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தவிப்ப�க்கள் 
பிள்ைளகைள ந�த்த�ைரயாக்க�விட்� தன் கணவைன எத�ர்பார்த்�க் 
ெகாண்டி�ந்தவள் பல்கணியில் ேபாயி�ந்தாள். காலந�ைல ம�கவ�ம் இதமாக 
இ�ந்த�. காற்� ெமல்லியதாக இதமாக உடைல வ�டிக்ெகா�த்த�.வசந்த 
காலம் என்பதால் பல வண்ணங்களிேல பலவிதமான �க்கள் �த்�ெசாரிந்� 
ெகாண்டி�ந்தன. பட்டமரங்கள் தளிர்விட்� தாம் இன்�ம் உயி�டன் 
இ�ப்பைத ந�ைனவ� ப�த்த�ன. அைவய�ம் எத�ர்பார்ப்ப�க�டன் தாேன 
காத்த��ந்த��க்�ம்… சிந்த�த்த வண்ணமாக கத�ைரயில் வந்� அமார்ந்தபடி 
வதீ�யிேல விைரக�ன்ற வாகனங்கைளய�ம் பறந்� ெசல்�ம் பறைவகைளய�ம் 
வதீ�ேயாரமாக விைரக�ன்ற மனிதர்கைளய�ம் பார்த்தபடிேய அமர்ந்த��ந்தாள் 
சியாமளா. வானத்த�ல் �ரியன் மைறந்� ெகாண்டி�ந்தான். பல 
வர்ணங்களிேல ந�றங்கள் ேதான்ற� �ரியன் மைறய அைவய�ம் மைறந்� 
ெகாண்டி�ந்தன. இக்காட்சிையப் பார்த்தவள் தன் மனத�ற்�ள்ளாக இந்த 
�ரியன் �ட ஓய்வ� எ�க்க�ன்றதா? அப்படியாயின் உனக்� ந�ம்மத� உண்�. நீ 
ெகா�த்�ைவத்தனி. நான் …நான்….பாவியா? நான் என்ன பாவம் ெசய்ேதன். 
எனக்�ம் ஓய்வ� ேவண்�ம். ஆனால் உன்ேபால் அல்ல. ந�ரந்தர ஓய்வ�. த��ம்பி 
வராத ஓய்வ�. நான் ெசத்தா�ம் �ட எனக்� ந�ம்மத� க�ைடக்கா�. என் 
பிள்ைளகைள விட்� நான் ேபானால் அவர்கள் கத� .? இப்பிறவியில் நான் 
அற�ய யா�க்�ம் �ேராகம் ெசய்யவில்ைலேய. �ற்பிறவியில் ெசய்த 
பாவங்கள் தான் என்ைனத் ெதாட�க�ன்றனவா? அைவகைளப் 
ெபா�ைமய�டன் அ�பவித்தால் ஒழ�ய அைவ தீரமாட்டா. இ� எனக்�த் 
ெதரிய�ம். ஆனால் என்னால் கவைலப்படாமல் இ�க்க �டியவில்ைலேய….. 
சி� வயத�லி�ந்ேத இேத ேபான்ற அ�பவிப்ப�கள் எத்தைன. எனக்� ந�ைனவ� 
ெதரிந்த நாள்�தலாய் அம்மாவ�ம் அப்பாவ�ம் பிடிக்�ம் சண்ைடகள். அம்மா 
எவ்வளவ� அடி உைத வாங்க�யி�ப்பா. ெபாம்பரில் இ�ந்� �ண்� 
ேபா�ம்ேபா� �ட இரண்� ேப�க்�ள்ேளய�ம் ஒற்�ைம க�ைடயா�. 
அம்மாவ�க்ேகா சரியான பயம் அதனால் அப்பாைவ வரச் ெசால்லிக் கத்�வா. 
ஆனால் அப்பாேவா அைசய மாட்டார். பயத்த�னால் தண்ணர்ீத்ெதாட்டியின் 
கீழ் அைடக்கலம் ேதடி வந்தவர்கள் �ட சிரித்� ேவடிக்ைக பார்ப்பார்கள் 
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இங்�ள்ள சனங்கள் ஊைர ந�ைனத்� எவ்வளவ� கவைலப்ப���கள். 
எப்ேபா ேபாேவாம் என்� ஏங்��கள். ஏெனன்றால் சந்ேதாசமாக 
ெகளரவமாக வாழ்ந்த��ப்பினம் ேபால. இங்�ள்ள என் அயலாைரக் 
கண்டால் �ட எனக்� கைதக்க ஏேதா ேபாலி�க்�ம். பைழய 
சியாமளாைவத்தாேன என்ைனக் கண்ட�ம் ந�ைனப்பினம். அப்பா ெபரிய 
அரசாங்க உத்த�ேயாகம் பார்ப்பவார் என்� ெபயர். அவ�ைடய 
உத்த�ேயாகத்தால் தான் ஊரில ஓரளேவ�ம் தைல ந�ம�ர்ந்� நடக்கேவ�ம் 
�டிந்த�. படித்தவ�ங்�ட. ஆனால் ெபண்ைண எப்படி நடத்�வ� என்� 
படிக்கவில்ைலப் ேபா�ம். ஏன் அம்மா படிக்காதவேவ. அம்மாவ�ம் டீச்சராக 
இ�ந்தவதாேன. பிற� நாங்கள் ஆ� பிள்ைளகைளய�ம் பார்க்கேவ�ம் 
என்� ேவைலையய�ம் விட்�விட்டா. 

ஒ� நாள் எனக்� ஏ� வயத��க்�ம் என ந�ைனக்க�ன்ேறன் அம்மாவிற்�ம் 
அப்பாவிற்�ம் ெபரிய சண்ைட எனக்க�த்த தங்ைக மாலா தான் அப்பாவிற்� 
ஏேதா ெசால்லிப்ேபாட்டாள். அவள் உரித்�ப்பைடத்� அப்பாவின் உ�வம் 
என்பதால் அவள் ம�ீ அப்பா ம��ந்த அன்ப�ைவத்த��ந்தார். ��தலான 
சண்ைடக�க்� அவேள காரணம். அண்ணா தா�ம் தன்ரபா�ம். மற்ைறய 
சின்னங்க�க்� விைளயாட்� என்றால் கா�ம். இவர்கள் எவ்வளவ� 
சண்ைட பிடித்தா�ம் தாங்கள் �வ�ம் ேசர்ந்� விைளயா�வார்கள் அல்ல� 
எலிக்�ஞ்�கள் ேபால ��சிக் ெகாண்� ஒ� �ைலயில் 
�ந்த�யி�ந்�வி�வார்கள். வளர வளர அவர்க�ம் தா�ம் தங்கள் 
பா�மாகப் ேபாய் விட்டார்கள். அம்மா அப்பா சண்ைட �டியேவயில்ைல. ஒ� 
நாள் அம்மாவிற்�ம் அப்பாவிற்�ம் ெபரிய சண்ைட நாங்கள் எல்ேலா�ம் 
கத்த�க் �ழற� அ�ேதாம் அதனால் அயலவர்கள் �டிவிட்டார்கள். அ�த்த நாள் 
பாடசாைல ேபா�ம் ேபா� எல்ேலா�ம் எத்தைன ேகள்விகள் ேகட்டார்கள். 
நான் பட்ட அவமானம் யா�க்�ப் ப�ரிய�ம்.. ெவந்த ப�ண்ணிேல ேவல் பாச்�வ� 
ேபால் ெசால்லம்ப�களினால் �ைளத்ெத�த்� விட்டார்கள். தனக்� 
வந்தால்தான் ெதரிய�ம் என்பார்கேள அ� ேபால் நான் பட்ட அவமானங்கைள 
ெசாற்களிேலவடித்�விட �டியா�. அைத அ�பவித்தவர்க�க்ேக 
விளங்�ம். 
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சின்ன வ�ப்ப�க்களிேல வட்ீ�ப் பாடங்கள் �ைறவ�. ஆனால் வளர வளர 
வட்ீ�ப்பாடங்க�ம் அத�கரிக்க அத�கரிக்க ந�ம்மத�ய�ம் �ைறந்� ெகாண்ேட 
ேபாயிற்�. வட்ீ� ேவைலகளில் �க்கால்வாசிக்� ேமல் என் தைலேமேலேய 
வி�ந்�விட்ட�. எல்லா ேவைலகைளய�ம் �டித்�விட்� படிக்க என்� 
இ�ந்தால் அம்மா அப்பா சண்ைட ெதாடங்க�வி�ம். ஏன் 
சண்ைடபிடிக்க�ன்றார்கள் என்� இன்�வைர ெதரியேவயில்ைல. அம்மா 
��தலாகச் சைமத்�க் ெகாட்�க�ன்றாவாம். தன்�ைடய ஆட்க�க்ெகல்லாம் 
அள்ளி அள்ளிக் ெகா�க்க�ன்றாவாம். 
பிள்ைளகள் ஒ�நாைளக்�ச் சாப்பி�ம் ஒ�நாைளக்�ச் சாப்பிடா�கள். 
அப்ேபா எப்படி �ைறவாகச் சைமப்ப�. கஸ்டப்பட்ட�க�க்� 
ம�ஞ்சிற�கைளக் ெகா�த்தால் என்ன �ைறந்ேத ேபாய்வி�ேவாம் என்ப� 
அம்மாவின் விவாதம். அப்பா அம்மாைவ அடிக்�ம் ேபா� எத்தைன 
தடைவகள் இைடயில் ப��ந்� அடி வாங்க�யி�ப்ேபன். அண்ணாவிடம் 
இவர்கள்பற்ற�க் கைதத்தால் அம்மாட வாய்க்� நல்லா வாங்க�க் கட்டட்�ம் 
என்பான். எனக்ெகன்றால் இந்த வட்ீைட விட்� எப்ேபா ேபாேவன் 
என்ற��ந்த�. ஏேதா எங்க�க்�ச் சாப்பாட்�க்�ம் உ�ப்ப�க்�ம் கா� தந்தால் 
சரி என்ப� அப்பாவின் ந�ைனவ� ேபா�ம். சைமத்�ப்ேபா�வ�தான் ெபரிய 
ேவைல என ந�ைனப்பவ அம்மா. வாய் ஓயாமல் சியாமளா சியாமளா என்� 
அடிக்ெகா� தடைவ �ப்பிட்ட படிேய இ�ப்பா. 
அண்ணாவ�ம் நான் ஒ�த்த� இ�ப்பைதக் �ட ந�ைனக்காமல் தன் 
வாழ்க்ைகையத் ேதடிக்ெகாண்டார். மாலாவ�ம் அப்படி.. இந்த வட்ீைட விட்� 
எப்ேபா ேபாேவாம் என்ற��ந்த மாத�ரி ேபாய் விட்டார்கள். ஆனால் என்னால் 
அப்படி �டியவில்ைல. ஒன்� ெகளரவம் ெகட்�வி�ம், மற்ைறய� 
��ம்பவாழ்க்ைகயில் இறங்கப் பயம். த��மணம் என்ப� எனக்� �ன் ெபரிய 
ேகள்வியாகேவயி�ந்த�. இ�ளைடந்த ஒ� பா�ங் க�ண� என்ப� ேபால் 
ேதான்ற�ய�. என� மாமா தான் தன் மகன் ேகா�லைனத் த��மணம் 
ெசய்ய�ம்படி வற்ப��த்த�னார். எங்கள் ��ம்பம் பற்ற� அற�ந்த எவ�ேம ெபண் 
எ�க்கேவா ெகா�க்கேவா �ன்வர மாட்டார்கள் என்ப� எனக்�த் ெதரிய�ம். 
�தலில் பல தடைவகள் ம�த்ேத விட்ேடன். என் பின்னால் உள்ளவர்கைளப் 
பற்ற� ேயாசித்தபின் ஓம் என்� ஒப்ப�க் ெகாண்ேடன். 
தாய் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக தைலப் பிள்ைளக்� என்பார்கேள அ� 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

என்னளவில் ெபாய்க்கவில்ைல. நான் ஏற்கனேவ அ�பவப்பட்டனான். 
எனேவ நான் என் ெபற்ேறார் விட்ட தவ�கைளச் ெசய்யப் ேபாவத�ல்ைல. 
அதனால் தான் நான் ேபசாமல் வாைய �டிக்ெகாண்� இ�க்க�ன்ேறன். 
இவார்கள் இப்படியானவார்கள் என்� ப�ரிந்� ெகாண்�விட்டால் பின் ஏன் 
வாக்�வாதப்ப�வான். வாக்�வாதங்கள் �டக் �ட கசப்ப�கள் �டிக்ெகாண்ேட 
ேபா�ம். அவர்க�டன் கைதத்� எைதயாவ� ந�ைறேவற்றேவா சாத�க்கேவா 
�டிய�ெமன்றால் கைதக்கலாம் இல்ைலேயல் ெமளனமாகேவ இ�ப்ப� 
நல்ல� என ந�ைனப்பவள் நான். ெகாஞ்ச நாட்கள் ெசல்ல தாங்கள் 
ெசய்க�ன்ற தவ�கைள உண�வார்கள் என்ற நம்பிக்ைகயில் வாழ்பவள். 

உன் ��ம்பத்ைதத் ெதரியாதா? சந்த� சிரிச்ச ��ம்பமடி. உன்ற 
ெகாம்மாைவய�ம் ெகாப்பாைவய�ம் ெதரியாேத. நீய�ம் அந்தக் ��ம்பத்த�ல 
தாேன பிறந்தனி எப்படி உனக்� அந்தக் �ணம் வராமல் ேபா�ம். இைவ 
ேகா�லனின் வாயிலி�ந்� அடிக்கடி வ�ம் வசனங்கள். 

நான் என்ைறக்�ேம ேகா�லைன எத�ர்த்த� க�ைடயா�. அவ�க்� அ� சரி 
என்� ப�வதால் அப்படிக் கைதக்க�ன்றார் என்� ந�ைனப்ேபன். அற�யாைம 
இ�ைள உடனடியாக மாற்ற �டியா� என்ப� என் ெகாள்ைக. ஆனால் 
பிள்ைளகள் விடயத்த�ல் என்னால் எப்படி அப்படிப் ேபசாமல் இ�க்க �டிய�ம்? 
கைடக்�ப் ேபா�ம் ேபாெதல்லாம் பிள்ைளகள் ேகட்பைத உடேனேய 
ேயாசிக்காமல் வாங்க�வி�வார். ஏதாவ� உ�ப்ப�கைளப் பார்த்� இ� 
நல்லாயி�க்� என்றால் உடேனேய வாங்க�வி�வார். எங்காவ� பிறந்தநாள் 
ெகாண்டாட்டம் என்றால் ப�� உ�ப்ப�கள். இைவ பிைழ என்� ெசால்லக் 
�டா�. ெசான்னால் ெதாடங்க�வி�வார். இன்� நல்ல �ணத்த�ல் 
இ�க்க�றார்தாேன இைவபற்ற�க் கைதக்கலாம் என்� கைதத்தால் நல்ல 
பாம்ப� படம் எ�ப்ப� ேபாலச் சீற�ச் சினக்கத் ெதாடங்க�வி�வார். வட்ீடில் தான் 
ஆைசயாக வாங்க�ய ெபா�ட்கள் அைனத்ைதய�ம் உைடத்ெதற�ந்� வி�வார். 
அம்மாவால் தான் அப்பா எல்லாம் உைடக்க�ன்றார். அம்மா �டா� என்ற 
எண்ணம் பிள்ைளகள் மனத�ேல �டி ெகாள்ளத் ெதாடங்க� விட்ட�. கடவ�ேள 
இைத எப்படிப் ேபாக்�வ�? பிள்ைளக�க்� எப்படி விளங்க ைவப்ப�? 
ஒ� நாள் இப்படித்தான் நான் ெசான்ேனன் என்னப்பா நீங்கள் உந்த 
விைளயாட்�ச் சாமான்கைள வாங்�க�ற ேநரம் அந்தக் காசில நா� 
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ப�த்தகத்ைத வாங்கலாம் அல்ல� ஊ�க்ெகண்டா�ம் அ�ப்பலாம் தாேன 
என்�. அதற்� க�ைடத்த பத�ல் இன்�ம் என்னால் மறக்க �டியாமல் உள்ள�. 
ஏன் உன்ர ஆட்கள் எல்லாம் இங்கதாேன இ�க்க�னம் நீ ஏன் என்ர வட்ீைடப் 
பற்ற�க் கவைலப்ப�க�ன்றாய்? அவர்களிடம் நல்ல ெபயர் வாங்கலாம் என்ற 
எண்ணமாக்�ம். என்றார். ெகாண்ட கணவனிடேம நல்ல ெபயர் க�ைடக்காத 
ேபா� அவ�ைடய ஆட்கள் தான் என்ைன நல்லவள் என்� ெசால்லப் 
ேபாக�னமா? அைத நான் எப்படி எத�ர்பார்ப்ப�. என்ன ெசய்வ�? என் 
தைலவித� இ� தான். இைத நானாகவா ேதடிேனன்? இல்ைலேய. இ� நான் 
ேபான பிறவியில் ெசய்த பாவங்க�க்�க் கடவ�ளால் விைதக்கப்பட்ட விைத. 
கடவ��ைடய தீர்ப்ப�. ஏன் த��க்�றளில் �ட இ� பற்ற�ப் படித்த ஞாபகம். 

வ�த்தான் வ�த்த வைகயல்லால் ேகாடி 
ெதா�த்தார்க்�ம் �ய்த்தல் அரி�. 

இதைன இதைன இவன் இப்படி இப்படி �கர ேவண்�ம். இவ்வண்ணம் வாழ 
ேவண்�ம் என்� எல்லாம் வல்ல இைறவன் வ�த்தான். என்பைதத் 
ெதளிவாக்�க�ற�. 

வித�ையய�ம் அ�பவம் வ�ம் ேபா� தாேன ஒத்�க் ெகாள்ள �டிக�ன்ற�. 
வதீ�யிேல ெசன்ற வாகனம் ஒன்� ஏற்ப�த்த�ய ஓைசயினால் தன் 
ந�ைனவ�க்� மீண்டவள் சிற�� �ளிர்வ� ேபால உணா;ந்தாள்.; ெப��ச்� 
விட்டபடி வட்ீடிற்�ள்ேள ேபாய் பிள்ைளகைள ஒ��ைற பார்த்�விட்� வந்� 
ேசாபாவிேல அமர்ந்தாள். 
ேமைசயிேல க�டந்த ப�த்தகத்ைத எ�த்�ப் பிரித்தாள். மனிதன் என்ற 
தைலப்பிேல வாசிக்க ஆரம்பித்தாள். 

மனிதன் என்ற ெசால்�க்� ந�ைனப்பவன் என்� ெபா�ள். ந�ைனக்�ம் 
க�வி மனம். மனத்ைதய�ைடயவன் 
மனிதன். மனிதனாகப் பிறந்தவர் எல்ேலா�ம் மனிதனாக�விட �டியா�. 
உண்ப� 
உறங்�வ� மக்கைளப் ெப�வ� உலாவ�வ� �தலியன நமக்�ம் 
விலங்�க�க்�ம் ெபா�. 
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நான் யார்? என் உள்ளம் யார்? நான் எங்க��ந்� வந்ேதன்? எதற்காகப் 
பிறந்ேதன்? இந்த உடம்ப� எப்படி வந்த�? யார் தந்த�? என் ெபா�ட்�த் 
தந்தானா? நான் எங்ேக ேபாக ேவண்�ம்? இந்த உடம்ைபத் தந்தவனின் 
தன்ைம யா�? அவைன அைடய�ம் வழ� எ�? என்� சிந்த�ப்பவேன மனிதன். 
மனிதன் கடவ�ள் சிந்தைனய�ைடயவனாக இ�க்க ேவண்�ம். இல்ைலேயல் 
அவன் ஒ� விலங்ேக. மனிதப் பண்ப�ைடயவேன மனிதன். நாம் மனிதர்களாக 
ஆக ேவண்�ம். ெசாத்� �கம் பணம் பதவி இைவகைள ந�ைனத்� ெநஞ்� 
ப�ண்ணாக� மடிந்�விடக் �டா�. 

ப�த்தகத்ைத �டி ைவத்தவள் சிந்தைனயிேல �ழ்க�னாள். எத்தைன 
அ�ைமயான கைதகள். எவ்வளவ� சிந்த�க்க ைவக்க�ன்ற�. மாையயில் 
வாழ்க�ன்ற மனிதர்க�க்� எவ்வளவ� ெபா�த்தமாக இ�க்க�ன்ற�. 
இப்படியான ப�த்தகங்கைளெயல்லாம் வாசிக்க அவ�க்ெகங்ேக ேநரம்.. 
வட்ீடிேல இ�க்�ம் ேநரம் ��க்க ெதாைலக்காட்சி �ன்னாேலேய 
கழ�ந்�வி�ம். . அைதவிடக் �டி ேவ�. சிலைரத் த��த்தேவ �டியா�. 
ேகாவி�க்�ப் ேபாேவாம் என்� ஒ�வா� ெகஞ்சி மன்றாடிப் ேபானால் �ட 
ந�ம்மத� அங்�ம் க�ைடப்பத�ல்ைல. பத�லாக மனத�ல் ஏேதா ஒ� கனம் ��வ� 
ேபான்ற உணர்ேவ ேதான்�க�ன்ற�. வட்ீடிேலேய கடவ�ைளக் �ம்பிடலாம் 
ேபால உள்ள�. இந்தக் கனடா நாட்டிேல பணம் உைழப்பதற்காக என்� 
எத்தைனேபர் வ�ீ மைனவி மக்கள் என்� பாராமல் இரண்� ேவைல என்� 
ஓ�க�றார்கள். தாய் தகப்பன் இ�வ�ம் மாற� மாற� ஏ� நாட்க�ம் 
ேவைலக்�ப் ேபாக�ன்றார்கள் வட்ீடிேல இ�க்க�ன்ற பிள்ைளகள் தங்களிடம் 
எத�ர்பார்ப்ப� என்ன என்� ஒ��ைறேய�ம் சிந்த�க்கத் தவ�பவர்கள் 
எத்தைன ேபர்?. பிள்ைளகள் ஒ� �ற�ப்பிட்ட ப�வம் வைர தாேன 
தங்க�ைடய அன்ப� ஆதரவ� அரவைணப்ப�கைள ெபற்ேறார்களிடம��ந்� 
எத�ர் பார்க்க�ன்றனர் என்� ந�ைனக்க�ன்ேறன். அ� க�ைடக்காத ேபா� 
அவற்ற�ற்காக ஏங்�வார்களாக இ�க்�ம் என்ைனப் ேபால. இவ்வளவ� 
காலத்த�ன் பின்ப�ம் �ட நான் ஏங்�க�ன்ேறேன இ� யா�க்�ப் ப�ரிய�ம். ஓய்வ� 
இல்லாமல் உைழக்க�ன்றார்கள். ெகாஞ்சம் கா� ேசர்ந்த�ம் ஒ� வட்ீைட 
வாங்�வார்கள். பின் அதற்காக என்� இரவ� பகல் பாரா� மாடாக 
உைழப்பார்கள். கண்ட� என்ன? ஒ�வர் ேபால் மற்றவ�ம் வாழ ந�ைனப்ப� 
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தான் காரணேமா? ஓய்வாக வட்ீடிேல இ�க்�ம் ேநரங்களில் �ட 
ஒ�வேராெடா�வர் எலிய�ம் �ைனய�ம் ேபாலி�ப்பார்கள்.. 

வாழ்க்ைக என்றால் என்ன? அைத எப்படி வாழ ேவண்�ம் என்� அற�யாத 
மனிதர்கள். உள்ளைதக் ெகாண்� த��ப்த�ய�டன் வாழ ந�ைனக்காதவர்கள். 
என் வாழ்க்ைகதான் இப்படிெயன்றால் என் பிள்ைளகளின் வாழ்க்ைகயாவ� 
சிறப்பாக அைமய ேவண்�ம் என்றால் அ��ம் �டியா� ேபா�ள்ளேத. 
அன்� சி�ம�யாக இ�ந்தேபா� என் மனம் ெநாந்� அதனால் ஏற்பட்ட 
காயங்கள் இன்�வைர ரணமாகேவ இரத்தம் கசிந்தபடிேய இ�க்க�ன்ற�. 
காரணம் காயங்கள் ப��ப்பிக்கப்ப�வதாயி�க்�ம். கனடாவிேலா பிள்ைள 
வளர்ப்பெதன்ப� ம�கக் கடினமான காரியம் என்� பல�ம் ெசால்லக் 
ேகள்விப்பட்டி�க்க�ன்ேறன். அவர்கள் மீ� ம��ந்த அன்ப� காட்ட ேவண்�ம்.. 
இல்ைலேயல் அவர்கள் கத�? ந�ைனக்கேவ �டியாமல் உள்ள�. 

ஆண் வர்க்கம் என்றாேல ஆத�க்கம் பைடத்தவர்கள் என்ற ந�ைனப்ப�ப் 
ேபா�ம். என்ைன எவ்வளவ� �ன்ப��த்த�னா�ம் ஏற்�க் ெகாள்ேவன். 
ஆனால் பிள்ைளகளிற்� �ன்னால் ைவத்� ஒன்�ம் ெதரியாதவள் 
ஞாயம�ல்லாதவள் அவர்க�ைடய ஆைசகைளப் ப�றக்கணிப்பவள் என்ப�ம் 
என்ைன அடிைம ேபால் நடத்�வ� இவற்ைற என்னால் 
ஏற்�க்ெகாள்ள�டியவில்ைல. வட்ீடில்தான் ந�ம்மத� இல்ைலெயன்றால் 
எனக்�க் க�ைடத்த ேவைலய�ம் அப்படி.. பாவியார் ேபா�ம் இடெமல்லாம் 
பள்ள�ம் த�ட்டிய�ம் என்பார்கேள அ� ேபால. 
என்மீ�ம் அன்ப� காட்டப்பட ேவண்�ம் என்� ஏங்க�ய அந்த ஏக்கங்கள் இன்�ம் 
என் மனத�ேல ஒ� �ைலயிேல இ�ந்�ெகாண்ேடயி�க்க�ன்ற�. அந்த 
ஏக்கங்கள் விழ�த்�க் ெகாள்�ம் ேபா� நான் சாதாரண மனிசியாக 
என்ைனக் கட்�ப்ப�த்த �டியாதவளாகத் தவிக்க�ன்ேறன். என்மீ� யாராவ� 
பாசம் காட்ட மாட்டார்களா என்� பரிதவிக்க�ன்ேறன். அந்த அன்ைப பாசத்ைத 
என் பிள்ைளகளிடம��ந்தாவ� ெபறலாம் என்ேற ந�ைனத்த��ந்ேதன். 
ஆனால் இன்� அ�வ�ம் க�ைடக்காமல் ேபாய்க்ெகாண்டி�க்க�ன்றேத. நான் 
இறப்பதற்� �ன்பாகவாவ� எனக்� அந்தப் பாக்க�யம் க�ட்�மா? என் 
ஏக்கஙகள் தீர வாய்ப்ப�ண்டா. 
தாேன ேகள்விகைளக் ேகட்� அவற்ற�ற்�த் தாேன பத��ம் �ற�க் 
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ெகாள்வாள். அேநகமான ேவைளகளிேல சியாமளா தனிைமயிலி�ந்� 
அ�� தீர்ப்பாள். அ� அவ�க்� சிற�� ஆறதலாக இ�க்�ம். 
சம்பள நாள் என்றால் ேவைல �டிந்த�ம் தாமதமாகேவ வ�ீ வ�வார். 
வ�ம்ேபா� ைகந�ைறய ேதைவயற்ற சாமான்க�ம் பியர்ப் ேபாத்தல்க�ம் 
ெகாண்� வ�வார். வந்� அைதச் சைம இைதச் சைம என்� எத்தைன 
ெசால்�வார், ந�த்த�ைரயாக இ�ந்தா�ம் �ட பாவம் பார்க்காமல் எ�ப்பி 
வி�வார். 
ஒ�நாள் அவரின் நண்பன் த�யா� நான் தனிைமயில் இ�ந்த ேபா� 
வட்ீடிற்� வந்� என் கணவரின் ெசயல்கள் பற்ற� இரக்கமாகக் கைதப்பவர் 
ேபாலக் கைதத்� தன் மனத�ேல என்ைன இடம் பிடிக்க ைவக்கப் பட்ட பா�கள். 
நான் படிக்காத �ட்டாளா இவர்க�ைடய கைதக�க்� எ�பட. 
த�யா� என் கணவரின் நண்பன் என்பதால் நான் அவ�டன் 
சாதாரணமாகேவ கைதப்ப�ண்�. அைத அவன் தவறாக எைட ேபா�வான் 
என்� யார் கண்ட�. ேநற்�ம்; 
அவன் இப்படித்தான் ேகா�லனின் தீய பழக்கங்கள் பற்ற� பலவற்ைறய�ம் 
என்னிடம் ெசான்னான். அைவ யாவ�ம் நான் அற�நதைவகேள. இ�ந்தா�ம் 
இன்ெனா�வர் வாயால் ேகட்�ம் ேபா� என்னால் தாங்க �டியாத 
ேவதைனயாக இ�ந்த�. பிடி ெகா�க்க மனம�ல்லாதவளாக எத�ர்த்� 
வாதாடிேனன். என்மீ�ம் என் பிள்ைளகள் மீ�ம் அவர் ம��ந்த பாசம் 
ைவத்த��ப்பதாய�ம் எங்க�க்காக அவர் ப�க�ன்ற கஷ்டங்கள் எவ்வளவ� 
என்� உமக்ெகங்ேக ெதரியப்ேபாக�ன்ற� என்� எத்தைன ெபாய்கைளச் 
ெசான்ேனன். ஆனால் த�யா� �ற்� ��தாக ேகா�லைன நன்� 
அற�ந்தவனாைகயால் அவன் அைத ஏற்�க் ெகாள்வதாக இல்ைல. 
கைடசியில் நான் அ�ேதவிட்ேடன். அப்ேபா பார்த்தீரா ஏன் அ�க�ன்றீர்? நான் 
ெபாய் ெசால்லவில்ைல. உம்மீ� நான் தனி மரியாைதய�ம் அன்ப�ம் 
ைவத்�ள்ேளன். உம்ைமப் ேபால ஒ�த்த�ைய மைனவியாக அைடயக் 
ெகா�த்� ைவத்த��க்கேவண்�ம்.. இைத உணராத மனிதனாக ேகா�லன் 
இ�ப்பைத நான் பல தடைவகள் ந�ைனத்�ப் பார்ப்ப�ண்�. என்� 
பலவற்ைறய�ம் தைழந்த �ரலிேல ம�கவ�ம் �ைழவாகக் �ற�யபடிேய என்ம�ீ 
இரங்�பவன் ேபாலக் க�ட்டவந்� என் ைககைளப் பற்ற�னான். வி�ங்ேகா 
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என்� நான் கத்த�யபடிேய ேபா ெவளிேய என்� அவனிடம் �றவ�ம் ேகா�லன் 
கதவ�கைளத் த�றந்� ெகாண்� உள்ேள வரவ�ம் சரியாக இ�ந்த�. 

ேகா�லேனா அவர்களின் கைதகள் யாவற்ைறய�ம் கதவிற்� ெவளிேய 
ந�ன்� ேகட்�விட்� தான் எவ்வளவ� பிைழகைள சியாமளாவிற்�ச் 
ெசய்�விட்ேடா ம் என்ற �ற்ற உணர்வ�டேனேய உள்ேள வந்தான். 
த�யா�ேவா சமாளிக்க �யன்றவனாக பிதற்ற�ப் பிதற்ற�க் கைதத்தான். 
ஒன்�ேம ெதரியாதவன் ேபால த�யா� எப்ப வந்தனர்ீ பியர் �டிய�மன். என்� 
சாதாரணமாகக் ேகட்டபடிேய தான் ெகாண்�வந்த சாமான்கைள 
சியாமளாவின் ைககளிேல த�ணித்தவனாக சரியாப் பசிக்�� சாப்பாட்ைடப் 
ேபா�ம் என்றான். சியாமளாேவா ைக கால்கள்; பதற�யவளாக 
ெவலெவலத்�ப் ேபானாள். என்ன அ�த்� நடக்கப் ேபாக�ன்றேதா என்� 
ந�ைலெகாள்ளாமல் தவித்�க் ெகாண்டி�ந்தாள். சிற�� ேநரத்த�ேல த�யா� 
ேபாய்விட்டான். ஆனால் சியாமளாவிற்ேகா த�யா� பற்ற�ச்ெசால்லேவண்�ம் 
ேபாலி�ந்த�. ஆனால் பயத்த�ேல அப்படிேய இ�ந்�விட்டாள். ேகா�ல�ம் 
இ�பற்ற� அவளிடம் எ�வ�ேம ேகட்கவில்ைல. 

கடவ�ேள ஏன் என்ைனச் ேசாத�க்க�ன்றாய். எனப் பலவா� பல 
சிந்தைனகளி�ம் �ழ்க�யி�ந்தவள். ேநற்� த�யா� நடந்�ெகாண்ட விதம் 
பற்ற� இன்றாவ� ேகா�லனிடம் ெசால்லாவிட்டால் அவள் ெநஞ்ேச 
ெவடித்�வி�ம் ேபால உணர்ந்தாள். �ற்ற உணர்வ� அவைளக் �ைடந்� 
சித்த�ரவைதப்ப�த்த�க் ெகாண்டி�ந்த�. ேநரத்ைதப் பார்த்தாள். மணி பத்ைதத் 
தாண்டியி�ந்த�. 
இன்� எப்படியாவ� ெசால்ல ேவண்�ம் என ந�ைனத்தபடிேய ேசாபாவிேல 
சரிந்� ப�த்� விட்டாள். ேகா�லனின் வரைவ எத�ர் பார்த்தபடி கவைலகளில் 
�ழ்க� கண்ணீரில் நைனந்தபடிேய ந�த்த�ரா ேதவிைய அைணத்�க் 
ெகாண்டாள். 

சிற�� ேநரத்த�ன் பின் வ�ீ வந்த ேகா�லன் சியாமளா ப�த்த��ப்பைதப் 
பார்த்�விட்� ஏேதா ந�ைனத்தவனாகச் சாப்பா�கைள எ�த்� �டாக்க�க் 
ெகாண்டி�ந்தான். ைமக்�ேராேவவின் சத்தம் ேகட்�த் த��க்க�ட்� 
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பதற�யபடிேய எ�ந்தவள் எப்ேபா வந்தீர்கள் ஏன் என்ைன எ�ப்பவில்ைல. 
என்றபடிேய எ�ந்� ஓடினாள். தன் கடைமகைளச் ெசய்வதற்காக. 

இன்� ஓவர் ைடம் அ�தான் ேலட் ஓவர் ைடம் ெசய்� வாற காசில வட்ீடிற்� 
அ�ப்பலாம்தாேன. சியாமளாவிற்� ஒேர ஆச்சரியமாக இ�ந்த�. 
ெமளனமாக அவன் ெசால்பைவகைளக் ேகட்�க் ெகாண்டி�ந்தாள். இந்தா�ம் 
இ� உமக்� இந்த நீலந�றம் உமக்� நல்ல வடிவாயி�க்�ம் என்� வாங்க� 
விட்ேடன். பிடித்த��க்கா? பிடிக்காவிட்டால் நாைளக்�க் ெகாண்� ேபாய் 
மாற்றலாம் என்றான். அவ�ைடய �ரலிேல ஏேதா ஒன்� தன்�ள் 
ஊ��வ�வைத அவளால் உணர �டிந்த�. தனக்காக �தன் �தலாக அன்பாக 
வாங்க� வந்த� எப்படி… எப்படிப் பிடிக்காமல் ேபா�ம். அவள் கண்களிேல நீர் 
மல்க�ய�. உணர்ச்சிவசப்பட்டவளாக அப்படிேய அந்தச் ேசைலைய தன் 
மார்ேபா� அைணத்�க் ெகாண்டாள். த�யா�ைவப்பற்ற� 
ெசால்லிவிடேவண்�ம் என்� எண்ணியபடி அ�பற்ற� ேபச்ைச 
ஆரம்பித்தவ�டேனேய அவளின் வாைய தன் ைகயால் ெபாத்த�ய ேகா�லன் 
எனக்� எல்லாேம ெதரிய�ம் இைதப்பற்ற� நீ ஒன்�ம் கவைலப்படாேத என்� 
�ற�யபடி அவைளத் தன் மார்ப�டன் அைணத்�க்ெகாண்டான். 
சியாமளா தன் மனத�ன் தவிப்ப�கள் எங்ேகா மைறவ� ேபால உணர்ந்தாள். 
தன் மீ� தான் எத�ர்பார்த்த அந்த அன்ப� மைழயின் ��றள்கள் ேலசாக விழ 
ஆரம்பித்த��ப்பைத ெமல்ல உணரத் தைலப்பட்டாள். 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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