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நீர்க்�ம�ழ� 
த�ண்ைணயிேல �ந்த�யி�ந்�ெகாண்� �ழங்கால்கள் இரண்ைடய�ம் 
தன்னி� கரங்களினா�ம் இ�கக் கட்டிப் பிடித்தபடி �கத்ைத 
அக்கரங்க�க்�ள் ப�ைதத்தவளாக சிந்தைனச் சிற�கைள அகல விரித்�ப் 
பறந்�ெகாண்டி�ந்தாள் மீனா. 
மைழ விடாமல் ெபாழ�ந்� ெகாண்டி�ந்த�. பளிச்சி�ம் ம�ன்னல்கள் கா� 
ெசவி�ப�ம் இடி�ழக்கம் �ற�ந்�வி�க�ன்ற மரக்க�ைளகள் இைவ 
எ�வ�ேமஅவைள அைசத்�வி�வதாக இல்ைல. ஆனால்… ஆனால் 
வட்ீ�க்�ைரயிேலயி�ந்� வடிந்�ெகாண்டி�ந்த நீர்ஏற்ப�த்த�ய அந்த 
நீர்க்�ம�ழ�கள் அவள் இதயத்ைதத் ெதாட்� அவ�க்� ஏேதேதா 
ெசால்லத்�டிப்� ேபாலி�ந்த�. கண் ெகாட்டாமல் அவற்ைற 
உற்�ப்பார்த்தபடிேய தன் கால்கைள மீண்�ம் ஒ��ைற இ�கக் 
கட்டிப்பிடித்தாள். ஓ எவ்வளவ� அழகாக இ�க்க�ன்றன என எண்��ன்னேம 
அைவ உைடந்� இ�ந்த இடேம ெதரியாமல் ேபாய்வி�க�ன்றனேவ. மீண்�ம் 
மீண்�ம் ேதான்ற�த் ேதான்ற� மைறந்� ெகாண்ேடயி�ந்தன. இைத உற்� 
ேநாக்க�ய அவளின் உள்ளம் கனக்கத் ெதாடங்க�ய�. கண்களில் இ�ந்� 
மைடத�றந்த ெவளளம் ேபால் கண்ணீர் வடியத் ெதடங்க�ய�. 

மீனா சாதாரண ��ம்பத்த�ேல பிறந்தவள்தான் ெபரிய அழக� என்� ெபயர் 
வாங்காவிட்டா�ம் �ட அழகானவள்தான். �ழங்கால்வைர நீண்ட அழக�ய 
ெநளிந்த க�ங்�ந்தல் மாைலச் ெசவ்வானத்த�ன் ெபான்மஞ்சள் ேமனி 
அைமத�யான �பாவம் யார்ேம�ம் இரக்கங்ெகாள்�ம் தன்ைம 
இைவெயல்லாம் அவ�டன் �டப் பிறந்தைவெயன்றால் அ� ம�ைகயாகா�. 
படிப்பி�ம் அவ�க்க�ைணயாக யா�ேம இ�க்க�டியா� என்ப�ேபால் 
எப்ேபா�ேம �தலாம�டத்ைதத் தாேன தட்டிக்ெகாண்டி�ந்தாள். 
ேதாழ�ெயன்� ெசால்லிக்ெகாள்ளக்�ட யா�ம் அவ�க்க�ல்ைல. அம்மா 
அப்பா படிப்ப� இைவ தான் அவள் உலகம். 

பத்தாம் வ�ப்ப�ப் பரட்ீைச �டிவ�கள் ெவளியாக�ன. மீனா தான் 
பாடசாைலயிேலேய நல்ல �டிவ� எ�த்த��ந்தாள். பின் மீனா ஓ� கலவன் 
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பாடசாைலயிேல தன் படிப்ைபத் ெதாடர ேநரிட்ட�. எப்ேபா�ம் ேபாலேவ 
ஆசிரியரின் ேமைசக்� �ன்னால் இடம் க�ைடத்த த��ப்த�யில் இ�ந்தாள். 
எல்ேலா�ம் ெவவ்ேவ� பாடசாைலயில் இ�ந்� வந்தத�னால் அற��கம் 
இ�க்கவில்ைல. ஆண்கள் ஒ� ப�ற�ம் ெபண்கள் ம�ப�ற�மாக இ�ந்தனர். 
ஆசிரியர்கள் வ�வார்கள் பாடங்களின் தைலப்ப�கள் எல்லாம் 
ெசால்வார்கள். ஏேதேதா அவசரஅவசரமாக விளங்கப் ப�த்�வாகள். 
விளங்�வ� ேபாலி�க்�ம் விளங்கா�. பரட்ீைச என்றாேல �ைறவான 
மத�ப்ெபண்கைளேய அவளால் ெபற �டிந்த�. இ� அவ�க்�ப் ெபரிய 
கவைலயாகேவ இ�ந்த�. ஆனால் ரேமேஸா அத�களவ� மத�ப்ெபண்கைளப் 
ெபற்�க் ெகாண்ேடயி�ந்தான். �தன் �ைற பரட்ீைசயின் ேபா� ஆசிரியர் 
ரேமஸின் ெபயைரச் ெசான்ன ேபா� அைனவ�ேம ஓர் �ைற த��ம்பிப் 
பார்க்கத் தவறவில்ைல. மீனாவின் மனத்த�ல் �ட ஓர் உயர்வான இடத்ைத 
அவன் பிடித்�விட்டான். பின் அவார்கள� வ�ப்பைற மாற்றப்பட்ட�. கைடசி 
வரிைசயில் அ�வ�ம் ரேமஸிற்� அ�க�ேலேய இடம் க�ைடத்த�. 

ரேமஸ் நல்ல உயரம். கம்பரீமான ேதாற்றம். யாைரய�ம் கவ�ம் ெமளனமான 
ப�ன்னைக. தா�ம் தன்பா�ம். ஆசிரியர் படிப்பிக்�ம் ேபா� மீனா அவசர 
அவசரமாக அவரின் வாயிலி�ந்� வ�ம் யாவற்ைறய�ம் எ�த�த் தள்�வாள். 
ஆனால் ரேமேஸா ஏதாவ� கீற�யபடிேய இ�ப்பான். ஒேர ஒ� ெகாப்பிைய 
��ட்டிக் ெகாண்�தான் பாடசாைல வ�வான். அத�ல்தான் எல்லாப் 
பாடங்க�ேம இ�க்�ம் பாடங்கைள விட படங்கள் என்ேற ெசால்லலாம். 
மீனாவ�க்� அத�சயமாக இ�ந்த�. இவ்வளவ� ெகட்டிக்காரன் ஆசிரியார் 
படிப்பிப்பைத ேகட்ப� மட்�ம்தான் அவன் ேவைல. எந்தக் ேகள்வி ேகட்டா�ம் 
அவன் தான் �ரணமான த��ப்த�யான பத�லளிப்பான். ரேமஸ் மீ� 
ைவத்த��ந்த அபிமானம் நா�க்� நாள் அவைள அற�யாமேல அவ�ள் 
வளர ஆரம்பித்த�. சில ஆண்க�ம் ெபண்க�ம் சண்ைட பிடிப்பார்கள். 
நாளைடவில் வ�ப்பிேல எல்ேலா�ேம சகஜமாகப் பழக ஆரம்பித்� விட்டனார். 
பலர் காதலர்களாகக் �ட மாற�விட்டனர். 

நீண்ட நாட்களாகேவ மீனா ரேமஸிடம் ேகட்க ேவண்�ம் என சந்தர்ப்பத்ைத 
எத�ர் பார்த்த��ந்தாள். அன்� அதற்கான சந்தர்ப்ப�ம் க�ைடத்த�. சிற�� 
தயங்க�யவள் பின் ேகட்ேடவிட்டாள். உங்களால் எப்படி இப்படிப் படிக்க 
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�டிக�ன்ற�? அதற்� ஒ� ெமல்லிய சிரிப்ேப பத�லாகக் க�ைடத்த�. 
ெகட்டிக்காரன் மட்�மா? எவ்வளவ� அழகானவ�ம் �ட என்� தன்ைனேய 
மறந்த ந�ைலயில் அவைனப் பர்த்தபடிேய ந�ன்ற��ந்தாள். ”என்ன நான் 
ஏேதா கைதக்க�றன் நீர் பலமான ேயாசைன ேபால க�டக்�” என்� ெசால்ல ”ஓ 
அ� ஒன்�ம�ல்ைல ” என்� தன்ைனச் �தாகரித்�க் ெகாண்டவள் ”எனக்�ம் 
அந்த ரகசியத்ைதச் ெசால்லித் தாங்ேகாவன்.” என்றாள். தான் படிக்�ம் 
டிய�ட்டரி ஆசிரியர் ெபயர் �தலிய விபரங்கள் அைனத்ைதய�ேம �ற�னான். 
பின் அவர்கள் டிய�ட்டரியி�ம் ஒன்றாகேவ படிக்க ஆரம்பித்தனர். தன்னா�ம் 
ரேமஸிற்� ஈடாக படிக்க இய�ம் என ந��பிக்க �யன்றாள் மீனா. ஆனால் 
சிற�தளேவ�ம் பின்னால் தான் ந�ன்றாள். ஆனால் ரேமஸிற்� �தலிடம் 
க�ைடப்பத�ல் அவ�க்� ஒ�வித த��ப்த� இ�க்கத்தான் ெசய்த�. அ� ஏன் 
என்� விளங்காத ப�த�ராகேவ இ�ந்த�. ரேம�ம் அவள் �ன்ேனற்றத்ைதக் 
கண்� வியந்தான். மீனாவின் ெகாப்பிகைள வாங்க�ப் படிப்பான். ‘”உங்கைளப் 
ேபாலேவ அழகான எ�த்�க்கள்”” என்� பாராட்�வான். 

ஒ� நாள் ஆசிரியர் படிப்பித்�க் ெகாண்டி�ந்தா. ரேமஸ் வழைம ேபால படம் 
கீற�யபடி இ�ந்தான்.அவ�ைடய படங்கைள ரசிப்பத�ல் அலாத�ப் பிரியம் 
மீனாவிற்�. வழைம ேபால ஆசிரியர் ேபான�ம் �தல் ேவைலயாக அந்தப் 
படத்ைத வாங்க�ப் பார்த்தாள். அ� ஒ� ெபண்ணின் படம். அப் ெபண்ணின் 
நீண்ட �ந்தல் ெநற்ற�யிேல உள்ள ��ள் யாவ�ம் தன்ைன ஒத்த��ப்பைத 
உணர்ந்தாள் மீனா. அவைன ெமல்லப் பார்த்தாள்.” ”என்ன பார்க்க�றீங்கள்? 
இ� யார் ெதரிய�மா? ” என்றான். அவ�ைடய இதயம் பலமாக அடிக்கத் 
ெதாடங்க�விட்ட�. ெநஞ்சிற்�ள் ஏேதா ெசய்வ� ேபாலி�ந்த�. 
ெதாண்ைடக்�ழ�க்�ள் ஏேதா வந்� இ�க்�வ� ேபாலி�ந்த�. அவள் 
”ெதரியா�” என்� ெமல்லத் தைலயைசத்தாள். ”இவள்தான் என் ெநஞ்சிேல 
�டியி�ப்பவள்.உமக்� இவைளத் ெதரியா�.” யார் அந்தப் பாக்க�யசாலி 
என்� ேகட்க அவள் மனம் �டித்த�. ஆனா�ம் அடக்க�க் ெகாண்டாள். அதன் 
பின் அவைனப் பார்க்கேவ ஏேதாேபாலி�ந்த� அவ�க்�. ”ஒ�நாைளக்� 
உங்க�க்�க் காட்�க�ேறேன” என்� ப�த�ராக பத�ல் ெசான்னான். அவள் 
ஒன்�ேம கைதக்காமல் ெகாப்பிையக் ெகா�த்�விட்டாள் ைககள் 
�ளிர்ந்�ேபாயின. அவன் �ன்னால் ந�ற்கேவ பிடிக்கவில்ைல. யார் அவள் 
என்� ேகட்கேவண்�ம் ேபாலி�ந்த�.அவளாள் அவ�டன் �ன்ப�ேபால் 
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கலகலப்பாக பழக �டியவில்ைல. பரட்ீைசய�ம் ெந�ங்க�யதால் இ�வ�க்�ம் 
ேவ�விடயங்கள் பற்ற�க் கைதக்க ேநரம் க�ைடப்ப�ம் அரிதாகேவ இ�ந்த�. 

பரட்ீைச �டிவ�க�ம் ெவளியாக�ன. இ�வ�ம் ஒேரவிதமாகேவ 
சித்த�யைடந்த��ந்தனர். நீண்ட நாட்களின் பின் இ�வ�ம் 
சந்த�த்�கெகாணடனர். மீனாவால் அவனிடம் கைதக்க �டியாமலி�ந்த�. 
ஒ�வைரெயா�வர் பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தனர். இ�வரிைடேயய�ம் ெபரிய 
ெமளனம் ந�லவிய�. ரேமஸ்தான் �தலில் ேபசினான். ‘இனி என்ன கம்பசில 
சந்த�ப்ேபாம் தாேன.’ எங்ேக உம்ைம இன்� சந்த�க்காமேல ேபாய் வி�ேவேனா 
என்ற��ந்ேதன். நல்லகாலம் வந்த�ட்டீர். என்� கைதகைள அளந்�ெகாண்ேட 
ேபானான். அவ�ைடய கைதகள் மன�க்� இதமாக இ�ந்த�. அப்படிேய 
தன்ைனேய மறந்� ேகட்�க் ெகாண்ேடயி�ந்தாள். இன்�ெமா� காதலி 
இ�க்�ம் ேபா� நாம் வணீாக கற்பைன பண்ணக் �டா� என்� பலவா� 
�ழம்பித் தத்தளித்தாள். ஒ� ஆண் ெபண்�டன் பழக�னால் இப்படித் 
தப்ப�க்கணக்� ேபாடலாமா? என்� தனக்�ள் பல ேகள்விகைளக் ேகட்� 
விைடகாணத் தவித்�க்ெகாண்டி�ந்த மனீாைவ ‘என்ன நான் ஏ�ம் தப்பாகக் 
கைதத்�விட்ேடனா’ என்� ெம�வாக தைழந்த �ரலிேல ேகட்டான்.அந்தக் 
�ரல் அவ�க்�ள் ஊ��வி அவ�யிைரத் ெதா�வ� ேபாலி�ந்த�. 
‘உங்கள் காதலி எப்படியி�க்க�றாள்?” என்�ேகட்கேவண்�ம் ேபால நா 
�டித்த�. ஆனால் ஒ�வா� அடக்க�க்ெகாண்டாள். ஏன் நான் அவள் மீ� 
ேகாபப்ப�க�ன்ேறன்? அவள் யாேரா நான் யாேரா?என்� எண்ணியபடிேய 
வலிந்� ஒ� ப�ன்னைகைய வரவைழத்தபடி சரி ேநரம் ேபா�� அம்மா 
அப்பாவிற்�த் ெதரியா�.என்� ெசால்லிவிட்� அவ�ைடய பத��க்�ம் 
காத்த�ராமல் வந்�விட்டாள். ரேமசின் ந�ைனவ�கள் அவைளச் �ற்ற� �ற்ற� 
வந்தன. 

பல்கைலக்கழகத்த��ம் ஒன்றாகேவ படிக்கச் சந்தர்ப்பங் க�ைடத்த�. ரேமஸின் 
தாயார் இறந்தத�னால் ம��ந்த கவைலய�டன் காணப்பட்ட அவைனப் 
பார்க்கேவ ம��ந்த சங்கடமாக இ�ந்த�. மீனாேவ அவ�க்�ம் சாப்பா� 
ெகாண்� ேபாவாள். இப்படிேய அவர்கள் நட்ப� நாளாக ஆக �டிக்ெகாண்ேட 
ேபாயிற்�. 
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ஒ� நாள் மீனாவின் அம்மா பிள்ைள மீனா இங்க ஒ�க்கால் வா உன்ேனாட 
ெகாஞ்சம் கைதக்க ேவண்�ம் என்றார். மீனாவிற்� ��க்க�வாரிப் ேபாட்ட�. 
ரேமஸ் பற்ற� ஏதாவ� ேகள்விப் பட்� விட்டாேவா என்� மனத�ற்�ள் 
பயந்தபடிேய ெம�வாகப் ேபானாள். அவள� தாயார் �ளக�ேலயி�ந்த 
அரிசியிேல ெநல்�ப் ெபா�க�க�யபடிேய பிள்ள இன்ைறக்� ப�ேராக்கர் 
சின்னத்தம்பி வந்த�. அம்மா ப�ேராக்கார் என்ற�ேம அவ�க்� 
விளங்க�விட்ட�. ஆனால் எப்படி அம்மாவிடம் இ� பற்ற�க் கைதப்ப� என்� 
ந�ைலத�மாற�ப் ேபானாள். அமமா ெதாடர்ந்� ெசால்லிக் ெகாண்ேட ேபானார். 
ெபடியன் பல்கைழக்கழகத்த�ல் தான் படிக்�தாம் நல்ல �ணமாம் ஒேர 
பிள்ைளயாம் உன்ைனப்ேபாலத்தான். அப்பா உன் �டிவ� ெதரியாமல் �டிவ� 
ெசால்லப் ேபாவத�ல்ைல என� ெசால்லிப் ேபாட்டார். மற்ற� தாய் 
க�ட்டடியிலதானாம் ெசத்த�’ என்� அ�க்க�க் ெகாண்ேட ேபானார். அவ�க்� 
என்ன ெசய்வ� என்ேற ெதரியவில்ைல. அவ�ைடய கா�களில் அம்மா 
ெசால்வ� எ�வ�ேம விழவில்ைல. ‘பிள்ைள உனக்� பல்கைலக்கழக�ம் 
�டியப் ேபா�� தாேன. ப�ேராக்கர் சின்னத்தம்பி �ற�ப்ப� தந்�ேபாட்�த் தான் 
ேபா��. அப்பாவிற்�ம் ெபடியைனப் பிடித்�க் ெகாண்��. அம்மாவிடம் 
ெசான்னால் அம்மா ரேமஸ் வட்ீடாரிடம் கைதப்பா தான் ஆனால் எப்படி நான் 
ெசால்வ�? என்� மனம் ந�ைல ெகாள்ளாமல் தவித்த�. சாப்பிடவ�ம் மனம் 
வரவில்ைல. எப்படிய�ம் நாைள இ�பற்ற� ரேமஸிடம் ெசால்ல ேவண்�ம் 
என்� �டித்தாள். 

ம�நாள் அவள் தன் கலியாண விடயம் பற்ற� ெசான்ன ேபா� ‘என்ன பத�ல் 
ெசான்னர்ீ?” என்� ம�க ஆவலாகக் ேகட்டான். யார் ப�ேராக்கர் என்பைதய�ம் 
ேகட்கத் தவறவில்ைல. அவ�க்� அ�ைகேய வந்�விட்ட�. அவள் 
அ�வைதப் பார்த்த ரேமஸின் �கம் மாற�விட்ட�. ‘சரி ஏன் இப்ப அ�க�றீர்? நீர் 
யாைரயாவ� வி�ம்ப�க�றீரா?’ என்� பல ேகள்விகைள அ�க்க�க் ெகாண்ேட 
ேபானான். ‘நான் ந�ைனத்த� பிைழயாக இ�ந்தால் என்ைன 
மன்னித்�வி�ம் நான் என்� உம்ைமப் பார்த்ேதேனா அன்ேற உம்ைம என் 
மனத�ல் ேநசிக்கத் ெதாடங்க�விட்ேடன. அதனால் தான் என் அப்பா�லமாக 
�ைறயாக ெபண் ேகட்� ப�ேராக்கைர அ�ப்பிேனன். நான் ெசய்த� 
பிைழயா?” என்� ம��ந்த வ�த்தத்�டன் ேகட்டான். அவளால் தன் 
கா�கைளேய நம்ப �டியவில்ைல. ”எனக்� இ� ேபா�ம்.” ஏன் என்னிடம் 
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இ�பற்ற�க் �றவில்ைல? நான் ேவ� யாேரா என்� ந�ைனத்�விட்ேடன்” 
என்� ெசான்னவ�டன் அவன் �கத்த�ேல ஏற்பட்ட மக�ழ்ச்சிக்� 
அளேவயில்ைல. அவ�ள் பட்டாம்�ச்சிகள் சிறகடித்�ப் பறந்தன. 

இ�வ�க்�ம் த��மணம் எண்ணம் ேபால் ந�ைறேவற�ய�. ேவைல ேத�வ�ம் 
அவ்வளவ� கடினமாக இ�க்கவில்ைல. இல்லறெம�ம் நல்லறத்த�ல் 
வாழ்ந்ததன் பயனாக ெபயார் ெசால்ல ஒ� பிள்ைளய�ம் பிறந்தான்.”’என் 
பிள்ைளக்� ந�ைறய சேகாதரர்கள் ேவண்�ம் இல்ைலெயன்றால் அவ�ம் 
எங்கைளப் ேபாலத் தனித்�வி�வான்.” என்� அடிக்கடி ெசால்�ம் 
அவ�ைடய ஆைசக்கனவ�கைள அவள் ந�ைறேவற்றத் 
தயாராகேவயி�ந்தாள. மீனா ேவைலயால் ேநாரத்த�ற்ேக வந்�வி�வாள். 
ம��ந்த சந்ேதாசமாக அவர்கள் வாழ்க்ைக நடந்� ெகாண்டி�ந்த�. ரேமசின் 
அன்பிேல அவள் தன்ைனேய மறந்� வி�வாள். ரேம�ம் தன் தாைய 
மீனாவாகக் கண்டான். ஆனால் அவர்கள் வாழ்க்ைகயிேல அந்த சந்ேதாசம் 
நீடிக்க �டியாத ந�ைல ஏற்பட�விட்ட�. இ� தான் வித� என்பதா. 

அன்�ம் இேதேபாலேவ மைழ விடாமல் ெகாட்டிக் ெகாண்டி�ந்த�. மனீா 
வழைமேபாலேவ ேநரத்த�ற்ேக வ�ீ வந்� விட்டி�ந்தாள். ஆனால் நீண்ட 
ேநரமாக�ய�ம் ரேமஸ் வ�ீ த��ம்பவில்ைல. வாசலிேல அவ�ைடய 
வரவிற்காகக் காத்த��ந்த அவைள அந்தக் கார்ச் சத்தம் சிற�� பரபரப்பைடயச் 
ெசய்த�. காரிலி�ந்� ஒ�வர் ம��ந்த பரபரப்ப�டன் ஓடி வந்தார். அ� 
ரேம�டன் ேவைல ெசய்பவர்தான். மீனா அவைர உள்ேள வ�ம்படி 
அைழத்தாள். ஆனால் அவரின் �கத்த�ேல ெபரிய கலவரம் இ�ப்பைத 
உணர்ந்தாள். அவ�ைடய கண்களில் இ�ந்� கண்ணீர்ெபால ெபால என்� 
ெகாட்டிய�. மீனாவின் உடல் பதற ஆரம்பித்த�. மயக்கம் வ�வ� ேபால 
இ�ந்த�. ெம�வாக கதவ� ந�ைலைய பிடித்�க் ெகாண்டாள். ஆய்வ��டத்த�ேல 
ஏேதா ெவடித்� பலத்தகாயங்க�டன் ஆஸ்பத்த�ரியிேல ேசர்த்த��ப்பதாக 
அவர் �ற� �டிக்� �ன்ேப அவள் அவ�டன் தன் ரேமைஸப் பார்க்கெவன்� 
க�ளம்பிவிட்டாள். அவள் வரவிற்காகேவ காத்த��ந்தவன் ேபாலக் காத்த��ந்� 
விட்� அவள் ைககைளப் பற்ற�ப் பிடித்தபடிேய தன் இ�த� �ச்ைசய�ம் 
விட்டான் .அவள் தைல �ழன்ற� அப்படிேய மயங்க�விட்டாள். மயக்கத்த�ேல 
அவள் தன் ரேம�டன் ேப�வ� ேபாலி�ந்த�. சந்ேதாசமாக இ�ந்த�. அவள் 
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�கத்த�ேல தண்ணர்ீ ெதளித்� அவைள எ�ப்பினார்கள். இப்படி 
எத்தைனதரம் மயங்க�யி�ப்பாள். எல்லாேம �டிந்�விட்டன. 

இப்ேபா அவ�க்ெகன்� இ�ப்பெதல்லாம் அவரின் ம� உ�வம் ேபா�ள்ள 
அவர் வாரி�தான். அந்தக் �ழந்ைதய�ம் இல்ைலெயன்றால் அவள் ந�ைல 
என்னவாயி�க்�ம். 

அவ�டன் நான் வாழ்ந்த நாட்களிேல எத்தைன த�யாகங்கைள எனக்காகச் 
ெசய்த��ப்பார். நான் எவ்வளவ� ெகா�த்� ைவத்தவள் என்� அடிக்கடி 
ந�ைனப்ப�ண்�. ஒ� நாள் �ட என் மனம் ேநாகக் கைதத்தத�ல்ைலேய. 
இப்படியான நல்லவைர ஏன் என்னிடம��ந்� பற�த்தாய் ஆண்டவேன. 
என்ைனப் பார்க்க�ன்ற எல்ேலா�ம் என்னிடம் நீ ெகா�த்� ைவத்தனி. என்� 
ெசால்வார்கேள. இன்� என்ைனப் பார்த்தால் என்ன ெசால்லப் ேபாக�னம். 
கடவ�ேள எனக்� என் ரேமஸ் ேவ�ம். என்னால் அவரின் பிரிைவத் தாங்க 
�டியவில்ைலேய. நான் என்ன ெசய்ேவன்…. 

��ற�க் ��ற� அ�� ெகாண்டி�ந்த அவைள ெதாட்டிலிேல ப�த்த��ந்த 
�ழந்ைதயின் அ��ரல் இவ்வ�லக�ற்� அைழத்தத�னால் தன் ந�ைனவ�க்� 
மீண்ட அவள் தான் அவ்விடத்த�ேல ெவ�ேநரமாக இ�ந்�விட்டைத 
உணர்ந்தாள். மைழ விட்டி�ந்த�. மைழெவளம் வடிந்� ேபாயி�ந்த�. 
மணலிேல பாைத கீற�விட்டாற்ேபால இ�ந்த�. இைல ச��கள் 
ெவளளத்த�ற்� அடித்� வரப்பட்டி�ந்தன. எங்�ம் ஒ�வித அைமத� 
காணப்பட்ட�. மரங்கள் யாவ�ம் பளபளத்�க் ெகாண்டி�ந்தன. அவள் தன் 
கன்னங்களிேல வடிந்� ெகாண்டி�ந்த கண்ணீைர தன் ைககளினாேல 
�ைடத்தபடிேய ஒ�விதமான தவிப்ப�டன் �ழந்ைதயிடம் ஓடினாள். ‘என் 
கண்ேண பசிக்�தா?” என்� ெசல்லமாகக் ேகட்டபடிேய �ழந்ைதையத் தன் 
மார்ேபா� அைணத்�க் ெகாண்டாள். இனி அக்�ழந்ைததான் அவள் உலகம். 

நீர்க்�ம�ழ�கள் ேபால அ�த்த�த்� தன்ைன விட்�ப் பிரிந்த தன் கணவன் 
அப்பா இவர்கள் அைனவைரய�ம் ஓர் உ�வமாக தன் �ழந்ைதயிேல 
காண்க�ன்றாள். இனி அவ�ம் ஓர் �ழந்ைதேயா� �ழந்ைத. 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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