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ெவண்ப�றா 
எல்ேலா�ம் இரேவாடிரவாக நடந்தார்கள். 
தங்களால் ைககளில் எ�த்�க்ெகாள்ளக் �டிய ெபா�ட்கைள எ�த்�க் 
ெகாண்� நடந்தார்கள். 
அவர்களில் ஒ�த்த�யாக ரம்யாவ�ம் நடந்�ெகாண்டி�ந்தாள். அவள் 
ைககளி�ம் சிற�� ெபா�ட்கள் இ�ந்தன. அவள் எங்ேக ேபாக�ன்றாள்? 
யாரிடம் ேபாக�ன்றாள்? அ� அவளிற்� மட்�மல்ல அத�ல் 
ேபாக�ன்றவர்களிற்ேக ெதரியாத ஒன்�. 
அவர்கள் எல்ேலா�க்�ம் ஒேர ெபயர். அ� தான் அகத�.அங்ேக நான் 
ெபரியவன் நீ சிற�யவன் என்ற ேபதம் க�ைடயா�. அங்� யாவ�ம் ஓரினம் 
அ�தான் தம�ழ�னம். அகத�த் தம�ழ�னம். 
�ம்ம��ட்� ேவைளயி�ம் ெகாட்�ம் மைழயினி�ம் அவர்கள் யாவ�க்�ம் 
ேதைவயாயி�ந்த� ஒ�ங்க ஓரிடம். எல்ேலா�ம் தங்கள் தங்கள் இஷ்ட 
ெதய்வங்கைளக் �ப்பிட்டனர். எப்படியாவ� உயிர் பிைழக்க ேவண்�ேம. 
ேபா�ம் வழ�ேதா�ம் �ழந்ைதகளின் அ��ரல்கள் ஓயேவயில்ைல. 
�ழந்ைதகள் வேயாத�பர்கள் இவர்களால் இந்தப் பயணத்த�ற்� ஈ� ெகா�க்க 
�டியவில்ைல. இைடயிேலேய தங்கள் உறவினர்கைள இழந்தா�ம். 
எஞ்சிேயார் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தனர். அத�ல் பயணஞ் ெசய்த 
ஒவ்ெவா�வரிட�ம் ஒ� ேசாகக் கைத இ�க்கத்தான் ெசய்த�. இப்படிப் பல 
விபரிக்க �டியாத அல்ேலால கல்ேலாலங்களி��ேட அவர்கள் பயணம் 
ெதாடர்ந்த�. 
ரம்யாவ�ம் ஒ� நைடப்பிணமாக அவர்கள் பின்ேன ேபாய்க்ெகாண்டி�ந்தாள். 
ரம்யா இப்ேபா ஓர் இளம் விதைவ. ராட்சதரின் �ண்� அவள் கணவனின் 
உயிைரக் �டித்� உடைலச் சிதறடித்த��ந்த�. அவன் இறந்தபின் அவன் உடல் 
மீ� வி�ந்� கதற� அ�த��ந்தாலாவ� அவ�க்�ச் சிற�� 
ஆறதலாயி�ந்த��க்�ம். அதற்�ம் ெகா�த்� ைவக்கவில்ைல. இவ்வளவ� 
சனத்த�ர�க்�ள்�ம் அவ�க்ெகன்� அங்� யா�ம் இ�ப்பதாகத் 
ெதரியவில்ைல. அவள் பயணத்ைதத் ெதாடர்ந்தாள். ஏன்? எதற்காக? அ� 
அவளிற்ேக விளங்கவில்ைல. 
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பாடசாைலயிற் படிக்�ம் ேபா� அவள் படிப்பில் ம�கவ�ம் ெகட்டிக்காரி 
விைளயாட்டி�ம் ம��ந்த ஈ�பா� அவளிற்க��ந்த�. ம�கவ�ம் �டிப்பானவள். 
அவள் பின்ேன எத்தைன ஆடவர்கள் பைடெய�த்தனர்? அவள் கைடக்கண் 
பார்ைவக்� ஏங்க�யவர் எத்தைன ேபர்? 
ஆனால் அவள் மனம் ேசகரிடம் மட்�ேம பற�ேபான�. ேசக�ம் ரம்யாவ�ம் 
மதத்தால் ேவ�பட்டி�ந்தனர். ரம்யாவின் வட்ீடிேல ம��ந்த எத�ர்ப்ப�க் 
க�ளம்பிய�. கைடசியில் இ�வ�ேம தங்கள் வாழ்க்ைகைய ந�ச்சயிக்க 
ேவண்டி ஏற்பட்ட�. த��மணம் �டித்� இரண்ேட வாரங்களில் தனக்� இக்கத� 
ேந�ெமன அவள் கனவி�ம் எண்ணவில்ைல. ேசகரின் இழப்ப� அவைள 
ம�கவ�ம் பாத�த்த��ந்த�. வாடிய பயிராய்த் �வண்�விட்டாள். ெவள்ைளச் 
ேசைலக்�ள் ப��ந்�ெகாண்டாள். இடிேமல் இடிேபால அவள் இப்ேபா இப்படிப் 
ப�றப்பட ேவண்டிய ந�ர்ப்பந்தம். என்ன ெசய்வ�? ப�றப்பட்�விட்டாள். 

ரம்யாவின் மன�ம் உட�ம் நன்� ேசார்ந்�விட்டி�ந்தன. நீண்ட ��ரம் 
நடந்தார்கள். ஏேதேதா ஊர்களின் ெபயர் ெசான்னார்கள். அைவ அவளிற்�ப் 
ப�த�ய ெபயர்கள். ஏேதா எல்லாேம கனவில் நடப்ப� ேபால இ�ந்த� 
அவளிற்�. ெபா�� ெமல்ல ெமல்லப் ப�லர ஆரம்பித்த�. இப்படிக் கத�ரவனின் 
வரைவ விழ�த்த��ந்� அவள் பார்த்த� க�ைடயா�. ேசகர் 
இ�ந்த��ந்த��ந்தால் இதற்க�ைடயில் எத்தைன கவிைதகள் பிறந்த��க்�ம். 
அவன் ஒவ்ெவா� விடயங்கைளய�ம் ரசித்� ரசித்� கவிைத ெசால்�ம் அழேக 
தனி அழ�. 
�ழந்ைதகளின் அ��ரல்கள் மட்�ம் ஓயேவயில்ைல. ெவய்ேயானின் 
ெவங்கத�ர்கள் அக்காைல ேவைளயில் சிற�� இதமாக இ�ந்த�. ஆயி�ம் 
ேநரஞ் ெசல்லச் ெசல்ல அவ்ெவம்ைம யாவைரய�ம் �ட்ெடரித்த�. யாவ�ம் 
ந�ழல்கைளத் ேதடி சிற�� இைளப்பாற�னர். ரம்யாவ�ம் ஓரிடத்த�ல் தனியாகக் 
�ந்த�யி�ந்தாள். �ழங்கால்கள் இரண்ைடய�ம் கட்டிக்ெகாண்� 
அதற்க�ைடயில் தன் �கத்ைதப் ப�ைதத்�க் ெகாண்� சிந்தைனயில் 
ஆழ்ந்த��ந்தாள். 

மீண்�ம் பயணம் ெதாடர்ந்த�. த�டீெரன மைழ ெபாழ�யத் ெதாடங்க�ய�. சிற�� 
ேநரத்த�ல் மைழ விட்� ெவயில் எற�த்த�. ெப�ந்த�ரளாக ப�றப்பட்ட மக்களில் 
பலைர இைறவன் தன்னிடம் அைழத்�விட்டி�ந்தான். பலர் ெவவ்ேவ� 



 
 

divimedia.ca 
Since 1997 

பாைதகளில் தங்கள் தங்கள் உறவினர் வ�ீகளிற்�ச் ெசன்ற��ந்தனர். ரம்யா 
இ�த�யாக ஒ� பாடசாைல அகத� �காம�ல் தங்க�னாள். அவளிற்� ம�கவ�ம் 
கைளப்பாக இ�ந்த�. தன் தாய் தந்ைதயைர ந�ைனத்�ப் பார்த்தாள். 
எவ்வளவ� வசத�ய�டன் வாழ்ந்தவள். இன்� இந்ந�ைல அவ�க்�. மயக்கம் 
வ�வ� ேபால உணர்ந்தாள். அப்படிேய சரிந்� ப�த்�விட்டாள். 

கண் விழ�த்தேபா� அவள் �ன்ேன ஒ� சி�ம� ந�ன்ற��ந்தாள். ஓ� 
பன்னிரண்� அல்ல� பத�ன்�ன்� வய� தானி�க்�ம். “அக்கா 
சாப்பிட்டிங்களா? ஏன் ேபசாம இ�க்க�றீங்க. ெகாஞ்ச ேநரத்த�ற்� �தல் 
சாப்பா� ெகாஞ்சம் ெகா�த்தார்கள். என்னட்ட ெகாஞ்சம் இ�க்�. உங்கள 
எ�ப்பி எ�ப்பி பாத்தன் நீங்க எ�ம்ேபல்ல அ� தான் எ�ம்ப�ம் வைரக்�ம் 
பாத்�க் ெகாண்டி�ந்தன்” என்றவள் ரம்யாவின் பத�ைலய�ம் எத�ர்பாராமல் 
சிற�� கஞ்சிையக் ெகா�த்தாள். 
�ய ந�ைனவிற்� வந்தவளாக தன்ன�ேகயி�க்�ம் அச்சி�ம�ையப் 
பார்த்தாள். அவள் தன் ஊரில் வசிப்பவள்தான். அதன் பின் ரம்யாவ�ம் 
அபர்ணா என்�ம் அச்சி�ம�ய�ம் நண்பிகளானர்கள். அபர்ணா அடிக்கடி 
ெசால்வாள். “எனக்� இயக்கத்த�ற்�ப் ேபாேகா�ம் என்� சரியான ஆைச 
ஆனால் அம்மாக்�த் �ைணயா ஒ�த்த�ம�ல்ல. அத 
ந�ைனச்�ப்ேபாட்�த்தான் ேபசாம இ�க்க�றன் . இந்த ஆம�ைய எல்லாம் 
கைலச்�ப் ேபாட்� ந�ம்மத�யா இ�க்ேகா�ம். நான் ெசத்தா�ம் மற்றச் 
சனமாவ� ந�ம்மத�யா இ�க்�ங்கள் தாேன. அம்மாவ ந�ைனச்சாத்தான் 
கவைல. பாவம் அம்மா. அவவிற்� நான் மட்�ம்தான் ம�ஞ்சியி�க்க�றன். என்ட 
அப்பா அக்கா தங்கச்சியாட்க�ம் உங்கட ேசகர் அங்க�ேளாட ேபாட்டினம்.” 
என்றாள் கலங்க�ய கண்க�டன். 
அவைள அப்படிேய இ�க அைணத்தபடி ��ங்க�க் ��ங்க� அ�தாள் ரம்யா. 

ரம்யாவின் மனத�ல் இப்ேபாெதல்லாம் இந்தப் ேபாராளிகளின் ஞாபகம் தான் 
அடிக்கடி வந்� ேபாய்க்ெகாண்டி�ந்த�. அவ�க்�ள் ஒ�விதமான உணர்வ� 
ஒ� தாகம் ேமலி�வ� ேபால உணர்ந்தாள். நான் யா�க்காக வாழ்க�ன்ேறன். 
என் ேசகைரக் ெகான்ற அவர்கைள நான் பழ� வாங்க ேவண்�ம். என் தம�ழ் 
மக்கைள காப்பாற்ற என்னால் இயன்றைத நான் ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்� 
இ� நல்ல த�ணம். ேசகர் அடிக்கடி ெசால்வான் “ரம்யா நான் உன்ைனக் 
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கண்டி�க்காட்டி ந�ச்சயமா ஒ� ேபாராளியாக�யி�ப்பன்”. ேசகர் உங்கட 
ஆைசைய நான் ந�ைறேவற்ற ேவண்�ம். அப்பத்தான் உங்கட ஆத்மா 
சாந்த�யைடய�ம். எனக்� இப்ேபா பத்ெதான்ப� வய�. ெவள்ைளப் 
ப�ைடைவக்�ள் இ�க்�ம் என்மீ� இவர்கள் வ�ீம் ெசால்லடிகள் ம�கவ�ம் 
ெகாடியைவ. இவற்ைற நான் எவ்வளவ� காலத்த�ற்�த் தாங்க �டிய�ம். 
ரம்யா தனக்�ள் ஒ� உற்சாகம் எ�வைத உணர்ந்தாள் அவ�ள் ஏற்பட்ட 
அந்த எண்ணங்கள் ெமல்ல ெமல்ல வி�வ�பெம�த்தன. இனிேம�ம் காலந் 
தாழ்த்�வத�ல் பயனில்ைல என உணர்ந்தாள். அங்க��க்�ம் அகத�கைளப் 
பார்த்தாள் வாய் த�றந்� ��ங்�ம் ஒ� வேயாத�பரின் வாையச்�ற்ற��ம் 
இைலயான்கள் அமர்ந்த��ந்தன. அைவ வாயா�ம் �க்�த் �ைளயா�ம் 
உட் ெசல்ல �யன்�ெகாண்டி�ந்தன. ஓ! எம் தம�ழ�னம் எவ்வளவ� ெகா�ைம. 
என்ன அந�யாயம். என்ன பாவம் பண்ணிேனாம். நான் என்னால் 
இயன்றைதச் ெசய்யத்தான் ேவண்�ம். ஆப்ேபாதான் என் ேசகரின் ஆத்மா 
சாந்த�யைடய�ம். உணர்ச்சி ேமலிட ஒ� �டிவிற்� வந்தவளாக எ�ந்தாள் தன் 
ேசைலயில் ஒட்டியி�ந்த ��சிகைளத் தட்டி விட்டாள். �ந்தைல அவிழ்த்� தன் 
ைககளினால் ேகாத� உயர்த்த� ஒ� ெகாண்ைட ேபாட்டாள். அவள் �கத்த�ல் 
ஒ� பிரகாசம் ெதரிந்த�. 
அபர்ணாவின் தாயாரிடம் தன் மனக் க�டக்ைககைளக் ெகாட்டினாள். 
“�ப்பாக்க�ச் சத்தங்கள் ��ரத்த�ல் ேகட்க�ன்ற ேபா� உயிர் �டித்� உடல் ந�ங்க� 
நாவறண்� ெசத்�ச் ெசத்�ப் பிைழக்க ேவண்�மா? தப்ேப�ம் ெசய்யாத 
ேபாத���ம் அவன் தம�ழன் என்றால் வி�வானா? பிஞ்�ப் பாலகன் �தல் 
பல் வி�ந்த தாத்தா வைர அவர்கள் பார்ைவயில் பயங்கரவாத�யாேம. 
அ�தான் அரக்கரவர் அகராத�. எம்ம�னப் ெபண்கள் கற்ெபல்லாம் �ைறயாடி 
அவர் வாழ்க்ைக கைதயான பின்ேன அ�ெதன்ன லாபம். ெகாைலகாரர் 
ேகாரப்பிடியிலகப்பட்� அவர் காலில் நாம் நசிவதா? இல்லேவயில்ைல. 
என்�யிர் பிரிய��ன் அவ்வரக்கர்கைள அழ�க்க நான் என் பங்களிப்ைபச் 
ெசய்ேத தீ�ேவன். என் கண்கைளத் த�றந்தவள் அபர்ணாதான். நான் 
இழந்�விட்ட என் ேசகைரேய ந�ைனத்� ந�ைனத்� ேவதைனப்பட்ேடன். 
ஆனால் இப்ேபா தான் எனக்�ப் ப�ரிக�ன்ற� நான் ந�ைலயான� என 
ந�ைனத்த பாசம் பந்தம் எல்லாம் நீராவியாக�விட்டெதன்�”. ரம்யாவின் 
ஒவ்ெவா� ேபச்சி�ம் உயிர்த் �டிப்பி�ப்பைத அபர்ணாவின் தாய் 
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உணர்ந்தாள். கண்ணீர் மல்க�ய கண்க�டன் அவள் தைலையத் தடவி 
ெநற்ற�யிேல �த்தம�ட்டாள். 

ரம்யா அபர்ணாைவப் பார்த்தாள். �ம�ையப் பார்த்�க் கண்ணடிக்�ம் 
ம�ன்னெலன அவ�ள் ஒ� பாச உணர்வ� பளிச்சிட்� மைறந்த�. பின் ெமல்ல 
அவ்விடம் விட்டகன்றாள். அவ�க்�ள் ஒ�வித ப�த்�ணர்ச்சி பரவியி�ந்த�. 
தன்னிடம��ந்த நைககைள விற்�க் காசாக்க�னாள். ம�கவ�ம் ஏைழ எனத் 
ெதன்பட்டவர்க�க்� அைதப் பக�ர்ந்� ெகா�த்தாள். இப்ேபா அவ�க்ெகன்� 
எ�வ�ேம க�ைடயா�. அந்தத் ��ய ெவள்ைளப் ப�டைவ மட்�ேம அவள் ெசாத்�. 
அங்க��ந்தவர்கள் அவைளப் பரிதாபமாகப் பார்த்தனர். சிலர் விேனாதமாகப் 
பார்த்தனர். சிலேரா பாவம் �ைளயில தட்டிப்ேபாட்�தாக்�ம் என்றனர். ஓ� 
ெபரியவர் அவள�க�ல் வந்தார். இன்�ம் எத்தைன நாட்க�க்� இங்க 
இப்படி இ�க்கேவண்டி வ�ேமா யா�க்�த் ெதரிய�ம் ஏன் அவசரப்பட்� என்� 
இ�த்தார். அவள் யாைரய�ம் ெபா�ட்ப�த்�வதாக இல்ைல. அவள் தன்ைன 
இம்மண்�க்� அர்ப்பணிக்கத் �ணிந்�விட்டாள் 

சின்னச் சின்ன ஆைசகளிேல சிம்மாசனம�ட்� காதலிற்காய்ப் ேபாராடி 
ெவற்ற� கண்டவள் தான் ஆயி�ம் ஆண்டவனிடம் ேதாற்றவள். தாலி 
ெதாங்க�ய ெவண் சங்�க் க�த்த�னிேல நஞ்�மாைலைய ஏற்� பாசைறப் 
பயிற்சி ெபற்� எத�ரிக�டன் ேபாராடி எம்ம�னத்த�ன் விடிய�க்காய் 
�க்கவ�ள்ள � அவள். காதலால் வாடிய ெவண் ப�றா இப்ேபா �தந்த�ர தாகங் 
ெகாண்ட �தந்த�ரப் பறைவயாக மாறெவன விைரக�ன்றாள். 

-நளினி மேகந்த�ரன் 
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