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�ய�பம் 
இன்� மாலத�க்� வி��ைற. இன்றாவ� சிற�� ேநரம் ப�த்த��க்கலாம் 
என்� எண்ணிக்ெகாண்�தான் இரவ� ப�த்தவள். ஆனால் அத�காைல �ன்� 
மணிக்ேக ெடலிேபான் வந்� அவைள எ�ப்பிவிட்டி�ந்த�. அதன்பின் 
அவளால் ��ங்கேவ �டியவில்ைல. மனம் இ�ப்ப�க்ெகாள்ளவில்ைல. 
பலமான காற்� வ�ீம்ேபா� எல்லாேம பறப்ப�ேபால ந�ல்லாமல் நீந்த�வ�ம் 
ந�ைனவைலகெளன பலவைகயான எண்ணங்கள் அவள் மனத்த�ைரயிேல 
வந்� வந்� அைலேமாத�க்ெகாண்டி�ந்தன. ப�க்ைகயிேல ப�ரண்� ப�ரண்� 
ப�த்தாள். 
ஆ� பிள்ைளகைளப் ெபற்�ம் அம்மாவின் ந�ைலைம இப்படியி�க்க�றேத. 
பாவம் அம்மா. அண்ணி அக்கா இவர்கள் ேவைலக்�ப் ேபாகாததால் 
அம்மாவிற்� ஸ்ெபான்ஸர் ெசய்ய இயலாதாம் என்றார்கள். சரி ெகாஞ்சக் 
காசாவ� தா�ங்ேகாவன் என்றதற்� எவ்வளவ� கைதயளந்தார்கள். ஓ�நாள் 
அண்ணி �ற�ய அந்த வார்த்ைதகள் இப்ேபா�ங்�ட அவள் கா�களில் 
ஒலித்�க்ெகாண்ேடயி�க்க�ற�. ‘உந்தக்க�ழ�கள இங்க �ப்பிட்�ப்ேபாட்� 
இந்தக் �ளி�க்� அ�கள் ெசத்�க்க�த்�ப் ேபானால் அ� ேவற ெசலவ�. 
என்றார். இப்படி எத்தைன கைதகள். எல்லாம் ேகட்�க்ேகட்� அ�த்�ப் 
ேபாயி�ந்தாள் மாலத� அவள் கணவர் அவர்கைள நன்� விளங்க� 
ைவத்த��ந்தார். இங்ேக மாலத� ேகட்டீேர உம்�ைடய சேகாதரங்களில 
எனக்ெகண்டா எள்ளளவ�ம் நம்பிக்ைகயில்ைல. உமக்� இஸ்டெமண்டாச் 
ெசால்�ம் நாங்கேள அம்மாைவக் �ப்பி�வம். இந்த வய� ேபான ேநரத்த�ல 
அங்க தனியக் க�டந்� என்ன கஷ்டப் ப�றாேவா ெதரியா�. ெபற்ற�களின்ர 
மனம் ேநாகப் பண்ணக் �டா�. கா� இன்ைறக்� வ�ம் நாைளக்�ப் ேபா�ம் 
காைச நாங்கள் எப்படிய�ம் உைழச்�ப்ேபாட்�ப் ேபாகலாம் ஆனால் இத்தைன 
பிள்ைளகைளப் ெபற்�ம் அங்க க�டந்� கஸ்டப்பட ேவ�ம் என்� இ�க்ேக… 
என்ன ந�ைனக்க�றீர் ெசால்�மன் என்றான் சாந்தன் ம�கவ�ம் 
அைமத�யாகவ�ம் ஆணித்தரமாகவ�ம். அதன் பின்�பத�அம்மாவின் 
அ�வல்கள் ம�க விைரவிேலேய ந�ைறேவற� விட்டன. 
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�பத� அம்மா வந்� ேசர்ந்த பின் தான் எல்ேலா�ம் அவர் மீ� அன்ப� மைழ 
ெபாழ�யத் ெதாடங்க�னர். ெடலிேபானில் மணித்த�யாளக் கணக்காகக் 
கைதயளந்தார்கள். ேசாழ�யன் ��ம� �ம்மாேவ ஆ�ம். அண்ணாவ�ம் 
அண்ணிய�ம் அம்மாைவக் ேகாயில் �ளம் என்ெறல்லாம் அைழத்�ப் 
ேபானார்கள். மாலத�க்ேகா ேவைலக்�த் தான் ேபானபின் பாவம் அம்மா 
தனிய இ�க்க�றாேவ என்ற கவைல. சாந்த�ம் அம்மாவ �ம்மா 
கட்�ப்ப�த்தாைதய�ம். அவ வி�ம்பின இடத்ைத ேபாய்வரட்�ம் வட்ீ�க்�ள்ள 
அைடபட்� எத்தைன நாைளக்�த்தான் இப்படி இ�க்க �டிய�ம். ஏன் நீர் வந்த 
ப�த�த�ல் பட்ட பா�கள மறந்� ேபானேீர? என்றான். அம்மாவ�ம் சனி ஞாயி� 
த�னங்களில் தான் மாலத�ய�டன் இ�க்கத் ெதாடங்க�னார். 
ஓ� நாள் ப�பத�அம்மா மாலத�யிடம் ெமல்லக் கைதகைள அவிட்� விட்டார். 
பிள்ைள மாலத� நான் ஒ�க்கா உன்ேனாட கைதக்க ேவ�ம் என்றார். 
மாலத�ய�ம் என்னம்மா என்றபடி கைதகைளக் கவனமாகக் ேகட்டாள். உவன் 
ெகாண்ண ெசால்�றான் ஏன் �ம்மா இ�ந்�ெகாண்� இ�க்க�ற�யள்.. 
ெவல்ெபயர் அடித்தால் கா� வ�ந்தாேன அத�ல என்ற சிலவ�கைளப் 
பார்க்கலாம் தாேன. அ�க்� உன்ற ைசன் ஏேதா ேதைவயாம். நீ சம்மத�த்தால்.. 
தான் உன்ேனாட கைதக்க�றன் என்ற��க்க�றான். ஏன் �ம்மா வாற காைச 
வி�வான் என்� ந�ைனக்க�றன் என்� அ�க்க�க்ெகாண்ேட ேபான 
அம்மாவின் கைதகைள அவளால் ெதாடர்ந்� ேகட்க �டியாமலி�ந்த�. 
அவைள யாேரா சம்மட்டியால் அடிப்ப� ேபாலி�ந்த�. பாவம் அம்மா 
அவவிற்� இங்�ள்ள சட்டத�ட்டங்கள் எங்ேக ப�ரியப் ேபாக�ன்ற�. ஒ�வா� 
தன்ைனச் �தாகரித்தவள் அம்மா உங்க�க்� என்ற ந�லைம விளங்கயில்ல 
எண்� ந�ைனக்க�றன். சாந்தன் தன்ற அம்மா அப்பாவிற்� ஸ்ெபான்சர் 
ெசய்த��க்க�றார். இப்ேபா நீங்கள் ெவல்ெபயர் அடித்தால் எல்லாேம 
�ழம்பிவி�ம். பாவம் அவர்கள். அம்மா நீங்கள் ��தலான நாட்கள் 
அவர்கேளாட தாேன இ�க்க�றீங்கள். நீங்கள் வந்தாப்பிற�தான் 
அைவய�ம் ேவைலக்�ப் ேபாகத் ெதாடங்க�யி�க்க�னம்.. அைவயின்ர ஐந்� 
பிள்ைளகைளய�ம் பார்த்� சைமயல் ேவ� ெசய்யிறீங்கள். அைவ உங்களால 
மாதம் எவ்வளவ� ம�ச்சம் பிடிக்க�னம். நான் என்ர பிள்ைளகைள 
ேடக்ெகய�க்� விட்� ேவைலயால வந்� சகல ேவைலக�ம் ெசய்ய�றன். 
நான் எப்பவாவ� அ�த்த�ண்டா? உங்கள ைவத்�ப் பார்க்க �டியா� என்� 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

ெசான்னனாேன? ஆனால் அவர்கள் உங்கள ைவத்�ப் பார்க்கயில்ல. நீங்கள் 
அவர்க�க்� ேவைலக்காரியாகத் ெதாண்� ெசய்யிறீங்கள். நீங்கள் 
ந�ம்மத�யா இ�க்ேகா�ம் என்�தான் நான் வாைய 
�டிக்ெகாண்டி�க்க�றன். நீங்கள் கஸ்டப்ப�றத�ற்ேக நான் உங்கள இங்க 
�ப்பிட்டன். உங்கள் கடைமகள் �டிந்த�ட்��. இனி நீங்கள் ஓய்வ� எ�க்க 
ேவ�ம் என்�தான் உங்கள இங்க �ப்பிட்டன். ஏன் நான் நீங்கள் வந்த�ம் 
ேடக்ெகயைர ந�ற்பாட்டியி�க்கலாேம. ஏன் ெசய்ேயல்ல என்றாவ� ெதரிய�ேம. 
நான் ஒன்� ந�ைனக்க ஏேதா எல்லாேம தைலகீழா நடக்��. எதற்காக 
ெவல்ெபயர் அடிக்க�னம் உங்களிடம��ந்� வாடைகக் கா�ம் சாப்பாட்�க் கா�ம் 
வாங்க. நீங்க�ம் எங்களிட்டயி�ந்� பணம் வாங்க�த்தாேன எங்கள 
வளர்த்தனங்ீகள்? நீங்கள் எங்கைளப் ெபற்� வளர்த்ததற்� நன்ற�க் 
கடன்தான் இெதல்லாம். நீங்கள் இனிேமல் அங்க ேபாகத் ேதைவயில்ைல 
இங்� ராசாத்த� ேபால இ�க்கலாம். நீங்கேள ேயாசித்� �டிெவ�ங்ேகா என்� 
படபடெவன்� ெபாரிந்� தள்ளிவிட்� தன் அ�வல்கைளக் கவனிக்கச் 
ெசன்�விட்டாள். 

ெடலிேபான் மணி ஒலித்த�. அைறக்�ள்ளி�ந்� மாலத� ேபாைன எ�த்தாள். 
அேத ேநரம் அம்மாவ�ம் எ�த்�விட்டார். அம்மா �ந்த�க்ெகாண்டதால் மாலத� 
ெமளனியானாள். ேபாைன ைவக்கப் ேபானவளின் கா�களில் 
அண்ணாவின் கைதயில் தன் ெபயர் அடிபடேவ கைதையத் ெதாடர்ந்� 
ேகட்டாள். அம்மா உவள் மாலத� என்னவாம். சம்மத�த்தவேளா? என்� 
ேகள்விகைள அ�க்க�க் ெகாண்ேட ேபானான் அண்ணா. அம்மாவிடம��ந்� 
ஒ� ெப��ச்ேச பத�லாக வந்த�. உவள் ஏேதா ெசால்லி மனத மாற்ற�ப் 
ேபாட்டாள் ேபால க�டக்�. அவ�க்� இப்ப வாய் �ட. தான் மட்�ந்தான் 
பிள்ைள என்ற ந�ைனப்ப�ப் ேபால. தன்ற தாய் தகப்பைனக் �ப்பிட்டாப்பிற� 
எல்லா�க்�மாச் ேசர்த்� ெவல்ெபயர் அடிக்க�ற ேயாசின ேபால சாந்த�க்�. 
என்னம்மா ஏதாவ� ெசால்�ங்ேகாவன். நான் இப்ப வாறன் ெவளிக்க�ட்� 
ந�ல்�ங்ேகா என்ன. என்�விட்� ேபாைன ைவத்�விட்டான். மாலத�க்�த் தன் 
கணவைரக் �ைற �ற�ய� எள்ளளவ�ம் பிடிக்கவில்ைல. அவள் கண்கைளத் 
�ைடத்தபடி ேபாைன ைவத்தாள். என் கணவர் எப்ேபாதாவ� என் அம்மாைவ 
ேவ� யாேரா என ந�ைனத்த�ண்டா? நான் அம்மாவின் கடைமகைள 
மறந்தா�ம் �ட அவர் தாேன என்ைனத் ��ண்�வார். அப்படியானவைர 
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எப்படி ? எப்படி?. வாய் �சாமல் இப்படிக் �ைற ��க�னம். கடவ�ேள இைவ 
இவ�ைடய கா�களில் வி�ந்தால் எங்கள் ��ம்பம் பற்ற� எவ்வளவ� 
கீழ்த்தரமாக ந�ைனப்பார். அப்படிேய கட்டிலிேல அமர்ந்�விட்டாள். அவள் 
ெபாங்க�வ�ம் கண்ணீைர இைமகளால் �டினாள். 

ப�பத� அம்மாவ�ம் வட்ீைட விட்�ப்ேபாய் வாரங்கள் இரண்� உ�ண்ேடா 
டிவிட்டன. எந்தவிதமான பத��ம�ல்லாமல் ெமளனமாக எப்படி அம்மாவால் 
இ�க்க�டிக�ன்ற�. எப்படிய�ம் உணரத்தான் ேபாக�ன்றா அப்ேபா அம்மாவிற்� 
விளங்�ம் என்� விட்� விட்டாள் மாலத�. பின் ஒ� நாள் ப�பத�அம்மா 
த�டீெரன்� எத�ர்பார்க்காத ேநரத்த�ல் வந்� மளமளெவன்� தன் அைறக்�ள் 
ெசன்� தன் ெபட்டிகைள எ�த்தார். அப்ேபா மாலத� தன் பிள்ைளகைள 
�தலில் அ�ப்பினாள். பின் ேதநீர் ஊற்ற�க்ெகாண்� அைறக்�ள் ேபானாள். 
அம்மா எப்படி இ�க்க�றீர்கள்? இதயத்த�லி�ந்� வார்த்ைதகள் வர ம�த்தன. 
அவள் உத�கள் ெவ�ம் வார்த்ைதகைள உத�ர்த்தன. இ� என்ன 
எல்லாவற்ைறய�ம் எ�க்க�றீர்கள் என்ன நடந்த�? ஏன்? என்� த�மாற�யபடி 
ேகட்டாள். அம்மா ெமளனமாகத் தன் அ�வல்கைளக் கவனித்தார். 
பிள்ைளகள் தங்கள் பாட்டிற்�ப் ேபாய்விட்டார்கள். மாலத�யால் எ�வ�ேம 
கைதக்க�டியாமல் �க்கம் ெதாண்ைடைய அைடத்த�. அம்மா இப்படி நீங்கள் 
கைதக்காமல் ேபானால் எப்படி? நான் உங்க�க்� என்ன பிைழ ெசய்ேதன்? 
ஏன் இப்படி நடக்க�றீங்கள்? என்� ெபாங்க� வ�ம் அ�ைகைய 
அடக்க�யவளாகக் ேகட்டாள். ம்…என்� ெப��ச்ெசான்ைற விட்டவராக 
அப்படிேய கட்டிலில் ெதாப்ெபன்� இ�ந்தார். நான் இனி அங்கதான் இ�க்கப் 
ேபாறன். ேவ�ெமன்டா நீ அங்க வந்� பார்க்கலாந்தாேன. அ�கள் 
பிள்ைளயேளாட எவ்வளவ� கஸ்டப்ப���கள். சாப்பாட்�க்�க் �ட சில ேநரம் 
கா� தட்�ப்பா� வ���. என்� ம�கவ�ம் கவைலய�டன் ெசான்னார். 
மாலத�க்�ச் சிரிப்பாக வந்த�. அண்ணா சீட்�க்கட்�பவைர எனக்�த் ெதரிய�ம். 
மாதாமாதம் அவ்வளவ� ெதாைக ம�ச்சம் பிடிக்கப் ேபானால் இ�தாேன நடக்�ம். 
அம்மாவிற்� விசயம் ெதரியா� ேபால. மற்ற� அண்ணா வாங்கவ�ள்ள வ�ீ 
பற்ற�ெயல்லாம் அவவிற்�த் ெதரியா� ேபால யா�ம் எப்படிய�ம் சந்ேதாசமாக 
இ�க்கட்�ம். அ� அவரவர் ெசய்த பலன். நான் அவர்களிற்� என்ன �ேராகம் 
ெசய்ேதன். ஏன் என்னிடம��ந்� அம்மாைவப் பிரிக்க�றார்கள்? பலவற்ைறய�ம் 
ந�ைனத்�க் �ழம்பினாள் மாலத�. கைடசியில் ஒ� �டிவ�க்� வந்தவளாக 
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அம்மா நான் ேவைலக்�ப் ேபானாப்பிற� நீங்கள் வட்ீடில தனிய என்�ம் 
உங்க�க்�ம் மாற்றங்கள் இ�ந்தால் மன�க்�க் ெகாஞ்சம் ஆ�தலாக 
இ�க்�ெமன்�தான் உங்கள அங்க ேபாய்வரக் ��தலாக விட்டனான். 
உங்கள ைவத்�ப் பார்க்க ஏலா� என்�மட்�ம் ந�ைனக்காைதய�ங்ேகா. 
இவ்வளவ� நா�ம் ேடக்ெகய�க்� வண்ீ கா� என்� ெசால்லி வட்ீடில 
இ�ந்தவர்கள் எல்லாம் ஏன் இப்ப ேபாக�னம். எனக்� மற்றவர்களின் கைத 
ேதைவயில்ைல. ஆனால் அம்மா நீங்கள் என்ைனப் ப�ரிந்�ெகாண்டால் சரி. 
உங்களக் �ப்பி�றத்த�ற்� நாங்கள் எவ்வளவ� அக்கைற எ�த்ேதாேமா 
அேததான் இப்ேபா சாந்தனின் அம்மா அப்பாவிற்�ம் எ�க்க�றம். உங்களக் 
�ப்பிடக் கா� இல்ைல என்� ஒப்பாரி ைவத்தவர்க�க்� வ�ீ வாங்கக் கா� 
எங்க��ந்� வந்த�. சரி நாங்கள் அவர்களின் காைச எத�ர்பார்க்கவில்ைல. 
இப்ேபா அவர்கள் என்ன ஞாயத்�டன் உங்கள அங்ேகேய ைவத்த��க்க 
�டிய�ம். அம்மா உங்களிற்� அங்க��ப்ப� ந�ம்மத� சந்ேதாக்ஷம் என்றால் 
தாராளமாக இ�ங்ேகா. நீங்கள் கஷ்டப் படாமல் சந்ேதாஷமாக இ�க்கத்தான் 
உங்கைள இவ்வளவ� கஷ்டப் பட்�த் தனி ஒ�த்த�யாகக் �ப்பிட்ேடன். நீங்கள் 
எப்ேபா�ம் தாராளமாக இங்� வரலாம். உங்கள் அைற அப்படிேய இ�க்�ம். 
ஆனால் ஓன்�மட்�ம் உங்களிற்� நான் ெசய்யச் சம்மதம�ல்ைல. என்�விட்� 
ேபச்ைச அப்படிேய ந��த்த�னாள். ப��வங்கைள உயர்த்த� மாலத�ைய ஓர் 
அர்த்தப�ஷ்டிய�டன் பார்த்தார் �பத�யம்மா. பின் என்ன? என்றார். நான் 
உங்களிற்� ெவல்ெபயரிற்� மட்�ம் ைசன் பண்ணி இப்ேபாைதக்�த் தரப் 
ேபாவத�ல்ைல. என்றாள் அைமத�யாக. இப்ேபாைதக்� என்பைத மட்�ம் ம�க 
அ�த்தமாக இ�க்க�ச் ெசான்னாள். 

அம்மா ேபான கவைல மாலத�ைய வாட்டத்தான் ெசய்த�. எண்ணற்ற �ன்ப 
ேவல்கள் அவ�க்�ள் பாய்ந்�ெகாண்டி�ந்தன. ெநஞ்சப் ப�ண்ணைத 
ஆற்ற�ட ந�ைனந்� அவள் தனக்�ள்ளாக அ�தாள். அந்தக் கண்ணீர் அவள் 
காயங்க�க்� ம�ந்தாயின. வட்ீடிற்� வ�பவர்கள் ேவ� ஒேர அம்மா பற்ற�ய 
கைதயாகேவ கைதத்தார்கள். மாலத� அனலிைடப் ப��ெவனத் �டித்தாள். என் 
சேகாதரர்கள் தாேன ஏன்? ஏன்? இப்படிெயல்லாம் மாற�னார்கள்? கனடா 
அவர்கைள மாற்ற�யதா? அல்ல�? காசாைச அவர்கைள 
ஆட்ெகாண்�விட்டதா? 
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நாட்கள் நகர்ந்தன. ஒ� ஞாயிற்�க் க�ழைம அம்மாவின் ெதாைலேபசி 
அைழப்ப� வந்த�. மாலத� என்ன ஒ�க்கா வந்� �ட்டிப்ேபாக �டிய�ேமா 
என்றார். சரி எனக்� ம�னக்ெகட ேநரம�ல்ல கீழ வந்� ந�ல்�ங்ேகா என்ன 
என்�விட்� ேபாைன ைவத்தவளிற்� அம்மாவின் �ரலிேல வித்த�யாசம் 
இ�ப்பைத உணர்ந்தாள். அம்மா ெபட்டிய�ம் ைகய�மாக காரி�ள் ஏற�னார். 
மாலத� ெமளனமாகக் காைரச் ெச�த்த�க் ெகாண்டி�ந்தாள். தன் கலங்க�ய 
விழ�கைள காட்டாமல் ேநேர பார்த்தபடி இ�ந்தாள். ஆனால் அம்மாவின் 
இைழத்த உடம்ப�ம் வாடிய �க�ம் அவைளச் சிந்த�க்க ைவத்தன. 
இ�வரிைடேயய�ம் ந�லவிய ெமளனத்ைத அம்மா தான் கைலத்தார். அம்மா 
அங்� தான் பட்ட கஷ்டங்கள் ெசால்லடிகள் யாவற்ைறய�ம் விபரித்�க் 
ெகாண்ேட வந்தார். மாலத�க்� இந்த ெவல்ெபயர்க் கைத ஏ�ம் வ�க�றதா? 
அத�ல் அவர்கள் ஏ�ம் ெசய்தார்களா? என்பைத அற�வத�ேலேய ம�கவ�ம் 
ஆவலாயி�ந்தாள். ஆனால் அ� பற்ற� எ�விதமான கைதக�ம் 
இல்லாததால் மக�ழ்ச்சிய�டன் வ�ீ ேபாய்ச் ேசர்ந்தார்கள். அம்மா வ�வைத 
அற�ந்த சாந்தன் வட்ீடிற்� வ�ம்ேபா� 24 மணி ேநர வாெனாலிப் 
ெபட்டிையய�ம் வாங்க� வந்தான். பிள்ைளகள் அம்மம்மா என்� கத்த�யபடி 
ஓடிப்ேபாய் அட்ைடேபால் ஒட்டிக்ெகாண்டார்கள் 

நாட்கள் பறந்�ெகாண்டி�ந்த�. இப்ேபா �பத�அம்மாவிற்� பல சிேநக�தர்கள். 
தன் இஷ்டம் ேபால் �தந்க�ரமாக இ�க்க�ன்றா. வாராவாரம் மாலத� ைகச் 
ெசலவ�க்�க் ெகா�க்�ம் கா�கைளச் ேசர்த்� தான் வி�ம்பியபடி ப�ராணக் 
கைதப்ப�த்தகங்கள் வாங்�வ� ேபான்ற ெசலவ�கைளச் ெசய்க�ன்றா. நான் 
என் அம்மாைவ இப்படித்தான் ைவத்த��க்க ேவண்�ம் என்� வி�ம்பிேனன். 
இனி மாமா மாம�யாட்க�ம் வந்தால் அவவிற்� நன்� ெபா�� ேபா�ம். 

பலவற்ைறய�ம் ந�ைனத்தபடிேய ��ங்க�ப் ேபான மாலத�ைய சாந்தன் ெமல்லத் 
தட்டி எ�ப்பினான். என்ன இன்� லீவ� என்� ��ங்க�விட்டீராக்�ம்; என்ற 
சாந்தனின் ெசல்லமான சீண்ட�டன் கண்கைள ெம�வாகத் த�றந்� 
ேநரத்ைதப் பார்த்தாள். மணி எட்ைடத்தாண்டியி�ந்த�. கட்டிலில் இ�ந்� 
எ�ந்தவள் ����ப்பைடந்தாள். ெவளிேய வந்� பார்தாள் அம்மாைவ 
ந�ேவ இ�த்த� பிள்ைளகள் இ�வ�ம் இ�ப�ற�மாக அமர்ந்� சில்ரன் 
ப�ெராக�ராம் டீ. வயீில் ம�கவ�ம் சந்ேதாக்ஷமாகப் பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தனர். 9 
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எனக்� இப்ேபா �ன்� �ழந்ைதகள் ஆம் என் அம்மா �ட எனக்� ஒ� 
�ழந்ைத ேபாலத்தான். ம்.. அம்மா சந்ேதாக்ஷமாக இ�க்க�றா அ� ேபா�ம். 
இனிேமல் என்ெனன்ன மாற்றங்கேளா? என் சேகாதரர்கள் இனி எப்ேபா 
தங்கள் �ய�பங்கைளக் காட்டத் ெதாடங்�வார்கேளா?.. என்� ெப��ச்� 
விட்டபடி தன் அ�வல்கைளக் கவனிக்கச் ெசன்றாள் மாலத�. 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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