
 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

இைடெவளி 
 

சாய்மைனக் கத�ைரயில் சாய்ந்த��ந்த சண்�கத்தார் ��ட்ெடான்ைற எ�த்� 

வாயில் ைவத்� ஊத�யபடிேய வானத்ைதப் பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தார். ��ட்டின் 

ப�ைக ��ள் ��ளாகப் ேபாய்க்ெகாண்டி�ந்த�. சிற�� ��ரம் ேபானபின் அைவ 

அகன்� பரந்� அப்படிேய மைறந்�ெகாண்டி�ந்த�. இன்� அவரின் கைடக்�ட்டி 

�மா ெவளிநாட்டிலி�ந்� வ�க�ன்றாள். வேீட 

ஒேர அமர்க்களப் பட்�க்ெகாண்டி�ந்த�. ேவைலக்காரர்கள் அங்�ம் 

இங்�மாக ஓடிக்ெகாண்டி�ந்தனர். விஜயாவின் உறவினர் சில�ம் 

வந்த��ந்தனர். சண்�கத்தாைரய�ம் ஒ� ேவைலக்காரர் �ளிக்கவார்த்� உைட 

மாற்ற� சாய்மைனக் கத�ைரயில் விட்டி�ந்தார். �மா வ�வைத ந�ைனக்க 

அவ�க்� ஆனந்தமாக இ�ந்த�. எனி�ம் தன் வி�ப்பங்கைள அவள் 

ெபா�ட்� ந�ைறேவற்ற �டியாதவராக மனத�ற்�ள் ெவ�ம்பிக் ெகாண்டி�ந்தார். 

அவ�ம் ப�த்த ப�க்ைகயாக� ஒ� வ�டம் ஆக�ற�. த�ன�ம் சாய்மைனக் 

கத�ைரயில் இ�ந்தபடி தன் பைழய ந�ைனவ�கைள மீட்பத�ேல �கம் கண்� 

ெகாண்டி�ந்தார். 

 

�மா என் அம்மாவின் சாயல். அம்மாவின் �ணங்கள் ந�ைறய அவளிடம் 

இ�ந்தன. ஆனால் இப்ேபா இந்த ஐந்� வ�டங்களின் பின் எத்தைன 

மாற்றங்கள் அவளிடம் இ�க்�ேமா? எனக்�க் க�ட்ட வ�வாளா? என்ைன 

ஆவல் தீர வாயார அப்பா! என்� �ப்பி�வாளா? அல்ல�……அம்மா தான் ெபரி� 

என்� விஜயாவின் பின்னாேலேய �ற்�வாளா? இப்படிப் பல ேகள்விகைளய�ம் 

தனக்�ள்ேளேய ேகட்�ப் பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தவர் அப்படிேய பைழய 
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ந�ைனவ�களிேல �ழ்க�ப் ேபாய்விட்டார். 

 

அன்� ேகாவில் த��விழா. தன் ேதாழர்க�டன் ேகாவி�க்�ச் சண்�கத்தா�ம் 

ேபாயி�ந்தார். வழைம ேபால சித� ேதங்காய் எ�க்�ம் ஆவலில் ஓடிப்ேபாய் 

சண்ைடபிடித்� உ�ண்� பிரண்� ைகயிேல சிரட்ைட �த்த� ேதங்காய் எல்லாம் 

இரத்தமாகப் பின் அைதத் ��க்க� எற�ந்�விட்� ேதங்காய் ேபான கவைலயில் 

ைகயில் காயத்�டன் வ�ீ வர அப்பா ேகாபங் ெகாண்� அடிக்க வர அம்மா 

த�த்� என் ைகப்ப�ண்�க்� ம�ந்� ேபாட்ட� இன்� ேபா�ள்ள�. அம்மா 

அம்மாதான். இப்படி எத்தைன சம்பவங்கள். அம்மாவின் க�ைண உள்ளம் 

யா�க்க��க்க��க்க�ற�. ேவைலக்காரர்களிடம் காட்�ம் பரிவ� அவவின் இந்தத் 

தாராளமான �ணத்த�னால் தான் எங்க�க்�ம் இவ்வளவ� பணம் ெப�க�யேதா 

என்� நான் பல தடைவகள் ந�ைனப்ப�ண்�. நல்லவர்கைள ஏேனா ஆண்டவன் 

நீண்ட நாட்க�க்� ைவத்த��ப்பத�ல்ைல. ஓ� நாள் ப�த்தவ விடிய 

எ�ம்பேவயில்ைல. அப்பாவ�ம் நீண்ட நாட்க�க்� இ�க்காமல் அம்மாவிடேம 

ேபாய்விட்டார். நான் தனி மரமாேனன். எனக்� ந�ைறய உறவினர் இ�ந்தனர். 

அைனவ�ேம எங்கள் ெசாத்த�ன் மீேத �ற�யாக இ�ந்தனர். தங்கள் 

பிள்ைளகளில் ஒ�த்த�ைய எனக்�க் கட்டி ைவக்கப் ேபாட்டி ேபாட்�க் ெகண்� 

ந�ன்றனர். என் ெபரிய மாமாவில் என் அம்மாவ�க்�ம் அன்பி�ந்த� எனக்�ம் 

ெதரிய�ம். இ�ந்தா�ம் அவரின் மகைளத் த��மணம் ெசய்ய என் மனம் ஏற்�க் 

ெகாள்ளவில்ைல. காரணம் அவளின் அடங்காத் தனம் எத�ர்த்�க் கைதப்ப� 

ேபான்றைவ. த��மணமானபின் யாவ�ேம மாற�வி�ம் உன் அம்மாவின் கனவ�ம் 

உனக்� விஜயாைவத் த��மணஞ் ெசய்� ைவப்பேத என்� மாமாவ�ம் 

விடாக்கண்டனாகத் ெதாடர்ந்தார். நாளாக நாளாக தனிைம என்ைன வாட்டிய�. 
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ேவைலக்காரரின் ைககளினால் சாப்பா�. எல்லா வைகயான ெபா�ப்ப�க்கைளய�ம் 

தனி ஒ�வனாக ந�ன்� சமாளிக்க �டியாமல் த�ண்டாடிேனன். அதன் விைளவ� 

விஜயாைவ மைனவியாக ஏற்கத் தீர்மானித்ேதன். 

 

விஜயாவிற்� என் ��ம்பம் பற்ற�ேயா என் அம்மா பற்ற�ேயா அம்மாவின் அன்ப� 

பாசம் பற்ற�ேயா எ�வ�ேம �றேவண்டிய அவசியம் இ�க்கவில்ைல. யாவ�ேம 

அவளிற்�த் ெதரிந்த��ந்த�. ஆரம்பத்த�ேல என் பணிவிைடகள் யாவற்ைறய�ம் 

என் அம்மாவி�ம் ேமலாகக் கவனித்தாள். என் மீ� பாச மைழ ெபாழ�ந்தாள் 

எங்ேக அவளின் ராங்க�த் தனங்கள் ஓடி மைறந்தன. இ� தான் ெபண்ைமயா? 

த��மண பந்தத்த�ல் �ைழந்த�ேம ெபட்டிப் பாம்பாக அடங்க� வி�வார்களா? ச ீ

நான் எவ்வளவ� தப்ப�க் கணக்�ப் ேபாட்�விட்ேடன். நல்ல காலம் நான் 

சம்மத�த்த�. இல்ைலேயல் நான் இவைள அந�யாயமாய் இழந்த��ப்ேபன். இப்படி 

எத்தைன நாட்கள் ந�ைனத்த�ண்�. ஆனால்….ஆனால் அைவ யாவ�ேம ேபாலி 

ேவக்ஷம் என அற�ய நீண்ட நாட்கள் எ�க்கவில்ைல. வட்ீ�ப் ெபா�ப்ப�க்கள் 

ேவ� சில ெபா�ப்ப�க்கைள அவளிடம் ஒப்பைடத்ேதன். நாளாக நாளாக அவள் 

ேபாக்க�ேல மாற்றங்கள் ஏற்படத் ெதாடங்க�ன. ெமல்ல ெமல்லத் தன் 

�ய�பத்ைதக் காட்ட �ற்பட்டாள். ேவைலக்காரரிடம் நடந்� ெகாள்�ம் விதம் 

அத�காரத் ேதாரைணயில் கட்டைளயி�தல் இைவ யாவ�ேம என்ைன ேவதைன 

ெகாள்ள ைவத்தன. என் அம்மா எங்ேக இவள் எங்ேக? சீ…..இவ�ம் ஒ� 

ெபண்ணா? ந�ைனக்கேவ ேவதைனயாக உள்ள�. அம்மா ஒ� நாள் பார்த்� 

அப்பாவிடம் எத�ர்த்�க் கைதத்தத�ல்ைல. எங்களிடம் தாராளமாகப் பணம் 

இ�க்க�ன்ற�. எங்க�க்காக நாயாக உைழக்�ம் இவர்க�க்�க் 

ெகா�ப்பதால்த்தான் எங்கள் �டி �ழ்க�விடப் ேபாக�றதா என்ன? 
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வாக்�வாதங்கள் �டிக் �டி நாளாக நாளாக எங்கள் இ�வரிைடேயய�ம் 

இைடெவளி �டிக் ெகாண்ேட ேபாயிற்�.. 

 

பிள்ைளக�ம் வளர்ந்� தங்கள் பா�கைளப் பார்க்கத் ெதாடங்க�விட்டனர். 

என்ைன யார் மத�க்க�றார்கள். என்ைனப் பற்ற� நன்� அற�ந்த என் 

ேவைலக்காரர் மட்�ேம எனக்�த் �ைண இப்ேபா. அவர்க�ம் தங்கள் 

சம்பளத்த�ற்காக ேவைல ெசய்க�றார்கள். தீபாவளி வ�டப்பிறப்ப� என்றால் அம்மா 

எவ்வளவ� அள்ளி அள்ளி ேவைலக்காரர்க�க்�க் ெகா�ப்பா. விஜயா அதற்� 

எத�ர்மாறாக இ�க்க�றாள். என்ன ெசய்வ� யாவ�ேம என் தைலவித�. 

 

ேநரம் ேபாவேத ெதரியாமல் சிந்தைனயிேல �ழ்க�விட்டார். இப்ேபா அவரின் 

எண்ணம் ��ைமயாக �மா என்�ம் �ந்தளிர் ேபான்ற தன் கண்மணிையேய 

�ற்ற�ச் �ற்ற� வந்�ெகாண்டி�ந்த�. �மா நீய�ம் உன் சேகாரங்கைளப் ேபாலேவ 

என்ைன மத�க்காமல் விட்� வி�வாயா? எனக்� ஆ�தல் தர யா�ேமயில்ைலேய. 

ெவளிநாட்� வாழ்க்ைக உன்ைன ந�ச்சயம் மாற்ற�யி�க்கா�. நீ என் அம்மாவின் 

சாயல். என் ெசய்ேவன்? என்� கண்கைள இ�க �டிக்ெகாண்டார். அவரின் 

கண்களில் இ�ந்� கண்ணீர் மைடத�றந்த ெவள்ளம் ேபால் ெப�க்ெக�த்� 

ஓடிக்ெகாண்டி�ந்த�. 

 

வட்ீடிற்� வந்த �மாைவக் கண்ட அவள் அம்மா விஜயாவிற்ேகா ஆச்சரியம் 

தாழவில்ைல. தன் மகைளப் பார்த்� �கஞ் �ளித்தாள். இ� என்ன 

ேகாலம்?……ஒ� டாக்டர் அ�வ�ம் ெவளிநாட்டிலி�ந்� வ�பவள் இப்படியா 

உைட ேபா�வ�. ஆ� �ழத்த�ேல ேசைலையக் கட்டிக்ெகாண்� ேச.. ேச .. 
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என்� ����த்தபடிேய இ�ந்தாள். எரிக�ன்ற ெந�ப்பிேல எண்ெணய் 

வார்ப்ப� ேபால விஜயாவின் உறவினர்களின் க�ண்டல் ேபச்�க்கள் ேவ� 

விஜயாவிற்� எரிச்சைல �ட்டின. �ள்ளிக் �த�த்� ஆர்ப்பாட்டம் எ�த்த விஜயா 

ேவதைனயின் விளிம்பில் ந�ன்� தத்தளித்தாள். 

 

�மா வட்ீைடச் �ற்ற�ப் பார்த்தாள். ேவைலயாட்கைளச் �கம் விசாரித்தாள். 

அவள் யாைர இவ்வளவ� ஆவலாகத் ேத�க�ன்றாள் என்� அவள் மனம் மட்�ேம 

அற�ய�ம் ஓ! அேதா அேதா அப்பா அப்பாதான். அவைளய�ம் மீற� அவள் கால்கள் 

விைரந்தன. அ�ேக ெசன்� தன் அப்பாைவ உற்� ேநாக்க�னாள் அவர் 

கண்களிேலயி�ந்� வடிந்த கண்ணீரின் ேகா�கள் இன்�ம் ஈரமாகேவயி�ந்தன. 

அவள� கண்க�ம் கலங்க�ன. ெமல்லமாக தன் அப்பாவின் தைலைய வ�டின 

அந்தக் ைககள். அந்த அன்பான ஆதரவான ஸ்பரிசம் அவர் உயிைரத் ெதா�வ� 

ேபான்ற பிரைம ேமலிட ெமல்லக் கண்கைளத் த�றந்தார் அப்பா நான் உங்கள் 

�மா �மா வந்த��க்க�ேறன் என்� நா த�த�க்கக் �ற�னாள். சண்�கத்தார் 

தன் மகைள ஏற இறங்கப் பார்த்தார். தன் அம்மாவின் அேத உ�வம் அேத கைத 

அேத க�ைண அவரிற்� வார்த்ைதகள் வர ம�த்தன. அவர் கண்களில் இ�ந்� 

தாைர தாைரயாகக் கண்ணீர் வடிந்த�. தன் மகைள ைவத்த கண் வாங்காமல் 

பார்த்�க் ெகாண்ேடயி�ந்தார். தன் அப்பாவின் கண்ணீைரத் தன் 

கரங்களினாேல ெமல்லத் �ைடத்தாள். ந�ங்�ம் கரங்களினால் அவள் 

கரங்கைளப் பற்ற�த் தன் கண்களிேல ஒற்ற�க்ெகாண்டார். உள்ேளயி�ந்� 

விஜயா அைழப்ப� ேகட்ட�. தன் அப்பாவிற்� ந�ச்சயமாய் தன் உதவி ேதைவ 

என்பைத மட்�ம் உணர்ந்�ெகாண்டாள். 
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அங்� வந்தத�ல் இ�ந்� தன் தந்ைதயா�டேனேய அத�க ேநரத்ைத ெசலவ� 

ெசய்தாள். அவர் எத�ர்பார்த்த அந்த அன்ப� அவள் மகள் உ�வத்த�ேல 

வந்�ந�ன்ற�. சண்�கத்தா�ம் நா�க்� நாள் ேதற ஆரம்பித்தார். �மாவின் 

அன்ப� மைழயிேல நைனந்� த�ைழத்த��ந்தார். எ�ந்� நடமாடக் �ட 

ஆரம்பித்�விட்டார். �மா மாைல ேநரங்களிேல தன் தந்ைதயா�டன் ெவளிேய 

சிற�� உலாவி வ�வாள். 

 

விஜயாவிற்ேகா தன் மகளின் ேபாக்� ம�கவ�ம் ஆச்சரியமாக இ�ந்த�. 

அவ�க்� எரிச்சல் எரிச்சலாக வந்த�. அவள் மனம் ேவதைனப் பட்ட�. ஒ� 

நாள் தன் ேவதைனகைளக் ெகாட்டித் தீர்த்தாள். அதற்� �மாேவா அம்மா 

எனக்� உங்களில் ந�ைறயேவ அன்பி�க்� ஆனால்…… ஆனால் அப்பாவின் 

ந�ைலைமயில் அவ�க்� என் அன்ப� ந�ைறயத் ேதைவப் ப�க�ற�. நான் 

அவைரக் கவனிக்க ேவண்�ம் அ� என் கடைம. ெபற்றவர்க�க்� ந�ச்சயமாக 

நாம் கடைம ெசய்ய ேவண்�ம். அவரிற்� உடல் வியாத�ையவிட மேனாரதீ�யாக 

ந�ைறயேவ பாத�க்கப் பட்டி�க்க�றார். எனேவ அவைர அன்பால்த் தான் 

�ணப்ப�த்த �டிய�ம் என ந�ைனக்க�ன்ேறன். நான் என� தந்ைத இந்த 

ந�ைலைமயில் இ�க்�ம் ேபா� அவரிற்� உதவாமல் ஆயிரமாயிரம் 

உயிர்கைளக் காப்பாற்ற� என்ன ப�ண்ணியம். இந்தப் பணம் பட்டம் பதவி 

எ�வ�ேம ந�ைலயில்லாதைவ. இைவ யாவ�ம் எனக்� எப்படிக் க�ைடத்த�? 

ேகவலம் ஒ� ேவைலக்காரன் தான் என் அப்பாைவப் பராமரிக்க ேவண்�மா? 

மைனவி என்� நீங்கள் அவ�க்� என்ன ெசய்தீர்கள்? என்� சிந்த�த்�ப் 

பா�ங்கள். இந்த �க ேபாகங்கள் எல்லாம் எங்க��ந்� வந்தன. கல்லானா�ம் 

கணவன் ப�ல்லானா�ம் ப��க்ஷன் என்பெதல்லாம் ெவ�ம் ஏட்�ச்�ரக்காய் தானா? 
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ஏன் என் சேகாதரர்களாவ� இைத உணரவில்ைலேய. என்னால் 

உங்கைளெயல்லாம் ப�ரிந்�ெகாள்ள �டியாமல் இ�க்க�ற�. எப்படி அப்பாைவ 

இந்த ந�ைலைமயில் விட்�விட்� சந்ேதாக்ஷமாக உங்களால் இ�க்க 

�டிக�ன்ற�? எ� வாழ்க்ைக? அம்மா உங்கள் அன்ைப அைனவரின் ேம�ம் 

அள்ளி வ�ீங்கள். அப்ேபா க�ைடக்க�றேத அந்த இன்பத்ைத அ�பவித்�ப் 

பா�ங்கள். வ�த்தத்த�ேல ேவதைனப் பட்�க்ெகாண்டி�க்�ம் அவரிற்� 

உங்கள் ைகயால் பச்ைசத் தண்ணீர் சிற�தளவ� ெகா�த்தால் �ட அ� 

ஆ�தலாகத் தான் இ�க்�ம். 

 

என்ைனப் ெபா�த்தவைர மைனவிேய ஒ�வ�க்� ெந�ங்க�ய உறவாக 

விளங்�க�ன்றாள் அன்பின் உைறவிடமாகவ�ம் அைமக�ன்றாள். கணவ�ைடய 

நலத்த�ல் அத�க கவனம் ெச�த்�பவள் மைனவிேய. மைனவி என்ற ஸ்தானத்த�ல் 

இ�ந்� நீங்கள் உங்கள் கடைமகைளத் தவறவிட்� விட்டீர்கள் என்ேற 

ந�ைனக்க�ன்ேறன் ஆனால் நான் மகள் என்ற ஸ்தானத்த�லி�ந்� அவரிற்� 

கடைம ெசய்ய வி�ம்ப�க�ன்ேறன். வி�ப்பெமன்றால் நான் ெசான்னவற்ைற 

மீண்�ம் ஒ��ைற நன்� சிந்த�த்�விட்� என்�டன் அப்பாவிற்� உதவ 

வா�ங்கள். இல்ைலேயல் உங்கள் பாைதயிேலேய ேபாங்கள். 

உணர்ச்சிவசப்பட்டவளாகப் படபடெவன்� ெபாழ�ந்� தள்ளினாள். பின் 

ெம�வாகக் �ரைலத் தாழ்த்த� ம�கவ�ம் �ைழவாக அம்மா நான் உங்களில் 

அன்பில்ைல என்�மட்�ம் தப்பபிப்பிராயம் ெகாள்ள ேவண்டாம் என்�விட்� 

ைகக்கடிகாரத்ைத ஒ��ைற பார்த்தவள் ஒ. ஓ அப்பாவின் ம�ந்� ேநரம் 

என்�விட்� ஒேர ஓட்டமாக அைறக்�ள் ஓடினாள் �மா. தன் மகளின் 

கைதகைளக் ேகட்� சிைலயாக அமர்ந்த��ந்தாள் விஜயா. அவள� மனச்சாட்சி 
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அவளிற்�ச் சாட்ைட அடி ேபாட்�க் ெகாண்டி�ந்த�. சண்�கத்தாேரா தன் 

மனத�ேல இ�ந்த அந்த இைடெவளிையப் �மா என்ற அன்ப��வத்த�ன் 

ஆக்க�ரமப்பால் ந�ரப்பிக்ெகாண்டி�ந்தார். 

 

-நளினி மேகந்த�ரன் 

 


