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துளசி மாாம்ம்

முன்்னமர
1978 ஜூன் மாாதம் முதல 1979 ஜனைவ ப மாாதம் வமர 'ூகலக்' வார
ந்நாவல ிியபாது புத்தூக வடவில ுவளி வரக்ெறது.

தழில ுவளிகானை

ுதாம்ராூக ுவளிவரம் ியபாதும், நிமெறந்த ியபாதும், ஏராளமாானை அன்பர்ூகளின்
நுணுலூகமாானை ூகவனிிமபயம், பாராட்மம்யம் ுபபபெற ந்நாவமலல ிியபாது புத்தூக
வடவில தமிழ்ி புத்தூகாலலகத்தார் ுூகாணடு வரக்ெறார்ூகதா.
"பணபாடு என்பது பரவலலாகும் ியபாது ுவறம் ியதசிக அமம்காளி புதாளி (National
Identity) நீங்க் மாானிம்ம் என்க்ெற சர்வியதச அமம்காளி புதாளி (International Identity)
வந்து விடுக்ெறது.
நன்ுூகாமம் அளித்து உதவுங்ூகதா!
சங்ூகரமாங்ூகலலம் என்ெற ஒர சிறிக தமிழ்நாட்டுல க்ராமாத்தல ந்தல ூகமத நிூகழ்்சிூகதா
நம்ந்தாலம் தல வரம் மானிதர்ூகதா அலலலது முலக்க ூகதாபாத்தரங்ூகதா அந்த் சிறிக
க்ராமாத்துலகு அிபாலம் - அமதவிம்ி பரந்த ுப பக உலலூகத்மதி பாதிபவர்ூகதா பாதத்தவர்ூகதா, பாதலூகி ியபாக்ெறவர்ூகதா" - என்ெற ூகரத்மத ந்த நாவினன் முடவுமரயில
ூகாணபீர்ூகதா. அமதியக ங்கும் முதினல நிமனைனைட்ம் விரம்புக்ியெறன். உலலூகத்மதி
ுபாறத்தவமர அழக்க ுதன்னிந்தகல க்ராமாமாானை சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல விரியவரவர
சர்மாாவின் லலலத்துத் துளசி மாாம்த்தல ுதாம்ர்ந்து தீபம் ஏபபெறிபடுக்ெறது என்பது தான்
முலக்கம். ஆனைால அந்தல க்ராமாத்மதி ுபாறத்தவமரயிியலலா அந்த தீபம் எந்தல மூகூகளால
காரால - ஏபபெறிபடுக்ெறது என்பது மாட்டுியமா மிூகவும் முலக்கம்.
பூர் ஞானிூகளும் விரிபு ுவறிபபபெற அறிவாளிூகளும் உலலுூகங்குமுதாள மானிதர்ூகமள
னைம், நிெறம், ுமாாழி, ியவறபாடுூகமளல ூகரதாமால சமாதரஷடியகாடு பார்லக்ெறார்ூகதா.
சமாதரஷடயம், சஹரதகமும், பலகுவத்தாலம் பணபாட்டுல ூகனிவு, முதர்்சி
ஆக்கவபபெறாலியமா வரவனை. அமவ எலலலாரலகும் எலலலா ம்த்தலம் வந்து விடுபமவ
அலலல.
சர்மாாவுலகும், மெறமுடமாணிலகும், அறிவாலம் சமாதரஷடகாலம் க்மம்லகும் ூகனிவு,
சீமாாமவகரலகும்  பெறரலகும் எதனைாலம் எிியபாதும் க்மம்லூகவிலமலல என்பமதத்தான்
ூகமத நமாலகு் ுசாலலக்ெறது. மாூகாூகவி பாரத கறவமதி ியபால,
"ியநாலகும் ம்ம் எங்கும்
நாமான்றி ியவறிலமலல
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ியநாலூக ியநாலூகல ூகளிகாட்ம்ம்"
என்க்ெற 'சமாத பசனைம்' தான் அறிவின் முடவானை பகன். அத்தமூகக சமாத பசனைம்
விரியவரவர சர்மாாவுலகு ரலக்ெறது. ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுல கம் முடவில அந்த்
சமாத பசனைம் வரத்தான் ுசெக்ெறது. ஆனைால, அந்த் சமாத பசனைியமா அவளது முலதகாூகவும்
அமமாந்து விடுக்ெறது ூகமதயில.
அத்தமூகக சமாத பசனைமும் மானை விசாலலமும் ஏபபபம் லூகமத ஒர சிறிது உதவினைாலம்
அதபபூகாூக மத எழதக ஆசி பகன் ுபரமாக்ழ்்சிகமம்க முடயம் என்பமத
வாசூகர்ூகளுலகு் ுசாலினல ுூகாதாள விரம்புக்ியெறன்.
நா. பார்த்தசாரத
'தீபம்'
ுசன்மனை - 2
16-2-1979
-------
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அத்தகாகம் 1

புதன் க்ழமமாலகும் ுவதாளில க்ழமமாலகும் நடுவில சங்ூகரமாங்ூகலலம் விரியவரவர
சர்மாாவின் அந்தல குடும்பத்தல அிபட என்னைதான் நம்ந்து விட்ம்து? ரவி பா பஸிினரந்து
எழத விகாழலக்ழமமா ூகாமலலயில, ங்ியூக க்மம்த்தரலக்ெற அந்த விமாானைத் தபால ூகடதம்தான் ந்த மாாறதலூகமள உணம்ாலக்யிரலூக ியவணடும். ூகடதத்மதி பார்த்த பன்
என்னை ுசெவது என்ெற மாமலலிபு, னி எிபட நம்லகும் என்ெற ஆவல, எிபட அதபபகு
ஒத்துல ுூகாதாவது என்ெற தகலூகம், கார் கார் என்னை நிமனைிபார்ூகதா என்ெற பகம் - எலலலாம்
விரியவரவர சர்மாாவின் மானைத்மதி பபபறில ுூகாணடு உலலக்னை.
ரவிமகி  பரான்ரலகுி ியபாூக அ்னமாதத்தரலூகியவ ியவணம்ாியமாா என்ற ியதான்றிகது
ிியபாது. ியவணு மாாமாாவின் ியகாசமனைிபட ஆங்க்லலி பத்த பமூகூகளில
ுூகாடுிபதபபூகாூக எழத மவத்தரந்த 'மா்மாூகதா ியதமவ' - விளம்பரத்மதல ுூகாடுலகும்
எண்ம் ிியபாது அவரலகு லமலல. அிபட ஒர விளம்பரம் ுூகாடுிபதபபகு
னிியமால அவசிகம் ரிபதாூகவும் அவரலகுத் ியதான்ெறவிலமலல. அவர் முடவு
ுசெவதபபுூகன்ற தபபகுி பன் அவரமம்க தரலகுமாாரனைால எதுவும் தம்
விம்ிபட்டரலூகவிலமலல. எலலலாம் முடந்துவிட்ம்து. அலலலது மூக றிி ியபாயிரந்தது.
ுவதாளிலக்ழமமா ூகாமலல, உதாளூர் நியூஸm ஏுஜணடு பத்த பமூகலகு வாங்க்
அ்னிபுவதபபூகாூக அந்த 'மா்மாூகதா ியதமவ' விளம்பரத்மத அவ பம்ம் வந்து ியூகட்ம் ியபாது,
" ிப ியவணம்ாம்... மாறபடயம் நாியனை ுசாலின அ்னிபியெறியனை...?" என்ற
அவ்னலகுி பூசி ுமாழக்னைாபப ியபாலலி பதல ுசாலின மாறத்துவிட்ம்ார்.
புதன் க்ழமமா ூகாமலலயில பத்த பமூக ியபாடும்ியபாது, 'நாளன்னிலகு ுவதாளில க்ழமமா
ூகாலலம்பர ஒர விளம்பரம் தியரன். அமதி ியபிபரலகு அ்னி பம்ணும். என்னை ப்ம்
ஆெறதுன்்ன ூக்லகுி பார்த்து் ுசான்னைா அதுலகும் கம்ியவ ுசல எழதத் தந்தும்ியெறன்..."
என்ற கறியிரந்தவர் ுவதாளில க்ழமமா அந்த எண்த்மத உம்ியனை மூகவிடும்பட அிபட
என்னை ஆயிபபுெறன்ற பு பகவிலமலல.
தனைலகுல க்மம்லூக ரந்த விளம்பரல ூகமினன் ியபாெ விட்ம்ியத என்ற ஏுஜணடுலகு
வரத்தம். அந்த ஊ பலம், அலூகம் பலூகத்து ஊர்ூகளிலமாாூக ிபட ஏதாவது பத்துி
பன்னிரணடு விளம்பரங்ூகமள வாங்க் அ்னிபுவதன் மலலம் பத்தர்மூகூகளின் விபபபமனைல
ூகமினன் தவிர விளம்பரல ூகமினனைாூகவும் அவ்னலகு ஏதாவது க்மம்லகும். ஏுஜணமம்ி
ுபாறத்தவமர அந்த மாாத விளம்பரங்ூகளில ஒன்ற ிியபாது ியபாெவிட்ம்து. நஷம்ம்தான்.

7

"ஐியராி பக நூகரம் ஒன்றில சிலல ஆணடுூகதா வசித்துவிட்டுத் தாகூகம் தரம்பும்
ியமாபபபடிபும் உகர்ூகலவித் தகுதயம் உதாள முிபத்தரணடு வகது மா்மாூக்னலகு மா்மாூகதா
ியதமவ. ுூகௌசிூக ியூகாத்தரம் அலலலாத ியூகாத்தரத்மத் ியசர்ந்தவர் எழதவும். மா்மாூகதா
அழூகாூகவும் லலட்ச்மாாூகவும் குடும்பி பாங்ூகாூகவும் அம்லூகமாாூகவும் ரலூக ியவணடும்.
 ப.ஏ. வமர படத்தரந்தால நலலலது. குமெறந்த பட்சம் எஸm.எஸm.எல.சி.காவது பாஸm
ுசெதரலூக ியவணடும். புமூகிபம்ம் முதினக விவரத்ியதாடு ஜாதூகமும் அ்னிப
ியவணடும்" - என்்னம் ுபாரதாபம் ஆங்க்லலத்தல தகா பலூகிபட்டரந்த அந்த் சிறிக
விளம்பரம் ியவணு மாாமாாவின் ஆியலலாசமனைியகாடு தகா பலூகிபட்ம்வும்ியனைியக
பா பஸூலகும் ஒர ூகாி ப அ்னிபிபட்ம்து. விரியவரவர சர்மாாவின்  பதாமள ரவிலகு அமத
முதினல அ்னிப் ுசான்னைியத ியவணு மாாமாாதான்.
ியவணு மாாமாாவின்  பதாமள ரியரனுலகுி பா பஸில உதாள யுனைஸmியூகா அலவலலூகத்தல
ுப பக உத்தியகாூகம். ரியரஷ முதினல ஐ.நா. தமலலமமா அலவலலூகத்தல நியூகார்லக்ல
ரந்தான். அிபுெறம் பா பஸுலகு மாாபபெறிபட்டு ிியபாது சிலல ஆணடுூகளாூகி பா பஸில
ரலக்ெறான். பா பஸில குடும்பத்ியதாடு வசித்து வந்த ரியரஷ அங்கு வந்ததினரந்ியத தன்
தந்மதமகயம் ஒியர தங்மூகமகயம், வர்ுசாலின் சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு எழதல ுூகாணியம்
ரந்தான். ியவணு மாாமாாவும் அவர் ுபணணும் அமசகியவ லமலல. ூகமம்சிகாூக
நாமலலந்து மாாதங்ூகளுலகு முன்பு ரியரஷ ரணடு ியபரலகுமாாூக அங்க்ரந்து விமாானை
டலூகட்மம்ியக வாங்க் அ்னி பவிட்ம்ான். ியவணு மாாமாாவும் அவர் ுபணணும் பா பஸm,
லலணம்ன் எலலலாம் ரபபறிி பார்த்து விட்டுத் தரம் பக  பன்புதான் பா பஸிினரலகும் தன்
 பதாமள ரவிமகி பபபறிக சிலல விவரங்ூகதா விரியவரவர சர்மாாவுலகுத் ுத பந்தனை.
ியவணு மாாமாா அந்த விபரங்ூகமளத் ுத பவித்த ியபாது, முதினல விரியவரவர சர்மாாவால
அவபபமெற நம்பல கம் முடகவிலமலல. ியவணு மாாமாா என்னைியவா மிூகவும்
எ்ச பலமூககாூகவும் பாதுூகாிபாூகவும் தான் சர்மாாவிம்ம் அமத் ுசாலினயிரந்தார்.
புெறங்கறவது ியபாலலியவா குமெற கறவது ியபாலலியவா அவர் சர்மாாவிம்ம் அமதல
கெறவிலமலல.
"உமாலகுத் தூகவல ுத பகணும்க்ெறதுலூகாூகத்தான் மத் ுசான்ியனைன். உம்ியனை
ியூகாபத்ியதாடு அசட்டுி  பசட்டுன்்ன ஆத்தரிபட்டு அவ்னலகு ுலலட்ம்ர்
எழதி பம்ாியதயம். எழதெறதுன்னைாலகம் ந்தல ூகாலலத்துி  பதாமளூகளுலகு ுதலலலாம்
ுராம்ப நாசலூகாூகவும் மானைர புணபம்ாமாலம் எழதணும். 'ஏணம்ா ியபானை ம்த்தல நீ
பாட்டுலகு காியரா ஒர  புரஞ்ரி ுபணம்ல ூகாதினலக்றிகாியமா?' -ன்்ன எழதாதீரம். 'நீ
ந்த தம்மவ ஊரலகு வரியபாது உனைலகுல ூகலகா்ம் பணணிம்லலாம்்ன நா்னம்
உங்ூகம்மாாவும் நிமனைலக்ியெறாம். ியபிபர்ியலல ந்த மாாத ப விளம்பரம் பண்
உத்ியதசித்தரலியூகன்'்ன எழதும். அதுலகு அவன் என்னை பதல எழதெறான்்ன பார்லூகலலாம்"
என்பதாூக ியவணு மாாமாாதான் அந்த ியகாசமனைமக் ுசாலினயிரந்தார். அந்த
ியகாசமனைிபட சர்மாா ரவிலகு ரணடு வாரம் முன்பு எழதயிரந்த ூகடதத்துலகுத்தான்
விகாழலக்ழமமா ூகாமலலயில ரரலூகமாாூகவும், தீர்மாானைமாாூகவும், ஓரளவு ூகணடிபாூகவும்
பா பஸிினரந்து பதல வந்தரந்தது.
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ரவியின் ூகடதம் சபபியெற பதபபெறத்ியதாடும் அவசரத்ியதாடும் எழதிபட்டரந்தது ியபால
ியதான்றிகது.
"மா்மாூகதா ியதமவ விளம்பரம் அவசிகமிலமலல. அமத உம்ியனை நிறத்தவும். ங்கு சிலல
மாாதங்ூகளுலகு முன்பு வந்தரந்த ியவணு மாாமாாியவா, அவர் ுபண வசந்தியகா என்மனைி
பபபறிக விவரங்ூகமள உங்ூகளுலகு் ுசாலினயிரிபார்ூகதா என்ற நிமனைலக்ியெறன். அவர்ூகதா
அந்த விவரங்ூகமள எலலலாம் ுசாலினகதன்  பன் உங்ூகளுலகு எழந்த சந்ியதூகத்தன் ியப பல
நீங்ூகதா எழதயிரந்தாலம் ச ப, எந்த விவரமும் உங்ூகளுலகுத் ுத பகாமால நீங்ூகளாூகியவ
எனைலகு எழதயிரந்தாலம் ச ப, என் பதல துதான். தல மாாறதல எதுவும் எதர்பார்லூக
ியவணம்ாம்.
நான் என் மானைத்மத மிூகவும் ூகவர்ந்துவிட்ம்  புரஞ்ர யவத 'ுூகுமாமலல'ல (Camille-என்ெற
அவதா ுபகமர என் உ்ச பிபு வசதலூகாூகல 'ூகமாின' - என்ற ந்தகத் தன்மமாயூட்ட
அமழலக்ியெறன் நான்) ூகாதினலக்ியெறன்; அவளும் என்மனைல ூகாதினலக்ெறாதா. நான் ன்றி
அவதா வாழ முடகாது. அவளின்றி நான் வாழ முடகாது. து நி்சகம். அவளுமம்க
ுபக பல நான் ுசெதுதாள மாாபபெறம் உங்ூகளுலகுி  படலகும் என்ற நிமனைலக்ியெறன். அவளும்
ந்தகாமவ் ரபபறிி பார்லூகவும் என் ுபபபியெறார்ூகளாக்க உங்ூகமளுகலலலாம் ூகா்வும்
மிூகவும் ஆவலலாூக ரலக்ெறாதா. ம்முமெற நான் வரம்ியபாது ூகமாினமகயம் அங்கு
அமழத்து வரவதாூக முடவு ுசெதரலக்ியெறன்.
மாூகாலலட்ரமி ியபான்ெற அழகும், புன்னைமூக மாாெறாத துறதுறுவன்ெற முூகல ூகமளயம்,
மாாபபறல குமெறகாத ுசாலூகத் தங்ூகம் ியபான்ெற நிெறமும் உதாள மாரமாூகமள அவளிம்ம்
அமழத்து வரவதாூகத் தகவு ுசெது அம்மாாவிம்ம் ுசாலலங்ூகதா. ூகமாினலகும் ந்தகத்
தாெமாார்ூகதா, ளம் ுபணூகதா வர்ூகியளாும்லலலாம் பழக்ி பலல வினகங்ூகமள அறிக
ியவணடும் என்பதல ுூகாதாமள ஆமச. அம்மாாியவா, நீங்ூகியளா, ூகமாினயிம்ம், எந்தவிதமாானை
ியூகாபதாபங்ூகமளியகா மானைஸmதாபங்ூகமளியகா ூகாண பலூகல கம்ாது. து என்்னமம்க
ியவணடுியூகாதா.
சின்னை வகதல நீங்ூகதா எனைலகுல ூகபப பத்த சமாஸmக்ரத ூகாவிகங்ூகளில 'ூகாந்தர்வ விவாூகம்' என்பதபபகு விளலூகம் ுசாலலம்ியபாது, "ுூகாடுிபவர்ூகளும் ஏபபபவர்ூகளும் ன்றி் சூகலல
லலட்ச்மும் ுபாரந்தக ஓர் மளஞ்னம் ளம் ுபணணும் தமாலகுதா தாியமா சந்தத்து
மானைமும் உம்ம்பும் ம்வது" என்ற விளலூகம் ுசாலினயிரலக்றீர்ூகதா. விவாூகங்ூகளில
உகர்ந்த தரத்து விவாூகம் அதுதான் என்பமதயம் விளலக்யிரலக்றீர்ூகதா. அமத ிியபாது
உங்ூகளுலகு ஞாபூகிபடுத்த மாட்டும் விரம்புக்ியெறன்.
'உங்ூகதா மானை உ்ர்்சிூகதா எிபட ரலகும்? அம்மாா என்னை நிமனைிபாதா?' என்ுெறலலலாம் என்னைால ங்க்ரந்ியத அநுமாானைம் ுசெது ுூகாதாள முடக்ெறது.
குமாார் நன்ெறாூகி படலக்ெறானைா? பாரவுலகு என்  ப பகத்மத் ுசாலலலவும். ரவ பம்மும்
அவர்ூகளுமம்க  புரஞ்ர மான்னி அவர்ூகமள் சந்தலூக மிூகவும் ஆவலலாூக ரலக்ெறாதா என்ற
ுசாலலலவும்.
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ியவணு மாாமாாமவயம் அவர் ுபண வசந்தமகயம் ியூகட்ம்தாூக் ுசாலலங்ூகதா. வசந்த
ங்கு வந்தரந்த ியபாது ூகமாினியகாடு நன்ெறாூகி பழக்னைாதா. ூகமாினலகு அவமளயம்
அவளுலகுல ூகமாினமகயம் ுராம்பி  படத்துி ியபாயிபபற.
மாாமாாவிம்மும், வசதயிம்மும், நாங்ூகதா வரக்ெற தூகவமலல் ுசாலலலவும்.
உங்ூகதா  ப பகமுதாள
ரவி."
அரமமாி  பதாமளகாணம்ான் ரவியின் ந்தல ூகடதத்மதத் தரம்பத் தரம்பி பலலமுமெற
படத்துவிட்ம்ார் சர்மாா. அவரமம்க மாமனைவி ூகாமாாட்சி ியவற ுதா்ுதா்த்தாதா.
"ஏன்னைா, நீங்ூக ஒியரகடகாூகல ூகவமலலயிியலல மழ்ூகெறாிபியலல ரவி அிபட என்னைதான்
எழதயிரலூகான்? எனைலகுந்தான் ுூகாஞ்சம் பட்ர் ுசாலலங்ியூகாியளன்; ியூகட்க்ியெறன்;"
"உனைலகு ிியபா ஒணணும் ுத பக ியவணம்ாம். நீ குெியகா முமெறியகான்்ன கிபாடு
ியபாட்டு ஊமரல கட்டி படுியவ. வினகம் ரசாபாசமாாயிடும்.""நீங்ூக பட்ரல ூகாட்ம்ியலலன்னைா அமதி பட்ரத் ுத பஞ்ரலூக முடகாதுன்்ன நிமனை்ரலூக
ியவணம்ாம். பாரமவி படலூக் ுசாலியெறன். லியலலன்னைா் சாகங்ூகாலலம் குமாார்
வந்தான்னைா அவமனைி படலூக் ுசாலினல ியூகட்டுிியபன்."
-ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ிபட் ுசாலலலியவ சர்மாா முன் ஜாலக்ரமதகாூக அந்தல ூகடதத்மத
ரம்புி ுபட்டயில மவத்துி பூட்டல ுூகாணம்ார். ரம்புி ுபட்ட் சாவி எிியபாதும்
அவர் டுிமப விட்டு ெறங்ூகாது. சாதார்மாாூகியவ ணடத் துரவி விசா பலகும்
கலபுதாள ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் 'உனைலகு ிியபா ஒணணும் ுத பக ியவணம்ாம். நீ
குெியகா முமெறியகான்்ன கிபாடு ியபாட்டு ஊமரல கட்டி படுியவ... வினகம்
ரசாபாசமாாயிடும்' என்ற அவர் பதல ுசாலினக விதியமா அவதா ஆவமலல
அதூகிபடுத்தவிட்டரலகும். ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுல ுூகாஞ்சம் ூகாது மாந்தம். வழலூகம்
ியபால 'உனைலகு ிியபா ஒணணும்...' என்ற ரந்து உரத்த குரினல ுதாம்ங்க்க சர்மாா அந்த
முதல மன்ற ுசாபபூகளுலகுி  பன் ஒினமக ுமாதுவாலக் மாபபெற வார்த்மதூகமள ுமான்ற
விழங்க்னைாபப ியபாலல அமுலக் விட்ம்ார். ஆூகியவ உமரகாம்ினன்  பன் பகுதயில அவர் என்னை
ுசான்னைாுரன்ற நலலல ியவமளகாூகல ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுி பு பகவிலமலல.
*****
சங்ூகரமாங்ூகலலம் அலக்ரூகாரம் மாபபெற எலலலா அலக்ரூகாரங்ூகமளயம் ியபாலல வம்பு
தும்புூகளும், புெறம் ியபரதலம், ுபாரளபபெற விியராதங்ூகளும், பகனைபபெற முரணடுூகளும்
நிமெறந்ததுதான். எலலலாவிதமாானை மானிதர்ூகளும் அங்கு ரந்தார்ூகதா. புதுமமாமக
அங்கீூக பலூகாத வெறட்டுி  படவாதம், சாத சம் பரதாக ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகளுலகு
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முலக்கத்துவமாளிலகும் பமழக மவதூகர்ூகளின்  படிபு, படத்த மளஞர்ூகதா
உத்தியகாூகங்ூகளுலூகாூகல க்ராமாத்மதவிட்டு ுவளிியகறதல, ூகட்சி ூகட்டுதல,
ஒபபறமமாயின்மமா, வகல வரிபு் சணமம், மவலியூகால ியபாரலகுத் தீ மவத்தல சூகஜமாாூக
அந்தல க்ராமாத்தலம் ரந்தனை.
ன்மெறக ந்தகல க்ராமாம் என்பது முழவதும் பழமமாகானை நன்மமாூகதா
நிமெறந்ததுமிலமலல. முழவதும் புதுமமாகானை வளர்்சிூகதா நிமெறந்ததுமிலமலல.
பமழமமாமக விம்முடகாமால, புதுமமாமகி புெறலூகணிலூகவும் முடகாமால, சம்ங்கு
சம் பரதாகங்ூகமள தவிர்லூகவும் முடகாமால, விஞ்ஞானை விியவூக வளர்்சிூகமள
விட்டுவிம்வும் ஏபபூகவும் கலலாமால தவிலகும் ஓர் ரணடுங்ுூகட்ம்ான் நிமலலயில அது
ரந்தது. தர்மாம், அதர்மாம், நிகாகம், அநிகாகம், ப்த்தாமச, ுபாெறாமமா, தரட்டு,
நட்பு, விியராதம், அசமக, விபூத, துளசி, சீட்ம்ாட்ம்ம், புமூகயிமலல, ுபாட, ியவதம்,
அத்காகனைம், வறமமா, ுசலவம் என்ற மவுகலலலாம் எிபட ஒன்ியெறாும்ான்ற
ஒட்ம்ாதமவியகா அிபடியக ந்தகல க்ராமாங்ூகளின் நிமலலயம் ஒன்ியெறாும்ன்ற
ஒட்ம்ாமால ரந்தது.
அதலம் ஜீவநத ஒன்ற பாெக்ெற தீரவாசத்துி  பரியதசமாாூக ரந்துவிட்ம்ாியலலா ந்தி
 பர்மனைூகதா ன்்னம் அதூகம். சங்ூகரமாங்ூகலலம் தீரவாசத்தல ரந்த வளமாானை க்ராமாம்.
அங்ியூக பாயம் அூகஸmதக நத வபபறி மா்ல ுத பந்தது என்ெற ியப்ரலியூக ம்மிலமலல. ுபான்
விமளயம் பூமி என்பார்ூகியள அிபடிபட்ம் க்ராமாம். க்ராமாத்தினரந்து ுவளிியகறி ுப பக
உத்தியகாூக அந்தஸmதல ரலக்ெறவர்ூகளின் பட்டகினல முதினம்ம் யுனைஸmியூகாவில உதாள
ியவணு மாாமாாவின்  பதாமள ரியரனுலகுத்தான். ுதாழில துமெறயில, விகாபாரத்தல சர்லூகார்
உத்தியகாூகங்ூகளில, ூகம்ுபனி நிர்வாூகி பதவிூகளில அந்தல க்ராமாத்தினரந்து ுசன்ெறவர்ூகதா
பலலர் ரந்தாலம் ரியரனுலகு அடுத்த ம்ம் என்னைியவா சர்மாாவின்  பதாமள ரவிலகுத்தான்
தரிபட்டரந்தது.
நாமலலந்து ஆணடுூகளுலகு முன் ிியபாது பா பஸில ரவி பார்லகும் ந்த
உத்தியகாூகத்தபபூகாூக அவன் விண்ி பத்த ியபாது தனைலகு து க்மம்லகும் என்ெற
நம் பலமூகியக அவ்னலகு லமலல.
 பரான்ஸில உதாள ுப பக பலூகமலலல ூகழூகத்துலூகாூக 'புுராஃபஸர் ஆஃி ணடகன்
ஸmம்டீஸm - அணட் ஓ பகணம்ல லலாங்ியவஜஸm டபார்ட்ுமாணட்' பதவிலகு மா்னலூகமளல
ியூகா ப ந்தகன் ூகவுன்ஸில ஃபார் ூகல்ரரல  பியலலனன்ஸm விளம்பரம் ுசெதரந்தது.
 ப.எ்.ட. தவிர தமிழ், சமாஸmக்ரந்தம், ந்த, ஆங்க்லலம் ஆக்க ுமாாழிூகளில புலலமமாியகாடு
 பரஞ்ர ுமாாழிி பயிபபசியில டிியளாமாாவும் தகுதூகளாூகல ியூகா பல குறிி பம்ிபட்டரந்தனை.
ரவியிம்ம் ந்த எலலலாத் தகுதூகளும் ரந்தனை. ஒர வரனத்துலகும் குமெறவாூக்
ுசன்மனையில ஒர ூகலலூ பயில ியவமலல பார்த்தியபாது மாாமலல ியநரங்ூகளில ரம்மாா ரலூக
ியவணம்ாியமா என்ற 'அலலலகான்ஸm  பரான்ியஸயில' ியசர்ந்து வாங்க்க  புரஞ்ர
டிியளாமாாவும் பகன்பட்ம்து ிியபாது.
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அந்த உத்தியகாூகத்தபபூகாூக டலினயில நம்ந்த ணம்ர்்டயூவுலகு ுமாாத்தம் ஆறியபர்
வந்தரந்தார்ூகதா. அதல ரவர் அதூகம் வகது மத்தவர்ூகதா என்பதால தகுத ழந்தனைர்.
ியவற ரவரலகுி  புரஞ்ர ுமாாழி ஞானைம் ச பகாயிலமலல. ன்ுனைாரவரலகு்
சமாஸmக்ரதம் ியபாதுமாானை அளவு ுத பகவிலமலல. ணம்ர்்டயூ நம்த்தகவர்ூகளுலகு எலலலா
வமூகயிலம் - ூகம்பீரமாானை அழக்க ியதாபபெறம் உட்பம்த் - தரிதகளித்தது ரவிதான்.
அதனைால ரவிலகு அந்தி பதவி க்மம்த்தது.
முதினல அவன் ுபபபியெறார் தகங்க்னைாலம், அந்தி பதவிலூகாூக ந்தகாவில ூகனைவிலம்
எதர்பார்லூக முடகாத சம்பளத் ுதாமூகமகல ியூகதாவிிபட்ம்தும் சம்மாதத்தார்ூகதா. துதான்
ுவளிநாட்டல ரவிலகு ஓர் உத்தியகாூகம் க்மம்த்த வரலலாற.
ன்ற புததாூக எழந்துதாள  பர்மனைமகயம் ந்தி பமழக வரலலாபபமெறயம் ியசர்ந்ியத
ிியபாது மாறபட நிமனைத்தார் சர்மாா. ஒர முடவுலகு வரவதபபகு முன் ியவணு
மாாமாாமவயம் அவர் ுபண வசந்தமகயம் ூகலலந்தாியலலாசிலூகலலாம் என்ற சர்மாாவுலகுத்
ியதான்றிகது.
ரவியின் ூகடதத்மத எடுத்துல ுூகாணடு வம்லகுத் ுதரவில
வீட்டுலகு் ுசன்ெறார் சர்மாா.

ரந்த ியவணு மாாமாாவின்

அவர் ியபானை சமாகம் ியவணு மாாமாா வீட்டல லமலல. ியவணு மாாமாாவின் மாூகதா வசந்த
கம்த்தல நாபபூகாினயில சாெந்தபட 'ஈ்டஸm வீலின' படத்துல ுூகாணடரந்தாதா.
சர்மாாமவி பார்த்ததும், "வாங்ியூகா மாாமாா! அிபா ுவளியிியலல ியபாயிரலூகார்... தரம்பெற
சமாகம் தான்... உட்ூகாரங்ியூகா" - என்ற வரியவபபெறாதா வசந்த.
"அிபா வர்ெறியபாது வரட்டுியமா... அதுவமர உங்க்ட்ம்ி ியபசெறதுலியூக ுநமெறக வினகம்
ரலகு அம்மாா..."
"சித்ியத ரங்ியூகா மாாமாா... உதாியள அம்மாாக்ட்ம் உங்ூகளுலகுல ூகா ப ூகலலலூக் ுசாலினட்டு
வந்தும்ியெறன்..."
"ூகா பகா? எனைலுூகதுலகுமாா;

ிபத்தாியனை சாி பட்டுட்டு வந்ியதன்..."

"அதுனைாியலல என்னை! நான் சாி பம்ி ியபாியெறன். எங்கம்் ியசர்ந்து
சாி படுங்ியூகான்்ன நான் ுசான்னைா் சாி பம் மாாட்ியம்ளா என்னை?"

ன்ுனைார ூகி

"ியபனா, நீ வபபபுறத்தனைா எிபட நான் மாாட்ியம்ங்ூகெறது?"வசந்த உதாியள சமமாகலலமெறலகுி ியபாெவிட்டு வந்தாதா. ியவணு மாாமாாவின் மாமனைவி
அதாவது வசந்தயின் அம்மாா - சர்மாாவுலகு முன்னைால வந்து நின்ற ியபச மாாட்ம்ாதா. சிலல
ுபணடுூகதா சிலல ஆணூகளுலகு முன்னைால ியநரலகு ியநர் நின்ற ியபரவதலமலல என்பது
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க்ராமாங்ூகளில நீடத்த மா பகாமத வழலூகமாாூக ன்்னம் ரந்து வரக்ெறது. படிபு, பழலூக
வழலூகம் எலலலாவபபறிலம் வசந்தலகும் அவதா அம்மாாவுலகும் நடுவிியலலியக ஒர
தமலலமுமெறயின் ுப பக வித்தகாசங்ூகதா மம்ுவளிவிட்டுத் ுத பந்தனை. ியவணுமாாமாாவின்
சம்சாரம் சர்மாாவுலகு முன்னைால வரவமதியகா எதர் நின்ற ியபரவமதியகா கம்த்
தவிர்த்தாதா. ியவணுமாாமாாவின் ுபண வசந்தியகா, சர்மாாவுலகு முன் நாபபூகாினயில அமார்ந்து
எந்த வினகத்மதயம் பபபறி அவியராடு ியநரலகு ியநர் விவாதலூகவும், சி பத்துி ியபசவும்
தகாராூக ரந்தாதா.
"என்னை மாாமாா? ரவிக்ட்ியம்

ரந்து உங்ூக ுலலட்ம்ரலகுி பதல வந்துதா?"

"வந்தரலகும்மாா! அது வினகமாாத்தான் உங்க்ட்ம்வும் உங்ூகிபாக்ட்ம்வும் ியபசிட்டுி
ியபாூகலலாம்்ன வந்ியதன்..."
"என்னை எழதயிரலூகான் மாாமாா?"
ரவியின் ூகடதத்மத அிபடியக எடுத்து வசந்தயிம்ம் நீட்டனைார் சர்மாா.
வசந்த ூகடதத்மதி படத்துவிட்டு அவ பம்ம் தரி பல ுூகாடுத்தாதா. 'ூகமாின ுராம்பத்
தங்ூகமாானை ுபண' - என்ெற பாராட்டுமர வசந்தயின் வாெ நுனிவமர வந்துவிட்ம்து. சர்மாா
எிபட, என்னை மானைநிமலலியகாடு வந்தரலக்ெறாியரா என்ுெறணணி அந்த வார்த்மதூகமள
அிியபாது அவசரிபட்டு் ுசாலினவிம்ாமால தன்மனைல ூகட்டுிபடுத்தல ுூகாணம்ாதா
அவதா.
உதாியளயிரந்து வசந்தயின் அம்மாா அவமள அமழலகும் குரல ியூகட்ம்து. வசந்த ியபாெ
ரணடு ம்வரா ம்ம்ளர்ூகளில ூகா பமக எடுத்துலுூகாணடு வந்தாதா.
ூகா ப குடத்து முடலக்ெறவமர ரவரம் ியமாபபுூகாணடு எதுவும் ியபசில ுூகாதாளவிலமலல.
ூகா ப குடத்து முடத்ததும் சர்மாாதான் முதினல ஆரம் பத்தார்.
" ிபட நம்ந்துடும்்ன நான் ுசாிபனைத்துியலலகம் நிமனை்ரி பார்த்ததலியலலம்மாா!"
"நீங்ூக வரத்திபம்ெற அளவுலகுத் திபா ஒணணும்

ிியபா நம்ந்தும்ினியக மாாமாா?"

" ன்்னம் என்னை நம்லூகணும்க்ியர?"
"சந்ியதானமாாி  பதாமளமகயம் மாாட்டுி ுபாணம்யம் வர்ுசாலினி பதல
எழதுங்ியூகா மாாமாா! என்மனையம் அிபாமவயம் ுபாறத்த மாட்டியலல நாங்ூக ியநர்ியலல அங்ியூக
ியபாயிரந்திபியவ எலலலாம் உறதகாத் ுத பஞ்ர ியபா்ர. நாங்ூக வந்து ுசான்னைதுியலல
உங்ூகளுலகு் சந்ியதூகம் ரலூகிபம்ாதுங்க்ெறதுலூகாூகத்தான் நாசலூகாூகவும் நாூக பூகமாாூகவும்
'மா்மாூகதா ியதமவ' விளம்பரத்மத அவன் ூகவனைத்துலகு அ்னிபெற மாாத ப அ்னிப்
ுசான்ியனைாம். ிியபா ரவிியக அவன் மூகுகழத்தாியலல எலலலாத்மதயம் ுதளிவா
உங்ூகளுலகு எழதகா்ர..."
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"ஏம்மாா?... நீ ஒணணும் திபா ுநனை்ரலூக மாாட்ியம்ன்னைா... உங்க்ட்ம் ஒர ியகாசமனை...?"
"என்னை மாாமாா?"
"சிலல ஈியராி பகன் ியலலடீஸm ப்த்துலகு ஆமசிபட்டு ணடகன்மஸ லல்ட பணெற
மாாத பி பழூகெறதுணம்ாம். அிபுெறம் ுஹெவிகா - அவாளுலகுி ப்ம் குடுத்துட்ம்ா மம்ியவார்ஸm பணணிணடு விட்டுட்டுி ியபாயிடுவாளாம்; நீதான் அந்தி ுபணிய்ாம்
நன்னைாி பழக்யிரலக்காியமா. அவ ியவ்ா ரவிியகாம் ங்ியூக வரட்டும் - அமத நான்
ியவ்ாம்்ன ுசாலலலியலல. வந்திபுெறம் நீ ியவ்ா அந்தி ுபணிய்ாம்த் தனிகால
ுூகாஞ்சம் ியபசிி பாியரன் - "
"என்னைத்மதி ியபச் ுசாலியெறதா மாாமாா?"
"ப் வினகம் தான்... ியவெற எமதி ியபச் ுசாலலலி ியபாியெறன்?"
"உங்ூகளுலகு காியரா திபா் ுசாலினயிரலூகா மாாமாா! 'ூகமாின' அந்த 'மம்ி' லியலல. அவ
ரவி ியமாியலல உயிமரியக ுவ்சிரலூகா. ப்ம் ஒணணும் அவளுலகுி ுப பக வினகமிலியலல.
அவ ஒர ுப பக ியூகாடீரவரியனைாம் ுபாணணு. பா பஸmியலலயம்  புரஞ்ர  பியவரா
(Riviera)விலம் ஒர ுசயின் ஆஃி ியஹொட்ம்லஸுலகு அவ அிபா ுசாந்தலூகாரர். அது
தவிர மிலினகன் ூக்லக்ல விமலல மாதிபுதாள முதல தரமாானை ுவாயின் கார்ட் - அதாவது
தராட்மச நிலலி பணம்ூகளும் அவரலகு உணடு. உங்ூக சங்ூகரமாங்ூகலலத்மதி ியபாலலி
பத்து் சங்ூகரமாங்ூகலலத்மதியக அவர் விமலலலகு வாங்ூகலலாம்."
சர்மாா ஓ பர விநாடூகதா அவளுலகு என்னை பதல ுசாலவுதனை அறிகாமால
ுமாௌனைமாாயிரந்தார்.
-------------
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அத்தகாகம் 2

ரணடு மன்ற நிமின ுமாௌனைத்துலகுி  பன் மாறபடயம் சர்மாா வசந்தமகல ியூகட்ம்ார்.
"உங்ூகண்ா ரியரஷ பா பஸிியலலியக ரலூகாியனை; அவ்னலகு உங்ூகிபாமவ விட்டுத்
தூகவல எழத் ுசான்னைா ஏதாவது  பரியகாஜனைிபடுியமாா...?"
"எங்ூகிபா எமத எழத, அண்ா என்னை ுசெகணும்்ன நீங்ூக எதர்பார்லூகியெறதா
மாாமாா?..."
"ரவியம் அந்தி ுபணணும் ங்ியூக புெறிபம்ெறத்துலகு முந்த ரியரஷ அங்ியூகியக
அவாமளி பார்த்துி ியபசி ஏதாவது பண்லலாம்ியமாான்்ன ியதாணித்து... அது சாத்தகமாா
லமலலகான்்ன நீதான் ுசாலலலணும்..."
"நீங்ூக ியூகலூகெற வினகத்மதி பத்த என்னை பதல ுசாலெறதுன்ியனை எனைலகுத் ுத பகமலலியக
மாாமாா! நம்மா ியதசத்துலகும் ஐியராிபா, அுமா பலூகா ியபாலல ரலக்ெற ியமானைாடுூகளுலகும்
ந்த மாாத பி  பர்சமனைூகமள அணுூகெறதியலலியக ுராம்ப வித்தகாசம் உணடு.
ங்ியூகயிரந்து ியபாெ அங்ியூக வசிலூகெறவாளுலகுல கம் நாளாூக நாளாூக அந்த ியதசங்ூகளின்
தாராள மானைிபான்மமா, 'ுபர்மிஸி்டுனைஸm' எலலலாம் வந்தும்ெறது. உங்ூக  பதாமள ரவியம்
ூகமாினயம் ூகாதினலக்ெறமதி பத்த் ரியரஷ அண்ாக்ட்ம்் ுசான்னைா, அவன் 'அிபடகா...?
ுராம்ப நலலலது! அதியலல என்னை திபு...? ரவிியகாம் அதர்ஷம்த்மதி பாராட்டுக்ியெறன்'
பான். ந்தி  பர்சமனைமக நீங்ூக அணுூகெற விதத்மத அவாளுலுூகலலலாம் பு பக மவலூகெறது
ுராம்ப சிரமாமாானை ூகா பகம் மாாமாா! அிபடியக பு பஞ்சாலம் உங்ூக தரிபு வாதங்ூகமள
ன்னிலகு நாூக பூக உலலூகத்தியலல அவாதாளாம் ஒத்துலூக மாாட்ம்ா..."
"சங்ூகரமாங்ூகலலம் விகாூகர் சிியரான்மாணி குிபுசாமி சர்மாாியவாம் ியபரன் - ிபட ஒர
ுவதாமளலூகா பமகல ூகட்டணடு வீட்டுலகு அம்ங்ூகாமாி ியபாயிட்ம்ானைாம்்ன நால ியபர்
ியபரவாியள அம்மாா...? நம்ப சமாஸmூகாரம், சம் பரதாகம் எலலலாத்மதயம் விட்டுட்டு அவன்
ிபட் ுசெகலலாமாா...? நாமளலகு நாியனைா அவியனைாம் அம்மாாியவா - ியபாயிட்ம்ா
எங்ூகளுலகுல ூகர்மாம் எலலலாம் பண் ியவணடக  பதாமளகா்ியச அவன்?"
வர்ூகதா ரவரம் ிபடி ியபசிலுூகாணடரலகும் ியபாியத "அம்ியம்...கார?
சர்மாாவாளா? வாங்ியூகா..." என்ற கறிக படியக ியவணுமாாமாா உதாியள நுமழந்தார்.
பா பஸிினரந்து ரவியின் ூகடதம் வந்த விவரத்மத் ுசாலின ியவணுமாாமாாவிம்மும் அமதி
படலூகல ுூகாடுத்தார் சர்மாா.
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படத்து முடத்து விட்டு் சி பத்துல ுூகாணியம் "ூகாந்தர்வ விவாூகம்்ன ஒணணு நம்மா
சாஸmதரங்ூகதாியளியக ஒிபுல ுூகாதாளிபட்டரலகுன்்ன உங்ூகளுலியூக அழூகா
ஞாபூகிபடுத்தயிரலூகாியனை  பதாமளகாணம்ான்?" என்ெறார் ியவணு மாாமாா.
சர்மாா தகங்க்த் தகங்க் ரியரஷ மலலமாாூகி பா பஸிியலலியக ரவிமக் சந்தத்து அவன்
மானைத்மத மாாபபெற முகபபசி ுசெக கலமாா என்ெற தம் ியகாசமனைமக ியவணு மாாமாாவிம்மும்
கறினைார்.
"அது சாத்தகம் லமலல சர்மாா...! அங்ியூக எலலலாம் ஒரத்தியராம் தனி வாழ்லமூகயிியலல
ன்ுனைாரத்தர் தமலலயிம்ெறமத அநாூக பூகமாா ுநமனைிபா. ரியரஷ அவ்னலகுல
ூகினகா்மாாக் ஒர குழந்மதயம் ுபாெறந்திபெறம் ும்லினயிியலல பார்த்துணடரந்த
ியவமலலியலலரந்து அி படியக யியனைஸmியூகாவுலகு ுசலல்ஷன் ஆக் நியூகார்ல ியபானைான்.
அிபுெறம் ிியபா பா பஸm வந்தரலூகான். ிபட எலலலாம் லலலாியமா ூகட்மம்ி
 பரம்மா்சா பகா அங்ியூக ியபாயிரந்தான்னைா ன்னிலகு நீர் ரலக்ெற நிமலலமமாயிியலல நா்னம்
ரலூக ியநர்ந்தரலூகலலாம். ஒர  புரஞ்ர மாரமாூகமளியகா, அுமா பலூக மாரமாூகமளியகா என்
வீட்டுலகுதா வரியவபபக்ெற ுநமலலமமாமக நாியனை எதர்த்தாலம் தவிர்லூக முடகாமால
ியபாயிரந்தரலகும்."
சர்மாாவின் தகத்தல அந்தி  பர்சமனை ஏபபபடுத்தயிரலக்ெற ூகனைத்மதல குமெறத்து
லலகுவாலூக விரம் பகவர் ியபாலல ியவணுமாாமாா ிபடல கறியிரந்தார். சர்மாாவின்
பகங்ூகதா, தகலூகங்ூகதா, தர்மா சங்ூகம்ங்ூகதா எலலலாம் ியவணு மாாமாாவுலகுி பு பந்தனை.
சர்மாாவின் குடும்பம் பரம்பமரகானை மவதீூகல குடும்பம். சர்மாாியவா ரபாவத்தல நலலலவர்
என்ெறாலம் ூகட்டுிபட்ட. ுவளி உலலமூக அதூகம் ரபபறிி பார்த்தராதவர். சிற வகதியலலியக
ியவதங்ூகமளயம் சாஸmதரங்ூகமளயம் ூகபபெறவர். பரம்பமர பரம்பமரகாூக ியவதாத்ககனைம்
ுசெத குடும்பத்மத் ியசர்ந்தவர். க்ராமாத்தன் மன்ற ுப பக ுதரலூகமளயம் ியசர்ந்த
மாபபெறவர்ூகளுலகு் சாஸmதர வினகங்ூகளிியலலா சம் பரதாக வினகங்ூகளிியலலா ியகாசமனை
ுசாலின வழிூகாட்டும் உகர் அந்தஸmமத உமம்கதாயிரந்தது சர்மாாவின் குடும்பம். வம்லகுத்
ுதர, நடுத்ுதர, ுதபபகுத்ுதர என்ெற அலக்ரூகாரத்தன் மன்ற ுதரலூகளிலம் உதாளவர்ூகதா
ுபரம்பாலம் அத்மவத மாம்த்தன் வழிூகமளி  பன்பபபறக்ெறவர்ூகதா. அத்மவத மாம்த்தன்
ரவாமிூகளால சங்ூகரமாங்ூகலலத்தபபகும், அூகஸmதக நதலூகமரயிினரந்த ரபபறிபுெற
க்ராமாங்ூகளுலகும் ஸ்ரீ மாம்த்தன்  பரதநிதகாூக, முந்தராதூகா ப பதவியில ரந்து வரபவர்
விரியவரவர சர்மாா. ஸ்ரீ மாம்த்தன் ஏஜணட் என்ெற ந்தல ுூகௌரவி பதவிமக
ஏபபறிரந்ததனைால சங்ூகர மாங்ூகலலத்தலம் அலூகம் பலூகத்துல க்ராமாங்ூகளிலம் நலலலது
ுூகட்ம்துூகளில 'ஸ்ரீ மாம்ம் சம்பாவமனை' என்ெற ுபக பல ஓதயிம்ிபடும் ுதாமூகமகயம்
மா பகாமதமகயம் ுபபபற வரம் அதூகாரம் சர்மாாவுலகு ரந்தது.  பரான்சில-பா பஸில
ியவமலல பார்லகும் தன் மாூகன் ுசெதரலகும் ூகா பகத்தால னி ந்த அந்தஸmதுலூகளும்,
மா பகாமதூகளும் என்னை என்னை மாாறதலூகமள அமம்யம் என்ுெறலலலாம் எணணிியக சர்மாா
சலலனைம் அமம்ந்தரலக்ெறார் என்பது ியவணு மாாமாாவுலகு ிியபாது பு பந்தது.
"எிபடகாவது மதத் தவிர்த்தும்லலாம்்ன நிமனை்ரத்தான் உங்ூகக்ட்ம்வும், உங்ூக
ுபாணக்ட்ம்வும், ிியபா  பரஸmதா ப்சமதத் தவிர ியவெற கா பட்ம்வும் ந்த
ுலலட்ம் பலதாளமதி பத்தியக நான்  பரஸmதா பலூகியலல."
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"தவிர்லூகெறதுங்க்ெற எண்த்மதியக நீங்ூக விட்டும்ணும் மாாமாா! ரவிமகயம், ூகமாினமகயம்
னிியமா நீங்ூக  ப பலக்ெறது நம்லூகாத ூகா பகம். நான் பா பஸிியக ூகமாினக்ட்ியம்யிரந்து விமம்
ுபபபெறியபாது, அவ ுராம்ப  ப பகத்ியதாம் எனைலகு ஒர ஆலபம் ' பரஸணட்' பணணினைா.
நீங்ூக திபா நிமனை்ரலூகியலலன்னைா உங்ூகளுலகு ிியபா அமதல ூகாண பலக்ியெறன்."
மானைத்தன் ியமாபபபரி பல மாணடலக்ம்ந்த வித்தகாசங்ூகமளயம் ுவறிபுூகமளயம் றி
மாூகமனைல ூகவர்ந்த அந்தி  புரஞ்ர யவதமகி பம்த்தலலாவது பார்லூக ியவணடுுமான்ற
சர்மாாவுலகும் ஆவலலாூகத்தான் ரந்தது. ஆனைால, அந்த ஆவமலல அவர் ுவளிிபடுத்தல
ுூகாதாள முடகவிலமலல. அவர் தமாது சம்மாதத்மதயம் ுத பவிலூகாமால,
சம்மாதமின்மமாமகயம் ுத பவிலூகாமால ுமாௌனைமாாூக ரந்தார்.
"மாாமாாவுலகு ஆலபத்மதல ுூகாணடு வந்து ூகாண பியகன். பார்லூகட்டும்" என்ற தம்
மாூகளிம்ம் ுசாலின விட்டு சர்மாாவின் பலூகம் தரம் ப, "எ்டவளவு விூகலபமிலலலாத மானைர
ரந்தா ிபடத் தங்ூகதா பம்த்மத எலலலாம் ஒட்டனை ஆலபத்மத எங்ூக ஞாபூகார்த்தமாா
வ்சிலகுங்ியூகா'ன்்ன குடுலூகணும்க்ெறமத நிமனை்ரி பாரங்ியூகா சர்மாா.  புரஞ்ர ஜனைங்ூகியள
நலலல மாாத ப. அதுவும் ரவிியகாம்... வ ரலூகாியள - அதான் - ூகமாின - அவ அபபபுதமாானை
ுபாணணு. ன்னிலகுி பூராவும் அவியளாம் சி ப்ரி ியபசிணடரலூகலலாம்்ன ியதாணும்.
ங்லீஷியலல, ' பரான்ஸm ஸm நாட் எ ூகணட்ீ பட் ஆன் ஐடகா'ன்்ன ஒர வசனைம் உணடு. அது
நூத்துலகு நூற உணமமா சர்மாா..." என்ெறார் ியவணு மாாமாா.
ிபட ியவணுமாாமாாவும் ூகமாினமகி புூகழ்ந்து ியபசியவ சர்மாா ியகாசிலூகத்
ுதாம்ங்க்னைார். முதினல ியவணுமாாமாாவின் ுபண வசந்த அவமளி புூகழ்ந்து
ியபசியிரந்தாதா. ிியபாது ியவணுமாாமாாவும் அந்தி  புரஞ்ர யவதமக் சிலலாக்த்து்
ுசாலக்ெறார். ரவிமகயம் அந்தி  புரஞ்ர யவதமகயம்  ப பத்து மவலூக முகலம் தன்
தட்ம்த்துலகு அிபாியவா, ுபணிய்ா பா பஸில யனைஸmியூகாவில ரலகும்
ியவணுமாாமாாவின்  பதாமளியகா ஒத்துமழிபுத் தரமாாட்ம்ார்ூகதா என்பது சர்மாாவுலகு
ிியபாது குறிிபாூகவும், ுதளிவாூகவுியமா பு பந்தது.
ியவணுமாாமாா ியபசிகியபாியத 'உங்ூக ரவிியகாம்... வ' என்ற அவர் ுசாலினக
வார்த்மதூகமளல கர்ந்து ூகவனித்ததல 'ரவிியகாம் மாமனைவி' என்ற முதினல ுசாலலல
நிமனைத்துி  பன்பு அந்த ஒர வார்த்மதமக விழங்க் விட்டு ' வ' என்பதாூக மாழி பல
கறினைாியரா எனை எணணினைார் சர்மாா. ஒர ியவமள ரவியம் ூகமாினயம் ூகாதலலர்ூகதா என்ெற
நிமலலமகயம் ூகம்ந்து அங்ுூகலலலாம் 'ியமாாதரம் மாாபபறில ூகலகா்ம்' - என்ற
ுசாலக்ெறார்ூகியள, அிபடல ூகலகா்ியமா ுசெது ுூகாணடு விட்ம்ார்ூகியளா என்றம்
சந்ியதூகமாாயிரந்தது அவரலகு.
வசந்த அந்த அழக்க ஆலபத்மத் சர்மாாவிம்ம் ுூகாடுத்தாதா. அவர்  ப பத்த முதல
பலூகத்தியலலியக ுவண பனி மடக மாமலல்ச பவு ஒன்றில ரவியம், அந்தி  புரஞ்ர யவதயம்
பனி்சறலகு விமளகாட்டு விமளகாடும் ியபாது எடுலூகிபட்ம் அழக்க வண்ி பம்ம்
ஒன்ற ஒட்ம்ிபட்டரந்தது.
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சர்மாாவுலகு அரியூக நின்ற அவர் ஆலபத்மதி  ப பிபமதல ூகவனித்துல ுூகாணடரந்த
வசந்த " ந்தி பம்ம் ரவியம் ூகமாினயம் ஸmவிட்ஜர்லலாந்துலகு உலலலாசி  பரகா்ம்
ியபாயிரந்த ியபாது எடுத்ததுன்்ன ுசான்னைா-" என்ற அவரலகு விளலக்னைாதா.
"சர்மாா பம்த்மதி பார்த்து ுவறம் உலலலாசி  ப பகமும், விமளகாட்டுி புத்தயம் அசல
ுலலௌகீூக ஆமசூகளும் மாட்டுியமா உதாளவளா ரிபா ியபாினரலியூகன்்ன நிமனை்ரம்ாதீரம்.
ூகமாினமகி ியபாலல புத்தசாினி ுபாணம் நீர் ஐியராிபா முழவதும் ியதடனைாலகம்ல
ூகணடு படலூக முடகாது.  புரஞ்ர தவிர ுஜர்மா்னம், ங்க்லீனூம் அவளுலகுத் ுத பயம்.
ரவிக்ட்ம் சமாஸmக்ரதமும், தமிழம், ந்தயம் ூகத்துலூகெறா..."
சர்மாா ஆலபத்தல அடுத்த பலூகத்மதி புரட்டனைார்.
" து ுவனிஸm-அவா ுரணடு ியபரம் ியபாட்ியலல ியபாெறா. ுவனிமஸ மிதலகும் நூகரம்்ன
த்தாினயிியலலியக ுசாலலவா மாாமாா. பா பஸிியலலயிரந்து ுஜனிவா, ியராம் எலலலாத்துலகும்
ரயிலியலலியக ியபாயிம்லலாம் மாாமாா... நா்னம் அிபாவும்கம் ரயிலியலலியகதான் அங்ுூகலலலாம்
ியபாியனைாம். அவா ியராம்'்ன ுசாலெறதலியலல 'ியராமாா'ன்்ன தான் ுசாலெறா..."
ஆலபத்தல மாபபுெறார பலூகம் புரதாக்ெறது. சர்மாாவின் மூகவிரலூகதா ரபாவமாாூக
கங்ூகாமால ுமாலலல நடுங்குவமதயம், பதறவமதயம் வசந்த ூகவனித்தாதா. ியவணு மாாமாா
சர்மாாமவல குுஷிபடுத்த முகன்ெறார்.
"நான் பா பஸிியலல அவக்ட்ம்ி ியபசிணடரந்திியபா, 'ுசௌந்தர்க லலஹெ ப'மகி பபபறிஎன்மனை ஏியதா வன் ுராம்பத் ுத பஞ்சவனைாலகும்்ன அவளா ுநமனை்ரணடு என்னைியமாா
சந்ியதூகம் ியூகட்ம்ாதா. "ூகமாலீ! ுதலலலாம் நீ சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு வர்ெறிியபா உன் எதர்ூகாலல
மாாமானைா பட்ம்ல ியூகளு. அவர் ுப பக சான்ஸmக் பட் ஸmூகாலலர்"்ன அவக்ட்ம்்
ுசாலினயிரலக்ியெறன்..."
"ஏன் ரவிமகியக ியூகட்டுத் ுத பஞ்ரலூகலலாியமா?" என்ற அமுத்தலலாூகி பதல வந்தது
சர்மாாவிம்ம் ரந்து.
ியவணுமாாமாா தளரவிலமலல. சர்மாாவின் மானை நிமலலமக
ுதாம்ர்ந்து ஈடுபட்ம்ார்.

ளூக் ுசெயம் முகபபசியில

"ூகமாினியகாம் விநகம், அம்லூகம், பணிவு, மதுகலலலாம் பார்த்தால அவ அத்தமனை
ுப பக  பரபுத்துவல குடும்பத்துி ுபணக்ெறமத எிியபர்ல ுூகாத்தவாளாியலலயம் ஊக்லூகல
கம் முடகாது ரவாமி! அ்டவளவு நலலல ரபாவம்...!"
சர்மாா பட்ும்ன்ற ஆலபத்மத மட வசந்தயிம்ம் நீட்ட விட்டு எழந்து நின்ெறார்.
புெறிபம்த் தகாரானை நிமலலயில நின்ற ுூகாணடு, "எனைலகு மானைர ச பயிலமலல, அிபுெறமாா
ன்ுனைார நாதா வியரன். மாத்தமதி ியபசலலாம்" என்ற ுசாலின விட்டுல க்ளம்பத் தகாராக்
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விட்ம்ார். அவமர் சமாாதானைிபடுத்த மாறபடயம் உட்ூகார மவிபதபபகுதா வசந்தலகும்
அவதா தந்மதலகும் ியபாதும் ியபாதுுமான்ெறாக் விட்ம்து.
விரியவரவர சர்மாாவுலகு மானைத்தல அழத்தமாானை சந்ியதூகியமா விழந்து விட்ம்து. ியவணு
மாாமாாவும், அவர் ுபண வசந்தயியமா ந்தல ூகாதல  பர்சமனையில ரவியின் நிமலலமகத்
தீவிரமாாூக ஆத பலக்ெறார்ூகியளா என்ற எணணினைார் சர்மாா.
உ்ர்்சி ுூகாந்தளிிபு அம்ங்க் அவர் நிதானைிபடுக்ெற வமர ஒர மாாறதலலாூக ியவற
எமதகாவது பபபறி அவ பம்ம் ியபசலலாம் என்ற ியதான்றிகது ியவணு மாாமாாவுலகு!
"ஆத்தங்ூகமர நத்தத்துத் ுதன்னைந் ியதாிமப காரலகுல குத்தமூக ியபசியிரலியூகதா சர்மாா?
ந்த வரனம் ுதன்மனை, மாா, பலலா எலலலாியமா நலலல ூகாெிபாியமா..."
"குத்தமூக எதுவுியமா ச பகாத் ுதமூககுலல, நலலல குத்தமூக அமமாகியலலன்னைா ஒர ூகாவல
ஏபபபாடு பணணிட்டு நாியனை ுசாந்தமாால ூகவனிலூகலலாம்்ன தீர்மாானைம்."
"மாம்த்து நிலலுமாலலலாம் என்னை ுசெகி ியபாியெறதா...?"
"அுதலலலாம் எிபடயம் நலலல மா்னனாளாி பார்த்துல குத்தமூகலகு அமம்்ரத்தான்
ஆூகணும். ுநலல வினகம் ியவியெற. ியதாிபுத் துரவு வினகம் ியவியெற. நிலலத்துலகு எிபடயம்
நலலல குத்தமூக அமமாயம்."
"ுதலகுத் ுதர சங்ூகரரிபன் ரணடு ுபணணுலகும் ூகலகா்ம் பணெறத்துலூகாூக
ுநலலம், ியதாிபுத் துரவு எலலலாத்மதயம் க்ரகம் ியபசிட்ம்ானைாியமா; ுத பயமாா?"
"அிபடத்தான் காியரா ியபசிணம்ா... எங்ூகாதியலலயம் விழந்தது."
ந்த விதமாாூக் சிறிது ியநரம் ஊர் விவூகாரம் ியபசிக  பன் மாறபட பமழக ியப்மச
ுமாதுவாூக ஆரம் பத்தார் ியவணு மாாமாா.
"ஆத்தரிபட்டு ரவிமக ங்ியூக வரியவணம்ாம்்ன எழதம்ாதீங்ியூகா...ுூகாஞ்சம்
ுபரந்தன்மமாகா நம்ந்துலகுங்ியூகா...உங்ூகளுலகு நான் ுசாலினத்தான்
ுத பகணும்ங்க்ெறதலியலல, நீங்ூக மாூகா வித்வான். ுப பக படிபாளி. ஞானைஸmதர்..."
" தியலல எனைலக்ரலக்ெற தர்மா சங்ூகம்ங்ூகதா உங்ூகளுலகும் பு பகணும். பலல வமூகயிியலல
க்ராமாத்தாரலகும் ஸ்ரீ மாம்த்துலகும் பதல ுசாலலலல ூகம்மமாிபட்டரலியூகன் நான்.
எடுத்ியதன் ூகவிழ்த்ியதன்்ன மாத்தவாமள மாாத ப நான் எமதயம் பணணிணடு அிபுெறம்
ஊர்ியலல நிமிர்ந்து நம்லூக முடகாது. ரவிமகத் தவிர எனைலகுல ூகலகா்த்துலகு ன்ுனைார
 பதாமளயம், ுபாணணும் ியவெற ரலூகாங்ூகெறமத மாெறந்தும்ாதீங்ியூகா! ந்தல க்ராமாமும்
ஜனைங்ூகளும் எிபடிபட்ம்வான்்ன உங்ூகளுலகு நான் ுசாலினத்தான்
ுத பகணும்க்ெறதலியலல. ஊரலகுி பகன்பம்ெற ஒர ுபாது நன்மமாமக்
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ுசெகணும்க்ெறியபாது அதுலூகாூக ஒண்ா் ியசர மாாட்ம்ா. ஊரலகுி பகன்பம்ாத ஒர தனி
மா்னன விவூகாரத்மதி ுப பர பணணி விியராதத்மத வளர்த்துலூகணும்னைா அத்தமனை ியபரம்
உம்ியனை ஒண்ா் ியசரவா. நலலலது உம்ியனை பு பகாது. ுூகட்ம்மத உம்ியனை பு பஞ்ரிபா.
முலூகாலவாசி சமாகங்ூகதாியள நலலலமதியக அவசரிபட்டுல ுூகட்ம்தாி பு பஞ்ரணடுடுவா.
ுரணடுங் ுூகட்ம்ான் ஊர், ுரணடுங்ுூகட்ம்ான் மா்னனா..."
"நீங்ூக ுசாலெறது அத்தமனையம் நிகாகம் தான் சர்மாா... ஆனைா...உங்ூக  பதாமள ரவிியகாம்
மானைமத நீங்ூக புணபடுத்தம்ி பம்ாது. புஷபம் மாாத ப மானைர அவ்னலகு..."
சர்மாா தபபகுி பதல எதுவும் ுசாலலலவிலமலல. அவர் சபபற முன் தரி பல ுூகாடுத்ததும்
உதாியள ுூகாணடு ியபாெ விம்ாமால வசந்த அங்ியூகியக மவத்தரந்த ஆலபத்மதல
மூகயிுலலடுத்து ணடும் அவியர பார்லூகத் ுதாம்ங்க்னைார். சர்மாா ூகவனித்து விம்ாமால
வசந்தயம் அவதா அிபாவும் ஒரவமர ஒரவர் குறிிபாூகி பார்த்துி புன்னைமூக பு பந்து
ுூகாணம்ார்ூகதா. வசந்த பமழகபட தன்்னமம்க 'ரன்னிங் ூகாுமாணட் ப'மகத் ுதாம்ர்ந்தாதா.
" து ுஜனீவா ியலலல-ூகமரயிியலல நின்்ன மாணிலூக்லூகாி பார்த்துணடரலூகலலாம். எனைலகு
து ுராம்பி  பட்ச ம்ம் மாாமாா!"
ுப பகதாெல க்ண்ம் க்ண்மாாூகி பூத்தரந்த பூலூகதா நிமெறந்த ஒர ுப பக பூங்ூகாவில
ரவியம் ூகமாினயம் நிபபக்ெறாபபியபாலல ஒர பம்ம் ஆலபத்தல வந்தது. சர்மாா வினைவினைார்.
" ுதன்னை பூம்மாா?

த்தமனை ுப பசா... த்தமனை அழூகா...?"

"அது துலீி பூன்்ன ஹொலலந்தியலல ுராம்பி  பரசித்தம் மாாமாா. 'துலீி ஃுபஸmடவல'்ன
அது நிமெறகி பூலக்ெற ூகாலலத்தியலல அங்ியூக ஒர விழாியவ ுூகாணம்ாடுவா..."
ஆலபத்தல அடுத்தபம்ம் தரம் பகது.
" ுதன்னை

டஞ்ச மாணம்பமாா...? அரணமாமனைகா....?"

" 'அலியரா-ியபாினஸm'்ன க்ீஸm நாட்டன் தமலலநூகர் ஏுதன்ஸிியலல
 பரசித்த ுபபபெற ம்ம் மாாமாா!"
"அிியபா அவ்னம்,

து ுப பக ச பத்தரி

வளுமாா ஐியராிபா பூராவும் ரத்தகா்ரன்்ன ுசாலல..."

"........"
"ுரணடு ியபரம் தனிகாத்தாியனை

ுதலலலாம் ரத்தயிரலூகா....?

லினகா....?"

சர்மாாவின் ந்தல ியூகதாவி குழந்மதத் தனைமாானைதா அலலலது உதாளர்த்தம் மவத்துல ியூகட்ூகி
படுக்ெறதா என்பமத வசந்தகாலம் ியவணு மாாமாாவினைாலம் ூகணடு  படலூக முடகாமால
ரந்தது. ுூகாந்தளிி பலம் அமலல ியமாாதினலம் பம்கு ூகவிழ்ந்து விம்ாமால ுமாலலல
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நம்த்த் ுசலலம் ியதர்ந்த பம்ியூகாட்டமகி ியபால அந்த உமரகாம்மலல அவர்ூகதா ியமாியலல
ுூகாணடு ுசலலல ியவணடகதாயிரந்தது. ணடும் விரியவரவர சர்மாா ியூகா பத்துல ுூகாணடு
எழந்தரந்து ியபாெ விம்ாமால அந்தி ியப்மச் ரமூகமாாூகல ுூகாணடு ுசலலல முகன்ெறார்ூகதா
அவர்ூகதா.
எதர்பாராத விதமாாூக மாறபடயம் சர்மாாியவ தாமாாூக ரவிமகி பபபறிக ியப்ரலகுத்
தரம் பகது ூகணடு அவர்ூகதா ரவரலகும் மாக்ழ்்சி ஏபபபட்ம்ாலம் ியப்ர எிபட எந்த
சமாகம் எதர்பாராத ியூகா்த்துலகுத் தரம்புியமாா என்ெற தகலூகமும் முன்ுனை்ச பலமூகயம்,
ஒரளவு பகமும் கம் ரந்தனை. அதனைால சர்மாாவின் சிலல ியூகதாவிூகளுலகுி பதல
ுசாலலலாமாியலல தவிர்த்தார்ூகதா அவர்ூகதா. ஆனைால ியப்ர ியமாியலல வளர்ந்த விதத்மதி
பார்த்தால அவர் அமதி பபபறிியக உமரகாம்மலலத் ுதாம்ர விரம்புவதாூகிபட்ம்து.
அவர்ூகதா ரவமரயம் ியநாலக் அவர் ியூகட்ம்ார்.
" வன் தான் ூகா்ாதமதல ூகணம் மாாத ப அவியமாியலல  ப பகம் ுவ்ரட்ம்ான். அவ
குடும்பத்தியலலகாவது மத எலலலாம் ூகணடலூக மாாட்ம்ாியளா? அவ தூகிபன் காியரா ுப பக
ியூகாடீரவரி  பரபூன்்ன ுசான்ியனைியள...?"
"அந்தத் ியதசத்தியலல அிபடல ூகணடலக்ெற உ பமமாுகலலலாம் எடுத்துலூகமாாட்ம்ா மாாமாா.
பட்ர வகர வந்த ஆண ுபணூகளுலகு அவா அவாியள தங்ூகியளாம் வாழ்லமூகத்
தும்மகத் ியதடலக்ெற உ பமமா உணடு. அிபா அம்மாா பார்த்து ஏபபபாடு பணெற
ூகலகா்ம்க்ெறது அங்ியூக எலலலாம் எிபவாவது அபூர்வமாாூகத்தான் நம்லகும்..."
"ுப பக ப்லூகாரல குடும்பத்துி ுபாணணுன்னிியக...? தன்ியனைாம் ுபாணணு
அந்தஸmதுலகுல குமெறகாத ம்த்துலகுி ியபாெ் ியசரணும்னைாவது அிபாவுலகு
அலூகமெறியகா ூகவமலலியகா ரலூகாதா...?"
"நம்மர்ி ப்லூகாரா மாாத ப ரபத்து நாலமாணி ியநரமும் தாங்ூக ப்முதாளவா, தனி
அந்தஸmதுதாளவா, தனி ஜாத, தனி ரூகம்ியனை நிமனை்ரணடரலூக அங்ியூக அவாளுலுூகலலலாம்
ுத பகாது. ப்ம்க்ெறமத ஒர வசதகா நிமனைிபாியள ஒழிக வரி பரசாதமாா நிமனை்ரல
ூகர்வம்  பட்ர அமலலக மாாட்ம்ா. நீலியராமவல ூகாதின்ர ுவபபறி ூகணம் ப்லூகாரல
குடும்பத்து ுவதாமளி ுபண உணடு. அந்தல ூகாதல ுபபபியெறார்ூகளுலகும் மாலூகளுலகும்
எந்த விியராதத்மதயம் உணடு பணணினைதலமலல. தியலல ஒளிவு மாமெறவுூகதா, மலல
மாமெறவு, ூகாெ மாமெறவு எதுவும் க்மம்காது. ' வமனை நான் ூகாதினலக்ியெறன்' என்ற தன் தாெ
தந்மதயிம்ம் தன் ூகாதலலமனை அமழத்து் ுசன்ற அறிமுூகி படுத்தும் துணிவும் ியநர்மமாயம்
ஒர ுபணணுலகு அங்ியூக உணடு. ூகமாினமகி ுபாறத்த மாட்டியலல ணடகன் ஸmட்டீஸm
ஃியபகுலடயில ரவியிம்ம் ' ணம்ாலலஜ' படலூக வந்த ியபாது அவளாூகியவ விரம் ப ரவிகால
வசீூக பலூகிபட்டுத் தான் அவமனைல ூகாதின்சிரலூகா... மத அவியள எங்க்ட்ம் மானைர
விட்டு் ுசான்னைா மாாமாா..."
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" னிியமா காமர் ுசாலின என்னை  பரியகாஜனைம் அம்மாா...? நான் என் தமலலயிியலலதான்
ுசரிபாியலல அட்ரலூகணும். ரவிமக நான்  பரான்ரலகு உத்தியகாூகம் பார்லூகி ியபாூகியவ
விட்டரலூகிபம்ாது...."
"நீங்ூக ுசாலெறது ியவடலமூககாூகத்தான் ரலகு சர்மாா...! ன்்னம் ுூகாஞ்ச நாழி ியபானைா
'அவமனை நான் ுபத்ியத ரலூகிபம்ாது'ன்்ன கம் வரத்தி படுியவதா ியபாினரலியூக?" என்ற சி பத்துல ுூகாணியம் ுமாலலலல ியூகட்ம்ார் ியவணு மாாமாா.
சிறிது ியநரம் ுமாௌனைத்தபபகுி  பன் சர்மாாியவ ுதாம்ர்ந்து ியபசலலானைார்.
"நீங்ூக ுரணடு ியபரம் ிப நான் என்னைதான் ுசெகணும்்ன ுசாலியெறதா?
ுசாலலங்ியூகா...? ந்த ுலலட்ம்ரலகுி பதல எழதணுியமாா, ியவணம்ாியமாா...? வர்
ுசாலின எழதவும் எனைலகுி  ப பகம் லியலல. வர ியவணம்ாம்்ன ுசாலின எழதவும் என்
மானைர துணிகியலல..."
"ுசாந்தி  பதாமளமக வர ியவணம்ாம்்ன எழதெறத்துலகு உங்ூகளுலகுி பயித்தகம்
 பட்சிரலூகா என்னை..."? அி பட எழதெற அளவுலகு அவன் தான் ுப பசா என்னை திபுி
பணணிட்ம்ான்?"
" து வமர பயித்தகம் ஒணணும்  படலூகியலல... நீங்ூகளும் அவ்னம் படுத்தெற பாட்மம்ி
பார்த்தா னிியமாலதான் அுதலலலாம்  படலூகணும்..."
"ஏன் ிபட எலலலாம் ியபசியெறதா சர்மாா...? உங்ூகளுலகுி பூகவான் க்ரமபயிியலல ஒர
ுூகாமெறயம் வராது. எலலலாம் ுதெவசங்ூகலபிபட நலலலவிதமாா நம்லகும். தகவு பணணில
ுூகாஞ்சம் நான் ுசாலெறமத ிியபா ுபாறமமாகா ியூகட்ூகணும் நீங்ூக" என்ற தமாாூக
ஆரம் பத்தார் ியவணு மாாமாா.
-------------
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அத்தகாகம் 3

ியவணு மாாமாா

தமாானை குரினல விரியவரவர சர்மாாவிம்ம் ுசாலலலலலானைார்:-

"ரவி ுராம்ப நாமளலகு அிபுெறம் ர ியதசத்தினரந்து தரம் ப வரான். அவன் க்ட்ம்வும்
அவன் கம் வர்ெறவாக்ட்ம்வும் முூகம் ியூகா்ாமால நீங்ூக நம்ந்துலூகணும். குடும்பம் என்்னம்
அழக்க  பம்ிபுத்தான் ந்தக வாழ்வின் சிெறிபு என்பதாூக அவாதாளாம் நிமனைலூகெறா...
ந்து அவிபலத குடும்பம்ன்்ன நாம் ுசாலியெறாியமா - ந்தல கட்டுல குடும்ப அமமாிபு தன் பந்த பாசங்ூகதா எலலலாம் அவாளுலகுி புதுமமா. அவா ூகண ூகா்ியவ நாம் அிபாவும்
 பதாமளயம் எினயம் பூமனையமாா அட்சிணடு நிலூகிபம்ாது."
வர்ூகதா ரவரம் ிபடி ியபசில ுூகாணடரந்த ியபாது, ுதரிபலூகம் பார்த்தவாியெற
நாபபூகாினயில அமார்ந்தரந்த வசந்த, "மாாமாா! உங்ூக ுபாண பார, உங்ூகமளத் ியதடணடு
வரா" என்ற சர்மாாவிம்ம் கறினைாதா. சர்மாா ுதரிபலூகம் தரம் பனைார். வசந்த எதர்ுூகாணடு
ியபாெி பாரமவ அமழத்து வந்தாதா.
"அிபா! அந்தி பூமிநாதபுரம் மாாமாா ியதட வந்தா. ன்னிலகு 'லலலக்னைி பத்த பமூக'
எழதணுமாாம். ுரடகா ரலூக் ுசான்னைார். ன்னைம் ஒர மாணி ியநரத்துியலல வந்து
அழ்சிணடு ியபாெறாராம்."
"கார ராமாசாமிகா... வந்தரந்தான்? ஓியூக...? ன்னிலகு் சாகரட்மச பூமிநாதபுரம்
நி்சகதார்த்தத்துலகுி ியபாூகணும்க்ெறமதியக மாெறந்துட்ியம்ன்."
" துலகு ஏன் ்டவளவு பதட்ம்ிபம்றீர்... பூமிநாதபுரம் என்னை ங்ியூகயிரந்து அம்பது
மமாலலா, அறபது மமாலலா...? அூகஸmதக நதி பாலலத்மதத் தாணடனைா அலூகமரயிியலல தாியனை
ரலகு...? கி படு ரம். ச பகன் மாமலலவாயிியலல விழெறிியபா புெறிபட்டீர்னைாி
ியபாறியமா..." என்ெறார் ியவணு மாாமாா.
சர்மாாவின் ுபண பார்வத பாவாமம் தாவணி அணிந்தரந்தாதா. பன்னிரணடு
பதன்மன்ற வகதுலகுதாியளியக அமதவிம் ரணடு மன்ற வகது அதூகம் மாதலக்ெற மாாத ப
ஒர வளர்த்த. துறதுறுவன்ற ூகமளகானை முூகம். 'எ்சில விழங்க்னைால ூகழத்தல ுத பயம்'
- என்பார்ூகியள அிபட நிெறம். ூகரூகருவன்ற மின்்னம் ுநளிியகாடக கந்தலம்
லலட்ச்மாானை முூகமும் ியசர்ந்து ஒரமுமெற பார்த்தவர்ூகமள ன்ுனைார முமெறயம் பார்லூக
ஆமசிபம் மவலக்ெற அழகு பார்வதலகு. வசந்த பார்வதமக விசா பத்தாதா:
"ஏணட...? அதுலகுதாியளியக ஸmகல விட்ம்ா்சா...?

ன்்னம் மாணிகாூகினியக?"

"நாலலஞ்ர டீ்சர் லீவு மாாமி! அதுனைாியலல லலாஸmட் பீ பகட் க்மம்காதுன்்ன விட்டுட்ம்து."
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பார்வதமகத் தழவினைாபபியபாலல உதாியள அமழத்து் ுசன்ெறாதா வசந்த.
" வ ந்த வரனம் ஸmகல ஃமபனைல முடலக்ெறா. குமாார்  ப.ஏ முதல வரனம்
படலக்ெறான். ூகாியலலஜூலூகாூக அவன் தனைச ப ரபது மமால ரயில  பரகா்ம் பண்
ியவணடயிரலகு. நாதா தவெறாியமா ரட்ட ஏழ ஏழமர மாணிலகுத்தான் வீடு தரம்பெறான்.
ுபாணம் நான் ூகாியலலே படிபுலகு அ்னிபி ியபாெறதலியலல. பதாளிலகம்ம் முடஞ்சதும்
ூகலகா்த்துலகு வரன் பார்லூகெறதாத் தான் உத்ியதசம்..."
"உதாளூர்ினியக ூகாியலலே ரந்தாி படலூக மவலூகலலாம். ுபண குழந்மதூகதா - ுவளியூர்
ியபாெ வர்ெறது சாத்தகமிலியலல. பலூகத்து ம்வுன்ியலல ரலக்ெற ஒியர ூகாியலலஜூம் ியூகாஎஜுியூகனன் ூகாியலலே... ஆணும் - ுபாணணும் ியசர்ந்து படலக்ெற ூகாியலலே. உமாலகுி
 படலூகாது."
"எனைலகுி  படலகும்  படலூகாதுங்க்ெறது ஒர பலூகம் ரலூகட்டும். வித்மதங்க்ெறது
ஞானைத்மதயம் விநகத்மதயம் வளர்லூகணும். ன்னிலகு அது ுபரம்பாலம்
அஞ்ஞானைத்மதயம், முரட்டுத்தனைத்மதயம் தான் வளர்லக்ெறது. ஒ்டுவார மபக்னம்
தன்மனை் சினிமாாவிியலல வர்ெற ஹீியராவா நிமனை்சிணடு முலூகாவாசி நாழி ஏியதா ஒர
த்னசானை ுசாிபனைத்துியலல வாழெறான். ஒ்டுவார சின்னை வகதுி ுபணணும் தன்மனை்
சினிமாா ஹீியராயினைா நிமனை்சிணடு சீரழிகெறா. நிஜமாா? லமலலகா...? என்னை நான்
ுசாலெறது...?"
"நீர் ுசாலெறுதலலலாம் ன்னிலகு எடுபம்ாது சர்மாா! ஒியர வார்த்மதயிியலல 'ரத்த
மாடசஞ்'சீன்்ன உம்மமா ஒதுலக்டுவா!"
"அது தான் லமலல! நீங்ூக தான் அி பட் ுசாலியெறதா! நம்மர்ி பகுத்தறிவுி படிபூகம்
மெற முடமாணி ரலூகாியனை அவ்னம் ந்த வினகத்தியலல என்ியனைாம் ஒத்த அ பி பராகம்
உதாளவனைா ரலூகான். எதர்ூகாலலத்மத மாெறந்த - உமழிபாபபெறமலல ழந்த - ுவறம் ியபாின
உலலலாச நிூகழ்ூகாலலத் தமளிபு ன்மெறக மளஞர்ூகளிமம்ியக ூகா்ிபடுக்ெறது. அவர்ூகதா
ூகடனைமாானை உம்லமழிபுலகும் லலாகலக்லலலாமால, நுணுலூகமாானை மமள உமழிபுலகும்
லலாகலக்லலலாமால ஏியனைா தாியனைா என்ற தகாராக்ெறார்ூகதா. து அபாகமாானைதுன்்ன
ஒ்டுவார  பரசங்ூகத்தியலலயம் அவன் தரி பத் தரி ப் ுசாலலக்ெறான்."
"கார...? ுதெவசிூகாமாணி நாம்ார்தாியனை? அவரலகும் உங்ூகளுலகும் ஒத்த அ பி பராகம்
ஒணணு ரலகுங்ூகெறியத ஆ்சர்கமாானை வினகந்தான் சர்மாா...!"
"அுதன்னைியமாா ஆயிரம் அ பி பராக ியபதம் ரந்தாலம் சிலல ுபாது
அ பி பராகங்ூகளாியலல நாங்ூக ன்்னம் சிியநக்தத்ியதாம் தான் பழூகியெறாம். மெறமுடமாணி
ியகாலக்கன். நா்கஸmதன். உதாுளான்ற மவத்துி புெறுமாான்ற ியபசாதவன்.
பியராபூகா ப..."
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"உம்மமா மாாத ப ஒர பரமா ஆஸmதூகர் அவமர மாாத ப ஒர தீவிர ரகமா பகாமதலூகாரமர
த்தமனை ரம் சிலலாலக்கமாா் ுசாலெறியத ுப பக ஆ்ச பகம்தான்....!"
"நாஸmதீூகாதா ியகாலக்கமுதாளவாளாயிரலூகல கம்ாதா என்னை...?"
"ச ப ச ப! நீரம் வந்த ூகா பகத்மத மாெறந்துட்டீர். நா்னம் ியபசியவணடக வினகத்மத
மாெறந்துட்ியம்ன். ஆஸmதீூக - நாஸmதீூகத் தர்லூகங்ூகமள ன்ுனைார நாதா வ்ரிியபாியமா...?
ிியபா நாமா ியபச ியவணடகமதி ியபசலலாம்."
சர்மாா ியவணு மாாமாாவுலகு அரியூக ுநரங்க் வந்து குரமலல முன்னி்னம் தணித்துல
ுூகாணடு ியபசினைார். " ந்தி  பதாமளகாணம்ான் பணணியிரலக்ெற ரந்தர ியூகாளத்தியலல
னிியமா என் ுபாணணுலகு நலலல ம்த்துியலல சம்பந்தம் க்மம்லகுியமாா க்மம்லூகாியதான்்ன
கம்ி பகமாாயிரலகு. குமாாமரி ுபாறத்த மாட்டுியலல ூகவமலலயிலமலல. அவன்
ஆண பதாமள. ுூகாஞ்ச நாதா ூகலகா்ம் ஆூகாியமா ரந்தாலகம்ி ுப பக பழி ஒணணும்
வந்தும்ாது. தவிர அவியனைாம் ூகாியலலே படிபு முடகெறத்துலகு ன்்னம் ுரணடு மன்ற
வரனம் ஆகும். ுபாண வினகம் அி பட லியலல. ஒர குடும்பத்தியலல ஆணூகதா பணெற
ஒ்டுவார திபும் அந்தல குடும்பத்தியலல ூகலகா்த்துலகு நிலக்ெற ுபாணூகமளன்னைா
பாதலக்ெறது?"
"தரம்பத் தரம்பி பமழக ராமாாக்த்துலியூக ியபாறீியர...? ரவி என்னைியமாா ுப பக
மாூகாபாதூகத்மதி பணணிட்ம் மாாத பயம் அதுனைாியலல உம்மா குடும்பியமா
முழக்ம்ெறாி பியலலயம் ியபசெறமத முதலியலல விட்டுடும். து ரபதாம்
நூபபெறாணடுங்ூகெறமத ஞாபூகிபடுத்தலூகணும் நீர். ந்த நூபபெறாணடியலல ரயில  பரகா்ம்,
விமாானைி  பரகா்ம், ியதர்தல, ஜனைநாகூகம், ியசானினஸம் ுதலலலாம் ியபாலலல
ூகாதினிபதும் சூகஜமாானை வினகம்."
" ந்த் சங்ூகரமாங்ூகலலம் மாாத பயம், பூமிநாதபுரம் மாாத பயம் ுரணடுங்ுூகட்ம்ான்
க்ராமாங்ூகதாியள அது ன்்னம் சூகஜமாானை வினகமாாூகலல. விியசனமாா என் குடும்ப
பாரம்ப பகத்துலகு ஒட்ம்ாதது அது. அதனைாியலல தான் படிமபி பாதயிியலல நிறத்தனைாலம்
பரவாயிலியலலன்்ன ந்தி பாரவுலகு ஒர நலலல ம்மாாூகி பார்த்து உம்ியனை
ூகலகா்த்மதி பணணிட்ம்ா என்னைன்்ன ியதா்ெறது... அவன் ங்ியூக அந்தி
 புரஞ்ரலூகா பியகாம் வந்து கத்தடலக்ெறதுலகுதாியள ந்தி ுபாணணு ூகலகா்த்மதி
பணணி வமளி புரனியனைாம் புலூகாத்துலகு அ்னி ப்ரட்ம்ா ுராம்ப்
சிியரஷம்மாாயிரலகும். ந்த நிமினத்தியலல து தான் என் மானைசிியலல பம்ெறது."
" ுதன்னை ுபாம்மமால ூகலகா்மாா...?அலலலது மாரிபா்சில ூகலகா்மாா...? ப்மசல
குழந்மதமகி ியபாெி படிமபயம் ுூகடுத்துட்டு மாம்யிியலல உட்ூகாத்தத் தாின ூகட்ம்்
ுசாலியெறங்ூகறீியர...? உமாலகு ஈவு ரலூகியமா க்மம்காதா ஓெ; ியூகலூகியெறன்?"
"பாலக விவாூகம் ஒணணும் விியநாதமிலினியக...? எனைலகும் அிபடத்தான் ூகலகா்ம்
ஆ்ர. உமாலகும் அிபடத்தான் ஆ்ர..."
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"அதனைாியலல வளுலகும் அிபடத்தான் ஆூகணும்்ன நிர்ிபந்தமாா அலலலது
தமலலுகழத்தா...?"
"என்ியனைாம்  பதாமளகாணம்ான் ிியபா பணணியிரலக்ெற கத்மதி பார்த்து அிபடத்
ியதாணித்துன்்ன தாியனை ுசான்ியனைன்."
"அுதலலலாம் ஒணணும் ியதா் ியவணம்ாம். ியமாியலல ஆூகியவணடக ூகா பகத்மதல
ூகவனியம். முதலியலல ரமூகமாா அவ்னலகு ஒர பதல எழதும், அிபுெறம் அவா ுரணடு
ியபரம் ங்ியூக வந்தால தங்ூகெறத்துலகுத் தகுந்த மாாத ப நீர் சிலல ஏபபபாடுூகமளி
பண்ணும்..."
"என்னை பண்ணும்ூகியெறதா...?"
" புரஞ்ரலூகாராளுலகுி ' பமரவஸி' ுராம்ப முலக்கம். ியமால நாட்டுலூகாரர்
எலியலலாரியமா  பமரவஸிமகல ூகவனிிபான்னைாலம்  புரஞ்ரலூகாரா ுராம்ப
ுமான்மமாகானை மானைரதாளவா... ங்க்தம், நாசலகு ுதலலலாம் அதூகம். சங்ூகரமாங்ூகலலம்
அலரூகாரம் நடுத்ுதரவிியலல ரலக்ெற உங்ூக பூர்வீூக வீியம்ா ராணி மாங்ூகம்மாாதா ூகாலலத்துத்
தர்மா சத்தரம் மாாத ப ரலகு. கீழ் வீட்டல ஒியர ுப பக கம்ம். மா்ரம் கம் ஒர ுப பக ஹொல
தான். பாத்ரூம்்ன எதுவுியமா லியலல. க்்த்தடதான் பாத்ரூம். நீியரா, மாாமிியகா
க்்த்தடயிியலல குளிலக்ெற வழலூகியமா லியலல. ச பியகாதகத்துலகு முன்னைாடியக அூகஸmதக
நதலகுி ியபாயிட்டு வந்தும்ியெறதா. ந்த ஊர்ியலல  பெறந்து வளர்ந்த உம்மா  பதாள ரவிியக
ிியபா வர்ெறிபி பாரியமா, முன்ியனை மாாத ப னிியமால க்்த்தடயிியலலியகா,
ஆத்தங்ூகமரயிியலலியகா குளிலூக மாாட்ம்ான். பாத்ரூம்க்ெறது ஒர தவிர்லூக முடகாத
பழலூகமாாக்ி ியபாயிரலகும் அவ்னலகு...!"
"அவாளுலூகாூக

னிியமா நான் புதுசா ஒர வீியம் ூகட்ம்ணும்க்ியெறளா...!"

"நான் அி பட் ுசாலலலியலல. மாாடயிியலல ஒர தனி ரூம் ியபாடுங்ியூகா -அமத
ஒட்டனைாபபியபாலல ஒர அட்ம்ா்டு பாத்ரூமும் ஏபபபாடு பணணிடுங்ியூகா. மத நீங்ூக
ூகமாினலூகாூகி பண்ெறதா நிமனை்ரலூக ியவணம்ாம். உங்ூக  பதாமளகாணம்ாியனை ிியபா
மத அவசிகம்்ன நிமனைிபான். என்  பதாமள ரியரஷ ுரணடு தரம் ங்ியூக வந்து ுரணடு
ுரணடு நாதா தங்க்னைத்துலூகாூக, ந்த வீட்மம்ியக நான் ீமாாம்ல பணணிியனைன்.
சந்ியதூகமாாயிரந்தா... என்  பன்னைாட வாங்ியூகா ூகாமிலக்ியெறன்....!"
சர்மாாவும் ியவணு மாாமாாவும் உதாியள ரபபறிி பார்ிபதபபகு் ுசன்ெற ியபாது பார்வத எதியர
வந்தாதா.
"நான் ஆத்துலகுி ியபாியெறன்ிபா... நீங்ூக சீலக்ரம் வந்துடுங்ியூகா, பூமிநாதபுரம் மாாமாா
வந்தா உட்ூகார் ுசாலக்ியெறன்" என்ற சர்மாாவிம்ம் ுசாலினவிட்டு, "நான் வியரன் மாாமாா"
என்ற ியவணு மாாமாாவிம்மும் விமம் ுபபபறலுூகாணடு புெறிபட்ம்ாதா பார்வத.
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" ந்தா வசந்த! மாாட் சாவிமக எடுத்துணடு வா. மாாமாாவுலகு மாாடமகத் தெறந்து
ூகாமிிியபாம் பார்லூகட்டும்."
வசந்த சாவில ுூகாத்மதல ுூகாணடு வந்து தன் தந்மதயிம்ம் ுூகாடுத்தாதா. ுவளி நாட்டல
உத்தியகாூகம் பார்லக்ெற  பதாமளயிம்மிரந்து ூகணிசமாானை ுதாமூக மாாதா மாாதம் வரக்ெறது
என்பமதத் தவிர ியவணு மாாமாாியவ நலலல வசதயதாள குடும்பத்மத் ியசர்ந்தவர். அவரலகு்
ரியரஷ ஒியர  பதாமள. வசந்த ஒியர ுபண. வசந்தயின் ூக்வரலகு அதாவது ியவணு
மாாமாாவின் மாாி பதாமளலகுி பம்பாயில ஒர ுப பக ூகம்ுபனியில ியசலஸm மாாியனைஜர்
உத்தியகாூகம். அந்தல ூகம்ுபனியின் தகா பிபுூகதா ஏபபறமாதகாக் விபபக்ெற ம்ம்
ுபரம்பாலம் மாத்தக க்ழலகு நாடுூகதா என்பதால ியூகாடல ூக்லக்ல அந்நிக் ுசலலாவணி
ஈட்டும் அந்த ுவளி நாட்டு வர்த்தூகமத ியமாலம் ுபரலகுவதபபகு அடலூகட அந்த
நாடுூகளுலகுி பக்ம் ுசெபவர் அவர். அவர் மாாதலூக்லக்ல ுவளிநாடு ியபாகும்
சமாகங்ூகளில வசந்த அிபாியவாடு ஊ பல வந்து தங்குவது வழலூகம். ூகலகா்ம் ஆக்ி பலல
ஆணடுூகதா ஆக்யம் அவர்ூகளுலகுல குழந்மத குட்ட லமலல.  பதாமள வந்தாலம் ச ப
மாாி பதாமள வந்தாலம் ச ப க்ராமாத்து வீட்டல அவர்ூகதா பழலூக வழலூகங்ூகளுலகு ஏபபப
நவீனை வசதூகதா ரலூகட்டும் என்ற மாாடயில குளிகலலமெற ம்ந்த அமெறூகமளல
ூகட்டயிரந்தார் ியவணு மாாமாா. மாாடயிினரந்து வீட்டு முன்புெறமும்  பன்புெறமும்
ெறங்குவதபபகுத் தனித்தனிி படலூகட்டுூகதா ரந்தனை. மாாட முூகி பல தெறந்த ுவளியில
குளிர்்சிகாூக ரலூகட்டும் என்ற ுதாட்டயில நிமெறக் ுசடூகளும், ுூகாடூகளும் வளர்லூக
ஏபபபாடு ுசெகிபட்டரந்தது. எலலலாவபபமெறயம் ரபபறிி பார்த்து விட்டு சர்மாா
ியவணுமாாமாாவிம்ம் ுசான்னைார்.
"உங்ூகளுலகு் ச ப. ுதலலலாம் ியதமவதான்.  பதாமள, மாாி பதாமள காராவது மாாத்த
மாாத்தத் தங்ூக வந்தணடரிபா. எனைலகு ுதலலலாம் எதுலகு? ஒர நாதா கத்துலகுத்
தமலலமக் சிமர்சிணம் ூகமதகா ிியபா ரவியம் அவியனைாம் எவியளா ஒரத்தயம்
வராங்ூகெறதுலூகாூக நான் உம்ியனை ுதலலலாம் பணணிகாூகணுமாா...? எலலலாம் ியபாெறாதுன்்ன
நீங்ூக ியமாபபியூக மாமலலயிியலல ஏலலலூகாெ எஸmியம்ட் ியவெற வாங்க்யிரலியூகதா. அது
சம்பந்தமாாூகவும் உங்ூகக்ட்ம் மா்னனாதா வரிியபாூக ரிபா...ுலலௌக்ூகம் அதூகம்
உதாளவாளுலகு, உம்மமாி ியபாலல நால ியபியராம்ி பழூகெறவாளுலகு - து எலலலாம்
 பரியகாஜனைிபடும்."
"ஓெ சர்மாா...? ந்த மாாத ப சாமார்த்தகி ியப்ர தாியனை ியவணம்ாம்க்ியெறன். எனைலகு
ுதலலலாம் ியதமவதானைா லமலலகான்்ன நீர் 'சர்ட பியூகட்' ுூகாடுலூகெறதுலகு உம்மமா நான்
கி பட்டுல ூகாமிலூகியலல. நீர் என்னை ுசெகணும்்ன ியகாசமனை ுசான்னைா அமத ூகாதுியலலியக
வாங்க்லூகாமா ியவெற என்ுனைன்னைியமாா ியபசறீியர...?"
சர்மாாவும் ியவணு மாாமாாவும் ிபடி ியபசில ுூகாணடரிபமதல ியூகட்ம்பட அரக்ல
நின்ெற வசந்த ஒர ியகாசமனை ுசான்னைாதா.
"மாாமாாவுலகு ஒணணும் ஆட்ியசபம்யிலியலலன்னைால ூகமாினயம், ரவியம் ுூகாஞ்ச
நாமளலக் ங்ியூகியக தங்க்லூகலலாம். நான் பம்பாெ தரம்பெறத்துலகும் ஒர மாாசம், ுரணடு
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மாாசம் ஆகும். அதுவமர ூகமாினலகு நாியனை ியப்ரத் தும்கா ரலூகலலாம். உங்ூகாத்தியலல
நீங்ூகளும் மவதீூகம், மாாமியம் படு ஆசாரம். பார்லூகி ியபானைா மாாமி உங்ூகமள விம்ல
ூகடுமமாகானை மவதீூகம்்ன ுசாலலலணும். அத்தமனைலகும் நடுவிியலல வர்ெறவாமளயம்
சிரமாிபடுத்தணடு, நீங்ூகளும் சிரமாிபம்ெறமதவிம் ரலலபமாா அவாமள ங்ியூகியக தங்ூக
வ்ரம்லலாம்."
தபபகு சர்மாா உம்ியனை பதல எதுவும் ுசாலலலவிலமலல. ஆனைால ியவணு மாாமாா
அரமமாகானை ியகாசமனைமகல கறிகதபபூகாூகத் தம் ுபாணம்ி பாராட்டனைார்.

ந்த

"நலலல ஐடகா வசந்த! ந்த ியகாசமனை எனைலகுத் ியதா்ினியக...? ியபனானை ூகா பகம்!
ங்ியூகியக அவாமள தங்ூக வ்ரணடும்லலாம். சர்மாாவுலகும் ுசலலவு மி்சம். ிியபா உம்ியனை
ூகட்டம் ியவமலல மார ியவமலலன்்ன ஆமளத் ியதட அமலலகவும் ியவணம்ாம். என்னை ுசாலறீர்
சர்மாா?..."
சர்மாா பதல எதுவும் ுசாலலலவிலமலல. ஏியதா ியகாசமனையில மழ்க்னைாபப ியபால
ரந்தார். அவர் உம்ியனை அந்தி  பர்சிமனைமக அிபடியக விட்டுவிட்டு வீட்டல
ரியரனூலகுி ியபாம்லலாம் என்ற எிியபாியதா வாங்க் மவத்தரந்த ஓர் ஏியராக்ராம் தாமள
எடுத்து வந்து சர்மாாவிம்ம் நீட்டனைாதா வசந்த.
"நீங்ூக ிியபா பூமிநாதபுரம் ியபாூகி ியபாியெறதா. நாமளலகுி ியபாஸmட் ஹொினியம்.
ஏியராக்ராம் வாங்ூகியவா எழதி ியபாஸmட் பண்ியவா முடகாது. ிபியவ ரணடு வ ப
எழதல குடுத்துடுங்ியூகா மாாமாா! நாியனை அமதி ியபாஸmட் பணணிம்ியெறன்."
அவதா குரல அவ பம்ம் ுூகஞ்சாத குமெறகாூக குமழந்தது. முதினல அவர் தகங்குவதாூகி
பட்ம்து. அிபுெறம் வசந்தயின் முூகதாட்சணகத்துலகு மானைர ளக்னைார் அவர்.
"ியபனைா

ரந்தால குடும்மாா! நான் ுூகாணடு வரமலல-"

ியவணுமாாமாா உம்ியனை தம் சட்மம்ி மபயிினரந்து ியபனைாமவ எடுத்து் சர்மாாவிம்ம்
ுூகாடுத்தார்.
சர்மாாவின் உதாளம்ங்க்க ஆத்தரமும் ியூகாபமும் அந்தல ூகடதத்தல அவர் எழதக
வாலக்கங்ூகளிியலலியக ுத பந்தனை.
"சிரஞ்சீவி ரவிலகு அியநூக ஆசீர்வாதம். உபக ிய்ஷியமாாப ப. உன் ூகடதம் க்மம்த்தது.
விளம்பரத்மதல ுூகாடுலூகவிலமலல. நிறத்தவிட்ியம்ன்.
" ங்கு உன் அம்மாா, ுசௌ. பார்வத, சிர. குமாார் அமனைவரம் ுசௌலக்கம். மாபபெற
வினகங்ூகமள நீ வரம் ியபாது ியந பல ியபசில ுூகாதாக்ியெறன்" - என்ற நாமலலந்து வ பூகளில
எழதல மூகுகழத்தட்டு வசந்தயிம்ம் ுூகாடுத்தார் சர்மாா.
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வசந்த அமத வாங்க்ல ுூகாணடு, "நீங்ூக தியலல என்னை எழதயிரலியூகதா? ியூகாபமாா
ஒணணும் எழதினியக...?" என்ற அவமரல ியூகட்ம்ாதா. அவ பம்மிரந்து சி பத்தபட பதல
வந்தது.
"முதலியலல நீ படம்மாா! அிபுெறம் உங்ூகிபாட்ம்ல ுூகாடுத்து அவமரயம் படலூக்
ுசாலல! உங்ூகளுலுூகலலலாம் ுத பகலகம்ாத ுப பக ரூகசிகம் ஒணணும் அதியலல
எழதம்ியலல..."
"நான் படலூகணும்க்ெறது

லியலல மாாமாா! நீங்ூக ுசான்னைா் ச பதான்..."

"நீ படீம்மாா... நாியனை ுசாலியெறியனை... படீன்்ன."
அவதா அமதி படத்துவிட்டுத் தன் தந்மதயிம்ம் ுூகாடுத்தாதா. அவரம் அமதி படத்தார்.
"ஏன் ஓெ? ்டவளவு ுசலலவு பணணி ஒர ஏர்ுமாயில ூகடதார ியபாம்ியெறாம். அதியலல
ியபாயி த்தமனைல ூகஞ்சத்தனைமாா நாியலலநால வ பதானைா எழதணும். அத்தமனை ரத்தியலல
ரந்து புெறிபட்டு வியரன்'்ன எழதயிரலக்ெற  பதாமளகாணம்ா்னலகு, 'உன் வரமவ
ஆவியலலாடு எதர்பார்லக்ெறான்'்ன... ஒர வ ப ுூகாஞ்சம் தாராளமாாூக மானைரவிட்டு
எழதிபம்ாதா...?"
சர்மாா பதல ுசாலலலவிலமலல.
"மாாமாாமவல ூகஷம்ிபடுத்தாதீங்ியூகா அிபா. எலலலாம்
ியபாறம். ச பகாத்தான் எழதயிரலூகார்."

்டவளவு எழதயிரலக்ெறது

ியவணு மாாமாாவிம்மும் அவர் ுபண வசந்தயிம்மும் சர்மாா விமம்ுபபபறல ுூகாணடு
புெறிபட்ம் ியபாது "அிியபா அவா ங்ியூக தங்ூகெற வினகமாா என்னை முடவு பணியெறதா்ன
ியகாசமனை பணணி அிபுெறமாா் ுசாலலங்ியூகா" என்ெறார் ியவணுமாாமாா.
"ுசாந்தல க்ராமாத்தியலல ுசாந்த அிபா, அம்மாா, தங்மூக, தம் புகலலலாம் ரலக்ெற
க்ரஹெத்தியலல தங்ூக முடகாதபட ஒரத்தன் வரான்னைா - அவன் அிபுெறம் எங்ியூக
தங்க்னைாத்தான் என்னை...? ந்த ஊர்ியலல நீங்ூக ுசாலெற மாாத ப பாத்ரூம் வசத - தங்ூகெற
வசதியகாம் ஆத்தங்ூகமரயிியலல மஹெியவஸm -  ப.ம்புதாயூ.ட. பங்ூகளா, மாமலலகடவாரத்தியலல
ஃபாரஸmட் ுரஸmட் ஹெவுஸm எலலலாம் கம் ரலியூக...?"
ியவணுமாாமாா மதல ியூகட்டு அகர்ந்ியத ியபானைார். ஒரபுெறம் வரத்தமாாூக ரந்தாலம்
மாறபுெறம் மாூகன் ியமால சர்மாாவுலக்ரந்த பாசம் பு பயம் பட ந்த வாலக்கங்ூகதா ஒினத்தனை.
ுசாந்த மாூகன் தன்ியனைாடு தங்ூக முடகாமால ியபாவமதி ுபாறத்துல ுூகாதாள முடகாமால
சர்மாாவின் மானைம் அிியபாது தவிிபது புலலிபட்ம்து.
சர்மாா புெறிபட்டுி ியபாெ விட்ம்ார்.
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"என்னைம்மாா வசந்த? தடீர்்ன

ிபடி ியபசிட்டுி ியபாெறார்...?"

"அவர் திபா ஒணணும் ுசாலலலியலல அிபா.  பதாமள ியமாியலல ரலக்ெற  ப பகத்மதயம்
விம் முடகியலல. அியத சமாகம் ஊர் ுமா்செற ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகமளி பத்தனை பகமும்
ரலகு. றதமலலல ுூகாதாளி எறம்பு மாாத ப மாாட்டணடு தவிலக்ெறார்."
"ச ப! முதலியலல ுலலட்ம்மரத் தபாலலகு அ்னிபு. மா்னனன் ஏியதா ுப பக மானைர பணணி
ந்த ுலலட்ம்மரகாவது எழதல ுூகாடுத்தரலூகாியர...?"
...வசந்தியக அந்த ஏியராக்ராமமா ஒட்ட ரவியின் பா பஸm முூகவ பமகத் ுதளிவாூக எழத
எடுத்துல ுூகாணடு தன் மூககாியலலியக தபாினல ியசர்ிபதபபூகாூகத் தபாலலாபீஸூலகுி
புெறிபட்ம்ாதா. வசந்த பாத வழி கம்ி ியபாயிரலூக மாாட்ம்ாதா. எதியர சர்மாாவின் புதலவி
பார்வத அவசர அவசரமாாூகத் தன்மனை ியநாலக் வரவமத அவதா ூகணம்ாதா.
----------------
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அத்தகாகம் 4

ம்ர மரலூக மரலூக ஓட வந்த ியவூகத்தினரந்து நின்ற நிதானித்துல ுூகாணடு
சர்மாாவின் ுபண பார்வத அிியபாது வசந்தயிம்ம் ியபரவதபபகு் சிலல விநாடூகதா ஆயினை.
"வசந்த அலூகா...! அிபா ரவி அண்ாவுலகு எழதல குடுத்த 'ஏியராக்ராமமா'
அவசரிபட்டு ன்னிலியூக ியபாஸmட் பணணிம் ியவணம்ாம்்ன உம்ியனை உங்ூகக்ட்ம்
ுசாலினட்டு வர் ுசான்னைா..."
"ஏணட...? தடீர்்ன

ிியபா என்னை வந்தடுத்து உங்ூகிபாவுலகு....?"

"அுதன்னைியமாா... ுத பகியலல, ியவணம்ாம்்ன ுசாலினவிட்டு வர் ுசான்னைார்..."
பார்வதமக வசிபடுத்துவதபபகு மிூக் ரலலபமாானை வழி ஒன்ற வசந்தலகுி புலலிபட்ம்து.
"பார! ரவி அண்ா

ிியபா ஊரலகு வரணும்்ன உனைலகும் ஆமச தாியனை...?"

"ரவி அண்ாமவி பார்த்து மணு வரனத்துலகு ியமாியலல ஆ்ர வசந்த அலூகா...!
எனைலகும், குமாாரலகும் அம்மாாவுலகும் அண்ாமவ உம்ியனை பார்லூகணும்்ன ுூகாதாமள
ஆமச."
"அிபடகானைா நீ ஒர உபூகாரம் பண்்னம் பார! நீ என்மனைி பார்லக்ெறதுலகுதாியளியக
நான் ந்த ஏியராக்ராமமா தபாலியலல ியசர்த்தா்ரன்்ன உங்ூக அிபாட்ம்் ுசாலினம்ணும்.
ரவி அண்ாமவி புெறிபட்டு வர் ுசாலின சித்த முன்ியனை தான் தியலல எழதல
மூகுகழத்துி ியபாட்டுல குடுத்தார் உங்ூகிபா. ிியபா மதி ியபாஸmட் பண்
ியவணம்ாம்்ன அவியர ுசாலினக்னி ப்சதா நீ ுசாலியெற... உங்ூகிபா என்னை
பணணுவாியரான்்ன எனைலகும் பகமாா ரலகுட. வர்ுசாலின எழதயிரலக்ெற ந்த
ுலலட்ம்மரல க்ழி்ரி ியபாட்டுட்டு வர ியவணம்ாம்்ன ன்ுனைார ுலலட்ம்ர் எழதி
ியபாெறாியரா என்னைியமாா?"
"ஐமகியகா! அது ியவணம்ாம் அலூகா! நீங்ூக மதியக ியபாஸmட் பணணிடுங்ியூகா... நான்
உங்ூகமளி பார்லூகெறத்துலகுதாியளியக நீங்ூக 'ஏியராக்ராமமா'ி ியபாஸmட் பணணிகா்ரன்்ன
அிபாட்ம்் ுசாலினம்ியெறன்."
தபாலலாபீஸm வமர பார்வதமகயம் உம்னைமழத்து் ுசன்ியெற அந்தல ூகடதத்மதி
ுபட்டயில ியபாட்ம்ாதா வசந்த. தபாலலாபீஸm வாசினல ரந்ியத வசந்தயம், பார்வதயம்
அவரவர் வழிூகளில  ப பந்து ுசன்ெறனைர்.
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பார்வத வீட்டபபகு தரம் ப் ுசன்ெறியபாது அவதா தந்மத விரியவரவரசர்மாா
பூமிநாதபுரத்துலகுி புெறிபட்டுி ியபாயிரந்தார். அம்மாா வாசல தணம்ி  பமெறயில
அந்த விளலகு ஏபபறி மவத்து விட்டு உட்ூகார்ந்தரந்தாதா.  பமெறலகுல கீியழ தணம்யில
தணணீர் ுதளித்து அழூகாூக் சிறிதாூகத் தாமாமரிபூல ியூகாலலம் ியபாட்டரந்தாதா அம்மாா.
வகதாக்யம் மூக சிறிதும் நடுங்ூகாமால அம்மாாவால எிபட த்தமனை அழூகாூக அளவாூகல
ியூகாலலம் ியபாம் முடக்ெறுதன்ற பார்வத ஒ்டுவார முமெறயம் அம்மாாவின் ியூகாலலத்மதி
பார்லகும் ியபாது ஆ்ச பகிபடுவதுணடு. தாமாமரிபூ, ியதர் எமதி ியபாம் முகன்ெறாலம்
ியூகாலலம் ியபாடும் ியபாது தனைலகுல மூகியூகாணி விடுவதும், அம்மாாவுலகு அ்ரி ியபால
ூக்சிதமாாூக வமரக வரவதும் ியசர்ந்ியத நிமனைவு வரம் அவளுலகு. தபபூகாூக அம்மாாவிம்ம்
அவதா ுபாெறாமமாி படுவது கம் உணடு. பார்வத பாத்தரலூகமம்யில தூகரத் தூகட்டல
தாமாமரி பூ ியபாலலவும், ியதர் ியபாலலவும் ுசெத ியூகாலல அ்ரலூகமளயம் ியூகாலலல குழமலலயம்
வாங்ூகி ப்ம் ியூகட்ம் ியபாது அம்மாா மாறத்து விட்ம்ாதா.
"எங்ூக நாளிியலல ுதலலலாம் ஏதுட...? ூகன்னிகாி ுபணூகியளாம் மானைரியலலயம்
மூகூகதாியளயம் லலட்ரமி ூகம்ாட்சமும், சரஸmவத ூகம்ாட்சமும் ியபாட்ட ியபாட்டுணடு நிபபூக
ியவணம்ாியமாா...? சிரத்மதயம் அலூகமெறயம் ரந்தாலூக மானைர ுநமனை்சிபட மூக ியூகாடு
ழலூகாியதா...? ியூகாலலத்துலகு அ்ரம், குழலம் வந்தரலகுன்்ன ுசான்னைா அந்த நாளிியலல
சி பிபாடீ... சி பிபா... அுதலலலாம் ஒணணும் வாங்ூக ியவணம்ாம். ுூகாஞ்சம்
ுூகாஞ்சமாாூகி பழகு. எலலலாம் தானைாூக வந்துடும்..."
சங்ூகரமாங்ூகலலம் அலக்ரூகாரத்தன் மன்ற ுதரலூகளிலம் ியதட் சலலலமம் ியபாட்டு்
சினத்துி பார்த்தால ியதெறலகடக முதல தரமாானை குடும்பத் தமலலவிூகளில முதல ம்ம்
விரியவரவர சர்மாாவின் மாமனைவி ூகாமாாட்சி அம்மாாளுலகுல க்மம்லகும். 'க்ரூகலலட்ரமி'
என்ெற பதத்துலகுத் தனிகாூக லலட்ச்ம் ுசாலின விளலக்ல ுூகாணடரிபமதவிம் அந்த
அம்மாாமள அிபடியக ரட்டல ூகாட்ட விம்லலாம். ஆனைாலம், அவளுலகுல ூகாது ுூகாஞ்சம்
மாந்தம் என்ெற ஒியர ூகார்த்துலூகாூக சர்மாா அவளிம்ம் தட்டுவதும் கிபாடு ியபாதுவதும்
வழலூகமாாூக ரந்தது. அிபட அவர் தட்டுவதபபகும் கிபாடு ியபாடுவதபபகும் கம்ி பலல
சமாகங்ூகளில ஆழ்ந்த அர்த்தம் ரலூகாது. அவதா ியமால தனைலகு ரலகும் உ பமமாமகயம்,
ஆதலூகத்மதயம் ூகாட்டும் ஓர் உ்ர்்சி ுவளிிபாம்ாூகியவ சர்மாாவின் ந்த விதமாானை
ியூகாபதாபங்ூகதா அமமாயியமா தவிர ியவற ஆழ்ந்த ுபாரியளா ுபாரத்தியமாா அவபபறலகு
ரலூகாது. அந்த அம்மாாளும் அமத அிபடத்தான் பு பந்து ுூகாணடரந்தாதா.
 ப பகமுதாளவ பம்த்தல ுபெகிபடும் வமச் ுசாபபூகளுலகுி ுபாரியள ரிபதலமலல.
 ப பகமும் உெறவும் பாசமும் ஆக்க அன்புி ுபரலக்ல ுசாபபூகதா ூகமரந்து ியபாெ
விடும்ியபாது, அிபுெறம் அவபபறலகுத் தனிியக ுபாரதா எங்க்ரந்து க்மம்லகும்...?"
சர்மாாவின் ியூகாபமும், கிபாடும் அவர் தன்னிம்ம் அிியபாது ஏியதா ியபசில
ுூகாணடரலக்ெறார் என்பதபபகும் அதூகமாாூகியவா, ியமாலலாூகியவா, ியவுெறந்தி ுபாரமளயம்
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் மானைதல உணம்ாலக்கியத லமலல. அந்த அளவு
ூகடுஞ்ுசாபபூகமளலகம் அியநூகமாாூக அவளறிந்தவமர அவர் ியவற கா பம்மும் உ பமமாியகாடு
உபியகாூகிபடுத்துவதலமலல. தன்மனைத் தான் அவர் அிபடத் தட்டுவதபபகு உ பமமா
ுூகாணம்ாடுக்ெறார் என்பியத ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு உதாளூெறி ுபரமமாதான். ூக்வனின்
ஆதலூகத்துலகு உட்பட்டரலக்ியெறாம் என்பதபபூகாூகியவ ுபரமாிபடும் பமழக தமலலமுமெற
32

ந்தகி ுபணூகளில ஒரத்தகாூகத்தான் அந்த அம்மாாளும் ரந்தாதா. ூக்வன் என்்னம்
ஆதலூகத்தினரந்ியதா குடும்பம் என்்னம் ஆதலூகத்தினரந்ியதா விடுபம் விரம்பும் நவீனை
ூகாலலத்து நூகர்ிபுெற ந்தகி ுபணூகளின் முமனைிபு அவர்ூகதா தமலலமுமெறயின்
ூகமம்லியூகாடயில கம் ன்்னம் எட்டி பார்லூக விலமலல. தங்ூகளது ரதந்தரமும்,
ுபரமமாயம், பீடும், ரூகமும், துலூகமும், வீடு என்்னம் எலமலலலகுதா, குடும்பம் என்்னம்
சாம்ராேகத்துலகுதா மாட்டுியமா ரிபதாூக எணணில ூகரமாியமா ூகண்ாூக அந்த
தமலலமுமெறயினைர் உமழத்துல ுூகாணடரந்தனைர். ூகன்னிகாூகத் தாகாூகி பாட்டகாூக அந்த
எலமலலலகுதாியளியக அவர்ூகதா வமளக வமளக வந்து ுூகாணடரந்தார்ூகதா. அமத விம்்
ரதந்தரமும், ரூகமும் உதாள வாழ்வு ஒன்ற அந்த வட்ம்த்துலகு ுவளிியக ரிபதாூக
அவர்ூகதா ஒர ியபாதும் எணணிி பார்த்து ஏங்க்கதலமலல.
"என்னைட ூகாம!  பதாமளகாணம்ான் ர ியதசத்துலகுி ியபாெ வரனல ூக்லக்ியலல
ஆ்ியச...? வர் ுசாலின ஒர ூகாலூகட்மம்ி ியபாட்டு அ்னிபி பம்ாியதா...?" என்ெற
விசாரம்யம்ன் பலூகத்து வீட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்ட தணம்யில வந்து
உட்ூகார்ந்தாதா. பாட்ட ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ூகாதல விழவதபபூகாூக உரத்த குரினல ியபசிகது
ுதரவில எதர்்சரூகத்து வீடுூகதா வமர ியூகட்ம்து.
நாதாியதாறம் சந்தகா ூகாலலத்தல விளலியூகபபறி மவத்து விட்டு வழலூகமாாூக் ுசாலலம்
ியதாத்தரம் ஒன்மெற வாெலகுதா முணுமுணுத்துல ுூகாணடரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாதா, அமத
முடத்து விட்டுி பதல ுசாலவதாூகி பாட்டமக ியநாலக்் மசமூக ுசெதாதா. பாட்ட அந்த்
மசமூக பு பந்து பாரவிம்ம் ியப்ரல ுூகாடுத்தாதா. "குமாார் ன்்னம் ூகாியலலஜியலலரந்து
வரினகாட பார...? ம்வுன்ியலலரந்து ஒர சாமாான் விமலல விசா ப்ரணடு வர்ுசாலின
அவனிட்ம்ல ூகாலலம்பரல ியூகட்டுணியம்ன்."
" ன்்னம் வரியலல பாட்டீ! அவன் வரத்துலகு ஏழ ஏழமர மாணிகாகும்..."
தபபகுதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியதாத்தரத்மத முடத்து வ்ங்க்விட்டுத் தணம்யில ூகால
நீட்ட உட்ூகார்ந்தரந்த பாட்டலகு அரியூக வந்து அமார்ந்தாதா. பாட்ட மாறபடயம் தன்
ியூகதாவிமகத் ுதாம்ங்க்னைாதா.
" ந்த வரனமாாவது சீமமாயிியலலரந்து  பதாமள வரி ியபாெறாியனைா

லினியகா..?"

"வரதா அவன் எழதயிரலூகானைாம். 'வான்்ன' ுசாலின வரம் பதல எழதி
ியபாட்டரலூகாராம். ியவணுமாாமாா ுபண வசந்த ுசான்னைதா ிியபா தான் பார எங்க்ட்ம்்
ுசான்னைாதா. வரா ுதலலலாம் எனைலுூகங்ியூக ுசாலெறார் பாட்ட...?"
"ியவணுியூகாபாலலன் ுபாண உன் ுபாணணிட்ம்் ுசாலினத்தான் உனைலியூக அவன்
வரான்க்ெறது ுத பகெறதாலகும்!"
"ஆமாாம் ியவெற கார் ுதலலலாம் எனைலகு் ுசாலெறா?
ியூகட்ம்ாலம் மலகுலகு ியமாியலல ியூகாபம் வந்தும்ெறது."
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வரலியூகா நான் எமதல

வாசல தணம்யில பலூகத்து வீட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்டயம் விரியவரவர
சர்மாாவின் மாமனைவி ூகாமாாட்சி அம்மாாளும் உமரகாடல ுூகாணடரந்த ியபாது பார்வத
தணம்யில ரந்து ுதரவுலகுல கீியழ ெறங்கும் படூகளில ஒன்றில அமார்ந்து
ுூகாணடரந்தாதா.
க்ழலகு ியமாபபூகாூக நீணடரந்த ுதரவின் ியமாபபகுி பலூகமிரந்து ூகட்மம் குட்மம்காூக ஓர்
ரட்மம் நாடயதாள மானிதர் வந்து ுூகாணடரந்தார். டுி பல நால முழம் ியவஷட,
ூகறிபு நிெறத்தல அமரலமூக் சட்மம் ியமாியலல ஒர சிற துணடு அணிந்த ியதாபபெறத்தல, நீணம்
ுவட்ம் பவாதா மசயம்ன் அந்த நடுத்தர வகது மானிதர் வீட்டு வாசினல வந்து நின்ெறதும்
பார்வத தகங்க்த் தகங்க்ி படயிினரந்து ுமாலலல எழந்தரந்தாதா.
"ஐகா

ரலூகாரா பாிபா...?"

" லமலலியக...? பூமிநாதபுரம் ியபாயிரலூகார். தரம் ப வர நாழிகாகும்."
"ச ப பரவாயிலமலல. அவர தரம் ப வந்ததும் ஞாபூகமாா ' மெறமுடமாணி' ியதட
வந்தார்ன்்ன ுசாலல, மாறபட நாமளலக்ல ூகாமலலயிியலல வந்து பார்லக்ியெறன்..."
வந்தவர் ியபாெவிட்ம்ார். பார்வதயிம்ம் காியரா ியபரம் குரமலலல ியூகட்டுத் தமலலிமப
ழத்து நன்ெறாூகி ியபார்த்தல ுூகாணடு எட்டி பார்த்த ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம்,
"அிபாமவத் ியதட வந்துட்டுி ியபாெறார்... மாறபட ூகாலலம்பர வராெறாம்...?" - என்ெறாதா
பார்வத.
"காரடீது...? ுவெறகுல ூகமம்த் ியதசிூகாமாணிநாம்ார் குரல மாாத பன்னைா ியூகட்டுது" என்ற
ரந்த ம்த்தினரந்தபடியக நீட்ட முழலக் வினைவினைாதா முத்து னைாட்சிி பாட்ட.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பார்வதமக விசா பத்துத் ுத பந்து ுூகாணம் பன், "ஆமாாம் பாட்ட!
நீங்ூக ுசான்னைவர்தான். வமரத் ியதட வந்துட்டுி ியபாெறார்..." என்ற பாட்டலகுி பதல
ுசான்னைாதா.
"ியதசிூகாமாணி நாம்ார்தானைா? அவ்னலகு விரியவரவரன் க்ட்ம் என்னைடீ ூகா பகம்
ரலகும்...?"
"என்னை ூகா பகம்்ன ுத பகியலல, எிபவாவது
வரம் அவமரத் ியதடி ியபாெறதுதான்!"
"என்னை ஆ்ச பகம்டீ

து?"

" துியலல ஆ்ச பகம்்ன என்னை

ரலகு...?"
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ிபட

வமரத் ியதடணடு வரது உணடு.

ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ந்தல ியூகதாவிலகு ியநரடகாூக மாறுமாாழி கெறாமால முத்து
னைாட்சிி பாட்ட ுதெவ சிூகாமாணி நாம்ாமரி பபபறி விவ பலூகத் ுதாம்ங்க்னைாதா.
எலலலாவபபமெறயம் ியூகட்டு விட்டுல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுசான்னைாதா:"நீங்ூக தான் ிபடுகலலலாம் ுசாலியெறதா பாட்ட!
ுூகாணம்ாம்ாத நாதா க்மம்காது..."

வரானைா அந்த மா்னனமரல

ுதர விளலக்ன் மாங்க்க ுவளி்சத்தல புத்தூகமும் மூகயமாாூக ரபது வகது மாதலூகத்தலூக
ஒலினகானை மபகன் ஒரவன் அந்த வீட்மம் ியநாலக் வந்து ுூகாணடரந்தான்.
அமதி பார்த்துவிட்டுி பார்வத குரல ுூகாடுத்தாதா.
"பாட்ட! குமாார் வந்தா்ர..."
குமாார் படியகறி உதாியள நுமழந்ததும் பாட்டமகி பார்த்தவும்ியனை அவதா
ுசாலினயிரந்த தூகவல நிமனைவு வந்தவனைாூக, "பாட்ட! நீங்ூக ுசான்னை மாாத ப மசஸிியலல
ுவணூகலல உரளிியக ிியபா வரதலமலலகாம். பாத்தரல ூகமம்லூகாரன் ுசான்னைான். ' து
எவர்சிலவர் ூகாலலம். ுவங்ூகலலத்மதயம்  பத்தமளமகயம் தாமிரத்மதயம் காரம்
விசா பலக்ெறியத லியலல'ங்க்ெறான் அவன்" என்ெறான்.
"அவன் எமத ியவ்ா் ுசாலலலட்டும்ம்ா குமாார்! உங்ூகம்மாாக்ட்ம்ல ியூகட்டுி பாியரன்.
நலலல பால ுவங்ூகலலத்தியலல வார்த்த குணடு அரலியூக, அதுியலல பரிபு ியவூகவ்சால வர்ெற
ரசி 'எவர்சிலவர்ியலல' வரமாா ியூகளு...!"
"வரியமாா வராியதா பாட்டீ... அவன் ுசான்னைமத உங்ூகக்ட்ம்் ுசான்ியனைன்."
"அது ச பம்ா ுூகாழந்ியத! தனைம் ஏன் த்தமனை நாழிகாெறது....? ூகாியலலே நால மாணிலியூக
விட்டும்மாாட்ம்ாியளா...! புது நூகரத்தியலலயிரந்து சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு ுரயில வந்து ியசர
மணு மாணி ியநரமாா ஆெறது..."
"புது நூகரம் டூ சங்ூகரமாங்ூகலலம் முழசா ரபது மமால கம் லியலல பாட்ட! பத்ுதாம்பது
மமாலதான். ஆனைா ந்தி பத்ுதாம்பது மமாலியலல முிபத்ுதாம்பது ஊர் சிறிரம் ுப பரமாா
ரலகு. நால ஊரலகுத்தான் ரயிலியவ ஸmும்னன் ியபாட்டரலூகா. சட்ம்ிபட ரயில அங்ூக
மாட்டும்தான் நிலூகணும். ஆனைா, எலலலா ஊர்ியலலரந்தும் புதுநூகரம் ூகாியலலஜூலகுி
மபகன்ூகதா வந்து தரம்பெறதுூகதா அங்ூகங்ியூக ுசயிமனைி  பட்ர ழத்து ுரயிமலல நிறத்த
ெறங்ூகதுங்ூகெறது வழலூகமாாி ியபா்ர. ூகாலலம்பர ங்ியூகயிரந்து ூகாியலலஜூலகுி ியபாெற
ுரயிலியலலயம் ியத ுதாலமலல. சாகங்ூகாலலம் தரம்பெற ரயிலியலலயம் ியத ுதாலமலல
பாட்டீ!"
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பாட்டலகு விவரம் ுசாலினவிட்டு உதாியள ுசன்ெற குமாாமரி  பன் ுதாம்ர்ந்து
பார்வதயம் வீட்டன் உதாியள ுசன்ெறாதா.
"அிபா

லமலலகாடீ பார..."

"அிபா பூமிநாதபுரம் ியபாயிரலூகா... அது ச ப... ரவி அண்ா வரிியபாெறதா, அிபா
பா பஸுலகு ுலலட்ம்ர் எழதயிரலூகா... உனைலகுத் ுத பயியமாா...?"
"ுத பகாது... எிியபா வரானைாம்...?'
"எிியபான்்ன ச பகாத் ுத பகாது... ஆனைா ரவிகண்ா வரி ியபாெறது நி்சகமாாலகும்..."
ுசாலினகபடியக கம்த்து ியமாமம்யிினரந்த ஸmம்்டமவி பபபெற மவத்துல ூகாி ப
ூகலலிபதபபூகாூகி பாமலல் ரம் மவத்தாதா பார்வத. டூகா்ஷன் ஏபபுூகனைியவ ியபாம்ிபட்டு
ஃ பலம் பல தகாராயிரந்தது.
அந்த வீட்டல சமமாகலலமெறலகுதா ூகாி ப, டீ ூகலலந்து சாி பம் அநுமாத லமலல. ூகாி ப, டீ
சாி படுக்ெறவர்ூகதா சர்மாாவும் குமாாரம் பார்வதயம் தான். வீட்டுல கம்த்தல அவர்ூகதா
ூகாி ப, டீ ியபாட்டுல ுூகாதாவதபபூகாூகத் தனி ஸmம்்ட ியமாமம் ரந்தது. அமதயம் அவர்ூகியள
தான் ியபாட்டுல ுூகாதாள ியவணடும். ஸmம்்ட - ியபான்ெற மாணு்ணு்ெ அடுிபுலூகதா
சமமாகலலமெறலகுதா நுமழகலகம்ாது. அடுிபாூகவும், ுூகாடகடுிபாூகவும்
 ப பலூகிபட்டரந்த புராதனைமாானை மாண அடுிபு மாட்டுியமா சமமாகலலமெற ியமாமம்யில
ரந்தது. அந்த மாண அடுிபு அதன் ரபபறிபுெற் சழல, எலலலாவபபமெறயியமா ஒர ியூகாயில
ூகர்ிபலக்ரூகம் ியபாலல் ரத்தமாாூக மவத்துல ுூகாணடரந்தாதா ூகாமாாட்சி அம்மாாதா. ியூகாயில
ூகர்ிபலக்ரூகத்துலகுதா ூகணடிபானை அ்னமாத நிபந்தமனைூகளும், ியசர்லூகல கடகமவ ியசர்லூகல கம்ாதமவ என்ெற விதூகளும் ரிபது ியபாலல அந்த வீட்டன் புராதனைமாானை
சமமாகலலமெறலகுதா விதூகதா ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகதா எலலலாம் ரந்தனை. ியநமாநிஷமம்
தவெறாத ஒர முனிவ பன் ஆசிரமாத்தல தங்ூக வந்தவர்ூகதா ியபால மாபபெறவர்ூகதா அந்த வீட்டல
பழூக ியவணடயிரந்தது.
நீணம் ூகாலலம் வமர சர்மாாவும் ூகாி ப, ியதநீர் எதுவும் அரந்தாமாலதான் ரந்தார். அவர்
ூகாி ப சாி பம்த் ுதாம்ங்க்் சிலல ஆணடுூகியள ஆக்ன்ெறனை. ஆனைால, அவரலூகாூகலகம் அந்த
வீட்டன் ஆசாரத்மதயம், சமமாகலலமெற நிபந்தமனைூகமளயம் ூகாமாாட்சி அம்மாாதா
தளர்த்தவிலமலல. அவமரயம், அவரமம்க ூகாி பி பழலூகத்மதயம் கம்த்து ியமாமம்ியகாடு
தடுத்து நிறத்தவிட்ம்ாதா.
ரவிியக பா பஸm ியபாகுமுன் ுசன்மனையில ியவமலலகாூக ரந்தியபாது ஒர தம்மவ
விடுமுமெறலகு் சங்ூகரமாங்ூகலலம் வந்தரந்த சமாகத்தல, "அம்மாா, விடஞ்ர எந்தரந்தா
ியூகாபூமஜ, துளசி பூமஜ, விளலகு பூமஜன்்ன வீட்மம்ியக ியூகாயிலலாலக்ட்ியம் நீ... னிியமா,
நாங்ூகதாளாம் ியவெற வீடு பார்த்துணடு ியபாயிம் ியவணடகதுதான்..." என்ற சி பத்துல
ுூகாணியம் ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ுசாலினயிரலக்ெறான்.
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' ங்ியூக நிபபூகாியத, அங்ியூக நிபபூகாியத, அமதத் ுதாம்ாியத... மதத் ுதாம்ாியத', என்ற
அம்மாா பணணுக்ெற ுூகடு படூகளில சினிபமம்ந்து அிபட் ுசாலினயிரந்தாியனை ஒழிக
உதாளுெற அவ்னலகும் அந்த வீட்டன் மாபபெற உறி பனைர்ூகளுலகும் ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ஆசார
அ்னஷகானைங்ூகளில ுபரமமாதான். அந்த அம்மாாளின் சத்தக விரவாசத்மதயம் னிக
ுூகாதாமூக முரணபாடுூகமளயம் அவர்ூகதா மாதத்தரலக்ெறார்ூகதா. ுசாலலலி ியபானைால
சர்மாாியவ பலல வினகங்ூகளில ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகமளத் தீவிரமாாூகி பபபறில
ுூகாணடரந்ததபபகுல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா தான் மிூகிுப பக ணடுதல.
"ூகாி பியகாம் நிறத்தலகுங்ியூகா... ஒணு்ாண்ால ுூகடுத்துலூகாதீங்ியூகா..." என்ற
அவதா அவ பம்ியமா ியூகின ுசெகத் தவறவதலமலல.
அதூகாமலல ரதா  ப பந்தும்  ப பகாமாலம் ரலக்ெற மவூகமெற ியவமளயில நீராடக ஈரல
கந்தலம், தலலூகம் துலலங்கும் ுபான்நிெற ுநபபறியமாாூக மாலினமூகயம் சாம் பராணியம்
ூகபபபூரமும் துளசியம் மாடிபாலம் தசாங்ூகமும் ூகமாூகமாுவன்ற மா்லூக அம்மாா எதியர
ுதன்படும் ியபாது சாட்சாத் ராஜ ராியஜஸmவ பியக வீட்டுலகுதா வந்து நிபபபது ியபால ரவிலகுத்
ியதான்றம்.
அம்மாாவின் ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகதா அுசௌூக பகமாாூக மாபபெறவர்ூகமள்
சிரமாிபடுத்தகியபாது கம் அமவ மாங்ூகலலமாானை-தவிர்லூக முடகாத அுசௌூக பகங்ூகளாூகத்
தான் அவ்னலகும் மாபபெறவர்ூகளுலகும் ியதான்றியிரலக்ன்ெறனை. அம்மாா ியதான்றி வளர்ந்து வந்த
குடும்பம் அிபடிபட்ம்ுதன்ற அவன் அறிவான்.
அியத அூகஸmதக நத தீரத்தல சங்ூகரமாங்ூகலலத்தினரந்து சிலல மமால ுதாமலலவிினரந்த
 பரம்மாபுரத்தல ஒர மவதூகமாானை குடும்பத்தல ூகனைபாடூகதா ஒரத்த பன் ஒியர மாூகளாூகத்
ியதான்றிக ுபண ியவற எிபட ரலூக முடயம்? அிபா அளவிபபகு லமலலுகன்ெறாலம்
அம்மாாவுலகும் ியபாதுமாானை அளவு சாஸmதரஞானைம், சமாஸmக்ரத ஞானைம், தமிழ்த் ியதாத்தரி
பாம்லூகளில ஞானைம் எலலலாம் உணடு. தன் ளமமாயில ஊ பல ரந்தியபாது, அம்மாாவின்
ஆசாரங்ூகளால விமளயம் அுசௌூக பகங்ூகளுலகு 'ியஹொின - ன்ூகன்வீனிகன்ஸm - ஆசார
அுசௌூக பகங்ூகதா' என்ற ுசலலலமாாூக ஒர ுபகியர சட்டயிரந்தான் ரவி. வீியம் அந்த
அுசௌூக பகங்ூகளில சிமெறிபட்டரந்தது. ஆனைாலம் அதினரந்து விடுபம் விரம்பாமால
அமத அிபடியக ுதாம்ர விரம் பகது.
ரவியின் ூகடதத்மத வீட்டல காரம் அறிக விம்ாமால சர்மாா தடுத்தது
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுி பகந்துதான். ரவி ஒர  புரஞ்ர யவதமகல ூகாதினலக்ெறான் என்ெற
உணமமா தனைலகும் முன்னைதாூக ஏபபுூகனைியவ எந்த ரணடு ியபரலகுத் ுத பயியமாா, அந்த
ரணடு ியபரலகு மாட்டுியமா அவராலம் ுத பவிலூகிபட்டரந்தது. அதபபகும் ியமாலலாூக அந்தி
 புரஞ்ர யவதயம்ன் அவன் சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகுி புெறிபட்டு வரி ியபாக்ெறான் என்பமத
அவர் ியவற காரலகும் ுத பவிலூகத் தகங்க்னைார்.
தல அவரலகுி பலல தர்மா சங்ூகம்ங்ூகதா ரந்தனை. ியவணு மாாமாாவும், வசந்தயம்,
ரவிமகயம் அவ்னமம்க  புரஞ்ரல ூகாதினமகயம் தங்ூகியளாடு தங்ூக மவத்துல
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ுூகாதாவதாூக் ுசாலினயிரந்தாலம் கம்் ுசாந்த ஊ பல ுசாந்த வீடு ரலகும்ியபாது...
ஏியதா ஓர் அந்நிக நாட்டு யவதயம்ன் வரக்ெறான் என்ெற ஒியர ூகார்த்துலூகாூக ரவிமக
மாபபுெறாரவர் வீட்டல தங்ூக மவிபது எிபட நிகாகமாாயிரலகும் என்ுெறணணி அவர்
மானைம் தகங்க்கது.
சபபியெற ுலலௌகீூகமாாூகவும் கம் ந்த வினகத்தல அவர் ியகாசித்தார். அவன் ியமால
உயிமரியக மவத்தரலக்ெற அந்தி ுபணதான் அவமனைிபபபறி என்னை நிமனைிபாதா?
ன்ுனைாரவர் வீட்டல தங்க்லுூகாதாளல ூகார்ுமான்ற அவன் தான் அந்தி ுபணணிம்ம்
எமத் ுசாலலல முடயம்? 'உங்ூகதா நாட்டல ூகாதல ுசெவது ்டவளவு ுப பக,
தணம்மனைலகு பக ூகா பகமாா? ' என்ற அவதா அவமனைத் தரி பல ியூகட்ம்ால அவன் என்னை
பதல ுசாலலவான்? என் வீட்டல நான் தங்குவதபபகுி ியபாதுமாானை வசதூகதா லமலல.
அதனைால ங்ியூக தங்ூக ியநர்ந்தது என்ற அவன் ுசாலலல உன் வீட்டன் வசதயின்மமாியக
எனைலகுி ியபாதும். அங்கு ியபாூகலலாம்' என்ற அவதா பதல கறிவிட்ம்ால என்னை ுசெவது?
ர ியதசத்துலகுி ியபாெவிட்டுி பலல வரனங்ூகளுலகுி  பன் ஊர் தரம்புக்ெற  பதாமளமக
த்தமனை தகலூகங்ூகியளாடும் வரியவபபூக ியநர்க்ெறியத என்ற மானைம் குழம் பனைார் அவர். அவன்
ஊரலகு வரவமத ஒர மாாதம் ததாளிிியபாட்ம்ால ுூகாஞ்சம் நிதானைமாாூக ியகாசித்து
முடவுலகு வரலலாியமா என்ற அவரலகுத் ியதான்றிகது. அதனைால தான் ியவணு மாாமாாமவி
பார்த்து விட்டு வீடு தரம் பகதுியமா 'அந்த ஏியராக்ராமமாத் தபாினல ியபாம் ியவணம்ாம்'
என்ற தன் ுபண பார்வதயிம்ம் வசந்தலகு அவசர அவசரமாாூக் ுசாலின அ்னி பவிட்டுி
பூமிநாதபுரம் புெறிபட்டரந்தார் சர்மாா.
பூமிநாதபுரத்தபபகு் ுசன்ெற ியபாதும், அங்கு ரந்த ியபாதும் ரவு ியநரங்ூகழித்துத்
தரம் பக ியபாதும் சர்மாாவுலகுத் தாம் ரவிலகு எழதக ூகடதத்தன் ுதாம்ர்பானை
சிந்தமனைதான். அவர் ரவு வீடு தரம் பக ியபாது பார்வத ங்க்ி ியபாயிரந்தாதா.
ூகாமலலயில அவர் அூகஸmதக நதயில நீராட வீர தரம் பி பூமஜ புனைஸmூகாரங்ூகமள முடத்துல
ூகாி ப ியமாமம்மக அணுக்க ியபாது பார்வத அந்த விவரங்ூகமளத் தந்மதயிம்ம்
ுத பவித்தாதா.
"அிபா! நான் ஓடிியபாெ் ுசாலெறதுலகுதாியள வசந்த அலூகா அந்த ுலலட்ம்மரி
ியபாஸmட் பணணிட்ம்ா. அிபுெறம் நீங்ூக பூமிநாதபுரம் ியபாயிரந்திியபா மெறமாணி முட
உங்ூகமளத் ியதடணடு வந்தார். ன்னிலகுல ூகாலலம்பர மாறபட வியரன்னைார்..."
" மெறமாணி முடயிலியலல!

மெற முடமாணீன்்ன ுசாலல".

" மெற மாணிமுட."
" மெற மாணி முடயிலியலலடீ! மெறமுட மாணி....அதாவது ுதெவ-சிூகா-மாணிகங்ூகெறமதத்
ுதெவ- மெற, சிூகா - முட, மாணி-மாணின்்ன நீ வ பமசி படுத்தலூகணும்."
"எனைலகு

ிபடத்தான் ுசாலலல வரது அிபா!'
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ூகாி பமகல குடத்து விட்டு அவர் ுதரத் தணம்லகு வரவும்
ியதட வரவும் ச பகாயிரந்தது.

மெறமுடமாணி அவமரத்

"வ்லூகம் விரியவரவரன்..."
"கார... ியதசிூகாமாணிகா...வா..."
"ியநபபியெற வந்ியதன்... நீ பூமிநாதபுரம் ியபாயிட்ியம்ன்்ன பாிபா ுசாலின்ர..."
நீராட நுனியில முடந்த ஈரத்தமலல, ுநபபறியிலம் மாார் பலம் பளீுரன்ற விபூத,
பஞ்சூக்சம், ூகழத்தல நவமாணி மாாமலல சக்தம் ஒர பரமா மவதூகரம் உம்ம் பல ரளாூக
மின்்னம் ூகரநிெற் சட்மம்யம் ுவட்ம் பவாதா மசயம் குணடு முூகமுமாாூக ஒர
ரகமா பகாமதலூகாரரம் அந்த அதூகாமலலயில அலரூகாரத்தல வீட்டுத் தணம்யில
எதுரதியர உட்ூகார்ந்து ியபசிலுூகாணடரந்தது ுதரவில ியபாியவார், வரியவார் ூகவனைத்மத
எலலலாம் ூகவர்ந்தது.
-----------------
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அத்தகாகம் 5

விரியவரவர சர்மாாவும், மெறமுடமாணியம், பலல ஆணடுூகளுலகு முன் சங்ூகரமாங்ூகலலம்
அரசினைர் உகர்நிமலலி பதாளியில ஒியர வகுி பல படத்த ியதாழர்ூகதா. வாழ்லமூகி பாமதயில
ரவரம் ியவற ியவற தமசூகளில நம்ந்தாலம் பமழக நட்பு என்னைியவா நீடலூகத்தான்
ுசெதது. அவர்ூகதா தனிியகயம், தங்ூகளுலகுதாியளயம் ியபசில ுூகாதாளும்ியபாது ரவரம்
ஒரவமர மாபபுெறாரவர் நீ - நான் - வா - ியபா என்ற உ பமமா பாராட்ட ஏூக வசனைத்தல ியபசில
ுூகாதாளுவார்ூகதா. ஆனைால மாபபெறவர்ூகளிம்ம் ஒரவமரி பபபறி ன்ுனைாரவர் குறிி பட்டுி
ியபச ியநரம் ியபாுதலலலாம் அவர், வர் என்ற மிூகவும் மா பகாமதகாூகத்தான் குறிி பட்டுி
ியபரவார்ூகதா. எதுரதரானை வாழ்லமூக முமெறூகமளயம், ுூகாதாமூகூகமளயம் விட்டுல
ுூகாடுலூகாமால நட்மபயம் ழந்து விம்ாமால அவர்ூகளால பழூக முடந்தது. அந்த அதூகாமலல
ியவமளயில அன்ற மெறமுடமாணி தன்மனைத்ியதட வந்த ூகா பகம் என்னைவாூக ரலகும்
என்ற அறிக ஆவலலாூக ரந்தது சர்மாாவுலகு. வந்தவர் தாமாாூக் ுசாலலவதபபகு முன் தாியனை
வினக அவசரிபட்டு விசா பிபது நன்ெறாூக ராது என்ற சர்மாா மெறமுடமாணியின் குடும்ப
ியனமா லலாபங்ூகமள விசா பலூகலலானைார். மெறமுடமாணியம் சர்மாாவின் குடும்ப ியனமா
லலாபங்ூகமள விசா பத்தார்... ியப்ர ரவிமகி பபபறி விசா பிபதல வந்து நின்ெறது.
"தம் பக்ட்ம்

ரந்து ுலலட்ம்ர் ஏதா்ரம் உணம்ா?"

"...ியபாட்டுரலூகான்... புெறிபட்டு வரதாலகம் எழதயிரலூகான்..."
"எிப வரதாம்...."
"ியதத எழதியலல... சீலக்ரமாா வரவான்... வர் ுசாலினி பதல எழதி
ியபாட்டரலியூகன்."
மானைந்தெறந்து ியபரவதபபகும் நம் பலமூகலகும் உ பக சிியநக்தனிம்ம் உணமமா நிமலலமக்
ுசாலின ியகாசமனை ியூகட்ூகலலாம் என்ற சர்மாாவுலகுத் ியதான்றிகது. ரந்தாலம்
மெறமுடமாணி தன்மனைத் ியதட வந்த ூகா பகத்மத் ுசாலலவதபபகு முன் தான் எமதயம்
 பரஸmதா பலூக ியவணம்ாம் என்ற ரந்தார் அவர்.
மெறமுடமாணி அதூகமாாூக ியநரத்மதல ூகம்த்தாமாலம் ரபபறி வமளலூகாமாலம் வந்த
ூகா பகத்மத் ுசாலின விட்ம்ார்.
"வம்லகுத் ுதர ியூகாடயிியலல ரலியூக ஒர ூகாின மாமனை; அதுியலல என் மாரமாூகன் அதாம்பா... மத்த மாூகியளாம் புரசன் - குரசாமி பலலசரலகுல ூகமம் ியபாம்ணும்க்ெறான்.
விசா ப்சதியலல அந்த ம்ம் உன் மாம்த்துலகு் ுசாந்தமாானைதுன்்ன தூகவல ுத பஞ்ரது.
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முடயமாானைா அந்த ம்த்மத ஒர நிகாகமாானை வாம்மூகலகுி ியபசி விட்ம்ால நலலலது.
உங்க்ட்ம்ல ியூகட்டுட்டுி ியபாூகலலாம்்னதான் வந்ியதன்..."

மத

"அந்த ம்த்மத வாம்மூகலகு விம்லலாம்்ன நானைாத் தீர்மாானைம் பணணிம் முடகாது. ஸ்ரீ
மாம்த்துலகு ஒர வார்த்மத எழதல ியூகட்டுணடு அிபெறமாா உனைலகு் ுசாலியெறன்..."
"எழதி ியபாெறமதல ூகாலலதாமாதம் பண்ாியமா ுூகாஞ்சம் சீலக்ரமாா எழியதன்."
" ியதா

ன்னிலியூக எழதம்ியெறம்ிபா."

"அிப நான் வரட்ம்ா?"
"ுூகாஞ்சம்

ர ியதசிூகாமாணீ? உங்க்ட்ம் ஒர ியகாசமனை ியூகட்ூகணும்."

மெறமுடமாணி புெறிபடுவதபபூகாூக எழந்தரந்தவர் மாறபட தணம்யில உட்ூகார்ந்தார்.
குரமலலத் தணித்துல ுூகாணடு ரவியின் ூகடதம், தன் பதல எலலலாவபபமெறயம் விவ பத்துல
கறினைார் சர்மாா.  பன்பு மெறமுடமாணியிம்ியமா அ பி பராகம் ியூகட்ம்ார்.
"என் ுநரங்க்னை சிியநக்தன்க்ெற முமெறயிியலல

தல உன் ியகாசமனை என்னை ியதசிூகாமாணி?"

"உன் மாூகன் திபா எதுவும் பணணிம்ியலல. தரமா்த்துலகுத் தலூக பரவம் வந்துவிட்ம்
மளஞன் ஒரவ்னலகு அவன் ுபபபியெறார் தரமா் ஏபபபாட்மம் உ பக ூகாலலத்தல ுசெகத்
தவறிவிட்ம்ால அந்த மளஞன் தாியனை, தனைலகு பக மா்மாூகமளத் ியதர்ந்ுதடுத்துல
ுூகாதாவது நிகாகமாானைியத என்ற அஷம்ாதச தர்மா சாஸmதரத்தல ஒன்ெறாக்க
காலஞவலக்கத்தல ுசாலலலிபட்டரலக்ெறியத ஞாபூகமிலமலலகா?"
"தர்மாமாா லமலலகான்்ன உன்மனை நான் ியூகட்ூகியலல. நமம்முமெறயில உதாள சாத்தக
அசாத்தகங்ூகமளி பபபறித்தான் ிப உன்மனைல ியூகட்க்ியெறன்."
"சாத்தகமாா அசாத்தகமாான்்ன ியகாசி்ரத் தகங்க்லக்ட்டரலக்ெறமத விம்்
சாத்தகமாாக்ெறாிபியலல ுசெதுலூக ியவணடகது தான். என்மனைி ுபாறத்த வமர த்தமூகக
ூகலலிபு உெறவுூகமள வரியவபபக்ியெறன்." - ியமாலம் சிறிது ியநரம் ியபசில ுூகாணடரந்து விட்டு
மெறமுடமாணி புெறிபட்டுி ியபாெ விட்ம்ார்.
சர்மாா ியகாசமனை ியூகட்ம் வினகத்தல சர்மாாவுலகு எது முடயம் எது முடகாது என்ற
எணணிி பார்த்து ியகாசமனை ுசாலலலாமால ஒர ரகமா பகாமதலூகாரர் என்ெற முமெறயில
தன்்னமம்க ுூகாதாமூகி  படவாதத்மத விட்டுல ுூகாடுலூகாமால பதல ுசாலினவிட்டுி
ியபாயிரந்தார் மெறமுடமாணி. நாத்தூகரானை மெறமுடமாணி காலஞவலக்கத்மத
ியமாபபியூகாதா ூகாட்டி ியபசிகது பபபறி் சர்மாா ஒர சிறிதும் ஆ்ச பகிபம்ாததபபகுல
ூகார்மிரந்தது.
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மெறமுடமாணி ஓர் ஆ்ச பகூகரமாானை மானிதராயிரந்தார். சிற வகதல ஒர ரகமா பகாமதி
 பரசங்ூகத்தல தாலக்ி ியபரக்ன்ெற ியநாலகும்ன் ஒர புரா்ல ூகமதமகத் தவெறாூகவும் சிறிது
மாாபபறியம் ுசாலினகதபபூகாூக 'ஒன்மெற அமரகுமெறகாூகவும் திபாூகவும் ுத பந்து ுூகாதாவது
தான் ரகமா பகாமதலூகாரரலகு லலட்ச்ம் ியபாலம்' என்ற எதர்த் தரிபுி பத்த பமூகயில
அவமரத் தாலக் எழதயிரந்தார்ூகதா. உம்ியனை ஒர முரணடும்ன் சமாஸmக்ரதத்தலம்
தமிழிலம் ரந்த புரா்ங்ூகமளயம், ூகாி பகங்ூகமளயம், நீத நூலூகமளயம், தரமா
சாஸmதரங்ூகமளயம், தலூகவர்ூகதா தும்ியகாடு ஒன்ற விம்ாமால படலூகத் ுதாம்ங்க்னைார்
அவர். மெறமுடமாணியின் அந்த ியநர்மமா பலலமரல ூகவர்ந்தது. ஒன்மெறல ூகணடத்தும்,
தாலக்யம் ியபரவது என்ெறால கம் அமதி பபபறி முழமமாகாூகத் ுத பந்து ுூகாணடு ியபச
ியவணடும் என்ற உ்ர்ந்த அவரது நா்கம் அவர் சார்ந்தரந்த கலூகத்துலியூக ஒர
மாதிமப உணம்ாலக்கது என்றதான் ுசாலலலியவணடும். தனைால சங்ூகரமாங்ூகலலத்தலம்
ரபபறிபுெறத்து ஊர்ூகளிலம் புரா் தூகாச தர்மாசாஸmதரங்ூகளில எதலம் நுணுலூகமாானை எந்த
மமலலயில உதாள எந்தல ூகரத்மத விசா பிபது என்ெறாலம் ஒன்ற பரமா ஆத்தூகராக்க
சர்மாாமவ விசா பத்துத் ுத பந்து ுூகாதாள ியவணடும் அலலலது பரமா நாத்தூகராக்க
மெறமுடமாணிமக விசா பத்துத் ுத பந்து ுூகாதாள ியவணடும் என்ெற நிமலலமமா
ஏபபபட்டரந்தது.
காலஞவலக்கத்மத ியமாபபியூகாதா ூகாட்ட மெறமுடமாணி ியபசிவிட்டுி ியபானை பன்பும்
சர்மாாவின் மானைதுலகுதா ுநடுியநரம் வமர அந்த ியமாபபியூகாமளி பபபறிக சிந்தமனைியக
ரந்தது.  பன்பு வீட்டுலகுதாியள ியபாெல ூகாக்தமும் ியபனைாவும் எடுத்துல ுூகாணடு வந்து
மெறமுடமாணி ியூகட்ம் ூகாின மாமனை வினகமாாூக ஸ்ரீமாம்த்துலகுல ூகடதம் எழதனைார். சீலக்ரம்
க்மம்லூக் ுசாலினல ூகலலூ பலகு் ுசலலம் தன் மாூகன் குமாா பம்ம் அந்தல ூகடதத்மத உம்ியனை
ுூகாடுத்து அ்னி பனைார்.
மானைம் என்னைியவா மம்விம்ாமால ரவிமகயம் அவியனைாடு வரிியபாகும் அந்நிக நாட்டு
யவதமகயம் பபபறிியக நிமனைத்துல ுூகாணடரந்தது. "ராணி மாங்ூகம்மாாதா ூகாலலத்துத் தர்மா
சத்தரம் மாாத பி  பமரவஸிியக லலலாத உம்மா வீட்டியலல அவாமள எி படத் தங்ூக மவலூகி
ியபாக்றீர்" - என்ற ியவணு மாாமாா ியூகட்டரந்த ியூகதாவியம் கம்ியவ ஞாபூகம் வந்தது.
ரவிமகயம் அவியனைாடு வரக்ெற ுபணம்யம் ியவணுமாாமாா வீட்டு மாாடயில தங்ூக
மவிபது ச பகாூகவும் ுபாரத்தமாாூகவும் ராுதன்ற அவர் நிமனைத்தார். சாதார்மாாூகியவ
வம்பு ியபசல கடக ஊர் ன்்னம் அதூகமாாூக வம்பு ியபரவதபபகுத் தான் அது வழிுசெயம்
என்ற அவரலகுத் ியதான்றிகது. 'குடும்பத்துலகும் அவ்னலகும் ுப பக மானைஸmதாபமாாம்;
அதனைாியலல தான் அிபா அம்மாாியவாடு ுசாந்த வீட்டல தங்ூகாமால ியவணு மாாமாா வீட்டல
ியபாெ தங்க்யிரலக்ெறானைாம்' - என்ற ஊ பியலல உதாளவர்ூகதா ியபசத் ுதாம்ங்க் விடுவார்ூகதா.
சர்மாாவின் ியகாசமனை சிறிது ூகமலலந்தது. பார்வத புத்தூக அடுலகும் மூகயமாாூகி
பதாளிலகம்த்துலகுி புெறிபட்டரந்தவதா ுதரவாசினல படயிெறங்குமுன் அவ பம்ம்
ுசாலினல ுூகாணடு ியபானைாதா. அவர் மானைத்த்னதா ஏியதா ஒர தீர்மாானைத்துலகு வந்தவராூக
வீட்டன் உட்புெறம் எழந்து ுசன்ெறார். கம்த்தலம், மாாடயிலம் ரபபறி் ரபபறிி பார்த்தார்.
மாாட ஹொினல ூகால அடயினைாியலலியக நீள அூகலலத்மத ஒர முமெற அளந்தார்.
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அிியபாது அவரமம்க மாமனைவி ூகாமாாட்சி அம்மாாதா சமமாகலலமெறயில ூகா பகமாாூக
ரந்தாதா. அந்த வீட்டல குளிகலலமெற ம்ிபும்ன் தனிகாூக ஓர் அமெற ூகட்டல ுூகாதாள
ரவிலகு எலலலா உ பமமாயம் ரந்தது. சிலல ஆணடுூகளாூக மாாதாமாாதம் அவன் அ்னி பயிரந்த
ப்ியமாகம் வட்டயம்ன் ியசர்த்து ஒர ுபரந்ுதாமூககாூக பாங்ல ூக்லக்ல ரந்தது.
ஆனைால அிபடுகலலலாம் ரந்தும்கம் அவன் மூகிபம்ல ூகடதத்தல 'எனைலகு அந்த வசத
ுசெதுதர ியவணடும், ந்த வசத ுசெது தர ியவணடும்' என்ற எதுவும் அவரலகு
வபபபுறத்த எழதவிலமலல. ஒர ியவமள அவியனை ியவணு மாாமாா வீட்டல தங்க்ல ுூகாதாக்ெற
எண்த்தல தான் அுதலலலாம் எழதாமால ரலக்ெறாியனைா என்ற கம் அவரலகு ஒர
சந்ியதூகமும் ஏபபபட்ம்து. அவ்னமம்க வரமூகமக் சிலல நாட்ூகதா ததாளிி ியபாம்் ுசாலின
எழதவும் னிியமால முடகாது. அவர் ஏபபுூகனைியவ வர் ுசாலின எழதல ுூகாடுத்தரந்த
ூகடதத்மத ியவணு மாாமாாவின் ுபண வசந்த தபாினல ியசர்த்து விட்ம்ாதா.
துவமர ந்தி  பர்மனைமக அவர் கார் கா பம்ம் ூகலலந்தாியலலாசித்தரந்தாியரா அவர்ூகதா
அத்தமனை ியபரம் ரவியின் ியமால அநுதாபத்ியதாடு தான் பதல ுசாலினயிரந்தார்ூகதா.
'தனியிம்ம், குளிகலலமெற ம்ிபு வபபமெற எலலலாம் ரவி ூகடதத்தல எழத ியவணடல
ுூகாணம்  பன்பு தான் ுசெக ியவணடுமாா என்னை? அவன் ியூகட்ூகாவிட்ம்ாலம் நாமாாூகியவ
ஏபபபாடு ுசெக ியவணடகது தாியனை?" - என்ற கம் ஒர சமாகம் வர் மானைத்தல
ியதான்றிகது. 'நாமாாவது ுூகாஞ்சம் வமளந்து ுநளிந்து ுூகாடுத்து அநுச பத்து ியபாெ
விம்லலாம். ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகளில  படவாதமுதாள அவதா பாடுதான் சிரமாம்.
வளுலகுி பதல ுசாலின விளலக்ல ுூகாணடரிபது தான் முடகாத ூகா பகம்' என்ற தம்
மாமனைவிமகி பபபறி எணணித் தகங்க்னைார் சர்மாா. ரவியம் அவியனைாடு அந்தி  புரஞ்ரி
ுபணணும் சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு வந்து ியசரவதபபகுதாளாவது தம் மாமனைவிலகு விவரத்மத்
ுசாலினகாூக ியவணடுுமான்ற நிமனைத்தரந்தார் அவர். ிியபாியத ூகாமாாட்சியிம்ம் அமத்
ுசான்னைால அவதா தபபுசகலலாூகியவா அலலலது வாெதவறிியகா பலூகத்து வீட்டு முத்து
னைாட்சிி பாட்டயிம்ம்  பரஸmதா பிபாதா. முத்து னைாட்சிி பாட்ட உம்ியனை ஊுரலலலாம்
தமுலூகடத்தாபபியபால அமதி பரி பவிடுவாதா என்ற பகந்தார் அவர்.
நீணம் சிந்தமனைலகுி பன் மாூகன் ஊர் வந்து ியசரவதபபகுதா ுசெகியவணடக
ஏபபபாடுூகமளிபபபறி ஒர வழிகாூக அவர் ஒர தீர்மாானைத்துலகு வந்து ியசர்ந்தார். அவரமம்க
அந்த வீட்டுலகு ரணடு வாசலூகதா ரந்தனை. பலூகவாட்டல பரமாாடுூகதா
ுதாழவத்துலகுிியபாூக ஒர வாசல பகன்பட்டு வந்தது. ுதாழவத்துலகு அிபால பத்து
பன்னிரணடு ுதன்மனைமாரங்ூகதா, நாமலலந்து மாா, பலலா மாரங்ூகதா, பூஞ்ுசட ுூகாடூகதா
அம்ங்க்க ியதாட்ம்மும் ஓர் ெறமவல க்்றம் வீட்மம் ஒட்டனைாபபியபால ரந்தனை.
ியதாட்ம்த்துலகும் மாாட்டுத் ுதாழவத்துலகும் ியவமலலகாட்ூகதா வரிியபாூக அந்தி
பலூகவாட்டினரந்த வாசல பகன்பட்டு வந்தது. வீட்டுத் ுூகாலமலலயிினரந்ியத
ியதாட்ம்த்தபபகும் மாாட்டுத் ுதாழவத்தபபகும் ியபாூகலலாம் என்ெறாலம் ுவளி ஆட்ூகதா
வரிியபாூகி பகன்படுக்ெற வமரயில தனி வாசல ரந்தது. ந்த தனி வாசினல வந்து
ியசரக்ெற விதத்தல மாாடயிினரந்து ியதாதாூகி படூகதா ரந்தனை. மாாடயில
மாரிபலலமூககாியலலியக அமெற மாாத பத் தடுத்து ியமாியலல ஒர ினங் ஃியப்னம் ியபாட்டுல
ுூகாடுத்துவிட்டு பலூகத்து ஹொினல அமத ஒட்டனைாபப ியபாியலலியக சிலல நாபபூகாினூகதா,
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மம்னிங் ியம் பதா-ியதட வரக்ெறவர்ூகமளி பார்லக்ெற வசத எலலலாம் ுசெது ுூகாடுத்து
விம்லலாம் என்ெற முடவுலகு ிியபாது வந்தரந்தார் சர்மாா.
ியவற விதமாானை தகலூகங்ூகதா, தர்மாசங்ூகம்ங்ூகதா எலலலாம் ரந்த ியபாதலம் மாூகன் ியமால
உயிர் நட்புலுூகாணடு அவமனை நம் ப வரக்ெற ஒர ியூகாடீஸmவரன் வீட்டுி ுபணம்்
சாதார்த் ியதமவூகளுலகுத் தவித்துல ூகஷம்ிபம் விம்லகம்ாது என்ற உறதகாூக
நிமனைத்தார் அவர். 'சர்மாாவுலகு ிியபா ுசலலவு மி்சம். அவாமள ங்ியூகியக தங்ூக
வ்ரம்லலாம்' - என்ற முதலநாதா ியவணு மாாமாா ுசாலினயிரந்த வார்த்மதூகதா ியவற
சர்மாாவின் ியரானத்மதல க்ளறி விட்டரந்தனை. 'நான் ஏியதா ுசலலவு ுசெகெறத்துலகுத் தகங்ூகெற
மாாத ப அவர் ுசாலினல ூகாமி்ரட்ம்ாியர?" - என்ற எணணி வரந்தனைார் சர்மாா. அன்ற ஏியதா
ஒர வம்லூகத்தி பணடமூகலூகாூகத் தபாலலாபீஸm - பாங்கு - எலலலாம் விடுமுமெறகாயிரந்தனை.
நிமனைத்த உம்ியனை ுூகாத்தனைாரலகும் மாரியவமலல ுசெக்ெற ியமாஸmத பலகும் ுசாலின
அ்னி பனைார் சர்மாா. பாங்மூக எதர்பார்லூகாமால உம்னைட் ுசலலவுலகுி ியபாதுமாானை ுராலூகம்
ுூகாஞ்சம் அவர் மூகயிினரந்தது. எிியபாியதா மாினவாூக வரக்ெறுதன்ற வாங்க்ி ியபாட்ம்
ியதலகுமாரம் ியவணடகமாட்டும் வீட்டியலலியக ரந்தது அிியபாது வசதகாூகி ியபாயிபபற.
அந்த ஊமர் ரபபறி மாமலலி பகுதயில ியதலகுமாரம் அதூகம்.
 பபபபூகினல த்ச்னம், ுூகாத்தனைாரம் வந்து அளவுூகதா எடுிபமதி பார்த்த  பன்புதான்
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுமாலலல அவமர விசா பத்தாதா: "என்னை பண்ி ியபாியெறதா? ூகட்டம்
ியவமலலலூகாராளும் மார ியவமலலலூகாராளும் வந்தரலூகாியள?"
" பதாமளகாணம்ான் பா பஸிியலலரந்து வரி ியபாெறாியனை; அவன் தங்க்ல ுூகாதாள வசதகா
ரலூகட்டுியமான்்ன மாாடயிியலல ஒர தனி ரூம் ியபாம்் ுசாலினயிரலியூகன்" என்ற சர்வ
ஜாலக்ரமதகாூக ரவி வரவதாூக மாட்டும் அவளிம்ம் ுசான்னைார் சர்மாா.
சாகங்ூகாலலம் தபபுசகலலாூக அங்ியூக வந்த ியவணுமாாமாாவும் அந்த ஏபபபாடுூகமளி பார்த்து்
சி பத்துல ுூகாணியம் சர்மாாமவி பாராட்டனைார்.
"அியம்ியம்! பரவாயிலமலலியக! தனிகா ஒர ரூம் ியபாம்ணும்்ன நான் ுசான்னைிியபா
ியவணம்ா ுவறிபாூகல ியூகட்டுணடீர்! ங்ியூக வந்து பார்த்தால ுராம்ப ஜரூரா எலலலா
ஏபபபாடும் பணணியிரலகீியர!"
"மானைரலகு  படலக்ெறியதா,  படலூகமலலியகா ுசஞ்ர ஆூகணுியமா?"
"அிபடுகலலலாம் ுசாலலலிபம்ாது சர்மாா. மானைரலகுி  படலூகாமாி ியபாெறாிபலல ிப
ஒணணும் நம்ந்தும்ியலல" என்ற ுசாலின ியவணு மாாமாா அவமர உபபசாூகிபடுத்தவிட்டுி
ியபானைார்.
பத்து நாட்ூகளுலகுதா எலலலா ியவமலலூகளும் முடந்து விட்ம்னை. தனிகமெற - தங்குவதபபகு
வசதூகதா எலலலாம் ுசெகிபட்ம்ாயிபபற. ியவணுமாாமாாவும் அவர் ுபண வசந்தயம் கம்
வந்து பார்த்துவிட்டு் சர்மாாவுலகு நபபசான்றிதழ் வழங்க் விட்ம்ார்ூகதா.
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அந்த ியவமலலூகதா முடந்து ுவதாமளகடத்து் ரத்தம் ுசெத தனைத்தன்றதான்
ரவியிம்மிரந்து அவ்னம் ூகமாினயம் புெறிபட்டு வரக்ெற ியதத முதினக விவரங்ூகதா பபபறில
குறிி பட்டுல ூகடதமும் வந்தரந்தது. அதூகம் ுசலலவழித்து விமாானைத் தபால உமெறயில
மவலூகிபட்டரந்த அந்தல ூகடதத்ியதாடு ன்ியனைார் ஆ்ச பகமும் ம்ந்தரந்தது. தமிழூக
முமெறயில அழக்க பும்மவகணிந்து தலலூகமிட்டுல ுூகாணடு ரவிலகு அரக்ல ூகமாின
அமார்ந்தரலக்ெற வண்ி புமூகிபம்ம் ஒன்றம் அந்த உமெறயில ரலூகல ூகணம்ார் சர்மாா.
வரக்ெற ியதத முதினக விவரங்ூகமள எழதவிட்டு, " த்னம்ன் உதாள பம்ம் ங்ியூக
ந்தகத் தரூக நணபர் ஒரவர் எங்ூகளுலகு அவர் வீட்டல விரந்தளித்த ியபாது எடுத்த
பம்ம். அவர் வீட்டுி ுபணூகியள ூகமாினலகுி பும்மவ அணிவித்துி ுபாட்டுமவத்து அழகு
பார்த்து மாக்ழ்ந்தார்ூகதா. ந்தி பம்ம் எனைலகு மிூகவும்  படத்தது. உங்ூகளுலகும்  படலகும்
என்ற நிமனைலக்ியெறன்" என்பதாூக அந்தி பம்த்மதி பபபறியம் விவரம் குறிி பட்டரந்தான்
ரவி. உணமமாயில அந்தி பம்த்தல அந்தல ியூகாலலத்தல ூகமாின மிூகமிூக லலட்ச்மாாூகத்
ியதான்றினைாதா. சர்மாாவுலகு அந்தி பம்ம் மிூகவும்  படத்துி ியபாயிபபற. ூகாமாாட்சியிம்ம்
வினகத்மத் ுசாலின விடுவதபபகு அதுதான் ச பகானை சமாகம் என்ற அவரலகுி பட்ம்து.
முன்்னமர, பீடமூக எதுவும் ியபாம்ாமால, "அடியக உன்  பதாமள
எழதயிரலூகான்...படலக்ியெறன் ியூகளு!" என்ற மரந்து படத்துவிட்டு மாாம்ி  பமெறயில
மவலூக் ுசாலின உமெறலகுதா ரந்த பம்த்தும்ன் ியசர்த்ியத ூகடதத்மதல ூகாமாாட்சி
அம்மாாளிம்ம் ுூகாடுத்தார் சர்மாா. பம்த்மத அவதா பார்லூக ியவணடுுமான்ற எணணினைார்
அவர். பம்த்மதி பார்லூக ியநர்ந்தால ூகாமாாட்சிகம்மாாதா உ்ர்்சி வசிபம்லகடும் என்ற
அவர் எதர்பார்த்தரந்தார். ஆனைால அந்த அம்மாாளிம்ம் அசாதார்மாானை அமமாதியக
ுத பந்தது.
"ஏன்னைா! அவன் மாட்டும் தனிகா வரமலல ியபாினரலியூக?...
வராங்க்ெற மாாத ப பட்ியசியள?...."

ன்்னம் காியரா கம்

"ஆமாாம்!... அது ச ப உங்க்ட்ம்ல ுூகாடுத்த அந்தல ூகவர்ியலல ஒர பம்ம்
நீ பார்லூகினகா ூகாமாாட்சி?"

ரந்துியத;... அமத

" லமலலியக? ுலலட்ம்மர மாட்டும்தான் நீங்ூக பட்ியசதா, ியூகட்ியம்ன், பம்ம் எங்ியூக
ரலகு?"
சர்மாா அந்த உமெறமக மாறபட வாங்க் அதினரந்த பம்த்மதத் தனிியக எடுத்து அவளிம்ம்
நீட்டனைார். ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பம்த்மத வாங்க்ி பார்த்தாதா.
" ந்தி ுபாண கார?"
"அதுதான் எழதயிரலூகாியனை,... ூகமாலீன்்ன... பட்ியசியனை நீ ியூகழ்லூகினகா?"
"கார

வ?"
45

"ுராம்ப லலட்ச்மாா

லமலல?"

"வகரலகு வந்து நலலல ூகலலரம் ரந்து உகரமும் வளர்த்தயமாா வந்தா எந்தி
ுபாணணும் அழகுதான். அழகுலகு என்னை ுூகாமெற்சல? து காரன்்ன
ுசாலலங்ூகியளன்...? பும்மவ ுபாட்டு எலலலாம் ரந்தாலம் நிெறம், பார்மவ ஒணணும்
நம்மர்் சாகலியலல லினியக?"
"ரவிியகாம் சிியநக்த...  புரஞ்ரலூகா ப...?"
"அவியனைாம்

ங்ியூக கம் வரதா எழதயிரலூகாியனை... அது

வ தாியனை?"

"ஆமாாம்."
"நம்மா ியதசம் ஊர எலலலாம் ரத்தி பார்லூகெறத்துலூகாூக வராளாலகும்."
"ஆமாாம்! அிபடத்தான்

ரலகும்்ன நிமனைலக்ியெறன்."

தபபகு ியமால ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அவ பம்ம் எதுவும் ியூகட்டுல ுூகாணடு நிபபூகவிலமலல.
ூகடதத்மதத் தரி பல ுூகாடுத்துவிட்டுி ியபாெ விட்ம்ாதா. தனைலகும் ூகமாினலகும் உதாள
ுதாம்ர்மபல குறிி பட்டு முன்பு ரவி எழதக ூகடதத்மத ியவணு மாாமாாவுலகும் அவர் மாூகதா
வசந்தலகும் மாட்டும் ூகாட்ட விட்டு ரம்புி ுபட்டயில ரூகசிகமாாூக மவத்துி பூட்டக
மாாத ப ந்தல ூகடதத்மத் சர்மாா பத்தரிபடுத்தவிலமலல. கம்த்தல உதாள மாாம்ி பமெறயில
மாபபுெறலலலால ூகடதங்ூகமளயம் சாதார்மாாூகி ியபாட்டு மவிபது ியபால ியபாட்டு
மவத்தரந்தார். சாகங்ூகாலலம் ூகலலூ பயிினரந்து வந்த  பன் குமாார், பார்வத எலலலாரியமா
அந்தல ூகடதத்மதி படத்தார்ூகதா. பம்த்மதி பார்த்தார்ூகதா. தீலகு்சிமக உரசி் ரம்ர்
ியதான்றி அந்த் ரம்ர் விரமலல் ரடுக்ெற எலமலலலகு வந்ததும் கு்சிமக ரம்ியராடு அவசர
அவசரமாாூகல கீியழ ியபாட்டு விடுக்ெற மாாத பல குழிபத்மதத்தான் னி உணம்ாலகும் என்ெற
எலமலலமக அமம்ந்துவிட்ம் அந்த ரூகசிகத்மத ிியபாது மானைத்தினரந்து உலலகுலூகாூக
ுவளிியகபபறினைார் சர்மாா. ுதாம்லூகத்தல அவர் மானைத்தினரந்த விூகலபமும் ுவறிபும் கம்
ிியபாது ுமாலலல ுமாலலல அமுங்க்ி ியபாயிரந்தது. சிலல ஆயிரம் ரூபாெூகமள்
ுசலலவழித்துத் தனிகமெற - குளிகல வசத ம்ிபு, வாஷியபஸின் - ூகண்ாட,
சாிபாட்டு ியமாமஜ நாபபூகாினூகதா... எலலலா ஏபபபாடும் அந்தல ூகர்நாம்ூகமாானை பமழக வீட்டல
ுசெகிபட்டரந்தனை. பம்பாயில ரணடு தனைங்ூகளும் ுசன்மனையில நான்கு தனைங்ூகளும்
தங்க்க  பன் ுசன்மனையிினரந்து ரயிினல புெறிபட்டு் சங்ூகரமாங்ூகலலம் வரவதாூக ரவி
எழதயிரந்தான். முதினல ுமாதுவாூக நூகர்ந்த நாட்ூகதா அவ்னம் ூகமாினயம் வரக்ன்ெற தனைம்
ுநரங்ூக ுநரங்ூக விமரவாூக ஓடனை. காரம் பம்பாெலியூகா, ுசன்மனைலியூகா எதர்ுூகாணடு
வர ியவணம்ாம் என்றம் தாியனை சங்ூகரமாங்ூகலலம் வந்து ியசர்ந்து விடுவதாூகவும் ரவிியக
ூகடதத்தல குறிி பட்டரந்தான்.
"உம்மா வழலூகம்ியபாலல ரட்மம்மாாட்டு வணட ூகட்டணடு அவாமள வரியவபபூக
ுரயிலியவ ஸmியம்ன்னலகுி புெறிபட்டும்ாியதயம். என்ியனைாம் ூகார் தவிரவும் பலூகத்து
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எஸmியம்ட்ூகாரரானை சாரங்ூகபாணி நாயடு க்ட்ம் ன்ுனைார ூகார் ரவல ியூகட்டரலியூகன்.
வரவாமள அமழ்சிணடு வர எலலலாரியமா ுரணடு ூகார்ியலல ஸmியம்ன்னலகுி ியபாூகலலாம்.
அன்னிலகு முகர்த்த நாதா. அவாமள ஸmியம்னன்ியலலரந்து அமழ்சிணடு வந்து விட்டுட்டு
எனைலகுி பூமிநாதபுரத்துியலல ஒர ூகலகா்த்துலகுி ியபாூகணும்" என்ெறார் ியவணு மாாமாா.
சர்மாா ுசான்னைார்: "நலலல ியவமளகாூக ந்த மாாச முதல ியததயிினரந்து ரயில ூகாலலம்பர்
அஞ்ியச முலூகால மாணிலகு வரது. முன்னைாட எலலலாம் மிய் முலூகால மாணிலியூகா நால
மாணிலியூகா வந்துணடரந்தது. ியபாூக வர ுராம்ப அுசௌூக பகமாாயிரந்தது."
"மாாமி, குமாார், பார்வத எலலலாரம் ஸmியம்ன்னலகு நம்ியமாாம் வராியளாலினியகா?"
"குமாாரம் பார்வதயம் வரா. அவ தான் வராியளா லினியகா, ுத பகியலல.
ுவதாளிலக்ழமமா ியவியெற. அவளுலகு ஏூகிபட்ம் பூமஜ புனைஸmூகாரம்லலாம் ரலகும்."
"ஒர நாமளலகு அந்தி பூமஜ புனைஸmூகாரத்மத எலலலாம் சீலக்ரமாா முட்சிட்டு
வரட்டுியமா...? ர ியதசத்தியலலரந்து த்தமனை வரனத்துலூகிபுெறம்  பதாமள வரியபாது
அம்மாா ஸmியம்ன்னலகு வந்து வரியவபபூக ியவணம்ாியமாா?"
"நான் ுசாலினி பார்லக்ியெறன். ஆனைா அவ வரது சந்ியதூகம்்ன பம்ெறது எனைலகு."
"நீர் ியபசாமா ரம். நான் ூகாலலம்பர நால மாணிலகு வசந்தமகல ூகா பியலல அ்னி ப
மாாமிமக் ச பூகட்ம்ியெறன்."
மவ ரவி சங்ூகரமாங்ூகலலம் வரவதபபகு முந்தக தனைத்தன்ற
சர்மாாவும் ியபசில ுூகாணம்மவ.

ரவு ியவணு மாாமாாவும்

மாறநாதா அதூகாமலலயில சர்மாா நால நாலலமர மாணிலியூக தகாராக் விட்ம்ார். க்ராமாத்தல
அங்ூகங்ியூக ூகினகா் முகர்த்தங்ூகதா ரந்ததால நாதஸmவர ன்னிமசயம் மவூகமெறயின்
குளிர்ந்த ூகாபபறம் ியமாபபியூக மாமலலயில சாரல  படத்தரந்ததால பன்னீர் ுதளிிபது ியபால
ுபெது ுூகாணடரந்த பூந் பபெறலமாாூக ரந்தது அந்தல ூகாமலல ியவமள.
ூகாமாாட்சிகம்மாாமள ுரயிலியவ ஸmியம்ன்னலகு அமழத்துல ுூகாணடு ியபாூக வசந்த
ூகாரம்ன் வந்து முகபபசி ுசெதும் பினலூகவிலமலல.
"எனைலுூகன்னைட ியவமலல அங்ுூகலலலாம்? நீங்ூகதாளாம் ியபாயிட்டு வாங்ியூகா ியபாறம்!
மா்னனா வரியபாது வீட்டியலலயம் காராவது ரந்து வான்்ன ுசாலின வரியவபபூகணுியமாா
லினியகா, நான் வீட்டியலல ரலியூகன்."
வசந்த மான்ெறாடகது, வீ்ாயிபபற. சர்மாா, குமாார், பார்வத, ியவணு மாாமாா, வசந்த
ஆக்ியகார் ரயில நிமலலகத்துலகுி புெறிபட்ம்ார்ூகதா. ியபாக்ெற வழியில பணம்ாரத்தன்
பூலூகமம் வாசினல ூகாமர நிறத்த முதல நாதா தூகவல ுசாலின மவத்தரந்தபட அவன்
ூகட்டமவத்தரந்த மாலினமூகிபூ மாாமலல ரணமம்யம் வாங்க்ல ூகா பல மவத்துல
ுூகாணம்ாதா வசந்த. அந்த மவூகமெற ியவமளயின் குளிர்்சியம் மாலினமூகிபூ வாசமனையம்,
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எங்க்ரந்ியதா ஒினத்துல ுூகாணடரந்த நாதஸmவரம், ியமாள வாத்தக ன்னிமசூகளும் ியசர்ந்து
ஊியர ூகலகா் வீம்ானைாபப ியபான்ெற சழ்நிமலலமக உரவாலக்யிரந்தனை. ூகா பல ியபாெல
ுூகாணடரந்த ியபாியத ியவணு மாாமாா வசந்தமகல ியூகட்ம்ார்.
"மாாமி ஏன் வரமாாட்ியம்ன்்னட்ம்ா வசந்த? ஏதாவது ியூகாபமாா?"
"ுத பகியலல! பார்த்தால ரமுூகமாாத்தான் ியபசெற மாாத பி பம்ெறது அிபா!... ஆனைா...
மானைரியலல என்னைியமாா ரலகு..."
"அுதலலலாம் ஒணணும் ரலூகாதும்மாா!  பதாமள வரான்; பாகசம், பட்ச்ம்்ன
விரந்து் சமமாகலியலல தீவிரமாா ரலூகாியளா என்னைியமாா?" என்ற ியப்மச மாாபபறினைார்
ியவணு மாாமாா.
ரயில ச பகானை ியநரத்துலகு வந்து விட்ம்து. முதல வகுி பல அவர்ூகதா எதர்பார்த்ததபபகு
மாாெறாூக, ரவியம் ூகமாினயம் ரணம்ாம் வகுிபுி படுலமூக வசதயம்ன் கடக
ுபட்டயிினரந்து ெறங்க்னைார்ூகதா. எளிக வாயில பும்மவ, ரவிலமூக, குங்குமாத்
தலலூகத்தும்ன் எலலலாரலகும் மூககி ப வ்ங்க்னைாதா ூகமாின. க்ழலியூக ச பியகாதகமாாக்ெற
ியவமளயில சங்ூகரமாங்ூகலலம் ரயில நிமலலகத்மதுகாட்ட ரந்த தனைவணிூக மவசிகர்
ூகலகா் மாணம்பத்தல எந்த முகர்த்தத்துலூகாூகியவா ுூகட்ட ியமாளம் முழங்க்ல
ுூகாணடரந்தியபாது, ூகமாினயம் ரவியம் சங்ூகரமாங்ூகலலம் மாணணில ூகால மவத்தார்ூகதா.
" வர்தான் என் தந்மத" என்ற ரவி சர்மாாமவ அறிமுூகிபடுத்தகதும் அந்தி  புரஞ்ர
யவத ுசெத ூகா பகம் சர்மாாமவ ஒர ூக்ம் ுமாெசிினர்லூக மவத்துவிட்ம்து.
----------------
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அத்தகாகம் 6

காரம் எதர்பாராத விதத்தல ூகமாின தடீுரன்ற குனிந்து விரியவரவர சர்மாாவின்
பாதங்ூகமளத் ுதாட்டுல ூகணூகளில ஒபபறில ுூகாணடு வ்ங்க்னைாதா. பலூகத்து தரமா்
மாணம்பத்தல ுூகட்ட ியமாளம் முழங்க்ல ுூகாணடரந்த அந்த மாங்ூகலலமாானை மவூகமெற
ியவமளயில ஒர மா்மாூகமள ஆசீர்வாதம் ுசெவது ியபாலலத்தான் சர்மாாவும் அவமள
வாழ்த்தயிரந்தார். சர்மாாவின் மானைம் ஓர் னிக தரிதயில நிமெறந்தரந்தது. ூகமாின
கீழிெறங்க் நின்ெறதும் அவளது அழக்க உம்ினினரந்து பரவிக வசீூக பலகும் தன்மமா
வாெந்துதார ுசணட்டன் நறமா்ம் புழத படந்த அந்த ரயில நிமலலகத்து  பளாட்பாரம்
முழவதும் பரவிகது. பந்துலூகதா உபபெறார் உெறவினைர்ூகளில காராவது ஓர் ளம் ுபண
தரமா்மாானை புததல வந்து தம்மமா வ்ங்க்னைால தகலூகமிலலலாமால என்னை ஆசீர்வாத்
ுசாபபூகமள அவர் வாெ முணுமுணுலகுியமாா அியத ஆசீர்வாத் ுசாபபூகமளத்தான்
ிியபாதும் கறியிரந்தார் அவர். முகன்ெறால கம் அவர் வித்தகாசமாாூக நம்ந்து ுூகாதாள
முடகாது ியபாினரந்தது. து வினகத்தல அவர் மானைியமா அவரலகு எதராயிரந்தது.
வசந்தமகி பார்த்ததும் ூகமாின அிபடியக ூகட்டத் தழவில ுூகாணம்ாதா. ரவிலகு ியவணு
மாாமாாவும் ூகமாினலகு வசந்தயம் மாாமலலகணிவித்தனைர். 'ுவலூகம் டூ சங்ூகரமாங்ூகலலம்'... என்ற
மூக குலலகுவதபபகு முன் வந்த ியவணு மாாமாாவிம்ம் புன்னைமூக பூத்த முூகத்தும்ன் "ியஹெணட்
ியனலக்ங் ஸm நாட் ஆன் ணடகன் ூகஸmம்ம்" - என்ற கறில மூககி பனைாதா ூகமாின. தங்மூக
பார்வதமகயம், தம் ப குமாாமரயம் ரவி ூகமாினலகு அறிமுூகிபடுத்தனைான். பார்வதயின்
முதுக்ல  ப பகமாாூகத் தட்டல ுூகாடுத்து அவளிம்ம் தமிழிியலலியக ியபசினைாதா ூகமாின.
குமாா பம்ம் அன்பாூக அவன் படிமபி பபபறி விசா பத்தாதா. ரவி எலலலா விவரங்ூகமளயம்
அவளுலகுத் ுதளிவாூக் ுசாலின மவத்தரந்தாுனைன்ற பு பந்தது. எந்த விநாடயிலம்
எதபபகும் அவதா குழிபமாமம்ந்து தடுமாாெறவிலமலல.
அங்ியூக புததாூக வந்து புததாூக முதலமுமெற அறிமுூகமாாக்ி ியபரக்ெறவர்ூகளிம்ம் பதல
ியபரவது ியபாலலல ூகமாின ியபசவிலமலல. ுத பந்து பலலமுமெற பழக்க குடும்பத்மத் ியசர்ந்த
உெறவினைர்ூகளிம்ம் ியபசிி பழகுவதுியபாலல் ரபாவமாாூகியவ ியபசிி பழக்னைாதா அவதா.
ஸmியம்னன்  பளாட்பாரத்தியலலியக ஒர சிறிக கட்ம்ம் கடவிட்ம்து. வித்தகாசமாானை
நிெறத்தல வித்தகாசமாானை நமம்யமம் பாவமனைூகியளாடு காராவது ுதன்பட்ம்ால சிறிக
ஊர்ூகளில ஒ்டுவாரவரம் நின்ற உபபறி பார்ிபார்ூகதா. ந்தகல க்ராமாம் என்பது
ஆவலூகதா நிமெறந்தது. ஒ்டுவான்மெறயம் ஒ்டுவாரவமரயம் ஒ்டுவார சமாகத்தலம்
கர்ந்து ூகவனித்துவிம் விரம்பும் அலூகமெறயம் அவூகாசமும் உதாளது. க்ராமாங்ூகளின் ந்த
ஆவலலகு் சினிியப க்மம்காது.
சங்ூகரமாங்ூகலலம் ரயில நிமலலகத்தியலலியக அது ுத பந்தது. ரமாார் ரபத்மதந்து
ஆணடுூகளாூக அந்த ரயில நிமலலகத்தல 'ியபாளி, ஆமாவமம்', என்ற ஒர சீரானை குரினல
கவி விபபற வரம் ரிபாரா்ட, நியூஸm ியபிபர் ூகன்மனைகா, பழலூகமம் வரதன்
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ஆக்கவர்ூகளும்  பெறரம் அவர்ூகமள் ரபபறில கடக அந்தல கும்பினல ரந்தார்ூகதா. அந்தி
பாமதயின் வழலூகமாானை ரயில பகணி ஒரவர் ூகணம் மடகபட ரயிலலகுதா ரந்ியத
'ியபாளி ஆமாவமம், ியபாளி ஆமாவமம்' என்ற குரமலலல ியூகட்ியம் அது எந்த ஸmியம்னன்
என்ற ூகணடு படத்துவிடுக்ெற அளவுலகு ஒர ூகால நூபபெறாணடுல ூகாலலமாாூக அங்ியூக ஒன்றிி
ியபாயிரந்தார் ரிபாரா்ட.
அத்தமனை ியபர்ூகளுலகு நடுியவ, "என்னை ரிபாரா்ட ுசௌலக்கந்தாியனை?" என்ற
மாெறலூகாமால ஞாபூகமாாூக ரவி தன்மனை நலலம் விசா பத்ததல ரிபாராவுலகுத் தரிதயம்
மாக்ழ்்சியம் ஏபபபட்ம்னை. ரிபாராவின் ுவபபறிமலலல ூகாவி படந்த சி பிபு அமத
ுவளிிபடுத்தகது.
ஸmியம்னனிினரந்து வீடு தரம்பும்ியபாது ியவணடுுமான்ியெற ூகமாினயம், ரவியம், சர்மாாவும்
 பன்னைால ஒர ூகா பல தனிியக வரம்படகாூக் ுசெதுவிட்டு ியவணு மாாமாாவும், வசந்தயம்,
குமாாமரயம், பார்வதமகயம் தங்ூகியளாடு அமழத்துல ுூகாணடு முன்னைால புெறிபட்டு
மாபபுெறார ூகா பல வீடு தரம் பயிரந்தனைர். வசந்தமகயம், குமாாமரயம் பார்வதமகயம்
ெறலக்விட்டு விட்டு ியவணு மாாமாா அியத ூகா பல அிபடியக பூமிநாதபுரம் ியபாெவிட்ம்ார்.
வீட்டு வாசினல சாதார்மாானை மாாலியூகாலலம் தான் ியபாம்ிபட்டரந்தது. வசந்த அமதல
ூகவனித்துவிட்டு, "உதாியள ியபாெல ுூகாஞ்சம் ுசம்மாண ூகமர்ரணடு வாட பாரூ! அவசரமாா
ஒர ுசம்மாண ியூகாலலம் ியபாடு, அிபுெறம் தாம்பாளத்தியலல ுூகாஞ்சம் ஆரத்த ூகமர்ரத்
தணம்யிியலல தகாரா வ்ரலியூகா...  பன்னைாடியக அவா ூகார் வந்துடும். அவாமளத்
ுதரவிியலல ூகாலூக வ்ரம்ாியத" - என்ற பார்வதமகத் து பதிபடுத்தனைாதா. ஏியதா
ுவளியூ பல ூகினகா்மாாக் வீட்டுலகு வரக்ெற ுபண மாாி பதாமளமக வரியவபபக்ெறவதா
ியபான்ெற உபபசாூகத்தலம் உலலலாசத்தலம் தமளத்தரந்தாதா. ூகாமாாட்சி மாாமி ியூகா பத்துல
ுூகாணடுவிம்ி ியபாக்ெறாியளா என்ெற பகமும் ரந்தது. வசந்தயின் ுசகலூகளில எலலலாம்
ூகமாினயின் ியமாலம் ரவியின் ியமாலம் அவளுலகு ரந்த அளவு ூகம்ந்த  ப பகம் ுத பந்தது.
அவர்ூகதா ூகாதமலல அவதா மானைி பூர்வமாாூக விரம் ப ஆத பிபதும் ுத பந்தது.
பார்வத அவசர அவசரமாாூக் ுசம்மாண ூகமரத்துல ுூகாணடு வந்தாதா. க்ழலகு ுவளுலக்ெற
ியநரம். அிியபாது க்்பபெறடயில ூகணீுரன்ெற னிக குரினல ஸmியதாத்தரம் ுசாலினல
ுூகாணடரந்தாதா ூகாமாாட்சி மாாமி.
"துளசி ஸ்ரீசக் ரியப பாபஹொ பணி புணகியத
நமாஸmியத நாரத நுியத நாராக் மாந; ி பியக"
மாாமியின் உ்ச பி பினரந்த ுதளிவும் துலினகமும் வசந்தமக ுமாெ சிினர்லூக மவத்தனை.
வீட்டுல ூகா பகங்ூகதா நிமெறக ரிபதாூக் ுசாலினக ஒர ூகார்ம் ுபாரந்தனைாலம் மாாமி
தான் வபபபுறத்தயம் தங்ூகியளாடு ூகா பல ுரயிலியவ ஸmியம்ன்னலகு வர மாறத்ததல ியவற
மானைத்தாங்ூகல ஏியதா ரிபது ியபாலல பட்ம்து வசந்தலகு.
ூகலகா்ல ியூகாலலம் ியபால பார்வத ுசம்மாண பட்மம்ூகமளி ியபாட்டு
நிறத்தயிரந்தாதா. வசந்த ியூகாலலி ுபாடல ுூகாட்ம்ாங்ூக்சிமக எடுத்துல ுூகாணடு ியபாெ
அந்த் ுசம்மாண பட்மம்மக் ரபபறி ுவணணிெறல ியூகாடுூகளால அழகுபடுத்த அலலங்ூக பத்து
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விட்டுி படல ியூகாலலங்ூகமளயம் ியபாட்டு முடத்தாதா. அவதா ியூகாலலத்மத முடத்து விட்டு
தமலல நிமிரவும் பார்வத ஆரத்தலகு மாஞ்சதா நீர் ூகமரத்துல ுூகாணடு உதாியளயிரந்து வரவும்
ச பகாயிரந்தது.
சங்ூகரமாங்ூகலலம் ுரயில நிமலலகத்தினரந்து ஊரலகுதா வரக்ெற வழியில
 பரம்மாாணம்மாானை அரசமாரம் ஒன்றின் கீழ் புராதனைமாாூக  பதாமளகார் ியூகாயில ஒன்ற
ரந்தது. அந்தி  பதாமளகாரலகு 'வழித்தும் விநாகூகர்' என்ற ுபகர். ஊ பினரந்து
ுவளியூரலகுி ியபாக்ெறவர்ூகியளா, ுவளியூ பினரந்து ஊர் தரம்புக்ெறவர்ூகியளா ந்தி
 பதாமளகார் ியூகாவிினல கும் பட்டு ியதங்ூகாெ விம்மலலி ியபாட்டு விட்டுி ியபாவது நீணம்
ூகாலல வழலூகமாாூகயிரந்தது. சர்மாா கம் ஏியதா ியகாசமனையில மாெறந்து ியபசாமால ரந்து
விட்ம்ார்.  பதாமளகார் ியூகாவில வாசலலகு வந்தவும்ன் ரவி ஞாபூகமாாூகல ூகாமர நிறத்த்
ுசான்னைான்.
ூகாலலணிூகமளல ூகாரலகுதாியளியக ூகழபபறி விட்டு ரவியம், சர்மாாவும் ெறங்க்க ியபாது,
அியதியபால ுசெத பன் அவர்ூகமளி  பன் ுதாம்ர்ந்து ூகமாினயம் கீியழ ெறங்க்னைாதா.
ியதங்ூகாெ வாங்க் விம்மலலி ியபாட்டு விட்டுி  பதாமளகாமர கும் பட்டுி  பரதட்சி்ம்
வந்த  பன் ூகாரலகுத் தரம் பனைார்ூகதா அவர்ூகதா. அந்தி  பதாமளகா பன் ுபகர், அ்டனைர்
வழலூகம், முதினகவபபமெற ூகமாினலகு விளலக்் ுசாலினல ுூகாணடு வந்தான் ரவி. ுர்டலலான்
ன்டுமாட் வாசமனை ூகா பன் உட்பகுத முழவதும் ூகமாூகமாத்துல ுூகாணடரந்தது. அந்தல
க்ராமாமும் அதன் கபபமூககழகு மிலூக சழலம் தனைலகு மிூகவும்  படத்தரிபதாூக் ுசாலின
விகந்து ுூகாணடு வந்தாதா ூகமாின. நடுநடுியவ ரவி  புரஞ்சிியலலா, ஆங்க்லலத்தியலலா
ியூகட்பவபபறலகு அவன் ியூகட்ம் ுமாாழியிியலலியக பதல கறினைாலம் ூகமாின கடகவமர
தமிழிியலலியக ியபச முகன்ெறாதா.
ஒர ுமாாழிமகி புததாூகல ூகபபறல ுூகாணம்வர்ூகதா ியபரம், புத்தூகத்தல அ்சடத்தாபப
ியபான்ெற ுசாபபூகளின் முமனைமுறிகாத் தன்மமா அலலலது உ்ச பிபுல குமெறபாடுூகதா சிலல
ரந்தாலம் ுமாாத்தத்தல அவதா ியபசிக தமிழ் நன்ெறாூகவும் பு பந்து ுூகாதாக்ெறாபப ியபாலலவும்
ரந்தது.
தமிழில தான் அறிக ியநர்ந்த ஒ்டுவார புது் ுசாலமலலயம், ுசாபபுெறாம்மரயம் விகந்து
வரியவபபற ஒர புதுத் ுதாமூகமக வரமாானைமாாூக ஏபபற வரவு மவிபது ியபாலல மாக்ழ்ந்தாதா
அவதா. எந்த ஒர புது ுமாாழிமகயம் விரம் ப ஆர்வத்ியதாடு ூகபபபவர்ூகளின் மானைநிமலல
அிபடிபட்ம்துதான். அந்தி புதக ுமாாழியில அவர்ூகளுலகுல க்மம்லகும் ஒ்டுவார
புது் ுசாலலம், புதுத் தூகவலம் எதர்பாராமால வரக்ெற ஐரவ பகம் அலலலது புமதகலலாூக
ன்பம் அளிலகும். 'வழித்தும் விநாகூகர்' - என்ெற ுபகர் ூகமாினலகு மிூக மிூகி  படத்துி
ியபாயிபபற. அமத் ுசாலின் ுசாலின விகந்தாதா அவதா. சர்மாா கறினைார்:
" ந்த ஊர் ஸmதல வரலலாபபறிியலல 'மாார்லூக சூகாக விநாகூகர்'்ன தான்
எலலலாம் வழித்தும் விநாகூகர்்ன ுசாலெறா" -

ரலகு! ஜனைங்ூகதா

"பமழக வரலலாபபறிியலல என்னை ியபர் ரந்தாலம் ுபரவா பகானை மாலூகதா வழங்குக்ெற
ுபகர்தான் நிமலலலகும். மாலூகளின் நமம், பாவமனை, ியப்ர, ுமாாழியம் விதம்
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ஆக்கவபபறலகு முலக்கத்துவம் அளிிபதால தான் 'ினங்விஸmடலஸm' அதாவது ுமாாழியிகல
உயிரதாள சயின்சாூக வளர்க்ெறது. அிபட முலக்கத்துவம் அளிலூகாமால ுமாாழியின்
ஆரம்பூகாலல் சட்ம் தட்ம்ங்ூகளிியலலியக நூகராமால நின்ற ுூகாணடரிபதனைாலதான் க்ராமார் அதாவது லலலூக்ம் நாளமம்வில ஒர பமழக ூகாலலத்து மியூஸிகம் ியபால ஆக்விடுக்ெறது"
என்ெறாதா ூகமாின.
மதல ியூகட்டு அந்த  புரஞ்ர யவத ம்கபபெற அழகு மாட்டுமாலலல; நிமெறக வினக
ஞானைமுதாளவளாூகவும் ரலக்ெறாதா என்ற சர்மாாவுலகுத் ியதான்றிகது. சின்னை வகதினரந்ியத
ரவிலகும் ினங்விஸmடலஸிலம் - ூகம்ியப பட்ட்ட ினங்விஸmடலஸிலம் ஒர மபத்தகம் உணடு
என்பது அவரலகு ஞாபூகம் வந்தது.
அவர்ூகதா ுசன்ெற ூகார் வீட்டு வாசினல ியபாெ நின்ெற ியபாது நன்ெறாூக விடந்தரந்தது. ூகார்
வந்து நின்ெற ஓமச ியூகட்டு அலூகம் பலூகத்தலம் எதர் வ பமச வீடுூகளிலம் பலலர் வாசினல
வந்து நின்ற எட்டி பார்த்தார்ூகதா. ூகாமாாட்சி மாாமி தணம்ியகாரமாாூக வந்து சபபியெற
ஒதுங்க்னைாபப ியபால நின்ற ுூகாணடரந்தமத வசந்த ூகவனித்தாதா.
ூகா பினரந்து ெறங்க்க ரவிமகயம், ூகமாினமகயம் பார்த்துல குறம்புத்தனைமாாூகல
ூகணூகமள் சிமிட்ட் சி பத்த பட, "ரவீ! ூகமாினமகயம் அமழ்சிணடு ிபட ந்த்
ுசம்மாண ியூகாலலத்தியலல வந்து க்ழலமூகி பார்த்து நின்்னலியூகா! ஆரத்த ரத்தல
ுூகாட்டம்ியெறன்" என்ெறாதா வசந்த. சர்மாா ூகா பல ரந்து ெறங்க் நின்ற ுூகாணடரந்தார்.
வசந்த ியவணடகபட ரவியம், ூகமாினமகல மூகிபபபறி அமழத்து வந்து ுசம்மாண
ியூகாலலத்தல நின்ற ுூகாணம்ான். வசந்தயம் பார்வதயம் ஆரத்த எடுத்தார்ூகதா.
"மாங்ூகளம் மாங்ூகளம் ுஜகமாங்ூகளம்
ஸ்ரீராமா் சந்தர்னலகு ரபமாங்ூகளம்
மாாதர்ூகதா மாக்ழம் மாங்ூகள ஹொரத்த
ியூகாமதகர் மாக்ழம் ூகபபபூர ஹொரத்த
தங்ூகத் தாம்பாளத்தல பஞ்சவர்்ங்ூகதா ியபாட்டு
நலமுத்துல ூகமாலலத்தல நவரத்தனைங்ூகதா ியபாட்டு
சீமத மா்ாளரலகு மாங்ூகளம் மாங்ூகளம்
ஸ்ரீராமா் சந்தர்னலகு மாங்ூகளம் ரபமாங்ூகளம்..."
வசந்தலகு ்டவளவு னிமமாகானை குரல உணடு என்பமதல ூகமாின அன்றதான் முதல
முதலலாூக அறிந்தாதா. அதூகாமலலயின் தமாானை ியமாானைத்மதி பெறமவூகளின் குரலூகதா
ுமாதுவாூகல ூகமலலத்துல ுூகாணடரந்த ியவமளயில அந்த ஆரத்தி பாட்டு மிூகவும் ரூகமாாூக
ரந்தது. ியூகாலலத்மதயம் பாட்மம்யம் 'லல்டின' 'லல்டின' என்ற பாராட்டனைாதா ூகமாின.
ஒதுங்க்னைாபப ியபால நின்ற ுூகாணடரந்த தன் தாெலகு அரியூக ூகமாினமக அமழத்து்
ுசன்ற அறிமுூகிபடுத்தனைான் ரவி. சர்மாாமவ வ்ங்க்கது ியபாலலியவ
ூகாமாாட்சிகம்மாாமளயம் ூகாலூகளில குனிந்து வ்ங்க்னைாதா ூகமாின. ஆனைால
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ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அவதா வ்ங்கும்ியபாது சபபியெற பகந்தாபபியபாலலவும், ஒதுங்க்னைாபப
ியபாலலவும் விலலக் ஒதுங்க் நின்ற விட்ம்ாதா. க்சமாா அலலலது ியூகாபமாா என்பமதல ூகணடு
 படலூக முடகவிலமலல.
"அிபடியக மாாடலகு அமழ்ரணடு ியபா... நீங்ூக தங்க்லூகெறதுலகு அங்ியூக எலலலா
ஏபபபாடும் பணணியிரலியூகன்" என்ற ரவியிம்ம் ுசான்னைார் சர்மாா.
"ஏபபபாும்ன்னை ியவணடல க்ம்லக்ெறது? ரலக்ெற ம்த்தியலல அட்ஜஸmட்
பணணிலூகலலாியமா? ூகமாினலகுன்்ன தனி ுசௌூக பகம் எதுவும் ியவணடகதலியலல அிபா!"
"ுகஸm! ஐ ஆம் ம்கர்ட் ஆஃ லலலரீஸm... அணட் மாணி ுஹெட்ும்ட் மலலஃி" - என்ற
ூகமாினயம் ரவிியகாடு ியசர்ந்து ுசான்னைாதா.
ஆனைாலம் சர்மாா ுசாலின ஏபபபாடு ுசெதரந்தபட ரவி - ூகமாின சம்பந்திபட்ம்
ுபட்டூகதா, சாமாான்ூகதா எலலலாம் மாாடயிியலலியக ுூகாணடுியபாெ மவலூகிபட்ம்னை. முதல
நாியள வசந்த ுசாலினயிரந்ததால குமாார் தன் ூகலலூ பலகும் பார்வத பதாளிலகம்த்துலகும்
அன்ற லீவு ியபாட்டரந்தார்ூகதா. வசந்தயம் கம் ரந்தாதா.
"சிரமாிபட்டு ுதலலலாம் எதுலகுி பணணிியனைதா அிபா? ியமாாட்ம்ார் - ஓவர் ுஹெட்
ியம்ங்ல - அட்ம்ா்டு பாத்ரூம் - மம்னிங் ியம் பதா... ுதலலலாம் ியவணும்்ன நான்
எழதினியக? ூகமாின ுராம்ப ஃிுளலஸி பதா மம்ி... ரலக்ெற வசதலகு ஏத்தாி பலல
எங்ியூகயம் அட்ஜஸmட் பணணிலூக அவளால முடயம்..."
" ரந்தாலம் முமெற - மா பகாமத - நாூக பூகம்்ன ரலியூக? என்னைாியலல முடஞ்சமதி
பணணிியனைன். ியவணு மாாமாாவும் வசந்தயம் கம்் சிலல ியகாசமனைூகதா ுசான்னைா."
மாாட அமெற முூகி பியலல சர்மாா புததாூக் ுசெது ியபாட்டரந்த நாபபூகாினூகளில அிியபாது
எலியலலாரம் உட்ூகார்ந்து ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
"அிபா உங்க்ட்ம்் ுசாலலல் ுசான்னைார் ரவி. பூமிநாதபுரத்தியலல ஒர ூகினகா்
முகர்த்தத்துலகுி ியபாயிரலூகார். மாத்தகானைம் வந்தடுவார். நீ புெறிபம்ெறத்துலகு முன்ியனை
ரியரமனி பார்த்தகா? ஏதாவது ுசான்னைானைா?"
"பார்லூகியலல! ஆனைா யுனைஸmியூகா ஆ பஸூலகு ஃியபான் பணணிியனைன். ரியரஷ ுஜனீவா
ியபாயிரலக்ெறதா ுசான்னைா. தரம் ப வர ஒர வாரத்துலகு ியமாியலல ஆகும்்ன ுத பஞ்ரது."
பார்வத புததாூக வாங்க்யிரந்த ட்ியரயில புததாூக வாங்க்யிரந்த பீங்ூகான் க்ண்ங்ூகளில
ூகா பியகாடு வந்தாதா. அிபா சிரமாிபட்டு அந்த வீட்டல ஒ்டுவான்ெறாூகி புதக
பணம்ங்ூகமள் ியசூக பத்தரிபது ரவிலகுி பு பந்தது. ியூகாிமபூகதா, பீங்ூகான் க்ண்ங்ூகதா
வழலூகமாாூக அந்த வீட்டல ரந்ததலமலல. ூகண்ாட க்ளாஸm கம் அவ்னலகுத் ுத பந்து
அங்ியூக உபியகாக்த்ததலமலல.  பத்தமள ம்வரா, ம்ம்ளர்ூகதா தான் உபியகாூகத்தல ரந்தனை.
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ந்த மாாறதலூகதா தனைலூகாூகவா, ூகமாினலூகாூகவா என்ற சிந்தத்தான் அவன். ூகமாலலயின்
வரமூக என்்னம் நாசலூகானை வினகம் அிபாமவயம், அந்தி புராதனைமாானை க்ராமாத்து
வீட்மம்யம் அதூகமாாூகி பாதத்தரிபது ுத பந்தது.
எலலலாரம் ூகா ப அரந்தக  பன் வீட்மம்யம், ியதாட்ம்த்மதயம் ரபபறிி பார்ிபதபபூகாூகல
ூகமாினமக வசந்த அமழத்துல ுூகாணடு ியபானைாதா. பார்வதயம் ூகா ப டியரமகயம்
க்ண்ங்ூகமளயம் ுூகாணடுியபாெ மவத்துவிட்டுல ூகமாினியகாடும் - வசந்தியகாடும் ியபாெ
ியசர்ந்து ுூகாணம்ாதா. குமாார் ஏியதா சாமாான் வாங்க் வரவதபபூகாூகல ூகமம்லகுி
ியபாயிரந்தான்.
மாாடயில அிபாவும்  பதாமளயம் தனிியக விம்ிபட்டரந்தனைர். சர்மாாதான் முதினல
ரவியிம்ம் ியபசினைார்:" ுதன்னை ுப பக அரணமாமனைகா ரத்தி பார்லக்ெறதுலகு? அந்தல ூகாலலத்து வீடு....
அவியளா ுப பக ியூகாடீரவரன் வீட்டுி ுபாணணுன்்ன வசந்த ுசான்னைா..."
"அரணமாமனைியகா குடமசியகா என் சம்பந்திபட்ம் எதலம் அவளுலகு அலூகமெற உணடு.
ந்தகா, ந்தகல ூகலலா்சாரம், ந்தகல க்ராமாங்ூகதா, க்ராமாத்து வாழ்லமூக
எலலலாத்தியலலயம் ூகமாினலகுல ுூகாதாமள ஆமச அிபா!"
"உங்ூகம்மாாட்ம் நான் முழ விவரமும் ுசாலலலியலல... உன்ியனைாம் ுரணம்ாவது
ுலலட்ம்மரி பட்ரல ூகாமி்ியசன். பம்த்மதி பார்த்தா. கார? ுத பஞ்சவளா? கம்் ரத்தி
பார்லூக வராளான்்ன ியூகட்ம்ா, ஆமாாம்ியனைன். அியதாம் ச ப... அிபுெறம் ியமாபபுூகாணடு
அவளும் ியூகழ்லூகமலல... நா்னம் ுசாலலலமலல."
"நீங்ூக ுசாலலலாததுதான் திபு அிபா! ஒர வினகத்மதி பூசி ுமாழூகெறதுங்ூகெறமதியக பலல
நூபபெறாணடுூகளா நம்மா நாட்டியலல ஒர ூகமலலகா வளர்த்துணடரலியூகாம். அதனைாியலலதான்
எலலலாத்தினயம் எலலலால ுூகடுதலம் வரது..."
"உங்ூகம்மாாக்ட்ம் மாட்டும் லியலலம்ா ரவி! காரக்ட்ம்வுியமா நான் எமதயம் ுசாலலலியலல.
ியவணு மாாமாா, வசந்த, வா ுரணடு ியபரலகுத்தான் ஏபபூகுனைியவ எலலலாம் ுத பயம்.
ிியபா புதுசா எனைலகுத் ுத பயம்."
" து மாாத ப ஊர்ியலல, ஒர வினகத்மத ியநராூக அறிவிிபமதவிம் ியவெற எதுவும்
ுசெகெறதியலல  பரியகாஜனைமிலியலலிபா. அறிவிலக்ெறமதவிம் அநுமாானைத்துலகு விம்ெறதுதான்
அபாகூகரமாானைது."
"என்னைியமாாம்ா நீ ுசாலியெற! எனைலூகானைா அத்தமனை துணி்சல வரியலல; உங்ூகம்மாாட்ம்ியவ
ுசாலெறதுலகு பகமாாயிரலகு. மாத்தவாக்ட்ம் எி பட் ுசாலெறது? உனைலியூக ுத பயம். நான்
ுசாலலலணும்க்ெறதலியலல. ஸ்ரீமாம்த்துி ுபாறிபு என் மூகலகு வந்ததியலலரந்து ஊர்ியலல
எத்தமனை ியபியராம் விியராதம் ஏபபபட்டரலகுத் ுத பயமாா?"
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"விியராதத்துலகுி பகிபம்ெறதாியலலயம் தகங்ூகெறதாியலலயம் அது ியபாயிம்ாதுிபா! ஃியபஸm
பணணித்தான் ஆூகணும். நம்மாக்ட்ம்த் திபுத் தணம்ா லலலாத ியபாது நாம் காரலகுி
பகிபம்ணும்? எதுலகுி பகிபம்ணும்?"
"அுதலலலாம் ரலூகட்டுணம்ா! அிபுெறம் ியபசிலூகலலாம். நீ முதலியலல உங்ூகம்மாாமவி
பார்த்துவிட்டு வா. அவ உங்க்ட்ம்் ச பகாூகியவ ியபசமலல ியபாினரலியூக... அந்தி
ுபணம்ல கட்டல ுூகாணடு ியபாெ என்னைியமாா ுசான்னிியக....? அிியபா அவ ' பகா்ஷன்'
எிபட ரந்தது?"
"அம்மாா, ச பகா லியலல அிபா! ூகமாின நமாஸmூகாரம் பணணினைிபியவ அவ மஞ்சிமகத்
லக் வ்ரணடு ரந்தா. ுதர வாசலியலல வ்ர அவக்ட்ம் விவாதம் பண் ியவணம்ாம்்ன
நா்னம் அிியபா ியபசாமா விட்டுட்ியம்ன்..."
"ுசம்மாண ியூகாலலம், ஆரத்த எலலலாம் கம் ியவணு மாாமாா ுபாணணும் நம்மா
பாரவுமாாத்தான் பணணியிரலூகா. ூகாமுவுலகு ுதலலலாம்  பட்சிரலூகாது. உன்
ூகலகா்த்மதி பத்த அவ என்ுனைன்னைியமாா ுசாிபனைம் ூகணடுணடரலூகா. ுதரமவ
அமம்்ரி பந்தல ியபாட்டு நால நாதா ூகலகா்ம், நலங்கு, மாஞ்சதா, ியதங்ூகாெ,
ஊஞ்சியலலாம் பண்ணும்்ன அவளுலகு ஆமச..."
"கார் ியவணம்ாம்னைா? சம்ங்கு சம் பரதாகத்தல அத்தமனை ஆமசன்னைால ூகமாினலகும்
எனைலகுியமா அந்த மாாத ப நால நாதா ூகினகா்ம் நம்த்த் சந்ியதானிபம்ட்டுியமா?
அவளுலகும் ந்தகல ூகலகா்் சம்ங்குூகதானைா ுராம்பி  ப பகம்..."
"ியபாம்ா ியபா! நான் என்னைத்மதியகா ுசான்னைா நீ என்னைத்மதியகா பதல ுசாலியெற!
வீட்டுலகு அம்ங்க்னை மாரமாூகளாத் தனைலகு அம்ங்க்னை க்ராமாாந்தரத்து மாாட்டுி ுபண
ஒணணு வரணும்ூகெறது ூகாமுியவாம்  ப பகம்."
'ியபிபர்'-என்ெற ூகரூகரத்த குரலம்ன் ுதரத் தணம்யில ூகாமலலத் தனைச ப வந்து விழக்ெற
சத்தம் ியூகட்ம்து. ரவிியக படயிெறங்க்ி ியபாெி ியபிபமர எடுத்துல ுூகாணடு வந்து
ுூகாடுத்து, "நீங்ூக ியபிபமரி பார்த்தணடரங்ியூகா அிபா! நான் ியபாெ அம்மாாட்ம்ி
ியப்ரல குடுத்துி பார்லக்ியெறன்" என்ற வீட்டுல கம்த்துலகுி ியபானைான்.
ரவிலகும் அம்மாாமவி பார்லூகல ுூகாஞ்சம் தகலூகமாாூகத்தான்

ரந்தது.

அவன் ியபானைியபாது அம்மாா சமமாகலலமெறயிியலல லமலல. ுூகாலமலலிபலூகம் அவதா
குரல ியூகட்ம்து. அம்மாாவின் குரலலகு வசந்த ஏியதா பதல ுசாலலவதும் அவன் ூகாதல
விழந்தது.
உம்ியனை ரவி ுூகாலமலலி பலூகம் விமரந்தான். அம்மாா எதியர வந்தாதா. ஆனைால,
அவமனைி பார்லூகாதது ியபாலல விடுவிடுுவன்ற நம்ந்து முூகத்மதத் தரி பல ுூகாணடு
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சமமாகல ூகட்டுலகுதா புகுந்து ுூகாணம்ாதா. வசந்தலகும் அம்மாாவுலகும் என்னை உமரகாம்ல
நம்ந்தரலகும் என்ெறறியம் ஆவினல ரவி முதினல க்்பபெறடலியூக ுசன்ெறான். துளசி மாாம்ம்
ரந்த ம்த்தன் அரியூக சிறிது ுதாமலலவு விலலக்னைாபப ியபால நின்ற ூகமாினலகு அமத்
ரட்டல ூகாட்ட ஏியதா ுசாலினல ுூகாணடரந்தாதா வசந்த. ூகமாின ஆர்வமாாூகல ியூகட்டுல
ுூகாணடு நின்ெறாதா. பார்வதயம் பலூகத்தல ரந்தாதா.
"அம்மாா என்னை ுசாலெறா வசந்த?" என்ெற ியூகதாவிியகாடு அவர்ூகளரியமா ுசன்ெறான் ரவி.
"ஒணணுமிலியலல! மாாமி ிபத்தான் விளலியூகபபறித் துளசி பூமஜ பணணி முட்சிரலூக.
நாங்ூக ுரணடு ியபரம் குளிலூகாமால க்ட்ம்ி ியபாயித் துளசி மாாம்த்மதத் ுதாட்டும்ி
ியபாியெறாியமாான்்ன பகந்துணடு வந்து எங்க்ட்ம்் ுசாலினட்டுி ியபாெறா ரவீ! ஆனைா மாாமி
வந்து ுசாலெறதுலகு முன்னைாட ூகமாினியக, "ியூகாலலம், குங்குமாம், மாாம்த்தல எ பயம் விளலகு
எலலலாம் பார்த்தால ிபத்தான் பூமஜ முடஞ்ச மாாத ப ரலகு. நீயம் ஸmநானைம் பணணினை
மாாத ப ுத பகியலல. நா்னம் ஸmநானைம் பண்ியலல... எதுலகும் தீட்டு லலலாியமா ஒதுங்க்
நின்்ன பார்ிியபாம்"்ன எங்க்ட்ம்் ுசாலினட்ம்ா. அமதியக மாாமிக்ட்ம்் ுசான்ியனைன்
நான். ' ந்து ியமானைர்ஸm ூகஸmம்ம்ஸm அணட் ுச பமானீஸm'்ன ஏியதா புஸmதூகத்தியலல ூகமாின
ுதலலலாம் ஏபபுூகனைியவ பட்சிரலூகாளாம்."
மதல ியூகட்டு ரவி புன்முறவல பூத்தான். ூகமாினயம் அவமனை ியநாலக்ி புன்னைமூக
ுசெதாதா.
"ூகமாினமகத் ியதாட்ம்த்துலகுல கட்டணடு ியபா வசந்த! ூகாலலம்பர நீங்ூக ஸmியம்னன்லல
ியபாட்ம் மாலினமூக மாாமலலயின் வாசமனைமகி புூகழ்ந்து குமெறஞ்சது துலகுதாியள நூற
தம்மவகாவது அவ எங்க்ட்ம்் ுசாலினயிரிபா. அவளுலகுத் ுத பஞ்ச ஒியர மாலினமூக
பா பஸmியலல 'ஜாஸmமின்'்ன ஒர ுமாட்ியரா ஸmியம்னன் ரலியூக அதான். நம்மா ியதாட்ம்த்தியலல
நிஜம் மாலினமூக் ுசடமகியக பூியவாம் அவளுலகுல ூகாமி."
ரவி ிபடல கறிகதும் அவர்ூகதா ியதாட்ம்த்துி பலூகமாாூக நூகர்ந்தார்ூகதா. ரவி ணடும்
வீட்டுலகுதா தரம் ப் சமமாகல ூகட்டன் வாசினல அம்மாாவின் ஆசார எலமலல, எந்த ம்ம்
வமர தன்மனை அநுமாதலகுியமாா அந்த ம்த்துலல நின்ற ுூகாணடு உதாியள ியவமலலகாூக
ரந்த அம்மாாவின் ூகவனைத்மதல ூகவர, "நான் தான் ரவி வந்தரலியூகன்ம்மாா-" என்ற
ுூகாஞ்சம் மரந்ியத குரல ுூகாடுத்தான். ஆனைால அதபபகுி பதல எதுவும் லமலல.
----------------
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அத்தகாகம் 7

மாறபடயம் ரணம்ாவது தம்மவகாூக ரவி குரல ுூகாடுத்தியபாது, "எலலலாம்
ுத பகெறதும்ா? சித்ியத ர... குளிலூகாியமால ுூகாதாளாியமா உதாியள வந்தும்ாியத... ியதா
வியரன்" என்ற சமமாகலலமெறலகுதா ரந்து பதல வந்தது.
உதாியள அம்மாா தயிர்ிபாமனையில மாத்தால ுவணு்ெ ூகமம்ந்து ுூகாணடரந்தாதா.
ஆகர்பாடயில கியசாமத தயிர் ூகமம்யம் ியபாது சின்னைல ூகண்ன் ுவணு்ெலூகாூகத் தன்
 பஞ்ரல மூகமக நீட்டல ுூகாணடரிபது ியபான்ெற வழலூகமாானை ூகாலலணம்ர் ஓவிகம்
ஒன்றிினரலகும் கியசாமதயின் ியதாபபெறத்மதி ியபாலலத்தான் அம்மாாவின் ியதாபபெறமும்
அிியபாது அழூகாூக ரந்தது.
"நான் ியபாயிட்டு அிபுெறம் வரட்டுமாா அம்மாா? ஸmநானைம் பணணிட்டு வந்தாத்தான் நீ
ியபரவிகா?"
" ரம்ா... வியரன்..."
"எங்க்ட்ியம் உனைலுூகன்னை ியூகாபம்?"
"அமத என்மனைல ியூகழ்ிபாியனைன்? ியநாலியூக ுத பகாியதா?"
"நான் என்னை பணணிட்ியம்ன் அிபட?"
"என்னைம்ா பண்்னம்

ன்னைம்?"

அம்மாாவுமம்க மானைஸmதாபத்தன் ூகனைம் முழவதும் அந்த ' ன்னைம்' என்ெற ூகமம்சி
வார்த்மதயில றக்த் தரணடரிபது ரவிலகுி பு பந்தது. அிபா கம் ஓரளவு ஒத்து
வந்தரிபது ியபால அவ்னலகுத் ுத பந்தது. ஆனைால அம்மாாதான் ூகமரலூக முடகாத
ூகரங்ூகலலலாூக ரிபாியளா என்ற பகந்தான் அவன். மானைத்தாங்ூகலம், ஆதங்ூகமும்
ுத பயம்ியபாது தான் தகம் ரரங்க் விடுக்ெறாபப ியபாலல அவளுமம்க பதல வார்த்மதூகதா
மிூகவும் ரரங்க்யிரிபமத ரவி ூகணம்ான். பத்து நிமினத்துலகு ியமால அவன் சமமாகல
ூகட்டன் ுவளிியக ூகாத்து நிபபூக ியவணடயிரந்தது.
அிபுெறம் தான் ஒர வழிகாூக அம்மாா ுவளிியக வந்தாதா. "ததாளி நின்்னணடு மூகமக
நீட்டும்ா ரவி..." - எங்ியூக வலலது மூகயில  பரம்பு அட விழியமாா என்ற கம்
சந்ியதூகமாாயிரந்தது ரவிலகு. ஆனைால நம்ந்த்ுதன்னைியமாா முபபறிலம் ியவெறானைதாயிரந்தது.
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அிியபாது தான் ூகமம்ந்த பர ுவணு்யில ுவலலல் சர்லூகமரமகல ூகலலந்து, உரட்ட,
"சாி படும்ா. உனைலகுத்தான் ுராம்பி  படலகுியமா" - என்ற ரவியின் வலலது மூகமக நீட்ம்்
ுசாலினத் லக் டத்து விம்ாமால ூகவனைமாாூகத் ததாளி நின்ற ுூகாணடு ியபாட்ம்ாதா அவன்
அம்மாா.
எந்த வகதலம் எந்த் சழினலம் எவர் முன்னிமலலயிலம் தான் ுபபபெற  பதாமளமக்
ரலலபமாாூக மாறபட ப்மசல குழந்மதகாூக மாாபபறி விம் முடக்ெற வித்மதமக ஒர தாயினைால
தான் ுசெக முடயம். அறிவு, ஆ்வம், புூகழ், ியமாதாூகர்வம், மிபு முதினக எலலலாி
ியபார்மவூகளும் ூகழன்ற விழ் ுசெது தன் மாலூகமளத் தன் முன் குழந்மதகாலக் விடும்
ஆபபெறல தாெலகு ரந்தது.
எங்ியூகா ூகண ூகா்ாத சீமமாயில மிூகவும் புூகழ் ுபபபெற புுராஃபஸராூக ரலகும் வகது
வந்த தன் மாூகமனை அமர ுநாடயில ஆமம்கணிகாத பரவத்து ுவதாளி அமர ஞாணும்
தாகத்தும் ூகட்டக சிற பாலலூகனைாூக மாாபபறி விட்ம்ாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
தன் அம்மாா ுூகாடுத்த ரமவகானை பருவணு்மக விழங்க் விட்டு, "மூகமக
நீட்டும்ான்னைதும் எங்ியூக  பரம்பட குடுத்தும்ி ியபாறிியகான்்ன பகந்துட்ியம்ன்ம்மாா!"
என்ெறான் ரவி.
" பரம்பாியலல லியலலம்ா, நீ பணணியிரலக்ெற ூகா பகத்துலகு உன்மனை உலலலமூககாியலலியக
ுமாாத்தணும் ியபாலல ரலகு." ச பசமாமாானை அளவில  ப பகமும் ியூகாபமும் ூகலலந்த குரினல ந்தல ூகடந்துமர ரந்தது.
தபபகு ரவி ஏியதா பதல ுசாலலலத் ுதாம்ங்க்் ுசாலலவதபபகுதா வாசினல பலூகத்து வீட்டு
முத்து னைாட்சிி பாட்டயின் குரல ியூகட்ம்து. பாட்ட ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி ுபகர்
ுசாலினல கி பட்டுல ுூகாணியம் உதாியள வந்து விட்ம்ாதா. அம்மாா உதாியள சமமாகல
ூகா பகமாாூக ரந்ததாலம், பாட்ட ியதட வந்து விட்ம்தாலம், மாாடலகுி ியபாூகலலாம் என்ற
தரம் பனைான் ரவி. ஆனைால பாட்ட  படத்துல ுூகாணம்ாதா.
"ரவி தாியனைம்ா?... ூகார்த்தாியலல வந்தகா? ுசௌலக்கமாா

ரலக்கா"

"ஆமாாம் பாட்ட! ுசௌலக்கந்தான்." - ுசாலின விட்டு ரவி நழவ முகன்ெறான். பாட்ட
விம்விலமலல. "ூகண பார்மவ மாங்க்ி ியபா்ர! க்ட்ம் வாியகணம்ா நன்னைாி
பார்த்தும்ியெறன்." - என்ற வலலது மூகவிரலூகளால ுநபபறியிினரந்து ஒர 'சன்ியனட்' ெறங்க்னை
மாாத ப மவத்துி பார்மவலகு வசத ுசெதுுூகாணடு ுநரங்க் வந்து ரவிமக உ்சந்தமலல
முதல உதாளங்ூகால வமர உபபறி பார்த்தாதா.
"முன்மனை விம்் ியசிபாயிரலியூக! குளிர் ியதசியமாாலினியகா? உம்ம்பு தானைா ுவளுிபுல
குடுத்துணடரலகு. என்னைடீ ூகாமு! நான் ுசாலெறது ச பதாியனைடீ?"தான் முன்மனைவிம் நிெறம் ுவளுத்தரலக்ெறமதி பபபறிக விவாதம் அம்மாாவுலகும்
பாட்டலகும் மம்ியக நிூகழட்டுுமான்ற மாாடலகுத் தரம் பனைான் ரவி. பதனைாற பலூகங்ூகதா
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ுூகாணம் ஆங்க்லலத் தனைச பயில முதபப சிலல பலூகங்ூகமளல ூகம்ந்து தமலலகங்ூகி பலூகத்தல
ஆசி பகரலகுல ூகடதங்ூகதா பகுதயில அிபா லலயித்தரந்தார்.  பமம்கராக்ெற வகமத
ுநரங்கும் தந்மதமாார்ூகளுலகும் ஆங்க்லலத் தனைச பூகளின் ஆசி பகர் ூகடதி பகுதலகும் ஏியதா
அபூர்வமாானை ுதாம்ர்பு ரலூக ியவணடும் என்ற ரவி அடலூகட நிமனைிபதுணடு. ந்தக
நாட்டு ஆங்க்லலி பத்த பமூகூகளில நாதா தவெறாமால சினி பன்றி ிபடி பகுதூகளுலகு
எழதுக்ெறவர்ூகளும், படிபவர்ூகளும் ுபரம்பாலம் ஒியர வகதனைராூக ரிபமத ரவி
ூகவனித்தரலக்ெறான். அிபா, ஆசி பகர் ூகடதி பகுதயில லலயித்தரிபமதி பார்த்து
மானைதுலகுதா அவன் நமூகத்துல ுூகாணம்ான்.
தபபூகாினூகமாாூகி படிபதினரந்து தமலலமக நிமிர்த்த அிபா அவமனைல ியூகட்ம்ார்.
"என்னைம்ா அவக்ட்ம்ி ியபசினிகா? என்னை ுசாலெறா?"
"ியபச ஆரம் ப்ியசன். அதுலகுதாியள பலூகத்தாத்துி பாட்ட வந்துட்ம்ா. அம்மாா எங்க்ட்ம்ி
 ப பகமாாத்தான் ியபசெறா! அியத சமாகத்தல உதாளூெற ஏியதா ியூகாபமும் சந்ியதூகமும் ரலக்ெற
மாாத பிபம்ெறது அிபா..."
"ஆணூகதா நின்ற நிதானைமாா ியகாசி்ரி பார்த்து் சந்ியதூகிபம்ெறதா லமலலகான்்ன
தகங்க்ெற ஒர வினகத்மதல கம் முன் கட்டியக ியமாாிபம்  பட்சது ியபாலலத் ுத பஞ்ரணடு
நி்சகமாாூக் சந்ியதூகிபம்ெற ரபாவம் ுபாம்மானைாட்டூகளுலகு உணடு."
" தியலல அம்மாாவுலகு் சந்ியதூகம் வராதபட நீங்ூகியள எலலலா விவரத்மதயம் ியநரடகா்
ுசாலினயிரலூகலலாம். ுசாலலலாமால மட மவலக்ெறதாியலலதான் ுதலலலாம் சந்ியதூகத்துலகும்
மானைஸmதாபத்துலகும் ூகார்மாாயிம்ெறது அிபா!"
"ஒணணும் ுசாலலலாமா ரலூகெறிபியவ தானைா அநுமாானைம் பணணிணடு த்தமனை
ியூகாபி பம்ெறவ... ுசாலினயிரந்தா எத்தமனை ியூகாபி படுவாதா்ன ுத பகமலலகா உனைலகு?
எனைலியூக உன் ுலலட்ம்மரி பார்த்ததும் அிபடியக மாமலல்ரி ியபா்ர. என்னை
ுசெகெறதுன்ியனை ியதா்மலல! அிபுெறம் ியவணு மாாமாாவும் அவர் ுபாண வசந்தயம்
படிபடகா என்மனை் சமாாதானைிபடுத்தனைான்்ன வ்ரலியூகாியகன்."
"சணமம்ன்்னம் சமாாதானைம்்னம் ியபசெறாி பியலல எந்தத் திபும் ிப நம்ந்தும்ியலல
அிபா! நா்னம் ஒளிவு மாமெறவா உங்ூகளுலகு எமதயம் எழதியலல. திப பிராகம்
வரலகம்ாதுன்்னதான் முன் கட்டியக எலலலாம் எழதியனைன். ியவணு மாாமாாவும், வசந்தயம்
பா பஸூலகு வந்தரந்திபலகம் அவாக்ட்ியம் நான் எமதயம் மாமெறலூகியலல!
உங்ூகக்ட்ியம்யம் அவாமள மதி பத்தி ியபச் ுசாலினத்தான் அ்னி ப்ியசன்."
"நீ ுசாலெறுதலலலாம் நிகாகம்ியனை வ்ரலூகலலாம்ம்ா! ந்த ஊர் எிபடிபட்ம் ஊர்?
ங்ியூக நமாலகு எி பட எிபட விியராதூகதாளாம் ரலூகாங்ூகெறது நான் ுசாலினத்தான்
ுத பகணுமாா உனைலகு? மவட்ம்மின் "ஏ" மவட்ம்மின் " ப"ங்க்ெற மாாத ப மவட்ம்மின் "வி" அதாவது மவட்ம்மின் வம்புங்க்ெறது ந்த அூகஸmதக நதலூகமரல க்ராமாங்ூகளுலகு ஒர
முலக்கமாானை ியதமவ. எந்த மவட்ம்மின் ும்ஃ புஷகன்ஸிமகயம் தாங்க்லூக வாளாியலல
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முடயம். மவட்ம்மின் 'வி' ும்ஃ புஷகன்ஸிமக ஒரநாதா கம் வாளாியலல தாங்க்லூக
முடகாது. புராதனை ூகாலலத்தியலல அததூகமளயம் வழிி ியபாலூகர்ூகமளயம், பந்து
மித்தரர்ூகமளயம் வரியவபபூகவும், உபச பலூகவும்தான் க்ராமாத்து வீடுூகளிியலல தணம்ூகதா
ஏபபபட்ம்து. ஆனைா ிியபா வம்பு ியபசெறத்துலகும், புெறம் ியபசெறத்துலகும், ியூகாதா
மட்ம்ெறதுலகும்தான் அது  பரியகாசனைிபம்ெறது. ந்த ஊர்ியலல மணு ுதரவிியலலயமாா
முந்நூற தணம்ூகளுலகு ியமாியலல ரலகும்ா! மாெறந்தும்ாியத... அந்தத் தணம்ூகளும்
ஆபபெறங்ூகமரி படத்துமெறூகளும் ன்்னம் பலலநாதா உன்மனைி பத்தயம் உன்ியனைாம்
வந்தரலக்ெறவமளி பத்தயந்தான் ியபசிணடரலகும்..."
"என் வாழ்லமூக எனைலகு் ுசாந்தமாானைது அிபா! அமத ந்த ஊ பன் முந்நூற
தணம்ூகளிலம் மன்ற ுதரலூகளிலம் காரம் தீர்மாானித்து விம் முடகாது."
"ச ப! நீ குளி்சிட்டு வா... வயித்துியலல ுவறங் ூகாி பியகாம் எ்டவளவு நாழி பசி தாங்கும்?
ுதலலலாம் ிியபா ியபசி முடவு ூகா்ெற வினகம் லியலல... அவமளயம் குளிலூக்
ுசாலல. சாிபாடு - பழலூகம் எிபட? நம்மா சாிபாடு ஒத்துலகுியமாா லமலலியகா?"
"தாராளமாா... ங்ியூக என்னை க்மம்லகுியமாா, அமத ூகமாின சாி பட்டுிபா. நமாலகும்
அவாளுலகும் அதுதான் ுப பக வித்தகாசம் அிபா. எங்ியூக எிபட ரலூகணுியமாா,
அி பட ரலூக அவாளாியலல முடயம். 'எங்ியூகயம் ிபடத்தான் ரிியபன் ி படத்தான் ரலூக முடயம் - துதான்  படலகும்'்ன முரணடு பணெறுதலலலாம் நம்மா
ஜனைங்ூக க்ட்ம்த்தான் அதூகம்...."
"ஒியரகடகா அிபட் ுசாலினம் முடகாது. சிலலதுியலல முரணடும் ியவணடகதாத்தான்
ரலகு..."
"ியதமவகானைதுியலல முரணடு ரலக்ெறதலியலல. ியதமவயிலலலாததுியலல எலலலாம்
நம்மாக்ட்ம் முரணடு ரலகு". அிபாவுலகுி பதல ுசாலினல ுூகாணியம் ுபட்டூகமள
எடுத்துி  ப பத்தான் ரவி.
"நலலல  பஸmட் வாட்் ியவணும்்ன பார, குமாார் ுரணடு ியபரியமா தனித் தனிகா எனைலகு
ுலலட்ம்ர் ியபாட்டரந்தா. அவா ுலலட்ம்ர் ியபாட்டு ஏுழட்டு மாாசமாா்ர. எனைலகு மாெறந்ியத
ியபா்ர. ூகமாினதான் ஞாபூகிபடுத்தனைா.... அவ ுசாலலலியலலன்னைா மாெறந்ியத ியபாயிரலகும்" என்ற ுசாலினல ுூகாணியம் ரணடு அழூகானை சிறிக அட்மம்ி ுபட்டூகமள எடுத்து
நீட்டனைான் ரவி.
சர்மாா அமத வாங்க்ி பார்த்துவிட்டு "நன்னைாத்தான் ரலகு! அவமள விட்ியம்
குழந்மதூகதா க்ட்ம்ல குடுலூக் ுசாலியெறன்" - என்ெறார். சிறிது ியநரம் ஊர் விவூகாரங்ூகதா
ியபசில ுூகாணடரந்து விட்டு் சர்மாா மாாடயிினரந்து படயிெறங்க்ல கீியழ ியபானைார்.
அவர் படயிெறங்கும்ியபாது ஒர சிறிக  பரம்புல கமம் நிமெறகல குமம்மாலினமூகி பூவும்ன்
வசந்த  பன் ுதாம்ர எதியர வந்து ுூகாணடரந்தாதா ூகமாின. ஒர சிற குழந்மதயின்
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உபபசாூகத்ியதாடு அவதா அந்தி பூலூகமளல ுூகாெது நிரி பல ுூகாணடு வரவது ுத பந்தது.
சர்மாா சி பத்தபட அவர்ூகமளல ூகம்ந்து ியமாியலல நம்ந்து ுசன்ெறார்.
ூகமாினமக மாாடயில ுூகாணடு ியபாெ விட்டுவிட்டுத் தான் வீட்டபபகுி ியபாெவிட்டு அமர
மாணி ியநரத்தல ணடும் வரவதாூகல கறி் ுசன்ெறாதா வசந்த. வீட்டுலகுி புெறிபடு முன்
ஞாபூகமாாூக் சமமாகலலமெற வாசினல நின்ற ூகாமாாட்சி மாாமிமகல கி பட்டு் சி பத்துல
ுூகாணியம், "மாாமி! பாகாசம் மவயங்ியூகா -  பதாமள ுராம்ப நாமளலூகிபுெறம் ஊர்
வந்தரலக்ெறமதல ுூகாணம்ாம் ியவணம்ாியமாா?" என்ற ுசாலின விட்டு ுவளிிபமம்காூக்
ுசாலலலத் தகங்க்க ுூகாணம்ாட்ம்ல ூகார்த்மத மானைத்தன் உதாியள நிமனைத்தவளாூக்
ுசன்ெறாதா வசந்த. தரம் ப வந்து மாலினமூகி பூமவத் ுதாடுிபது எிபட என்ற ூகமாினலகுல
ூகபபறல ுூகாடுிபதாூக ஒிபுல ுூகாணடரந்தாதா அவதா.
*****
விடந்ததினரந்து ுவெயிியலல ுத பகாமால சாரல றில ுூகாணடரந்ததால அன்ற
சங்ூகரமாங்ூகலலம் மிூக மிூக அழூகாூக ரந்தது. ியமாபபகுி பலூகம் மாமலலத் ுதாம்ர்ூகதா மாயில
ூகழத்து நிெற நிலலத்தல பளபளத்தனை. மாமழல ூகாலலத்தல மா்ிுபணணுலகு வரக்ெற அழகு
ியபால மாமலலூகளுலகு எலலலாம் வரம் பரவ அழகு ஒன்ற உணடு. அிபட அழகு அந்த
மாமலலூகளில அன்ற வந்து ூகவிந்தரந்தது. ூகாமலலயில ரயிலியவ ஸmியம்ன்னலகு வந்து
தரம் பகதபபூகாூக மாறபட ஒர தம்மவ ஸmநானைம் ுசெதுவிட்டு பூமஜ அமெறலகுதா
நுமழந்தார் சர்மாா.
ூகாமலலி பூமஜ என்பது அந்த வீட்டல முலக்கமாானைது. ரமாார் முலூகால மாணியிினரந்து
ஒர மாணி ியநரம் வமர  படலகும். ூகாமாாட்சி அம்மாாதா சாம் பராணி பலூகாினல உரக்க
ுபான்னைாெ மின்்னம் ுநரிமப எடுத்துல ுூகாணடு வந்து மவத்தாதா. பார்வத குளித்து
உமம்மாாபபறில ுூகாணடு ியதாட்ம்த்தினரந்து பூமஜலகு ியவணடக பூலூகமளல ுூகாெது
ுூகாணடு வந்து மவத்தாதா.
"பார! அண்ா குளி்சிரந்தான்னைால கீியழ வர் ுசாலலம்மாா!" என்ற பார்வதயிம்ம்
பூமஜயின் நடுியவ ுசாலினக்னி பனைார் அவர். பார்வத மாாடலகுி ியபானைாதா. ூகாமாாட்சி
அம்மாாதா சர்மாாமவல ூகடந்து ுூகாணம்ாதா.
"அவமனை ஏன் சிரமாிபடுத்தியெறதா? ுரயிலியலல அலத்துல ூகமள்ரி ியபாெ
வந்தரலூகான்... ுமாலலல வரட்டுியமா?"
"ுராம்ப நாமளலூகிபுெறம் வந்தரலூகான். பூமஜலகு வரட்டுியமா!"
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மநியவத்தகத்மத மட எடுத்துல ுூகாணடு வரவதபபூகாூக உதாியள
ியபாயிரந்தாதா. ரவியம் ூகமாினயம் அவர்ூகமள அமழலூகி ியபாயிரந்த பார்வதயம்
மாாடயிினரந்து வந்தார்ூகதா.
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ரவி நால முழம் ியவஷடயம் ியமாியலல சட்மம்ியகா பனிகியனைா ியபாம்ாமால ஓர்
அங்ூகவஸmதரமும் அணிந்தரந்தான். பமழக ூகாலலத்து் ரங்குடி பும்மவ டமசனில
ஆனைால புதக நவநாூக பூக மாஞ்சதா நிெற வாயிினல நீலலி புதாளிூகதா ட்ம் ுமாலினக பும்மவ
ஒன்மெற அணிந்தரந்தாதா ூகமாின. ுநபபறியில குங்குமாத்தலலூகம், னாம்பு ியபாட்டு நீராடகதால
புஸுபுஸு ுவன்ற கந்தல. ியமாியலல ுபான் நிெறத்தல ியதாதா பட்மம்ியகாடு துடக்ெற
மூகயிலலலாத 'ரவில'மூக அணிந்தரந்தாதா. உம்மலல றலக்னைாபப ியபாலலத் மதலூகிபட்டரந்த
அந்த 'ரவில'மூகயம் அவளுமம்க ுசழிிபானை ியமானி நிெறத்மதயம் கர்ந்து ூகவனித்துத் தான்
 ப பத்தறிக ியவணடயிரந்தது. அந்த உமம்யில அந்த ியவமளயில நறமா்ங்ூகளின்
உரவூகமாாெ ஒர நளினைமாானை ூகவிமதகாெ பூமஜ அமெறலகு முன் வந்து நின்ெறாதா ூகமாின.
அவதா முதினியலலியக குளித்து விட்டு வந்ததால அவமள டரஸm ுசெது ுூகாதாள விட்டு
விட்டு ரவி குளிகலலமெறலகுதா ியபாயிரந்தான். அவதா  பன் தங்ூகவிட்டு் ுசன்ெற மானைத்மத
மாகலகும் நறமா்ங்ூகதா குளிகலலமெறமக முழமமாகாூக நிமெறத்துல ுூகாணடரந்தனை. அவதா
உபியகாக்த்த னாம்பு, ியசாிபு துவட்டல ுூகாணடு ியபாட்டரந்த ம்ர்லக் ம்வல எலலலாமாாூக்
ியசர்ந்து - ூகாமலல வமரயில ரண்ாம்பு சிுமாணட் வாமம் மாட்டுியமா நிரம் பயிரந்த
புததாூகல ூகட்ம்ிபட்ம் அந்தல குளிகலலமெறமக ிியபாது நறமா்ங்ூகதா நிமெறந்த ூகந்தர்வ
ியலலாூகமாாலக்யிரந்தனை.
அவன் நீராட விட்டு ுவளிியக வந்த ியபாது ூகமாின ஏெறலகுமெறக டரஸm ுசெது
முடத்தரந்தாதா. அவதா 'ரவில'மூக அணிந்தரந்தமத அவன் அிியபாது தான் ூகவனித்தான்.
ுசாலின ியவற ஏதாவது மூகயதாள ரவிலமூகமக மாாபபறில ுூகாதாள மவலூகலலாமாா என்ற ஒர
ூக்ம் ியகாசித்தான். அது ூகமாினயின் ரதந்தரத்தல தமலலயிட்டுத் தான் அநாவசிகமாாூக அவதா
ியமால ஆதலூகம் ுசலத்துவதாூக ரலகுியமாா என்ற ியதான்றிகது. ுசலவ் ுசழிி பல
ூகவமலலயிலலலாமால வளர்ந்த அந்தி ுபண தன்மனைல ூகாதினத்துத் தன்ியனைாடு புெறிபட்டு
ந்தகாவுலகு வந்தரலக்ெறாதா என்பதபபூகாூகியவ அவமள ஒ்டுவான்றிலம் வினத்து
நிர்ிபந்திபடுத்த அவன் தகாராயிலமலல. அவ்னம் அவமனை் ியசர்ந்தவர்ூகளும்
ுசாலவமதுகலலலாம் ஏுனைன்ற விசா பலூகாமால கம் உம்ியனை ூகமம்ி படலூக அவதா
தகாராயிரந்தும் அவன் அமத் ுசாலலலத் தகங்க்னைான். ஐியராி பக வாழ்லமூகயின் தனி
நாூக பூகம் அமத அவ்னலகுல ூகபபறல ுூகாடுத்தரந்தது. அியத சமாகத்தல சங்ூகரமாங்ூகலலம்
ியபான்ெற ஓர் ரணடுங்ுூகட்ம்ான் ஊ பல ரவர்் விலக்ரூகம் ியபான்ெற ஓர் ளம்ுபண
ுசழித்த ியதாதாூகதா ுத பக உமம்கணிந்து நம்ிபது எிபட எதர்ுூகாதாளிபடும் என்ற
தகலூகத்ியதாடு நிமனைத்துி பார்லூகவும் அவனைால முடந்தது.
'ஊர் ரலூகட்டும்! ந்த வீட்டல அம்மாாவும் அிபாவுியமா என்னை நிமனைிபார்லதா?' என்ற எணணிகது அவன் மானைம். அவமனைி ுபாறத்தவமரயில ந்தல ியூகாலலத்தல
அிபடியக வா ப அம்த்துல ுூகாதாள ியவணடும் ியபாலல அத்தமனை அழூகாயிரந்தாதா ூகமாின.
மானைம் தகங்க்னைாலம் அவளிம்ம் அமதிபபபறி அவன் எதுவும் ுசாலலலவிலமலல.
அவமளயம் அமழத்துல ுூகாணடு கி படுவதபபகு வந்தரந்த தங்மூக பார்வதியகாடு
பூமஜலகு வந்தரந்தான் ரவி.
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அம்மாாவும் அவன் ியமால  ப பகமாாயிரலக்ெறாதா. ூகமாினியகா அவன் ியமால உயிமரியக
மவத்தரலக்ெறாதா. ஆனைால அம்மாாவுலகும் ூகமாினலகும் ியநரடகாூகியவா மாமெறமுூகமாாூகியவா
ஒர சிற ியமாாதல கம் வந்து விம்ாமால தடுலூக ியவணடுியமா என்ற அவ்னலகுல
ூகவமலலகாயிரந்தது. பூிியபான்ெற மானைமும், ங்க்தமாானை கு்மும் உதாள ூகமாினகால எந்தத்
தூகராறம் வராது என்பமத அவன் அறிவான். அம்மாாமவி பபபறித்தான் அவ்னலகுல
ூகவமலலகாூக ரந்தது. பால குடலக்ெற வகதினரந்து ஓர் ஆ்ால  ப பகம் ுசலத்திபடுக்ெற
ஒியர ுபண முதினல தாெ தான். வகதும் பரவமும் வந்த  பன் ஆணின் அந்தரங்ூக
அ பமாானைமும்  ப பகமும் ன்ுனைார யவதயிம்ம் ியபாக்ெறது. மதி ுபாறத்துல ுூகாதாள
முடகாமால மாூகனின்  ப பகத்மதல ூகவர்ந்து விட்ம் அந்தி புதக யவதயின் ியமால தாெலகு
ஏபபபடுக்ெற ரூகசிகமாானை ுபாெறாமமா தான் மாாமிகார் மாரமாூகதா சணமம்யின் ஆரம்பியமாா
என்ற எணணினைான் ரவி. ்டவளவிபபகும் ' வதாதான் உன் மாரமாூகதா' என்பதாூக
அம்மாாவிம்ம் காரம் ன்்னம் அதூகார பூர்வமாாூக் ுசாலலலவிலமலல. அம்மாாவாூகல
ூகமாினமகி பபபறி் சந்ியதூகிபடுக்ெறாதா; அ்டவளவுதான்.
நீராட மாடகாமம் உடுத்து் ரத்தமாாூக
பூமஜகமெறலகுதா நுமழகல கம்ாது.

ரந்தாுலலாழிக அந்த வீட்டல காரம்

"முதலியலல ந்த வீட்டுலகுதாியளியக ஒர ஆலலகி  பரியவசி ியபாராட்ம்ம்
நம்த்தகாூகணும் அம்மாா" என்ற முன்பு தன் ூகலலூ பி படிபு நாட்ூகளில அம்மாாவிம்ம்
ியூகினகாூகி பலலமுமெற ுசாலினயிரலக்ெறான் ரவி.
பூமஜகமெறமகி ுபாறத்துல ூகமாினமக அம்மாா எிபட நம்த்துவாியளா என்ற பகந்தான்
அவன். அதனைால ூகமாினலூகாூக அவ்னம் ுவளியிியலலியக நின்ற ுூகாணம்ான். ூகமாினயின்
மூகயிலலலாத நாூக பூக 'ரவில'மூக அம்மாாவும் அிபாவும் ுவறித்து ுவறித்துி பார்த்தார்ூகதா.
அம்மாா ஒர தம்மவ அவன் மாட்டுியமா ூகவனிலக்ெற சமாகத்தல முூகத்மதல ியூகாணில ுூகாணடு
ியதாதாபட்மம்யில டத்து அழகுகம்ல ூகாட்டனைாதா. நலலல ியவமளகாூக அிியபாது ூகமாின
பார்வதயின் பலூகம் தரம் ப அவளிம்ம் ஏியதா ியபசில ுூகாணடரந்தாதா.
ஒர வழிகாூக பூமஜ முடந்து  பரசாதம் வாங்க்ல ுூகாணடு பூமஜகமெறலகு முன்னைாினரந்து
ூகமலலந்தார்ூகதா அவர்ூகதா. அிியபாது வசந்த தரம் ப வந்து விட்ம்ாதா. அிபாதான் முதினல
அவனிம்ம் அமதல ியூகட்ம்ார்.
"சாிபாடு ியமாியலலியக அ்னிப் ுசாலலலட்டுமாா அலலலது
ப பமாாெறலலாமாா?"

ங்ியூகியக

மலல ியபாட்டுி

ூகமாின எலியலலாியராடும் ியசர்ந்து மலலயிியலலியக சாி பம்த் தகாராூக ரந்தாதா.
ப பமாாறவதல ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு உதவி விட்டு மாபபெறவர்ூகதா சாி பட்ம் பன் சாி பம்வும்
கம் அவளுலகு ஆவலலாயிரந்தது. அம்மாா ூகமாினமக் சமமாகலலமெறலகுதாியளியக நுமழக
விம்ாவிட்ம்ால என்னை ுசெவது என்ெற பகத்தல ரவியம் வசந்தயம் தான் துணிந்து கீியழ
மலல ியபாட்டு் சாி படும் தட்ம்த்மத மாாபபறினைார்ூகதா.
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"மாாமாாவும் மாாமியம் ங்ியூக சாி பம்ட்டும். நீ, ூகமாின, பார்வத, குமாார் எலலலாரியமா
நிதானைமாாூக் சி ப்ரி ியபசிணடு மாாடயிியலலியக சாி பம்லலாம். நான் கம் ன்னிலகு
ங்ியூகியக 'விரந்து' சாி பம்ி ியபாக்ியெறன். ுப பகவாமள் சிரமாி படுத்த ியவணம்ாம்.
நாம் எலியலலாரம் மாாடயிியலலியக சாி படுியவாம்" என்ற நிமலலமமாமக நாசலூகாூக்
சமாாளித்தாதா வசந்த. சர்மாாவுலகும் நிமலலமமா பு பந்தது. அவர் தபபகு ஆட்ியசபம் எதுவும்
ுசாலலலவிலமலல.
"வசந்த ுசாலெறதும் ச பதான். அிபடியக நம்லூகட்டும்" என்ற ுசாலவமதத் தவிர்
சர்மாாவாலம் அிியபாது ியவுெறந்த முடவுலகும் வர கலலவிலமலல. ரவி ூகமாினமக
அமழத்துல ுூகாணடு மாாடலகு் ுசன்ெறான்.
வசந்தயம், குமாாரம், பார்வதயம் மாாடலகு் சமமாகலலமெறயிினரந்து பணம்ங்ூகமள
எடுத்து் ுசலலம் முகபபசியில ஈடுபட்ம்ார்ூகதா. அவர்ூகதா மாாடலகு வரக்ெற வமர க்மம்த்த
தனிமமாயில ூகமாினயிம்ம் ரவி ரணும்ார வினகங்ூகமள் ுசாலலல முடந்தது.
மூகலூகடூகாரங்ூகமளயம் ியவற அன்பளிிபுி பணம்ங்ூகமளயம் ூகமாினியக அவதா மூகிபம்ல
குமாா பம்மும், பார்வதயிம்மும் ுூகாடுலூக ியவணடும் என்பமத் ுசான்னைான். ியநரடகாூக
அம்மாாவின் முரணபாடுூகமளி பபபறில குறிி பட்டு் ுசாலலலாமால, "எது நம்ந்தாலம்
ஈஸிகா எடுத்துலூகணும் ூகமாின! பமழமமாகானை முரணடுூகதா உதாள க்ராமாம். பமழக
முரணடு  படத்த மானிதர்ூகதா. நாூக பூகம், ியமானைர்ஸm எலலலாம் அதூகம் எதர்பார்லூக முடகாது"
என்ெறான்.
"நீங்ூக ிபடத் தனிகா எடுத்து் ுசாலின என்னிம்ம் ியவணடுியூகாதா விடுலக்ெறது தான்
அன் ஈஸிகா ரலகு" என்ற சி பத்த படியக மாறுமாாழி கறினைாதா ூகமாின.
ூகமாின தா்னம் ப பமாாறவதல உதவிலகு வரவதாூக முன் வந்து ரணடு ுப பக
அிபளங்ூகமளல கீியழ ியபாட்டு உமம்த்த  பன், "நீ ியபசாமால உட்ூகார்ந்து சாி படு ூகமாின.
பழக்னைிபுெறம் ப பமாாெறலலாம்" என்ற அவமள ரவியம்ன் உட்ூகார் ுசான்னைாதா வசந்த.
சாி பட்டு முடத்த  பன் ரவி சிறிது ியநரத்தல அசத ூகார்மாாூகத் ங்ூக் ுசன்ெறான்.
குமாாமரயம், பார்வதமகயம் கி பட்டுல ூகடூகாரங்ூகமளல ுூகாடுத்தாதா ூகமாின.
வசந்தலகு ஒர ுசணட் பாட்டமலலல ுூகாடுத்த ியபாது, "வசந்தீ! நீ மாட்டும் தனைம்
ூகாமலலயிியலல ஒர கமம் மாலினமூகிபூத் தரதா எனைலகு உறத ுசான்னைால நான்
பாீஸmியலலரந்து ுூகாணடு வந்தரலக்ெற அத்தமனை வாசமனைி ுபாரதாூகமளயம்
காரலூகாவது ுூகாடுத்து விம்லலாம் அலலலது ுதரவிியலல லகு எறிஞ்ரம்லலாம்" என்ெறாதா
ூகமாின.
குமம்மாலினமூகி பூமவ ுநரலூகமாாூக ஊசி மலலம் நூினலம் ியூகாலூகலலாம், நா பலம்
ுதாடுலூகலலாம் என்ற ுசாலின ரணமம்யம் ூகமாினலகு் ுசெது ூகாட்டனைாதா வசந்த. வசந்த
மூககால நா பல பூத்ுதாடுத்த ியவூகத்மதி பார்த்து அதசயித்தாதா ூகமாின.
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"நாங்ூகதா கந்தரமாாலக்விட்ம் எத்தமனைியகா நுண ூகமலலூகமள ன்்னம் ந்தகி
ுபணூகதா தங்ூகதா அழக்க ுமான்மமாகானை விரலூகளின் நுனிூகளிியலலியக ூகட்டல ூகாத்து
வரக்ெறார்ூகதா. பமழக முமெறயில உரவாக், நவீனை நாூக பூகங்ூகளால பாதலூகிபம்ாத
ஒ்டுவார ந்தகி ுபணணும் ஒர நுணூகமலலல ூகளஞ்சிகமாாூக ரிபாதா ியபாலலத்
ியதான்றக்ெறியத!"
"ூகாமாாட்சி மாாமி - அதாவது உன் மாாமிகார் ன்்னம் ியவூகமாாூகி பூத்ுதாடுிபாதா ூகமாின!
ியூகாலலம் ியபாம்ெறது, பூத்ுதாடுலக்ெறது, பலலலாங்குழி ஆம்ெறது, அம்மாாமனை ஆம்ெறது,
சமமாலக்ெறது துலலலலலாம் மாாமி எலஸmபர்ட். பாட்டுல கம் நன்னைாி பாடுவா" என்ெறாதா
வசந்த.
"அம்மாாமனை ஆடுவது என்ெறால என்னை?" என்ற ுத பந்து ுூகாதாளும் ஆவியலலாடு
ியூகட்ம்ாதா ூகமாின. அமதல ூகமாினலகு விளலகுவதபபூகாூகி பார்வதயிம்ம் ுசாலின வீட்டலதாள
அம்மாாமனைல ூகாெூகமள எடுத்து வர் ுசான்னைாதா வசந்த.  பத்தமளயில எலமி்சம்பழம்
பரமா்னலகு உரணமம் உரணமம்காூக ரந்த அம்மாாமனைல ூகாெூகமளல
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ியூகட்டு வாங்க் வந்தாதா பார்வத. வசந்தலகுல மூகிபழலூகம் விட்டுி
ியபாயிரந்ததால அது என்னை விமளகாட்டு என்ற ூகமாினயிம்ம் ுசாலின விளலூக மாட்டும்
முடந்தியத ஒழிக் ுசெியதா, 'ும்மாான்ஸmட்ியரட்' பணணிியகா ூகாட்ம் முடகவிலமலல.
வசந்தயம் தன்மனை அறிகாமாியலல தான் ஒர நூகரவாசிகாக் விட்ம்மத அிியபாது அந்தல
ூக்த்தல அந்த கலலாமமாகால உ்ர்ந்தாதா. அம்மாாமனையில மிூகல குமெறந்த பட்சத்
தெறமமாகாக்க மன்ற ூகாெூகமள ியமாியலல ியபாட்டுல ூகாெ எதுவும் கீியழ விழாமால மாாபபறி
மாாபபறி ர மூகூகளாியலலயம்  படிபது கம் வசந்தலகு வரவிலமலல. 'நீ ுூகாஞ்சம் ரடீ
ூகமாின! மாாமிமக வந்து 'ும்மாான்ஸmட்ியரட்' பண்் ுசாலினல ியூகட்டுி பார்லக்ியெறன்.
மாாமி தல ுூகட்டலூகா ப. ஒியர சமாகத்தல அஞ்ர ூகாெவமர கம்ல கீியழ விழாமால
ியபாட்டுி  பட்ரடுவா" என்ற ுசாலின விட்டுல ூகாமாாட்சி மாாமிமக அமழத்து வரல கீியழ
பட ெறங்க்ி ியபானைாதா வசந்த.
---------------
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அத்தகாகம் 8

வசந்த மாாடயிினரந்து படயிெறங்க்ல கீியழ வந்த ியபாது ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மாம்ி
பலலமூகமகத் தமலலலகு உகரமாாூக மவத்துல ுூகாணடு பும்மவத் தமலலிமபியக வி பத்து்
சமமாகலூகட்டு முூகி பல ஒரலூகளித்தாபபியபாலலி படுத்துல ுூகாணடரந்தாதா. மாாமி ங்க்ல
ுூகாணடரலக்ெறாியளா என்ற முதினல தகங்க்க வசந்த, அரியூக ுநரங்க்் ுசன்ற
பார்த்ததும் அவதா விழித்தரிபமதல ூகணம்ாதா.
"நீ அம்மாாமனைல ூகாெ ியூகட்ியம்ன்்ன பார வந்து வாங்க்ணடு ியபானைாியள...? ன்்னம்
என்னைமாாவது ியவணுமாா...?" என்ற மாாமிியக வசந்த வரவமதல ூகணடு எழந்தரந்து
உட்ூகார்ந்து விட்ம்ாதா.
பாத அகர்ந்த அந்தத் ியதாபபெறத்தலம் கம்ல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ஏியதா ியூகாவில
ூகர்ிபலக்ரூகத்தினரந்து ஓர் அம்மான் விலரூகம் உயிரம்்னம் உரவும்்னம் புெறிபட்டு வந்து
அமார்ந்தரிபது ியபால லலட்ச்மாாயிரந்தாதா. " ந்த வீட்டன் க்ரூகலலட்ரமி நான் தன்
அன்னைபூரணி நான்" என்ெற ூகம்பீரமாானை ுசரலகும்ன் அழகும், தவ ஒளியம் குன்ெறாத ஒர
 புஷபத்தனிியபால அிியபாது அங்கு அமார்ந்தரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா!
மாாமி நிர்த்தாட்சணகமாாூக மாறத்து விடுவாியளா என்ெற பகத்ியதாடும் தகலூகத்ியதாடும்
வசந்த வந்தரந்தாதா.
"நம்மா பூர்வீூகல ூகமலலூகதா, பாட்டுலூகதா, விமளகாட்டுலூகதா, பழலூக வழலூகங்ூகதா,
எலலலாத்தினயம் ூகமாினலகுல ுூகாதாமள ஆமச... நீங்ூக ுூகாஞ்சம் சிரமாத்மதி பாராியமா வந்து
அவளுலகு அம்மாாமனை ஆடல ூகாமிலூகணும் மாா ! நாியனை 'டமர' பணணிியனைன்... எனைலகு
நன்னைா ஆம் வரமலல... பழலூகம் விட்டுி ியபா்ர..."
"ுமாாட்மம்ல ூகழத்தும் மளித் ியதாளுமாால மூகயிலலலாியமா ஒர ரவிலமூகமகி
ியபாட்டுணடரலூகாியளடீ?"
"நீங்ூக அமதத் திபுன்்ன ுநமனைலக்ெறதாத் ுத பஞ்சா அடுத்த நிமினியமா ூகழட்டட்டு
ியவியெற ியபாட்டுணடுடுவா... ூகமாினலகு உங்ூகக்ட்ம் அத்தமனை மா பகாமத... அத்தமனை
பகபலத..."
"மா பகாமதயம், பகமும், பலதயம் ுவ்ரலூக நான் காரடீ அவளுலகு? ங்ியூக வந்து
தங்க்யிரலக்ெறதாியலல ுசாலலல ியவணடயிரலகு. மாம்த்து முத்தராதூகா ப வீட்டியலல
உம்ம் பியலல துணிியக லலலாியமா ஒர ுவதாமளலூகா ப வந்து தங்க்யிரலூகாளாம்்ன ஊர்ியலல
நால ியபர் எங்ூகமளி பபபறிி ியபசாமாி பார்த்துலூகணுியமாாலினியகா!"
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"நான் அவக்ட்ம்ி பலகுவமாா் ுசாலின மவலக்ியெறன் மாா !
தகவு பணணி மாாடலகு வியரளா...? அம்மாாமனை..."

ிியபா நீங்ூக ுூகாஞ்சம்

வசந்த தன் வாலக்கத்மத முடிபதபபகுதாியளியக ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்மிரந்து
ுவட்டனைாபபியபால பதல வந்தது.
"நான் மாாடலுூகலலலாம் வரமலலகடீம்மாா! அவளுலகு ஆத்தரம்னைா அவமள
கட்டணடு வா!... ஆடல ூகாமிலக்ியெறன்..."

ங்ியூக

" ியதா ிபியவ கட்டணடு வியரன் மாா " என்ற கறிவிட்டு மாறபடயம் மாாடலகு
விமரந்தாதா வசந்த. மாாமி அதபபகு் சம்மாதத்தியத ஒர ியதவமத வரம் ுூகாடுத்தது
ியபாினரந்தது.
ூகாமலலயில ூகமாினயம், ரவியம் ரயில நிமலலகத்தினரந்து வந்தியபாது ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
எ்டவளவு றலூகமாாூக ரந்தாியளா அ்டவளவு றலூகம் ிியபாது லமலலுகன்ற
ுத பந்தது. ூகமாின தங்ூகமளல கி பட்டு அளித்த மூகலூகடூகாரங்ூகமளல குமாாரம் பார்வதயம்
அம்மாாவிம்ம் ியபாெல ூகாண பத்து் ுசாலினகதாூகவும், அம்மாா அமவ மிூகவும்
நன்ெறாயிரிபதாூகி பாராட்டகதாூகவும், பார்வதியக வசந்தயிம்ம் ுசாலினயிரந்தாதா.
ிபட் ுசகலூகளால ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகும் - ூகமாினலகும் மம்யில சூகஜமாாூகி
பழகும் ஒர நிமலலமக உரவாலூக ியவணடுுமான்றதான் வசந்த முகன்ெறாதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி பபபறிி ுபரமமாகாூக நால வார்த்மத ூகமாினயிம்மும் ூகமாினமகி
பபபறிி ுபரமமாகாூக நால வார்த்மத ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்மும் ுசாலலவதன் மலலம் ர
பலூகங்ூகளிலம் மானைங்ூகமள லலகுவாலூக முகன்ற ுூகாணடரந்தாதா வசந்த.
மாாடலகுி ியபானைதும் வசந்த முதல ியவமலலகாூகல ூகமாின அணிந்தரந்த மூகயிலலலாத
'ரவி'லமூகல ூகழபபறி ியவற மூகயதாளமத அணிந்து ுூகாதாள் ுசெதாதா.
"ூகமாலீ! நாம் கீியழியக ியபாயிம்லலாம்! மாாமி நம்மமா அங்ியூக வருசாலெறா.... ஷ...
ஸmம்ாஞ்் டரடனனைினஸmட்...."

ஸm ஏ

"பீயிங் டரடனனைினஸmட் ஸm நாட் அட் ஆல எ க்மரம்... வசந்தீ! ியபாூகலலாம் வா" என்ற
ூகாமிராமவயம் மபணடு பணணினை புத்தூகம் ியபாலலல மூககம்லூகமாாூக ரந்த ியரடியகா ூகம்
ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்மரயம் எடுத்துல ுூகாணடு கீியழ புெறிபட்ம்ாதா ூகமாின.
ந்தகத் தன்மமா, ந்தகி பழலூக வழலூகங்ூகதா, ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகதா எமதி
பபபறியம் சிறிது க்சி பட்ம்ாபப ியபாலலவும் மான்னிிபு ியூகட்பது ியபான்றம் எிியபாது தான்
ியபசினைாலம் அமத விரம்பாமாலம் ஏபபறல ுூகாதாளாமாலம் ூகமாினயிம்மிரந்து ஒர பதல
வரவமத வசந்த ூகவனித்தரந்தாதா. ந்தகத் தன்மமா, பழலூக வழலூகங்ூகளுலகு ஏபபபத்
தன்மனை மசவாூக மாாபபறில ுூகாணடு விட்டுல ுூகாடுலூக அவதா தகாராயிரந்தாியள ஒழிகத்
தனைலூகாூக அமவுகலலலாம் விட்டுல ுூகாடுத்து விலலூக ியவணடும் என்ற அவதா ஒர ியபாதும்
எணணிகதாூகியவா எதர்பார்ிபதாூகியவா ுத பகவிலமலல.  பெறரமம்க நாூக பூகத்மதயம்,
பணபாட்மம்யம் பழலூக வழலூகங்ூகமளயம் மாதலக்ன்ெற ூகமாினயின் ந்த கலமப வசந்த
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விகந்தாதா. அசல ூகலவிகறிவின் ூகனிவு மானைத்தல வந்தரந்தால ஒழிக ிபடி பலகுவம்
ஏபபபட்டரலூக முடகாது என்பமத அவதா உ்ர்ந்தாதா.  பெறரமம்க தனிிபட்ம் பழலூக
வழலூகங்ூகதா, நமம், உமம், பாவமனைூகதா, நாூக பூகம், ூகலலா்சாரம் முதினகவபபமெற் சக்த்துல
ுூகாதாளவும் ஏபபூகவும் உகர்ந்த பட்சமாாூக மானைம் பலகுவிபட்ம்ாுலலாழிக முடகாது.
ூகினரரல - ஈியூகா அதாவது ூகலலாசார ஆ்வம் - ூகார்மாாூகியவ உலலுூகங்கும்
னைங்ூகளுலக்மம்ியக,  பரியதசங்ூகளுலக்மம்ியக ுமாாழிூகளுலக்மம்ியக,
நாடுூகளுலக்மம்ியக மானிதர்ூகதா ியபா பட்டுல ுூகாணடரலகும் நிமலலூகமளயம் நிமனைத்துி
 பெறரமம்க ூகலலாசாரத்மத அதூக பட்சமாாூக மாதிபது தான் அமத ுவலலம் மிூக் சிெறந்த வழி
என்பமதி பு பந்து ுூகாணடரலகும் ூகமாினயின் ுமான்மமா - ங்க்தம் - மகபு - காவும்
வசந்தமக் சிந்தலூக மவத்தனை. ுமாெகானை ூகலவி அலலலது மானைிபலகுவம், ஓர் அழக்க
ுபணம் ரட்மம் மாம்ங்கு ியமாலம் அழக்காலக் விடுவமத உ்ர்ந்தாதா வசந்த.
அம்மாாமனைல ூகாெூகமளயம் எடுத்துல ுூகாணடு ூகமாினயம், வசந்தயம் கீியழ வந்த ியபாது
ியநரம் நடு பூகலலகு ியமால ஆக்யிரந்தது. அம்மாாவின் பாட்டு அம்மாாமனை விமளகாட்டு
எதுவும் புதுமமா லமலலுகன்ெறாலம், ூகமாின ூகாமிராமவயம் ுரலூகார்மம்யம் எடுத்து
வந்தரிபமதல ூகணடு அவபபறினைால ஆவல ணம்ி ுபபபெறவர்ூகளாூகி பார்வதயம்
குமாாரம் கம் வந்து ியவடலமூக பார்லூக நிபபபவர்ூகமளி ியபால சழ்ந்து ுூகாணடு
நின்ெறார்ூகதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா சிறிதும் பதெறியவா பகிபம்ியவா லமலல. அலலட்சிகமாாூக அமார்ந்து
அம்மாாமனைல ூகாெூகமள ஆடனைாதா. முதினல மன்ற ூகாெூகமள ஆடல ூகாட்டக  பன் விமரவு
குன்ெறாமால, ஐந்து ூகாெூகமளயம் ஆடனைாதா. னிமமாகானை ஒர சிறிதும்  பசிற தட்ம்ாமால
ூகணீுரன்ெற குரினல, தான்  பெறந்த ஊ பல சிறவகதல பாடி பழக்க ஓர் அழக்க
பாட்மம்யம் அம்மாாமனைலகு மசவாூகி பாடனைாதா மாாமி.
' ள நமூக கரம்பு மிதழ்லூகமம்
எழிலற தவள நமூகிபமம்
வளமாது ுூகாணடு சிவன்தனை
துளமாதல உறத தூகர்த்தடு
ூகளபகுங்குமா ூகலலச ுூகாங்ூகமகயிபப
ூகலலாம் விமளவிிபவட் ூகம்மாாமனை
துளவ நாகூகன் ியசா த பல ூகம்மாாமனை
மாூகர ியதார் வீதுகங்ூகணும்
பளபளலகு ுமாாகுவிலலாச நபப
பவளவலின தரவிளலகு மாம்மாாமனை!
அநாகாசமாாூக ந்திபாட்மம் பாடும்ியபாது மாாமி தன் எதியர சிலலர் ியூகட்க்ெறார்ூகதா
அலலலது ூகவனிலக்ெறார்ூகதா என்பதபபூகாூகி பாடகது ியபால ுத பகவிலமலல.  பத்தமளி
பந்துூகளில ஒன்றகம்ல கீியழ விழந்து விம்ாமால விமரந்து மாாபபறி மாாபபறிி  படலகும்
சிரமாமாானை ுசகினல ரந்து வழலக் விம்ியவா தவறிவிம்ியவா ுசெகாமால, தன்மனைத்
தாியனை உபபசாூகி படுத்தல ுூகாதாவதபபூகாூகத் தன்்னதா லலயித்துி பாடக மாாத பியக
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ரந்தது. பாம்மலல ுரலூகார்ம் பலம் பாடக மாாமியின் ியதாபபெறத்மதல ூகாமிராவிலம்
 படத்துி பதவு ுசெது ுூகாணம்ாதா ூகமாின. உதாியள அதூக ுவளி்சமிலலலாத அந்தல
ூகர்நாம்ூகமாானை பமழக க்ராமாாந்தரத்து வீட்டன் சமமாகல ூகட்டு முூகி பல புமூகிபம்ம்
எடுலூக ஃ பளாஷ ியதமவிபட்ம்து. ூகழங்ூகாம்ல, பலலலாங்குழி, ியசாழி விமளகாட்டு
எலலலாவபபமெறயம் ஒ்டுவான்ெறாூக அவபபறலகு பக க்ரா கி பாம்லூகளும்ன் ஆடல
ூகாட்டனைாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. சிலல பாம்லூகளில அந்தி  பரியதசத்துல ுூகா்மச ுமாாழி
நிரம் ப வழிந்தது.
" ந்த விமளகாட்டுலூகியளாம் ியசர்த்துி பாம்ெறதுலகுன்ியனை நிமெறகி பாம்லூகதா எலலலாம்
ஏபபபட்டரலகு. ூகமாலீ! அம்மாாமனை ஆம்பபிியபா மாாமி பாடக பாட்டு பலூகத்தியலல ரலக்ெற
 பரம்மாபுரம் சிவன் ியூகாவில அம்மான் 'பவளநாகக்' ியமாியலல காியரா பாடனைது. ந்த
விமளகாட்ியம்ாம் ிபடி பாட்ும்லலலாம் ியசர்ந்த ூகார்ம் தான் எனைலகுி பு பகியலல! சிலல
பாட்டு ுூகா்மசகாூகவும், திபாூகவும் கம் ரலகு!"
"அசாதார்மாானை தெறமமாமகல ூகாட்ட முழ ூகான்ுஸணட்ியரனியனைாம் ுசெகெற
விமளகாட்டுலகு 'ுஸலஃி சிியபார்டங்' ஆூகவும் உபபசாூகமாாூகவும் ியசார்வு ுத பகாமால
ரலக்ெறதபபூகாூகவும் தான் ிபடி பட்ம் பாம்லூகதா எலலலாம் உணம்ாக்யிரலூகணும்.
ூகாட்டு வழியிியலல தனிகா நம்ந்து ியபாக்ெறவன் தனைலகு ஒர தும்யம் மத பகமும்
உலலலாசமும் உணம்ாலக்ல ுூகாதாளத் தாியனை சீட்டகடத்துி பாட அந்தி பாட்மம்ியக தனைலகு வழித் தும்காலக்ல ுூகாதாக்ெற மாாத பதான் துவும். 'ஃியபாலியலலார்'
ஆராெ்சியிியலல மதல ூகணடு  படத்தரலக்ெறார்ூகதா வசந்தீ! நாட்டுி பாம்லூகதா, க்ராமிகி
பாம்லூகளில வாெுமாாழி அமம்காளம்க்ெற 'ஓரல டரட்ஷன்' தான் ுராம்ப ுராம்ப
முலக்கம். ுூகா்மசூகமளயம் திபுூகமளயம் அவபபறிினரந்து நீலக் விட்ம்ால அிபுெறம்
அமவ அசல க்ரா கி பாம்லூகளாூக ரலூகியவ முடகாது!'
" ங்ியூக சிலல ியபர் ந்த மாாத பி பாம்லூகமளல கம்
விடுவமத ஒர வழலூகமாாலக்யிரலூகாங்ூக..."

லலலூக் ரத்தமாாூகத் தரத்த

"ரமாாரானை வினகங்ூகமளி  பரமாாதிபடுத்த் சீர்தரத்தம் ுசெகி புெறிபடுவதும்,
 பரமாாதமாானை வினகங்ூகமளல ூகவனிலூகாமாியலல பாழமம்க விட்டு விடுவதும் அரசிகல
வாதூகளால புததாூக உங்ூகதா ியதசத்துலகு வழங்ூகிபடும் 'நிய ஸிூகலசர்' ஆக் வரக்ெறது."
ந்த வார்த்மதூகமளல ியூகட்ம் ியபாது மிூகிுப பக வினகத்மத - முந்நூற நானூற
பலூகங்ூகளில விமார்சித்து எழத ியவணடக ஒன்மெற் ரலலபமாாூக ஒியர ஒர வாலக்கத்தல ூகமாின
ூக்சிதமாாூக் ுசாலின முடத்து விட்ம்ாபப ியபால உ்ர்ந்தாதா வசந்த. ரதந்தரத்துலகுி  பன்
வந்தரலகும் ந்தகாமவ ந்த ஒர வாலக்கம் அத்தமனை ுபாரத்தமாாூக விமார்சித்தது.
 பத்தமள அம்மாாமவி பந்துலூகதா ூகழபபசிலூகாெூகதா, ியசாழிூகதா, பலலலாங்குழி, விமளகாம்ி
பகன்படும் முரங்மூக முத்துூகதா, மாரத்தல அழூகாூக் ுசதுலூகி ுபபபெற பலலலாங்குழி
எலலலாவபபமெறயம் ஒ்டுவான்ெறாூக உபபறி பார்த்து விவரம் விசா பத்துத் ுத பந்து
ுூகாணம்ாதா ூகமாின.
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அந்த ுவதாமள யவத தமிழ் ியபசிகது ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுி ுப பதும்
ஆ்ச பகமாளித்தது. வாழ்நாளில தன் குரமலலத் தாியனை தரம் பல ியூகட்கும் வாெிபு
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு துவமர வாெத்தியத லமலல. ூகாமாாட்சிகம்மாாமள்
சந்ியதானிபடுத்த ியவணடும் என்ற ூகரதனை வசந்த ூகமாினயிம்ம்  பலூகார்ம்மர கலக்
மாாமியின் பதவுுசெத பாம்மலல அவியள தரம்பல ியூகட்கும் விதத்தல ஒினலூக் ுசெயம்பட
ியவணடனைாதா.
"ூகவனைமாாூக...ுரலூகார்ம் பியலல ியதால உமெற ியமாியலல ியபாட்டரலகு...மாாமி க்ட்ம்ல
ுூகாணடு ியபாயிம்ாியத... ியதால ியமாியலல பட்டுட்ம்ா மாாமி மாறபடயம் ஸmநானைம் பண்ி
ியபாயிடுவா..." என்ற வசந்த ூகமாினயின் ூகாதரியூக ுமாலினக குரினல எ்ச பலூகவும்
ுசெதாதா.
தான் சபபற முன் பாடகுதலலலாம் ூகாுஸட் ுரலூகார்ம் பினரந்து தரம்ப ஒினலூகியவ மாாமி
சிறிது நாணினைாபபியபால உட்ூகார்ந்து தன் குரமலலியக ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தாதா. ுபர
மாதிபுலகு பக ஒர குரவுலகு முன்னைால அமார்ந்தரலகும் மாா்வி ியபால ப்டகமாாூக
விலலக்யிரந்து, மா பகாமதியகாடு மாாமியின் முூகத்மதியக ூகவனித்துல ுூகாணடரந்தாதா
ூகமாின. 'பரகுவது ியபான்ெற ஆர்வம்' என்பார்ூகியள அந்த ஆர்வம் ூகமாினயின் பார்மவயில
அிியபாது ுத பந்தது.
ுதர வாசினல ூகார் வந்து நிபபகும் ஓமச ியூகட்ம்து. அமத அடுத்து ியவணுமாாமாாவின்
குரலம் தணம்யிியலலியக 'சிரமா ப பூகாரம்' பணணில ுூகாணடரந்த விரியவரவர சர்மாா
அவமர வரியவபபகும் குரலம் உதாியள ுதளிவாூகல ியூகட்ம்னை.
"அிபா பலூகத்து க்ராமாத்தியலல ஒர ூகினகா்த்துலகுி ியபாயிரந்தார், ிபத்தான்
தரம்ப முடஞ்சது ியபாினரலகு" என்ற கறிகபடியக வாயிபப பலூகமாாூக எழந்து ியபானைாதா
வசந்த.
"என்னை வசந்தீ? எலஸmியம்ர்னைல அஃபகர்ஸm, ணியம்ர்னைல அஃபகர்ஸm எலலலாம் எிபட
ரலகு?  பியலலனன்ஸm ' ம்ிரூ்ட' ஆெறதா லினகா?"
அிபா தன்னிம்ம் என்னை ியூகட்க்ெறார் என்ற வசந்த உம்ியனை பு பந்து ுூகாணடு விட்ம்ாதா.
"'ூகலரரல எலஸmியசஞ்ே புியராக்ராம்' மாட்டும் ச பகா நம்ந்துணடரலகுிபா! மாாமி
அம்மாாமனைி பாட்டுி பாட ூகமாின அமத 'ுரலூகார்டு' பணணி மாாமிலியூக தரி பி
ியபாட்டுல ூகாமி்சிணடரலூகா. ுவளி ியதசத்தினரந்து வந்தவதா மதுகலலலாம்
ஆர்வமாாூகல ியூகட்க்ெறாியளங்க்ெற வமர மாாமிலகும்  ப பகமாாூகத் தான் ரலகு - ஆனைா..."
"ஆனைா...என்னை...?"
"ரவிலகும் ூகமாினலகும் ரலக்ெற ுநரலூகத்மத பத்த் ுசான்னைா அமத மாாமிகியலல
ஜீரணி்ரலூக முடயமாான்்னதான் ுத பகியலல..."
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"உெறவுூகளுலகு முதல படகா ரணடு தரி பியலலயம் நம் பலமூகமக வளர்லூகணும். அது
தான் 'டிளமாஸி' வசந்த!" என்ற புன்முறவியலலாடு ுசான்னைார் ியவணு மாாமாா.
"ுராம்ப அவசரிபட்டு எந்த வினகத்மதயம் ியநரலகு ியநராூக் ுசாலினல ூகா பகத்மதல
ுூகடுத்தும்ாியத அம்மாா! ூகாமு அவ ஏபபூகனைியவ ுநனை்ரணடரலக்ெற படியக ுூகாஞ்ச
நாமளலகு ுநமனை்ரணடரலூகட்டும். உம்னைடகா ஆத்தியலல ஒர ூகலலூகம் ியவணம்ாம்.
வினகத்மத அவியள ுமாலலல ுமாலலலி பு பஞ்ரலூக விடு! பு பகெறதுியலல எத்தமனைலுூகத்தமனைத்
தாமாசமாாெறியதா அத்தமனைலூகத்தமனை நாம் ுூகாஞ்ச நாதா நிம்மாதகாயிரலூகலலாம்" என்ெறார்
சர்மாா.
ியவணு மாாமாாவும் வசந்தயம் எத்தமனை ரபாவமாாூக ரவி ூகமாின உெறவு பபபறிக
உமரகாம்மலலி ப பமாாறில ுூகாணம்ார்ூகியளா அத்தமனை சூகஜமாாூகியவா ரபாவமாாூகியவா
சர்மாாவால அமதி பபபறிி ியபசியவா நிமனைலூகியவா முடகவிலமலல. உணமமாயில அமதி
பபபறில ூகவமலலயம், பகமும் எண்பபெற தகலூகங்ூகளும் அவரலகு ரந்தனை.
அன்ற
மாாமாா.

ரவு ரவிமகயம், ூகமாினமகயம் தம் வீட்டல டன்னைரலகு அமழத்தார் ியவணு

"நீரம் வரலலாியமா...? வந்தால என்னை?" என்ற ியவணு மாாமாா சர்மாாமவ அமழத்தியபாது
அவர் வரவார் என்பமத நம் ப அமழிபதாூகத் ியதான்ெறவிலமலல. வரமாாட்ம்ார் என்ெற
முடவும்ன் ஒிபுலகு அமழத்ததாூகியவ ியதான்றிகது.
"உமாலுூகன்னை? எஸmியம்ட் ஒனைர். உங்ூக சிியநக்தாதா எலலலாமரயம் கி படுியவதா.
'ூகாஸmமாாபாினம்னைா' ரலகும். நான் மவதீூகன். எனைலகு ஒத்துலூகாது! என்மனை
விட்டுடுங்ியூகா... ரவிமகயம் ூகமாினமகயம் நீங்ூக கி பம்ெறது தான் முமெற. அவாதாியனை
ிியபா ஊர்ியலலரந்து வந்தரலூகா... ியவணும்னைா எங்ூகாத்துி  பரதநிதூகளாூகி
பாரமவயம் குமாாமரயம் அவா கம் அ்னி ப மவலக்ியெறன்" என்ற பதல வந்தது
சர்மாாவிம்மிரந்து.
ரவி மாாடயில ங்க்ல ுூகாணடரந்ததால அவன் எழந்தரந்ததும் ுசாலின அமழத்து
விட்டுி ியபாூகலலாம் என்ற ரவிலூகாூகல ூகாத்தரந்தார் ியவணுமாாமாா.
அிியபாது ுதரவில மிராரதார்ூகளுலியூக உ பக மிடுலகு நமம்யம் வலலது மூகயில
ுவதாளிி பூண  படத்த வாலக்ங் ஸmடலகும் வாயில புமூகயிமலல் சாறமாாூக நால
விவசாயிூகதா பகபலதியகாடு மூகூகட்ட வாெ புமதத்துி  பன் ுதாம்ர நம்ந்து வந்து
ுூகாணடரந்தார் ஒர ூகட்டுல குடுமிலூகார மானிதர். ச பமூகலூகமர ியவஷட, மாார்பு மாமெறக
ியபார்த்தயிரந்த ியமால துணடலம் ச பமூகலூகமர மின்னிகது. ுநபபறியில சந்தனைி ுபாட்டுி
பளபளத்தது.
"என்னை ஓெ சர்மாா. உம்மா  பதாமள ஊர்ியலலரந்து வணடரலூகானைாியமா?"
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புமூகயிமலல் சாபபமெறல ூகமம்வாயில ஒதுலக்கதல ியப்ர வார்த்மத குழறிகது.
"ஆமாாம்! வாங்ியூகா சீமாாமவகர்வாதா!" என்ற எழந்து நின்ற வரியவபபெறார் சர்மாா. ஆனைால
ியவணுமாாமாா எழந்தரலூகியவா, வரியவபபூகியவா, முூகமான் வார்த்மதூகதா கெறியவா
ுசெகாமால ியவற தமசயில பார்த்துல ுூகாணடரந்தார். அவர் முூகம் ுவறிமப
உமிழ்ந்தது. சர்மாா அந்த மானிதமர வரியவபபற எழந்து மா பகாமத ுசெதியத
ியவணுமாாமாாவுலகு அிியபாது அ்டவளவாூகி  படலூகவிலமலல என்ற ுத பந்தது.
" லியலல... அவசரமாாி ியபாயிணடரலியூகன். அிபம்மாா வந்து பார்லூகியெறன்..." என்ற
ியவணு மாாமாா சர்மாாியவாடு அமார்ந்தரிபமதி பார்த்ியத ஒதுங்க்னைாபப ியபாலலத் தம்மமால
ூகத்த பத்துல ுூகாணடு விலலக்ி ியபாெ விட்ம்ார் சீமாாமவகர்.
"அியகாலக்கன்! எந்த வகல வரிபு் சணமம்லகு காமரத் ணடவிம்ி
ியபாயிணடரலூகாியனைா?" என்ற சர்மாாவின் ூகாதல ியூகட்கும்படகாூகியவ முணுமுணுத்தார்
ியவணுமாாமாா. சர்மாா தபபகுி பதல எதுவும் ுசாலலலவிலமலல.
லூகத்தினரந்து ரவி எழந்ததும் அவமனையம் ூகமாினமகயம் ரவு டன்னைரலகு
அமழத்துவிட்டு அது சம்பந்தமாானை ஏபபபாடுூகமளல ூகவனிலூக ியவணுமாாமாாியவாடு
வசந்தயம் தங்ூகதா வீட்டுலகுி புெறிபட்ம்ாதா.
*****
ரவு விரந்துலகுி பத்து ரபது முலக்கமாாூகவர்ூகதா வந்தரந்தார்ூகதா. 'ூகமாின'தான்
ுசன்ம்ர் ஆஃி அட்ரா்ஷனைாூக ரந்தாதா. ுபரம்பாியலலார் எஸmியம்ட் உ பமமாகாளர்ூகதா.
ூகமாினலகு எதியர ியம் பளில வந்தமார்ந்தரந்த ியவணுமாாமாாவின் நணபர் சாரங்ூகபாணி
நாயடுமவ அவளுலகு ரவி அறிமுூகிபடுத்த மவத்தவும்ன் அவர் பட்மம்காூக ுநபபறியில
அணிந்தரந்த நாமாத்மதி பார்த்து, வர் மவஷ்வராூக ரலூகல கடும் என்ற
ூகரதலுூகாணடு 'அஷம்ாட்சர மாந்தரம்' பபபறியம் ராமாாநுஜர் பபபறியம் அவ பம்ம் ஏியதா
ியூகட்ம்ாதா ூகமாின.
நாயடுவுலகு அவளுலகுி பு பயம்பட அமத விளலக்் ுசாலலல வராததால ியப்மச
மாாபபறிி பா பஸிலதாள 'மநட் க்ளி'ூகமளி பபபறி அவளிம்ம் விசா பத்தார் அவர்.
அஷம்ாட்சர மாந்தரம் பபபறி அறிக ஆவல ூகாட்டும்  புரஞ்ர யவதயிம்ம் மநட் க்ளி
பபபறி விசா பலகும் ுதன்னிந்தக நடுத்தரவகது மவஷ்வமரி பார்த்து அந்த
முரணபாட்மம்ி புன்னைமூக பூத்த முூகத்ியதாடு தனைலகு உதாியளியக ரசித்துல
ுூகாணடரந்தான் ரவி.
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ஸ்ரீ மாம்த்தன் சங்ூகரமாங்ூகலலத்து முத்தராதூகா பகானை விரியவரவர சர்மாாவின் ுபாறி பல
ரந்த முலக்கி பணிூகளில ஒன்ற மாம்த்துலகு் ுசாந்தமாானை நிலலங்ூகமள யம் ியதாிபுத்
துரவுூகமளயம் அ்டவிியபாது குத்தமூகலகு ஒிபமம்ிபது. அன்ற மாாமலல மாம்த்து
நிலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு எடுிபவர்ூகளின் கட்ம்ம் ஒன்ற ரந்தது. அந்தல கட்ம்த்தியலலாகலலாவிட்ம்ால அடுத்த கட்ம்த்தியலலா அ்டவரம்ல குத்தமூகூகதா முடவாூக ியவணடும்.
ுபரம்பாலம் ஒ்டியவாராணடும் ியமாபபியூக. மாமலலயில சாரல  படலூகத் ுதாம்ங்கும்ியபாது
அ்டனை பல குத்தமூகூகதா எலலலாம் ுதாமூக ியபசி முடவாக் விடுவது வழலூகம்.
தன்  பதாமள ரவி ஊ பினரந்து வந்ததல அன்ற மாாமலல குத்தமூகதாரர்ூகளின் கட்ம்ம்
ரிபது அவரலகு மாெறந்து ியபாயிரந்தது.
ரவியம் ூகமாினயம் அவர்ூகியளாடு பார்வதயம் குமாாரம் ியவ்னமாாமாா வீட்டு விரந்துலகுி
புெறிபட்டுி ியபாவதபபகு முன் பூீ மாம்ம் ஆபீஸm க்ளார்ல வந்து நலலல" ியவமளகாூக அமத
ஞாபூகிபடுத்தவிட்டுி ியபானைான். மாம்த்தினரந்து அவர் ுபகரலகு அன்ற தபாினல
வந்தரந்த நாமலலந்து ூகடதங்ூகமளயம் அிியபாது க்ளார்ல அவ பம்ம் ுூகாடுத்தரந்தான்.
அன்ற நிலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு எடுிியபார் கட்ம்ம் ரிபது ஞாபூகம் வந்த  பன்ியப
நாமலலந்து விவசாயிூகதா  பன் ுதாம்ர் சீமாாமவகர் ுதரவில மிடுலூகாூக நம்ந்து ியபானை
ூகாட்சி ணடும் சர்மாாவுலகு நிமனைவு வந்தது.
ந்தல கட்ம்த்துலகும் அந்தல ூகாட்சிலகும் ுதாம்ர்பு ரலூகியவணடும் என்ற அவர்
மானைம் நிமனைத்தது. ியசாழிகன் குடுமி ரம்மாா ஆம்ாது' என்பது ியபால சீமாா மவகர்
ூகா பகமிலலலாமால "ுதரவில ஆள ியசர்த்துல ுூகாணடு ியபாூகமாாட்ம்ார் என்றம் பு பந்தது.
க்ராமாங்ூகளில ுபரம்பாலம் ம்மாாத பல கட்ம்ங் ூகதா ரவு எட்டு மாணிலகுியமால
ுதாம்ங்க்ி பத்து மாணி பதியனைார மாணி வமரயில நம்ிபதுணடு. எலலலா விவசாயிூகளும்
வந்து ூகலலந்துுூகாதாள அந்த ியநரம் தான் வசதகாயிரலகும். சங்ூகரமாங்ூகலலியமாா நூபபறலகு நூற
சதவீதம் விவசாகத்மதத் ுதாழிலலாூகல ுூகாணம் க்ராமாம், வான் ுபாெத்தாலம் தான்
ுபாெகாத வளத்மத உமம்க ஜீவநதகாக்க அூகஸmதக நதயின் தமலலலூகால பாசனைத்தல
அமமாந்தரந்ததால மாணணில ுபான் ுூகாழித்தது. அதலம் மாம்த்து நிலலங்ூகதா. எலலலாம்
விமள்சலலகுி புூகழ் ுபபபெற அூகஸmதக நத யின் நலலல ூகமரி பகுதூகளில ரந்தனை.
மாம்த்தன்  பரதானைமாானை ுசாத்துலூகளாக்க நலலல நிலலங்ூகதா, ியதாிபுத் துரவுூகதா, ரணடு
மன்ற பர மாம்ங்ூகதா, விவாூகமாணம்பம், வீடுூகதா, ூகாின மாமனைூகதா எலலலாம் அந்த
ஊ பலதான் ரந்தனை.

73

ரணடு மன்ற வரம்ங்ூகளுலகு முன்னைாலவமர மாம்த்தன் மவதூக விஷகங்ூகளுலகு
மாட்டுியமா சர்மாா ுபாறிியபபபறிரந்தார். நிலலம் குத்தமூக வரமாானைம், வீடு விவாூக மாணம்ப
வாம்மூகூகதா, வரவு ுசலலவு ியபான்ெற ுலலளகீூக ஏபபபாடுூகமள் சீமாாமவகர்தான் ூகவனித்து
வந்தார். குத்தமூகி ப்வரவு ுசலலவுூகளில ஊழலம், மூககாம்லம் ுபரக்க பன், நிமெறகி
புூகார் ூகதா வரியவ  பன்னைால அந்தி ுபாறிபும் சர்மாா வுலியூக வந்து ியசர்ந்தது. •
சீமாாமவகமர விியராதத்துல ுூகாதாள் சர்மாா பகந் தார். ஆனைாலம் ியவற வழி லமலல.
ரவாமிூகியள சர்மாாமவ அமழத்து, ஊர் நன்மமாலூகாூகவும், பூீ மாம்த் தன் நன்மமாலூகாூகவும்
அந்தி ுபாறிமப அவர் ஏபபூக ியவணடும் என்ெறார். சர்மாாவால அமதத் தட்ட் ுசாலலல
முடகவிலமலல.
அதபபகுி  பன்னைால சர்மாாவும் சீமாாமவகரம் ியபசில ுூகாதாவது, ஒரவரலுூகாரவர்
ியசனமாலலாபம் விசா பத்துல ுூகாதாவது எலலலாம் பமழகபட ுதாம்ர்ந்தாலம் சர்மாா வின்
ியமால சீமாாமவகர் உதாளூெற ஒர வன்மாம் மவத்துல ுூகாணடு ூகாத்தரந்தார். உதாியள
பமூகுகாடுங்க்க புெற மாலலர்்சிூகளாலம் புெற் சி பிபுலூகளாலம் அவர் சர்மாா விம்ம்
ஏமாாபபறிி ியபாினகாூகி பழக் வந்தார்.
ஒர ியகாலக்கன் ியபானைால ியபாக்ெறுதன்ற அியகாலக்மனை் சக்த்துல ுூகாதாளவும்
மான்னிலூகவும் கம்த் தகாராூக ரிபான். ஆனைால ூகமம்ந்ுதடுத்த ஒர் அியகாலக்கன் ஒர
ியபாதும் தன்னைரக்லதாள ியகால க்கமனை் சக்த்துல ுூகாதாளியவா, மான்னிலூகியவா தகாராூக
ரலூகமாாட்ம்ான். ூகார்ம் ியகாலக்கமத உதாளவமனை அளவு ியூகாலலாூகல ுூகாணடுதான்
எலலலா ம்ங்ூகளிலம் எது அியகாலக்த்தனைம் என்பியத ூகணடு  படலூகி படுக்ெறது. ஆூகியவ
அியகாலக்கத்தனைத்மதல ூகணடு  படலூக உதவி ுசெக்ெற ஒ்டுவார ியகாலக்க்னம் அந்த
விதத்தல அியகாலக்கர்ூகளுலகு மம்யூற ஆக்ெறான். சீமாாமவ கரலகு அிபட ஒர்
மம்யூெறாூக் சங்ூகர மாங்ூகலலத்தல வாெத்தரந்தார் விசி ியவரவர சர்மாா. காமரயம் எத ப
காூகி பாவிலூகாத சாத்துவீூக கு்ம் கலபாூகியவ ரந்ததால சர்மாா- சீமாாமவக பம்ம் கம்
மா பகாமத காூகவும், பணபாூகவும் பழக் வந்தார். ியவணுமாாமாா ியபான்ெறவர்ூகதா சிறிதும்
தாட்சணகமிலலலாமால ுவறத்து ஒதுலக்க சீமாாமவகர் ியபான்ெறவர்ூகளிம்மும் சர்மாாவால
வித்தகாசமிலலலாமால பழூக முடந்துதன்ெறால ூகலவி காலம் ஞானைத்தாலம் ுவறிபும்,
குியராதமும் என்னை ுவன்ியெற அறிகாத ஒரவமூக மானைிபலகுவம் அவரலகு வந்தரந்ததுதான்
ூகார்ம்.
சீமாா மவகர் ுதரவில ஆட்ூகதா  பன் ுதாம்ர நம்ந்து ுசன்ெறமதி பபபறி ியகாசித்த சர்மாா
மாம்த்துல குமாாஸmதா ுூகாடுத்துவிட்டு் ுசன்றிரந்த ூகடதங்ூகமள ஒ்டுவான் ெறாூகி  ப பத்துி
படலூகத் ுதாம்ங்க்னைார்.
முதல ூகடதியமா மெறமுடமாணி அவ பம்ம் வந்து வாம் மூகலகுல ியூகட்டுவிட்டுி
ியபாயிரந்த வம்லகுத் ுதரவி லதாள மாம்த்துலகு் ுசாந்தமாானை ூகாினமாமனைமகி பபபறிகதாூக
ரந்தது.
'ஒழங்ூகாூக வாம்மூக தரலகடக ியகாலக்கமாானை" பார்ட்டலகு அந்த ம்த்மத்
சர்மிாவாூகி பார்த்து வாம்மூகலகு விட்டு விம்லலாம்" என்ற பூீ மாம்ம் மாாியனைஜர் பதல
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எழதயிரந்தார். ரணம்ாவது ூகடதத்தல நிலலங் ூகமளல குத்தமூகலகு அமம்லகும்ியபாது
ுப பக ப்ல. ூகாரர்ூகளிம்மும் வசதயதாள மிராரதார்ூகளிம்மும் அமம்த்து விம்ாமால
பூீமாம்த்துலகு நா்கமாாூக நம்ந்து ுூகாதாளல கடக உமழலகும் தெற்னதாள ஏமழ விவசாயி
ூகளுலகுி பகன்படுமாாற பக்ர்ந்து அமம்ிபது நலலலது என்ற ரவாமிூகியள அ பி பராகிபடுவதாூகல ூகடதத்தல எழதயிரந்தது. சிலல ஏமழூகளின் முூகத்மதல 'ூகாட்ட. அவர்ூகளுலகுி
ப் உதவி ுசெது அவர்ூகதா ுபக பல அ்டனைர் மிராரதார்ூகியள ுபரம்பாலலானை நிலலங்ூகமளல
குத்தமூகலகு எடுிபதாூக மாம்த்துலகு வந்தரந்த புூகார்ல. ூகடதங்ூகதா ரணும்ான்றம்
ம்லூகிபட்டரந்தனை.
அடுத்த ூகடதம் ரபபற வட்ம்ாரத்துி பதாளிலகம்ங் ூகளில பயிலம் மாா்வ
மாா்விூகளுலகுி பூகவத்கீமத, தரலகுெறதா பகுதூகளில மானைிபாம்ி ியபாட்ட மவத்துி
ப பரூகதா ுூகாடுலூக ியவணடும் என்ெற ரவாமிூகளின் ஆலமஞமக விவரமாாூகத் ுத பவித்தது.
மாம்த்தினரந்து வந்த நான்ூகாவது ூகடதத்தல சமாஸm க்ரத ியவத பாம்சாமலல பபபறிக சிலல
வினகங்ூகமள விசா பத்தரந்தது. மாபபுெறார ூகடதத்தல அூகஸmதக நதல ூகமரயிலதாள
க்ராமாங்ூகளில ஜர்ியனைாத்தார்ம் ுசெக ியவணடக நிமலலயில பாழமம்ந்தரலகும் எலலலால
ியூகாவிலூகமளி பபபறிக விவரங்ூகமளயம் உம்ியனை தரட்ட அ்னிபுமாாற ியூகா பயிரந்தார் பூீ
மாம்ம் ியமாியனைஜர் . ரவாமிூகளின் ஆலமஞிபட அலூகடதம் எழதிபடுவதாூகல
குறிி பம்ிபட்டரந்தது.
ூகடதங்ூகமள வீட்டுலகுதா ுூகாணடுியபாெ மவத்து விட்டு் சந்தகா வந்தனைத்துலூகாூக
ஆபபெறங்ூகமரலகுி புெறிபட்ம்ார் சர்மாா. ஆெறெறங்ூகமரயில சந்தகா வந்தனை ஜபதபங்ூகமள
முடத்துலுூகாணடு வீடு தரம்புக்ெற வழியிலதான் மெறமுடமாணியின் விெற குல ூக மத்ம்
ரந்தது.
ூகமம்யில கட்ம்மிலமலல. அியநூகமாாூகல 556) -- மடுக்ெற ியநரமாாயிரலூக ியவணடுுமான்ற
ியதான்றிகது. மெறமுடமாணியின் கலூக சம்பந்தமாானை ஆட்ூகதா சிலலர் ரபபறி உட்ூகார்ந்து
அவ பம்ம் ியபசில ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ூகமம் வாசினல விரியவரவர சர்மாாமவி பார்த்ததும்
மெறமுடமாணிியக எழந்தரந்து எதர் ுூகாணடு வந்து விட்ம்ார்.
“என்னை சமாாசாரம் விரியவரவரன் ? ுசாலினக்னி ப யிரந்தா நாியனை வந்தரிியபியனை ? நீ
ஏன் ங்ியூக சிரமாி பட்டு அமலலக்னம் ?”
" துலகுன்்ன வரியலல ியதசிூகாமாணி 1 ஆத்தங் ூகமரயி ியலலரந்து தரம் பி ியபாெற வழியிியலல
வந்ியதன். நீ வாம் மூகலகுல ியூகட்டியக அந்த வம்லகுத்ுதர ூகா ின மாமனை. அது வினகமாா
மாம்த்தியலலரந்து பதல வந்துடுத்து."
'என்னைான்்ன வந்தரலகு?"
"ஒழங்ூகா வாம்மூக ுூகாடுலக்ெற பார்ட்ட காரா யிரந்தாலம் நானைாி பார்த்து வாம்மூகலகு
விட்டுலூக லலாம்்ன எழதயிரலூகா. ”
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"நான் ஒழங்ூகா வாம்மூக ுூகாடுலக்ெற பார்ட்டீன்்ன நீ நம்புநிகா
-

மெறமுட மாணி சி பத்தபடியக

லமலலகா ?”

ிபடல ியூகட்ம்ார்.

"நம் பலமூகலுூகன்னை ுூகாமெற்சல ? நாமளலக் வாியகன் ியபசி முடவு பணணிிியபாம்"
என்ற ுசாலினக படியக புெறிபம் ரந்த சர்மாாவிம்ம் “Ŧச ப நாமளலக் வியரன். முடவு
பணணிலூகலலாம். ஒர நிமினம் நிலல ! உங்க்ட்ம் ியவெற ஒர முலக்கமாானை சமாாசாரம் ூகாதியலல
ியபாட்டு மவலூகணும்" என்ெறார் மெறமுட மாணி.
“என்னை, ுசாலியலலன்" என்ெற சர்மாாவுலகுி பதல கெறாமால ூகமம்யின் உட்புெறம்
உட்ூகார்ந்தரந்தவர்ூகளின் பலூகம் தரம் ப " ந்தா மாலலர்லுூகாட, ங்ியூக வாம்மாா” என்ற
ஒர ுபணம் ியநாலக்ல குரல ுூகாடுத்தார் மெறமுடமாணி.
ூகரநிெற வாயில பும்மவ அணிந்த ஓர் ளம்ுபண எழந்தரந்து வந்தாதா.
மாாநிெறமாாயிரந்தாலம் ூகட்ம்ழ ியூகாடரந்த அந்தி ுபண அரியூக வந்ததும்,
“ து மாலலர்லுூகாட ! ங்ியூக புனித அந்ியதாணிகார் ஆரம்பி பதாளியிியலல டீ்சரா ியவமலல
பார்லகுது. நம்மா கலூகத்தியலல ுராம்ப ஈடுபாடுதாள ுபாணணு. பதுனைட்டு வரசத்துலகு
முந்த நம்மர் ஆபபெறங்ூகமர மமாதானைத்தியலல முதல சீர்தரத்த மாாநாடு நம்ந்த்ியச, அிப ஒர
வகரல குழந்மத து. ராலூகாயின்்ன முன்னைாடியக மவ்சிரந்த ியபமர மாாத்த "ஐகா"
க்ட்ம்ல ுூகாடுத்து ியவியெற ியபர மவயங்ூகன்னைாங்ூக. ஐகா அிபத்தான் ந்தி ியபமர்
சட்டனைார ியபாூகட்டும். அுதலலலாம் பமழக சமாாசாரம். ிியபா நான் ுசாலலல வந்தது
ியவியெற ூகமத. அந்த சந்தயிியலல ஸmகல விட்டு வீட்டுலகுத் தரம் ப நம்ந்து ியபாெறிப நடு
வழிியலல உங்ூக சீமாாமவகர மாாந்ியதாிபு ரலகு ; அந்த மாாந்ியதாிபு வழிகாூகத்தான்
தரம் பிிியத்ாகுது து. ஒர நா-ுரணடு நா-வழி மாறி்ர வம்பு பணணி னைாராம்.
ன்ுனைார நா மூகமகி புடலூக வந்தாராம். ஒடத் தி பயிரலகு. நீ ுூகாஞ்சம் அந்த ஆமளல
ூகணட்ர மவயி. நாங்ூக கலூக ீதகா மதி ுப பர படுத்த முடயம். ியவணம்ாம்்ன
பார்லக்ியெறன். எதுலகும் நீ ுசாலினல ூகணட்ர மவியகன், உன் னைா ியலல. முடயம்னைா." "ியதசிூகாமாணி! அவன் ுப பக துஷம்ன் ! நான் ுசாலினத் தரந்தெறவன் லியலல, ஊர்லல
ுப பக மா்னனன், ப்லூகாரன். ப்முதாளவனைா ரந்தாலம் கு்" வானைா ரந்தா
ியகாலக்கமத ரலகும். ன்னிலகுலகம் சாகரட்மச ுதரவிியலல நால ஆதா சக்தம் ஜ பமூக
அங்ூக வஸmதரம் பளபளலூக மிடுலகு நமம் நம்ந்து ியபாெறிியபா * சீமாாமவகர் என்  பதாமள
ஊர்ியலலயிரந்து வந்தது பபபறி என்னிம்ம் விசா ப்சான். நா்னம் ரமுூகமாாூக ரணடு வார்த்மத
பதலியபசிியனைன்.” 'தம் பவந்தா்சா ?" 'வந்தா்ர; நாமள வர்ெறிியபா நீ பார்த்துி ியபச லலாம்.
வீட்டுலகு வாியகன்."
"ஏியதா ூகாதல  பர்மனைன்்ன ுசான்னிியக, அது என்னைா்ர ?"
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' பர்மனையம் கம்ியவ தம் பியகாம்ி புெறிபட்டு வந்தரலகு 1 வந்து பாியரன்."
“ஏன் அிபட் ுசாலியெற ? அவன்  பர்மனையில வீ்ாூக நீ தமலலயிட்டு அதூகாரம்
பண்ாியத." “தமலலயிம்ெறியதா அதூகாரம் பணெறியதா எனைலகுி பழலூகமிலியலல ியதசிூகாமாணி !”
"ச ப. ியநியர வந்து தம் பக்ட்ம்ி ியபசிலக்ியெறன், நீ."
சர்மாா விமம் ுபபபறல ுூகாணடு அங்க்ரந்து புெறி பட்ம்ார். மெறமுடமாணியிம்ம்
சீமாாமவகமரி பபபறில ியூகதாவிிபட்ம் சம்பவம் ியபாலலி பலல சம்பவங்ூகதா பலல புூகார்ூகதா
பலல ம்ங்ூகளிினரந்து ம் லல முமெற அவர் ூகாதுலகு எட்டயிரந்தனை. ியதலகு மாரத்தல
ுசதுலக்க சிமலல ியபால ூகவர்்சிகாயிரந்த அந்தி ுபண மாலலர்ல ுூகாடயிம்ம் சீமாாமவகர்
திபாூக நம்ந்து ுூகாணடரி பாரா லமலலகா என்ற சர்மாா ஒர சிறிதும் சந்ியதூகி பம்ியவ
லமலல. சீமாாமவகர் ியபான்ெற ியூகாவில ூகாமள ியபெவமத ஒத்த தான்ியதான்றித் தனைமாானை
ியமாெ்சல கு்மும் தமிரமுதாளவர்ூகதா சிலலமர அவர் அறிவார். அவர்ூகளால க்ராமாத்தன்
ுபகியர ுூகட்டுல ுூகாணடரந்தது. சிலல ம்ங்ூகளில அவமாானைிபட்ம்  பன்பும்
அவர்ூகளுலகுி புத்த வந்ததாூகத் ுத பகவிலமலல. ம்மாாத பல ூகார்ங்ூகளால தான்
மாம்த்துி ுபாறிபுல ூகதா சீமாாமவக பம்மிரந்து விமரந்து பறிலூகிபட்ம்னை. ஆனைால
சீமாாமவகியரா தான் தவறூகதா ுசெததால தான் அந்தி ுபாறிபுலூகதா தன்னிம்மிரந்து
பறிலூகி பட்ம்னை என்ற உ்ர்ந்ததாூகத் ுத பகவிலமலல. தனைலகு எதராூக விரியவரவர சர்மாா
சத பணணி மாம்த்து நிர்வாூகத்மத் ச பலூகட்ட அவர்ூகதா தகவில அமத
அமம்ந்தரிபதாூகியவ ூகபபபமனை ுசெது ுூகாணடரந்தார்.
“மானிதன் சிலல ியவமளூகளில ூகாமுூகனைாூகவும் ரலூக லலாம். ஆனைால எலலலா
ியவமளூகளிலம் ூகாமுூகனைாூகியவ த பயம் ஒர மிரூகம் எிபட மானிதனைா ரலூக முடயம் ?”
என்ற ுபாரதாபடும் ஒர பமழக நீத ஸmியலலாூகம் உணடு ிியபாது அது சர்மாாவுலகு
நிமனைவு வந்தது. சீமாாமவகர் ியபான்ெறவர்ூகதா ியமால த ட் டுல ூகளி ல ியதான்றினைால
அவர்ூகமளத் தரத்த மெறமுடமாணி ூகளும் ியதான்ெறத்தான் ியவணடும் என்ற ிியபாது
சர்மாாியவ ியூகாபமாாூக நிமனைத்தார். ியூகாவில ூகாமளூகமள காராவது  படத்துி பவுண ட ல
அமம்லூகத்தான் ியவணடும் என்றம் ியதான்றிகது.
ுபாதுவாூக சர்மாா விளலகு மவத்த  பன் சமமாத்த பணம்ம் எதுவும் சாி படுவது லமலல.
ூகெறந்த பரவின் பாலம் ரணடு வாமழி பழமுியமா அவரது ரவு உ்வு, வீடு ுசன்ற
அந்த " ரவு உ்மவ முடத்துல ுூகாணடு குத்தமூகதாரர் கட்ம்ம் நம்லூக ரந்த பூீ
மாம்த்தன் "விவாூக மாணம்பம்' ூகட்டம்த்துலகுி புெறிபட்ம்ார் அவர். ூகடதங்ூகமளயம்
மாட்த்துலகுலகுல குத்தமூக விவரங்ூகளம்ங்க்க ுப பக மபணடு ியநாட்டுி புத்தூகம் மூகயில
ியபாட்டுல மூகயில எடுத்துல ுூகாணடரந்தார் அவர்.
ியபாக்ெற வழியில ியவணுமாாமாாவின் வீட்டினரந்த ூகலலூகலலிமபயம் விளலுூகாளி
அலலங்ூகாரத்மதயம், வாசினல நின்ெற ூகார்ூகமளயம் பார்த்தால விரந்து முடந்து ரவியம் ூகமாின
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முதினகவர்ூகளும் வீடு தரம்ப ரவு பதுனைார மாணிலகு ியமாியலலகம் ஆூகலலாம் என்ற
ியதான்றிகது.
ஸ்ரீமாம்ம் ூகலகா் மாணம்பத்தபபகு அரியூக ுதரவில தரம் ப அவர் ுசலலம் தமசலகு
எதர்த் தமசயிினரந்து வந்து ுூகாணடரந்த ஒர விவசாயி ியமாலலாமம்மக டுிபுலகு
ெறலக்கபட, பணிவாூக, “சாமி, குத்தமூகல கட்ம்ம் ன்னிலகு லியலலன்னைாங்ூகியள…ண..
ுபெறவு எணம்லகு வரணும்” என்ற வினைவினைான்.
கார் ுசான்னைா அிபட, கட்ம்ம் ன்னிலகுத் தான் நம்லூகி ியபாவுது, வா” என்ெறார் அவர்.
சீமாாமவகரம் அவர ஆளுங்ூகளும்

ன்னிலகு

லியலலன்்ன ுசான்னைாங்ூகியள, சாமி”

“ நீ ியபசாமா எங்கம் வா ுசாலியெறன்” சர்மாா அந்த விவசாயி  பன் ுதாம்ரல
ூகலகா்மாணம்பத்துலகுதா நுமழந்தார். வழலூகமாாலல குத்தமூகல கட்ட்த்துலகு வரம்
தரளான் விவசாயிூகதா காமரயம் அிியபாது அங்ியூக ூகா்விலமலல. ூகலகா்ல கட்த்தல
சீமாாமவகரம் அவரமம்க மூககாட்ூகளாக்க நாமலலந்து விவசாயிூகளும் நடுவாவ
அமார்ந்தரந்தனைர்.
சபபறிபுெறத்துி பதுனைட்டுல க்ராமாங்ூகளிினரந்தும் விவசாயிூகதா வந்து ஆர்வத்ியதாடு
குத்தமூக ியூகட்கும் வளமாானை மாம்த்து நிலலங்ூகமளல ியூகட்ூக அன்ற காரியமா வரவிலமலல
என்பது மிூகவும் ஆ்ச பகமாாூகவும் நம்ப முடகாமாலம் ரந்தது.,
மாெறவன் தாங்ூகல, நத்தம்பாட, ஆனைந்தல ியூகாட்மம், அலலங்ூகார சமுத்தரம் ஆக்க
ரபபறிபுெறத்து முலக்கமாானை ஊர்ூகளிினரந்தும் கம் காமரயம் ூகா்விலமலல.
"வாங்ியூகா ! சர்மாாவுலகு அதூக ியவமலலயிலியலல. ுூகாஞ்சம் ியபர்தான் வந்தரலூகா.
குத்தமூக சீலக்ரம் முடஞ்சிடும்" என்ற தம்முமம்க  பனைாமிூகியள அ்டவளவு நிலலத்மதயம்
மாினவாூகல குத்தமூகலகுி  படத்து விம்லலாம் என்ெற பூகபபூகனைவும்ன் உபபசாூகமாாூக வரியவபபெறார்
அங்கு அமார்ந்தரந்த சீமாாமவகர். சர்மாாவுலகு அவரமம்க குது பு பந்தது.
"நீங்ூக என்மனை ுராம்ப கடமிலூக்னம் சீமாாமவகர் வாதா! பூீமாம்த்தினரந்து எனைலகு
வந்தரலக்ெற ஆலமஞ யிியலல பதுனைட்டு ரபபறிபுெற க்ராமாத்து ஜனைங்ூகமளயம்
வ்ரணடுதான் ுநலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு விம்ணும்்ன ஸmபஷம்மாா எழதயிரலகு."
"அிியபா ங்ியூக வந்தரலக்ெற ுரணடு மணு க்ராமாத்து மா்னனாமள
அவமாானைிபடுத்தத் தரி ப அ்னிபெறது மாட்டும் என்னை முமெற ?"
" தியலல மாானை அவமாானைம் ஒணணும் ரலக்ெறதா எனைலகுத் ியதா்மலல; பூீமாம்த்து
உத்தரமவ நான் ெறமுடகாது. அதுலகு நான் ூகட்டுிபட்ம்ா ூகணும்."
"எங்ூக நாளிியலல
விட்டுடுியவாம்."

ுதலலலாம் பார்லூகெறதலமலல. நாதா ூகம்த்தாமா குத்தமூகலகு் சீலக்ரம்

சர்மாா தபபகுி பதல ுசாலலலவிலமலல. குமாாஸmதா மவல கி பட்டு, அடுத்த வாரம் ியத
க்ழமமா ியத ம்த்தல ியத ியநரத்தல பூீமாம்ம் குத்ூகமூகலகுல கட்ம்ம் ூகணடிபாூக
நம்லகும் என்ற பதுனைட்டு க்ராமாங்ூகளுலகும் தணியம்ாராி ியபாட்டு் ுசாலின ஏபபபாடு
பணணிவிடுமாாற கறிவிட்டு வீடு தரம் ப விட்ம்ார் சர்மாா.
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அவர் தரம் பகியபாது ூகாமாாட்சிகம்மாாதா முத்து னைாட்சிி பாட்டயிம்ம் தணம்யில
அமார்ந்து ியபசில ுூகாணடரந்தாதா. பாட்டயின் விசாரம் ூகமாினமகி பபபறி ரந்தமத்
சர்மாாியவ தம் ுசவிூகளால ியூகட்ம் வாறதான் வீட்டுி படியகறினைார்.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பாட்டலகுல ூகமாினமகி பபபறி என்னை ுசாலலல ரந்தாியளா
ுத பகவிலமலல ஆனைால அவதா பதல ுசாலவதபபகுதா சர்மாா படியகறி வந்து விட்ம்ார்.
"அவாதாளாம் ன்்னம் வரமலலகா ?” “எவாமளல ியூகலூகியெறதா?" “பார்ட்டலகுி
ியபானைவாமளி பத்தத்தான் ியூகட்க்ியெறன்."
“வரமலல.

ன்்னம் நிமெறக நாழிகாூகாியதா ?

த்தமனை சீலக்ரமாா எங்ியூக வரிியபாெறா ?”

சர்மாாமவி பார்த்ததும் பாட்ட எழந்து ியபாெ் ியசர்ந்தாதா. அமரமாணி ியநரத்தல
பார்வதயம் குமாாரம் மாட்டுியமா ியவணுமாாமாா வீட்டினரந்து தரம் ப வநதாாூகதா,
‘ஏணம்ா ? அவாதாளாம் எங்ியூக ?வரமலலகா ?” " லியலலிபா பார்ட்டயிியலல அந்த
எஸmியம்ட் ஒனைர் சாரங்ூகபாணி நாயடு வந்தரந்தார். அவர் தடீர்்ன பார்ட்ட முடஞ்சதும்
அண்ாமவயம் அவன்கம் வந்தரந்தவாமளயம் "வாங்ூகியளன்! மாமலலயிியலலநம்மா
எஸmியம்ட் ுூகஸmட் ஹெவுசிியலல ியபாெத் தங்க்ட்டுல ூகார்த். தாியலல தரம் பம்லலாம்"்ன
கி பட்ம்ார். உம்ியனை, மநஸm ஜடகா'ன்்ன அண்ாவும் ூகமாினயம் ியவணு மாாமாாவும்
வசந்தயமாா ுரணடு ூகார்ியலல மாமலலலகுி ுபுாெறிபட்டுி ியபாயிட்ம்ா."
"கார ? நாமாலூகார நாயடுதாியனை ?” "அவியர தாம்பா..." குமாார் ுசாலினகவபபமெற்
ச பகாூகல ூகாதல ியபாட்டு ுூகாதாளாத ூகாமாாட்சிகம்மாாதா, "ஏன்னைா ? அவாதாளாமா எங்ியூக?"
என்ற அிியபாதுதான் சர்மாாமவல ியூகட்ம்ாதா. சர்மாா, குமாார் தனைலகுல கறிக அியத பதமலல
ன்்னம் அதூக வாலயூமுலகு உகர்த்த அவளிம்ம் சபபியெற மரந்து விளலக்ல கறினைார்.
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அத்தகாகம் 10

ரவிலகும் ூகமாினலகும் ியவணுமாாமாா வீட்டல நிூகழ்ந்த விரந்து முடயம்ியபாது ரவு பத்து
மாணிலகு ியமால ரலகும். எஸmியம்ட் உ பமமாகாளர் சாரங்ூகபாணி நாயடுவிம்ம் ுசாலின
ரவிமகயம் ூகமாினமகயம் மாமலல ியமாலதாள அவரது பங்ூகளாவில தங்ூக அமழலகும் பட
ணடகியத ியவணு மாாமாாவும் வசந்தயம் தான். அன்றிரவு ந்த ளம் ூகாதலலர்ூகளுலகு்
ரதந்தரமாானை மாக்ழ்்சிமக அளிலூக விரம் ப அவர்ூகதா ந்த ஏபபபாட்மம்் ுசெதார்ூகதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ூகட்டுிபாடுூகளிினரந்தும் மவதூகமாானை வீட்டன்
ுூகடு படூகளிினரந்தும் அந்த ஓர் ரவிலலாவது அவர்ூகளுலகு விடுதமலல க்மம்லூகட்டுியமா
என்ற எணணித்தான் மத அவர்ூகதா ுசெதரந்தார்ூகதா.
மாமலல ியமால ியவணு மாாமாாவுலியூக எஸmியம்ட் ரந்தாலம் அந்த எஸmியம்ம் நான்கு மாணி
ியநரத்துலகும் அதூகமாாூகி பக்ம் ுசெக ியவணடக ுதாமலலவில ரந்தது. முிபது
முிபத்மதந்து மமால ுதாமலலவில ஒர மாணி அலலலது ஒன்ெறமரமாணி ியநரி பக்த்தல
ுசலக்ெறாபப ியபாலல மிூக அரக்ியலலியக மாமலலயில ரந்தது நாயடுவின் எஸmியம்ட். அமதயம்
தவிர நாயடுவின் எஸmியம்ட்டுலகு நடுவில ரந்த பங்ூகளாவும் விரந்தனைர் விடுதயம் சூகலல
வசதூகளும் உதாளமவகாூகவும் ுப பகதாூகவும் ரந்தனை. ூகார்ம், நாயடு
எஸmியம்ட்டுலகுதாியளியக குடும்பத்ியதாடு வசித்து வந்தார். கீியழ க்ராமாத்தல வசித்து வந்த
ூகார்த்தால ியவணு மாாமாா தமாது எஸmியம்ட்டல ியபாக்ெற ியபாது வரக்ெற ியபாது தங்க்ல
ுூகாதாள ஒர சிறிக விரந்தனைர் விடுத மாட்டுியமா ூகட்டயிரந்தார். அதனைால தான் நாயடுவின்
எஸmியம்ட் பங்ூகளாவுலகுல ூகமாினயம் ரவியம் மாபபெறவர்ூகளும் அன்றிரவு தங்ூக்
ுசன்றிரந்தார்ூகதா. ஒர ூகா பல நாயடு, ியவணுமாாமாா, வசந்த ஆக்ியகாரம் மாபபுெறார ூகா பல
ரவி, ூகமாின ஆக்ியகாரமாாூக அவர்ூகதா சங்ூகரமாங்ூகலலத்தினரந்து புெறிபட்டரந்தார்ூகதா.
ூகாரலகுதா வீசிக குளிர்ந்த ூகாபபறில ூகமாின சிறிது ுதாமலலவு ுசலவதபபகுதாியளியக
ூகண்கர்ந்துவிட்ம்ாதா. பூகினல நன்ெறாூகத் ங்க்யிரந்ததால ரவிலகுத்தான் உெறலூகம்
வரவிலமலல. தன் ியமாியலல சாெந்தபட உெறங்க்ல ுூகாணடரந்த ூகமாினயின் ியமானி
நறமா்ங்ூகதா அவன் உதாளத்மதல க்ளர்்சி ுூகாதாள் ுசெதரந்தனை. குமம் மாலினமூகி
பூவின் வாசமனைலகும் ளம் ுபணணின் கந்தினல அமத நுூகர்வதபபகும் ஏியதா ஒர
ூகவித்துவம் நிமெறந்த னிக சம்பந்தம் ரலூக ியவணடும் என்ற ியதான்றிகது. சிலல பூலூகளின்
வாசமனைூகதா என்பமவ எழதிபம்ாத ூகவிமதூகளாயிரந்தனை. வார்த்மதூகளால எழதிபட்டு
விடுக்ெற ூகவிமதூகளின் அர்த்த விகாபூகம் ஓர் எலமலலலகுட்பட்டு விடுக்ெறது. எழதிபம்ாத
ூகவிமதூகளின் வார்த்மத விகாபூகமும், அர்த்த விகாபூகமும் எலமலலகபபெறமவகாூக
வி பக்ன்ெறனை. சிெறந்த பூலூகளின் மானைத்மத மாகலகும் ரூகந்தங்ூகதா எலலலாம்
எலமலலகபபெறமவகாெ விளங்க்னை. வாசமனைூகளுலகும் ஞாபூகங்ூகளுலகும் மிூக நுணணிக
ுநரலூகமாானை ுதாம்ர்பு ரந்தது ியபால ியதான்றிகது.
ிியபாது ந்தி பூலூகளின் நறமா்ம் ரவிமக மிூகி பலல ஆணடுூகதா  பன்்னலகுல
ுூகாணடு ுசன்ற நிமனைலூக் ுசெதது. சங்ூகரமாங்ூகலலத்தன் அதூகாமலல ுமாலினரளில
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பூலூகதா தழ் வி பந்து மா்ம் பரிபும் வீட்டுத் ியதாட்ம்த்தல க்்பபெறடயில ியபாெல குளிர்ந்த
தணணீ பல பல துலலலக் முூகம் ூகழவில ுூகாணடு தணம்லகு வந்து தந்மதலகு எதியர
அமார்ந்து அமார ியூகாசமும் சித மாஞ்ச பயம், ராியமாாதந்தமும் வாெ ுமாாழிகாூகி பாம்ம்
ியூகட்டு மானைனைம் ுசெத  பதாமளி பரவம் நிமனைவு வந்தது. அதூகாமலல மன்ெறமர
மாணியிினரந்து ஐந்து மாணி வமர ிபடத் தந்மதயிம்ம் வாெுமாாழிகாூகி பாம்ம் ியூகட்டுி
பாம்ம் ியூகட்டு மானைனைம் ுசெத படிபு அவ்னமம்கது. விடந்ததும் மாபபெறி  பதாமளூகியளாடு
பதாளி ுசன்ற முமெறகானை ஆங்க்லலி படிபும் ுதாம்ர்ந்து நம்லகும்.
அந்நாளில க்ராமாத்துலகு மின்சாரம் வரவிலமலல. அந்த மவூகமெற ரளில அூகல
விளலமூக ஏபபறவதபபூகாகும் ியநரத்மதல கம் அவமனை வீ்ாலூக விம்மாாட்ம்ார் தந்மத.
ரளில அமார்ந்தரந்து ூகணீுரன்ெற குரினல அவர் ுசாலின அவன் தரி ப் ுசாலினல ூகபபெற
ூகலவி அது. 'ராமாஹெ ராுமாௌ ராமாா; ராமாம் ராுமாௌ ராமாான் ராியமா் ராமாாிகாம்' - என்ற
ராமா சிதம் நிமனைவு வந்தால கம்ியவ ூகாமலலல குளிமரயம், க்்பபெறடமகயம் குமம்
மாலினமூகி பூ வாசமனைமகயம் நிமனைவு கர்வது அவ்னலகு ஒர பழலூகமாாூக ஆக் விட்ம்து.
அவர் ுசாலின அவன் தரி ப் ுசாலவது ஒர ூக்ம் தமம்ிபட்ம்ாலம் தந்மத அவன்
ங்க்விட்ம்ாியனைா என்ற ூகாமதி  படத்துத் தரகுவார். அந்த ர குரலூகளும்
அலரூகாரத்துத் தணம்யில ஒினலூகத் ுதாம்ங்க்க  பன்ியப சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல ுபாழது
புலலரம். நிூகணடு சிதம் எலலலாம் முடந்த  பன் ரகுவம்சம் முதல ூகாவிகங்ூகுளலலலாம்
ிபடியக ுதாம்ர்ந்து ூகபபெற நாட்ூகதா ஒ்டுவான்ெறாூக நிமனைவு வந்தனை. பணிந்து அம்ங்க்ி
பகந்து ூகபபற வளர்ந்த சங்ூகரமாங்ூகலலத்துி  பதாமளி பரவம், ஓரளவு விடுபட்ம் ூகலலூ பி
பரவம், முழ் ரதந்தரமும் உலலலாசமும் நிமெறந்த ூகட்டுிபாடலலலாத பா பஸm நூகர வாழ்வு,
ூகமாினயின் ூகாதல எலலலாியமா மிூக விமரவாூக நிூகழ்ந்து நிமலலத்து விட்ம்மவியபால ிியபாது
மாமலல்சாமலலயில ியவூகமாாூகி பக்ம் ுசெயம் ந்த முன்னிரவில அவன் மானைத்துதா
ியதான்றினை. மாமலலியமால ஏறம் ியபாதும் சீறிி ுபாங்க் எழந்து வரம் ூகம்லலமலலூகமள எதர்
ுூகாதாளும் ியபாதும் எ்டவளவு வகதாக்யிரந்தாலம் மானிதன் சிற குழந்மதகாக் விடுவமத
ரவி உ்ர்ந்தரலக்ெறான். ந்த ரணடு ம்ங்ூகளிலம் தடீுரன்ற மானித்னலகு வகது
குமெறந்து விடுக்ெறது. மிபு விலலக் ஓட விடுக்ெறது. தளர்்சி, தகலூகம் எலலலாம் பெறந்து ியபாெ
உம்ியனை உபபசாூகம் வந்து விடுக்ெறது. மாமலலகாயிரந்தாலம் உகரி பெறலகும்
விமாானைமாாயிரந்தாலம் ியமாியலல ஏறம் மாாடி படகாயிரந்தாலம் - ியமாியலல ஏறி்
ுசலக்ியெறாம் என்ெற உ்ர்ியவ ஓர் உபபசாூகம் தான்.
ூகார் தமர மாட்ம்த்தினரந்து சிலல ஆயிரம் அட உகரம் வந்ததும் ூகாபபறல ூகாமத அமம்த்தது.
குளிர் அதூகமாாூகியவ ூகார்ல ூகண்ாடூகமள உகர்த்த விட்ம்ான் ரவி. ூகமாின வன் ியமால
துவளும் ஒர ுமாலினக தமாானை பூமாாமலலமகி ியபால சாெந்து ங்க்ல ுூகாணடரந்தாதா.
நிர்த்தாட்சணகமாானை ூகணடிபும்ன் தந்மத எழி ப விம் எழந்தரந்து அந்த
அதூகாமலலலியூக உ பக ரூகமாானை லூகத்தன் க்ெறலூகத்ியதாடு நம்ந்து ியபாெி பூலூகளின்
மாதுரமாானை வாசமனை நிமெறந்த ியதாட்ம்ல க்்பபெறடயில சிலுலலன்ெற ப்மசத் தணணீ பன்
குளிர்்சியில ததாளாடும் லூகத்மதல ூகமரத்துவிட்டுத் தந்மதலகு முன் பாம்ம் ியூகட்ூக
அமார்ந்த ியவமளூகளில ந்த அந்நிக நாடு உத்தியகாூகம், ிபட ஓர் அழக்க ூகாதல
எமதயியமா அன்ற அவன் ூகனைவு கம்ல ூகணம்தலமலல.
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ஆனைால நம்ந்தமவுகலலலாம் - உணமமா என்பதபபகு அமம்காளம் ியபால ூகமாின அவன்
ியதாளில சாெந்தபட ங்க்ல ுூகாணடரந்தாதா. வாசமனைூகளின் உரவூகமாாெ உெறங்கும்
னிமமாயின் நிசித சங்கீதமாாெ நிூகழ்ந்தவபபறின் நிமலலகானை சாட்சிகாெ, தமாானை
தன்மமாயம் ுவிபமும் ம்ந்த அந்த நளினைம் அவன் ியதாளில ுூகாடகாெி
பம்ந்தரந்தது.
ரவு ியநரமாாூக ரந்ததாலம், மாமலல் சாமலலயில நிமெறக 'ியஹெர்ி பன்' வமளவுூகதா
ரந்ததாலம் பதுனைான்ெறமர மாணிலகுத்தான் அவர்ூகதா மாமலலியமால எஸmியம்ட் பங்ூகளாமவ
அமம்க முடந்தது.
தமரமாட்ம்த்தினரந்து உகரம் அதூகமாாயிரந்ததால எஸmியம்ட் பகுதயில குளிர்
மிகுதகாயிரந்தது. ியவணு மாாமாாவும் வசந்தயம் நாயடுவின் பங்ூகளாவிியலலியக தங்க்ல
ுூகாணம்ார்ூகதா. அந்தி பங்ூகளாமவவிம் ன்்னம் சிறிது உகரமாாூக ியமாட்டுி பாங்ூகானை
ம்த்தல தனிியக ஒர 'ுூகஸmட் ஹெவுஸm' ரந்தது. அதன் உ்சிி பகுதயில ியபார்ட்டியூகா
வமர ியபாவதபபகும் ரபபறி வமளத்துத் தார் ியராடு ியபாம்ிபட்டரந்தது. ஏியதா ியதன்
நிலலவுலகு வந்தவர்ூகமளத் தனிியக ுூகாணடு ியபாெ விடுவது ியபால ூகமாினமகயம்
ரவிமகயம் அங்ியூக ுூகாணடு ியபாெ விட்ம்ார் நாயடு. குளிரலகு தமாாூகி படுலமூக
அமெறயில 'ஹீட்ம்ர்' ரந்தது. குளிகலலமெற விளலகுூகளுலூகானை ஸmவிட்ரூகதா ரலகுமிம்ம்
எலலலாவபபமெறயம் நாயடுியவ, ரவிலகு அமம்காளம் ூகாண பத்து விட்டு் ுசன்ெறார். சிறிது
ியநரத்தல  பளாஸmக்ல பாலம் தட்டு நிமெறகி பழங்ூகளும் ுூகாணடு வந்து மவத்து விட்டுி
ியபானைான் ஓர் ஆதா.
ூகமாினலகுத் லூகம் விழித்தரந்ததால அவதா படுலமூகயில உட்ூகார்ந்தரந்தாதா. ரவி அவதா
அரியூக வந்து அமார்ந்து ுூகாணடு ுமாலலல அவமளல ியூகட்ம்ான்.
"ூகமாின! மாத்தகானைம் நீ ுரஸmட் எடுத்துலூகமலல ியபாினரலியூக...என்னை பணணிியனை?
எிபடி ுபாழது ியபா்ர? மாாடயிியலலயம் உன்மனைல ூகா்ினியக?.... கீியழ ியபாெ
அம்மாாட்ம்ி ியபசிட்டரந்தகா?"
வசந்தயம் தா்னமாாூகி ியபாெல ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் அம்மாாமனைகாம்் ுசாலின
ரசித்தமதயம் 'ுரலூகார்ட்' ுசெதமதயம் ரவியிம்ம் விவ பத்தாதா ூகமாின.
"அம்மாா உங்க்ட்ம் எிபடி பழக்னைா? ியூகாபமிலலலாியமா ரமுூகாமாா

ரந்தாளா?"

"ரமுூகமாாெ ரந்ததாூக் ுசாலலல முடகாது. அியத சமாகத்தியலல ியூகாபமாாூக
ரந்ததாூகவும் ுசாலெறத்துலக்லியலல...."
"நீ ுூகாஞ்சம் ுபாறமமாகாயிரந்துதான் அவ மானைமச ுஜயிலூகணும். என் அம்மாாவின்
வகமச ஒத்த தமலலமுமெறமக் ியசர்ந்த ந்தகத் தாெமாார்ூகளுலகு ுநஞ்சழத்தம் அதூகம்.
ரலலபத்தல விட்டுல ுூகாடுலூக மாாட்ம்ார்ூகதா."
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"நம் உெறவின் ுநரலூகத்மதி பபபறிக சந்ியதூகமும் பகமும் ன்்னம் உங்ூகதா அம்மாாவுலகு
ரலகும் என்ற ியதான்றக்ெறது! நான் மூகயிலலலாத ரவிலமூக அணிந்தது உங்ூகம்மாாவுலகுி
 படலூகவிலமலல என்ற வசந்த வந்து ுசான்னைாதா. நான் உம்ியனை மூகயதாள ரவிலமூகமக
மாாபபறில ுூகாணடு தான் அம்மாாவுலகு முன்னைால ியபாியனைன்."
"நீ எமத அணிந்து ுூகாதாளல கம்ாது எமத அணிந்து ுூகாதாள ியவணடும் என்ுெறலலலாம்
அம்மாா ியூகா பத்துல ூகவமலலிபடுக்ெறாதா என்பியத ஒர நலலல ஆரம்பம்தான் ூகமாின! ஒர
ுபண எிபட உடுலூக ியவணடும், எங்ியூக நிபபூக ியவணடும், எிபட ரலூக ியவணடும்
என்ுெறலலலாம் அந்தி ுபணணின் ூகாதலல்னமம்க தாெ ூகவனிலூகவும் ூகணூகாணிலூகவும்,
ூகவமலலி பம்வும் ியூகா பத்துல ுூகாதாளவும் ஆரம் பத்து விட்ம்ாியலல அவதா அந்தி
ுபணணின் மாாமிகாராூகத் தன்மனைல ூகரதல ுூகாதாளத் ுதாம்ங்க்விட்ம்ாதா என்ற தான்
அர்த்தம்."
மதல ியூகட்ம் ூகமாின சி பத்தாதா. ரவியம் அவியளாடு ியசர்ந்து வாெவிட்டு் சி பத்து
விட்ம்ான். ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் னிக குரல பாடும் தெறமமா, அம்மாாமனைகாடும் அழகு
எலலலாவபபமெறயம் விகந்து கறிவிட்டு, "உங்ூகதா நாட்டுி ுபணூகதா நுணூகமலலல
ூகளஞ்சிகங்ூகளாூக ரலக்ெறார்ூகதா. எனைலகு அவர்ூகதா ியமால ுபாெறாமமாகாூக ரலக்ெறது"
என்ெறாதா ூகமாின.
"ஒர ுபண தன்மனை விம் மத்த ன்ுனைார ுபண ியமால ுபாெறாமமாிபம் ஆரம் பத்து
விட்ம்ாுளன்ெறால ந்தகாவில அவளுலகு ஒர மாாமிகா பன் மாரமாூகளாவும் தகுத
வந்துவிட்ம்ுதன்ற அர்த்தம்."
அிியபாது அவ்னமம்க ியப்சிினரந்து ரவி மிூகவும் உபபசாூகமாாூக ரலக்ெறான் என்ற
ுத பந்தது. ூகமாின ியவணு மாாமாா வீட்டு விரந்தல சந்தத்த சிலலர் தன்னிம்ம் அதூகம்
க்சிபட்டு நாணிகமதயம் ியவற சிலலர் சம்பந்தமிலலலாதவபபமெறி ியபசிகமதயம்,
விசா பத்தமதயம் பபபறி ரவியிம்ம் ிியபாது குறிி பட்ம்ாதா.
"ஒர ுபணணிம்ம் பலலர் முன்னிமலலயில அளவுலூகதூகமாாூக வமளந்து ுநளிந்து, கனில
குறக்ி பாவமனை ுசெயம் ஆணூகளிம்ம் அவர்ூகமளத் தனிியக சந்தலகும் ியபாது
ஜாலக்ரமதகாூக ரலூக ியவணடும் ூகமாின. ியதமவலகு அதூகமாாூக நா்ிபடும் ஆண
 பதாமளயம் ியதமவயதாள ியபாது ியதமவகானை அளவு கம் நா்ிபம்ாத ுபணணும்
சந்ியதூகத்துலக்ம்மாானைவர்ூகதா. விரந்தல நீ சந்தத்த பலலர் ஸm பளிட் ுபர்சனைாினட்டூகதா.
உன்மனைி ியபாலல பலல ஐியராி பகர்ூகதா 'க்ரஷ்ா ூகான்ுஷகஸmுனைஸm', 'ியகாூகா' 'ியஸலுரட்
புலஸm ஆஃி ஈஸmட்' என்ற க்ழலியூக பார்த்து ஏங்குக்றீர்ூகதா! ங்ியூக ந்தத் ியதசத்தல சிலலர்
தாழ்வு மானைிபான்மமாியகாடு எலலலாியமா ியமாபபக்ல தான் ரலக்ெறது என்ற ியமாபபியூக பார்த்து
ஏங்குக்ெறார்ூகதா. அதனைால தான் நீங்ூகளும் வர்ூகளும் சந்தலகும்ியபாது எதுரதர்த்
தமசயில ஆர்வங்ூகதா ுசலலக்ன்ெறனை. நீ நாயடுவிம்ம் விசிஷம்ாத்மவதத்மதிபபபறி
விசா பலக்ெறாெ. நாயடு உன்னிம்ம் 'விியம்ா'மவி பபபறியம், 'ுமாௌினன் ியராே' ியபால
பா பஸில 'ஃிியளார் ியனா நம்லகுமிம்ங்ூகமளி பபபறியம் விசா பலக்ெறார்.
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"நீங்ூகதா ுசாலவது ச பதான் என்ெறாலம் நாயடுவும் அவமரி ியபான்ெறவர்ூகளுியமா முழ
ந்தகா ஆக்விம் மாாட்ம்ார்ூகியள? ியத ந்தகாவில தாியனை ியவதங்ூகமளயம்
ூகாவிகங்ூகமளயம் ஆூகமாங்ூகமளயம் சாஸmதரங்ூகமளயம் புத்தூகத்மதி புரட்டி பார்லூகத்
ியதமவயிலலலாமால மானைத்தியலலியக ுபாதந்து மவத்தரலகும் உங்ூகதா தந்மதயம்,
நுணூகமலலூகளின் ரி பம்மாாூக விளங்கும் உங்ூகதா தாயம் ியபான்ெறவர்ூகதா ரலக்ெறார்ூகதா?"
"என் ுபபபியெறார்ூகமள நீ அதூகமாாூகி புூகழ்க்ெறாெ ூகமாின!"
"அவர்ூகதா அதபபகுத் தகுதகானைவர்ூகதா தான்! அவர்ூகளிம்ம்
மிமூகிபடுத்த் ுசாலலலவிலமலல."

லலலாதமத நான் எதுவும்

சங்ூகரமாங்ூகலலியமாா தன் ுபபபியெறார்ூகியளா ூகமாினமக ஒர சிறிதும் சினிபமம்க்
ுசெதுவிம்விலமலல என்பமத அறிந்து ரவிலகுி ுபரமமாகாயிரந்தது.  புரஞ்ரி
ுபணூகளுலியூக உ பக ூகவர்்சி, ஒழங்கு, ியநர்த்த, ூகபம்மிலலலாமமா, ுதளிவு, சரசம் மவுகலலலாவபபறிலம் ஒர ஸmமாார்ட்ுனைஸm வபபெறாலதான் ூகமாின அவமனைல
ூகவர்ந்தரலக்ெறாதா. ிியபாது தன் ியப்சின் மலலமும் தன்மனைிபபபறிக அவனைது ூகணிிமப
அவதா உறதி படுத்தனைாதா. நீணம் ியநரம் ியபசிலுூகாணடரந்த  பன்ியப அன்றிரவு அவர்ூகதா
உெறங்ூகி ியபானைார்ூகதா.
அது மாமலலிபகுதகாூக ரந்ததனைால ூகாமலல ஒன்பது மாணிலகு முன் காரியமா அங்கு
எழந்தரலூகவிலமலல. விடந்தரந்தும் எழந்தரலூக முடகாதபட மாஞ்ர மட்ம்மும் குளிரம்
அதூகமாாயிரந்தனை. ூகாமலல பத்து மாணிலகுத்தான் ரவியம் ூகமாினயம் எழந்தரந்தார்ூகதா. பல
விளலக், முூகம் ூகழவிக  பன் ூகாி ப அரந்தகதுியமா கீியழ ஊர் தரம்பத் தகாரானைார்ூகதா
அவர்ூகதா. ஆனைால அிபட் ுசெக முடகாமால நாயடு வந்து குறலியூக நின்ெறார்.
"நலலலாயிரலகுியத! மாமலலலகு வந்து உம்ியனைியக தரம்புவாங்ூக? பலூகத்தியலல ஓர் அரவி
ரலகுது. ரூகமாாெி ியபாெல குளிலூகலலாம் அதுலூகிபுெறம் பத்து மமாினியலல 'எினஃுபணட்
ியவின'ன்்ன ஒர பதாளத்தாலகு ரலகுது! காமனைங்ூக கட்ம்ம் கட்ம்மாா வரம். ர நின்்ன
மபனைாகுலலர்லல பார்லூகலலாம். எலலலாம் பார்த்துி ியபாட்டு மாதகத்துலகு ியமாியலல கீியழ
தரம்புங்ூக ியபாதும்!" என்ெறார் நாயடு. ியவணுமாாமாாவும் வசந்தயம் கம் அிபடியக
ுசெகலலாம் என்ெறார்ூகதா. அரவி நீராடுவதல, ஏலலலூகாெ, ியதயிமலல, ூகா ப எஸmியம்ட்டுூகமள்
ரபபறிி பார்ிபதல, காமனைல கட்ம்த்மதல ூகாணபதல ூகமாினயம் அதூகம் ஆர்வம்
ூகாட்டுவதாூகத் ுத பந்தது.
மாமலலயில பூகல பதுனைார மாணிலகு ியமாலதான் ுவெயில ுத பந்தது. ுவயில ுூகாஞ்சம்
உ்சிலகு வந்து உமெறலூகத் ுதாம்ங்க்க  பன்ியப அவர்ூகதா அரவியில நீராம்் ுசன்ெறார்ூகதா.
அவர்ூகதா ியபாக்ெற வழியில ஜீிமப நிறத்த ஏலலலூகாெ, ியதயிமலல, ூகாி ப் ுசடூகமளல
ூகாண பத்துல ூகமாினலகு எலலலா விவரமும் ுசாலின விளலக்னைார் நாயடு.
அரவியில பால ுவதாளமாாூகத் ுதளிந்த தணணீர் ுபரலுூகடுத்துி பாெந்து
ுூகாணடரந்தது. ்டவளவு ியவூகமாாூக ியமாியலல ரந்து ுூகாட்டும் நீ பல நின்ற குளித்தால
தமலல வினலூகாதா என்ற வசந்தயிம்ம் ியூகட்ம்ாதா ூகமாின.
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வினலூகாமால ரிபதபபூகாூகத் தமலலயில நிமெறகத் ியதங்ூகாெ எணு்ெ மவத்துல
ுூகாதாள ியவணடும் என்ெறாதா வசந்த. நிமெறகத் ியதங்ூகாெ எணு்மக வழிகவிட்டுல
ுூகாணடு நின்ெற வசந்தமகி பார்த்து " ந்த எணு்ெ முழவதும் எிபட நீங்கும்?
குளித்து விட்டுத் தரம்பும் ியபாது முூகத்துலலலலலாம் வழிகாதா?' என்ற சந்ியதூகிபட்டுல
ியூகட்ம்ாதா ூகமாின.
"ூகவமலலிபம்ாியத! தமலல னாம்பூ ியபாட்டுல குளித்த மாாத ப ஆக்விடும். வா
ுசாலக்ியெறன். நீயம் என்ு்ெ ியதெத்துல ுூகாதா" என்ற அவதா தமலலயில எணு்மக
வழிக விட்ம்ாதா வசந்த. ூகமாின அமதத் தடுலூகவிலமலல.
" ந்த எணு்ெ லலலாியமா ுவறம் உம்ம்ியபாம் அரவி நீ பல ியபாெ நின்னிியகா
ூகழத்தும்,  பம் பயம் ூகாதுூகளும் அந்த ியவூகத்தியலல ரத்தம் ூகன்றி் சிவந்து ியபாயிடும்" என்ற
எ்ச பத்தாதா வசந்த.
முதினல ியவணு மாாமாா, ரவி, நாயடு ஆக்ியகார் அரவி நீராம்மலல முடத்துல
ூகமரியகறினைார்ூகதா. ூகமாினயம் வசந்தயம் விமளகாட்டுல குழந்மதூகதா ியபாலல அரவி
நீமரவிட்டு ுவளிியகெற மானைமிலலலாமால நீ பல தமளத்துல ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
ியநரமாாூகியவ, ரவியம் ியவணு மாாமாாவும் குரல ுூகாடுத்தார்ூகதா.  பன்ியப அவர்ூகதா
ூகமரியகறினைார்ூகதா. வசந்த ுசான்னைது ியபால ிியபாது எணு்ெ முழவதும் நீங்க்த் தன்
தமலலமாயிர் பட்டுி ியபால ுமான்மமாகாூகவும் மாழமாழிபுதாளதாூகவும் ஆக்யிரிபமதல
ூகமாின ுதாட்டுி பார்த்து உ்ர்ந்து விகந்தாதா.
குளித்துல ூகமரியகறிக நாயடுவின் தமலலயில எணு்ியக உபியகாக்த்த மாாத பத்
ுத பகவிலமலல. அவரமம்க வழலமூகத் தமலல ியதெத்த ுசிபுி பாத்தரம் ியபால
பளபளுவன்ற மின்னில ுூகாணடரந்தது. ியவணுமாாமாா நாயடுமவல ியூகின பணணினைார்.
"என்னை நாயடுூகார - தமலலயிியலல ஒணணுியமா
ியபாயிடுத்துி ியபாினரலியூக!"

லமலலியக? எலலலாம் ரத்தமாாி

"வாலக்கம் ச பகா அமமாகினியக மாாமாா? ியவெற ஏியதா அர்த்திபம்ெறாிபியலல
ியூகட்க்ெற ியூகதாவிமக எதுலகும் ுதளிவால ியூகட்டுடுங்ியூகா" என்ெறான் ரவி.

ரலியூக?

"ியூகாட்ம்ாி பண்ாதீங்ூக. மாயிர் உதர உதர அத்தமனையம் அநுபவ முதர்்சிகாலகும்.
உங்ூகளுலகும் நடுவாூக வழலமூக விழத் ுதாம்ங்க்ட்ர. சீலக்ரம் நம்மா ூகட்சிலகு
வந்தடுவீங்ூக! ஜாலக்ரமத" என்ற பதலலகு ியவணுமாாமாாமவல க்ணம்ல ுசெதார் நாயடு.
"நாயடுூகார! நலலல ியவமளகா நம்மா ியதசத்தியலல ன்னைம் து ஒணணுலகுத்தான் தனிகா
ஒர ூகட்சி லியலல. ியபாெற ியபாலமூகி பார்த்தால துலகும் கம் காராவது ஒர ூகட்சி
ுதாம்ங்க்டுவீங்ூக ியபாினரலியூக!"
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"ுதாம்ங்க்னைா என்னை திபுன்ியனைன்?"
"திபு ஒணணுமிலியலல எ்டவளவு ுமாாத்தம் பாபுியலலனனைா அ்டவளவு ியபரம்
ஆளுலுூகார ூகட்சி ுதாம்ங்க்ட்ம்ா அிபுெறம் ஓட்டுி ியபாம்ெறதுலகுன்்ன தனிகா கார் தான்
தமிரிபாங்ூக? ஓுரார ூகட்சிலகும் ஓுரார ியவாட்டுத்தான் விழம். எலியலலாரம்
ந்நாட்டு மான்னைர்்ன ுசாலெறாிலல எலியலலாரம் ந்நாட்டுத் தமலலவர்்ன ஆயிடும்.
மாலூகதா்ன தனிகா காரம் தியமாயிரலூக மாாட்ம்ாங்ூக."
அரவி நீ பல குளித்த குுஷயில ியவணுமாாமாாவும் நாயடுவும் வாினபர்ூகளாக்யிரந்தார்ூகதா.
அதனைால ுபணூகதா உமம் மாாபபறில ுூகாணடு வரம்வமர நாயடுவின் அரசிகல விமார்சனைம்
ுதாம்ர்ந்தது.
"பார்லூகி ியபானைா நம்மா நாட்டு அரசிகலம் 'ிளாணியம்ன்னம்' ஒியர மாாத ப தான்
ரலகுதுங்ூக. பயி பம்ெறது, அறவமம் ுசெயிெறது, ூகமளுகடுலக்ெறது எலலலாம்
ரணடுலகும் ுபாதுவானைதாூக ரலகும். 'ிளாணியம்னன்' பாமனயிியலலதான் அடலூகட
அரசிகமலலி பத்தியக ியபசிலக்ெறாங்ூக. காராவது மளஞர்ூகதா முன்்னலகு வந்தா 'ுமாாள்ர
மு்மலலி ியபாம்ெறதுலகுதாியள தமலலவனைாயிட்ம்ான்' க்ெறாங்ூக. 'எுலலனன்லல'
ுசலலவழி்சான். ிப 'அறவமம்' பணணிட்ம்ான்க்ெறாங்ூக. புலலரவிூகமளல
ூகட்சியிியலலரந்து 'ூகமளுகடுத்துட்ியம்ாம்'க்ெறாங்ூக."
"ஏியதது? மதி பபபறி ஒர ுப பக தீஸிஸm எழதெற அளவு வினகங்ூகதா ியசூக ப்ர
வ்சிரிபீங்ூக ியபாினரலியூக?" என்ற ுசாலின் சி பத்தான் ரவி.
"அது மாட்டுமிலலீங்ூக, விவசாகத்தியலல எிபட ுநலமலலி ியபாட்ம்ா மாறபட ுநலல
முமளலகுியதா அது மாாத ப ஒர குடும்பத்தியலல ஒரத்தர் அரசிகலவாதகா வந்து பதவிியகாம்
ரூகம் ூகணடுட்ம்ா, நம்மா ியதசத்தியலல அிபுெறமாா அந்தி பரம்பமரயிியலல காரம்
அரசிகமலலியகா பதவிங்ூகமளியகா விம்ெறியத லலீங்ூகியள?"
"எினஃபணட் ியவினலகுி ியபாூகலலாம்னீங்ூகியள? ியநரமாாூகினகா நாயடுூகார?
ியவணுமாாமாா நாயடுவின் ூகவனைத்மதத் தமச தரி பனைார். ூகமாினயம் வசந்தயம் உமம்
மாாபபறில ுூகாணடு புெறிபம்த் தகாராூக வந்தரந்தார்ூகதா.
மாறபட ஜீி பல புெறிபட்ம்ார்ூகதா அவர்ூகதா.
"உங்ூக வீட்டியலலரந்து காமரயம் அரவியில குளிலூகல கட்டணடு வரினியக நாயடுூகார?"
என்ற ஜீி பல ியபாகும்ியபாது நாயடுமவல ியூகட்ம்ார் ியவணுமாாமாா.
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"கார ரலூகாங்ூக கட்டகாெறத்துலகு? குழந்மதங்ூகதாளாம் ஸmகல, ூகாியலலே்ன
'ிுளென்'ஸிியலல பட்ரலக்ட்டரலகுதுங்ூக. என் மாமனைவி சீலூகாளி. ுவந்நீர்லல தான்
குளிலகும். அரவி க்ரவி எலலலாம் அதுலகு ஒத்துலக்ம்ாது."
பத்து பன்னிரணடு மமால ியபானைதும் ஒர வமளவில தரம் ப நின்ெறது ஜீி. நூற
நூபபமெறிபதட கீியழ பரம்புல அம்ர்ந்த ுப பக பதாளத்தாலகும் நீர் நிமெறந்த ஓர் ஏ பயம்
ுத பந்தனை. ஏ பலூகமரயில புல ுவளியில ூகரங்குன்றூகதா ியபால உரவங்ூகதா அமசவது
ுத பந்தது.
"அியதா பாரங்ூக... காமனைல கட்ம்ம்" என்ற மபனைாகுலலமர உமெறயிினரந்து எடுத்துல
ூகமாினயிம்ம் நீட்டனைார் நாயடு.
----------------
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அத்தகாகம் 11

ூகமாின, நாயடு தன்னிம்ம் அளித்த மபனைாகுலலமர வாங்க்ி பார்த்தாதா. பத்தரபது ுப பக
காமனைூகதா.... ரணடு மன்ற குட்ட காமனைூகதா - மபனைாகுலல பல மிூக அரக்ல நிபபபது
ியபால ுத பந்தனை. அதூக ியநரம் ஓர் ஆ்ச பகத்ியதாடு அமதி பார்த்துல ுூகாணடரந்தாதா
ூகமாின. அவமளத் தவிர மாபபெறவர்ூகதா அங்ியூக பலலமுமெற வந்தரந்த ூகார்த்தாலம், அடலூகட
காமனைல கட்ம்த்மதி பார்த்தரிபதாலம் அதல அதூக ஆ்ச பகம் ூகாண பலூகவிலமலல.
காமனைூகமளி பபபறில ூகமாின பலல ியூகதாவிூகதா ியூகட்ம்ாதா. எலலலால ியூகதாவிூகளுலகும்
ியவணுமாாமாாவும் சாரங்ூகபாணி நாயடுவும் மாாபபறி மாாபபறி பதல ுசாலினல
ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
'எினஃுபணட் ியவின'யிினரந்து தரம்பும்ியபாது ூகமாின நாயடுவிம்ம் 'சாணம்லவுட்' மாரம்
ஒன்மெறி பார்லூக ியவணடும் என்ெறாதா. சிறிது ுதாமலலவு ுசன்ெறதும் ஓ பம்த்தல ஜீிமப
நிறத்த, நன்ெறாூக முபபறிக சந்தனை மாரம் ஒன்மெறல ூகமாினலகுல ூகாட்டனைார் நாயடு. டுிபு
உகரத்தல அந்த மாரத்தன் முபபறிக க்மள ஒன்ற  ப பந்த ம்த்தல காியரா ூகாட்டு லலாூக
ஆட்ூகதா அ பவாளால ஒர சிற ுவட்டு ுவட்ட விட்டுி ியபாயிரந்தார்ூகதா. நாயடு அந்த
ுவட்டு வாயில மலமூக மவத்து ியமாாந்து பார்த்து விட்டு, "அிபாடீ! வாசமனை ஆமளத்
லக் அடலகுது" என்ற கறி விட்டுல ூகமாினமகயம் அமத ியமாாந்து பார்லகும்பட
ியவணடனைார்.
ூகமாின தமலலமகல குனிந்து அந்த வாசமனைமக நுூகர்ந்தாதா. மவரம் பாெந்த அந்த்
சந்தனைமாரத்தல வாசமனை ூகமாூகமாத்தது. ரணடு மன்ற நாட்ூகளில அியத வாசமனையதாள
சந்தனைல ூகட்மம் ஒன்மெறலகீியழ ுூகாடுத்து அ்னிபுவதாூக அவளிம்ம் நாயடு கறினைார்.
அங்க்ரந்து ியநியர எஸmியம்ட் பங்ூகளாவுலகுத் தரம் பனைார்ூகதா அவர்ூகதா. ஜீி பல ரவியம்
ூகமாினயம்  பன் ட்டல அரூகரியூக அமார்ந்தரந்தார்ூகதா. ரவி உபபசாூகமாாூக ரந்தான்.
மாமலலலூகாபபறின் ரூகமாானை குளிர்்சியம், அரவியில நீராடக மாதமாதிபும் அவ்னமம்க
உபபசாூகத்மதி பலல மாம்ங்ூகாலக்யிரந்தனை. அவன் ூகமாினயின் ூகாதரியூக ுமாதுவாூகல
ியூகட்ம்ான்.
"ூகமாலீ! என்மனைி ுபாறத்தவமர நீியக ஒர சந்தனை விரட்சம். உன் உம்ம் பல லலலாத
வாசமனைகா அந்த் சந்தனைமாரத்தல ரலக்ெறது? நான் அநாவசிகமாாூக ஜீி பினரந்து ஏன்
கீியழ ெறங்ூகவிலமலல ுத பயமாா? ளமமாயம் வாசமனையம் ூகமாூகமாலகும் ஒர சந்தனை
விரட்சம் ங்ியூக என் அரக்ியலலியக ரிபது தான் ூகார்ம்! என்னை? நான் ுசாலவது
உணமமா தாியனை?"
ூகமாின அவமனை ஏறிட்டு நிமிர்ந்து பார்த்துல ூகனிியவாடு புன்முறவல பூத்தாதா.
பங்ூகளாவுலகுத் தரம்பும் ியபாது சாரலம் ியமாூகமட்ம்முமாாூக வானைவில ியவற
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ியபாட்டரந்தது. மாமலல் சிூகரங்ூகளின்  பன்னைணியில வானைவில மிூகமிூக அழூகாயிரந்தது.
மாமலலூகளும், சாரலம், பரமமா நறமா்மும், வானைவிலலம், அரவி நீராம்லம் அவர்ூகமள்
சிற குழந்மதயின் உபபசாூகத்மதல ுூகாதாள் ுசெதரந்தனை. அரவியிினரந்து தரம் பகதும்
அன்ற பூகினல நாயடு எஸmியம்ட் பங்ூகளாவில ஒர ுப பக விரந்துலகு ஏபபபாடு
ுசெதரந்தார். விரந்து முடந்து சிறிது ியநரம் ஓெவு எடுத்துல ுூகாணம்  பன்ியப அவர்ூகதா
மாமலலயிினரந்து கீியழ புெறிபம் முடந்தது.
"நீங்ூக ந்தகாவிியலல ரலக்ெறவமர எிப ியவ்ாலம் ங்ியூக தாராளமாா வந்து
தங்ூகலலாம். வித்தகாசமாா நிமனைலூக ியவணம்ாம். மத உங்ூக ுசாந்த வீடு மாாத ப
நிமனை்ரலகுங்ூக" - என்ற புெறிபடும்ியபாது ரவிமகயம் ூகமாினமகயம் பார்த்து் ுசான்னைார்
நாயடு. ப்மச ஏலலலூகாயில ுசெத மாாமலல ஒன்மெறல ூகமாினலகு அவர் அளித்தரந்தார். அந்த
மாாமலல மதத்துல ியூகாலூகிபட்டரந்த விதத்மத அவ பம்ம் விகந்து புூகழ்ந்து கறினைாதா அவதா.
"வீல-எணட்- பரகா்ம்்ன வந்தா மதவிம் ஐடகல  பியளஸm சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகுி
பலூகத்தியலல ியவெற ஒணணும் க்மம்காது"- என்ெறார் ியவணுமாாமாா.
" வா ரணடு ியபரம் ங்ியூக வர ியபாது ஒர தம்மவ நம்மா எஸmியம்ட் ூகஸmட் ஹெவுஸm
சாவிமகல கம்ல ுூகாடுத்து விம்லலாம் அிபா" - என்ெறாதா வசந்த.
அவர்ூகதா அமனைவரம் நாயடுவிம்ம் விமம்ுபபபறல ுூகாணடு மாமலலயிினரந்து கீியழ
புெறிபடும் ுபாழது  பபபபூகல மன்ற மாணிலகு ியமாலலாக்விட்ம்து.
ரவியம், ூகமாினயம் சங்ூகரமாங்ூகலலம் தரம் ப வீட்டு வாசினல ூகா பினரந்து ெறங்கும்ியபாது
 பபபபூகல நாலலமர மாணி. வரக்ெற வழியில முதினியலலியக ியவணுமாாமாாவும் வசந்தயம் தங்ூகதா
வீட்டல ெறங்க்ல ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
வீட்டு வாயிினல சர்மாா மெறமுடமாணிியகாடு ியபசில ுூகாணடரந்தார். ரவிமக
உபபசாூகமாாூக வரியவபபெறார் மெறமுடமாணி. ூகமாினமக அவரலகு அறிமுூகம் ுசெது
மவத்தான் ரவி. ' மெறமுடமாணி' - என்ெற ுபகமரத் தரி ப உ்ச பத்து் ுசாலினி பார்லூக
முகன்ெறாதா ூகமாின. அந்தி ுபகமரி பபபறி விசா பத்தாதா.
அது 'ுதெவசிூகாமாணி' - என்ெற ுபக பன் தமிழ் ுமாாழி ுபகர்ிபு என்பமத ரவி
விளலக்னைான்.
"மாமெறமாமலல அடூகதா, ப பதமாாபப ூகமலலஞர் ியபால தாியனை
ரவியிம்ம் பதலலகு வினைவிக ியபாது,

ந்தி ுபகரம்?" என்ற ூகமாின

"அம்ியம்! தமிழ்லல கம் நலலலாி ியபரெறாங்ூகியள! உட்ூகாரங்ூக தம்பீ! அவங்ூகமளயம்
உட்ூகார் ுசாலலங்ூக" என்ெறார் மெறமுடமாணி. அவர் ியவணடல ுூகாணம் உம்ியனை ரவி
எதர்த் தணம்யில உட்ூகார்ந்தான். ூகமாின உட்ூகாரவிலமலல. விரியவரவர சர்மாா அங்ியூக
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ரிபமதி பார்த்து அவர் எதியர அவதா உட்ூகாரத் தகங்க்னைாபப ியபாலலிபட்ம்து. சர்மாாவும்
அந்தத் தகலூகத்மத ூகவனித்தார்.
"நீங்ூக ியபசிணடரங்ியூகா... நான் ியபாெ மாம்த்துல க்ளார்லமூகல கட்டணடு வந்தும்ியெறன்"
- என்ற ுசாலின விட்டு எழந்தரந்து ியபானைார் சர்மாா. அவர் ுசன்ெற  பன் எஞ்சிக
மவரலகும் பலலவபபமெறத் தகங்ூகாமால ியபசில ுூகாதாவதபபகு உ பக ரதந்தரம் க்மம்த்த மாாத ப
ரந்தது. சர்மாா ுசன்ெற சிறிது ியநரத்துலுூகலலலாம் ூகமாின ரவிலகு அரியூக ுமாலலல ஒதுங்க்
அமார்ந்து ுூகாணம்ாதா.
"தமிழ் மாட்டும் ுசாலினல ுூகாடுத்தியதாம் நிறத்தம்ாியமா 'அவங்ூகளுலகு' நம்மா
பணபாடுூகமளயம் பழலூகிபடுத்தயிரலகீங்ூக தம் ப! எனைலகு ுராம்ப மாக்ழ்்சி" - என்ெறார்
மெறமுடமாணி.
அவரமம்க ூகணீுரன்ெற குரல, தனிிபட்ம் உமரகாம்ினலம் உ்ர்்சி மாகமாாக்
விடும்ியபாது ியமாமம்ி  பரசங்ூகம் ியபாலலி பாெந்து பாெந்து ியபரம் அவரது ியப்ர
எலலலாவபபமெறயம் ூகவனித்த ூகமாின அவமரி பபபறி நிமெறக அறிந்து ுூகாதாள ஆவல
ூகாண பத்தாதா. ரவி அவளுலகு விவ பத்து் ுசான்னைான். அவன் கறிகமத மெறமுடமாணி
பணிியவாடு மாறத்தார்.
"தம் ப எம்ியமாியலல ரலக்ெற  ப பகத்தாியலல ுராம்ப மிமூகிபடுத்த் ுசாலலது. ந்த
ஊர்லல நான் ஒர சாதார் விெறகுூகமம்லூகாரன். அறிவு கலூகத்மத் ியசர்ந்த ஊழிகன்."
"உங்ூகதா

கலூகத்மதி பபபறி் ரரலூகமாாூக் ுசாலலல முடயமாா?"

"ுராம்ப நாதா உபியகாூகத்தியலல லலலாமால மமலலயில க்ம்லக்ெற ுசிபுி பாத்தரத்தியலல
அது ுசிபுங்க்ெறியத மாமெறஞ்ர ியபாெற மாாத பி பாசமும் ூகளிம்பும் ஏறிி பம்ர்ந்து விம்ெறாி
ியபாலல ந்த நாட்டியலல அறிவும் உணமமாயியமா மாமெறயிர அளவுலகு் சாத சமாக்
சம்ங்குூகளும் சம் பரதாகங்ூகளும் மம் நம் பலமூகூகளும் ுபரக்ி ியபா்ர. அறிமவயம்
உணமமாமகயியமா மட மாமெறலக்ெற சம்ங்குூகமளத் தூகர்லூகணும்க்ெறது எங்ூக ுூகாதாமூக.
பாசமும் ூகளிம்பும்  பட்ர நீலலம் பா ப்ரி ியபானை பாத்தரத்மதி புளிிியபாட்டுத் துலலலக்
அதன் அசல நிெறத்மதயம்,  பரூகாசத்மதயம் ூகாமிலக்ெற மாாத பத்தான்்ன வ்ரலகுங்ூகியளன்.
ரக மா பகாமத கலூகம் ஆரம் ப்சியத துலகுத்தான். சம்ங்குூகமள விம் உணமமாயம்
அறிவும் உகர்ந்தமவ."
"ரக மா பகாமத என்ெறால... அதாவது?"
"எந்த நிமலலயிலம்  பெறரால அவமா பகாமதி பம்ாமால நம்மமால ூகாத்துல ுூகாதாவதும் நாம்
 பெறமர அவமா பகாமதி படுத்தாமால வாழ்வதும் தான் ரகமா பகாமத."
"உங்ூகதா விளலூகம் அழூகாூக

ரலக்ெறது" - என்ற அவமரி பாராட்டனைாதா ூகமாின.
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"ஆமாாம்! அிபா எதுலூகாூக மாம்த்துல க்ளார்லமூகல கட்டணடு வரிியபாெறார்?" என்ற
அதுவமர அவர்ூகளுமம்க அந்த உமரகாம்ினல ூகலலந்து ுூகாதாளாமால ூகவனித்துல
ுூகாணடரந்த ரவி மெறமுடமாணியிம்ம் ியூகட்ம்ான்.
வம்லகுத் ுதரவில உதாள மாம்த்துலகு் ுசாந்தமாானை ூகாின மாமனையில தான் ஒர
பலலசரலகுல ூகமம் மவத்துல ுூகாதாவதபபூகாூக ஒிபந்தி பத்தரம் எழதல ுூகாதாள
வந்தரலகும் விவரத்மத மெறமுடமாணி ரவியிம்ம் ுத பவித்தார்.
அிியபாது ூகமாின தணம்யில உட்ூகார்ந்தரிபமதி பார்லூக ஆவியலலாடு எதர் வ பமச
வீடுூகளிினரந்தும், பலூகத்து வீடுூகளிினரந்தும் முூகங்ூகதா நீணடு மாமெறவமத ரவியம்,
மெறமுடமாணியம் ூகவனித்தனைர்.
"தங்ூகதா வீடுூகளுலகு கார் வரக்ெறார்ூகதா, என்னை நம்ந்து ுூகாணடரலக்ெறது என்பமதல
ூகவனிிபமத விம் அடுத்த வீடுூகளில கார் வரக்ெறார்ூகதா, என்னை நம்ந்து ுூகாணடரலக்ெறது
என்பமதல ூகவனிிபதல ந்தல க்ராமாத்து ஜனைங்ூகளுலகுத் தான் எ்டவளவு அலூகமெற?" "அது மாட்டும் லியலல சார்!
ூகமாினயம் தான்."

ங்ியூக

ிியபா 'ம்ால ஆஃி த விலியலலியஜ' - நா்னம்

"ஆமாாம்! ியபரவா்னூக... நலலலாி ியபசட்டும். அதுனைாியலல ஒணணும் அசந்தும்ாதீங்ூக
தம் ப."
மாம்த்துல குமாாஸmதாவும்ன் சர்மாா வந்து ியசர்ந்தார். ரவியம் ூகமாினயம்
கறி விமம் ுபபபறல ுூகாணடு மாாடலகு் ுசன்ெறார்ூகதா.

மெறமுடமாணியிம்ம்

"ஸmம்ாம்ி ியபிபர் நாியனை ுூகாணம்ாந்தரலியூகன். எழத ியவணடகமத எழதலூகலலாம்.
ூகமம்மக என் மாரமாூகன் தான் நம்த்தி ியபாெறான்னைாலம் 'அல புமாணட்' என் ியபரலியூக
பணணிலகுியவாம்." "ுரணடு மாாச அட்வான்ஸm ியவணும்்ன ஸ்ரீ மாம்த்தியலலரந்து உத்தரவு. ூகட்டம்
ியவமலலியகா, ும்ம்பர ப ுனட்ியம்ா எதுன்னைாலம் ம்த்மத லீஸுலகு எடுத்துலகுெற பார்ட்ட
தன் ுசலலவிியலலியக ியபாட்டுலூகணும்்ன நிபந்தமனை..."
"எனைலகு முழ் சம்மாதம். அட்வான்ஸm ப்ம்

ியதா ுூகாணம்ாந்தரலக்ியெறன்."

சர்மாாவுலகுி பதல ுசாலினவிட்டுி ப்த்மத எடுத்து எண்த் ுதாம்ங்க்னைார்
மெறமுடமாணி. காியரா படியகறக்ெற ுசரிபு் சத்தம் ியூகட்ம்து. ஒியர சமாகத்தல
மெறமுடமாணி, சர்மாா ரணடு ியபரியமா நிமிர்ந்து பார்த்தார்ூகதா. ஜவுளி விகாபா ப அஹெமாத்
அின படியகறில மூககி பவிட்டு் ுசரிமப ஓரமாாூகல ூகழபபறில ுூகாணடரந்தார். சர்மாா
பதலலகுல மூக கி பவிட்டு, "ஏது ்டவளவு ரம்?" என்ற அஹெமாத் அினமகல ியூகட்ம்ார்.
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அஹெமாத் அின சி பத்துல ுூகாணியம், "உங்ூக தகவு தான் ியவணும்.
ூகடதத்மத எடுத்து் சர்மாாவிம்ம் நீட்டனைார்.
"சீமாாமவகர் சார் உங்ூகமளி பார்த்து

ந்தாங்ூக" என்ற ஒர

மதல ுூகாடுலூக் ுசான்னைாரங்ூக..."

ூகடதத்மத வாங்க்ி  ப பத்துி படலூகலலானைார் சர்மாா. ூகடதத்தல ரந்த வினகங்ூகளினைால
ஏபபபடும் உ்ர்்சிமக முூகியமாா ூகண பார்மவியகா ூகாட்டல ுூகாடுத்து விம்ாமால சர்மாா
ரபாவமாாூக ரலூக முகன்ெறார்.
"ுலலட்ம்மரி பார்த்துட்ியம்ன்்ன சீமாாமவகர் க்ட்ம்் ுசாலலங்ியூகா. நாியனை அிபுெறமாா
உங்ூகளுலகு விவரம் ுசாலினக்னிபியெறியனை?"
"ப்ம் ஒணணும் ுப பசிலியலல. நீங்ூக பணெற முடவுலகு அிபடியக ூகட்டுிபம்ியெறன்
நான்."
"அதான் ுசாலின அ்னிபியெறன்ியனைியனை?"
"அிியபா ச ப! வரட்டுங்ூகளா, மாெறந்தும்ாியமா ஞாபூகமாா் ுசாலின அ்னிபுங்ூக...
ன்மனைலியூக முடவு பணணிலூகலலாம்..."
"ுசாலின அ்னிபியெறன்..."
அஹெமாத் அின சர்மாாவிம்ம் ுசாலின வ்ங்க் விமம்ுபபபெறியதாடு அமமாகாமால
மெறமுடமாணியிம்மும் மாம்த்துல குமாாஸmதாவிம்மும் கம்் ுசாலினல ுூகாணடு
புெறிபட்ம்ார்.
"சாெபு என்னை ூகா பகமாா வந்தட்டுி ியபாெறார?" - என்ற மெறமுடமாணி உம்ியனை ியூகட்டு
விடுவாியரா என்பதாூக எதர்பார்த்த சர்மாாவுலகு அவர் அிபடல ியூகட்ூகாதது விகிமப
அளித்தது.
ஒிபந்தி பத்தரம் முடந்து மெறமுடமாணியிம்ம் அட்வான்மஸ வாங்க், " ந்தா!
மாம்த்துல ூக்லக்ல பாங்க்ியலல ூகட்டடு" - என்ற குமாாஸmதாவிம்ம் அமதல ுூகாடுத்து
அவமனை அ்னி பக  பன், " ந்தா ியதசிூகாமாணீ! மதல ுூகாஞ்சம் பட்ரட்டுல குடு" என்ற மாடயிினரந்த ூகடதத்மத எடுத்து நீட்டனைார் சர்மாா.
மெறமுடமாணி அவர் ுூகாடுத்த ூகடதத்மதி படலூகலலானைார். ூகடதம் சர்மாாவுலகு உதாளூர்
மிராரதார் சீமாாமவகரால எழதிபட்டரந்தது. வம்லகுத் ுதரவிலதாள மாம்த்துலகு்
ுசாந்தமாானை ூகாின மாமனைமக அஹெமாத் அின சாெபுவின் புதக ஜவுளிலூகமம்  பராஞ்்
ஒன்மெறத் தெறலூக லீஸில ஓர் ரபது வரனத்துலகு விம்் ுசாலின சிபா பர ுசெதரந்தார்
சீமாாமவகர். சாெபு எ்டவளவு ியவணடுமாானைாலம் வாம்மூககாூகத் தரத் தகாராயிரலக்ெறார்
என்றம், முன் ப்மாாூகவும் ஒர ுபரந்ுதாமூக மாம்த்துலகுத் தரவியதாடு ூகட்டம்த்மதத் தம்
ுசலலவில ூகட்டல ுூகாதாள அவரால முடயம் என்றம் அவரலகு அந்த ம்த்மத விடுவதால
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மாம்த்துலகுி ுப பக லலாபம் என்றம் ூகடதத்தல எழதயிரந்தது. படத்ததும்
சர்மாாமவ ியநாலக்ல ியூகட்ம்ார்: "நம்மா ஒிபந்தம் மூகுகழத்தாெறதுலகு முந்தியக
ுூகாடுத்தும் நீ ஏன் ியபசாமால ரந்ியத?"

மெறமுடமாணி

ந்தல ூகடதாமச் சாெபு ுூகாணம்ாந்து

"மா்னன்னலகு வாலகு நா்கம் ியவணம்ாமாா? நீதான் முதலியலல அந்த ம்த்மதல
ியூகட்ியம். உனைலகு வாலகுல குடுத்தா்ர. அிபுெறமாா ன்ுனைாரத்தர் வந்து கம்ல ுூகாஞ்சம்
ரூபாெ தியரங்க்ெறார்்ன நான் வார்த்மத மாாெறலலாமாா? உனைலகு விம்ியெறன்்ன மாம்த்துலகும்
எழதல ியூகட்டுணம்ிபுெறம் நான் காரலகும் எதுலகும் பகிபம் ியவணடகதலியலல..."
"எிபடியகா தூகவல ுத பஞ்ரலக்ட்டு நலலல சமாகத்தியலல குறலியூக வந்து
நுமழஞ்சிரலூகார மா்னனன். சீமாாமவகரலகும் அஹெமாத் அின சாகபுவுலகும் ப்ம்
ுூகாடுலூகல வாங்ூகல கம் உணடும்பாங்ூக..."
"எி படகானைா என்னை ியதசிூகாமாணி! நான் ஏமாாெறியலல... ஏமாாெற மாாட்ியம்ன்.
ுதரமுமனையிியலல ரலக்ெற ூகாின ம்த்தியலல பலலசரலகுல ூகமம்ியபாட்ம்ால அலக்ரூகாரத்து
மா்னனாளுலகும் மாத்தவாளுலகும் ுசௌூக பகம். பலலசரலகுல ூகமம் அளவு ஜவுளிலூகமம்
அன்ெறாம்த் ியதமவலகுி பகன்பம்ெறதா ரலூகி ியபாெறதலியலல. ஏபபூகனைியவ பஜார்ியலல பத்து
ரபது ஜவுளிலூகமம் ரலகு. அத்தமனையிியலலயம் ுப பக ூகமம் வந்துட்டுி ியபானைாியர
பாெ, அவியராம்து தான். ்டவளவும் ியபாெறாதுன்்ன புதுசா ன்்னம் ுதர முமனையிியலல
எதுலகு ஒர ஜவுளிலூகமம்? சிங்ூகிபூர் ப்ம் ுவதாளம் ுவதாளமாா வரது. ஊர்லல
முலூகாலவாசி வீடு ுநலலம் எலலலாவபபமெறயம் விமலலலகு வாங்க்ி ியபாட்ம்ா்ர. ன்னைம்
ஆமச தீரியலல. எதியலல, எமத லீஸுலகு எடுலூகலலாம் எங்ியூக ூகமம் ியபாம்லலாம்்ன ியதடணடு
அமலலகெறாங்ூக."
"நிஜமாாியவ ூகமம் ியபாம்ணும்க்ெறமத விம்ி ியபாட்டலகு நின்்ன எனைலகு அந்த
க்மம்லூக விம்ாமாி பணணிம்ணும்்ன வந்த மாாத பத் ியதாணுதலியலல... வினகம்
முன்கட்டியக அவங்ூகளுலகு எிபடத் ுத பஞ்சி்ரன்்னதான் எனைலகுி பு பக
மாாட்ியம்ங்குது."

ம்ம்

"எனைலகு ிியபா புெறிபட்டுி ியபானைாியனை மாம்த்துல குமாாஸmதா வன் ியமாியலலியக
சம்சகம் உணடு! வன் சீமாாமவகரலகு ுராம்ப ியவணுங்ூகிபட்ம்வன் ியதசிூகாமாணி!"
" ரலகும்! காியரா ுசாலினத் தூகவல ுத பஞ்ர தான் சீமாாமவகர சாெபுமவ ங்ியூக
ஏவிவிட்டு ுலலட்ம்ர் குடுத்து அ்னி ப்சிரலூகார... நம்மமாி ியபாலலல கட்ம்ாளிூகளுலகு
ஒ்டுவார ுசலலவுலகும் ரூபாெ ரூபாகாி ப்த்மதல ூகஷம்ிபட்டுத் ியதம்ியவணடயிரலகு.
அஹெமாத் அின பாமகி ியபாலல நால தமசயிியலலரந்தும் ப்ம் லலட்சலலட்சமாால
குவிகெறவங்ூகளுலகு அளவு றி அி படல குவிகெற ப்த்துலகு எமத் ுசலலவு ுசெகலலாம்,
எந்த ம்த்மத விமலலலகு வாங்ூகலலாம், எமத அதூக வாம்மூகலகுி  படலூகலலாம்்ன ியதட
அமலலக ியவணடயிரலகுது..."
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"ப்ம் ுவறம் சந்ியதானத்மதத்தான் குடுலகும். ஒழலூகமும் ியகாலக்கமதயம் தான் மானை
நிம்மாதமகல குடுலகும் ியதசிூகாமாணி! ப்ம் ியவ்து ரந்தும் ஒழலூகமும்,
ியகாலக்கமதயம் லலலாத ூகார்த்தாியலல எத்தமனை ியபர் ராத் லூகமிலலலாமாத்
தவிலக்ெறான் ுத பயமாா உனைலகு?"
"அுதலலலாம் ுத பக ியவணம்ாம்ிபா நமாலகு! அியகாலக்கனைா ரந்து லலாபம்
சம்பாதலக்ெறமதவிம் ியகாலக்கனைா ரந்ியத நாமா நஷம்ிபம்லலாம். நமாலகு அது ியபாதும்"
என்ெற மெறமாணிலகு, அஹெமாத் அினபாயம் சீமாாமவகரம் வினகத்மத த்தும்ன்
விட்டுவிம்மாாட்ம்ார்ூகதா என்பது ுத பந்துதானிரந்தது. சர்மாாவும் அமத உ்ர்ந்தரந்தார்.
-----------------
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அத்தகாகம் 12

சர்மாா மெறமுடமாணிமக ியநாலக்ல கறினைார்: "ியபராமச, சதுவாது, மாத்தவங்ூகமள
ஏமாாத்த் சம்பாதலக்ெறது ுதலலலாம் முன்ியனை ம்வுன் மசடியலல தான் கியதஷம்மாா
ரந்தது! ிியபா நம்பளுது மாாத ப் சின்னை் சின்னை க்ராமாங்ூகதாியளயம் அுதலலலாம்
வந்தா்ர. ஏமாாத்த் சம்பாதலக்ெறது ஒணணும் ுப பக தி பலியலலன்்ன நிகாகிபடுத்தி
ியபசவும் ஆரம் ப்ரட்ம்ா. பணெற திபுலூகமள ஒணு்ாண்ா நிகாகிபடுத்தலக்ெறது தான்
நாூகீூகம்்ன நாசலகுன்்னம் ிபலலலாம் புது ' பலலாஸ பியக' வந்தா்சாலகும்...."
"விரியவரவரன்! ன்மனைலகு நீ ுசெதரலக்ெற ந்த உதவிலகு உனைலகு நான் எிபட
நன்றி ுசாலெறதுன்ியனை ுத பகியலல அிபா. என்மனை விம் அதூக வாம்மூக, அதூக முன் ப்ம்
எலலலாம் தியரன்்ன விம்ாலூகணம்ன் ஒரத்தன் ியபாட்டலகு வந்தும் நீ அந்த மாமனைமக
எனைலியூக வாம்மூகலகு விட்டரலியூக. ம்ியமாா ஆத்தூகர்ூகதா நிமெறந்த மாம்த்துலகு்
ுசாந்தமாானை அலக்ரூகாரத்துலகு நடுவிினரிபது. நாியனைா ஊரறிந்த நாத்தூகன். ரக
மா பகாமதலூகாரன். அிபட ரந்தும் நீ அந்த ம்த்மத முதலியலல ுசான்னை வார்த்மதலகுல
ூகட்டுிபட்டு எனைலகு விட்டரலியூக."
"நான் ுப பசா ஒணணும் பணணிம்ியலல ியதசிூகாமாணீ! நிகாகம் எதுியவா அமதத்தான்
ுசஞ்சிரலியூகன்!...."
"அிபடயிலியலலிபா! து நிஜமாாூகியவ ுப பக ூகா பகம்தான். ந்த அலக்ரூகாரத்து மணு
ுதரவுங்ூகளிியலலயம் நான் காமரயம் ுப பசா மாதலூகெறதலியலல. ஆனைா அியத சமாகத்தல
உன்மனை மாதலூகாியமா ரலூகவும் என்னைாியலல முடகியலல."
மிூகவும் ுநரங்க்க சிியநக்தரானை மெறமுடமாணிியக தடீுரன்ற ியநரலகு ியநர் தன்மனைி
புூகழத் ுதாம்ங்ூகியவ சர்மாா தலகுமுலூகாடி ியபானைார். க்சத்ியதாடு ுசான்னைார்:"நமாலகுதாியள ம்ாம் மா்னனா மாாத ப

ிபடி புூகழ்ந்துலூகெறது நன்னைா

லியலல."

"நிஜத்மதத்தாியனை ுசாலியெறன்?"
"ஒர நிஜம், மா்னனமனைத் தமலல ூகனைத்து வீங்க்ி ியபாூக் ுசெயம்படகானைதா
ரலகுமாானைா அமத் ுசாலலலாமா உதாியளியக அந்தரங்ூகமாா மானைரியலல வ்ரணடும்ெறது
ன்்னம் சிியரஷம்ம்.""நலலலமத - நலலலது ுசெயிெற ியகாலக்கமனை உம்ியனை புூகழ்ந்தும்ணும்பார ஐகா.
அி படிபட்ம்வங்ூகமளல ுூகாஞ்சம் முரட்டு வார்த்மதூகளாி ுபாறலக் எடுத்துி
ியபாட்டு் ுசாலினலகம்ி புூகழலலாம்பார..."
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"அதனைாியலலதான் புூகழெறத்துலூகாூக நலலலது ுசெகெறவாதா்னம் புூகமழ எதர்பார்த்து நலலலது
ுசெகெறவாதா்னம் புூகழலகு ஏபபபாடு ுசெதுுூகாணடு நலலலது ுசெகெறவாதா்னம் பலல
புதுிபுதுி  ப பவுூகதா ிபலலலாம் ஜனைங்ூகதா மாத்தயிியலல உணம்ாயிணடரலகு. ஒர புஷபம்
அபார வாசமனைியகாம் ரலூகலலாம். ஆனைா அந்த வாசமனை அமத ியமாாந்து பாலூகெறவா
எலலலாரலகும் மாட்டும் பு பஞ்சாியலல ியபாறம். தான் த்தமனை வாசமனைன்்ன அந்தி
புஷபத்துலியூக பு பகணும்்ன அவசிகமிலியலல ியதசிூகாமாணி! சாஸmதரங்ூகதாியள மாதுபானைி
 ப பகனைா ுவறிியகாம்வும் தாூகத்ியதாம்வும் அமதத் தவி்ரத் ியதட அமலலகெறவியனைாம்
ஒி பட்டுத்தான் புூகமழயம் ஸmியதாத்தரத்மதயம் வலவிியலல ியதட அமலலகெறமத்
ுசாலினயிரலூகா. புூகழம் ஒரவிதமாானை மாதுபானைம்தான் ியதசிூகாமாணி!"
தாம் ுசாலின விமம் ுபபபறலுூகாணடு புெறிபம்ல ூகரதக
உம்ியனை ியவற வினகத்துலகு மாாபபறினைார்:

மெறமுடமாணி ியப்மச

"நம்மா தம் பியகாம் வந்தரலியூக  புரஞ்ரலூகா ப, அது தங்ூகமாானை ுபாண்ாத் ுத பயது.
தமிழ் நலலலாி ியபரியத? நீ ங்ியூகயிரந்து எந்த ப்ரி ியபாெறவமர உனைலகு முன்னைாியலல
உட்ூகாரியவ லியலலிபா அந்தி ுபாணணு! உம்ியமாியலல நலலல மா பகாமதிபா அதுலகு...."
"அது மாட்டுமிலியலல. நலலல படிபுதாளவதா. புத்தசாின"
"ஒர  புரஞ்ரி ுபாணணு த்தனி அரமமாகாத் தமிழ் ியபசெறது அபூர்வமாானை
வினகம்ிபா. உனைலகு ஆட்ியசபம்யிலலலாட்ட நான் கம் அவங்ூகளுலகு நம்மா
படிபூகத்தியலல ஒர கட்ம்ம் ஏபபபாடு பணணி வரியவபபபுல குடுத்துி ியபச் ுசாலலலலலாம்்ன
நிமனைலக்ியெறன்... தம் ப ுராம்பல குடுத்து வ்சிரலகு. அழகு, அறிவு, ங்க்தம் மணுமாாூக்
ியசர்ந்து அமமாகெற வாழ்லமூகத் தும் க்மம்லக்ெறது ுப பக ூகா பகம்."
"வாழ்லமூகத் தும்கா லமலலகான்்ன னிியமால தான் முடவாூகணும்..." - சர்மாா
சி பத்தபடதான் மத் ுசான்னைார். ஆனைால மெறமுடமாணி விம்விலமலல - அிியபாியத
சாம்த் ுதாம்ங்க் விட்ம்ார்.
"ஒரத்தர் தன் தும்மகி பபபறி முடவு பணணிலக்ெறத்துலகு மாத்தவங்ூக காரிபா
ியவணும்?"
"நமம்முமெற உலலூகத்தியலல மாத்தவங்ூக அ பி பராகமும் ியவணடகதாூக ரலியூக! அிபா,
அம்மாா, ஊர், உலலூகம் எலலலாமரயம் எதர்பார்த்துதாியனை ங்ியூக எலலலாம் ுசெக
ியவணடயிரலகு."
"குழந்மதங்ூக நலலலா மாக்ழ்்சிகா ரலூகட்டும்பா! சாத சம் பரதாகம், குலலம்
ியூகாத்தரம்்ன நீ அவங்ூக வாழ்லமூகமக அழி்சிம்ிபம்ாது...""பார்லூகலலாம்...அிபுெறம்...."
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"ச ப! நான் வியரன்ிபா. அந்தி ுபாணணுக்ட்ம்வும் தம் பக்ட்ம்வும் ுசாலினடு.
அிபுெறம் பார்லக்ியெறன். நம்மா புனித அந்ியதாணிகர் ஸmகல டீ்சர் மாலலர்லுூகாட வினகமாா்
சீமாாமவகாமரல ுூகாஞ்சம் ூகணட்ர மவ. மாெறந்தும்ாியத" என்ற கறி விமம்ுபபபறல
ுூகாணடு ியபானைார் மெறமுடமாணி.
மெறமுடமாணியின் தமலல ுதரத் தரிபத்தல ியமாபபகுி பலூகம் மாமெறந்ததுியமா அஹெமாத்
அினபாெ - சீமாாமவகியராடு தம்மமா ியநாலக் வந்து ுூகாணடரிபமதல ூகணம்ார் சர்மாா.
வீட்டுலகு உதாியள ியபாூக எழந்தரந்தவர் அவர்ூகதா வரவமதி பார்த்ததும் ணடும்
தணம்யிியலலியக உட்ூகார்ந்தார்.
படியகறி வந்து அவர்ூகதா ியப்மசத் ுதாம்ங்குவதபபகு முன் சர்மாாியவ ுதாம்ங்க்விட்ம்ார்.
"என்னை பாெ? நான் தான் ுசாலின அ்னி பயிரந்ியதியனை?
ியபாெ ஏன் சிரமாி படுத்தியனைதா?"

துலகுதாியள அவாமளி

" லலீங்ூக... நம்மா ஐகாியவ வந்தும்ியெறன்்ன புெறிபட்டுல கம் வந்துட்ம்ாங்ூக?"
"உட்ூகாரங்ூக சீமாாமவகர்வாதா!
ரலூக ியவணம்ாம்..."

துலூகாூக நீங்ூக சிரமாிபட்டு

த்தமனை

ரம் வந்ியத

சீமாாமவகர் ுவபபறிமலலி ுபட்டமகயம்  பரம்மபயம் முதினல தணம்யில மவத்து
விட்டு அிபுெறம் உட்ூகார்ந்தார்.
"வரியவணம்ா்னதான் பார்த்ியதன். மானைர ியூகலூகியலல. மாம்த்து் ுசாத்து நலலல
மா்னனாளுலகுி  பரியகாஜனைிபம்ணும், மாம்த்துலகும்  பரியகாஜனைிபம்ணும்...."
"வாஸmதவம். அதல சந்ியதூகுமான்னை? ுரணம்ாவது அ பிராகத்துலியூக
வினகம் அது."

ம்மிலலலாத

"ியபசெறுதன்னைியவா ியதுனைாழூகி ியபசிம்ியெறதா, ஆனைால ூகா பகத்தியலல ஒணணும் பண்
மாாட்ியம்ங்ூகியெறியள?..."
அவர் ுசாபபபட ியூகளாமால முந்தக நாதா ஸ்ரீ மாம்த்து நிலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு
விடுவமதத் தான் ஒத்தி ியபாட்டுத் ததாளி மவத்த ியூகாபமும் சீமாாமவகரலகுதா ியசர்ந்து
ரலக்ெறது என்ற ிியபாது சர்மாாவுலகுி பு பந்தது.
ுதரத் தணம்யில வீட்டு வாசினல மன்ெறாம் மானிதரானை அஹெமாத் அின பாமகயம்
மவத்துல ுூகாணடு சீமாாமவகியராடு குமெறந்த பட்சம் ஒர வாலகு வாதத்துலியூகா, அதூக
பட்சம் சணமம்லியூகா சர்மாா தகாராயிலமலல. அவரமம்க படிபும் பணபாடும்
அநாவசிகமாாூக மரந்து கிபாடு ியபாம் முடகாதபட அவர் மானைத்தல பலகுவத்மதயம்
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அம்லூகத்மதயம் ுமாரியூகபபறியிரந்தனை. ூகாது சபபற மாந்தமாானை தன் மாமனைவி
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுல ியூகட்ூக ியவணடும் என்பதபபூகாூக மரந்து ியபரம் சமாகங்ூகளில கம்
அதபபூகாூகல க்சிபட்டுல ுூகாணியம்தான் அிபட் ுசெவார் அவர். சீமாாமவகாமரி
ியபால அட்ம்ூகாசமாாூகி ியபச அவரலகு ஒர ியபாதும் வந்ததலமலல. கடகவமர ரமுூகமாாூகி
ியபசி் சீமாாமவகாமர ிியபாது அ்னி ப மவலூக விரம் பனைார் சர்மாா.
சாகங்ூகாலலமாாயிரந்தது. விளலகு மவலக்ெற ியநரத்துலகு வீட்டுத் தணம்யில சணமம்
சத்தம் ியவணம்ாம் என்ற எணணிகவராெ, " ிியபா நான் என்னை பண்ணும்ூகியெறதா?
எனைலகு நாழிகா்ர, சந்தகா வந்தனைத்துலகு ஆத்தங்ூகமரலகுி புெறிபம்ணும். உங்ூகளுலகும்
ஏூகிபட்ம் ியஜாின ரலகும். ுப பக மா்னனாமள நான் ுராம்பல ூகாலூக மவலூகிபம்ாது.
வந்த ூகா பகத்மத் ுசாலலங்ியூகா" - என்ெறார் சர்மாா.
"மாறபடயம் நான் ுசாலலலணுமாா ஓெ? அதான் அிபியவ ுலலட்ம்ர் எழதல
குடுத்த்னி ப்ியசியனை... நம்மா பாெலகு அந்த வம்லகுத் ுதர எம்த்மத விம்ணும்..."
"ச ப! பாியகா, நீங்ூகியளா ஒர ுலலட்ம்ர் எழத்ல குடுத்துட்டுி ியபாங்ியூகா, அமத
அிபடியக ியமாியலல மாம்த்துலகு அ்னி ப்ர அங்ியூகயிரந்து பதல வந்ததும் ுசாலியெறன்..."
"நான் முன்னைாியலல குடுத்த்னி பனை ுலலட்ம்மர அ்னி பனைாியலல ியபாறம்." - சர்மாா மாறபடயம் அந்தல ூகடதத்மத எடுத்துி  ப பத்துி பார்த்துவிட்டு,
"சீமாாமவகர்வாதா! தியலல ியதத ியபாம்ியலல; ியதத ியபாட்டுல குடுத்தட்டுி ியபாங்ியூகா-"
என்ற அவ பம்ியமா தரி ப நீட்டனைார்.
வீட்டுலகுதாியளயிரந்து காியரா சந்தகா ூகாலல விளலகு ஏபபறி வரம் ஒளி
மம்ூகழியிினரந்து பம்ர்ந்தது. சர்மாா வீட்டன் மம்ூகழிமகி பார்த்தார். அவியர
எதர்பாராதபட ூகமாின மூகயில விளலியூகாடு வந்து அமதி  பமெறயில மவத்து விட்டுி
ியபானைாதா. ஒர ரவர்் தீபம் ன்ுனைார ுவறந் தீபத்ியதாடு வந்து ியபானைமத்
சீமாாமவகாரம், அஹெமாத் அினயம் கம்ி பார்த்தனைர்.
"கார? புதுசா

ரலியூக?"

" ங்ியூக வந்தரலூகா...?"
"ஈியராி பகன் மாாத பயின்னைா

ரலகு?......"

"ஆமாாம்! எனைலகு நாழிகாெறது... சந்தகா வந்தனைத்துலகுி ியபாகாூகணும், ியதத ியபாட்டுல
குடுங்ியூகா...."
சீமாாமவகர் ியததமகி ியபாட்டுல ூகடதத்மத் சர்மாாவிம்ம் தரி பல ுூகாடுத்தார்.
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"ச ப! பதல வந்ததும் நாியனை ுசாலினக்னிபியெறன், நமாஸmூகாரம்" - என்ற அவர்ூகளுலகுி
ுப பதாூக ஒர கும் படு ியபாட்டு விட்டு எழந்தரந்தார் சர்மாா.
சீமாாமவகரம் அஹெமாத் அினயம் புெறிபட்ம்ார்ூகதா. சர்மாா உதாியள ுசன்ெறியபாது ூகமாின
விளலகும்ன் வந்து ியபானைது பபபறிியக அவர் சிந்தமனை ரந்தது. அந்தல ூகாட்சி பலல
சமாஸmக்ரதல ூகாவிகங்ூகமளி படத்துி படத்து நகம் ியசர்ந்தரந்த அவர் மானைத்தல 'சிறிக
தீபத்தும்ன் ஒர ரவர்் தீபம் உயிியராடு நம்ந்து வந்து தரம் ப் ுசன்ெறது' ியபால
ியதான்றினைாலம் அது எிபட ியநர்ந்தது? அவளாூக விளலியூகபபறில ுூகாணடு வந்தாளா?
காராவது ுசாலின அிபட் ுசெதாளா? ுவறம் வாமகியக ுமாலலக்ெற சீமாாமவகர்
வாெலகு அவல க்மம்த்த மாாத பகாூகி பணணிவிட்ம்ாியள? - என்ெற சிற தகலூகமும் கம்ியவ
ரந்தது.
ூகமாின என்ெற  புரஞ்ர யவத தன் மாூகன் ரவியம்ன் வந்து தங்க்யிரிபமதி  பெறர்
அறிகாமால மவத்தரிபுதன்பது அந்த் சிறிக க்ராமாத்தல கலலாத ூகா பகம் என்பமதயம்
அ் ுசெத தானைாூகியவ அதபபகுதா க்ராமாத்தலம், ரபபறிபுெறங்ூகளிலம் பரவியிரலகும்
என்பமதயம் அவர் உ்ர்ந்ியத ரந்தாலம் அியகாலக்கனைானை சீமாாமவக பன்
முன்னிமலலயில, ூகமாின ிபட ஒர தர்மா சங்ூகம்த்மத உணம்ாலக் விட்ம்ாியள என்ற ஒர
சிறிக ூகலலலூகமும் உதாளூர ரலூகத்தான் ுசெதது.
தன் மாூக்னம்ன் ஒர  புரஞ்ர ுபண வந்தரலக்ெறாதா என்பது அதுவமர சீமாாமவகரலகுத்
ுத பகாமால ரலூகவும் நிகாகமிலமலல. முன்ியப ுத பந்தரிபமத உதாியளியக மவத்துல
ுூகாணடு, அிியபாது தான் புததாூகத் ுத பந்து ுூகாணடு விசா பிபது ியபால விகந்து
விசா பத்த சீமாாமவக பன் குதாள ந பத் தந்தரம் தான் அவரலகு எ ப்சலூட்டகது.
ூகடதங்ூகதா, மாம்த்து விவரங்ூகளம்ங்க்க ியநாட்டுி புத்தூகம் எலலலாவபபமெறயம்
அதபபுூகன்றிரந்த மாரிுபட்டயில ுூகாணடு ியபாெ மவத்துவிட்டு் சமமாகலலமெறயில
எட்டி பார்த்தியபாது புதர் தானைாூக விடுபட்ம்து. உதாியள ியதாமசலகு மாாவமரத்துல
ுூகாணடரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அவமரல ியூகட்ம்ாதா: "ஏன்னைா வாசலியலல காியரா புரனாதா
வந்து ியபசிணடரந்த மாாத ப ூகாதியலல விழந்தியத? பாரமவ விளலியூகத்தத் தணம்ி
ுபமெறயிியலல மவயின்்ன குரல குடுத்ியதியனை? ுசஞ்சாியளா? சனிகன்... ங்ியூகயிரந்து
எத்தமனை தம்மவ தான் ூகத்தெறது? ுசெகியெறன்... ுசெகியலலன்்ன ஒர வார்த்மத பதல
ுசாலலலி பம்ாியதா? ுபணூகதா ுரணும்ழத்துி பட்சிட்ம்ாியலல  படபம்ாமாத் தமலல
ூகனைத்துி ியபாயிம்ெறதுூகதா ந்த நாளிியலல?...."
" ங்ியூக பார எங்ியூக ரலூகா? அவ ன்்னம் வரியவ லினியக?" - என்ற வாெ நுனி
வமர வந்து விட்ம்து சர்மாாவுலகு. ஆனைால அமத் ுசாலலலாமால "விளலியூகபபறி வ்சா்ர.
வாசல தணம்ி ுபமெறயிியலல விளலமூகி பார்த்ியதன். நீ பாட்டுலகுல ூகவமலலி பம்ாியமா
உன் மூகலூகா பகத்மதி பார்" - என்ற ியவற வார்த்மதூகமள் ுசாலின் சமாாளித்தார் சர்மாா.
ூகமாினதான் அமத் ுசெதாதா என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ுசாலின அிியபாது ூகமாினமக
வம் பியலல மாாட்ம் மவலூக விரிபமிலமலல அவரலகு.
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நலலலியவமளகாூக அிியபாது ூகமாினயம் அங்ியூக லமலல. மாாடலகுி ியபாயிரந்தாதா.
ரவிமகயம் தன்ியனைாடு ஆபபெறங்ூகமரலகு அமழத்துி ியபாூகல ூகரத மாாடலகுி ியபாகும்
படலூகட்டல நாமலலந்து படூகதா ஏறி அவன் ியபமர் ுசாலினல கி பட்ம்ார் அவர்.
"அவர் லமலல. நாமலலந்து வீடுூகதா ததாளி ியத ுதரவிியலல காியரா பமழக
சிியநக்தமரி பார்த்துி ியபசிவிட்டு வரக்ியெறன் என்ற ியபாயிரலக்ெறார்" - என்ற ூகமாின
மாாடயிினரந்து எட்டி பார்த்து சர்மாாவுலகுி பதல ுசான்னைாதா. பதல ுசாலினகியதாடு
நிபபூகாமால "ஏன்? ஏதாவது ுசெகணுமாா? நான் ுசெகியெறன் ுசாலலங்ூகியளன்" - என்றம்
தாியனை முன் வந்தாதா.
"ஒணணுமிலியலலம்மாா! நீ ஏியதா பட்சிணடரலியூக ியபாினரலியூக... பட..." - என்ற
அவளுலகுி பதல கறிவிட்டுி புெறிபட்ம்ார் சர்மாா. முதினல அவமள 'நீங்ூகதா' என்ற தான்
விளிலூக நிமனைத்தார் அவர். அிபுெறம் அது மிூகவும் ுசகபபமூககானை ூகா பகம் என்ற
அவரலியூக ியதான்றிகது. க்ராமாத்தல ளம் ுபணூகமளயம் அவரலகு மாரமாூகதா ஆக்ெற
முமெறலகு வகதுதாள ுபணூகமளயம், ரணடு மன்ற குழந்மதூகளுலகுத் தாகாக் விட்ம்
ஆனைால அவமரவிம்ி பாலகமாானை ுபணூகமளயம் 'நீ' என்ற ியபசித்தான் அவரலகுி
பழலூகம். தடீுரன்ற அியத வகதுதாள ஓர் அந்நிக ியதசத்துி ுபணம் மாட்டும் 'நீங்ூகதா'
என்ற அமழலூக வரவிலமலல. ூகார்ம் அவரமம்க உதா மானைியமாா, அந்தரங்ூகியமாா அவமள
அந்நிகமாாூக எண்விலமலல. அவதா தனைது அழக்க ூகம்பீரமாானை ியதாபபெறத்தால,
ரயிினினரந்து ெறங்க்க முதல ூக்ியமா ந்தக முமெறிபட அவரமம்க ூகாலூகமளத்
ுதாழத பணபால, விசாலலமாானை அறிவு நுணுலூகத்தால, அவமர முலூகாலவாசி மானைமிளூக்
ுசெதரந்தாதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ரந்த ம்த்தினரந்தபடியக மாாவமரத்துல ுூகாணடு பாரமவல
கி பட்டு விளலியூகபபறம்பட மரந்த ுசாபபூகமளல ியூகட்டுல ூகமாின தாியனை வந்து
விளலியூகபபறி வாசல தணம்ி  பமெறயில ுூகாணடு வந்து மவத்து விட்டுி ியபானை
ங்க்தம் அவமர உதாியளியக நிமனைந்து நிமனைந்து பூ பலூக் ுசெதது. அந்த னிக பூ பி பல
சிற முதாளாூக உறத்தக ஒியர ஒர குமெற, அவதா விளலியூகபபறில ுூகாணடு தணம்லகு
வரம்ியபாது சீமாாமவகர் தணம்யில ரந்ததும் அவமளி பபபறி விசா பத்ததும் தான்.
மெறமுடமாணி ுசன்ெறவும்ன் சீமாாமவகர் அஹெமாத் அினியகாடு வந்ததபபகும் மாம்த்துல
குமாாஸmதாதான் ூகார்மாாயிரலகும் என்ற சர்மாாவால அநுமாானித்துல ுூகாதாள முடந்தது.
ியநியர ியபாெ் சீமாாமவக பம்ம் வினகத்மத் ுசாலின விட்டுத்தான் அவன் ியபாயிரிபான்
என்ற அவரலகுி பட்ம்து. வம்லகுத் ுதர மாமனைமக மெறமுடமாணிலகுி ியபசி
விட்ம்ாயிபபற என்ற ுத பந்தும் அமத ுவளிிபமம்காூகல ூகாட்டல ுூகாதாளாமால
சீமாாமவகர் தன்னிம்ம் தூகராறலகு வந்தமதத் தாம் நாசலூகாூக் சமாாளித்து விட்ம்தாூக் சர்மாா
எணணில ுூகாணம்ார். சீமாாமவக பன் ூகடதத்மத மாம்த்துலகு அ்னி ப மவத்து விவரம்
எழதனைால, "ஏபபுூகனைியவ ஒரவரலகு வாலூகளித்தபட வம்லகுத் ுதர மாமனைமக
வாம்மூகலகு விட்ம்ாயிபபற. எனைியவ ஸ்ரீ மாம்த்தன் முந்தக முத்தராதூகா பயம் சிஷகரம்
ஆக்க தங்ூகதா சிபா பமச ஏபபூக கலலாததபபகு மான்னிலூகவும்" என்ற மாம்த்தினரந்ியத
சீமாாமவகரலகுி பதல வந்து விடும். அந்தி பதமலல அிபடியக சீமாாமவகரலகுி
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ூகாண பத்து விம்லலாம். தனைால தமாலகும் அவரலகும் ியநரடகாூக விியராதம் எதுவும் வராது
என்ற எணணில ுூகாணடரந்தார் சர்மாா.
ம்கபபெற சாஸmதர ஞானைமும் பாணடகத்தகமும் அவரலகு அளித்தரந்த சஹரதகி
பாங்கு காியராடும் பூசலம், ியபாட்டயம், சணமம்யம், ச்சரவும் ம்முடகாத பட அவமர்
ுசெதரந்தனை.  பெறமரயம்  பெறவபபமெறயம் துன்புறத்தியவா ுூகாலலலியவா கம்ாது என்ெற
சாதார் சன்மாார்லூகத்தபபகும் ஒர பட ியமாியலல ியபாெி  பெறர் மானைம் புணபடும்படி ியபசவும்
ச்சரவிம்வும் கம்் ுசெகாத உன்னைதமாானை சன்மாார்லூகத்மத வாழ்வில அவர் ூகமம் படத்து
வந்த ூகார்த்தால சீமாாமவகியராடும் கம்த் தூகராற மவத்துல ுூகாதாள அவர்
விரம்பவிலமலல.
சந்தகா வந்தனைத்துலூகாூக ஆபபறில படத்துமெறயில அவர் ெறங்க்னை ியபாது காியரா உதாளூர்
மவதூகர்ூகதா ரணடு மன்ற ியபர் ஏபபுூகனைியவ ஜபம் பணணில ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ஜபம்
முடத்தவர்ூகதா அரியூக வந்து " பதாமள வந்தரலூகானைாியமா...?" - என்ற அவ பம்ம்
விசா பத்தார்ூகதா. முதல ியூகதாவிலகு அவரது பதல க்மம்த்ததுியமா சிறிது தகலூகத்தும்ன்,
"அவன் கம் ன்னைம் ியவெற காியரா வந்தரலூகாிலல ரலியூக?" - என்ற சந்ியதூகத்ியதாடு
கடக அடுத்த ியூகதாவி  பெறந்தது. "ஆமாாம்" - என்பதபபகு அதூகமாாூக ஒர வார்த்மத கம்ியவா
குமெறகியவா ுசெகாமால, தகலூகத்ியதாடு கடக ந்த ரணம்ாவது ியூகதாவிலகுல ூகத்த பத்தது
ியபால பதல ுசாலினயிரந்தார் சர்மாா. அவர் பதல ுசாலினக விதியமா அமதிபபபறி
அவர்ூகதா ியமாியலல எதுவும் ியூகட்ூகவிம்ாதபட ுசெதது.
சர்மாா ஆபபறிினரந்து வீடு தரம்பல க்ளம் பக ியபாது நன்ெறாூக ரட்ட விட்ம்து. சிவன்
ியூகாவில மாணிியகாமச அந்த அழக்க சிபப்ற பன் சாகங்ூகாலல ுமாௌனைத்மதி புனித
வனைிியபாடு ூகமலலத்து விட்டுல ுூகாணடரந்தது. ியூகாவிலலகுி ியபாெத் த பசனைம்
ுசெதுவிட்டு அிபுெறம் தான் வீடு ுசன்ெறார் அவர். ியூகாவிினலம் நடுவழியிலம் பலல
சந்திபுூகதா. பலல வழலூகமாானை ியூகதாவிூகதா. சினி பலலலாத வழலூகமாானை அளவானை ஒியர
மாாத பகானை பதலூகதா.
ுதரவிினரந்து வீட்டுி படியகறி உதாியள ுசன்ெற ியபாது மம்ூகழியிியலலியக
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா எதபபியூகா கம்த்தல மரந்து ுூகாணடரிபது அவரலகுல ியூகட்ம்து.
பாரவும், ூகமாினயம், கம்த்தல ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு முன்னைால நின்ற
ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ரவி ன்்னம் வீடு தரம்பவிலமலல ியபாினரலக்ெறது. சர்மாா உதாியள
வரவமதல ூகணடு மர்சல நின்ற ியபாெ ஒர தபபூகாினூக அமமாத ூகவிழ்ந்தது.
ஏியதா ஒர சிறிக மானைஸmதாபத்துலகு பக ுமாௌனை மட்ம்ம் அந்தல கம்த்தல அிியபாது
நிலலவில ுூகாணடரந்தது. சர்மாாமவி பார்த்ததும், "நீங்ூகியள ுசாலலங்ியூக, து நன்னைாவா
ரலகு?" - என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியூகட்ூகத் ுதாம்ங்க் அமத விவ பத்த ியபாது தான் தாம்
நாசலூகாூக் சமாாளித்து விட்ம்தாூக நிமனைத்துல ுூகாணடு புெறிபட்டுி ியபாயிரந்த ஒர
வினகம் ிியபாது தபபுசகலலாூகல ூகணடு  படலூகி பட்டு் சிறிகுதார சணமம்காெத்
தமலலுகடுலூக ரிபது அவரலியூக பு பந்தது.
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ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியநரடகாூகல ூகமாினமகல ூகடந்து ுூகாதாளவிலமலல என்ெறாலம்
பார்வதமக அவதா ூகணடத்துல ுூகாணடரந்த வார்த்மதூகளின் ியவூகம் ூகமாினமகயம்
பாதத்தது. சமமாகலலமெறலகுதா ியதாமசலகு அமரத்துல ுூகாணடரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
பார்வதமகி பார்த்ததும் முதல ியூகதாவிகாூக "ஏணட! உன்மனை சந்த விளலமூக ஏத்த
வாசிுபமெறயிியலல மவலூக் ுசான்னைா ஏத்தகா்ரன்்ன வந்து ுசாலெறதலமலலகா? நீ
பாட்டுலகு ஏத்த வ்ரட்டு ஊர் ரத்தி ியபாயிம்ெறியதா" என்ற ூகணடத்து மரந்தரலக்ெறாதா.
"நீ எிப ுசான்ியனைன்ியனை எனைலகுத் ுத பகாதும்மாா? நான் வீட்டுலியூக ிபத்தான் வியரன்.
நீ ுசான்னைமத நான் ியூகலூகவும் லமலல. சந்த விளலகு ஏத்தவும் லியலல" என்ற பார்வத
மரந்து பதல ுசாலினகது ூகாதல விழந்து மாாடயில ஏியதா புத்தூகம் படத்துல
ுூகாணடரந்த ூகமாின கீியழ ெறங்க் வந்தாதா.
"நீங்ூக ுசாலெற ியபாது பார்வத வீட்டியலலியக லமலல. உங்ூகதா குரமலலல ியூகட்டு நான் தான்
வந்து விளலியூகபபறி மவத்ியதன்" என்ற ூகமாின ுசாலின அியத ுசாபபூகமள ன்்னம் உரத்த
குரினல அம்மாாவுலகுல ூகாது ியூகட்கும்பட மாறபட எடுத்து் ுசான்னைாதா பார்வத.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மதல ியூகட்டு ியநரலகு ியநர் ூகமாினமகல ூகடந்து ுூகாதாளவிலமலல.
பார்வதமகத் தான் ியமாலம் ூகடந்து ுூகாணம்ாதா. ஆனைால அவதா பார்வதமகல ூகணடத்த
ுசாபபூகளிியலலியக ூகமாினலகு மானை ியவதமனை உணம்ாலகும் அர்த்தம் ுதானித்தது.
"ஆத்து மா்னனா விளலியூகத்தணும்டீ! அிபதான் லலட்ரமி வீட்டியலல தங்குவா. வந்தவா
ியபானைவாதாளாம் விளலியூகத்தெறாி பலல விட்டுட்டு நீ பாட்டுலகு ஊர் ரத்தி ியபாயிம்ெறதாடீ?"
-அம்மாா ிபட எடுத்ுதறிந்தாபப ியபால ியபசினைது பார்வதலியூக  படலூகவிலமலல.
ுமான்மமாகானை தகம் பமம்த்த ூகமாினலகும் அது சபபியெற உமெறத்தது. ந்த சமாகத்தலதான்
ஆபபெறங்ூகமரலகு் சந்தகா வந்தனைம் ுசெகி ியபாயிரந்த சர்மாா தரம் பயிரந்தார்.
அிியபாது அங்ியூக என்னை நம்ந்து ுூகாணடு ரந்தது என்பமதி பு பந்து ுூகாதாள அவரலகு
அதூக ியநரம்  படலூகவிலமலல. எந்தத் தூகராற உரவாூகாமால தவிர்ிபதபபூகாூக
ஆபபெறங்ூகமரலகுி புெறிபடுவதபபகு முன் ூகமாின தான் விளலியூகபபறி மவத்தாதா என்பமத அவர்
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் கெறாமால ியபாயிரந்தாியரா அந்தத் தூகராியெற ுமாலலல
உரவாக்யிரந்தது ிியபாது.
தன் மாூகனின் நட்மப நம் ப அவனிம்ம் தன்மனைி பூர்மாாூக ஒிபமம்த்துல ுூகாணடு
பலலலாயிரம் மமாலூகளுலகு அிபாினரந்து அவியனைாடு புெறிபட்டு வந்தரலகும் ஒரத்தமகல
ூகாமாாட்சி ிபடி புணபடுத்த விட்ம்ாியள என்ற சர்மாாவுலகு வரத்தமாாூக ரந்தது.
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"நம்லூகல கம்ாதது ஒணணும் நம்ந்தும்மலல. எதுலூகாூக ி படல கிபாடு ியபாட்டு
மரகியர? ியபசாமா உதாியள ியபாெ உன் ூகா பகத்மதி பார" - என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாமளல
ூகணடத்துவிட்டுி பார்வதயின் பலூகம் தரம் ப, "ஏெ பார! நீ அவமள மாாடலகுல
கட்டணடு ியபா..." - என்ற ூகமாினமக் ரட்டல ூகாட்டனைார். பார்வதயம் ூகமாினயம்
மாாடலகுி ியபானைார்ூகதா. அவர்ூகதா ுசன்ெற பன் ியமாலம் ூகாமாாட்சிகம்மாாமளல ூகணடத்தார்
அவர்:
"உனைலகு உன் ுபணம்ல ூகணடலக்ெறதுலகுி பாத்தகமத உணடு. அடுத்தவா மானைர
புணபம்ெறாிலல ியபசெறதுலகு நீ கார? நீ ியபசினைது ுூகாஞ்சங் கம் நன்னைா லியலல. வீடு ியதட
வந்தரலக்ெறவாமளி ியபசெற ியப்சா து?"
"நான் ியபசியலல. ஊியர ியபசிணடரலகுங்ூகெறது உங்ூகளுலகுத் ுத பகாது ியபாினரலகு."
-ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியபாரலகுல ுூகாட ூகட்டுக்ெறாதா என்பது சர்மாாவுலகுி பு பந்து
விட்ம்து. து ஒர ுப பக சணமம்காக் மாாடயிினரலகும் ூகமாினயின் ூகவனைம் மாறபடயம்
ூகவரிபட்டு ரசாபாசமாாவமத அவர் விரம்பவிலமலல.
"ியபசாியமா உதாியள ியபாெ உன் மூகல ூகா பகத்மதி பார" - என்ெறார் சர்மாா. அவர் அதட்டக
குரலலகுல ூகட்டுிபட்டுல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா உதாியள ுசன்ெறாதா.
சீலக்ரியமாா, அலலலது சிறிது ூகாலலந் தாழ்த்தியகா அந்த வீட்டல ஏபபபம்லகடும் என்ற அவர்
எதர்பார்த்த ஒர  பர்சமனை ன்ியெற ிுபாழியத விமளந்து விட்ம்து. விவரங்ூகதா
ுதளிவாூக் ுசாலலலிபம்ாமால ரலகும்ியபாியத ூகாமாாட்சிகம்மாாதா சணமம்லகுல
க்ளம் பயிரந்தாதா. அதட்டயம் மிரட்டயியமா அதூக நாதா ந்தி  பர்மனைமக் சமாாளிலூக
முடகாது என்பது சர்மாாவுலகுத் ுத பந்துதான் ரந்தது.
மாாமிகாரம் மாரமாூகளுமாாூக லலலாமாியலல ூகாமாாட்சிலகும் ூகமாினலகும் மாாமிகார் மாரமாூகதா
சணமம்மக விம்ல ூகடுமமாகானை சணமம்ூகதா வந்துவிடும் ியபாினரந்தது. வபபமெற
எலலலாம் உத்ியதசித்துதான் ரவியிம்ம் ஓரளவு வி பவாூகி ியபசி விம்லலாம் என்ற
ஆபபெறங்ூகமரலகுி புெறிபடும்ியபாது அவமனைத் தம்ியமாாடு அமழத்து் ுசலவதபபூகாூகத்
ியதடயிரந்தார் அவர். ரவியின் தட்ம்ம் என்னை? அவன் என்னை ுசெகி ியபாக்ெறான் என்பமத
எலலலாம் அவனிம்ியமா மானைம் விட்டுி ியபசிவிம்த் தீர்மாானித்தரந்தார் அவர்.
அந்த வினகத்மதத் ததாளிி ியபாம்லலாம் என்ற நிமனைலூகவும் முடகாதபட ுநரலூகட
உரவாக்யிரந்தது. ஊர் உலலூகம் என்ற ுவளியிினரந்து ுநரலூகடூகளும் நிர்ிபந்தங்ூகளும்
ன்்னம் வந்துவிம்விலமலல. என்ெறாலம் வீட்டுலகுதாியளியக எதர்பார்த்த ுநரலூகடூகதா
ன்ற ுதாம்ங்க்யிரந்தனை. சீமாாமவக பன் ியூகதாவி, படத்துமெறயில ஜபம் பணணில
ுூகாணடரந்த மவதூகர்ூகளின் விசாரம் எலலலாமாாூக் ியசர்ந்து ந்தி  பர்சமனை
நாமளலியூகா, நாளன்மெறலியூகா ஊரளாவிகதாூகவும் ஆூகலகடும் என்பதபபகு அறிகுறிூகளாூகத்
ியதான்றினை.
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தம்முமம்க மாமனைவி ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அிபடி ியபசிகதபபகுல ூகமாினயிம்ம் அவதா
சார் பல தானைாவது மான்னிிபுல ியூகட்ூக ியவணடுுமான்ற ியதான்றிகது அவரலகு. அதபபூகாூக
மாாடிபட ஏறிகவ பன் ுசவிூகளில மாங்ூகலலமாானை துர்லூகா சித ஸmதுதயின் அழக்க
ஸmியதாத்தரம் விழந்தது.
"ஸர்வ மாங்ூகலல மாாங்ூகலியக ஸிியவ சர்வார்த்த ஸாதியூக
ஸmரணியக த் பகம்பியூக ியதவி நாராகணி நியமாாஸmதுியத."
பார்வத முதினல ுசாலலல அமதத் தரி ப் ுசாலினல ுூகாணடரந்தாதா ூகமாின.
ுூகாஞ்சங்கம்ல குழிபமிலலலாத ுதளிவானை உ்ச பி பல ூகமாின அமதத் தரி ப்
ுசாலினகமதல ியூகட்டு் சர்மாாவுலகு ுமாெ சிினர்த்தது. ிபடி பாந்தமாாெ அழூகாூக
ஸmியதாத்தரம் ுசாலலக்ெறவதா விளலியூகபபறிகதால லலட்ரமி வீட்டல தங்ூகமாாட்ம்ாதா என்ற
சாடயிரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியமால ிியபாது ணடும் ியூகாபம் ியூகாபமாாூக வந்தது
அவரலகு. ியமாியலல ஏறி் ுசலலலாமால நின்ற ுூகாணடரந்த படயிினரந்ியத அமத ியமாலம்
ுதாம்ர்ந்து ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தார் சர்மாா. ியதசம், ஆசாரம், ூகலலாசாரம், னைம், நிெறம்
வபபமெறுகலலலாம் மாானிம் ஜாதயின் ஒபபறமமாலகுி பகன்படுத்தாமால
மம்யூறூகளாூகவும் தமம்ூகளாூகவும் பணணிவிட்ம்வர்ூகதா ியமால அந்த விநாடயில ியூகாபம்
ியூகாபமாாூக வந்தது அவரலகு. ியமாியலல படியகறிி ியபாெல ூகமாினயிம்ம் ியபசலலாமாா, அவர்ூகதா
தனிமமாமகல ூகமலலலூகாமால அிபடியக தரம் பல கீியழ ியபாெ விம்லலாமாா என்ற
படயிியலலியக தகங்க்னைார் சர்மாா. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா நம்ந்து ுூகாணம்தபபகு மாாபபெறாூகல
ூகமாினயிம்ம் ரணடு வார்த்மத ியபசி மான்னிிபுல ியூகட்ம்ாுலலாழிக மானைம்
நிம்மாதகமம்காது ியபாினரந்தது அவரலகு.
ியமாியலல படியகறி மாாடலகுதா  பரியவசித்தார் அவர். ூகமாினயம், பார்வதயம் ுசாலினல
ுூகாணடரந்த ஸmியதாத்தரத்மத நிறத்தவிட்டு அவமரி பார்த்ததும் எழந்து நின்ெறார்ூகதா.
"ூகாமாாட்சிலகு வகசா்ர! காமரி ியபசியெறாம், என்னை ியபசியெறாம்்ன ுத பகாியமா முன்
ியூகாபத்தியலல ஏதாவது ியபசிடுவா. அுதலலலாம் ஒணணும் மானைசிியலல வ்ரலூக ியவணம்ாம்.
உம்ியனை மாெறந்தும்ெறது நலலலது...."
தன்மனை ியநாலக்த் தனைலூகாூகத்தான் அவர் மத் ுசாலக்ெறார் என்பமத அடுத்த
ூக்த்தியலலியக ூகமாின பு பந்து ுூகாணம்ாதா. தபபகு அவளிம்மிரந்து என்னை பதல வரக்ெறது
என்பமத எதர்பார்லூகாமாியலல அவர் விடுவிடுுவன்ற படயிெறங்க்ல கீியழ ியபாெவிட்ம்ார்.
அவர் மானைம் அிியபாது ஒியரகடகாூகல ூகலலங்க்ி ியபாயிரந்தது. ியபசாமால முதினல
ியகாசித்தரந்தபட ூகமாினமகயம் ரவிமகயம் அவர்ூகதா சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல ரலக்ெற வமர
ியவணுமாாமாா வீட்டியலலியக தங்ூகமவத்து விம்லலாமாா என்ற கம் ிியபாது ியதான்றிகது
அவரலகு. தினரந்து வீட்டலம், ஊ பலம் எந்ுதந்த முமனையில எிபட எிபடி
 பர்சமனைூகதா க்மளலூகல கடும் என்ற நிமனைத்துி பார்த்தார் அவர். ுவளிியக ியபாயிரந்த
ரவி வீட்டுலகு வந்ததும் முதினல அவனிம்ம் ந்தி  பர்மனைமகி பபபறி வி பவாூகி ியபசி
ஒர முடவுலகு வந்துவிம் ியவணடும் என்ற மானைதுலகுதா தீர்மாானித்துல ுூகாணம்ார். ரவியம்,
ூகமாினயம் ுதாம்ர்ந்து வீட்டியலலியக தங்க் ரிபமதி ுபாறத்து, அவரலகு ஏபபபட்ம் ஒியர
ஒர மானைத்தகலூகம் ூகவமலலயிலலலாமால வளர்ந்த ுசலவல குடும்பத்துி ுபண்ானை
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ூகமாினயின் பூிியபான்ெற மானைம் அடுத்தடுத்து ியவதமனைி படும்படகானை சம்பவங்ூகதா அந்த
வீட்டல நம்ந்து விடுியமாா என்பதுதான்.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா என்னை ியபரவாதா, எிபட நம்ந்து ுூகாதாவாதா என்பமத ஒ்டுவார
ூக்மும் ூகணூகாணித்துல ூகமாினலகு ஏபபபம் ரலகும் மானைத்துன்பங்ூகமளத் தவிர்ிபது
என்பது கலலாத ூகா பகம். தபபூகாூக என்ியெற தாியனைா ரவிியகா ரபத்து நாலமாணி ியநரமும்
வீட்டல அமம்ந்து க்ம்ந்து ூகாமாாட்சிகம்மாாமளல ூகவனித்துல ுூகாணடரிபது என்பதும்
நமம்முமெறயில சாத்தகமாாூகாத ூகா பகம். ூகமாினயின் ியமாலதாள அ்னதாபத்தனைாியலலியக
அவர் ிியபாது ிபட நிமனைத்தார். ப்மசல க்ளிமகல கணடலலமம்த்த மாாத ப அவமள
அந்த வீட்டன் ூகடுமமாகானை ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகளில சிலூக மவிபதபபகு அவியர
தகங்க்னைார். ூகமாினயம் ரவியம் சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல வந்து ெறங்குவதபபகு முன் அவர்
மானைத்தல பலல தகலூகங்ூகதா அமலல ியபாதயிரந்தனை. அமவ ுவறம் தகலூகங்ூகளாூகத் தான்
ரந்தனைியவ ஒழிக ுவறிபுூகளாூக லமலல. ூகமாின வந்து பழக்க பன் அவமரி
ுபாறத்தவமர அந்தத் தகலூகங்ூகதா கம் ுமாலலல ுமாலலல மாாறி உதாளூெறி  ப பகமாாூக
முக்ழ்ந்தரந்தது. ூகார்மும் அர்த்தமும் லலலாத ஒர் குரட்டுல ூகாதலலாூக அது அவரலகுி
பம்விலமலல. வன் அவதா மானைத்மதல ூகவர்ந்ததபபகும் அவதா வன் மானைமதல
ூகவர்ந்ததபபகும் நிகாகமாானை கலபானை ூகார்ங்ூகதா ரிபமத ிியபாது அவர்
உ்ர்ந்தார். அந்நிக ியதசத்துலகுி ியபாெத் தரம்பும் சராச ப ந்தக மளஞன்
தமிரலூகாூகவும் ஊரார் விகிபதபபூகாூகவும் ஒர ுவதாமளத் ியதாலலகு பகவமள உம்ன்
ழத்துல ுூகாணடு வரவமதி ியபால து லமலல.
ரவிியக ூகடதத்தல எழதயிரிபமதி ியபால து உணமமாயிியலலியக ூகாந்தரவ
சம்பந்தமாாூகத்தான் ரந்தது. ரவரமம்க  ப பகங்ூகளிலம், அந்தரங்ூகளிலம் அவரலகு்
சந்ியதூகம் எதுவும் ரலூகவிலமலல. ுவறம் உம்ல சம்பந்திபட்ம் பரஸmபரல ூகவர்்சி என்ற
மாட்டும் அமத நிமனைலூக முடகவிலமலல. உம்மலலயம் தவிர அறிவுலகும் ஒத்த
உ்ர்வுூகளுலகும் ஒத்த எண்ங்ூகளுலகும் ந்தல ூகாதினல அதூக சம்பந்தம் ரிபது
பு பந்தது.
ூகாமாாட்சிகால மத ுவறலூக முடந்ததுியபால அவரால மத ுவறலூக முடகவிலமலல.
பூர் ஞானைத்தன் ூகனிவு எந்த மானைத்தல நிரம் பயிரலக்ெறியதா, அந்த மானைத்தல மிூகவும்
ுூகா்மசகானை ுவறிபுூகளும், னம்ூகளும் ஒர ியபாதும் வரவியத லமலல. எங்கு
ுூகா்மசகானை ுவறிபுூகளும், னம்ூகளும் நிரம் பயிரலக்ெறியதா அங்ியூக பூர் ஞானைம்
ரிபதலமலல. ுூகா்மசகானை ுவறிபுூகளும் னம்ூகளும் பூர் ஞானைத்மத அழித்து
விடுக்ன்ெறனை. ' ன்ம் ஞானை ஹீனைம்' - என்பமத அவர் நிமனைத்தார்.
ுவளிியக ியபாயிரந்த ரவி தரம் ப வந்தான். வாசல தணம்யிினரந்த சர்மாா அங்ியூகியக
அவமனை எதர்ுூகாணடு தடுத்து உட்ூகார மவத்து விட்ம்ார்.
"உன்மனை அிபியவ ஆத்தங்ூகமரலகுி ியபாெறிியபா ியதடியனைன். நீ ஆிபம்ியலல. எனைலகுத்
தனிகாூக உங்க்ட்ம்ல ுூகாஞ்சம் ியபசணும்."-
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"ம்ாவது வீட்டு ரந்தரராமான் கி பட்ம்ான், ியபாெ் சித்தநாழி ியபசிணடரந்துட்டு
வந்ியதன்.""நாமா ங்ியூகியக ியபசலலாமாா?
ியபாலலாமாா?"

லியலல மாறபடயம் ஆத்தங்ூகமரலியூக ுபாெறிபட்டுி

"ஏன்? ுபாழலூகமம்த் ியதாட்ம்த்துல க்்த்தடயிியலலியக உட்ூகார்ந்து ியபசலலாியமா அிபா!"
"ச ப! வா... ுசாலியெறன்."
ரவரமாாூகல க்்பபெறடலகுி புெறிபட்டுி ியபானைார்ூகதா. க்்பபெறட ியமாமம்யில
சிுமாணட் தளம் ியபாட்டரந்தது. ியதாெலக்ெற ூகலமலல ஒர ஸmடூல உகரத்துலகுத் லக்ல
ூகட்டயிரந்ததால உட்ூகார வசதகாயிரந்தது. சர்மாா அதல உட்ூகார்ந்து ுூகாணம்ார்.
அதபபகு ம்கானை உகரத்தல அரியூக
உட்ூகார்ந்து ுூகாணம்ான்.

ரந்த சிுமாணட்டுத் ுதாட்டயின் ரவ பல ரவி

தாம் ியபசத் ுதாம்ங்குவதபபகு முன் அதபபகுி பகன்படும் சிலல பூர்வாங்ூகமாானை
தூகவலூகமள ரவியிம்ம் முதினல விவ பலூகத் ுதாம்ங்க்னைார் சர்மாா. ூகமாினமகி பபபறிக
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் சந்ியதூகங்ூகதா, அவதா அடலூகட தம்மிம்ம் ணடத் துமளத்துல
ியூகட்கும் ியூகதாவிூகதா, அன்ற மாாமலல ூகமாின சந்த விளலகு ஏபபறி மவத்தது ுதாம்ர்பாூக
ஏபபபட்ம் தூகராற, சீமாாமவக பன் விசா பிபு, படத்துமெறயில ஊர் மவதூகர்ூகளின் ியூகதாவிூகதா
எலலலாவபபமெறயன் ஒ்டுவான்ெறாெ விளலூகமாாூக் ுசாலினவிட்டு, அதபபகு அவன் என்னை
பதல ுசாலக்ெறான் என்ற எதர்பார்த்து அந்தி பதலலூகாூகத் தம் ியப்மச நடுியவ
நிறத்தனைாபப ியபாலல் சிறிது ியநரம் நிறத்தயிரந்தார் சர்மாா.
"நீங்ூக ுசாலெறுதலலலாம் ச ப அிபா! தியலல சிலலது நான் ஏபபுூகனைியவ எதர்பார்த்தது
தான். ிியபா நான் என்னை பண்ணும்ூகியெறதா...?"
"என்மனைத் திபாி பு பஞ்ரலூகாியத! உன்ியனைாம் ுலலட்ம்ர் க்மம்்சிபவும்
அதுலூகிபுெறமும் ரந்த ியூகாபமும் குழிபமும் கம் ிியபா எனைலகு லியலல, அந்தி
ுபண ூகமாினமக எனைலகு ுராம்ப  பட்சிரலகு. உங்ூக சிியநக்தத்தியலலயம் திபு
ரலக்ெறதாி பம்ியலல. ஆனைா உங்ூகம்மாா, ஊர் உலலூகம் எலலலாரம் துலகுல குறலியூக
ரலூகாங்க்ெறமத நீ மாெறந்தும்ிபம்ாது."
"நீங்ூக திபாி பு பஞ்ரலூகலியலலங்க்ெறியத எங்ூக பாலக்கம்தான் அிபா!"
"திபாி பு பஞ்ரலூகலமலலன்னைாலம் சழ்நிமலலூகளுலகும் மாபபெறவர்ூகளின்
நிர்ிபந்தங்ூகளுலகும் ஊர், உலலூகத்துலகும் நான் ூகட்டுிபட்ம்வன்க்ெறமத நீ மாெறந்தும்ாியத...."
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" ந்தகாவின் மிூகிுப பக துரதரஷம்ியமா அதன் பூர் ஞானைவான்ூகதா எலலலாரம்
பகந்தாங் ுூகாதாளிூகளாூக ரிபது தான்..."
"அறிவு என்பது ியவற. ரபபறிபுெறத்ியதாடு ஒத்துி ியபாவது என்பது ியவற... நான் மத
எனைலூகாூக் ுசாலலலியலல ரவி! ன்னிலகு் சாகங்ூகாலலம் அவ தானைா நலலலது ுசெகெறதா
ுநனை்ரணடு விளலியூகத்த மவலூகிியபாூக உங்ூகம்மாா சத்தம் ியபாட்டு மரஞ்சாியள, அது
மாாத ப ஒணு்ாண்ா நம்ந்தா வீ்ா அவ மானைர புணபடுியமான்்னதான் ியகாசிலக்ியெறன்."
"ச பிபா... நீங்ூகியள துலகு ியவெற ியகாசமனை ுசாலலங்ியூகா. என்னை ுசெகலலாம்? ஒர நா
ரணடு நாியளாம் ியபாெற வினகம் லியலல து. ந்தத் தம்மவ நான் ஒர வரன 'லீ்ட'ியலல
வந்தரலியூகன். ந்தகாவிியலல ஒர ூகாலலத்தியலல  புரஞ்ரல ூகாலலனிூகளா ரந்து ன்னிலகு
ந்தக யூனிகனைாயிட்ம்  பரியதசங்ூகளிியலல  புரஞ்ரல ூகலலாசாரமும் ந்தகல ூகலலாசாரமும்
எந்த அளவுலகு ம்ஞ்சிரந்தது என்க்ெறமத ஆராெஞ்ர எழதெறத்துலூகாூக அவ வந்தரலூகா.
அதுலூகாூக அுமா பலூகன் ஃபவுணியம்னன் ஒணணு அவளுலகு உதவி ுசெகெறது. ஒர
வரனம் ங்ியூக ரலூகி ியபாெறா. நா்னம் ஏெறலகுமெறக ியத மாாத ப ஒர
'அமஸன்ுமாணட்'டியலல தான் வந்தரலியூகன். சங்ூகரமாங்ூகலலத்மத ுஹெட் குவார்ட்ம்ர்ஸா
ுவ்ரணடுதான் எங்ூக ூகா பகத்மத் ுசெகெறதா வந்தரலியூகாம்..."
"எனைலகு ஆட்ியசபம்யிலியலல. ஒர வரனம் நீ ஊர்லல தங்ூகிியபாியெறங்க்ெறமதி பத்த
எனைலகு ுராம்ப சந்ியதானம்-"
" பன்ியனை நீங்ூக எமதிபத்தல ூகவமலலிபம்ியெறதா்ன பு பகமலலியக அிபா?"
"ுலலௌகீூகியமா ுத பகாத ஒர பமழக ூகாலலத்து ுபாம்மானைாட்டியகாம் ஆதலூகத்தியலல
வீட்டல ரந்துணடு உங்ூகளாியலல நிம்மாதகா அமத் ுசெக முடயமாான்்ன தான்
ூகவமலலிபம்ியெறன். என் தகலூகுமாலலலாம் விரந்தாளிகா வந்தரலக்ெறவியளாம் மானைர
ுூகாஞ்சமும் ியநாூகிபம்ாதுங்ூகெறதுதான்."
"ூகமாின விரந்தாளி
அவளும் ஒரத்த...."
--------------

லியலல.

துவமர எிபடகானைாலம்
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னிியமா

ந்த வீட்டியலல

ியத

அத்தகாகம் 14

சர்மாா சிறிது தகலூகத்தபபகுி  பன் ணடும் ரவிமகல ியூகட்ம்ார்:
"நீ ுசாலியெற. அமத நான் கம் ஒத்துணடும்ியெறன்ியனை வ்ரலியூகா. உங்ூகம்மாா
ஒத்துலூகணுியமாம்ா? அவளுலகு ன்னைம் முழவிவரமும் தானைாவும் ுத பகியலல.
ுத பவிலூகிபம்வும் லியலல. அதுலகுதாியளியக ஆயிரம் சந்ியதூகிபம்ெறா... உங்ூகம்மாாவுலகுி
பகந்து முதலியலல உன் ுலலட்ம்ர் க்மம்்சதும் நா்னம் ியவணுமாாமாாவுமாாூகல ூகலலந்து ியபசி
உன்மனையம் ூகமாினமகயம் அவர் வீட்டு மாாடயிியலலியக தங்ூக வ்ரம்லலாம்ன்்ன கம்
ஆரம்பத்தியலல ியகாசி்ியசாம்." " ிியபா பு பகெறது அிபா! நாங்ூக ுரணடு ியபரமாாத் ுதாம்ர்ந்து
தங்க்யிரலக்ெறது சாத்தகமாான்்னதாியனை நீங்ூக ியூகலூகியெறதா?"

ங்ியூகியக

"நீ ங்ியூக தங்க்லக்ெறமதி பத்தி ியப்ியச லியலல; து உன் வீடு. உன் அிபா உன்
அம்மாா உன் மா்னனா உனைலகும் அம்மாாவுலகும் ுப பசா் சணமம் எதுவும் வந்தும்ி
ியபாெறதலியலல. ூகமாின தங்க்லக்ெறமதி பத்த தான் ிியபா  பர்சமனை. உனைலகு ஆட்ியசபம்
லியலலன்னைால ூகமாினமக மாட்டும் ியவணு மாாமாா வீட்டு மாாடயிியலல தங்ூக வ்ரம்லலாம்.
அவாியள ூகாஸmமாாபாினம்ன். ுராம்ப நாூக பூகம்க்ெறதாியலல அவா வீட்டியலல வளாியலல
அவாளுலகு எந்த் சிரமாமும் வராது."
"அிபடி ியபாெறதா ரந்தால ூகமாினமக மாட்டும் தனிகா அவா வீட்டுலகுி ியபாூக்
ுசாலலல முடகாதுிபா, ட் ியவாணட் லல மநஸm. நா்னம் கம்ியவ ியபாயிம்
ியவணடகதுதான்."
"அவ ியபாெறமதிபத்த ஒணணுமிலியலல. ஆனைா நீயம் அவியளாம் ியசர்ந்து
ியபாயிட்ம்ாத்தான் அதுலகுல ூகணணு மலகுல ூகாது வ்ர ஊர்லல வீண வம்பு வதந்துகலலலாம்
க்ளம்பும்..."
"என் அ பி பராகம் ூகமாினயம் ங்ியூகியக நம்கம் ரலூகலலாம்க்ெறதுதான். அம்மாாவாியலல
சிரமாங்ூகதா ஏபபபட்ம்ாலம் ூகமாினகாியலல அமத் சமாாளி்ரலூக முடயம்..."
"நீ ுசாலியெற.... ஆனைால ூகமாினயம் என்னை நிமனைலக்ெறாதா்ன எனைலகுத் ுத பக
ியவணம்ாமாா?"
" துியலல ஒளிவு மாமெறவு எதுலகு? என்ியனைாம் வாங்ியூகா!
ியூகட்டும்லலாம்..."
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ிப அவமளியக

"நான் எதுலகும்ா? நீியக ியூகட்டு் ுசாலல... ியபாறம்..."
" லியலல! ூகார்மாாத்தான் ுசாலியெறன். நீங்ூகளும் வாங்ியூகா... அிபத்தான் சந்ியதூகத்துலகு
ம்மிலலலாியமா அவமள நீங்ூக பு பஞ்ரலூக முடயம்."
சர்மாா தகங்க்னைார்.
"ியகாசமனை ஒணணும் ியவணம்ாம்!

ிப என்ியனைாம் வாங்ியூகா ுசாலியெறன்"-

என்ற கறிகபடியக ரவி எழந்தரந்து நம்ந்தான். சர்மாா ியவற வழியிலலலாமால  பன்
ுதாம்ர்க்ெறவமரி ியபால தகங்க்த் தகங்க் அவமனைி  பன் ுதாம்ர்ந்தார்.
சர்மாாவும் ரவியம் மாாடலகுி ியபானைியபாது கம்ல ூகமாினயம் பார்வதயம் ுதாம்ர்ந்து
துர்லூகா சித ஸmதுத ஸmியதாத்தரத்மதத்தான் ுசாலினல ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
"பார! நீ ுூகாஞ்சம் கீியழ ியபாெ ரம்மாா... நாங்ூக ுூகாஞ்சம் ியபசிட்டு அிபுெறமாா
உன்மனைல கி பம்ியெறாம்" - என்ற ுசாலினி பாரமவல கீியழ அ்னி பனைார் சர்மாா.
ரவிலகு அிபா அவமள அ்னி பகது  படலூக விலமலல.
"ஏன்? அவ ரந்தா என்னை? அவபாட்டுலகு
ியபாூக் ுசாலியெறதா ிியபா?"

ரந்துட்டுி ியபாெறா. அவமள ஏன் கீியழ

" லியலல... அவ அிபுெறம் வந்துலூகட்டும். நீ ியபசாமா
ரவி

ர..."

தபபகு ியமால தன் ியூகா பலமூகமகத் தந்மதயிம்ம் வபபபுறத்தவிலமலல.

ூகமாின அவர்ூகதா உதாியள வரலூகணம்தும் எழந்து நின்ெறவதா
ுூகாணியம்தான் ரந்தாதா.

ன்்னம் நின்ற

" வமள நான் ியூகட்ம்ா எனைலூகாூகி பதல ுசாலெறதா நீங்ூக நிமனை்ரிியபதா. உங்ூக
சந்ியதூகத்மத நீங்ூகதா ியநியர ியூகட்டுடுங்ியூகா" என்ற சர்மாாவிம்ம் ுசான்னைான் ரவி.
சர்மாாவும் ரவியம் நாபபூகாினூகளில உட்ூகார்ந்து ுூகாணம்னைர். ூகமாினமகயம் உட்ூகார்
ுசாலின ரவிியக ியவணடனைான். ஆனைால அவதா உட்ூகாரவிலமலல.
"உட்ூகாியரம்மாா... உங்க்ட்ம்ல ுூகாஞ்சம் ியபசலலாம்்ன வந்தரலியூகாம். எ்டவளவு
நாழிதான் நின்்னணியம்யிரிியப? உன் மா பகாமத எனைலகும் பு பகெறதும்மாா. ிியபா நாியனை
ுசாலியெறன். நீ ுூகாஞ்சம் உட்ூகார்ந்துலியூகா..."
"பரவாயிலியலல. ுசாலலங்ூகதா, நிபபபது எனைலகு ஒன்றம் சிரமாமாாூகி பம்விலமலல..."
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"உனைலகு எதுவும் சிரமாமாா
ூகஷம்மாாயிரலகும்மாா..."

ரலியூகா

லமலலியகா. நீ நிலூகெறது எங்ூகளுலகுல

"ூகஷம்ம் ஒன்றமிலமலல, ுசாலலங்ூகதா..."
"மானைரியலல ஒணணும் ஒளிவு மாமெறவிலலலாியமா எதுவும் திபா எடுத்துலூகாியமா நான்
ியூகலூகெறதுலுூகலலலாம் நீ பதல ுசான்னிகானைா எனைலகுி ுப பக உபூகாரமாா ரலகும்
அம்மாா! நான் ரவிமகத்தான் உன்மனைல ியூகலூக் ுசான்ியனைன். அவன் நீங்ூகியள
ியூகட்டுலியூகாங்ியூகான்்ன என்மனைல ுூகாணடு வந்து ங்ியூக நிறத்தட்ம்ான்."
"..."
"ஏம்மாா நீ சாகங்ூகாலலம் சந்த விளலகு ஏத்த வ்சமதி பத்தல ூகாமாாட்சி, பாரக்ட்ம்
என்ுனைன்னைியமாா மரஞ்சிணடரந்தாியள, அதுியலல உனைலகு ஒணணும் மானைர வரத்தம்
லினியக? தகங்ூகாமால நீ எங்க்ட்ம் நிஜத்மத் ுசாலலலலலாம்."
"வரத்தி படுவதபபகு தல என்னை ரலக்ெறது? அவர்ூகதா பாரமவல ூகணடத்தார்ூகதா.
பாரமவ அவர்ூகதா ூகணடலூகல கம்ாுதன்ற நான் எிபட் ுசாலலல முடயம்? ஒர ியவமள
பாரமவல ூகணடலூகாமால அவர்ூகதா என்மனைியக ியநரலகு ியநர் கி பட்டுல ூகணடத்து
ரந்தால கம் நான் அதபபூகாூக வரத்தி பட்டரலூக மாாட்ியம்ன். அவர்ூகதா உ பமமாியகாடு
என்மனை ஏன் ூகணடலூக மாாட்ியம்ுனைன்க்ெறார்ூகதா என்பது தான் என் வரத்தியமா தவிர ஏன்
ூகணடலக்ெறார்ூகதா என்பது வரத்தமிலமலல. ரவியின் அம்மாா உ பமமா எடுத்துல ுூகாணடு
என்மனை ியநரலகு ியநர் ூகணடத்தரந்தால நான் ன்்னம் எ்டவளியவா
சந்ியதானிபட்டரிியபன்..."
- த்தமனை அம்லூகமும் விநகமும் நிமெறந்த ஒர பதமலல அிியபாது அவளிம்மிரந்து
சர்மாா எதர்பார்லூக விலமலல. அதனைால சிறிது தகலூகத்துலகும், ுமாௌனைத்துலகும்  பன் ியமாலம்
அவர் அவமளல ியூகட்ம்ார்:"ஒர வரனத்துலகும் ியமாியலல ங்ியூக ரலூக ியநரலலாம்்ன ியூகதாவிிபட்ியம்ன். ுராம்ப
சந்ியதானம். ந்த வீட்டியலலியக உன் ுசௌூக பகங்ூகளுலகு ஒத்து வரமாா? ஒத்து வரமாானைால
நீயம் ரவியம் தாராளமாால ங்ியூகியக ரந்துலூகலலாம். லமலலகானைா மதவிம்
ுசௌூக பகமாாூகவும், தனிகாூகவும் ியவெற ம்ம் உங்ூகளுலூகாூகி பலூகத்தியலலியக ஏபபபாடு
பண் என்னைாியலல முடயம்."
" ங்ியூக எனைலகு எந்த அுசௌூக பகமும் ரலக்ெறதாூகி பம்விலமலல. ஒர வீடு என்பது
ுசௌூக பகங்ூகளும் அுசௌூக பகங்ூகளும் ியசர்ந்ததாூகதான் ரலகும். தனிகாூக்
ுசௌூக பகங்ூகியள நிமெறந்ததும், தனிகாூக அுசௌூக பகங்ூகியள நிமெறந்ததுமாானை ஒர வீடு
உலலூகம் முழவதும் ியதடனைாலம் கம்ல க்மம்காது."
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"அிபடயிலியலலம்மாா! ஒத்துி ியபாூகாத மா்னனா ஒரத்தர் ரந்தாலம் தனைம் விடஞ்ர
எழந்தரந்தா் சணமம்யம் பூசலமாான்னைா ரலகும்? சணமம்யம் பூசலமாாூகியவ ரந்தா
எிியபா மாத்த ூகா பகுமாலலலாம் பாலூகெறது?"
"நீங்ூகதா ுசாலவமதல ியூகட்டு நான் ஆ்ச பகிபடுக்ியெறன். துவமர எந்த ஒர
சணமம்யம் பூசலம் ங்கு என் வமரயில ஏபபபட்ம்ியத க்மம்காது. ந்த வீட்டல
ுதாம்ர்ந்து ரிபமதியக நான் விரம்புக்ியெறன். ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி பலல வினகங்ூகளில
என் குரவாூக நான் வ பத்தரலக்ியெறன். அவர்ூகளிம்மிரந்து நான் ூகபபறல ுூகாதாள
ியவணடகது எ்டவளியவா ரலக்ெறது."
"உன்மனை் சிஷமககாூக ஏபபறலுூகாதாளும் விரிபியமாா சம்மாதியமாா
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு லலலாமாினரலூகலலாம்."
"துியரா் பன் விரிபத்மதயம் சம்மாதத்மதயம் எதர்பார்த்தா ஏூகமலலவன் அவரலகு்
சிஷகனைானைான்? சிரத்மதயம் பலதயம் மாட்டும் ரலகுமாானைால எந்தல குரமவயம்
வழிபட்டு பாவித்துல ுூகாணியம் ூகபபூகியவணடகமதல ூகபபற விம் முடயம்."
"அிபடகானைால மதவிம் மிூகவும் ுசௌூக பகமாானை தனிமமாகானை ியவற எந்த
ம்த்தலம் வசிலூக நீ விரம்பமலலகா?"
"நி்சகமாாூக லமலல. 'ராமான் ரலகும் ம்ம் அியகாத்த'.. என்பதபபூகாூக உங்ூகதா நாட்டல
பழுமாாழி உணடு என்ற ியூகதாவிிபட்டரலக்ியெறன். எனைலகும் அிபடத்தான்.
வசதூகளிலம், ுசௌூக பகங்ூகளிலம் ஏபபூகனைியவ நான் அலத்துி ியபாெவிட்ியம்ன்..."
கீழ்த்தமசல ூகலலாசாரத்தலம் நூலூகளிலம் தத்துவங்ூகளிலம், அவளுலகு ரந்த ஆழமாானை
 படிமப அவதா பதலூகளிினரந்து சர்மாாவால ஊக்த்துல ுூகாதாள முடந்தது.
"ச ப! உன்மனை அநாவசிகமாாூக ி பட எலலலாம் ியூகதாவி ியூகட்டுத் ுதாந்தரவு
ுசெகெறதுலூகாூக என்மனை மான்னி்ரடும்மாா. ந்த வீட்டல தவறதலலாூகியவா, எங்ூகதா
அறிகாமமாகாியலலா, உனைலகு ஏதாவது அுசௌூக பகங்ூகதா ஏபபபட்ம்ால தகவு பணணி அமத
ுபாரட்படுத்தாியத. உனைலகு வசதல குமெறவுூகதா ஏபபபட்டு நீ மானைர ியநாகும்பட ஆயிம்ி
பம்ாியதன்்னதான் முன்ுனை்ச பலமூககா ுதலலலாம் உங்க்ட்ம்ல ியூகட்ியம்ன்... திபா
ுநமனை்ரலூகாியதம்மாா...."
"நீங்ூகதா ரவியின் தந்மத. ுப பக ஸmூகாலலர். ந்தகல ூகலலா்சாரத்தன் பூர்மாானை
தன்மமாூகதா நிரம் பகவர். உங்ூகமள நான் என்றம் எதபபூகாூகவும் திபாூக எடுத்துலுூகாதாளும்
நிமலலமமா உரவாூகாது - உரவாூகல கம்ாது."
சர்மாா ரவியின் முூகத்மதி பார்த்தார். ' ிியபாது உங்ூகளுலகுத் தரிததானைா?' என்ற
பதலலகு முூகலகுறிி பனைாியலலியக ியூகட்பது ியபால அவமர ஏறிட்டுி பார்த்தான் ரவி.
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"ச பம்மாா! நான் கீியழ ியபாெி பாரமவ அ்னிபியெறன்"... என்ற கறி விட்டு
மாாடயிினரந்து கீியழ புெறிபட்ம்ார் சர்மாா. "நீங்ூக ியபாங்ியூகா அிபா! ியதா ஒர
நிமினத்தியலல வந்தும்ியெறன்" என்ெறான் ரவி.
"ுமாாதாள வா... அவசரம் ஒணணுமிலியலல" என்ற அவ்னலகுி பதல ுசாலினகவாியெற
படயிெறங்க்னைார் சர்மாா. ந்தகல ூகலலா்சாரத்தன் அழத்தமாானை பழம்ுபரம் தன்மமாூகதா
நிமெறந்த ஒர சழினல அதன் பலல அுசௌூக பகங்ூகமளி ுபாறத்துல ுூகாணடும் கம் அவதா
வாழத் தகாராயிரிபது சர்மாாவுலகுி பு பந்தது.
ூகமாினயிம்மிரந்து ்டவளவு விவரங்ூகமளல ியூகட்டு ுத பந்து ுூகாணம்  பன் னி
அவமள 'ியவணு மாாமாா வீட்டல தங்க்ல ுூகாதாள முடயமாா' என்ற விசா பிபியத
முமெறயிலமலல என்ற அவரலகுத் ியதான்றிவிட்ம்து. ூகமாினமகி பபபறி ரவி கறிகது
நூபபறலகு நூற உணமமா என்பமத அவர் ிியபாது உ்ர்ந்து ுூகாணம்ார்.
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் முரணடுூகளால என்ுனைன்னை அசந்தர்ிபங்ூகதா ஏபபபடுியமாா என்ற தான்
அவர் ிியபாது உதாளூெறத் தகங்க்ல ுூகாணடரந்தார். அந்த முரணடுூகளால கம்ல ூகமாின
பாதலூகிபட் மாாட்ம்ாதா என்ற ிியபாது அவரலகுத் ியதான்றிகது.
விளலகு ஏபபறி மவத்த சம்பவத்தால ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பார்வதயிம்ம் ியபரவது ியபால
தன்மனைல குத்தல ூகாட்டி ியபசிகமதல ூகமாின எங்ியூக மானைத்தல மவத்தரந்து ரவியிம்ம்
ுசாலினல ூகலலூகம் மட்ட விடுவாியளா என்ற எணணியிரந்த சர்மாாவுலகு அவளது அம்லூகம்
முபபறிலம் புதுமமாகாயிரந்தது. ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ியப்மச ஒர ுப பக தவெறாூகியவ
அவதா மானைதல மவத்துல ுூகாதாளவிலமலல என்பியதாடு ியவற ூகார்ங்ூகளுலூகாூகல
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியமால அவளுலகு ஏபபபட்டரந்த மாதிபும், மா பகாமதூகளும் தனைால ஒர
சிறிதும் குமெறகவிலமலல என்பது ுத பந்தது.
ூகமாினகால  பர்மனைூகதா எதுவும் வராது என்ற ுத பந்தாலம் - ூகாமாாட்சிகம்மாாளாலம்
ஊராராலம் விியராதூகளாலம் து சம்பந்தமாாூக் சிலல  பர்மனைூகதா எழலகடும் என்ெற பகம்
ன்்னம் அவர் மானைத்தல ரலூகியவ ுசெதது.
மாாடயிினரந்து ரவி கீியழ ெறங்க் வந்தான். மாறபடயம் அிபாவும்  பதாமளயம்
க்்பபெறடலகுி ியபாூகவிலமலல. ூகமாினமகி பபபறி ியமாியலல விவாதலூகவும் லமலல.
மாறநாதா ியவணு மாாமாாவிம்ம் ூகார் ரவல வாங்க்ல ுூகாணடு ரவியம் ூகமாினயம்
பாணட்ியச ப, ூகாமரலூகால பகுதூகளுலகுி ியபாெ ஒர வாரம் ரபபறிி பார்லகும்
உத்ியதசத்தும்ன் புெறிபட்டரந்தார்ூகதா.
உதவிலகும் தும்லகுமாாூகல க்ளீனைர் மாாத ப காராவது ஒர ியவமலலலூகாரி மபகமனை
அமழத்துல ுூகாணடு ியபாகுமாாற அிபாவும், ியவணு மாாமாாவும் எ்டவளியவா கறியம் ரவி
ியூகட்ூகவிலமலல.
"நா்னம் ூகமாினயமாா - மாாத்த மாாத்த ஓட்டிியபாம். ுரணடு ியபரியமா ஆட்ியம்ாுமாாமபல
எலஸmபர்ட்ஸm. எந்த 'ட்ர பதா' வந்தாலம் நாங்ூகியள சமாாளி்ரிியபாம்" - என்ெறான் அவன்.
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ஒர வாரம் என்ற புெறிபட்டரந்தாலம் அவர்ூகதா தரம் ப் சங்ூகரமாங்ூகலலம் வரி பத்து
நாட்ூகதா வமர ஆக் விட்ம்னை. பத்து நாதா வீடு ுவறி்ியசாடி ியபாயிரந்தது.
மாறபட அவர்ூகதா ரவரம் ூகா பல ஊர் தரம் பக ஒர  பபபபூகினல - ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
வீட்டுல கம்த்தல சாவூகாசமாாூக அமார்ந்து தன்மனை மாெறந்த லலயிிியபாடு வீம்யில 'தாியக
கியசாதா'வின் ியதாடமகி ுபரூக் ுசெது ுூகாணடரந்தாதா. முதினல ூகா பினரந்து ெறங்க்
உதாியள நுமழந்த ூகமாின கம்த்தல வீம்யம் மூகயமாாூக அமார்ந்தரந்த
ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி பார்த்ததும் சாட்சாத் சரஸmவத ியதவிமகியக எதியர பார்த்தது ியபால
பகபலதயம்ன் அிபடியக  பரமித்து நின்ற விட்ம்ாதா.
அந்த வீியம் அிியபாது ியதாடயிலம் க்ரஷ் ூகானைத்தலம் நிரம் ப வழிந்து
ுூகாணடரந்தது. ூகமாினலகு அது ஒர ுமாெசிினர்லூக் ுசெயம் அ்னபவமாாூக ரந்தது.
வீம்ியகாடு அமார்ந்தரந்த ியூகாலலத்தல ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் முூகத்தினரந்த அபூர்வமாானை
ியதஜஸm அவமள மிூகவும் ூகவர்ந்தது. அவதா ூகணூகமள அந்தத் ியதாபபெறம் ூகவர்ந்தது என்ெறால
ுசவிூகமள அந்த வீ்ாூகானைம் என்்னம் மாாதுர்க மாமழ ூகவர்ந்தழத்தது.
"என்னைம்மாா? ிபத்தான் ஊர்ியலலயிரந்து வந்தகா? ஏன் ிபடி  பரமமா பட்ச மாாத ப
மாமலல்ரி ியபாெ நின்்னட்ியம்?" - என்ற தபபுசகலலாூக அங்கு வந்த சர்மாா வினைவிக  பன்
தான் அவளுலகுத் தன் நிமனைியவ வந்தது. அதபபகுதா மூகயில ூகா பினரந்து எடுத்து வந்த
 பரகா்ி ுபட்டூகியளாடு ரவியம் வீட்ட்னதா நுமழந்தரந்தான். ூகமாினியகா வீம்ியகாடு
தமரயில பட்டுி பாயில அமார்ந்தரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ியதாபபெறத்தினரந்த ூகவனைத்மத
ன்்னம் ட்ூக முடகாமால அதியலலியக மானைம் லலயித்துி ியபாயிரந்தாதா.
------------
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ஒர புராதனைமாானை மவதீூகல ூகலலாசாரம் நிமெறந்த ுதன்னிந்தக வீடும் அதன்
அுசௌூக பகங்ூகளும், முரணடுூகளும் மிலூக குடும்பத் தமலலவியம் பமழக தழம்ியபறிக
பழலூக வழலூகங்ூகளும், ூகமாினமகி ியபான்ெற ஓர் ஐியராி பகி ுபணணுலகுி ுப பக
மம்யூறூகளாூக ரலகும் என்ற சர்மாா எதர்பார்த்ததபபகு ியநர்மாாெறாூக நிூகழ்்சிூகதா
நமம்ுபபபெறனை. ூகமாின அந்த வீட்மம்யம், அதன் ூகலலா்சாரி  படிபுூகமளயம்
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ூகட்டுிபாடுூகமளயம் ியநசித்து மாதத்துல ூகமம்ி படலூகத்
ுதாம்ங்க்னைாியள ஒழிக ுவறலூகவிலமலல. அந்த வீட்டன் நமம்முமெறூகளுலகு ஏபபப அவதா
தன்மனை மாாபபறில ுூகாணம்ாியள தவிரத் தன்்னமம்க வசதூகளுலகு ஏபபப அந்த வீட்மம்யம்
அதன் பழங்ூகாலலத்து மானிதர்ூகமளயம் நமம்முமெறூகமளயம் ஒர சிறிதும் மாாபபெற
முகலலவிலமலல. ூகமாினமகி ுபாறத்து் சர்மாாவின் மானைநிமலல ுநக்ழ்ந்து ுமாலலல ுமாலலல
அவதா ியமால அநுதாபமாாூக மாாறிகதபபகு அவளுமம்க ந்த நனி நாூக பூகி பணியப
ூகார்மாாயிரந்தது.
ரவியம் ூகமாினயம் பாணட்ியச ப, ூகாமரலூகால பகுதூகளில ரபபறிபக்ம் ுசெதுவிட்டு
ஊர் தரம் பக தனைத்தன்ற ரவு தனிகாூக ரவியிம்ம் ியபசில ுூகாணடரந்தியபாது, "உங்ூகதா
அம்மாா வீம்யம் மூகயமாாூக அமார்ந்தரந்த ூகாட்சி சரஸmவத ியதவிியக வாத்தகத்ியதாடு
வந்து உட்ூகார்ந்து ுூகாணடரந்த மாாத பத் ியதான்றிகது" என்ற ூகமாின கறினைாதா.
' ிியபாுதலலலாம் மிூகவும் நவீனைமாானை புதக டிளமாஸி, ஓகாமால புூகழ்ந்ியத
எதர்ிமபயம் எத பமகயம் அழிிபதுதான் ூகமாின!' - என்ற ியூகினகாூக அதபபகு உம்ியனை
பதல ுசாலலல எணணிக ரவி அவதா ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி புூகழ்ந்த குரினினரந்த
பலதபூர்வமாானை ுதானிமகயம், மானைிபூர்வமாானை ஆழத்மதயம் உ்ர்ந்து ுூகாணடு அமத
ியவடலமூககாலக்விம்ி பகந்து தகங்க்கவனைாூகத் தன் எண்த்மதயம் ியூகினமகயம்
தவிர்த்துல ுூகாணடு ியபசாமாினரந்தான். எணணிகமத விட்டு விட்டு ியவற விதமாாூகி
ியபசினைான்:
"எங்ூக அம்மாா ஒர புராதனைமாானை ுதன்னிந்தக மவதீூகல குடும்பத்தன் பூர்்மாானை
அம்சங்ூகதா அத்தமனையம் சிறிதும் குமெறவிலலலாமால உதாளவதா. பூர்்மாானை என்ெறால ிளஸm
பாயிணட் மமானைஸm பாயிணட் ுரணமம்யம் ியசர்த்துத்தான் ுசாலியெறன். ஆனைா
அம்மாாமவி ுபாறத்தவமர எலலலாியமா ிளஸm பாயிணம்ா மாட்டும் தான் உன் ூகணணுலகுி
பம்ெறது..."
"ஒர வினகத்தன் சாதூகி பாதூகத்மதல ூக்லக்டும் ியபாது நமாலகு ஒத்து வராதமத
எலலலாியமா மமானைஸm பாயிணம்ால ூக்லக்ம்ெறது அ்டவளவு ச பயிலமலல."
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தன் அம்மாாவிம்ம் குமெறூகளும் முரணடுூகளும் உணடு என்ற தாியனை ுசாலவமதல கம்
அவதா ஒிபுல ுூகாதாளாமால மாறிபமத அவன் அிியபாது ூகவனித்தான். அம்மாா
பம்பரமாாூக் சமமாகலலமெறயில ியவமலல ுசெவது, பூமஜ ுசெவது, ூகாமலலயில நீராடகதும்
துளசி வழிபாடு, பர வழிபாடுூகதா ுசெவது, பலலலாங்குழிகாடுவது, வீம் வாசிிபது,
ஸmியதாத்தரம் ஸmியலலாூகம் ுசாலலவது, எலலலாியமா ூகமாினலகு அதசகமாாூக ரிபமத அவன்
ூகணம்ான். தான் அளித்தரந்த பயிபபசிூகதா, பழலூக வழலூகங்ூகதா, முன் தூகவலூகதா, அவமள
ஓரளவு ந்தக வாழ்லமூகலகு எந்தவிதத் தகலூகமுமின்றிி ுபாரந்த மவலகும் என்ற
அவன் அறிந்தரந்தாலம் ிியபாது ங்ியூக வந்த  பன் தான் எதர்பார்த்தமத விம்
அதூகமாாூகவும் அவதா அதபபகுல ூகனிந்து ுபாரந்தி பலகுவிபட்டரிபது ுத பந்தது
அவ்னலகு.
"உங்ூகதா அம்மாா பும்மவ ூகட்டலுூகாதாவது ியபால நா்னம் ூகட்டல ுூகாணடு பார்லூக
ியவணடும் ியபால எனைலகு ஆமசகாயிரலக்ெறது. அமதல ூகபபறல ுூகாடுிபதபபகு நாமளலகு
வசந்தமக வர் ுசாலினயிரலியூகன்" - என்ற தனைது ஒர விரிபத்மதல ூகமாின ுவளியிட்ம்
ியபாது அவ்னலகு விகிபாூகலகம் ரந்தது. மாடசார் மவத்துி பும்மவ ூகட்டுவது
அநாூக பூகமாாூகவும் பத்தாம் பசினத் தனைமாாூகவும் ஆக் அிபடல ூகட்டுவமத வழலூகமாாூகல
ுூகாணம்வர்ூகியள அதினரந்து விடுபட்டுத் தங்ூகமள அந்நிகி படுத்தல ுூகாணடு மாாறி
வரம்ியபாது எங்ியூகா ஆெறாயிரம் மமாலூகளுலகு அிபாினரந்து வந்த ஒர  புரஞ்ர யவத
ிியபாது அதபபகு ஆமசிபடுவது மிூகவும் விியநாதமாாயிரந்தது.
*****
மாறநாதா ூகாமலலயில மெறமுடமாணி வம்லகுத் ுதரவில மாம்த்து மாமனையில தாம்
ுதாம்ங்கும் புதுி பலலசரலகுல ூகமம்த் ுதாம்லூக விழாவுலகு வந்து கி பட்டு விட்டுி
ியபானைார். அவர் வந்த ியபாது சர்மாா எங்ியூகா ுவளிியக ியபாயிரந்தார். ரவியிம்மும்
ூகமாினயிம்மும் தான் வந்த விவரம் ுசாலின விட்டுி ியபாயிரந்தார் அவர்.
"தம்பீ! உங்ூக அிபாரலகு் சம்மாதம் லலலாமா ரலூகலலாம். ஆனைா எங்ூக கலூக
வழலூகிபட ஐகா பம்த்மத மாாட்ட நலலல ராகுூகாலலமாாி பாத்துத்தான் நான் ூகமம்
ுதாெறலூகியெறன். அது என் ுூகாதாமூக சம்பந்திபட்ம் விசகம். நட்புலூகாூக அவமர
அமழலக்ியெறன். முடஞ்சா ' வுங்ூகமளயம்' கி பட்டுலக்ட்டு வாங்ூக" என்ற ூகமாின பலூகம்
ரட்டல ூகாட்ட ரவியிம்ம் ுசாலின விட்டுி ியபாயிரந்தார் மெறமுடமாணி.
குமாார் ூகலலூ பலகும், பார்வத தனைது பதாளிலகும் புெறிபட்டுி ியபானை பன் ூகாமலல
ஒன்பதமர மாணிலகு ியமால அிபா வீட்டுலகுத் தரம் ப வந்ததும் ரவி மெறமுடமாணி ியதட
வந்து விட்டுி ியபானைது பபபறி அவ பம்ம் ுத பவித்தான்.
அவன் ுத பவித்ததபபகு் சாதூகமாாூகியவா, பாதூகமாாூகியவா அிியபாது ஒர பதலம்
ுசாலலலாமால ூகவனிலூகாதது ியபால ரந்தார் சர்மாா. முூகலகுறிி பினரந்து அிியபாது அவர்
மிூகவும் ூகலலலூகமாாூகவும் மானைம் குழம் பயம் ரிபது ியபால ூகா்ிபட்ம்து.
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"அவியராம் கலூக வழலூகிபட ஐகா பம்ம் மாாட்ட ராகு ூகாலலத்தியலல தான் ூகமம்
ஆரம் பலக்ெறாராம். அமத ுநனை்ரத் தகங்க்ி ியபசாியமா ரந்தும்ாியமா சிியநக்தத்மத மாத்ர
நீங்ூக ஒர நமம் வந்துட்டுி ியபாூகணும்்ன ுசாலினவிட்டுி ியபானைார்.
"....."
"என்னைிபா? என்னைியமாா மாாத ப

ரலியூகதா?...."

"எலலலாத் தூகராறம் தனைாியலலதான்! ியபாெறால குமெறலகு நான் அங்ியூக ியவெற ியபாெ
நின்ியனைன்னைா அது ுவறம் வாமக ுமாலலலெற சீமாாமவகர் வாெலகு அவல க்மம்்ச மாாத ப
ஆயிடும்."
"எலலலாத் தூகராறம்னைா என்னை தூகராற அிபா?"
"ியதசிூகாமாணிலகு அந்த வம்லகுத்ுதர எம்ம் க்மம்லூக விம்ாமாி
பண்ணும்க்ெறதுலூகாூக.... அவ்னலகு நான் வாலகுல குடுத்து அம்வான்ஸm வாங்க்னைிபுெறம்...
சீமாாமவகர் அஹெமாத் அினபாமகல கட்டணடு வந்து அவ்னலகுத் தான் அந்த எம்த்மத
விட்ம்ாூகணும்்ன ஒத்மதலூகாலியலல நின்னைார். நான் ஒத்துலூகலியலல. குடுத்த வாலகுிபட
ியதசிூகாமாணிலகு விட்டுட்ியம்ன். மாம்த்தியலலயிரந்தும் நான் ுசெதது தான் நிகாகம்்ன
ுலலட்ம்ர் வந்துடுத்து. சீமாாமவக பம்மும் அமதல ூகாமி்சா்ர. பார்த்துட்டு ஆூகாசத்துலகும்
பூமிலகுமாாூகல குதகுதன்்ன குத்சார். சாமி பூதம் லியலலங்க்ெற ர.மா. ஆளுலகு மாம்த்து எம்ம்
வாம்மூகலகுி ியபாெறது ுப பக அலரமாம்ன்னைார். என்மனைத் தட்டனைார். முந்தாநாதா மாம்த்து
நிலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு விட்ம்ியபாதும் அவர் ுசான்னைபட எமதயம் ியூகட்ூகாமா நான்
நிகாகமாானைவாளுலூகாி பார்த்து விட்ியம்ன். அதியலல ியவியெற அவரலகு என் ியமாியலல மாூகா
ியூகாபம். துலகு முந்தனை கட்ம்த்தியலல அவரலகு ியவணடக  பனைாமி ஆதாூகளா்
ியசர்த்துணடு வந்து அவாளுலியூக எலலலா நிலலத்மதயம் குத்தமூக முட்சிம்ி பார்த்தார். நான்
விம்ியலல. கட்ம்த்மதியக அன்னிலக் ஒத்தி ியபாட்டுட்ியம்ன்."
"ச ப. தியலல வரத்திபம்ெறத்துலகும் தகங்ூகெறத்துலகும் என்னை
அமதத்தாியனை ுசஞ்சிரலியூகதா?"....

ரலகு? எது நிகாகியமாா

"வரத்தம் ஒணணும் பம்ியலலம்ா! அங்ியூக ியபாெறதுலகுத் தான் தகலூகமாாயிரலகு.
ராகுூகாலலம், ஐகா பம்ம்்ன நீ ியவெற என்ுனைன்னைியமாா ுசாலியெற. ஒணு்ாணணும்
சீமாாமவகரலகு எனைலுூகதரா ஒர ூகலலூகத்மத மட்ம்ெறதுலகுத் தான்  பரியகாஜனைிபடும்...
ுூகாதாமூக எிபட ரந்தாலம் ியதசிூகாமாணிமகி ுபாறத்தவமர ியகாலக்கன்..."
"நீங்ூக தகங்ூகெறது ுராம்ப ியவடலமூககாத்தான் ரலகுிபா! அியகாலக்கன் ஒரத்தன்
என்னை நிமனை்ரிபாியனைான்்ன பகந்து ியகாலக்கன் ஒரத்தமனை மாதலூகவும் ஆத பலூகவும்
தகங்க் நின்்னம்ெற ரபாவம் நம்மா ியதசத்துலியூக 'ஸmுபனாினட்ட'காி ியபா்ர. மானைத்தனைால
சமூக விியராதூகளுலகும் அியகாலக்கர்ூகளுலகும் பகந்து நடுங்க்ல ுூகாணியம் மூககால
ுதெவத்மதல கி பத் ுதாழம் ியதசம் து. நிகாக ியவட்மூகயம் அந்தரங்ூக ரத்தியகாடு
கடக சத்தக த பசனைமும் லலலாத பலத கம்ி  பரியகாஜனைமிலலலாத வினகம் தான். காியரா
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ஒர ுூகட்ம்வன் என்னைியமாா நிமனை்ரலூகி ியபாெறான்க்ெறதுலூகாூக நீங்ூக உங்ூக பரமா
சிியநக்தியராம் அமழிமபி ுபாரட்படுத்தாமா விம்ெறது எனைலகுி  படலூகியலல. நீங்ூக
வியரியளா, வலினியகா; என்மனையம் ூகமாினமகயம் அவர் கி பட்டரலூகார். நாங்ூக
நி்சகமாாி ியபாூகி ியபாியெறாம்."
"அதுலகு் ுசாலலலியலல... ச ப... நா்னம் வியரணம்ா.... ியசர்ந்ியத ியபாயிட்டு வந்தும்லலாம்"...
என்ற ஒர நிமிம்த் தகலூகத்தபபகுி  பன் சர்மாாவும் வரவதபபகு மசந்தார். ஆனைால அவர்
மானைம் ன்்னம் நிம்மாதயிழந்த நிமலலயில தான் ரந்தது என்பமத முூகம் ூகாட்டகது. அவர்
மானைத்துலகுதா ன்்னம் தகலூகம் தான் நிலலவிகது. மாூகியனைாடும் அவியனைாடு வந்தரலக்ெற
 புரஞ்ர யவதயம்்னம் ியசர்ந்து ஒன்ெறாூக் சங்ூகரமாங்ூகலலத்தன் வம்புூகதா நிமெறந்த ுதரலூகதா
வழிியக நம்ந்து ியபாெி பரமா மவதூகனைாக்க தான் ராகு ூகாலலத்தல தெறந்து மவலூகிபடும்
ஒர ூகமம்த் தெறிபு விழாவுலகு விஜகம் ுசெவது என்பமத நிமனைத்துி பார்ிபதியலலியக
அவரலகு ஆயிரம் தகலூகங்ூகதா ரந்தனை.
தகலூகங்ூகதா எலலலாம் ஊராமரயம் சீமாாமவகமரயம் எத பூகமளயம் நிமனைத்துத்தான்.
தனிிபட்ம் முமெறயில நிமனைலகும்ியபாது எந்தல குழிபமும் தகலூகமும் லலலாமால
ியதசிூகாமாணியின் மாரமாூக்னலூகாூகத் தெறலூகிபடும் பலலசரலகுல ூகமம்த் தெறிபு விழாவுலகுி
ியபாெ விட்டு வரியவணடும் என்றதான் ியதான்றிகது. 'நலலல ியவமள பார்த்துத்
ுதாம்ங்குவதும் ராகுூகாலலத்தல ுதாம்ங்குவதும் அவரவர் விரிபத்மதி ுபாறத்தது. நாம்
நிர்ிபந்தி படுத்த முடகாது. அியத ியபால வாம்மூகலகுி ியபசி எடுத்துல ுூகாணம் ஓர்
ம்த்தல வாம்மூகலகு ரிபவரலகு விரிபமாானை எந்தி பம்த்மதயம் அவர் தாராளமாாூக
மாாட்டல ுூகாதாள உ பமமா உணடு. அதல நாம் தமலலயிம்முடகாது' என்ியெற ச பகாூக
நிமனைத்து மாதி பட்ம்ார் அவர்.
"நீங்ூகுளலலலாம் மூககால நிகாகத்மதத் ுதாழது ுூகாணியம் மானைத்தால
அநிகாகத்துலகுி பகிபடுக்றீர்ூகதா"... என்ற மாூகன் ுசாலினல குத்தல ூகாட்டக  பன்ியப
உம்னைடகாூக அவியனைாடு ியபாவதபபகு் சர்மாா மசந்தரந்தார். உமம் மாாபபறில ுூகாணடு
ூகமாினமகயம் அமழத்து வர மாாடலகுி ியபாயிரந்தான் ரவி.
ரவியம், ூகமாினயம் மாாடயிினரந்து கீியழ வரவதபபகுதா உதாியள ியபாெ
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் தாம் ுவளிியக புெறிபம்ி ியபாவதாூக ஒர வார்த்மத ுசாலினல
ுூகாணடு வந்தார் சர்மாா.
அவர் முதினல நிமனைத்தபடதான் நம்ந்தது. சர்மாாவும் ரவியம், ூகமாினயம் ுதரவில
ியசர்ந்து நம்ந்து ியபாவமத ஒர விியநாதமாானை புது ஊர்வலலத்மதி பார்ிபது ியபாலலத்தான்
பார்த்தார்ூகதா. ுதரலூகளின் அத்தமனை வீடுூகளும், ஜன்னைலூகதா, வாசலூகதா, தணம்ூகமளத்
தெறந்து மவத்துல ுூகாணடு அதபபூகாூகியவ ூகாத்தரந்த மாாத ப நம்ந்து ுூகாணம்னை.
எதியர ஊர்ி புியராக்தர் ஜம்புநாத சாஸmத ப வந்தார். சர்மாாமவயம், ரவிமகயம்
விசா பத்தார். ூகமாினமகி பார்த்துவிட்டு் சர்மாாவிம்ியமா மாறபடயம் "அவா கார? புதுசா
ரலியூக?" என்ற ியூகட்ம்ார் சாஸmத ப.
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" பரான்ஸிியலலரந்து வந்தரலூகா. நம்மா ியதசம், ூகலலா்சாரம், பழலூக வழலூகம்லலாம் பத்தி
பட்ர எழதெறதியலல ஆமச" - என்ற சர்மாாவிம்மிரந்து பதல வந்தது.
"ச ப அிபுெறமாா வந்து பார்லக்ியெறன்" என்ற சாஸmத ப விமம் ுபபபறல ுூகாணடு ியபானைார்.
வம்லகுத் ுதர முமனைமக அமம்வதபபகு முன் ிபடியகயம் மத விம்் ரரலூகமாாூகவும்
ன்்னம் ரணும்ார சந்திபுலூகளுலகும் விசாரம்ூகளுலகும் சர்மாாியவா ரவிியகா பதல
ுசாலலல ியவணடகனைவாூக ியநர்ந்தனை.
"அங்ுூகலலலாம் நம்ியமாாம் கம் வர்ெற ஒர ுபணம்ியகா ஆம்ியகா நாமாா் ுசாலின
ன்னைார்்ன அறிமுூகி படுத்தியலலன்னைா எதியர சந்தலக்ெறவா கார்ியனை ியூகட்ூக
மாாட்ம்ாிபா...." ரவி தந்மதயிம்ம் ுசான்னைான். சர்மாா சி பத்தபட அதபபகு பதல ுசான்னைார்.
"ியமாபபூகத்தக ியதசங்ூகமளி பத்த நீ ுசாலியெற ரவி! நம்மா ியதசத்தியலல ஒ்டுவார சிரவும்
ஒ்டுவார ுதாிபுதா ுூகாடமக நீலக்னை மாற நிமினத்தியலலியக மாத்தவாமளயம்
மாத்ததுூகமளயம் பத்த அறிஞ்ரலக்ெற ஆவலியலலதான் உயிர் வாழெறதுங்ூகெறமத
மாெறந்தும்ாியத...."
அவர்ூகதா ியபாெ் ியசர்ந்தியபாது மெறமுடமாணியின் புதுி பலலசரலகுல ூகமம்யில கட்ம்ம்
அதூகம் லமலல. மன்ற பலூகமும் ுசங்ூகல ரவுரழி ப ியமாியலல தூகரல ுூகாட்ம்மூககாூக
அமமாத்தும் "ரகமா பகாமதி பல பணம் நிமலலகம்" - என்ற புததாூகி பளபளத்து மின்்னம்
ியபார்டு மாாட்டயிரந்தார் மெறமுடமாணி. வாமழமாரம் மாாவிமலலத் ியதார்ம் க்மம்காது.
ியபார்டியலலா ூகதவுூகளிியலலா, முூகி பியலலா, எங்கும் குங்குமாம், சந்தனைி ுபாட்டு எதுவும்
லமலல. ியபார்டலம், ூகமம்லகுதா  பரதானைமாாூகி பார்மவயில படும் ம்த்தலம்
மெறமுடமாணியின் கலூகத் தமலலவராூகவும் வழிூகாட்டகாூகவும் விளங்க்க ஐகா பம்ம்
ரந்தது. ூகலலலாி ுபட்டயில குரசாமி, அதாவது மெறமுடமாணியின் மாரமாூகன்
உட்ூகார்ந்தரந்தான். முூகி பல நின்ற மெறமுடமாணி வரக்ெறவர்ூகமள வரியவபபறல
ுூகாணடரந்தார். வரக்ெறவர்ூகமள உட்ூகார மவிபதபபூகாூகி பலூகத்துலகு ஒன்ற வீதம் ூகமம்
முூகி பன் ரபலூகமும் ரணடு நீளி ுபஞ்ரூகதா ியபாம்ிபட்டரந்தனை.
----------------
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அத்தகாகம் 16

மெறமுடமாணி அவர்ூகமளத் தம்முமம்க புதுல ூகமம்லகு வரியவபபற உட்ூகார மவத்து்
சந்தனைம் ூகலூகணடு ுூகாடுத்தார். சிறிது ியநரம் ியபசில ுூகாணடரந்துவிட்டு அவர்ூகதா
புெறிபடுவதபபகு முன், "ுூகாஞ்சம் ி பட வர்றிகா விரியவரவரன்? உங்ூகக்ட்ம் ஒர
நிமினம் தனிகாி ியபசணும்" - என்ற சர்மாாமவல கி பட்ம்ார் மெறமுடமாணி. சர்மாா
எழந்தரந்து மெறமுடமாணிியகாடு ுசன்ெறார்.
ூகமம்லகு வலலது பலூகம் ூகாினகாயிரந்த புலதமரயில நின்ற ுூகாணடு அவர்ூகதா
ியபசினைார்ூகதா.

ரவரம்

"அூகமாத் அின பாெலகு நீ ந்த ம்த்மத விம்ியலலங்க்ெற ியூகாபத்தியலல அந்த் சீமாாமவகன்
ஊர் பூராத் துஷ பரசாரம் பணணியிரலூகான். நான் ஏியதா அலக்ரூகாரத்து வாசிூகமள்
சணமம்லகு ழலூகெறதுலூகாூகத்தான் ங்ியூக ூகமம் ியபாட்டரலியூகனைாம். என் ூகமம்யிியலல
அலக்ரூகாரத்து ஆளுங்ூக காரம் சாமாான் ுசட்டு வாங்ூகிபம்ாதுன்்ன ியவெற ந்த ஊர் பூராி
 பர்சாரம் பணணியிரலூகான் அந்த ஆளு. நான் நலலலவ்னலகு நலலலவன்.
ுபாலலலாதவ்னலகுி ுபாலலலாதவன். விகாபாரத்துலூகாூகல ுூகாதாமூகமகல ூகாத்தியலல
பெறலூகவிம்ெற ஆளு நான் லியலல. அியத சமாகத்தியலல ூகமம்லகு விகாபாரத்துலகு வர்ெறவங்ூக
தமலலியமாியலல எலலலாம் அ பிுபடுத்துி ியபாெ வினந்து என் ுூகாதாமூகமகத்
தணிலக்ெறவ்னம் லமலல. விகாபாரத்மத எி பட நிகாகமாா வளர்லூகணுங்க்ெறது எனைலகுத்
ுத பயம். ஆயிரம் சீமாாமவகர வந்தாலம் என்மனை ஒணணும் பணணிம் முடகாது."
"அுதலலலாம் ச பதான் ியதசிூகாமாணி! உன் உ பமமாயிியலல நான் தமலலயிம்ியெறன்்ன திபா
ுநமனை்ரலூகாியத. ந்த ம்ியமாா மாம்த்துலகு் ுசாந்தம். சழ்நிமலலியகா முழலூக முழலூகத்
ுதெவபலதயதாள மா்னனாளுது. ங்ியூக நம்த்தி ியபாெற ஒர பலலசரலகுல ூகமம்லகு ந்தி
ியபர, ந்தி பம்ம் எலலலாம் ஒர விதத்தியலல ுப பக எமம்ஞ்சலலா ரலகும்்ன பம்ினகா
உனைலகு?"
" மம்ஞ்சலலா ரந்தா ரலூகட்டும்பா! அதுலூகாூக ஒ்டுவார ம்த்துியலல நம்த்தெற
ூகமம்லகும் ஒ்டுவார ியவனம் ியபாம்ெற ஆளு நான் லியலல. விகாபார நஷம்த்மத விம்ல
ுூகாதாமூக நஷம்த்மதி ுப பசா மாதலக்ெறவன் நான்..." - ஆியவசமாாூக மத் ுசான்னைார்
மெறமுடமாணி.
மெறமுடமாணியின் அந்த ஒரமமாிபாடு; ூகதாளங்ூகபம்மிலலலாத ுூகாதாமூகி  படவாதம்
எலலலாியமா சர்மாாவுலகுி  படத்தரந்தாலம் சீமாாமவக பன் எதர்ி பல சிலல ூகலலூகங்ூகதா
ன்ியெறா நாமளியகா அங்ியூக விமளகல கடும் என்ியெற எதர்பார்த்தார் அவர்.
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"நீ ுசாலெறது நிகாகம்தான் ியதசிூகாமாணி! உன் ுூகாதாமூகமக, நீ விரம்பெற பம்த்மத,
உன்ியனைாம் விகாபார ஸmதலலத்தியலல நீ வ்ரலூகெறது எந்த விதத்தியலலயம் தி பலியலல.
சீமாாமவகர் பணெற வம்மபி பத்த நீ எங்க்ட்ம்் ுசாலலல வந்ததாியலல உன் சிியநக்தன்க்ெற
முமெறயிியலல உனைலகு என் ியகாசமனைமக் ுசான்ியனைன். அ்டவளவுதான். உன்மனை நான்
எதுவும் வபபபுறத்தெறதா நீ நிமனை்ரலூக ியவணம்ாம். நீ ஷம்ிபம்ெறபட உன் ூகமம்மக
நம்த்த உனைலகு உ பமமா ரலகு."
"என்னை நம்ந்துக்ட்டுரலகுங்க்ெறமத உங்க்ட்ம்் ுசாலினம்ணும்்னதான் மத்
ுசான்ியனைன்" - என்ற கறி அந்த உமரகாம்லலகு அியதாடு முபபறிபுதாளி மவத்தார்
மெறமுடமாணி. அிியபாது அவமரி ியபாலலியவ ூகரஞ்சட்மம் அணிந்த நணபர்ூகதா
நாமலலந்து ியபர் ூகமம்லகு வரியவ அவர்ூகமள வரியவபபறி ியபசி உபச பத்து அ்னி பவிட்டு
மாறபடயம் மெறமுடமாணி சர்மாா நின்றுூகாணடரந்த புலதமரலகுத் தரம் ப வந்தார்.
"நீ மாட்டும் வந்து தமலலமகல ூகாட்டட்டுி ியபாயிம்ாமாத் தம் பமகயம், ந்தி  புரஞ்ரி
ுபணம்யம் உன் கம்ல கட்டகாந்ததுியலல எனைலகு ுராம்ப மாக்ழ்்சி விரியவரவரன்!
நாியனை ூகணடிபா எலலலாரம் வரணும்்ன தான் ியநியர வந்து ுசாலினி ியபாட்டு வந்ியதன்." சிறிது ியநர ுமாௌனைத்துலகுி  பன் சீமாாமவகர் தம்மிம்ம் ியநரலகு ியநர் வந்து கிபாடு
ியபாட்டு மிரட்டகமதி பபபறி மெறமுடமாணியிம்ம் கறினைார் சர்மாா.
"அம் அவன் க்ம்லக்ெறான் விட்டுத் ததாளிபா... அந்த ஆளுலகு அழிவுூகாலலம்
வந்த ப்ரன்்னதான் நிமனைலக்ியெறன்..." - என்ற ுவறிியபாடு பதல வந்தது
மெறமுடமாணியிம்மிரந்து.
சர்மாா, ரவி, ூகமாின எலலலாரம் மெறமுடமாணியிம்ம் ுசாலின விமம் ுபபபறலுூகாணடு
புெறிபம் ரலமூகயில தபபுசகலலாூகல ூகமம்யின் ுபஞ்சில ஒர மமலலயில அடுலக்யிரந்த
புத்தூகங்ூகமள எடுத்துி புரட்டனைான் ரவி.
1. ஆதசங்ூகரரம் அவரது தத்துவங்ூகளும் -  பரம்மாஸ்ரீ ஸுிரஹமாணக சாஸmத ப
எழதகது.
2. ியபாதாகனீகமும் பாஞ்சராத்ர மவூகானைஸ வழிபாட்டு முமெறூகளும் உபகியவதாந்த ஸ்ரீ மவஷ்வ சணம்மாாரதம் -  பரதவாத பகங்ூகரம், ியூகாளூர்
ியூகாபாலலா்சா பகார் எழதகது.
3. அணம் ியூகாள விரத்த - மாதுமரத் தமிழ்்சங்ூகல ூகலலாசாமலலி  பரதமா ஆசி பகர் ஸ்ரீ
உ.ியவ. தரநாராக்ெகங்ூகார் ரவாமிூகதா கபபறிகது.
என்ற மன்ற புத்தூகங்ூகதா அடுலூகாூக

ரந்தனை.
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"என்னை தம்பீ? அிபடி பார்லூகறீங்ூக? நம்பளுது தான். படலக்ெறத்துலூகாூக எடுத்து
வ்சிரலியூகன்" - என்ற அர்த்த புஷடியகாடு சி பத்துல ுூகாணியம் ரவியிம்ம் ுசான்னைார்
மெறமுடமாணி.
"ஒணணுமிலியலல... ரம்மாா பார்த்ியதன்" என்ற கறி விட்டுி புெறிபட்ம்ான் ரவி.
ுதரமுமனை தரம் பகதும் தந்மதயிம்ம் ியூகட்ம்ான் அவன்.
" ுதலலலாம் ராகு ூகாலலத்தியலல புதுலூகமம் ுதாம்ங்ூகெற ஒரத்தர் படலக்ெற
புஸmதூகங்ூகளான்்ன ுநமனைலூகெறிியபா ுராம்ப ுராம்ப ஆ்ச பகமாாத்தான் ரலகுிபா!....."
" தியலல ஆ்ச பகுமான்னை? எலலலா வினகங்ூகமளயம் ுவறி பலலலாமாத்
ுத பஞ்ரலூகணும்க்ெற ரத்தமாானை ஞானை ியவட்மூக அவ்னலகு உணடு. அவியனைாம்
முரணபாடுூகளுலகு நடுியவயம் ஒர முழமமா ரலகு."

ந்த

"அமவ ுராம்பவும் ரம்கமாானை முரணபாடுூகளா ரலகுிபா! வமரயம்
நிமனை்ரணடுத் ுதரத் தணம்யிியலல ஊர்் ியசாம்ியபறிூகியளாம் சீட்ம்ாடணியம்
புமூகயிமலலமகல குதி பத் துி பணடு ரலக்ெற சீமாாமவகமரயம் நிமனை்சா, ஞானை
ியவட்மூகலகும் ஜாதலகும் சம்பந்தியமா லியலலன்்ன கம்த் ியதாணெறியத? லமலலகா?" - ரவி
ியூகட்ம்ான். சர்மாா அதபபகு அிியபாது உம்ியனை அவனிம்ம் பதல எதுவும் ுசாலலல விலமலல.
ரவியின் வினைாவுலகுத் தந்மத  பெறகு பதல ுசாலலலாவிட்ம்ாலம் அந்த வினைாமவி பபபறி
அவர் சிந்தலக்ெறார் என்பியத அவ்னலகுத் தரிதகாூக ரந்தது. அமத உம்ியனை அவர் பதல
ுசாலின மாறிபார் என்ற அவன் எதர்பார்த்தது தான் நம்லூகவிலமலல.
*****
அவர்ூகதா மவரம் வீடு தரம் பகதுியமா சீமாாமவக பன் துஷ பரசார வினமமா சர்மாாவுலகுத்
ுத பயம்படகானை நிூகழ்்சி ஒன்றம் நம்ந்தது. ரவியம், ூகமாினயம், சர்மாாவும் வீட்டுிபடியகறி
உதாியள நுமழந்தியபாியத தணம்யில அலரஹொரத்தன் மன்ற ுதரலூகமளயம் ியசர்ந்த
 பரமுூகர்ூகதா சிலலர் சர்மாாமவ எதர்பார்த்துல ூகாத்தரந்தனைர். சர்மாா அிபடியக அவர்ூகமள
வரியவபபற முூகமான் வார்த்மதூகதா கறி அவர்ூகியளாடு தணம்யில அமார்ந்து ுூகாணம்ார்.
ரவியம் ூகமாினயம் அவர்ூகளுலகு ஊியம் நம்ந்து அவர்ூகமளல ூகம்ந்துதான் வீட்டுலகுதாியளியக
ுசலலல ியவணடயிரந்தது அிியபாது.
வந்தரந்தவர்ூகளின் முூகங்ூகமள ஒ்டுவான்ெறாூகி பார்த்த ியபாியத சர்மாாவால அவர்ூகதா
எதபபகு வந்தரலூகலகடும் என்பமத் ரலலபமாாூகியவ அ்னமாானித்துல ுூகாதாள முடந்தது.
பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாப ஐகர், ியவத தர்மா சமபல ூகா பகத பசி ஹெ பஹெர ூகனைபாடூகதா,
ூகர்்ம் மாாத்ரபூதம், மிராரதார் ரவாமிநாதன் ஆக்ியகார் வந்தரந்தார்ூகதா. ஹெ பஹெர
ூகனைபாடூகதாதான் முதினல ஆரம் பத்தார்.
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"எிியபா அது ுபாது் ுசாத்துன்்ன ஆ்ியசா அிியபா நீர் ஸ்ரீ மாம்த்துலகு ியவணடகவா
நால ியபமரல ூகலலந்து ியபசி - அலரஹொரத்து மா்னனாியள காராவது ூகமம்க்மம் வ்ரி
பராமா பலூகத் தகாரா ரலூகாளா, லினகான்்ன முதலியலல ுத பஞ்ரணடு அிபுெறம்
ுவளியிியலல வாம்மூகலகு விம் ியவணம்ாியமாா?"
சர்மாா ுபாறமமாகாூக தபபகு் சமாாதானைம் ுசான்னைார். ஆனைால அிியபாது அங்கு
வந்தரந்த காரம் அவரது சமாாதானைத்மத ஏபபூகவிலமலல.
"ஒர ும்ணம்ர் ியநாட்டஸm ஒட்ட ஏலலம் ியபாட்டு ன்்னம் அதூக வாம்மூகலகு
விட்டரலூகலலாம். ுதெவ பலதயிலலலாத மா்னனாளுலகு விட்டரலூக ியவணம்ாம்" என்ெறார்
பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாபன்.
"ஸ்ரீ மாம்த்தியலல எழதல ியூகட்ட்துலகு மா்னனா காராயிரந்தாலம் பரவாயிலமலல. வாம்மூக
ஒழங்ூகாூகல குடுலூகெற ியகாலக்கமாானை பார்ட்டலகு விம்லலாம்்ன பதல வந்தது. அதான்
விட்ியம்ன்." " த்தமனை ுப பக ஊர்லல அந்த் சனைாமாானைாலூகாரன் தான் ியகாலக்கமாானைவனைா உமாலகுல
க்மம்லூகணுியமாா?"
"ஒரத்தர் கார என்க்ெறமத விம் எிபடிபட்ம்வர்ங்க்ெறது தான் ுராம்ப முலக்கம்."
"அமதியகதான் உம்மமாத் தரி பல ியூகலூகியெறாம்! எிபடிபட்ம்வர்்ன ுத பஞ்ரதான்
அவ்னலகு ந்த எம்த்மத விட்டீரா?"
விவாதம் வளர்ந்தது. அவர்ூகதா அமனைவரம் சீமாாமவகரால ணடவிம்ிபட்டுி
புெறிபட்டு வந்தரலக்ெறார்ூகதா என்பது ுதளிவாூகியவ ுத பந்தது. ியபாக்ெற ியபாது சர்மாாமவல
ூகடுமமாகானை வார்த்மதூகளால ூகணடத்துவிட்டு எழந்தரந்து ியபானைார்ூகதா அவர்ூகதா.
அன்ற  பபபபூகினல சர்மாா ஏியதா ூகா பகமாாூகி பூமிநாதபுரம் புெறிபட்டுி ியபாயிரந்தார்.
வசந்த வந்தரந்தாதா. ஒர வாரத்தல தான் பம்பாெ ியபாூக ியவணடயிரலகும் என்ற அவதா
ுத பவிலூகியவ ூகமாின அவளிம்ம் சிலல ியகாசமனைூகதா ியூகட்ம்ாதா. ூகமாினலகு ியகாசமனைூகதா
கறிகியதாடு ூகாமாாட்சி மாாமி ூகட்டல ுூகாதாக்ெற மாாத பி புமம்மவ ூகட்டல ுூகாதாவது
எிபட என்ற அவியள வபபபுறத்தல ியூகட்ூகியவ அமதயம் அவளுலகுல ூகபபறல ுூகாடுத்தாதா
வசந்த.
அிியபாது ரவி எங்ியூகா ுவளிியக ியபாயிரந்தான். ஆூகியவ மானைம் விட்டுி ியபசிலுூகாதாள
அவர்ூகளுலகு வசதகாயிரந்தது. சர்மாாவின் குடும்பத்மதி ியபான்ெற மிூகவும் மவதீூகமாானை
குடும்பங்ூகதா, பழலூக வழலூகங்ூகதா - நமம் முமெறூகதா பபபறிி புத்தூகங்ூகளில படத்தும்
ரவியிம்ம் ியூகட்டும் ூகமாின நிமெறக அறிந்தரந்தும், சிலல நுணுலூகமாானை சந்ியதூகங்ூகதா
அவளுலகு ன்்னமிரந்தனை. அிபடிபட்ம்வபபமெற அவதா வசந்தயிம்ம் ிியபாது

123

ியூகட்ம்றிந்தாதா. அதல ஒன்ற மிூகவும் நாசலூகானைது. வசந்த அதபபகுத் ுதளிவாூகியவ பதல
ுசான்னைாதா. ூகமாினமக முன்ுனை்ச பலமூக ுசெதும் மவத்தாதா.
"அிபட நாட்ூகளில ந்த வீட்டு வழலூகிபட  பன்னைால ுூகாலமலலிபலூகம் தனி அமெற
ஒணணு ரலகு. அதியலல ியபாெ ரந்துலூக ியவணடகது தான். நிமெறகி புஸmதூகம் எடுத்து
வ்ரலியூகா. பட, குளிலக்ெற நாதா வர வமர ஒர ுஜயில மாாத ப தான்்ன வ்ரலியூகாியகன்."
தான் ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுத் தரிதகாூக நம்ந்து ுூகாதாள ியவணடுுமான்பதபபூகாூக
ஒ்டுவான்ெறாெத் ணடத் ணட விசா பத்து அறிந்து ுூகாணம்ாதா ூகமாின. தான் அந்த
விளலகு ஏபபறிகதனைால ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுசெத சிற பூசல, ரவியின் தந்மத தன்னிம்ம்,
'ஒரவரனத்துலகு ியமால ந்த வீட்டியலல ரலூக உனைலகு வசதிபடுமாா?' என்ற தன்மனைல
ியூகட்ம்து எலலலாவபபமெறயம் வசந்தயிம்ம் மானைம் விட்டு் ுசாலினக  பன்ியப ஒ்டுவான்ெறாூக
ியகாசமனை ியூகட்டரந்தாதா ூகமாின.
ுராம்ப் சிரமாமாா ரந்தா எங்ூக வீட்டு மாாடலகுி ியபாயிடு. நான் அிபாட்ம்்
ுசாலினட்டுி ியபாியெறன்" என்ற வசந்த கறிகதபபகுல ூகமாின ஒிபுல ுூகாதாளவிலமலல.
"பார்லூகலலாம். அதபபகு அவசிகம் ியநராது வசந்த!" என்ெறாதா ூகமாின. புத்தூகத்தல படத்துத்
ுத பந்து ுூகாணடரிபமதத் தவிரி பூமஜ, புனைஸmூகாரங்ூகதா பபபறியம் வசந்தயிம்ம்
நிமெறகல ியூகட்ம்றிந்து ுூகாணம்ாதா ூகமாின.
"நீ ுூகாலமலலி பலூகத்து அமெறயில ியபாெ உட்ூகார்ெறிியபா பாரமவ ியவணும்னைா
ஸmகலலகு லீவு ியபாம்் ுசாலின உனைலகுத் தும்லகு வ்ரலியூகா. பலலலாங்குழி, ியசாழி
எலலலாம் ஆம்லலாம்" என்ற சி பத்த பட கறினைாதா வசந்த.
"தும் எதபபகு? எனைலுூகன்னை பகமாா?" என்ற ியூகட்ம்ாதா ூகமாின. அவதா விரம் பகபட
அன்ற முன்னிரவில அவமளி பூமிநாதபுரத்தினரந்த ுப பக சிவன் ியூகாயிலலகு
அமழத்துி ியபானைாதா வசந்த. மூகயில ியதங்ூகாெிபழம். பூ ஊதுவத்த அம்ங்க்க
பூமஜலகமம்யம்ன் ுவதாமளலூகா ப ஒரத்த பும்மவயம் குங்குமாத் தலலூகமுமாாூகல
ியூகாவிலலகு வந்தமதி ுப பக அதசகமாாூகி பார்த்தார்ூகதா சங்ூகரமாங்ூகலலம், பூமிநாதபுரம்
க்ராமாத்து மாலூகதா. ியூகாவிினினரந்த சிபபபங்ூகமளி பபபறி அவபபறின் தரவிமளகாம்ல ூகமதல
குறிிபுூகமள எலலலாம் வசந்த ூகமாினலகு விளலக்ல கறினைாதா.
வசந்தியகாடு ூகர்ிபல க்ரூகத்துலகு ுநரலூகமாாூக ஆலலகத்தபபகுதா ுசன்ற சர்மாாவின்
குடும்ப ியனமாத்துலூகாூக என்ற அர்்சமனையம் ுசெது வழிபட்டுி  பரசாதம் வாங்க்ல
ுூகாணடு தரம் பனைாதா ூகமாின.
பூமிநாதபுரம் சிவன் ியூகாவிலம் அதன் அழகும் அமமாதயம் ஆயிரங்ூகால மாணம்ப
முூகி பினரந்த சிபபபங்ூகளும் ூகமாினலகு மிூக மிூகி  படத்தரந்தனை.
----------------124
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ூகமாின தன் மானைத்தன் உரலூகம் ுத பயம் குரினல வசந்தயிம்ம் ுசான்னைாதா "உங்ூகளுமம்க பமழக ியூகாவிலூகதா ூகமலல் ரரங்ூகங்ூகளாூக ரலக்ன்ெறனை. ஆனைால
உங்ூகதா நாட்டு மாலூகதா ிியபாது சினிமாாத் தியகட்ம்ர்ூகதா என்்னம் புதக 'ியூகாவிலூகளின்'
வாசினல ியபாெ பகபலதியகாடு நிபபூக ஆரம் பத்து விட்ம்ார்ூகதா. பலத ம்ம் மாாறிவிட்ம்து.
ியூகாயிலூகளும் ுதெவங்ூகளும் தியகட்ம்ர்ூகளில சிூகுரட் புமூகயின் ுநட குமாட்டும் புதக
சழினல  பரதஷமம் ுசெகிபடுக்ெறார்ூகதா ன்ற." "ச பகாூக் ுசாலக்ெறாெ! ங்ியூக ியூகாயிினினரிபமதவிம் ியத ியநரத்தபபகு ்டனைர்
ஆபபெறங்ூகமரயில ரலகும் டூ பங் தியகட்ம் பல உதாள கட்ம்ம் தான் அதூகம் ூகமாின." "மாாலஸm முலலலர் ூகாலல முதல க்ழலகு நாடுூகளின் ூகலலாசாரத்தல ியமாபபியூக ஒர மாகலூகமும்
 ப பகமும் ியதான்றி விட்ம்து. 'ியஸலரட் புலஸm ஆஃி ுத ஈஸmட்' என்ற ியவதங்ூகமளயம்
உபநினதங்ூகமளயம் மாாலஸm முலலலர் ஆலஸmியபார்டல வாலயூம் வாலயூமாாூக ுமாாழி
ுபகர்த்து அ்சிம் ஆரம் பத்தது ுதாம்ங்க் ியமாபபியூகயிரந்து க்ழலியூக தரம் பி பார்த்தல
ஆரம்பமாாக்விட்ம்து. ஆனைால அியத சமாகம் க்ழலியூக ரந்த நீங்ூகதா உங்ூகளுமம்கவபபமெற
மாெறந்து ஆ்ச பகத்ியதாடு ியமாபபியூக தரம் பி பார்லூகவும் ியமாபபக்ன் ுலலௌகீூக வாழ்மவ
விகலூகவும் விரம்பவும் ஆரம் பத்து விட்டீர்ூகதா."
"உணமமா தான் ூகமாலீ! ஆனைால ன்மெறக ந்தகா முன்மனைவிம் ன்்னம்
ுலலௌகீூகமாாக்விட்ம்து. ரதந்தர ந்தகாவின் மிூகி ுப பக வறமமா ூகலலாசார வறமமா தான்!
ுவறம் வயிபபறி பசிமகவிம்ல ூகலலா்சாரி பசி மிூகவும் ுபாலலலாதது." "ஆமாாம்! ூகலலாசார வறமமாயம், ஆன் ூக வறமமாயம் பகங்ூகரமாானைமவ. ஒர நாட்மம்ி
படுகுழியில வீழ்த்தல கடகமவ."
- ந்த உமரகாம்ல பூமிநாதபுரம் ியூகாயிினினரந்து தரம்பும்ியபாது
அவர்ூகளுலகுதாியளியக நம்ந்தது. ூகமாின ஒர முழமமாகானை ந்துவாூக - ந்தகி
ுபண்ாூக நம்ந்து ுூகாதாளுவதல ூகாட்டும் தாூகத்மதயம் தவிிமபயம் ஒ்டுவார
ூக்மும் கர்ந்து ூகவனித்தாதா வசந்த.
" பெறவியிியலலியக ந்துலூகளாக்க எங்ூகளுலகு ரிபமத விம்ி புததாூக உங்ூகதா
ஊ பினரந்து வரக்ெற ஹெியர க்ரஷ்ா கலூகத்தனைரலகு அதூக ந்துமாதி பபபற ரிபது
ஆ்ச பகமாானை வினகம்."
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"சீர்தரத்தம் - மாறமாலலர்்சி என்ெற ுபக பல ஒர புனிதமாானை பமழக ூகலலா்சாரத்தன்
ூகங்மூகி ுபரலக்ினரந்து அவசர அவசரமாாூகல ூகமரியகறி் ரளீுரன்ற ுவயில ூகாக
விரம்புக்றீர்ூகதா நீங்ூகதா, நாங்ூகியளா ஆவியலலாடு ஓட வந்து அந்தி புனிதமாானை ூகங்மூகி
ுபரலக்ல நீராம்ல ூகாத்தரலக்ியெறாம். ந்துவாூகி  பெறிபவன் மாட்டுியமா முழ ந்துவாூக
ரிபதலமலல. எவன் ஒரவன் முழ ந்துவாூகல ூகனிந்து வாழ்க்ெறாியனைா அவியனை முழ
ந்துவாூக ரலூக முடயம். ந்து மாதம் என்பது ஒர மாதம் மாட்டுமிலமலல. மிூகவும்
பணபட்ம் ஒர வாழ்லமூக முமெற."
"ூகங்மூகயில கார் ியதடிியபாெ நீராடுக்ெறாியனைா அவமனைத்தான் அது நமனைலூக முடயம்
ூகமாின!"
"ூகங்மூக என்பது உங்ூகதா ியதசத்தன் வம்லியூக ஓடும் ஒர நத மாட்டுமிலமலல. அது ந்தகா
முழவதும் பரவியதாள ஒர பவித்தரத் தன்மமாயின் ுபாதுிுபகர் என்ியெற நான்
நிமனைலக்ியெறன். அதன் விகாபூகியமா உங்ூகதா நாட்டல ஒர ூகலலா்சார ஐலக்கமாாூக
ரந்தரலூக ியவணடும். ியதசத்தன் பலல பகுதூகளில முதினல ூகங்மூக நீமரல ுூகா்ர்ந்து
ஊபபறித்தான் புதக ஏ பூகதா குளங்ூகதா ுவட்டகதாூக உங்ூகதா வரலலாியெற ுசாலக்ெறது.
மாகமாமலல முதல ூகன்னிகாகுமா ப வமர எந்த ந்து ெறந்தாலம் ூகமம்சிகாூக ஒர துளி
ூகங்மூகத் தணணீமரி பரக் விட்டு ெறிபது என்பது ியவற உங்ூகளிமம்ியக
வழலூகமாாயிரலக்ெறது."
மத் ுசவிமாடுத்ததும் தனைலகு் ுசாந்தமாானை ஒர புனித வரலலாபபமெற அந்நிகர் ஒரவர்
உ்ர்ந்து ுசாலலலல ியூகட்கும் சிினர்ிமப வசந்த அிியபாது அமம்ந்தாதா.
அடுத்த வாரம் அவதா பம்பாெ ியபாக்ெறவமர ூகமாினியகாடு ிபடி பலல மாாமலல
ியவமலலூகமள் ுசலலவிட்ம்ாதா. மானைம் விட்டு அவியளாடு உமரகாட மாக்ழ்ந்தாதா.
அவதா பம்பாெ ியபானை ரணம்ாம் வாரியமாா மன்ெறாம் வாரியமாா எதர்பாராத விதமாாெ ஸ்ரீ
மாம்த்தினரந்து அவசரமாாூக ஒர தந்த வந்து ூகாமாாட்சிகம்மாாளும்ன் சர்மாா - அங்ியூக
புெறிபட்டுி ியபாயிரந்தார். அவர் தரம்ப ஒர வாரத்தபபகு ியமால ஆகும் என்ற ுத பந்தது.
ூகமாினயம், ரவியம், குமாாரம், பார்வதயம் தான் சங்ூகரமாங்ூகலலத்தினரந்தார்ூகதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா வீட்டுி ுபாறிமபி பார்வதயிம்ம் விட்டரந்தாதா. மாடல குமெறவாூக்
சமமாகலலமெறமக உபியகாூகி படுத்தாமால கம்த்து ியமாமம்யிியலலியக எலலலாம் ுசெது
முடத்துல ுூகாதாள ியவணடும் என்ற பாரவிம்ம் புெறிபடுவதபபகுமுன் ூகணடிபாூக்
ுசாலினவிட்டுி ியபாயிரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
சர்மாாவும், ூகாமாாட்சிகம்மாாளும் புெறிபட்டுி ியபானை மன்ெறாம் நாியளா, நான்ூகாம் நாியளா
- காரம் எதர்பாராத அசம்பாவிதம் ஒன்ற அந்த வீட்டல நம்ந்து ுபாரதா ியசதமும் மிகுந்த
மானைல ூகஷம்மும் உணம்ாலக்கது. தட்ம்மிட்டு உணம்ாலக்க நஷம்ம்தான் - கார் அமத்
ுசெதரலூகலலாம் என்பதும்கம்ி பு பந்தது. ஆனைால ியநரடகாூக அந்த ஆதா மாட்டும்
அூகிபம்ியவயிலமலல. வீட்டுி  பன்புெறம் ியதாட்ம்த்தபபகும் மாாட்டுத் ுதாழவத்தபபகும்
நடுியவ ஒர ுப பக மவலியூகாபப பமம்ிபு ரந்தது. அதூகாமலல மன்ற மாணி ரமாாரலகு
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காியரா அதபபகு ுநரிபு மவத்து விட்டு ஓடயிரந்தார்ூகதா. ுநரிபுி பபபறம் ியபாதும்
காரம் அமதி பார்லூக ியநரவிலமலல.
எலலலாரம் நன்ெறாூக அகர்ந்து ங்க்ல ுூகாணடரந்த ியநரம். பலூகத்து வீட்டு முத்து
னைாட்சிி பாட்ட ுூகாலமலலி பலூகம் எழந்தரந்து ியபானைவதா தான் முதினல தீ எ பவமதி
பார்த்து விட்டுல கிபாடு ியபாட்ம்ாதா; பாட்ட பார்த்தியத சிறிது தாமாதமாாூகத்தான். அதபபகுதா
ூகாபபற வாலக்ல அது மாாட்டுத் ுதாழவத்தபபகும் பரவி விட்ம்து. மாாடயிினரந்த ரவியம்,
ூகமாினயம், கீழ் வீட்டல ங்க்ல ுூகாணடரந்த பார்வதயம் குமாாரம் எழந்து ியபாவதபபகுதா
அலூகம் பலூகத்தார் ஓடவந்து க்்பபறிினரந்து தணணீர் மெறத்துத் தீமக அம்லூகத்
ுதாம்ங்க்யிரந்தார்ூகதா. ூகாபபற ியவற ரந்ததால தீ ரலலபத்தல அம்வதாூக லமலல.
மாாட்டுத் ுதாழவம் ியமாபபகமர டந்து விழந்து அிபடியக அமுலக் விட்ம்தன்
ூகார்மாாூகல ூகட்ம்ாமால விம்ிபட்டரந்த ரணும்ார ூகன்றல குட்டூகமளத் தவிர
மாபபெறமவ உதாியளியக தீயிினரந்து ுவளிியகெற முடகாமால தீனைமாாூகல ூகதறில
ுூகாணடரந்தனை. ுப பக மவியூகாபப பமம்ி பாமூகயினைால அனைல வீட்டு முபபெறம் வமர
தக்த்தது. வீட்டுல ுூகாலமலலிபுெற நிமலலி படலகும் முபபெறத்துலகும் நடுவிினரந்த துளசி்
ுசடயின் ஒர பகுத வாடல ூகரக் விட்ம்து. மாாட்டுத் ுதாழவம் மாட்டும் அிபடியக
அமுங்ூகாமால பலூக வாட்டல ச பந்தரந்தால துளசி மாாம்த்தன் ியமாியலலியக அது
சாெந்தரலகும்.
பத்துி பன்னிரணடு ியபர் க்்பபறிினரந்து தணணீர் மெறலூகவும், வாளியில வாங்க்
எ பயம் தீி பழம்புூகளில வா ப மெறலூகவுமாாூக மம் விம்ாமால ஓடகாட முகன்றம் ியமால
ூகாபபறின் ூகார்மாாூகத் தீயம் முழ ம்ரம்ன் மானிதர்ூகமள எதர்த்துி ியபாராடகது. மாாட்டுல
ுூகாட்ம்த் தீமக அம்த்து எ பந்து ுூகாணடரந்த ியபாியத விழந்து விட்ம் ூகனைமாானை
கமரமக அூகபபறி மாாடுூகமளல ூகாிபாபபறிவிம் ியவணடும் என்ற ரவியம் அலூகம்
பலூகத்தாரம் ஆனைமாட்டும் முகன்ெறார்ூகதா. ஆனைால முடகவிலமலல. றதயில மாாட்டுல
ுூகாட்ம்த்மதத் லக் நிறத்தும் முகபபசி பகனைளிலூகாமால மவலியூகாபப பமம்ிபுத் தீியகா,
மாாட்டுத் ுதாழவத் தீியகா அலூகம் பலூகத்து வீட்டுலகுி பரவி விம்ாமால ூகாிபாபபறம்
முகபபசியில ஈடுபட்ம்ார்ூகதா. அடுத்தடுத்து எலலலா வீட்டுல ுூகாலமலலி புெறங்ூகளிலம்
மவலியூகாபப பமம்ிபுூகளும், கமர் சார்ிபு ெறலக்க மாாட்டுல ுூகாட்ம்மூகூகளும் ரந்தனை.
பகத்துலகு அதுதான் ூகார்ம்.
அதூகாமலல ஐந்து மாணிலகு அலரூகாரத்தினரந்து ியபானைவர்ூகதா காியரா தூகவல ுசாலின
மெறமுடமாணி பத்து பன்னிரணடு ஆட்ூகளும்ன் ஓடவந்தார். தீமக அம்லகும்
முகபபசியில அவரம் அவியராடு வந்தவர்ூகளும் ியசர்ந்து ுூகாணம்னைர்.
பலலபலலுவன்ற விடக்ெற ியநரத்துலகுத்தான் தீ ுூகாஞ்சம் அம்ங்க் ூகட்டுிபட்ம்து.
தமரியகாடு ஒட்டயிரந்த கீழ்ிபகுதமகத் தவிர மவலியூகாபப பமம்ிபுி ுபரம்பகுத
எ பந்து சாம்பலலாக் விட்ம்து. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியூகாபூமஜ ுசெது வந்த பரமாாடு உதாபம்
மன்ற மாாடுூகதா தீயில சிலக் ெறந்து விட்ம்னை. அதல ஒன்ற சிமனைமாாடு.
அிபாவும், அம்மாாவும் ஊ பல லலலாத ியபாது ிபட நம்ந்து விட்ம்தல ரவிலகு
வரத்தம் தான். ஆனைால து தானைாூக ியநர்ந்ததலமலல. தட்ம்மிம்ிபட்டு்
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ுசெகிபட்டரலூக ியவணடும் என்பதல அவ்னலகு ஒர சிறிதும் சந்ியதூகமிலமலல.
வந்தரந்தவர்ூகளில ியவணு மாாமாா உதாபம் அத்தமனை ியபரம், "ஏியதா நம்மா ியபாெறாத ூகாலலம்.
எந்தத் ுதெவத்துலகு எது ுபாறலூகமலலியகா" - என்றதான் ுசான்னைார்ூகதா.
மெறமுடமாணி மாட்டும், "மா்னசன் ுூகாழிுபடுத்துி ியபாயி் ுசெயிெற
ுூகடுதலூகளுலகு எங்ியூகியகா எமதியகா உணம்ாலக் ஏன் ுசெகாத குத்தத்மத லலலாதது
ியமாியலல ியபாம்றிங்ூக. தராணி ரந்தாத் தீ வ்சது காரன்்ன ூகணடு  படயங்ூக. லலலாட்டத்
தமலலயிியலல முட்ம்ாலகுி ியபாட்டுல க்ட்டுி ியபாங்ூக" - என்ற ியூகாபமாாூக் ுசாலினல
ுூகாணடரந்தார்.
ரவியம், மெறமுடமாணியம் சீமாாமவகர் ியமால சந்ியதூகிபட்ம்ார்ூகதா. எலலலாமரயம்
ியபால சீமாாமவகரம் நன்ெறாூக விடந்த பன் ரவியிம்ம் வந்து துலூகம் ியூகட்டு விட்டு, "என்னை
ுதெவல குத்தியமாா ுத பகியலல - லியலலன்னைா  பராம்மா்ன் வீட்டியலல பரமாாடும் துளசி்
ுசடயம் தீி பட்ர எ பயியமாா?" - என்ற உரக்ி புலலம் பனைார். சீமாாமவக பன் ந்த
வார்த்மதூகளில ரந்த குறம்பும் - ந்த நிூகழ்்சிமகி பபபறி னிியமால அவரம்
அவரமம்க மூககாட்ூகளும் எிபடி  பர்சாரம் ுசெவார்ூகதா என்பதும் ியசர்ந்ியத ுத பந்தனை.
ரவி அவ பம்ம் ச பகாூக முூகம் ுூகாடுத்துி ியபசவிலமலல. அவராூக வந்தார் - ியபசினைார்,
ியபானைார். தாம் வந்து ியூகட்ூகவிலமலல என்ற ஆக்விம்லகம்ாியத என்பதபபூகாூகியவ வந்து
தமலலமகல ூகாட்ட விட்டுி ியபானை 'அின ப' மாாத ப ரந்தது அவரது வரவு.
ரவி சந்ியதூகிபட்ம்து ியபாலலத்தான் நம்ந்தது. அடுத்த ரணடு மன்ற தனைங்ூகளில
"மாம்த்து் ுசாத்மத நாஸmதூக்னலகு வாம்மூகலகு விட்ம்ார். வீட்டியலல ஆசாரல குமெறவானை
மா்னனாமள் ியசர்த்துணம்ார், ுதெவத்துலியூக ுபாறலூகியலல தீி பட்ரது" என்க்ெற
பாணியில சீமாாமவகர் அலக்ரூகாரம் முழவதும்  பர்சாரம் ுசெகத் ுதாம்ங்க்யிரந்தார்.
சிலல பம்ம் அந்தி  பர்சாரம் நன்கு எடுபம்வும் ுசெதது.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா க்ளம் பி ியபானை  பன் ஒரநாதா கம் விட்டுி ியபாூகாமால
அதூகாமலலயில நீராட் சிரமாிபட்டுி பதுனைட்டு முழம் பும்மவமக மாடசார் மவத்துல
ூகட்டல ுூகாணடு ியூகாபூமஜயம், துளசி பூமஜயம் ுசெது வந்த ூகமாின தீி படத்த தனைத்தன்ற
பூமஜ ுசெவதபபகுி பர லலலாமால தல பரமமா  படத்தது ியபால ரந்தாதா. நலலல
ியவமளகாூகத் துளசி ஒர பலூகம் பட்டுி ியபாயிரந்தாலம் மாறபகுதயிலம் அடிபலூகமும்
தளிர்த்து விடும் என்பதபபகு அமம்காளமாானை பரமமா ரந்தது. தீி படத்த தனைத்தன்றம்
அவதா துளசி பூமஜமக நிறத்த விலமலல.
ந்த அசம்பாவிதம் நம்ந்த ரணடு நாட்ூகளில சர்மாாவும், ூகாமாாட்சிகம்மாாளும் ஊர்
தரம் பயிரந்தனைர். து ுத பந்ததும் சர்மாா ஓ பர ூக்ங்ூகதா ஒன்றம் ியபசாமால ரந்தார்.
அிபுெறம் அிபட ஒன்ற நம்ந்தமத மாெறந்தது ியபால சூகஜமாாூக ரலூகத் ுதாம்ங்க் விட்ம்ார்
அவர். அிபாவின் ந்த கலமப ரவி ஒர பமழக தூகாச நிூகழ்்சிியகாடு ஒி பட்டு
நிமனைத்தான்.
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ஒர சமாகம் ராஜ புஷ ஜனைூகரம், அவமர ஒத்த ுப பக அறிஞர்ூகதா சிலலரம் மிதமலல
நூகரலகு ுவளிியக ஓர் அழூகானை அமமாதகானை தனிகானை ியசாமலல சழ் ரலமூகயில
அமார்ந்து ியவதாந்த தத்துவ விசாரம்யில ஈடுபட்டரந்தனைர். அவர்ூகளுலகு ்டவுலலூக
நிமனைியவ லமலல. ஈடு ம்கபபெற அறிவுத் தமளிபு.
அிியபாது காியரா ஓர் ஆதா பரபரிபாூக ஓடவந்து "மிதமலல நூகரம் தீிபபபறி எ பக்ெறது"...
என்ற ஜனைூக பம்ம் கறினைானைாம். அறிவு மாகமாானை உமரகாம்ினல தமளத்தரந்த ஜனைூகர்
சிறிதும் பரபரிபமம்காமால பதெறாமால, "எ பந்தால ழலகும் படகானை ட்ூக முடகாத எந்த
உகர்ந்த ுபாரமளயம் நான் மிதமலலயில விட்டு விட்டு வரவிலமலலியக?" - என்ற
பதினறத்தாராம். 'மிதமலல எ பந்தம் ியவதி ுபாரமள வினைவும் ஜனைூகன் மாத' - என்ற
மாூகாூகவி பாரதகார் ந்த எலமலலகபபெற அறிவுத் தமளி பன் உ்ச நிமலலமக விவ பத்து
விகந்தரலக்ெறார். ராஜ பதவியில ஜனைூகரலகு ரந்த பபபெறபபெற நிமலலமகயம் அியத சமாகம்
ஞானைத்தல அவரலகு ரந்த அளவபபெற ஈடுபாட்மம்யம் ந் நிூகழ்்சிகால ுத பந்து
ுூகாதாள முடந்தது.
வீட்டல மவலியூகாபப பமம்ிபு எ பந்து ஏபபபட்ம்
ஜனைூகர் மாாத ப ரந்தமதல ூகணம்ான் ரவி.
------------
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மவலியூகாபப பமம்ிபும், பரமாாடுூகளும் எ பந்து ியபானைது பபபறி அிபாவும் உதாளூெற
வரந்தயிரலூகலலாம்! ஆனைால அது தணணீ பல அம்ுபெத மாாத ப் ரவடு ுத பகாமால
உம்ியனை மாமெறந்து ியபாயிரந்தது. அது பபபறிக ஊர் வம்பும் அவர் ூகாதல விழந்தது. அவர்
அமதி ுப பதாூகி ுபாரட்படுத்த விலமலல.
ூகெறலக்ெற நிமலலயிலதாள ியவற பர ஒன்மெற அ்னி ப மவலகும்பட பூமிநாதபுரத்தலதாள
ுத பந்த மானிதர் ஒரவரலகு உம்ியனை தூகவல மாட்டும் ுசாலின அ்னி பனைார்.
அம்மாா அதபபகு ியநர்மாாெறாூக நம்ந்து ுூகாணம்ாதா. ஊர் வம்பு அவதா ூகாதலம் விழந்தது.
"மாம்த்து மாமனைமகத் ுதெவ நம் பலமூக லலலாதவ்னலகு வாம்மூக ியபசிவிட்ம்ார்.
ங்ியூக வீட்டியலலயம் தீட்டுல ூகலலலூக விட்ம்ார். ுதெவத்துலியூக ுபாறலூகமலலன்்ன ஊர்ியலல
ியபசிலூகெறாடீ ூகாமு என்ற பலூகத்து வீட்டுி பாட்ட ுசாலினக  பன் பார்வதமக விசா பத்துல
ூகமாின தான் ஊ பல லலலாத ியபாது ியூகாபூமஜ, துளசி பூமஜ எலலலாம் ுசெத விவரம் உட்பம்
அமனைத்தும் ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுத பந்து ுூகாணடு விட்ம்ாதா.
" வமள கார ுதலலலாம் பண்் ுசான்னைா ிியபா? பல ியதெலூகாியமா ுபட்ூகாி ப
சாி பம்ெற ியதசத்தினரந்து வந்தவதா. ஆசார அ்னஷம்ானைம் ுத பகாியமா ுதலலலாம் வதா
ஏன் பண்ணும்? அதனைாியலல தான் ஆத்துியலல ிபட அசம்பாவிதுமாலலலாம் நம்லக்ெறது.
வரவர ந்தாத்துியலல ியூகதாவி முமெறியக லலலாியமா கார் எமத ியவணும்னைாி
பண்லலாம்்ன ஆயிடுத்து. தமலலமுமெற தமலலமுமெறகா ந்தாத்துி புரனாளுலகு் சமாமாாி
ுபணடுூகளும் மவதீூகமாா ரந்து ியூகாபூமஜ, துளசிபூமஜ எலலலாம் பணணிணடு வாியராம்.
வீடு சிியரகஸmஸா ரலகுன்னைா அந்தி பூஜா பலலனைாியலலதான் அி பட ரலகு. ுதலலலாம்
பண் ுவதாமளலூகா ப வளுலகு என்னை ியகாலக்கமத ரலகு? வரட்டும்... மத நான்
ுவறமாியனை விட்டும்ி ியபாெறதலியலல. ந்தி  பராமா்ன்க்ட்ியம்ியக ியநரலகு ியநர்
ியூகட்டும்ி ியபாியெறன். அவ காரா ரந்தா ியநலகு என்னை? ியநலுூகாணணும் பகமிலியலல..."
என்ற பார்வதயிம்ம் மரந்து கிபாடு ியபாட்ம்ாதா ூகாமாாட்சி அம்மாாதா.
"ூகமாின ூகாலலங்ூகார்த்தாியலல ஸmநானைம் பணணிட்டுி பலத சிரத்மதியகாம் மாடசார் வ்ர நீ
பும்மவ ூகட்டி பியக அது மாாத ப ூகட்டணடு அலூகமெறியகாடு தான் எலலலாம்
பணணினைாம்மாா" என்ற அம்மாா மானைர பு பகாமால ூகமாினலூகாூகி ப பந்து ுூகாணடு ியபசினைாதா
பார்வத.
"வாமக மடுட! ியபாதும். உன் சர்ட பியூகட்மம் ங்ியூக காரம் ியூகழ்லூகியலல!..." என்ற
ுபணணிம்ம் ியூகாபமாாூக் சீறி எ பந்து விழந்தாதா ூகாமாாட்சி அம்மாாதா.
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அம்மாாவின் ியூகாபத்மதியகா ஆத்தரத்மதியகா பார்வதகாியலலியக ஏபபூக முடகவிலமலல.
அம்மாா ூகமாினயின் ியமால ஒர ூகார்மும் லலலாமால அநாவசிகமாாூகல ியூகாபிபடுக்ெறாதா
என்ியெற பார்வதலகுத் ியதான்றிகது.
பத்து பதமனைந்து நாட்ூகளிியலலியக வாடயிரந்த பகுத தவிர மாறபகுதயில துளசி
ுபாலுலலன்ற புதுத் தளிர்விட்டுி ுபாினகத் ுதாம்ங்க்விட்ம்து. பூமிநாதபுரத்தினரந்து
வந்த புதுி பரவும் வீட்டல ஏபபூகனைியவ எஞ்சியிரந்த ூகன்றூகளுமாாூகல கமரியகா கீபபியெறா
லலலாமால ஆஸmுபஸmம்ாஸில ியபாம்ிபட்டரந்த புது மாாட்டுல ுூகாட்ம்த்மத நிமெறத்துல
ுூகாணடரந்தனை. ஆனைாலம் ஊர் வம் பலம் அரட்மம்ூகளிலம் தணம்ி ியப்சிலம்
ன்்னம் ூகமாினயின் தமலலதான் உரணம்து. அவதா தான் வம்புலகு லலலூகாூக ரந்தாதா.
"பரமா மவதீூகரானை விரியவரவர சர்மாா வீட்டியலல துளசி் ுசட பட்டுி ியபானைதபபகும்
பரமாாடு எ பந்து ியபானைதபபகும் ூகமாினதான் ூகார்ம்" - என்ற ுவளிியக ரிபவர்ூகதா
ூகணமடத்தனைமாாூகி ியபசிகது ியபாதாுதன்ற வீட்டுலகுதாியளியக ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
ுவளிிபமம்காூகவும், சிலல சமாகங்ூகளில ஜாமம்மாாமம்காூகவும் ிபடி ியபசத்
ுதாம்ங்க்யிரந்தாதா. சர்மாாவிம்ம் அவதா சணமம்  படத்துி பார்த்தாதா. அவர் அதபபகு
அமசகவிலமலல. ூகமாினயின் ப்டகம், பணிவு, மா பகாமத, ூகார் ூகா பகம் ியூகட்ூகாமாியலல
ந்து மாதத்தலம், ந்தகல ூகலலா்சாரத்தலம் உம்ியனை விமரந்து ூகமரகத் துடலகும் அவதா
மானைநிமலல - எலலலாியமா சர்மாாவுலகுி  படத்தரந்தனை. தங்ூகளுலகு ஒத்து வராதமத எலலலாம்
மம் நம் பலமூக என்ற ஒதுலக் விட்டு எஞ்சிகவபபறலகும் தட்டல ூகழிலகும் ியநாலகும்ன்
ூகார் ூகா பகம் ியூகட்டுல ுூகாணடு தகங்க் நிபபக்ெற ூகலலாசாரத்மத ழலூகத் தகாரானை
ந்தகர்ூகளிமம்ியக விஞ்ஞானைத்தலம் ஞானைத்தலம் மிூக வளர்ந்த ியதசத்தினரந்து
வந்தரலகும் ஓர் ளம் ுபண நம்ந்து ுூகாதாளும் அம்லூகமும் நளினைமும் அவமர அவதா
ியமால மா பகாமத ுூகாதாள் ுசெதரந்தனை.
ூகமாின மாடசார் மவத்துல ுூகாணடு துளசி பூமஜ, ியூகாபூமஜ ுசெதமதயம் தமரயில
உட்ூகார்ந்து மலல ியபாட்டு் சாி பம்ி பழக்ல ுூகாணம்மதயம் துர்லூகா சித ஸmதுத
ஸmியதாத்தரம் ுசாலவமதயம், ூகாமுமவி ியபாலலியவா ஊராமரி ியபாலலியவா,
ியவடலமூககாூகியவா வம்பு ியபரம் வினகமாாூகியவா சர்மாா ூகவனிலூகவிலமலல. அதலதாள
அந்தரங்ூக ரத்தமக மாதலூகத் ுத பகாதவர்ூகதா காராயிரந்தாலம் அவர்ூகமள நாூக பூக
மாபபெறவர்ூகளாூக எண் ஒர ியபாதும் அவர் தகங்க்கதலமலல.
தனைச ப ூகாமலலயில ூகமாின ியகாூகாசனைங்ூகதா ுசெக்ெறாதா என்பது அவரலியூக ுத பயம்.
ும்ன்னிஸm விமளகாடும் ியபாது ுபணூகதா அணிவது ியபான்ெற ஒர வமூக உமம்யில...
அமர டராகர், பனிகியனைாடு அவதா, பத்மாாசனைியமாா, சிரசாசனைியமாா ியபாட்டுல
ுூகாணடரந்தியபாது ஒர நாதா பாரமவத் ியதட மாாடிபடியகறிக ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
அமதி பார்த்து விட்ம்ாதா. உம்ியனை எியதா பார்லூகல கம்ாதமதி பார்த்து விட்ம்மதி ியபால
பதபபெறத்ியதாடு கீியழ ெறங்க்க ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுூகாலமலலயில பூமஜலூகாூகத்
ியதாட்ம்த்தல பூலுூகாெது ுூகாணடரந்த சர்மாாவிம்ம் ியபாெ, " ியதா பாரங்ியூகா!
ுதலலலாம் உங்ூகளுலியூக நன்னைா ரலூகா? சின்னை வகரி ுபாம்மானைாட்ட மாாடயிியலல
நட்ம் நடுலகம்த்தியலல அமர நிஜாமரி ியபாட்டுணடு ுதாமம் ுத பகெறாிபலல மாார்்
சட்மம்ியகாம் தமலலகீழா நின்்னணடரலூகாியள?" என்ற மரந்தாதா. சர்மாா புன்முறவல
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பூத்தபட, "ூகமாின ியகாூகாசனைம் ியபாம்ெறா. உனைலகுி  படலூகியலலன்னைா அமதுகலலலாம் நீ ஏன்
ியபாெி பார்லூகணும்?"... என்ற பதலலகுல ியூகட்ம்ார்.
சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல "தாசிமாார் ுதர" என்ுெறார பமழக பகுத ரந்தது. அந்தத்
ுதரவில அந்த நாளில சிவராஜ நட்டுவனைார் என்ுெறார  பரபலலமாானை நம்னை ஆசி பகர்
ரந்தார். ூகமாின பரதநாட்டகமும், ூகர்நாம்ூக சங்கீதமும் ூகபபூக ஆவல ூகாட்டகதன்
ூகார்மாாூக அந்தத் ுதரமவ் ியசர்ந்த ஒர பமழக பாூகவதமரயம், சிவராஜ
நட்டுவனைாமரயம் ஏபபபாடு ுசெதரந்தான் ரவி. வாரத்தன் முதல மன்ற நாட்ூகதா
சங்கீதத்மதயம் மாபபெற மன்ற நாதா நாட்டகத்மதயம் தமுதாள ஒர நாளில சர்மாாவிம்ம்
சமாஸmக்ரத ுமாாழி நுணுலூகங்ூகமளயம் ூகபபற வந்தாதா ூகமாின. முதினல பாூகவதரம்,
நட்டுவனைாரம் சர்மாாவின் வீட்டு மாாடயிியலலியக ூகமாினலகுல ூகபபறல ுூகாடுத்தார்ூகதா.
"அவளுலகு ஆத்தரம்னைா அங்ியூக ியதடி ியபாெல ூகத்துலூகட்டும். நாட்டகம், சங்கீதம்்ன
வழலூகமிலலலாத வழலூகமாால ூகணம் மா்னனாமள ந்தாத்துலகு உதாியள விம் ஆரம் ப்சா
அிபுெறம் ஊர் சி பகா் சி பலகும்" - என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாதா சணமம்லகு வரியவ
நட்டுவனைாரம், பாூகவதரம் வீட்டுலகு வரவது நிறத்திபட்டு அவர்ூகதா வீடுூகளுலகுல
ூகமாின ியபாவுதன்ற ஏபபபாம்ாயிபபற.
சர்மாாவும், ரவியம் ஒரநாதா மாாமலல ியபசிலுூகாணியம் ஆபபெறங்ூகமரலகுி ியபாகும்ியபாது
தபபுசகலலாூக ஒர வினகம் சர்மாாவிம்மிரந்து ரவிலகுத் ுத பகவந்தது. சர்மாாியவ முன் வந்து
அமத அவனிம்ம் ுத பவித்தார்.
" ந்த ஊர் ுராம்பி ுபாலலலாதது ரவி! தடீர்்ன ஸ்ரீ மாம்த்தியலலரந்து தந்த குடுத்து
என்மனை வர் ுசாலினயிரந்தாியள, எதுலகுன்்ன உனைலகுத் ுத பயமாா? நீகா துவமர
என்க்ட்ம்ல ியூகழ்லூகமலலன்னைாலம் நானைா ிியபா ுசாலியெறன். நீயம் ூகமாினயம் ங்ியூக
வந்து தங்க்யிரலக்ெறமதி பத்தயம் ியதசிூகாமாணிலகு மாம்த்துமாமனைமக வாம்மூகலகு
விட்டரலக்ெறமதி பத்தயம் ுமாாட்மம்ல ூகடதாரம் தந்தயமாா எழதி ியபாட்டு என்மனை
உம்ியனை ஸ்ரீமாம்ம் ுபாறி பியலலரந்து ுவளிியகத்தணும்்ன புூகார் பணணியிரலூகா. நான்
ுவதாமளலூகா பமக வீட்டியலல தங்ூக வ்ரணடு அவளுலகு முட்மம் மாாமிசம்லலாம் சமமா்ரி
ியபாம்ியெறனைாம். நாஸmதூகமனை மாம்த்துமாமனையிியலல வாம்மூகலகு வ்ர அலக்ரஹொரத்து
மா்னனாளுலகுத் தர்மா சங்ூகம்ங்ூகமள உணடு பணணியிரலக்ியெறனைாம். எலலலாம் அந்த்
சீமாாமவகர் ியவமலல. ஸ்ரீ மாம்த்து நிலலங்ூகமளயம் மாமனைமகயம் அவர் ுசான்னை பட அவர்
ுசான்னை மா்னசாளுலகு விம்ியலலங்க்ெற எ ப்சலியலல த்தமனைமகயம் அவர் பணணியிரலூகார்.
நலலல ியவமளகா ஸ்ரீ மாம்ம் ுஹெட்ம்ாபீஸm மாாியனைஜர் மதுகாணணும் நம்பமலல.
ஆசார்காளுலகும் என்ியமாியலல ரலக்ெற அன்பும், அ பமாானைமும் ுூகாஞ்சம்கம்ல குமெறகியலல.
நான் ஆசார்காமளி பார்லூகி ியபாயிரந்திியபா காியரா அர்ுஜணடீனைவிியலலரந்து ஒர
ியலலட நம்மா ூகமாின மாாத பன்்ன வ்ரலியூகாியகன்... ரலியவதத்மதி பத்தி ுப பகவா க்ட்ம்ி
ியபசிணடரந்தா.
'மானைசாட்சிலகுத் துியராூகம் பண்ாியமா நிகாகமாாூகவும் அந்தரங்ூக ரத்தியகாம்வும் ஸ்ரீ
மாம்த்துல ூகா பகங்ூகமள அ்டவிம்த்து ஆலமஞலகுல ூகட்டுிபட்டுி பணணிணடரலியூகன்.
என்ியமாியலல துளி சந்ியதூகமிரந்தாலம் உம்ியனை நான் மத விட்டும்ெறதுலகும்
132

தகாராயிரலியூகன். ஸ்ரீ மாம்ம் சம்பந்திபட்ம் மூகங்ூக பகமாா்ியசன்்னதான் துலகு நான்
தமலலலகுடுத்துணடு ரலியூகியனை தவிர லலாபம் பார்த்ியதா  பரகாமசலகுி பலலன்
எதர்பார்த்ியதா மத நான் ஒத்துலூகலியலல' - என்ற தீர்மாானைமாா நான் எடுத்து் ுசான்னைிபுெறம்
தான் நிர்வாூகஸmதரலகும் ஆசார்காளுலகும் நிஜம் பு பந்தது.
'உம்மாியமாியலல பூர்் நம் பலமூகயம் விரவாசமும் ரலகு. நீியர ுதாம்ர்ந்து ஸ்ரீமாம்த்துல
ூகா பகங்ூகமளல ூகவனிலூகணும்க்ெறது தான் ்டவிம்த்து ஆலமஞ. ஏியதா த்தமனை ியபர்
எழதயிரலூகாியளன்்ன கி பட்டு விசா ப்சமதத் திபா எடுத்துலூக ியவணம்ாம்'னைா.
அிபுெறம்தான் எனைலகு நிம்மாதகா்ர. ூகாமுியவாம் ஆசார்காமளத் த பசிலூக ியபானைியபாது
நான் ந்த வினகுமாலலலாம் ியபசமலல. மாறபட தனிகாி ியபாெி ியபசிியனைனைாலகும்.
அதுனைாியலல உங்ூகம்மாாவுலகுல கம் ுதலலலாம் ஒணணும் ுத பகாது. ுத பஞ்சா ியவெற
ுவமனைியக ியவணம்ாம். ஏபபூகனைியவ ூகமாினமகல ூக ப்ரல ுூகாட்ம்ெறவளுலகு ன்்னம்
ியவூகம் வந்துடும்...."
மதல ியூகட்ம்  பன்புதான் ரவிலகு ஓர் உணமமா பு பந்தது. தான் ூகமாினியகாடு வந்து
தங்க்யிரிபதால வீட்டுலகும் அிபாவுலகும் புததாூகத் ியதான்றியிரலகும்  பர்மனைூகமள
ஒ்டுவான்ெறாூக அவன் உ்ர முடந்தது.
"ஏன் தான் ிபட வீண வம்பளி பியலல சந்ியதானிபம்ெறாியளா? நம்மா மாாத ப
மா்னனாமள விம்த் தீவிரமாானை ுவஜியம் பகன்ஸm ிியபா ஐியராி பக சமூகத்தியலலதான்
புதுசா ுநமெறக உணம்ாயிணடரலூகா. 'ுவஜியம் பகனிஸம்' ஒர ுப பக 'ூகலட்' ஆூக அங்ியூக
வளர்ந்துணடரலகு. எங்ூக பழலூகத்துலூகிபுெறம் ூகமாின ஏெறலகுமெறகத் தீவிர
ுவஜியம் பகனைாூகியவ மாாறிகா்ர. ுவஜியம் பகன் உ்வு வமூகூகளுலகு 'ுஹெலத்
ஃபுட்ஸm'்ன ியபர் குடுத்துல ுூகாணம்ாம்ெறவா உலலூகுமாலலலாம் ியதாணிணடரலூகெற
ூகாலலம்ிபா து! நாூக பூக வளர்்சியிியலல எங்ுூகலலலாியமாா ஒர ரபபற் ரபபறி விட்டு
'ுவஜியம் பகனிஸம்' க்ெற குழிபமிலலலாத எலமலலலகு வந்து மாறபட நிபபூக மானிதர்ூகதா
ஆமசிபம்ெற ூகாலலத்தியலல ஏன் தான் ந்த மாாத ப வம்பு ியபசி் சந்ியதானிபம்ெறாியளா?"
என்ெறான் ரவி.
"திபா நிமனை்ரலூகாியத. வினகங்ூகதா உனைலகுத் ுத பஞ்சிரலூகட்டும்்னதான் ுசான்ியனைன்.
ுதலலலாம் பார்த்து நான் அசந்தும்ியலல ரவி! ுராம்பத் ுதளிவாயிரலியூகன். ூகமாினமக
உன்மனைவிம் நான் நன்னைாி பு பஞ்சிணடரலியூகன். முந்தாநாதா எங்க்ட்ம் ஸான்ஸmக் பட்
படலூகெறிியபா, 'வாூகர்த்தாவிவ'ங்க்ெற ரகுவம்ச ஸmியலலாூகத்மதயம் 'ியஜாத ஸmவரூபமாாக்க
ச பக்னலகு் சிறிக தீபத்தனைால ஆரத்த ூகாட்டுக்ெற மாாத பயம், சந்தர ூகாந்தலூகலலலானைது
மிூகிுப பக சந்தர்னலியூக அர்லக்க தீர்த்தம் விடுக்ெற மாாத பயம், சமுத்தரத்தபபகு அதன்
நீ பியலலியக ஒர பகுதமக எடுத்து நீராட்டத் தரிதி படுத்துக்ெற மாாத பயம், நீ அளித்த
ுசாபபூகளாியலலியக உன்மனை வழிபடுக்ியெறன்'- என்ற ுசௌந்த பக லலஹெ பயின் நிமெறவில
ஆதசங்ூகரர் கறம் ூகரத்மதயம் நவீனை ுமாாழியிகல ஆராெ்சிியகாடு சம்பந்திபடுத்தல
ூகமாின விளலக்னைாதா. அமதலியூகட்டு நான் ஆ்ச பகிபட்டுி ியபாயிட்ியம்ன். நான்
அவளுலகு் ுசாலினல குடுத்துணடரலியூகனைா, அலலலது அவதா எனைலகு் ுசாலினல
குடுத்தணடரலூகாளான்ியனைசந்ியதூகமாாயிடுத்தும்ா ரவி.
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"உலலூக ுமாாழிூகதா அமனைத்தும் ஓர் அடிபமம்யிலலானைமவ என்பமத விளலூகெற
சமாகத்தியலல - 'ுசாலலம் ுபாரளும் ியபாலல (அர்த்தநாீரவரனைாூக) ம்த்தரலக்ெற
உலலக்ன் தாயம் தந்மதயமாானை பார்வத, பரியமாரவரர்ூகளாக்க உங்ூகமள் ுசாலினனைாலம்
ுபாரளாலம் பகமனை அமம்வதபபூகாூக நான் வ்ங்குக்ியெறன்' - என்க்ெற ரகுவம்ச
ஸmியலலாூகத்மத் ுசாலினல குடுத்ியதன் நான். அிபுெறம் அவளா அமதி ியபாலல வர
ஒ்டுவார ஸmியலலாூகத்மதயம் ம்்ர் சிந்தலூக ஆரம் ப்ரட்ம்ாிபா. 'ூகம்ியப பட்ட்ட
ஸmட்டீ' என்பது வளர்ந்த நாடுூகளில தவிர்லூக முடகாத ஒர அறிவு் சாதனைம் ஆக்விட்ம்து."
"ுராம்ப ஆழமாானை சிந்தமனைம்ா அவளுலகு!"
மதல ியூகட்டு ரவிலகுி ுபரமமாகாயிரந்தது.
அந்த வார றதயில அிபாவின் அ்னமாதியகாடு பலூகத்துல க்ராமாத்தல உெறவினைர்
வமூகயில நமம்ுபபபெற மவதூகமுமெறயிலலானை நான்கு நாதா ூகலகா்ம் ஒன்றிபபகுல
ூகமாினமகயம் அமழத்துல ுூகாணடு ியபானைான் ரவி. ியஹொமாம், ஔபாசனைம், ூகாசி காத்தமர,
நலங்கு, ஊஞ்சல, அம்மி மிதத்து அரந்தத பார்த்தல, சிதபத என்ற ஒ்டுவார சம்ங்ூகாூக
 பினம் ரரளில அம்லக் எடுத்துல ுூகாதாவதல ூகமாின ஆவல ூகாட்டனைாதா. சம்ங்குூகளின்
ுபாரமளயம், உட்ுபாரமளயம் ரவி அவளுலகு விளலக்னைான். நலங்கு ஊஞ்சல
ஆக்கவபபமெறல ூகமாின மிூகவும் ரசித்தாதா. பமழக தமலலமுமெறி ுபணூகதா அரக்ினரந்து
பாடக நலங்குி பாட்டுலூகமளயம், ஊஞ்சபப பாட்டுலூகமளயம் கம் ுரலூகார்ம் பல பதவு
ுசெது ுூகாணம்ாதா. 'டுரடனனைல ணடகன் ியமாியரே' மிூகவும் ரவாரஸmகமாாூகவும் ூகலலர்
ஃபுலலலாூகவும் மா்மாலூகதா ரவ பன் ஆவலூகமளயம் மிகுவிிபதாூகவும் ரிபதாெல
ூகமாின கறினைாதா.
நலங்க்ல மா்மாலூகதா ரவரம் பரஸmபரம் ஒரவர் தமலலயில மாபபுெறாரவர் அிபளம்
உமம்த்தமத் சிற குழந்மத ியபால மூகுூகாட்ட் சி பத்து ரசித்தாதா ூகமாின. அந்தத்
தரமா்ம் நிமெறந்த பன் ஐந்தாம் நாதா ஊர் தரம் பக ியபாது ரவியிம்ம் விியநாதமாானை
ியவணடுியூகாதா ஒன்மெற விடுத்தாதா ூகமாின.
---------------
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"நீ அந்நிக நாட்டுலூகா ப. ஏியதா ியவடலமூககாூக ுதலலலாம் ுசெது ுூகாதாக்ெறாெ என்ற
தான் ஜனைங்ூகதா ஆ்ச பகத்ியதாடு உன்மனைி பார்லக்ெறார்ூகதா. உணமமாயில எங்ூகதா ஊர்
வழலூகிபட ூகலகா்மாானைவர்ூகதாதான் ிபட மாடசார் மவத்து பும்மவல ூகட்டல ுூகாதாள
ியவணடும்" - என்ற ரவி விளலக்கியபாது தான் ூகமாின தன் அந்தரங்ூகத்தினரந்த அந்த
ஆமசமக அவனிம்ம் ுவளியிட்ம்ாதா.
"தகவுுசெது ன்ுனைார முமெற அிபட் ுசாலலலாதீர்ூகதா. உங்ூகதா சமாகம், உங்ூகதா
மாதம், உங்ூகதா பழலூகவழலூகங்ூகதா, உங்ூகதா ூகலலாசாரம் எமதயம் நான் ியவடலமூககாூக
அணுூகவிலமலல. மானைிபூர்வமாாூகியவ அணுகுக்ியெறன். என்்னமம்க அணுகுதினல தவற
ரந்தால உம்ியனை என்மனைத் தரத்துங்ூகதா. மாபபெறவர்ூகதா ியூகின ுசெக விட்டு விம்ாதீர்ூகதா.
உங்ூகதா ூகாதின என்ெற நிமலலயிினரந்து சாஸmதர சம்மாதத்ியதாடு உங்ூகமள மா்ந்து
ுூகாணம்வதா என்ெற ுபரமமாமக எனைலகு அளியங்ூகதா. முமெறகாூக ஒர சிற சம்ங்குகம்
விட்டுி ியபாூகாமால நம் தரமா்ம் நான்கு நாட்ூகதா பமழக வழலூகிபட நம்லூக ியவணடும்."
"நீ ிபட ஆமசிபடுவாெ என்பது எனைலகுத் ுத பயம் ூகமாலீ! எனைலகும் தல
தகலூகியமாா ஆட்ியசபம்ியகா லமலல. நீ வாெ தெறந்து ிபட என்மனைல ியூகட்க்ெறதுலகு
முன்ியனைியக மத அிபாவிம்ம்  பரஸmதா பத்தரலக்ியெறன் நான். ஆனைால ந்தகர்ூகளாக்க
எங்ூகளிம்ம் உதாள ஒர குமெறமக உன்னிம்ம் ுசாலெறதியலல தி பலியலலன்்ன நிமனைலக்ியெறன்.
மவலியூகாபப பமம்ி பன் ியமால படுத்துெறங்கும் நாெ ியபாலல ந்தி பூர்விூகமாானை ூகலலாசாரத்மத
நாங்ூகளும் ுதாம்ர்ந்து அநுச பலூகாமால தபபகு ஆமசிபட்டுத் தவித்து வரக்ெற  பெறரம்
அநுச பலூக விம்ாமால தடுலகும் மானைிபான்மமா ங்கு ரலக்ெறது. நூற வரனங்ூகளுலகு முன்
ஃிுரம் பல மாாலஸm முலலலர் ஆலஸmஃியபார்டினரந்து ியவதங்ூகமளயம் உபநினதங்ூகமளெம்
அ்சிட்டுி பதி பலூகத் ுதாம்ங்க்க ியபாது, தாங்ூகதா அழிக விட்டுல ுூகாணடரலக்ெற
ஒன்மெற அலூகமெறியகாடு பதி பலக்ெற அந்த அந்நிகமனைி பாராட்ம்ாமால, 'ஒர நீசன்
ியவதங்ூகமளி பதி பிபதாவது' என்ற ங்ியூக ஆத்தரமாாூக எதர்த்துல ியூகட்டுல
ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ந்தகர்ூகளில ரவாமி விியவூகானைந்தரம், மாூக புஷ ியதியவந்தரநாத
தாகரம் தான் மாாலஸm முலலலமரத் துணிந்து அவரது பணிலூகாூக மானைமாாரி பாராட்டனைார்ூகதா
அன்மெறலகு."
" ரலூகலலாம். ஆனைால ன்மெறக நிமலலமமா மாாறியிரலூகலகடும். முன்மனைி ியபாலல
அ்டவளவு ியமாாசமாாூக ராுதன்ற நிமனைலக்ியெறன்." சிறிது ூகாலலம் ுபாறத்துத் தன் தந்மதயின் மானைம் அமத ஏபபக்ெற பலகுவம் பார்த்து ணடும்
மத அவ பம்ம் ுத பவிிபதாூக ரவி அிியபாது அவளுலகு வாலூகளித்தான். அவனைது பதல
ூகமாினலகுத் தரிதகளித்தது.
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வசந்த பம்பாெலகுி புெறிபட்டு் ுசன்ெற  பன் ூகமாினலகு மானைம் விட்டுி பழகுக்ெற
சிியநக்த என்ற ியவற காரம் சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல க்மம்லூகவிலமலல. ூகாமாாட்சிகம்மாாளின்
ுவறிபுலகும் சம்மாதமின்மமாலகும் எதர்ிபுலகும் மம்ியக அவளிம்மிரந்ியத - அவமள
மாானை ூக குரவாூகல ுூகாணியம் பலலவபபமெறல ூகபபறல ுூகாணம்ாதா ூகமாின. நடுநடுியவ அந்த
வீட்டல சிலல ியவதமனைலகு பக சம்பவங்ூகதா நம்ந்தாலம் அது ூகமாின வமரயில ுத பந்து
அவதா மானைம் வரந்தாமால சர்மாாவும் ரவியம் பார்த்துல ுூகாணம்ார்ூகதா.
தபபக்மம்யில ூகாமாாட்சிகம்மாாளின்  பெறந்தூகம் ரந்த க்ராமாத்தினரந்து அவளுலகுி
ுப பகம்மாா முமெற ஆூகியவணடக ஒர வகதானை விதமவி பாட்ட ியூகாவில
தரவிழாவுலூகாூக் சங்ூகரமாங்ூகலலம் வந்து ியசர்ந்தரந்தாதா. சிவன் ியூகாயில தரவிழாவுலூகாூக
ஒர வாரியமாா, பத்து நாியளா தங்க் விட்டுி ியபாவது பாட்டயின் உத்ியதசமாாூக ரந்தது.
பாட்ட பரமா மவதீூகம். துணி மாணிூகதா ுஜபமாாமலல அம்ங்க்க ூகம்பளி மாடசஞ்சிியகாடு தன்
மூககாியலலியக க்்பபறில தணணீர் லக்ல ுூகாதாவதபபகுத் ியதங்ூகாெல ூகமாணம்லலமும்
ூகயிறம் கம்ல மூகியகாடு ுூகாணடு வந்தரந்தாதா அந்தி பாட்ட.
ஓர் ளம் வகர ுவதாமளலூகா பமக அந்த வீட்டல பார்த்ததும் பாட்ட ஒர சிற
ூகலலூகத்மதியக மட்டவிம் முகன்ெறாதா.
" ுதன்னைடீ ூகாமு! காியரா ுவதாமளலூகா பமக வீட்டியலல தங்ூக வ்சிணடரலியூக?
ுதலலலாம் நம்மா குலலம் ியூகாத்தரத்துலகு அடுலகுியமாாடீ? நான் எிபட மானைர துணிஞ்ர
னிியமா ங்ியூக தங்ூகெறது அம்மாா?" - என்ற பாட்ட ூகாமாாட்சிகம்மாாமளல ியூகட்ம்ாதா.
"என்னை பணெறது ுப பகம்மாா? எனைலகும் ரத்தமாாி பூணியம்ாடு ுதலலலாம்  படலூகியலல.
நீங்ூகியள ந்தி  பராமா்மரல ியூகளுங்ியூகாியளன்... அிபவாவது வரலகு
உமெறலூகெறதான்்ன பார்லூகலலாம்" - என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்மிரந்து பாட்டலகுி பதல
க்மம்த்தது. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பு பந்து ுூகாணடரந்தபட, அந்த வீட்டல சர்மாா, ரவி,
பார்வத, குமாார் எலலலாரியமா ூகமாினயின் ூகட்சி. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மாட்டும் தியலல
தனிகாூகல ூகமாினமக எதர்த்து வந்தாதா என்ெறாலம் தன் எதர்ிமப அவளால ுவளிூகாட்ம்
முடகாமாினரந்தது. ிியபாது ந்தி ுப பகம்மாாவுன் வரவு அந்த எதர்ிமப
ுவளிூகாட்ம்ி பகன்பட்ம்து. பாட்டூகளுலியூக உ பக ந்ச பிபுல கு்த்ியதாடு ரவியிம்ம்,
குமாா பம்ம், பார்வதயிம்ம் என்ற ஒ்டுவாரவ பம்மாாூக மதல க்ளி பி பார்த்தாதா அந்தி
பாட்ட. அந்த வீட்டல ூகாமாாட்சிகம்மாாமளத் தவிர ியவற காரம் ூகமாின வினகமாாூகி
பாட்டயிம்ம்  பட ுூகாடுத்துி ியபசியவ லமலல. ூகமம்சிகாூக சர்மாாவிம்ியமா ியூகட்ம்ாதா
பாட்ட. அமதயம் வீட்டல மவத்துல ியூகட்ூகாமால சிவன் ியூகாவில  பனப வாூகனைி
புெறிபாட்டன் ியபாது ியூகாவில மாணம்பத்தல நின்ற ுூகாணடரந்த சமாகத்தல சர்மாாவிம்ம்
மதல ியூகட்ம்ாதா பாட்ட.
"எலலலா சாஸmதரமும் ுத பஞ்சவாியள ி படி பணணினைா என்னை ுசெகெறது?
ூகட்மம்ியலல ியபாெற வகரியலல எனைலகு ிபடுகலலலாம் தீட்டுி பம்ணுியமாா?" -
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"அவளாியலல உங்ூகளுலகு ஒர தீட்டும் வந்தும்ாது. ந்த ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகமளி
ுபாறத்தவமர அவ நம்மமா எலலலாம் விம்ி படுரத்தம்! ூகவமலலிபம்ாமா நீங்ூக பாட்டுலகு
ரங்ியூகா..." என்ெறார் சர்மாா.
"அுதிபட முடயம்? நம்மா மானைசறிஞ்ியச..." என்ற விம்ாமால ியமாலம் ஏியதா ுதா்
ுதா்த்தாதா பாட்ட.
"ுசௌூக பகி பம்ாட்ம்ா ியவியெற எங்ியூக தங்ூகணுியமாா தாராளமாா அங்ியூக ியபாெத்
தங்க்லூகலலாம் நீங்ூக..." - என்ற தன் வாகால முந்தல ுூகாணடு ுசாலின விம்ாமால பாட்டியக
அவதா வாகால அமத ுசாலலலட்டும் என்ற ுபாறமமாகாூகல ூகாத்தரந்தார் சர்மாா.
"நான் சங்ூகர் ரிபன் ஆத்துியலல ியபாெத் தங்க்லூகலலாம்்ன பார்லக்ியெறன்."
"நீங்ூகியள ிபட் ுசாலெறிியபா நான் உங்ூகமளி ியபாூக விம்மாாட்ியம்ன்னைா தடுலூக
முடயம்? அிபுெறம் உங்ூக ஷம்ம்" - என்ற அந்த உமரகாம்மலல முடலூக ியவணடக
ம்த்தல ூக்சிதமாாூக முடத்தார் சர்மாா. பாட்ட புெறிபட்டுி ியபாெ விட்ம்ாதா. ஆனைால
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுல ியூகாபம் ுபாத்துல ுூகாணடு வந்து விட்ம்து.
" ரபது வரனமாா ிரம்ியமாாத்ஸmவத்துலகு வந்து ந்தாத்துியலல தங்க்ணடரந்த
ுப பகம்மாாமவ ஒர நிமினத்தியலல எடுத்ுதறிஞ்ர ியபசித் துரத்த விட்டுட்ியம்ியள?
எங்ூகாத்து மா்னனாதானைா உங்ூகளுலகு அத்தமனை எளலூகாரியமாா? புதுர புதுசா கார் காியரா
ங்ியூக வந்து மி்னலூகெறாங்ூகெறதுலூகாூகி பமழக பந்துலூகமளத் துரத்தணுமாா ி பட?" "நான் ஒணணும் காமரயம் துரத்தமலல! அவளா வந்து 'என் ஆசாரத்துலகு னிியமா ங்ியூக
ஒத்துலூகாது. நான் சங்ூகர ரிபனைாத்துலகுி ியபாலலாம்்ன பார்லூகியெறன்'னைாதா. அிபுெறம் நான்
என்னை பண் முடயம்? ' லியலல! நீங்ூக ூகணடிபாெி ியபாூகலகம்ாது. ங்ியூக தான்
தங்ூகணும்'்ன அவ ூகாலியலல விழந்து என்மனைல ுூகஞ்ச் ுசாலறிகா? அவியள 'நான்
ியபாூகணும்'னைா; ச ப! உங்ூக னம்ம்ியனைன்." "ஊுரலலலாம் ியபாெ என் தமலலமக உரட்ம்ி ியபாெறா? ஏபபுூகனைியவ ஊர்ியலல உங்ூக தமலல
உரணடுணடரலக்ெறது ியபாெறாதுன்்ன மத ியவெற பணணியிரலியூகன்..."
சர்மாா தபபகுி பதல ியபசவிலமலல. ுபணூகளும்ன் ியபரம்ியபாது ஓர் எலமலலயில
ஆணூகதா ுமாௌனைத்மதல ூகமம்ி படிபது அந்தி பூசமலல ஒர ூகலலூகமாாூக நீடலூக விம்ாமால
தடுலூக உதவும் என்பது சர்மாாவின் நம் பலமூக.
ஆனைால ூகமாினயின் ுபாரட்டு அவமள மமாகமாாூக மவத்து ிபட ஒர குடும்பல ூகலலூகம்
நம்ந்தது என்பமத அவமள அறிக விம்ாமால பார்த்துல ுூகாணம்ார் சர்மாா.
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"நீ பணெற கத்தாியலலதான் ி படுகலலலாம் நம்லூகெறது. ி பட எங்ூக ுப பகம்மாா
வயித்ுத ப்சமலல நீ ஏணம்ா ுூகாட்டலூகணும்?" - என்ற ரவிமக் சணமம்லகு ழத்துி
பார்த்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
"நான் கார் வயித்ுத ப்சமலலயம் ுூகாட்டலூகியலல அம்மாா! உங்ூக ுப பகம்மாா அவளாி
புெறிபட்டுி ியபானைா அதுலகு கார் என்னை பண் முடயம்? ூகமாின உன்மனைத் ுதெவமாா
மாத்ரி ியபசெறா... நீதான் அநாவசிகமாா ிியபா அவ வயித்ுத ப்சமலலல ுூகாட்டலக்ியெற"
என்ெறான் ரவி.
"ஆமாாணம்ா! வ ஒரத்த வந்து என்மனைத் ுதெவமாா மாதலூகியலலன்்ன தான் நான்
ராிபூகலலாத் தவி்ரணடரந்ியதன். ியபாம்ா ியபாலூகத்தவியனை..."
"எங்ியூகம்மாா ியபாூக் ுசாலியெற. மாறபடயம் பா பஸுலகு உம்ியனை புெறிபட்டும்ட்டுமாா?"
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ஏியதா ூகா பகமிரிபது ியபால ியபசாமால உதாியள ியபாெவிட்ம்ாதா.
ூகமாினயின் படிபு மாட்டும் தம்ங்ூகதா லலலாமால சர்மாாவிம்ம் ுதாம்ர்ந்தது. அன்ற
ஆனைந்தவர்த்தனை பன் ுதானிியகாியலலாூகம் பபபறியம், ுதானிலகும், வலியராலதலகும் உதாள
வித்தகாசங்ூகதா பபபறியம், ூகமாின சர்மாாவிம்ம் ியூகட்டுல குறிிபு எழதல ுூகாணடரந்தாதா.
அவதா நுணுலூகமாாூக ஒ்டுவான்ெறாெல ியூகட்பது பபபறி மாக்ழ்ந்த சர்மாா,
"ுசாலினல ுூகாடுலூக ஆளிலலலாியமா ுதலலலாம் எனைலியூக ுூகாஞ்சம் ுூகாஞ்சமாா மாெறந்து
ியபாூக ஆரம் ப்சா்ர. நலலல ியவமளகா, நீ வந்து ியூகலூகெறதாியலல நா்னம் ுதலலலாம்
ஞாபூகிபடுத்தலூகியெறன். அறிவுல ூகளஞ்சிகமாாூகவும் ூகலலா்சார் ரரங்ூகமாாூகவும் ரலக்ெற
சமாஸmக்ரத ுமாாழிலகு ிபட ஒர நிமலல ந்தத் ியதசத்தியலல ஏபபபடும்்ன மாூகான்ூகதா கம்
நிமனை்ரி பார்த்தரலூக மாாட்ம்ா அம்மாா..."
"பலல ஐியராி பக ுமாாழிூகளின் தாகானை லலத்தீ்னலகு ஐியராிபாவில ன்ற என்னை ூகத
ஏபபபட்டரலக்ெறியதா அது தான் ந்தகாவில ன்ற உங்ூகதா சமாஸmக்ரதத்துலகும்
ஏபபபட்டரலக்ெறது. புராதனைமாானை லலத்தீன் ுமாாழி சர்்ரலூகதா, மாத ஸmதாபனைங்ூகதா, மவதீூக்
சம்ங்குூகளுலூகானை ுமாாழிகாூக மாட்டும் ன்ற எஞ்சி நிபபபது ியபால தான் சமாஸmக்ரதமும்
உங்ூகதா நாட்டல எஞ்சி நிபபக்ெறது. ஆனைால ந்ியதா ஐியராி பக ுமாாழிூகளில மிூகமிூகி
பமழமமாகானை சமாஸmக்ரதம், க்ீல, லலத்தீன் மன்றிலம் சமாஸmக்ரதியமா மத்தது என்ற பலல
உலலூகறிந்த ுமாாழியிகல ஆராெ்சிகாளர்ூகதா ுசாலலக்ெறார்ூகதா."
லலத்தீன் ுமாாழிமகயம் சமாஸmக்ரத ுமாாழிமகயம் அவதா ஒி பட்டு விளலக்க விதம்
சர்மாாவுலகுி  படத்தரந்தது. எட்டு, ஒன்பது, பத்து என்்னம் மன்ற எணூகளுலூகானை
பதங்ூகளும் முதல பத்து எணூகளுலூகானை மாபபெறி பதங்ூகளும் லலத்தீன், க்ீல, சமாஸmக்ரதம்
மன்றிலம் ஒியர விதமாாூக ரிபமதயம் சர்மாாவுலகு எழதல ூகாட்ட விளலக்னைாதா அவதா.
அஷம், நவ, தச என்ெற மன்ற பதங்ூகமளயம் ியபாலலியவ ஒினலூகலகடக பதங்ூகதா, எட்டு,
ஒன்பது, பத்து எணூகளுலகு அந்த மன்ற ுமாாழிூகளிலம் ஒியர விதமாாூக அமமாந்தரிபமதல
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ூகணடு சர்மாா விவ பலூக முடகாத மாக்ழ்்சிமக அமம்ந்தார். ஒன் என்ெற ஆங்க்லலி
பதத்மதயம் ஒன்ற என்ெற தமிழ்ி பதத்மதயம் கம் ஒி பட்டு விளலக்னைாதா அவதா. அங்ியூக
தங்க்யிரலக்ெற அந்த ஓராணடுலகுி பகன்பம்ட்டும் என்ற ரவி ுசன்மனையிலதாள  ப பட்டஷ
ூகவுன்ஸில மலலிர பயிலம், அுமா பலூகன் ுசன்ம்ர் மலலிர பயிலம், ியபாஸmம்ல ுமாம்பர்ுஷி
எடுத்தரந்தான். புத்தூகங்ூகமளத் தபாினல ுபபபறல ுூகாதாள வசதகாயிரந்தது. ஓ பர
மாாதங்ூகளுலகு மம்ியக ரவியம், ூகமாினயம் அ்டவிியபாது ியமாபபுூகாணம் சிலல
 பரகா்ங்ூகதா ஐந்து நாட்ூகதா பத்து நாட்ூகதா என்ற ஆயினை.
அிபட ஐந்து நாட்ூகதா பத்து நாட்ூகதா ரவியம் ூகமாினயம் ஊ பினலலலாமால ியபாகும்ியபாது
வீியம் ுவறி்ியசாடி ியபானைாபப ியபாலலாக்விடும் சர்மாாவுலகு. ூகமாினயம் ரவியம் ஊ பினரந்த
நாட்ூகளில ஒன்றில மெறமுடமாணி தம்முமம்க பகுத்தறிவுி படிபூகத்தல ூகமாின தமிழில
ியபரம் கட்ம்ம் ஒன்றிபபகு ஏபபபாடு ுசெதரந்தார். கட்ம்த்தபபகு நலலல விளம்பரம்
ுசெகிபட்டரந்ததாலம், ஒர  புரஞ்ரலூகா ப தமிழில ியபசி ியபாக்ெறாதா என்பதாலம்
நிமெறகிியபர் தரளாூக வந்தரந்தார்ூகதா.
மெறமுடமாணி ூகமாினமக அறிமுூகம் ுசெது மவத்தும் ியபரம்ியபாது ஒளிவு மாமெறவின்றி
அவதா விமரவில விரியவரவர சர்மாாவின் மாரமாூகதா ஆூகி ியபாக்ெறாதா என்்னம் ுபாரதா
ுதானிலூகி ியபசியிரந்தார். அந்தல ூகலலிபுத் தரமா்த்தபபகு அட்வான்சாூகி படிபூகத்தன்
சார் பல வாழ்த்துல கறவதாூகவும் ுசாலினயிரந்தார்.
'தராவிம் ுமாாழில குடும்பம்' என்ெற தமலலி பல தமிழ் ுமாாழிமகி பபபறிக
அறிவுிபூர்வமாானை ுமாாழியிகல ூகணிிமப விவ பத்தாதா ூகமாின. அவதா பதமனைந்து
நிமினங்ூகளுலகும் ியமாலலாூகத் தமிழிியலல ியபசிகது கட்ம்த்துலகுி ுப பதும் விகிமப
அளித்தது. கட்ம்த்தல ூகமாினலகு மாாமலலகணிவிலூக விரம் பக மெறமுடமாணி அங்கு
வந்தரந்த ுபணூகதா பகுதயிினரந்து ஒரவமரத் ியதட அவர்ூகதா எழந்தரந்து வரத் தகங்க்ல
கசிகதால, ஒரவிநாட ியகாசித்து விட்டு, 'ுவணு்ெ பலூகத்தியலல ரலூகெறிப ுநெலகு
ஏன் தவிலூகணும்? ந்தாங்ூக! நீங்ூகியள அவளுலகு ந்த மாாமலலமகி ியபாடுங்ூக தம் ப....?'
என்ற ரவியிம்ியமா மாாமலலமக நீட்டனைார். அவ்னம் சி பத்துல ுூகாணியம் மாாமலலமக அவர்
மூகயிினரந்து வாங்க்ல ூகமாினலகு் சட்டனைான். ந்த நிூகழ்்சி அலரூகாரம் முழவதும்
பரவிகியபாது சீமாாமவக பன் பமழக துஷ பரசாரம் சடு  படலூக துவும் உதவிகது. அவரம்
தகாராூகல ூகாத்தரந்தவர் ியபாலல மதி பகன்படுத்தல ுூகாணம்ார். மெறமுடமாணி,
விரியவரவர சர்மாா ரவர் ியமாலம் சீமாாமவகரலகு ரந்த ியூகாபத்மத ஒியர சமாகத்தல
ூகாட்டுவதபபகு து பகன்பட்ம்து. சங்ூகர மாங்ூகலலத்தல மாட்டுமின்றி அலூகம் பலூகத்துல
க்ராமாங்ூகளிலம் பரவுக்ெறாபபியபால வதந்தூகமளல க்ளி ப விட்ம்ார் சீமாாமவகர்.
"ஏணம்ா நான் ியூகதாவிிபட்ம்து நிஜந்தானைா? அந்தத் ியதசிூகாமாணி நாம்ார் நம்த்தனை
கட்ம்த்தியலல அத்தமனை ியபரலகும் முன்ியனை ுூகாஞ்சம் கம்ல க்ச நா்சமிலலலாியமா
அவியளாம் நீ மாாமலல மாாத்தணம்காியமா?" ரவிலகு மதல ியூகட்டு் சி பிபு வந்தது. சி பத்தால அம்மாாவின் ியூகாபம் அதூகமாாக் விம்ி
ியபாக்ெறியத என்ற அம்லக்ல ுூகாணடு,
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"ியவியெற காரம் ுபாம்மானைாட்டூகதா முன்வரத் தகங்க்னைதாியலல அவர் என்மனைல
கி பட்டுல ூகமாினலகு மாாமலல ியபாம்் ுசான்னைார். ியபாட்ியம்ன்." "தட மாாம்ா வளர்ந்தரலக்ெற, அத்தமனை ுப பக வகர வந்த ுபாணணுலகு நாலியபர்
முன்னைாட மாாமலல ியபாடுன்்ன ஒரத்தன் ுசான்னைா நீ ியபாம்லலாியமாா?"
"ியபாட்ம்ா என்னை திபு அம்மாா?'
"ியபாம்ா... உங்க்ட்ம் ியபசிி  பரியகாஜனைமிலமலல. விதணம்ாவாதம் ியபசிியக பழலூகமாாி
ியபா்ரம்ா ியநாலகு."
அது தான் சமாகுமான்ற ரவி அம்மாாவிம்மிரந்து நழவினைான்.
து நம்ந்து ரணடு மன்ற நாட்ூகதா ூகழித்துி பூகல பன்னிரணடு மாணிலகுத் தபாினல
அந்த வீட்டுலகு ரணடு  பஜஸmதர் ூகடதங்ூகதா வந்தனை. அவபபறில ஒன்ற சர்மாாவின்
ுபகரலகும் மாபபுெறான்ற ூகமாினயின் ுபகரலகும் ரந்தனை. சர்மாாவும், ூகமாினயம்
மூகுகழத்துி ியபாட்டுத் தங்ூகதா தங்ூகதா ுபகரலகு வந்தரந்த பதவுத் தபாலூகமள
வாங்க்னைார்ூகதா. சர்மாாவுலகுத் தன் ுபக பல பதவுத் தபால வந்தது ஆ்சி பகமிலமலல.
ூகமாினலகு கார்  பஜஸmதர் ூகடதம் அ்னி பயிரலூகலகடும் என்பது தான் மிூகி ுப பக புதராூக
ரந்தது.
--------------
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தன் ுபகரலகுி பதவுத் தபாினல வந்தரந்த ூகடதத்மதி பார்த்து சர்மாா எதுவும்
விகிியபா பதபபெறியமாா அமம்கவிலமலல. அமமாதகாூகல ூகடதத்மத மாடத்து மாறபடயம்
உமெறயில மவத்துவிட்டு உட்ூகார்ந்தரந்தார். து அவர் ஏபபுூகனைியவ எதர்பார்த்ததுதான்.
தபபகு ியநர்மாாெறாூகல ூகமாின தன் ுபகரலகு வந்தரந்த ூகடதத்மதி  ப பத்துி
படத்துவிட்டு ஆ்ச பகம் அமம்ந்தாதா. ிபட ஒர ியநாட்டீஸm  பஜஸmதர் தபாினல வரக்ெற
அளவுலகு எந்தி ுப பக குபபெறத்மதயம் தான் ுசெகவிலமலலியக என்பதுதான் அவளுமம்க
ந்த ஆ்ச பகத்துலகுல ூகார்மாாெ ரந்தது. படத்து முடத்ததும் அவியள தன் ுபகரலகு
வந்தரந்த ூகடதத்மத ரவியிம்ம் ுூகாடுத்தாதா.
அவளுலகு வந்தரந்த ூகடதத்மதி படத்ததனைால அியத ியபாலல ஒர பதவுத் தபாினல
தந்மதலகு வந்தரந்த ூகடதத்மதி பபபறியம் என்னைுவன்ற ுத பந்து ுூகாதாளும் ஆவினல
தந்மதயிம்ம் அமதல ியூகட்டு வாங்க்ி படலூகத் ுதாம்ங்க்னைான் ரவி.
அந்த ரணடு  பஜஸmதர் ூகடதங்ூகளும் ஒியர ியநாலூகத்ியதாடுதான் அ்னிபிபட்டரந்தனை.
'ியலலாூகா சமாஸmதா ரக்ியனைா பவந்து'(எலலலா உலலூகமாலூகளும் நன்ெறாூக ரலூகட்டும்). 'சர்ியவ
ஜனைா ரக்ியனைா பவந்து'(எலலலா மாலூகளும் நன்ெறாூக ரலூகட்டும்) என்ெற ியவணடுதியலலாடு
தங்ூகதா வழிபாடுூகமளயம்  பரார்த்தமனைூகமளயம் முடிபவர்ூகதா அடுத்த வீட்டுலூகாரன்
நன்ெறாயிரிபமதல கம்ி பார்லூகி ுபாெறாதவர்ூகளாூக ரிபது பு பந்தது.
'பாதலூகிபட்ம்' உதாளூர் ஆஸmதூகி ுபரமாலூகளின் சார்பாூக வலகீல ியநாட்டீஸmூகளாூக
அமவ அவர்ூகளுலகு அ்னிபிபட்டரந்தனை.
"ஸ்ரீ மாம்த்து நிலலங்ூகமளயம், ுசாத்துலூகமளயம், ூகாின மாமனைூகமளயம் ஆஸmதூகர்ூகளின்
உ்ர்வுூகமளி புணபடுத்துக்ெறவர்ூகதா வசம் விட்டரிபதாலம், மாம்த்து
முத்தராதூகா பகாயிரந்தும், ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகளுலகு புெறம்பானைவர்ூகியளாடு
பழகுவதும், அிபடி பட்ம்வர்ூகமள வீட்டியலலியக தங்ூக மவத்துல ுூகாதாவதும்,
முமெறகபபெற ுசகலூகளாூகி படுவதாலம் ச பகானை ூகார்மும், சமாாதானைமும் கெறாத
பட்சத்தல சட்ம் ீதகாூக ஏன் அவர்ியமால நம்வடலமூக எடுலூகலலாூகாது?" - என்ற சர்மாாமவல
ியூகட்ம்து அந்த வலகீல ியநாட்டீஸm.
'உதாளூ பல ந்து மாதத்மத் ியசர்ந்தவர்ூகளின் நம் பலமூகலகு பக ியூகாயிலூகளில நுமழந்து
ூகர்ிபலக்ரஹெத்துலகு மிூக் ச பம் வமர ுசன்ற த பசித்துல ியூகாவிினன் விதூகமளயம்,
ஆூகமா ரத்தத்மதயம் றவதானைது மானிதா பமாானிூகளாக்க ஆஸmதூகர்ூகமளி பாதிபதனைால
 பெற மாதத்மத் ியசர்ந்தவர்ூகளாக்க ூகமாினயின் ியமால சட்ம்ிபட ஏன் நம்வடலமூக
எடுலூகலலாூகாது?' - என்ற ூகமாினயின் ுபகரலகு வந்தரந்த ியநாட்டீஸm அவமளல ியூகட்ம்து.
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ூகமாினலகு வந்தரந்த ியநாட்டீமஸ அிபா ியூகட்ூகாமாியலல அவ பம்ம் படிபதபபகு
நீட்டனைான் ரவி. அவரம் அமத வாங்க்ி படத்தார்.  பன்பு ரணடு ூகடதங்ூகமளயம்
ஒன்ெறாூக் ியசர்த்துத் தம் வசியமா மவத்துல ுூகாணம்ார்.
"நீ ஒணணும் ூகவமலலிபட்டு மானைமசல குழி பலூகாியதம்மாா! எலலலாம் நான்
பார்த்துலூகியெறன்" - என்ற ூகமாினமக ியநாலக்் சர்மாாியவ சமாாதானைமும் ுசான்னைார்.
ூகமாினலகு வந்தரந்த ூகடதத்தல ியூகாவிினல ஆூகமா ீதகானை ரத்த பணணுவதபபூகானை
ுசலலமவ அவதா ஏபபூக ியவணடும் என்ற ியவற மிரட்டயிரந்தது. சீமாாமவகர் ியந பல
ஈடுபட்ம்தாூகல ூகாட்டல ுூகாதாளவிலமலல என்ெறாலம் அவர் ணடவிட்டுத்தான் ிபடல
ூகா பகங்ூகதா நம்லக்ன்ெறனை என்பமத் சர்மாாவால ுவகு ரலலபமாாூக அநுமாானித்துல ுூகாதாள
முடந்தது. முன்பு சீமாாமவகர் மாம்த்து ஏுஜணம்ாூக ரந்த ூகாலலத்தல அவர் ஸ்ரீமாம்த்து
நிலலங்ூகமள அமம்ந்தரந்த  பனைாமி ஆதா ஒரவன் ிியபாது நிலலங்ூகதா தனைலகு
அமம்லூகிபம்ாத ியூகாபத்தல ரந்தமதி பகன்படுத்த அவன் மலலம் தான் மவலியூகாபப
பமம்ிபுலகுத் தீமவலூக ஏபபபாடு ுசெதரந்தார் என்ெற ரூகசிகம் ஏபபுூகனைியவ சர்மாா
ூகாதுலகு எட்டயிரந்தது.
ரவி ியூகட்ம்ான். "நான் காராவது வலகீினம்ம் ியபாெல ூகன்ஸலட் பணணிணடு வரட்டுமாா
அிபா?"
"ியவணம்ாம். அவசிகமாானைா அிபுெறம் நாியனை உங்க்ட்ம்் ுசாலியெறன். ியூகார்ட், வலகீல
ந்த மாாத ப வினகங்ூகளிியலல ியவணு மாாமாா ுப பக விவூகாரஸmதர். முதலியலல நான் து
வினகமாா அவமரி ியபாெல ூகலலந்துலூகியெறன்." "ுசெயங்ியூகா அிபா! எனைலகும் அதுதான் நலலல ியகாசமனைகாி பம்ெறது."
ரணடு ூகடதங்ூகமளயம் எடுத்துல ுூகாணடு ியவணு மாாமாா வீட்டுலகுி புெறிபட்ம்ார்
சர்மாா.
ுதரத் தரம்பும்ியபாது வில வணடயில அமார்ந்தபட சீமாாமவகர் எங்ியூகா புெறிபட்டுி
ியபாெல ுூகாணடரிபது ுத பந்தது. சர்மாா எந்தத் தமசயில நம்ந்து ியபாெல
ுூகாணடரந்தாியரா அந்தத் தமசயிியலலியக வரலகு முன்பாூக் சிறிது ுதாமலலவில அந்த
வணட ியபாெல ுூகாணடரந்ததனைால வணடயில  பன்புெறம் பார்த்தபட அமார்ந்து ுவபபறிமலல
ியபாட்டுல ுூகாணடரந்த சீமாாமவகர் சர்மாா  பன்னைால நம்ந்து வந்து ுூகாணடரிபமதி
பார்த்து விட்ம்ார். உம்ியனை அவர் வணடயில ரந்தபடியக உரத்த குரினல சர்மாாவில குசலலம்
விசா பத்தார். சர்மாாவும் சி பத்தபடியக மாறுமாாழி கறினைார்.
"நீர் ஊ பியலல லலலாத சமாகத்தியலல பம்ிபுத் தீி பட்ர எ பஞ்ரதுன்னைா. ியபாெி பார்த்து
உம்மா மபகனிட்ம் விசா ப்ரட்டு வந்ியதன். ஏியதா ூகஷம்ூகாலலம் ியபாினரலகு."
"....."
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அவர் அிபட வணடயில உட்ூகார்ந்தபடியக ியபசில ுூகாணடு வர தான்  பன்னைால
அதபபகுி பதல ுசாலினக படியக ுதாம்ர்ந்து நம்ந்து ுசலவமத் சர்மாா விரம்பவிலமலல.
"வியரன்... அிபுெறமாாி பார்லூகலலாம்" - என்ற கறி விட்டு விமரந்து வணடமகல ூகம்ந்து
அதபபகு முன்னைால நம்லூகத் ுதாம்ங்க்னைார் அவர். ஓர் அியகாலக்க்னலகுலகம் நலலலவமனைி
ியபாலலி  பெறரலகு முன் தன்மனைல ூகாட்டலுூகாதாளும் பாவமனைமக விம் முடகாமால
ரிபமதி பபபறி் சிந்தத்தார் அவர். சிலல சமாகங்ூகளில ரபாவமாாூகியவ
நலலலவனைாயிரிபவமனை மிஞ்சிவிடும் அளவுலகுி பாவமனையினைால நலலலவராூக
ரிபவர்ூகதா சாது பகமாாூக நடத்து அதல ுவபபறியம் ுபபபற விடுவதாூகல கம்த்
ியதான்றிகது. பூர்வ ுஜன்மாத்து விட்ம் குமெறியகா, ுதாட்ம் குமெறியகா ூகமாின ந்தகல ூகலலாசாரம்,
ந்தக வழிபாட்டு முமெற என்ெறால அதபபூகாூக மானைம் ுநக்ழ்ந்து உரகுக்ெறாதா. ியூகாவிலலகு
உதாளம் மாலலர்ந்த பலதயம்்னம் சிரத்மதயம்்னம் ஓடுக்ெறாதா.
அந்த ூகலலாசாரத்தியலலியக அதன் வா பசாூகி  பெறிுபடுத்தரிபவராூக் ுசாலினல
ுூகாதாளும் சீமாாமவகரலகு் சீட்ம்ாம்ியவ ியநரம் ியபாதவிலமலல. அவர் ியூகாயிலலகுி
ியபாெ வரனல ூக்லக்ல ரலகும். ஆவியலலாடு ியூகாவிலலகுி ியபாக்ெறவளுலகு ஏன்
ியபாக்ெறாெ என்ற வலகீல ியநாட்டீஸm மாட்டும் அ்னிப முடக்ெறது. ந்த முரணபாட்மம்
நிமனைத்துி பார்த்த ியபாது சர்மாாவின் உதா மானைம் ுூகாதத்தது.
சர்மாா ியதட் ுசன்ெறியபாது ியவணுமாாமாா எங்ியூகா புெறிபம்த் தகாராயிரந்தாபப ியபால
ியதான்றிகது.
"எங்ியூகியகா க்ளம் பணடரலியூகதா ியபால
வரட்டுமாா?"

ரலியூக...? ியபாயிட்டு அிபுெறம் சாவூகாசமாா

"அவசரம் ஒணணுமிலியலல! வாங்ியூகா, ியபாஸmம்ாபீஸm வமர ியபாலலாம்்ன புெறிபட்ியம்ன்.
ிியபாது உம்ியனை ியபாெத்தான் ஆூகணும்க்ெறதலியலல. அிபுெறம் கம்ி ியபாெலூகலலாம். நீங்ூக
உட்ூகாரங்ியூகா... அுதன்னை மூகயிியலல? ுலலட்ம்ரா?"
சர்மாா உட்ூகார்ந்தார். ியவணுமாாமாாவின் ியூகதாவிலகுி பதல ுசாலலலாமால அந்தல
ூகடதங்ூகமளியக அவ பம்ம் நீட்டனைார்.
"படயங்ியூகா... து வினகமாாூகத்தான் உங்ூகக்ட்ம்ி ியபசிட்டுி ியபாூகலலாம்்ன வந்ியதன்!
து ுரணடும் ிபத்தான் சித்ியத முன்னைாட  பஜஸmம்ர் தபாலியலல வந்தது..."
"ஒணணு ூகமாின ியபரலகு வந்தரலூகாிியலல

ரலியூக?"

"ஆமாாம்! அவ ியபரலகு ஒணணும் எம் ியபரலகு ஒணணுமாா வந்தரலகு..."
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- ியவணு மாாமாா அவபபமெற ஒ்டுவான்ெறாூகி படத்தார்.
"ஓியூகா! வினகம் ்டவளவு ரத்துலகு வந்துடுத்தா. கார் ியவமலல ுதலலலாம்?
மவலியூகால பம்ிபுலகுத் தீமவ்ர நாசம் பணணினைது ியபாெறாதுன்்ன து ியவெறகா?"
"கார்்ன நான் ுசாலினத்தான் ுத பகணுமாா? எலலலாம் சீமாாமவகர் ியவமலலதான்!
என்னைியமாா ஆத்தரத்தியலல, எது எமதியகா பணணிணடரலூகார். என்ியமாியலல தான் ஆத்தரம்;
என் வீட்டியலல வந்து தங்க்னை பாவத்துலகு அந்த ுபாண ியமாியலலயம் ிபட விியராதம்
ூகாண பலூகணும்?"
" ிியபா என்னை பணெறதா

ரலியூகதா?"

"என்னை பணெறதுன்்ன உங்ூக க்ட்ம்ல ூகலலந்து ியபசலலாம்்ன தான்
வந்ியதன்..."

ங்ியூக புெறிபட்டு

"வந்த மாட்டியலல ுராம்ப சந்ியதானம்! ஆனைா துலகு நீியரா ூகமாினியகா பதுலலாணணும்
எழத ியவணம்ாம். லக் மமலலயிியலல எறிஞ்சிட்டுி ியபசாியமா ரம். ுசாலியெறன்."
"எங்ூக ியமாியலல ஏன் சட்ம் ீதகா நம்வடலமூக எடுலூகல கம்ாதுன்்ன என்னைியமாா ியநாட்டீஸm
விட்ம் மாாத பயின்னைா அ்னி ப்சிரலூகா? பதல எழதாியமா எி பட் ரம்மாா ரலக்ெறது?"
"நம்வடலமூக எடுலூகட்டுியமா. அிப பாத்துலூகலலாம்."
"'ஆஸmதூகாதா மானைம் புணபம்ெறாி பியலலியகா, ஸ்ரீ மாம்த்து ுநறிமுமெறூகளுலகுி
புெறம்பாூகியவா எதுவும் ுசஞ்ரம்ியலல' ன்்ன நா்னம் எனைலகு ந்து மாதத்தன் ியமாியலலயம் ந்து
ூகலலாசாரத்தன் ியமாியலலயம் மாதிபும் பலதயம் ரலகு. அந்த மாதியபாியம்யம், பலத
சிரத்மதியகாம்யம் தான் நான் ியூகாவிலலகுி ியபாியெறன்'்ன ூகமாினயம் ஆளுலுூகார பதல
எழதி ியபாட்டுட்ம்ா நலலலதலமலலகா?"
"வீண வம்புலூகாூகவும் விியராதத்துலூகாூகவும் அ்னிபிபட்டரலக்ெற ந்தல
ூகடதாரூகளுலகு அத்தமனை மா பகாமத தரியவணடகது அவசிகந்தானைா சர்மாா? நீியரா,
ூகமாினியகா, பதல எழதனைாலம் எழதாவிட்ம்ாலம் அவா உங்ூக ியமால நம்வடலமூகன்்ன
ியூகார்ட்டுலகுி ியபாூகி ியபாெறுதன்னைியவா நி்சகம். நீர் பதல எழதெறதாியலல அது ஒணணும்
மாாெறியவா குமெறகியவா ியபாெறதலியலல. ியபசாமா ரம். ியமாபபுூகாணடு அவா என்னை தான்
ுசெகெறான்்ன பார்ிியபாம், அிபுெறம் நாம் பண் முடஞ்சமதி பண்லலாம்."
"ச ப! நீங்ூகியள ுசாலெறிியபா நான் ியவெற என்னை பணெறது? பதல எழதியலல;
விட்டும்ியெறன்."-
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"ஓெ! சர்மாா! மத பகமாா ரம். உம்மமாி ியபாலல ஞானைவான்ூகதா எலலலாம் ுவறமாியனை
பூ்சாணட ூகாட்ம்ெறவாளுலகுல கம்ி பகிபம்ெறதாியலலதான் மாத்தவா குதமரியகெற முடகெறது.
ூகமாினமகயம் ரவிமகயம் ங்ியூக புெறிபட்டு வர்ுசாலெறதுலியூக பகந்ியததா. அிபவும்
நா்னம் என் ுபாணணும் தான் 'வர் ுசாலின எழதும்! பகிபம்ாியதயம்'்ன உமாலகு உறத
ுசான்ியனைாம். ிபவும் நான் ுசாலியெறன் பகிபம்ாியதயம் பகியமா லலலாத
ுூகட்ம்வமனைல கம் மாத்ரி பணிந்து விட்டுல ுூகாடுத்து விடுவதும் பகந்த ரபாவமுதாள
ஒர நலலலவமனைத் ுதாம்ர்ந்து மிரட்டல ுூகாணியம்யிரிபதும் வழலூகமாாக்விட்ம் ியதசம்
து!"
"பலல சமாகங்ூகதாியள என்ியனைாம் சாத்வீூக கு்த்மத நீங்ூக பகம்்ன திபாி பு பஞ்ரலூகியெறதா.
நான் நீங்ூக நிமனைலூகெறது ியபாலல அத்தமனை பகந்தவன் லியலல. பகந்தவனைா ரந்தாத்
துணிஞ்ர  பதாமளமகயம் ூகமாினமகயம் வரவமழ்ர ஆத்தியலலியக தங்ூக வ்சிணடரலூக
மாாட்ியம்ன். எங்ூகாத்துலூகா பியக அதபபகுல ூகடும் எதர்ிபு ஓெ! பகந்தவனைா ரந்தா மாம்த்து
ம்த்மத மெறமுடமாணிலகு வாம்மூக ியபசி விட்டரலூக மாாட்ியம்ன். நிலலங்ூகமள்
சீமாாமவக பன்  பனைாமி ஆட்ூகளுலகுல குத்தமூக அமம்லூக மாறத்து நிகாகமாானை
விவசாயிூகளுலகு விட்டரலூக மாாட்ியம்ன். என் மத பகத்மத நாியனை
விளம்பரிபடுத்திபம்ாது..."
ியவணுமாாமாா சர்மாாமவ நிமிர்ந்து பார்த்தார்.
"சபாஷ! ிியபாதான் நீ உணமமாகானை ியவதம் பட்ச  பராமா்ர்! மத பகமிலலலாத
ஞானைம் ியசா பிபது லமலல. திபாூக ியவதம் படத்தவமனை விம் நன்ெறாூக் சிமரிபவியனை
ியமால்ன மாூகாூகவி பாரதகார் எதினியகா எழதயிரலூகார் ஓெ!"
சர்மாா ுசாலினகமத ஒ்டுவான்ெறாூக் சிந்தத்துி பார்த்த ியபாது அவர் பகந்த
ரபாவமுதாளவர் என்ற தாமாாூக அவரது குடுமிமகயம் விபூதி பூ்மசயம், பஞ்சூக்ச
ியவஷடமகயம் ுசரலகுத் ுத பகாத ப்டகமாானை நமம்மகயம் பார்த்து
நிமனைத்தரந்ததுதான் தவியெறா என்ற ியவணு மாாமாாவுலியூக ிியபாது ியதான்றிகது. 'சாது
மிரணம்ால ூகாடு ுூகாதாளாது' என்ெற பழுமாாழி நிமனைவு வந்தது அவரலகு. சிறிது ியநரம்
ியகாசமனைலகுி  பன், "நீர் பதுலலாணணும் எழத ியவணம்ாம். ஆனைா ன்னிலகு்
சாகங்ூகாலலியமா ரவியிம்ம் நான் ுசான்ியனைன்்ன ூகமாினமகல ியூகாவிலலகு அமழ்ரணடு
ியபாூக் ுசாலலம். ியபாயி..." என்ற அரியூக ுநரங்க் த வினகத்மத் சர்மாாவின்
ூகாதரியூக குரமலலத் தணித்துல ுூகாணடு கறினைார் ியவணு மாாமாா.
" ிபட் ுசெகெறதாியலல என்னை  பரியகாஜனைம்்ன பு பகியலல?"
" பரியகாஜனைம் நி்சகமாா ரலகு! ரசீது மாட்டும் ஞாபூகமாா வாங்க்லூக் ுசாலலம்.
மாெறந்தும்ாியதயம்! நாமள, நாளன்னிலக்ன்்ன ஒத்தி ியபாட்டும்ிபம்ாது. மத ன்னிலியூக
ுசஞ்சாூகணும்..."
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"ச ப! நீங்ூக ுசான்னைபடியக பணணிம்் ுசாலியெறன். வரட்டுமாா?" - என்ற சர்மாா
புெறிபட்ம்ார். ியவணு மாாமாாவும் சர்மாாவுலகு உபபசாூகமாாூக விமம் ுூகாடுத்தார்.
அன்ற மாாமலல சர்மாா ரவிமகயம் ூகமாினமகயம் அமழத்து "ஏெ ரவி! ன்னிலக்ல
ூகமாினமக ியூகாவிலலகு அமழ்சிணடு ியபாயிட்டு வா! அியதாம் அங்ியூக ியூகாவில அர்த்த
மாணம்பத்தியலல தரிபணி நித வசல்ன ியபார்டு மாாட்டணடு ஒர க்ளார்ல
உட்ூகார்ந்துணடரிபான். அவனிட்ம் ந்த ஐநூற ரூபாமகல ூகமாின மூககாியலலியக குடுலூக்
ுசாலின நம்மா வீட்டு அட்ரஸm ியபாட்டு அவ ியபரலியூக மாெறந்தும்ாியமா ஒர ரசீதும்
வாங்க்லியூகா" என்ற கறி ஐந்து நூற ரூபாெ ியநாட்டுலூகமள அவனிம்ம் எடுத்து நீட்டனைார் சர்மாா.
"தரிபணி உணடகல்ன வ்சிரலூகாியள; அதியலல ப்த்மதி ியபாட்டுட்ம்ா என்னை?
தபபகுி ியபாயி ரசீது எதுலகுிபா?"
"ூகணடிபா ரசீது ியவணும். அதுவும் நான் ுசான்னைபட ூகமாின ியபரலியூக ியவணும்.
உணடகலியலல ியபாம்ி பம்ாது. ியநியர குடுத்ியத ரசீது வாங்க்ணடு வந்துடு" - என்ற ணடும்
வபபபுறத்த் ுசாலின அ்னி பனைார் சர்மாா.
அிபா ுசாலினகபடியக அன்ற ரவி ூகமாினமக அமழத்துல ுூகாணடு ியூகாவிலலகுி
ியபானைான். ூக்வ்னலகு அரியூக அம்லூக ஒடுலூகமாாூக் ுசலலம் ஓர் ந்துி ுபண ியபால
ரவிியகாடு ியதங்ூகாெ பழத்தட்டு ஏந்தல ியூகாவிலலகு் ுசன்ெறாதா ூகமாின.
--------------
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ஓர் ஆணும் ுபணணும் தங்ூகளுலகு மம்யிலலானை உெறவு என்னை என்பமத்
ுசாலலலாமாியலல ியசர்ந்து தங்க்யிரிபது என்பது சங்ூகரமாங்ூகலலத்மதி ியபான்ெற ஓர் ந்தகல
க்ராமாத்தல ுதாம்ர்ந்து சாத்தகமாாூகல கடகது லமலல. அதுவும் ுபண முபபறிலம்
புதகதும் அந்நிகமாானைதுமாானை ஒர நாட்டினரந்து வந்தவதா என்்னம் ியபாது வதந்தூகளுலகு
ஒர வரம்ியப ரலூக வழியிலமலல. ஒழங்கும் நிகாகமும் கம் ராது. வதந்தூகளுலகும்
விவஸmமத ராது. அந்த வதந்தூகமளி பரிபுக்ெறவர்ூகளுலகும் விவஸmமத ராது. சாதார்
வினகங்ூகதா  பரமாாதிபடுத்திபடுவதும்  பரமாாதமாானை வினகங்ூகதா சாதார்ி
படுத்திபட்டுல ுூகா்மசகாலூகிபடுவதும் அந்த வதந்தூகமளி ுபாறத்தவமர மிூகவும்
சூகஜம்.
ரவியம் ூகமாினயம், ஊரலகு வந்ததினரந்து மலலமாமெறூகாகாூக அவர்ூகமளி பபபறிி
ியபசில ுூகாணடரந்தவர்ூகளுலகு மெறமுடமாணியின் பகுத்தறிவுி படிபூகத்தல நம்ந்த
ூகமாினயின் ுசாபபுபாழிவும் அந்த் ுசாபபுபாழிவில ூகமாினமக அறிமுூகிபடுத்தக அவர்
'விரியவரவர சர்மாாவின் எதர்ூகாலல மாரமாூகதா' என்க்ெற குறிிபும்ன் ூகமாினமகி பபபறில
கறியிரந்ததும் ரவிமகல ுூகாணியம் அவளுலகு மாாமலலகணிவிலூக் ுசெததும் ிியபாது
வதந்தூகமள வளர்த்து மிூகவும் அதூகிபடுத்தயிரந்தனை.
சர்மாாவிம்ியமா பகுத்தறிவுி படிபூக் ுசாபபுபாழிவில 'அவரது எதர்ூகாலல மாரமாூகதா!'
என்ற ூகமாினமக மெறமுடமாணி அறிமுூகிபடுத்தகது பபபறி ரணும்ாரவர்
விசா பத்தரந்தனைர். ஒளிவு மாமெறவாூகி ியபரவியதா வினகங்ூகமளி பூசி ுமாழகுவியதா,
ஆனாம்பூதத்தனைியமாா மெறமுடமாணிலகு அெறியவ  படலூகாுதன்பது சர்மாாவுலகு நன்ெறாூகத்
ுத பயம். ஆனைாலம் வலகீல ியநாட்டீஸmூகமளி பபபறியம், மதி பபபறியம்
மெறமுடமாணியிம்ியமா ியந பல ியபச ியவணடுுமான்ற எணணினைார் அவர்.
ூகமாினமகயம் ரவிமகயம் ியூகாவிலலகு அ்னி பவிட்டு
புெறிபட்டரந்தார் சர்மாா.

மெறமுடமாணிமகி பார்லூகி

முதினல பலலசரலகுல ூகமம்லகுி ியபாெி பார்த்தார். அங்ியூக அவர் லமலல. அவரமம்க
மாரமாூகன் குரசாமிதான் ரந்தான். அவியனை விவரமும் ுசான்னைான்.
"மாாமாா விெறகுல ூகமம்யிியலல

ரலூகாூக. அங்ஙியனை ியபானைாி பார்லூகலலாம்."

பலலசரலகுல ூகமம்யில நலலல கட்ம்ம் ரந்தது. சீமாாமவக பன் துஷ பரசாரம் எதுவும்
எடுபம்விலமலல என்ற ுத பந்தது. ூகலலிபம்மிலலலாமால விமலலயம் நிகாகமாாூக மவத்து
விகாபாரம் ுசெததால அந்தல ூகமம்யின் வளர்்சிமக காராலம் தடுலூக முடகவிலமலல.
ூகமம்லகு் சாமாான் வாங்ூக வரக்ெற ஆணூகியளா, ுபணூகியளா, சிறவர்ூகியளா, காவ பம்மும்
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ூகாண பலூகிபட்ம் மா பகாமதயம், பணபாடும், அலூகமெறயம், அந்தல ூகமம்லகுத் தனிி
ுபரமமாமக அளித்தரந்தனை. மெறமுடமாணி ூகமம்லகு மவத்தரந்த ுபகர், ூகமம்யில
மாாட்டயிரந்த பம்ம், அவரது தனிிபட்ம் ுூகாதாமூக் சார்புூகதா எதுவும் விபபபமனைமகி
பாதலூகவிலமலல. சர்மாாவுலியூக நிமலலமமா பு பந்தாலம் ஒர வார்த்மதலூகாூக "விகாபாரம்லலாம்
எிபட ரலகு குரசாமி?" - என்ற அவமனையம் ியூகட்டு மவத்தார்.
"ுராம்ப நலலலாியவ ரலகுங்ூக" என்ற அவனிம்மிரந்து பதல வந்தது.  பன்பு
அங்க்ரந்து மெறமுடமாணியின் விெறகுல ூகமம்லகுி ியபானைார் அவர்.
விெறகுல ூகமம்லகு அவர் ியபானைியபாது ரணடு மன்ற லலா பயில மங்க்ல சவுலகுல
ூகட்மம்ூகதா, க்டுகுல கீபபற எலலலாம் வந்து ெறங்க்ல ுூகாணடரந்தனை.
"ியதசிூகாமாணீ! நாமா தனிகால ுூகாஞ்சம் ியபசணும்.
ஆத்தங்ூகமரி பலூகமாாி ியபாூகலலாமாா?"

ங்ியூக ுராம்பல கட்ம்மாா

"ஒர பத்து நிமினம் உட்ூகாியரன் விரியவரவரன்! ியலலாடு

ரலியூக?

ெறலக்லக்ட்டரலூகாங்ூக."

ுசான்னைபட பத்து நிமினத்தல மெறமுடமாணி வந்துவிட்ம்ார். அவரம் சர்மாாவும் ியபசில
ுூகாணியம் ஆபபெறங்ூகமரி பலூகம் நம்ந்தார்ூகதா.
மெறமுடமாணிமக ஆபபற மா்ினல ஓ பம்த்தல உட்ூகார மவத்து விட்டு் சர்மாா - சந்தகா
வந்தனைத்மத முடத்துல ுூகாணடு வந்து விடுவதாூக் ுசாலின் ுசன்ெறார். அவர்
வரக்ெறவமர மெறமுடமாணி ஆபபற மா்ினல ூகாத்தரலூக ியவணடகதாயிபபற.
சர்மாா வந்ததும் அவியர ியப்மச ஆரம் பத்தார்:
"எனைலகும் ூகமாினலகும் வலகீல ியநாட்டீஸm வந்தரலகு. ியவணு மாாமாாவுலகும் உனைலகும்
தவிர ியவற காரலகும் நான் மத் ுசாலலலியலல. ூகமாினலகும் ரவிலகும் மாட்டும் ுத பயம்."
"எதுலகு வலகீல ியநாட்டீஸm? கார் விட்டரலூகா்னவ?"
"கார்்ன ுசாலெறது? எலலலாம் ஊர் ஜனைங்ூகதா தான். என் நம்த்மதூகதா மாம்த்து
முத்ராதூகா பங்க்ெற பதவிலகும், மவதூகத்துலகும் ுபாரத்தமாாயிலமலலகாம். ூகமாின
ஆலலகங்ூகளுலகுதாியள ியூகதாவி முமெற லலலாமாத் த பசனைத்துலகுி ியபாெறாளாம்..."

ந்து

"உங்ூகதா ஆளுங்ூகமளி ியபாலலி ுபாெறாமமா புட்சவங்ூக உலலூகத்துியலலியக
க்மம்காதுிபா! வரவரல ியூகாயிலலகுி ியபாெற ஆளுங்ூகியள ுூகாமெறஞ்சி ியபா்ர. நமாலகுி
புடலகுியதா புடலூகினியகா அமத நிஜமாா நம் பி ியபாெற ஒரத்தர் ுரணடு ியபமரயம் உங்ூகதா
ஆளுங்ூகியள ுூகடுத்துி ியபாடுவாங்ூகன்்ன ியதாணுதுிபா! அதுலகு எங்ூக  பர்சாரியமா கம்
ியவ்ாம் ியபாினரலியூக."
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"சீமாாமவகர் தான் ணட விட்டு எலலலால ூகா பகமும் பணணுவார்்ன ியதாணெறது.
என்மனை ியநியர பார்த்துட்ம்ாத் ியதனைாி ியபசெறார், விசா பலக்ெறார். ஆனைாி  பன்னைாியலல
பணெறதும் ணட விம்ெறதும் எலலலாம் ி படல ூகா பகங்ூகளா ரலகு."
"அவன் நாசமாாி ியபாயிரவான். பாம்பு, ியதளு, நட்டுவாலக்ின மாாத பத் த பஞ்ரலக்ட்டு
ந்த ஊமரல ுூகடுலக்ெறான். எங்ூகமம்மக ஒழி்சிி பம்ெறதுன்்ன தமலல க்ியழ நின்்ன
பார்த்தான். முடகியலல. ஜனைங்ூக சரலகு எிபடயிரலகுதுன்்ன பார்த்தாங்ூகியள ஒழிக ஆளு
காரன்்ன பார்லூகியலல." " ிப ந்த ியநாட்டீஸmியலலயம் உனைலகுல ூகமம் வாம்மூகலகு விட்ம்மத ஒர குத்தமாா
எழதயிரலூகா."
"அி படகா?... உனைலகு த்தனி தர்மா சங்ூகம்ம் என்னைாியலல வரம்னைா நாியனை மதல
ியூகட்டரலூக மாாட்ியம்ியனை? வாம்மூகலகு காரலூகாவது விம்ி ியபாெறமத நமாலகுத்தான்
விம்ட்டுியமான்்ன ியூகட்டு வ்ியசன்."
"நீ ியூகட்ம்தும் தி பலியலல. நான் விட்ம்தும் தி பலியலல ியதசிூகாமாணி! எலலலாம்
முமெறகாத்தான் நம்ந்தரலகு. அஹெமாத் அின பாெலகு விம்லலாம். உனைலகு விம்ி பம்ாதா?"
"ியூகாவில குளத்மத ுவறலக்ெறவமனைவிம்ல ியூகாவில சிமலலங்ூகமளியக ப்ங்குடுத்துத்
தரடல ூகம்த்த அந்நிக நாட்டுலகு விபபக்ெறவங்ூகியள ியதவமலலன்்ன பார்த்தாங்ூக ியபாினரலகு!
தவிரவும் பாெ சீமாாமவகரலகுி பாட்டல, ுஸணடு, ஃபா பன் சரலகுங்ூக, சமாகத்தியலல
மூகமாாத்து எலலலாம் குடுலக்ெறவர ியவெற!"
"அதரலூகட்டும்! உன்ியனைாம் படிபூகத்துல கட்ம்த்தியலல நீ ரவிியகாம் கம் வந்தரலக்ெற
அந்தி ுபணம்ி பத்த் ுசாலெறி ியபா, ஏியதா 'என் எதர்ூகாலல மாரமாூகதா'்ன
ுசான்னிகாியமா?"
"ஆமாாம், ுசான்ியனைன்! உதாளமத் ுசாலெறதுலகு ஏனைிபா எலலலாரம் பகந்து பகந்து
சாூகறீங்ூக? க்ழலியூக உதலக்ெற ச பகன் ியமாபபியூக உத்சாலம் அந்தி ுபாணம்த் தவிர
ியவியெற காமரயம் ூகட்டலக்ம்ி ியபாெறதலமலலன்்ன தனிகாி ியபசிலக்ட்டரலக்ெறிபத்
தம் பியக எங்க்ட்ம்் ுசாலினட்ர. அந்தி ுபணிய்ா தம் ப ியமாியலலயம் நம்மா நாடு, நம்மா
நாட்டுி பழலூக வழலூகங்ூகதா எலலலாத்து ியமாியலலயம் உயிமரியக வ்சிரலகு. மம்நம் பலமூக,
மம்ி பழலூக வழலூகங்ூகமளல கம் ஏன்்னியூகலூகாியமா ூகமம்ி படலூக அது தகாராயிரலகு.
எங்ூக படிபூகத்தியலல எந்தல கட்ம்த்தியலலயம் ூகம்வுதா வாழ்த்து - ுவங்ூகாகம் அது து
எலலலாம் க்மம்காது. அன்மனைலகுல கட்ம்த்தியலல தடீர்்ன காரம் எதர்பாராியமா அந்தி
ுபாணணு என்னைா ுசஞ்சி்சிது ுத பயமாா விரியவரவரன்? ியப்மசத் ுதாம்ங்ூகெறதுலகு
முன்னைாட தாியனை தன் குரினியலல ஏியதா ஒர ூக்பத ஸmியதாத்தரத்மத
முணுமுணுத்துி பட்டுத் தான் ுதாம்ங்க்்ர.
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"எங்ூக கலூக ஆளுங்ூக ுராம்பி ியபரலகு அது  பட்சிரலூகாது. ஆனைா அது தமிழிியலல
ியபசினை அழக்ியலல அத்தனி ியபரம் அமத மாெறந்தட்ம்ா்னவ. ுரணும்ார விம்ாலூகணம்ங்ூக
மாட்டும் கட்ம்ம் முடஞ்சதுியமா எங்க்ட்ம் வந்து ியூகட்ம்ா்னவ. 'அதுியனைாம் நம் பலமூகிபட
அது ூகம்வுதா வாழ்த்துி பாடயிரலகு! நம்மமாியகா படிபூகத்மதியகா அது பாதலூகாது'ன்்ன
பதல ுசாலின அவ்னூகமள அ்னி ப்ியசன். உங்ூக ஐகமாார் குடும்பத்தியலலியக கம் த்தனி
நறவிசாி பதவாூகமாா ஒர பட்ச ுபாணணு ரவிலகுி ுபாரந்தெறாிபலல க்மம்லூக
மாாட்ம்ாிபா. அந்தி ுபாணணு ூகமாினலகு நிெறம் மாட்டுமிலியலல. கு்மும் தங்ூகந்தானைிபா...
எனைலகு தியலல ஒளிவு மாமெறவு எலலலாம் ுத பகாது. நிஜத்மதி ியபசிியனைன். மாமெற்ரி ியபச
எனைலகுத் ுத பகாதுிபா!"
"ுவளிிபம் ியவணடக ூகாலலத்துலகு முந்த ுவளிிபம்ெற நிஜங்ூகதா வதந்தகாயிடும். சிலல
நிஜங்ூகளும்  பரசவிிபமதி ியபாலலி பத்து மாாதல ூகாலலியமாா, அதபபகு ியமாியலலா நிமெறந்து  பன்
ுவளிவர ியவணடும். ூகாலலத்துலகு முந்தக  பரசவம் குமெறி  பெறவி ஆக்யம் விடும்
ியதசிூகாமாணீ."
"ச பதான்! ஆனைா ஒர ுபாண  பரசவிலூகி ியபாெறாங்க்ெறது ஒணணும் அத்தனி
ரலூக முடகாியத?" -

ரூகசிகமாா

மதல ியூகட்டு் சர்மாா சி பத்தார். மெறமுடமாணியின் வாதம் முரட்டுத்தனைமாாூக
ரந்தாலம் அமத எதர்த்து சர்மாா ியமாலம் விவாதலூகவிலமலல. மெறமுடமாணி
ுதாம்ர்ந்தார்.
"அது மாட்டுமிலியலல விரியவரவரன்; ன்ுனைாணம்யம் தம் ப எங்க்ட்ம்் ுசாலின்ர.
நடுவிியலல ஒரநா் சாகங்ூகாலலம் ிப நீயம் நா்னம் ியபசிலக்ட்டரலக்ெற மாாத ப ியத
ஆத்தங்ூகமரயிியலல தம் பயம் நா்னம் ியபசிலக்ட்டரந்ியதாம். அிப மானைரவிட்டுி பலலமத
எங்க்ட்ம்் ுசாலின்ர. எலலலா ுவதாமளலூகாரி ுபாம்பளங்ூகமளயம் ியபாலலல
ூகாதின்சாியலல ூகலகா்மாாயிட்சின்ியனைா, ியமாாதரம் மாாத்தல க்ட்ம்ால
ூகலகா்மாாயிட்சின்ியனைா அந்தி ுபாணணு நிமனைலூகினகாம். ' ந்த ஊர முமெறிபட
சாஸmதர சம்மாத்ியதாம் ஒர சம்ங்குகம் விம்ாமா, நாலநாதா ூகலகா்ம் நம்த்தணும்்ன
ஆமசிபடுது'ன்்ன தம் ப ுசாலின்ர! 'என்னைிபா பயித்தகலூகாரத் தனைமாாயிரலகு?
ந் ர்லல ரலூகெறவங்ூகமளியக சீர்தரத்தத் தரமா்த்துலகும் பதவுத் தரமா்த்துலகும்
நாங்ூக தகாராலக்ட்டு வர்ியெறாம். விஞ்ஞானைம் வளர்ந்த ியதசத்தியலலரந்து வர்ெற ளம்
ுபாணணு ஒணணு ி படி பத்தாம் பசினத்தனைமாா ஆமசிபடுியத'ன்்ன நான் கம்த்
தம் பமகல ியூகின பணணிியனைன்! ' லியலல! ங்ியூக புெறிபட்டு வர்ெறிபவும் வந்திபுெறமும்
அமதல ூகமாின வபபபுறத்துது'ன்்ன தம் ப ுசாலலது. ந்த வினகத்மத அது தன் ியபரணட்ஸm
க்ட்ம்ியவ ுசாலின அந்த மாாத பல ூகலகா்த்துலகு ஆூகெற ுசலலவுலகுன்்ன ுநமெறகி ப்ம்
ியவியெற வாங்க்ட்டு வந்தரலகுன்்னம் தம் ப ுசாலல்ரிபா."
"ஊர் உலலூகம் ஒர பலூகம் ரலூகட்டும் ியதசிூகாமாணீ. என் மாமனைவி ூகாமாாட்சி
ரலூகெறவமர அது நம்லூகியவ நம்லூகாதுிபா."
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"நீதான் அவங்ூக மானைமசயம் மாாத்தணும். ஒரத்தியராம் முரணடுலூகாூக மாத்தவங்ூக தாங்ூக
ஆமசிபம்ெற நலவாழ்மவல ுூகடுத்துலூக முடகாது."
"வலகீல ியநாட்டீஸm வினகமாா என்னை ுசாலியெற நீ?"
"ரம்மாா மிரட்ம்ெறா்னவ! ியூகார்ட்டுலகு வந்தா ஒர மூக பார்த்தும்லலாம். நீ மத பகமாா
எதுலகும் பகிபம்ாியத!" -

ர.

ியவணு மாாமாாவின் ியகாசமனைமக நணபனிம்ம் கறினைார் சர்மாா.
"நலலல ியகாசமனைதான்! ியநாட்டீஸுலகுி பதல எழதாியத. வினகம் ியூகார்ட்டுலகு
வரட்டும் பார்லூகலலாம்."ியமாலம் சிறிது ியநரம் ுபாதுவானை பலல வினகங்ூகமளி ியபசில ுூகாணடரந்துவிட்டு
ரவரம் புெறிபட்ம்ார்ூகதா. தம் ூகமம் முூகிபு வந்ததும் மெறமுடமாணி விமம்ுபபபெறார்.
அிியபாது சர்மாாவின் மானைம் ுதளிவாூக ரந்தது. நணபனிம்ம் மானைம்விட்டுி ியபசிகதல
ூகலலலூகங்ூகதா நீங்க்யிரந்தனை.
சர்மாா வீடு தரம் பகியபாது பார்வத விளலகு ஏபபறி மவத்துத் தீப நமாஸmூகாரம் ுசெது
ரியலலாூகம் ுசாலினல ுூகாணடரந்தாதா. ூகாமாாட்சி பலூகத்து வீட்டுி பாட்டயிம்ம்
ியபரவதபபகுி புெறிபட்டுி ியபாயிரலூக ியவணடும் என்ற ியதான்றிகது.
பார்வதயின் ரியலலாூகம் முடந்ததும், "பார! ங்ியூக வாம்மாா!" - என்ற சர்மாா மாூகமளல
கி பட்ம்ார். பார்வத அவரரியூக வந்ததும் அவமளி பூமஜகமெறலகு அமழத்து் ுசன்ற,
"ஒர முலக்கமாானை வினகமாாி பூலூகட்டல குலலக்ி ியபாம்ியெறன். ரவாமிலகு நமாஸmூகாரம்
பணணிட்டு ஒர ுபாட்ம்லலம் எடும்மாா" - என்ெறார்.
பார்வத அிபா ுசான்னைபடியக ுசெதாதா. அவதா எடுத்துல ுூகாடுத்த ுபாட்ம்லலத்மதி
 ப பத்துி பார்த்ததும், சர்மாாவின் முூகம் மாலலர்ந்தது.
"ூகாகா பழமாா அிபா?"
"பழந்தான் அம்மாா!" -  ப பத்த பூிுபாட்ம்லலத்மத அிபடியக ூகணூகளில ஒபபறில
ுூகாணம்ார் அவர். வாசினல காியரா படியகறி வரக்ெற ஓமச ியூகட்ம்து. பார்வத எட்டி
பார்த்துவிட்டு, "அண்ாவும் ூகமாினயம் ியூகாயிலியலலரந்து தரம் ப வராிபா..." என்ெறாதா.
ுபான்நிெற ுநபபறியில ுவியளுரன்ெற விபூதல கீபபறம் குங்குமாமுமாாூகல ூகமாின சர்மாாவுலகு
முன்வந்து, "ியூகாவில  பரசாதம் வாங்க்ல ுூகாதாளுங்ூகதா" - என்ற தட்டல ூகாக்தங்ூகளில
மாடத்து மவத்தரந்த விபூத, குங்குமாம், விலவத் தளங்ூகமள அவர் முன் நீட்டனைாதா.
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அத்தகாகம் 22

பரமா மவதீூகரானை அிபா எங்ியூக ூகமாினயின் மூகயிினரந்து  பரசாதம் வாங்ூகாமால
நாசலூகாூகத் தட்டல ூகழித்து விடுவாியரா என்ற உம்ன் வந்து அரியூக நின்ெற ரவி மானைத்தல
எணணித் தகங்க்னைான். ஆனைால அிபட ஏதும் நம்ந்து விம்விலமலல.
சர்மாா புன்முறவியலலாடு  பரசாதம் எடுத்துல ுூகாணம்ார். ூகமாின மூகயிினரந்த தட்மம்ல
ூகணூகளில ஒபபறில ுூகாணடு அவர்  பரசாதம் எடுத்துல ுூகாணம் ூகாட்சிமக ரவிகால
அிியபாது நம்பியவ முடகாமால ரந்தது.
"தரிபணிலகுி ப்ம் குடுத்து ரசீது வாங்க்ியனைளா?"
" ியதா ரசீது வாங்க்யிரியூகாம்பா" - ரவி ியூகாயில தரிபணிலகுி ப்ம் ுூகாடுத்துல
ூகமாின ியபரலகு வாங்க்யிரந்த ரசீமத எடுத்து அிபாவிம்ம் நீட்டனைான்.
ூகமாின மாாடலகுி ியபானைாதா. அவமளி  பன் ுதாம்ர்ந்த ரவிமக, "நீ ுூகாஞ்சம்
உங்க்ட்ம்ி ியபச ியவணடகதரலகு" - என்ற அவன் ூகாதரியூக கறினைார் சர்மாா.

ர...

" ியதா வந்தும்ியெறன்ிபா; ஒர நிமினம்" என்ற அவரலகு மாறுமாாழி கறிவிட்டு
மாாடிபடியகறினைான் ரவி.
*****
அந்த வினைாடயில சர்மாாவின் மானைநிமலல துலினகமாாூகவும் ுதளிவாூகவும் ரந்தது. ஒர
ப பரத்தமாானை பூர் ஞானியின் துணி்சலம்்னம், ஒர ூகதாளங்ூகபம்மாபபெற குழந்மதயின்
ுவறிபபபெற மாக்ழ்்சியம்்னம் ரந்தார் அவர்.
மாாடலகுி ியபானை ரவிமக எதர்பார்த்துல மூகயில பஞ்சாங்ூகத்தும்்னம் ுபன்சில
ியபிபரம்்னம் மானைதுலகுதா ஒர தீர்மாானைத்துலகு வந்தவமரி ியபால கீியழியக ூகாத்தரந்தார்
அவர்.
ஏியதா னைம் பு பகாமால ரவிலகும் மானைத்தல ஒர கு ூகலலம்  பெறந்தரந்தது. அிபா
தன்மனைல கி பட்டுல ூகமாினமகல ியூகாயிலலகு அமழத்துல ுூகாணடு ியபாூக் ுசான்னைதும்,
ூகமாினயின் மூகயிினரந்து  பரசாதம் வாங்க்ல ுூகாணம்தும் அதன் பன் உம்ியனை 'உன்ியனைாடு
ுூகாஞ்சம் ியபச ியவணடும், வரக்ெறாகா?' - என்ற தன்மனைத் தனிியக அமழத்ததும் நலலல
அமம்காளங்ூகளாூகி பட்ம்னை அவ்னலகு.
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அிபா ுூகாஞ்சமும் தகலூகமின்றில ூகமாினயின் மூகயிினரந்து ியூகாயில  பரசாதத்மத
வாங்க்ல ுூகாணம் ுபரந்தன்மமாமக அவளிம்ியமா ுசாலின விகந்துவிட்டு, " துியவ
அம்மாாவாயிரந்தா ஒர ன் க் பியகட் பணணியிரிபா ூகமாின! என்னைதான் ரந்தாலம்
அிபா அிபாதான்" என்ற கறிக பன் கீியழ ெறங்க்த் தந்மதமக சந்தலூக வந்தான் ரவி.
அவன் படயிெறங்ூகத் ுதாம்ங்க்கியபாது, "உங்ூகதா அம்மாாவும் ிபட முூகமாலலர்்சிியகாடு
என் மூகயிினரந்து  பரசாதம் வாங்குக்ெற நாதா ஒன்ற வரம். அமதயம் நீங்ூகதா உங்ூகதா
ூகணூகளாியலலியக பார்லூகத்தான் ியபாக்றீர்ூகதா" என்ற ூகமாின உபபசாூகமாாூகி பதல ுசாலினகது
அவன் ூகாதல விழந்தது.
"ியதாட்ம்த்துல க்்பபெறடலகுி ியபாெி ியபசலலாமாா" என்ற ியூகட்ம் ரவிலகு, "ியவணம்ாம்!
ங்ியூக ம்ாம் மா்னனா கார் ரலூகா ிியபா? தணம்யிியலல உட்ூகார்ந்து ியபசலலாம்
வா" என்ற பதல ுசாலினகபட தணம்லகு அவமனை அமழத்து் ுசன்ெறார் சர்மாா.
அிபாவின் மூகயில பஞ்சாங்ூகமும் ியபிபர் ுபன்சிலம் ரிபமதி பார்த்து ன்்னம்
அதூக விகிபு உணம்ாயிபபற ரவிலகு. எதபபகும் அவியர வினகத்மத முதினல ுசாலலலட்டும்
என்ற சிறவனைாயிரந்தியபாது அதூகாமலலயில அவ பம்ம் படிபதபபூகாூக அம்லூக ஒடுலூகமாாூக
அியத தணம்யில அியத ம்த்தல எிபடி ப்டகத்ியதாடு உட்ூகாரவது வழலூகியமாா
அிபடியக ன்றம் ிியபாதும் உட்ூகார்ந்தான் அவன்.
"ஏணம்ா! உன் மானைசிியலல என்னை தான் ரலகு? உனைலகு நான் என்னை பண்ணும்க்ெறமத நீ
முதலியலல எங்க்ட்ம்் ுசாலலலணுியமா ஒழிக என்மனை ம்ாம் மா்னனன் மாாத ப
ுநமனை்ரணடு ம்ாம் மா்னனனைா ரலக்ெற ியதசிூகாமாணி க்ட்ம்வும், ியவணு மாாமாா
க்ட்ம்வும் முதலியலல ுசாலின அிபுெறம் அவா அமத எங் ூகாதுியலல ியபாம்ெற மாாத ப
விம்ிபம்ாது. அது ுூகாஞ்சம் கம் நன்னைா லியலல. ந்த் சின்னை வினகத்தியலல நீ ஏன்
த்தமனை ங்க்தம் லலலாியமா நம்ந்துலூகணும்்ன தான் எனைலகுி பு பகியலல."
மதல ியூகட்ம்தும் தரம்்னலகுத் ியததா ுூகாட்டனைது மாாத ப ரந்தது ரவிலகு. என்னை
பதல ுசாலலலலலாம் என்ற அவன் தன் மானைத்தல வார்த்மதூகமள ியகாசித்துத் தரட்டுவதபபகு
முன் தந்மதியக ியமாலம் ுதாம்ர்ந்தார்.
"நான் முடவு பண் ியவணடக சமாா்சாரத்மதி ியபாயி நீ ியதசிூகாமாணி க்ட்ம்வும்
ியவணு மாாமாா க்ட்ம்வும்  பரஸmதா ப்ர என்னை  பரியகாஜனைம்?"
"திபுத்தான் அிபா! உங்ூகளுலகு ுராம்பவும் ியவணடகவாளா்ியசன்்ன
 பரஸmதா ப்ியசன்."
"நான் முடவு பணணிகா்ர! உங்ூகம்மாா முதல ஊரார் வமர காரலகும் என்னை உெறவு,
எதுலகு வந்தரலூகாதா்ன ூகமாினமகி பபபறி ஓர் உெறவும் ுசாலலலாியமா ிபட ுமாலலலவும்
முடகாமா விழங்ூகவும் முடகாமா வீட்ியம்ாம் வ்ரணடு வீண வதந்தூகமளயம் ஊர்
வம்மபயம் அரட்மம்மகயம் ுபரூக விம்ெறத்துலகுி பதல துணிஞ்ர உனைலகும் அவளுலகும்
சாஸmதியராலதமாாூகியவ ஒர ூகலகா்த்மதி பணணிம்ெறது எ்டவளியவா ியதவமலல. முன்ியனை
153

எிபியவா ஒர நாதா வந்த புதசிியலல நீியக எங்க்ட்ியம்ல ியூகட்ியம். அிியபா நான் அதுலகுத்
தகங்க்ியனைன். ிியபா நாியனை அதுலகுத் துணிஞ்சிட்ியம்ன்."
ரவிலகுத் தன் ூகாதுூகமளியக நம்பமுடகவிலமலல. ியபரவது அிபாதானைா என்ியெற
சந்ியதூகமாாயிரந்தது.
"அிபா... நிஜமாாவா...?" என்ற உபபசாூக ியமாினட்டுல கவினைான் ரவி.
" பன்ியனை என்னை? உங்க்ட்ம் விமளகாட்டுி ியப்ரி ியபசவா ியவமலலுமானைலுூகட்டு
ிியபா கி பட்டரலியூகன்? ந்த மாாசல ூகமம்சியிியலல ஒியர ஒர முகர்த்தம் தான்
தமிரலகு. ுபத்தவியனைா, ுபத்தவியளா ங்ியூக லலலாியமா காரம்ா அவமளத் தாமர
வார்த்துல குடுிபா?"
"ியூக பதா குடுத்தா ூகமாினியகாம் அிபா அம்மாா ுரணடு ியபரியமா கம் ங்ியூக வரவா
அிபா... ஆனைா நீங்ூக ுசாலெற முகர்த்தத்துலகுதாியள அது முடகாது. ியவணு மாாமாாமவ
ியவ்ால ியூகட்டுி பார்லூகலலாம்."
"ஏணம்ா ஏபபுூகனைியவ நீ அவ பட்ம்ி ியபசி முடவு பணணி வ்சாசா? என்னைியமாா தகாரா
எலலலாம் ஏபபபாடு பணணிட்ம் மாாத ப் ுசாலறிியக?"
" லியலல... ியூகட்ம்ா ஒத்துிபார்்ன பட்ம்து. அதான் ுசான்ியனைன்."
"ச ப! வா, ியபாூகலலாம். அவ பட்ியம்ியக ியநரல ியூகட்டுடுியவாம்."
"நான் எதுலகுிபா? நீங்ூக ியூகட்ம்ாியலல ஒத்துிபார். நா்னம் அவசிகம் உங்ூக கம்
வந்தாூகணும்னைா வியரன்."
"ரம்மாா கம் வாியகன் ியபாயிட்டு வரலலாம். நீ ஒணணும் ியபசியவணம்ாம்.
ியூகட்க்ெறுதலலலாம் நாியனை அவ பட்ம்ல ியூகட்டுலூகியெறன்."
கம் வரவதபபகு ரவி சபபியெற சங்ியூகாஜிபட்ம்ாபப ியபாலலத் ியதான்றிகது. ஆனைாலம் தட்ட்
ுசாலலலாமால புெறிபட்ம்ான். அந்த வினகத்தல அிபாவின் தடீர் முடவும் அவர் ூகாட்டக
அவசரமும் உணம்ாலக்க சந்ியதான அதர்்சியிினரந்து ன்்னம் அவனைால முபபெறாூக ள
முடகவிலமலல. அதனைால ுதரவில நம்ந்து ியபாக்ெற ியபாது அிபாவிம்ம் அவன் எதுவுியமா
ியபசலகம் லமலல. வீட்டினரந்தபட ெறங்க்கதும் நிமெறந்த தணணீர்ல கும்த்ியதாடு ஒர
ரமாங்ூகின ுதரவில எதர்ிபட்ம்ியபாது, "சகுனைம் ுராம்ப நன்னைா ஆெறது" என்ெறார் சர்மாா.
ியவணு மாாமாா வீட்மம் அவர்ூகதா அமம்ந்த ியபாது அவர் தணம்யிினரந்த மார
ுபஞ்சில அமார்ந்தரந்தார். அவரலுூகதியர ஒர ுப பக பழலூகாத் தாம்பளம் நிமெறகி
பழம் - பூ ுவபபறிமலல பாலகு - ப்மச ஏலலலூகாெல ுூகாத்து எலலலாம் ரந்தனை. ியவணு மாாமாா
அிியபாது மிூக மிூக உபபசாூகமாாயிரந்தார்.
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"வாங்ியூகா! என்ியனைாம் எஸmியம்ட் மாாியனைஜர் புதுசா வீடு ூகட்டல க்ரூகி  பரியவசம்
பணெறானைாம். ிபத்தான் வந்து அதுலகு என்மனை அமழ்சிட்டுி ியபாெறான். ஏது...
அிபாவும்  பதாமளயமாா ிபட் ியசர்ந்து வந்தரலியூகதா... ரவிலகும் எவனைாவது வலகீல
ியநாட்டீஸm அ்னி ப்சிரலூகானைா?"
"அுதலலலாம் ஒணணுமிலியலல. ியூகாவில தரிபணி ும்ாியனைனன் வினகம் நீங்ூக
ுசான்னைபட பணணிகா்ர ரவிியக கம்ி ியபாயிி ப்த்மதல குடுத்துல ூகமாின ியபரலகு
ரசீதும் வாங்க்ணடு வந்துட்ம்ான்."
"சபாஷ! அிபுெறம்?"
"ரபஸmக சீலக்ரம்்ன ுப பகவா ுசாலலவா. ந்த ஊர்லூகாராளும், மாத்தவாளும் பணெற
புரளிமகி பார்த்துி பார்த்து ியநலியூக மத பகம் வந்தா்ர... நீங்ூக ுூகாஞ்சம் ுப பக மானைர
பணணி ஓர் ஒத்தாமச ுசஞ்சாூகணும். து மாாத ப ஒத்தாமசமகி பணெற துணி்சல ந்த
ஊர்லல உங்ூகமளத் தவிர ியவற காரலகும் ரலக்ெறத்துலக்லியலல."
"ஏியதது? பீடமூக ுராம்பி ுப பசாி ியபாம்ியெறியள? வினகம் என்னைன்்ன முதலியலல
ுசாலலங்ியூகா."
கட்ட முழங்க்த் தட்டுத் தடுமாாறி ஒர வழிகாூக வினகத்மத் ுசான்னைார் சர்மாா.
மதல ியூகட்டு உம்ியனை பதல எதுவும் ுசாலலலாமால சிற குழந்மத ியபால வகதுலகு
றினை உபபசாூகத்ியதாடு உதாியள ஓடக ியவணு மாாமாா மூகி பட நிமெறக் சர்லூகமரியகாடு
தரம்ப ஓடவந்து சர்மாாமவ வாெ தெறலூக் ுசாலினி  படவாதம் பணணி அமதல
ூகட்ம்ாகமாாூக அவர் வாயில ியபாட்ம்ார். உபபசாூகம் ூகமர புரணம்து ியவணு மாாமாாவுலகு.
" ிபியவ வசந்தலகுத் தந்த ுூகாடுத்தாூகணும். நீர் ுூகாஞ்சம் கம்ல
ூகவமலலிபம்ாியதயம், எிியபா ூகமாினமக நான் தாமர வார்த்துல குடுலூகணும்்ன நீியர
ுசாலறீியரா அிியபா ுபணணுலகுி  பெறந்த வீடு துதான். ூகலகா்மும் ந்த
வீட்டியலலியக தான் நம்லூகணும். லலலக்னைி பத்த பமூக, முகர்த்தலூகால எலலலாத்துலகும்
உம்ியனை ஏபபபாடு பணணிம்ியெறன்."
"உம்மா ஆத்துலூகா பமக ஒர வார்த்மத ியூகட்டுலூக ியவணம்ாியமாா?"
"ியூகட்ூகணும்க்ெறதலியலல. 'வசந்த மாாத ப வளும் நம்ப ுபாணதான். வமள நாமாதான்
தாமரவார்த்துல குடுலூகணும். புதுி பும்மவமகல ூகட்டணடு மாம்யிியலல வந்து என்
பலூகத்தியலல நிலல'ன்னைா மாற ியப்ரி ியபசாமா வந்து நிிபாதா என் ஆத்துலூகா ப. அவமளி
பத்த நீர் ஒணணும் ூகவமலலிபம் ியவணம்ாம். உம்மாாத்தியலல தான் அந்தல ூகஷம்ுமாலலலாம்.
உம்மா ஒெஃி ந்தல ூகலகா்த்மத ஒத்துணடு மாம்யிியலல வந்து நிிபாியளா, சர்மாா?"
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"அமதி பத்த
சந்ியதூகம்தான்."

ிியபா நான் நி்சகமாா ஒணணும் ுசாலெறதுலக்லியலல. ஆனைா அது

"அதனைாியலல ஒணணும் பாதூகமிலியலல. ஒத்து வராத மா்னனாளுலூகாூக உலலூகம் ூகாத்துணடு
நிலூகாது. ரபது முிபது வரனத்துலகு முந்த உம்மா ூகலகா்மும் என் ூகலகா்மும்
நம்ந்த மாாத ப சாஸmதியராலதமாா ஒர சின்னை வினகம் கம் விட்டுி ியபாூகாமால நால நாதா
ஜாம் ஜாம்்ன மத நம்த்தி பம்லலாம். நீர் எதுலகும் ூகவமலலி பம்ாதீயம். எலலலாத்மதயம்
என்க்ட்ம் விட்டுடும். நான் பார்த்துலூகியெறன். ிப நீர் சம்பந்த.  பதாமள வீட்டுலூகாரன். நீர்
வந்தரந்து ூகலகா்த்மத நம்த்தல ுூகாடுத்தால மாட்டும் ியபாறம். மாத்துதலலலாம் நான்
பார்த்துலூகியெறன்."
"நான் அிபட விட்டும் முடயமாா? எலலலால ூகலகா்மும் ியபாலல லினியக து? நா்னம்
ியசர்ந்து ூகவமலலி பட்ம்ாூகணுியமா? நால நாதா முகர்த்தத்துலகு வாத்தகார் ஒத்துணடு
வரணும். சீமாாமவகர் ுசாலின வ்ர மிரட்டத் தடுிபார். ' து சாஸmதர சம்மாதமாானை
ூகலகா்மிலியலல. வரமுடகாது'ன்்ன மவதூகாதா அட்ட ுசான்னைா என்னை பணணுியவதா?
அிபட ஏதா்னம் மம்ஞ்சல வரம்்ன தான் ியதான்ெறது, வந்தாலம் பரவாயிலியலல. நாியனை
எலலலாம் பணணிலக்ியெறன்.  பரஹெஸmபத ஸmதானைத்தியலல நாியனை ரந்தும்ியெறன்."
"அதுலகு அவசிகம் ரலூகாது சர்மாா! ன்னிலக் முலூகாவாசிி புியராக்தாளும்
மவதூகாளும் சாஸmதரத்மதயம் மாந்தரங்ூகமளயம் நலலல ியரட்டுலகு வித்தணடு தான்
ரலூகா. கம்ி பத்து ரூபா தட்சிம் தர்ெறதா ரந்தா் சீமாாமவகர் ஆத்தியலல பூர்வ
ூகா பகங்ூகதா பணணி மவலக்ெற அியத வாத்தகாியர வந்து நம்மா ூகமாினியகாம் ூகலகா்த்மத
நம்த்த வ்சாலம் ஆ்ச பகி பம்ெறதுலக்லியலல."
" ந்த ஈியராி பகன்ஸm ியவடலமூககானை ஜனைங்ூகளா ரிபா ியபாினரலகு.
துலுூகலலலாம் ியவணும்்ன ஆமசிபட்டுத் தன்ியனைாம் அிபாக்ட்ம்ியவ ுசாலின ியவ்
மாட்டும் ப்ம் வாங்க்ணடு வந்தரலூகா அவ. நீங்ூக சிரமாிபம்ணும்க்ெறியதயிலியலல...
அமதியக ூகமாினக்ட்ம்ல ியூகட்டு எலலலா் ுசலலவுலகும் வாங்க்லூகலலாம்..."
"உளெறாியதயம் சர்மாா! எனைலுூகன்னை சிரமாம் தியலல? நான் மதி ியபாலலி பத்துல
ூகலகா்த்மத் ுசாந்தமாால மூகயிியலலரந்து ுசலலவழி்ரி பணணி மவிியபன். அத்தமனை
ுசௌூக பகத்மதி பூகவான் எனைலகுல ுூகாடுத்தரலூகான்... எனைலகு ன்்னம் ஒர
ுபாணணிரந்து அவளுலகுல ூகலகா்ம் பண் ியநர்ந்தா அதுலகு நான் தாியனை
மூகயிியலலரந்து ுசலலவழிலூகணும்?"
"அதுலக்லியலல! நீங்ூக திபாி பு பஞ்ரலூகிபம்ாது. ூகமாின மத ஒர ிரஸmடே ஷயூவா
எடுத்துலூகாியமா ரலூகணும் பாரங்ியூகா. அதுனைாியலல நீங்ூக துலூகாூகன்ியனை அவக்ட்ம்
ரலக்ெற டராவலலர்ஸm ுசலமஸ மாாத்தி ப்ம் எடுத்துலக்ெறதுதான் முமெற" என்ற
அதுவமர ியபசாமால ரந்த ரவி ுமாலலலல குறலக்ட்டு விளலக்னைான்.
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"அி படகா? ுபாணணுலகு அிபாமவல ூகலகா்த்துலகு் ுசலலவழிலூகலகம்ாதுன்்ன
ுசாலெற முதல மாாி பதாமளமக ிியபாதாணம்ா பார்லக்ியெறன், ரவி" என்ற சி பத்தபடியக
அவமனைி பார்த்துல கறினைார் ியவணு மாாமாா.
சர்மாாியவா ரவிியகா அிியபாது ியவணு மாாமாாமவ எதர்த்து எதுவும் ியபசவிலமலல. உம்ியனை
புெறிபட்டு வர் ுசாலின பம்பாயிினரலகும் தன் மாூகதா வசந்தலகு ஓர் அவசரத் தந்த
ுூகாடுத்துவிட்டு வர் ுசாலின ரவிமகியக தபாலலாபீரலகுி ியபாூக் ுசாலின அிியபாது
அ்னி பனைார் ியவணு மாாமாா.
"ூகலகா்த்துலகு முன்னைாடியக மாாி பதாமளமக ியவமலல வாங்ூகியெறியனைன்்ன
நிமனை்ரலூகாியத அிபா! எிியபா சாஸmதியராலதமாானை ூகலகா்ம்்ன முடவாகா்ியசா
அிபுெறம் ுபாண  பெறந்தாத்தியலல தான் வந்து ரலூகணும். ூகமாின ங்ியூக வந்து
தங்க்லூகணும்னைா அவளுலகுத் தும் ியவணும். அதனைாியலல வசந்த உம்ியனை வர
ியவணடகதாயிரலகு. அவ ரந்தாத்தான் ந்தல ூகலகா்ம் ியசா பலகும். அதுவும் ந்தல
ூகலகா்த்துியலல அவளுலகுல ுூகாதாமள ஆமச."
தந்தமகல ுூகாடுத்துவிட்டு வரி புெறிபட்ம்ான் ரவி.
" ன்னிலகு என் மானைர சந்ியதானமாா ரலூகெறாிபியலல ியவியெற எந்த நாதாியலலயம் த்தமனை
சந்ியதானமாா ரந்ததலியலல சர்மாா! லலலக்னைி பத்த பமூக எழத ஒர நலலல நாதா நாழிமூக
பாரங்ியூகா."
"என் மானைசிியலல தரிதயம் ரலகு தகலூகமும் ரலகு. து தவிர்லூக முடகாதது.
ுசெதுதான் ஆூகணும்க்ெற நிர்ிபந்தமும் ஒர புெறம் ரலூக - ஊரார் வாமக மட
அமம்லூகவாவது மதத் தாமாசிபடுத்தெறமத விம்் சீலக்ரியமா பணணிம்ெறது
நலலலதுன்்னதான் நான் ந்த முடவுலகு வந்ியதன். ஆனைா தியலலயம் பலல சிரமாங்ூகதா
வரம்..."
"சிரமாம் ஒணணும் வராது. நானைா்ர,

மத்

மத மாங்ூகளூகரமாா முட்ரமவலூக."

"நீர் மாட்டும் லமலல. உம்மமாி பமம்்ச  பரம்மாாியவ வந்தாலம் என் ஆத்துலூகா ப
ூகாமாாட்சிமக மானைர மாாறம்பட பண் முடகாது. வினகம் ுத பஞ்சதும் என்மனை அவ
 படுங்க்த் தன்னைிியபாெறா."
" தமாா எடுத்து் ுசாலினி பார்த்து் சமாாதானைி படுத்த முடகாியதா சர்மாா? உம்மமா
விம்வா உம்மா ஆத்துலூகா ப ுப பக மவதீூகம்?"
"என்மனைவிம் மவதீூகியமாா லினியகா, முரணடு அதூகம். அறிவு, ூகார் ூகா பகத்துலகு்
ுசவி சாெலகும், முரணடு எதுலகும் ுசவி சாெலூகாது."
"ரவிமகியக விட்டுி ியபசிி பார்லூக் ுசாலல ியமான்."
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"கார் ுசான்னைாலம் அவ ியூகலூக மாாட்ம்ா, அது அவ  பெறந்த ஊர் ராசி. தமலலிமப ழத்து
ழத்துி ியபார்த்தணடு அம்லூக ஒடுலூகமாா அதூகி படி பலலலாமாத் தனைலகுல ூகட்டுிபம்ெற
மாாத ப ஒர க்ராமாாந்தரத்து மாாட்டுி ுபாணம்ல ூகனைவு ூகணடுணடரலூகா அவ."
"ூகலகா்ம் பணணிலூகி ியபாெறது அவளா உம்மா  பதாமளகான்்ன ியூகலூகெறதுதாியனை?
அவன் ியவமலல பார்லூகெற ியதசம், அவியனைாம் படிபு - சழ்நிமலல அதுலுூகலலலாம் பாந்தமாா
ஒர ுபாணம்ி பார்லூகெறதா? நம்மா ூகட்டுி ுபட்டத்தனைம், மாடசஞ்சி மானைிபான்மமா
மதுகலலலாம் கார் ியூகலூகெறா ிியபா? அதர்ஷம்வசமாா அவியனை அி பட ஒர நலலல
ுபாணம்த் ியதடணடுட்ம்ான். துலகு ஏன் நாமா குறலியூக தமம்கா ரலூகணும்?"
"பணிவுலகும் அம்லூகத்துலகும் கம் ூகமாினக்ட்ம்ல குமெறுகாணணும் லியலல. த்தமனை
அம்லூகமாாூகவும் விநகமாாூகவும் ன்னிலக் நம்மா ியதசத்துி ுபாணடுூகதா ரிபாளான்்ன
எனைலியூக சந்ியதூகம் தான்."
"நீர் ரணடு நாதா ுூகாஞ்சம் ுபாறமமாகா ரம் சர்மாா! எதுலகும் வசந்த வந்தும்ட்டும்,
அவமள விட்டு மாாமிக்ட்ம்ி ியபசிி பார்லூக் ுசாலலலலலாம். அியநூகமாா அவ
 பியளன்ியலலதான் வரவா. ந்தல ூகமாினியகாம் ூகலகா் வினகத்தியலல அவளாியலல ஆவமலல
அம்லக்லூக முடகாது."
"தனைலூகா மானைரியலல பட்ம்ாுலலாழிகல ூகாமு
அிபட ஒர முரணடு அவளுலகு."

துலகு சம்மாதலூகமாாட்ம்ா. முரணடுன்னைா

தந்தமகல ுூகாடுத்துவிட்டு ரவி தபாலலாபீஸிினரந்து தரம் ப வந்து ுூகாணடரந்தான்.
--------------
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ியவணு மாாமாா ரவிமகல ியூகட்ம்ார்.
"எலஸm பரஸm ும்லலக்ராமாால குடுத்தியகா? ஆர்டனை பகால குடுத்தியகா?
சீலக்ரம் வந்தாூகணும்."

ங்ியூக அவ

"எலஸm பரஸmதான் மாாமாா. எிபடயம் நாமளல ூகாலலம்பரத்துலகுதாியள வசந்தலகுல க்மம்்ர
அவ பம்பாயிினரந்து ங்ியூக புெறிபட்டும்லலாம்?"
சர்மாா மூகியகாடு பஞ்சாங்ூகம் ுூகாணடு வந்தரந்தமதி பார்த்து முகர்த்தல ூகால
நடுவதபபகும் லலலக்னைி பத்த பமூக மவிபதபபகும் உம்ியனை நாதா பார்த்து் ுசாலலம்பட
அிியபாியத அவமர ியவணடனைார் ியவணு மாாமாா. சர்மாாவும் உம்ியனை ுபாறமமாகாூகவும்,
நிதானைமாாூகவும் பஞ்சாங்ூகத்மதி புரட்டி பார்த்து விவரங்ூகமளத் ுத பவித்தார்.
அன்ற தமாலகு ஏபபபட்ம் மாக்ழ்்சியில ரவிமகயம் சர்மாாமவயம் வமம் பாகசத்ியதாடு
அங்ியூக தம் வீட்டியலலியக சாி பட்டு விட்டுத்தான் ியபாூக ியவணடுுமான்ற மான்ெறாடனைார்
ியவணு மாாமாா.
"அுதலலலாம் ன்னிலக் ியவணம்ாம். லலலக்னைி பத்த பமூக எழதெற அன்னிலக்
வ்சிலூகலலாம். உங்ூக வீட்டு் சாிபாடு எங்ியூக ஓடி ியபாெறது?" என்ற ுசாலினல ுூகாணடு
ியவணு மாாமாாவிம்ம் விமம் ுபபபறத் தன் மாூகன் ரவியம்ன் வீடு தரம் பனைார் சர்மாா.
தரம் ப வீட்டுலகு நம்லக்ெற ியபாது அவர்ூகதா ஒரவரலுூகாரவர் அதூகம் ியபசில
ுூகாதாளவிலமலல. என்ெறாலம், "தங்ூகமாானை மா்னனன், உபூகா ப. உபூகார கு்மும் மாியனைா
மத பகமும் மா்னனா க்ட்ம்் ியசர்ந்து அமமாகெறது ுராம்பவும் அபூர்வம். சிலல ியபர் து
மாாத ப நலலல ூகா பகத்துலகு முன் வந்து உபூகாரம் பண்ணும்்ன நிமனைிபன். ஆனைால
துணிஞ்ர முன் வந்து உபூகாரம் பணெறதுலகு ியவணடக மாியனைா மத பகம் ராது" - என்ற
ியவணு மாாமாாமவி புூகழ்ந்து ுசாலினல ுூகாணடு வந்தார் சர்மாா.
ரவி, அிபா ுசாலினகமத ஆியமாாதிபது ியபால ுமாௌனைமாாூக ரந்தான். ஏபபபாடுூகதா
நிமெறுவெதுக்ெறவமர து பபபறிி  பெற பம்ம் எதுவும் ியபரவதலமலல என்ற ரவரம்
பரஸmபரம் தங்ூகளுலகுதா எ்ச பலமூக உ்ர்ியவாடு கறில ுூகாணம்ார்ூகதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் து பபபறிி ியபரக்ெற ுபாறிமபல கம் ியவணு மாாமாா ுசாலினகது
ியபால வசந்தயின் வசம் விட்டுவிம்லலாம் என்ற தந்மத, மாூகன் ரவரியமா ூகரதனைார்ூகதா.
அன்றிரவு ூகமாினயிம்ம் மாட்டும் குறிிபாூக ந்த வினகத்மதி புலலிபடுத்தனைான் ரவி.
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மாறநாதா ூகாமலல முதல தபாினல க்மம்த்த ஒர ூகடதம் அவர்ூகதா ஏபபபாட்டல சிற மாாறதல
ஒன்மெற உணம்ாலக்கது. சர்மாாவுலகும் ூகமாினலகும் வலகீல ியநாட்டீஸmூகதா
அ்னி பயிரந்தவர்ூகதா அதன் நூகலூகமள ஸ்ரீ மாம்ம் ுஹெட் ஆபீஸm மாாியனைஜரலகு
அ்னி பயிரந்ததும்ன், சர்மாாமவயம் ரவிமகயம் லலலாததும் ுபாலலலாததுமாாூகல குமெற
ுசாலின சிலல ுமாாட்மம்ல ூகடதங்ூகளும் கம்ி ியபாட்டரந்தார்ூகதா ியபாினரலக்ெறது.
ஸ்ரீ மாம்ம் மாாியனைஜர் அவபபமெறி ுபாரட்படுத்தவிலமலல, என்ெறாலம் ரவிமகயம்,
அவியனைாடு வந்தரலகும்  புரஞ்ரி ுபணமாணிமகயம் ஸ்ரீ மாம்த்துலகு வர் ுசாலின,
ுப பகவர்ூகமளத் த பசனைம் ுசெது விட்டுி ியபாகுமாாற ியகாசமனை கறியிரந்தார்.
எழதயிரந்த பாணியிினரந்து அந்தத் த பசனைியமா வர்ூகளுலகு ஒர ியசாதமனைகாூகியவா
பீட்மசகாூகியவா அமமாயம் ியபாினரந்தது. ுப பகவர்ூகளின் குறிிபறிந்து அந்த மாூகா
ஞானியின் சமிலமஞியகா ஆலமஞியகா ுபபபறத்தான் அந்தல ூகடதியமா மாாியனைஜரால
எழதிபட்டரலகுுமான்ற சர்மாாவால ரலலபமாாூக அ்னமாானிலூக முடந்தது.
ூகடதத்மத ரவியிம்ம் படலூக ுூகாடுத்து, "அவமளல கட்டல ுூகாணடு ஒர நமம்
ியபாெவிட்டு வா! ுப பகவர்ூகளின் ஆசீர்வாதமும் க்மம்லகும்" - என்ெறார் சர்மாா. ரவி அதபபகு
உம்ியனை ஒிபுல ுூகாணம்ான். ஆனைால சிறிது தகலூகத்ியதாடு தந்மதமகல ியூகட்ம்ான்.
" ந்த ஊர்லூகாரா ஒர வணட குத்தம் ரமாத்தல ியூகாதா ுசாலின எழதனை ூகடதாமசயம்,
வலகீல ியநாட்டமஸயம் பார்த்துட்டு மாம்த்தியலலரந்து மத எழதயிரலூகா. என்னை
நம்லகுியமாா? வர் ுசாலெறது அவா. ியபாூக் ுசாலெறது நீங்ூக. மாூகாஞானியம் பூர்்
தரஷடயம் உதாள ஒரத்தமரத் த பசிலூகி ியபாெறமத எங்ூக பாலக்கம்்ன ுநமனை்ர நா்னம்
ூகமாினயம் ியபாியெறாம். தியலல ியவெற ஒணணும் சிரமாியமாா ூகஷம்ியமாா வராியத?"
"ஒர ுூகாமெறயம் வராதும்ா! ியபாெ அவா அநுலக்ரூகத்மதயம் வாங்க்ணடு வந்து
ியசரங்ியூகா..."
ியகாசிலூகியவா,  பரகா்த்துலகுத் தட்ம்மிட்டுத் தகாராூகியவா கம் அவர்ூகளுலகு
ியநரமிலமலல. உம்ியனை க்மம்த்த பூகல ியநர ரயிமலலி  படத்து விமரந்தார்ூகதா அவர்ூகதா.
மாறநாதா அதூகாமலல ஐந்து ஐந்தமர மாணிலகுத்தான் அங்ியூக ியபாெ் ியசர முடந்தது.
ஸ்ரீ மாம்த்மதயம், பழம் ுபரமமா வாெந்த ஆலலகங்ூகமளயம் த பசிலூக வரம்
பலதர்ூகளுலூகாூகவும், காத்தீூகர்ூகளுலூகாூகவும் அந்த ஊ பல தங்குவதபபகு சிலல நலலல
லலாட்ஜுூகளும் ியஹொட்ம்லூகளும் ஏபபபட்டரந்தனை. அவபபறில ஒன்றில தங்க் நீராட
உமம்மாாபபறில ுூகாணடு ரவியம் ூகமாினயம் தகாரானைார்ூகதா. ஊரலகு ுவளிியக ரணடு
மன்ற மமால ுதாமலலவில ஒர மாாந்ியதாி பல ஆசார்க ரவாமிூகதா தங்க்யிரிபதாூகவும்
அிியபாது சாதுர் மாாஸmக விரதம் ரிபதால அவர் காியராடும் ியபரவதலமலல என்றம்
எலலலாம் சமிலமஞதான் என்றம் ியஹொட்ம்ல மாாியனைஜர் கறினைார். கட்ம்ம் ியசரவதபபகு முன்
சீலக்ரியமா ியபாெ விட்ம்ால ரலலபமாாூக த பசனைம் ஆகும் என்ற ுசாலின அவியர ரவியம்
ூகமாினயம் அந்த மாாந்ியதாிபுலகுி ியபாவதபபகு ஒர ம்ாலஸியம் ியபசி விட்ம்ார்.
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பமழக நாதா ரங்குடி பும்மவ ியபாலலத் ியதான்றிக ஓர் எளிக மூகத்தறிி பும்மவ
அணிந்து குங்குமாத் தலலூகமிட்டு, நீராடக ஈரம் புலலராத கந்தமலல நுனிமுட்சிட்டுல ுூகாணடு
அதூகாமலலயின் புனித உ்ர்வுூகதா நிமெறந்த மானைத்தும்ன் புெறிபட்டரந்தாதா ூகமாின. நிெறமும்
ூகணூகளும், கந்தலம் வித்தகாசமாாூகத் ியதான்றினை என்பது தவிர மாபபெற விதங்ூகளில அவதா ஓர்
ந்தகி ுபண்ாூகியவ ூகாட்சிகளித்தாதா. சிலல ியநாட்டுி புத்தூகங்ூகளும் மம் பயம் அவதா
மூகயில ரந்தனை.
அமரயில ச பமூகல ூகமரயிட்ம் பட்ம்ாமம்யம், ியமால உத்த பகமும், ுபான் நிெற மாார் பல
ுவியளுரன்ற மின்னைல மழகாூகத் துலலங்க்க கலியஞாபவீதமுமாாூகி புெறிபட்டரந்தான்
ரவி. நடுவழியில பழலூகமம், பூலூகமம் ரந்த பகுதயில நிறத்த ஆி பதா, ஆரஞ்ர,
மாாதுமள, தராட்மசி பழங்ூகளும், ஒர ப்மசத் துளசி மாாமலலயம் வாங்க்ல ுூகாணம்ார்ூகதா
அவர்ூகதா.
அதூகாமலலயில க்ழலகு ுவளுத்துல ுூகாணடரலகும் ியபாது அிபட ஒர
த பசனைத்துலூகாூகி ியபாவது மானைத்துலகு ரம்மிகமாாூக ரந்தது. ரவி ூகமாின ரவரமம்க
மானைங்ூகளும், சீரங்ூகளும் அிியபாதுதான் பூத்த பூலூகமளி ியபால சிினர்ிபும்்னம்
நறமா்த்தும்ன் தணு்ன்றம் ூகளங்ூகமாபபறம் ரந்தனை. மானைங்ூகளும் உம்லூகளும்,
உஷ்மின்றில குளிர்ந்தரந்தனை.
அந்த அதூகாமலலயிலம் கம்ி ுப பகவர்ூகதா தங்க்யிரந்த மாாந்ியதாிபுலகு ுவளிியக
நாமலலந்து டூ பஸmட் ியூகா்ூகதா, பத்துி பன்னிரணடு ூகார்ூகதா, சிலல குதமர வணடூகதா நின்ற
ுூகாணடரந்தனை. அவர் தங்க்யிரிபமத ஒட்ட அந்த ம்ம் ஒர ிய்ஷத்தரமாாக் ரந்தது.
அந்தி ுப பக மாாந்ியதாி பல நடுவாூக ரந்த ஒர தாமாமரி ுபாெமூகயின் ூகமரயில சிற
குடமச ியபான்ெற பர்்சாமலல ஒன்றில அவர் தங்க்யிரந்தார். ியூகாயில ூகர்ிபலக்ரஹெத்தல
ரிபது ியபால அந்த ம்த்மத் ரபபறித் துளசியம், ூகர்ிபூரமும் சந்தனைமும் - ுநெயம்
ூகலலந்த வாசமனை நிலலவிகது. ஆணும் ுபணணுமாாூக நிமெறக பலதர்ூகதா மூகயில பழத்
தட்டுலூகளும்ன் த பசனைத்துலகுல ூகாத்தரந்தனைர். ரவி ூகமாினியகாடு ஸ்ரீ மாம்த்து நிர்வாக்மகி
ியபாெ பார்த்தான். அவர்  ப பகமாாூக வரியவபபறி ியபசினைார். எங்ியூக தங்க்யிரலக்ெறார்ூகதா,
எிியபாது வந்தார்ூகதா என்ெற விவரங்ூகமள எலலலாம் விசா பத்துல ுூகாணம்ார். தங்க்யிரலக்ெற
ம்த்தல எலலலாம் ுசௌூக பகமாாயிரலக்ெறதா என்றம் ியூகட்ம்ார். "நீங்ூகதா
சமாஸmக்ரதத்தலம், சாஸmதரங்ூகளிலம் ந்தகல ூகலலாசாரங்ூகளிலம் நிரம்ப
ஈடுபாடுதாளவராயிரிபமத அறிந்து ுப பகவர்ூகளுலகு ுவகு தரித" என்ற நடுியவ
ூகமாினமகி பார்த்துத் தடீுரன்ற ஒர வாலக்கம் ுசான்னைார் அவர். தங்ூகமளி பபபறித்
தாங்ூகதா அங்ியூக வரவதபபகு முன்ியப நிமெறகி ியப்ர நம்ந்தரிபமத ரவியம் ூகமாினயம்
அதினரந்து பு பந்து ுூகாதாள முடந்தது. ுப பகவர்ூகதா சாதுர்மாாஸmக விரதம் ரிபதால
அவர்ூகதா ியபரவமத எலலலாம் ியூகட்டுி பு பந்து ுூகாதாவார்ூகதா என்பமதயம் அவர்ூகதா
எதுவும் ியபச மாாட்ம்ார்ூகதா என்பமதயம் ூகமாினலகு விளலக்னைார் அவர். ுமாாட்மம்ல
ூகடதாரூகதா, வலகீல ியநாட்டீஸmூகதா பபபறி அவரம் எதுவும் ியபசவிலமலல. அவர்ூகளும்
ியபசவிலமலல.
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அங்ியூக த பசனைத்துலகுல ூகாத்தரந்தவர்ூகியளாடு அவர்ூகளும் ியபாெ நின்ற ுூகாணம்ார்ூகதா.
ஓர் ஐியராி பக யவத புமம்மவ குங்குமாத் தலலூகத்ியதாடு த பசனைத்துலகு வந்தரிபது
ூகாத்தரந்த மாபபெறவர்ூகளிம்ம் சிறிது விகிமப உணம்ாலக்கது. சிலலர் ரவியிம்ம் விகந்து
விசா பத்தார்ூகதா. சிலலர் ூகமாினயிம்ியமா ஆங்க்லலத்தல விசா பலூக ஆரம் பத்து அவதா
தமிழிியலலியக பதல ுசாலினகது ூகணடு ஆ்ச பகிபட்ம்ார்ூகதா. ூகமாினமக் ரபபறி ளம்
ுபணூகதா, மாாமிூகளின் கட்ம்ம் கடவிட்ம்து.
ுப பகவர்ூகதா ுபாெமூகயில நீராடவிட்டுி படத்துமெறயிியலலியக ஈர ஆமம்யம்ன் ஜபம்
ுசெது ுூகாணடரிபதாூக அங்க்ரந்தவர்ூகதா ுசான்னைார்ூகதா. படத்துமெறயிினரந்து அவர்
குடலலகு வந்ததும் த பசனைம் க்மம்லூகலலாம் என்ற ூகாத்தரந்தவர்ூகளிமம்ியக ியப்ர
நிலலவிகது.
க்ழலகு நன்ெறாூக ுவளுத்து மாாந்ியதாி பல பெறமவூகளின் குரலூகதா வீ்ரல குமெறகத்
ுதாம்ங்க்யிரந்தனை. ஸ்ரீ மாம்ம் நிர்வாக் அிியபாது அவர்ூகதா நின்ற ுூகாணடரந்த ம்த்மத
ியநாலக் வந்தார்.
"நீங்ூக ுரணடு ியபரம் படத்துமெறலியூக ியபாயிடுங்ியூகா. ுப பகவா உட்ூகார்ந்தரலக்ெற
படலகு ஒர படியகா, ுரணடு படியகா கீியழ ெறங்க்ணம்ா அங்ியூகயிரந்ியத அவாியளாம்
ியபச் ுசௌூக பகமாாயிரலகும்."
அவர் கறிகபட அவர்ூகதா ரவரம் படத்துமெறலகு விமரந்தனைர். ுபாெமூகயில
பூத்தரந்த பலல ுசந்தாமாமரி பூலூகளில ஒன்ற ூகமரியகறிி படலூகட்டல அமார்ந்தரிபது
ியபால க்ழலகு ியநாலக்த் ியதியஜா மாகமாாூக அமார்ந்தரந்தார் அவர். க்ழலியூக உதத்துல
ுூகாணடரந்த ளஞ்ச பகனின் வரவு படத்துமெறயில வீபபறிரந்த ந்த மத்த ஞானை
ச பகமனைல ூகா் வந்தது ியபாினரந்தது. அவர் பாதங்ூகளின் அரியூக பழத் தாம்பாளத்மத
மவத்துவிட்டுல கீியழ சபபற அூகலலமாாூக ரந்த மாபபுெறார படயின் அுசௌூக பகமாானை குறக்க
ம்த்துலகுதாியளியக சாஷம்ாங்ூகமாாூக நமாஸmூகாரம் ுசெதார்ூகதா ரவியம், ூகமாினயம்.
மாலலர்ந்த முூகத்ியதாடு, ஆசி கறக்ெற பாவமனையில அவரது வலலது ூகரம் உகர்ந்து தணிந்தமத
அவர்ூகதா ூகா் முடந்தது. ுவளிநாடுூகளில ரபபறிக பழலூகத்தாலம் அந்த மாூகா்னலகுத் தான்
காுரன்ற நிமனைவிரலகுியமாா, ராியதா என்ெற தகலூகத்தாலம் தன்மனைத் தாியனை அறிமுூகி
படுத்தல ுூகாதாளும் எண்த்தும்ன், "சங்ூகரமாங்ூகலலம் விரியவரவர சர்மாாவின் ேியகஷம்
குமாாரன்..." என்ற ுதாம்ங்க்க அவமனைி புன்முறவலம்ன் "ியபாதும், ுத பக்ெறது" என்க்ெற பாவமனையில மூககமார்த்தவிட்டு உட்ூகாரம்பட ரவரலகுியமா ஜாமம் ூகாட்டனைார்
அவர். ூகமாின ியநாட்டுி புத்தூகத்தல ஒர பலூகத்மதி புரட்ட மவத்துல ுூகாணடு அவர்
முூகத்மத நிமிர்ந்து பார்த்தாதா. அவியரா அியத மாலலர்ந்த முூகத்ியதாடு 'ச ப ுதாம்ங்கு' - என்பது
ியபாலலல மூகமக அமசத்தார். தகலூகங்ூகதா லலலாமால தமம்ூகதா லலலாமால ுசாலின
மவத்தது ியபால எலலலாம் நம்ந்தது.
"ஏியதா எனைலகு ரலகும் குமெறந்த ஞானைத்மதல ுூகாணடு ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரம்,
ுஸௌந்தர்கலலஹெ ப ரணமம்யம்  புரஞ்சில ுமாாழிுபகர்த்தரலக்ியெறன் ுப பகவர்ூகதா
ியூகட்ம்ரள ியவணடும்!" - ூகமாின ியவணடனைாதா.
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புன்முறவியலலாடு அவமள ியநாலக் அவர் மூகமக அமசத்தார். ஒளி நிமெறந்த அந்த
விழிூகளில ஞானைத்தன் நிமெறவும் ூகனிவும் ுத பந்தனை. முதினல சமாஸmக்ரத ஸmியலலாூகத்மதயம்
அிபுெறம்  புரஞ்ர ுமாாழி ுபகர்ிமபயம் அவதா படத்தாதா. அவர்ூகளுலக்மம்ியக ஒர
ப்டகமாானை சாட்சிமகி ியபால அம்லூக ஒடுலூகமாாூக அமார்ந்து ூகவனித்துல ுூகாணடரந்தான்
ரவி.
அங்ியூக படத்துமெறலகு ியமாியலல பலதர்ூகளின் கட்ம்ம் கட விட்ம்து. ஓர் ஐியராி பகி
ுபணமாணி ஸmபஷம்மாானை - குமெறயிலலலாத உ்ச பிியபாடு ுஸௌந்தர்க லலஹெ ப
ஸmியலலாூகத்மத் ுசாலின, அதன்  புரஞ்ர ுமாாழி ுபகர்ிமபயம் கறவமதல கட்ம்த்தனைர்
நிசிதமாாூகல ூகட்டுணடு ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தனைர். கட்ம்த்துலகு அது ஒர புதக ுமாெ
சிினர்லூக் ுசெயம் அ்னபவமாாயிரந்தது.
சிபபசிலல ம்ங்ூகளில மசமூககாியலலியக 'மாறமுமெறயம் பட' - என்ற ுத பவித்துல
ூகமாினமகத் தரம்பல கெற் ுசெது ியூகட்ம்ார் அவர். எிியபாது நிறத்த் ுசாலின ஜாமம்
ூகாட்டுக்ெறாியரா அிியபாது நிறத்தவிம்லலாம் என்ற படத்துல ுூகாணடரந்தவமள - அவர்
நிறத்த் ுசாலலலாமாியலல ரவாரசிகமாாூகல ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தார். ியநரம் ியபாவமத
காரியமா உ்ரவிலமலல. ுஸௌந்தர்க லலஹெ ப, ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரம் முடந்து அவதா
தாதாூகமள மடகதும், "ியவற ஏதாவது ுமாாழி ுபகர்ிபு ியவமலல நம்லக்ெறதா?"... என்ற
எணணி அமதயம் மசமூக மலலியமா அவர் ியூகட்ம்ியபாது, ூகமாின அமதி பு பந்து ுூகாணடு
"பஜ ியூகாவிந்தம் பண் முகன்ற ுூகாணடரலக்ியெறன்" என்ெறாதா. வாகரியூக வலலது மூகமக
அம்லூகமாாூகி ுபாத்த அவதா பதல கறிக பாணியின் ந்தகத் தன்மமாமக அமனைவரம்
விகந்து ுூகாணடரலகும் ியபாியத, "பஜ ியூகாவிந்தத்மதி  புரஞ்ர ுமாாழியில பண்த்
ுதாம்ங்க்யிரந்தால அதினரந்தும் ஒன்ற ுசாலியலலன்" - என்பது ியபால மசமூக ுசெதார்
அவர்.
"புனைர ப ஜனைனைம், புனைர ப மார்ம்... புனைர ப ஜனைனி ஜம்ியர சகனைம்..." - என்ெற பகுதமக்
ுசாலினவிட்டு அதன்  புரஞ்ர ுமாாழி ுபகர்ிமபல கறினைாதா ூகமாின.
தல ஆ்ச பகம் என்னைுவன்ெறால அவர் நிமனைத்தது - அந்த நிமனைி பன்
மசமூகயிியலலியக அவளுலகுத் தவெறாமால பு பந்ததுதான். 'மாூகான்ூகதா ியபசாமாியலல தங்ூகளுமம்க
நிமனைிமபி  பெறரமம்க தகத்தல ுதளிவாலக் விடுவார்ூகதா. வாயம் ுசவியம்
பாமாரர்ூகளுலகுத் தான். அிபடல ியூகட்ூகவும் ியபசவும் ுசெயம் ூகரவிூகதா லலலாமாியலல
ியூகட் பலூகவும், ியபரவிலூகவும் ுசெக மாூகான்ூகளால முடயம்' என்பமத அவரமம்க அந்த
நிமலலமமா அவர்ூகளுலகு உ்ர்த்தகது.
நீணம் ியநரத்தபபகுி  பன் அவரமம்க பார்மவ ரவியின் பலூகம் தரம் பகது. அவன்
ப்டகமாாூகத் தன்மனைி பபபறிக விவரங்ூகமளயம், ூகமாினமகி பபபறிக சிலல தூகவலூகமளயம்
கறினைான்.  பரான்சில ந்தக ுமாாழிூகமளல ூகபபகும் மாா்வர்ூகதா பபபறி் ுசான்னைான்.
அவர்ூகளில முதன்மமாகாூகத் ியதறிி பலகுவம் ுபபபெறவதா ூகமாினதான் என்பமதயம்
கறினைான்.
163

பழத் தட்டினரந்து ஒர மாாதுமளமகயம், ஆி பமளயம் துளசி மாாமலலமகயம் வலலது
மூககால ுதாட்டு ஆசீர்வாதம் ுசெது அவர்ூகளிம்ம் தனித்தனிியக அளித்தார் அவர்.
அவ்னலகு ஆி பளும், அவதா மூகயில மாாதுமளயம் வந்தரந்தனை. ரவமரயம்
முூகமாலலர்ந்து ஆசீர்வதத்தார் அவர். சாஷம்ாங்ூகமாாூக நமாஸmூகாரம் ுசெத  பன் புெறிபம் ரந்த
ியபாது ூகமாின தடீுரன்ற ரவிியக எதர்பாராத விதமாாூக ஓர் ஆட்ியம்ாக்ராி ியநாட்மம்யம்
ியபனைாமவயம் எடுத்துி ுப பகவர்ூகளிம்ம் நீட்ம்ியவ - அது சம் பரதாகமிலமலலியக என்ற
ரவி தகங்க் நின்ெறான். ுப பகவர்ூகியளா முூகமாலலர்்சிியகாடு புன்முறவல பூத்தபட
ஆட்ியம்ாக்ராி ியநாட்டன் அந்தி பலூகத்தல ுூகாஞ்சம் அட்சமதமகயம் குங்குமாத்மதயம்
வில மூகமக உகர்த்த ஆசீர்வாதம் ுசெதார். 'மாறபட வாரங்ூகதா' என்ற மசமூகயம்
ூகாண பத்தார்.
படியகறி ியமாியலல வந்ததும் ரவி ூகடூகாரத்மதி பார்த்தான். ூகாமலல பத்ியத முலூகால மாணி
ஆக்யிரந்தது. மாாந்ியதாி பல ுவயில ன்்னம் உமெறலூகவிலமலல. மாம்த்துி  பரசாதங்ூகதா,
 பரரரங்ூகதா அம்ங்க்க உமெறூகியளாடு வந்த மாாியனைஜர், "ுப பகவா ியபனைாமவத் ுதாட்டு
எழத ஆட்ியம்ாக்ராி ியபாம்ெறதுங்ூகெறது எந்த நாளிியலலயம் வழலூகமிலமலல. ஆனைாலம் வா
ியமாியலல ரந்த  ப பகத்தாியலல அந்த ஆட்ியம்ாக்ராி தாளிியலல அட்சமத குங்குமாத்மத
எடுத்துத் வினைியத ுப பக அநுலக்ரூகம்்ன தான் ுசாலலலணும். துலகு முன்னைாடயம்
ி பட எத்தமனைியகா ியபர் விவரம் ுத பகாமால ஆட்ியம்ா க்ராிமப எடுத்து நீட்டயிரலூகா ஆனைால அிியபா எலலலாம் ுப பகவா மாறத்தாி ியபாலலல மூகமகத் தடுத்து நீட்டி ியபாூக்
ுசாலினடுவார். முதமுதலலா ன்னிலகுத்தான் ிபட் சி ப்சிணியம் ரமுூகமாா அட்சமத
குங்குமாத்மத எடுத்துத் தாளிியலல ட்ம்மத நாியனை பார்லூகியெறன். நீங்ூக ுராம்பல குடுத்து
வ்சிரலூகணும்" - என்ெறார்.
அவ பம்ம் நன்றி ுத பவித்து விமம்ுபபபறல ுூகாணம்ார்ூகதா அவர்ூகதா. "ுஸௌந்தர்க
லலஹெ ப, ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரம், பஜியூகாவிந்தம்லலாம்  புரஞ்சிியலல அ்சானைதும்
மாெறந்தும்ாியமா நீங்ூக மாம்த்து மலலிர பலகு அ்னி ப மவலூகணும்" என்ற ூகமாினயிம்ம் கறினைார்
அவர்.
ியஹொட்ம்லலகுத் தரம் ப ரவியம் ூகமாினயம் சிபபறணடு ூகாி ப சாி பட்டுல ுூகாணடரந்த
ியபாது ஸ்ரீ மாம்த்து நிர்வாக் அ்னி பகதாூகி  பத்தமள ம்வாின அணிந்த மாம்த்து ஊழிகன்
ஒரவன் ஏியதா ஒர ூகடதத்ியதாடு அவர்ூகமளத் ியதட வந்தரந்தான். ூகடதம் உமெறயிட்டு
ஒட்ட அவன் தந்மத ுபகரலகு எழதிபட்டரந்தது.
ரவி ஊர் தரம் பகதும் தந்மதயிம்ம் ியசர்த்து விடுவதாூக் ுசாலின அமத வாங்க்ல
ுூகாணம்ான்.
------------
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ஊரலகுத் தரம்பும் ியபாது ூகமாினலகும், ரவிலகும் மானைம் நிமெறவாூக ரந்தது.
'ுசாலலலாமாபப ுசெவர் ுப பியகார்' - என்பது ியபால தர்மா சங்ூகம்மாானை எமதி பபபறியம்
ுசாலலலாமால, ியூகட்ூகாமால அநுலக்ரூகம் ுசெது அ்னி பயிரந்தார் ுப பகவர். அவரது
அந்தி பரந்த ூகரம்மகயம் ுபரந்தன்மமாமகயம் விகந்து ுூகாணியம் சங்ூகரமாங்ூகலலம்
தரம் பயிரந்தார்ூகதா அவர்ூகதா. ரவியம், ூகமாினயம் ஊர் தரம் பக அியத நாளில சிலல மாணி
ியநரம் முன்னைதாூகியவ வசந்தயம் அங்ியூக பம்பாயிினரந்து வந்தரந்தாதா. ுசன்மனை வமர
விமாானைத்தல வந்து அிபுெறம் ரயில பக்ம் ுசெது சங்ூகரமாங்ூகலலத்மத அமம்ந்ததால
எதர்பார்த்தமதவிம் விமரவிியலலியக அவதா வந்து ியசர முடந்தரந்தது. முதல ியவமலலகாூக
வசந்த சர்மாாவின் வீட்டுலகு வந்து ுபட்ட சட்ியூகஸmூகளும்ன் ூகமாினமகத் தங்ூகதா வீட்டுலகு
அமழத்துல ுூகாணடு ியபாெ விட்ம்ாதா. நால நாதா ூகினகா்ம் முடந்து
க்ரஹெி பரியவசத்துலூகாூகி புகுந்த வீட்டுலகுதா நுமழவது வமர னிியமால ூகமாின ியவணு
மாாமாா வீட்டலதான் ரிபுதன்ற முடவாக்யிரந்தது. சர்மாா, ியவணு மாாமாா ரவரியமா
ியசர்ந்து ுசெத ஏபபபாடு தான் து.
ஸ்ரீ மாம்த்தினரந்து ஊரலகுத் தரம் ப வந்ததினரந்து ரவி தன் அம்மாாவிம்ம் ஒர
மாாறதமலலல ூகவனித்து உ்ர முடந்தது. அவதா அிபாவிம்மும், அவனிம்மும் ியபரவமத
அெறியவ நிறத்தயிரந்தாதா. அவர்ூகளாூக வலவில ியபாெி ியபச முகன்ெறாலம், பதல
ுசாலலலாமால ியூகாபமாாூக முூகத்மதத் தரி பல ுூகாணடு ியபானைாதா.
"நீ மாம்த்துலகுி புெறிபட்டுிியபானை மாறநாளிியலலர்ந்ியத எங்க்ட்ம் ிபடத்தான்
முமெற்சிணடரலூகா. ியவணு மாாமாாவும் நாமும் ியபசிணடரந்துதலலலாம் எிபடியகா வ
ூகாது வமர எட்டயிரலகும்்ன ியதாணெறது" என்ெறார் சர்மாா. அிபடத்தான் ரலூக ியவணடும்
என்ற ரவியம் நிமனைத்தான். அன்மெறலகு் சாகங்ூகாலலியமா வசந்தமக அம்மாாவிம்ம் ியபச்
ுசான்னைால அவதா ியூகாபத்துலகுல ூகார்ம் என்னைுவன்ற ுதளிவாூகி பு பந்துவிடுுமான்ற
சர்மாாவும் ரவியம் எணணினைார்ூகதா. தபபுசகலலாூகியவ அன்ற மாாமலல ியவணு மாாமாாவின்
ுபண வசந்த ரவி ூகமாின ூகலகா் வினகமாாூகல ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ியபசிி
பார்ிபுதன்ற ஏபபபாம்ாக்யிரந்தது. ஸ்ரீ மாம்த்து மாாியனைஜர் ரவி மலலம் சர்மாாவுலகு எழத
அ்னி பயிரந்த ூகடதத்தல ுப பகவர்ூகதா வர்ூகளிம்ம் எிபட மிூகவும்  ப பகமாாூக நம்ந்து
ுூகாணம்ார் என்ெற விவரங்ூகமள எலலலாம் விவ பத்து விட்டு ியவற சிலல ுசெதூகமளயம்
குறிி பட்டரந்தார். அந்தல ூகடதத்மத அிபடியக ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுி படத்துல
ூகாட்டவிம்் ுசாலலலலலாமாா என்ற கம் எணணினைார் சர்மாா. தாியனைா ரவிியகா ரவ பல கார்
அந்தல ூகடதத்மதி படத்து் ுசாலலல முகன்ெறாலம் ுபாெகாூக ட்டுலூகட்ட ஒர ூகடதத்மத
வாசிிபதாூக அவளுலகு் சந்ியதூகம் வரம் என்பதால பார்வதயிம்மும் குமாா பம்மும் அமதல
ுூகாடுத்த்னி பனைார். "தங்ூகமள நம்பாதியதாடு அம்மாா அமதி படலூகத் ுதாம்ங்குவதபபகுல
கம் விம்விலமலல" - என்ற தரம் ப வந்து ூகடதத்மதல ுூகாடுத்தார்ூகதா குமாாரம்
பார்வதயம். சர்மாா தாியமா ியந பல ியபாெ ணடும் முகபபசி ுசெகத் தகங்க்னைார். ூகமம்சிகாூக
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அந்தல ூகடதத்மத வசந்தயிம்ம் ுூகாடுத்துி பார்லூக முடவு ுசெதார். ஏபபூகனைியவ ரவியம்
ூகமாினயம் ஊ பல லலலாத ியபாது ந்த வினகம் ூகாதல விழந்ததுியமா மஸmடீ பகா வந்தது
ியபால அழது ூகதறில கிபாடு ியபாட்டு ஆர்ிபாட்ம்ம் பணணியிரந்தாதா ூகாமாாட்சி
அம்மாாதா. ுசாலலலல கம்ாதமத எலலலாம் ுசாலினயிரந்தாதா. ியூகட்ூகல கம்ாதமத எலலலாம்
ியூகட்டரந்தாதா. ரவியிம்மும் ூகமாினயிம்மும் ுசான்னைால அவர்ூகதா மானைம் வீணில
புணபடுியமா என்றதான் அவபபமெறுகலலலாம் சர்மாா அவர்ூகளிம்ம் ுசாலலலாமால
மாமெறத்தரந்தார்.
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு ரத்தல ுூகாதிபு உணடு. வீட்டல அவமளி
ுபாரட்படுத்தாமால, அவளுமம்க அ பி பராகத்மத லலட்சிகியமா ுசெகாமால
நமம்ுபபபறல ுூகாணடரந்த ந்தல ூகலகா் ஏபபபாடுூகதா அவதா உம்ல நிமலலமகயம்,
மானை நிமலலமகயம் ுப பக அளவில பாதத்தரந்தனை. குமாா பம்ம் ுசாலினல ூகயிபபறல
ூகட்டமலல எடுத்துல கம்த்தல ியபாட்டு ுமாத்ுதன்ற வி பத்துத் தமலலலகு உகரமாாூக மவத்து
அதல படுத்துல ுூகாதாள் ுசாலினயம் ியூகட்ூகாமால ியவணடுுமான்ியெற ஈரத் தமரயில
பும்மவத் தமலலிமப வி பத்துி படுத்துல ுூகாணடரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. ச பகானை
அன்னை ஆூகாரமின்றித் தளர்ந்தும் ியபாயிரந்தாதா. அன்மெறலகு் சாகங்ூகாலலம் வசந்த
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ியபச வரம் ியபாதும், தாியனைா, ரவிியகா வீட்டல ரலூக ியவணம்ாம்
என்ற முடவு ுசெதரந்தார் சர்மாா. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ஆத்தரிபட்டு் சீறினைாலம், எ பந்து
விழந்தாலம் ுபாறமமாயிழந்து விம்ாமால அவளிம்ம் ுதாம்ர்ந்து ியபசி எடுத்து் ுசாலின
விவாதலகும்பட வசந்தயிம்ம் கறியிரந்தார் அவர். தட்ம்மிட்டரந்தபட மாாமலலயில சர்மாா
ஆபபெறங்ூகமரலகுி புெறிபட்டுி ியபாெவிட்ம்ார். ரவி மெறமுடமாணிமகி பார்த்துி ியபசில
ுூகாணடரலூகலலாம் என்ற அவரமம்க ூகமம்லகுி ியபானைான். குமாார் ூகலலூ பயில
அடுத்தவாரம் வரிியபாக்ெற ஒர பீட்மசலூகாூகத் தணம்யில உட்ூகார்ந்து படத்துல
ுூகாணடரந்தான். பார்வத உதாியள வீட்டுலூகா பகங்ூகமளி பார்த்துல ுூகாணடரந்தாதா.
எிியபாது பம்பாயிினரந்து வந்தாலம் மாாமிலுூகன்ற சிலல சமாகங்ூகளில அவியள
 ப பகிபட்டு் ுசாலினயிரலக்ெற ியபீ்சம்பழமும், உலலர்ந்த தராட்மச, முந்த பி பரிபு
ஆக்கவபபமெறயம் வாங்க்ல ுூகாணடு வந்து தரவது வசந்தயின் வழலூகம். அதலம்
பலகுவிபடுத்திபட்டு ுமாதுவாலூகிபம்ாமால ூகாெந்த ரத்ராட்சல ுூகாட்மம்ியபால
ியபீட்மச தான் ியவணடும் என்ெறாதா மாாமி. அதுதான் பூமஜலகு ஆகுமாாம்.
அழூகாூகி பாினதீன் மபூகளில ூகட்டக ியபீ்மச, உலலர்ந்த தராட்மச,
முந்த பிபரிியபாடு, ூகாமாாட்சிகம்மாாமள் சந்தத்தாதா வசந்த.
"உங்ூக உம்ம்புலுூகன்னை மாா ! நாரா

மள்ரி ியபாயிட்ியம்ியள

ிபட?"

"வாடீகம்மாா! நீ எிியபா ஊர்ியலலர்ந்து வந்ியத!"
"ூகாலலம்பர வந்ியதன் மாாமி! மாெறலூகாமா உங்ூக பணம்ம்லலாம் வாங்க்ணடு வந்தரலியூகன்." "ூகினகா்த்துலூகாூகி ுபாெறிபட்டு வந்தரலக்காலகும்?"166

குரினினரந்து மாாமி ரபாவமாாூக அமதல ியூகட்க்ெறாளா எூகத்தாளமாாூகல ியூகட்க்ெறாளா
என்பமத வசந்தகாலல ூகணடு படலூக முடகாமாினரந்தது.
"நான் ஊரலகு வரத்துலகுத் தனிகா ூகார்ம்்ன ஒணணு ியவணுமாா மாாமி? அடலூகட
ஊரலகும் பம்பாெலகுமாா வந்துணடும் ியபாயிணடும் தாியனை ரலியூகன்..."
ரவரலகும் மம்ியக சிறிது ியநரம் எமதி ியபரவது எிபட ியமாபபுூகாணடு முறிகாமால
ரமுூகமாாூக உமரகாம்மலல வளர்ிபது என்ற ுத பகாமால ுமாௌனைம் நிலலவிகது.
சிறிது ியநரத்தபபகுி  பன் சம்பந்தமிலலலாத ஏியதா ஒர குழந்மதலகுி பமழக ூகமதமக்
ுசாலலவது ியபால ூகாமாாட்சிகம்மாாியள ஆரம் பத்தாதா:- "புரனா அலனி சந்தானைம்்ன ஔபாசனைம் பணணி - ுநரிபு அம்காமால ூகாத்துணடு வர மாாத ப ந்தல குடும்பத்தியலல
ுபாணடுூகளும் தமலலமுமெற தமலலமுமெறகா ஒியர வித்தினரந்து வளர்ெற துளசிமக
வளர்த்துி பூமஜ பணணிணடு வியராம். ந்தல குடும்பத்ியதாம் ுசௌபாலக்கங்ூகளும்,
லலட்ரமி ூகம்ாட்சமும், விரத்தயம் நாங்ூக பரம்பமரகாூக் சீர ரத்தத்ியதாம்யம் அந்தரங்ூக்
ரத்தத்ியதாம்யம் பணணிணடு வர துளசி பூமஜகாியலலதான்்ன எங்ூகளுலகு நம் பலமூக. நாங்ூக
நலலல நாதா தவெறாியமா, விரத நிகமாம் திபாியமா துளசி மாாம்த்தியலல ஏத்தெற விளலகுத்தான்
துவமர ந்தல குடும்பத்மதி  பரூகாசிபடுத்தல ூகாிபாத்தணடு வரது. எத்தமனைியகா
தமலலமுமெறலகு முன்ியனை ராணிமாங்ூகம்மாா ூகாலலத்தியலல விரத நிகமாம் திபாத ஒர  பராமா்
ரமாங்ூகினலகு தானைம் பண்்னம்்ன மத ுவதாளிலக்ழமமாயம் அதுவுமாா ுசாலூகத்
தங்ூகத்தியலல பணணினை ுசார்் விளலகு ஒணம் வ்ரணடு க்ராமாம் க்ராமாமாாூகத்
ியதடனைாளாம். ூகமம்சிகா அந்த் ுசார்் தீபத்மத ந்தல குடும்பத்து மாாட்டுி ுபாண
ஒரத்ததான் தானைம் வாங்க்ணம்ாளாம். அன்னிியலலர்ந்து ந்தல குடும்பத்து மாாட்டுி
ுபணூகதா ஒ்டுவாரத்தரா அந்த ுசார்் தீபத்மதயம் துளசி பூமஜ பணெற உ பமமாமகயம்
முந்தனை தமலலமுமெற ுப பகவா க்ட்ியம்ரந்து பரம்பமர பரம்பமரகா அமம்ஞ்சிணடு
வியராம். ன்னிலகும் மத ுவதாளிலக்ழமமா தவெறாமா அந்தத் தங்ூக விளலமூகத் துளசி
மாாம்த்தியலல நான் ஏத்த மவலக்ியெறன்." ிபட் ுசாலினகபடியக தன் தமலலமாாட்டினரந்த ஒர பமழக ூகாலலத்து ஒழூகமெறி
ுபட்டமகத் தெறந்து அதினரந்து ஒர பட்டுத் துணியில ரபபறி மவத்தரந்த அந்தத் தங்ூக
விளலமூக எடுத்து வசந்தயிம்ம் ூகாட்டனைாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
"நான் ந்தாத்து மத்த மாாட்டுி ுபண்ா வந்ததும் எங்ூக மாாமிகார் மத எங்க்ட்ம்ல
குடுத்தா..." என்ற கறி ஒர ுபரம்ரம்ன் அந்தி ியப்மச அிபடியக நிறத்தவிட்டு
வசந்தயின் முூகத்மத ஏறிட்டுி பார்த்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
"ஒணணும் ூகவமலலிபம்ாதீங்ியூகா மாாமி! உங்ூக மாாமிகார் உங்ூகக்ட்ம்ல குடுத்தமதி
ியபாலலியவ நீங்ூகளும் உங்ூக மத்த மாாட்டுி ுபாணணிட்ம் மதல குடுலூகலலாம். அதுலகு ஒர
ுூகாமெறயம் வராது..."
"குமாாரலகுல ூகலகா்மாாயி ுரணம்ாவது மாாட்டுி ுபாண்ாவது
குடும்பத்துலகு ஏத்தவளா வந்தா அவக்ட்ம்ல குடுலூகலலாம்?"
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"ஏன் மாாமி! உங்ூக மத்த மாாட்டுி ுபாணணுலகு என்னை ுூகாமெற வந்தது?"
"ியபாறம்டீ! அவமளி பத்தியகா ரவிமகி பத்தியகா எங்க்ட்ம்ி ியப்ியச எடுலூகாியத,
என் வயிற பத்தணடு எ பகெறது. நம்மா ஆசாரம் அநுஷம்ானைம் எதுவுியமா பு பகாத காியரா
ஒரத்தமக எந்த ியதசத்தினரந்ியதா ழத்துணடு வந்துட்டு அவமளத்தான் ூகலகா்ம்
பணணிிியபன்்ன அவன் ஒத்மதல ூகாலியலல நிபபக்ெறதும், அதுலகு எலலலாம் ுத பஞ்ச ந்தி
 பராமா்்னம் தமலலகாட்ம்ெறதும் எனைலகுல ுூகாஞ்சம் கம்ி  படலூகமலல. எலலலாம் சீரழிஞ்ர
குட்ட் ரவராத்தான் ியபாூகி ியபாெறது. அவன் பாட்டுலகு அவமளல ூகட்டணடு அடுத்த
மாாசியமா  பியளன்லல ஏறிி  பரான்ரலகுி ியபாூகி ியபாெறான். மாாட்டுி ுபாண வரான்னைா
வீட்டியலல விளலியூகத்த மவலூக லலட்ரமி வரான்்ன எங்ூக நாதாுலல ுசாலலவா...?
எங்ியூகரந்ியதா வந்துட்டு அங்ியூகியக தரம் பி புரனமனையம் ழத்துணடு ியபாூகி ியபாெற
காியரா ஒரத்த எி பட ந்தாத்து லலட்ரமிகாூக முடயம்டீ?"
"மாா ! நீங்ூக எமத ியவ்ா் ுசாலலங்ியூகா, ஆனைா நம்மா ஆசார அ்னஷம்ானைம்
ுத பகாதவதா்ன மாட்டும் ூகமாினமகி பத்த் ுசாலலலாதீங்ியூகா. நம்மா குடும்பங்ூகளிியலல
ிியபா வளர்ெற ளம் ுபாணூகமளவிம்ல ூகமாின எத்தமனைியகா சிியரஷம்மாானைவதா. அவதா
ுத பஞ்சிணடரலக்ெற அத்தமனை ஆசார அநுஷம்ானைம் ிியபா நம்மாளவாளுலகுல கம்த்
ுத பயமாாங்ூகெறியத எனைலகு் சந்ியதூகம் மாாமி! அி படயிலியலலன்னைாி ுப பகவாியள ஸ்ரீ
மாம்த்துலகு அவமள வர் ுசாலின அநுலரூகம் பணணுவாளா? அவ  புரஞ்சிியலல ுமாாழி
ுபகர்த்தரலக்ெற ுஸௌந்த பக லலஹெ பமகயம், ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரத்மதயம், பஜ
ியூகாவிந்தத்மதயம் ியூகட்டுட்டுி ுப பகவாியள ஆசீர்வாதம் பணணியிரலூகான்னைா அது
எத்தமனை ுப பக வினகம்? அமதி பத்த ஆ்ச பகிபட்டு ஸ்ரீ மாம்த்து மாாியனைஜியர உங்ூகாத்து
மாாமாாவுலகுி ுப பசா ஒர ுலலட்ம்ர் ியபாட்டரலூகார்... படலக்ியெறன்... ியூகலூகியெறளா?"
"ியவணம்ாம்டீ! ஸ்ரீ மாம்த்து மாாியனைஜரலகு முந்தனை மாம்ம் ஏஜணம்ாூக ங்ியூக ரந்த
சீமாாமவகர் ியமாியலல ஏூகல ியூகாபம். சீமாாமவகர் சங்ூகரமாங்ூகலலம் சம்பந்திபட்ம் மாம்த்து
ஆஸmதூகமள எலலலாம் ஊழல மாகமாாி பணணிி பட்ம்ார்்ன அவரலகுி பதலலா ந்தி
 பராமா்மரல கி பட்டு நிகமி்சியத அந்த மாாியனைஜர் தான். அவர் ந்தி  பராமா்ரலகு
ுநரங்க்னை சிியனைக்தம். அவராியலல வமர விட்டுலகுடுத்து எழத முடகாது. என்மனை்
ச பிபடுத்தெறதுலூகாூக ந்தி  பராமா்ியர அவமர விட்டு ி பட ங்ியூக ஒர ூகடதார
எழத் ுசாலினயிரந்தாலம் ஆ்ச பகிபம்ெறத்துலக்லியலலடீ!"
மாாமியின்  படவாதத்மத எிபட் சமாாளிிபுதன்ற வசந்தலகுி பு பகவிலமலல.  பதாமள
அந்தி  புரஞ்ரலூகா பமக மா்ந்து ுூகாதாவதன் மலலம் நிரந்தரமாாூக அவதா அவமனைி
 பரான்ஸுலியூக ழத்துல ுூகாணடு ியபாெ விடுவாதா என்ெற மானைலகுமெற மாாமியின்
ுசாபபூகளில ுதானிிபமதல ூகவனித்தாதா வசந்த. ூகமாினயின் நபபபணபுூகமளயம்
தன்னைம்லூகத்மதயம், ியூகாடீரவரர்ூகளாக்க தன் ுபபபியெறா பம்மிரந்து அவதா ரவிமக நம் ப
அவியனைாடு புெறிபட்டு வந்தரலகும் ம்கபபெற எளிமமாமகயம் ஒ்டுவான்ெறாூக
மாாமியிம்ம் விவ பத்தாதா வசந்த. நலலல ியவமளகாூக அமதல ியூகட்ூகியவ அிபடியக நிறத்த
மாறலூகாமால மாாமி அிியபாது எலலலாவபபமெறயம் ுபாறமமாகாூகல ியூகட்டுல ுூகாணம்ாதா.
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"ியநலகுத் ுத பயம்டீ! நீ, ஒங்ூகிபா, எலலலாரியமா ந்தல ூகினகா்த்துியலல உதாமூகூகதா.
எலலலாரமாா் ியசர்ந்து ியநலகு எதரா் சத பணணிணடரலியூகதா்ன நன்னைாத் ுத பயம். ந்த
வினகத்தியலல நீ ிபடத்தான் ியபரியவன்்னம் ியநலகு முன்னைாியலலியக ுத பயம்."
"திபா நான் ஒணணும் ுசாலலலியலல மாாமி! உதாளமதத்தான் ுசாலியெறன். ூகமாின ுராம்பத்
தங்ூகமாானை ுபாணணு."
" ரலூகட்டுியமாடீ. கார் ியவணம்ாம்னைது? தங்ூக ஊசீன்னைா அதுலூகாூக அமத நாமா எடுத்துல
ூகணம்ல குத்தலூகணுமாா என்னை?"
"உங்ூக ியமாியலல அவளுலகுத் ியதவதா விரவாசம் மாாமி. 'புராதனைமாானை ந்தகி
ுபணமமாயின் ூகலலாசார் சின்னைம்'்ன உங்ூகமளி பபபறி அவ எங்க்ட்ம்் ுசாலெறது வழலூகம்
மாாமி..."
"அதாவது ரத்தல ூகர்நாம்ூகம், மாடசஞ்சீன்்ன என்மனைல ியூகின பணெறாளா?"
"சிவ, சிவ! அிபடயிலியலல மாாமி! ியவடலமூகலூகாூகல கம் அந்த மாாத ப அவமளி பத்த்
ுசாலலலாதீங்ியூகா. உங்ூகமள அவ ியதவமதகா மாதலக்ெறா."
"...ியநலகு அவமளல ூகட்ியம்ாம்ி  படலூகமலலடீ."
"நீங்ூக அிபடி பாராமுூகமாா ரலூகலகம்ாது. மாூகாலலட்ரமி மாாத ப ரமாங்ூகினகா
வந்தரந்து மாாமாாியவாம் மாம்யிியலல கம் நின்்ன ூகலகா்த்மத நம்த்தத் தரணும். நாங்ூக
ுபாண்ாத்துலூகாராளா ஏத்துணடரலியூகாம். நீங்ூக ூகட்ம்ாகம் வந்து நம்த்தத் தரணும்..."
" ந்தத் தட்டுல ுூகட்டுிியபானை ூகலகா்த்துலகு் சாஸmதரம், ுபாண்ாத்துலூகாரா,
புதாமளகாத்துலூகாராதா்ன ுதலலலாம் ியவெற ியூகலூகெறதாலகும்?"
"மாாமி! நீங்ூக ுராம்பி ுப பகவா... மாங்ூகளமாானை ூகா பகத்மதி பத்த உங்ூக வாகாியலல
ிபட வார்த்மத ுசாலலலிபம்ாது. உங்ூகமளல ுூகாமெற ுசாலலல எனைலகு அத்தமனை
வகசாூகமலல!"
"புதாமளலகு அம்மாாமவல ூகலலந்துலூகாியமா - அவ சம்மாதியமா லலலாியமா நம்லூகிியபாெற
ூகலகா்த்துலகு - ிபட வந்து அவமளல கி பம்ெறது மாட்டும் என்னை நிகாகம்?"
"நீங்ூக வந்து கம்

ரந்து ஆசீர்வாதம் பண்ாியமா

ந்தல ூகலகா்ம் நிமெறகாது."

"நான் ஏன் வியரன்? ியநலகு மாானை ியரானம் லமலலகா என்னை? ந்தி  பராமா்ர்
என்க்ட்ம் ஒர வார்த்மத கம்ல ூகாதியலல ியபாம்ாமா த்தமனை ரம் ஏபபபாடு
பணணியிரலூகார். லலலக்னைி பத்த பமூக முகர்த்தல ூகால எலலலாம் கம் ஏபபபாடு
பணணிகா்சாம். கா பட்ம் வந்து நீ ூகாது குத்தியெற? நான் ந்தல ூகினகா்த்துி பலூகியமா
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தமலலவ்ரி படுலூகி ியபாெறதலியலல. காியரா ஒரத்தமக எவியனைா ஒரத்தன் எங்ியூகியகா
ூகலகா்ம் பணணிணம்ா எனைலுூகன்னை வந்தது?"
மாாமியின் ியூகாபத்மத மாறபலூகமாாூகி புரட்டி பார்த்தால ரவியின் ியமால அவளுலகு
ரந்த  பதாமளி பாசம் பு பந்தது. மிூகவும்  ப பகமாானை வினகத்மதி பபபறி ுவறிியபாடு
ியபசில ுூகாணடரந்தாதா மாாமி. அந்த ுவறி பலம், ியூகாபத்தலியமா  ப பகத்தன் அளவு
ுத பகலகடக ுதானி மாமெறந்தரந்தது. வசந்த ரபபறி வமளத்து விதம் விதமாாூக முகபபசி
ுசெது மாாமியின் மானைத்மத ளலூக முகன்ெறாதா. ஒன்றம் ச பிபட்டு வரவிலமலல.
ரபபறிபுெறத்து க்ராமாங்ூகளில உதாள ஒர ுபணம்ல ூகலகா்ம் பணணி மவத்தால தான்
 பதாமளலகு ஊியராடு ியதசத்ியதாடு, தாெ தந்மதியகாடு சம்பந்தமும் ுதாம்ர்பும் ரலூக
முடயம். ூகமாின ியபான்ெற ஒர  புரஞ்ரி ுபணம் மா்ந்து ுூகாணடு  பரான்ஸுலியூக
ியபாவதால ரவி நிரந்தரமாாூகத் தங்ூகமள விட்ியம் நழவிி ியபாெவிடுவாியனைா என்ற னைம்
பு பகாத அ்சம் ஒன்ற மாாமியின் உதா மானைத்தல ரிபது பு பந்தது. அமதத்தான் வசந்தகால
அிியபாது பு பந்து ுூகாதாள முடந்தது. ூகமம்சி முகபபசிகாூக மாாமியிம்ம்,
"ூகலகா்ம் பமழக முமெறிபட நால நாதா நம்லூகி ியபாெறது. நலங்கு, ஊஞ்சல,
பாினமூக வளர்லூகெறது எலலலாம் நால நாளும் உணடு" என்ெறாதா வசந்த.
"எத்தமனைியகா வினகத்தியலல சாஸmதரம் சம் பரதாகம் எலலலாத்மதயம் நீங்ூக றிகா்ர!
து ஒணணுியலல மாட்டும் எதுலகு் சாஸmதரம்? ியபசாமா அவா நாட்டு முமெறிபட
 பஜஸmடரார் ஆபீஸிியலல ியபாெி பதவு பணணிலூக ியவணடகதுதாியனை? லியலலனைா்
சர்்சிியலல ியபாயி ியமாாதரம் மாாத்தலூகலலாியமா?" என்ற ூகசிபாூக எ ப்சியலலாடு பதல
ுசான்னைாதா மாாமி.
-------------
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தன் மத்த  பதாமளமக அழகும் பணபும் ளமமாயம் உதாள அந்நிக நாட்டுி ுபண
ஒரத்த தன்னிம்மிரந்து  ப பத்துல ுூகாணடு ியபாெவிம்ி ியபாக்ெறாதா என்ெற எண்மும்
அந்த எண்த்தன் அடிபமம்யில அவதா ியமால ுூகாணம் ுவறிபுமாாூக ரந்தாதா
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. வசந்த எ்டவளியவா முகன்ற பார்த்தும் ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்மிரந்து
சாதூகமாானை மாறுமாாழிமகியகா ரமுூகமாானை வார்த்மதூகமளியகா பதலலாூகி ுபெற
முடகவிலமலல. ஒியர முரணம்ாூக ரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. உம்லநிமலல ச பகாயிரலக்ெற
ூகாலலங்ூகளில ச பியகாதகத்தபபகு முன்ியப ஆபபெறங்ூகமரலகுி ியபாெவிட்டுத் தரம்புவமதத்
தவிர ுவளியில எங்கும் நம்மாாம்ாத ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு எலலலா விவரமும்
முன்கட்டியக எிபடத் ுத பக்ெறுதன்பது ுப பக புதராயிரந்தது. பார்வதமக
விசா பத்ததல அந்தி புதர் விடுபட்ம்து. பலூகத்து வீட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்ட த பியலலாூக
சஞ்சா ப ியபால அலக்ரூகாரத்தன் மன்ற ுதரலூகளிலம் எங்ியூக கார் வீட்டல என்னை
நம்லக்ெறுதன்ற ஊர் வம்புூகமளத் ுத பந்து ுூகாணடு வந்து அம்மாாவுலகு் சூகலலத்மதயம்
அ்டவிியபாது ூகாதல ியபாட்டுல ுூகாணடரிபதாூகி பார்வத வசந்தயிம்ம் ுத பவித்தாதா.
"புரனா ஆயிரம் திபுி பண்லலாம். ுபாம்மானைாட்ட மாட்டும் முரணடு பணணி
மஞ்சிமகத் லக்ணடு நின்னைாதானைா அிபுெறம் தனிகா அவா எமத் சாத்ரம் முடயம்?" என்பதுதான் பலூகத்து வீட்டுி பாட்ட அடலூகட ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ுசாலலம்
வாலக்கம் என்பமதல கம்ி பார்வதியக ுத பவித்தாதா.
முரணடும், அறிகாமமாயம், அசமகயம், ுூகாணம்து விம்ால கு்முதாள சிலல பாட்டூகதா
தான் க்ராமாங்ூகளின் அரசிகலவாதூகளாூக ரிபார்ூகியளா என்ற எணணினைாதா வசந்த.
நி்சகமாானை ூகலகா்ங்ூகமளல ூகமலலிபது, ுநரங்க்ி பழகுக்ெறவர்ூகளிமம்ியக
மானைஸmதாபங்ூகமள உணம்ாலகுவது, மாமெறமுூகமாாூகி பழி தீர்த்துல ுூகாதாவது, வதந்தூகமளி
பரிபுவது, புெறம் ியபரவது, ியூகாதா மட்டுவது மவுகலலலாம் ஒ்டியவார் க்ராமாத்தலம்
சிலல பாட்டூகளின் ுசகலூகளாூக ரந்தனை. ந்த மாாத பல ுூகட்ம் கு்முதாள பாட்டூகளின்
ுசகலூகமள எதர்த்து எதுவும் ுசெக முடகாமால நலலல ரபாவமுதாள சிலல பாட்டூகதா கம்
ஒதுங்க் ரந்து விடுவது வழலூகமாாயிரந்தது. ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் தான் ியபசிி
பார்த்தமதி பபபறி சர்மாாவிம்மும், தன் தந்மதயிம்மும் விவரங்ூகமளத் ுத பவித்து விட்ம்ாதா
வசந்த. தான் ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ியபசிகமதி பபபறில ூகமாினயிம்ியமாா, ரவியிம்ியமாா,
வசந்த எமதயம் விவ பலூகவிலமலல. வீ்ாூக அவர்ூகமளல ூகலலவரிபடுத்த ியவணம்ாுமான்ற
தான் அமத விட்டரந்தாதா.
ியவணுமாாமாாமவி ுபாறத்தவமர வசந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி பார்த்து விட்டு வந்து
கறிக எதுவும் அவரது உபபசாூகத்மதி பாதலூகவிலமலல. ூகினகா் ஏபபபாடுூகமளத்
ுதாம்ர்ந்து ுசெது ுூகாணடரந்தார் அவர். அந்த வட்ம்ாரத்தியலலியக ுசலவாலகுதாள
நாதஸmவர வித்துவான் ஒரவ பம்ம் முன்ப்ம் ுூகாடுத்து ரட்மம் நாதஸmவரத்துலகு
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ஏபபபாம்ாக்யிரந்தது. மாபபெற ஏபபபாடுூகளும் தம்பும்லலாூக நம்ந்து ுூகாணடரந்தனை. ூகினகா்ம்
ுநரங்க் வந்து ுூகாணடரந்தது.
வபபெறால சீமாாமவக பன் ஆத்தரமும் வயிபபுெற ப்சலம் அதூகமாாயிரந்தனை. எ பக்ெற
ுநரி பல எணு்மக வார்லக்ெறாபபியபால நடுவில ன்ுனைார சம்பவமும்
நம்ந்துவிட்ம்து; சீமாாமவகர் அதல வமூககாூக மாாட்டல ுூகாணடு அூகிபட்டரந்தார்.
சங்ூகரமாங்ூகலலம் புனித அந்ியதாணிகார் ஆரம்பிபதாளியின் ஆசி பமக மாலலர்ுூகாட
பதாளிலகம்ம் முடந்து சீமாாமவக பன் மாாந்ியதாிபு வழிகாூக வீடு தரம்பும் ியபாது முன்பு
பலல முமெற அவமள வழி மாறித்து வம்பு பணணிகது ியபால வம்பு பணணில மூகமகி
 படத்து ழத்தரலக்ெறார் அவர். ியதாி பல அவரலகுத் தும்காூக அவர் அடகாட்ூகதா
ரணடு ியபரம் ரலூகியவ சீமாாமவகரலகுத் துணி்சல அதூகமாாக்விட்ம்து. அூகமாத் அின
பாயின் ூகம்த்தல சரலகுூகியளாடு ியசர்ந்து ங்ியூக வந்து, அவரலகுி  ப பகமாாூகல ுூகாணடு
வந்து தரிபட்டரந்த 'சீமமா் சரலகு' ியவற உதாியள ியபாயிரந்தது. சீமாாமவக பன் ியதாி பல
மெறமவல க்்பபமெற ஒட்டி பம்ி ுசட் ியமாாட்ம்ாரலூகாூக ஒர சிறிக சிுமாணடுல
ூகட்டம்ம் உணடு. அவர் குடிபதபபூகாூகவும் மாபபெற லீலலாவிியநாதங்ூகளுலூகாூகவும் ந்தல
ூகட்டம்ம் பகன்பட்டு வந்தது. அவர் வீடு அலக்ரூகாரத்துலகுதா நடுவாூக ரந்ததனைால
அங்ியூக ஒர நாளும் ந்த விவூகாரங்ூகமள அவர் மவத்துல ுூகாதாவதலமலல. ியதாிபு
ஊ பினரந்து ஒதுங்க் ரந்ததனைால தபபுூகலலலாம் வசதகாயிரந்தது. நீணம் நாதா நழவி
நழவிி ியபாெல ுூகாணடரந்த மாலலர்லுூகாடமக அன்ற எிபடயம் வசிபடுத்தியக
தீரவது என்ற சீமாாமவகர் மூகமகி  படத்து ழத்தவும்ன் அவதா கிபாடு
ியபாட்டரலக்ெறாதா.  பன்னைாியலலியக அவமளத் ுதாம்ர்ந்து வந்து ுூகாணடரந்த
மெறமுடமாணியின் கலூகத்து ஆட்ூகதா ஓடவந்து சீமாாமவகமரல மூகயம் ூகளவுமாாூகி
 படத்துத் ியதாி பினரந்த ுதன்மனை மாரத்தல ூகட்டி ியபாட்டுவிட்ம்ார்ூகதா.
மெறமுடமாணிலகுத் தூகவல அ்னி ப அவர் ியபாலீஸுலகு் ுசாலினக்னி பவிட்டு
வந்தார். சீமாாமவக பன் அடகாட்ூகதா எணணிலமூகயில அதூகமாாயிரந்த பகுத்தறிவுி
படிபூக மளஞர்ூகமள எதர்லூக முடகாமால உம்ியனை ியபாெ அூகமாத் அின பாெலகுத் தூகவல
ுத பவித்தார்ூகதா. ப்ம் விமளகாடகது. ியபாலீஸm, எதர்பார்த்தபட உம்ியனை ியதாிபுலகு
வரவிலமலல. ஆனைால சீமாாமவகமரத் திப் ுசெவதபபூகாூக அூகமாத் அினபாெ ஒர கினி
பட்ம்ாளத்மத அ்னி பயிரந்தார். ரட்டகதும் ியதாி பல புகுந்த அந்தல கினி பட்ம்ாளம்
முதல ியவமலலகாூக் சீமாாமவகமரத் ுதன்மனை மாரத்தினரந்து அவிழ்த்துவிட்டுத் திப்
ுசெது விட்ம்து. அிபுெறம் நம்ந்த ூகலலூகத்தல பகுத்தறிவுி படிபூக ஆட்ூகளில சிலலரலகும்,
அவர்ூகமளத் ியதட அங்கு வந்தரந்த மெறமுடமாணிலகும் அ பவாதா ுவட்டுலூகாகங்ூகதா
ஏபபபட்ம்னை. ியபாலீஸm வரவதபபகுதா கினி பட்ம்ாளம் தி ப ஓடவிட்ம்து. அங்ியூக வந்து
ியசரி ியபாலீஸார் ியவணடுுமான்ியெற அதூக ியநரமாாலக்னைாபப ியபாலலி பட்ம்து.
அவசர அவசரமாாூகத் தி ப ஓடக சீமாாமவகர் தான் எந்த ியநரத்தல மாாந்ியதாி பல அந்தி
ுபணம்ல மூகமகி  படத்து ழத்ததாூக அவர்ூகதா ியபாலீசில புூகார் ுசெதரந்தார்ூகியளா
அியத ியநரத்தல சிவன் ியூகாவிினல குடும்பத்ியதாடு ுசன்ற அர்்சமனை ுசெது த பசனைம்
பணணில ுூகாணடரந்ததாூக் சாட்சிூகளும், ஓர் அின பயம் ியஜாம்மனை ுசெதார்.
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ியபாலீஸார் சீமாாமவக பன் ியதாி பல அத்து றிி புகுந்து ூகலலூகம் விமளவிலூக
முகன்ெறதாூகி பகுத்தறிவுி படிபூக ஆட்ூகதா தும் மெறமுடமாணி தும் வழலகுி பதவு
ுசெதரந்தார்ூகதா.
மெறமுடமாணிலகு ம்து ியதாதாபட்மம்யில ச பகானை அ பவாதா ுவட்டு. சங்ூகரமாங்ூகலலம்
ியலலாூகல பணடு ஆஸmபத்த பயில ுூகாணடு ியபாெ அவமர் ியசர்த்தரந்தார்ூகதா.
ஆஸmபத்த பயில ியசர்லூக அதூக ியநரமாாக் விட்ம்தால நிமெறக ரத்தம் வீ்ாக் ரந்தது.
தூகவல ுத பந்து சர்மாா, ரவி, ூகமாின எலியலலாரம் பதறிி ியபாெ ஆஸmபத்த பலகு
விமரந்தரந்தார்ூகதா. ஏபபூகனைியவ மெறமுடமாணியின் மாரமாூகன் குரசாமியம், மாமனைவி
மாலூகளும், குடும்ப நணபர்ூகளும், கலூக நணபர்ூகளுமாாூக ஆஸmபத்த பயில ூகவமலலியகாடு
குழமியிரந்தனைர். மெறமுடமாணிலகு நிமெறக ரத்த ழிபு ஏபபபட்ம்தனைால புது ரத்தம்
ுசலத்த ியவணட ரந்தது. அவரது கலூகத் ியதாழர்ூகதா ியபாட்ட ியபாட்டுல ுூகாணடு
ரத்தம் ுூகாடுலூக முன் வந்தனைர். ஆனைால ியசாதமனை ுசெது பார்த்ததல ஒரவரது
ரத்தமும் அவரது குரூி ரத்தமாாூக லமலல.
ம்ாலம்ர் சர்மாாமவி பார்த்தார். அவமரல ியூகட்ூகலலாமாா ியவணம்ாமாா என்ற தகங்க்னைார்.
"என் ரத்தம் ியசர்ெறதான்்ன பாரங்ியூகா. ஒணணும் எனைலகு ஆட்ியசபம்
என்ற மாக்ழ்்சிியகாடு ம்ாலம்மரி  பன் ுதாம்ர்ந்தார் சர்மாா.

லமலல" -

என்னை ஆ்ச பகம்! சர்மாாவின் ரத்தம் ூக்சிதமாாூக் ியசர்ந்தது. சர்மாா மெறமுடமாணிலூகாூக
ரத்தம் ுூகாடுத்தார். மாறநாதா ூகாமலல மெறமுடமாணி நலலல  பரலமஞியகாடு ியபச முடந்த
நிமலலயில ரந்தியபாது தன்மனைி பார்ிபதபபூகாூக ஹொர்ினலஸm, பழம் எலலலாம் வாங்க்ல
ுூகாணடு வந்தரந்த சர்மாாவிம்ம், "எங்ூகதா ஆளுங்ூகதாளாம் நான் ுபாமழ்ர
எந்த ப்சிபுெறம் ஒர ியவமள ஆஸmதூகனைா மாாறிடுியவியனைான்்ன கம்ி பகிபம்ெறாங்ூகிபா!
நீயிலலல எனைலகு ரத்தம் குடுத்தகாம்?" - என்ற ியவடலமூககாூக் சி பத்துல ுூகாணியம்
சர்மாாமவல ியூகட்ம்ார். அிியபாது அரியூக ரந்த படிபூக ஆதா ஒரவர், "ஒர ஐகர
ரத்துவறி  பட்ரி ியபாெ அமத் சிந்த மவ்சார. ன்ுனைாரத்தர அமதல குடுத்து்
ச பிபடுத்தனைார" - என்ற ுசான்னைார். மெறமுடமாணி அந்த ஆமள உறத்துி பார்த்தார்.
" ந்தா நீ ுூகாஞ்சம் ுவளியிலல ர ுசாலியெறன். நாியனை ுபெறவு கி படுியெறன்" - என்ற
ுசாலின அந்த ஆமளி ியபாூக் ுசான்னைார் மெறமுடமாணி. உம்ியனை சர்மாா "அவமர ஏன்
ியூகா ப்ரலூகியெற ியதசிூகாமாணி! அவர உதாளமதத்தாியனை ுசாலக்ெறார்?" - என்ெறார். ஆனைால
அந்த ஆதா மெறமுடமாணியின் வார்த்மதலகுல ூகட்டுிபட்டு உம்ியனை ுவளிியகறி விட்ம்ார்.
அவர் ுவளிியகறிகதும் மெறமுடமாணி சர்மாாவிம்ம் கறினைார்:
"ுசெயிெற அலக்ரமாத்மதயம் ுசஞ்ரிியபாட்டு நா்னம் என் ஆளுங்ூகளும் அவர
ியதாி பியலல அத்து றி நுமழஞ்சி ூகலலூகம் பணணி் ுசாத்துலகு் ியசதம்
விமளவி்சிரலியூகாம்்ன ியபாலீஸிியலல புூகார் பணணியிரலூகார சீமாாமவகர. அந்த
ியநரத்தியலல அவர சிவன் ியூகாவிலலல குடும்பத்ியதாம் அர்்சமனையிலியலல
பணணிலக்ட்டரந்தாராம்? தனைலகு ஆபத்துன்னைா் சாமிமகல கம்ி ுபாெசாட்சிலகு
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"காமர் சாட்சிலகு

ழத்தா என்னை? அலக்ரமாம் பணெறவா அழிஞ்ரதான் ியபாயிடுவா..."

"அழிஞ்ர ியபாூகினியக விரியவரவரன்! ியநர்மாாெறா அலக்ரமாத்மத எதர்லூகி ியபானை
நாங்ூகளிலியலல மூகயம் ூகாலம் ுவட்டுிபட்டு ிபட ஆஸmபத்த பயிியலல வந்து அழிஞ்ர
க்ம்லக்ியெறாம். நால ூகார வசதயதாளவன் ங்ியூக நிகாகம், சட்ம்ம், ியபாலீர
எலலலாத்மதயம் கம் ுவமலலலக் வாங்க்ம்ெறாியனை?"
"வாஸmதவம், ுதெவத்மத நம்பெறவாமளவிம்ி ப்த்மதயம், வசதூகமளயம் நம் பத்
ுதாழெறவா ியதசத்தியலல அதூகமாாயிட்ம்ா. ியகாலக்கமாாயிரலூகணும், உமழ்ர்
சம்பாதலூகணும்க்ெற நம் பலமூகியக ியபாயிடுத்து. நலலலவனைாயிரலூகணும்க்ெற நம் பலமூகமக
விம் நலலலவமனைி ியபாலல ரந்துட்ம்ாி ியபாறம்்ன தரிதி பம்ெறியத அதூகமாாகா்ர-"
"ியவதத்மத் ுசாலலெற வாெ ுபாெமகயம் ுசாலலது. சீமாாமவகர் ூகம்வுமள
நம்பெறமதவிம் அதூகமாாூக அூகமாத் அின பாியகாடு ப்த்மதத்தான் நம்புெறார."
"என்மனைி ுபாறத்தவமர எவன் ியகாலக்கனைாயிரலூகாியனைா, எவன் மாத்தவமனை
ஏமாாத்தாியமா உமழ்ர வாழெறாியனைா, எவன்க்ட்ம்் சதும், வாதும் வஞ்சமனையம் லினியகா
அவுனைலலலாம் ஆஸmதீூகன் தான். எவன் அியகாலக்கனைாயிரலூகாியனைா, எவன் மாத்தவமனை
ஏமாாத்த, உமழலூகாமா் ரரணட வாழெறாியனைா எவன்க்ட்ம்் சதும் வாதும் வஞ்சமனையம்
நிரம் பயிரலியூகா அவுனைலலலாம் தான் நிஜமாானை நாஸmதீூகன்!"
"நீ ுசாலியெற... ஆனைால உலலூகத்துியனைாம் ூகணணிியலல சீமாாமவகரதான் ஆஸmதீூகர், நான்
நாஸmதீூகன். முரம்ன்! ஊியராம் ஒத்துி ியபாூகாதவன்..."
"அிபட கார் கார் ுநமனைலூகெறாியளா ுத பகாது. ஆனைா நான் அிபட உன்மனைி பத்த
ுநமனைலூகியலல ியதசிூகாமாணி!"
"நீ ுநமனைலூக மாாட்ம்ிபா... அமதல கம்ி பு பஞ்ரலூகத் ுத பகாதவனைா நான்?"
ந்த உமரகாம்ினன் ியபாது ரவரியமா மானைம் ுநக்ழ்ந்த நிமலலயில ரந்தார்ூகதா.
மெறமுடமாணி பத்து நாட்ூகளுலகு ியமால ஆஸmபத்த பயில ரலூக ியநர்ந்தது. அிபட அவர்
ஆஸmபத்த பயில படுத்த படுலமூககாூக ரந்த நாட்ூகளில சர்மாா நாதா தவெறாமால ஆறதலலாூக
அவமரி ியபாெி பார்த்துல ுூகாணடரந்தார். அிபட ஒர நாதா சர்மாா ஆஸmபத்த பலகுி
ியபாெவிட்டுத் தரம் பகியபாது வழியில சந்தத்த சாஸmத ப ஒரவர் சர்மாாவிம்ம் ியப்ரல
ுூகாடுத்தார் - அந்த் சாஸmத ப சீமாாமவகரலகு மிூகவும் ியவணடகவர். அவ பம்ம் சர்மாாவாூக
வலவில ியபசி ியபாூகவிலமலல. பாமதயில எதர்ிபட்டு அவராூகத் தம்மமா நிறத்த
ிய்ஷமாலலாபம் விசா பலூகியவ சர்மாாவும் பதல ியபசினைார்.
"எங்ியூக ியபாயிட்டு வியரதா சர்மாா?"
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"எனைலகு ுராம்ப ியவணம்ிபட்ம் சிியநக்தன் ஒரத்தன் ஒர ூகலலவரத்தியலல ுவட்டுல
ூகாகிபட்டு ஆஸmபத்த பயிியலல படுத்த படுலமூககா ரலூகான் - அவமனைி ியபாெி
பார்த்துட்டு வாியரன்."
"கார? அந்த் 'சனைா மாானைா'லூகாரன் தாியனை, 'சாமியிலியலல ுதெவமிலியலல'ன்்ன சதா
நாஸmதீூகி  பரசாரம் பணணிணடரலூகாியனைா லினியகா, அதான் ுதெவமாாி பார்த்து
ந்த்த் தணம்மனைமக அவ்னலகுல குடுத்தரலகு."
மதல ியூகட்டு் சர்மாாவுலகு எ ப்சல பபபறில ுூகாணடு வந்தது. ூகம்வுளின் ுசகலூகளுலகு
ிபடல ுூகா்மசகாூக அர்த்தம் ூகபப பலக்ெற ஆஸmதூகமனைவிம் ியமாாசமாானை நாஸmதூகன்
ியவுெறாரவன் ரலூக முடகாது என்ற பட்ம்து அவரலகு. ுதெவ சிந்தமனைூகளில மிூகவும்
ியமாாசமாானை ுதெவ நிந்தமனை, 'ூகம்வுதா தம்மமா எதர்த்துி ியபரக்ெறவன் வீட்டல ுூகாமலல
விழ் ுசெவார், தம்மமாத் துஷ பரசாரம் ுசெக்ெறவமனை உம்ியனை மூகமகல ூகாமலல வாங்க்ி
பழி தீர்த்துல ுூகாதாவார்' என்ற மம் பலதகால பாமாரத்தனைமாாூக விளலூகம் ுூகாடுிபதுதான்.
ந்த மம்த்தனைமாானை விளலூகம் ச பகாயிரந்தால ியதாலவிமகி ுபாறத்துல ுூகாதாள
முடகாத, அலலலது ுவபபறி மாமாமதயில நிதானைமிழந்த ஒர மன்ெறாந்தர அரசிகலவாதமகி
ியபாலலல ூகம்வுளும் பழி வாங்ூகவும், பமூக தீர்லூகவும், எங்ியூக எங்ியூக என்ற ியதடத் தவித்துல
ுூகாணடு த பவது ியபாலலாக்விடும். ்டவளவு ியவதங்ூகதா உபநினதங்ூகமளல ூகமரத்துல
குடத்தரந்தும் அியத சாஸmத ப அத்தமனை ுமாௌட்டீூகம் நிமெறந்த ஒர விளலூகத்மதல
ுூகாடுத்தது ூகணடு சர்மாா அிியபாது அரவரிபு அமம்ந்தரந்தார். அவமர விம் - அவபபமெற
எதர்ிபதபபூகாூகியவ சாஸmதரம் சம் பரதாகங்ூகமளி படத்துல ுூகாணம் மெறமுடமாணி
ன்்னம் ுதளிவாூகவும்  பரலமஞயம்்னம் நன்ெறாூகவும் படத்தரிபதாூக் சர்மாாவுலகுத்
ியதான்றிகது.
சர்மாா தன் மானைத்த்னதா ரந்த எ ப்சமலல அமமாதி படுத்தல ுூகாணடு "சாஸmத பூகியள!
நீர் ுசாலெறபட வ்ரணடுட்ம்ாத் தனைலகு ுூகடுதல பணெறவாமளயம், தன்மனை
எதர்லக்ெறவாமளயம் எிபம்ா ியதடி  பட்ரல மூகமகல ூகாமலல ுவட்டத் தணடலூகலலாம்்ன
ஒரவிதமாானை ரகநலலத்ியதாடு ுதெவம் தகாரால ூகாத்துணடரலூகெற மாாத பன்னைா ஆெறது?"
என்ெறார்.
" லினியகா  பன்ியனை? ுதெவம் எி படி ுபாறத்துலகும்ியனைன்?"
மதல ியூகட்டு் சாஸmத பூகளின் ுமாௌட்டீூகத்துலூகாூக மாட்டுமின்றி மாந்த புத்தலூகாூகவும்
ியசர்த்து ரலூகிபட்டுல ுூகாணியம் ியமாலம் அவமரியக ியூகட்ம்ார் சர்மாா:"ுபாறமமாியக பூன்ம்்னம் சக்ிபுத் தன்மமாியக சத்தகம்்னம் மா்னனாளுலுூகலலலாம்
முன்மாாத பகால ூகத்துலகுடுலூக ியவணடக ுதெவம், நீர் ுசாலெற மாாத ப அத்தமனை
ுபாறமமாயிலலலாததாயம், அவசரல குடுலமூககாூகவும் ரகநலலமாாூகவும் ராது
சாஸmத பூகியள-"
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"நீங்ூக என்னை ுசாலியெறதா சர்மாா? 'அவியனைாம்' பழக்ி பழக் வரவர நீங்ூகியள
'அவன்' மாாத பி ியபச ஆரம் ப்ரட்ியம்தா..."

ிபலலலாம்

"அதலியலல! சமாகா சமாகங்ூகதாியள ஆஸmதீூகாளும் தங்ூகமள அறிகாமாத் ுதெவத்மத
அவமாத்ரி ியபசிம்ெறதுணடு. அதுவும் கம்த் ுதெவ நிந்தமனைதான். நீங்ூக ுசான்னைமதயம்
அதியலல தான் ியசர்த்துலூகலலாம். நம்மா துியவனத்மத, நம்மா ுமாௌட்டீூகத்மத, நம்மா
அஞ்ஞானைத்மத நம்ியமாாம் பழி வாங்ூகெற மானைிபான்மமாமக துலுூகலலலாம் அிபாபபபட்ம்
பரம்ுபாரதா ியமாியலல ஏத்த வ்ர அது பழி வாங்க்டும், ூகணம் அவி்ரி படும், ூகாமலல
ஒட்சிி படும்ுனைலலலாம் ுசாலெறது எத்தமனை அபத்தம்? 'ியவணடுதல ியவணம்ாமமா'
லலலாதவன்்ன பூகவாமனைி பத்த ஆயிரம் சாஸmதரங்ூகதாியள நீர் தரம்பத் தரம்பி பட்ர
என்னை  பரியகாஜனைம் சாஸmத பூகியள?"
எ்டவளியவா அம்லக்ல ுூகாதாள முகன்றம் சர்மாா குரினல ூகடுமமா ுதானித்து விட்ம்து.
சாஸmத பூகதா சர்மாாவுலகுி பதல ுசாலலலாமால ியூகாபத்ியதாடு ியநியர சீமாாமவகர் வீட்டுத்
தணம்லகு விமரந்தார். அங்ியூக அவர் எதர்பார்த்தது ியபால வம்பர் சமப கடயிரந்தது.
வர் ியபாவதபபகு முன்ியபியக 'சர்மாா எதர்ிபுத்'தான் அங்ியூக நம்ந்து ுூகாணடரந்தது.
சீமாாமவகர் அத்தமனை ியபரலகும் தாராளமாாூக ுவபபறிமலல சீவல வழங்க்் சர்மாா எதர்ிமப
உபபசாூகிபடுத்த விட்டுல ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தார்.
சாஸmத ப வந்து ுசான்னைமதத் ுதாம்ர்ந்து கடயிரந்தவர்ூகளிம்ம் சீமாாமவகியர
சர்மாாமவிபபபறி ியமாலம் குமெற கறித் பம் ியபாட்டுவிம் வசதகாயிரந்தது.
"என்ியனைாம் மாாந்ியதாி பியலல பம்ிுசட் ியமாாட்ம்ாமரல ுூகாதாமளகடலூகணும்்ன
தட்ம்ம் ியபாட்டு ஆதா ூகட்ியம்ாம் நுமழஞ்சவன் அந்த மெறமுடமாணி. நலலலியவமளகா என்
குத்தமூகலூகாரியனைாம் ஆதாூகதா சமாகத்தல வந்து என் ஆஸmதமகல ூகாிபாத்தயிரலூகாங்ூக.
அிபடிபட்ம் க்ராதூக்னலகு ப பஞ்ரணடு ியபாெ நிபபக்ெறார் சர்மாா. அவரலகு வரவரி
புத்தியக ியபதின்ரி ியபா்ர. ஒியர அட ியமாியலல அடகா வரது. புதாமள என்னைம்ான்னைாி
 புரஞ்ரலூகா பமக ழத்துணடு வந்து நிபபக்ெறான். ூகமம்சியிியலல வியர அவாளுலகுல
ூகலகா்ம் பணணி மவலூக ியவணடகதாயிடுத்து. சாஸmத்ியராலதமாா நால நாதா
ூகலகா்மாாம், சாஸmதரம் ஒர ியூகடு வரலகு! பணெற ூகந்தரியூகாளம்லலாம் பணணிட்டு்
சாஸmதரமாாம் சாஸmதரம்!"
"அது மாட்டுமிலியலல சீமாாமவகர்வாதா! ஆஸmபத்த பயிியலல சாூகல க்ம்ந்த அந்தல ூகறிபு்
சட்மம்லூகார்னலகு ஓடிியபாெ ரத்தம் குடுத்துல ூகாிபாத்தயிரலூகார் வர்..."
" வரலகுத் தாத்தா வந்தாலம் அவமனைல ூகாிபாத்த முடகாது ரவா ! அவன் அூகமாத்
அின பாமகி ியபாெ விியராதம் பணணிணடரலூகான். பாெ ியூகாடீரவரன். அவியராம்
ியபாட்ட ியபாம் ந்த ுவெறகுல ூகமம்லூகாரனைாலலா ஆகும்?"
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"ஆனைா அவன் அலரூகாரத்தியலல வ்சிரலூகெற பலலசரலகுல ூகமம்யிியலல விகாபாரம் ுராம்ப
நன்னைா ஆெறதுங்ூகெறாியள ஓெ! விமலல எலலலாம் ுராம்ப நிகாகமாாயிரலகுங்ூகெறா, சரலகும்
ூகலலிபம்மிலலலாியமா ரத்தமாாூகவும் நன்னைாவும் ரலூகாியமா... எலலலாரம் ியபசிலக்ெறாியள..."
"ரம்மாா ஒர ஸmம்ணட்! அுதலலலாம் ுூகாஞ்ச நாதா ஜனைங்ூகமளல ூகவரணும்ூகெறதுலூகாூகல
குடுிபன். ியபாூகி ியபாூகத்தான் ரகரூபம் ுத பயம்." - என்ற அமத மாறத்தார் சீமாாமவகர்.
மெறமுடமாணிமகி பபபறிியகா சர்மாாமவி பபபறிியகா காரலகும் ஒர சிறிக
நலலல பி பராகம் கம் ஏபபபட்டு விம்ாமால ூகவனித்துல ுூகாதாவதல சீமாாமவகரலகு அளவு
ூகம்ந்த அலூகமெற ரந்துதன்னைியவா உணமமா! ' மெறமுடமாணி'யின் ூகமம், விகாபாரம்
எலலலாம் பபபறி ஊர் முழவதும், மா பகாமதயம் நலுலலண்மும் ுபரகுவமதியக அவரால
ுபாறத்துல ுூகாதாள முடகாமால ரந்தது. சர்மாாமவயம், மெறமுடமாணிமகயம்
ியூகார்ட்டு, ியூகஸm என்ற ழத்தடிபதபபூகானை ுசலலவுூகமள ரூகசிகமாாூக அூகமாத் அினபாெ
ஏபபறல ுூகாணடரந்தார். அூகமாத் அினபாயின் ியூகாபத்துலகுல ூகார்ம் சர்மாாமவ வீடுியதட
ியபாெல மூகயில முன்ப்த்ியதாடு ுூகஞ்சிி பார்த்தும் ியூகட்ூகாமால அவர் அந்த ம்த்மத
மெறமுடமாணிலகு விட்டரந்தார் என்பதுதான். அியத ூகார்த்தாலம், ுதாழிபப
ியபாட்டகாலம் தனைலகுல க்மம்லூகாத ம்ம் அவரலகுல க்மம்த்து விட்ம்ியத என்ெற
எண்த்தனைாலம் மெறமுடமாணியின் ியமாலம் அவரலகு எ ப்சல ஏபபபட்டரந்தது.
சர்மாாமவயம் மெறமுடமாணிமகயம் அமலலலூகழித்துல ூகஷம்ிபடுத்துவதபபூகாூக்
சீமாாமவகரலகு எ்டவளவு ியவணடுமாானைாலம் ப்ம் ுூகாடுலூகத் தகாராயிரந்தார் அூகமாத்
அினபாெ.
--------------
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ூகமாின ரவி ூகலகா் ஏபபபாடுூகதா நம்ந்து ுூகாணடரந்த ியபாியத ஸmி ியூகார்ட்டினரந்து
ஸம்மான் சர்மாாவுலகும் ூகமாினலகும் வந்து ியசர்ந்தரந்தது. ூகமாின ியபாெத் த பசனைம் ுசெதரந்த
சங்ூகரமாங்ூகலலம், பூமிநாதபுரம் ியூகாவிலூகளின் ெமமா ுூகட்டு விட்ம்தால அவபபறலகு
மாறபட உம்ியனை சம்ிியராட்ச்ம் ுசெக ஆக்ெற ுசலலவு என்ற ஒர ூக்லகுி ியபாட்டுி
பத்தாயிரம் ரூபாெலகு ியமால ியூகா ப வழலகுத் ுதாடுத்தரந்தார்ூகதா. வழலகுத்
ுதாடுிபதபபூகானை ுசலலவு, ணடுதல எலலலாம் சீமாாமவகர், அூகமாத் அினபாெ
ஆக்ியகாரமம்கது என்ெறாலம், ஒ்டுவார ியூகாவிலலகும் சம்ிியராட்ச்ம், காூகசாமலல,
கும்பா பியனூகம், மாணம்லலா பியனூக் ுசலலவுூகளுலகு நஷம் ஈடு ியூகா ப வழலகுத்
ுதாம்ர்ந்தரந்தவர் பாதலூகிபட்ம் உதாளூர் ஆஸmதூகர் எனை ஒரவராூகியவா சிலலராூகியவா முன்
வந்தரந்தார்ூகதா. ியூகாவில ூகமாின நுமழந்ததனைால ெமமா ுூகட்டுி ியபாெ ஆஸmதூகர்ூகளும்
முமெறகானை ந்துலூகளும் ுதாழவதபபகுி பகன்பம்ாமாபப ியபாெ விட்ம்ுதன்றம், எ்டவளவு
விமரவில கும்பா பியனூக ஏபபபாடு ுசெக முடயியமாா அ்டவளவு விமரவில ுசெதாூக
ியவணடுுமான்றம் வழலகுத் ுதாடுத்தவர்ூகதா ியூகா பயிரந்தார்ூகதா. எனைியவ சர்மாாவுலகும்,
ூகமாினலகும் வந்தரந்த ியூகார்ட் ியநாட்டீஸில விமரவாூக விசாரம்லகு ஒர ியதத
குறிி பம்ிபட்டரந்தது. முன்பு ுசெதது ியபாலலியவ ியூகார்ட் ியநாட்டீஸும்ன் ியவணு
மாாமாாவிம்ியமா ூகலலந்தாியலலாசித்தார் சர்மாா. ியவணு மாாமாா சிறிதும் ூகலலங்ூகாமால ியகாசமனை
ுசான்னைார்.
"ூகினகா்த்துலகு ஒர வாரம் ரலூகெறிியபா பார்த்து நீரம், ூகமாினயம் ியூகார்ட்ியலல வந்து
நிபபக்ெற மாாத ப ியநாட்டீஸm அ்னி ப்சிரலூகா, பரவாயிலியலல, ூகவமலலிபம்ாியதயம்.
ிராலடீஸm பண்ாததாியலல எனைலகு வலகீலலகுி பட்சியத மாெறந்து ியபா்ர, ஆனைா ந்தல
ியூகஸுியலல உமாலகும் ூகமாினலகும் நாியனை வலகீலலா ரந்து ூகவனி்ரலூகியெறன்.
மபத்தகலூகாரத்தனைமாா ந்தல ியூகமஸி ியபாட்ம்வங்ூக மஞ்சியிியலல ூக பமகி பூசிணடு
ியபாெறாிலல பணியெறனைா லமலலகா பாரம்!"
" ிியபா நீங்ூக எதுலகு் சிரமாிபம்ணும்? ியவற காராவது வலகீலக்ட்ம் விட்டும்லலாியமா?
துனைாியலல ூகலகா் ஏபபபாடுூகமள நீங்ூக ூகவனி்ரணடரலக்ெறது தமம்ிபடுியமா?"
"ஒணணும் தமம்ிபம்ாது. ந்தல ியூகஸுியலல சிலல நுணுலூகமாானை ஆர்லயுமாணடுூகதா
ரலகு. அமத எலலலாம் பத்த நான் ஏபபுூகனைியவ ியகாசி்ர வ்சிரலியூகன். ஃபூன்்ன
உதாளங்மூககாியலல ஊத விம்ெறாிலல ஊத விட்டும்லலாம். ூகவமலலிபம்ாியதயம் சர்மாா..."
"என் தமலலமக உரட்ம்ணும்க்ெறதுலூகாூகியவா என்னைியவா எலலலாி ியபிபர்ினயம்
ுூகாட்மம் எழத்தியலல ுப பக நியூசாி ியபாட்டுட்ம்ா மத. சாதார்மாா எத்தமனைியகா
ியூகஸm சிியூகார்ட்டியலல வரது. அமத எலலலாம் நியூஸாி ியபாம்ெறதலியலல..."
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"உம்மா தமலலமக உரட்ம்ணும்்ன ியபிபர்ூகாராளுலகு ஒணணும் ராது. 'ுவதாமளலூகா ப
ியூகாவிலலகுதாியள நுமழஞ்சிட்ம்ாதா'ன்்ன வழலகுன்னைா அதுியலல ஒர 'ுசன்ியசனன்'
ரலியூகாலினியகா. அதுனைாியலல ுப பக நியூஸாி ியபாட்டரிபா."
"நஷம் ஈடு ியூகட்டு வழலகுி ியபாட்டரலக்ெற புதாளிூகளிியலல ுரணும்ாரத்தர் அந்தந்தல
ியூகாவிலூகியளாம் தர்மாூகர்த்தால குழவிியலல கம் ரலூகா. அதுனைாியலல, அர்்சூகாதா, குரலூகதா,
எலலலாம் கம் ியவணும்ியனை பகந்துணடு நமாலகு எதரா சாட்சி ுசாலலலலலாம்." " ந்த ுரணடு ியூகாயிலியலலயம் ூகமாின த பசனைத்துலகுி ியபானைிியபா
கார் காரன்்ன நிமனைவிரலியூகா சர்மாா?"

ரந்த அர்்சூகாதா

"ூகமாின ியூகாவிலலகுி ியபாெறிியபா எலலலாம் உங்ூக ுபாண வசந்தியகா, ரவிியகா, அலலலது
பாரியவா கம்த் தும்லகுி ியபாயிரலூகா. அவாமளல ியூகட்ம்ா அந்த சமாகத்தியலல அர்்சூகா
கார் கார் ரந்தான்்னம் ுத பஞ்ரணடும்லலாம். அது ஒணணும் ுப பக சிரமாமிலியலல-"
"உம்ியனை ுத பஞ்ரணடு வந்து ுசான்னீர்னைா அந்த அர்்சூகாமளல ுூகாஞ்சம் வரவமழ்ரி
ியபசலலாம். ியூகஸm நமாலகு் சாதூகமாா முடகெறத்துலகு ுராம்ப உபியகாூகிபம்ி ியபாெற வினகம்
து."
" ன்னிலியூக விசா ப்ர் ுசாலினம்ியெறன். ியவெற சாட்சி ஏதாவது ியவணுமாா?"
"உம்மா சிியநக்தன் அந்தி பகுத்தறிவுி படிபூக ஆதா ியூகார்ட்டுலகு வந்து சாட்சி ுசாலலல்
சம்மாதிபாரா?"
" தியலல அவியராம் சாட்சிலகு எந்த விதத்தியலல ம்ம் ரலகு? து ியூகாவில குளம்,
பலத த பசனைம்்ன வர்ெற ியூகஸm, ியதசிூகாமாணிலகு அதியலல எலலலாம் நம் பலமூக க்மம்காது."
"நம் பலமூக ரலூகெறதும் லலலாததும் ியவெற வினகம். அவியராம் ுதெவ நம் பலமூக
லலலாதவர்ூகதா அம்ங்க்க பகுத்தறிவுி படிபூகத்தியலல ியபாெி  பரசங்ூகம் பணெறதுலகு
முந்தகம் ஏியதா ூகம்வுதா வாழ்த்து மாாத ப ஒர ஸmியதாத்தரத்மத முணுமுணுத்துட்டுத்தான்
ூகமாின  பரசங்ூகம் பணணினைாதா்ன ியூகதாவிிபட்ியம்ன். அிபட அவதா ுசஞ்சமதத்
தங்ூகளுலகுி  படலூகாத வினகமாா ரந்தும் ஒர நாூக பூகம் ூகரத அவர் காரம்
தடுலூகியலலன்்னம் ியூகதாவிிபட்ியம்ன்."
" ரலூகலலாம், ஆனைா அது

ந்தல ியூகஸுலகு எிபடி  பரியகாஜிபடும்?"

"அுதலலலாம் நான் பார்த்துலூகியெறன் சர்மாா! நம்ந்தமதல ியூகார்ட்லல வந்து அவர்
ுசாலலவாியரா லினியகா?"
"தாராளமாா வந்து ுசாலலவார். ியதசிூகாமாணி நிஜத்மத் ுசாலெறதுலகு எங்ியூகயம் கார்
முன்னைாடயம் பகிபம்ெறது லியலல."
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"அது ியபாதும் எனைலகு."
"பாவம்! ந்த் சீமாாமவகர் பணணுனை அலக்ரமாத்தியலல ுவட்டுல ூகாகம் பட்டு
ஆஸmபத்த பயிியலல ுூகம்ந்துட்டு ிபத்தான் டஸmசார்ே ஆக் வீட்டுலகு வந்தரலூகார் அந்த
மா்னனன்."
"என்னை பணெறது சர்மாா? விபூதி பூ்ர, ுதெவ நம் பலமூகங்க்ெற ியவனம் எலலலாமாா்
ியசர்ந்து சீமாாமவகர் முதல நம்பர் ஆசாரலூகதாளனைாயிரந்தும் அவமர நலலலவனைா
உலலூகத்துலகுல ூகாட்டம்ெறியத?"
"காரலகும் பகிபம்ாியமா மானைிபூர்வமாா உதாளமத் ுசாலலலணும்னைாத் ியதசிூகாமாணிமக
ஆஸmதூகனைா ஒத்துலூகலலாம். சீமாாமவகமரத்தான் உணமமாகானை நாஸmதீூகன்்ன ுசாலலலணும்.
ியவனம் ியபாம்ெறவமனை விம் ுவளிிபமம்கானைவன் ியகாலக்கன். சீமாாமவகரலகு்
சாஸmதரம், புரா்ம், சம்ிரதாகம், ஒர மாணணும் ுத பகாது. ுத பகெறதாூக ியவனம்
ியபாம்ெறார். ஒணம்ல குமெற ுசாலினி ியபசெறதுன்னைாலகம் அமதி பத்த முழ விவரமும்
ுத பஞ்ரலூகாமாி ியபசிபம்ாதுன்்ன அத்தமனைமகயம் முமெறகால ூகத்துணடு ஒணணுியமா
ுத பகாத பாமாரன் மாாத ப நம்ந்துலூகெற ியதசிூகாமாணி எ்டவளியவா சிலலாலக்கம்ியபன்..."
"முடஞ்சா சீமாாமவகமரல கம் தியலல சிலூக மவ்ரி பாலஸmியலல ஏத்தல குறலகு
விசாரம் பண்ணும்்ன எனைலகு ஆமச."
"அவர் தான் ியநியர வரியவ மாாட்ம்ார். மாத்தவாமளத் ணடவிட்டு ஆழம் பார்லூகெறியத
அவர் வழலூகம். மாத்தவாளுலகுல ுூகடுதல பணெறமதியக ஒர ஆர்ட்ம்ா ும்வலலி
பணணிணம்வர் அவர். அவியராம் பலத விரவாசம் எலலலாியமா ுவறம் பாசாங்கு."
"ூகமாின ியூகாயிலலகு வந்ததாியலல ியூகாயிியலலாம் ரத்தம் ுூகட்டுி ியபா்ரன்்ன ியூகஸm
ியபாட்டரலக்ெறதினரந்ியத அது ுத பகினகா?"
"ரம்மாா ியபரலகுத்தான் ூகமாின ியமாியலல ியூகஸm ியபாட்டரலூகாியள ஒழிக உணமமாயிியலலியக
அவா ியூகாபுமாலலலாம் என் ியமாியலலயம் ியதசிூகாமாணி ியமாியலலயம் தான். என்மனை்
சிரமாிபடுத்தணும், எனைலகுத் ுதாந்தரவு குடுலூகணும்்ன தான் எலலலாம் நம்லக்ெறது.
சீமாாமவகர் பார்த்துணடரந்த ஸ்ரீ மாம்த்து முத்தராதூகா ப பதவிகாியலல பலல வமூகயிியலல அவர்
நிமெறக ப்ம் பணணிலூக வழி ரந்தது. அவராியலல மாம்த்துி ியபியர ுூகட்டுடும்்ன பகந்து
ுப பகவா எங்க்ட்ம் அமத மாாத்தனைா. அதனைாியலல ஒர ியூகாபம். ுரணம்ாவது, அவர்
ுசாலெறபட நான் ியூகட்டுட்ம்ாி பரவாயிலியலலன்்ன முகபபசி பணணிி பார்த்தார்.
ுநலலங்ூகமளல குத்தமூகலகு அமம்லக்ெறது, மாம்த்து மாமனைமக வாம்மூகலகு விம்ெறதுியலல
எலலலாம் அவர் ுசான்னைமத நான் ியூகலூகலியலலன்்ன ியவுெற என் ியமாியலல தாங்ூக முடகாத
ஆத்தரம் அவரலகு."
"சீமாாமவகர் மாட்டும் விட்ுனைஸmஸாியவா, ியவுெறிபடியகா பாலஸmியலல ஏறினைார்னைா
த்தமனைமகயம் பக்ரங்ூகமாா எலஸmியபாஸm பணணிம்லலாம் சர்மாா..."
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"அவர் சிலூகெறது ூகஷம்ம். தணணிி பாம்பு மாாத ப ரபாவம் அவரலகு. தமலலமக மாட்டும்
ுவளியிியலல நீட்டுவார். மூகயிியலல நாமா ூகலமலல எடுத்தியமாா முலகுளி்ர ஓடிியபாெ
ஒளிஞ்ரணடும்ெறதுதான் அவர் வழலூகம்."
"உதார்ம்  பரமாாதம் சர்மாா!... ந்த மாாத பல மூககாலலாூகாதவமனை நலலல பாம்ியபாம் கம்
ஒி பட்டு நலலல பாம்மப அநாவசிகமாா அவமாானைிபடுத்த நீர் தகாராயிலியலலன்்ன
ுத பகெறது."
"நலலல பாம்புலகுல ுூகாஞ்சம் மாானைியரானம் உணடு. அமத அடலூகல ூகம்மப ஓங்க்னைா
எதர்த்து் சீறம்; பம்ுமாடுலகும். ூகடலூகல கம் வரம்..."
சர்மாா சீமாாமவகமர் சித்த பத்த விதத்மதல ியூகட்டு ியவணு மாாமாா
அிபுெறம் சர்மாாவிம்ம் வினைவினைார்:

ரசித்து் சி பத்தார்.

"ியூகாயில தரிபணிலகுல ூகமாின ியப பியலல நன்ுூகாமம் ுூகாடுத்து ரசீது வாங்ூக்
ுசான்ியனைியனை; அந்த ரசீமதி பத்தரமாா வ்சிரலியூகளா? அதுியலல என்னை எழதயிரலகுன்்ன
ிியபா நிமனைவிரலியூகா?"
" ந்து ஆஸmதீூகி ுபரமாலூகியள! து உங்ூகதா தரிபணி; உவமூகியகாடு முன் வந்து
உதவுங்ூகதா'ன்்ன தமலலி பியலல அ்சிட்டரலூகான்்ன நிமனைிபு. அிபுெறம் ியதத, ப்ம்
குடுத்தவங்ூகியளாம் ியபர், கீியழ தர்மாூகர்த்தாலூகளில ஒரத்தியராம் மூகுகழத்து எலலலாம்
அதியலல ரலகு."
"பியலல! அமதி பத்தரமாா எடுத்துணடு வந்து எங்க்ட்ம்ல குடுத்துடும்."
"ியூகஸm, விசாரம், வாெதான்்ன ுராம்ப ழபடுியமாா? அிபட ழபட்ம்ா நம்மா
ூகலகா்ல ூகா பகங்ூகமளியக ூகவனிலூக முடகாமா துலகுன்ியனை அமலலக ியவணடகதான்னைா
ியபாயிடும்?"
" ழபம்ாதுன்்ன ியதான்ெறது. 'பிளில ன்ட்ரஸmட் உதாள அவசர வினகம்'்ன வபபபுறத்த
அவா ியூகஸm ியபாட்டரலூகா. ூகமாின நுமழஞ்சதாியலல ியூகாவில சாந்நித்கம் ுூகட்டு முமெறிபட
தனைச ப வழிபம் வரக்ெற எலலலா ந்துலூகளுலகும் பகன்பம்ாததாக் விட்ம்துன்்னம், உம்ியனை
சம்ிியராட்ச்ம் ுசெதாூகணும்ன்்னம் தான் வழலகு. அதனைாியலல ியூகமஸ
எடுத்துணம்ா்ரன்னைா உம்ியனை விசாரம் நம்ந்து முடஞ்ரம்ெறதுதான் வழலூகம். எி படயம்
ுரணடுியலல ஒணணு சீலக்ரமாா முடவாயிடும்."
------------
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ூகமாின சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு வந்ததினரந்து அவதா சம்பந்திபட்ம் அவர் பழக்யிரலக்ெற
மானிதர்ூகமளி பபபறிக விவரங்ூகமள் சர்மாாவிம்மும், ரவியினிம்மும், விசா பத்து அறிந்த
 பன் சாட்சிகமாாூகி பகன்பம்ல கடகவர்ூகதா எனைத்தாம் ூகரதக பட்டகல ஒன்மெற முதினல
தகா பத்துல ுூகாணம்ார் ியவணு மாாமாா. சந்திபதபபூகாூக அவர்ூகளுலுூகலலலாம் தூகவலம்
ுசாலினக்னி பனைார்.
சர்மாாவிம்ம் ஏபபுூகனைியவ அவர் ுசாலின அ்னி பயிரந்தபட ூகமாின எந்ுதந்தல
ியூகாவிலூகளுலகுத் த பசனைத்துலகுி ியபாயிரந்தாியளா அந்தந்தல ியூகாவிலூகளில அிியபாது
சந்நிதயிினரந்த அர்்சூகர்ூகதா ியவணு மாாமாாமவ வந்து சந்தலகும்பட ஏபபபாடு ஆக்யிரந்தது.
அன்ற மாாமலலயில அர்்சூகர்ூகதா வரவதாூக் ுசாலின அ்னி பயிரந்தார்ூகதா. உம்ியனை ியவணு
மாாமாா ூகமாினமகல கி பட்டு, அர்்சூகர்ூகதா வரிியபாக்ெற விவரத்மத் ுசாலின, "அவாமள
நான் ங்ியூக கம்த்தியலல உட்ூகார வ்ரி ியபசி ியபாக்ியெறன். அவாதாளாம் வர்ெறிியபா ியத
கம்த்தல ூகாஸட் ுரலூகார்ம்மர ஆன் பணணிட்டு விளலகு ஏத்த மவ்ர நீ ஸmியலலாூகம்
ுசாலினணடரலூகணும். அவா வந்ததும் ுரலூகார்ம்மர ஆஃி பண்ாியமா அிபடியக
விட்டுட்டு நீ ியபாயிம்லலாம். அலலலது ுமாௌனைமாா ங்ியூகியக ரந்தும் ூகவனிலூகலலாம்"
என்ெறார். ூகமாினயம் அதபபகு் சம்மாதத்தாதா.
அன்ற சாகங்ூகாலலம் அர்்சூகர்ூகதா ியவணு மாாமாாமவத் ியதட வந்தார்ூகதா. ியவணு மாாமாா
கம்த்து ஊஞ்சல பலலமூகயில உட்ூகார்ந்தரந்தார். பலூகத்தல தமரயில ஓர் உகரமாானை
மாம்ி பலலமூகயில தரவிளலகு ஏபபறி மவலூகிபட்டரந்தது. மாாலியூகாலலமிட்டு
அலலங்ூக பலூகிபட்ம் மாம்ி பலலமூகயின் அடயில ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்ர் 'ஆன்'
ுசெகிபட்டு ுவளிியக அதூகம் ுத பகாமால கங்க்ல ுூகாணடரந்தது.
"ஓங்ூகார பூர்விியூக ியதவி! வீ்ா புஸmதூக தா பணீ!
ியவதமாாத: நமாஸmதுிகம் அமவதிகம் ிரக்சியமா"
என்ற ஸmியலலாூகத்மத் ுசாலின முடத்துவிட்டு விளலமூக வ்ங்க் எழந்தரந்தாதா ூகமாின.
உதாியள நுமழந்து வந்து ுூகாணடரந்த அர்்சூகர்ூகமள ியவணு மாாமாாவும் ூகமாினயம்
மா பகாமதகாூக எழந்து முன் ுசன்ற நின்ற வரியவபபெறார்ூகதா.
அவர்ூகமள ஒ்டுவாரவராூகி  ப பகத்ியதாடு ியபர் ுசாலின அமழத்து விளலகு
மவத்தரந்த மாம்ி பலலமூகலகு அரியூக ியபாம்ிபட்டரந்த ுபஞ்சியில அமார் ுசெதார்
ியவணு மாாமாா. அவர் ியூகட்ூக ியவணடுுமான்ியெற அவர்ூகதா ூகாத்தரலூகவிலமலல.
அவர்ூகளாூகியவ ூகமாினமக் ரட்டலூகாட்ட, "சாட்சாத் மாூகாலலட்ரமி மாாத ப ரலூகா! சித்ியத
முன்ியனை வ ஸmியலலாூகம் ுசாலினணடரலக்ெறமதல ியூகட்ம்ிியபா ுமாெ சிினர்த்தது.
சரஸmவத ியதவிியக ங்ியூக வந்து ுசாலினணடரலூகாியளான்்ன ியதாணித்து. ' வளுலகு'
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எதரால ியூகார்ட்டியலல வந்து சாட்சி ுசாலலலணும்்ன எங்ூகமளுகலலலாம்
நிர்ிபந்திபடுத்தெறா ரவாமி."
"அிபட ியூகாவிலியலல ந்தல ூகமாின என்னைதான் ுப பக திபுி பணணிட்ம்ா? எதுலூகாூக
கார் வந்து உங்ூகமள ிியபா நிர்ிபந்திபடுத்தெறா?..."
"திபாவது ஒண்ாவது? அிபட் ுசான்னைா நாலகு அழக்ி ியபாயிடும். அமதி ியபாலல
அபசாரம் ியவெற ரலூக முடகாது. நிஜத்த அிபடியக ுசாலலலணுமாானைா ஆசார
அநுஷம்ானைம் ுத பஞ்ச நம்மா மாதஸmதர்ூகமளவிம் அதூக ஆசார அநுஷம்ானைத்ியதாம்வும்
அம்லூக ஒடுலூகமாாூகவும் வ ியூகாவிலியலல நம்ந்துணம்ான்்ன ுசாலலலணும்."
" துதான் ுநஜமாானைா நீர்
ியவணடகதுதாியனை?"

மத அிபடியக ியூகார்ட்டியலல வந்து ுசாலலல

"ியூகார்ட்டியலல வந்து என்னை ுசாலலியவியனைா ுத பகாது. ஆனைா துதான் சத்தகம்.
நிர்ிபந்தத்துலூகாூகவும் ுபாமழிபுலூகாூகவும் ியூகாயிலியலல எலஸிலயூட்ட ஆபீசர்
ுசாலெறதுலூகாூகவும் சீமாாமவகரலூகாூகவும் பகந்து அவா வலகீல என்னை ுசாலினல
குடுலூகெறாியரா அமத அங்ியூக வந்து ஒி பலக்ெற பாவத்மதி பண்ணும் ரவாமி! நீங்ூக
எங்ூகமளத் திபா பு பஞ்ரலூகிபம்ாது. எங்ூகமளத் ுதாந்தரவு பணணி நிர்ிபந்தி படுத்தெறா!
ியவெற வழிியக லமலல."
- ிபட வரத்திபட்ம் மத்தவரானை அந்த ஓர் அர்்சூகமரத் தவிர உம்ன் வந்தரந்த மாபபெற
ர அர்்சூகர்ூகளிம்மும் சிலல ியூகதாவிூகதா ியூகட்டுி பதல ுசாலலல மவத்தார் ியவணு மாாமாா.
அிபுெறம் ியப்மச ியவற வினகத்துலகு மாாபபறினைார்.
"நான் உங்ூகமள எலலலாம் வர் ுசான்னைது மதி பத்தி ியபசெறதுலக்லியலல. வ ஏியதா
ுரணடு மணு  பராமா்ாளுலகு வஸmதர தானைம் பண்்னம்னைா, அதுலூகாூகத்தான் உங்ூகமள
எலலலாம் வர்ுசாலின அ்னி பியனைன்" - என்ற ூகமாினமகல கி பட்டு ஜாமம் ூகாட்டனைார்.
மன்ற ுப பக  பளாஸmடல தட்டுூகளில தகாராூக ுவபபறிமலலி பாலகுி பழத்தும்ன் எடுத்து
மவலூகிபட்டரந்த ியூகாட ியவஷட அங்ூகவஸmதர ுசட்டுலூகமளல ூகமாினியக அவர்ூகதா
ஒ்டுவாரவரலூகாூகல ுூகாடுத்துவிட்டு மிூகவும் ப்டகமாாூகல குனிந்து அவர்ூகமள
வ்ங்க்னைாதா அவர்ூகளும் ஆசீர்வாதம் ுசெதார்ூகதா. அவர்ூகதா ுசன்ெற  பன் விளலகு
மவத்தரந்த மாம்ி பலலமூகலகு அடயிினரந்து ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்மர எடுத்து 'ீ
மவணடங் பட்ம்'மனை அமுலக் ீமவணட் ுசெது மாறபட ியபாட்டுி பார்த்ததல எலலலாம்
ூக்சிதமாாூகி பதவாக் ரந்தது. ியூகஸm விசாரம்லகு வரவதபபகு முன்ியப மாபபெற
சாட்சிூகமளயம் வரவமழத்துி ியபசிவிட்ம்ார் ியவணு மாாமாா.
*****
விசாரம் நாதா வந்தது. ஏபபுூகனைியவ தனைச பி பத்த பமூகூகளில
 பரமாாதிபடுத்திபட்டுத் தம்பும்லலாக் ரந்ததனைால அன்ற சி-ியூகார்ட்டல ஏூகலகட்ம்ம்.
சி-ஜட்ே ஆசனைத்தல வந்து அமார்ந்ததும் விசாரம் ுதாம்ங்க்பபற.
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"நீர் உமாது வீட்டியலல ூகமாினமக விரந்தனைராூகத் தங்ூக மவத்துல ுூகாணம்தும், அவதா
சங்ூகரமாங்ூகலலத்தலம் ரபபறி புெறத்தலம் உதாள ந்த ஆலலகங்ூகமளத் த பசிலூக அவளுலகு
உதவி ுசெததும் உணமமாதானைா?" என்ற சர்மாாமவ விசா பத்தார் எதர்தரிபு வலகீல. சர்மாா
உணமமாதான் என்ற ஒிபுல ுூகாணம்ார். ூகமாின சாட்சி ுசாலலமுன் சத்தகி
 பரமாா்த்துலூகாூக அவர்ூகதா மப பமள எடுத்துல ுூகாடுலூக - அவதா தாியனை பூகவத்
கீமதமகல ியூகட்டு வாங்க்ி  பரமாா்த்மத் ுசெதுவிட்டுத் தனைது சாட்சிகத்மதத்
ுதாம்ங்க்னைாதா.
" ந்துல ியூகாவிலூகளில த பசிலூகி ியபானைது உணமமாதானைா?" என்ற ூகமாினயிம்ம்
ியூகட்ூகிபட்ம்து. ூகமாின ஒியர வாலக்கத்தல 'உணமமாதான்' - என்ற மாறலூகாமால அமத
ஒிபுல ுூகாணடுவிட்ம்ாதா.
"அிபடகானைால ியவமலல மிூகவும் ரலலபமாாூகி ியபாயிபபற. குபபெறம் ரமாத்திபட்ம்வர்ூகதா
ரவரியமா தாங்ூகதா ுசெதவபபமெற மாறலூகாமால ுசெததாூக அிபடியக ஒிபுல ுூகாணடு
விட்ம்ார்ூகதா. ியமாபபுூகாணடு விசா பிபதபபகு னி எதுவுமிலமலல. ூகனைம் ியூகார்ட்ம்ாரவர்ூகதா
நிகாகம் வழங்க்ி பாதலூகிபட்ம் ியூகாவிலூகதா ரத்த ுசெகிபட்டு் சம்ிியராட்ச்ம்
நமம்ுபெற வழி ுசெது ுூகாடுலூக ியவணடும்" என்ற வழலகுத் ுதாடுத்தரந்தவர்ூகளின்
வலகீல தம் வாதத்மதத் ுதாகுத்து முடத்தார்.
அிியபாது ியவணு மாாமாா ூகமாினலகும் சர்மாாவுலகும் வலகீல என்ெற முமெறயில எழந்தரந்து
அந்த வாதத்மத ஆட்ியச பத்தார். அவர் தரிபு வாதத்மத அவர் எடுத்து் ுசாலலலலலாம் என்ற
சி-ஜட்ே கெறியவ ியவணு மாாமாா ியமாலம் ுதாம்ர்ந்தார்.
" மத நான் ஆட்ியச பலக்ியெறன். ூகமாின எந்த அந்நிக மாதத்மதயம் ியசர்ந்தவதா
அவதா பலல ஆணடுூகளாூக ந்து மாதத்மதயம் ந்து ூகலலாசாரத்மதயம் பழலூக
வழலூகங்ூகமளயியமா அ்னஷடத்து வரக்ெறாதா."

லமலல.

ியவணு மாாமாா ்டவாற கறிகவும்ன் ூகமாின அந்நிக மாதத்தனைதா லமலல என்பதபபகும்,
ந்துி பழலூக வழலூகங்ூகமளியக அவதா அ்னச பத்து வரக்ெறாதா என்பதபபகும் ியபாதக
சாட்சிகங்ூகதா ியவணடும் என்ற எதர்த் தரிபு வலகீல ியூகட்ம்ார்.
சாட்சிகங்ூகதா ிியபாியத தகார் என்றம் ியூகார்ட்ம்ார் விரம் பனைால அவர்ூகமள
ஒ்டுவாரவராூக ஆஜர்படுத்த முடயம் என்றம் ியவணு மாாமாா நீதபதமக ியநாலக்ல
கறினைார். நீதபத சாட்சிகங்ூகமள ஆஜர்ிபடுத்த நிரூ பலகுமாாற ியூகாரியவ முதல
சாட்சிகாூக் சங்ூகரமாங்ூகலலம் 'ுசயிணட் ஆணம்னீஸm சர்்' பாத பகாமர அமழத்தார் ியவணு
மாாமாா.
ூகமாின என்ெற அந்தி  புரஞ்ர யவதமக ஒரநாதா கம்த் தான் சர்்சில  பியரகரலூகாூக வந்து
பார்த்ததலமலல என்றம் மாாெறாூகி பும்மவ குங்குமாத் தலலூகத்தும்ன்  பதாமளகார் ியூகாயில,
சிவன் ியூகாயில வாசலூகளில அடலூகட பார்த்தரிபதாூகவும் பாத பகார் சாட்சி ுசான்னைார்.
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எதர்த் தரிபு வலகீல பாத பகா பம்ம் ஏியதா குறலகு விசாரம்லகு முகன்ெறார். ஆனைால அது
அிியபாது பகனைளிலூகவிலமலல.
அடுத்து, ரவி கணடியலலறி் சாட்சி ுசான்னைான்.  பரான்ஸில பலூகமலலல ூகழூகத்தல
பணிபு பயம் ந்தக கல ியபராசி பகன் என்ெற முமெறயில மாா்விகாூக அவமள் சந்தத்த
நாளிினரந்து ூகமாின ந்துல ூகலலாசாரத்தல ஈடுபாடுதாள ுபண்ாெ ரிபதாூக ரவியின்
சாட்சிகம் விவ பத்தது. ரவிமகத் ுதாம்ர்ந்து சங்ூகரமாங்ூகலலம் ரயில நிமலலகத்தல ியபாளி
ஆமாவமம் விபபகும் ரிபாரா்ட, நியூஸm ியபிபர் ூகன்மனைகா, பழலூகமம் வரதன்,
வழித்தும் விநாகூகர் ியூகாயில பூலூகமம்ி பணம்ாரம் ஆக்ியகார் பலல மாாதங்ூகளுலகு முன்
சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு முதல முதலலாூகல ூகமாின வந்ததினரந்து ியதாபபெறத்தாலம் நமம் உமம்
பாவமனைகாலம், அவதா ஓர் ந்துி ுபண ியபாலலியவ நம்ந்து ுூகாணடு வரவது
தங்ூகளுலகுத் ுத பயம் என்ற சாட்சிகமாளித்தார்ூகதா.
அடுத்து ஏலலலூகாெ எஸmியம்ட் ஓனைர் சாரங்ூகபாணி நாயடு சாட்சிகளிலகும்ியபாது ூகமாின
தன்மனை முதன் முதலலாூக் சந்தத்த சமாகத்தியலலியக தன்னிம்ம் அஷம்ாட்சர மாந்தரம் பபபறி
விவ பத்து விசா பத்தமதயம் தனைது எஸmியம்ட்டல அவதா விரந்தாளிகாூகத் தங்க்யிரந்தியபாது
ூகவனித்தமதயம் மவத்து நமம்யமம் பாவமனை பழலூக வழலூகங்ூகதா வழிபாட்டு
முமெறூகளால மாட்டுமின்றி ஆத்மாார்த்தமாானை ஈடுபாட்டும்ியனைியக அவதா ந்து ூகலலாசாரி
பபபமெறல ுூகாணடரிபவதா எனை அவமளத் தான் பு பந்து ுூகாணடரிபதாூகல கறினைார்.
நாயடுமவல குறலகு விசாரம் ுசெத எதர்த் தரிபு வலகீல "அஷம்ாட்சர மாந்தரம் பபபறி
அவதா உம்மிம்ம் விசா பத்ததினரந்ியத அவளுலகு அமதி பபபறி அதபபகு முன்பு ஒன்றியமா
ுத பகாுதன்ற ுூகாதாளலலாமாலலலவா?" என்ற குறலகுல ியூகதாவி ியூகட்டு மாம்லக்னைார்.
"நான் அிபட் ுசாலலலவிலமலலியக? அஷம்ாட்சர மாந்தரம் பபபறி விவ பத்துவிட்டு
எனைலகு அதுபபபறி எந்த அளவு ுத பந்தரலக்ெறுதன்ற அறிவதபபூகாூக என்மனை அவதா
விசா பத்தாதா என்ற தாியனை ுசான்ியனைன்" - என்ெறார் நாயடு. ியூகார்ட்டல ஒர ுப பக
சி பிபமலல எழந்து ஓெந்தது.
ூகமாினலகுி பரதநாட்டகம் ூகபப பத்த சிவராஜ நட்டுவனைாரம், ூகர்நாம்ூக சங்கீதம் ூகபப பத்த
பாூகவதரம் அவளுலகு ந்துமாதி பபபறணும்ன்றம், தங்ூகளிம்ம் அவதா மிூகவும் குர
பலதியகாடு நம்ந்து ுூகாணம்ாுளன்றம் அவளது பூமஜ புனைஸmூகாரங்ூகமளி பார்த்து
அவமளத் தாங்ூகதா சாதார் ந்துலூகமளவிம்் சிெறந்த ந்துவாூக மாதத்தரிபதாூகவும்
சாட்சிகமாளித்தார்ூகதா. தத்தம் வீடுூகளுலகு நுமழயம்ியபாது வாசல நமம்யிியலலியக
ுசரிமபல ூகழபபறி விட்டுல மூக ூகாலூகமள் ரத்தம் ுசெது ுூகாணம் பன் பூமஜகமெறலகு
ுசன்ற வழிபட்ம்  பன்ியப அவதா ூகபபறல ுூகாதாளத் ுதாம்ங்குவது வழலூகம் என்பமதயம்
அவர்ூகதா ியூகார்ட்டல விவரமாாூகத் ுத பவித்தார்ூகதா.
ூகமம்சிகாூக மெறமுடமாணி சாட்சிகத்துலகு அமழலூகிபட்ம் ியபாது சத்தகி
 பரமாா்த்மதியக 'ூகம்வுதா ஆம்காூக' என்ற ுசெக மாறத்து 'மானை் சாட்சிலகு ஒிப' என்ற
தான் பணணினைார் அவர். உம்ியனை எதர்த்தரிபு வலகீல "ூகம்வுதா நம் பலமூககபபெற - மாத
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நம் பலமூகயிலலலாத அவரது சாட்சிகம்
என்ற வன்மமாகாூக மாறத்தார்.

ந்த வழலக்ல ஏபபறல ுூகாதாளிபம்ல கம்ாது" -

"அவரது சாட்சிகத்மதல கெறட்டும். அதன் பன் அவசிகமாானைால நீங்ூகதா அவமரல குறலகு
விசாரம் ுசெகலலாம்" என்ற நீதபத மம்யிட்டுல கெறியவ மெறமுடமாணி
சாட்சிகத்மதத் ுதாம்ர்ந்தார்.
" ந்து ூகலலாசாரத்மதல ூகட்டல ூகாிபதாூகல கறி மாார்தட்டல ுூகாதாளும் ஜாத ந்துலூகமள
விம் ுமாெகானை ந்துவாூக ரிபவதா ூகமாின. என்மனைி ியபால ஜாதமாத நம் பலமூகயம்
ுதெவ நம் பலமூகயம் லலலாதவர்ூகதா நம்த்தும் பகுத்தறிவுி படிபூகத்தல வந்து ியபரம்
ியபாது கம் எங்ூகதா ஆட்ியசபம்மகயம் ுபாரட்படுத்தாமால தனைலகுத்தாியனை ூகம்வுதா
வாழ்த்துி பாடவிட்டுத்தான் அவதா தன்  பரசங்ூகத்மதத் ுதாம்ங்க்னைாதா" - என்பதாூகத் தன்
சாட்சிகத்மதல கறினைார் மெறமுடமாணி.
தல எமதயம் குறலகு விசாரம் ுசெக முடகாமால ியபாயிபபியெற என்ற எதர்த்தரிபு
வலகீலலகுி ுபரத்த ஏமாாபபெறமாாூக ரந்தது. மெறமுடமாணியின் சாட்சிகம் முடந்த பன்
ியவணு மாாமாா தன் வாதத்மத முடத்துல கறம்ியபாது ியமாலம் விவ பத்துி ியபரவதபபகு
நிமெறக வினகங்ூகதா ரந்தனை. அவபபமெற அழூகாூகவும் ியூகாமவகாூகவும் நிரலபம்வும்
எடுத்துமரத்து விவாதத்தார் அவர்.
" ந்து ஆசார அ்னஷம்ானைங்ூகளும்ன் ியூகாவிினன் புனிதத் தன்மமாலியூகா
சாந்நித்தகத்துலியூகா எந்தி பாதிபுமிலலலாமால ஆலலகங்ூகளில த பசனைத்துலூகாூக்
ுசன்றிரலகும் என் ூகட்சிலூகாரமர வம்புலூகாூக அவ ற ுசெகியவணடும் என்ெற ுூகட்ம்
எண்த்ியதாடு தான் ந்த வழலகுத் ுதாம்ரிபட்டரலக்ெறியத ஒழிக வழலகுத்
ுதாடுத்தரிபவர்ூகளின் ியூகா பலமூகயில எந்த நிகாகமுமிலமலல. சட்ம் விியராதம் என்ெற
ியப்ரலியூக தல ம்ம் க்மம்காது. மாறபட சம்ிியராட்ச்ம் பணணிக  பன்புதான்
ரத்தமாாூக ியவணடுுமான்ெற அளவுலகுல ியூகாவிலூகளில ிியபாது எந்த ரத்தல குமெறபாடும்
நம்ந்து விம்விலமலல என்பமத வபபபுறத்தல கெற விரம்புக்ியெறன்.
"தவிர ியநபபறம் ன்றம் அியத ியூகாவிலூகளில முமெறிபட பூமஜ புனைஸmூகாரம், ுபாது
மாலூகளின் த பசனைம் எலலலாம் வழலூகம் ியபால தான் நமம்ுபபபறல ுூகாணடரலக்ன்ெறனை.
வழலகுத் ுதாடுத்தரிபவர்ூகதா ுத பவித்தரிபது ியபால என் ூகட்சிலூகாரர் ுசன்ற
த பசித்ததால பாதிபு ஏபபபட்டுி ுபாது மாலூகதா உபியகாூகத்துலகுி பகன்பம்ாதபட தல
எந்தல ியூகாவிலம் ழத்து மடி பூட்ம்ிபட்டு விம்விலமலல என்பமதயம் ூகனைம்
ியூகார்ட்ம்ார் ூகவனிலூக ியவணடும்."
- ந்த ம்த்தல எதர்த் தரிபு வலகீல எழந்தரந்து பலலமாாூக ஆட்ியச பலூக முபபபட்ம்ார்,
அமத நீதபத ஏபபூகாததால ியவணு மாாமாாியவ ுதாம்ர்ந்தார்.
"ியமாலம் எனைது ூகட்சிலூகாரமர ந்த ஆலலகங்ூகளும் வபபமெற் ியசர்ந்தவர்ூகளும் தன்
தர்மாூகர்த்தாலூகளும் பரமா ஆஸmதூகராூகவும், மா பகாமதலகு பக ந்துவாூகவும்
சந்ியதூகத்துலக்ம்மிலலலாதபட ஏபபறல ுூகாணடரலக்ெறார்ூகதா என்பதபபகு ியதா ந்த ரசீியத
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ியபாதக சாட்சிகமாாகும். சிவன் ியூகாவிினன் புனைரத்தார்த் தரிபணிலகு ந்து
ஆஸmதூகர்ூகளிம்ம் ியூகட்டு வாங்கும் நன்ுூகாமம்லூகாூக அளிலூகிபடும் ரசீதுூகளில துவும்
ஒன்ற. தல ந்த ஆலலக தர்மாூகர்த்தாவின் மூகுகழத்துலகம் ரலக்ெறது.
ியவடலமூககாூகவும் முரணபாம்ாூகவுமுதாள ஒர வினகம் என்னைுவன்ெறால அியத தர்மாூகர்த்தா
ந்த வழலமூகத் ுதாடுத்தரிபவர்ூகளில ஒரவராூகவுமிரலக்ெறார். என் ூகட்சிலூகாரர்
ஆலலகத்தபபகுதாியளியக நுமழகத் தகுதகபபெறவர் எனை வர்ூகதா ூகரதயிரிபது ுமாெகானைால
அர்த்த மாணம்பம் வமர உதாியள வர அ்னமாதத்து ரூபாெ ஐநூற நன்ுூகாமம்யம்
ுபபபறலுூகாணடு அவளிம்ம் ந்த ரசீமதல ுூகாடுத்தரலூக முடகாது. அதுமாட்டுமாலலலாமால
ந்த ரசீதல ' ந்து ஆஸmதூகர்ூகளிம்மிரந்து ியூகாயில தரிபணிலூகாூக நன்ுூகாமம்காெி
ுபபபெற ுதாமூகலகு ரசீது' என்ற ியவற ுதளிவாூகல குறிி பம்ிபட்டரலக்ெறது. ப்ம்
ியதமவிபடுக்ெறியபாது மாட்டும் ந்து ஆஸmதூகராூக ஏபபறல ுூகாதாளிபடுக்ெற ஒரவமரத்
த பசனைத்துலகு வரம்ியபாது மாட்டும் அந்நிக மாதத்தனைர் என்ற தவெறாூகல ூகரத ஒதுலகுவது
என்னை நிகாகம்? எனைது ூகட்சிலூகாரர் த பசனைத்துலகுி ியபாயிரந்தியபாது தான் ந்த
நன்ுூகாமம்மக ஆலலகத் தரிபணிலகு அளித்தரலக்ெறார் என்பமதல
ியூகார்ட்ம்ாரவர்ூகளுலகுத் ுத பவித்துல ுூகாதாளல ூகம்மமாிபட்டரலக்ியெறன். ந்த
நன்ுூகாமம்மக வாங்கும்ியபாியதா தபபூகாூக ரசீது ுூகாடுலகும்ியபாியதா எனைது
ூகட்சிலூகாரர் ியூகாவிலலகுதா நுமழந்தால ியூகாவில புனிதம் ுூகட்டு 'சம்ிியராட்ச்ம்' ுசெக
ியவணடக நிமலலமமா ஏபபபடும் எனை ஆலலக நிர்வாக்ூகளுலகுத் ியதான்ெறாமால,  பன்னைால சிறிது
ூகாலலம் ூகழித்து அிபடத் ியதான்றியிரிபதன் உதாியநாலூகம் என்னைுவன்றதான் எனைலகுி
பு பகவிலமலல."
ிியபாதும் எதர்த்தரிபு வலகீல ஏியதா ஆட்ியச பிபதபபூகாூகல குறலக்ட்ம்ார். ஆனைால
நீதபத ியவணு மாாமாாவின் பலூகம் பார்த்து 'ுலலட் மம் ூகன்டன்யூ' என்ற கெறியவ
எதர்த்தரிபு வலகீல அமார ியவணடகதாயிபபற.
ியவணு மாாமாா தம் வாதங்ூகமளத் ுதாகுத்துமரத்து அந்தத் தரிபணி ரசீமதயம்
நீதபதயின் பார்மவலகு மவத்துவிட்டு அமார்ந்தார். மாறநாதா வாதங்ூகதா ுதாம்ரம் என்ெற
அறிவிிபும்ன் அன்ற அ்டவளவில ியூகார்ட் ூகமலலந்தது.
அந்த வழலகு விசாரம்மகல ூகவனிிபதபபூகாூக பூமிநாதபுரம், சங்ூகரமாங்ூகலலம்
க்ராமாங்ூகளிினரந்து நிமெறகி ுபாதுமாலூகதா ியூகார்ட்டல வந்து குழமியிரந்தனைர்.
ியூகார்ட் ூகமலலந்து ுவளிியக வரம்ியபாது பத்த பமூக நிரபர்ூகதா ூகமாினமகி
புமூகிபம்ுமாடுிபதல ியபாட்ட ியபாட்டுலுூகாணடு முந்தனைர். ியவணு மாாமாா அந்த
வழலமூகல ுூகாணடு ுசன்ற எடுத்துமரத்த முமெறமகி பலல வலகீலூகதா முன் வந்து
பாராட்டனைார்ூகதா.
எலலலாமரயம் ியபால ஒர பார்மவகாளராூக வந்து ியூகார்ட்டல அமார்ந்தரந்த சீமாாமவகர்
அங்க்ரந்து ுமாலலல நழவில ுூகாணடரந்தார்.
"ஏெ விரியவரவரன்! பன்ெறமத எலலலாம் பணணிி ியபாட்டுத் தணணிி பாம்பு ஒணணுந்
ுத பகாத மாாத ப ுமாலலல நழவுது பார்த்தகா?" என்ற சர்மாாவின் ூகாதரியூக ுநரங்க்
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முணுமுணுத்தார் மெறமுடமாணி. சீமாாமவகமரல குறிி பட்டுி ியபச அவர்ூகதா ரவரம்
தங்ூகளுலகுதா மவத்தரந்த ுபகர் 'தணணிி பாம்பு' என்பதாகும். ியூகார்ட்டினரந்து
தரம்புக்ெற வழியில மாார்லுூகட் முூகி பல வாமழ மலல மாணட அரியூக ூகாமர நிறத்தல
ூகலகா்த்தபபூகாூக மலல ூகாெூகறி எலலலாவபபறலகும் ியவணு மாாமாா அட்வான்ஸm
ுூகாடுத்தியபாது " ிப என்னை துலகு அவசரம்? ியூகஸm முடகட்டுியமா?" - என்ற
தகலூகத்ியதாடு ழத்தார் சர்மாா.
"ியூகமஸிபத்த ஒணணும் ூகவமலலிபம்ாதயம்" - என்ற ியவணு மாாமாா சர்மாாவுலகு
உபபசாூகமாாூகி பதல கறினைார். அவரமம்க தன்னைம் பலமூகயம், மத பகமும், உபபசாூகமும்
சர்மாாமவயம் மாபபெறவர்ூகமளயம் அிியபாது மிூகவும் விகி பல ஆழ்த்தனை.
---------------
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அத்தகாகம் 28

மாறநாதா விசாரம்லூகாூக ியூகார்ட் கடக ியபாது ந்த வழலக்ன் தனித் தன்மமாமக
உத்ியதசித்து ியமாலம் சிலல சாட்சிகங்ூகமள விசா பலூக விியசனமாாூக அநுமாதலூக ியவணடும்
என்றம், வழலமூக முடவு ுசெக அது மிூகமிூக உபியகாூகமாாூக ரலகும் என்றம்
எதர்த்தரிபு வலகீல ியவணடகியபாது ியவணு மாாமாா எழந்தரந்து அமத ஆட்ியச பத்தார்.
ஆனைால நீதபத அதபபகு அ்னமாதகளித்தியதாடு, "அவரது சாட்சிகங்ூகமளல குறலகு
விசாரம் ுசெயம் உ பமமாயம் வசதயம் உங்ூகளுலகு ரலகும் ியபாது ூகவமலல எதபபகு?"
என்ற ியவணு மாாமாாவுலகு உ்ர்த்தனைார்.
அன்மெறலகு எதர்த்தரிபு வலகீல என்ுனைன்னை சாட்சிகங்ூகமள விசா பிபார் - வழலமூக
எிபட எிபடத் த பத்துல ுூகாணடு ியபாூக முகலவார் என்பமத எலலலாம் அிியபாியத
ியவணு மாாமாாவால ஓரளவு அநுமாானைம் ுசெது ுூகாதாள முடந்தரந்தது. சி-ஜட்ே கறிகது
ியபால எதர்த்தரிபு சாட்சிகங்ூகமளல குறலகு விசாரம் ுசெது வமூககாூக மாம்லூகலலாம்
என்ெற நம் பலமூகியகாடு அதபபகு மசந்து அமார்ந்தார் அவர்.
வழலகு எிபடி ியபாக்ெறுதன்ற அறியம் ஆவலம்ன், ூகமாின, சர்மாா, ரவி, வசந்த
எலலலாரம் அங்ியூக ியூகார்ட்டல வந்து அமார்ந்தரந்தார்ூகதா. ுபாது மாலூகளும் முதல நாதா
ியபாலலியவ அன்றம் கட்ம்மாாூக வந்தரந்தார்ூகதா.
ந்து சமாகி பழலூக வழலூகங்ூகதா, சம் பரதாகங்ூகதா எமதயம் ூகமாின அறிகாதவதா
என்பமத நிரூ பிபதபபூகாூகத் தகா பலூகிபட்ம்து ியபால அமமாந்தரந்தது முதல சாட்சி.
சிவன் ியூகாவில  பரதானை வாயிபப ூகாவபபூகாரரானை முத்து ியவலலிப ியசர்மவ என்பவர்
ரணடு மன்ற மாாதங்ூகளுலகு முன்பு ஒரநாதா மாாமலல ூகமாின ூகாினல ுசரிபுலூகளும்ன்
ியூகாயிினல நுமழந்ததாூக் சாட்சிகமாளித்தார். அது நிர்ிபந்தத்து வபபபுறத்த
வலலூகட்ம்ாகமாாூகத் தகா பத்த சாட்சி என்பது முதினியலலியக ுதளிவாூகத் ுத பந்தது.
ியவணு மாாமாா அந்தல ியூகாயில வாட்்ியமாமனைல குறலகு விசாரம் ுசெதார். முதினல
அது நம்ந்த நாதா ியநரம் முதினகவபபமெற மாறபட விசா பத்தார். வாட்்ியமான் அதபபகுி பதல
கறிக பன்,
"அிபடத் த பசனைத்துலகு வந்தியபாது ூகமாின தனிகாூக வந்தாளா? ியவற காரம் உம்ன்
வந்தார்ூகளா?" என்ற ியூகட்ம்ார்.
"ியவற காரம் உம்ன் வரவிலமலல" என்ற அவனிம்மிரந்து பதல வந்தது.
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"உன் ூகம்மமாிபட நீ ூகாினல ுசரிபும்ன் உதாியள ியபாூகல கம்ாது என்ற அவமளத்
தடுத்தாியகா லமலலியகா?"
"நான் தடுலூகத்தான் தடுத்ியதன். ஆனைால அவங்ூக 'அி படத்தான் ியபாியவன்'்ன - என்மனை
றி உதாியள நுமழஞ்சிட்ம்ாங்ூக."
"நீ எந்த ுமாாழியில தடுத்தாெ? அவங்ூக எந்த ுமாாழியில மாாட்ியம்ன்்ன பதல
ுசான்னைாங்ூக..."
"நான் தமிழ்ியலலதான் ுசாலினத் தடுத்ியதன். அவங்ூக தான் என்னைியமாா பு பகாத
பாமனயிியலல ியபசினைாங்ூக."
"பு பகாத பாமனயிியலல ியபசினைாங்ூகன்்ன ுசாலறிியக? அி படகானைால அவுங்ூக
ுசான்னைது, 'ுசரிமபல ூகழபபெறாியமா அி படத்தான் உதாியள ியபாியவன்'்ன அர்த்தமுதாளதா
உனைலகு எி படி பு பஞ்ரது...?"
" லலீங்ூக அவங்ூக... தமிழ்ியலலதான் ியபசினைாங்ூக..."
"முதலியலல பு பகாத பாமனயிியலல ியபசினைாங்ூகன்்ன நீ ுசான்னைது நிஜமாா? அலலலது
ிியபா தமிழ்ியலல தான் ியபசினைாங்ூகன்்ன ுசாலறிியக, து நிஜமாா?"
தமூகத்துி ியபானை சாட்சி முழித்தார். பதல ுசாலலலவிலமலல. கணடல மூகமகி
 பமசந்து ுூகாணடு நின்ெறார். ியவணு மாாமாா குறலகு விசாரம்மக முடத்துல ுூகாணடு
தமாது ம்த்தல ியபாெ அமார்ந்தார். தம்முமம்க அடுத்த சாட்சிலகு ஆகத்தமாானைார்
எதர்த்தரிபு வலகீல.
அடுத்து சிவன் ியூகாவில அர்்சூகர்ூகதா மவரம் ஒ்டுவாரவராூக் சாட்சி ுசாலலல
வந்தார்ூகதா. முதல சாட்சி மூகலலாசநாதல குரலூகதா, ஐம்பத்ுதட்டு வகதானைவர்.
சிவாூகமாங்ூகளிியலல ியதர்ந்த ஞானைமுதாளவர். சங்ூகரமாங்ூகலலம் சிவன் ியூகாவிினல  பரதமா
அர்்சூகராயிரந்தார் அவர்.
அவர் சாட்சில கணடல ஏறில ூகம்வுதா சாட்சிகாூக உணமமா ியபரவதாூக் சத்தகி
 பரமாா்ம் ுசெத ியபாது ியவணு மாாமாா, சர்மாா எலலலாரலகுியமா மிூகவும்
ியவதமனைகாயிரந்தது. த்தமனைி ுப பகவர், ்டவளவு படத்தவர் ுபாெ் சாட்சி
ுசாலலலத் துணிந்து வந்து விட்ம்ாியர என்ற உதாளூெற மானைம் வரந்தனைார்ூகதா அவர்ூகதா.
"அந்தி  புரஞ்ரி ுபாணணுலகு நம்மா சாஸmதரம் சம் பரதாகம் ஒணணும்
ுத பகாதியதாம் அமத எலலலாம் அவ ுூகாஞ்சமும் மாதலூகாதவதா்னம் ுத பகெறது. நான்
ரவாமி சந்நிதயிியலல அவளுலகுல குடுத்த 'விபூத - விலவதளம்' எலலலாத்மதயம் அவ உம்ியனை
ூகாலலடயிியலல ியபாட்டு மித்சமத என் ூகண்ாியலலியக பார்த்ியதன்" - என்ற சாட்சிகம்
அளித்தார் மூகலலாசநாதல குரலூகதா.
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"குரலூகியள! நீங்ூக மத மானைிபூர்வமாாூகத்தான் ுசாலியெறளா? அலலலது ஏதாவது
நிர்ிபந்தத்துலூகாூகவா?"
-ியவணு மாாமாா
ுசெதார்.

ிபடல ியூகட்ூகத் ுதாம்ங்க்கமத எதர்த்தரிபு வலகீல ஆட்ியசபம்

அடுத்து ியமாலம் ரணடு அர்்சூகர்ூகதா ியத ியபால ூகமாின ியூகாயில முமெறூகளுலகுி
புெறம்பாூக நம்ந்து ுூகாணம்தாூகவும், ியூகாயில  பரூகாரத்தல விவரந் ுத பகாமால அவதா
அி பரதட்ச்மாாூக் ரபபறிகதாூகவும் சாட்சிகம் அளித்தார்ூகதா.
"அிபடி  பரூகாரத்தல ரபபறம் ியபாது அவதா தனிகாயிரந்தாளா? ியவற காராவது கம்
ரந்தார்ூகளா? எந்தத் ியததகன்ற என்னை ியநரத்தல அது நம்ந்தது?" - என்ற எலலலா பம்முியமா
அடுத்தடுத்து ஒியர ியூகதாவிமகல ியூகட்ம்ார் ியவணு மாாமாா. எலலலாரம் ஒியர ியதத ியநரம்
கறிகியதாடு ூகமாினமகத் தாங்ூகதா தனிியகதான் ியூகாவிினல பார்த்ததாூகவும் ுத பவித்தார்ூகதா.
ியவணு மாாமாா எலியலலா பம்மும் ஏன் ியதத ியநரம் ியூகட்க்ெறார் என்பது எதர்த்தரிபு
வலகீலலகுி புலலிபம்ாமால ுப பக புதராயிரந்தது.
அடுத்தபடகாூகி பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாப ஐகர், ியவததர்மா ப பபாலலனை சமப ூகா பகத பசி
ஹெ பஹெர ூகனைபாடூகதா, ூகர்்ம் மாாத்ரபூதம், மிராரதார் ரவாமிநாதன் ஆக்க நாலவரம்
"ியூகாவிினன் ரணம்ாவது  பரூகாரத்தல உதாள ரத மான்மாத சிபபபத்தன் கீியழ அந்த்
சிபபபத்தல எிபட ரதயம் மான்மாத்னம் ூகட்டத் தழவில ுூகாணடரந்தார்ூகியளா அியத
ியபாலலல ூகமாினயம், ரவியம் பக்ரங்ூகமாாூகல ூகட்டத் தழவி முத்தமிட்டுல ுூகாணடரிபமதி
பார்த்ததாூகவும் நால ியபராூக் ியசர்ந்து த பசனைத்துலூகாூகி ியபாயிரந்த தங்ூகதா ூகணூகளில
ியூகாயிினன் புனிதத் தன்மமாலகுி ுபாரந்தாத ந்த அரவரலூகத்தலூக ஆபாசல ூகாட்சி
ுதன்பட்ம்தாூகவும்" ஒ்டுவாரவராூகல கணடியலலறி் சாட்சி கறினைார்ூகதா. ந்த ஆபாசல
ூகாட்சிமகல ூகணடு அந்த் சமாகத்தல  பரூகாரத்தல வலலம் வந்து ுூகாணடரந்த மாபபெற
ஆஸmதூகர்ூகளின் மானைம் புணபட்டு அவர்ூகதா வரந்தல கறிகமதத் தாங்ூகதா ியூகட்ம்தாூகவும்
ியமாலம் சாட்சிூகதா ுத பவித்தார்ூகதா. அமதல ியூகட்டுல ூகமாின, ரவி, சர்மாா, வசந்த
ஆக்ியகாரலகு அந்த அபாணம்ி பழிமகயம் புளுமூகயம் ுபாறத்துல ுூகாதாள முடகாமால
ுநஞ்ர குமுறிகது. ியவணு மாாமாா மாட்டும் புன்முறவியலலாடு எழந்தரந்து தன் குறலகு
விசாரம்மகத் ுதாம்ங்க்னைார். அந்த நான்கு ியப பம்மும் க்ளிி பதாமள ியபாலல ஒியர
ியூகதாவிமகத் தான் தரம்பத் தரம்பல ியூகட்ம்ார் அவர்:
"ரத மான்மாத சிபபபம் சங்ூகரமாங்ூகலலம் சிவன் ியூகாவிினன் எத்தமனைகாவது  பரூகாரத்தல
ரலக்ெறது? எந்தத் ியததயில எந்த ியநரத்தல ந்த நிூகழ்்சி நம்ந்தது?"
"ரத, மான்மாத சிபபபம் சிவன் ியூகாவிினன் ரணம்ாவது  பரூகாரத்தன் வம்லகு மமலலயில
ரலக்ெறது" என்ற ுசாலினவிட்டுத் ியததயம் ியநரமும் ுசாலலலத் தகங்க்னைார், முதினல
குறலகு விசாரம்லகு ஆளானை பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாப ஐகர்.
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உம்ியனை ியவணு மாாமாா, "ூகாினல ுசரிபும்ன் நுமழந்ததாூக வாட்்ியமான் ுசான்னை அியத
ியததயில தான் துவும் நம்ந்ததா? அலலலது ியவற ியததகா?" - என்ற குறலக்ட்டு
விசா பத்தார்.
"வாட்்ியமான் கறிக சம்பவம் நம்ந்த அியத ியததயில அியத ியநரத்தலதான் துவும்
நம்ந்தது" - என்ற சாட்சியிம்மிரந்து பதல க்மம்த்தது. மாபபெற மன்ற சாட்சிூகமளல குறலகு
விசாரம் ுசெதியபாதும் ியத பதலதான் அவர்ூகளிம்மிரந்து க்மம்த்தது.
ூகமம்சிகாூக ஒர தர்மாூகர்த்தர் சாட்சிகம் அளித்தார்.
"ியூகாவில தரிபணிலகு என்ற ூகமாினயின் ியப பல அளிலூகிபட்ம் ரசீது ூகமாினகால ியந பல
ப்ம் ுூகாடுத்து வாங்ூகிபட்ம்து அன்ற என்றம் ியவற ஒரவர் ப்த்மதல ுூகாடுத்து
ியூகாயிலலகு வராமால ுவளியிியலலியக ூகமாினயின் ுபகரலகு அந்த ரசீமத வாங்க்ல
ுூகாணடரலூக ியவணடும்" - என்றம் அவரது சாட்சிகத்தல கெறிபட்ம்து. ரசீதினரலகும்
மூகுகழத்தும் தம்முமம்கதுதான் என்பமத அவர் ஒிபுல ுூகாணம்ார். உம்ியனை ியவணு
மாாமாா எழந்தரந்து,
"ஐந்து ரூபாெ, பத்து ரூபாெ நன்ுூகாமம் வசலலூகானை ரசீதுூகமளத் தவிர நூற ரூபாெலகு
ியமாபபபட்ம் வசல ியவமலலமகத் ியதவஸmதானை ஆபீியஸ ியூகாவிலலகுதா மவத்துத்தான் ுசெக
ியவணடும் என்ற தரிபணி நித வசல குழவில தீர்மாானைம் ியபாட்டீர்ூகளா லமலலகா?" என்ற ியூகட்டு மாம்லக்கதும் தர்மாூகர்த்தா த்றிி ியபானைார். நித வசல குழவில
ியபாம்ிபட்ம் அந்த ரூகசிகத் தீர்மாானைம் வரலகு எிபடத் ுத பந்தது என்பியத அவரது
த்ெறலலகுல ூகார்ம். 'ூகமாின ியூகாவிலலகுதா வந்து ியதவஸmதானை அலவலல பம்ம் ப்த்மத்
ுசலத்த அந்த ரசீமத வாங்ூகவிலமலல. ுவளிியக காியரா அவதா ுபக பல ப்த்மதல ூகட்ட
வாங்க்க ரசீது அது' - என்ெற தமாது ுபாெ் சாட்சிகம் அடபட்டுி ியபானைமதத் தர்மாூகர்த்தா
அந்த நிமினியமா உ்ர்ந்தார்.
வபபபுறத்தத் தகா பலூகிபட்ம் எலலலா் சாட்சிகங்ூகளும் தவிடு ுபாடகாகும்பட
வாதத்மதத் ுதாம்ர்ந்தார் ியவணு மாாமாா.
"ூகனைம் ியூகார்ட்ம்ாரவர்ூகியள! மூகலலாசநாதல குரலூகதா முதினக மவரம் நிர்ிபந்தத்துலகுி
பகந்து ங்ியூக துவமர ுபாெ் சாட்சி ுசான்னைார்ூகதா என்பமத ியதா ந்த ஒினிபதவு
நிரூ பலகும்!" - என்ற ுசாலின ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்மர எடுத்து 'ஆன்' ுசெதார் ியவணு
மாாமாா. எதா ியபாட்ம்ால எதா விழக்ெற ஓமச ியூகட்கும் அ்டவளவு அமமாதியகாடு ியூகார்ட்டு
அமதல ியூகட்ம்து. அந்த எதர்பாராத ஒினிபதவு் சாட்சிகம் அமனைவமரயியமா  பரமிலூக
மவத்து விட்ம்து.
ியம்ி ஒரமுமெற ஓட முடந்ததும் சாட்சிகத்துலகுி பகன்படும் பகுதமக மாறமுமெறயம்
ியபாட்டுல ூகாட்டனைார் ியவணு மாாமாா. ூகமாினயின் குரல ஒினியகாடு கடக ஸmியலலாூகம்
முடந்தவும்ன்,
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" வ ஸmியலலாூகம் ுசாலினணடரலூகெறமதல ியூகட்ம்ிியபா சரஸmவத ியதவிியக வந்து
ுசாலினணடரலூகாியளான்்ன ியதாணித்து. வளுலகு எதராூக ியூகார்ட்டியலல வந்து சாட்சி
ுசாலலலணும்்ன எங்ூகமளல கி பட்டு நிர்ிபந்திபடுத்தெறா ரவாமி!"
"ஆசார அநுஷம்ானைம் ுத பஞ்ச நம்மா மாதஸmதர்ூகமள விம் அதூக ஆசார
அநுஷம்ானைத்ியதாம்வும் அம்லூக ஒடுலூகமாாூகவும் வ ியூகாவிலியலல நம்ந்துணம்ான்்ன
ுசாலலலணும்."
"ியூகார்ட்டியலல வந்து என்னை ுசாலலியவியனைா ுத பகாது. ஆனைா துதான் சத்தகம்.
நிர்ிபந்தத்துலூகாூகவும் ுபாமழிபுலூகாூகவும் ியூகாயில எலஸிலயூட்ட ஆபீஸர்
ுசாலெறதுலூகாூகவும் சீமாாமவகரலூகாூகவும் பகந்து அவா வலகீல என்னை ுசாலினல
குடுலகுெறாியரா அமத அங்ியூக வந்து ஒி பலக்ெற பாவத்மதி பண்்னம் ரவாமி! நீங்ூக
எங்ூகமளத் திபாி பு பஞ்ரலூகிபம்ாது. எங்ூகமளத் ுதாந்தரவு பணணி
நிர்ிபந்திபடுத்தெறா, ியவற வழி லமலல."
ஒினிபதமவ சி-ஜட்ே கர்ந்து ியூகட்ம்ார். ஏியதா குறித்துல ுூகாணம்ார். தங்ூகளுலகு
எதரால் 'சத ுசெது விட்ம்' தங்ூகதா குரமலலியக ியூகட்டுல குரலூகதாமாார் மவரம் ஆடு
தரடனை ூகதாளர்ூகதா ியபாலல விழித்தனைர். " து உங்ூகதா குரல தாியனை?" - ியவணு மாாமாா
குரலூகமளல ியூகட்ம்ார். குரலூகளில எவரம் அமத மாறலூக முடகாமால ரந்தது.
"என் வீட்டபபகு வந்தரந்தியபாது ூகமாினமகி பபபறி நீங்ூகளாூகியவ முன்வந்து என்னிம்ம்
்டவாற நலலலபட கறிகது உணமமாதாியனை?"
ுரலூகார்ம் பினரந்து ஒினத்தது தங்ூகதா குரலதான் என்பமதியகா தாங்ூகதா அ்டவாற
கறியிரந்தமதியகா அவர்ூகதா மாறலூகவிலமலல.
" ந்த ஒினிபதவு குரலூகதா மவமரயம் பகமுறத்த எங்ியூகியகா ூகம்த்தல ுூகாணடு
ியபாெி பதவு ுசெததாூக ரலூக ியவணடும் என்றம் ுூகாமலல மிரட்ம்லலகுி பகந்து
அவர்ூகமள ிபடி ியபச்ுசாலின பதவு ுசெதரலக்ெறார்ூகதா" என்றம் வழலகுத்
ுதாடுத்தரந்தவர்ூகளின் சார் பல கெறிபட்ம் வாதத்தபபகுி ியபாதக ஆதாரமிலலலாமாபப
ியபாூகியவ நீதபத அமத ஏபபூகவிலமலல. முபபறிலம் எதர்பாராத விதமாாூக ந்தல ூகாுஸட்
ுரலூகார்ம்ர் சாட்சிகம் வரியவ குரலூகதா மவரம் ஸmதம் பத்துி ியபாெவிட்ம்னைர். அதன் பன்
அவர்ூகளால எமதயம் மாறலூக முடகவிலமலல. ியமாபபுூகாணடு புதக ுபாெூகமளி ியபரம்
தராணிியகா அலலலது ுதம்ியபா அிியபாது அவர்ூகளுலகு லலலாமால ியபாெவிட்ம்து.
மிூகவும் 'டரமாடல' ஆூக அந்தல ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்ர் சாட்சிகத்மத வழலக்ல ுூகாணடு
வந்து அமனைவமரயம் த்ெற அடத்தரந்தார் ியவணு மாாமாா. சாட்சிூகளும் மத
எதர்பார்லூகவிலமலல. எதர்த்தரிபு வலகீலம் மத எதர்பார்லூகவிலமலல. தங்ூகளுமம்க
பலலவீனைமாானை ஒர ியப்ர ிபடி பதவு ுசெகிுபபபற மவலூகிபட்டரலக்ெறது என்பது
சாட்சிூகளுலியூக ுத பகாமாினரந்ததுதான் அதினரந்த ரூகசிகம். ந்தத் தரிபம் வழலக்ன்
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ியபாலமூகியக மாாபபறிவிட்ம்து. எதர்த்தரிபு வலகீலலகு ஏெறலகுமெறக நம் பலமூகியக
ியபாெவிட்ம்து.
எதர்த்தரிபு வலகீினன் முூகம் ுவளிறிகது. ூகாுஸட் ுரலூகார்ம்ர் சாட்சிகம் முடந்தவும்ன்
ியவணு மாாமாா தமாது ூகட்சிலூகாரர் ுஸௌந்தர்க லலஹெ ப ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரம், பஜ
ியூகாவிந்தம் முதினக நூலூகமள  புரஞ்ர ுமாாழியில ுபகர்த்தரிபமதயம் அதபபூகாூக
ந்து மாதாசா பகர்ூகளானை மாூகான்ூகளின் ஆசிமகயம், பாராட்மம்யம் அவர்
ுபபபறிரிபமதயம் கறி ஸ்ரீ மாம்ம் மாாியனைஜர் அது சம்பந்தமாாூக் சர்மாாவுலகு எழதயிரந்த
ூகடதத்மதயம் ியூகார்ட்டல தாலூகல ுசெதார்.
ரத மான்மாத சிபபபத்தன் கீழ்ல ூகமாினயம் ரவியம் தழவி முத்தமிட்டுல
ுூகாணடரந்ததாூகவும் பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாப ஐகர் முதினியகார் கறிக சாட்சிகத்மத
ியவணு மாாமாா மிூக் ரலலபமாாூகியவ மாறலூக முடந்தது. அவர்ூகதா ுசான்னை ியதத ியநரமும்,
வாட்்ியமான் ூகமாின ுசரிபுல ூகாலம்ன் ியூகாவிலலகுதா நுமழந்ததாூகல கறிக ியதத ியநரமும்,
குரலூகதா அவதா  பரசாதத்மதல ூகாலலடயில ியபாட்டு மிதத்ததாூகல கறிக ியததயம் ியநரமும் ஒன்ெறாூக ரிபமத் ரட்டலூகாட்ட "முன் ர சாட்சிூகளும் அந்த நாளில அியத ியநரத்தல
ூகமாின மாட்டும் தான் தனிகாூகல ியூகாயிலலகுதா வந்தாதா என்ற கறம்ியபாது மாபபெறவர்ூகதா
அவதா ரவிியகாடு ரதமான்மாத சிபபபத்தன் கீழ் அலலங்ியூகாலலமாாூக் ியசர்ந்து நின்ெறமதி
பார்த்ததாூக கறவது ூகட்டுலூகமத. சாட்சிகங்ூகதா முரணபடுக்ன்ெறனை. அமத எலலலாம் விம்ி
ுப பக வினகம் ந்த சாட்சிூகதா சிவன் ியூகாவிலலகுி ியபாெ வரம்லூக்லக்ல
ஆக்ெறுதன்றம் ியூகாயிினல எது எங்க்ரலக்ெறது என்ியெற வர்ூகளுலகு மாெறந்து ியபாெவிட்ம்து
என்றம் வர்ூகதா சாட்சிகத்தினரந்ியத ுத பக்ெறது. சிவன் ியூகாவில ரத மானைமாத சிபபபம்
ரணம்ாவது  பரூகாரத்தல ரலக்ெறது என்றம் அதன் கீழ் தான் ூகமாினமகயம் ரவிமகயம்
ஆபாசமாானை நிமலலயில ியசர்ந்து பார்த்ததாூகவும் வர்ூகதா கறினைார்ூகதா. ஒரியவமள வாெ
தவறி் ுசாலக்ெறார்ூகியளா என்ற மாறபடயம் நான் ியூகட்ியம்ன். மாறபட ியூகட்ம்ியபாது கம்
எலியலலாரம் ரணம்ாவது  பரூகாரத்தல என்ற தான் பதல ுசான்னைார்ூகதா. சங்ூகரமாங்ூகலலம்
சிவன் ியூகாவிினல ரத மான்மாதன் சிபபபம் ரலகுமிம்ம் மன்ெறாவது  பரூகாரம் என்பது
 பரசித்தமாானை உணமமா. தினரந்ியத வர்ூகதா கறிக நிூகழ்்சி என் ூகட்சிலூகாரமர
அவமாானைி படுத்த ியவணடுுமான்ற தட்ம்மிட்டு ட்டுல ூகட்டகது என்பது ுத பக்ெறது" என்ற ியவணு மாாமாா கறிகியபாது, "நிூகழ்்சிலகு ம்மாானை  பரூகாரம் ரணம்ாவதா,
மன்ெறாவதா என்பதலலல ங்கு வாதம். சம்பந்திபட்ம்வர்ூகதா ியூகாவிலலகுதா
அநாசாரமாாூகவும் ஆபாசமாாூகவும் நம்ந்து ுூகாணம்ார்ூகதா என்பதுதான் முலக்கம்" - என்ற
குறலக்ட்ம்ார் எதர்த்தரிபு வலகீல. அதபபகுியமால ியபச எதுவுமிலலலாதது ியபால
அமார்ந்துவிட்ம்ார் அவர்.
ியமாபபுூகாணடு ஏதாவது ுசாலலல ியவணடுமாா என்ற எதர்த்தரிபு வலகீினம்ம்
ியூகட்ூகிபட்ம்து. ியபரலகுி பமழக குபபெற் சாட்டுலூகதா சிலலவபபமெறியக தரம்பல
கறிவிட்டுல ியூகாவிினல சம்ிியராட்ச்ம் விமரவில நம்லகும்பட உத்தரவாூக
ியவணடுுமான்ற ணடும் ியூகா பனைார் எதர்த்தரிபு வலகீல.
தீர்ிபுலகு பக நாளாூக ஒர வாரம் ூகழித்து ஒர நாமளல குறிி பட்டுல கறினைார் நீதபத.
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அத்தகாகம் 29

"ியூகாவில வழிபாடு - முதினக பலல உம்னைடகானை ுபாது நன்மமா சம்பந்திபட்ம் அவசர
வினகங்ூகதா தீர்ிமபி ுபாறத்துல ூகாத்தரிபதால ஒர வாரம் என்பது மிூகவும் அதூகமாானை
ூகாலலதாமாதமாாூக ரலகுியமாா?" என்ற ூகரத்துத் ுத பவித்தார் எதர்த்தரிபு வலகீல.
அவரமம்க ியூகா பலமூகலகுி  பன் அடுத்த மன்ெறாவது நாியள தீர்ிபுல கறவதாூக
அறிவித்தார் நீதபத.
அன்ற அ்டவளவில ியூகார்ட்டு ூகமலலந்தது. ியூகார்ட் வாசினல கட நின்ற ுூகாணடரந்த
அர்்சூகர்ூகதா ியவணு மாாமாா ுவளிியக வந்ததும், அவரரியூக வந்து சழ்ந்து ுூகாணம்னைர்.
"என்னை ரவா ! ஏியதா நம் பலமூகயிியலல உம்மா க்ட்ம்த் தனிகா் ுசான்னைமதி பதவு
பணணில ியூகார்ட்டியலலியக ியபாட்டுல ூகாட்ட மாானைத்மத வாங்க்ட்ியம்ியள? ிபடி
பண்லலாமாா நீங்ூக?" - என்ற மூகலலாசநாதல குரலூகதா அவ பம்ம் ப பதாபமாானை குரினல
ியூகட்ம்ார்.
"ுபாெ ுசாலெறவாமள எங்ியூக ியவணுமாானைாலம் எி பட ியவணுமாானைாலம் மாானைத்மத
வாங்ூகலலாம் ரவாமி! அதுியலல திியப லியலல" - என்ற தாட்சணகியமா லலலாமால
ூகடுமமாகாூக அவரலகுி பதல ுசான்னைார் ியவணு மாாமாா. அர்்சூகர்ூகதா அந்தல ூகடுமமாமகத்
தாங்ூகமுடகாமால அவமர விட்டு விலலக்் ுசன்ெறனைர்.
"ுபாெ ுசாலெறவாளுலகு அவா ுசாந்த வாயம் நாலகும் கம் ஒத்துமழலூகாது. அந்த
வாட்்ியமான் ூகமாின பு பகாத பாமனயில ியபசினைாதா்ன முதலியலல ுசாலினட்டு அிபுெறம்
தடுமாாறிி ியபாெத் தமிழிியலலதான் ியபசினைாதா்ன உளறினைான் பாரங்ியூகா. பஜமனை மாம்ம்
பத்மாநாப ஐகரம் மாத்தவாளும் என்மனையம் ூகமாினமகயம் ரத மானைமாத் சிபபபத்தன் கீியழ
ஆபாசமாானை நிமலலயிியலல பார்த்ததாூகி புளுக்ட்டு ரத மான்மாத சிபபபம் ரணம்ாவது
 பரூகாரத்தியலல ரலகுன்்ன சாத்சாியனை? ுபாெமக் ுசான்னைாலம் ுபாரந்த் ுசாலலல
ியவணம்ாியமாா? ியநத்து விசாரம்ியகாடு விட்டரந்தாலம் பரவாயிலியலல ன்னிலகு அவா
வலகீல தகார்ி பணணில ுூகாணடு வந்துவிட்ம் அத்தமனை சாட்சிூகளும் நன்னைா அசடு
வழிஞ்ரட்ம்ா" - என்ெறான் ரவி.
"அது மாட்டுமிலியலலம்ா! ூகம்வுதா ியமாியலல ஆம்கா ுநஜம் ியபசியெறாம்்ன  பரமாா்ம்
பணணிட்டுி ுபாெ புளுக்னை ந்தி பலத சிூகாமாணிூகமளவிம் மானைசாட்சி ியமாியலல
ஆம்கா ுநஜம் ியபசியெற'ன்்ன உதாளமத உதாளபடியக ுசான்னை அந்த நாஸmதூகன்
எத்தமனைியகா சிலலாலக்கமாானைவன்" என்ற மெறமுடமாணிமகி புூகழ்ந்தார் சர்மாா.
அன்ற ியூகார்ட்டல பஜமனை மாம்ம் பத்மாநாக ஐகர் முதினகவர்ூகதா தங்ூகதா வகதுலகும்
படிபுலகும் சாஸmதர ஞானைத்துலகும் ுூகாஞ்சங்கம்ி ுபாரத்தமிலலலாமால ஆபாசமாாூக
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ட்டுல ூகட்டி புளுக்க புளுகு சர்மாாமவ மிூகமிூக மானைியவதமனைி பம்் ுசெதரந்தது. தன்
ியமாலதாள விியராதம் ஒன்மெறியக நிமனைத்துத் தங்ூகமள் சிறமமாிபடுத்தல ுூகாதாளல கம்
அவர்ூகதா தகங்ூகவிலமலல என்பதும் அவரலகுி பு பந்தது. ியூகார்ட் வாசினினரந்து வீடு
தரம்பல ூகா பல புெறிபட்ம்ார்ூகதா அவர்ூகதா.
"நு்லம் தன் வாகால ுூகடும்்ன வசனைம் ுசாலவாியள சர்மாா! அதுியபாலல அவா
நிர்ிபந்திபடுத்த ங்ியூக ுூகாணடு வந்து நிறத்தனை சாட்சிகங்ூகியள அவாமள நன்னைால
ூகாமி்ரல குடுத்துடுத்து" என்ெறார் ியவணு மாாமாா. ூகமாின எதுவும் ியபசாமால ூகா பல
ுமாௌனைமாாூக அமார்ந்தரந்தாதா.
" மத எலலலாம் பார்த்துட்டு எங்ூக ியதசத்மதி பத்தியக திபா நிமனை்ரலூகாியதம்மாா!
உகர்ந்த வினகங்ூகளும் சாஸmதரங்ூகளும் தத்துவங்ூகளும் ியதான்றினை அளவு உகர்ந்த
மானிதர்ூகதா அதூகம் ியதான்ெறாததுதான் எங்ூகியளாம் குமெற. படலூகெறதுலகும் வாழெறதுலகும்
சம்பந்தமிலலலாமாி ியபானைதுதான் ன்னிலகு ந்த ியதசத்ியதாம் ியூகாளாற" என்ற
உரலூகமாானை குரினல மான்னிிபுல ியூகட்பதுியபால ூகமாினமகி பார்த்து் ுசான்னைார் சர்மாா.
"அறிகாமமாகால மானிதர்ூகளில காியரா சிலலர் ுசெயம் தவறூகளுலகுத் ியதசம் எிபடி
ுபாறிபாகும்? ியதசத்மதி பபபறித் திபாூக நான் ஏன் நிமனைலூக ியவணடும்?" - ூகமாினியக
பதலலகு அவமரல ியூகட்ம்தினரந்து ியதசத்மதி பபபறி அவதா தவெறாூக எதுவும்
நிமனைலூகவிலமலல என்ற ுத பந்தது.
*****
ியூகார்ட் வழலகு என்ற மாபபெறவர்ூகதா அமலலந்து ுூகாணடரந்த சமாகத்தல
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் உம்ல நிமலல ியமாலம் ியமாாசமாாக் ரந்தது. குமாாரம் பார்வதயம்தான்
வீட்டல அம்மாாமவல ூகவனித்தும் ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ஒர ியூகாபத்தும்்னம்
முரணடும்்னம் மாபபெறவர்ூகமளத் தன்னைரியூக அணம்விம்ாமால வீம்பு  படத்தாதா அவதா. சர்மாா
தன்மனைல ூகலலந்து ுூகாதாளாமாலம், ுபாரட்படுத்தாமாலியமா ரவிலகும் ூகமாினலகும்
ூகலகா்த்துலகு ஏபபபாடு ுசெக்ெறார் என்ற அறிந்ததல ஏபபபட்ம் அதர்்சியிினரந்து
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ளியவ லமலல. அன்றிினரந்து படுத்த படுலமூககாக் விட்ம்ாதா.
சர்மாாமவியகா மாபபெறவர்ூகமளியகா ுபாரட்படுத்தல கம்ாுதன்ெற முரணடல தன்  பெறந்தூகத்து
ஊரலகுல குமாாமரி பஸmஸில புெறிபட்டுி ியபாூக் ுசாலின முன்பு சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல
 பரம்ியமாாத்ஸவ சமாகத்தல வந்து தங்ூகதா வீட்டல தங்க்விட்டு் சர்மாாவும்ன் ியூகா பத்துல
ுூகாணடு ியவற வீட்டுலகுி ியபாெத் தங்க்க தன் ுப பகம்மாாி பாட்டமக அமழத்து வர்
ுசெதரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. ூகமாினியக ியவணு மாாமாா வீட்டுலகுி ியபாயிரந்ததனைால
பாட்ட தன்ியனைாடு வீட்டல தங்ூக ஆட்ியசபம் எதுவும் ராுதன்ற எணணித்தான்
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அவமள வரவமழத்தரந்தாதா. பத்து அமரத்துி ியபாடுவதபபுூகன்றம்
நாட்டு மவத்தகம் ுசாலவதபபுூகன்றம் பலூகத்து வீட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்ட ியவற
அடலூகட வந்து ியபாெல ுூகாணடரந்தாதா.
'அிபாமவி பபபறிியகா, ரவி அண்ாமவி பபபறிியகா, ூகமாினமகி பபபறிியகா,
ியபசினைாியலல அம்மாா எ பந்து விழக்ெறாதா, ியூகாபிபடுக்ெறாதா - அவளுலகு, அதனைால
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உம்ம்புலகு அதூகமாாக் விடுக்ெறது' என்ற ுத பந்து குமாாரம் பாரவும் அவர்ூகமளி
பபபறிுகலலலாம் அம்மாாவிம்ம்  பரஸmதா பிபமதியக தவிர்த்துல ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
கிபாடுூகளும் ுவளிிபமம்கானை சணமம் ச்சரவும் லமலல என்ெறாலம் வீட்டல
சணமம்யின் அறிகுறிகானை ஒர ியவணம்த்தூகாத அமமாத ுதாம்ர்ந்து நிலலவில
ுூகாணடுதானிரந்தது.
ஒத்தாமசலூகாூகல குமாார் ுப பகம்மாாமவல க்ராமாத்தினரந்து அமழத்துல ுூகாணடு வந்து
விட்ம் தனைத்தன்ற மாாமலலயிியலலியக அந்தி ுப பகம்மாா ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம்
தபபுசகலலாூகல ூகமாினமகி பபபறி விசா பத்தரந்தாதா.
"ஏணடீ ூகாமு! ந்தாத்தியலல மின்ியனை நா வந்தரலக்ெறிியபா ஒர ுவதாமளலூகா ப உன்
புதாமளியகாம் வந்து தங்க்யிரந்தாியள அவ எங்ியூகடீ? ஊரலகுத் தரம் பி புெறிபட்டுி
ியபாயிட்ம்ாளா? அவளாி ியபானைாளா லமலல நீங்ூகியள ியபாூக் ுசாலினட்ியம்ளா?"
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா முதினல தபபகுி பதியலல ுசாலலலவிலமலல. ஒன்றியமா ூகாதல
வாங்க்ல ுூகாதாளாதது ியபாலலி ியபசாமால ரந்துவிட்ம்ாதா. ஆனைால க்ழவி விடுக்ெற
வழிகாயிலமலல. ுதா்ுதா்த்தாதா.
" ிியபா மத ஏன் விசா பலக்ியெறன் ுத பயியமாாடீ ூகாமு? ஒர சமாாசாரம் ியூகழ்மவி
பட்ியம்ணடீ! நம்மர் மா்னனா ுூகாஞ்சிியபர் ுப பகவாமளி பார்லூகி புெறிபட்டுி
ியபாயிரந்தா, அவா தரம்ப ஊரலகு வந்து ுசான்னைா: அந்த ுவதாமளலூகா பயம் உன்
புதாமளயமாாி ுப பகவாமளி பார்லூக அங்ியூக வந்தரந்துதுூகளாம். அந்த ுவதாமளலூகா ப
ுஸௌந்த பக லலஹெ ப, ூகனைூகதாரா ஸmியதாத்தரம், பஜியூகாவிந்தம்லலாம் ுப பகவா மின்னைாட
ஸmபஷம்மாா பாடனைியதாம் மாட்டுமிலலலாியமா அவா பாமனயிியலலயம் ுமாாழி ுபகர்த்து்
ுசான்னைாளாம். ுப பகவா ுராம்ப் சந்ியதானமாால ியூகட்டுணடரந்தாளாம். அவர்
ுமாௌனைம்ூகெறதாியலல ஒணணுியமா ியபசமலலகாம். ஆனைா ுராம்பி  ப பகமாால ியூகட்ம்ியதாம்
மாட்டுமிலலலாமாத் தரிதியகாம் வாமள ஆசீர்வாதம் பணணி அ்னி ப்சார்்ன அமதி
பார்த்துட்டு வந்து ஊர்ியலல மா்னனா ஒியரகடகால ுூகாணம்ாம்ெறா. ஊர் முழலூக ியத
ியப்ரத்தாணட. ியநலியூக ஆ்ச பகமாாி ியபா்ர, நம்பெறதுலகும் முடகியலல. நம்பாியமா
ரலூகெறத்துலகும் முடகியலல. ஒர விியசனமிலலலாதவாமள அவா அி படி  ப பகமாா
உட்ூகார வ்ரணடு ியபசெறதும் வழலூகமிலியலல. ுரணடு வரனத்துலகு மின்னைாட ந் ர்்
சீமாாமவகர் மாம்த்து் ுசாத்மதல மூககாடி பட்டுி ுப பகவாமளி பார்த்துத் "தாராள
மானைியசாம் ்ஷமிலூகணும்்ன" ியபாெ நின்னைிியபா அவர் ுமாௌனைமாாயிலலலாியமா ரந்தும் கம்
ஒர வார்த்மத கம்ி ியபசாமால "ியபாயிடு!"ன்்ன மூகமக மாட்டும் மாறி்ர அமச்ரி ியபாூக்
ுசாலினட்ம்ாராம். அிியபர்லுூகாத்தவர் வாக்ட்ம் ிபட  ப பகமாா ரந்தார்னைா அதுியலல
என்னைியமாா விியசனம் ரலூகணும்டீ ூகாமு..."
"எங்க்ட்ம்யம் வந்து ுசான்னைா... ஆனைா நான் அமத நம்பியலல ுப பகம்மாா! ியவெற காரம்
ுசாலலலியலல... ந்தி  பராமா்ியர தான் ுசான்னைார். என் மானைமச மாாத்தெறதுலூகாூகல ூகமத
ூகட்ட அளந்து விம்ெறார்்னதான் ுநமனை்ியசன். 'மாம்த்து மாாியனைஜியர ுலலட்ம்ர்
ியபாட்டரலூகார்... பட்ரலூகாட்ம்ியெறன்... ியூகளு'ன்னைார், அமதயம் நான் ியூகட்ூகலியலல."
197

"ுபாெகாயிரலூகாதுடீ! நம்ந்தரலகும்்ன தான் ியதாணெறது. நம்மர் மா்னனா அத்தமனை
ியபர் வந்து வாெ ஓகாமால ுூகாணம்ாம்ெறாியள?... ுபாெகாயிரந்தா அி படல
ுூகாணம்ாடுவாியளாடீ?"
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுமாௌனைத்தல ஆழ்ந்தாதா. ியமாபபுூகாணடு ுப பகம்மாாளிம்ம் என்னை
ியபரவுதன்ியெற அவளுலகுத் ுத பகவிலமலல. ூகமாினலகும் ரவிலகும் ூகினகா்ம்
ஏபபபாம்ாக்யிரிபது முதல சூகலலத்மதயம் ுத பந்து ுூகாணடுதான் ுப பகம்மாா தன்னிம்ம்
ிபடி ியப்ரல ுூகாடுத்து ஆழம் பார்லக்ெறாளா, அலலலது சாதார்மாாூகத் தனைலகுத்
ுத பந்தரிபமதத் ுத பவிலக்ெறாளா என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாளால பு பந்து ுூகாதாள
முடகாமால ரந்தது அிியபாது. ுப பகம்மாா அதபபகுதா தன் பமழக ியூகதாவிமகியக
ரணம்ாம் முமெறகாூகத் தரம்பவும் ியூகட்டுவிட்ம்ாதா.
"என்னைடீ! பதியலல ுசாலலல மாாட்ியம்ங்ூகியெற? அந்த ுவதாமளலூகா ப ங்ியூக
ஊரலகுத் தரம் பி ியபாகா்ியசா? உன்மனைத் தாணடீ ியூகழ்லூகியெறன்..."

ரலூகாியளா?

" ன்னைம் ியபாூகலியலல ுப பகம்மாா! வம்லகுத் ுதரவிியலல ியவணு மாாமாா ஆத்தியலல
ியபாெத் தங்க்யிரலூகா. அந்த மாாமாாியவாம் ுபாண வசந்தலகும் வளுலகும் ுராம்ப
சிியநக்தம்! பம்பாயிியலலரந்து அவளும் ுபாெறிபட்டு வந்தரலூகா. எங்ியூககாவது
ியபாூகட்டும். ிியபா ங்ியூக ுதாலமலலயிலலலாமா நிம்மாதகாயிரலகு" - ந்த உமரகாம்ல
தபபகு ியமால நீளாமால ூகவனித்துல ுூகாதாளியவ ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மிூகவும் சிரமாிபம்
ியவணடயிரந்தது. ஆனைால ுதாம்ர்ந்து ுப பகம்மாாமவ அவளால அிபடத் தவிர்த்துவிம்
முடகவிலமலல.
ரணடு நாதா ூகழித்துி பலூகத்து வீட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்ட, "ஏணட ூகாமு! நீ
எங்க்ட்ம் ஒர வார்த்மத கம்் ுசாலலலினியகடீ? ியூகார்ட்டியலல ியூகஸு நம்லூகெறதாியமா!
ஊுரலலலாம் ியபசிலக்ெறாியள? உங்ூகாத்துலூகாரர் சாட்சி ுசான்னைாராம். உன்  பதாமள சாட்சி
ுசான்னைானைாம்" - என்ற ுப பகம்மாாமவயம் மவத்துல ுூகாணடு ியப்மச ஆரம் பத்தியபாது
தவிர்லூக முடகாமால ூகமாினமகி பபபறிக ியப்ர வந்து விட்ம்து. ூகாமாாட்சிகம்மாாியள
பாட்டயிம்ம் அதுபபபறி விசா பத்தாதா: "அது என்னை ியூகஸm பாட்டீ! எனைலுூகாணணுியமா
ுத பகாது. ிியபா ந்தாத்தியலல ுதலலலாம் காரம் எங்ூகாதியலல ியபாம்ெறதும் லியலல..."
"என்னைியமாா அந்த ுவதாமளலூகாரி ுபாணணு நம்மா ியூகாவிலியலல எலலலாம்
நுமழஞ்சதாியலல ியூகாவிியலலாம் சாந்நித்கம் ுூகட்டுி ியபா்ர, மாறபட கும்பா பியனூகம்
பணணிகாூகணும்்ன ஊர்லூகாரா ப்ம் ியூகட்டுல ியூகஸm ியபாட்டரலூகாளாியமா? அது
ுசரிபுல ூகாியலலாம் ியூகாவிலலகுதாியள நுமழஞ்ரதாியமா?"
"மாத்தது எலலலாம் எி படியகா எனைலகுத் ுத பகாது பாட்டீ? ஆனைால ூகமாின ுசரிபுல
ூகாியலலாம் ியூகாவிலியலல நுமழஞ்சாங்ூகெறமத நான் நம்பியலல. ந்தாத்தியலல அந்தி ுபாண
தங்க்யிரந்திியபா நான் ூகவனி்சவமர ரத்தம் ஆசார அநுஷம்ானைத்தியலல அவியமாியலல
அிபழலகு் ுசாலலல முடகாது பாட்டீ! நம்மா மா்னனா லியலல, நம்மா ியதசம் லியலல, நம்மா
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நிெறம் லியலலங்ூகெறமதத் தவிர மா பகாமத அம்லூக ஒடுலூகம் - பணிவு, ப்டகம்
குத்தம் ுசாலலல முடகாது."

துலலலலலாம்

மதல ியூகட்டு முத்து னைாட்சிி பாட்டியக தன் ுசவிூகமள நம்ப முடகாமால ியபரவது
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா தானைா எனை விகந்து சந்ியதூகத்ியதாடு அவதா முூகத்மதி பார்த்தாதா.
"ஏன் பாட்ட அி படல ூகணம் டுலக்ணடு என்மனை என்னைியமாா மாாத ப பார்லூகியெறதா?
நான் ிபடி ியபசியெறன்்ன சந்ியதூகிபம்ியெறளா? நமாலகு ியவணம்ாதவங்ூகெறதுலூகாூக
ஒத்தமரி பத்த அபாணம்மாாி ுபாெயம் புளுகும் ியபசிம்ெறது ச பயிலியலல. ூகமாின ியமாியலல
ியநலக்ரலக்ெற மானைஸmதாபம் ியவியெற. அவளும் ரவியம் ியபாயிரலூக்ியச ுப பகவா அவ
ஸmியலலாூகம் ுசாலினல ியூகட்டுத் தரிதகா ியூகதாவிிபட்டுட்டு ங்ியூக வந்து ுசாலெறா.
அமத நாமா ுூகாமெற ுசாலலலலலாியமாா? ஒரத்தமர நமாலகுி  படலூகலியலலன்னைா
லலலாதமதயம் ுபாலலலாதமதயம் எலலலாம் ுசாலினல ியூகார்ட்டியலல ியபாட்டு மாானைத்மத
வாங்ூகெறது ந் ர்லூகாராளுலகு ஒர வழலூகமாாி ியபா்ர-"
"ியூகார்ட்டியலல அந்த வம்லகுத் ுதர ியவணு ியூகாபாலலன் தான் ூகமாினலகும்
உங்ூகாத்துலூகாரரலகும் வலகீலலாம். 'ூகமாின பத்தமரமாாத்துத் தங்ூகம். சாட்சாத் சரஸmவதியகாம்
அவதாரம்்ன' ியவணுியூகாபாலலன் வீட்டியலல ியபாெி ியபசிி பட்டு வஸmதரதானைம்
வாங்க்ணடு ியூகார்ட்டியலல ியபாெ, 'அவ ியூகாவில ஆசாரத்மதியக ுூகடுத்துட்ம்ா'தா்ன ியநர்
மாாெறாூக் சாட்சி ுசான்னைாராம் மூகலலாசநாதல குரலூகதா. அவர் தன்னைாத்தியலல வந்து
ுசான்னைமத ரூகசிகமாா ியம்ி ுரலூகார்டுியலல பதவு பணணி வ்ரணடரந்து ியூகார்ட்டியலல
ஜட்ஜுலகுி ியபாட்டுல ூகாமி்சிி ுபாெ்சாட்சி'ன்்ன வாதாட குரலூகியளாம் மாானைத்மத
வாங்க்ி பட்ம்ாராம் அந்த ியவணுியூகாபாலலன்."
" பன்ியனை என்னை பாட்டீ? அத்தமனை வகசானைவர், ியூகாவிலியலல ரவாமிமகத் ுதாட்டுி
பூமஜ புனைஸmூகாரம்லலாம் பணெறவர், வாெ கசாமால கணடியலல ஏறி் சத்தகம் பணணிட்டுி
ுபாெ ுசாலலலலலாியமாா?"
"ுபாெ ுசான்னைியதாம் மாட்டுமிலலலாியமா ூகமாினயம் ரவியம் ியூகாவிலியலலியக என்னைியமாா
அசிங்ூகமாா நம்ந்துணம்ான்்ன ியவெற ூகமத ூகட்ட விட்ம்ாளாம்டீ ூகாமு!"
"ியூகஸm எி பட ஆகும்்ன ஊர்லல ியபசிலக்ெறா பாட்ட?"
"உனைலுூகதுலகுட அம்மாா ிியபா அந்தல ூகவமலல? ஏபபுூகனைியவ அமர உம்ம்பாி
ியபாயிட்ியம், க்ழி்ரி ியபாட்ம் நாராி படுத்த படுலமூககா ரலியூக. ந்தல ூகவமலல ியவெற
எதுலகு? ியநாலகு ரலூகெற ூகவமலல ியபாெறாியதாடீ?"
"ூகவமலலயிலியலல... ுத பஞ்ரலூகலலாியமான்்னதான் ியூகலூகியெறன்.""ியவணுியூகாபாலல்னம் உங்ூகாத்துலூகாரரம் ியூகமஸி பத்தியக ூகவமலலிபம்ாியமா
தங்ூகளுலகு ுஜயி்ரடும்ூகெற நம் பலமூகியகாம் ூகினகா் ூகா பகங்ூகமளல
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ூகவனி்ரணடரலூகாளாம். ன்னிலகுல கம் ியவணுியூகாபாலலனைாத்துியலல ரமாங்ூகினி
ுபாணடுூகதா  பரார்த்தமனைகாம். அவியராம் ுசாந்தி ுபாணிய்ாம் ூகினகா்த்துலகு
முந்த எி பட ரமாங்ூகினி ுபாணூகதா  பரார்த்தமனை பண்ெறதுணியம்ா அி படியக ந்த
ுவதாமளலூகா ப ூகினகா்த்துலகும் கம்ி பணணிகாெறதாம்..."
ந்த உமரகாம்மலல துவமர அமமாதகாூகல ியூகட்டுல ுூகாணடரந்த
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ுப பகம்மாா ிியபாது ுமாலலலல குறலக்ட்ம்ாதா:
"என்னைடீ ூகாமு! பாட்ட ஏியதா ூகினகா்ம்ூகெறாியள? என்னைதுடீ?"
முதினல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா சிறிது தகங்க்னைாதா. அிபுெறம் எமதயம் மாமெறிபமதவிம்
உணமமா ியபரவது நலலலுதன்ற, ுப பகம்மாாவிம்ம் எலலலா விவரமும் ுசாலினத் தன்
மானைஸmதாபத்மதயம் கறிவிட்ம்ாதா. ந்தல ூகினகா் ஏபபபாடு ூகார்மாாூகியவ தனைலகும் தன்
ூக்வரலகும் ியப்ர வார்த்மத லலலாமாபப ியபாெவிட்ம்து என்றம் கறினைாதா
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
"ூகின முத்தி ியபா்ர! அதுனைாியலலதான்
ுப பகம்மாா.

ி பட எலலலாம் நம்லூகெறது டீ" - என்ெறாதா

ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அதபபகுி பதல எதுவும் ுசாலலலவிலமலல.
"உன்  பதாமள ரவிலகுத்தான் புத்த ி படி ியபா்ரன்னைா சூகல சாஸmதரமும் ியவதமும்
பட்ச உங்ூகாத்துலூகாரரலகு ஏணடீ ி படி புத்த ியபா்ர?"
"... விட்டுத் ததாளுங்ியூகா... னிியமா அமதி பத்த நாமா ியபசிி  பரியகாஜனைமிலியலல
ுப பகம்மாா, நாம் ுசாலின ங்ியூக காரம் ியூகலூகெறவா லியலல..."
மத் ுசாலலம்ியபாது ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுத் ுதாணமம் ூகமாறிகது, குரல ூகரூகரத்து
மநந்தது. உ்ர்வும் ுசாபபூகளும் ூகலலந்து குமுறினை. ூகணூகளில ஈரம் பளபளத்தது.
"விகாூகர் சிியராமாணி குிபுசாமி சர்மாாியவாம் வம்சத்தியலல ி பட ஒணணு
நம்லூகணும்்ன தமலலயிியலல எழத ரலகு... க்ரூகசாரம் தான்... ியபா..."
-ூகாமாாட்சிகம்மாாதா தன் முூகம் ுப பகம்மாாவுலகும் முத்து னைாட்சிி பாட்டலகும் ியநியர
ுத பகாதபட படுலமூகயில மாறபுெறம் ஒரலூகளித்தாபப ியபாலலத் தரம் பி படுத்துல
ுூகாணம்ாதா. அவதா ூகணூகளில நீர் வழிந்ியதாடகது. ரவியின் ூகினகா்த்மதி பபபறி அவதா
வரம்லூக்லூகாூகல ூகட்ட மவத்தரந்த ியூகாட்மம்ூகதா தூகர்ந்த ியவதமனையில ுமாலலல அழத்
ுதாம்ங்க்யிரந்தாதா அவதா.
"ூகஞ்சி சாி பம்ெறகாடீ? ுவறம் வகத்ியதாம் எத்தமனை நாழிதான்
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ரிியப?"

"ியவணம்ாம் ுப பகம்மாா! பசிியக ியதா்மலல. மாந்தமாா
மம்ியெறன். ுராம்ப அசதகா ரலகு."

ரலகு! சித்ியத நாழி ூகண

அவர்ூகியளாடு சம்பானம்மகத் தவிர்லூக விரம் பல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுபாெகாூகல
ூகபப பத்துல ுூகாணம் லூகம் அது.
*****
நாமளல ூகாமலலயில ியூகஸm தீர்ிபு என்ெறால முதல நாதா முழவதும் சர்மாாவும், ியவணு
மாாமாாவும் பரஸmபரம் ியவணடகவர்ூகமளி பார்த்துல ூகினகா்த்தபபகு அமழிபதும்
பத்த பமூக ுூகாடுிபதுமாாூக ரந்தனைர். ியூகார்ட்மம்ி பபபறிியகா ியூகமஸி பபபறிியகா,
தீர்ிமபி பபபறிியகா ூகவமலலயிலலலாமால அமலலந்து ுூகாணடரந்தார்ூகதா அவர்ூகதா.
ுசன்மனையிினரந்து ஒர வாரி பத்த பமூக ஆசி பகர் ந்த விியநாதமாானை ூகினகா்த்மத நான்கு நாளும் ஒர நிூகழ்்சி கம் விம்ாமால புமூகிபம்ம் எடுலூக வரலலாமாா என்ற அ்னமாத
ியூகட்டு எழதயிரந்தார். 'ஆட்ியசபம்யிலமலல; வரலலாம்' - என்ற பதல எழதகவும்ன்,
அந்தி பத்த பமூககாசி பகரலகு ஒர தரமா் அமழி பதமழயம் தபாினல அ்னி ப
மவத்தார் ியவணு மாாமாா. தனைச பி பத்த பமூகூகளில ியூகார்ட் ுசெதயம், ியூகஸm நம்ிபது
பபபறிக ுசெதயம், ியபாதாுதன்ற ஒர  பராம்மா் மளஞரலகும் ஒர  புரஞ்ரலூகாரல
ியூகாடீரவர பன் மாூகளுலகும் சாஸmதர முமெறிபட, நான்கு நாதா நம்லூகி ியபாகும் தரமா்ம்
பபபறிக ுசெதயம் பளி்ுசன்ற ுவளி வந்து தம்பும்ல பட்டுல ுூகாணடரந்தது. அது ஒர
பரபரிபானை ுசெதகாக்ி பரவிவிட்ம்தால எங்கும் அமதி பபபறிக ியப்சாூகியவயிரந்தது.
சர்மாா மெறமுடமாணிலகுல ூகினகா்ி பத்த பமூக ுூகாடுலூக அவரமம்க
விெறகுலூகமம்லகுி ியபானைியபாது, அவர் அிியபாது தான் க்மம்த்த தமாது கலூக நாியளம்ானை
'சீர்தரத்த் ுசெத'மகத் தபாினினரந்து தனிியக  ப பத்து எடுத்துி படத்துல
ுூகாணடரந்தார். 'சீர்த்தரத்த் ுசெத' ஒியர  பரததான் தபாினல சங்ூகரமாங்ூகலலத்துலகு வந்து
ுூகாணடரந்தது. ரபத்மதந்து ஆணடுூகளாூக அதபபகு் சந்தாலூகட்ட அமத விம்ாமால
வரவமழத்துல ுூகாணடரந்தார் மெறமுடமாணி. அதூகம் ூகமம்ூகளுலியூகா நியூஸm
ஸmம்ாலூகளுலியூகா வந்து ுதாங்ூகாத தனைச ப அது. அதலம் அந்த அதசகத் தரமா்த்மதி
பபபறி அலரூகாரத்தலம் ஓர் அதசகம் - என்ெற தமலலி பல ுசெத  பரரரமாாக்யிரந்தது.
மெறமுடமாணி, சி பத்தபடியக அமத சர்மாாவிம்ம் ுூகாடுத்துி படலூக் ுசான்னைார். சர்மாா
அமதி படத்துவிட்டு மெறமுடமாணியிம்ியமா தரி பல ுூகாடுத்தார். தரமா்
அமழி பதமழ வாங்க்ல ுூகாணம் மெறமுடமாணி, "ியவியெற ஒர ியூகார்ட்டல சீமாாமவகர்
எங்ூக ியமாியலல ியபாட்ம் ியூகஸm நம்ந்துலக்ட்டரலகு. அந்த ுபாணணு மாலலர்லுூகாடமக உங்ூக
சீமாாமவகர மூகயிியலலரந்து ூகாிபாத்துெறதுலூகாூக அவர மாாந்ியதாி பல நாங்ூக நுமழகி
ியபாூக ியதாி பியலல தரம் நுமழஞ்சதாூக எங்ூக ியமாியலல ியூகஸm ியபாட்டுல ியூகார்ட்டியலல
நம்லகுது விரியவரவரன்! நா்னம் எங்ூக ஆளுங்ூகளும் ுஜயிலலகுி ியபாயிம்ணும்்ன
சீமாாமவகரலகு ுூகாதாமள ஆமசிபா. அவர ஆமசிபட நம்ந்து நான் ுஜயிலலகுி
ியபாூகாியமா ுவளியிியலல ரந்ியதன்னைால ூகினகா்த்துலகுல ூகட்ம்ாகமாா வர்ியெறன்ிபா"
என்ெறார்.
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"அுதலலலாம் நம்லூகாதுிபா... ுஜயிலலுூகலலலாம் நீ ியபாூகமாாட்ியம். ூகினகா்த்துலகுல
ூகட்ம்ாகம் வந்துடு ியதசிூகாமாணீ!" என்ற வபபபுறத்த் ுசாலினவிட்டு வந்தார் சர்மாா.
மாறநாதா விடந்தது. சிியூகார்ட்டல ியூகஸm நம்ந்தியபாது கடயிரந்தமதவிம் அதூகல கட்ம்ம்
தீர்ிமபல ியூகட்ூகல கட விட்ம்து. அன்ற ூகமாின, சர்மாா ஆக்ியகா பன் ியமால உதாளூர்
ஆஸmதூகர்ூகதா ியபாட்டரந்த வழலக்ன் ியமால தீர்ிபுல கெறிபம் ரந்தது. ூகமாின வசந்த, ரவி,
சர்மாா, ியவணு மாாமாா, மெறமுடமாணி எலியலலாரியமா நீத மான்ெறத்துலகு வந்தரந்தார்ூகதா.
சீமாாமவகர் முதினக  பரமுூகர்ூகளும் வந்தரந்தார்ூகதா. பத்த பமூக நிரபர்ூகதா கட்ம்ம்
வழலூகத்மத விம் அதூகமாாூக ரந்ததபபகுல ூகார்ம் ஏபபுூகனைியவ எலலலாி பத்த பமூகூகளும்
ந்த வழலமூகி பபபறிக ுசெதூகமள முலக்கத்துவம் ுூகாடுத்துி  பரர பத்தரந்ததுதான்.
தீர்ிமப மாலூகதா ஆவியலலாடு எதர்பார்த்துல ுூகாணடரந்தனைர். து பபபறி எங்கும்
பரபரிபானை ியப்ர ரந்தது.
நீதபத தமாது ரலமூகயில வந்து அமார்ந்ததும் ியூகார்ட் அமமாதகமம்ந்து நிசிதமாாக்கது.
நிமெறகி பலூகங்ூகளில எழதிபட்டரந்த அந்த வழலக்ன் தீர்ிமப நீதபத படலூகத்
ுதாம்ங்க்னைார். முதபப சிலல பலூகங்ூகமளி படத்து முடலகும்வமர அதினரந்து காரம்
வழலக்ன் முடமவல ூகணடு படலூக முடகவிலமலல. ந்து மாதத்தன் நிமலலூகதா பழலூக
வழலூகங்ூகதா, அதல மாத மாாபபெறத்துலூகானை சாஸmதர பூர்வமாானை - அதூகார பூர்வமாானை ஒர
சம்ங்கு எனை எதுவும் லலலாமாினரிபது ஆக்கமவ பபபறி முதினல வி பவாூக
விவ பலூகிபட்டரந்தது. நீதபத ுதாம்ர்ந்து தம்முமம்க தீர்ிமபி படத்துல
ுூகாணடரந்தார்.
--------------
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" ந்து மாதத்மத் ியசர்ந்தவர்ூகியள அமத வளர்ிபதபபகும், வளர்ிபதபபகுத் தும்
ுசெக்ெறவர்ூகளுலகும் தமம்காூக ரிபது ியபான்ெற நிூகழ்்சிூகமளி ுபாது வாழ்வில
ங்ியூக பலல சமாகங்ூகளில பார்லூக முடக்ெறது. ரகநலலமும், ுபாெறாமமாயம்  பெறர் நன்ெறாூக
ரலூகி ுபாெறாத கலபுமுதாள தனி மானிதர்ூகளால ஒர கட்ம்ியமாா, ஒர சமூகியமாா
மாட்டுமாலலலாமால ஒர மாதியமா கம் வளர்்சி தமம்பட்டுல குன்றிி ியபாூக முடயியமாா என்ற
கம்த் ியதான்றக்ெறது. க்றிஸmதவ மாதத்தபபகும், ஸmலலாம் மாதத்தபபகும் ரிபது ியபாலல பலல
நாடுூகதா, பலலவமூக மாலூகதா என்றிலலலாமால ந்தகாவிலம் அணமம் நாம்ாக்க
ியநபாளத்தலம் மாட்டுியமா ுபரம்பான்மமாகாூக ரலகும் ந்து மாதம் உணமமாகானை பலத
சிரத்மதியகாடு தன்மனை அணுக் அ்னச பபவர்ூகளுலகு எலலலாம் தாராளமாாூகத் தன்்னதா
ம்மாளிிபதுதான். முமெறகானை தட்ம்மிம்ிபட்ம் சமாகம் அங்கீூக பத்த 'ூகன்வர்னன்' அலலலது
'மாாபபறி ஏபபறலுூகாதாளுதல' என்பதன்றி அநுச பிபவர்ூகளும், ரவீூக பத்துல
ுூகாதாளுபவர்ூகளும் கம் உதாியள வரமாாற அ்னமாதலகும் பரந்த பணபு ந்துலூகளுலகும்
ந்தகாவுலகும் புதகது லமலல. நீணம் நாட்ூகளாூக வழலூகமாானை ஒன்றதான். அன்னி
ுபஸணட் முதல பலலர் ிபட ந்தகல ூகலலாசாரத்தல ஈடுபட்டுதாளனைர்.
ஏராளமாானை ஐியராி பகர்ூகதா ிபடி பலதசிரத்மதியகாடு ந்து தர்மாத்மத
அநுச பிபவர்ூகளாூக மாாறி ரந்தரலக்ெறார்ூகதா. தபபகுி பலல முன் மாாத பூகதா ூகாட்ம்லலாம்
(சிலல முன்மாாத பூகதா நீதபதகால விவ பலூகிபட்ம்னை). ங்ியூக ந்த வழலக்ன்
சாட்சிகங்ூகமளல ுூகாணடு ூகவனிலகும் ியபாது குபபெறம் என்பதாூக் சாட்டயிரிபவபபறலகு
நிரூப்மிலலலாதியதாடு அமவ ியவணடுுமான்ியெற வினந்து தகா பலூகிபட்ம்மவகாூகத்
ியதான்றக்ன்ெறனை. ூகமாின என்ெற  புரஞ்ரி ுபணமாணி ந்துவாூகியவ ியதான்றி வாழ்ந்து
வரவதபபூகானை ஆதாரங்ூகதா நிகாகமாாூகவும் ுசம்மமாகாூகவும் உதாளதும்ன் சத்தக
பூர்வமாாூகவும் ுதன்படுக்ன்ெறனை. அவதா நுமழந்ததனைால ஆலலகங்ூகதா ப பரத்தம்
ுூகட்டுவிட்ம்னை என்ற ஆட்ியச பிபவர்ூகளின் ப பரத்தம் தான் ங்ியூக சந்ியதூகத்துலகு
ம்மாானைதாூகத் ுத பக்ெறது.
ுசாலலலிியபானைால சாட்சிகங்ூகளிினரந்தும், விவரங்ூகளிினரந்தும் உதாளூர் ந்துலூகமள
விம் அதூக பலத சிரத்மதயம்்னம், முமெறயம்்னம், ெமமாயம்்னம் அவதா ந்துல
ியூகாவிலூகளில ுசன்ற வழிபட்டரிபதாூகத் ுத பக்ெறது. ஆூகியவ ியூகாவிலூகளில எந்தி
ப பரத்தமும் எந்தி புனிதத் தன்மமாயம் தனைால ுூகட்டுவிம்விலமலல. ல ூகார்ங்ூகளால
்ட வழலமூக நான் ததாளுபட ுசெக்ியெறன்" - என்ற தீர்ிபு வாசித்து முடலூகிபட்ம்து.
தீர்ி பல  பரதவாதூகளாக்க ூகமாின சர்மாா முதினியகாரலகு வாதூகதா உ பக ுசலலவுத்
ுதாமூகமகத் தரியவணடும் என்ற கெறிபட்டரந்தது - எதர்பார்த்ததுதான் என்ெறாலம்
ியவணு மாாமாா உபபசாூகமாாூக முூகமாலலர்ந்து, "பார்த்தீரா? ந்தத் தீர்ிமபத்தான் நான்
எதர்பார்த்ியதன்" என்ெறார் சர்மாாவிம்ம். ரவி ஓடவந்து ியவணு மாாமாாமவி பாராட்டல மூக
குலலக்னைான். ூகமாின மானைிபூர்வமாாூக நன்றி ுசான்னைாதா. அன்மெறக மாாமலல் ுசெதத்
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தாதாூகளுலகும் அடுத்த நாதா ூகாமலல் ுசெதத் தாதாூகளுலகும் துதான் தமலலிபு்
ுசெதகாூக ரந்தது. சீமாாமவகர் ியூகாஷட, தீர்ிமபல ியூகட்ம் பன், "ூகின முத்தி ியபா்ர!
உலலூகம் நாசமாாத்தான் ியபாூகி ியபாெறது. உரிபம்ி ியபாெறதலமலல" - என்ற
வயிபபுெற ப்சியலலாடு ுசாலலலத் ுதாம்ங்க்யிரந்தது. பழிவாங்கும் ியவமலல, ூகமாின-ரவி
ூகலகா்த்துலகுி புியராக்தர், சமமாகபபூகாரர்ூகதா க்மம்லூகாதபட ுசெவது ஆக்க சிலலலமரல
குறம்புூகளில உம்ியனை ஈடுபட்ம்ார் சீமாாமவகர். புியராக்தர்ூகமள எலலலாம் அவரால
தடுத்துவிம் முடந்தது.
"ஓெ ஜம்புநாத சாஸmத ப! ன்னிலகு ியவணு மாாமாா ப்த்மத வா பல குடுலூகி ியபாெறார்்ன
சாஸmத்ியராலதமாா அங்கீூக பலூகிபம்ாத ூகலகா்த்துலுூகலலலாம் புியராக்தரா ியபாெ
உட்ூகார்ந்து நீர் அமத நம்த்தல குடுத்தும்ெறது ரலலபம். நிமெறக வரமாானைமும் க்மம்லகும்.
ஆனைால துலூகிபுெறமும் நாமளி  பன்ியனை ஊர்ியலல நாலியபர் உம்மமா மாத்ர நலலலது
ுூகட்ம்துலகு வாத்தகாரா ஏத்துிபாளாங்ூகெறமத ியகாசியம்" என்ற புியராக்தமரல
கி பட்டுல ூகமலலத்தார் சீமாாமவகர்.
புியராக்தர் ஜம்புநாத சாஸmத ப தகங்க்னைார். பகிபட்ம்ார். தடீுரன்ற ூகாசி காத்தமர
ியபாவதாூக் ுசாலினல ுூகாணடு ஊமர விட்டுத் தமலலமாமெறவாக் விட்ம்ார்.
"ூகினகா்த்துியலலதான் ூகாசிகாத்தமர வரம். ஆனைா அதுலகு முன்னைாட வியர
ூகாசிகாத்தமர புெறிபட்டுவிட்ம்ாியரா?" என்ற அமதிபபபறில ியூகினகாூக் சர்மாாவிம்ம்
கறிவிட்டு் சீமாாமவகர் ியபான்ெறவர்ூகளுலகுி பகிபம்வும் தகங்ூகவும் ுசெகாத
நூகர்ிபுெறி புியராக்தர் ஒரவமரத் தந்த ுூகாடுத்து வரவமழத்தார் ியவணு மாாமாா.
புியராக்த பம்ம் பினத்ததுியபால உதாளூர்் சமமாகபபூகார பம்ம் சீமாாமவக பன் ஜம்பம்
சாகவிலமலல. சமமாகலூகார் சங்ூகமரகர், "நான் பத்தாமள வ்ரணடு எிபம்ா
ூகினகா்ங்ூகார்த்தமூக நலலலது ுூகட்ம்து வரிியபாெறதுன்்ன ியதட அமலலஞ்சிணடு
ூகாத்தணடரலியூகன். வர்ெற ியவமலலமக உமாலூகாூக என்னைாியலல விம் முடகாது. அதுவும்
அபூர்வமாாூக நாலநாதா ூகலகா்ம். முன்ியனை ஒரநாதா;  பன்ியனை ஒரநாதா்ன
சமமாகலூகாராளுலகு ஆற நாதா ியவமலல. ியபசாியமா உம்மா ியவமலலமகி பார்த்தணடுியபாம்.
தியலல எலலலாம் வீ்ாத் தமலலயிம்ாதயம். ஊர்ியலல கார் காியராம் ூகலகா்ம் பணணிணம்ா
உமாலுூகன்னை வந்தது?" - என்ற சீமாாமவக பம்ம் ூகெறாராூக மாறத்து் ுசாலினவிட்ம்ார்
சமமாகபபூகாரர். சீமாாமவகரால அவமர ஒன்றம் ுசெக முடகவிலமலல.
புியராக்தர் ஜம்புநாத சாஸmத ப பகந்து ியபாெல ூகாசிகாத்தமர புெறிபட்ம்மத் சர்மாாவிம்ம்
ியூகதாவிிபட்ம் மெறமுடமாணி, " ந்த மாாத பி புியராக்தங்ூகமள நம்பாதீங்ூக. பதவுத்
தரமா்ியமாா, சீர்தரத்தத் தரமா்ியமாா பணணிலகுங்ூகன்்ன எங்ூக கலூகம் ுராம்ப நாளா்
ுசாலினட்டு வாரியத துலூகாவத்தான்" - என்ற ுசாலின் சி பத்தார். சர்மாாவும் பதலலகு
விம்விலமலல. ியூகட்ம்ார்: " ிியபா அதியலல மாட்டும் என்னை வாழதாம்? தமலலவர்,
வாழ்த்துமர வழங்குியவார்்ன ஒர புியராக்தரலகுி பதல ஒன்பது புியராக்தன் வந்தா்ியச?
எந்தல ூகட்சி சர்லூகாியரா அந்தல ூகட்சிமக் ியசர்ந்தவா ூகலகா்ம்னைா மாந்த பியக புியராக்தரா
வந்து எலலலாம் பணணி வ்ரம்ெறார்."
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"அம் நலலல ஆளுிபா நீ! நீயம் உன் முரணடியலலரந்து மாாெறி ியபாெறதலமலல. நா்னம் என்
முரணடியலலரந்து மாாெறி ியபாெறதலியலல. விட்டுத் ததாளு" - என்ெறார் மெறமுடமாணி. ூகரத்து
ியவறபாடுூகதா, சர்்மசூகதா அவர்ூகளுலகு வந்தாலம் அமவ ூகணணிகமாானை முமெறயில
ரந்தனை. நட்மபி பாதலூகவிலமலல. வர் அவமரல ியூகின பணணுவது ியபால ியபரவதும்
அவர் வமரல ியூகின பணணுவதுியபால ியபரவதும் சூகஜமாாயிரந்தாலம் ரவரம்
தங்ூகளுலகுதா ஒர ியபாதும் எலமலல ூகம்ந்து ியபானைது க்மம்காது. ூகினகா்த்துலகு முதல
நாதா மாாமலல வழித்தும் விநாகூகர் ியூகாவிினினரந்து அ்டனைர் வழலூகிபட மாாி பதாமள
அமழிபுலகு ஏபபபாம்ாக்யிரந்தது.  பரசித்த ுபபபெற வாத்தகல ியூகாஷடயின் ரட்மம்த்
தவில நாதஸmவரல ூக்ியச ப என்பதால ஊியர அங்கு தரணடு விட்ம்து.
"மாாி பதாமள அமழிபுலகுி புது சட், னூ எலலலாம் ுரட!" - என்ற வசந்த வந்து
ரவியிம்ம் ுசான்னைியபாது,
"வர வர  பராமா்ல குடும்பங்ூகளில ூகலகா்ம்க்ெறியத ஒர 'ஃியபன்ஸி டரஸm
ூகாம்ுபடனன்' மாாத ப ஆயிணடு வரது! து எிபட நம்மா ூகினகா்த்தியலல
நுமழஞ்ரதுன்ியனை பு பகியலல. அழூகா லலட்ச்மாா ியவஷட அங்ூகவஸmதரம் ியபாட்டுணடு
மாாி பதாமள அமழிபுலகு வந்தா என்னை ுூகாெறஞ்ரம்ி ியபாெறது? ுதலலலாம் ியவணம்ாம்.
எடுத்துணடு ியபா. மாாி பதாமளலகு சட் ியூகாட்டுன்னைால ூகினகா்ி ுபாணணுலகும்
'ஸmூகர்ட்' ியபாட்டுல ுூகாணடு வந்து நிறத்தலலாியமா? ுதன்னை மபத்தகலூகாரத்தனைம்?
ணடகன் ியமாியரஷ னுட்  ப ஆன் ணடகன் ியமாியரே" - என்ற ுசாலின ரவி சட் அணிக
மாறத்துவிட்ம்ான். அவன் ிபடல கறிகமதல ியூகட்டு சர்மாாவுலகு மிூகவும் ுபரமமாகாூக
ரந்தது. ுவளிநாட்டல ியவமலலபார்லகும் படத்த மாாி பதாமள பட்டு ியவஷட
அங்ூகவஸmதரத்ியதாடு ஜானைவாஸத்துலகு வந்தமத ஊியர ுப பக ஆ்ச பகத்ியதாடு பார்த்தது.
மாாி பதாமள அமழிமபி பார்லூகவும், புூகழ்ுபபபெற ரட்மம்கர்ூகளின் நாதஸmவர
ன்னிமசமகல ியூகட்ூகவும் ஊியர வழித்தும் விநாகூகர் ியூகாவிமலல் ரபபறியம்,
வீதூகளிலம் கடவிட்ம்து. சங்ூகரமாங்ூகலலத்மதியக தரவிழால ியூகாலலங்ுூகாதாள்
ுசெதரந்தது அந்தத் தரமா்ம். ியூகார்ட், ியூகஸm என்ற ியவற நம்ந்து விளம்பரமாாக்
ரந்ததனைால அந்தத் தரமா்த்மதி பபபறிக ுசெத உதாளூ பலம் அலூகம் பலூகத்து
ஊர்ூகளிலம் அதூகி பரபரிமப உணம்ாலக்யிரந்தது.
மூகயில  பஸmட் வாட்், ூகழத்தல தங்ூக் சங்க்ினியகாடு ளம் வகதனைரானை ஒர
நூகர்ிபுெறத்துி புியராக்தர் தமாது உதவிகாளியராடு வந்து மவதூக் சம்ங்குூகமள நம்த்த
மவத்தார். ூகமாினமக அசல க்ராமாாந்தரத்து அழக்மக எ்டவாற அலலங்ூக பிபார்ூகியளா
அிபட மா்ிுபண்ாூக அலலங்ூக பத்தரந்தாதா வசந்த. மூகூகளிலம் பாதங்ூகளிலம் முதல
நாதா மாரதாணி அமரத்து ட்டுல ுூகாணம்தன் விமளவாூக் சிவிபுி பபபறி அவளுமம்க
நிெறத்துலகு அந்த் சிவிபு மிூகவும் அழூகாூக எடுத்துல ூகாட்டகது. அலலங்ூகாரம் முடந்ததும்
வசந்த தன் ூகணூகியள தரஷட பட்டு விடுியமாாுவன்ற ூகமாினலகுத் தாியனை ூகணிய்ற
ூகழித்தாதா.
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ியவணு மாாமாாவின் ஏபபபாடு எலலலாியமா  பரமாாதமாாயிரந்தனை. ரவி-ூகமாின தரமா்த்மத
ஒர சவாலலாூகியவ ஏபபறல ுூகாணடு  பரமாாதமாாூக நம்த்தல ுூகாணடரந்தார் அவர். உதாளூ பல
அலக்ரூகாரத்தன் மன்ற ுதரலூகமளயம் ியசர்ந்தவர்ூகதா ஒர சிலலமரத் தவிர அியநூகர் ந்தல
ூகினகா்த்மத ஏியதா ஒர ியவடலமூக ியபாலலி பார்த்தார்ூகதா என்ியெற ுசாலலல ியவணடும்.
அவர்ூகளிபப சிலலர் ந்தல ூகலகா்த்மதல ியூகின பணணினைார்ூகதா. ியவற சிலலர் ஒதுங்க் நின்ற
புெறம் ியபசினைார்ூகதா. வழித்தும் விநாகூகர் ியூகாவிினல ரந்து மாாி பதாமள ூகா பல
ஊர்வலலம் புெறிபட்ம் அியத ியநரம் சீமாாமவகர் வீட்டுத் தண்்யில வம்பர் சமப
கடயிரந்தது. ஆனைால சமபயின் ஆட்ூகதா ரரத்தலலலாமால உட்ூகார்ந்து ுூகாணடரந்தார்ூகதா.
"என்னை ஓெ ஹெ பஹெமரகர்! மாாி பதாமள அமழிபுலகு நீர் ியபாூகினகா? ஜானைவாஸ
விரந்து  பரமாாதமாா ஏபபபாடு பணணியிரலூகாளாம். மாாட்டுி ுபாண  புரஞ்ரலூகா பியகா
லினியகா, அதுனைாியலல ஆட்டுலூகால சி, ன் குழம்பு, மாட்ம்ன்  ப பகாணீன்்ன..." என்ற
ியவணடுுமான்ியெற சீமாாமவகர் வம்மபத் ுதாம்ங்க்னைார்.
சமமாகல சங்ூகமரகர் தான் ூகலகா்த்தல நளபாூகி ுபாறிியபபபறிரலக்ெறார். முழலூக
முழலூக மசவ் சமமாகலதான், எலலலாம் மவதீூக சம் பரதாகிபடதான் நம்லக்ெறது
என்புதலலலாம் சீமாாமவகரலகு முழமமாகாூகத் ுத பந்தரந்தும் எிபடகாவது
விரியவரவர சர்மாாவின் ுபகமரல ுூகடுலூக ியவணடும் என்ெற முரணடு தான் ிபட
எலலலாம் அவமரத் தாறமாாெறாூகி ியபச மவத்தரந்தது. ஆனைால ஹெ பஹெர ஐகர் விம்விலமலல.
"என்மனை கார் ஓெ கி பம்ல ூகாத்துணடரலூகா. நீர் தான் முந்தனை ஸ்ரீமாம்ம் ஏுஜணட்.
ிியபா உம்மா ஸmலஸஸராத்தான் சர்மாாியவ ஏுஜணம்ா ரலூகார். உம்மமாியக
அமழலூகலியலலன்னைா என்மனை கார் அமழலூகி ியபாெறா?" - என்ற சீமாாமவகமரி
பதலலகுல ியூகட்ம்ார்.
"என்மனை் சர்மாா அமழலூகலியலலன்்ன உமாலகு கார் ுசான்னைா? என் ியபரலகுி பத்த பமூக
அ்னி ப்சிரலூகார். நான் தான் ியபாூகமலல. ூகணம் தறதமலலல ூகலகா்த்துலுூகலலலாம்
ியபாெறது எனைலகுி  படலூகலியலல" - என்ற அத்தமனை ுவறிபுலக்மம்ியகயம் ஜம்பமாாூகி
ியபசினைார் சீமாாமவகர். உதாளூெறத் தாங்ூக முடகாத எ ப்சல அவரலகு. சர்மாாமவ அிபடியக
ூகடத்துத் துி பவிம் ியவணடும்ியபாலல அவர் ியமால அத்தமனை ியூகாபம் வந்தது
சீமாாமவகரலகு. ியூகஸm ியவற ததாளுபட ஆக்விட்ம்தால அந்த எ ப்சலம் ியூகாபமும்
முன் பரந்தமத விம் ரணடு மாம்ங்கு ஆக் ரந்தனை. எிபடகாவது சர்மாாமவ
தமலலுகடுலூக விம்ாமால பணணி அவமாானைிபடுத்த விம் ியவணடுுமான்ற சீமாாமவக பன்
உதாமானைம் ூகறவில ுூகாணடரந்தது.
"நாம் தான் ங்ியூக ியவமலலகத்துி ியபாெ உட்ூகார்ந்தணடு ரலியூகாம். ஊியர அங்ியூக
மாாி பதாமள அமழி பியலலதான் கடயிரலகு. வா் ியவடலமூகலகு மாட்டும்
சிவூகாசிலூகாராளுலகுி பத்தாயிர ரூபாெலகுல ூகாணட்ராலட்ம்ாம்; நாதஸmவரத்துலகு
ஐகாயிரமாாம்! அந்த ியவணு ியூகாபாமலலகர் ப்த்மதத் தணணிகா் ுசலலவழிலக்ெறாராம்.
சர்மாாியவாம் புதாமளமகல ூகலகா்ம் பணணிலூகிியபாெற அந்தி  புரஞ்ரலூகா பியக அவதா
அிபாக்ட்ியம் ுசாலினல மூகியகாம் துலகுன்ியனை நிமெறகி ப்ம் ியவெற ுூகாணடு
வந்தரலூகாளாம். எலலலாம் ஜாம் ஜாம்்ன நம்லூகெறது. நீரம் நா்னம் வரியலலன்்ன அங்ியூக கார்
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ஓெ ூகவமலலிபம்ெறா? ுப பக ுப பக ியூகாட்டீஸmவர விகாபா புகலலலாம் ியவணு
ியூகாபாலலெகரமம்க சிியநக்தன்க்ெற முமெறயிியலல வந்து உட்ூகார்ந்துணடரலூகான்.
மாமலலியமாியலலரந்து அத்தமனை எஸmியம்ட் ஓ்ரம் வந்தா்ர. ியராட்ம் ப க்ளி ுமாம்பர்ஸm பூரா
ஊர்வலலத்தியலல ூகாரலகு முன்னைாட நம்ந்து வரா. சர்மாாவுலகு என்னை குமெறங்ூகாணும்?" என்ற
ஹெ பஹெர ஐகர் ியமாலம் விவரங்ூகமள் ுசாலின் சீமாாமவக பன் வயிபபுெற ப்சமலலல
க்ளி பவிட்ம்ார்.
"பார்த்தணியம் ரம்! பூகவான் ஒரத்தன் ரலூகான். ந்த அலரமாம் ுபாறலூகாியமா
அவன் ஏதாவது பண்த்தான் ியபாெறான். ுதெவல குத்தம் ரம்மாா விம்ாது" - என்ற மூகமக்
ுசாடுலக் ுந பத்தார் சீமாாமவகர். அவரால தாங்க்ல ுூகாதாள முடகாமாினரந்தது.
"நமாலகுி  படலூகெறியதா  படலூகினியகா! நலலல ூகா பகம் நம்லூகெறியபாது துலக் ப மாாத ப ஏன்
ிபடல மூகமக் ுசாம்லக் அஸmதுி பாம்ணும்? ியபசாமா ரியமான்" - என்ற ஹெ பஹெர
ஐகியர தமாது ுசகமலலல ூகணடு அரவரிபு அமம்ந்தியபாது சீமாாமவகரலகு் சிறிது
ஆ்ச பகமாாூகவும் அதர்்சிகாூகவும் கம் ரந்தது. ியூகஸm ியதாபபறி ியபாெத் ததாளுபடகாக்க
 பன் தான் வினந்து தன்்னம்ன் சர்மாாமவ எதர்லூகல ூகட்சி ியசர்த்தவர்ூகளில பலலரம் ியசார்ந்து
துவணடு ியபாயிரிபது சீமாாமவகரலியூக ுமாலலல ுமாலலலி பு பந்தது. அதூகநாதா அவர்ூகமள
எலலலாம் சர்மாாவின் எத பூகளாூக நிறத்த மவத்துத் ுதாம்ர்ந்து சர்மாாியமால விியராதத்மதயம்
ுவறிமபயம் ஊட்டல ுூகாணடரிபது என்பது நம்வாத ூகா பகமாாூக ரலகுியமாா என்ற
அவரலியூக ியதான்றிகது. மெறமுடமாணிியமால ுபாெ வழலகுி ியபாம்ி ியபாூக அவர்
ியவற, சீமாாமவகமரி ியபான்ெற ியவனதா பூகமளத் ுதாமலலத்து விட்டுத்தான் மாறியவமலல
என்ற ஆலியரானமாாூகல க்ளம் பயிரந்தார். சீமாாமவகரமம்க ியூகடுூகாலலம்
ஆரம்பமாாக்யிரந்தது. சர்மாா ியபான்ெற ஆஸmதூகமரயம் அவர் எதர்த்தார். மெறமுடமாணி
ியபான்ெற நாஸmதூகமரயம் அவர் எதர்த்தார். ரவரமம்க விியராதத்மதயம் அவர்
சம்பாதத்துல ுூகாணடரந்தார். ியநர்மாாெறாூக் சர்மாா ரசாராரமம்க அன்மபயம்
சம்பாதலூக முகன்ற ுூகாணடரந்தார். சழ்நிமலல ுமாலலல ுமாலலல மாாறில ுூகாணடரந்தது.
ியூகாயில ியூகஸm ததாளுபடகானை  பன் சீமாாமவக பன் மாதிபு ஊ பல குமெறந்தரந்தது.
என்ெறாலம் அவரது அம்ாவடத் தனைங்ூகதா என்னைியவா குமெறகவிலமலல. ூகமம்சி முகபபசிகாூக்
சமமாகபபூகாரமரல ூகமலலத்து விட்ியம்ா புியராக்தமரல ூகமலலத்து விட்ியம்ா ூகலகா்த்மதல
ுூகடுிபதல முமனைந்து பார்த்துத் ியதாபபறிரந்தார் சீமாாமவகர். சீமாாமவகரலகு ரந்த
சமூக அந்தஸmமதவிம் அதூகமாானை சமூக அந்தஸmதும், படிபும், ப்் ுசலவாலகும் ியவணு
மாாமாாவுலகு ரந்ததனைால சீமாாமவக பன் எதர்ிமப அவர் ஒர சிறிதும் லலட்சிகம்
பண்ியவ லமலல.
அன்ற மாாி பதாமள அமழிபு ஊர்வலலம் முடந்து விரந்தனைர்ூகதா சாி பட்டு முடக ரவு
பதுனைார மாணிகாயிபபற. ரணடு பந்தியகா மன்ற பந்தியகா - சிலூகனைியமா பாராமால
வந்தவர்ூகளுலுூகலலலாம் - ஜாத வித்தகாசமிலலலாமால எலியலலாமரயம் ஒர ியசர உட்ூகார்
ுசெது விரந்தளித்தார் ியவணு மாாமாா.
--------------

207

அத்தகாகம் 31

ுபாழது விடந்தால முகர்த்தம். ூகினகா் வீடு அரவம் அம்ங்க் உெறங்ூக ரவு ரணடு
மாணிவமர ஆயிபபற. ரணம்மர மாணிலகு் சமமாகபபூகாரர்ூகதா கம்த் துணமம் வி பத்து
அடுிபடயிியலலியக தமலல சாெத்து விட்ம்ார்ூகதா.
நடு ரவு ரணியம் முலூகால மாணி ரமாாரலகு வாசினல ரமாார் ஆயிரம் ியபர் வமர
உட்ூகாரக்ெற மாாத ப ியபாட்டு அலலங்ூக பத்தரந்த ூகலகா்ி பந்தினல தீி படத்துவிட்ம்து.
ஒியர க்சலம் கிபாடுமாாூகத் லூகல க்ெறலூகத்தல ரந்து விழித்து என்னை நம்ந்தரலக்ெறது
என்ற ரதா பத்துல ுூகாதாளியவ எலியலலாரலகும் சிலல விநாடூகதா  படத்தனை. தீமக அம்லூக
அந்தல ூகாபபற வீசிக ூகாமலல ியவமளயில காவரம் மிூகவும் சிரமாிபட்ம்னைர். ூகாமலல
எட்ம்மரயிினரந்து ஒன்பது மாணிலகுதா முகர்த்தம். ஏெறலகுமெறக முகர்த்தத்துலகு
மா்ியமாமம் ியபாட்டரந்த ம்ம் உட்பம் எ பந்து சாம்பலலாக் விட்ம்து.
சிறிதும் ூகலலங்ூகாமால ியவணுமாாமாா சாரங்ூகபாணி நாயடுமவல கி பட்டு, "நீர் என்னை
பணணுவீியரா ுத பகாது நாயடு! எவியனைா ுூகாமலலூகாரி பாவி - க்ராதூகன் ங்ியூக ந்த
அலக்ரமாம் பணணியிரலூகான். ூகாலலம்பர ஆறமாணிலகுதாியள மாறபடயம் பந்தமலல நீர்
ியபாட்ம்ாூகணும். லலட்ச ரூபாெ ுசலலவானைாலம் பரவாயிலியலல. ூகா பகம் நம்லூகட்டும்" என்ற உ்ர்்சி மாகமாாக் உ பமமாியகாடு நாயடுவுலகு உத்தரவு ியபாட்ம்ார்.
"ஆூகட்டுங்ூக...! நானைா்ர" - என்ெறார் நாயடு. ூகாமலல ஐந்தமர மாணிலகுத் தீி படத்த ரவியம்
ுத பகாதபட, ஜலஜலுவன்ற பமழக அலலங்ூகாரத்ியதாடு மாறபடயம் புதுிுபாினவும்ன்
விளங்க்பபற அந்த மா்ிபந்தல.
*****
ூகமாினயின் ுபபபியெறாரலகும் உெறவினைர்ூகளுலகும் ுூகாணடு ியபாெி ியபாட்டுல
ூகாண பிபதபபூகாூக மவி ூகாமிராவில மாாி பதாமள அமழிபு முதல அந்தல ூகினகா்
நிூகழ்்சிூகதா எலலலாம் ஒன்றவிம்ாமால ூகலலர்  பினமில பம்மாாலூகிபட்ம்து.
அதூகாமலலயிினரந்து மவதீூக் சம்ங்குூகதா நம்ந்து ுூகாணடரந்தனை. வசந்த ூகமம்சி
முகபபசிகாூக ஒர முமெற ியபாெல ூகாமாாட்சிகம்மாாமள அமழத்துி பார்லூகலலாம் என்ற
புெறிபட்டு் ுசன்ற முகன்ற பார்த்தாதா. ஆனைால, ூகாமாாட்சிகம்மாாதா எழந்து நம்மாாம்ல
கம் முடகாத நிமலலலகுத் தளர்ந்தரந்தாலம், "மாா ! மானைசிியலல ஒணணும் வ்சிலூகாியமா
வந்து சந்ியதானமாால ூகலகா்த்மத நம்த்தல குடுங்ியூகா. து உங்ூகாத்துல ூகலகா்ம்" என்ற
வசந்த ியவணடகியபாது அதபபகு உபபசாூகமாாூகியவா எதராூகியவா மசவாூகியவா பதல
ுசாலலலாததாலம் வசந்தியக ியமாபபுூகாணடு அமத வபபபுறத்தவிலமலல.
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"எலலலாம் ுராம்ப லலட்ச்மாாூகத்தான் ரலகுட உங்ூக ூகா பகம்!  பதாமளலகு அம்மாா
ங்ியூக ி படல க்ழி்ச நாரால ுூகம்லூகெறா, நீங்ூக பாட்டுலகு அங்ியூக ஜாம் ஜாம்்ன
ியமாளதாளத்ியதாம் ூகலகா்த்மத நம்த்தணடரலியூகியள!" என்ற முத்து னைாட்சிி
பாட்டயம் க்ராமாத்தினரந்து வந்தரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ுப பகம்மாாவும் வசந்தயிம்ம்
குமெறிபட்டு அலத்துல ுூகாணம்ார்ூகதா. ஆனைால ூகாமாாட்சிகம்மாாதா உபபசாூகமாாூக
லமலலுகன்ெறாலம் அிியபாது வசந்தமக் சினைந்ியதா ூகடந்ியதா எதுவும் பதல
ுசாலலலவிலமலல. அியத சமாகம் ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் அந்த பதினல எந்த மசவும் கம்த்
ுத பகவிலமலல.
"நான் தான் ிபடல ுூகம்லக்ியெறியனை? எங்ியூக வரது? எதுலகுி ியபாெறது?" - என்ற
க்்பபறலகுதாளிரந்து வரவதுியபாலல வார்த்மதூகதா தளர்ந்து நினந்து ுவளி வந்தனை
அவளிம்மிரந்து.
"ுதாம்ங்ூகெற்ியசியக அ்சான்கம் மாாத ப அபசகுனைமாால ூகலகா்ி பந்தலியலல ியநத்து
ராத்த ப தீி பட்ரடுத்தாியமாடீ?" - என்ற முத்து னைாட்சிி பாட்ட நீட்ட முழலக்ல ுூகாணடு
ஆரம் பத்தாதா. வசந்த அதபபகுி பதல ுசாலலலவிலமலல. மானிதர்ூகளின் சழ்்சிகால
நமம்ுபறம் ூகா பகங்ூகளுலகு எலலலாம் அ்சான்கம், அபசகுனைம் என்ற ுபகர் சட்டவிடும்
பழங்ூகாலல மானைிபான்மமாமக எணணி விகந்தாதா வசந்த. முன்பு சர்மாா வீட்டு மவலியூகாபப
பமம்ி பல தீிபபபறிக ியபாதும் ியத ியபாலலத்தான் ூகமாினயின் தமலலயில அந்திபழி
ியபாம்ிபட்ம்து என்ற அவளுலகுத் ுத பந்தரந்தது. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ூகலகா்த்துலகு
வரக்ெற நிமலலயில லமலல என்ற ுத பந்ததுியமா அவதா அங்ியூக அதூக ியநரம் தங்ூகவிலமலல.
ஊர் முமெறிபட ணடும் ூகாமலலயில வீடுவீம்ாூக ியந பல ுசன்ற அமழலூக
ியவணடகவர்ூகமள அமழத்துவிட்டுத் தரம் பனைாதா. ூகமாின-ரவி ியமாினரந்த சீபபெறம்
கபபமூககாூகியவ ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ிியபாது தணிந்தரலக்ெறதா அலலலது உம்ல
நிமலலயின் தளர்்சி ூகார்மாாூகல குமெறந்தரலக்ெறதா என்பமத வசந்தகால ூகணடு படலூக
முடகாமாினரந்தது. எனி்னம் ூகலகா்த்துலகு அமழலூகிியபானை தன்னிம்ம் சீறி விழந்து
வமசமாா ப ுபாழிகலகடும் என்ற தான் எதர்பார்த்ததபபகு மாாெறாூகல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா
நிதானைமாாூகியவ நம்ந்து ுூகாணம்து வசந்தலகு ஆ்ச பகத்மத அளித்தரந்தது.
தரமா்த்தல எந்த் சம்ங்கும் எந்த மாந்தரமும் விட்டுி ியபாூகல கம்ாது என்பதல ூகமாின
அலூகமெற ூகாட்டனைாதா. சர்மாாவும், ியவணுமாாமாாவும் கம் அமதி புியராக்த பம்ம்
வபபபுறத்தயிரந்தார்ூகதா. "சீலக்ரமாா முடயங்ியூகா. நாழிகாெறது" - என்ற உதாளூர் மவதீூகல
குடும்பங்ூகளிியலலியக சம்ங்குூகமளயம் மாந்தரங்ூகமளயம் தட்டல ூகழித்துவிட்டு விமரவாூக
முடத்துல ுூகாணடு ியபாூக விரம்பும் ந்தல ூகாலலத்தல எங்க்ரந்ியதா வந்த ஒர  புரஞ்ர
யவத தல த்தமனை அலூகமெற ூகாட்டுவது புியராக்தரலகு விகிமப அளித்தது.
முரணடும், ுபாெறாமமாயம் நிமெறந்த உதாளூர் மானிதர்ூகதா சிலலர் தான் வரவிலமலலியக
ஒழிகல ூகினகா்ம் ியஜியஜ என்றிரந்தது. கட்ம்த்துலியூகா, ஆர்வத்துலகும்
ூகலலூகலலிபுலகுியமாா குமெறவிலமலல. மெறமுடமாணி ியமால சீமாாமவகர் ியபாட்டரந்த ுபாெ
வழலகு ியூகார்ட்டல முடவாூகாமால ன்்னம் ழபட்டுல ுூகாணடரந்ததனைால - அவர்
தரமா்த்துலகு வர முடந்தரந்தது. நிமெறகத் ுதாழிலலதபர்ூகளும், வர்த்தூகர்ூகளும்,
 பரமுூகர்ூகளும்கம் வந்தரந்தார்ூகதா.
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"உம்மமா சாட்சாத் ஆஞ்சியநகர்்னதான் ுசாலலலணும் நாயடு! அநுமாார் சஞ்சீவி
மாமலலமகல ுூகாணடு வந்த மாாத ப ராத்த பியகாம் ராத்த பகா எலலலா் சாமாாமனையம்
ுூகாணடு வந்து எிபடியகா ூகலகா்ி பந்தமலலி பமழகபட ியபாட்டு முட்ரட்டீர்..."
என்ற நாயடுமவி பாராட்டனைார் ியவணுமாாமாா. ுபணமாணிூகளின் கட்ம்த்மதி
ுபாறத்தவமர உதாளூர் மவதீூகல குடும்பத்துி ுபணூகளும் உெறவுலூகாரர்ூகளின் வீட்டுி
ுபணூகளும் அதூகம் ுதன்பம்விலமலல என்ெறாலம், சபபியெற நாூக பூகமாமம்ந்த குடும்பத்துி
ுபணூகளும், உத்தியகாூக நிமித்தம் ுவளியூர் ுசன்றிரந்தவர்ூகளும் ியவணு மாாமாா, சர்மாா
ஆக்ியகா பன் உெறவு வமூகயினைரமாானை ுபணூகளும் வித்தகாசம் பாராட்ம்ாமால அந்த
தரமா்த்துலகு கலபாூக வந்தரந்தார்ூகதா.
பாணிலரஹெ்ம், ஸிதபத, அம்மி மிதத்து அரந்தத பார்த்தல முதினக தரமா்்
சம்ங்குூகமளி பபபறி ஏபபுூகனைியவ புத்தூகங்ூகளில படத்தும், ரவியிம்ம் ியூகட்டும் அறிந்தரந்த
ூகமாின ிியபாது ஒ்டுவான்மெறயம் தன் ுசாந்த அ்னபவமாாூகியவ ரசித்து மாக்ழ்ந்தாதா.
அவபபமெற அிியபாது அவதா அந்தரங்ூகமாாூக விரம் பனைாதா என்ியெற ுசாலலலலலாம்.
"ஏழ அடூகதா என்ியனைாம் உம்ன் நம்ந்து வந்து விட்ம் நீ னி என் ியதாழிகாக்ெறாெ. நாம்
ரவரம் உயிர் நணபர்ூகளாக் விட்ியம்ாம்! உன்ியனைாடு ன்ற நான் அமம்யம்
சிியநக்தத்தினரந்து னி என்றம்  ப பலூகிபட்ம்வனைாூக மாாட்ியம்ன். என்்னமம்க
சிியநக்தத்தினரந்து நீயம்  ப பலூகி பட்ம்வளாூக மாாட்ம்ாெ. நாம் ரவரம்
ஒன்றபட்ம்வர்ூகளாியவாம். நாம் னிியமால ுசெகியவணடக அமனைத்தபபகும்
ன்னின்னைவபபமெற ிபட ிபட் ுசெக ியவணடும் என்ற ஒன்ெறாூக் சங்ூகலபம்
பணணிலுூகாணடு நாம் ுசகபபபடுியவாம். ஒத்த மானைத்ியதாடு  ப பகமுதாளவர்ூகளாூகவும்
ஒரவர்லுூகாரவர்  பரூகாசிிபவர்ூகளாூகவும், நலுலலண்ம் உமம்கவர்ூகளாூகவும்,
உ்மவயம், பலலத்மதயம் ியசர்ந்ியத அநுபவிலக்ெறவர்ூகளாூகவும் வாழ்ியவாம்.
எண்ங்ூகளால நாம் ஒத்த ூகரத்துமம்கவர்ூகளாியவாம். விரதங்ூகமளயம் ியநான்புூகமளயம்,
ியசர்ந்ியத அ்னஷடிியபாம். நம்முமம்க விரிபங்ூகதா ஒத்தமவகாூக ரலூகட்டும். நீ ' பல'
ியவதம் ஆூகவும் நான் 'ஸாமா' ியவதம் ஆூகவும் ரிியபாம். நான் விணணுலலூகமாாூக
ரலக்ியெறன். நீ பூமிகாூக ரலக்ெறாெ. நான் வித்துலூகளாூகவும் நீ விமதலூகிபடும்
நிலலமாாூகவும் ரலக்ியெறாம்! நான் சிந்தமனை! நீ ுசால! என்்னமம்கவளாூக என்மனை
அ்னச பத்தவளாூக நீ ஆவாெ!  பதாமள ியபபபறலூகாூக, வபபெறாத ுசலவத்துலூகாூக
ன்ுசாலலலகு உ பகவியள, நீ என்்னம்ன் வரூக."
என்ெற ுபாரளுதாள 'ஸிதபத'மகல ியூகட்டுல ூகமாின ரவிமக ியநாலக்ி புன்முறவல
பூத்தாதா. நான்கு நாதா மாாமலலயம், ஊஞ்சல நலங்கு மவத்துி பாடுதல முதினக ுபணூகளின்
சம்ங்குூகதா எலலலாம் குமெறவிலலலாமால அந்தல ூகினகா்த்தல ரந்தனை. ஒ்டுவார
சம்ங்க்லம், ஒ்டுவார நிூகழ்்சியிலம், ூகமாின ுபரமாக்ழ்்சி அமம்ந்தாதா. ஒர
க்ராமாாந்தரத்துல ூகினகா்த்தல உதாள சின்னை் சின்னை மாக்ழ்்சிூகளும் ரவாரஸmகங்ூகளும்,
உலலலாஸங்ூகளும், சந்ியதானங்ூகளும் சிினர்ிபுலூகளும் சி பிபுலூகளும் அந்தத்
தரமா்த்தலம் ரந்தனை. ூகணணுலகு மமாயிட்டுல மூகூகளுலகும் ூகாலூகளுலகும்
ுசம்பஞ்ரல குழம்பு தீட்டல கந்தமலல் சவு ப மவத்து நீளி  பன்னிி பட்டுல குஞ்சலலங்ூகதா
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ூகட்டத் தமிழ் நாட்டு மா்ிுபண்ாூகியவ ூகமாினமகத் ியதான்ெற் ுசெதரந்தாதா வசந்த.
நிெறமும், தழ்ூகளின் ுவளுத்த ியராஸm வண்மும்தான் வித்தகாசமாாூகத் ுத பந்தனை.
மமாயூட்டயிரந்த ூகார்த்தால ூகமாினயின் விழிூகளில கம் அிியபாது அதூக ியவறபாடு
ுத பகவிலமலல.
தரமா் நாளன்றம், அடுத்த சிலல நாட்ூகளிலம் குமாார், பார்வத, ரவரம்கம்ல
ூகினகா் வீட்டியலலியக ுசலலவழித்துவிட்ம்தால, ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுப பகம்மாாவும்்னம்,
முத்து னைாட்சிி பாட்டயம்்னம் வீட்டல தனித்து விம்ிபட்ம்ாதா. அந்த வீடும்
ூகலகா்த்தும்ன் சம்பந்திபட்ம்து என்பமதல ூகாட்டுவமதி ியபாலல வாசினல குமலல
ததாளிக வாமழமாரங்ூகளும், மாாவிமலலத் ியதார்மும் ூகட்ம்ிபட்டரந்தனை. ரவ பல
ுவதாமள் ரண்ாம்புி பட்மம்ூகளும், புதக ுசம்மாண பட்மம்ூகளும்
அடலூகிபட்டரந்தனை. வாசினல ுசம்மாண ியூகாலலம் ுப பதாூகி ியபாம்ிபட்டரந்தது.
ஆனைால வீட்டன் உதாியள மாட்டும் நிசிதம் நிலலவிகது. சிலல சமாகங்ூகளில
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ரமால, முனைூகல ஒினூகதா மாட்டும் ியூகட்ம்னை. பாட்டயின் ியப்ரலகுரல
மம்யிமம்ியக ியூகட்ம்து. மாபபெறபட வீட்மம் ஒர முமெறலூகாூக மாங்ூகலல
அமம்காளங்ூகியளாடு அலலங்ூக பத்துவிட்டு ுவளியூ பல நமம்ுபறம் ூகினகா்த்துலகுி
புெறிபட்டுி ியபாயிரந்தவர்ூகளின் லலலத்மதி ியபாலலியவ அரவமாபபறிரந்தது அந்த வீடு.
"நலலங்கு பஞ்சத் ியதங்ூகாெ எலலலாம் ஒியர தம்பும்ல பம்ெறதாணடீ ூகாமு! ந்த அலூகம்
பலூகத்து ஊர்ூகளிியலலியக நலலங்கு பாம்ெறதுியலல ுூகட்டலூகா பன்்ன ியபுரடுத்தவதா நீ! ஆனைா
உங்ூகாத்துி  பதாமள ூகலகா்ம் நீ ியபாூகாமாியலலியக நம்லூகெறது" - என்ற முத்து னைாட்சிி
பாட்ட ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ஆரம் பத்தாதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா முதினல தபபகுி பதல
எதுவுியமா ுசாலலலவிலமலல. ஆயிரம் அ பி பராக ியபதங்ூகதா ரந்தாலம் வீட்டுத்
தூகராறூகதா பாட்ட மலலம் ஊர் வம்பாூகி பரவுவமதல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா விரம்பவிலமலல
என்ற ுத பந்தது. சிறிது ியநரம் ூகழித்து ஆவமலல அம்லூக முடகாமால ூகாமாாட்சிகம்மாாியள
ூகினகா்த்மதி பபபறிி பாட்டயிம்ம் ஏியதா விசார்த்தாதா.
"உங்ூகாத்தியலல தங்க்யிரந்துியத அந்த ுவதாமளலூகாரி ுபாணதானைா துன்்ன நம்பியவ
முடகியலலடீ ூகாமு! அி பட அலலங்ூக ப்ர நம்மா ூகலகா்ி ுபாணூகமள மாாத ப மாம்யிியலல
ுூகாணடு வந்து உட்ூகார்த்தயிரலூகா" - என்ற பாட்ட கறிகமதல ியூகட்டு
ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு உதாளூெறி ியபாெி பார்லூக ியவணடும்ியபாலல ஆமசயிரந்தாலம்
அமத ுவளிலூகாட்டல ுூகாதாளவிலமலல. முத்து னைாட்சிி பாட்டயம், ுப பகம்மாாவும்
என்னை நிமனைிபார்ூகியளா என்ற பகந்து தகங்க்ி ியபசாமால ரந்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
ஆனைால பாட்ட ியப்மச நிறத்தாமால ுதாம்ர்ந்து ஏதாவது ுசாலினல ுூகாணியம் ரந்தாதா.
"உதாளூர் வாத்தகார் ஜம்புநாத சாஸmத ப ந்தல ூகினகா்த்துலகுி புியராக்தரா ரலூக
மாாட்ியம்்னட்ம்ாராம். ன்னிலகு நிமெறகி ப்ம் ுூகமம்லகும்்ன துலுூகலலலாம் வந்து
நின்்னட்ியம்ன்னைா நாமளலக் ஊர்ியலல நால ுப பக மா்னனர் நலலலது ுூகட்ம்துலகு என்மனை
மாத்ரல கி பம்மாாட்ம்ான்்ன ஒதுங்க்ட்ம்ாராம். அிபுெறம் ியவணுியூகாபாலலன் ுநமெறகி
ப்ம் ுசலலவழி்ர ுமாட்ராஸmியலலரந்து காியரா ஒர புது வாத்தகாரலகு ஏபபபாடு
பணணினைானைாம். அந்தி புது வாத்தகார்தான் ிப எலலலாம் பணணி மவலக்ெறாராம்.
தானைங்ூகதா தட்சிம்ூகதா வாங்ூகெறதுலகுலகம் உதாளூர் மவதீூகாதா காரம் ியபாூகலமலலகாம்.
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ஆனைா ுவளியூர்ியலலரந்து ுநமெறக மவதீூகாதா வந்தரலூகாளாம்... என்னைதான் ியூகார்ட்டியலல
அந்தி  புரஞ்ரி ுபாணணு நம்மா மா்னனாமள விம்் ரத்தமாானைவதா்ன ஜட்ே தீர்ிபு்
ுசாலினவிட்ம்ாலம், உதாளூர் மவதூகாதா தகங்ூகெறா. ஆனைால ுவளியூர்ியலலயிரந்து ுநமெறக
மவதூகாமள வரவமழ்சிரலூகாளாம்..."
"ுபாணம் கார் தாமர வார்த்துல குடுத்தாளாம்."
" துவமர ியநாலகு அது ுத பகாதாட ூகாமு? ியவுெற கார! அந்த ியவணுியூகாபாலல்னம்
அவதா ஆத்துலூகா பயம்தான் தாமர வார்த்துல குடுத்தாளாம். அதான் ந்தல
ூகலகா்த்துலூகாூக அவாத்துியலல ரமாங்ூகினி  பரார்த்தமனை கம் நம்ந்ததுன்ியனைியனை?"
தபபகு ியமால ூகாமாாட்சிகம்மாாளாூக கா பம்மும் எதுவும் வினந்து விசா பலூகவிலமலல.
முகர்த்தம் முடந்த மாறநாதா  பெறபூகல ுப பகம்மாா அிியபாதுதான்
ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ுசான்னைாதா.

ங்க் விழித்தரந்த

"உன்மனைி பார்த்துட்டுி ியபாெறதுலூகாூக உங்ூகாத்துலூகாரரம் அந்த ியவணுியூகாபாலல்னம்
வந்துட்டு ியபானைாடீ ூகாமு! நீ நன்னைா அசந்து ங்க்ணடரந்தமத அவாியள பார்த்தா,
'எழிபட்டுமாா'்ன ியூகட்ியம்ன். 'எழிப ியவணம்ாம். ங்ூகட்டும்! அிபுெறமாா வந்து
பார்த்துலூகியெறாம்'்ன உன் உம்ம்மபி பத்த விசா ப்ரட்டுி ுபாெறிபட்டுி ியபாயிட்ம்ா."
" வா வந்து பார்லூகலியலலன்்னதான்
அழதாளாம்?"

ிியபா குமெறகா? வரியலலன்்ன

ங்ியூக கார்

" வாதாளாம் வரா - வரியலலங்ூகெறது ஒர பலூகம் ரலூகட்டும்டீ! நீ பத்து மாாசம் ுசாமாந்து
ுபத்த  பதாமள ூகலகா்த்மதி பணணிணடு 'ஆசீர்வாதம் பணணும்மாா'ன்்ன வந்து
நமாஸmூகாரம் பணணினைாியனைாடீ? அவ்னலகு எங்ியூக ியபா்ரடீ புத்த?" என்ெறாதா முத்து
னைாட்சிி பாட்ட.
"வந்தா வரா, வராட்ம்ாி ியபாெறா. கார் வரியலலன்்னம்
பாட்டீ?"

ங்ியூக நான் ஒணணும் தவிலூகியலல

"அி பட் ுசாலலலாியத! நீ விரம்பியலல விரம்பியெறங்ூகெறது ஒர பலூகம் ரலூகட்டும்.
ுமாாமெறன்்ன ஒன்்ன ரலியூகாலினியகா? அவாளாத் ியதடணடு வந்து உன்மனை நமாஸmூகாரம்
பண் ியவணம்ாியமாா?" மதல ியூகட்டுல ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுல ூகணூகளில நீர் முட்டல
ுூகாணடு வந்தது. அழமூகமக அம்லூக முடகவிலமலல. அந்தல ூகலகா்த்மதி
ுபாரட்படுத்தாதவதா ியபாலலவும், புெறலூகணித்தாபபியபாலலவும் அவதா பாசாங்கு
பணணினைாியலலுகாழிக, மானைம் என்னைியவா அங்ியூகதான் ரந்தது. ஒ்டுவார விநாடயம்
அங்ியூக அந்தல ூகலகா் வீட்டல என்ுனைன்னை நம்லகும் என்பமதி பபபறித்தான் அவதா
மானைம் சதா ூகபபபமனை ுசெது ுூகாணடரந்தது. ரவிமகயம், ூகமாினமகயம், வசந்தமகயம்,
சர்மாாமவயம், ூகலகா் வீட்மம்யம் பபபறிியக அவதா உதா மானைம் நிமனைத்து உரக்ல
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ுூகாணடரந்தது. ூகலகா் வீட்மம்ி பபபறி முத்து னைாட்சிி பாட்டயம், ுப பகம்மாாவும்
எமதகாவது கறிக ியபாுதலலலாம் சிரத்மதயின்றில ியூகட்பது ியபால ியமாலலகுல ூகாட்டல
ுூகாணம்ாியள தவிர அவபபமெற உணமமாயில அவதா மிூகவும் சிரத்மதியகாடு கர்ந்து
விரம் பல ியூகட்டுல ுூகாணடரந்தாதா.
நான்கு நாளும் ஔபாசனைம், ஊஞ்சல, நலலங்கு - நிமெறவு நாளன்ற மாாி பதாமள
ுபணணும்ன், ூகலகா் வீட்ம்ார் ஊர்வலலமாாூகி ியபாெ அூகஸmதக நதயில 'பாினமூக'
ூகமரலூகி ியபாக்ெறார்ூகதா - என்ற ஒ்டுவான்ெறாூகல ூகினகா் வீட்டுத் தூகவலூகமள அறிந்து
வந்து ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகு் ுசாலினல ுூகாணடரந்தாதா முத்து னைாட்சிி பாட்ட. ஒர
வினகம் பபபறில ூகாமாாட்சிகம்மாாியள ஞாபூகமாாூகி பாட்டமக விசா பத்தாதா:
"க்ரஹெி  பரியவசம்்ன ஒணணு உணியம், அமத என்னிலகு வ்சிலூகி ியபாெறாளாம்
பாட்டீ?"
"நான் அமத ஒணணும் விசா பலூகலியலலடீ ூகாமு!"
"விசா பயங்ியூகா, அன்னிலக் எலலலாரம் ங்ியூகதாியனை வரவா... நாமா தடுலூக முடகாியத...
அவா வீடு, அவா வாசல, நாமா என்னை பண் முடயம்?"
"அதுவும் அிபடகா சமாாசாரம்? எனைலகு அது ுநமனைியவ லமலலியகடீ?" - என்ெறாதா
ுப பகம்மாா. அன்ற மாாமலலயிியலலியக முத்து னைாட்சிி பாட்ட அந்தத் தூகவமலல விசா பத்துல
ுூகாணடு வந்து ுசான்னைாதா:
"பாினமூக ூகமர்ச மாத்தா நாதா க்ரஹெி  பரியவசத்துலகு ஏத்ததா ரலூகாம்டீ ூகாமு!
அதனைாியலல அன்னிலக்ல ூகாலலம்பர ஆற மாணியிியலலரந்து ஏழமர மாணிலகுதாள ஒர
முகர்த்தத்தியலல ங்ியூக க்ரஹெி  பரியவசத்துலூகாூக வராளாம். நீ உம்ம்பு
ுசௌூக பகமிலலலாமாி படுத்துணடுட்ம்தாியலல சமமாகல மாத்ததுலகு எலலலாம் அவாியலல
மா்னனாமள ங்ியூக முன்கட்டியக அ்னி ப்ரடுவான்்ன நிமனைலக்ியெறன்" என்ற
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மானைத்தல ுவறிமப வளர்லூக நிமனைத்துி ியபசினைாதா.
"க்ரூகி  பரியவசத்துலகு மாட்டும் ஏன் ங்ியூக ியதடணடு வரணும்டீ? அமதயம்
அங்ியூகியக எங்ியூககாவது பணணிட்டுி ியபாூக ியவணடகதுதாியனை? சாஸmதரிபட
புதாமளகாத்தியலலதான் பண்ணும்்ன வாளுலகு என்னைடீ நிர்ிபந்தம் வந்தது?" என்ற
க்ராமாத்தினரந்து வந்து தங்க்யிரந்த ுப பகம்மாா குறலக்ட்டு் ுசான்னை ியபாது
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அமத அ்டவளவாூக வரியவபபூகியவா, ரசிலூகியவா லமலல என்ற
ுத பந்தது.
-------------
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ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் அந்தரங்ூகத்தல ந்தல ூகினகா்ம், தன் மவபவங்ூகதா, து
ுதாம்ர்பானை க்ரஹெி  பரியவச முகர்த்தம் எலலலாவபபறின் ியமாலம் ுவறிபுத்தான் நிரம் பல
க்ம்லக்ெறுதன்ற தாங்ூகளாூகியவ ூகபப பத்து நிமனைத்துல ுூகாணடு அவளிம்ம் ியபசில
ுூகாணடரந்தார்ூகதா பாட்டயம் ுப பகம்மாாவும்.
ஆனைால ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் உதாமானைியமாா ூகமாினமகயம் ரவிமகயம் விதம்விதமாாூக
மா்லியூகாலலத்தல ூகபபபமனை ுசெது ுூகாணடரந்தது. ுநபபறி் சரமும், மாாட்ம்லம்,  பன்னைல
குஞ்சலலமும் குணம்லலமும், கமரி பும்மவயமாாூகல ூகமாினமக நிமனைத்து நிமனைத்துத் தன்
அூகத்தியலலியக ஓர் அழக்க மா்லியூகாலலத்மத உரவாலக் உரவாலக்த் தரிதயம்
அதரிதயமாாூக மாாறி மாாறி அமம்ந்து ுூகாணடரந்தது ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் உதாளம்.
"நீகானைா ிபடி படுத்த படுலமூககாூகல ுூகம்லூகியெற! படியகறி வரியபாது
ுபாணம்யம் மாாி பதாமளமகயம் மாஞ்சநீர் ரத்தல ுூகாட்ட வரியவபபூகெறதுலகுல கம்
மா்னனா லியலல ங்ியூக. உன் ுபாண பாரியவா, ியவணுியூகாபாலலன் ுபாண வசந்தியகா
முன்னைாடியக வந்து மாஞ்சநீர் ூகமர்ர வ்ரணடு நின்னைாலதான் உணடு" - என்ற ியகாசமனை
ுசான்னைாதா முத்து னைாட்சிி பாட்ட.
"நீலூக ுசாலெறது நிகாகந்தான். நமாலகுி  பட்ச ூகலகா்ியமாா,  படலூகாத ூகினகா்ியமாா
புதாமள நம்மாாத்துி  பதாமள. ூகலகா்த்மதி பணணிணடு புது ியவஷடயம் ூகாிபுமாாி
ுபாணம்ல கட்டணடு வாசலியலல வந்து நின்்னட்ம்ா 'வாங்ியூகா'ன்்ன மாஞ்சநீர் ரத்தல
ுூகாட்ட வரியவத்துத்தாியனை ஆூகணும். ியவியெற என்னை பண்முடயம்?" என்ற
ுப பகம்மாாவும் பாட்டியகாடு ியசர்ந்து ுூகாணம்ாதா. உணமமாயில அந்த வினகத்மத்
சாதூகமாாூகியவா பாதூகமாாூகியவா தீர்மாானிலூக ியவணடக ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மாட்டும் ன்்னம்
ஒர முடவுலகு வர கலலாதவதா ியபால ூகணூகளில நீர் ுநக்ழி படுத்தரந்தாதா. பாட்ட
ணடும் ூகாமாாட்சிகம்மாாமள ஆழம் பார்த்தாதா.
"ஆயிரமிரந்தாலம் நலலலது ுூகட்ம்துியலல விட்டுல குடுத்தும் முடயியமாா? நம்மாாத்துி
 பதாமள நம்மாாத்துல ூகினகா்ம்" " ந்த மாாத ப் சமாகத்துியலல விட்டுல குடுத்து முூகத்மத முறி்ரணடுட்ம்ா ஊ பியலல நால
ியபர் நால த்னசாி ியபசெறத்துலகு எம்மாாயிடுியமாான்ியனைா?" - து ுப பகம்மாா.
"நீங்ூக ுரணடு ியபரம் சித்ியத ியபசாியமா ரங்ியூகா! எனைலகு மமளியக ுூகாழம் பி
மபத்தகம்  பட்சிடும் ியபாியலல ரலகு பாட்ட!" என்ற அழமூகலக்மம்ியக ரவமரயம்
ியவணடல ுூகாணம்ாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. அவமள அவர்ூகளால அிியபாது உம்ியனை பு பந்து
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ுூகாதாள முடகவிலமலல. அவதா என்னை மானைிியபாலக்ல
அவர்ூகதா ுசெத எந்த முகபபசியம் பினலூகவிலமலல.

ரலக்ெறாதா என்பமத அறிக

நாமளலகு ரவு பாினமூக ூகமரலக்ெறார்ூகதா. நாளன்மெறலகுி ுபாழது புலலர்ந்தால
க்ரஹெி  பரியவசம். ூகாமாாட்சிகம்மாாதா என்னை நிமனைலக்ெறாதா என்பது காரலகும் பு பகாத
புதராயிரந்தது. அவதா முூகத்தல ுதம்பும் லமலல. உம்ினல சலதயம் க்மம்காது.
ூகணூகளில அழமூகயம் நிபபூகவிலமலல. கா பம்மும் மானைம் விட்டு அவதா ியபசவும் லமலல.
க்ரஹெி பரியவசத்தபபகு முதல நாியள முத்து னைாட்சிி பாட்ட, "நலலல ூகா பகத்தியலல
ுவதாமளி பும்மவலூகா ப அங்ியூக நின்னைா ங்ியூக நின்னைான்்ன ந்தாத்தியலல எனைலகுல
ுூகட்ம் ியபர் வரி பம்ாதுடீம்மாா" - என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்ம் ுசாலினல ுூகாணடு
புெறிபட்டுி ியபாெ விட்ம்ாதா. முத்து னைாட்சிி பாட்ட ியபானை பன் பார்வதயிம்மும்,
குமாா பம்மும், ூகாமாாட்சிகம்மாாமளி பார்த்துல ுூகாதாள் ுசாலினவிட்டுத் ுத பந்தவர்ூகதா
வீட்டுலகுி புெறிபட்டுி ியபாெவிட்ம்ாதா க்ராமாத்தினரந்து வந்தரந்த ூகாமாாட்சிகம்மாாளின்
ுப பகம்மாா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மிூகவும் மவதூகமாாூகல ூகட்டல ூகாத்து வந்த சமமாகலலமெறலகுதா தங்ூகமள
நுமழக விடுவாியளா மாாட்ம்ாியளா என்க்ெற பகத்தல  பன்புெறம் ியதாட்ம்த்தல கீபபறி பந்தல
ியபாட்டு் சமமாகலலகுல ியூகாட்மம்கடுிபு ஏபபபாடு ுசெது ுூகாணடரந்தார்ூகதா
சமமாகபபூகாரர்ூகதா. மாறநாதா ூகாமலலயில க்ரஹெி பரியவசம் என்ெறால முதல நாதா ரியவ தன்
வீட்டுத் தணம்யில வந்து படுத்துல ுூகாதாள விரம் பயம், ஒர ரபமுகர்த்தத்துலகு
முன்னைால அநாவசிகமாாூகல ூகாமுவுலகும் தனைலகும் சணமம் மணடு விடுியமாா என்ெற
முன்ுனை்ச பலமூககாலம், தகலூகத்தனைாலம் சர்மாா அமதத் தவிர்த்தரந்தார். வாசினல
ூகட்டயிரந்த வாமழ மாரங்ூகளும் மாாவிமலலத் ியதார்மும், ுசம்மாண ியூகாலலமும் தவிர ியவற
ூகலலூகலலிியபா ஆரவாரியமாா பரபரிியபா ன்றி விளங்க்கது அந்த வீடு. உதாியளயிரந்த
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ியவதமனைகால ஈனைஸmவரத்தல முனைகும் ஒினயம், ரமாலூகளும் ியூகட்டுல
ுூகாணடரந்த நிமலலயில அந்த வீட்டலதான் மாறதனைம் அதூகாமலலயில ூகமாினயம் ரவியம்
க்ரஹெி பரியவசம் ுசெகி ியபாக்ெறார்ூகதா என்பதபபூகானை முன்னைறிகுறி எதுவுியமா
லலலாதரந்தது. அலூகம் பலூகத்தார் வந்து ியபாக்ெற ூகலலூகலலிியபா ஆரவாரியமாா கம்
அிியபாது அ்டவீட்டல லமலல.
மாறநாதா அதூகாமலல நான்கு மாணிலியூக ூகாமாாட்சிகம்மாாளுலகுத் லூகம் ூகமலலந்து விழிிபு
வந்து விட்ம்து. தபபுசகலலாூக அன்ற ுவதாளிலக்ழமமா ியவற. அம்மாாவுலகுத் தும்காூகல
ூகலகா் வீட்டினரந்து புெறிபட்டு வந்து படுத்தரந்த பார்வதயம், குமாாரம் நன்ெறாூக
அகர்ந்து ங்க்ல ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா தான் முதினல விழித்துல
ுூகாணடரந்ததனைால தட்டுத் தடுமாாறி எழந்தரந்து க்்பபறி பலூகம் ுசன்ெறாதா. அிியபாது
அவமளத் தடுிபதபபகு அந்த வீட்டல காரம் லமலல. அதூகாமலலல குளிர்ூகாபபற
சிலுலலன்ற முூகத்தல வந்து உராெந்தது. ியதாட்ம்த்தல மாலலர்ந்தரந்த பூலூகளின்
வாசமனைமக் ரமாந்து ுூகாணடு வந்து பரி பகது அந்தல ூகாபபற. க்்பபறில தாியனை தணணீர்
மெறத்து நீராடனைாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. உதாியள தரம் ப வந்து விியசன நாட்ூகளில தான்
விரம் ப அணியம் ூகரநீலல நிெறத்து் ச பமூகி பட்டுி பும்மவமக அணிந்து தமலலமகத்
துவட்ட ஈரத்ியதாடு நுனி முட்ரி ியபாட்டு ுநபபறிலகுத் தலலூகமிட்டுல ுூகாணம்ாதா.
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மாாட்டுத் ுதாழவத்துலகுி ியபாெ பால ூகெறந்து மவத்தாதா. ியதாட்ம்த்தல ியபாெ பூலுூகாெது
ுூகா்ர்ந்து ுதாடுத்துல ுூகாஞ்சம் தன் தமலலயில ுசரக்ல ுூகாணடு தத்மத அிபடியக
மவத்தாதா. வீட்டன் புராதனைமாானை ஆக்வந்த ுவதாளித் தாம்பாளத்மத உதாியளயிரந்து
எடுத்துத் துலலலக் அதல ஆரத்தலகு மாஞ்சதா நீர் ூகமரத்து மவத்தாதா. வாசல ுதளித்துல
ியூகாலலம் ியபாட்ம்ாதா.
பார்வத ூகண விழித்த ியபாது அம்மாாியவ எழந்து நீராடக கந்தல ஈரம் புலலராமால
கம்த்தினரந்து குத்து விளலகு ஏபபறில ுூகாணடரிபமதல ூகணடு ஆ்ச பகிபட்டுி
ியபானைாதா.
" ந்த உம்ம்ியபாம் உன்மனை காரம்மாா எழந்தரலூக் ுசான்னைது! ஐமகியகா... ப்மசத்
தணணியிியலல குளிலூக ியவியெற ுசஞ்சிரலக்கா? ஏம்மாா ுதலலலாம் பணணிியனை? அதான்
ுதலலலாம் ூகவனிலக்ெறதுலகுன்்ன நான் வந்தரலியூகியனை?"
"ச பதான் ியபாடீ... நீ ுப பக மா்னுஷ! உனைலுூகன்னை ுத பயம்டீ
நீயம் ியபாெ் சீலக்ரமாால குளி்சிட்டு வா..."

ுதலலலாம்... ியபா...

அம்மாாவின் ந்தத் தடீர் மாாறதலம் உபபசாூகமும் பார்வதகால உம்ியனை நம்ப
முடகாதபட ரந்தனை. பலல நாட்ூகளாூக் ச பகானை உ்வு ன்றி ுவறம் ூகஞ்சியம்,
பழங்ூகளுியமா சாி பட்டுல ுூகாணடரந்த அம்மாாவின் குரினியலலா, ுசகலூகளிியலலா மிடுலகு
லமலல என்ெறாலம் தாியனை ஏபபபடுத்தல ுூகாணம் உபபசாூகத்தனைாலம் நினந்தரந்தும்
வினந்து ுபறவதபபகு முகன்ெற சலதயினைாலம், ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அந்த அதூகாமலலயில
அ்டவீட்டன் ரமாங்ூகினகாூகவும் க்ரஹெ லலட்ரமிகாூகவும் ுபாினவும்ன் நம்மாாடல
ுூகாணடரந்தாதா.
க்ராமாத்துலியூக உ பக ியசாமபயம்ன் க்ழலகுத் தமச ுவளுத்துல ுூகாணடரந்தியபாது,
ுதரலியூகாடயிினரந்து ியமாளம் நாதஸmவர மசயம்ன் கட்ம்மாாூக மானிதர்ூகதா வரம்
ஒினகரவங்ூகதா ியூகட்ம்னை. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ுதரத் தணம்லகு வந்து எட்டி பார்த்துல
ூகமாினயம் ரவியம் மாபபெறவர்ூகளும் தான் வம்லகுத் ுதரவில ூகலகா் வீட்டினரந்து
புெறிபட்டுல க்ரஹெி  பரியவசத்துலூகாூக ஊர்வலலமாாூக வரக்ெறார்ூகதா என்ற பு பந்து
ுூகாணம்ாதா. மாக்ழ்்சிகாலம், வினந்து ஏபபபடுத்தல ுூகாணம் உபபசாூகத்தனைாலம் தனைது
உம்ல நிமலலலகு றிக ுசகலூகமள அிியபாது அவதா ுசெது ுூகாணடரந்தாதா.
தமலலரபபறில கீியழ மாகங்க் விழந்து விம்ாமால தணம்த் ம் றூகி பபபறில
ுூகாணம்ாதா.
ூகணூகளுலகு ியநியர பூ்சி பெறந்தது. ுநஞ்ர பம்பம்ுவன்ற ியவூகமாாூக அடத்துல
ுூகாணம்து. உம்ம்பு நடுங்க்கது. அிியபாதுதான் குளித்து உமம் மாாபபறில ுூகாணடு
வந்தரந்த பார்வத அம்மாாமவி பார்த்துி பதறிி ியபாெ, "என்னைம்மாா து? மாகலூகமாா
வரதா? நிபபூகியவ ததாளாம்ெறியக?... உன்மனை கார் ுதலலலாம் பண்் ுசான்னைது? நான்
பார்த்துலூகியெறன். நீ ியபசாமாி ியபாெல ூகம்பளிமகி ியபார்த்தணடு உதாியள படுத்துலியூகா..."
என்ற மரந்தாதா.
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"ூகத்தாியதடீ! ிப எனைலகு ஒணணுமிலியலல... உதாியள ரவாமி பம்த்தணியம்
தாம்பாளத்தியலல ஆரத்த ூகமர்சி வ்சிரலியூகன்... ியபாெ எடுத்துணடு வா..." என்ற மிூகவும்
தளர்ந்த குரினல ூகாமாாட்சிகம்மாாளிம்மிரந்து பதல வந்தது.
பெறமவூகளின் ூகலலமவகானை எழ்சில குரலூகளும், அதூகாமலலல குளிர்்சியம் மன்ெறாவது
வீட்டல காியரா ஒர மத்த மவதூகர் ியவதம் ுசாலினல ுூகாணடரந்த ூகணீுரன்ெற குரலம்
நாதஸmவரலூகார பன் பூபாளமுமாாூக அந்த மவூகமெறமக அதூகம் அர்த்தமுதாளதாலக்ல
ுூகாணடரந்தனை.
அலூகம்பலூகத்தலம் எதர்வ பமசயிலம் வீடுூகளில எழந்து வந்து சிலலர் எட்டி
பார்த்தார்ூகதா. பாரமவ ஆரத்தலூகாூக உனார்படுத்த முன்கட்டியக ஓட்ம்மும் நமம்யமாாூக
எதர்ுூகாணடு வந்த வசந்த தணம்யில ூகாமாாட்சி மாாமிமகி பார்த்து விகிபும்
தமூகிபும் அமம்ந்தாதா.
"என்னை மாாமி து? ந்த உம்ம்ியபாம் நீங்ூக எதுலகு
அலலட்டலூகியெறதா...? ியபாெி படுத்துலகுங்ியூகா..."

ுதலலலாம் வந்து

"எனைலகு ஒம்ம்புலகு ஒணணும் லியலலடீ... ுவதாளிலக்ழமமாயம் அதுவுமாாெ
படுலமூகயிியலல விழிிியபாம்ி படுத்தணடரலூகி  படலூகியலல... வா... ி பட
உட்ூகார்ந்துலியூகா. ஆரத்தமக எடுத்துணடுவரி பார உதாியள ியபாயிரலூகா."
உதாியளயிரந்து பார்வத மாஞ்சதா நீர்த் தாம்பாளத்ியதாடு வந்தாதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாமள
வாசினல பார்த்ததும் எடுத்த எடுி பல 'ூகினகா்ி ுபணம்யம்  பதாமளமகயம்
வீட்டுலகுதா விம்மாாட்ியம்ன்' என்ற சணமம் ியபாட்டுத் தடுலூகத்தான் அந்த உம்ல
நிமலலமகயம் ுபாரட்படுத்தாமால எழந்து வந்து உட்ூகார்ந்தரலக்ெறாியளா என்ற முதினல
எணணித் தகங்க்க வசந்த சிறிது ியப்ரல ுூகாடுத்துி பார்த்த  பன்ியப மாாமிலகு மம்ஞ்சல
ுசெயம் எண்ம் எதுவும் லமலல என்பமதயம் அவதா தானைாூகியவ ுூகாஞ்சம் மானைம்
மாாறி் ரமுூகமாானை நிமலலமமாயில தான் வந்து உட்ூகார்ந்தரலக்ெறாதா என்பமதயம் பு பந்து
ுூகாணம்ாதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ந்த் சிறிதளவு மானைமாாபபெறம் கம் வசந்தலகுி ுப பக
ஆ்ச பகத்மத அளித்தது. எதர்பாராத புதக தரிபமாாூகவும் ரந்தது.
"என்னை மாா ... குளி்ியசளா... ஈரத்தமலலியகாம் நுனி முட்சிி ியபாட்டணடரலக்ெற
மாாத பத் ுத பகெறியத?" என்ற மாாமியின் ியதாபபெறத்மதி பார்த்து விசா பத்தாதா வசந்த.
"ஆமாாணட நலலல நாளும் அதுவுமாா 'அ பஷடு' மாாத பல குளிலூகாமாி படுத்துணடரலூக
முடகெறதா?"
ிபடல ூகாமாாட்சிகம்மாாதா பதல ுசாலினல ுூகாணடரந்த ியபாியத ஊர்வலலமும்
மானிதர்ூகளும் வீட்மம் ுநரங்க் வந்தரந்தனைர்.
சர்மாா, ரவி, ூகமாின, ியவணு மாாமாா எலியலலாரலகுியமா ூகாமாாட்சிகம்மாாமள ஆரத்தத்
தட்டும்ன் வாசினல பார்த்ததும் ுப பக ஆ்ச பகமாாயிரந்தது. ஆரத்த ரபபறில ுூகாட்டும்
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ியபாது பாடும் பாட்டுலூகாூக ியமாளமும் நாதஸmவரமும் சூகலல வாத்தகங்ூகளும் சிலல நிமினங்ூகதா
ஒினிபது தவிர்த்து நின்ெறனை. ூகாமாாட்சிகம்மாாளும் வசந்தயம் தான் ஆரத்த ரபபறில
ுூகாட்டனைார்ூகதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாியள பாட்டும் பாடனைாதா. "பத்தரம்! வலலது ூகாமலல எடுத்து
முன்ியனை வ்ர உதாியள வா..." என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாியள ூகமாினலகு் ுசாலின அமழத்துல
ுூகாணடு ியபானைது ன்்னம் நம்ப முடகாததாூக ரந்தது. காரம் ூகவனிலூகாமால ியபசாமால
ுூகாதாளாமால விட்டுவிட்ம் தனிமமாயில தனைலகுத் தாியனை நிமனைத்து நிமனைத்து ூகாமு ுமாலலல
மானைம் மாாறியிரலூக ியவணடும் என்ற நிமனைத்தார் சர்மாா. ூகாமாாட்சிகம்மாாியள, "ுரணடு
ியபரம் சித்ியத ி பட என்  பன்னைாட வாங்ியூகா..." என்ற மா்மாலூகமளத் தன்
படுலமூககரியூக அமழத்து் ுசன்ெறாதா. அதுதான் நலலல சமாகுமான்ற ியவணு மாாமாா,
" ந்தாம்ா ரவி! அம்மாாமவ ஆசீர்வாதம் பண்் ுசாலல!..." என்ற அட்சமத நிரம் பக
ுவதாளில க்ண்த்மத அவனிம்ம் நீட்டனைார்.
ரவி அட்சமதமக அம்மாா மூகயில ுூகாடுத்துவிட்டுல ூகமாினியகாடு அவமள நமாஸmூகாரம்
ுசெதான். "தீர்லூகாயஸா ரலூகணும்" - என்ற அம்மாாவின் ுமாலினக குரல சாதூகமாாூக
ஒினத்ததுியமா அவர்ூகதா மானைத்தல பாமலல வார்த்தாபபியபாலல ரந்தது.
தான் ூகெறந்து மவத்தரந்த பாினல தன் படுலமூககரியூக மவத்தரந்த மாமலலிபழங்ூகளில
ரணடு மன்மெற உ பத்து விணடு ியபாட்டுல ுூகாஞ்சம் சர்லூகமரயம் ியசர்த்த பன்,
"ூகலகா்த்தியலல ுபாணணுலகும், மாாி பதாமளலகும் பாலம் பழமும் ுூகாடுலூகணும்்ன
சாஸmதரம்ம்ா! நான் அங்ியூக தான் வரமுடகியலல... ந்தா! முதலியலல ரணடு ியபரமாா
மதல ுூகாஞ்சம் சாி படுங்ியூகா ுசாலியெறன்" - என்ற ூகமாினலகும், ரவிலகும் பாலம்
பழமும் ுூகாடுத்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. அந்தி ப பவு - ஒன்றியமா வித்தகாசமாாூக நம்ந்து
விம்ாதது ியபான்ெற ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் அந்த அன்பு எலலலாம் ரவிமகயம் ூகமாினமகயம்
மாபபெறவர்ூகமளயம் த்ெற அடத்தனை.
தடீுரன்ற நின்ற ுூகாணடரலகும்ியபாியத தமலல ரபபறி மாகங்க் விழவது ியபாலல
ததாளாடும் அம்மாாமவ ரவி பாெந்து தாங்க்ல ுூகாணம்ான்.
"நீ சித்ியத புரனா பலூகம் ியபாெ ரம்ாிபா. ிியபா எனைலகு என் மாாட்டுி
ுபாணிய்ாம் தனிகா ுரணடு வார்த்மத ியபசணும்..."
ரவி விலலக்ி ியபாெ மாபபெறவர்ூகியளாடு ியசர்ந்து ுூகாணம்ான். ததாளி நின்ற ுூகாணடரந்த
ூகமாினமக ஜாமம் ுசெது அரியூக அமழத்தாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா. அிபட அமழத்த அவதா
முூகமும் பார்மவயம் நிஷூகளங்ூகமாாூக ரந்தனை.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அிியபாதரந்த தளர்்சிமகி பார்த்துல ூகமாின அவமள அிபடியக
அம்த்தாபப ியபாலலத் தாங்க்் ுசன்ற ூகட்டினல உட்ூகார மவத்துவிட்டு, "உங்ூகளுலகு
ரலக்ெற தளர்்சியில நீங்ூகதா நிபபூகல கம்ாது! உட்ூகார்ந்து ுூகாணியம் ுசாலலங்ூகதா" என்ற அரியூக ப்டகமாாூக நின்ற ுூகாணம்ாதா. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா அிபடியக அவமள
விழங்க் விடுக்ெறவமளி ியபாலல மவத்த ூகண வாங்ூகாமால பார்த்து அவளது ன்்னம்
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ூகாிபுல ூகமளகாத மூகயம்ன் கடக அழக்க மா்லியூகாலலத்மத் சிலல விநாடூகதா தன்்னதா
ரசித்தாதா.
அதூகாமலலயில தாியனை ுதாடுத்துத் தனைலகு மவத்துல ுூகாணம்து ியபாூக தயிரந்த
பூமவி பாரவிம்ம் எடுத்துல ுூகாணடு வர்ுசாலினத் தன் மூககாியலலியக ூகமாினலகு் சட்ட
விட்ம்ாதா.
"நீ ஏன் நிபபக்ியெற? நீயம்

ி படி பலூகத்தியலல உட்ூகார்ந்துலியூகா. ுசாலியெறன்" -

ூகமாின அிபடியக ூகட்டலலகுல கீியழ ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ூகாலலடயில அமார்ந்தாதா.
"நீ ுராம்பல ுூகட்டலூகா ப... எலலலாம் உன் மானைர ியபாலலியவ நம்ந்தரலகு. எனைலகும்
ிியபா ந்த நிமினம் உன் ியமாலலியகா அவன் ியமாியலலியகா எந்த மானைஸmதாபமும் லமலல.
ஆனைா மானைஸmதாபம் ரந்ததுங்ூகெறது நிஜம். எனைலகு ிியபா மானைர தரிதகா ுநமெறஞ்ர
ரலகு. நீயம், என் புதாமளயம் தீர்லூகாயஸா - படு ுசௌலக்கமாா ரிியபதா - அதியலல
சந்ியதூகமிலியலல. என்னைியமாா என் அலஞானைம்... நான் முரணடு  பட்ியசன். குறலியூக
நின்ியனைன். ிியபா அமத நாியனை மாெறந்துட்ியம்ன். நீயம் மாெறந்தும்ணும்.
மான்னி்சிம்ணும்்னகம்் ுசாலியவன்."
"ஐமகியகா நீங்ூகதா அிபடுகலலலாம் ுசாலலலல கம்ாது. நான் ுராம்ப் சிறிகவதா.
உங்ூகளிம்ம் நிமெறகல ூகபபறல ுூகாதாள ியவணடகவதா. நான் கார உங்ூகமள மான்னிலூக?"
"நீ அூகந்மதயிலலலாதவதா... நிஜமாானை படிபாளி. அதுனைாியலலதான் நான் த்தமனை
ூகடுமமாகா் ியசாதமனை பணணினைிபுெறமும் நீ எங்க்ட்ம்ி ப்டகமாாூக ி பட் ுசாலியெற.
பரவாயிலியலல ிியபா நான் உங்க்ட்ம் ஒணிய் ஒணணு மாட்டும் ியவணடலக்ெறதுலகு தம்.
ரலகு."
"நீங்ூகதா ியவணடல ுூகாதாளல கம்ாது, உங்ூகதா மாரமாூகளுலகு நீங்ூகதா உத்தரவிம்
ியவணடும்" "நான் ியவணடுதல்னதான் ுசாலலியவன்ம்மாா! நீ உத்தரவுன்்ன எடுத்துணம்ா
அமதிபத்த் சந்ியதானிபம்ியெறன்."
"உன்மனைிியபால நான் ந்தாத்து மாாட்டுி ுபாண்ா உதாியள நுமழஞ்சிியபா என்
மாாமிகார் எனைலகு எமத் ுசான்னைாியளா அமத நான் உனைலகு் ுசாலினகாூகணும்! ஆனைா
ஒர வித்தகாசம், நாங்ூகதாளாம் ந்த ியதசத்துலூகாரா. நீ ியவெற ியதசத்தியலலரந்து வந்துரலியூக.
ந்தத் ியதசத்து ஆசார அநுஷம்ானைங்ூகமளி பு பஞ்ரணடரலியூக. ுூகாணம்ாம்ியெற. படிபும்
பணிவும் ியசர்ந்து அமமாகெறது ூகஷம்ம். உங்க்ட்ம் ுரணடுியமா அமமாஞ்சிரலகு."
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"எிியபாது அலக்னி சாட்சிகாூக உங்ூகதா  பதாமளமகல ூகலகா்ம் ுசெது ுூகாணடு நான்
உங்ூகதா மாரமாூகதா ஆக்விட்ியம்ியனைா அிபுெறம் என்மனை ஏன் ியவற ியதசம் என்ற நீங்ூகதா
ுசாலலலணும்?"
" னிியமா அிபட் ுசாலலலியலலடீ! ியதசம் எதுவாயிரந்தா என்னைம்மாா?  ப பகம், பாசம்,
உபூகாரம், மா்னனத்தன்மமா, சத்கம், சக்ிபுத் தன்மமா, நிகாகம், சிரத்மதங்ூகெறுதலலலாம்
அத்தமனை ியதசத்துலகும் ஒணணுதான். ந்த ியதசத்துலூகாராமளவிம் ந்த ியதசத்து
வினகங்ூகதாியள உனைலகு அதூகமாானை பலத சிரத்மத ரலகுன்்ன ியூகார்ட்டியலலியக
தீர்ிபாயிரலகுன்்ன எலலலாரம் ியபசிணம்ா.
"என் ஆமசுகலலலாம் ியவுெறாண்னமிலியலல. என்  பதாமளியகாம் நீ ங்ியூகியக
க்ரஹெலலட்ரமிகா ரந்து ந்தாத்துியலல ுபபபறி ுபரலக் விளலியூகத்தணும்ூகெறதுதான்.
து ூகலலிபுல ூகலகா்ம். ங்ியூக ரலூகெறவா - பார்லூகெறவா - ுூகாமெற ுசாலினணியம்
ரிபான்்ன தகங்க்ியகா பகந்ியதா ியவெற ியதசத்தியலலியக நிரந்தரமாா ரந்தும்லலாம்்ன நீ
ுநமனைலூகிபம்ாது. ங்ியூகியக ரந்து ந்தாத்தியலல விளலியூகத்தணடு வரணும். புரனா
அலனி சந்தானைம் ஔபாசனைம்்ன பணணி ுநரிபு அம்காமால ூகாத்துணடு வர மாாத ப
ந்தல குடும்பத்தியலல ுபாணடுூகளும் தமலலமுமெற தமலலமுமெறகா ஒியர வித்தியலலரந்து
வளர்ெற துளசிமக் சம்ரட்ச்ம் ுசஞ்ர பூமஜ பணணிணடு வியராம். பூமஜ பண் மா்னனா
லலலாமால ந்தாத்துத் துளசி மாாம்ம் ஒர ூகாலலத்தியலலயம் வாம்ி பம்ாது. அதியலல நாதா
க்ழமமாூகளில மாட்டுமிலலலாியமா எலலலா நாதாியளயம் தீபம்  பரூகாசிலூகணும்.
" ங்ியூக ந்தல குடும்பத்ியதாம் ுசௌபாலக்கங்ூகளும், லலட்ரமி ூகம்ாட்சங்ூகளும்,
விரத்தயம் நாங்ூக பரம்பமரகா சீர ரத்தத்ியதாியம்யம் அந்தரங்ூக ரத்தத்ியதாியம்யம்
பணணிணடு வர துளசி பூமஜகாியலலன்்னதான் எங்ூகளுலகு நம் பலமூக. நாங்ூக நலலல நாதா
தவெறாியமா விரத நிகமாம் திபாியமா துளசி மாாம்த்தியலல ஏத்தெற விளலகுத்தான் துவமர
ந்தல குடும்பத்மதி  பரூகாசிபடுத்தல ூகாிபாத்தணடு வரது. எத்தமனைியகா
தமலலமுமெறலகு மின்ியனை ராணி மாங்ூகம்மாா ூகாலலத்தியலல விரத நிகமாம் திபாத ஒர  பராம்மா்
ரமாங்ூகினலகுத் தானைம் பண்ணும்்ன மத ுவதாளிலக்ழமமாயம் அதுவுமாா ுசாலூகத்
தங்ூகத்தியலல பணணினை ுசார்் விளலகு ஒணம் வ்ரணடு அந்த ராணி, க்ராமாம்
க்ரமாாமாாத் ியதடி பார்த்தாளாம். ூகமம்சிகா அந்த் ுசார்் தீபத்மத ந்தல குடும்பத்து
மாாட்டுி ுபாண ஒரத்ததான் தானைம் வாங்க்ணம்ாளாம். அன்னியிியலலரந்து ந்தல
குடும்பத்து மாாட்டுி ுபாணூகதா ஒ்டுவாரத்தரா அந்த் ுசார்் தீபத்மதயம் துளசி பூமஜ
பணெற உ பமமாமகயம் முந்தனை தமலலமுமெறி ுப பகவா க்ட்ியம்ரந்து பரம்பமர
பரம்பமரகா அமம்ஞ்சிணடு வியராம். ன்னிலகும், நாமளயம் மத ுவதாளிலக்ழமமா
தவெறாியமா நான் அந்தத் தங்ூக விளலமூகத் துளசி மாாம்த்தியலல ஏத்த மவலக்ெறதுணடு! ந்தா
ிியபா அமத நீ வாங்க்லியூகா. னிியமா நீ அந்தி பூமஜமகத் ுதாம்ர்ந்து பணணிணடு வா"
- என்ற ூகாமாாட்சிகம்மாாதா எழந்தரந்து ுபட்டயிினரந்து அந்தத் தங்ூக விளலமூக எடுத்துத்
த பயிட்டு ஏபபறில ூகமாினயிம்ம் நீட்டனைாதா.
"உங்ூகதா ூகட்ம்மளிபடியக ந்த வீட்டன் க்ரஹெ தீபம் அம்காமால - துளசிமாாம்ம்
வாம்ாமால ங்க்ரந்து குடும்பம் நம்த்தியெறன். ஆனைால தகவு ுசெது நா்னம் ' வர'மாாூக
ஒியர ஒர தம்மவ என் ுபபபியெறாமரி பார்த்து வரவதபபூகாூகி ியபாெ வர மாட்டும் அ்னமாத
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தாரங்ூகதா அம்மாா" - என்ற கறி வ்ங்க் அந்தத் தீபத்மத ரணடு மூகூகளாலம்
அம்காமால பகபலதியகாடு வாங்க்ல ுூகாணம்ாதா ூகமாின. ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ூகமாினயின்
ியூகா பலமூகலகு ்ங்க்னைாதா. அிியபாது அவளுமம்க ூகணூகளில நீர் ுநக்ழ்ந்தது. அவதா
தளர்்சிியகாடு படுலமூகயில சாெந்து ுூகாணம்ாதா. சிறிது ுதாமலலவிினரந்து வசந்தயம்,
ரவியம் மதி பார்த்துல ுூகாணடரந்தார்ூகதா. சர்மாா, ியவணு மாாமாா முதினியகார்
புியராக்தரம்ன் க்ரஹெி  பரியவசத்துலூகானை மவதூக ூகா பகங்ூகமள ஆகத்தம் ுசெது
ுூகாணடரந்தனைர். பார்வத அவர்ூகளுலகு ஒத்தாமச ுசெது ுூகாணடரந்தாதா. குமாார்
அிியபாதுதான் ங்க் எழந்தரந்து ியதாட்ம்த்துல க்்பபறலகு நீராம்ி ியபாயிரந்தான்.
பளபளுவன்ற விடந்து ஒளி பரவில ுூகாணடரந்தது.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ஏபபறில ுூகாடுத்த தீபத்மத அிபடியக மூகூகளில ஏந்தகபட  பன்புெறம்
க்்பபெறடயில துளசி மாாம்த்துலகு் ுசன்ெறாதா ூகமாின. அடுத்த சிலல விநாடூகளில,
துளசிமாாம்த்தரியூக ரந்து,
"துளசி! ஸ்ரீசக் ரியப பாபஹொ பணி புணகியத
நமாஸmியத நாரத நுியத நாராக் நமா ி பியக..."
என்ெற ூகமாினயின் னிக குரல ஒினலூகத் ுதாம்ங்க்கது. அவதா துளசி பூமஜமக முடத்துல
ுூகாணடு உட்பலூகம் தரம் பகியபாது கம்த்தல கலமப றிக அமமாத நிலலவிகது. ரவி,
சர்மாா, ியவணு மாாமாா, வசந்த, பார்வத, குமாார் எலியலலாரம் ூகாமாாட்சிகம்மாாளின்
படுலமூககரியூக கட்ம்மாாூக நின்ற ுூகாணடரந்தார்ூகதா. ூகமாினயம் அங்ியூக விமரந்தாதா.
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா மாகங்க்னைாபப ியபாலலி படுலமூகயில சாெந்து துவணடு க்ம்ந்தாதா.
சர்மாா ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் ுபான்நிெற உதாளங்ூகாினல சடுபெறலூகத் ியதெத்துல
ுூகாணடரந்தார். எலலலார் முூகத்தலம் ூகவமலலயம் பரபரிபும் ுத பந்தனை. ரவி அம்மாாவின்
மூகமகி  படத்து 'பலஸm' பார்த்துல ுூகாணடரந்தான். ியவணு மாாமாா குமாாமரல கி பட்டு
"ம்ாலம்மரல கி பட்டுணடு வா! ஓடு! வாசலியலல ூகார் நிலூகெறது, உங்ூகம்மாாவுலகு ங்க்லீஷ
ம்ாலம்ர்ன்னைாி  படலூகாது. ஆனைாலம் பரவாயிலியலல. வம்லகுத் ுதரவுலகுி ியபாெ
எங்ூகாத்துலகு நால வீடு ததாளி ரலக்ெற ம்ாலம்மரல கட்டணடு ஓடவா" - என்ற அவமனை
அவசர அவசரமாாூகத் துரத்தனைார். குமாார் ஓடனைான். பார்வத அதபபகுதாியளியக பகந்து அழத்
ுதாம்ங்க்யிரந்தாதா. சர்மாா ூகாமலலத் ியதெிபமத நிறத்தவிட்டு ியவணு மாாமாாமவயம்
ரவிமகயம் ியநாலக் உதட்மம்ி  பதுலக்னைார். ியநியர பூமஜ அமெறலகுி ியபாெ து மாாத ப்
சந்தர்ிபங்ூகளில பகன்படுத்துவதபபுூகன்ற ூகாசி் ுசம் பல எிியபாியதா ியசமித்து
மவலூகிபட்டரந்த ூகங்ூகா தீர்த்தத்மதல ுூகாணடு வந்து ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் வாயில
ரணடு உத்தரணி ியசர்த்தார். தீர்த்தம் ூகமம் வாயிலம் ூகன்னைங்ூகளிலம் ச பந்து வழிந்தது.
அதுவமர அமமாதகாூகி ுபாறத்துல ுூகாணடரந்த சர்மாா சிறகுழந்மத ியபால விரம் ப
விரம் பல ியூகாுவன்ற ூகதறிகழதார்.
"ுூகாடுத்தவ்ச மாூகராசி! ுவதாளிலக்ழமமாயம் அதுவுமாாி பார்த்துி பூவும்
குங்குமாமுமாாி ியபாெ் ியசர்ந்துட்ம்ா?" - என்ற க்ரஹெி  பரியவசத்துலகு வந்தரந்த
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பட்டனைத்து வாத்தகார் தம் உதவிகாள பன் ூகாதரியூக ுமாலலல முணுமுணுத்துல
ுூகாணடரந்தார். ரவிலகுல ூகண ூகலலங்க்கது. ூகமாின, வசந்த எலலலாரியமா வாெவிட்டு அழது
விட்ம்ார்ூகதா.
துளசி மாாம்த்தல அந்தல குடும்பத்தன் குலலவிளலூகானை புராதனைமாானை ுசார்் தீபம்
ரம்ர்விட்டுி  பரூகாசித்துல ுூகாணடரந்த ியபாது, க்ரஹெ தீபமாாூக விளங்க்க
ூகாமாாட்சிகம்மாாதா ஏியதா வீட்டுலகு மாரமாூகதா வந்ததும் அவளிம்ம் ுசாலினல ுூகாணடு
ியபாவதபபூகாூகியவ ூகாத்தரந்தது ியபால ியபாெ் ியசர்ந்தாதா. வசந்த ூகமாினயின் ூகாதரியூக
ுமாலலல் ுசான்னைாதா: - "மாாமி உங்ூகமள ஆசீர்வாதம் பணணிட்டுி ியபாூகணும்ியனை
ூகாத்துணடு ரந்த மாாத பன்னைா ரந்துட்டுி ியபாயிட்ம்ா?"
ூகமாினகால தபபகுி பதல ுசாலலல முடகவிலமலல. ியமாலம் வாெவிட்டு விரம் ப அழத்
ுதாம்ங்க் விட்ம்ாதா அவதா.
"அழாியதட! ூகமாின! நீ ரவிமகல ூகலகா்ம் பணணிணடு உங்ூக நாட்ியம்ாம்
ியபாயிடுவிியகாங்ூகெறது தான் சதா மாாமிியகாம் ூகவமலலகா ரந்தது. உங்க்ட்ம் என்னை
ுசான்னைா மாா ?"
"நான் ங்ியூகியக ரந்து குடும்பம் நம்த்த ந்தத் துளசி பூமஜமக விம்ாமாி
பண்ணும்்ன என்னிம்ம் வாலகு வாங்க்ல ுூகாணடு அந்தத் தங்ூக விளலமூக எடுத்துல
ுூகாடுத்தாதா." " பன்ியனை என்னை? மாாமிலகுல குடுத்த வாலமூகல ூகாிபாத்து! அந்தத் துளசி் ுசட
வாம்ாமமாயம், விளலகு அம்காமமாயம் பார்த்துலியூகா" - என்ற உ்ர்்சி ுபாங்கும்
குரினல ூகமாினலகுி பதல ுசான்னைாதா வசந்த.
சங்ூகரமாங்ூகலலத்தல ுபாழது நன்ெறாூக விடந்து ச பகனின் ூகதுராளி ியூகாவில ியூகாபுரல
ூகலலசங்ூகளில பட்டுி பளீுரன்ற ரம்ர்விட்டு மின்னைத் ுதாம்ங்க்யிரந்தது.
--------------
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து வமர துளசிமாாம்ம் ூகமதமக ஆர்வத்ியதாடு படத்து வந்த வாசூகர்ூகளுலகு ிியபாது
ங்ியூக ிபட ஒர சிறிக முடவுமர எழத ியவணடகதாக்ெறது. க்ழலூகத்தக ூகலலாசாரம்
ியமாபபூகத்தக மாலூகளாலம், ியமாபபூகத்தக ூகலலாசாரம் க்ழலூகத்தக மாலூகளாலம், மாாறி மாாறி
அழத்தமாாூகல ுூகாணம்ாம்ிபடுவமத் சிலல சமாகங்ூகளில சிலல பம்ம் ூகாணக்ியெறாம். உலலூகம்
சிறிகதாக் வரக்ெறது. மானிதர்ூகளிமம்ியக முரணடுூகளும், ுவறிபுலூகளும் தணிந்து
வரக்ன்ெறனை. 'ஆஸmதூகரானை' சீமாாமவகமர விம் நாஸmதூகரானை மெறமுடமாணி
பணபட்ம்வராயிரலக்ெறார். சங்ூகரமாங்ூகலலத்து ந்துி ுபணூகமளவிம் அதூக ந்தகத்
தன்மமாமக விரம் ப ியநசிலக்ெறாதா  புரஞ்ரி ுபண்ானை ூகமாின. மவரம் பாெந்த
ூகாமாாட்சிகம்மாாளின் மானைத்மதியக ூகமம்சியில ளூக் ுசெது அெறியவ மாாபபறிவிம் அவளால
முடக்ெறது. ியநர் எதர் லலட்சிகங்ூகளுதாள சர்மாாவும், மெறமுடமாணியம் ுநரங்க்க
நணபர்ூகளாூகி பழூக முடக்ெறது.
நம்மமா் ரபபறி உலலுூகங்கும் 'Transfer of values' (மாதிபீடுூகளின் மாாறதல)
மாதங்ூகமளயம், சமாக நம் பலமூகூகமளயம் பூர்வீூகமாானை ூகலலாசாரி பழலூக வழலூகங்ூகமளயம்
ுமாலலல அமசத்துல ுூகாணடு ரந்தாலம் ஏியதா ஒர வமூகயில ஓ பம்த்தினரந்து ுபரகும்
நீர்ி ுபரலகு மாபபியெறா பம்த்தல ுசன்ற தவிர்லூக முடகாதபட நமனைந்து பாெந்து பரவுவது
ியபால ூகலலாசாரி ப பமாாபபெறம் (Cultural Exchange) அலலலது ூகலலாசார மாமம் மாாபபெறங்ூகதா
(Cultural transformation) நமம்ுபபபறல ுூகாணடுதான் ரலக்ன்ெறனை. அமத காராலம்
அழித்து விம்முடகாது.
லூகமதயில ூகமாினயம், ரவியம் அந்தல ூகலலாசாரி ப பமாாபபெறங்ூகளின் சின்னைங்ூகியள.
ஆயிரம் ியவறபாடு ரந்தாலம் பாசமும் அரவம்த்து ஏபபறல ுூகாதாவதுியமா முடவாூக
ந்தகத் தாெமாார்ூகளின் நிமெறவானை பணபு என்பமதத் தன் வாழ்விலம், மார்த்தலம்
ஒரியசர நிரூ பலக்ெறாதா ூகாமாாட்சிகம்மாாதா.
பணபாடு என்பது பரவலலாகும்ியபாது ுவறம் ியதசீக அமம்காளி புதாளி (National
identity) நீங்க் 'மாானிம்ம்' என்ெற சர்வ ியதசிக அமம்காளம் (Inter-national Identity) உம்ியனை
வரக்ெறது. ந்தல ூகமத 'சங்ூகரமாங்ூகலலம்' என்ெற ஒர சின்னைல க்ராமாத்தல நம்ந்தாலம் தல
வரம் மானிதர்ூகதா அந்தல க்ராமாத்மத விம்ி பரந்த உலலூகத்மதி பாதிபவர்ூகதா,
பாதத்தவர்ூகதா, பாதலூகி ியபாக்ெறவர்ூகதா.
(நிமெறந்தது)
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