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காற்ற�லா�ம் ேஜாத� 
ய�னாவிற்�த் த��மணமாக� �ன்ேற மாதங்கள் தானி�க்�ம். வசந்த 
காலத்த�ல் �த்�ப் ப�� மணம் பரப்ப�ம் �ெவன மலர்ந்த��ந்தாள். ஆமாம் 
அவள� வாழ்க்ைகயி�ம் ப�� வசந்தம் வசீிக் ெகாண்டி�ந்த�. தன் 
எண்ணப்படிேய தான் வி�ம்பிய �ரளிையேய த��மண�ம் ெசய்� 
ெகாண்டாள் ய�னா. 
ேதன் சிட்�க்கெளனச் சிறகடித்�ப் பறந்� த�ரிந்தனர் அவர்கள். 
அவள் ெபற்ேறா�க்� ஒேர ெபண். ெசல்லப் ெபண். பல்கைலக்கழகம் வைர 
படித்த��ந்தாள். �ரளிேயா பரம ஏைழ �ன்� சேகாதரிக�க்� ஒேர 
அண்ணன். ெபா�ப்ப�க்க�டன் �டப் பிறந்தவன். ெபா�ைமயின் சின்னம். 
இ�ட்டைறக்� ஒ� ெம��வர்த்த�. இவ்வளவ� கஸ்டங்க�க்�ள்�ம் அவன் 
டாக்டராகப் படித்� �டித்� விட்டி�ந்தான். இ�க்க�ன்ற காணி வ�ீ 
யாவற்ைறய�ம் அைடவ� ைவத்� அவைனப் படிக்க ைவத்த��ந்தார் கத�ர்காமர். 
தன் மைனவி இறந்த பின்ப�ம் �ட ம�மணம் ெசய்யாமல் தன் பிள்ைளகளின் 
எத�ர்காலம் பற்ற�ய சிந்தைனயிேலேய தன் வாழ்க்ைகைய 
ஓட்டிக்ெகாண்டி�ந்தார். 
ய�னா, �ரளி பல்கைலக்கழகத்த�ல் படிக்�ம் ேபாேத ஒ�வைர ஒ�வர் 
ேநசிக்கத் ெதாடங்க� விட்டி�ந்தனர். இ� நாளைடவில் இைணபிரியாக் 
காதலாக மாற�விட்ட�. ேகாடி ேகாடியான கனவ�க் �வியல்க�க்�ள் ம�தந்� 
வானத்த�ேல சஞ்சரித்�ப் பறந்தனர். 
ய�னா �ரளிையக் காதலிப்பைத உணர்ந்த ய�னாவின் ெபற்ேறார் 
�ைறமாப்பிைள �மார் பற்ற�ச் சிந்த�த்தனர். ஈற்ற�ல் ஒ� �டிவ�க்� 
வந்தவர்களாக �ரளியின் ெபற்ேறாரிடம் இ� பற்ற�க் கைதக்கத் 
தீர்மானித்தனர். தம் ெசல்வ மகளின் கண்கள் கலங்க� வி�ேமா என 
அஞ்சினர். அதனால் �மார் ��ம்பத்தவ�டனான ெதாடர்ப�க�ம் 
�ண்டிக்கப்பட்�விட்டன. 
�ரளி ஏைழயாயி�ம் தன்னடக்க�ம் தன்னம்பிக்ைகய�ம் உைடயவன். 
அவ�ைடய ��ம்பத்த�ன�ம் கண்ணியமானவர்கேள. �ரளியின் 
தந்ைதயாரிடம் ய�னாவின் ெபற்ேறார் தாமாகேவ ெசன்� கைதத்தார்கள். 
கற்பைனயில் ேகாட்ைட கட்டி கனவ�களில் வழ� சைமத்� வாழ்ந்� ந�ற்�ம் அச் 
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சின்னஞ் சி��கைள ந�ஜ உலக�ல் வாழவிட அப்ெபற்ேறார் �யன்றனர். 
தங்கள் ��ம்ப ந�ைலைம �ரளிக்� இ�க்கக்�டிய ெபா�ப்ப�க்கள் 
பற்ற�ெயல்லாம் விளக்கமாகக் �ற�னார் கத�ர்காமர். இப்ேபா எப்படிச் 
சம்மத�ப்ப�… இனித்தாேன உைழக்கத் ெதாடங்கவ�ள்ளான்.. பால் ெபாங்க� 
வ�க�ன்ற ேவைளயிேல பாைனய�டன் பாைலக் ேகட்க�றார்கேள…இந்தப் 
பாைல எவ்வளவ� பக்�வமாகக் காச்சிேனன்… என் கனவ�கள் இந்தளவ�ம் 
தானா..?”” என ஏங்க�யவண்ணம் ெப��ச்ெசான்ைற விட்டார். அந்தப் 
ெப��ச்சின் ெவம்ைம அவர் இதயத்த�ன் ேபாராட்டத்த�ல் ஏற்பட்ட 
��றல்களின் ெவளிப்பாடாயி�ந்த�. அேத ேநரம் தன் மகனின் 
வி�ப்பத்ைதய�ம் தட்டிக் கழ�க்க மனம�ல்லாதவராக பலவற்ைறய�ம் ேயாசித்� 
த�மாற�க் ெகாண்டி�ந்தார். எந்த �டிவ�க்�ேம உடனடியாக வர�டியாதவராக 
இ�தைலக்ெகாள்ளி எ�ம்ப� ேபாலத் தத்தளித்�க் ெகாண்டி�ந்தார். அவர� 
வாயிலி�ந்� வார்த்ைதகள் வர ம�த்தன. எ�ந்� ைககைளப் பிைசந்தபடி 
அங்�ம் இங்�மாக தாமைர இைலமீ� தண்ணீர் ேபாலத் தத்தளித்தார். 
த�டீெரன பத�ல் ெசால்லத் ெதரியாமல் தவித்�க் ெகாண்டி�ந்தார். சிற�� 
ேநரம் அங்� ந�சப்தம் ந�லவிய�. அந்த ெமளனத்ைத ய�னாவின் அப்பா 
�மாரசாம� தான் கைலத்தார். 
என்ன கத�ர்காமார் கனக்க ேயாசிக்க�ற�யள் ேபாலக் க�டக்�. நான் உங்களக் 
�ழப்பிப் ேபாட்டன் ேபால. நான் ஏ�ம் தவறாகக் கைதத்� விட்ேடேனா. 
சின்னஞ் சிற��கள் வி�ம்பிட்��கள். அ�களின்ற மனைத ஏன் ப�ண் 
ப�த்�வான் என்�தான் நாங்கள் இங்க வந்தனாங்கள். எங்களப் பற்ற� 
உங்க�க்�ம் ெதரிய�ம் தாேன. எங்க�க்�ம் ய�னா ஒேர பிள்ைள ேவற 
ெபா�ப்ப�க்கள் என்� ெசால்ல என்ன இ�க்க�ற�.. எங்க�க்�ப் பிற� 
எல்லாம் அவ�க்�த்தாேன.” என்� ெசால்லிக்ெகாண்ேட ேபான 
�மாரசாம�ைய இைடமற�த்தார் கத�ர்காமர். 
”அப்படி ஒன்�ம�ல்ைல…… சேகாதரிமாரின் அ�வல் �டியப் பார்ப்ேபாம் 
என்�தான் ேயாசித்�க் ெகாண்டி�ந்ேதன்…… அவார்கைளப் பிரிக்�ம் 
எண்ணம் எனக்�ம் க�ைடயா�. காதலிப்பவர்கைளப் பிரிப்ப� ெபரிய பாவம்” 
என்றார் கத�ர்காமர் பத��க்� தயங்க�யவாேற. அதற்� �மாரசாம�ேயா ”மற்றப் 
பிள்ைளகளின் அ�வல்கைளய�ம்; சிறப்பாக ெசய்யலாம் ஒன்�க்�ம் 
ேயாசிக்காைதய�ங்ேகா.” என்� ம�கவ�ம் அைமத�யாகவ�ம் ெதளிவாகவ�ம் 
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ந�ைறவாகவ�ம் கைதத்தார். கைதத்தேதா� ந�ற்கா� தான் ெசான்ன� ேபாலேவ 
த��மணத்த�ன் பின் ஒ� ெதாைகப் பணத்ைத �ரளியின் சேகாதரிகளின் 
எத�ர்காலத்த�ற்ெகன அன்பளிப்பாகக் ெகா�க்கவ�ம் தவறவில்ைல. 
ெபரிேயாரின் சம்மதத்�டன் �ரளி ய�னா த��மணம் ெவ� விமரிைசயாக 
நைடெபற்ற�. காதலர்கள் வாழ்க்ைகயில் இைணந்தால் அவர்கள் 
மக�ழ்ச்சிைய எப்படி வ�ணிப்ப�. பட்டாம் �ச்சிகெளனச் சிறகடித்�ப் 
பறந்தனர். அவ்வளவ� சந்ேதாஷமாக இ�ந்தார்கள். பார்ப்பவர்களின் 
கண்கள் பட்�வி�ம் ேபால இ�ந்த�. அழ�, �ணம், நைடய�ைட பாவைன 
யாைவய�ேம அவர்க�க்க�ைணயாக யா�ேம இ�க்க�டியா� என்ப� ேபால் 
ேதான்ற�ய�. அவர்கள் தங்கள் கடைம உணர்ைவய�ம் மறக்காமல் ெசய்� 
வந்தனர். ேதைவயான ேநரங்களில் தங்கள் ேநரத்ைத மணிக்கணக்காகத் 
தங்கள் ேநாயாளிக�டன் ெசலவ� ெசய்யவ�ம் தவறவில்ைல. தம் தாய் 
நாட்டிற்காக தங்கள் பங்களிப்ைபய�ம் ெசய்தனர் 
இ�வ�ம் ைக ந�ைறய உைழத்தார்கள். �ரளி தன் சம்பளத்த�ல் ஒ� 
ப�த�ைய தன் ��ம்பத்த�ற்ேக ெகா�த்� வந்தான். 
ஒ�நாள் ய�னாவ�ம் �ரளிய�ம் ஸ்�ட்டரில் ய�னாவின் வட்ீடிற்�ப் ேபாய்க் 
ெகாண்டி�ந்தார்கள். நாட்�ப்பிரச்சைனய�ம் �டிக்ெகாண்ேட ேபாயிற்�. 
எப்ேபா யா�க்� எந்த ேநரத்த�ல் என்ன நடக்�ம் என ெதரியாத ேநரம் அ�. 
ெபரியாஸ்பத்த�ரியில் நாட்�ப்பிரச்சைனகளினாேல பாத�க்கப்பட்ட 
ேநாயாளிகைளத் த�ன�ம் பார்க்ைகயிேல இனம் ெதரியாத ேசாகத்த�ேல 
�ழ்க� வி�வாள் ய�னா. ஒவ்ெவா� ேநாயாளிைய அண்ம�க்�ம் ேபா�ம் 
அவள் இதயம் பலமாக அடிக்கத் ெதாடங்க�வி�ம். ேவதைனயாேல அந்த 
ேநாயாளிகள் �ன�ம் சத்தங்கள் அவள் இதயத்ைத �ட்கம்பிகளால் கீற� 
இ�ப்ப� ேபான்ற வலிைய ஏற்ப�த்�ம். 
பாவம் இவர்கள் என்ன பாவம் ெசய்தார்கள். ஏன் கடவ�ள் இவர்க�க்� 
இப்படித் தண்டைன ெகா�க்க�ன்றான்.” என்� பலதடைவகள் �ரளியிடம் 
ெசால்லி வ�ந்த�யி�க்க�றாள். வட்ீடிற்� வ�ம் ேபா� இ�வ�ம் ஒவ்ெவா� 
ேநாயாளிையப் பற்ற�ய�ம் கைதத்தபடிேய வ�வார்கள். அன்�ம் பல 
த�ைசகளில் இ�ந்�ம் ெஷல்கள் வந்� ெகாண்டி�ந்தன. சிற�தளவ� இ�ள் 
கவ்வியி�ந்ததால் ெஷல்கள் �விக்ெகாண்� ேபாவ� தீப்பிழம்பாகத் 
ெதரிந்த�. தங்கள் பக்கமாகவ�ம் ெஷல் வ�வைத உணர்ந்தவர்கள் பயந்� 
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பயந்� ஒ�வா� வ�ீ ேபாய்ச் ேசர்ந்� விட்டார்கள். ெஷல் வச்ீ�ம் ஓய்ந்� 
ேபாயி�ந்த�. ஆனால் வட்ீடில் ஒ�வ�ம் இல்ைல. வட்ீ� �ற்றத்த�ேல 
ஸ்�ட்டைர ந��த்த�விட்� உள்ேள ேபானார்கள். வ�ீ இ�ளில் 
�ழ்க�யி�ந்த�. ய�னாவ�ம் �ரளிய�ம் ஆ�க்ெகா� த�ைசயாக �ப்பிட்ட 
படிேய அவார்கைளத் ேதடிக்ெகாண்� ேபானார்கள். மீண்�ம் ெஷல்லடி 
ெதாடங்க�விட்டி�ந்த�. பயந்தபடிேய ”பங்க�க்�ள் வாங்ேகா” எனக் 
கத்த�யவா� ய�னா பங்கரின் வாச�க்� அண்ம�த்த��ந்தாள். அந்தேவைள 
த�டீெரன வந்த ெஷல் அவர்களின் வட்ீடின் மீ� வி�ந்� ெவடித்த�. ய�னா 
அத�ர்ந்�ேபாய் அப்படிேய மயங்க�விட்டாள். 

நீண்ட ேநரத்த�ன் பின் �ய ந�ைனவிற்� வந்தவள் நடந்தவற்ைற 
உணர்ந்தாள். தன் தாய் தந்ைதயார் அ�க�லி�ப்பைத அற�ந்தாள். ஆனால் 
�ரளிையக் காணவில்ைல. �ரளி பற்ற� அவர்களிடம் ேகட்டாள். 
தங்க�க்�த் ெதரியாெதன அவர்கள் �ற�னர். �வ�மாக விளக்ெகான்ைற 
பிடித்�க்ெகாண்� �ரளிையக் �ப்பிட்டபடிேய ேபானார்கள். எ�விதமான 
பத��ம் வராததால் அவர்கள் அச்சம் �டிக் ெகாண்ேட ேபாயிற்�. ய�னாவின் 
�ரல் த�த�க்கத் ெதாடங்க�விட்ட�. நம்பிக்ைக �ைறய ஆரம்பித்த�. ைக 
கால்கள் ெவலெவலக்கத் ெதாடங்க�விட்ட�. நா தளதளத்த�. �ளற�க் �ளற� 
தன்னாலியன்றமட்�ம் �ரல் எ�ப்பிக் �ப்பிட்டாள். பத�ல் எ�வ�ம�ல்ைல. 
அக்கம் பக்கத்� வட்ீடாெரல்லாம் �டிவிட்டி�ந்தனர். ய�னாவின் 
உடம்ெபல்லாம் ந�ங்க ஆரம்பித்�விட்ட�. ய�னாவின் அம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம் 
அேத ந�ைலயிேலேய இ�ந்தனார். அவர்களின் ந�ைலைமைய �ற்ற� 
ந�ன்றவர்கள் உணர்ந்� விட்டி�ந்தனர். அவர்கள் ய�னாவிடம் 
நடந்தவற்ைற விபரமாகக் ேகட்டபின் இடிபா�க�க்�ள் ேதடிப் பார்த்தனர். 
ஒ� சி�வன் ஓடிவந்� ”அங்க.. .. .. .. அங்க நான் கண்ேடன்” என வியார்த்� 
வி�வி�த்தபடிேய ெசால்லிக்ெகாண்டி�ப்பைத ய�னா ேகட்�விட்டாள். 
எல்ேலா�ம் அச்சி�வனின் பின்னாேல ேபானார்கள் அவார்கள் ேபாவைத 
அவதானித்தவள் ஒேர ஓட்டமாக தள்ளாடிய படிேய ஓடினாள். அங்ேக அவள் 
தன் �ரளி க�டந்த காட்சிையக் கண்ட�ம் அப்படிேய ”ஐேயா �ரளி 
என்ைனவிட்�ட்�ப் ேபாட்டிங்கேள ..”எனக் கதற�யபடிேய அவ�ைடய சிதற�ய 
உடல் க�டந்த இடத்ைத ேநாக்க� ஒட �யற்சித்தாள். ஆனால் அதற்க�ைடயில் 
அவள் மயங்க�விட்டாள். 
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மீண்�ம் �ய ந�ைனவ�க்� மீண்டேபா�. அவள் சாதாரணமாக எல்ேலாைரய�ம் 
ெவற�த்�ப் பார்த்தாள். யா�ட�ம் எ�வ�ேம கைதக்கவில்ைல. �மாரசாம�ய�ம் 
ஜானக�ய�ம் தம்மகளின் ேபாக்� வித்த�யாசமாக இ�ப்பைத உணர்ந்தார்கள். 
இடிேமல் இடி வி�ந்த� ேபான்ற��ந்த�. �ரளியின் ஈமக்க�ரிையகள் ம�கவ�ம் 
சாதாரணமாகேவ நைடெபற்றன. அன்ற�லி�ந்� அைனவ�ேம 
நைடப்பிணமாகேவ மாற�விட்டார்கள். 
ய�னா ெஷல்லடிக்�ம் சத்தம் ேகட்�ம்ேபாெதல்லாம் எ�ந்� ஓட 
�யற்சிப்பாள். அவள� உடல் ந�ங்க� வியர்த்� ம��ந்த சிரமப் ப�வாள். 
எவ்வித வார்த்ைதக�ேம அவள் வாயிலி�ந்� வ�வேதயில்ைல. இப்ேபா 
அைனவைரய�ம் இடம் ெபயர்ந்� ேபாகச் ெசான்னதால் அவார்கள் பா� 
ம�கவ�ம் கஷ்டமாகப் ேபாய்விட்ட�. அப்படிேய அைனவைரய�ம் ேபால் ஒ� அகத� 
�காம�ேல தஞ்சம் ப��ந்தார்கள். அங்�ள்ள அைனவ�க்�ம் ய�னாைவ 
ேவடிக்ைக பார்ப்ப� ஒ� ெபா�� ேபாக்காகப் ேபாய்விட்ட�. ெவளிேய ேபா�ம் 
ேபாெதல்லாம் சி�வர்கள் ”ஏய் அந்த விசரிையப் பார்” என்� 
ெசால்லிக்ெகாண்� �டிவி�வார்கள். விபரம் ப�ரிந்தவர்கள் அ�தாபங் 
காட்�வார்கள். சிலர் தங்கள் ேசாகக் கைதகைளக் �ற� இவர்க�க்� ஆ�தல் 
ெசால்வார்கள். சிலர் இவர்களின் கஷ்டங்கைளய�ம் கவைலகைளய�ம் ேகட்� 
தங்கள் கவைலகைளச் சிற�� மறந்த��ப்பர்கள் �மாரசாம�ய�ம் ஜானக�ய�ம் 
கடவ�ள் தமக்க�ட்ட ேசாதைனகைள ந�ைனத்� மனம் வ�ந்த�னார்கள். 
ெசாத்� �கம் ெசல்வாக்� யாவற்ைறய�ம் இழந்த �க்கம் அவர்கைள 
வாட்டவில்ைல. தம் அ�ைம மகளின் பரிதாப ந�ைல கண்� நா�க்� நாள் 
சாகாமல் ெசத்�க் ெகாண்டி�ந்தார்கள். 

அன்� அகத� �காம�ற்� மன ேநாயாளிகைளப் பார்ைவயிட டாக்டர் �மார் 
வந்த��ந்தார். மன ேநாயாளிகைளப் பார்ைவயிட்�க் ெகாண்டி�ந்த �மார் 
தற்ெசயலாகத் தன் பார்ைவைய ந�லத்த�ேல அமர்ந்த��க்�ம் ேநாயாளிகள் 
மீ� ஓர் �ைற ெச�த்த�னார். அவர் பார்ைவ அப்படிேய ய�னா மீ� ந�ைல 
�த்த� ந�ன்ற�. அவரால் அவர் கண்கைள நம்பேவ �டியவில்ைல. ‘ய�னா நீ 
என் ேநாயாளியா? உனக்� என்ன நடந்த�? உன்ைன இந்த ந�ைலயில் 
பார்க்கவா நான் இந்தப் படிப்ெபல்லாம் படித்ேதன். எனப் பலவா� 
ந�ைனத்தபடிேய அ�க�ல் இ�ந்த தன் மாமா மாம�ையய�ம் பார்த்தான் �மார். 
இவர்க�க்கா இக்கத�. ”கடவ�ேள இ� என்ன ேசாதைன.” 
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ய�னாவின் �ைறய�ம் வந்த�. ய�னாவின் தாய் தந்ைதய�க்� என்ன 
கைதப்பெதன்ேற ெதரியாமல் அழத் ெதாடங்க� விட்டனர். ”�மார் எங்கைள 
மன்னித்�வி�. நாங்கள் உனக்�ச் ெசய்த �ேராகத்த�ற்� கடவ�ள் எங்கைள 
நன்றாகத் தண்டித்�விட்டார். அவர்கள் நடந்த யாவற்ைறய�ம் ஒன்�விடாமல் 
�ற�னார்கள். ”நான் ய�னாைவக் கவனித்�க் ெகாள்ேவன் ஒன்�க்�ம் 
ேயாசிக்க ேவண்டாம்” என்� ஆ�தல் �ற�னான் �மார். அவனின் இதயேம 
ெவடித்�வி�ம் ேபாலி�ந்த�. 
ஆமாம் ய�னாவின் �ைற மாப்பிள்ைள �ைறயானவன் தான் �மார். 
�மார் ய�னாைவத் தன் இதயத்த�ற்�ள் ைவத்�ப் �ஜ�த்� வந்தவன் தான் 
தன் காதைல உரிய ேநரத்த�ல் ெசால்லத் தவற�யதால் அவைள இழந்� 
விட்டி�ந்தான். ஆனால் இப்படி அவைளச் சந்த�த்தத�ல் அவன் மன�ைடந்� 
ேபாயி�ந்தான். 
ய�னா ��ம்பத்த�னர் இப்ேபா பைழயபடி �மார் ��ம்பத்�டன் 
ஒற்�ைமயாக�விட்டி�ந்தனர். அைனவர� கவைலய�ம் ய�னாவின் 
ேமலி�ந்த�. �மார் தன்னாலியன்றவைர ைவத்த�யங்கள் ெசய்ததன் 
பலனாக ய�னாவ�ம் ேதற�க் ெகாண்� வந்தாள். தம� மகளின் வாழ்க்ைக 
மீண்�ம் தளிர்விட ஆரம்பித்�விட்டைத உணர்ந்� உள்ளம் �ரித்�ப் 
ேபாயினர் ய�னாவின் ெபற்ேறார். காற்ற�ேல ஆடிக் ெகாண்டி�ந்த ேஜாத� 
ஒன்ைற அைணயாமல் காத்�விட்ட மக�ழ்ச்சியில் த�ைளத்த��ந்தான் �மார். 

-நளினி மேகந்த�ரன் 

 

 


	காற்றிலாடும் ஜோதி

