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எரிமைல 
ஓ இன்� ேகாக�லாைவப் ெபண் பார்க்க வ�க�றார்கள். அ�தான் 
ேகாக�லாவின் அண்ணி �தா அவைள அலங்காரம் ெசய்�ெகாண்டி�ந்தாள். 

ேகாக�லா அண்ைமயில்தான் கனடா வந்த��ந்தாள். அவள் அண்ணன் 
ராகவேனா தன் தங்ைக மீ� உயிைரேய ைவத்த��ந்தான். தன் தங்ைகக்காக 
எைதய�ேம ெசய்யத் தயாராக இ�ந்தான். அவன் தனக்�த் ெதரிந்த ப�ேராக்கார் 
�லமாக தன் ஆ�யிர்த் தங்ைகக்காக வரன் ேதடிக்ெகாண்டி�ந்தான். ெபண் 
பார்க்க வ�பவர்கேளா மண்பார்த்�த் தைல கவிழ்ந்� ெசன்றனர். அவர்கள் 
எதைன எத�ர்பார்க்க�றார்கள்? ைக ந�ைறயச் சீதனம் ெகா�க்க அவள் 
அண்ணன் தயாராகேவய�ள்ளான். அவள் �ணத்த�ற்� ந�கர் அவேள தான். 
ெமாத்தத்த�ல் ெசால்லப் ேபானால் பத்தைர மாற்�த் தங்கம். இறந்தகாலத்த�ன் 
ந�ராகாரிப்ப�கைளத் தாங்க� ஏத�ர்காலத்த�ன் நம்பிக்ைககைளச் �மந்� வா�ம் 
ஓ� ந�கழ்காலப் ெபண்ணவள். 

ேகாக�லா பிறந்த ேபா� அன்� அமாவாைச ேபா�ம். அதனால் அவள் ந�ற�ம் 
அப்படிேய ஆக�விட்டாற் ேபாலி�ந்த�. ேகாக�லா உண்ைமயிேலேய ஓர் 
ேகாக�லம் தான். அவள் வாய் த�றந்� பாடினால் அைனவ�ம் அப்படிேய 
மயங்க� தம்ைம மறந்� ரசிப்பார்கள். அவளிடம் பல த�றைமகள் 
இயல்பாகேவயி�ந்தன. இ�ந்�ம் அவைளத் �ைணயாகக் ைகப்பிடிக்க 
எந்தெவா� ஆண்மக�ம் �ன்வரவில்ைலேய. அவைளப் 
ெபண்பார்த்தவர்கள் எத்தைனேபர். ேகாக�லாவிற்� ஏன் இவர்கள் எனக்காக 
வரன் பார்த்� இவ்வளவ� சிரமப் ப�க�றார்கள் என்ற��ந்த�. இ�ந்தா�ம் 
நான் இவர்க�க்� ஓர் �ைமயாக� விடக் �டாேத என்ற ந�ைனப்பின் 
உந்தலாேலேய இன்�ம் இந்த ெபண் பார்க்�ம் படலத்த�ற்� ஒப்ப�க் 
ெகாண்டாள். ஒவ்ெவா� �ைறய�ம் மாப்பிள்ைள வட்ீடார் ேபானபின் 
அண்ணாவின் �டிப்ப� அவள் மனைதக் கசக்க�ப் பிழ�வ� ேபாலி�க்�ம். 
ஆண்டவன் ேமல் ேகாபம் ேகாபமாக வ�ம் ஏன் என்ைன இப்படிப் பைடத்தாய் 
எத்தைன ேதைவயான பிரேயாசனமான உயிர்கைளெயல்லாம் �ண்� 
உ�விேல வந்� �டித்தாய். நான் ஒ�த்த� அங்க��ந்த� உனக்�த் 
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ெதரியாமலா ேபாய்விட்ட� என்ெறல்லாம் மானசீகமாகக் கடவ�ளிடம் சண்ைட 
ெசய்வாள். அவள் மனம் ெபாங்க�க் ெகாந்தளித்�க் ெகாண்டி�ந்த�. 

�தா ஓ� ெபாம்ைமக்� அலங்காரம் ெசய்வ� ேபாலக் ேகாக�லாைவ 
அலங்கரித்�க்ெகாண்டி�ந்தாள். இ�வரிைடேயய�ம் ெமளனம் ந�லவிய�. 
அந்த ெமளனத்ைதக் கைலத்தான் ராகவன். மாப்பிள்ைள வட்ீடார் 
வந்தாக�விட்ட� என்� ஒ�வித படபடப்ப�டன் ெவளிேய ேபானான் அவைனத் 
ெதாடர்ந்� �தாவ�ம் ேபாய்விட்டாள். சிற�� ேநரத்த�ன் பின் ெபண்ைண 
அைழத்� வ�ம்படி மாப்பிள்ைளயின் அம்மா �ற�னார். 

இவர்க�க்� மட்�ெமன்ன என்ைனப் பிடிக்கவா ேபாக�ற�? எல்ேலா�ம் என் 
ேதாலின் ந�றத்ைதத்தாேன பார்க்க�றார்கள். ஏன்?.. ஏன்?.. இப்படியான பல 
சிந்தைனக�டன் ேதநீர்த்தட்ைட ஏந்த�ய வண்ணம் ெமல்ல நடந்� வந்தாள். 
அவள் ைககள் ந�ங்க�ன. அவள் உள் மனேமா என்ைன ேவண்டாம் என்� 
ெசால்லிவிட்�ப் ேபாகப்ேபாக�றவர்க�க்�த் தாேன நான் ேதநீர் ெகாண்� 
ேபாக�ன்ேறன் என்� ஓலம�ட்ட�. ெவள்ைளத் ேதாலி�ந்தால் �ணம் நைட 
பார்க்காமல் கட்டத் �டிக்�ம் இைளஞர் �ட்டம் மலிந்த இந்தக் கனடாவில் 
யா�க்� என்ைன ஏற்க மனம் வ�ம். 

ஒவ்ெவா�வராக ேதநீர்த்தட்ைட நீட்டியபடிேய ேபாலியாக ஓ� ப�ன்னைகைய 
தன்ைனப் பார்த்� சிரித்த அந்த அம்மாளிடம் வசீியபடிேய தன் அைறக்�ள் 
விர்ெரன்� ேபாய்விட்டாள். தான் நடந்� ெகாண்டவிதம் சிற�� அநாகரிகமாக 
அவ�க்�ப் பட்ட�. இ�ந்�ம் அவ�க்� அப்படிச் ெசய்தால்த்தான் அவள் 
மனம் சிற�� ஆ�தலைடய�ம் ேபால் பட்ட�. அவள் பள்ளித் ேதாழ� ந�த்யா �ட 
அவர்க�டன் வந்த��ந்தாேள. அவ�டனாவ� நான் சிரித்த��க்கலாம் அட 
அவள்�ட என்ைனப் பற்ற� என்ன ந�ைனத்த��ப்பாள். சீ அவ�க்� என்ைன 
நன்� ெதரிய�ம். ஆனால் இப்ேபா எட்� வ�டங்களின் பின் இன்� அவைளச் 
சந்த�க்க�ன்ேறன். 

அவள் மனம் எரிமைலயாகக் ெகாத�த்�க் ெகாண்டி�ந்த�. அைத அைத 
மற்றவர்களால் எப்படி எப்படி உணர�டிய�ம். 
யன்னலி��ேட ெவளிேய பார்த்தாள். வசந்த காலமாதலால் எங்�ம் பல 
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வண்ணங்களிேல �க்கள் �த்�க் ��ங்க�ன. மரங்கள் �ளிர்விட்� எங்�ம் 
பச்ைச ந�றம் படர்ந்த��ந்த�. பறைவகள் �ட எவ்வளவ� சந்ேதாசமாக இந்த 
வசந்தத்ைத அ�பவிக்க�றன. அைவகைள என்ேபால் யா�ம் ஓ�க்க� விட 
மாட்டார்களாக இ�க்�ம் ெப��ச்ெசான்ைற விட்டாள். அ� அவள் 
மனத்த�ேல ெகாத�த்�க் ெகாண்டி�ந்த எரிமைலயின் ெவளிப்பாடாகேவ 
இ�ந்த�. அந்த ெவம்ைமையத் தணிப்ப� ேபால் யன்னலி��ேட 
ெமல்ெலனத் தவழ்ந்� வந்த ெதன்றல் அவள் வதனங்கைள ெமல்ல வ�டி 
விைளயாடிய�. தன்ைனேய மறந்� சிந்தைனயில் �ழ்க�விட்டாள் ேகாக�லா. 

ஊரிேல அம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம் பார்க்காத வரன்களா? நான் ஓ� சங்கீத 
ஆசிரிைய என அற�ந்�ம் �ட என்ைன ஓ�வ�ம் ஏற்க �ன்வரவில்ைலேய. 
இங்� கனடாவில் பக்கத்� வட்ீடாைரேய ெதரியாத ந�ைலயில் இ�க்�ம் 
ேபா� இ�ெவல்லாம் எப்படிச் சாத்த�யமா�ம்.? அண்ணாவ�ம் அண்ணிய�ம் 
தங்கள் மாப்பிள்ைள ேத�ம் படலத்த�ல் சலிப்பதாகத் ெதரியவில்ைல. என் 
பயணத்ைதத் ெதாடர எனக்� ஒ� �ைண ேதைவ. அதற்� என்ைன 
ஓ�வரா�ம் ஏற்க �டியா�ள்ளேத. நான் ஓ� �ட்�ப் ப��வாக ��க�த் 
தவிப்ப� யா�க்�ப் ப�ரிய�ம்.? நா�ம் ெபண் தாேன. எனக்�ம் கல்யாண ேதசம் 
ேபாக ஆைச. ஆனால்.. ஆனால்.. என்ைன அங்� அைழத்�ச்ெசல்ல ஒ� 
மனிதர் அந்தத் �ைண எங்ேக.? யார் அவர்? என் கனவ�ப் பயிர்கைள ந�ஜமாக 
அ�வைட ெசய்ய யார் வ�வார்கள்? கன்ன ஓரத்த�ல் ஓர் மயிர் நைரகாண 
….கண்ட கனவ�கள் ெமல்ல ெமல்லக் கைரந்ேதாட..மற்ேறாைர மக�ழ்விக்க 
மாரியாைதப் ப�ன்னைககள். 

ேதாளிேல ஒ� ைக பட ந�ைனவ�களினின்�ம் மீண்� ெமல்லத் த��ம்பியவள் 
தன் ேதாழ� ந�த்யா சிரித்தபடிேய தன் கரங்கைள அப்படிேய இ�கப் பற்ற�ப் 
பிடிப்பைத உணர்ந்தாள். ேகாக�லா நீ எப்படி இ�க்க�றாய்? எத்தைன 
வ�டங்களின் பின் உன்ைனப் பார்க்க�றன் ெதரிய�மா? உனக்� உந்த டிரஸ் 
நல்ல வடிவாயி�க்� ெகாஞ்சம் ெமலிந்த மாத�ரிக்�ட இ�க்�. அதற்� ேமல் 
அவர்க�க்� வார்த்ைதகள் வர ம�த்தன. இ�வ�ம் தம் கரங்கைள இ�கப் 
பற்ற�ப் பிடித்தபடி ஒ�வைர ஒ�வர் பார்த்தபடி சிைலயாக ந�ன்றனர். 
வாசலிேல காலரவம் ேகட்� இ�வ�ம் த��ம்பிப் பார்த்தனர். அங்ேக 
சிரித்தபடிேய ராகவ�ம் அவன�க�ல் ந�த்த�யாவின் அண்ணா ��ந்த�ம் 
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ந�ன்ற��ந்தனர். இனி உன் சம்மதத்த�ல் தான் எல்லாேம இ�க்� என்றபடி 
கண்கைளச் சிம�ட்டிய படிேய அைறைய விட்� ெமல்ல ந�வினாள் ந�த்யா. 

��ந்த�ம் ேகாக�லாவ�ம் தனிைமயில் விடப்பட்டனர். ேகாக�லாவால் நம்பேவ 
�டியாமலி�ந்த�. இப்படிய�ம் ஒ�த்தரா? அ�வ�ம் இந்தக் கனடாவிலா? 
அ�வ�ம் என்ைனப் பார்த்த பின்ப�மா? ந�த்யா தன் அண்ணா பற்ற�ச் 
ெசால்லியி�க்க�றாள் தான்.. ஆனால் இன்�தான் அவைர ேநரிேல 
பார்க்க�றாள். என்ன ேயாசிக்க�ற�யள்? என்ைன உங்க�க்�ப் பிடித்த��க்கா? 
ேகாக�லா.. உம்ைமப்பற்ற� எல்லாேம எனக்�த் ெதரிய�ம். இந்தக் கனடாவில 
நான் பல ெபண்கைளப் பார்த்ேதன். ஆனால் நான் ேத�க�ன்ற ஏேதா ஒன்� 
அவர்களிடம் இ�ப்பதாக எனக்�ப் படவில்ைல. ஆனால் நான் 
எத�ர்பார்க்க�ன்ற எல்லாேம ஒன்றாக உம்ம�டம் இ�க்க�றதாக உணர்ந்ேதன். 
ந�த்யா உம்ைமப் பற்ற� எல்லாேம ெசால்லியி�க்க�றாள். என்� 
ெசால்லிக்ெகாண்ேடயி�ந்தான் ��ந்தன். அவள் ெநஞ்� படபடத்த�. 
அவன� ஓவ்ெவா� வார்த்ைதக�ம் அவைள ஊ��வித் தன் உயிரில் 
கலப்பதாக உணர்ந்தாள். அவன� ஒவ்ெவா� வார்த்ைதக�ம் அவ�க்� 
இதமாகவ�ம் நம்பிக்ைக�ட்�வதாகவ�ம் இ�ந்த�. அவள் இ�தயம் பலமாக 
அடித்த�. அந்த ஓைச அவ�க்�க் ேகட்�வி�ேமாெவன அஞ்சினாள். அவள் 
ைககள் வியர்த்தன. என்ன நான் கைதத்�க் ெகாண்ேடயி�க்க�றன் நீங்கள் 
ேபசாமேலயி�க்க�ற�யள் என்றான். அவள் அவன் கண்கைள ந�ம�ர்ந்� 
அப்ேபா தான் �தல் தடைவயாகப் பார்த்தாள். அந்தக் கண்களிேல 
ெபாய்யில்ைல. அந்தக் காந்தக் கண்களின் கவர்ச்சியிேல அப்படிேய அவள் 
ஈர்க்கப் பட்�விட்டாள். அவள் ெநஞ்சிேல ெபாங்க�ந�ன்ற எரிமைல �ட அவன் 
பார்ைவயின் �ளிர்ச்சி கண்� தணிந்� ேபாயிற்�. 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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