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என்னால் �டிய�ம் 
ெதாைலேபசி மணி ஒலித்த�. த��க்க�ட்� விழ�த்த �ரணம் அம்மா தன்ைன 
ஒ�வா� �தாகாரித்தபடி ரிசீவைர எ�த்தார். ம��ைனயில் அவர் கனடா 
வந்தபின் அவ�டன் சிேனக�த�யாக மாற�ய விஜயலட்�ம� எனப்ப�ம் விஜயா 
தான் எ�த்தாள். 
‘ெதாைலேபசிய எ�த்தால் உந்த மனிசி இனி ைவக்கா�. தன்ர காைல ேவைல 
எல்லாம் �டிச்சிட்டா ேபால க�டக்�’ என்� ந�ைனத்� ெப��ச்ெசான்ைற 
விட்டபடி ‘ெசால்�ங்ேகா’ என்றா �ரணம் அம்மா. நீண்ட ேநரம் இ�வ�ம் 
மனம்விட்� தங்கள் கவைலகள் சந்ேதாசங்கள் பிள்ைளகளின் விசயங்கள் 
ஊரார் கைதகள் என்�ம்… ெமாத்தத்த�ல் ஒ� சாம்பாராக இ�க்�ம் அவர்கள் 
கைத. அப்படிேயதான் அன்�ம் இ�ந்த�. ஆனால் இப்ேபாெதல்லாம் தன் 
மகள் �ஸா பற்ற�ய கைதேய அத�கமாக இ�ந்த�. 

அன்� பாடசாைல வி��ைறயாதலால் மகன் சங்கரின் பிள்ைளகள் 
இ�வ�ம் நன்� ��ங்க�க் ெகாண்டி�ந்தனர். இல்ைலேயல் �த்த மகன் 
சஞ்ஜைீவ பாடசாைல �ட்டிக்ெகாண்� ேபாய் �ட்டிவர ேவண்�ம். அேதா� 
சின்ன மகள் �ர்க்காைவய�ம் ��க்க�க் ெகாண்� ேபாக ேவண்�ம். 
இ�வைரய�ம் இ�த்�க்ெகாண்� கால்கள் வ�க்க வ�க்க வி�ந்�விடாமல் 
கவனமாக ேபாகேவண்�ம். அன்� �ரணம் அம்மாவிற்� மனத்த�ல் ஏேதா 
பாரம் �ைறந்த மாத�ரி இ�ந்த�. ெவளியில் ேபாகத் ேதைவயில்ைல என்ற 
காரணேம அ�. ெம�வாகக் கட்டிைல விட்� எ�ந்தவர் ேபாய்த் தன் ேபரப் 
பிள்ைளகைளப் பார்த்தார். அவர்கள் நன்றாகத் ��ங்க�க்ெகாண்டி�ந்தனர். 
அவர்கள் எ�ம்ப�தல் எல்லாம் ெசய்�விட ேவண்�ம் என ந�ைனத்தபடி 
காைலக் கடன் கழ�க்கெவன ஓடினார். எத்தைன நாட்கள் அதைனக் �ட 
ந�ம்மத�யாகச் ெசய்ய�டியாத��ந்த�. தைலக்�ள் ஏேதா ெசய்வ� 
ேபாலி�ந்த�. ேதத்தண்ணிய என்றா�ம் �டிப்பம் என ேதநீ�க்கான 
ஆயத்தங்கைளச் ெசய்தார். இந்தத் ேதத்தண்ணியக் �ட ந�ம்மத�யாக் 
�டிக்ேக�ேம. இந்தப் பிள்ைளயைள இந்தப் பா�பட்� வளத்தாச்� என்� 
பாக்ேகக்ைக த��ம்பவ�ம் �தல்ேலயி�ந்� ேபரப்பிள்ைளயள 
வளர்க்கேவண்டியி�க்�. அந்த ேநரம் உடம்பில ெதம்பி�ந்�� ெசய்தன் இப்ப 
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என்னால அ��ம் இந்தக் �ளிர் நாட்டில �டிய�ேம? எப்பிடிச் சமாளிக்க�ற�. 
இப்படித் தனக்�த்தாேன பல தடைவகள் ஆதங்கப் பட்டி�க்க�றார். கண் 
விழ�த்த ேநரம் �தல் பம்பரமாகச் �ழன்� ெகாண்டி�ப்பார். பிள்ைளகளிற்� 
ஏ�ெமன்றால் தன் மகனிடம் ேபச்� வாங்கேவண்டி வ�ேம என்ற பயம். 
ஊரில் ஒ� ேவைலக்காரி ைவத்த��ந்தால் �ட அவ�க்� இவ்வளவ� 
ேவைலக�ம் �ன்பங்க�ம் இ�க்கா�. பாவம் �ரணம் அம்மா. தன் 
கஸ்டங்கள் கவைலகைள எப்படி மற்றவார்களிடம் ��வ�? 
அ�தாபத்ேதா�ம் ேதாழைமேயா�ம் ேகட்ப� ேபால் நடித்�விட்� 
அக்கைதகைளத் தாங்கள் வி�ம்ப�பவர்களிடெமல்லாம் ைக கால் ைவத்� 
�ற� மக�ழ்வார்கள். இதைன அவர் பல தடைவகள் அ�பவித்�ம் விட்டார். 
அந்தப் பிைழைய ேம�ம் விட அவர் வி�ம்பவில்ைல. எனேவதான் 
யா�ட�ம் அத�க ேநரம் கைதக்க வி�ம்ப�வத�ல்ைல. 

�ரணம் அம்மாைவ இப்ேபா இன்ெனா� 
ேவதைனவாட்டிவைதத்�க்ெகாண்டி�ந்த�. அ� அவர் மகள் �ஸா 
த��மணத்த�ற்� ம�ப்ப�த் ெதரிவிப்பேதயா�ம். இன்� எப்படிய�ம் அவ�டன் 
கைதத்� ஒ� �டிவ� எ�க்க ேவண்�ெமனத் தீர்மானித்�க் ெகாண்டார். 

ைககளிரண்டி�ம் ேதநீர்க் ேகாப்ைபகைள ஏந்த�யவா� �ஸாவின் 
அைறக்�ள் �ைழந்த �ரணம் அம்மா அவ�ைடய கட்டிலிேல அமர்ந்� 
ெகாண்டார் அவைளேய விடாமல் பார்த்தார். �ஸாவிற்� அம்மாவின் 
�கத்ைதப் பார்த்தவ�டேனேய விளங்க�விட்ட�. அம்மா இன்� பல்லவி 
பாடப்ேபாறா என்�. ம��ந்த பயத்�டன் �ஸா உன்ேனாட ஒ� விஸயம் 
கைதக்க ேவ�ம் என்� இ�த்தார் �ரணம் அம்மா. என்ன? என்� அதட்�ம் 
�ரலில் ேகட்டாள் �ஸா. �ரணம் அம்மாவிற்� அவர் தைலயில் ஓங்க� 
அைறவ� ேபாலி�ந்த� அவள� �ரல். தன்ைனச் �தாகரித்தவா� நீ 
இப்பிடிேய தனிய எத்த�ன நாைளக்ெகன்ற��க்க�ற�. உன்ைனய�ம் 
ஒ�த்தனிட்ட பிடிச்�க் ��த்த�ட்டெனன்டா நா�ம் ந�ன்மத�யா கண்ண 
�டி�வன். ஓேமாம் உதத்தாேன எந்த நா�ம் ெசால்�ற�யள். விஜயா நல்ல 
ஒ� ப�ேராக்கர் இ�க்க�றதாச் ெசான்னவ. கைதச்�ப் பாக்கட்ேட. �ஸாவிற்�க் 
ேகாவம் ேகாவமாக வந்த�. ம��ந்த ஆேவசத்�டன் அவவிற்� ேவற 
ேவைலெவட்டி க�ைடயாதாேம ஊராற்ற கைதெயண்டா கா�ம் நல்லா நடிச்� 
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நடிச்� உங்கள்ள ெபரிய அக்கைற மாத�ரிக் கைதச்சி�ப்பாேவ. அவவிற்ேகன் 
இந்தத் ேதைவயில்லாத ேவைல என்� ேகக்க�றன். இ�வரிைடேயய�ம் 
வாக்�வாதம் ஏற்பட்ட�. �ஸா ெதாடர்ந்தாள். அம்மா ஏன் எனக்�த் 
த��மணம் ேவண்டாெமன்�றன் என்� உங்க�க்� இன்�ந்தான் ப�ரிய 
மாட்ேடன் என்க�றேத. 

சிற�� ேநரம் இ�வரிைடேயய�ம் ெமளனம் ந�லவிய�. அம்மா உங்கட 
வாழ்க்ைகயில எப்ப எப்ப நீங்கள் சந்ேதாசத்த அ�பவிச்சனிங்க ேயாசிச்�ப் 
பா�ங்ேகா. அப்பா �டிச்சிட்� வந்� எவ்வளவ� அடி உைத உைதெயல்லாம் 
என்னால மறக்க ஏெலல்ல. அப்பா எங்கைளெயல்லாம் விட்�ட்� ேநரத்ேதாட 
ேபானாப்பிற� நீங்கள் பட்ட கஸ்டங்கைளெயல்லாம் எப்படி மறக்க�ற�? 
அப்பாவின் அச்�ப் பிசகாமல் அண்ணா அப்படிேய இ�க்க�றான். அப்பா விட்ட 
�ைறைய அண்ணா இப்ேபா ெதாட�க�றான். அண்ணாவிடம் நீங்க�ம் 
அண்ணிய�ம் ப�ம் கஸ்டங்கள் எனக்�த் ெதரியாதா என்ன? சரி அக்காவிற்�த் 
த��மணம் ேப�ம் ேபா� என்ன ெசான்னார்கள்? அவர் �டிக்கமாட்டார் நல்ல 
பிள்ைள எத்தைன ெபாய்கள்?.. பின் என்ன நடந்த�? ஐேயா எனக்�ம் அப்படி 
ஒ� வாழ்க்ைக ேவண்டேவ ேவண்டாம். நான் இப்படிேய ந�ம்மத�யா இ�க்கப் 
ேபாறன். இத�ல எனக்� சந்ேதாஸம��க்�. ந�ம்மத�யி�க்�. அ� எனக்�க் 
கா�ம். யாழ்ப்பாணத்த�ல இ�க்ேகக்ைக நான் இயக்கத்த�ற்�ப் ேபாப்ேபாறன் 
என்� அற�ஞ்ேசான்ன என்ைன என்ன பா�ப�த்த�னங்ீகள். உங்கட 
அன்ப�க்�க் கட்�ப்பட்டன். ெவளிநா� வந்தன் எல்லாம் என்னால அக்காட 
கலியாணம் ந�ன்�வி�ேமா என்ற பயம்தான். இப்ப எல்லாேம �டிஞ்� ேபாச்�. 
�ரணம் அம்மாவின் கண்களிலி�ந்� கண்ணீர் வழ�ந்� ெகாண்டி�ந்த�. 
�ஸா நீ அடம்பிடிக்க�றத�ல எந்த ஞாய�ம் இல்ல. எல்லா�ம் ஒ�மாத�ரிேய. 
ஓ� ெபண் ந�ைனச்சா வாறவன மாத்தலாம் தாேன. 
�ஸாவிற்� சிரிப்ப� வந்த�. ஏளனமாகப் பலமாகச் சிரித்தாள். அம்மாேவ 
இப்பிடித் தத்�வம் கைதக்க�றாேவ என்�. அம்மாேவ ெதாடர்ந்தார். இந்த 
நாட்டில ஒ� தம�ழ்ப் ெபண் தனியா இ�ந்தா எத்த�ன கைத கட்�வினம் 
ெதரிய�ேம. யார் என்ேனாட கைதத்தா�ம் உன்ற கைதயத் தான் கைதக்க�னம் 
ெதரிய�ேம. என்னால அைவய�க்ெகல்லாம் என்ன பத�ல் ெசால்�றெதன்ேட 
ெதரியாம நான் த�ண்டாடிக் ெகாண்டி�க்க�றன். இெதல்லாம் உனக்ெகங்க 
விளங்கப் ேபா��. அம்மா இப்பிடிக் கைதக்க�றவ எங்களிற்�த் ெதரியாம 
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எத்த�னயக் கைதப்பினம்? அ�க்காக நான் என்ற வாழ்க்ைகய பாழடிக்கட்ேட. 
நான் கஸ்டப் பேடக்க அந்த நா�ேபர்ல ஒராளாவ� எனக்� உதவ 
வ�வினேம? ெவ�ம்வாயிற்� அவல் க�ைடத்த மாத�ரி இன்�ம் �வாரசியமா 
என்ற கைதையக் கைதப்பினம் அம்மா நாங்க மற்றவர்கள் அப்பிடிக் 
கைதக்க�னம் இப்பிடிக்கைதக்க�னெமன்� வாழக் �டா�. நாங்கள் 
எங்க�க்காக வாழப் பழேகா�ம். என்ன எனக்க�ப்ப �ப்பத்த� ஒன்ப� வய� 
இன்�ம் எவ்வளவ� காலத்த�ற்�த் தான் நாங்கள் இ�க்கப் ேபாறம் அ� 
வைரக்�ம் ந�ன்மத�யா சந்ேதாஸமா என் இலட்சியத்ேதாட நான் 
வாழேவ�ம். என்ற பணிைய நான் ெதாடர ேவ�ம் இத�ல க�ைடக்க�ற 
ந�ன்மத� சந்ேதாஸம் ேவற எத�லய�ம் க�ைடக்கப் ேபாறத�ல்ல என்ற� மட்�ம் 
எனக்�த் ெதரிய��. அம்மா நான் ேபாராட்டத்த�ற்� ேபாகத் �ணிந்த ேபா� 
என்ைனத் த�த்� இங்க �ட்டி வந்த�ட்டீங்கள் ஆனா என்னால என் 
பங்களிப்ப எங்கட தாய் நாட்டிற்� ெசய்யவில்ைலேய என்ற �ற்ற உணர்வ� 
என்ைன சதா உ�த்த�க்ெகாண்ேட இ�ப்ப� உங்க�க்ெகங்ேக விளங்�ம். 
என்னவிட வயத�ல �ைறஞ்ச�கெளல்லாம் தாய் நாட்டிற்காக தங்கைளேய 
�டராக எரியவி�ம் ேபா� நான் எந்த �ைலக்�. அங்� என் உயிைரத்த�யாகம் 
ெசய்ய ந�ைனத்ேதன் ஆனால் இங்க��ந்�ம் என்னால் பங்காற்ற �டிய�ம். 
அதற்� என்ைனத் த��மணம் ெசய்பவர் ஒத்� வரா விட்டால் அந்த வாழ்க்ைக 
எனக்�த் ேதைவயில்ைல. நான் என் பங்களிப்ைப இங்க��ந்த படிேய 
ெதாடர்ந்� ெகாண்ேடயி�ப்ேபன். என் நா� வி�தைலெப�ம் வைர நான் 
இந்தப் ேபாலி இன்பங்கைள அ�பவிக்கப் ேபாவத�ல்ைல. என்னால் �டிய�ம். 
என்னால் இ�த�வைர இப்படியி�க்க �டிய�ம். இந்த நாட்டில் என்னால் 
தனிைமயில் வாழ �டிய�ம். என் �டிவில் எந்தவிதமான மாற்ற�ம�ல்ைல. 
இைத ஏன் உங்களால் ஏற்�க் ெகாள்ள�டியவில்ைல. ெபற்றமனம் பித்� 
என்பதாலா? 

ெபரிய சத்தமாக சங்கர் கத்�வ� ேகட்ட�. அவன் மைனவிய�ம் பத��க்� ஏேதா 
அடக்கமாகக் �ற�னாள். ேநரம் ெசல்லச் ெசல்ல கீேழ ெபரிய 
அமளி�மளியாகச் சத்தம் ேகட்ட�. பிள்ைளகள் இ�வ�ம் பலமாக அ�தனர். 
�ரணம் அம்மாைவ �ஸா ஒ� பார்ைவ பார்த்�க் வாய்க்�ள்ளாகச் 
சிரித்தாள். தன் இ� ைககைளய�ம் �ன்ப�றமாக இ�கக் கட்டிக்ெகாண்� 
�ரணம் அம்மாைவப் பார்த்� தைலைய ஆட்டினாள். ேபாம்மா ேபாய் 
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சண்ைடைய விலக்�ப்பிடி. அல்ல� பிள்ைளகைளக் �ப்பிட்� அரவைண. 
ேபாம்மா ேபா . �ரணம் அம்மா ெமல்ல பாம்ப� ந�வ�வ� ேபால அவ்விடத்ைத 
விட்� நகர்ந்தார். 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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