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�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 1 
"எத�ரதாக் காக்�ம் அற�வினார்க் க�ல்ைல 
அத�ர வ�வேதார் ேநாய்" 
 
பரஞ்ேசாத� ஜயா காைலயிேலேய எ�ந்�வி�வார். பல மணி ேநரங்களிற்� 
கடவ�ைள மன��க�ப் பாடிய�ம் த�யானத்த�ல் ஈ�பட்�ம் வந்தார். இதைன 
அவ�ைடய ேபரனான ஆனந்த�ம் த�ன�ம் அவதானிக்கத் தவறவில்ைல. 
ஆனந்தேனா கனடாவிேலேய பிறந்� வளர்ந்தவன் உயர் க��ரியிேல கல்வி 
பயி�ம் அவனிற்� இவர் ஏன் இவ்வளவ� ேநரங்கைள வணீடிக்க�றார் என்ேற 
பட்ட�. இ�ந்�ம் ெபரிேயாைரக் கனம் பண்�ம் பழக்கத்ைதத் தாய் 
தந்ைதயர் இள வயத�ல் இ�ந்ேத ஊட்டி வளர்த்தைமயால் அவன் அவரிடம் 
எ�வ�ேம ேகட்கவில்ைல. ஒ� நாள் பரஞ்ேசாத�த் தாத்தா ஆனந்த�டன் 
ெவளிேய நடந்� ேபாக சந்தர்ப்பங் க�ைடத்த�. தனிைமயில் தாத்தாவ�டன் பல 
விடயங்கைளப் பற்ற�ய�ம் கைதத்தான் கனடாைவப் பற்ற� அவ�க்� ந�ைறயச் 
ெசான்னான் இங்� மக்களின் இயந்த�ர மயமான வாழ்க்ைக பற்ற�ெயல்லாம் 
விளக்க�னான். பின் அவ�ைடய மனத�ேல ெவ�நாட்களாக இ�ந்� 
வந்த சந்ேதகத்ைதத் ெதளிவ� ப�த்த ந�ைனந்தான். 
ெம�வாகத் தன் தாத்தாைவக் �ப்பிட்டான். ெமல்லத் த��ம்பிய தாத்தாைவத் 
தயக்கத்�டன் ேநாக்க�னான். அந்தப் பார்ைவயின் தயக்கத்ைதப் ப�ரிந்� 
ெகாண்டவர் ேபால ஏன் தயங்�க�றாய்? என்றார். இல்ைல தாத்தா நீங்கள் 
இவ்வளவ� ேநரங்கைளக் கடவ�ைளக் �ம்பிட என்� ஒ�க்�க�றீர்கேள அ� 
தான் எனக்� விளங்கவில்ைல என்றான் தயங்க�யவா�. ஓ அ�வா? 
அைத எப்படி விளக்�வ� என்� சிற�� சிந்த�த்தவர் சரி உனக்�த் ேதர்வ� 
வ�ம் �ன் ஏன் படிக்க�ன்றாய்? வானில் எற�ந்த கல்லிற்� என்ன 
நடக்க�ன்ற�? அ� கீேழ வந்� வி�ம் என்றான் சிரித்தவா� சரி தாத்தா 
நீங்கள் எனக்� விளக்கமாக விளக்க�த்தான் வி�ங்கேளன் என்றான். 
பிறந்தவர் இறந்ேத தீ�வர். இறப்ப� என்ப� ந�ச்சயமான�. அத�ல் இ�ந்� 
யா�ேம தப்ப இயலா�. அம் மரணத்ைத ந�ைனத்� அஞ்�வேதா 
மத�ய�ைடைமயாகா�. எனேவ தான் 
அம்மரணத்த�ற்கான ஆயத்தங்கைளச் ெசய்� ைவத்�க் ெகாள்க�ன்ேறன் 
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என்றார். ஆனந்தேனா த��த��ெவன விழ�த்தான். மாடிமீ� ஏ�வதற்� ஓர் 
ஏணிையப் பயன்ப�த்�ம் ஒ�வ�க்� மாடிக்�ச் ெசன்�விட்டால் அ� 
அவ�க்�த் ேதைவயற்ற ஒன்றாக�வி�ம். யாராவ� ஏணியிேலேய ந�ன்� 
ெகாண்டி�க்க வி�ம்ப�வாரா என்ன? அ� ேபாலேவ சீக்க�ரம் இந்த 
உடம்ைபக் ெகாண்� பிறவாைமையப் ெபற ேவண்�ம். அ� தான் ெப�தற்கரிய 
ேப�. ஆதைனப் ெபற வந்த� தான் இந்த மானிட உடம்ப�. இதைனப் ெபற 
இயலாதவர்கள் இயமனின் பாசக் கயிற்றால் கட்�ண்� அழ�வர். இயமைனக் 
கண்� ஐம் ப�லன்க�ம் கத�கலங்க� மத�மயங்க� ெநற�தயங்க� அச்ச��வர். 
இந்த அல்லல்கள் வ��ன் இைறவைன வணங்க� அவன் க�ைணையப் 
ெபற்ற��ப்ேபாேமயாயின் இந்த அல்லல்கள் எம்ைம அ�கா. மரணப் 
ப�க்ைகயில் ப�த்�க் ெகாண்� ேவதைனப் படக் �டா�. வ�ம் �ன் காக்க 
ேவண்�ம். ஏன் இதைன வள்�வர் �ட இப்படிக் ��க�ன்றார். 

எத�ரதாக் காக்�ம் அற�வினார்க் க�ல்ைல 
அத�ர வ�வேதார் ேநாய் 

தாத்தா அதன் விளக்கத்ைத நான் ெசால்லட்�மா என்ற ஆனந்தன் 
தாத்தாவின் பத��க்�க் காத்த�ராமல் ெசால்லத் ெதாடங்க�னான். 
வரப்ேபாவைத �ன்ேன அற�ந்� காத்�க் ெகாள்ளவல்ல அற�வ�ைடயவர்க்� 
அவர் ந�ங்�ம்படியாக வரக்�டிய �ன்பம் ஒன்�ம் இல்ைல. 

 

�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 2 
"இன்பம் விைழயான் விைன விைழவான் தன்ேகளிர் 
�ன்பந் �ைடத்��ன்�ம் ��ண்" 
 
நீண்ட நாட்களின் பின் மேகச�ம் சந்த�ர�ம் பாப�வ�ம் ஒ� அங்காடியிேல 
தற்ெசயலாக சந்த�த்�க் ெகாண்டனர். ஒவ்ெவா�வ�ம் தங்கள் �க 
�க்கங்கைளப் பரிமாற�னர். அப்ேபா சந்த�ரன் பாப�ைவப் பார்த்� என்ன ஆள் 
கால்வாசியாப் ேபானர்ீ. என்ன ஏ�ம் வ�த்தேமா என்� தயங்க�யபடிேய 
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ேகட்டான். அதற்� பாப�ேவா ஒ� ப�ன்னைகையேய பத�லாக்க�னான். 
அந்த விரக்த�ப் ப�ன்னைகயின் அர்த்தங்கைள யாரால் தான் 
ப�ரிந்�ெகாள்ள�டிய�ம். அ� என்னெவன்னெவன்றால் பாப� இரண்� 
ேவைலெயல்ேல ெசய்க�றார். காைல ஆ�மணிக்� வட்ீடால ெவளிக்க�ட்டால் 
இரவ� இரண்� மணிக்�த் தான் வட்ீட வாறவர். ஆனமான ந�த்த�ைரய�ம் 
சாப்பா�ம் ஆ�க்க�ல்ைல என்றான் மேகசன். அப்படிெயன்றால் பாப�விடம் 
ந�ைறயக் காசி�க்�ம் என்ன வட்டிக்�க் ெகா�க்க�றீேரா அல்ல�.. என்� 
இ�த்�விட்�. அ� சரி இன்�ம் அப்பாட்ெமன்டில் தான் இ�க்க�றீேரா என்� 
�ச்�விடாமல் அ�க்க�க் ெகாண்ேட ேபானான் சந்த�ரன். ம்.. . என்� ஒ� நீண்ட 
ெப��ச்ெசான்ைற விட்டான் பாப�. பின் ெசால்லத் ெதாடங்க�னான். என்ைன 
நம்பி அங்க ஊரில் எத்தைன ஜவீன்கள் இ�க்� என்ற அம்மா, அப்பா, 
அக்காமார் அண்ணாமார் அைதவிட ெபரியப்பா ��ம்பம், என் மைனவியின் 
��ம்பம் என்� அ�க்க�க் ெகாண்ேட ேபானவன். இைடயிேல ந��த்த� மீண்�ம் 
ெப��ச்ெசான்ைற 
விட்டான். நான் அ�ப்ப�க�ன்ற கா� அைவய�க்� கால் வயி� கஞசிக்ேக 
காணா� என்� நான் ேயாசித்�க் கவைலப்ப�க�றன் உங்க�க்�ப் பக�டியா 
இ�க்�. உங்க�க்ெகன்ன இங்கால எல்லா�ம் இ�ப்பதால் பிரச்சைன 
கவைல என்ப� �ைறவ� என்றான் பாப� விசனத்�டன். அதற்� மேகசன் 
ஆமாம் நாம் பிற�க்� உதவி ப�ரிய ேவண்�மானால் �ன்ப�ற்�த்தானாக 
ேவண்�ம். உ�வதனால் �ன்ப��க�ன்ற �ம� பயிைரய�ம் அதன் �லம் 
தானியத்ைதய�ம் நமக்�த் த�க�ன்ற�. த�ரி எரிந்� ேவதைனய�ற்� எமக்� 
ஒளிையத் த�க�ன்ற�. ஆகேவ இன்பம் விைழயா� உைழத்�த் �ன்பத்ைத 
வரேவற்� ெதாழ�ல் ப�ரிக�ன்ற ஒ�வன் தன் உறவின�ைடய �ன்பத்ைத 
நீக்க� உ�த� ெசய்க�ன்ற ��ண் ேபான்றவனாவான். 
இைதத்தான் வள்�வ�ம் இப்படிக் �ற�ய�ள்ளார் என்� �ற�யவன் அந்தக் 
�றைள யாவ�ம் ேகட்�ம்படிய�ம் �ற�னான். 

இன்பம் விைழயான் விைன விைழவான் தன்ேகளிர் 
�ன்பந் �ைடத்��ன்�ம் ��ண் 
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�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 3 
"உவந்�ைறவர் உள்ளத்�ள் என்�ம் இகந்�ைறவர் 
ஏத�லர் என்�ம் இவ் �ர்" 
 
சத்த�யா தன் �ழந்ைதகைள �ங்காவில் விைளயாடவிட்டபின்னர் தான் 
அங்� ேபாடப்பட்டி�ந்த வாங்� ஒன்ற�ேல அமர்ந்� ெகாண்டாள். 
அவ�ைடய கண்கள் தன� பிள்ைளகள் ேமல் படிந்த��ந்தா�ம் அவள் 
மனேமா சஞ்சலத்தால் ��ற�க் ெகாந்தளித்�க் ெகாண்டி�ந்த�. 

சிற�� ேநரத்த�ல் அவள் ேதாழ� பத்மா அங்ேக வந்தாள். இ�வ�ம் உைரயாடிக் 
ெகாண்டி�ந்தனர். பக்கத்� வாங்க�ேல அைமத� ேதடி வந்த��ந்த சிவலிங்கம் 
வாத்த�யாரின் கா�களி�ம் அவர்கள� உைரயாடல் விளேவ ெசய்த�. 
தைலையப் பின் வாங்க�ேல சாய்த்தபடி கண்கைள இ�க �டிக் ெகாண்� 
தன� கா�கைள மட்�ம் �ர்ைமயாக்க� அவர்கள�  உைரயாடைல உற்�க் 
ேகட்�க்ெகாண்டி�ந்தார் அவர். 

சத்த�யாேவா அவ�க்காகேவ காத்த��ந்தவள் ேபால தன் �ன்பங்கைள 
எல்லாம் ெபால ெபாலெவன உத�ர்த்�க்ெகாண்டி�ந்தாள். ஆமாம் 
சத்த�யாவின் கணவன் ேமாகன் ஓ� ஏெஜன்சி ேவைல பார்ப்பவர். அவர் 
இரண்� வ�டங்களாக சத்த�யாைவப் பார்க்கெவன்� வரவில்ைல இைத 
ஊரார் உற்றார் உறவினர் வி�வார்களா? ேவ�ம் வாயிேல அவல் க�ைடத்த 
மாத�ரித்தான் 
அவள் கைதய�ம் ஆக�விட்ட�. அதனால் தான் அவ�க்� இந்த ேசாகம். 

சத்த�யா ெதாடர்ந்தாள். பத்மா உமக்�த் ெதரிய�ம் நா�ம் அவ�ம் 
பாடசாைலயில் படிக்�ம் ேபாத��ந்ேத காதலர்களாகேவ இ�ந்ேதாம். 
இப்ேபா�ம் �ட என் காதலாராக என் இதயத்�ள் சந்ேதாசமாகத்தான் 
வாழ்ந்� ெகாண்டி�க்க�றார். ஆனால் அைத அவர் ெதரியாமல் பிரிந்� 
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வாழ்க�றார். இவ்�ராேரா அவைர அன்பில்லாதவர் என்� பழ�க்க�ன்றார்கள். 
என்� �ற� அழ ஆரம்பித்� விட்டாள். சிவலிங்கம் வாத்த�யாேரா தன� 
வாயிற்�ள் இக்�றைள ����த்தார். 

உவந்�ைறவர் உள்ளத்�ள் என்�ம் இகந்�ைறவர் 
ஏத�லர் என்�ம் இவ் �ர் 

 

 

�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 4 
"உதவி வைரத்தன்� உதவி உதவி 
ெசயப்பட்டார் சால்பின் வைரத்�" 
 
ராமநாதன் வாத்த�யார் ஒ� வ�டமாக அகத� என்�ம் ெபயர் தாங்க� 
அைலந்� உைலந்�விட்� இப்ேபா தான் தன் வட்ீடிற்� மீண்டி�ந்தார். 
அவரின் வட்ீடிேல ெபா�ட்கள் யாவ�ம் களவாடப் பட்டி�ந்தன. அவரின் 
மைனவி மீனாட்சி டீச்சரிற்ேகா வட்ீடில் ெபா�ட்கள் களவ� ேபான� ெபரிய 
மனக் கவைலயாக இ�ந்த�. சைமத்�ச் சாப்பிடக் �ட இயலாமல் இ�ந்த�. 
அவர்களிடம் ெபரிதாகப் பண�ம் இ�க்கவில்ைல. அக்கம் பக்கத்த�ேலா 
இப்ேபாெதல்லாம் ெதரியாத �கங்கேள அத�கமாகத் ெதன்பட்டன. 
ெதரிந்தவர்கள் ம�கச் சிலேர. பிள்ைளகேள இல்லாத அவார்கள் இ�வைர 
கால�ம் தம்�ர்ப் பிள்ைளகைளத் தம் பிள்ைளகள் ேபாலேவ 
ந�ைனத்த��ந்தனர். 

ந�வாரணப் ெபா�ட்கள் க�ைடப்பதால் அவர்கள் சீவிய�ம் ஏேதா ேபாய்க் 
ெகாண்டி�ந்த�. வய� ேபான ேநரத்த�ேல இப்படித் தனித்�ப் ேபாய் விட்ேடா 
ேம என்� அவர்கள் மனம் வ�ந்த�னார்கள். அவர்க�க்� ஆறதல் ெசால்ல 
அயலவர் பலர் வ�வார்கள். அவர்க�டன் அளவளாவ�வத�ல் சிற�� மன 
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அைமத� க�ைடக்கப் ெபற்றனர். இப்படிேய அவர்க�ைடய வாழ்க்ைக ம��ந்த 
சங்கடங்க�க்� மத்த�யி�ம் ஏேனா தாேனா என்� நகர்ந்�ெகாண்டி�ந்த�. 

ஒ� நாள் அவர்க�க்� ஒ� ெவளிநாட்�க் கடிதம் வந்த��ந்த�. ெபயர் மாற� 
வந்� விட்ட� ேபா�ம் என ந�ைனத்தார்கள். த��ம்பத் த��ம்ப �கவரிைய 
வாசித்தார்கள். அ� அவர்க�க்கானேத என்ற �டிவ�க்� வந்தவராக 
கடிதத்ைத உைடத்� உரத்� வாசித்தார் இராமநாதன் வாத்த�யார். தந்ைதயற்ற 
எனக்�த் தாய் தந்ைதயாக இ�ந்� என்ைன வழ� நடத்த� இவ்வளவ� ��ரம் 
உயர ைவத்த உங்கைள எப்படி நான் மறப்ேபன். இவ்வளவ� நாட்க�ம் எங்ேக 
என்� ெதாpயாமல் இ�ந்ேதன் இப்ேபா நீங்கள் வந்�விட்டதாக அற�ந்ததனால் 
எ��க�ன்ேறன். உங்க�க்� உதவி ெசய்ய நான் எப்ேபா�ம் தயாராகேவ 
இ�க்க�ன்ேறன். அைத நான் ெசய்த பாக்க�யமாகக் க��க�ன்ேறன். இச் சிற�ய 
ெதாைகைய ஏற்�க் ெகாள்வர்ீகள் என ந�ைனக்க�ன்ேறன். உங்கைள என் 
தாய் தந்ைதயராக ந�ைனத்ேத இைத அ�ப்ப�க�ன்ேறன். இப்படிக்� உங்களால் 
உயர்வ� ெபற்ற உங்கள் மகள் கீதா என்� இ�ந்த�. இ�வ�ைடய கண்க�ம் 
கலங்க�விட்டி�ந்தன. ந�ங்�ம் கரங்களினால் கீதா என்� வாய் �� 
��த்தபடி கடிதத்ைதப் ப�ரட்டிப் ப�ரட்டிப் பார்த்தார். நாங்கள் அப்படி என்ன 
உதவி கீதாவ�க்�ச் ெசய்�விட்ேடா ம் . இ� கடவ�ளால் க�ைடத்�ள்ள உதவி 
என்றார் மீனாட்சி.அப்ேபா அவரின் ந�ைனவில் வந்தெதல்லாம் 

உதவி வைரத்தன்� உதவி உதவி 
ெசயப்பட்டார் சால்பின் வைரத்� 

என்ற த��க்�றள் தான். 

 

�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 5 
"ெதாட்டைனத் ���ம் மணற்ேகணி மாந்தர்க்�க் 
கற்றைனத் ���ம் அற�வ�" 
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ேவைலயால் கைளத்�ப்ேபாய் வ�ீ வந்த காந்தன் தன் சப்பாத்�க்கைளக் 
கழற்ற�க் ெகாண்டி�ந்தான். ப�க்ைகயிேல சாய்ந்த��ந்த �மா ெமல்ல 
ெமல்லக் கால்கைளத் தைரயிேல ேதய்த்தபடி தைலையத் தன் ைககளினால் 
சரி ெசய்தபடி எ�ந்� வந்தாள். உங்கட அப்பா இன்ைறக்� 'வண் ம�னிட்' 
ேகால் எ�த்தவர். உங்கள உடனடியாக எ�க்கட்டாம். அங்க ெகா�ம்பில கன 
நாைளக்� ந�ற்க ஏலாதாம் எனச் சி� சி�ப்பாகக் �ற� �டித்தாள். 
மாதெமா�க்கால் வந்த��வினம் அ�ப்ப�க�ற காசிற்� ேமலாக ெடலிேபான் 
பில் வந்� வி�ம். உெதல்லாம் அவர்க�க்ெகங்ேக விளங்கப்ேபா�� என்� 
க�க�ப்பாகக் �ற�னாள். யாவற்ைறய�ம் ெமளனமாகக் ேகட்டபடி 
�ளிக்கெவன்� ேபாய்விட்டான் சாந்தன். 

எப்ேபா�ம் ஏன் இவள் இப்படி அற�யாமல் கைதக்க�ன்றாள். ஊரில் அ�கள் 
ப�ற கஷ்டங்கள். எங்களப் ெபத்� வளர்த்�விட்டதற்� நாங்கள் இ��ம் 
ெசய்யாவிட்டால் இ�ந்ெதன்ன பலன். இவ�க்� இைத எப்படி உணர 
ைவப்ப� என்� மனத�ற்�ள் ெவ�ம்பிக் ெகாண்டி�ந்தான். 

ம�நாள் ேவைல ெசய்ய�ம் இடத்த�ேல தன்�டன் ேவைல ெசய்ய�ம் பாலா 
மாஸ்டரிடம் தன் மனச் �ைமகைளக் ெகாட்டினான் காந்தன். அவரின் 
ஆேலாசைனப்படி வட்ீடிேல பல நல்ல ��ல்கைள வாங்க�ப் ேபாட்டான். 
ஊரிேல மக்கள் ப�ம் கஷ்டங்கைள அற�வதற்காக பல பத்த�ரிைககள், தம�ழ் 
வாெனாலி என்� பல வசத�கைளய�ம் ெசய்� ெகா�த்தான். 

நாட்கள் நகர்ந்தன. �மாவிேல மாற்றங்கள் ஏற்பட்டி�ப்பைத அவனால் 
நம்பேவ �டியாமல் இ�ந்த�. ஏெனனில் ம� �ைற காந்தனின் அப்பா வந்� 
ேபான் கைதத்தேபா� ேவைலயால் வந்த காந்தனிடம் அவன் அப்பா விடயம் 
பற்ற�ப் பக்�வமாக எ�த்�ச் ெசான்னேதா� அவைரக் ெகா�ம்பில் கன 
நாட்க�க்� ம�னக்ெகட ைவக்க ேவண்டாம் எனவ�ம் எ�த்�க் �ற� பணம் 
அ�ப்ப�வதற்� அவைன ஊக்கப் ப�த்தவ�ம் தவறவில்ைல. 

ம� நாள் ேவைலக்�ச் ெசன்ற காந்தன் பாலா மாஸ்டரிடம் �மாவில் 
ஏற்பட்�ள்ள மாற்றங்கள் பற்ற�க் �ற�னான். அதற்� பாலா மாஸ்டர் �ற�னார். 
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அற�வான ��ல்கைளப் படிக்�ந் ேதா�ம் அற�யாைம ேதய்ந்� அற�வ� வள�ம் 
அைதத் தாேன வள்�வ�ம் இப்படிக் ��க�றார். 

ெதாட்டைனத் ���ம் மணற்ேகணி மாந்தர்க்�க் 
கற்றைனத் ���ம் அற�வ� 

மணலில் உள்ள ேகணிையத் ேதாண்டத் ேதாண்ட நீர் ஊ�ம் அ� ேபாலேவ 
எவ்வளவ� ��ரம் நாம் படிக்க�ன்ேறாேமா அவ்வளவ�க்� எம� அற�வ�ம் வள�ம். 

 

�ற�ம் ந�கழ்வ�ம் 6 
"ெந�ப்பி�ள் �ஞ்ச�ம் ஆ�ம் ந�ரப்பி�ள் 
யாெதான்�ம் கண்பா� அரி�" 
 
அஞ்சல் ெபட்டிையத் த�றந்தவளின் கண்களிேல அந்த நீல ந�றக் கடிதம் 
ெதன்பட்ட�. அவசர அவசரமாக எ�த்�ப் பிரித்�ப் படித்தாள் சசி. 
அக்கடிதத்ைத வாசித்தவள் ம��ந்த கவைலய�டன் காணப்பட்டாள். அவள் 
தங்ைக தாங்க�ம் தங்க�டன் ேசர்ந்தவர்க�ம் ப�ம் கஷ்டங்கள் பற்ற�ய�ம் 
எ�த�யி�ந்தாள். 

ேம�ம் அக்கா நீ ஒ�த்த�யாவ� ெவளிநா� ேபானதால் நாங்கள் ஒ� ேநரக் 
கஞ்சியாவ� �டித்� வயிறா�க�ன்ேறாம். நீய�ம் அத்தா�ம் காட்�க�ன்ற 
க�ைண எங்கைள வாழ ைவக்க�ற�. உன்ைனப் ேபால் எல்ேலா�ேம 
இ�ந்�விட்டால் இங்� இத்தைன உயிர்கள் பலியாக�யி�க்�மா? அக்கா உன் 
பள்ளித் ேதாழ� �ஜாவின் இரண்� �ழந்ைதகள் பட்டினியால் இறந்�விட்டன. 
இன்�ம் இ� �ழந்ைதகள் தான் ம�ஞ்சிய�ள்ளன. அவர்கள் சிற�� 
வளர்ந்தவர்கள். அவவின் சேகாதரிகள் இ�வர் உன் வட்ீடிற்க�க�ல் 
இ�ப்பதாக �ன்ப� எ�த�யி�ந்தீர்கள் தாேன. அவர்க�க்� நீங்களாவ� 
ப�த்த� ெசால்லக் �டாதா? �ஜாவ�ம் கணவன் இல்லாமல் ப�ம் கஷ்டங்கள் 
ெசால்லிவிட �டியா�. அக்கா அந்தக் �ழந்ைதகைளக் காப்பாற்ற ேவண்�ம். 
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தயவ�ெசய்� நீ அவர்களிடம் எ�த்�க் ��. என்� கண்டிப்ப�டன் 
எ�த�யி�ந்தாள். 

கடிதத்ைத மடித்� ேமைசயிேல ேபாட்டவள் அப்படிேய ேசாபவிேல அமர்ந்தாள். 
ேபான சனிக்க�ழைம ஜானக� எவ்வளவ� ேகாலகலமாக தன் மகளின் பிறந்த 
நாைளக் ெகாண்டாடினாள். அவவ�டன் கைதத்�ப் பார்த்தால் என்ன என்ற 
�டிவ�க்� வந்தவள் ேபாைன எ�த்� நம்பர்கைளச் �ழற்ற�னாள். ம� 
�ைனயிேல �ஜாவின் அக்கா ஜானக� தான் கைதத்தாள். சசி தன� 
தங்ைகயின் கடிதம் பற்ற�க் �ற�னாள். சிற�� படபடப்ப�டன் கைதகைளக் ேகட்ட 
ஜானக� தனக்� தன் தங்ைக பற்ற� எ�வ�ேம ெதரியாெதன்�ங் �ற�னாள். 
நீண்ட ேநரமாக அ�தாள். தான் பிைழ விட்� விட்டைத உணர்ந்தாள். 

ெடலிேபாைனத் �ண்டித்த சசி அன்� ��வ�ம் ம��ந்த கவைலய�டேனேய 
காணப்பட்டாள். பின் தன� கணவன் வந்த�ம் அக்கடிதத்ைத நீட்டினாள். 
கடிதத்ைத வாசித்த றஞ்ச�ம் ம�கவ�ம் கவைலப்பட்டான். வ�ைம எவ்வளவ� 
ெகாடிய� தீயில் �டத் ��ங்க�விடலாம் பசிைய எப்படித்தாங்�வார்கள் அந்தப் 
பிஞ்�க் �ழந்ைதகள் என இ�வ�ம் கைதத்�க் ெகாண்டி�ந்தனர். அப்ேபா 
அவர்கள் கைதகைளச் ெசவிம�த்த ரஞ்சனின் அப்பா ெபான்னம்பலம் 
வாத்த�யா�ம் இைதத்தாேன வள்�வ�ம் ெசால்லியி�க்க�றார். 

ெந�ப்பி�ள் �ஞ்ச�ம் ஆ�ம் ந�ரப்பி�ள் 
யாெதான்�ம் கண்பா� அரி� 

என்றார். 
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மீனா. கால்கள் ஸ்ேனாவிற்�ள் ப�ைதய ைககள் விைறக்க ஒ�வா� பஸ் 
தரிப்பிடத்ைத அைடந்தாள். தன்னி� �ழந்ைதகைளய�ம் ஒ� �ைற �னிந்� 
பார்த்தவள் ஒ�வித த��ப்த�ய�டன் பஸ் வ�ம் த�ைசைய ம�கவ�ம் ஆவ�டன் 
ேநாக்க�னாள். இந்த பஸ்ைஸ விட்டால் ேநரத்த�ற்� ேவைலக்�ப் ேபாக 
�டியா�. அவள��ப்பைவசரின் கத்தல் சத்த ந�ைனேவ அவைள உந்த�த் 
தள்ளிக்ெகாண்டி�ந்த�. 

பிள்ைளக்காப்பகத்த�ல் பிள்ைளகைள விட்�விட்� ேவைலக்� விைரந்தாள் 
மீனா. சரியான ேநரத்த�ற்� வந்�விட்ட த��ப்த�யில் தன் ேவைலகளில் 
�ம்மரமாக ஈ�பட்டி�ந்தாள். மத�ய உணவ� ேநரம் இரவ� வாட்டி ைவத்�விட்�ப் 
ப�த்த பாண் �ண்�கைளக் கடித்�விட்� பச்ைசத் தண்ணீைரய�ம் 
மளமளெவன்� �டித்�விட்� மீண்�ம் இயந்த�ரங்கேளா� இயந்த�ரமானாள் 
மீனா. அவள� ைககள் இயந்த�ரங்கைள இயக்க�னா�ம் ந�ைனவ� மட்�ம் தன் 
கணவ�க்� இன்றாவ� ேவைல க�ைடக்க ேவண்�ம் என இஷ்ட 
ெதய்வங்கைள த�யானித்�க் ெகாண்டி�ந்த�. மாைல வ�ீ வந்� 
பிள்ைளகளிற்� உைட மாற்ற� சாப்பிட பழங்கள் இரண்ைடக் ெகா�த்�விட்� 
சைமயலில் �ழ்க�னாள். அவசர அவசரமாக பிள்ைளகைளக் 
�ளிக்கவார்த்� உைடமாற்ற� உணவ� ஊட்டியபின் அவர்கைளப் ப�க்ைகயில் 
விட்�விட்� தா�ம் �ளித்�விட்� வந்� பார்த்தாள் ேநரம் பத்� மணி. அவள் 
கணவன் இன்�ம் வ�ீ த��ம்பவில்ைல. ேவைல ேத�வதாக ஒவ்ெவா� 
நா�ம் ெசால்லிக்ெகாண்� ெவளிேய ெசல்�ம் தன் கணவன் பற்ற� 
ந�ைனத்�ப்பார்த்தாள். 
இனி என்ன �க்� �ட்டக் �டித்�விட்� வ�வார். இரண்� வ�டமாகக் 
க�ைடக்காத ேவைல இனித்தான் க�ைடக்கப் ேபாக�ன்றதா? ேபான பிறவியில் 
நான் என்ன பிைழ ெசய்ேதேனா யா�க்�த் ெதரிய�ம். ெபா��ச்ெசான்ைற 
விட்டபடி தன் கணவன் காைலயில் �டித்த ேதநீர்க் ேகாப்ைப �தற் ெகாண்� 
யாவற்ைறய�ம் க�வியபடிேய தம�ழ் வாெனாலிைய இயக்க�னாள. அப்ேபா 

ஊழ�ற் ெப�வலி யாவ�ள மற்ெறான்� 
�ழ��ந் தான்�ந் ��ம் 
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என்ற த��க்�றளிற்� விளக்கம் �ற�க்ெகாண்டி�ந்தனர். அப்படிேய 
தண்ணீைர ந��த்த� விட்� அதைன உற்�க் ேகட்டாள். ஊைழவிட ம�க்க 
வலிைமய�ள்ளைவ ேவ� என்ன இ�க்க�ற�? இந்த ஊைழ விலக்க� 
வி�ேவாம் என்� மற்ெறா� வழ�ைய ஆராய்ந்தா�ம் அங்�ம் தாேன �ன் 
வந்� ந�ற்�ம். ஓ எனக்காகத்தான் வள்�வர் இைதச் ெசான்னாற் 
ேபா�ள்ளேத எத்தைன அற்ப�தமான க�த்�க்கள் என ந�ைனத்தவள் 
மனெமல்லாம் இேலசாக�விட்டாற் ேபான்ற ஒ�விதமான உணர்வ�டன் தன் 
கடைமகைளத் ெதாடர்ந்தாள். 
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ஐந்� சேகாதரிக�க்� ஒேர ஆண் பிள்ைளயாக மாயவன் இ�ந்தான். அவன் 
ெபயரால் மட்�மா மாயவன் ெசயலி�ம் தான் மாயவன். மாயவனின் அப்பா 
ஒ� அரசாங்க உத்த�ேயாகத்தர். அம்மா ஒ� ஆசிரிைய. இ�வ�ைடய 
சம்பள�ம் சாப்பாட்டிற்ேக ேபா�மாயி�ந்த�. அப்பாேவா அம்மாவிடம் 
அடிக்கடி ெசால்வார் இவன் தம்பிதான் வளர்ந்� எங்க�க்�க் ைக ெகா�க்க 
ேவண்�ம். இல்லாட்டி எப்படித்தான் இந்தக் �ம�கைளக் கைர ேசர்க்கப் 
ேபாேறேனா என்� ப�லம்ப�வார். இவற்ைற அடிக்கடி ேகட்டதாேலா என்னேவா 
மாயவனின் உள்ளத்த��ம் அைவ ேவ�ன்ற� விட்டன. மாயவனின் 
தங்ைகமார் ஒவ்ெவா�வராக வய�க்� வ�ம்ேபா�ம் அம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம் 
ம��ந்த வ�த்தங் ெகாண்டனர். 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

மாயவன் பல கஸ்டங்களின் மத்த�யி�ம் கனடா வந்� ேசர்ந்�விட்டான். பின் 
இரவ� பகல் பாரா� மாடாக உைழத்� ஓடாகத் ேதய்ந்� அவர்க�க்� பணம் 
அ�ப்பிக் ெகாண்டி�ந்தான். அம்மா, அப்பா, தங்ைகமாரின் கடிதங்கள் அந்த 
சந்ேதாஷமான வரிகள் அவ�க்� ேம�ம் உற்சாக�ட்டிக் ெகாண்டி�ந்தன. 
அப்பாவின் ெபா�ப்ப�க்கைளச் �ட்டிக் காட்�ம் பல வரிகள் அவைன ஓய்வ� 
ெகாள்ள வி�வத�ல்ைல. 

காலம் அ�ர ேவகத்த�ல் உ�ண்ேடாடிய�. ஒ�வா� தன் நான்� 
தங்ைகக�க்�ம் த��மணம் �டிந்�விட்டைத ந�ைனந்� 
சந்ேதாஷப்பட்டா�ம் தன்கைடசித் தங்ைகயின் விடயத்த�ல் ம��ந்த கவைல 
ெகாண்டி�ந்தான். அவ�க்�ம் வய� 25 ஆக�யி�ந்த�. ெசவ்வாய்க்�ற்றம் 
என்பதால் வரன் பார்ப்ப� ம��ந்த சிரமமாயி�ந்த�. 

அவன் தங்க�யி�ந்த வட்ீ� அ�ணிற்�ம் ெசவ்வாய்க் �ற்றம் என்பைத 
அற�ந்தத�னால் அவர்களிடம் ேகட்டால் என்ன என்ற �டிவிற்� வந்தவனாக 
ேகட்�ம் விட்டான். அ�ணின் அக்காைவ யார் த��மணம் ெசய்யச் 
சம்மத�க்க�றார்கேளா அவர்கள் வட்ீடில் சம்மந்தம் ெசய்யச் சம்மதம் 
என்றார்கள். மாயவனிற்ேகா தன் தங்ைகயின் வாழ்ேவ ெபரிதாகத் 
ேதான்ற�யதால் அதற்�ச் சம்மத�த்தான். மாயவன் தன் ெபா�ப்ப�க்கள் 
அைனத்�ம் நீங்க�விட்ட� என ந�ைனத்� ஒ� ேவைலையய�ம் விட்�விட்டான். 
இப்ேபா தன் கால் ஊன�ற்ற மைனவிக்� ஊன்�ேகாலாக இ�க்க�ன்றான். 
ேசாபாவிேல அமர்ந்த��ந்த அப்பா அம்மாவிடம் 

அ�ள் ேசர்ந்த ெநஞ்சினார்க் க�ல்ைல இ�ள்ேசர்ந்த 
இன்னா உலகம் ப�கல் 

என்� ��வ� தன� மைனவிைய �ளிக்கவார்த்� தைல �ைடத்�விட்�க் 
ெகாண்டி�ந்த மாயவனின் கா�களில் வி�க�ன்ற�. 
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