி க்கிட்டான். 
 
    "என்ன அரவிந்தன்? உனக்குப் ைபத்தியம் பி த் விட்டதா? எவ்வள  பணம் 
ெசலவழித்  அச்சிட்ட சுவெராட் கள் இைவ? எதற்காக இப்ேபா  இவற்ைறக் 
ெகா த் கிறாய்?" என்  ேகட்டான். 
 
    "இந்தச் சுவெராட் களில் இல்ைல ரணியின் ெப ைம. சத்தியத்தின் பலத்தில் 
அவள் ெவற்றி ெபற ேவண் ம். ேநர்ைமயின் ைணயால் அவள் ேதர்ந்ெத க்கப்பட 
ேவண் ம்! உண்ைமயான காந்தீயத்ைத அவள் லம் நாட் க்குக் கற்பிக்க ேவண் ம்! 
அதற்கு இைவ ேதைவ இல்ைல." 
 
    "சுத்த அசட் த்தனம்!" 
 
    "இ க்கலாம்! ஆனால் இப்ப  ஒ  அசட் த்தனத்ைதத் ெதாடர்ந்  ெசய் ம் 
மகாத்மாக்கள் காந்திக்குப் பின் இல்லாததால் தான் இந்த நா  எப்ப ேயா ேபாய்க் 
ெகாண் க்கிற ." 
 
    "என்னதான் லட்சியம் இ ந்தா ம் நைட ைறைய ஒத் க் ெகாண்  அதன்ப ப் 
ேபாக ேவண் ம் அரவிந்தன்! விளம்பரம் ெசய்யாமல் ேதர்த க்கு நின்  பயேன 
இல்ைல!" 
 
    "ேநர்ைமயாக ம் சத்தியமாக ம் தகுதி ட ம் நாம் இ ப்பேத நமக்குப் ெபாிய 
விளம்பரம்தான் கானந்தம்!" 
 
    "ேபச்சுக்கு இெதல்லாம் சாி. ஆனால் உலகியல் ெதாிந்  ெசய்யாம ந்தால் 
ஒன் ம் நம்ப யா ." 
 
    "நீ ன் அைறயில் இ  கானந்தம்! நான் குளித் விட்  வந் வி கிேறன்" 
என்  கூறிக் ெகாண்ேட ஜிப்பாைவக் கழற்றிய அரவிந்தனின் ைகப் பார்த்த 

கானந்தம் திைகத்தான். சட்ைடையக் கழற்றிவிட்  அரவிந்தன் உட்கார்ந்தி க்கும் 
ேபா  பார்த்தால் ெந ப் ச் ேசாதி ேபால் வளமாக மின் ம் அவன  சிவந்த ேமனி. 
எ மிச்சம்பழத்தின் மஞ்சள் நிறத் தளதளப் ள்ள ேமனி அ . அத்தைகய அழகிய 
நிறத் க்கு ந ேவ கில் இரண்  காிய ேகா கள் கன்றிச் சிவந்  ெதாிந்தன. 
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    "என்னப்பா இ ?" என்  ேகட்டவா  அந்த இடத்ைதத் ெதாட் க்காட்  
வினவினான் கானந்தம். அவன் குரல் ெகாதிப்பின் எல்ைலையக் காட் ய . 
 
    "ஒன் மில்ைல! ச க்க யப்பா, ச க்கு அ . நியாயத்ைத எ த் ச்ெசால்  
வாதிட்டதற்காக ஒ  ெபாிய மனிதர் ெகா த்த பாிசுகள் இைவ!" என்  நிதானமாகப் 
பதில் ெசான்னான் அரவிந்தன். கானந்தத் க்குக் கண்கள் சிவந்தன. இரத்தம் 
ெகாதித்த . அவன் உத கள் ஏேதா ஆேவசமாகக் கூறத் த்தன! அப்ேபா  
கவைலையக் காட் ம் கபாவத் டன் அங்ேக நி பர் பாண் யன் வந்  நின்றார். 
    -------------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    32 
 
        ெப த்தி ம் ெசல்வமாம் பிணிவந் ற்றி ல் 
        உ த்ெதாியாமேல ஒளிம ங்கி ம் 
        ம த் ளேதா எனில் வாகடத்திைல 
        தாித்திரம் என் ேமார் ம ந்தில் தீ ேம. 
 
    கவைல நிைறந்த கச்சாயேலா  வந்த நண்பர் பாண் யன், அரவிந்தைன அங்ேக 
கண்ட ம் வ ந்  சிாிப்ைப வரவைழத்த மாதிாி இ ந்த . நி பர் பாண் யன், 
அரவிந்தைன அன் டன் நலம் விசாாித்தார். அவ டன் சிறி  ேநரம் 
ேபசிக்ெகாண் ந் விட்  "நீங்க ம் கானந்த ம் ன் றத்  அைறயில் 
உட்கார்ந்  சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ங்கள், அதற்குள் நான் குளித் விட்  
வந் வி கிேறன்" என்  கூறி அவைர ம் கானந்தத்ைத ம் ன் றத் க்கு 
அ ப்பிய பின் அரவிந்தன் குளிக்கும் அைறக்குள் குந்தான். 
 
    அரவிந்தன் ெபான்னிற ேமனியில் கண்ட ண்கைளப் பற்றிய அதிர்ச்சியி ந்  

கானந்தம் இன் ம் வி படவில்ைல. தங்கத்தட் ல் காிக்ேகா  வி ந்த ேபால் 
நண்பனின் அழகிய ேமனியில் ெதாிந்த ச க்க க் ேகா கள் அவன் உள்ளத்ைதக் 
ெகாதிக்கச் ெசய்தன. கு றச் ெசய்தன. ன் றத்  அைறயில் வந்  அமர்ந்த ம், 
நி பர் பாண் யன் தம் ேபச்சில் அவன் கவனத்ைதத் தி ப்பினார். 
 
    " கானந்தம் உனக்கு நான் எவ்வள  ெசால் யி ந் ம், நீ உணர்ச்சிவசப்பட் ப் 
ெபாிய தப்  பண்ணிவிட்டாய் அப்பா" 
 
    "எைதச் ெசால்கிறீர்கள், பாண் யன்?" என்  ேகட்டான் கானந்தம். 
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    "இேதா இந்தச் ெசய்திையப் ப த் ப் பார் ெதாி ம். சிறி  ேநரத் க்கு ன் 
பர்மாக்கார ம், மண்டபத்  மனித ம் அவசரமாகக் காாில் வந்  இறங்கி எங்கள் 
ஆசிாியாிடம் இந்தச் ெசய்திையப் பிரசுாிக்கும்ப  ெசால் க் ெகா த் விட் ப் 
ேபாயி க்கிறார்கள். இந்தச் ெசய்தி உண்ைமயா, ெபாய்யா என்  உ திப்ப த்திக் 
ெகாள்ளத் தயங்கினா ம் ஆசிாியர் பர்மாக்காராின் ெசல்வாக்குக்கு ன் அஞ்சுகிறார்" 
என்  கூறி நாைலந்  த்தாளில் ப் ரவாக ைடப் ெசய்தி ந்த அந்தச் ெசய்திைய 

கானந்தத்திடம் ெகா த்தார் பாண் யன். 
 
    அைத ஒவ்ெவா  வாியாகக் க த் ன்றிப் ப த்தான் அவன். ' ரணியின் 
தாமைரப்  சின்னத் ச் சுவெராட் கைள ஒட் வதற்கு வந்த ஆட்கள் ஏற்ெகனேவ 
ஒட்டப்பட் ந்த தம  க குச்சின்னம் சுவெராட் கைள மைறத் ம் கிழித் ம் வம்  
ெசய்ததாக ம், அப்ப ச் ெசய்தைதக் கண் க்க வந்த தம் ஆட்கைள அ த் ம் 
உைதத் ம் காயப்ப த்தியதாக ம் அறிக்ைகயில் கூறியி ந்தார் மண்டபத்  
மனிதர். ேம ம், ெசல் ர் தி வாய்ப் ைடயார் ேகாயில் ெத வி ள்ள தம  'ஸ்டாக் 
ஹ ைச' ரணியின் ஆட்கள் வன் ைறச் ெசயல்களால் ட்ைட உைடத் த் திறந்  

த்தகங்கைள ம், பிற ெபா ட்கைள ம் ெகாள்ைளய த் க் ெகாண்  
ேபாய்விட்டதாக ம்' அந்தச் ெசய்தியில் அவர் விவாித்தி ந்தார். வன் ைறச் 
ெசயல்கைளச் ெசய்தவர்களின் ெபயர்களாக அவர் ெகா த்தி ந்த பட் ய ல் 
ேவண் ெமன்ேற கானந்தத்தின் ெபயர் ெபாி ப த்தப்பட் ந்த . 'ஸ்டாக் 
ஹ ஸ்' ெகாள்ைளயிடப்பட்டதற்கு தல் நாள் காைல அரவிந்தன் பர்மாக்காரர் 
எஸ்ேடட் க்கு வந்  தன்ைனச் சந்தித் க் 'கன்னா பின்னா'ெவன்  ேபசிப் 
பய த்தியதாக ம் ஒ  ெபாய்ச் ெசய்தி திாித் க் ெகா க்கப்பட் ந்த . 
 
    இைதப் ப த் விட்  கத்தில் சினம் க்க நிமிர்ந்தான் கானந்தம். அவன் 
பார்ைவயில் ஆத்திர ம் படபடப் ம் ெதாிந்தன. நி பர் பாண் யைன ேநாக்கிக் 
ேகட்கலானான். 
 
    "இந்தச் ெசய்தி அறிக்ைகைய இப்ப ேய நீங்கள் ெவளியிடப் ேபாகிறீர்களா 
பாண் யன்?" 
 
    "என்ைனக் ேகட்டால் நான் என்னப்பா பதில் ெசால்ல ம்? ேநற்ைறக்குத் 
'ேதர்தல் பைக காரணமாக இைளஞர் கடத்தப்பட்டார்' என்  நீ எ திக் ெகா த்த 
ெசய்தி அறிக்ைகைய நான் ெவளியிடவில்ைலயா? நீ ெகா த்த ெசய்தி ெமய் என்  
எனக்கு ெதாிந் , நாேன உன்னிடம் ேகட்  வாங்கிக் ெகாண்ட . இப்ேபா  இவர் 
ெகா த்தி கும் ெசய்தி 'ெபாய்' என்  எனக்குத் ெதாிகிற . ெதாிந் ம் நான் ஒன் ம் 
ெசய்வதற்கில்ைலேய? நாங்கள் பத்திாிைகக்காரர்கள், எல்ேலா க்கும் 
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ேவண் யவர்கள். நான் எங்கள் ஆசிாிய க்குக் கட் ப்பட்டவன். எங்கள் ஆசிாியர் 
ஊாி ள்ள ெபாிய மனிதர்க க்ெகல்லாம் கட் ப்பட்டவர். ெபாிய மனிதர்கள் 
எல்ேலா ம் பர்மாக்கார க்குக் கட் ப்பட்டவர்கள். பயப்ப கிறவர்கள். 
தினப்பத்திாிைக என்ப  ஊர்ப் றத்தில் இ க்கிற குட்ைட; அதில் நல்ல தண்ணீர்தான் 
வந்  நிைற ம் என்  ெசால்ல யா . இந்த மாதிாி எல்லாம் வம்  வ ம் என்  
ெதாிந் தான் ேநற்  உனக்கு நிதானமாக நடந்  ெகாள்ள ேவண் ம், என்பைத 
வற் த்திச் ெசால் யி ந்ேதன்." 
 
    "நீங்கள் ெசால் யி ந்தீர்கள் பாண் யன். ஆனால் அவர்கள் என்ைன நிதானமாக 
நடந்  ெகாள்ள விடவில்ைலேய!" என்  ெதாடங்கிச் சுவெராட்  ஒட் வதற்குச் 
ெசன்றதி ந்  ெசல் க்குப் ேபாய் அரவிந்தைன மீட்  வந்த வைர 
உண்ைமயாக என்ெனன்ன நடந்தனேவா அவற்ைற அவாிடம் விவாித் ச் 
ெசான்னான். கானந்தம் சற் ன் அரவிந்தனின் கில் தான் கண்ட ச க்க க் 
காயத்ைதப் பற்றி ம் ெசான்னான். 
 
    "அநியாய ம் ெகா ைம ம் ெசய்தி க்கிறார்கெளன்  நமக்கு நன்றாகத் 
ெதாிந் தான் இ க்கிற  கானந்தம். ஆனால் ச கத் க்கு இைவகைளப் ாிய 
ைவக்கிறவைர நிதானமாகத்தான் ேபாகேவண் ம். ரணி இப்ேபா  இந்த 
நாட் க்குள்ேளேய இல்ைல. இலங்ைகயில் இ க்கிறாள்.  மண்டபத்  மனிதர் 
ெகா த் ள்ள இந்த ெசய்தி அறிக்ைக ெவளியானால் அவ ைடய நல்ல ெபய ம் 
ெகடத்தான் ெசய் ம். அரவிந்தைன சா , நல்லவன் என்  நிைனத் க் 
ெகாண் ந்தவர்கள் சந்ேதகப்ப வார்கள், உன்ைனப் பற்றி..." 
 
    "ஏற்ெகனேவ ெகட்டவன், ரடன், த யன் என்  எல்ேலா க்கும் ெதாி மாக்கும்? 
ஏன் நி த்திவிட்டீர்கள், பாண் யன்? நன்றாகச் ெசால் ங்கேளன். எனக்கும் 
என்ைனப் பற்றி ெவளியில் என்ன நிைனக்கிறார்கெளன்  ெதாிந்  ெகாள்ள 
ஆைசயாயி க்கும் அல்லவா? ரணி-அரவிந்தன் இவர்க க்கு நான் 
உதவியி க்கிேறன் பா ங்கள்! ஏதாவ  ெபாிய குற்றம்சாட்  என்ைன ஓர் ஆ  மாதம் 
உள்ேள தள்ளிவிட்டால் ேதர்தல் கிற வைர என் ைடய ெதாந்தர  
இ க்காெதன்  நிைனக்கிறார் பர்மாக்காரர். இல்லாவிட்டால் ெசல் ர் ட் க்குள் 

ைழந்  அைடபட் க் கிடந்த அரவிந்தைன மீட்  வந்த நிகழ்ச்சிையத் திாித்  நான் 
என் ஆட்கேளா  ெகாள்ைளயிட வந்ேதெனன்  வல்வழக்குத் தயார் ெசய்வாரா?" 
 
    "பதற்றமைடயாேத கானந்தம். பர்மாக்காரனின் இந்தச் சூழ்ச்சி ப க்காமல் 
ேபாகும்ப  ெசய்வதற்கும் ஒ  வழி இ க்கிற . பத்திாிைகயில் அறிக்ைக வி கிற 
தகுதி அவர்க க்குத்தான் உண்  என்பதில்ைலேய? உன் ைடய தகுதி என்ன 
குைற ? நீ ம் ெதாழிற்சங்கங்களின் தைலவன், ெதாழிலாளர்களின் 
மதிப் க்குாியவன். பர்மாக்காரர் அரவிந்தைனக் கடத்திக் ெகாண்  ேபாய் 
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ன் த்தியைத ம், ெசல் ர் ட் ல் சிைற ைவத்தைத ம் பற்றி நீ ம் விாிவாக ஓர் 
அறிக்ைக எ திக் ெகா ; உன் அறிக்ைகைய அவர்களிடம் எ த் ச் ெசன்  
காண்பித்  ெவளியிடப் ேபாவதாகச் ெசால்  ெமல்ல மிரட் ப் பார்க்கிேறன். அப்ப ச் 
ெசய்தால், 'இரண்  அறிக்ைககைள ேம ெவளியிட ேவண்டாம். ேபசாமல் விஷயத்ைத 
அப்ப ேய அ க்கிவி ங்கள்' என்  அவர்கேள எங்கள் ஆசிாிய க்கு 'ெட ேபான்' 
ெசய்  த த்  வி வார்கள். 
 
    "நீங்கள் எதிர்பார்க்கிறப  நைடெபறாமல் பர்மாக்காராின் ெசல்வாக்குக்குப் பயந்  
உங்கள் ஆசிாியர் அவர்க ைடய அறிக்ைகைய மட் ம் ெவளியிட் விட்டால்?" 
 
    "ெவளியிடமாட்டார்! அதற்கானைத எ த் ச் ெசால்வ  என் ெபா ப் !" 
 
    ன் றத்  அைறயில் அவர்கள் இவ்வா  ேபசிக் ெகாண் ந்தேபா  நீரா  உைட 
மாற்றிக்ெகாண்  ய ேதாற்றத்ேதா  அரவிந்தன் வந்தான். "அரவிந்தன் ஏற்ெகனேவ 
மிக ம் மன ேவதைனப்பட் ப் ேபாயி க்கிறான். இதில் ஒன்ைற ம் அவன் காதில் 
ேபாட ேவண்டாம்" என்  பின் றமி ந்  அரவிந்தன் கால  ஓைச ேகட்ட ேம, 
பாண் யனிடம் ெம வான குர ல் கூறி எச்சாித்தி ந்தான் கானந்தம். உள்ேள 
வந்த அரவிந்தன் அவர்கள் இ வ க்கும் ந வில் அமர்ந்  ெகாண்டான். 
 
    " ரணி எப்ேபா  இலங்ைகயி ந்  தி ம் கிறாள்?" என்  அரவிந்தைன 
ேநாக்கிக் ேகட்டான் பாண் யன். 
 
    "தி ம் கிற சமயம் தான். இன் ம் இரண்  ன்  நாட்களில் அவள் 
தி ம்பிவி வாள்." 
 
    "நீங்கள் எ  நடந்தா ம் கவைலேயா, ேசார்ேவா அைடயக் கூடா  அரவிந்தன்! 
ேதர்தல், அரசியல் ேபாட்  என்  வ ம் ேபா  இந்தநாளில் இைவெயல்லாம் 
சர்வசாதாரணமாக நைடெப கின்றன. ரணி தி ம்பி வந்  நான்கு கூட்டங்களில் 
ேபசினால் ேபா ம்; இந்தத் ெதாகுதியில் அவ க்குத்தான் ெவற்றி என்பதில் 
சந்ேதகேம இல்ைல." 
 
    "நியாயத்தி ம் ேநர்ைமயி ம் நம்பிக்ைகயி ந்தால் ரணிையத் 
ேதர்ந்ெத க்கட் ம். அதற்காக 'என்ைனத் ேதர்ந்ெத ங்கள், எனக்ேக வாக்களி ங்கள்' 
என்  இனிப்  மிட்டாய்க்கு அ த் க் ெகாண்  பறக்கிற சி பிள்ைள மாதிாி அவள் 
கூட்டம் கூட்டமாக, ேமைட ேமைடயாக வந்  கதறமாட்டாள். இலங்ைகயி ந்  
தி ம்பி வந்த ேம சில நாட்களில் கல்கத்தாவில் நைடெபறவி க்கும் கிழக்கு ஆசிய 



 60

ெபண்கள் மாநாட் க்கு அவள் ேபாக ேவண் ம். கல்கத்தாவி ந்  தி ம்பிய ம் 
மேலசியாவில் சில வாரங்கள் சுற் ப் பயணம் ெசய்யப் ேபாகேவண் ம். ேதர்தைல ஒ  
வியாபாரமாகக் க தி அதற்காக தல்ேபாட்  ெசலவழித்  அைலய அவ க்கு 
ேநரமில்ைல. நா ம் அைத வியாபாரமாக நடத்த வி ம்பவில்ைல" என்  நி பர் 
பாண் யனிடம் சுடச்சுட பதில் கூறினான் அரவிந்தன். 
 
    "நீங்கள் ெசால்வெதல்லாம் உயர்ந்த இலட்சியம்தான். ஆனால் உங்கைள எதிர்த்  
நிற்பவர் பணபல ம், ஆள் பல ம் சூழ்ச்சிக ம் உள்ளவராயிற்ேற!" 
 
    "மனித உாிைமக ம், சமத் வ ம் உ வாகிற ச தாயத்திேல பணத் க்ெகன்  
தனிப்பலேம இ க்கக்கூடா . அதிக ஏழ்ைமையப் ேபால, தனித்தனி மனிதர்களிடம் 
அதிகச் ெசலவம் ேதங்கிவி வ ம் நாட் க்கு ஒ  ெபாிய ேநாய்; மனித உடம்  

வ ம் சைதப்பற்  இ ந்தால், வளமான உடல் என்கிேறாம். உட ல் பல 
பகுதிகள் இைளத்  எங்காவ  சில இடங்களில் மட் ம் சைத ைவத்தி ந்தால் அ  
கட் , ேநாய். ெசல்வ ம் நம  ச தாயத்தில் கட்  வி ந்  விகாரமான உடல் மாதிாி 
சில இடங்களிேலேய ேதங்கி நா கிற . உலகத்  ேநாய்கைளெயல்லாம் ம ந்தால் 
தீர்க்கலாம். ஆனால் ெசல்வக் ெகா ப்  என்கிற ேநாய்க்கு மட் ம் எந்த ம த் வ 

ம் ம ந்  இல்ைல. ஏழ்ைம என்ற இன்ெனா  ேநாய்தான் ன்ைனய ேநாய் தீர 
ஏற்ற ம ந் . ச க ேநாய்க க்கு ம ந்  கிைடக்கிற வைர அரசியல் ேபாட் க க்கும், 
சூழ்ச்சிக க்கும் ெகாண்டாட்டம் தான்" என்  ஏக்கத் டன் நி பர் பாண் யைன 
ேநாக்கிக் கூறினான் அரவிந்தன். 
 
    அங்ேக சிறி  ேநரம் ேபசிக்ெகாண் ந்தபின் கானந்தத்ைத ம் தம் டன் 
அைழத் க் ெகாண்  றப்பட்  விட்டார் பாண் யன். அரவிந்தன் தன் ேவைலகைளக் 
கவனிக்கத் ெதாடங்கினான். கானந்தத்ைதத் தினச்சுடர் அ வலகத் க்கு 
அைழத் க் ெகாண்  ேபானார் நி பர் பாண் யன். அரவிந்தன் ெசல் ர் ட் ல் 
அைடத்  ைவக்கப் ெபற்றி ந்த  பற்றி ம், ெகா ைமப் ப த்தப்பட்ட  பற்றி ம் 

கானந்தத்தின் ைகப்பட ஒ  விாிவான அறிக்ைக எ தி வாங்கி அைத ஆசிாியாிடம் 
ெகாண் ேபாய்க் காட் னான் பாண் யன். 
 
    'தினச்சுடர் ஆசிாியர்' இரண்  அறிக்ைககளி ம் எ  ெமய்ெயன்  கண் ெகாள்ள 

யாமல் திணறினார். 
 
    "சார்! பர்மாக்கார ம், மண்டபத்  மனித ம் ெகாண்  வந்  ெகா த்த 
அறிக்ைகயில் உண்ைமேய இ ப்பதாக ெதாியவில்ைல. 'அரவிந்தைன அவர்கள் 
கடத்திக் ெகாண்  ேபாய் ெகா ைமப்ப த்தினார்கள்' என்ப தான் உண்ைம. 
ஊெரல்லாம் இந்த உண்ைம ெதாிந்தி க்கிற ! அப்ப யி க்கும் ேபா  ெபாய் ம் 

ரட் த்தன மான அவர்கள் அறிக்ைகைய ெவளியிட்டால் நம  பத்திாிைகயின் 
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ேபர்தான் ெக ம். இரண்  பக்கத்தா ைடய அறிக்ைககைள ேம ெவளியிடாமல் 
விட்  விடலாம். இப்ேபா  கானந்தம் எ திக் ெகா த்தி க்கும் இந்த 
அறிக்ைகையப் பற்றி நீங்கேள அவர்களிடம் ெட ேபானில் கூ ங்கள். அவர்கேள தம் 
அறிக்ைகைய ெவளியிட ேவண்டாம் என்  கூறி வி வார்கள்" என்  சமயம் பார்த்  
ஆசிாிய க்கு வழி கூறினான் பாண் யன். ஆசிாியர் உடேன பர்மாக்கார க்கு 
ெட ேபான் ெசய்  கூறினார். பாண் யன் அ மானம் சாியாயி ந்த . 'எங்கள் 
அறிக்ைக, அவன் அறிக்ைக, ஒ  மண்ணாங்கட் ம் ெவளியிட ேவண்டாம். இந்தச் 
ெசய்தி பற்றி ச்சுக் காட்டக்கூடா !' என்  ெட ேபானில் பதில் கூறிவிட்டாராம் 
பர்மாக்காரர். ஆசிாிய க்கும் பாண் ய க்கும் நன்றி கூறிவிட்  அங்கி ந்  

ட் க்குப் றப்பட்டான் கானந்தம். 
 
    ெகா ம்பி ந்  றப்பட்ட விமானத்தில் ெசன்ைன ெசன்  அங்கி ந்  ரயில் 

லம் ம நாள் காைல ம ைரைய அைடந்  வி வெதன்ற திட்டத்ேதா தான் 
மங்கேளசுவாி அம்மா ம் ரணி ம் கிளம்பியி ந்தார்கள். விமானத்தில் கிைடத்த 
ெசய்தித்தாளில் 'அரவிந்தன் கடத்திக்ெகாண்  ேபாகப்பட்டான்' என்ற தி க்கி ம் 
ெசய்திையப் ப த்த டன் இ வ க்குேம ெபா த் க் ெகாள்ள யாத ேவதைன ம் 
தவிப் ம் ஏற்பட்டன. ரணியின் கம் அ வ ேபால் கைள குன்றித் யரச் 
சாய டன் ேதான்றிய . கண்களில் நீர் ேகார்த்த . மங்கேளசுவாி அம்மாள் 
கூறலானாள்: 
 
    "வர வர அரசியல் ேநர்ைம குன்றிய ைறயாக மாறிவிட்ட  ரணி. க த் க்கள் 
பி க்காவிட்டால் க த் க்கேளா  மட் ம் பைகத் க் ெகாண்  அவற்ைற எதிர்த் ப் 
ேபாாிட ேவண் ம். க த் க்க க்குப் பதிலாக ஆட்கைள எதிர்க்கிற அநாகாிகத்ைதத் 
தான் இங்ேக காண்கிேறாம்." 
 
    "தவ  என் ைடய தான் அம்மா! நான் ேதர்த ல் ேபாட் யிடமாட்ேடன் என்  

த ேலேய கண் ப்பாக ம த்தி க்க ேவண் ம். ேதர்தல் ேவதைனகளால் தான் 
மீனாட்சிசுந்தரம் இறந்தார். ேதர்தல் பைகயினால்தான் இவர் காணாமல் 
தைலமைறவாகக் கடத்திக் ெகாண்  ேபாகப்பட் க்கிறார். இதனால் இன் ம் 
என்ெனன்ன ன்பங்க ம் ெதால்ைலக ம் வ ேமா!" 
 
    "கவைலப்படாேத அம்மா! அரவிந்த க்கு ஒ  ெக த ம் ேநரா . அவைரப் ேபால் 
நல்லவர்க க்கு இைறவ ைடய அ ள் ைண எப்ேபா ம் ெக தல் ேநராமல் 
அ கி ந்  காக்கும். விமானம் ெசன்ைனக்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ம் இறங்கி ( ரங்க் 
ெட ேபானில்) ெவளி ர்த் ெதாைலேபசி லம் ம ைரக்குப் ேபசுேவாம். விவரம் 
ெதாிந் வி ம். இ  நா  நாைளக்கு ந்திய ெசய்தித்தாள். ஒ ேவைள இதற்குள் 
அரவிந்தன் மீண்  வந்தா ம் வந்தி க்கலாம். என் மாப்பிள்ைள ஒ  விநா  கூடச் 
சும்மா இ க்க மாட்டார். ஏதாவ  ெசய்  இதற்குள் அரவிந்தைன மீட் க் ெகாண்  
வந்தி ப்பார்" என்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் ரணிக்கு ஆ தல் கூறினாள். 
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    ெகா ம்பி ந்  றப்ப ம் ன்ேப ெசன்ைனயி ந்த தன் உறவினர்க்குத் தந்தி 

லம் தங்கள  வர  பற்றி அறிவித்தி ந்தாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். அதனால் 
ெசன்ைன மீனம்பாக்கம் விமான நிைலயத் க்கு அந்த அம்மாளின் உறவினர்கள் 
கா டன் வந்  காத்தி ந்தனர். சுங்கப் பாிேசாதைன ந்  உறவினர்க டன் 

ரணிைய ம் அைழத் க் ெகாண்  அவர்கள் ட் க்குச் ெசன்றாள் மங்கேளசுவாி 
அம்மாள். உறவினர்கள் ட் ல் ெதாைலேபசி இ ந்த . அங்கி ந்  ம ைரயில் தன் 

ட் த் ெதாைலேபசி எண் க்கு அவசரமாகப் ேபசுவதற்கு யன்றாள் அந்த 
அம்மாள். ரணி ப் ம் தவிப் மாக விவரம் அறிந்  ெகாள் ம் ஆவேலா  
மங்கேளசுவாி அம்மாளின் அ கிேலேய நின்  ெகாண் ந்தாள். கால்மணி ேநரத்தில் 
ம ைர எண் டன் ெதாைலேபசித் ெதாடர்  கிைடத் விட்ட . ம ைரயி ந்  
வசந்தா ேபசினாள். ெகா ம்பி ந்  விமானத்தில் வ ம்ேபா  ெசய்தித்தாளில் 
ப த்த ெசய்திையப் பற்றி கூறி விவரம் ேகட்டாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். 
வசந்தாவிடமி ந்  ேகட்ட ம ெமாழியால் மங்கேளசுவாி அம்மாளின் கம் மலர்ந்த . 
அ கில் இ ந்த ரணியின் மனத்தில் அைதக் கண்ட ம் நம்பிக்ைக மலர்ந்த . வசந்தா 
சிறி  ேநரம் ேபசிவிட்  "இேதா பக்கத்தில் உங்கள் மாப்பிள்ைளேய வந்  நிற்கிறார் 
அம்மா! அவாிடம் விவரமாகக் ேகட் த் ெதாிந்  ெகாள் ங்கள்!" என்  
ெதாைலேபசிைய கானந்தத்தின் ைகயில் ெகா த் விட்டாள். கானந்தம் 
நடந்தவற்ைற மிகச் சு க்கமாக மாமியா க்கு ெதாிவித்தான். "நீங்கள்தான் நாைளக்குக் 
காைலயில் இங்ேக ம ைரக்கு வந் விடப் ேபாவதாகக் கூறினீர்கேள. மற்றவற்ைற 
ேநாில் ேபசிக் ெகாள்ளலாம். காைலயில் தி வனந்த ரம் எக்ஸ்பிரஸுக்கு நா ம் 
அரவிந்த ம் இரயில் நிைலயத் க்கு வ கிேறாம்... அவ்வள தாேன? 
ைவத் விடட் மா?" என்  கானந்தம் ேபச்ைச த் விட் த் ெதாைலேபசிைய 
ைவக்க இ ந்தேபா , "இேதா ரணி பக்கத்தில் கவைலேயா  நிற்கிறாள். நான் 
ெசான்னால் நம் வாேளா மாட்டாேளா? 'அரவிந்தன் தி ம்பி வந் விட்டான்' என்  
நீங்கேள அவளிடம் ேபானில் ஒ  வார்த்ைத ெசால் வி ங்கள் மாப்பிள்ைள" என்றாள் 
மங்கேளசுவாி அம்மாள். ரணி ெதாைலேபசிையக் ைகயில் வாங்கிக் ெகாண்டாள். 

ரணியிடம், "அக்கா க்கு வணக்கம். இலங்ைகப் பயணம் எல்லாம் சுகமாயி ந்தேதா? 
இங்ேக வசந்தா மிக ம் ெபால்லாதவள் ஆகிக் ெகாண்  வ கிறாள். தி மணத் க்குப் 
பின் ஒேர அடக்கு ைற ஆட்சியாக இ க்கிற  அக்கா! எனக்குச் சுதந்திரேம இல்ைல" 
என்  சிாித் க் ெகாண்ேட கானந்தம் ேபசியேபா  இைடயில் ஒ  கணம் 'ேபான்' 
அவன் ைகயி ந்  மாறி "இவர் ெசால்வெதல்லாம் சுத்தப் ெபாய் அக்கா, கிண்டல் 
ெசய்கிறார்" என்  வசந்தாவின் நாணம் விரவிய ெமன்குரல் ஒ த்த . மீண் ம் 

கானந்தம் ேபசினான். "அரவிந்தன் சுகமாக இ க்கிறான். உங்க க்கு ஒ  
கவைல ம் ேவண்டாம். காைல எக்ஸ்பிர ல் உங்கைள எதிர்பார்க்கிேறாம். 

றப்பட்  வந்  ேச ங்கள்" என்  அவன் உ தி கூறிய பின்ேப ரணியின் மனம் 
நிம்மதிைய ைமயாக அைடந்த . தவிப் ம் கவைலக ம் குைறந்தன. 
 
    ெசன்ைனயில் அவர்கள் தங்கியி ந்த உறவினர்  மயிலாப் ர் பகுதியில் 
இ ந்த . 'அரவிந்தன் தி ம்பி வந்  விட்டான். சுகமாக இ க்கிறான்' என்ற ெசய்தி 
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ெதாிந்த ம் மங்கேளசுவாி அம்மாைள ம் அைழத் க் ெகாண்  மயிைலக் 
கபாலீசுவரர் ேகாயி க்குச் ெசன்  கற்பகாம்பிைகக்கு அர்ச்சைன ெசய்  
வழிபட் விட்  வந்தாள் ரணி. அன்  மாைல தி வனந்த ரம் விைர  
வண் யிேலேய அவர்கள் ெசன்ைனயி ந்  ம ைரக்குப் றப்பட் விட்டார்கள். 
இரயி ல் வ ம்ேபா  அரசியல் நிைலகைள ம் அதி ள்ள வம் கைள ம் பற்றிக் 
கைத கைதயாகச் ெசால் க் ெகாண்  வந்தாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். "இன்  இந்த 
ேதசத்தில் ஆன்மிக எ ச்சி இல்ைல. கவிைதக ம் காவிய ம் உ வாகிற இலக்கிய 
எ ச்சி ம் இல்ைல. டப்பழக்க வழக்கங்கைளப் ேபாக்கித் ணிவான 
வாழ்க்ைகையக் காட் ம் ச தாய எ ச்சி ம் இல்ைல. ேதள் ெகாட் னவ க்கு 
மற்ைறய உணர் கெளல்லாம் மறந்  மைறந்  வ  ஒன்  மட் ேம உைறப்ப ேபால், 
பள்ளிக்கூடச் சி வனி ந்  பல்ேபான கிழவர்கள் வைர அரசியல் எ ச்சி ஒன்ேற 
இ க்கிற . ழங்கா க்குக் கீேழ சைதேபாட் ப் ப த் வி கிற யாைனக்கால் 
வியாதி ேபால அரசியல் ஒன்ேற கதி என்  ஆகிவிட்ட !" என்  அந்த அம்மாள் 
கூறியைத ரணி கவனித் க் ேகட்டாள். வி ப் ரம் கடந்த பின் தான் இரண்  
ேப க்கும் நல்ல க்கம் வந்த . 
 
    காைலயில் இரயில் சாியான ேநரத் க்கு ம ைரைய அைடந் விட்ட . 
மங்ைகயர்க்கழகத் ப் ெபண்கள் தல் பிளாட்பாரத்ைத நிைறத் க் ெகாண்  

ரணிைய வரேவற்கக் கூ யி ந்தார்கள். தல்நாள் ெசன்ைனயி ந்  
ெட ேபானில் ெசய்தி வந்த ேம, வசந்தா மங்ைகயர் கழகத் க்குத் தகவல் ெதாிவித் , 
இந்த ஏற்பா  ெசய்தி ந்தாள். பிளாட்பாரம் பல வண்ண மலர்கள் கு ங்கும் வண்ண 
மலர்ச்ேசாைலயாக காட்சியளித்த . அரவிந்த ம் கானந்த ம் நி பர் பாண் யன் 

த ய மற்ற நண்பர்க ம் ஒ றம் நின்  ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ரணி இரயி ந்  இறங்கும்ேபாேத அவ ைடய கண்கள் அரவிந்தைனத் 
ேத ச் சுழன்றன. யா ைடய சிாிப்பில் அ தத்தின் ஆற்றல் இ ந்ததாக உணர்ந்  
வியந்தாேளா, அவ ைடய சிாிப்ைப ம் மலர்ந்த கத்ைத ம் ப கிவி வ  ேபால் 
கா ம் ஆவ ல் அவள் கண்க ம் மன ம் விைரந்தன. ஆனால் வசந்தா, மங்ைகயர் 
கழகத் க் காாியதாிசி த ய ெபண்கள், மாைலகேளா  வந்  அவைளச் சூழ்ந்  
ெகாண்  பார்ைவைய மைறத் விட்டனர். ஆனால் அரவிந்த ைடய கண்கள் 
இரயி ந்  இறங்கும் ேபாேத அவைள நன்றாகப் பார்த் விட்டன. திய 
ெப மித ம் திய அழகும் அப்ேபா  அவள் கத்தில் ேதான் வ  ேபா ந்த  
அவ க்கு. தன்ைனப் பற்றிப் க ம் ெப ைம ம் நில ம் சூழ ல் ேபாய்க் கலந்  
பழகிவிட்  மீ ம்ேபா  மனித க்கு கத்தில் உண்டாகிற அ ர்வமான எழில் 
ஒளிையத்தான் அப்ேபா  ரணியின் கத்தி ம் காண கிறெதன நிைனத்தான் 
அவன். இரயில் பயணத்தினால் கைலந்  சு ள் சு ளாகக் காேதாரத்தில் சாிந்  
சுழன்ற இைணந்த ஒளிவட்டமாய்த் ெதாிந்த அந்த கம் அவன் உள்ளத் க்கு அழகிய 
சிந்தைனகள் அளித்த . 
 
    ெபண்கள் கூட்டத்தி ந்  வி வித் க் ெகாண்  ரணி ம் மங்கேளசுவாி 
அம்மா ம் அரவிந்தன் த யவர்கள் நின் ெகாண் ந்த இடத் க்கு வந்தார்கள். 
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"ெகா ம்பி ந்  விமானத்தில் றப்பட்ட ேபா  ேபப்பாில் அந்தச் ெசய்திையப் 
பார்த்ேதாம். இரண்  ேப க்கும் ஒேர தவிப் . மனம் ஒ  நிைலயில் இல்ைல" என்  
மங்கேளசுவாி அம்மாள் அரவிந்தனிடம் விசாாிக்க ஆரம்பித்தாள். 
 
    ேபசுவதற்ேக ஒன் ம் ேதான்றாத மனப் ாிப்ேபா  நின்ற ரணி, அரவிந்த ைடய 

கத்ைதேய பார்த் க் ெகாண்  நின்றாள். "இரயில் நிைலயத்தில் நின்  
இைதெயல்லாம் ேபசுவாேனன்? ட் க்குப் ேபாய் எல்லாம் ேபசிக் ெகாள்ளலாம்" 
என்  கானந்தம் கூறினான். மங்கேளசுவாி அம்மாளின் ெபாிய கார் ெவளிேய 
காத்தி ந்த . எல்ேலா ம் றப்பட்டார்கள். தானப்ப த  ெத  ட் க்குப் 
ேபான ம், சில மணி ேநரம் விசாாிப் களி ம் கலகலப்பான ேபச்சுக்களி ம் 
கழிந் விட்ட . ேதர்தல் சுவெராட்  ஒட்டப்ேபான இடத்தில் விைளந்த கலவரத்தில் 
அ பட் ப் ப க்ைகயில் கிடந்த தம்பி தி நா க்கரைசப் ரணி ம் மங்கேளசுவாி 
அம்மா ம் அச்சகத் க்குச் ெசன்  பார்த்  வந்தனர். 
 
    வசந்தா, ட் ல் அன்ைறக்குப் ெபாிய வி ந் ச் சாப்பாட் க்ேக ஏற்பா  
ெசய்தி ந்தாள். பகல் உண  ந்த ம் ந க்கூடத்தில் ேடப்ாிகார்டைர ைவத்  

ரணி இலங்ைகயில் ேபசிய ெசாற்ெபாழி கைள ஒ பரப்பத் ெதாடங்கினாள் 
ெசல்லம். அரவிந்தன், கானந்தம், வசந்தா எல்ேலா ம் சூழ அமர்ந்  ேகட் க் 
ெகாண் ந்தார்கள். அப்ேபா  ரணி மா  அைறயில் இ ந்தாள். ேடப்ாிகார்  
ேபாட்ட சிறி  ேநரத் க்குப் பின் ரணியின் தங்ைக மங்ைகயர்க்கரசி வந் , "அக்கா 
உங்கைளக் கூப்பிட்டாங்க, ஏேதா தனியா ேபச மாம்" என்  அரவிந்தைன மா க்கு 
அைழத் ப் ேபானாள். ரணி மா யில் ன் வராந்தாவிேலேய இ ந்தாள். அவள் 
ைககள் பின் றம் எைதேயா ஒளித்  ைவத் க் ெகாண் ந்தன. 
 
    "கூப்பிட்டாயாேம?" என்  சிாித் க் ெகாண்ேட அவள் ன் ேபாய் நின்றான் 
அரவிந்தன். அவ ம் சிாித்தாள். 
 
    "தய  ெசய்  உங்கள் ைகைய நீட் ங்கள்" என்றாள் ரணி. 
 
    "எதற்காக?" 
 
    "நீட் ங்கேளன் ெசால்கிேறன்." 
 
    அரவிந்தன் ைகைய நீட் யவாேற சிாித்தப  நின்றான். அவள் அவ ைடய ெபான் 
நிற ள்ள ைகயில் திய தங்கக் க காரத்ைதக் கட் னாள். 
 
    "காலத்ைத உங்கள் ைகயில் கட்  ஓடச் ெசய் விட்ேடன்." 
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    "தவ  ரணி. நாம் மனிதர்கள்! காலத்தின் ைகயில் கட் ண்  ஓ பவர்கள்" என 
ம ெமாழி கூறி அழகாக நைகத் க் ெகாண்ேட அவள் கத்ைதப் பார்த்தான் 
அரவிந்தன். 
    ---------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    33 
 
        மாட்சியிற்... ெபாிேயாைர வியத்த ம் இலேம 
        சிறிேயாைர இகழ்தல் அதனி ம் இலேம 
        இன்னா  அம்ம இவ் லகம் 
        இனிய காண்(க) இதன் இயல் ணர்ந்ேதாேர! 
              -- றநா  - 192 - 193 
 
    ம ைர தி ம்பிய ம் ஒ  வாரம் ரணிக்கு ஓய்ேவ இல்ைல. வி ந் க ம், 
பாராட் க் கூட்டங்க ம் ஒன்றன்பின் ஒன்றாக இ ந்தன. இலங்ைகப் பயண 
அ பவங்கள் பற்றி மங்ைகயர் கழகத்தில் அவள் சில ெசாற்ெபாழி கள் ெசய்தாள். 
ஒ  திங்கட்கிழைம மாைலயில் மங்கேளசுவாி அம்மாள் த ய எல்ேலா ட ம் 
தி ப்பரங்குன்றம் ேபானாள் ரணி. ேகாயி ல் ேசாமவார தாிசனம் த்த பின் 
ஓ வார்க் கிழவர் ட் க்குப் ேபாய்ச் சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்தார்கள். 
ஓ வார் ட் ப் பாட்  ரணியிடம் பல ைற ேகட் க் ேகட்  அ த் ப் ேபான 
அந்தக் ேகள்விைய இம் ைற மங்கேளசுவாி அம்மாளிடம் ேகட்டாள். 
 
    "நான் ெசால் யைதத்தான் இவள் ேகட்கவில்ைல. ெந ங்கிப் பழகுகிற நீங்களாவ  
காலாகாலத்தில் கல்யாணத்ைதப் பற்றி இந்தப் ெபண் க்கு நிைன  ப த்த 
ேவண்டாேமா அம்மா! இவ க்கு வயெதன்ன, ெகாஞ்சமாகவா ஆகிற ? மனத் க்குள் 
என்னதான் நிைனத் க் ெகாண்  ேபசாமல் இ க்கிறாேளா? இவள் ேபசாமல் 
இ ந்தா ம் விவரம் ெதாிந்த நீங்கெளல்லாம் ேபசாமல் இ க்கலாம் அம்மா?" 
 
    "எல்லாம் தாேன நடக்கும் பாட் ! அ  அதற்குக் காலம் வரேவண்டாேமா?" என்  
ெபா வாகப் பதில் கூறி பாட் யின் ேகள்விையச் சமாளித்தாள் மங்கேளசுவாி 
அம்மாள். அங்கி ந்  விைடெபற் க் ெகாண்  ரணியின் பைழய ேதாழி கமலாவின் 

ட் க்குப் ேபாய் சிறி  ேநரம் இ ந்தார்கள். கமலா க்குப் ெபண் குழந்ைத பிறந்  
இரண்  ன்  நாட்களாகியி ந்தன. கமலாவின் தாய் ெவள்ளித்தட்  நிைறயச் 
சர்க்கைர ம் தாம் ல ம், ம் ைவத்  ேபத்தி பிறந்த மகிழ்ச்சியில் 
ெகாண்டாட்டத்ேதா  அவர்க க்கு உபசாரம் ெசய்தாள். 
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    பிள்ைளப்ேப  நிகழ்ந்த அைறக்குள் தாய்ைமக் ேகாலத்தின் ெப மிதப் 
ெபா ேவா  ப த்தி ந்த கமலாைவ ம், அ கில் சண்பகப் ங்குவியல் ேபால் 
மஞ்சள் ெபான் நிறத் க்குத் தவழ்ந்த குழந்ைதைய ம் பார்த்தாள் ரணி. அந்த 
அைறக்குள் உலகத்திேலேய இைணயற்ற ம் ெபாிய மான னித அழகு ஒன்ைறக் 
கண் ெகாண் க்கிற உணர்  அவ க்கு ஏற்பட்ட . கைலந்த கூந்த ம், 
க வைளயமிட்ட கண்க ம், தாயாகிப் ெபற்ற எழி ம் குலவ உயி ள்ள 
ெதய்வச்சிைல தளர்ந்  வண்  கிடப்ப  ேபால் ப த்தி ந்தாள் கமலா. 
 
    "வா ரணி! அப்ப ேய உட்கார்ந்  ெகாள். இலங்ைகக்ெகல்லாம் ேபாய்ச் 
சுற்றிவிட்  வந்தாயாேம? பிரயாணம் சுகமாக இ ந்ததா?" என்  கமலா அன் டன் 
விசாாித்தாள். அவளிடம் சிறி  ேநரம் ேபசிக் ெகாண் ந்தாள் ரணி. 
 
    "ேபாய்விட்  வ கிேறன், கமலா. அ த்த வாரம் கல்கத்தா க்குப் ேபாகிேறன். 
தி ம்பி வந்த ம் ம ப ம் உன்ைனப் பார்க்க வ் கிேறன். உடம்ைப நன்றாகக் 
கவனித் க் ெகாள்" என்  விைடெபற் க் ெகாண்  ரணி எ ந்தி ந்த ேபா ... 
 
    "உனக்ெகன்ன அம்மா! கல்கத்தா க்குப் ேபாவாய், அெமாிக்கா க்குப் ேபாவாய். 
எங்கைளெயல்லாம் ேபாலவா நீ! ேதர்த க்குக்கூட நிற்கிறாய் என்  
ேகள்விப்பட்ேடன். ேதர்த ல் ெவற்றி ெபற்  மந்திாியாக வந்தா ம் வ வாய். 
அப்ப ெயல்லாம் வந்தால் எங்கைள மறந் ேபாய் விடாேதயம்மா" என்  சிாித் க் 
ெகாண்ேட கூறினாள் கமலா. 
 
    சாதாரணமாகச் சிாித் க் ெகாண் தான் அவள் இப்ப க் கூறினாள். ஆனால் 

ரணியின் ெசவிகளில் சிந்தைனையக் கிள ம் விதத்தில் ஒ த்  உள்ளத்தில் பதிந்  
ெகாண்டன இந்தச் ெசாற்கள். 'எல்லா ெபண்கைள ம் ேபால் சர்வ சாதாரணமாக 
வாழாத காரணத்தாேலேய தன்ைனயறியாமேல தான் பல ைடய உள்ளங்களில் 
ெப ைமைய ம் ெப ைமேயா  கலந்த ெபாறாைமைய ம் உண்டாக்கிக் ெகாண்  
வ கிேறாேமா?' என்  ஒ  கணம் ெபா த் க் ெகாள்ள யாத சந்ேதகம் ரணியின் 
மனத்ைத வாட் ய . 'உயரத்தில் இ ப்பவர்கள் தகுதி ைடயவர்களாக நல்லவர்களாக 
இ ந்த ேபாதி ம் அவர்கள் உயரத்தில் இ க்கிறார்கெளன்ற ஒேர காரணத்தால் 
கீேழயி க்கிற அத்தைன ேப ைடய கண்க ம் அவர்கள் ேமல் பட் க் 
ெகாண் க்கிறெதன்பைத உணர்கிற நிைல ரணிக்கும் அப்ேபா  ஏற்பட்ட . 
இரண்  உயிர்கள் ேசர்ந்  ன்றாவ  உயிைர உண்டாக்குகிற வாழ் க்குத்தான் 
உலகம் வ ம் அவசரப்பட் க் ெகாண் க்கிற . அவசரப்ப த் கிற . ஓ வார் 

ட் ம் கமலாவின் ட் ம் தன்ைனச் சந்தித்த கண்களில் தன்ேனா  ேபசிய 
வாய்களில் தன்ைன நிைனத்த உள்ளங்களில் இந்த அவசரம் குறிப்பாக ம் 
ெவளிப்பைடயாக ம் வற் த்தப்ப வைத அவள் ாிந்  ெகாள்ளத்தான் 
ேவண் யி ந்த . எப்ப ெயல்லாேமா இலட்சிய வாழ்  வாழத் திட்டமிட் க் 
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ெகாண் ந்த  அவள் மணம். 'அப்ப ெயல்லாம் கன கள் காணாேத. இப்ப த்தான் 
வாழேவண் ம். இப்ப  வாழ்வ  தான் வழக்கம். இப்ப த்தான் எல்ேலா ம் 
வாழ்கிறார்கள்' என்  உலகம் சமயம் வாய்க்கும்ேபாெதல்லாம் அவ க்கு 
நிைன ப த்திக் ெகாண் ந்த . அவ ைடய அரவிந்தேனா, 'உடம்பால் வாழ்கிற 
வாழ் க்கு இப்ேபா  அவசரமில்ைல இன் ம் சிறி  காலத் க்கு எங்கைள 
மனங்களிேல வாழவி ங்கள்' என்  மங்கேளசுவாியம்மாளிடம் தத் வம் ேபசுகிறான். 
அவள் மட் ம் என்னவாம்? குறிஞ்சிப் ப்ப  ேபால் அ ர்வமாக தன் மனத்தில் அந்தக் 
கம்பீரம் க்கும் ேபா , ஆைசக ம் பாசங்க ம் நிைறந்த சிறிய வாழ்ைவ மறந்  
ஆண்க ம் ெபண்க ம் இைளஞர்க ம் தியவர்க மாக உறங்கித் தளர்ந்  
இ ளில் ழ்கியி க்கும் தமிழினத்  மக்களின் ந ேவ ஒளிவிளக்ேகற்றி அ ள் நைட 
நடக்கும் வாழ்ைவயல்லவா அவள் உணர்கிறாள். அந்த வாழ்வின் நிைன  குறிஞ்சி 
ேபால் அாிதாய் மனத் ள் உயரமான இடத்தினதாய்ப் க்கும் ேபா  அவள் கண்களில் 
நீர் மல்கி வி கிறேத. க த்தில் ெதய் கம் மணக்கிறேத! தான் மட் ேம உணர 

ந்த , பிறர்க்கு உணர்த்த யாத மான இந்த உணர் க்கு என்ன ெபயர்? 
 
    தி ப்பரங்குன்றத்தில் கமலாவின் ட் ல் அந்த அ பவம் ஏற்பட்ட சிறி  நாழிைக 
ேநரத்தில் இத்தைன ம் எண்ணித் தவித்த  ரணியின் உள்ளம். அவள் கு யி ந்த 

ட் ன் சாவி ம் கமலாவின் தாய் வசம்தான் ெகா த்  ைவக்கப்பட் ந்த . 
ெவகுநாட்களாக  ட் க் கிடந்ததனால் சாவிைய வாங்கிக் ெகாண்  ேபாய்த் 
திறந்  பார்த் விட்  வந்தாள் ரணி. 
 
    "எதற்காக இங்கு ஒ  ட்ைடப் ட் ப் ேபாட் க் ெகாண்  தண்டத் க்கு வாடைக 
ெகா க்கிறாய்? ேபசாமல் எல்லாவற்ைற ம் ஒழித் க் ெகாண்  ம ைரக்ேக 
வந் வி . நம் ட்  மா  வ ம் உனக்கு விட் வி கிேறன்" என்றாள் 
மங்கேளசுவாி அம்மாள். ரணி அதற்கு உடன யாக இணங்கிவிடவில்ைல. 
"பார்க்கலாம் அம்மா. இப்ேபா  அவசரமில்ைல" என்  கூறினாள். 
 
    தம்பி சம்பந்த ம் தங்ைக மங்ைகயர்க்கரசி ம் மங்கேளசுவாி அம்மாள் ட் ேலேய 
தங்கிப் ப த் க் ெகாண் ந்தார்கள். ெசல்லத்ைதப் ேபால் ஏறக்குைறய அவ் ட் க் 
குழந்ைதகளாகேவ ஆகியி ந்தார்கள். த்த தம்பி தி நா க்கரசு அச்சகத்திேலேய 
அரவிந்தேனா  இ ந்  வந்தான். இவற்ைறெயல்லாம் சிந்தித் த் தீர்மானமாய்  
ெசய்  ெகாண்ட பின் தான் அந்த அம்மாள் ரணியிடம் அக்ேகள்விையக் ேகட்டாள். 
 
    "நீ மட் ம் தனியாக இங்ேக  ைவத் க் ெகாண்  என்ன ெசய்யப் ேபாகிறாய் 
ெபண்ேண? ஒேர கு ம்பமாகப் பழகிக் ெகாண் க்கிற நாம், ஒேர கு ம்பமாக வசிக்க 
ஆைசப்ப வதிேல என்ன தவ ?" என்  மீண் ம் இரண்ெடா ைற வற் த்திச் 
ெசால் ப் பார்த்தாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். ரணி இதற்குச் சாியாக ம ெமாழி 
கூறவில்ைல. 
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    அன்ைறக்கு மாைலயில் தி ப்பரங்குன்றம் ெசன்ற அவர்கள் ம ைர தி ம் ம்ேபா  
எட்  மணிக்கு ேமலாகிவிட்ட . அங்கி ந்  காாில் தி ம்பிப் றப்ப ம்ேபா  காாின் 
பின் றத் க் கண்ணா  வழியாக ஏக்கத்ேதா  தி ம்பிப் பார்த்தாள் ரணி. குன்றின் 
உச்சியில் நீல ஒளி உமிழ்ந்  சிாித் க் ெகாண் ந்த  ஓம். காாின் ஓட்டத்தில் 
விைரவாகப் பின் க்கு நகர்ந்  ெகாண்  ேபாகும் அந்த ஊாி ம், குன்றின் உச்சியில் 
ஒளி மலராய் மலர்ந்  ெவண்நீலச் சுடர் திக ம் 'ஓமி' ம் தான் எத்தைன அழகு. 'இந்த 
அழகில்தாேன அப்பாவின் மனம் ேதாய்ந்  நின்ற . இந்த அழகில் தாேன அப்பாவின் 
சிந்தைனக ம் தத் வங்க ம் மலர்ந்தன. அந்த அழகில்தாேன அப்பா என்ைன 
வளர்த்  அறிவாக்கி ஆளாக்கி விட்டார்' என்  பைழயன ம் தியன மாகிய 
நிைன கைள நிைனத்  நிைனத்  ெநட் யிர்த்தாள் அவள். அன்  இர  ெந ேநரம் 
உறக்கம் வராமல் ப க்ைகயில் ரண்  ெகாண் ந்தாள் ரணி. சிந்தைனகளின் 
தவிப்பில் ங்கிய  அவள் உள்ளம். 
 
    தி ப்பரங்குன்றத்தில் சிறிய ெத க்களில் ம ைர நகரத்தின் அகன்ற திகளில் தான் 
நடந் ம், காாி ம் ெசன்றேபா  சில ஆண் க க்கு ன் பழகியவர்க ம், 
பழகாதவர்க ம், தன்ைன எப்ப ப் பார்த்தார்கேளா அைதவிட அதிகமான 
பயத் ட ம் மாியாைத ட ம் இப்ேபா  பார்ப்பைத அவள் ெதாிந்  
ெகாண் ந்தாள். ேமைட, பிறர் கழ்ச்சி, ெவளிநாட் ப் பயணம், ேதர்தல் 
எல்லாமாகச் ேசர்ந்  சாதாரண மக்கள் அ கில் ெந ங்கக் கூசி ம் தயங்கி ம் 
ஒ ங்குகிற ெகௗரவத்ைதத் தன்னிடம் ேசர்த்  விடத் ெதாடங்கியி ப்ப ம் அவ க்கு 
விளங்கிற் . ெசல்வ ம், ெசல்வாக்கும், க ம் ேசரச் ேசர அைதக் கண்  சாதாரண 
மக்கள் பயப்படத் ெதாடங்கி மதித்  நிற்கிறார்கள். ஆனால் அவற் க்குாியவர் ேமல் 
அன்ைப ெநகிழவிடக் கூசுகிறார்கள். அன்பால் ெநகிழாமல் பயத்தால் ெநகி ம் இந்தக் 
ெகௗரவம் என்னேவா ேபால், ஏற் க் ெகாள்ள அ வ க்கும் விதத்தினதாகப் பட்ட  

ரணிக்கு. இப்ேபா  அவைள எங்ேக சந்தித்தா ம் யார் சந்தித்தா ம், ேதர்தைலப் 
பற்றி ம் அரசியைலப் பற்றி ேம ேபசினார்கள். சந்திக்கிறவர்கள் ேதர்தைல ம் 
அரசியைல ம் விட்  ேவ  ஏதாவ  ெநகிழ்ந்  ேபசமாட்டார்களா என்  அவேள 
ஏங்கும் ப யாகிவிட்ட . 
 
    ஒன்  அரசியைலப் பற்றிப் ேபசினார்கள். அல்ல  தி மணத்ைதப் பற்றி நிைன  

ட் னார்கள். உறக்கம் வந் விட்டா ம் இந்த நிைன கைள மறக்கலாம். ஆனால் 
உறக்கம் கண் இைமகளில் வந்  கலக்கவில்ைல. மனிதர்களின் நிைன கள் தான் கண் 
இைமக க்கு ன்ேன வந்  அவைளக் கலக்கிய . அரவிந்தன் ேதான்றி, 
'எண்ணங்களில் வா ம் வாழ் க்கு அழிவில்ைல. இன் ம் சிறி  காலத் க்கு 
எண்ணங்களிேலேய வாழலாம்' என்கிறான். ஓ வார் ட் ப் பாட் ம், கமலாவின் 
தா ம், மங்கேளசுவாி அம்மா ம் ேதான்றி 'எண்ணங்களால் வாழ்வெதல்லம் 
உலகத் க்குத் ெதாியா . உலகம் ஒப் க்ெகாள்கிற மாதிாி வா ங்கள்' என்  அ த்திச் 
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ெசால்கிறார்கள். அவள் கண்களில் இ ற ம் உ ெவளியில் ேதாற்றங்கள். நீண்ட 
நாழிைகத் தவிப் க்குப் பின் ெமல்லத் தளர்ந்  உறங்கிய ேபா , அவள் ஒ  கன  
கண்டாள். 
 
    ேமக மண்டலத்தின் உயரத் க்கு வளர்ந்  ெறய்தி நிற்கும் ஒ  ெபாிய 
மைலச்சிகரத்தில் அவள் நிற்கிறாள். ய பஞ்சுப் ெபாதிகள் ேபால் குவிந்தி ந்த 
ேமகங்கைளேய எட் கிறவைர ெகாய்ெத த்  இைடயில் சுற்றி உ த் க் ெகாண்ட  
ேபால் ெவண் கில் உ த்  நிற்கிறாள். சுற்றி ம் கண் க்ெகட் ய ரம்வைர அந்த 
மைலேமனிெயல்லாம் நீலநிறப் க்கள் ேதன் ளி சி ர்க்கப்  மலர்ச்சி ெகாண்  
இலங்குகின்றன. அந்தப் க்கைள எங்ேகா எப்ேபாேதா பல ைற பார்த்தி ப்ப  
ேபால் ஒ  ஞாபகம் ெநஞ்ச யில் றி ள்ளாய் உ த் கிற . அந்த உயரத்தி ந்  
கா ம் ேபா  கீேழ மண் லகம் சிறியதாய் இ ண்டதாய்ச் சீவனற் த் ெதாிகிற . 
ேம ந்தப ேய அந்த உயரத்தில் நின்  ெகாண்  க்கைளத் வ ேபால கீேழ 
இ ண் க்கும் உலகத் க்கு இரண்  ைகக ம் நிைறய ஒளிைய அள்ளித் வ 
ேவண் ம் ேபால் அவ க்கு ஆைசயாக இ க்கிற . ைககளில் ஒளிப் க்கைளப் 
ேபால் அவள் எவற்ைறேயா அள் கிறாள். கீேழ அவற்ைறத் வதற்காக 
ேமெல ந்த இரண்  ைககளின் பத்  விரல்களி ந் ம் ெபான்ெனாளிக் 
கதிர்க்ேகா கள் சுடாிட்  பாய்கின்றன! இப்ப  இன் ம் என்ெனன்னேவா 
அற் தமாய்த் ேதாற்றங்கள் ெதாடர்கின்றன. ெதாடர் ட ம் ெதாடர்பின்றி ம் 
ெதாடர்கின்றன. கன  கைலந்  விழித் க் ெகாண்டேபா  தைலயைண 
நைனந்தி ந்த . கன்னங்களில் ஈரக்கைர. கண்களில் நீர் ெப கித் தணிந்தி ந்த . 
கனவின் ேபா  தானாக அ தி ப்ப ம் ாிந்த  ரணிக்கு. 
 
    அ த்த சில நாட்களில் கல்கத்தா க்குப் றப்ப வதற்காக உற்சாகமான 
ஏற்பா கள் ெதாடங்கேவ சிறி  நிம்மதியைடந்தாள் ரணி. ேதர்த க்கான ஆடம்பர 
ஏற்பா கைள அறேவ ைகவிட்  விட்டான் அரவிந்தன். ' ரணி ம் ேதர்த க்கு 
நிற்கிறாள்' என்  மக்க க்குத் ெதாிவைத விட அதிகமாக எந்த விளம்பர ஏற்பா ம் 
ெசய்யக்கூடாெதன்  கானந்தத்திடம் வாக்கு வாங்கிக் ெகாண் ந்தான் அவன். 
ஆனால் கானந்தம் உலகியல் ெதாிந்தவனாக நடந் ெகாண்டான். அரவிந்த க்கு 
வாக்குக் ெகா த்த கண் ப் க்காகத் தான் ஒன் ம் ெசய்யாம ந்தா ம் ெபா  
மக்களாகேவ கூட்டம் ேபாட்  விளம்பரம் ெசய்கிற மாதிாி அங்கங்ேக நண்பர்களிடம் 
இரகசியமாகச் ெசால்  ஏற்பா  ெசய்தி ந்தான் கானந்தம். அவ ைடய 
ஏற்பாட்டால் ஆடம்பரமின்றித் தாமாகேவ ரணிைய ஆதாிக்கும் ேதர்தல் கூட்டங்கள் 
சில இடங்களில் நடந்தன. இேத சமயத்தில்  மண்டபத்  மனித ம் பர்மாக்கார ம் 
விளம்பரத் க்குப் பணத்ைத வாாி இைறத் க் ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    ரணிக்குத் ைணயாக மங்கேளசுவாி அம்மா ம் கல்கத்தா க்குப் ேபாய்வர 
ேவண் ெமன்  ஏற்பாடாகியி ந்த . அவர்கள் கல்கத்தா க்குப் றப்ப வதற்காகப் 
பயணம் ெதாடங்க இ ந்த தினத் க்கு தல்நாள் காைல அரவிந்த ைடய 
வாழ்க்ைகயில் இமயமைல சாிந்த ேபால் ஒ  மாெப ம் மா தைல உண்டாக்கிய  
பர்மாக்காராின் விதமான சூழ்ச்சி ஒன் . தன  நிகரற்ற தன்னடக்கப் பண்பினால் 
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அந்த மா தைல ம் சிாித் க் ெகாண்ேட சர்வ சாதாரணமாகத் தாங்கிக் ெகாண்டான் 
அரவிந்தன். ஆயி ம் அதனால் அவன் மனம் எல்ைலயற் ப் ண்பட்ட . வ ந்தி 
வா ய . ெபா க்க இயலாமல் உள் க்குள்ேளேய தவித்தான் அவன். 
 
    அன்  காைல வழக்கம் ேபால் அச்சக ேவைலகள் ெதாடங்கி நடந்  
ெகாண் ந்தன. அரவிந்தன் அைறயில் ஊாி ந்  சிற்றப்பாவின் நிலங்கைள விற்  
அவன் ெகாணர்ந்தி ந்த ெதாைகயில் ேதர்த க்காக த ல் ெசலவழித்த சிறிய பகுதி 
தவிர எஞ்சியெதல்லாம் அச்சகக் கடன்கைள அைடக்க ம் திய எந்திரங்கள் 
வாங்க ம் ெசலவிடப்பட் ந்த . அவன் அப்ப த் தன் பணத்ைதச் ெசலவிட்  
நிைலைமையச் சாிக்கட் யி க்கா விட்டால் அச்சக நிர்வாகம் கடனில் ழ்க 
ேநாிட் க்கும். அ  ேநாிடாமல் காப்பாற்றிவிட்ட ெப மிதத்ேதா  வர  ெசல க் 
கணக்குகைளப் பார்த் க் ெகாண் ந்தான் அவன். 
 
    அப்ேபா  மீனாட்சிசுந்தரத்தின் ட் ந்  ேவைலயாள் வந்  கூப்பிட்டான். 
"ெபாியம்மா உங்கைள கூட் க் ெகாண்  வரச்ெசான்னாங்க." ெபாியம்மா என் தான் 
தி மதி மீனாட்சிசுந்தரத்ைத ேவைலக்காரர்கள் அைனவ ம் மாியாைதயாக 
அைழப்பார்கள். 
 
    'கைடசிப் ெபண்ணின் தி மண ஏற்பா  பற்றி ஏதாவ  நம்ைமக் கலந்  
ேபசேவண் யி க்கும். அல்ல  சிறிய ைபயனின் ப ப்ைபப் பற்றி இ க்கும். 
இரண் ம் இல்லாவிட்டால் சீக்கிரம் தி மணம் ெசய்  ெகாள்ளச் ெசால்  எனக்கு 
அறி ைர கூ வதற்காக இ க்கும்' என்  நிைனத் க் ெகாண்  றப்பட் ப் 
ேபானான் அரவிந்தன். ஆனால் ற்றி ம் ேவறான நிகழ்ச்சி அங்ேக அவைன 
எதிர்ெகாண்ட . 
 
    தி ெநல்ேவ யி ந் ம், தி ச்சியி ந் ம் மீனாட்சிசுந்தரத்தின் இரண்  
மாப்பிள்ைளக ம் வந்தி ந்தார்கள். மீனாட்சிசுந்தரத்தின் இ திச் சடங்குக க்கு 
வந் விட் ச் ெசன்ற பின்  இப்ேபா தான் அவர்கைள மீண் ம் பார்க்கிறான் 
அரவிந்தன். 
 
    "வா ங்கள்! ஏ  இரண்  மாப்பிள்ைளக ம் கட்சி ேசர்ந்  ெகாண்  
வந்தி க்கிறார் ேபா க்கிறேத?" என்  கலகலப்பாக வரேவற்ற அரவிந்தன், 
பதி க்கு அவர்களிடம் கலகலப்ைபக் காணாமல் ம ண்டான். உட் றம் கதவ கில் 
தி மதி மீனாட்சிசுந்தரம் ெதன்பட்டாள். 
 
    "என்னம்மா? கூப்பிட்ட ப்பினீர்களாேம" என்  அந்த ெபாியம்மாவிடம் ேகட்டான் 
அரவிந்தன். அந்த அம்மாள் கத்தி ம் வழக்கமாக இ க்கும் ஏேதா ஓர் ஒளி 
குைறந்தி க்கிறதாகப்பட்ட  அவ க்கு. உடன யாக அந்த அம்மா ம் அவ க்குப் 
பதில் ெசால்லத் தயங்கி நின்றாள். 
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    "இப்ேபா  நீங்கள் எல்ேலா ம் ஏேதா மனத் ன்பத்ேதா  இ க்கிறார் ேபாலத் 
ேதான் கிற . நான் ேவண் மானால் ேபாய்விட்  அப் றம் வ கிேறன்" என்  
அரவிந்தன் தி ம்பிப் றப்பட யன்ற ேபா தான் அந்த அம்மாளிடமி ந்  ேபச்சுப் 
பிறந்த . "இல்ைல! உட்கா  தம்பி! உன்னிடம் ெகாஞ்சம் ேபசேவண் ம். 
அதற்காகத்தான் கூப்பிட்ட ப்பிேனன்." 
 
    அரவிந்தன் உட்கார்ந்தான். அந்த அம்மாள் ெதாடங்கினாள். 
 
    "மாப்பிள்ைள இரண்  ேப ம் ேவைலைய விட் விட்  வந்தி க்கிறார்கள். 'பிரஸ்' 
நிர்வாகத்ைத எ த் க் ெகாண்  திதாக என்ெனன்னேவா மா தல் எல்லாம் ெசய்  
வியாபாரத்ைதப் ெபாிதாய் வளர்க்க ேவண் ெமன்  ஆைசப்ப கிறார்கள். ெபாிதாக 

தலீ  ெசய்  இன் ம்  ெமஷின்கள் எல்லாம் வாங்கிப் பிரஸ்ைஸ விாிவாக்க 
இந்த ஊாிேலேய ெதாிந்தவர்கள் யாேரா பணம் ரட் த் த வதற்கு 
இணங்கியி க்கிறார்களாம்." அந்த அம்மாள் தயங்கித் தயங்கி ஒ விதமாகக் கூறி 

த்தாள். அ வைர ேபசாமேல இ ந்த இரண்  மாப்பிள்ைளகளில் த்த 
மாப்பிள்ைள அரவிந்தைன ேநாக்கிச் சிறி  க ைமயாகேவ இைரந்தான். 
 
    "யாேரா ஒ  தமிழ்ப் பண் த ைடய ெபாண் க்குத் ேதர்தல் விளம்பரம் அ க்க ம், 
மனம் ேபான ேபாக்கில் நீ ம் உன் நண்பர்க ம் கு யி க்க ம் அரட்ைடய க்க ம் 
மாமா பிரஸ் ைவத் க் ெகா த் விட் ப் ேபாகவில்ைல உன்னிடம். பிரஸ் ஆகவா 
இ க்கிற  அ ? சந்ைத மடமாக அல்லவா ஆக்கியி க்கிறாய்." 
 
    "ெகாள்ைள ேபாவதற்கு இ  ஒன் ம் பிள்ைளயில்லாச் ெசாத்  இல்ைல தம்பி" 
என்  ேசர்ந்  ெகாண்டான் இைளய மாப்பிள்ைள. உட் றம் தி மதி மீனாட்சிசுந்தரம் 
தைலையக் குனிந்  ெகாண்  நின்றாள். அரவிந்த க்குக் ெநஞ்சம் ெகாதித்த . வாய் 
ஏேதேதா ேபசிவிடத் த்த . அந்தப் ெபாியம்மாளின் ெப ந்தன்ைமயில் நம்பிக்ைக 
ைவத்  ஏேதா கூ வதற்காக "அம்மா!" என்  அந்தம்மாைள ேநாக்கிப் ேபச 
வாெய த்தான். 'நீ ெசால்ல ஒன் மில்ைல, நான் ேகட்க ம் ஒன் மில்ைல' என்  
கூறாமல் கூ வ  ேபால் வி ட்ெடன்  கத்ைதத் தி ப்பிக் ெகாண்  உட் றம் 
ேபாய் மைறந் விட்டாள் தி மதி மீனாட்சிசுந்தரம். 
 
    மாற்ற யாத விதத்தில் யாேரா ேவண் ெமன்ேற யன்  அவர்கள் மனங்களில் 
வஞ்சக வித் க்கைளத் வியி க்க ேவண் ெமன்  அரவிந்தன் அ மானித் க் 
ெகாண்டான். யார் விைதத்த வஞ்சைனெயன்  அவ க்குப் ாிந்த . ாிந்  என்ன 
ெசய்ய? ெப ந்தன்ைம நிைறந்த தி மதி மீனாட்சிசுந்தரம் தான் ெசால்ல யன்றைதக் 
ேகட்கேவ தயாாில்லாதேபா  ெசய்ய என்ன இ க்கிற ? ரட் த்தனமாகத் 
தன்ைனத் க்கிெயறிந்த மாப்பிள்ைளகைளப் பதி க்கு ஏதாவ  ேபசியி க்கலாம் 
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அவன். அப்ப ம் ேபசவில்ைல. உயர்ந்தவர்கைளப் கழ ம், இழிந்தவர்கைள 
இகழ ம் ெசய்யாத அவன் ந நிைல பழகிய நா க்கு இைறந்  கூச்ச டத் 
ெதாியவில்ைல. ஏசி வம் க்கு இ க்கத் ணிவில்ைல. 'இன்னா  அம்மா இவ் லகம்' - 
என்  ஆயிரமாயிரம் ஆண் க க்கு ன்ேப ணிந்  இந்த உலகத் க்கு ட்டாள் 
பட்டம் கட் விட் ப் ேபான கவிஞன் அகப்பட்டால் அவன் வாயில் பி  சர்க்கைரையப் 
ேபாடேவண் ம் ேபால் இ ந்த . உள்ேளேபாய் "இந்தா ங்கள் சாவிக்ெகாத் " என்  
அந்த அம்மாளின் கால யில் சாவிக்ெகாத்ைத ைவத்  வணங்கிவிட்  ெமௗனமாகத் 
தைலகுனிந்  ெவளிேயறினான் அரவிந்தன். 
 
    பல ஆண் க க்கு ன் அநாைதச் சி வனாக இரயில் பாைதயிேல நடந்  
கிராமத்தி ந்  ெவளிேயறிய பைழய சம்பவம் இன்  நிைன  வந்த  அவ க்கு. 
தன் ைடய வாழ்வில் நிகழ்ந்த இந்தச் சாிைவ யாாிட ம் ெவளியிடவில்ைல. 
 
    ஒன் ேம நிகழாத ேபால் பைழய கலகலப் டன் அன்  மாைலேய ரணிேயா ம் 
மங்கேளசுவாி அம்மாேளா ம் ெசன்ைனக்குப் றப்பட் ப்ேபாய் ம நாள் மாைல 
ெசன்ட்ரல் நிைலயத்தில் ெஹௗரா ெமயி ல் அவர்கைளக் கல்கத்தா க்கு 
இரயிேலற்றிவிட்  ம ைர தி ம்பினான். ரணி, கானந்தம் எவ க்கும் தன் 
வாயால் அந்தச் ெசய்திையத் ெதாியவிடவில்ைல அவன். 
    ------------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    34 
 
        கைரயா என  மனக்கல் ம் கைரந்த  
        கலந்  ெகாளற்கு என் க த் ம் விைரந்  
        ைரயா நிைலயில் என் ந்தி ம் தங்கிற்  
        ெபாய்படாக் காதல் த ம்பிேமற் ெபாங்கிற் . 
              -- இராம ங்க அ கள் 
 
    ரணிைய ம் மங்கேளசுவாி அம்மாைள ம் கல்கத்தா ெமயி ல் ஏற்றிவிட் ச் 
ெசன்ைனயி ந்  ம ைர தி ம்பிய அரவிந்தன் வாழ்க்ைகயிேலேய அ வைர 
உணர்ந்தி க்க யாத ேவதைனைய ம் தனிைமைய ம் தல் தலாக 
உணர்ந்தான். மீனாட்சி அச்சகத்தி ந்  தன் ைடய வாழ்  பிாி ம் என்ேறா, 
பிாிக்கப்ப ம் என்ேறா கனவில் கூட எண்ணியி க்கவில்ைல அவன். 
எண்ணியி ந்தால் என்ன? எண்ணியி க்காவிட்டால் என்ன? திடீெரன்  கண்ட 
பயங்கரக் கன ேபால் அந்த நிகழ்ச்சி நடந்  ந் விட்ட . மீனாட்சிசுந்தரம் 
உயிேரா ந்தால் இப்ப  நடந்தி க்குமா? ேகட்பார் ேபச்ைசக் ெகட் க்ெகாண்  
மனிதர்கள் எவ்வள க்கு நன்றி ெகட்டவர்களாக ம், நன்ைமயற்றவர்களாக ம் 
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மாறிவி கிறார்கள். அந்த அச்சக ம் அதன் ெபா ள் வள ம் சிறப்பைடவதற்கு இர  - 
பகல் பாராமல் ன் ற்  உைழத்தெதல்லாம் ஒவ்ெவான்றாக நிைனத்  நிைனத்  
ெநாந்தான் அரவிந்தன். தகப்ப க்கு த்தபிள்ைள உைழப்பைத விட அதிகமாக 
உைழத்தாேன அவ க்கு? அந்த உைழப் க்கு உண்ைமக்கு ெச த்தப்பட ேவண் ய 
நன்றி ணர்ெவல்லாம் அவேரா  அவைரப் ேபாலேவ மாய்ந் ேபாய் விட்டனவா? 
மறக்கப்பட்  விட்டனவா? 
 
    கல்கத்தா க்குப் றப்ப கிற ேநரத்தில் ரணிக்ேகா மங்கேளசுவாி அம்மா க்ேகா 
இந்த நிகழ்ச்சி ெதாிந்தி ந்தால் பயணத்ைதக்கூட நி த்தியி ப்பார்கள். அவ்வள க்கு 
வ ந்தத்தக்க ெசய்தி இ . அ  ெதாிந்  அவர்கள் பயணம் தைடப்பட ேநராமல் தன் 

யரத்ைதத் தன்ேனா  மைறத் க் ெகாண்  விட்டதில் அவ க்கு மகிழ்ச்சிேய. 
தி மதி மீனாட்சிசுந்தரத்தின் கால யில் அச்சகத்தின் சாவிக்ெகாத்ைத ைவத்  
வணங்கிவிட்  வானேம நிழலாய்ப் மிேய நிைலயாய் ஒ  பற் க்ேகா ம் இன்றி 
அவன் கிளம்பிய பின் தான் ரணிேயா ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ட ம் 
ெசன்ைனக்கு இரயிேலறினான். எவ்வளேவா தன்னடக்கத்ேதா  தன் ேவதைனைய 
மைறத் க் ெகாண்  அவன் கலகலப்பாகத்தான் இ க்க யன்றான். ஆயி ம் "இன்  
உங்கள் கம் ஏேதா கைள குன்றிக் காணப்ப கிற . உங்க க்கு உடல் நலமில்ைல 
ேபால் ேதான் கிற . இவ்வள  சிரமப்பட்  நீங்கள் எங்கைள வழிய ப்பச் 
ெசன்ைன வைர வ வாேனன்? நாங்கள் பார்த் ப் ேபாய்க் ெகாள்ளமாட்ேடாமா?" 
என்  இரயி ல் ேபாகும் ேபா  ரணி அவைனக் ேகட் விட்டாள். 'ெமய்த் தி ப்பதம் 
ேம  என்ற ேபாதி ம் இத்தி த் றந்  ஏகு என்ற ேபாதி ம், சித்திரத்தில் அலர்ந்த 
ெசந்தாமைர' ேபால இராமன் இ ந்ததாகப் பள்ளிப் ப வத்தில் கம்பராமாயணம் 
ப த்தி ந்தாேன, அப்ப  இ ந் விட ேவண் ெமன் தான் யன்றான் அரவிந்தன். 
ஆனால் க்கமான ேநாக்குள்ள ரணி அவன் கத்ைத ம் சிாிப்ைப ம் கடந்  
உண்ைமையக் கண்  விட்டாள். அவைளக் கல்கத்தா ெமயி ல் ஏற்றிய ப் கிற 
வைரயில் ஏேதேதா ெசால்  உண்ைமைய மைறத் விட்  வந்தி ந்தான் அவன். 
 
    ெசன்ைனயி ந்  தி ம்பிய அன்  காைலயில் தன் ெபட் ப் ப க்ைக த ய 
ெபா ள்கைள எ த் க் ெகாண்  வ வதற்காகக் கைடசியாய் அச்சகத் க்குச் 
ெசன்றான். ெபட்  ப க்ைககைள ம், ேவட்  ணிமணிகைள ம் எ த் க் ெகாண்  
அவன் கிளம்பின ேபா  அவற்றில் சிலவற்ைறக் ைகயில் வாங்கிக் ெகாண்  

ரணியின் தம்பி தி நா க்கரசும் உடன் ெவளிேயறி விட்டான். விசாாித்ததில், 
"எனக்கு ேநற்ேறா  கணக்குத் தீர்த்  ெவளிேய ேபாகச் ெசால் விட்டார்கள். 
இனிேமல் இங்ெகன்ன ேவைல" என்றான் தி நா க்கரசு. அச்சகத்தி ந்  ஒழித் க் 
ெகாண்  ெவளிேய ம்ேபா , கூ யவைர எவ ைடய கண்களி ம் படாமல் 
ெவளிேயற ேவண் ம் என் தான் அரவிந்தன் எண்ணியி ந்தான். 
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    ஆனால் அப்ப  யவில்ைல. அவன் ெவளிேய கிற ேநரம் பார்த்தா அவைனத் 
ேத க் ெகாண்  வசந்தா ம் கானந்த ம் அச்சக வாயி ல் காாில் வந்  இறங்க 
ேவண் ம்? கானந்தம் ன்னைகேயா  ேகட்கலானன். 
 
    "என்ன ேகாலம் இ . எங்காவ  ெவளி க்குக் கிளம்பிக் ெகாண் க்கிறாயா 
அரவிந்தன்? அவர்கைள இரயிேலற்றிவிட்  நீ இன்  தி ம்பியி ப்பாெயன 
எதிர்பார்த் தான் உன்ைன இங்ேக காண வந்ேதாம். நீ என்னடா என்றால் ம ப ம் 
எங்ேகா பயணம் கிளம்பிக் ெகாண் க்கிறாய்?" 
 
    " கானந்தம்! இ  ெவளி ர்ப் பயணம் அல்ல! என் ைடய வாழ்க்ைகப் பயணம்" 
என்  ெசால்  ெமல்லச் சிாித்தான் அரவிந்தன். 'இ க்கண் வ ங்கால் நகுக' என்  
தாேன அவ ைடய தி க்குறள் ெசால் கிற . ஆனா ம் தான் சிாித்த சிாிப்  
அப்ேபா  ைமயாக இ ந்தி க்க ெமன்பதில் அவ க்ேக நம்பிக்ைக 
ஏற்படவில்ைல. 
 
    "விளங்கும்ப யாகச் ெசால் அரவிந்தன். எனக்குப் ாியவில்ைல" என்றான் 

கானந்தம். அதற்கு ேம ம் உண்ைமைய மைறக்க யவில்ைல அரவிந்த க்கு. 
 
    "இன் ம் எப்ப யப்பா விளக்குவ ? பத ைர, ெபாழிப் ைர ெசால்ல ேவண் மா 
என்ன? இந்த மீனாட்சி அச்சகத்ைத மீனாட்சிசுந்தரத்தின் மாப்பிள்ைள இ வாிட ம் 
ஒப்பைடத்தாயிற் . எனக்கும் இதற்கும் இனிெயா  ெதாடர் ம் இல்ைல. எனக்கும் 
இந்தப் பயல் தி நா க்கரசுக்கும் தங்கிக் ெகாள்ள இடம் ேத ப் றப்பட் க் 
ெகாண் க்கிேறன் நான். மங்கம்மாள் சத்திரத்திேலா அல்ல  ேவ  ஏதாவ  ஒ  
வி தியிேலா இரண்  ன்  நாட்கள் தங்கிக் ெகாண்  அப் றம் ேவ  இடம் 
பார்க்கலாெமன நிைனக்கிேறன்." 
 
    "நன்றி ெகட்ட உலகம்" என்  க வினான் கானந்தம். அரவிந்த க்கு இப்ப  
நடக்குெமன்  நிைனத் ப் பார்க்கேவ கானந்தத் க்கு ேவதைனயாயி ந்த . 
 
    "ஒ  சத்திரத் க்கும் ேபாக ேவண்டாம். நம்  எங்ேக ேபாயிற் ? மா யில் எல்லா 
அைற ம் கா தான். நீங்கள் நம் ட் க்குத்தான் வரேவண் ம். ரணியக்காவிடேம 
தி ப்பரங்குன்றம் ட்ைட ஒழித் க் ெகாண்  நம் ட்ேடா  வந் வி ம்ப  அம்மா 
வற் த்திக் ெகாண் க்கிறாள். உங்க க்கு இ  மாதிாி ஏற்பட்  ெவளியிடத்தில் 
ேபாய் நீங்கள் தங்குவைத நாங்கள் பார்த் க் ெகாண்  ேபசாம ந்ேதாெமன்றால் 
அம்மா தி ம்பி வந்த ம் ேகாபித் க் ெகாள்வாள். கண் ப்பாக நீங்கள் ேவ  
இடத் க்குப் ேபாகக்கூடா " என்  அரவிந்தனிட ம் தி நா க்கரசிட ம் இ ந்த 
ெபட்  ப க்ைககைள வாங்கி கா க்குள் திணிக்கலானாள் வசந்தா. கானந்தம் 
உள்ளம் த் ப் ேபசினான். "என்ன இ ந்தா ம் மற்றவர்கைள மன்னிக்கிற பண்  
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உனக்கு இத்தைன அதிகமாக இ க்கக்கூடா  அரவிந்தன். உன் ைடய சா  
குணத்தா ம், மன்னிக்கிற சுபாவத்தா ம் பலைரக் ெக தல் ெசய்ய ணி ம்ப  
ஆக்கியி க்கிறாய் நீ. ெகாட் னால் ேதள். ெகாட்டாவிட்டால் பிள்ைளப் ச்சி என்  
தான் உலகம் கணக்கி கிற . ஒ  தரமாவ  ெகாட் க் காண்பிக்க ேவண் மப்பா நீ." 
 
    "மன்னிக்க ம், பதி க்குக் ெக தல் ெசய்ய ம் இ  என்ன ெபாிய விேராதமா! 
ஏேதா அந்த அம்மாள் கூப்பிட்  அ ப்பினார்கள். மாப்பிள்ைளகள் அச்சகத்ைத 
எ த் க் ெகாண்  திய தலீட் டன் ெபாிய அளவில் என்ெனன்னெவல்லாேமா 
விாிவாகச் ெசய்யப் ேபாகிறார்கெளன் ம் கூறினார்கள். 'நன்றாகச் ெசய்யட் ம் 
எனக்கும் மகிழ்ச்சிதான்' என்  சாவிையக் ெகா த் விட் க் கிளம்பிேனன், 
அவ்வள தான்." 
 
    "அப்ப ச் சாதாரணமாக இ க்க யா  அரவிந்தன். யாேரா பின்னால் நின்  
ெகாண்  திட்டமிட் க் ெக தல் ெசய்தி க்கிறார்கள். நீ என்னிடம் மைறக்கிறாய்! 
ஆனா ம் என்னால் இந்தச் சூழ்ச்சி நாடகத் க்குக் காரணம் யார் என்  அறிந்  
ெசால்ல ம். இன்  மாைலக்குள் கண் பி த் ச் ெசால்லவில்ைலயானால் என் 
ெபயர் கானந்தம் இல்ைல. நீ என்னேவா ஒன் ம் ெபாிதாக நடந் விடவில்ைல 
ேபால் சிாித் ப் ேபசினா ம் மனம் ேவதைனப்ப கிற  என்  உன் கம் 
காட் கிறேத அப்பா." 
 
    "அெதல்லாம் ஒன் மில்ைல கானந்தம்! இந்த விநா ேயா  நீ இைத 
மறந் வி வ தான் நல்ல " என்  அைமதியாகக் கூறி கானந்தத்ைதச் 
சமாதானப்ப த்தினான் அரவிந்தன். அவன் எவ்வளேவா ம த் ம் ேகட்காமல் 
வசந்தா ம் கானந்த ம் வற் த்தி தானப்ப த த் ெத  ட் க்ேக அவைன 
அைழத் க் ெகாண்  ேபாய்விட்டார்கள். 
 
    "ஆனா ம் நீ ெகட் க்காரன் தானப்பா. இவ்வள  ெபாிய காாியம் நடந் ம் அன்  
அவர்கேளா  ெசன்ைன றப்ப ம்ேபா  கூட என்னிடேமா அவர்களிடேமா ஒ  
வார்த்ைத ெசால்லவில்ைலேய நீ" என்  ட் க்கு அைழத் ச் ெசன்றபின் ம ப ம் 
அரவிந்தைனக் க ந்  ெகாண்டான் கானந்தம். "தம்பி! கவைலப்படாேத! ேவ  ஓர் 
அச்சகத்தில் உனக்கு ேவைல ேத த்த வ  என் ெபா ப் . ஒ  ேவைல ேம 
கிைடக்கவில்ைலயானால் என் ைடய ைதயல் கைடக்கு வந் வி . ெதாழில்களில் 
எ ேம குைற ைடயதில்ைல. ெதாழிைல ம் ெசால் க் ெகா த்  மீனாட்சி 
அச்சகத்தில் ெகா த்தைத விடப் பத்  பாய் கூடேவ சம்பளம் த கிேறன் நான்" 
என்  ரணியின் தம்பி தி நா க்கரைச கில் தட் க் ெகா த்  கானந்தம் 
உற்சாகப்ப த்தினான். தனக்கு ேவண் யவர்கள் ேசார்வைடந்  கிடப்பைத ஒ  
கண ம் ெபா க்காதவன் அவன். 
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    மங்கேளசுவாி அம்மாள் ட்  மா யில் வசதியான அைற ஒன்றில் அரவிந்தைனத் 
தங்கச் ெசய்தி ந்தாள் வசந்தா. குளியலைற ம் இைணந்த வசதியான இடம் அ . 
"கூச்சேமா தயக்கேமா இல்லாமல் இங்ேகேய பழகலாம். இ  உங்க க்கு  இடம் 
இல்ைல அண்ணா. உங்கள்  மாதிாி நிைனத் க் ெகாள்ள ேவண் ம். இங்ேகேய 
மா யில் அலமாாி நிைறயப் த்தகங்கள் இ க்கின்றன" என்றாள் வசந்தா. 
மாியாைதேயா ம் அன் ட ம் அரவிந்த க்கு ஓ யா  உபசாரங்கள் ெசய்தாள் 
அவள். 
 
    "எனக்காக நீங்கள் எல்ேலா ம் அதிகமான சிரமம் எ த் க் ெகாள்கிறீர்கள். இதற்கு 
நான் எப்ப  நன்றி ெச த்தப் ேபாகிேறேனா? நிம்மதியாக எங்கள் கிராமத் ப் பக்கம் 
ேபாய் பத்  பன்னிரண்  நாட்கள் சுற்றிவிட்  வரலாெமன நிைனக்கிேறன்" என்  

கானந்தத்ைத ம் வசந்தாைவ ம் ேநாக்கி அரவிந்தன் கூறினான். 
 
    "அெதல்லாம் எங்கும் ேபாகக்கூடா . உங்க க்கு இப்ேபா  ஓய்  ேதைவ. பல 
வைகயி ம் மன ேவதைனப்பட் ப் ேபாயி க்கிறீர்கள். அக்கா கல்கத்தாவி ந்  
தி ம் கிறவைர எங்கும் நகரக் கூடா " என்  இ வ ேம அவைனத் 
த த் விட்டார்கள். காப்பி, சிற் ண் , உண  என்  ேவைள தவறாமல் வாரா  
வந்த வி ந்தாளிையப் ேபாற்றி உபசாிப்ப  ேபால் அரவிந்தைனக் கவனித் க் 
ெகாண்டாள் வசந்தா. 
 
    அன்  ைதயற்கைடையப் ட் க் ெகாண்  இர  ட் க்கு வந்த ேபா  

கானந்தம் அரவிந்த க்கு அந்தச் ெசய்திையச் ெசான்னான். 
 
    "நான் விசாாித்  உண்ைமையத் ெதாிந்  ெகாண் விட்ேடன் அரவிந்தன். எல்லாம் 
பர்மாக்காரர் ெசய்த விைனதானப்பா. தி ச்சியி ம் தி ெநல்ேவ யி ம் 
மீனாட்சிசுந்தரத்தின் மாப்பிள்ைளகள் ேவைல பார்த்த கம்ெபனிகளின் தலாளிகள் 
பர்மாக்கார க்கு ேவண் யவர்கள்; அவேர யன்  தகவல் கூறி அவர்கைள 
அங்கி ந்  நீக்கச் ெசய்த டன் மாமனாாின் அச்சகத்ைத எ த்  நடத்தலாம் என்  
ேயாசைன ம் கூறி ேவேறார் ஆள் லம் தலீ  ெசய்வதற்கு நிைறய பண உதவி ம் 
அளித்தி க்கிறாராம். அசுர ேவைலகள் ெசய்கிறார் அப்பா அவர். அவ ைடய ஆட்கள் 
நாம் எங்ேக ேபாகிேறாம், என்ன ெசய்கிேறாம் என்  ஒவ்ெவா  வினா ம் 
கவனித் க் ெகாண் க்கிறார்களாேம. நீ கல்கத்தா ெமயி ல் அவர்கைள ஏற்றிவிடப் 
ேபான , தி ம்பிய , அச்சகத்தி ந்  எல்லாவற்ைற ம் ஒழித் க் ெகாண்  இங்ேக 
வந்த  எல்லாம் ெதாிந்  ைவத் க் ெகாண் க்கிறார்கேள அவர் ஆட்கள்! இந்த அசுர 
சாமர்த்தியம் தான் இன்ைறய அரசிய ல் ெவற்றி ெப ம் க வி அரவிந்தன். நீ 
என்னேவா ேநர்ைமைய ம் உண்ைமைய ம் தலாக ைவத் த் ேதர்த ல் ெவற்றிைய 
எதிர்பார்க்கிறாய். இந்தக் காலத்தில் பிைழ ெசய்யத் ெதாிந்தவ க்குத் தான் பிைழக்கத் 
ெதாிகிறதப்பா" என்  கானந்தம் வந்  கூறிய ேபா  'பர்மாக்காரர்தான் இைத 
ெசய்தி க்க ேவண் ம்' என ன்ேப, தான் ாிந்  ெகாண் ந்த க த்  அரவிந்தன் 
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மனத்தில் இப்ேபா  ெதளிவாக உ தியாயிற் . அைத இன் ம் உ திப்ப த் வ  
ேபால் அன்றிர  பத்  மணிக்கு ேமல் அந்த ட் ல் ஒ  நிகழ்ச்சி நைடெபற்ற . 
 
    தனக்கு விடப்பட் ந்த மா யைறயில் உட்கார்ந்  தன் மனத்தின் 
ேவதைனகைள ம் எண்ணங்கைள ம், பித்தன் ேபால் ைடாியில் கி க்கிக் 
ெகாண் ந்தான் அரவிந்தன். மணி பத்ேதகால் ஆகியி ந்த . கீழ் ட் ல் 
எல்ேலா ம் உறங்கிப் ேபாயி ந்தார்கள். இர  விளக்கு நீல ஒளி பரப்பிக் 
ெகாண் ந்த . கீழ் ட் ல் அந்த ேநரத்தில் ெட ேபான் மணி அ த்த . கீேழ 
யாராவ  விழித் க் ெகாண்  எ த் ப் ேபசுவார்கள் என்  அரவிந்தன் சிறி  ேநரம் 
சும்மாயி ந்தான். கீேழ எல்ேலா ம் ஆழ்ந்  ங்கிப் ேபாயி ந்ததனால் யா ேம 
ெட ேபாைன எ க்கவில்ைல. மணிய க்கிற ஒ  ெதாடர்ந்  ேகட் க் 
ெகாண் ந்த . அரவிந்தன் மா யி ந்  இறங்கிப் ேபாய் ெட ேபாைன 
எ த்தான். 'யா க்கு ஃேபான்' வந்தி க்கிறெதன்  ெதாிந்  ெகாண்  அப் றம் 
உாியவர்கைள எ ப்பிப் ேபசச் ெசய்யலாம் என்  எண்ணிக்ெகாண்ேட அைத எ த்த 
அரவிந்தன், 'மிஸ்டர் அரவிந்தன் இ க்கிறாரா?' என்  தன் ெபயேர ெட ேபானில் 
விசாாிக்கப்ப வ  ேகட் த் திைகத்தான். ஒ  கணம் தயங்கிவிட் , "ஏன்? அரவிந்தன் 
தான் ேபசுகிேறன். நீங்கள் யார்?" என்  அவன் பதி க்கு விசாாித்த ேபா , "இேதா 
ெகாஞ்சம் இ ங்கள்" என்  எதிர்பக்கம் ஃேபான் யாாிடேமா மாற்றிக் 
ெகா க்கப்பட்ட . அ த்த வினா , பர்மாக்காராின் க ைமயான கட்ைடக்குரல் 
அவன் ெசவிகளில் நாராசமாக ஒ த்த . "நான் தான் ேபசுகிேறன் தம்பி. 
குர ந்ேத உனக்குப் ாி ெமன்  நிைனக்கிேறன். இந்த நிமிஷம் கூட எனக்கு 
உன் ேமல் நம்பிக்ைக இ க்கிற . இப்ேபா ம் கு  கி விடவில்ைல. கைடசியாக 
உன்ைன ேகட்கிேறன். ேதர்தல் அேபட்ைச ம ைவ வாபஸ் வாங்க இன் ம் ஒ  
வாரம் தவைண இ க்கிற . நீ மட் ம் அந்தப் ெபண்ைண வாபஸ் வாங்கச் 
ெசய்வதாயி ந்தால், மீனாட்சிசுந்தரத்தின் மாப்பிள்ைளகள் அச்சக நிர்வாகத்ைத 
ம ப ம் உன்ைன அைழத்  ஒப்பைடத் விட் ப் ேபாவார்கள். இன் ம் உனக்கு 
என்ெனன்ன ேவ ேமா, அத்தைன ம் நான் ெசய்  தரத் தயாராயி க்கிேறன். 
அேபட்ைச ம ைவத் தி ம்பப் ெபற அந்தப் ெபண் கல்கத்தாவி ந்  வந்  
ேபாவதற்குத் தனி விமானம் (ஸ்ெபஷல் ப்ேளன்) என் ைடய ெசலவில் ஏற்பா  
ெசய்கிேறன். தய  ெசய் ..." 
 
    "தய  ெசய்வதற்கில்ைல. யா " என்  சு க்கமாகக் கூறிவிட்  
ெட ேபாைனக் கீேழ ைவத்தான் அரவிந்தன். தன  பதிைலக் ேகட்  பர்மாக்காராின் 

 கம் எவ்வள  ெகா ய மாற்றம் அைடந்தி க்கும் என்  கற்பைன 
ெசய் ெகாண்ேட மா ப்ப ேயறித் தன் அைறக்குச் ெசன்றான் அரவிந்தன். 'நான் 

ரணிக்காக விளம்பரங்கள் ெசய்வைத நி த்தியாயிற் . ஆடம்பரமான 
கூட்டங்கைள ம், ஆதர  திரட் ம் ஏற்பா கைள ம் நி த்திவிட்ேடன். பர்மாக்காரர் 
விளம்பரங்க க்கும், ஆதர  திரட் ம் ஏற்பா க க்கும் ஆயிரமாயிரமாகச் 
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ெசலவழிக்கிறார். அப்ப யி ந் ம் அவர் ஏன் என்ைனக் ெகஞ்சுகிறார்? ஏன் என்ைனக் 
கண் ப் பயப்ப கிறார்? பய த் கிறார்? உண்ைமயின் ஒளிையக் கண்  ெபாய்க்கு 
ஏற்ப ம் பயமா இ ?' என்  எண்ணி வியந்தான் அவன். ரணிக்காக கானந்தம் 
ெதாகுதியின் எல்லா இடங்களி ம் நம்பிக்ைக வாய்ந்த மனிதர்கள் லம் ஆதர  
திரட் க் ெகாண் ப்ப  அரவிந்த க்குத் ெதாியா . இரண்  ன்  நாட்கள் 
ெவளிேய ெசல்வதற்குக் கூசிக் ெகாண்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் ட்  மா யிேலேய 
ப ப்பதி ம் எ வதி ம் ேநரத்ைதக் கழித்தான் அரவிந்தன். ரணியின் இலங்ைகச் 
ெசாற்ெபாழி கைள 'ேடப்ாிக்கார்டாி' ந்  மீண் ம் மீண் ம் ைவக்கச் ெசால் க் 
ேகட்டான். அந்தக் குரல் அவன் உள்ளத்ைத குழப்பங்களி ந்  வி வித்  
சாந்தியளித்த . ேபராசிாியர் அழகியசிற்றம்பலத்தின் ல்கைள உள்ளம் ேதாய்ந்  
தி ம்பத் தி ம்பப் ப த்தான். ேசார்  ேதான்றிய ேபாெதல்லாம் ரணியின் 

கத்ைத ம் சிாிப்ைப ம் நிைனத் க் ெகாண்டான். ஆழ்ந்த க த் க்கள் ஒ க்கும் 
அ தக் குரைலக் ேகட்  மகிழ்ந்தான். இலங்ைகயில் ைசவ மங்ைகயர் கழகத்தில் 

ரணி ேபசியி ந்த ஒ  ேபச்சு மிக அற் தமாயி ந்த . ேடப்ாிக்கார்டாில் அந்தப் 
ேபச்ைச ைவத் க் ேகட்கும் ேபாெதல்லாம் அரவிந்த க்குக் கண்களில் ஈரம் கசிந்த . 
உணர்ச்சிமயமான உயிேராட்ட ள்ள சிறந்த ெசாற்ெபாழி  அ . 'தி வா ர் 
ேகாயி ல் சுந்தர ர்த்தி நாயனாைரக் கண்  பரைவ நாச்சியார் காதல் ெகாண்ட' 
பகுதிையப் பற்றிய ெபாிய ராணப் ேபச்சு. அந்தப் ேபச்சின்ேபா  பரைவ 
நாச்சியா க்குச் சுந்தர ர்த்தி சுவாமிகளிடம் ஏற்பட்ட ெதய் கக் காத க்கு 
விளக்கமாகக் 'கைரயா என  மனக்கல் ம் கைரந்த ' என்  இராம ங்க அ கள் 
வள்ளலார் பாடைலத் ேதெனா கப் பா கிறாள். 'ெபாய்படாக் காதல் ம்பி 
ேமற்ெபாங்கிற் ' என்ற கைடசி வாிைய அவள் பா ம்ேபா  அவ ைடய உள்ளேம 
ெபாங்குவைதக் ேகட்கிறான் அரவிந்தன். 
 
    இலங்ைகயில் அந்தச் ெசாற்ெபாழிவின் ந ேவ இந்தப் பகுதிையப் ேபசும்ேபா  

ரணிக்குத் தன்ைனப் பற்றிய நிைன  வந்தி க்க ேவண் ெமன்  அரவிந்த க்குச் 
சந்ேதகமற விளங்கிற் . எத்தைன ைற ேகட் ம் இந்தப் ேபச்சு அரவிந்த க்கு 
அ க்கவில்ைல. 'ெபாய்படா காதல் த ம்பி ேமற்ெபாங்கிற் ' என்  அந்தப் பாட ல் 
இ தி வாிைய அவள் ேமற்ேகாளாகப் பா க் கூ ம் ேபா  ெநஞ்ைசப் பிழிந்  
அன்பாய் ெநகிழவிட்  அவைனேய கூவியைழக்கிற மாதிாி இ ந்த . தி ம்பத் தி ம்ப 
அந்தப் பகுதிையக் ேகட்  அவ ைடய இலங்ைகச் ெசாற்ெபாழி கள் அரவிந்த க்கு 
மனப்பாடேம ஆகிவிட்டன. அவற்றின் க த்ைத ம் கம்பீரத்ைத ம் உணர்ந்த ேபா  
அவள் தன்ைனக் கீேழ தள்ளிவிட்  ெதாடர யாத உயரத் க்குப் 
ேபாய்விட்டதாகத்தான் அவ க்குத் ேதான்றிய . அவ ைடய ேபச்சுக்களில் மிக ம் 
கவனம் கைரந்  ெபாய்படாக் காதல் த ம்பி ேமற்ெபாங்கிய சமயத்தில் அரவிந்தன் 
தன் ைடாிைய எ த் க் கீழ்க்கண்டப  எ தினான். 
 
    " ரணி! நீ குறிஞ்சிப் ைவப் ேபாலச் சூ க்ெகாள்ள யாத உயரத்தில் எட்ட 
இயலாத அ ைமேயா  த்தி க்கிறாய். தைரயில் க்கும் எல்லாப் க்கைள ம் 
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ேபால் அல்லாமல், மானிடக் ைககளால் எட் ப் பறிக்க யாத மைலச்சிகரத்தில் 
எப்ேபா ம் பறிக்க யாத கால அ ைமேயா  அலர்ந்தி ப்பவள் நீ. குறிஞ்சிப்  
மதிப்பதற்கும் வியப்பதற்கும் உாிய ! சூ க்ெகாள்ள மா! உயரத்தில் 

த்தி ப்பைதக் கீழி ப்பவன் எட் ப் பறிக்கலாமா? பறிக்க மா?" 
 
    ரணி ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் கல்கத்தா ேபாய்ச் ேசர்ந்த தினத்தன்  நலமாக 
வந்  ேசர்ந்த விவரத்ைத அறிவிப்பதற்காக அங்கி ந்  ெட ேபானில் ேபசினார்கள். 
ெட ேபான் வந்த ேபா  அரவிந்தன் அ கில்தான் இ ந்தான். வசந்தா ேபசினாள். 
"உங்கள் ெசய்தி பற்றிச் ெசால்லவா அண்ணா? நீங்கள் ேபசுங்கேளன்" என்  வசந்தா 
ேவண் க் ெகாண்டேபா  அரவிந்தன் ம த் விட்டான். "இங்கு நடந்தி ப்பைத 
எல்லாம் அவர்க க்குச் ெசால் ப் ேபான இடத்தில் ண் மனக்குழப்பத்ேதா  
இ க்கும்ப  ெசய்  விடாேத. 'எல்ேலா ம் நலம்' என்  ெசால்  ெட ேபாைன 
ைவத் வி , நான் ஒன் ம் ேபசேவண்டாம்" என்றான் அவன். 
 
    ரணியின் தம்பி தி நா க்கரசுக்கு ேவ  இடங்களில் சாியான ேவைல 
கிைடக்காததனால் கானந்தம் தன் ைதயற்கைடயிேலேய அவைன ைவத் க் 
ெகாண் விட்டான். நாைலந்  நாட்களில் அரவிந்த ம் மனம் ேதறி ெவளிேய 
நடமாடத் ெதாடங்கியி ந்தான். ெபா த் ெதாண் களில் பைழய ஆர்வத்ேதா ம் 

ப்ேபா ம் ஈ பட்  ேவதைனகைள மறக்கலானான் அவன். மணி 
நகரத்தி ந்த ஏைழப் ெபண்கள் தி மண நிதி உதவிச் சங்கத்தி ந்  தி மணம் 
ெசய்ய பணமில்லாமல் வய  வந்த ெபண்கைள ைவத் க் ெகாண்  திண்டா ம் பல 
ஏைழப் ெபற்ேறா க்கு உதவி கிைடப்பதற்கு ஏற்பா  ெசய்தான். பஸ் நிைலயத் க்குப் 
பக்கத்தி ம் இரயில் நிைலயத்தி ந்  ெவளிேய ம் வழியி ம் உள்ள 
நைடபாைதவாசிகளாகிய அநாைதக க்கு வி  உண்டாக ஏதாவ  நல்ல காாியம் 
ெசய்ய மா என்  நண்பர்கைளக் கலந்  ஆேலாசைன ெசய்தான். 'நாகாிகப் 
ெபண்க ம், குழந்ைதக ம் பிச்ைசெய க்க வ கிற இழிநிைலையப் ேபாக்க உடேன 
ஏதாவ  வழி ெசய்தாக ேவண் ம்' என்  னிசிபல் க ன்சிலராகிய தன் நண்பர் 
ஒ வைரக் ெகாண்  நகரசைபயில் தீர்மானம் நிைறேவற்றச் ெசய்தான். 
ெபான்னகரத்  உைழப்பாளி மக்களின் சி வர்க க்கு மாைல ேநரங்களில் இலவசத் 
தி க்குறள் வகுப் கள் நைடெபற ஏற்பா  ெசய்ய ேவண் ம் என்ற ஆர்வ ம் 
அவ க்கு இ ந்த . அரவிந்த க்ேக ெதாியாமல் ேதர்தல் ஏற்பா கைளச் ெசய்  
ெகாண் ந்ததனால் கானந்தம் அவ டன் அதிகம் அைலய யாமல் இ ந்த . 
"எங்ேக அைலகிறாய் கானந்தம்? ஆைளேய பார்க்க யவில்ைலேய?" என்  
அரவிந்தன் ேகட்டதற்குத் ைதயல் கைடையப் ெபாிதாக்கி விாி  ெசய் ம் 
காாியங்க க்காக அைலவதாகப் ெபாய் ெசால்  ைவத்தி ந்தான் கானந்தம். 
எப்பா  பட்டாவ  ேதர்த ல் பர்மாக்காராின் ஆ க்குத் ேதால்வி ம் ரணிக்கு 
ெவற்றி ம் கிைடக்கச் ெசய் விட ேவண் ெமன்ற ைவராக்கிய ெவறி டன் 
திட்டமிட்  ேவைல ெசய்  ெகாண் ந்தான் அவன். ெபாய்யின் கத்தில் காி 

சிவிட ேவண் ெமன்  அவன் சபதம் ெசய்  ெகாண் ந்தான். 
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    கல்கத்தா க்குப் ேபாய்ச் ேசர்ந்த ன்றாம் நாேளா நாலாம் நாேளா, ரணி 
அங்கி ந்  விமானத் தபா ல் அரவிந்தன் அச்சக கவாிக்கு ஒ  விாிவான க தம் 
எ தியி ந்தாள். அச்சக ஊழியன் அந்தக் க தத்ைத கானந்தத்திடம் ைதயல் 
கைடயில் ெகாண்  வந்  ெகா த் விட் ப் ேபானான். அன்  அரவிந்தன் 
தன் ைடய கிராமத் க்குப் ேபாயி ந்ததனால் ம நாள் மாைல அவன் தி ம்பிய 
பின்ேப ரணியின் க தத்ைத கானந்தம் அவனிடம் ேசர்க்க ந்த . 
 
    க தத்தின் உைறையப் பிாித்த ம், உள்ேள கம்ெமன்  சண்பகப்  மணம் எ ந்  
பரவிய . ஆேற  பக்கம், எ தி ம த்  ைவக்கப்பட் ந்த க த ம ப்பின் ந ேவ 
இ ந்  உலர்ந்  பாடமாகிப் ப ந்த சண்பகப் க்கள் இரண் ம் உதிர்ந்தன. ரணிேய 
தைலநிைறயச் சண்பகப்  ைவத் க் ெகாண்  மணக்க மணக்க பக்கத்தில் வந்  
நிற்ப  ேபால் அரவிந்த க்கு அப்ேபா  ஒ  பிரைம உண்டாயிற் . வா  ஒட் ச் 
சப்பட்ைடயாய்ச் ெசப் த் தக  ேபால் ப ந்தி ந்த அந்தப் க்கைளக் கண்ணில் ஒற்றிக் 
ெகாண்  சட்ைடப் ைபயில் ேபாட் க் ெகாண்டபின் க தத்ைதப் ப க்கலானான். 
 
    அன்பிற்கினியவ க்கு, 
 
    ரணியின் வணக்கங்கள். இப்ப  ஒ  ெபாிய க தத்ைத இலங்ைகக்குப் ேபாயி ந்த 
ேபாேத உங்க க்கு எ த ேவண் ம் என்  நிைனத்தி ந்ேதன். அங்கு ஓய்ேவ 
இல்லாமற் ேபாய்விட்டதனால் அதற்கு வாய்க்கவில்ைல. இப்ேபா  இங்ேக 
வாய்க்கிற . மனத்தில் நிைறந்தி க்கும் உற்சாகமான அ பவங்கைள ம் 

ைமகைள ம் இந்தக் க தத்தின் லம் உங்க டன் பகிர்ந்  ெகாள்ள 
ஆைசப்ப கிேறன். 
 
    இந்தக் க தத்தின் உைறையப் பிாித்த டன் உங்க க்குப் பிாியமான சண்பக 
மணத்ைத கர்ந்தி ப்பீர்கள். ேநற்  இங்ேக ஒ  கூட்டத்தில் அ ர்வமானச் சண்பகப் 

மாைல ேபாட்டார்கள் எனக்கு. அப்பப்பா...! என்ன மணம்! என்ன மணம்! அந்த 
மாைலைய அப்ப ேய க்கிக் ெகாண்  ஓ வந்  உங்கள் ேமைசயில் ைவத்  

கர்ந்  பார்க்கச் ெசால்  மகிழேவண் ம் ேபால் ஆைசயி ந்த  எனக்கு. இரண்  
ப் க்கைள மாைலயி ந்  எ த்  இந்தக் க தத்தில் ைவத்  எ தி  

மாைலைய ம் ைவக்க யாத குைறைய நிவர்த்தி ெசய்  ெகாண் க்கிேறன். 
ேப ர் இராமகி ஷ்ணா மடத்தின் வட றம் ஹுக்ளியாற்றின் கைரயில் பசும் ல் 
தைரயில் அமர்ந்  ெகாண்  இந்தக் க தத்ைத உங்க க்கு எ கிேறன். என் 
அ கில் மங்கேளசுவாி அம்மாள் உட்கார்ந்  தம் மக்க க்கு க தம் எ திக் 
ெகாண் க்கிறார்கள். பார்ைவக்கு எட் ன ெதாைல  வைர ஹுக்ளியின் 
அக்கைரயில் தட்சிேணசுவரத் க் காளி ேகாயி ம் அப்பால் எல்ைலயற்ற கல்கத்தா 
நகர ம் மங்கிய ஓவியம் ேபால் ெதாிகின்றன. கல்கத்தாைவப் ேபால் இத்தைன ெபாிய 
நகரத்ைத இதற்கு ன்னால் நான் பார்த்தேத இல்ைல. எவ்வள  அழகான நகரம். 
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    தனியாக அரவிந்தன் மா யைறயில் உட்கார்ந்  க தத்தின் இந்த இடத்ைதப் 
ப த் க் ெகாண் ந்த ேபா  கீேழயி ந்  வசந்தாவின் குரல் அவைன அைழத்த . 
 
    "அண்ணா! உங்கைள யாேரா ெட ேபானில் கூப்பி கிறார்கள்." 
 
    அரவிந்தன் க தத்ைத ம த் ப் ைபயில் ேபாட் க் ெகாண்  கீேழ இறங்கி வந்தான். 
தனியாய் ேமைசயில் எ த்  ைவத்தி ந்த ெட ேபாைனக் ைகயில் எ த்தான். 
 
    "கைடசித் தடைவயாகக் ேகட்கிேறன். வாபஸ் வாங்க நாைளக்கு ஒேர நாள் தான் 
மீதமி க்கிற . மாியாைதயாக வாபஸ் வாங்கச் ெசய்! என்ைன மிக ம் ெபால்லாதவன் 
ஆக்காேத. நான் ெகட்ட ேகாபக்காரன்" என்  பர்மாக்காராின் குரல் சீறிய . பதில் 
ெசால்லாமல் ஓைச எ ம்ப  'ணங்'ெகன்  ெட ேபாைன ைவத்தான் அரவிந்தன். 
அவன் கம் சிவந்த . பக்கத்தில் நின்  பார்த் க் ெகாண் ந்த வசந்தா, "என்ன 
அண்ணா, யார் அ ? ஏதாவ  நி ெஸன்ஸா?" என்  வினவினாள். 
 
    "இல்ைல ேவ  ஒ  வம் " என்  ஏேதா ெசால்  ம ப்பினான் அரவிந்தன். 
அப்ேபா  ெவளியி ந்  கானந்த ம் வந்  ேசர்ந்தான். "ெகாஞ்சம் மா க்கு வா 
அரவிந்தன்! உன்னிடம் தனியாக ஒன்  ெசால்லேவண் ம்" என்  கானந்தம் 
வந்த ம் வராத மாகக் கூறிய  அரவிந்தனின் கலக்கத்ைத அதிகமாக்கிய . 
    --------------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    35 
 
        ஊண் பழித்  உள்ளம் குந்  - என் 
        உணர்  அ  ஆய ஒ த்தன் 
              -- மாணிக்கவாசகர் 
 
    அரவிந்தனிடம் தனியாகப் ேபச ேவண் ெமன்  அவைன மா க்கு அைழத் க் 
ெகாண்  ேபான கானந்தம் கூறலானான்: "இப்ேபா  நான் ெசால்லப் ேபாகிற 
இந்தச் ெசய்தியில் நீ அவ்வள  அக்கைற காட்டமாட்டாய் என்ப  எனக்குத் ெதாி ம், 
அரவிந்தன். ஆனா ம் உன்னிடம் ெசால்  எச்சாிக்ைக ெசய் விட ேவண் ய  என் 
கடைம. உனக்காக இல்லாவிட்டா ம் ரணியக்கா க்கும் எங்க க்கும் 
ேவண் யாவ  இதில் நீ கவனமாக இ ந் தான் ஆகேவண் ம்." 
 
    "ெசய்திையச் ெசால் அப்பா! என்னேவா அ ப்பைட பலமாகப் ேபா கிறாேய?" 
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    "ேவெறான் மில்ைல அரவிந்தன். ேதர்தல் கிறவைர ேநரமில்லாத ேநரங்களில் 
தனியாக ஒண் யாக நீ ெவளிேய அதிகம் நடமாட ேவண்டாம். காலம் சாியில்ைல. 
நம்ைம எதிர்த் ப் ேபாட் யி கிற மனிதர்க ம் சாியில்ைல. ெகட்ட எண்ணங்கேளா  
மதம் பி த்  அைலகிறார்கள்." 
 
    இைதக் ேகட்ட ம் கானந்தத்தின் கத்ைதக் கூர்ந்  ேநாக்கி விட்  ெமல்லச் 
சிாித்தான் அரவிந்தன். 
 
    "சிாிப்பதற்கு இ  ேவ க்ைக இல்ைல. என் கா க்குப் பல விதமான ெசய்திகள் 
வ கின்றன. எல்லாவற்ைற ம் ேகள்விப்பட் த் ெதாிந்  ெகாண்ட பின் தான் 
உன்ைனக் கவனமாக இ க்கச் ெசால்  எச்சாிக்கிேறன். இ  விைளயாட் க் 
காாியமில்ைல" என்  சிறி  கண் ப் க் கலந்த குர ல் கூறினான் கானந்தம். 
அரவிந்தன் இதற்கு ம ெமாழி கூறவில்ைல. 
 
    பர்மாக்காரர் ெதாைலேபசி லம் இரண்  ைற தன்ைன அைழத்  
மிரட் யைத ம் கானந்தத்திடம் ெசால்  விடலாமா என்  நிைனத்தான் 
அரவிந்தன். அைத அவனிடம் ெதாிவிப்பதனால் அவ க்கு ஆத்திரம் உண்டாகி 
ஏதாவ  ண் வம்  இ த் க் ெகாண்  வ வான் என்  ேதான்றியதால் ெசால்லாமல் 
இ ப்பேத நல்லெதன்  அடக்கிக் ெகாண்டான். 
 
    சிறி  ேநரத்தில் கானந்தம் ெவளிேய ெசன்ற ம் பாதி ப க்காமேல ைபக்குள் 
ைவத்தி ந்த ரணியின் க தத்ைத எ த்  மீண் ம் ெதாடர்ந்  ப க்கத் 
ெதாடங்கினான். ெவப்பம் மிகுந்த சூழ ல் குளிர்ந்த சுைன நீாில் ழ்கினாற் ேபால் 

கானந்தத்தின் எச்சாிக்ைக ம், பர்மாக்காராின் மிரட்ட ம் குழப்பியி ந்த 
மனத்ைதப் ரணியின் க தம் ம ப ம் இங்கிதக் கன களிேல ழ்கச் ெசய்த . 
தான் கண்  மகிழ்ந்த கல்கத்தா நகரத்ைத ம், தன் உள்ளத்  உணர் கைள ம் 
ஓவியமாக்கி வைரந்த ப்பினாற் ேபால் அந்தக் க தத்ைத ம் எ தியி ந்தாள் அவள். 
அந்தக் க தத்தில் சண்பகம் மட் ம் மணக்கவில்ைல. க த் ம் மணந்த , க த்ேதா  
கலந்த உணர் ம் மணந்த . 
 
    "பாரதத்தின் தைலசிறந்த கவிஞைர ம் நாவலாசிாியைர ம் ஆத்ம ஞானிைய ம் 

ரைர ம் அளித்த வங்கநாட்  மண்ணில் அமர்ந்  உங்க க்கு இந்தக் க தத்ைத 
எ கிேறன் என்பைத நிைனக்கும்ேபா  எனக்குச் ெசால்லாிய ெப மிதம் 
உண்டாகிற  அரவிந்தன். தாகூாின் கவிைதகளி ள்ள ஆழ்ந்த ேசாகமயமான 
அழைகக் கா ம்ேபா , சரத்சந்திராின் நாவல்களில் கா ம் உயி ணர்  த ம் ம் 
பாத்திரங்கைள ம், கிராமச் சூழ்நிைலகைள ம் ப க்கும்ேபா  மானசீகமாக வங்க 
நாட் க்கு வந்த ண் . பல ைற இராமகி ஷ்ணர், விேவகானந்தர் ஆகிேயாாின் 
உள்ெளாளி ெவள்ளத்தில் திைளத்தேபா ம், சுபாஷ்சந்திராின் ர வாழ்ைவ எண்ணி 
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எண்ணி வியந்தேபா ம் வங்கநாட் ப் ெபாங்கு கழ்ச் சிறப் க்காக 
ெமய்சி ர்த்தி க்கிேறன். ஆனால் அைவெயல்லாம் உள்ளத்தால் ல்களின் 
உலகத்தில் சுற்றிப் பார்த்த கன ப் பயணங்கள். இந்த வங்க மியின் வளம் நிைறந்த 
இடங்களில் சுற்றிப் பார்க்கும் ேபா  இப்ேபாெதல்லாம் இதன் அழைக நன்றாக உணர 

கிற ! நன்றாகக் காண கிற ! 
 
    அரவிந்தன்! இங்கு வந்த சில நாட்களாக இந்த இராமகி ஷ்ண மடத் ச் சூழ ம், 
பல நாட் ப் பிரதிநிதிகளாக மகாநாட் க்கு வந்தி ப்பவர்களிடம் பழகுவ ம் ேசர்ந்  
என் மன க்கு மிக உயர்ந்த ாிப்ைப அளிக்கின்றன. நான் உயர்ந்ததாக எைத 
அைடந்தா ம் அதில் உங்க க்குப் பங்கு ேவண் ம் என்பீர்கள் நீங்கள். அந்தப் 
பங்ைக உங்க க்குக் குைறவின்றி அளித்  வி வதற்காகத்தான் இப்ப  வளர்த்  
நீட்  எ திக் ெகாண்ேட ேபாகிேறன். கல்கத்தா க்கு நீங்க ம் எங்கேளா  
வந்தி ந்தால் எனக்கு எத்தைனேயா மகிழ்ச்சியாயி ந்தி க்கும். உங்க க்குத்தான் 
அச்சக நிர்வாகம், என் ேதர்தல் ேவைலகள், ஏைழப் ெபண்கள் தி மண நிதி என்  
ஊாி ந்  நகர யாமல் ேவைலகள் சுமந்  கிடக்கின்றனேவ! 
 
    வங்காளத்தில் நாட் ப் றத் க் கிராமங்கைளக் கா ம்ேபா  எைத ம் 
உள்ளடக்கிக்ெகாண்  நிைறந்தி க்கும் ெபாிய ெமௗனம் ெதாடர்ந்த அைமதி 
ெதன்ப கிற . நீர் நிைறந்த அல் க் குட்ைடகள், பசுைமத் தவ ம் வயல்ெவளிகள், 
அடர்ந்த மரக் கூட்டங்கள், மா ேபால் ேமேல எ த் க் கட் ய கூைரக் கு ைசகள், 
இைவதான் வங்கத்தின் கிராமங்கள். இந்தக் கிராமங்களில் தான் வங்காளத்  
வாழ்வின் உயிர்த் ப்ைபக் கண்  மகிழ்ந்ேதன் நான். தமிழ்நாட் ன் வாழ்வில் 
இ ப்ப  ேபால் ஒ  பழைமயான பண்பாட் ன் சாயல் வங்காளிகளின் 
வாழ்க்ைகயி ம் இ ப்பைதக் காண்கிேறன். 'வங்கத்தில் ஓ  வ ம் நீாின் மிைகயால் 
ைமயத்  நா களில் பயிர் ெசய்குேவாம்' என்  நம் ைடய பாரதியார் பா யி க்கிற 
பாட் ன் அழைக இங்கு கண் களிக்கிேறன். லத்தார் ேவட் ம் க்ைக 
ஜிப்பா மாக ரநைட நடக்கும் வங்கத்  ஆண்கைள ம், கா களில் ெபான் 
வைளயங்கள் அைசந்தாட ெநற்றிக்கு ேமல் கூந்தல் வகிட் ல் பளிச்ெசன்  மின் ம் 
குங்குமத் திலகத் டன், எளிய டைவகைள ம் அாிய அழகுடன் அணிந்தி க்கும் 
வங்கத் ப் ெபண்கைள ம் கா ம்ேபா  ைமயான கு மக்க க்குாிய இயல் கள் 
ேதான் கின்றன. இங்குள்ள சேகாதாிகளின் கத்ைதப் பார்க்கும் ேபாெதல்லாம் 
ெப ைமப்படத்தக்க ஓ ணர்  உண்டாகிற  எனக்கு. 
 
    ேநற்  மாைல நா ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் மாநாட் க்கு வந்தி ந்த ேவ  சில 
பிரதிநிதிக ம் கல்கத்தா நகரத்ைதச் சுற்றிப் பார்க்கப் ேபாயி ந்ேதாம் அரவிந்தன்! 
நீங்கள் உடன் வரவில்ைலயானா ம் இந்தப் ெபாிய நகரத்ைதச் சுற்றிப் 
பார்க்கும்ேபா , என் மனம் நிைறயக் கண்கள் நிைறய நீங்க ம் இ ந்தீர்கள், 
பார்த்தீர்கள், உணர்ந்தீர்கள், வியந்தீர்கள்! 
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    கல்கத்தாைவ ஹுக்ளி ஆ  இரண்  பிாிவாகப் பிாிக்கிற . ஹுக்ளிக்கு 
இப்பால்தான் ெஹௗரா, இராமகி ஷ்ணா மடம் உள்ள ேப ர் எல்லாம் 
இ க்கின்றன. ெஹௗராைவ ம், கல்கத்தாைவ ம் இைணக்கும் ெபாிய பாலத்ைதப் 
பார்க்கும்ேபாெதல்லாம் வியப்  ேம கிற  எனக்கு. தட்சிேணசுவரத் க்குக் காளி 
ேகாயி க்குப் ேபாயி ந்ேதாம். அந்தக் ேகாயி ல் ன்  இராமகி ஷ்ண பரமஹம்சர் 

சாாியாக இ ந்தேபா  எந்த அைறயில் தங்கி வசித்  வந்தாேரா அேத அைறயில் 
இன் ம் அவர் வாழ்ந்தேபா  உபேயாகித்த னிதப் ெபா ள் எல்லாம் காட்சிக்கு 
ைவக்கப்பட் ந்தன. தட்சிேணசுவரத் க் காளி ேகாயி ன் ன்னால் ஹுக்ளிக் 
கைரயில் ஒ  ெபாிய ஆலமரம் இ க்கிற . ேகாயில் ைச ேநரம் தவிர 
எஞ்சியேபாெதல்லாம் பரமஹம்சர் இந்த ஆல மரத்த யில் அமர்ந்  தான் ஆன்மீகச் 
சிந்தைனகளில் ஈ பட் ப்பாராம். அவர் வாழ்ந்த அைறயி ம் சிந்தித்த 
ஆலமரத்த யி ம் நின்றேபா  எம்மனத்தின் ஆழத்தில் வார்த்ைதகளின் ெபா ள் 
எல்ைலக்குள் அடக்கிச் ெசால்ல யாத ஒ  தாகம், ஒ  தவிப் , மிகப்ெபாிதாக, 
மிகச்சிறந்ததாக, மிக நல்லனவாக இந்த நாட் க்கு என்ெனன்னேவா ெசய்ய 
ேவண் ம்ேபால் உண்டாயிற் . மன க்குள் த் ச் ெசாாி ம் ந மண் மலர்கைளப் 
ேபால் விைரவாகப் ேபசிய ெபாிய நிைன கள் மலர்ந்தன. நிைன  ெதாிந்த 
நாளி ந்  பல ைற நான் உணர்ந்தி க்கும் இந்தத் தவிப்ைபக் ெகாைடக்கான ல் 
தங்கியி ந்தேபா  உங்களிடம் கூடச் ெசால்  விளக்க யன்றதாக எனக்கு 
நிைனவி க்கிற . ைமயாகச் ெசால்  விளக்க என்னாேலேய யாத இந்த 
உணர்  அண்ைமயில் சிறி  காலமாக அ க்க  உண்டாயிற்  எனக்கு. 
 
    நாங்கள் இங்கு வந்  ேசர்ந்த ம், தல்நாள் மகாநாட் ல் எனக்கு விந்ைதயான 
அ பவம் ஒன்  ஏற்பட்ட . நான் ேமைடயில் ேபசிவிட் க் கீேழ இறங்கி என் 
இடத்தில் வந்  அமர்ந்த ம், மகாநாட் க்ெகன்  விேசடப் பிரதிநிதியாகச் 
சீனாவி ந்  வந்தி ந்த சீனப்ெபண்மணி ஒ த்தி என் ன் வந்  நின்  ெகாண் , 
"கண்கைள இைமக்காமல் இப்ப ேய சிறி ேநரம் உங்கள் கத்ைதக் காண்பிக்க 
ேவண் ம்" என்  ஆங்கிலத்தில் ேவண் க் ெகாண்டாள். நான் அந்த ேவண் ேகாளின் 
ெபா ள் ாியாமல் ம ண்ேடன். 
 
    "ஏன், எதற்காக?" என்  அ கில் இ ந்த மங்கேளசுவாி அம்மாள் அந்தப் 
ெபண்மணிையக் ேகட்டார்கள். "இந்த கத்ைத ம் இதன் அகன்ற 
ெந ங்கண்கைள ம் கா ம் ேபா  அளவற்றெதா  ெதய் க மகிழ்ச்சி என் 
உள்ளத்தில் ஏற்ப கிற . இந்த கத்ைத ம் விழிகைள ம் கா ம்ேபா  
விண் ைரக்க மாட்டாதெதா  ெதய் கப் னித உணர்  ெப கிேறன். இந்தப் ெபண் 
ேபசியேபா  இவள் கத்ைதேய தான் நான் பார்த் க் ெகாண் ந்ேதன். ஆயி ம் 
என் ைடய பார்க்கும் தாகம் இன் ம் அடங்கவில்ைல" என்  உ க்கமான குர ல் 
பதில் கூறினாள் அவள். எனக்கு ஒேர ெவட்கமாகப் ேபாயிற் . அந்தச் சீனப் 
ெபண்மணி என்ைன அப்ப ேய உட்காரச் ெசால் ப் படம் பி த் க் ெகாண்டாள். 
'ெதன்னிந்தியாவின் ெதய் க அழகு (தி ைவன் பி ட்  ஆப் ச த் இண் யா) என்ற 



 85

ெபா ள்ப ம் ஆங்கிலச் ெசாற்ெறாடைரச் ெசால்  அப்ெபய டன் தங்கள் நாட் ப் 
பத்திாிைககளில் என் படத்ைத ெவளியிடப் ேபாவதாகக் கூறினாள். இங்கு நைடெபற்ற 
கிழக்கு ஆசியப் ெபண்கள் மகாநாட் ல் க்கால் மணி ேநரம் ஆங்கிலத்தில் 
ேபசிேனன். என் ைடய ேபச்சு சிறப்பாக ம் ைமயாக ம் இ ந்தெதன்  நம் 
மங்கேளசுவாி அம்மாள் உட்பட எல்ேலா ம் ெசால்கிறார்கள். 
 
    'ஆண்கள் நிகழ்காலத் க்காக மட் ம் வாழ்கிறார்கள். ெபண்களாகிய நாம் அப்ப  
அல்ல. நம் ைடய ஒ  தைல ைறையச் ேசர்ந்த வாழ்  பல தைல ைறக்கு மண ம் 
பண் ம் நல்கிக் ெகாண்ேட ெதாடரேவண் ய வாழ்வாக இ க்கிற . ெபண்கள் 
நாற்றங்காைலப் ேபான்றவர்கள். பின்னால் விாிவான நிலத்தில் ெபாிதாக வளர்ந்  
விைளயாட ேவண் ய பயிர்கள் த ல் நாற்றங்கா ல்தான் ேதான் கின்றன. 

த்தி க்கும் இடத்தி ந்  ெந ந்ெதாைல க்குத் தன் மணத்ைதப் பரப் கிற 
மேனாரஞ்சிதப் ைவப்ேபால் தாய்ைம என்ற நிைலயில் இல்லத் க்கு அரசியாக 
இ ந்  ெகாண்ேட எல்லா காலத் க்கும் மணம் பரப் கிற சிறப் ம் ெபண்க க்கு 
உண் ' என்  இப்ப ப் பல க த் க்கைளச் ெசான்ேனன். ம நாள் இங்குள்ள பிரபல 
அமிர்தபசார், ஸ்ேடட்ஸ்ெமன் ஆகிய இதழ்களில் ஆசியப் ெபண்கள் மாநா  பற்றி 
எ தியி ந்த தைலயங்கங்கள் என் ைடய ேபச்ைச க்கியமாக எ த் க் 
காட் யி ந்தன. அைதப் பார்த்த ம் மங்கேளசுவாி அம்மா க்கு ெப ைம 
தாங்கவில்ைல. 'இந்தப் ேபச்சாற்றலா ம் இந்தக் கண்களா ம் நீ உலகத்ைதேய 
ெவன்  வாைக சூ  வாழப் ேபாகிறாய  ெபண்ேண' என்  என்ைன வாய் நிைறயப் 

கழ்கிறார்கள் அந்த அம்மாள். அப்ேபா  நான் யாைர நிைனத் க் ெகாண்ேடன் 
ெதாி மா, அரவிந்தன்! அப்பாைவ நிைனத்  ெமய் சி ர்த்ேதன். 'உலகத்  திகளில் 
பண்பாட் ப் ெப ைமைய ழக்கமிட ேவண் ம்...' என்  நீங்கள் கூறியி ப்பைத 
நிைனத்ேதன். 
 
    இங்ேக ராஷ்பிகாாி அெவன்  என்ற பகுதியி ம் ெஹௗராவி ம் தமிழர்கள் நிைறய 
வசிக்கிறார்கள். இன்  இர  அந்தத் தமிழ் அன்பர்களின் சங்கங்கள் சிலவற்றில் 
என்ைனப் ேபசுவதற்கு அைழத்தி க்கிறார்கள். நாைளக் காைலயில் இங்கி ந்  
காாிேலேய றப்பட் க் கவி தாகூாின் சாந்தி நிேகதனம் இ க்கும் கிராமத் க்குப் 
ேபாய்விட்  வரத் திட்டமிட் க்கிேறாம். ேவ  நாட் ப் பிரதிநிதிகள் சில ம் 
எங்கேளா  சாந்திநிேகத க்கு வ கிறார்கள். 
 
    இப்ேபா  தமிழ் அன்பர்களின் கூட்டத் க்குப் றப்பட ேநரமாகிக் 
ெகாண் ப்பதால் இந்தக் க தத்ைத இவ்வளவில் த் த் தபா ல் ேசர்க்கிேறன். 
சாந்தி நிேகதனத்தி ந்  தி ம்பிய ம் ஊ க்குப் றப்ப கிேறாம். 'ஊ க்கு ஒன் ம் 
அவசரமில்ைல, இவ்வள  ரம் வந்த  வந்தாயிற் , காசிக்கும் ேபாய்விட்  ஊர் 
தி ம்பலாேம' என்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் கூ கிறார்கள். அப்ப ப் 
ேபாவதாயி ந்தால் சாந்தி நிேகதனத்தி ந்  தி ம்பிய ம் உங்க க்கு ம ப ம் 
ஒ  க தம் எ ேவன். ேதர்தல் எப்ப  ஆனா ம் சாி, நீங்கள் கண்டப  அைலந்  
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உடம்ைபக் ெக த் க் ெகாள்ள ேவண்டாம். கானந்தம், வசந்தா எல்ேலா க்கும் 
என் அன்ைபச் ெசால் ங்கள். ெசல்லம், எம் தம்பிகள், தங்ைக எல்ேலா க்கும் என் 
வாழ்த் க்கைளக் கூ ங்கள். 
 
            உங்கள் அன்பிற்கினிய ரணி. 
 
    ஆர்வ ம் அன் ப் ெப க்கும் ேபாட் யிடக் க தத்ைத இன் ம் இரண்  ைற 
ப த்தான் அரவிந்தன். நவில் ெதா ம் ல் நயம் ேபால் ப க்கப் ப க்கப் திய 
நயங்கள் நல்கிற்  அந்தக் க தம். 
 
    அன்  இர  உணவின் ேபா  வசந்தா, ரணியின் க தத்ைதப் பற்றி 
அரவிந்தனிடம் விசாாித்தாள். அரவிந்தன் பதில் கூறினான். " ரணி ம் உன் 
அம்மா ம் காசிக்குப் ேபாய்விட் த்தான் தி ம் வார்கள் ேபா க்கிற ." 
 
    "அம்மா எனக்கு எ திய க தத்தில் கூட அப்ப த்தான் எ தியி ந்தாள் அண்ணா. 
ேகட்டவர்கெளல்லாம் அக்காவின் ேபச்ைசக் ெகாண்டா கிறார்கள். 
பத்திாிைககெளல்லாம் அக்காவின் ெசாற்ெபாழி கைளப் பற்றித் தைலயங்கங்கள் 
எ தியி க்கின்றனவாம்." 
 
    அரவிந்தன் இர  உணவாகிய சிற் ண் ைய த் க் ெகாண்  
எ ந்தி ந்தேபா  வசந்தா இன்ெனா  நல்ல ெசய்திைய ம் ெதாிவித்தாள். "அண்ணா, 
உங்களிடம் ெசால்வதற்ேக மறந்  ேபாய்விட்ேடேன. ந்தா நாள் இலங்ைக 
வாெனா யி ந்  க தம் வந்த . இன்றிர  எட்டைர மணிக்குத் ேதசிய 
ஒ பரப்பில் அக்காவிடமி ந்  சிறப் ப் ேபச்சாக பதி  ெசய்  ைவத் க் 
ெகாண் க்கும் 'இைற ணர் ' என்ற ேபச்ைச ஒ  பரப் கிறார்களாம். நீங்கள் 
எங்கும் ெவளியில் ேபாய்விடாதீர்கள். இப்ேபா  மணி எட் . இன் ம் அைரமணி 
ேநரம்தான் இ க்கிற . அக்காவின் ேபச்ைச நாம் எல்ேலா ம் ேகட்கலாம்." 
 
    மா க்குப் ேபாய் சிறி  ேநரம் ப த் க் ெகாண் ந் விட்  மணி எட்டைர 
ஆவதற்கி ந்தேபா  கீேழ இறங்கி வந்  வாெனா ப் ெபட் க்கு அ கில் 
உட்கார்ந்தான் அரவிந்தன். அப்ேபா  கானந்தத்ைதத் தவிர எல்ேலா ம் ட் ல் 
இ ந்தார்கள். வாெனா ப் ெபட் ையச் சுற்றி எல்ேலா ம் வந்  அமர்ந்  
ெகாண்டார்கள். 
 
    ரணியின் அந்த வாெனா ப் ேபச்சில் ஒ  பகுதி அரவிந்தைனப் ல்லாிக்கச் 
ெசய்த . 
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    "இைற ணர்  ெப கப் ெப க உடம்பால் வா ம் வாழ்க்ைக அ த் ப் ேபாகிற . 
ெவ ம் உடம்  மட் ம் வளர்வதற்கு இைற ணர்  ேதைவயில்ைல. இைர ணர்ேவ 
ேபா ம். பல்லாயிரம் ஆண் களாக மனத்ைதக் ேகாயிலாக்கி நிைன களில் ெதய்வம் 
நிைலக்க வாழ்ந்தவர்கள் நிைறந்த சமயம் நம் ைடய . 'ஊண் பழித்  உள்ளம் குந்த 
என் உணர்  அ  ஆய ஒ த்தன்' என் தான் நம் ைடய மாணிக்கவாசகர் 
பா யி க்கிறார். உணர் களா ம் எண்ணங்களா ம்தான் ெமய்யாக வாழ்கிேறாம். 
வாடைகக் கு யி ப்  மாதிாித் ேதகம் நமக்குச் ெசாந்தமில்லாத . தத் வக் 
கண்ெகாண்  பார்த்தால் நம் ைடய உடம்  ஒ  ெபாிய ண். தினசாி நீரா ம் ேபா  

ண்ைணக் க கிேறாம். வியர்ைவ தான் சீழ். வியர்ைவ ம் அ க்குமாகக் கற்றாைழ 
நாற்ற ம், ைட நாற்ற ம் நா கிறேத, அ தான் ண்ணின் நாற்றம். ேசா , கறி, நீர் 
எல்லாம் உடம்பாகிய ண் க்குச் ெச த் கிற ம ந் கள். ண்ைணக் க வி 
ம ந்திட் த் ணியால் கட் ப்ேபா வார்கேள, அ ேபால்தான் ேவட்  சட்ைட 
அணிந்  ெகாள்வ . 'ஊண் பழித் , உள்ளம் குந்  என் உணர்  அ  ஆய...' என்  
மாணிக்கவாசகர் பா யி ப்பதில் இத்தைன தத் வ ம் அடங்கி ள்ள . கீைழநாட் ச் 
சமயங்கள் பக்தி ெச த் வதற்கு மனம் தான் இடம் என்  க தியைவ. ஆனால் 
வ ைம ம் வாழ் ம் ேபாட் க ம் மிகுந் விட்ட இந்தக் காலத்தில் 
இைர ணர் தான் எங்கும் நிைறந்தி க்கிற . இைற ணர்ைவக் காேணாம். ஒ க்கம், 
நாணயம், பண்  ஆகிய ெபா வாழ்க்ைகயின் நியாயங்கள் பறிேபாகாமற் காக்கும் 
ஒேர ேவ  இைற ணர் தான். மனம் வளர்வதற்கு ம ந் ம் அ தான்." 
 
    ரணியின் இந்த வாெனா ப் ேபச்சு அன்றிர  அரவிந்தைனப் ெப ம் சிந்தனனக்கு 
ஆளாக்கிற் . அன்ெறா  நாள் ெகாைடக்கான ல் ' ரணிைய மணந்  ெகாள் மா  
மங்கேளசுவாி அம்மாள் என்னிடம் கூறியேபா  நான் எந்தக் க த் க்கைளச் ெசால்  
ம த்ேதேனா அைதேய ரணி ம் ேபசுகிறாள். ஆனால் 'ஊண் பழித்  உள்ளம் குந்  
என் உணர்  அ  ஆய ஒ த்தன்' என்  தி வாசகத்ைதக் கூ ம்ேபா  என் ைடய 
ெமல் ய உணர் கைள ம் இந்தச் ெசாற்களில் கழ்கிறாளா? அல்ல  குத்திக் 
காட் கிறாளா? எ த் க் ெகாண்ட ெபா க்காக இந்தத் தத் வங்கைளச் ெசால்  
இப்ப ப் ேபசுகிறாளா?' என்  பலவா  எண்ணினான் அரவிந்தன். அவ ைடய 
வாெனா ப் ேபச்ைசக் ேகட்ட அன்  மீண் ம் தன் குறிப்  ேநாட் ப் த்தகத்தில் 
அவைளப் பற்றி சில வாிகைள எ தினான் அவன். ' ரணி! நீ என்ேனா  சம 
உயரத்தில் நின்  சிாித் ப் ெபான் காட் ம் நிற ம், க்காட் ம் விழிக மாகப் ேபசிக் 
ெகாண் ப்பதாக நான் நிைனக்கிேறன். அப்ப  நிைனத் க் ெகாண் க்கும் ேபாேத, 
நான் நிற்கிற எல்ைல உங்க க்கு ஒப்பானதில்ைல. இன் ம் உயரமான , 
உயரமான  என்  கூ வ ேபால் ேமல் எல்ைலக்குப் ேபாய் நின்  ேபசிவி கிறாய் 
நீ. உயரத்தில் ஏறிச்ெசல் ம் இந்தப் ேபாட் யில் நீதான் ெவற்றி ெப வாய் என்  
நான் பல ைற கூறியி க்கிேறன். அ தான் இப்ேபா  என் மனத்தில் ம ப ம் 
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உ திப்ப கிற . மைல நிலத்தில் த்த ைவத் தைர நிலத்  மனிதன் சூ வதற்குக் 
ைக எட்டா  ேபா ம்.' 
 
    இைதக் குறிப் ப் த்தகத்தில் எ திய பின் தான் அன்றிர  அவ க்கு உறக்கம் 
வந்த . ம நாள் காைல ஐந்  மணிக்கு ன்ேப அவன் எ ந் விட்டான். 
தைலக்கன ம் சளி மாக உடம்  வ ப்ப  ேபா ந்த . ெவந்நீாில் குளித்தால் 
நல்ல  என்  ேதான்றியதால் வசந்தா எ ந்தி ந்  விட்டாளா என்  பார்க்கக் கீழ் 

ட் க்குச் ெசன்றான். கீழ் ட் ல் யா ேம எழவில்ைல. எ ந்த பிறகு வசந்தாவிடம் 
ெவந்நீ க்குச் ெசால் க் ெகாள்ளலாெமன்  தி ம்பிய அரவிந்தன் ெவளியி ந்  
ைசக்கிள் மணி ஒ ம் அைதய த் ச் ெசய்தித்தாள் ஜன்னல் வழியாக சி 
எறியப்ப ம் ஒ ம் ேகட்  நின்றான். ேபாய்ச் சன்னல் அ ேக வி ந்தி ந்த 
ெசய்தித்தாைள எ த் க் ெகாண்  மா க்குச் ெசன்றான். விளக்ைகப் ேபாட் க் 
ெகாண்  வராந்தாவில் ெசய்தித்தாைளப் பிாித் ப் ப க்கத் ெதாடங்கினான். ேதர்தல் 
ெசய்திக ம் அ த  வம் க ம் ைலக்கு ைல நிரம்பியி ந்தன. ெசய்தித்தாளில் 
ப த்தால் மனம் ய்ைம ம் நிம்மதி ம் அைடகிறவிதமான ெசய்தியாக ஒன் ம் 
ெதாியவில்ைல. ெசய்தித்தாளின் ந ப்பக்கத்தில் மனம் அதிர்ந்  கலக்க ம்ப யான 
இரண்  ெசய்திகைள ம் அரவிந்தன் கண்டான். மீனாட்சி அச்சகத்தி ந்  ந கர் 
ந ைகயர்களின் கவர்ச்சிகரமான படங்கைளத் தாங்கிக் ெகாண்  'சினிமா சுரங்கம்' 
என்ற பத்திாிைக ஒன்  ெவளிவரப் ேபாவதாக விளம்பரம் ெசய்யப்பட் ந்த . அந்த 
விளம்பரத்ைதக் கண் ற்ற ம் அரவிந்தன் ேவதைன ற்றான். 'ேபராசிாியர் 
அழகியசிற்றம்பலம் அவர்களின் மிக உயர்ந்த ல்கைளெயல்லாம் ம  விைலயில் 
ெவளியிட்ட இடத்தி ந்தா இப்ப  ஒ  பத்திாிைக ெவளியாகப் ேபாகிற ? 
மீனாட்சிசுந்தரம் எவ்வள  ெபாிய மனிதர்? அவர் காலமான பின் இப்ப யா 
ஆகேவண் ம் இந்த அச்சகம்? இதற்கு எல்லாம் நான் அங்கி ப்ப  இைட றாக 
இ க்குெமன் தாேன என்ைனப் பிாித்  ெவளிேயற்றியி க்கிறார்கள்? ேச! ேச! 
எவ்வள  கீழ்ைமக் குணம் இவர்க க்கு?' என்  எண்ணிப் ண்பட்டான். 'நான் 
வ த்தப்பட்  இனி ஆவதற்கு என்ன இ க்கிற ? வ த்தப்ப வதற்குத்தான் எனக்கு 
உாிைம ஏ ?' என்  நிைனத்  அைத மறந் விட யன்  ெகாண்ேட அ த்த 
பக்கத்ைதப் ரட் னான் அவன். 
 
    அ த்த பக்கத்தில் 'விஷக் காய்ச்சலால் கிராமத்தில் பலர் சா ' என்ற தைலப்பின் கீழ் 
பிரசுரமாகியி ந்த ெசய்தி ஒன்றில் அவன் பார்ைவ பதிந்த . ம ைர மாவட்டத்தின் 
ேமற்குப் பிரேதசத்தி ள்ள ஊர் ஒன்றில் அந்தக் ெகா ைமக் காய்ச்சல் பரவி ஏைழ 
மனிதர்கைளப் ப ெகாண்  ெதாடர்கிற ெசய்தி அவைன வாட் ய . அப்ேபாேத 
அந்தக் கிராமத் க்கு ஓ ப் ேபாய்த் தன்னாலான சிறிய உதவிகைளயாவ  
ஏைழக க்குச் ெசய்ய ேவண் ெமன்ற ப்  அரவிந்த க்குத் தவிர்க்க யாமல் 
உண்டாயிற் . கானந்த ம் வசந்தா ம் எ ந்தி ந்த பின் அவர்களிடம் ெசால் க் 
ெகாண்  ேபாவெதன்ப  நடக்கா . அவர்கள் இ வ ேம அவைனப் 
ேபாகவிடமாட்டார்கள். ேதர்தல் கிற வைர எங்கும் ெவளிேயற ேவண்டாெமன்  
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கானந்தம் எச்சாித்தி க்கிறான். எனேவ விஷகாய்ச்சல் பரவியி க்கிற 
கிராமத் க்குத் ெதாண்டனாகச் ெசன் வர ேவண் ெமன்ற என் வி ப்பத்ைத 

கானந்தம் ஒப் க்ெகாள்ள மாட்டாேன! என்ன ெசய்யலாம் என்  சிறி  ெபா  
தயங்கினான் அரவிந்தன். தயக்கம் ேதாற்ற . அவன் மனத்தில் எப்ேபா ம் 
நிரம்பியி க்கிற எல்ைலயில்லாக் க ைண ணர் ம் காந்தீய ம் ெவற்றி ெபற்றன. 
தான் அங்ேக ேபாவைத அவர்கள் ெதாிந்  ெகாள்வதற்காக அந்தச் ெசய்திையச் சுற்றிச் 
சிவப்  ைமயால் ேகா ட்  ைவத்த பின் ஒ  ைபயில் இரண்  ன்  சட்ைட 
ேவட் கைள அைடத் க் ெகாண்  தன் ெபட் யி ந்  ெகாஞ்சம் பண ம் எ த் க் 
ெகாண்  கிளம்பிவிட்டான் அரவிந்தன். ஐந்ேத க்கால் மணிக்கு ம ைர பஸ் 
நிைலயத்தி ந்  விஷக்காய்ச்சல் பரவியி க்கும் அந்தக் கிராமத் க்குப் ேபாகிற பஸ் 
ஒன்  உண் . அதற்குள் பஸ் நிைலயத்ைத அைடந் விட ேவண் ெமன்ற ஆவ டன் 
விைரந்தான் அவன். ேநரம் ேபா மான அள  இ க்கும்ேபாேத, பஸ் நிைலயத்ைத 
அைடந்தான். பஸ் ல் இடம் கிைடத் விட்ட . றப்ப வதற்கு சிறி  ேநர ம் 
இ ந்த . ஒ ேவைள கானந்தம் ெசய்தித்தாளில் தான் ேகா ட்  ைவத்த 
பகுதிையப் பார்க்காமேலா ாிந்  ெகாள்ளாமேலா விட் விட்டால் தன்ைனப் பற்றி 

ண் கவைலப் படக்கூடா  என்பதற்காகச் சட்ைடப் ைபயில் எப்ேபாேதா வாங்கி 
ைவத்தி ந்த அஞ்சல் அட்ைடயில் (ேபாஸ்ட் கார் ) அவசரமாக விவரம் எ தி 
அங்கி ந்த தபால் ெபட் யில் ேபாட் விட் ப் றப்பட்டான் அரவிந்தன். 
 
    அரவிந்தன் பஸ் ஏ வதற்கு ன் தபா ல் இட்ட க தம் அன்  பதிேனா  மணிக்கு 

ட் க்கு வந்  ேசர்ந்த . ஆனால் அதற்கு ன்ேப கானந்த ம், வசந்தா ம் 
ெசய்தித்தாைளப் பார்த்  ாிந்  ெகாண் ந்தார்கள். 
 
    "அ த்த பஸ் ேலேய நீங்கள் பின் ெதாடர்ந்  ேபாய்த் தி ப்பி அைழத் க் 
ெகாண்  வந் வி ங்கள். இல்லாவிட்டால் ைரவர் வந்த ம் காைர எ த் க் 
ெகாண்  றப்ப ங்கள். எங்ேகேயா விஷக் காய்ச்சல் வந்தி ந்தால் இவ க்ெகன்ன 
வந்த ?" என்  கானந்தத்திடம் கூறினாள் வசந்தா. 
 
    "நடக்கா  வசந்தா! இந்த மாதிாி பிற க்கு உத கிற காாியங்களில் அரவிந்தன் 
பி வாதக்காரன். யார் த த்தா ம் ேகட்க மாட்டான்" என்  கானந்தம் 
ம த் விட்டான். ேம ம் இந்தச் சமயத்தில் அரவிந்தன் ெவளி ாில் இ ப்ப  
நல்லெதன்  ேதான்றிய  கானந்தத்திற்கு. ேதர்தல் பைகக ம், வம் க ம் 
உள் ாில் அரவிந்தைன வட்டமி கிற சமயத்தில் அவன் யா க்கும் ெதாியாமல் 
ெவளி ர் ெசன்றி ப்ப  ஒ வைகயில் நல்லெதன்  நிைனத்தான், கானந்தம். 
அரவிந்த ைடய தைடக க்கு அஞ்சாமல் தான் தாராளமாகப் ரணிக்குத் ேதர்தல் 
ஆதர  ேத ம் ேவைலகளில் இறங்க ம் வசதியாயி க்கும் என்  எண்ணினான் 
அவன். அதனால் அதிக அக்கைற காட்டவில்ைல. 
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    ேதர்தல் சு சு ப்பி ம், ேவைலகளின் ேவகத்தி ம் நாட்கள் கழிவேத 
ெதாியவில்ைல. கானந்தம் பம்பரமாய்ச் சுற்றி அைலந்  ெகாண் ந்தான். 
காைலயில் ஆ  மணிக்கு ட் ந்  கிளம்பினால் இர  அவன்  தி ம்பப் 
பன்னிரண்  மணிக்கு ேமல் ஆகிவி ம். பர்மாக்காரர் ேபாட்  க ைமயாயிற் . 
'உண்  இல்ைல' என்  அவர் இரண் ெலான்  பார்த் க் ெகாண் ந்தார். 
 
    அரவிந்தன் கிராமத் க்குப் றப்பட் ப் ேபான ன்றாம் நாேள ரணி ம் 
மங்கேளசுவாி அம்மா ம் கல்கத்தாவி ந்  தி ம்பிவிட்டார்கள். மங்கேளசுவாி 
அம்மா க்கு உடல்நிைல நன்றாயில்லாததால் காசிப்பயணத்ைத நி த்திவிட் க் 
கல்கத்தாவி ந்  ேநேர தி ம்பிவிட்டார்கள். இ வ ம் ம ைர தி ம்பிய ம், 
அரவிந்தன் மீனாட்சி அச்சகத்தி ந்  பிாிந்த ெசய்தி அவர்கள் இ வ க்கும் 
ெதாிந்த . ரணிக்குத் தாங்கிக் ெகாள்ள யாத ேபாி யாய் இ ந்த  அந்தச் 
ெசய்தி. தான் கல்கத்தா றப்ப ம் ன்ேப அ  நிகழ்ந்தி ந் ம் அைதப்பற்றித் 
தன்னிடம் கூறாமல் மைறத்த அவன் ெநஞ்சுரம் அவைள மைலப்பைடயச் ெசய்த . 
தங்கைள வழிய ப் வதற்காகச் ெசன்ைன வ ம்ேபா  இரயி ல் அரவிந்தன் 
கைளயில்லாமல் இ ப்ப  ேபால் தனக்குத் ேதான்றியைத நிைனத் க் ெகாண்டாள் 

ரணி. அவ க்கு உடேன அரவிந்தைனச் சந்திக்க ேவண் ம்ேபால் இ ந்த . தாேன 
அரவிந்தன் ெசன்றி க்கும் அந்தக் கிராமத் க்குப் றப்படத் தயார் ஆனாள் அவள். 
"ேவண்டாம் அக்கா? இரண்  ன்  நாட்களில் அரவிந்தேன தி ம்பிவி வான். 
பார்த் க் ெகாண்  வரவில்ைலயானால் அப் றம் அவசியம் அவைன நான் ேபாய்க் 
கூட்  வ கிேறன்" என்  ரணிையத் த த் விட்டான் கானந்தம். ஆனால் 
அதற்குப் பின் ஒ  வாரம் கழித் ம் அரவிந்தைனப் பற்றித் தகவேல ம் ெதாியவில்ைல. 

ரணியின் மனம் இனம் ாியாக் கவைலகளால் வ ந்தலாயிற் . 
    ------------------ 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    36 
 
        நிைனந்  நிைனந்  உணர்ந்  உணர்ந்  
        ெநகிழ்ந்  ெநகிழ்ந்  அன்ேப 
        நிைறந்  நிைறந்  ஊற்  எ ம் 
        கண்ணீரதனால் உடம்  நைனந்  நைனந் ... 
 
    கிராமத் க்குச் ெசன்ற அரவிந்தன் என்ன ஆனான் என்ற விபரேம ெதாியாமல் 

ரணி, மங்கேளசுவாி அம்மாள், வசந்தா எல்ேலா ம் கவைலப்பட்  மனம் தவித் க் 
ெகாண் ந்த ேபா , கானந்தம் மட் ம் அைதப் பற்றிய நிைனேவ இல்லாதவன் 
ேபால் ேதர்த ல் ரணிக்கு ஆதர  ேத  அைலந்  ெகாண் ந்தான். அப்ப  அவன் 
அைலவதற்காக வழக்கம் ேபால் அன்  காைலயி ம் அவசரமாக ெவளியில் கிளம்பிய 
ேபா  வசந்தா சீற்றத்ேதா  வந்  வழி மறித் க் ெகாண்டாள். 
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    "நீங்கள் ெசய்வ  உங்க க்ேக நன்றாயி க்கிறதா? எதற்கு இப்ப  ட்  
நிைனவில்லாமல் அைலந்  திாிகிறீர்கள்? அக்கா இரவி ந்  சாப்பி வைதேய 
நி த்திவிட்டார். அைறக்குள்ேளேய அ ெகாண்  உட்கார்ந்தி க்கிறார்கள். நீங்கள் 
அந்தக் கிராமத் க்குப் ேபாய் அரவிந்தன் அண்ணைன எங்கி ந்தா ம் ேத க் கூட் க் 
ெகாண்  வந் விட்  ம ேவைல பா ங்கள். அக்கா அங்ேக ேபாகிேறன் என்றா ம் 
ேபாகவிடாமல் த த் விட் , நீங்க ம் ேபாகாமல் இ ந்தால் என்ன அர்த்தம்? ேட 
கைளயில்லாமல் ேபாய்விட்ட . ரணியக்காவின் வா ய கத்ைதப் பார்த்தால் 
வ த்தமாக இ க்கிற  எனக்கு. உடேன காாில் அந்தக் கிராமத் க்குப் ேபாய் 
அண்ணைனத் ேத க் ெகாண்  வா ங்கள்." 
 
    வசந்தா இப்ப  விரட் ய ம் ேவகமாகத் தி ம்பி உள்ேள ெசன்  மா க்குப் ேபாய் 

ரணியின் அைறயில் பார்த்தான் கானந்தம். ரணி கண்களில் நீர் ெநகிழ 
வாட்டத்ேதா  ற்றி ந்தாள். மங்கேளசுவாி அம்மாள் அ கில் உட்கார்ந்  ஏேதா 
ெசால் க் ெகாண் ந்தாள். சிாிப்பின்றி கலகலப்பின்றிச் சி வர்க ம் சி மிக ம் 
ெவ ம் ெபாம்ைமகள் ேபால் அந்த அைறக்குள் சூழ்ந்தி ந்தார்கள். கானந்தத்ைதக் 
கண்ட ம் மங்கேளசுவாி அம்மாள் எ ந்  அ கில் வந்தாள். "மாப்பிள்ைள, ேவ  
எவ்வள  க்கியமான ேவைலயி ந்தா ம் அப் றம் பார்த் க் ெகாள்ளலாம். நீங்கள் 
தய  ெசய்  அந்தக் கிராமத் க்குப் ேபாய் அரவிந்தைனக் கூட் க்ெகாண்  வந்  
ேச ங்கள். இவள் ேநற்றி ந்  சாப்பிட மாட்ேடன் என்  ரண்  பி க்கிறாள். 
'என்ைன விட் வி ங்கள்! நான் தி ப்பரங்குன்றம் ட் க்குப் ேபாய்வி கிேறன்' 
என்கிறாள். அரவிந்தன் தி ம்பி வரவில்ைல என்ற ம் என்ெனன்னேவா நினனத் ச் 
சி  பிள்ைளேபால் கலங்குகிறாள். இவள் கலங்கினால் ேட கலங்கிப் ேபாகிற . 
தய  ெசய்  எனக்காக நீங்கள் உடேன றப்ப ங்கள். இவ க்குத் ேதர்தல் 
ேவண்டாமாம்! ெவற்றி ம் பதவி ம் ேவண்டாமாம்! அரவிந்தன் நலமாக இ ப்பைத 
அறிந்  ெகாண்டால் ேபா மாம்." 
 
    "அக்கா இவ்வள  குழந்ைதத்தனமாக இ ப்பார்கள் என நான் 
நிைனக்கேவயில்ைல. அரவிந்தன் ெபா த்ெதாண்  ெசய்யத்தான் ேபாயி க்கிறான். 
அங்ேக அவ க்குக் ெக தல் ெசய்ய யா ம் இல்ைல. தாேன சுகமாகத் தி ம்பி 
வ வான்" என்  ரணியின் ெசவிகளி ம் ேகட்கும்ப  இைரந்  மங்கேளசுவாி 
அம்மா க்குப் பதில் ெசான்னான் கானந்தம். மங்கேளசுவாி அம்மாளிடம் கூ வ  
ேபால் அவ க்கும் ேசர்த் ப் பதில் கூறிலானாள் ரணி. 
 
    "எனக்கு என்னேவா பயமாக இ க்கிற  அம்மா. நான் அைமதி ெசய்  ெகாள்ள 

யன்றா ம் மனம் ேகட்காமல் தானாகேவ சஞ்சலப்ப கிற . அவர் ெசன்றி க்கிற 
கிராமத் க்ேக நா ம் ேபாய் அவ ைடய ெபா த்ெதாண் க்கு உதவியி க்கலாம் 
அல்லவா?" 
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    "நீ எப்ப  அங்ெகல்லாம் ேபாக ம் ரணி? மேலயாவில் அந்த விழா க்கு 
வ வதாக ஒப் க் ெகாண் க்கிறாேய? இன் ம் சில நாட்களில் றப்பட 
ேவண் ேம? நச்சுக்காய்ச்சல் பரவியி க்கிற கிராமத் க்குப் ேபாய் அைலந்  ஏதாவ  
உடம் க்கு இ த் க் ெகாண்  விட்டாயானால் பிரயாணம் தைடப்பட்  நின்  
ேபாகுேம அம்மா. நான் ெசால் கிறப  ேகள். இன்  மாப்பிள்ைளைய நம் ட் க் 
காாில் அ ப்பி அரவிந்தைன அைழத்  வரச் ெசால்கிேறன். அவர் மாப்பிள்ைளேயா  
தி ம்பி வரவில்ைலயானால் அப் றம் நீேய அங்கு ேபாகலாம்" என்  ரணிைய 
சமாதானப்ப த்திவிட்  கானந்தத்ைதத் ாிதப்ப த்தினாள் மங்கேளசுவாி 
அம்மாள். கானந்தம் ேதர்தல் ேவைலக க்காக அன்  சில க்கியத் ெதாகுதிகளில் 
சுற் வதாக இ ந்தான். அைதக் ைகவிட்  அரவிந்தைன அைழத்  வ வதற்காகக் 
காாில் றப்பட்டான். 
 
    சில நாட்கள் கல்கத்தாவி ந்  தி ம்பிய  தற்ெகாண்  ரணியின் மனத்தில் 
ெசால்ல யாத ஊைமத் யரங்கள் ேதான்றித் தவிப்பைடயச் ெசய்தன. மைழ 
வ வதற்கு ன் மண்ணி ந்  கிளம் ம் ஈர ம் ெவப்ப ம் இைணந்த 

க்கத்ைதப்ேபால் தாங்க யாத விதத்தில் ெபாிதாக எைதேயா தாங்கிக் ெகாள்ள 
ேவண் ய சந்தர்ப்பம் அ கில் அ கிக் ெகாண் க்கிறேதா என அவ க்கு ஓர் ஐயம் 
உண்டாயிற் . நல்ல இ ட் ல் எதிாிகள் நிைறந்த இடத்தில் நடந்  ேபாய்க் 
ெகாண் க்கும்ேபா  குக்குப் பின்னால் ஒவ்ெவா  கண ம் யாேரா ஓங்கி 
அைறய வந்  ெகாண் ப்ப  ேபான்ற ெபாய்யான ஒ  ேதாற்றம் உண்டாகுேம, 
அப்ப  ஒ  ந க்கம் அவ ள் ெமய்யாய் வ வ  ேபால ம், வராத  ேபால ம் 
ேதான்றித் ேதான்றி ஊைமத் ன்பமாய் உ த்திக் ெகாண் ந்த . இ ட்டைறயில் 
தனிைமயாய்த் திாிய ேநர்ந்த குழந்ைதேபால் அவ க்குத் தனியாக இ க்கும் 
ேபாெதல்லாம் ெபாிதாய் அழேவண் ம் ேபா ந்த . மனத் க்குள் ெமௗனமாக 
அப்ப  அ த  ஓர் இனம் ாியாத ேபரவல உணர் , றத்தி ம் அழத் ண் ய . 
ம ைர தி ம்பிய ம் ஒவ்ெவான்றாய் உற்சாகக் குைறவான அ பவங்கள் அவ க்கு 
ஏற்பட்ட தான் அதற்குக் காரணமா? 
 
    கல்கத்தாவி ந்  ஊர் தி ம்பிய ம் அரவிந்தன், அச்சகத்தி ந்  சூழ்ச்சியால் 
நீக்கப்பட்ட விவரம் அவ க்குத் ெதாிந்த . தனக்குத் ேதர்த ல் ஆடம்பரமான ஆதர  
ேதடாமல் இ க்கும் ேபாேத எதிர்ப்பாளர்கள் ெகா ைமயான ைறயில் நடந்  
ெகாள்கிறார்கள் என்ப ம் அவ க்குப் ாிந்த . அரவிந்தன் மிகப் ெபால்லாத ம் 
பயங்கரமாகத் ெதாற்றக் கூ ய மான நச்சுக் காய்ச்சல் பரவியி க்கும் கிராமத் க்குத் 
ெதாண்  ெசய்ய ஓ யி ப்ப ம் தி ம்பிய பின்ேப அவ க்குத் ெதாிந்த . 
எல்லாவற்ைற ம் நிைனக்க நிைனக்க 'ெபாய்ைமேய ெப க்கிப் ெபா திைனச் 
சு க்கும்' மனிதர்களிடம் சி ைம சிறி  சிறிதாக விளங்கலாயிற்  அவ க்கு. அவ ம் 
அவ ைடய அரவிந்த ம் மனிதர்களின் கீழ்ைமயி ந்  விலகி உயரத்தில் 
ஏறிச்ெசல்ல இைணயாக ஆைசப்ப கிறார்கள். ஆனால் உலகத்தின் கீழ்ைமகள் 
இ வைர ம் பாதிக்கின்றன. நிலத் க்கு எட்டாதவனாய் எங்கள் நிைன கைள ஏன் 
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இப்ப க் குறிஞ்சியாகப் க்கச் ெசய்கிறாய் இைறவா! கமலாைவ ம் கா ைவ ம் 
ேபால் வா ம் ஆைசையயாவ  எனக்குத் தந்தி க்கக் கூடாதா என்  ஏங்கிய  அவள் 
உள்ளம். 'அரவிந்தன் அ கில் இ க்கும் ேபா  மறந் வி கிற உடம்பின் நிைன  
அவன் அ கில் இல்லாதேபா  ஏன் இந்த உள்ளத்ைத இப்ப ப் பிழிகிற ?' என்  தன் 
உள்ளேம தானறியாத ரண்பா கள் நிைறந்ததாயி ப்பைத எண்ணி வா னாள் 
அவள். அவ க்ேக ாியாத மன ேவதைனகள் அவைள நிம்மதி இழக்கச் 
ெசய்தி ந்தன. ெமௗனமாகத் தனிேய இ ந்  ெந ேநரம் நன்றாக அழேவண் ம் 
ேபால் வ த்தமாயி ந்த  அவ க்கு. 
 
    அன்  இர  கானந்தம் அரவிந்தேனா  கிராமத்தி ந்  காாில் தி ம்பி  
வந்தேபா  பதிேனா  மணிக்கு ேம க்கும். வாயி ல் கார் வந்  நிற்கும் ஓைச 
ேகட் , மா யில் உறங்காமல் விழித்தி ந்த ரணிதான் ஓ வந்  ஆவேலா  கதைவத் 
திறந்தாள். அங்ேக கண்ட காட்சி அவ ைடய ஆவைல அவலமாக மாற்றிற் . 
அரவிந்தன் அரவிந்தனாகத் தி ம்பி வரவில்ைல. உலகத் த் ன்பங்கைளப் ேபாக்கும் 

யற்சியில் அந்தத் ன்பங்கைள எல்லாம் தன் ெநஞ்சில் நிைன களாகச் சுமந்  
ெகாண்ட த்தைனப் ேபால் எந்த விஷக்காய்ச்ச ந்  கிராமத்  மக்கைள 
வி விப்பதற்காகத் ெதாண்  ெசய்ய அவன் ெசன்றி ந்தாேனா, அேத காய்ச்சைல 
உடல் நிைறய ஏற் க் ெகாண்  வந்தி ந்தான். எ ம் ம் ேதா மாய் இைளத் க் 
க த் ப் ேபாயி ந்த  அரவிந்தனின் அழகு ேமனி. சிாித் க் ெகாண்ேட இ ப்ப  
ேபால் ஒ  கவர்ச்சிகரமான சாயல் அைமந்த அவ ைடய கண்கள் ேசார்ந்  
பள்ளமானைவ ேபால் ஆகியி ந்தன. கார் ைரவ ம் கானந்த ம் ைகத்தாங்கலாக 
அவைன உள்ேள அைழத் க் ெகாண்  வந்தார்கள். தளர்ந்  தள்ளா  நடந்தான் 
அரவிந்தன். 
 
    "அக்கா உங்கள் ேபச்ைசக் ேகட் க் ெகாண்  நான் கிராமத் க்குப் ேபான  
நல்லதாயிற் . ேவைளக்குச் ேசா  தண்ணீாின்றிக் கிராமத்  ெவய்யி ல் இவன் 
பாட் க்கு அைலந்  திாிந்தி க்கிறான். ெதாண்  ெதாண்  என்  சுற்றி கைடசியில் 
தன் உடம் க்ேக காய்ச்சைல இ த் விட் க் ெகாண் விட்டான். நமக்காவ  ஒ  வாி 
க தம் எ திப் ேபாடக்கூடாேதா? அைத ம் ெசய்யாமல் எவேனா ஒ  
கு யானவ ைடய கு ைசயில் வி ந்  கிடக்கிறான். அந்தக் கிராமத்தில் டாக்டர் 
கூட இல்ைல. பத்  ைம க்கு அப்பால் பக்கத் க் கிராமத்தி ந்  இரண்  
நாைளக்கு ஒ  தடைவ ஒ  எல்.எம்.பி. ைவத்தியர் வந்  ேபாகிறார். அவன் 
அவாிட ம் சாியாக ம ந்  சாப்பிடவில்ைலயாம். அவர் இவைனத் ேத க் ெகாண்  
வந்தேபாெதல்லாம், 'எனக்கு ஒன் மில்ைல. நான் பிைழத் க் ெகாள்ேவன். கிராமத்  
மக்கைள இந்தப் பா ம் ெதாற்  ேநாயி ந்  காப்பாற் ங்கள் ேபா ம்' என்  கூறி 
அவைர அ ப்பிவிட்டானாம். ற்  ன்  கிாி காய்ச்சேலா  அந்தக் கு ைசயின் 
ஈரம் கசி ம் மண் தைரயில் ள்ளாய்க் குத் ம் ைவக்ேகால் ெமத்ைதயின் ேமல் 
அநாைதேபால் வி ந்  கிடந்த இவைனக் கண்டேபா  எனக்கு அ ைகேய 
வந் விட்ட  அக்கா. ம ேபச்சு ேபசாமல் காாில் க்கிப் ேபாட்  இங்ேக ெகாண்  
வந்ேதன்" என்  யர் கனிந்  தளர்ந்த குர ல் ரணியிடம் கூறினான் கானந்தம். 
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    அந்தக் ேகாலத்தில் அரவிந்தைனக் கண்டேபா  அப்ப ேய 'ேகா'ெவன்  
வாய்விட் க் கதறி அ விட ேவண் ம்ேபால் க்கம் ெபாங்கிற்  ரணிக்கு. 
அரவிந்தைன மா யைறயில் கிடத்தினார்கள். ரணி அவன் தைலப்பக்கமாய்ப் ேபாய் 
நின்றாள். என்ன விசாாிப்ப  என்  அப்ேபா  இ ந்த உணர்ச்சிமயமான ேநரத்தில் 
அவ க்குச் ெசாற்கேள ேதான்றவில்ைல. கண்களில் நீர் ெநகிழ அரவிந்தைன 
இைமயாமல் பார்த்தாள். கண்ணீாில் அவன் உ வம் மங்கிக் கைலகிற வைர பார்த் க் 
ெகாண்ேட நின்றாள். அரவிந்த ைடய கண்களி ம் நீர் திரண்ட . 
கிணற் க்குள்ளி ந்  ஒ ப்ப ேபால் தளர்ந்  உள்ெளா ங்கின குர ல், 
"உன் ைடய க தம் கிைடத்த . சண்பகப்  மணத்ைத ம் ேசர்ந்ேத கர்ந்ேதன். 
இலங்ைக வாெனா யில் உன் ேபச்ைச ம் ேகட்ேடன்" என்றான் அரவிந்தன். 
 
    "அெதல்லாம் இ க்கட் ம்! என் ெப ைமைய யார் ேகட்டார்கள் இப்ேபா ? 
என்னால்தாேன இப்ேபா  இத்தைன காலமாக உாிைமேயா  ேவைல பார்த்த 
அச்சகம் உங்கைள ெவளிேயற்றி அ ப்பியி க்கிற ? என்னால்தாேன ேதர்த ல் 
கீழான ன்ப அ பவங்கைள அைடந்தீர்கள்? என்னால் என்ன நன்ைம உங்க க்கு 
ஏற்பட் க்கிற ? உங்களால் எனக்கு உலகம் க கிற ெப ைம கிைடத்தி க்கிற . 
என்னால் உங்க க்கு என்ன கிைடத்த ? என்ன கிைடக்கப் ேபாகிற ?" 
 
    ரணி தன் வாழ்விேலேய அரவிந்த க்கு ன் தல் ைறயாகக் கண்ணீர் சிந்தி 
அ தாள். சாதாரணப் ெபண்ணாகச் சாதாரண ஆைசக டன் அப்ேபா தான் மாறிப் 
பிறந்தவள் ேபால் அ தாள். 
 
    "இப்ப  அசட் த்தனமாக அழக்கூடா  ரணி! நீ அ வ  எனக்குப் பி க்கா . 
இப்ேபா  எதற்காக நீ இப்ப  அ கிறாய்? யா க்கு என்ன வந் விட்ட ?" 
 
    "நீங்கள் இந்த நிைலயில் அைர உடம்பாய் வந்தி ப்பைதப் பார்த்  அழாமல் என்ன 
ெசய்வ ? அந்தக் கிராமத் க்குத் ெதாண்  ெசய்ய நீங்கள் ேபாகவில்ைல என்  யார் 
குைறபட் க் ெகாண்டார்கள்? எப்ப  இ ந்தவர் எப்ப  இைளத் ப் 
ேபாய்விட்டீர்கள்?" 
 
    "'உடம்  ஒ  ெபாிய ண்' என்  நீேய உன் ைடய இலங்ைக வாெனா ப் 
ேபச்சில் ேபசியி க்கிறாேய. அைர உடம்பானா ம் பாதிப் ண் ஆறிவிட்டெதன்  
தாேன ெபா ள்?" என்  அந்தத் தளர்ந்த நிைலயி ம் கு ம்பாகச் சிாித் க் ெகாண்ேட 
அவைளக் ேகட்டான் அரவிந்தன். வந்த ம் வராத மாக கானந்தம் டாக்டர் 

ட் க்கு ஓ யி ந்தான். ேபச்சுக்குரல் ேகட்  ங்கிக் ெகாண் ந்த மங்கேளசுவாி 
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அம்மா ம், வசந்தா ம் எ ந்தி ந்  மா க்கு விைரந்  வந்தார்கள். ரணி, "அம்மா! 
இவைரப் பார்த்தீங்களா? எப்ப  ஆகிவிட்டார்?" என்  யரம் ெபாங்க கூறினாள். 
அவள் குரல் ைநந்  அ வ  ேபா ந்த . அரவிந்தன் ப க்ைகயில் கிடந்த 
நிைலையக் கண்ட ம் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் வசந்தா ம் அதிர்ச்சியைடந்தார்கள். 
வசந்தா ஓ ப் ேபாய் 'தர்மாமீட்டைர' எ த்  வந்தாள். காய்ச்சல் ற்றிெரண்  

கிாிக்கு ேமல் இ ந்த . கானந்தம் டாக்டேரா  வந்தான். டாக்டர் பார்த்  
ந்த ம் காய்ச்சல் தணிவதற்கு 'குேளாேரா ைம ன்' மாத்திைர ெகா த் க் 

ெகாண் க்கும்ப  ெசால் விட் ப் ேபானார். ேபாகும்ேபா  கானந்தத்ைத 
தனிேய வாயில் வைர அைழத் ச் ெசன்  அவனிடம் மட் ம் 'ைடபாய் ' மாதிாி 
ேதான் கிற . ஐந்தா  நாள் சாியான கவனிப்பில்லாமல் ேவ  இ ந்தி க்கிறார். 
எதற்கும் நீங்கள் பயப்பட ேவண்டாம். ஆனா ம் ெகாஞ்சம் கவனமாகப் பார்த் க் 
ெகாள்ள ேவண் ய நிைலதான். பத்  பதிேனா  நாளில் விட்டா ம் வி ம். நாற்ப  
நாள் வைர வைதத்தா ம் வைதக்கும். சனியன் பி த்த காய்ச்சல் இ . ம ப ம் 
நாைளக்கு வந்  பார்க்கிேறன். ெபண்களிடம் இைதெயல்லாம் இப்ேபா  ஒன் ம் 
ெசால் ப் பய த்த ேவண்டாம்" என்  கூறிவிட் ப் ேபானார் டாக்டர். அைத 
அறிந்த ம் கானந்தத்தின் உள்ளத்தில் கவைல சூழ்ந்த . எந்த நிைலயி ம் 
மேனாதிடத்ைத இழக்காத அவ ைடய இ கிய உள்ள ம் அப்ேபா  
அரவிந்த க்காக உ கி ெநகிழ்ந்த . கண்கள் கலங்கினான் அவன். நண்பைன 
இவ்வள  ெபாிய ந ேவா  காண்ப   அ பவம் அவ க்கு. "நீங்கள் இப்ப  
அசட் த் தனம் பண்ணியி க்கக்கூடா  அரவிந்தன். விஷக் காய்ச்சல் பரவியி க்கிற 
கிராமத் க்குப் ேபானேத தப் . ேபான தான் ேபானீர்கள், மற்றவர்க க்குத் ெதாண்  
ெசய்தேதா  உங்கள் உடம்ைப ம் கவனமாகப் பார்த் க் ெகாண் க்க 
ேவண்டாேமா? எப்ேபா  உங்க க்குக் காய்ச்சல் வந் விட்டேதா, உடேன றப்பட்  
இங்கு வந்தி க்க ேவண் ம். எந்த விதமாவ  ஆகட் ம் என்  அங்ேக இ ந்தால் 
எப்ப ?" என்  மங்கேளசுவாி அம்மாள் அரவிந்தைன கண் த் க் க ந்  ெகாண்டார். 
 
    அன்றிர  ஒ வ க்கும் அந்த ட் ல் உறக்கம் இல்ைல. ம நாள் காைலயில் 
அரவிந்த க்குக் காய்ச்சல் குைறந்தி ந்த . இர  அவன் மட் ம் நன்கு அயர்ந்  
உறங்கியி ந்தான். ஆனால் மாைலயில் ம ப ம் காய்ச்சல் ற்றிரண்  கிாிக்கு 
ஏறிவிட்ட . டாக்டர் வந்  ேபாய்க் ெகாண் ந்தார். ஒவ்ெவா  நா ம் காைலயில் 
காய்ச்சல் இறங்குவ ம், மாைலயில் ம ப ம் உச்ச நிைலக்கு ஏறிக் ெகாள்வ மாக 
ஒன் ம் உ தி ெசால்ல யாமல் இ ந்த . அந்த ட் ல் ஒ வர் மனத்தி ம் 
நிம்மதி இல்ைல. ஒ வர் கத்தி ம் ஒளி இல்ைல. அரவிந்த ைடய காய்ச்சல் 
இறங்குகிற ேநரத்தில் அவர்கள் கவைல ம் சிறி  இறங்கிய . மாைலயில் 
'ெடம்பேரச்சர்' ஏ கிற ேபா  அவர்கள் கவைல ம் ஏறிய . ரணி அரவிந்தனின் 
கட் ல கிேலேய அமர்ந்  பணிவிைடகள் ாிந்  ெகாண் ந்தாள். அவ ைடய 
கண்களில் நீ ம் மனத்தில் வ த்த ம் நீங்கிய ேநரம் சிறி ம் இல்ைல. 
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    ரணி மேலயாப் பயணத்ைதக் ைகவிட் விட்டாள். ேதர்தல் ெந ங்கிக் 
ெகாண் ந்த . அைதப் பற்றி யா ேம நிைனக்கவில்ைல. கானந்தம் கூடத் 
ேதர்தல் ேவைலகளாக அைலவைத நி த்திவிட்டான். அரவிந்தன் உடல்நிைல ேதறி 
எ ந்தால் ேபா ம் என்ற ஒன் தான் அப்ேபா  அவ ைடய கவைலயாயி ந்த . 
ஏற்ெகனேவ தன்னால் ண் விடப் ெபற்  அந்தந்த பகுதியில் ேதர்த க்கு ேவைல 
ெசய்  ெகாண் ந்தவர்கைள மட் ம் கானந்தம் த க்கவில்ைல. தானாக 
நடப்பைதத் த ப்பாேனன் என்  வாளாவி ந்தான். அரவிந்தன் உடல் நலம் ெபற 
ேவண் ம் என்  தி ப்பரங்குன்றத்  கன் ேகாயி ம், ம ைர மீனாட்சி 
ேகாயி ம் பைழய ெசாக்கநாதர் ேகாயி ம் நாள் தவறாமல் பிரார்த்தைனக ம் 
அர்ச்சைனக ம் நடத்திக் ெகாண் ந்தாள் மங்கேளசுவாி அம்மாள். சின்ன டாக்டர், 
ெபாிய டாக்டர் என்  டாக்டர்கள் வந்  பார்த் க் ெகாண் ந்தார்கள். காய்ச்சல் 
தணிய என்ெனன்ன விதமான உயர்ந்த ைவத்திய வசதிகள் எல்லாம் உண்ேடா 
அவ்வள ம் அரவிந்த க்குச் ெசய்யப் ெபற்றன. ஒவ்ெவா  நா ம் காைலயில் 
காய்ச்சல் தணிந்  ேபாய்விட்ட  ேபால் ெடம்பேரச்சர் இறங்கும். மாைல ன்  
மணிக்கு ேமல் ம ப ம் பயப்படத்தக்க அள  ஏறிவி ம். ரணி அவன் 
தைலமாட் ேலேய அமர்ந்  அ வ  நாள் தவறாத நிகழ்ச்சியாகி விட்ட . ஜன்னியில் 
பிதற் ம் ேபாெதல்லாம் அவன் தன் ெபயைரச் ெசால்வைதக் ேகட்  அவ க்கு 
ெமய்சி ர்க்கும். 
 
    அரவிந்தன் கிழிந்த நாராகத் வண்  ப க்ைகயில் கிடக்கும் இைளத்த நிைலையக் 
காணக்காண ெநக்கு கி ெநகிழ்ந்  த்த  அவள் உள்ளம். எந்தச் சிாிப்ைப ம் 

கத்ைத ம் நிைன  ைவத் க் ெகாண்டால் உலகம் வ ம் சுற்றி வாைக சூட 
ம் என்  அவள் ெப மிதப்பட் க் ெகாண் ந்தாேளா அந்த கத்தில் 

ஒளியில்ைல. நைகயில்ைல. கைளயில்ைல. காைளேபால் பீ நைட நடந்தவன் 
கட் ல் வண்  கிடந்தான். ெபான் ேபா ம் ேமனி எ ம் ம் ேதா ம் ெதாியப் 
ெபா விழந்  காட்சியளித்த . பக ல் அரவிந்தன் காய்ச்சல் குைறந்  தன் 
நிைனேவா  இ க்கும் ேபா  நா த த க்க கண்களில் நீ ம் ெநஞ்சில் உணர் ம் 
மல்கிக் கைரந்த குர ல், "இப்ப  ஆகிவிட்டீர்கேள?" என்  ரணி ேகட்கும்ேபா  
ெமல்லச் சிாிக்க யன்  ெகாண்ேட, "நீ எதற்காக அ கிறாய்? அழாேத ரணி! ேதறி 
எ ந்தி ந்  ம ப ம் பைழய மாதிாி ஆகிவி ேவன். உன்ேனா  மேலயா, பர்மா 
எல்லா இடத் க்கும் நா ம் இனிேமல் கூட வரலாம். அச்சகத்ைத ம் விட்டாயிற் . 
எனக்கு ேநர ம் ஓய் தான்" என்  பதில் கூ வான் அரவிந்தன். அப்ேபா  
அவன் கண்கள் தனி ஒளி டேன மின் ம். 
 
    "நீ பார்த் க் ெகாண்ேட இ  ரணி! டாக்டர் கூடச் ெசால் யி க்கிறார். 
இம்மாதிாிக் காய்ச்சல் வந்  ேபாகிறேபா  உடம்பி ள்ள ெகட்ட இரத்தெமல்லாம் 
ேபாய் ம ப  வளர்கிற ேபா  மிக நன்றாக ஆகிவி ேவனாம். நீதான் 'உடம்  ெபாிய 

ண்' என்  ேபசியி க்கிறாேய? எனக்கு அந்தப் ண் ஆறிக் ெகாண் க்கிற . 
தைலக்குத் தண்ணீர் ட் க் ெகாண்  அ த்த திங்கள்கிழைம உன்ேனா  ேபாட்  
ேபாட் த் தி ப்பரங்குன்றம் மைலயில் ஏ கிேறனா, இல்ைலயா என்  பார். 



 97

மைலேய ம் ேபா  பின் தங்கினால் உனக்குக் ேகாபம் வந் வி ேம? நீதான் 
உயரத்தில் ஏறிச் ெசல் ம் ேபாெதல்லாம், நாம் இ வ ம் ேசர்ந்  ெசல்ல ேவண் ம் 
என்பாேய?" 
 
    தன் கட் ல கில் உட்கார்ந்  வா ய கத்ேதா  தன்ைனேய பார்த் க் ெகாண்  
கண்கலங்கித் ேதாற்றமளிக்கும் ரணிக்குத் ைதாிய ட்  உற்சாகப்ப த் வதற்காக 
அ க்க  அவ்வாெறல்லாம் சிாித்தப  ெசால்வான் அரவிந்தன். ரணி மேலயாப் 
பயணத்ைதக் ைகவிட்டைதக் கூறியேபா  அவன் அவைள ேகாபித் க் ெகாண்டான். 
 
    "எனக்காக நீ உன் பயணத்ைத ஏன் நி த்த ேவண் ம்? இங்ேக மனிதர்கேள 
இல்ைலயா, என்ன? வசந்தா ம் கானந்த ம் என்ைனப் பார்த் க் ெகாள்ள 
மாட்டார்களா? நீ உன் திட்டப்ப  மங்கேளசுவாி அம்மா டன் றப்பட் ப் 
ேபாயி க்கலாேம?" என்  அவன் ேகாபித்தேபா  ரணி அவைனக் க ந்  
ெகாண்டாள். 
 
    "நன்றாயி க்கிற  உங்கள் ேபச்சு. எனக்கு ஒ  இடத் க்கும் ேபாக ேவண்டாம். 
இப்ேபா  நீங்கள் பிைழத்ெத ந்தால் ேபா ம். உங்கைள விட எனக்கு எ ம் 
ெபாிதில்ைல" என்  இைதக் கூ ம்ேபா  அவ ைடய அழகிய இதழ்கள் 
உணர்ச்சிவசப்படத் த்தன. 
 
    நான்கு வாரங்கள் காைலயில் காய்ச்சல் இறங்குவ ம், மாைலயில் ஏறிவி வ மாக 
அைலக்கழித்தன. நாற்ப நாள் அந்த நிைலயில் இ க்குெமன்  டாக்டர் 
ெசால் யி ந்தார். இதற்கிைடயில் ேதர்தல் நாள் வந்  ேசர்ந்த . அவர்கள் யா ேம 
அைத ஆவேலா  எதிர்பார்க்க ம் இல்ைல. வரேவற்க மில்ைல. தற்ெசயலாக 
அரவிந்தன் அன்  சிறி  நலமைடந்  ெதம்பாகேவ இ ந்தான். நண்பர்கள் வந்  

கானந்தத்ைத வற் த்தேவ அவன் அன்  காைலயில் ஓட் ச் சாவ க்குப் ேபாய்ச் 
சுற்றினான். கானந்தம் எதிர்பார்த்த ஆதர கள் கூ யி ந்தேத ஒழியக் 
குைறயவில்ைல. ஊாி ள்ள கார்க ம் குதிைர வண் க ம் பர்மாக்கார க்காக 
அைலந்  வாக்காளர்கைளத் ேத க் ெகாண்  வந்  ஓட் ச் சாவ களில் ேசர்த் க் 
ெகாண் ந்தன. ஆனால் அதில் இரகசியம் என்னெவன்றால் சில இடங்களில் 
பர்மாக்கார ைடய காாில் கானந்தத்தின் மனிதர்கேள சவாாி ெசய்  ஓட் ச் 
சாவ க்குப் ேபாய் ரணிக்கு ஓட் ப் ேபாட் க் ெகாண் ந்தார்கள்.  மண்டபத்  
மனித க்குப் பர்மாக்காரர் ெசய்தி ந்த ஏற்பா கைளப் பார்க்கும் ேபா  ெவற்றி 
அவர்க க்குத்தான் என்பதில் சந்ேதகேம இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. ஊாி ம் 
அப்ப த்தான் ேபசிக் ெகாண்டார்கள். கானந்தம் மட் ம் நம்பிக்ைக இழக்காமல் 
உற்சாகமாகேவ இ ந்தான். ெப ம் ேபார் நிகழ்ந்  ஓய்ந்த களம் ேபால ேதர்தல் நாள் 

ந்  கைள எதிர்பார்க்கும் ஆவல் மட் ம் நகர் வ ம் ேதங்கி நின்ற . 
ேதர்தலன்  இர  கானந்தம்  தி ம்பியேபா  அரவிந்தனிடம் தன் 
நம்பிக்ைகையத் ெதாிவித்தான். அைதக்ேகட்  அரவிந்தன் நைகத்தான். "பார்க்கலாம் நீ 
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ெசால்கிறப  ரணிக்கு ெவற்றி கிைடப்பதாயி ந்தால் அ  மாெப ம் இலட்சிய 
ெவற்றியாக இ க்கும்" என்றான். அரவிந்த ைடய உடல்நிைல அன் ம் ம நா ம் 
காய்ச்சல் ஏறாமல் சுமாராகேவ இ ந்த . 
 
    ம நாள் ரணிைய அ கில் உட்காரச் ெசய்  பிரயாண அ பவங்கைளக் கூறச் 
ெசால் க் ேகட்  மகிழ்ந்தான் அவன். 'ேடப் ாிகார்டர்' ேபாடச் ெசால்  அவ ைடய 
ேபச்சுக்கைள மீண் ம் அவள் அ கில் இ க்கும் ேபாேத ேகட்  மகிழ்ந்  
பாராட் னான். 
 
    "ெபாய்படாக் காதல் த ம்பி ேமற்ெபாங்கிற்  என்  ேம. அந்தப் பாட்ைட ஒ  
தடைவ நீேய ேநாில் பா . உன்ைன எதிாில் ைவத் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட அந்தப் 
பாட்ைடச் ெசவிகள் குளிரக் ேகட்க ேவண் ம் ேபால் ஆைசயாயி க்கிற " என்  
குழந்ைதையப் ேபால் ேவண் னான். அவள் அவன் வி ப்பப்ப ேய அைதப் 
பா னாள். பா  த் விட்  நிமிர்ந்  அவன் கத்ைதப் பார்த்தேபா  அங்ேக 
கண்களில் நீர் த ம்பி நிற்பைதக் கண்டாள். 
 
    "ஏன் அ கிறீர்கள் இப்ப ? சி  குழந்ைதயல்லேவ நீங்கள்?" 
 
    "அழவில்ைல; ரணி! ஆனந்தக் கண்ணீர் சிந் கிேறன். உன் ேபச்சும், பாட் ம் 
என்ைனக் குழந்ைதயாக்கி வி கின்றன." 
 
    "உங்க க்கு ேவ  ேவைலெயன்ன? எைதயாவ  ெசால் க் ெகாண் ங்கள்!" 
 
    அரவிந்தன் இைமயாமல் அவள் கத்ைதப் பார்த்தான். சிாித்தான். ரணி 
தைலகுனிந்தாள். "இந்தா! இைவகைளப் ப த் ப் பார். என் மனத்திேல உன் 
ேபச்சுக்கள் உண்டாக்கிய மணம் எத்தைகயெதன்  நீேய ாிந்  ெகாள்வாய்" என்  
தன் குறிப்  ேநாட் ப் த்தகங்கைள எ த்  அவள் ைகயில் ெகா த்தான். அவள் 
நாணத்ேதா  வாங்கிக் ெகாண்டாள். அரவிந்தனின் கம் ஒ கணம் அற் தமாக 
மலர்ந்த ; நைகத்த . அ த்த கணம் அவன் ெப ச்சு விட்டான். கண்களி ம் 

கத்தி ம் ஏக்கம் நிழ ட்ட . ேவதைனேயா  கட் ல் ரண்  ப த்தான் அவன். 
 
    இரண்  நாள் இைடெவளிக்குப் பின் ம ப ம் அவ ைடய காய்ச்சல் அன்  
மாைல உச்சநிைலக்குப் ேபாய்விட்ட . டாக்டர், வந்  பார்த்  ஏேதா ம ந்ைதக் 
ெகா த்  விட் ப் ேபானார். அன்  மாைல ரணியின் ெதாகுதியில் பதிவான 
ஓட் க்கைள எண்ணி  ெசால்ல ேவண் ய நாளாததால் கானந்தம், 
வசந்தாைவ ம் ட் ல் இ ந்த ெசல்லம், மங்ைகயர்க்கரசி, சம்பந்தன் 

த யவர்கைள ம் அைழத் க் ெகாண்  ஓட் கள் எண்ணப்ப ம் இடமாகிய 
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மாவட்ட கெலக்டர் அ வலகத் க்குப் ேபாயி ந்தான். மங்கேளசுவாி அம்மாள் 
மீனாட்சியம்மன் ேகாயி க்குப் ேபாயி ந்தாள். 
 
    ட் ல் ரணி மட் ேம அரவிந்தன் அ கி ந்தாள். காய்ச்சல் கணத் க்குக் கணம் 
அதிகமாகிக் ெகாண் ந்த . ற்  ன்  கிாிக்கு ேமேல ேபாய் ஜன்னி கண்  
பிதற் கிற நிைலயில் சுயப்பிரக்ைஞயின்றி இ ந்தான் அரவிந்தன். அவ க்கு மிக ம் 
பயமாயி ந்த . அப்ேபா  மா க்குக் கீேழயி ந்  மங்கேளசுவாியம்மாள், " ரணி நீ 
ேதர்த ல் ெவற்றி ெபற் விட்டாயாம். ஐயாயிரம் ஓட்  வித்தியாசத்தில் உனக்கு 
ெவற்றியாம்" என்  மகிழ்ச்சி ெபாங்கக் கூறிக்ெகாண்ேட ப ேயறி வ ம் ஒ  
ேகட்ட . அந்த அம்மாள் மலர்ந்த கத்ேதா  மா யைறக்குள் வந்தாள். 
 
    "அம்மா! ேதர்தல் எக்ேக ம் ெகட் ப் ேபாகட் ம். டாக்ட க்கு உடேன ெட ேபான் 
ெசய் ங்கள். இங்ேக இவ க்கு ஜன்னி கண் விட்ட . ேபச்சு ச்சு இல்ைல" என்  
ெவ த் ப் ெபாங்கிவ ம் அ ைகக்கிைடேய அலறினாள் ரணி. 
    ---------------------- 
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    37 
 
        ெசால்லாிய பல ைற ம் 
        யர ெபாிய தமிழ் நாட் ல் 
        ெமல்ல ெமல்ல நலம்காண 
        ேமெல ந்தமிழ்ச் ெசல்வன் 
        ெசல்லாித்த பழைமெயல்லாம் 
        சீர்தி த்த ன் வந்ேதான் 
        ல்லாித்  மனம் வாடப் 
        ேபாகின்றான் ேபாகின்றான் 
 
    ம ைர மாவட்ட அதிகாாியின் அ வலகத்தில் ேதர்தல்  ெதாிவிக்கப்பட்ட 
ேபா , மாைல மங்கி, இ ள் சூ ம் ேநரம் ஆகியி ந்த . வானத்தில்  நில  பால் 
வண்ணமாய்த் தன் கதிர் பரப்பத் ெதாடங்கியி ந்த . அன்  ெபௗர்ணமி நாள். நல் 

ைவக் ேகட்ட மகிழ்ச்சிேயா  வாக்குச் சீட் க்கள் எண்ணப்பட்ட அ வலகத்  
வாயி க்கு வந்  நின்ற கானந்தம் அங்கு கூ யி ந்தவர்கள் ' ரணி ேதவி வாழ்க!' 
என்  விண்ணதிர வாழ்த்ெதா  ழங்கியைதக் ேகட் க் களித்தான். கூ யி ந்த 

கங்களிெலல்லாம் நியாயம் ெவன்றெதன்ற ெப மிதப் ன்னைக நிலவிய . 
ைககளிெலல்லாம் ெவற்றி ெபற்ற ரணிக்கு அணிவிக்கக் ெகாணர்ந்த மாைலகள் 
மலர்ந்தன. ரணி அங்கு வரவில்ைல என்ற ம் அவள் ெவற்றிைய எதிர்பார்த் ப் 
பாராட்ட வந்தவர்க க்குப் ெப த்த ஏமாற்றமாக இ ந்த . "வசந்தா! நீ காாில் 

றப்ப . ன்னால் ேபாய் நல்ல ெசய்திைய அக்கா க்கும் அரவிந்த க்கும் 
அம்மா க்கும் ெசால். இவர்கள் எல்ேலா ம் ெவற்றி ெபற்றைதப் பாராட்  அக்கா க்கு 
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மாைல அணிவிக்க வந்தி க்கிறார்கள். நான் எல்ேலாைர ம் ட் க்கு அைழத் க் 
ெகாண்  வ கிேறன். அக்காைவ தயாராக இ க்கச் ெசால். இன்றிர  எல்ேலா க்கும் 
வி ந் க்கு ஏற்பா  ெசய் வி . அரவிந்த க்குக் கூட காைலயில் நாம் வ ம்ேபா  
காய்ச்சல் குைறந்  ெதம்பாக இ ந்த . மா யைறயி ந்  நடத்தி வந்  கூடத்தில் 
அரவிந்தைன உட்காரச் ெசால். பின்னாேலேய நாங்க ம் வந்  வி கிேறாம்" என்  
கூறி வசந்தாைவ ம் சி வர்கைள ம் ன்னால் ட் க்கு அ ப்பினான் 

கானந்தம். வந்தவர்கள் யாவ ம் ஆர்வத்ேதா  கானந்தத்ைதச் சூழ்ந்  
ெகாண்டார்கள். ஒவ்ெவா  ெதாகுதியி ந் ம் வார் ந் ம் மாைலகேளா  
மனிதர்கள் வந்தி ந்தார்கள். ஒ  ெபாியவர், "ஆச்சாியப்பட ேவண் ய ெவற்றியப்பா 
இ . ெவளிப்பகட்  இல்லாமல், விளம்பரம் இல்லாமல் மனிதர்களின் நம்பிக்ைகயில் 
ெபற்ற ெவற்றி. சத்தியத் க்கு கிைடத்த ெவற்றி. இைத நன்றாகக் ெகாண்டாட 
ேவண் ம். பால் ேபால் நிலா காய்கிற . இரட்ைட குதிைரச் சாரட் ல் ஷ்பாலங்காரம் 
ெசய்  நான்கு மாசி திகளி ம் அந்தப் ெபண்ைண ஊர்வலமாக அைழத் ப் 
ேபாகேவண் ம். பாண்  வாத்தியம், இரட்ைட ேமளம், வாண ேவ க்ைக எல்லா 
ஏற்பா க ம் ெசய்ய ேவண் ம்" என்  தணியாத ஆைசேயா  கானந்தத் க்கு 
அ கில் வந்  கூறினார். யா ைடய அன்ைப ம் றக்கணிக்க யாத நிைலயில் 
இ ந்தான் கானந்தம். ரணிக்ேகா அரவிந்த க்ேகா இந்த ஏற்பா கள் 
பி க்காதைவயாக இ க்குெமன்  அவன் உணர்ந்தி ந்தா ம் மக்களின் அன்  
ெவள்ளம் கட் ப்ப த்த யாததாக இ ந்த . ரணியின் ெவற்றிேய அதற்காக 
உைழத் ப் பா பட்ட ஒவ்ெவா வ க்கும் தங்கள் தங்கள் ெசாந்த ெவற்றியாகத் 
ேதான்றிய . அதனால் அடக்க யாத ேகாலாகலப் ெப க்கில் என்ெனன்னேவா 
ஏற்பா கள் ெசய்தார்கள் அவர்கள். அவர்கைள எந்த உற்சாகத்தி ந் ம் விலக்காமல் 
தா ம் அவர்கேளா  ஒ வனாகக் கலந்  ெகாண்  வி வைதத் தவிர 

கானந்தத்தால் ேவெற ம் அப்ேபா  ெசய்ய யவில்ைல. நகர 
மண்டபத் க்க கில் அம்மன் சந்நிதியி ந்  ஊர்வலமாகப் றப்பட் த் தானப்ப 

த த் ெத க்குப் ேபாய் அங்ேக ரணிைய அைழத் க் ெகாண்  நான்கு மாசி 
திகளி ம் சுற் வ  என்  ஏற்பா  ஆயிற் . ஏற்பா கள் மின்னல் ேவகத்தில் 

நடந்தன. 
 
    தி மண ஊர்வலங்க க்கு வழக்கமாகப் ேபாகும் இரட்ைட ெவண் ரவிச் சாரட்  
மல் ைகச் சரங்களால் அலங்காிக்கப் ெபற்  அம்மன் சந்நிதி வாயி ல் அழகாய் 
நின்ற . பாண்  வாத்தியக் கு வினாின் உற்சாக ழக்க ம் இரட்ைட ேமள ம் 
அற் தமாய் ஒ த்தன. தி விழாக் கூட்டம் ேபால் மக்கள் ெவள்ளம் கூ  விட்ட . 

கானந்தம் ைகயில் ஒ  ெபாிய ம்பிக்ைக ேராஜா மாைலேயா  ஊர்வலத்தின் 
ன் பகுதியில் நின்றான். அ கில் ேவ  பல ம் மாைலகேளா  நின்றார்கள். 
ரணிைய வாழ்த்தி ம், ேதர்தல் ெவற்றிையப் பாராட் ம் வாழ்த்ெதா கள் ஒ த்தன. 

ஊர்வலம் ஒ ெவள்ளமாய் எழில் ெவள்ளமாய் ெமல்ல ெமல்ல நகர்ந்த . ெதற்குக் 
ேகா ர வாயில் வழியாகச் சுற்றி ேமலக் ேகா ரத் ெத வில் குந்  தானப்ப த த் 
ெத வில் தி ம்பிய . 
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    அழகாக எ ப்பாக நீண்  அகன்ற அலங்காரச் சாரட்ைட இ த் க் ெகாண்  
கம்பீரமான ெவண் ரவிகள் ெசன்றன. வானத்தில் வாணேவ க்ைக ஒளிக்ேகாலங்கள் 
பரப்பிய . மகிழ்ச்சி என்ற ேப ணர்  ஒளி, ஒ  வ வமாகேவ மாறிவிட்ட ேபால் 
பாண்  வாத்தியக்கு , மன ம் நடக்கும் கால்க ம் கு கலத் ள்ளல் ெபறத்தக்க 
அற் தமானெதா  பண்ைண ழக்கிய . நாயனக்காரர்க ம் இைச மைழ ெபாழிந்  
ெகாண் ந்தார்கள். கூட்டெமங்கும் க்களின் மணம், ெசவிகள் எல்லாம் இைசகளின் 
ஒ , தியின் இ றத்  களி ம் ஊர்வலத்ைதக் காண ந் ம் மலர்ந்த 

கங்கள். மங்கேளசுவாி அம்மாளின் ட்ைட ெந ங்கிக் ெகாண் ந்த  ஊர்வலம். 
ட்  வாயிைல அைடவதற்குச் சிறி  ெதாைலேவ இ ந்த . இேதா ட்ைட 

அ கிவிட்டார்கள். ஐேயா! அந்த மகிழ்ச்சியினிைடேய இெதன்ன குரல்? 
"நி த் ங்கள் நி த் ங்கள்" என்  தைலவிாி ேகாலமாக அ  ெகாண்ேட ஓ  
வந்தாள் வசந்தா. கானந்தத்தின் ைகயி ந்த மாைல ந விய . மன ம் உடம் ம் 
ந ங்கின. பாண்  ேமளம், வாழ்த்ெதா கள் எல்லாம் திடீெரன்  திேய ஊைமயாகி 
விட்ட ேபால் ஒ யவிந்  நின்றன. ஒேர ஒ  விநா யில் எல்ேலா ம் எல்லா ம் 
இயக்கமற் ப் ெபாம்ைமகளாய் ெபா விழந்தவர்களாய் அப்ப ேய கட் ண்  
நகராமல் நின் விட்டார்கள். கானந்தம் அலறிக் ெகாண்  ட் க்கு ஓ னான். 
டாக்டர் கைளயற்ற கத் டன் தைலகுனிந்  ெவளிேயறிக் ெகாண் ந்தார். கீேழ 
கூடத்தில் ெசல்லம், மங்ைகயர்க்கரசி, சம்பந்தன் ஆகிேயார் இைரந்  கதறிய  
ெகாண் ந்தார்கள். மா யில் மங்கேளசுவாி அம்மா ம் ரணி ம் உரத்த குர ல் 
உள்ளத்ைத வாள் ெகாண்  அ ப்ப ேபால் அலறி அ  ெகாண் ந்தார்கள். 
வான ம் மி ம் மற்ெறல்லாப் தங்க ம் இ ந்  சிைதந்  தைலேமல் வி ந்  
அ க்குவ  ேபா ந்த  கானந்தத் க்கு. மா யைறக்குப் ேபாய்ப் பார்த்த ம், 
'அரவிந்தா' என்  அலறிப் ெபாங்கி வ ம் அ ைகைய அடக்கிக் ெகாண்  
கு றினான் கானந்தம். ரணி ேவரற்ற மரம்ேபால் தைரயில் கிடந்  கதறிக் 
ெகாண் ந்தாள். 
 
    அந்த அைறயில் கட் ல் அரவிந்தன் ெதய்வமாகியி ந்தான். கண்ணால் பார்த் , 
வாயால் ேபசி, காலால் நடந் , மண்ணில் உடம்ேபா  வா ம் சின்னப் ெபாய் 
வாழ்வி ந்  வி பட் ப் ேபாயி ந்த  அந்த அன் ப் ெப மகனின் நல் யிர். 
ஊராாின் ன்பங்க க்ெகல்லாம் வி  ேத ய நல்லவன் உடம்பாகிய 

ன்பத்தி ந்  வி தைலயைடந்தி ந்தான். ரணி ேதர்த ல் சத்தியத்தின் 
பலத்தால் ெவற்றி ெபற ேவண் ெமன்  ஆைசப்பட்ட க ைண வள்ளல் அந்த 
ெவற்றியின் மகிழ்ச்சிையத் தான் இ ந்  கராமல் ேபாய்ச் ேசர்ந் விட்டான். 
 
    "எல்ேலார் வாயி ம் மண்ைணப் ேபாட் ப் ேபாய் விட்டாேய, என் தங்கேம" என்  
மங்கேளசுவாி அம்மாள் கதறினாள். ஒவ்ெவான்றாகப் பைழய நிகழ்ச்சிகைள நிைனக்க 
நிைனக்க அைண உைடந்த ெவள்ளம் ேபால் அ ைக ெபாங்கிற்  ரணிக்கு. 
நிராதரவான ேபைதேபால் அவள் அலமலந்  அலறினாள். 
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    "பார்த் க் ெகாண்ேட இ ! தைலக்குத் தண்ணீர் விட் க் ெகாண்  அ த்த 
திங்கள்கிழைம உன்ேனா  ேபாட்  ேபாட் த் தி ப்பரங்குன்றம் மைலயில் 
ஏ கிேறன்" என்  சில தினங்க க்கு ன் அரவிந்தன் தன்னிடம் சிாித் க் ெகாண்ேட 
கூறிய ெசாற்கைள இப்ேபா  அவள் எண்ணினாள், உள்ளம் த்த . அப்ப ேய 
தன் ைடய ச்சும் நின்  ேபாய்விடக் கூடாேதா என்  தவித்தாள் அவள். 
"சிலப்பதிகாரத்தில் பாண் யன் இறந்த டன் அவன் ேதவி தன் யிைரக் ெகாண்  
அவ யிைரத் ேத வாள் ேபால் இறந்தாெளன்  இளங்ேகா பா யி க்கிறாேர! அேத 
ேபால் என் யிைரக் ெகாண்  நான் அரவிந்தன் உயிாிைனத் ேதட மா?" என்  
நிைனந்  நிைனந்  அ தாள். 
 
    ட் க்கு ெவளிேய மாைலகேளா  காத்தி ந்த மனிதர்கள் நிழல்கள் நகர்வ  ேபால் 
நடந்  ெமௗனமாக ஒவ்ெவா வராக உள்ேள ைழந்தார்கள். அந்த அைறக்கு 
ெவளிேய வந்  கண்கலங்கித் தைலகுனிந்  ேசாக வ வங்களாய் நின்றார்கள். 
அவர்களில் வய  திர்ந்த ெபாியவர் ஒ வர் ெமல்ல அைறக்குள் ைழந்  நா 
த த க்க உணர்  ெநகிழ்ந்  க்கும் அவலக் குர ல், 
 
    "இைளஞேன நீ இன்  சாகவில்ைல; சாகமாட்டாய். வ ைம ம், வாட்ட ம் 
ஏழ்ைம ம் ஏக்க ம் நிைறந்த இந்தத் தமிழ் மாநிலத்தில் தைல ைறக்கு ஒ  தரம் நீ 
பிறப்பாய்; பிறக்க ேவண் ம். பிறந்  நல்லனெவல்லாம் ெசய்ய ேவண் ம்" என்  
உ க்கமாக நி த்தி நி த்தி கூறிவிட் த் தம் ைகயி ந்த மாைலைய அரவிந்தன் 
உட ல் சூட் னார். எல்ேலா ைடய உள்ளத்ைத ம் உ கச் ெசய்தன அவர் 
ெசய்ைக ம் ெசாற்க ம். ரணி அ ைகக் கிைடேய நிமிர்ந்  பார்த்தாள். 
இச்ெசாற்கள் அவள் மனத்ைதப் பிழிந்ெத த்தன. மாைலயணிந்த ேதாற்றத்தில் 
உயிேரா ம், உணர்ேவா ம் கு ம் நைக குலவ அரவிந்தன் ப த்தி ப்ப ேபால் 
அவள் கண்க க்குத் ேதான்றிய . தி ப்பரங்குன்றத்  மைலயில் அவேளா  ேபாட்  
ேபாட் க் ெகாண்  ஏறப்ேபாவதாகக் கூறின ேபா  இப்ப த் தாேன சிாித்தான் 
அவன்! சவமாகக் கிடக்கும் இந்த நிைலயி ம் இந்த மாைல அவ க்கு எத்தைன 
அழகாக இ க்கிற ? எ ந்  நிற்க யாதப , கீேழ வி ந் விட்ட அந்தத் 

க்கத் க்கு ந ேவ அவ க்கு விந்ைதயானெதா  ேபராைச உண்டாயிற் . ெமல்ல 
எ ந்தாள். கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்டாள். அைறக்கு ெவளிேய நிழல்கள் ேபால் 
ெமௗனமாக நின்  ெகாண் ந்தவர்கள் ைககளில் இ ந்  ெபாிய ெபாிய  
மாைலகைள ஒவ்ெவான்றாக வாங்கிக் ெகாண்  வந்  அரவிந்த ைடய உட ல் 
சூட்  அழகு பார்த்தாள். உயிேரா  வா ம்ேபாேத, 'இப்ப  ஒ  மண மாைலைய 
அவ ைடய க த்தில் அவள் சூட் யி க்க ேவண் ம்.' எல்லார் ைகயி மாக எல்லா 
மாைலகைள ம் வாங்கிச் சூட் விட்  நின்  அவன் கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்ேட 
இப்ப  நிைனத்த ேபா  மீண் ம் கண்களில் நீர் பனித்த  அவ க்கு. பல நாட்க க்கு 

ன் எப்ேபாேதா மங்ைகயர்கழகத்தில் தான் உள்ள கிப் ேபசிய திலகவதியின் 
ேபச்சு இப்ேபா  அவ க்கு நிைன  வந்த . திலகவதிையப் ேபால் மனத்தால் மட் ம் 
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வாழ்ந்  மணம் பரப் ம் வாழ் தான் தனக்கும் விதியால் ேநரப்பட் க்கிறெதன்  
அப்ேபா  அவ க்குத் ெதாியா . 'திலகவதியின் க ப்பைக ேசாழ நாட் ப் ேபாாில் 
மாண்டான். என் ைடய அரவிந்தைன வாழ்க்ைகப் ேபாேர மாய்த் விட்ட ' என்  
நிைனத்த ேபா  ேம ம் யரம் ெகாதித்த . அவள் மனத்தில் 'உடலால் ெசத் ப் 
ேபாய்க் ெகாண்ேட உள்ளத்தால் வாழ்ந்த திலகவதி ேபான்ற னிதப் ெபண் 
தமிழ்நாட் ல்தான் அம்மா பிறக்க ம்' என்  தந்ைத ெசால் க் ெகா த்தி ந்தைத 
நிைனத்தேபா  உடல் ல்லாித்த  அவ க்கு. 'எனக்கும் தி நா க்கரசு என்ற 
ெபயாில் தம்பி இ க்கிறான். உடன்பிறந்த தம்பிகைள ம் தங்ைககைள ம் காத்  
வாழ ைவப்பதற்காக நா ம் வாழேவண் ம்' என்  அவள் உள்ளத்தில் ஒ  ெமல் ய 
குரல் ஒ த்த . சி பிள்ைளப் ப வத்தி ந்ேத திலகவதியார் கைத தன் மனத்ைதக் 
கவர்ந்  உ க்கி வந்தி ப்பைதப் ப ப்ப யாக நிைனத் க் கண் கலங்கினாள். அவள் 
ெநஞ்ைச உணர் கள் சூழ்ந்  ெகாண்  ேதள்களாய்க் ெகாட் ன. 
 
    சிறி  ேநரத் க்குப் பின் அவள் கண்களில் மீண் ம் ஒளி ெதன்பட்ட . அ ைக 
நின்ற . அரவிந்தனின் பாதங்கைளத் ெதாட் க் கண்களில் ஒற்றிக் ெகாண்டாள். 
குனிந்த தைல நிமிராமல் கூட்டத்ைத விலக்கிக் ெகாண்  ெவளிேயறிப் பக்கத்  
அைறக்குள் குந்தாள். உள்ேள ஏேதா உைடப கிற ஓைச ேகட்ட . 
 
    பின் ம் சிறி ேநரம் கழித் ப் பக்கத்  அைறயி ந்  மீண் ம் அவள் ெவளிேய 
வந்தேபா  ெநற்றியில் திலகம் இல்ைல. ைககளில் வைளயல்கள் இல்ைல. ெசவிகள், 

க்கு, க த்  எங்கும் அங்கி ந்த அணிகலன்கள் கழன்  ளியாகியி ந்தன. 
அைலகள் அடங்கிய ெபண் கடல்ேபால் ெமல்ல வந்  கானந்தத்ைத ேநாக்கி 
"ேமேல நடக்க ேவண் யைதச் ெசய் ங்கள்" என்  நிதானமாகச் ெசான்னாள் ரணி. 
அவள் கத்தில் உலகெமல்லாம் ேத ம் கிைடக்காத சாந்தி நிலவிற்  அப்ேபா . 
 
    நடக்க ேவண் யைவகள் நடந்தன. ேதர்தல் ெவற்றிையக் ெகாண்டாட வந்த 
ஊர்வலம், ேசாக ஊர்வலமாக மயானம் வைர ெதாடர்ந்த . அந்த நள்ளிரவின் 
அைமதியில் நிலா வானத்தின் கீேழ ைவையயின் வடகைரயிேல அரவிந்தன் 
என் ம் ேபெரழில் வாழ்க்ைக மண்ணில் கலந்  ெபாய்யாய்ப் ேபாய்விட்ட . 
நிலைவப் பி த் ச் சில க்ைறகள் ைடத் க் கு வல் பதித்த கத் க்குத் திலகம் 
இல்லாமல் ைடத் ப் ேபாய்விட்டான் அரவிந்தன். தரளம் மிைடத்  ஒளிதவழக் 
குைடந்  இ பவழ ம் பதித்த இதழ்களில் சிாிப்பில்லாமல் ெசய் விட் ப் 
ேபாய்விட்டான். உயரத்தில் ஏறிச் ெசல் ம் ேபாெதல்லாம் உடன் வ ம் ைணையப் 

ரணி இழந் விட்டாள். 
 
    அன்றிர  எல்ேலா ம் ம் தி ம் ம்ேபா  இரண்  மணிக்கு ேம க்கும். 
அரவிந்தன் இ ந்த அைறயில் அவ ைடய குறிப்  ேநாட் ப் த்தகங்க ம், 
அவற்றின் ேமல் அவள் இலங்ைகயி ந்  வாங்கி வந்  அவ க்கு அன்பளிப்பாகத் 
தந்த ைகக்க கார ம் இ ந்தன. அந்த க காரத்ைத அவ ைடய ைகயில் கட் ம் 
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ேபா  'காலத்ைத உங்கள் ைகயில் கட்  ஓடவி கிேறன்!' என்  அவள் கூறியதற்கு 
'நாம் மனிதர்கள், காலத்தின் ைகயில் கட் ண்  ஓ பவர்கள்' என்  அரவிந்தன் 

ன்னைகேயா  கூறிய பதிைல நிைனத்தாள் ரணி. குறிப்  ேநாட் ப் த்தகத்தில் 
தன்ைனக் குறிஞ்சிப் வாக உ வகம் ெசய்  அவன் எ தியி ந்த வாக்கியங்கைளப் 
ப த்தேபா  னிதமானெதா  உணர்ைவ அைடந்தாள் அவள். அன்றி ந்  அவள் 
மனேம நிைன களின் மயானமாகிவிட்டேதா? அங்ேக ைதந்த நினன களின் 
கழிவிரக்கத்தில் அமிழ்ந்  வா னாள் அவள். சில வாரங்கள் கழித் ச் ெசய்தித்தாளில் 

ரணி, தான் ேதர்த ல் ெவற்றி ெபற்றைடந்த பதவி தனக்குத் ேதைவயில்ைல என்  
விட் விட்டச் ெசய்தி ெவளியாகியி ந்த . அைத வி வதற்கு ன் பலர் ேவண் க் 
ெகாண் ந் ம் அவள் அரசியல் தனக்குத் ேதைவயில்ைல என் ம் ச கத் க்கும், 
பண்பாட்  வளர்ச்சிக்கும் தன் வாழ்ைவ ெசலவழிக்கப் ேபாவதாக ம் கூறி 
ம த் விட்டாள். அவள் ம ப்  ஏைனேயாைர வியப்பில் ஆழ்த்திய . 
 
    ஈ ெசய்ய யாத அந்தப் ண் அவைளச் சிறி  காலம் ன் த்திய . க்கத்தில் 
ஞானம் பிறந்த . அகக்கண்கள் திறந்தன. வாழ்க்ைகயின் ெமய்யான தத் வம் 

லப்பட்ட . ெபண்ைமயின் பயைன வழிமாற்றிக் ெகாண்  மணிேமகைல ேபால் 
அறச்ெசல்வியாக ேமெல ந்தாள் ரணி. 'வாழ்க்ைக அவரவ க்கும் ேநர்ந்தப  
வ வ . தாயின் ைகயி க்கும் தின்பண்டத் க்கு அவசரப்பட்  அ த் க் ெகாண்  
குழந்ைதகள் மாதிாி விதியின் ைகயி ள்ள வாழ் க்கு ைநப்பாைசப்பட் ப் 
பயனில்ைல' என்  அவள் உணர்ந்  ஆற்றிக் ெகாள்ள யன்றாள். ெவளிநாட் ம் 
உள்நாட் ம் ஞான ஒளிபரப் ம் ெசாற்ெபாழி கைளச் ெசய்தாள். ெபா ப்பணிகளில் 
ஈ பட்  அைலந்தாள். உலகத்  நா களில் எல்லாம் அறி  ழக்கமிட்  வாைக 
சூ னாள். ைககளில் தீபத்ைத ஏந்திக் ெகாண்  இ ளைடந்த மனிதக் கூட்டத்தின் 
ந ேவ ஒளி சிதறி நடந்  ெசல்வதாக அவள் அ க்க  கண்ட கனைவ இப்ேபா  
நனவாக்கிக் ெகாண் ந்தாள். ரணமான ஞானத்ேதா ம் ரணமான 
பயன்கேளா ம் ரணி ெப  வாழ்  வாழ்ந்தாள். தான் வளர்த்  வாழவிட்ட 
தம்பிக ம் தங்ைகக ம் இன்ப வாழ்  வாழ்வைதக் கண் ெகாண்ேட தான் வாழாமல் 
இழந்  விட்டைத மறக்க யன்றாள் அவள். மைறக்க யன்றாள் எனி ம் 
ெபா ந் ம். 
 
    ஆனால் ஊ க்ெகல்லாம் ஞானத்ைதப் ேபாதித் ம் அறி ைர கூறி ம் வா ம் 
தனக்குள் ஏேதா ஓர் ஆறாப் ண் இ ந்  வைதப்பைத மட் ம் அவளால் மறக்க 
இயலவில்ைல. தி ப்பரங்குன்றத்  மைல ஏ ம் ேபாெதல்லாம் அங்கு சாசனம் ேபால் 

ரணி-அரவிந்தன் என்  கல்ேம ட்ட எ த் க்கள் ெதாிந்  அவைளக் கண்கலங்க 
ைவத்தன. அழகும் ய்ைம ம் பண் ம் உள்ள தமிழ் இைளஞர்கைள எங்கு 
கண்டா ம் அரவிந்தனின் நிைன  வந்த  அவ க்கு. அன்  அந்தப் ெபாியவர் 
கூறிய ேபால், அரவிந்தன் தைல ைற ேதா ம் பிறக்க ேவண் ெமன்  அவள் 
உள்ளத்தில் ஓர் ஏக்கம் ண்ணாக இ ந்த . தத் வத்திற்கும் ஞானத்திற்கும் 
ஆறவில்ைல அந்தப் ெப ம் ண். 
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    காலம் ஓ கிற . வய  ஐம்ப க்கு ேமல் ஆகி ம் தளராத உடேலா ம் நைரயாத 
குழேலா ம் அழகான பல் வாிைசேயா ம் அவள் இ ப்பைதப் பார்த்  அவ ைடய 
தம்பியின் சி  ெபண் குழந்ைத, "எங்க அம்மா இந்த வயசிேல பல்ெலல்லாம் வி ந்  
தைல நைரச்சுக் கிழவி ஆகிவிட்ட . நீ மட் ம் இப்ப  இ க்கிறாேய!" என்  சிாித் க் 
ெகாண்ேட மழைல ெமாழியில் வக்கைணயாகக் ேகட்கிற ! 
 
    அந்தக் ேகள்விக்குப் பதில் ெசால்ல யாமல் உட்கார்ந்  வி கிறாள் ரணி. 
அவள் மனம் க்கத்ைத உண கிற . கண்கள் நீர் சிந் கின்றன. சதா கால ம் 
எதற்காக அவள் மனம் ெமௗனமாகேவ அ  ெகாண் ந்தேதா அதற்காக 
வாய்விட்ேட அ கிறாள். குழந்ைத அவ ைடய அ ைகக்குக் காரணம் ாியாமல் 
ம ண்  பார்க்கிற , மயங்கித் திைகக்கிற ! 
 
    கால ஓட்டத்தில் எத்தைனேயா பன்னிரண்  ஆண் கள் கழிகின்றன. ரணி ஏேதா 
ெபண்கள் மாநாட் க்காகக் ேகாைடக்கான க்கு மீண் ம் வந்தி க்கிறாள். அந்த 
ஆண் ம் குறிஞ்சி க்கும் ைற; மைல நிைறய குறிஞ்சி த்தி க்கிற . காைலயில் 
மாநா  ந் விட்டதனால் அன்  மாைல உடன் வந்தி க்கும் ேவ  சில 
ெபண்கேளா  ஏாிக்கைரக்குச் ெசல்கிறாள் ரணி. இளம்ெபண்கள் எல்ேலா ம் படகில் 
சுற்றப் ேபாய்வி கிறார்கள். ரணி அ கி ந்த தியில் தனிேய உலவச் 
ெசல்கிறாள். அங்ேக ஒ  ைகப்பட நிைலயத்தின் வாயி ல் வந்த ம் எைதேயா 
கண் விட்  இைமயாமல் பார்த் க் ெகாண்  நிற்கிறாள். அவள் கண்கைளக் 
கவர்ந்த  அந்தப் ைகப்பட நிைலயத்தின் காட்சியைறயில் இ ந்த ஒ  படம். ன்  
பல ஆண் க க்கு ன் அரவிந்த ம் அவ ம் எ த் க் ெகாண்ட ைகப்படம் 
அங்ேக ைவக்கப்ெபற்றி க்கிற ! நிைன ப த்தக்கூடாத பைழய யரக் கனைவ 
யாேரா நிைன  ப த்திவிட்ட ேபால் ஆ தலைண உைடந்  ேவதைன பாய்கிற  
அவள் மனதில். அந்தப் படம், அந்த மாைலகள், அளவற்  த்தி க்கும் குறிஞ்சி 
மலர்கள் எல்லாம் அவள் மனத்தின் பைழய நிைன கைளக் கிள கின்றன. அந்தப் 

க்கைள ம் அைவ குலவிக் காட்சியளிக்கும் மைலத்ெதாடர்களின் அழைக ம் 
இரசிக்கத் ண் ம் எழி ணர்ச்சிைய ம் தன் மனத் க்குத் தந் விட்  மைறந்தவைன 
எண்ணித் தவித்  நிற்கிறாள் அவள். 'படத்தில் வாழ்கிேறாம்; வாழ்வில் இல்ைல' என்ற 
தாபம் மனம் ெகாள்ளாமல் ெப குகிற . எங்காவ  ஓ ப்ேபாய்க் கு றிக் கு றி 
அ  அந்த அ ைகயின் வில் இதயேம தானாக ெவ த் ச் சிதறிச் ெசத் ப் 
ேபாய்விட ேவண் ம் ேபா க்கிற  அவ க்கு. ப ப் ம், க ம், ெப ைம ம், 
வய ம் மறந்  சர்வசாதாரணமாக ேபைதச் சி  ெபண் ேபால் அங்ேக கண் கலங்கி 
நிற்கிறாள் அவள். க்கத் க்கு ன் ப ப் ம் ஞான ம் என்ன ெசய் விட ம்? 
 
    தனியாகக் குறிஞ்சியாண்டவர் ேகாயி க்குப் ேபாய் அங்ேக தா ம் அரவிந்த ம் 

ன்  அமர்ந்  ேபசிய இடத்தில் உட்கார்ந்  ெகாண்  ெநஞ்சில் தாங்க யாமல் 
சுைமேயறிக் கிடக்கும் க்கங்கைள அ  கைரக்க ேவண் ம்ேபால ஒ  ப்  
அவ க்கு உண்டாகிற . உலகத்  மக்களின் க்கத் க்ெகல்லாம் ஆ தல் கூறி 
அறி ைர வழங்கித் தன் பார்ைவயா ம், ேபச்சா ம், பண்பட்ட ய வாழ்வா ம், 
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உதாரண நங்ைகயாயி க்கும் அவள் அப்ேபா  தன் இதயச்சூ  தணியாமல் 
அநாைதேபால் மைலத்  மயங்கி நிற்கிறாள். 
 
    குறிஞ்சியாண்டவர் ேகாயில் அ கில் இ ந்த ேமட் ல் ேபாய் அமர்ந்  தன்ைனப் 
பிற ம், பிறைரத் தா ம் கவனிக்காத தனிைமயில் வாய்விட் க் கதறி அ கிறாள், 

ரணி. உலகத்தில் மனிதப் ண்ேட அ ேயா  அழிந்  அமிழ்ந்  ச்சுப் ேபச்சற்  
ழ்கிப் ேபான தனிைமயில் அந்த மைலத்ெதாடர்கள் மட் ம் ெமௗனமாய்ப் பரந்  

கிடப்ப  ேபால ம் அதனிைடேய எல்லா க்கங்க க்கும் எல்லா ஆற்றாைமக க்கும் 
எல்லா ஏக்கங்க க்கும் எல்லா ேவதைனக க்கும் எஞ்சி மிஞ்சிய ஒேர ஒ  
ெசாந்தக்காாியாய் தான் மட் ேம உட்கார்ந்  கு றிய  ெகாண் ப்ப  ேபால ம் 
ெசாற்களின் ைணெகாண்  விளக்க யாதெதா  தவிப்ைப அைடகிறாள். 
 
    அ ேக ேகாயில் மணிேயாைச ேகட்கிற ! க்கத்தி ந்  வி பட்  'இங்ேக வா' 
என்  குறிஞ்சி ஆண்டவனாகிய கேன அவைள அைழக்கிறானா! கனவில் எ ந்  
நடப்ப  ேபால் தட் த்த மாறி தயங்கி நடந்  கன் சந்நிதிக்கு ன் ேபாய் 
நின்றாள் அவள். 
 
    அர்ச்சகர் கற் ரச் ேசாதிைய கன் கத்த ேக க்கிக் காண்பிக்கிறார். 

ரணிக்கு ெமய் சி ர்க்கிற . தன் கண்கள் காண்ப  ெமய்யா? ெபாய்யா? என்  
விழியகல மீண் ம் பார்க்கிறாள். க ைடய கேம அரவிந்தனின் கமாகத் 
ெதாிகிற  அவ க்கு. சிறிய கற் ரச் ேசாதிேய ெபாிய ேசாதியாக மாறி அரவிந்தனின் 

கமாகி அழகாய் நைகக்கிற . ' க்கத்தி ந்  வி பட்  இங்ேக வா' என்ற 
ெபா ளா அந்தச் சிாிப் க்கு? 'அரவிந்தன்! உங்க ைடய சிாிப்பில் அ தம் இ க்கிற , 
அ தம் உயிைர வளர்க்கும் ஆற்ற ைடய ' என்  பித்  பி த்தவள் ேபால் னகிக் 
ெகாள்கிறாள் அவள். அவ ைடய இதயத்தில் ேசாகம் நிைறந்தி ந்த இடெமல்லாம் 
அரவிந்தனின் சிாிப்  நிைறந்  ஒ  பரப் கிற . 
 
    "பிறவாைம ேவண் ம்! 
    மீண் ம் பிறப்  உண்ேடல் 
    உன்ைன மறவாைம ேவண் ம்!" 
 
    என்  ெமல்லப் பா க்ெகாண்ேட கண்களில் வ ந்  ெகாண் க்கும் நீைரத் 

ைடத் க் ெகாள்கிறாள். கண்களில் நீைர ம், மனத்தில் யரத்ைத ம் ைடத் க் 
ெகாண்  நிமிர்ந்  பார்க்கிற ேபா  கேன அரவிந்தனாக மாறி நின்  மீண் ம் 
சிாிக்கிறான்! ைககூப்பி வணங்கிவிட்  வற்ற மைலத் ெதாடர்களின் தனி வழிேய 
இறங்கி நடக்கிறாள் அவள். வழியின் இ ற ம் ெவள்ளம்ேபால் நிைறந்  விளங்கும் 
குறிஞ்சிப் க்கள் த் க் கு ங்குகின்றன. மாைலப்ேபா  குன்றி இ ள்  
ெகாள்ளத் ெதாடங்குகிற . ரணி ெமல்ல நடந்  ெகாண் க்கிறாள். பிரபஞ்சப் 

ச்ெச யில் ம ப ம் ஒ  நாள் மலர் வா  உதிர்கிற . 
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----------    
 
    குறிஞ்சி மலர் 
    கன  நிைறகிற  
 
        காலெம ம் ச்ெச யில் 
        கன  மலர் த்தாச்சு 
        சாலமிகும் விதிக்ெகா ைம 
        சார்ந் வர உதிர்ந்தாச்சு! 
 
    இந்த ைரையப் ப க்கத் ெதாடங்கு ன்ேப வாசகர்கள் என்ேமல் 
சீற்றமைடந்தி ப்பார்கள் என்  என்னால் உய்த் ணர கிற . 'அரவிந்தன்' என்ற 
இலட்சிய இைளஞன் 'இறந்தி க்கக் கூடா ' என்  க ைமயாக வாதமி வார்கள், 
கண் ப்பார்கள், க ந்  ெகாள்வார்கள். ஆனால் அவர்க க்ெகல்லாம் இந்தக் 
கைதயின் ஆசிாியன் ஒேர பதிைலத் தான் கூற ம். அரவிந்தன் சாகவில்ைல! 
இந்தத் தைல ைறயிேலா நாைளக்கு வரப்ேபாகும் தைல ைறயிேலா, இந்தத் தமிழ் 
மண்ணில் அன் ம் அ ம் பண் ம் அழகும் நிைறந்  ேதான் ம் இைளஞைன - 
இைளஞர்கைள - எங்ேக கண்டா ம் அங்ேக அரவிந்தன் பிறந்தி ப்பதாக நிைனத்  
வணங்குங்கள்! வாழ்த் க்கள்! 
 
    நாட் ப்பற் ம், ெமாழிப்பற் ம் ெகாண்  ஞானப் ங்ேகாைதயாய் நின்  ேநா ம், 
வ ைம ம் நிைறந்த மனிதர்களிைடேய அ ெளாளி பரப்பி உயாிய வாழ்  காண 
ஆைசப்ப ம் ெபண் திலகத்ைத - திலகவதிகைள எங்ேக கண்டா ம் அங்ேக ரணி 
பிறந்தி ப்பதாக நிைனத்  வணங்குங்கள்! வாழ்த் ங்கள்! ரணி ம், அரவிந்த ம் 
ெவ ம் கதாபாத்திரங்களல்லர். அவர்கள் தமிழனத்  ஆண்ைம, ெபண்ைமக்கு 
விளக்கமாகும் அழகிய தத் வங்கள். மனிதர்க க்குத் தான் அழி  உண் . 
தத் வங்க க்கு அழிவில்ைல. அைவ உணர் க க்கு அப்பாற்பட்டைவ, 
உயர்ந்தைவ. இந்தக் கைதயில் ரணி இறக்கவில்ைல. அவள் என் ம் அழியாதவள். 
 
    ஞான ஒளி பரப்பித் தமி ம் ெதாண் மாக  வய க்கு ேம ம் ஔைவயார் 
ேபால் தாய்த் ெதய்வமாக வாழ்ந்  ெகாண்ேட இ க்கிறாள் ரணி. உயர்ந்த மைலச் 
சிகரங்களில் பல்லாண் க க்கு ஒ  ைற மட் ேம சிறப்பாக மல ம் குறிஞ்சி 
மலைரப் ேபால் காலெவள்ளத்தில் எப்ேபாதாவ  ஒ  ைறதான் அவைளப் ேபால் 
ெபண்மலர் க்கிற . இலக்கியங்களில் வாழ்கிற குறிஞ்சி மலாின் ெப ைம ேபால் 
காவியங்களில் வாழ ேவண் ய ெபண் அவள். என்னால் அவ ைடய கைதைய 
ெவ ம் வசனத்தில் தான் எ த ந்த . என்ன ெசய்வ ? அரவிந்தைனப் ேபால் 
கவி ள்ளம் எனக்கு இல்ைலேய! 
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    என் ரணி ைகயில் தீபத்ைத ம், கண்களில் நீைர ம் ஏந்திக் ெகாண்  
இரக்கத் க்குாிய ஆண், ெபண்களின் இ ண்ட வாழ்வில் ஒளி சிதறி நடந்  ெகாண்ேட 
இ க்கட் ெமன்  உங்கள் சார்பில் அவைள வாழ்த்தி க்கிேறன். வாழ்க ரணி! 
வாழ்க அரவிந்தன்! 
 
    மணிவண்ணன். 
    ------------------- 
 


