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ைர

பாரத நா
வ ம் காந்திய கள் பிறந்த றாவ ஆண்ைட 1969ல்
ெகாண்டா னார்கள். அதற்கு ந்திய ஆண் களில் நான் ெசன்ைனயிேலேய
ெப ம்பா

ம் தங்கியி க்கவில்ைல. 1968ம் ஆண் ன் இ தியில் நான் ெசன்ைனக்கு

வந்தேபா , சுேதசமித்திரன் நாளிதழில் காந்தி ற்றாண்ைட ஒட் என்ைனச் சில
கட் ைரகள் எ தச் ெசால் க் ேகட்டார்கள். காந்திய களின் வாழ்க்ைக
வரலாற்ைற ம், அவ ைடய இலட்சியங்கைளப் பற்றி ம் நான் ப த்

இ ந்ேதேன

தவிர, நாட் வி தைலப் ேபாாில் எவ்வைகயிேல ம் பங்கு ெகாண்ேடா, அப்ப ப்
பங்கு ெகாண்டவர்கேளா ெதாடர் ெகாண்ேடா சிறி ம் அ பவம்
ெபற்றி க்கவில்ைல. எனேவ தயக்கத் டன் ஒப் க் ெகாண் அ களின்
வாழ்க்ைகையப் பற்றி ம் சத்தியாக்கிரகத் தத் வத்ைதப் பற்றி ம் ெவளிவந்தி ந்த
ல்கள் அைனத்ைத ம் ப த் ப் பார்ப்பெதன்
ைனந்ேதன்.
டாக்டர் ரங்காச்சாாி வாழ்க்ைக வரலாற்ைற எ
ஆண் களில் நிகழ்ந்த அந்நியத்

ன் ெசன்ைனயில் 1931, 32-ஆம்

ணி ம ப் , ம க்கைட மறியல் ேபான்ற

ேபாராட்டங்கைளப் பற்றிய விவரங்கைளக் ேகட்டறிந்ேதன். அ த் , ேகாவா
வி தைலப் ேபாைர ைமயக் க த்தாக ைவத் நான் நாவல் ைனயச் ெசய்திகள்
ேசகாிக்ைகயில் காந்திய களின் சாத் விக

ைறப் ேபாராட்டத்ைதத்

வங்கு ன்,

அதற்குத் தகுதியான உாிய ஒ க்கக் கட் ப்பா கைளப் பற்றி, ேகாவா வி தைலப்
ேபாராட்டத்தில் பங்கு ெபற்ற ெபாியார் நீலகண்ட கர ர்க்கர் என்னிடம் விவாித்தார்.
'சத்தியாக்கிரகம்' என்ற ெசால் ன் உண்ைமப் ெபா ைளப் பற்றிய அவர் உைர
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என்ைன ஆழ்ந்
பயன்பட்ட .
அப்ேபா

சிந்திக்கச் ெசய்த . ேகாவா வி தைலக்கு, வன் ைற ரா

ஏன் அஹிம்ைச

வேம

ைற பயனற் ப் ேபாயிற் ? காந்தீய இலட்சியங்கள்

ெசயல் ைறக்குப் ெபா ந்தாத ெவ ங் கன கள் தாமா? நாெடங்கும் நாட்
வி தைலக்கு ன் யல்ேபால் கிளர்ந்த எ ச்சி உண்ைமயில் நாட் ப்பற் என்ற
அ ப்பைடயில் இ ந்
அ கள் பிறந்த

எழவில்ைலயா?

றாவ

ஆண்ைட நாம் ெகாண்டா யேபா , அவ ைடய

இலட்சியங்களி
ந் பிறழ்ந் , நா ேவ திைசயில் ெசன் ெகாண்
ப்பைதேய
அப்ேபா நடந்த நிகழ்ச்சிகள் விளக்கின. நாெடங்கும் வன் ைறச் ெசயல்கள்
அைமதிையக் குைலத்தன. மானந்தம்பா , ல்பள்ளி ேபான்ற காட் மைலப்
பிராந்தியங்களில் வன் ைறப் ரட்சியாளர் பயங்கரச் ெசயல்களில் இறங்கினர்.
வங்கத்தில் அன்றாட வாழ்க்ைகேய நிைலகுைலய வன் ைற ெவறிச் ெசயல்கள்
திகிைலக் கூட் ன. நாட்

வி தைல என்ற இலட்சியத் க்காக மட் மின்றி, ச தாய

ேமன்ைமக்காக ம் அாிய ெகாள்ைககைள வகுத் , தியாகத்தின் அ ப்பைடயில்
உ வாகி ஆலமரமாக வளர்ந் மக்களிைடேய ெப ஞ் ெசல்வாக்ைகப் ெபற்றி ந்த
அரசியல் கட்சி, வல , இட
வ

என்

இரண்

சாாிகளாகப் பிாிந்

உைடந்

விழந் , அரசியல் வானில் ெகாந்தளிப் மிகுந்த . ச தாய ேமன்ைமக

க்காக

எந்த அந்த அ நிைலகைள உயாிய மதிப்ேபா ேபாற்றி வந்ேதாேமா, அந்த அ
நிைலகேள ஆட்டம் கண்டன. அரசியற் கட்சிகளின் மீ மக்கள் அவநம்பிக்ைக
ெகாள் ம் வைகயில் அைவ ெசல்வாக்கு இழந் , தனி மனிதர்களின் சண்ைட
சச்சர களாகச் சீர் குைலந்தன.
நாளித க்குக் கட் ைரகள் எ
வதற்காகேவ நான் ஆழ்ந் சிந்தித்தா
கட் ைரகள்
ந்த பின்ன ம் என்னால் அைமதி காண இயலவில்ைல.
ற உலகின் அைறகூவல்கைள எதிர்த்
உ வானாள்.

ேநாக்க என்

நீலகிாி மைலத்ெதாடாின் பல நிைலகளி

ள் ஒ

ம்,

ய னா

ம் வா ம் வாய்ப் ம் அ பவ ம் எனக்கு

இையந்தி ந்தன. 'குறிஞ்சித் ேத 'க்காக நான் மைல வாழ் மக்கைளப் பற்றிய
ெசய்திகைளச் ேசகாிக்ைகயில் ஒட் யி ந்த அண்ைட மாநிலமாகிய ேகரளப் பகுதியில்
வா ம் மக்கைளப் பற்றிய ெசய்திகைள ம் அறிந்தி ந்ேதன். குறிப்பாக, மானந்தம்பா ,
வயநா

பிராந்தியங்களில் வா ம் அ யர், பணியர் வாழ்

மைலயாளத்தில் இ ந்

மஞ்சாி இதழ்க

பற்றிய பல கட் ைரகைள

க்குத் தமிழாக்கம் ெசய்தி ந்ேதன். எனேவ,
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அந்தச் சூழல் பற்றிய ெசய்திகள் எனக்கு 'ேவ க்கு நீர்' தினத் க்கான பைகப்
லத்ைதத் தீட்ட உதவின.
அந்த ஆண் ன் இ தியில் நான் வங்கத் தைலநகர், கல்கத்தா க்குச் ெசன்ேறன்.
அங்ேக நான் ேநாில் கண்ட காட்சிகைள ம் அ பவங்கைள ேம கைதயில்
சித்தாித்தி க்கிேறன். அந்த அைமதி குைலந்த அன்றாட வாழ்க்ைகையப் பல
ேகாணங்களி
ந் ம் கா ம் வண்ணம், பீகார் மாநிலத்தி ம் பிரயாணம் ெசய்ேதன்;
பாட்னாவில் இரண் மாத காலம் தங்கிேனன். அரசியல் நிைலக்குக் காரணமான
அறியாைம ம் வ ைம ம் இைசந் விட்டால், வன் ைறக் கிளர்ச்சிகள்
ேதான்றாம
க்க
யா . அந்நாளில் உயர்மட்டத்தில் வி ந் ேபான்ற
ைவபவங்களில் ஒ க்கச் சிைத ஒன்ேற குறியாக இ ப்பைதக் கண்கூடாகக் கா
வாய்ப் ம் ெபற்ேறன். தனிமனித ஒ க்கம் ச தாயத் க்கு என்ற அ ப்பைடயான

ம்

காந்திய இலட்சியங்கள், ந விப் ேபாய்விட்டன. அந்நாள், எனக்ேகற்பட்ட
மனக்கிளர்ச்சி ம் யர ம் இந்ந னத்ைதப் ைனயத் ண் ேகாலாயின.
இந்ந னத்ைதப் பலதரப்பட்ட மக்கள், ஆய்வாளர், அரசியலார் ப த் , பல வைகயில்
என்னிடம் க த் க்கைள ம் ஐயங்கைள ம் ேகட்
க்கின்றனர். றவாழ்வில்
ஏற்ப ம் பாதிப் களினால் என , மன அரங்கில் ஏற்ப ம் க த் க்க ம்
கிளர்ச்சிக ம் என இலக்கியப் பைடப் க க்கு உந் தல்களாக இ ந்
வ கின்றன. 'நாவல்' என்ற இலக்கிய உ ைவ நான் என க த் ெவளியீட்
ெமாழியாகக் ெகாண்
க்கிேறன். அந்த வைகயில் அந்நாளில் கல்கத்தாவி ம்
பீகாாி

ம் நான் சந்தித்த மக்கைளேய கதாபாத்திரங்களாக ம் உலவ விட்

க்கிேறன்;

அவர்கள் யாவ ம் தனிமனிதர்களாகத் ேதான்றாமல், ச தாயத்தின் பிரதிநிதிகளாகேவ
ேதான் வார்கள். தனிமனிதப் பிரச்ைனகைள வளர்த் க் ெகாண் ெசல்ைகயில்
கைதயைமப் ேவ
கற்பைனயல்ல.

விதமாக இ க்கக் கூ ம். இங்ேகா, நிகழ்ச்சிகள், நடப் கள்,

இந்த ந னத் க்கு அந்நாள் (1973) மத்திய சாகித்ய அகாதமி நி வனப் பாிசு
ெப ம் சிறப் ம் கிைடத்த .
பீகார் மாநிலத்தில் அன்

நான் கண்ட அரசியல் ேகாளா க

ம், மக்களின்

பிரச்ைனக ம்,
க்ேகறி நாட் ன் ஆட்சிைய மாற் ம் அள க்கு நிகழ்ச்சிகள்
ெதாடர்ந்தி க்கின்றன.
கங்ைக தன் வண்ைமக்கரம் ெகாண்
குறிப்பிட்ட, பிரச்ைனக

ம், ெந க்க க

த

ம் இந்த மண்ணில், இந்நாவ ல்
ம் திய வ ைமகள் ெபற்றி க்கின்றன.

"நீங்கள் காந்தீயக் ெகாள்ைககைள ஆதாிக்கவில்ைலயா அம்மா?" என்
பலர் இந்த ைலப் ப த் க் ேகட்
க்கின்றனர்.

என்ைனப்
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பலதரப்பட்ட மக்கள் ெகாண்ட மிகப் ெபாிய பாரத ச தாயம் இ . இலக்கிய
ஆசிாியர்கள், சிந்தைனயாளர், ஒ ங்கியிராமல், தத்தம் வழியிேல நாம் ெகாண்

க்கும்

நைட ைறயில், ெகாள்ைககளில் ெவற்றி ெபற்ற அம்சம் எ , ம பாிேசாதைனக்குாிய
அம்சம் எ என் சிந்தைன ெசய்வ
ெசல்வ ம் கடைமயாகும் என் க

அவசியமாகிற ; அைத மக்களிடம் ெகாண்
கிேறன்.

இந்
க்குச் சிறப்பளித்தவர்க க்கும், ெவளியீட்டாள க்கும் இதைனப் ப த் க்
க த் ைர கூறியவர்க க்கும் என நன்றிையத் ெதாிவித் க் ெகாள்கிேறன். வாசக
ெப மக்கள் மக்களாட்சி நில ம் இந்நாட் ல் ஆற்றல் மிகுந்தவர்கள். அவர்கைளச்
சிந்திக்கச் ெசய்ய ேவண் ம் என்பேத என் அவா.
அன் டன்
ராஜம் கி ஷணன்
25-2-80
-------------

ேவ க்கு நீர்
1
"மாைல ெராம்ப நல்லாயி க்கு ரங்கா! நிசப்
ய னா வியந் பாராட் கிறாள்.
ரங்க

மாைல ேபாலேவ இ க்கு!" என்

க்குப் ெப ைம பி படவில்ைல. ெபாிய

ண்டாசும் சந்தனப் ெபாட் ம்

ேகாட் மாக, கம்பீரமாகத்தான் நிற்கிறான்.
"ரங்கா ெகௗடர் ெவ ம் ேதாட்டக்காரர் இல்ைல. ஒ நல்ல கைலஞர் என்பைத
விளக்கி விட்டார்" என்
ைர கழ்மாைல ேபா கிறான்.
"ெவ ம் ேராஜா, ல்ைல என் மாைல அைமயாமல் கீழ்நாட் ப் , மைலநாட் ப்
எல்லாம் கலந்த மாைலயாக இ ப்ப தான் இதன் சிறப் . என்ன ெசால்கிறீர்கள்
சுமதி தாயி?"
"மாைலைய யா க்குப் ேபாடப் ேபாகிறீர்கள்? அைதத் ெதாிந்
சிறப்ைபச் ெசால்ல
ம்!"

ெகாண்டால் தான்
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சுமதி தாயி மகாராஷ் ர மாநிலத்ைதச் ேசர்ந்த ெபண்மணி. வார்தா
ஆசிரமத்தி
ந் காந்திய ெநறி பயின்றவள். அவள் இந்த நீலமைல ைல
ஆசிரமத்தில் இவர்கள் ெகாண்டாடப் ேபாகும் ற்றாண் விழாவில் பங்கு ெகாள்ள
வந்தி ப்பேத சிறப் த்தான்.
"பாரத ேதவியாக ேவடம் ேபாடப் ேபாகிறாேள அந்தச் சி மி பார்வதிதான், இைத
அணியப் ேபாகிறாள். ேநற் ஒத்திைகயில் பார்த்தீர்கேள..." என் ய னா விளக்கிய
பின்னேர அவ க்குப் ாிகிற .
"அதாேன பார்த்ேதன், பா ஜியின் படத் க்கு இ
"அதற்குத்தான் கதர் மாைல

எப்ப ப் ெபா ந் ம் என் ?"

ன்ேப ேபாய்விட்டேத! பல மதங்கள், பல

வண்ணங்கள், பல ெமாழிகள், பல தரங்கள் - இவற்ைற விளக்கப் பலதரத் ப் க்கள்.
ஆனால் பாரத ச தாயம் ஒேர பண்பாட் ன் சரட் ல் ஊ
வி நிற்கிற ..." என்
ய னா விளக்குைகயில் ைரக்கு அவள் பரவச ற் நிற்பதாகத் ேதான் கிற .
உணர்ச்சி வசப்பட்டால் மலாிதழ்கள் ேபான் ம ந்தாற் ேபால் அவ ைடய மடல்கள்
சிவந் வி கின்றன. எங்ேகா ஒ கிராமத்
ைலயில் தாழ்த்தப்பட்ட
மக்க க்ெகன் அைமந்த ஒ க்குப் றத்தில் பிறந் வளர்ந்தி க்கும் அவன் காந்தி
கிராமத் அாிஜனச் சி வர் இல்லத் க்கு வ ம்வைரயி ம் அந்தக் குப்ைப ேமட் ச்
சண்ைட சச்சர கைள ம் சல்லாப விேநாதங்கைள ம் தாேன அறிந்தி ந்தான்?
அந்தப் ப வத்தில் ப யாதைத பின்ேன வாழ்நாெளல்லாம் ப ய ைவத்தா ம் அந்த
ஈ பா

வராேதா?

ய னா காந்தி ற்றாண் விழா க்காக ஆசிரமக் குழந்ைதகைளக் ெகாண் ஒ
கதம்ப நிகழ்ச்சி தயார் ெசய்தி க்கிறாள். உண்ைமதான். ஆனால் இந்த ஆசிரமத்தில்
யார் தாம் காந்திய கள் கண்ட அன்ைறய பாரத ச தாயத்ேதா
சம்பந்தப்பட்டவர்கள்? ய னாவின் தந்ைத, இன்
டங்கிவிட்ட தந்ைத, அந்த நாட்களில் காந்திய க

நடமாட்டமில்லாமல் கட் ேலா
டன் சம்பாரன் சத்யாக்ரகத் க்ேக

றப்பட்டவர்; ய னாவின் தாேயா, காந்திஜீயின் ேசவாக்கிராம ஆசிரமத்தில் கிைடத்த
ைண. இவர்கெளல்ேலா ம் கூடக் காந்திய கைளப் பற்றிேயா, நாட் ப்பற்ைறப்
பற்றிேயா ேபசும் ேபா இப்ப உணர்ச்சிவசப்பட் வி வதில்ைல. அவன்...
அாிஜனங்கள் என் தாய் ேபால் கனி ெகாண்ட அ களின் ெபயரால் நி வப்ெபற்ற
க ைண இல்லத்திேலேய அரசு நீட் ய ைகையப் பற்றிக் ெகாண் ச தாயம் மதிக்கத்
தகுந்த மனிதனாக உ வாகி இ க்கிறான். ' ைரராசன் பி.ஈ.' என் க தங்களில்
வ ம் வாியிேலேய அவன் தன்ைனத்தாேன பார்த் மகிழ்ந் ெகாள் கிறான்.
எனி

ம், இந்த ய னாைவப் ேபால் அவன் உணர்ச்சிப் பரவசனாகி வி வதில்ைல.

ரங்கன் ைவத்த ஒட் ச் ெச யில் மலர்ந் நிற்கும் ேராஜாைவப் ேபான்ற அந்த கம்;
ஒட் ல் மைல ேராஜா க்குாிய வண்ணச் சிறப் உண் . அ க்க க்கான இதழ்கள்.
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ஆனால் மைல ேராஜா க்கில்லாத வாசைன, எண்ணங்கைள நிைறக்கச் ெசய்கிற .
இந்த ஆசிரமத் க்கு ய னா ேராஜா; இல்ைல... மான்! இல்ைல... சிங்கம்...; இல்ைல
ராஜகுமாாி...
"என்ன நீங்கள் பஸ்ஸுக்குப் றப்பட்
நிற்கிறீர்கேள?" என்
சமாளிக்கிறான்.

விட்டீர்களா? திைகத் ப் ேபானாற்ேபால்

ய னா ேகட்கும் ேபா

தான் அவன் ஒ

ன்னைக ெசய்

"மற்ற சாமான்கெளல்லாம் ேஜாசஃப் சா டன் ேபாயாச்சில்ல?"
"ஆமாம்; இந்த மாைலதான் எனக்குத் ெதாிந்
ரங்க

டன் பஸ்ைஸக் ெகாஞ்சம் பி த்

பாக்கி. நீங்கள்

ன்ேன ேபாய்

ைவ ங்கள்; ஓட்டமாக வ கிேறன்!"

சுமதி ம் அவ மாக நடக்கின்றனர். ங்காக் கு
ந் அவர்கள் இல்லம்
ெசல் ம் சரைள மண் பாைதயின் இ ம ங்கி ம் பச்ைசக் குஞ்சம் கட் னாற் ேபால்
காணப் ெப ம் வாசைனப் ல் பாத்திகள் வறண் கிடக்கின்றன; ஒ
றம்
பள்ளத்திேலா ம் ஆற் நீைர ேமட் க்கு இைறத் த் த ம் பம்ப் ெசட் ஓ க்
ெகாண்
ந்தா ம் வானவனின் க ைணயின்றி வள ண்ேடா என் ேகட்கும்
பாவைனயில் இைலக்ேகாசும் க்ேகாசும் சவைலக் குழந்ைதகைளப் ேபால்
காட்சியளிக்கின்றன. ரங்கனின் தந்ைத உதைகயின் ஐேராப்பிய கவர்னர்கள் காலத்
மாளிைகத் ேதாட்டத்தில் பணி ெசய்தவன். இந்த ரங்கன் அந்தச் சி வயதிேலேய
ேராஜாப் பதியன்களி ம், 'ஸ் ட் பீஸ்' ெகாத் களின் ந மணச் சூழ
ம்
வளர்ந்தவன். ஏ வயசிேலேய ஜா களில் அழகாகப் ப்ேபா வானாம்.
பாரதேதவிக்கு அவைனக் ெகாண் காகிதப் மாைல கட்டச் ெசால்ல
ேவண் யி க்கிற !

ந்ேதாட்டத்ைதக் கு க்கி, ேம

ம் ேம

பசித் தீைய அவிக்க, கப்ைபக் கிழங்கும் வாைழ ம் நட்

க்கிறார்கள்.

" ைர இங்ேக எத்தைன காலமாக இ க்கிறார் ய ?" என்
தாயி.
ய னா சட்ெடன்

தைல நிமிர்ந்

ம் ெப கும் வயிற் ப்

ேகட்கிறாள் சுமதி

பார்க்கிறாள். "... ைர இங்ேக ேவைலக்கு என்

வரவில்ைலேய? பில் ர் அைண கட் ம்ேபா ப ப்ைப
த் ேவைலக்கு வந்தார்.
அப்ேபாெதல்லாம் ஓய் நாட்களில் இங்கு வ வார். அம்மாவேனா ேபசுவார்.
பம்ப்ெசட், விளக்கு - ஏதா ம் ேகாளாறி ந்தால் கவனிப்பார். பிறகு அைண திட்டம்
ந் ேவைல இல்லாமலாகிவிட்ட . ஆேற மாசமாய் ேவைல இல்ைல. ேவைல
கிைடக்கவில்ைல. ஒ மாசம் ன்ேன இங்ேக வந்தார். இங்ேக ெபாிய ைபயன்கள்
நாைலந்

ேப க்கு அ ப்பைடத் ெதாழில்

க்கங்கள், ெவாயாிங்
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ேபான்றெதல்லாம் அவராகச் ெசால் க் ெகா க்கிறார். அம்மாவ க்கு அவைர
ெராம்பப் பி க்கும். "ேவைல கிைடக்கேலன் கவைலப்படாேத. நீ இங்ேகேய இ "
என் ெசால் யி க்கிறார். ைர தி க்குறள் வகுப் எ ப்பார். ேகட் க் ெகாண்ேட
இ க்கலாம், சுமதி தாயி!"
"அதான்

த ல் இங்குள்ள ஆதிவாசி இ ளர் இனேமா, என்

நிைனத்ேதன்.

எனக்குங்கூட அவ ைடய ேபச்சு, சுபாவம் எல்லாம் பி த்தி க்கிற . இப்ப
எத்தைன எத்தைன இைளஞர்கைள நம்பிக்ைகயற்ற எதிர்காலத் டன்
ைவத்தி க்கிற !"
ய னா ேயாசைனயில் ஆழ்ந்தி க்கிறாள்.
க்மிணி அம்ைம கு
ன் வாயிற் றம்
கட் க் ெகாண்
க்கிறாள்.

ங்கிற் குழாயால் கன் க் குட் க்குக் கஞ்சி

ங்கிற் தட் க்கு ேமல் ஓ கள் ேவயப் ெபற்ற இல்லம். பதினான்குக்குப் பதினாறாய்
மண்ணில் ெம கிய கூடம், சுவாில் ல் சிட்டம் நிைறேவறாமல் மாட் யி க்கிற .
ங்கில் அலமாாியில் அ க்காகப் த்தகங்கள். ஒ ெகாக்கியில் அாிக்ேகன் விளக்கு
ெதாங்குகிற . ஒட் ஒ வாயிற்ப ெதாிகிற . உள்ேள குந்தால் பத்த க்குப்
பன்னிரண்டாக ஒ

அைற, மரக்கட் ல் ஒன்றில் ய னாவின் தந்ைத ப த்தி க்கிறார்.

ைகக்ெகட் ம்ப யாக வல

பக்கம் நீண்ட பலைகயில் த்தகங்கள் எ

ம் பலைக,

க்குக் கண்ணா , ஒ க காரம் இ க்கின்றன. அங்கும் ஓர் அலமாாி நிைறந்த
த்தகங்கள். ந ந்த உ வில் ப த்தி ப்பவாின் வயைத அ பதி
ந் எண்ப
வைரயி ம் ெகாண் நி த்தலாம். கதிேரசனின் ஒளிப்பட் ராத கு த் ப் ேபால் கம்
ெவ த் ச் சு ங்கியி க்கிற . அகன்ற ெநற்றி ம் கூாிய... ெச க்கு அைமப் மாக
விளங்கும் அந்த

கம் ஒ

காலத்தில் மிகுந்த ஒளி டன் திகழ்ந்தி க்கக் கூ ம்? கட் ல்

சாதாரணக் கட் ல்கைள விட, அவர் உட

க்ேகற்ற வைகயில் நீளமாக இ க்கிற .

சு ங்கிய பாதங்கள், உள்ளங்கா ன் ெவண்ைமயான நிறம்,
விட் ப் பல நாட்கள் ஆயின என் ைரக்கிற .

தியவர் நடமாட்டம்

இேலசான நச்சுக் ெகால் யின் மணம் ேநாயாளியின் அைற என்ற உணர்ைவத்
ேதாற் வித்தா ம், "என்னம்மா பஸ்ஸுக்குப் ேபாகல்ேல?" என்
ஆேராக்கியமாகேவ இ க்கிற .

ேகட்பவாின் குரல்

"ேபாய்க் ெகாண்ேட இ க்கிேறாம்பா, சுமதி தாயி உங்ககிட்டச் ெசால் க்காம
ேபாய்வி வார்களா?"
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"சுமதி தாயியா? ேபாய் வாங்கம்மா! இவ்வள க்கு நிைனப் வச்சு இந்த
ைலக்கு..."
குவிந்த கரங்கள் ந ங்குகின்றன. சற்
ன் ஆேராக்கியமாக ஒ த்த குரல் கரகரத்
ஒ க்கிற . ய னா அந்தக் ைககைளப் பற்றிக் ெகாண் விழிக்கைடகைளத்
ைடக்கிறாள்.
"நான் உண்ைமயிேல ெபங்க
பார்க்க

ம்,

ர் காங்கிரஸுக்கா வந்ேதன்? ராம்ஜிையப்

க்மிணி தாயிையப் பார்க்க

ம்

தான் ஓ

வந்ேதன்."

"எப்ப யி ந்த கு ம்பம், எப்ப ேயா ேபாய்விட்ட . ஆண்டவன் இ க்கிறார்...
ேவெறைதச் ெசால்ல?"
"எனக்கு நம்பிக்ைகேய ேபாய்விட்ட

சுமதி தாயி!"

"ைச... இெதன்ன ராம்ஜி? நீங்களா! உங்கள் நம்பிக்ைக ஏன் ேபாக ேவண் ம்?
இேதா, ய னாைவப் பார்த் க் ெகாண்டா நீங்கள் இப்ப ப் ேபசுகிறீர்கள்?"
அவர் தாமாகக் கண்கைளத் ைடத் க் ெகாண்
பார்க்கிறார். ைக குவிகிற மீண் ம்.

அவர்கள் இ வைர ம்

"ேபாய் வாங்கம்மா? ேபாய் வாம்மா, ய னா!"
க்மணி அம்ைம வாயிற்ப யில் நிற்கிறார். சுமதி அவைளத் த வி விைட
ெப கிறாள். "இந்த ைலயில் சத்தியம் இ க்கிற . அ இ க்கும். சத்தியம்
எங்ேக

ம் மா ேமா ேசாதாி?"

சுமதிக்குப் ேபச நா எழவில்ைல.
ய னா தன் ைடய மாற் ச் ேசைலைய ம் இரண்ெடா
ைபக்குள் திணித் மாட் க் ெகாள்கிறாள்.
பஸ் நிற்கிறேதா என்னேவா?

ேதைவகைள ம்
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"வா ங்கள் சுமதி தாயி?" இ வ ம் சாைலையப் பி க்க விைரகின்றனர். ஜூைல
மாசம் இ ப ேததியில் ேமற்குத் ெதாடாில் இப்ப வறட்சி நில வ ண்ேடா?
க்
கண் திறந் வானவன் கண்ணா ச்சி யா வ டன் மைறந் ேபாகிறான். ஒ ேமகக்
குஞ்சு சிைனயாவதில்ைல; ஆ

ெம ந்

இைழயாக ஓ கிற . எங்ேகா சந்திர

மண்டலத்ைத எட் ப் பி க்கிறார்கள். அரசியல் வானில் ெகாந்தளிப் , தனி
மனிதர்கைள ம் அ ஆட் ப் பைடக்கிற . ஆனால் இந்த ைல ேநாஞ்சான்
குழந்ைதயாய், கண்களில் மட் ம் ஒளிைய ைவத் க் ெகாண்

உயிர்த்தி க்கிற .

கண்களில் மட் ேம ஒளி...
"ஓ! சாைலயில் பஸ் வந்

நிற்கிறேத?"

ரங்கன் நீளமான அந்த மாைலப் ெபட் ைய, (

ங்கி ைழகளால் ஒ

ைடந்தி க்கிறாேன?) பஸ் உள்ேள ஏற்ற ேவண் ெமன்

ெபட்

பி வாதம் பி க்கிறான்.

"ஊட் , ட்ராமாக்குப் ேபாற , பாரதேதவிக்கு மாைல. இல்லாட் கண்டா ண்டா
சாமான்கேளா ேமேல ேபாடலாம்" என் மாைலப்ெபட்
டன் நிற்கிறான்.
"இ க்கட் ேமய்யா? அதான் ெபாட் க்குள்ள வச்சி க்கிேய? கீேழ அல்லாம்
ெமறிச்சி ைவயலாக்கி வாங்க..."
ரங்கனின்

கத்தில் கவைல கனக்கிற .

"அெதன்னேமா ெதாியா ங்க என் பக்கத்தில் அ
"அப்ப அந்தாைள ம் ேமேல ஏத்தி ங்க!" என்
சிாிக்கிறார்.

இ க்க

ம்."

யாேரா ஒ வர் நைகச்சுைவ டன்

"இந்தாய்யா, ஒண் ம் ஆகா . நான் கியாரண் . ேபாடப்பா, ேமேல..."
ெபட் ையக் காக்கிச் சட்ைட ஆள் பற் ம் ேபா ரங்கன் அ
வி வான்
ேபா
க்கிற .
"ரங்கனின்

கத்ைதப் பா ங்க ய னா!" என்

நைகக்கிறான்

ைர.
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"பாவம், ஒ அற்பமான உைடைம. இதற்ேக இப்ப மனித இயல் இ க்குமானால்
தனி உைடைம என் மனிதேனா பரம்பைர பரம்பைரயாக ஊறியவற்ைற எல்லாம்
எப்ப ப் பிாித் எ ப்ப ?" என் கூறிக்ெகாண்ேட ய னா பஸ் ேலறி ன் றம்
அவர்க க்காக ஒ க்கப் ெபற்ற இ க்ைக ஒன்றில் அமர்ந் ெகாள்கிறாள்.
"அ தான் ரத்தம் சிந்தப் பிாிக்கும் தந்திரம்" என்

விைடயி க்கிறாள் சுமதி.

"நீங்க என்ன, மார்க்ஸீயம் ேபசுறீங்க?"
"ெபங்க ர் காங்கிரஸுக்கப் றம் ேவற என்ன, எப்ப ப் ேபசுவதாம்? அ ேவ இ ;
இ ேவ அ ..."
"நீங்க என்ன எல்லாத் க்கும் ெபங்க
ைரட்டா?" என்

சிாிக்கிறான்

ர் காங்கிரைஸ வம் க்கி க்கிறீர்கள்? நீங்க

ைர.

"நீங்க ெலஃப்டா?" என் தி ப்பிக் ேகட்கிறாள் சுமதி தாயி. உண்ைமயில் சுமதி
தாயி எத்தைன தடைவகேளா தான் ெபங்க ர் காங்கிரஸுக்கு வந்தவள் என்பைத
நிைனப் ட் விட்டாள். தன் மனத்தாங்கைலக் ெகாட் க் ெகாள்ளத்தான் அவர்கைளத்
ேத வந்தி ப்பாேளா என் கூட ய னா நிைனக்கிறாள். தங்கிய இரண்
நாட்களி ம் ற்றாண் விழாக் கதம்ப நிகழ்ச்சிையக் ெகாண்ேட அவைனப்
ேபசவிடாமல் அ த்தாயிற் .
"இப்ப ஆசிரமத்தில் பம்ப்ெசட் ஓ வ எனக்கு ஆச்சாியமாக இ க்கு. ராம்ஜி
சாியாக இ ந்தால் ஒவ்ெவா குடமாக ேமட் ேலறித் தண்ணீர் இைரக்கச்
ெசால்வாராக்கும்!"
"ஹும், அெதல்லாம் நடக்கும் ெசய ல்ைல. ஆசிரமத்தி
ந் வ ம் ரங்கன், இப்ப
ஊட் யில் ேரஸ் இ ந்தால் அங்ேக தான் த ல் ேபாவான். இல்லாவிட்டால் எங்ேக
சினிமா ஸ்டார்கள் வந் ஷூட் ங் நடக்கிறேதா அங்கு ஆஜராவான். இந்த
பஸ்ைஸேய எ த் க் ெகாள் ங்கள்; இ ப வ ஷத் க்கு ன்ேன இங்ேக
ெவளி லகம் எப்ப இ க்குெமன் ெதாிந்தி க்கா . இப்ப நம்ம மாாி இ ளன்
சினிமா எங்ேகன்
பா

அைலகிறான். பிேரமா சினிமாப் பாட் , நல்ல தமிழில் எப்ப ப்

?"

ய னா க்குப் ேபசும் உற்சாகேமா, கலகலப்ேபா இல்ைல.
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மைலப்பாைதயில் உய் உய்ெயன்

பஸ் ஏ கிற . எட்

ஆண் க

க்கு

ன்

இங்ேக அைமக்கப் ெபற்றி க்கும் நீர் மின் நிைலயங்க க்காகப் ேபாட்ட சாைல; இந்த
இ ண்ட மைலக் கானகங்களில் த்ெதாளி ம் திய நாகாிக மலர்ச்சி ம்
வந் விட்டதன் அைடயாளமாக இந்தப் பஸ் குதிைரப் பந்தயத் தி விழா க்கும்
மக்கைளச் சுமந் ெகாண் மைலேய கிற . வனவிலங்குகளின் இ ப்பிடமாகத்
திகழ்ந்த இ ண்ட கானகங்கள் இன் கைரந் விட்டன. தன்னிச்ைசயாகக் குதித் ச்
ெசல் ம் அ விகள் இன் மைறந் விட்டன. மைலச்சாிெவங்கும் பச்ைசக்
குவியல்களாகத் ெதாி ம் ேதயிைலச் ெச களி ேட கைரந்த கானகங்களி ேட
ேகா ரந்தாங்கிகளில் ாிய மிக்க மின்வடங்கள் ெசல்கின்றன. நீர்த்ேதக்கங்கைள
ஒட் ச் ெசயற்ைகப்

ங்காக்கள். அவற்ைற ஒட் ய சுற் லா வி திகள்; வாயில்

வி திகள்; வாயில்களில் நீண்ட படகு ேபான் பளபளக்கும் ஊர்திகள். சில
நீர்த்ேதக்கங்களில் அலங்காரப் படகுக ம் ைவத்தி க்கிறார்கள். ஆனால்
நீாில்ைலேய! ற்சாி களில் உல்லாசம் வி ம்பி வ பவர்க க்காக மட்டக்
குதிைரகைளப் பி த் க் ெகாண் நிற்கும் ஏைழக க்ெகாப்ப அைணத் ேதக்கம்
காட்சியளிக்கிற .
ஏைழைம ெகா ய . வயிற் க்கில்லாத ஏைழைம மட் மல்ல; 'இந்த
னகல் பஸ்

ல் இ த்

ெந க்க, வயிற் க்குடல் சு ண்

வாயில் வந்

க்கல்
வி வ

ேபால் ரட்ட, இப்ப ப் ேபாக ேவண் யி க்கிறேத; அந்தப் படகுக் காாில் ேபாக
வழியில்ைலேய' என்ற ஏக்கத்ைதத் ேதாற் விக்கும் உணர்ச்சி ம் ஏைழைமயி
பிறப்ப தான். அைத எப்ப ேய ம் ெவற்றி ெகாள்ள ேவண் ம் என் தான்

ந்

கஞ்சிக்குத் தானியம் வாங்க ைவத்தி க்கும் ைகப்ெபா ைள ம் 'ஜாக்பாட்' ல்
ெகாண் ெகாட் கிறார்கள்.
ெவளியி

ந்

சில்ெலன்

காற்

கத்தில் வந்

ப கிற .

ேமேல மைழ ெபய் ேமா?
சில வைள கள் ஏ
ன்ேப சாரல் ெப ந் ளிகளாய் பஸ்ைஸத் தாக்குகிற .
பரபரெவன் பஸ் ன் திைரச் சீைலகைள இ த் மாட்ட ஒ சி ேபாராட்டம்
நிகழ்த்த ேவண் யி க்கிற . ெகாக்கிகள் இ ந்தால், கண்
ேபாயி க்கின்றன. கண்ணி ந்தால் ெகாக்கிகளில்ைல!

ள்ள ஓரங்கள் கிழிந்

படபடெவன் அைவக ம் நீர்த் ளிக மாக ேமாதிக் ெகாள்ள, ெகாண்ைட சி
வைள களில் ஏற இயலாமல் வ க்கி வ க்கிப் பின்வந்
ன்ேன கிற வண் ...
சுமதி ைபக்குள்ளி ந்த சால்ைவைய எ த் ப் ேபார்த்திக் ெகாள்கிறாள். க ப்பில்
சி சி
க்கள் ைதத்த சால்ைவ.
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"இைத எங்ேக வாங்கினீர்கள் சுமதி தாயி?"
"இ

பிரபாேதவி ெகா த்தார். அஸ்ஸாமில் ெநய்த

என்

நிைனக்கிேறன்."

பிரபாேதவி யாேரா? சுமதி தாயி நாட் க்குச் சுதந்தரம் கிைடத்த பிறகு, தல்
அரசியல் ேதர்த ல் நிற்கவில்ைல. அ த்த ேதர்த ல் காங்கிரஸ் கட்சியில் நின்
ெவற்றி ெபற் ஐந்தாண் க் காலம் மாநில சட்ட மன்றத்தில் உ ப்பினராக
இ ந்தி க்கிறாள். அ த்த ேதர்த ல் ெவற்றி ெபறவில்ைல. பிறகு ேதர்த க்ேக
நிற்கவில்ைல. பதவிக் காலத்தில் ெதாடர் க

ம், நட் ம் நிைறய இ ந்தி க்கும்.

"மஞ்சூ ... மஞ்சூ ...!"
ேகாட் ம் தைலப்பாைக மாக, சிறி மைழ ெபய்த குளிர்ச்சியில் பளிச்ெசன்
கா ம் பச்ைசகளிைடேய மனிதக் கும்பல் குதிைரப் பந்தயத் க்கும் திைரப்பட
விழா க்கும் ேபாகத்
த் ப் பஸ்ைஸ ெந ங்குகிற .
" க்கூைடையக் கீேழ இறக்குங்கப்பா!" என் ரங்கன் குரல் ெகா ப்ப யார்
ெசவிகளி ம் விழவில்ைல. கூட்டம் அதிகம் தான். ஏ ேபர்கைள அதிகமாகக் கீேழ
நடக்குமிடத்தில் உட்கார ஏற்றிக் ெகாள்கிறான் கண்டக்டர். பிறகு ேதநீர ந்தச்
ெசல்கிறான். ைர ஆவி ெபாங்கும் ேதநீர் தம்ளர் இரண்ைட ஏந்திக் ெகாண்
வ கிறான்.
"என்ன இ ? நாங்க ேகட்கவில்ைலேய?"
"ேகக்காம ேபானா நான் வாங்கிவரக் கூடாதா?"
"அ சாி..." என்
ெகா க்கிறாள்.

சுமதி ன்னைக டன் வாங்கிக் ெகாண்

ய னாவிடம் ஒன்ைறக்

" த ல் ராம்ஜியின் லட்சியம், இந்த மைலக்கா களில் காந்திஜியின் ஊ ளி
ஆசிரமத்ைதப் ேபால ஒன் அைமத் இயற்ைகயின் ைவத்திய ேசைவ ெசய்ய
ேவண் ெமன்ப தான். பிறகு அவேர சல்ஃபா ம ந் கள், ஊசி ைவத்தியம் எல்லாம்
ெசய்தைத நாேன ன் ஐம்பத்ெதட் ல் வந்த ேபா பார்த்ேதன். ேதநீைரக்
கண்ெண த் ப் பார்த்திராத
ஆச்சாியப்பட்ேடன்..."

க்மிணி பாயி,

ன்

ேநரம் ேதநீர ந்தியைதப் பார்த்
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"இங்ேக வாழ்க்ைக

ைறேய ேசாதைனயாக வாழ்ந்

பார்ப்ப தாேன சுமதி தாயி?"

"நம் ஜனநாயகம் - அல்ல மக்களாட்சிையப் ேபால..." என்

சிாிக்கிறான்

ைர.

"ஆமாம். பாிட்ைசயில் ேதால்வி ம் வரலாம் என்பதற்கு இ ேவ அத்தாட்சி."
"நம் ஜனநாயகம் ேதால்வி என் ெசால்கிறீர்களா என்ன?" என்
ேகள்வி ேவகமாக வந் தாக்குகிற .
"பின்ன, இ

ய னா ேகட்கும்

ெவற்றியாக்கும்?"

"சந்ேதகமில்லாமல், தல் த ல் உலகிேலேய பலாத்காரத்தில் மட் ம் நம்பிக்ைக
ெகாண்ட ஒ கட்சி ஜனநாயக ைறத் ேதர்த ல் பதவிக்கு வந்தி ப்ப இந்த
நாட் ல்தான். பல்ேவ இன மத ெமாழிக் கலப் ள்ள திய வி தைல ெபற்றெதா
நா என்பைத மனக் கண்ணில் நி த்திக் ெகாண் ெவற்றியா ேதால்வியா என்பைத
நீங்கள் ஆராய்ச்சி ெசய் ங்கள்!"
"அேடயப்பா! ய னா க்கு எத்தைன ேராசம் வ கிற . கட்சி மா வ ம், அரசுகள்
கவிழ்வ ம், ட்ைடய ப்ப ம் ஜனநாயகத்தின் மாெப ம் ெவற்றியானால்
ைவத் க்ெகாள்..."
சுமதியின் குர ல் நைகயின் இைழ மாறவில்ைல.
"அ , இத்தைன ெபாிய ஒ அைமப்பில் ஜனநாயக உாிைமயினால் ஏற்பட்ட ஒ
வண்ணம். அதனால் ஜனநாயக உாிைம ெவற்றியில்ைல என் எப்ப ச் ெசால்ல
ம். கு டனாக இ ந்த மகன் கண் ெபற்றதால் நாள்ேதா ம் சினிமா பார்த் க்
ெகட் ப் ேபாகிறான். அதனால் அவ க்குக் கண் கிைடத்தேத தப் என் ஒ தாய்
ெசால்வாளா? அடங்கி ஒ ங்கிக் கிடந்த எல்லாச் சக்திக ம் ஆைசக ம் அந்தக்
கண்கைளப் ெபற்றதனால் விழித் க் ெகாண்
க்கின்றன. இைதச் சமாளிக்க
வழிகாட் அைழத் ச் ெசல்ல நல்ல தைலவர்கள் ேவண் ம்."
"அைதச் ெசால்

ங்கள் ஒப் க் ெகாள்கிேறன்..."

"அ சாி; அந்த நாட்களில் தைலவர்கள் தன்னலமற்ற தியாகத்தினா ம் நாட் ப்
பற்றினா ம் எளிய மக்க ம் தரம் உயர வாழ ேவண் ம் என் ெமய்வ ந்தச் ேசைவ
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ெசய்ததினா ம் உ வானவர்கள். இந்நாட்களிேலா கூட்டங்களா ம்
ேகாஷங்களா ம் மாைலகளா ம் பத்திாிைககளா ம் உ வாக்கப்ப கிறார்கள்.
உண்ைமயான தியாகிக க்கும் ெதாண்டர்க க்குங் கூட இந்நாட்களில் இந்த
விளம்பரங்கள் இல்ைலேயல் எ படவில்ைல. இதனால் ைகயில் பண ள்ளவன்
மற்றவர்கைள விைலக்கு வாங்கிச் சாதித் க் ெகாள்கிறான். மி க வ ைம
ெகாண்டவன் பணக்காரைன ெவ ட் மிரட் வன் ைறயில் அவைன விைலக்கு
வாங்குகிறான்..."
"இ

ஏன் இப்ப

ஆயிற் ?"

"என்ைனக் ேகட்டால் நான் என்ன ெசால்லட் ம்? நான் தைல மில்ைல; பண ம்
கிைடயா . இந்தக் கால இைளஞாின் ஆர்வத்ைதத் ண் வி ம்
சாமர்த்திய மில்லாத பத்தாம் பச ..."
"ஏனிப்ப

அ

த் க் ெகாள்கிறீர்கள்? நீங்கள் அ த்த

ைற ேதர்த

க்கு

நிற்ைகயில் நான் பிரசாரம் ெசய்ய வேரன் பா ங்க; ேபாஸ்டர் ேபாட

ம் - அதில்

தான் ெவற்றிேய அடங்கிக் கிடக்கு; என்ன ெசால்றீங்க ய னா?" என்
ைர.

ேகட்கிறான்

ய னா வாிவாியாகக் காய்ந் கிடக்கும் விைளநிலச் சாி கைளப் பார்த் க்
ெகாண் உட்கார்ந்தி க்கிறாள். கத்திேல உற்சாக மலர்ச்சிக்கு மாறாகத் தீவிரம் கு
ெகாண்
க்கிற .
------------

2
ேஜாசஃப் ன்னதாகேவ வந் பஸ் நிற்குமிடத்தில் அவர்க க்காகக் காத்
நிற்கிறார்.
யில் பாதிக்குப் பாதியாய் ெவண்ணிற இைழகள் அடர்த்தியான
கிராப்பில் பங்கு ெகாண்
க்கின்றன. சிறிய ஹிட்லர் மீைச க ப்பாகேவ இ க்கிற .
விழிகளின் கூர்ைம க்குக் கண்ணா யி ம் ெதாிகிற . அந்த நாட்களில்
ஜயப்பிரகாஷ் அச்சுத பட்டவர்த்தன் ேகாஷ் யில் இ ந்தவர் ேஜாசஃப். ஜயப்பிரகாஷ்
தீவிர அரசியைல உதறிச் சர்ேவாதயத் ெதாண் க்கு வழிகாட் ய ேபா , ேஜாசஃப்
ராம்ஜியின் ேசவாசிரமத்தில் பங்கு ெபற வந்தார். அப்ேபா இந்த ஆசிரமம் கூட ர்ப்
பக்கம் அைமந்த இயற்ைக ைவத்திய இல்லமாகத் தானி ந்த .
ய னா சி வயசுக் குழந்ைதயாக அவ ைடய ேதாளி ம் ம யி ம்
கி ம் ஏறி
விைளயா யவள். பின்னர் அவள் ேகாைவ நகாில் ப க்கச் ெசன் வி தியில் இ ந்த
நாட்களில் காந்திய ெநறி ைறக டன் இயங்கிய அந்தப் பள்ளி வி தியில் இவைளப்
பார்க்க அ க்க இந்த அம்மாவன் தாம் வ வார். குைடப்ேபான் அைமக்கப் ெபற்ற
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அந்தப் பார்ைவயாளர் ெகாட்டைகயில், கதர்ச் சட்ைட ம் ைகயில்லா உட்ேகாட் ம்
க்குக் கண்ணா க்குள் அன் தவ ம் விழிக
ேவ ம்?" என் ேகட்டவண்ணம் ம யி
எ த் அவள் ைககளில் ைவப்பார்.

ந்

மாக நிற்பார். "எந்தா? குட் க்கு எந்
இரகசியமாக ஒ

ெபாட்டலத்ைத

அதில் எண்ணி இ ப ேநந்திரங்காய் வ வல் வில்ைலகள் இ க்கும். ஆசிரமம்
ேபான்ற அந்த வி தியில் வ வல் ெபாாியல் ேபான்ற தீனிகள் ெசய்யமாட்டார்கள்.
ேஜாசஃப் ேகாைவக்கு வ ம்ேபா
கிராம் வ வைல வாங்கிக் ெகாாித் க்
ெகாண் , ஊர்
வ ம் சுற் வார். அதில் அவ க்கு இ ப
தங்கெமாகரக்கைனப் ேபால் பங்கு ெகாண் வ வார்.
அன்

ண் கள்,

ேபால் இன் ம் ேஜாசஃப் அம்மாவன் நிற்கிறார். அந்த ெவயிஸ்ட் ேகாட்,

கதர் ஜிப்பா, ேவஷ் ...
"அம்மாவன் ேநந்திரங்கா வ வல் ெகாண்
ெகாண்ேட ய னா இறங்குகிறாள்,

வந்தி க்கிறாேரா?" என்

சிாித் க்

கம் ேராஜா மலராக மாறி இ க்கிற .

"ஆஹா... ஹ...! வ வேலா வ வல், ஆன ெவல பின்ேன, கு க்கான் ெவள்ள மில்ல,
குஞ்ேஞ!"
"நாம் ஒ

பிளாஸ் க் கூஜாவில் ெகாண்

ய னா?" என்

வந்தி க்கலாம். ெசால்லக்கூடாதா

ைர சிாிக்கிறான். பளீெரன்

பற்கள் கவர்ச்சியாக இ க்கின்றன.

"சுமதி தாயி ஏன் ேபசவில்ைல?"
"ேபச என்ன இ க்கிற ? காந்திஜி இ ந்தால் இப்ப என்ன ெசால்வார்
நிைனச்ேசன்."
"ஓ... அவர் தான் இல்ைலேய, வண்

நிற்கிற ; வா ங்கள்..."

க நீல வண்ணத்தில்

மாகப் படகு ேபால் நீண்ட சுகமாக வண் .

"இ

ன்

யார் வண் ?" என்

ம் பின்

ேகட்கிறாள் ய னா.
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"என்ன ேகள்வி? இந்தக் ேகா ேகா அைணத் திட்டத்தில் ெபாியவர்களான பலாில்
ஒ ஏைழக் கு மக ைடய வண் . ஏறிக்ெகாள்..."
அவர் சுமதி தாயிையப் ெபா ள் ெபாதிந்த பார்ைவ டன் ேநாக்குைகயில் ரங்கன்
மாைலப் ெபட்
டன் வி விெடன் குன்றில் ஏறிச் ெசல்கிறான்.
"இந்தக் கத ம் ைப ம் கா ம் ெபா த்தமாக இல்ைலேய என்

பார்த்ேதன்."

"காந்திஜிேய பிர்லாவின் 'பாக்கார் ல்' பிரயாணம் ெசய்தி க்கிறார். ஆ தல்
ெகாள்..." என் சுமதி கிண் கிறாள்.
கார் இழிந் வைளந் சாைலகளில் த் மின் ம் விளக்கு வாிைசகளி
இறங்கி அவர்கைளக் கீதா மஹா க்குக் ெகாண் ெசல்கிற .
ரங்கன் அதற்கு ன் காட்சி நடக்கும் அரங்குக்குச் ெசன்
அவைன அைழத்தா

ம் ஏறியி க்க மாட்டான். "அ

ேட ஏறி

விட்டான்.

வழியிேல நின்

ேபாச்சின்னா? ெரண்ெடட் ல் கு க்ேக ஏறினா கீதா மஹால்" என்பான். 'சூ வாதற்ற,
எளிய, ேநரான, ெபா ப் ள்ள... ெசய ல் நிைற

கா

எந்த வைகயில் நாெமல்லா ம் ேமம்பட்டவர்கள்' என்
அணியைறக்குள் ைழகிறாள்.

ம் கு மகன். இவைன விட
எண்ணிக் ெகாண்ேட ய னா

அணியைறக்குள் ேமற்பர்ைவ ெசய்யத் ேதைவயில்லாத ேகாலாகலம். அவர்கள்
ன்ெபா
ைற ஆதிவாசிகள் சம்ேமளன்ம் நடந்தெபா
உதைக நகர் வந் கைல
நிகழ்ச்சியில் கலந் ெகாண்
க்கின்றனர். ஆனால் இந்த
ேநர நிகழ்ச்சி திய .
உற்சாக ம் கலகலப் ம் நிரம் கிற .
"என் ெபாட்

சாியாக இ க்கா, அக்கா?"

"பின் ேபாட்

வி ங்கக்கா?"

குழந்ைதகள் அவரவேர ஒ வ க்ெகா வர் ேவடம் ண உதவி ெசய் ெகாள்ளப்
பழக்கி இ க்கின்றனர். ெதாட்டால் ஒட் ம் ெபாய்ச் சாயமி க்கு கிைடயா . பால
ர்வமான ேபச்சு ந ப் த்தான் சிறப் .
பாரதத் தாயாக ேவடமணிந்தி க்கும் பார்வதி இ ளர் குலப்ெபண். காிய
மி மி த்த கத்தில் அவள் மட் ம் ேராஸ் ப டைர ம் ஜிகினா ைள ம்
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ேபாட் க் ெகாண்

க்கிறாள். ஜிகினா மின்

கைரயிட்ட ேசைல; ெவள்ைள ேசாளி,

ம்

; சந்தன வண்ணத்தில் பச்ைசக்

வண்ணக் ெகா

ைகயில்.

"நல்லாயி க்காக்கா!"
"பிரமாதம் ேபா!"
சி வன் ேமாகன், சாிைகத் ெதாப்பி ம் ேகாட் மாக நிற்கிறான்
கி, த்லீபாய்
ேவடத்தில் பாபா காந்தி அவ ைடய அண்ணன் ரங்கன் - மீைச அற் தம்!
"அக்கா, எல்லாைர ம் ஒ 'க் ப்' ேபாட்ேடா எ க்க ம். ஏற்பா
என் கூ ம் பிேரமா ஆசிாிைய. படகர் வகுப்ைபச் ேசர்ந்தவள்.
இப்ேபா

அணியைறயில் தியெதா

ெசய் ங்கக்கா"

சிாிப்பைல பர கிற .

சத்தியத்ைத ம் ெகால்லாைம ம், இல்லறத்ைத ம் றவறத்ைத ம் அரசியைல ம்
அன் ெநறிைய ம் அன்ேற தம் குறளில் ெபாதிந் தந்த ெதய்வப் லவர்
ேதான் கிறார்.
"இன்ஜினியர் ஸாேர? அஸ்...லாயி!"
ைர தன் சைட

ையச் சற்ேற விலக்கிவிட் ச் சிாிக்கிறான்.

"அப்ப யா? இ ... (சைட

ையக் காட் ) ெராம்பப் ெபாிசில்ைல?"

"ஆமாம், அதற்ேகற்ற உட ல்ைல உங்க

க்கு!" என்

உைரக்கிறாள் ய னா.

"ெதாப்ைபயில்ைல..." என்

ைர மீண் ம் சிாிக்கிறான்.

"தப் . ெதய்வப் லவர் நீட்ட

ம் மழித்த

ம் ேவண்டாெமன்

ெசான்னவர்.

அவ க்குச் சடா
, தா எல்லாம் இ க்குமா என்ப ஐயத்திற்குாிய . ஆனால்
ெதாந்தி நிச்சயமாக இ க்கா . அ
ம் அறி ம் ஒளி ம் அந்தப் லவர் வற்றிச்
சு ங்கிய ெமய் டன் தான் ேதாற்றம் த வார்..." என் ய னா நி த் கிறாள்.
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"அ

சாி; இப்ப என்ைன என்ன ெசய்யச் ெசால்றீங்க? நான் இந்த ேவஷம் ேபாடவா,

ேவண்டாமா?"
"ேச, விடக்கூடா . எத்தைனேயா ஆண் க

க்கு

ன்ேப அன்ைப ம் அறத்ைத ம்

ெகால்லைம ெநறிைய ம் அவர் அ ளியி ப்பைதக் காட்ட ேவண் ம். இந்த

, தா

இரண்ைட ம் அளைவக் குைறத்தால் நல்ல ; இல்ைலயா அம்மாவா?"
"சர்தார்ஜி மாதிாி இ க்கலாம். வள்
கிளப்பலாமானால் ெசய்யட் ம்..."
அப்ேபா அணியைற வாயி
பற் கிறாள்.
"உங்கைளப் ெபாிய
கூட்டம்..."

ந்

வர் வட நாட்டாரா என்ற பிரச்ைனையக்

வந்த ஒ

ெபண் ய னாவின்

ழங்ைகையப்

ட்டம்மா கூப்பி றாங்கக்கா ஹால்ல கூட்டம்; ெராம்பக்

"யா , கமலம்மாவா? வந்தி க்காங்களா..."
"ஆமாம். ேசர்ேல உட்கார்ந்தி க்காங்க..."
அரங்கத்தில் கூட்டம் ெந க்கித் தள் கிற . ரங்கன் ெபாிய ண்டாசும்
ேகாட் மாகக் கம்பீரமாக ேமைடயில் நின் "ைசலன்ஸ்!" என் கத் கிறான். உடேன
ஒ குபீர்ச் சிாிப் கூைரைய ட் கிற . க்ெகட் ல்லாத காட்சியாதலால்
ெபண்க ம் குழந்ைதக ம் ெந க்கி வழிகின்றனர். ய னா க்கு எத்தைனேயா
கங்கள் பாிச்சயமானைவ; ன்னைககள் அவைள விசாாிக்கின்றன. ஓரமாகச்
சுவேரா ஒட் அைமந்த நாற்கா வாிைச ஒன்றில் காஷ்மீரச் சால்ைவ ம்,
ைழகளாய் நைரத்த கூந்த மாகக் கமலம்மா ைக காட் கிறாள்.
"நமஸ்ேத, வாங்க, நீங்க மதறாஸ் ேபாயிட்டீங்கேளான்
சந்ேதாஷம்..."

நிைனச்ேசன். ெராம்ப

"அ த்த வாரந்தான் ேபாகிேறன். ராத்திாிக்கு இங்ேக தாேன தங்குவாய்?"
"ஆமாம். இவங்கல்லாம் ஸ்கூல் ஹா ல் தங்கி வாங்க; நா

ம் கூட..."
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"ேவண்டாம். நீ வாேயன்; அங்ேக தங்கலாம்!"
"சாி..."
"அம்மா வரேல? ஏம்மா, அப்பாைவக் கூட ெமள்ள வண் யில் சாய்த்தாற் ேபால்
வச்சுக் கூட்

வரக் கூடாதா?"

"வரலாம். அவ க்கு வரேவ

மின்கிற ஆர்வேம இல்லாமப் ேபாயிட் ேத!

அம்மாைவ அவர் ேபாகச் ெசான்னார். ஆனால், அம்மா அப்ப
"எனக்கு ஊ க்குப் ேபாகு ன்ன அங்ேக வர
ேபாயிடறான்."

ம்

கமலம்மா இைதக் கூ ம் ேபா குரல் த த ப்ப
ெகாள்கிறாள். ஆனால் பயனளிக்கவில்ைல.
"நீ வாம்மா; நாடகம்

வரமாட்டாேள?"

. காைரப் ைபயன் எ த்திட் ப்

ெதாியாமல் மைறத் க்

ஞ்சி நான் காத்தி ப்ேபன்!"

ெதாண்ைடயில் ெசால் இடறி வி வைதப் ேபா

க்கிற .

ேஜாசஃப் கூட்டத்ைத வரேவற் , காந்திய கள் தம் வாழ்க்ைகயின் வாயிலாக
விளக்கிய லட்சியங்கைளப் பற்றிச் ெசால்ல ய வேத இந்தக் கைல நிகழ்ச்சிகளின்
ேநாக்கம் என் எ த் ைரக்கிறார். அன்பா ம், அ ளா ம் சி ைமகைள ஒழிக்கப்
பா ப வேத இந்த ற்றாண் விழாைவக் ெகாண்டா வதன் ெபா ள். பாரத
நாட் ன் பண்பாடாய் வந்த அஹிம்ைச ம் சத்திய ெநறி ம் ைநந் , வன் ைறயி

ம்

ரத்தப் ரட்சியி ம் இளம் ச தாயம் நம்பிக்ைக ைவக்கும் அபாயத்ைத உணர்ந் ,
அைதப் ேபாக்கும் வழிகாண இந்த ற்றாண்ைடக் ெகாண்டாட ேவண் யதன்
அவசியத்ைத வற்
த் கிறார்.
ய னா அரங்கத்
ைலயில் அவைரப் பார்த் க் ெகாண் சிந்தைன ஓட்டேம
நிைலத் விட்டாற் ேபால் நிற்கிறாள். உற்சாகக் கலகலப்ைப எல்லாம் எங்ேகா மைல
கட் ல் மிதந் வ ம் காிய நிழல் அழித் வி வைதப் ேபால் ஒ பிரைம.
பாரதேதவி ேமைடயில் ேதான் கிறாள். அவள் தம் தல்வர் தல்வியர் அவள் ன்
சத்தியப் பிரதிக்ைஞ எ த் க் ெகாள்கின்றனர். வள் வர் தம் குறளில் காந்தியத்ைதக்
காட் கிறார். சின்னஞ்சி

ேமாகனின் உள்ளம் அஹிம்ைச ெநறியி

ம், அன்
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வழியி ம் அ ட்கனி ெகாய்யப் பக்குவமைடவைத விளக்கும் காட்சிகள் ேமைடயில்
உயிர்க்கின்றன.
"அடாடா? இத்தைன ம் இ ளர் மக்களா? நம்ப
"ஆசிரமம் இ க்கு இ க்குன்
பா ...!"

ெசால்

ய ேய!"

வாங்க. என்ன அழகாகத் தமிழ் ேபசி,

பாராட் ைரகள் மலர்ச் சரங்களாய் உள்ளத்ைத மகிழ்விக்க வ கின்றன. நன்றி
கூ வ

அவள் ெபா ப் த்தான். ஆனால்

ெசால்கிேறன். எனக்காக நீங்க நன்றி ெசால்

ைரயிடம் வந் , "உங்க

க்கு நான் நன்றி

வி ங்கேளன்; ெகாஞ்சம்!"

"ஏன், பரவாயில்ைல. நீங்க நல்லாப் ேபசு ங்க!"
"உங்ககிட்ட க ைர ேகட்கவா வந்ேதன்? எனக்காகப் ேபசமாட்டீர்களாக்கும்?"
ைரதான் நன்றி கூ கிறான். கிைடத்த சந்தர்ப்பத்தில் ய னாவின் ஆற்றைலப்
கழ்ந் ைவக்கிறான்.
அவ

க்குத்

அவ

ைடய கண்க

கூட்டம் கைல

க்கி வாாிப் ேபா கிற . "இெதல்லாமா ெசான்ேனன்?"
ம் பற்க

ம் ேபாட்

ேபாட் க் ெகாண்

ன் யார் யாேரா ய னாைவச் சூழ்ந்

சுமதி தாயி ெவண்பட் த்

கில் அைரத் தைல

ஒளி கின்றன.

ெகாள்கின்றனர்.

ட இட

க்கில் ஒற்ைற

நட்சத்திரம் மின்ன, ஓர் அம்ைமயா டன் வாழ்த் கிறாள்.
"மாதாஜி ராம்ஜியின் மகள்..."
"ேபடீ...!" என் அந்த அம்ைமயார் அவைளத் த விக் ெகாள்கிறாள். பழம் ெப ம்
ேசாஷ சவாதியான
ன்னாஜியின் மைனவியாம் மாதாஜி. அவ ைடய தந்ைத
அந்தப் பைழய நாட்களில் காந்திய க டன் சம்பாரன் சத்யாக்ரகத்தில் கலந்
ெகாள்ளச் ெசன்றேபா அவர்க ைடய இல்லத்தில் தான் தங்கினாராம். பாரத நா
வி தைலயைடவைதப் பார்க்காமேல கண்கைள

விட்டார்

ன்னாஜி. ஒ

மகள்,
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மகன், அம்ைமயார் எல்லா ேம அரசிய ல் பங்கு பற்றியவர்கள். ம மகன் மாநில
மந்திாி சைபயில் இடம் ெபற்றி ந்தான்.
எல்லாச் ெசய்திகைள ம் மாதாஜிேய

ச்சுவிடாத கீச்சுக் கிர

ல் அப்பட்ட

ஹிந்தியில் ெதாிவிக்கிறாள். அவர்க க்ெகல்லாம் விைட ெகா த் விட் , சி வர்
சி மிய க்கு உற்சாகமான பாராட் கைள வழங்கிவிட் அவள் தி ம் ம் வைரயி ம்
கமலம்மா வண் யில் அமர்ந்தி க்கிறார். ேஜாசஃப் கதவ யில் நிற்கிறார்.
"மன்னிக்க ம். நீங்க ஏம்மா காத்தி க்க
மாட்ேடனா..."
"நீங்க

ன்ன ேபாயிட்டா நான் வர

ம் வாீங்களா அம்மாவா?"

"இல்ல நீ ேபாயிட்
வண்

ம்?

வா ய . காைலயிேல வேரன்..."

ஓட் , கதைவ அைறந்

சாத் கிறான்.

கமலம்மாவின் ைக ெமன்ைமயாக அவள் ேதாளில் ப கிற .
"ெவகு அழகாகப் பண்ணிட்ேடம்மா. எனக்குச் ெசால்லேவ ெதாியேல. இத்தைன
குழந்ைதகள் மனசி ம் நீ ெசால்ல வந்த பதிஞ்சி க்கும்" குரல் த த க்கிற .
கமலாம்மா ஏன் இவ்வள ெநகிழ்ந் ேபாகிறார்!
சுதீர் ேமநா

ெசன்

ஏேதா ஒ

ெதாழிற் பட்டத்ைதேயா நிர்வாகப் பயிற்சிையேயா

ெபற் வந் , தந்ைத ஆலமரமாகப் ெப க்கிய வர்த்தக நி வனங்கைள ஒ
குைடக்கீழ் ஆண் ெகாண்
ந்தால் கமலம்மா இப்ப அற்பத் க்கு ெநகிழ்ந்
ேபாவாேரா? இந்தச் ேசைலயின் மீ

ந ந்த ைகையப் ேபாட்

அன்ைப இைழய

வி வாேரா?
வாழ்க்ைகயின் வண்ைமயில், எதிர்காலத்தில் நம்பிக்ைக இல்லாதவர் தாம்
வன் ைறப் ரட்சியில் நம்பிக்ைக ைவப்பார்கள். சுதீ க்குக் கண் விழிக்கும் ேபாேத
வாழ்க்ைக ஒளிமயமான வண்ணக்குைட பி த்தி க்கிற . ஏன் இப்ப ? ஏன்... ஏன்?
வண்

சாாிங் கிராஸ் வைள ப் பாைதயில் ஏறி ேமேல ெசல்கிற . வாயில் பச்ைசக்

கம்பளப் பரப்பா, ேராஜாப் க்களா ஒன் ம் ெதாியவில்ைல. வண் ஓட் , வண் ைய
நி த்திக் ெகாண் தான் இறங்கிக் கதைவத் திறக்கு ன் ய னா ந்திக் ெகாள்ள
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யன் ம் பயனில்ைல.
கண்ணா க் கத திறந்

ட்
ன் அைற விளக்ைகச் சைமயற்காரர் ேபா கிறார்.
ெகாள்கிற .

ெமத்ெதன்ற கம்பள விாிப் ம், பளபளக்கும் பட்ைடக் கண்ணா க் கு ைவயில்
'ஆஸ்டர்'

க்க

ம், கு

ைமயான இளநீல ஒளி ம்...

"உள்ேள வாம்மா ய ...? சுப்ைபயா, எனக்கும் பாைல சூடாக்கி விட்
ய னா க்குத் தட் ைவ!" என் பணிக்கிறார் கமலம்மா.
ேசாடா பாட் ல் கண்ணா க்குள் ெதாி ம் ேகா கள் ேபான்ற விழிக டன்
அவர்கைளப் பார்த் விட் வணக்கத் டன் உள்ேள ெசல்கிறார் சுப்ைபயா.
------------

3
ய னா க்கு நல்ல பசி. இந்த மாளிைக அவ க்குப் திதல்ல. குளிர்ந்த நீைர
வாளியில் நிரப்பி ைவத்தி க்கிறான் சுப்ைபயா. அவள் கத்ைதக் க விக் ெகாண்
உண ேமைசக்கு ன் வந்தம கிறாள்.
கைளக் ேகாைசக் கீறி ேவக ைவத் மிளகுப்ெபா
வி ைவத்தி க்கிறான்.
க்ேகாசும் காரட் மாக சாம்பார். சன்ன அாிசிச் சாதத்ைத ஆவி பரக்கத் தட் ல்
வ க்கிறான்.
"இந்த வ ஷம் மார்க்ெகட் ல் கைளக் ேகாேச இல்ைல. ேநத்
ெகாண் வந்தான். சுதீ க்குத்தான் ெராம்பப் பி க்கும்..."

மாியன் ெகாஞ்சம்

'சுதீர்' என்ற ஒ ையக் ேகட்ைகயிேலேய ய னாவின் உட ல் ஒ
பர கிற . கமலம்மாவின் விழிகள் அவளிடம் நிைலக்கின்றன.

சி ர்ப்

"...அங்ேக அவைன பார்க்கேலம்மா?"
"இல்ைலேயம்மா?"
"பின்ன... கார் அந்தப் பக்கம் தாேன ெகாண்

ேபானதாக

பாதி வழி ேபாய் இவைன இறக்கி விட்டானாம்?"
"வந்தாேரா என்னேமா? அங்ேக... எதற்கு வ கிறார்?"

ைரவர் ெசான்னான்?
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"ஏம்மா, நீ இப்பல்லாம் அவேனா

ேபசறதில்ைலயா?"

கமலம்மாவின் உத கள் உணர்ச்சிைய அடக்க
ெதாிகிற .

யாமல்

ப்ப

நன்றாகத்

"சுப்பய்யா? அப்பளம் ெபாாிக்க யா?"
"ேவண்டாம்மா, இ ேவ அதிகம்..." என்
"சாி, வ மாங்காய் ெகாண்

ேபா

கு க்கி கிறாள் ய னா.

சுப்பய்யா!"

பவானி ஆற்றின் கைரயில் காட் மா என்ேறார் இனம் உண் . குத்தைககாரர்கள்
சலைக சலைகயாக இறக்கிக் காரமைடச் சந்ைதயில் ெகாண் ேபாய் விற்பார்கள். அ
காய்க்ேகா பழத் க்ேகா உதவா . ஆனால் வ வாக இறக்கி உப்பி ட்டால்
அ தமாக இனிக்கும்.
கு டன் கிைடத்த
எைதேயா நிைனத்

ைலப் பற்றிக் ெகாண்
ஓட விட்டா

ம், சர

நடப்ப

அ ந்

ேபால் மனைச எைத

ேபாகிற .

சுதீர்...ைச. அவள் எதற்காக இங்கு வந்தாள்? அங்கு குழந்ைதக டன் பள்ளிக்
ெகாட்டைகயில் ரட் க் கம்பளத்ைதப் ேபார்த் க் ெகாண்
டங்கியி க்கலாம். தன்
ெவற்றிக் கன களில் திைளக்கப் ேபசிக் ெகாண் உறங்கியி க்கலாம். இங்ேக
ேதால்விைய நிைனக்க வ வாேளா?
கமலம்மாவின் அைறயில் இன்ெனா கட் ல்; ெமத்ெதன்ற கம்பளம் நான்காக
ம த் ச் ெச கப்பட்
க்கும் ப க்ைக. தைலயைண உைறயில்
ல் ேவைலப்பா
கண்கைளக் கவ கிற . கமலம்மா ெவகு ேநர்த்தியாகப்
ல் ேவைல ெசய்வார்.
இரண் கிளிகள் ேம ம் கீ மாகச் சிவந்த க்குகளில் 'பீஸ்' என்ற ஆங்கில
எ த் க்கைள - அைமதி என்ற ெபா
ைடய ெசால்ைல - கவ்விப் பி த் க்
ெகாண்
க்கின்றன.
"இ

எப்ேபா

ேபாட்டீர்களம்மா? இந்த

ைசன் ெவகு அழகு!"

" ல் ேகாத் ஊசி குத்தினால் கண்ணில் தண்ணி ெகாட்
. ஆனா ம்
இப்பல்லாம் ராத்திாி கண்ைணக் ெகாட் னால் க்கேம வரதில்ேல. இப்ப
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ழங்ைகைய ஊனிண் உக்காந்தி க்கேமன் ஒண்
ெதாடங்கிேனன். அஞ்சு
மாசம் ஆச்சு அ ேபாட. மனசு தான் சாந்தி ெகாள்ளேல..."
பீஸ்... பீஸ்... சாந்தி... சாந்தி!
பிரார்த்தைனயின்
ஒ க்கிற .

வில் தந்ைத சாந்தி ெசால்வ

அவ

ைடய ெசவிகளில்

ஓம் சாந்தி : ஆப சாந்தி : அந்தாிக்ஷம் சாந்தி :
வனஸ்பதய சாந்தி : சாந்தி : சாந்தி...
அைலகள் அடங்கி, அடங்கி, அடங்கி, அடங்கி...
அந்த சாந்தி, அைமதிைய, இந்த இ கிளிகள் க்கில் ைவத் க் ெகாண்
காட்சியினால் ெகாண் வர
யவில்ைல. இரண் கிளிகள் ேஜா - ஆ
ெபண்

க்கும்
ம்

ம் தானா?

"கமலம்மா! அைமதிக்குப் றாைவ அல்லேவா பறக்க வி கிறார்கள்? நீங்கள்
கிளிையப் ேபாட்டீர்கேள?"
" றா க்குப் பளிச்ெசன்

பச்ைச வண்ண உடம் ம் சிவப்

க்கும் ெகா க்க

மாம்மா?
ல் ேவைலக்குப் க்க ம் கிளிக ம் தான் அழகாக எ ப்பாக
இ க்கும். வான ம் கட ம் நாைரக ம் ஓவியம் தீட்ட நன்றாக இ க்காமலா
இ க்கும்" என் ெமாழிகிறார் கமலம்மா.
அைமதிைய ம் வி தைலைய ம் ஆனந்தத்ைத ம் றாக்கைளப் பறக்க வி வதன்
லம், ஒ

அைடயாளம் ேபால் (Symbolic) ெமய்ப்பிக்கின்றனர். கூட் ல் அைடத்த

கிளிையப் பறக்க விடக் கூடாதா?
"ஏன் கூட் ல் அைடத்த கிளிையப் பறக்க வி வதில்ைல கமலம்மா?" கமலம்மா
ெநற்றிச் சு க்கங்கள் ஆழமாகக்கீற்றிட ேயாசைன ெசய்கிறார். அவர் உண்ைமயில்
ேயாசைன ெசய்கிறாரா? இல்ைல அவைளேய பார்க்கிறாரா?
"ஏன் கமலம்மா?"
"எனக்குத் ெதாிய ேயம்மா?"
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"ஒ கால் சுதந்தரத்தின் ஆனந்தத்ைத ம்
பறந்

எ த் க் காட்ட

ெசால் க் ெகாண்

ப் பயைன ம் கிளியினால் உயரப்

யாெதன்றி க்குேமா? மனிதன் ெசால் க் ெகா த்தைதச்

கூாிய மதியின்றி, கூண் க்குள் இ க்கத் தகுதி தான் என்

ம ங்கிக் கிடப்பதா

க்குேமா?"

"என்னேமா? அதனால் தான் ெபண்கைளக் கிளிக க்கு ஒப்பாக்குகிறார்கள்;
கிளிக்குச் சுதந்தரம் ெகா ப்பைத ம் பலர் வி ம்பவில்ைல..." என் தனக்ேக உாிய
வைகயில் ெபா ள் காண்கிறார் கமலம்மா.
"எப்ப யானா ம் இந்த மாதிாி நன்றாக இ க்கிற கமலம்மா. சுதந்தரம் ேவண் ம்!
கிளிக க்குச் சுதந்தரம் ேவண் ம்! ஆனா ம் அந்தச் சுதந்தரம் ஒ வைரயைறக்குள்
ெசயல்பட ேவண் ம்!"
ய னாவின் குர ல் உற்சாகம் ெபாங்குகிற . கமலம்மா உளம் ெநகிழ்கிறார்.
"இந்த நா

ேகாட்

இ க்கிற , உங்க

வைரயைற இ க்கிறேத, கமலம்மா! இதற்கும் ெபா ள்

க்கு நிைனப்பி க்கா கமலம்மா! சபர்மதி ஆசிரமத்தில் இ ந்த

ேபா , காந்திஜி, அப்பா எல்ேலா ம் தின ம் மாைலயில் நடக்கப் ேபாவார்களாம்.
சிைறச்சாைல மதில்சுவர் வைரயி ம் ேபாய்த் தி ம் வார்களாம். அப்பாவிடம் அந்த
மதிைலக் காட் பா ஜி, "சிைறயில் இ க்கும் ேபா தாம் வி தைலைய இழந்
விட்டதாக நிைனக்கிேறாம். ஆசிரமத்தில் வி தைல டன் இ க்கிேறாம். இந்த மதில்
றத்ேத ெதாி ம் சுவர் அைத நிைன ப த்திக் ெகாண்ேட இ க்கிற . ஆசிரமத்தில்
இைதப் ேபால் றச் சுவர்களில்ைல. ஆனால் அகத்ேத சத்தியம், எளிைம, தியாகம்,
அஹிம்ைச ஆகிய நற்பண் கைளச் சுவராக எ ப்பிக் ெகாண்டாேல நாம்
வி தைலயின்
இன்பத்ைத ம் பயைன ம் ெபற
ம்" என்பாராம். வி தைல,
தீய சக்திக க்கும் எ ச்சி ெகா த் விடக்கூ ம் என்பைத அவர் வ
த்தி
இ க்கிறார். வி தைல என்ப ெவ ம் அரசியல் வி தைல மற் மில்ைல என் கூறி
இ க்கிறார். தனி மனிதனின் ஒ க்க உயர்வினாேலேய ஜனநாயக அரசு
ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்பட
ம். இைத வி தைல ெபற்ற நாட் ன் அரசியல்
தைலவர்கள் பி யாகப் பற்றி இ ந்தால் இன்

இப்ப

ஒ

சீர்ேக

வந்தி க்குேமா?"

கமலம்மா ேபசவில்ைல.
"ஏன் கமலம்மா? நீங்கள் ஏேதா என்னிடம் ேபச ேவண் ெமன்
கூட்

வந்தீர்கள். நாேன ேபசிக் ெகாண்

க்கிேறேன?..."

ெசால்

இங்ேக
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அவர் கூைரையப் பார்க்கிறார்.
கண்களில் மளமள ெவன்

நீர் ெப குகிற .

"ேச...ேச... என்னம்மா இ ...?
"ஒண் மில்ேல குழந்ைத... நான் என்னெவல்லாம் நிைனச்சி ந்ேதன்! இந்த
ட் ல் நீங்கள் கு ம்பம் பண்ண வ ம் ேபா இைத எப்ப ெயல்லாம் அலங்காிக்க
ேவ ம் ைபத்தியக்காாி ேபால் நாள் ர கற்பைன ெசய்ேவன். இப்ப... சாந்திங்கிற
நிைனப்ேப ேவம்பாப் ேபாயிட்ட ..."
"நிைனக்கிறெதல்லாம் நடந் விட்டால் வாழ்க்ைகயில் என்னம்மா இ க்கிற ?
சுகத் க்கும் க்கத் க்கும் இைடப்பட்ட ஒ ேபாராட்டந்தான் வாழ்க்ைக.
இரண்ைட ம் அைமதியாகக் கடப்பதில்தான் வாழ்க்ைகயின் ெவற்றி அடங்கி
இ க்கிறெதன் அப்பா ெசால்வார்." கமலம்மா க்குத் தன் ன் இ பத்
ன்
வயசுக்குாிய அாிைவெயா த்தி உட்கார்ந்தி ப்பதாகத் ேதான்றவில்ைல. அ பவம்
வாய்ந்தெதா
தாட் இதம் கனிய அமர்ந்தி ப்ப ேபால் ேதான் கிற .
"ய னாம்மா, இவைனக் கு ம்பத்தி

ந்ேத ஒ க்கினாற் ேபால்

ெசய் விட்டார்கள். ெசாத் , சுகம், பந்தம் எல்லாேம பிாிஞ்சாப்ேபால்தான்.
எஸ்ேடட் க்கா ேபாகிறான்? எஸ்ேடட் க்கும் இவ

க்கும் சம்பந்தமில்ைலெயன்ேற

ஒ க்கி விட்டார்கள். ைவக்ேகாற்பிாியில் ெபாறிைய வச்சுக் கட் வார்களா?
அவர்கைளச் ெசால்
ம் குற்றம் இல்ைல. ஒ வ ஷமா ஒண்
மாத்தி ஒண்ணில்
லாக்க ட் , அ த , சண்ைட, ெகாைல. தான் பிறந்த கு க்ேக

ேராகம் பண்ணினா

எப்ப ? அவனப்பா இைத எல்லாம் பார்க்காமப் ேபாயிட்டார்..."
உள் ற ெமாட் வி ம்
அைசவற்றி க்கிறாள்.
"லண்ட

யரத்ைதத் தி கி எறிந்

ெகாண்

ய னா

க்கும் அெமாிக்கா க்கும் எத்தைன ைபயன்கள் ேபாகவில்ைல? இவன்

மட் ம் ப க்கப் ேபானவன், என்ெனன்ன ேபச்சுகெளல்லாேமா இறக்குமதி ெசய்
ெகாண் வந்த என் ெகா ைம..."
"அெதல்லாம் சும்மா, ெகாள்ைகையப் பி த் க் ெகாள்ள இங்ேக வழி இல்ைலயா
கமலம்மா? வசதி இல்லாத கு ம்பங்களில் வாழ்க்ைக ஏமாற்றமாகப் ேபாகும் ேபா
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வன் ைறப் ரட்சிக் ெகாள்ைககளில் இறங்குவ

கூ யெதன்ெறண்ணிேனன். இப்ப, அள

நடக்கக்

மீறி வசதி வாய்ப் க்கள் இ க்கும் ேபா ,

எந்த வைகயிேல ம் வி வி ப் த் ேதட, இப்ப
ம் ஒ ெகாள்ைக வைலயில்
விழ
ம்
ாிகிற . அப்ப த்தான் நிைனக்கத் ேதான் கிற ..."
"என்ெனன்னேமா ெசால்றாம்மா. இம்மாதிாி வி வி ப்பா த்தி தீட்சண்யமாக
இ க்கும் இளசுகைள, கட்சி வைலக்குள் ெகாள்ைககைளக் காட் இ க்க ெபாிய
தைலகெளல்லாம் அன்றாடம் டீயில் ஒ
ளி கஞ்சாைவேயா அபிைனேயா கூடக்
கலந் ெகா ப்பாளாேம? தச்சு ராஜீெவல்லாம் ெசால்ற க. எனக்ெகன்ன ாிகிற ?
ைகந விப் ேபாவ தான் ெதாிகிற ..."
கமலம்மாவின் யரம் ெநஞ்ைசத் திறந் ெகாண்
காய்ச்சல் குபீெரன் ெவளிக்கிளம்பி விட்டாற் ேபா

வ கிற . ய னா க்கு ஊைமக்
க்கிற .

"கமலம்மா, நீங்கள் ஒன் மட் ம் திடமாக நம் ங்கள், இவர்கள் ெகாள்ைகப்ப
நாட் ல் ரட்சி வந் சமமாக
யேவ
யா . இந்த வழிேய தப் வழி. தப்
வழியில் இறங்கியவர்கள் எப்ப
ம் ஒ நாள் ேநர் வழிக்குத் தி ம்பித்தானாக
ேவண் ம். நீங்கள் நிச்சயமாக நம் ங்கள்."

நம்

ய னாவின் கண்கள் ஒளி வைதேய விடாய் தீர்த் க் ெகாள் ம் வறியைனப்
ேபால் பார்த் க் ெகாண்
க்கிறாள். அந்த தியவள் விளக்ைக அைணத் நீல
பல்ைபப் ேபாட் விட் ய னா ப க்கிறாள். கமலம்மா ம் கம்பளிைய இ த்
விட் க் ெகாண் தைலையச் சாய்க்கிறார்.
ய னா க்குப் ப க்ைக ெபா ந்தவில்ைல. ஜன்னல் கத கைளச் சாத்தி
இ ப்பதால் ேபா

ம், ேம

ம் கம்பளிையப் ேபாட் க் ெகாண்ட ம் உட ன்

குளிர்ச்சிக்கு அ இதமாக இல்ைல. ெசவிமடல்கள், கண்களில் இேலசான ெவம்ைம.
கம்பளிையத் தள்ளினாேலா உட ன் ேமல் குளிர் ஓ கிற . ஆனால் உட்சூட்ைட
அந்தப் றக்குளிர்ச்சி குைறத் சமமாக்கவில்ைல.
கண்கைள

னா

ம் உறக்கம் ெகாள்ளவில்ைல.

"ராம்...ராம்...ராம்...ராம்...ராம்..."
உத கைள மட் ம் அைசயச் ெசால் விட்
"அவன் என்ன ெகாண்

ேபாகிறான்?"

ெநஞ்சம் எங்ேகா ெசல்கிற .
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"அாிசி ம் ெகாஞ்சம் கிழங்குமா ம்."
"எங்கு ெகாண்

ேபாகிறான்? எதற்குக் ெகாண்

ேகள்விகள் நாவைரயி ம் வந்
கு ல் பக்கம் ேபாகிறாள்.

ேபாகிறான்? அவன் யார்?"

தங்கி வி கின்றன. அம்மா நிற்காமேல அப்பாவின்

"அம்மா!... அம்மா!..."
"சுதீர் அந்தப் பக்கம் எதற்கு நடமா கிறானாம்?"
ள்ளியாற்றின் அக்கைர அண்ைட மாநிலம். ரங்கனின் அப்பன் அங்ேக ேபாய்க்
கு த் விட் ம விலக்குச் சட்ட ஒ ங்ைகக் காப்பாற் வான்.
கூப்பி

ெதாைலவில் மின் நிைலயம் எ ம்பிக் ெகாண்

இ க்ைகயில் இங்கு

கிைடக்கும் பங்கீட் அாிசிைய அைர வயிற்ைறக் கால் வயிறாக்கி மீத் , ஆற்ைறத்
தாண் அப்பால் இரட் ப் ப் பட் னி விைலக்கு விற் வயி நிரம்பக்
கு த்தவர்கைள அவள் அறிந்தி க்கிறாள்.
'அம்மா இரட் ப் ப் பட் னி விைலக்கு விற்கிறாளா? அல்ல அந்தப் பாவப்பட்ட
ஏைழக க்குப் பசித்தீ இ க்குமிடத்தில் ரட்சித் தீைய ஒ பக்கம் ேராகிகள் ட்ட
உதவி ெசய்கிறாளா? இரண் நாட்களாக அம்மாவின் நடப்பில் கர காண்பதால்
ேபச்சில் சரளமில்ைல. ற்றாண் விழா நிகழ்ச்சிக்குக் கூப்பிடவில்ைல. யாாிடம்
ெசால்வ ? அம்மாவிடம் ெசால்லலாமா? அவைள வயிற்றில் ைவத்
தல் அன் ெநறிேய சத்ெதன்

ஊட்

'ஒ கால் அம்மா ம் இப்ேபா

இந்தப் ரட்சிகளில் நம்பிக்ைக

ெகாண்

வளர்த்த நாள்

இ க்கும் அம்மாவிடேமயா ஐயப்பா ?'

ப்பாேளா?'

கண்கைள

ப் ரண்டா

ம் உ த்தல் மாய்ந்

குளிர்ந்த உறக்கம் அவைளத்

த வவில்ைல. கண்ணா க் கத கைளச் சாத்திக் ெகாண் தான் ப த்தி க்கிறார்கள்;
அதனால் ெவளிேய யல த்தால் கூட உள்ேள அ அைமதிையக் குைலக்கா .
ஆனால் உள்ளத் அைமதியின்ைமைய ெவளிேய பிரதிப ப்ப
ஏேதேதா ெம வாக வி கின்றன.

ேபால், ெசவிகளில்
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காற்றில் ச குகள் பறக்கின்றன.
எ ந்

கதைவ நீக்கிப் பார்த்தால் கமலம்மா விழித்

ெகாள்வார். உண்ைமயில்

அவ ம் உறங்குகிறாேரா?
அவள் ெமல்ல ஓைசப்படாமல்

ன்னைறக்கு வ கிறாள்.

சன்னல் கதைவ நீக்கிப் பார்க்கிறாள். ெதாைலவில் எங்ேகா வைள ச் சாைலயில்
ெத விளக்ெகான் ெதாிகிற . குளிர்ந்த காற்
சுகிற . இரவின் தன்ைம
கன்னங்கைளத் த
ம் ேபா இதமாக இ க்கிற . மைல க களில் ேமகங்கள்
குவிகின்றன ேபா ம்.
மக்கள் ேவண் த் தவமி க்கும் மைழ.
காற் வ த் மரங்கைளப் ேபயாட்டமாடச் ெசய் ம் சடார் படாெரன்
கண்ணா க் கத களில் ேமாதி எறி ம் மைழச் சாரைல எதிர்ேநாக்கிக் ெகாண்
சன்ன க்கு ெவளிேய ைகைய நீட் க் ெகாண் நிற்கிறாள்.

அவள்

அவர்க ைடய ஆசிரமம் இ க்கும் தாழ்வைரப் பகுதிகளில் அந்த
மாவட்டத்திேலேய மிகக் குைறவான அள மைழதான் ெபய் ம். அந்தக் கானங்கள்
கூட ர்ப் பகுதிக் கானகங்கைளப் ேபால் வளமானைவ அல்ல. என்றா ம் அந்த
மைழக்ேக கு
ன் ஓரங்களில் க ைதகேளா, நாய்கேளா, வந் ஒண் நிற்கும். சில
சமயங்களில் மான் கூட வ வ ண் . ஒ தடைவ ெசந்நாெயான் வந்ததாக ரங்கன்
ெசான்னான். "ேபசாம
, அ வந்த வழிேய ேபாய்வி ம்" என்றாராம் அப்பா.
இப்ேபா சுற் வட்டம் காட்ைடேய அழித் நாடாக்கி விட்டார்கள். மான்கள் கூட
வ வதில்ைல. ஒ வ க்ெகா வர் நம்பிக்ைக மாறி அச்சம் தைல க்கி நிற்கிற .
அவள் பார்த் க் ெகாண்ேட இ க்ைகயில் ட் ன் கீேழ சாைலயின் வைளவில்
ஏேதா லாாி வ ம் ஓைச. ெவளிச்சம் பாய் விாித்தாற் ேபால் சாைலயில் ப கிற . பிறகு
அைணகிற . சாைல ேமேலறிச் சுற்றினாற் ேபால் ட் க்கு வ ம் பாைத... அந்தப்
பாைதயிேலேய கண்கைளப் பதித் க் ெகாண் அவள் நிற்கிறாள். ெநஞ்சத்
ப் கள்
ெசவிகைளேய நிைறக்க வ க்கின்றன. அவன் வைள ப் பாைதயில் ஏறி வரவில்ைல.
கு க்ேக ஏறி ேநராக வாயி ல் நிழல் தட்ட வ கிறான்.
அதற்கு
ய னா.

ன் ெகாக்கிையத் திறந்

அவள் அவன் உள்ேள வ ம்ேபா
நிற்கிறாள்.

கிளிக்ெகன்ற ஓைச டன்

ட்ைடத் திறக்கிறாள்

விளக்ைகப் ேபாடாமல் ஓரத்தில் விலகி
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அவன் உள்ேள ைழந் கிளிக்ெகன் கதைவச் சாத் கிறான். பிறகு விளக்ைகப்
ேபாட் விட் ேநராக அவைளப் பார்க்கிறான். ேமேல பளபளக்கும் ெம குச் சீைல
ேபான்ற கி ல் ஜிப்ேபாட்ட ஜாக்ெகட்; ெந
வளர்ந்த ேதாற்றம். கமலம்மாவின்
கம்பீரமான கத்தின் வார்ப் .
வாராமல் கைலந் கிடக்கிற . கத்தில் ஒ ங்கு
இல்லாத ஐந்தா நாைளயக் க ைம.
"ஓ...

!" என்

ஒ ெய ம் கிற . ன்னைக விாிகிற .

"எனக்காகக் காத்தி க்கிறாயா ய ."
ெமல் ய குரேலா

அவள் அ கில் ெந ங்குகிறான்.

அவள் ஒ ங்கிக் ெகாள்கிறாள்.
"ெராம்பக் ேகாபம் ேபா
நாற்கா யில் உட்கார்ந்
பார்த்தால் ெந ந்ெதாைல

க்கு!"
காலணிகைளக் கழற்றி எறிகிறான். அவற்ைறப்
நடந் வந்தி க்கிறாெனன் ேதான் கிற .

குளியலைறக்குள் அவன் ெசன்
ேபாராட்டம் நிகழ்கிற .
கமலம்மா எ ந்

கதவைடத் க் ெகாள்ைகயில் அவ

வ வாரா? அல்ல

எ ப்பலாமா?

சுப்ைபயா உள்ேள ேபார்த்
க் ெகாண்
எ ப்
ன் கமலம்மா எ ந் வி வார்.
இ

ள் ஓர்

உறங்குவானாக இ க்கும். அவைன

நல்ல சந்தர்ப்பம்.

மனம் விட் ப் ேபசலாமல்லவா?
ஆனால் அவைனப் பார்க்கும் ேபா

தன்

ைடய ஆற்றல்கெளல்லாம் ஒளிந்

ெகாள்ள, ேதர்ந்ெத த்த ெசாற்கெளல்லாம் மறந்

ேபாய்வி ேமா?
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ெகய்ஸாில் சு நீர் இ க்கும், அல்ல
வட் க் ெகாண்
அைறக்குள் ெசன்
இ

குளிர்ந்த நீாில் தான் இப்ப த் தைலையத்

ேவற் ைட மாற்றி வ கிறாேனா? அவனாகேவ சாப்பாட்
விளக்ைகப் ேபா கிறான். கமலம்மா எ ந் வரவில்ைல.

வழக்கேமா?

ஆனால்... வழக்கமாக அவ

க்கு யார் கத

திறப்பார்கேளா?

"நீ சாப்பிட்டாச்சா ய ?"
பாி

ேம

ம் விசாரைண.

"ஹும், அம்மாைவ எ ப்பட் மா?"
"ேவண்டாம். நான் ேநரம் ெகட்ட ேநரத்தில் வந்தால் கதைவக் கூட இ க்க
மாட்ேடன்..."
அவைள ேநாக்கி, கண்கள் சி க்க ஓர் சிாிப் .
"பின்ேன?"
"அதற்ெகல்லாம் வழி இ க்கிற ."
"ஏன் இந்தத் தி ட் த்தனம்? ஏன் ேநர்வழிைய விட் விட்

இப்ப

நடமாட

ேவண் ம்?"
அவேன தட் க்கைள ைவத் க் ெகாண் ஆறிப்ேபான ெராட் ைய ம்
கைளக்ேகாைச ம் எ த் ப் ேபாட் க் ெகாள்கிறான்.
"இ தானா? நான் சூடாக்கிக் ெகாண்

வரட் மா?"

"ேவண்டாம்; ேவண்டாம். உட்கார் ய . உன்ைனப் பார்த் ப் ேபசி எத்தைன
நாட்களாச்சு! நான் இப்பத்தான் கீதாமஹால் ேபாஸ்டர் பார்த் உன்ைன
நிைனச்சிட் வந்ேதன்..."
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"நா

ம் உங்கைளப் பார்த் ப் ேபச

ம்

உக்காந்தி க்கிேறன், அ

ெதாி மா?"

ஆறிப்ேபான ெராட் ; அ
ம் சுப்ைபயா க்கு ெராட் ெசய்யத் ெதாியா
ேபா ம்! ேதால் ேபால் இ க்கிற . தாைடகள் அைசய அைசய அைதக் க த்
ெமல் கிறான்.

அவன்

"என்ன ய , பார்க்கிேற?"
"ஒண்

மில்ேல..."

"என்னேமா ேபச

ம்னிேய? நான் சாப்பிடறப்ப நீ ேபசு; நான் ேகட்கிேறன்."

"என்ன ேபசற ன்

ாியவில்ைல. ேபச எனக்கு வாயில்லாம அ ச்சப் றம் ேபச்சு

எ ம் மா?"
ேமைசயில் அவ
யவில்ைல.

ைடய விரல் ேகாலமி கிற . அவைன நிமிர்ந்

"ய , உன்ைனப் பார்க்கும் ேபா

பார்க்க

எனக்குச் சிாிப் த் தான் வ கிற ..."

"ெராம்ப நன்றி."
அவன் தட் ல் ைகக விட் த் தண்ணீைர மடக்மடக்ெகன்

கு க்கிறான். பிறகு

ைககைளத் ைடத் க் ெகாண் எ ந்தி க்கிறான்; ஒ சிகெரட்ைடக் ெகா
ெகாண் அவள கில் நாற்கா ைய இ த் க் ெகாண்டம கிறான்.
"ய

நீ ேபச யா?"

"உங்களிடம் என்ன ேபசுவ ? என் அம்மா, 'குட்
ெகா

த்திக்

த் வதாகப் பய

சினந்

ட்ைடக்

த்தினால் சிாிக்கத்தாேன ேதான் ம்' என்றாள். என்னால்

அப்ப நிைனக்க
யவில்ைல. நான் எப்ப ப் ெபா ட்ப த்தாம
ப்ேபன்? இரத்த
ெவறிக்கு ஒன் மறியாத மக்கைளத் ண் வி வதால் உங்க ைடய சித்தாந்தம்
நிைறேவறி வி மா? உலகம் ேதான்றிய நாளி
ந் எவ ம் வன் ைறயில் சாந்தி ம்
இன்ப ம் காணலாம் என் கூறியி க்கவில்ைல. அ அன் ெநறியினா ம்
ெகால்லாைமயினா ம் தான் வளர
ம். இரத்தப் ரட்சி ெசய் சமத் வம்
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கண்
க்கும் நா களில் அச்சமில்லாத - ஐயமில்லாத - அவநம்பிக்ைகயில்லா அைமதி
இ க்கிறதா என் நீங்கள் ெநஞ்ைசத் ெதாட் ப் பார்த் க் ெகாண் ெசால் ங்கள்.
ரட்சி ெசய்ய ேவண் ம்; நான் ஒப் கிேறன். ஆனால் இப்ப ேவண்டாம். ஊ ராய்ப்
பைட திரண் ேபாய் மக்களின் மனங்களின் அன் ெநறிைய வளர்க்கப்
பா ப ேவாம். அந்தப் பைடயின் ன்னணியில் நிற்க நான் வ கிேறன். இ ... இ ...
ேவண்டாம்"
அவன் க ைம படர்ந்த ேமாவாையக் ைகயால் ேதய்த் க் ெகாண்
"இந்த நாட் ன் ேபைதைம எல்லாம் ஒன்
எப்ப யி க்குேமா, அப்ப

இ க்கிற

சிாிக்கிறான்.

ேசர்ந்த உ வம் ஒன்

உன்ைனப் பார்த்தால்! இவ்வள

ப ப் ப்

ப த் கண் ன் நடக்கும் இத்தைன அநீதிகைள ம் பார்த் , ஏமாற்
ேமாச க க்குக் காந்தி என்ற கவசத்ைதப் ேபாட் க் ெகாள் ம் சந்தர்ப்பவாதிகைளத்
ெதாிந்

ெகாண் , ய ... எனக்கு ஒ

ெபாிய ஏமாற்றமாக நீ காட்சி ெகா க்கிறாய்..."

"நீங்கள் அந்த தைல வாயில் வி ந் விட்டீர்கள். தப்பி வர
யாமல் சுற்றிச்
சுற்றி வ கிறீர்கள் என் நான் நம் கிேறன். என்ைனப் ேபைத என் ெசால் ம்
உங்கைள, நான் அறிவாளி, மிகுந்த ெசயல் திறைம ம், வாக்குவன்ைம ம் உைடய
தைலவர் என் நிைனத் த் தான் பார்க்கிேறன். இந்த வழிையச் சாி என் நம்ப
யவில்ைல. ைகயில் இரத்தக் கைறையத் ேதாய்த் க் ெகாண் எளியைர
அச்சு த் வ , ெதாண்ைடையக் கிழிப்ப ம், குடைல எ ப்ப ம், நாகாிகமைடந்த
மனிதன் ஒப் ம் ெசயல்களா?"
அவன் விழிகள் ெபாியதாக உ த் ப் பார்க்கின்றன. அவ க்குப் ல்
ைககள் ந ங்குகின்றன. ஆனா ம் சமாளித் க் ெகாள்கிறாள். குபீெரன்
பயங்காட் ச் சிாிப்ப ேபால் சிாிக்கிறான்.

னிகளாய்க்

"பரவாயில்ைல ய ... நீ பயங்ெகாளி இல்ைல. உன்ைனப் ேபான்றவர்கள் ஒ
ைனயில் நின்றால்
றாய்ப் பைட திரண்ெட வார்கள். இந்த நாட் ன்
ஆற்றலைனத் ம் இப்ப அஹிம்ைச என்ற ஆஷாட தித் தனத்தி ம், அன் என்ற
ேபா ப் ரட்
ம் சிைற இ க்கிற . தைளகைள உைடத்ெதறி ங்கள்! ரட்சிக்கு
வழிேகா

ங்கள்! ய னா, ஆற் த் தண்ணீர் ேபாகட் ம் ேபாகட் ம் என்

ெகாண்ேட இ ந்தால், அ வாக இந்தா என்

நிலங்க

விட் க்

க்குப் பாயா ; மின்சாரத்ைதக்

ெகா க்கா ; ெவள்ளமாய் ஊைர அழிக்கும். இல்ைலேயல் கட ல் ேபாய்ப் பாழாகும்.
அைதத் த த் க் குப் ற விழச்ெசய் தான் பலன் ெபற ேவண் ம். ஒ சிலேர தி ம்பத்
தி ம்ப நாட் ன் ெசல்வங்கைள அ பவிக்கும் இந்த ைற ஒழிய ேவண் ம். அ
ஒழியா ; ஒழிக்க ேவண் ம். ய னா நாற்பத்ேதழில் கிைடத்த சுதந்திரம் ெகா த்த
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தலாளிக க்குத்தான் என் ெதாிந் ெகாள். ஐந்தாண் த் திட்டங்கள் இந்த
நாட் ன் ஒ சில தலாளிகைளேய ெகா க்க ைவத்தி க்கிறெதன் ணர்ந் ெகாள்!
உன் ைடய காந்தியின் அஹிம்ைச, ேகாைழகளின் சாக்கு. அைத விட்ெடறிந் விட்
உண்ைமயான ரட்சிக்கு எங்க டன் வா. உனக்குப் பயங்கள் ச்சம் என்ப
எனக்குத் ெதாி ம்..." சம்பங்கிப் வி
ந் ெபான் ெபாறிகள் சிதறினாற் ேபால்
இ க்கிற .
"உன்ைனப் ேபான்ற இளம் தைல ைறயின் ைககளில் தான் இந்த நாட் க்கு
விேமாசனம் வரப்ேபாகிற . ைகராட்ைடயி ம் பண நாயகத்தி ம் விேமாசனம் வர
யா ; ரட்சியானாேலேய வ ம்..."
தான் ேகாைழயாக நிற்ப
ேதாற் விக்கிறான்.
'ெசய் அல்ல
இைளஞர்க

ம்

ேபான்ற உணர்ைவ அவ

ெசத் ம ' என்
வதிக

ம் எப்ப

காந்திய கள்

க்கு அந்த கணத்தில் அவன்

ழங்கிய ேபா

எ ந்தார்கள்? எப்ப

இந்நாட்

ஆேவசமாக

ன்

வந்தார்கள்?
அைதத் தா ம் தந்ைத ம் ேஜாசஃப் அம்மாவ ம் ெசால் த்தான் அவள்
அறிந்தி க்கிறாள். அப்ேபா பல்லாயிரக்கணக்கான இைளஞர்கள் ரட்சியில்
இறங்கினார்கள். அ

என்ன ரட்சி?

இப்ேபா ... அதற்கும் இதற்கும் என்ன வித்தியாசம்?
அந்த சில விநா களில் வியப் ம் ம ட்சி ம் ெகாண்ட விழிகள் அவன் மீ
நிைலக்கின்றன. பின்வாங்கத்
என்

ணியாத சாைவ மதியாத, ெகாள்ைகையேய த மம்

இரத்தக் குழம்பில், ெந ப் க் குழிக்குள் அ

பல னத்ைத அ ப்பைடயாகக் ெகாண்

ைவக்கும்

ணி ... அ

க்குமா?

ெமன்ைமையக் குர ல் குைழத் க் ெகாண்

ன்னைக ெசய்கிறான். அவ

ைடய

அம்மா, அந்தக் காலத்தில் கமலம்மா டன் ஆசிரமத் க்கு வ ம் இந்தப் பிள்ைளைய
'சுதீரா' என் அைழப்பாள். வசந்தத்தின் ெதாடக்கத்தில் ஒ மைழ ெபய்த ம் குவியல்
குவியலாகப் றப்பட் வ ம் வண்ணத் ப் ச்சிகைளச் சி மியாய் அவ க்குக்
காட் மகிழ்ந்தி க்கிறாள் அவள். பின்னர் கல் ாி இைளஞனாக அவன் அங்கு
வந்தேபா அவள் ைகயவி ம் ப வத்தில் உலைகேய அறியத்
க்கும்
ஆர்வத் டன் அவனிடம் ேகள்விகள் ேகட்ட ண் . கவைலேயா க னேமா அறியாத
மலர்ந்த கம். அவ ைடய ைககள் ெபண்ணின் ைககைளப் ேபால் ெமன்ைம
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வாய்ந்தைவ. அவன் சிாிக்கும் ேபா
இ க்கும். ன்னைக
மனிதனாக வளர்ந்

காற்றில்

ச்சரம் அவிழ்ந்

த்தாேல கன்னங்கள் குழி ம். அந்த சுதீரன் எங்ேக?
ெபற்ற ெமன்ைமயான பாிணாம அங்கிகைள உாித் க்

ெகாண் , விலங்குத் தன்ைமைய அப்பட்டமாகக் காட்ட
எப்ப

உதிர்ந்தாற் ேபால்

ைன ம் இந்த சுதீரன்

உ வானான்?

"நீ இப்ப ப் பார்த் ஆைளப் ைபத்தியமாய க்காேத..." அவன் கத்தில்
உைறந்தி ந்த உணர்ச்சிகளின் ெநகிழ்ச்சி மின் கிற . ைகப்பி அவைளப் பற்றி
இ க்கும் அள க்கு வ க்கிற .
அவள் வி க்ெகன் பின்
மீ ேமாதிக் ெகாள்கிறாள்.

க்கு இ த் க் ெகாண்

"என்ைன எ ப்பியி க்கலாேம? இ

ம் மின்ன

தி ம் ைகயில் கமலம்மாவின்

மாக இ க்கு... ஜன்னெலல்லாம்

சாத்தியி க்கா?"
ய னா ப க்ைகயில் வந்

உட்கா கிறாள்.

ெவளிேய மைழ சடார் படாெரன் அ க்கிற . காற்றில் மரங்கள் ேபயாட்டம்
ஆ கின்றன. அவள் உலகில் கண்விழித்த நாளாய் உள்ளத்தில் ேவ ன்றி
வளர்ந்தி க்கும் ஒ ெப மர ம் ேபயாட்டம் ஆ வ ேபா
க்கிற .
-----------

4
வி
ம் ேநரத்திேலேய உறங்கினா ம், கண் விழிக்கும்ேபா சு சு ப்பாக
இ க்கிற . ப க்ைகயில் கமலம்மாைவக் காணவில்ைல. ய னா குளியலைறக்குச்
ெசன் காைலக் கடன்கைள
த் , இதமான ெவந்நீாில் நீரா ய பின், ேசைலையச்
ேசாப் ப் ேபாட் க் கசக்கி ெவளிேய உலர்த்தப் ேபாகிறாள். தல் நாள் ெபய்த மைழ
ஈரத்தில் பசுைம மின் கிற . விண்மணி பளிச்ெசன்
கம்காட் அந்தப் பசுைம
கண்
ாிக்கிற . அவள் பின்வாயில் வழியாக உள்ேள கூடத் க்கு வ ம்ேபா தான்
மைலயாளம் கலந்த அம்மாவனின் மழைலத் தமிழ் ெசவிகளில் வி கிற . தம் கதர்
சால்ைவ டன் அவர் உட்கார்ந்தி க்கிறார். சுதீர் ைபஜாமா ம் சிகெரட் ைக மாகச்
ெசட் ல் சாய்ந் மைலயாளத்தில் ேபசுகிறான்? ஆம், மைலயாளத்தில் "சமரத்திண்ேட
ஃபர்ஸ்ட் காஷுவா ட் " என் ஏேதா ெசவிகளில் வி கின்றன.

37
"குட் ேமார்னிங், எந்தா ய , சுகமில்ைலேயா?" என்
பறக்கும் ேதநீர் கிண்ணத் டன்.

ேகட்கிறார் ைகயில் ஆவி

"ஒன் மில்ைலேய?"
"பின்ன கண்ெணல்லாம் சிவந்

இ ங்கி..."

சுதீர் எங்ேகா பார்த் ப் ைக விட் க் ெகாண்
"எப்ேபா

க்கிறான்.

வந்தீர்கள்!"

"குஞ்ஞம்ைம ம் கமலம்ைம ம் ஒ பா

ேநரம் கண்

ழிச்சு சம்சாாிச்சதாக்கும்!"

அவள் அதற்கு ம ெமாழி கூறாமல் சுதீைர உ த் ப் பார்க்கிறாள். அவன் காைல
மடக்கிக் ெகாண்
ைகைய விட் க் ெகாண்
க்கிறான். இந்த சுதீர் ன் எத்தைன
மாியாைத ள்ள நாகாிக மனிதனாக நடந்

ெகாண்

ந்தி க்கிறான்? நீதிபதி

ட் க்

குழந்ைதகளின் ெசல்லப் பிராணியாகச் ெசாகுசாக வளர்ந்த நகரத் நாகாிக நாய்,
ெபான்ைனத் ேத ப் பனிக்கண்டத் க்குச் ெசன்ற ேபராைச மனித க்குத் ைண
ேபாக, ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக நா நகர வாசைனகைள எல்லாம் உதிர்த் ,
நள்ளிரவில் குந்தியி ந் ஊைளயிடக் கானகத் க்குத் தன்ைனப் பழக்கிக் ெகாண்ட
கைத நிைன க்கு வ கிற . மனித குலம் நாகாிகப் பாிமாணத்தில் ன்ேனறிய பின்
திைச ெகட் த் தறிெகட் க் குப் ற விழத் தி ம்பிப் பார்க்கிற .
"எந்தா ய ?"
"பிேரக் ஃபாஸ்ட் சாப்பிடம்மா. உடம் க்குச் சுகமில்ைலயாம்மா?" கமலம்மா
ைஜயைறயி
ந் வ கிறார்.
"ேபர் ேபராகக் ேகட்கிறீர்கள்?..."
ர ரத்த ெராட் வில்ைலக ம் ெவண்ைண ம் பழப் பச்ச
தட்டத்ைத ஏந்தி வ கிறான் சுப்ைபயா.

ம் ெகாண்ட
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"காப்பியா, டீயா..." என்
என்

கூறிவிட்

அவன் ெமல்லக் ேகட்ைகயில், "டீேய இ க்கட் ம்"

ய னா ெராட்

"நீங்கள்?... நீங்கள்?" என்
"இன்னிக்கு இங்ேக ஏதா

வில்ைலயில் ெவண்ைண தடவிக் ெகாண் ,

சுதீைர ம் ேஜாசஃைப ம் பார்க்கிறாள்.
ம் ேவைல இ க்கா ய ?" என்

கமலம்மா ேகட்கிறார்.

"இல்ேல, ெபா ட்காட்சி சாமான்கைளப் பிேரமா ம் ரங்க ம் எ த் க் ெகாண்
வ வார்கள். நான் எல்ேலா ட ம் ேபாகிேறன் ஆசிரமத் க்கு."
"அப்ப... அ த்த மாசேமா, அதற்க த்த மாசேமா ெமட்றாஸ் வ வாய்?"
"அ -நிச்சயமில்ைல. ஒ

நிைனப் இ க்கிற . வந்தால் உங்கைளப் பார்க்காமல்

ேபாேவனா?"
"நீ ெபாியப்பா

ட் ல் தங்குவாய்..."

"எனக்கு எல்லாம் ஒன்
"பின் அங்ேக வந்
"சாி. கமலம்மா என்
ெகா த்

தான் கமலம்மா..."

தங்கு. எனக்குச் சந்ேதாஷமாக இ க்கும்."
ணிகைள இங்ேக உலர்த்தி இ க்கிேறன். ரங்கன் வந்தால்,

வி ங்கள்; நான் ெசால் விட் ப் ேபாகிேறன்..."

"இ க்கட் ேம!"
விைடெபற் க் ெகாள்

ம்ேபா

கமலம்மாைவக் குனிந்

வணங்கத் ேதான் கிற .

வாயி ல் மைழ நீர்த் ளிகைள வயிரமாகத் தாங்கி மின்னிக் ெகாண் ஐந்ேத
இதழ்க டன் கட்டவிழ்த்தி க்கும் அரக்கு வண்ண ெவல்ெவட் ேராஜாைவக் கிள்ளி
அவன் ஈரக் குழ ல் ெச குகிறார் கமலம்மா.
"வண்

இ க்ேக, ெகாஞ்சம் இ ங்கேளன்?

ைரவர் வந்தி வான்...?"

39
"ேவண்டாம்மா, மைழ ெபய்த சுகத்தில் நடக்கச் சந்ேதாஷமாக இ க்கும்...
வேரம்மா..."
"வேரம்மா! எந்தா சுதிர்? பின்னக் காணாம்!"
"ைரட்ேடா?"
அவன் வாச ல் வந்

நிற்கிறான். சிாிப்ப ேபால் ேதான் கிற . ய னா

ேபசவில்ைல. வைள தி ம்பி, கீேழ இறங்கிப் பாைதயில் நடக்கின்றனர். தைல
மைற ம் வைரயி ம் ேமட் ல் நின் கமலம்மா பார்க்கிறார்.
ெவயில் பளிச்ெசன் விழவில்ைல; நீளம் ெதாியமல் வானெமங்கும் பஞ்சுப்
பிசி கள் சிதறிக் கிடக்கின்றன. எப்ேபாேத ம் காற்றின் அைசவில் அைவ
விலகும்ேபா பளிச்ெசன் நீலமாகச் சிாித் க் ெகாண் கதிேரான் தன்
குழந்ைதகளாகப் பசுைமகைள ெமல்ல வ
கிறான். உடேன ெபா க்காத பஞ்சுத்
க்குகள் அந்தச் சிாிப்ைப மாய்க்க ஓேடா வ கின்றன.
"ராத்திாி நல்ல மைழ. இந்த வ ஷத் ப் பஞ்சக் ெகா ைம ேபாச்சு. உறக்கம்
ெகாள்ளாத சந்ேதாஷம்" ேஜாசஃப் ெமௗனத்ைதக் கைலக்கிறார்.
"நீங்கள் சுதீேரா
ய னா.

என்ன ேபசிக் ெகாண்

ந்தீர்கள்?" என்

அவைரக் ேகட்டாள்

"நானா? என்ன ேபசிேனன் சுதீேரா ? காப்பிக்கும் சாய்க்கு ள்ள வித்தியாசங்கள்..."
"அதில் சமரத்திண்ேட காஷுவா ட்
"அேதா? நான் அரசியல் ஒண்
ேபாகும் அல்ல? அதான். ஏ

என்ன வந்த ?..."

ேம ேபசவில்ைலேய.

சமரத்தி

ம்

த்தம்

தல் காஷுவா ட்

வந்தால் உண்ைம
இப்ப சத்யமா

?"

"அம்மாவா, எனக்குப் ெபாிய ேபாராட்டமாக இ க்கிற . நாம்
ைபத்தியக்காரத்தனமாக, நடக்காத இலட்சியத்ைதப் பற்றிக் ெகாண்
ேபாறா கிேறாேமான் ேதான் கிற . எனக்குத் ெதாிஞ்ேச ன்ன நான் ப த்த
ேபா ஹாஸ்ட ல் ாி கூடச் ெசய்ய மாட்டார்கள். அப்ேபாேத ல் யி
ந் ஒ
அம்மா, காந்திய சர்ேவாதயம் ெகாண்டா பவர், வந்தால் எல்லா வைக ம்
ெசய்வார்கள். நம் ஆசிரமத்தில் இ ந் வ ம் குழந்ைதகேள ெவளிேய அ க்குப்
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ப ந்த தின்பண்டங்கைளக் கண்டால் வாங்கித் தின்கிறார்கள். ஆசிரமத் ெதாண்டர்கள்
வாழ்நாள்
யக் கதர், எளிைம, ெகால்லாைம, ய்ைம என் பிரதிக்ைஞ எ த் க்
ெகாள்கிேறாம். பிேரமா ஆசிரமத்ைத விட்
ட் க்குப் ேபானால் ைநலக்ஸ்
வைகதான் உ த் கிறாள். ேபான மாசம் யாேரா ஒ நீண்ட
ெவள்ைளக்கார
ேஜா நம் கு ைசயில் வந் தங்கினார்கேள, அவர்கள் கஞ்சா ெகாண்
வந்தி ந்ததாக ரங்கன் ெசான்னான். இந்த மைலயில் கஞ்சா பயிாி கிறார்களா என்
விசாாிக்கேவ அவர்கள் வந்ததாக ைர ெசான்னார். இந்த உலகத்ைத நாம் என்ன
ெசய்ய

ம்?"

ேஜாசஃப் ம ெமாழி ஏ ேம கூறவில்ைல.
சுமதி தாயி, மாதாஜி டன் காைலயிேலேய றப்பட் ப் ேபாய்விட்டாளாம்.
ைர ம் நிகழ்ச்சியில் பங்கு ெபற்ற குழந்ைதக ம் கூடக் காைல பஸ் ல்
ஆசிரமத் க்குத் தி ம் கிறார்கள்.
ய னா ம் ேஜாசஃ ம் வ ம்ேபா பஸ் ேபாய்விட்ட . அ த்த பஸ் ேநராக அந்த
வழியில் ெசல்லா . எனி ம் காத்தி ந் அதில் ஏ கின்றனர். பிற்பகல் இரண்டைர
மணிக்கு அ மஞ்சூாில் வந் நிற்கிற . அைணக்கட் ம் மின்நிைலய ம் வந்த பிறகு
ெப த்த ஊர். பஸ் நிற்குமிடம் வழக்கம் ேபால் கச செவன்றி க்கிற . மைழ
ெபய்தி ப்பதால் சாி களில் ெபண்கள் மண்ெவட்
ம், ெகாத் ம், கூைட மாகச்
சைளக்காமல் ேவைலக்கு இறங்கி விட்டனர். ப கப் ெபண் ர் மண்ணின் ெசவ்வியர்.
சாிவில் ெகாத்திக் ெகாண்
க்கும் ெபண்ைணப் பார்த் க் ெகாண் நிற்ைகயில்,
ய னாவின் கத்தில் ஏக்கத்தின் சாயல் பட கிற . "அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தால்
ெபாறாைமயாக இ க்கிற . அரசிய ன் அவலங்கைளப் பற்றிெயல்லாம் சிந்திக்காமல்
காலமறிந் உைழத் விைள காண்பதற்காக வாழ்கிறாள். அறி வளர வளரப்
பிரச்ைனக ம் சங்கடங்க ம் தான் வள கின்றன. அறியாைம ேபாற்றக்
கூ யெதான்றாகிற ."
"அறியாைம - அறி , இரண்ைட ம் சாியான ெபா ளில் கண்

நீ ெசால்லவில்ைல.

ெவ ம் ஏட் க் கல்வியினால் அறி கூ விட்டதாக ம், பத்திாிைக ப த் அரசியல்
அக்கப்ேபார்கைள விவாிக்காததனால் அறியாைம நிைறந்தவெளன்ேறா ஏன்
எைடேபா கிறாய்? ஆனால் ய , இப்பப் பா . உன்ைனப் பார்த் க் ெகாண்
ேவைல மறந்

நிற்கிறாள்?" இ

அவள்

ேஜாசஃப்.

உண்ைமதான். அந்த நங்ைக இவைளப் பார்த் க் ெகாண்
சிாிக்ைகயில் அவ ம் ன்னைக க்கிறாள்.

நிற்கிறாள். ய னா
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"இ

எந்ெதா

சல்யம் பி ச்ச வாழ் . அந்தப் ெபண் எத்தைன அழகு! எத்ர

பாக்யசா ! ஒ பா
'இப்ப

ெவயி

ப ச்சு, டீச்சர் உத்திேயாகம் பார்ப்ப

எத்ர ேகமன்ைம யா

!

ம் பனி ம் ெகாண் , மழ ம் சகிச்சி, மானத்ைத ம் மண்ைண ம்

பார்த் வாழ்வெதா வாழ்வா!'ன் நிைனச்சி க்கும் ய . ம ஷ மனசுக்குத் தி ப்தி
ஒ ேபா ம் கிைடயா . தியாகத்திேல ஆரம்பிச்சு அஞ்சு ஏக்க ம் பத் ஏக்க ம்
வாங்கினவர்கள், ெபா

வாழ்வில் சுயநலப்பைச ஒட்

ஒட் ப் பதவிப் பித்தாகி

விட்டைதக் கண்ணால் பார்க்கேல? கிடச்சைதச் ெசம்ைமயாக்கிக் ெகாள்ள அறி
ேவ ம். ஒ ெசரட்ைடச் சில் கிட் ெயங்கி ம் அைத ம் ேதச்சு மி க்கிக்
கலாவஸ் வாக ஆக்குவ ேபால் வாழ்க்ைகைய வாழ ம் குஞ்ேஞ. சுக க்கம்
சமமாகும் ேபாள் ஏக்கேம ; நம்பிக்ைகேயா

யற்சி ெசய். பலைனப் பற்றிக்

கவைலப்படாேத. அ தானல்ேலா கீதாசாாியன் ெசான்ன ங்கூட?"
"அம்மாவா! பதவியிலமர்ந்தால் அப்ப ச் சமமாகப் பார்க்க

யாெதன்

தான்

நீங்கள் கைரேயாரமாக ஒ ங்கி விட்டீர்களா?"
க்குக் கண்ணா க்குள்ளி க்கும் விழிகள் அவைளப் பார்த் ச் சிாிக்கின்றன.
"பதவியில் அம
ன் நம் ைடய தைலவர்களின் ேபச்சுக ம் நடப் ம், பிறகு
ெகாள்ைககைளக் ைகயாள ஆட்சி ைகக்ெகாண் பிறகு மாறிப் ேபாவதால் தான் இளந்
தல ைற நம்பிக்ைகயில்லாமல் ேபான . தனிமனிதனின் ஒ
ய்ைமயான
நடப்பினாேலேய நாணயம், ஒ ங்கு எல்லாம் இ ந்தாேல ச தாய ம், ஜனநாயக
அரசாட்சி ம் ேமன்ைமயாகும்..."
"இதற்கு நம்மால் இப்ப என்ன ெசய்ய

ம் அம்மாவா?"

"உம்...?...ய , இந்த ற்றாண் ஆேகாஷெமல்லாம் எதற்கு? நமக்கு விளம்பரமா?
அல்ல. ஒ பத்
குட் கள் இளந்தல ைற கண் ேகட் மனசில் வாழ்க்ைகயின்
நல்ல நல்ல ெநறிகெளல்லாம் பதிய

ம். இந்த

ற்றாண் த் திட்டமாக, ெவ ம்

பாதயாத்திைரேயா நிற்காமல், ைல
க்ெகல்லாம், க்கியமாக ம ஷ
மதிப் க க்கு இடம் ெகா க்காத நகரத்தில் ெநறிேயா கூ ய வாழ்க்ைகக்குப்
பிரசாரம் ெசய்ய ேவ ம். இ என்ேனாட ேயாசைன..."
ய னா ெமௗனமாக நிற்கிறாள்.
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"அம்ைமயிட ம் அச்சனிட ங்கூட இேத ெசான்ன . ஏற்ெகனேவ

திர்ந்

வழிமாறிப் ேபானவர்கைளத் தி த் வைத விட, இனி வள ம் தைல ைறக்கு நல்ல
வழிகாட் வ அவசியம் அல்ல? ைலக்கு ைல எ ெமண்டாி ஸ்கூல் மி ல் ஸ்கூல்
ைஹஸ்கூல் எங்கும் பிரசாரம் ெசய்ய ம். ஒ நல்ல ச தாயத் க்கு வித்திட ம்.
ய னா உரச்சு நிற்க

ம் எந்தா?"

"ெசய்யலாம் அம்மாவா..."
"இதில் ஒ சங்கடம். ஏ மண்ணாங்கட் க்கும் அரசியல் கலர் சினால்தான்
இப்ேபாள் விளம்பரம் கிட் ம். நாட் க்கார் மத்தியில் ெகா கட் ப் பரன்ன
சினிமாக்காரங்கேள, இந்த கதிக்கு வந்தி க்கும் ேபா நாம் எம் மாத்திரம்? ஒ பத்
ஸ்கூ ல் சர்ேவாதய ேசவா சிரமத்ைதச் ேசர்ந்த ய னா காந்தியப் பிரசாரம் ெசய்யப்
ேபாவதாக ஏற்பா

ெசய்யலாம்

வச்சால், ஒவ்ெவா

ஸ்கூ

ம் அரசிய

க்கு

அப்பால் இ க்க ம். அரசு ஸ்கூல் ஒ வைக, மாேனஜ்ெமண்டாயி ந்தால் ஒ
குறிப்பிட்ட கட்சிண்
சார்ந் இ ந்தால் கஷ்டம்..."
ஆசிரமம் வழியாகக் ேகாைவ ெசல் ம் பஸ் க்கி னகிக் ெகாண் வ கிற .
அந்தப் பாைதயில் சுற்றி வைளந் மைலைய விட் றங்கும் பஸ் அ ஒன் தான்.
ஆசிரமத்திற்குச் சாைலயில் இறங்கிய பின் ெசம்மண் பாைதயில் நடக்க ேவண் ம்.
சாைலயில் வந் இறங்கும் ேபா மாைலயில் ஐந்ேத கால் மணியாகிய . வானம்
இ ண் கிடக்கிற . கானகத்தினிைடேய மனிதப் ண் ன் அரவம் ேகட்காத அைமதி.
அடர்ந்த கா கள் மண் க் கிடக்கும் ஆற்றின் கைரகளி ேட அவள் சி மியாய்
ேஜாசஃ டன் எத்தைன நாட்கள் குதித் நடந்தி க்கிறாள்! அைணத்திட்டங்கள்
வ
ன் அங்கு பள்ளிக்கூடம் கிைடயா . அப்பா ம் அம்மா ம் ம ந் ப்
ெபட் ைய ம் ஊசிக்குழாைய ம் க்கிக் ெகாண் மைலகைளெயல்லாம் சுற்றப்
ேபாய் வி வார்கள். ேஜாசஃப் அம்மாவன் பாைதையச் சீர் ெசய்வார். ஆற் த்
தண்ணீைர இைறத் விைளநிலம் பா ப்பார். மாைலயில் ஒவ்ெவா கிராமமாக
பஜைன ெசய்யப் ேபாவார். ப ப் ங் கூடக் கற்பிப்பார். அவள் இ ளக்
குழந்ைதகளிைடேய அரசகுமாாிையப் ேபால் அச்சமின்றிச் சுற் வாள். காைட, உைட,
ளி, ஆல், அத்தி, ேகாங்கு மரங்களிைடேய காட் க் ெகா கள் பின்னிப் படர்ந்
கிடக்கும் இடங்களில் வன விலங்குகளின் அச்சம் உணராமல்

ன் ெசல்வாள். 'காட் த்

ேதாழர்கேள, நாங்கள் வ கிேறாம்' என் இ வ ம் ைககைளக் ெகாட் க் ெகாண்
ெசல்வார்கள். சிவந் நீேராட்டம் வாய்ந்த ெநல் க்கனிகைளக் க த் க் ெகாண்
ெசன்ற அந்த நாட்கள் எவ்வள இன்பமானைவ!
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ஒ

ைற சுதீைர அைழத் ச் ெசன்

யாேரா ஒ

இ ளப் பிள்ைளையக் கத்தச்

ெசால் , கர கத் கிற என் அச்சு த்திக் ைகெகாட் ச் சிாித்தி க்கிறாள். அவன்,
இப்ேபா அவைள அச்சு த்திப் பார்க்கிறான்.
பாைற இ க்குகளில் ெபாிய ெகா க்ேகா

கு யி க்கும் ேதள் வர்க்கங்கைளக்

காட் , அம்மாவன் அவ க்குக் ெகால்லாைம ம் அஞ்சாைம ம் பழக்கியி க்கிறார்.
ெபாிய ற் க்குள் பாம் இ க்குேமா என் குச்சி ெகாண் குத்திப் பார்க்கக் கூடா
என் சுதீ க்கு அந்தக் காலத்தில் அவள் விளக்கிய ண் . அங்ேக திறந்த
ெவளிேபான் அகன்ற சாிவில் ஆ உ ண்ைடக் கற்க க்கிைடேய குழந்ைதச்
சிாிப் ச் சிாித் க் ெகாண் வ ம். அைணத்ேதக்கம் வந்த பிறகு அந்த
அழகுகெளல்லாம் கனவாகி விட்டன. மின்நிைலயத் திட்டம் நைடெபற்ற காலத்தில்
வண்ண வண்ணமாக மக்கள் அங்ேக உல்லாசப் ெபா
ேபாக்க வ வார்கள்.
அவ

ம் அம்மாவ

ம், தந்ைத ம் தா ம், ரங்க

ம் அவன் குழந்ைதக

ம், காைலயில்

அங்கு ெசன் பிரார்த்தைன பா , நீரா , கூட்டாஞ் ேசா ெபாங்கி உண் களித்த
நாட்கள் பல. கமலம்மா உதைக ஸீஸ க்கு வந்தால் ஆசிரமத்தில் வந் ஒ வாரம்
தங்குவார். அவ ங்கூட அந்த இடத் க்கு அைழத் ச் ெசல்லச் ெசால்வார். அம்மாவன்
கமலம்மா க்காகேவ தனியாக ஒ கு ைலத் தம் ைககளால் கட் னாராம். இப்ேபா ம்
அ வி ந்தினர் கு லாக இ க்கிற . இப்ேபா கமலம்மா அங்கு வந்
தங்குவதில்ைல. உதைகக்கு வந்தா
ாி...ம் ாீ...ஈம் என்ற குழெளா
ெசய்கிற .

ம், இம் ைற ஆசிரமத் க்கு வரேவயில்ைல...

அவள் சிந்ைதைய

ண் த் த்

க்கி வாாிப் ேபாடச்

சாைலயின் ஓரமாக அவள் விலகிக் ெகாள்கிறாள். அந்த நீல வண்
உராய்ந்தாற் ேபால் நிற்கிற .

சுர்ெரன்

வந்

"சுதீர்..."
சுதீர் தான் ஓட் ம் ஆசனத்தி
ந் கதைவத் திறந் ெகாண் சிாிக்கிறான்.
காட் மிராண் த் ேதாற்றம் காண்பித்த க ைம ம் காேதாரத் ண்க ம் கூட
மழிக்கப்பட்
கம் ெமன்ைம இயல்ைபக் காட் கிற .
"உங்க பஸ்ைஸப் பி க்க

ம்

ரத்திக் ெகாண்

வந்ேதன். இந்தா ய ?"

ய னாவிடம் சிாித் ப் ேபசி, அந்தப் ப ப் நிறப் பாக்ெகட்ைடக் ெகா க்கிறான்.
"என்ன

இ ?"
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"உன் ேசைல. விட் ப்ேபாய் விட்டாேய? ேவெறான் மில்ைல; பயந் விடாேத!"
"நன்றி, இைத... நீங்கள் ெகாண்

வ வதற்காகவா... வா ங்கள்!"

"ஏன், இைதக் ெகாண் வ வதற்காக நான் வரக் கூடாதா?" ஒ
க்கள் இளங்காற்றில் சித கின்றன. கதைவச் சாத் கிறான்.

சிாிப் . சண்பகப்

"நீங்கள் உள்ேள வர யா?"
"இல்ேல. ேகாய த்
வண்

ர் ேபாகிேறன். ஆறைர மணிக்கு ஒ

பாைதயில் ெமல்ல இழிந்

மீட் ங்."

ெசல்கிற .

ேசைலைய அழகாக ம த் க் காகிதப் ைபக்குள் ைவத் க் கட் யி க்கிறார்.
கமலம்மா தான் கட் யி ப்பார்.
ேகாய த்
ேபாகும்ேபா

ர் கூட்டத் க்குப் ேபாகிேறன் என் ெசால் யி ப்பாேரா;
கமலம்மா டைவையக் ெகாண் ேபாய்க் ெகா என்

ெசால் யி ப்பாேரா?
உள்ேள வந் காகிதத்ைதப் பிாிக்கும் ேபா ேமலாக ஒ
ண் க் க தம்
இ க்கிற . "ேநற்றிர பண் க் குைறவாக நடந்தி ந்தால் மன்னித் வி . சுதீர்..."
---------------

5
இரண் நாட்க க்கு ஆைச காட் விட் ஊைமப்
க்கமாக வாட் வாேயா
என் மண்-வாைனப் பார்த் உ கும் ெவப்பம். ேகாைவ நகரத்தில் ெபா வான
நிைலயி ந்தாேல நீ க்கு ெநஞ்சுலரக் காத் க் கிடக்க ேவண் ம். பஞ்சாைலகளில்
சீக்குப் பி த்த ேபாக ஆேராக்கியமானைவக ம் தண்ணீர்த் தட் ல் தவிக்கும் நிைல.
வ ைம ம்
தி ம் வறட்சி ம் ெத ெவல்லாம் உற்சாகங்கைள அ ேயா வறட்
இ க்கின்றன. மைலய வாரத்தி
ந் வ ம் வண் க்காக ேஜாசஃ ம் ய னா ம்
நிற்கின்றனர். அவர் அவைள ரயிேலற்றிவிட் ம நாள் பாதயாத்திைரயில் பங்கு
ெகாள்ளப் ேபாகிறார்.
ெபண்கள் வாசைன கப்ெபா
ம்
மாகக் கைடவிாித் அலங்காரம் ெசய்
ெகாள் ம் அைறயில் அந்த மணங்கைள அ க்கிக் ெகாண் உட் றமி ந் நாற்றம்
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சுகிற . குட க்குள் குந்
சவால் வி கிற .

அங்கு என்ன இ ந்தா

ம் தள்ளி வி ேவன் என்

தங்கள் மனப் பல னங்கைள ம் உடல் அ க்குகைள ம் ெவளியில் காட் வைதப்
பண் க் குைறவாக ம் அநாகாிகமாக ம் க
ம் காலம் பைழயதாகி விட்ட என்
அவ ைடய அம்மா ெசான்ன நிைன க்கு வ கிற . தந்ைத ப க்ைகேயா
ப க்ககயாக ேநாயில் வி
ன் ஐந்தா ஆண் க க்கு ன் அவ ம் தா ம்,
ம ைரப் பக்கத் க் காந்தி கிராமத் க்குப் ேபானார்கள். ம ைர ரயில் நிைலயத் ப்
ெபா க் குளியைறயில் அம்மா ெபண்கள் கம் சுளிக்க ஒ அறி ைர நல்கிவிட் த்
ேதய்த் க் க வினாள். இப்ேபா இன் ம் காலம் ன்ேனறிச் ெசல்கிற . சந்திர
மண்டலத்தில் தல் மனிதன் அ ைவத் விட்டான்.
நகரேம பார்க்காத, ெவளிச்சம் ெதாியாத ஆதிவாசிப் ெபண்க

க்கும் இவர்க

க்கும்

என்ன வித்தியாசம்? அவர்கள் றத் ய்ைமயின் சுகத்ைத அறியாத ேபைதகள். ஒ
வைகயில் அந்த எளியவர்க க்குச் சுத்தம் ஆடம்பர ம் கூட. இந்த மைலக்காட்
ஏைழகள் குளித் த் ணி ைவத்தால் ணிகள் கைரந் வி ம் என்
ைவக்காம
க்கிறார்கள். ஆனால் இந்தப் பளிங்குக்கல் பரவிய குளியலைறயில்
வந்
ழங்கும் நாகாிக மக்கள் சுதந்திரத்தின் சுகம் மிஞ்சி, அகம்பாவமாகிவிட்ட
நிைலயில் தங்கள் ம னங்கைள நாணமின்றி வாாி இைறக்கின்றனர்.
குளித் உைட மா ம் அணியலைறயில் ெச ப்ைபத் ெதா ம் ேதக்க நீர் நாற்ற
நீராக இ க்கிற . பீங்கான் பாண்டத்தில் எவேளா ஒ த்தி ேபாடக் கூடாத
ெபா ைளப் ேபாட் , அ
ய னா

அைடத்

ேபாகும் பணிையச் ெசய்தி க்கிறாள்.

ைடப்பம் ேத த் ேதக்க நீைரத் தள்ளித்

ப் ர

ெசய்ைகயில் ஒ

ப்ப

வயசுக்காாி, ன் வயசுக் குழந்ைதக்குாிய உைட டன் அங்கு வ கிறாள்.
ய னாைவ அவள் ப் ர க்காாி என் நிைனத்தி க்க ேவண் ம்.
"அப் றம் சுத்தம் ெசய், அப்பால் ேபா!" என்
பார்க்கிறாள்.
"ெபா
அ

விரட் கிறாள். ய னா நிமிர்ந்

இடங்களில் ெகாஞ்சம் ெபா ப்பாக நடந்

ெகாள்ளக் கூடாதா, ெபண்கள்?

ம் ப த்த ெபண்கள் இைத நிைனத் ப் பார்க்க ேவண்டாமா?"

அவள் ம ெமாழி ஏ ம் கூறவில்ைல. "அப்ப யா ேசதி?" என்
ேகட்ப ேபால் பார்ைவைய சிவிட் ப் ேபாகிறாள்.

ஏளனமாகக்
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ைடப்பத்ைத ைலயில் ைவத் விட் அவள் அ ப்ேபா ெவளிேய வ கிறாள்.
அைர வயி ம் க்கால்
கும் ெதாியக் காட் க்ெகாண் நாைலந் ெபண்கள்.
ெகா க்கு மீைசகள் கு ந்தா க் ேகாலங்களில் சில இைளஞர்கள். மனிதன் சந்திரனில்
கா

ன்றி, மனித குலத் க்கு ஒ

ன்ேனற்றத் தாவல் என்

பற்றிய விமாிசனங்கள்; கலகலக்கும் சிாிப் கள்; கத்திக்குத்

ழங்கிய

ரைனப்

இரத்தங்கள்,

ெபண் ட ன் விாிவான ேகாலங்கள்; காமக் களியாட்டங்களின் சங்ேகதப்
படலங்கள் ஆகியவற்ைற அட்ைடகளில் விளம்பரம் ெசய் ெகாண்
க்கும்
த்தகங்கைளத் தள் வண் யில் ைவத் த் தள்ளிக் ெகாண் ஒ அ க்குச் சட்ைடப்
ைபயன் ெரயில ேமைடயில் ஊர்ந் ெசல்கிறான். அந்தப் த்தகங்களில்
ெபாதிந் ள்ள விஷயங்கைளப் பற்றி அவ க்கு ஏ ம் ெதாியா ; அக்கைற மில்ைல.
அவற்ைற அவன் ஆங்கிலம் ப த்த ேமல்நாட் நாகாிகக்காரர்க க்குத்தான்
விற்கிறான்.
"எந்தா ய னா சிந்தைன வயப்பட்ட ?"
"ஒண்

மில்ல; பாத் ம் க வப் ேபாேனன்; தண்ணீாில்ைல."

"ஓ; அ

சாி. ஆனா இ

யாேர

பா ஜி இ ந்த காலமில்ல. நீ ெசய்வைதப் பார்த்

நாணி

ம் உதவ வர ேய?"

"நான் இந்த ேவைலையக் கூ க்குச் ெசய்வதாக நிைனத்தாள் ஒ த்தி..."
ய னா கலகலெவன்

சிாிக்கிறாள்.

அவேரா அவைளப் ெபற் வளர்த்த தந்ைத தன் மகள் கணவன்
விைடெபற நிற்ப ேபால் உணர்ச்சி த த க்க ேநாக்குகிறார்.

ெசல்ல

"ய னா, எனக்கு உன்ைனப் பார்க்கப் ெப ைமயாயி க்கு; ஒ

கலாகாரன், தன்

சி ஷ் ையப் பார்த் ச் சந்ேதாஷப்ப வ

ேபால், நிண்டம்ைம ம் அச்ச

ம் காட் க்

குழந்ைதகைள மக்களாய் சு காிச்சு உன்ைன நான் சு காிச்சு, மகேள வில்வித்ைத ம்
குதிைரேயற்ற ம் கற்பிச்சு மகைன த்தரங்கத் க்கு அ ப் வ ேபால் எனக்குள்ேள
ஒ

எண்ணம். என் கண் ன் வளர்ந்த நீ எப்ப

இ க்க ேவ

ம்

நிைனச்ேசேனா,

அெதல்லாம் ைக கூ னாப் ேபால் சந்ேதாஷம். ஆனால் எத்ர கட் க் ெகா த்தா
ெசால் க் ெகா த்தா

ம், சமர

ம்,

மிையக் கண்ட ம் ந ந ங்கிப் ேபாகிறவர்கள் தான்

இந்த அஹிம்சா வழியில் அதிகமான ேபர்க ம், பதவிைய ம் ெபா ப்ைப ம் வகிக்க
வ பவர்கள் தான் எல்லா ம். அந்தக் களத்தில் மின்மினிப் ச்சிகளாக
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ஆண்ைமயிழந் சுற்றிக் ெகாண்
ப்பவர்கைளேய இன்ைறக்கு நா
சும்
பார்க்கிேறாம். நீ ஏ பதவி வகிச்சா ம் எாி ட்ைட தட் ஜீவனம் ெசய்தா ம் பத்
குட் க

க்குப் ப ப்பிச்சா

ம், ஒ

ரட் ப்

ஷ

க்கு மணவாட் யானா

ம்

சத்தியத்ைத ம் அஹிம்ைசைய ம்
வ வத்தில் அந்த வாழ்விேல, அந்தத்
ெதாழி ேல காணேவ ம். அப்ேபாள் ேலாகத் ள்ள சக்திெயல்லாம் நிண்ேட பங்கில்
வ ம். சத்தியேம ஜயம் ஏட் ல் வரஞ்சு வச்சாப்ேபால அ வரா குஞ்ேஞ. அைத
வாழ்விேல வைரந் ெகாள்ள ேவ ம். நான் உனக்கு என்ெறன்ைறக்கும் எப்ேபா ம்
ெசால் ம் ஒேர அறி ைர இ தான். ஊ க்கு இைதச் ெசால்லத்தான் உன்ைன
ஆைசேயா உ வாக்கிேனன்..."
சரளமாக ெம வாக இழிந் ெகாண்
மண்ைண ம் காட் க் ெகாண் வறண்
தண்ணீர் வழி ம் ேபா

ந்த அ வி ெபாிய ெபாிய பாைறகைள ம்
விட்டாற்ேபால் அவ க்குத் ேதான் கிற .

ேதான்றாத அச்சம், தண்ணீாில்லாத ேபா

ேதான் கிற .

"எனக்கு ஒேர குழப்பமாக இ க்கிற , அம்மாவா! சில சமயங்களில் பயமாக
இ க்கிற . உங்கைள, அம்ைமைய, அப்பாைவ, எல்ேலாைர ம் இந்தக் காட்
ந்
நாட் க்குக் ெகாண் ேபாக ேவண் ம் ேபால் ஒ பரபரப் . உங்களிடம் ெசான்னால்
ேக ெசய் ர்கள்..."
"எந்த பயம் பற்றி?..." அவ ைடய
சு ங்குகின்றன.
"அக்கைரயி

ந்

வங்கள் அவ

ைடய

மாரன்ேகாரெனல்லாம் இங்கு வந்

கத்ைதக் கண்

அாிசி ேகழ்வரெகல்லாம்

கடத்திப் ேபாகலாமா? அம்மாேவ யார் பக்கம், என்ன நிைனக்கிறாள், என்னிடம் ஏன்
மைறக்கிறாெளன்

ாியவில்ைல, அம்மாவா!"

"அம்ைமேயா? என்ன ெபாய்? எனக்குப் ாியவில்ைல மகேள?"
அவள் விளக்குகிறாள்.
"ரத்தப் பசிக்காரர்க்குச் ேசாறி வ

ைறேயா அம்மாவா? அக்கைரயில் சுதீர்

அப்பாவி மைலக்காட் ப் பணியைர ம் அ யைர ம் ரத்தப் பசிக்காரர்களாக்க, அந்த
ேராகிக

க்கு இங்ேக ெதாிந்

"ய னா, பசிெயன்
எப்ப

உதவி ெசய்யலாேமா?"

வ ம்ேபாள் தராதரம் பார்ப்பவள் அம்ைமயல்ேல. ரத்தப்பசி

வ ம்? வயிற் ப் பசி

ற் ம் ேபா

வ ம். வயிற் ப் பசி அவிஞ்சால் - பின்ன
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அ

வரான் வழியல்ல. ய னா, காட் ல் இ க்கும் நிசப்

கைள விட, நாட் ல்

பசுத்ேதால் ேபார்த்திய
கள் நிைறய வளர்ந் விட்ட அபாயத்ைதச் சமாளிக்க,
நிசப்
கேள வந் ேபா கைளக் காட் க் ெகா க்கும் நிைல இன்ைறக்கி க்கிற .
ஆண்டவ க்ேக அர்ப்பணமாக்கிக் கைடசி வைரயில் அன் வழியில் ைதாியமாக
நடப்ப தான் நம் கடைம, ய னா. பா ஜி நவகாளியில் அ வச்சு யாத்திைர
ெசய்தப்ேபாள் பிரார்த்தைனக் கூட்டத்தில் ெகாள்ைளக்கார ம் ெகாைலகார ம்
வந் கண்ணீர் விட்டைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். எனக்கு நம்பிக்ைக ேபாகா .
சுதீர ம் சகாக்க ம் நம் ஆசிரமத்ைத இரத்தக் களறியாக்க வ ம்ேபா ம் அஹிம்ைச
தீபத்ைதக் ைகயிேலந்திக் ெகாண் , அச்சமின்ைம என்ற வாளா தத்ைத ெநஞ்சில்
தாங்கி நிற்ேபாம். அச்சேம
நடந்த ேபா

மகேள? நீ பா வாேய? 'அச்சமில்ைலன்'

பா ய பாட் ? அ

இன்

அன்

சமர

ம் இ க்கு..."

இந்த நம்பிக்ைகையச் ெசவிம க்ைகயில் உள்ளம் ல்லாிக்கிற .
"நல்ல நல்ல காாியங்க

க்கு ேவண்

ஒ

ைற காத்தி ந்தா

ம் பாதகமில்ைல

மகேள, நம்பிக்ைக இழக்கக்கூடா ."
"ெபாியப்பாேவ எல்லா ஏற்பா க ம் ெசய் இ க்கிறார் என்றால் எப்ப
இ க்குேமா. அ ேவ ெதாியவில்ைல. அவ டன் அதிகமாகக் கூட நான்
பழகியதில்ைல..."
"உனக்கு அெதல்லாம் ெசால் த் தர ேவண் மா, ய ? அங்குள்ள சர்ேவாதய சங்கம்
லமாகத்தான் ேபச்ெசல்லாம் ஏற்பா ெசய்வார். நீ உன் ஆழமான எளிைமயான
ேபச்சால் உண்ைமக்கு உயிர் ெகா க்க ம்..."
அவள் வண்

வ ம் திைசையப் பார்த் க் ெகாண்

"யா க்குக் கல்யாணம்? ெபாியச்சன் மக

ெமௗனமாக நிற்கிறாள்.

க்ேகா?"

"இல்ைல. மகளின் மக க்கு. நான் இரண் வ ஷத்திற்கு ன் ேபாயி ந்தப்ேபா
கூட மாப்பிள்ைள ேத க் ெகாண்
ந்தார். நீ
க்கு ஐ.ஏ.எஸ்.ஸாக..."
"ஓ! ரஸமாகப் ெபா

ேபாகும், அப்ேபா

உனக்கு?"

"நான் அங்ேக ப த்
ந் வரேவ ெமன் ஒேர பி யாக இ ந்தார்.
ெபாியம்ைம காலமான பிறகு நான் இப்பத்தான் அங்ேக ேபாேறன்."
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"அப்ப ஒ கால் ெபாியச்சன் உனக்கு மாப்பிள்ைள பார்த்
"ஓ... ஒ

வச்சி ப்பாேரா?"

ஐ.ஏ.எஸ். பார்ப்பாராக இ க்கும்!"

"த்ஸ...த்ஸ...ஐ.ஏ.எஸ்.ைஸக் கல்யாணம் கழிக்க ஆைச ண்டானால் ெசால் மகேள?
க் வில் நிற்க ஞான் ெகாண்

வ ம், ஆைச ண்ேடா?"

ய னா ம ெமாழி ஏ ம் கூறவில்ைல. வண் வந்
வகுப் கைள ற் ைக இட ண் ய த் க் ெகாண்

விட்ட . கூட்டம்
ஓ கிற .

இடத்ைதக் கண் பி த் ஏ வதற்குள் பல ேப டன்
ேவண் யி க்கிற . ஓரத்தி ள்ள ஒற்ைற ஆசனம்.

ட்

ன்றாம்

ேமாத

எத்தைனேயா ைறகள் பல சந்தர்ப்பங்கைள ஒட் அவள் ெசன்ைனக்குப்
பிரயாணம் ெசய்தி க்கிறாள். ெபாிய தந்ைதயின் ட் ல் தங்கியி க்கிறாள் எனி
இப்ேபா காலவைரயைற ஏ ம் இல்லாத நாட்கள் தங்கக் கூ ம். எதிர்காலம்
திட்டவட்டமாகத் ெதாியா . வண் , ெதாழில் நகரத் க் கு ைசகைள எல்லாம்
தாண் ச் ெசல்கிற .
ேகாய த்
வண்

ாில் எல்லாப் பகுதிக

ெடக்ஸ் ைலக் கடந்

ம் அவ

க்குத் ெதாி ம்.

ெசல்ைகயில் விளக்குகள்

த் விட்டன.

"ெகாஞ்சம் காைல எ த் க்கிறீங்களா?"
இரட்ைடப் பின்னல் ெதாங்க அவற்றில் கனகாம்பரம் சர ம் ஊசலாட,
க்கு ங்குவ ேபால் ைநலான் ேசைலயில் நிற்கிறாள் ஒ தங்ைக.
"நீங்க...நீ... ய னால்ல?"
"ஆமாம். அ ணாதாேன?"
"அ ணாேவதான்."

ம்
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ெப மிதம் த ம் ம் சிாிப்ெபான் இதழ்களில் விைளயா கிற . உயர்நிைலப்
பள்ளியில் ய னா க்கும் கீழ்வகுப்பில் அ ணா ப த்தாள். மாணவர் மன்றப் ேபச்சுப்
ேபாட் யில் ஆண் ேதா ம் அவள் பாிைசத் தட் க் ெகாண் ெசல்வாள்.
அ க்குெமாழி அ ணா என்ேற ெபயர் அவ க்கு. நல்ல குரல் அவ ைடய ெசாத் .
அவ ைடய மாமன் திராவிட ன்ேனற்றக் கட்சியின் ஒ தைலயாய உ ப்பினன்.
அவர்க ைடய ட் ல் அண்ணா ைர வி ந் ண்ண வந்தி க்கிறார். ஏன், அவ க்கு
அந்தப் ெபயைர ைவத்தேத அவர்தாம். அந்தக் காலத்திேலேய அந்தத் தைலவாின்
ெபயர் ெசான்னாள் உ கிப் ேபாவாள்.
"இங்ேக எப்ப

அ ணா?"

"நா நாளா ேமல்வட்டத்தில் பிரசாரக் கூட்டங்கள்; ேபசிப் ேபசித் ெதாண்ைடக்
கட் ப் ேபாச்சு..."
ெதாண்ைட கட் த்தான் இ க்கிற .
"ஏனிப்ப

ணாங்கிளாசில் வேர?"

"ஏன் ய ? என்ைன என்னன்
ஏைழங்க கட்சி."

நிைனச்சிட்ேட? நாங்க ஏைழங்க; எங்கக் கட்சி

ய னா சிாித் க் ெகாள்கிறாள்.
"நீ என்ன பண்ணிட்
"ஒண்

க்ேக ய ? எம்.ஏ. பண்ேறன்

ம் ாியேல. உன் பா

ெசான்னாங்க..."

பரவாயில்ேல அ ணா..."

"என்ன பரவாயில்ேல? ஒேர நாளில் ெரண்
யறதில்ல..."

மீட் ங் இ ந்தி தா? சமாளிக்க

"ஆனா, உனக்கு இ தாேன எத்தைன நாளாகேவா குறிக்ேகாளாக இ ந்த ?"
அ ணா அழகாகச் சிாிக்கிறாள்.
சி கூடான உடல்வாகு, உதட்ட கில் ஒ மச்சம். கவர்ச்சி நிைறந்த கண்கள்!
அவள் ேபசும் ேபா கண்கள் இைணந் பாவங்கைள ெவளியி கின்றன. சு ண்
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அடர்ந்த தைல
, குட்ைடயான இரட்ைடப் பின்னல்களாக விளங்குகிற . மார் ப்
பள்ளத்தில் அழகாக இ உதயசூாியன் பதக்கம் இைழகிற . க ப்பிேல சிவப்
ேராஜாக்கள் அச்சிட்ட ேசைல.
"பிரசாரம் என்றால் என்ன ேபசுவாய்?"
"ேபச்சு மட் மில்ைல. ேபச்சு, பாட்

இரண் ம் கலந்

கதாகாலட்ேசபம் மாதிாி..."

"அெதப்ப ?"
"ஆட்சியில் என்ெனன்ன சாதைனகள் ெசய்தி க்கிேறாம் என்

கிராம மக்க

க்கு

எ த் ச் ெசால்வ தான். இந்த நடப் ஆண் ல் எத்தைன பள்ளிகள், சாைலகள்,
ம த் வமைனகள் திறந்ேதாம். ஆட்சிக்கு வந்த பின் என்ெனன்ன திட்டமிட்
நிைறேவற்றி இ க்கிேறாம் எனப்ைதப் பாட்டாக, கைதயாகச் ெசால்ேவாம்."
"நகரங்களில் ெசய்யமாட்டாயா? இெதல்லாம் யார் ஏற்பா

ெசய்வார்கள்?

"ஏன் ெசய்யாமல்? அந்தந்த வட்டத்தின் ெசயலாளர்கள் ஏற்பா

ெசய்வார்கள்."

"இதற்கு மாதச் சம்பளம் உண்டா?"
"இல்ேல, ஒ

நிகழ்ச்சிக்கு இத்தைனன்

பங்கு ேபாட் க் ெகாள்ேவாம்..."

"நாங்கன்னா யா ?"
"பக்க வாத்தியக்காரர்கெளல்லாந்தான். நிகழ்ச்சிகைள ஒ ங்கைமக்க ஒ கு
இ க்கிற . ஊ க்குத் தகுந்தாற் ேபால் வசனங்கைள மாற்றி அைமப்ேபாம். ேதர்தல்
சமயத்தில் ஓய்ேவ இ க்கா ..."
"உன்ைனப் பார்த்தால் எனக்குப் ெபாறாைமயாக இ க்கிற

அ ணா..."

அ ணா அைத ஒப் க் ெகாண் கலகலெவன் சிாிக்கிறாள். பிறகு அவள்
கால்க க்கிைடயில் ைவத்த கூைடைய இ த் த் திறந் இரண்
வால்ேபாிக்காய்கைள எ க்கிறாள். ஒன்ைற ய னாவிடம் ெகா த் விட் மற்றைதக்
க க்கிறாள்.
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"ஒேர பசி. கார் அைலயக்குைலய ேவகமாகக் ெகாண் வந் விட்ட " அவள்
ஒன்ைறத் தின்
த் இன்ெனான்ைறக் க க்ைகயில் ய னா பாதிகூட
ெமல்லவில்ைல.
"வால்ேபாி நல்லாயி க்கில்ேல?"
"எனக்கு உன்

ைடய நிகழ்ச்சி ஒண்

ேகட்க

ம்

ஆைசயாயி க்கு."

அ ணா கபடமில்லாமல் சிாிக்கிறாள்.
"நீ ெராம்பப் ப ச்சி க்ேக ய னா; நான் ெசால்றெதல்லாம் கிராம மக்க
"ேதர்தல் சமயத்தில்தான் பிரசாரம் ெசய் ங்கன்

க்கு."

நிைனச்ேசன். எப்ேபா மா

பிரசாரம்?"
கண்கைள உ ட்
"பிரசாரம் ஒ

விஷயத்தின் தீவிரத்ைத அவள் விளக்குகிறாள்.

கட்சி நிைலச்சி நிற்க உயிர்த்தண்ணி ேசா

இ ந்தா ம் ேதைவ, இல்லாட்
அவசியம் ேதைவ."

மாதிாி. அ

பதவியில்

ம் ேதைவ. ேதர்தல் இல்லாத காலத்தில் தான்

"அப்ப, ெபாய்யான பிரசாரத்தினால் கூட ஒ

கட்சி பதவிக்கு வந்

விடலாம்

இல்ைலயா?"
அ ணா ய னாவின் ைகையப் பற்றிக் ெகாண்
ேகாபம் காட் கிறாள்.

உதட்ைடக் க த் ப் ெபாய்க்

"ஏ, கு ம் ! ெபாய்ப் பிரசாரம் எதற்குச் ெசய்ய ேவண் மாம்? ெபாய்ப் பிரசாரத்தில்
எப்ப வர
ம்? நம் மக்கள் ட்டாள்களா? இந்தக் கட்சி பதவிக்கு வ வதற்கு
மக்கள் எல்ேலா ம் இதற்கு ன் இ ப வ ஷ ஆட்சியில் தங்க க்கு அ ப்பைடத்
ேதைவகூடக் கிைடக்கவில்ைலன்
ாிஞ்சிட்ட தான் காரணம். ெதன்னாட் க்
கிராமங்களில் காந்திையப் பல க்குத் ெதாியா . ஆனால் அண்ணா என்
ெசான்னால் லட்ேசாப லட்சம் மக்கள் உ கிப் ேபாகிறார்கள். ஒவ்ெவா கு ைசயி ம்
நான் உங்களில் ஒ வன் என் கலந் ெகாண்டவர் அவர்."
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ய னா க்கு 'இப்ேபா அ ப்பைடத் ேதைவகள் கிைடக்கின்றனவா?' என்
ேகட்க ஆைசதான். அவள் கிைடக்கிற என் தான் ெசால்வாள். இல்ைல என்பைத
தன்னால் நி பிக்க
யா .
"அ

ேபாகட் ம். அ ணா - நீ தி மணம் ெசய்

ெகாள்ள யா?"

"அைதப்பற்றி ேயாசிக்கேவ எனக்குப் ெபா தில்ைல. சாியாப் ேபாகு ..."
"யார் கண்ட ? அ த்த ேதர்த க்குப் பிறகு நீேய மந்திாியாகி விடலாம்!"
அ ணா க்கு இந்தப் க ைர பி த்தி க்கிற ! சிாித் க் ெகாள்கிறாள்.
"அ பத்ேதழிேலேய அண்ணா, 'பாப்பாைவ நி த்தி வச்சா ஓட்ைட வாாிட்
வந்தி ம். வயசாக ேயன்
மாட்ேடன்."

பார்க்கிேறன்' என்றார். ஆனால் நான் ேதர்த

க்கு நிற்க

"ஏன்?"
"எனக்கு இந்த வாழ்க்ைக தான் பி ச்சி க்கு. இ கைல. கைலக்காக வாழ்வ தான்
எனக்கு இஷ்டம்..." என் உதயசூாியன் கப்ைப உதட் ல் ைவத் க் ெகாள்கிறாள்.

அ

கைல! பிரசார ம் ஒ கைலேயா? இ க்கலாம். அ பத்
ம் ஒன்றாக இ க்கலாம்.

நான்கு கைலகளில்

வாழ்க்ைகயில் அரசியல் என்றா ம் அதில் ஒ
கமாகக் குவிய, திட்டவட்டமாக
இளவயசில் ஒ ேகாட்பாட்ைட வைரய ப்ப சுதந்திர சிந்தைனகைளத் தைடச்
ெசய்வ தாேன? ெபா

ைடைமத் தத் வ நா களில் இைதக் கண்

ங் க த் மாகச்

ெசய்கிறார்கள். சுதந்திர சிந்தைன என்றா ம், சட்டதிட்டக் கூ களில் வள ம்
ெச யாகேவ வள கிற . அவ ம் அப்ப த்தான் அம்மாவ ம் அப்ப த்தான்.
அவர்கள், காந்தி என்ற ஒ வர், இலட்சியம் என் கண்ட சட்டதிட்டங்க
பழகிக் ெகாண்
க்கின்றனர். ய னா க்கு ெடாிலீ ம் காஞ்சி ர ம்

க்கு தம்ைமப்

பி க்கவில்ைல. பழக்கந்தாேன காரணம்?
ஆனால்... இப்ேபாெதல்லாம் காந்திய களின் ெபயைரச் ெசான்னாேல அவள்
மனெமான்றி வி வதில்ைல. அ கு ட் பக்தி என் அறி கு க்கி கிற . சத்திய
வாழ் வாழ
மா என் அவர் தம்ைமச் ேசாதைனக்குள்ளாக்கிக் ெகாண்டார்.
ெவற்றியின் பிசி கைள உலகம் கண் ெகாண்ட . அவ ைடய மட்டத் க்கு
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ேகாடா ேகா
ம் உயர
மா? ஆழ்ந் சிந்தைன ெசய்தால் சுதீர் கூறினாற்
ேபால் வாழ்க்ைகயில் ஒ ேபா த்தனம் வளரேவ அவர் வழி காட் இ க்கிறார்...

கு

திடீெரன்
ங்குகிற

எங்ேகா வழிமாறிப் ேபாவ
இேலசாக.

ேபால் குளிர் சி ர்ப் ஓ கிற . உடல்

"என்ைனப் பற்றிேய ேகட் ேய? நீ இப்ேபா எங்ேக ேபாயிட்

க்ேக அைதச்

ெசால்ல ேய?"
"நானா? ெபாியப்பா

ட் க்கு..."

"பட்டணமா?"
"ஆமாம்; பரங்கிமைலக்கும் பல்லாவரத் க்கும் ந ேவ
ெசகாிேடாியட்ேல ந் ாிைடயராகி இ க்கிறார்."
"ேபான

... சந்தானம்

,

னிசிபல் எெலக்ஷனில் சுதந்திரக் கட்சியிேல நின்னாேர அவரா?"

"ஆமாம். அப்ப ன்

என்ைன வரச்ெசால்

ெலட்டர் கூட எ தியி ந்தார்."

"நீ ஏன் வந்தி க்கக் கூடா . ய ? நான் கூட்டணி பிரசாரத் க்குப் ேபாயி ந்ேதன்.
அவ கார் தாேன வந்த ? எங்க மாம க்கு ெராம்ப ேவண் யவர். த்தி வாக்கம்
ெதாகுதியிேல எங்க மாமன் சட்டமன்றத் க்கு நின் ெவற்றி ெபற்றப்ப
சந்தானைமய

கூட்டணிப் பக்கம் இ ந்தாேர?"

"ஓ...?"
"நீ ஏன் வரேல?"
"எனக்கு அரசியல்னா பயமாயி க்கு அ ணா."
"நீ இப்ப ச் ெசால்வ
பயம்..."

தப் . ஆ

ங்கட்சிேயா

கூட்டா இ க்கிறப்ப உனக்ெகன்ன
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"எனக்கு உன்ைனப் ேபாெலல்லாம் ேபசத் ெதாியா

அ ணா."

"அெதல்லாம் சும்மா. நான் நம்பமாட்ேடன். ெசாகுசா கல்யாணம் கட் க்கிட்
உக்காந்தி விேயா என்னேமா?"
அ ணாேவா
"அ

அவ

ம் ேசர்ந்

சிாிக்கிறாள்.

ம் கூடத் தப்பில்ேல..."

----------

6
ெசன் ர ல் ெபாியப்பாவின் ட்
ந் யாேர ம் வந்தி ப்பார்கள் என்
ய னா எதிர்பார்த்திராமல் இல்ைல. ெபாியப்பா வேயாதிகர். ட்ேடா இ க்கும்
ெபாியம்மாவின் விதைவத் தங்ைக ெவளியில் வரமாட்டாளாக இ க்கும். நீ ,
ெபாியப்பாவின் மகள் வயிற் ப் ேபத்தி. அவைள எதிர் ெகாண்டைழக்க வரலாம்.
ஆனால் அவ

க்குத் தி மணம் நிச்சயமாயி க்கிறதாம். வ கிறாேளா இல்ைலேயா?

நீ வின் தம்பி ரவி... வரலாம். அல்ல
அல்ல

ஓட்

மட் ேம ெரயில

கார்தாேன; ெபாியப்பாேவ வ கிறாேரா?

ேமைடயில் நிற்கிறாேனா?

அ ணாைவ வரேவற்கத்தான் க ப் சிவப் க் கைரத் ண் க
ேபர் நிற்கின்றனர்.

டன் நாைலந்

"நான் வேரன் ய ! ஒ நாைளக்கு நிச்சயமாக நீ என் நிகழ்ச்சிக்கு வர ம்!" என்
விைட ெபற் க் ெகாண் அ ணா ைகப்ைபைய ஆட் க் ெகாண் குதி உயர்த் ம்
குமிழ் ெச ப் டக்டக்ெகன் ஒ க்க நடந் ெசல்கிறாள்.

ைகப்ெபட்
ம் ைக மாக ய னா இறங்கிச் சில நிமிடங்கள் கூட்டம் கைலவைதப்
பார்த் க் ெகாண் நிற்கிறாள்.
அப்ேபா தான் நீண்ட கதர் ஜிப்பா. க ப் க் கைரயிட்ட கதர் ேவட்
ேகாலத் டன் ஓர் இைளஞன் அவைள ேநாக்கி வ கிறான்.

ஆகிய
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ெசந்தாைழ நிறம், அந்தணன் என்ற நிைலக்குாிய ெமன்ைமையேயா,
ேமன்ைமையேயா உடேன ஏற்றி ைவத் விட
யாமல் கத்தில் ஒ

ரட் த்தனம்

ெதாிகிற . கண்கள் இேலசாகச் சிவந்தி க்கின்றன. ெவற்றிைல, சிகெரட் பழக்கம்
உண் என் அறிவிக்கும் உத கள்,
ேபான்றெதா கிராப் .

ெவட் க் ெகாள்ள ேநரம் இல்லா

"நமஸ்காரம்." குர ல் சுரசுரப் . ைககள் குவிகின்றன.
"நமஸ்காரம். நீங்கள்..."
"இந் நாத்! ெதன்வட்டம்
ெசான்னார். வாங்ேகா வண்
இப்ப

த் காங்கிரஸ் லீடர். ேநத் தான் நீங்க வரதா ெபாியப்பா
ெவளிேய இ க்கு..."

அரசியல் கலப்பட வரேவற்ைப அவள் சற் ம் எதிர் ேநாக்கி இ க்கவில்ைல.

அவ க்குத் ெதாிந் ெபாியப்பா கதர் உ த்தியவரல்ல. அந்தக் காலத்தில்
கு ம்பத் க்கு ஒட்டாமல் ேபாய்விட்டான் என் தந்ைதையப் பற்றி
கண்டவர்களிடெமல்லாம் குற்றம் ெசால்வாராம். ெசன்ற தடைவ அவள் ெபாிய
தந்ைதயின் ட் ல் சில நாட்கள் தங்கிய ேபா கூடக் காங்கிர ன் ெகாள்ைககைள
வாயில் வ த் அைரத் க் ெகாண்
ந்தார். இந்த இளம் காங்கிரஸ் தைலவன்
ெபாியப்பா க்கு ேவண் யவன் தானா?
"ெபட் ைய இப்ப க் ெகா ங்க?" என்

அவன் ேகட்க, அவள் பரவாயில்ைல

என் த க்க இ தியில் சற் ப் பலமாகேவ பி ங்கினாற் ேபால் ெபற் , கூட வந்த
ஒ ேபார்ட்டர் தைலயில் ைவக்கிறான்.
"எனக்கு எத்தைனேயா நாளாக உங்கைளப் பார்க்க ேவண் ெமன்ேற ஆவல்!
ெபாியப்பா ெசான்னார். நாேன அைழச்சிண் வந் டேரன் கிளம்பிட்ேடன்.
சர்வேசவா சங்கத் க்காரா ஏேதா மீட் ங்குக்ெகல்லாம் ஏற்பா பண்றதாகச்
ெசான்னார். நீங்க ேபசாம எங்கிட்ட விட்
ங்ேகா. நான் திக்ெகட் ம் ேபர்
ெசால்றாப்ேபால விளம்பரம் பண்ணிட மாட்ேடன்? லீடர்ஷிப் உங்கைளத் ேத
வந்திண்

க்கு. உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபானா, மிஸ் ய னா, ெதன்னாேட காத் க்

கிடக்கு. அப்பா, அம்மா, கு ம்பேம ேதசத் ெதாண்டர்கள். நாட் க்காக விரலைசக்காத
கேபாதிகள்ளாம் கதாின் ேப க்ேக ஒ ெகட்ட ேபர் ஏத்த மாட் ண் இன்னிக்கு
இம்பாலா காாில் ேபாறப்ப, இப்ப
ஆச்சாியப்பட்ேடன்..."

ம் ஒ

கு ம்பம் இ க்குமான்
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நல்ல ேவைள, இந் நாத் அவள் ேபசேவண் ெமன்

எதிர்பார்க்கவில்ைல. கார்க்

கதைவத் திறந் , "உட்கா ங்கள்" என் உபசாிக்கிறான். திய அம்பாஸடர் கார்.
ஓட்
ம் தியவனாக இ க்கிறான். அவன் ன் றம் அமர்ந் ெகாள்கிறான். வண்
ெசன் ரைலக் கடக்கிற . ெதன்ப ம் சுவர்களிெலல்லாம் ேபாஸ்டர்கள், சினிமா,
அரசியல், இலக்கியம், தனி மனிதப் பிரவாகம் எல்லாேம சுவர்களில்! ஓ! நகரம் நகரம்
தான்!
"இந்தப் ேபா க

க்ெகல்லாம் சா

மணி அ த்

உண்ைமயான தியாகிகைள,

நாட் ப்பற் உள்ளங்கைளச் ேசர்த் , அரசியைலப் னிதமாக வளர்க்க ேவண் ம்
என்ற ேநாக்கத் டேன நான் அரசிய க்கு வந்ேதன் மிஸ் ய னா. நான் ஏற்ெகனேவ
நம் வட்டத்திேலேய நா கூட்டங்க க்கு காந்தி ற்றாண் விழாக் ெகாண்டாட
ஏற்பா

பண்ணியாச்சு. உங்க

க்கு நல்ல பின்னணி, ப ப் , பர்ஸனா ட் ,

ெபண்ங்கற கிளாமர் எல்லாம் இ க்கு. நீங்க சும்மா ேமைடயில் நின்னாேல ேபா ம்,
கூட்டம் தன்னால மயங்கி ம்" என் ெசால் விட் அவன் கண்ணா யில் அவள்
கம் ெதாியாதப நகர்ந் ெகாள்கிறான்.
"நீங்கள் நிைனப்ப ேபால் என் எண்ணங்களில் ெபா க் கூட்டங்க ம் தைலைமப்
பதவி ம் ெகாஞ்ச ம் கிைடயா . உண்ைமையச் ெசால்லப் ேபானால் நான் தப்பித்
தவறிக் கூட அரசியல் பக்கேம ேபாக வி ம்பவில்ைல."
"அப்பா?" அவன் சட்ெடன்

அவைளத் தி ம்பிப் பார்க்கிறான்.

அவள் ன்னைக ெசய்கிறாள். நீண்ட
வறட்சியாகப் பறந்
கத்ைத மைறக்க
வந் வி வேத அழகாக இ க்கிற . நீலத்தில் க ப் ப் எல்ைலக் கட் ய கதர்ச்
ேசைல. ைதய ைதய அேத மாதிாியான ேசாளி. ைககளில் இரண் கண்ணா
வைளயல்கள். அணிமணிகள் ேவெறான் ேம இல்ைலெயனி ம் அ க்கு நந்தியா
வட்ைட மலர்ந்தாற் ேபான்ற ன்னைக கம்.
"மிஸ் ய னா, நம் ைடய நட் பிரமாதமான பலைனக் ெகா க்கப் ேபாற ன்
நிச்சயமாக நான் நம்பேறன். அதனால் த ேலேய உங்கள் க த் தப் ன்
ெசால்லக் கூடா ன் பார்க்கிேறன். இந்த மாதிாி இன்டலக்ச்சுவல்கெளல்லாம்
ஒ ங்கி ஒ ங்கித்தான் இன்னிக்கு அரசியல் சாக்கைட மட்டத் க்கு வந்தி க்கு..."
சில வினா கள் ெமௗனம்.
ெதாடர்ந்

வி விெடன்

ேகட்கிறான்.
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"அரசியல் ேவண்டாம்! அப்ப சர்ேவாதயம் அ இெதல்லாம் எப்ப ச் ெசயல்ப ம்?
ேபப்பாில் ஒ நா வாிச் ெசய்தி ேபாட ேவண் மானால் அதற்கு ஒ மந்திாி ேபர்
இ ந்தால் தான் வர . அரசியல் பதவிங்கற
ப் ச் சீட் இல்லாம ஒண் ம்
நடக்கா . அதனால் அரசியல் பதவிையச் சம்பாதிக்க த ல் யற்சி ெசய்ய ம்.
அதில்லாமல் ஒ சுக்கும் நடக்கா ..."
ய னா ெமௗனமாகிறாள்.
அவர்க

ைடய கானகப் பகுதியில் அரசியல் கூட்டங்கள் நடப்பதில்ைல என்றா

ம்

பல இடங்களி ம் அவள் அரசியல் கூட்டங்கள் ேகட்டதில்ைலயா?
எதிர்க்கட்சிக்காரர்கள் பன்றிைய க ைதையக் கூட்டத்தில் குத் வார்கள். கட்சித்
தைலகளின் நடத்ைதகளில் அவ
கைளக் ேகாத்
சுவார்கள். அ க்கு ெமாழி
அலங்காரங்கள்; நீதி

ல்களி

அத்தைகய அரங்குக

க்கா அவள் தயாராக ேவண் ம்?

அவளால் அைத ஒப்ப

ந்

ேமற்ேகாள்கள் - ெசாற்கேள ஆ தங்கள்!

யவில்ைல. உயர் பண் க

ைடய ெபண் ஒ த்தியின்

மனசில் கற் ெநறி எப்ப ேவ ன்றியி க்குேமா, அப்ப த் தீர்மானமான அரசியல்
பதவிகைளச் சாராத ெபா ப் க்குாியவளாகேவ அவள் தன்ைன வளர்த் க்
ெகாண்
க்கிறாள். அந்த ெவ ப் அவள் சுற்
ற் ம் கண்டறிந்ததால்
வளர்ந்த தான்.
ெதாடக்கேம குழப்பம்.
வ ம் வைரயில் அவள் ேபசவில்ைல. ெபாட்ட ல் ஒ
பசுந்தீ - மாஞ்ேசாைலயிைடேய ெபாியப்பாவின் பங்களா காட்சியளிக்கிற . அங்ேக
அவர்
கட் ய காலத்தில் ெரயில் நிைலயம் இ ந்த ஒன்றைர ைமல் ெதாைல க்கும்
சில கு ைசகைளத் தவிர சுற் வட்டத்தில் ஒ
கிைடயா . இப்ேபாேதா
அழகழகாகச் ெசப் கள் ேபால் இங்ெகான் ம் அங்ெகான் மாக
கள்
எ ம்பியி க்கின்றன. ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் கு ைசக ம் கட்சிக் ெகா க
ேதநீர்க் கைடக ம் சாக்கைடக ம் ெப கி இ க்கின்றன. கைட தி ஒன்
கு ைசகைளப் பிாித் க் ெகாண் வட்டத்தில்
ெக ம் ேபால் ஓ கிற .
நசநசெவன் குழந்ைதகள் ெதாி ம் ஒ கூைரக் ெகாட்டைக - பள்ளிக்கூடம்
ேபா
க்கிற . ைதயற் கைடகள், கசாப் , மின்கைட, லாண் ாி, ைசக்கிள் கைட,
அடகுக் கைடகள்...!
கைடகள், மனிதர்கள், அரசியல் கட்சிகள், ெத க்கள், கு ைசகள், சாக்கைடகள்,
கடன்காரர்கள்... இைவ வளர்ச்சியின் அம்சங்கள் தாேமா? வளைமயின் அறிகுறிகள்
தாேமா?

ம்,
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வண் மரத்த யில் வந் நிற்கிற . கதைவ அைறந்த ஓைச ேகட் ச் ேசாடா ட்
க்குக் கண்ணா
ம் ரான்சிஸ்டர் ைக மாக ரவி வ கிறான்.
"என்ன ரவி?"
ரவி ஒ

சிாிப் ச் சிாித் த் தைலைய ஆட் விட்

உள்ேள ஓ கிறான். இந் நாத்

"தாத்தா இ க்காரா? பரவாயில்ைல. ைஜயில் இ ந்தால் கூப்பிட ேவண்டாம்.
அப் றம் வந் பார்க்கேறெனன் ெசால்! நான் வ கிேறன் மிஸ் ய னா" என்
அவ ைடய பதி க்குக் காத்திராமல் ெசால் விட் ப் ேபாகிறான்.

நீ மா ப்ப யி
ந் விைரந் இறங்கி வ கிறாள். ஒ வந் த விக்
ெகாள்கிறாள். உள்ளி ந் சின்னம்மா ஈரக்கூந்த ம் ெநற்றி ந வில் ளி நீ மாக
வந்
ன்னைக டன் வரேவற்கிறாள்.
நீ

எப்ப

வளர்ந்தி க்கிறாள்? பாவாைட தாவணி டன் இல்ைல. நல்ல உயரம்,

ப மன், மஞ்சளில் இளம் பச்ைச இைலகள் அச்சிட்ட ைநலக்ஸ் - அேத க கு மஞ்சளில்
குட்ைடக் ைக ம் அைர
குமாகச் ேசாளி.
"பழனி! ெபட் ைய மா யில் ெகாண் ைவ" என் உத்தரவி கிறாள் சின்னம்மா.
இ ப் நிஜாைரச் ெச கிக் ெகாண் ெவற் ேமனியாய் ஒ பத் வய ப் ைபயன்
ெபட் ையத் க்கிக் ெகாண் ேபாகிறான்.
ன் மா யில் ஓர் அைற ம் வராந்தா ந்தான் இ ந்த நிைன

- இப்ேபா

இரண் பக்கங்க ம் இரண் ப க்ைக அைறகள், குளியலைறகள் இ க்கின்றன.
ெமாெஸய்க் தைரயில் கம் ெதாிகிற . நீ வின் அைறயில் ைர ெமத்ைதப்
ப க்ைகயில் ேநர்த்தியான விாிப் . ெமல்ல விசிறி சுழல்கிற . ஓரத்தில் கம்
பார்க்கும் ேகாழி ட்ைட வ வக் கண்ணா கூ ய ஒப்பைன ேமைச. அதில் தான்
எத்தைன வைகயான குப்பிகள், ஜா கள்!
"நீ இங்ேக குளிச்சு ரஸ் பண்ணிக் ெகாள்ளலாம் ய . கிணற்றில் 'ேபார்'
ேபாட்டப் றம் ேமேல தண்ணீர் ெகாட் கிற . ஒ ெகய்ஸர் வாங்கி
ைவ ங்ேகான்னா தாத்தா க்கு இன் ம் மனசு வரல..."
"பரவாயில்ைல நீ . நான் கிணற்றங்கைரயிேலேய
இந்த ஆடம்பரங்கள் தான் பழக்கமில்ைல..."

ைவத் க் குளிப்ேபன். எனக்கு
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"அெதல்லாம் உங்க காட் ேலதான் தைலெய த் . இங்ேக என்ன கஷ்டம்! பழனி!
பழனி! அம்மா க்கு ெவந்நீர் இங்ேக ெகாண் ைவ!"
"எனக்கு ெவந்நீேர ேவண்டாம். நான் என்ன மாப்பிள்ைளயா, இப்ப
உபசாரத் க்கு?"
இதற்குள் சின்னம்மா காப்பிைய எ த் க் ெகாண்
"அடடா... நீங்க ஏங்க எ த்
சின்னம்மா பதி

வர

வ கிறாள்.

ம்?..."

க்கு ன்னைக டன் ேபாகிறாள்.

குளியலைறயில் அமிழ்ந் குளிக்கும் பிளாஸ் க் ெதாட் , ைடக்கும்
ேசாப் வாசைனகள். இரண் வாளிகளில் ெவந்நீர் வ கிற .

ண் கள்,

இத்தைகய ஆடம்பரங்கைள ய னா ன் இங்கு கண்டதில்ைல. வாழ்க்ைகயின்
இன்பங்கெளல்லாம் இத்தைகய சுகங்களில்தான் இ க்கின்றன என் தான்
எல்ேலா ம் க
கிறார்கள்.
நீ

கல்

ாியில் குந்த

தல் ஆண்ேட தவறிப் ேபானாள்.

தந்ைத உத்தரப்பிரேதசத்திேலா ராஜஸ்தானத்திேலா ஐ.ஏ.எஸ். வர்க்கம். இவ ம்
ரவி ம் ப ப் க்காகேவ பாட்டனார் ட் ல் தங்கி இ க்கின்றனர். ேதாழிகள்
அரட்ைட. வஞ்சைனயில்லாத நா க்கு ேவண் ய நல்ல உண் கள். சினிமாக்கள் இப்ப உல்லாசப் ெபா
ேபாக்காக இவ க்குப் ேபாகின்றன நாட்கள். ேமனி
சம்பங்கிப் வின் ெமன்ைமேயா மி மி க்கிற . இனி... தி மணம்.
உலர்ந்த ேசைலைய உ த்திக் ெகாண் தைலயில் ண் டன் அவள் ெவளிேய
வ ைகயில் மா யில் யா ேம இல்ைல ேபா
க்கிற .
"நீ ?..." என் திைரையத் தள்ளிக் ெகாண்
பின்வாங்குகிறாள்.
ஆயிரம் ேகாணல்களாக உடல் கு கு

ஓர

ைவத்தவள் தி க்கிட்டாற் ேபால்

ேபால் ேதான் கிற .

பம்பாய் ைடயிங் விளம்பரத்தில் கா ம் ஆண் மகைனப் ேபால் ஓர் ஆடவன். நீ
அவன் மார்ேபா ஒட் க் கிடக்கிறாள்.
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யார்... இவன் தாம்... இவர் தாம்... அவ

க்கு நிச்சயிக்கப் பட்ட...

பட் த் ணிையக் ெகாண்
னாற் ேபால் ெசவிகள் சூேடற, வாளியில்
ேசைலையப் ேபாட் வந் ெரயில க்குப் ேபாகத் ைவத் த் ேதாட்டத்தில்
உலர்த் கிறாள்.
ெபாியப்பா எத்தைன ேநரமாகப்

ைஜ ெசய்கிறார்.

ேமாடாவில் நாள்தாள் கிடக்கிற . ஊஞ்சற்பலைகயில் யா மில்ைல.
ைஜ அைறப் பக்கமி ந் தான் மனைசக் கவ் ம் பத்தி வாசைன வ கிற .
சின்னம்மா நிேவதனம் ெகாண் ேபாகிறாள்.
ய னா இ ப் க் ெகாள்ளாமல் நாள்தாைளப் பிாித் ப் பார்க்கிறாள்.
பாங்கி ேதசியமயச் சட்டம் ேலாக்சபா க்கு வந்தி க்கிற . சந்திரப் பிரயாண
விவரங்கள்; பாராட் தல்கள்... கட்சிப் பிளவின் காரசாரத் தாக்குதல்கள்.
மனம் பதியவில்ைல.
ெமள்ளப்

ைஜ அைறப் பக்கம் ெசல்கிறாள்.

அ ைவக்கு ன்

க்கி வாாிப் ேபா கிற , அங்கி ந்

வ ம் ஒ .

"மைலயாளத்தான் இ க்கும் வைர உ ப்படா ..."
'ெபாியப்பா யாாிடம் என்ன ேபசுகிறார்?'
"ஏேதா ஒ

ைபயைனச் சுமாராகப் பார்த்

பி ச்சுக் ெகா க்கலாம்
ஒட் க் ேகட்ப

இந்தப் ெபண்ைண, நம்மாலான ,

பார்க்கிேறன். காந்தியாவ

பிரசாரமாவ ?"

இரத்தத்ைதச் சுைவப்பதற்ெகாப்ப அ வ ப்ைபக் ெகா க்கிற .

"என்ன ெபாியப்பா?

ைஜயின் ேபா

இ ந்ேதன். ேபச்சுக் குரல் ேகட்ட .

ேபசமாட்டீர்கள் என்

ெவளிேய

ைஜயின் இைடேவைளயா?"
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"உன்ைனப் பத்தித்தான் ேகட்ேடன். இந் நாத் வந்தி ந்தானா?"
"உம்..."
ெபாியப்பா கற் ரத்ைதக் ெகா

த்திச் சம் டத்தி

ள்ள சாளக்கிராமங்க

காட் கிறார். ெபாியப்பா நல்ல சிவப் . ெவளியில் அைலயாத மி
ம் வ க்ைக.

மி

க்குக்

ப் ; தைல

"கற் ரம் ஒத்திக் ெகாள்..."
காதில் ளசி டன், க த்தில் உ த்திராட்ச மாைல டன் அபிேஷக நீைரக்
ெகா க்கிறார். உள் க்குள் ஏேதா ஒன் ைகைய நீட்டாேத என் த க்கிற .
'மைலயாளத்தான் யார்?...யாைர...?'
அபிேஷக நீைர வாங்கிக் ெகாள்கிறாள். ைவ ஈரக் குழ ல் சூ க் ெகாள்கிறாள்.
சின்னம்மா டன் வி ந் வணங்குகிறாள். உள் ணர் என்ற ஒன் அந்தச்
ெசால் ல் ெபாங்கி எ கிற . அவள் பட் ம்படாம ம் இயங்குகிறாள்.
----------

7
ெபாியப்பா ைஜைய
த் விட் ஒ ெவள்ளித் தம்ளர் நிைறயப் பாைலப்
ப குகிறார். காதில் ளசி டன் ஊஞ்ச ல் வந் உட்கா கிறார். நீ
ம் அவ ைடய
வ ங்காலக் கணவ ம் காாில் ஏறிக் ெகாண் நைகக் கைடக்குச் ெசல்வதாகக்
கூறிவிட் ப் ேபாகின்றனர். ரவி கல் ாிக்குப் ேபாய்விட்டான். சின்னம்மா
சைமயல்கட் க்குப் ேபாகிறாள்.
"அப் றம்?"
ய னா அவைர நிமிர்ந்
"உங்கப்பா ஏதா

ேநாக்குகிறாள்.

ம் பாங்கியில் பணம் ேபாட்

க்கிறானா?"

ய னா ைகவிரலால் ஊஞ்சற்பலைகயில் ேகாலமி கிறாள் தைலகுனிந்த வண்ணம்.
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"எதற்குக் ேகட்கிறீர்கள் ெபாியப்பா?"
"எதற்கா? உனக்குக் கல்யாணம் பண்ண ேவண்டாமா? குைறந்த பட்சம் இ ப
ேவ

ேம?"

"நான் அப்ப ெயல்லாம் கல்யாணம் ெசய்
ெபாியப்பா. அப்பா உங்க

ெகாள்ளப் ேபாவதாக இல்ைல

க்கு எ தவில்ைல?"

"அவன் கிடக்கிறான். அந்த சர்வ ேசவா சங்கத் க்கார

ம் கூட வந்

ேபானான்.

என்ன அசட் த்தனம்? பின் உன் வயசுப் ெபண் எனக்குக் கல்யாணம்
ெசய் ைவெயன்றா ெசால்வாள்? இந்த வயசில் கன்னியாக இ ப்ேபன்; ச க ேசைவ
ெசய்ேவன் ெசால்ற தான். இப்ப ச் ெசான்ன ங்க மனசு ெதாியாமப்
ெபத்தவங்க ம் இ ந்தா பஸ்ைஸத் தவறவிட்டாப் ேபால வாழ்க்ைகையத் தவற
விட் விட் த் தைல நைரச்சும் தளர்ந் ம் ேபாகிற ங்க?"
"நான் அைதச் ெசால்லேல ெபாியப்பா, எனக்குக் கல்யாணம்னா, வரதட்சைண
ேகட்கிறவர்க க்கு நாேன சம்மதிக்க மாட்ேடன் என் ெசால்ல வந்ேதன்."
"ஓேகா, அைதச் ெசால்றியா?" என்
பற்க ம் அழகாக இ க்கின்றன.

ெபாியப்பா சிாிக்கிறார். அத்தைன ெபாய்ப்

"நல்ல பிரதிக்ைஞதான். அதற்காக நீ நம்
ைபயைனக் கல்யாணம் ெசய்

ட்

ெகாள்ள

அ க்கைள ஒத்தாைசக்கு வ ம்

மா? ஒ

எஸ்.எஸ்.எல்.

. ப ச்ச

கிளார்க்குன்னா இரண்டாயிரம் ைகயில்; நைக, நட் , பாத்திரம், கல்யாணம், ஜ ளி
இப்படீன்

பதிைனஞ்சுக்குப் ேபாகிற . அப்ப நீ 'கிளார்க்ைக'க் கல்யாணம்

பண்ணிக்கிேறன்னா
நீ ைவ நான் ஏன்

ம் அவன் சம்மதிக்க மாட்டான். 'எம்.ஏ.யா? ேவண்டாம்'பான்.
கிாிேய ேவண்டான்

வச்ேசன்? நாம ேவைலக்கா அ

ப்பப்

ேபாகிேறாம்? ெபண்கள் ேவைல ெசய்ய வந்தப் றம் எந்த ஆபீஸ் உ ப்ப கிற ?
இல்ைல ராஜ்யம் தான் உ ப்ப கிறதா?"
ய னா க்குப் ெபாங்கி வ கிற . ஆனால் நா எ ம்பவில்ைல. இந்த இடத்திற்கு
வந்தேத தப்ேபா? அப்ப யில்ைல இங்ேகதான்

ட்

ேமாதிக் ெகாள்ள ேவண் ம்.
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"உங்கைளப் ேபான்ற ெபாியவர்கள் இப்ப ப் ேபசினால் எப்ப
எங்க க்கு நம்பிக்ைக ெகா க்க ேவண் ம் நீங்கள்..."

ெபாியப்பா?

"என்ன நம்பிக்ைகைய இன் ம் ெகா ப்ப ? பார்வதியின் மாமா சாகும்வைர
என்னிடம் ெசால்லாத நாளில்ைல. அப்பேவ உங்கப்பா க்குப் ெபண்ைணக் ெகா த்
நர் ங்ேஹாம் வச்சுத் தேரன்னார். லட்ச லட்சமாச் சம்பாதிக்கிறான், அவேனா
ப ச்ச வராகவன். இப்ப... எங்ேகேயா ேபாய்ச் ேசர்ந்தான். காந்தி ேபைரச்
ெசால் ட் எவெனவெனல்லாேமா உச்சிப் பதவியில் உக்காந்தி க்கிறான்.
அப்ப ேய

ம் ண்ணியம் உண்டா? நாேன

ம்

ஞ்ைச. வயிரம் பாய்ந்த கட்ைடயாக

இ ப்பான். எப்ப க் ைககால் விளங்கா ப க்ைக ேபாட் ட்ட ?... எல்லாம் அந்த
ஆண்டவ க்குத் ெதாி ம். இந்தக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகாண்டதிேலந் ... ஹும்
அெதல்லாம் இப்ப எ க்கு? மைலயாளத்தாேன மந்திரம் தந்திரம் ைவப் ஏவல்
ெதாழில் ெசய்றவன். யார் என்ன ெசய்தாேனா?"
ஒேர ரட்டலாகத் தைலமீறிக் ெகாண் வ கிற ஆத்திரம். ெபாியப்பா இத்தைன
நாட்களில் இவ்வள ெவளிப்பைடயாகப் ேபசியதில்ைல. கம் சிவக்க உளம் கு ற
தைல நிமிராமல் ெகாதித் க் ெகாண்
க்கிறாள்.
"ஐம்பத்ேதழில் இங்ேக வந்தி ந்தாேன, அப்பத்தான் மனசுவிட் ப் ேபசினான்.
'எனக்ேக ஒண்

ம் பி க்கேல அண்ணா. காந்திஜி நிைனச்சப

சுயநல ம், பதவி ஆைச மாகப் ேபாய்விட்ட

நடக்கேல. எல்லாம்

என்ன பண்ற ? காலம் கடந்

ேபாய்விட்ட , இனிேம ேவற விதமாக வாழ்க்ைகைய அைமத் க் ெகாள்ள
யா .
ஒ சட்டத்தில் குந்தாச்சு. அவ்வள தான். ஓேரா சமயம் இந்தப் ெபண் குழந்ைதைய
நல்லப வளர்த் க் கல்யாணம் ெசய் ெகா க்க ேவண் ம் என்ற கவைல தான்
ேதா

ற 'ன்னான். 'அ க்கு ஏண்டா நீ கவைலப்படேற, நான் பார்த் க்கேறன்'

கூடச் ெசான்ேனன். இப்ப அங்க ஸ்கூல் நடக்க, கவர்ெமன்ட் கிரான்ட் ஏதா

ம்

வரதா?"
அவ

க்கு ம ெமாழி கூறப் பி க்கவில்ைல.

அந்த இ ட் க் காட் ேல, ராட்சஸச் சக்கரங்கள் சுழன்
உமிழ்ந்

ெகாண்

ேதேஜா மயமாக ஒளிைய

க்கும் காட்சிகைளப் பார்த்தி ப்பாரா இவர்? எங்கி ந்ேதா

கு ம்பம் கு ம்பமாய்ப் பஞ்ச, பனாைதக

ம் வந்

கல்

ைடத்

வயி

பிைழத் ,

ேத ம் தி நா ம் ெகாண்டா யைதப் பார்த்தி ப்பாரா? விளக்ெகன்றால்
இன்னெதன் ெதாியாமல் காட் க்குள் என்ேறா வைல ைவத் ப் பி த்த
விலங்குகளின் இைறச்சிைய அ ப்ப யில் கட் த் ெதாங்கவிட் அ த்த விலங்கு
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வி ம் வைர ைவத்

உண் ம், உண்ண ஒன் மிராமல் பட் னி கிடந் ம்

மேலாியாவி ம், அறியாைம ேநாய்களி ம் சீழ் பி த் ெநளிந்த ச தாயம்
இன்ைறக்கு ஒளியிேல சிாிக்கும் காட்சிகைளக் கண் அந்தப் ெப மிதத்ைத
அ பவித்தி ப்பாரா? ரங்கிக்கும்
கிக்கும் பிேரமா குதித் க் குதித் க் ேகாலாட்டம்
ெசால் க் ெகா க்ைகயில் அவர்களின் கங்களில் மல ம் உற்சாகங்கைளக்
கண்

ப்பாரா?

கா ம் பங்களா ந்தான் ன்ேனற்றம் என்பைத அவர் கண்
க்கிறார். மனிதன்
மனிதனாக வாழப் பயில்வேத ன்ேனற்றம் என்பைத அவள் கண்
க்கிறாள். தந்ைத
ேநாயில் வி
ன், ஒவ்ெவா கானக ைலயாகத் ேத க் ெகாண் எளியவ க்குச்
சிகிச்ைச ெசய்யப் ேபாவார். அவைர ஒ ேதவகுமார க்கு ேமலாக இன் ம் அவர்கள்
ேபாற் கின்றனர். அவரா இவாிடம் அந்தச் ேசைவ வாழ்க்ைகையப் பற்றிக்
குைறபட்
ப்பார்! அப்ப ேய அம்ைம அப்பாைவ வழி தி ப்பி விட்ட குற்றத்ைதச்
ெசய்தி ப்பவளானால் அ

வாழ்த்தப்பட ேவண் யதன்ேறா...? அம்மா...

அம்மாைவயா...?
கண்கள் நிைறந்

வி கின்றன அவ

க்கு.

"நீ எ க்கு அழேற, இப்ப? உனக்கு வயசு வந்தாயிட்ட . உண்ைம ெதாிய ம்
ெசால்ேறன். நான் பதினா வயசில் கு ம்பப் ெபா ப்ைப ஏத் க் ெகாண்டவன்.
ெபாிய ப ப் ப் ப க்க ம் ஆைசப்பட்ேடன்,
யல்ல. உங்கப்பா க்கு அந்தப்
ப ப் ேவ ம் பதிெனட் வயசில் கிளார்க் ேவைலக்குப் ேபாேனன். ஆயிரத் க்கு
ேமேல சம்பளம் வாங்கிேனன். ராப்ஃட் எ தினா இங்கிலீஷ் ைரெயல்லாம் அசந்
ேபாயி வான்.
ெபால்லாத ஒண்

தங்ைகையக் கல்யாணம் பண்ணிக் ெகா த் , நல்ல
விடாமல் ெசய்தி க்கிேறன். உங்கப்பா கு ம்பத் க்கு என்ன

ெசய்தான்? உங்க பாட் ... எங்கம்மா... சாகும்வைர ஒ
ழத் ணி அவன் ைகயால
வாங்கிக் ெகா த் உ த்தியதில்ைல. இெதல்லாம் எதற்குச் ெசால்ேறன்னா...
ல் யா ஏன் அழேற இப்ப?"
கண்கைளத்

ைடத் க் ெகாள்ைகயில் அவ

க்கு உள்

ற நாணமாக இ க்கிற .

"அ தான், உங்கப்பா பண்ணின தப்ைபப் பண்ணாமல் நல்லப யாக வாழ ம்
ெசால்ேறன். ஏேதா கல்யாணம் ஆகும் வைரக்கும் ஏதா ம் ேவைல ெசய். ஆைசக்கு
மீட் ங்கிேல ேபசு, ேலடீஸ் கிளப் க்குப் ேபா. ஆனால் அெதல்லாம் உ தியில்ேல..."
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ஒேர குழப்பமாக இ க்கிற . நல்ல கு ம்பம். கு ம்பத்ைத நல்லப யாகக் ெகாண்
வந்தாேல ச தாயம் சிறக்கும். ஆனால் அப்பா ம் அம்மா ம் தப்பா ெசய்தார்கள்?
எங்ேக இ ள் மண் க் கிடக்கிறெதன்
"ேநத்

ேத ப் ேபாய் ஒளிரச் ெசய்ய

யன்ற

தப்பா?

நரசிம்மைனப் பார்த்ேதன். 'எங்க கம்ெபனில நாங்க ேலடீைஸ ேவைலக்கு

எ க்கேவ தயங்கேறாம். அவங்க வந்தா கல்யாணம், பிறகு ெமடர்னி லீ ... லீ க்குப்
பதிலாள்... ெரட்ைடப்ப ச் ெசல ... கம்ெபனிக்கு நஷ்டம்! என்னதான் ஆயிரம்
சமம்னா ம் நாங்க வ ஷக் கைடசின்னா ராப்பகலாய் ஆஃபீஸீல் உட்கார்ந் ேவைல
ெசய்ேவாம். அ ங்கைளக் ேகக்க

மா? அங்ேகேய கண்ணிேல தண்ணி விட்

அ தி ங்க"ன்னான் - நியாயந்தாேன?" என்
அவ

நி த் கிறார்.

க்கு என்ன ேபசுவெதன்ேற ாியவில்ைல.

"உனக்கு ஜாதகம் ஏதா ம் இ க்கா? உங்கப்பா க்கு எ தினால் பதிேல
கிைடயா . இப்பக்கூட அந்த மைலயாளத்தான் தான் மீட் ங் அ இ ன்
எ தினான். நீ

த ல் இங்ேக வரட் ம், பார்ப்ேபாம்

நான் ஒண்

ம் ெசால்லேல.

எல்லாம் ேம க்கு சாதி இல்ேல சனமில்ேலன் ெசால்றாேன ஒழிய, கிட்
ட்
சம்பந்தம்
ண்
ைளச்சுக் ேகட்பா க. அதனால நீ இங்ேக தானி க்க ம். நீ
கல்யாணமான ம் உனக்கும் நல்ல வரைனப் பார்த் க் கட் வச்சிடேறன். என்
கடைமயாய். அ வைரக்கும் ஏேதா மீட் ங், அ
ேபாக்கிட்

இ ன்

ெபா ைதப்

... என்ன?"

எைதச் ெசால்வ ? எ ப்ெபாறியில் சிக்கிக் ெகாண்டாற் ேபால் இ ந்த . அந்த
இலட்சியத் க்கும் இந்த நடப் க்குமிைடேய பாலம் ேபா வைதப் பற்றிக் கனவி ம்
க த
யாெதன் ேதான் கிற . குனிந்த தைல நிமிராமல் நிற்பைதத் தவிர
ேவெறான் ம் ெசய்ய
யவில்ைல.
-----------

8
ைகக்க யாரத்ைதப் பார்த் க் ெகாண் ய னா அைர மணியாகக் காத்
நிற்கிறாள். நீ
ைடைவ மாற்றிக் ெகாண் இன்ன ம் வரவில்ைல. வாச ல் கார்
தயாராக நிற்கிற .
மா யி

ந்

வாசக் கலைவகள் காற்றிேலறிச் சவாாி ெசய்த வண்ணம் நாசிையக்

குசலம் விசாாிக்கின்றன. மணிப் பிரவாளப் ேபச்சுகள், சிாிப்ெபா கள், பட்
ெமன்ைமகளின் சரசரப் க்கள்...
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ய னா எட் ப் பார்க்கிறாள்.
"நீ ? உனக்கு வர ேநரமாகுமா? நான்

ன்ேன ேபாகட் மா?"

"இல்ேல... ! காாிேல ேபாகலாேம?..."
"நீ அஞ்சு நிமிஷம்

ெசான்ன நிைன . ஒ

மணி ேநரம் ஆகப் ேபாகிற ."

"ேபா ... இந்தக் ெகாண்ைட இப்ேபா ம் சாியில்ைல..."
அவ க்குத் தைலயில் குல்லா ைவப்ப
பற்றிக் ேகாண்
க்கிறாள்.

ேபால் ஒ

ேதாழி, அவள் தைலையப்

"சாியா இ க்கா ?"
நீ

கண்ணா யின் ன் வல ம் இட மாக அைசந் பார்க்ைகயில், "கச்சிதமாய்
வி ந்தி க்கு..." என் ேதாழி த்தாய்ப் ைவக்கிறாள்.
"பின்ேன நீ என்ன ெசால் ேவ? இ ெகாஞ்சம் ெலஃப்ட் ேல சாய்ந்தால் தான்
இயற்ைகயாக இ க்கும்!" என் இன்ெனா த்தி ெவட் கிறாள்.
"
ெகாஞ்சம் இ க்கிறவங்க க்குத்தான் இ பிரமாதமாக இ க்கும்.
ைசனாபஜாாில் ஒ கைடயில் ைநலான் ெகாண்ைட ஆர்டர்ப ெசய்
ெகா க்கிறான். பமாலா க்கு அவன் தான் வா க்ைக..."
"பின் அங்ேகேய ேபாய் 'ஆர்டர்' ெகா க்கலாமா ?"
ெகாண்ைடைய அவிழ்த் , பின்னைலப் ேபாட் க் ெகாண் மீண் ம் ஒ
ஒப்பைன - தி த்தம்
த் அவள் கிளம்ப ேம ம் அைர மணியாகிற .
"இவதான் ய னா; எம்.ஏ. பா
ேபச வந்தி க்கா. என் 'க

க்ஸ் - காந்தி

க

ற்றாண் க்காக இங்ெகல்லாம்

ன்' - இவ ேரகா, இவ சுமி, இவ மி ணா..." என்
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ய னாைவ ம் ேதாழிகைள ம் ஒ வ க்ெகா வர் அறி கம் ெசய்
நீ .
ேரகா ய னாவிடம் "நீங்க ேவைலயாயி க்கிறீர்களா?" என்

ைவக்கிறாள்

ேகட்கிறாள்.

"அதான் ெசான்ேனேன காந்தி ஆசிரமம். இப்பக் கூட்டங்களில் ேபசுவ
ேவைல. இமாசலம் ேபாக ேவண் ய சா ேபாலக் கதர் தவிர உ த்த மாட்டாள்.
ாிக்ஷா ஏற மாட்டாள். நைக...

ச்சு விடக்கூடா ; இவ

க்கு என்ன வயசு இ க்கும்

நிைனக்கிறீங்க ?"
"ஒ

ப்ப

இ க்கும்

நிைனச்ேசன்..."

"இல்ேல, இ பத்தஞ்சு..."
"சுத்த மண் கள்டீ! இவ நாலட்ஜ் நாப்ப
என்ைனவிட ெரண் மாசம் சின்னவ..."
"ஆ..." என்

எல்லா ம் வாையப் பிளந்

"உங்க 'கிளப்'பில் வந்

ஒ

ஐம்ப ன்

ெகாண்

நாள் நான் ெபண்க

கூடச் ெசால்

ம். ஆனா

அவைளப் பார்க்கின்றனர்.
க்கு காந்தி ெசான்னைதப் பற்றிப்

ேபசட் மா நீ ?"
"ஏய், ஐ யா! நா ம் ற்றாண் ெகாண்டாடலாம்! ேரகாவின் தங்ைக டான்ஸ்
ஆடத்
யாய்த்
க்கிறாள். ஊர்
ம் கூட் அமர்க்களம் பண்ணி விடலாம்.
அவ

ம் எங்ெகங்ேகா ேபாய்ப் ேபசுகிறாள். நாம் விளம்பரம் ெகா க்க ேவண்டாம்?"

ய னா க்கு அ வதா சிாிப்பதா என்

பல சமயங்களில் ாியவில்ைல.

அரசியல் வண்ணங்களின்றி உயாிய இலட்சியங்கைள இளம் உள்ளங்களில்
ேதாற் விக்க ேவண் ம் என்ற ேநாக்கத் டன் வந்தி க்கும் அவ க்கு ஏமாற்றேம
மிஞ்சுகிற . பள்ளிக்கூடங்களி
ந் அவைளச் ெசாற்ெபாழிவாற்ற அைழக்க வ ம்
ேபா , ெபாியப்பா, 'என் மகள் என் மகள்!' என்

உற

ெகாண்டா கிறார். அவர்

உத்திேயாக நாள்களின் ேவடத்தில்,
ய ேகாட் ம் ெவள்ைள நிஜா ம் அணிந் ,
காாில் அவைள அைழத் ச் ெசல்கிறார். அறி கமாக நா வார்த்ைதகள் ேபசும்
சந்தர்ப்பத்ைத ம் தாேன எ த் க் ெகாள்கிறார். சி வர் சி மியர் கட் ய பசுக்கைளப்
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ேபால் வந்

உட்கார்ந்தி க்கின்றனர்.

வில் 'ெசல்வி ய னா எம்.ஏ., காந்திய

லட்சியவாதி, காந்தி இந்த ற்றாண் கண்ட மாதர்குலமணி' என்ெறல்லாம்
சம்பந்தமில்லாமல் அைடெமாழிக ம் அ க்கு ெமாழிக மாகப் பாராட் நன்றி
ெதாிவிப்பார்கள்.
"என்ன மாியாைத ெதாி

இ க

க்கு? ஒத்ைத மாைலைய வாங்கி வச்சி க்கா!

மாைலக்கா நீ அங்ேக ந் இங்ேக வந்தி க்ேக?" என்
சந்தர்ப்பங்கள் அைமகின்றன.

ெபாியப்பா

க்க ம்

சில பள்ளிக்கூடங்களில் காந்தி கண்காட்சி என் பத்திாிைக அட்ைடப்படங்கைள சினிமாக்காரர்கள் உட்பட கத்தாித் ஒட் ைவத்தி க்கின்றார்கள். "ஓ! காந்தி என்றால்
உ கிப் ேபாய்வி ேவன்" என் நீச்சல் உைட அழகியான திைரத் தாரைகயின்
கூற் ம் ஓாிடத்தில் இடம் ெபற்றி ந்த .
காந்திையப் பற்றிய ேபச்சுப் ேபாட் கைள ஓாி சங்கங்களில் ஏற்பா ெசய்தார்கள்.
அ க்கு ெமாழிகள் த டம் ெபற் ச் ெசால் க்குப் ெபா ேள ேதைவயில்ைல என்
தான் சி வர் சி மியர் ாிந்

ெகாண்

வயிர ம் பட் ம் பளபளப்ைப வாாி

விளாசினார்கள். ஒ

ச, சைதகள் உைட மீறிப் பி ங்கி வழிய ஒ

அம்மாள் தைலைம வகித்தாள் - "காந்தி நம் நாட் க்குச் சூ
சுதந்திரம் வாங்கிக் ெகா த்தார்" என்

ெசய் , வா

ெசய் ,

ெதாடங்கி, தன்ைன ம் காந்திேயா

ஒப்பிட் ப் ேபசலானாள். ய னா 'ஐேயா' என்
ெகாண் உட்கார்ந்தி ந்தாள்.
அரசியல் ெந

மாதர் சங்கத்தில்,

தைலயில் ைகைய ைவத் க்

சும் ஆசாமிகள் சில இடங்களில் தைலைம வகிக்க வந்தார்கள்.

வடநாட் க் காந்தியி
ஒப் ைம கண்டார்கள்.

ந்

வ க்கி, ெதன்னாட் க் காந்திையப் பற்றிப் ேபசி

அன்றாட வாழ்க்ைகயில் குழந்ைதகள், சத்தியம், எளிைம, அஹிம்ைச ஆகிய
லட்சியங்கேளா வாழ யல ேவண் ம் என்ப தான் அவள் ேபச்சின் சாரம். ஆனால்
தைலைம வகித்
ைர ெசய்பவர்கேளா, நன்றி கூ பவர்கேளா, ேபச
எ ந்தி க்கும் ேபாேத தன் யற்சிகள் பயனளிக்கப் ேபாவதில்ைல என்ற நிராைசேய
அவ க்கு உண்டாயிற் .
ஊ க்குத் தி ம்ப ேவண் ம் என்ற
"எங்ேக இறங்க

ம், ய ?"

ப் உந் கிற . ஆனால்...
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நீ

ேகட்ட பின் தான் நிைன லகுக்கு மீள்கிறாள்.

"ஓ, லஸ் வந்

விட்டதா? இங்ேகேய நி த்திக் ெகாள். இறங்கிக் ெகாள்கிேறன்."

"நீ இடத்ைதச் ெசால்ேலன்?"
"இ தான் இடம்."
ய னா கதைவத் திறந்
மைழ கு றிக் ெகாண்

ெகாண்

ஒ

சிாிப் சிாித்

விைட ெகா க்கிறாள்.

ெகாட்டத் தயாராக இ க்கிற .

ங்கா வைளைவக் கடந்
ேபால் தானி க்கிற .

வி விெடன்

நடக்கிறாள். மைழக்கு அஞ்சி ஓ வ

இலட்சலட்சமாய் மக்கள் கு ைசகளில் ெவயிைல ம் மைழைய ம் எதிர்த் ப்
ேபாரா ம் நகரம் என்ற நிைனைவேய அ ேயா அகற் ம் விசாலமான ேதாட்டம்.
வண்ணப் க்க ம் ங்ெகா க ம் அைணத் நிற்கும் பால்கனிக டன், கன லகக்
காட்சியாய்த் ேதாற்றம் த ம் மாளிைக. வாயி ல் கூண் இ க்கிற . கூர்க்காைவக்
காணவில்ைல.
அவள் உள்ேள பாைதயில் நடக்கிறாள். ேநராக மாளிைகயின் கப் க்குச்
ெசல்லாமல் வல பக்க ள்ள சிறிய இல்லத் க்குச் ெசல் ம் பாைதயில் நடக்கிறாள்.
ஜன்னல்கள் சாத்தியி க்கின்றன. கமலம்மா சன்னல்கைளச் சாத்த மாட்டாேர?
ஸுஸ்வாகதம் என் பசுங் கீைரயினால் எ தப் ெபற்றி க்கும் ன்வாயில் ேகாலம்
கைளயிழந் கிடக்கிற . வாயிற் கதவி ம் ட் ெதாங்குகிற .
ஒேர ஒ

கூட ம் ஒட் ய

ைஜ அைற ம் குளியலைற ம் ெகாண்ட இல்லம்

சாத்திக் கிடக்கிற . கூடத்தில் ஊஞ்சற் பலைக ெதாங்கும். ேநர் எதிேர மாமா, சுதீாின்
தந்ைத, ஆலமரமாய்ப் பரவி நிற்கும் வர்த்தக நி வனத்ைதத் ேதாற் வித்த

தல்வர்,

படத்தில் காட்சி த வார். அந்தக் காலத்தில் கதர் உ த்தி காந்தி பக்தரானா ம்,
ெதாழில் வளர்ச்சிக்கு அந்த இலட்சியங்கள் ட் க்கட்ைட ேபாடாதவா பார்த் க்
ெகாள்ளத்தாேன ேவண் ம்? அரேசா
அள்ளிக் ெகா த் , ச

இணங்கி, இணங்க ைவத் , ஆ

ைககைளப் ெபற் ப் பல்கிப் ெப கினார் என்

ங்கட்சிக்கு
ெசால்லலாம்.
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ேதாட்டத் ப் பின் றப் பாைதயி ம் யாைர ம் காணவில்ைல. ெபாிய ன்ற க்கு
மாளிைகைய நிமிர்ந் பார்க்கிறாள். வழவழெவன்ற வண்ணச் சுவர்கள் ெதாி ம்
விசாலமான அைறகள்; ேநர்த்தியான வாயில் திைரகள். பக்கச் சுவைர ஒட்
ெதன்ைன மரங்கள் ஓங்கி உயர்ந் , ஊஞ்சல் ெதாங்கும்

ன்றாம் மா

இரண்

கப் க்கு

அழகு ெசய்கின்றன. மண் ெதாட் களி
ந் படாதப் ங்ெகா கள்; ெதாங்கும்
இைழகளில் ஊசலா க் ெகாண் மயங்கச் ெசய் ம் பசுங்குவியல்கள் - இத்தைன
ேகாலாகலத்தி

ம் மனிதப்

ண்ைடக் காணவில்ைலேய?

ய னா ட் ன் ன் றம் ெசல்லாமல் சுற் வழியிேலேய பின்பக்கம் ெசல்கிறாள்.
அங்ேக பணியாளர் கு யி ப் கள் ண்டாக அைமந்தி க்கின்றன. பின்பகுதித்
தாழ்வைரயில் சைமயற் பணியாளர் (சுப்ைபயா இல்ைல) ஒ கயிற் க் கட்
ல்
உட்கார்ந் திடீர்ச் ெசய்திகைளச் சுடச்சுடத் த ம் தாைளச் சுவாரசியமாகப் ப த் க்
ெகாண்
க்கிறார்.
"...ஏங்க, கமலம்மா இல்ைலயா?"
அவர் தாளி

ந்

கண்கைள விலக்கி நிமிர்ந்

பார்க்கிறார்.

"இல்ைலேய."
"ஊாி ல்ைலயா?"
"ஆமாம். சுவாமிகைளப் பார்க்க சி ங்ேகாி ேபானார் ேநத் தான்."
"ஓ... வர நாளாகுமா?"
"அெதல்லாம் அம்மா ஒண்
வந்தா ெசால்ேறன்."
"இங்ேக ெபாிய

ட்

ம் ெசால்றதில்ைல; என்னன்

விவரம் ெதாிவிச்சா,

ம் யா மில்ைலயா?"

"சின்னவ ம் சம்சார ம் ஜப்பான் ேபாயி க்கா. ெபாியம்மா உள்ேள இ ப்பார்.
யாைரப் பார்க்க ம் நீங்க? ேரகா கூட இன்டர்ேநஷனல்
கூடப் ேபாயி க்காப்பல..."

வந்தி க்கும் 'ெகஸ்ட்'
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"கமலம்மாைவத்தான் பார்க்க வந்ேதன், ேவெறாண்

மில்ல..."

அவள் நடக்கத் தி ம் கிறாள்.
அவ ைடய எளிைமயான ேகாலம், கமலம்மாவிடம் ஏேத
ஏைழப் ெபண்ணாக அவ க்கு உணர்த்தியி க்க ேவண் ம்.
அலட்சியமாக ம ப

ம் உதவி ேகாாி வ ம்

ம் நாள்தாளில் கண்கைள ஊன் கிறார்.

அவள் சட்ெடனத் தி ம்பி, "கமலம்மா வந்தபின் ஊட் யி
ந் ய னா
வந்தி ந்தான் ெசான்னாப் ேபா ம்" என் கூ கிறாள். ம ெமாழிக்குக்
காத்திராமல் தி ம் கிறாள்.
எத்தைன ெபாிய மாளிைக; என்ெனன்ன வசதிகள்; ெபாிய ெபாிய காற்ேறாட்டமான
அைறகள் ெவ ைமயாக இ க்கின்றன. அேத சமயம், சுத்த ம் சுக ம் அண்ட
யாத சாக்கைடக் குட்ைடேய ேதாட்டமாகக் ெகாண் கு ைசகளில்
க்களாய்
ெநளி ம் மக்கள்.
மனிதகுலம் நாகாிகப் பாட்ைடயில் ெசல்கிற என் இந்த மாளிைககைள மட் ம்
பார்த் க் ெகாண் ெசால்பவர்கள் மனச்சாட்சிையக் குழி ேதாண் ப் ைதத்தவர்கள்
தாம்! ேவெறன்ன?
மாளிைகயி

ந்

ெவளிேயறி அவள் பஸ் நி த்தத்தில் வந்

நிற்கிறாள். சுவாின்

எதிேர வாிைசயாகச் சுவெராட் கள்; ஒன்றன் ேமெலான்றாக நீ ந்தி நான் ந்தி
என் அ பி யாகப் பற்றிக் ெகாண்ட இடங்களிெலல்லாம் சுவெராட் கள். காமக்
களியாட்டங்களின் பச்ைசயான காட்சிகைள,
அளவில் ைவக்கிறார்கள்; இங்ேக க த்

ச்சந்தியி

ம் நாற்சந்தியி

ம் ெபாிய

ேநாகாமல் பார்க்கச் சிறிய அளவில் ெஸக்ஸ்,

காட் மிராண் த்தனமான ெகாைல, ெகாள்ைள வன் ைற என்

ஒ

படத்தின்

காட்சிகைளப் பற்றிய சுய விளம்பரங்கள். அரசியல்வாதிகளின் சுய விளம்பரங்கள்,
எல்லாம் ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் சுவைரப் பற்றிக் ெகாண்
க்கின்றன.
மைழ இனி தாக்குப் பி க்க

யா

என்

இப்ேபா

ற்றல்களாக விசிறி விட்

உடேன வ க்கிற . ைகப்ைபையத் தைலக்கு ேநராகச் சாித் க் ெகாண் , அ கில்
ெதன்ப ம் கைடப்பக்கம் ஓ ஒ ங்குகிறாள்.
"ஹேலா...?"
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ெவள்ைளயாகத் ெதாி ம் ஒ
இந் நாத் வ கிறான்.

ெகாத்தி

ந்

தனியாகப் பிாிந்

க ப் க்கைர ேபாட்ட கதர் ேவட் , ஜிப்பா, ைகயில் ஒ

வ பவன் ேபால்

நீளவாட்

ஜிப் ைப.

"இப்ப உள்ேள வாங்க, மைழ வி கிறேத? எங்ேக இப்ப ...? உங்கைள அப் றம்
பார்க்க வர ம் நிைனப் . தைலவேரா ெவளிேய ேபாயிட்ேடன். இப்பத்தான்
வசந்த நகர் ஸ்கூல்ல நீங்க ேபசினதா மீனாட்சி ெசான்னா. உங்க மீட் ங் ஒண்
ஏற்பா ெசய்ய ம் நிைனச்சிக்கிட்
ந்ேதன் வந் ட்டீங்க...
வயசு..."
"ஐையேயா?

மி தாங்கா !" என்

ய னா ம் ேசர்ந்

சிாிக்கிறாள்.

"பி.எம். விசிட் சம்பந்தமா ஏகரகைள, ஒேர சண்ைட. இப்ப யா க்கும் ஒண் ம்
ாியேல. என்னடா வேரன் ெசால் ட் ப் ேபானாேன ஆைளேய காேணாேமன்
நிைனக்கப் ேபாறீங்க..." என் குரைல இறக்கி அவன்
க்கு ன் ய னா
கு க்கி கிறாள். "ேநா ேநா... ெபாியப்பா தான் ெசான்னாேர?"
"அதான் ேபப்பாில் பார்த்தி ப்பீங்கேள? ெத ப் பசங்க சண்ைட ேபால
ஆயிட்
..."
"நீங்க என்ன சம்பந்தமில்லாமல் ேபசுறீங்க? நீங்க ைரட்டா, ெலஃப்டான்

ெதாிந்

ெகாள்ளலாமா?"
"அெதன்ன அப்ப க் ேகட் ட்டீங்க? ஒ
ேவ

ம். இட

"அ
"வல

ைகயில்லாம

மா, வல

நாட் க்கு ைரட் ம் ேவ
ைகயில்லாம

ம், ெலஃப் ம்

மா?"

சாி..."
பக்கம் ஆ

அதிகமானால் இட

பக்க ம் இட

பக்கம் ப

அதிகமானால்

வல பக்க ம் சாியத்தாேன ேவண் யி க்கு? அரசிய ல் இப்ப இன் ம் ஒ
நிலவர ம் ாியேல. யார் பக்கம் வ அதிகம்ங்கற ெசால்ல
யாம ஒேர
குழப்பமாயி க்கு. நீங்க பா
க்ஸ் ப ச்சி க்கீங்க. நைட ைறக்குப் ப ப்ெபல்லாம்
ஒத் வரா . ஏனிப்ப நாம் இங்ேக நின் ேபச ம்? மைழேயா இப்ேபாைதக்கு
விடா ேபா
க்கு. உள்ேள வாங்ேகா காப்பி சாப்பிடலாம்..."
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"ேவண்டாம், இப்ப ட் க்குப் ேபாயிட
ெசால் யி க்கிேறன்."

ம். நான் சாப்பிட வந் வி வதாகச்

"எப்ப? மணி இப்ேபாேத பன்னிரண்டைர. ஒ
பி ச்சில்ல ேபாக
சாப்பிடலாம்..."

ம்? உள்ேள வாங்ேகா ஒ

பஸ் பி ச்சு, இரண்
காப்பி இல்லாட்டா ேவ

பஸ்
ஏதா

ம்

மைழக்கு நின்ற இடம் ஓட்டல் ப தான் என்பைத அவள் இப்ேபா தான்
கவனிக்கிறாள். மைழ ெபய்தா ம் உள்ேள
க்கத் க்குக் குைறவில்ைல.
'கு ம்பம்' என்ற த ப் க்குள் ெசல்கின்றனர். அந்த ேநரத்தில் சாப்பாட் க் கூட்டேம
அதிகம்.
"நீங்க காப்பி ேவண்டாம்னா, என்ன சாப்பிடறீங்க? ஏம்பா? ெரண்
ெகாண் வா" என் அவைளக் ேகட் ம் ம ெமாழிைய எதிர்பாராம
பணிக்கிறான்.

உலர்ந்த ெநஞ்சுக்கும்
அவன் 'ஸ்ட்ரா'ைவத்

ேராஸ் மில்க்
ம்

க்கத் க்கும் அந்தப் பானம் இதமாகத்தான் இ க்கிற .
க்கி எறிந்

விட்

ஒேர

ச்சில் டம்ளைரக் கா

ெசய்கிறான்.

ைகக்குட்ைடயால் ெநற்றிைய ஒத்திக் ெகாண் , "மிஸ் ய னா, நீங்க நிச்சயமா
அரசியல் உலகுக்கு வந் தான் ஆக ம்" என்
ன்னைக ெசய்கிறான்.
"நான் சும்மா கஸ் தி பண் ேறன் நிைனக்காதீங்ேகா. நீங்க ஒ வயிரம்.
பட்ைட ேபாட் ட்டா அரசியல் வானில் உதய நட்சத்திரம். உங்க க்கு நல்ல
பின்னணி, ப ப் , கிளாமர் எல்லாம் இ க்கு. உங்கைள எப்ப

உ வாக்க

ம்கறைத

நான் உங்கைளக் கண்ட ேபாேத திட்டம் ேபாட் ட்ேடன். என்ன ெசால்றீங்க...?"
இன் ம் பாதி தம்ளர் கூட உள்ளிறங்கவில்ைல. குத் விளக்கின் சுடர்ேபால் ஓர்
அடக்கமான ன்னைக அவள் கத்தில் விளங்குகிற .
உண்ைமயில் தீராத மற் ம் மரணத் க்கஞ்சாத ேநர்ைம ம், எளிைம ந்தான்
ேதைவெயன்

ெசால்ல வந்த அவள் இந்த வைகயில் தான் பிறைரக் கவ கிறாளா?

"ஏன் சிாிக்கிறீர்களிப்ப?"
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"இல்ேல வயிரத் க்குப் பட்ைட ேபாடற ன்ன என்னன்

நிைனச்ேசன்!"

"நீங்க ெராம்ப கு ம் ேபா
க்கு! அரசியல்னா இப்ப அவனவன் பதவி, பணம்,
அதிகாரம்
ன்ேனற வாய்ப்பளிக்கும் களம் தான் அர்த்தம். இதிேல குந்
ெவற்றிகரமாக வர ஒ

சாமர்த்தியம் ேவ

ம். நீங்க ஒேர ேநர்க்ேகாடா, ஹும்.

ெகாள்ைகப்ப தான் ேபாக ம் நிலவரம் ாியாம ட் க்கக் கூடாேத? அதான்
பட்ைட ேபாடற ேவைலைய எங்கிட்ட விட்
ங்கன்ேனன்."
" ாிகிற ... நீங்க உட்கா ன்னா, நான் உட்கார
எ ந்தி ன்னா எ ந்தி க்க
ேபால..."

ம்? அதாவ

ம், ேபசுன்னா ேபச

ம்.

உங்க ெதா வத்தில் கட் ன மா

'ஆஹா, ஆஹா'ெவன் அவன் சிாிக்கிறான். மற்றவர்கள் அவர்கைளத் தி ம்பிப்
பார்க்கும்ப அவன் சிாிக்கும் ேபா ய னா உள் றக் கூ கிறாள்.
"என்னமாப் ேபசறீங்க? நீங்க நிச்சயம் இந்த எ பத்திரண் ல் எங்ேகயா
ஜயிச்சு, நிச்சயமாப் பதவிக்கு வந்ேத ஆக
அவள் அவசரமாகத் தம்ளைரக் கா

ம்... வர

ெசய் விட்

"நான் நிச்சயமாக அரசியல் பதவிக்குப் ேபாட்

ம் நின்

ம்..."
ேமைஜயில் ைவக்கிறாள்.

ேபாட மாட்ேடன்."

"உங்கைளப் ேபால இ க்கிறவள்ளாம் இப்ப ச் ெசால் த்தான் இந்த நாேட
உ படாம ேபாயி க்கு. நீங்க மாட்ேடன்னா யார் விடப் ேபாறா! நான் தல்ல இப்ப
ஒ டாக்சிையப் பி ச்சிண் வேரன்..." என் ேவட் த க்க, நிழ ள்ள நைட
பாைதேயாரம் ெசன் வண் ேபசுகிறான். ய னா அம்மாவ க்கு ஒ க தம் எ த
ேவண் ம் என் எண்ணிக் ெகாண்ேட நிற்கிறாள்.
--------------

9
மைழ ஆேவசம் வந்தாற் ேபால் ெகாட் த் தீர்க்கிற . நவராத்திாிக்
ேகாலாகலங்களிைடேய, காந்தி ற்றாண் விழாக்க ம், அரசியல் சண்ைடக்
கூட்டங்க ங்கூட அந்த மைழயில் சிக்கித் தவிக்கின்றன. நீ வின் கல்யாண
கூர்த்தம் அக்ேடாப க்குத் தாவி உ திப் ப கிற .

ட் ல் அத்ைதக

ம், மாமன்
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மாமிக ம் வந் ேபாகும் கூட்டம். ய னா ஒன்றி
நாட்கைளக் கடத் கிறாள்.

ம் பட் க் ெகாள்ளாமல்

"ெபா ைம... உனக்குப் ெபா ைம ேவண் ம் மகேள!" என் மட் ம் எ திவிட்
ேவ க்ைக பார்க்கும் அம்மாவனிடம் குழந்ைதையப் ேபால் ேகாபம் ெகாள்கிறாள்.
"ய ? என் ஃபிரன்ட்ெஸல்லாம் உன்ேனா
ஆைசப்படறாேள. நீ எங்க

க்ெகல்லாம் ம

காந்தி ரயிைலப் பார்க்க வர

ம்

காந்திைய இன்ட்ரட் ஸ் பண்றியா?"

ய னா வழக்கம் ேபால் சிாிக்கவில்ைல.
"அங்ேக உங்க

க்கு என்ன இ க்கிற ?"

"அந்தப் பைழய

க்குக் கண்ணா , க யாரம், பாதக் குற கள்

இெதல்லாவற்ைற ம் பார்ப்பதற்கு இந்த மைழயில் க்
ேவைலயில்ைல!"
"பின் இந்த ரயி

க்குப் பள்ளிக்கூடங்களி

ேபாறாங்கேள?" என்

வியந்

ந்

ேவ

நிற்க ேவண் ம்; ேவற

வாண் கெளல்லாம் கூடப்

ேகட்கிறாள் சின்னம்மா.

"பிைழப்பில்லாமல் ேபாகிறார்கள். நீ என்னேமா ஹங்ேகாியன் ேலஸ்
ேவ

ன்னிேய? அதற்காகக் கைடகெளல்லாம் ேபாய்த் ேத னா

ம் பலன் உண் .

அந்த வற்றல் காய்ச்சி அம்மாைவக் கண் உனக்கு என்ன ஆக ேவ
தண்டத் க்குக் கதர்ப் டைவைய வாங்க ேவண் இ க்கும். ஸ்கிாீ
ஆகா " என் எாிச்ச டன் ம ெமாழி கூ கிறாள் ய னா.

ம்? நீ
க்குக் கூட

"சபாஷ் ய ; இப்ப க் ைகையக் ெகா . உனக்கு என் கல்யாணத் க்கு ஸ்ெபஷலா
இரண் பட் ப் டைவ.
ைசனில்..." என் ஆரவாாிக்கிறாள் நீ .
"மிக்க நன்றி. ஆ

ச த்திரத்தில் வி ந்தாெலன்ன, ச த்திரம் ஊாில் குந்

ஆற்ைற வி ங்கினாெலன்ன, நீேய என்ைன மாற்றி வி . வம்ேப இல்ைல!"
"உன்ைன மாற்ற

யா ன்

நிைனக்கிறியா?"
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"நான் அப்ப ச் ெசான்ேனனா?"
நீ

கண்களில் ஒளி ெதறிக்கச் சிாிக்கிறாள். "இப்ப

தான் 'காதல்'ன்

ஒண்ணில் இடறி வி ந்

ன் ெசான்னிேய? அதப் ேபால இந்த ஆ
பிறகு உடேன ெதாடர்ந்

ைவராக்கியமாக இ ப்பவர்கள்

வி வார்கள். பிறகு பார்க்க

ேம? சற்

எந்த ச த்திரத்தில் ேபாய் வி ேதா?"

"யார் கண்ட ? நாைளக்ேக நீ ஒ

மந்திாியின்

'மைனவி'யாராக ஆகலாம். உனக்கு அந்த அள க்கு 'பிராஸ்ெபக்டஸ்' இ க்கிற "
என் கிண் கிறாள்.
"ேபாகிற , நீேய 'மந்திாி'யாராக ஆவாய்

ெசால்லாம விட் ேய?"

"அப்ப ச் ெசான்னால் நான் மாட்ேடன்

ைறப்ேப? இப்ப ச் ெசான்னதால்

ஒப் க் ெகாள்கிறாய். ஏ...ய்! யார

அந்த ஆள்?"

இம்மாதிாி நாள்
ம் ேபசிக் களிக்க நீ
குரல் ச்சாக ஒ க்கிற .

தயார் தான். ஆனால், ெபாியப்பாவின்

"ய னா! ய னா!..."
யாேர

ம் க தம் எ தியி க்கிறார்கேளா?

பரபரப் க்குக் காரணம் ஒ

அஞ்சலட்ைடதான்.

"இந்தா பா , இ ... யாாி ?"
"எ ?"
"இதப் பா !"
வங்கள் ெந ங்கிக் க ைமைய ெவளியி கின்றன.
"சுடர்ப் ெபாறிகள்" என்ற தைலப் .
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ற்ேபாக்குக் கு வினர் என்
ெபாறிகள் சித மிடமாம்.

ஒ

கவாி, மக்கள்

ற்ேபாக்கு இலக்கியப்

'அன் ள்ள மிஸ் ய னா,
எங்கள் வட்டத்தில் தாங்கள் ஒ நாள் வந் சிறப் ச் ெசாற்ெபாழி ஆற்ற
ேவண் ெமன் நாங்கள் ெபாி ம் வி ம் கிேறாம். தாங்கள் ஒப் தல் ெதாிவித்தால்
ேநாில் வந் காண்கிேறாம்.
அைமப்பாளர்,
ரேமஷ்'
"யாாி ?"
"எனக்குத் ெதாியவில்ைலேய ெபாியப்பா?"
"உனக்குத்தான் ேநர யா எ தியி க்கிறார்கள். இந்த சுடர்ப்ெபாறி,
தீப்பந்தெமல்லாம் கத்தி கபடாக்காரங்க கூட்டம். உன்ைனத் ெதாிஞ்சு ைதாியமா
எ தியி க்கிறாேன? இந்த ரேமைஷ உனக்குத் ெதாி மா? கத்தி கபடாக்
கட்சிக்கார

க சகவாசம் உண்டா உங்கம்மா க்கு?"

ெபாியப்பா ஏன் அம்மாைவ இ க்க ேவண் ம் இதில்? கண் க்குத் ெதாியாக்
காற் க்கு ந ந ங்கும் ஒட்டைடத் சு ேபால் அவ ள் ஓர் ந க்க ம் உண்டாகிற .
"இ

யாராக இ ந்தா

ம், என்ைனக் ேகக்காம இங்ேக ஒ

பயைல ம்

விடேவண்டாம். இந்த மாதிாிக் கூட்டத் க்ெகல்லாம் நீ ேபாகக்கூடா , என்ன?"
"எனக்கு யாெரன்ேற ெதாியவில்ைலேய, ெபாியப்பா?"
"அெதல்லாம் ெதாியா . க தாசிையக் கிழித்ெதறி. நீ இதற்ெகல்லாம் பதில் கூட
எ தக் கூடா !"
இ

அலர்ஜியா? இந்தக் கார் ல் கட்சிச் சின்ன வாைட கூட இல்ைலேய? ஆனால்

இம்மாதிாியான இலக்கியம், ச தாயம் என்ற ேபார்ைவகைளப் ேபார்த் க் ெகாண்
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தான் அந்த அறிவியல்வாதிகள் கட்சி வைலைய விாிக்கிறார்கள் என்பைத அவள்
அறிந்தி க்கிறாள்.
ேமல் - கீழ் என்ற பாகுபா கள் இ ந்ேத தீர ேவண் ம் என்ற உ ம் ப் பி க்குள்
தங்கைள வளர்த் க் ெகாண்
க்கும் தைல ைறக்கு ஆத்திரம் வ கிற .
தனிைமயில் அந்தக் கசங்கிய அட்ைடையப் பிாித் ப் பார்க்கிறாள். ஒவ்ேவார்
எ த்தி ம் கதிர் ஒளிந்தி ப்பைதப் ேபால் பிரைம உண்டாகிற . எதிரான
ெகாள்ைகக்காரர்கெளன்றால் அைழப்ைப கிழித் ப் ேபாட் விட் ஒளிந் ெகாள்வதா
ெநறி ள்ள ெசயல்? அ

தானன்ேறா அவ

இதற்கு என்ன ெசய்வெதன்

இர

ைடய களம்?

பகலாய்ச் சிந்தைன ெசய்கிறாள்.

ெபய்யாத மைழ ெகாட் த் தீர்த் , ஏாி குளங்கைள நிரப்பிவிட் , கு ைசகைள
மிதக்கவிட் , இன்ன ம்

ற்ற

ம்

ப்பாக இ க்கிற . மாைல ஐந்

மணியளவில் ெபாியப்பா, குச்சிையச் சுழற்றிக் ெகாண் ேபட்ைட நிலவரம் அறியப்
ேபாகிறார். நீ
ம் ரவி ம் திய சினிமா க்குப் ேபாயி க்கின்றனர். சின்னம்மா
எங்ேகா மடத்தில் கந்த ராணம் ேகட்கச் ெசல்கிறாள்.
"ய ? நீ எங்கும் ேபாக யா?" என் ஒவ்ெவா வ ம் ேகட்கும்ேபாெதல்லாம்
அவள் உடம் சாியில்லாத ேபால் பாவைன ெசய் ெகாள்கிறாள்.
ட் ல் ஒ வ ம் இல்ைல என் அறிந்த பின் ெதாைலேபசிைய எ த் , அந்த
வட்டத் க் காங்கிரஸ் கட்சி அ வலகத்ைதக் கூப்பி கிறாள். "ஹேலா... இந் நாத்
இ க்கிறாரா?"
"ஸ்பீக்கிங்..."
"ய னா ேபசேறன். உங்கைள என்ன அன்ைறக்குப் பிறகு காணேவ இல்ைல?"
"நான் என்ன ெசய்ய ேவண் ம்? நீங்க தான் அரசியல்னாேல அலர்ஜின்
தீத் ட்டீங்கேள?"
"இல்ைல, எனக்குச் சில விஷயங்கள் ேகட்க ேவண் ம், ேபச ேவண் ம். நீங்க
வந்தால் ேகட்கலாம் என் நிைனக்கிேறன்."
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"என்ன விஷயம்? ஃேபானில் ெசால்ல
அவ

க்கு

கம் சிவந்

யாத விஷயமா ய னா?"

ேபாகிற .

"இல்ேல. சுடர்ப் ெபாறின் ஒ அைமப்பில் ேபச எனக்கு அைழப் வந்தி க்கிற .
ெபாியப்பா க்கு அ கத்தி கபடாக் கட்சிையச் சார்ந்த ன் ஒேர ேகாபம்.
க தாசிையேய கிழிச்சிப் ேபாடச் ெசால்றார். அப்ப ெயல்லாம் அதில் ஒன் மில்ைல.
உங்களிடம் ேகட்கலாம் ..."

"ேடான்ட் ெவார்ாி. கட்டாயம் நீங்க ேபாய்ப் ேபச நான் ஏற்பா
மாதிாிச் சந்தர்ப்பத்ைத வி வ
ட்டாள் தனம்."
"நீங்கள் ாிந்

ெகாண்ட

ேபால அவர் ாிந்

ெசய்கிேறன். இந்த

ெகாள்ள ேய?..."

"கவைல ேவண்டாம். நான் நாைளேய ேபாய் ஏற்பா

ெசய்யேறன்."

"அப்ப ெயன்றால்?"
"அந்த இடத்தில் மிஸ் ய னா ஏற்பா
அர்த்தம்."
"ரேமஷ்

ேபர் ேபாட்

க்கு..." என்

ெசய் , நாள் ெகா த் விட்

வ ேவன்

கவாிையப் ப க்கிறாள்.

"அப்ப சாிேயா, குட்லக்? நாைளக்கு வேரன்" என்

விைட ெப கிறான்.

அவன் ம நாள் ெசான்னப வரவில்ைல. ய னா திய குரல்
ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் அவன் வ கிறான் என் பார்த் ஏமாந் ேபாகிறாள்.
வழக்கம் ேபால் நாள்தாைளப் பார்த் , 'பாங்கி ேதசியமயம், ரபாட், ெகாட் த் தீர்க்கும்
மைழ, பிவாண் ' என் ெபாியப்பாவின் மனசுக்ேகற்ப அரட்ைடய க்க அவர்
வயசுக்ெகாத்தவர்கள் யாேர ந்தான் வந் ேபாகிறார்கள்.
நான்கு நாட்க

க்குப் பின் ஒ

நாள் மாைலயில் அவன் தைலையக் காட் கிறான்.

நீ ரவி இல்ைல; சின்னம்மா சைமயற்காாி டன் பின் றம் ஏேதா ேவைலயில் ழ்கிக்
கிடக்கிறாள். ெபாியப்பா கூட் ற ச் சங்க ேபார் க் கூட்டத் க்குச் ெசன்றி க்கிறார்.
பரபரப்ைப அடக்கிக் ெகாண் அவள் அவைன வரேவற்கிறாள்.
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"ெபாியப்பா இல்ைலயா?" என்
அ எப்ப ேயா இ க்கிற .

அவன் விஷமமாகக் கண்ைணச் சிமிட் கிறான்.

"இல்ைல... உட்கா ங்கள்."
"நாைள ஞாயி மாைல ஐந்தைரக்கு, 'சுதா' ங்கம்பாக்கத்தில் - ற்ேபாக்கு
இைளஞர் மன்றத்தில் ய னா காந்தீய இலட்சியங்கள் - உைர. அேரஞ்ச்ட்."
அவ ைடய விழிகள் அக கின்றன. "அப்ப எப்ப ப் ேபாவ ?... ெபாியப்பா
இப்ேபா வ வார். நீங்கேள பக்குவமாகச் ெசால் வி ங்கள்..."
அவன் சிாிக்கிறான்...
"ெராம்பப் பயப்ப கிறாேயா?"
சட்ெடன் அவன் ஒ ைமயான வசனத் க்கு இறங்கி விட்டைத அவள்
கவனிக்கவில்ைல.
"பயமில்ைல, இ மாியாைத. அவைர எதிர்க்காமல் அவ ைடய க த்
என் அறி
த்த ேவண் ம்..."
"ஏேத
"அ

ம் ெசால்

சாியில்ைல

சமாளிேயன்?"

சாி உண்ைமயிேலேய அவர் அபிப்பிராயப்ப வைதப் ேபால் அ

கட்சிையச்

சார்ந்த அைமப்பா?"
"நீ... இேலசில்ேல, ெதாிஞ்சுதாேன நீ ச்சிகாட்டேற. ஒண்
ைவச்சுக்ேகா. கிழம்
பழம் அங்ேக கிைடயா . ெபாிய ம ஷ ட் த் தைல ைறகெளல்லாம் இ க்கு.
அந்த ரேமஷ் இந் ஸ்தான் கம்ெபனிக்காரர் வைகயறா. அங்ேகதான் ேரட் னியன்
லீடரா உற்பத்தியாயி க்கான்! சுதீர்குமார்

ேகள்விப்பட்

ப்பிேய; 'ெடராிஸ்ட்'

சேபார்ட்டர்னான்; ஒ ேசாடாபாட் ல் கண்ணா . ேநாஞ்சான் க த் க்கைள ேமாத
விடற இந்த அைமப்பின் இலட்சியம்னான். அவா ெராம்ப பி
எனக்ேக பார்க்கிற
கஷ்டம். எப்ப ேயா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்ேடன். ேபாஸ்டர் நிச்சயம் ேபாட ம்ேனன்.
அப்ேபா, ஞாயிற் க்கிழைம அஞ்சுமணிக்கு ெர யா இ . சாிதாேன?"
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"ெபாியப்பாவிடம்..."
"அடாடா... என்ன நீ
கூட் ப் ேபாேறன்."

ச்சி காட்டேற? அவாிடம் நான் ெசால்

க்கிேறன். வந்

"ச...ாி..."
எங்ேகேயா அறி கமில்லாத கானகப் பாைதயில் அ ைவப்பைதப் ேபா
ஞாயிற் க்கிழைமயன்
ந க்கமாக இ க்கிற .

க்கிற .

நாள்தாளில் இன்ைறய நிகழ்ச்சிகளின் வாிைசப் பார்க்கேவ

நல்ல ேவைளயாக அதில் அறிவிப் வரவில்ைல. சுவெராட் கைள எங்ேக
ஒட் னார்கேளா, ெபாியப்பா கண்களில் பட்
க்க நியாயமில்ைல என் ெதம்
ெகாள்கிறாள். ஆனால் ெசான்னால் ெசான்னப இந் நாத் அம்பாஸடர் வண் யில்
வந் இறங்கிய ேபா ேவர்த் ெகாட் கிற . ெபாியப்பா வ த்த ந்திாிப்
ப ப்ேபா மா கறந்த பின் திய பா ல் கலந்த காப்பி டன் ஊஞ்ச ல்
உட்கார்ந்தி க்கிறார்.
"நமஸ்காரம் மாமா?"
"அேடேட... கார் வரேத யாேரான்

பார்த்ேதேன. வா, கண்ணிேலேய காேணாம்?"

"ஒண் மில்ேல தைலவர்கள் பண் ம் மானக் ேக - தைல நீட்ட
யேல நமக்கு.
நம்ம வட்டத்தின் ஒ பிறந்த நாள் ெகாண்டாட்டம் ேபாட் க் காந்தி ற்றாண்ைட
நடத்த ம் பார்க்கேறன். சாியாக ேபாகிற ..."
"யா க்குப் பிறந்த நாள்?"
"யா க்குப் பிறந்த நாள்? காந்திக்கு. அேதாட, இந்த வட்டத் க்ேக ெபாியவராக
இ க்ேகள் - அேதா காந்தி பரம்பைர வழி. உங்க க்குத்தான் ெகாண்டாடக் கூடாதா?
உங்கைளப் ேபால் ெபாியவாள்ளாம் ஒ ங்கி மறக்கும்ப பண்ணினேத தப் .
எப்ப
ம் இந்தப் பிள எப்ப ப் ேபாற ன் பார்த் த்தான் ேயாசிக்க
ேவண் யி க்கு; இப்பக் கூட ஒ

மீட் ங்குக்குத்தான் ேபாேறன். ய னாஜி,
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நமஸ்காரம்!" மா ப்ப யின் கீழ் தயங்கி நிற்கும் அவ
ேபா கிறான்.

க்கு ஒ

ெபாிய கும்பிடாகப்

"எங்ேக கிளம்பறாப்ேபால, நான் சகுனத் தைடயா வந்தி க்ேகனா? ேசவா நிைலயம்
வைரக்குமா? கிளம் ங்க. உங்கைள ' ராப்' பண்ணிடேறன்."
அவள் ன்னைக

க்கிறாள், "அெதப்ப

"பின்ன நீங்க எங்க ேபாறிங்கன்

நிச்சயமாகக் ேகட்கிறீர்கள்?"

ாிஞ்சுக்க

ேகட் க் ேகாண்ேட அ கில் நகர்ந்தப

யாதா?"

கண்களால் ஒ

அதட்டல்,

'அசட் ப்பிசட்ெடன் ேபசாமல் வண் யில் ஏறிக்ெகாள்' என் ெபா ள்பட, அவள்
பின் றம் ஏற கத திறக்கிறான். அந்தப் ெபாிய வண் யில் ன்ேன ஒ ஓட்
அமர்ந்தி க்கிறான். இந் நாத் அவன் அ கில் தான் அம கிறான்.
வண்

எல்ைல கடக்கும் வைரயி

ம் அவன் ேபசவில்ைல.

ய னா குழப்பத்ைத மைறத் க் ெகாள்ள ெவளிேய பார்ைவைய ஓடவி கிறாள்.
சுவாில் தியைவகளாகப் பளீெரன்ற க ப் சிவப் வண்ணக் ெகாட்ைட எ த் த்
தாள்கள்.
"அறிஞர் அண்ணாவின் அ பதாவ

பிறந்தநாள் விழா!

த்தமிழ்ச் ெசல்வி,

இைசக்குயில், கைலயழகி, அ ணா அண்ணா கைதப் பாட் .
அண்ணா வழி நடக்கும் இளவல்கள் ெசய் ம் சாதைனகள்.
அைனவ ம் திரண்
அண்ணா கழ்ந்
எல்லாத் தாள்களி

வ க! ெசல்வி அ ணா!

ஆசி கூறிய ெசல்வி அ ணா!"
ம் அ ணா உதயசூாியன் டாலர் சங்கி

மார் க்குழியில்

பளிச்சிட, க ப் ப் பின்னணி சிவப் ேராஜாப் டைவயில் சிாிக்கிறாள்.
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"இந்த அண்ணா திடல் எங்ேக இ க்கிற ?"
"நம்ம

ட் க்குப் பின் ெத ேவா

ேபானால் கு ைசெயல்லாம் வ ேத. அங்ேக

குப்ைப ெகாட் க் ெகாட்
ட்
ட்டாத் ெதாியறேத? அ க்குப் பின்னாெலல்லாம்
தான் அண்ணா திடல். வில் ப் பயல்க க்குக் கு ைசக் கட் க்க றம்ேபாக்ைகக்
ெகா த் ெசட் ல் பண்ணேத நாமதான். இப்ப இவங்க ெகா ையப் ேபாட் எங்க
சாதைனங்கறான்..."
ய னா சிாித் க் ெகாள்கிறாள்.
எல்லா இடங்களி

ம் மண்ணின் சுவடறியாக் குழந்ைதகைளத் தாம் இந்த

அரசியல்வாதிகள் ஆைசகாட் க் ைகக்குள் ேபாட் க் ெகாள்கிறார்கள்?
----------

10
சுடர்ப் ெபாறிகள்...
மிஸ் ய னா எம்.ஏ. என்

எ தப்பட்ட க ம்பலைக வாயி ல் ெதாிகிற .

வாயி ல் கார்களாக நிற்பதி
ந் , உயர்ப க்காரர்கள் பலர் கூட்டத்திற்கு
வந்தி க்கிறார்கள் என்
ாிகிற .
ய னா ம் இந் நாத் ம் வண் யி
ந் இறங்குைகயில் சு ண்ட கிராப் ம்
இறங்கிய கி தா மாக ஒ இைளஞன் ன்வந் ைககூப் கிறான். வய
இ ப க்குள் தானி க்கும். அழகிய ேவைல ெசய்த அைரக்ைக ஜிப்பா ம்
ைபஜாமா ம் அணிந்தி க்கிறான்.
"ரேமஷ்..."

"நீங்கள் ஒப் க் ெகாண்டதில் ெராமப் சந்ேதாஷம்."
"ேபராசிாியர் சூாிய நாராயணா..."
தைல நைரத் ப் பல் வி ந்த கிழவைர அவ
அவர் தாம் தைலைம தாங்கப் ேபாகிறார்.

க்கு அறி கம் ெசய்

ைவக்கிறார்கள்.
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"அந்த நாளில் உங்கப்பா, என் ைடய - காேலஜ் ேமட்..." என்
ஒற்ைறப் பல் ெதாியச் சிாிக்கிறார்.

அவர்

ன் வாிைச

ய னா க்கு எப்ேபா ம் ஏற்படாத ந க்க ம் குழப்ப ம் ேதான் கின்றன.
இம்மாதிாியான கூட்டம் ஒன்றில் அவள் ேபசியதில்ைல என் , நிைன
கு க்கி கிற . எதிேர வாிைச வாிைசயாக அமர்ந்தி க்கும் கங்களில் ஒன்

கூடப்

ெபண் க்குாியதில்ைல! இன்ைறய இளம் ெபண்கள், அரசிய ேலா, ேவ
வைகயான ச தாய வாழ்விேலா எந்த அள க்கு ஆர்வம் ெகாள்கின்றனர் என்பதற்கு
ஓர் அள ேகாலாக அந்தக் கூட்டம் இ ப்பதாக நிைனக்கிறாள். சிந்தைனகள் விஷய
வட்டத் ள் வராமேல சுழல்கின்றன. கு ந்தா , நீண்ட கி தாக்கள், அ ம் மீைச,
உள்ளத்தின் விகாரங்கைள ெவளியாக்கும் வைகயில் ேராமக் ேகாலங்கள்...
காந்திய கள் கூடச் சில படங்களில் மீைச ைவத் க் ெகாண்

க்கிறார். 'சில க்கு

இயற்ைகயாக மீைச சாந்த இயல்ைபக் காட் வதில்ைல. அம்மாவனின்...' அவள்
தன்ைனக் கு க்கிக் ெகாள்வ ேபால் நிமிர்ந் உட்கா கிறாள். அந்த ரேமஷ்தான்
அவைள அறி கம் ெசய் ெகாண்
க்கிறார்.
"காந்தியின் வழியிேலேய எண்ணங்கைள வளர்க்க, அேத பாைதயில்
திர்ந்தி க்கும் அவர் ேபச்ைசக் ேகட்க இங்ேக கூ யி க்கும் கூட்டத்ைத
வரேவற்கிேறன். மா பட்ட க த் க்கள் ேமாதிச் சிதறிக் குழம்பிக் கலங்கி திய
எண்ணங்கள் உ வாக ேவண் ம் என்ப எங்கள் ேநாக்கம்..."
கங்கைளப் பார்த் க் ெகாண்ேட இ ந்ந்தவர்க க்குச் சட்ெடன் எல்லாம்
அைசவற் நின்றாற் ேபால் இ க்கிற . வரேவற் ைரயின் வாசகங்கள் ெசவிகளில்
எ ந் எங்ேகா ெபா ளின்றி வறண் ேபாகின்றன. அங்ேக சுதீர்... சுதீர் தான்...
வாயி ல் யா டேனா ேபசிக் ெகாண் ...
ஒ

கணம் சித்தத்ைத உள் நி த்தி இைறய ள் ேவண் கிறாள். ேபசும்ேபா

என்ற உணர்

கு க்கி ம் ேபா , அ த்

என்ன என்

'தான்'

ெபா ேள மறக்கக் குழம்பி

வி வாள். ன் கல் ாியில் ேமைடேயறி வரேவற் ைர, நன்றி நவிலல் கூறிப்
பழகிய நாட்களில் அவ க்கு இத்தைகய அ பவங்கள் ேநர்ந்த ண் . அந்தக்
கூச்சங்கெளல்லாம் தி ம்பி வந் விட்டாற் ேபா
க்கின்றன.
'ஆண்டவேன இன் ஏன் இப்ப யாகிற ?' என் மனைசத் ைடத் க் ெகாண்
எதிேர குழந்ைதகள் அமர்ந்தி ப்ப ேபால் நிைனத் க் ெகாள்கிறாள்.
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"ஜனநாயகம் சிறக்க, தனி மனிதன் ெசம்ைம ெநறியில் ஒ குதல் ேவண் ம்.
ேதைவகைள அதிகாித் க் ெகாள் ம் ஒ மாய சுபீட்சம் உண்ைமயில் வண்ைம
அல்ல. விஞ்ஞான அறிவியல் வளர்ச்சியினால் மனிதனின் விலங்கியல் தன்ைமேய
ெப குமானால், அவன் உண்ைமயில் ஒளிைய ேநாக்கி வி தைல ெபற்றி ப்பவனல்ல.
பகிர்ந் ண் ம் மன ம் அ த்தவ ம் வாழ ேவண் ம் என்ற எண்ண ம் பிறக்க
அைவ தைட ெசய் ம். இந்த உண்ைமயான சுதந்திரத்ைத ம் சமத் வத்ைத ம்,
தன்ைனத் தாேன கட் ப்ப த்திக் ெகாள்ளாத அன் ெநறியில் வாழ்ந்தால் காணலாம்
என்கிறார். அந்த ெநறி அவர் திதாகக் கண்டெதான் மில்ைல. ஆயிரம் ஆயிரம்
ஆண் க க்கு ன்னேர பாரத நாட் ல் அறிேவார் வகித்த ெநறிதான்." அவ க்கு
ேநரான பாைதயில் தங்கு தைடயில்லாமல் ெசல்லச் சரளம் வந் விட்ட . அ க்கு
ெமாழிகள் ெசய் ம் ஜாலங்கள் ஏ மில்ைல. குர ல் ேதனின் இனிைம ம்
ஆலயமணியின் நாத ம் குல கின்றன. அ உள்ளத்தி
ந் ஒ ப் க்கைளக்
ெகாண் வந் ேகட்பவர்களின் ெசவிகைள நிைறக்கின்றன.
வில் கரேகாஷம் நீண்

ஒ க்கிற .

அவள் உட்கார்ந்த பிறகு ெகால்ெலன்

அைமதி ப கிற .

ரேமஷ் ேமைடயில் நிற்கிறான். "நண்பர்கள் ேகள்விகள் ேகட்கத்
த் க்
ெகாண்
ப்பைத அறிேவன். ேகள்விகள் சு க்கமாக இ க்க ேவண் ம்.
கால்வைரயைற என்ற ஒன்ைற நிைனவில் ைவத் க் ெகாண் ேகட்ப நல்ல ..."
இந்த ஒ

அம்சம் கூட்டத்தின் பிற்பகுதியில் தைல நீட் ம் என்பைத அவள்

எதிர்பார்க்கேவ இல்ைலேய? நிைனக்க ேநரமில்ைல.
ேகள்விகள் வந்
த ல் ஒ

வி கின்றன.

கி தா மீைசக்காரன் எ ந்தி க்கிறான்.

"காந்தியம் என்ப நைட ைறக்கு ஒவ்வாத இலட்சியம். சந்திரனில் மனிதன் கால்
ைவக்கும் நாளில் ைகராட்ைடையக் கட் க் ெகாண் அ வ மடத்தனம்.
விண்ெவளியில் சீறிப் பா ம் நில க் கப்பைல விட, ைகராட்ைட எந்த வைகயில்
ேமன்ைமயாகிற

என்பைத விளக்க ேவண் ம்?"

ரேமஷ் அவைளப் ன்

வ

டன் பார்க்கிறான்.

அவேளா அைமதி டன் "நான் ேகள்விகைள குறித் க் ெகாள்கிேறன். எல்லாக்
ேகள்விகைள ம் ேகட் விடட் ம்" என் ம ெமாழி கூ கிறாள்.
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"அஹிம்ைச என்பதன் தத் வம் என்ன? பிற நா கள் சர்வ நாச சக்தி பைடத்த
ஆ தங்கைளத் தயாாிக்கும் ேபா , இன்ெனா
காட் கிேறன் என்

ெசால்வ

கன்னத்ைத ம் தி ப்பிக்

நைக க்கிடமில்ைலயா? இந்த அஹிம்ைசத்தனத்ைதப்

பிறகு வாழ்விக்க, சேகாதாியின் இனத்தில் ஒ

ண்

கூட மிஞ்சாேத? இதற்கு என்ன

ெசால்கிறீர்கள்?"
"மனிதன் ேதைவகைளக் குைறக்காமற் ேபானால் குலம் அழிந்
அச்சு த் ம் சேகாதாி மனிதன்

வாச

மின்றி, விலங்ேகா

ேபாகும் என்
ேபார் ாிந்

பச்ைச

ஊைனப் சித்த நாட்களில் ேதைவகள் மிகக் குைறவாக இ ந்ததால், அந்தக்
காட் மிராண் ேய இன்ைறய மனிதைன விட ேமலானவன் என்

க

கிறாரா?

எப்ப ? விளக்கம் ேதைவ."
ஒ

கு ம் க்காரன் கு ம்பக் கட் ப்பாட்ைட ஆராய்கிறான்.

"காந்தியம் ெசயற்ைகச் சாதனங்கள் உபேயாகிக்காமல் க த்தைட என்
ெசால்கிற . வ டம் 365 நாட்க ம் கட் ப்பாட்ைடக் கைடப்பி த்தா ம், ஒேர ஒ
நாள் ெபால்லாத எ ச்சி ஏமாற்றிவிடக் கூ ேம! இத்தைன ேகா
ம் மகாத்மாக்களாகி
விடலாம் என்

அம்ைமயார் க

கிறாேரா? அ

எப்ப

ம்?"

"இலட்சியங்கள் ெசயலள க்கு எளிதாக இ ந்தாேல நிைலக்க
ம். காந்திய
இலட்சியங்கள் அவர் காலத்திேலேய ப ேதால்வி கண்டன. இன் அ பட்
ழ்ந்த
அவற்ைறக் குற் யி ம் குைல யி மாகத் தட் ெய ப்ப ேவண் ய அவசியம்
என்ன?"
ேகள்விகைளக் ேகட்பவர்கள், மான்ேபால் நிற்கும் ஒ த்திையத் தாக்க வந்தி க்கும்
காட்ெட
கைளப் ேபால் ேகள்விகைளத் ெதா க்கின்றனர்.
இந் நாத் பரபரப் டன் ரேமைஷப் பார்த் , "இெதன்ன ஸார், இர்ரலெவண்ட்
ேகள்விெயல்லாம் ேகட்க வி கிறீர்கள்? இ
உங்கள் சட்டசைபன்
"இ

நிைனச்ேசளா?" என்

யாைரயா ேபச்சாள க்கு வக்காலத்

இண்டலக்சுவல் மீட் ங்கா, இல்ேல
சீ கிறான்.
வாங்கிட்

வ பவன்?"
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"க த்

ேமாதல் என்றால் கத்தாிக்காய் என்

எண்ணமா?"

ேக , கிண்டல், சிாிப் , ஏளனம், தீ ெவ கள்...
"அைமதி அைமதி!" என்

சூாியநாராயணர் ேமைசையத் தட் கிறார்.

"நீங்க ேகள்விக்ெகல்லாம் பதில் ெசால்லப் ேபாேறேளான்ேனா?" என்
ய னாவிடம் குனிந் ெமல் ய குர ல் ேகட்கிறார். ய னா ன்
வ
ெப க்கியின் ன் வந் நிற்கிறாள்.

டன் ஒ

"சேகாதரர்கேள, அைமதி ேவண் கிேறன். மனிதன் விலங்குத்தன்ைம மாறி
பாிணாம வளர்ச்சியின் ப கேளறி மனிதத் தன்ைமயின் ப யில் வந் நிற்கிறான்.
இந்தப் ப யி
ந் மீண் ம் விலங்குத் தன்ைமக்கு இழிந் ெகாண்
ப்பைதேய
இப்ேபா உலெகங்கும் நிக ம் பல நிகழ்ச்சிகளி
ந் ெதளிவாகக் காண்கிேறாம்.
விஞ்ஞான அறிவியல், ெமய்ஞானத்ைத ேநாக்காகக் ெகாள்ளாதவைர, மனிதைனக்
கீழ்ேநாக்கி இ க்கத்

ைண ெசய்கிற . இ

தவிர்க்கப் பட ேவண் ம். அந்த எல்ைல,

இ க்கும் சக்திகைளப் பகிர்ந் ெகாண் , எல்ேலா ம் உண - உைட - உைற ள்
என்ற அ ப்பைடத் ேதைவகைளேய ம் அ பவிக்கப் ேபா மான இடத்தில்
குறிக்கப்பட ேவண் ம்.
ேபர் வாழக்கூ ய விசாலமான மாளிைகயில் நான்கு ேபர்
கு யி க்கின்றனர். அேத மாளிைகயின் பின் றம் கழி நீேராைடக்கைரக் கு ைசயில்,
நான்கு ேபர் இ க்கப் ேபா மான இடத்தில் பதினான்கு ேபர் ெந க்குகின்றனர். அந்த
மாளிைக வாசிகளான நால்வர், எட் ப் ேபர் வாழக்கூ ய இடத்ைத எ த் க்
ெகாள்ளட் ம். மீதிைய இல்லாதவ க்குப் பங்கிட ன் வரட் ம். இம்மாதிாி விட் க்
ெகா க்கத் தனிமனிதனின் தரம் உயர ேவண் ம். அதற்கு அந்த அ ப்பைடப்
பண் கள் - எளிைம, தியாகம் எல்லாம் ேதைவயாகின்றன. ேபராைசையக் ெகால்ல
ேவண் மானால் விட் க் ெகா க்கும் ெப ந்தன்ைம ேவண் ம். அவா அ த்தேல
அச்சமின்ைமக்கு ஆதாரம். இவ்வைகயில் தனி மனிதத் ெதாகுதிகள் சிறந்தால்
ச தாயத்தில் ெசாத் க்கள் ெபா
டைமயாக மாற்றம் ெப ம் ேபா சிக்கல் ேநரா .
பண்ைடய நீலகிாிக் கிராமங்களில் ஒவ்ெவா கிராமத்தா ம் ெபா வாக நிலம் தி த்தி
உண் மகிழ்ந்தனர். ஒ
ட் ல் யரம் ேநர்ந்தால் அைனவ ம் அைதப் பங்கிட் க்
ெகாண்

ஆ தல் ெகாள்வார்கள். ஒ

ட் ல் தட் ப்பா

வந் , திய பயிைரத்

ெதய்வத் க்குப் பைடக்கு ன் ெகாய்ய ேநர்ந்தால், அைதத் தவிர்க்க மற்றவர்கள்
ேபாட் ேபாட் க் ெகாண் அவர்க க்குத் தானியம் அளிப்பார்கள். இன் அந்தப்
பண் கள் அழிந் ேபாய் விட்டன. ேதைவகைளப் ெப க்கிக் ெகாண் ேபராைசயில்
மக்கள் திைளப்ப தான் இதற்குக் காரணம். ைகராட்ைடைய விண்ெவளிக் கலத்ைத
விட ேமன்ைமயாக ஏன் க
கிேறெனன்றால் எல்ேலா ம் விண்ெவளியில் ெசல் ம்
ேபராைசயில் ேசார்ந் வி வைத விட எல்ேலா ம் மானம் காத் க் ெகாள்ளத் தம்
உைடையத் தாேம தயாாித் க் ெகாள்வதனால் பல எளிேயாாின் பிரச்ைனகைளத்
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தீர்க்கலாேம என்பதனால்தான். கு ம்பக் கட் ப்பாட்ைடப் பற்றி நண்பர் கூறினார்.
அைதப் பற்றிப் ேபசுவதற்ேகா ஆராய்வதற்ேகா இ உாிய இடம் அல்ல. இந்த
விஷயம் பற்றிய ஆசிரம ெவளியீட்ைட வாங்கிப் பார்த் க் ெகாள்ளலாம். அ த் ,
இலட்சியங்கள் ஒ நா ம் ேதால்வி அைடவதில்ைல. காந்திய கள் எந்த
இலட்சியத்ைத ம் திதாகத் ேதாற் விக்கவில்ைல. அலட்சியமாக ந வ விட்டைத
எ த் க் ெகா த்தார். இந்தியச் ச தாயம் இன் ம் நிைலத் நிற்கக்
காரணமானைவேய அந்த இலட்சியங்கள் தாம். நாட் ல் ேவ
திய திய
சமயங்க

ம் ெகாள்ைகக

ம் ேமாத வந் ங்கூட, சத்தியம், அஹிம்ைச அன் ஆகிய

ெநறிகளின் அ ப்பைடயில் உயர்ந்

நிற்கும் ஆன்மிக வாழ்

என்ற தத் வத்தில்,

ேநாக்கத்தில், எல்லாச் சமயங்க ம் ஒன்ேற என் நிைல கண்டதனாேலேய இந்தச்
ச தாயம் இன் ம்
ைம அழியாமல் நிைலத் நிற்கிற ..."
ஒ ெப க்கித் தண்ைடப் பற்றிக் ெகாண் அவள் ன்னைக ாிகிறாள். ெநற்றி
வியர்க்கிற . இந் நாத் மைலத் ப் ேபானாற்ேபால் உட்கார்ந்தி க்கிறான்.
ெதாைலவில் ஒ

க வல்

கம் உயர்கிற .

"காந்தி ேமைல நாட் க் கல்வி ைறைய எதிர்த்தார். தம் மக்க க்கு அக்கல்விையக்
கற்பிக்கவில்ைல. ஆனால்
சும் ேமல் நாட் க் காற்றிேலேய வளர்ந்த ஒ வைரத்
தமக்குப் பிறகு தன் ெமாழிையப் ேபசுவார் என்

ேதர்ந்த

எதனால்?"

"மன்னிக்க ேவண் ம் நண்பேர! நான் உயாிய இலட்சியங்கைளப் பற்றிேய ேபச
வந்ேதேன ஒழிய காந்தி என்ற தனி மனிதைரப் பற்றிேய ேபச வரவில்ைல" என்
அவள் ஒ ங்கப் பார்க்கிறாள்.
"ேஹா, ேஹா" என்ற ஆரவாரங்க

ம் ேக க

ம் எ கின்றன.

"ேதால்வி... ெவட்கம்... அவ ைடய இலட்சியங்களில் அவ க்ேக நம்பிக்ைக
இல்ைல என் ஒப் க் ெகாள் ங்கள்!" என்ற ஆர்ப்பாட்டங்கள்.
"நான்ெசன்ஸ்! இெதன்ன கசாப் க் கைடயா?" என்
கத் கிறான் இந் நாத்.

இரட்ைடக் குர ல்

சூாியநாராயணர் அவைளப் பாிதாபமாகப் பார்க்கிறார்.
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'வயசுப் ெபண்ணாக லட்சணமாகக் கல்யாணம் கார்த்திைகன் கு ம்பத்தில்
இ ந் ேபர் ெசால்ல மாட்டாேயா! இப்ப இ க நார்நாராகக் கிழிச்சிப் ேபாட வந்
மாட் ப்பிேயா?' என்

இரங்குகிறார்.

"காந்திையத் தனிமனிதர்
அவர் ெசான்னைதச் ெசய்ய
குரல் ஒ க்கிற .
"கல்வி என்ப
ஏட் க் கல்வி

விட்
ம்

ைவக்க ேய? இந்த நா

கண்ைண

தாேன இப்ப ெசால்கிறீர்கள்?" என்

ண்
மீண் ம் ஓர்

மனைசப் பண்ப த்த ேவண் ம். அந்த வைகயில் இந்நாட் ல்
ைற பயனளிக்கவில்ைல என்

அவர் கண்டாேர ஒழிய, ேமைல

நாட் க் கல்விைய அவர் ெவ க்கவில்ைல. ெசயல்திற ம், கூாிய மதி ம், நாட்
மக்கைளக் கவ ம் ெசால்வன்ைம ம் கூ ய ஒ வைர அவர் தமக்குப் பின்
வாாிசாக்கியதில் தவறில்ைலேய?"
"ஏன்? அந்த வைகயில் பல தைலவர்கள் இ ந்தார்கேள? அவர்கைள ஏன்
ேதர்ந்ெத க்கவில்ைல?"
அவைளத் திக்கு க்காடச் ெசய்
ெவளிச்சமாகிற .

ரசிக்கேவ இந்தக் ேகள்விகள் என்ப

ெவட்ட

"இைத விாிப்பேதா விவாிப்பேதா இன்ைறய கூட்டத் க்குப் றம்பான விஷயம்..."
" றம்பாக எப்ப

ஆகும்? அந்த இலட்சியங்கைள ெவற்றிகரமாகச் ெசயல்

ைறயாக்கியதாக நீங்கள் நம்பிக் ெகாண்
க்கும் அந்தத் தைலவேர, தம் கட்சிக்காக
இலட்சியத்ைதப் ப ெகா த் விட் க் கட்சிைய வ வாக்க ேவெறா மனித க்கு
வாக்குக் ெகா த்தார். காந்தி அந்தக் காலத்திேலேய விைலக்கு வாங்கப்பட்டார். அந்த
விைல நாட் ன் தைலைமப் ெபா ப் - அல்ல பதவி!"
ய னா க்குச் ெசவி மடல்கள் குப்ெபன்
இந்த அவ

கைள

எாிகின்றன.

சுபவன் சுதீர்தான்.

"அம்மணி, காந்தியம் எந்நா ம் நைட ைறக்கு ஒத் வர
யாத பிதற்றல்
என்பைத ஒத் க் ெகாள் ங்கள்!" என் க வல் கம் எ ம்பி உட்கார்ந் ெகக்க
ெகாட் கிற .
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பஜைன மண்டபத்தில் கூச்ச

ம், குழப்ப ம் உண்டாகும்ேபா

பதேய!' என் எ ப் வார்கேள, அப்ப
எ ந்தி க்கிறார்.
"ஒ

ேபச்சாளைர நாம் ேபசக் கூப்பிட்

'நமப் பார்வதி

சூாியநாராயணர் ேமைசையத் தட்

க்கிேறாம். ஒ

விட்

விஷயம் ேபசச்

ெசால்கிேறாம்; ேபசுகிறார். ேகள்வி ேகட்பேத நாகாிகக் குைற. அதி ம் இ ...
அவசியமில்ைலன் நிைனக்கிேறன்" என் ெதாடங்கி நன்றி கூறி கூட்டத்ைத
வழி ெசய்கிறார். ய னா ெகட்ட கனவினிைடேய விழித்த குழந்ைதையப் ேபால்
உட்கார்ந்தி க்கிறாள். நன்றி கூ ம் சம்பிரதாயச் ெசாற்கள் ெசவிகளில் வி
ன்
கைரந் ேபாகின்றன.

க்க

"பிரமாதமாகப் ேபசிேன. இ கள் அசத் கள். ேகள்வி ேகட்கற க்குன்ேன
கூட்டத் க்கு வ ம்..." என் விைட ெகா த் விட் சூாியநாராயணர் மாைலைய ம்
ைகத்த ைய ம் எ த் க் ெகாண் ெபாிய கா க்குள் ஏறிச் ெசல்கிறார். வழிய ப்ப
வ வ ேபால் நான்கு ேபர் ெதாடர்ந் வ ைகயில் சுதீர் அவ க்காக வழியில்
நிற்பான் என் எதிர்பார்க்கிறாள். ெநஞ்சு ேசார்ந் வி கிற . சிகெரட் ம் ைக மாக
இந் நாத்தான் கதவ யில் நிற்கிறான்.
இப்ேபா வண் யின் பின்னால் அவள கில்தான் உட்கா கிறான். ஆனால் அவள்
சிந்ைதயில் அவன் அ கில் இ ப்பேத உைறக்கவில்ைல. ெபாிய ேதால்வி கண்ட
ஏமாற்றத்தில் தி ம்பத் தி ம்ப எைத எைதேயா எண்ணிச் ேசா கிறாள்.
"ெகான்

ட்ேட ேபா, ய னா!"

வண் தார்ப்பாைதயில் ெசல்கிற . ெத ெவல்லாம் ஒளி மயங்கள் - ெநாிசல்கள் ேபாக்குவரத் ஊர்திகள்.
"கைடசியில் வைளச்சு வைளச்சுக் ேகள்வி ேகட்டாேன, அவைனத் ெதாி மா,
யார்

?"

"ஹம்...?"
"அவன் தான் சுதீர்குமார். கீழ ெவண்மணிக்கப் றம் ஆேள தைலமைறவா
இ ந்தாப்பல. இன்னிக்கு வந்தி க்கிறான்..."
"ஓ..."
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"ஆனா

ம் நீ ப பிரமாதம்? பா

க்

ல் பிரமாதமா ைஷன் பண்

ேவ!"

"..."
"என்ன ேபசேல? அன்னிக்கு நான் ெசான்னைத எதிர் பாராம சாின்
ெகாண் ட்ேட. அப்ப..."
வண்

ஓர் ஒளிமயமான உலகில்

ன் வந்

ஒப் க்

நிற்கிற .

ஒ ... ஓட்டல்.
" ட் க்குப் ேபாலாேம? மணி எட்டைரயாகிறேத?"
"எனக்குத் ெதாியாதா? நீ இறங்கு ெசால்ேறன்."
"எதற்கு?

ட் க்குப் ேபாக

ம் எனக்கு..."

"எனக்ேக ஒேர பசி, உன்னால்... அடக்கிட்

ந்ேதன்."

அவள் இறங்க ேவண் த்தானி ந்த .
ேமல்மா ... எங்ேகா நீளப் ேபாகிறான்.
கு ம்பம் என்

ேபாட்

க்கிற . ஆனா

ம் கு ம்பம் ஒன் ம் அங்கு இல்ைல.

"எனக்கு ஒன் ம் ேவண்டாம்."
அவன் ெபா ட்ப த்தவில்ைல. ஏேதா இனிப் ெகாண்
ேபா
க்கிற .

வரச் ெசால்கிறான்

சர்வர் ேபான பின் அங்ேக யாைர ம் காணவில்ைல.
ேமைசயில் ழங்ைகைய ஊன்றி கத்ைதத் தாங்கிக் ெகாண் அவைள ைவத்த
கண் வாங்காமல் பார்க்கிறான். அவள் ெவளி வாயிைலப் பார்க்கிறாள்.
ேதாளில் அவன் ைக ப கிற .
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சுாீெரன்ற உணர் டன் கு

ங்கி எ ந்தி க்கிறாள்.

ஆனால் அவன் ஒன் ம் நடவாத

ேபால் சிாிக்கிறான்.

"சீ, வி ங்கள்!"
"ெராம்பக் ேகாவிச்சுக்கிறிேய?"
ைகைய எ த் விட்டான். ஆனால் அவ
ெவற் ப் பாதம் ப கிற .
அப்ேபா சிப்பந்தி இரண்
ேபாகிறான்.

ைடய ெச ப் க் கால்ேமல் அவன்

இனிப்ைப ம் தம்ளைர ம் ைவத் விட் ப்

"என்ன, கத்தப் ேபாறியா? நாைளக்குப் ேபர் ேபப்பாில் வர
கத் ...!"
அவ

ம்

ஆைசயானால்

க்கு வியர்த் க் ெகாட் கிற .

"காைல எ க்கிறாயா, என்ன ேவ ம்; ஸ்ெகௗன்டரல்..." ெச ப்ைபக் கழற்றிக்
ைகயில் ைவத் க் ெகாண் நிற்கிறாள்.
"ஏனிப்ப

ேகாவிச்சுக்கிேற கண்ணம்மா? கல்யாணமாற க்கு

ன்ன ெகாஞ்சம்

உாிைம எ த் க்கக் கூடாதா...?
"கல்யாணமா? என்ன ேபத்தல்?"
"ஆஹா... ஹா... உனக்கு இன்
ெவட்கப்பட்

ம் ெபாியப்பா ெசால்லைலயா கண்

? என்னம்மா

ந க்கிேற, ேபா!"

"நான்ெசன்ஸ். இந்த மாதிாி எண்ணங்கைள அ ேயா

ஒழிச்சி ங்க."

"பார், பார்; உன்ைன ேவ எவன் கல்யாணம் பண்ணிண்டா ம் என்ைன விட
அ ைம ெதாிஞ்சு நல்ல ெசய்ய மாட்டான். நான் இன்னிக்குக் கூட்டத்ைதச்
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சமாளிச்சுக் ெகா த்ததற்ேக நீ இந்த ச்சாண் த் தனத்ைத
நீ யா க்காக ம் பயப்பட ேவண்டாம்...!"

ட்ைட கட்

ைவக்க

"ஹம்..."
ஒ உ மல் உ மிவிட் நாற்கா ையத் தள்ளிக் ெகாண் எ கிறாள். எதிேர
வ ம் பணியாளன் மீ ேமாதாத குைறயாக ஓ வ கிறாள். ஜுர ேவகமாக
இ க்கிற . எந்த பஸ் ல் ஏ கிேறாம் என்
நி த்தத்தில் நின் ஏ கிறாள்.

ெதாியாமேலேய, அ கி

--------ேவ க்கு நீர்
------------

ற்றிற் .

ள்ள பஸ்

ம்.

