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ெமௗனத்த�ன் எல்ைலயிேல 
வ�ீ ஒேர �ம்ம��ட்டாக இ�ந்த�. உள்ேள ேபாவதற்காக எட்டிப் பார்த்தவளின் 
மனத�ேல அைத எப்படி எ�ப்ப� என்ற எண்ணேம ேதான்ற�ய�. அவ�க்� 
உதவ�வ� ேபால் அந்தக் �ைரயில் இ�ந்த ஓட்ைடகள் �லம் வந்த ந�லவின் 
ஒளி, ெவளிச்சம் ெகா�த்�க் ெகாண்டி�ந்த�.பாைனக்�ள் ைகைய விட்� 
�ளாவினாள் சர�. ைகயில் க�ைடத்த சில்லைறகைள அந்த ந�லா 
ெவளிச்சத்த�ல் பிடித்� உற்�ப் பார்த்� உ�த� ெசய்தவள் ஒ�வித 
த��ப்த�ய�டன் தன� �ந்தாைனயிேல �டிந்� தன் இைடயிேல ெச�க�னாள். 
நாைள ேநரத்த�ற்ேக ேபாகேவண்�ம் என்ற ந�ைனவ� உந்தேவ கயிற்ற�ேல 
ெதாங்க�க் ெகாண்டி�ந்த ஒ� பழந் �ணிைய ந�லத்த�ேல ேபாட்டவள் ��ண்� 
ப�த்�விட்டாள். ஆனால் அவளால் ந�த்த�ைர ெகாள்ள �டியாதவா� 
ந�ைனவ� அைலகளிேல சிக்க�த் தவித்�க் ெகாண்டி�ந்தாள். அவள் 
கணவனின் �றட்ைட ஒலி ேவ� அவ�க்� இைட�றாக இ�ந்த�. தன் 
வட்ீைட ந�ைனந்� பார்த்தாள். ஒவ்ெவா� நா�ம் தவறாமல் மாைல 
கட்டிக்ெகாண்�ேபாய்ப் ேபாட்ட பிள்ைளயாைர ந�ைனத்தாள். கடவ�ேள இ� 
உனக்ேக ஞாயமா? உன்ைனக் ைகெய�த்�க் �ம்பிட விடாமல் இப்படித் 
தவிக்க விட்� விட்டாேய என்� மனத்த�ற்�ள் பலவற்ைறய�ம் ந�ைனந்� 
ந�ைனந்� வ�ந்த�க் ெகாண்டி�ந்தவைள நீண்ட ேநரத்த�ன் பின் 
ந�த்த�ராேதவி ெமல்ெலன அைணத்�க் ெகாண்டாள். 

�டியி�ந்த வட்ீைட விட்� இரேவாடிரவாக ைகயில் அகப்பட்டைதத் 
��க்க�க்ெகாண்� ஓடியவர்களின் பட்டியலில் இவர்க�ம் அடங்�வர். 
உறவினேரா ஒவ்ெவா� த�க்காகப் ேபாய்விட்டனர். ெக்ஷல்லடியில் 
தந்ைதையய�ம் இரண்� பிள்ைளகைளய�ம் இழந்�விட்டாள். அவர்க�ைடய 
இழப்ைபத் தாங்காமல் பல நாட்களாக மனத்�ள்ேள ெவ�ம்பி ெநாந்� 
ெநாந்� ெநக்��க�க் ெகாண்டி�ந்தாள். இ� ேபான்ற பல சம்பவங்கைள 
அ�த்த�த்�ச் சந்த�க்க ேநர்ந்ததால் அவள் ெநஞ்ச�ம் கல்லாக�ப் ேபான� 
ேபான்ற ந�ைலயிேல தானி�ந்தாள். அவள் மனத�ேல ஏேதா ஓர் உண்ைம 
ப�லனாக�ய�. அந்த உண்ைம அடிக்கடி அவைள எப்ேபா எங்க�க்�ம் அக்கத� 
என்� ஏங்க ைவப்ப� ேபாலி�ந்த�. கண்ைணக் கட்டிக் காட்டிேல விட்ட� 
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ேபான்ற பிரைமதான் ேதான்ற�ய�. அவளின் தங்ைக ேர� கனடாவில் 
இ�ந்� அ�ப்ப�ம் கா� தான் அவர்க�க்�ச் சிற�� ஆ�தைலக் ெகா�த்�க் 
ெகாண்டி�ந்த�. 

கனடாவில் ேர� ப�ம் கஸ்டங்கள் அவர்க�க்�ப் ப�ரிந்த��க்க 
ஞாயம�ல்ைல. காரணம் அவள் தன் கஸ்டங்கள் எைதய�ேம அவர்க�க்� 
எ��வத�ல்ைல. ேர� சாதாரணமான ஒ� ெதாழ�ற்சாைல ேவைலதான் 
ெசய்க�ன்றாள். ஒ� வட்ீடிேல வாடைகக்� ஒ� அைற எ�த்� ம�க 
எளிைமயாகேவ வாழ்க�ன்றாள். எவ்வளவ� ெசலவ�கைளத் தன்னால் கட்�ப் 
ப�த்த �டிய�ேமா அவ்வளவ� கட்�ப்பாட்�டன் தான் வாழ்க�ன்றாள். தன்ைனத் 
த��மணம் ெசய்யெவன்� கனடாவிற்� அைழத்த தன் கணவராகப் 
ேபாறவரிடம் தன் ��ம்பம் எப்ேபா சந்ேதாக்ஷமாக பைழய இடங்களிேல ேபாய் 
இ�ப்பினேமா அதன் பின் நம் த��மணத்ைத ைவத்�க் ெகாள்ேவாம் என்� 
சம்மதம் ேகட்டாள். ஆனால் நாளாக நாளாக அவரின் ேபாக்�கைள 
அவதானித்தவள் அவரிற்� ஏற்கனேவ இங்� ��ம்பம் இ�ப்பைத 
அற�ந்தாள். தாங்ெகாணாத் �ய�ற்றாள். ஈற்ற�ல் ெதளிந்தவளாக தன் 
��ம்பத்த�ற்� உதவ�வேத தன் ேநாக்கமாக உைழத்� வந்தாள். இ�ந்தேபா�ம் 
அவளால் ம�ச்சம் பிடிப்ப� ம�கவ�ம் கடினமாகேவயி�ந்த�. ஏேதா 
தன்னாலியன்றைத அந்த அகத�க் ��ம்பத்த�ற்�ச் ெசய்ேத வ�க�ன்றாள். 
இம்�ைற ெதாழ�ற்சாைலயில் அடிக்கடி லீவ�கள் தந்தைமயால் அவளால் 
ேநரத்த�ற்�ப் பணம் அ�ப்ப �டியாமல் ேபாய்விட்ட�. அவர்கள் என்ன 
ெசய்வார்கேளா என்� ந�ைனத்�க் கவைலப்பட்டாள். 

�தற் ேகாழ� �விய சத்தம் ேகட்� எ�ந்த �ந்தரம் இங்ேக�மப்பா சர� 
எ�ம்பல்லிேய ேகாழ�ெயல்ேல �விட்��. ேநரத்�க்�ப் ேபானால் தாேன 
ஏ�ம்.. என்� இ�த்தவர் என்ன ந�ைனத்தாேரா நான் ேபாகட்ேட என்� 
ேகட்டார். கணவரின் �ரல் ேகட்ட சர� சடக்ெகன எ�ந்தாள். 
அ�ப்பிற்�ள்ளி�ந்த ஒ� கரித்�ண்ைட எ�த்� வாய்க்�ள் ேபாட்�ச் 
சப்பினாள். பின் தன் ைக விரலினால் பற்கைள நன்� அவசர அவசரமாகத் 
ேதய்த்தாள். ஒ� ெசம்ப� தண்ணீைர எ�த்� அத�ல் வாய் ெகாப்பளித்� 
�கத்ைதய�ம் க�வினாள். தன் ேசைலத் தைலப்பிேலேய �கத்ைதய�ம் 
�ைடத்தவள் தன் தைலைய விரித்� ைககளினால் ேகாத�யபின் ஒ��ைற 
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தன் �ந்தைல உதற�விட்� மீண்�ம் தன் �ந்தைல அள்ளி �டிந்தாள். 
வட்ீடிற்�ள் உைடகள் ேபாடெவனக் கட்டப்பட்டி�ந்த கயிற்ற�லி�ந்த ஒ� 
ேசைலைய எ�த்� தன் தைல, ைககள் யாவற்ைறய�ம் �டியபடி தன் 
இ�ப்பிலி�ந்த கா� �டிச்ைசய�ம் ஒ� �ைற தடவிப் பார்த்தபடி விைரந்� 
நைடையக் கட்டினாள். மார்கழ�ப் பனியால் இைலகள் நைனந்த��ந்தன. 
அவற்ற�லி�ந்� ெசாட்�ச் ெசாட்டாக நீர்த் �ளிகள் வி�ந்தன. அைவ 
ஒ�விதமான சத்தத்ைத எ�ப்பிக் ெகாண்டி�ந்தன. �ன்னர் சி�ம�யாக 
இ�க்�ம் ேபா� அவ�க்� இந்த பனித்�ளிகள் இைலயின் விளிம்ப�களிேல 
வந்� விழ ஆயத்தமாக இ�ப்ப�ம் மரங்களின் கீேழ யாராவ� வந்தால் அந்த 
மரங்கைள ஆட்டிவிட அத�லி�ந்� வி�ந்த அந்தப் பனித் �ளிகளில் 
நைனந்� �ச்சலிட்ட ெபா��கள் ப�ல் �னிகளிேல ேதங்க� ந�ற்�ம் �த்�ப் 
ேபான்ற பனித்�ளிகைள அவள் ரசித்த ெபா��கள் ஏராளம். ஆனால் 
இன்� அைவ பற்ற�ய ந�ைனவ�கேள இல்லாமல் ஓட்ட�ம் நைடய�மாக 
விைரக�ன்றாள். தா�ம் ஒ� றாத்தல் பாண் வாங்க� விட ேவண்�ம் என்ற 
உந்�தலால். 

ஏற்கனேவ நீண்டி�ந்த வரிைசயில் ேபாய் ந�ன்� ெகாண்டாள். அ�க�ல் 
ந�ன்றவர்கேளா அற��கமற்றவர்கள். எனேவ ெமளனமாக ந�ன்றாள். 
இ�ந்�ம் அவள் மனேமா தன் �ன்னால் ந�ற்பவர்களின் 
எண்ணிக்ைகையக் கணக்�ப் பார்த்த�. பின் தான் ம�கத் ெதாைலவில் 
இல்ைல என்ற மன ஆ�த�டன் ந�ன்�ெகாண்� அ�க�ல் ந�ற்பவர்களின் 
கைதகைளய�ம் காத�ல் வி�த்த�க் ெகாண்டாள். 

வட்ீடிற்�த் த��ம்பி வ�ம்ேபா� ெபா�� ெபால ெபாலெவனப் ப�லர்ந்த��ந்த�. 
கத�ரவேனா தன் ெபாற் க�ரகணங்கைளத் தன்னிச்ைசயாக நாற்ற�ைசய�ம் 
பரவியி�ந்தான். மரங்களில் இ�ந்த பனித் �ளிகள் அவன் ெவம்ைம 
தாங்கா� ந�லத்த�ேல ெசாட்�ப் ேபாட்�க் ெகாண்டி�ந்தன. இைலகளி�ர்டாக 
கத�ெராளி கீறல்களாக வி�ந்� ெகாண்டி�ந்த�. 

அ�ப்பிேல தண்ணர்ீ ெகாத�த்�க்ெகாண்டி�ந்த�, காைலத் ேதன�ீக்காக. 
ஏனப்பா இப்ப அ�ப்ைப �ட்டினர்ீகள். ெகாஞ்சம் ெபா�த்ெதண்டா அந்தச் 
�ட்ேடா ைடேய பகல் சைமயைலய�ம் �டித்த��க்கலாெமல்ேல. 
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இன்ெனா�க்கால் தீக்�ச்� விற� வணீாக� வி�ேம என்ற அங்கலாய்ப்ப� 
அவள் வார்த்ைதகளில் ெவளிப்பட்ட�. ெவ�ந்ேதனைீர ஊற்ற� 
ஒவ்ெவா�வ�வ�ைடய உள்ளங்ைககளி�ம் கரண்டியின் �னியால் சிற�� 
சீனிையய�ம் ைவத்தாள். பாைண ஐந்� சம அளவ� �ண்�களாக ெவட்டினார் 
�ந்தரம். ஆவ�டன் அவற்ைற பிள்ைளகள் இ�வ�ம் ெபற்�க் ெகாண்டனர். 
ெவ�ந் ேதநீரிேல ேதாய்த்� அவற்ைறச் சாப்பிட்டனர். சர�வின் அம்மா 
பாக்க�யேமா ேர�ைவ ைவதபடிேய இ�ந்தார். அவளின்ர கடிதம் வந்� இப்ப 
எவ்வளவ� நாளா��. அவ�க்� நாங்கள் ப�ம் கஸ்டங்கள் ெதரிந்த��ந்�ம் 
இப்படி நடக்க�றாேள என்றார். அவர் வார்த்ைதகளிேல இன்றாவ� 
ேர�வின் பணம் வராதா என்ற ஆதங்கம் ெதானித்த�. 

அ�ப்பிேல சிற�தளவ� அரிசிையப் ேபாட்� உப்ப�க் கஞ்சி காச்சி நாவிேல �ச 
என்� உைறப்பாக ெவ�ம் ம�ளகாைய அைரத்� உப்ப�ம் ப�ளிய�ம் ேசர்த்தாள். 
தன் ேவைலகள �டிந்�விட்டதால் தன் தாயா�டன் த�ண்ைணயில் வந்� 
அமர்ந்தாள் சர�. அவளின் உள் மன�ம் ேர�வின் கடிதத்த�ற்காய் 
ஏங்க�ய�. 

நாெனா�க்கால் உத�ல ேபாட்� வாறன் என்�விட்� ேர�வின் கடிதம் 
வந்த�ராதா என்ற ஆவல் ேமலிட கடிதம் பார்க்கப் ப�றப்பட்�ப் ேபானார் �ந்தரம். 

ந�ைனவைலகள் நீண்டங்ேக 
ெந��ச்�க்கள் வந்தன 
கவைலகள் �ழ்ந்தங்ேக 
கண்ணீர் மைழ ெபாழ�ந்தன 
ெவ�ம்பிய ெநஞ்சமத�ல் 
விம்மல்கள் ெவடித்தன 
வார்த்ைதகள் வர ம�த்ததால் 
ெமளனேம �ழ்ந்ததங்�. 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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