
 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

ப�த்�ணர்ச்சி 
பத்த�ரிைகயின் பக்கங்கைளப் ப�ரட்டியபடிேய ேசாபாவிேல சாய்ந்த��ந்த 
ரம்யாவின் கண்களிேல அந்த மரண அற�வித்தல் பட்ட�. அத�ேல அவள் 
கண்கள் அப்படிேய ந�ைல �த்த� ந�ன்றன. இ� ந�ச்சயமாக அவள்தான். 
கடவ�ேள.. .. அப்படி இ�க்கக்�டா� கண்கைள அகலத் த�றந்தபடி ெபயர் 
ஊைரக் கவனமாக உற்� ந�தானமாக வாசித்தாள். ஆமாம் அவள் என் 
மாணவி தான். அைமத�, அடக்கம், ெபா�ைமயின் சிகரமான அவ�க்கா 
இக்கத�? ெநஞ்சிற்�ள் ஏேதா ெசய்வ� ேபாலி�ந்த�. இவளால் எப்படி 
ேபாராட்டத்த�ல் இைணய �டிந்த�? எப்படிஅவள் இறந்த��ப்பாள்? 
தனக்�த்தாேன ேகள்விகைளக் ேகட்�க்ெகாண்டி�ந்தவள் கண்களில் 
இ�ந்� கண்ணீர்த்�ளிகள் அவள் கன்னங்களில் வடிந்ேதாடின. 

ரட்ீடா ஒ� ஏைழ. அவள் தந்ைதயார் அன்றாடம் ேதாட்ட ேவைல ெசய்பவர். 
ஆ� சேகாதரங்க�டன் பிறந்த அவள் வட்ீடில் �ன்றாவ� பிள்ைள. வ�ைம 
தாண்டவமாடினா�ம் படிப்பிேல அவ�க்க�ைணயாக யா�ேம 
இ�க்க�டியா�. அவ்வளவ� ெகட்டிக்காரி. ஸ்ெகாலசிப்பில் இலங்ைக 
��வத��ம் �தல் மாணவியாகத் ேதற�ய அவ�க்� அரசாங்கப் பணம் 
க�ைடத்� வந்த�. எப்ெபா��ம் ��ய்ைமயான சீ�ைட. ஒேர சீ�ைடதான் 
இ�ந்தா�ம் சீராக இ�க்�ம். எண்ெணய் �சி வாரிவிட்ட நீண்ட �ந்தைல 
மடித்�க்கட்டியி�ப்பாள். யா�ட�ம் அத�கம் ேபசமாட்டாள். 
ெமன்ைமெயன்றால் என்னெவன்� அவளிடம்தான் அற�யேவண்�ெமனப் 
பலதடைவகள் ந�ைனத்த�ண்�. 
ரட்ீடாவின் வாழ்க்ைகயில் நடந்த அ�த்த�த்த �ன்பங்களால் அவள் 
வாழ்க்ைக எங்ேகா த�ைசமாற� கைடசியில் இப்படியாக�விட்ட� �தலில் 
தந்ைத அண்ணா,அக்கா தம்பி தங்ைக அைனவ�ம் ஒேர ேநரத்த�ல் 
�ண்�க்க�ைரயாக�விட்டார்கள். தாயா�ம் ஒ� தம்பிய�ம் மட்�ேம 
எஞ்சியி�ந்தனர். கவைலகள் கஷ்டங்களால் ப�த்த ப�க்ைகயாக� தாயா�ம் 
இறந்�விட்டார். தம்பிேயா இரா�வத்த�ன் ேகாரப்பிடியில் அகப்பட்�த் 
�டி�டித்� இறந்தான். அதன் பின்�ம் அவளால் என்ன ெசய்ய இய�ம். 
இரா�வத்த�ன் ைகயிலகப்பட்� உயிைர மாய்ப்பத��ம் பார்க்க மண் 
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மீட்பிற்காக உயிைர மாய்ப்பேத ேமெலன எண்ணியதன் விைளவ�தான் இ�. 
இவ்வளவ� நடந்த��ப்பைத இங்க��ந்� அவ�க்காக அவைள ந�ைனத்� ஒ� 
ெசாட்�க் கண்ணீைர உ�க்�ம் அவள் ஆசிரிையக்�த் ெதாரிந்த��க்க 
ஞாயம�ல்ைலத் தாேன. ஏெனனில் அவள் நீண்ட நாட்க�க்� �ன்ேப தன் 
உயிைரக் காப்பாற்ற�க் ெகாள்வதற்காக ஊர் விட்� ஊர் மாற� வந்�விட்டாள் 
அல்லவா. 

ெதாைலேபசி மணி ஒலித்த�. ந�ஜ உலக�ற்� வந்தா�ம் அவள் மனம் அந்தப் 
பத்த�ரிைகயில் வந்த அந்தப் படத்த�ேலேய ந�ைலெகாண்டி�ந்த� 
ெதாைலேபசியில் அவள் ேதாழ� ந�த்யா தான் அைழத்தாள். அவ�டன் 
ேவைல ெசய்த சக ஆசிரிையதான் ந�த்த�யா. ந�த்த�யாேவ ேபச்ைச 
ஆரம்பித்தாள். ரம்யா பத்த�ரிைக பார்த்தீரா? ஓமப்பா ஒேர �ழப்பமாயி�க்�.. .. 
எப்படி? எப்படி? அவள் இந்தப் ேபாராட்டத்த�ல்… என்� இ�த்தாள் ரம்யா. 
ந�த்த�யா தான் அற�ந்தவற்ைற விபரமாகக் �ற�னாள். பின் தங்கள் வட்ீடிேல 
ேநற்� இரவ� நடந்த க�ற�ஸ்மஸ்பாட்டி பற்ற�ய கைதைய �வாரசியமாக அலசத் 
ெதாடங்க�னாள். 

ெமல்லத் த�ைரச்சீைலைய விலத்த�விட்� ெவளிேய பார்த்தாள் ரம்யா. 
ெவளியில் எங்�ம் ெவண்ைமயாக இ�ந்த�. பல வர்ண ஒளி விளக்�கள் 
ம�ன்னிக்ெகாண்டி�ந்தன. 
ேநற்� அவள் ேதாழ�யின் வட்ீடிேல க�ற�ஸ்மஸ் பாட்டி நடந்த�. ரம்யாவ�ம் 
ேபாயி�ந்தாள். ந�த்யா �த்த இந்�. அவர்கள் ேய� நாதரின் பிறப்ைபப்பற்ற� 
ஏதாவ� ெகாஞ்சமாவ� ெதரிந்த��ப்பார்களா? என்றால்.. இல்ைல. 
எத்தைனவிதமான ம�வைககள், உணவ�ப்பண்டங்கள். ஐேயா அந்தப் 
ெபண்களின் உைடகள் பாட்டிக்ெகன்� ப�த�தாக விைல உயர்ந்ததாக 
வாங்க�யி�ந்தனர் ேபா�ம். பாட்டி என்றால் ‘ைவன்’ எ�க்கலாம் எ�ங்ேகா. 
அ� ஒன்�ம் ெசய்யா� ெகாஞ்சமாக எ�மப்பா இன்ைறக்�க் ெகாஞ்சம் ேடஸ்ட் 
பண்ணிப் பா�மன் அ�க்ெகன்ன என்� அவர்கள் வற்ப��த்த�ய விதம் 
ந�ைனக்கேவ அ�வ�ப்பாக இ�ந்த�. ைவன் க�ளாைச ஒ� ைகயில் 
ைவத்தபடி கா�க்� ேமல் கால் ேபாட்�க் ெகாண்� ெதாைடயில் அடித்�ப் 
பலமாக சிரித்�க் கைதக்�ம் அந்தப் ெபண்கைள ஒ� ப��ைவப் பார்ப்பைதப் 
ேபாலப் பார்த்தாள் ரம்யா. 
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இப்ேபா ரம்யாவிற்� அந்தப் ெபண்கைளய�ம் ரட்ீடாைவய�ம் மனம் ஏேனா 
ஒப்பிடத்��ண்டிய�. ேய�நாதைரப்ேபால அைமத�யான ரட்ீடா எங்ேக 
இவர்கள் எங்ேக. க�ற�ஸ்மஸ் பண்டிைகயின் ேபா� அவர்கள் ேதவாலயம் 
ெசல்வைதய�ம் வழ�பா� ெசய்வைதய�ம் தாேன பிரதானமாகக் 
ெகாள்க�றார்கள். ஆனால் இங்� நடப்பைவகைளப் பார்க்கப் பார்க்க அவள் 
மனம் ��ற�ய�. 

பாட்டி நடந்� ெகாண்டி�ந்த ேபா� ஒ� ெபண் ெபாங்கல் பண்டிைக பற்ற�ய 
கைதைய எ�த்தாள். அ� என்னப்பா வக்ீேடயிஸ்ல எல்ேல வ���. எப்பிடிக் 
ெகாண்டா�ற�. ேவைலயால் வந்� ஏ�ம் ெபாங்க�ச் சாப்பிடேவண்டிய�தான். 
அதற்� மற்றவள் நாெனன்டா காைலயிேலேய எல்லாம் ெசய்�ேபாட்� 
பின்ேனரம் வந்� சாப்பி�வன். எனக்� அம்மா ெசய்வா என்ற� ஒ� �ரல். 
இன்ெனா� �ரல் மாம� என்ற�. அதற்�ள் ஒ� �ரல் ெசான்ன� �ரியன் 
ெவளியில வேரக்க எங்கட பிேரக் ைட�ம் வந்த��ம் இத�ல �ரியப் 
ெபாங்கலாம் எப்பிடிச் ெசய்யிற�. ெகால்ெலன அைனவரிடம��ந்�ம் ஒ� 
சிரிப்ெபாலி. ஒ�வராவ� ேகாவில் பற்ற�ய கைதையமட்�ம் எ�க்கவில்ைல. 
எல்லாவற்ைறய�ம் ேவடிக்ைக பார்ப்ப� ேபால் பார்த்�க் ெகாண்டி�ந்தாள் 
ரம்யா. 

ந�ைனவ�களில் �ழ்க�யவள் காலரவம் ேகட்�த் த��ம்பினாள். தன் கணவர் 
ேவைலயால் வந்�விட்டைதக் கண்ட�ம் தான் நீண்ட ேநரமாக 
ந�ன்�விட்டைதய�ணர்ந்தாள். ேசார்வ�டன் காணப்பட்ட ரம்யாைவ ெமல்ல 
அைணத்தபடிேய என்ன நடந்த�? ஏன் ஒ� மாத�ரியா இ�க்க�றீர்? கண் ேவற 
சிவந்த��க்�. என ம�க அன்பாகவ�ம் ஆதரவாகவ�ம் ேகட்டான். ரம்யாவின் 
கண்கள் மீண்�ம் �ளமாயின. அன்ைறய பத்த�ரிைகயில் இ�ந்த ரட்ீடாவின் 
படத்ைதக் காட்டி இவள் தன் மாணவி என்�ம் அவள் பற்ற� தானற�ந்த 
விபரங்கைளய�ம் �ற�னாள். 

இங்ேக ரம்யா நீர் உம்மட மாணவி என்ற ஒேர காரணத்த�ற்காக இப்பிடி 
அ�க�றீர். உப்பிடி உந்தப் ேபப்பர்ல எத்தன ேபாராளியளின்ற படங்கள் 
வ���. அ�களப் பார்த்� அ�க�றவர்கள் எத்தைன ேபர். தங்களின்ற 
ஆட்கள் என்றவ�டன மட்�ம் அ�ைக வ���. ேபாராளிகள் மட்�ம�ல்ல அங்க 
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கஷ்டப்ப�ற�. எங்கட அப்பாவிச் சனங்க�ம் தான். இெதல்லாம் யா�க்�ம் 
ெதரியாெதன்ற�ல்ல. ஆனா அைதப்பற்ற�ச் சிந்த�க்க�றைவ �ைறெவன்� 
தான் நான் ெசால்�வன். அ�கள் ப�ற கஷ்டங்கள் ெதரிந்�ம் ெதரியாத 
மாத�ரி இ�க்க�றம் அதாவ� �ைன கண்ைண �டிக்ெகாண்� பாைலக் 
�டிக்�மாம் தன்ைன மற்றவர்க�க்�த் ெதரியாெதன்�. அ� ேபாலத்தான் 
எங்கட வாழ்க்ைகய�ம். சாப்பாட்டிற்ேக வழ�யில்லாமல் எத்த�ன சனம் 
சா��கள். சில ேபாராளிகளின்ற படங்களாவ� ேபப்பரில வ��� ஆனால் 
எத்த�ன சனம் நா�க்� நாள் அநாைதகளாக ேத�வாரற்� ஊனின்ற�, 
உ�க்க உைடயின்ற�, க�ழ�கள் வட்ீடிேலேய எ�ம்ப�க்�டாக�யி�க்��கள். 
ஏேதா தாங்க�ம் தங்கட ��க் ��ம்ப�ம் தப்பி வந்த�ட்டம் என்ற�ம் 
எல்லாத்ைதய�ம் மறந்� தைலகீழாக நடக்��கள். ஏன் ேநற்ைறக்�ப் 
பாட்டியில பார்த்தீேர. நீேரா நாேனா இ�க்�க் கவைலப்பட்� என்ன 
பிரேயாசனம் இைதெயல்லாம் ெவளிநா�களில வா�ற எங்கட சனங்கள் 
உணரேவ�ம் . 
ம�நாள் ெதாைலேபசி அைழப்ெபான்� வந்த�. ரம்யா தான் எ�த்தாள். அ� 
ஒ� ஆங்க�ேலயனின் �ரல். இங்க��க்�ம் அங்கவனீமான பிள்ைளகளில் 
ஒ�வைரேயா இ�வைரேயா ெதரிந்ெத�த்� அவர்க�க்� ஸ்ெபான்சர் 
ெசய்யட்டாம் ஆ�க்� 20ெடாலர்கள் தானாம். அவர் விபரங்கைள 
நீட்டிக்ெகாண்ேட ேபானார். ரம்யாவின் மனத�ேல ஏேதா ��க்ெகன்� ைதப்ப� 
ேபாலி�ந்த�. என்ன மடம் ெசால்க�றீர்கள் என்றார் இ�த�யாக. என� 
தாய்நாட்டிேல ந�ைறயப் ேப�க்� என் உதவி ேதைவப்ப�க�ற�. என் 
உறவினர்கள் �ட என்ைன எத�ர்பார்த்த��க்ைகயில் நான் என்ன ெசய்வ�? 
தயவ� ெசய்� என்ைன மன்னித்� வி�ங்கள் என்� �ற�னாள் ஒ� விதமான 
ப�த்�ணர்ச்சிய�டன். 

மாைல வ�ீ வந்த கணவரிடம் ெதாைலேபசி அைழப்ப�ப் பற்ற�ய�ம் ஏன் நாங்கள் 
எங்கள் நாட்டி�ள்ள அகத�க�க்� மாதம் 20 ெடாலர்கைள ஒ�க்கக் �டா� 
என்� படபடெவன்� �ச்� விடாமல் கைதத்� �டித்தாள். பிறக்க�ன்ற 
ப�த்தாண்டில் அப்படிெயா� நல்ல காரியமாவ� ெசய்ய அந்தப் 
ப�ண்ணியவான்தான் எங்கள் கண்கைளத் த�றந்�விட்டார் என்� ��ம்ப�ப் 
பார்ைவய�டன் தன் மைனவியின் கன்னங்களிேல ெமல்லக் க�ள்ளினான் 
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