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அந்த அ�ைகயின் அர்த்தம் என்ன? 
அந்த மரண வட்ீடிேல ெப�ம் பாலாேனார் அப்பிணம் ைவத்த��க்�ம் 
இடத்த�ேக ேபாய் சிற�� ேநரம் ந�ன்� அப்பிணத்ைத ஒ� �ைற உற்�ப் 
பார்த்� விட்� வந்� இ�க்ைககளில் அமர்ந்தனர். அவ்வா� வ�பவர்கைள 
அைழத்� வ�பவர்கள் அக்��ம்பத்த�ல் அப்பிணத்த�ற்�ச் ெசாந்தக் காரர் 
என்� ெசால்லவ�ம் ேவண்�மா? 
தங்க�க்� ம�கவ�ம் ெந�ங்க�யவர்கள் வ�ம் ேபா� அவர்கைள 
அைணத்தபடி சிற�� ேநரம் ந�ன்றார்கள், சில ேவைளகளில் ஏேதேதா 
ெசால்லிப் ப�லம்பினார்கள். அப்பிணத்த�ற்� அ�க�ல் ஒ� கத�ைரயில் 
அவரின் மைனவி பாக்க�யம் அமர்ந்த��ந்தார். 
விடியற் காைலப் ப�க்ைகையப் ேபால அவரின் ெநற்ற�யில் தான் எத்தைன 
��க்கங்கள். நைரத்த அவர் �ந்தல் அலங்ேகாலமாக �ழம்பியி�ந்த�. பாவம் 
எ�ம்ப�ந் ேதா�மான அவ்வ��வத்த�ன் �ழ� வி�ந்த கண்களில் இ�ந்� 
கண்ணீர் வழ�ந்த படிேய இ�ந்த�. அந்தக் கண்கள் மட்�ம் அப்பிணத்ைதேய 
உற்�ப்பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தன. 

பலர் அவைர வந்� கட்டியைணத்� அ�தனர். அ� அவ�க்� 
அெசளகரியமாக இ�ந்த�. இவர்கள் எல்லாம் யார்? எங்க��ந்� 
வ�க�ன்றார்கள்? ஏன் என்ைனக் கட்டிப் பிடித்� அ�க�ன்றார்கள். ஒன்�ேம 
ப�ரியவில்ைல பாக்க�யத்த�ற்�. அவர் ெமளனமாக அப்பிணத்த�ேலேய தன் 
கவனத்ைதச் ெச�த்த�னார். அவர் சம்பிரதாயங்கள் ெதரியாதவர் அல்ல. 
இத்தைன �கங்கைள இப்ேபாதாேன பார்க்க�ன்றார். இவ்வளவ� ஆட்கள் 
இ�ந்�மா நாங்கள் இவ்வளவ� கஸ்டங்கைளய�ம் அ�பவித்ேதாம் என்ற 
ஆதங்கமாகக் �ட அ� இ�க்கலாம். 

இவற்ைறெயல்லாம் இன்�ம் ஒ� ேசாடிக் கண்கள் பின் இ�க்ைகயில் 
இ�ந்� அவதானித்�க் ெகாண்டி�ந்தன. அ� அப்பிணமாகக் க�டக்�ம் 
கந்தசாம�யின் தம்பியின் மகன் த�யா�. 
அவரின் �யரங்கைளக் கண்�ம் ேகட்�ம் மனம் வ�ந்த�ய ஒேர ஜவீன். த�யா� 
அங்� நைடெப�ம் ஒவ்ெவா� அைசவ�கைளய�ம் ம�கவ�ம் உன்னிப்பாக 
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அவதானித்தான். 
ஓ! அேதா அ�தான் ெபரிய மகனின் மைனவி தன்ேனா� ேவைல பார்க்�ம் 
சிலைர அைழத்�ப் ேபாக�ன்றாள். அப்பிணத்த�ன் �ன்னின்� தன் 
கண்கைளக் கசக்�க�ன்றாள். அ�க�ல் ந�ன்ற ஒ� ெபண் அவைரக் 
கட்டியைணத்� ��க�ேல தட்டி ஏேதா ெசால்க�றார்கள். 
மரணத்த�ன் ெபா�ள் ��க�றார்களாக்�ம். அப்படி ஒன்� இ�ப்பைத 
அதனால் ஏற்படப் ேபா�ம் இழப்ப�கள், மீண்�ம் த��ம்பிக்க�ைடக்காத அந்த 
பாக்க�யத்ைத யார் ந�ைனவிேல ெகாள்க�றார்கள். இறந்த பின் தான் 
அேநகமாேனார் ெசால்�வார்கள். .. அட இப்படி நடக்�ம் என்� 
ெதரிந்த��ந்தால்….. நான் அப்படிச் ெசய்த��ப்ேபேன. இப்படிச் 
ெசய்த��ப்ேபேன….. இப்படி நடக்�ெமன்� ெதரியாமல் ேபாச்�ேத என்� 
ெசால்லிச் ெசால்லிச் ெசால்லிப் ப�லம்ப�வார்கள். 
ஏன் அவர்க�க்�த் ெதரியாதா பிறந்த அந்த ந�ம�டத்த�லி�ந்� அந்த 
ஜவீ�டன் இறப்ப� என்ற ஒன்� காத்த��ப்ப�க�டன் ெதாட�க�ன்ற� என்�. 
யா�ம் உயி�டன் இ�க்�ம் ேபாேத அவர்க�க்�த் ேதைவயானைவகைளச் 
ெசய்ய ேவண்�ம் பின் காலம் கடந்� வ�ந்�வத�ல் பயனில்ைல. உயி�டன் 
இ�க்�ம் ேபா� அவர்க�க்� மனச்சாந்த� ெசய்யாதவர்கள் அவர்கள் இறந்த 
பின் அவர்க�க்�ச் சாந்த� ெசய்க�றார்கள். ஊரா�க்ெகல்லாம் 
காைசக்ெகாட்டி மண்டபம் எ�த்�த் த�வஷம் ெசய்க�றார்கள். இெதல்லாம் 
ேதைவ தானா? தன் தாய் தந்ைதய�க்� கைடசிக்காலத்த�ல் ேசைவ ெசய்யக் 
ெகா�த்� ைவத்த��க்க ேவண்�ம் என்ற உண்ைமைய யார் தான் ம�க 
ஆழமாகச் சிந்த�க்க�றார்கள். பிள்ைளகள் ந�ைனத்தா�ம் அவர்கள் 
வாழ்க்ைகச் �ழல் �ட அவர்கைளக் ைகயாலாகாதவர்களாக மாற்ற� 
வி�க�றேத. இைத வித� என்பதா? சத� என்பதா? மத� ெகட்டதனால் உண்டான 
ந�ைல என்பதா? 

த�யா�வின் மனம் ந�ைல ெகாள்ளாமல் தவித்த�. கந்தசாம� – பாக்க�யம் 
தம்பத�யரின் வாழ்க்ைக அவன் �ன் படம் ேபாலக் காட்சியளித்த�. 

கந்தசாம� ஊரிேல வ�ீ வடீாகச் ெசன்� விற� ெகாத்�வார். மற்�ம் 
ேவைலக�ம் ெசய்� ெகா�ப்பார். அவா¢டம் இரண்� காைள �ட்டிய மாட்� 
வண்டி இ�ந்ததனால் அவ்�ரா�க்காக ம�கவ�ம் உைழத்தார் என்�தான் 
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ெசால்ல ேவண்�ம். கந்தசாம�க்� படிப்ப� என்ப� �த்த �னியமாைகயால் 
இப்படியான ந�ைலைம. இ�ந்�ம் அவரின் ேநர்ைமய�ம் த�டகாத்தரமான 
உட�ம் அவஇன் அயராத உைழப்ப�ம் அவைர அவ்�ரிேல தைல ந�ம�ர்ந்� 
வாழ வழ� ெசய்த�. 

அவரிற்� நான்� ஆண்பிள்ைளகள். அவரின் மைனவி பாக்க�யம் அடிக்கடி 
தன் பிள்ைளகளிடம் “உங்கட அப்பாட ஆைச என்ன ெதரிய�ேமா? உங்கைள 
எல்லாம் நன்றாகப் படிக்க ைவத்� பரிய உத்த�ேயாகம் பார்க்கப் பண்ண 
ேவண்�ம் என்ப�தான்.” அவர் அடிக்கடி தன் பிள்ைளகளிற்� நற் 
ேபாதைனகைள எல்லாம் ெசால்லிச்ெசால்லி வளர்த்தார். அேத ேபால் 
பிள்ைளக�ம் நல்லவர்களாகத்தான் வளர்ந்தார்கள். இதற்க�ைடயில் 
நாட்�ப்பிரச்சிைனக�ம் ஆட்ெகாள்ள ஆரம்பித்தத�னால் ெசாத்�க்கைள 
விற்� பிள்ைளகைள ெவளிநாட்டிற்� அ�ப்பினார்கள். 

ெவளிநா� வந்தவர்கள் தங்கள் இஷ்டம் ேபாலத் த��மண�ம் ெசய்தார்கள். 
கந்தசாம�ய�ம் பாக்க�ய�ம் நாட்� ந�ைலைமயால் ம�கவ�ம் பாத�க்கப் பட்டார்கள். 
இவற்ைறெயல்லாம் ேநரிேல பார்த்� வந்த த�யா� அவர்கைள உடனடியாக 
ெவளிநாட்டிற்� அைழக்�ம்படி வற்ப��த்த�னான். �த்தமகனின் மைனவி 
பல சட்டத�ட்டங்கைள வ�த்தாள். தன் பிள்ைளகைள தன் தாயார் ம�கக் 
கவனமாகப் பார்ப்பார் என மகன் மனக் கணக்�ப் ேபாட்டான். ஈற்ற�ேல 
ஸ்ெபான்சர் ெசய்� அவர்கைள அைழத்தார்கள். 
வாரங்கள் நான்க��ம் ஒவ்ெவா� பிள்ைள வட்ீடிேல தங்க�னார்கள். 
அவர்களின் சிேநக�தர், தங்கள் க�ராமத்தவர் என பல�ம் வந்� ேபாயினர். 
ம�கவ�ம் சந்ேதாஷமாயி�ந்தார்கள். இடங்கள் பார்க்கக் �ட்டிப்ேபானார்கள். 
ேகாயில் �ளம் எல்லாேம நல்லாயி�க்�. பிள்ைளகளின் வ�ீகளி�ம் நல்ல 
த�றமான சாமான்கள் எல்லாம் ேவண்டிப் ேபாட்டி�க்க�னம். ெசாந்தமா ேவற 
வ�ீ ,கார் எல்லாம் இ�க்�. “என்ர பிள்ைளயள் எல்லாம் நல்லாயி�க்க�னம்.” 
இப்படி அவர் என்னிடம் வாய் விட்� மனம் த�றந்� ெசால்லியி�க்க�றார். 

ஒ�நாள் �த்த மகனின் மைனவி இைவயள் ெரண்� ேபைரய�ம் ஒேரயாள் 
ைவச்�ப் பார்க்க�றெதண்டா ந�ைறய ெசலவ� வ���. ஒராள் எங்கட வட்ீட 
ெகாஞ்ச நாைளக்�ம் மற்றாள் மற்ற வட்ீட ெகாஞ்ச நாைளக்�ம் இ�க்கட்�ம். 
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பிற� மற்ற ெரண்� வட்ீைடய�ம் ேபாகட்�ம். இப்பிடி மாற� மாற� ந�ண்டா 
ெசலவ�ம் �ைறய�ம். ைவச்�ப் பாக்க�ற சனத்த�ற்� அ�ப்ப�ம் இல்ல. நான் 
சாத்த�ரம் ேகட்டனான். உங்கட அப்பா ப�த்த ப�க்ைகயில க�டந்� தானாம் 
சாவார். ேகட்ட ேநரம் ெதாட்� எனக்� ஒேர ெடன்சனாயி�க்�. எல்லா�ம் 
இைவயள எங்கட தைலல கட்டிப்ேபாட்� எல்லா�ம் �கமாக இ�க்க�னம். 
என்னால இைவயளின்ற ஆக்க�ைன தாங்ேகலா�. உங்களால 
கைதக்ேகலாட்டி ெசால்�ங்ேகா நான் அைவயேளாட கைதக்க�றன்.” என்றாள் 
ராதா. “வ�த்தம் வாற� சகஐம் தாேன. வய� ேபான ேநரத்த�ல இப்படி 
நடக்க�ற� தாேன. அ�க்காகப் பயப்பி�றேத. அைவயள் யார் ெதரிய�ேம 
என்ேனாைடஅம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம்.” என்றான் சங்கர். “நீங்கள் எல்லா�க்�ம் 
பாவாம் பா�ங்ேகா ஆனால் அைவெயல்லாம் ெசா�சா இ�ந்�ெகாண்� 
�ம்மா விசிட்டர்ஸ் மாத�ரிவந்� உங்கட அம்மா அப்பாவில அன்ப� ெபாழ�ஞ்� 
ேபாட்�ப் ேபாக�னம். நான் அைவயின்ற நன்ைமக்காக என்ன ெசய்தா�ம் 
அத�ல �ற்றம் பிடிக்க�னம். அைவய�க்� ஒ� வழ� பண்ணாட்டி நான் என்ற 
அம்மா அப்பாேவாட ேபாய் இ�க்கப் ேபாறன்.” 
இவற்ைறெயல்லாம் ேகட்ட�ம் கந்தசாம�ய�ம் , பாக்க�ய�ம் அத�ர்ந்ேத விட்டனர். 
பின் ஒ�நாள் எல்ேலா�ம் ஒன்� �டி தீர்மானம் எ�த்தனர். 

�டிவ� கந்தசாம�ய�ம் பாக்க�ய�ம் பிரிக்கப்பட்டனர். இதனால் இ�வ�ம் 
மன�ைடந்� ேபானார்கள். வ�த்தங்க�ம் வரத்ெதாடங்க� விட்டன. இ� 
இன்�ம் சிக்கல்கைள அவர்க�க்� ஏற்ப�த்த�ய�. 
ஒ��ைற கந்தசாம� ம�கவ�ம் க�ைமயான வ�த்தத்த�ல் இ�ந்தார். அப்ேபா 
பாக்க�யம் அவைரப் பார்க்காமல் பட்ட ேவதைன இ�க்ேக அ� ெசால்லில் 
அடங்கா�. இ�த�யாக ஒ�நாள் தன் மகனிடம் மனம் த�றந்� ேபசினார். 
“பைழயைவகைள மறக்கக் �டா�. நீங்கள் இப்படி இ�ப்பதற்�க் காரணேம 
உங்கள் அப்பா பட்ட கஸ்டங்கள் தான்டா. தம்பி என்ைனக் கைடசிக் காலத்த�ல 
அவ�க்�த் ெதாண்� ெசய்ய விடாமப் பண்ணி அந்தப் பாவத்ைத நீ �மந்� 
ெகாள்ளாத. நீ என் பிள்ைள அதால உனக்� இ� விளங்�ம்.” 

பின் கைடசி மகன் ராஹவன் தன் தாய் தந்ைதயைர ஒன்றாக ஒேரயிடத்த�ல் 
ைவத்�ப் பார்ப்ப� எனவ�ம் எல்ேலா�ம் பணம் த�வதாகவ�ம் 
ஒப்ப�க்ெகாண்டார்கள். இ�ந்�ம் என்ன பலன். அவர்கள் மனத்�யரம் தீர்ந்த 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

பாடில்ைல. கைடசி ம�மகள் �பா நல்லவள் தான். இ�ந்�ம் தன் 
பிள்ைளகள் விடயத்த�ல் ம�கவ�ம் �யநலவாத�யாகேவ இ�ந்தாள். ஆைசயாக 
ேபரப்பிள்ைளகைளத் ��க்க�க் ெகாஞ்சி விைளயாட வழ�யில்ைல. இவர்கள் 
இ�ந்த ந�லக்கீழ் அைறேயா சரியான �ளிராக இ�ந்த�. எத்தன உ�ப்ப�ப் 
ேபாட்டா�ம் தாக்�ப் பிடிக்க �டியாமல் இ�ந்த�. ஒ� க�ழைமயில் ஒ��ைற 
கீேழ வந்� தன் அம்மா அப்பாவின் உைடகைள சலைவ ெசய்� ெகா�ப்பான் 
இைளயவன். அப்ேபா� ேகட்பான் “ஏன் இவ்வளவ� உ�ப்ப�? வட்ீடிலதாேன 
இ�க்க�ற�யள்”. அவ�ைடய அந்த வார்த்ைதகள் அவர்கைளம�கவ�ம் 
�ன்பப்ப�த்த�ய�. 

பாக்க�யத்தால் ேம�ம் கீ�ம் ஏற� இறங்க �டியாமல் இ�ந்த�. இ�வ�ம் 
ெமல்ல ெமல்லமாக பிடித்�ப்பிடித்� ேமேல வந்� ஆற�ய ேதநீைரச் �டாக்க�க் 
�டித்� விட்� பாைணய�ம் சாப்பி�வார்கள். “என்னப்பா. இப்பிடிய இத�ல 
ெகாஞ்ச ேநரம் இ�ந்தால் மத்த�யானச் சாப்பாட்ைடய�ம் �டாக்க�ச் சாப்பிட்�ப் 
ேபாகலாம் எல்ேல. நாைளக்� ேமல வேரக்க உந்த ேரடிேயாைவய�ம் மறக்காமக் 
ெகாண்�வந்தா ேகட்�க் ெகாண்டி�க்கலாம்.” இப்படி எத்தைன நாட்கள் 
அவர்களின் வாழ்க்ைக. ம�மகள் ேவைலயால் வந்� எல்லா இடங்கைளய�ம் 
�த்தப்ப�த்த� பிள்ைளகைளய�ம் பார்த்�, சைமத்�… அவ�ம் பாவம் அவள் 
உடலா�ம் உள்ளத்தா�ம் ேசார்ந்� ேபாயி�ந்தாள். இதனால் கணவன் 
மைனவியிடம் வாக்�வாதங்கள் வந்தன. பாவம் அவள் என அவ�க்காக 
இரங்க�ய நாட்கள் எத்தைன. 

இத்தைனக்�ம் த�யா�விடம��ந்� அவர்க�க்�க் க�ைடக்�ம் ஆ�தலான 
வார்த்ைதகள் தன் ெசாந்தப் பிள்ைளகளிடம் இல்ைலேய என ஏங்க�னார்கள். 
ஒவ்ெவா� பிள்ைளகளிட�ம் பட்ட ெசால்லடிகளினா�ம், ெசயல்களினா�ம் 
ெநாந்� ேபாயி�ந்தனர். தங்கள் கவைலகைள எல்லாம் த�யா�விடேம 
ெகாட்டித் தீர்த்�க் ெகாள்வார்கள். ெகாஞ்சநாட்க�க்� அவர்கைள 
தன்�டன் அைழத்�ப் ேபாக த�யா� வி�ம்பினான். பிள்ைளகளிடம் வாதாடி 
சம்மத�ம் ெபற்�விட்டான். நாைள வ�ேவன் என்� �ற�ச் ெசன்றான். 

இைதயற�ந்த பிள்ைளகள் ஒவ்ெவா�வராக தங்கள் எத�ர்ப்ைப ேபானிேல 
கந்தசாம�யிடம் எச்சரிக்ைகயாகக் �ற�னார்கள். ப�க்�ம் ேபா� தன் கைடசி 
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மகன் அவரிடம் வந்� “நீங்கள் ேபாங்ேகா ஆனால் எங்கட மானத்ைதக் 
ெக�க்கக் �டிய மாத�ரி நடக்காைதய�ங்ேகா, என்� பரிய அண்ணி ெசான்னவ” 
என்றான். “அப்ப நீ என்ன ெசால்�ற தம்பி” என மீண்�ம் ேகட்டார். “நீங்கள் 
அங்க சந்ேதாசமாயி�ப்பியள் எண்டா ேபாய் வாறத�ல 
எனக்ெகான்�ம�ல்ைல” என்றான். “அப்ப நாங்கள் நாைளக்�ப் ேபாறம் 
என்ன.” என்� �ற�யவர் மனத்த��ப்த�யைடந்தவர் ேபால ப�க்ைகயிேல 
சாய்ந்தார். ெதாைலேபசி அைழத்த�. பாக்க�யம் தான் எ�த்தாள். 
ம��ைனயில் த�யா� “அப்ப எல்லாம் சரிதாேன. நாைளக்� வாற�யள் 
என்ன? யா�ம் ஏ�ம் ெசான்னைவயேளா?” 
பாக்க�யம் விம்ம� விம்ம� யாவற்ைறய�ம் ெசால்லி �டித்தாள். “ெபரியம்மா 
கவைலப் படாைதய�ங்ேகா நாைளக்� உங்க�க்� வி�தைல. பிறெகன்ன 
அடிக்கடி இங்க வர நான் ஏற்பா� ெசய்வன். ஒன்�க்�ம் ேயாசியாைதய�ங்ேகா 
நாைளக்� வ�வன் தாேன.” 

“நான் இப்பிடி மற்றவர்க�க்�ப் பாரமாக� இ�க்க �டிய�த�ல்ைலேய. ஏன் 
இந்தக் கடவ�ள் என்னச் ேசாத�க்க�றான். உன்னால எனக்� ஏ�ம் உதவி ெசய்ய 
ஏலாேத.” என்� பாக்க�யம்ேகட்டதற்காக அவன் அவர்கேளா� கைதத்த ேபா�. 
“எங்கள் அப்பா அம்மாைவ எங்க�க்�ப் பார்க்கத் ெதரிய�ம் நீ எங்கள் 
��ம்பத்த�ல் தைலப்ேபாடாேத ேபா ெவளிேய” என எத்தைன நாட்கள் 
�ரத்த�யி�ப்பார்கள். இவர் எனக்�ம் அப்பாதான். த�யா�வின் ெநஞ்� 
ேவதைனயால் �டித்த�. ெபரியப்பா என கத்த மனம் �டித்த�. 
ெதாண்ைடயில் ஏேதா அைடப்ப� ேபால இ�ந்த�. 

மீண்�ம் �ன்பக்கம��ந்� அ��ரல் ேகட்கேவ தன் �ய ந�ைனவிற்� 
மீண்டான் த�யா�. மனைத ஒ�வா� அடக்க�க் ெகாண்டான். பின் மனந் 
ெதளிந்தான். அவர் கடவ�ளிடம் ந�ம்மத�யாக இ�ப்பார். ேபாகட்�ம். இந்த 
வாழ்க்ைகைய விட இ�ேவ நல்ல�. 

அப்பிணம் உயிேராடி�ந்த ேவைள அவர் மீ� தாங்கள் தீராத அன்ப� 
ெகாண்டி�ந்தவர்கள் ேபாலவ�ம், இப்ேபா� அவரின் பிரிவ� இவர்கைள 
வாட்�வ� ேபாலவ�ம் நாடகமாடி நீலிக்கண்ணீர் வடிக்க�ன்றார்கேள, இவர்கள் 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

எல்லாம் மனிதர்களா? அவர்கள் மீ� த�யா�விற்� ஆத்த�ரம் ஆத்த�ரமாக 
வந்த�. 

கந்தசாம� என்க�ன்ற அப்பிணத்த�ன் கைடசி யாத்த�ைர ேநரம் ெந�ங்க�க் 
ெகாண்டி�ந்த�. சிலர் அடிக்கடி தம� ைகக்கடிகாரத்ைதப் 
பார்த்�க்ெகாண்டனர். காரணம் “வட்ீட ேபாேகா�ம் எத்தைன ேவைல 
க�டக்�.” பல�க்�ம் பலவிதமான அவசரங்கள். கைடசி ம�மகள் ேசாபா, 
பாக்கயத்த�டம் �னிந்� ஏேதா �ற�னாள். அவர் தைல �டிகைள 
ஒ�க்க�விட்டார். பின் தன் ைகயிலி�ந்த ைகக்�ட்ைடயினால் அந்தக் 
�ழ�வி�ந்த கண்கைள �ைடத்�விட்டாள். அவைர அப்படிேய தன்�டன் 
ேசர்த்� அைணத்தபடி அப்பிணத்ைத உற்�ப்பார்த்தாள். அவள் கண்களில் 
இ�ந்� கண்ணீர் வடிந்த�. அ� பாக்க�யத்த�ன் தைல மீ� வி�ந்த�. 
பாக்க�த்த�ன் ந�ங்�ம் கரங்கள் ேசாபாவின் கரங்கைளப் பற்ற�ன. �தன் 
�ைறயாக பாக்க�யத்த�டம��ந்� விம்ம�டன் �டிய அ�ைக ெவளிப்பட்ட�. 
பாக்க�யத்த�ன் அ�ைகையக் ேகட்� அேநகரின் கண்கள் கலங்க�ன. 

த�யா� தன்னி�க்ைகைய விட்� ெமல்ல எ�ந்� வந்தான். அவன் கண்கள் 
கவைலயால் சிவந்த��ந்தன. தன் ெபரியப்பாைவ கைடசித்தடைவயாக 
ெதாட்�ப்பார்க்க ேவண்�ம் என்ற ஆவல் அவைன உந்த�த் தள்ளிய�. தன் 
ெபரியம்மா ஏன் இந்தக் கைடசி ேநரத்த�ல் மட்�ம் இப்படி அ�தார்? தன் 
கணவன் மீ� ெகாண்ட பாசத்தாலா? அல்ல� தான் தனிைமயில் இனிப் படப் 
ேபா�ம் கஷ்டங்ைள ந�ைனத்தா? அவர் ஏன் அ�தார்? 
ேசாபா ஏன் அ�தாள்? அ� பாசமாக இ�க்�ம் இைத அவன் மனம் ஏற்ற�. 
ஆனால் �த்த அண்ணி ஏன் அ�தார். அ� ந�ச்சயம் ஆனந்தக் 
கண்ணீராகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம். 

த�யா�, தன் ெபரியம்மாவின் எ�ம்ப�ந் ேதா�மான கரங்கைளப் பற்ற�யபடி 
“ெபரியப்பா தான் வி�ம்பிய இடத்த�ற்� எங்கைள எல்லாம் விட்�ட்� 
ேபாய்ட்டார் பார்த்தீங்களா? என்றவா� ந�ங்க�யபடி ந�ன்ற பாக்க�யத்ைத 
ெம�வாக நாற்காலியில் அமர்த்த�னான். 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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