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துளசி மாடம்

முன்னுமலர
1978 ஜூன் மாதம் முதல 1979 ஜனைவ் 
மாதம் வமலர 'ூகல்' வார இதழல பவளிகானை
இந்நாவல இிியபாது புத்தூக வ்டவில பவளி
வெ்்து.

பதாடராூக பவளிவெம் ியபாதும், நமல்ந்த
ியபாதும், ஏராளமானை அன்பர்ூகளின்
நுணுகூகமானை ூகவனிிமலபயும், பாராட்மலடயும்
பபற் இந்நாவமலல இிியபாது புத்தூக வ்டவில
தமிழ்ி புத்தூகாலகத்தார் பூகாணடு
வெ்்ார்ூகளி.

"பணபாடு என்பது பரவலாகும் ியபாது
பவறும் ியதசிக அமலடகாளி புளிளி (National
Identity) நீங்் மானிடம் என்்் சர்வியதச
அமலடகாளி புளிளி (International Identity)
வந்து விடு்்து.

நன்பூகாமலட அளித்து உதவுங்ூகளி!

சங்ூகரமங்ூகலம் என்் ஒெ சிிக தமிழ்நாட்டுக
்ராமத்தல இந்தக ூகமலத நூகழ்ச்சிூகளி
நடந்தாலும் இதல வெம் மனிதர்ூகளி அலலது
முக்க ூகதாபாத்தரங்ூகளி அந்தச் சிிக
்ராமத்துககு அிபாலும் - அமலதவிடி பரந்த
பப் க உலூகத்மலதி பாதிபவர்ூகளி பாதத்தவர்ூகளி, பாதகூகி ியபா்்வர்ூகளி" என்் ூகெத்மலத இந்த நாவின் மு்டவுமலரயில
ூகாண்ர்ூகளி. அமலதியக இங்கும் முதில

நமலனைைவட்ட விெம்பு்ிய்ன். உலூகத்மலதி
பபாறுத்தவமலர அழ்க பதன்னிந்தகக
்ராமமானை சங்ூகரமங்ூகலத்தல விசியவசவர
சர்மாவின் இலலத்துத் துளசி மாடத்தல
பதாடர்ந்து தீபம் ஏற்ிபடு்்து என்பது தான்
முக்கம். ஆனைால அந்தக ்ராமத்மலதி
பபாறுத்தவமலரயிியலா அந்த தீபம் எந்தக
மலூகூகளால காரால - ஏற்ிபடு்்து என்பது
மட்டுியம மிூகவும் முக்கம்.

பூர் ஞானிூகளம் விெிபு பவறுிபற்
அிவாளிூகளம் உலபூகங்குமுளிள மனிதர்ூகமலள
இனைம், ந்ம், பமாழ, ியவறுபாடுூகமலளக
ூகெதாமல சமதெு்டியகாடு பார்க்்ார்ூகளி.
சமதெு்டயும், சஹ்ெதகமும், பககுவத்தாலும்
பணபாட்டுக ூகனிவு, முதர்ச்சி
ஆ்கவற்ாலுியம வெவனை. அமலவ
எலலாெககும் எலலா இடத்தலும் வந்து
விடுபமலவ அலல.

சர்மாவுககும், இமல்மு்டமணககும்,
அிவாலும் சமதெு்டகாலும் ்மலடககும்
ூகனிவு, சீமாமலவகெககும் பி்ெககும் எதனைாலும்
எிியபாதும் ்மலடகூகவிலமலல என்பமலதத்தான்
ூகமலத நமககுச் பசாலலு்்து. மூகாூகவி பாரத
கூறுவமலதி ியபால,

"ியநாககும் இடம் எங்கும்
நாமன்ி ியவிலமலல
ியநாகூக ியநாகூகக ூகளிகாட்டம்"

என்்் 'சமத் சனைம்' தான் அிவின் மு்டவானை
பகன். அத்தமலூகக சமத் சனைம் விசியவசவர
சர்மாவுககு இெக்்து. ூகாமாட்சிகம்மாளககுக
கூட மு்டவில அந்தச் சமத் சனைம் வரத்தான்
பசய்்்து. ஆனைால, அந்தச் சமத் சனைியம

அவளது முகதகாூகவும் அமலமந்து விடு்்து
ூகமலதயில.

அத்தமலூகக சமத் சனைமும் மனை விசாலமும்
ஏறபட இகூகமலத ஒெ சிிது உதவினைாலும்
அதறூகாூக இமலத எழதக ஆசி் கன்
பபெம்ழ்ச்சிகமலடக மு்டயும் என்பமலத
வாசூகர்ூகளககுச் பசாலிக பூகாளிள
விெம்பு்ிய்ன்.

நா. பார்த்தசாரத

'தீபம்'
பசன்மலனை - 2
16-2-1979

-------

துளசி மாடம்

அத்தகாகம் 1

புதன் ்ழமலமககும் பவளிளிக ்ழமலமககும்
நடுவில சங்ூகரமங்ூகலம் விசியவசவர சர்மாவின்
அந்தக குடும்பத்தல அிப்ட என்னைதான் நடந்து
விட்டது? ரவி பா் ஸிிெந்து எழத
விகாழக்ழமலம ூகாமலலயில, இங்ியூக
்மலடத்தெக்் அந்த விமானைத் தபால ூக்டதம்தான் இந்த மாறுதலூகமலள
உணடாக்யிெகூக ியவணடும். ூக்டதத்மலதி
பார்த்தபின் என்னை பசய்வது என்் மமலலிபு,
இனி எிப்ட நடககும் என்் ஆவல, எிப்ட
அதறகு ஒத்துக பூகாளிவது என்் தககூகம், கார்
கார் என்னை நமலனைிபார்ூகளி என்் பகம் எலலாம் விசியவசவர சர்மாவின் மனைத்மலதி
பறிக பூகாணடு உலுக்னை.

ரவிமலகி பிரான்சககுி ியபாூக
அனுமதத்தெகூகியவ ியவணடாியமா என்று
ியதான்ிகது இிியபாது. ியவணு மாமாவின்
ியகாசமலனைிப்ட ஆங்்லி பத்த் மலூகூகளில
பூகாடுிபதறூகாூக எழத மலவத்தெந்த 'ம்மூகளி
ியதமலவ' - விளம்பரத்மலதக பூகாடுககும் எண்ம்
இிியபாது அவெககு இலமலல. அிப்ட ஒெ
விளம்பரம் பூகாடுிபதறகு இனிியமல அவசிகம்
இெிபதாூகவும் அவெககுத் ியதான்்விலமலல.
அவர் மு்டவு பசய்வதறபூகன்று இதறகுிபின்
அவெமலடக தெககுமாரனைால எதுவும் ீததம்
விடிபட்்டெகூகவிலமலல. எலலாம்
மு்டந்துவிட்டது. அலலது மலூகீதிி
ியபாயிெந்தது.

பவளிளிக்ழமலம ூகாமலல, உளிளூர் நய–
ஏபஜணடு பத்த் மலூகககு வாங்்
அனுிபுவதறூகாூக அந்த 'ம்மூகளி ியதமலவ'
விளம்பரத்மலத அவ் டம் வந்து ியூகட்ட ியபாது,

"இிப ியவணடாம்... மறுப்டயும் நாியனை
பசாலி அனுிபிய்ியனை...?" என்று அவனுககுி
பூசி பமழ்னைாற ியபாலி பதல பசாலி
மறுத்துவிட்டார்.

புதன் ்ழமலம ூகாமலலயில பத்த் மலூக
ியபாடும்ியபாது, 'நாளன்னிககு பவளிளிக
்ழமலம ூகாலம்பர ஒெ விளம்பரம் தியரன்.
அமலதி ியபிபெககு அனுிபிடணும். என்னை
ப்ம் ஆ்துன்னு ூக்ககுி பார்த்துச் பசான்னைா
அதுககும் கூடியவ பசக எழதத் தந்துடிய்ன்..."
என்று கூியிெந்தவர் பவளிளிக ்ழமலம அந்த
எண்த்மலத உடியனை மலூகவிடும்ப்ட அிப்ட
என்னை ஆயிறப்ன்று பு் கவிலமலல.

தனைககுக ்மலடகூக இெந்த விளம்பரக
ூகமிிஷன் ியபாய் விட்டியத என்று ஏபஜணடுககு

வெத்தம். அந்த ஊர் லும், அகூகம் பகூகத்து
ஊரர்ூகளிலுமாூக இிப்ட ஏதாவது பத்துி
பன்னிரணடு விளம்பரங்ூகமலள வாங்்
அனுிபுவதன் மலம் பத்தர்மலூகூகளின்
விறபமலனைக ூகமிிஷன் தவிர விளம்பரக
ூகமிிஷனைாூகவும் அவனுககு ஏதாவது ்மலடககும்.
ஏபஜணமலடி பபாறுத்தவமலர அந்த மாத
விளம்பரங்ூகளில ஒன்று இிியபாது
ியபாய்விட்டது. நுடம்தான்.

"ஐியராிபிக நூகரம் ஒன்ில சில ஆணடுூகளி
வசித்துவிட்டுத் தாகூகம் தெம்பும் ியமறப்டிபும்
உகர்ூகலவித் தகுதயும் உளிள முிபத்தரணடு
வகது ம்மூகனுககு ம்மூகளி ியதமலவ.
பூகௌசிூக ியூகாத்தரம் அலலாத ியூகாத்தரத்மலதச்
ியசர்ந்தவர் எழதவும். ம்மூகளி அழூகாூகவும்
இலட்ச்மாூகவும் குடும்பி பாங்ூகாூகவும்
அடகூகமாூகவும் இெகூக ியவணடும். பி.ஏ. வமலர
ப்டத்தெந்தால நலலது. குமல்ந்த பட்சம்
எ–.எ–.எல.சி.காவது பா– பசய்தெகூக
ியவணடும். புமலூகிபடம் முதிக விவரத்ியதாடு

ஜாதூகமும் அனுிப ியவணடும்" - என்னும்
பபாெளிபட ஆங்்லத்தல தகா் கூகிபட்்டெந்த
அந்தச் சிிக விளம்பரம் ியவணு மாமாவின்
ஆியலாசமலனைியகாடு தகா் கூகிபட்டவுடியனைியக
பா் ிூககும் ஒெ ூகாிபி அனுிபிபட்டது.
விசியவசவர சர்மாவின் பிளிமலள ரவிககு அமலத
முதில அனுிபச் பசான்னைியத ியவணு
மாமாதான்.

ியவணு மாமாவின் பிளிமலள சியரிஷுககுி
பா் ஸில உளிள யுபனை–ியூகா அலுவலூகத்தல
பப் க உத்தியகாூகம். சியரு முதில ஐ.நா.
தமலலமலம அலுவலூகத்தல நயகார்க்ல
இெந்தான். அிபு்ம் பா் ிுககு மாற்ிபட்டு
இிியபாது சில ஆணடுூகளாூகி பா் ஸில
இெக்்ான். பா் ஸில குடும்பத்ியதாடு வசித்து
வந்த சியரு அங்கு வந்ததிெந்ியத தன்
தந்மலதமலகயும் ஒியர தங்மலூகமலகயும்,
வரச்பசாலிச் சங்ூகரமங்ூகலத்துககு எழதக
பூகாணியட இெந்தான். ியவணு மாமாவும் அவர்
பபணணும் அமலசகியவ இலமலல. ூகமலடசிகாூக
நாமலலந்து மாதங்ூகளககு முன்பு சியரு இரணடு

ியபெககுமாூக அங்்ெந்து விமானை
்டகூகட்மலடியக வாங்் அனுிபிவிட்டான்.
ியவணு மாமாவும் அவர் பபணணும் பா் –,
லணடன் எலலாம் சறிி பார்த்து விட்டுத்
தெம்பிக பின்புதான் பா் ஸிிெககும் தன்
பிளிமலள ரவிமலகி பறிக சில விவரங்ூகளி
விசியவசவர சர்மாவுககுத் பத் ந்தனை.

ியவணு மாமா அந்த விபரங்ூகமலளத் பத் வித்த
ியபாது, முதில விசியவசவர சர்மாவால
அவறமல் நம்பக கூட மு்டகவிலமலல. ியவணு
மாமா என்னைியவா மிூகவும் எச்ச் கமலூககாூகவும்
பாதுூகாிபாூகவும் தான் சர்மாவிடம் அமலதச்
பசாலியிெந்தார். பு்ங்கூறுவது ியபாலியவா
குமல் கூறுவது ியபாலியவா அவர் சர்மாவிடம்
அமலதக கூ்விலமலல.

"உமககுத் தூகவல
பத் கணும்்்துகூகாூகத்தான் இமலதச்

பசான்ியனைன். உடியனை ியூகாபத்ியதாடு அசட்டுி
பிசட்டுன்னு ஆத்தரிபட்டு அவனுககு பலட்டர்
எழதிபிடாியதயும். எழத்துன்னைாககூட
இந்தக ூகாலத்துி பிளிமலளூகளககு இபதலலாம்
பராம்ப நாசகூகாூகவும் மனைச புணபடாமலும்
எழதணும். 'ஏணடா ியபானை இடத்தல நீ
பாட்டுககு காியரா ஒெ பிபரஞ்சி பபணமல்க
ூகாதிக்ிகாியம?' -ன்னு எழதாதீெம். 'நீ இந்த
தடமலவ ஊரெககு வரியபாது உனைககுக ூகலகா்ம்
பணணடலாம்னு நானும் உங்ூகம்மாவும்
நமலனைக்ிய்ாம். ியபிபர்ியல இந்த மாத் 
விளம்பரம் பண் உத்ியதசித்தெகியூகன்'னு
எழதும். அதுககு அவன் என்னை பதல
எழத்ான்னு பார்கூகலாம்" என்பதாூக ியவணு
மாமாதான் அந்த ியகாசமலனைமலகச்
பசாலியிெந்தார். அந்த ியகாசமலனைிப்ட சர்மா
ரவிககு இரணடு வாரம் முன்பு எழதயிெந்த
ூக்டதத்துககுத்தான் விகாழக்ழமலம ூகாமலலயில
செகூகமாூகவும், தீர்மானைமாூகவும், ஓரளவு
ூகண்டிபாூகவும் பா் ஸிிெந்து பதல
வந்தெந்தது.

ரவியின் ூக்டதம் சறிய் பதற்த்ியதாடும்
அவசரத்ியதாடும் எழதிபட்்டெந்தது ியபால
ியதான்ிகது.

"ம்மூகளி ியதமலவ விளம்பரம்
அவசிகமிலமலல. அமலத உடியனை நறுத்தவும்.
இங்கு சில மாதங்ூகளககு முன்பு வந்தெந்த
ியவணு மாமாியவா, அவர் பபண வசந்தியகா
என்மலனைி பறிக விவரங்ூகமலள உங்ூகளககுச்
பசாலியிெிபார்ூகளி என்று நமலனைக்ிய்ன்.
அவர்ூகளி அந்த விவரங்ூகமலள எலலாம்
பசாலிகதன் பின் உங்ூகளககு எழந்த
சந்ியதூகத்தன் ியப் ல நீங்ூகளி எழதயிெந்தாலும்
ச் , எந்த விவரமும் உங்ூகளககுத் பத் காமல
நீங்ூகளாூகியவ எனைககு எழதயிெந்தாலும் ச் ,
என் பதல இதுதான். இதல மாறுதல எதுவும்
எதர்பார்கூக ியவணடாம்.

நான் என் மனைத்மலத மிூகவும் ூகவர்ந்துவிட்ட
பிபரஞ்ச யுவத 'பூகபமமலல'க (Camille-என்்
அவளி பபகமலர என் உச்ச் ிபு வசதகூகாூகக
'ூகமி' - என்று இந்தகத் தன்மலமயட்்ட
அமலழக்ிய்ன் நான்) ூகாதிக்ிய்ன்; அவளம்
என்மலனைக ூகாதிக்்ாளி. நான் இன்ி அவளி
வாழ மு்டகாது. அவளின்ி நான் வாழ
மு்டகாது. இது நச்சகம். அவளமலடக பபக் ல
நான் பசய்துளிள மாற்ம் உங்ூகளககுி பி்டககும்
என்று நமலனைக்ிய்ன். அவளம் இந்தகாமலவச்
சறிி பார்கூகவும் என் பபறிய்ார்ூகளா்க
உங்ூகமலளபகலலாம் ூகா்வும் மிூகவும் ஆவலாூக
இெக்்ாளி. இம்முமல் நான் வெம்ியபாது
ூகமிமலகயும் அங்கு அமலழத்து வெவதாூக
மு்டவு பசய்தெக்ிய்ன்.

மூகாலட்சமி ியபான்் அழகும், புன்னைமலூக
மா்ாத துறுதுறுபவன்் முூகக ூகமலளயும்,
மாறறுக குமல்காத பசாகூகத் தங்ூகம் ியபான்்
ந்மும் உளிள மெமூகமலள அவளிடம் அமலழத்து
வெவதாூகத் தகவு பசய்து அம்மாவிடம்

பசாலலுங்ூகளி. ூகமிககும் இந்தகத்
தாய்மார்ூகளி, இளம் பபணூகளி
இவர்ூகியளாபடலலாம் பழ்ி பல
விிஷகங்ூகமலள அிக ியவணடும் என்பதல
பூகாளிமலள ஆமலச. அம்மாியவா, நீங்ூகியளா,
ூகமியிடம், எந்தவிதமானை
ியூகாபதாபங்ூகமலளியகா மனை–தாபங்ூகமலளியகா
ூகாணபிகூகக கூடாது. இது என்னுமலடக
ியவணடுியூகாளி.

சின்னை வகதல நீங்ூகளி எனைககுக ூகறபித்த
சம–்ெத ூகாவிகங்ூகளில 'ூகாந்தர்வ விவாூகம்' என்பதறகு விளகூகம் பசாலலும்ியபாது,
"பூகாடுிபவர்ூகளம் ஏறபவர்ூகளம் இன்ிச்
சூகல இலட்ச்மும் பபாெந்தக ஓர்
இமலளஞனும் இளம் பபணணும் தமககுளி
தாியம சந்தத்து மனைமும் உடம்பும் இமல்வது"
என்று விளகூகம் பசாலியிெக்ிறர்ூகளி.
விவாூகங்ூகளில உகர்ந்த தரத்து விவாூகம்
அதுதான் என்பமலதயும் விளக்யிெக்ிறர்ூகளி.

அமலத இிியபாது உங்ூகளககு ஞாபூகிபடுத்த
மட்டும் விெம்பு்ிய்ன்.

'உங்ூகளி மனை உ்ர்ச்சிூகளி எிப்ட இெககும்?
அம்மா என்னை நமலனைிபாளி?' - என்ப்லலாம்
என்னைால இங்்ெந்ியத அநுமானைம் பசய்து
பூகாளிள மு்ட்்து.

குமார் நன்்ாூகி ப்டக்்ானைா? பாெவுககு
என் பி் கத்மலதச் பசாலலவும். இெவ் டமும்
அவர்ூகளமலடக பிபரஞ்ச மன்னி அவர்ூகமலளச்
சந்தகூக மிூகவும் ஆவலாூக இெக்்ாளி என்று
பசாலலவும்.

ியவணு மாமாமலவயும் அவர் பபண
வசந்தமலகயும் ியூகட்டதாூகச் பசாலலுங்ூகளி.
வசந்த இங்கு வந்தெந்த ியபாது ூகமிியகாடு

நன்்ாூகி பழ்னைாளி. ூகமிககு அவமலளயும்
அவளககுக ூகமிமலகயும் பராம்பி பி்டத்துி
ியபாயிறறு.

மாமாவிடமும், வசதயிடமும், நாங்ூகளி
வெ்் தூகவமலலச் பசாலலவும்.

உங்ூகளி பி் கமுளிள
ரவி."

அெமலமி பிளிமலளகாணடான் ரவியின் இந்தக
ூக்டதத்மலதத் தெம்பத் தெம்பி பலமுமல்
ப்டத்துவிட்டார் சர்மா. அவெமலடக மமலனைவி
ூகாமாட்சி ியவறு பதா்பதா்த்தாளி.

"ஏன்னைா, நீங்ூக ஒியரக்டகாூகக ூகவமலலயிியல
மழ்ூக்ாிபியல ரவி அிப்ட என்னைதான்
எழதயிெகூகான்? எனைககுந்தான் பூகாஞ்சம்
ப்டச்சச் பசாலலுங்ியூகாியளன்; ியூகட்்ிய்ன்;"

"உனைககு இிியபா ஒணணும் பத் க
ியவணடாம். நீ குய்ியகா முமல்ியகான்னு
கூிபாடு ியபாட்டு ஊரமலரக கூட்்டிபிடுியவ.
விிஷகம் இரசாபாசமாயிடும்."-

"நீங்ூக ப்டச்சக ூகாட்டியலன்னைா அமலதி
ப்டச்சத் பத் ஞ்சகூக மு்டகாதுன்னு நமலனைச்சகூக
ியவணடாம். பாெமலவி ப்டகூகச் பசாலிய்ன்.
இலியலன்னைாச் சாகங்ூகாலம் குமார் வந்தான்னைா
அவமலனைி ப்டகூகச் பசாலிக ியூகட்டுிியபன்."

-ூகாமாட்சிகம்மாளி இிப்டச் பசாலலியவ
சர்மா முன் ஜாக்ரமலதகாூக அந்தக ூக்டதத்மலத
இெம்புி பபட்்டயில மலவத்துி பூட்்டக
பூகாணடார். இெம்புி பபட்்டச் சாவி
எிியபாதும் அவர் இடுிமலப விட்டு இ்ங்ூகாது.
சாதார்மாூகியவ ண்டத் துெவி விசா் ககும்
இகலபுளிள ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் 'உனைககு
இிியபா ஒணணும் பத் க ியவணடாம். நீ
குய்ியகா முமல்ியகான்னு கூிபாடு ியபாட்டு
ஊரமலரக கூட்்டிபிடுியவ... விிஷகம்
இரசாபாசமாயிடும்' என்று அவர் பதல
பசாலிக விதியம அவளி ஆவமலல
அதூகிபடுத்தவிட்்டெககும்.
ூகாமாட்சிகம்மாளககுக பூகாஞ்சம் ூகாது மந்தம்.
வழகூகம் ியபால 'உனைககு இிியபா ஒணணும்...'
என்று இரந்து உரத்த குரில பதாடங்்க சர்மா
அந்த முதல மன்று பசாறூகளககுி பின் ஒிமலக
பமதுவாக் மற் வார்த்மலதூகமலள பமன்று
விழங்்னைாற ியபால அமுக் விட்டார். ஆூகியவ
உமலரகாடின் பின் பகுதயில அவர் என்னை
பசான்னைாபரன்று நலல ியவமலளகாூகக
ூகாமாட்சிகம்மாளககுி பு் கவிலமலல.

*****

சங்ூகரமங்ூகலம் அக்ரூகாரம் மற் எலலா
அக்ரூகாரங்ூகமலளயும் ியபால வம்பு தும்புூகளம்,
பு்ம் ியபசதலும், பபாெளற் விியராதங்ூகளம்,
பகனைற் முரணடுூகளம் நமல்ந்ததுதான்.
எலலாவிதமானை மனிதர்ூகளம் அங்கு
இெந்தார்ூகளி. புதுமலமமலக அங்கீூக் கூகாத
வ்ட்டுி பி்டவாதம், சாத சம்பிரதாக ஆசார
அநுுடானைங்ூகளககு முக்கத்துவமளிககும்
பமலழக மலவதூகர்ூகளின் பி்டிபு, ப்டத்த
இமலளஞர்ூகளி உத்தியகாூகங்ூகளகூகாூகக
்ராமத்மலதவிட்டு பவளிியகறுதல, ூகட்சி
ூகட்டுதல, ஒறறுமலமயின்மலம, வகல வரிபுச்
சணமலட, மலவகியூகால ியபாெககுத் தீ மலவத்தல
சூகஜமாூக அந்தக ்ராமத்தலும் இெந்தனை.

இன்மல்க இந்தகக ்ராமம் என்பது
முழவதும் பழமலமகானை நன்மலமூகளி

நமல்ந்ததுமிலமலல. முழவதும் புதுமலமகானை
வளர்ச்சிூகளி நமல்ந்ததுமிலமலல. பமலழமலமமலக
விடமு்டகாமல, புதுமலமமலகி பு்கூகணகூகவும்
மு்டகாமல, சடங்கு சம்பிரதாகங்ூகமலள
தவிர்கூகவும் மு்டகாமல, விஞ்ஞானை விியவூக
வளர்ச்சிூகமலள விட்டுவிடவும் ஏறூகவும்
இகலாமல தவிககும் ஓர் இரணடுங்பூகட்டான்
நமலலயில அது இெந்தது. தர்மம், அதர்மம்,
நகாகம், அநகாகம், ப்த்தாமலச, பபா்ாமலம,
தெட்டு, நட்பு, விியராதம், அசமலக, விபூத,
துளசி, சீட்டாட்டம், புமலூகயிமலல, பபா்ட,
ியவதம், அத்காகனைம், வறுமலம, பசலவம் என்று
இமலவபகலலாம் எிப்ட ஒன்ிய்ாபடான்று
ஒட்டாதமலவியகா அிப்டியக இந்தகக
்ராமங்ூகளின் நமலலயும் ஒன்ிய்ாபடன்று
ஒட்டாமல இெந்தது.

அதலும் ஜீவநத ஒன்று பாய்்் தீரவாசத்துி
பிரியதசமாூக இெந்துவிட்டாியலா இந்தி
பிரச்மலனைூகளி இன்னும் அதூகம். சங்ூகரமங்ூகலம்
தீரவாசத்தல இெந்த வளமானை ்ராமம். அங்ியூக

பாயும் அூக–தக நத வறி ம்ல பத் ந்தது
என்் ியபச்சகியூக இடமிலமலல. பபான்
விமலளயும் பூமி என்பார்ூகியள அிப்டிபட்ட
்ராமம். ்ராமத்திெந்து பவளிியகி பப் க
உத்தியகாூக அந்த–தல இெக்்வர்ூகளின்
பட்்டகில முதிடம் யுபனை–ியூகாவில உளிள
ியவணு மாமாவின் பிளிமலள சியரிஷுககுத்தான்.
பதாழல துமல்யில, விகாபாரத்தல சர்கூகார்
உத்தியகாூகங்ூகளில, ூகம்பபனி நர்வாூகி
பதவிூகளில அந்தக ்ராமத்திெந்து
பசன்்வர்ூகளி பலர் இெந்தாலும் சியரிஷுககு
அடுத்த இடம் என்னைியவா சர்மாவின் பிளிமலள
ரவிககுத்தான் தரிபட்்டெந்தது.

நாமலலந்து ஆணடுூகளககு முன் இிியபாது
பா் ஸில ரவி பார்ககும் இந்த
உத்தியகாூகத்தறூகாூக அவன் விண்ிபித்த
ியபாது தனைககு இது ்மலடககும் என்்
நம்பிகமலூகியக அவனுககு இலமலல.

பிரான்ஸில உளிள பப் க பலூகமலலக
ூகழூகத்துகூகாூக 'புபராஃபிர் ஆஃி இண்டகன்
–டடீ– - அணட் ஓ் கணடல லாங்ியவஜ–
்டபார்ட்பமணட்' பதவிககு மனுகூகமலளக ியூகா் 
இந்தகன் ூகவுன்ஸில ஃபார் ூகலச்சரல
் ியலிஷன்– விளம்பரம் பசய்தெந்தது. பி.எச்.்ட.
தவிர தமிழ், சம–்ெந்தம், இந்த, ஆங்்லம்
ஆ்க பமாழூகளில புலமலமியகாடு பிரஞ்ச
பமாழி பயிறசியில ்டிியளாமாவும்
தகுதூகளாூகக ியூகா் க குிிபிடிபட்்டெந்தனை.

ரவியிடம் இந்த எலலாத் தகுதூகளம்
இெந்தனை. ஒெ வெிஷத்துககும் குமல்வாூகச்
பசன்மலனையில ஒெ ூகலலூ் யில ியவமலல
பார்த்தியபாது மாமலல ியநரங்ூகளில சம்மா
இெகூக ியவணடாியம என்று 'அலலகான்–
பிரான்ியியில' ியசர்ந்து வாங்்க பிபரஞ்ச
்டிியளாமாவும் பகன்பட்டது இிியபாது.

அந்த உத்தியகாூகத்தறூகாூக ்டலியில நடந்த
இணடர்ிவயவுககு பமாத்தம் ஆறுியபர்
வந்தெந்தார்ூகளி. அதல இெவர் அதூகம் வகது
மத்தவர்ூகளி என்பதால தகுத இழந்தனைர். ியவறு
இெவெககுி பிபரஞ்ச பமாழ ஞானைம்
ச் காயிலமலல. இன்பனைாெவெககுச்
சம–்ெதம் ியபாதுமானை அளவு
பத் கவிலமலல. இணடர்ிவய
நடத்தகவர்ூகளககு எலலா வமலூகயிலும் ூகம்்ரமானை அழ்க ியதாற்ம் உட்படத் தெிதகளித்தது ரவிதான். அதனைால ரவிககு
அந்தி பதவி ்மலடத்தது.

முதில அவன் பபறிய்ார் தகங்்னைாலும்,
அந்தி பதவிகூகாூக இந்தகாவில ூகனைவிலும்
எதர்பார்கூக மு்டகாத சம்பளத் பதாமலூகமலகக
ியூகளிவிிபட்டதும் சம்மதத்தார்ூகளி. இதுதான்
பவளிநாட்்டல ரவிககு ஓர் உத்தியகாூகம்
்மலடத்த வரலாறு.

இன்று புததாூக எழந்துளிள பிரச்மலனைமலகயும்
இந்தி பமலழக வரலாறமல்யும் ியசர்ந்ியத
இிியபாது மறுப்ட நமலனைத்தார் சர்மா. ஒெ
மு்டவுககு வெவதறகு முன் ியவணு
மாமாமலவயும் அவர் பபண வசந்தமலகயும்
ூகலந்தாியலாசிகூகலாம் என்று சர்மாவுககுத்
ியதான்ிகது.

ரவியின் ூக்டதத்மலத எடுத்துக பூகாணடு
வடககுத் பதெவில இெந்த ியவணு மாமாவின்
வீட்டுககுச் பசன்்ார் சர்மா.

அவர் ியபானை சமகம் ியவணு மாமா வீட்்டல
இலமலல. ியவணு மாமாவின் மூகளி வசந்த
கூடத்தல நாறூகாியில சாய்ந்தப்ட 'ஈிவ–
வீகி' ப்டத்துக பூகாண்டெந்தாளி.

சர்மாமலவி பார்த்ததும், "வாங்ியூகா மாமா!
அிபா பவளியிியல ியபாயிெகூகார்... தெம்ப்
சமகம் தான்... உட்ூகாெங்ியூகா" - என்று
வரியவற்ாளி வசந்த.

"அிபா வர்்ியபாது வரட்டுியம... அதுவமலர
உங்்ட்டி ியபச்துகியூக பநமல்க விிஷகம்
இெககு அம்மா..."

"சித்ியத இெங்ியூகா மாமா... உளிியள
அம்மா்ட்ட உங்ூகளககுக ூகாபி ூகலகூகச்
பசாலிட்டு வந்துடிய்ன்..."

"ூகாபிகா? எனைகபூகதுககுமா; இிபத்தாியனை
சாிபிட்டுட்டு வந்ியதன்..."

"அதுனைாியல என்னை! நான் சாிபிடி
ியபாிய்ன். எங்கூடச் ியசர்ந்து இன்பனைாெ ூகி
சாிபிடுங்ியூகான்னு நான் பசான்னைாச் சாிபிட
மாட்ியடளா என்னை?"

"ியபிஷா, நீ வறபுறுத்தனைா எிப்ட நான்
மாட்ியடங்ூக்து?"-

வசந்த உளிியள சமலமகலமல்ககுி
ியபாய்விட்டு வந்தாளி. ியவணு மாமாவின்
மமலனைவி அதாவது வசந்தயின் அம்மா சர்மாவுககு முன்னைால வந்து நன்று ியபச
மாட்டாளி. சில பபணடுூகளி சில ஆணூகளககு
முன்னைால ியநெககு ியநர் நன்று ியபசவதலமலல
என்பது ்ராமங்ூகளில நீ்டத்த ம் காமலத
வழகூகமாூக இன்னும் இெந்து வெ்்து.
ப்டிபு, பழகூக வழகூகம் எலலாவறிலும்
வசந்தககும் அவளி அம்மாவுககும் நடுவிியலியக
ஒெ தமலலமுமல்யின் பப் க வித்தகாசங்ூகளி

இமலடபவளிவிட்டுத் பத் ந்தனை.
ியவணுமாமாவின் சம்சாரம் சர்மாவுககு
முன்னைால வெவமலதியகா எதர் நன்று
ியபசவமலதியகா கூடத் தவிர்த்தாளி.
ியவணுமாமாவின் பபண வசந்தியகா,
சர்மாவுககு முன் நாறூகாியில அமர்ந்து எந்த
விிஷகத்மலதயும் பறி அவியராடு ியநெககு ியநர்
விவாதகூகவும், சி் த்துி ியபசவும் தகாராூக
இெந்தாளி.

"என்னை மாமா? ரவி்ட்ியட இெந்து உங்ூக
பலட்டெககுி பதல வந்துதா?"

"வந்தெககும்மா! அது விிஷகமாத்தான்
உங்்ட்டவும் உங்ூகிபா்ட்டவும் ியபசிட்டுி
ியபாூகலாம்னு வந்ியதன்..."

"என்னை எழதயிெகூகான் மாமா?"

ரவியின் ூக்டதத்மலத அிப்டியக எடுத்து
வசந்தயிடம் நீட்்டனைார் சர்மா.

வசந்த ூக்டதத்மலதி ப்டத்துவிட்டு அவ் டம்
தெிபிக பூகாடுத்தாளி. 'ூகமி பராம்பத்
தங்ூகமானை பபண' - என்் பாராட்டுமலர
வசந்தயின் வாய் நுனிவமலர வந்துவிட்டது.
சர்மா எிப்ட, என்னை மனைநமலலியகாடு
வந்தெக்்ாியரா என்ப்ணண அந்த
வார்த்மலதூகமலள அிியபாது அவசரிபட்டுச்
பசாலிவிடாமல தன்மலனைக ூகட்டுிபடுத்தக
பூகாணடாளி அவளி.

உளிியளயிெந்து வசந்தயின் அம்மா அவமலள
அமலழககும் குரல ியூகட்டது. வசந்த ியபாய்

இரணடு டவரா டம்ளர்ூகளில ூகாபிமலக
எடுத்துகபூகாணடு வந்தாளி.

ூகாபி கு்டத்து மு்டக்்வமலர இெவெம்
ியமறபூகாணடு எதுவும் ியபசிக பூகாளிளவிலமலல.
ூகாபி கு்டத்து மு்டத்ததும் சர்மாதான் முதில
ஆரம்பித்தார்.

"இிப்ட நடந்துடும்னு நான்
பசாிபனைத்துியலகூட நமலனைச்சி
பார்த்ததலியலம்மா!"

"நீங்ூக வெத்திபட் அளவுககுத் திபா
ஒணணும் இிியபா நடந்துடிியக மாமா?"

"இன்னும் என்னை நடகூகணும்்ியர?"

"சந்ியதாிஷமாி பிளிமலளமலகயும் மாட்டுி
பபாணமல்யும் வரச்பசாலிி பதல
எழதுங்ியூகா மாமா! என்மலனையும் அிபாமலவயும்
பபாறுத்த மட்்டியல நாங்ூக ியநர்ியல அங்ியூக
ியபாயிெந்திபியவ எலலாம் உறுதகாத் பத் ஞ்ச
ியபாச்ச. நாங்ூக வந்து பசான்னைதுியல
உங்ூகளககுச் சந்ியதூகம்
இெகூகிபடாதுங்்்துகூகாூகத்தான்
நாசகூகாூகவும் நாூக் ூகமாூகவும் 'ம்மூகளி
ியதமலவ' விளம்பரத்மலத அவன் ூகவனைத்துககு
அனுிப் மாத்  அனுிபச் பசான்ியனைாம்.
இிியபா ரவிியக அவன் மலூகபகழத்தாியல
எலலாத்மலதயும் பதளிவா உங்ூகளககு
எழதகாச்ச..."

"ஏம்மா?... நீ ஒணணும் திபா பநனைச்சகூக
மாட்ியடன்னைா... உங்்ட்ட ஒெ ியகாசமலனை...?"

"என்னை மாமா?"

"சில ஈியராிபிகன் ியலடீ– ப்த்துககு
ஆமலசிபட்டு இண்டகன்மலி லிவ பண்
மாத் ி பழூக்துணடாம். அிபு்ம் பஹெவிகா அவாளககுி ப்ம் குடுத்துட்டா - மலடியவார்–
பணணணடு விட்டுட்டுி ியபாயிடுவாளாம்;
நீதான் அந்தி பபணிய்ாட நன்னைாி
பழ்யிெக்காியம. அவ ியவ்ா ரவிியகாட
இங்ியூக வரட்டும் - அமலத நான் ியவ்ாம்னு
பசாலலியல. வந்திபு்ம் நீ ியவ்ா அந்தி
பபணிய்ாடத் தனிகாக பூகாஞ்சம் ியபசிி
பாியரன் - "

"என்னைத்மலதி ியபசச் பசாலிய்ளி மாமா?"

"ப் விிஷகம் தான்... ியவ் எமலதி ியபசச்
பசாலலி ியபாிய்ன்?"

"உங்ூகளககு காியரா திபாச் பசாலியிெகூகா
மாமா! 'ூகமி' அந்த 'மலடி' இலியல. அவ ரவி
ியமியல உயிமலரியக பவச்சிெகூகா. ப்ம்
ஒணணும் அவளககுி பப் க விிஷகமிலியல.
அவ ஒெ பப் க ியூகாடீசவரியனைாட பபாணணு.
பா் –ியலயும் பிபரஞ்ச ் ியவரா (Riviera)விலும்
ஒெ பசயின் ஆஃி ியஹொட்டலிுககு அவ
அிபா பசாந்தகூகாரர். அது தவிர மிலிகன்
ூக்க்ல விமலல மதிபுளிள முதல தரமானை
பவாயின் கார்ட் - அதாவது தராட்மலச நலி
பணமல்ூகளம் அவெககு உணடு. உங்ூக
சங்ூகரமங்ூகலத்மலதி ியபாலி பத்துச்
சங்ூகரமங்ூகலத்மலதியக அவர் விமலலககு
வாங்ூகலாம்."

சர்மா ஓ் ெ விநா்டூகளி அவளககு என்னை
பதல பசாலவபதனை அிகாமல
பமௌனைமாயிெந்தார்.
-------------

அத்தகாகம் 2

இரணடு மன்று நமிிஷ பமௌனைத்துககுி பின்
மறுப்டயும் சர்மா வசந்தமலகக ியூகட்டார்.

"உங்ூகண்ா சியரு பா் ஸிியலியக
இெகூகாியனை; அவனுககு உங்ூகிபாமலவ விட்டுத்
தூகவல எழதச் பசான்னைா ஏதாவது
பிரியகாஜனைிபடுியமா...?"

"எங்ூகிபா எமலத எழத, அண்ா என்னை
பசய்கணும்னு நீங்ூக எதர்பார்கூகிய்ளி மாமா?..."

"ரவியும் அந்தி பபணணும் இங்ியூக
பு்ிபட்த்துககு முந்த சியரு அங்ியூகியக
அவாமலளி பார்த்துி ியபசி ஏதாவது
பண்லாம்ியமான்னு ியதாணத்து... அது
சாத்தகமா இலமலலகான்னு நீதான்
பசாலலணும்..."

"நீங்ூக ியூககூக் விிஷகத்மலதி பத்த என்னை
பதல பசால்துன்ியனை எனைககுத் பத் கமலலியக
மாமா! நம்ம ியதசத்துககும் ஐியராிபா,
அபம் கூகா ியபால இெக்் ியமனைாடுூகளககும்
இந்த மாத் ி பிரச்சமலனைூகமலள
அணுூக்தியலியக பராம்ப வித்தகாசம் உணடு.
இங்ியூகயிெந்து ியபாய் அங்ியூக
வசிகூக்வாளககுக கூட நாளாூக நாளாூக அந்த
ியதசங்ூகளின் தாராள மனைிபான்மலம,
'பபர்மிஸிிவபனை–' எலலாம் வந்துட்து. உங்ூக
பிளிமலள ரவியும் ூகமியும் ூகாதிக்்மலதி
பத்தச் சியரு அண்ா்ட்டச் பசான்னைா,

அவன் 'அிப்டகா...? பராம்ப நலலது! அதியல
என்னை திபு...? ரவிியகாட அதர்ுடத்மலதி
பாராட்டு்ிய்ன்' பான். இந்தி பிரச்சமலனைமலக
நீங்ூக அணுூக் விதத்மலத அவாளகபூகலலாம்
பு் க மலவகூக்து பராம்ப சிரமமானை ூகா் கம்
மாமா! அிப்டியக பு் ஞ்சாலும் உங்ூக தரிபு
வாதங்ூகமலள இன்னிககு நாூக் ூக உலூகத்தியல
அவாளிளாம் ஒத்துகூக மாட்டா..."

"சங்ூகரமங்ூகலம் விகாூகர் சிியரான்மண
குிபுசாமி சர்மாியவாட ியபரன் - இிப்ட ஒெ
பவளிமலளகூகா் மலகக ூகட்்டணடு வீட்டுககு
அடங்ூகாமி ியபாயிட்டானைாம்னு நாலு ியபர்
ியபசவாியள அம்மா...? நம்ப சம–ூகாரம்,
சம்பிரதாகம் எலலாத்மலதயும் விட்டுட்டு அவன்
இிப்டச் பசய்கலாமா...? நாமலளககு நாியனைா
அவியனைாட அம்மாியவா - ியபாயிட்டா
எங்ூகளககுக ூகர்மம் எலலாம் பண் ியவண்டக
பிளிமலளகாச்ியச அவன்?"

இவர்ூகளி இெவெம் இிப்டி
ியபசிகபூகாண்டெககும் ியபாியத
"அடியட...காெ? சர்மாவாளா? வாங்ியூகா..."
என்று கூிக ப்டியக ியவணுமாமா உளிியள
நுமலழந்தார். பா் ஸிிெந்து ரவியின் ூக்டதம்
வந்த விவரத்மலதச் பசாலி
ியவணுமாமாவிடமும் அமலதி ப்டகூகக
பூகாடுத்தார் சர்மா.

ப்டத்து மு்டத்து விட்டுச் சி் த்துக பூகாணியட
"ூகாந்தர்வ விவாூகம்னு ஒணணு நம்ம
சா–தரங்ூகளிியளியக ஒிபுக
பூகாளிளிபட்்டெககுன்னு உங்ூகளகியூக அழூகா
ஞாபூகிபடுத்தயிெகூகாியனை
பிளிமலளகாணடான்?" என்்ார் ியவணு மாமா.

சர்மா தகங்்த் தகங்் சியரு மலமாூகி
பா் ஸிியலியக ரவிமலகச் சந்தத்து அவன்
மனைத்மலத மாற் முகறசி பசய்க இகலுமா என்்

தம் ியகாசமலனைமலக ியவணு மாமாவிடமும்
கூினைார்.

"அது சாத்தகம் இலமலல சர்மா...! அங்ியூக
எலலாம் ஒெத்தியராட தனி வாழ்கமலூகயிியல
இன்பனைாெத்தர் தமலலயிட்மலத அநாூக் ூகமா
பநமலனைிபா. சியரு அவனுககுக ூகிகா்மா்
ஒெ குழந்மலதயும் பபா்ந்திப்ம் படலியிியல
பார்த்துண்டெந்த ியவமலலியலெந்து அிபி்டியக
யுியனை–ியூகாவுககு பசலக்ஷன் ஆ் நயகார்க
ியபானைான். அிபு்ம் இிியபா பா் –
வந்தெகூகான். இிப்ட எலலாம் இலலாியம
ூகட்மலடி பிரம்மச்சா் கா அங்ியூக
ியபாயிெந்தான்னைா இன்னிககு நீர் இெக்்
நமலலமலமயிியல நானும் இெகூக
ியநர்ந்தெகூகலாம். ஒெ பிபரஞ்ச
மெமூகமலளியகா, அபம் கூக மெமூகமலளியகா
என் வீட்டுககுளி வரியவற்் பநமலலமலமமலக
நாியனை எதர்த்தாலும் தவிர்கூக மு்டகாமல
ியபாயிெந்தெககும்."

சர்மாவின் இதகத்தல அந்தி பிரச்சமலனை
ஏறபடுத்தயிெக்் ூகனைத்மலதக குமல்த்து
இலகுவாகூக விெம்பிகவர் ியபால ியவணுமாமா
இிப்டக கூியிெந்தார். சர்மாவின் பகங்ூகளி,
தககூகங்ூகளி, தர்ம சங்ூகடங்ூகளி எலலாம் ியவணு
மாமாவுககுி பு் ந்தனை. சர்மாவின் குடும்பம்
பரம்பமலரகானை மலவதீூகக குடும்பம். சர்மாியவா
சபாவத்தல நலலவர் என்்ாலும் ூகட்டுிபட்்ட.
பவளி உலமலூக அதூகம் சறிி பார்த்தராதவர்.
சிறு வகதியலியக ியவதங்ூகமலளயும்
சா–தரங்ூகமலளயும் ூகற்வர். பரம்பமலர
பரம்பமலரகாூக ியவதாத்ககனைம் பசய்த
குடும்பத்மலதச் ியசர்ந்தவர். ்ராமத்தன் மன்று
பப் க பதெகூகமலளயும் ியசர்ந்த
மற்வர்ூகளககுச் சா–தர விிஷகங்ூகளிியலா
சம்பிரதாக விிஷகங்ூகளிியலா ியகாசமலனை
பசாலி வழூகாட்டும் உகர் அந்த–மலத
உமலடகதாயிெந்தது சர்மாவின் குடும்பம்.
வடககுத் பதெ, நடுத்பதெ, பதறகுத்பதெ என்்
அக்ரூகாரத்தன் மன்று பதெகூகளிலும்
உளிளவர்ூகளி பபெம்பாலும் அத்மலவத மடத்தன்
வழூகமலளி பின்பறறு்்வர்ூகளி. அத்மலவத
மடத்தன் சவாமிூகளால சங்ூகரமங்ூகலத்தறகும்,
அூக–தக நதகூகமலரயிிெந்த சறறுிபு்

்ராமங்ூகளககும் ஸ் மடத்தன் பிரதநதகாூக,
முந்தராதூகா்  பதவியில இெந்து வெபவர்
விசியவசவர சர்மா. ஸ் மடத்தன் ஏஜணட் என்்
இந்தக பூகௌரவி பதவிமலக ஏறிெந்ததனைால
சங்ூகர மங்ூகலத்தலும் அகூகம் பகூகத்துக
்ராமங்ூகளிலும் நலலது பூகட்டதுூகளில 'ஸ்
மடம் சம்பாவமலனை' என்் பபக் ல
ஓதயிடிபடும் பதாமலூகமலகயும்
ம் காமலதமலகயும் பபறறு வெம் அதூகாரம்
சர்மாவுககு இெந்தது. பிரான்சில-பா் ஸில
ியவமலல பார்ககும் தன் மூகன் பசய்தெககும்
ூகா் கத்தால இனி இந்த அந்த–துகூகளம்,
ம் காமலதூகளம் என்னை என்னை மாறுதலூகமலள
அமலடயும் என்ப்லலாம் எணணியக சர்மா
சலனைம் அமலடந்தெக்்ார் என்பது ியவணு
மாமாவுககு இிியபாது பு் ந்தது.

"எிப்டகாவது இமலதத் தவிர்த்துடலாம்னு
நமலனைச்சத்தான் உங்ூக்ட்டவும், உங்ூக
பபாண்ட்டவும், இிியபா பிர–தாபிச்சமலதத்
தவிர ியவ் கா் ட்டவும் இந்த

பலட்ட் லுளிளமலதி பத்தியக நான்
பிர–தாபிகூகியல."

"தவிர்கூக்துங்்் எண்த்மலதியக நீங்ூக
விட்டுடணும் மாமா! ரவிமலகயும், ூகமிமலகயும்
இனிியம நீங்ூக பி் க்்து நடகூகாத ூகா் கம்.
நான் பா் ஸிியக ூகமி்ட்ியடயிெந்து விமலட
பபற்ியபாது, அவ பராம்ப பி் கத்ியதாட
எனைககு ஒெ ஆலபம் 'பிரிணட்' பணணனைா.
நீங்ூக திபா நமலனைச்சகூகியலன்னைா உங்ூகளககு
இிியபா அமலதக ூகாணபிக்ிய்ன்."

மனைத்தன் ியமறபரிபில மண்டக்டந்த
வித்தகாசங்ூகமலளயும் பவறுிபுூகமலளயும் ீதி
மூகமலனைக ூகவர்ந்த அந்தி பிபரஞ்ச யுவதமலகி
படத்தலாவது பார்கூக ியவணடுபமன்று
சர்மாவுககும் ஆவலாூகத்தான் இெந்தது.
ஆனைால, அந்த ஆவமலல அவர் பவளிிபடுத்தக
பூகாளிள மு்டகவிலமலல. அவர் தமது

சம்மதத்மலதயும் பத் விகூகாமல,
சம்மதமின்மலமமலகயும் பத் விகூகாமல
பமௌனைமாூக இெந்தார்.

"மாமாவுககு ஆலபத்மலதக பூகாணடு வந்து
ூகாணபிியகன். பார்கூகட்டும்" என்று தம்
மூகளிடம் பசாலி விட்டு சர்மாவின் பகூகம்
தெம்பி, "எிவவளவு விூகலபமிலலாத மனைச
இெந்தா இிப்டத் தங்ூகளி படத்மலத எலலாம்
ஒட்்டனை ஆலபத்மலத எங்ூக ஞாபூகார்த்தமா
வச்சிககுங்ியூகா'ன்னு குடுகூகணும்்்மலத
நமலனைச்சி பாெங்ியூகா சர்மா. பிபரஞ்ச
ஜனைங்ூகியள நலல மாத் . அதுவும்
ரவிியகாட...இவ இெகூகாியள - அதான் - ூகமி அவ அறபுதமானை பபாணணு. இன்னிககுி
பூராவும் அவியளாட சி் ச்சி
ியபசிண்டெகூகலாம்னு ியதாணும். இங்லீுியல,
'பிரான்– இ– நாட் எ ூகணட்ர பட் ஆன்
ஐ்டகா'ன்னு ஒெ வசனைம் உணடு. அது நூத்துககு
நூறு உணமலம சர்மா..." என்்ார் ியவணு மாமா.

இிப்ட ியவணுமாமாவும் ூகமிமலகி
புூகழ்ந்து ியபசியவ சர்மா ியகாசிகூகத்
பதாடங்்னைார். முதில ியவணுமாமாவின்
பபண வசந்த அவமலளி புூகழ்ந்து
ியபசியிெந்தாளி. இிியபாது ியவணுமாமாவும்
அந்தி பிபரஞ்ச யுவதமலகச் சிலா்த்துச்
பசால்்ார். ரவிமலகயும் அந்தி பிபரஞ்ச
யுவதமலகயும் பி் த்து மலவகூக முகலும் தன்
தட்டத்துககு அிபாியவா, பபணிய்ா பா் ஸில
யுனை–ியூகாவில இெககும் ியவணுமாமாவின்
பிளிமலளியகா ஒத்துமலழிபுத் தரமாட்டார்ூகளி
என்பது சர்மாவுககு இிியபாது குிிபாூகவும்,
பதளிவாூகவுியம பு் ந்தது.

ியவணுமாமா ியபசிகியபாியத 'உங்ூக
ரவிியகாட... இவ' என்று அவர் பசாலிக
வார்த்மலதூகமலளக கூர்ந்து ூகவனித்ததல
'ரவிியகாட மமலனைவி' என்று முதில பசாலல
நமலனைத்துி பின்பு அந்த ஒெ வார்த்மலதமலக

விழங்் விட்டு 'இவ' என்பதாூக மழிபிக
கூினைாியரா எனை எணணனைார் சர்மா. ஒெ ியவமலள
ரவியும் ூகமியும் ூகாதலர்ூகளி என்்
நமலலமலகயும் ூகடந்து அங்பூகலலாம் 'ியமாதரம்
மாறிக ூகலகா்ம்' - என்று பசால்்ார்ூகியள,
அிப்டக ூகலகா்ியம பசய்து பூகாணடு
விட்டார்ூகியளா என்றும் சந்ியதூகமாயிெந்தது
அவெககு.

வசந்த அந்த அழ்க ஆலபத்மலதச்
சர்மாவிடம் பூகாடுத்தாளி. அவர் பி் த்த முதல
பகூகத்தியலியக பவண பனி ம்டக மமலலச்ச் வு
ஒன்ில ரவியும், அந்தி பிபரஞ்ச யுவதயும்
பனிச்சறுககு விமலளகாட்டு விமலளகாடும் ியபாது
எடுகூகிபட்ட அழ்க வண்ி படம் ஒன்று
ஒட்டிபட்்டெந்தது.

சர்மாவுககு அெியூக நன்று அவர் ஆலபத்மலதி
பி் ிபமலதக ூகவனித்துக பூகாண்டெந்த வசந்த

"இந்தி படம் ரவியும் ூகமியும்
–விட்ஜர்லாந்துககு உலலாசி பிரகா்ம்
ியபாயிெந்த ியபாது எடுத்ததுன்னு பசான்னைா-"
என்று அவெககு விளக்னைாளி.

"சர்மா படத்மலதி பார்த்து பவறும் உலலாசி
பி் கமும், விமலளகாட்டுி புத்தயும் அசல
பலௌகீூக ஆமலசூகளம் மட்டுியம உளிளவளா
இெிபா ியபாிெகியூகன்னு நமலனைச்சடாதீெம்.
ூகமிமலகி ியபால புத்தசாிி பபாணமல் நீர்
ஐியராிபா முழவதும் ியத்டனைாலகூடக
ூகணடுபி்டகூக மு்டகாது. பிபரஞ்ச தவிர
பஜர்மனும், இங்்லீிஷூம் அவளககுத்
பத் யும். ரவி்ட்ட சம–்ெதமும், தமிழம்,
இந்தயும் ூகத்துகூக்ா..."

சர்மா ஆலபத்தல அடுத்த பகூகத்மலதி
புரட்்டனைார்.

"இது பவனி–-அவா பரணடு ியபெம்
ியபாட்ியல ியபா்ா. பவனிமலி மிதககும்
நூகரம்னு இத்தாியிியலியக பசாலலுவா மாமா.
பா் ஸிியலயிெந்து பஜனிவா, ியராம்
எலலாத்துககும் ரயிலியலியக ியபாயிடலாம்
மாமா... நானும் அிபாவும்கூட
ரயிலியலியகதான் அங்பூகலலாம் ியபாியனைாம்.
அவா ியராம்'னு பசால்தலியல 'ியராமா'ன்னு
தான் பசால்ா..."

ஆலபத்தல மறப்ாெ பகூகம் புரளி்்து.
சர்மாவின் மலூகவிரலூகளி சபாவமாூக இகங்ூகாமல
பமலல நடுங்குவமலதயும், பதறுவமலதயும் வசந்த
ூகவனித்தாளி. ியவணு மாமா சர்மாமலவக
குஷிிபடுத்த முகன்்ார்.

"நான் பா் ஸிியல அவ்ட்டி
ியபசிண்டெந்திியபா, 'பசௌந்தர்க லஹெ் 'மலகி
பறி-என்மலனை ஏியதா இவன் பராம்பத்
பத் ஞ்சவனைாககும்னு அவளா பநமலனைச்சணடு
என்னைியமா சந்ியதூகம் ியூகட்டாளி. "ூகமலீ!
இபதலலாம் நீ சங்ூகரமங்ூகலத்துககு வர்்ிியபா
உன் எதர்ூகால மாமனைா் ட்டக ியூகள. அவர்
பப் க சான்–்் ட் –ூகாலர்"னு அவ்ட்டச்
பசாலியிெக்ிய்ன்..."

"ஏன் ரவிமலகியக ியூகட்டுத்
பத் ஞ்சகூகலாியம?" என்று அமுத்தலாூகி பதல
வந்தது சர்மாவிடம் இெந்து.

ியவணுமாமா தளரவிலமலல. சர்மாவின் மனை
நமலலமலக இளூகச் பசய்யும் முகறசியில
பதாடர்ந்து ஈடுபட்டார்.

"ூகமிியகாட விநகம், அடகூகம், பணவு,
இமலதபகலலாம் பார்த்தால அவ அத்தமலனை
பப் க பிரபுத்துவக குடும்பத்துி பபண்்மலத
எிியபர்க பூகாத்தவாளாியலயும் ஊர்கூகக கூட
மு்டகாது சவாமி! அிவவளவு நலல சபாவம்...!"

சர்மா பட்படன்று ஆலபத்மலத ம்ட
வசந்தயிடம் நீட்்ட விட்டு எழந்து நன்்ார்.
பு்ிபடத் தகாரானை நமலலயில நன்று பூகாணடு,
"எனைககு மனைச ச் யிலமலல, அிபு்மா
இன்பனைாெ நாளி வியரன். மத்தமலதி ியபசலாம்"
என்று பசாலி விட்டுக ்ளம்பத் தகாரா்
விட்டார். அவமலரச் சமாதானைிபடுத்த
மறுப்டயும் உட்ூகார மலவிபதறகுளி வசந்தககும்
அவளி தந்மலதககும் ியபாதும் ியபாதுபமன்்ா்
விட்டது.

விசியவசவர சர்மாவுககு மனைத்தல
அழத்தமானை சந்ியதூகியம விழந்து விட்டது.

ியவணு மாமாவும், அவர் பபண வசந்தயுியம
இந்தக ூகாதல பிரச்சமலனையில ரவியின்
நமலலமலகத் தீவிரமாூக ஆத் க்்ார்ூகியளா என்று
எணணனைார் சர்மா.

உ்ர்ச்சி பூகாந்தளிிபு அடங்் அவர்
நதானைிபடு்் வமலர ஒெ மாறுதலாூக ியவறு
எமலதகாவது பறி அவ் டம் ியபசலாம் என்று
ியதான்ிகது ியவணு மாமாவுககு!

"ஆத்தங்ூகமலர நத்தத்துத் பதன்னைந் ியதாிமலப
காெககுக குத்தமலூக ியபசியிெகியூகளி சர்மா?
இந்த வெிஷம் பதன்மலனை, மா, பலா எலலாியம
நலல ூகாய்ிபாியம..."

"குத்தமலூக எதுவுியம ச் காத் பதமலூககபல,
நலல குத்தமலூக அமலமகியலன்னைா ஒெ ூகாவல

ஏறபாடு பணணட்டு நாியனை பசாந்தமாக
ூகவனிகூகலாம்னு தீர்மானைம்."

"மடத்து நலபமலலாம் என்னை பசய்கி
ியபாிய்ளி...?"

"அபதலலாம் எிப்டயும் நலல மனுிஷாளாி
பார்த்துக குத்தமலூகககு அமலடச்சத்தான் ஆூகணும்.
பநல விிஷகம் ியவிய். ியதாிபுத் துரவு விிஷகம்
ியவிய். நலத்துககு எிப்டயும் நலல குத்தமலூக
அமலமயும்."

"பதககுத் பதெ சங்ூகரசிபன் இரணடு
பபணணுககும் ூகலகா்ம் பண்த்துகூகாூக
பநலம், ியதாிபுத் துரவு எலலாத்மலதயும் ்ரகம்
ியபசிட்டானைாியம; பத் யுமா?"

"அிப்டத்தான் காியரா ியபசிணடா...
எங்ூகாதியலயும் விழந்தது."

இந்த விதமாூகச் சிிது ியநரம் ஊரர் விவூகாரம்
ியபசிக பின் மறுப்ட பமலழக ியபச்மலச பமதுவாூக
ஆரம்பித்தார் ியவணு மாமா.

"ஆத்தரிபட்டு ரவிமலக இங்ியூக
வரியவணடாம்னு எழதடாதீங்ியூகா...பூகாஞ்சம்
பபெந்தன்மலமகா நடந்துககுங்ியூகா...உங்ூகளககு
நான் பசாலித்தான் பத் கணும்ங்்்தலியல,
நீங்ூக மூகா வித்வான். பப் க ப்டிபாளி.
ஞானை–தர்..."

"இதியல எனைக்ெக்் தர்ம சங்ூகடங்ூகளி
உங்ூகளககும் பு் கணும். பல வமலூகயிியல
்ராமத்தாெககும் ஸ் மடத்துககும் பதல
பசாலலக ூகடமலமிபட்்டெகியூகன் நான்.
எடுத்ியதன் ூகவிழ்த்ியதன்னு மத்தவாமலள மாத் 
நான் எமலதயும் பணணணடு அிபு்ம் ஊரர்ியல
நமிர்ந்து நடகூக மு்டகாது. ரவிமலகத் தவிர
எனைககுக ூகலகா்த்துககு இன்பனைாெ
பிளிமலளயும், பபாணணும் ியவ்
இெகூகாங்ூக்மலத ம்ந்துடாதீங்ியூகா! இந்தக
்ராமமும் ஜனைங்ூகளம் எிப்டிபட்டவான்னு
உங்ூகளககு நான் பசாலித்தான்
பத் கணும்்்தலியல. ஊரெககுி பகன்பட்
ஒெ பபாது நன்மலமமலகச் பசய்கணும்்்ியபாது
அதுகூகாூக ஒண்ாச் ியசர மாட்டா. ஊரெககுி
பகன்படாத ஒெ தனி மனுிஷ விவூகாரத்மலதி
பப் ச பணண விியராதத்மலத
வளர்த்துகூகணும்னைா அத்தமலனை ியபெம் உடியனை
ஒண்ாச் ியசெவா. நலலது உடியனை பு் காது.
பூகட்டமலத உடியனை பு் ஞ்சிபா. முகூகாலவாசி
சமகங்ூகளிியள நலலமலதியக அவசரிபட்டுக
பூகட்டதாி பு் ஞ்சணடுடுவா. பரணடுங்
பூகட்டான் ஊரர், பரணடுங்பூகட்டான்
மனுிஷா..."

"நீங்ூக பசால்து அத்தமலனையும் நகாகம் தான்
சர்மா... ஆனைா...உங்ூக பிளிமலள ரவிியகாட
மனைமலத நீங்ூக புணபடுத்தடி படாது. புுபம்
மாத்  மனைச அவனுககு..."

சர்மா இதறகுி பதல எதுவும்
பசாலலவிலமலல. அவர் சறறு முன் தெிபிக
பூகாடுத்ததும் உளிியள பூகாணடு ியபாய் விடாமல
வசந்த அங்ியூகியக மலவத்தெந்த ஆலபத்மலதக
மலூகயிபலடுத்து ீதணடும் அவியர பார்கூகத்
பதாடங்்னைார். சர்மா ூகவனித்து விடாமல
வசந்தயும் அவளி அிபாவும் ஒெவமலர ஒெவர்
குிிபாூகி பார்த்துி புன்னைமலூக பு் ந்து
பூகாணடார்ூகளி. வசந்த பமலழகப்ட தன்னுமலடக
'ரன்னிங் ூகாபமணட்் 'மலகத் பதாடர்ந்தாளி.

"இது பஜனீவா ியலக-ூகமலரயிியல நன்னு
மணகூக்கூகாி பார்த்துண்டெகூகலாம். எனைககு
இது பராம்பி பி்டச்ச இடம் மாமா!"

பப் கதாய்க ்ண்ம் ்ண்மாூகி
பூத்தெந்த பூகூகளி நமல்ந்த ஒெ பப் க
பூங்ூகாவில ரவியும் ூகமியும் நற்்ாறியபால
ஒெ படம் ஆலபத்தல வந்தது. சர்மா
வினைவினைார்.

"இபதன்னை பூம்மா? இத்தமலனை
பப் சா...இத்தமலனை அழூகா...?"

"அது துலீி பூன்னு ஹொலந்தியல பராம்பி
பிரசித்தம் மாமா. 'துலீி ஃபப–்டவல'னு அது
நமல்கி பூக்் ூகாலத்தியல அங்ியூக ஒெ
விழாியவ பூகாணடாடுவா..."

ஆலபத்தல அடுத்தபடம் தெம்பிகது.

"இபதன்னை இ்டஞ்ச மணடபமா...?
அரணமமலனைகா....?"

" 'அகியரா-ியபாி–'னு ்ர– நாட்்டன்
தமலலநூகர் ஏபதன்ஸிியல இது பப் க ச் த்தரி
பிரசித்த பபற் இடம் மாமா!"

"அிியபா அவனும், இவளமா ஐியராிபா
பூராவும் சத்தகாச்சன்னு பசாலலு..."

"........"

"பரணடு ியபெம் தனிகாத்தாியனை இபதலலாம்
சத்தயிெகூகா....? இலிகா....?"

சர்மாவின் இந்தக ியூகளிவி குழந்மலதத்
தனைமானைதா அலலது உளிளர்த்தம் மலவத்துக
ியூகட்ூகி படு்்தா என்பமலத வசந்தகாலும்
ியவணு மாமாவினைாலும் ூகணடு பி்டகூக
மு்டகாமல இெந்தது. பூகாந்தளிிபிலும் அமலல
ியமாதிலும் படகு ூகவிழ்ந்து விடாமல பமலல
நடத்தச் பசலலும் ியதர்ந்த படியூகாட்்டமலகி
ியபால அந்த உமலரகாடமலல அவர்ூகளி ியமியல
பூகாணடு பசலல ியவண்டகதாயிெந்தது.
ீதணடும் விசியவசவர சர்மா ியூகாபித்துக
பூகாணடு எழந்தெந்து ியபாய் விடாமல அந்தி
ியபச்மலசச் சமூகமாூகக பூகாணடு பசலல
முகன்்ார்ூகளி அவர்ூகளி.

எதர்பாராத விதமாூக மறுப்டயும் சர்மாியவ
தாமாூக ரவிமலகி பறிக ியபச்சககுத் தெம்பிகது
ூகணடு அவர்ூகளி இெவெககும் ம்ழ்ச்சி
ஏறபட்டாலும் ியபச்ச எிப்ட எந்த சமகம்
எதர்பாராத ியூகா்த்துககுத் தெம்புியமா என்்
தககூகமும் முன்பனைச்ச் கமலூகயும், ஒரளவு
பகமும் கூட இெந்தனை. அதனைால சர்மாவின் சில
ியூகளிவிூகளககுி பதல பசாலலாமியல
தவிர்த்தார்ூகளி அவர்ூகளி. ஆனைால ியபச்ச ியமியல
வளர்ந்த விதத்மலதி பார்த்தால அவர் அமலதி
பறிியக உமலரகாடமலலத் பதாடர
விெம்புவதாூகிபட்டது. அவர்ூகளி இெவமலரயும்
ியநாக் அவர் ியூகட்டார்.

"இவன் தான் ூகா்ாதமலதக ூகணட மாத் 
அவியமியல பி் கம் பவச்சட்டான். அவ
குடும்பத்தியலகாவது இமலத எலலாம் ூகண்டகூக
மாட்டாியளா? அவ தூகிபன் காியரா பப் க
ியூகாடீசவரி பிரபூன்னு பசான்ியனைியள...?"

"அந்தத் ியதசத்தியல அிப்டக ூகண்டக்்
உ் மலமபகலலாம் எடுத்துகூகமாட்டா மாமா.
ப்டச்ச வகச வந்த ஆண பபணூகளககு அவா
அவாியள தங்ூகியளாட வாழ்கமலூகத் துமல்மலகத்
ியத்டக்் உ் மலம உணடு. அிபா அம்மா
பார்த்து ஏறபாடு பண் ூகலகா்ம்்்து அங்ியூக
எலலாம் எிபவாவது அபூர்வமாூகத்தான்
நடககும்..."

"பப் க ப்கூகாரக குடும்பத்துி
பபாணணுன்னிியக...? தன்ியனைாட பபாணணு
அந்த–துககுக குமல்காத இடத்துககுி ியபாய்ச்
ியசரணும்னைாவது அிபாவுககு அகூகமல்ியகா
ூகவமலலியகா இெகூகாதா...?"

"நம்மர்ி ப்கூகாரா மாத்  இெபத்து
நாலுமண ியநரமும் தாங்ூக ப்முளிளவா, தனி
அந்த–துளிளவா, தனி ஜாத, தனி ரூகம்ியனை
நமலனைச்சண்டெகூக அங்ியூக அவாளகபூகலலாம்

பத் காது. ப்ம்்்மலத ஒெ வசதகா
நமலனைிபாியள ஒழக வரிபிரசாதமா நமலனைச்சக
ூகர்வம் பி்டச்ச அமலலக மாட்டா. நீகியராமலவக
ூகாதிச்ச பவறி ூகணட ப்கூகாரக குடும்பத்து
பவளிமலளி பபண உணடு. அந்தக ூகாதல
பபறிய்ார்ூகளககும் மகூகளககும் எந்த
விியராதத்மலதயும் உணடு பணணனைதலமலல.
இதியல ஒளிவு மமல்வுூகளி, இமலல மமல்வு, ூகாய்
மமல்வு எதுவும் ்மலடகாது. 'இவமலனை நான்
ூகாதிக்ிய்ன்' என்று தன் தாய் தந்மலதயிடம்
தன் ூகாதலமலனை அமலழத்துச் பசன்று அிமுூகி
படுத்தும் துணவும் ியநர்மலமயும் ஒெ
பபணணுககு அங்ியூக உணடு. ூகமிமலகி
பபாறுத்த மட்்டியல இண்டகன் –ட்டீ–
ஃியபகுல்டயில ரவியிடம் 'இணடாலஜ' ப்டகூக
வந்த ியபாது அவளாூகியவ விெம்பி ரவிகால
வசீூக் கூகிபட்டுத் தான் அவமலனைக
ூகாதிச்சிெகூகா... இமலத அவியள எங்்ட்ட
மனைச விட்டுச் பசான்னைா மாமா..."

"இனிியம காமலரச் பசாலி என்னை
பிரியகாஜனைம் அம்மா...? நான் என்
தமலலயிியலதான் பசெிபாியல அ்டச்சகூகணும்.
ரவிமலக நான் பிரான்சககு உத்தியகாூகம் பார்கூகி
ியபாூகியவ விட்்டெகூகிபடாது...."

"நீங்ூக பசால்து ியவ்டகமலூககாூகத்தான்
இெககு சர்மா...! இன்னும் பூகாஞ்ச நாழ
ியபானைா 'அவமலனை நான் பபத்ியத
இெகூகிபடாது'ன்னு கூட வெத்தி படுியவளி
ியபாிெகியூக?" - என்று சி் த்துக பூகாணியட
பமலலக ியூகட்டார் ியவணு மாமா.

சிிது ியநரம் பமௌனைத்தறகுி பின் சர்மாியவ
பதாடர்ந்து ியபசலானைார்.

"நீங்ூக பரணடு ியபெம் இிப நான் என்னைதான்
பசய்கணும்னு பசாலிய்ளி? பசாலலுங்ியூகா...?
இந்த பலட்டெககுி பதல எழதணுியமா,
ியவணடாியமா...? வரச் பசாலி எழதவும்
எனைககுி பி் கம் இலியல. வர ியவணடாம்னு
பசாலி எழதவும் என் மனைச துணகியல..."

"பசாந்தி பிளிமலளமலக வர ியவணடாம்னு
எழத்த்துககு உங்ூகளககுி பயித்தகம்
பி்டச்சிெகூகா என்னை..."? அிபி்ட எழத்
அளவுககு அவன் தான் பப் சா என்னை திபுி
பணணட்டான்?"

"இது வமலர பயித்தகம் ஒணணும்
பி்டகூகியல... நீங்ூகளம் அவனும் படுத்த்
பாட்மலடி பார்த்தா இனிியமலதான்
அபதலலாம் பி்டகூகணும்..."

"ஏன் இிப்ட எலலாம் ியபசிய்ளி சர்மா...?
உங்ூகளககுி பூகவான் ்ெமலபயிியல ஒெ
பூகாமல்யும் வராது. எலலாம்
பதய்வசங்ூகலபிப்ட நலலவிதமா நடககும்.
தகவு பணணக பூகாஞ்சம் நான் பசால்மலத
இிியபா பபாறுமலமகா ியூகட்ூகணும் நீங்ூக"
என்று இதமாூக ஆரம்பித்தார் ியவணு மாமா.

-------------

அத்தகாகம் 3

ியவணு மாமா இதமானை குரில விசியவசவர
சர்மாவிடம் பசாலலலானைார்:-

"ரவி பராம்ப நாமலளககு அிபு்ம் ர
ியதசத்திெந்து தெம்பி வரான். அவன்
்ட்டவும் அவன் கூட வர்்வா்ட்டவும் முூகம்
ியூகா்ாமல நீங்ூக நடந்துகூகணும். குடும்பம்
என்னும் அழ்க பிமல்ிபுத்தான் இந்தக
வாழ்வின் சி்ிபு என்பதாூக அவாளிளாம்
நமலனைகூக்ா... இந்து அவிபகத குடும்பம்ன்னு
நாம் பசாலிய்ாியம - இந்தக கூட்டுக குடும்ப
அமலமிபு - இதன் பந்த பாசங்ூகளி எலலாம்
அவாளககுி புதுமலம. அவா ூகண ூகா்ியவ நாம்

அிபாவும் பிளிமலளயும் எியும் பூமலனையுமா
அ்டச்சிணடு நகூகிபடாது."

இவர்ூகளி இெவெம் இிப்டி ியபசிக
பூகாண்டெந்த ியபாது, பதெிபகூகம்
பார்த்தவாிய் நாறூகாியில அமர்ந்தெந்த
வசந்த, "மாமா! உங்ூக பபாண பாெ, உங்ூகமலளத்
ியத்டணடு வரா" என்று சர்மாவிடம் கூினைாளி.
சர்மா பதெிபகூகம் தெம்பினைார். வசந்த
எதர்பூகாணடு ியபாய்ி பாெமலவ அமலழத்து
வந்தாளி.

"அிபா! அந்தி பூமிநாதபுரம் மாமா ியத்ட
வந்தா. இன்னிககு 'லக்னைி பத்த் மலூக'
எழதணுமாம். பர்டகா இெகூகச் பசான்னைார்.
இன்னைம் ஒெ மண ியநரத்துியல வந்து
அழச்சிணடு ியபா்ாராம்."

"காெ ராமசாமிகா... வந்தெந்தான்? ஓியூக...?
இன்னிககுச் சாகரட்மலச பூமிநாதபுரம்
நச்சகதார்த்தத்துககுி ியபாூகணும்்்மலதியக
ம்ந்துட்ியடன்."

"இதுககு ஏன் இிவவளவு பதட்டிபடிறர்...
பூமிநாதபுரம் என்னை இங்ியூகயிெந்து அம்பது
மலமலா, அறுபது மலமலா...? அூக–தக நதி
பாலத்மலதத் தாண்டனைா அகூகமலரயிியல தாியனை
இெககு...? கூிபிடு ரம். ச் கன்
மமலலவாயிியல விழ்ிியபா பு்ிபட்டீர்னைாி
ியபாறுியம..." என்்ார் ியவணு மாமா.

சர்மாவின் பபண பார்வத பாவாமலட தாவண
அணந்தெந்தாளி. பன்னிரணடு பதன்மன்று
வகதுககுளிியளியக அமலதவிட இரணடு மன்று
வகது அதூகம் மதக்் மாத்  ஒெ வளர்த்த.
துறுதுறுபவன்று ூகமலளகானை முூகம். 'எச்சில
விழங்்னைால ூகழத்தல பத் யும்' -

என்பார்ூகியள அிப்ட ந்ம். ூகெூகெபவன்று
மின்னும் பநளிியகா்டக கூந்தலும்
இலட்ச்மானை முூகமும் ியசர்ந்து ஒெமுமல்
பார்த்தவர்ூகமலள இன்பனைாெ முமல்யும் பார்கூக
ஆமலசிபட மலவக்் அழகு பார்வதககு. வசந்த
பார்வதமலக விசா் த்தாளி:

"ஏண்ட...? அதுககுளிியளியக –கூல
விட்டாச்சா...? இன்னும் மணகாூகிியக?"

"நாலஞ்ச டீச்சர் லீவு மாமி! அதுனைாியல
லா–ட் ்் கட் ்மலடகாதுன்னு விட்டுட்டது."

பார்வதமலகத் தழவினைாறியபால உளிியள
அமலழத்துச் பசன்்ாளி வசந்த.

"இவ இந்த வெிஷம் –கூல ஃமலபனைல
மு்டக்்ா. குமார் பி.ஏ முதல வெிஷம்
ப்டக்்ான். ூகாியலஜூகூகாூக அவன் தனைச் 
இெபது மலமல இரயில பிரகா்ம் பண்
ியவண்டயிெககு. நாளி தவ்ாியம இெட்்ட ஏழ
ஏழமலர மணககுத்தான் வீடு தெம்ப்ான்.
பபாணமல் நான் ூகாியலேஜ ப்டிபுககு
அனுிபி ியபா்தலியல. பளிளிககூடம்
மு்டஞ்சதும் ூகலகா்த்துககு வரன் பார்கூக்தாத்
தான் உத்ியதசம்..."

"உளிளூர்ிியக ூகாியலேஜ இெந்தாி ப்டகூக
மலவகூகலாம். பபண குழந்மலதூகளி - பவளியர்
ியபாய் வர்்து சாத்தகமிலியல. பகூகத்து
டவுன்ியல இெக்் ஒியர ூகாியலஜூம் ியூகாஎஜுியூகிஷன் ூகாியலேஜ... ஆணும் - பபாணணும்
ியசர்ந்து ப்டக்் ூகாியலேஜ. உமககுி பி்டகூகாது."

"எனைககுி பி்டககும் பி்டகூகாதுங்்்து ஒெ
பகூகம் இெகூகட்டும். வித்மலதங்்்து
ஞானைத்மலதயும் விநகத்மலதயும் வளர்கூகணும்.
இன்னிககு அது பபெம்பாலும்
அஞ்ஞானைத்மலதயும், முரட்டுத்தனைத்மலதயும் தான்
வளர்க்்து. ஒிவபவாெ மலபகனும் தன்மலனைச்
சினிமாவிியல வர்் ீியராவா நமலனைச்சிணடு
முகூகாவாசி நாழ ஏியதா ஒெ தனுசானை
பசாிபனைத்துியல வாழ்ான். ஒிவபவாெ சின்னை
வகதுி பபணணும் தன்மலனைச் சினிமா
ீியராயினைா நமலனைச்சிணடு சீரழக்ா. நஜமா?
இலமலலகா...? என்னை நான் பசால்து...?"

"நீர் பசால்பதலலாம் இன்னிககு எடுபடாது
சர்மா! ஒியர வார்த்மலதயிியல 'சத்த ம்டசஞ்'சீன்னு
உம்மலம ஒதுக்டுவா!"

"அது தான் இலமலல! நீங்ூக தான் அிபி்டச்
பசாலிய்ளி! நம்மர்ி பகுத்திவுி ப்டிபூகம்

இமல் மு்டமண இெகூகாியனை அவனும் இந்த
விிஷகத்தியல என்ியனைாட ஒத்த அபிிபிராகம்
உளிளவனைா இெகூகான். எதர்ூகாலத்மலத ம்ந்த உமலழிபாற்மலல இழந்த - பவறும் ியபாி
உலலாச நூகழ்ூகாலத் தமலளிபு இன்மல்க
இமலளஞர்ூகளிமலடியக ூகா்ிபடு்்து.
அவர்ூகளி ூக்டனைமானை உடலுமலழிபுககும்
இலாகக்லலாமல, நுணுகூகமானை மமலள
உமலழிபுககும் இலாகக்லலாமல ஏியனைா
தாியனைா என்று தகாரா்்ார்ூகளி. இது
அபாகமானைதுன்னு ஒிவபவாெ
பிரசங்ூகத்தியலயும் அவன் தெிபித் தெிபிச்
பசாலலு்்ான்."

"காெ...? பதய்வசிூகாமண நாடார்தாியனை?
அவெககும் உங்ூகளககும் ஒத்த அபிிபிராகம்
ஒணணு இெககுங்ூக்ியத ஆச்சர்கமானை
விிஷகந்தான் சர்மா...!"

"அபதன்னைியமா ஆயிரம் அபிிபிராக ியபதம்
இெந்தாலும் சில பபாது அபிிபிராகங்ூகளாியல
நாங்ூக இன்னும் சிியந்தத்ியதாட தான்
பழூகிய்ாம். இமல்மு்டமண ியகாக்கன்.
நா்க–தன். உளிபளான்று மலவத்துி
பு்பமான்று ியபசாதவன். பியராபூகா் ..."

"உம்மலம மாத்  ஒெ பரம ஆ–தூகர் அவமலர
மாத்  ஒெ தீவிர சகம் காமலதகூகாரமலர
இத்தமலனை ரம் சிலாக்கமாச் பசால்ியத
பப் க ஆச்ச் கம்தான்....!"

"நா–தீூகாளி ியகாக்கமுளிளவாளாயிெகூகக
கூடாதா என்னை...?"

"ச்  ச் ! நீெம் வந்த ூகா் கத்மலத ம்ந்துட்டீர்.
நானும் ியபசியவண்டக விிஷகத்மலத

ம்ந்துட்ியடன். ஆ–தீூக - நா–தீூகத்
தர்கூகங்ூகமலள இன்பனைாெ நாளி
வச்சிியபாியம...? இிியபா நாம ியபச
ியவண்டகமலதி ியபசலாம்."

சர்மா ியவணு மாமாவுககு அெியூக பநெங்்
வந்து குரமலல முன்னினும் தணத்துக பூகாணடு
ியபசினைார். "இந்தி பிளிமலளகாணடான்
பணணயிெக்் சந்தர ியூகாளத்தியல இனிியம
என் பபாணணுககு நலல இடத்துியல சம்பந்தம்
்மலடககுியமா ்மலடகூகாியதான்னு கூடி
பகமாயிெககு. குமாமலரி பபாறுத்த மட்டுியல
ூகவமலலயிலமலல. அவன் ஆணபிளிமலள. பூகாஞ்ச
நாளி ூகலகா்ம் ஆூகாியம இெந்தாககூடி
பப் க பழ ஒணணும் வந்துடாது. தவிர
அவியனைாட ூகாியலேஜ ப்டிபு மு்டக்த்துககு
இன்னும் பரணடு மன்று வெிஷம் ஆகும்.
பபாண விிஷகம் அிபி்ட இலியல. ஒெ
குடும்பத்தியல ஆணூகளி பண் ஒிவபவாெ
திபும் அந்தக குடும்பத்தியல ூகலகா்த்துககு
நக்் பபாணூகமலளன்னைா பாதக்்து?"

"தெம்பத் தெம்பி பமலழக
ராமாக்த்துகியூக ியபாிறியர...? ரவி என்னைியமா
பப் க மூகாபாதூகத்மலதி பணணட்ட மாத் யும்
அதுனைாியல உம்ம குடும்பியம
முழ்ட்ாிபிியலயும் ியபச்மலத முதலியல
விட்டுடும். இது இெபதாம் நூற்ாணடுங்ூக்மலத
ஞாபூகிபடுத்தகூகணும் நீர். இந்த
நூற்ாண்டியல இரயில பிரகா்ம், விமானைி
பிரகா்ம், ியதர்தல, ஜனைநாகூகம், ியசாிஷிிம்
இபதலலாம் ியபாலக ூகாதிிபதும் சூகஜமானை
விிஷகம்."

"இந்தச் சங்ூகரமங்ூகலம் மாத் யும்,
பூமிநாதபுரம் மாத் யும் பரணடுங்பூகட்டான்
்ராமங்ூகளிியள அது இன்னும் சூகஜமானை
விிஷகமாூகல. விியசிஷமா என் குடும்ப
பாரம்ப் கத்துககு ஒட்டாதது அது. அதனைாியல
தான் ப்டிமலபி பாதயிியல நறுத்தனைாலும்
பரவாயிலியலன்னு இந்தி பாெவுககு ஒெ நலல

இடமாூகி பார்த்து உடியனை ூகலகா்த்மலதி
பணணட்டா என்னைன்னு ியதா்்து... அவன்
இங்ியூக அந்தி பிபரஞ்சகூகா் ியகாட வந்து
கூத்த்டக்்துககுளிியள இந்தி பபாணணு
ூகலகா்த்மலதி பணண இவமலளி
புெிஷியனைாட புகூகாத்துககு அனுிபிச்சட்டா
பராம்பச் சிியருடமாயிெககும். இந்த
நமிிஷத்தியல இது தான் என் மனைசிியல பட்து."

"இபதன்னை பபாம்மலமக ூகலகா்மா...?
அலலது மரிபாச்சிக ூகலகா்மா...? பச்மலசக
குழந்மலதமலகி ியபாய்ி ப்டிமலபயும்
பூகடுத்துட்டு மமல்யிியல உட்ூகாத்தத் தாி
ூகட்டச் பசாலிய்ங்ூகிறியர...? உமககு ஈவு
இரகூகியம ்மலடகாதா ஓய்; ியூககூகிய்ன்?"

"பாலக விவாூகம் ஒணணும்
விியநாதமிலிியக...? எனைககும் அிப்டத்தான்

ூகலகா்ம் ஆச்ச. உமககும் அிப்டத்தான்
ஆச்ச..."

"அதனைாியல இவளககும் அிப்டத்தான்
ஆூகணும்னு நர்ிபந்தமா அலலது
தமலலபகழத்தா...?"

"என்ியனைாட பிளிமலளகாணடான் இிியபா
பணணயிெக்் கூத்மலதி பார்த்து அிப்டத்
ியதாணத்துன்னு தாியனை பசான்ியனைன்."

"அபதலலாம் ஒணணும் ியதா் ியவணடாம்.
ியமியல ஆூகியவண்டக ூகா் கத்மலதக ூகவனியும்.
முதலியல சமூகமா அவனுககு ஒெ பதல
எழதும், அிபு்ம் அவா பரணடு ியபெம்
இங்ியூக வந்தால தங்ூக்த்துககுத் தகுந்த மாத்  நீர்
சில ஏறபாடுூகமலளி பண்ணும்..."

"என்னை பண்ணும்ூகிய்ளி...?"

"பிபரஞ்சகூகாராளககுி 'பிமலரவஸி' பராம்ப
முக்கம். ியமல நாட்டுகூகாரர் எலியலாெியம
பிமலரவஸிமலகக ூகவனிிபான்னைாலும்
பிபரஞ்சகூகாரா பராம்ப பமன்மலமகானை
மனைசளிளவா... இங்்தம், நாசககு இபதலலாம்
அதூகம். சங்ூகரமங்ூகலம் அகரூகாரம்
நடுத்பதெவிியல இெக்் உங்ூக பூர்வீூக வீியடா
ராண மங்ூகம்மாளி ூகாலத்துத் தர்ம சத்தரம்
மாத்  இெககு. கீழ் வீட்்டல ஒியர பப் க கூடம்.
மச்சம் கூட ஒெ பப் க ஹொல தான். பாத்ரூம்னு
எதுவுியம இலியல. ்்த்த்டதான் பாத்ரூம்.
நீியரா, மாமிியகா ்்த்த்டயிியல குளிக்்
வழகூகியம இலியல. ச் ியகாதகத்துககு
முன்னைா்டியக அூக–தக நதககுி ியபாயிட்டு
வந்துடிய்ளி. இந்த ஊரர்ியல பி்ந்து வளர்ந்த
உம்ம பிளிள ரவிியக இிியபா வர்்ிபி
பாெியம, முன்ியனை மாத்  இனிியமக

்்த்த்டயிியலியகா, ஆத்தங்ூகமலரயிியலியகா
குளிகூக மாட்டான். பாத்ரூம்்்து ஒெ தவிர்கூக
மு்டகாத பழகூகமா்ி ியபாயிெககும்
அவனுககு...!"

"அவாளகூகாூக இனிியம நான் புதுசா ஒெ
வீியட ூகட்டணும்்ிய்ளா...!"

"நான் அிபி்டச் பசாலலியல. மா்டயிியல ஒெ
தனி ரூம் ியபாடுங்ியூகா -அமலத ஒட்்டனைாறியபால
ஒெ அட்டாச்டு பாத்ரூமும் ஏறபாடு
பணணடுங்ியூகா. இமலத நீங்ூக ூகமிகூகாூகி
பண்்தா நமலனைச்சகூக ியவணடாம். உங்ூக
பிளிமலளகாணடாியனை இிியபா இமலத
அவசிகம்னு நமலனைிபான். என் பிளிமலள சியரு
பரணடு தரம் இங்ியூக வந்து பரணடு பரணடு
நாளி தங்்னைத்துகூகாூக, இந்த வீட்மலடியக நான்
ரமாடல பணணியனைன். சந்ியதூகமாயிெந்தா...
என் பின்னைா்ட வாங்ியூகா ூகாமிக்ிய்ன்....!"

சர்மாவும் ியவணு மாமாவும் உளிியள சறிி
பார்ிபதறகுச் பசன்் ியபாது பார்வத எதியர
வந்தாளி.

"நான் ஆத்துககுி ியபாிய்ன்ிபா... நீங்ூக
சீக்ரம் வந்துடுங்ியூகா, பூமிநாதபுரம் மாமா
வந்தா உட்ூகாரச் பசால்ிய்ன்" என்று
சர்மாவிடம் பசாலிவிட்டு, "நான் வியரன்
மாமா" என்று ியவணு மாமாவிடமும் விமலட
பபறறுகபூகாணடு பு்ிபட்டாளி பார்வத.

"இந்தா வசந்த! மா்டச் சாவிமலக எடுத்துணடு
வா. மாமாவுககு மா்டமலகத் த்ந்து ூகாமிிியபாம்
பார்கூகட்டும்."

வசந்த சாவிக பூகாத்மலதக பூகாணடு வந்து தன்
தந்மலதயிடம் பூகாடுத்தாளி. பவளி நாட்்டல
உத்தியகாூகம் பார்க்் பிளிமலளயிடமிெந்து
ூகணசமானை பதாமலூக மாதா மாதம் வெ்்து
என்பமலதத் தவிர ியவணு மாமாியவ நலல
வசதயுளிள குடும்பத்மலதச் ியசர்ந்தவர்.
அவெககுச் சியரு ஒியர பிளிமலள. வசந்த ஒியர
பபண. வசந்தயின் ூக்வெககு அதாவது
ியவணு மாமாவின் மாிபிளிமலளககுி
பம்பாயில ஒெ பப் க ூகம்பபனியில ியசல–
மாியனைஜர் உத்தியகாூகம். அந்தக ூகம்பபனியின்
தகா் ிபுூகளி ஏறறுமதகா் விற்் இடம்
பபெம்பாலும் மத்தக ்ழககு நாடுூகளி
என்பதால ியூகா்டக ூக்க்ல அந்நகச்
பசலாவண ஈட்டும் அந்த பவளி நாட்டு
வர்த்தூகமலத ியமலும் பபெககுவதறகு அ்டகூக்ட
அந்த நாடுூகளககுி பக்ம் பசய்பவர் அவர்.
அவர் மாதகூக்க்ல பவளிநாடு ியபாகும்
சமகங்ூகளில வசந்த அிபாியவாடு ஊர் ல வந்து
தங்குவது வழகூகம். ூகலகா்ம் ஆ்ி பல
ஆணடுூகளி ஆ்யும் அவர்ூகளககுக குழந்மலத
குட்்ட இலமலல. பிளிமலள வந்தாலும் ச் 
மாிபிளிமலள வந்தாலும் ச்  ்ராமத்து வீட்்டல
அவர்ூகளி பழகூக வழகூகங்ூகளககு ஏறப நவீனை

வசதூகளி இெகூகட்டும் என்று மா்டயில
குளிகலமல் இமல்ந்த அமல்ூகமலளக
ூகட்்டயிெந்தார் ியவணு மாமா. மா்டயிிெந்து
வீட்டு முன்பு்மும் பின்பு்மும்
இ்ங்குவதறகுத் தனித்தனிி ப்டகூகட்டுூகளி
இெந்தனை. மா்ட முூகிபில த்ந்த பவளியில
குளிர்ச்சிகாூக இெகூகட்டும் என்று பதாட்்டயில
நமல்கச் பச்டூகளம், பூகா்டூகளம் வளர்கூக
ஏறபாடு பசய்கிபட்்டெந்தது.
எலலாவறமல்யும் சறிி பார்த்து விட்டு சர்மா
ியவணுமாமாவிடம் பசான்னைார்.

"உங்ூகளககுச் ச் . இபதலலாம் ியதமலவதான்.
பிளிமலள, மாிபிளிமலள காராவது மாத்த மாத்தத்
தங்ூக வந்தண்டெிபா. எனைககு இபதலலாம்
எதுககு? ஒெ நாளி கூத்துககுத் தமலலமலகச்
சிமலரச்சிணட ூகமலதகா இிியபா ரவியும்
அவியனைாட எவியளா ஒெத்தயும்
வராங்ூக்துகூகாூக நான் உடியனை இபதலலாம்
பணணகாூகணுமா...? எலலாம் ியபா்ாதுன்னு
நீங்ூக ியமறியூக மமலலயிியல ஏலகூகாய் எ–ியடட்

ியவ் வாங்்யிெகியூகளி. அது சம்பந்தமாூகவும்
உங்ூக்ட்ட மனுிஷாளி வரிியபாூக
இெிபா...பலௌ்ூகம் அதூகம் உளிளவாளககு,
உம்மலமி ியபால நாலு ியபியராடி
பழூக்வாளககு - இது எலலாம்
பிரியகாஜனைிபடும்."

"ஓய் சர்மா...? இந்த மாத்  சாமர்த்தகி
ியபச்ச தாியனை ியவணடாம்்ிய்ன். எனைககு
இபதலலாம் ியதமலவதானைா இலமலலகான்னு நீர்
'சர்்டபிியூகட்' பூகாடுகூக்துககு உம்மலம நான்
கூிபிட்டுக ூகாமிகூகியல. நீர் என்னை
பசய்கணும்னு ியகாசமலனை பசான்னைா அமலத
ூகாதுியலியக வாங்்கூகாம ியவ்
என்பனைன்னைியமா ியபசிறியர...?"

சர்மாவும் ியவணு மாமாவும் இிப்டி ியபசிக
பூகாண்டெிபமலதக ியூகட்டப்ட அெ்ல நன்்
வசந்த ஒெ ியகாசமலனை பசான்னைாளி.

"மாமாவுககு ஒணணும்
ஆட்ியசபமல்யிலியலன்னைாக ூகமியும், ரவியும்
பூகாஞ்ச நாமலளக் இங்ியூகியக தங்்கூகலாம்.
நான் பம்பாய் தெம்ப்த்துககும் ஒெ மாசம்,
பரணடு மாசம் ஆகும். அதுவமலர ூகமிககு
நாியனை ியபச்சத் துமல்கா இெகூகலாம்.
உங்ூகாத்தியல நீங்ூகளம் மலவதீூகம், மாமியும் படு
ஆசாரம். பார்கூகி ியபானைா மாமி உங்ூகமலள
விடக ூகடுமலமகானை மலவதீூகம்னு பசாலலணும்.
அத்தமலனைககும் நடுவிியல வர்்வாமலளயும்
சிரமிபடுத்தணடு, நீங்ூகளம்
சிரமிபட்மலதவிட சலபமா அவாமலள
இங்ியூகியக தங்ூக வச்சடலாம்."

இதறகு சர்மா உடியனை பதல எதுவும்
பசாலலவிலமலல. ஆனைால ியவணு மாமா இந்த
அெமலமகானை ியகாசமலனைமலகக கூிகதறூகாூகத்
தம் பபாணமல்ி பாராட்்டனைார்.

"நலல ஐ்டகா வசந்த! இந்த ியகாசமலனை
எனைககுத் ியதா்ிியக...? ியபிஷானை ூகா் கம்!
இங்ியூகியக அவாமலள தங்ூக வச்சணடுடலாம்.
சர்மாவுககும் பசலவு மிச்சம். இிியபா உடியனை
ூகட்்டட ியவமலல மர ியவமலலன்னு ஆமலளத் ியத்ட
அமலலகவும் ியவணடாம். என்னை பசாலிறர்
சர்மா?..."

சர்மா பதல எதுவும் பசாலலவிலமலல. ஏியதா
ியகாசமலனையில மழ்்னைாற ியபால இெந்தார்.
அவர் உடியனை அந்தி பிரச்சிமலனைமலக அிப்டியக
விட்டுவிட்டு வீட்்டல சியரிஷூககுி ியபாடலாம்
என்று எிியபாியதா வாங்் மலவத்தெந்த ஓர்
ஏியரா்ராம் தாமலள எடுத்து வந்து சர்மாவிடம்
நீட்்டனைாளி வசந்த.

"நீங்ூக இிியபா பூமிநாதபுரம் ியபாூகி
ியபாிய்ளி. நாமலளககுி ியபா–ட் ஹொிியட.
ஏியரா்ராம் வாங்ூகியவா எழதி ியபா–ட்
பண்ியவா மு்டகாது. இிபியவ இரணடு வ் 
எழதக குடுத்துடுங்ியூகா மாமா! நாியனை அமலதி
ியபா–ட் பணணடிய்ன்."

அவளி குரல அவ் டம் பூகஞ்சாத குமல்காூக
குமலழந்தது. முதில அவர் தகங்குவதாூகி
பட்டது. அிபு்ம் வசந்தயின்
முூகதாட்சணகத்துககு மனைச இள்னைார் அவர்.

"ியபனைா இெந்தாக குடும்மா! நான் பூகாணடு
வரமலல-"

ியவணுமாமா உடியனை தம் சட்மலடி
மலபயிிெந்து ியபனைாமலவ எடுத்துச் சர்மாவிடம்
பூகாடுத்தார்.

சர்மாவின் உளிளடங்்க ஆத்தரமும்
ியூகாபமும் அந்தக ூக்டதத்தல அவர் எழதக
வாக்கங்ூகளிியலியக பத் ந்தனை.

"சிரஞ்சீவி ரவிககு அியநூக ஆசீர்வாதம். உபக
ியக்ஷியமாப் . உன் ூக்டதம் ்மலடத்தது.
விளம்பரத்மலதக பூகாடுகூகவிலமலல.
நறுத்தவிட்ியடன்.

"இங்கு உன் அம்மா, பசௌ. பார்வத, சிர.
குமார் அமலனைவெம் பசௌக்கம். மற்
விிஷகங்ூகமலள நீ வெம் ியபாது ியந் ல ியபசிக
பூகாளி்ிய்ன்" - என்று நாமலலந்து வ் ூகளில

எழதக மலூகபகழத்தட்டு வசந்தயிடம்
பூகாடுத்தார் சர்மா.

வசந்த அமலத வாங்்க பூகாணடு, "நீங்ூக
இதியல என்னை எழதயிெகியூகளி? ியூகாபமா
ஒணணும் எழதிியக...?" என்று அவமலரக
ியூகட்டாளி. அவ் டமிெந்து சி் த்தப்ட பதல
வந்தது.

"முதலியல நீ ப்டம்மா! அிபு்ம்
உங்ூகிபாட்டக பூகாடுத்து அவமலரயும் ப்டகூகச்
பசாலலு! உங்ூகளகபூகலலாம் பத் கககூடாத
பப் க ரூகசிகம் ஒணணும் அதியல
எழதடியல..."

"நான் ப்டகூகணும்்்து இலியல மாமா! நீங்ூக
பசான்னைாச் ச் தான்..."

"நீ படீம்மா... நாியனை பசாலிய்ியனை...
படீன்னு."

அவளி அமலதி ப்டத்துவிட்டுத் தன்
தந்மலதயிடம் பூகாடுத்தாளி. அவெம் அமலதி
ப்டத்தார்.

"ஏன் ஓய்? இிவவளவு பசலவு பணண ஒெ
ஏர்பமயில ூக்டதாச ியபாடிய்ாம். அதியல ியபாயி
இத்தமலனைக ூகஞ்சத்தனைமா நாியலநாலு வ் தானைா
எழதணும். அத்தமலனை ரத்தியல இெந்து
பு்ிபட்டு வியரன்'னு எழதயிெக்்
பிளிமலளகாணடானுககு, 'உன் வரமலவ
ஆவியலாடு எதர்பார்க்்ான்'னு... ஒெ வ் 
பூகாஞ்சம் தாராளமாூக மனைசவிட்டு
எழதிபடாதா...?"

சர்மா பதல பசாலலவிலமலல.

"மாமாமலவக ூகுடிபடுத்தாதீங்ியூகா அிபா.
எலலாம் இிவவளவு எழதயிெக்்து ியபாறும்.
ச் காத்தான் எழதயிெகூகார்."

ியவணு மாமாவிடமும் அவர் பபண
வசந்தயிடமும் சர்மா விமலடபபறறுக பூகாணடு
பு்ிபட்ட ியபாது "அிியபா அவா இங்ியூக
தங்ூக் விிஷகமா என்னை மு்டவு பணிய்ளினு
ியகாசமலனை பணண அிபு்மாச் பசாலலுங்ியூகா"
என்்ார் ியவணுமாமா.

"பசாந்தக ்ராமத்தியல பசாந்த அிபா,
அம்மா, தங்மலூக, தம்பிபகலலாம் இெக்்

்ெஹெத்தியல தங்ூக மு்டகாதப்ட ஒெத்தன்
வரான்னைா - அவன் அிபு்ம் எங்ியூக
தங்்னைாத்தான் என்னை...? இந்த ஊரர்ியல நீங்ூக
பசால் மாத்  பாத்ரூம் வசத - தங்ூக்
வசதியகாட ஆத்தங்ூகமலரயிியல மலஹெியவ– பி.டபுளிய.்ட. பங்ூகளா, மமலலக்டவாரத்தியல
ஃபார–ட் பர–ட் ஹெவு– எலலாம் கூட
இெகியூக...?"

ியவணுமாமா இமலதக ியூகட்டு அகர்ந்ியத
ியபானைார். ஒெபு்ம் வெத்தமாூக இெந்தாலும்
மறுபு்ம் மூகன் ியமல சர்மாவுக்ெந்த பாசம்
பு் யும் ப்ட இந்த வாக்கங்ூகளி ஒித்தனை.
பசாந்த மூகன் தன்ியனைாடு தங்ூக மு்டகாமல
ியபாவமலதி பபாறுத்துக பூகாளிள மு்டகாமல
சர்மாவின் மனைம் அிியபாது தவிிபது
புலிபட்டது.

சர்மா பு்ிபட்டுி ியபாய் விட்டார்.

"என்னைம்மா வசந்த? தடீர்னு இிப்டி
ியபசிட்டுி ியபா்ார்...?"

"அவர் திபா ஒணணும் பசாலலியல அிபா.
பிளிமலள ியமியல இெக்் பி் கத்மலதயும் விட
மு்டகியல. அியத சமகம் ஊரர் பமச்ச் ஆசார
அனுுடானைங்ூகமலளி பத்தனை பகமும் இெககு.
இறுதமலலக பூகாளிளி எறும்பு மாத்  மாட்்டணடு
தவிக்்ார்."

"ச் ! முதலியல பலட்டமலரத் தபாலுககு
அனுிபு. மனுிஷன் ஏியதா பப் க மனைச பணண
இந்த பலட்டமலரகாவது எழதக
பூகாடுத்தெகூகாியர...?"

...வசந்தியக அந்த ஏியரா்ராமலம ஒட்்ட
ரவியின் பா் – முூகவ் மலகத் பதளிவாூக எழத
எடுத்துக பூகாணடு தன் மலூககாியலியக தபாில
ியசர்ிபதறூகாூகத் தபாலா்ிூககுி
பு்ிபட்டாளி. வசந்த பாத வழ கூடி
ியபாயிெகூக மாட்டாளி. எதியர சர்மாவின்
புதலவி பார்வத அவசர அவசரமாூகத் தன்மலனை
ியநாக் வெவமலத அவளி ூகணடாளி.
----------------
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மச்ச இமலரகூக இமலரகூக ஓ்ட வந்த
ியவூகத்திெந்து நன்று நதானித்துக பூகாணடு
சர்மாவின் பபண பார்வத அிியபாது
வசந்தயிடம் ியபசவதறகுச் சில விநா்டூகளி
ஆயினை.

"வசந்த அகூகா...! அிபா ரவி அண்ாவுககு
எழதக குடுத்த 'ஏியரா்ராமலம' அவசரிபட்டு
இன்னிகியூக ியபா–ட் பணணட ியவணடாம்னு
உடியனை உங்ூக்ட்ட பசாலிட்டு வரச்
பசான்னைா..."

"ஏண்ட...? தடீர்னு இிியபா என்னை
வந்தடுத்து உங்ூகிபாவுககு....?"

"அபதன்னைியமா... பத் கியல, ியவணடாம்னு
பசாலிவிட்டு வரச் பசான்னைார்..."

பார்வதமலக வசிபடுத்துவதறகு மிூகச்
சலபமானை வழ ஒன்று வசந்தககுி
புலிபட்டது.

"பாெ! ரவி அண்ா இிியபா ஊரெககு
வரணும்னு உனைககும் ஆமலச தாியனை...?"

"ரவி அண்ாமலவி பார்த்து மணு
வெிஷத்துககு ியமியல ஆச்ச வசந்த அகூகா...!
எனைககும், குமாெககும் அம்மாவுககும்
அண்ாமலவ உடியனை பார்கூகணும்னு
பூகாளிமலள ஆமலச."

"அிப்டகானைா நீ ஒெ உபூகாரம் பண்னும்
பாெ! நீ என்மலனைி பார்க்்துககுளிியளியக நான்
இந்த ஏியரா்ராமலம தபாலியல ியசர்த்தாச்சன்னு
உங்ூக அிபாட்டச் பசாலிடணும். ரவி
அண்ாமலவி பு்ிபட்டு வரச் பசாலி சித்த
முன்ியனை தான் இதியல எழதக மலூகபகழத்துி
ியபாட்டுக குடுத்தார் உங்ூகிபா. இிியபா
இமலதி ியபா–ட் பண் ியவணடாம்னு அவியர
பசாலிகனுிபிச்சதா நீ பசாலிய்... உங்ூகிபா
என்னை பணணுவாியரான்னு எனைககும் பகமா
இெககு்ட. வரச்பசாலி எழதயிெக்் இந்த
பலட்டமலரக ்ழச்சி ியபாட்டுட்டு வர
ியவணடாம்னு இன்பனைாெ பலட்டர் எழதி
ியபா்ாியரா என்னைியமா?"

"ஐமலகியகா! அது ியவணடாம் அகூகா! நீங்ூக
இமலதியக ியபா–ட் பணணடுங்ியூகா... நான்
உங்ூகமலளி பார்கூக்த்துககுளிியளியக நீங்ூக
'ஏியரா்ராமலம'ி ியபா–ட் பணணகாச்சன்னு
அிபாட்டச் பசாலிடிய்ன்."

தபாலா்– வமலர பார்வதமலகயும்
உடனைமலழத்துச் பசன்ிய் அந்தக ூக்டதத்மலதி
பபட்்டயில ியபாட்டாளி வசந்த. தபாலா்–
வாசில இெந்ியத வசந்தயும், பார்வதயும்
அவரவர் வழூகளில பி் ந்து பசன்்னைர்.

பார்வத வீட்்டறகு தெம்பிச் பசன்்ியபாது
அவளி தந்மலத விசியவசவரசர்மா
பூமிநாதபுரத்துககுி பு்ிபட்டுி ியபாயிெந்தார்.
அம்மா வாசல தணமல்ி பிமல்யில அந்த
விளககு ஏறி மலவத்து விட்டு

உட்ூகார்ந்தெந்தாளி. பிமல்ககுக கீியழ
தணமல்யில தணணீர் பதளித்து அழூகாூகச்
சிிதாூகத் தாமமலரிபூக ியூகாலம்
ியபாட்்டெந்தாளி அம்மா. வகதா்யும் மலூக
சிிதும் நடுங்ூகாமல அம்மாவால எிப்ட
இத்தமலனை அழூகாூக அளவாூகக ியூகாலம் ியபாட
மு்ட்்பதன்று பார்வத ஒிவபவாெ முமல்யும்
அம்மாவின் ியூகாலத்மலதி பார்ககும் ியபாது
ஆச்ச் கிபடுவதுணடு. தாமமலரிபூ, ியதர்
எமலதி ியபாட முகன்்ாலும் ியூகாலம் ியபாடும்
ியபாது தனைககுக மலூகியூகாண விடுவதும்,
அம்மாவுககு அச்சி ியபால ூகச்சிதமாூக வமலரக
வெவதும் ியசர்ந்ியத நமலனைவு வெம் அவளககு.
இதறூகாூக அம்மாவிடம் அவளி பபா்ாமலமி
படுவது கூட உணடு. பார்வத
பாத்தரகூகமலடயில தூகரத் தூகட்்டல தாமமலரி பூ
ியபாலவும், ியதர் ியபாலவும் பசய்த ியூகால
அச்சகூகமலளயும் ியூகாலக குழமலலயும் வாங்ூகி
ப்ம் ியூகட்ட ியபாது அம்மா மறுத்து விட்டாளி.

"எங்ூக நாளிியல இபதலலாம் ஏது்ட...?
ூகன்னிகாி பபணூகியளாட மனைசியலயும்

மலூகூகளிியளயும் லட்சமி ூகடாட்சமும், சர–வத
ூகடாட்சமும் ியபாட்்ட ியபாட்டுணடு நறூக
ியவணடாியமா...? சிரத்மலதயும் அகூகமல்யும்
இெந்தாகூக மனைச பநமலனைச்சிப்ட மலூக ியூகாடு
இழகூகாியதா...? ியூகாலத்துககு அச்சம், குழலும்
வந்தெககுன்னு பசான்னைா அந்த நாளிியல
சி் ிபாடீ... சி் ிபா... அபதலலாம் ஒணணும்
வாங்ூக ியவணடாம். பூகாஞ்சம் பூகாஞ்சமாூகி
பழகு. எலலாம் தானைாூக வந்துடும்..."

சங்ூகரமங்ூகலம் அக்ரூகாரத்தன் மன்று
பதெகூகளிலும் ியத்டச் சலலமலட ியபாட்டுச்
சித்துி பார்த்தால ியத்ககூ்டக முதல தரமானை
குடும்பத் தமலலவிூகளில முதல இடம்
விசியவசவர சர்மாவின் மமலனைவி ூகாமாட்சி
அம்மாளககுக ்மலடககும். '்ெூகலட்சமி' என்்
பதத்துககுத் தனிகாூக இலட்ச்ம் பசாலி
விளக்க பூகாண்டெிபமலதவிட அந்த
அம்மாமலள அிப்டியக சட்்டக ூகாட்்ட விடலாம்.
ஆனைாலும், அவளககுக ூகாது பூகாஞ்சம் மந்தம்
என்் ஒியர ூகார்த்துகூகாூக சர்மா அவளிடம்
தட்டுவதும் கூிபாடு ியபாதுவதும் வழகூகமாூக

இெந்தது. அிப்ட அவர் தட்டுவதறகும்
கூிபாடு ியபாடுவதறகும் கூடி பல
சமகங்ூகளில ஆழ்ந்த அர்த்தம் இெகூகாது. அவளி
ியமல தனைககு இெககும் உ் மலமமலகயும்,
ஆதகூகத்மலதயும் ூகாட்டும் ஓர் உ்ர்ச்சி
பவளிிபாடாூகியவ சர்மாவின் இந்த விதமானை
ியூகாபதாபங்ூகளி அமலமயுியம தவிர ியவறு ஆழ்ந்த
பபாெியளா பபாெத்தியமா அவறறுககு
இெகூகாது. அந்த அம்மாளம் அமலத
அிப்டத்தான் பு் ந்து பூகாண்டெந்தாளி.
பி் கமுளிளவ் டத்தல பபய்கிபடும் வமலசச்
பசாறூகளககுி பபாெியள இெிபதலமலல.
பி் கமும் உ்வும் பாசமும் ஆ்க அன்புி
பபெக்ல பசாறூகளி ூகமலரந்து ியபாய்
விடும்ியபாது, அிபு்ம் அவறறுககுத் தனிியக
பபாெளி எங்்ெந்து ்மலடககும்...?"

சர்மாவின் ியூகாபமும், கூிபாடும் அவர்
தன்னிடம் அிியபாது ஏியதா ியபசிக
பூகாண்டெக்்ார் என்பதறகும் அதூகமாூகியவா,
ியமலாூகியவா, ியவப்ந்தி பபாெமலளயும்

ூகாமாட்சிகம்மாளின் மனைதல உணடாக்கியத
இலமலல. அந்த அளவு ூகடுஞ்பசாறூகமலளககூட
அியநூகமாூக அவளிந்தவமலர அவர் ியவறு
கா் டமும் உ் மலமியகாடு
உபியகாூகிபடுத்துவதலமலல. தன்மலனைத் தான்
அவர் அிப்டத் தட்டுவதறகு உ் மலம
பூகாணடாடு்்ார் என்பியத
ூகாமாட்சிகம்மாளககு உளிளூ்ி
பபெமலமதான். ூக்வனின் ஆதகூகத்துககு
உட்பட்்டெக்ிய்ாம் என்பதறூகாூகியவ
பபெமிபடும் பமலழக தமலலமுமல் இந்தகி
பபணூகளில ஒெத்தகாூகத்தான் அந்த
அம்மாளம் இெந்தாளி. ூக்வன் என்னும்
ஆதகூகத்திெந்ியதா குடும்பம் என்னும்
ஆதகூகத்திெந்ியதா விடுபட விெம்பும் நவீனை
ூகாலத்து நூகர்ிபு் இந்தகி பபணூகளின்
முமலனைிபு அவர்ூகளி தமலலமுமல்யின்
ூகமலடகியூகா்டயில கூட இன்னும் எட்்டி பார்கூக
விலமலல. தங்ூகளது சதந்தரமும், பபெமலமயும்,
்டும், சூகமும், துகூகமும், வீடு என்னும்
எலமலலககுளி, குடும்பம் என்னும்
சாம்ராேஜகத்துககுளி மட்டுியம இெிபதாூக
எணணக ூகெமியம ூகண்ாூக அந்த
தமலலமுமல்யினைர் உமலழத்துக பூகாண்டெந்தனைர்.

ூகன்னிகாூகத் தாகாூகி பாட்்டகாூக அந்த
எலமலலககுளிியளியக அவர்ூகளி வமலளக வமலளக
வந்து பூகாண்டெந்தார்ூகளி. அமலத விடச்
சதந்தரமும், சூகமும் உளிள வாழ்வு ஒன்று அந்த
வட்டத்துககு பவளிியக இெிபதாூக அவர்ூகளி
ஒெ ியபாதும் எணணி பார்த்து ஏங்்கதலமலல.

"என்னை்ட ூகாம! பிளிமலளகாணடான் ர
ியதசத்துககுி ியபாய் வெிஷக ூக்க்ியல
ஆச்ியச...? வரச் பசாலி ஒெ ூகாலூகட்மலடி
ியபாட்டு அனுிபி படாியதா...?" என்்
விசாரமல்யுடன் பகூகத்து வீட்டு முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட தணமல்யில வந்து
உட்ூகார்ந்தாளி. பாட்்ட ூகாமாட்சிகம்மாளின்
ூகாதல விழவதறூகாூக உரத்த குரில ியபசிகது
பதெவில எதர்ச்சரூகத்து வீடுூகளி வமலர ியூகட்டது.

நாளிியதாறும் சந்தகா ூகாலத்தல விளகியூகறி
மலவத்து விட்டு வழகூகமாூகச் பசாலலும்

ியதாத்தரம் ஒன்மல் வாய்ககுளி முணுமுணுத்துக
பூகாண்டெந்த ூகாமாட்சிகம்மாளி, அமலத
மு்டத்து விட்டுி பதல பசாலவதாூகி
பாட்்டமலக ியநாக்ச் மலசமலூக பசய்தாளி. பாட்்ட
அந்தச் மலசமலூக பு் ந்து பாெவிடம் ியபச்சக
பூகாடுத்தாளி. "குமார் இன்னும்
ூகாியலஜியலெந்து வரிகா்ட பாெ...?
டவுன்ியலெந்து ஒெ சாமான் விமலல
விசா் ச்சணடு வரச்பசாலி அவனிட்டக
ூகாலம்பரக ியூகட்டுணியடன்."

"இன்னும் வரியல பாட்டீ! அவன் வரத்துககு
ஏழ ஏழமலர மணகாகும்..."

இதறகுளி ூகாமாட்சிகம்மாளி ியதாத்தரத்மலத
மு்டத்து வ்ங்்விட்டுத் தணமல்யில ூகால
நீட்்ட உட்ூகார்ந்தெந்த பாட்்டககு அெியூக வந்து
அமர்ந்தாளி. பாட்்ட மறுப்டயும் தன்
ியூகளிவிமலகத் பதாடங்்னைாளி.

"இந்த வெிஷமாவது சீமலமயிியலெந்து
பிளிமலள வரி ியபா்ாியனைா இலிியகா..?"

"வரதா அவன் எழதயிெகூகானைாம். 'வான்னு'
பசாலி இவெம் பதல எழதி
ியபாட்்டெகூகாராம். ியவணுமாமா பபண வசந்த
பசான்னைதா இிியபா தான் பாெ எங்்ட்டச்
பசான்னைாளி. இவரா இபதலலாம் எனைகபூகங்ியூக
பசால்ார் பாட்்ட...?"

"ியவணுியூகாபாலன் பபாண உன்
பபாணணட்டச் பசாலித்தான் உனைகியூக அவன்
வரான்்்து பத் க்தாககும்!"

"ஆமாம் ியவ் கார் இபதலலாம் எனைககுச்
பசால்ா? இவெகியூகா நான் எமலதக
ியூகட்டாலும் மககுககு ியமியல ியூகாபம்
வந்துட்து."

வாசல தணமல்யில பகூகத்து வீட்டு முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்டயும் விசியவசவர சர்மாவின்
மமலனைவி ூகாமாட்சி அம்மாளம் உமலரகா்டக
பூகாண்டெந்த ியபாது பார்வத தணமல்யில
இெந்து பதெவுககுக கீியழ இ்ங்கும் ப்டூகளில
ஒன்ில அமர்ந்து பூகாண்டெந்தாளி.

்ழககு ியமறூகாூக நீண்டெந்த பதெவின்
ியமறகுி பகூகமிெந்து ூகட்மலட குட்மலடகாூக ஓர்
இரட்மலட நா்டயுளிள மனிதர் வந்து
பூகாண்டெந்தார். இடுிபில நாலு முழம்
ியவு்ட, ூகறுிபு ந்த்தல அமலரகமலூகச் சட்மலட
ியமியல ஒெ சிறு துணடு அணந்த ியதாற்த்தல,
நீணட பவட்ட் வாளி ீதமலசயுடன் அந்த நடுத்தர

வகது மனிதர் வீட்டு வாசில வந்து நன்்தும்
பார்வத தகங்்த் தகங்்ி ப்டயிிெந்து
பமலல எழந்தெந்தாளி.

"ஐகா இெகூகாரா பாிபா...?"

"இலமலலியக...? பூமிநாதபுரம் ியபாயிெகூகார்.
தெம்பி வர நாழகாகும்."

"ச்  பரவாயிலமலல. அவெ தெம்பி வந்ததும்
ஞாபூகமா 'இமல்மு்டமண' ியத்ட வந்தார்ன்னு
பசாலலு, மறுப்ட நாமலளக்க ூகாமலலயிியல
வந்து பார்க்ிய்ன்..."

வந்தவர் ியபாய்விட்டார். பார்வதயிடம்
காியரா ியபசம் குரமலலக ியூகட்டுத் தமலலிமலப
இழத்து நன்்ாூகி ியபார்த்தக பூகாணடு எட்்டி
பார்த்த ூகாமாட்சிகம்மாளிடம்,

"அிபாமலவத் ியத்ட வந்துட்டுி ியபா்ார்...
மறுப்ட ூகாலம்பர வரா்ாம்...?" - என்்ாளி
பார்வத.

"காெடீது...? பவ்குக ூகமலடத்
ியதசிூகாமணநாடார் குரல மாத் ன்னைா
ியூகட்டுது" என்று இெந்த இடத்திெந்தப்டியக
நீட்்ட முழக் வினைவினைாளி முத்து ீதனைாட்சிி
பாட்்ட.

ூகாமாட்சிகம்மாளி பார்வதமலக விசா் த்துத்
பத் ந்து பூகாணடபின், "ஆமாம் பாட்்ட! நீங்ூக

பசான்னைவர்தான். இவமலரத் ியத்ட வந்துட்டுி
ியபா்ார்..." என்று பாட்்டககுி பதல
பசான்னைாளி.

"ியதசிூகாமண நாடார்தானைா? அவனுககு
விசியவசவரன் ்ட்ட என்னைடீ ூகா் கம்
இெககும்...?"

"என்னை ூகா் கம்னு பத் கியல, எிபவாவது
இிப்ட இவமலரத் ியத்டணடு வரது உணடு.
இவெம் அவமலரத் ியத்டி ியபா்துதான்!"

"என்னை ஆச்ச் கம்டீ இது?"

"இதுியல ஆச்ச் கம்னு என்னை இெககு...?"

ூகாமாட்சிகம்மாளின் இந்தக ியூகளிவிககு
ியநர்டகாூக மறுபமாழ கூ்ாமல முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட பதய்வ சிூகாமண நாடாமலரி
பறி விவ் கூகத் பதாடங்்னைாளி.

எலலாவறமல்யும் ியூகட்டு விட்டுக
ூகாமாட்சிகம்மாளி பசான்னைாளி:-

"நீங்ூக தான் இிப்டபகலலாம் பசாலிய்ளி
பாட்்ட! இவரானைா அந்த மனுிஷமலரக
பூகாணடாடாத நாளி ்மலடகாது..."

பதெ விளக்ன் மங்்க பவளிச்சத்தல
புத்தூகமும் மலூகயுமாூக இெபது வகது
மதகூகத்தகூக ஒலிகானை மலபகன் ஒெவன் அந்த
வீட்மலட ியநாக் வந்து பூகாண்டெந்தான்.

அமலதி பார்த்துவிட்டுி பார்வத குரல
பூகாடுத்தாளி.

"பாட்்ட! குமார் வந்தாச்ச..."

குமார் ப்டியகி உளிியள நுமலழந்ததும்
பாட்்டமலகி பார்த்தவுடியனை அவளி
பசாலியிெந்த தூகவல நமலனைவு வந்தவனைாூக,
"பாட்்ட! நீங்ூக பசான்னை மாத்  மலசஸிியல
பவணூகல உெளிியக இிியபா வரதலமலலகாம்.
பாத்தரக ூகமலடகூகாரன் பசான்னைான். 'இது
எவர்சிலவர் ூகாலம். பவங்ூகலத்மலதயும்

பித்தமலளமலகயும் தாமிரத்மலதயும் காெம்
விசா் க்்ியத இலியல'ங்்்ான் அவன்"
என்்ான்.

"அவன் எமலத ியவ்ாச் பசாலலட்டும்டா
குமார்! உங்ூகம்மா்ட்டக ியூகட்டுி பாியரன்.
நலல பால பவங்ூகலத்தியல வார்த்த குணடு
அெகியூக, அதுியல பெிபு ியவூகவச்சால வர்்
ெசி 'எவர்சிலவர்ியல' வெமா ியூகள...!"

"வெியமா வராியதா பாட்டீ... அவன்
பசான்னைமலத உங்ூக்ட்டச் பசான்ியனைன்."

"அது ச் டா பூகாழந்ியத! தனைம் ஏன் இத்தமலனை
நாழகா்து....? ூகாியலேஜ நாலு மணகியூக
விட்டுடமாட்டாியளா...! புது நூகரத்தியலயிெந்து

சங்ூகரமங்ூகலத்துககு பரயில வந்து ியசர மணு
மண ியநரமா ஆ்து..."

"புது நூகரம் ூ சங்ூகரமங்ூகலம் முழசா இெபது
மலமல கூட இலியல பாட்்ட! பத்பதாம்பது
மலமலதான். ஆனைா இந்தி பத்பதாம்பது
மலமலியல முிபத்பதாம்பது ஊரர் சிிசம்
பப் சமா இெககு. நாலு ஊரெககுத்தான்
ரயிலியவ –படிஷன் ியபாட்்டெகூகா. சட்டிப்ட
ரயில அங்ூக மட்டும்தான் நகூகணும். ஆனைா,
எலலா ஊரர்ியலெந்தும் புதுநூகரம் ூகாியலஜூககுி
மலபகன்ூகளி வந்து தெம்ப்துூகளி அங்ூகங்ியூக
பசயிமலனைி பி்டச்ச இழத்து பரயிமலல நறுத்த
இ்ங்ூகதுங்ூக்து வழகூகமாி ியபாச்ச. ூகாலம்பர
இங்ியூகயிெந்து ூகாியலஜூககுி ியபா்
பரயிலியலயும் இியத பதாலமலல. சாகங்ூகாலம்
தெம்ப் ரயிலியலயும் இியத பதாலமலல
பாட்டீ!"

பாட்்டககு விவரம் பசாலிவிட்டு உளிியள
பசன்் குமாமலரி பின் பதாடர்ந்து பார்வதயும்
வீட்்டன் உளிியள பசன்்ாளி.

"அிபா இலமலலகாடீ பாெ..."

"அிபா பூமிநாதபுரம் ியபாயிெகூகா... அது
ச் ... ரவி அண்ா வரிியபா்தா, அிபா
பா் ிுககு பலட்டர் எழதயிெகூகா... உனைககுத்
பத் யுியமா...?"

"பத் காது... எிியபா வரானைாம்...?'

"எிியபான்னு ச் காத் பத் காது... ஆனைா
ரவிகண்ா வரி ியபா்து நச்சகமாககும்..."

பசாலிகப்டியக கூடத்து ியமமலடயிிெந்த
–டிவமலவி பற் மலவத்துக ூகாிபி
ூகலிபதறூகாூகி பாமலலச் சட மலவத்தாளி
பார்வத. ்டூகாக்ஷன் ஏறபூகனைியவ ியபாடிபட்டு
ஃபிலட் ல தகாராயிெந்தது.

அந்த வீட்்டல சமலமகலமல்ககுளி ூகாிபி, டீ
ூகலந்து சாிபிட அநுமத இலமலல. ூகாிபி, டீ
சாிபிடு்்வர்ூகளி சர்மாவும் குமாெம்
பார்வதயும் தான். வீட்டுக கூடத்தல அவர்ூகளி
ூகாிபி, டீ ியபாட்டுக பூகாளிவதறூகாூகத் தனி
–டிவ ியமமலட இெந்தது. அமலதயும் அவர்ூகியள
தான் ியபாட்டுக பூகாளிள ியவணடும். –டிவ ியபான்் மணப்ணப்ய் அடுிபுகூகளி
சமலமகலமல்ககுளி நுமலழகககூடாது.
அடுிபாூகவும், பூகா்டகடுிபாூகவும்

பி் கூகிபட்்டெந்த புராதனைமானை மண அடுிபு
மட்டுியம சமலமகலமல் ியமமலடயில இெந்தது.
அந்த மண அடுிபு அதன் சறறுிபு்ச் சழல,
எலலாவறமல்யுியம ஒெ ியூகாயில ூகர்ிபக்ெூகம்
ியபாலச் சத்தமாூக மலவத்துக பூகாண்டெந்தாளி
ூகாமாட்சி அம்மாளி. ியூகாயில
ூகர்ிபக்ெூகத்துககுளி ூகண்டிபானை அனுமத
நபந்தமலனைூகளம், ியசர்கூகக கூ்டகமலவ - ியசர்கூகக
கூடாதமலவ என்் விதூகளம் இெிபது ியபால
அந்த வீட்்டன் புராதனைமானை சமலமகலமல்ககுளி
விதூகளி ஆசார அநுுடானைங்ூகளி எலலாம்
இெந்தனை. ியநமநுமலட தவ்ாத ஒெ முனிவ் ன்
ஆசிரமத்தல தங்ூக வந்தவர்ூகளி ியபால
மற்வர்ூகளி அந்த வீட்்டல பழூக
ியவண்டயிெந்தது.

நீணட ூகாலம் வமலர சர்மாவும் ூகாிபி, ியதநீர்
எதுவும் அெந்தாமலதான் இெந்தார். அவர்
ூகாிபி சாிபிடத் பதாடங்்ச் சில ஆணடுூகியள
ஆ்ன்்னை. ஆனைால, அவெகூகாூகககூட அந்த
வீட்்டன் ஆசாரத்மலதயும், சமலமகலமல்
நபந்தமலனைூகமலளயும் ூகாமாட்சி அம்மாளி

தளர்த்தவிலமலல. அவமலரயும், அவெமலடக
ூகாிபிி பழகூகத்மலதயும் கூடத்து ியமமலடியகாடு
தடுத்து நறுத்தவிட்டாளி.

ரவிியக பா் – ியபாகுமுன் பசன்மலனையில
ியவமலலகாூக இெந்தியபாது ஒெ தடமலவ
விடுமுமல்ககுச் சங்ூகரமங்ூகலம் வந்தெந்த
சமகத்தல, "அம்மா, வி்டஞ்ச எந்தெந்தா
ியூகாபூமலஜ, துளசி பூமலஜ, விளககு பூமலஜன்னு
வீட்மலடியக ியூகாயிலாக்ட்ியட நீ... இனிியம,
நாங்ூகளிளாம் ியவ் வீடு பார்த்துணடு ியபாயிட
ியவண்டகதுதான்..." என்று சி் த்துக பூகாணியட
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் பசாலியிெக்்ான்.

'இங்ியூக நறூகாியத, அங்ியூக நறூகாியத, அமலதத்
பதாடாியத... இமலதத் பதாடாியத', என்று அம்மா
பணணு்் பூகடுபி்டூகளில சிிபமலடந்து
அிப்டச் பசாலியிெந்தாியனை ஒழக உளிள்
அவனுககும் அந்த வீட்்டன் மற்

உறுிபினைர்ூகளககும் ூகாமாட்சிகம்மாளின்
ஆசார அனுுகானைங்ூகளில பபெமலமதான்.
அந்த அம்மாளின் சத்தக விசவாசத்மலதயும்
இனிக பூகாளிமலூக முரணபாடுூகமலளயும்
அவர்ூகளி மதத்தெக்்ார்ூகளி. பசாலலி
ியபானைால சர்மாியவ பல விிஷகங்ூகளில ஆசார
அநுுடானைங்ூகமலளத் தீவிரமாூகி பறிக
பூகாண்டெந்ததறகுக ூகாமாட்சிகம்மாளி தான்
மிூகிபப் க ணடுதல.

"ூகாிபிியகாட நறுத்தககுங்ியூகா...
ஒணப்ாண்ாக பூகடுத்துகூகாதீங்ியூகா..."
என்று அவளி அவ் டியம ியூகி பசய்கத்
தவறுவதலமலல.

அதூகாமலல இெளி பி் ந்தும் பி் காமலும்
இெக்் மலவூகமல் ியவமலளயில நீரா்டக ஈரக
கூந்தலும், தலூகம் துலங்கும் பபான்ந்
பநறியுமாூக மலிமலூகயும் சாம்பிராணயும்

ூகறபூரமும் துளசியும் ம்டிபாலும் தசாங்ூகமும்
ூகமூகமபவன்று ம்கூக அம்மா எதியர
பதன்படும் ியபாது சாட்சாத் ராஜ ராியஜ–வ் ியக
வீட்டுககுளி வந்து நறபது ியபால ரவிககுத்
ியதான்றும்.

அம்மாவின் ஆசார அநுுடானைங்ூகளி
அபசௌூக் கமாூக மற்வர்ூகமலளச்
சிரமிபடுத்தகியபாது கூட அமலவ மங்ூகலமானைதவிர்கூக மு்டகாத அபசௌூக் கங்ூகளாூகத் தான்
அவனுககும் மற்வர்ூகளககும்
ியதான்ியிெக்ன்்னை. அம்மா ியதான்ி
வளர்ந்து வந்த குடும்பம் அிப்டிபட்டபதன்று
அவன் அிவான்.

அியத அூக–தக நத தீரத்தல
சங்ூகரமங்ூகலத்திெந்து சில மலமல
பதாமலலவிிெந்த பிரம்மபுரத்தல ஒெ
மலவதூகமானை குடும்பத்தல ூகனைபா்டூகளி
ஒெத்த் ன் ஒியர மூகளாூகத் ியதான்ிக பபண

ியவறு எிப்ட இெகூக மு்டயும்? அிபா
அளவிறகு இலமலலபகன்்ாலும் அம்மாவுககும்
ியபாதுமானை அளவு சா–தரஞானைம், சம–்ெத
ஞானைம், தமிழ்த் ியதாத்தரி பாடலூகளில
ஞானைம் எலலாம் உணடு. தன் இளமலமயில
ஊர் ல இெந்தியபாது, அம்மாவின்
ஆசாரங்ூகளால விமலளயும் அபசௌூக் கங்ூகளககு
'ியஹொி - இன்ூகன்வீனிகன்– - ஆசார
அபசௌூக் கங்ூகளி' என்று பசலலமாூக ஒெ
பபகியர சட்்டயிெந்தான் ரவி. வீியட அந்த
அபசௌூக் கங்ூகளில சிமல்ிபட்்டெந்தது.
ஆனைாலும் அதிெந்து விடுபட விெம்பாமல
அமலத அிப்டியக பதாடர விெம்பிகது.

ரவியின் ூக்டதத்மலத வீட்்டல காெம் அிக
விடாமல சர்மா தடுத்தது
ூகாமாட்சிகம்மாளககுி பகந்துதான். ரவி ஒெ
பிபரஞ்ச யுவதமலகக ூகாதிக்்ான் என்்
உணமலம தனைககும் முன்னைதாூக ஏறபூகனைியவ எந்த
இரணடு ியபெககுத் பத் யுியமா, அந்த இரணடு
ியபெககு மட்டுியம அவராலும்

பத் விகூகிபட்்டெந்தது. அதறகும் ியமலாூக
அந்தி பிபரஞ்ச யுவதயுடன் அவன்
சங்ூகரமங்ூகலத்துககுி பு்ிபட்டு வரி
ியபா்்ான் என்பமலத அவர் ியவறு காெககும்
பத் விகூகத் தகங்்னைார்.

இதல அவெககுி பல தர்ம சங்ூகடங்ூகளி
இெந்தனை. ியவணு மாமாவும், வசந்தயும்,
ரவிமலகயும் அவனுமலடக பிபரஞ்சக
ூகாதிமலகயும் தங்ூகியளாடு தங்ூக மலவத்துக
பூகாளிவதாூகச் பசாலியிெந்தாலும் கூடச்
பசாந்த ஊர் ல பசாந்த வீடு இெககும்ியபாது...
ஏியதா ஓர் அந்நக நாட்டு யுவதயுடன் வெ்்ான்
என்் ஒியர ூகார்த்துகூகாூக ரவிமலக
மறப்ாெவர் வீட்்டல தங்ூக மலவிபது எிப்ட
நகாகமாயிெககும் என்ப்ணண அவர் மனைம்
தகங்்கது.

சறிய் பலௌகீூகமாூகவும் கூட இந்த
விிஷகத்தல அவர் ியகாசித்தார். அவன் ியமல
உயிமலரியக மலவத்தெக்் அந்தி பபணதான்
அவமலனைிபறி என்னை நமலனைிபாளி?
இன்பனைாெவர் வீட்்டல தங்்கபூகாளிளக
ூகார்பமன்று அவன் தான் அந்தி
பபணணடம் எமலதச் பசாலல மு்டயும்? 'உங்ூகளி
நாட்்டல ூகாதல பசய்வது இிவவளவு பப் க,
தணடமலனைககு் க ூகா் கமா? ' என்று அவளி
அவமலனைத் தெிபிக ியூகட்டால அவன் என்னை
பதல பசாலலுவான்? என் வீட்்டல நான்
தங்குவதறகுி ியபாதுமானை வசதூகளி இலமலல.
அதனைால இங்ியூக தங்ூக ியநர்ந்தது என்று அவன்
பசாலல உன் வீட்்டன் வசதயின்மலமியக
எனைககுி ியபாதும். அங்கு ியபாூகலாம்' என்று
அவளி பதல கூிவிட்டால என்னை பசய்வது? ர
ியதசத்துககுி ியபாய்விட்டுி பல
வெிஷங்ூகளககுி பின் ஊரர் தெம்பு்்
பிளிமலளமலக இத்தமலனை தககூகங்ூகியளாடும்
வரியவறூக ியநர்்்ியத என்று மனைம் குழம்பினைார்
அவர். அவன் ஊரெககு வெவமலத ஒெ மாதம்
தளிளிிியபாட்டால பூகாஞ்சம் நதானைமாூக
ியகாசித்து மு்டவுககு வரலாியம என்று
அவெககுத் ியதான்ிகது. அதனைால தான் ியவணு

மாமாமலவி பார்த்து விட்டு வீடு தெம்பிகதுியம
'அந்த ஏியரா்ராமலமத் தபாில ியபாட
ியவணடாம்' என்று தன் பபண பார்வதயிடம்
வசந்தககு அவசர அவசரமாூகச் பசாலி
அனுிபிவிட்டுி பூமிநாதபுரம்
பு்ிபட்்டெந்தார் சர்மா.

பூமிநாதபுரத்தறகுச் பசன்் ியபாதும், அங்கு
இெந்த ியபாதும் இரவு ியநரங்ூகழத்துத் தெம்பிக
ியபாதும் சர்மாவுககுத் தாம் ரவிககு எழதக
ூக்டதத்தன் பதாடர்பானை சிந்தமலனைதான். அவர்
இரவு வீடு தெம்பிக ியபாது பார்வத ங்்ி
ியபாயிெந்தாளி. ூகாமலலயில அவர் அூக–தக
நதயில நீரா்ட வீெ தெம்பிி பூமலஜ
புனை–ூகாரங்ூகமலள மு்டத்துக ூகாிபி ியமமலடமலக
அணு்க ியபாது பார்வத அந்த விவரங்ூகமலளத்
தந்மலதயிடம் பத் வித்தாளி.

"அிபா! நான் ஓ்டிியபாய்ச்
பசால்துககுளிியள வசந்த அகூகா அந்த
பலட்டமலரி ியபா–ட் பணணட்டா. அிபு்ம்
நீங்ூக பூமிநாதபுரம் ியபாயிெந்திியபா இமல்மண
மு்ட உங்ூகமலளத் ியத்டணடு வந்தார். இன்னிககுக
ூகாலம்பர மறுப்ட வியரன்னைார்..."

"இமல்மண மு்டயிலியல! இமல்
மு்டமணீன்னு பசாலலு".

"இமல் மணமு்ட."

"இமல் மண மு்டயிலியலடீ! இமல்மு்ட
மண....அதாவது பதய்வ-சிூகா-மணகங்ூக்மலதத்
பதய்வ-இமல், சிூகா - மு்ட, மண-மணன்னு நீ
வ் மலசி படுத்தகூகணும்."

"எனைககு இிப்டத்தான் பசாலல வெது
அிபா!'

ூகாிபிமலகக கு்டத்து விட்டு அவர் பதெத்
தணமல்ககு வரவும் இமல்மு்டமண அவமலரத்
ியத்ட வரவும் ச் காயிெந்தது.

"வ்கூகம் விசியவசவரன்..."

"காெ... ியதசிூகாமணகா...வா..."

"ியநறிய் வந்ியதன்... நீ பூமிநாதபுரம்
ியபாயிட்ியடன்னு பாிபா பசாலிச்ச..."

நீரா்ட நுனியில மு்டந்த ஈரத்தமலல,
பநறியிலும் மார்பிலும் பளீபரன்று விபூத,
பஞ்சூகச்சம், ூகழத்தல நவமண மாமலல ச்தம்
ஒெ பரம மலவதூகெம் உடம்பில இெளாூக
மின்னும் ூகெந்ச் சட்மலடயும் பவட்ட் வாளி
ீதமலசயும் குணடு முூகமுமாூக ஒெ
சகம் காமலதகூகாரெம் அந்த அதூகாமலலயில
அகரூகாரத்தல வீட்டுத் தணமல்யில
எதபரதியர உட்ூகார்ந்து ியபசிகபூகாண்டெந்தது
பதெவில ியபாியவார், வெியவார் ூகவனைத்மலத
எலலாம் ூகவர்ந்தது.
-----------------
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விசியவசவர சர்மாவும், இமல்மு்டமணயும்,
பல ஆணடுூகளககு முன் சங்ூகரமங்ூகலம்
அரசினைர் உகர்நமலலி பளிளியில ஒியர வகுிபில
ப்டத்த ியதாழர்ூகளி. வாழ்கமலூகி பாமலதயில
இெவெம் ியவறு ியவறு தமலசூகளில நடந்தாலும்
பமலழக நட்பு என்னைியவா நீ்டகூகத்தான் பசய்தது.
அவர்ூகளி தனிியகயும், தங்ூகளககுளிியளயும்
ியபசிக பூகாளிளம்ியபாது இெவெம் ஒெவமலர
மறப்ாெவர் நீ - நான் - வா - ியபா என்று
உ் மலம பாராட்்ட ஏூக வசனைத்தல ியபசிக
பூகாளிளவார்ூகளி. ஆனைால மற்வர்ூகளிடம்
ஒெவமலரி பறி இன்பனைாெவர் குிிபிட்டுி
ியபச ியநெம் ியபாபதலலாம் அவர், இவர் என்று
மிூகவும் ம் காமலதகாூகத்தான் குிிபிட்டுி
ியபசவார்ூகளி. எதபரதரானை வாழ்கமலூக
முமல்ூகமலளயும், பூகாளிமலூகூகமலளயும் விட்டுக

பூகாடுகூகாமல நட்மலபயும் இழந்து விடாமல
அவர்ூகளால பழூக மு்டந்தது. அந்த அதூகாமலல
ியவமலளயில அன்று இமல்மு்டமண
தன்மலனைத்ியத்ட வந்த ூகா் கம் என்னைவாூக
இெககும் என்று அிக ஆவலாூக இெந்தது
சர்மாவுககு. வந்தவர் தாமாூகச் பசாலலுவதறகு
முன் தாியனை விக அவசரிபட்டு விசா் ிபது
நன்்ாூக இராது என்று சர்மா இமல்மு்டமணயின்
குடும்ப ியிஷம லாபங்ூகமலள விசா் கூகலானைார்.
இமல்மு்டமணயும் சர்மாவின் குடும்ப ியிஷம
லாபங்ூகமலள விசா் த்தார்... ியபச்ச ரவிமலகி
பறி விசா் ிபதல வந்து நன்்து.

"தம்பி்ட்ட இெந்து பலட்டர் ஏதாச்சம்
உணடா?"

"...ியபாட்டுெகூகான்... பு்ிபட்டு வரதாககூட
எழதயிெகூகான்..."

"எிப வெதாம்...."

"ியதத எழதியல... சீக்ரமா வெவான்... வரச்
பசாலிி பதல எழதி ியபாட்்டெகியூகன்."

மனைந்த்ந்து ியபசவதறகும் நம்பிகமலூகககும்
உ் க சிியந்தனிடம் உணமலம நமலலமலகச்
பசாலி ியகாசமலனை ியூகட்ூகலாம் என்று
சர்மாவுககுத் ியதான்ிகது. இெந்தாலும்
இமல்மு்டமண தன்மலனைத் ியத்ட வந்த
ூகா் கத்மலதச் பசாலலுவதறகு முன் தான்
எமலதயும் பிர–தாபிகூக ியவணடாம் என்று
இெந்தார் அவர்.

இமல்மு்டமண அதூகமாூக ியநரத்மலதக
ூகடத்தாமலும் சறி வமலளகூகாமலும் வந்த
ூகா் கத்மலதச் பசாலி விட்டார்.

"வடககுத் பதெ ியூகா்டயிியல இெகியூக ஒெ
ூகாி மமலனை; அதுியல என் மெமூகன் அதாம்பா... மத்த மூகியளாட புெசன் - குெசாமி
பலசரககுக ூகமலட ியபாடணும்்்ான்.
விசா் ச்சதியல அந்த இடம் உன் மடத்துககுச்
பசாந்தமானைதுன்னு தூகவல பத் ஞ்சது.
மு்டயுமானைா அந்த இடத்மலத ஒெ நகாகமானை
வாடமலூகககுி ியபசி விட்டால நலலது. இமலத
உங்்ட்டக ியூகட்டுட்டுி ியபாூகலாம்னுதான்
வந்ியதன்..."

"அந்த இடத்மலத வாடமலூகககு விடலாம்னு
நானைாத் தீர்மானைம் பணணட மு்டகாது. ஸ்
மடத்துககு ஒெ வார்த்மலத எழதக ியூகட்டுணடு
அிப்மா உனைககுச் பசாலிய்ன்..."

"எழதி ியபா்மலதக ூகாலதாமதம்
பண்ாியம பூகாஞ்சம் சீக்ரமா எழியதன்."

"இியதா இன்னிகியூக எழதடிய்ம்ிபா."

"அிப நான் வரட்டா?"

"பூகாஞ்சம் இெ ியதசிூகாமணீ? உங்்ட்ட ஒெ
ியகாசமலனை ியூகட்ூகணும்."

இமல்மு்டமண பு்ிபடுவதறூகாூக
எழந்தெந்தவர் மறுப்ட தணமல்யில

உட்ூகார்ந்தார். குரமலலத் தணத்துக பூகாணடு
ரவியின் ூக்டதம், தன் பதல எலலாவறமல்யும்
விவ் த்துக கூினைார் சர்மா. பின்பு
இமல்மு்டமணயிடியம அபிிபிராகம்
ியூகட்டார்.

"என் பநெங்்னை சிியந்தன்்் முமல்யிியல
இதல உன் ியகாசமலனை என்னை ியதசிூகாமண?"

"உன் மூகன் திபா எதுவும் பணணடியல.
தெம்த்துககுத் தகூக பெவம் வந்துவிட்ட
இமலளஞன் ஒெவனுககு அவன் பபறிய்ார்
தெம் ஏறபாட்மலட உ் க ூகாலத்தல பசய்கத்
தவிவிட்டால அந்த இமலளஞன் தாியனை,
தனைககு் க ம்மூகமலளத் ியதர்ந்பதடுத்துக
பூகாளிவது நகாகமானைியத என்று அுடாதச
தர்ம சா–தரத்தல ஒன்்ா்க
காகஞவல்கத்தல பசாலலிபட்்டெக்்ியத
ஞாபூகமிலமலலகா?"

"தர்மமா இலமலலகான்னு உன்மலனை நான்
ியூகட்ூகியல. நமலடமுமல்யில உளிள சாத்தக
அசாத்தகங்ூகமலளி பறித்தான் இிப உன்மலனைக
ியூகட்்ிய்ன்."

"சாத்தகமா அசாத்தகமான்னு ியகாசிச்சத்
தகங்்க்ட்்டெக்்மலத விடச்
சாத்தகமா்்ாிபியல பசய்துகூக ியவண்டகது
தான். என்மலனைி பபாறுத்த வமலர இத்தமலூகக
ூகலிபு உ்வுூகமலள வரியவற்ிய்ன்." - ியமலும்
சிிது ியநரம் ியபசிக பூகாண்டெந்து விட்டு
இமல்மு்டமண பு்ிபட்டுி ியபாய் விட்டார்.

சர்மா ியகாசமலனை ியூகட்ட விிஷகத்தல
சர்மாவுககு எது மு்டயும் எது மு்டகாது என்று
எணணி பார்த்து ியகாசமலனை பசாலலாமல ஒெ
சகம் காமலதகூகாரர் என்் முமல்யில

தன்னுமலடக பூகாளிமலூகி பி்டவாதத்மலத விட்டுக
பூகாடுகூகாமல பதல பசாலிவிட்டுி
ியபாயிெந்தார் இமல்மு்டமண. நாத்தூகரானை
இமல்மு்டமண காகஞவல்கத்மலத ியமறியூகாளி
ூகாட்்டி ியபசிகது பறிச் சர்மா ஒெ சிிதும்
ஆச்ச் கிபடாததறகுக ூகார்மிெந்தது.

இமல்மு்டமண ஓர் ஆச்ச் கூகரமானை
மனிதராயிெந்தார். சிறு வகதல ஒெ
சகம் காமலதி பிரசங்ூகத்தல தாக்ி ியபச்ன்்
ியநாககுடன் ஒெ புரா்க ூகமலதமலகத்
தவ்ாூகவும் சிிது மாறியும் பசாலிகதறூகாூக
'ஒன்மல் அமலரகுமல்காூகவும் திபாூகவும்
பத் ந்து பூகாளிவது தான்
சகம் காமலதகூகாரெககு இலட்ச்ம் ியபாலும்'
என்று எதர்த் தரிபுி பத்த் மலூகயில அவமலரத்
தாக் எழதயிெந்தார்ூகளி. உடியனை ஒெ
முரணடுடன் சம–்ெதத்தலும் தமிழலும்
இெந்த புரா்ங்ூகமலளயும், ூகாிபிகங்ூகமலளயும்,
நீத நூலூகமலளயும், தெம சா–தரங்ூகமலளயும்,
தகூகவர்ூகளி துமல்ியகாடு ஒன்று விடாமல
ப்டகூகத் பதாடங்்னைார் அவர்.

இமல்மு்டமணயின் அந்த ியநர்மலம பலமலரக
ூகவர்ந்தது. ஒன்மல்க ூகண்டத்தும், தாக்யும்
ியபசவது என்்ால கூட அமலதி பறி
முழமலமகாூகத் பத் ந்து பூகாணடு ியபச
ியவணடும் என்று உ்ர்ந்த அவரது நா்கம்
அவர் சார்ந்தெந்த இககூகத்துகியூக ஒெ மதிமலப
உணடாக்கது என்றுதான் பசாலலியவணடும்.
இதனைால சங்ூகரமங்ூகலத்தலும் சறறுிபு்த்து
ஊரர்ூகளிலும் புரா் இதூகாச
தர்மசா–தரங்ூகளில எதலும் நுணுகூகமானை எந்த
மமலலயில உளிள எந்தக ூகெத்மலத விசா் ிபது
என்்ாலும் ஒன்று பரம ஆத்தூகரா்க சர்மாமலவ
விசா் த்துத் பத் ந்து பூகாளிள ியவணடும்
அலலது பரம நாத்தூகரா்க இமல்மு்டமணமலக
விசா் த்துத் பத் ந்து பூகாளிள ியவணடும் என்்
நமலலமலம ஏறபட்்டெந்தது.

காகஞவல்கத்மலத ியமறியூகாளி ூகாட்்ட
இமல்மு்டமண ியபசிவிட்டுி ியபானைபின்பும்
சர்மாவின் மனைதுககுளி பநடுியநரம் வமலர அந்த
ியமறியூகாமலளி பறிக சிந்தமலனைியக இெந்தது.
பின்பு வீட்டுககுளிியள ியபாய்க ூகா்தமும்

ியபனைாவும் எடுத்துக பூகாணடு வந்து
இமல்மு்டமண ியூகட்ட ூகாி மமலனை விிஷகமாூக
ஸ்மடத்துககுக ூக்டதம் எழதனைார். சீக்ரம்
்மலடகூகச் பசாலிக ூகலலூ் ககுச் பசலலும் தன்
மூகன் குமா் டம் அந்தக ூக்டதத்மலத உடியனை
பூகாடுத்து அனுிபினைார்.

மனைம் என்னைியவா இமலடவிடாமல
ரவிமலகயும் அவியனைாடு வரிியபாகும் அந்நக
நாட்டு யுவதமலகயும் பறிியக நமலனைத்துக
பூகாண்டெந்தது. "ராண மங்ூகம்மாளி ூகாலத்துத்
தர்ம சத்தரம் மாத் ி பிமலரவஸிியக இலலாத
உம்ம வீட்்டியல அவாமலள எிபி்டத் தங்ூக
மலவகூகி ியபா்ிறர்" - என்று ியவணு மாமா
ியூகட்்டெந்த ியூகளிவியும் கூடியவ ஞாபூகம்
வந்தது. ரவிமலகயும் அவியனைாடு வெ்்
பபணமல்யும் ியவணுமாமா வீட்டு மா்டயில
தங்ூக மலவிபது ச் காூகவும் பபாெத்தமாூகவும்
இராபதன்று அவர் நமலனைத்தார்.
சாதார்மாூகியவ வம்பு ியபசக கூ்டக ஊரர்
இன்னும் அதூகமாூக வம்பு ியபசவதறகுத் தான்
அது வழபசய்யும் என்று அவெககுத்

ியதான்ிகது. 'குடும்பத்துககும் அவனுககும்
பப் க மனை–தாபமாம்; அதனைாியல தான் அிபா
அம்மாியவாடு பசாந்த வீட்்டல தங்ூகாமல
ியவணு மாமா வீட்்டல ியபாய்
தங்்யிெக்்ானைாம்' - என்று ஊர் ியல
உளிளவர்ூகளி ியபசத் பதாடங்் விடுவார்ூகளி.

சர்மாவின் ியகாசமலனை சிிது ூகமலலந்தது.
பார்வத புத்தூக அடுககும் மலூகயுமாூகி
பளிளிககூடத்துககுி பு்ிபட்்டெந்தவளி
பதெவாசில ப்டயி்ங்குமுன் அவ் டம்
பசாலிக பூகாணடு ியபானைாளி. அவர்
மனைத்தனுளி ஏியதா ஒெ தீர்மானைத்துககு
வந்தவராூக வீட்்டன் உட்பு்ம் எழந்து பசன்்ார்.
கூடத்தலும், மா்டயிலும் சறிச் சறிி
பார்த்தார். மா்ட ஹொில ூகால அ்டயினைாியலியக
நீள அூகலத்மலத ஒெ முமல் அளந்தார்.

அிியபாது அவெமலடக மமலனைவி ூகாமாட்சி
அம்மாளி சமலமகலமல்யில ூகா் கமாூக
இெந்தாளி. அந்த வீட்்டல குளிகலமல்
இமல்ிபுடன் தனிகாூக ஓர் அமல் ூகட்்டக
பூகாளிள ரவிககு எலலா உ் மலமயும் இெந்தது.
சில ஆணடுூகளாூக மாதாமாதம் அவன்
அனுிபியிெந்த ப்ியமகூட வட்்டயுடன்
ியசர்த்து ஒெ பபெந்பதாமலூககாூக பாங்க
ூக்க்ல இெந்தது. ஆனைால அிப்டபகலலாம்
இெந்தும்கூட அவன் மலூகிபடக ூக்டதத்தல
'எனைககு அந்த வசத பசய்துதர ியவணடும், இந்த
வசத பசய்து தர ியவணடும்' என்று எதுவும்
அவெககு வறபுறுத்த எழதவிலமலல. ஒெ
ியவமலள அவியனை ியவணு மாமா வீட்்டல தங்்க
பூகாளி்் எண்த்தல தான் அபதலலாம்
எழதாமல இெக்்ாியனைா என்று கூட அவெககு
ஒெ சந்ியதூகமும் ஏறபட்டது. அவனுமலடக
வெமலூகமலகச் சில நாட்ூகளி தளிளிி ியபாடச்
பசாலி எழதவும் இனிியமல மு்டகாது. அவர்
ஏறபூகனைியவ வரச் பசாலி எழதக
பூகாடுத்தெந்த ூக்டதத்மலத ியவணு மாமாவின்
பபண வசந்த தபாில ியசர்த்து விட்டாளி.

இதுவமலர இந்தி பிரச்மலனைமலக அவர் கார்
கா் டம் ூகலந்தாியலாசித்தெந்தாியரா அவர்ூகளி
அத்தமலனை ியபெம் ரவியின் ியமல
அநுதாபத்ியதாடு தான் பதல
பசாலியிெந்தார்ூகளி. 'தனியிடம், குளிகலமல்
இமல்ிபு இவறமல் எலலாம் ரவி ூக்டதத்தல
எழத ியவண்டக பூகாணட பின்பு தான் பசய்க
ியவணடுமா என்னை? அவன் ியூகட்ூகாவிட்டாலும்
நாமாூகியவ ஏறபாடு பசய்க ியவண்டகது
தாியனை?" - என்று கூட ஒெ சமகம் இவர்
மனைத்தல ியதான்ிகது. 'நாமாவது பூகாஞ்சம்
வமலளந்து பநளிந்து பூகாடுத்து அநுச் த்து ியபாய்
விடலாம். ஆசார அனுுடானைங்ூகளில
பி்டவாதமுளிள அவளி பாடுதான் சிரமம்.
இவளககுி பதல பசாலி விளக்க
பூகாண்டெிபது தான் மு்டகாத ூகா் கம்' என்று
தம் மமலனைவிமலகி பறி எணணத் தகங்்னைார்
சர்மா. ரவியும் அவியனைாடு அந்தி பிபரஞ்சி
பபணணும் சங்ூகரமங்ூகலத்துககு வந்து
ியசெவதறகுளிளாவது தம் மமலனைவிககு
விவரத்மலதச் பசாலிகாூக ியவணடுபமன்று
நமலனைத்தெந்தார் அவர். இிியபாியத
ூகாமாட்சியிடம் அமலதச் பசான்னைால அவளி
தறபசகலாூகியவா அலலது வாய்தவிியகா

பகூகத்து வீட்டு முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்டயிடம்
பிர–தாபிிபாளி. முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்ட
உடியனை ஊரபரலலாம் தமுகூக்டத்தாறியபால
அமலதி பரிபிவிடுவாளி என்று பகந்தார் அவர்.

நீணட சிந்தமலனைககுிபின் மூகன் ஊரர் வந்து
ியசெவதறகுளி பசய்கியவண்டக
ஏறபாடுூகமலளிபறி ஒெ வழகாூக அவர் ஒெ
தீர்மானைத்துககு வந்து ியசர்ந்தார். அவெமலடக
அந்த வீட்டுககு இரணடு வாசலூகளி இெந்தனை.
பகூகவாட்்டல பசமாடுூகளி
பதாழவத்துககுிியபாூக ஒெ வாசல பகன்பட்டு
வந்தது. பதாழவத்துககு அிபால பத்து
பன்னிரணடு பதன்மலனைமரங்ூகளி, நாமலலந்து மா,
பலா மரங்ூகளி, பூஞ்பச்ட பூகா்டூகளி அடங்்க
ியதாட்டமும் ஓர் இ்மலவக ்்றும் வீட்மலட
ஒட்்டனைாறியபால இெந்தனை. ியதாட்டத்துககும்
மாட்டுத் பதாழவத்துககும் ியவமலலகாட்ூகளி
வரிியபாூக அந்தி பகூகவாட்்டிெந்த வாசல
பகன்பட்டு வந்தது. வீட்டுத்
பூகாலமலலயிிெந்ியத ியதாட்டத்தறகும் மாட்டுத்
பதாழவத்தறகும் ியபாூகலாம் என்்ாலும் பவளி

ஆட்ூகளி வரிியபாூகி பகன்படு்் வமலரயில
தனி வாசல இெந்தது. இந்த தனி வாசில வந்து
ியசெ்் விதத்தல மா்டயிிெந்து ியதாதாூகி
ப்டூகளி இெந்தனை. மா்டயில
மரிபலமலூககாியலியக அமல் மாத் த் தடுத்து
ியமியல ஒெ ஸீிங் ஃியபனும் ியபாட்டுக
பூகாடுத்துவிட்டு பகூகத்து ஹொில அமலத
ஒட்்டனைாற ியபாியலியக சில நாறூகாிூகளி,
மலடனிங் ியடபிளி-ியத்ட வெ்்வர்ூகமலளி
பார்க்் வசத எலலாம் பசய்து பூகாடுத்து
விடலாம் என்் மு்டவுககு இிியபாது
வந்தெந்தார் சர்மா.

ியவறு விதமானை தககூகங்ூகளி, தர்மசங்ூகடங்ூகளி
எலலாம் இெந்த ியபாதலும் மூகன் ியமல உயிர்
நட்புகபூகாணடு அவமலனை நம்பி வெ்் ஒெ
ியூகாடீ–வரன் வீட்டுி பபணமல்ச் சாதார்த்
ியதமலவூகளககுத் தவித்துக ூகுடிபட
விடககூடாது என்று உறுதகாூக நமலனைத்தார்
அவர். 'சர்மாவுககு இிியபா பசலவு மிச்சம்.
அவாமலள இங்ியூகியக தங்ூக வச்சடலாம்' - என்று
முதலநாளி ியவணு மாமா பசாலியிெந்த

வார்த்மலதூகளி ியவறு சர்மாவின் ியராிஷத்மலதக
்ளி விட்்டெந்தனை. 'நான் ஏியதா பசலவு
பசய்க்த்துககுத் தகங்ூக் மாத்  அவர்
பசாலிக ூகாமிச்சட்டாியர?" - என்று எணண
வெந்தனைார் சர்மா. அன்று ஏியதா ஒெ
வடகூகத்தி பண்டமலூககூகாூகத் தபாலா்– பாங்கு - எலலாம் விடுமுமல்காயிெந்தனை.
நமலனைத்த உடியனை பூகாத்தனைாெககும் மரியவமலல
பசய்்் ியம–த் ககும் பசாலி அனுிபினைார்
சர்மா. பாங்மலூக எதர்பார்கூகாமல உடனை்டச்
பசலவுககுி ியபாதுமானை பராகூகம் பூகாஞ்சம்
அவர் மலூகயிிெந்தது. எிியபாியதா மிவாூக
வெ்்பதன்று வாங்்ி ியபாட்ட ியதககுமரம்
ியவண்டகமட்டும் வீட்்டியலியக இெந்தது
அிியபாது வசதகாூகி ியபாயிறறு. அந்த ஊரமலரச்
சறி மமலலி பகுதயில ியதககுமரம் அதூகம்.

பிறபூகில தச்சனும், பூகாத்தனைாெம் வந்து
அளவுூகளி எடுிபமலதி பார்த்த பின்புதான்
ூகாமாட்சிகம்மாளி பமலல அவமலர
விசா் த்தாளி: "என்னை பண்ி ியபாிய்ளி?

ூகட்்டட ியவமலலகூகாராளம் மர
ியவமலலகூகாராளம் வந்தெகூகாியள?"

"பிளிமலளகாணடான் பா் ஸிியலெந்து வரி
ியபா்ாியனை; அவன் தங்்க பூகாளிள வசதகா
இெகூகட்டுியமன்னு மா்டயிியல ஒெ தனி ரூம்
ியபாடச் பசாலியிெகியூகன்" என்று சர்வ
ஜாக்ரமலதகாூக ரவி வெவதாூக மட்டும்
அவளிடம் பசான்னைார் சர்மா.

சாகங்ூகாலம் தறபசகலாூக அங்ியூக வந்த
ியவணுமாமாவும் அந்த ஏறபாடுூகமலளி
பார்த்துச் சி் த்துக பூகாணியட சர்மாமலவி
பாராட்்டனைார்.

"அியடியட! பரவாயிலமலலியக! தனிகா ஒெ
ரூம் ியபாடணும்னு நான் பசான்னைிியபா

ியவணடா பவறுிபாூகக ியூகட்டுணடீர்! இங்ியூக
வந்து பார்த்தால பராம்ப ஜரூரா எலலா
ஏறபாடும் பணணயிெககீியர!"

"மனைசககு பி்டக்்ியதா, பி்டகூகமலலியகா
பசஞ்ச ஆூகணுியம?"

"அிப்டபகலலாம் பசாலலிபடாது சர்மா.
மனைசககுி பி்டகூகாமி ியபா்ாிபல இிப
ஒணணும் நடந்துடியல" என்று பசாலி ியவணு
மாமா அவமலர உறசாூகிபடுத்தவிட்டுி
ியபானைார்.

பத்து நாட்ூகளககுளி எலலா ியவமலலூகளம்
மு்டந்து விட்டனை. தனிகமல் - தங்குவதறகு
வசதூகளி எலலாம் பசய்கிபட்டாயிறறு.
ியவணுமாமாவும் அவர் பபண வசந்தயும் கூட

வந்து பார்த்துவிட்டுச் சர்மாவுககு நறசான்ிதழ்
வழங்் விட்டார்ூகளி.

அந்த ியவமலலூகளி மு்டந்து பவளிமலளக்டத்துச்
சத்தம் பசய்த தனைத்தன்றுதான் ரவியிடமிெந்து
அவனும் ூகமியும் பு்ிபட்டு வெ்் ியதத
முதிக விவரங்ூகளி பறிக குிிபிட்டுக
ூக்டதமும் வந்தெந்தது. அதூகம் பசலவழத்து
விமானைத் தபால உமல்யில மலவகூகிபட்்டெந்த
அந்தக ூக்டதத்ியதாடு இன்ியனைார் ஆச்ச் கமும்
இமல்ந்தெந்தது. தமிழூக முமல்யில அழ்க
புடமலவகணந்து தலூகமிட்டுக பூகாணடு ரவிககு
அெ்ல ூகமி அமர்ந்தெக்் வண்ி
புமலூகிபடம் ஒன்றும் அந்த உமல்யில இெகூகக
ூகணடார் சர்மா. வெ்் ியதத முதிக
விவரங்ூகமலள எழதவிட்டு, "இதனுடன் உளிள
படம் இங்ியூக இந்தகத் தரூக நணபர் ஒெவர்
எங்ூகளககு அவர் வீட்்டல விெந்தளித்த ியபாது
எடுத்த படம். அவர் வீட்டுி பபணூகியள
ூகமிககுி புடமலவ அணவித்துி
பபாட்டுமலவத்து அழகு பார்த்து ம்ழ்ந்தார்ூகளி.
இந்தி படம் எனைககு மிூகவும் பி்டத்தது.

உங்ூகளககும் பி்டககும் என்று நமலனைக்ிய்ன்"
என்பதாூக அந்தி படத்மலதி பறியும் விவரம்
குிிபிட்்டெந்தான் ரவி. உணமலமயில அந்தி
படத்தல அந்தக ியூகாலத்தல ூகமி மிூகமிூக
இலட்ச்மாூகத் ியதான்ினைாளி. சர்மாவுககு
அந்தி படம் மிூகவும் பி்டத்துி ியபாயிறறு.
ூகாமாட்சியிடம் விிஷகத்மலதச் பசாலி
விடுவதறகு அதுதான் ச் கானை சமகம் என்று
அவெககுி பட்டது.

முன்னுமலர, ்்டமலூக எதுவும் ியபாடாமல,
"அ்டியக உன் பிளிமலள
எழதயிெகூகான்...ப்டக்ிய்ன் ியூகள!" என்று
இமலரந்து ப்டத்துவிட்டு மாடி பிமல்யில
மலவகூகச் பசாலி உமல்ககுளி இெந்த
படத்துடன் ியசர்த்ியத ூக்டதத்மலதக ூகாமாட்சி
அம்மாளிடம் பூகாடுத்தார் சர்மா. படத்மலத
அவளி பார்கூக ியவணடுபமன்று எணணனைார்
அவர். படத்மலதி பார்கூக ியநர்ந்தால
ூகாமாட்சிகம்மாளி உ்ர்ச்சி வசிபடககூடும்
என்று அவர் எதர்பார்த்தெந்தார். ஆனைால அந்த

அம்மாளிடம் அசாதார்மானை அமலமதியக
பத் ந்தது.

"ஏன்னைா! அவன் மட்டும் தனிகா வரமலல
ியபாிெகியூக?... இன்னும் காியரா கூட
வராங்்் மாத்  ப்டச்ியசியள?...."

"ஆமாம்!... அது ச்  உங்்ட்டக பூகாடுத்த
அந்தக ூகவர்ியல ஒெ படம் இெந்துியத;... அமலத நீ
பார்கூகிகா ூகாமாட்சி?"

"இலமலலியக? பலட்டமலர மட்டும்தான் நீங்ூக
ப்டச்ியசளி, ியூகட்ியடன், படம் எங்ியூக இெககு?"

சர்மா அந்த உமல்மலக மறுப்ட வாங்்
அதிெந்த படத்மலதத் தனிியக எடுத்து
அவளிடம் நீட்்டனைார். ூகாமாட்சிகம்மாளி
படத்மலத வாங்்ி பார்த்தாளி.

"இந்தி பபாண காெ?"

"அதுதான் எழதயிெகூகாியனை,... ூகமலீன்னு...
ப்டச்ியசியனை நீ ியூகழ்கூகிகா?"

"காெ இவ?"

"பராம்ப லட்ச்மா இலமலல?"

"வகசககு வந்து நலல ூகலெம் இெந்து
உகரமும் வளர்த்தயுமா வந்தா எந்தி
பபாணணும் அழகுதான். அழகுககு என்னை
பூகாமல்ச்சல? இது காென்னு
பசாலலுங்ூகியளன்...? புடமலவ பபாட்டு எலலாம்
இெந்தாலும் ந்ம், பார்மலவ ஒணணும் நம்மர்ச்
சாகலியல இலிியக?"

"ரவிியகாட சிியந்த... பிபரஞ்சகூகா் ...?"

"அவியனைாட இங்ியூக கூட வரதா
எழதயிெகூகாியனை... அது இவ தாியனை?"

"ஆமாம்."

"நம்ம ியதசம் ஊரெ எலலாம் சத்தி
பார்கூக்த்துகூகாூக வராளாககும்."

"ஆமாம்! அிப்டத்தான் இெககும்னு
நமலனைக்ிய்ன்."

இதறகு ியமல ூகாமாட்சிகம்மாளி அவ் டம்
எதுவும் ியூகட்டுக பூகாணடு நறூகவிலமலல.
ூக்டதத்மலதத் தெிபிக பூகாடுத்துவிட்டுி ியபாய்
விட்டாளி. தனைககும் ூகமிககும் உளிள
பதாடர்மலபக குிிபிட்டு முன்பு ரவி எழதக
ூக்டதத்மலத ியவணு மாமாவுககும் அவர் மூகளி
வசந்தககும் மட்டும் ூகாட்்ட விட்டு இெம்புி
பபட்்டயில ரூகசிகமாூக மலவத்துி பூட்்டக மாத் 
இந்தக ூக்டதத்மலதச் சர்மா
பத்தரிபடுத்தவிலமலல. கூடத்தல உளிள
மாடிபிமல்யில மறப்லலாக ூக்டதங்ூகமலளயும்

சாதார்மாூகி ியபாட்டு மலவிபது ியபால
ியபாட்டு மலவத்தெந்தார். சாகங்ூகாலம்
ூகலலூ் யிிெந்து வந்த பின் குமார், பார்வத
எலலாெியம அந்தக ூக்டதத்மலதி ப்டத்தார்ூகளி.
படத்மலதி பார்த்தார்ூகளி. தீககுச்சிமலக உரசிச்
சடர் ியதான்ி அந்தச் சடர் விரமலலச் சடு்்
எலமலலககு வந்ததும் குச்சிமலக சடியராடு அவசர
அவசரமாூகக கீியழ ியபாட்டு விடு்் மாத் க
குழிபத்மலதத்தான் இனி உணடாககும் என்்
எலமலலமலக அமலடந்துவிட்ட அந்த ரூகசிகத்மலத
இிியபாது மனைத்திெந்து உலகுகூகாூக
பவளிியகறினைார் சர்மா. பதாடகூகத்தல அவர்
மனைத்திெந்த விூகலபமும் பவறுிபும் கூட
இிியபாது பமலல பமலல அமுங்்ி
ியபாயிெந்தது. சில ஆயிரம் ரூபாய்ூகமலளச்
பசலவழத்துத் தனிகமல் - குளிகல வசத
இமல்ிபு, வாுியபஸின் - ூகண்ா்ட,
சாிபாட்டு ியமமலஜ நாறூகாிூகளி... எலலா
ஏறபாடும் அந்தக ூகர்நாடூகமானை பமலழக வீட்்டல
பசய்கிபட்்டெந்தனை. பம்பாயில இரணடு
தனைங்ூகளம் பசன்மலனையில நான்கு தனைங்ூகளம்
தங்்க பின் பசன்மலனையிிெந்து இரயிில
பு்ிபட்டுச் சங்ூகரமங்ூகலம் வெவதாூக ரவி
எழதயிெந்தான். முதில பமதுவாூக நூகர்ந்த

நாட்ூகளி அவனும் ூகமியும் வெ்ன்் தனைம்
பநெங்ூக பநெங்ூக விமலரவாூக ஓ்டனை. காெம்
பம்பாய்கியூகா, பசன்மலனைகியூகா எதர்பூகாணடு
வர ியவணடாம் என்றும் தாியனை சங்ூகரமங்ூகலம்
வந்து ியசர்ந்து விடுவதாூகவும் ரவிியக ூக்டதத்தல
குிிபிட்்டெந்தான்.

"உம்ம வழகூகம்ியபால இரட்மலடமாட்டு
வண்ட ூகட்்டணடு அவாமலள வரியவறூக
பரயிலியவ –ியடிஷனுககுி
பு்ிபட்டுடாியதயும். என்ியனைாட ூகார் தவிரவும்
பகூகத்து எ–ியடட்ூகாரரானை சாரங்ூகபாண நாயுடு
்ட்ட இன்பனைாெ ூகார் இரவல ியூகட்்டெகியூகன்.
வரவாமலள அமலழச்சிணடு வர எலலாெியம
பரணடு ூகார்ியல –ியடிஷனுககுி ியபாூகலாம்.
அன்னிககு முகூர்த்த நாளி. அவாமலள
–ியடிஷன்ியலெந்து அமலழச்சிணடு வந்து
விட்டுட்டு எனைககுி பூமிநாதபுரத்துியல ஒெ
ூகலகா்த்துககுி ியபாூகணும்" என்்ார் ியவணு
மாமா.

சர்மா பசான்னைார்: "நலல ியவமலளகாூக இந்த
மாச முதல ியததயிிெந்து ரயில ூகாலம்பர்
அஞ்ியச முகூகால மணககு வரது. முன்னைா்ட
எலலாம் மிய் முகூகால மணகியூகா நாலு
மணகியூகா வந்துண்டெந்தது. ியபாூக வர பராம்ப
அபசௌூக் கமாயிெந்தது."

"மாமி, குமார், பார்வத எலலாெம்
–ியடிஷனுககு நம்ியமாட வராியளாலிியகா?"

"குமாெம் பார்வதயும் வரா. அவ தான்
வராியளா இலிியகா, பத் கியல.
பவளிளிக்ழமலம ியவிய். அவளககு ஏூகிபட்ட
பூமலஜ புனை–ூகாரம்லாம் இெககும்."

"ஒெ நாமலளககு அந்தி பூமலஜ புனை–ூகாரத்மலத
எலலாம் சீக்ரமா மு்டச்சிட்டு வரட்டுியம...?
ர ியதசத்தியலெந்து இத்தமலனை
வெிஷத்துகூகிபு்ம் பிளிமலள வரியபாது அம்மா
–ியடிஷனுககு வந்து வரியவறூக
ியவணடாியமா?"

"நான் பசாலிி பார்க்ிய்ன். ஆனைா அவ
வரது சந்ியதூகம்னு பட்து எனைககு."

"நீர் ியபசாம இெம். நான் ூகாலம்பர நாலு
மணககு வசந்தமலகக ூகா் ியல அனுிபி
மாமிமலகச் ச் ூகட்டிய்ன்."

இமலவ ரவி சங்ூகரமங்ூகலம் வெவதறகு
முந்தக தனைத்தன்று இரவு ியவணு மாமாவும்
சர்மாவும் ியபசிக பூகாணடமலவ.

மறுநாளி அதூகாமலலயில சர்மா நாலு நாலமலர
மணகியூக தகாரா் விட்டார். ்ராமத்தல
அங்ூகங்ியூக ூகிகா் முகூர்த்தங்ூகளி இெந்ததால
நாத–வர இன்னிமலசயும் மலவூகமல்யின் குளிர்ந்த
ூகாறறும் ியமறியூக மமலலயில சாரல
பி்டத்தெந்ததால பன்னீர் பதளிிபது ியபால
பபய்து பூகாண்டெந்த பூந் ற்லுமாூக இெந்தது
அந்தக ூகாமலல ியவமலள. ூகாமாட்சிகம்மாமலள
பரயிலியவ –ியடிஷனுககு அமலழத்துக பூகாணடு
ியபாூக வசந்த ூகாெடன் வந்து முகறசி பசய்தும்
பிகூகவிலமலல.

"எனைகபூகன்னை்ட ியவமலல அங்பூகலலாம்?
நீங்ூகளிளாம் ியபாயிட்டு வாங்ியூகா ியபாறும்!
மனுிஷா வரியபாது வீட்்டியலயும் காராவது
இெந்து வான்னு பசாலி வரியவறூகணுியமா
இலிியகா, நான் வீட்்டியல இெகியூகன்."

வசந்த மன்்ா்டகது, வீ்ாயிறறு. சர்மா,
குமார், பார்வத, ியவணு மாமா, வசந்த
ஆ்ியகார் இரயில நமலலகத்துககுி
பு்ிபட்டார்ூகளி. ியபா்் வழயில
பணடாரத்தன் பூகூகமலட வாசில ூகாமலர நறுத்த
முதல நாளி தூகவல பசாலி மலவத்தெந்தப்ட
அவன் ூகட்்டமலவத்தெந்த மலிமலூகிபூ மாமலல
இரணமலடயும் வாங்்க ூகா் ல மலவத்துக
பூகாணடாளி வசந்த. அந்த மலவூகமல்
ியவமலளயின் குளிர்ச்சியும் மலிமலூகிபூ
வாசமலனையும், எங்்ெந்ியதா ஒித்துக
பூகாண்டெந்த நாத–வரம், ியமள வாத்தக
இன்னிமலசூகளம் ியசர்ந்து ஊரியர ூகலகா்
வீடானைாற ியபான்் சழ்நமலலமலக
உெவாக்யிெந்தனை. ூகா் ல ியபாய்க
பூகாண்டெந்த ியபாியத ியவணு மாமா
வசந்தமலகக ியூகட்டார்.

"மாமி ஏன் வரமாட்ியடன்னுட்டா வசந்த?
ஏதாவது ியூகாபமா?"

"பத் கியல! பார்த்தால சமுூகமாத்தான் ியபச்
மாத் ி பட்து அிபா!... ஆனைா... மனைசியல
என்னைியமா இெககு..."

"அபதலலாம் ஒணணும் இெகூகாதும்மா!
பிளிமலள வரான்; பாகசம், பட்ச்ம்னு விெந்துச்
சமலமகலியல தீவிரமா இெகூகாியளா
என்னைியமா?" என்று ியபச்மலச மாறினைார் ியவணு
மாமா.

இரயில ச் கானை ியநரத்துககு வந்து விட்டது.
முதல வகுிபில அவர்ூகளி எதர்பார்த்ததறகு
மா்ாூக, ரவியும் ூகமியும் இரணடாம் வகுிபுி
படுகமலூக வசதயுடன் கூ்டக பபட்்டயிிெந்து
இ்ங்்னைார்ூகளி. எளிக வாயில புடமலவ,
ரவிகமலூக, குங்குமத் தலூகத்துடன் எலலாெககும்
மலூககூிபி வ்ங்்னைாளி ூகமி. ்ழகியூக

ச் ியகாதகமா்் ியவமலளயில சங்ூகரமங்ூகலம்
ரயில நமலலகத்மலதபகாட்்ட இெந்த தனைவணூக
மலவசிகர் ூகலகா் மணடபத்தல எந்த
முகூர்த்தத்துகூகாூகியவா பூகட்்ட ியமளம்
முழங்்க பூகாண்டெந்தியபாது, ூகமியும்
ரவியும் சங்ூகரமங்ூகலம் மணணல ூகால
மலவத்தார்ூகளி. "இவர்தான் என் தந்மலத" என்று
ரவி சர்மாமலவ அிமுூகிபடுத்தகதும் அந்தி
பிபரஞ்ச யுவத பசய்த ூகா் கம் சர்மாமலவ ஒெ
ூக்ம் பமய்சிிர்கூக மலவத்துவிட்டது.
----------------

அத்தகாகம் 6

காெம் எதர்பாராத விதத்தல ூகமி
தடீபரன்று குனிந்து விசியவசவர சர்மாவின்
பாதங்ூகமலளத் பதாட்டுக ூகணூகளில ஒறிக
பூகாணடு வ்ங்்னைாளி. பகூகத்து தெம்
மணடபத்தல பூகட்்ட ியமளம் முழங்்க
பூகாண்டெந்த அந்த மங்ூகலமானை மலவூகமல்
ியவமலளயில ஒெ ம்மூகமலள ஆசீர்வாதம்
பசய்வது ியபாலத்தான் சர்மாவும் அவமலள
வாழ்த்தயிெந்தார். சர்மாவின் மனைம் ஓர் இனிக
தெிதயில நமல்ந்தெந்தது. ூகமி கீழ்ங்்
நன்்தும் அவளது அழ்க உடிிெந்து
பரவிக வசீூக் ககும் தன்மலம வாய்ந்தபதாெ
பசணட்்டன் நறும்ம் புழத ப்டந்த அந்த ரயில
நமலலகத்து பிளாட்பாரம் முழவதும் பரவிகது.
பந்துகூகளி உற்ார் உ்வினைர்ூகளில காராவது ஓர்
இளம் பபண தெம்மானை புததல வந்து

தம்மலம வ்ங்்னைால தககூகமிலலாமல என்னை
ஆசீர்வாதச் பசாறூகமலள அவர் வாய்
முணுமுணுககுியமா அியத ஆசீர்வாதச்
பசாறூகமலளத்தான் இிியபாதும் கூியிெந்தார்
அவர். முகன்்ால கூட அவர் வித்தகாசமாூக
நடந்து பூகாளிள மு்டகாது ியபாிெந்தது. இது
விிஷகத்தல அவர் மனைியம அவெககு
எதராயிெந்தது. வசந்தமலகி பார்த்ததும் ூகமி
அிப்டியக ூகட்்டத் தழவிக பூகாணடாளி.
ரவிககு ியவணு மாமாவும் ூகமிககு வசந்தயும்
மாமலலகணவித்தனைர். 'பவலூகம் ூ
சங்ூகரமங்ூகலம்'... என்று மலூக குலுககுவதறகு
முன் வந்த ியவணு மாமாவிடம் புன்னைமலூக பூத்த
முூகத்துடன் "ியஹெணட் ியிஷக்ங் இ– நாட் ஆன்
இண்டகன் ூக–டம்" - என்று கூிக
மலூககூிபினைாளி ூகமி. தங்மலூக பார்வதமலகயும்,
தம்பி குமாமலரயும் ரவி ூகமிககு
அிமுூகிபடுத்தனைான். பார்வதயின் முது்ல
பி் கமாூகத் தட்்டக பூகாடுத்து அவளிடம்
தமிழியலியக ியபசினைாளி ூகமி. குமா் டம்
அன்பாூக அவன் ப்டிமலபி பறி விசா் த்தாளி.
ரவி எலலா விவரங்ூகமலளயும் அவளககுத்
பதளிவாூகச் பசாலி மலவத்தெந்தாபனைன்று

பு் ந்தது. எந்த விநா்டயிலும் எதறகும் அவளி
குழிபமமலடந்து தடுமா்விலமலல.

அங்ியூக புததாூக வந்து புததாூக முதலமுமல்
அிமுூகமா்ி ியபச்்வர்ூகளிடம் பதல
ியபசவது ியபாலக ூகமி ியபசவிலமலல. பத் ந்து
பலமுமல் பழ்க குடும்பத்மலதச் ியசர்ந்த
உ்வினைர்ூகளிடம் ியபசிி பழகுவதுியபாலச்
சபாவமாூகியவ ியபசிி பழ்னைாளி அவளி.

–ியடிஷன் பிளாட்பாரத்தியலியக ஒெ சிிக
கூட்டம் கூ்டவிட்டது. வித்தகாசமானை ந்த்தல
வித்தகாசமானை நமலடயுமலட பாவமலனைூகியளாடு
காராவது பதன்பட்டால சிிக ஊரர்ூகளில
ஒிவபவாெவெம் நன்று உறறுி பார்ிபார்ூகளி.
இந்தகக ்ராமம் என்பது ஆவலூகளி நமல்ந்தது.
ஒிவபவான்மல்யும் ஒிவபவாெவமலரயும்
ஒிவபவாெ சமகத்தலும் கூர்ந்து ூகவனித்துவிட
விெம்பும் அகூகமல்யும் அவூகாசமும் உளிளது.

்ராமங்ூகளின் இந்த ஆவலுககுச் சிிியப
்மலடகாது.

சங்ூகரமங்ூகலம் இரயில நமலலகத்தியலியக
அது பத் ந்தது. சமார் இெபத்மலதந்து
ஆணடுூகளாூக அந்த இரயில நமலலகத்தல
'ியபாளி, ஆமவமலட', என்று ஒெ சீரானை குரில
கூவி விறறு வெம் சிபாராிவ, நய– ியபிபர்
ூகன்மலனைகா, பழகூகமலட வரதன் ஆ்கவர்ூகளம்
பி்ெம் அவர்ூகமலளச் சறிக கூ்டக அந்தக
கும்பில இெந்தார்ூகளி. அந்தி பாமலதயின்
வழகூகமானை இரயில பகண ஒெவர் ூகணமல்
ம்டகப்ட இரயிலுககுளி இெந்ியத 'ியபாளி
ஆமவமலட, ியபாளி ஆமவமலட' என்று குரமலலக
ியூகட்ியட அது எந்த –ியடிஷன் என்று
ூகணடுபி்டத்துவிடு்் அளவுககு ஒெ ூகால
நூற்ாணடுக ூகாலமாூக அங்ியூக ஒன்ிி
ியபாயிெந்தார் சிபாராிவ.

அத்தமலனை ியபர்ூகளககு நடுியவ, "என்னை
சிபாராிவ பசௌக்கந்தாியனை?" என்று
ம்கூகாமல ஞாபூகமாூக ரவி தன்மலனை நலம்
விசா் த்ததல சிபாராவுககுத் தெிதயும்
ம்ழ்ச்சியும் ஏறபட்டனை. சிபாராவின்
பவறிமலலக ூகாவி ப்டந்த சி் ிபு அமலத
பவளிிபடுத்தகது.

–ியடிஷனிிெந்து வீடு தெம்பும்ியபாது
ியவணடுபமன்ிய் ூகமியும், ரவியும், சர்மாவும்
பின்னைால ஒெ ூகா் ல தனிியக வெம்ப்டகாூகச்
பசய்துவிட்டு ியவணு மாமாவும், வசந்தயும்,
குமாமலரயும், பார்வதமலகயும் தங்ூகியளாடு
அமலழத்துக பூகாணடு முன்னைால பு்ிபட்டு
மறப்ாெ ூகா் ல வீடு தெம்பியிெந்தனைர்.
வசந்தமலகயும், குமாமலரயும் பார்வதமலகயும்
இ்க்விட்டு விட்டு ியவணு மாமா அியத ூகா் ல
அிப்டியக பூமிநாதபுரம் ியபாய்விட்டார். வீட்டு
வாசில சாதார்மானை மாகியூகாலம் தான்
ியபாடிபட்்டெந்தது. வசந்த அமலதக
ூகவனித்துவிட்டு, "உளிியள ியபாய்க பூகாஞ்சம்

பசம்மண ூகமலரச்சணடு வா்ட பாரூ! அவசரமா
ஒெ பசம்மண ியூகாலம் ியபாடு, அிபு்ம்
தாம்பாளத்தியல பூகாஞ்சம் ஆரத்த ூகமலரச்சத்
தணமல்யிியல தகாரா வச்சகியூகா...
பின்னைா்டியக அவா ூகார் வந்துடும். அவாமலளத்
பதெவிியல ூகாகூக வச்சடாியத" - என்று
பார்வதமலகத் து் திபடுத்தனைாளி. ஏியதா
பவளிய் ல ூகிகா்மா் வீட்டுககு வெ்்
பபண மாிபிளிமலளமலக வரியவற்்வளி
ியபான்் உறசாூகத்தலும் உலலாசத்தலும்
தமலளத்தெந்தாளி. ூகாமாட்சி மாமி ியூகாபித்துக
பூகாணடுவிடி ியபா்்ாியளா என்் பகமும்
இெந்தது. வசந்தயின் பசகலூகளில எலலாம்
ூகமியின் ியமலும் ரவியின் ியமலும் அவளககு
இெந்த அளவு ூகடந்த பி் கம் பத் ந்தது.
அவர்ூகளி ூகாதமலல அவளி மனைி பூர்வமாூக
விெம்பி ஆத் ிபதும் பத் ந்தது.

பார்வத அவசர அவசரமாூகச் பசம்மண
ூகமலரத்துக பூகாணடு வந்தாளி. ்ழககு
பவளக்் ியநரம். அிியபாது ்்ற்்டயில

ூகணீபரன்் இனிக குரில –ியதாத்தரம்
பசாலிக பூகாண்டெந்தாளி ூகாமாட்சி மாமி.

"துளசி ஸ்ச் சியப பாபஹொ் ண புணகியத
நம–ியத நாரத நுியத நாராக் மந; ி் ியக"

மாமியின் உச்ச் ிபிிெந்த பதளிவும்
துலிகமும் வசந்தமலக பமய் சிிர்கூக
மலவத்தனை. வீட்டுக ூகா் கங்ூகளி நமல்க
இெிபதாூகச் பசாலிக ஒெ ூகார்ம்
பபாெந்தனைாலும் மாமி தான் வறபுறுத்தயும்
தங்ூகியளாடு ூகா் ல பரயிலியவ –ியடிஷனுககு
வர மறுத்ததல ியவறு மனைத்தாங்ூகல ஏியதா
இெிபது ியபால பட்டது வசந்தககு.

ூகலகா்க ியூகாலம் ியபால பார்வத பசம்மண
பட்மலடூகமலளி ியபாட்டு நறுத்தயிெந்தாளி.
வசந்த ியூகாலி பபா்டக பூகாட்டாங்ூகச்சிமலக
எடுத்துக பூகாணடு ியபாய் அந்தச் பசம்மண
பட்மலடமலகச் சறி பவணண்க ியூகாடுூகளால
அழகுபடுத்த அலங்ூக் த்து விட்டுி ப்டக
ியூகாலங்ூகமலளயும் ியபாட்டு மு்டத்தாளி. அவளி
ியூகாலத்மலத மு்டத்து விட்டு தமலல நமிரவும்
பார்வத ஆரத்தககு மஞ்சளி நீர் ூகமலரத்துக
பூகாணடு உளிியளயிெந்து வரவும்
ச் காயிெந்தது.

சங்ூகரமங்ூகலம் பரயில நமலலகத்திெந்து
ஊரெககுளி வெ்் வழயில பிரம்மாணடமானை
அரசமரம் ஒன்ின் கீழ் புராதனைமாூக பிளிமலளகார்
ியூகாயில ஒன்று இெந்தது. அந்தி
பிளிமலளகாெககு 'வழத்துமல் விநாகூகர்' என்று
பபகர். ஊர் ிெந்து பவளியெககுி
ியபா்்வர்ூகியளா, பவளிய் ிெந்து ஊரர்
தெம்பு்்வர்ூகியளா இந்தி பிளிமலளகார்
ியூகாவிில கும்பிட்டு ியதங்ூகாய் விடமலலி
ியபாட்டு விட்டுி ியபாவது நீணட ூகால

வழகூகமாூகயிெந்தது. சர்மா கூட ஏியதா
ியகாசமலனையில ம்ந்து ியபசாமல இெந்து
விட்டார். பிளிமலளகார் ியூகாவில வாசலுககு
வந்தவுடன் ரவி ஞாபூகமாூகக ூகாமலர நறுத்தச்
பசான்னைான்.

ூகாலணூகமலளக ூகாெககுளிியளியக ூகழறி
விட்டு ரவியும், சர்மாவும் இ்ங்்க ியபாது,
அியதியபால பசய்தபின் அவர்ூகமலளி பின்
பதாடர்ந்து ூகமியும் கீியழ இ்ங்்னைாளி.
ியதங்ூகாய் வாங்் விடமலலி ியபாட்டு விட்டுி
பிளிமலளகாமலர கும்பிட்டுி பிரதட்சி்ம் வந்த
பின் ூகாெககுத் தெம்பினைார்ூகளி அவர்ூகளி. அந்தி
பிளிமலளகா் ன் பபகர், அிவைவர் வழகூகம்,
முதிகவறமல் ூகமிககு விளக்ச் பசாலிக
பூகாணடு வந்தான் ரவி. பரிவலான் இன்்டபமட்
வாசமலனை ூகா் ன் உட்பகுத முழவதும்
ூகமூகமத்துக பூகாண்டெந்தது. அந்தக ்ராமமும்
அதன் இகறமலூககழகு மிகூக சழலும் தனைககு
மிூகவும் பி்டத்தெிபதாூகச் பசாலி விகந்து
பூகாணடு வந்தாளி ூகமி. நடுநடுியவ ரவி

பிபரஞ்சிியலா, ஆங்்லத்தியலா ியூகட்பவறறுககு
அவன் ியூகட்ட பமாழயிியலியக பதல
கூினைாலும் ூகமி கூ்டகவமலர தமிழியலியக
ியபச முகன்்ாளி.

ஒெ பமாழமலகி புததாூகக ூகறறுக
பூகாணடவர்ூகளி ியபசம், புத்தூகத்தல
அச்ச்டத்தாற ியபான்் பசாறூகளின்
முமலனைமுிகாத் தன்மலம அலலது உச்ச் ிபுக
குமல்பாடுூகளி சில இெந்தாலும் பமாத்தத்தல
அவளி ியபசிக தமிழ் நன்்ாூகவும் பு் ந்து
பூகாளி்்ாற ியபாலவும் இெந்தது.

தமிழல தான் அிக ியநர்ந்த ஒிவபவாெ புதுச்
பசாலமலலயும், பசாறப்ாடமலரயும் விகந்து
வரியவறறு ஒெ புதுத் பதாமலூகமலக வெமானைமாூக
ஏறறு வரவு மலவிபது ியபால ம்ழ்ந்தாளி அவளி.
எந்த ஒெ புது பமாழமலகயும் விெம்பி
ஆர்வத்ியதாடு ூகறபவர்ூகளின் மனைநமலல

அிப்டிபட்டதுதான். அந்தி புதக பமாழயில
அவர்ூகளககுக ்மலடககும் ஒிவபவாெ புதுச்
பசாலலும், புதுத் தூகவலும் எதர்பாராமல
வெ்் ஐசவ் கம் அலலது புமலதகலாூக
இன்பம் அளிககும். 'வழத்துமல் விநாகூகர்' என்் பபகர் ூகமிககு மிூக மிூகி பி்டத்துி
ியபாயிறறு. அமலதச் பசாலிச் பசாலி
விகந்தாளி அவளி. சர்மா கூினைார்:

"இந்த ஊரர் –தல வரலாறிியல 'மார்கூக சூகாக
விநாகூகர்'னு தான் இெககு! ஜனைங்ூகளி எலலாம்
வழத்துமல் விநாகூகர்னு பசால்ா" -

"பமலழக வரலாறிியல என்னை ியபர்
இெந்தாலும் பபெவா் கானை மகூகளி வழங்கு்்
பபகர்தான் நமலலககும். மகூகளின் நமலட,
பாவமலனை, ியபச்ச, பமாழயும் விதம்
ஆ்கவறறுககு முக்கத்துவம் அளிிபதால
தான் 'ிங்வி–்டக–' அதாவது பமாழயிகல

உயிெளிள சயின்சாூக வளர்்்து. அிப்ட
முக்கத்துவம் அளிகூகாமல பமாழயின்
ஆரம்பூகாலச் சட்ட தட்டங்ூகளிியலியக நூகராமல
நன்று பூகாண்டெிபதனைாலதான் ்ராமர் அதாவது இலகூக்ம் நாளமலடவில ஒெ பமலழக
ூகாலத்து மியஸிகம் ியபால ஆ்விடு்்து"
என்்ாளி ூகமி.

இமலதக ியூகட்டு அந்த பிபரஞ்ச யுவத
இமல்கற் அழகு மட்டுமலல; நமல்க விிஷக
ஞானைமுளிளவளாூகவும் இெக்்ாளி என்று
சர்மாவுககுத் ியதான்ிகது. சின்னை வகதிெந்ியத
ரவிககும் ிங்வி–்டகஸிலும் - ூகம்ியப் ட்்டிவ
ிங்வி–்டகஸிலும் ஒெ மலபத்தகம் உணடு
என்பது அவெககு ஞாபூகம் வந்தது.

அவர்ூகளி பசன்் ூகார் வீட்டு வாசில ியபாய்
நன்் ியபாது நன்்ாூக வி்டந்தெந்தது. ூகார் வந்து
நன்் ஓமலச ியூகட்டு அகூகம் பகூகத்தலும் எதர்

வ் மலச வீடுூகளிலும் பலர் வாசில வந்து நன்று
எட்்டி பார்த்தார்ூகளி. ூகாமாட்சி மாமி
தணமல்ியகாரமாூக வந்து சறிய் ஒதுங்்னைாற
ியபால நன்று பூகாண்டெந்தமலத வசந்த
ூகவனித்தாளி.

ூகா் ிெந்து இ்ங்்க ரவிமலகயும்,
ூகமிமலகயும் பார்த்துக குறும்புத்தனைமாூகக
ூகணூகமலளச் சிமிட்்டச் சி் த்த ப்ட, "ரவீ!
ூகமிமலகயும் அமலழச்சிணடு இிப்ட இந்தச்
பசம்மண ியூகாலத்தியல வந்து ்ழகமலூகி
பார்த்து நன்னுகியூகா! ஆரத்த சத்தக
பூகாட்்டடிய்ன்" என்்ாளி வசந்த. சர்மா ூகா் ல
இெந்து இ்ங்் நன்று பூகாண்டெந்தார்.

வசந்த ியவண்டகப்ட ரவியும், ூகமிமலகக
மலூகிபறி அமலழத்து வந்து பசம்மண
ியூகாலத்தல நன்று பூகாணடான். வசந்தயும்
பார்வதயும் ஆரத்த எடுத்தார்ூகளி.

"மங்ூகளம் மங்ூகளம் பஜகமங்ூகளம்
ஸ்ராமச் சந்தரனுககு சபமங்ூகளம்
மாதர்ூகளி ம்ழம் மங்ூகள ஹொரத்த
ியூகாமலதகர் ம்ழம் ூகறபூர ஹொரத்த
தங்ூகத் தாம்பாளத்தல பஞ்சவர்்ங்ூகளி
ியபாட்டு
நலமுத்துக ூகமலத்தல நவரத்தனைங்ூகளி
ியபாட்டு
சீமலத ம்ாளெககு மங்ூகளம் மங்ூகளம்
ஸ்ராமச் சந்தரனுககு மங்ூகளம்
சபமங்ூகளம்..."

வசந்தககு இிவவளவு இனிமலமகானை குரல
உணடு என்பமலதக ூகமி அன்றுதான் முதல
முதலாூக அிந்தாளி. அதூகாமலலயின் இதமானை
ியமானைத்மலதி ப்மலவூகளின் குரலூகளி
பமதுவாூகக ூகமலலத்துக பூகாண்டெந்த
ியவமலளயில அந்த ஆரத்தி பாட்டு மிூகவும்
சூகமாூக இெந்தது. ியூகாலத்மலதயும் பாட்மலடயும்
'லிவி' 'லிவி' என்று பாராட்்டனைாளி ூகமி.

ஒதுங்்னைாற ியபால நன்று பூகாண்டெந்த தன்
தாய்ககு அெியூக ூகமிமலக அமலழத்துச் பசன்று
அிமுூகிபடுத்தனைான் ரவி. சர்மாமலவ
வ்ங்்கது ியபாலியவ ூகாமாட்சிகம்மாமலளயும்
ூகாலூகளில குனிந்து வ்ங்்னைாளி ூகமி.
ஆனைால ூகாமாட்சிகம்மாளி அவளி
வ்ங்கும்ியபாது சறிய் பகந்தாறியபாலவும்,
ஒதுங்்னைாற ியபாலவும் வில் ஒதுங்் நன்று
விட்டாளி. கூச்சமா அலலது ியூகாபமா என்பமலதக
ூகணடு பி்டகூக மு்டகவிலமலல.

"அிப்டியக மா்டககு அமலழச்சணடு ியபா...
நீங்ூக தங்்கூக்துககு அங்ியூக எலலா ஏறபாடும்
பணணயிெகியூகன்" என்று ரவியிடம் பசான்னைார்
சர்மா.

"ஏறபாபடன்னை ியவண்டக ்டக்்து?
இெக்் இடத்தியல அட்ஜ–ட்
பணணகூகலாியம? ூகமிககுன்னு தனி
பசௌூக் கம் எதுவும் ியவண்டகதலியல அிபா!"

"பக–! ஐ ஆம் டகர்ட் ஆஃ லகசர–...
அணட் மண பஹெட்படட் மலலஃி" - என்று
ூகமியும் ரவிியகாடு ியசர்ந்து பசான்னைாளி.

ஆனைாலும் சர்மா பசாலி ஏறபாடு
பசய்தெந்தப்ட ரவி - ூகமி சம்பந்திபட்ட
பபட்்டூகளி, சாமான்ூகளி எலலாம் மா்டயிியலியக

பூகாணடுியபாய் மலவகூகிபட்டனை. முதல நாியள
வசந்த பசாலியிெந்ததால குமார் தன்
ூகலலூ் ககும் பார்வத பளிளிககூடத்துககும்
அன்று லீவு ியபாட்்டெந்தார்ூகளி. வசந்தயும் கூட
இெந்தாளி.

"சிரமிபட்டு இபதலலாம் எதுககுி
பணணியனைளி அிபா? ியமாட்டார் - ஓவர் பஹெட்
ியடங்க - அட்டாச்டு பாத்ரூம் - மலடனிங்
ியடபிளி... இபதலலாம் ியவணும்னு நான்
எழதிியக? ூகமி பராம்ப ஃிபளகஸிபிளி
மலடி... இெக்் வசதககு ஏத்தாிபில
எங்ியூகயும் அட்ஜ–ட் பணணகூக அவளால
மு்டயும்..."

"இெந்தாலும் முமல் - ம் காமலத நாூக் ூகம்னு இெகியூக? என்னைாியல மு்டஞ்சமலதி
பணணியனைன். ியவணு மாமாவும் வசந்தயும்
கூடச் சில ியகாசமலனைூகளி பசான்னைா."

மா்ட அமல் முூகிபிியல சர்மா புததாூகச்
பசய்து ியபாட்்டெந்த நாறூகாிூகளில அிியபாது
எலியலாெம் உட்ூகார்ந்து பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

"அிபா உங்்ட்டச் பசாலலச் பசான்னைார் ரவி.
பூமிநாதபுரத்தியல ஒெ ூகிகா்
முகூர்த்தத்துககுி ியபாயிெகூகார். மத்தகானைம்
வந்தடுவார். நீ பு்ிபட்த்துககு முன்ியனை
சியரமலிஷி பார்த்தகா? ஏதாவது பசான்னைானைா?"

"பார்கூகியல! ஆனைா யுபனை–ியூகா ஆபிிூககு
ஃியபான் பணணியனைன். சியரு பஜனீவா
ியபாயிெக்்தா பசான்னைா. தெம்பி வர ஒெ
வாரத்துககு ியமியல ஆகும்னு பத் ஞ்சது."

பார்வத புததாூக வாங்்யிெந்த ட்ியரயில
புததாூக வாங்்யிெந்த ்ங்ூகான் ்ண்ங்ூகளில
ூகாபிியகாடு வந்தாளி. அிபா சிரமிபட்டு அந்த
வீட்்டல ஒிவபவான்்ாூகி புதக பணடங்ூகமலளச்
ியசூக் த்தெிபது ரவிககுி பு் ந்தது.
ியூகாிமலபூகளி, ்ங்ூகான் ்ண்ங்ூகளி
வழகூகமாூக அந்த வீட்்டல இெந்ததலமலல.
ூகண்ா்ட ்ளா– கூட அவனுககுத் பத் ந்து
அங்ியூக உபியகா்த்ததலமலல. பித்தமலள டவரா,
டம்ளர்ூகளி தான் உபியகாூகத்தல இெந்தனை. இந்த
மாறுதலூகளி தனைகூகாூகவா, ூகமிகூகாூகவா என்று
சிந்தத்தான் அவன். ூகமலயின் வெமலூக என்னும்
நாசகூகானை விிஷகம் அிபாமலவயும், அந்தி
புராதனைமானை ்ராமத்து வீட்மலடயும் அதூகமாூகி
பாதத்தெிபது பத் ந்தது.

எலலாெம் ூகாபி அெந்தக பின் வீட்மலடயும்,
ியதாட்டத்மலதயும் சறிி பார்ிபதறூகாூகக
ூகமிமலக வசந்த அமலழத்துக பூகாணடு
ியபானைாளி. பார்வதயும் ூகாபி ்டியரமலகயும்
்ண்ங்ூகமலளயும் பூகாணடுியபாய்

மலவத்துவிட்டுக ூகமிியகாடும் - வசந்தியகாடும்
ியபாய் ியசர்ந்து பூகாணடாளி. குமார் ஏியதா
சாமான் வாங்் வெவதறூகாூகக ூகமலடககுி
ியபாயிெந்தான்.

மா்டயில அிபாவும் பிளிமலளயும் தனிியக
விடிபட்்டெந்தனைர். சர்மாதான் முதில
ரவியிடம் ியபசினைார்:-

"இபதன்னை பப் க அரணமமலனைகா சத்தி
பார்க்்துககு? அந்தக ூகாலத்து வீடு....
அவியளா பப் க ியூகாடீசவரன் வீட்டுி
பபாணணுன்னு வசந்த பசான்னைா..."

"அரணமமலனைியகா கு்டமலசியகா என்
சம்பந்திபட்ட எதலும் அவளககு அகூகமல்
உணடு. இந்தகா, இந்தகக ூகலாச்சாரம்,

இந்தகக ்ராமங்ூகளி, ்ராமத்து வாழ்கமலூக
எலலாத்தியலயும் ூகமிககுக பூகாளிமலள ஆமலச
அிபா!"

"உங்ூகம்மாட்ட நான் முழ விவரமும்
பசாலலியல... உன்ியனைாட பரணடாவது
பலட்டமலரி ப்டச்சக ூகாமிச்ியசன். படத்மலதி
பார்த்தா. காெ? பத் ஞ்சவளா? கூடச் சத்தி
பார்கூக வராளான்னு ியூகட்டா, ஆமாம்ியனைன்.
அியதாட ச் ... அிபு்ம் ியமறபூகாணடு அவளம்
ியூகழ்கூகமலல... நானும் பசாலலமலல."

"நீங்ூக பசாலலாததுதான் திபு அிபா! ஒெ
விிஷகத்மலதி பூசி பமழூக்துங்ூக்மலதியக பல
நூற்ாணடுூகளா நம்ம நாட்்டியல ஒெ ூகமலலகா
வளர்த்துண்டெகியூகாம். அதனைாியலதான்
எலலாத்தியும் எலலாக பூகடுதலும் வரது..."

"உங்ூகம்மா்ட்ட மட்டும் இலியலடா ரவி!
காெ்ட்டவுியம நான் எமலதயும் பசாலலியல.
ியவணு மாமா, வசந்த, இவா பரணடு
ியபெககுத்தான் ஏறூகபனைியவ எலலாம் பத் யும்.
இிியபா புதுசா எனைககுத் பத் யும்."

"இது மாத்  ஊரர்ியல, ஒெ விிஷகத்மலத ியநராூக
அிவிிபமலதவிட ியவ் எதுவும் பசய்க்தியல
பிரியகாஜனைமிலியலிபா. அிவிக்்மலதவிட
அநுமானைத்துககு விட்துதான்
அபாகூகரமானைது."

"என்னைியமாடா நீ பசாலிய்! எனைகூகானைா
அத்தமலனை துணச்சல வரியல; உங்ூகம்மாட்டியவ
பசால்துககு பகமாயிெககு. மத்தவா்ட்ட
எிபி்டச் பசால்து? உனைகியூக பத் யும். நான்
பசாலலணும்்்தலியல. ஸ்மடத்துி பபாறுிபு
என் மலூகககு வந்ததியலெந்து ஊரர்ியல எத்தமலனை

ியபியராட விியராதம் ஏறபட்்டெககுத்
பத் யுமா?"

"விியராதத்துககுி பகிபட்தாியலயும்
தகங்ூக்தாியலயும் அது ியபாயிடாதுிபா!
ஃியப– பணணத்தான் ஆூகணும். நம்ம்ட்டத்
திபுத் தணடா இலலாத ியபாது நாம் காெககுி
பகிபடணும்? எதுககுி பகிபடணும்?"

"அபதலலாம் இெகூகட்டுணடா! அிபு்ம்
ியபசிகூகலாம். நீ முதலியல உங்ூகம்மாமலவி
பார்த்துவிட்டு வா. அவ உங்்ட்டச் ச் காூகியவ
ியபசமலல ியபாிெகியூக... அந்தி பபணமல்க
கூட்்டக பூகாணடு ியபாய் என்னைியமா
பசான்னிியக....? அிியபா அவ '் காக்ஷன்'
எிப்ட இெந்தது?"

"அம்மா, ச் கா இலியல அிபா! ூகமி
நம–ூகாரம் பணணனைிபியவ அவ மஞ்சிமலகத்
க் வச்சணடு இெந்தா. பதெ வாசலியல வச்ச
அவ்ட்ட விவாதம் பண் ியவணடாம்னு
நானும் அிியபா ியபசாம விட்டுட்ியடன்..."

"பசம்மண ியூகாலம், ஆரத்த எலலாம் கூட
ியவணு மாமா பபாணணும் நம்ம
பாெவுமாத்தான் பணணயிெகூகா. ூகாமுவுககு
இபதலலாம் பி்டச்சிெகூகாது. உன்
ூகலகா்த்மலதி பத்த அவ என்பனைன்னைியமா
பசாிபனைம் ூகணடுண்டெகூகா. பதெமலவ
அமலடச்சி பந்தல ியபாட்டு நாலு நாளி
ூகலகா்ம், நலுங்கு, மஞ்சளி, ியதங்ூகாய்,
ஊரஞ்சியலாட பண்ணும்னு அவளககு
ஆமலச..."

"கார் ியவணடாம்னைா? சடங்கு
சம்பிரதாகத்தல அத்தமலனை ஆமலசன்னைாக

ூகமிககும் எனைககுியம அந்த மாத்  நாலு நாளி
ூகிகா்ம் நடத்தச் சந்ியதாிஷிபடட்டுியம?
அவளககும் இந்தகக ூகலகா்ச் சடங்குூகளினைா
பராம்பி பி் கம்..."

"ியபாடா ியபா! நான் என்னைத்மலதியகா
பசான்னைா நீ என்னைத்மலதியகா பதல பசாலிய்!
வீட்டுககு அடங்்னை மெமூகளாத் தனைககு
அடங்்னை ்ராமாந்தரத்து மாட்டுி பபண
ஒணணு வரணும்ூக்து ூகாமுியவாட பி் கம்."

'ியபிபர்'-என்் ூகரூகரத்த குரலுடன் பதெத்
தணமல்யில ூகாமலலத் தனைச்  வந்து விழ்்
சத்தம் ியூகட்டது. ரவிியக ப்டயி்ங்்ி ியபாய்ி
ியபிபமலர எடுத்துக பூகாணடு வந்து பூகாடுத்து,
"நீங்ூக ியபிபமலரி பார்த்தண்டெங்ியூகா அிபா!
நான் ியபாய் அம்மாட்டி ியபச்சக குடுத்துி
பார்க்ிய்ன்" என்று வீட்டுக கூடத்துககுி
ியபானைான்.

ரவிககும் அம்மாமலவி பார்கூகக பூகாஞ்சம்
தககூகமாூகத்தான் இெந்தது.

அவன் ியபானைியபாது அம்மா
சமலமகலமல்யிியல இலமலல. பூகாலமலலிபகூகம்
அவளி குரல ியூகட்டது. அம்மாவின் குரலுககு
வசந்த ஏியதா பதல பசாலலுவதும் அவன்
ூகாதல விழந்தது.

உடியனை ரவி பூகாலமலலி பகூகம் விமலரந்தான்.
அம்மா எதியர வந்தாளி. ஆனைால, அவமலனைி
பார்கூகாதது ியபால விடுவிடுபவன்று நடந்து
முூகத்மலதத் தெிபிக பூகாணடு சமலமகல
ூகட்டுககுளி புகுந்து பூகாணடாளி. வசந்தககும்
அம்மாவுககும் என்னை உமலரகாடல
நடந்தெககும் என்்ியும் ஆவில ரவி முதில
்்ற்்டகியூக பசன்்ான். துளசி மாடம் இெந்த

இடத்தன் அெியூக சிிது பதாமலலவு வில்னைாற
ியபால நன்று ூகமிககு அமலதச் சட்்டக ூகாட்்ட
ஏியதா பசாலிக பூகாண்டெந்தாளி வசந்த.
ூகமி ஆர்வமாூகக ியூகட்டுக பூகாணடு நன்்ாளி.
பார்வதயும் பகூகத்தல இெந்தாளி.

"அம்மா என்னை பசால்ா வசந்த?" என்்
ியூகளிவிியகாடு அவர்ூகளெியம பசன்்ான் ரவி.

"ஒணணுமிலியல! மாமி இிபத்தான்
விளகியூகறித் துளசி பூமலஜ பணண
மு்டச்சிெகூக. நாங்ூக பரணடு ியபெம் குளிகூகாமக
்ட்டி ியபாயித் துளசி மாடத்மலதத் பதாட்டுடி
ியபாிய்ாியமான்னு பகந்துணடு வந்து எங்்ட்டச்
பசாலிட்டுி ியபா்ா ரவீ! ஆனைா மாமி வந்து
பசால்துககு முன்னைா்ட ூகமிியக, "ியூகாலம்,
குங்குமம், மாடத்தல எ் யும் விளககு எலலாம்
பார்த்தால இிபத்தான் பூமலஜ மு்டஞ்ச மாத் 
இெககு. நீயும் –நானைம் பணணனை மாத் 

பத் கியல. நானும் –நானைம் பண்ியல...
எதுககும் தீட்டு இலலாியம ஒதுங்் நன்னு
பார்ிியபாம்"னு எங்்ட்டச் பசாலிட்டா.
அமலதியக மாமி்ட்டச் பசான்ியனைன் நான். 'இந்து
ியமனைர்– ூக–டம்– அணட் பச் மனீ–'னு
ஏியதா பு–தூகத்தியல ூகமி இபதலலாம்
ஏறபூகனைியவ ப்டச்சிெகூகாளாம்."

இமலதக ியூகட்டு ரவி புன்முறுவல பூத்தான்.
ூகமியும் அவமலனை ியநாக்ி புன்னைமலூக
பசய்தாளி.

"ூகமிமலகத் ியதாட்டத்துககுக கூட்்டணடு
ியபா வசந்த! ூகாலம்பர நீங்ூக –ியடிஷன்ல
ியபாட்ட மலிமலூக மாமலலயின் வாசமலனைமலகி
புூகழ்ந்து குமல்ஞ்சது இதுககுளிியள நூறு
தடமலவகாவது அவ எங்்ட்டச்
பசாலியிெிபா. அவளககுத் பத் ஞ்ச ஒியர
மலிமலூக பா் –ியல 'ஜா–மின்'னு ஒெ

பமட்ியரா –ியடிஷன் இெகியூக அதான். நம்ம
ியதாட்டத்தியல நஜம் மலிமலூகச் பச்டமலகியக
பூியவாட அவளககுக ூகாமி."

ரவி இிப்டக கூிகதும் அவர்ூகளி
ியதாட்டத்துி பகூகமாூக நூகர்ந்தார்ூகளி. ரவி
ீதணடும் வீட்டுககுளி தெம்பிச் சமலமகல ூகட்்டன்
வாசில அம்மாவின் ஆசார எலமலல, எந்த
இடம் வமலர தன்மலனை அநுமதககுியமா அந்த
இடத்துல நன்று பூகாணடு உளிியள ியவமலலகாூக
இெந்த அம்மாவின் ூகவனைத்மலதக ூகவர, "நான்
தான் ரவி வந்தெகியூகன்ம்மா-" என்று பூகாஞ்சம்
இமலரந்ியத குரல பூகாடுத்தான். ஆனைால அதறகுி
பதல எதுவும் இலமலல.
----------------
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மறுப்டயும் இரணடாவது தடமலவகாூக ரவி
குரல பூகாடுத்தியபாது, "எலலாம் பத் க்துடா?
சித்ியத இெ... குளிகூகாியமக பூகாளிளாியம
உளிியள வந்துடாியத... ியதா வியரன்" என்று
சமலமகலமல்ககுளி இெந்து பதல வந்தது.

உளிியள அம்மா தயிர்ிபாமலனையில மத்தால
பவணப்ய் ூகமலடந்து பூகாண்டெந்தாளி.
ஆகர்பா்டயில கியசாமலத தயிர் ூகமலடயும் ியபாது
சின்னைக ூகண்ன் பவணப்ய்கூகாூகத் தன்
பிஞ்சக மலூகமலக நீட்்டக பூகாண்டெிபது
ியபான்் வழகூகமானை ூகாலணடர் ஓவிகம்
ஒன்ிிெககும் கியசாமலதயின் ியதாற்த்மலதி

ியபாலத்தான் அம்மாவின் ியதாற்மும்
அிியபாது அழூகாூக இெந்தது.

"நான் ியபாயிட்டு அிபு்ம் வரட்டுமா
அம்மா? –நானைம் பணணட்டு வந்தாத்தான் நீ
ியபசவிகா?"

"இெடா... வியரன்..."

"எங்்ட்ியட உனைகபூகன்னை ியூகாபம்?"

"அமலத என்மலனைக ியூகழ்ிபாியனைன்? ியநாகியூக
பத் காியதா?"

"நான் என்னை பணணட்ியடன் அிப்ட?"

"என்னைடா பண்னும் இன்னைம்?"

அம்மாவுமலடக மனை–தாபத்தன் ூகனைம்
முழவதும் அந்த 'இன்னைம்' என்் ூகமலடசி
வார்த்மலதயில இறு்த் தரண்டெிபது ரவிககுி
பு் ந்தது. அிபா கூட ஓரளவு ஒத்து வந்தெிபது
ியபால அவனுககுத் பத் ந்தது. ஆனைால
அம்மாதான் ூகமலரகூக மு்டகாத ூகெங்ூகலலாூக
இெிபாியளா என்று பகந்தான் அவன்.
மனைத்தாங்ூகலும், ஆதங்ூகமும் பத் யும்ியபாது
தான் இதகம் செங்் விடு்்ாற ியபால
அவளமலடக பதல வார்த்மலதூகளி மிூகவும்
செங்்யிெிபமலத ரவி ூகணடான். பத்து
நமிிஷத்துககு ியமல அவன் சமலமகல ூகட்்டன்
பவளிியக ூகாத்து நறூக ியவண்டயிெந்தது.

அிபு்ம் தான் ஒெ வழகாூக அம்மா
பவளிியக வந்தாளி. "தளிளி நன்னுணடு மலூகமலக
நீட்டுடா ரவி..." - எங்ியூக வலது மலூகயில பிரம்பு
அ்ட விழியமா என்று கூட சந்ியதூகமாயிெந்தது
ரவிககு. ஆனைால நடந்த்பதன்னைியமா முறிலும்
ியவ்ானைதாயிெந்தது.

அிியபாது தான் ூகமலடந்த பச பவணப்யில
பவலலச் சர்கூகமலரமலகக ூகலந்து, உெட்்ட,
"சாிபிடுடா. உனைககுத்தான் பராம்பி
பி்டககுியம" - என்று ரவியின் வலது மலூகமலக
நீட்டச் பசாலித் க் இ்டத்து விடாமல
ூகவனைமாூகத் தளிளி நன்று பூகாணடு ியபாட்டாளி
அவன் அம்மா.

எந்த வகதலும் எந்தச் சழிலும் எவர்
முன்னிமலலயிலும் தான் பபற் பிளிமலளமலகச்

சலபமாூக மறுப்ட பச்மலசக குழந்மலதகாூக மாறி
விட மு்ட்் வித்மலதமலக ஒெ தாயினைால தான்
பசய்க மு்டயும். அிவு, ஆ்வம், புூகழ்,
ியமதாூகர்வம், மிபு முதிக எலலாி
ியபார்மலவூகளம் ூகழன்று விழச் பசய்து தன்
மகூகமலளத் தன் முன் குழந்மலதகாக் விடும்
ஆற்ல தாய்ககு இெந்தது.

எங்ியூகா ூகண ூகா்ாத சீமலமயில மிூகவும் புூகழ்
பபற் புபராஃபிராூக இெககும் வகது வந்த
தன் மூகமலனை அமலர பநா்டயில ஆமலடகணகாத
பெவத்து பவளிளி அமலர ஞாணும் தாகத்தும்
ூகட்்டக சிறு பாலூகனைாூக மாறி விட்டாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி.

தன் அம்மா பூகாடுத்த சமலவகானை
பசபவணப்மலக விழங்் விட்டு, "மலூகமலக
நீட்டுடான்னைதும் எங்ியூக பிரம்ப்ட குடுத்துடி

ியபாிியகான்னு பகந்துட்ியடன்ம்மா!" என்்ான்
ரவி.

"பிரம்பாியல இலியலடா, நீ பணணயிெக்்
ூகா் கத்துககு உன்மலனை உலகமலூககாியலியக
பமாத்தணும் ியபால இெககு." -

ச் சமமானை அளவில பி் கமும் ியூகாபமும்
ூகலந்த குரில இந்தக ூக்டந்துமலர இெந்தது.
இதறகு ரவி ஏியதா பதல பசாலலத் பதாடங்்ச்
பசாலலுவதறகுளி வாசில பகூகத்து வீட்டு
முத்துீதனைாட்சிி பாட்்டயின் குரல ியூகட்டது.
பாட்்ட ூகாமாட்சிகம்மாமலளி பபகர் பசாலிக
கூிபிட்டுக பூகாணியட உளிியள வந்து விட்டாளி.
அம்மா உளிியள சமலமகல ூகா் கமாூக
இெந்ததாலும், பாட்்ட ியத்ட வந்து
விட்டதாலும், மா்டககுி ியபாூகலாம் என்று
தெம்பினைான் ரவி. ஆனைால பாட்்ட பி்டத்துக
பூகாணடாளி.

"ரவி தாியனைடா?... ூகார்த்தாியல வந்தகா?
பசௌக்கமா இெக்கா"

"ஆமாம் பாட்்ட! பசௌக்கந்தான்." பசாலி விட்டு ரவி நழவ முகன்்ான். பாட்்ட
விடவிலமலல. "ூகண பார்மலவ மங்்ி ியபாச்ச!
்ட்ட வாியகணடா நன்னைாி பார்த்துடிய்ன்." என்று வலது மலூகவிரலூகளால பநறியிிெந்து
ஒெ 'சன்ியிஷட்' இ்ங்்னை மாத்  மலவத்துி
பார்மலவககு வசத பசய்துபூகாணடு பநெங்்
வந்து ரவிமலக உச்சந்தமலல முதல உளிளங்ூகால
வமலர உறறுி பார்த்தாளி.

"முன்மலனை விடச் ியசிபாயிெகியூக! குளிர்
ியதசியமாலிியகா? உடம்பு தானைா பவளிபுக
குடுத்துண்டெககு. என்னைடீ ூகாமு! நான்
பசால்து ச் தாியனைடீ?"-

தான் முன்மலனைவிட ந்ம்
பவளத்தெக்்மலதி பறிக விவாதம்
அம்மாவுககும் பாட்்டககும் இமலடியக
நூகழட்டுபமன்று மா்டககுத் தெம்பினைான் ரவி.
பதனைாறு பகூகங்ூகளி பூகாணட ஆங்்லத்
தனைச் யில முதற சில பகூகங்ூகமலளக ூகடந்து
தமலலகங்ூகி பகூகத்தல ஆசி் கெககுக
ூக்டதங்ூகளி பகுதயில அிபா இலயித்தெந்தார்.
் மலடகரா்் வகமலத பநெங்கும்
தந்மலதமார்ூகளககும் ஆங்்லத் தனைச் ூகளின்
ஆசி் கர் ூக்டதி பகுதககும் ஏியதா அபூர்வமானை
பதாடர்பு இெகூக ியவணடும் என்று ரவி
அ்டகூக்ட நமலனைிபதுணடு. இந்தக நாட்டு
ஆங்்லி பத்த் மலூகூகளில நாளி தவ்ாமல
சிிபின்ி இிப்டி பகுதூகளககு
எழது்்வர்ூகளம், ப்டிபவர்ூகளம்
பபெம்பாலும் ஒியர வகதனைராூக இெிபமலத ரவி
ூகவனித்தெக்்ான். அிபா, ஆசி் கர் ூக்டதி
பகுதயில இலயித்தெிபமலதி பார்த்து
மனைதுககுளி அவன் நமலூகத்துக பூகாணடான்.

தறூகாிூகமாூகி ப்டிபதிெந்து தமலலமலக
நமிர்த்த அிபா அவமலனைக ியூகட்டார்.

"என்னைடா அவ்ட்டி ியபசினிகா? என்னை
பசால்ா?"

"ியபச ஆரம்பிச்ியசன். அதுககுளிியள
பகூகத்தாத்துி பாட்்ட வந்துட்டா. அம்மா
எங்்ட்டி பி் கமாத்தான் ியபச்ா! அியத
சமகத்தல உளிளூ் ஏியதா ியூகாபமும்
சந்ியதூகமும் இெக்் மாத் ிபட்து அிபா..."

"ஆணூகளி நன்று நதானைமா ியகாசிச்சி
பார்த்துச் சந்ியதூகிபட்தா இலமலலகான்னு
தகங்்் ஒெ விிஷகத்மலதக கூட முன் கூட்்டியக
ியமாிபம் பி்டச்சது ியபாலத் பத் ஞ்சணடு

நச்சகமாூகச் சந்ியதூகிபட் சபாவம்
பபாம்மனைாட்்டூகளககு உணடு."

"இதியல அம்மாவுககுச் சந்ியதூகம் வராதப்ட
நீங்ூகியள எலலா விவரத்மலதயும் ியநர்டகாச்
பசாலியிெகூகலாம். பசாலலாமல ம்ட
மலவக்்தாியலதான் இபதலலாம்
சந்ியதூகத்துககும் மனை–தாபத்துககும்
ூகார்மாயிட்து அிபா!"

"ஒணணும் பசாலலாம இெகூக்ிபியவ
தானைா அநுமானைம் பணணணடு இத்தமலனை
ியூகாபி பட்வ... பசாலியிெந்தா எத்தமலனை
ியூகாபி படுவாளினு பத் கமலலகா உனைககு?
எனைகியூக உன் பலட்டமலரி பார்த்ததும்
அிப்டியக மமலலச்சி ியபாச்ச. என்னை
பசய்க்துன்ியனை ியதா்மலல! அிபு்ம் ியவணு
மாமாவும் அவர் பபாண வசந்தயும் ப்டிப்டகா

என்மலனைச் சமாதானைிபடுத்தனைான்னு
வச்சகியூகாியகன்."

"சணமலடன்னும் சமாதானைம்னும்
ியபச்ாிபிியல எந்தத் திபும் இிப நடந்துடியல
அிபா! நானும் ஒளிவு மமல்வா உங்ூகளககு
எமலதயும் எழதியல. திபபிிராகம்
வரககூடாதுன்னுதான் முன் கூட்்டியக எலலாம்
எழதியனைன். ியவணு மாமாவும், வசந்தயும்
பா் ிூககு வந்தெந்திபககூட அவா்ட்ியட
நான் எமலதயும் மமல்கூகியல! உங்ூக்ட்ியடயும்
அவாமலள இமலதி பத்தி ியபசச் பசாலித்தான்
அனுிபிச்ியசன்."

"நீ பசால்பதலலாம் நகாகம்ியனை
வச்சகூகலாம்டா! இந்த ஊரர் எிப்டிபட்ட ஊரர்?
இங்ியூக நமககு எிபி்ட எிப்ட விியராதூகளிளாம்
இெகூகாங்ூக்து நான் பசாலித்தான்
பத் கணுமா உனைககு? மலவட்டமின் "ஏ"

மலவட்டமின் "பி"ங்்் மாத்  மலவட்டமின் "வி"
- அதாவது மலவட்டமின் வம்புங்்்து இந்த
அூக–தக நதகூகமலரக ்ராமங்ூகளககு ஒெ
முக்கமானை ியதமலவ. எந்த மலவட்டமின்
படஃபிஷிகன்ஸிமலகயும் தாங்்கூக இவாளாியல
மு்டயும். மலவட்டமின் 'வி' படஃபிஷிகன்ஸிமலக
ஒெநாளி கூட இவாளாியல தாங்்கூக மு்டகாது.
புராதனை ூகாலத்தியல அததூகமலளயும் வழி
ியபாகூகர்ூகமலளயும், பந்து மித்தரர்ூகமலளயும்
வரியவறூகவும், உபச் கூகவும்தான் ்ராமத்து
வீடுூகளிியல தணமல்ூகளி ஏறபட்டது. ஆனைா
இிியபா வம்பு ியபச்த்துககும், பு்ம்
ியபச்த்துககும், ியூகாளி மட்ட்துககும்தான் அது
பிரியகாசனைிபட்து. இந்த ஊரர்ியல மணு
பதெவிியலயுமா முந்நூறு தணமல்ூகளககு
ியமியல இெககுடா! ம்ந்துடாியத... அந்தத்
தணமல்ூகளம் ஆற்ங்ூகமலரி ப்டத்துமல்ூகளம்
இன்னும் பலநாளி உன்மலனைி பத்தயும்
உன்ியனைாட வந்தெக்்வமலளி பத்தயுந்தான்
ியபசிண்டெககும்..."

"என் வாழ்கமலூக எனைககுச் பசாந்தமானைது
அிபா! அமலத இந்த ஊர் ன் முந்நூறு
தணமல்ூகளிலும் மன்று பதெகூகளிலும் காெம்
தீர்மானித்து விட மு்டகாது."

"ச் ! நீ குளிச்சிட்டு வா... வயித்துியல பவறுங்
ூகாிபிியகாட எிவவளவு நாழ பசி தாங்கும்?
இபதலலாம் இிியபா ியபசி மு்டவு ூகா்்
விிஷகம் இலியல... அவமலளயும் குளிகூகச்
பசாலலு. சாிபாடு - பழகூகம் எிப்ட? நம்ம
சாிபாடு ஒத்துககுியமா இலமலலியகா?"

"தாராளமா... இங்ியூக என்னை ்மலடககுியமா,
அமலத ூகமி சாிபிட்டுிபா. நமககும்
அவாளககும் அதுதான் பப் க வித்தகாசம்
அிபா. எங்ியூக எிப்ட இெகூகணுியமா, அிபி்ட
இெகூக அவாளாியல மு்டயும். 'எங்ியூகயும்
இிப்டத்தான் இெிியபன் - இிபி்டத்தான்
இெகூக மு்டயும் - இதுதான் பி்டககும்'னு

முரணடு பண்பதலலாம் நம்ம ஜனைங்ூக
்ட்டத்தான் அதூகம்...."

"ஒியரக்டகா அிப்டச் பசாலிட மு்டகாது.
சிலதுியல முரணடும் ியவண்டகதாத்தான்
இெககு..."

"ியதமலவகானைதுியல முரணடு
இெக்்தலியல. ியதமலவயிலலாததுியல
எலலாம் நம்ம்ட்ட முரணடு இெககு".
அிபாவுககுி பதல பசாலிக பூகாணியட
பபட்்டூகமலள எடுத்துி பி் த்தான் ரவி.

"நலல ் –ட் வாட்ச் ியவணும்னு பாெ, குமார்
பரணடு ியபெியம தனித் தனிகா எனைககு
பலட்டர் ியபாட்்டெந்தா. அவா பலட்டர்
ியபாட்டு ஏபழட்டு மாசமாச்ச. எனைககு ம்ந்ியத

ியபாச்ச. ூகமிதான் ஞாபூகிபடுத்தனைா.... அவ
பசாலலியலன்னைா ம்ந்ியத ியபாயிெககும்" என்று பசாலிக பூகாணியட இரணடு அழூகானை
சிிக அட்மலடி பபட்்டூகமலள எடுத்து
நீட்்டனைான் ரவி.

சர்மா அமலத வாங்்ி பார்த்துவிட்டு
"நன்னைாத்தான் இெககு! அவமலள விட்ியட
குழந்மலதூகளி ்ட்டக குடுகூகச் பசாலிய்ன்" என்்ார். சிிது ியநரம் ஊரர் விவூகாரங்ூகளி ியபசிக
பூகாண்டெந்து விட்டுச் சர்மா மா்டயிிெந்து
ப்டயி்ங்்க கீியழ ியபானைார்.

அவர் ப்டயி்ங்கும்ியபாது ஒெ சிிக பிரம்புக
கூமலட நமல்கக குமலடமலிமலூகி பூவுடன்
வசந்த பின் பதாடர எதியர வந்து
பூகாண்டெந்தாளி ூகமி. ஒெ சிறு குழந்மலதயின்
உறசாூகத்ியதாடு அவளி அந்தி பூகூகமலளக
பூகாய்து நரிபிக பூகாணடு வெவது பத் ந்தது.

சர்மா சி் த்தப்ட அவர்ூகமலளக ூகடந்து ியமியல
நடந்து பசன்்ார்.

ூகமிமலக மா்டயில பூகாணடு ியபாய்
விட்டுவிட்டுத் தான் வீட்்டறகுி ியபாய்விட்டு
அமலர மண ியநரத்தல ீதணடும் வெவதாூகக
கூிச் பசன்்ாளி வசந்த. வீட்டுககுி பு்ிபடு
முன் ஞாபூகமாூகச் சமலமகலமல் வாசில நன்று
ூகாமாட்சி மாமிமலகக கூிபிட்டுச் சி் த்துக
பூகாணியட, "மாமி! பாகாசம் மலவயுங்ியூகா பிளிமலள பராம்ப நாமலளகூகிபு்ம் ஊரர்
வந்தெக்்மலதக பூகாணடாட ியவணடாியமா?"
என்று பசாலி விட்டு பவளிிபமலடகாூகச்
பசாலலத் தகங்்க பூகாணடாட்டக ூகார்த்மலத
மனைத்தன் உளிியள நமலனைத்தவளாூகச் பசன்்ாளி
வசந்த. தெம்பி வந்து மலிமலூகி பூமலவத்
பதாடுிபது எிப்ட என்று ூகமிககுக ூகறறுக
பூகாடுிபதாூக ஒிபுக பூகாண்டெந்தாளி அவளி.

*****

வி்டந்ததிெந்து பவய்யிியல பத் காமல
சாரல ிக பூகாண்டெந்ததால அன்று
சங்ூகரமங்ூகலம் மிூக மிூக அழூகாூக இெந்தது.
ியமறகுி பகூகம் மமலலத் பதாடர்ூகளி மயில
ூகழத்து ந் நலத்தல பளபளத்தனை. மமலழக
ூகாலத்தல ம்ிபபணணுககு வெ்் அழகு
ியபால மமலலூகளககு எலலாம் வெம் பெவ
அழகு ஒன்று உணடு. அிப்ட அழகு அந்த
மமலலூகளில அன்று வந்து ூகவிந்தெந்தது.
ூகாமலலயில இரயிலியவ –ியடிஷனுககு வந்து
தெம்பிகதறூகாூக மறுப்ட ஒெ தடமலவ –நானைம்
பசய்துவிட்டு பூமலஜ அமல்ககுளி நுமலழந்தார்
சர்மா.

ூகாமலலி பூமலஜ என்பது அந்த வீட்்டல
முக்கமானைது. சமார் முகூகால மணயிிெந்து
ஒெ மண ியநரம் வமலர பி்டககும். ூகாமாட்சி
அம்மாளி சாம்பிராண பகூகாில உெ்க
பபான்னைாய் மின்னும் பநெிமலப எடுத்துக

பூகாணடு வந்து மலவத்தாளி. பார்வத குளித்து
உமலடமாறிக பூகாணடு ியதாட்டத்திெந்து
பூமலஜககு ியவண்டக பூகூகமலளக பூகாய்து
பூகாணடு வந்து மலவத்தாளி.

"பாெ! அண்ா குளிச்சிெந்தான்னைாக கீியழ
வரச் பசாலலும்மா!" என்று பார்வதயிடம்
பூமலஜயின் நடுியவ பசாலிகனுிபினைார் அவர்.
பார்வத மா்டககுி ியபானைாளி. ூகாமாட்சி
அம்மாளி சர்மாமலவக ூக்டந்து பூகாணடாளி.

"அவமலனை ஏன் சிரமிபடுத்திய்ளி?
பரயிலியல அலுத்துக ூகமலளச்சி ியபாய்
வந்தெகூகான்... பமலல வரட்டுியம?"

"பராம்ப நாமலளகூகிபு்ம் வந்தெகூகான்.
பூமலஜககு வரட்டுியம!"

ூகாமாட்சிகம்மாளி மலநியவத்தகத்மலத ம்ட
எடுத்துக பூகாணடு வெவதறூகாூக உளிியள
ியபாயிெந்தாளி. ரவியும் ூகமியும் அவர்ூகமலள
அமலழகூகி ியபாயிெந்த பார்வதயும்
மா்டயிிெந்து வந்தார்ூகளி.

ரவி நாலு முழம் ியவு்டயும் ியமியல
சட்மலடியகா பனிகியனைா ியபாடாமல ஓர்
அங்ூகவ–தரமும் அணந்தெந்தான். பமலழக
ூகாலத்துச் சங்கு்டி புடமலவ ்டமலசனில ஆனைால
புதக நவநாூக் ூக மஞ்சளி ந் வாயிில நீலி
புளிளிூகளி இட்ட பமலிக புடமலவ ஒன்மல்
அணந்தெந்தாளி ூகமி. பநறியில
குங்குமத்தலூகம், ிஷாம்பு ியபாட்டு நீரா்டகதால
புிுபுிு பவன்று கூந்தல. ியமியல பபான்
ந்த்தல ியதாளி பட்மலடியகாடு து்ட்்
மலூகயிலலாத 'ரவிக'மலூக அணந்தெந்தாளி.
உடமலல இறுக்னைாற ியபாலத்
மலதகூகிபட்்டெந்த அந்த 'ரவிக'மலூகயும்

அவளமலடக பசழிபானை ியமனி ந்த்மலதயும்
கூர்ந்து ூகவனித்துத் தான் பி் த்திக
ியவண்டயிெந்தது. அந்த உமலடயில அந்த
ியவமலளயில நறும்ங்ூகளின் உெவூகமாய் ஒெ
நளினைமானை ூகவிமலதகாய் பூமலஜ அமல்ககு முன்
வந்து நன்்ாளி ூகமி.

அவளி முதிியலியக குளித்து விட்டு
வந்ததால அவமலள ்டர– பசய்து பூகாளிள விட்டு
விட்டு ரவி குளிகலமல்ககுளி ியபாயிெந்தான்.
அவளி பின் தங்ூகவிட்டுச் பசன்் மனைத்மலத
மகககும் நறும்ங்ூகளி குளிகலமல்மலக
முழமலமகாூக நமல்த்துக பூகாண்டெந்தனை.
அவளி உபியகா்த்த ிஷாம்பு, ியசாிபு துவட்்டக
பூகாணடு ியபாட்்டெந்த டர்க் டவல
எலலாமாூகச் ியசர்ந்து - ூகாமலல வமலரயில
சண்ாம்பு சிபமணட் வாமலட மட்டுியம
நரம்பியிெந்த புததாூகக ூகட்டிபட்ட அந்தக
குளிகலமல்மலக இிியபாது நறும்ங்ூகளி
நமல்ந்த ூகந்தர்வ ியலாூகமாக்யிெந்தனை.

அவன் நீரா்ட விட்டு பவளிியக வந்த ியபாது
ூகமி ஏ்ககுமல்க ்டர– பசய்து
மு்டத்தெந்தாளி. அவளி 'ரவிக'மலூக
அணந்தெந்தமலத அவன் அிியபாது தான்
ூகவனித்தான். பசாலி ியவறு ஏதாவது மலூகயுளிள
ரவிகமலூகமலக மாறிக பூகாளிள மலவகூகலாமா
என்று ஒெ ூக்ம் ியகாசித்தான். அது ூகமியின்
சதந்தரத்தல தமலலயிட்டுத் தான் அநாவசிகமாூக
அவளி ியமல ஆதகூகம் பசலுத்துவதாூக
இெககுியமா என்று ியதான்ிகது. பசலவச்
பசழிபில ூகவமலலயிலலாமல வளர்ந்த அந்தி
பபண தன்மலனைக ூகாதித்துத் தன்ியனைாடு
பு்ிபட்டு இந்தகாவுககு வந்தெக்்ாளி
என்பதறூகாூகியவ அவமலள ஒிவபவான்ிலும்
வித்து நர்ிபந்திபடுத்த அவன்
தகாராயிலமலல. அவனும் அவமலனைச்
ியசர்ந்தவர்ூகளம் பசாலவமலதபகலலாம்
ஏபனைன்று விசா் கூகாமல கூட உடியனை
ூகமலடிபி்டகூக அவளி தகாராயிெந்தும் அவன்
அமலதச் பசாலலத் தகங்்னைான். ஐியராிபிக
வாழ்கமலூகயின் தனி நாூக் ூகம் அமலத அவனுககுக
ூகறறுக பூகாடுத்தெந்தது. அியத சமகத்தல
சங்ூகரமங்ூகலம் ியபான்் ஓர்
இரணடுங்பூகட்டான் ஊர் ல சவர்் விக்ரூகம்

ியபான்் ஓர் இளம்பபண பசழத்த ியதாளிூகளி
பத் க உமலடகணந்து நடிபது எிப்ட
எதர்பூகாளிளிபடும் என்று தககூகத்ியதாடு
நமலனைத்துி பார்கூகவும் அவனைால மு்டந்தது.

'ஊரர் இெகூகட்டும்! இந்த வீட்்டல அம்மாவும்
அிபாவுியம என்னை நமலனைிபார்களி?' - என்று
எணணகது அவன் மனைம். அவமலனைி
பபாறுத்தவமலரயில இந்தக ியூகாலத்தல
அிப்டியக வா்  அமல்த்துக பூகாளிள
ியவணடும் ியபால அத்தமலனை அழூகாயிெந்தாளி
ூகமி. மனைம் தகங்்னைாலும் அவளிடம்
அமலதிபறி அவன் எதுவும் பசாலலவிலமலல.

அவமலளயும் அமலழத்துக பூகாணடு
கூிபிடுவதறகு வந்தெந்த தங்மலூக
பார்வதியகாடு பூமலஜககு வந்தெந்தான் ரவி.

அம்மாவும் அவன் ியமல
பி் கமாயிெக்்ாளி. ூகமிியகா அவன் ியமல
உயிமலரியக மலவத்தெக்்ாளி. ஆனைால
அம்மாவுககும் ூகமிககும் ியநர்டகாூகியவா
மமல்முூகமாூகியவா ஒெ சிறு ியமாதல கூட வந்து
விடாமல தடுகூக ியவணடுியம என்று அவனுககுக
ூகவமலலகாயிெந்தது. பூிியபான்் மனைமும்,
இங்்தமானை கு்மும் உளிள ூகமிகால எந்தத்
தூகராறும் வராது என்பமலத அவன் அிவான்.
அம்மாமலவி பறித்தான் அவனுககுக
ூகவமலலகாூக இெந்தது. பால கு்டக்்
வகதிெந்து ஓர் ஆ்ால பி் கம்
பசலுத்திபடு்் ஒியர பபண முதில தாய்
தான். வகதும் பெவமும் வந்த பின் ஆணன்
அந்தரங்ூக அபிமானைமும் பி் கமும் இன்பனைாெ
யுவதயிடம் ியபா்்து. இமலதி பபாறுத்துக
பூகாளிள மு்டகாமல மூகனின் பி் கத்மலதக
ூகவர்ந்து விட்ட அந்தி புதக யுவதயின் ியமல
தாய்ககு ஏறபடு்் இரூகசிகமானை பபா்ாமலம
தான் மாமிகார் மெமூகளி சணமலடயின்
ஆரம்பியமா என்று எணணனைான் ரவி.
இிவவளவிறகும் 'இவளிதான் உன் மெமூகளி'
என்பதாூக அம்மாவிடம் காெம் இன்னும்
அதூகார பூர்வமாூகச் பசாலலவிலமலல.

அம்மாவாூகக ூகமிமலகி பறிச்
சந்ியதூகிபடு்்ாளி; அிவவளவுதான்.

நீரா்ட ம்டகாமலட உடுத்துச் சத்தமாூக
இெந்தாபலாழக அந்த வீட்்டல காெம்
பூமலஜகமல்ககுளி நுமலழகக கூடாது.

"முதலியல இந்த வீட்டுககுளிியளியக ஒெ
ஆலகி பிரியவசி ியபாராட்டம்
நடத்தகாூகணும் அம்மா" என்று முன்பு தன்
ூகலலூ் ி ப்டிபு நாட்ூகளில அம்மாவிடம்
ியூகிகாூகி பலமுமல் பசாலியிெக்்ான்
ரவி.

பூமலஜகமல்மலகி பபாறுத்துக ூகமிமலக
அம்மா எிப்ட நடத்துவாியளா என்று பகந்தான்
அவன். அதனைால ூகமிகூகாூக அவனும்

பவளியிியலியக நன்று பூகாணடான். ூகமியின்
மலூகயிலலாத நாூக் ூக 'ரவிக'மலூக அம்மாவும்
அிபாவும் பவித்து பவித்துி பார்த்தார்ூகளி.
அம்மா ஒெ தடமலவ அவன் மட்டுியம
ூகவனிக்் சமகத்தல முூகத்மலதக ியூகாணக
பூகாணடு ியதாளிபட்மலடயில இ்டத்து
அழகுகூடக ூகாட்்டனைாளி. நலல ியவமலளகாூக
அிியபாது ூகமி பார்வதயின் பகூகம் தெம்பி
அவளிடம் ஏியதா ியபசிக பூகாண்டெந்தாளி.

ஒெ வழகாூக பூமலஜ மு்டந்து பிரசாதம்
வாங்்க பூகாணடு பூமலஜகமல்ககு
முன்னைாிெந்து ூகமலலந்தார்ூகளி அவர்ூகளி.
அிியபாது வசந்த தெம்பி வந்து விட்டாளி.
அிபாதான் முதில அவனிடம் அமலதக
ியூகட்டார்.

"சாிபாடு ியமியலியக அனுிபச்
பசாலலட்டுமா அலலது இங்ியூகியக இமலல
ியபாட்டுி ப் மா்லாமா?"

ூகமி எலியலாியராடும் ியசர்ந்து
இமலலயிியலியக சாிபிடத் தகாராூக இெந்தாளி.
ப் மாறுவதல ூகாமாட்சிகம்மாளககு உதவி
விட்டு மற்வர்ூகளி சாிபிட்டபின் சாிபிடவும்
கூட அவளககு ஆவலாயிெந்தது. அம்மா
ூகமிமலகச் சமலமகலமல்ககுளிியளியக நுமலழக
விடாவிட்டால என்னை பசய்வது என்் பகத்தல
ரவியும் வசந்தயும் தான் துணந்து கீியழ இமலல
ியபாட்டுச் சாிபிடும் தட்டத்மலத மாறினைார்ூகளி.

"மாமாவும் மாமியும் இங்ியூக சாிபிடட்டும்.
நீ, ூகமி, பார்வத, குமார் எலலாெியம
நதானைமாூகச் சி் ச்சி ியபசிணடு மா்டயிியலியக
சாிபிடலாம். நான் கூட இன்னிககு இங்ியூகியக
'விெந்து' சாிபிடி ியபா்ிய்ன்.

பப் கவாமலளச் சிரமி படுத்த ியவணடாம். நாம்
எலியலாெம் மா்டயிியலியக சாிபிடுியவாம்"
என்று நமலலமலமமலக நாசகூகாூகச் சமாளித்தாளி
வசந்த. சர்மாவுககும் நமலலமலம பு் ந்தது. அவர்
இதறகு ஆட்ியசபமல் எதுவும் பசாலலவிலமலல.

"வசந்த பசால்தும் ச் தான். அிப்டியக
நடகூகட்டும்" என்று பசாலவமலதத் தவிரச்
சர்மாவாலும் அிியபாது ியவப்ந்த மு்டவுககும்
வர இகலவிலமலல. ரவி ூகமிமலக அமலழத்துக
பூகாணடு மா்டககுச் பசன்்ான்.

வசந்தயும், குமாெம், பார்வதயும் மா்டககுச்
சமலமகலமல்யிிெந்து பணடங்ூகமலள எடுத்துச்
பசலலும் முகறசியில ஈடுபட்டார்ூகளி. அவர்ூகளி
மா்டககு வெ்் வமலர ்மலடத்த தனிமலமயில
ூகமியிடம் ரவி இரணபடாெ விிஷகங்ூகமலளச்
பசாலல மு்டந்தது. மலூககூக்டூகாரங்ூகமலளயும்
ியவறு அன்பளிிபுி பணடங்ூகமலளயும் ூகமிியக

அவளி மலூகிபடக குமா் டமும்,
பார்வதயிடமும் பூகாடுகூக ியவணடும்
என்பமலதச் பசான்னைான். ியநர்டகாூக அம்மாவின்
முரணபாடுூகமலளி பறிக குிிபிட்டுச்
பசாலலாமல, "எது நடந்தாலும் ஈஸிகா
எடுத்துகூகணும் ூகமி! பமலழமலமகானை
முரணடுூகளி உளிள ்ராமம். பமலழக முரணடு
பி்டத்த மனிதர்ூகளி. நாூக் ூகம், ியமனைர்– எலலாம்
அதூகம் எதர்பார்கூக மு்டகாது" என்்ான்.

"நீங்ூக இிப்டத் தனிகா எடுத்துச் பசாலி
என்னிடம் ியவணடுியூகாளி விடுக்்து தான் அன்
ஈஸிகா இெககு" என்று சி் த்த ப்டியக
மறுபமாழ கூினைாளி ூகமி.

ூகமி தானும் ப் மாறுவதல உதவிககு
வெவதாூக முன் வந்து இரணடு பப் க
அிபளங்ூகமலளக கீியழ ியபாட்டு உமலடத்த பின்,
"நீ ியபசாமல உட்ூகார்ந்து சாிபிடு ூகமி.

பழ்னைிபு்ம் ப் மா்லாம்" என்று அவமலள
ரவியுடன் உட்ூகாரச் பசான்னைாளி வசந்த.
சாிபிட்டு மு்டத்த பின் ரவி சிிது ியநரத்தல
அசத ூகார்மாூகத் ங்ூகச் பசன்்ான்.

குமாமலரயும், பார்வதமலகயும் கூிபிட்டுக
ூக்டூகாரங்ூகமலளக பூகாடுத்தாளி ூகமி. வசந்தககு
ஒெ பசணட் பாட்்டமலலக பூகாடுத்த ியபாது,
"வசந்தீ! நீ மட்டும் தனைம் ூகாமலலயிியல ஒெ
கூமலட மலிமலூகிபூத் தரதா எனைககு உறுத
பசான்னைால நான் பார–ியலெந்து பூகாணடு
வந்தெக்் அத்தமலனை வாசமலனைி
பபாெளிூகமலளயும் காெகூகாவது பூகாடுத்து
விடலாம் அலலது பதெவிியல ககு
எிஞ்சடலாம்" என்்ாளி ூகமி.

குமலடமலிமலூகி பூமலவ பநெகூகமாூக ஊரசி
மலம் நூிலும் ியூகாகூகலாம், நா் லும்
பதாடுகூகலாம் என்று பசாலி இரணமலடயும்

ூகமிககுச் பசய்து ூகாட்்டனைாளி வசந்த. வசந்த
மலூககால நா் ல பூத்பதாடுத்த ியவூகத்மலதி
பார்த்து அதசயித்தாளி ூகமி.

"நாங்ூகளி இகந்தரமாக்விட்ட எத்தமலனைியகா
நுண ூகமலலூகமலள இன்னும் இந்தகி பபணூகளி
தங்ூகளி அழ்க பமன்மலமகானை விரலூகளின்
நுனிூகளிியலியக ூகட்்டக ூகாத்து வெ்்ார்ூகளி.
பமலழக முமல்யில உெவா், நவீனை
நாூக் ூகங்ூகளால பாதகூகிபடாத ஒிவபவாெ
இந்தகி பபணணும் ஒெ நுணூகமலலக
ூகளஞ்சிகமாூக இெிபாளி ியபாலத்
ியதான்று்்ியத!"

"ூகாமாட்சி மாமி - அதாவது உன் மாமிகார்
இன்னும் ியவூகமாூகி பூத்பதாடுிபாளி ூகமி!
ியூகாலம் ியபாட்து, பூத்பதாடுக்்து,
பலலாங்குழ ஆட்து, அம்மாமலனை ஆட்து,
சமலமக்்து இதபலலலாம் மாமி எக–பர்ட்.

பாட்டுக கூட நன்னைாி பாடுவா" என்்ாளி
வசந்த.

"அம்மாமலனை ஆடுவது என்்ால என்னை?"
என்று பத் ந்து பூகாளிளம் ஆவியலாடு
ியூகட்டாளி ூகமி. அமலதக ூகமிககு
விளககுவதறூகாூகி பார்வதயிடம் பசாலி
வீட்்டலுளிள அம்மாமலனைக ூகாய்ூகமலள எடுத்து
வரச் பசான்னைாளி வசந்த. பித்தமலளயில
எலுமிச்சம்பழம் பெமனுககு உெணமலட
உெணமலடகாூக இெந்த அம்மாமலனைக
ூகாய்ூகமலளக ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் ியூகட்டு
வாங்் வந்தாளி பார்வத. வசந்தககுக
மலூகிபழகூகம் விட்டுி ியபாயிெந்ததால அது
என்னை விமலளகாட்டு என்று ூகமியிடம் பசாலி
விளகூக மட்டும் மு்டந்தியத ஒழகச் பசய்ியதா,
'படமான்–ட்ியரட்' பணணியகா ூகாட்ட
மு்டகவிலமலல. வசந்தயும் தன்மலனை
அிகாமியல தான் ஒெ நூகரவாசிகா் விட்டமலத
அிியபாது அந்தக ூக்த்தல அந்த
இகலாமலமகால உ்ர்ந்தாளி. அம்மாமலனையில
மிூகக குமல்ந்த பட்சத் த்மலமகா்க மன்று

ூகாய்ூகமலள ியமியல ியபாட்டுக ூகாய் எதுவும் கீியழ
விழாமல மாறி மாறி இெ மலூகூகளாியலயும்
பி்டிபது கூட வசந்தககு வரவிலமலல. 'நீ
பூகாஞ்சம் இெடீ ூகமி! மாமிமலக வந்து
'படமான்–ட்ியரட்' பண்ச் பசாலிக
ியூகட்டுி பார்க்ிய்ன். மாமி இதல
பூகட்்டகூகா் . ஒியர சமகத்தல அஞ்ச ூகாய்வமலர
கூடக கீியழ விழாமல ியபாட்டுி பி்டச்சடுவா"
என்று பசாலி விட்டுக ூகாமாட்சி மாமிமலக
அமலழத்து வரக கீியழ ப்ட இ்ங்்ி ியபானைாளி
வசந்த.

---------------
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வசந்த மா்டயிிெந்து ப்டயி்ங்்க கீியழ
வந்த ியபாது ூகாமாட்சிகம்மாளி மமல்ி
பலமலூகமலகத் தமலலககு உகரமாூக மலவத்துக
பூகாணடு புடமலவத் தமலலிமலபியக வி் த்துச்
சமலமகலூகட்டு முூகிபில ஒெகூகளித்தாறியபாலி
படுத்துக பூகாண்டெந்தாளி. மாமி ங்்க
பூகாண்டெக்்ாியளா என்று முதில தகங்்க
வசந்த, அெியூக பநெங்்ச் பசன்று பார்த்ததும்
அவளி விழத்தெிபமலதக ூகணடாளி.

"நீ அம்மாமலனைக ூகாய் ியூகட்ியடன்னு பாெ
வந்து வாங்்ணடு ியபானைாியள...? இன்னும்
என்னைமாவது ியவணுமா...?" என்று மாமிியக

வசந்த வெவமலதக ூகணடு எழந்தெந்து
உட்ூகார்ந்து விட்டாளி.

பாத அகர்ந்த அந்தத் ியதாற்த்தலும் கூடக
ூகாமாட்சிகம்மாளி ஏியதா ியூகாவில
ூகர்ிபக்ெூகத்திெந்து ஓர் அம்மன் விகரூகம்
உயிெடனும் உெவுடனும் பு்ிபட்டு வந்து
அமர்ந்தெிபது ியபால இலட்ச்மாயிெந்தாளி.
"இந்த வீட்்டன் ்ெூகலட்சமி நான் இதன்
அன்னைபூரண நான்" என்் ூகம்்ரமானை
பசெககுடன் அழகும், தவ ஒளியும் குன்்ாத ஒெ
் ஷிபத்தனிியபால அிியபாது அங்கு
அமர்ந்தெந்தாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி!

மாமி நர்த்தாட்சணகமாூக மறுத்து
விடுவாியளா என்் பகத்ியதாடும்
தககூகத்ியதாடும் வசந்த வந்தெந்தாளி.

"நம்ம பூர்வீூகக ூகமலலூகளி, பாட்டுகூகளி,
விமலளகாட்டுகூகளி, பழகூக வழகூகங்ூகளி,
எலலாத்தியும் ூகமிககுக பூகாளிமலள ஆமலச...
நீங்ூக பூகாஞ்சம் சிரமத்மலதி பாராியம வந்து
அவளககு அம்மாமலனை ஆ்டக ூகாமிகூகணும்
மாீத! நாியனை '்டமலர' பணணியனைன்... எனைககு
நன்னைா ஆட வரமலல... பழகூகம் விட்டுி
ியபாச்ச..."

"பமாட்மலடக ூகழத்தும் மளித் ியதாளமாக
மலூகயிலலாியம ஒெ ரவிகமலூகமலகி
ியபாட்டுண்டெகூகாியளடீ?"

"நீங்ூக அமலதத் திபுன்னு பநமலனைக்்தாத்
பத் ஞ்சா அடுத்த நமிிஷியம ூகழட்்டட்டு ியவிய்
ியபாட்டுணடுடுவா... ூகமிககு உங்ூக்ட்ட
அத்தமலனை ம் காமலத... அத்தமலனை பகபகத..."

"ம் காமலதயும், பகமும், பகதயும் பவச்சகூக
நான் காெடீ அவளககு? இங்ியூக வந்து
தங்்யிெக்்தாியல பசாலல ியவண்டயிெககு.
மடத்து முத்தராதூகா்  வீட்்டியல உடம்பிியல
துணியக இலலாியம ஒெ பவளிமலளகூகா்  வந்து
தங்்யிெகூகாளாம்னு ஊரர்ியல நாலு ியபர்
எங்ூகமலளி பறிி ியபசாமி
பார்த்துகூகணுியமாலிியகா!"

"நான் அவ்ட்டி பககுவமாச் பசாலி
மலவக்ிய்ன் மாீத! இிியபா நீங்ூக பூகாஞ்சம்
தகவு பணண மா்டககு வியரளா...?
அம்மாமலனை..."

வசந்த தன் வாக்கத்மலத
மு்டிபதறகுளிியளியக
ூகாமாட்சிகம்மாளிடமிெந்து பவட்்டனைாறியபால
பதல வந்தது.

"நான் மா்டகபூகலலாம் வரமலலகடீம்மா!
அவளககு ஆத்தரம்னைா அவமலள இங்ியூக
கூட்்டணடு வா!... ஆ்டக ூகாமிக்ிய்ன்..."

"இியதா இிபியவ கூட்்டணடு வியரன் மாீத"
என்று கூிவிட்டு மறுப்டயும் மா்டககு
விமலரந்தாளி வசந்த. மாமி அதறகுச் சம்மதத்தியத
ஒெ ியதவமலத வரம் பூகாடுத்தது ியபாிெந்தது.

ூகாமலலயில ூகமியும், ரவியும் இரயில
நமலலகத்திெந்து வந்தியபாது
ூகாமாட்சிகம்மாளி எிவவளவு இறுகூகமாூக
இெந்தாியளா அிவவளவு இறுகூகம் இிியபாது
இலமலலபகன்று பத் ந்தது. ூகமி தங்ூகமலளக
கூிபிட்டு அளித்த மலூககூக்டூகாரங்ூகமலளக
குமாெம் பார்வதயும் அம்மாவிடம் ியபாய்க
ூகாணபித்துச் பசாலிகதாூகவும், அம்மா அமலவ

மிூகவும் நன்்ாயிெிபதாூகி பாராட்்டகதாூகவும்,
பார்வதியக வசந்தயிடம் பசாலியிெந்தாளி.
இிப்டச் பசகலூகளால ூகாமாட்சிகம்மாளககும்
- ூகமிககும் இமலடயில சூகஜமாூகி பழகும் ஒெ
நமலலமலக உெவாகூக ியவணடுபமன்றுதான்
வசந்த முகன்்ாளி. ூகாமாட்சிகம்மாமலளி
பறிி பபெமலமகாூக நாலு வார்த்மலத
ூகமியிடமும் ூகமிமலகி பறிி பபெமலமகாூக
நாலு வார்த்மலத ூகாமாட்சிகம்மாளிடமும்
பசாலலுவதன் மலம் இெ பகூகங்ூகளிலும்
மனைங்ூகமலள இலகுவாகூக முகன்று
பூகாண்டெந்தாளி வசந்த.

மா்டககுி ியபானைதும் வசந்த முதல
ியவமலலகாூகக ூகமி அணந்தெந்த மலூகயிலலாத
'ரவி'கமலூகக ூகழறி ியவறு மலூகயுளிளமலத அணந்து
பூகாளிளச் பசய்தாளி.

"ூகமலீ! நாம் கீியழியக ியபாயிடலாம்! மாமி
நம்மலம அங்ியூக வரபசால்ா.... ஷ... இ– ஏ
–டாஞ்ச் ்டர்டிஷனைி–ட்...."

"்யிங் ்டர்டிஷனைி–ட் இ– நாட் அட் ஆல
எ ்மலரம்... வசந்தீ! ியபாூகலாம் வா" என்று
ூகாமிராமலவயும் மலபணடு பணணனை புத்தூகம்
ியபாலக மலூககடகூகமாூக இெந்த ியர்டியகா ூகம்
ூகாபிட் பரகூகார்டமலரயும் எடுத்துக பூகாணடு
கீியழ பு்ிபட்டாளி ூகமி.

இந்தகத் தன்மலம, இந்தகி பழகூக
வழகூகங்ூகளி, ஆசார அநுுடானைங்ூகளி எமலதி
பறியும் சிிது கூச்சி பட்டாற ியபாலவும்
மன்னிிபு ியூகட்பது ியபான்றும் எிியபாது தான்
ியபசினைாலும் அமலத விெம்பாமலும் ஏறறுக
பூகாளிளாமலும் ூகமியிடமிெந்து ஒெ பதல
வெவமலத வசந்த ூகவனித்தெந்தாளி. இந்தகத்
தன்மலம, பழகூக வழகூகங்ூகளககு ஏறபத் தன்மலனை

இமலசவாூக மாறிக பூகாணடு விட்டுக பூகாடுகூக
அவளி தகாராயிெந்தாியள ஒழகத் தனைகூகாூக
அமலவபகலலாம் விட்டுக பூகாடுத்து விலூக
ியவணடும் என்று அவளி ஒெ ியபாதும்
எணணகதாூகியவா எதர்பார்ிபதாூகியவா
பத் கவிலமலல. பி்ெமலடக நாூக் ூகத்மலதயும்,
பணபாட்மலடயும் பழகூக வழகூகங்ூகமலளயும்
மதக்ன்் ூகமியின் இந்த இகலமலப வசந்த
விகந்தாளி. அசல ூகலவிகிவின் ூகனிவு
மனைத்தல வந்தெந்தால ஒழக இிப்டி
பககுவம் ஏறபட்்டெகூக மு்டகாது என்பமலத
அவளி உ்ர்ந்தாளி. பி்ெமலடக தனிிபட்ட
பழகூக வழகூகங்ூகளி, நமலட, உமலட,
பாவமலனைூகளி, நாூக் ூகம், ூகலாச்சாரம்
முதிகவறமல்ச் ச்த்துக பூகாளிளவும் ஏறூகவும்
உகர்ந்த பட்சமாூக மனைம்
பககுவிபட்டாபலாழக மு்டகாது. ூகிசரல ஈியூகா அதாவது ூகலாசார ஆ்வம் ூகார்மாூகியவ உலபூகங்கும்
இனைங்ூகளக்மலடியக, பிரியதசங்ூகளக்மலடியக
பமாழூகளக்மலடியக, நாடுூகளக்மலடியக
மனிதர்ூகளி ியபா் ட்டுக பூகாண்டெககும்
நமலலூகமலளயும் நமலனைத்துி பி்ெமலடக
ூகலாசாரத்மலத அதூக பட்சமாூக மதிபது தான்

அமலத பவலலும் மிூகச் சி்ந்த வழ என்பமலதி
பு் ந்து பூகாண்டெககும் ூகமியின் பமன்மலம இங்்தம் - இமலகபு - காவும் வசந்தமலகச்
சிந்தகூக மலவத்தனை. பமய்கானை ூகலவி அலலது
மனைிபககுவம், ஓர் அழ்க பபணமல்
இரட்மலட மடங்கு ியமலும் அழ்காக்
விடுவமலத உ்ர்ந்தாளி வசந்த.

அம்மாமலனைக ூகாய்ூகமலளயும் எடுத்துக
பூகாணடு ூகமியும், வசந்தயும் கீியழ வந்த
ியபாது ியநரம் நடு பூகலுககு ியமல ஆ்யிெந்தது.
அம்மாவின் பாட்டு அம்மாமலனை விமலளகாட்டு
எதுவும் புதுமலம இலமலலபகன்்ாலும், ூகமி
ூகாமிராமலவயும் பரகூகார்மலடயும் எடுத்து
வந்தெிபமலதக ூகணடு அவறினைால ஆவல
ணடி பபற்வர்ூகளாூகி பார்வதயும்
குமாெம் கூட வந்து ியவ்டகமலூக பார்கூக
நறபவர்ூகமலளி ியபால சழ்ந்து பூகாணடு
நன்்ார்ூகளி.

ூகாமாட்சிகம்மாளி சிிதும் பத்ியவா
பகிபடியவா இலமலல. அலட்சிகமாூக அமர்ந்து
அம்மாமலனைக ூகாய்ூகமலள ஆ்டனைாளி. முதில
மன்று ூகாய்ூகமலள ஆ்டக ூகாட்்டக பின் விமலரவு
குன்்ாமல, ஐந்து ூகாய்ூகமலளயும் ஆ்டனைாளி.
இனிமலமகானை ஒெ சிிதும் பிசிறு தட்டாமல
ூகணீபரன்் குரில, தான் பி்ந்த ஊர் ல
சிறுவகதல பா்டி பழ்க ஓர் அழ்க
பாட்மலடயும் அம்மாமலனைககு இமலசவாூகி
பா்டனைாளி மாமி.

'இள நமலூக கெம்பு மிதழ்கூகமலட
எழலுறு தவள நமலூகிபமலட
வளமது பூகாணடு சிவன்தனை
துளமதல உறுத தூகர்த்தடு
ூகளபகுங்கும ூகலச பூகாங்ூகமலகயிற

ூகலாம் விமலளவிிபவட் ூகம்மாமலனை
துளவ நாகூகன் ியசா த் க ூகம்மாமலனை
மூகர ியதார் வீதபகங்ூகணும்
பளபளககு பமாகுவிலாச நற
பவளவலி தெவிளககு மம்மாமலனை!

அநாகாசமாூக இந்திபாட்மலட பாடும்ியபாது
மாமி தன் எதியர சிலர் ியூகட்்்ார்ூகளி அலலது
ூகவனிக்்ார்ூகளி என்பதறூகாூகி பா்டகது ியபால
பத் கவிலமலல. பித்தமலளி பந்துூகளில
ஒன்றுகூடக கீியழ விழந்து விடாமல விமலரந்து
மாறி மாறிி பி்டககும் சிரமமானை பசகில
இெந்து வழக் விடியவா தவிவிடியவா
பசய்காமல, தன்மலனைத் தாியனை உறசாூகி
படுத்தக பூகாளிவதறூகாூகத் தன்னுளி இலயித்துி
பா்டக மாத் ியக இெந்தது. பாடமலல
பரகூகார்ட் லும் பா்டக மாமியின் ியதாற்த்மலதக

ூகாமிராவிலும் பி்டத்துி பதவு பசய்து
பூகாணடாளி ூகமி. உளிியள அதூக
பவளிச்சமிலலாத அந்தக ூகர்நாடூகமானை பமலழக
்ராமாந்தரத்து வீட்்டன் சமலமகல ூகட்டு
முூகிபில புமலூகிபடம் எடுகூக ஃபிளாு
ியதமலவிபட்டது. ூகழங்ூகாடல, பலலாங்குழ,
ியசாழ விமலளகாட்டு எலலாவறமல்யும்
ஒிவபவான்்ாூக அவறறுககு் க ்ராீதகி
பாடலூகளடன் ஆ்டக ூகாட்்டனைாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. சில பாடலூகளில அந்தி
பிரியதசத்துக பூகாச்மலச பமாழ நரம்பி வழந்தது.

"இந்த விமலளகாட்டுகூகியளாட ியசர்த்துி
பாட்துககுன்ியனை நமல்கி பாடலூகளி எலலாம்
ஏறபட்்டெககு. ூகமலீ! அம்மாமலனை ஆடறிியபா
மாமி பா்டக பாட்டு பகூகத்தியல இெக்்
பிரம்மபுரம் சிவன் ியூகாவில அம்மன்
'பவளநாக்' ியமியல காியரா பா்டனைது. இந்த
விமலளகாட்ியடாட இிப்டி பாட்படலலாம்
ியசர்ந்த ூகார்ம் தான் எனைககுி பு் கியல! சில
பாட்டு பூகாச்மலசகாூகவும், திபாூகவும் கூட
இெககு!"

"அசாதார்மானை த்மலமமலகக ூகாட்்ட முழ
ூகான்பிணட்ியரிஷியனைாட பசய்க்
விமலளகாட்டுககு 'பிலஃி சிியபார்்டங்'
ஆூகவும் உறசாூகமாூகவும் ியசார்வு பத் காமல
இெக்்தறூகாூகவும் தான் இிப்டி பட்ட
பாடலூகளி எலலாம் உணடா்யிெகூகணும்.
ூகாட்டு வழயிியல தனிகா நடந்து ியபா்்வன்
தனைககு ஒெ துமல்யும் மலத் கமும் உலலாசமும்
உணடாக்க பூகாளிளத் தாியனை சீட்்டக்டத்துி
பா்ட அந்தி பாட்மலடியக - தனைககு வழத்
துமல்காக்க பூகாளி்் மாத் தான் இதுவும்.
'ஃியபாகியலார்' ஆராய்ச்சியிியல இமலதக ூகணடு
பி்டத்தெக்்ார்ூகளி வசந்தீ! நாட்டுி பாடலூகளி,
்ராமிகி பாடலூகளில வாய்பமாழ
அமலடகாளம்்் 'ஓரல ்டர்டக்ஷன்' தான் பராம்ப
பராம்ப முக்கம். பூகாச்மலசூகமலளயும்
திபுூகமலளயும் அவறிிெந்து நீக் விட்டால
அிபு்ம் அமலவ அசல ்ராீதகி பாடலூகளாூக
இெகூகியவ மு்டகாது!'

"இங்ியூக சில ியபர் இந்த மாத் ி
பாடலூகமலளக கூட இலகூக் சத்தமாூகத் தெத்த
விடுவமலத ஒெ வழகூகமாக்யிெகூகாங்ூக..."

"சமாரானை விிஷகங்ூகமலளி பிரமாதிபடுத்தச்
சீர்தெத்தம் பசய்கி பு்ிபடுவதும்,
பிரமாதமானை விிஷகங்ூகமலளக ூகவனிகூகாமியல
பாழமலடக விட்டு விடுவதும் அரசிகல
வாதூகளால புததாூக உங்ூகளி ியதசத்துககு
வழங்ூகிபடும் 'நயு ிிூகலசர்' ஆ் வெ்்து."

இந்த வார்த்மலதூகமலளக ியூகட்ட ியபாது
மிூகிபப் க விிஷகத்மலத - முந்நூறு நானூறு
பகூகங்ூகளில விமர்சித்து எழத ியவண்டக
ஒன்மல்ச் சலபமாூக ஒியர ஒெ வாக்கத்தல
ூகமி ூகச்சிதமாூகச் பசாலி மு்டத்து விட்டாற
ியபால உ்ர்ந்தாளி வசந்த. சதந்தரத்துககுி பின்
வந்தெககும் இந்தகாமலவ இந்த ஒெ வாக்கம்
அத்தமலனை பபாெத்தமாூக விமர்சித்தது. பித்தமலள

அம்மாமலவி பந்துகூகளி ூகழறசிகூகாய்ூகளி,
ியசாழூகளி, பலலாங்குழ, விமலளகாடி
பகன்படும் முெங்மலூக முத்துூகளி, மரத்தல
அழூகாூகச் பசதுகூகி பபற் பலலாங்குழ
எலலாவறமல்யும் ஒிவபவான்்ாூக உறறுி
பார்த்து விவரம் விசா் த்துத் பத் ந்து
பூகாணடாளி ூகமி.

அந்த பவளிமலள யுவத தமிழ் ியபசிகது
ூகாமாட்சிகம்மாளககுி பப் தும்
ஆச்ச் கமளித்தது. வாழ்நாளில தன் குரமலலத்
தாியனை தெம்பிக ியூகட்கும் வாய்ிபு
ூகாமாட்சிகம்மாளககு இதுவமலர வாய்த்தியத
இலமலல. ூகாமாட்சிகம்மாமலளச்
சந்ியதாிஷிபடுத்த ியவணடும் என்று ூகெதனை
வசந்த ூகமியிடம் ் கூகார்டமலர இகக்
மாமியின் பதவுபசய்த பாடமலல அவியள
தெம்பக ியூகட்கும் விதத்தல ஒிகூகச்
பசய்யும்ப்ட ியவண்டனைாளி.

"ூகவனைமாூக...பரகூகார்ட் ியல ியதால உமல்
ியமியல ியபாட்்டெககு...மாமி ்ட்டக பூகாணடு
ியபாயிடாியத... ியதால ியமியல பட்டுட்டா மாமி
மறுப்டயும் –நானைம் பண்ி ியபாயிடுவா..."
என்று வசந்த ூகமியின் ூகாதெியூக பமலிக
குரில எச்ச் கூகவும் பசய்தாளி.

தான் சறறு முன் பா்டகபதலலாம் ூகாபிட்
பரகூகார்ட் ிெந்து தெம்ப ஒிகூகியவ மாமி
சிிது நாணனைாறியபால உட்ூகார்ந்து தன்
குரமலலியக ியூகட்டுக பூகாண்டெந்தாளி. பபெ
மதிபுககு் க ஒெ குெவுககு முன்னைால
அமர்ந்தெககும் மா்வி ியபால பிவகமாூக
வில்யிெந்து, ம் காமலதியகாடு மாமியின்
முூகத்மலதியக ூகவனித்துக பூகாண்டெந்தாளி
ூகமி. 'பெகுவது ியபான்் ஆர்வம்'
என்பார்ூகியள அந்த ஆர்வம் ூகமியின்
பார்மலவயில அிியபாது பத் ந்தது.

பதெ வாசில ூகார் வந்து நறகும் ஓமலச
ியூகட்டது. அமலத அடுத்து ியவணுமாமாவின்
குரலும் தணமல்யிியலியக 'சிரம ப் ூகாரம்'
பணணக பூகாண்டெந்த விசியவசவர சர்மா
அவமலர வரியவறகும் குரலும் உளிியள
பதளிவாூகக ியூகட்டனை.

"அிபா பகூகத்து ்ராமத்தியல ஒெ
ூகிகா்த்துககுி ியபாயிெந்தார், இிபத்தான்
தெம்ப மு்டஞ்சது ியபாிெககு" என்று
கூிகப்டியக வாயிற பகூகமாூக எழந்து
ியபானைாளி வசந்த.

"என்னை வசந்தீ? எக–ியடர்னைல அஃபகர்–,
இணியடர்னைல அஃபகர்– எலலாம் எிப்ட
இெககு? ் ியலிஷன்– 'இம்ிரூிவ' ஆ்தா
இலிகா?"

அிபா தன்னிடம் என்னை ியூகட்்்ார் என்று
வசந்த உடியனை பு் ந்து பூகாணடு விட்டாளி.

"'ூகலசரல எக–ியசஞ்ேஜ புியரா்ராம்' மட்டும்
ச் கா நடந்துண்டெககுிபா! மாமி
அம்மாமலனைி பாட்டுி பா்ட ூகமி அமலத
'பரகூகார்டு' பணண மாமிகியூக தெிபிி
ியபாட்டுக ூகாமிச்சிண்டெகூகா. பவளி
ியதசத்திெந்து வந்தவளி இமலதபகலலாம்
ஆர்வமாூகக ியூகட்்்ாியளங்்் வமலர மாமிககும்
பி் கமாூகத் தான் இெககு - ஆனைா..."

"ஆனைா...என்னை...?"

"ரவிககும் ூகமிககும் இெக்் பநெகூகத்மலத
பத்தச் பசான்னைா அமலத மாமிகியல ஜீரணச்சகூக
மு்டயுமான்னுதான் பத் கியல..."

"உ்வுூகளககு முதல ப்டகா இரணடு
தரிபிியலயும் நம்பிகமலூகமலக வளர்கூகணும். அது
தான் '்டிளமஸி' வசந்த!" என்று
புன்முறுவியலாடு பசான்னைார் ியவணு மாமா.

"பராம்ப அவசரிபட்டு எந்த விிஷகத்மலதயும்
ியநெககு ியநராூகச் பசாலிக ூகா் கத்மலதக
பூகடுத்துடாியத அம்மா! ூகாமு அவ ஏறூகனைியவ
பநனைச்சண்டெக்் ப்டியக பூகாஞ்ச நாமலளககு
பநமலனைச்சண்டெகூகட்டும். உடனை்டகா
ஆத்தியல ஒெ ூகலூகம் ியவணடாம். விிஷகத்மலத
அவியள பமலல பமலலி பு் ஞ்சகூக விடு!
பு் க்துியல எத்தமலனைகபூகத்தமலனைத்
தாமசமா்ியதா அத்தமலனைகூகத்தமலனை நாம்
பூகாஞ்ச நாளி நம்மதகாயிெகூகலாம்" என்்ார்
சர்மா.

ியவணு மாமாவும் வசந்தயும் எத்தமலனை
சபாவமாூக ரவி ூகமி உ்வு பறிக
உமலரகாடமலலி ப் மாிக பூகாணடார்ூகியளா
அத்தமலனை சூகஜமாூகியவா சபாவமாூகியவா
சர்மாவால அமலதி பறிி ியபசியவா
நமலனைகூகியவா மு்டகவிலமலல. உணமலமயில
அமலதி பறிக ூகவமலலயும், பகமும் எண்ற்
தககூகங்ூகளம் அவெககு இெந்தனை.

அன்று இரவு ரவிமலகயும், ூகமிமலகயும் தம்
வீட்்டல ்டன்னைெககு அமலழத்தார் ியவணு மாமா.

"நீெம் வரலாியம...? வந்தால என்னை?" என்று
ியவணு மாமா சர்மாமலவ அமலழத்தியபாது அவர்
வெவார் என்பமலத நம்பி அமலழிபதாூகத்
ியதான்்விலமலல. வரமாட்டார் என்் மு்டவுடன்
ஒிபுககு அமலழத்ததாூகியவ ியதான்ிகது.

"உமகபூகன்னை? எ–ியடட் ஒனைர். உங்ூக
சிியந்தாளி எலலாமலரயும் கூிபிடுியவளி.
'ூகா–மாபாிடனைா' இெககும். நான் மலவதீூகன்.
எனைககு ஒத்துகூகாது! என்மலனை விட்டுடுங்ியூகா...
ரவிமலகயும் ூகமிமலகயும் நீங்ூக கூிபிட்து தான்
முமல். அவாதாியனை இிியபா ஊரர்ியலெந்து
வந்தெகூகா... ியவணும்னைா எங்ூகாத்துி
பிரதநதூகளாூகி பாெமலவயும் குமாமலரயும்
அவா கூட அனுிபி மலவக்ிய்ன்" என்று பதல
வந்தது சர்மாவிடமிெந்து.

ரவி மா்டயில ங்்க பூகாண்டெந்ததால
அவன் எழந்தெந்ததும் பசாலி அமலழத்து
விட்டுி ியபாூகலாம் என்று ரவிகூகாூகக
ூகாத்தெந்தார் ியவணுமாமா.

அிியபாது பதெவில மிராசதார்ூகளகியூக உ் க
மிடுககு நமலடயும் வலது மலூகயில பவளிளிி பூண
பி்டத்த வாக்ங் –்டககும் வாயில புமலூகயிமலலச்

சாறுமாூக நாலு விவசாயிூகளி பகபகதியகாடு
மலூகூகட்்ட வாய் புமலதத்துி பின் பதாடர நடந்து
வந்து பூகாண்டெந்தார் ஒெ ூகட்டுக குடுமிகூகார
மனிதர். ச் மலூககூகமலர ியவு்ட, மார்பு மமல்க
ியபார்த்தயிெந்த ியமல துண்டலும் ச் மலூககூகமலர
மின்னிகது. பநறியில சந்தனைி பபாட்டுி
பளபளத்தது.

"என்னை ஓய் சர்மா. உம்ம பிளிமலள
ஊரர்ியலெந்து வண்டெகூகானைாியம?"

புமலூகயிமலலச் சாறமல்க ூகமலடவாயில
ஒதுக்கதல ியபச்ச வார்த்மலத குழிகது.

"ஆமாம்! வாங்ியூகா சீமாமலவகர்வாளி!" என்று
எழந்து நன்று வரியவற்ார் சர்மா. ஆனைால
ியவணுமாமா எழந்தெகூகியவா, வரியவறூகியவா,

முூகமன் வார்த்மலதூகளி கூ்ியவா பசய்காமல
ியவறு தமலசயில பார்த்துக பூகாண்டெந்தார்.
அவர் முூகம் பவறுிமலப உமிழ்ந்தது. சர்மா அந்த
மனிதமலர வரியவறறு எழந்து ம் காமலத
பசய்தியத ியவணுமாமாவுககு அிியபாது
அிவவளவாூகி பி்டகூகவிலமலல என்று
பத் ந்தது.

"இலியல... அவசரமாி ியபாயிண்டெகியூகன்.
அிபடமா வந்து பார்கூகிய்ன்..." என்று ியவணு
மாமா சர்மாியவாடு அமர்ந்தெிபமலதி பார்த்ியத
ஒதுங்்னைாற ியபாலத் தம்மலமக ூகத்த் த்துக
பூகாணடு வில்ி ியபாய் விட்டார் சீமாமலவகர்.

"அியகாக்கன்! எந்த வகல வரிபுச்
சணமலடககு காமலரத் ண்டவிடி
ியபாயிண்டெகூகாியனைா?" என்று சர்மாவின்
ூகாதல ியூகட்கும்ப்டகாூகியவ முணுமுணுத்தார்

ியவணுமாமா. சர்மா இதறகுி பதல எதுவும்
பசாலலவிலமலல.

கூகத்திெந்து ரவி எழந்ததும் அவமலனையும்
ூகமிமலகயும் இரவு ்டன்னைெககு
அமலழத்துவிட்டு அது சம்பந்தமானை
ஏறபாடுூகமலளக ூகவனிகூக ியவணுமாமாியவாடு
வசந்தயும் தங்ூகளி வீட்டுககுி பு்ிபட்டாளி.

*****

இரவு விெந்துககுி பத்து இெபது
முக்கமாூகவர்ூகளி வந்தெந்தார்ூகளி.
'ூகமி'தான் பசன்டர் ஆஃி அட்ராக்ஷனைாூக
இெந்தாளி. பபெம்பாியலார் எ–ியடட்
உ் மலமகாளர்ூகளி.

ூகமிககு எதியர ியடபிளில வந்தமர்ந்தெந்த
ியவணுமாமாவின் நணபர் சாரங்ூகபாண
நாயுடுமலவ அவளககு ரவி அிமுூகிபடுத்த
மலவத்தவுடன் அவர் பட்மலடகாூக பநறியில
அணந்தெந்த நாமத்மலதி பார்த்து, இவர்
மலவு்வராூக இெகூகக கூடும் என்று
ூகெதகபூகாணடு 'அுடாட்சர மந்தரம்' பறியும்
இராமாநுஜர் பறியும் அவ் டம் ஏியதா
ியூகட்டாளி ூகமி.

நாயுடுவுககு அவளககுி பு் யும்ப்ட அமலத
விளக்ச் பசாலல வராததால ியபச்மலச மாறிி
பா் ஸிலுளிள 'மலநட் ்ளி'ூகமலளி பறி
அவளிடம் விசா் த்தார் அவர்.

அுடாட்சர மந்தரம் பறி அிக ஆவல
ூகாட்டும் பிபரஞ்ச யுவதயிடம் மலநட் ்ளி

பறி விசா் ககும் பதன்னிந்தக நடுத்தரவகது
மலவு்வமலரி பார்த்து அந்த முரணபாட்மலடி
புன்னைமலூக பூத்த முூகத்ியதாடு தனைககு உளிியளியக
இரசித்துக பூகாண்டெந்தான் ரவி.

-------------
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ஸ் மடத்தன் சங்ூகரமங்ூகலத்து
முத்தராதூகா் கானை விசியவசவர சர்மாவின்
பபாறுிபில இெந்த முக்கி பணூகளில ஒன்று
மடத்துககுச் பசாந்தமானை நலங்ூகமலள யும்
ியதாிபுத் துரவுூகமலளயும் அிவவிியபாது
குத்தமலூகககு ஒிபமலடிபது. அன்று மாமலல
மடத்து நலங்ூகமலளக குத்தமலூகககு
எடுிபவர்ூகளின் கூட்டம் ஒன்று இெந்தது.
அந்தக கூட்டத்தியலா-இகலாவிட்டால அடுத்த
கூட்டத்தியலா அிவவெடக குத்தமலூகூகளி
மு்டவாூக ியவணடும். பபெம்பாலும்
ஒிவியவாராணடும் ியமறியூக. மமலலயில சாரல
பி்டகூகத் பதாடங்கும்ியபாது அிவைவ் ல
குத்தமலூகூகளி எலலாம் பதாமலூக ியபசி மு்டவா்
விடுவது வழகூகம்.

தன் பிளிமலள ரவி ஊர் ிெந்து வந்ததல அன்று
மாமலல குத்தமலூகதாரர்ூகளின் கூட்டம் இெிபது
அவெககு ம்ந்து ியபாயிெந்தது.

ரவியும் ூகமியும் அவர்ூகியளாடு பார்வதயும்
குமாெம் ியவனுமாமா வீட்டு விெந்துககுி
பு்ிபட்டுி ியபாவதறகு முன் பூர மடம் ஆ்–
்ளார்க வந்து நலல" ியவமலளகாூக அமலத
ஞாபூகிபடுத்தவிட்டுி ியபானைான்.
மடத்திெந்து அவர் பபகெககு அன்று
தபாில வந்தெந்த நாமலலந்து ூக்டதங்ூகமலளயும்
அிியபாது ்ளார்க அவ் டம் பூகாடுத்தெந்தான்.

அன்று நலங்ூகமலளக குத்தமலூகககு எடுிியபார்
கூட்டம் இெிபது ஞாபூகம் வந்த பின்ியப
நாமலலந்து விவசாயிூகளி பின் பதாடரச்

சீமாமலவகர் பதெவில மிடுகூகாூக நடந்து ியபானை
ூகாட்சி ீதணடும் சர்மாவுககு நமலனைவு வந்தது.

இந்தக கூட்டத்துககும் அந்தக ூகாட்சிககும்
பதாடர்பு இெகூகியவணடும் என்று அவர் மனைம்
நமலனைத்தது. ியசாழகன் குடுமி சம்மா ஆடாது'
என்பது ியபால சீமா மலவகர் ூகா் கமிலலாமல
"பதெவில ஆள ியசர்த்துக பூகாணடு
ியபாூகமாட்டார் என்றும் பு் ந்தது.

்ராமங்ூகளில பபெம்பாலும் இம்மாத் க
கூட்டங் ூகளி இரவு எட்டு மணககுியமல
பதாடங்்ி பத்து மண பதியனைாெ மண
வமலரயில நடிபதுணடு. எலலா விவசாயிூகளம்
வந்து ூகலந்துபூகாளிள அந்த ியநரம் தான்
வசதகாயிெககும். சங்ூகரமங்ூகலியமா நூறறுககு
நூறு சதவீதம் விவசாகத்மலதத் பதாழலாூகக
பூகாணட ்ராமம், வான் பபாய்த்தாலும் தான்
பபாய்காத வளத்மலத உமலடக ஜீவநதகா்க

அூக–தக நதயின் தமலலகூகால பாசனைத்தல
அமலமந்தெந்ததால மணணல பபான்
பூகாழத்தது. அதலும் மடத்து நலங்ூகளி.
எலலாம் விமலளச்சலுககுி புூகழ் பபற்
அூக–தக நத யின் நலல ூகமலரி பகுதூகளில
இெந்தனை. மடத்தன் பிரதானைமானை
பசாத்துகூகளா்க நலல நலங்ூகளி, ியதாிபுத்
துரவுூகளி, இரணடு மன்று பச மடங்ூகளி,
விவாூகமணடபம், வீடுூகளி, ூகாி மமலனைூகளி
எலலாம் அந்த ஊர் லதான் இெந்தனை.

இரணடு மன்று வெடங்ூகளககு
முன்னைாலவமலர மடத்தன் மலவதூக
விுகங்ூகளககு மட்டுியம சர்மா
பபாறுிியபறிெந்தார். நலம் குத்தமலூக
வெமானைம், வீடு விவாூக மணடப வாடமலூகூகளி,
வரவு பசலவு ியபான்் பலளகீூக ஏறபாடுூகமலளச்
சீமாமலவகர்தான் ூகவனித்து வந்தார். குத்தமலூகி
ப்வரவு பசலவுூகளில ஊரழலும், மலூககாடலும்
பபெ்கபின், நமல்கி புூகார் ூகளி வரியவ

பின்னைால அந்தி பபாறுிபும் சர்மா வுகியூக
வந்து ியசர்ந்தது. •

சீமாமலவகமலர விியராதத்துக பூகாளிளச் சர்மா
பகந் தார். ஆனைாலும் ியவறு வழ இலமலல.
சவாமிூகியள சர்மாமலவ அமலழத்து, ஊரர்
நன்மலமகூகாூகவும், பூர மடத் தன்
நன்மலமகூகாூகவும் அந்தி பபாறுிமலப அவர்
ஏறூக ியவணடும் என்்ார். சர்மாவால அமலதத்
தட்்டச் பசாலல மு்டகவிலமலல.

அதறகுி பின்னைால சர்மாவும் சீமாமலவகெம்
ியபசிக பூகாளிவது, ஒெவெகபூகாெவர்
ியசிஷமலாபம் விசா் த்துக பூகாளிவது எலலாம்
பமலழகப்ட பதாடர்ந்தாலும் சர்மா வின் ியமல
சீமாமலவகர் உளிளூ் ஒெ வன்மம் மலவத்துக
பூகாணடு ூகாத்தெந்தார். உளிியள
பமலூகபகாடுங்்க பு் மலர்ச்சிூகளாலும் பு்ச்

சி் ிபுகூகளாலும் அவர் சர்மா விடம் ஏமாறிி
ியபாிகாூகி பழ் வந்தார்.

ஒெ ியகாக்கன் ியபானைால ியபா்்பதன்று
அியகாக்மலனைச் ச்த்துக பூகாளிளவும்
மன்னிகூகவும் கூடத் தகாராூக இெிபான்.
ஆனைால ூகமலடந்பதடுத்த ஒர் அியகாக்கன் ஒெ
ியபாதும் தன்னைெ்லுளிள ியகாக ்கமலனைச்
ச்த்துக பூகாளிளியவா, மன்னிகூகியவா தகாராூக
இெகூகமாட்டான். ூகார்ம் ியகாக்கமலத
உளிளவமலனை அளவு ியூகாலாூகக பூகாணடுதான்
எலலா இடங்ூகளிலும் எது அியகாக்த்தனைம்
என்பியத ூகணடு பி்டகூகி படு்்து. ஆூகியவ
அியகாக்கத்தனைத்மலதக ூகணடு பி்டகூக உதவி
பசய்்் ஒிவபவாெ ியகாக்கனும் அந்த
விதத்தல அியகாக்கர்ூகளககு இமலடயறு
ஆ்்ான். சீமாமலவ கெககு அிப்ட ஒர்
இமலடய்ாூகச் சங்ூகர மங்ூகலத்தல
வாய்த்தெந்தார் விசி ியவசவர சர்மா. காமலரயும்
எத்  காூகி பாவிகூகாத சாத்துவீூக கு்ம்
இகலபாூகியவ இெந்ததால சர்மாசீமாமலவக் டம் கூட ம் காமலத காூகவும்,

பணபாூகவும் பழ் வந்தார். ியவணுமாமா
ியபான்்வர்ூகளி சிிதும் தாட்சணகமிலலாமல
பவறுத்து ஒதுக்க சீமாமலவகர்
ியபான்்வர்ூகளிடமும் சர்மாவால
வித்தகாசமிலலாமல பழூக மு்டந்தபதன்்ால
ூகலவி காலும் ஞானைத்தாலும் பவறுிபும்,
குியராதமும் என்னை பவன்ிய் அிகாத ஒெவமலூக
மனைிபககுவம் அவெககு வந்தெந்ததுதான்
ூகார்ம்.

சீமா மலவகர் பதெவில ஆட்ூகளி பின் பதாடர
நடந்து பசன்்மலதி பறி ியகாசித்த சர்மா
மடத்துக குமா–தா பூகாடுத்துவிட்டுச்
பசன்ிெந்த ூக்டதங்ூகமலள ஒிவபவான் ்ாூகி
பி் த்துி ப்டகூகத் பதாடங்்னைார்.

முதல ூக்டதியம இமல்மு்டமண அவ் டம்
வந்து வாட மலூகககுக ியூகட்டுவிட்டுி ியபாயிெந்த
வடககுத் பதெவி லுளிள மடத்துககுச்

பசாந்தமானை ூகாிமமலனைமலகி பறிகதாூக
இெந்தது.

'ஒழங்ூகாூக வாடமலூக தரககூ்டக
ியகாக்கமானை" பார்ட்்டககு அந்த இடத்மலதச்
சர்மிாவாூகி பார்த்து வாடமலூகககு விட்டு
விடலாம்" என்று பூர மடம் மாியனைஜர் பதல
எழதயிெந்தார். இரணடாவது ூக்டதத்தல நலங்
ூகமலளக குத்தமலூகககு அமலடககும்ியபாது பப் க
ப்க. ூகாரர்ூகளிடமும் வசதயுளிள
மிராசதார்ூகளிடமும் அமலடத்து விடாமல
பூரமடத்துககு நா்கமாூக நடந்து பூகாளிளக
கூ்டக உமலழககும் த்னுளிள ஏமலழ விவசாயி
ூகளககுி பகன்படுமாறு ப்ர்ந்து அமலடிபது
நலலது என்று சவாமிூகியள அபிிபிராகிபடுவதாூகக ூக்டதத்தல எழதயிெந்தது. சில
ஏமலழூகளின் முூகத்மலதக 'ூகாட்்ட. அவர்ூகளககுி
ப் உதவி பசய்து அவர்ூகளி பபக் ல அிவைவர்
மிராசதார்ூகியள பபெம்பாலானை நலங்ூகமலளக
குத்தமலூகககு எடுிபதாூக மடத்துககு வந்தெந்த

புூகார்க. ூக்டதங்ூகளி இரணபடான்றும்
இமல்கூகிபட்்டெந்தனை.

அடுத்த ூக்டதம் சறறு வட்டாரத்துி
பளிளிககூடங் ூகளில பயிலும் மா்வ
மா்விூகளககுி பூகவத்கீமலத, தெககு்ளி
பகுதூகளில மனைிபாடி ியபாட்்ட மலவத்துி
ப் சூகளி பூகாடுகூக ியவணடும் என்்
சவாமிூகளின் ஆகமலஞமலக விவரமாூகத்
பத் வித்தது.

மடத்திெந்து வந்த நான்ூகாவது ூக்டதத்தல
சம– ்ெத ியவத பாடசாமலல பறிக சில
விிஷகங்ூகமலள விசா் த்தெந்தது. மறப்ாெ
ூக்டதத்தல அூக–தக நதக ூகமலரயிலுளிள
்ராமங்ூகளில ஜர்ியனைாத்தார்ம் பசய்க
ியவண்டக நமலலயில பாழமலடந்தெககும்
எலலாக ியூகாவிலூகமலளி பறிக
விவரங்ூகமலளயும் உடியனை தரட்்ட அனுிபுமாறு

ியூகா் யிெந்தார் பூர மடம் ியமியனைஜர் .
சவாமிூகளின் ஆகமலஞிப்ட அகூக்டதம்
எழதிபடுவதாூகக குிிபிடிபட்்டெந்தது.

ூக்டதங்ூகமலள வீட்டுககுளி பூகாணடுியபாய்
மலவத்து விட்டுச் சந்தகா வந்தனைத்துகூகாூக
ஆற்ங்ூகமலரககுி பு்ிபட்டார் சர்மா.
ஆ்்ங்ூகமலரயில சந்தகா வந்தனை ஜபதபங்ூகமலள
மு்டத்துகபூகாணடு வீடு தெம்பு்்
வழயிலதான் இமல்மு்டமணயின் வி் குக ூக
மலைட இெந்தது.

ூகமலடயில கூட்டமிலமலல. அியநூகமாூகக 556)
-- மடு்் ியநரமாயிெகூக ியவணடுபமன்று
ியதான்ிகது. இமல்மு்டமணயின் இககூக
சம்பந்தமானை ஆட்ூகளி சிலர் சறி உட்ூகார்ந்து
அவ் டம் ியபசிக பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ூகமலட
வாசில விசியவசவர சர்மாமலவி பார்த்ததும்

இமல்மு்டமணியக எழந்தெந்து எதர் பூகாணடு
வந்து விட்டார்.

“என்னை சமாசாரம் விசியவசவரன் ?
பசாலிகனுிபி யிெந்தா நாியனை
வந்தெிியபியனை ? நீ ஏன் இங்ியூக சிரமி பட்டு
அமலலகனும் ?”

"இதுககுன்னு வரியல ியதசிூகாமண 1 ஆத்தங்
ூகமலரயி ியலெந்து தெம்பிி ியபா் வழயிியல
வந்ியதன். நீ வாட மலூகககுக ியூகட்்டியக அந்த
வடககுத்பதெ ூகா ி மமலனை. அது விிஷகமா
மடத்தியலெந்து பதல வந்துடுத்து."

'என்னைான்னு வந்தெககு?"

"ஒழங்ூகா வாடமலூக பூகாடுக்் பார்ட்்ட காரா
யிெந்தாலும் நானைாி பார்த்து வாடமலூகககு
விட்டுகூக லாம்னு எழதயிெகூகா. ”

"நான் ஒழங்ூகா வாடமலூக பூகாடுக்்
பார்ட்டீன்னு நீ நம்புநகா இலமலலகா ?”

- இமல்மு்ட மண சி் த்தப்டியக இிப்டக
ியூகட்டார்.

"நம்பிகமலூககபூகன்னை பூகாமல்ச்சல ?
நாமலளக் வாியகன் ியபசி மு்டவு
பணணிியபாம்" என்று பசாலிக ப்டியக

பு்ிபட இெந்த சர்மாவிடம் “ச்  நாமலளக்
வியரன். மு்டவு பணணகூகலாம். ஒெ நமிிஷம்
நலலு ! உங்்ட்ட ியவ் ஒெ முக்கமானை
சமாசாரம் ூகாதியல ியபாட்டு மலவகூகணும்"
என்்ார் இமல்மு்ட மண.

“என்னை, பசாலியலன்" என்் சர்மாவுககுி
பதல கூ்ாமல ூகமலடயின் உட்பு்ம்
உட்ூகார்ந்தெந்தவர்ூகளின் பகூகம் தெம்பி
"இந்தா மலர்கபூகா்ட, இங்ியூக வாம்மா” என்று
ஒெ பபணமல் ியநாக்க குரல பூகாடுத்தார்
இமல்மு்டமண.

ூகெந் வாயில புடமலவ அணந்த ஓர்
இளம்பபண எழந்தெந்து வந்தாளி.
மாந்மாயிெந்தாலும் ூகட்டழ ியூகா்டெந்த
அந்தி பபண அெியூக வந்ததும்,

“இது மலர்கபூகா்ட ! இங்ியூக புனித
அந்ியதாணகார் ஆரம்பி பளிளியிியல டீச்சரா
ியவமலல பார்ககுது. நம்ம இககூகத்தியல பராம்ப
ஈடுபாடுளிள பபாணணு. பதபனைட்டு
வெசத்துககு முந்த நம்மர் ஆற்ங்ூகமலர
மலமதானைத்தியல முதல சீர்தெத்த மாநாடு
நடந்தச்ியச, அிப ஒெ வகசக குழந்மலத இது.
ராகூகாயின்னு முன்னைா்டியக மலவச்சிெந்த ியபமலர
மாத்த "ஐகா" ்ட்டக பூகாடுத்து ியவிய் ியபெ
மலவயுங்ூகன்னைாங்ூக. ஐகா அிபத்தான் இந்தி
ியபமலரச் சட்்டனைாெ ியபாூகட்டும். அபதலலாம்
பமலழக சமாசாரம். இிியபா நான் பசாலல
வந்தது ியவிய் ூகமலத. அந்த சந்தயிியல –கூல
விட்டு வீட்டுககுத் தெம்பி நடந்து ியபா்ிப நடு
வழியல உங்ூக சீமாமலவகெ மாந்ியதாிபு இெககு
; அந்த மாந்ியதாிபு வழகாூகத்தான்
தெம்பிிிியைாகுது இது. ஒெ நா-பரணடு நாவழ மிச்ச வம்பு பணண னைாராம். இன்பனைாெ
நா மலூகமலகி பு்டகூக வந்தாராம். ஒ்டத்
திபியிெககு. நீ பூகாஞ்சம் அந்த ஆமலளக
ூகண்டச்ச மலவயி. நாங்ூக இககூக ரதகா இமலதி
பப் ச படுத்த மு்டயும். ியவணடாம்னு

பார்க்ிய்ன். எதுககும் நீ பசாலிக ூகண்டச்ச
மலவியகன், உன் னைா ியல. மு்டயும்னைா." -

"ியதசிூகாமண! அவன் பப் க துுடன் ! நான்
பசாலித் தெந்த்வன் இலியல, ஊரர்ல பப் க
மனுிஷன், ப்கூகாரன். ப்முளிளவனைா
இெந்தாலும் கு்" வானைா இெந்தா
ியகாக்கமலத இெககும். இன்னிககுககூட
சாகரட்மலச பதெவிியல நாலு ஆளி ச்தம் ஜ் மலூக
அங்ூக வ–தரம் பளபளகூக மிடுககு நமலட நடந்து
ியபா்ிியபா * சீமாமலவகர் என் பிளிமலள
ஊரர்ியலயிெந்து வந்தது பறி என்னிடம்
விசா் ச்சான். நானும் சமுூகமாூக இரணடு
வார்த்மலத பதலியபசிியனைன்.” 'தம்பிவந்தாச்சா ?"
'வந்தாச்ச; நாமலள வர்்ிியபா நீ பார்த்துி ியபச
லாம். வீட்டுககு வாியகன்."

"ஏியதா ூகாதல பிரச்மலனைன்னு பசான்னிியக,
அது என்னைாச்ச ?"

'பிரச்மலனையும் கூடியவ தம்பிியகாடி
பு்ிபட்டு வந்தெககு 1 வந்து பாியரன்."

“ஏன் அிப்டச் பசாலிய் ? அவன்
பிரச்மலனையில வீ்ாூக நீ தமலலயிட்டு அதூகாரம்
பண்ாியத." -

“தமலலயிட்ியதா அதூகாரம் பண்ியதா
எனைககுி பழகூகமிலியல ியதசிூகாமண !”

"ச் . ியநியர வந்து தம்பி்ட்டி ியபசிக்ிய்ன்,
நீ."

சர்மா விமலட பபறறுக பூகாணடு அங்்ெந்து
பு்ி பட்டார். இமல்மு்டமணயிடம்
சீமாமலவகமலரி பறிக ியூகளிவிிபட்ட சம்பவம்
ியபாலி பல சம்பவங்ூகளி பல புூகார்ூகளி பல
இடங்ூகளிிெந்து ட ல முமல் அவர் ூகாதுககு
எட்்டயிெந்தனை. ியதககு மரத்தல பசதுக்க
சிமலல ியபால ூகவர்ச்சிகாயிெந்த அந்தி பபண
மலர்க பூகா்டயிடம் சீமாமலவகர் திபாூக நடந்து
பூகாண்டெி பாரா இலமலலகா என்று சர்மா ஒெ
சிிதும் சந்ியதூகி படியவ இலமலல. சீமாமலவகர்
ியபான்் ியூகாவில ூகாமலள ியபய்வமலத ஒத்த
தான்ியதான்ித் தனைமானை ியமய்ச்சல கு்மும்
தமிெமுளிளவர்ூகளி சிலமலர அவர் அிவார்.
அவர்ூகளால ்ராமத்தன் பபகியர பூகட்டுக
பூகாண்டெந்தது. சில இடங்ூகளில
அவமானைிபட்ட பின்பும் அவர்ூகளககுி புத்த
வந்ததாூகத் பத் கவிலமலல. இம்மாத் க
ூகார்ங்ூகளால தான் மடத்துி பபாறுிபுக ூகளி
சீமாமலவக் டமிெந்து விமலரந்து
பிகூகிபட்டனை. ஆனைால சீமாமலவகியரா தான்
தவறுூகளி பசய்ததால தான் அந்தி
பபாறுிபுகூகளி தன்னிடமிெந்து பிகூகி
பட்டனை என்று உ்ர்ந்ததாூகத் பத் கவிலமலல.
தனைககு எதராூக விசியவசவர சர்மா சத பணண

மடத்து நர்வாூகத்மலதச் ச் கூகட்்ட அவர்ூகளி
தகவில அமலத அமலடந்தெிபதாூகியவ ூகறபமலனை
பசய்து பூகாண்டெந்தார்.

“மனிதன் சில ியவமலளூகளில ூகாமுூகனைாூகவும்
இெகூக லாம். ஆனைால எலலா ியவமலளூகளிலும்
ூகாமுூகனைாூகியவ த் யும் ஒெ மிெூகம் எிப்ட
மனிதனைா இெகூக மு்டயும் ?” என்று
பபாெளிபடும் ஒெ பமலழக நீத –ியலாூகம்
உணடு இிியபாது அது சர்மாவுககு நமலனைவு
வந்தது. சீமாமலவகர் ியபான்்வர்ூகளி ியமல த ட்
டுக ூகளி ல ியதான்ினைால அவர்ூகமலளத் தெத்த
இமல்மு்டமண ூகளம் ியதான்்த்தான் ியவணடும்
என்று இிியபாது சர்மாியவ ியூகாபமாூக
நமலனைத்தார். ியூகாவில ூகாமலளூகமலள காராவது
பி்டத்துி பவுண ்ட ல அமலடகூகத்தான்
ியவணடும் என்றும் ியதான்ிகது.

பபாதுவாூக சர்மா விளககு மலவத்த பின்
சமலமத்த பணடம் எதுவும் சாிபிடுவது இலமலல.
ூக்ந்த பசவின் பாலும் இரணடு வாமலழி
பழமுியம அவரது இரவு உ்வு, வீடு பசன்று
அந்த "இரவு உ்மலவ மு்டத்துக பூகாணடு
குத்தமலூகதாரர் கூட்டம் நடகூக இெந்த பூர
மடத்தன் "விவாூக மணடபம்' ூகட்்டடத்துககுி
பு்ிபட்டார் அவர். ூக்டதங்ூகமலளயும்
மட்த்துககுககுக குத்தமலூக விவரங்ூகளடங்்க
பப் க மலபணடு ியநாட்டுி புத்தூகம் மலூகயில
ியபாட்டுக மலூகயில எடுத்துக பூகாண்டெந்தார்
அவர்.

ியபா்் வழயில ியவணுமாமாவின்
வீட்்டிெந்த ூகலூகலிமலபயும் விளகபூகாளி
அலங்ூகாரத்மலதயும், வாசில நன்்
ூகார்ூகமலளயும் பார்த்தால விெந்து மு்டந்து ரவியும்
ூகமி முதிகவர்ூகளம் வீடு தெம்ப இரவு

பதபனைாெ மணககு ியமியலகூட ஆூகலாம் என்று
ியதான்ிகது.
ஸ்மடம் ூகலகா் மணடபத்தறகு அெியூக
பதெவில தெம்பி அவர் பசலலும் தமலசககு
எதர்த் தமலசயிிெந்து வந்து பூகாண்டெந்த ஒெ
விவசாயி ியமலாமலடமலக இடுிபுககு
இ்க்கப்ட, பணவாூக, “சாமி, குத்தமலூகக
கூட்டம் இன்னிககு இலியலன்னைாங்ூகியள…..
பப்வு எணமல்ககு வரணும்” என்று
வினைவினைான்.
கார் பசான்னைா அிப்ட, கூட்டம் இன்னிககுத்
தான் நடகூகி ியபாவுது, வா” என்்ார் அவர்.

சீமாமலவகெம் அவெ ஆளங்ூகளம்
இன்னிககு இலியலன்னு பசான்னைாங்ூகியள,
சாமி”

“ நீ ியபசாம எங்கூட வா பசாலிய்ன்” சர்மா
அந்த விவசாயி பின் பதாடரக
ூகலகா்மணடபத்துககுளி நுமலழந்தார்.
வழகூகமாகக குத்தமலூகக கூட்ட்த்துககு வெம்
தரளான் விவசாயிூகளி காமலரயும் அிியபாது
அங்ியூக ூகா்விலமலல. ூகலகா்க கூட்த்தல
சீமாமலவகெம் அவெமலடக மலூககாட்ூகளா்க
நாமலலந்து விவசாயிூகளம் நடுவாவ
அமர்ந்தெந்தனைர்.
சறறுிபு்த்துி பதபனைட்டுக
்ராமங்ூகளிிெந்தும் விவசாயிூகளி வந்து
ஆர்வத்ியதாடு குத்தமலூக ியூகட்கும் வளமானை
மடத்து நலங்ூகமலளக ியூகட்ூக அன்று காெியம
வரவிலமலல என்பது மிூகவும் ஆச்ச் கமாூகவும்
நம்ப மு்டகாமலும் இெந்தது.,
ம்வன் தாங்ூகல, நத்தம்பா்ட, ஆனைந்தக
ியூகாட்மலட, அலங்ூகார சமுத்தரம் ஆ்க
சறறுிபு்த்து முக்கமானை ஊரர்ூகளிிெந்தும்
கூட காமலரயும் ூகா்விலமலல.

"வாங்ியூகா ! சர்மாவுககு அதூக
ியவமலலயிலியல. பூகாஞ்சம் ியபர்தான்
வந்தெகூகா. குத்தமலூக சீக்ரம் மு்டஞ்சிடும்"
என்று தம்முமலடக பினைாமிூகியள அிவவளவு
நலத்மலதயும் மிவாூகக குத்தமலூகககுி பி்டத்து
விடலாம் என்் பூகறூகனைவுடன் உறசாூகமாூக
வரியவற்ார் அங்கு அமர்ந்தெந்த சீமாமலவகர்.
சர்மாவுககு அவெமலடக குது பு் ந்தது.
"நீங்ூக என்மலனை பராம்ப கூ்டமிகூகனும்
சீமாமலவகர் வாளி! பூரமடத்திெந்து எனைககு
வந்தெக்் ஆகமலஞ யிியல பதபனைட்டு
சறறுிபு் ்ராமத்து ஜனைங்ூகமலளயும்
வச்சணடுதான் பநலங்ூகமலளக குத்தமலூகககு
விடணும்னு –புடமா எழதயிெககு."
"அிியபா இங்ியூக வந்தெக்் பரணடு மணு
்ராமத்து மனுிஷாமலள அவமானைிபடுத்தத்
தெிபி அனுிப்து மட்டும் என்னை முமல் ?"

"இதியல மானை அவமானைம் ஒணணும்
இெக்்தா எனைககுத் ியதா்மலல; பூரமடத்து
உத்தரமலவ நான் ீத்மு்டகாது. அதுககு நான்
ூகட்டுிபட்டா ூகணும்."

"எங்ூக நாளிியல இபதலலாம்
பார்கூக்தலமலல. நாளி ூகடத்தாம குத்தமலூகககுச்
சீக்ரம் விட்டுடுியவாம்."

சர்மா இதறகுி பதல பசாலலவிலமலல.
குமா–தா மலவக கூிபிட்டு, அடுத்த வாரம் இியத
்ழமலம இியத இடத்தல இியத ியநரத்தல
பூரமடம் குத்ூகமலூகககுக கூட்டம் ூகண்டிபாூக
நடககும் என்று பதபனைட்டு ்ராமங்ூகளககும்
தணியடாராி ியபாட்டுச் பசாலி ஏறபாடு
பணணவிடுமாறு கூிவிட்டு வீடு தெம்பி
விட்டார் சர்மா.

அவர் தெம்பிகியபாது ூகாமாட்சிகம்மாளி
முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்டயிடம் தணமல்யில
அமர்ந்து ியபசிக பூகாண்டெந்தாளி. பாட்்டயின்
விசாரமல் ூகமிமலகி பறி இெந்தமலதச்
சர்மாியவ தம் பசவிூகளால ியூகட்ட வாறுதான்
வீட்டுி ப்டியகினைார்.
ூகாமாட்சிகம்மாளி பாட்்டககுக ூகமிமலகி
பறி என்னை பசாலல இெந்தாியளா
பத் கவிலமலல ஆனைால அவளி பதல
பசாலவதறகுளி சர்மா ப்டியகி வந்து விட்டார்.

"அவாளிளாம் இன்னும் வரமலலகா ?”
“எவாமலளக ியூககூகிய்ளி?" “பார்ட்்டககுி
ியபானைவாமலளி பத்தத்தான் ியூகட்்ிய்ன்."

“வரமலல. இன்னும் நமல்க நாழகாூகாியதா ?
இத்தமலனை சீக்ரமா எங்ியூக வரிியபா்ா ?”

சர்மாமலவி பார்த்ததும் பாட்்ட எழந்து
ியபாய்ச் ியசர்ந்தாளி. அமலரமண ியநரத்தல
பார்வதயும் குமாெம் மட்டுியம ியவணுமாமா
வீட்்டிெந்து தெம்பி வநதாாூகளி,

‘ஏணடா ? அவாளிளாம் எங்ியூக ?வரமலலகா ?”
"இலியலிபா பார்ட்்டயிியல அந்த எ–ியடட்
ஒனைர் சாரங்ூகபாண நாயுடு வந்தெந்தார். அவர்
தடீர்னு பார்ட்்ட மு்டஞ்சதும் அண்ாமலவயும்
அவன்கூட வந்தெந்தவாமலளயும் "வாங்ூகியளன்!
மமலலயிியலநம்ம எ–ியடட் பூக–ட் ஹெவுசிியல
ியபாய்த் தங்்ட்டுக ூகார்த். தாியல
தெம்பிடலாம்"னு கூிபிட்டார். உடியனை, மலந–
ஜ்டகா'ன்னு அண்ாவும் ூகமியும் ியவணு
மாமாவும் வசந்தயுமா பரணடு ூகார்ியல
மமலலககுி பபுா்ிபட்டுி ியபாயிட்டா."
"காெ ? நாமகூகார நாயுடுதாியனை ?” "அவியர
தாம்பா..." குமார் பசாலிகவறமல்ச் ச் காூகக

ூகாதல ியபாட்டு பூகாளிளாத ூகாமாட்சிகம்மாளி,
"ஏன்னைா ? அவாளிளாம எங்ியூக?" என்று
அிியபாதுதான் சர்மாமலவக ியூகட்டாளி. சர்மா,
குமார் தனைககுக கூிக அியத பதமலல இன்னும்
அதூக வாலயமுககு உகர்த்த அவளிடம் சறிய்
இமலரந்து விளக்க கூினைார்.
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ரவிககும் ூகமிககும் ியவணுமாமா வீட்்டல
நூகழ்ந்த விெந்து மு்டயும்ியபாது இரவு பத்து
மணககு ியமல இெககும். எ–ியடட்
உ் மலமகாளர் சாரங்ூகபாண நாயுடுவிடம்
பசாலி ரவிமலகயும் ூகமிமலகயும் மமலல
ியமலுளிள அவரது பங்ூகளாவில தங்ூக
அமலழககும் ப்ட ண்டகியத ியவணு மாமாவும்
வசந்தயும் தான். அன்ிரவு இந்த இளம்
ூகாதலர்ூகளககுச் சதந்தரமானை ம்ழ்ச்சிமலக
அளிகூக விெம்பி அவர்ூகளி இந்த ஏறபாட்மலடச்
பசய்தார்ூகளி. ூகாமாட்சிகம்மாளின்
ூகட்டுிபாடுூகளிிெந்தும் மலவதூகமானை வீட்்டன்
பூகடுபி்டூகளிிெந்தும் அந்த ஓர் இரவிலாவது
அவர்ூகளககு விடுதமலல ்மலடகூகட்டுியம என்று
எணணத்தான் இமலத அவர்ூகளி
பசய்தெந்தார்ூகளி.

மமலல ியமல ியவணு மாமாவுகியூக எ–ியடட்
இெந்தாலும் அந்த எ–ியடட நான்கு மண
ியநரத்துககும் அதூகமாூகி பக்ம் பசய்க
ியவண்டக பதாமலலவில இெந்தது. முிபது
முிபத்மலதந்து மலமல பதாமலலவில ஒெ மண
அலலது ஒன்்மலரமண ியநரி பக்த்தல
பசல்்ாற ியபால மிூக அெ்ியலியக மமலலயில
இெந்தது நாயுடுவின் எ–ியடட். அமலதயும் தவிர
நாயுடுவின் எ–ியடட்டுககு நடுவில இெந்த
பங்ூகளாவும் விெந்தனைர் விடுதயும் சூகல
வசதூகளம் உளிளமலவகாூகவும் பப் கதாூகவும்
இெந்தனை. ூகார்ம், நாயுடு
எ–ியடட்டுககுளிியளியக குடும்பத்ியதாடு வசித்து
வந்தார். கீியழ ்ராமத்தல வசித்து வந்த
ூகார்த்தால ியவணு மாமா தமது எ–ியடட்்டல
ியபா்் ியபாது வெ்் ியபாது தங்்க பூகாளிள
ஒெ சிிக விெந்தனைர் விடுத மட்டுியம
ூகட்்டயிெந்தார். அதனைால தான் நாயுடுவின்
எ–ியடட் பங்ூகளாவுககுக ூகமியும் ரவியும்
மற்வர்ூகளம் அன்ிரவு தங்ூகச்
பசன்ிெந்தார்ூகளி. ஒெ ூகா் ல நாயுடு,
ியவணுமாமா, வசந்த ஆ்ியகாெம் மறப்ாெ

ூகா் ல ரவி, ூகமி ஆ்ியகாெமாூக அவர்ூகளி
சங்ூகரமங்ூகலத்திெந்து பு்ிபட்்டெந்தார்ூகளி.
ூகாெககுளி வீசிக குளிர்ந்த ூகாறில ூகமி சிிது
பதாமலலவு பசலவதறகுளிியளியக
ூகண்கர்ந்துவிட்டாளி. பூகில நன்்ாூகத்
ங்்யிெந்ததால ரவிககுத்தான் உ்கூகம்
வரவிலமலல. தன் ியமியல சாய்ந்தப்ட உ்ங்்க
பூகாண்டெந்த ூகமியின் ியமனி நறும்ங்ூகளி
அவன் உளிளத்மலதக ்ளர்ச்சி பூகாளிளச்
பசய்தெந்தனை. குமலட மலிமலூகி பூவின்
வாசமலனைககும் இளம் பபணணன் கூந்தில
அமலத நுூகர்வதறகும் ஏியதா ஒெ ூகவித்துவம்
நமல்ந்த இனிக சம்பந்தம் இெகூக ியவணடும்
என்று ியதான்ிகது. சில பூகூகளின் வாசமலனைூகளி
என்பமலவ எழதிபடாத ூகவிமலதூகளாயிெந்தனை.
வார்த்மலதூகளால எழதிபட்டு விடு்்
ூகவிமலதூகளின் அர்த்த விகாபூகம் ஓர்
எலமலலககுட்பட்டு விடு்்து. எழதிபடாத
ூகவிமலதூகளின் வார்த்மலத விகாபூகமும், அர்த்த
விகாபூகமும் எலமலலகற்மலவகாூக வி் ்ன்்னை.
சி்ந்த பூகூகளின் மனைத்மலத மகககும் சூகந்தங்ூகளி
எலலாம் எலமலலகற்மலவகாய் விளங்்னை.
வாசமலனைூகளககும் ஞாபூகங்ூகளககும் மிூக

நுணணக பநெகூகமானை பதாடர்பு இெந்தது
ியபால ியதான்ிகது.

இிியபாது இந்தி பூகூகளின் நறும்ம்
ரவிமலக மிூகி பல ஆணடுூகளி பின்னுககுக
பூகாணடு பசன்று நமலனைகூகச் பசய்தது.
சங்ூகரமங்ூகலத்தன் அதூகாமலல பமலிெளில
இந்தி பூகூகளி இதழ் வி் ந்து ம்ம் பரிபும்
வீட்டுத் ியதாட்டத்தல ்்ற்்டயில ியபாய்க
குளிர்ந்த தணணீ் ல பல துலக் முூகம் ூகழவிக
பூகாணடு தணமல்ககு வந்து தந்மலதககு எதியர
அமர்ந்து அமர ியூகாசமும் சித மஞ்ச் யும்,
ராியமாதந்தமும் வாய் பமாழகாூகி பாடம்
ியூகட்டு மனைனைம் பசய்த பிளிமலளி பெவம்
நமலனைவு வந்தது. அதூகாமலல மன்்மலர
மணயிிெந்து ஐந்து மண வமலர இிப்டத்
தந்மலதயிடம் வாய்பமாழகாூகி பாடம் ியூகட்டுி
பாடம் ியூகட்டு மனைனைம் பசய்த ப்டிபு
அவனுமலடகது. வி்டந்ததும் மற்ி
பிளிமலளூகியளாடு பளிளி பசன்று முமல்கானை
ஆங்்லி ப்டிபும் பதாடர்ந்து நடககும்.

அந்நாளில ்ராமத்துககு மின்சாரம்
வரவிலமலல. அந்த மலவூகமல் இெளில அூகல
விளகமலூக ஏறறுவதறூகாகும் ியநரத்மலதக கூட
அவமலனை வீ்ாகூக விடமாட்டார் தந்மலத.
இெளில அமர்ந்தெந்து ூகணீபரன்் குரில
அவர் பசாலி அவன் தெிபிச் பசாலிக ூகற்
ூகலவி அது. 'ராமஹெ ராபமௌ ராமா; ராமம்
ராபமௌ ராமான் ராியம் ராமாிகாம்' - என்று
ராம சிதம் நமலனைவு வந்தால கூடியவ ூகாமலலக
குளிமலரயும், ்்ற்்டமலகயும் குமலட
மலிமலூகி பூ வாசமலனைமலகயும் நமலனைவு கூர்வது
அவனுககு ஒெ பழகூகமாூக ஆ் விட்டது. அவர்
பசாலி அவன் தெிபிச் பசாலவது ஒெ ூக்ம்
தமலடிபட்டாலும் தந்மலத அவன்
ங்்விட்டாியனைா என்று ூகாமலதி பி்டத்துத்
தெகுவார். அந்த இெ குரலூகளம் அகரூகாரத்துத்
தணமல்யில ஒிகூகத் பதாடங்்க பின்ியப
சங்ூகரமங்ூகலத்தல பபாழது புலெம். நூகணடு
சிதம் எலலாம் மு்டந்த பின் ரகுவம்சம் முதல
ூகாவிகங்ூகபளலலாம் இிப்டியக பதாடர்ந்து
ூகற் நாட்ூகளி ஒிவபவான்்ாூக நமலனைவு வந்தனை.
பணந்து அடங்்ி பகந்து ூகறறு வளர்ந்த

சங்ூகரமங்ூகலத்துி பிளிமலளி பெவம், ஓரளவு
விடுபட்ட ூகலலூ் ி பெவம், முழச்
சதந்தரமும் உலலாசமும் நமல்ந்த
ூகட்டுிபா்டலலாத பா் – நூகர வாழ்வு,
ூகமியின் ூகாதல எலலாியம மிூக விமலரவாூக
நூகழ்ந்து நமலலத்து விட்டமலவியபால இிியபாது
மமலலச்சாமலலயில ியவூகமாூகி பக்ம் பசய்யும்
இந்த முன்னிரவில அவன் மனைத்துளி ியதான்ினை.
மமலலியமல ஏறும் ியபாதும் சீிி பபாங்்
எழந்து வெம் ூகடலமலலூகமலள எதர் பூகாளிளம்
ியபாதும் எிவவளவு வகதா்யிெந்தாலும்
மனிதன் சிறு குழந்மலதகா் விடுவமலத ரவி
உ்ர்ந்தெக்்ான். இந்த இரணடு
இடங்ூகளிலும் தடீபரன்று மனிதனுககு வகது
குமல்ந்து விடு்்து. மிபு வில் ஓ்ட
விடு்்து. தளர்ச்சி, தககூகம் எலலாம் ப்ந்து
ியபாய் உடியனை உறசாூகம் வந்து விடு்்து.
மமலலகாயிெந்தாலும் உகரி ப்ககும்
விமானைமாயிெந்தாலும் ியமியல ஏறும் மா்டி
ப்டகாயிெந்தாலும் - ியமியல ஏிச் பசல்ிய்ாம்
என்் உ்ர்ியவ ஓர் உறசாூகம் தான்.

ூகார் தமலர மட்டத்திெந்து சில ஆயிரம் அ்ட
உகரம் வந்ததும் ூகாறறுக ூகாமலத அமலடத்தது.
குளிர் அதூகமாூகியவ ூகார்க ூகண்ா்டூகமலள
உகர்த்த விட்டான் ரவி. ூகமி இவன் ியமல
துவளம் ஒெ பமலிக இதமானை பூமாமலலமலகி
ியபால சாய்ந்து ங்்க பூகாண்டெந்தாளி.

நர்த்தாட்சணகமானை ூகண்டிபுடன் தந்மலத
எழிபி விட எழந்தெந்து அந்த அதூகாமலலகியூக
உ் க சூகமானை கூகத்தன் ்்கூகத்ியதாடு நடந்து
ியபாய்ி பூகூகளின் மதுரமானை வாசமலனை நமல்ந்த
ியதாட்டக ்்ற்்டயில சிலபலன்் பச்மலசத்
தணணீ் ன் குளிர்ச்சியில தளிளாடும் கூகத்மலதக
ூகமலரத்துவிட்டுத் தந்மலதககு முன் பாடம் ியூகட்ூக
அமர்ந்த ியவமலளூகளில இந்த அந்நக நாடு
உத்தியகாூகம், இிப்ட ஓர் அழ்க ூகாதல
எமலதயுியம அன்று அவன் ூகனைவு கூடக
ூகணடதலமலல.

ஆனைால நடந்தமலவபகலலாம் - உணமலம
என்பதறகு அமலடகாளம் ியபால ூகமி அவன்
ியதாளில சாய்ந்தப்ட ங்்க பூகாண்டெந்தாளி.
வாசமலனைூகளின் உெவூகமாய் உ்ங்கும்
இனிமலமயின் நசித சங்கீதமாய் நூகழ்ந்தவறின்
நமலலகானை சாட்சிகாய், இதமானை தன்மலமயும்
பவிபமும் இமல்ந்த அந்த நளினைம் அவன்
ியதாளில பூகா்டகாய்ி படந்தெந்தது.

இரவு ியநரமாூக இெந்ததாலும், மமலலச்
சாமலலயில நமல்க 'ியஹெர்ிபின்' வமலளவுூகளி
இெந்ததாலும் பதபனைான்்மலர மணககுத்தான்
அவர்ூகளி மமலலியமல எ–ியடட் பங்ூகளாமலவ
அமலடக மு்டந்தது.

தமலரமட்டத்திெந்து உகரம்
அதூகமாயிெந்ததால எ–ியடட் பகுதயில குளிர்
மிகுதகாயிெந்தது. ியவணு மாமாவும் வசந்தயும்
நாயுடுவின் பங்ூகளாவிியலியக தங்்க

பூகாணடார்ூகளி. அந்தி பங்ூகளாமலவவிட
இன்னும் சிிது உகரமாூக ியமட்டுி பாங்ூகானை
இடத்தல தனிியக ஒெ 'பூக–ட் ஹெவு–'
இெந்தது. அதன் உச்சிி பகுதயில ியபார்ட்்டியூகா
வமலர ியபாவதறகும் சறி வமலளத்துத் தார் ியராடு
ியபாடிபட்்டெந்தது. ஏியதா ியதன் நலவுககு
வந்தவர்ூகமலளத் தனிியக பூகாணடு ியபாய்
விடுவது ியபால ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும்
அங்ியூக பூகாணடு ியபாய் விட்டார் நாயுடு.
குளிெககு இதமாூகி படுகமலூக அமல்யில
'ீட்டர்' இெந்தது. குளிகலமல்
விளககுூகளகூகானை –விட்சூகளி இெககுமிடம்
எலலாவறமல்யும் நாயுடுியவ, ரவிககு
அமலடகாளம் ூகாணபித்து விட்டுச் பசன்்ார்.
சிிது ியநரத்தல பிளா–்ல பாலும் தட்டு
நமல்கி பழங்ூகளம் பூகாணடு வந்து மலவத்து
விட்டுி ியபானைான் ஓர் ஆளி.

ூகமிககுத் கூகம் விழத்தெந்ததால அவளி
படுகமலூகயில உட்ூகார்ந்தெந்தாளி. ரவி அவளி

அெியூக வந்து அமர்ந்து பூகாணடு பமலல
அவமலளக ியூகட்டான்.

"ூகமி! மத்தகானைம் நீ பர–ட் எடுத்துகூகமலல
ியபாிெகியூக...என்னை பணணியனை? எிப்டி
பபாழது ியபாச்ச? மா்டயிியலயும் உன்மலனைக
ூகா்ிியக?.... கீியழ ியபாய் அம்மாட்டி
ியபசிட்்டெந்தகா?"

வசந்தயும் தானுமாூகி ியபாய்க
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் அம்மாமலனைகாடச்
பசாலி இரசித்தமலதயும் 'பரகூகார்ட்'
பசய்தமலதயும் ரவியிடம் விவ் த்தாளி ூகமி.

"அம்மா உங்்ட்ட எிப்டி பழ்னைா?
ியூகாபமிலலாியம சமுூகாமா இெந்தாளா?"

"சமுூகமாய் இெந்ததாூகச் பசாலல மு்டகாது.
அியத சமகத்தியல ியூகாபமாூக இெந்ததாூகவும்
பசால்த்துக்லியல...."

"நீ பூகாஞ்சம் பபாறுமலமகாயிெந்துதான் அவ
மனைமலச பஜயிகூகணும். என் அம்மாவின் வகமலச
ஒத்த தமலலமுமல்மலகச் ியசர்ந்த இந்தகத்
தாய்மார்ூகளககு பநஞ்சழத்தம் அதூகம்.
சலபத்தல விட்டுக பூகாடுகூக மாட்டார்ூகளி."

"நம் உ்வின் பநெகூகத்மலதி பறிக
சந்ியதூகமும் பகமும் இன்னும் உங்ூகளி
அம்மாவுககு இெககும் என்று ியதான்று்்து!
நான் மலூகயிலலாத ரவிகமலூக அணந்தது
உங்ூகம்மாவுககுி பி்டகூகவிலமலல என்று வசந்த
வந்து பசான்னைாளி. நான் உடியனை மலூகயுளிள

ரவிகமலூகமலக மாறிக பூகாணடு தான்
அம்மாவுககு முன்னைால ியபாியனைன்."

"நீ எமலத அணந்து பூகாளிளக கூடாது எமலத
அணந்து பூகாளிள ியவணடும் என்ப்லலாம்
அம்மா ியூகாபித்துக ூகவமலலிபடு்்ாளி
என்பியத ஒெ நலல ஆரம்பம்தான் ூகமி! ஒெ
பபண எிப்ட உடுகூக ியவணடும், எங்ியூக நறூக
ியவணடும், எிப்ட இெகூக ியவணடும்
என்ப்லலாம் அந்தி பபணணன்
ூகாதலனுமலடக தாய் ூகவனிகூகவும்
ூகணூகாணகூகவும், ூகவமலலி படவும் ியூகாபித்துக
பூகாளிளவும் ஆரம்பித்து விட்டாியல அவளி
அந்தி பபணணன் மாமிகாராூகத் தன்மலனைக
ூகெதக பூகாளிளத் பதாடங்்விட்டாளி என்று
தான் அர்த்தம்."

இமலதக ியூகட்ட ூகமி சி் த்தாளி. ரவியும்
அவியளாடு ியசர்ந்து வாய்விட்டுச் சி் த்து

விட்டான். ூகாமாட்சிகம்மாளின் இனிக குரல
பாடும் த்மலம, அம்மாமலனைகாடும் அழகு
எலலாவறமல்யும் விகந்து கூிவிட்டு, "உங்ூகளி
நாட்டுி பபணூகளி நுணூகமலலக
ூகளஞ்சிகங்ூகளாூக இெக்்ார்ூகளி. எனைககு
அவர்ூகளி ியமல பபா்ாமலமகாூக இெக்்து"
என்்ாளி ூகமி.

"ஒெ பபண தன்மலனை விட மத்த இன்பனைாெ
பபண ியமல பபா்ாமலமிபட ஆரம்பித்து
விட்டாபளன்்ால இந்தகாவில அவளககு ஒெ
மாமிகா் ன் மெமூகளாவும் தகுத
வந்துவிட்டபதன்று அர்த்தம்."

அிியபாது அவனுமலடக ியபச்சிிெந்து ரவி
மிூகவும் உறசாூகமாூக இெக்்ான் என்று
பத் ந்தது. ூகமி ியவணு மாமா வீட்டு விெந்தல
சந்தத்த சிலர் தன்னிடம் அதூகம் கூச்சிபட்டு
நாணகமலதயும் ியவறு சிலர்

சம்பந்தமிலலாதவறமல்ி ியபசிகமலதயும்,
விசா் த்தமலதயும் பறி ரவியிடம் இிியபாது
குிிபிட்டாளி.

"ஒெ பபணணடம் பலர் முன்னிமலலயில
அளவுகூகதூகமாூக வமலளந்து பநளிந்து, கூனிக
குறு்ி பாவமலனை பசய்யும் ஆணூகளிடம்
அவர்ூகமலளத் தனிியக சந்தககும் ியபாது
ஜாக்ரமலதகாூக இெகூக ியவணடும் ூகமி.
ியதமலவககு அதூகமாூக நா்ிபடும் ஆண
பிளிமலளயும் ியதமலவயுளிள ியபாது ியதமலவகானை
அளவு கூட நா்ிபடாத பபணணும்
சந்ியதூகத்துக்டமானைவர்ூகளி. விெந்தல நீ
சந்தத்த பலர் –பிளிட் பபர்சனைாிட்்டூகளி.
உன்மலனைி ியபால பல ஐியராிபிகர்ூகளி
'்ெு்ா ூகான்ஷிக–பனை–', 'ியகாூகா'
'ியிகபரட் புக– ஆஃி ஈ–ட்' என்று ்ழகியூக
பார்த்து ஏங்கு்ிறர்ூகளி! இங்ியூக இந்தத் ியதசத்தல
சிலர் தாழ்வு மனைிபான்மலமியகாடு எலலாியம
ியமற்ல தான் இெக்்து என்று ியமறியூக
பார்த்து ஏங்கு்்ார்ூகளி. அதனைால தான்

நீங்ூகளம் இவர்ூகளம் சந்தககும்ியபாது
எதபரதர்த் தமலசயில ஆர்வங்ூகளி
பசலலு்ன்்னை. நீ நாயுடுவிடம்
விசிுடாத்மலவதத்மலதிபறி விசா் க்்ாய்.
நாயுடு உன்னிடம் 'விியடா'மலவி பறியும்,
'பமௌின் ியராேஜ' ியபால பா் ஸில 'ஃிியளார்
ியிஷா நடககுமிடங்ூகமலளி பறியும்
விசா் க்்ார்.

"நீங்ூகளி பசாலவது ச் தான் என்்ாலும்
நாயுடுவும் அவமலரி ியபான்்வர்ூகளியம முழ
இந்தகா ஆ்விட மாட்டார்ூகியள? இியத
இந்தகாவில தாியனை ியவதங்ூகமலளயும்
ூகாவிகங்ூகமலளயும் ஆூகமங்ூகமலளயும்
சா–தரங்ூகமலளயும் புத்தூகத்மலதி புரட்்டி
பார்கூகத் ியதமலவயிலலாமல மனைத்தியலியக
பபாதந்து மலவத்தெககும் உங்ூகளி தந்மலதயும்,
நுணூகமலலூகளின் இெிபிடமாூக விளங்கும்
உங்ூகளி தாயும் ியபான்்வர்ூகளி இெக்்ார்ூகளி?"

"என் பபறிய்ார்ூகமலள நீ அதூகமாூகி
புூகழ்்்ாய் ூகமி!"

"அவர்ூகளி அதறகுத் தகுதகானைவர்ூகளி தான்!
அவர்ூகளிடம் இலலாதமலத நான் எதுவும்
மிமலூகிபடுத்தச் பசாலலவிலமலல."

சங்ூகரமங்ூகலியமா தன் பபறிய்ார்ூகியளா
ூகமிமலக ஒெ சிிதும் சிிபமலடகச்
பசய்துவிடவிலமலல என்பமலத அிந்து ரவிககுி
பபெமலமகாயிெந்தது. பிபரஞ்சி
பபணூகளகியூக உ் க ூகவர்ச்சி, ஒழங்கு, ியநர்த்த,
ூகபடமிலலாமலம, பதளிவு, சரசம் இமலவபகலலாவறிலும் ஒெ –மார்ட்பனை–
இவற்ாலதான் ூகமி அவமலனைக
ூகவர்ந்தெக்்ாளி. இிியபாது தன் ியபச்சின்
மலமும் தன்மலனைிபறிக அவனைது ூகணிமலப
அவளி உறுதி படுத்தனைாளி. நீணட ியநரம்

ியபசிகபூகாண்டெந்த பின்ியப அன்ிரவு
அவர்ூகளி உ்ங்ூகி ியபானைார்ூகளி.

அது மமலலிபகுதகாூக இெந்ததனைால ூகாமலல
ஒன்பது மணககு முன் காெியம அங்கு
எழந்தெகூகவிலமலல. வி்டந்தெந்தும்
எழந்தெகூக மு்டகாதப்ட மஞ்ச மட்டமும்
குளிெம் அதூகமாயிெந்தனை. ூகாமலல பத்து
மணககுத்தான் ரவியும் ூகமியும்
எழந்தெந்தார்ூகளி. பல விளக், முூகம் ூகழவிக
பின் ூகாிபி அெந்தகதுியம கீியழ ஊரர் தெம்பத்
தகாரானைார்ூகளி அவர்ூகளி. ஆனைால அிப்டச்
பசய்க மு்டகாமல நாயுடு வந்து குறுகியூக
நன்்ார். "நலலாயிெககுியத! மமலலககு வந்து
உடியனைியக தெம்புவாங்ூக? பகூகத்தியல ஓர்
அெவி இெககுது. சூகமாய்ி ியபாய்க
குளிகூகலாம் அதுகூகிபு்ம் பத்து மலமிியல
'எிஃபபணட் ியவி'ன்னு ஒெ பளிளத்தாககு
இெககுது! காமலனைங்ூக கூட்டம் கூட்டமா வெம்.
ர நன்னு மலபனைாகுலர்ல பார்கூகலாம். எலலாம்
பார்த்துி ியபாட்டு மதகத்துககு ியமியல கீியழ

தெம்புங்ூக ியபாதும்!" என்்ார் நாயுடு.
ியவணுமாமாவும் வசந்தயும் கூட அிப்டியக
பசய்கலாம் என்்ார்ூகளி. அெவி நீராடுவதல,
ஏலகூகாய், ியதயிமலல, ூகாபி எ–ியடட்டுூகமலளச்
சறிி பார்ிபதல, காமலனைக கூட்டத்மலதக
ூகாணபதல ூகமியும் அதூகம் ஆர்வம்
ூகாட்டுவதாூகத் பத் ந்தது.

மமலலயில பூகல பதபனைாெ மணககு
ியமலதான் பவய்யில பத் ந்தது. பவயில
பூகாஞ்சம் உச்சிககு வந்து உமல்கூகத் பதாடங்்க
பின்ியப அவர்ூகளி அெவியில நீராடச்
பசன்்ார்ூகளி. அவர்ூகளி ியபா்் வழயில
ஜீிமலப நறுத்த ஏலகூகாய், ியதயிமலல, ூகாிபிச்
பச்டூகமலளக ூகாணபித்துக ூகமிககு எலலா
விவரமும் பசாலி விளக்னைார் நாயுடு.

அெவியில பால பவளிளமாூகத் பதளிந்த
தணணீர் பபெகபூகடுத்துி பாய்ந்து

பூகாண்டெந்தது. இிவவளவு ியவூகமாூக ியமியல
இெந்து பூகாட்டும் நீ் ல நன்று குளித்தால தமலல
விகூகாதா என்று வசந்தயிடம் ியூகட்டாளி
ூகமி.

விகூகாமல இெிபதறூகாூகத் தமலலயில
நமல்கத் ியதங்ூகாய் எணப்ய் மலவத்துக
பூகாளிள ியவணடும் என்்ாளி வசந்த. நமல்கத்
ியதங்ூகாய் எணப்மலக வழகவிட்டுக பூகாணடு
நன்் வசந்தமலகி பார்த்து "இந்த எணப்ய்
முழவதும் எிப்ட நீங்கும்? குளித்து விட்டுத்
தெம்பும் ியபாது முூகத்தபலலலாம் வழகாதா?'
என்று சந்ியதூகிபட்டுக ியூகட்டாளி ூகமி.

"ூகவமலலிபடாியத! தமலல ிஷாம்பூ ியபாட்டுக
குளித்த மாத்  ஆ்விடும். வா பசால்ிய்ன்.
நீயும் என்ப்ய் ியதய்த்துக பூகாளி" என்று அவளி
தமலலயில எணப்மலக வழக விட்டாளி வசந்த.
ூகமி அமலதத் தடுகூகவிலமலல.

"இந்த எணப்ய் இலலாியம பவறும்
உடம்ியபாட அெவி நீ் ல ியபாய் நன்னிியகா
ூகழத்தும், பிட் யும் ூகாதுூகளம் அந்த
ியவூகத்தியல ரத்தம் ூகன்ிச் சிவந்து ியபாயிடும்"
என்று எச்ச் த்தாளி வசந்த.

முதில ியவணு மாமா, ரவி, நாயுடு
ஆ்ியகார் அெவி நீராடமலல மு்டத்துக
ூகமலரியகினைார்ூகளி. ூகமியும் வசந்தயும்
விமலளகாட்டுக குழந்மலதூகளி ியபால அெவி
நீமலரவிட்டு பவளிியக் மனைமிலலாமல நீ் ல
தமலளத்துக பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

ியநரமாூகியவ, ரவியும் ியவணு மாமாவும் குரல
பூகாடுத்தார்ூகளி. பின்ியப அவர்ூகளி
ூகமலரியகினைார்ூகளி. வசந்த பசான்னைது ியபால
இிியபாது எணப்ய் முழவதும் நீங்்த் தன்

தமலலமயிர் பட்டுி ியபால பமன்மலமகாூகவும்
மழமழிபுளிளதாூகவும் ஆ்யிெிபமலதக ூகமி
பதாட்டுி பார்த்து உ்ர்ந்து விகந்தாளி.

குளித்துக ூகமலரியகிக நாயுடுவின் தமலலயில
எணப்ியக உபியகா்த்த மாத் த்
பத் கவிலமலல. அவெமலடக வழகமலூகத் தமலல
ியதய்த்த பசிபுி பாத்தரம் ியபால
பளபளபவன்று மின்னிக பூகாண்டெந்தது.
ியவணுமாமா நாயுடுமலவக ியூகி பணணனைார்.

"என்னை நாயுடுூகாெ - தமலலயிியல ஒணணுியம
இலமலலியக? எலலாம் சத்தமாி ியபாயிடுத்துி
ியபாிெகியூக!"

"வாக்கம் ச் கா அமலமகிியக மாமா?
ியவ் ஏியதா அர்த்திபட்ாிபியல இெகியூக?

ியூகட்்் ியூகளிவிமலக எதுககும் பதளிவாக
ியூகட்டுடுங்ியூகா" என்்ான் ரவி.

"ியூகாட்டாி பண்ாதீங்ூக. மயிர் உதர உதர
அத்தமலனையும் அநுபவ முதர்ச்சிகாககும்.
உங்ூகளககும் நடுவாூக வழகமலூக விழத்
பதாடங்்்டச்ச. சீக்ரம் நம்ம ூகட்சிககு
வந்தடுவீங்ூக! ஜாக்ரமலத" என்று பதலுககு
ியவணுமாமாமலவக ்ணடல பசய்தார் நாயுடு.

"நாயுடுூகாெ! நலல ியவமலளகா நம்ம
ியதசத்தியல இன்னைம் இது ஒணணுககுத்தான்
தனிகா ஒெ ூகட்சி இலியல. ியபா் ியபாகமலூகி
பார்த்தால இதுககும் கூட காராவது ஒெ ூகட்சி
பதாடங்்டுவீங்ூக ியபாிெகியூக!"

"பதாடங்்னைா என்னை திபுன்ியனைன்?"

"திபு ஒணணுமிலியல எிவவளவு பமாத்தம்
பாபுியலிஷனைா அிவவளவு ியபெம் ஆளகபூகாெ
ூகட்சி பதாடங்்ட்டா அிபு்ம் ஓட்டுி
ியபாட்துககுன்னு தனிகா கார் தான்
ீததமிெிபாங்ூக? ஓபராெ ூகட்சிககும் ஓபராெ
ியவாட்டுத்தான் விழம். எலியலாெம் இந்நாட்டு
மன்னைர்னு பசால்ாில எலியலாெம்
இந்நாட்டுத் தமலலவர்னு ஆயிடும். மகூகளினு
தனிகா காெம் ீததியமயிெகூக மாட்டாங்ூக."

அெவி நீ் ல குளித்த குஷியில
ியவணுமாமாவும் நாயுடுவும்
வாிபர்ூகளா்யிெந்தார்ூகளி. அதனைால
பபணூகளி உமலட மாறிக பூகாணடு வெம்வமலர
நாயுடுவின் அரசிகல விமர்சனைம் பதாடர்ந்தது.

"பார்கூகி ியபானைா நம்ம நாட்டு அரசிகலும்
'ிளாணியடிஷனும்' ஒியர மாத்  தான்
இெககுதுங்ூக. பயி் ட்து, அறுவமலட
பசய்யி்து, ூகமலளபகடுக்்து எலலாம்
இரணடுககும் பபாதுவானைதாூக இெககும்.
'ிளாணியடிஷன்' பாமலிஷயிியலதான் அ்டகூக்ட
அரசிகமலலி பத்தியக ியபசிக்்ாங்ூக. காராவது
இமலளஞர்ூகளி முன்னுககு வந்தா 'பமாளச்ச
மப்மலலி ியபாட்துககுளிியள
தமலலவனைாயிட்டான்' ்்ாங்ூக. 'எபலிஷன்ல'
பசலவழச்சான். இிப 'அறுவமலட'
பணணட்டான்்்ாங்ூக. புலலுெவிூகமலளக
ூகட்சியிியலெந்து
'ூகமலளபகடுத்துட்ியடாம்'்்ாங்ூக."

"ஏியதது? இமலதி பறி ஒெ பப் க தீஸி–
எழத் அளவு விிஷகங்ூகளி ியசூக் ச்ச
வச்சிெி்ங்ூக ியபாிெகியூக?" என்று பசாலிச்
சி் த்தான் ரவி.

"அது மட்டுமிலலீங்ூக, விவசாகத்தியல
எிப்ட பநலமலலி ியபாட்டா மறுப்ட பநலலு
முமலளககுியதா அது மாத்  ஒெ குடும்பத்தியல
ஒெத்தர் அரசிகலவாதகா வந்து பதவிியகாட
சூகம் ூகணடுட்டா, நம்ம ியதசத்தியல அிபு்மா
அந்தி பரம்பமலரயிியல காெம் அரசிகமலலியகா
பதவிங்ூகமலளியகா விட்ியத இலலீங்ூகியள?"

"எிஃபணட் ியவிககுி
ியபாூகலாம்னீங்ூகியள? ியநரமாூகிகா
நாயுடுூகாெ?

ியவணுமாமா நாயுடுவின் ூகவனைத்மலதத் தமலச
தெிபினைார். ூகமியும் வசந்தயும் உமலட
மாறிக பூகாணடு பு்ிபடத் தகாராூக
வந்தெந்தார்ூகளி.

மறுப்ட ஜீிபில பு்ிபட்டார்ூகளி அவர்ூகளி.

"உங்ூக வீட்்டியலெந்து காமலரயும் அெவியில
குளிகூகக கூட்்டணடு வரிியக நாயுடுூகாெ?"
என்று ஜீிபில ியபாகும்ியபாது நாயுடுமலவக
ியூகட்டார் ியவணுமாமா.

"காெ இெகூகாங்ூக கூட்்டகா்த்துககு?
குழந்மலதங்ூகளிளாம் –கூல, ூகாியலேஜனு
'ிபளய்ன்'ஸிியல ப்டச்சக்ட்்டெககுதுங்ூக. என்
மமலனைவி சீகூகாளி. பவந்நீர்ல தான் குளிககும்.
அெவி ்ெவி எலலாம் அதுககு ஒத்துக்டாது."

பத்து பன்னிரணடு மலமல ியபானைதும் ஒெ
வமலளவில தெம்பி நன்்து ஜீி. நூறு
நூறமல்ிபத்ட கீியழ பசம்புல அடர்ந்த பப் க
பளிளத்தாககும் நீர் நமல்ந்த ஓர் ஏ் யும்

பத் ந்தனை. ஏ் கூகமலரயில புல பவளியில
ூகெங்குன்றுூகளி ியபால உெவங்ூகளி அமலசவது
பத் ந்தது.

"அியதா பாெங்ூக... காமலனைக கூட்டம்" என்று
மலபனைாகுலமலர உமல்யிிெந்து எடுத்துக
ூகமியிடம் நீட்்டனைார் நாயுடு.
----------------
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ூகமி, நாயுடு தன்னிடம் அளித்த
மலபனைாகுலமலர வாங்்ி பார்த்தாளி. பத்தெபது
பப் க காமலனைூகளி.... இரணடு மன்று குட்்ட
காமலனைூகளி - மலபனைாகுல் ல மிூக அெ்ல நறபது
ியபால பத் ந்தனை. அதூக ியநரம் ஓர்
ஆச்ச் கத்ியதாடு அமலதி பார்த்துக
பூகாண்டெந்தாளி ூகமி. அவமலளத் தவிர
மற்வர்ூகளி அங்ியூக பலமுமல் வந்தெந்த
ூகார்த்தாலும், அ்டகூக்ட காமலனைக
கூட்டத்மலதி பார்த்தெிபதாலும் அதல அதூக
ஆச்ச் கம் ூகாணபிகூகவிலமலல. காமலனைூகமலளி
பறிக ூகமி பல ியூகளிவிூகளி ியூகட்டாளி.
எலலாக ியூகளிவிூகளககும் ியவணுமாமாவும்
சாரங்ூகபாண நாயுடுவும் மாறி மாறி பதல
பசாலிக பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

'எிஃபபணட் ியவி'யிிெந்து
தெம்பும்ியபாது ூகமி நாயுடுவிடம்
'சாணடலவுட்' மரம் ஒன்மல்ி பார்கூக
ியவணடும் என்்ாளி. சிிது பதாமலலவு
பசன்்தும் ஓ் டத்தல ஜீிமலப நறுத்த, நன்்ாூக
முறிக சந்தனை மரம் ஒன்மல்க ூகமிககுக
ூகாட்்டனைார் நாயுடு. இடுிபு உகரத்தல அந்த
மரத்தன் முறிக ்மலள ஒன்று பி் ந்த இடத்தல
காியரா ூகாட்டு இலாூக ஆட்ூகளி அ் வாளால ஒெ
சிறு பவட்டு பவட்்ட விட்டுி ியபாயிெந்தார்ூகளி.
நாயுடு அந்த பவட்டு வாயில மகமலூக மலவத்து
ியமாந்து பார்த்து விட்டு, "அிபாடீ! வாசமலனை
ஆமலளத் க் அ்டககுது" என்று கூி விட்டுக
ூகமிமலகயும் அமலத ியமாந்து பார்ககும்ப்ட
ியவண்டனைார்.

ூகமி தமலலமலகக குனிந்து அந்த வாசமலனைமலக
நுூகர்ந்தாளி. மலவரம் பாய்ந்த அந்தச்
சந்தனைமரத்தல வாசமலனை ூகமூகமத்தது. இரணடு

மன்று நாட்ூகளில அியத வாசமலனையுளிள சந்தனைக
ூகட்மலட ஒன்மல்ககீியழ பூகாடுத்து அனுிபுவதாூக
அவளிடம் நாயுடு கூினைார்.

அங்்ெந்து ியநியர எ–ியடட் பங்ூகளாவுககுத்
தெம்பினைார்ூகளி அவர்ூகளி. ஜீிபில ரவியும்
ூகமியும் பின் ஸீட்்டல அெூகெியூக
அமர்ந்தெந்தார்ூகளி. ரவி உறசாூகமாூக
இெந்தான். மமலலகூகாறின் சூகமானை
குளிர்ச்சியும், அெவியில நீரா்டக மதமதிபும்
அவனுமலடக உறசாூகத்மலதி பல
மடங்ூகாக்யிெந்தனை. அவன் ூகமியின்
ூகாதெியூக பமதுவாூகக ியூகட்டான்.

"ூகமலீ! என்மலனைி பபாறுத்தவமலர நீியக ஒெ
சந்தனை விெட்சம். உன் உடம்பில இலலாத
வாசமலனைகா அந்தச் சந்தனைமரத்தல இெக்்து?
நான் அநாவசிகமாூக ஜீிபிிெந்து ஏன் கீியழ
இ்ங்ூகவிலமலல பத் யுமா? இளமலமயும்

வாசமலனையும் ூகமூகமககும் ஒெ சந்தனை விெட்சம்
இங்ியூக என் அெ்ியலியக இெிபது தான்
ூகார்ம்! என்னை? நான் பசாலவது உணமலம
தாியனை?"

ூகமி அவமலனை ஏிட்டு நமிர்ந்து பார்த்துக
ூகனிியவாடு புன்முறுவல பூத்தாளி.
பங்ூகளாவுககுத் தெம்பும் ியபாது சாரலும்
ியமூகமட்டமுமாூக வானைவில ியவறு
ியபாட்்டெந்தது. மமலலச் சிூகரங்ூகளின்
பின்னைணயில வானைவில மிூகமிூக
அழூகாயிெந்தது. மமலலூகளம், சாரலும், பசமலம
நறும்மும், வானைவிலலும், அெவி நீராடலும்
அவர்ூகமலளச் சிறு குழந்மலதயின் உறசாூகத்மலதக
பூகாளிளச் பசய்தெந்தனை. அெவியிிெந்து
தெம்பிகதும் அன்று பூகில நாயுடு எ–ியடட்
பங்ூகளாவில ஒெ பப் க விெந்துககு ஏறபாடு
பசய்தெந்தார். விெந்து மு்டந்து சிிது ியநரம்
ஓய்வு எடுத்துக பூகாணட பின்ியப அவர்ூகளி
மமலலயிிெந்து கீியழ பு்ிபட மு்டந்தது.

"நீங்ூக இந்தகாவிியல இெக்்வமலர எிப
ியவ்ாலும் இங்ியூக தாராளமா வந்து தங்ூகலாம்.
வித்தகாசமா நமலனைகூக ியவணடாம். இமலத உங்ூக
பசாந்த வீடு மாத்  நமலனைச்சககுங்ூக" - என்று
பு்ிபடும்ியபாது ரவிமலகயும் ூகமிமலகயும்
பார்த்துச் பசான்னைார் நாயுடு. பச்மலச ஏலகூகாயில
பசய்த மாமலல ஒன்மல்க ூகமிககு அவர்
அளித்தெந்தார். அந்த மாமலல மலதத்துக
ியூகாகூகிபட்்டெந்த விதத்மலத அவ் டம் விகந்து
புூகழ்ந்து கூினைாளி அவளி.

"வீக-எணட்-பிரகா்ம்னு வந்தா இமலதவிட
ஐ்டகல பிியள– சங்ூகரமங்ூகலத்துககுி
பகூகத்தியல ியவ் ஒணணும் ்மலடகாது"என்்ார் ியவணுமாமா.

"இவா இரணடு ியபெம் இங்ியூக வர ியபாது
ஒெ தடமலவ நம்ம எ–ியடட் ூக–ட் ஹெவு–
சாவிமலகக கூடக பூகாடுத்து விடலாம் அிபா" என்்ாளி வசந்த.

அவர்ூகளி அமலனைவெம் நாயுடுவிடம்
விமலடபபறறுக பூகாணடு மமலலயிிெந்து கீியழ
பு்ிபடும் பபாழது பிறபூகல மன்று மணககு
ியமலா்விட்டது.

ரவியும், ூகமியும் சங்ூகரமங்ூகலம் தெம்பி
வீட்டு வாசில ூகா் ிெந்து இ்ங்கும்ியபாது
பிறபூகல நாலமலர மண. வெ்் வழயில
முதிியலியக ியவணுமாமாவும் வசந்தயும்
தங்ூகளி வீட்்டல இ்ங்்க பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

வீட்டு வாயிில சர்மா இமல்மு்டமணியகாடு
ியபசிக பூகாண்டெந்தார். ரவிமலக உறசாூகமாூக
வரியவற்ார் இமல்மு்டமண. ூகமிமலக
அவெககு அிமுூகம் பசய்து மலவத்தான் ரவி.
'இமல்மு்டமண' - என்் பபகமலரத் தெிபி
உச்ச் த்துச் பசாலிி பார்கூக முகன்்ாளி ூகமி.
அந்தி பபகமலரி பறி விசா் த்தாளி.

அது 'பதய்வசிூகாமண' - என்் பபக் ன்
தமிழ் பமாழ பபகர்ிபு என்பமலத ரவி
விளக்னைான்.

"மமல்மமலல அ்டூகளி, ப் தமாற ூகமலலஞர்
ியபால தாியனை இந்தி பபகெம்?" என்று ூகமி
ரவியிடம் பதலுககு வினைவிக ியபாது,

"அடியட! தமிழ்ல கூட நலலாி
ியபச்ாங்ூகியள! உட்ூகாெங்ூக தம்்!
அவங்ூகமலளயும் உட்ூகாரச் பசாலலுங்ூக" என்்ார்
இமல்மு்டமண. அவர் ியவண்டக பூகாணட
உடியனை ரவி எதர்த் தணமல்யில உட்ூகார்ந்தான்.
ூகமி உட்ூகாரவிலமலல. விசியவசவர சர்மா
அங்ியூக இெிபமலதி பார்த்து அவர் எதியர
அவளி உட்ூகாரத் தகங்்னைாற ியபாலிபட்டது.
சர்மாவும் அந்தத் தககூகத்மலத ூகவனித்தார்.

"நீங்ூக ியபசிண்டெங்ியூகா... நான் ியபாய்
மடத்துக ்ளார்கமலூகக கூட்்டணடு வந்துடிய்ன்"
- என்று பசாலி விட்டு எழந்தெந்து ியபானைார்
சர்மா. அவர் பசன்் பின் எஞ்சிக மவெககும்
பலவறமல்த் தகங்ூகாமல ியபசிக பூகாளிவதறகு
உ் க சதந்தரம் ்மலடத்த மாத்  இெந்தது. சர்மா
பசன்் சிிது ியநரத்துகபூகலலாம் ூகமி ரவிககு
அெியூக பமலல ஒதுங்் அமர்ந்து பூகாணடாளி.

"தமிழ் மட்டும் பசாலிக பூகாடுத்தியதாட
நறுத்தடாியம 'அவங்ூகளககு' நம்ம
பணபாடுூகமலளயும் பழகூகிபடுத்தயிெககீங்ூக
தம்பி! எனைககு பராம்ப ம்ழ்ச்சி" - என்்ார்
இமல்மு்டமண.

அவெமலடக ூகணீபரன்் குரல, தனிிபட்ட
உமலரகாடிலும் உ்ர்ச்சி மகமா்
விடும்ியபாது ியமமலடி பிரசங்ூகம் ியபாலி
பாய்ந்து பாய்ந்து ியபசம் அவரது ியபச்ச
எலலாவறமல்யும் ூகவனித்த ூகமி அவமலரி
பறி நமல்க அிந்து பூகாளிள ஆவல
ூகாணபித்தாளி. ரவி அவளககு விவ் த்துச்
பசான்னைான். அவன் கூிகமலத இமல்மு்டமண
பணியவாடு மறுத்தார்.

"தம்பி எம்ியமியல இெக்் பி் கத்தாியல
பராம்ப மிமலூகிபடுத்தச் பசாலலுது. இந்த

ஊரர்ல நான் ஒெ சாதார் வி்குூகமலடகூகாரன்.
அிவு இககூகத்மலதச் ியசர்ந்த ஊரழகன்."

"உங்ூகளி இககூகத்மலதி பறிச் செகூகமாூகச்
பசாலல மு்டயுமா?"

"பராம்ப நாளி உபியகாூகத்தியல இலலாமல
மமலலயில ்டக்் பசிபுி பாத்தரத்தியல
அது பசிபுங்்்ியத மமல்ஞ்ச ியபா் மாத் ி
பாசமும் ூகளிம்பும் ஏிி படர்ந்து விட்ாி
ியபால இந்த நாட்்டியல அிவும் உணமலமயுியம
மமல்யிர அளவுககுச் சாத சமகச் சடங்குூகளம்
சம்பிரதாகங்ூகளம் மட நம்பிகமலூகூகளம்
பபெ்ி ியபாச்ச. அிமலவயும்
உணமலமமலகயுியம ம்ட மமல்க்்
சடங்குூகமலளத் தூகர்கூகணும்்்து எங்ூக
பூகாளிமலூக. பாசமும் ூகளிம்பும் பி்டச்ச நீலம்
பா் ச்சி ியபானை பாத்தரத்மலதி புளிிியபாட்டுத்
துலக் அதன் அசல ந்த்மலதயும்,

பிரூகாசத்மலதயும் ூகாமிக்் மாத் த்தான்னு
வச்சககுங்ூகியளன். சக ம் காமலத இககூகம்
ஆரம்பிச்சியத இதுககுத்தான். சடங்குூகமலள விட
உணமலமயும் அிவும் உகர்ந்தமலவ."

"சக ம் காமலத என்்ால... அதாவது?"

"எந்த நமலலயிலும் பி்ரால அவம் காமலதி
படாமல நம்மலமக ூகாத்துக பூகாளிவதும் நாம்
பி்மலர அவம் காமலதி படுத்தாமல வாழ்வதும்
தான் சகம் காமலத."

"உங்ூகளி விளகூகம் அழூகாூக இெக்்து" என்று அவமலரி பாராட்்டனைாளி ூகமி.

"ஆமாம்! அிபா எதுகூகாூக மடத்துக
்ளார்கமலூகக கூட்்டணடு வரிியபா்ார்?" என்று
அதுவமலர அவர்ூகளமலடக அந்த உமலரகாடில
ூகலந்து பூகாளிளாமல ூகவனித்துக பூகாண்டெந்த
ரவி இமல்மு்டமணயிடம் ியூகட்டான்.

வடககுத் பதெவில உளிள மடத்துககுச்
பசாந்தமானை ூகாி மமலனையில தான் ஒெ
பலசரககுக ூகமலட மலவத்துக பூகாளிவதறூகாூக
ஒிபந்தி பத்தரம் எழதக பூகாளிள
வந்தெககும் விவரத்மலத இமல்மு்டமண
ரவியிடம் பத் வித்தார்.

அிியபாது ூகமி தணமல்யில
உட்ூகார்ந்தெிபமலதி பார்கூக ஆவியலாடு எதர்
வ் மலச வீடுூகளிிெந்தும், பகூகத்து
வீடுூகளிிெந்தும் முூகங்ூகளி நீணடு மமல்வமலத
ரவியும், இமல்மு்டமணயும் ூகவனித்தனைர்.

"தங்ூகளி வீடுூகளககு கார் வெ்்ார்ூகளி,
என்னை நடந்து பூகாண்டெக்்து என்பமலதக
ூகவனிிபமலத விட அடுத்த வீடுூகளில கார்
வெ்்ார்ூகளி, என்னை நடந்து பூகாண்டெக்்து
என்பமலதக ூகவனிிபதல இந்தக ்ராமத்து
ஜனைங்ூகளககுத் தான் எிவவளவு அகூகமல்?" -

"அது மட்டும் இலியல சார்! இங்ியூக இிியபா
'டாக ஆஃி த விலியலியஜ' - நானும் ூகமியும்
தான்."

"ஆமாம்! ியபசவானுூக... நலலாி ியபசட்டும்.
அதுனைாியல ஒணணும் அசந்துடாதீங்ூக தம்பி."

மடத்துக குமா–தாவுடன் சர்மா வந்து
ியசர்ந்தார். ரவியும் ூகமியும்
இமல்மு்டமணயிடம் கூி விமலட பபறறுக
பூகாணடு மா்டககுச் பசன்்ார்ூகளி.

"–டாம்ி ியபிபர் நாியனை
பூகாணடாந்தெகியூகன். எழத ியவண்டகமலத
எழதகூகலாம். ூகமலடமலக என் மெமூகன் தான்
நடத்தி ியபா்ான்னைாலும் 'அக் பமணட்' என்
ியபெகியூக பணணககுியவாம்." -

"பரணடு மாச அட்வான்– ியவணும்னு ஸ்
மடத்தியலெந்து உத்தரவு. ூகட்்டட ியவமலலியகா,
படம்பர்  பிஷட்ியடா எதுன்னைாலும் இடத்மலத
லீிுககு எடுத்துககு் பார்ட்்ட தன்
பசலவிியலியக ியபாட்டுகூகணும்னு
நபந்தமலனை..."

"எனைககு முழச் சம்மதம். அட்வான்– ப்ம்
இியதா பூகாணடாந்தெக்ிய்ன்."

சர்மாவுககுி பதல பசாலிவிட்டுி
ப்த்மலத எடுத்து எண்த் பதாடங்்னைார்
இமல்மு்டமண. காியரா ப்டியகறு்் பசெிபுச்
சத்தம் ியூகட்டது. ஒியர சமகத்தல
இமல்மு்டமண, சர்மா இரணடு ியபெியம
நமிர்ந்து பார்த்தார்ூகளி. ஜவுளி விகாபா் 
அஹெமத் அி ப்டியகிக மலூககூிபிவிட்டுச்
பசெிமலப ஓரமாூகக ூகழறிக பூகாண்டெந்தார்.
சர்மா பதலுககுக மலூக கூிபிவிட்டு, "ஏது
இிவவளவு ரம்?" என்று அஹெமத் அிமலகக
ியூகட்டார். அஹெமத் அி சி் த்துக பூகாணியட,
"உங்ூக தகவு தான் ியவணும். இந்தாங்ூக" என்று
ஒெ ூக்டதத்மலத எடுத்துச் சர்மாவிடம் நீட்்டனைார்.

"சீமாமலவகர் சார் உங்ூகமலளி பார்த்து இமலதக
பூகாடுகூகச் பசான்னைாெங்ூக..."

ூக்டதத்மலத வாங்்ி பி் த்துி ப்டகூகலானைார்
சர்மா. ூக்டதத்தல இெந்த விிஷகங்ூகளினைால
ஏறபடும் உ்ர்ச்சிமலக முூகியமா ூகண
பார்மலவியகா ூகாட்்டக பூகாடுத்து விடாமல சர்மா
சபாவமாூக இெகூக முகன்்ார்.

"பலட்டமலரி பார்த்துட்ியடன்னு சீமாமலவகர்
்ட்டச் பசாலலுங்ியூகா. நாியனை அிபு்மா
உங்ூகளககு விவரம் பசாலிகனுிபிய்ியனை?"

"ப்ம் ஒணணும் பப் சிலியல. நீங்ூக பண்
மு்டவுககு அிப்டியக ூகட்டுிபடிய்ன் நான்."

"அதான் பசாலி அனுிபிய்ன்ியனைியனை?"

"அிியபா ச் ! வரட்டுங்ூகளா, ம்ந்துடாியம
ஞாபூகமாச் பசாலி அனுிபுங்ூக...
இன்மலனைகியூக மு்டவு பணணகூகலாம்..."

"பசாலி அனுிபிய்ன்..."

அஹெமத் அி சர்மாவிடம் பசாலி வ்ங்்
விமலடபபற்ியதாடு அமலமகாமல
இமல்மு்டமணயிடமும் மடத்துக
குமா–தாவிடமும் கூடச் பசாலிக பூகாணடு
பு்ிபட்டார்.

"சாய்பு என்னை ூகா் கமா வந்தட்டுி
ியபா்ாெ?" - என்று இமல்மு்டமண உடியனை
ியூகட்டு விடுவாியரா என்பதாூக எதர்பார்த்த

சர்மாவுககு அவர் அிப்டக ியூகட்ூகாதது
விகிமலப அளித்தது.

ஒிபந்தி பத்தரம் மு்டந்து
இமல்மு்டமணயிடம் அட்வான்மலி வாங்்,
"இந்தா! மடத்துக ூக்க்ல பாங்்ியல ூகட்்டடு"
- என்று குமா–தாவிடம் அமலதக பூகாடுத்து
அவமலனை அனுிபிக பின், "இந்தா ியதசிூகாமணீ!
இமலதக பூகாஞ்சம் ப்டச்சட்டுக குடு" - என்று
ம்டயிிெந்த ூக்டதத்மலத எடுத்து நீட்்டனைார்
சர்மா.

இமல்மு்டமண அவர் பூகாடுத்த ூக்டதத்மலதி
ப்டகூகலானைார். ூக்டதம் சர்மாவுககு உளிளூர்
மிராசதார் சீமாமலவகரால எழதிபட்்டெந்தது.
வடககுத் பதெவிலுளிள மடத்துககுச்
பசாந்தமானை ூகாி மமலனைமலக அஹெமத் அி
சாய்புவின் புதக ஜவுளிகூகமலட பிராஞ்ச்
ஒன்மல்த் த்கூக லீஸில ஓர் இெபது

வெிஷத்துககு விடச் பசாலி சிபா் ச
பசய்தெந்தார் சீமாமலவகர். சாய்பு எிவவளவு
ியவணடுமானைாலும் வாடமலூககாூகத் தரத்
தகாராயிெக்்ார் என்றும், முன் ப்மாூகவும்
ஒெ பபெந்பதாமலூக மடத்துககுத் தெவியதாடு
ூகட்்டடத்மலதத் தம் பசலவில ூகட்்டக பூகாளிள
அவரால மு்டயும் என்றும் அவெககு அந்த
இடத்மலத விடுவதால மடத்துககுி பப் க
லாபம் என்றும் ூக்டதத்தல எழதயிெந்தது.
ப்டத்ததும் இமல்மு்டமண சர்மாமலவ ியநாக்க
ியூகட்டார்: -

"நம்ம ஒிபந்தம் மலூகபகழத்தா்துககு
முந்தியக இந்தக ூக்டதாமலசச் சாய்பு
பூகாணடாந்து பூகாடுத்தும் நீ ஏன் ியபசாமல
இெந்ியத?"

"மனுிஷனுககு வாககு நா்கம் ியவணடாமா?
நீதான் முதலியல அந்த இடத்மலதக ியூகட்ியட.

உனைககு வாககுக குடுத்தாச்ச. அிபு்மா
இன்பனைாெத்தர் வந்து கூடக பூகாஞ்சம் ரூபாய்
தியரங்்்ார்னு நான் வார்த்மலத மா்லாமா?
உனைககு விடிய்ன்னு மடத்துககும் எழதக
ியூகட்டுணடிபு்ம் நான் காெககும் எதுககும்
பகிபட ியவண்டகதலியல..."

"எிப்டியகா தூகவல பத் ஞ்சக்ட்டு நலல
சமகத்தியல குறுகியூக வந்து நுமலழஞ்சிெகூகாெ
மனுிஷன். சீமாமலவகெககும் அஹெமத் அி
சாகபுவுககும் ப்ம் பூகாடுகூகல வாங்ூகல கூட
உணடும்பாங்ூக..."

"எிபி்டகானைா என்னை ியதசிூகாமண! நான்
ஏமா்ியல... ஏமா் மாட்ியடன்.
பதெமுமலனையிியல இெக்் ூகாி இடத்தியல
பலசரககுக ூகமலடியபாட்டால அக்ரூகாரத்து
மனுிஷாளககும் மத்தவாளககும் பசௌூக் கம்.
பலசரககுக ூகமலட அளவு ஜவுளிகூகமலட

அன்்ாடத் ியதமலவககுி பகன்பட்தா இெகூகி
ியபா்தலியல. ஏறூகனைியவ பஜார்ியல பத்து
இெபது ஜவுளிகூகமலட இெககு.
அத்தமலனையிியலயும் பப் க ூகமலட வந்துட்டுி
ியபானைாியர பாய், அவியராடது தான்.
இிவவளவும் ியபா்ாதுன்னு புதுசா இன்னும்
பதெ முமலனையிியல எதுககு ஒெ ஜவுளிகூகமலட?
சிங்ூகிபூர் ப்ம் பவளிளம் பவளிளமா வரது.
ஊரர்ல முகூகாலவாசி வீடு பநலம்
எலலாவறமல்யும் விமலலககு வாங்்ி
ியபாட்டாச்ச. இன்னைம் ஆமலச தீரியல. எதியல,
எமலத லீிுககு எடுகூகலாம் எங்ியூக ூகமலட
ியபாடலாம்னு ியத்டணடு அமலலக்ாங்ூக."

"நஜமாியவ ூகமலட ியபாடணும்்்மலத விடி
ியபாட்்டககு நன்னு எனைககு அந்த இடம்
்மலடகூக விடாமி பணணடணும்னு வந்த
மாத் த் ியதாணுதலியல... விிஷகம்
முன்கூட்்டியக அவங்ூகளககு எிப்டத்
பத் ஞ்சிச்சன்னுதான் எனைககுி பு் க
மாட்ியடங்குது."

"எனைககு இிியபா பு்ிபட்டுி ியபானைாியனை
மடத்துக குமா–தா இவன் ியமியலியக சம்சகம்
உணடு! இவன் சீமாமலவகெககு பராம்ப
ியவணுங்ூகிபட்டவன் ியதசிூகாமண!"

"இெககும்! காியரா பசாலித் தூகவல
பத் ஞ்ச தான் சீமாமலவகெ சாய்புமலவ இங்ியூக
ஏவிவிட்டு பலட்டர் குடுத்து
அனுிபிச்சிெகூகாெ... நம்மலமி ியபாலக
கூட்டாளிூகளககு ஒிவபவாெ பசலவுககும்
ரூபாய் ரூபாகாி ப்த்மலதக ூகுடிபட்டுத்
ியதடியவண்டயிெககு. அஹெமத் அி பாமலகி
ியபால நாலு தமலசயிியலெந்தும் ப்ம்
லட்சலட்சமாக குவிக்வங்ூகளககு அளவு ீதி
அிபி்டக குவிக் ப்த்துககு எமலதச் பசலவு
பசய்கலாம், எந்த இடத்மலத விமலலககு
வாங்ூகலாம், எமலத அதூக வாடமலூகககுி
பி்டகூகலாம்னு ியத்ட அமலலக
ியவண்டயிெககுது..."

"ப்ம் பவறும் சந்ியதாிஷத்மலதத்தான்
குடுககும். ஒழகூகமும் ியகாக்கமலதயும் தான்
மனை நம்மதமலகக குடுககும் ியதசிூகாமண!
ப்ம் ியவ்து இெந்தும் ஒழகூகமும்,
ியகாக்கமலதயும் இலலாத ூகார்த்தாியல
எத்தமலனை ியபர் இராத் கூகமிலலாமத்
தவிக்்ான் பத் யுமா உனைககு?"

"அபதலலாம் பத் க ியவணடாம்ிபா நமககு!
அியகாக்கனைா இெந்து லாபம்
சம்பாதக்்மலதவிட ியகாக்கனைா இெந்ியத
நாம நுடிபடலாம். நமககு அது ியபாதும்"
என்் இமல்மணககு, அஹெமத் அிபாயும்
சீமாமலவகெம் விிஷகத்மலத இத்துடன்
விட்டுவிடமாட்டார்ூகளி என்பது
பத் ந்துதானிெந்தது. சர்மாவும் அமலத
உ்ர்ந்தெந்தார்.
-----------------
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சர்மா இமல்மு்டமணமலக ியநாக்க கூினைார்:
"ியபராமலச, சதுவாது, மத்தவங்ூகமலள ஏமாத்தச்
சம்பாதக்்து இபதலலாம் முன்ியனை டவுன்
மலச்டியல தான் கியதுடமா இெந்தது! இிியபா
நம்பளது மாத் ச் சின்னைச் சின்னை
்ராமங்ூகளிியளயும் அபதலலாம் வந்தாச்ச.
ஏமாத்தச் சம்பாதக்்து ஒணணும் பப் க
திபிலியலன்னு நகாகிபடுத்தி ியபசவும்
ஆரம்பிச்சட்டா. பண் திபுகூகமலள
ஒணப்ாண்ா நகாகிபடுத்தக்்து தான்
நாூகரூகம்னு நாசககுன்னும் இிபலலாம் புது
'பிலாிபிியக' வந்தாச்சாககும்...."

"விசியவசவரன்! இன்மலனைககு நீ
பசய்தெக்் இந்த உதவிககு உனைககு நான்
எிப்ட நன்ி பசால்துன்ியனை பத் கியல அிபா.
என்மலனை விட அதூக வாடமலூக, அதூக முன் ப்ம்
எலலாம் தியரன்னு விடாகூகணடன் ஒெத்தன்
ியபாட்்டககு வந்தும் நீ அந்த மமலனைமலக எனைகியூக
வாடமலூகககு விட்்டெகியூக. இடியமா
ஆத்தூகர்ூகளி நமல்ந்த மடத்துககுச் பசாந்தமானை
அக்ரூகாரத்துககு நடுவிிெிபது. நாியனைா
ஊரரிந்த நாத்தூகன். சக ம் காமலதகூகாரன்.
அிப்ட இெந்தும் நீ அந்த இடத்மலத முதலியல
பசான்னை வார்த்மலதககுக ூகட்டுிபட்டு எனைககு
விட்்டெகியூக."

"நான் பப் சா ஒணணும் பணணடியல
ியதசிூகாமணீ! நகாகம் எதுியவா அமலதத்தான்
பசஞ்சிெகியூகன்!...."

"அிப்டயிலியலிபா! இது நஜமாூகியவ
பப் க ூகா் கம்தான். இந்த அக்ரூகாரத்து மணு
பதெவுங்ூகளிியலயும் நான் காமலரயும் பப் சா
மதகூக்தலியல. ஆனைா அியத சமகத்தல
உன்மலனை மதகூகாியம இெகூகவும் என்னைாியல
மு்டகியல."

மிூகவும் பநெங்்க சிியந்தரானை
இமல்மு்டமணியக தடீபரன்று ியநெககு ியநர்
தன்மலனைி புூகழத் பதாடங்ூகியவ சர்மா
தககுமுகூகா்டி ியபானைார். கூச்சத்ியதாடு
பசான்னைார்:-

"நமககுளிியள ம்ாம் மனுிஷா மாத் 
இிப்டி புூகழ்ந்துகூக்து நன்னைா இலியல."

"நஜத்மலதத்தாியனை பசாலிய்ன்?"

"ஒெ நஜம், மனுிஷமலனைத் தமலல ூகனைத்து
வீங்்ி ியபாூகச் பசய்யும்ப்டகானைதா
இெககுமானைா அமலதச் பசாலலாம உளிியளியக
அந்தரங்ூகமா மனைசியல வச்சணடுட்து இன்னும்
சிியருடம்."-

"நலலமலத - நலலது பசய்யி் ியகாக்கமலனை
உடியனை புூகழ்ந்துடணும்பாெ ஐகா.
அிபி்டிபட்டவங்ூகமலளக பூகாஞ்சம் முரட்டு
வார்த்மலதூகளாி பபாறுக் எடுத்துி ியபாட்டுச்
பசாலிககூடி புூகழலாம்பாெ..."

"அதனைாியலதான் புூகழ்த்துகூகாூக நலலது
பசய்க்வாளினும் புூகமலழ எதர்பார்த்து நலலது
பசய்க்வாளினும் புூகழககு ஏறபாடு
பசய்துபூகாணடு நலலது பசய்க்வாளினும் பல
புதுிபுதுி பி் வுூகளி இிபலலாம் ஜனைங்ூகளி

மத்தயிியல உணடாயிண்டெககு. ஒெ புுபம்
அபார வாசமலனைியகாட இெகூகலாம். ஆனைா அந்த
வாசமலனை அமலத ியமாந்து பாகூக்வா
எலலாெககும் மட்டும் பு் ஞ்சாியல ியபாறும்.
தான் இத்தமலனை வாசமலனைன்னு அந்தி
புுபத்துகியூக பு் கணும்னு அவசிகமிலியல
ியதசிூகாமண! சா–தரங்ூகளிியள மதுபானைி
பி் கனைா பவிியகாடவும் தாூகத்ியதாடவும்
அமலதத் தவிச்சத் ியத்ட அமலலக்வியனைாட
ஒிபிட்டுத்தான் புூகமலழயும் –ியதாத்தரத்மலதயும்
வலுவிியல ியத்ட அமலலக்மலதச்
பசாலியிெகூகா. புூகழம் ஒெவிதமானை
மதுபானைம்தான் ியதசிூகாமண!"

தாம் பசாலி விமலட பபறறுகபூகாணடு
பு்ிபடக ூகெதக இமல்மு்டமண ியபச்மலச
உடியனை ியவறு விிஷகத்துககு மாறினைார்:

"நம்ம தம்பிியகாட வந்தெகியூக
பிபரஞ்சகூகா் , அது தங்ூகமானை பபாண்ாத்
பத் யுது. தமிழ் நலலாி ியபசியத? நீ
இங்ியூகயிெந்து எந்த் ச்சி ியபா்வமலர உனைககு
முன்னைாியல உட்ூகாரியவ இலியலிபா அந்தி
பபாணணு! உம்ியமியல நலல ம் காமலதிபா
அதுககு...."

"அது மட்டுமிலியல. நலல ப்டிபுளிளவளி.
புத்தசாி"

"ஒெ பிபரஞ்சி பபாணணு இத்தனி
அெமலமகாத் தமிழ் ியபச்து அபூர்வமானை
விிஷகம்ிபா. உனைககு ஆட்ியசபமல்யிலலாட்்ட
நான் கூட அவங்ூகளககு நம்ம ப்டிபூகத்தியல
ஒெ கூட்டம் ஏறபாடு பணண வரியவறபுக
குடுத்துி ியபசச் பசாலலலாம்னு
நமலனைக்ிய்ன்... தம்பி பராம்பக குடுத்து
வச்சிெககு. அழகு, அிவு, இங்்தம்

மணுமாூகச் ியசர்ந்து அமலமக் வாழ்கமலூகத்
துமல் ்மலடக்்து பப் க ூகா் கம்."

"வாழ்கமலூகத் துமல்கா இலமலலகான்னு
இனிியமல தான் மு்டவாூகணும்..." - சர்மா
சி் த்தப்டதான் இமலதச் பசான்னைார். ஆனைால
இமல்மு்டமண விடவிலமலல - அிியபாியத
சாடத் பதாடங்் விட்டார்.

"ஒெத்தர் தன் துமல்மலகி பறி மு்டவு
பணணக்்த்துககு மத்தவங்ூக காெிபா
ியவணும்?"

"நமலடமுமல் உலூகத்தியல மத்தவங்ூக
அபிிபிராகமும் ியவண்டகதாூக இெகியூக!
அிபா, அம்மா, ஊரர், உலூகம் எலலாமலரயும்

எதர்பார்த்துதாியனை இங்ியூக எலலாம் பசய்க
ியவண்டயிெககு."

"குழந்மலதங்ூக நலலா ம்ழ்ச்சிகா
இெகூகட்டும்பா! சாத சம்பிரதாகம், குலம்
ியூகாத்தரம்னு நீ அவங்ூக வாழ்கமலூகமலக
அழச்சிடிபடாது..."-

"பார்கூகலாம்...அிபு்ம்...."

"ச் ! நான் வியரன்ிபா. அந்தி
பபாணணு்ட்டவும் தம்பி்ட்டவும்
பசாலிடு. அிபு்ம் பார்க்ிய்ன். நம்ம புனித
அந்ியதாணகர் –கூல டீச்சர் மலர்கபூகா்ட
விிஷகமாச் சீமாமலவகாமலரக பூகாஞ்சம் ூகண்டச்ச
மலவ. ம்ந்துடாியத" என்று கூி விமலடபபறறுக
பூகாணடு ியபானைார் இமல்மு்டமண.

இமல்மு்டமணயின் தமலல பதெத்
தெிபத்தல ியமறகுி பகூகம் மமல்ந்ததுியம
அஹெமத் அிபாய் - சீமாமலவகியராடு தம்மலம
ியநாக் வந்து பூகாண்டெிபமலதக ூகணடார்
சர்மா.

வீட்டுககு உளிியள ியபாூக எழந்தெந்தவர்
அவர்ூகளி வெவமலதி பார்த்ததும் ீதணடும்
தணமல்யிியலியக உட்ூகார்ந்தார்.

ப்டியகி வந்து அவர்ூகளி ியபச்மலசத்
பதாடங்குவதறகு முன் சர்மாியவ
பதாடங்்விட்டார்.

"என்னை பாய்? நான் தான் பசாலி
அனுிபியிெந்ியதியனை? இதுககுளிியள
அவாமலளி ியபாய் ஏன் சிரமி படுத்தியனைளி?"

"இலலீங்ூக... நம்ம ஐகாியவ வந்துடிய்ன்னு
பு்ிபட்டுக கூட வந்துட்டாங்ூக?"

"உட்ூகாெங்ூக சீமாமலவகர்வாளி! இதுகூகாூக
நீங்ூக சிரமிபட்டு இத்தமலனை ரம் வந்ியத
இெகூக ியவணடாம்..."

சீமாமலவகர் பவறிமலலி பபட்்டமலகயும்
பிரம்மலபயும் முதில தணமல்யில மலவத்து
விட்டு அிபு்ம் உட்ூகார்ந்தார்.

"வரியவணடானுதான் பார்த்ியதன். மனைச
ியூககூகியல. மடத்துச் பசாத்து நலல
மனுிஷாளககுி பிரியகாஜனைிபடணும்,
மடத்துககும் பிரியகாஜனைிபடணும்...."

"வா–தவம். அதல சந்ியதூகபமன்னை?
பரணடாவது அபிிராகத்துகியூக இடமிலலாத
விிஷகம் அது."

"ியபச்பதன்னைியவா ியதபனைாழூகி
ியபசிடிய்ளி, ஆனைால ூகா் கத்தியல ஒணணும்
பண் மாட்ியடங்ூகிய்ியள?..."

அவர் பசாறப்ட ியூகளாமல முந்தக நாளி ஸ்
மடத்து நலங்ூகமலளக குத்தமலூகககு விடுவமலதத்
தான் ஒத்தி ியபாட்டுத் தளிளி மலவத்த ியூகாபமும்

சீமாமலவகெககுளி ியசர்ந்து இெக்்து என்று
இிியபாது சர்மாவுககுி பு் ந்தது.

பதெத் தணமல்யில வீட்டு வாசில
மன்்ாம் மனிதரானை அஹெமத் அி பாமலகயும்
மலவத்துக பூகாணடு சீமாமலவகியராடு குமல்ந்த
பட்சம் ஒெ வாககு வாதத்துகியூகா, அதூக பட்சம்
சணமலடகியூகா சர்மா தகாராயிலமலல.
அவெமலடக ப்டிபும் பணபாடும்
அநாவசிகமாூக இமலரந்து கூிபாடு ியபாட
மு்டகாதப்ட அவர் மனைத்தல பககுவத்மலதயும்
அடகூகத்மலதயும் பமெியூகறியிெந்தனை. ூகாது
சறறு மந்தமானை தன் மமலனைவி
ூகாமாட்சிகம்மாளககுக ியூகட்ூக ியவணடும்
என்பதறூகாூக இமலரந்து ியபசம் சமகங்ூகளில கூட
அதறூகாூகக கூச்சிபட்டுக பூகாணியடதான்
அிப்டச் பசய்வார் அவர். சீமாமலவகாமலரி
ியபால அட்டூகாசமாூகி ியபச அவெககு ஒெ
ியபாதும் வந்ததலமலல. கூ்டகவமலர சமுூகமாூகி
ியபசிச் சீமாமலவகாமலர இிியபாது அனுிபி
மலவகூக விெம்பினைார் சர்மா.

சாகங்ூகாலமாயிெந்தது. விளககு மலவக்்
ியநரத்துககு வீட்டுத் தணமல்யில சணமலட
சத்தம் ியவணடாம் என்று எணணகவராய்,
"இிியபா நான் என்னை பண்ணும்ூகிய்ளி?
எனைககு நாழகாச்ச, சந்தகா வந்தனைத்துககு
ஆத்தங்ூகமலரககுி பு்ிபடணும். உங்ூகளககும்
ஏூகிபட்ட ியஜாி இெககும். பப் க
மனுிஷாமலள நான் பராம்பக ூகாகூக
மலவகூகிபடாது. வந்த ூகா் கத்மலதச்
பசாலலுங்ியூகா" - என்்ார் சர்மா.

"மறுப்டயும் நான் பசாலலணுமா ஓய்?
அதான் அிபியவ பலட்டர் எழதக
குடுத்தனுிபிச்ியசியனை... நம்ம பாய்ககு அந்த
வடககுத் பதெ எடத்மலத விடணும்..."

"ச் ! பாியகா, நீங்ூகியளா ஒெ பலட்டர் எழத்க
குடுத்துட்டுி ியபாங்ியூகா, அமலத அிப்டியக
ியமியல மடத்துககு அனுிபிச்ச அங்ியூகயிெந்து
பதல வந்ததும் பசாலிய்ன்..."

"நான் முன்னைாியல குடுத்தனுிபினை
பலட்டமலர அனுிபினைாியல ியபாறும்." -

- சர்மா மறுப்டயும் அந்தக ூக்டதத்மலத
எடுத்துி பி் த்துி பார்த்துவிட்டு,
"சீமாமலவகர்வாளி! இதியல ியதத ியபாடியல;
ியதத ியபாட்டுக குடுத்தட்டுி ியபாங்ியூகா-"
என்று அவ் டியம தெிபி நீட்்டனைார்.

வீட்டுககுளிியளயிெந்து காியரா சந்தகா ூகால
விளககு ஏறி வெம் ஒளி இமலடூகழயிிெந்து
படர்ந்தது. சர்மா வீட்்டன் இமலடூகழமலகி

பார்த்தார். அவியர எதர்பாராதப்ட ூகமி மலூகயில
விளகியூகாடு வந்து அமலதி பிமல்யில மலவத்து
விட்டுி ியபானைாளி. ஒெ சவர்் தீபம்
இன்பனைாெ பவறுந் தீபத்ியதாடு வந்து
ியபானைமலதச் சீமாமலவகாெம், அஹெமத் அியும்
கூடி பார்த்தனைர்.

"காெ? புதுசா இெகியூக?"

"இங்ியூக வந்தெகூகா...?"

"ஈியராிபிகன் மாத் யின்னைா இெககு?......"

"ஆமாம்! எனைககு நாழகா்து... சந்தகா
வந்தனைத்துககுி ியபாகாூகணும், ியதத ியபாட்டுக
குடுங்ியூகா...."

சீமாமலவகர் ியததமலகி ியபாட்டுக ூக்டதத்மலதச்
சர்மாவிடம் தெிபிக பூகாடுத்தார்.

"ச் ! பதல வந்ததும் நாியனை
பசாலிகனுிபிய்ன், நம–ூகாரம்" - என்று
அவர்ூகளககுி பப் தாூக ஒெ கும்பிடு ியபாட்டு
விட்டு எழந்தெந்தார் சர்மா.

சீமாமலவகெம் அஹெமத் அியும்
பு்ிபட்டார்ூகளி. சர்மா உளிியள பசன்்ியபாது
ூகமி விளககுடன் வந்து ியபானைது பறிியக
அவர் சிந்தமலனை இெந்தது. அந்தக ூகாட்சி பல
சம–்ெதக ூகாவிகங்ூகமலளி ப்டத்துி ப்டத்து

நகம் ியசர்ந்தெந்த அவர் மனைத்தல 'சிிக
தீபத்துடன் ஒெ சவர்் தீபம் உயிியராடு நடந்து
வந்து தெம்பிச் பசன்்து' ியபால
ியதான்ினைாலும் அது எிப்ட ியநர்ந்தது?
அவளாூக விளகியூகறிக பூகாணடு வந்தாளா?
காராவது பசாலி அிப்டச் பசய்தாளா?
பவறும் வாமலகியக பமலலு்் சீமாமலவகர்
வாய்ககு அவல ்மலடத்த மாத் காூகி
பணணவிட்டாியள? - என்் சிறு தககூகமும்
கூடியவ இெந்தது.

ூகமி என்் பிபரஞ்ச யுவத தன் மூகன்
ரவியுடன் வந்து தங்்யிெிபமலதி பி்ர்
அிகாமல மலவத்தெிபபதன்பது அந்தச் சிிக
்ராமத்தல இகலாத ூகா் கம் என்பமலதயும் அச்
பசய்த தானைாூகியவ அதறகுளி ்ராமத்தலும்,
சறறுிபு்ங்ூகளிலும் பரவியிெககும்
என்பமலதயும் அவர் உ்ர்ந்ியத இெந்தாலும்
அியகாக்கனைானை சீமாமலவக் ன்
முன்னிமலலயில, ூகமி இிப்ட ஒெ தர்ம
சங்ூகடத்மலத உணடாக் விட்டாியள என்று ஒெ

சிிக ூகலகூகமும் உளிளூர இெகூகத்தான்
பசய்தது.

தன் மூகனுடன் ஒெ பிபரஞ்ச பபண
வந்தெக்்ாளி என்பது அதுவமலர
சீமாமலவகெககுத் பத் காமல இெகூகவும்
நகாகமிலமலல. முன்ியப பத் ந்தெிபமலத
உளிியளியக மலவத்துக பூகாணடு, அிியபாது தான்
புததாூகத் பத் ந்து பூகாணடு விசா் ிபது ியபால
விகந்து விசா் த்த சீமாமலவக் ன் குளிள ந் த்
தந்தரம் தான் அவெககு எ் ச்சலூட்்டகது.

ூக்டதங்ூகளி, மடத்து விவரங்ூகளடங்்க
ியநாட்டுி புத்தூகம் எலலாவறமல்யும்
அதறபூகன்ிெந்த மரிபபட்்டயில பூகாணடு
ியபாய் மலவத்துவிட்டுச் சமலமகலமல்யில எட்்டி
பார்த்தியபாது புதர் தானைாூக விடுபட்டது. உளிியள
ியதாமலசககு மாவமலரத்துக பூகாண்டெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளி அவமலரக ியூகட்டாளி: "ஏன்னைா

வாசலியல காியரா புெிஷாளி வந்து
ியபசிண்டெந்த மாத்  ூகாதியல விழந்தியத?
பாெமலவ விளகியூகத்தத் தணமல்ி
பபமல்யிியல மலவயின்னு குரல குடுத்ியதியனை?
பசஞ்சாியளா? சனிகன்... இங்ியூகயிெந்து
எத்தமலனை தடமலவ தான் ூகத்த்து? பசய்கிய்ன்...
பசய்கியலன்னு ஒெ வார்த்மலத பதல
பசாலலிபிடாியதா? பபணூகளி
பரணபடழத்துி ப்டச்சிட்டாியல பி்டபடாமத்
தமலல ூகனைத்துி ியபாயிட்துூகளி இந்த
நாளிியல?...."

"இங்ியூக பாெ எங்ியூக இெகூகா? அவ இன்னும்
வரியவ இலிியக?" - என்று வாய் நுனி வமலர
வந்து விட்டது சர்மாவுககு. ஆனைால அமலதச்
பசாலலாமல "விளகியூகறி வச்சாச்ச. வாசல
தணமல்ி பபமல்யிியல விளகமலூகி
பார்த்ியதன். நீ பாட்டுககுக ூகவமலலி படாியம
உன் மலூககூகா் கத்மலதி பார்" - என்று ியவறு
வார்த்மலதூகமலளச் பசாலிச் சமாளித்தார் சர்மா.
ூகமிதான் அமலதச் பசய்தாளி என்று

ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் பசாலி அிியபாது
ூகமிமலக வம்பிியல மாட்ட மலவகூக
விெிபமிலமலல அவெககு.

நலலியவமலளகாூக அிியபாது ூகமியும்
அங்ியூக இலமலல. மா்டககுி ியபாயிெந்தாளி.
ரவிமலகயும் தன்ியனைாடு ஆற்ங்ூகமலரககு
அமலழத்துி ியபாூகக ூகெத மா்டககுி ியபாகும்
ப்டகூகட்்டல நாமலலந்து ப்டூகளி ஏி அவன்
ியபமலரச் பசாலிக கூிபிட்டார் அவர்.

"அவர் இலமலல. நாமலலந்து வீடுூகளி தளிளி
இியத பதெவிியல காியரா பமலழக சிியந்தமலரி
பார்த்துி ியபசிவிட்டு வெ்ிய்ன் என்று
ியபாயிெக்்ார்" - என்று ூகமி மா்டயிிெந்து
எட்்டி பார்த்து சர்மாவுககுி பதல பசான்னைாளி.
பதல பசாலிகியதாடு நறூகாமல "ஏன்?
ஏதாவது பசய்கணுமா? நான் பசய்கிய்ன்

பசாலலுங்ூகியளன்" - என்றும் தாியனை முன்
வந்தாளி.

"ஒணணுமிலியலம்மா! நீ ஏியதா
ப்டச்சிண்டெகியூக ியபாிெகியூக... ப்ட..." என்று அவளககுி பதல கூிவிட்டுி
பு்ிபட்டார் சர்மா. முதில அவமலள 'நீங்ூகளி'
என்று தான் விளிகூக நமலனைத்தார் அவர். அிபு்ம்
அது மிூகவும் பசகறமலூககானை ூகா் கம் என்று
அவெகியூக ியதான்ிகது. ்ராமத்தல இளம்
பபணூகமலளயும் அவெககு மெமூகளி ஆ்்
முமல்ககு வகதுளிள பபணூகமலளயும், இரணடு
மன்று குழந்மலதூகளககுத் தாகா் விட்ட
ஆனைால அவமலரவிடி பாலகமானை
பபணூகமலளயும் 'நீ' என்று ியபசித்தான்
அவெககுி பழகூகம். தடீபரன்று அியத
வகதுளிள ஓர் அந்நக ியதசத்துி பபணமல்
மட்டும் 'நீங்ூகளி' என்று அமலழகூக வரவிலமலல.
ூகார்ம் அவெமலடக உளி மனைியமா,
அந்தரங்ூகியமா அவமலள அந்நகமாூக
எண்விலமலல. அவளி தனைது அழ்க

ூகம்்ரமானை ியதாற்த்தால, இரயிிிெந்து
இ்ங்்க முதல ூக்ியம இந்தக முமல்ிப்ட
அவெமலடக ூகாலூகமலளத் பதாழத பணபால,
விசாலமானை அிவு நுணுகூகத்தால, அவமலர
முகூகாலவாசி மனைமிளூகச் பசய்தெந்தாளி.

ூகாமாட்சிகம்மாளி இெந்த
இடத்திெந்தப்டியக மாவமலரத்துக பூகாணடு
பாெமலவக கூிபிட்டு விளகியூகறறும்ப்ட
இமலரந்த பசாறூகமலளக ியூகட்டுக ூகமி தாியனை
வந்து விளகியூகறி வாசல தணமல்ி பிமல்யில
பூகாணடு வந்து மலவத்து விட்டுி ியபானை
இங்்தம் அவமலர உளிியளியக நமலனைந்து
நமலனைந்து பூ் கூகச் பசய்தது. அந்த இனிக
பூ் ிபில சிறு முளிளாூக உறுத்தக ஒியர ஒெ
குமல், அவளி விளகியூகறிக பூகாணடு
தணமல்ககு வெம்ியபாது சீமாமலவகர்
தணமல்யில இெந்ததும் அவமலளி பறி
விசா் த்ததும் தான்.

இமல்மு்டமண பசன்்வுடன் சீமாமலவகர்
அஹெமத் அிியகாடு வந்ததறகும் மடத்துக
குமா–தாதான் ூகார்மாயிெககும் என்று
சர்மாவால அநுமானித்துக பூகாளிள மு்டந்தது.
ியநியர ியபாய்ச் சீமாமலவக் டம் விிஷகத்மலதச்
பசாலி விட்டுத்தான் அவன் ியபாயிெிபான்
என்று அவெககுி பட்டது. வடககுத் பதெ
மமலனைமலக இமல்மு்டமணககுி ியபசி
விட்டாயிறறு என்று பத் ந்தும் அமலத
பவளிிபமலடகாூகக ூகாட்்டக பூகாளிளாமல
சீமாமலவகர் தன்னிடம் தூகராறுககு வந்தமலதத்
தாம் நாசகூகாூகச் சமாளித்து விட்டதாூகச் சர்மா
எணணக பூகாணடார். சீமாமலவக் ன் ூக்டதத்மலத
மடத்துககு அனுிபி மலவத்து விவரம்
எழதனைால, "ஏறபூகனைியவ ஒெவெககு
வாகூகளித்தப்ட வடககுத் பதெ மமலனைமலக
வாடமலூகககு விட்டாயிறறு. எனைியவ ஸ்
மடத்தன் முந்தக முத்தராதூகா் யும் சிுகெம்
ஆ்க தங்ூகளி சிபா் மலச ஏறூக இகலாததறகு
மன்னிகூகவும்" என்று மடத்திெந்ியத
சீமாமலவகெககுி பதல வந்து விடும். அந்தி
பதமலல அிப்டியக சீமாமலவகெககுி
ூகாணபித்து விடலாம். இதனைால தமககும்

அவெககும் ியநர்டகாூக விியராதம் எதுவும் வராது
என்று எணணக பூகாண்டெந்தார் சர்மா.

இமல்கற் சா–தர ஞானைமும்
பாண்டகத்தகமும் அவெககு அளித்தெந்த
சஹ்ெதகி பாங்கு காியராடும் பூசலும்,
ியபாட்்டயும், சணமலடயும், சச்சரவும்
இடமு்டகாத ப்ட அவமலரச் பசய்தெந்தனை.
பி்மலரயும் பி்வறமல்யும் துன்புறுத்தியவா
பூகாலலியவா கூடாது என்் சாதார்
சன்மார்கூகத்தறகும் ஒெ ப்ட ியமியல ியபாய்ி
பி்ர் மனைம் புணபடும்ப்டி ியபசவும்
சச்சரவிடவும் கூடச் பசய்காத உன்னைதமானை
சன்மார்கூகத்மலத வாழ்வில அவர் ூகமலடபி்டத்து
வந்த ூகார்த்தால சீமாமலவகியராடும் கூடத்
தூகராறு மலவத்துக பூகாளிள அவர்
விெம்பவிலமலல.

சந்தகா வந்தனைத்துகூகாூக ஆறில
ப்டத்துமல்யில அவர் இ்ங்்னை ியபாது காியரா

உளிளூர் மலவதூகர்ூகளி இரணடு மன்று ியபர்
ஏறபூகனைியவ ஜபம் பணணக
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ஜபம் மு்டத்தவர்ூகளி
அெியூக வந்து "பிளிமலள வந்தெகூகானைாியம...?" என்று அவ் டம் விசா் த்தார்ூகளி. முதல
ியூகளிவிககு அவரது பதல ்மலடத்ததுியம சிிது
தககூகத்துடன், "அவன் கூட இன்னைம் ியவ்
காியரா வந்தெகூகாில இெகியூக?" - என்று
சந்ியதூகத்ியதாடு கூ்டக அடுத்த ியூகளிவி பி்ந்தது.
"ஆமாம்" - என்பதறகு அதூகமாூக ஒெ வார்த்மலத
கூடியவா குமல்கியவா பசய்காமல,
தககூகத்ியதாடு கூ்டக இந்த இரணடாவது
ியூகளிவிககுக ூகத்த் த்தது ியபால பதல
பசாலியிெந்தார் சர்மா. அவர் பதல பசாலிக
விதியம அமலதிபறி அவர்ூகளி ியமியல எதுவும்
ியூகட்ூகவிடாதப்ட பசய்தது.

சர்மா ஆறிிெந்து வீடு தெம்பக ்ளம்பிக
ியபாது நன்்ாூக இெட்்ட விட்டது. சிவன்
ியூகாவில மணியகாமலச அந்த அழ்க சிறற்் ன்
சாகங்ூகால பமௌனைத்மலதி புனித வனைிியபாடு

ூகமலலத்து விட்டுக பூகாண்டெந்தது.
ியூகாவிலுககுி ியபாய்த் த் சனைம் பசய்துவிட்டு
அிபு்ம் தான் வீடு பசன்்ார் அவர்.
ியூகாவிிலும் நடுவழயிலும் பல சந்திபுூகளி.
பல வழகூகமானை ியூகளிவிூகளி. சிிபிலலாத
வழகூகமானை அளவானை ஒியர மாத் கானை
பதலூகளி.

பதெவிிெந்து வீட்டுி ப்டியகி உளிியள
பசன்் ியபாது இமலடூகழயிியலியக
ூகாமாட்சிகம்மாளி எதறியூகா கூடத்தல இமலரந்து
பூகாண்டெிபது அவெககுக ியூகட்டது.
பாெவும், ூகமியும், கூடத்தல
ூகாமாட்சிகம்மாளககு முன்னைால நன்று
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ரவி இன்னும் வீடு
தெம்பவிலமலல ியபாிெக்்து. சர்மா உளிியள
வெவமலதக ூகணடு இமலரச்சல நன்று ியபாய் ஒெ
தறூகாிூக அமலமத ூகவிழ்ந்தது.

ஏியதா ஒெ சிிக மனை–தாபத்துககு் க
பமௌனை மட்டம் அந்தக கூடத்தல அிியபாது
நலவிக பூகாண்டெந்தது. சர்மாமலவி
பார்த்ததும், "நீங்ூகியள பசாலலுங்ியூக, இது
நன்னைாவா இெககு?" - என்று ூகாமாட்சிகம்மாளி
ியூகட்ூகத் பதாடங்் அமலத விவ் த்த ியபாது தான்
தாம் நாசகூகாூகச் சமாளித்து விட்டதாூக
நமலனைத்துக பூகாணடு பு்ிபட்டுி ியபாயிெந்த
ஒெ விிஷகம் இிியபாது தறபசகலாூகக ூகணடு
பி்டகூகி பட்டுச் சிிகபதாெ சணமலடகாய்த்
தமலலபகடுகூக இெிபது அவெகியூக பு் ந்தது.
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ூகாமாட்சிகம்மாளி ியநர்டகாூகக ூகமிமலகக
ூக்டந்து பூகாளிளவிலமலல என்்ாலும்
பார்வதமலக அவளி ூகண்டத்துக பூகாண்டெந்த
வார்த்மலதூகளின் ியவூகம் ூகமிமலகயும் பாதத்தது.
சமலமகலமல்ககுளி ியதாமலசககு அமலரத்துக
பூகாண்டெந்த ூகாமாட்சிகம்மாளி பார்வதமலகி
பார்த்ததும் முதல ியூகளிவிகாூக "ஏண்ட! உன்மலனை
சந்த விளகமலூக ஏத்த வாசிபபமல்யிியல
மலவகூகச் பசான்னைா ஏத்தகாச்சன்னு வந்து
பசால்தலமலலகா? நீ பாட்டுககு ஏத்த வச்சட்டு
ஊரர் சத்தி ியபாயிட்ியதா" என்று ூகண்டத்து
இமலரந்தெக்்ாளி.

"நீ எிப பசான்ியனைன்ியனை எனைககுத்
பத் காதும்மா? நான் வீட்டுகியூக இிபத்தான்
வியரன். நீ பசான்னைமலத நான் ியூககூகவும் இலமலல.
சந்த விளககு ஏத்தவும் இலியல" என்று பார்வத
இமலரந்து பதல பசாலிகது ூகாதல விழந்து
மா்டயில ஏியதா புத்தூகம் ப்டத்துக பூகாண்டெந்த
ூகமி கீியழ இ்ங்் வந்தாளி.

"நீங்ூக பசால் ியபாது பார்வத வீட்்டியலியக
இலமலல. உங்ூகளி குரமலலக ியூகட்டு நான் தான்
வந்து விளகியூகறி மலவத்ியதன்" என்று ூகமி
பசாலி அியத பசாறூகமலள இன்னும் உரத்த
குரில அம்மாவுககுக ூகாது ியூகட்கும்ப்ட
மறுப்ட எடுத்துச் பசான்னைாளி பார்வத.

ூகாமாட்சிகம்மாளி இமலதக ியூகட்டு ியநெககு
ியநர் ூகமிமலகக ூக்டந்து பூகாளிளவிலமலல.
பார்வதமலகத் தான் ியமலும் ூக்டந்து பூகாணடாளி.
ஆனைால அவளி பார்வதமலகக ூகண்டத்த

பசாறூகளிியலியக ூகமிககு மனை ியவதமலனை
உணடாககும் அர்த்தம் பதானித்தது.

"ஆத்து மனுிஷா விளகியூகத்தணும்டீ!
அிபதான் லட்சமி வீட்்டியல தங்குவா. வந்தவா
ியபானைவாளிளாம் விளகியூகத்த்ாிபில
விட்டுட்டு நீ பாட்டுககு ஊரர் சத்தி
ியபாயிட்தாடீ?"

-அம்மா இிப்ட எடுத்பதிந்தாற ியபால
ியபசினைது பார்வதகியூக பி்டகூகவிலமலல.
பமன்மலமகானை இதகம் பமலடத்த ூகமிககும்
அது சறிய் உமல்த்தது. இந்த சமகத்தலதான்
ஆற்ங்ூகமலரககுச் சந்தகா வந்தனைம் பசய்கி
ியபாயிெந்த சர்மா தெம்பியிெந்தார். அிியபாது
அங்ியூக என்னை நடந்து பூகாணடு இெந்தது
என்பமலதி பு் ந்து பூகாளிள அவெககு அதூக
ியநரம் பி்டகூகவிலமலல. எந்தத் தூகராறு
உெவாூகாமல தவிர்ிபதறூகாூக ஆற்ங்ூகமலரககுி

பு்ிபடுவதறகு முன் ூகமி தான் விளகியூகறி
மலவத்தாளி என்பமலத அவர்
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் கூ்ாமல
ியபாயிெந்தாியரா அந்தத் தூகராிய் பமலல
உெவா்யிெந்தது இிியபாது.

தன் மூகனின் நட்மலப நம்பி அவனிடம்
தன்மலனைி பூர்மாூக ஒிபமலடத்துக பூகாணடு
பலலாயிரம் மலமலூகளககு அிபாிெந்து
அவியனைாடு பு்ிபட்டு வந்தெககும்
ஒெத்தமலகக ூகாமாட்சி இிப்டி புணபடுத்த
விட்டாியள என்று சர்மாவுககு வெத்தமாூக
இெந்தது.

"நடகூகக கூடாதது ஒணணும் நடந்துடமலல.
எதுகூகாூக இிபி்டக கூிபாடு ியபாட்டு
இமலரகியர? ியபசாம உளிியள ியபாய் உன்
ூகா் கத்மலதி பாெ" - என்று
ூகாமாட்சிகம்மாமலளக ூகண்டத்துவிட்டுி
பார்வதயின் பகூகம் தெம்பி, "ஏய் பாெ! நீ

அவமலள மா்டககுக கூட்்டணடு ியபா..." - என்று
ூகமிமலகச் சட்்டக ூகாட்்டனைார். பார்வதயும்
ூகமியும் மா்டககுி ியபானைார்ூகளி. அவர்ூகளி
பசன்்பின் ியமலும் ூகாமாட்சிகம்மாமலளக
ூகண்டத்தார் அவர்:

"உனைககு உன் பபணமல்க ூகண்டக்்துககுி
பாத்தகமலத உணடு. அடுத்தவா மனைச
புணபட்ாில ியபச்துககு நீ காெ? நீ ியபசினைது
பூகாஞ்சங் கூட நன்னைா இலியல. வீடு ியத்ட
வந்தெக்்வாமலளி ியபச் ியபச்சா இது?"

"நான் ியபசியல. ஊரியர ியபசிண்டெககுங்ூக்து
உங்ூகளககுத் பத் காது ியபாிெககு."

-ூகாமாட்சிகம்மாளி ியபாெககுக பூகா்ட
ூகட்டு்்ாளி என்பது சர்மாவுககுி பு் ந்து

விட்டது. இது ஒெ பப் க சணமலடகா்
மா்டயிிெககும் ூகமியின் ூகவனைம் மறுப்டயும்
ூகவரிபட்டு இரசாபாசமாவமலத அவர்
விெம்பவிலமலல.

"ியபசாியம உளிியள ியபாய் உன் மலூகக
ூகா் கத்மலதி பாெ" - என்்ார் சர்மா. அவர்
அதட்்டக குரலுககுக ூகட்டுிபட்டுக
ூகாமாட்சிகம்மாளி உளிியள பசன்்ாளி.

சீக்ரியமா, அலலது சிிது ூகாலந் தாழ்த்தியகா
அந்த வீட்்டல ஏறபடககூடும் என்று அவர்
எதர்பார்த்த ஒெ பிரச்சமலனை இன்ிய்
இிபபாழியத விமலளந்து விட்டது. விவரங்ூகளி
பதளிவாூகச் பசாலலிபடாமல
இெககும்ியபாியத ூகாமாட்சிகம்மாளி
சணமலடககுக ்ளம்பியிெந்தாளி. அதட்்டயும்
மிரட்்டயுியம அதூக நாளி இந்தி பிரச்மலனைமலகச்

சமாளிகூக மு்டகாது என்பது சர்மாவுககுத்
பத் ந்துதான் இெந்தது.

மாமிகாெம் மெமூகளமாூக இலலாமியல
ூகாமாட்சிககும் ூகமிககும் மாமிகார் மெமூகளி
சணமலடமலக விடக ூகடுமலமகானை சணமலடூகளி
வந்துவிடும் ியபாிெந்தது. இவறமல் எலலாம்
உத்ியதசித்துதான் ரவியிடம் ஓரளவு வி் வாூகி
ியபசி விடலாம் என்று ஆற்ங்ூகமலரககுி
பு்ிபடும்ியபாது அவமலனைத் தம்ியமாடு
அமலழத்துச் பசலவதறூகாூகத் ியத்டயிெந்தார்
அவர். ரவியின் தட்டம் என்னை? அவன் என்னை
பசய்கி ியபா்்ான் என்பமலத எலலாம்
அவனிடியம மனைம் விட்டுி ியபசிவிடத்
தீர்மானித்தெந்தார் அவர்.

அந்த விிஷகத்மலதத் தளிளிி ியபாடலாம் என்று
நமலனைகூகவும் மு்டகாதப்ட பநெகூக்ட
உெவா்யிெந்தது. ஊரர் உலூகம் என்று
பவளியிிெந்து பநெகூக்டூகளம்

நர்ிபந்தங்ூகளம் இன்னும் வந்துவிடவிலமலல.
என்்ாலும் வீட்டுககுளிியளியக எதர்பார்த்த
பநெகூக்டூகளி இன்று பதாடங்்யிெந்தனை.
சீமாமலவக் ன் ியூகளிவி, ப்டத்துமல்யில ஜபம்
பணணக பூகாண்டெந்த மலவதூகர்ூகளின்
விசாரமல் எலலாமாூகச் ியசர்ந்து இந்தி
பிரச்சமலனை நாமலளகியூகா, நாளன்மல்கியூகா
ஊரரளாவிகதாூகவும் ஆூகககூடும் என்பதறகு
அிகுிூகளாூகத் ியதான்ினை.

தம்முமலடக மமலனைவி ூகாமாட்சிகம்மாளி
அிப்டி ியபசிகதறகுக ூகமியிடம் அவளி
சார்பில தானைாவது மன்னிிபுக ியூகட்ூக
ியவணடுபமன்று ியதான்ிகது அவெககு.
அதறூகாூக மா்டிப்ட ஏிகவ் ன் பசவிூகளில
மங்ூகலமானை துர்கூகா சித –துதயின் அழ்க
–ியதாத்தரம் விழந்தது.

"ிர்வ மங்ூகல மாங்ூகலியக ஸிியவ சர்வார்த்த
ிாதியூக
–ரணியக த்் கம்பியூக ியதவி நாராகண
நியமா–துியத."

பார்வத முதில பசாலல அமலதத் தெிபிச்
பசாலிக பூகாண்டெந்தாளி ூகமி.
பூகாஞ்சங்கூடக குழிபமிலலாத பதளிவானை
உச்ச் ிபில ூகமி அமலதத் தெிபிச்
பசாலிகமலதக ியூகட்டுச் சர்மாவுககு பமய்
சிிர்த்தது. இிப்டி பாந்தமாய் அழூகாூக
–ியதாத்தரம் பசாலலு்்வளி
விளகியூகறிகதால லட்சமி வீட்்டல
தங்ூகமாட்டாளி என்று சா்டயிெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளி ியமல இிியபாது ீதணடும்
ியூகாபம் ியூகாபமாூக வந்தது அவெககு. ியமியல
ஏிச் பசலலாமல நன்று பூகாண்டெந்த
ப்டயிிெந்ியத அமலத ியமலும் பதாடர்ந்து
ியூகட்டுக பூகாண்டெந்தார் சர்மா. ியதசம்,
ஆசாரம், ூகலாசாரம், இனைம், ந்ம்
இவறமல்பகலலாம் மானிட ஜாதயின்

ஒறறுமலமககுி பகன்படுத்தாமல
இமலடயறுூகளாூகவும் தமலடூகளாூகவும்
பணணவிட்டவர்ூகளி ியமல அந்த விநா்டயில
ியூகாபம் ியூகாபமாூக வந்தது அவெககு. ியமியல
ப்டியகிி ியபாய்க ூகமியிடம் ியபசலாமா,
அவர்ூகளி தனிமலமமலகக ூகமலலகூகாமல
அிப்டியக தெம்பிக கீியழ ியபாய் விடலாமா
என்று ப்டயிியலியக தகங்்னைார் சர்மா.
ூகாமாட்சிகம்மாளி நடந்து பூகாணடதறகு
மாற்ாூகக ூகமியிடம் இரணடு வார்த்மலத ியபசி
மன்னிிபுக ியூகட்டாபலாழக மனைம்
நம்மதகமலடகாது ியபாிெந்தது அவெககு.

ியமியல ப்டியகி மா்டககுளி பிரியவசித்தார்
அவர். ூகமியும், பார்வதயும் பசாலிக
பூகாண்டெந்த –ியதாத்தரத்மலத நறுத்தவிட்டு
அவமலரி பார்த்ததும் எழந்து நன்்ார்ூகளி.

"ூகாமாட்சிககு வகசாச்ச! காமலரி ியபசிய்ாம்,
என்னை ியபசிய்ாம்னு பத் காியம முன்
ியூகாபத்தியல ஏதாவது ியபசிடுவா. அபதலலாம்
ஒணணும் மனைசிியல வச்சகூக ியவணடாம்.
உடியனை ம்ந்துட்து நலலது...."

தன்மலனை ியநாக்த் தனைகூகாூகத்தான் அவர்
இமலதச் பசால்்ார் என்பமலத அடுத்த
ூக்த்தியலியக ூகமி பு் ந்து பூகாணடாளி.
இதறகு அவளிடமிெந்து என்னை பதல வெ்்து
என்பமலத எதர்பார்கூகாமியல அவர்
விடுவிடுபவன்று ப்டயி்ங்்க கீியழ
ியபாய்விட்டார். அவர் மனைம் அிியபாது
ஒியரக்டகாூகக ூகலங்்ி ியபாயிெந்தது.
ியபசாமல முதில ியகாசித்தெந்தப்ட
ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும் அவர்ூகளி
சங்ூகரமங்ூகலத்தல இெக்் வமலர ியவணுமாமா
வீட்்டியலியக தங்ூகமலவத்து விடலாமா என்று
கூட இிியபாது ியதான்ிகது அவெககு.
இதிெந்து வீட்்டலும், ஊர் லும் எந்பதந்த
முமலனையில எிப்ட எிப்டி பிரச்சமலனைூகளி
்மலளகூகக கூடும் என்று நமலனைத்துி பார்த்தார்

அவர். பவளிியக ியபாயிெந்த ரவி வீட்டுககு
வந்ததும் முதில அவனிடம் இந்தி
பிரச்மலனைமலகி பறி வி் வாூகி ியபசி ஒெ
மு்டவுககு வந்துவிட ியவணடும் என்று
மனைதுககுளி தீர்மானித்துக பூகாணடார். ரவியும்,
ூகமியும் பதாடர்ந்து வீட்்டியலியக தங்்
இெிபமலதி பபாறுத்து, அவெககு ஏறபட்ட
ஒியர ஒெ மனைத்தககூகம் ூகவமலலயிலலாமல
வளர்ந்த பசலவக குடும்பத்துி பபண்ானை
ூகமியின் பூிியபான்் மனைம் அடுத்தடுத்து
ியவதமலனைி படும்ப்டகானை சம்பவங்ூகளி அந்த
வீட்்டல நடந்து விடுியமா என்பதுதான்.

ூகாமாட்சிகம்மாளி என்னை ியபசவாளி, எிப்ட
நடந்து பூகாளிவாளி என்பமலத ஒிவபவாெ
ூக்மும் ூகணூகாணத்துக ூகமிககு ஏறபட
இெககும் மனைத்துன்பங்ூகமலளத் தவிர்ிபது
என்பது இகலாத ூகா் கம். இதறூகாூக என்ிய்
தாியனைா ரவிியகா இெபத்து நாலுமண ியநரமும்
வீட்்டல அமலடந்து ்டந்து
ூகாமாட்சிகம்மாமலளக ூகவனித்துக
பூகாண்டெிபது என்பதும் நமலடமுமல்யில

சாத்தகமாூகாத ூகா் கம். ூகமியின் ியமலுளிள
அனுதாபத்தனைாியலியக அவர் இிியபாது
இிப்ட நமலனைத்தார். பச்மலசக ்ளிமலகக
கூண்டலமலடத்த மாத்  அவமலள அந்த வீட்்டன்
ூகடுமலமகானை ஆசார அனுுடானைங்ூகளில சிகூக
மலவிபதறகு அவியர தகங்்னைார். ூகமியும்
ரவியும் சங்ூகரமங்ூகலத்தல வந்து இ்ங்குவதறகு
முன் அவர் மனைத்தல பல தககூகங்ூகளி அமலல
ியபாதயிெந்தனை. அமலவ பவறும் தககூகங்ூகளாூகத்
தான் இெந்தனைியவ ஒழக பவறுிபுூகளாூக
இலமலல. ூகமி வந்து பழ்கபின் அவமலரி
பபாறுத்தவமலர அந்தத் தககூகங்ூகளி கூட பமலல
பமலல மாி உளிளூ்ி பி் கமாூக
மு்ழ்ந்தெந்தது. ூகார்மும் அர்த்தமும்
இலலாத ஒர் குெட்டுக ூகாதலாூக அது
அவெககுி படவிலமலல. இவன் அவளி
மனைத்மலதக ூகவர்ந்ததறகும் அவளி இவன்
மனைமலதக ூகவர்ந்ததறகும் நகாகமானை
இகலபானை ூகார்ங்ூகளி இெிபமலத இிியபாது
அவர் உ்ர்ந்தார். அந்நக ியதசத்துககுி ியபாய்த்
தெம்பும் சராச்  இந்தக இமலளஞன்
தமிெகூகாூகவும் ஊரரார் விகிபதறூகாூகவும் ஒெ
பவளிமலளத் ியதாலுககு் கவமலள உடன்

இழத்துக பூகாணடு வெவமலதி ியபால இது
இலமலல.

ரவிியக ூக்டதத்தல எழதயிெிபமலதி ியபால
இது உணமலமயிியலியக ூகாந்தெவ
சம்பந்தமாூகத்தான் இெந்தது. இெவெமலடக
பி் கங்ூகளிலும், அந்தரங்ூகளிலும் அவெககுச்
சந்ியதூகம் எதுவும் இெகூகவிலமலல. பவறும்
உடல சம்பந்திபட்ட பர–பரக ூகவர்ச்சி என்று
மட்டும் அமலத நமலனைகூக மு்டகவிலமலல.
உடமலலயும் தவிர அிவுககும் ஒத்த
உ்ர்வுூகளககும் ஒத்த எண்ங்ூகளககும்
இந்தக ூகாதில அதூக சம்பந்தம் இெிபது
பு் ந்தது.

ூகாமாட்சிகால இமலத பவறுகூக
மு்டந்ததுியபால அவரால இமலத பவறுகூக
மு்டகவிலமலல. பூர் ஞானைத்தன் ூகனிவு எந்த
மனைத்தல நரம்பியிெக்்ியதா, அந்த மனைத்தல

மிூகவும் பூகாச்மலசகானை பவறுிபுூகளம்,
ிஷமல்ூகளம் ஒெ ியபாதும் வெவியத
இலமலல. எங்கு பூகாச்மலசகானை பவறுிபுூகளம்,
ிஷமல்ூகளம் நரம்பியிெக்்ியதா அங்ியூக
பூர் ஞானைம் இெிபதலமலல. பூகாச்மலசகானை
பவறுிபுூகளம் ிஷமல்ூகளம் பூர்
ஞானைத்மலத அழத்து விடு்ன்்னை. ' ிஷ்ம்
ஞானை ீனைம்' - என்பமலத அவர் நமலனைத்தார்.

பவளிியக ியபாயிெந்த ரவி தெம்பி வந்தான்.
வாசல தணமல்யிிெந்த சர்மா அங்ியூகியக
அவமலனை எதர்பூகாணடு தடுத்து உட்ூகார மலவத்து
விட்டார்.

"உன்மலனை அிபியவ ஆத்தங்ூகமலரககுி
ியபா்ிியபா ியத்டியனைன். நீ ஆிபடியல.
எனைககுத் தனிகாூக உங்்ட்டக பூகாஞ்சம்
ியபசணும்."-

"ம்ாவது வீட்டு சந்தரராமன் கூிபிட்டான்,
ியபாய்ச் சித்தநாழ ியபசிண்டெந்துட்டு
வந்ியதன்."-

"நாம இங்ியூகியக ியபசலாமா? இலியல
மறுப்டயும் ஆத்தங்ூகமலரகியூக பபா்ிபட்டுி
ியபாலாமா?"

"ஏன்? பபாழகூகமலடத் ியதாட்டத்துக
்்த்த்டயிியலியக உட்ூகார்ந்து ியபசலாியம
அிபா!"

"ச் ! வா... பசாலிய்ன்."

இெவெமாூகக ்்ற்்டககுி பு்ிபட்டுி
ியபானைார்ூகளி. ்்ற்்ட ியமமலடயில சிபமணட்
தளம் ியபாட்்டெந்தது. ியதாய்க்் ூகலமலல ஒெ
–ூல உகரத்துககுத் க்க ூகட்்டயிெந்ததால
உட்ூகார வசதகாயிெந்தது. சர்மா அதல
உட்ூகார்ந்து பூகாணடார்.

அதறகு இமல்கானை உகரத்தல அெியூக
இெந்த சிபமணட்டுத் பதாட்்டயின் சவ் ல ரவி
உட்ூகார்ந்து பூகாணடான்.

தாம் ியபசத் பதாடங்குவதறகு முன் அதறகுி
பகன்படும் சில பூர்வாங்ூகமானை தூகவலூகமலள
ரவியிடம் முதில விவ் கூகத் பதாடங்்னைார்
சர்மா. ூகமிமலகி பறிக ூகாமாட்சிகம்மாளின்
சந்ியதூகங்ூகளி, அவளி அ்டகூக்ட தம்மிடம்
ண்டத் துமலளத்துக ியூகட்கும் ியூகளிவிூகளி,
அன்று மாமலல ூகமி சந்த விளககு ஏறி
மலவத்தது பதாடர்பாூக ஏறபட்ட தூகராறு,

சீமாமலவக் ன் விசா் ிபு, ப்டத்துமல்யில ஊரர்
மலவதூகர்ூகளின் ியூகளிவிூகளி எலலாவறமல்யுன்
ஒிவபவான்்ாய் விளகூகமாூகச் பசாலிவிட்டு,
அதறகு அவன் என்னை பதல பசால்்ான் என்று
எதர்பார்த்து அந்தி பதலுகூகாூகத் தம் ியபச்மலச
நடுியவ நறுத்தனைாற ியபாலச் சிிது ியநரம்
நறுத்தயிெந்தார் சர்மா.

"நீங்ூக பசால்பதலலாம் ச்  அிபா! இதியல
சிலது நான் ஏறபூகனைியவ எதர்பார்த்தது தான்.
இிியபா நான் என்னை பண்ணும்ூகிய்ளி...?"

"என்மலனைத் திபாி பு் ஞ்சகூகாியத!
உன்ியனைாட பலட்டர் ்மலடச்சிபவும்
அதுகூகிபு்மும் இெந்த ியூகாபமும் குழிபமும்
கூட இிியபா எனைககு இலியல, அந்தி பபண
ூகமிமலக எனைககு பராம்ப பி்டச்சிெககு. உங்ூக
சிியந்தத்தியலயும் திபு இெக்்தாி படியல.
ஆனைா உங்ூகம்மா, ஊரர் உலூகம் எலலாெம்

இதுககுக குறுகியூக இெகூகாங்்்மலத நீ
ம்ந்துடிபடாது."

"நீங்ூக திபாி பு் ஞ்சகூகலியலங்்்ியத எங்ூக
பாக்கம்தான் அிபா!"

"திபாி பு் ஞ்சகூகலமலலன்னைாலும்
சழ்நமலலூகளககும் மற்வர்ூகளின்
நர்ிபந்தங்ூகளககும் ஊரர், உலூகத்துககும் நான்
ூகட்டுிபட்டவன்்்மலத நீ ம்ந்துடாியத...."

"இந்தகாவின் மிூகிபப் க துரதெுடியம
அதன் பூர் ஞானைவான்ூகளி எலலாெம்
பகந்தாங் பூகாளிளிூகளாூக இெிபது தான்..."

"அிவு என்பது ியவறு. சறறுிபு்த்ியதாடு
ஒத்துி ியபாவது என்பது ியவறு... நான் இமலத
எனைகூகாூகச் பசாலலியல ரவி! இன்னிககுச்
சாகங்ூகாலம் அவ தானைா நலலது பசய்க்தா
பநனைச்சணடு விளகியூகத்த மலவகூகிியபாூக
உங்ூகம்மா சத்தம் ியபாட்டு இமலரஞ்சாியள, அது
மாத்  ஒணப்ாண்ா நடந்தா வீ்ா அவ
மனைச புணபடுியமன்னுதான் ியகாசிக்ிய்ன்."

"ச் ிபா... நீங்ூகியள இதுககு ியவ் ியகாசமலனை
பசாலலுங்ியூகா. என்னை பசய்கலாம்? ஒெ நா
இரணடு நாியளாட ியபா் விிஷகம் இலியல இது.
இந்தத் தடமலவ நான் ஒெ வெிஷ 'லீிவ'ியல
வந்தெகியூகன். இந்தகாவிியல ஒெ ூகாலத்தியல
பிபரஞ்சக ூகாலனிூகளா இெந்து இன்னிககு
இந்தக யனிகனைாயிட்ட பிரியதசங்ூகளிியல
பிபரஞ்சக ூகலாசாரமும் இந்தகக ூகலாசாரமும்
எந்த அளவுககு இமல்ஞ்சிெந்தது என்்்மலத
ஆராய்ஞ்ச எழத்த்துகூகாூக அவ வந்தெகூகா.
அதுகூகாூக அபம் கூகன் ஃபவுணியடிஷன்
ஒணணு அவளககு உதவி பசய்க்து. ஒெ

வெிஷம் இங்ியூக இெகூகி ியபா்ா. நானும்
ஏ்ககுமல்க இியத மாத்  ஒெ
'அமலின்பமணட்'்டியல தான் வந்தெகியூகன்.
சங்ூகரமங்ூகலத்மலத பஹெட் குவார்ட்டர்ிா
பவச்சணடுதான் எங்ூக ூகா் கத்மலதச் பசய்க்தா
வந்தெகியூகாம்..."

"எனைககு ஆட்ியசபமல்யிலியல. ஒெ வெிஷம்
நீ ஊரர்ல தங்ூகிியபாிய்ங்்்மலதி பத்த எனைககு
பராம்ப சந்ியதாிஷம்-"

"பின்ியனை நீங்ூக எமலதிபத்தக
ூகவமலலிபடிய்ளினு பு் கமலலியக அிபா?"

"பலௌகீூகியம பத் காத ஒெ பமலழக ூகாலத்து
பபாம்மனைாட்்டியகாட ஆதகூகத்தியல இியத
வீட்்டல இெந்துணடு உங்ூகளாியல நம்மதகா

அமலதச் பசய்க மு்டயுமான்னு தான்
ூகவமலலிபடிய்ன். என் தககூகபமலலாம்
விெந்தாளிகா வந்தெக்்வியளாட மனைச
பூகாஞ்சமும் ியநாூகிபடாதுங்ூக்துதான்."

"ூகமி விெந்தாளி இலியல. இதுவமலர
எிப்டகானைாலும் இனிியம இந்த வீட்்டியல
அவளம் ஒெத்த...."
--------------

அத்தகாகம் 14

சர்மா சிிது தககூகத்தறகுி பின் ீதணடும்
ரவிமலகக ியூகட்டார்:

"நீ பசாலிய். அமலத நான் கூட
ஒத்துணடுடிய்ன்ியனை வச்சகியூகா. உங்ூகம்மா
ஒத்துகூகணுியமடா? அவளககு இன்னைம்
முழவிவரமும் தானைாவும் பத் கியல.
பத் விகூகிபடவும் இலியல. அதுககுளிியளியக
ஆயிரம் சந்ியதூகிபட்ா... உங்ூகம்மாவுககுி
பகந்து முதலியல உன் பலட்டர் ்மலடச்சதும்
நானும் ியவணுமாமாவுமாூகக ூகலந்து ியபசி
உன்மலனையும் ூகமிமலகயும் அவர் வீட்டு
மா்டயிியலியக தங்ூக வச்சடலாம்ன்னு கூட
ஆரம்பத்தியல ியகாசிச்ியசாம்." -

"இிியபா பு் க்து அிபா! நாங்ூக பரணடு
ியபெமாத் பதாடர்ந்து இங்ியூகியக
தங்்யிெக்்து சாத்தகமான்னுதாியனை நீங்ூக
ியூககூகிய்ளி?"

"நீ இங்ியூக தங்்க்்மலதி பத்தி ியபச்ியச
இலியல; இது உன் வீடு. உன் அிபா உன் அம்மா
உன் மனுிஷா உனைககும் அம்மாவுககும் பப் சாச்
சணமலட எதுவும் வந்துடி ியபா்தலியல. ூகமி
தங்்க்்மலதி பத்த தான் இிியபா பிரச்சமலனை.
உனைககு ஆட்ியசபமல் இலியலன்னைாக ூகமிமலக
மட்டும் ியவணு மாமா வீட்டு மா்டயிியல தங்ூக
வச்சடலாம். அவாியள ூகா–மாபாிடன்.
பராம்ப நாூக் ூகம்்்தாியல அவா வீட்்டியல
இவளாியல அவாளககு எந்தச் சிரமமும் வராது."

"அிப்டி ியபா்தா இெந்தாக ூகமிமலக
மட்டும் தனிகா அவா வீட்டுககுி ியபாூகச்
பசாலல மு்டகாதுிபா, இட் ியவாணட் லுக
மலந–. நானும் கூடியவ ியபாயிட
ியவண்டகதுதான்."

"அவ ியபா்மலதிபத்த ஒணணுமிலியல.
ஆனைா நீயும் அவியளாட ியசர்ந்து
ியபாயிட்டாத்தான் அதுககுக ூகணணு மககுக
ூகாது வச்ச ஊரர்ல வீண வம்பு வதந்தபகலலாம்
்ளம்பும்..."

"என் அபிிபிராகம் ூகமியும் இங்ியூகியக
நம்கூட இெகூகலாம்்்துதான். அம்மாவாியல
சிரமங்ூகளி ஏறபட்டாலும் ூகமிகாியல அமலதச்
சமாளிச்சகூக மு்டயும்..."

"நீ பசாலிய்.... ஆனைாக ூகமியும் என்னை
நமலனைக்்ாளினு எனைககுத் பத் க
ியவணடாமா?"

"இதுியல ஒளிவு மமல்வு எதுககு? என்ியனைாட
வாங்ியூகா! இிப அவமலளியக ியூகட்டுடலாம்..."

"நான் எதுககுடா? நீியக ியூகட்டுச் பசாலலு...
ியபாறும்..."

"இலியல! ூகார்மாத்தான் பசாலிய்ன்.
நீங்ூகளம் வாங்ியூகா... அிபத்தான்
சந்ியதூகத்துககு இடமிலலாியம அவமலள நீங்ூக
பு் ஞ்சகூக மு்டயும்."

சர்மா தகங்்னைார்.

"ியகாசமலனை ஒணணும் ியவணடாம்! இிப
என்ியனைாட வாங்ியூகா பசாலிய்ன்"-

என்று கூிகப்டியக ரவி எழந்தெந்து
நடந்தான். சர்மா ியவறு வழயிலலாமல பின்
பதாடர்்்வமலரி ியபால தகங்்த் தகங்்
அவமலனைி பின் பதாடர்ந்தார்.

சர்மாவும் ரவியும் மா்டககுி ியபானைியபாது
கூடக ூகமியும் பார்வதயும் பதாடர்ந்து துர்கூகா
சித –துத –ியதாத்தரத்மலதத்தான் பசாலிக
பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

"பாெ! நீ பூகாஞ்சம் கீியழ ியபாய் இெம்மா...
நாங்ூக பூகாஞ்சம் ியபசிட்டு அிபு்மா உன்மலனைக
கூிபிடிய்ாம்" - என்று பசாலிி பாெமலவக
கீியழ அனுிபினைார் சர்மா.

ரவிககு அிபா அவமலள அனுிபிகது பி்டகூக
விலமலல.

"ஏன்? அவ இெந்தா என்னை? அவபாட்டுககு
இெந்துட்டுி ியபா்ா. அவமலள ஏன் கீியழ
ியபாூகச் பசாலிய்ளி இிியபா?"

"இலியல... அவ அிபு்ம் வந்துகூகட்டும். நீ
ியபசாம இெ..."

ரவி இதறகு ியமல தன் ியூகா் கமலூகமலகத்
தந்மலதயிடம் வறபுறுத்தவிலமலல.

ூகமி அவர்ூகளி உளிியள வரகூகணடதும்
எழந்து நன்்வளி இன்னும் நன்று
பூகாணியடதான் இெந்தாளி.

"இவமலள நான் ியூகட்டா எனைகூகாூகி பதல
பசால்தா நீங்ூக நமலனைச்சிியபளி. உங்ூக
சந்ியதூகத்மலத நீங்ூகளி ியநியர ியூகட்டுடுங்ியூகா"
என்று சர்மாவிடம் பசான்னைான் ரவி.

சர்மாவும் ரவியும் நாறூகாிூகளில உட்ூகார்ந்து
பூகாணடனைர். ூகமிமலகயும் உட்ூகாரச் பசாலி
ரவிியக ியவண்டனைான். ஆனைால அவளி
உட்ூகாரவிலமலல.

"உட்ூகாியரம்மா... உங்்ட்டக பூகாஞ்சம்
ியபசலாம்னு வந்தெகியூகாம். எிவவளவு
நாழதான் நன்னுணியடயிெிியப? உன்
ம் காமலத எனைககும் பு் க்தும்மா. இிியபா
நாியனை பசாலிய்ன். நீ பூகாஞ்சம்
உட்ூகார்ந்துகியூகா..."

"பரவாயிலியல. பசாலலுங்ூகளி, நறபது
எனைககு ஒன்றும் சிரமமாூகி படவிலமலல..."

"உனைககு எதுவும் சிரமமா இெகியூகா
இலமலலியகா. நீ நகூக்து எங்ூகளககுக
ூகுடமாயிெககும்மா..."

"ூகுடம் ஒன்றுமிலமலல, பசாலலுங்ூகளி..."

"மனைசியல ஒணணும் ஒளிவு மமல்விலலாியம
எதுவும் திபா எடுத்துகூகாியம நான்
ியூககூக்துகபூகலலாம் நீ பதல பசான்னிகானைா
எனைககுி பப் க உபூகாரமா இெககும் அம்மா!
நான் ரவிமலகத்தான் உன்மலனைக ியூககூகச்
பசான்ியனைன். அவன் நீங்ூகியள
ியூகட்டுகியூகாங்ியூகான்னு என்மலனைக பூகாணடு
வந்து இங்ியூக நறுத்தட்டான்."

"..."

"ஏம்மா நீ சாகங்ூகாலம் சந்த விளககு ஏத்த
வச்சமலதி பத்தக ூகாமாட்சி, பாெ்ட்ட
என்பனைன்னைியமா இமலரஞ்சிண்டெந்தாியள,
அதுியல உனைககு ஒணணும் மனைச வெத்தம்

இலிியக? தகங்ூகாமல நீ எங்்ட்ட நஜத்மலதச்
பசாலலலாம்."

"வெத்தி படுவதறகு இதல என்னை
இெக்்து? அவர்ூகளி பாெமலவக
ூகண்டத்தார்ூகளி. பாெமலவ அவர்ூகளி ூகண்டகூகக
கூடாபதன்று நான் எிப்டச் பசாலல மு்டயும்?
ஒெ ியவமலள பாெமலவக ூகண்டகூகாமல அவர்ூகளி
என்மலனைியக ியநெககு ியநர் கூிபிட்டுக ூகண்டத்து
இெந்தால கூட நான் அதறூகாூக வெத்தி
பட்்டெகூக மாட்ியடன். அவர்ூகளி உ் மலமியகாடு
என்மலனை ஏன் ூகண்டகூக மாட்ியடபனைன்்்ார்ூகளி
என்பது தான் என் வெத்தியம தவிர ஏன்
ூகண்டக்்ார்ூகளி என்பது வெத்தமிலமலல.
ரவியின் அம்மா உ் மலம எடுத்துக பூகாணடு
என்மலனை ியநெககு ியநர் ூகண்டத்தெந்தால நான்
இன்னும் எிவவளியவா
சந்ியதாிஷிபட்்டெிியபன்..."

- இத்தமலனை அடகூகமும் விநகமும் நமல்ந்த
ஒெ பதமலல அிியபாது அவளிடமிெந்து சர்மா
எதர்பார்கூக விலமலல. அதனைால சிிது
தககூகத்துககும், பமௌனைத்துககும் பின் ியமலும்
அவர் அவமலளக ியூகட்டார்:-

"ஒெ வெிஷத்துககும் ியமியல இங்ியூக இெகூக
ியநரலாம்னு ியூகளிவிிபட்ியடன். பராம்ப
சந்ியதாிஷம். இந்த வீட்்டியலியக உன்
பசௌூக் கங்ூகளககு ஒத்து வெமா? ஒத்து
வெமானைால நீயும் ரவியும் தாராளமாக
இங்ியூகியக இெந்துகூகலாம். இலமலலகானைா
இமலதவிட பசௌூக் கமாூகவும், தனிகாூகவும்
ியவ் இடம் உங்ூகளகூகாூகி பகூகத்தியலியக
ஏறபாடு பண் என்னைாியல மு்டயும்."

"இங்ியூக எனைககு எந்த அபசௌூக் கமும்
இெக்்தாூகி படவிலமலல. ஒெ வீடு என்பது
பசௌூக் கங்ூகளம் அபசௌூக் கங்ூகளம்

ியசர்ந்ததாூகதான் இெககும். தனிகாூகச்
பசௌூக் கங்ூகியள நமல்ந்ததும், தனிகாூக
அபசௌூக் கங்ூகியள நமல்ந்ததுமானை ஒெ வீடு
உலூகம் முழவதும் ியத்டனைாலும் கூடக
்மலடகாது."

"அிப்டயிலியலம்மா! ஒத்துி ியபாூகாத
மனுிஷா ஒெத்தர் இெந்தாலும் தனைம் வி்டஞ்ச
எழந்தெந்தாச் சணமலடயும் பூசலுமான்னைா
இெககும்? சணமலடயும் பூசலுமாூகியவ இெந்தா
எிியபா மத்த ூகா் கபமலலாம் பாகூக்து?"

"நீங்ூகளி பசாலவமலதக ியூகட்டு நான்
ஆச்ச் கிபடு்ிய்ன். இதுவமலர எந்த ஒெ
சணமலடயும் பூசலும் இங்கு என் வமலரயில
ஏறபட்டியத ்மலடகாது. இந்த வீட்்டல
பதாடர்ந்து இெிபமலதியக நான் விெம்பு்ிய்ன்.
ூகாமாட்சிகம்மாமலளி பல விிஷகங்ூகளில என்
குெவாூக நான் வ் த்தெக்ிய்ன்.

அவர்ூகளிடமிெந்து நான் ூகறறுக பூகாளிள
ியவண்டகது எிவவளியவா இெக்்து."

"உன்மலனைச் சிுமலககாூக ஏறறுகபூகாளிளம்
விெிபியமா சம்மதியமா ூகாமாட்சிகம்மாளககு
இலலாமிெகூகலாம்."

"துியரா்் ன் விெிபத்மலதயும்
சம்மதத்மலதயும் எதர்பார்த்தா ஏூகமலலவன்
அவெககுச் சிுகனைானைான்? சிரத்மலதயும்
பகதயும் மட்டும் இெககுமானைால எந்தக
குெமலவயும் வழபட்டு பாவித்துக பூகாணியட
ூகறூகியவண்டகமலதக ூகறறு விட மு்டயும்."

"அிப்டகானைால இமலதவிட மிூகவும்
பசௌூக் கமானை தனிமலமகானை ியவறு எந்த
இடத்தலும் வசிகூக நீ விெம்பமலலகா?"

"நச்சகமாூக இலமலல. 'ராமன் இெககும் இடம்
அியகாத்த'.. என்பதறூகாூக உங்ூகளி நாட்்டல
பழபமாழ உணடு என்று
ியூகளிவிிபட்்டெக்ிய்ன். எனைககும்
அிப்டத்தான். வசதூகளிலும்,
பசௌூக் கங்ூகளிலும் ஏறூகனைியவ நான் அலுத்துி
ியபாய்விட்ியடன்..."

கீழ்த்தமலசக ூகலாசாரத்தலும் நூலூகளிலும்
தத்துவங்ூகளிலும், அவளககு இெந்த ஆழமானை
பி்டிமலப அவளி பதலூகளிிெந்து சர்மாவால
ஊர்த்துக பூகாளிள மு்டந்தது.

"ச் ! உன்மலனை அநாவசிகமாூக இிபி்ட
எலலாம் ியூகளிவி ியூகட்டுத் பதாந்தரவு
பசய்க்துகூகாூக என்மலனை மன்னிச்சடும்மா. இந்த
வீட்்டல தவறுதலாூகியவா, எங்ூகளி

அிகாமலமகாியலா, உனைககு ஏதாவது
அபசௌூக் கங்ூகளி ஏறபட்டால தகவு பணண
அமலத பபாெட்படுத்தாியத. உனைககு வசதக
குமல்வுூகளி ஏறபட்டு நீ மனைச ியநாகும்ப்ட
ஆயிடி படாியதன்னுதான் முன்பனைச்ச் கமலூககா
இபதலலாம் உங்்ட்டக ியூகட்ியடன்... திபா
பநமலனைச்சகூகாியதம்மா...."

"நீங்ூகளி ரவியின் தந்மலத. பப் க –ூகாலர்.
இந்தகக ூகலாச்சாரத்தன் பூர்மானை தன்மலமூகளி
நரம்பிகவர். உங்ூகமலள நான் என்றும்
எதறூகாூகவும் திபாூக எடுத்துகபூகாளிளம்
நமலலமலம உெவாூகாது - உெவாூகக கூடாது."

சர்மா ரவியின் முூகத்மலதி பார்த்தார்.
'இிியபாது உங்ூகளககுத் தெிததானைா?' என்று
பதலுககு முூகககுிிபினைாியலியக ியூகட்பது
ியபால அவமலர ஏிட்டுி பார்த்தான் ரவி.

"ச் ம்மா! நான் கீியழ ியபாய்ி பாெமலவ
அனுிபிய்ன்"... என்று கூி விட்டு
மா்டயிிெந்து கீியழ பு்ிபட்டார் சர்மா. "நீங்ூக
ியபாங்ியூகா அிபா! இியதா ஒெ நமிிஷத்தியல
வந்துடிய்ன்" என்்ான் ரவி.

"பமாளிள வா... அவசரம் ஒணணுமிலியல"
என்று அவனுககுி பதல பசாலிகவாிய்
ப்டயி்ங்்னைார் சர்மா. இந்தகக ூகலாச்சாரத்தன்
அழத்தமானை பழம்பபெம் தன்மலமூகளி நமல்ந்த
ஒெ சழில அதன் பல அபசௌூக் கங்ூகமலளி
பபாறுத்துக பூகாணடும் கூட அவளி வாழத்
தகாராயிெிபது சர்மாவுககுி பு் ந்தது.

ூகமியிடமிெந்து இிவவளவு விவரங்ூகமலளக
ியூகட்டு பத் ந்து பூகாணட பின் இனி அவமலள
'ியவணு மாமா வீட்்டல தங்்க பூகாளிள

மு்டயுமா' என்று விசா் ிபியத முமல்யிலமலல
என்று அவெககுத் ியதான்ிவிட்டது. ூகமிமலகி
பறி ரவி கூிகது நூறறுககு நூறு உணமலம
என்பமலத அவர் இிியபாது உ்ர்ந்து
பூகாணடார். ூகாமாட்சிகம்மாளின்
முரணடுூகளால என்பனைன்னை அசந்தர்ிபங்ூகளி
ஏறபடுியமா என்று தான் அவர் இிியபாது
உளிளூ்த் தகங்்க பூகாண்டெந்தார். அந்த
முரணடுூகளால கூடக ூகமி பாதகூகிபட்
மாட்டாளி என்று இிியபாது அவெககுத்
ியதான்ிகது.

விளககு ஏறி மலவத்த சம்பவத்தால
ூகாமாட்சிகம்மாளி பார்வதயிடம் ியபசவது
ியபால தன்மலனைக குத்தக ூகாட்்டி ியபசிகமலதக
ூகமி எங்ியூக மனைத்தல மலவத்தெந்து ரவியிடம்
பசாலிக ூகலூகம் மட்்ட விடுவாியளா என்று
எணணயிெந்த சர்மாவுககு அவளது அடகூகம்
முறிலும் புதுமலமகாயிெந்தது.
ூகாமாட்சிகம்மாளின் ியபச்மலச ஒெ பப் க
தவ்ாூகியவ அவளி மனைதல மலவத்துக
பூகாளிளவிலமலல என்பியதாடு ியவறு

ூகார்ங்ூகளகூகாூகக ூகாமாட்சிகம்மாளி ியமல
அவளககு ஏறபட்்டெந்த மதிபும்,
ம் காமலதூகளம் இதனைால ஒெ சிிதும்
குமல்கவிலமலல என்பது பத் ந்தது.

ூகமிகால பிரச்மலனைூகளி எதுவும் வராது என்று
பத் ந்தாலும் - ூகாமாட்சிகம்மாளாலும்
ஊரராராலும் விியராதூகளாலும் இது சம்பந்தமாூகச்
சில பிரச்மலனைூகளி எழககூடும் என்் பகம்
இன்னும் அவர் மனைத்தல இெகூகியவ பசய்தது.

மா்டயிிெந்து ரவி கீியழ இ்ங்் வந்தான்.
மறுப்டயும் அிபாவும் பிளிமலளயும்
்்ற்்டககுி ியபாூகவிலமலல. ூகமிமலகி
பறி ியமியல விவாதகூகவும் இலமலல.

மறுநாளி ியவணு மாமாவிடம் ூகார் இரவல
வாங்்க பூகாணடு ரவியும் ூகமியும்
பாண்டச்ியச் , ூகாமலரகூகால பகுதூகளககுி
ியபாய் ஒெ வாரம் சறிி பார்ககும்
உத்ியதசத்துடன் பு்ிபட்்டெந்தார்ூகளி.

உதவிககும் துமல்ககுமாூகக ்ளீனைர் மாத் 
காராவது ஒெ ியவமலலகூகாரி மலபகமலனை
அமலழத்துக பூகாணடு ியபாகுமாறு அிபாவும்,
ியவணு மாமாவும் எிவவளியவா கூியும் ரவி
ியூகட்ூகவிலமலல.

"நானும் ூகமியுமா - மாத்த மாத்த
ஓட்்டிியபாம். பரணடு ியபெியம
ஆட்ியடாபமாமலபல எக–பர்ட்–. எந்த 'ட்ரபிளி'
வந்தாலும் நாங்ூகியள சமாளிச்சிியபாம்" என்்ான் அவன்.

ஒெ வாரம் என்று பு்ிபட்்டெந்தாலும்
அவர்ூகளி தெம்பிச் சங்ூகரமங்ூகலம் வரி பத்து
நாட்ூகளி வமலர ஆ் விட்டனை. பத்து நாளி வீடு
பவிச்ியசா்டி ியபாயிெந்தது.

மறுப்ட அவர்ூகளி இெவெம் ூகா் ல ஊரர்
தெம்பிக ஒெ பிறபூகில - ூகாமாட்சிகம்மாளி
வீட்டுக கூடத்தல சாவூகாசமாூக அமர்ந்து
தன்மலனை ம்ந்த லயிிியபாடு வீமல்யில 'தாியக
கியசாதா'வின் ியதா்டமலகி பபெூகச் பசய்து
பூகாண்டெந்தாளி. முதில ூகா் ிெந்து இ்ங்்
உளிியள நுமலழந்த ூகமி கூடத்தல வீமல்யும்
மலூகயுமாூக அமர்ந்தெந்த ூகாமாட்சிகம்மாமலளி
பார்த்ததும் சாட்சாத் சர–வத ியதவிமலகியக
எதியர பார்த்தது ியபால பகபகதயுடன்
அிப்டியக பிரமித்து நன்று விட்டாளி.

அந்த வீியட அிியபாது ியதா்டயிலும் ்ெு்
ூகானைத்தலும் நரம்பி வழந்து பூகாண்டெந்தது.

ூகமிககு அது ஒெ பமய்சிிர்கூகச் பசய்யும்
அனுபவமாூக இெந்தது. வீமல்ியகாடு
அமர்ந்தெந்த ியூகாலத்தல ூகாமாட்சிகம்மாளின்
முூகத்திெந்த அபூர்வமானை ியதஜ– அவமலள
மிூகவும் ூகவர்ந்தது. அவளி ூகணூகமலள அந்தத்
ியதாற்ம் ூகவர்ந்தது என்்ால பசவிூகமலள அந்த
வீ்ாூகானைம் என்னும் மாதுர்க மமலழ
ூகவர்ந்தழத்தது.

"என்னைம்மா? இிபத்தான் ஊரர்ியலயிெந்து
வந்தகா? ஏன் இிப்டி பிரமலமபி்டச்ச மாத் 
மமலலச்சி ியபாய் நன்னுட்ியட?" - என்று
தறபசகலாூக அங்கு வந்த சர்மா வினைவிக பின்
தான் அவளககுத் தன் நமலனைியவ வந்தது.
அதறகுளி மலூகயில ூகா் ிெந்து எடுத்து வந்த
பிரகா்ி பபட்்டூகியளாடு ரவியும் வீட்்டனுளி
நுமலழந்தெந்தான். ூகமிியகா வீமல்ியகாடு
தமலரயில பட்டுி பாயில அமர்ந்தெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளின் ியதாற்த்திெந்த
ூகவனைத்மலத இன்னும் ீதட்ூக மு்டகாமல
அதியலியக மனைம் இலயித்துி ியபாயிெந்தாளி.

------------
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ஒெ புராதனைமானை மலவதீூகக ூகலாசாரம்
நமல்ந்த பதன்னிந்தக வீடும் அதன்
அபசௌூக் கங்ூகளம், முரணடுூகளம் மிகூக
குடும்பத் தமலலவியும் பமலழக தழம்ியபிக
பழகூக வழகூகங்ூகளம், ூகமிமலகி ியபான்் ஓர்
ஐியராிபிகி பபணணுககுி பப் க
இமலடயறுூகளாூக இெககும் என்று சர்மா
எதர்பார்த்ததறகு ியநர்மா்ாூக நூகழ்ச்சிூகளி
நமலடபபற்னை. ூகமி அந்த வீட்மலடயும், அதன்
ூகலாச்சாரி பி்டிபுூகமலளயும்
ூகாமாட்சிகம்மாளின் ூகட்டுிபாடுூகமலளயும்
ியநசித்து மதத்துக ூகமலடிபி்டகூகத்
பதாடங்்னைாியள ஒழக பவறுகூகவிலமலல. அந்த
வீட்்டன் நமலடமுமல்ூகளககு ஏறப அவளி
தன்மலனை மாறிக பூகாணடாியள தவிரத்
தன்னுமலடக வசதூகளககு ஏறப அந்த

வீட்மலடயும் அதன் பழங்ூகாலத்து
மனிதர்ூகமலளயும் நமலடமுமல்ூகமலளயும் ஒெ
சிிதும் மாற் முகலவிலமலல. ூகமிமலகி
பபாறுத்துச் சர்மாவின் மனைநமலல பந்ழ்ந்து
பமலல பமலல அவளி ியமல அநுதாபமாூக
மாிகதறகு அவளமலடக இந்த நனி நாூக் ூகி
பணியப ூகார்மாயிெந்தது.

ரவியும் ூகமியும் பாண்டச்ியச் , ூகாமலரகூகால
பகுதூகளில சறறுிபக்ம் பசய்துவிட்டு ஊரர்
தெம்பிக தனைத்தன்று இரவு தனிகாூக ரவியிடம்
ியபசிக பூகாண்டெந்தியபாது, "உங்ூகளி அம்மா
வீமல்யும் மலூகயுமாூக அமர்ந்தெந்த ூகாட்சி
சர–வத ியதவிியக வாத்தகத்ியதாடு வந்து
உட்ூகார்ந்து பூகாண்டெந்த மாத் த் ியதான்ிகது"
என்று ூகமி கூினைாளி.

'இிியபாபதலலாம் மிூகவும் நவீனைமானை புதக
்டிளமஸி, ஓகாமல புூகழ்ந்ியத எதர்ிமலபயும்

எத் மலகயும் அழிபதுதான் ூகமி!' - என்று
ியூகிகாூக அதறகு உடியனை பதல பசாலல
எணணக ரவி அவளி ூகாமாட்சிகம்மாமலளி
புூகழ்ந்த குரிிெந்த பகதபூர்வமானை
பதானிமலகயும், மனைிபூர்வமானை ஆழத்மலதயும்
உ்ர்ந்து பூகாணடு அமலத
ியவ்டகமலூககாக்விடி பகந்து
தகங்்கவனைாூகத் தன் எண்த்மலதயும்
ியூகிமலகயும் தவிர்த்துக பூகாணடு
ியபசாமிெந்தான். எணணகமலத விட்டு விட்டு
ியவறு விதமாூகி ியபசினைான்:

"எங்ூக அம்மா ஒெ புராதனைமானை பதன்னிந்தக
மலவதீூகக குடும்பத்தன் பூர்்மானை அம்சங்ூகளி
அத்தமலனையும் சிிதும் குமல்விலலாமல
உளிளவளி. பூர்்மானை என்்ால ிள–
பாயிணட் மலமனை– பாயிணட் பரணமலடயும்
ியசர்த்துத்தான் பசாலிய்ன். ஆனைா அம்மாமலவி
பபாறுத்தவமலர எலலாியம ிள– பாயிணடா
மட்டும் தான் உன் ூகணணுககுி பட்து..."

"ஒெ விிஷகத்தன் சாதூகி பாதூகத்மலதக
ூக்க்டும் ியபாது நமககு ஒத்து வராதமலத
எலலாியம மலமனை– பாயிணடாக ூக்க்ட்து
அிவவளவு ச் யிலமலல."

தன் அம்மாவிடம் குமல்ூகளம் முரணடுூகளம்
உணடு என்று தாியனை பசாலவமலதக கூட அவளி
ஒிபுக பூகாளிளாமல மறுிபமலத அவன்
அிியபாது ூகவனித்தான். அம்மா பம்பரமாூகச்
சமலமகலமல்யில ியவமலல பசய்வது, பூமலஜ
பசய்வது, ூகாமலலயில நீரா்டகதும் துளசி
வழபாடு, பச வழபாடுூகளி பசய்வது,
பலலாங்குழகாடுவது, வீமல் வாசிிபது,
–ியதாத்தரம் –ியலாூகம் பசாலலுவது,
எலலாியம ூகமிககு அதசகமாூக இெிபமலத
அவன் ூகணடான். தான் அளித்தெந்த பயிறசிூகளி,
பழகூக வழகூகங்ூகளி, முன் தூகவலூகளி, அவமலள
ஓரளவு இந்தக வாழ்கமலூகககு எந்தவிதத்
தககூகமுமின்ிி பபாெந்த மலவககும் என்று
அவன் அிந்தெந்தாலும் இிியபாது இங்ியூக
வந்த பின் தான் எதர்பார்த்தமலத விட

அதூகமாூகவும் அவளி அதறகுக ூகனிந்து
பபாெந்தி பககுவிபட்்டெிபது பத் ந்தது
அவனுககு.

"உங்ூகளி அம்மா புடமலவ ூகட்்டகபூகாளிவது
ியபால நானும் ூகட்்டக பூகாணடு பார்கூக
ியவணடும் ியபால எனைககு ஆமலசகாயிெக்்து.
அமலதக ூகறறுக பூகாடுிபதறகு நாமலளககு
வசந்தமலக வரச் பசாலியிெகியூகன்" - என்று
தனைது ஒெ விெிபத்மலதக ூகமி பவளியிட்ட
ியபாது அவனுககு விகிபாூகககூட இெந்தது.
ம்டசார் மலவத்துி புடமலவ ூகட்டுவது
அநாூக் ூகமாூகவும் பத்தாம் பசித் தனைமாூகவும்
ஆ் அிப்டக ூகட்டுவமலத வழகூகமாூகக
பூகாணடவர்ூகியள அதிெந்து விடுபட்டுத்
தங்ூகமலள அந்நகி படுத்தக பூகாணடு மாி
வெம்ியபாது எங்ியூகா ஆ்ாயிரம் மலமலூகளககு
அிபாிெந்து வந்த ஒெ பிபரஞ்ச யுவத
இிியபாது அதறகு ஆமலசிபடுவது மிூகவும்
விியநாதமாயிெந்தது.

*****

மறுநாளி ூகாமலலயில இமல்மு்டமண
வடககுத் பதெவில மடத்து மமலனையில தாம்
பதாடங்கும் புதுி பலசரககுக ூகமலடத் பதாடகூக
விழாவுககு வந்து கூிபிட்டு விட்டுி ியபானைார்.
அவர் வந்த ியபாது சர்மா எங்ியூகா பவளிியக
ியபாயிெந்தார். ரவியிடமும் ூகமியிடமும் தான்
வந்த விவரம் பசாலி விட்டுி ியபாயிெந்தார்
அவர்.

"தம்்! உங்ூக அிபாெககுச் சம்மதம் இலலாம
இெகூகலாம். ஆனைா எங்ூக இககூக வழகூகிப்ட
ஐகா படத்மலத மாட்்ட நலல ராகுூகாலமாி
பாத்துத்தான் நான் ூகமலட பதா்கூகிய்ன். அது
என் பூகாளிமலூக சம்பந்திபட்ட விசகம்.
நட்புகூகாூக அவமலர அமலழக்ிய்ன். மு்டஞ்சா
'இவுங்ூகமலளயும்' கூிபிட்டுக்ட்டு வாங்ூக"
என்று ூகமி பகூகம் சட்்டக ூகாட்்ட ரவியிடம்

பசாலி விட்டுி ியபாயிெந்தார்
இமல்மு்டமண.

குமார் ூகலலூ் ககும், பார்வத தனைது
பளிளிககும் பு்ிபட்டுி ியபானைபின் ூகாமலல
ஒன்பதமலர மணககு ியமல அிபா வீட்டுககுத்
தெம்பி வந்ததும் ரவி இமல்மு்டமண ியத்ட
வந்து விட்டுி ியபானைது பறி அவ் டம்
பத் வித்தான்.

அவன் பத் வித்ததறகுச் சாதூகமாூகியவா,
பாதூகமாூகியவா அிியபாது ஒெ பதலும்
பசாலலாமல ூகவனிகூகாதது ியபால இெந்தார்
சர்மா. முூகககுிிபிிெந்து அிியபாது அவர்
மிூகவும் ூகலகூகமாூகவும் மனைம் குழம்பியும்
இெிபது ியபால ூகா்ிபட்டது.

"அவியராட இககூக வழகூகிப்ட ஐகா படம்
மாட்்ட ராகு ூகாலத்தியல தான் ூகமலட
ஆரம்பிக்்ாராம். அமலத பநனைச்சத் தகங்்ி
ியபசாியம இெந்துடாியம சிியந்தத்மலத மதச்ச
நீங்ூக ஒெ நமலட வந்துட்டுி ியபாூகணும்னு
பசாலிவிட்டுி ியபானைார்.

"....."

"என்னைிபா? என்னைியமா மாத் 
இெகியூகளி?...."

"எலலாத் தூகராறும் இதனைாியலதான்! ியபா்ாக
குமல்ககு நான் அங்ியூக ியவ் ியபாய்
நன்ியனைன்னைா அது பவறும் வாமலக பமலல்
சீமாமலவகர் வாய்ககு அவல ்மலடச்ச மாத் 
ஆயிடும்."

"எலலாத் தூகராறும்னைா என்னை தூகராறு
அிபா?"

"ியதசிூகாமணககு அந்த வடககுத்பதெ எடம்
்மலடகூக விடாமி பண்ணும்்்துகூகாூக....
அவனுககு நான் வாககுக குடுத்து அடவான்–
வாங்்னைிபு்ம்... சீமாமலவகர் அஹெமத்
அிபாமலகக கூட்்டணடு வந்து அவனுககுத்
தான் அந்த எடத்மலத விட்டாூகணும்னு
ஒத்மலதகூகாலியல நன்னைார். நான் ஒத்துகூகலியல.
குடுத்த வாககுிப்ட ியதசிூகாமணககு
விட்டுட்ியடன். மடத்தியலயிெந்தும் நான்
பசய்தது தான் நகாகம்னு பலட்டர் வந்துடுத்து.
சீமாமலவக் டமும் அமலதக ூகாமிச்சாச்ச.
பார்த்துட்டு ஆூகாசத்துககும் பூமிககுமாூகக
குதகுதன்னு குதச்சார். சாமி பூதம் இலியலங்்்
ச.ம. ஆளககு மடத்து எடம் வாடமலூகககுி
ியபா்து பப் க அகரமம்ன்னைார். என்மலனைத்
தட்்டனைார். முந்தாநாளி மடத்து நலங்ூகமலளக

குத்தமலூகககு விட்டியபாதும் அவர் பசான்னைப்ட
எமலதயும் ியூகட்ூகாம நான்
நகாகமானைவாளகூகாி பார்த்து விட்ியடன்.
அதியல ியவிய் அவெககு என் ியமியல மூகா
ியூகாபம். இதுககு முந்தனை கூட்டத்தியல
அவெககு ியவண்டக பினைாமி ஆளிூகளாச்
ியசர்த்துணடு வந்து அவாளகியூக எலலா
நலத்மலதயும் குத்தமலூக மு்டச்சிடி பார்த்தார்.
நான் விடியல. கூட்டத்மலதியக அன்னிக் ஒத்தி
ியபாட்டுட்ியடன்."

"ச் . இதியல வெத்திபட்த்துககும்
தகங்ூக்த்துககும் என்னை இெககு? எது
நகாகியமா அமலதத்தாியனை பசஞ்சிெகியூகளி?"....

"வெத்தம் ஒணணும் படியலடா! அங்ியூக
ியபா்துககுத் தான் தககூகமாயிெககு.
ராகுூகாலம், ஐகா படம்னு நீ ியவ்
என்பனைன்னைியமா பசாலிய். ஒணப்ாணணும்

சீமாமலவகெககு எனைகபூகதரா ஒெ ூகலூகத்மலத
மட்ட்துககுத் தான் பிரியகாஜனைிபடும்...
பூகாளிமலூக எிப்ட இெந்தாலும்
ியதசிூகாமணமலகி பபாறுத்தவமலர
ியகாக்கன்..."

"நீங்ூக தகங்ூக்து பராம்ப ியவ்டகமலூககாத்தான்
இெககுிபா! அியகாக்கன் ஒெத்தன் என்னை
நமலனைச்சிபாியனைான்னு பகந்து ியகாக்கன்
ஒெத்தமலனை மதகூகவும் ஆத் கூகவும் தகங்்
நன்னுட் சபாவம் நம்ம ியதசத்துகியூக
'–பபிஷாிட்்ட'காி ியபாச்ச. மனைத்தனைால
சமூக விியராதூகளககும் அியகாக்கர்ூகளககும்
பகந்து நடுங்்க பூகாணியட மலூககால
பதய்வத்மலதக கூிபித் பதாழம் ியதசம் இது.
நகாக ியவட்மலூகயும் அந்தரங்ூக சத்தியகாடு
கூ்டக சத்தக த் சனைமும் இலலாத பகத கூடி
பிரியகாஜனைமிலலாத விிஷகம் தான். காியரா ஒெ
பூகட்டவன் என்னைியமா நமலனைச்சகூகி
ியபா்ான்்்துகூகாூக நீங்ூக உங்ூக பரம
சிியந்தியராட அமலழிமலபி பபாெட்படுத்தாம
விட்து எனைககுி பி்டகூகியல. நீங்ூக வியரியளா,

வலிியகா; என்மலனையும் ூகமிமலகயும் அவர்
கூிபிட்்டெகூகார். நாங்ூக நச்சகமாி ியபாூகி
ியபாிய்ாம்."

"அதுககுச் பசாலலியல... ச் ... நானும்
வியரணடா.... ியசர்ந்ியத ியபாயிட்டு
வந்துடலாம்"... என்று ஒெ நமிடத்
தககூகத்தறகுி பின் சர்மாவும் வெவதறகு
இமலசந்தார். ஆனைால அவர் மனைம் இன்னும்
நம்மதயிழந்த நமலலயில தான் இெந்தது
என்பமலத முூகம் ூகாட்்டகது. அவர் மனைத்துககுளி
இன்னும் தககூகம் தான் நலவிகது. மூகியனைாடும்
அவியனைாடு வந்தெக்் பிபரஞ்ச
யுவதயுடனும் ியசர்ந்து ஒன்்ாூகச்
சங்ூகரமங்ூகலத்தன் வம்புூகளி நமல்ந்த பதெகூகளி
வழியக நடந்து ியபாய்ி பரம மலவதூகனைா்க
தான் ராகு ூகாலத்தல த்ந்து மலவகூகிபடும் ஒெ
ூகமலடத் த்ிபு விழாவுககு விஜகம் பசய்வது
என்பமலத நமலனைத்துி பார்ிபதியலியக
அவெககு ஆயிரம் தககூகங்ூகளி இெந்தனை.

தககூகங்ூகளி எலலாம் ஊரராமலரயும்
சீமாமலவகமலரயும் எத் ூகமலளயும்
நமலனைத்துத்தான். தனிிபட்ட முமல்யில
நமலனைககும்ியபாது எந்தக குழிபமும் தககூகமும்
இலலாமல ியதசிூகாமணயின் மெமூகனுகூகாூகத்
த்கூகிபடும் பலசரககுக ூகமலடத் த்ிபு
விழாவுககுி ியபாய் விட்டு வரியவணடும்
என்றுதான் ியதான்ிகது. 'நலல ியவமலள
பார்த்துத் பதாடங்குவதும் ராகுூகாலத்தல
பதாடங்குவதும் அவரவர் விெிபத்மலதி
பபாறுத்தது. நாம் நர்ிபந்தி படுத்த மு்டகாது.
அியத ியபால வாடமலூகககுி ியபசி எடுத்துக
பூகாணட ஓர் இடத்தல வாடமலூகககு
இெிபவெககு விெிபமானை எந்தி
படத்மலதயும் அவர் தாராளமாூக மாட்்டக
பூகாளிள உ் மலம உணடு. அதல நாம்
தமலலயிடமு்டகாது' என்ிய் ச் காூக நமலனைத்து
மதிபிட்டார் அவர்.

"நீங்ூகபளலலாம் மலூககால நகாகத்மலதத்
பதாழது பூகாணியட மனைத்தால
அநகாகத்துககுி பகிபடு்ிறர்ூகளி"... என்று
மூகன் பசாலிக குத்தக ூகாட்்டக பின்ியப
உடனை்டகாூக அவியனைாடு ியபாவதறகுச் சர்மா
இமலசந்தெந்தார். உமலட மாறிக பூகாணடு
ூகமிமலகயும் அமலழத்து வர மா்டககுி
ியபாயிெந்தான் ரவி.

ரவியும், ூகமியும் மா்டயிிெந்து கீியழ
வெவதறகுளி உளிியள ியபாய்
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் தாம் பவளிியக
பு்ிபடி ியபாவதாூக ஒெ வார்த்மலத பசாலிக
பூகாணடு வந்தார் சர்மா.

அவர் முதில நமலனைத்தப்டதான் நடந்தது.
சர்மாவும் ரவியும், ூகமியும் பதெவில ியசர்ந்து
நடந்து ியபாவமலத ஒெ விியநாதமானை புது
ஊரர்வலத்மலதி பார்ிபது ியபாலத்தான்

பார்த்தார்ூகளி. பதெகூகளின் அத்தமலனை வீடுூகளம்,
ஜன்னைலூகளி, வாசலூகளி, தணமல்ூகமலளத்
த்ந்து மலவத்துக பூகாணடு அதறூகாூகியவ
ூகாத்தெந்த மாத்  நடந்து பூகாணடனை.

எதியர ஊரர்ி புியரா்தர் ஜம்புநாத சா–த் 
வந்தார். சர்மாமலவயும், ரவிமலகயும் விசா் த்தார்.
ூகமிமலகி பார்த்துவிட்டுச் சர்மாவிடியம
மறுப்டயும் "அவா காெ? புதுசா இெகியூக?"
என்று ியூகட்டார் சா–த் .

"பிரான்ஸிியலெந்து வந்தெகூகா. நம்ம ியதசம்,
ூகலாச்சாரம், பழகூக வழகூகம்லாம் பத்தி ப்டச்ச
எழத்தியல ஆமலச" - என்று சர்மாவிடமிெந்து
பதல வந்தது.

"ச்  அிபு்மா வந்து பார்க்ிய்ன்" என்று
சா–த்  விமலட பபறறுக பூகாணடு ியபானைார்.
வடககுத் பதெ முமலனைமலக அமலடவதறகு முன்
இிப்டியகயும் இமலத விடச் செகூகமாூகவும்
இன்னும் இரணபடாெ சந்திபுகூகளககும்
விசாரமல்ூகளககும் சர்மாியவா ரவிியகா பதல
பசாலல ியவண்டகனைவாூக ியநர்ந்தனை.

"அங்பூகலலாம் நம்ியமாட கூட வர்் ஒெ
பபணமல்ியகா ஆமல்ியகா நாமாச் பசாலி
இன்னைார்னு அிமுூகி படுத்தியலன்னைா எதியர
சந்தக்்வா கார்ியனை ியூகட்ூக மாட்டாிபா...."
ரவி தந்மலதயிடம் பசான்னைான். சர்மா சி் த்தப்ட
அதறகு பதல பசான்னைார்.

"ியமறூகத்தக ியதசங்ூகமலளி பத்த நீ பசாலிய்
ரவி! நம்ம ியதசத்தியல ஒிவபவாெ சிசவும்
ஒிவபவாெ பதாிபுளி பூகா்டமலக நீக்னை மறு
நமிிஷத்தியலியக மத்தவாமலளயும்

மத்ததுூகமலளயும் பத்த அிஞ்சக்்
ஆவலியலதான் உயிர் வாழ்துங்ூக்மலத
ம்ந்துடாியத...."

அவர்ூகளி ியபாய்ச் ியசர்ந்தியபாது
இமல்மு்டமணயின் புதுி பலசரககுக ூகமலடயில
கூட்டம் அதூகம் இலமலல. மன்று பகூகமும்
பசங்ூகல சவபரழிபி ியமியல தூகரக
பூகாட்டமலூககாூக அமலமத்தும் "சகம் காமலதி
பல பணட நமலலகம்" - என்று புததாூகி
பளபளத்து மின்னும் ியபார்டு மாட்்டயிெந்தார்
இமல்மு்டமண. வாமலழமரம் மாவிமலலத்
ியதார்ம் ்மலடகாது. ியபார்்டியலா
ூகதவுூகளிியலா, முூகிபிியலா, எங்கும் குங்குமம்,
சந்தனைி பபாட்டு எதுவும் இலமலல.
ியபார்்டலும், ூகமலடககுளி பிரதானைமாூகி
பார்மலவயில படும் இடத்தலும்
இமல்மு்டமணயின் இககூகத் தமலலவராூகவும்
வழூகாட்்டகாூகவும் விளங்்க ஐகா படம்
இெந்தது. ூகலலாி பபட்்டயில குெசாமி,
அதாவது இமல்மு்டமணயின் மெமூகன்

உட்ூகார்ந்தெந்தான். முூகிபில நன்று
இமல்மு்டமண வெ்்வர்ூகமலள வரியவறறுக
பூகாண்டெந்தார். வெ்்வர்ூகமலள உட்ூகார
மலவிபதறூகாூகி பகூகத்துககு ஒன்று வீதம் ூகமலட
முூகிபின் இெபகூகமும் இரணடு நீளி
பபஞ்சூகளி ியபாடிபட்்டெந்தனை.

----------------
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இமல்மு்டமண அவர்ூகமலளத் தம்முமலடக
புதுக ூகமலடககு வரியவறறு உட்ூகார மலவத்துச்
சந்தனைம் ூகலூகணடு பூகாடுத்தார். சிிது ியநரம்
ியபசிக பூகாண்டெந்துவிட்டு அவர்ூகளி
பு்ிபடுவதறகு முன், "பூகாஞ்சம் இிபி்ட
வர்ிகா விசியவசவரன்? உங்ூக்ட்ட ஒெ
நமிிஷம் தனிகாி ியபசணும்" - என்று
சர்மாமலவக கூிபிட்டார் இமல்மு்டமண. சர்மா
எழந்தெந்து இமல்மு்டமணியகாடு பசன்்ார்.

ூகமலடககு வலது பகூகம் ூகாிகாயிெந்த
புலதமலரயில நன்று பூகாணடு அவர்ூகளி
இெவெம் ியபசினைார்ூகளி.

"அூகமத் அி பாய்ககு நீ இந்த இடத்மலத
விடியலங்்் ியூகாபத்தியல அந்தச் சீமாமலவகன்
ஊரர் பூராத் துுபிரசாரம் பணணயிெகூகான்.
நான் ஏியதா அக்ரூகாரத்து வாசிூகமலளச்
சணமலடககு இழகூக்துகூகாூகத்தான் இங்ியூக
ூகமலட ியபாட்்டெகியூகனைாம். என் ூகமலடயிியல
அக்ரூகாரத்து ஆளங்ூக காெம் சாமான் பசட்டு
வாங்ூகிபடாதுன்னு ியவ் இந்த ஊரர் பூராி
பிரச்சாரம் பணணயிெகூகான் அந்த ஆள. நான்
நலலவனுககு நலலவன். பபாலலாதவனுககுி
பபாலலாதவன். விகாபாரத்துகூகாூகக
பூகாளிமலூகமலகக ூகாத்தியல ப்கூகவிட் ஆள
நான் இலியல. அியத சமகத்தியல ூகமலடககு
விகாபாரத்துககு வர்்வங்ூக தமலலியமியல
எலலாம் அ் ிபபடுத்துி ியபாய் விந்து என்
பூகாளிமலூகமலகத் தணக்்வனும் இலமலல.
விகாபாரத்மலத எிபி்ட நகாகமா
வளர்கூகணுங்்்து எனைககுத் பத் யும். ஆயிரம்
சீமாமலவகெ வந்தாலும் என்மலனை ஒணணும்
பணணட மு்டகாது."

"அபதலலாம் ச் தான் ியதசிூகாமண! உன்
உ் மலமயிியல நான் தமலலயிடிய்ன்னு திபா
பநமலனைச்சகூகாியத. இந்த இடியமா மடத்துககுச்
பசாந்தம். சழ்நமலலியகா முழகூக முழகூகத்
பதய்வபகதயுளிள மனுிஷாளது. இங்ியூக
நடத்தி ியபா் ஒெ பலசரககுக ூகமலடககு இந்தி
ியபெ, இந்தி படம் எலலாம் ஒெ விதத்தியல
பப் க எமலடஞ்சலா இெககும்னு படிகா
உனைககு?"

"இமலடஞ்சலா இெந்தா இெகூகட்டும்பா!
அதுகூகாூக ஒிவபவாெ இடத்துியல நடத்த்
ூகமலடககும் ஒிவபவாெ ியவிஷம் ியபாட் ஆள
நான் இலியல. விகாபார நுடத்மலத விடக
பூகாளிமலூக நுடத்மலதி பப் சா மதக்்வன்
நான்..." - ஆியவசமாூக இமலதச் பசான்னைார்
இமல்மு்டமண.

இமல்மு்டமணயின் அந்த ஒெமலமிபாடு;
ூகளிளங்ூகபடமிலலாத பூகாளிமலூகி பி்டவாதம்
எலலாியம சர்மாவுககுி பி்டத்தெந்தாலும்
சீமாமலவக் ன் எதர்ிபில சில ூகலூகங்ூகளி
இன்ிய்ா நாமலளியகா அங்ியூக விமலளகக கூடும்
என்ிய் எதர்பார்த்தார் அவர்.

"நீ பசால்து நகாகம்தான் ியதசிூகாமண! உன்
பூகாளிமலூகமலக, நீ விெம்ப் படத்மலத,
உன்ியனைாட விகாபார –தலத்தியல நீ வச்சகூக்து
எந்த விதத்தியலயும் திபிலியல. சீமாமலவகர்
பண் வம்மலபி பத்த நீ எங்்ட்டச் பசாலல
வந்ததாியல உன் சிியந்தன்்் முமல்யிியல
உனைககு என் ியகாசமலனைமலகச் பசான்ியனைன்.
அிவவளவுதான். உன்மலனை நான் எதுவும்
வறபுறுத்த்தா நீ நமலனைச்சகூக ியவணடாம். நீ
இுடிபட்ப்ட உன் ூகமலடமலக நடத்த உனைககு
உ் மலம இெககு."

"என்னை நடந்து்ட்டுெககுங்்்மலத
உங்்ட்டச் பசாலிடணும்னுதான் இமலதச்
பசான்ியனைன்" - என்று கூி அந்த
உமலரகாடலுககு அியதாடு முறறுிபுளிளி
மலவத்தார் இமல்மு்டமண. அிியபாது அவமலரி
ியபாலியவ ூகெஞ்சட்மலட அணந்த நணபர்ூகளி
நாமலலந்து ியபர் ூகமலடககு வரியவ அவர்ூகமலள
வரியவறறுி ியபசி உபச் த்து அனுிபிவிட்டு
மறுப்டயும் இமல்மு்டமண சர்மா
நன்றுபூகாண்டெந்த புலதமலரககுத் தெம்பி
வந்தார்.

"நீ மட்டும் வந்து தமலலமலகக ூகாட்்டட்டுி
ியபாயிடாமத் தம்பிமலகயும், இந்தி பிபரஞ்சி
பபணமல்யும் உன் கூடக கூட்்டகாந்ததுியல
எனைககு பராம்ப ம்ழ்ச்சி விசியவசவரன்! நாியனை
ூகண்டிபா எலலாெம் வரணும்னு தான் ியநியர
வந்து பசாலிி ியபாட்டு வந்ியதன்." -

சிிது ியநர பமௌனைத்துககுி பின் சீமாமலவகர்
தம்மிடம் ியநெககு ியநர் வந்து கூிபாடு ியபாட்டு
மிரட்்டகமலதி பறி இமல்மு்டமணயிடம்
கூினைார் சர்மா.

"அட அவன் ்டக்்ான் விட்டுத்
தளிளிபா... அந்த ஆளககு அழவுூகாலம்
வந்த் ச்சன்னுதான் நமலனைக்ிய்ன்..." - என்று
பவறுிியபாடு பதல வந்தது
இமல்மு்டமணயிடமிெந்து.

சர்மா, ரவி, ூகமி எலலாெம்
இமல்மு்டமணயிடம் பசாலி விமலட
பபறறுகபூகாணடு பு்ிபட இெகமலூகயில
தறபசகலாூகக ூகமலடயின் பபஞ்சில ஒெ
மமலலயில அடுக்யிெந்த புத்தூகங்ூகமலள
எடுத்துி புரட்்டனைான் ரவி.

1. ஆதசங்ூகரெம் அவரது தத்துவங்ூகளம் பிெம்மஸ் ிுிரஹ்மணக சா–த்  எழதகது.

2. ியபாதாகனீகமும் பாஞ்சராத்ர மலவூகானைி
வழபாட்டு முமல்ூகளம் -

உபகியவதாந்த ஸ் மலவு்வ சணடமாெதம்
- பிரதவாத பகங்ூகரம், ியூகாளூர்
ியூகாபாலாச்சா் கார் எழதகது.

3. அணட ியூகாள விெத்த - மதுமலரத்
தமிழ்ச்சங்ூகக ூகலாசாமலலி பிரதம ஆசி் கர் ஸ்
உ.ியவ. தெநாராக்ய்கங்ூகார் சவாமிூகளி
இகறிகது.

என்று மன்று புத்தூகங்ூகளி அடுகூகாூக
இெந்தனை.

"என்னை தம்்? அிப்டி பார்கூகிறங்ூக?
நம்பளது தான். ப்டக்்த்துகூகாூக எடுத்து
வச்சிெகியூகன்" - என்று அர்த்த புு்டியகாடு
சி் த்துக பூகாணியட ரவியிடம் பசான்னைார்
இமல்மு்டமண.

"ஒணணுமிலியல... சம்மா பார்த்ியதன்" என்று
கூி விட்டுி பு்ிபட்டான் ரவி. பதெமுமலனை
தெம்பிகதும் தந்மலதயிடம் ியூகட்டான் அவன்.

"இபதலலாம் ராகு ூகாலத்தியல புதுகூகமலட
பதாடங்ூக் ஒெத்தர் ப்டக்் பு–தூகங்ூகளான்னு
பநமலனைகூக்ிியபா பராம்ப பராம்ப
ஆச்ச் கமாத்தான் இெககுிபா!....."

"இதியல ஆச்ச் கபமன்னை? எலலா
விிஷகங்ூகமலளயும் பவறுிபிலலாமத்
பத் ஞ்சகூகணும்்் சத்தமானை ஞானை ியவட்மலூக
அவனுககு உணடு. அவியனைாட இந்த
முரணபாடுூகளககு நடுியவயும் ஒெ முழமலம
இெககு."

"அமலவ பராம்பவும் ரம்கமானை
முரணபாடுூகளா இெககுிபா! இவமலரயும்
நமலனைச்சணடுத் பதெத் தணமல்யிியல ஊரர்ச்
ியசாம்ியபிூகியளாட சீட்டா்டணியட
புமலூகயிமலலமலகக குதிபித் துிபிணடு இெக்்
சீமாமலவகமலரயும் நமலனைச்சா, ஞானை
ியவட்மலூகககும் ஜாதககும் சம்பந்தியம
இலியலன்னு கூடத் ியதாண்ியத? இலமலலகா?" ரவி ியூகட்டான். சர்மா அதறகு அிியபாது
உடியனை அவனிடம் பதல எதுவும் பசாலல
விலமலல.

ரவியின் வினைாவுககுத் தந்மலத பி்கு பதல
பசாலலாவிட்டாலும் அந்த வினைாமலவி பறி
அவர் சிந்தக்்ார் என்பியத அவனுககுத்
தெிதகாூக இெந்தது. அமலத உடியனை அவர்
பதல பசாலி மறுிபார் என்று அவன்
எதர்பார்த்தது தான் நடகூகவிலமலல.

*****

அவர்ூகளி மவெம் வீடு தெம்பிகதுியம
சீமாமலவக் ன் துுபிரசார விமலம சர்மாவுககுத்
பத் யும்ப்டகானை நூகழ்ச்சி ஒன்றும் நடந்தது.
ரவியும், ூகமியும், சர்மாவும் வீட்டுிப்டியகி
உளிியள நுமலழந்தியபாியத தணமல்யில
அகரஹொரத்தன் மன்று பதெகூகமலளயும் ியசர்ந்த
பிரமுூகர்ூகளி சிலர் சர்மாமலவ எதர்பார்த்துக
ூகாத்தெந்தனைர். சர்மா அிப்டியக அவர்ூகமலள

வரியவறறு முூகமன் வார்த்மலதூகளி கூி
அவர்ூகியளாடு தணமல்யில அமர்ந்து
பூகாணடார். ரவியும் ூகமியும் அவர்ூகளககு
ஊரியட நடந்து அவர்ூகமலளக ூகடந்துதான்
வீட்டுககுளிியளியக பசலல ியவண்டயிெந்தது
அிியபாது.

வந்தெந்தவர்ூகளின் முூகங்ூகமலள
ஒிவபவான்்ாூகி பார்த்த ியபாியத சர்மாவால
அவர்ூகளி எதறகு வந்தெகூகககூடும் என்பமலதச்
சலபமாூகியவ அனுமானித்துக பூகாளிள
மு்டந்தது.

பஜமலனை மடம் பத்மநாப ஐகர், ியவத தர்ம
சமலபக ூகா் கத் சி ஹெ் ஹெர ூகனைபா்டூகளி, ூகர்்ம்
மாத்ெபூதம், மிராசதார் சவாமிநாதன் ஆ்ியகார்
வந்தெந்தார்ூகளி. ஹெ் ஹெர ூகனைபா்டூகளிதான்
முதில ஆரம்பித்தார்.

"எிியபா அது பபாதுச் பசாத்துன்னு ஆச்ியசா
அிியபா நீர் ஸ் மடத்துககு ியவண்டகவா நாலு
ியபமலரக ூகலந்து ியபசி - அகரஹொரத்து
மனுிஷாியள காராவது ூகமலட்மலட வச்சி
பராம் கூகத் தகாரா இெகூகாளா, இலிகான்னு
முதலியல பத் ஞ்சணடு அிபு்ம் பவளியிியல
வாடமலூகககு விட ியவணடாியமா?"

சர்மா பபாறுமலமகாூக இதறகுச் சமாதானைம்
பசான்னைார். ஆனைால அிியபாது அங்கு
வந்தெந்த காெம் அவரது சமாதானைத்மலத
ஏறூகவிலமலல.

"ஒெ படணடர் ியநாட்்ட– ஒட்்ட ஏலம்
ியபாட்டு இன்னும் அதூக வாடமலூகககு
விட்்டெகூகலாம். பதய்வ பகதயிலலாத

மனுிஷாளககு விட்்டெகூக ியவணடாம்" என்்ார்
பஜமலனை மடம் பத்மநாபன்.

"ஸ் மடத்தியல எழதக ியூகட்ட்துககு மனுிஷா
காராயிெந்தாலும் பரவாயிலமலல. வாடமலூக
ஒழங்ூகாூகக குடுகூக் ியகாக்கமானை
பார்ட்்டககு விடலாம்னு பதல வந்தது. அதான்
விட்ியடன்." -

"இத்தமலனை பப் க ஊரர்ல அந்தச்
சனைாமானைாகூகாரன் தான் ியகாக்கமானைவனைா
உமககுக ்மலடகூகணுியமா?"

"ஒெத்தர் காெ என்்்மலத விட
எிப்டிபட்டவர்ங்்்து தான் பராம்ப
முக்கம்."

"அமலதியகதான் உம்மலமத் தெிபிக
ியூககூகிய்ாம்! எிப்டிபட்டவர்னு
பத் ஞ்சதான் அவனுககு இந்த எடத்மலத
விட்டீரா?"

விவாதம் வளர்ந்தது. அவர்ூகளி அமலனைவெம்
சீமாமலவகரால ண்டவிடிபட்டுி பு்ிபட்டு
வந்தெக்்ார்ூகளி என்பது பதளிவாூகியவ
பத் ந்தது. ியபா்் ியபாது சர்மாமலவக
ூகடுமலமகானை வார்த்மலதூகளால ூகண்டத்துவிட்டு
எழந்தெந்து ியபானைார்ூகளி அவர்ூகளி.

அன்று பிறபூகில சர்மா ஏியதா ூகா் கமாூகி
பூமிநாதபுரம் பு்ிபட்டுி ியபாயிெந்தார். வசந்த
வந்தெந்தாளி. ஒெ வாரத்தல தான் பம்பாய்
ியபாூக ியவண்டயிெககும் என்று அவளி
பத் விகூகியவ ூகமி அவளிடம் சில

ியகாசமலனைூகளி ியூகட்டாளி. ூகமிககு
ியகாசமலனைூகளி கூிகியதாடு ூகாமாட்சி மாமி
ூகட்்டக பூகாளி்் மாத் ி புமலடமலவ ூகட்்டக
பூகாளிவது எிப்ட என்று அவியள வறபுறுத்தக
ியூகட்ூகியவ அமலதயும் அவளககுக ூகறறுக
பூகாடுத்தாளி வசந்த.

அிியபாது ரவி எங்ியூகா பவளிியக
ியபாயிெந்தான். ஆூகியவ மனைம் விட்டுி
ியபசிகபூகாளிள அவர்ூகளககு வசதகாயிெந்தது.
சர்மாவின் குடும்பத்மலதி ியபான்் மிூகவும்
மலவதீூகமானை குடும்பங்ூகளி, பழகூக வழகூகங்ூகளி நமலட முமல்ூகளி பறிி புத்தூகங்ூகளில ப்டத்தும்
ரவியிடம் ியூகட்டும் ூகமி நமல்க
அிந்தெந்தும், சில நுணுகூகமானை சந்ியதூகங்ூகளி
அவளககு இன்னுமிெந்தனை.
அிப்டிபட்டவறமல் அவளி வசந்தயிடம்
இிியபாது ியூகட்டிந்தாளி. அதல ஒன்று மிூகவும்
நாசகூகானைது. வசந்த அதறகுத் பதளிவாூகியவ
பதல பசான்னைாளி. ூகமிமலக முன்பனைச்ச் கமலூக
பசய்தும் மலவத்தாளி.

"அிப்ட நாட்ூகளில இந்த வீட்டு வழகூகிப்ட
பின்னைால பூகாலமலலிபகூகம் தனி அமல்
ஒணணு இெககு. அதியல ியபாய் இெந்துகூக
ியவண்டகது தான். நமல்கி பு–தூகம் எடுத்து
வச்சகியூகா. ப்ட, குளிக்் நாளி வர வமலர ஒெ
பஜயில மாத்  தான்னு வச்சகியூகாியகன்."

தான் ூகாமாட்சிகம்மாளககுத் தெிதகாூக
நடந்து பூகாளிள ியவணடுபமன்பதறூகாூக
ஒிவபவான்்ாய்த் ண்டத் ண்ட விசா் த்து
அிந்து பூகாணடாளி ூகமி. தான் அந்த விளககு
ஏறிகதனைால ூகாமாட்சிகம்மாளி பசய்த சிறு
பூசல, ரவியின் தந்மலத தன்னிடம்,
'ஒெவெிஷத்துககு ியமல இந்த வீட்்டியல இெகூக
உனைககு வசதிபடுமா?' என்று தன்மலனைக
ியூகட்டது எலலாவறமல்யும் வசந்தயிடம் மனைம்
விட்டுச் பசாலிக பின்ியப ஒிவபவான்்ாூக
ியகாசமலனை ியூகட்்டெந்தாளி ூகமி.

பராம்பச் சிரமமா இெந்தா எங்ூக வீட்டு
மா்டககுி ியபாயிடு. நான் அிபாட்டச்
பசாலிட்டுி ியபாிய்ன்" என்று வசந்த
கூிகதறகுக ூகமி ஒிபுக பூகாளிளவிலமலல.

"பார்கூகலாம். அதறகு அவசிகம் ியநராது
வசந்த!" என்்ாளி ூகமி. புத்தூகத்தல ப்டத்துத்
பத் ந்து பூகாண்டெிபமலதத் தவிரி பூமலஜ,
புனை–ூகாரங்ூகளி பறியும் வசந்தயிடம் நமல்கக
ியூகட்டிந்து பூகாணடாளி ூகமி.

"நீ பூகாலமலலி பகூகத்து அமல்யில ியபாய்
உட்ூகார்்ிியபா பாெமலவ ியவணும்னைா
–கூலுககு லீவு ியபாடச் பசாலி உனைககுத்
துமல்ககு வச்சகியூகா. பலலாங்குழ, ியசாழ
எலலாம் ஆடலாம்" என்று சி் த்த ப்ட கூினைாளி
வசந்த.

"துமல் எதறகு? எனைகபூகன்னை பகமா?"
என்று ியூகட்டாளி ூகமி. அவளி விெம்பிகப்ட
அன்று முன்னிரவில அவமலளி
பூமிநாதபுரத்திெந்த பப் க சிவன்
ியூகாயிலுககு அமலழத்துி ியபானைாளி வசந்த.
மலூகயில ியதங்ூகாய்ிபழம். பூ ஊரதுவத்த
அடங்்க பூமலஜககூமலடயுடன் பவளிமலளகூகா் 
ஒெத்த புடமலவயும் குங்குமத் தலூகமுமாூகக
ியூகாவிலுககு வந்தமலதி பப் க அதசகமாூகி
பார்த்தார்ூகளி சங்ூகரமங்ூகலம், பூமிநாதபுரம்
்ராமத்து மகூகளி. ியூகாவிிிெந்த
சிறபங்ூகமலளி பறி அவறின்
தெவிமலளகாடல ூகமலதக குிிபுூகமலள எலலாம்
வசந்த ூகமிககு விளக்க கூினைாளி.

வசந்தியகாடு ூகர்ிபக ்ரூகத்துககு
பநெகூகமாூக ஆலகத்தறகுளி பசன்று சர்மாவின்
குடும்ப ியிஷமத்துகூகாூக என்று அர்ச்சமலனையும்
பசய்து வழபட்டுி பிரசாதம் வாங்்க பூகாணடு
தெம்பினைாளி ூகமி.

பூமிநாதபுரம் சிவன் ியூகாவிலும் அதன்
அழகும் அமலமதயும் ஆயிரங்ூகால மணடப
முூகிபிிெந்த சிறபங்ூகளம் ூகமிககு மிூக
மிூகி பி்டத்தெந்தனை.

-----------------
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ூகமி தன் மனைத்தன் உெகூகம் பத் யும்
குரில வசந்தயிடம் பசான்னைாளி -

"உங்ூகளமலடக பமலழக ியூகாவிலூகளி ூகமலலச்
சரங்ூகங்ூகளாூக இெக்ன்்னை. ஆனைால உங்ூகளி
நாட்டு மகூகளி இிியபாது சினிமாத்
தியகட்டர்ூகளி என்னும் புதக 'ியூகாவிலூகளின்'
வாசில ியபாய் பகபகதியகாடு நறூக
ஆரம்பித்து விட்டார்ூகளி. பகத இடம்
மாிவிட்டது. ியூகாயிலூகளம் பதய்வங்ூகளம்
தியகட்டர்ூகளில சிூகபரட் புமலூகயின் பந்ட
குமட்டும் புதக சழில பிரதுமலட
பசய்கிபடு்்ார்ூகளி இன்று." -

"ச் காூகச் பசால்்ாய்! இங்ியூக
ியூகாயிிிெிபமலதவிட இியத ியநரத்தறகு
இிவைவர் ஆற்ங்ூகமலரயில இெககும் ூ் ங்
தியகட்ட் ல உளிள கூட்டம் தான் அதூகம்
ூகமி." -

"மாக– முலலர் ூகால முதல ்ழககு
நாடுூகளின் ூகலாசாரத்தல ியமறியூக ஒெ
மககூகமும் பி் கமும் ியதான்ி விட்டது.
'ியிகரட் புக– ஆஃி பத ஈ–ட்' என்று
ியவதங்ூகமலளயும் உபநிஷதங்ூகமலளயும் மாக–
முலலர் ஆக–ியபார்்டல வாலயம் வாலயமாூக
பமாழ பபகர்த்து அச்சிட ஆரம்பித்தது
பதாடங்் ியமறியூகயிெந்து ்ழகியூக தெம்பிி
பார்த்தல ஆரம்பமா்விட்டது. ஆனைால அியத
சமகம் ்ழகியூக இெந்த நீங்ூகளி
உங்ூகளமலடகவறமல் ம்ந்து ஆச்ச் கத்ியதாடு
ியமறியூக தெம்பிி பார்கூகவும் ியமற்ன்
பலௌகீூக வாழ்மலவ விககூகவும் விெம்பவும்
ஆரம்பித்து விட்டீர்ூகளி."

"உணமலம தான் ூகமலீ! ஆனைால இன்மல்க
இந்தகா முன்மலனைவிட இன்னும்
பலௌகீூகமா்விட்டது. சதந்தர இந்தகாவின்
மிூகி பப் க வறுமலம ூகலாசார வறுமலம தான்!
பவறும் வயிறறுி பசிமலகவிடக ூகலாச்சாரி பசி
மிூகவும் பபாலலாதது." -

"ஆமாம்! ூகலாசார வறுமலமயும், ஆன்ீதூக
வறுமலமயும் பகங்ூகரமானைமலவ. ஒெ நாட்மலடி
படுகுழயில வீழ்த்தக கூ்டகமலவ."

- இந்த உமலரகாடல பூமிநாதபுரம்
ியூகாயிிிெந்து தெம்பும்ியபாது
அவர்ூகளககுளிியளியக நடந்தது. ூகமி ஒெ
முழமலமகானை இந்துவாூக - இந்தகி
பபண்ாூக நடந்து பூகாளிளவதல ூகாட்டும்

தாூகத்மலதயும் தவிிமலபயும் ஒிவபவாெ ூக்மும்
கூர்ந்து ூகவனித்தாளி வசந்த.

"பி்வியிியலியக இந்துகூகளா்க எங்ூகளககு
இெிபமலத விடி புததாூக உங்ூகளி ஊர் ிெந்து
வெ்் ஹெியர ்ெு்ா இககூகத்தனைெககு
அதூக இந்துமதி பறறு இெிபது ஆச்ச் கமானை
விிஷகம்."

"சீர்தெத்தம் - மறுமலர்ச்சி என்் பபக் ல
ஒெ புனிதமானை பமலழக ூகலாச்சாரத்தன்
ூகங்மலூகி பபெக்ிெந்து அவசர அவசரமாூகக
ூகமலரியகிச் சளீபரன்று பவயில ூகாக
விெம்பு்ிறர்ூகளி நீங்ூகளி, நாங்ூகியளா ஆவியலாடு
ஓ்ட வந்து அந்தி புனிதமானை ூகங்மலூகி
பபெக்ல நீராடக ூகாத்தெக்ிய்ாம்.
இந்துவாூகி பி்ிபவன் மட்டுியம முழ
இந்துவாூக இெிபதலமலல. எவன் ஒெவன் முழ
இந்துவாூகக ூகனிந்து வாழ்்்ாியனைா அவியனை

முழ இந்துவாூக இெகூக மு்டயும். இந்து மதம்
என்பது ஒெ மதம் மட்டுமிலமலல. மிூகவும்
பணபட்ட ஒெ வாழ்கமலூக முமல்."

"ூகங்மலூகயில கார் ியத்டிியபாய்
நீராடு்்ாியனைா அவமலனைத்தான் அது நமலனைகூக
மு்டயும் ூகமி!"

"ூகங்மலூக என்பது உங்ூகளி ியதசத்தன் வடகியூக
ஓடும் ஒெ நத மட்டுமிலமலல. அது இந்தகா
முழவதும் பரவியுளிள ஒெ பவித்தரத்
தன்மலமயின் பபாதுிபபகர் என்ிய் நான்
நமலனைக்ிய்ன். அதன் விகாபூகியம உங்ூகளி
நாட்்டல ஒெ ூகலாச்சார ஐக்கமாூக இெந்தெகூக
ியவணடும். ியதசத்தன் பல பகுதூகளில முதில
ூகங்மலூக நீமலரக பூகா்ர்ந்து ஊரறித்தான் புதக
ஏ் ூகளி குளங்ூகளி பவட்்டகதாூக உங்ூகளி
வரலாிய் பசால்்து. இமகமமலல முதல
ூகன்னிகாகும்  வமலர எந்த இந்து இ்ந்தாலும்

ூகமலடசிகாூக ஒெ துளி ூகங்மலூகத் தணணீமலரி
பெ் விட்டு இ்ிபது என்பது ியவறு
உங்ூகளிமலடியக வழகூகமாயிெக்்து."

இமலதச் பசவிமடுத்ததும் தனைககுச்
பசாந்தமானை ஒெ புனித வரலாறமல் அந்நகர்
ஒெவர் உ்ர்ந்து பசாலலக ியூகட்கும் சிிர்ிமலப
வசந்த அிியபாது அமலடந்தாளி.

அடுத்த வாரம் அவளி பம்பாய் ியபா்்வமலர
ூகமிியகாடு இிப்டி பல மாமலல
ியவமலலூகமலளச் பசலவிட்டாளி. மனைம் விட்டு
அவியளாடு உமலரகா்ட ம்ழ்ந்தாளி.

அவளி பம்பாய் ியபானை இரணடாம் வாரியமா
மன்்ாம் வாரியமா எதர்பாராத விதமாய் ஸ்
மடத்திெந்து அவசரமாூக ஒெ தந்த வந்து

ூகாமாட்சிகம்மாளடன் சர்மா - அங்ியூக
பு்ிபட்டுி ியபாயிெந்தார். அவர் தெம்ப ஒெ
வாரத்தறகு ியமல ஆகும் என்று பத் ந்தது.
ூகமியும், ரவியும், குமாெம், பார்வதயும் தான்
சங்ூகரமங்ூகலத்திெந்தார்ூகளி.
ூகாமாட்சிகம்மாளி வீட்டுி பபாறுிமலபி
பார்வதயிடம் விட்்டெந்தாளி. ம்டக குமல்வாூகச்
சமலமகலமல்மலக உபியகாூகி படுத்தாமல
கூடத்து ியமமலடயிியலியக எலலாம் பசய்து
மு்டத்துக பூகாளிள ியவணடும் என்று பாெவிடம்
பு்ிபடுவதறகுமுன் ூகண்டிபாூகச்
பசாலிவிட்டுி ியபாயிெந்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி.

சர்மாவும், ூகாமாட்சிகம்மாளம் பு்ிபட்டுி
ியபானை மன்்ாம் நாியளா, நான்ூகாம் நாியளா காெம் எதர்பாராத அசம்பாவிதம் ஒன்று அந்த
வீட்்டல நடந்து பபாெளி ியசதமும் மிகுந்த மனைக
ூகுடமும் உணடாக்கது. தட்டமிட்டு
உணடாக்க நுடம்தான் - கார் அமலதச்
பசய்தெகூகலாம் என்பதும்கூடி பு் ந்தது.

ஆனைால ியநர்டகாூக அந்த ஆளி மட்டும்
அூகிபடியவயிலமலல. வீட்டுி பின்பு்ம்
ியதாட்டத்தறகும் மாட்டுத் பதாழவத்தறகும்
நடுியவ ஒெ பப் க மலவகியூகாற பமலடிபு
இெந்தது. அதூகாமலல மன்று மண சமாெககு
காியரா அதறகு பநெிபு மலவத்து விட்டு
ஓ்டயிெந்தார்ூகளி. பநெிபுி பறறும் ியபாதும்
காெம் அமலதி பார்கூக ியநரவிலமலல.

எலலாெம் நன்்ாூக அகர்ந்து ங்்க
பூகாண்டெந்த ியநரம். பகூகத்து வீட்டு முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட பூகாலமலலி பகூகம்
எழந்தெந்து ியபானைவளி தான் முதில தீ
எ் வமலதி பார்த்து விட்டுக கூிபாடு
ியபாட்டாளி; பாட்்ட பார்த்தியத சிிது
தாமதமாூகத்தான். அதறகுளி ூகாறறு வாக்ல அது
மாட்டுத் பதாழவத்தறகும் பரவி விட்டது.
மா்டயிிெந்த ரவியும், ூகமியும், கீழ் வீட்்டல
ங்்க பூகாண்டெந்த பார்வதயும் குமாெம்
எழந்து ியபாவதறகுளி அகூகம் பகூகத்தார்
ஓ்டவந்து ்்றிிெந்து தணணீர் இமல்த்துத்

தீமலக அமல்கூகத் பதாடங்்யிெந்தார்ூகளி.
ூகாறறு ியவறு இெந்ததால தீ சலபத்தல
அமல்வதாூக இலமலல. மாட்டுத் பதாழவம்
ியமறகூமலர இ்டந்து விழந்து அிப்டியக அமுக்
விட்டதன் ூகார்மாூகக ூகட்டாமல
விடிபட்்டெந்த இரணபடாெ ூகன்றுக
குட்்டூகமலளத் தவிர மற்மலவ உளிியளியக
தீயிிெந்து பவளிியக் மு்டகாமல தீனைமாூகக
ூகதிக பூகாண்டெந்தனை. பப் க மலவியூகாற
பமலடி பாமலூகயினைால அனைல வீட்டு முற்ம்
வமலர த்த்தது. வீட்டுக பூகாலமலலிபு் நமலலி
ப்டககும் முற்த்துககும் நடுவிிெந்த துளசிச்
பச்டயின் ஒெ பகுத வா்டக ூகெ் விட்டது.
மாட்டுத் பதாழவம் மட்டும் அிப்டியக
அமுங்ூகாமல பகூக வாட்்டல ச் ந்தெந்தால
துளசி மாடத்தன் ியமியலியக அது
சாய்ந்தெககும்.

பத்துி பன்னிரணடு ியபர் ்்றிிெந்து
தணணீர் இமல்கூகவும், வாளியில வாங்் எ் யும்
தீிபிழம்புூகளில வா்  இமல்கூகவுமாூக இமலட
விடாமல ஓ்டகா்ட முகன்றும் ியமல ூகாறின்

ூகார்மாூகத் தீயும் முழ மச்சடன் மனிதர்ூகமலள
எதர்த்துி ியபாரா்டகது. மாட்டுக பூகாட்டத்
தீமலக அமல்த்து எ் ந்து பூகாண்டெந்த ியபாியத
விழந்து விட்ட ூகனைமானை கூமலரமலக அூகறி
மாடுூகமலளக ூகாிபாறிவிட ியவணடும் என்று
ரவியும் அகூகம் பகூகத்தாெம் ஆனைமட்டும்
முகன்்ார்ூகளி. ஆனைால மு்டகவிலமலல.
இறுதயில மாட்டுக பூகாட்டத்மலதத் க்
நறுத்தும் முகறசி பகனைளிகூகாமல மலவகியூகாற
பமலடிபுத் தீியகா, மாட்டுத் பதாழவத் தீியகா
அகூகம் பகூகத்து வீட்டுககுி பரவி விடாமல
ூகாிபாறறும் முகறசியில ஈடுபட்டார்ூகளி.
அடுத்தடுத்து எலலா வீட்டுக பூகாலமலலி
பு்ங்ூகளிலும் மலவகியூகாற பமலடிபுூகளம்,
கூமலரச் சார்ிபு இ்க்க மாட்டுக
பூகாட்டமலூகூகளம் இெந்தனை. பகத்துககு
அதுதான் ூகார்ம்.

அதூகாமலல ஐந்து மணககு
அகரூகாரத்திெந்து ியபானைவர்ூகளி காியரா
தூகவல பசாலி இமல்மு்டமண பத்து
பன்னிரணடு ஆட்ூகளடன் ஓ்டவந்தார். தீமலக

அமல்ககும் முகறசியில அவெம் அவியராடு
வந்தவர்ூகளம் ியசர்ந்து பூகாணடனைர்.

பலபலபவன்று வி்ட்் ியநரத்துககுத்தான் தீ
பூகாஞ்சம் அடங்் ூகட்டுிபட்டது. தமலரியகாடு
ஒட்்டயிெந்த கீழ்ிபகுதமலகத் தவிர மலவகியூகாற
பமலடிபுி பபெம்பகுத எ் ந்து சாம்பலா்
விட்டது. ூகாமாட்சிகம்மாளி ியூகாபூமலஜ பசய்து
வந்த பசமாடு உளிபட மன்று மாடுூகளி தீயில
சிக் இ்ந்து விட்டனை. அதல ஒன்று
சிமலனைமாடு.

அிபாவும், அம்மாவும் ஊர் ல இலலாத
ியபாது இிப்ட நடந்து விட்டதல ரவிககு
வெத்தம் தான். ஆனைால இது தானைாூக
ியநர்ந்ததலமலல. தட்டமிடிபட்டுச்
பசய்கிபட்்டெகூக ியவணடும் என்பதல
அவனுககு ஒெ சிிதும் சந்ியதூகமிலமலல.
வந்தெந்தவர்ூகளில ியவணு மாமா உளிபட

அத்தமலனை ியபெம், "ஏியதா நம்ம ியபா்ாத ூகாலம்.
எந்தத் பதய்வத்துககு எது பபாறுகூகமலலியகா" என்றுதான் பசான்னைார்ூகளி.

இமல்மு்டமண மட்டும், "மனுசன்
பூகாழிபபடுத்துி ியபாயிச் பசய்யி்
பூகடுதலூகளககு எங்ியூகியகா எமலதியகா
உணடாக் ஏன் பசய்காத குத்தத்மலத இலலாதது
ியமியல ியபாடிங்ூக. தராண இெந்தாத் தீ வச்சது
காென்னு ூகணடு பி்டயுங்ூக. இலலாட்்டத்
தமலலயிியல முட்டாககுி ியபாட்டுக ்ட்டுி
ியபாங்ூக" - என்று ியூகாபமாூகச் பசாலிக
பூகாண்டெந்தார்.

ரவியும், இமல்மு்டமணயும் சீமாமலவகர்
ியமல சந்ியதூகிபட்டார்ூகளி. எலலாமலரயும்
ியபால சீமாமலவகெம் நன்்ாூக வி்டந்தபின்
ரவியிடம் வந்து துகூகம் ியூகட்டு விட்டு, "என்னை
பதய்வக குத்தியமா பத் கியல - இலியலன்னைா

பிராம்ம்ன் வீட்்டியல பசமாடும் துளசிச்
பச்டயும் தீிபி்டச்ச எ் யுியமா?" - என்று உெ்ி
புலம்பினைார். சீமாமலவக் ன் இந்த
வார்த்மலதூகளில இெந்த குறும்பும் - இந்த
நூகழ்ச்சிமலகி பறி இனிியமல அவெம்
அவெமலடக மலூககாட்ூகளம் எிப்டி பிரச்சாரம்
பசய்வார்ூகளி என்பதும் ியசர்ந்ியத பத் ந்தனை. ரவி
அவ் டம் ச் காூக முூகம் பூகாடுத்துி
ியபசவிலமலல. அவராூக வந்தார் - ியபசினைார்,
ியபானைார். தாம் வந்து ியூகட்ூகவிலமலல என்று
ஆ்விடககூடாியத என்பதறூகாூகியவ வந்து
தமலலமலகக ூகாட்்ட விட்டுி ியபானை 'அிபி'
மாத்  இெந்தது அவரது வரவு.

ரவி சந்ியதூகிபட்டது ியபாலத்தான் நடந்தது.
அடுத்த இரணடு மன்று தனைங்ூகளில "மடத்துச்
பசாத்மலத நா–தூகனுககு வாடமலூகககு விட்டார்.
வீட்்டியல ஆசாரக குமல்வானை மனுிஷாமலளச்
ியசர்த்துணடார், பதய்வத்துகியூக பபாறுகூகியல
தீிபி்டச்சது" என்்் பாணயில சீமாமலவகர்
அக்ரூகாரம் முழவதும் பிரச்சாரம் பசய்கத்

பதாடங்்யிெந்தார். சில் டம் அந்தி பிரச்சாரம்
நன்கு எடுபடவும் பசய்தது.

ூகாமாட்சிகம்மாளி ்ளம்பிி ியபானை பின்
ஒெநாளி கூட விட்டுி ியபாூகாமல
அதூகாமலலயில நீரா்டச் சிரமிபட்டுி
பதபனைட்டு முழம் புடமலவமலக ம்டசார்
மலவத்துக ூகட்்டக பூகாணடு ியூகாபூமலஜயும், துளசி
பூமலஜயும் பசய்து வந்த ூகமி தீிபி்டத்த
தனைத்தன்று பூமலஜ பசய்வதறகுி பச இலலாமல
தகபிரமலம பி்டத்தது ியபால இெந்தாளி. நலல
ியவமலளகாூகத் துளசி ஒெ பகூகம் பட்டுி
ியபாயிெந்தாலும் மறுபகுதயிலும்
அ்டிபகூகமும் தளிர்த்து விடும் என்பதறகு
அமலடகாளமானை பசமலம இெந்தது. தீிபி்டத்த
தனைத்தன்றும் அவளி துளசி பூமலஜமலக நறுத்த
விலமலல.

இந்த அசம்பாவிதம் நடந்த இரணடு
நாட்ூகளில சர்மாவும், ூகாமாட்சிகம்மாளம் ஊரர்
தெம்பியிெந்தனைர். இது பத் ந்ததும் சர்மா ஓ் ெ
ூக்ங்ூகளி ஒன்றும் ியபசாமல இெந்தார்.
அிபு்ம் அிப்ட ஒன்று நடந்தமலத ம்ந்தது
ியபால சூகஜமாூக இெகூகத் பதாடங்் விட்டார்
அவர். அிபாவின் இந்த இகலமலப ரவி ஒெ
பமலழக இதூகாச நூகழ்ச்சிியகாடு ஒிபிட்டு
நமலனைத்தான்.

ஒெ சமகம் ராஜ் ஷி ஜனைூகெம், அவமலர ஒத்த
பப் க அிஞர்ூகளி சிலெம் மிதமலல நூகெககு
பவளிியக ஓர் அழூகானை அமலமதகானை தனிகானை
ியசாமலல சழ் இெகமலூகயில அமர்ந்து ியவதாந்த
தத்துவ விசாரமல்யில ஈடுபட்்டெந்தனைர்.
அவர்ூகளககு இிவவுலூக நமலனைியவ இலமலல. ஈடு
இமல்கற் அிவுத் தமலளிபு.

அிியபாது காியரா ஓர் ஆளி பரபரிபாூக
ஓ்டவந்து "மிதமலல நூகரம் தீிபறி எ் ்்து"...
என்று ஜனைூக் டம் கூினைானைாம். அிவு மகமானை
உமலரகாடில தமலளத்தெந்த ஜனைூகர் சிிதும்
பரபரிபமலடகாமல பத்ாமல, "எ் ந்தால
இழககும் ப்டகானை ீதட்ூக மு்டகாத எந்த உகர்ந்த
பபாெமலளயும் நான் மிதமலலயில விட்டு விட்டு
வரவிலமலலியக?" - என்று பதிறுத்தாராம்.
'மிதமலல எ் ந்தட ியவதி பபாெமலள வினைவும்
ஜனைூகன் மத' - என்று மூகாூகவி பாரதகார் இந்த
எலமலலகற் அிவுத் தமலளிபின் உச்ச
நமலலமலக விவ் த்து விகந்தெக்்ார். ராஜ
பதவியில ஜனைூகெககு இெந்த பற்ற்
நமலலமலகயும் அியத சமகம் ஞானைத்தல
அவெககு இெந்த அளவற் ஈடுபாட்மலடயும்
இந் நூகழ்ச்சிகால பத் ந்து பூகாளிள மு்டந்தது.

வீட்்டல மலவகியூகாற பமலடிபு எ் ந்து
ஏறபட்ட இழிபுூகமலளக ியூகட்ட ியபாது அிபா
ஜனைூகர் மாத்  இெந்தமலதக ூகணடான் ரவி.

------------
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மலவகியூகாற பமலடிபும், பசமாடுூகளம்
எ் ந்து ியபானைது பறி அிபாவும் உளிளூ்
வெந்தயிெகூகலாம்! ஆனைால அது தணணீ் ல
அம்பபய்த மாத் ச் சவடு பத் காமல உடியனை
மமல்ந்து ியபாயிெந்தது. அது பறிக ஊரர்
வம்பும் அவர் ூகாதல விழந்தது. அவர் அமலதி
பப் தாூகி பபாெட்படுத்த விலமலல.

ூக்க்் நமலலயிலுளிள ியவறு பச ஒன்மல்
அனுிபி மலவககும்ப்ட பூமிநாதபுரத்தலுளிள
பத் ந்த மனிதர் ஒெவெககு உடியனை தூகவல
மட்டும் பசாலி அனுிபினைார்.

அம்மா அதறகு ியநர்மா்ாூக நடந்து
பூகாணடாளி. ஊரர் வம்பு அவளி ூகாதலும்
விழந்தது.

"மடத்து மமலனைமலகத் பதய்வ நம்பிகமலூக
இலலாதவனுககு வாடமலூக ியபசிவிட்டார்.
இங்ியூக வீட்்டியலயும் தீட்டுக ூகலகூக விட்டார்.
பதய்வத்துகியூக பபாறுகூகமலலன்னு ஊரர்ியல
ியபசிகூக்ாடீ ூகாமு என்று பகூகத்து வீட்டுி
பாட்்ட பசாலிக பின் பார்வதமலக விசா் த்துக
ூகமி தான் ஊர் ல இலலாத ியபாது ியூகாபூமலஜ,
துளசி பூமலஜ எலலாம் பசய்த விவரம் உட்பட
அமலனைத்தும் ூகாமாட்சிகம்மாளி பத் ந்து
பூகாணடு விட்டாளி.

"இவமலள காெ இபதலலாம் பண்ச்
பசான்னைா இிியபா? பல ியதய்கூகாியம
பபட்ூகாிபி சாிபிட் ியதசத்திெந்து
வந்தவளி. ஆசார அனுுடானைம் பத் காியம

இபதலலாம் இவளி ஏன் பண்ணும்?
அதனைாியல தான் ஆத்துியல இிப்ட
அசம்பாவிதபமலலாம் நடக்்து. வரவர
இந்தாத்துியல ியூகளிவி முமல்ியக இலலாியம கார்
எமலத ியவணும்னைாி பண்லாம்னு ஆயிடுத்து.
தமலலமுமல் தமலலமுமல்கா இந்தாத்துி
புெிஷாளககுச் சமமாி பபணடுூகளம்
மலவதீூகமா இெந்து ியூகாபூமலஜ, துளசிபூமலஜ
எலலாம் பணணணடு வாியராம். வீடு
சிியரக–ிா இெககுன்னைா அந்தி பூஜா
பலனைாியலதான் அிபி்ட இெககு. இபதலலாம்
பண் பவளிமலளகூகா்  இவளககு என்னை
ியகாக்கமலத இெககு? வரட்டும்... இமலத நான்
பவறுமியனை விட்டுடி ியபா்தலியல. இந்தி
பிராம்ன்்ட்ியடியக ியநெககு ியநர் ியூகட்டுடி
ியபாிய்ன். அவ காரா இெந்தா ியநககு என்னை?
ியநகபூகாணணும் பகமிலியல..." என்று
பார்வதயிடம் இமலரந்து கூிபாடு ியபாட்டாளி
ூகாமாட்சி அம்மாளி.

"ூகமி ூகாலங்ூகார்த்தாியல –நானைம்
பணணட்டுி பகத சிரத்மலதியகாட ம்டசார் வச்ச
நீ புடமலவ ூகட்்டிபிியக அது மாத்  ூகட்்டணடு
அகூகமல்ியகாடு தான் எலலாம் பணணனைாம்மா"
என்று அம்மா மனைச பு் காமல ூகமிகூகாூகி
ப் ந்து பூகாணடு ியபசினைாளி பார்வத.

"வாமலக மடு்ட! ியபாதும். உன்
சர்்டபிியூகட்மலட இங்ியூக காெம் ியூகழ்கூகியல!..."
என்று பபணணடம் ியூகாபமாூகச் சீி எ் ந்து
விழந்தாளி ூகாமாட்சி அம்மாளி.

அம்மாவின் ியூகாபத்மலதியகா ஆத்தரத்மலதியகா
பார்வதகாியலியக ஏறூக மு்டகவிலமலல. அம்மா
ூகமியின் ியமல ஒெ ூகார்மும் இலலாமல
அநாவசிகமாூகக ியூகாபிபடு்்ாளி என்ிய்
பார்வதககுத் ியதான்ிகது.

பத்து பதமலனைந்து நாட்ூகளிியலியக
வா்டயிெந்த பகுத தவிர மறுபகுதயில துளசி
பபாலபலன்று புதுத் தளிர்விட்டுி பபாிகத்
பதாடங்்விட்டது. பூமிநாதபுரத்திெந்து வந்த
புதுி பசவும் வீட்்டல ஏறூகனைியவ எஞ்சியிெந்த
ூகன்றுூகளமாூகக கூமலரியகா கீறிய்ா இலலாமல
ஆ–பப–டாஸில ியபாடிபட்்டெந்த புது
மாட்டுக பூகாட்டத்மலத நமல்த்துக
பூகாண்டெந்தனை. ஆனைாலும் ஊரர் வம்பிலும்
அரட்மலடூகளிலும் தணமல்ி ியபச்சிலும்
இன்னும் ூகமியின் தமலலதான் உெணடது.
அவளி தான் வம்புககு இலகூகாூக இெந்தாளி.

"பரம மலவதீூகரானை விசியவசவர சர்மா
வீட்்டியல துளசிச் பச்ட பட்டுி ியபானைதறகும்
பசமாடு எ் ந்து ியபானைதறகும் ூகமிதான்
ூகார்ம்" - என்று பவளிியக இெிபவர்ூகளி
ூகணம்டத்தனைமாூகி ியபசிகது ியபாதாபதன்று
வீட்டுககுளிியளியக ூகாமாட்சிகம்மாளி
பவளிிபமலடகாூகவும், சில சமகங்ூகளில
ஜாமலடமாமலடகாூகவும் இிப்டி ியபசத்
பதாடங்்யிெந்தாளி. சர்மாவிடம் அவளி

சணமலட பி்டத்துி பார்த்தாளி. அவர் அதறகு
அமலசகவிலமலல. ூகமியின் பிவகம், பணவு,
ம் காமலத, ூகார் ூகா் கம் ியூகட்ூகாமியல இந்து
மதத்தலும், இந்தகக ூகலாச்சாரத்தலும் உடியனை
விமலரந்து ூகமலரகத் து்டககும் அவளி மனைநமலல எலலாியம சர்மாவுககுி பி்டத்தெந்தனை.
தங்ூகளககு ஒத்து வராதமலத எலலாம் மட
நம்பிகமலூக என்று ஒதுக் விட்டு
எஞ்சிகவறறுககும் தட்்டக ூகழககும் ியநாககுடன்
ூகார் ூகா் கம் ியூகட்டுக பூகாணடு தகங்்
நற்் ூகலாசாரத்மலத இழகூகத் தகாரானை
இந்தகர்ூகளிமலடியக விஞ்ஞானைத்தலும்
ஞானைத்தலும் மிூக வளர்ந்த ியதசத்திெந்து
வந்தெககும் ஓர் இளம் பபண நடந்து
பூகாளிளம் அடகூகமும் நளினைமும் அவமலர
அவளி ியமல ம் காமலத பூகாளிளச் பசய்தெந்தனை.

ூகமி ம்டசார் மலவத்துக பூகாணடு துளசி
பூமலஜ, ியூகாபூமலஜ பசய்தமலதயும் தமலரயில
உட்ூகார்ந்து இமலல ியபாட்டுச் சாிபிடி பழ்க
பூகாணடமலதயும் துர்கூகா சித –துத
–ியதாத்தரம் பசாலவமலதயும், ூகாமுமலவி

ியபாலியவா ஊரராமலரி ியபாலியவா,
ியவ்டகமலூககாூகியவா வம்பு ியபசம்
விிஷகமாூகியவா சர்மா ூகவனிகூகவிலமலல.
அதலுளிள அந்தரங்ூக சத்தமலக மதகூகத்
பத் காதவர்ூகளி காராயிெந்தாலும் அவர்ூகமலள
நாூக் ூக மற்வர்ூகளாூக எண் ஒெ ியபாதும்
அவர் தகங்்கதலமலல.

தனைச்  ூகாமலலயில ூகமி ியகாூகாசனைங்ூகளி
பசய்்்ாளி என்பது அவெகியூக பத் யும்.
படன்னி– விமலளகாடும் ியபாது பபணூகளி
அணவது ியபான்் ஒெ வமலூக உமலடயில... அமலர
்டராகர், பனிகியனைாடு அவளி, பத்மாசனைியமா,
சிரசாசனைியமா ியபாட்டுக பூகாண்டெந்தியபாது
ஒெ நாளி பாெமலவத் ியத்ட மா்டிப்டியகிக
ூகாமாட்சிகம்மாளி அமலதி பார்த்து விட்டாளி.
உடியனை எியதா பார்கூகக கூடாதமலதி பார்த்து
விட்டமலதி ியபால பதற்த்ியதாடு கீியழ
இ்ங்்க ூகாமாட்சிகம்மாளி பூகாலமலலயில
பூமலஜகூகாூகத் ியதாட்டத்தல பூகபூகாய்து
பூகாண்டெந்த சர்மாவிடம் ியபாய், "இியதா
பாெங்ியூகா! இபதலலாம் உங்ூகளகியூக நன்னைா

இெகூகா? சின்னை வகசி பபாம்மனைாட்்ட
மா்டயிியல நட்ட நடுககூடத்தியல அமலர
நஜாமலரி ியபாட்டுணடு பதாமலட
பத் க்ாிபல மார்ச் சட்மலடியகாட தமலலகீழா
நன்னுண்டெகூகாியள?" என்று இமலரந்தாளி.
சர்மா புன்முறுவல பூத்தப்ட, "ூகமி
ியகாூகாசனைம் ியபாட்ா. உனைககுி
பி்டகூகியலன்னைா அமலதபகலலாம் நீ ஏன் ியபாய்ி
பார்கூகணும்?"... என்று பதலுககுக ியூகட்டார்.

சங்ூகரமங்ூகலத்தல "தாசிமார் பதெ"
என்ப்ாெ பமலழக பகுத இெந்தது. அந்தத்
பதெவில அந்த நாளில சிவராஜ நட்டுவனைார்
என்ப்ாெ பிரபலமானை நடனை ஆசி் கர்
இெந்தார். ூகமி பரதநாட்்டகமும், ூகர்நாடூக
சங்கீதமும் ூகறூக ஆவல ூகாட்்டகதன் ூகார்மாூக
அந்தத் பதெமலவச் ியசர்ந்த ஒெ பமலழக
பாூகவதமலரயும், சிவராஜ நட்டுவனைாமலரயும்
ஏறபாடு பசய்தெந்தான் ரவி. வாரத்தன் முதல
மன்று நாட்ூகளி சங்கீதத்மலதயும் மற் மன்று
நாளி நாட்்டகத்மலதயும் ீததமுளிள ஒெ நாளில
சர்மாவிடம் சம–்ெத பமாழ

நுணுகூகங்ூகமலளயும் ூகறறு வந்தாளி ூகமி.
முதில பாூகவதெம், நட்டுவனைாெம் சர்மாவின்
வீட்டு மா்டயிியலியக ூகமிககுக ூகறறுக
பூகாடுத்தார்ூகளி.

"அவளககு ஆத்தரம்னைா அங்ியூக ியத்டி
ியபாய்க ூகத்துகூகட்டும். நாட்்டகம், சங்கீதம்னு
வழகூகமிலலாத வழகூகமாக ூகணட மனுிஷாமலள
இந்தாத்துககு உளிியள விட ஆரம்பிச்சா அிபு்ம்
ஊரர் சி் காச் சி் ககும்" - என்று
ூகாமாட்சிகம்மாளி சணமலடககு வரியவ
நட்டுவனைாெம், பாூகவதெம் வீட்டுககு வெவது
நறுத்திபட்டு அவர்ூகளி வீடுூகளககுக ூகமி
ியபாவபதன்று ஏறபாடாயிறறு.

சர்மாவும், ரவியும் ஒெநாளி மாமலல
ியபசிகபூகாணியட ஆற்ங்ூகமலரககுி
ியபாகும்ியபாது தறபசகலாூக ஒெ விிஷகம்
சர்மாவிடமிெந்து ரவிககுத் பத் கவந்தது.

சர்மாியவ முன் வந்து அமலத அவனிடம்
பத் வித்தார்.

"இந்த ஊரர் பராம்பி பபாலலாதது ரவி!
தடீர்னு ஸ் மடத்தியலெந்து தந்த குடுத்து
என்மலனை வரச் பசாலியிெந்தாியள, எதுககுன்னு
உனைககுத் பத் யுமா? நீகா இதுவமலர என்்ட்டக
ியூகழ்கூகமலலன்னைாலும் நானைா இிியபா
பசாலிய்ன். நீயும் ூகமியும் இங்ியூக வந்து
தங்்யிெக்்மலதி பத்தயும் ியதசிூகாமணககு
மடத்துமமலனைமலக வாடமலூகககு
விட்்டெக்்மலதி பத்தயும் பமாட்மலடக
ூக்டதாசம் தந்தயுமா எழதி ியபாட்டு என்மலனை
உடியனை ஸ்மடம் பபாறுிபிியலெந்து
பவளிியகத்தணும்னு புூகார் பணணயிெகூகா.
நான் பவளிமலளகூகா் மலக வீட்்டியல தங்ூக
வச்சணடு அவளககு முட்மலட மாமிசம்லாம்
சமலமச்சி ியபாடிய்னைாம். நா–தூகமலனை
மடத்துமமலனையிியல வாடமலூகககு வச்ச
அக்ரஹொரத்து மனுிஷாளககுத் தர்ம
சங்ூகடங்ூகமலள உணடு பணணயிெக்ிய்னைாம்.
எலலாம் அந்தச் சீமாமலவகர் ியவமலல. ஸ் மடத்து

நலங்ூகமலளயும் மமலனைமலகயும் அவர் பசான்னை
ப்ட அவர் பசான்னை மனுசாளககு விடியலங்்்
எ் ச்சலியல இத்தமலனைமலகயும் அவர்
பணணயிெகூகார். நலல ியவமலளகா ஸ் மடம்
பஹெட்டா்– மாியனைஜர் இமலதபகாணணும்
நம்பமலல. ஆசார்காளககும் என்ியமியல
இெக்் அன்பும், அபிமானைமும்
பூகாஞ்சம்கூடக குமல்கியல. நான்
ஆசார்காமலளி பார்கூகி ியபாயிெந்திியபா
காியரா அர்பஜணடீனைவிியலெந்து ஒெ ியல்ட
நம்ம ூகமி மாத் ன்னு வச்சகியூகாியகன்...
ெகியவதத்மலதி பத்தி பப் கவா ்ட்டி
ியபசிண்டெந்தா.

'மனைசாட்சிககுத் துியராூகம் பண்ாியம
நகாகமாூகவும் அந்தரங்ூக சத்தியகாடவும் ஸ்
மடத்துக ூகா் கங்ூகமலள அிவவிடத்து
ஆகமலஞககுக ூகட்டுிபட்டுி
பணணண்டெகியூகன். என்ியமியல துளி
சந்ியதூகமிெந்தாலும் உடியனை நான் இமலத
விட்டுட்துககும் தகாராயிெகியூகன். ஸ் மடம்
சம்பந்திபட்ட மலூகங்ூக் கமாச்ியசன்னுதான்

இதுககு நான் தமலலககுடுத்துணடு இெகியூகியனை
தவிர லாபம் பார்த்ியதா பிரகாமலசககுி பலன்
எதர்பார்த்ியதா இமலத நான் ஒத்துகூகலியல' என்று தீர்மானைமா நான் எடுத்துச் பசான்னைிபு்ம்
தான் நர்வாூக–தெககும் ஆசார்காளககும் நஜம்
பு் ந்தது.

'உம்மியமியல பூர்் நம்பிகமலூகயும்
விசவாசமும் இெககு. நீியர பதாடர்ந்து
ஸ்மடத்துக ூகா் கங்ூகமலளக ூகவனிகூகணும்்்து
தான் இிவவிடத்து ஆகமலஞ. ஏியதா இத்தமலனை
ியபர் எழதயிெகூகாியளன்னு கூிபிட்டு
விசா் ச்சமலதத் திபா எடுத்துகூக ியவணடாம்'னைா.
அிபு்ம்தான் எனைககு நம்மதகாச்ச.
ூகாமுியவாட ஆசார்காமலளத் த் சிகூக
ியபானைியபாது நான் இந்த விிஷகபமலலாம்
ியபசமலல. மறுப்ட தனிகாி ியபாய்ி
ியபசிியனைனைாககும். அதுனைாியல உங்ூகம்மாவுககுக
கூட இபதலலாம் ஒணணும் பத் காது.
பத் ஞ்சா ியவ் பவமலனைியக ியவணடாம்.
ஏறூகனைியவ ூகமிமலகக ூக் ச்சக

பூகாட்ட்வளககு இன்னும் ியவூகம்
வந்துடும்...."

இமலதக ியூகட்ட பின்புதான் ரவிககு ஓர்
உணமலம பு் ந்தது. தான் ூகமிியகாடு வந்து
தங்்யிெிபதால வீட்டுககும் அிபாவுககும்
புததாூகத் ியதான்ியிெககும் பிரச்மலனைூகமலள
ஒிவபவான்்ாூக அவன் உ்ர மு்டந்தது.

"ஏன் தான் இிப்ட வீண வம்பளிபிியல
சந்ியதாிஷிபட்ாியளா? நம்ம மாத் 
மனுிஷாமலள விடத் தீவிரமானை பவஜியட் கன்–
இிியபா ஐியராிபிக சமூகத்தியலதான் புதுசா
பநமல்க உணடாயிண்டெகூகா.
'பவஜியட் கனிிம்' ஒெ பப் க 'ூகலட்' ஆூக
அங்ியூக வளர்ந்துண்டெககு. எங்ூக
பழகூகத்துகூகிபு்ம் ூகமி ஏ்ககுமல்கத் தீவிர
பவஜியட் கனைாூகியவ மாிகாச்ச.
பவஜியட் கன் உ்வு வமலூகூகளககு 'பஹெலத்

ஃபுட்–'னு ியபர் குடுத்துக பூகாணடாட்வா
உலூகபமலலாம் ியதாணண்டெகூக் ூகாலம்ிபா
இது! நாூக் ூக வளர்ச்சியிியல எங்பூகலலாியமா
ஒெ சறறுச் சறி விட்டு 'பவஜியட் கனிிம்'
்் குழிபமிலலாத எலமலலககு வந்து மறுப்ட
நறூக மனிதர்ூகளி ஆமலசிபட் ூகாலத்தியல ஏன்
தான் இந்த மாத்  வம்பு ியபசிச்
சந்ியதாிஷிபட்ாியளா?" என்்ான் ரவி.

"திபா நமலனைச்சகூகாியத. விிஷகங்ூகளி
உனைககுத் பத் ஞ்சிெகூகட்டும்னுதான்
பசான்ியனைன். இபதலலாம் பார்த்து நான்
அசந்துடியல ரவி! பராம்பத்
பதளிவாயிெகியூகன். ூகமிமலக உன்மலனைவிட
நான் நன்னைாி பு் ஞ்சிண்டெகியூகன். முந்தாநாளி
எங்்ட்ட ிான்–்் ட் ப்டகூக்ிியபா,
'வாூகர்த்தாவிவ'ங்்் ரகுவம்ச –ியலாூகத்மலதயும்
'ியஜாத –வரூபமா்க ச் கனுககுச் சிிக
தீபத்தனைால ஆரத்த ூகாட்டு்் மாத் யும், சந்தர
ூகாந்தகூகலலானைது மிூகிபப் க சந்தரனுகியூக
அர்க்க தீர்த்தம் விடு்் மாத் யும்,

சமுத்தரத்தறகு அதன் நீ் ியலியக ஒெ பகுதமலக
எடுத்து நீராட்்டத் தெிதி படுத்து்்
மாத் யும், நீ அளித்த பசாறூகளாியலியக உன்மலனை
வழபடு்ிய்ன்'- என்று பசௌந்த் க லஹெ் யின்
நமல்வில ஆதசங்ூகரர் கூறும் ூகெத்மலதயும் நவீனை
பமாழயிகல ஆராய்ச்சிியகாடு
சம்பந்திபடுத்தக ூகமி விளக்னைாளி.
அமலதகியூகட்டு நான் ஆச்ச் கிபட்டுி
ியபாயிட்ியடன். நான் அவளககுச் பசாலிக
குடுத்துண்டெகியூகனைா, அலலது அவளி எனைககுச்
பசாலிக
குடுத்தண்டெகூகாளான்ியனைசந்ியதூகமாயிடுத்துட
ைா ரவி.

"உலூக பமாழூகளி அமலனைத்தும் ஓர்
அ்டிபமலடயிலானைமலவ என்பமலத விளகூக்
சமகத்தியல - 'பசாலலும் பபாெளம் ியபால
(அர்த்தநாரசவரனைாூக) இமல்த்தெக்்
உல்ன் தாயும் தந்மலதயுமானை பார்வத,
பரியமசவரர்ூகளா்க உங்ூகமலளச்
பசாலினைாலும் பபாெளாலும் பகமலனை

அமலடவதறூகாூக நான் வ்ங்கு்ிய்ன்' - என்்்
ரகுவம்ச –ியலாூகத்மலதச் பசாலிக குடுத்ியதன்
நான். அிபு்ம் அவளா அமலதி ியபால வர
ஒிவபவாெ –ியலாூகத்மலதயும் இமல்ச்சச்
சிந்தகூக ஆரம்பிச்சட்டாிபா. 'ூகம்ியப் ட்்டிவ
–ட்டீ' என்பது வளர்ந்த நாடுூகளில தவிர்கூக
மு்டகாத ஒெ அிவுச் சாதனைம் ஆ்விட்டது."

"பராம்ப ஆழமானை சிந்தமலனைடா அவளககு!"

இமலதக ியூகட்டு ரவிககுி
பபெமலமகாயிெந்தது.

அந்த வார இறுதயில அிபாவின்
அனுமதியகாடு பகூகத்துக ்ராமத்தல உ்வினைர்
வமலூகயில நமலடபபற் மலவதூகமுமல்யிலானை
நான்கு நாளி ூகலகா்ம் ஒன்ிறகுக

ூகமிமலகயும் அமலழத்துக பூகாணடு ியபானைான்
ரவி. ியஹொமம், ஔபாசனைம், ூகாசி காத்தமலர,
நலுங்கு, ஊரஞ்சல, அம்மி மிதத்து அெந்தத
பார்த்தல, சிதபத என்று ஒிவபவாெ சடங்ூகாூக
பிிம் செளில அடக் எடுத்துக பூகாளிவதல
ூகமி ஆவல ூகாட்்டனைாளி. சடங்குூகளின்
பபாெமலளயும், உட்பபாெமலளயும் ரவி
அவளககு விளக்னைான். நலுங்கு ஊரஞ்சல
ஆ்கவறமல்க ூகமி மிூகவும் இரசித்தாளி.
பமலழக தமலலமுமல்ி பபணூகளி அெ்ிெந்து
பா்டக நலுங்குி பாட்டுகூகமலளயும், ஊரஞ்சற
பாட்டுகூகமலளயும் கூட பரகூகார்ட் ல பதவு
பசய்து பூகாணடாளி. '்டபர்டிஷனைல இண்டகன்
ியமியரேஜ' மிூகவும் சவார–கமாூகவும் ூகலர்
ஃபுலலாூகவும் ம்மகூகளி இெவ் ன்
ஆவலூகமலளயும் மிகுவிிபதாூகவும்
இெிபதாய்க ூகமி கூினைாளி.

நலுங்்ல ம்மகூகளி இெவெம் பர–பரம்
ஒெவர் தமலலயில மறப்ாெவர் அிபளம்
உமலடத்தமலதச் சிறு குழந்மலத ியபால

மலூகபூகாட்்டச் சி் த்து இரசித்தாளி ூகமி. அந்தத்
தெம்ம் நமல்ந்தபின் ஐந்தாம் நாளி ஊரர்
தெம்பிக ியபாது ரவியிடம் விியநாதமானை
ியவணடுியூகாளி ஒன்மல் விடுத்தாளி ூகமி.
---------------
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"நீ அந்நக நாட்டுகூகா் . ஏியதா
ியவ்டகமலூககாூக இபதலலாம் பசய்து
பூகாளி்்ாய் என்று தான் ஜனைங்ூகளி
ஆச்ச் கத்ியதாடு உன்மலனைி பார்க்்ார்ூகளி.
உணமலமயில எங்ூகளி ஊரர் வழகூகிப்ட
ூகலகா்மானைவர்ூகளிதான் இிப்ட ம்டசார்
மலவத்து புடமலவக ூகட்்டக பூகாளிள ியவணடும்" என்று ரவி விளக்கியபாது தான் ூகமி தன்
அந்தரங்ூகத்திெந்த அந்த ஆமலசமலக அவனிடம்
பவளியிட்டாளி.

"தகவுபசய்து இன்பனைாெ முமல் அிப்டச்
பசாலலாதீர்ூகளி. உங்ூகளி சமகம், உங்ூகளி மதம்,
உங்ூகளி பழகூகவழகூகங்ூகளி, உங்ூகளி ூகலாசாரம்

எமலதயும் நான் ியவ்டகமலூககாூக அணுூகவிலமலல.
மனைிபூர்வமாூகியவ அணுகு்ிய்ன்.
என்னுமலடக அணுகுதில தவறு இெந்தால
உடியனை என்மலனைத் தெத்துங்ூகளி. மற்வர்ூகளி
ியூகி பசய்க விட்டு விடாதீர்ூகளி. உங்ூகளி ூகாதி
என்் நமலலயிிெந்து சா–தர சம்மதத்ியதாடு
உங்ூகமலள ம்ந்து பூகாணடவளி என்்
பபெமலமமலக எனைககு அளியுங்ூகளி. முமல்காூக
ஒெ சிறு சடங்குகூட விட்டுி ியபாூகாமல நம்
தெம்ம் நான்கு நாட்ூகளி பமலழக வழகூகிப்ட
நடகூக ியவணடும்." -

"நீ இிப்ட ஆமலசிபடுவாய் என்பது எனைககுத்
பத் யும் ூகமலீ! எனைககும் இதல தககூகியமா
ஆட்ியசபமல்ியகா இலமலல. நீ வாய் த்ந்து
இிப்ட என்மலனைக ியூகட்்்துககு முன்ியனைியக
இமலத அிபாவிடம் பிர–தாபித்தெக்ிய்ன்
நான். ஆனைால இந்தகர்ூகளா்க எங்ூகளிடம்
உளிள ஒெ குமல்மலக உன்னிடம் பசால்தியல
திபிலியலன்னு நமலனைக்ிய்ன். மலவகியூகாற
பமலடிபின் ியமல படுத்து்ங்கும் நாய் ியபால

இந்தி பூர்விூகமானை ூகலாசாரத்மலத நாங்ூகளம்
பதாடர்ந்து அநுச் கூகாமல இதறகு
ஆமலசிபட்டுத் தவித்து வெ்் பி்ெம்
அநுச் கூக விடாமல தடுககும் மனைிபான்மலம
இங்கு இெக்்து. நூறு வெிஷங்ூகளககு முன்
ஃிபரட் க மாக– முலலர்
ஆக–ஃியபார்்டிெந்து ியவதங்ூகமலளயும்
உபநிஷதங்ூகமலளய்ம் அச்சிட்டுி பதிபிகூகத்
பதாடங்்க ியபாது, தாங்ூகளி அழக விட்டுக
பூகாண்டெக்் ஒன்மல் அகூகமல்ியகாடு
பதிபிக்் அந்த அந்நகமலனைி பாராட்டாமல,
'ஒெ நீசன் ியவதங்ூகமலளி பதிபிிபதாவது'
என்று இங்ியூக ஆத்தரமாூக எதர்த்துக ியூகட்டுக
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. இந்தகர்ூகளில சவாமி
விியவூகானைந்தெம், மூக் ஷி ியதியவந்தரநாத
தாகூெம் தான் மாக– முலலமலரத் துணந்து
அவரது பணகூகாூக மனைமாரி பாராட்்டனைார்ூகளி
அன்மல்ககு."

"இெகூகலாம். ஆனைால இன்மல்க நமலலமலம
மாியிெகூகககூடும். முன்மலனைி ியபால

அிவவளவு ியமாசமாூக இராபதன்று
நமலனைக்ிய்ன்." -

சிிது ூகாலம் பபாறுத்துத் தன் தந்மலதயின்
மனைம் அமலத ஏற்் பககுவம் பார்த்து ீதணடும்
இமலத அவ் டம் பத் விிபதாூக ரவி அிியபாது
அவளககு வாகூகளித்தான். அவனைது பதல
ூகமிககுத் தெிதகளித்தது.

வசந்த பம்பாய்ககுி பு்ிபட்டுச் பசன்் பின்
ூகமிககு மனைம் விட்டுி பழகு்் சிியந்த
என்று ியவறு காெம் சங்ூகரமங்ூகலத்தல
்மலடகூகவிலமலல. ூகாமாட்சிகம்மாளின்
பவறுிபுககும் சம்மதமின்மலமககும்
எதர்ிபுககும் இமலடியக அவளிடமிெந்ியத அவமலள மானைஸீூக குெவாூகக பூகாணியட
பலவறமல்க ூகறறுக பூகாணடாளி ூகமி.
நடுநடுியவ அந்த வீட்்டல சில ியவதமலனைககு் க
சம்பவங்ூகளி நடந்தாலும் அது ூகமி வமலரயில

பத் ந்து அவளி மனைம் வெந்தாமல சர்மாவும்
ரவியும் பார்த்துக பூகாணடார்ூகளி.

இதற்மலடயில ூகாமாட்சிகம்மாளின்
பி்ந்தூகம் இெந்த ்ராமத்திெந்து அவளககுி
பப் கம்மா முமல் ஆூகியவண்டக ஒெ வகதானை
விதமலவி பாட்்ட ியூகாவில தெவிழாவுகூகாூகச்
சங்ூகரமங்ூகலம் வந்து ியசர்ந்தெந்தாளி. சிவன்
ியூகாயில தெவிழாவுகூகாூக ஒெ வாரியமா, பத்து
நாியளா தங்் விட்டுி ியபாவது பாட்்டயின்
உத்ியதசமாூக இெந்தது. பாட்்ட பரம மலவதீூகம்.
துண மணூகளி பஜபமாமலல அடங்்க ூகம்பளி
ம்டசஞ்சிியகாடு தன் மலூககாியலியக ்்றில
தணணீர் க்க பூகாளிவதறகுத் ியதங்ூகாய்க
ூகமணடலமும் ூகயிறும் கூடக மலூகியகாடு
பூகாணடு வந்தெந்தாளி அந்தி பாட்்ட.

ஓர் இளம் வகச பவளிமலளகூகா் மலக அந்த
வீட்்டல பார்த்ததும் பாட்்ட ஒெ சிறு
ூகலூகத்மலதியக மட்்டவிட முகன்்ாளி.

"இபதன்னைடீ ூகாமு! காியரா
பவளிமலளகூகா் மலக வீட்்டியல தங்ூக
வச்சிண்டெகியூக? இபதலலாம் நம்ம குலம்
ியூகாத்தரத்துககு அடுககுியமாடீ? நான் எிப்ட
மனைச துணஞ்ச இனிியம இங்ியூக தங்ூக்து
அம்மா?" - என்று பாட்்ட ூகாமாட்சிகம்மாமலளக
ியூகட்டாளி.

"என்னை பண்து பப் கம்மா? எனைககும்
சத்தமாி பூணியடாடு இபதலலாம் பி்டகூகியல.
நீங்ூகியள இந்தி பிராம்மலரக
ியூகளங்ியூகாியளன்... அிபவாவது இவெககு
உமல்கூக்தான்னு பார்கூகலாம்" - என்று
ூகாமாட்சிகம்மாளிடமிெந்து பாட்்டககுி பதல
்மலடத்தது. ூகாமாட்சிகம்மாளி பு் ந்து

பூகாண்டெந்தப்ட, அந்த வீட்்டல சர்மா, ரவி,
பார்வத, குமார் எலலாெியம ூகமியின் ூகட்சி.
ூகாமாட்சிகம்மாளி மட்டும் இதியல தனிகாூகக
ூகமிமலக எதர்த்து வந்தாளி என்்ாலும் தன்
எதர்ிமலப அவளால பவளிூகாட்ட
மு்டகாமிெந்தது. இிியபாது இந்தி
பப் கம்மாவுன் வரவு அந்த எதர்ிமலப
பவளிூகாட்டி பகன்பட்டது. பாட்்டூகளகியூக
உ் க நச்ச் ிபுக கு்த்ியதாடு ரவியிடம்,
குமா் டம், பார்வதயிடம் என்று
ஒிவபவாெவ் டமாூக இமலதக ்ளிபிி
பார்த்தாளி அந்தி பாட்்ட. அந்த வீட்்டல
ூகாமாட்சிகம்மாமலளத் தவிர ியவறு காெம் ூகமி
விிஷகமாூகி பாட்்டயிடம் பி்ட பூகாடுத்துி
ியபசியவ இலமலல. ூகமலடசிகாூக சர்மாவிடியம
ியூகட்டாளி பாட்்ட. அமலதயும் வீட்்டல மலவத்துக
ியூகட்ூகாமல சிவன் ியூகாவில ் ிஷப வாூகனைி
பு்ிபாட்்டன் ியபாது ியூகாவில மணடபத்தல
நன்று பூகாண்டெந்த சமகத்தல சர்மாவிடம்
இமலதக ியூகட்டாளி பாட்்ட.

"எலலா சா–தரமும் பத் ஞ்சவாியள
இிபி்டி பணணனைா என்னை பசய்க்து? இந்தக
ூகட்மலடியல ியபா் வகசியல எனைககு
இிப்டபகலலாம் தீட்டுி படணுியமா?" -

"அவளாியல உங்ூகளககு ஒெ தீட்டும்
வந்துடாது. இந்த ஆசார அனுுடானைங்ூகமலளி
பபாறுத்தவமலர அவ நம்மலம எலலாம் விடி
படுசத்தம்! ூகவமலலிபடாம நீங்ூக பாட்டுககு
இெங்ியூகா..." என்்ார் சர்மா.

"அபதிப்ட மு்டயும்? நம்ம மனைசிஞ்ியச..."
என்று விடாமல ியமலும் ஏியதா பதா்
பதா்த்தாளி பாட்்ட.

"பசௌூக் கி படாட்டா ியவிய் எங்ியூக
தங்ூகணுியமா தாராளமா அங்ியூக ியபாய்த்

தங்்கூகலாம் நீங்ூக..." - என்று தன் வாகால
முந்தக பூகாணடு பசாலி விடாமல பாட்்டியக
அவளி வாகால அமலத பசாலலட்டும் என்று
பபாறுமலமகாூகக ூகாத்தெந்தார் சர்மா.

"நான் சங்ூகர் சிபன் ஆத்துியல ியபாய்த்
தங்்கூகலாம்னு பார்க்ிய்ன்."

"நீங்ூகியள இிப்டச் பசால்ிியபா நான்
உங்ூகமலளி ியபாூக விடமாட்ியடன்னைா தடுகூக
மு்டயும்? அிபு்ம் உங்ூக இுடம்" - என்று
அந்த உமலரகாடமலல மு்டகூக ியவண்டக
இடத்தல ூகச்சிதமாூக மு்டத்தார் சர்மா. பாட்்ட
பு்ிபட்டுி ியபாய் விட்டாளி. ஆனைால
ூகாமாட்சிகம்மாளககுக ியூகாபம் பபாத்துக
பூகாணடு வந்து விட்டது.

"இெபது வெிஷமா ிரம்ியமாத்–வத்துககு
வந்து இந்தாத்துியல தங்்ண்டெந்த
பப் கம்மாமலவ ஒெ நமிிஷத்தியல
எடுத்பதிஞ்ச ியபசித் துரத்த விட்டுட்ியடியள?
எங்ூகாத்து மனுிஷாளினைா உங்ூகளககு அத்தமலனை
எளகூகாரியமா? புதுச புதுசா கார் காியரா இங்ியூக
வந்து மினுகூக்ாங்ூக்துகூகாூகி பமலழக
பந்துகூகமலளத் துரத்தணுமா இிபி்ட?" -

"நான் ஒணணும் காமலரயும் துரத்தமலல!
அவளா வந்து 'என் ஆசாரத்துககு இனிியம
இங்ியூக ஒத்துகூகாது. நான் சங்ூகர
சிபனைாத்துககுி ியபாலாம்னு
பார்கூகிய்ன்'னைாளி. அிபு்ம் நான் என்னை
பண் மு்டயும்? 'இலியல! நீங்ூக ூகண்டிபாய்ி
ியபாூகககூடாது. இங்ியூக தான் தங்ூகணும்'னு அவ
ூகாலியல விழந்து என்மலனைக பூகஞ்சச்
பசாலிகா? அவியள 'நான் ியபாூகணும்'னைா; ச் !
உங்ூக இிஷடம்ியனைன்." -

"ஊரபரலலாம் ியபாய் என் தமலலமலக உெட்டி
ியபா்ா? ஏறபூகனைியவ ஊரர்ியல உங்ூக தமலல
உெணடுண்டெக்்து ியபா்ாதுன்னு இமலத
ியவ் பணணயிெகியூகன்..."

சர்மா இதறகுி பதல ியபசவிலமலல.
பபணூகளடன் ியபசம்ியபாது ஓர் எலமலலயில
ஆணூகளி பமௌனைத்மலதக ூகமலடிபி்டிபது
அந்தி பூசமலல ஒெ ூகலூகமாூக நீ்டகூக விடாமல
தடுகூக உதவும் என்பது சர்மாவின் நம்பிகமலூக.

ஆனைால ூகமியின் பபாெட்டு அவமலள
மலமகமாூக மலவத்து இிப்ட ஒெ குடும்பக ூகலூகம்
நடந்தது என்பமலத அவமலள அிக விடாமல
பார்த்துக பூகாணடார் சர்மா.

"நீ பண் கூத்தாியலதான் இிபி்டபகலலாம்
நடகூக்து. இிபி்ட எங்ூக பப் கம்மா
வயித்பத் ச்சமலல நீ ஏணடா பூகாட்்டகூகணும்?" என்று ரவிமலகச் சணமலடககு இழத்துி
பார்த்தாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.

"நான் கார் வயித்பத் ச்சமலலயும்
பூகாட்்டகூகியல அம்மா! உங்ூக பப் கம்மா
அவளாி பு்ிபட்டுி ியபானைா அதுககு கார்
என்னை பண் மு்டயும்? ூகமி உன்மலனைத்
பதய்வமா மதச்சி ியபச்ா... நீதான்
அநாவசிகமா இிியபா அவ வயித்பத் ச்சமலலக
பூகாட்்டக்ிய்" என்்ான் ரவி.

"ஆமாணடா! இவ ஒெத்த வந்து என்மலனைத்
பதய்வமா மதகூகியலன்னு தான் நான்
ராிபூகலாத் தவிச்சண்டெந்ியதன். ியபாடா
ியபாகூகத்தவியனை..."

"எங்ியூகம்மா ியபாூகச் பசாலிய். மறுப்டயும்
பா் ிுககு உடியனை பு்ிபட்டுடட்டுமா?"

ூகாமாட்சிகம்மாளி ஏியதா ூகா் கமிெிபது
ியபால ியபசாமல உளிியள ியபாய்விட்டாளி.

ூகமியின் ப்டிபு மட்டும் தடங்ூகளி
இலலாமல சர்மாவிடம் பதாடர்ந்தது. அன்று
ஆனைந்தவர்த்தனை் ன் பதானிியகாியலாூகம்
பறியும், பதானிககும், வகியராகதககும் உளிள
வித்தகாசங்ூகளி பறியும், ூகமி சர்மாவிடம்
ியூகட்டுக குிிபு எழதக பூகாண்டெந்தாளி.
அவளி நுணுகூகமாூக ஒிவபவான்்ாய்க ியூகட்பது
பறி ம்ழ்ந்த சர்மா,

"பசாலிக பூகாடுகூக ஆளிலலாியம
இபதலலாம் எனைகியூக பூகாஞ்சம் பூகாஞ்சமா
ம்ந்து ியபாூக ஆரம்பிச்சாச்ச. நலல ியவமலளகா,
நீ வந்து ியூககூக்தாியல நானும் இபதலலாம்
ஞாபூகிபடுத்தகூகிய்ன். அிவுக
ூகளஞ்சிகமாூகவும் ூகலாச்சாரச் சரங்ூகமாூகவும்
இெக்் சம–்ெத பமாழககு இிப்ட ஒெ
நமலல இந்தத் ியதசத்தியல ஏறபடும்னு மூகான்ூகளி
கூட நமலனைச்சி பார்த்தெகூக மாட்டா அம்மா..."

"பல ஐியராிபிக பமாழூகளின் தாகானை
லத்தீனுககு ஐியராிபாவில இன்று என்னை ூகத
ஏறபட்்டெக்்ியதா அது தான் இந்தகாவில
இன்று உங்ூகளி சம–்ெதத்துககும்
ஏறபட்்டெக்்து. புராதனைமானை லத்தீன் பமாழ
சர்ச்சகூகளி, மத –தாபனைங்ூகளி, மலவதீூகச்
சடங்குூகளகூகானை பமாழகாூக மட்டும் இன்று
எஞ்சி நறபது ியபால தான் சம–்ெதமும்
உங்ூகளி நாட்்டல எஞ்சி நற்்து. ஆனைால
இந்ியதா ஐியராிபிக பமாழூகளில மிூகமிூகி
பமலழமலமகானை சம–்ெதம், ்ரக, லத்தீன்
மன்ிலும் சம–்ெதியம மத்தது என்று பல

உலூகிந்த பமாழயிகல ஆராய்ச்சிகாளர்ூகளி
பசாலலு்்ார்ூகளி."

லத்தீன் பமாழமலகயும் சம–்ெத
பமாழமலகயும் அவளி ஒிபிட்டு விளக்க
விதம் சர்மாவுககுி பி்டத்தெந்தது. எட்டு,
ஒன்பது, பத்து என்னும் மன்று எணூகளகூகானை
பதங்ூகளம் முதல பத்து எணூகளகூகானை மற்ி
பதங்ூகளம் லத்தீன், ்ரக, சம–்ெதம்
மன்ிலும் ஒியர விதமாூக இெிபமலதயும்
சர்மாவுககு எழதக ூகாட்்ட விளக்னைாளி அவளி.
அுட, நவ, தச என்் மன்று பதங்ூகமலளயும்
ியபாலியவ ஒிகூகககூ்டக பதங்ூகளி, எட்டு,
ஒன்பது, பத்து எணூகளககு அந்த மன்று
பமாழூகளிலும் ஒியர விதமாூக
அமலமந்தெிபமலதக ூகணடு சர்மா விவ் கூக
மு்டகாத ம்ழ்ச்சிமலக அமலடந்தார். ஒன் என்்
ஆங்்லி பதத்மலதயும் ஒன்று என்் தமிழ்ி
பதத்மலதயும் கூட ஒிபிட்டு விளக்னைாளி அவளி.
அங்ியூக தங்்யிெக்் அந்த ஓராணடுககுி
பகன்படட்டும் என்று ரவி பசன்மலனையிலுளிள

பி் ட்்டு ூகவுன்ஸில மலலிர் யிலும்,
அபம் கூகன் பசன்டர் மலலிர் யிலும்,
ியபா–டல பமம்பர்ஷிி எடுத்தெந்தான்.
புத்தூகங்ூகமலளத் தபாில பபறறுக பூகாளிள
வசதகாயிெந்தது. ஓ் ெ மாதங்ூகளககு
இமலடியக ரவியும், ூகமியும் அிவவிியபாது
ியமறபூகாணட சில பிரகா்ங்ூகளி ஐந்து நாட்ூகளி
பத்து நாட்ூகளி என்று ஆயினை.

அிப்ட ஐந்து நாட்ூகளி பத்து நாட்ூகளி ரவியும்
ூகமியும் ஊர் ிலலாமல ியபாகும்ியபாது வீியட
பவிச்ியசா்டி ியபானைாற ியபாலா்விடும்
சர்மாவுககு. ூகமியும் ரவியும் ஊர் ிெந்த
நாட்ூகளில ஒன்ில இமல்மு்டமண தம்முமலடக
பகுத்திவுி ப்டிபூகத்தல ூகமி தமிழல
ியபசம் கூட்டம் ஒன்ிறகு ஏறபாடு
பசய்தெந்தார். கூட்டத்தறகு நலல விளம்பரம்
பசய்கிபட்்டெந்ததாலும், ஒெ பிபரஞ்சகூகா் 
தமிழல ியபசி ியபா்்ாளி என்பதாலும்
நமல்கிியபர் தரளாூக வந்தெந்தார்ூகளி.

இமல்மு்டமண ூகமிமலக அிமுூகம் பசய்து
மலவத்தும் ியபசம்ியபாது ஒளிவு மமல்வின்ி
அவளி விமலரவில விசியவசவர சர்மாவின்
மெமூகளி ஆூகி ியபா்்ாளி என்னும் பபாெளி
பதானிகூகி ியபசியிெந்தார். அந்தக ூகலிபுத்
தெம்த்தறகு அட்வான்சாூகி ப்டிபூகத்தன்
சார்பில வாழ்த்துக கூறுவதாூகவும்
பசாலியிெந்தார்.

'தராவிட பமாழக குடும்பம்' என்்
தமலலிபில தமிழ் பமாழமலகி பறிக
அிவுிபூர்வமானை பமாழயிகல ூகணிமலப
விவ் த்தாளி ூகமி. அவளி பதமலனைந்து
நமிிஷங்ூகளககும் ியமலாூகத் தமிழியல ியபசிகது
கூட்டத்துககுி பப் தும் விகிமலப அளித்தது.
கூட்டத்தல ூகமிககு மாமலலகணவிகூக
விெம்பிக இமல்மு்டமண அங்கு வந்தெந்த
பபணூகளி பகுதயிிெந்து ஒெவமலரத் ியத்ட
அவர்ூகளி எழந்தெந்து வரத் தகங்்க கூசிகதால,
ஒெவிநா்ட ியகாசித்து விட்டு, 'பவணப்ய்

பகூகத்தியல இெகூக்ிப பநய்ககு ஏன்
தவிகூகணும்? இந்தாங்ூக! நீங்ூகியள அவளககு
இந்த மாமலலமலகி ியபாடுங்ூக தம்பி....?' என்று
ரவியிடியம மாமலலமலக நீட்்டனைார். அவனும்
சி் த்துக பூகாணியட மாமலலமலக அவர்
மலூகயிிெந்து வாங்்க ூகமிககுச் சட்்டனைான்.
இந்த நூகழ்ச்சி அகரூகாரம் முழவதும்
பரவிகியபாது சீமாமலவக் ன் பமலழக
துுபிரசாரம் சடு பி்டகூக இதுவும் உதவிகது.
அவெம் தகாராூகக ூகாத்தெந்தவர் ியபால
இமலதி பகன்படுத்தக பூகாணடார்.
இமல்மு்டமண, விசியவசவர சர்மா இெவர்
ியமலும் சீமாமலவகெககு இெந்த ியூகாபத்மலத
ஒியர சமகத்தல ூகாட்டுவதறகு இது
பகன்பட்டது. சங்ூகர மங்ூகலத்தல மட்டுமின்ி
அகூகம் பகூகத்துக ்ராமங்ூகளிலும்
பரவு்்ாறியபால வதந்தூகமலளக ்ளிபி
விட்டார் சீமாமலவகர்.

"ஏணடா நான் ியூகளிவிிபட்டது நஜந்தானைா?
அந்தத் ியதசிூகாமண நாடார் நடத்தனை
கூட்டத்தியல அத்தமலனை ியபெககும் முன்ியனை

பூகாஞ்சம் கூடக கூச்ச நாச்சமிலலாியம
அவியளாட நீ மாமலல மாத்தணடகாியம?" -

ரவிககு இமலதக ியூகட்டுச் சி் ிபு வந்தது.
சி் த்தால அம்மாவின் ியூகாபம் அதூகமா் விடி
ியபா்்ியத என்று அடக்க பூகாணடு,

"ியவிய் காெம் பபாம்மனைாட்்டூகளி முன்வரத்
தகங்்னைதாியல அவர் என்மலனைக கூிபிட்டுக
ூகமிககு மாமலல ியபாடச் பசான்னைார்.
ியபாட்ியடன்." -

"த்ட மாடா வளர்ந்தெக்், அத்தமலனை பப் க
வகச வந்த பபாணணுககு நாலுியபர் முன்னைா்ட
மாமலல ியபாடுன்னு ஒெத்தன் பசான்னைா நீ
ியபாடலாியமா?"

"ியபாட்டா என்னை திபு அம்மா?'

"ியபாடா... உங்்ட்ட ியபசிி
பிரியகாஜனைமிலமலல. விதணடாவாதம் ியபசிியக
பழகூகமாி ியபாச்சடா ியநாககு."

அது தான் சமகபமன்று ரவி
அம்மாவிடமிெந்து நழவினைான்.

இது நடந்து இரணடு மன்று நாட்ூகளி
ூகழத்துி பூகல பன்னிரணடு மணககுத் தபாில
அந்த வீட்டுககு இரணடு ் ஜ–தர் ூக்டதங்ூகளி
வந்தனை. அவறில ஒன்று சர்மாவின்
பபகெககும் மறப்ான்று ூகமியின்
பபகெககும் இெந்தனை. சர்மாவும், ூகமியும்

மலூகபகழத்துி ியபாட்டுத் தங்ூகளி தங்ூகளி
பபகெககு வந்தெந்த பதவுத் தபாலூகமலள
வாங்்னைார்ூகளி. சர்மாவுககுத் தன் பபக் ல
பதவுத் தபால வந்தது ஆச்சி் கமிலமலல.
ூகமிககு கார் ் ஜ–தர் ூக்டதம்
அனுிபியிெகூகககூடும் என்பது தான் மிூகி
பப் க புதராூக இெந்தது.
--------------
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தன் பபகெககுி பதவுத் தபாில வந்தெந்த
ூக்டதத்மலதி பார்த்து சர்மா எதுவும் விகிியபா
பதற்ியமா அமலடகவிலமலல. அமலமதகாூகக
ூக்டதத்மலத ம்டத்து மறுப்டயும் உமல்யில
மலவத்துவிட்டு உட்ூகார்ந்தெந்தார். இது அவர்
ஏறபூகனைியவ எதர்பார்த்ததுதான்.

இதறகு ியநர்மா்ாூகக ூகமி தன் பபகெககு
வந்தெந்த ூக்டதத்மலதி பி் த்துி ப்டத்துவிட்டு
ஆச்ச் கம் அமலடந்தாளி. இிப்ட ஒெ ியநாட்டீ–
் ஜ–தர் தபாில வெ்் அளவுககு எந்தி
பப் க குற்த்மலதயும் தான் பசய்கவிலமலலியக
என்பதுதான் அவளமலடக இந்த
ஆச்ச் கத்துககுக ூகார்மாய் இெந்தது. ப்டத்து

மு்டத்ததும் அவியள தன் பபகெககு வந்தெந்த
ூக்டதத்மலத ரவியிடம் பூகாடுத்தாளி.

அவளககு வந்தெந்த ூக்டதத்மலதி
ப்டத்ததனைால அியத ியபால ஒெ பதவுத் தபாில
தந்மலதககு வந்தெந்த ூக்டதத்மலதி பறியும்
என்னைபவன்று பத் ந்து பூகாளிளம் ஆவில
தந்மலதயிடம் அமலதக ியூகட்டு வாங்்ி ப்டகூகத்
பதாடங்்னைான் ரவி.

அந்த இரணடு ் ஜ–தர் ூக்டதங்ூகளம் ஒியர
ியநாகூகத்ியதாடுதான் அனுிபிபட்்டெந்தனை.
'ியலாூகா சம–தா ச்ியனைா பவந்து'(எலலா
உலூகமகூகளம் நன்்ாூக இெகூகட்டும்). 'சர்ியவ
ஜனைா ச்ியனைா பவந்து'(எலலா மகூகளம் நன்்ாூக
இெகூகட்டும்) என்் ியவணடுதியலாடு தங்ூகளி
வழபாடுூகமலளயும் பிரார்த்தமலனைூகமலளயும்
மு்டிபவர்ூகளி அடுத்த வீட்டுகூகாரன்

நன்்ாயிெிபமலதக கூடி பார்கூகி
பபா்ாதவர்ூகளாூக இெிபது பு் ந்தது.

'பாதகூகிபட்ட' உளிளூர் ஆ–தூகி
பபெமகூகளின் சார்பாூக வககீல ியநாட்டீ–ூகளாூக
அமலவ அவர்ூகளககு அனுிபிபட்்டெந்தனை.

"ஸ் மடத்து நலங்ூகமலளயும்,
பசாத்துகூகமலளயும், ூகாி மமலனைூகமலளயும்
ஆ–தூகர்ூகளின் உ்ர்வுூகமலளி
புணபடுத்து்்வர்ூகளி வசம் விட்்டெிபதாலும்,
மடத்து முத்தராதூகா் காயிெந்தும், ஆசார
அனுுடானைங்ூகளககு பு்ம்பானைவர்ூகியளாடு
பழகுவதும், அிப்டி பட்டவர்ூகமலள
வீட்்டியலியக தங்ூக மலவத்துக பூகாளிவதும்,
முமல்கற் பசகலூகளாூகி படுவதாலும்
ச் கானை ூகார்மும், சமாதானைமும் கூ்ாத
பட்சத்தல சட்ட ரதகாூக ஏன் அவர்ியமல

நடவ்டகமலூக எடுகூகலாூகாது?" - என்று
சர்மாமலவக ியூகட்டது அந்த வககீல ியநாட்டீ–.

'உளிளூ் ல இந்து மதத்மலதச் ியசர்ந்தவர்ூகளின்
நம்பிகமலூகககு் க ியூகாயிலூகளில நுமலழந்து
ூகர்ிபக்ெஹெத்துககு மிூகச் சீதபம் வமலர பசன்று
த் சித்துக ியூகாவிின் விதூகமலளயும், ஆூகம
சத்தத்மலதயும் ீதறுவதானைது
மனிதாபிமானிூகளா்க ஆ–தூகர்ூகமலளி
பாதிபதனைால பி் மதத்மலதச்
ியசர்ந்தவர்ூகளா்க ூகமியின் ியமல சட்டிப்ட
ஏன் நடவ்டகமலூக எடுகூகலாூகாது?' - என்று
ூகமியின் பபகெககு வந்தெந்த ியநாட்டீ–
அவமலளக ியூகட்டது.

ூகமிககு வந்தெந்த ியநாட்டீமலி அிபா
ியூகட்ூகாமியல அவ் டம் ப்டிபதறகு நீட்்டனைான்
ரவி. அவெம் அமலத வாங்்ி ப்டத்தார். பின்பு

இரணடு ூக்டதங்ூகமலளயும் ஒன்்ாூகச் ியசர்த்துத்
தம் வசியம மலவத்துக பூகாணடார்.

"நீ ஒணணும் ூகவமலலிபட்டு மனைமலசக
குழிபிகூகாியதம்மா! எலலாம் நான்
பார்த்துகூகிய்ன்" - என்று ூகமிமலக ியநாக்ச்
சர்மாியவ சமாதானைமும் பசான்னைார்.

ூகமிககு வந்தெந்த ூக்டதத்தல ியூகாவிில
ஆூகம ரதகானை சத்த பணணுவதறூகானை
பசலமலவ அவளி ஏறூக ியவணடும் என்று ியவறு
மிரட்்டயிெந்தது. சீமாமலவகர் ியந் ல
ஈடுபட்டதாூகக ூகாட்்டக பூகாளிளவிலமலல
என்்ாலும் அவர் ண்டவிட்டுத்தான் இிப்டக
ூகா் கங்ூகளி நடக்ன்்னை என்பமலதச் சர்மாவால
பவகு சலபமாூக அநுமானித்துக பூகாளிள
மு்டந்தது. முன்பு சீமாமலவகர் மடத்து
ஏபஜணடாூக இெந்த ூகாலத்தல அவர் ஸ்மடத்து
நலங்ூகமலள அமலடந்தெந்த பினைாமி ஆளி

ஒெவன் இிியபாது நலங்ூகளி தனைககு
அமலடகூகிபடாத ியூகாபத்தல இெந்தமலதி
பகன்படுத்த அவன் மலம் தான் மலவகியூகாற
பமலடிபுககுத் தீமலவகூக ஏறபாடு பசய்தெந்தார்
என்் இரூகசிகம் ஏறபூகனைியவ சர்மா ூகாதுககு
எட்்டயிெந்தது.

ரவி ியூகட்டான். "நான் காராவது வககீிடம்
ியபாய்க ூகன்ிலட் பணணணடு வரட்டுமா
அிபா?"

"ியவணடாம். அவசிகமானைா அிபு்ம் நாியனை
உங்்ட்டச் பசாலிய்ன். ியூகார்ட், வககீல இந்த
மாத்  விிஷகங்ூகளிியல ியவணு மாமா பப் க
விவூகார–தர். முதலியல நான் இது விிஷகமா
அவமலரி ியபாய்க ூகலந்துகூகிய்ன்." -

"பசய்யுங்ியூகா அிபா! எனைககும் அதுதான்
நலல ியகாசமலனைகாி பட்து."

இரணடு ூக்டதங்ூகமலளயும் எடுத்துக பூகாணடு
ியவணு மாமா வீட்டுககுி பு்ிபட்டார் சர்மா.

பதெத் தெம்பும்ியபாது வில வண்டயில
அமர்ந்தப்ட சீமாமலவகர் எங்ியூகா பு்ிபட்டுி
ியபாய்க பூகாண்டெிபது பத் ந்தது. சர்மா
எந்தத் தமலசயில நடந்து ியபாய்க
பூகாண்டெந்தாியரா அந்தத் தமலசயிியலியக
இவெககு முன்பாூகச் சிிது பதாமலலவில அந்த
வண்ட ியபாய்க பூகாண்டெந்ததனைால
வண்டயில பின்பு்ம் பார்த்தப்ட அமர்ந்து
பவறிமலல ியபாட்டுக பூகாண்டெந்த
சீமாமலவகர் சர்மா பின்னைால நடந்து வந்து
பூகாண்டெிபமலதி பார்த்து விட்டார். உடியனை
அவர் வண்டயில இெந்தப்டியக உரத்த குரில

சர்மாவிக குசலம் விசா் த்தார். சர்மாவும்
சி் த்தப்டியக மறுபமாழ கூினைார்.

"நீர் ஊர் ியல இலலாத சமகத்தியல படிபுத்
தீிபி்டச்ச எ் ஞ்சதுன்னைா. ியபாய்ி பார்த்து
உம்ம மலபகனிட்ட விசா் ச்சட்டு வந்ியதன்.
ஏியதா ூகுடூகாலம் ியபாிெககு."

"....."

அவர் அிப்ட வண்டயில உட்ூகார்ந்தப்டியக
ியபசிக பூகாணடு வர தான் பின்னைால அதறகுி
பதல பசாலிக ப்டியக பதாடர்ந்து நடந்து
பசலவமலதச் சர்மா விெம்பவிலமலல.

"வியரன்... அிபு்மாி பார்கூகலாம்" - என்று
கூி விட்டு விமலரந்து வண்டமலகக ூகடந்து
அதறகு முன்னைால நடகூகத் பதாடங்்னைார் அவர்.
ஓர் அியகாக்கனுககுககூட நலலவமலனைி
ியபாலி பி்ெககு முன் தன்மலனைக
ூகாட்்டகபூகாளிளம் பாவமலனைமலக விட
மு்டகாமல இெிபமலதி பறிச் சிந்தத்தார்
அவர். சில சமகங்ூகளில சபாவமாூகியவ
நலலவனைாயிெிபவமலனை மிஞ்சிவிடும்
அளவுககுி பாவமலனையினைால நலலவராூக
இெிபவர்ூகளி சாது் கமாூக ந்டத்து அதல
பவறியும் பபறறு விடுவதாூகக கூடத்
ியதான்ிகது. -

பூர்வ பஜன்மத்து விட்ட குமல்ியகா, பதாட்ட
குமல்ியகா ூகமி இந்தகக ூகலாசாரம், இந்தக
வழபாட்டு முமல் என்்ால அதறூகாூக மனைம்
பந்ழ்ந்து உெகு்்ாளி. ியூகாவிலுககு உளிளம்
மலர்ந்த பகதயுடனும் சிரத்மலதயுடனும்
ஓடு்்ாளி.

அந்த ூகலாசாரத்தியலியக அதன் வா் சாூகி
பி்ிபபடுத்தெிபவராூகச் பசாலிக
பூகாளிளம் சீமாமலவகெககுச் சீட்டாடியவ ியநரம்
ியபாதவிலமலல. அவர் ியூகாயிலுககுி ியபாய்
வெிஷக ூக்க்ல இெககும். ஆவியலாடு
ியூகாவிலுககுி ியபா்்வளககு ஏன் ியபா்்ாய்
என்று வககீல ியநாட்டீ– மட்டும் அனுிப
மு்ட்்து. இந்த முரணபாட்மலட நமலனைத்துி
பார்த்த ியபாது சர்மாவின் உளி மனைம் பூகாதத்தது.

சர்மா ியத்டச் பசன்்ியபாது ியவணுமாமா
எங்ியூகா பு்ிபடத் தகாராயிெந்தாற ியபால
ியதான்ிகது.

"எங்ியூகியகா ்ளம்பிண்டெகியூகளி ியபால
இெகியூக...? ியபாயிட்டு அிபு்ம் சாவூகாசமா
வரட்டுமா?"

"அவசரம் ஒணணுமிலியல! வாங்ியூகா,
ியபா–டா்– வமலர ியபாலாம்னு
பு்ிபட்ியடன். இிியபாது உடியனை ியபாய்த்தான்
ஆூகணும்்்தலியல. அிபு்ம் கூடி
ியபாய்கூகலாம். நீங்ூக உட்ூகாெங்ியூகா... அபதன்னை
மலூகயிியல? பலட்டரா?"

சர்மா உட்ூகார்ந்தார். ியவணுமாமாவின்
ியூகளிவிககுி பதல பசாலலாமல அந்தக
ூக்டதங்ூகமலளியக அவ் டம் நீட்்டனைார்.

"ப்டயுங்ியூகா... இது விிஷகமாூகத்தான்
உங்ூக்ட்டி ியபசிட்டுி ியபாூகலாம்னு
வந்ியதன்! இது பரணடும் இிபத்தான் சித்ியத
முன்னைா்ட ் ஜ–டர் தபாலியல வந்தது..."

"ஒணணு ூகமி ியபெககு வந்தெகூகாிியல
இெகியூக?"

"ஆமாம்! அவ ியபெககு ஒணணும் எம்
ியபெககு ஒணணுமா வந்தெககு..."

- ியவணு மாமா அவறமல் ஒிவபவான்்ாூகி
ப்டத்தார்.

"ஓியூகா! விிஷகம் இிவவளவு ரத்துககு
வந்துடுத்தா. கார் ியவமலல இபதலலாம்?
மலவகியூகால படிபுககுத் தீமலவச்ச நாசம்
பணணனைது ியபா்ாதுன்னு இது ியவ்கா?"

"கார்னு நான் பசாலித்தான் பத் கணுமா?
எலலாம் சீமாமலவகர் ியவமலலதான்! என்னைியமா
ஆத்தரத்தியல, எது எமலதியகா
பணணண்டெகூகார். என்ியமியல தான் ஆத்தரம்;
என் வீட்்டியல வந்து தங்்னை பாவத்துககு அந்த
பபாண ியமியலயும் இிப்ட விியராதம்
ூகாணபிகூகணும்?"

"இிியபா என்னை பண்தா இெகியூகளி?"

"என்னை பண்துன்னு உங்ூக ்ட்டக ூகலந்து
ியபசலாம்னு தான் இங்ியூக பு்ிபட்டு
வந்ியதன்..."

"வந்த மட்்டியல பராம்ப சந்ியதாிஷம்! ஆனைா
இதுககு நீியரா ூகமிியகா பதபலாணணும் எழத

ியவணடாம். க் மமலலயிியல எிஞ்சிட்டுி
ியபசாியம இெம். பசாலிய்ன்."

"எங்ூக ியமியல ஏன் சட்ட ரதகா நடவ்டகமலூக
எடுகூகக கூடாதுன்னு என்னைியமா ியநாட்டீ–
விட்ட மாத் யின்னைா அனுிபிச்சிெகூகா? பதல
எழதாியம எிபி்டச் சம்மா இெக்்து?"

"நடவ்டகமலூக எடுகூகட்டுியம. அிப
பாத்துகூகலாம்."

"'ஆ–தூகாளி மனைம் புணபட்ாிபிியலியகா,
ஸ் மடத்து பநிமுமல்ூகளககுி பு்ம்பாூகியவா
எதுவும் பசஞ்சடியல' ன்னு நானும் எனைககு
இந்து மதத்தன் ியமியலயும் இந்து ூகலாசாரத்தன்
ியமியலயும் மதிபும் பகதயும் இெககு. அந்த
மதியபாியடயும், பகத சிரத்மலதியகாடயும் தான்

நான் ியூகாவிலுககுி ியபாிய்ன்'னு ூகமியும்
ஆளகபூகாெ பதல எழதி ியபாட்டுட்டா
நலலதலமலலகா?"

"வீண வம்புகூகாூகவும் விியராதத்துகூகாூகவும்
அனுிபிபட்்டெக்் இந்தக ூக்டதாசூகளககு
அத்தமலனை ம் காமலத தரியவண்டகது
அவசிகந்தானைா சர்மா? நீியரா, ூகமிியகா, பதல
எழதனைாலும் எழதாவிட்டாலும் அவா உங்ூக
ியமல நடவ்டகமலூகன்னு ியூகார்ட்டுககுி ியபாூகி
ியபா்பதன்னைியவா நச்சகம். நீர் பதல
எழத்தாியல அது ஒணணும் மா்ியவா
குமல்கியவா ியபா்தலியல. ியபசாம இெம்.
ியமறபூகாணடு அவா என்னை தான் பசய்க்ான்னு
பார்ிியபாம், அிபு்ம் நாம் பண்
மு்டஞ்சமலதி பண்லாம்."

"ச் ! நீங்ூகியள பசால்ிியபா நான் ியவ்
என்னை பண்து? பதல எழதியல;
விட்டுடிய்ன்."-

"ஓய்! சர்மா! மலத் கமா இெம். உம்மலமி
ியபால ஞானைவான்ூகளி எலலாம் பவறுமியனை
பூச்சாண்ட ூகாட்ட்வாளககுக கூடி
பகிபட்தாியலதான் மத்தவா குதமலரியக்
மு்டக்து. ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும் இங்ியூக
பு்ிபட்டு வரச்பசால்துகியூக பகந்ியதளி.
அிபவும் நானும் என் பபாணணும் தான் 'வரச்
பசாலி எழதும்! பகிபடாியதயும்'னு உமககு
உறுத பசான்ியனைாம். இிபவும் நான் பசாலிய்ன்
பகிபடாியதயும் பகியம இலலாத
பூகட்டவமலனைக கூட மதச்சி பணந்து விட்டுக
பூகாடுத்து விடுவதும் பகந்த சபாவமுளிள ஒெ
நலலவமலனைத் பதாடர்ந்து மிரட்்டக
பூகாணியடயிெிபதும் வழகூகமா்விட்ட ியதசம்
இது!"

"பல சமகங்ூகளிியள என்ியனைாட சாத்வீூக
கு்த்மலத நீங்ூக பகம்னு திபாி
பு் ஞ்சகூகிய்ளி. நான் நீங்ூக நமலனைகூக்து ியபால
அத்தமலனை பகந்தவன் இலியல. பகந்தவனைா
இெந்தாத் துணஞ்ச பிளிமலளமலகயும்
ூகமிமலகயும் வரவமலழச்ச ஆத்தியலியக தங்ூக
வச்சிண்டெகூக மாட்ியடன். எங்ூகாத்துகூகா் ியக
அதறகுக ூகடும் எதர்ிபு ஓய்! பகந்தவனைா
இெந்தா மடத்து இடத்மலத இமல்மு்டமணககு
வாடமலூக ியபசி விட்்டெகூக மாட்ியடன்.
நலங்ூகமலளச் சீமாமலவக் ன் பினைாமி
ஆட்ூகளககுக குத்தமலூக அமலடகூக மறுத்து
நகாகமானை விவசாயிூகளககு விட்்டெகூக
மாட்ியடன். என் மலத் கத்மலத நாியனை
விளம்பரிபடுத்திபடாது..."

ியவணுமாமா சர்மாமலவ நமிர்ந்து பார்த்தார்.

"சபாு! இிியபாதான் நீ உணமலமகானை
ியவதம் ப்டச்ச பிராம்ர்! மலத் கமிலலாத
ஞானைம் ியசாபிிபது இலமலல. திபாூக ியவதம்
ப்டத்தவமலனை விட நன்்ாூகச் சிமலரிபவியனை
ியமலனு மூகாூகவி பாரதகார் எதிியகா
எழதயிெகூகார் ஓய்!"

சர்மா பசாலிகமலத ஒிவபவான்்ாூகச்
சிந்தத்துி பார்த்த ியபாது அவர் பகந்த
சபாவமுளிளவர் என்று தாமாூக அவரது
குடுமிமலகயும் விபூதி பூச்மலசயும், பஞ்சூகச்ச
ியவு்டமலகயும் பசெககுத் பத் காத பிவகமானை
நமலடமலகயும் பார்த்து நமலனைத்தெந்ததுதான்
தவிய்ா என்று ியவணு மாமாவுகியூக இிியபாது
ியதான்ிகது. 'சாது மிரணடால ூகாடு பூகாளிளாது'
என்் பழபமாழ நமலனைவு வந்தது அவெககு.
சிிது ியநரம் ியகாசமலனைககுி பின், "நீர்
பதபலாணணும் எழத ியவணடாம். ஆனைா
இன்னிககுச் சாகங்ூகாலியம ரவியிடம் நான்
பசான்ியனைன்னு ூகமிமலகக ியூகாவிலுககு
அமலழச்சணடு ியபாூகச் பசாலலும். ியபாயி..."

என்று அெியூக பநெங்் ீதத விிஷகத்மலதச்
சர்மாவின் ூகாதெியூக குரமலலத் தணத்துக
பூகாணடு கூினைார் ியவணு மாமா.

"இிப்டச் பசய்க்தாியல என்னை
பிரியகாஜனைம்னு பு் கியல?"

"பிரியகாஜனைம் நச்சகமா இெககு! ரசீது
மட்டும் ஞாபூகமா வாங்்கூகச் பசாலலும்.
ம்ந்துடாியதயும்! நாமலள, நாளன்னிக்ன்னு
ஒத்தி ியபாட்டுடிபடாது. இமலத இன்னிகியூக
பசஞ்சாூகணும்..."

"ச் ! நீங்ூக பசான்னைப்டியக பணணடச்
பசாலிய்ன். வரட்டுமா?" - என்று சர்மா
பு்ிபட்டார். ியவணு மாமாவும் சர்மாவுககு
உறசாூகமாூக விமலட பூகாடுத்தார்.

அன்று மாமலல சர்மா ரவிமலகயும்
ூகமிமலகயும் அமலழத்து "ஏய் ரவி! இன்னிக்க
ூகமிமலக ியூகாவிலுககு அமலழச்சிணடு
ியபாயிட்டு வா! அியதாட அங்ியூக ியூகாவில
அர்த்த மணடபத்தியல தெிபண நத வசலனு
ியபார்டு மாட்்டணடு ஒெ ்ளார்க
உட்ூகார்ந்துண்டெிபான். அவனிட்ட இந்த
ஐநூறு ரூபாமலகக ூகமி மலூககாியலியக குடுகூகச்
பசாலி நம்ம வீட்டு அட்ர– ியபாட்டு அவ
ியபெகியூக ம்ந்துடாியம ஒெ ரசீதும்
வாங்்கியூகா" -

என்று கூி ஐந்து நூறு ரூபாய் ியநாட்டுகூகமலள
அவனிடம் எடுத்து நீட்்டனைார் சர்மா.

"தெிபண உண்டகலனு வச்சிெகூகாியள;
அதியல ப்த்மலதி ியபாட்டுட்டா என்னை?
இதறகுி ியபாயி ரசீது எதுககுிபா?"

"ூகண்டிபா ரசீது ியவணும். அதுவும் நான்
பசான்னைப்ட ூகமி ியபெகியூக ியவணும்.
உண்டகலியல ியபாடிபிடாது. ியநியர குடுத்ியத
ரசீது வாங்்ணடு வந்துடு" - என்று ீதணடும்
வறபுறுத்தச் பசாலி அனுிபினைார் சர்மா.

அிபா பசாலிகப்டியக அன்று ரவி
ூகமிமலக அமலழத்துக பூகாணடு ியூகாவிலுககுி
ியபானைான். ூக்வனுககு அெியூக அடகூக
ஒடுகூகமாூகச் பசலலும் ஓர் இந்துி பபண ியபால
ரவிியகாடு ியதங்ூகாய் பழத்தட்டு ஏந்தக
ியூகாவிலுககுச் பசன்்ாளி ூகமி.
--------------
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ஓர் ஆணும் பபணணும் தங்ூகளககு
இமலடயிலானை உ்வு என்னை என்பமலதச்
பசாலலாமியல ியசர்ந்து தங்்யிெிபது என்பது
சங்ூகரமங்ூகலத்மலதி ியபான்் ஓர் இந்தகக
்ராமத்தல பதாடர்ந்து சாத்தகமாூகக கூ்டகது
இலமலல. அதுவும் பபண முறிலும் புதகதும்
அந்நகமானைதுமானை ஒெ நாட்்டிெந்து
வந்தவளி என்னும் ியபாது வதந்தூகளககு ஒெ
வரம்ியப இெகூக வழயிலமலல. ஒழங்கும்
நகாகமும் கூட இராது. வதந்தூகளககும்
விவ–மலத இராது. அந்த வதந்தூகமலளி
பரிபு்்வர்ூகளககும் விவ–மலத இராது.
சாதார் விிஷகங்ூகளி
பிரமாதிபடுத்திபடுவதும் பிரமாதமானை
விிஷகங்ூகளி சாதார்ி படுத்திபட்டுக

பூகாச்மலசகாகூகிபடுவதும் அந்த வதந்தூகமலளி
பபாறுத்தவமலர மிூகவும் சூகஜம்.

ரவியும் ூகமியும், ஊரெககு வந்ததிெந்து
இமலலமமல்ூகாகாூக அவர்ூகமலளி பறிி ியபசிக
பூகாண்டெந்தவர்ூகளககு இமல்மு்டமணயின்
பகுத்திவுி ப்டிபூகத்தல நடந்த ூகமியின்
பசாறபபாழவும் அந்தச் பசாறபபாழவில
ூகமிமலக அிமுூகிபடுத்தக அவர்
'விசியவசவர சர்மாவின் எதர்ூகால மெமூகளி'
என்்் குிிபுடன் ூகமிமலகி பறிக
கூியிெந்ததும் ரவிமலகக பூகாணியட அவளககு
மாமலலகணவிகூகச் பசய்ததும் இிியபாது
வதந்தூகமலள வளர்த்து மிூகவும்
அதூகிபடுத்தயிெந்தனை.

சர்மாவிடியம பகுத்திவுி ப்டிபூகச்
பசாறபபாழவில 'அவரது எதர்ூகால மெமூகளி!'
என்று ூகமிமலக இமல்மு்டமண
அிமுூகிபடுத்தகது பறி இரணபடாெவர்

விசா் த்தெந்தனைர். ஒளிவு மமல்வாூகி
ியபசவியதா விிஷகங்ூகமலளி பூசி பமழகுவியதா,
ஆிஷாடபூதத்தனைியமா இமல்மு்டமணககு
அ்ியவ பி்டகூகாபதன்பது சர்மாவுககு நன்்ாூகத்
பத் யும். ஆனைாலும் வககீல ியநாட்டீ–ூகமலளி
பறியும், இமலதி பறியும்
இமல்மு்டமணயிடியம ியந் ல ியபச
ியவணடுபமன்று எணணனைார் அவர்.

ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும் ியூகாவிலுககு
அனுிபிவிட்டு இமல்மு்டமணமலகி பார்கூகி
பு்ிபட்்டெந்தார் சர்மா.

முதில பலசரககுக ூகமலடககுி ியபாய்ி
பார்த்தார். அங்ியூக அவர் இலமலல. அவெமலடக
மெமூகன் குெசாமிதான் இெந்தான். அவியனை
விவரமும் பசான்னைான்.

"மாமா வி்குக ூகமலடயிியல இெகூகாூக.
அங்ஙியனை ியபானைாி பார்கூகலாம்."

பலசரககுக ூகமலடயில நலல கூட்டம்
இெந்தது. சீமாமலவக் ன் துுபிரசாரம் எதுவும்
எடுபடவிலமலல என்று பத் ந்தது.
ூகலிபடமிலலாமல விமலலயும் நகாகமாூக
மலவத்து விகாபாரம் பசய்ததால அந்தக
ூகமலடயின் வளர்ச்சிமலக காராலும் தடுகூக
மு்டகவிலமலல. ூகமலடககுச் சாமான் வாங்ூக
வெ்் ஆணூகியளா, பபணூகியளா,
சிறுவர்ூகியளா, காவ் டமும் ூகாணபிகூகிபட்ட
ம் காமலதயும், பணபாடும், அகூகமல்யும்,
அந்தக ூகமலடககுத் தனிி பபெமலமமலக
அளித்தெந்தனை. இமல்மு்டமண ூகமலடககு
மலவத்தெந்த பபகர், ூகமலடயில மாட்்டயிெந்த
படம், அவரது தனிிபட்ட பூகாளிமலூகச் சார்புூகளி
எதுவும் விறபமலனைமலகி பாதகூகவிலமலல.
சர்மாவுகியூக நமலலமலம பு் ந்தாலும் ஒெ
வார்த்மலதகூகாூக "விகாபாரம்லாம் எிப்ட

இெககு குெசாமி?" - என்று அவமலனையும் ியூகட்டு
மலவத்தார்.

"பராம்ப நலலாியவ இெககுங்ூக" என்று
அவனிடமிெந்து பதல வந்தது. பின்பு
அங்்ெந்து இமல்மு்டமணயின் வி்குக
ூகமலடககுி ியபானைார் அவர்.

வி்குக ூகமலடககு அவர் ியபானைியபாது
இரணடு மன்று லா் யில மங்்ல சவுககுக
ூகட்மலடூகளி, ்டுகுக கீறறு எலலாம் வந்து
இ்ங்்க பூகாண்டெந்தனை.

"ியதசிூகாமணீ! நாம தனிகாக பூகாஞ்சம்
ியபசணும். இங்ியூக பராம்பக கூட்டமா
இெகியூக? ஆத்தங்ூகமலரி பகூகமாி
ியபாூகலாமா?"

"ஒெ பத்து நமிிஷம் உட்ூகாியரன்
விசியவசவரன்! ியலாடு
இ்க்க்ட்்டெகூகாங்ூக."

பசான்னைப்ட பத்து நமிிஷத்தல
இமல்மு்டமண வந்துவிட்டார். அவெம்
சர்மாவும் ியபசிக பூகாணியட ஆற்ங்ூகமலரி
பகூகம் நடந்தார்ூகளி.

இமல்மு்டமணமலக ஆறறு ம்ில
ஓ் டத்தல உட்ூகார மலவத்து விட்டுச் சர்மா சந்தகா வந்தனைத்மலத மு்டத்துக பூகாணடு வந்து
விடுவதாூகச் பசாலிச் பசன்்ார். அவர்
வெ்்வமலர இமல்மு்டமண ஆறறு ம்ில
ூகாத்தெகூக ியவண்டகதாயிறறு.

சர்மா வந்ததும் அவியர ியபச்மலச ஆரம்பித்தார்:

"எனைககும் ூகமிககும் வககீல ியநாட்டீ–
வந்தெககு. ியவணு மாமாவுககும் உனைககும்
தவிர ியவறு காெககும் நான் இமலதச்
பசாலலியல. ூகமிககும் ரவிககும் மட்டும்
பத் யும்."

"எதுககு வககீல ியநாட்டீ–? கார்
விட்்டெகூகானுவ?"

"கார்னு பசால்து? எலலாம் ஊரர் ஜனைங்ூகளி
தான். என் நடத்மலதூகளி மடத்து
முத்ராதூகா் ங்்் பதவிககும், மலவதூகத்துககும்
பபாெத்தமாயிலமலலகாம். ூகமி இந்து
ஆலகங்ூகளககுளிியள ியூகளிவி முமல் இலலாமத்
த் சனைத்துககுி ியபா்ாளாம்..."

"உங்ூகளி ஆளங்ூகமலளி ியபாலி பபா்ாமலம
பு்டச்சவங்ூக உலூகத்துியலியக ்மலடகாதுிபா!
வரவரக ியூகாயிலுககுி ியபா் ஆளங்ூகியள
பூகாமல்ஞ்சி ியபாச்ச. நமககுி பு்டககுியதா
பு்டகூகிியகா அமலத நஜமா நம்பிி ியபா்
ஒெத்தர் பரணடு ியபமலரயும் உங்ூகளி ஆளங்ூகியள
பூகடுத்துி ியபாடுவாங்ூகன்னு ியதாணுதுிபா!
அதுககு எங்ூக பிரச்சாரியம கூட ியவ்ாம்
ியபாிெகியூக."

"சீமாமலவகர் தான் ண்ட விட்டு எலலாக
ூகா் கமும் பணணுவார்னு ியதாண்து. என்மலனை
ியநியர பார்த்துட்டாத் ியதனைாி ியபச்ார்,
விசா் க்்ார். ஆனைாி பின்னைாியல பண்தும்
ண்ட விட்தும் எலலாம் இிபி்டக
ூகா் கங்ூகளா இெககு."

"அவன் நாசமாி ியபாயிெவான். பாம்பு,
ியதள, நட்டுவாக்ி மாத் த் த் ஞ்சக்ட்டு
இந்த ஊரமலரக பூகடுக்்ான். எங்ூகமலடமலக
ஒழச்சிிபிட்துன்னு தமலல ்ியழ நன்னு
பார்த்தான். மு்டகியல. ஜனைங்ூக சரககு
எிப்டயிெககுதுன்னு பார்த்தாங்ூகியள ஒழக
ஆள காென்னு பார்கூகியல." -

"இிப இந்த ியநாட்டீ–ியலயும் உனைககுக
ூகமலட வாடமலூகககு விட்டமலத ஒெ குத்தமா
எழதயிெகூகா."

"அிபி்டகா?... உனைககு இத்தனி தர்ம
சங்ூகடம் என்னைாியல வெம்னைா நாியனை இமலதக
ியூகட்்டெகூக மாட்ியடியனை? வாடமலூகககு
காெகூகாவது விடி ியபா்மலத நமககுத்தான்
விடட்டுியமன்னு ியூகட்டு வச்ியசன்."

"நீ ியூகட்டதும் திபிலியல. நான் விட்டதும்
திபிலியல ியதசிூகாமண! எலலாம்
முமல்காத்தான் நடந்தெககு. அஹெமத் அி
பாய்ககு விடலாம். உனைககு விடி படாதா?"

"ியூகாவில குளத்மலத பவறுக்்வமலனைவிடக
ியூகாவில சிமலலங்ூகமலளியக ப்ங்குடுத்துத்
தெ்டக ூகடத்த அந்நக நாட்டுககு
விற்்வங்ூகியள ியதவமலலன்னு பார்த்தாங்ூக
ியபாிெககு! தவிரவும் பாய் சீமாமலவகெககுி
பாட்்டல, பிணடு, ஃபா் ன் சரககுங்ூக,
சமகத்தியல மலூகமாத்து எலலாம் குடுக்்வெ
ியவ்!"

"அதெகூகட்டும்! உன்ியனைாட ப்டிபூகத்துக
கூட்டத்தியல நீ ரவிியகாட கூட வந்தெக்்
அந்தி பபணமல்ி பத்தச் பசால்ி ியபா,
ஏியதா 'என் எதர்ூகால மெமூகளி'னு
பசான்னிகாியம?"

"ஆமாம், பசான்ியனைன்! உளிளமலதச்
பசால்துககு ஏனைிபா எலலாெம் பகந்து பகந்து
சாூகிறங்ூக? ்ழகியூக உதக்் ச் கன் ியமறியூக
உதச்சாலும் அந்தி பபாணமல்த் தவிர ியவிய்
காமலரயும் ூகட்்டக்டி ியபா்தலமலலன்னு
தனிகாி ியபசிக்ட்்டெக்்ிபத் தம்பிியக
எங்்ட்டச் பசாலி்டச்ச. அந்தி பபணிய்ா
தம்பி ியமியலயும் நம்ம நாடு, நம்ம நாட்டுி
பழகூக வழகூகங்ூகளி எலலாத்து ியமியலயும்
உயிமலரியக வச்சிெககு. மடநம்பிகமலூக, மடி
பழகூக வழகூகங்ூகமலளக கூட ஏன்னுியூககூகாியம
ூகமலடிபி்டகூக அது தகாராயிெககு. எங்ூக
ப்டிபூகத்தியல எந்தக கூட்டத்தியலயும் ூகடவுளி
வாழ்த்து - பவங்ூகாகம் அது இது எலலாம்
்மலடகாது. அன்மலனைககுக கூட்டத்தியல தடீர்னு
காெம் எதர்பாராியம அந்தி பபாணணு என்னைா
பசஞ்சிச்சிது பத் யுமா விசியவசவரன்?
ியபச்மலசத் பதாடங்ூக்துககு முன்னைா்ட தாியனை
தன் குரிியல ஏியதா ஒெ ூக்பத
–ியதாத்தரத்மலத முணுமுணுத்துிபிட்டுத் தான்
பதாடங்்ச்ச.

"எங்ூக இககூக ஆளங்ூக பராம்பி ியபெககு
அது பி்டச்சிெகூகாது. ஆனைா அது தமிழியல
ியபசினை அழ்ியல அத்தனி ியபெம் அமலத
ம்ந்தட்டானுவ. பரணபடாெ விடாகூகணடங்ூக
மட்டும் கூட்டம் மு்டஞ்சதுியம எங்்ட்ட வந்து
ியூகட்டானுவ. 'அதுியனைாட நம்பிகமலூகிப்ட அது
ூகடவுளி வாழ்த்துி பா்டயிெககு! நம்மலமியகா
ப்டிபூகத்மலதியகா அது பாதகூகாது'ன்னு பதல
பசாலி அவனுூகமலள அனுிபிச்ியசன். உங்ூக
ஐகமார் குடும்பத்தியலியக கூட இத்தனி
நறுவிசாி பதவாூகமா ஒெ ப்டச்ச பபாணணு
ரவிககுி பபாெந்த்ாிபல ்மலடகூக
மாட்டாிபா. அந்தி பபாணணு ூகமிககு ந்ம்
மட்டுமிலியல. கு்மும் தங்ூகந்தானைிபா...
எனைககு இதியல ஒளிவு மமல்வு எலலாம்
பத் காது. நஜத்மலதி ியபசிியனைன். மமல்ச்சி
ியபச எனைககுத் பத் காதுிபா!"

"பவளிிபட ியவண்டக ூகாலத்துககு முந்த
பவளிிபட் நஜங்ூகளி வதந்தகாயிடும். சில
நஜங்ூகளம் பிரசவிிபமலதி ியபாலி பத்து
மாதக ூகாலியமா, அதறகு ியமியலா நமல்ந்து பின்
பவளிவர ியவணடும். ூகாலத்துககு முந்தக
பிரசவம் குமல்ி பி்வி ஆ்யும் விடும்
ியதசிூகாமணீ."

"ச் தான்! ஆனைா ஒெ பபாண பிரசவிகூகி
ியபா்ாங்்்து ஒணணும் அத்தனி இரூகசிகமா
இெகூக மு்டகாியத?" -

இமலதக ியூகட்டுச் சர்மா சி் த்தார்.
இமல்மு்டமணயின் வாதம் முரட்டுத்தனைமாூக
இெந்தாலும் அமலத எதர்த்து சர்மா ியமலும்
விவாதகூகவிலமலல. இமல்மு்டமண
பதாடர்ந்தார்.

"அது மட்டுமிலியல விசியவசவரன்;
இன்பனைாணமல்யும் தம்பி எங்்ட்டச்
பசாலிச்ச. நடுவிியல ஒெநாச் சாகங்ூகாலம்
இிப நீயும் நானும் ியபசிக்ட்்டெக்் மாத் 
இியத ஆத்தங்ூகமலரயிியல தம்பியும் நானும்
ியபசிக்ட்்டெந்ியதாம். அிப மனைசவிட்டுி
பலமலத எங்்ட்டச் பசாலிச்ச. எலலா
பவளிமலளகூகாரி பபாம்பளங்ூகமலளயும் ியபாலக
ூகாதிச்சாியல ூகலகா்மாயி்டச்சின்ியனைா,
ியமாதரம் மாத்தக ்ட்டாக
ூகலகா்மாயி்டச்சின்ியனைா அந்தி பபாணணு
நமலனைகூகிகாம். 'இந்த ஊரெ முமல்ிப்ட
சா–தர சம்மத்ியதாட ஒெ சடங்குகூட விடாம,
நாலுநாளி ூகலகா்ம் நடத்தணும்னு
ஆமலசிபடுது'ன்னு தம்பி பசாலிச்ச!
'என்னைிபா பயித்தககூகாரத் தனைமாயிெககு?
இந் ர்ல இெகூக்வங்ூகமலளியக சீர்தெத்தத்
தெம்த்துககும் பதவுத் தெம்த்துககும்
நாங்ூக தகாராக்ட்டு வர்ிய்ாம். விஞ்ஞானைம்
வளர்ந்த ியதசத்தியலெந்து வர்் இளம்
பபாணணு ஒணணு இிபி்டி பத்தாம்
பசித்தனைமா ஆமலசிபடுியத'ன்னு நான் கூடத்
தம்பிமலகக ியூகி பணணியனைன்! 'இலியல!
இங்ியூக பு்ிபட்டு வர்்ிபவும் வந்திபு்மும்

அமலதக ூகமி வறபுறுத்துது'ன்னு தம்பி
பசாலலுது. இந்த விிஷகத்மலத அது தன்
ியபரணட்– ்ட்டியவ பசாலி அந்த மாத் க
ூகலகா்த்துககு ஆூக் பசலவுககுன்னு
பநமல்கி ப்ம் ியவிய் வாங்்ட்டு
வந்தெககுன்னும் தம்பி பசாலலுச்சிபா."

"ஊரர் உலூகம் ஒெ பகூகம் இெகூகட்டும்
ியதசிூகாமணீ. என் மமலனைவி ூகாமாட்சி
இெகூக்வமலர அது நடகூகியவ நடகூகாதுிபா."

"நீதான் அவங்ூக மனைமலசயும் மாத்தணும்.
ஒெத்தியராட முரணடுகூகாூக மத்தவங்ூக தாங்ூக
ஆமலசிபட் நலவாழ்மலவக பூகடுத்துகூக
மு்டகாது."

"வககீல ியநாட்டீ– விிஷகமா என்னை
பசாலிய் நீ?"

"சம்மா மிரட்ட்ானுவ! ியூகார்ட்டுககு வந்தா
ஒெ மலூக பார்த்துடலாம். நீ மலத் கமா இெ.
எதுககும் பகிபடாியத!" -

ியவணு மாமாவின் ியகாசமலனைமலக
நணபனிடம் கூினைார் சர்மா.

"நலல ியகாசமலனைதான்! ியநாட்டீிுககுி
பதல எழதாியத. விிஷகம் ியூகார்ட்டுககு
வரட்டும் பார்கூகலாம்."-

ியமலும் சிிது ியநரம் பபாதுவானை பல
விிஷகங்ூகமலளி ியபசிக பூகாண்டெந்துவிட்டு
இெவெம் பு்ிபட்டார்ூகளி. தம் ூகமலட முூகிபு
வந்ததும் இமல்மு்டமண விமலடபபற்ார்.
அிியபாது சர்மாவின் மனைம் பதளிவாூக
இெந்தது. நணபனிடம் மனைம்விட்டுி
ியபசிகதல ூகலகூகங்ூகளி நீங்்யிெந்தனை.

சர்மா வீடு தெம்பிகியபாது பார்வத விளககு
ஏறி மலவத்துத் தீப நம–ூகாரம் பசய்து சியலாூகம்
பசாலிக பூகாண்டெந்தாளி. ூகாமாட்சி பகூகத்து
வீட்டுி பாட்்டயிடம் ியபசவதறகுி
பு்ிபட்டுி ியபாயிெகூக ியவணடும் என்று
ியதான்ிகது.

பார்வதயின் சியலாூகம் மு்டந்ததும், "பாெ!
இங்ியூக வாம்மா!" - என்று சர்மா மூகமலளக
கூிபிட்டார். பார்வத அவரெியூக வந்ததும்
அவமலளி பூமலஜகமல்ககு அமலழத்துச் பசன்று,

"ஒெ முக்கமானை விிஷகமாி பூகூகட்்டக
குலுக்ி ியபாடிய்ன். சவாமிககு நம–ூகாரம்
பணணட்டு ஒெ பபாட்டலம் எடும்மா" என்்ார்.

பார்வத அிபா பசான்னைப்டியக பசய்தாளி.
அவளி எடுத்துக பூகாடுத்த பபாட்டலத்மலதி
பி் த்துி பார்த்ததும், சர்மாவின் முூகம்
மலர்ந்தது.

"ூகாகா பழமா அிபா?"

"பழந்தான் அம்மா!" - பி் த்த
பூிபபாட்டலத்மலத அிப்டியக ூகணூகளில
ஒறிக பூகாணடார் அவர். வாசில காியரா
ப்டியகி வெ்் ஓமலச ியூகட்டது. பார்வத

எட்்டி பார்த்துவிட்டு, "அண்ாவும் ூகமியும்
ியூகாயிலியலெந்து தெம்பி வராிபா..." என்்ாளி.

பபான்ந் பநறியில பவியளபரன்் விபூதக
கீறறும் குங்குமமுமாூகக ூகமி சர்மாவுககு
முன்வந்து, "ியூகாவில பிரசாதம் வாங்்க
பூகாளிளங்ூகளி" - என்று தட்்டல ூகா்தங்ூகளில
ம்டத்து மலவத்தெந்த விபூத, குங்குமம், விலவத்
தளங்ூகமலள அவர் முன் நீட்்டனைாளி.

-----------------

அத்தகாகம் 22

பரம மலவதீூகரானை அிபா எங்ியூக ூகமியின்
மலூகயிிெந்து பிரசாதம் வாங்ூகாமல நாசகூகாூகத்
தட்்டக ூகழத்து விடுவாியரா என்று உடன் வந்து
அெியூக நன்் ரவி மனைத்தல எணணத்
தகங்்னைான். ஆனைால அிப்ட ஏதும் நடந்து
விடவிலமலல.

சர்மா புன்முறுவியலாடு பிரசாதம் எடுத்துக
பூகாணடார். ூகமி மலூகயிிெந்த தட்மலடக
ூகணூகளில ஒறிக பூகாணடு அவர் பிரசாதம்
எடுத்துக பூகாணட ூகாட்சிமலக ரவிகால
அிியபாது நம்பியவ மு்டகாமல இெந்தது.

"தெிபணககுி ப்ம் குடுத்து ரசீது
வாங்்ியனைளா?"

"இியதா ரசீது வாங்்யிெியூகாம்பா" - ரவி
ியூகாயில தெிபணககுி ப்ம் பூகாடுத்துக
ூகமி ியபெககு வாங்்யிெந்த ரசீமலத எடுத்து
அிபாவிடம் நீட்்டனைான்.

ூகமி மா்டககுி ியபானைாளி. அவமலளி பின்
பதாடர்ந்த ரவிமலக, "நீ பூகாஞ்சம் இெ...
உங்்ட்டி ியபச ியவண்டகதெககு" - என்று
அவன் ூகாதெியூக கூினைார் சர்மா.

"இியதா வந்துடிய்ன்ிபா; ஒெ நமிிஷம்"
என்று அவெககு மறுபமாழ கூிவிட்டு
மா்டிப்டியகினைான் ரவி.

*****

அந்த வினைா்டயில சர்மாவின் மனைநமலல
துலிகமாூகவும் பதளிவாூகவும் இெந்தது. ஒெ
ப் சத்தமானை பூர் ஞானியின்
துணச்சலுடனும், ஒெ ூகளிளங்ூகபடமற்
குழந்மலதயின் பவறுிபற் ம்ழ்ச்சியுடனும்
இெந்தார் அவர்.

மா்டககுி ியபானை ரவிமலக எதர்பார்த்துக
மலூகயில பஞ்சாங்ூகத்துடனும் பபன்சில
ியபிபெடனும் மனைதுககுளி ஒெ தீர்மானைத்துககு
வந்தவமலரி ியபால கீியழியக ூகாத்தெந்தார்
அவர்.

ஏியதா இனைம் பு் காமல ரவிககும் மனைத்தல
ஒெ கு ூகலம் பி்ந்தெந்தது. அிபா தன்மலனைக
கூிபிட்டுக ூகமிமலகக ியூகாயிலுககு அமலழத்துக
பூகாணடு ியபாூகச் பசான்னைதும், ூகமியின்
மலூகயிிெந்து பிரசாதம் வாங்்க பூகாணடதும்
அதன்பின் உடியனை 'உன்ியனைாடு பூகாஞ்சம் ியபச
ியவணடும், வெ்்ாகா?' - என்று தன்மலனைத்
தனிியக அமலழத்ததும் நலல
அமலடகாளங்ூகளாூகி பட்டனை அவனுககு.

அிபா பூகாஞ்சமும் தககூகமின்ிக ூகமியின்
மலூகயிிெந்து ியூகாயில பிரசாதத்மலத வாங்்க
பூகாணட பபெந்தன்மலமமலக அவளிடியம
பசாலி விகந்துவிட்டு, "இதுியவ
அம்மாவாயிெந்தா ஒெ ஸீன் ்் ியகட்
பணணயிெிபா ூகமி! என்னைதான்
இெந்தாலும் அிபா அிபாதான்" என்று
கூிகபின் கீியழ இ்ங்்த் தந்மலதமலக சந்தகூக
வந்தான் ரவி.

அவன் ப்டயி்ங்ூகத் பதாடங்்கியபாது,
"உங்ூகளி அம்மாவும் இிப்ட முூகமலர்ச்சிியகாடு
என் மலூகயிிெந்து பிரசாதம் வாங்கு்் நாளி
ஒன்று வெம். அமலதயும் நீங்ூகளி உங்ூகளி
ூகணூகளாியலியக பார்கூகத்தான் ியபா்ிறர்ூகளி"
என்று ூகமி உறசாூகமாூகி பதல பசாலிகது
அவன் ூகாதல விழந்தது.

"ியதாட்டத்துக ்்ற்்டககுி ியபாய்ி
ியபசலாமா" என்று ியூகட்ட ரவிககு,
"ியவணடாம்! இங்ியூக ம்ாம் மனுிஷா கார்
இெகூகா இிியபா? தணமல்யிியல உட்ூகார்ந்து
ியபசலாம் வா" என்று பதல பசாலிகப்ட
தணமல்ககு அவமலனை அமலழத்துச் பசன்்ார்
சர்மா.

அிபாவின் மலூகயில பஞ்சாங்ூகமும் ியபிபர்
பபன்சிலும் இெிபமலதி பார்த்து இன்னும்
அதூக விகிபு உணடாயிறறு ரவிககு. எதறகும்

அவியர விிஷகத்மலத முதில பசாலலட்டும்
என்று சிறுவனைாயிெந்தியபாது அதூகாமலலயில
அவ் டம் ப்டிபதறூகாூக அடகூக ஒடுகூகமாூக
அியத தணமல்யில அியத இடத்தல எிப்டி
பிவகத்ியதாடு உட்ூகாெவது வழகூகியமா
அிப்டியக இன்றும் இிியபாதும் உட்ூகார்ந்தான்
அவன்.

"ஏணடா! உன் மனைசிியல என்னை தான்
இெககு? உனைககு நான் என்னை
பண்ணும்்்மலத நீ முதலியல எங்்ட்டச்
பசாலலணுியம ஒழக என்மலனை ம்ாம்
மனுிஷன் மாத்  பநமலனைச்சணடு ம்ாம்
மனுிஷனைா இெக்் ியதசிூகாமண ்ட்டவும்,
ியவணு மாமா ்ட்டவும் முதலியல பசாலி
அிபு்ம் அவா அமலத எங் ூகாதுியல ியபாட்
மாத்  விடிபடாது. அது பூகாஞ்சம் கூட நன்னைா
இலியல. இந்தச் சின்னை விிஷகத்தியல நீ ஏன்
இத்தமலனை இங்்தம் இலலாியம
நடந்துகூகணும்னு தான் எனைககுி பு் கியல."

இமலதக ியூகட்டதும் தெடனுககுத் ியதளி
பூகாட்்டனைது மாத்  இெந்தது ரவிககு. என்னை
பதல பசாலலலாம் என்று அவன் தன் மனைத்தல
வார்த்மலதூகமலள ியகாசித்துத் தரட்டுவதறகு முன்
தந்மலதியக ியமலும் பதாடர்ந்தார்.

"நான் மு்டவு பண் ியவண்டக
சமாச்சாரத்மலதி ியபாயி நீ ியதசிூகாமண
்ட்டவும் ியவணு மாமா ்ட்டவும் பிர–தாபிச்ச
என்னை பிரியகாஜனைம்?"

"திபுத்தான் அிபா! உங்ூகளககு பராம்பவும்
ியவண்டகவாளாச்ியசன்னு பிர–தாபிச்ியசன்."

"நான் மு்டவு பணணகாச்ச! உங்ூகம்மா முதல
ஊரரார் வமலர காெககும் என்னை உ்வு, எதுககு
வந்தெகூகாளினு ூகமிமலகி பறி ஓர் உ்வும்

பசாலலாியம இிப்ட பமலலவும் மு்டகாம
விழங்ூகவும் மு்டகாம வீட்ியடாட வச்சணடு
வீண வதந்தூகமலளயும் ஊரர் வம்மலபயும்
அரட்மலடமலகயும் பபெூக விட்த்துககுி பதல
துணஞ்ச உனைககும் அவளககும்
சா–தியராகதமாூகியவ ஒெ ூகலகா்த்மலதி
பணணட்து எிவவளியவா ியதவமலல. முன்ியனை
எிபியவா ஒெ நாளி வந்த புதசிியல நீியக
எங்்ட்ியடக ியூகட்ியட. அிியபா நான் அதுககுத்
தகங்்ியனைன். இிியபா நாியனை அதுககுத்
துணஞ்சிட்ியடன்."

ரவிககுத் தன் ூகாதுூகமலளியக
நம்பமு்டகவிலமலல. ியபசவது அிபாதானைா
என்ிய் சந்ியதூகமாயிெந்தது.

"அிபா... நஜமாவா...?" என்று உறசாூக
ியமிட்டுக கூவினைான் ரவி.

"பின்ியனை என்னை? உங்்ட்ட விமலளகாட்டுி
ியபச்சி ியபசவா ியவமலலபமனைகபூகட்டு
இிியபா கூிபிட்்டெகியூகன்? இந்த மாசக
ூகமலடசியிியல ஒியர ஒெ முகூர்த்தம் தான்
ீததமிெககு. பபத்தவியனைா, பபத்தவியளா
இங்ியூக இலலாியம காெடா அவமலளத் தாமலர
வார்த்துக குடுிபா?"

"ியூகபிளி குடுத்தா ூகமிியகாட அிபா அம்மா
பரணடு ியபெியம கூட இங்ியூக வெவா அிபா...
ஆனைா நீங்ூக பசால் முகூர்த்தத்துககுளிியள அது
மு்டகாது. ியவணு மாமாமலவ ியவ்ாக ியூகட்டுி
பார்கூகலாம்."

"ஏணடா ஏறபூகனைியவ நீ அவ் ட்டி ியபசி
மு்டவு பணண வச்சாசா? என்னைியமா தகாரா

எலலாம் ஏறபாடு பணணட்ட மாத் ச்
பசாலிியக?"

"இலியல... ியூகட்டா ஒத்துிபார்னு பட்டது.
அதான் பசான்ியனைன்."

"ச் ! வா, ியபாூகலாம். அவ் ட்ியடியக ியநரக
ியூகட்டுடுியவாம்."

"நான் எதுககுிபா? நீங்ூக ியூகட்டாியல
ஒத்துிபார். நானும் அவசிகம் உங்ூக கூட
வந்தாூகணும்னைா வியரன்."

"சம்மா கூட வாியகன் ியபாயிட்டு வரலாம். நீ
ஒணணும் ியபசியவணடாம். ியூகட்்்பதலலாம்
நாியனை அவ் ட்டக ியூகட்டுகூகிய்ன்."

கூட வெவதறகு ரவி சறிய்
சங்ியூகாஜிபட்டாற ியபாலத் ியதான்ிகது.
ஆனைாலும் தட்்டச் பசாலலாமல பு்ிபட்டான்.
அந்த விிஷகத்தல அிபாவின் தடீர் மு்டவும்
அவர் ூகாட்்டக அவசரமும் உணடாக்க
சந்ியதாிஷ அதர்ச்சியிிெந்து இன்னும் அவனைால
முற்ாூக ீதள மு்டகவிலமலல. அதனைால
பதெவில நடந்து ியபா்் ியபாது அிபாவிடம்
அவன் எதுவுியம ியபசககூட இலமலல.
வீட்்டிெந்தப்ட இ்ங்்கதும் நமல்ந்த
தணணீர்க குடத்ியதாடு ஒெ சமங்ூகி பதெவில
எதர்ிபட்டியபாது, "சகுனைம் பராம்ப நன்னைா
ஆ்து" என்்ார் சர்மா.

ியவணு மாமா வீட்மலட அவர்ூகளி அமலடந்த
ியபாது அவர் தணமல்யிிெந்த மர பபஞ்சில
அமர்ந்தெந்தார். அவெகபூகதியர ஒெ பப் க
பழகூகாத் தாம்பளம் நமல்கி பழம் - பூ
பவறிமலல பாககு - பச்மலச ஏலகூகாய்க பூகாத்து
எலலாம் இெந்தனை. ியவணு மாமா அிியபாது
மிூக மிூக உறசாூகமாயிெந்தார்.

"வாங்ியூகா! என்ியனைாட எ–ியடட் மாியனைஜர்
புதுசா வீடு ூகட்்டக ்ெூகி பிரியவசம்
பண்ானைாம். இிபத்தான் வந்து அதுககு
என்மலனை அமலழச்சிட்டுி ியபா்ான். ஏது...
அிபாவும் பிளிமலளயுமா இிப்டச் ியசர்ந்து
வந்தெகியூகளி... ரவிககும் எவனைாவது வககீல
ியநாட்டீ– அனுிபிச்சிெகூகானைா?"

"அபதலலாம் ஒணணுமிலியல. ியூகாவில
தெிபண படாியனைிஷன் விிஷகம் நீங்ூக
பசான்னைப்ட பணணகாச்ச ரவிியக கூடி

ியபாயிி ப்த்மலதக குடுத்துக ூகமி ியபெககு
ரசீதும் வாங்்ணடு வந்துட்டான்."

"சபாு! அிபு்ம்?"

"சப–க சீக்ரம்னு பப் கவா பசாலலுவா.
இந்த ஊரர்கூகாராளம், மத்தவாளம் பண்
புரளிமலகி பார்த்துி பார்த்து ியநகியூக மலத் கம்
வந்தாச்ச... நீங்ூக பூகாஞ்சம் பப் க மனைச
பணண ஓர் ஒத்தாமலச பசஞ்சாூகணும். இது
மாத்  ஒத்தாமலசமலகி பண் துணச்சல இந்த
ஊரர்ல உங்ூகமலளத் தவிர ியவறு காெககும்
இெக்்த்துக்லியல."

"ஏியதது? ்்டமலூக பராம்பி பப் சாி
ியபாடிய்ியள? விிஷகம் என்னைன்னு முதலியல
பசாலலுங்ியூகா."

கூட்்ட முழங்்த் தட்டுத் தடுமாி ஒெ
வழகாூக விிஷகத்மலதச் பசான்னைார் சர்மா.

இமலதக ியூகட்டு உடியனை பதல எதுவும்
பசாலலாமல சிறு குழந்மலத ியபால வகதுககு
ீதினை உறசாூகத்ியதாடு உளிியள ஓ்டக ியவணு
மாமா மலூகிபி்ட நமல்கச் சர்கூகமலரியகாடு
தெம்ப ஓ்டவந்து சர்மாமலவ வாய் த்கூகச்
பசாலிி பி்டவாதம் பணண அமலதக
ூகட்டாகமாூக அவர் வாயில ியபாட்டார்.
உறசாூகம் ூகமலர புரணடது ியவணு மாமாவுககு.

"இிபியவ வசந்தககுத் தந்த
பூகாடுத்தாூகணும். நீர் பூகாஞ்சம் கூடக
ூகவமலலிபடாியதயும், எிியபா ூகமிமலக நான்
தாமலர வார்த்துக குடுகூகணும்னு நீியர
பசாலிறியரா அிியபா பபணணுககுி பி்ந்த வீடு

இதுதான். ூகலகா்மும் இந்த வீட்்டியலியக
தான் நடகூகணும். லக்னைி பத்த் மலூக,
முகூர்த்தகூகால எலலாத்துககும் உடியனை ஏறபாடு
பணணடிய்ன்."

"உம்ம ஆத்துகூகா் மலக ஒெ வார்த்மலத
ியூகட்டுகூக ியவணடாியமா?"

"ியூகட்ூகணும்்்தலியல. 'வசந்த மாத் 
இவளம் நம்ப பபாணதான். இவமலள நாமதான்
தாமலரவார்த்துக குடுகூகணும். புதுி
புடமலவமலகக ூகட்்டணடு மமல்யிியல வந்து என்
பகூகத்தியல நலலு'ன்னைா மறு ியபச்சி ியபசாம
வந்து நிபாளி என் ஆத்துகூகா் . அவமலளி பத்த
நீர் ஒணணும் ூகவமலலிபட ியவணடாம்.
உம்மாத்தியல தான் அந்தக ூகுடபமலலாம்.
உம்ம ஒய்ஃி இந்தக ூகலகா்த்மலத ஒத்துணடு
மமல்யிியல வந்து நிபாியளா, சர்மா?"

"அமலதி பத்த இிியபா நான் நச்சகமா
ஒணணும் பசால்துக்லியல. ஆனைா அது
சந்ியதூகம்தான்."

"அதனைாியல ஒணணும் பாதூகமிலியல. ஒத்து
வராத மனுிஷாளகூகாூக உலூகம் ூகாத்துணடு
நகூகாது. இெபது முிபது வெிஷத்துககு முந்த
உம்ம ூகலகா்மும் என் ூகலகா்மும் நடந்த
மாத்  சா–தியராகதமா ஒெ சின்னை விிஷகம்
கூட விட்டுி ியபாூகாமல நாலு நாளி ஜாம்
ஜாம்னு இமலத நடத்திபிடலாம். நீர் எதுககும்
ூகவமலலி படாதீயும். எலலாத்மலதயும் என்்ட்ட
விட்டுடும். நான் பார்த்துகூகிய்ன். இிப நீர்
சம்பந்த. பிளிமலள வீட்டுகூகாரன். நீர் வந்தெந்து
ூகலகா்த்மலத நடத்தக பூகாடுத்தால மட்டும்
ியபாறும். மத்தபதலலாம் நான் பார்த்துகூகிய்ன்."

"நான் அிப்ட விட்டுட மு்டயுமா? எலலாக
ூகலகா்மும் ியபால இலிியக இது? நானும்
ியசர்ந்து ூகவமலலி பட்டாூகணுியம? நாலு நாளி
முகூர்த்தத்துககு வாத்தகார் ஒத்துணடு வரணும்.
சீமாமலவகர் பசாலி வச்ச மிரட்்டத் தடுிபார்.
'இது சா–தர சம்மதமானை ூகலகா்மிலியல.
வரமு்டகாது'ன்னு மலவதூகாளி அட்்ட பசான்னைா
என்னை பணணுியவளி? அிப்ட ஏதானும்
இமலடஞ்சல வெம்னு தான் ியதான்்து,
வந்தாலும் பரவாயிலியல. நாியனை எலலாம்
பணணக்ிய்ன். பிெஹெ–பத –தானைத்தியல
நாியனை இெந்துடிய்ன்."

"அதுககு அவசிகம் இெகூகாது சர்மா!
இன்னிக் முகூகாவாசிி புியரா்தாளம்
மலவதூகாளம் சா–தரத்மலதயும்
மந்தரங்ூகமலளயும் நலல ியரட்டுககு வித்தணடு
தான் இெகூகா. கூடி பத்து ரூபா தட்சிமல்
தர்்தா இெந்தாச் சீமாமலவகர் ஆத்தியல பூர்வ
ூகா் கங்ூகளி பணண மலவக்் அியத
வாத்தகாியர வந்து நம்ம ூகமிியகாட

ூகலகா்த்மலத நடத்த வச்சாலும் ஆச்ச் கி
பட்துக்லியல."

"இந்த ஈியராிபிகன்– ியவ்டகமலூககானை
ஜனைங்ூகளா இெிபா ியபாிெககு.
இதுகபூகலலாம் ியவணும்னு ஆமலசிபட்டுத்
தன்ியனைாட அிபா்ட்டியவ பசாலி ியவ்
மட்டும் ப்ம் வாங்்ணடு வந்தெகூகா அவ.
நீங்ூக சிரமிபடணும்்்ியதயிலியல... அமலதியக
ூகமி்ட்டக ியூகட்டு எலலாச் பசலவுககும்
வாங்்கூகலாம்..."

"உள்ாியதயும் சர்மா! எனைகபூகன்னை சிரமம்
இதியல? நான் இமலதி ியபாலி பத்துக
ூகலகா்த்மலதச் பசாந்தமாக மலூகயிியலெந்து
பசலவழச்சி பணண மலவிியபன். அத்தமலனை
பசௌூக் கத்மலதி பூகவான் எனைககுக
பூகாடுத்தெகூகான்... எனைககு இன்னும் ஒெ
பபாணணெந்து அவளககுக ூகலகா்ம் பண்

ியநர்ந்தா அதுககு நான் தாியனை மலூகயிியலெந்து
பசலவழகூகணும்?"

"அதுக்லியல! நீங்ூக திபாி
பு் ஞ்சகூகிபடாது. ூகமி இமலத ஒெ ிர–்டேஜ
இுயவா எடுத்துகூகாியம இெகூகணும்
பாெங்ியூகா. அதுனைாியல நீங்ூக இதுகூகாூகன்ியனை
அவ்ட்ட இெக்் ்டராவலர்– பசகமலி
மாத்தி ப்ம் எடுத்துக்்துதான் முமல்"
என்று அதுவமலர ியபசாமல இெந்த ரவி பமலலக
குறுக்ட்டு விளக்னைான்.

"அிபி்டகா? பபாணணுககு அிபாமலவக
ூகலகா்த்துககுச் பசலவழகூகககூடாதுன்னு
பசால் முதல மாிபிளிமலளமலக
இிியபாதாணடா பார்க்ிய்ன், ரவி" என்று
சி் த்தப்டியக அவமலனைி பார்த்துக கூினைார்
ியவணு மாமா.

சர்மாியவா ரவிியகா அிியபாது ியவணு
மாமாமலவ எதர்த்து எதுவும் ியபசவிலமலல.
உடியனை பு்ிபட்டு வரச் பசாலி
பம்பாயிிெககும் தன் மூகளி வசந்தககு ஓர்
அவசரத் தந்த பூகாடுத்துவிட்டு வரச் பசாலி
ரவிமலகியக தபாலா்சககுி ியபாூகச் பசாலி
அிியபாது அனுிபினைார் ியவணு மாமா.

"ூகலகா்த்துககு முன்னைா்டியக
மாிபிளிமலளமலக ியவமலல வாங்ூகிய்ியனைன்னு
நமலனைச்சகூகாியத அிபா! எிியபா
சா–தியராகதமானை ூகலகா்ம்னு
மு்டவாகாச்ியசா அிபு்ம் பபாண
பி்ந்தாத்தியல தான் வந்து இெகூகணும். ூகமி
இங்ியூக வந்து தங்்கூகணும்னைா அவளககுத்
துமல் ியவணும். அதனைாியல வசந்த உடியனை வர
ியவண்டகதாயிெககு. அவ இெந்தாத்தான்
இந்தக ூகலகா்ம் ியசாபிககும். அதுவும் இந்தக
ூகலகா்த்துியல அவளககுக பூகாளிமலள ஆமலச."

தந்தமலகக பூகாடுத்துவிட்டு வரி
பு்ிபட்டான் ரவி.

"இன்னிககு என் மனைச சந்ியதாிஷமா
இெகூக்ாிபியல ியவிய் எந்த நாளிியலயும்
இத்தமலனை சந்ியதாிஷமா இெந்ததலியல சர்மா!
லக்னைி பத்த் மலூக எழத ஒெ நலல நாளி
நாழமலூக பாெங்ியூகா."

"என் மனைசிியல தெிதயும் இெககு
தககூகமும் இெககு. இது தவிர்கூக மு்டகாதது.
இமலதச் பசய்துதான் ஆூகணும்்் நர்ிபந்தமும்
ஒெ பு்ம் இெகூக - ஊரரார் வாமலக ம்ட
அமலடகூகவாவது இமலதத் தாமசிபடுத்த்மலத
விடச் சீக்ரியம பணணட்து நலலதுன்னுதான்
நான் இந்த மு்டவுககு வந்ியதன். ஆனைா
இதியலயும் பல சிரமங்ூகளி வெம்..."

"சிரமம் ஒணணும் வராது. நானைாச்ச, இமலத
மங்ூகளூகரமா மு்டச்சமலவகூக."

"நீர் மட்டும் இலமலல. உம்மலமி பமலடச்ச
பிெம்மாியவ வந்தாலும் என் ஆத்துகூகா் 
ூகாமாட்சிமலக மனைச மாறும்ப்ட பண்
மு்டகாது. விிஷகம் பத் ஞ்சதும் என்மலனை அவ
பிடுங்்த் தன்னைிியபா்ா."

"இதமா எடுத்துச் பசாலிி பார்த்துச்
சமாதானைி படுத்த மு்டகாியதா சர்மா? உம்மலம
விடவா உம்ம ஆத்துகூகா்  பப் க மலவதீூகம்?"

"என்மலனைவிட மலவதீூகியமா இலிியகா,
முரணடு அதூகம். அிவு, ூகார் ூகா் கத்துககுச்

பசவி சாய்ககும், முரணடு எதுககும் பசவி
சாய்கூகாது."

"ரவிமலகியக விட்டுி ியபசிி பார்கூகச்
பசாலலு ியமன்."

"கார் பசான்னைாலும் அவ ியூககூக மாட்டா, அது
அவ பி்ந்த ஊரர் ராசி. தமலலிமலப இழத்து
இழத்துி ியபார்த்தணடு அடகூக ஒடுகூகமா
அதூகி ப்டிபிலலாமத் தனைககுக ூகட்டுிபட்
மாத்  ஒெ ்ராமாந்தரத்து மாட்டுி
பபாணமல்க ூகனைவு ூகணடுண்டெகூகா அவ."

"ூகலகா்ம் பணணகூகி ியபா்து அவளா
உம்ம பிளிமலளகான்னு ியூககூக்துதாியனை? அவன்
ியவமலல பார்கூக் ியதசம், அவியனைாட ப்டிபு சழ்நமலல அதுகபூகலலாம் பாந்தமா ஒெ

பபாணமல்ி பார்கூக்தா? நம்ம ூகட்டுி
பபட்்டத்தனைம், ம்டசஞ்சி மனைிபான்மலம
இமலதபகலலாம் கார் ியூககூக்ா இிியபா?
அதர்ுடவசமா அவியனை அிபி்ட ஒெ நலல
பபாணமல்த் ியத்டணடுட்டான். இதுககு ஏன்
நாம குறுகியூக தமலடகா இெகூகணும்?"

"பணவுககும் அடகூகத்துககும் கூட
ூகமி்ட்டக குமல்பகாணணும் இலியல.
இத்தமலனை அடகூகமாூகவும் விநகமாூகவும்
இன்னிக் நம்ம ியதசத்துி பபாணடுூகளி
இெிபாளான்னு எனைகியூக சந்ியதூகம் தான்."

"நீர் இரணடு நாளி பூகாஞ்சம் பபாறுமலமகா
இெம் சர்மா! எதுககும் வசந்த வந்துடட்டும்,
அவமலள விட்டு மாமி்ட்டி ியபசிி பார்கூகச்
பசாலலலாம். அியநூகமா அவ பிியளன்ியலதான்
வெவா. இந்தக ூகமிியகாட ூகலகா்

விிஷகத்தியல அவளாியல ஆவமலல அடக்கூக
மு்டகாது."

"தனைகூகா மனைசியல பட்டாபலாழகக ூகாமு
இதுககு சம்மதகூகமாட்டா. முரணடுன்னைா
அிப்ட ஒெ முரணடு அவளககு."

தந்தமலகக பூகாடுத்துவிட்டு ரவி
தபாலா்ஸிிெந்து தெம்பி வந்து
பூகாண்டெந்தான்.
--------------
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ியவணு மாமா ரவிமலகக ியூகட்டார்.

"எக–பிர– படல்ராமாக குடுத்தியகா?
ஆர்்டனை் காக குடுத்தியகா? இங்ியூக அவ
சீக்ரம் வந்தாூகணும்."

"எக–பிர–தான் மாமா. எிப்டயும் நாமலளக
ூகாலம்பரத்துககுளிியள வசந்தககுக ்மலடச்ச
அவ பம்பாயிிெந்து இங்ியூக
பு்ிபட்டுடலாம்?"

சர்மா மலூகியகாடு பஞ்சாங்ூகம் பூகாணடு
வந்தெந்தமலதி பார்த்து முகூர்த்தக ூகால
நடுவதறகும் லக்னைி பத்த் மலூக
மலவிபதறகும் உடியனை நாளி பார்த்துச்
பசாலலும்ப்ட அிியபாியத அவமலர ியவண்டனைார்
ியவணு மாமா. சர்மாவும் உடியனை
பபாறுமலமகாூகவும், நதானைமாூகவும்
பஞ்சாங்ூகத்மலதி புரட்்டி பார்த்து
விவரங்ூகமலளத் பத் வித்தார்.

அன்று தமககு ஏறபட்ட ம்ழ்ச்சியில
ரவிமலகயும் சர்மாமலவயும் வமலட பாகசத்ியதாடு
அங்ியூக தம் வீட்்டியலியக சாிபிட்டு
விட்டுத்தான் ியபாூக ியவணடுபமன்று
மன்்ா்டனைார் ியவணு மாமா.

"அபதலலாம் இன்னிக் ியவணடாம்.
லக்னைி பத்த் மலூக எழத் அன்னிக்
வச்சிகூகலாம். உங்ூக வீட்டுச் சாிபாடு எங்ியூக
ஓ்டி ியபா்து?" என்று பசாலிக பூகாணடு
ியவணு மாமாவிடம் விமலட பபறறுத் தன் மூகன்
ரவியுடன் வீடு தெம்பினைார் சர்மா.

தெம்பி வீட்டுககு நடக்் ியபாது அவர்ூகளி
ஒெவெகபூகாெவர் அதூகம் ியபசிக
பூகாளிளவிலமலல. என்்ாலும், "தங்ூகமானை
மனுிஷன், உபூகா் . உபூகார கு்மும் மியனைா
மலத் கமும் மனுிஷா ்ட்டச் ியசர்ந்து அமலமக்து
பராம்பவும் அபூர்வம். சில ியபர் இது மாத் 
நலல ூகா் கத்துககு முன் வந்து உபூகாரம்
பண்ணும்னு நமலனைிபன். ஆனைால துணஞ்ச
முன் வந்து உபூகாரம் பண்துககு ியவண்டக
மியனைா மலத் கம் இராது" - என்று ியவணு
மாமாமலவி புூகழ்ந்து பசாலிக பூகாணடு
வந்தார் சர்மா.

ரவி, அிபா பசாலிகமலத ஆியமாதிபது
ியபால பமௌனைமாூக இெந்தான். ஏறபாடுூகளி
நமல்பவய்து்்வமலர இது பறிி பி்் டம்
எதுவும் ியபசவதலமலல என்று இெவெம்
பர–பரம் தங்ூகளககுளி எச்ச் கமலூக
உ்ர்ியவாடு கூிக பூகாணடார்ூகளி.
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் இது பறிி ியபச்்
பபாறுிமலபக கூட ியவணு மாமா பசாலிகது
ியபால வசந்தயின் வசம் விட்டுவிடலாம் என்று
தந்மலத, மூகன் இெவெியம ூகெதனைார்ூகளி.
அன்ிரவு ூகமியிடம் மட்டும் குிிபாூக இந்த
விிஷகத்மலதி புலிபடுத்தனைான் ரவி.

மறுநாளி ூகாமலல முதல தபாில ்மலடத்த ஒெ
ூக்டதம் அவர்ூகளி ஏறபாட்்டல சிறு மாறுதல
ஒன்மல் உணடாக்கது. சர்மாவுககும்
ூகமிககும் வககீல ியநாட்டீ–ூகளி
அனுிபியிெந்தவர்ூகளி அதன் நூகலூகமலள ஸ்
மடம் பஹெட் ஆ்– மாியனைஜெககு
அனுிபியிெந்ததுடன், சர்மாமலவயும்
ரவிமலகயும் இலலாததும் பபாலலாததுமாூகக

குமல் பசாலி சில பமாட்மலடக ூக்டதங்ூகளம்
கூடி ியபாட்்டெந்தார்ூகளி ியபாிெக்்து.

ஸ் மடம் மாியனைஜர் அவறமல்ி
பபாெட்படுத்தவிலமலல, என்்ாலும்
ரவிமலகயும், அவியனைாடு வந்தெககும்
பிபரஞ்சி பபணமணமலகயும் ஸ் மடத்துககு
வரச் பசாலி, பப் கவர்ூகமலளத் த் சனைம்
பசய்து விட்டுி ியபாகுமாறு ியகாசமலனை
கூியிெந்தார். எழதயிெந்த பாணயிிெந்து
அந்தத் த் சனைியம இவர்ூகளககு ஒெ
ியசாதமலனைகாூகியவா பரட்மலசகாூகியவா அமலமயும்
ியபாிெந்தது. பப் கவர்ூகளின் குிிபிந்து
அந்த மூகா ஞானியின் சமிகமலஞியகா
ஆகமலஞியகா பபறறுத்தான் அந்தக ூக்டதியம
மாியனைஜரால எழதிபட்்டெககுபமன்று
சர்மாவால சலபமாூக அனுமானிகூக மு்டந்தது.

ூக்டதத்மலத ரவியிடம் ப்டகூக பூகாடுத்து,
"அவமலளக கூட்்டக பூகாணடு ஒெ நமலட
ியபாய்விட்டு வா! பப் கவர்ூகளின்
ஆசீர்வாதமும் ்மலடககும்" - என்்ார் சர்மா. ரவி
அதறகு உடியனை ஒிபுக பூகாணடான். ஆனைால
சிிது தககூகத்ியதாடு தந்மலதமலகக ியூகட்டான்.

"இந்த ஊரர்கூகாரா ஒெ வண்ட குத்தம் சமத்தக
ியூகாளி பசாலி எழதனை ூக்டதாமலசயும், வககீல
ியநாட்்டமலியும் பார்த்துட்டு மடத்தியலெந்து
இமலத எழதயிெகூகா. என்னை நடககுியமா? வரச்
பசால்து அவா. ியபாூகச் பசால்து நீங்ூக.
மூகாஞானியும் பூர்் தெு்டயும் உளிள
ஒெத்தமலரத் த் சிகூகி ியபா்மலத எங்ூக
பாக்கம்னு பநமலனைச்ச நானும் ூகமியும்
ியபாிய்ாம். இதியல ியவ் ஒணணும் சிரமியமா
ூகுடியமா வராியத?"

"ஒெ பூகாமல்யும் வராதுடா! ியபாய் அவா
அநுக்ரூகத்மலதயும் வாங்்ணடு வந்து
ியசெங்ியூகா..."

ியகாசிகூகியவா, பிரகா்த்துககுத்
தட்டமிட்டுத் தகாராூகியவா கூட அவர்ூகளககு
ியநரமிலமலல. உடியனை ்மலடத்த பூகல ியநர
ரயிமலலி பி்டத்து விமலரந்தார்ூகளி அவர்ூகளி.
மறுநாளி அதூகாமலல ஐந்து ஐந்தமலர
மணககுத்தான் அங்ியூக ியபாய்ச் ியசர மு்டந்தது.

ஸ் மடத்மலதயும், பழம் பபெமலம வாய்ந்த
ஆலகங்ூகமலளயும் த் சிகூக வெம்
பகதர்ூகளகூகாூகவும், காத்தரூகர்ூகளகூகாூகவும்
அந்த ஊர் ல தங்குவதறகு சில நலல
லாட்ஜுூகளம் ியஹொட்டலூகளம்
ஏறபட்்டெந்தனை. அவறில ஒன்ில தங்் நீரா்ட
உமலடமாறிக பூகாணடு ரவியும் ூகமியும்
தகாரானைார்ூகளி. ஊரெககு பவளிியக இரணடு

மன்று மலமல பதாமலலவில ஒெ மாந்ியதாிபில
ஆசார்க சவாமிூகளி தங்்யிெிபதாூகவும்
அிியபாது சாதுர் மா–க விரதம் இெிபதால
அவர் காியராடும் ியபசவதலமலல என்றும்
எலலாம் சமிகமலஞதான் என்றும் ியஹொட்டல
மாியனைஜர் கூினைார். கூட்டம் ியசெவதறகு முன்
சீக்ரியம ியபாய் விட்டால சலபமாூக த் சனைம்
ஆகும் என்று பசாலி அவியர ரவியும் ூகமியும்
அந்த மாந்ியதாிபுககுி ியபாவதறகு ஒெ
டாகஸியும் ியபசி விட்டார்.

பமலழக நாளி சங்கு்டி புடமலவ ியபாலத்
ியதான்ிக ஓர் எளிக மலூகத்திி புடமலவ
அணந்து குங்குமத் தலூகமிட்டு, நீரா்டக ஈரம்
புலராத கூந்தமலல நுனிமு்டச்சிட்டுக பூகாணடு
அதூகாமலலயின் புனித உ்ர்வுூகளி நமல்ந்த
மனைத்துடன் பு்ிபட்்டெந்தாளி ூகமி. ந்மும்
ூகணூகளம், கூந்தலும் வித்தகாசமாூகத்
ியதான்ினை என்பது தவிர மற் விதங்ூகளில
அவளி ஓர் இந்தகி பபண்ாூகியவ
ூகாட்சிகளித்தாளி. சில ியநாட்டுி புத்தூகங்ூகளம்
மலட் யும் அவளி மலூகயில இெந்தனை.

அமலரயில ச் மலூகக ூகமலரயிட்ட பட்டாமலடயும்,
ியமல உத்த் கமும், பபான் ந் மார்பில
பவியளபரன்று மின்னைல இமலழகாூகத் துலங்்க
ககியஞாபவீதமுமாூகி பு்ிபட்்டெந்தான் ரவி.
நடுவழயில பழகூகமலட, பூகூகமலட இெந்த
பகுதயில நறுத்த ஆிபிளி, ஆரஞ்ச, மாதுமலள,
தராட்மலசி பழங்ூகளம், ஒெ பச்மலசத் துளசி
மாமலலயும் வாங்்க பூகாணடார்ூகளி அவர்ூகளி.

அதூகாமலலயில ்ழககு பவளத்துக
பூகாண்டெககும் ியபாது அிப்ட ஒெ
த் சனைத்துகூகாூகி ியபாவது மனைத்துககு
ரம்மிகமாூக இெந்தது. ரவி ூகமி இெவெமலடக
மனைங்ூகளம், சரரங்ூகளம் அிியபாதுதான் பூத்த
பூகூகமலளி ியபால சிிர்ிபுடனும்
நறும்த்துடன் தணப்ன்றும் ூகளங்ூகமறறும்
இெந்தனை. மனைங்ூகளம் உடலூகளம்,
உு்மின்ிக குளிர்ந்தெந்தனை.

அந்த அதூகாமலலயிலும் கூடி பப் கவர்ூகளி
தங்்யிெந்த மாந்ியதாிபுககு பவளிியக
நாமலலந்து ூ் –ட் ியூகாச்ூகளி, பத்துி
பன்னிரணடு ூகார்ூகளி, சில குதமலர வண்டூகளி
நன்று பூகாண்டெந்தனை. அவர் தங்்யிெிபமலத
ஒட்்ட அந்த இடம் ஒெ ியக்ஷத்தரமா் இெந்தது.
அந்தி பப் க மாந்ியதாிபில நடுவாூக இெந்த
ஒெ தாமமலரி பபாய்மலூகயின் ூகமலரயில சிறு
கு்டமலச ியபான்் பர்்சாமலல ஒன்ில அவர்
தங்்யிெந்தார். ியூகாயில ூகர்ிபக்ெஹெத்தல
இெிபது ியபால அந்த இடத்மலதச் சறித்
துளசியும், ூகர்ிபூரமும் சந்தனைமும் - பநய்யும்
ூகலந்த வாசமலனை நலவிகது. ஆணும்
பபணணுமாூக நமல்க பகதர்ூகளி மலூகயில பழத்
தட்டுகூகளடன் த் சனைத்துககுக ூகாத்தெந்தனைர்.
ரவி ூகமிியகாடு ஸ் மடத்து நர்வா்மலகி
ியபாய் பார்த்தான். அவர் பி் கமாூக வரியவறறுி
ியபசினைார். எங்ியூக தங்்யிெக்்ார்ூகளி,
எிியபாது வந்தார்ூகளி என்் விவரங்ூகமலள
எலலாம் விசா் த்துக பூகாணடார்.
தங்்யிெக்் இடத்தல எலலாம்

பசௌூக் கமாயிெக்்தா என்றும் ியூகட்டார்.
"நீங்ூகளி சம–்ெதத்தலும், சா–தரங்ூகளிலும்
இந்தகக ூகலாசாரங்ூகளிலும் நரம்ப
ஈடுபாடுளிளவராயிெிபமலத அிந்து
பப் கவர்ூகளககு பவகு தெித" என்று நடுியவ
ூகமிமலகி பார்த்துத் தடீபரன்று ஒெ வாக்கம்
பசான்னைார் அவர். தங்ூகமலளி பறித் தாங்ூகளி
அங்ியூக வெவதறகு முன்ியப நமல்கி ியபச்ச
நடந்தெிபமலத ரவியும் ூகமியும் அதிெந்து
பு் ந்து பூகாளிள மு்டந்தது. பப் கவர்ூகளி
சாதுர்மா–க விரதம் இெிபதால அவர்ூகளி
ியபசவமலத எலலாம் ியூகட்டுி பு் ந்து
பூகாளிவார்ூகளி என்பமலதயும் அவர்ூகளி எதுவும்
ியபச மாட்டார்ூகளி என்பமலதயும் ூகமிககு
விளக்னைார் அவர். பமாட்மலடக ூக்டதாசூகளி,
வககீல ியநாட்டீ–ூகளி பறி அவெம் எதுவும்
ியபசவிலமலல. அவர்ூகளம் ியபசவிலமலல.

அங்ியூக த் சனைத்துககுக ூகாத்தெந்தவர்ூகியளாடு
அவர்ூகளம் ியபாய் நன்று பூகாணடார்ூகளி. ஓர்
ஐியராிபிக யுவத புமலடமலவ குங்குமத்
தலூகத்ியதாடு த் சனைத்துககு வந்தெிபது

ூகாத்தெந்த மற்வர்ூகளிடம் சிிது விகிமலப
உணடாக்கது. சிலர் ரவியிடம் விகந்து
விசா் த்தார்ூகளி. சிலர் ூகமியிடியம
ஆங்்லத்தல விசா் கூக ஆரம்பித்து அவளி
தமிழியலியக பதல பசாலிகது ூகணடு
ஆச்ச் கிபட்டார்ூகளி. ூகமிமலகச் சறி இளம்
பபணூகளி, மாமிூகளின் கூட்டம் கூ்டவிட்டது.

பப் கவர்ூகளி பபாய்மலூகயில நீரா்டவிட்டுி
ப்டத்துமல்யிியலியக ஈர ஆமலடயுடன் ஜபம்
பசய்து பூகாண்டெிபதாூக அங்்ெந்தவர்ூகளி
பசான்னைார்ூகளி. ப்டத்துமல்யிிெந்து அவர்
கு்டலுககு வந்ததும் த் சனைம் ்மலடகூகலாம்
என்று ூகாத்தெந்தவர்ூகளிமலடியக ியபச்ச
நலவிகது.

்ழககு நன்்ாூக பவளத்து மாந்ியதாிபில
ப்மலவூகளின் குரலூகளி வீச்சக குமல்கத்
பதாடங்்யிெந்தனை. ஸ் மடம் நர்வா்

அிியபாது அவர்ூகளி நன்று பூகாண்டெந்த
இடத்மலத ியநாக் வந்தார்.

"நீங்ூக பரணடு ியபெம் ப்டத்துமல்கியூக
ியபாயிடுங்ியூகா. பப் கவா உட்ூகார்ந்தெக்்
ப்டககு ஒெ ப்டியகா, பரணடு ப்டியகா கீியழ
இ்ங்்ணடா அங்ியூகயிெந்ியத அவாியளாட
ியபசச் பசௌூக் கமாயிெககும்."

அவர் கூிகப்ட அவர்ூகளி இெவெம்
ப்டத்துமல்ககு விமலரந்தனைர். பபாய்மலூகயில
பூத்தெந்த பல பசந்தாமமலரி பூகூகளில ஒன்று
ூகமலரியகிி ப்டகூகட்்டல அமர்ந்தெிபது
ியபால ்ழககு ியநாக்த் ியதியஜா மகமாூக
அமர்ந்தெந்தார் அவர். ்ழகியூக உதத்துக
பூகாண்டெந்த இளஞ்ச் கனின் வரவு
ப்டத்துமல்யில வீறிெந்த இந்த மத்த ஞானை
ச் கமலனைக ூகா் வந்தது ியபாிெந்தது. அவர்
பாதங்ூகளின் அெியூக பழத் தாம்பாளத்மலத

மலவத்துவிட்டுக கீியழ சறறு அூகலமாூக இெந்த
மறப்ாெ ப்டயின் அபசௌூக் கமானை குறு்க
இடத்துககுளிியளியக சாுடாங்ூகமாூக
நம–ூகாரம் பசய்தார்ூகளி ரவியும், ூகமியும்.

மலர்ந்த முூகத்ியதாடு, ஆசி கூறு்்
பாவமலனையில அவரது வலது ூகரம் உகர்ந்து
தணந்தமலத அவர்ூகளி ூகா் மு்டந்தது.
பவளிநாடுூகளில சறிக பழகூகத்தாலும் அந்த
மூகானுககுத் தான் காபரன்று
நமலனைவிெககுியமா, இராியதா என்்
தககூகத்தாலும் தன்மலனைத் தாியனை அிமுூகி
படுத்தக பூகாளிளம் எண்த்துடன்,
"சங்ூகரமங்ூகலம் விசியவசவர சர்மாவின்
ேஜியகுட குமாரன்..." என்று பதாடங்்க
அவமலனைி புன்முறுவலுடன் "ியபாதும்,
பத் ்்து" - என்்் பாவமலனையில
மலூககமர்த்தவிட்டு உட்ூகாெம்ப்ட
இெவெககுியம ஜாமலட ூகாட்்டனைார் அவர். ூகமி
ியநாட்டுி புத்தூகத்தல ஒெ பகூகத்மலதி புரட்்ட
மலவத்துக பூகாணடு அவர் முூகத்மலத நமிர்ந்து

பார்த்தாளி. அவியரா அியத மலர்ந்த முூகத்ியதாடு
'ச்  பதாடங்கு' - என்பது ியபாலக மலூகமலக
அமலசத்தார். தககூகங்ூகளி இலலாமல தமலடூகளி
இலலாமல பசாலி மலவத்தது ியபால எலலாம்
நடந்தது.

"ஏியதா எனைககு இெககும் குமல்ந்த
ஞானைத்மலதக பூகாணடு ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரம்,
பிௌந்தர்கலஹெ்  இரணமலடயும் பிபரஞ்சில
பமாழபபகர்த்தெக்ிய்ன் பப் கவர்ூகளி
ியூகட்டெள ியவணடும்!" - ூகமி ியவண்டனைாளி.

புன்முறுவியலாடு அவமலள ியநாக் அவர்
மலூகமலக அமலசத்தார். ஒளி நமல்ந்த அந்த
விழூகளில ஞானைத்தன் நமல்வும் ூகனிவும்
பத் ந்தனை. முதில சம–்ெத
–ியலாூகத்மலதயும் அிபு்ம் பிபரஞ்ச பமாழ
பபகர்ிமலபயும் அவளி ப்டத்தாளி.
அவர்ூகளக்மலடியக ஒெ பிவகமானை

சாட்சிமலகி ியபால அடகூக ஒடுகூகமாூக அமர்ந்து
ூகவனித்துக பூகாண்டெந்தான் ரவி.

அங்ியூக ப்டத்துமல்ககு ியமியல பகதர்ூகளின்
கூட்டம் கூ்ட விட்டது. ஓர் ஐியராிபிகி
பபணமண –புடமானை - குமல்யிலலாத
உச்ச் ிியபாடு பிௌந்தர்க லஹெ் 
–ியலாூகத்மலதச் பசாலி, அதன் பிபரஞ்ச
பமாழ பபகர்ிமலபயும் கூறுவமலதக
கூட்டத்தனைர் நசிதமாூகக ூகட்டுணடு ியூகட்டுக
பூகாண்டெந்தனைர். கூட்டத்துககு அது ஒெ புதக
பமய் சிிர்கூகச் பசய்யும் அனுபவமாயிெந்தது.

சிறசில இடங்ூகளில மலசமலூககாியலியக
'மறுமுமல்யும் ப்ட' - என்று பத் வித்துக
ூகமிமலகத் தெம்பக கூ்ச் பசய்து ியூகட்டார்
அவர். எிியபாது நறுத்தச் பசாலி ஜாமலட
ூகாட்டு்்ாியரா அிியபாது நறுத்தவிடலாம்
என்று ப்டத்துக பூகாண்டெந்தவமலள - அவர்

நறுத்தச் பசாலலாமியல சவாரசிகமாூகக
ியூகட்டுக பூகாண்டெந்தார். ியநரம் ியபாவமலத
காெியம உ்ரவிலமலல. பிௌந்தர்க லஹெ் ,
ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரம் மு்டந்து அவளி
தாளிூகமலள ம்டகதும், "ியவறு ஏதாவது பமாழ
பபகர்ிபு ியவமலல நடக்்தா?"... என்று
எணண அமலதயும் மலசமலூக மலியம அவர்
ியூகட்டியபாது, ூகமி அமலதி பு் ந்து பூகாணடு
"பஜ ியூகாவிந்தம் பண் முகன்று
பூகாண்டெக்ிய்ன்" என்்ாளி. வாகெியூக
வலது மலூகமலக அடகூகமாூகி பபாத்த அவளி
பதல கூிக பாணயின் இந்தகத் தன்மலமமலக
அமலனைவெம் விகந்து பூகாண்டெககும் ியபாியத,
"பஜ ியூகாவிந்தத்மலதி பிபரஞ்ச பமாழயில
பண்த் பதாடங்்யிெந்தால அதிெந்தும்
ஒன்று பசாலியலன்" - என்பது ியபால மலசமலூக
பசய்தார் அவர்.

"புனைரபி ஜனைனைம், புனைரபி மர்ம்... புனைரபி
ஜனைனி ஜடியர சகனைம்..." - என்் பகுதமலகச்

பசாலிவிட்டு அதன் பிபரஞ்ச பமாழ
பபகர்ிமலபக கூினைாளி ூகமி.

இதல ஆச்ச் கம் என்னைபவன்்ால அவர்
நமலனைத்தது - அந்த நமலனைிபின் மலசமலூகயிியலியக
அவளககுத் தவ்ாமல பு் ந்ததுதான். 'மூகான்ூகளி
ியபசாமியல தங்ூகளமலடக நமலனைிமலபி
பி்ெமலடக இதகத்தல பதளிவாக்
விடுவார்ூகளி. வாயும் பசவியும் பாமரர்ூகளககுத்
தான். அிப்டக ியூகட்ூகவும் ியபசவும் பசய்யும்
ூகெவிூகளி இலலாமியல ியூகட்பிகூகவும்,
ியபசவிகூகவும் பசய்க மூகான்ூகளால மு்டயும்'
என்பமலத அவெமலடக அந்த நமலலமலம
அவர்ூகளககு உ்ர்த்தகது.

நீணட ியநரத்தறகுி பின் அவெமலடக
பார்மலவ ரவியின் பகூகம் தெம்பிகது. அவன்
பிவகமாூகத் தன்மலனைி பறிக விவரங்ூகமலளயும்,
ூகமிமலகி பறிக சில தூகவலூகமலளயும்

கூினைான். பிரான்சில இந்தக பமாழூகமலளக
ூகறகும் மா்வர்ூகளி பறிச் பசான்னைான்.
அவர்ூகளில முதன்மலமகாூகத் ியதிி பககுவம்
பபற்வளி ூகமிதான் என்பமலதயும் கூினைான்.

பழத் தட்்டிெந்து ஒெ மாதுமலளமலகயும்,
ஆிபிமலளயும் துளசி மாமலலமலகயும் வலது
மலூககால பதாட்டு ஆசீர்வாதம் பசய்து
அவர்ூகளிடம் தனித்தனிியக அளித்தார் அவர்.
அவனுககு ஆிபிளம், அவளி மலூகயில
மாதுமலளயும் வந்தெந்தனை. இெவமலரயும்
முூகமலர்ந்து ஆசீர்வதத்தார் அவர்.
சாுடாங்ூகமாூக நம–ூகாரம் பசய்த பின்
பு்ிபட இெந்த ியபாது ூகமி தடீபரன்று
ரவிியக எதர்பாராத விதமாூக ஓர் ஆட்ியடா்ராி
ியநாட்மலடயும் ியபனைாமலவயும் எடுத்துி
பப் கவர்ூகளிடம் நீட்டியவ - அது
சம்பிரதாகமிலமலலியக என்று ரவி தகங்்
நன்்ான். பப் கவர்ூகியளா முூகமலர்ச்சிியகாடு
புன்முறுவல பூத்தப்ட ஆட்ியடா்ராி ியநாட்்டன்
அந்தி பகூகத்தல பூகாஞ்சம் அட்சமலதமலகயும்
குங்குமத்மலதயும் விக மலூகமலக உகர்த்த

ஆசீர்வாதம் பசய்தார். 'மறுப்ட வாெங்ூகளி'
என்று மலசமலூகயும் ூகாணபித்தார்.

ப்டியகி ியமியல வந்ததும் ரவி ூக்டூகாரத்மலதி
பார்த்தான். ூகாமலல பத்ியத முகூகால மண
ஆ்யிெந்தது. மாந்ியதாிபில பவயில இன்னும்
உமல்கூகவிலமலல. மடத்துி பிரசாதங்ூகளி,
பிரசரங்ூகளி அடங்்க உமல்ூகியளாடு வந்த
மாியனைஜர், "பப் கவா ியபனைாமலவத் பதாட்டு
எழத ஆட்ியடா்ராி ியபாட்துங்ூக்து எந்த
நாளிியலயும் வழகூகமிலமலல. ஆனைாலும் இவா
ியமியல இெந்த பி் கத்தாியல அந்த
ஆட்ியடா்ராி தாளிியல அட்சமலத குங்குமத்மலத
எடுத்துத் வினைியத பப் க அநுக்ரூகம்னு தான்
பசாலலணும். இதுககு முன்னைா்டயும் இிபி்ட
எத்தமலனைியகா ியபர் விவரம் பத் காமல
ஆட்ியடா ்ராிமலப எடுத்து நீட்்டயிெகூகா ஆனைால அிியபா எலலாம் பப் கவா மறுத்தாி
ியபாலக மலூகமலகத் தடுத்து நீட்்டி ியபாூகச்
பசாலிடுவார். முதமுதலா இன்னிககுத்தான்
இிப்டச் சி் ச்சிணியட சமுூகமா அட்சமலத

குங்குமத்மலத எடுத்துத் தாளிியல இட்டமலத
நாியனை பார்கூகிய்ன். நீங்ூக பராம்பக குடுத்து
வச்சிெகூகணும்" - என்்ார்.

அவ் டம் நன்ி பத் வித்து விமலடபபறறுக
பூகாணடார்ூகளி அவர்ூகளி. "பிௌந்தர்க லஹெ் ,
ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரம், பஜியூகாவிந்தம்லாம்
பிபரஞ்சிியல அச்சானைதும் ம்ந்துடாியம நீங்ூக
மடத்து மலலிர் ககு அனுிபி மலவகூகணும்"
என்று ூகமியிடம் கூினைார் அவர்.

ியஹொட்டலுககுத் தெம்பி ரவியும் ூகமியும்
சிறறுணடு ூகாிபி சாிபிட்டுக பூகாண்டெந்த
ியபாது ஸ் மடத்து நர்வா் அனுிபிகதாூகி
பித்தமலள டவாி அணந்த மடத்து ஊரழகன்
ஒெவன் ஏியதா ஒெ ூக்டதத்ியதாடு அவர்ூகமலளத்
ியத்ட வந்தெந்தான். ூக்டதம் உமல்யிட்டு ஒட்்ட
அவன் தந்மலத பபகெககு எழதிபட்்டெந்தது.

ரவி ஊரர் தெம்பிகதும் தந்மலதயிடம் ியசர்த்து
விடுவதாூகச் பசாலி அமலத வாங்்க
பூகாணடான்.

------------
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ஊரெககுத் தெம்பும் ியபாது ூகமிககும்,
ரவிககும் மனைம் நமல்வாூக இெந்தது.
'பசாலலாமற பசய்வர் பப் ியகார்' - என்பது
ியபால தர்ம சங்ூகடமானை எமலதி பறியும்
பசாலலாமல, ியூகட்ூகாமல அநுக்ரூகம் பசய்து
அனுிபியிெந்தார் பப் கவர். அவரது அந்தி
பரந்த ூகெமல்மலகயும் பபெந்தன்மலமமலகயும்
விகந்து பூகாணியட சங்ூகரமங்ூகலம்
தெம்பியிெந்தார்ூகளி அவர்ூகளி. ரவியும்,
ூகமியும் ஊரர் தெம்பிக அியத நாளில சில மண
ியநரம் முன்னைதாூகியவ வசந்தயும் அங்ியூக
பம்பாயிிெந்து வந்தெந்தாளி. பசன்மலனை வமலர
விமானைத்தல வந்து அிபு்ம் இரயில பக்ம்
பசய்து சங்ூகரமங்ூகலத்மலத அமலடந்ததால
எதர்பார்த்தமலதவிட விமலரவிியலியக அவளி
வந்து ியசர மு்டந்தெந்தது. முதல ியவமலலகாூக

வசந்த சர்மாவின் வீட்டுககு வந்து பபட்்ட
சட்ியூக–ூகளடன் ூகமிமலகத் தங்ூகளி வீட்டுககு
அமலழத்துக பூகாணடு ியபாய் விட்டாளி. நாலு
நாளி ூகிகா்ம் மு்டந்து
்ெஹெிபிரியவசத்துகூகாூகி புகுந்த வீட்டுககுளி
நுமலழவது வமலர இனிியமல ூகமி ியவணு மாமா
வீட்்டலதான் இெிபபதன்று
மு்டவா்யிெந்தது. சர்மா, ியவணு மாமா
இெவெியம ியசர்ந்து பசய்த ஏறபாடு தான் இது.

ஸ் மடத்திெந்து ஊரெககுத் தெம்பி
வந்ததிெந்து ரவி தன் அம்மாவிடம் ஒெ
மாறுதமலலக ூகவனித்து உ்ர மு்டந்தது. அவளி
அிபாவிடமும், அவனிடமும் ியபசவமலத
அ்ியவ நறுத்தயிெந்தாளி. அவர்ூகளாூக வலுவில
ியபாய்ி ியபச முகன்்ாலும், பதல பசாலலாமல
ியூகாபமாூக முூகத்மலதத் தெிபிக பூகாணடு
ியபானைாளி.

"நீ மடத்துககுி பு்ிபட்டுிியபானை
மறுநாளிியலர்ந்ியத எங்்ட்ட இிப்டத்தான்
முமல்ச்சிண்டெகூகா. ியவணு மாமாவும் நாமும்
ியபசிண்டெந்தபதலலாம் எிப்டியகா இவ ூகாது
வமலர எட்்டயிெககும்னு ியதாண்து" என்்ார்
சர்மா. அிப்டத்தான் இெகூக ியவணடும் என்று
ரவியும் நமலனைத்தான். அன்மல்ககுச்
சாகங்ூகாலியம வசந்தமலக அம்மாவிடம் ியபசச்
பசான்னைால அவளி ியூகாபத்துககுக ூகார்ம்
என்னைபவன்று பதளிவாூகி பு் ந்துவிடுபமன்று
சர்மாவும் ரவியும் எணணனைார்ூகளி.
தறபசகலாூகியவ அன்று மாமலல ியவணு
மாமாவின் பபண வசந்த ரவி ூகமி ூகலகா்
விிஷகமாூகக ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் ியபசிி
பார்ிபபதன்று ஏறபாடா்யிெந்தது. ஸ் மடத்து
மாியனைஜர் ரவி மலம் சர்மாவுககு எழத
அனுிபியிெந்த ூக்டதத்தல பப் கவர்ூகளி
இவர்ூகளிடம் எிப்ட மிூகவும் பி் கமாூக நடந்து
பூகாணடார் என்் விவரங்ூகமலள எலலாம்
விவ் த்து விட்டு ியவறு சில பசய்தூகமலளயும்
குிிபிட்்டெந்தார். அந்தக ூக்டதத்மலத
அிப்டியக ூகாமாட்சிகம்மாளககுி ப்டத்துக
ூகாட்்டவிடச் பசாலலலாமா என்று கூட
எணணனைார் சர்மா. தாியனைா ரவிியகா இெவ் ல

கார் அந்தக ூக்டதத்மலதி ப்டத்துச் பசாலல
முகன்்ாலும் பபாய்காூக இட்டுகூகட்்ட ஒெ
ூக்டதத்மலத வாசிிபதாூக அவளககுச் சந்ியதூகம்
வெம் என்பதால பார்வதயிடமும் குமா் டமும்
அமலதக பூகாடுத்தனுிபினைார். "தங்ூகமலள
நம்பாதியதாடு அம்மா அமலதி ப்டகூகத்
பதாடங்குவதறகுக கூட விடவிலமலல" - என்று
தெம்பி வந்து ூக்டதத்மலதக பூகாடுத்தார்ூகளி
குமாெம் பார்வதயும். சர்மா தாியம ியந் ல
ியபாய் ீதணடும் முகறசி பசய்கத் தகங்்னைார்.
ூகமலடசிகாூக அந்தக ூக்டதத்மலத வசந்தயிடம்
பூகாடுத்துி பார்கூக மு்டவு பசய்தார். ஏறூகனைியவ
ரவியும் ூகமியும் ஊர் ல இலலாத ியபாது இந்த
விிஷகம் ூகாதல விழந்ததுியம ே –டீ் கா
வந்தது ியபால அழது ூகதிக கூிபாடு ியபாட்டு
ஆர்ிபாட்டம் பணணயிெந்தாளி ூகாமாட்சி
அம்மாளி. பசாலலக கூடாதமலத எலலாம்
பசாலியிெந்தாளி. ியூகட்ூகக கூடாதமலத எலலாம்
ியூகட்்டெந்தாளி. ரவியிடமும் ூகமியிடமும்
பசான்னைால அவர்ூகளி மனைம் வீணல புணபடுியம
என்றுதான் அவறமல்பகலலாம் சர்மா
அவர்ூகளிடம் பசாலலாமல மமல்த்தெந்தார்.

ூகாமாட்சிகம்மாளககு இரத்தக பூகாதிபு
உணடு. வீட்்டல அவமலளி
பபாெட்படுத்தாமல, அவளமலடக
அபிிபிராகத்மலத இலட்சிகியம பசய்காமல
நமலடபபறறுக பூகாண்டெந்த இந்தக ூகலகா்
ஏறபாடுூகளி அவளி உடல நமலலமலகயும், மனை
நமலலமலகயும் பப் க அளவில பாதத்தெந்தனை.
குமா் டம் பசாலிக ூகயிறறுக ூகட்்டமலல
எடுத்துக கூடத்தல ியபாட்டு பமத்பதன்று
வி் த்துத் தமலலககு உகரமாூக மலவத்து அதல
படுத்துக பூகாளிளச் பசாலியும் ியூகட்ூகாமல
ியவணடுபமன்ிய் ஈரத் தமலரயில புடமலவத்
தமலலிமலப வி் த்துி படுத்துக பூகாண்டெந்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. ச் கானை அன்னை
ஆூகாரமின்ித் தளர்ந்தும் ியபாயிெந்தாளி.
அன்மல்ககுச் சாகங்ூகாலம் வசந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் ியபச வெம் ியபாதும்,
தாியனைா, ரவிியகா வீட்்டல இெகூக ியவணடாம்
என்று மு்டவு பசய்தெந்தார் சர்மா.
ூகாமாட்சிகம்மாளி ஆத்தரிபட்டுச் சீினைாலும்,
எ் ந்து விழந்தாலும் பபாறுமலமயிழந்து
விடாமல அவளிடம் பதாடர்ந்து ியபசி எடுத்துச்
பசாலி விவாதககும்ப்ட வசந்தயிடம்
கூியிெந்தார் அவர். தட்டமிட்்டெந்தப்ட

மாமலலயில சர்மா ஆற்ங்ூகமலரககுி
பு்ிபட்டுி ியபாய்விட்டார். ரவி
இமல்மு்டமணமலகி பார்த்துி ியபசிக
பூகாண்டெகூகலாம் என்று அவெமலடக
ூகமலடககுி ியபானைான். குமார் ூகலலூ் யில
அடுத்தவாரம் வரிியபா்் ஒெ பரட்மலசகூகாூகத்
தணமல்யில உட்ூகார்ந்து ப்டத்துக
பூகாண்டெந்தான். பார்வத உளிியள
வீட்டுகூகா் கங்ூகமலளி பார்த்துக
பூகாண்டெந்தாளி.

எிியபாது பம்பாயிிெந்து வந்தாலும்
மாமிகபூகன்று சில சமகங்ூகளில அவியள
பி் கிபட்டுச் பசாலியிெக்்
ியபரச்சம்பழமும், உலர்ந்த தராட்மலச, முந்த் ி
பெிபு ஆ்கவறமல்யும் வாங்்க பூகாணடு
வந்து தெவது வசந்தயின் வழகூகம். அதலும்
பககுவிபடுத்திபட்டு பமதுவாகூகிபடாமல
ூகாய்ந்த ெத்ராட்சக பூகாட்மலடியபால ியபரட்மலச
தான் ியவணடும் என்்ாளி மாமி. அதுதான்
பூமலஜககு ஆகுமாம்.

அழூகாூகி பாிதீன் மலபூகளில ூகட்்டக
ியபரச்மலச, உலர்ந்த தராட்மலச,
முந்த் ிபெிியபாடு, ூகாமாட்சிகம்மாமலளச்
சந்தத்தாளி வசந்த.

"உங்ூக உடம்புகபூகன்னை மாீத! நாரா
இமலளச்சி ியபாயிட்ியடியள இிப்ட?"

"வாடீகம்மா! நீ எிியபா ஊரர்ியலர்ந்து
வந்ியத!"

"ூகாலம்பர வந்ியதன் மாமி! ம்கூகாம உங்ூக
பணடம்லாம் வாங்்ணடு வந்தெகியூகன்." -

"ூகிகா்த்துகூகாூகி பபா்ிபட்டு
வந்தெக்காககும்?"-

குரிிெந்து மாமி சபாவமாூக அமலதக
ியூகட்்்ாளா எூகத்தாளமாூகக ியூகட்்்ாளா
என்பமலத வசந்தகால ூகணடுபி்டகூக
மு்டகாமிெந்தது.

"நான் ஊரெககு வரத்துககுத் தனிகா
ூகார்ம்னு ஒணணு ியவணுமா மாமி? அ்டகூக்ட
ஊரெககும் பம்பாய்ககுமா வந்துணடும்
ியபாயிணடும் தாியனை இெகியூகன்..."

இெவெககும் இமலடியக சிிது ியநரம் எமலதி
ியபசவது எிப்ட ியமறபூகாணடு முிகாமல

சமுூகமாூக உமலரகாடமலல வளர்ிபது என்று
பத் காமல பமௌனைம் நலவிகது.

சிிது ியநரத்தறகுி பின் சம்பந்தமிலலாத
ஏியதா ஒெ குழந்மலதககுி பமலழக ூகமலதமலகச்
பசாலலுவது ியபால ூகாமாட்சிகம்மாியள
ஆரம்பித்தாளி:- "புெிஷா அகனி சந்தானைம்னு ஔபாசனைம் பணண - பநெிபு அமல்காமக
ூகாத்துணடு வர மாத்  இந்தக குடும்பத்தியல
பபாணடுூகளம் தமலலமுமல் தமலலமுமல்கா
ஒியர வித்திெந்து வளர்் துளசிமலக வளர்த்துி
பூமலஜ பணணணடு வியராம். இந்தக
குடும்பத்ியதாட பசௌபாக்கங்ூகளம், லட்சமி
ூகடாட்சமும், விெத்தயும் நாங்ூக பரம்பமலரகாூகச்
சரர சத்தத்ியதாடயும் அந்தரங்ூகச் சத்தத்ியதாடயும்
பணணணடு வர துளசி பூமலஜகாியலதான்னு
எங்ூகளககு நம்பிகமலூக. நாங்ூக நலல நாளி
தவ்ாியம, விரத நகமம் திபாியம துளசி
மாடத்தியல ஏத்த் விளககுத்தான் இதுவமலர
இந்தக குடும்பத்மலதி பிரூகாசிபடுத்தக
ூகாிபாத்தணடு வரது. எத்தமலனைியகா
தமலலமுமல்ககு முன்ியனை ராணமங்ூகம்மா

ூகாலத்தியல விரத நகமம் திபாத ஒெ பிராம்
சமங்ூகிககு தானைம் பண்னும்னு மலத
பவளிளிக்ழமலமயும் அதுவுமா பசாகூகத்
தங்ூகத்தியல பணணனை பசார்் விளககு
ஒணமல் வச்சணடு ்ராமம் ்ராமமாூகத்
ியத்டனைாளாம். ூகமலடசிகா அந்தச் பசார்்
தீபத்மலத இந்தக குடும்பத்து மாட்டுி பபாண
ஒெத்ததான் தானைம் வாங்்ணடாளாம்.
அன்னிியலர்ந்து இந்தக குடும்பத்து மாட்டுி
பபணூகளி ஒிவபவாெத்தரா அந்த பசார்்
தீபத்மலதயும் துளசி பூமலஜ பண் உ் மலமமலகயும்
முந்தனை தமலலமுமல் பப் கவா ்ட்ியடெந்து
பரம்பமலர பரம்பமலரகா அமலடஞ்சிணடு
வியராம். இன்னிககும் மலத பவளிளிக்ழமலம
தவ்ாம அந்தத் தங்ூக விளகமலூகத் துளசி
மாடத்தியல நான் ஏத்த மலவக்ிய்ன்." -

இிப்டச் பசாலிகப்டியக தன்
தமலலமாட்்டிெந்த ஒெ பமலழக ூகாலத்து
ஒழூகமல்ி பபட்்டமலகத் த்ந்து அதிெந்து
ஒெ பட்டுத் துணயில சறி மலவத்தெந்த அந்தத்

தங்ூக விளகமலூக எடுத்து வசந்தயிடம்
ூகாட்்டனைாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.

"நான் இந்தாத்து மத்த மாட்டுி பபண்ா
வந்ததும் எங்ூக மாமிகார் இமலத எங்்ட்டக
குடுத்தா..." என்று கூி ஒெ பபெமச்சடன்
அந்தி ியபச்மலச அிப்டியக நறுத்தவிட்டு
வசந்தயின் முூகத்மலத ஏிட்டுி பார்த்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி.

"ஒணணும் ூகவமலலிபடாதீங்ியூகா மாமி!
உங்ூக மாமிகார் உங்ூக்ட்டக குடுத்தமலதி
ியபாலியவ நீங்ூகளம் உங்ூக மத்த மாட்டுி
பபாணணட்ட இமலதக குடுகூகலாம். அதுககு
ஒெ பூகாமல்யும் வராது..."

"குமாெககுக ூகலகா்மாயி பரணடாவது
மாட்டுி பபாண்ாவது இந்தக குடும்பத்துககு
ஏத்தவளா வந்தா அவ்ட்டக குடுகூகலாம்?"

"ஏன் மாமி! உங்ூக மத்த மாட்டுி
பபாணணுககு என்னை பூகாமல் வந்தது?"

"ியபாறும்டீ! அவமலளி பத்தியகா ரவிமலகி
பத்தியகா எங்்ட்டி ியபச்ியச எடுகூகாியத, என்
வயிறு பத்தணடு எ் க்து. நம்ம ஆசாரம்
அநுுடானைம் எதுவுியம பு் காத காியரா
ஒெத்தமலக எந்த ியதசத்திெந்ியதா இழத்துணடு
வந்துட்டு அவமலளத்தான் ூகலகா்ம்
பணணிியபன்னு அவன் ஒத்மலதக ூகாலியல
நற்்தும், அதுககு எலலாம் பத் ஞ்ச இந்தி
பிராம்னும் தமலலகாட்ட்தும் எனைககுக
பூகாஞ்சம் கூடி பி்டகூகமலல. எலலாம் சீரழஞ்ச
குட்்டச் சவராத்தான் ியபாூகி ியபா்து. அவன்
பாட்டுககு அவமலளக ூகட்்டணடு அடுத்த மாசியம

பிியளன்ல ஏிி பிரான்சககுி ியபாூகி ியபா்ான்.
மாட்டுி பபாண வரான்னைா வீட்்டியல
விளகியூகத்த மலவகூக லட்சமி வரான்னு எங்ூக
நாளிபல பசாலலுவா...? எங்ியூகெந்ியதா
வந்துட்டு அங்ியூகியக தெம்பிி புெிஷமலனையும்
இழத்துணடு ியபாூகி ியபா் காியரா ஒெத்த
எிபி்ட இந்தாத்து லட்சமிகாூக மு்டயும்டீ?"

"மாீத! நீங்ூக எமலத ியவ்ாச் பசாலலுங்ியூகா,
ஆனைா நம்ம ஆசார அனுுடானைம்
பத் காதவளினு மட்டும் ூகமிமலகி பத்தச்
பசாலலாதீங்ியூகா. நம்ம குடும்பங்ூகளிியல
இிியபா வளர்் இளம் பபாணூகமலளவிடக
ூகமி எத்தமலனைியகா சிியருடமானைவளி. அவளி
பத் ஞ்சிண்டெக்் அத்தமலனை ஆசார
அநுுடானைம் இிியபா நம்மளவாளககுக கூடத்
பத் யுமாங்ூக்ியத எனைககுச் சந்ியதூகம் மாமி!
அிபி்டயிலியலன்னைாி பப் கவாியள ஸ்
மடத்துககு அவமலள வரச் பசாலி அநுகரூகம்
பணணுவாளா? அவ பிபரஞ்சிியல பமாழ
பபகர்த்தெக்் பிௌந்த் க லஹெ் மலகயும்,
ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரத்மலதயும், பஜ

ியூகாவிந்தத்மலதயும் ியூகட்டுட்டுி பப் கவாியள
ஆசீர்வாதம் பணணயிெகூகான்னைா அது எத்தமலனை
பப் க விிஷகம்? அமலதி பத்த ஆச்ச் கிபட்டு
ஸ் மடத்து மாியனைஜியர உங்ூகாத்து மாமாவுககுி
பப் சா ஒெ பலட்டர் ியபாட்்டெகூகார்...
ப்டக்ிய்ன்... ியூககூகிய்ளா?"

"ியவணடாம்டீ! ஸ் மடத்து மாியனைஜெககு
முந்தனை மடம் ஏஜணடாூக இங்ியூக இெந்த
சீமாமலவகர் ியமியல ஏூகக ியூகாபம். சீமாமலவகர்
சங்ூகரமங்ூகலம் சம்பந்திபட்ட மடத்து
ஆ–தூகமலள எலலாம் ஊரழல மகமாி
பணணிபிட்டார்னு அவெககுி பதலா இந்தி
பிராம்மலரக கூிபிட்டு நகமிச்சியத அந்த
மாியனைஜர் தான். அவர் இந்தி பிராம்ெககு
பநெங்்னை சிியனை்தம். அவராியல இவமலர
விட்டுககுடுத்து எழத மு்டகாது. என்மலனைச்
ச் ிபடுத்த்துகூகாூக இந்தி பிராம்ியர
அவமலர விட்டு இிபி்ட இங்ியூக ஒெ ூக்டதாச
எழதச் பசாலியிெந்தாலும்
ஆச்ச் கிபட்த்துக்லியலடீ!"

மாமியின் பி்டவாதத்மலத எிப்டச்
சமாளிிபபதன்று வசந்தககுி பு் கவிலமலல.
பிளிமலள அந்தி பிபரஞ்சகூகா் மலக ம்ந்து
பூகாளிவதன் மலம் நரந்தரமாூக அவளி
அவமலனைி பிரான்ிுகியூக இழத்துக பூகாணடு
ியபாய் விடுவாளி என்் மனைககுமல் மாமியின்
பசாறூகளில பதானிிபமலதக ூகவனித்தாளி
வசந்த. ூகமியின் நறபணபுூகமலளயும்
தன்னைடகூகத்மலதயும், ியூகாடீசவரர்ூகளா்க தன்
பபறிய்ா் டமிெந்து அவளி ரவிமலக நம்பி
அவியனைாடு பு்ிபட்டு வந்தெககும்
இமல்கற் எளிமலமமலகயும் ஒிவபவான்்ாூக
மாமியிடம் விவ் த்தாளி வசந்த. நலல
ியவமலளகாூக அமலதக ியூகட்ூகியவ அிப்டியக
நறுத்த மறுகூகாமல மாமி அிியபாது
எலலாவறமல்யும் பபாறுமலமகாூகக ியூகட்டுக
பூகாணடாளி.

"ியநககுத் பத் யும்டீ! நீ, ஒங்ூகிபா,
எலலாெியம இந்தக ூகிகா்த்துியல

உளிமலூகூகளி. எலலாெமாச் ியசர்ந்து ியநககு எதராச்
சத பணணண்டெகியூகளினு நன்னைாத் பத் யும்.
இந்த விிஷகத்தியல நீ இிப்டத்தான்
ியபசியவன்னும் ியநககு முன்னைாியலியக
பத் யும்."

"திபா நான் ஒணணும் பசாலலியல மாமி!
உளிளமலதத்தான் பசாலிய்ன். ூகமி பராம்பத்
தங்ூகமானை பபாணணு."

"இெகூகட்டுியமடீ. கார் ியவணடாம்னைது?
தங்ூக ஊரசீன்னைா அதுகூகாூக அமலத நாம எடுத்துக
ூகணமல்க குத்தகூகணுமா என்னை?"

"உங்ூக ியமியல அவளககுத் ியதவதா விசவாசம்
மாமி. 'புராதனைமானை இந்தகி பபணமலமயின்

ூகலாசாரச் சின்னைம்'னு உங்ூகமலளி பறி அவ
எங்்ட்டச் பசால்து வழகூகம் மாமி..."

"அதாவது சத்தக ூகர்நாடூகம், ம்டசஞ்சீன்னு
என்மலனைக ியூகி பண்ாளா?"

"சிவ, சிவ! அிப்டயிலியல மாமி!
ியவ்டகமலூககூகாூகக கூட அந்த மாத்  அவமலளி
பத்தச் பசாலலாதீங்ியூகா. உங்ூகமலள அவ
ியதவமலதகா மதக்்ா."

"...ியநககு அவமலளக ூகட்ியடாடி
பி்டகூகமலலடீ."

"நீங்ூக அிப்டி பாராமுூகமா இெகூகககூடாது.
மூகாலட்சமி மாத்  சமங்ூகிகா வந்தெந்து
மாமாியவாட மமல்யிியல கூட நன்னு
ூகலகா்த்மலத நடத்தத் தரணும். நாங்ூக
பபாண்ாத்துகூகாராளா ஏத்துண்டெகியூகாம்.
நீங்ூக ூகட்டாகம் வந்து நடத்தத் தரணும்..."

"இந்தத் தட்டுக பூகட்டுிியபானை
ூகலகா்த்துககுச் சா–தரம்,
பபாண்ாத்துகூகாரா, புளிமலளகாத்துகூகாராளினு
இபதலலாம் ியவ் ியூககூக்தாககும்?"

"மாமி! நீங்ூக பராம்பி பப் கவா...
மங்ூகளமானை ூகா் கத்மலதி பத்த உங்ூக வாகாியல
இிப்ட வார்த்மலத பசாலலிபடாது. உங்ூகமலளக
பூகாமல் பசாலல எனைககு அத்தமலனை
வகசாூகமலல!"

"புளிமலளககு அம்மாமலவக ூகலந்துகூகாியம அவ சம்மதியம இலலாியம நடகூகிியபா்
ூகலகா்த்துககு - இிப்ட வந்து அவமலளக
கூிபிட்து மட்டும் என்னை நகாகம்?"

"நீங்ூக வந்து கூட இெந்து ஆசீர்வாதம்
பண்ாியம இந்தக ூகலகா்ம் நமல்காது."

"நான் ஏன் வியரன்? ியநககு மானை ியராிஷம்
இலமலலகா என்னை? இந்தி பிராம்ர் என்்ட்ட
ஒெ வார்த்மலத கூடக ூகாதியல ியபாடாம
இத்தமலனை ரம் ஏறபாடு பணணயிெகூகார்.
லக்னைி பத்த் மலூக முகூர்த்தக ூகால எலலாம்
கூட ஏறபாடு பணணகாச்சாம். கா் ட்ட வந்து நீ
ூகாது குத்திய்? நான் இந்தக ூகிகா்த்துி
பகூகியம தமலலவச்சி படுகூகி ியபா்தலியல.
காியரா ஒெத்தமலக எவியனைா ஒெத்தன்
எங்ியூகியகா ூகலகா்ம் பணணணடா
எனைகபூகன்னை வந்தது?"

மாமியின் ியூகாபத்மலத மறுபகூகமாூகி புரட்்டி
பார்த்தால ரவியின் ியமல அவளககு இெந்த
பிளிமலளி பாசம் பு் ந்தது. மிூகவும் பி் கமானை
விிஷகத்மலதி பறி பவறுிியபாடு ியபசிக
பூகாண்டெந்தாளி மாமி. அந்த பவறுிபிலும்,
ியூகாபத்தலுியம பி் கத்தன் அளவு பத் கககூ்டக
பதானி மமல்ந்தெந்தது. வசந்த சறி வமலளத்து
விதம் விதமாூக முகறசி பசய்து மாமியின்
மனைத்மலத இளகூக முகன்்ாளி. ஒன்றும்
ச் ிபட்டு வரவிலமலல. சறறுிபு்த்து
்ராமங்ூகளில உளிள ஒெ பபணமல்க
ூகலகா்ம் பணண மலவத்தால தான் பிளிமலளககு
ஊரியராடு ியதசத்ியதாடு, தாய் தந்மலதியகாடு
சம்பந்தமும் பதாடர்பும் இெகூக மு்டயும். ூகமி
ியபான்் ஒெ பிபரஞ்சி பபணமல் ம்ந்து
பூகாணடு பிரான்ிுகியூக ியபாவதால ரவி
நரந்தரமாூகத் தங்ூகமலள விட்ியட நழவிி
ியபாய்விடுவாியனைா என்று இனைம் பு் காத அச்சம்
ஒன்று மாமியின் உளி மனைத்தல இெிபது
பு் ந்தது. அமலதத்தான் வசந்தகால அிியபாது
பு் ந்து பூகாளிள மு்டந்தது. ூகமலடசி முகறசிகாூக
மாமியிடம்,

"ூகலகா்ம் பமலழக முமல்ிப்ட நாலு நாளி
நடகூகி ியபா்து. நலுங்கு, ஊரஞ்சல, பாிமலூக
வளர்கூக்து எலலாம் நாலு நாளம் உணடு"
என்்ாளி வசந்த.

"எத்தமலனைியகா விிஷகத்தியல சா–தரம்
சம்பிரதாகம் எலலாத்மலதயும் நீங்ூக ீதிகாச்ச!
இது ஒணணுியல மட்டும் எதுககுச் சா–தரம்?
ியபசாம அவா நாட்டு முமல்ிப்ட ் ஜ–்டரார்
ஆ்ஸிியல ியபாய்ி பதவு பணணகூக
ியவண்டகதுதாியனை? இலியலனைாச் சர்ச்சிியல
ியபாயி ியமாதரம் மாத்தகூகலாியம?" என்று
ூகசிபாூக எ் ச்சியலாடு பதல பசான்னைாளி மாமி.
-------------
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தன் மத்த பிளிமலளமலக அழகும் பணபும்
இளமலமயும் உளிள அந்நக நாட்டுி பபண
ஒெத்த தன்னிடமிெந்து பி் த்துக பூகாணடு
ியபாய்விடி ியபா்்ாளி என்் எண்மும் அந்த
எண்த்தன் அ்டிபமலடயில அவளி ியமல
பூகாணட பவறுிபுமாூக இெந்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. வசந்த எிவவளியவா
முகன்று பார்த்தும் ூகாமாட்சிகம்மாளிடமிெந்து
சாதூகமானை மறுபமாழமலகியகா சமுூகமானை
வார்த்மலதூகமலளியகா பதலாூகி பப்
மு்டகவிலமலல. ஒியர முரணடாூக இெந்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. உடலநமலல ச் காயிெக்்
ூகாலங்ூகளில ச் ியகாதகத்தறகு முன்ியப
ஆற்ங்ூகமலரககுி ியபாய்விட்டுத் தெம்புவமலதத்
தவிர பவளியில எங்கும் நடமாடாத
ூகாமாட்சிகம்மாளககு எலலா விவரமும்
முன்கூட்்டியக எிப்டத் பத் ்்பதன்பது

பப் க புதராயிெந்தது. பார்வதமலக
விசா் த்ததல அந்தி புதர் விடுபட்டது. பகூகத்து
வீட்டு முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட த் ியலாூக
சஞ்சா்  ியபால அக்ரூகாரத்தன் மன்று
பதெகூகளிலும் எங்ியூக கார் வீட்்டல என்னை
நடக்்பதன்று ஊரர் வம்புூகமலளத் பத் ந்து
பூகாணடு வந்து அம்மாவுககுச் சூகலத்மலதயும்
அிவவிியபாது ூகாதல ியபாட்டுக
பூகாண்டெிபதாூகி பார்வத வசந்தயிடம்
பத் வித்தாளி.

"புெிஷா ஆயிரம் திபுி பண்லாம்.
பபாம்மனைாட்்ட மட்டும் முரணடு பணண
மஞ்சிமலகத் க்ணடு நன்னைாளினைா அிபு்ம்
தனிகா அவா எமலதச் சாதச்சட மு்டயும்?" என்பதுதான் பகூகத்து வீட்டுி பாட்்ட அ்டகூக்ட
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் பசாலலும் வாக்கம்
என்பமலதக கூடி பார்வதியக பத் வித்தாளி.

முரணடும், அிகாமலமயும், அசமலகயும்,
பூகாணடது விடாக கு்முளிள சில பாட்்டூகளி
தான் ்ராமங்ூகளின் அரசிகலவாதூகளாூக
இெிபார்ூகியளா என்று எணணனைாளி வசந்த.
நச்சகமானை ூகலகா்ங்ூகமலளக ூகமலலிபது,
பநெங்்ி பழகு்்வர்ூகளிமலடியக
மனை–தாபங்ூகமலள உணடாககுவது,
மமல்முூகமாூகி பழ தீர்த்துக பூகாளிவது,
வதந்தூகமலளி பரிபுவது, பு்ம் ியபசவது,
ியூகாளி மட்டுவது இமலவபகலலாம் ஒிவியவார்
்ராமத்தலும் சில பாட்்டூகளின் பசகலூகளாூக
இெந்தனை. இந்த மாத் க பூகட்ட கு்முளிள
பாட்்டூகளின் பசகலூகமலள எதர்த்து எதுவும்
பசய்க மு்டகாமல நலல சபாவமுளிள சில
பாட்்டூகளி கூட ஒதுங்் இெந்து விடுவது
வழகூகமாயிெந்தது. ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் தான்
ியபசிி பார்த்தமலதி பறி சர்மாவிடமும், தன்
தந்மலதயிடமும் விவரங்ூகமலளத் பத் வித்து
விட்டாளி வசந்த. தான் ூகாமாட்சிகம்மாளிடம்
ியபசிகமலதி பறிக ூகமியிடியமா,
ரவியிடியமா, வசந்த எமலதயும்
விவ் கூகவிலமலல. வீ்ாூக அவர்ூகமலளக

ூகலவரிபடுத்த ியவணடாபமன்று தான் அமலத
விட்்டெந்தாளி.

ியவணுமாமாமலவி பபாறுத்தவமலர வசந்த
ூகாமாட்சிகம்மாமலளி பார்த்து விட்டு வந்து
கூிக எதுவும் அவரது உறசாூகத்மலதி
பாதகூகவிலமலல. ூகிகா் ஏறபாடுூகமலளத்
பதாடர்ந்து பசய்து பூகாண்டெந்தார் அவர். அந்த
வட்டாரத்தியலியக பசலவாககுளிள நாத–வர
வித்துவான் ஒெவ் டம் முன்ப்ம் பூகாடுத்து
இரட்மலட நாத–வரத்துககு ஏறபாடா்யிெந்தது.
மற் ஏறபாடுூகளம் தடபுடலாூக நடந்து
பூகாண்டெந்தனை. ூகிகா்ம் பநெங்் வந்து
பூகாண்டெந்தது.

இவற்ால சீமாமலவக் ன் ஆத்தரமும்
வயிறப்் ச்சலும் அதூகமாயிெந்தனை. எ் ்்
பநெிபில எணப்மலக வார்க்்ாறியபால
நடுவில இன்பனைாெ சம்பவமும்

நடந்துவிட்டது; சீமாமலவகர் அதல வமலூககாூக
மாட்்டக பூகாணடு அூகிபட்்டெந்தார்.

சங்ூகரமங்ூகலம் புனித அந்ியதாணகார்
ஆரம்பிபளிளியின் ஆசி் மலக மலர்பூகா்ட
பளிளிககூடம் மு்டந்து சீமாமலவக் ன்
மாந்ியதாிபு வழகாூக வீடு தெம்பும் ியபாது
முன்பு பல முமல் அவமலள வழ மித்து வம்பு
பணணகது ியபால வம்பு பணணக மலூகமலகி
பி்டத்து இழத்தெக்்ார் அவர். ியதாிபில
அவெககுத் துமல்காூக அவர் அ்டகாட்ூகளி
இரணடு ியபெம் இெகூகியவ சீமாமலவகெககுத்
துணச்சல அதூகமா்விட்டது. அூகமத் அி
பாயின் ூகடத்தல சரககுூகியளாடு ியசர்ந்து இங்ியூக
வந்து, அவெககுி பி் கமாூகக பூகாணடு வந்து
தரிபட்்டெந்த 'சீமலமச் சரககு' ியவறு உளிியள
ியபாயிெந்தது. சீமாமலவக் ன் ியதாிபில
இமல்மலவக ்்றமல் ஒட்்டி பம்ி பசட்
ியமாட்டாெகூகாூக ஒெ சிிக சிபமணடுக
ூகட்்டடம் உணடு. அவர் கு்டிபதறூகாூகவும் மற்
லீலாவிியநாதங்ூகளகூகாூகவும் இந்தக ூகட்்டடம்
பகன்பட்டு வந்தது. அவர் வீடு

அக்ரூகாரத்துககுளி நடுவாூக இெந்ததனைால
அங்ியூக ஒெ நாளம் இந்த விவூகாரங்ூகமலள அவர்
மலவத்துக பூகாளிவதலமலல. ியதாிபு ஊர் ிெந்து
ஒதுங்் இெந்ததனைால இதறபூகலலாம்
வசதகாயிெந்தது. நீணட நாளி நழவி நழவிி
ியபாய்க பூகாண்டெந்த மலர்கபூகா்டமலக அன்று
எிப்டயும் வசிபடுத்தியக தீெவது என்று
சீமாமலவகர் மலூகமலகி பி்டத்து இழத்தவுடன்
அவளி கூிபாடு ியபாட்்டெக்்ாளி.
பின்னைாியலியக அவமலளத் பதாடர்ந்து வந்து
பூகாண்டெந்த இமல்மு்டமணயின் இககூகத்து
ஆட்ூகளி ஓ்டவந்து சீமாமலவகமலரக மலூகயும்
ூகளவுமாூகி பி்டத்துத் ியதாிபிிெந்த பதன்மலனை
மரத்தல ூகட்்டி ியபாட்டுவிட்டார்ூகளி.
இமல்மு்டமணககுத் தூகவல அனுிபி அவர்
ியபாலீிுககுச் பசாலிகனுிபிவிட்டு வந்தார்.
சீமாமலவக் ன் அ்டகாட்ூகளி எணணகமலூகயில
அதூகமாயிெந்த பகுத்திவுி ப்டிபூக
இமலளஞர்ூகமலள எதர்கூக மு்டகாமல உடியனை
ியபாய் அூகமத் அி பாய்ககுத் தூகவல
பத் வித்தார்ூகளி. ப்ம் விமலளகா்டகது.
ியபாலீ–, எதர்பார்த்தப்ட உடியனை ியதாிபுககு
வரவிலமலல. ஆனைால சீமாமலவகமலரத் திபச்
பசய்வதறூகாூக அூகமத் அிபாய் ஒெ கூிி

பட்டாளத்மலத அனுிபியிெந்தார். இெட்்டகதும்
ியதாிபில புகுந்த அந்தக கூிி பட்டாளம்
முதல ியவமலலகாூகச் சீமாமலவகமலரத் பதன்மலனை
மரத்திெந்து அவிழ்த்துவிட்டுத் திபச் பசய்து
விட்டது. அிபு்ம் நடந்த ூகலூகத்தல
பகுத்திவுி ப்டிபூக ஆட்ூகளில சிலெககும்,
அவர்ூகமலளத் ியத்ட அங்கு வந்தெந்த
இமல்மு்டமணககும் அ் வாளி
பவட்டுகூகாகங்ூகளி ஏறபட்டனை. ியபாலீ–
வெவதறகுளி கூிி பட்டாளம் திபி
ஓ்டவிட்டது. அங்ியூக வந்து ியசரி ியபாலீிார்
ியவணடுபமன்ிய் அதூக ியநரமாக்னைாற
ியபாலி பட்டது.

அவசர அவசரமாூகத் திபி ஓ்டக சீமாமலவகர்
தான் எந்த ியநரத்தல மாந்ியதாிபில அந்தி
பபணமல்க மலூகமலகி பி்டத்து இழத்ததாூக
அவர்ூகளி ியபாலீசில புூகார் பசய்தெந்தார்ூகியளா
அியத ியநரத்தல சிவன் ியூகாவிில
குடும்பத்ியதாடு பசன்று அர்ச்சமலனை பசய்து
த் சனைம் பணணக பூகாண்டெந்ததாூகச்

சாட்சிூகளம், ஓர் அிபியும் ியஜாடமலனை
பசய்தார்.

ியபாலீிார் சீமாமலவக் ன் ியதாிபில
அத்துீதிி புகுந்து ூகலூகம் விமலளவிகூக
முகன்்தாூகி பகுத்திவுி ப்டிபூக ஆட்ூகளி
ீததும் இமல்மு்டமண ீததும் வழககுி பதவு
பசய்தெந்தார்ூகளி.

இமல்மு்டமணககு இடது ியதாளிபட்மலடயில
ச் கானை அ் வாளி பவட்டு. சங்ூகரமங்ூகலம்
ியலாூகல பணடு ஆ–பத்த் யில பூகாணடு
ியபாய் அவமலரச் ியசர்த்தெந்தார்ூகளி.
ஆ–பத்த் யில ியசர்கூக அதூக ியநரமா்
விட்டதால நமல்க இரத்தம் வீ்ா் இெந்தது.
தூகவல பத் ந்து சர்மா, ரவி, ூகமி எலியலாெம்
பதிி ியபாய் ஆ–பத்த் ககு
விமலரந்தெந்தார்ூகளி. ஏறூகனைியவ
இமல்மு்டமணயின் மெமூகன் குெசாமியும்,

மமலனைவி மகூகளம், குடும்ப நணபர்ூகளம்,
இககூக நணபர்ூகளமாூக ஆ–பத்த் யில
ூகவமலலியகாடு குழமியிெந்தனைர்.
இமல்மு்டமணககு நமல்க இரத்த இழிபு
ஏறபட்டதனைால புது இரத்தம் பசலுத்த ியவண்ட
இெந்தது. அவரது இககூகத் ியதாழர்ூகளி ியபாட்்ட
ியபாட்டுக பூகாணடு இரத்தம் பூகாடுகூக முன்
வந்தனைர். ஆனைால ியசாதமலனை பசய்து பார்த்ததல
ஒெவரது இரத்தமும் அவரது குரூி இரத்தமாூக
இலமலல.

டாகடர் சர்மாமலவி பார்த்தார். அவமலரக
ியூகட்ூகலாமா ியவணடாமா என்று தகங்்னைார்.

"என் இரத்தம் ியசர்்தான்னு பாெங்ியூகா.
ஒணணும் எனைககு ஆட்ியசபமல் இலமலல" என்று ம்ழ்ச்சிியகாடு டாகடமலரி பின்
பதாடர்ந்தார் சர்மா.

என்னை ஆச்ச் கம்! சர்மாவின் இரத்தம்
ூகச்சிதமாூகச் ியசர்ந்தது. சர்மா
இமல்மு்டமணகூகாூக இரத்தம் பூகாடுத்தார்.
மறுநாளி ூகாமலல இமல்மு்டமண நலல
பிரகமலஞியகாடு ியபச மு்டந்த நமலலயில
இெந்தியபாது தன்மலனைி பார்ிபதறூகாூக
ஹொர்ிக–, பழம் எலலாம் வாங்்க பூகாணடு
வந்தெந்த சர்மாவிடம், "எங்ூகளி ஆளங்ூகளிளாம்
நான் பபாமலழச்ச எந்த் ச்சிபு்ம் ஒெ ியவமலள
ஆ–தூகனைா மாிடுியவியனைான்னு கூடி
பகிபட்ாங்ூகிபா! நீயிலல எனைககு இரத்தம்
குடுத்தகாம்?" - என்று ியவ்டகமலூககாூகச்
சி் த்துக பூகாணியட சர்மாமலவக ியூகட்டார்.
அிியபாது அெியூக இெந்த ப்டிபூக ஆளி
ஒெவர், "ஒெ ஐகெ ரத்தபவி பி்டச்சி ியபாய்
அமலதச் சிந்த மலவச்சாெ. இன்பனைாெத்தெ
அமலதக குடுத்துச் ச் ிபடுத்தனைாெ" - என்று
பசான்னைார். இமல்மு்டமண அந்த ஆமலள
உறுத்துி பார்த்தார். "இந்தா நீ பூகாஞ்சம்
பவளியில இெ பசாலிய்ன். நாியனை பப்வு
கூிபிடுிய்ன்" - என்று பசாலி அந்த ஆமலளி

ியபாூகச் பசான்னைார் இமல்மு்டமண. உடியனை
சர்மா "அவமலர ஏன் ியூகாபிச்சகூகிய்
ியதசிூகாமண! அவெ உளிளமலதத்தாியனை
பசால்்ார்?" - என்்ார். ஆனைால அந்த ஆளி
இமல்மு்டமணயின் வார்த்மலதககுக
ூகட்டுிபட்டு உடியனை பவளிியகி விட்டார்.
அவர் பவளிியகிகதும் இமல்மு்டமண
சர்மாவிடம் கூினைார்:

"பசய்யி் அக்ரமத்மலதயும் பசஞ்சிியபாட்டு
நானும் என் ஆளங்ூகளம் அவெ ியதாிபிியல
அத்து ீதி நுமலழஞ்சி ூகலூகம் பணணச்
பசாத்துககுச் ியசதம் விமலளவிச்சிெகியூகாம்னு
ியபாலீஸிியல புூகார் பணணயிெகூகாெ
சீமாமலவகெ. அந்த ியநரத்தியல அவெ சிவன்
ியூகாவிலல குடும்பத்ியதாட அர்ச்சமலனையிலியல
பணணக்ட்்டெந்தாராம்? தனைககு
ஆபத்துன்னைாச் சாமிமலகக கூடி பபாய்சாட்சிககு
இழக்்ானுவ" -

"காமலரச் சாட்சிககு இழத்தா என்னை?
அக்ரமம் பண்வா அழஞ்சதான்
ியபாயிடுவா..."

"அழஞ்ச ியபாூகிியக விசியவசவரன்!
ியநர்மா்ா அக்ரமத்மலத எதர்கூகி ியபானை
நாங்ூகளிலியல மலூகயும் ூகாலும் பவட்டுிபட்டு
இிப்ட ஆ–பத்த் யிியல வந்து அழஞ்ச
்டக்ிய்ாம். நாலு ூகாச வசதயுளிளவன் இங்ியூக
நகாகம், சட்டம், ியபாலீச எலலாத்மலதயும் கூட
பவமலலக் வாங்்ட்ாியனை?"

"வா–தவம், பதய்வத்மலத
நம்ப்வாமலளவிடி ப்த்மலதயும்,
வசதூகமலளயும் நம்பித் பதாழ்வா ியதசத்தியல
அதூகமாயிட்டா. ியகாக்கமாயிெகூகணும்,
உமலழச்சச் சம்பாதகூகணும்்் நம்பிகமலூகியக
ியபாயிடுத்து. நலலவனைாயிெகூகணும்்்
நம்பிகமலூகமலக விட நலலவமலனைி ியபால

இெந்துட்டாி ியபாறும்னு தெிதி பட்ியத
அதூகமாகாச்ச-"

"ியவதத்மலதச் பசாலலு் வாய் பபாய்மலகயும்
பசாலலுது. சீமாமலவகர் ூகடவுமலள
நம்ப்மலதவிட அதூகமாூக அூகமத் அி பாியகாடு
ப்த்மலதத்தான் நம்பு்ாெ."

"என்மலனைி பபாறுத்தவமலர எவன்
ியகாக்கனைாயிெகூகாியனைா, எவன் மத்தவமலனை
ஏமாத்தாியம உமலழச்ச வாழ்ாியனைா,
எவன்்ட்டச் சதும், வாதும் வஞ்சமலனையும்
இலிியகா அவபனைலலாம் ஆ–தீூகன் தான்.
எவன் அியகாக்கனைாயிெகூகாியனைா, எவன்
மத்தவமலனை ஏமாத்த, உமலழகூகாமச் சரண்ட
வாழ்ாியனைா எவன்்ட்டச் சதும் வாதும்
வஞ்சமலனையும் நரம்பியிெகியூகா அவபனைலலாம்
தான் நஜமானை நா–தீூகன்!"

"நீ பசாலிய்... ஆனைால உலூகத்துியனைாட
ூகணணியல சீமாமலவகெதான் ஆ–தீூகர், நான்
நா–தீூகன். முரடன்! ஊரியராட ஒத்துி
ியபாூகாதவன்..."

"அிப்ட கார் கார் பநமலனைகூக்ாியளா
பத் காது. ஆனைா நான் அிப்ட உன்மலனைி பத்த
பநமலனைகூகியல ியதசிூகாமண!"

"நீ பநமலனைகூக மாட்டிபா... அமலதக கூடி
பு் ஞ்சகூகத் பத் காதவனைா நான்?"

இந்த உமலரகாடின் ியபாது இெவெியம
மனைம் பந்ழ்ந்த நமலலயில இெந்தார்ூகளி.

இமல்மு்டமண பத்து நாட்ூகளககு ியமல
ஆ–பத்த் யில இெகூக ியநர்ந்தது. அிப்ட அவர்
ஆ–பத்த் யில படுத்த படுகமலூககாூக இெந்த
நாட்ூகளில சர்மா நாளி தவ்ாமல ஆறுதலாூக
அவமலரி ியபாய்ி பார்த்துக பூகாண்டெந்தார்.
அிப்ட ஒெ நாளி சர்மா ஆ–பத்த் ககுி
ியபாய்விட்டுத் தெம்பிகியபாது வழயில சந்தத்த
சா–த்  ஒெவர் சர்மாவிடம் ியபச்சக
பூகாடுத்தார் - அந்தச் சா–த்  சீமாமலவகெககு
மிூகவும் ியவண்டகவர். அவ் டம் சர்மாவாூக
வலுவில ியபசி ியபாூகவிலமலல. பாமலதயில
எதர்ிபட்டு அவராூகத் தம்மலம நறுத்த
ியக்ஷமலாபம் விசா் கூகியவ சர்மாவும் பதல
ியபசினைார்.

"எங்ியூக ியபாயிட்டு வியரளி சர்மா?"

"எனைககு பராம்ப ியவணடிபட்ட சிியந்தன்
ஒெத்தன் ஒெ ூகலவரத்தியல பவட்டுக

ூகாகிபட்டு ஆ–பத்த் யிியல படுத்த
படுகமலூககா இெகூகான் - அவமலனைி ியபாய்ி
பார்த்துட்டு வாியரன்."

"காெ? அந்தச் 'சனைா மானைா'கூகாரன் தாியனை,
'சாமியிலியல பதய்வமிலியல'ன்னு சதா
நா–தீூகி பிரசாரம் பணணண்டெகூகாியனைா
இலிியகா, அதான் பதய்வமாி பார்த்து இந்த்த்
தணடமலனைமலக அவனுககுக குடுத்தெககு."

இமலதக ியூகட்டுச் சர்மாவுககு எ் ச்சல பறிக
பூகாணடு வந்தது. ூகடவுளின் பசகலூகளககு
இிப்டக பூகாச்மலசகாூக அர்த்தம் ூகறபிக்்
ஆ–தூகமலனைவிட ியமாசமானை நா–தூகன்
ியவப்ாெவன் இெகூக மு்டகாது என்று பட்டது
அவெககு. பதய்வ சிந்தமலனைூகளில மிூகவும்
ியமாசமானை பதய்வ நந்தமலனை, 'ூகடவுளி தம்மலம
எதர்த்துி ியபச்்வன் வீட்்டல பூகாமலல விழச்
பசய்வார், தம்மலமத் துுபிரசாரம்

பசய்்்வமலனை உடியனை மலூகமலகக ூகாமலல
வாங்்ி பழ தீர்த்துக பூகாளிவார்' என்று மட
பகதகால பாமரத்தனைமாூக விளகூகம்
பூகாடுிபதுதான். இந்த மடத்தனைமானை
விளகூகம் ச் காயிெந்தால ியதாலவிமலகி
பபாறுத்துக பூகாளிள மு்டகாத, அலலது பவறி
மமமலதயில நதானைமிழந்த ஒெ மன்்ாந்தர
அரசிகலவாதமலகி ியபாலக ூகடவுளம் பழ
வாங்ூகவும், பமலூக தீர்கூகவும், எங்ியூக எங்ியூக
என்று ியத்டத் தவித்துக பூகாணடு த் வது
ியபாலா்விடும். இிவவளவு ியவதங்ூகளி
உபநிஷதங்ூகமலளக ூகமலரத்துக கு்டத்தெந்தும்
அியத சா–த்  அத்தமலனை பமௌட்டீூகம் நமல்ந்த
ஒெ விளகூகத்மலதக பூகாடுத்தது ூகணடு சர்மா
அிியபாது அெவெிபு அமலடந்தெந்தார்.
அவமலர விட - அவறமல் எதர்ிபதறூகாூகியவ
சா–தரம் சம்பிரதாகங்ூகமலளி ப்டத்துக
பூகாணட இமல்மு்டமண இன்னும்
பதளிவாூகவும் பிரகமலஞயுடனும் நன்்ாூகவும்
ப்டத்தெிபதாூகச் சர்மாவுககுத் ியதான்ிகது.

சர்மா தன் மனைத்தனுளி இெந்த எ் ச்சமலல
அமலமதி படுத்தக பூகாணடு "சா–த் ூகியள! நீர்
பசால்ப்ட வச்சணடுட்டாத் தனைககு பூகடுதல
பண்வாமலளயும், தன்மலனை எதர்க்்வாமலளயும்
எிபடா ியத்டி பி்டச்சக மலூகமலகக ூகாமலல
பவட்்டத் தண்டகூகலாம்னு ஒெவிதமானை
சகநலத்ியதாடு பதய்வம் தகாராக
ூகாத்துண்டெகூக் மாத் ன்னைா ஆ்து?" என்்ார்.

"இலிியகா பின்ியனை? பதய்வம் எிபி்டி
பபாறுத்துககும்ியனைன்?"

இமலதக ியூகட்டுச் சா–த் ூகளின்
பமௌட்டீூகத்துகூகாூக மட்டுமின்ி மந்த
புத்தகூகாூகவும் ியசர்த்து இரகூகிபட்டுக
பூகாணியட ியமலும் அவமலரியக ியூகட்டார்
சர்மா:-

"பபாறுமலமியக பூிஷ்ம்னும் ச்ிபுத்
தன்மலமியக சத்தகம்னும் மனுிஷாளகபூகலலாம்
முன்மாத் காக ூகத்துககுடுகூக ியவண்டக
பதய்வம், நீர் பசால் மாத்  அத்தமலனை
பபாறுமலமயிலலாததாயும், அவசரக
குடுகமலூககாூகவும் சகநலமாூகவும் இராது
சா–த் ூகியள-"

"நீங்ூக என்னை பசாலிய்ளி சர்மா? 'அவியனைாட'
பழ்ி பழ் வரவர நீங்ூகியள இிபலலாம்
'அவன்' மாத் ி ியபச ஆரம்பிச்சட்ியடளி..."

"அதலியல! சமகா சமகங்ூகளிியள
ஆ–தீூகாளம் தங்ூகமலள அிகாமத் பதய்வத்மலத
அவமதச்சி ியபசிட்துணடு. அதுவும் கூடத்
பதய்வ நந்தமலனைதான். நீங்ூக பசான்னைமலதயும்
அதியல தான் ியசர்த்துகூகலாம். நம்ம
துியவிஷத்மலத, நம்ம பமௌட்டீூகத்மலத, நம்ம
அஞ்ஞானைத்மலத நம்ியமாட பழ வாங்ூக்

மனைிபான்மலமமலக இதுகபூகலலாம்
அிபாறபட்ட பரம்பபாெளி ியமியல ஏத்த வச்ச
அது பழ வாங்்டும், ூகணமல் அவிச்சிபிடும்,
ூகாமலல ஒ்டச்சிிபிடும்பனைலலாம் பசால்து
எத்தமலனை அபத்தம்? 'ியவணடுதல ியவணடாமலம'
இலலாதவன்னு பூகவாமலனைி பத்த ஆயிரம்
சா–தரங்ூகளிியள நீர் தெம்பத் தெம்பி ப்டச்ச
என்னை பிரியகாஜனைம் சா–த் ூகியள?"

எிவவளியவா அடக்க பூகாளிள முகன்றும்
சர்மா குரில ூகடுமலம பதானித்து விட்டது.
சா–த் ூகளி சர்மாவுககுி பதல பசாலலாமல
ியூகாபத்ியதாடு ியநியர சீமாமலவகர் வீட்டுத்
தணமல்ககு விமலரந்தார். அங்ியூக அவர்
எதர்பார்த்தது ியபால வம்பர் சமலப கூ்டயிெந்தது.
இவர் ியபாவதறகு முன்ியபியக 'சர்மா
எதர்ிபுத்'தான் அங்ியூக நடந்து பூகாண்டெந்தது.
சீமாமலவகர் அத்தமலனை ியபெககும் தாராளமாூக
பவறிமலல சீவல வழங்்ச் சர்மா எதர்ிமலப
உறசாூகிபடுத்த விட்டுக ியூகட்டுக
பூகாண்டெந்தார்.

சா–த்  வந்து பசான்னைமலதத் பதாடர்ந்து
கூ்டயிெந்தவர்ூகளிடம் சீமாமலவகியர
சர்மாமலவிபறி ியமலும் குமல் கூித் பம்
ியபாட்டுவிட வசதகாயிெந்தது.

"என்ியனைாட மாந்ியதாிபிியல பம்ிபசட்
ியமாட்டாமலரக பூகாளிமலளக்டகூகணும்னு
தட்டம் ியபாட்டு ஆளி ூகட்ியடாட நுமலழஞ்சவன்
அந்த இமல்மு்டமண. நலலியவமலளகா என்
குத்தமலூககூகாரியனைாட ஆளிூகளி சமகத்தல வந்து
என் ஆ–தமலகக ூகாிபாத்தயிெகூகாங்ூக.
அிப்டிபட்ட ்ராதூகனுககு ப் ஞ்சணடு
ியபாய் நற்்ார் சர்மா. அவெககு வரவரி
புத்தியக ியபதிச்சி ியபாச்ச. ஒியர அ்ட ியமியல
அ்டகா வரது. புளிமலள என்னைடான்னைாி
பிபரஞ்சகூகா் மலக இழத்துணடு வந்து
நற்்ான். ூகமலடசியிியல இவியர அவாளககுக
ூகலகா்ம் பணண மலவகூக
ியவண்டகதாயிடுத்து. சா–த்ியராகதமா நாலு

நாளி ூகலகா்மாம், சா–தரம் ஒெ ியூகடு
இவெககு! பண் ூகந்தரியூகாளம்லாம்
பணணட்டுச் சா–தரமாம் சா–தரம்!"

"அது மட்டுமிலியல சீமாமலவகர்வாளி!
ஆ–பத்த் யிியல சாூகக ்டந்த அந்தக ூகறுிபுச்
சட்மலடகூகாரனுககு ஓ்டிியபாய் ரத்தம் குடுத்துக
ூகாிபாத்தயிெகூகார் இவர்..."

"இவெககுத் தாத்தா வந்தாலும் அவமலனைக
ூகாிபாத்த மு்டகாது சவாீத! அவன் அூகமத் அி
பாமலகி ியபாய் விியராதம் பணணண்டெகூகான்.
பாய் ியூகாடீசவரன். அவியராட ியபாட்்ட ியபாட
இந்த பவ்குக ூகமலடகூகாரனைாலா ஆகும்?"

"ஆனைா அவன் அகரூகாரத்தியல வச்சிெகூக்
பலசரககுக ூகமலடயிியல விகாபாரம் பராம்ப

நன்னைா ஆ்துங்ூக்ாியள ஓய்! விமலல எலலாம்
பராம்ப நகாகமாயிெககுங்ூக்ா, சரககும்
ூகலிபடமிலலாியம சத்தமாூகவும் நன்னைாவும்
இெகூகாியம... எலலாெம் ியபசிக்்ாியள..."

"சம்மா ஒெ –டணட்! அபதலலாம் பூகாஞ்ச
நாளி ஜனைங்ூகமலளக ூகவரணும்ூக்துகூகாூகக
குடுிபன். ியபாூகி ியபாூகத்தான் சகரூபம்
பத் யும்." - என்று அமலத மறுத்தார் சீமாமலவகர்.
இமல்மு்டமணமலகி பறிியகா சர்மாமலவி
பறிியகா காெககும் ஒெ சிிக
நலலபிிபிராகம் கூட ஏறபட்டு விடாமல
ூகவனித்துக பூகாளிவதல சீமாமலவகெககு அளவு
ூகடந்த அகூகமல் இெந்தபதன்னைியவா உணமலம!
'இமல்மு்டமண'யின் ூகமலட, விகாபாரம்
எலலாம் பறி ஊரர் முழவதும், ம் காமலதயும்
நலபலண்மும் பபெகுவமலதியக அவரால
பபாறுத்துக பூகாளிள மு்டகாமல இெந்தது.
சர்மாமலவயும், இமல்மு்டமணமலகயும்
ியூகார்ட்டு, ியூக– என்று இழத்த்டிபதறூகானை
பசலவுூகமலள இரூகசிகமாூக அூகமத் அிபாய்

ஏறறுக பூகாண்டெந்தார். அூகமத் அிபாயின்
ியூகாபத்துககுக ூகார்ம் சர்மாமலவ வீடுியத்ட
ியபாய்க மலூகயில முன்ப்த்ியதாடு பூகஞ்சிி
பார்த்தும் ியூகட்ூகாமல அவர் அந்த இடத்மலத
இமல்மு்டமணககு விட்்டெந்தார் என்பதுதான்.
அியத ூகார்த்தாலும், பதாழற ியபாட்்டகாலும்
தனைககுக ்மலடகூகாத இடம் அவெககுக
்மலடத்து விட்டியத என்் எண்த்தனைாலும்
இமல்மு்டமணயின் ியமலும் அவெககு எ் ச்சல
ஏறபட்்டெந்தது. சர்மாமலவயும்
இமல்மு்டமணமலகயும் அமலலகூகழத்துக
ூகுடிபடுத்துவதறூகாூகச் சீமாமலவகெககு
எிவவளவு ியவணடுமானைாலும் ப்ம்
பூகாடுகூகத் தகாராயிெந்தார் அூகமத் அிபாய்.

--------------
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ூகமி ரவி ூகலகா் ஏறபாடுூகளி நடந்து
பூகாண்டெந்த ியபாியத –ி ியூகார்ட்்டிெந்து
ிம்மன் சர்மாவுககும் ூகமிககும் வந்து
ியசர்ந்தெந்தது. ூகமி ியபாய்த் த் சனைம்
பசய்தெந்த சங்ூகரமங்ூகலம், பூமிநாதபுரம்
ியூகாவிலூகளின் ய்மலம பூகட்டு விட்டதால
அவறறுககு மறுப்ட உடியனை சம்ிியராட்ச்ம்
பசய்க ஆ்் பசலவு என்று ஒெ ூக்ககுி
ியபாட்டுி பத்தாயிரம் ரூபாய்ககு ியமல ியூகா் 
வழககுத் பதாடுத்தெந்தார்ூகளி. வழககுத்
பதாடுிபதறூகானை பசலவு, ணடுதல எலலாம்
சீமாமலவகர், அூகமத் அிபாய்
ஆ்ியகாெமலடகது என்்ாலும், ஒிவபவாெ
ியூகாவிலுககும் சம்ிியராட்ச்ம், காூகசாமலல,
கும்பாபிியிஷூகம், மணடலாபிியிஷூகச்
பசலவுூகளககு நுட ஈடு ியூகா்  வழககுத்

பதாடர்ந்தெந்தவர் பாதகூகிபட்ட உளிளூர்
ஆ–தூகர் எனை ஒெவராூகியவா சிலராூகியவா முன்
வந்தெந்தார்ூகளி. ியூகாவில ூகமி
நுமலழந்ததனைால ய்மலம பூகட்டுி ியபாய்
ஆ–தூகர்ூகளம் முமல்கானை இந்துகூகளம்
பதாழவதறகுி பகன்படாமற ியபாய்
விட்டபதன்றும், எிவவளவு விமலரவில
கும்பாபிியிஷூக ஏறபாடு பசய்க மு்டயுியமா
அிவவளவு விமலரவில பசய்தாூக
ியவணடுபமன்றும் வழககுத் பதாடுத்தவர்ூகளி
ியூகா் யிெந்தார்ூகளி. எனைியவ சர்மாவுககும்,
ூகமிககும் வந்தெந்த ியூகார்ட் ியநாட்டீஸில
விமலரவாூக விசாரமல்ககு ஒெ ியதத
குிிபிடிபட்்டெந்தது. முன்பு பசய்தது
ியபாலியவ ியூகார்ட் ியநாட்டீிுடன் ியவணு
மாமாவிடியம ூகலந்தாியலாசித்தார் சர்மா. ியவணு
மாமா சிிதும் ூகலங்ூகாமல ியகாசமலனை
பசான்னைார்.

"ூகிகா்த்துககு ஒெ வாரம் இெகூக்ிியபா
பார்த்து நீெம், ூகமியும் ியூகார்ட்ியல வந்து
நற்் மாத்  ியநாட்டீ– அனுிபிச்சிெகூகா,

பரவாயிலியல, ூகவமலலிபடாியதயும். ிராகடீ–
பண்ாததாியல எனைககு வககீலுககுி ப்டச்சியத
ம்ந்து ியபாச்ச, ஆனைா இந்தக ியூகிுியல
உமககும் ூகமிககும் நாியனை வககீலா இெந்து
ூகவனிச்சகூகிய்ன். மலபத்தககூகாரத்தனைமா
இந்தக ியூகமலிி ியபாட்டவங்ூக மஞ்சியிியல
ூக் மலகி பூசிணடு ியபா்ாில பணிய்னைா
இலமலலகா பாெம்!"

"இிியபா நீங்ூக எதுககுச் சிரமிபடணும்?
ியவறு காராவது வககீல்ட்ட விட்டுடலாியம?
இதுனைாியல ூகலகா் ஏறபாடுூகமலள நீங்ூக
ூகவனிச்சண்டெக்்து தமலடிபடுியம?"

"ஒணணும் தமலடிபடாது. இந்தக ியூகிுியல
சில நுணுகூகமானை ஆர்கயுபமணடுூகளி இெககு.
அமலத எலலாம் பத்த நான் ஏறபூகனைியவ
ியகாசிச்ச வச்சிெகியூகன். ஃபூன்னு

உளிளங்மலூககாியல ஊரத விட்ாில ஊரத
விட்டுடலாம். ூகவமலலிபடாியதயும் சர்மா..."

"என் தமலலமலக உெட்டணும்்்துகூகாூகியவா
என்னைியவா எலலாி ியபிபர்ியும் பூகாட்மலட
எழத்தியல பப் க நயசாி ியபாட்டுட்டா
இமலத. சாதார்மா எத்தமலனைியகா ியூக–
சிியூகார்ட்்டியல வரது. அமலத எலலாம் நயிாி
ியபாட்தலியல..."

"உம்ம தமலலமலக உெட்டணும்னு
ியபிபர்ூகாராளககு ஒணணும் இராது.
'பவளிமலளகூகா்  ியூகாவிலுககுளிியள
நுமலழஞ்சிட்டாளி'ன்னு வழககுன்னைா அதுியல
ஒெ 'பசன்ியசிஷன்' இெகியூகாலிியகா.
அதுனைாியல பப் க நயிாி ியபாட்்டெிபா."

"நுட ஈடு ியூகட்டு வழககுி ியபாட்்டெக்்
புளிளிூகளிியல பரணபடாெத்தர் அந்தந்தக
ியூகாவிலூகியளாட தர்மூகர்த்தாக குழவிியல கூட
இெகூகா. அதுனைாியல, அர்ச்சூகாளி, குெகூகளி,
எலலாம் கூட ியவணும்ியனை பகந்துணடு நமககு
எதரா சாட்சி பசாலலலாம்." -

"இந்த பரணடு ியூகாயிலியலயும் ூகமி
த் சனைத்துககுி ியபானைிியபா இெந்த அர்ச்சூகாளி
கார் காென்னு நமலனைவிெகியூகா சர்மா?"

"ூகமி ியூகாவிலுககுி ியபா்ிியபா எலலாம்
உங்ூக பபாண வசந்தியகா, ரவிியகா, அலலது
பாெியவா கூடத் துமல்ககுி ியபாயிெகூகா.
அவாமலளக ியூகட்டா அந்த சமகத்தியல அர்ச்சூகா
கார் கார் இெந்தான்னும் பத் ஞ்சணடுடலாம்.
அது ஒணணும் பப் க சிரமமிலியல-"

"உடியனை பத் ஞ்சணடு வந்து பசான்னீர்னைா
அந்த அர்ச்சூகாமலளக பூகாஞ்சம் வரவமலழச்சி
ியபசலாம். ியூக– நமககுச் சாதூகமா
மு்டக்த்துககு பராம்ப உபியகாூகிபடி ியபா்
விிஷகம் இது."

"இன்னிகியூக விசா் ச்சச் பசாலிடிய்ன்.
ியவ் சாட்சி ஏதாவது ியவணுமா?"

"உம்ம சிியந்தன் அந்தி பகுத்திவுி
ப்டிபூக ஆளி ியூகார்ட்டுககு வந்து சாட்சி
பசாலலச் சம்மதிபாரா?"

"இதியல அவியராட சாட்சிககு எந்த
விதத்தியல இடம் இெககு? இது ியூகாவில குளம்,
பகத த் சனைம்னு வர்் ியூக–, ியதசிூகாமணககு
அதியல எலலாம் நம்பிகமலூக ்மலடகாது."

"நம்பிகமலூக இெகூக்தும் இலலாததும் ியவ்
விிஷகம். அவியராட பதய்வ நம்பிகமலூக
இலலாதவர்ூகளி அடங்்க பகுத்திவுி
ப்டிபூகத்தியல ியபாய்ி பிரசங்ூகம் பண்துககு
முந்தகூட ஏியதா ூகடவுளி வாழ்த்து மாத்  ஒெ
–ியதாத்தரத்மலத முணுமுணுத்துட்டுத்தான்
ூகமி பிரசங்ூகம் பணணனைாளினு
ியூகளிவிிபட்ியடன். அிப்ட அவளி பசஞ்சமலதத்
தங்ூகளககுி பி்டகூகாத விிஷகமா இெந்தும் ஒெ
நாூக் ூகம் ூகெத அவர் காெம் தடுகூகியலன்னும்
ியூகளிவிிபட்ியடன்."

"இெகூகலாம், ஆனைா அது இந்தக ியூகிுககு
எிப்டி பிரியகாஜிபடும்?"

"அபதலலாம் நான் பார்த்துகூகிய்ன் சர்மா!
நடந்தமலதக ியூகார்ட்ல வந்து அவர்
பசாலலுவாியரா இலிியகா?"

"தாராளமா வந்து பசாலலுவார். ியதசிூகாமண
நஜத்மலதச் பசால்துககு எங்ியூகயும் கார்
முன்னைா்டயும் பகிபட்து இலியல."

"அது ியபாதும் எனைககு."

"பாவம்! இந்தச் சீமாமலவகர் பணணுனை
அக்ரமத்தியல பவட்டுக ூகாகம் பட்டு
ஆ–பத்த் யிியல பூகடந்துட்டு இிபத்தான்
்ட–சார்ேஜ ஆ் வீட்டுககு வந்தெகூகார் அந்த
மனுிஷன்."

"என்னை பண்து சர்மா? விபூதி பூச்ச, பதய்வ
நம்பிகமலூகங்்் ியவிஷம் எலலாமாச் ியசர்ந்து
சீமாமலவகர் முதல நம்பர்
ஆசாரகூகளிளனைாயிெந்தும் அவமலர நலலவனைா
உலூகத்துககுக ூகாட்்டட்ியத?"

"காெககும் பகிபடாியம மனைிபூர்வமா
உளிளமலதச் பசாலலணும்னைாத் ியதசிூகாமணமலக
ஆ–தூகனைா ஒத்துகூகலாம். சீமாமலவகமலரத்தான்
உணமலமகானை நா–தீூகன்னு பசாலலணும்.
ியவிஷம் ியபாட்வமலனை விட
பவளிிபமலடகானைவன் ியகாக்கன்.
சீமாமலவகெககுச் சா–தரம், புரா்ம்,
சம்ிரதாகம், ஒெ மணணும் பத் காது.
பத் க்தாூக ியவிஷம் ியபாட்ார். ஒணமல்க
குமல் பசாலிி ியபச்துன்னைாககூட அமலதி
பத்த முழ விவரமும் பத் ஞ்சகூகாமி
ியபசிபடாதுன்னு அத்தமலனைமலகயும் முமல்காக
ூகத்துணடு ஒணணுியம பத் காத பாமரன் மாத் 
நடந்துகூக் ியதசிூகாமண எிவவளியவா
சிலாக்கம்ியபன்..."

"மு்டஞ்சா சீமாமலவகமலரக கூட இதியல சிகூக
மலவச்சி பாக–ியல ஏத்தக குறுககு விசாரமல்
பண்ணும்னு எனைககு ஆமலச."

"அவர் தான் ியநியர வரியவ மாட்டார்.
மத்தவாமலளத் ண்டவிட்டு ஆழம் பார்கூக்ியத
அவர் வழகூகம். மத்தவாளககுக பூகடுதல
பண்மலதியக ஒெ ஆர்ட்டா படவலி
பணணணடவர் அவர். அவியராட பகத
விசவாசம் எலலாியம பவறும் பாசாங்கு."

"ூகமி ியூகாயிலுககு வந்ததாியல ியூகாயிியலாட
சத்தம் பூகட்டுி ியபாச்சன்னு ியூக–
ியபாட்்டெக்்திெந்ியத அது பத் கிகா?"

"சம்மா ியபெககுத்தான் ூகமி ியமியல ியூக–
ியபாட்்டெகூகாியள ஒழக உணமலமயிியலியக
அவா ியூகாபபமலலாம் என் ியமியலயும்
ியதசிூகாமண ியமியலயும் தான். என்மலனைச்
சிரமிபடுத்தணும், எனைககுத் பதாந்தரவு
குடுகூகணும்னு தான் எலலாம் நடக்்து.
சீமாமலவகர் பார்த்துண்டெந்த ஸ் மடத்து
முத்தராதூகா்  பதவிகாியல பல வமலூகயிியல
அவர் நமல்க ப்ம் பணணகூக வழ இெந்தது.
அவராியல மடத்துி ியபியர பூகட்டுடும்னு
பகந்து பப் கவா எங்்ட்ட அமலத மாத்தனைா.
அதனைாியல ஒெ ியூகாபம். பரணடாவது, அவர்
பசால்ப்ட நான் ியூகட்டுட்டாி
பரவாயிலியலன்னு முகறசி பணணி பார்த்தார்.
பநலங்ூகமலளக குத்தமலூகககு அமலடக்்து,
மடத்து மமலனைமலக வாடமலூகககு விட்துியல
எலலாம் அவர் பசான்னைமலத நான்
ியூககூகலியலன்னு ியவப் என் ியமியல தாங்ூக
மு்டகாத ஆத்தரம் அவெககு."

"சீமாமலவகர் மட்டும் விட்பனை–ிாியவா,
ியவப்ிப்டியகா பாக–ியல ஏினைார்னைா
இத்தமலனைமலகயும் ப்ரங்ூகமா எக–ியபா–
பணணடலாம் சர்மா..."

"அவர் சிகூக்து ூகுடம். தணணி பாம்பு
மாத்  சபாவம் அவெககு. தமலலமலக மட்டும்
பவளியிியல நீட்டுவார். மலூகயிியல நாம ூகலமலல
எடுத்தியமா முககுளிச்ச ஓ்டிியபாய்
ஒளிஞ்சணடுட்துதான் அவர் வழகூகம்."

"உதார்ம் பிரமாதம் சர்மா!... இந்த மாத் க
மலூககாலாூகாதவமலனை நலல பாம்ியபாட கூட
ஒிபிட்டு நலல பாம்மலப அநாவசிகமா
அவமானைிபடுத்த நீர் தகாராயிலியலன்னு
பத் க்து."

"நலல பாம்புககுக பூகாஞ்சம் மானைியராிஷம்
உணடு. அமலத அ்டகூகக ூகம்மலப ஓங்்னைா
எதர்த்துச் சீறும்; படபமடுககும். ூக்டகூகக கூட
வெம்..."

சர்மா சீமாமலவகமலரச் சித்த் த்த விதத்மலதக
ியூகட்டு ியவணு மாமா இரசித்துச் சி் த்தார்.
அிபு்ம் சர்மாவிடம் வினைவினைார்:

"ியூகாயில தெிபணககுக ூகமி ியப் ியல
நன்பூகாமலட பூகாடுத்து ரசீது வாங்ூகச்
பசான்ியனைியனை; அந்த ரசீமலதி பத்தரமா
வச்சிெகியூகளா? அதுியல என்னை
எழதயிெககுன்னு இிியபா நமலனைவிெகியூகா?"

"இந்து ஆ–தீூகி பபெமகூகியள! இது உங்ூகளி
தெிபண; உவமலூகியகாடு முன் வந்து
உதவுங்ூகளி'ன்னு தமலலிபிியல
அச்சிட்்டெகூகான்னு நமலனைிபு. அிபு்ம் ியதத,
ப்ம் குடுத்தவங்ூகியளாட ியபர், கீியழ
தர்மூகர்த்தாகூகளில ஒெத்தியராட மலூகபகழத்து
எலலாம் அதியல இெககு."

"பியல! அமலதி பத்தரமா எடுத்துணடு வந்து
எங்்ட்டக குடுத்துடும்."

"ியூக–, விசாரமல், வாய்தான்னு பராம்ப
இழபடுியமா? அிப்ட இழபட்டா நம்ம
ூகலகா்க ூகா் கங்ூகமலளியக ூகவனிகூக மு்டகாம
இதுககுன்ியனை அமலலக ியவண்டகதான்னைா
ியபாயிடும்?"

"இழபடாதுன்னு ியதான்்து. 'பிளிக
இன்ட்ர–ட் உளிள அவசர விிஷகம்'னு
வறபுறுத்த அவா ியூக– ியபாட்்டெகூகா. ூகமி
நுமலழஞ்சதாியல ியூகாவில சாந்நத்கம் பூகட்டு
முமல்ிப்ட தனைச்  வழபட வெ்் எலலா
இந்துகூகளககும் பகன்படாததா்
விட்டதுன்னும், உடியனை சம்ிியராட்ச்ம்
பசய்தாூகணும்ன்னும் தான் வழககு. அதனைாியல
ியூகமலி எடுத்துணடாச்சன்னைா உடியனை
விசாரமல் நடந்து மு்டஞ்சட்துதான் வழகூகம்.
எிபி்டயும் பரணடுியல ஒணணு சீக்ரமா
மு்டவாயிடும்."

------------
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ூகமி சங்ூகரமங்ூகலத்துககு வந்ததிெந்து
அவளி சம்பந்திபட்ட அவர் பழ்யிெக்்
மனிதர்ூகமலளி பறிக விவரங்ூகமலளச்
சர்மாவிடமும், ரவியினிடமும், விசா் த்து
அிந்த பின் சாட்சிகமாூகி பகன்படக
கூ்டகவர்ூகளி எனைத்தாம் ூகெதக பட்்டகல
ஒன்மல் முதில தகா் த்துக பூகாணடார் ியவணு
மாமா. சந்திபதறூகாூக அவர்ூகளகபூகலலாம்
தூகவலும் பசாலிகனுிபினைார்.

சர்மாவிடம் ஏறபூகனைியவ அவர் பசாலி
அனுிபியிெந்தப்ட ூகமி எந்பதந்தக
ியூகாவிலூகளககுத் த் சனைத்துககுி
ியபாயிெந்தாியளா அந்தந்தக ியூகாவிலூகளில

அிியபாது சந்நதயிிெந்த அர்ச்சூகர்ூகளி ியவணு
மாமாமலவ வந்து சந்தககும்ப்ட ஏறபாடு
ஆ்யிெந்தது. அன்று மாமலலயில அர்ச்சூகர்ூகளி
வெவதாூகச் பசாலி அனுிபியிெந்தார்ூகளி.
உடியனை ியவணு மாமா ூகமிமலகக கூிபிட்டு,
அர்ச்சூகர்ூகளி வரிியபா்் விவரத்மலதச் பசாலி,
"அவாமலள நான் இங்ியூக கூடத்தியல உட்ூகார
வச்சி ியபசி ியபா்ிய்ன். அவாளிளாம்
வர்்ிியபா இியத கூடத்தல ூகாிட்
பரகூகார்டமலர ஆன் பணணட்டு விளககு ஏத்த
மலவச்ச நீ –ியலாூகம் பசாலிண்டெகூகணும்.
அவா வந்ததும் பரகூகார்டமலர ஆஃி பண்ாியம
அிப்டியக விட்டுட்டு நீ ியபாயிடலாம். அலலது
பமௌனைமா இங்ியூகியக இெந்தும் ூகவனிகூகலாம்"
என்்ார். ூகமியும் அதறகுச் சம்மதத்தாளி.

அன்று சாகங்ூகாலம் அர்ச்சூகர்ூகளி ியவணு
மாமாமலவத் ியத்ட வந்தார்ூகளி. ியவணு மாமா
கூடத்து ஊரஞ்சல பலமலூகயில உட்ூகார்ந்தெந்தார்.
பகூகத்தல தமலரயில ஓர் உகரமானை மமல்ி
பலமலூகயில தெவிளககு ஏறி

மலவகூகிபட்்டெந்தது. மாகியூகாலமிட்டு
அலங்ூக் கூகிபட்ட மமல்ி பலமலூகயின்
அ்டயில ூகாபிட் பரகூகார்டர் 'ஆன்'
பசய்கிபட்டு பவளிியக அதூகம் பத் காமல
இகங்்க பூகாண்டெந்தது.

"ஓங்ூகார பூர்விியூக ியதவி! வீ்ா பு–தூக
தா் ணீ!
ியவதமாத: நம–துிகம் அமலவதிகம்
ிரகச்சியம"

என்று –ியலாூகத்மலதச் பசாலி மு்டத்துவிட்டு
விளகமலூக வ்ங்் எழந்தெந்தாளி ூகமி.
உளிியள நுமலழந்து வந்து பூகாண்டெந்த
அர்ச்சூகர்ூகமலள ியவணு மாமாவும் ூகமியும்
ம் காமலதகாூக எழந்து முன் பசன்று நன்று
வரியவற்ார்ூகளி.

அவர்ூகமலள ஒிவபவாெவராூகி பி் கத்ியதாடு
ியபர் பசாலி அமலழத்து விளககு மலவத்தெந்த
மமல்ி பலமலூகககு அெியூக ியபாடிபட்்டெந்த
பபஞ்சியில அமரச் பசய்தார் ியவணு மாமா.
அவர் ியூகட்ூக ியவணடுபமன்ிய் அவர்ூகளி
ூகாத்தெகூகவிலமலல. அவர்ூகளாூகியவ ூகமிமலகச்
சட்்டகூகாட்்ட, "சாட்சாத் மூகாலட்சமி மாத் 
இெகூகா! சித்ியத முன்ியனை இவ –ியலாூகம்
பசாலிண்டெக்்மலதக ியூகட்டிியபா பமய்
சிிர்த்தது. சர–வத ியதவிியக இங்ியூக வந்து
பசாலிண்டெகூகாியளான்னு ியதாணத்து.
'இவளககு' எதராக ியூகார்ட்்டியல வந்து சாட்சி
பசாலலணும்னு எங்ூகமலளபகலலாம்
நர்ிபந்திபடுத்த்ா சவாமி."

"அிப்ட ியூகாவிலியல இந்தக ூகமி
என்னைதான் பப் க திபுி பணணட்டா?
எதுகூகாூக கார் வந்து உங்ூகமலள இிியபா
நர்ிபந்திபடுத்த்ா?..."

"திபாவது ஒண்ாவது? அிப்டச் பசான்னைா
நாககு அழ்ி ியபாயிடும். அமலதி ியபால
அபசாரம் ியவ் இெகூக மு்டகாது. நஜத்த
அிப்டியக பசாலலணுமானைா ஆசார
அநுுடானைம் பத் ஞ்ச நம்ம மத–தர்ூகமலளவிட
அதூக ஆசார அநுுடானைத்ியதாடவும் அடகூக
ஒடுகூகமாூகவும் இவ ியூகாவிலியல
நடந்துணடான்னு பசாலலணும்."

"இதுதான் பநஜமானைா நீர் இமலத அிப்டியக
ியூகார்ட்்டியல வந்து பசாலல
ியவண்டகதுதாியனை?"

"ியூகார்ட்்டியல வந்து என்னை பசாலலுியவியனைா
பத் காது. ஆனைா இதுதான் சத்தகம்.
நர்ிபந்தத்துகூகாூகவும் பபாமலழிபுகூகாூகவும்
ியூகாயிலியல எகஸிகய்டிவ ஆ்சர்

பசால்துகூகாூகவும் சீமாமலவகெகூகாூகவும்
பகந்து அவா வககீல என்னை பசாலிக
குடுகூக்ாியரா அமலத அங்ியூக வந்து ஒிபிக்்
பாவத்மலதி பண்ணும் சவாமி! நீங்ூக
எங்ூகமலளத் திபா பு் ஞ்சகூகிபடாது.
எங்ூகமலளத் பதாந்தரவு பணண நர்ிபந்தி
படுத்த்ா! ியவ் வழியக இலமலல."

-இிப்ட வெத்திபட்ட மத்தவரானை அந்த ஓர்
அர்ச்சூகமலரத் தவிர உடன் வந்தெந்த மற் இெ
அர்ச்சூகர்ூகளிடமும் சில ியூகளிவிூகளி ியூகட்டுி
பதல பசாலல மலவத்தார் ியவணு மாமா.
அிபு்ம் ியபச்மலச ியவறு விிஷகத்துககு
மாறினைார்.

"நான் உங்ூகமலள எலலாம் வரச் பசான்னைது
இமலதி பத்தி ியபச்துக்லியல. இவ ஏியதா
பரணடு மணு பிராம்ாளககு வ–தர தானைம்
பண்னும்னைா, அதுகூகாூகத்தான் உங்ூகமலள

எலலாம் வரச்பசாலி அனுிபிியனைன்" - என்று
ூகமிமலகக கூிபிட்டு ஜாமலட ூகாட்்டனைார்.
மன்று பப் க பிளா–்டக தட்டுூகளில தகாராூக
பவறிமலலி பாககுி பழத்துடன் எடுத்து
மலவகூகிபட்்டெந்த ியூகா்ட ியவு்ட
அங்ூகவ–தர பசட்டுகூகமலளக ூகமிியக
அவர்ூகளி ஒிவபவாெவெகூகாூகக
பூகாடுத்துவிட்டு மிூகவும் பிவகமாூகக குனிந்து
அவர்ூகமலள வ்ங்்னைாளி அவர்ூகளம்
ஆசீர்வாதம் பசய்தார்ூகளி. அவர்ூகளி பசன்் பின்
விளககு மலவத்தெந்த மமல்ி பலமலூகககு
அ்டயிிெந்து ூகாபிட் பரகூகார்டமலர எடுத்து 'ர
மலவண்டங் பட்ட'மலனை அமுக் ரமலவணட்
பசய்து மறுப்ட ியபாட்டுி பார்த்ததல எலலாம்
ூகச்சிதமாூகி பதவா் இெந்தது. ியூக–
விசாரமல்ககு வெவதறகு முன்ியப மற்
சாட்சிூகமலளயும் வரவமலழத்துி ியபசிவிட்டார்
ியவணு மாமா.

*****

விசாரமல் நாளி வந்தது. ஏறபூகனைியவ
தனைச் ி பத்த் மலூகூகளில
பிரமாதிபடுத்திபட்டுத் தடபுடலா்
இெந்ததனைால அன்று சி-ியூகார்ட்்டல
ஏூகககூட்டம். சி-ஜட்ேஜ ஆசனைத்தல வந்து
அமர்ந்ததும் விசாரமல் பதாடங்்றறு.

"நீர் உமது வீட்்டியல ூகமிமலக
விெந்தனைராூகத் தங்ூக மலவத்துக பூகாணடதும்,
அவளி சங்ூகரமங்ூகலத்தலும் சறறுி பு்த்தலும்
உளிள இந்த ஆலகங்ூகமலளத் த் சிகூக அவளககு
உதவி பசய்ததும் உணமலமதானைா?" என்று
சர்மாமலவ விசா் த்தார் எதர்தரிபு வககீல. சர்மா
உணமலமதான் என்று ஒிபுக பூகாணடார். ூகமி
சாட்சி பசாலலுமுன் சத்தகி பிரமா்த்துகூகாூக
அவர்ூகளி மலபபிமலள எடுத்துக பூகாடுகூக - அவளி
தாியனை பூகவத் கீமலதமலகக ியூகட்டு வாங்்ி
பிரமா்த்மலதச் பசய்துவிட்டுத் தனைது
சாட்சிகத்மலதத் பதாடங்்னைாளி.

"இந்துக ியூகாவிலூகளில த் சிகூகி ியபானைது
உணமலமதானைா?" என்று ூகமியிடம்
ியூகட்ூகிபட்டது. ூகமி ஒியர வாக்கத்தல
'உணமலமதான்' - என்று மறுகூகாமல அமலத
ஒிபுக பூகாணடுவிட்டாளி.

"அிப்டகானைால ியவமலல மிூகவும் சலபமாூகி
ியபாயிறறு. குற்ம் சமத்திபட்டவர்ூகளி
இெவெியம தாங்ூகளி பசய்தவறமல் மறுகூகாமல
பசய்ததாூக அிப்டியக ஒிபுக பூகாணடு
விட்டார்ூகளி. ியமறபூகாணடு விசா் ிபதறகு
இனி எதுவுமிலமலல. ூகனைம் ியூகார்ட்டாரவர்ூகளி
நகாகம் வழங்்ி பாதகூகிபட்ட ியூகாவிலூகளி
சத்த பசய்கிபட்டுச் சம்ிியராட்ச்ம்
நமலடபப் வழ பசய்து பூகாடுகூக ியவணடும்"
என்று வழககுத் பதாடுத்தெந்தவர்ூகளின் வககீல
தம் வாதத்மலதத் பதாகுத்து மு்டத்தார்.

அிியபாது ியவணு மாமா ூகமிககும்
சர்மாவுககும் வககீல என்் முமல்யில
எழந்தெந்து அந்த வாதத்மலத ஆட்ியசபித்தார்.
அவர் தரிபு வாதத்மலத அவர் எடுத்துச்
பசாலலலாம் என்று சி-ஜட்ேஜ கூ்ியவ ியவணு
மாமா ியமலும் பதாடர்ந்தார்.

"இமலத நான் ஆட்ியசபிக்ிய்ன். ூகமி எந்த
அந்நக மதத்மலதயும் ியசர்ந்தவளி இலமலல. அவளி
பல ஆணடுூகளாூக இந்து மதத்மலதயும் இந்து
ூகலாசாரத்மலதயும் பழகூக வழகூகங்ூகமலளயுியம
அனுு்டத்து வெ்்ாளி."

ியவணு மாமா இிவவாறு கூிகவுடன் ூகமி
அந்நக மதத்தனைளி இலமலல என்பதறகும்,
இந்துி பழகூக வழகூகங்ூகமலளியக அவளி
அனுச் த்து வெ்்ாளி என்பதறகும் ியபாதக
சாட்சிகங்ூகளி ியவணடும் என்று எதர்த் தரிபு
வககீல ியூகட்டார்.

சாட்சிகங்ூகளி இிியபாியத தகார் என்றும்
ியூகார்ட்டார் விெம்பினைால அவர்ூகமலள
ஒிவபவாெவராூக ஆஜர்படுத்த மு்டயும் என்றும்
ியவணு மாமா நீதபதமலக ியநாக்க கூினைார்.
நீதபத சாட்சிகங்ூகமலள ஆஜர்ிபடுத்த
நரூபிககுமாறு ியூகாரியவ முதல சாட்சிகாூகச்
சங்ூகரமங்ூகலம் 'பசயிணட் ஆணடனீ– சர்ச்'
பாத் காமலர அமலழத்தார் ியவணு மாமா.

ூகமி என்் அந்தி பிபரஞ்ச யுவதமலக
ஒெநாளி கூடத் தான் சர்ச்சில பிியரகெகூகாூக
வந்து பார்த்ததலமலல என்றும் மா்ாூகி புடமலவ
குங்குமத் தலூகத்துடன் பிளிமலளகார் ியூகாயில,
சிவன் ியூகாயில வாசலூகளில அ்டகூக்ட
பார்த்தெிபதாூகவும் பாத் கார் சாட்சி
பசான்னைார். எதர்த் தரிபு வககீல பாத் கா் டம்
ஏியதா குறுககு விசாரமல்ககு முகன்்ார்.
ஆனைால அது அிியபாது பகனைளிகூகவிலமலல.

அடுத்து, ரவி கூண்டியலிச் சாட்சி
பசான்னைான். பிரான்ஸில பலூகமலலக ூகழூகத்தல
பணபு் யும் இந்தக இகல ியபராசி் கன் என்்
முமல்யில மா்விகாூக அவமலளச் சந்தத்த
நாளிிெந்து ூகமி இந்துக ூகலாசாரத்தல
ஈடுபாடுளிள பபண்ாய் இெிபதாூக ரவியின்
சாட்சிகம் விவ் த்தது. ரவிமலகத் பதாடர்ந்து
சங்ூகரமங்ூகலம் இரயில நமலலகத்தல ியபாளி
ஆமவமலட விறகும் சிபாராிவ, நய– ியபிபர்
ூகன்மலனைகா, பழகூகமலட வரதன், வழத்துமல்
விநாகூகர் ியூகாயில பூகூகமலடி பணடாரம்
ஆ்ியகார் பல மாதங்ூகளககு முன்
சங்ூகரமங்ூகலத்துககு முதல முதலாூகக ூகமி
வந்ததிெந்து ியதாற்த்தாலும் நமலட உமலட
பாவமலனைகாலும், அவளி ஓர் இந்துி பபண
ியபாலியவ நடந்து பூகாணடு வெவது
தங்ூகளககுத் பத் யும் என்று
சாட்சிகமளித்தார்ூகளி.

அடுத்து ஏலகூகாய் எ–ியடட் ஓனைர்
சாரங்ூகபாண நாயுடு சாட்சிகளிககும்ியபாது
ூகமி தன்மலனை முதன் முதலாூகச் சந்தத்த
சமகத்தியலியக தன்னிடம் அுடாட்சர மந்தரம்
பறி விவ் த்து விசா் த்தமலதயும் தனைது
எ–ியடட்்டல அவளி விெந்தாளிகாூகத்
தங்்யிெந்தியபாது ூகவனித்தமலதயும் மலவத்து
நமலடயுமலட பாவமலனை பழகூக வழகூகங்ூகளி
வழபாட்டு முமல்ூகளால மட்டுமின்ி
ஆத்மார்த்தமானை ஈடுபாட்டுடியனைியக அவளி
இந்து ூகலாசாரி பறமல்க பூகாண்டெிபவளி
எனை அவமலளத் தான் பு் ந்து பூகாண்டெிபதாூகக
கூினைார்.

நாயுடுமலவக குறுககு விசாரமல் பசய்த எதர்த்
தரிபு வககீல "அுடாட்சர மந்தரம் பறி
அவளி உம்மிடம் விசா் த்ததிெந்ியத
அவளககு அமலதி பறி அதறகு முன்பு
ஒன்றுியம பத் காபதன்று
பூகாளிளலாமலலவா?" என்று குறுககுக ியூகளிவி
ியூகட்டு மடக்னைார்.

"நான் அிப்டச் பசாலலவிலமலலியக?
அுடாட்சர மந்தரம் பறி விவ் த்துவிட்டு
எனைககு அதுபறி எந்த அளவு
பத் ந்தெக்்பதன்று அிவதறூகாூக என்மலனை
அவளி விசா் த்தாளி என்று தாியனை பசான்ியனைன்"
- என்்ார் நாயுடு. ியூகார்ட்்டல ஒெ பப் க
சி் ிபமலல எழந்து ஓய்ந்தது.

ூகமிககுி பரதநாட்்டகம் ூகறபித்த சிவராஜ
நட்டுவனைாெம், ூகர்நாடூக சங்கீதம் ூகறபித்த
பாூகவதெம் அவளககு இந்துமதி
பறறுணபடன்றும், தங்ூகளிடம் அவளி மிூகவும்
குெ பகதியகாடு நடந்து பூகாணடாபளன்றும்
அவளது பூமலஜ புனை–ூகாரங்ூகமலளி பார்த்து
அவமலளத் தாங்ூகளி சாதார் இந்துகூகமலளவிடச்
சி்ந்த இந்துவாூக மதத்தெிபதாூகவும்
சாட்சிகமளித்தார்ூகளி. தத்தம் வீடுூகளககு
நுமலழயும்ியபாது வாசல நமலடயிியலியக
பசெிமலபக ூகழறி விட்டுக மலூக ூகாலூகமலளச்
சத்தம் பசய்து பூகாணடபின் பூமலஜகமல்ககு

பசன்று வழபட்ட பின்ியப அவளி ூகறறுக
பூகாளிளத் பதாடங்குவது வழகூகம் என்பமலதயும்
அவர்ூகளி ியூகார்ட்்டல விவரமாூகத்
பத் வித்தார்ூகளி.

ூகமலடசிகாூக இமல்மு்டமண சாட்சிகத்துககு
அமலழகூகிபட்ட ியபாது சத்தகி
பிரமா்த்மலதியக 'ூகடவுளி ஆமல்காூக' என்று
பசய்க மறுத்து 'மனைச் சாட்சிககு ஒிப' என்று
தான் பணணனைார் அவர். உடியனை எதர்த்தரிபு
வககீல "ூகடவுளி நம்பிகமலூககற் - மத
நம்பிகமலூகயிலலாத அவரது சாட்சிகம் இந்த
வழக்ல ஏறறுக பூகாளிளிபடக கூடாது" என்று வன்மலமகாூக மறுத்தார்.

"அவரது சாட்சிகத்மலதக கூ்ட்டும். அதன்பின்
அவசிகமானைால நீங்ூகளி அவமலரக குறுககு
விசாரமல் பசய்கலாம்" என்று நீதபத

இமலடயிட்டுக கூ்ியவ இமல்மு்டமண
சாட்சிகத்மலதத் பதாடர்ந்தார்.

"இந்து ூகலாசாரத்மலதக ூகட்்டக ூகாிபதாூகக
கூி மார்தட்்டக பூகாளிளம் ஜாத இந்துகூகமலள
விட பமய்கானை இந்துவாூக இெிபவளி ூகமி.
என்மலனைி ியபால ஜாதமத நம்பிகமலூகயும் பதய்வ
நம்பிகமலூகயும் இலலாதவர்ூகளி நடத்தும்
பகுத்திவுி ப்டிபூகத்தல வந்து ியபசம் ியபாது
கூட எங்ூகளி ஆட்ியசபமல்மலகயும்
பபாெட்படுத்தாமல தனைககுத்தாியனை ூகடவுளி
வாழ்த்துி பா்டவிட்டுத்தான் அவளி தன்
பிரசங்ூகத்மலதத் பதாடங்்னைாளி" - என்பதாூகத்
தன் சாட்சிகத்மலதக கூினைார் இமல்மு்டமண.

இதல எமலதயும் குறுககு விசாரமல் பசய்க
மு்டகாமல ியபாயிறிய் என்று எதர்த்தரிபு
வககீலுககுி பபெத்த ஏமாற்மாூக இெந்தது.
இமல்மு்டமணயின் சாட்சிகம் மு்டந்தபின்
ியவணு மாமா தன் வாதத்மலத மு்டத்துக

கூறும்ியபாது ியமலும் விவ் த்துி ியபசவதறகு
நமல்க விிஷகங்ூகளி இெந்தனை. அவறமல்
அழூகாூகவும் ியூகாமலவகாூகவும் நரலபடவும்
எடுத்துமலரத்து விவாதத்தார் அவர்.

"இந்து ஆசார அனுுடானைங்ூகளடன்
ியூகாவிின் புனிதத் தன்மலமகியூகா
சாந்நத்தகத்துகியூகா எந்தி பாதிபுமிலலாமல
ஆலகங்ூகளில த் சனைத்துகூகாூகச் பசன்ிெககும்
என் ூகட்சிகூகாரமலர வம்புகூகாூக அவ று
பசய்கியவணடும் என்் பூகட்ட எண்த்ியதாடு
தான் இந்த வழககுத் பதாடரிபட்்டெக்்ியத
ஒழக வழககுத் பதாடுத்தெிபவர்ூகளின்
ியூகா் கமலூகயில எந்த நகாகமுமிலமலல. சட்ட
விியராதம் என்் ியபச்சகியூக இதல இடம்
்மலடகாது. மறுப்ட சம்ிியராட்ச்ம் பணணக
பின்புதான் சத்தமாூக ியவணடுபமன்்
அளவுககுக ியூகாவிலூகளில இிியபாது எந்த
சத்தக குமல்பாடும் நடந்து விடவிலமலல
என்பமலத வறபுறுத்தக கூ் விெம்பு்ிய்ன்.

"தவிர ியநறறும் இன்றும் அியத ியூகாவிலூகளில
முமல்ிப்ட பூமலஜ புனை–ூகாரம், பபாது
மகூகளின் த் சனைம் எலலாம் வழகூகம் ியபால
தான் நமலடபபறறுக பூகாண்டெக்ன்்னை.
வழககுத் பதாடுத்தெிபவர்ூகளி
பத் வித்தெிபது ியபால என் ூகட்சிகூகாரர்
பசன்று த் சித்ததால பாதிபு ஏறபட்டுி பபாது
மகூகளி உபியகாூகத்துககுி பகன்படாதப்ட
இதல எந்தக ியூகாவிலும் இழத்து ம்டி
பூட்டிபட்டு விடவிலமலல என்பமலதயும் ூகனைம்
ியூகார்ட்டார் ூகவனிகூக ியவணடும்."

-இந்த இடத்தல எதர்த் தரிபு வககீல
எழந்தெந்து பலமாூக ஆட்ியசபிகூக முறபட்டார்,
அமலத நீதபத ஏறூகாததால ியவணு மாமாியவ
பதாடர்ந்தார்.

"ியமலும் எனைது ூகட்சிகூகாரமலர இந்த
ஆலகங்ூகளம் இவறமல்ச் ியசர்ந்தவர்ூகளம்

இதன் தர்மூகர்த்தாகூகளம் பரம ஆ–தூகராூகவும்,
ம் காமலதககு் க இந்துவாூகவும்
சந்ியதூகத்துக்டமிலலாதப்ட ஏறறுக
பூகாண்டெக்்ார்ூகளி என்பதறகு இியதா இந்த
ரசீியத ியபாதக சாட்சிகமாகும். சிவன்
ியூகாவிின் புனைெத்தார்த் தெிபணககு இந்து
ஆ–தூகர்ூகளிடம் ியூகட்டு வாங்கும்
நன்பூகாமலடகூகாூக அளிகூகிபடும் இரசீதுூகளில
இதுவும் ஒன்று. இதல இந்த ஆலக
தர்மூகர்த்தாவின் மலூகபகழத்துககூட இெக்்து.
ியவ்டகமலூககாூகவும் முரணபாடாூகவுமுளிள ஒெ
விிஷகம் என்னைபவன்்ால அியத தர்மூகர்த்தா
இந்த வழகமலூகத் பதாடுத்தெிபவர்ூகளில
ஒெவராூகவுமிெக்்ார். என் ூகட்சிகூகாரர்
ஆலகத்தறகுளிியளியக நுமலழகத் தகுதகற்வர்
எனை இவர்ூகளி ூகெதயிெிபது பமய்கானைால
அர்த்த மணடபம் வமலர உளிியள வர அனுமதத்து
ரூபாய் ஐநூறு நன்பூகாமலடயும்
பபறறுகபூகாணடு அவளிடம் இந்த ரசீமலதக
பூகாடுத்தெகூக மு்டகாது. அதுமட்டுமலலாமல
இந்த ரசீதல 'இந்து ஆ–தூகர்ூகளிடமிெந்து
ியூகாயில தெிபணகூகாூக நன்பூகாமலடகாய்ி
பபற் பதாமலூகககு இரசீது' என்று ியவறு
பதளிவாூகக குிிபிடிபட்்டெக்்து. ப்ம்

ியதமலவிபடு்்ியபாது மட்டும் இந்து
ஆ–தூகராூக ஏறறுக பூகாளிளிபடு்்
ஒெவமலரத் த் சனைத்துககு வெம்ியபாது மட்டும்
அந்நக மதத்தனைர் என்று தவ்ாூகக ூகெத
ஒதுககுவது என்னை நகாகம்? எனைது ூகட்சிகூகாரர்
த் சனைத்துககுி ியபாயிெந்தியபாது தான் இந்த
நன்பூகாமலடமலக ஆலகத் தெிபணககு
அளித்தெக்்ார் என்பமலதக
ியூகார்ட்டாரவர்ூகளககுத் பத் வித்துக பூகாளிளக
ூகடமலமிபட்்டெக்ிய்ன். இந்த
நன்பூகாமலடமலக வாங்கும்ியபாியதா இதறூகாூக
இரசீது பூகாடுககும்ியபாியதா எனைது ூகட்சிகூகாரர்
ியூகாவிலுககுளி நுமலழந்தால ியூகாவில புனிதம்
பூகட்டு 'சம்ிியராட்ச்ம்' பசய்க ியவண்டக
நமலலமலம ஏறபடும் எனை ஆலக
நர்வா்ூகளககுத் ியதான்்ாமல, பின்னைால சிிது
ூகாலம் ூகழத்து அிப்டத் ியதான்ியிெிபதன்
உளிியநாகூகம் என்னைபவன்றுதான் எனைககுி
பு் கவிலமலல."

இிியபாதும் எதர்த்தரிபு வககீல ஏியதா
ஆட்ியசபிிபதறூகாூகக குறுக்ட்டார். ஆனைால

நீதபத ியவணு மாமாவின் பகூகம் பார்த்து 'பலட்
ே ம் ூகன்்டன்ய' என்று கூ்ியவ எதர்த்தரிபு
வககீல அமர ியவண்டகதாயிறறு.

ியவணு மாமா தம் வாதங்ூகமலளத்
பதாகுத்துமலரத்து அந்தத் தெிபண ரசீமலதயும்
நீதபதயின் பார்மலவககு மலவத்துவிட்டு
அமர்ந்தார். மறுநாளி வாதங்ூகளி பதாடெம் என்்
அிவிிபுடன் அன்று அிவவளவில ியூகார்ட்
ூகமலலந்தது.

அந்த வழககு விசாரமல்மலகக
ூகவனிிபதறூகாூக பூமிநாதபுரம், சங்ூகரமங்ூகலம்
்ராமங்ூகளிிெந்து நமல்கி பபாதுமகூகளி
ியூகார்ட்்டல வந்து குழமியிெந்தனைர்.

ியூகார்ட் ூகமலலந்து பவளிியக வெம்ியபாது
பத்த் மலூக நெபர்ூகளி ூகமிமலகி
புமலூகிபடபமடுிபதல ியபாட்்ட
ியபாட்டுகபூகாணடு முந்தனைர். ியவணு மாமா
அந்த வழகமலூகக பூகாணடு பசன்று எடுத்துமலரத்த
முமல்மலகி பல வககீலூகளி முன் வந்து
பாராட்்டனைார்ூகளி.

எலலாமலரயும் ியபால ஒெ பார்மலவகாளராூக
வந்து ியூகார்ட்்டல அமர்ந்தெந்த சீமாமலவகர்
அங்்ெந்து பமலல நழவிக பூகாண்டெந்தார்.

"ஏய் விசியவசவரன்! பன்்மலத எலலாம்
பணணி ியபாட்டுத் தணணி பாம்பு ஒணணுந்
பத் காத மாத்  பமலல நழவுது பார்த்தகா?"
என்று சர்மாவின் ூகாதெியூக பநெங்்
முணுமுணுத்தார் இமல்மு்டமண.
சீமாமலவகமலரக குிிபிட்டுி ியபச அவர்ூகளி
இெவெம் தங்ூகளககுளி மலவத்தெந்த பபகர்

'தணணி பாம்பு' என்பதாகும்.
ியூகார்ட்்டிெந்து தெம்பு்் வழயில
மார்கபூகட் முூகிபில வாமலழ இமலல மண்ட
அெியூக ூகாமலர நறுத்தக ூகலகா்த்தறூகாூக
இமலல ூகாய்ூகி எலலாவறறுககும் ியவணு மாமா
அட்வான்– பூகாடுத்தியபாது "இிப என்னை
இதுககு அவசரம்? ியூக– மு்டகட்டுியம?" என்று தககூகத்ியதாடு இழத்தார் சர்மா.

"ியூகமலிிபத்த ஒணணும்
ூகவமலலிபடாதயும்" - என்று ியவணு மாமா
சர்மாவுககு உறசாூகமாூகி பதல கூினைார்.
அவெமலடக தன்னைம்பிகமலூகயும், மலத் கமும்,
உறசாூகமும் சர்மாமலவயும் மற்வர்ூகமலளயும்
அிியபாது மிூகவும் விகிபில ஆழ்த்தனை.

---------------
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மறுநாளி விசாரமல்கூகாூக ியூகார்ட் கூ்டக
ியபாது இந்த வழக்ன் தனித் தன்மலமமலக
உத்ியதசித்து ியமலும் சில சாட்சிகங்ூகமலள
விசா் கூக விியசிஷமாூக அநுமதகூக ியவணடும்
என்றும், வழகமலூக மு்டவு பசய்க அது மிூகமிூக
உபியகாூகமாூக இெககும் என்றும் எதர்த்தரிபு
வககீல ியவண்டகியபாது ியவணு மாமா
எழந்தெந்து அமலத ஆட்ியசபித்தார். ஆனைால
நீதபத அதறகு அனுமதகளித்தியதாடு, "அவரது
சாட்சிகங்ூகமலளக குறுககு விசாரமல் பசய்யும்
உ் மலமயும் வசதயும் உங்ூகளககு இெககும்
ியபாது ூகவமலல எதறகு?" என்று ியவணு
மாமாவுககு உ்ர்த்தனைார்.

அன்மல்ககு எதர்த்தரிபு வககீல என்பனைன்னை
சாட்சிகங்ூகமலள விசா் ிபார் - வழகமலூக எிப்ட
எிப்டத் த் த்துக பூகாணடு ியபாூக முகலவார்
என்பமலத எலலாம் அிியபாியத ியவணு
மாமாவால ஓரளவு அநுமானைம் பசய்து பூகாளிள
மு்டந்தெந்தது. சி-ஜட்ேஜ கூிகது ியபால
எதர்த்தரிபு சாட்சிகங்ூகமலளக குறுககு
விசாரமல் பசய்து வமலூககாூக மடகூகலாம் என்்
நம்பிகமலூகியகாடு அதறகு இமலசந்து அமர்ந்தார்
அவர்.

வழககு எிப்டி ியபா்்பதன்று அியும்
ஆவலுடன், ூகமி, சர்மா, ரவி, வசந்த
எலலாெம் அங்ியூக ியூகார்ட்்டல வந்து
அமர்ந்தெந்தார்ூகளி. பபாது மகூகளம் முதல
நாளி ியபாலியவ அன்றும் கூட்டமாூக
வந்தெந்தார்ூகளி.

இந்து சமகி பழகூக வழகூகங்ூகளி,
சம்பிரதாகங்ூகளி எமலதயும் ூகமி அிகாதவளி
என்பமலத நரூபிிபதறூகாூகத் தகா் கூகிபட்டது
ியபால அமலமந்தெந்தது முதல சாட்சி.

சிவன் ியூகாவில பிரதானை வாயிற
ூகாவறூகாரரானை முத்து ியவலிப ியசர்மலவ
என்பவர் இரணடு மன்று மாதங்ூகளககு முன்பு
ஒெநாளி மாமலல ூகமி ூகாில
பசெிபுகூகளடன் ியூகாயிில நுமலழந்ததாூகச்
சாட்சிகமளித்தார். அது நர்ிபந்தத்து வறபுறுத்த
வலுகூகட்டாகமாூகத் தகா் த்த சாட்சி என்பது
முதிியலியக பதளிவாூகத் பத் ந்தது.

ியவணு மாமா அந்தக ியூகாயில
வாட்ச்ியமமலனைக குறுககு விசாரமல் பசய்தார்.
முதில அது நடந்த நாளி ியநரம் முதிகவறமல்
மறுப்ட விசா் த்தார். வாட்ச்ியமன் அதறகுி
பதல கூிகபின்,

"அிப்டத் த் சனைத்துககு வந்தியபாது ூகமி
தனிகாூக வந்தாளா? ியவறு காெம் உடன்
வந்தார்ூகளா?" என்று ியூகட்டார்.

"ியவறு காெம் உடன் வரவிலமலல" என்று
அவனிடமிெந்து பதல வந்தது.

"உன் ூகடமலமிப்ட நீ ூகாில பசெிபுடன்
உளிியள ியபாூகக கூடாது என்று அவமலளத்
தடுத்தாியகா இலமலலியகா?"

"நான் தடுகூகத்தான் தடுத்ியதன். ஆனைால
அவங்ூக 'அிபி்டத்தான் ியபாியவன்'னு - என்மலனை
ீதி உளிியள நுமலழஞ்சிட்டாங்ூக."

"நீ எந்த பமாழயில தடுத்தாய்? அவங்ூக எந்த
பமாழயில மாட்ியடன்னு பதல பசான்னைாங்ூக..."

"நான் தமிழ்ியலதான் பசாலித் தடுத்ியதன்.
அவங்ூக தான் என்னைியமா பு் காத பாமலிஷயிியல
ியபசினைாங்ூக."

"பு் காத பாமலிஷயிியல ியபசினைாங்ூகன்னு
பசாலிியக? அிபி்டகானைால அவுங்ூக
பசான்னைது, 'பசெிமலபக ூகழற்ாியம
அிபி்டத்தான் உளிியள ியபாியவன்'னு
அர்த்தமுளிளதா உனைககு எிபி்டி பு் ஞ்சது...?"

"இலலீங்ூக அவங்ூக... தமிழ்ியலதான்
ியபசினைாங்ூக..."

"முதலியல பு் காத பாமலிஷயிியல
ியபசினைாங்ூகன்னு நீ பசான்னைது நஜமா? அலலது
இிியபா தமிழ்ியல தான் ியபசினைாங்ூகன்னு
பசாலிியக, இது நஜமா?"

தமலூகத்துி ியபானை சாட்சி முழத்தார். பதல
பசாலலவிலமலல. கூண்டல மலூகமலகி பிமலசந்து
பூகாணடு நன்்ார். ியவணு மாமா குறுககு
விசாரமல்மலக மு்டத்துக பூகாணடு தமது
இடத்தல ியபாய் அமர்ந்தார். தம்முமலடக
அடுத்த சாட்சிககு ஆகத்தமானைார் எதர்த்தரிபு
வககீல.

அடுத்து சிவன் ியூகாவில அர்ச்சூகர்ூகளி மவெம்
ஒிவபவாெவராூகச் சாட்சி பசாலல வந்தார்ூகளி.
முதல சாட்சி மலூகலாசநாதக குெகூகளி,
ஐம்பத்பதட்டு வகதானைவர். சிவாூகமங்ூகளிியல
ியதர்ந்த ஞானைமுளிளவர். சங்ூகரமங்ூகலம் சிவன்
ியூகாவிில பிரதம அர்ச்சூகராயிெந்தார் அவர்.

அவர் சாட்சிக கூண்டல ஏிக ூகடவுளி
சாட்சிகாூக உணமலம ியபசவதாூகச் சத்தகி
பிரமா்ம் பசய்த ியபாது ியவணு மாமா, சர்மா
எலலாெககுியம மிூகவும் ியவதமலனைகாயிெந்தது.
இத்தமலனைி பப் கவர், இிவவளவு ப்டத்தவர்
பபாய்ச் சாட்சி பசாலலத் துணந்து வந்து
விட்டாியர என்று உளிளூ் மனைம் வெந்தனைார்ூகளி
அவர்ூகளி.

"அந்தி பிபரஞ்சி பபாணணுககு நம்ம
சா–தரம் சம்பிரதாகம் ஒணணும்
பத் காதியதாட அமலத எலலாம் அவ

பூகாஞ்சமும் மதகூகாதவளினும் பத் க்து. நான்
சவாமி சந்நதயிியல அவளககுக குடுத்த 'விபூத விலவதளம்' எலலாத்மலதயும் அவ உடியனை
ூகால்டயிியல ியபாட்டு மிதச்சமலத என்
ூகண்ாியலியக பார்த்ியதன்" - என்று சாட்சிகம்
அளித்தார் மலூகலாசநாதக குெகூகளி.

"குெகூகியள! நீங்ூக இமலத
மனைிபூர்வமாூகத்தான் பசாலிய்ளா? அலலது
ஏதாவது நர்ிபந்தத்துகூகாூகவா?"

-ியவணு மாமா இிப்டக ியூகட்ூகத்
பதாடங்்கமலத எதர்த்தரிபு வககீல
ஆட்ியசபமல் பசய்தார்.

அடுத்து ியமலும் இரணடு அர்ச்சூகர்ூகளி இியத
ியபால ூகமி ியூகாயில முமல்ூகளககுி பு்ம்பாூக

நடந்து பூகாணடதாூகவும், ியூகாயில பிரூகாரத்தல
விவரந் பத் காமல அவளி அிபிரதட்ச்மாூகச்
சறிகதாூகவும் சாட்சிகம் அளித்தார்ூகளி.

"அிப்டி பிரூகாரத்தல சறறும் ியபாது அவளி
தனிகாயிெந்தாளா? ியவறு காராவது கூட
இெந்தார்ூகளா? எந்தத் ியததகன்று என்னை
ியநரத்தல அது நடந்தது?" - என்று
எலலா் டமுியம அடுத்தடுத்து ஒியர ியூகளிவிமலகக
ியூகட்டார் ியவணு மாமா. எலலாெம் ஒியர ியதத
ியநரம் கூிகியதாடு ூகமிமலகத் தாங்ூகளி
தனிியகதான் ியூகாவிில பார்த்ததாூகவும்
பத் வித்தார்ூகளி. ியவணு மாமா எலியலா் டமும்
ஏன் ியதத ியநரம் ியூகட்்்ார் என்பது
எதர்த்தரிபு வககீலுககுி புலிபடாமல பப் க
புதராயிெந்தது.

அடுத்தப்டகாூகி பஜமலனை மடம் பத்மநாப
ஐகர், ியவததர்ம ப் பாலனை சமலப ூகா் கத் சி

ஹெ் ஹெர ூகனைபா்டூகளி, ூகர்்ம் மாத்ெபூதம்,
மிராசதார் சவாமிநாதன் ஆ்க நாலவெம்
"ியூகாவிின் இரணடாவது பிரூகாரத்தல உளிள
ரத மன்மத சிறபத்தன் கீியழ அந்தச் சிறபத்தல
எிப்ட ரதயும் மன்மதனும் ூகட்்டத் தழவிக
பூகாண்டெந்தார்ூகியளா அியத ியபாலக ூகமியும்,
ரவியும் ப்ரங்ூகமாூகக ூகட்்டத் தழவி
முத்தமிட்டுக பூகாண்டெிபமலதி
பார்த்ததாூகவும் நாலு ியபராூகச் ியசர்ந்து
த் சனைத்துகூகாூகி ியபாயிெந்த தங்ூகளி ூகணூகளில
ியூகாயிின் புனிதத் தன்மலமககுி பபாெந்தாத
இந்த அெவெகூகத்தகூக ஆபாசக ூகாட்சி
பதன்பட்டதாூகவும்" ஒிவபவாெவராூகக
கூண்டியலிச் சாட்சி கூினைார்ூகளி. இந்த ஆபாசக
ூகாட்சிமலகக ூகணடு அந்தச் சமகத்தல
பிரூகாரத்தல வலம் வந்து பூகாண்டெந்த மற்
ஆ–தூகர்ூகளின் மனைம் புணபட்டு அவர்ூகளி
வெந்தக கூிகமலதத் தாங்ூகளி ியூகட்டதாூகவும்
ியமலும் சாட்சிூகளி பத் வித்தார்ூகளி. அமலதக
ியூகட்டுக ூகமி, ரவி, சர்மா, வசந்த
ஆ்ியகாெககு அந்த அபாணடி பழமலகயும்
புளமலூகயும் பபாறுத்துக பூகாளிள மு்டகாமல
பநஞ்ச குமுிகது. ியவணு மாமா மட்டும்
புன்முறுவியலாடு எழந்தெந்து தன் குறுககு

விசாரமல்மலகத் பதாடங்்னைார். அந்த நான்கு
ியப் டமும் ்ளிிபிளிமலள ியபால ஒியர
ியூகளிவிமலகத் தான் தெம்பத் தெம்பக ியூகட்டார்
அவர்:

"ரத மன்மத சிறபம் சங்ூகரமங்ூகலம் சிவன்
ியூகாவிின் எத்தமலனைகாவது பிரூகாரத்தல
இெக்்து? எந்தத் ியததயில எந்த ியநரத்தல
இந்த நூகழ்ச்சி நடந்தது?"

"ரத, மன்மத சிறபம் சிவன் ியூகாவிின்
இரணடாவது பிரூகாரத்தன் வடககு மமலலயில
இெக்்து" என்று பசாலிவிட்டுத் ியததயும்
ியநரமும் பசாலலத் தகங்்னைார், முதில
குறுககு விசாரமல்ககு ஆளானை பஜமலனை மடம்
பத்மநாப ஐகர்.

உடியனை ியவணு மாமா, "ூகாில பசெிபுடன்
நுமலழந்ததாூக வாட்ச்ியமன் பசான்னை அியத
ியததயில தான் இதுவும் நடந்ததா? அலலது
ியவறு ியததகா?" - என்று குறுக்ட்டு
விசா் த்தார்.

"வாட்ச்ியமன் கூிக சம்பவம் நடந்த அியத
ியததயில அியத ியநரத்தலதான் இதுவும்
நடந்தது" - என்று சாட்சியிடமிெந்து பதல
்மலடத்தது. மற் மன்று சாட்சிூகமலளக குறுககு
விசாரமல் பசய்தியபாதும் இியத பதலதான்
அவர்ூகளிடமிெந்து ்மலடத்தது.

ூகமலடசிகாூக ஒெ தர்மூகர்த்தர் சாட்சிகம்
அளித்தார்.

"ியூகாவில தெிபணககு என்று ூகமியின்
ியப் ல அளிகூகிபட்ட ரசீது ூகமிகால ியந் ல
ப்ம் பூகாடுத்து வாங்ூகிபட்டது அன்று
என்றும் ியவறு ஒெவர் ப்த்மலதக பூகாடுத்து
ியூகாயிலுககு வராமல பவளியிியலியக ூகமியின்
பபகெககு அந்த ரசீமலத வாங்்க பூகாண்டெகூக
ியவணடும்" - என்றும் அவரது சாட்சிகத்தல
கூ்ிபட்டது. ரசீதிெககும் மலூகபகழத்தும்
தம்முமலடகதுதான் என்பமலத அவர் ஒிபுக
பூகாணடார். உடியனை ியவணு மாமா
எழந்தெந்து,

"ஐந்து ரூபாய், பத்து ரூபாய் நன்பூகாமலட
வசலுகூகானை ரசீதுூகமலளத் தவிர நூறு ரூபாய்ககு
ியமறபட்ட வசல ியவமலலமலகத் ியதவ–தானை
ஆ்ியி ியூகாவிலுககுளி மலவத்துத்தான் பசய்க
ியவணடும் என்று தெிபண நத வசல
குழவில தீர்மானைம் ியபாட்டீர்ூகளா இலமலலகா?"
- என்று ியூகட்டு மடக்கதும் தர்மூகர்த்தா
த்ிி ியபானைார். நத வசல குழவில
ியபாடிபட்ட அந்த இரூகசிகத் தீர்மானைம்
இவெககு எிப்டத் பத் ந்தது என்பியத அவரது

த்்லுககுக ூகார்ம். 'ூகமி ியூகாவிலுககுளி
வந்து ியதவ–தானை அலுவல் டம் ப்த்மலதச்
பசலுத்த அந்த ரசீமலத வாங்ூகவிலமலல. பவளிியக
காியரா அவளி பபக் ல ப்த்மலதக ூகட்்ட
வாங்்க ரசீது அது' - என்் தமது பபாய்ச்
சாட்சிகம் அ்டபட்டுி ியபானைமலதத் தர்மூகர்த்தா
அந்த நமிிஷியம உ்ர்ந்தார்.

வறபுறுத்தத் தகா் கூகிபட்ட எலலாச்
சாட்சிகங்ூகளம் தவிடு பபா்டகாகும்ப்ட
வாதத்மலதத் பதாடர்ந்தார் ியவணு மாமா.

"ூகனைம் ியூகார்ட்டாரவர்ூகியள! மலூகலாசநாதக
குெகூகளி முதிக மவெம் நர்ிபந்தத்துககுி
பகந்து இங்ியூக இதுவமலர பபாய்ச் சாட்சி
பசான்னைார்ூகளி என்பமலத இியதா இந்த
ஒிிபதவு நரூபிககும்!" - என்று பசாலி
ூகாபிட் பரகூகார்டமலர எடுத்து 'ஆன்' பசய்தார்
ியவணு மாமா. எளி ியபாட்டால எளி விழ்்

ஓமலச ியூகட்கும் அிவவளவு அமலமதியகாடு
ியூகார்ட்டு அமலதக ியூகட்டது. அந்த எதர்பாராத
ஒிிபதவுச் சாட்சிகம் அமலனைவமலரயுியம
பிரமிகூக மலவத்து விட்டது.

ியடி ஒெமுமல் ஓ்ட மு்டந்ததும்
சாட்சிகத்துககுி பகன்படும் பகுதமலக
மறுமுமல்யும் ியபாட்டுக ூகாட்்டனைார் ியவணு
மாமா. ூகமியின் குரல ஒிியகாடு கூ்டக
–ியலாூகம் மு்டந்தவுடன்,

"இவ –ியலாூகம் பசாலிண்டெகூக்மலதக
ியூகட்டிியபா சர–வத ியதவிியக வந்து
பசாலிண்டெகூகாியளான்னு ியதாணத்து.
இவளககு எதராூக ியூகார்ட்்டியல வந்து சாட்சி
பசாலலணும்னு எங்ூகமலளக கூிபிட்டு
நர்ிபந்திபடுத்த்ா சவாமி!"

"ஆசார அநுுடானைம் பத் ஞ்ச நம்ம
மத–தர்ூகமலள விட அதூக ஆசார
அநுுடானைத்ியதாடவும் அடகூக ஒடுகூகமாூகவும்
இவ ியூகாவிலியல நடந்துணடான்னு
பசாலலணும்."

"ியூகார்ட்்டியல வந்து என்னை பசாலலுியவியனைா
பத் காது. ஆனைா இதுதான் சத்தகம்.
நர்ிபந்தத்துகூகாூகவும் பபாமலழிபுகூகாூகவும்
ியூகாயில எகஸிகய்டிவ ஆ்ிர்
பசால்துகூகாூகவும் சீமாமலவகெகூகாூகவும்
பகந்து அவா வககீல என்னை பசாலிக
குடுககு்ாியரா அமலத அங்ியூக வந்து ஒிபிக்்
பாவத்மலதி பண்னும் சவாமி! நீங்ூக
எங்ூகமலளத் திபாி பு் ஞ்சகூகிபடாது.
எங்ூகமலளத் பதாந்தரவு பணண
நர்ிபந்திபடுத்த்ா, ியவறு வழ இலமலல."

ஒிிபதமலவ சி-ஜட்ேஜ கூர்ந்து ியூகட்டார்.
ஏியதா குித்துக பூகாணடார். தங்ூகளககு
எதராகச் 'சத பசய்து விட்ட' தங்ூகளி குரமலலியக
ியூகட்டுக குெகூகளிமார் மவெம் ஆடு தெ்டனை
ூகளிளர்ூகளி ியபால விழத்தனைர். "இது உங்ூகளி
குரல தாியனை?" - ியவணு மாமா குெகூகமலளக
ியூகட்டார். குெகூகளில எவெம் அமலத மறுகூக
மு்டகாமல இெந்தது.

"என் வீட்்டறகு வந்தெந்தியபாது ூகமிமலகி
பறி நீங்ூகளாூகியவ முன்வந்து என்னிடம்
இிவவாறு நலலப்ட கூிகது உணமலமதாியனை?"

பரகூகார்ட் ிெந்து ஒித்தது தங்ூகளி
குரலதான் என்பமலதியகா தாங்ூகளி அிவவாறு
கூியிெந்தமலதியகா அவர்ூகளி மறுகூகவிலமலல.

"இந்த ஒிிபதவு குெகூகளி மவமலரயும்
பகமுறுத்த எங்ியூகியகா ூகடத்தக பூகாணடு
ியபாய்ி பதவு பசய்ததாூக இெகூக ியவணடும்
என்றும் பூகாமலல மிரட்டலுககுி பகந்து
அவர்ூகமலள இிப்டி ியபசச்பசாலி பதவு
பசய்தெக்்ார்ூகளி" என்றும் வழககுத்
பதாடுத்தெந்தவர்ூகளின் சார்பில கூ்ிபட்ட
வாதத்தறகுி ியபாதக ஆதாரமிலலாமற
ியபாூகியவ நீதபத அமலத ஏறூகவிலமலல.
முறிலும் எதர்பாராத விதமாூக இந்தக ூகாபிட்
பரகூகார்டர் சாட்சிகம் வரியவ குெகூகளி மவெம்
–தம்பித்துி ியபாய்விட்டனைர். அதன்பின்
அவர்ூகளால எமலதயும் மறுகூக மு்டகவிலமலல.
ியமறபூகாணடு புதக பபாய்ூகமலளி ியபசம்
தராணியகா அலலது பதம்ியபா அிியபாது
அவர்ூகளககு இலலாமல ியபாய்விட்டது.

மிூகவும் '்டரம்டக' ஆூக அந்தக ூகாபிட்
பரகூகார்டர் சாட்சிகத்மலத வழக்ல பூகாணடு
வந்து அமலனைவமலரயும் த்் அ்டத்தெந்தார்
ியவணு மாமா. சாட்சிூகளம் இமலத
எதர்பார்கூகவிலமலல. எதர்த்தரிபு வககீலும்

இமலத எதர்பார்கூகவிலமலல. தங்ூகளமலடக
பலவீனைமானை ஒெ ியபச்ச இிப்டி பதவு
பசய்கிபபறறு மலவகூகிபட்்டெக்்து என்பது
சாட்சிூகளகியூக பத் காமிெந்ததுதான்
அதிெந்த இரூகசிகம். இந்தத் தெிபம்
வழக்ன் ியபாகமலூகியக மாறிவிட்டது.
எதர்த்தரிபு வககீலுககு ஏ்ககுமல்க
நம்பிகமலூகியக ியபாய்விட்டது.

எதர்த்தரிபு வககீின் முூகம் பவளிிகது.
ூகாபிட் பரகூகார்டர் சாட்சிகம் மு்டந்தவுடன்
ியவணு மாமா தமது ூகட்சிகூகாரர் பிௌந்தர்க
லஹெ்  ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரம், பஜ ியூகாவிந்தம்
முதிக நூலூகமலள பிபரஞ்ச பமாழயில
பபகர்த்தெிபமலதயும் அதறூகாூக இந்து
மதாசா் கர்ூகளானை மூகான்ூகளின் ஆசிமலகயும்,
பாராட்மலடயும் அவர் பபறிெிபமலதயும் கூி
ஸ் மடம் மாியனைஜர் அது சம்பந்தமாூகச்
சர்மாவுககு எழதயிெந்த ூக்டதத்மலதயும்
ியூகார்ட்்டல தாகூகல பசய்தார்.

ரத மன்மத சிறபத்தன் கீழ்க ூகமியும் ரவியும்
தழவி முத்தமிட்டுக பூகாண்டெந்ததாூகவும்
பஜமலனை மடம் பத்மநாப ஐகர் முதிியகார்
கூிக சாட்சிகத்மலத ியவணு மாமா மிூகச்
சலபமாூகியவ மறுகூக மு்டந்தது. அவர்ூகளி
பசான்னை ியதத ியநரமும், வாட்ச்ியமன் ூகமி
பசெிபுக ூகாலுடன் ியூகாவிலுககுளி
நுமலழந்ததாூகக கூிக ியதத ியநரமும், குெகூகளி
அவளி பிரசாதத்மலதக ூகால்டயில ியபாட்டு
மிதத்ததாூகக கூிக ியததயும் ியநரமும் - ஒன்்ாூக
இெிபமலதச் சட்்டகூகாட்்ட "முன் இெ
சாட்சிூகளம் அந்த நாளில அியத ியநரத்தல ூகமி
மட்டும் தான் தனிகாூகக ியூகாயிலுககுளி வந்தாளி
என்று கூறும்ியபாது மற்வர்ூகளி அவளி
ரவிியகாடு ரதமன்மத சிறபத்தன் கீழ்
அலங்ியூகாலமாூகச் ியசர்ந்து நன்்மலதி
பார்த்ததாூக கூறுவது ூகட்டுகூகமலத. சாட்சிகங்ூகளி
முரணபடு்ன்்னை. அமலத எலலாம் விடி
பப் க விிஷகம் இந்த சாட்சிூகளி சிவன்
ியூகாவிலுககுி ியபாய் வெடகூக்க்ல
ஆ்்பதன்றும் ியூகாயிில எது எங்்ெக்்து
என்ிய் இவர்ூகளககு ம்ந்து ியபாய்விட்டது
என்றும் இவர்ூகளி சாட்சிகத்திெந்ியத
பத் ்்து. சிவன் ியூகாவில ரத மனைமத சிறபம்

இரணடாவது பிரூகாரத்தல இெக்்து என்றும்
அதன் கீழ் தான் ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும்
ஆபாசமானை நமலலயில ியசர்ந்து பார்த்ததாூகவும்
இவர்ூகளி கூினைார்ூகளி. ஒெியவமலள வாய் தவிச்
பசால்்ார்ூகியளா என்று மறுப்டயும் நான்
ியூகட்ியடன். மறுப்ட ியூகட்டியபாது கூட
எலியலாெம் இரணடாவது பிரூகாரத்தல என்று
தான் பதல பசான்னைார்ூகளி. சங்ூகரமங்ூகலம்
சிவன் ியூகாவிில ரத மன்மதன் சிறபம்
இெககுமிடம் மன்்ாவது பிரூகாரம் என்பது
பிரசித்தமானை உணமலம. இதிெந்ியத இவர்ூகளி
கூிக நூகழ்ச்சி என் ூகட்சிகூகாரமலர அவமானைி
படுத்த ியவணடுபமன்று தட்டமிட்டு இட்டுக
ூகட்்டகது என்பது பத் ்்து" - என்று ியவணு
மாமா கூிகியபாது, "நூகழ்ச்சிககு இடமானை
பிரூகாரம் இரணடாவதா, மன்்ாவதா
என்பதலல இங்கு வாதம். சம்பந்திபட்டவர்ூகளி
ியூகாவிலுககுளி அநாசாரமாூகவும் ஆபாசமாூகவும்
நடந்து பூகாணடார்ூகளி என்பதுதான் முக்கம்" என்று குறுக்ட்டார் எதர்த்தரிபு வககீல.
அதறகுியமல ியபச எதுவுமிலலாதது ியபால
அமர்ந்துவிட்டார் அவர்.

ியமறபூகாணடு ஏதாவது பசாலல ியவணடுமா
என்று எதர்த்தரிபு வககீிடம் ியூகட்ூகிபட்டது.
ியபெககுி பமலழக குற்ச் சாட்டுகூகளி
சிலவறமல்ியக தெம்பக கூிவிட்டுக
ியூகாவிில சம்ிியராட்ச்ம் விமலரவில
நடககும்ப்ட உத்தரவாூக ியவணடுபமன்று
ீதணடும் ியூகா் னைார் எதர்த்தரிபு வககீல.

தீர்ிபுககு் க நாளாூக ஒெ வாரம் ூகழத்து ஒெ
நாமலளக குிிபிட்டுக கூினைார் நீதபத.
---------------
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"ியூகாவில வழபாடு - முதிக பல
உடனை்டகானை பபாது நன்மலம சம்பந்திபட்ட
அவசர விிஷகங்ூகளி தீர்ிமலபி பபாறுத்துக
ூகாத்தெிபதால ஒெ வாரம் என்பது மிூகவும்
அதூகமானை ூகாலதாமதமாூக இெககுியமா?" என்று
ூகெத்துத் பத் வித்தார் எதர்த்தரிபு வககீல.
அவெமலடக ியூகா் கமலூகககுி பின் அடுத்த
மன்்ாவது நாியள தீர்ிபுக கூறுவதாூக
அிவித்தார் நீதபத.

அன்று அிவவளவில ியூகார்ட்டு ூகமலலந்தது.
ியூகார்ட் வாசில கூ்ட நன்று பூகாண்டெந்த
அர்ச்சூகர்ூகளி ியவணு மாமா பவளிியக வந்ததும்,
அவரெியூக வந்து சழ்ந்து பூகாணடனைர்.

"என்னை சவாீத! ஏியதா நம்பிகமலூகயிியல உம்ம
்ட்டத் தனிகாச் பசான்னைமலதி பதவு பணணக
ியூகார்ட்்டியலியக ியபாட்டுக ூகாட்்ட மானைத்மலத
வாங்்ட்ியடியள? இிப்டி பண்லாமா
நீங்ூக?" - என்று மலூகலாசநாதக குெகூகளி
அவ் டம் ப் தாபமானை குரில ியூகட்டார்.

"பபாய் பசால்வாமலள எங்ியூக
ியவணுமானைாலும் எிபி்ட ியவணுமானைாலும்
மானைத்மலத வாங்ூகலாம் சவாமி! அதுியல திியப
இலியல" - என்று தாட்சணகியம இலலாமல
ூகடுமலமகாூக அவெககுி பதல பசான்னைார்
ியவணு மாமா. அர்ச்சூகர்ூகளி அந்தக ூகடுமலமமலகத்
தாங்ூகமு்டகாமல அவமலர விட்டு வில்ச்
பசன்்னைர்.

"பபாய் பசால்வாளககு அவா பசாந்த
வாயும் நாககும் கூட ஒத்துமலழகூகாது. அந்த
வாட்ச்ியமன் ூகமி பு் காத பாமலிஷயில
ியபசினைாளினு முதலியல பசாலிட்டு அிபு்ம்
தடுமாிி ியபாய்த் தமிழியலதான் ியபசினைாளினு
உளினைான் பாெங்ியூகா. பஜமலனை மடம்
பத்மநாப ஐகெம் மத்தவாளம் என்மலனையும்
ூகமிமலகயும் ரத மனைமதச் சிறபத்தன் கீியழ
ஆபாசமானை நமலலயிியல பார்த்ததாூகி புள்ட்டு
ரத மன்மத சிறபம் இரணடாவது பிரூகாரத்தியல
இெககுன்னு சாதச்சாியனை? பபாய்மலகச்
பசான்னைாலும் பபாெந்தச் பசாலல
ியவணடாியமா? ியநத்து விசாரமல்ியகாடு
விட்்டெந்தாலும் பரவாயிலியல இன்னிககு
அவா வககீல தகார்ி பணணக பூகாணடு
வந்துவிட்ட அத்தமலனை சாட்சிூகளம் நன்னைா
அசடு வழஞ்சட்டா" - என்்ான் ரவி.

"அது மட்டுமிலியலடா! ூகடவுளி ியமியல
ஆமல்கா பநஜம் ியபசிய்ாம்னு பிரமா்ம்
பணணட்டுி பபாய் புள்னை இந்தி பகத
சிூகாமணூகமலளவிட மனைசாட்சி ியமியல

ஆமல்கா பநஜம் ியபசிய்'ன்னு உளிளமலத
உளிளப்டியக பசான்னை அந்த நா–தூகன்
எத்தமலனைியகா சிலாக்கமானைவன்" என்று
இமல்மு்டமணமலகி புூகழ்ந்தார் சர்மா.

அன்று ியூகார்ட்்டல பஜமலனை மடம் பத்மநாக
ஐகர் முதிகவர்ூகளி தங்ூகளி வகதுககும்
ப்டிபுககும் சா–தர ஞானைத்துககும்
பூகாஞ்சங்கூடி பபாெத்தமிலலாமல
ஆபாசமாூக இட்டுக ூகட்்டி புள்க புளகு
சர்மாமலவ மிூகமிூக மனைியவதமலனைி படச்
பசய்தெந்தது. தன் ியமலுளிள விியராதம்
ஒன்மல்ியக நமலனைத்துத் தங்ூகமலளச்
சிறுமலமிபடுத்தக பூகாளிளக கூட அவர்ூகளி
தகங்ூகவிலமலல என்பதும் அவெககுி பு் ந்தது.
ியூகார்ட் வாசிிெந்து வீடு தெம்பக ூகா் ல
பு்ிபட்டார்ூகளி அவர்ூகளி.

"நு்லும் தன் வாகால பூகடும்னு வசனைம்
பசாலவாியள சர்மா! அதுியபால அவா
நர்ிபந்திபடுத்த இங்ியூக பூகாணடு வந்து
நறுத்தனை சாட்சிகங்ூகியள அவாமலள நன்னைாக
ூகாமிச்சக குடுத்துடுத்து" என்்ார் ியவணு மாமா.
ூகமி எதுவும் ியபசாமல ூகா் ல பமௌனைமாூக
அமர்ந்தெந்தாளி.

"இமலத எலலாம் பார்த்துட்டு எங்ூக ியதசத்மலதி
பத்தியக திபா நமலனைச்சகூகாியதம்மா! உகர்ந்த
விிஷகங்ூகளம் சா–தரங்ூகளம் தத்துவங்ூகளம்
ியதான்ினை அளவு உகர்ந்த மனிதர்ூகளி அதூகம்
ியதான்்ாததுதான் எங்ூகியளாட குமல்.
ப்டகூக்துககும் வாழ்துககும்
சம்பந்தமிலலாமி ியபானைதுதான் இன்னிககு
இந்த ியதசத்ியதாட ியூகாளாறு" என்று உெகூகமானை
குரில மன்னிிபுக ியூகட்பதுியபால ூகமிமலகி
பார்த்துச் பசான்னைார் சர்மா.

"அிகாமலமகால மனிதர்ூகளில காியரா சிலர்
பசய்யும் தவறுூகளககுத் ியதசம் எிப்டி
பபாறுிபாகும்? ியதசத்மலதி பறித் திபாூக
நான் ஏன் நமலனைகூக ியவணடும்?" - ூகமிியக
பதலுககு அவமலரக ியூகட்டதிெந்து ியதசத்மலதி
பறி அவளி தவ்ாூக எதுவும் நமலனைகூகவிலமலல
என்று பத் ந்தது.

*****

ியூகார்ட் வழககு என்று மற்வர்ூகளி அமலலந்து
பூகாண்டெந்த சமகத்தல ூகாமாட்சிகம்மாளின்
உடல நமலல ியமலும் ியமாசமா் இெந்தது.
குமாெம் பார்வதயும்தான் வீட்்டல அம்மாமலவக
ூகவனித்தும் பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ஒெ
ியூகாபத்துடனும் முரணடுடனும் மற்வர்ூகமலளத்
தன்னைெியூக அணடவிடாமல வீம்பு பி்டத்தாளி
அவளி. சர்மா தன்மலனைக ூகலந்து பூகாளிளாமலும்,
பபாெட்படுத்தாமலுியம ரவிககும் ூகமிககும்

ூகலகா்த்துககு ஏறபாடு பசய்்்ார் என்று
அிந்ததல ஏறபட்ட அதர்ச்சியிிெந்து
ூகாமாட்சிகம்மாளி ீதளியவ இலமலல.
அன்ிிெந்து படுத்த படுகமலூககா் விட்டாளி.
சர்மாமலவியகா மற்வர்ூகமலளியகா
பபாெட்படுத்தக கூடாபதன்் முரண்டல தன்
பி்ந்தூகத்து ஊரெககுக குமாமலரி ப–ஸில
பு்ிபட்டுி ியபாூகச் பசாலி முன்பு
சங்ூகரமங்ூகலத்தல பிரம்ியமாத்ிவ சமகத்தல
வந்து தங்ூகளி வீட்்டல தங்்விட்டுச் சர்மாவுடன்
ியூகாபித்துக பூகாணடு ியவறு வீட்டுககுி ியபாய்த்
தங்்க தன் பப் கம்மாி பாட்்டமலக அமலழத்து
வரச் பசய்தெந்தாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.
ூகமிியக ியவணு மாமா வீட்டுககுி
ியபாயிெந்ததனைால பாட்்ட தன்ியனைாடு வீட்்டல
தங்ூக ஆட்ியசபமல் எதுவும் இராபதன்று
எணணத்தான் ூகாமாட்சிகம்மாளி அவமலள
வரவமலழத்தெந்தாளி. பத்து அமலரத்துி
ியபாடுவதறபூகன்றும் நாட்டு மலவத்தகம்
பசாலவதறபூகன்றும் பகூகத்து வீட்டு முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட ியவறு அ்டகூக்ட வந்து
ியபாய்க பூகாண்டெந்தாளி.

'அிபாமலவி பறிியகா, ரவி அண்ாமலவி
பறிியகா, ூகமிமலகி பறிியகா, ியபசினைாியல
அம்மா எ் ந்து விழ்்ாளி, ியூகாபிபடு்்ாளி அவளககு, அதனைால உடம்புககு அதூகமா்
விடு்்து' என்று பத் ந்து குமாெம் பாெவும்
அவர்ூகமலளி பறிபகலலாம் அம்மாவிடம்
பிர–தாபிிபமலதியக தவிர்த்துக
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. கூிபாடுூகளம்
பவளிிபமலடகானை சணமலட சச்சரவும் இலமலல
என்்ாலும் வீட்்டல சணமலடயின் அிகுிகானை
ஒெ ியவணடத்தூகாத அமலமத பதாடர்ந்து
நலவிக பூகாணடுதானிெந்தது.

ஒத்தாமலசகூகாூகக குமார் பப் கம்மாமலவக
்ராமத்திெந்து அமலழத்துக பூகாணடு வந்து
விட்ட தனைத்தன்று மாமலலயிியலியக அந்தி
பப் கம்மா ூகாமாட்சிகம்மாளிடம்
தறபசகலாூகக ூகமிமலகி பறி
விசா் த்தெந்தாளி.

"ஏணடீ ூகாமு! இந்தாத்தியல மின்ியனை நா
வந்தெக்்ிியபா ஒெ பவளிமலளகூகா்  உன்
புளிமலளியகாட வந்து தங்்யிெந்தாியள அவ
எங்ியூகடீ? ஊரெககுத் தெம்பிி பு்ிபட்டுி
ியபாயிட்டாளா? அவளாி ியபானைாளா இலமலல
நீங்ூகியள ியபாூகச் பசாலிட்ியடளா?"

ூகாமாட்சிகம்மாளி முதில இதறகுி பதியல
பசாலலவிலமலல. ஒன்றுியம ூகாதல வாங்்க
பூகாளிளாதது ியபாலி ியபசாமல
இெந்துவிட்டாளி. ஆனைால ்ழவி விடு்்
வழகாயிலமலல. பதா்பதா்த்தாளி.

"இிியபா இமலத ஏன் விசா் க்ிய்ன்
பத் யுியமாடீ ூகாமு? ஒெ சமாசாரம் ியூகழ்மலவி
பட்ியடணடீ! நம்மர் மனுிஷா பூகாஞ்சிியபர்
பப் கவாமலளி பார்கூகி பு்ிபட்டுி
ியபாயிெந்தா, அவா தெம்ப ஊரெககு வந்து
பசான்னைா: அந்த பவளிமலளகூகா் யும் உன்

புளிமலளயுமாி பப் கவாமலளி பார்கூக அங்ியூக
வந்தெந்துதுூகளாம். அந்த பவளிமலளகூகா் 
பிௌந்த் க லஹெ் , ூகனைூகதாரா –ியதாத்தரம்,
பஜியூகாவிந்தம்லாம் பப் கவா மின்னைா்ட
–புடமா பா்டனைியதாட மட்டுமிலலாியம
அவா பாமலிஷயிியலயும் பமாழ பபகர்த்துச்
பசான்னைாளாம். பப் கவா பராம்பச்
சந்ியதாிஷமாக ியூகட்டுண்டெந்தாளாம். அவர்
பமௌனைம்ூக்தாியல ஒணணுியம ியபசமலலகாம்.
ஆனைா பராம்பி பி் கமாக ியூகட்டியதாட
மட்டுமிலலாமத் தெிதியகாட இவாமலள
ஆசீர்வாதம் பணண அனுிபிச்சார்னு அமலதி
பார்த்துட்டு வந்து ஊரர்ியல மனுிஷா ஒியரக்டகாக
பூகாணடாட்ா. ஊரர் முழகூக இியத
ியபச்சத்தாண்ட. ியநகியூக ஆச்ச் கமாி ியபாச்ச,
நம்ப்துககும் மு்டகியல. நம்பாியம
இெகூக்த்துககும் மு்டகியல. ஒெ
விியசிஷமிலலாதவாமலள அவா அிபி்டி
பி் கமா உட்ூகார வச்சணடு ியபச்தும்
வழகூகமிலியல. பரணடு வெிஷத்துககு மின்னைா்ட
இந் ர்ச் சீமாமலவகர் மடத்துச் பசாத்மலதக
மலூககா்டிபிட்டுி பப் கவாமலளி பார்த்துத்
"தாராள மனைியசாட க்ஷமிகூகணும்னு" ியபாய்
நன்னைிியபா அவர் பமௌனைமாயிலலாியம

இெந்தும் கூட ஒெ வார்த்மலத கூடி ியபசாமல
"ியபாயிடு!"ன்னு மலூகமலக மட்டும் மிச்ச
அமலசச்சி ியபாூகச் பசாலிட்டாராம்.
அிியபர்கபூகாத்தவர் இவா்ட்ட இிப்ட
பி் கமா இெந்தார்னைா அதுியல என்னைியமா
விியசிஷம் இெகூகணும்டீ ூகாமு..."

"எங்்ட்டயும் வந்து பசான்னைா... ஆனைா நான்
அமலத நம்பியல பப் கம்மா! ியவ் காெம்
பசாலலியல... இந்தி பிராம்ியர தான்
பசான்னைார். என் மனைமலச மாத்த்துகூகாூகக ூகமலத
ூகட்்ட அளந்து விட்ார்னுதான் பநமலனைச்ியசன்.
'மடத்து மாியனைஜியர பலட்டர் ியபாட்்டெகூகார்...
ப்டச்சகூகாட்டிய்ன்... ியூகள'ன்னைார், அமலதயும்
நான் ியூகட்ூகலியல."

"பபாய்காயிெகூகாதுடீ! நடந்தெககும்னு
தான் ியதாண்து. நம்மர் மனுிஷா அத்தமலனை ியபர்
வந்து வாய் ஓகாமக பூகாணடாட்ாியள?...

பபாய்காயிெந்தா அிபி்டக
பூகாணடாடுவாியளாடீ?"

ூகாமாட்சிகம்மாளி பமௌனைத்தல ஆழ்ந்தாளி.
ியமறபூகாணடு பப் கம்மாளிடம் என்னை
ியபசவபதன்ிய் அவளககுத் பத் கவிலமலல.
ூகமிககும் ரவிககும் ூகிகா்ம்
ஏறபாடா்யிெிபது முதல சூகலத்மலதயும்
பத் ந்து பூகாணடுதான் பப் கம்மா தன்னிடம்
இிப்டி ியபச்சக பூகாடுத்து ஆழம்
பார்க்்ாளா, அலலது சாதார்மாூகத் தனைககுத்
பத் ந்தெிபமலதத் பத் விக்்ாளா என்று
ூகாமாட்சிகம்மாளால பு் ந்து பூகாளிள
மு்டகாமல இெந்தது அிியபாது. பப் கம்மா
அதறகுளி தன் பமலழக ியூகளிவிமலகியக
இரணடாம் முமல்காூகத் தெம்பவும்
ியூகட்டுவிட்டாளி.

"என்னைடீ! பதியல பசாலல மாட்ியடங்ூகிய்?
அந்த பவளிமலளகூகா்  இங்ியூக இெகூகாியளா?
ஊரெககுத் தெம்பிி ியபாகாச்ியசா? உன்மலனைத்
தாணடீ ியூகழ்கூகிய்ன்..."

"இன்னைம் ியபாூகலியல பப் கம்மா! வடககுத்
பதெவிியல ியவணு மாமா ஆத்தியல ியபாய்த்
தங்்யிெகூகா. அந்த மாமாியவாட பபாண
வசந்தககும் இவளககும் பராம்ப சிியந்தம்!
பம்பாயிியலெந்து அவளம் பபா்ிபட்டு
வந்தெகூகா. எங்ியூககாவது ியபாூகட்டும்.
இிியபா இங்ியூக பதாலமலலயிலலாம
நம்மதகாயிெககு" - இந்த உமலரகாடல இதறகு
ியமல நீளாமல ூகவனித்துக பூகாளிளியவ
ூகாமாட்சிகம்மாளி மிூகவும் சிரமிபட
ியவண்டயிெந்தது. ஆனைால பதாடர்ந்து
பப் கம்மாமலவ அவளால அிப்டத்
தவிர்த்துவிட மு்டகவிலமலல.

இரணடு நாளி ூகழத்துி பகூகத்து வீட்டு முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட, "ஏண்ட ூகாமு! நீ எங்்ட்ட
ஒெ வார்த்மலத கூடச் பசாலலிியகடீ?
ியூகார்ட்்டியல ியூகிு நடகூக்தாியம!
ஊரபரலலாம் ியபசிக்்ாியள? உங்ூகாத்துகூகாரர்
சாட்சி பசான்னைாராம். உன் பிளிமலள சாட்சி
பசான்னைானைாம்" - என்று பப் கம்மாமலவயும்
மலவத்துக பூகாணடு ியபச்மலச ஆரம்பித்தியபாது
தவிர்கூக மு்டகாமல ூகமிமலகி பறிக ியபச்ச
வந்து விட்டது. ூகாமாட்சிகம்மாியள
பாட்்டயிடம் அதுபறி விசா் த்தாளி: "அது
என்னை ியூக– பாட்டீ! எனைகபூகாணணுியம
பத் காது. இிியபா இந்தாத்தியல இபதலலாம்
காெம் எங்ூகாதியல ியபாட்தும் இலியல..."

"என்னைியமா அந்த பவளிமலளகூகாரி
பபாணணு நம்ம ியூகாவிலியல எலலாம்
நுமலழஞ்சதாியல ியூகாவிியலாட சாந்நத்கம்
பூகட்டுி ியபாச்ச, மறுப்ட கும்பாபிியிஷூகம்
பணணகாூகணும்னு ஊரர்கூகாரா ப்ம் ியூகட்டுக

ியூக– ியபாட்்டெகூகாளாியம? அது பசெிபுக
ூகாியலாட ியூகாவிலுககுளிியள நுமலழஞ்சதாியம?"

"மத்தது எலலாம் எிபி்டியகா எனைககுத்
பத் காது பாட்டீ? ஆனைாக ூகமி பசெிபுக
ூகாியலாட ியூகாவிலியல நுமலழஞ்சாங்ூக்மலத நான்
நம்பியல. இந்தாத்தியல அந்தி பபாண
தங்்யிெந்திியபா நான் ூகவனிச்சவமலர சத்தம்
ஆசார அநுுடானைத்தியல அவியமியல
அிபழககுச் பசாலல மு்டகாது பாட்டீ! நம்ம
மனுிஷா இலியல, நம்ம ியதசம் இலியல, நம்ம
ந்ம் இலியலங்ூக்மலதத் தவிர ம் காமலத அடகூக
ஒடுகூகம் - பணவு, பிவகம் இதபலலலாம்
குத்தம் பசாலல மு்டகாது."

இமலதக ியூகட்டு முத்துீதனைாட்சிி பாட்்டியக
தன் பசவிூகமலள நம்ப மு்டகாமல ியபசவது
ூகாமாட்சிகம்மாளி தானைா எனை விகந்து
சந்ியதூகத்ியதாடு அவளி முூகத்மலதி பார்த்தாளி.

"ஏன் பாட்்ட அிபி்டக ூகணமல் இடுக்ணடு
என்மலனை என்னைியமா மாத்  பார்கூகிய்ளி? நான்
இிப்டி ியபசிய்ன்னு சந்ியதூகிபடிய்ளா?
நமககு ியவணடாதவங்ூக்துகூகாூக ஒத்தமலரி
பத்த அபாணடமாி பபாய்யும் புளகும்
ியபசிட்து ச் யிலியல. ூகமி ியமியல
ியநக்ெக்் மனை–தாபம் ியவிய். அவளம்
ரவியும் ியபாயிெகூகச்ியச பப் கவா அவ
–ியலாூகம் பசாலிக ியூகட்டுத் தெிதகா
ியூகளிவிிபட்டுட்டு இங்ியூக வந்து பசால்ா.
அமலத நாம பூகாமல் பசாலலலாியமா? ஒெத்தமலர
நமககுி பி்டகூகலியலன்னைா இலலாதமலதயும்
பபாலலாதமலதயும் எலலாம் பசாலிக
ியூகார்ட்்டியல ியபாட்டு மானைத்மலத வாங்ூக்து
இந் ர்கூகாராளககு ஒெ வழகூகமாி ியபாச்ச-"

"ியூகார்ட்்டியல அந்த வடககுத் பதெ ியவணு
ியூகாபாலன் தான் ூகமிககும்
உங்ூகாத்துகூகாரெககும் வககீலாம். 'ூகமி

பத்தமலரமாத்துத் தங்ூகம். சாட்சாத்
சர–வதியகாட அவதாரம்னு'
ியவணுியூகாபாலன் வீட்்டியல ியபாய்ி
ியபசிிபிட்டு வ–தரதானைம் வாங்்ணடு
ியூகார்ட்்டியல ியபாய், 'அவ ியூகாவில
ஆசாரத்மலதியக பூகடுத்துட்டா'ளினு ியநர் மா்ாூகச்
சாட்சி பசான்னைாராம் மலூகலாசநாதக குெகூகளி.
அவர் தன்னைாத்தியல வந்து பசான்னைமலத
இரூகசிகமா ியடி பரகூகார்டுியல பதவு பணண
வச்சண்டெந்து ியூகார்ட்்டியல ஜட்ஜுககுி
ியபாட்டுக ூகாமிச்சிி பபாய்ச்சாட்சி'ன்னு
வாதா்ட குெகூகியளாட மானைத்மலத
வாங்்ிபிட்டாராம் அந்த ியவணுியூகாபாலன்."

"பின்ியனை என்னை பாட்டீ? அத்தமலனை
வகசானைவர், ியூகாவிலியல சவாமிமலகத்
பதாட்டுி பூமலஜ புனை–ூகாரம்லாம் பண்வர்,
வாய் கூசாமக கூண்டியல ஏிச் சத்தகம்
பணணட்டுி பபாய் பசாலலலாியமா?"

"பபாய் பசான்னைியதாட மட்டுமிலலாியம
ூகமியும் ரவியும் ியூகாவிலியலியக என்னைியமா
அசிங்ூகமா நடந்துணடான்னு ியவ் ூகமலத ூகட்்ட
விட்டாளாம்டீ ூகாமு!"

"ியூக– எிபி்ட ஆகும்னு ஊரர்ல ியபசிக்்ா
பாட்்ட?"

"உனைகபூகதுககு்ட அம்மா இிியபா அந்தக
ூகவமலல? ஏறபூகனைியவ அமலர உடம்பாி
ியபாயிட்ியட, ்ழச்சி ியபாட்ட நாராி படுத்த
படுகமலூககா இெகியூக. இந்தக ூகவமலல ியவ்
எதுககு? ியநாககு இெகூக் ூகவமலல
ியபா்ாியதாடீ?"

"ூகவமலலயிலியல...
பத் ஞ்சகூகலாியமன்னுதான் ியூககூகிய்ன்."-

"ியவணுியூகாபாலனும் உங்ூகாத்துகூகாரெம்
ியூகமலிி பத்தியக ூகவமலலிபடாியம
தங்ூகளககு பஜயிச்சடும்ூக் நம்பிகமலூகியகாட
ூகிகா் ூகா் கங்ூகமலளக
ூகவனிச்சண்டெகூகாளாம். இன்னிககுக கூட
ியவணுியூகாபாலனைாத்துியல சமங்ூகிி
பபாணடுூகளி பிரார்த்தமலனைகாம். அவியராட
பசாந்தி பபாணிய்ாட ூகிகா்த்துககு முந்த
எிபி்ட சமங்ூகிி பபாணூகளி பிரார்த்தமலனை
பண்்துணியடா அிபி்டியக இந்த
பவளிமலளகூகா்  ூகிகா்த்துககும் கூடி
பணணகா்தாம்..."

இந்த உமலரகாடமலல இதுவமலர அமலமதகாூகக
ியூகட்டுக பூகாண்டெந்த ூகாமாட்சிகம்மாளின்
பப் கம்மா இிியபாது பமலலக
குறுக்ட்டாளி:

"என்னைடீ ூகாமு! பாட்்ட ஏியதா
ூகிகா்ம்ூக்ாியள? என்னைதுடீ?"

முதில ூகாமாட்சிகம்மாளி சிிது
தகங்்னைாளி. அிபு்ம் எமலதயும்
மமல்ிபமலதவிட உணமலம ியபசவது
நலலபதன்று, பப் கம்மாவிடம் எலலா
விவரமும் பசாலித் தன் மனை–தாபத்மலதயும்
கூிவிட்டாளி. இந்தக ூகிகா் ஏறபாடு
ூகார்மாூகியவ தனைககும் தன் ூக்வெககும்
ியபச்ச வார்த்மலத இலலாமற ியபாய்விட்டது
என்றும் கூினைாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.

"ூகி முத்தி ியபாச்ச! அதுனைாியலதான்
இிபி்ட எலலாம் நடகூக்து டீ" - என்்ாளி
பப் கம்மா.

ூகாமாட்சிகம்மாளி அதறகுி பதல எதுவும்
பசாலலவிலமலல.

"உன் பிளிமலள ரவிககுத்தான் புத்த இிபி்டி
ியபாச்சன்னைா சூகல சா–தரமும் ியவதமும் ப்டச்ச
உங்ூகாத்துகூகாரெககு ஏணடீ இிபி்டி புத்த
ியபாச்ச?"

"... விட்டுத் தளிளங்ியூகா... இனிியம அமலதி
பத்த நாம ியபசிி பிரியகாஜனைமிலியல
பப் கம்மா, நாம் பசாலி இங்ியூக காெம்
ியூககூக்வா இலியல..."

இமலதச் பசாலலும்ியபாது
ூகாமாட்சிகம்மாளககுத் பதாணமலட ூகமிகது,
குரல ூகரூகரத்து மலநந்தது. உ்ர்வும் பசாறூகளம்
ூகலந்து குமுினை. ூகணூகளில ஈரம் பளபளத்தது.

"விகாூகர் சிியராமண குிபுசாமி
சர்மாியவாட வம்சத்தியல இிபி்ட ஒணணு
நடகூகணும்னு தமலலயிியல எழத இெககு...
்ரூகசாரம் தான்... ியபா..."

-ூகாமாட்சிகம்மாளி தன் முூகம்
பப் கம்மாவுககும் முத்து ீதனைாட்சிி
பாட்்டககும் ியநியர பத் காதப்ட படுகமலூகயில
மறுபு்ம் ஒெகூகளித்தாற ியபாலத் தெம்பிி
படுத்துக பூகாணடாளி. அவளி ூகணூகளில நீர்
வழந்ியதா்டகது. ரவியின் ூகிகா்த்மலதி பறி
அவளி வெடகூக்கூகாூகக ூகட்்ட மலவத்தெந்த
ியூகாட்மலடூகளி தூகர்ந்த ியவதமலனையில பமலல
அழத் பதாடங்்யிெந்தாளி அவளி.

"ூகஞ்சி சாிபிட்காடீ? பவறும் வகத்ியதாட
எத்தமலனை நாழதான் இெிியப?"

"ியவணடாம் பப் கம்மா! பசிியக
ியதா்மலல. மந்தமா இெககு! சித்ியத நாழ ூகண
மடிய்ன். பராம்ப அசதகா இெககு."

அவர்ூகியளாடு சம்பாிஷமல்மலகத் தவிர்கூக
விெம்பிக ூகாமாட்சிகம்மாளி பபாய்காூகக
ூகறபித்துக பூகாணட கூகம் அது.

*****

நாமலளக ூகாமலலயில ியூக– தீர்ிபு என்்ால
முதல நாளி முழவதும் சர்மாவும், ியவணு
மாமாவும் பர–பரம் ியவண்டகவர்ூகமலளி
பார்த்துக ூகிகா்த்தறகு அமலழிபதும்
பத்த் மலூக பூகாடுிபதுமாூக இெந்தனைர்.

ியூகார்ட்மலடி பறிியகா ியூகமலிி பறிியகா,
தீர்ிமலபி பறிியகா ூகவமலலயிலலாமல
அமலலந்து பூகாண்டெந்தார்ூகளி அவர்ூகளி.
பசன்மலனையிிெந்து ஒெ வாரி பத்த் மலூக
ஆசி் கர் இந்த விியநாதமானை ூகிகா்த்மலத நான்கு நாளம் ஒெ நூகழ்ச்சி கூட விடாமல
புமலூகிபடம் எடுகூக வரலாமா என்று அனுமத
ியூகட்டு எழதயிெந்தார். 'ஆட்ியசபமல்யிலமலல;
வரலாம்' - என்று பதல எழதகவுடன், அந்தி
பத்த் மலூககாசி் கெககு ஒெ தெம்
அமலழிபிதமலழயும் தபாில அனுிபி மலவத்தார்
ியவணு மாமா. தனைச் ி பத்த் மலூகூகளில ியூகார்ட்
பசய்தயும், ியூக– நடிபது பறிக பசய்தயும்,
ியபாதாபதன்று ஒெ பிராம்ம் இமலளஞெககும்
ஒெ பிபரஞ்சகூகாரக ியூகாடீசவர் ன் மூகளககும்
சா–தர முமல்ிப்ட, நான்கு நாளி நடகூகி
ியபாகும் தெம்ம் பறிக பசய்தயும்
பளிச்பசன்று பவளி வந்து தடபுடல பட்டுக
பூகாண்டெந்தது. அது ஒெ பரபரிபானை
பசய்தகா்ி பரவிவிட்டதால எங்கும் அமலதி
பறிக ியபச்சாூகியவயிெந்தது.

சர்மா இமல்மு்டமணககுக ூகிகா்ி
பத்த் மலூக பூகாடுகூக அவெமலடக
வி்குகூகமலடககுி ியபானைியபாது, அவர்
அிியபாது தான் ்மலடத்த தமது இககூக
நாியளடானை 'சீர்தெத்தச் பசய்த'மலகத்
தபாிிெந்து தனிியக பி் த்து எடுத்துி
ப்டத்துக பூகாண்டெந்தார். 'சீர்த்தெத்தச் பசய்த'
ஒியர பிரததான் தபாில சங்ூகரமங்ூகலத்துககு
வந்து பூகாண்டெந்தது. இெபத்மலதந்து
ஆணடுூகளாூக அதறகுச் சந்தாகூகட்்ட அமலத
விடாமல வரவமலழத்துக பூகாண்டெந்தார்
இமல்மு்டமண. அதூகம் ூகமலடூகளகியூகா நய–
–டாலூகளகியூகா வந்து பதாங்ூகாத தனைச்  அது.
அதலும் அந்த அதசகத் தெம்த்மலதி பறி
அகரூகாரத்தலும் ஓர் அதசகம் - என்்
தமலலிபில பசய்த பிரசரமா்யிெந்தது.
இமல்மு்டமண, சி் த்தப்டியக அமலத
சர்மாவிடம் பூகாடுத்துி ப்டகூகச் பசான்னைார்.
சர்மா அமலதி ப்டத்துவிட்டு
இமல்மு்டமணயிடியம தெிபிக பூகாடுத்தார்.
தெம் அமலழிபிதமலழ வாங்்க பூகாணட
இமல்மு்டமண, "ியவிய் ஒெ ியூகார்ட்்டல
சீமாமலவகர் எங்ூக ியமியல ியபாட்ட ியூக–

நடந்துக்ட்்டெககு. அந்த பபாணணு
மலர்கபூகா்டமலக உங்ூக சீமாமலவகெ
மலூகயிியலெந்து ூகாிபாத்து்துகூகாூக அவெ
மாந்ியதாிபில நாங்ூக நுமலழகி ியபாூக
ியதாிபிியல தெட நுமலழஞ்சதாூக எங்ூக ியமியல
ியூக– ியபாட்டுக ியூகார்ட்்டியல நடககுது
விசியவசவரன்! நானும் எங்ூக ஆளங்ூகளம்
பஜயிலுககுி ியபாயிடணும்னு சீமாமலவகெககு
பூகாளிமலள ஆமலசிபா. அவெ ஆமலசிப்ட
நடந்து நான் பஜயிலுககுி ியபாூகாியம
பவளியிியல இெந்ியதன்னைாக ூகிகா்த்துககுக
ூகட்டாகமா வர்ிய்ன்ிபா" என்்ார்.

"அபதலலாம் நடகூகாதுிபா...
பஜயிலுகபூகலலாம் நீ ியபாூகமாட்ியட.
ூகிகா்த்துககுக ூகட்டாகம் வந்துடு
ியதசிூகாமணீ!" என்று வறபுறுத்தச்
பசாலிவிட்டு வந்தார் சர்மா. மறுநாளி
வி்டந்தது. சிியூகார்ட்்டல ியூக– நடந்தியபாது
கூ்டயிெந்தமலதவிட அதூகக கூட்டம் தீர்ிமலபக
ியூகட்ூகக கூ்ட விட்டது. அன்று ூகமி, சர்மா
ஆ்ியகா் ன் ியமல உளிளூர் ஆ–தூகர்ூகளி

ியபாட்்டெந்த வழக்ன் ியமல தீர்ிபுக கூ்ிபட
இெந்தது. ூகமி வசந்த, ரவி, சர்மா, ியவணு
மாமா, இமல்மு்டமண எலியலாெியம நீத
மன்்த்துககு வந்தெந்தார்ூகளி. சீமாமலவகர்
முதிக பிரமுூகர்ூகளம் வந்தெந்தார்ூகளி.
பத்த் மலூக நெபர்ூகளி கூட்டம் வழகூகத்மலத விட
அதூகமாூக இெந்ததறகுக ூகார்ம் ஏறபூகனைியவ
எலலாி பத்த் மலூகூகளம் இந்த வழகமலூகி
பறிக பசய்தூகமலள முக்கத்துவம் பூகாடுத்துி
பிரச் த்தெந்ததுதான். தீர்ிமலப மகூகளி
ஆவியலாடு எதர்பார்த்துக பூகாண்டெந்தனைர்.
இது பறி எங்கும் பரபரிபானை ியபச்ச இெந்தது.

நீதபத தமது இெகமலூகயில வந்து அமர்ந்ததும்
ியூகார்ட் அமலமதகமலடந்து நசிதமா்கது.
நமல்கி பகூகங்ூகளில எழதிபட்்டெந்த அந்த
வழக்ன் தீர்ிமலப நீதபத ப்டகூகத்
பதாடங்்னைார். முதற சில பகூகங்ூகமலளி ப்டத்து
மு்டககும்வமலர அதிெந்து காெம் வழக்ன்
மு்டமலவக ூகணடுபி்டகூக மு்டகவிலமலல. இந்து
மதத்தன் நமலலூகளி பழகூக வழகூகங்ூகளி, அதல

மத மாற்த்துகூகானை சா–தர பூர்வமானை அதூகார பூர்வமானை ஒெ சடங்கு எனை எதுவும்
இலலாமிெிபது ஆ்கமலவ பறி முதில
வி் வாூக விவ் கூகிபட்்டெந்தது. நீதபத
பதாடர்ந்து தம்முமலடக தீர்ிமலபி ப்டத்துக
பூகாண்டெந்தார்.
--------------

அத்தகாகம் 30

"இந்து மதத்மலதச் ியசர்ந்தவர்ூகியள அமலத
வளர்ிபதறகும், வளர்ிபதறகுத் துமல்
பசய்்்வர்ூகளககும் தமலடகாூக இெிபது
ியபான்் நூகழ்ச்சிூகமலளி பபாது வாழ்வில
இங்ியூக பல சமகங்ூகளில பார்கூக மு்ட்்து.
சகநலமும், பபா்ாமலமயும் பி்ர் நன்்ாூக
இெகூகி பபா்ாத இகலபுமுளிள தனி
மனிதர்ூகளால ஒெ கூட்டியமா, ஒெ சமூகியமா
மட்டுமலலாமல ஒெ மதியம கூட வளர்ச்சி
தமலடபட்டுக குன்ிி ியபாூக மு்டயுியமா என்று
கூடத் ியதான்று்்து. ்ி–தவ மதத்தறகும்,
இ–லாம் மதத்தறகும் இெிபது ியபால பல
நாடுூகளி, பலவமலூக மகூகளி என்ிலலாமல
இந்தகாவிலும் அணமலட நாடா்க
ியநபாளத்தலும் மட்டுியம பபெம்பான்மலமகாூக
இெககும் இந்து மதம் உணமலமகானை பகத

சிரத்மலதியகாடு தன்மலனை அணு்
அனுச் பவர்ூகளககு எலலாம் தாராளமாூகத்
தன்னுளி இடமளிிபதுதான். முமல்கானை
தட்டமிடிபட்ட சமகம் அங்கீூக் த்த
'ூகன்வர்ிஷன்' அலலது 'மாறி
ஏறறுகபூகாளிளதல' என்பதன்ி
அநுச் ிபவர்ூகளம், சவீூக் த்துக
பூகாளிளபவர்ூகளம் கூட உளிியள வெமாறு
அனுமதககும் பரந்த பணபு இந்துகூகளககும்
இந்தகாவுககும் புதகது இலமலல. நீணட
நாட்ூகளாூக வழகூகமானை ஒன்றுதான். அன்னி
பபிணட் முதல பலர் இிப்ட இந்தகக
ூகலாசாரத்தல ஈடுபட்டுளிளனைர்.

ஏராளமானை ஐியராிபிகர்ூகளி இிப்டி
பகதசிரத்மலதியகாடு இந்து தர்மத்மலத
அநுச் ிபவர்ூகளாூக மாி இெந்தெக்்ார்ூகளி.
இதறகுி பல முன் மாத் ூகளி ூகாட்டலாம் (சில
முன்மாத் ூகளி நீதபதகால விவ் கூகிபட்டனை).
இங்ியூக இந்த வழக்ன் சாட்சிகங்ூகமலளக
பூகாணடு ூகவனிககும் ியபாது குற்ம் என்பதாூகச்

சாட்்டயிெிபவறறுககு நரூப்மிலலாதியதாடு
அமலவ ியவணடுபமன்ிய் விந்து
தகா் கூகிபட்டமலவகாூகத் ியதான்று்ன்்னை.
ூகமி என்் பிபரஞ்சி பபணமண
இந்துவாூகியவ ியதான்ி வாழ்ந்து வெவதறூகானை
ஆதாரங்ூகளி நகாகமாூகவும் பசம்மலமகாூகவும்
உளிளதுடன் சத்தக பூர்வமாூகவும்
பதன்படு்ன்்னை. அவளி நுமலழந்ததனைால
ஆலகங்ூகளி ப் சத்தம் பூகட்டுவிட்டனை என்று
ஆட்ியசபிிபவர்ூகளின் ப் சத்தம் தான் இங்ியூக
சந்ியதூகத்துககு இடமானைதாூகத் பத் ்்து.

பசாலலிியபானைால சாட்சிகங்ூகளிிெந்தும்,
விவரங்ூகளிிெந்தும் உளிளூர் இந்துகூகமலள விட
அதூக பகத சிரத்மலதயுடனும், முமல்யுடனும்,
ய்மலமயுடனும் அவளி இந்துக ியூகாவிலூகளில
பசன்று வழபட்்டெிபதாூகத் பத் ்்து.
ஆூகியவ ியூகாவிலூகளில எந்தி ப் சத்தமும்
எந்தி புனிதத் தன்மலமயும் இதனைால
பூகட்டுவிடவிலமலல. இக ூகார்ங்ூகளால இிவ
வழகமலூக நான் தளிளப்ட பசய்்ிய்ன்" - என்று
தீர்ிபு வாசித்து மு்டகூகிபட்டது. தீர்ிபில

பிரதவாதூகளா்க ூகமி சர்மா முதிியகாெககு
வாதூகளி உ் க பசலவுத் பதாமலூகமலகத்
தரியவணடும் என்று கூ்ிபட்்டெந்தது எதர்பார்த்ததுதான் என்்ாலும் ியவணு மாமா
உறசாூகமாூக முூகமலர்ந்து, "பார்த்தீரா? இந்தத்
தீர்ிமலபத்தான் நான் எதர்பார்த்ியதன்" என்்ார்
சர்மாவிடம். ரவி ஓ்டவந்து ியவணு மாமாமலவி
பாராட்்டக மலூக குலுக்னைான். ூகமி
மனைிபூர்வமாூக நன்ி பசான்னைாளி. அன்மல்க
மாமலலச் பசய்தத் தாளிூகளககும் அடுத்த நாளி
ூகாமலலச் பசய்தத் தாளிூகளககும் இதுதான்
தமலலிபுச் பசய்தகாூக இெந்தது. சீமாமலவகர்
ியூகாு்ட, தீர்ிமலபக ியூகட்டபின், "ூகி முத்தி
ியபாச்ச! உலூகம் நாசமாத்தான் ியபாூகி ியபா்து.
உெிபடி ியபா்தலமலல" - என்று
வயிறப்் ச்சியலாடு பசாலலத்
பதாடங்்யிெந்தது. பழவாங்கும் ியவமலல,
ூகமி-ரவி ூகலகா்த்துககுி புியரா்தர்,
சமலமகறூகாரர்ூகளி ்மலடகூகாதப்ட பசய்வது
ஆ்க சிலலமலரக குறும்புூகளில உடியனை
ஈடுபட்டார் சீமாமலவகர். புியரா்தர்ூகமலள
எலலாம் அவரால தடுத்துவிட மு்டந்தது.

"ஓய் ஜம்புநாத சா–த் ! இன்னிககு ியவணு
மாமா ப்த்மலத வா் க குடுகூகி ியபா்ார்னு
சா–த்ியராகதமா அங்கீூக் கூகிபடாத
ூகலகா்த்துகபூகலலாம் புியரா்தரா ியபாய்
உட்ூகார்ந்து நீர் அமலத நடத்தக குடுத்துட்து
சலபம். நமல்க வெமானைமும் ்மலடககும்.
ஆனைால இதுகூகிபு்மும் நாமலளி பின்ியனை
ஊரர்ியல நாலுியபர் உம்மலம மதச்ச நலலது
பூகட்டதுககு வாத்தகாரா ஏத்துிபாளாங்ூக்மலத
ியகாசியும்" என்று புியரா்தமலரக கூிபிட்டுக
ூகமலலத்தார் சீமாமலவகர்.

புியரா்தர் ஜம்புநாத சா–த்  தகங்்னைார்.
பகிபட்டார். தடீபரன்று ூகாசி காத்தமலர
ியபாவதாூகச் பசாலிக பூகாணடு ஊரமலர விட்டுத்
தமலலமமல்வா் விட்டார்.

"ூகிகா்த்துியலதான் ூகாசிகாத்தமலர வெம்.
ஆனைா அதுககு முன்னைா்ட இவியர ூகாசிகாத்தமலர
பு்ிபட்டுவிட்டாியரா?" என்று அமலதிபறிக
ியூகிகாூகச் சர்மாவிடம் கூிவிட்டுச் சீமாமலவகர்
ியபான்்வர்ூகளககுி பகிபடவும் தகங்ூகவும்
பசய்காத நூகர்ிபு்ி புியரா்தர் ஒெவமலரத் தந்த
பூகாடுத்து வரவமலழத்தார் ியவணு மாமா.
புியரா்த் டம் பித்ததுியபால உளிளூர்ச்
சமலமகறூகார் டம் சீமாமலவக் ன் ஜம்பம்
சாகவிலமலல. சமலமகலூகாரச் சங்ூகமலரகர், "நான்
பத்தாமலள வச்சணடு எிபடா
ூகிகா்ங்ூகார்த்தமலூக நலலது பூகட்டது
வரிியபா்துன்னு ியத்ட அமலலஞ்சிணடு
ூகாத்தண்டெகியூகன். வர்் ியவமலலமலக உமகூகாூக
என்னைாியல விட மு்டகாது. அதுவும் அபூர்வமாூக
நாலுநாளி ூகலகா்ம். முன்ியனை ஒெநாளி;
பின்ியனை ஒெநாளினு சமலமகலூகாராளககு ஆறு
நாளி ியவமலல. ியபசாியம உம்ம ியவமலலமலகி
பார்த்தணடுியபாம். இதியல எலலாம் வீ்ாத்
தமலலயிடாதயும். ஊரர்ியல கார் காியராட
ூகலகா்ம் பணணணடா உமகபூகன்னை
வந்தது?" - என்று சீமாமலவக் டம் ூக்ாராூக
மறுத்துச் பசாலிவிட்டார் சமலமகறூகாரர்.

சீமாமலவகரால அவமலர ஒன்றும் பசய்க
மு்டகவிலமலல.

புியரா்தர் ஜம்புநாத சா–த்  பகந்து ியபாய்க
ூகாசிகாத்தமலர பு்ிபட்டமலதச் சர்மாவிடம்
ியூகளிவிிபட்ட இமல்மு்டமண, "இந்த மாத் ி
புியரா்தங்ூகமலள நம்பாதீங்ூக. பதவுத்
தெம்ியமா, சீர்தெத்தத் தெம்ியமா
பணணககுங்ூகன்னு எங்ூக இககூகம் பராம்ப
நாளாச் பசாலிட்டு வாரியத இதுகூகாவத்தான்" என்று பசாலிச் சி் த்தார். சர்மாவும் பதலுககு
விடவிலமலல. ியூகட்டார்: "இிியபா அதியல
மட்டும் என்னை வாழதாம்? தமலலவர்,
வாழ்த்துமலர வழங்குியவார்னு ஒெ
புியரா்தெககுி பதல ஒன்பது புியரா்தன்
வந்தாச்ியச? எந்தக ூகட்சி சர்கூகாியரா அந்தக
ூகட்சிமலகச் ியசர்ந்தவா ூகலகா்ம்னைா மந்த் ியக
புியரா்தரா வந்து எலலாம் பணண வச்சட்ார்."

"அட நலல ஆளிபா நீ! நீயும் உன்
முரண்டியலெந்து மா்ி ியபா்தலமலல. நானும்
என் முரண்டியலெந்து மா்ி ியபா்தலியல.
விட்டுத் தளிள" - என்்ார் இமல்மு்டமண.
ூகெத்து ியவறுபாடுூகளி, சர்ச்மலசூகளி அவர்ூகளககு
வந்தாலும் அமலவ ூகணணகமானை முமல்யில
இெந்தனை. நட்மலபி பாதகூகவிலமலல. இவர்
அவமலரக ியூகி பணணுவது ியபால ியபசவதும்
அவர் இவமலரக ியூகி பணணுவதுியபால
ியபசவதும் சூகஜமாயிெந்தாலும் இெவெம்
தங்ூகளககுளி ஒெ ியபாதும் எலமலல ூகடந்து
ியபானைது ்மலடகாது. ூகிகா்த்துககு முதல
நாளி மாமலல வழத்துமல் விநாகூகர்
ியூகாவிிிெந்து அிவைவர் வழகூகிப்ட
மாிபிளிமலள அமலழிபுககு ஏறபாடா்யிெந்தது.
பிரசித்த பபற் வாத்தகக ியூகாு்டயின்
இரட்மலடத் தவில நாத–வரக ூகச்ியச்  என்பதால
ஊரியர அங்கு தரணடு விட்டது.

"மாிபிளிமலள அமலழிபுககுி புது சட், ிஷூ
எலலாம் பர்ட!" - என்று வசந்த வந்து ரவியிடம்
பசான்னைியபாது,

"வர வர பிராம்க குடும்பங்ூகளில
ூகலகா்ம்்்ியத ஒெ 'ஃியபன்ஸி ்டர–
ூகாம்பப்டிஷன்' மாத்  ஆயிணடு வரது! இது
எிப்ட நம்ம ூகிகா்த்தியல
நுமலழஞ்சதுன்ியனை பு் கியல. அழூகா லட்ச்மா
ியவு்ட அங்ூகவ–தரம் ியபாட்டுணடு
மாிபிளிமலள அமலழிபுககு வந்தா என்னை
பூகா்ஞ்சடி ியபா்து? இபதலலாம்
ியவணடாம். எடுத்துணடு ியபா. மாிபிளிமலளககு
சட் ியூகாட்டுன்னைாக ூகிகா்ி
பபாணணுககும் '–ூகர்ட்' ியபாட்டுக பூகாணடு
வந்து நறுத்தலாியம? இபதன்னை
மலபத்தககூகாரத்தனைம்? இண்டகன் ியமியரு
ிஷுட் பி ஆன் இண்டகன் ியமியரேஜ" - என்று
பசாலி ரவி சட் அணக மறுத்துவிட்டான்.
அவன் இிப்டக கூிகமலதக ியூகட்டு சர்மாவுககு
மிூகவும் பபெமலமகாூக இெந்தது. பவளிநாட்்டல

ியவமலலபார்ககும் ப்டத்த மாிபிளிமலள பட்டு
ியவு்ட அங்ூகவ–தரத்ியதாடு ஜானைவாித்துககு
வந்தமலத ஊரியர பப் க ஆச்ச் கத்ியதாடு
பார்த்தது.

மாிபிளிமலள அமலழிமலபி பார்கூகவும்,
புூகழ்பபற் இரட்மலடகர்ூகளின் நாத–வர
இன்னிமலசமலகக ியூகட்ூகவும் ஊரியர வழத்துமல்
விநாகூகர் ியூகாவிமலலச் சறியும், வீதூகளிலும்
கூ்டவிட்டது. சங்ூகரமங்ூகலத்மலதியக தெவிழாக
ியூகாலங்பூகாளிளச் பசய்தெந்தது அந்தத்
தெம்ம். ியூகார்ட், ியூக– என்று ியவறு நடந்து
விளம்பரமா் இெந்ததனைால அந்தத்
தெம்த்மலதி பறிக பசய்த உளிளூ் லும்
அகூகம் பகூகத்து ஊரர்ூகளிலும் அதூகி பரபரிமலப
உணடாக்யிெந்தது.

மலூகயில ் –ட் வாட்ச், ூகழத்தல தங்ூகச்
சங்்ிியகாடு இளம் வகதனைரானை ஒெ
நூகர்ிபு்த்துி புியரா்தர் தமது உதவிகாளியராடு

வந்து மலவதூகச் சடங்குூகமலள நடத்த மலவத்தார்.
ூகமிமலக அசல ்ராமாந்தரத்து அழ்மலக
எிவவாறு அலங்ூக் ிபார்ூகியளா அிப்ட
ம்ிபபண்ாூக அலங்ூக் த்தெந்தாளி வசந்த.
மலூகூகளிலும் பாதங்ூகளிலும் முதல நாளி
மெதாண அமலரத்து இட்டுக பூகாணடதன்
விமலளவாூகச் சிவிபுி பறி அவளமலடக
ந்த்துககு அந்தச் சிவிபு மிூகவும் அழூகாூக
எடுத்துக ூகாட்்டகது. அலங்ூகாரம் மு்டந்ததும்
வசந்த தன் ூகணூகியள தெு்ட பட்டு
விடுியமாபவன்று ூகமிககுத் தாியனை ூகணிய்று
ூகழத்தாளி.

ியவணு மாமாவின் ஏறபாடு எலலாியம
பிரமாதமாயிெந்தனை. ரவி-ூகமி தெம்த்மலத
ஒெ சவாலாூகியவ ஏறறுக பூகாணடு பிரமாதமாூக
நடத்தக பூகாண்டெந்தார் அவர். உளிளூ் ல
அக்ரூகாரத்தன் மன்று பதெகூகமலளயும்
ியசர்ந்தவர்ூகளி ஒெ சிலமலரத் தவிர அியநூகர்
இந்தக ூகிகா்த்மலத ஏியதா ஒெ ியவ்டகமலூக
ியபாலி பார்த்தார்ூகளி என்ிய் பசாலல
ியவணடும். அவர்ூகளிற சிலர் இந்தக

ூகலகா்த்மலதக ியூகி பணணனைார்ூகளி. ியவறு
சிலர் ஒதுங்் நன்று பு்ம் ியபசினைார்ூகளி.
வழத்துமல் விநாகூகர் ியூகாவிில இெந்து
மாிபிளிமலள ூகா் ல ஊரர்வலம் பு்ிபட்ட அியத
ியநரம் சீமாமலவகர் வீட்டுத் தண்்யில
வம்பர் சமலப கூ்டயிெந்தது. ஆனைால சமலபயின்
ஆட்ூகளி சரத்தலலாமல உட்ூகார்ந்து
பூகாண்டெந்தார்ூகளி.

"என்னை ஓய் ஹெ் ஹெமலரகர்! மாிபிளிமலள
அமலழிபுககு நீர் ியபாூகிகா? ஜானைவாி
விெந்து பிரமாதமா ஏறபாடு
பணணயிெகூகாளாம். மாட்டுி பபாண
பிபரஞ்சகூகா் ியகா இலிியகா, அதுனைாியல
ஆட்டுகூகால சி, ீதன் குழம்பு, மட்டன்
பி் காணீன்னு..." என்று ியவணடுபமன்ிய்
சீமாமலவகர் வம்மலபத் பதாடங்்னைார்.

சமலமகல சங்ூகமலரகர் தான் ூகலகா்த்தல
நளபாூகி பபாறுிியபறிெக்்ார். முழகூக
முழகூக மலசவச் சமலமகலதான், எலலாம் மலவதீூக
சம்பிரதாகிப்டதான் நடக்்து என்பபதலலாம்
சீமாமலவகெககு முழமலமகாூகத் பத் ந்தெந்தும்
எிப்டகாவது விசியவசவர சர்மாவின்
பபகமலரக பூகடுகூக ியவணடும் என்் முரணடு
தான் இிப்ட எலலாம் அவமலரத் தாறுமா்ாூகி
ியபச மலவத்தெந்தது. ஆனைால ஹெ் ஹெர ஐகர்
விடவிலமலல.

"என்மலனை கார் ஓய் கூிபிடக
ூகாத்துண்டெகூகா. நீர் தான் முந்தனை ஸ்மடம்
ஏபஜணட். இிியபா உம்ம –கிிராத்தான்
சர்மாியவ ஏபஜணடா இெகூகார். உம்மலமியக
அமலழகூகலியலன்னைா என்மலனை கார் அமலழகூகி
ியபா்ா?" - என்று சீமாமலவகமலரி பதலுககுக
ியூகட்டார்.

"என்மலனைச் சர்மா அமலழகூகலியலன்னு உமககு
கார் பசான்னைா? என் ியபெககுி பத்த் மலூக
அனுிபிச்சிெகூகார். நான் தான் ியபாூகமலல.
ூகணட தறுதமலலக ூகலகா்த்துகபூகலலாம்
ியபா்து எனைககுி பி்டகூகலியல" - என்று
அத்தமலனை பவறுிபுக்மலடியகயும் ஜம்பமாூகி
ியபசினைார் சீமாமலவகர். உளிளூ்த் தாங்ூக
மு்டகாத எ் ச்சல அவெககு. சர்மாமலவ
அிப்டியக ூக்டத்துத் துிபிவிட ியவணடும்ியபால
அவர் ியமல அத்தமலனை ியூகாபம் வந்தது
சீமாமலவகெககு. ியூக– ியவறு தளிளப்ட
ஆ்விட்டதால அந்த எ் ச்சலும் ியூகாபமும்
முன்பிெந்தமலத விட இரணடு மடங்கு ஆ்
இெந்தனை. எிப்டகாவது சர்மாமலவ
தமலலபகடுகூக விடாமல பணண
அவமானைிபடுத்த விட ியவணடுபமன்று
சீமாமலவக் ன் உளிமனைம் ூகறுவிக
பூகாண்டெந்தது.

"நாம் தான் இங்ியூக ியவமலலகத்துி ியபாய்
உட்ூகார்ந்தணடு இெகியூகாம். ஊரியர அங்ியூக

மாிபிளிமலள அமலழிபிியலதான் கூ்டயிெககு.
வா் ியவ்டகமலூகககு மட்டும்
சிவூகாசிகூகாராளககுி பத்தாயிர ரூபாய்ககுக
ூகாணட்ராகட்டாம்; நாத–வரத்துககு
ஐகாயிரமாம்! அந்த ியவணு ியூகாபாமலலகர்
ப்த்மலதத் தணணகாச் பசலவழக்்ாராம்.
சர்மாியவாட புளிமலளமலகக ூகலகா்ம்
பணணகூகிியபா் அந்தி பிபரஞ்சகூகா் ியக
அவளி அிபா்ட்ியட பசாலிக மலூகியகாட
இதுககுன்ியனை நமல்கி ப்ம் ியவ் பூகாணடு
வந்தெகூகாளாம். எலலாம் ஜாம் ஜாம்னு
நடகூக்து. நீெம் நானும் வரியலன்னு அங்ியூக
கார் ஓய் ூகவமலலிபட்ா? பப் க பப் க
ியூகாட்டீ–வர விகாபா் பகலலாம் ியவணு
ியூகாபாலய்கெமலடக சிியந்தன்்் முமல்யிியல
வந்து உட்ூகார்ந்துண்டெகூகான்.
மமலலியமியலெந்து அத்தமலனை எ–ியடட் ஓ்ெம்
வந்தாச்ச. ியராட்ட்  ்ளி பமம்பர்– பூரா
ஊரர்வலத்தியல ூகாெககு முன்னைா்ட நடந்து வரா.
சர்மாவுககு என்னை குமல்ங்ூகாணும்?" என்று
ஹெ் ஹெர ஐகர் ியமலும் விவரங்ூகமலளச் பசாலிச்
சீமாமலவக் ன் வயிறப்் ச்சமலலக
்ளிபிவிட்டார்.

"பார்த்தணியட இெம்! பூகவான் ஒெத்தன்
இெகூகான். இந்த அகரமம் பபாறுகூகாியம அவன்
ஏதாவது பண்த்தான் ியபா்ான். பதய்வக
குத்தம் சம்மா விடாது" - என்று மலூகமலகச்
பசாடுக் பந் த்தார் சீமாமலவகர். அவரால
தாங்்க பூகாளிள மு்டகாமிெந்தது.

"நமககுி பி்டகூக்ியதா பி்டகூகிியகா! நலல
ூகா் கம் நடகூக்ியபாது துக்்  மாத்  ஏன்
இிப்டக மலூகமலகச் பசாடக் அ–துி
பாடணும்? ியபசாம இெியமன்" - என்று
ஹெ் ஹெர ஐகியர தமது பசகமலலக ூகணடு
அெவெிபு அமலடந்தியபாது சீமாமலவகெககுச்
சிிது ஆச்ச் கமாூகவும் அதர்ச்சிகாூகவும் கூட
இெந்தது. ியூக– ியதாறறுி ியபாய்த்
தளிளப்டகா்க பின் தான் விந்து தன்னுடன்
சர்மாமலவ எதர்கூகக ூகட்சி ியசர்த்தவர்ூகளில
பலெம் ியசார்ந்து துவணடு ியபாயிெிபது
சீமாமலவகெகியூக பமலல பமலலி பு் ந்தது.

அதூகநாளி அவர்ூகமலள எலலாம் சர்மாவின்
எத் ூகளாூக நறுத்த மலவத்துத் பதாடர்ந்து
சர்மாியமல விியராதத்மலதயும் பவறுிமலபயும்
ஊரட்்டக பூகாண்டெிபது என்பது நடவாத
ூகா் கமாூக இெககுியமா என்று அவெகியூக
ியதான்ிகது. இமல்மு்டமணியமல பபாய்
வழககுி ியபாடி ியபாூக அவர் ியவறு,
சீமாமலவகமலரி ியபான்் ியவிஷதா் ூகமலளத்
பதாமலலத்து விட்டுத்தான் மறுியவமலல என்று
ஆகியராிஷமாூகக ்ளம்பியிெந்தார்.
சீமாமலவகெமலடக ியூகடுூகாலம்
ஆரம்பமா்யிெந்தது. சர்மா ியபான்்
ஆ–தூகமலரயும் அவர் எதர்த்தார்.
இமல்மு்டமண ியபான்் நா–தூகமலரயும் அவர்
எதர்த்தார். இெவெமலடக விியராதத்மலதயும்
அவர் சம்பாதத்துக பூகாண்டெந்தார்.
ியநர்மா்ாூகச் சர்மா இெசாராெமலடக
அன்மலபயும் சம்பாதகூக முகன்று
பூகாண்டெந்தார். சழ்நமலல பமலல பமலல
மாிக பூகாண்டெந்தது. ியூகாயில ியூக–
தளிளப்டகானை பின் சீமாமலவக் ன் மதிபு
ஊர் ல குமல்ந்தெந்தது. என்்ாலும் அவரது
அடாவ்டத் தனைங்ூகளி என்னைியவா
குமல்கவிலமலல. ூகமலடசி முகறசிகாூகச்

சமலமகறூகாரமலரக ூகமலலத்து விட்ியடா
புியரா்தமலரக ூகமலலத்து விட்ியடா
ூகலகா்த்மலதக பூகடுிபதல முமலனைந்து
பார்த்துத் ியதாறிெந்தார் சீமாமலவகர்.
சீமாமலவகெககு இெந்த சமூக அந்த–மலதவிட
அதூகமானை சமூக அந்த–தும், ப்டிபும், ப்ச்
பசலவாககும் ியவணு மாமாவுககு இெந்ததனைால
சீமாமலவக் ன் எதர்ிமலப அவர் ஒெ சிிதும்
லட்சிகம் பண்ியவ இலமலல.

அன்று மாிபிளிமலள அமலழிபு ஊரர்வலம்
மு்டந்து விெந்தனைர்ூகளி சாிபிட்டு மு்டக இரவு
பதபனைாெ மணகாயிறறு. இரணடு பந்தியகா
மன்று பந்தியகா - சிகூகனைியம பாராமல
வந்தவர்ூகளகபூகலலாம் - ஜாத
வித்தகாசமிலலாமல எலியலாமலரயும் ஒெ ியசர
உட்ூகாரச் பசய்து விெந்தளித்தார் ியவணு மாமா.
--------------
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பபாழது வி்டந்தால முகூர்த்தம். ூகிகா்
வீடு அரவம் அடங்் உ்ங்ூக இரவு இரணடு
மணவமலர ஆயிறறு. இரணடமலர மணககுச்
சமலமகறூகாரர்ூகளி கூடத் துணமலட வி் த்து
அடுிப்டயிியலியக தமலல சாய்த்து விட்டார்ூகளி.

நடு இரவு இரணியட முகூகால மண சமாெககு
வாசில சமார் ஆயிரம் ியபர் வமலர உட்ூகாெ்்
மாத்  ியபாட்டு அலங்ூக் த்தெந்த ூகலகா்ி
பந்தில தீிபி்டத்துவிட்டது. ஒியர கூச்சலும்
கூிபாடுமாூகத் கூகக ்்கூகத்தல இெந்து
விழத்து என்னை நடந்தெக்்து என்று
சதா் த்துக பூகாளிளியவ எலியலாெககும் சில
விநா்டூகளி பி்டத்தனை. தீமலக அமல்கூக அந்தக

ூகாறறு வீசிக ூகாமலல ியவமலளயில காவெம்
மிூகவும் சிரமிபட்டனைர். ூகாமலல
எட்டமலரயிிெந்து ஒன்பது மணககுளி
முகூர்த்தம். ஏ்ககுமல்க முகூர்த்தத்துககு
ம்ியமமலட ியபாட்்டெந்த இடம் உட்பட எ் ந்து
சாம்பலா் விட்டது.

சிிதும் ூகலங்ூகாமல ியவணுமாமா
சாரங்ூகபாண நாயுடுமலவக கூிபிட்டு, "நீர் என்னை
பணணுவீியரா பத் காது நாயுடு! எவியனைா
பூகாமலலூகாரி பாவி - ்ராதூகன் இங்ியூக இந்த
அக்ரமம் பணணயிெகூகான். ூகாலம்பர
ஆறுமணககுளிியள மறுப்டயும் பந்தமலல நீர்
ியபாட்டாூகணும். லட்ச ரூபாய் பசலவானைாலும்
பரவாயிலியல. ூகா் கம் நடகூகட்டும்" - என்று
உ்ர்ச்சி மகமா் உ் மலமியகாடு நாயுடுவுககு
உத்தரவு ியபாட்டார்.

"ஆூகட்டுங்ூக...! நானைாச்ச" - என்்ார் நாயுடு.
ூகாமலல ஐந்தமலர மணககுத் தீிபி்டத்த சவியட
பத் காதப்ட, ஜலுஜலுபவன்று பமலழக
அலங்ூகாரத்ியதாடு மறுப்டயும்
புதுிபபாிவுடன் விளங்்றறு அந்த
ம்ிபந்தல.

*****

ூகமியின் பபறிய்ாெககும்
உ்வினைர்ூகளககும் பூகாணடு ியபாய்ி ியபாட்டுக
ூகாணபிிபதறூகாூக மவி ூகாமிராவில
மாிபிளிமலள அமலழிபு முதல அந்தக ூகிகா்
நூகழ்ச்சிூகளி எலலாம் ஒன்றுவிடாமல ூகலர்
பிிமில படமாகூகிபட்டது.
அதூகாமலலயிிெந்து மலவதீூகச் சடங்குூகளி
நடந்து பூகாண்டெந்தனை. வசந்த ூகமலடசி
முகறசிகாூக ஒெ முமல் ியபாய்க
ூகாமாட்சிகம்மாமலள அமலழத்துி பார்கூகலாம்
என்று பு்ிபட்டுச் பசன்று முகன்று பார்த்தாளி.

ஆனைால, ூகாமாட்சிகம்மாளி எழந்து நடமாடக
கூட மு்டகாத நமலலககுத் தளர்ந்தெந்தாலும்,
"மாீத! மனைசிியல ஒணணும் வச்சிகூகாியம வந்து
சந்ியதாிஷமாக ூகலகா்த்மலத நடத்தக
குடுங்ியூகா. இது உங்ூகாத்துக ூகலகா்ம்" என்று
வசந்த ியவண்டகியபாது அதறகு
உறசாூகமாூகியவா எதராூகியவா இமலசவாூகியவா
பதல பசாலலாததாலும் வசந்தியக
ியமறபூகாணடு அமலத வறபுறுத்தவிலமலல.

"எலலாம் பராம்ப லட்ச்மாூகத்தான்
இெககு்ட உங்ூக ூகா் கம்! பிளிமலளககு அம்மா
இங்ியூக இிபி்டக ்ழச்ச நாராக பூகடகூக்ா,
நீங்ூக பாட்டுககு அங்ியூக ஜாம் ஜாம்னு
ியமளதாளத்ியதாட ூகலகா்த்மலத
நடத்தண்டெகியூகியள!" என்று முத்து ீதனைாட்சிி
பாட்்டயும் ்ராமத்திெந்து வந்தெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளின் பப் கம்மாவும்
வசந்தயிடம் குமல்ிபட்டு அலுத்துக
பூகாணடார்ூகளி. ஆனைால ூகாமாட்சிகம்மாளி
உறசாூகமாூக இலமலலபகன்்ாலும் அிியபாது
வசந்தமலகச் சினைந்ியதா ூக்டந்ியதா எதுவும் பதல

பசாலலவிலமலல. அியத சமகம்
ூகாமாட்சிகம்மாளின் அந்த பதில எந்த
இமலசவும் கூடத் பத் கவிலமலல.

"நான் தான் இிப்டக பூகடக்ிய்ியனை? எங்ியூக
வரது? எதுககுி ியபா்து?" - என்று
்்றறுககுளிளிெந்து வெவதுியபால
வார்த்மலதூகளி தளர்ந்து நிந்து பவளி வந்தனை
அவளிடமிெந்து.

"பதாடங்ூக்ச்ியசியக அச்சான்கம் மாத் 
அபசகுனைமாக ூகலகா்ி பந்தலியல ியநத்து
ராத்த்  தீிபி்டச்சடுத்தாியமடீ?" - என்று
முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட நீட்்ட முழக்க
பூகாணடு ஆரம்பித்தாளி. வசந்த அதறகுி பதல
பசாலலவிலமலல. மனிதர்ூகளின் சழ்ச்சிகால
நமலடபபறும் ூகா் கங்ூகளககு எலலாம்
அச்சான்கம், அபசகுனைம் என்று பபகர்
சட்்டவிடும் பழங்ூகால மனைிபான்மலமமலக

எணண விகந்தாளி வசந்த. முன்பு சர்மா வீட்டு
மலவகியூகாற பமலடிபில தீிபறிக ியபாதும்
இியத ியபாலத்தான் ூகமியின் தமலலயில
அந்திபழ ியபாடிபட்டது என்று அவளககுத்
பத் ந்தெந்தது. ூகாமாட்சிகம்மாளி
ூகலகா்த்துககு வெ்் நமலலயில இலமலல
என்று பத் ந்ததுியம அவளி அங்ியூக அதூக ியநரம்
தங்ூகவிலமலல. ஊரர் முமல்ிப்ட ீதணடும்
ூகாமலலயில வீடுவீடாூக ியந் ல பசன்று அமலழகூக
ியவண்டகவர்ூகமலள அமலழத்துவிட்டுத்
தெம்பினைாளி. ூகமி-ரவி ியமிெந்த சீற்ம்
இகறமலூககாூகியவ ூகாமாட்சிகம்மாளிடம்
இிியபாது தணந்தெக்்தா அலலது உடல
நமலலயின் தளர்ச்சி ூகார்மாூகக
குமல்ந்தெக்்தா என்பமலத வசந்தகால
ூகணடுபி்டகூக மு்டகாமிெந்தது. எனினும்
ூகலகா்த்துககு அமலழகூகிியபானை தன்னிடம்
சீி விழந்து வமலசமா்  பபாழகககூடும் என்று
தான் எதர்பார்த்ததறகு மா்ாூகக
ூகாமாட்சிகம்மாளி நதானைமாூகியவ நடந்து
பூகாணடது வசந்தககு ஆச்ச் கத்மலத
அளித்தெந்தது.

தெம்த்தல எந்தச் சடங்கும் எந்த
மந்தரமும் விட்டுி ியபாூகக கூடாது என்பதல
ூகமி அகூகமல் ூகாட்்டனைாளி. சர்மாவும்,
ியவணுமாமாவும் கூட அமலதி புியரா்த் டம்
வறபுறுத்தயிெந்தார்ூகளி. "சீக்ரமா
மு்டயுங்ியூகா. நாழகா்து" - என்று உளிளூர்
மலவதீூகக குடும்பங்ூகளிியலியக சடங்குூகமலளயும்
மந்தரங்ூகமலளயும் தட்்டக ூகழத்துவிட்டு
விமலரவாூக மு்டத்துக பூகாணடு ியபாூக விெம்பும்
இந்தக ூகாலத்தல எங்்ெந்ியதா வந்த ஒெ
பிபரஞ்ச யுவத இதல இத்தமலனை அகூகமல்
ூகாட்டுவது புியரா்தெககு விகிமலப அளித்தது.

முரணடும், பபா்ாமலமயும் நமல்ந்த உளிளூர்
மனிதர்ூகளி சிலர் தான் வரவிலமலலியக ஒழகக
ூகிகா்ம் ியஜியஜ என்ிெந்தது.
கூட்டத்துகியூகா, ஆர்வத்துககும்
ூகலூகலிபுககுியமா குமல்விலமலல.
இமல்மு்டமண ியமல சீமாமலவகர் ியபாட்்டெந்த
பபாய் வழககு ியூகார்ட்்டல மு்டவாூகாமல
இன்னும் இழபட்டுக பூகாண்டெந்ததனைால -

அவர் தெம்த்துககு வர மு்டந்தெந்தது.
நமல்கத் பதாழலதபர்ூகளம், வர்த்தூகர்ூகளம்,
பிரமுூகர்ூகளம்கூட வந்தெந்தார்ூகளி.

"உம்மலம சாட்சாத் ஆஞ்சியநகர்னுதான்
பசாலலணும் நாயுடு! அநுமார் சஞ்சீவி
மமலலமலகக பூகாணடு வந்த மாத்  ராத்த் ியகாட
ராத்த் கா எலலாச் சாமாமலனையும் பூகாணடு
வந்து எிப்டியகா ூகலகா்ி பந்தமலலி
பமலழகப்ட ியபாட்டு மு்டச்சட்டீர்..." என்று
நாயுடுமலவி பாராட்்டனைார் ியவணுமாமா.
பபணமணூகளின் கூட்டத்மலதி பபாறுத்தவமலர
உளிளூர் மலவதீூகக குடும்பத்துி பபணூகளம்
உ்வுகூகாரர்ூகளின் வீட்டுி பபணூகளம் அதூகம்
பதன்படவிலமலல என்்ாலும், சறிய்
நாூக் ூகமமலடந்த குடும்பத்துி பபணூகளம்,
உத்தியகாூக நமித்தம் பவளியர்
பசன்ிெந்தவர்ூகளம் ியவணு மாமா, சர்மா
ஆ்ியகா் ன் உ்வு வமலூகயினைெமானை
பபணூகளம் வித்தகாசம் பாராட்டாமல அந்த
தெம்த்துககு இகலபாூக வந்தெந்தார்ூகளி.

பாணகரஹெ்ம், ிிதபத, அம்மி மிதத்து
அெந்தத பார்த்தல முதிக தெம்ச்
சடங்குூகமலளி பறி ஏறபூகனைியவ புத்தூகங்ூகளில
ப்டத்தும், ரவியிடம் ியூகட்டும் அிந்தெந்த
ூகமி இிியபாது ஒிவபவான்மல்யும் தன் பசாந்த
அனுபவமாூகியவ இரசித்து ம்ழ்ந்தாளி.
அவறமல் அிியபாது அவளி அந்தரங்ூகமாூக
விெம்பினைாளி என்ிய் பசாலலலாம்.

"ஏழ அ்டூகளி என்ியனைாட உடன் நடந்து வந்து
விட்ட நீ இனி என் ியதாழகா்்ாய். நாம்
இெவெம் உயிர் நணபர்ூகளா் விட்ியடாம்!
உன்ியனைாடு இன்று நான் அமலடயும்
சிியந்தத்திெந்து இனி என்றும்
பி் கூகிபட்டவனைாூக மாட்ியடன். என்னுமலடக
சிியந்தத்திெந்து நீயும் பி் கூகி பட்டவளாூக
மாட்டாய். நாம் இெவெம்
ஒன்றுபட்டவர்ூகளாியவாம். நாம் இனிியமல
பசய்கியவண்டக அமலனைத்தறகும்

இன்னின்னைவறமல் இிப்ட இிப்டச் பசய்க
ியவணடும் என்று ஒன்்ாூகச் சங்ூகலபம்
பணணகபூகாணடு நாம் பசகறபடுியவாம். ஒத்த
மனைத்ியதாடு பி் கமுளிளவர்ூகளாூகவும்
ஒெவர்கபூகாெவர் பிரூகாசிிபவர்ூகளாூகவும்,
நலபலண்ம் உமலடகவர்ூகளாூகவும்,
உ்மலவயும், பலத்மலதயும் ியசர்ந்ியத
அநுபவிக்்வர்ூகளாூகவும் வாழ்ியவாம்.
எண்ங்ூகளால நாம் ஒத்த
ூகெத்துமலடகவர்ூகளாியவாம். விரதங்ூகமலளயும்
ியநான்புூகமலளயும், ியசர்ந்ியத அனுு்டிியபாம்.
நம்முமலடக விெிபங்ூகளி ஒத்தமலவகாூக
இெகூகட்டும். நீ '் க' ியவதம் ஆூகவும் நான்
'ிாம' ியவதம் ஆூகவும் இெிியபாம். நான்
விணணுலூகமாூக இெக்ிய்ன். நீ பூமிகாூக
இெக்்ாய். நான் வித்துகூகளாூகவும் நீ
விமலதகூகிபடும் நலமாூகவும் இெக்ிய்ாம்!
நான் சிந்தமலனை! நீ பசால! என்னுமலடகவளாூக
என்மலனை அனுச் த்தவளாூக நீ ஆவாய்! பிளிமலள
ியபறறுகூகாூக, வற்ாத பசலவத்துகூகாூக
இன்பசாலலுககு உ் கவியள, நீ என்னுடன்
வெூக."

என்் பபாெளளிள 'ிிதபத'மலகக ியூகட்டுக
ூகமி ரவிமலக ியநாக்ி புன்முறுவல பூத்தாளி.
நான்கு நாளி மாமலலயும், ஊரஞ்சல நலுங்கு
மலவத்துி பாடுதல முதிக பபணூகளின்
சடங்குூகளி எலலாம் குமல்விலலாமல அந்தக
ூகிகா்த்தல இெந்தனை. ஒிவபவாெ
சடங்்லும், ஒிவபவாெ நூகழ்ச்சியிலும், ூகமி
பபெம்ழ்ச்சி அமலடந்தாளி. ஒெ
்ராமாந்தரத்துக ூகிகா்த்தல உளிள சின்னைச்
சின்னை ம்ழ்ச்சிூகளம் சவார–கங்ூகளம்,
உலலாிங்ூகளம், சந்ியதாிஷங்ூகளம்
சிிர்ிபுகூகளம் சி் ிபுகூகளம் அந்தத்
தெம்த்தலும் இெந்தனை. ூகணணுககு
மலமயிட்டுக மலூகூகளககும் ூகாலூகளககும்
பசம்பஞ்சக குழம்பு தீட்்டக கூந்தமலலச் சவு் 
மலவத்து நீளி பின்னிி பட்டுக குஞ்சலங்ூகளி
ூகட்்டத் தமிழ் நாட்டு ம்ிபபண்ாூகியவ
ூகமிமலகத் ியதான்்ச் பசய்தெந்தாளி வசந்த.
ந்மும், இதழ்ூகளின் பவளத்த ியரா–
வண்மும்தான் வித்தகாசமாூகத் பத் ந்தனை.
மலமயட்்டயிெந்த ூகார்த்தால ூகமியின்

விழூகளில கூட அிியபாது அதூக ியவறுபாடு
பத் கவிலமலல.

தெம் நாளன்றும், அடுத்த சில
நாட்ூகளிலும் குமார், பார்வத, இெவெம்கூடக
ூகிகா் வீட்்டியலியக
பசலவழத்துவிட்டதால, ூகாமாட்சிகம்மாளி
பப் கம்மாவுடனும், முத்துீதனைாட்சிி
பாட்்டயுடனும் வீட்்டல தனித்து விடிபட்டாளி.
அந்த வீடும் ூகலகா்த்துடன் சம்பந்திபட்டது
என்பமலதக ூகாட்டுவமலதி ியபால வாசில
குமலல தளிளிக வாமலழமரங்ூகளம், மாவிமலலத்
ியதார்மும் ூகட்டிபட்்டெந்தனை. சவ் ல
பவளிமலளச் சண்ாம்புி பட்மலடூகளம், புதக
பசம்மண பட்மலடூகளம் அ்டகூகிபட்்டெந்தனை.
வாசில பசம்மண ியூகாலம் பப் தாூகி
ியபாடிபட்்டெந்தது. ஆனைால வீட்்டன் உளிியள
மட்டும் நசிதம் நலவிகது. சில சமகங்ூகளில
ூகாமாட்சிகம்மாளின் இெமல, முனைூகல ஒிூகளி
மட்டும் ியூகட்டனை. பாட்்டயின் ியபச்சககுரல
இமலடயிமலடியக ியூகட்டது. மற்ப்ட வீட்மலட

ஒெ முமல்கூகாூக மங்ூகல அமலடகாளங்ூகியளாடு
அலங்ூக் த்துவிட்டு பவளிய் ல நமலடபபறும்
ூகிகா்த்துககுி பு்ிபட்டுி
ியபாயிெந்தவர்ூகளின் இலலத்மலதி ியபாலியவ
அரவமறிெந்தது அந்த வீடு. "நலங்கு பஞ்சத்
ியதங்ூகாய் எலலாம் ஒியர தடபுடல பட்தாணடீ
ூகாமு! இந்த அகூகம் பகூகத்து ஊரர்ூகளிியலியக
நலங்கு பாட்துியல பூகட்்டகூகா் ன்னு
ியபபரடுத்தவளி நீ! ஆனைா உங்ூகாத்துி பிளிமலள
ூகலகா்ம் நீ ியபாூகாமியலியக நடகூக்து" என்று முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் ஆரம்பித்தாளி.
ூகாமாட்சிகம்மாளி முதில இதறகுி பதல
எதுவுியம பசாலலவிலமலல. ஆயிரம் அபிிபிராக
ியபதங்ூகளி இெந்தாலும் வீட்டுத் தூகராறுூகளி
பாட்்ட மலம் ஊரர் வம்பாூகி பரவுவமலதக
ூகாமாட்சிகம்மாளி விெம்பவிலமலல என்று
பத் ந்தது. சிிது ியநரம் ூகழத்து ஆவமலல அடகூக
மு்டகாமல ூகாமாட்சிகம்மாியள
ூகிகா்த்மலதி பறிி பாட்்டயிடம் ஏியதா
விசார்த்தாளி.

"உங்ூகாத்தியல தங்்யிெந்துியத அந்த
பவளிமலளகூகாரி பபாணதானைா இதுன்னு
நம்பியவ மு்டகியலடீ ூகாமு! அிபி்ட
அலங்ூக் ச்ச நம்ம ூகலகா்ி பபாணூகமலள
மாத்  மமல்யிியல பூகாணடு வந்து
உட்ூகார்த்தயிெகூகா" - என்று பாட்்ட கூிகமலதக
ியூகட்டு ூகாமாட்சிகம்மாளககு உளிளூ்ி
ியபாய்ி பார்கூக ியவணடும்ியபால
ஆமலசயிெந்தாலும் அமலத பவளிகூகாட்்டக
பூகாளிளவிலமலல. முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்டயும்,
பப் கம்மாவும் என்னை நமலனைிபார்ூகியளா என்று
பகந்து தகங்்ி ியபசாமல இெந்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. ஆனைால பாட்்ட ியபச்மலச
நறுத்தாமல பதாடர்ந்து ஏதாவது பசாலிக
பூகாணியட இெந்தாளி.

"உளிளூர் வாத்தகார் ஜம்புநாத சா–த் 
இந்தக ூகிகா்த்துககுி புியரா்தரா இெகூக
மாட்ியடனுட்டாராம். இன்னிககு நமல்கி
ப்ம் பூகமலடககும்னு இதுகபூகலலாம் வந்து
நன்னுட்ியடன்னைா நாமலளக் ஊரர்ியல நாலு
பப் க மனுிஷர் நலலது பூகட்டதுககு என்மலனை

மதச்சக கூிபிடமாட்டான்னு ஒதுங்்ட்டாராம்.
அிபு்ம் ியவணுியூகாபாலன் பநமல்கி ப்ம்
பசலவழச்ச பமட்ரா–ியலெந்து காியரா ஒெ புது
வாத்தகாெககு ஏறபாடு பணணனைானைாம்.
அந்தி புது வாத்தகார்தான் இிப எலலாம்
பணண மலவக்்ாராம். தானைங்ூகளி
தட்சிமல்ூகளி வாங்ூக்துககுககூட உளிளூர்
மலவதீூகாளி காெம் ியபாூகலமலலகாம். ஆனைா
பவளியர்ியலெந்து பநமல்க மலவதீூகாளி
வந்தெகூகாளாம்... என்னைதான் ியூகார்ட்்டியல
அந்தி பிபரஞ்சி பபாணணு நம்ம மனுிஷாமலள
விடச் சத்தமானைவளினு ஜட்ேஜ தீர்ிபுச்
பசாலிவிட்டாலும், உளிளூர் மலவதூகாளி
தகங்ூக்ா. ஆனைால பவளியர்ியலயிெந்து
பநமல்க மலவதூகாமலள
வரவமலழச்சிெகூகாளாம்..."

"பபாணமல் கார் தாமலர வார்த்துக
குடுத்தாளாம்."

"இதுவமலர ியநாககு அது பத் காதா்ட ூகாமு?
ியவப் காெ! அந்த ியவணுியூகாபாலனும் அவளி
ஆத்துகூகா் யும்தான் தாமலர வார்த்துக
குடுத்தாளாம். அதான் இந்தக ூகலகா்த்துகூகாூக
அவாத்துியல சமங்ூகிி பிரார்த்தமலனை கூட
நடந்ததுன்ியனைியனை?"

இதறகு ியமல ூகாமாட்சிகம்மாளாூக
கா் டமும் எதுவும் விந்து விசா் கூகவிலமலல.

முகூர்த்தம் மு்டந்த மறுநாளி பி்பூகல
பப் கம்மா அிியபாதுதான் ங்் விழத்தெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் பசான்னைாளி.

"உன்மலனைி பார்த்துட்டுி ியபா்துகூகாூக
உங்ூகாத்துகூகாரெம் அந்த ியவணுியூகாபாலனும்
வந்துட்டு ியபானைாடீ ூகாமு! நீ நன்னைா அசந்து

ங்்ண்டெந்தமலத அவாியள பார்த்தா,
'எழிபட்டுமா'னு ியூகட்ியடன். 'எழிப
ியவணடாம். ங்ூகட்டும்! அிபு்மா வந்து
பார்த்துகூகிய்ாம்'னு உன் உடம்மலபி பத்த
விசா் ச்சட்டுி பபா்ிபட்டுி ியபாயிட்டா."

"இவா வந்து பார்கூகலியலன்னுதான் இிியபா
குமல்கா? வரியலன்னு இங்ியூக கார்
அழதாளாம்?"

"இவாளிளாம் வரா - வரியலங்ூக்து ஒெ பகூகம்
இெகூகட்டும்டீ! நீ பத்து மாசம் பசாமந்து பபத்த
பிளிமலள ூகலகா்த்மலதி பணணணடு
'ஆசீர்வாதம் பணணும்மா'ன்னு வந்து
நம–ூகாரம் பணணனைாியனைாடீ? அவனுககு
எங்ியூக ியபாச்சடீ புத்த?" என்்ாளி முத்து
ீதனைாட்சிி பாட்்ட.

"வந்தா வரா, வராட்டாி ியபா்ா. கார்
வரியலன்னும் இங்ியூக நான் ஒணணும்
தவிகூகியல பாட்டீ?"

"அிபி்டச் பசாலலாியத! நீ விெம்பியல
விெம்பிய்ங்ூக்து ஒெ பகூகம் இெகூகட்டும்.
பமாமல்ன்னு ஒன்னு இெகியூகாலிியகா?
அவாளாத் ியத்டணடு வந்து உன்மலனை நம–ூகாரம்
பண் ியவணடாியமா?" இமலதக ியூகட்டுக
ூகாமாட்சிகம்மாளககுக ூகணூகளில நீர் முட்்டக
பூகாணடு வந்தது. அழமலூகமலக அடகூக
மு்டகவிலமலல. அந்தக ூகலகா்த்மலதி
பபாெட்படுத்தாதவளி ியபாலவும்,
பு்கூகணத்தாறியபாலவும் அவளி பாசாங்கு
பணணனைாியலபகாழக, மனைம் என்னைியவா
அங்ியூகதான் இெந்தது. ஒிவபவாெ விநா்டயும்
அங்ியூக அந்தக ூகலகா் வீட்்டல என்பனைன்னை
நடககும் என்பமலதி பறித்தான் அவளி மனைம்
சதா ூகறபமலனை பசய்து பூகாண்டெந்தது.

ரவிமலகயும், ூகமிமலகயும், வசந்தமலகயும்,
சர்மாமலவயும், ூகலகா் வீட்மலடயும் பறிியக
அவளி உளி மனைம் நமலனைத்து உெ்க
பூகாண்டெந்தது. ூகலகா் வீட்மலடி பறி
முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்டயும், பப் கம்மாவும்
எமலதகாவது கூிக ியபாபதலலாம்
சிரத்மலதயின்ிக ியூகட்பது ியபால ியமலுககுக
ூகாட்்டக பூகாணடாியள தவிர அவறமல்
உணமலமயில அவளி மிூகவும் சிரத்மலதியகாடு
கூர்ந்து விெம்பிக ியூகட்டுக பூகாண்டெந்தாளி.

நான்கு நாளம் ஔபாசனைம், ஊரஞ்சல, நலங்கு
- நமல்வு நாளன்று மாிபிளிமலள பபணணுடன்,
ூகலகா் வீட்டார் ஊரர்வலமாூகி ியபாய்
அூக–தக நதயில 'பாிமலூக' ூகமலரகூகி
ியபா்்ார்ூகளி - என்று ஒிவபவான்்ாூகக
ூகிகா் வீட்டுத் தூகவலூகமலள அிந்து வந்து
ூகாமாட்சிகம்மாளககுச் பசாலிக
பூகாண்டெந்தாளி முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட. ஒெ
விிஷகம் பறிக ூகாமாட்சிகம்மாியள
ஞாபூகமாூகி பாட்்டமலக விசா் த்தாளி:

"்ெஹெி பிரியவசம்னு ஒணணு உணியட,
அமலத என்னிககு வச்சிகூகி ியபா்ாளாம்
பாட்டீ?"

"நான் அமலத ஒணணும் விசா் கூகலியலடீ
ூகாமு!"

"விசா் யுங்ியூகா, அன்னிக் எலலாெம்
இங்ியூகதாியனை வெவா... நாம தடுகூக
மு்டகாியத... அவா வீடு, அவா வாசல, நாம
என்னை பண் மு்டயும்?"

"அதுவும் அிப்டகா சமாசாரம்? எனைககு அது
பநமலனைியவ இலமலலியகடீ?" - என்்ாளி

பப் கம்மா. அன்று மாமலலயிியலியக
முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட அந்தத் தூகவமலல
விசா் த்துக பூகாணடு வந்து பசான்னைாளி:

"பாிமலூக ூகமலரச்ச மத்தா நாளி ்ெஹெி
பிரியவசத்துககு ஏத்ததா இெகூகாம்டீ ூகாமு!
அதனைாியல அன்னிக்க ூகாலம்பர ஆறு
மணயிியலெந்து ஏழமலர மணககுளிள ஒெ
முகூர்த்தத்தியல இங்ியூக ்ெஹெி
பிரியவசத்துகூகாூக வராளாம். நீ உடம்பு
பசௌூக் கமிலலாமி படுத்துணடுட்டதாியல
சமலமகல மத்ததுககு எலலாம் அவாியல
மனுிஷாமலள இங்ியூக முன்கூட்்டியக
அனுிபிச்சடுவான்னு நமலனைக்ிய்ன்" என்று
ூகாமாட்சிகம்மாளி மனைத்தல பவறுிமலப
வளர்கூக நமலனைத்துி ியபசினைாளி.

"்ெூகி பிரியவசத்துககு மட்டும் ஏன் இங்ியூக
ியத்டணடு வரணும்டீ? அமலதயும் அங்ியூகியக

எங்ியூககாவது பணணட்டுி ியபாூக
ியவண்டகதுதாியனை? சா–தரிப்ட
புளிமலளகாத்தியலதான் பண்ணும்னு
இவாளககு என்னைடீ நர்ிபந்தம் வந்தது?" என்று
்ராமத்திெந்து வந்து தங்்யிெந்த
பப் கம்மா குறுக்ட்டுச் பசான்னை ியபாது
ூகாமாட்சிகம்மாளி அமலத அிவவளவாூக
வரியவறூகியவா, இரசிகூகியவா இலமலல என்று
பத் ந்தது.

-------------
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ூகாமாட்சிகம்மாளின் அந்தரங்ூகத்தல இந்தக
ூகிகா்ம், இதன் மலவபவங்ூகளி, இது
பதாடர்பானை ்ெஹெி பிரியவச முகூர்த்தம்
எலலாவறின் ியமலும் பவறுிபுத்தான் நரம்பிக
்டக்்பதன்று தாங்ூகளாூகியவ ூகறபித்து
நமலனைத்துக பூகாணடு அவளிடம் ியபசிக
பூகாண்டெந்தார்ூகளி பாட்்டயும் பப் கம்மாவும்.

ஆனைால ூகாமாட்சிகம்மாளின் உளிமனைியமா
ூகமிமலகயும் ரவிமலகயும் விதம்விதமாூக
ம்கியூகாலத்தல ூகறபமலனை பசய்து
பூகாண்டெந்தது. பநறிச் சரமும், மாட்டலும்,
பின்னைல குஞ்சலமும் குணடலமும், கூமலரி
புடமலவயுமாூகக ூகமிமலக நமலனைத்து நமலனைத்துத்

தன் அூகத்தியலியக ஓர் அழ்க
ம்கியூகாலத்மலத உெவாக் உெவாக்த்
தெிதயும் அதெிதயுமாூக மாி மாி
அமலடந்து பூகாண்டெந்தது ூகாமாட்சிகம்மாளின்
உளிளம்.

"நீகானைா இிப்டி படுத்த படுகமலூககாூகக
பூகடகூகிய்! ப்டியகி வரியபாது
பபாணமல்யும் மாிபிளிமலளமலகயும் மஞ்சநீர்
சத்தக பூகாட்்ட வரியவறூக்துககுக கூட மனுிஷா
இலியல இங்ியூக. உன் பபாண பாெியவா,
ியவணுியூகாபாலன் பபாண வசந்தியகா
முன்னைா்டியக வந்து மஞ்சநீர் ூகமலரச்ச வச்சணடு
நன்னைாலதான் உணடு" - என்று ியகாசமலனை
பசான்னைாளி முத்து ீதனைாட்சிி பாட்்ட.

"நீகூக பசால்து நகாகந்தான். நமககுி
பி்டச்ச ூகலகா்ியமா, பி்டகூகாத ூகிகா்ியமா
புளிமலள நம்மாத்துி பிளிமலள. ூகலகா்த்மலதி

பணணணடு புது ியவு்டயும் ூகாிபுமாி
பபாணமல்க கூட்்டணடு வாசலியல வந்து
நன்னுட்டா 'வாங்ியூகா'ன்னு மஞ்சநீர் சத்தக
பூகாட்்ட வரியவத்துத்தாியனை ஆூகணும். ியவிய்
என்னை பண்மு்டயும்?" என்று பப் கம்மாவும்
பாட்்டியகாடு ியசர்ந்து பூகாணடாளி.
உணமலமயில அந்த விிஷகத்மலதச் சாதூகமாூகியவா
பாதூகமாூகியவா தீர்மானிகூக ியவண்டக
ூகாமாட்சிகம்மாளி மட்டும் இன்னும் ஒெ
மு்டவுககு வர இகலாதவளி ியபால ூகணூகளில நீர்
பந்ழி படுத்தெந்தாளி. பாட்்ட ீதணடும்
ூகாமாட்சிகம்மாமலள ஆழம் பார்த்தாளி.

"ஆயிரமிெந்தாலும் நலலது பூகட்டதுியல
விட்டுக குடுத்துட மு்டயுியமா? நம்மாத்துி
பிளிமலள நம்மாத்துக ூகிகா்ம்" -

"இந்த மாத் ச் சமகத்துியல விட்டுக குடுத்து
முூகத்மலத முிச்சணடுட்டா ஊர் ியல நாலு ியபர்

நாலு தனுசாி ியபச்த்துககு
எடமாயிடுியமான்ியனைா?" - இது பப் கம்மா.

"நீங்ூக பரணடு ியபெம் சித்ியத ியபசாியம
இெங்ியூகா! எனைககு மமலளியக பூகாழம்பிி
மலபத்தகம் பி்டச்சிடும் ியபாியல இெககு
பாட்்ட!" என்று அழமலூகக்மலடியக
இெவமலரயும் ியவண்டக பூகாணடாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. அவமலள அவர்ூகளால
அிியபாது உடியனை பு் ந்து பூகாளிள
மு்டகவிலமலல. அவளி என்னை மனைிியபாக்ல
இெக்்ாளி என்பமலத அிக அவர்ூகளி பசய்த
எந்த முகறசியும் பிகூகவிலமலல.

நாமலளககு இரவு பாிமலூக ூகமலரக்்ார்ூகளி.
நாளன்மல்ககுி பபாழது புலர்ந்தால ்ெஹெி
பிரியவசம். ூகாமாட்சிகம்மாளி என்னை
நமலனைக்்ாளி என்பது காெககும் பு் காத
புதராயிெந்தது. அவளி முூகத்தல பதம்பும்

இலமலல. உடில சகதயும் ்மலடகாது.
ூகணூகளில அழமலூகயும் நறூகவிலமலல.
கா் டமும் மனைம் விட்டு அவளி ியபசவும்
இலமலல.

்ெஹெிபிரியவசத்தறகு முதல நாியள
முத்துீதனைாட்சிி பாட்்ட, "நலல ூகா் கத்தியல
பவளிமலளி புடமலவகூகா்  அங்ியூக நன்னைா
இங்ியூக நன்னைான்னு இந்தாத்தியல எனைககுக
பூகட்ட ியபர் வரிபிடாதுடீம்மா" - என்று
ூகாமாட்சிகம்மாளிடம் பசாலிக பூகாணடு
பு்ிபட்டுி ியபாய் விட்டாளி. முத்துீதனைாட்சிி
பாட்்ட ியபானைபின் பார்வதயிடமும்,
குமா் டமும், ூகாமாட்சிகம்மாமலளி பார்த்துக
பூகாளிளச் பசாலிவிட்டுத் பத் ந்தவர்ூகளி
வீட்டுககுி பு்ிபட்டுி ியபாய்விட்டாளி
்ராமத்திெந்து வந்தெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளின் பப் கம்மா.

ூகாமாட்சிகம்மாளி மிூகவும் மலவதூகமாூகக
ூகட்்டக ூகாத்து வந்த சமலமகலமல்ககுளி தங்ூகமலள
நுமலழக விடுவாியளா மாட்டாியளா என்்்
பகத்தல பின்பு்ம் ியதாட்டத்தல கீறறுி பந்தல
ியபாட்டுச் சமலமகலுககுக ியூகாட்மலடகடுிபு
ஏறபாடு பசய்து பூகாண்டெந்தார்ூகளி
சமலமகறூகாரர்ூகளி. மறுநாளி ூகாமலலயில
்ெஹெிபிரியவசம் என்்ால முதல நாளி இரியவ
தன் வீட்டுத் தணமல்யில வந்து படுத்துக
பூகாளிள விெம்பியும், ஒெ சபமுகூர்த்தத்துககு
முன்னைால அநாவசிகமாூகக ூகாமுவுககும்
தனைககும் சணமலட மணடு விடுியமா என்்
முன்பனைச்ச் கமலூககாலும், தககூகத்தனைாலும்
சர்மா அமலதத் தவிர்த்தெந்தார். வாசில
ூகட்்டயிெந்த வாமலழ மரங்ூகளம் மாவிமலலத்
ியதார்மும், பசம்மண ியூகாலமும் தவிர ியவறு
ூகலூகலிியபா ஆரவாரியமா பரபரிியபா இன்ி
விளங்்கது அந்த வீடு. உளிியளயிெந்த
ூகாமாட்சிகம்மாளி ியவதமலனைகால
ஈனை–வரத்தல முனைகும் ஒியும், இெமலூகளம்
ியூகட்டுக பூகாண்டெந்த நமலலயில அந்த
வீட்்டலதான் மறுதனைம் அதூகாமலலயில
ூகமியும் ரவியும் ்ெஹெிபிரியவசம் பசய்கி
ியபா்்ார்ூகளி என்பதறூகானை முன்னைிகுி

எதுவுியம இலலாதெந்தது. அகூகம் பகூகத்தார்
வந்து ியபா்் ூகலூகலிியபா ஆரவாரியமா கூட
அிியபாது அிவவீட்்டல இலமலல.

மறுநாளி அதூகாமலல நான்கு மணகியூக
ூகாமாட்சிகம்மாளககுத் கூகம் ூகமலலந்து
விழிபு வந்து விட்டது. தறபசகலாூக அன்று
பவளிளிக்ழமலம ியவறு. அம்மாவுககுத்
துமல்காூகக ூகலகா் வீட்்டிெந்து
பு்ிபட்டு வந்து படுத்தெந்த பார்வதயும்,
குமாெம் நன்்ாூக அகர்ந்து ங்்க
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ூகாமாட்சிகம்மாளி தான்
முதில விழத்துக பூகாண்டெந்ததனைால தட்டுத்
தடுமாி எழந்தெந்து ்்றறுி பகூகம்
பசன்்ாளி. அிியபாது அவமலளத் தடுிபதறகு
அந்த வீட்்டல காெம் இலமலல. அதூகாமலலக
குளிர்ூகாறறு சிலபலன்று முூகத்தல வந்து
உராய்ந்தது. ியதாட்டத்தல மலர்ந்தெந்த
பூகூகளின் வாசமலனைமலகச் சமந்து பூகாணடு வந்து
பரிபிகது அந்தக ூகாறறு. ்்றில தாியனை
தணணீர் இமல்த்து நீரா்டனைாளி

ூகாமாட்சிகம்மாளி. உளிியள தெம்பி வந்து
விியசிஷ நாட்ூகளில தான் விெம்பி அணயும்
ூகெநீல ந்த்துச் ச் மலூகி பட்டுி புடமலவமலக
அணந்து தமலலமலகத் துவட்்ட ஈரத்ியதாடு நுனி
மு்டச்சி ியபாட்டு பநறிககுத் தலூகமிட்டுக
பூகாணடாளி. மாட்டுத் பதாழவத்துககுி ியபாய்
பால ூக்ந்து மலவத்தாளி. ியதாட்டத்தல ியபாய்
பூகபூகாய்து பூகா்ர்ந்து பதாடுத்துக பூகாஞ்சம்
தன் தமலலயில பசெ்க பூகாணடு ீததத்மலத
அிப்டியக மலவத்தாளி. வீட்்டன் புராதனைமானை
ஆ்வந்த பவளிளித் தாம்பாளத்மலத
உளிியளயிெந்து எடுத்துத் துலக் அதல
ஆரத்தககு மஞ்சளி நீர் ூகமலரத்து மலவத்தாளி.
வாசல பதளித்துக ியூகாலம் ியபாட்டாளி.

பார்வத ூகண விழத்த ியபாது அம்மாியவ
எழந்து நீரா்டக கூந்தல ஈரம் புலராமல
கூடத்திெந்து குத்து விளககு ஏறிக
பூகாண்டெிபமலதக ூகணடு ஆச்ச் கிபட்டுி
ியபானைாளி.

"இந்த உடம்ியபாட உன்மலனை காெம்மா
எழந்தெகூகச் பசான்னைது! ஐமலகியகா... பச்மலசத்
தணணயிியல குளிகூக ியவிய் பசஞ்சிெக்கா?
ஏம்மா இபதலலாம் பணணியனை? அதான்
இபதலலாம் ூகவனிக்்துககுன்னு நான்
வந்தெகியூகியனை?"

"ச் தான் ியபாடீ... நீ பப் க மனுஷி!
உனைகபூகன்னை பத் யும்டீ இபதலலாம்... ியபா...
நீயும் ியபாய்ச் சீக்ரமாக குளிச்சிட்டு வா..."

அம்மாவின் இந்தத் தடீர் மாறுதலும்
உறசாூகமும் பார்வதகால உடியனை நம்ப
மு்டகாதப்ட இெந்தனை. பல நாட்ூகளாூகச்
ச் கானை உ்வு இன்ி பவறும் ூகஞ்சியும்,
பழங்ூகளியம சாிபிட்டுக பூகாண்டெந்த
அம்மாவின் குரிியலா, பசகலூகளிியலா மிடுககு
இலமலல என்்ாலும் தாியனை ஏறபடுத்தக
பூகாணட உறசாூகத்தனைாலும் நிந்தெந்தும்

விந்து பபறுவதறகு முகன்் சகதயினைாலும்,
ூகாமாட்சிகம்மாளி அந்த அதூகாமலலயில
அிவவீட்்டன் சமங்ூகிகாூகவும் ்ெஹெ
லட்சமிகாூகவும் பபாிவுடன் நடமா்டக
பூகாண்டெந்தாளி.

்ராமத்துகியூக உ் க ியசாமலபயுடன் ்ழககுத்
தமலச பவளத்துக பூகாண்டெந்தியபாது,
பதெகியூகா்டயிிெந்து ியமளம் நாத–வர
இமலசயுடன் கூட்டமாூக மனிதர்ூகளி வெம்
ஒிகரவங்ூகளி ியூகட்டனை. ூகாமாட்சிகம்மாளி
பதெத் தணமல்ககு வந்து எட்்டி பார்த்துக
ூகமியும் ரவியும் மற்வர்ூகளம் தான் வடககுத்
பதெவில ூகலகா் வீட்்டிெந்து பு்ிபட்டுக
்ெஹெி பிரியவசத்துகூகாூக ஊரர்வலமாூக
வெ்்ார்ூகளி என்று பு் ந்து பூகாணடாளி.
ம்ழ்ச்சிகாலும், விந்து ஏறபடுத்தக பூகாணட
உறசாூகத்தனைாலும் தனைது உடல நமலலககு ீதிக
பசகலூகமலள அிியபாது அவளி பசய்து
பூகாண்டெந்தாளி. தமலலசறிக கீியழ மகங்்
விழந்து விடாமல தணமல்த் மல் இறுூகி
பறிக பூகாணடாளி.

ூகணூகளககு ியநியர பூச்சி ப்ந்தது. பநஞ்ச
படபடபவன்று ியவூகமாூக அ்டத்துக பூகாணடது.
உடம்பு நடுங்்கது. அிியபாதுதான் குளித்து
உமலட மாறிக பூகாணடு வந்தெந்த பார்வத
அம்மாமலவி பார்த்துி பதிி ியபாய்,
"என்னைம்மா இது? மககூகமா வரதா? நறூகியவ
தளிளாட்ியக?... உன்மலனை கார் இபதலலாம்
பண்ச் பசான்னைது? நான் பார்த்துகூகிய்ன். நீ
ியபசாமி ியபாய்க ூகம்பளிமலகி ியபார்த்தணடு
உளிியள படுத்துகியூகா..." என்று இமலரந்தாளி.

"ூகத்தாியதடீ! இிப எனைககு ஒணணுமிலியல...
உளிியள சவாமி படத்தணியட தாம்பாளத்தியல
ஆரத்த ூகமலரச்சி வச்சிெகியூகன்... ியபாய்
எடுத்துணடு வா..." என்று மிூகவும் தளர்ந்த
குரில ூகாமாட்சிகம்மாளிடமிெந்து பதல
வந்தது.

ப்மலவூகளின் ூகலமலவகானை எழச்சிக
குரலூகளம், அதூகாமலலக குளிர்ச்சியும்
மன்்ாவது வீட்்டல காியரா ஒெ மத்த மலவதூகர்
ியவதம் பசாலிக பூகாண்டெந்த ூகணீபரன்்
குரலும் நாத–வரகூகார் ன் பூபாளமுமாூக அந்த
மலவூகமல்மலக அதூகம் அர்த்தமுளிளதாக்க
பூகாண்டெந்தனை.

அகூகம்பகூகத்தலும் எதர்வ் மலசயிலும்
வீடுூகளில எழந்து வந்து சிலர் எட்்டி
பார்த்தார்ூகளி. பாெமலவ ஆரத்தகூகாூக
உிஷார்படுத்த முன்கூட்்டியக ஓட்டமும்
நமலடயுமாூக எதர்பூகாணடு வந்த வசந்த
தணமல்யில ூகாமாட்சி மாமிமலகி பார்த்து
விகிபும் தமலூகிபும் அமலடந்தாளி.

"என்னை மாமி இது? இந்த உடம்ியபாட நீங்ூக
எதுககு இபதலலாம் வந்து அலட்்டகூகிய்ளி...?
ியபாய்ி படுத்துககுங்ியூகா..."

"எனைககு ஒடம்புககு ஒணணும் இலியலடீ...
பவளிளிக்ழமலமயும் அதுவுமாய் படுகமலூகயிியல
விழிியபாடி படுத்தண்டெகூகி பி்டகூகியல...
வா... இிபி்ட உட்ூகார்ந்துகியூகா. ஆரத்தமலக
எடுத்துணடுவரி பாெ உளிியள ியபாயிெகூகா."

உளிியளயிெந்து பார்வத மஞ்சளி நீர்த்
தாம்பாளத்ியதாடு வந்தாளி. ூகாமாட்சிகம்மாமலள
வாசில பார்த்ததும் எடுத்த எடுிபில
'ூகிகா்ி பபணமல்யும் பிளிமலளமலகயும்
வீட்டுககுளி விடமாட்ியடன்' என்று சணமலட
ியபாட்டுத் தடுகூகத்தான் அந்த உடல
நமலலமலகயும் பபாெட்படுத்தாமல எழந்து
வந்து உட்ூகார்ந்தெக்்ாியளா என்று முதில
எணணத் தகங்்க வசந்த சிிது ியபச்சக
பூகாடுத்துி பார்த்த பின்ியப மாமிககு
இமலடஞ்சல பசய்யும் எண்ம் எதுவும் இலமலல
என்பமலதயும் அவளி தானைாூகியவ பூகாஞ்சம்
மனைம் மாிச் சமுூகமானை நமலலமலமயில தான்
வந்து உட்ூகார்ந்தெக்்ாளி என்பமலதயும் பு் ந்து

பூகாணடாளி. ூகாமாட்சிகம்மாளின் இந்தச்
சிிதளவு மனைமாற்ம் கூட வசந்தககுி பப் க
ஆச்ச் கத்மலத அளித்தது. எதர்பாராத புதக
தெிபமாூகவும் இெந்தது.

"என்னை மாீத... குளிச்ியசளா... ஈரத்தமலலியகாட
நுனி மு்டச்சிி ியபாட்்டண்டெக்் மாத் த்
பத் க்ியத?" என்று மாமியின் ியதாற்த்மலதி
பார்த்து விசா் த்தாளி வசந்த.

"ஆமாண்ட நலல நாளம் அதுவுமா 'அபிுடு'
மாத் க குளிகூகாமி படுத்துண்டெகூக
மு்டக்தா?"

இிப்டக ூகாமாட்சிகம்மாளி பதல பசாலிக
பூகாண்டெந்த ியபாியத ஊரர்வலமும்
மனிதர்ூகளம் வீட்மலட பநெங்் வந்தெந்தனைர்.

சர்மா, ரவி, ூகமி, ியவணு மாமா
எலியலாெககுியம ூகாமாட்சிகம்மாமலள ஆரத்தத்
தட்டுடன் வாசில பார்த்ததும் பப் க
ஆச்ச் கமாயிெந்தது. ஆரத்த சறிக பூகாட்டும்
ியபாது பாடும் பாட்டுகூகாூக ியமளமும்
நாத–வரமும் சூகல வாத்தகங்ூகளம் சில
நமிிஷங்ூகளி ஒிிபது தவிர்த்து நன்்னை.
ூகாமாட்சிகம்மாளம் வசந்தயும் தான் ஆரத்த
சறிக பூகாட்்டனைார்ூகளி. ூகாமாட்சிகம்மாியள
பாட்டும் பா்டனைாளி. "பத்தரம்! வலது ூகாமலல
எடுத்து முன்ியனை வச்ச உளிியள வா..." என்று
ூகாமாட்சிகம்மாியள ூகமிககுச் பசாலி
அமலழத்துக பூகாணடு ியபானைது இன்னும் நம்ப
மு்டகாததாூக இெந்தது. காெம் ூகவனிகூகாமல
ியபசாமல பூகாளிளாமல விட்டுவிட்ட
தனிமலமயில தனைககுத் தாியனை நமலனைத்து
நமலனைத்து ூகாமு பமலல மனைம் மாியிெகூக
ியவணடும் என்று நமலனைத்தார் சர்மா.
ூகாமாட்சிகம்மாியள, "பரணடு ியபெம் சித்ியத
இிபி்ட என் பின்னைா்ட வாங்ியூகா..." என்று
ம்மகூகமலளத் தன் படுகமலூககெியூக அமலழத்துச்
பசன்்ாளி. அதுதான் நலல சமகபமன்று ியவணு

மாமா, "இந்தாடா ரவி! அம்மாமலவ ஆசீர்வாதம்
பண்ச் பசாலலு!..." என்று அட்சமலத நரம்பிக
பவளிளிக ்ண்த்மலத அவனிடம் நீட்்டனைார்.

ரவி அட்சமலதமலக அம்மா மலூகயில
பூகாடுத்துவிட்டுக ூகமிியகாடு அவமலள
நம–ூகாரம் பசய்தான். "தீர்கூகாயுிா
இெகூகணும்" - என்று அம்மாவின் பமலிக
குரல சாதூகமாூக ஒித்ததுியம அவர்ூகளி மனைத்தல
பாமலல வார்த்தாறியபால இெந்தது.

தான் ூக்ந்து மலவத்தெந்த பாில தன்
படுகமலூககெியூக மலவத்தெந்த
மமலலிபழங்ூகளில இரணடு மன்மல் உ் த்து
விணடு ியபாட்டுக பூகாஞ்சம் சர்கூகமலரயும்
ியசர்த்தபின், "ூகலகா்த்தியல பபாணணுககும்,
மாிபிளிமலளககும் பாலும் பழமும்
பூகாடுகூகணும்னு சா–தரம்டா! நான் அங்ியூக
தான் வரமு்டகியல... இந்தா! முதலியல இரணடு

ியபெமா இமலதக பூகாஞ்சம் சாிபிடுங்ியூகா
பசாலிய்ன்" - என்று ூகமிககும், ரவிககும்
பாலும் பழமும் பூகாடுத்தாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.
அந்தி ப் வு - ஒன்றுியம வித்தகாசமாூக நடந்து
விடாதது ியபான்் ூகாமாட்சிகம்மாளின் அந்த
அன்பு எலலாம் ரவிமலகயும் ூகமிமலகயும்
மற்வர்ூகமலளயும் த்் அ்டத்தனை.

தடீபரன்று நன்று பூகாண்டெககும்ியபாியத
தமலல சறி மகங்் விழவது ியபால தளிளாடும்
அம்மாமலவ ரவி பாய்ந்து தாங்்க பூகாணடான்.

"நீ சித்ியத புெிஷா பகூகம் ியபாய் இெடாிபா.
இிியபா எனைககு என் மாட்டுி பபாணிய்ாட
தனிகா பரணடு வார்த்மலத ியபசணும்..."

ரவி வில்ி ியபாய் மற்வர்ூகியளாடு ியசர்ந்து
பூகாணடான். தளிளி நன்று பூகாண்டெந்த
ூகமிமலக ஜாமலட பசய்து அெியூக அமலழத்தாளி
ூகாமாட்சிகம்மாளி. அிப்ட அமலழத்த அவளி
முூகமும் பார்மலவயும் நுூகளங்ூகமாூக இெந்தனை.

ூகாமாட்சிகம்மாளி அிியபாதெந்த
தளர்ச்சிமலகி பார்த்துக ூகமி அவமலள
அிப்டியக அமல்த்தாற ியபாலத் தாங்்ச்
பசன்று ூகட்்டில உட்ூகார மலவத்துவிட்டு,
"உங்ூகளககு இெக்் தளர்ச்சியில நீங்ூகளி
நறூகக கூடாது! உட்ூகார்ந்து பூகாணியட
பசாலலுங்ூகளி" - என்று அெியூக பிவகமாூக
நன்று பூகாணடாளி. ூகாமாட்சிகம்மாளி
அிப்டியக அவமலள விழங்் விடு்்வமலளி
ியபால மலவத்த ூகண வாங்ூகாமல பார்த்து அவளது
இன்னும் ூகாிபுக ூகமலளகாத மலூகயுடன் கூ்டக
அழ்க ம்கியூகாலத்மலதச் சில விநா்டூகளி
தன்னுளி இரசித்தாளி.

அதூகாமலலயில தாியனை பதாடுத்துத் தனைககு
மலவத்துக பூகாணடது ியபாூக ீததயிெந்த பூமலவி
பாெவிடம் எடுத்துக பூகாணடு வரச்பசாலித்
தன் மலூககாியலியக ூகமிககுச் சட்்ட விட்டாளி.

"நீ ஏன் நற்ிய்? நீயும் இிபி்டி பகூகத்தியல
உட்ூகார்ந்துகியூகா. பசாலிய்ன்" -

ூகமி அிப்டியக ூகட்்டலுககுக கீியழ
ூகாமாட்சிகம்மாளின் ூகால்டயில அமர்ந்தாளி.

"நீ பராம்பக பூகட்்டகூகா் ... எலலாம் உன்
மனைச ியபாலியவ நடந்தெககு. எனைககும்
இிியபா இந்த நமிிஷம் உன் ியமலியகா அவன்
ியமியலியகா எந்த மனை–தாபமும் இலமலல.
ஆனைா மனை–தாபம் இெந்ததுங்ூக்து நஜம்.
எனைககு இிியபா மனைச தெிதகா பநமல்ஞ்ச

இெககு. நீயும், என் புளிமலளயும் தீர்கூகாயுிா படு பசௌக்கமா இெிியபளி - அதியல
சந்ியதூகமிலியல. என்னைியமா என் அகஞானைம்...
நான் முரணடு பி்டச்ியசன். குறுகியூக நன்ியனைன்.
இிியபா அமலத நாியனை ம்ந்துட்ியடன். நீயும்
ம்ந்துடணும். மன்னிச்சிடணும்னுகூடச்
பசாலியவன்."

"ஐமலகியகா நீங்ூகளி அிப்டபகலலாம்
பசாலலக கூடாது. நான் பராம்பச் சிிகவளி.
உங்ூகளிடம் நமல்கக ூகறறுக பூகாளிள
ியவண்டகவளி. நான் காெ உங்ூகமலள
மன்னிகூக?"

"நீ அூகந்மலதயிலலாதவளி... நஜமானை
ப்டிபாளி. அதுனைாியலதான் நான் இத்தமலனை
ூகடுமலமகாச் ியசாதமலனை பணணனைிபு்மும் நீ
எங்்ட்டி பிவகமாூக இிபி்டச் பசாலிய்.
பரவாயிலியல இிியபா நான் உங்்ட்ட ஒணிய்

ஒணணு மட்டும் ியவண்டக்்துககு ீததம்.
இெககு."

"நீங்ூகளி ியவண்டக பூகாளிளக கூடாது, உங்ூகளி
மெமூகளககு நீங்ூகளி உத்தரவிட ியவணடும்" -

"நான் ியவணடுதலனுதான்
பசாலலுியவன்ம்மா! நீ உத்தரவுன்னு
எடுத்துணடா அமலதிபத்தச்
சந்ியதாிஷிபடிய்ன்."

"உன்மலனைிியபால நான் இந்தாத்து மாட்டுி
பபாண்ா உளிியள நுமலழஞ்சிியபா என்
மாமிகார் எனைககு எமலதச் பசான்னைாியளா அமலத
நான் உனைககுச் பசாலிகாூகணும்! ஆனைா ஒெ
வித்தகாசம், நாங்ூகளிளாம் இந்த ியதசத்துகூகாரா.
நீ ியவ் ியதசத்தியலெந்து வந்துெகியூக. இந்தத்

ியதசத்து ஆசார அநுுடானைங்ூகமலளி
பு் ஞ்சண்டெகியூக. பூகாணடாடிய். ப்டிபும்
பணவும் ியசர்ந்து அமலமக்து ூகுடம்.
உங்்ட்ட பரணடுியம அமலமஞ்சிெககு."

"எிியபாது அக்னி சாட்சிகாூக உங்ூகளி
பிளிமலளமலகக ூகலகா்ம் பசய்து பூகாணடு நான்
உங்ூகளி மெமூகளி ஆ்விட்ியடியனைா அிபு்ம்
என்மலனை ஏன் ியவறு ியதசம் என்று நீங்ூகளி
பசாலலணும்?"

"இனிியம அிப்டச் பசாலலியலடீ! ியதசம்
எதுவாயிெந்தா என்னைம்மா? பி் கம், பாசம்,
உபூகாரம், மனுிஷத்தன்மலம, சத்கம், ச்ிபுத்
தன்மலம, நகாகம், சிரத்மலதங்ூக்பதலலாம்
அத்தமலனை ியதசத்துககும் ஒணணுதான். இந்த
ியதசத்துகூகாராமலளவிட இந்த ியதசத்து
விிஷகங்ூகளிியள உனைககு அதூகமானை பகத

சிரத்மலத இெககுன்னு ியூகார்ட்்டியலியக
தீர்ிபாயிெககுன்னு எலலாெம் ியபசிணடா.

"என் ஆமலசபகலலாம் ியவப்ாணனுமிலியல.
என் பிளிமலளியகாட நீ இங்ியூகியக
்ெஹெலட்சமிகா இெந்து இந்தாத்துியல
பபறறுி பபெக் விளகியூகத்தணும்ூக்துதான்.
இது ூகலிபுக ூகலகா்ம். இங்ியூக இெகூக்வா பார்கூக்வா - பூகாமல் பசாலிணியட
இெிபான்னு தகங்்ியகா பகந்ியதா ியவ்
ியதசத்தியலியக நரந்தரமா இெந்துடலாம்னு நீ
பநமலனைகூகிபடாது. இங்ியூகியக இெந்து
இந்தாத்தியல விளகியூகத்தணடு வரணும்.
புெிஷா அகனி சந்தானைம் ஔபாசனைம்னு பணண
பநெிபு அமல்காமக ூகாத்துணடு வர மாத் 
இந்தக குடும்பத்தியல பபாணடுூகளம்
தமலலமுமல் தமலலமுமல்கா ஒியர வித்தியலெந்து
வளர்் துளசிமலகச் சம்ரட்ச்ம் பசஞ்ச பூமலஜ
பணணணடு வியராம். பூமலஜ பண் மனுிஷா
இலலாமல இந்தாத்துத் துளசி மாடம் ஒெ
ூகாலத்தியலயும் வாடிபிடாது. அதியல நாளி

்ழமலமூகளில மட்டுமிலலாியம எலலா
நாளிியளயும் தீபம் பிரூகாசிகூகணும்.

"இங்ியூக இந்தக குடும்பத்ியதாட
பசௌபாக்கங்ூகளம், லட்சமி ூகடாட்சங்ூகளம்,
விெத்தயும் நாங்ூக பரம்பமலரகா சரர
சத்தத்ியதாியடயும் அந்தரங்ூக சத்தத்ியதாியடயும்
பணணணடு வர துளசி பூமலஜகாியலன்னுதான்
எங்ூகளககு நம்பிகமலூக. நாங்ூக நலல நாளி
தவ்ாியம விரத நகமம் திபாியம துளசி
மாடத்தியல ஏத்த் விளககுத்தான் இதுவமலர
இந்தக குடும்பத்மலதி பிரூகாசிபடுத்தக
ூகாிபாத்தணடு வரது. எத்தமலனைியகா
தமலலமுமல்ககு மின்ியனை ராண மங்ூகம்மா
ூகாலத்தியல விரத நகமம் திபாத ஒெ
பிராம்ம் சமங்ூகிககுத் தானைம்
பண்ணும்னு மலத பவளிளிக்ழமலமயும்
அதுவுமா பசாகூகத் தங்ூகத்தியல பணணனை
பசார்் விளககு ஒணமல் வச்சணடு அந்த
ராண, ்ராமம் ்ரமாமாத் ியத்டி பார்த்தாளாம்.
ூகமலடசிகா அந்தச் பசார்் தீபத்மலத இந்தக
குடும்பத்து மாட்டுி பபாண ஒெத்ததான் தானைம்

வாங்்ணடாளாம். அன்னியிியலெந்து இந்தக
குடும்பத்து மாட்டுி பபாணூகளி
ஒிவபவாெத்தரா அந்தச் பசார்் தீபத்மலதயும்
துளசி பூமலஜ பண் உ் மலமமலகயும் முந்தனை
தமலலமுமல்ி பப் கவா ்ட்ியடெந்து பரம்பமலர
பரம்பமலரகா அமலடஞ்சிணடு வியராம்.
இன்னிககும், நாமலளயும் மலத பவளிளிக்ழமலம
தவ்ாியம நான் அந்தத் தங்ூக விளகமலூகத் துளசி
மாடத்தியல ஏத்த மலவக்்துணடு! இந்தா
இிியபா அமலத நீ வாங்்கியூகா. இனிியம நீ
அந்தி பூமலஜமலகத் பதாடர்ந்து பணணணடு
வா" - என்று ூகாமாட்சிகம்மாளி எழந்தெந்து
பபட்்டயிிெந்து அந்தத் தங்ூக விளகமலூக
எடுத்துத் த் யிட்டு ஏறிக ூகமியிடம்
நீட்்டனைாளி.

"உங்ூகளி ூகட்டமலளிப்டியக இந்த வீட்்டன்
்ெஹெ தீபம் அமல்காமல - துளசிமாடம்
வாடாமல இங்்ெந்து குடும்பம் நடத்திய்ன்.
ஆனைால தகவு பசய்து நானும் 'இவெ'மாூக ஒியர
ஒெ தடமலவ என் பபறிய்ாமலரி பார்த்து

வெவதறூகாூகி ியபாய் வர மட்டும் அனுமத
தாெங்ூகளி அம்மா" - என்று கூி வ்ங்் அந்தத்
தீபத்மலத இரணடு மலூகூகளாலும் அமல்காமல
பகபகதியகாடு வாங்்க பூகாணடாளி ூகமி.
ூகாமாட்சிகம்மாளி ூகமியின் ியூகா் கமலூகககு
இ்ங்்னைாளி. அிியபாது அவளமலடக
ூகணூகளில நீர் பந்ழ்ந்தது. அவளி தளர்ச்சிியகாடு
படுகமலூகயில சாய்ந்து பூகாணடாளி. சிிது
பதாமலலவிிெந்து வசந்தயும், ரவியும் இமலதி
பார்த்துக பூகாண்டெந்தார்ூகளி. சர்மா, ியவணு
மாமா முதிியகார் புியரா்தெடன் ்ெஹெி
பிரியவசத்துகூகானை மலவதூக ூகா் கங்ூகமலள
ஆகத்தம் பசய்து பூகாண்டெந்தனைர். பார்வத
அவர்ூகளககு ஒத்தாமலச பசய்து
பூகாண்டெந்தாளி. குமார் அிியபாதுதான் ங்்
எழந்தெந்து ியதாட்டத்துக ்்றறுககு நீராடி
ியபாயிெந்தான். பளபளபவன்று வி்டந்து ஒளி
பரவிக பூகாண்டெந்தது.

ூகாமாட்சிகம்மாளி ஏறிக பூகாடுத்த தீபத்மலத
அிப்டியக மலூகூகளில ஏந்தகப்ட பின்பு்ம்

்்ற்்டயில துளசி மாடத்துககுச் பசன்்ாளி
ூகமி. அடுத்த சில விநா்டூகளில,
துளசிமாடத்தெியூக இெந்து,

"துளசி! ஸ்ச் சியப பாபஹொ் ண
புணகியத
நம–ியத நாரத நுியத நாராக் நம
ி் ியக..."

என்் ூகமியின் இனிக குரல ஒிகூகத்
பதாடங்்கது. அவளி துளசி பூமலஜமலக மு்டத்துக
பூகாணடு உட்பகூகம் தெம்பிகியபாது கூடத்தல
இகலமலப ீதிக அமலமத நலவிகது. ரவி, சர்மா,
ியவணு மாமா, வசந்த, பார்வத, குமார்
எலியலாெம் ூகாமாட்சிகம்மாளின்
படுகமலூககெியூக கூட்டமாூக நன்று
பூகாண்டெந்தார்ூகளி. ூகமியும் அங்ியூக
விமலரந்தாளி. ூகாமாட்சிகம்மாளி மகங்்னைாற

ியபாலி படுகமலூகயில சாய்ந்து துவணடு
்டந்தாளி.

சர்மா ூகாமாட்சிகம்மாளின் பபான்ந்
உளிளங்ூகாில சடுப்கூகத் ியதய்த்துக
பூகாண்டெந்தார். எலலார் முூகத்தலும்
ூகவமலலயும் பரபரிபும் பத் ந்தனை. ரவி
அம்மாவின் மலூகமலகி பி்டத்து 'பல–' பார்த்துக
பூகாண்டெந்தான். ியவணு மாமா குமாமலரக
கூிபிட்டு "டாகடமலரக கூிபிட்டுணடு வா! ஓடு!
வாசலியல ூகார் நகூக்து, உங்ூகம்மாவுககு
இங்்லீு டாகடர்ன்னைாி பி்டகூகாது. ஆனைாலும்
பரவாயிலியல. வடககுத் பதெவுககுி ியபாய்
எங்ூகாத்துககு நாலு வீடு தளிளி இெக்்
டாகடமலரக கூட்்டணடு ஓ்டவா" - என்று
அவமலனை அவசர அவசரமாூகத் துரத்தனைார்.
குமார் ஓ்டனைான். பார்வத அதறகுளிியளியக
பகந்து அழத் பதாடங்்யிெந்தாளி. சர்மா
ூகாமலலத் ியதய்ிபமலத நறுத்தவிட்டு ியவணு
மாமாமலவயும் ரவிமலகயும் ியநாக் உதட்மலடி
பிதுக்னைார். ியநியர பூமலஜ அமல்ககுி ியபாய்

இது மாத் ச் சந்தர்ிபங்ூகளில
பகன்படுத்துவதறபூகன்று ூகாசிச் பசம்பில
எிியபாியதா ியசமித்து மலவகூகிபட்்டெந்த ூகங்ூகா
தீர்த்தத்மலதக பூகாணடு வந்து
ூகாமாட்சிகம்மாளின் வாயில இரணடு உத்தரண
ியசர்த்தார். தீர்த்தம் ூகமலட வாயிலும்
ூகன்னைங்ூகளிலும் ச் ந்து வழந்தது.

அதுவமலர அமலமதகாூகி பபாறுத்துக
பூகாண்டெந்த சர்மா சிறுகுழந்மலத ியபால
விசம்பி விசம்பிக ியூகாபவன்று ூகதிகழதார்.

"பூகாடுத்தவச்ச மூகராசி!
பவளிளிக்ழமலமயும் அதுவுமாி பார்த்துி
பூவும் குங்குமமுமாி ியபாய்ச் ியசர்ந்துட்டா?" என்று ்ெஹெி பிரியவசத்துககு வந்தெந்த
பட்்டனைத்து வாத்தகார் தம் உதவிகாள் ன்
ூகாதெியூக பமலல முணுமுணுத்துக
பூகாண்டெந்தார். ரவிககுக ூகண ூகலங்்கது.

ூகமி, வசந்த எலலாெியம வாய்விட்டு அழது
விட்டார்ூகளி.

துளசி மாடத்தல அந்தக குடும்பத்தன்
குலவிளகூகானை புராதனைமானை பசார்் தீபம்
சடர்விட்டுி பிரூகாசித்துக பூகாண்டெந்த ியபாது,
்ெஹெ தீபமாூக விளங்்க ூகாமாட்சிகம்மாளி
ஏியதா வீட்டுககு மெமூகளி வந்ததும் அவளிடம்
பசாலிக பூகாணடு ியபாவதறூகாூகியவ
ூகாத்தெந்தது ியபால ியபாய்ச் ியசர்ந்தாளி. வசந்த
ூகமியின் ூகாதெியூக பமலலச் பசான்னைாளி: "மாமி உங்ூகமலள ஆசீர்வாதம் பணணட்டுி
ியபாூகணும்ியனை ூகாத்துணடு இெந்த மாத் ன்னைா
இெந்துட்டுி ியபாயிட்டா?"

ூகமிகால இதறகுி பதல பசாலல
மு்டகவிலமலல. ியமலும் வாய்விட்டு விசம்பி
அழத் பதாடங்் விட்டாளி அவளி.

"அழாியத்ட! ூகமி! நீ ரவிமலகக ூகலகா்ம்
பணணணடு உங்ூக நாட்ியடாட
ியபாயிடுவிியகாங்ூக்து தான் சதா மாமிியகாட
ூகவமலலகா இெந்தது. உங்்ட்ட என்னை
பசான்னைா மாீத?"

"நான் இங்ியூகியக இெந்து குடும்பம் நடத்த
இந்தத் துளசி பூமலஜமலக விடாமி
பண்ணும்னு என்னிடம் வாககு வாங்்க
பூகாணடு அந்தத் தங்ூக விளகமலூக எடுத்துக
பூகாடுத்தாளி." -

"பின்ியனை என்னை? மாமிககுக குடுத்த வாகமலூகக
ூகாிபாத்து! அந்தத் துளசிச் பச்ட வாடாமலமயும்,
விளககு அமல்காமலமயும் பார்த்துகியூகா" என்று உ்ர்ச்சி பபாங்கும் குரில ூகமிககுி
பதல பசான்னைாளி வசந்த.

சங்ூகரமங்ூகலத்தல பபாழது நன்்ாூக வி்டந்து
ச் கனின் ூகதபராளி ியூகாவில ியூகாபுரக
ூகலசங்ூகளில பட்டுி பளீபரன்று சடர்விட்டு
மின்னைத் பதாடங்்யிெந்தது.
--------------

மு்டவுமலர

இது வமலர துளசிமாடம் ூகமலதமலக
ஆர்வத்ியதாடு ப்டத்து வந்த வாசூகர்ூகளககு
இிியபாது இங்ியூக இிப்ட ஒெ சிிக மு்டவுமலர
எழத ியவண்டகதா்்து. ்ழகூகத்தக
ூகலாசாரம் ியமறூகத்தக மகூகளாலும், ியமறூகத்தக
ூகலாசாரம் ்ழகூகத்தக மகூகளாலும், மாி மாி
அழத்தமாூகக பூகாணடாடிபடுவமலதச் சில
சமகங்ூகளில சில் டம் ூகாண்ிய்ாம். உலூகம்
சிிகதா் வெ்்து. மனிதர்ூகளிமலடியக
முரணடுூகளம், பவறுிபுகூகளம் தணந்து
வெ்ன்்னை. 'ஆ–தூகரானை' சீமாமலவகமலர விட
நா–தூகரானை இமல்மு்டமண
பணபட்டவராயிெக்்ார். சங்ூகரமங்ூகலத்து
இந்துி பபணூகமலளவிட அதூக இந்தகத்
தன்மலமமலக விெம்பி ியநசிக்்ாளி பிபரஞ்சி
பபண்ானை ூகமி. மலவரம் பாய்ந்த

ூகாமாட்சிகம்மாளின் மனைத்மலதியக ூகமலடசியில
இளூகச் பசய்து அ்ியவ மாறிவிட அவளால
மு்ட்்து. ியநர் எதர் இலட்சிகங்ூகளளிள
சர்மாவும், இமல்மு்டமணயும் பநெங்்க
நணபர்ூகளாூகி பழூக மு்ட்்து.

நம்மலமச் சறி உலபூகங்கும் 'Transfer of
values' (மதி்டுூகளின் மாறுதல)
மதங்ூகமலளயும், சமக நம்பிகமலூகூகமலளயும்
பூர்வீூகமானை ூகலாசாரி பழகூக வழகூகங்ூகமலளயும்
பமலல அமலசத்துக பூகாணடு இெந்தாலும்
ஏியதா ஒெ வமலூகயில ஓ் டத்திெந்து பபெகும்
நீர்ி பபெககு மறிய்ா் டத்தல பசன்று தவிர்கூக
மு்டகாதப்ட நமலனைந்து பாய்ந்து பரவுவது ியபால
ூகலாசாரி ப் மாற்ம் (Cultural Exchange)
அலலது ூகலாசார மமலட மாற்ங்ூகளி (Cultural
transformation) நமலடபபறறுக பூகாணடுதான்
இெக்ன்்னை. அமலத காராலும் அழத்து
விடமு்டகாது.

இகூகமலதயில ூகமியும், ரவியும் அந்தக
ூகலாசாரி ப் மாற்ங்ூகளின் சின்னைங்ூகியள.
ஆயிரம் ியவறுபாடு இெந்தாலும் பாசமும்
அரவமல்த்து ஏறறுக பூகாளிவதுியம மு்டவாூக
இந்தகத் தாய்மார்ூகளின் நமல்வானை பணபு
என்பமலதத் தன் வாழ்விலும், மர்த்தலும்
ஒெியசர நரூபிக்்ாளி ூகாமாட்சிகம்மாளி.

பணபாடு என்பது பரவலாகும்ியபாது பவறும்
ியதசீக அமலடகாளி புளிளி (National identity)
நீங்் 'மானிடம்' என்் சர்வ ியதசிக
அமலடகாளம் (Inter-national Identity) உடியனை
வெ்்து. இந்தக ூகமலத 'சங்ூகரமங்ூகலம்' என்்
ஒெ சின்னைக ்ராமத்தல நடந்தாலும் இதல
வெம் மனிதர்ூகளி அந்தக ்ராமத்மலத விடி
பரந்த உலூகத்மலதி பாதிபவர்ூகளி,
பாதத்தவர்ூகளி, பாதகூகி ியபா்்வர்ூகளி.

(நமல்ந்தது)
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