
குழப்பத்தின் சுற் ப்பாைத  

அன் ள்ள அம்மா க்கு! ஒ  வார்த்ைதகூட எ தப்ப க்கத் ெதாியாத உனக்குக் க தம் 
எ த ேவண் ம் என்கிற இந்த என  எண்ணம் என் வி ப்பத்தின்பால் மட் மல்ல, 
எனக்கு உன்மீ  உ வாகி ள்ள கட் க்கடங்காத ேகாபத்திற்கு வ காலாக ம்தான் 
இக்க தத்ைத எ த ஆரம்பிக்கிேறன். நிச்சயமாக இ  உன் ைககைள வந்  
ேசரப்ேபாவதில்ைல. நான் அ ப்பப்ேபாவ ம் இல்ைல. ஏெனன்றால் வாசிக்கத் 
ெதாியாத உனக்கு ேவ  யாராவ  வாசித் க் காட்ட யன்றால் உனக்கு அ  மாெப ம் 
மனக் கஷ்டத்ைத, அவமானத்ைத இக்க தம் தரக்கூ ம். அதன் பிறகு நீ தீராத 
மனேவதைனக்கு உள்ளாவாய். ஏற்ெகனேவ இதய ேநாயா ம் இன் ம் பிற 
ேநாய்களா ம் அவதிப்பட் க் ெகாண் க்கும் உனக்கு இக்க தம் ேம ம் ெகாஞ்சம் 
அ த்தங்கைளத் தந்  உன்ைனக் ெகான் விடக் கூ ம். நிச்சயமாக நான் அந்தத் 
தவற்ைறத் ெதாிந்ேத ெசய்யமாட்ேடன். அம்மா உனக்குத் ெதாியா , நான் உன்ைன 
எவ்வள  ேநசித்ேதன், ேநசித் க் ெகாண் க்கிேறன், ேநசிக்க வி ம் கிேறன் என்ப . 
அ  நிச்சயம் வார்த்ைதக க்குள் வ வைமத் விட யாத ேநசம். 

த ல் ஒன்ைற உன்னிடம் ெதளி  ப த்த வி ம் கிேறன். 

நீ நிைனப்ப ேபால நான் உன்மீ  அன்பற்றவள் அல்ல. நீ அப்ப  நிைனத் க் 
ெகாண் க்கிறாய் என்பைத அறிேவன். அப்ப  நிைனத் க் ெகாண் ப்பேத 
என்ைனப் பல இர கள் உறங்க விடாமல் ெசய்தி க்கின்றன, ெதாி மா உனக்கு? ஒ  
ெபண் பிள்ைளையப் பார்த் ப் ெபற்ற தாய் அப்ப  நிைனப்பெதன்பேத எப்ப  
வ த்தமான ெசய்தியாக இ க்கும்? இ ந்தா ம் அப்ப யான சந்தர்ப்ப ம்கூட 
இப்ேபா  வாய்த்தி க்கிறதான எண்ணம் எனக்கும் வந்தி க்கிற . சில நாட்களாகேவ 
உன் மீதான என  பிாியம் குைறந் ெகாண் க்கிறேதா என்கிற பயம் என்ைன 
வைதத் க்ெகாண் க்கிற . உன்ைன ெவ க்கத் வங்குகிேறேனா என்கிற அந்த 
அச்சம் ரதிர்ஷ்டவசமாக என்ைனத் ரத்திக்ெகாண் க்கிற . ஒ  



ர்க்கனைவப்ேபால. நான் ஏன் இந்தக் க தத்ைத எ தப்ப க்கத் ெதாியாத உனக்கு 
எ த நிைனத்ேதன்? என  வ த்தத்ைத, உன்மீதான ேகாபத்ைத, யாாிட ம் பகிர 

யாத, உன்னிட ம் ெசால்ல யாத கனத்த ெபா ெதான்றில் இந்தக் க தத்தின் 
வழிேய என்ைன நாேன ஆற் ப்ப த் ம் விதமாகத்தான் எ திக்ெகாண் க்கிேறன். 
நிச்சயமாக உனக்கு அ ப் வதற்காக அல்ல. 

காஃப்கா தன் தந்ைதக்கு எ திய க தத்ைதப் ேபாலத்தான் இ ம். எப்ேபா ேம ஒ  
தந்ைதேயா  மகன் ரண்ப வதற்குப் பல்ேவ  காரணங்கள் இ க்க ம் என்ப  
அைனவ ம் அறிந்த விசயம்தான். ஆனால், தன  அம்மாேவா  ரண்பட 
ெபண்பிள்ைளகளால் வேதயில்ைல; காரணம் அத்தைன ரகசியமானதல்ல. ன்னேம 
தந்ைதகளால் அவமதிக்கப்ப கிற அம்மாக்கைளப் ெபண் குழந்ைதகளினால் 
ெவ த் விட வதில்ைல. அ  சாத்திய மில்ைல. களில் அம்மாக்க க்கு 
அ மதிக்கப்பட் ள்ள இடங்கள் எத்தைகய மன அ த்தத்ைதத் தரக் கூ யைவ 
என்பைத ம் அவ்விடங்க க்குள்ளாக அவர்கள் சுணங்கித் திாிவைத ம் அ  
தவிப்பைத ம் அவமானத்தினால் கு கிக் கிடப்பைத ம் தங்கைளத் தாங்கேள டக்கிக் 
ெகாள்வைத ம் தங்கைளத் தாங்கேள வியந்  பாராட் ம் விேனாத காட்சிகைள ம் 
கண்  வளர்ந் , கூடேவ இ க்கும் ெபண் குழந்ைதகளால் எப்ேபா ம், எந்தக் 
காலத்தி ம், எந்த நிைலயி ம் ெவ ப்ப  சாத்தியமில்ைல என் தான் 
நம்பிக்ெகாண் ந்ேதன், நீ ஷர்மிளாைவ ட்ைடவிட்  அ ப் ம்வைர. 

உனக்குத் ெதாியா  என  தந்ைத உன்ைனக் கண்டப  திட் ம்ேபா ம் அ த் த் 
ன் த் ம் ேபாெதல்லாம், நான் எத்தைன மன அவஸ்ைதப்பட் ந்ேதன் என் ! ஒ  

ெகாைலகாாியாக மா வதற்கான அத்தைன நியாயங்கைள ம் அவசியத்ைத ம் அவர  
ெசயல்பா கள் தந்தி க்கின்றன எனக்கு. நீ அவ க்கு அ பணிந்  ெசய் ம் 
பணிவிைடகள், பணி விைடகள் என்றால் ெவ மேன சைமத் ைவப்பேதா ணி 

ைவப்பேதா  சுத்தம் ெசய்வேதா அர்த்தம் இல்ைல. நிஜமான பணி விைடகள். அவர் 
ெவற்றிைல ேபா வதற்கு நீ காம்  கிள்ளித் தரேவண் ம். அவர் ேபா ம் ெச ப்ைபக் 
க வி எ த்  அவர் ம நாைளக்குப் ேபா வதற்கான இடத்தில் ைவக்க ேவண் ம். 
அவர  க்குக் கண்ணா ையக் க வித் ைடத்  ைவக்க ேவண் ம். திண்ைணயில் 
உட்கார்ந்  அவர் ேஷவ் ெசய்வதற்கு கம் பார்க்கும் கண்ணா , ேஷவிங் ேரஷர், 
ேசாப் , குவைளயில் தண்ணீர் எல்லாம் நீதான் எ த் ைவக்க ேவண் ம். அப்ப  நிைறய 



ெசால் க்ெகாண்ேட ேபாக ம் என்னால். எல்லாம் அவர் மீதான பயத்தினால் 
மட் மல்ல, உன  மனதில் நீ எனக்குக் கற் த்தர வி ம்பிய ெசய்தியாக இ ந்தைத ம் 
அறிேவன். ஒ  ெபண் எப்ப  கணவனிடம் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைதத் தன  
ெசயல்பா களின் வழிேய நீ ேபாதிக்க வி ம்பியதற்கான காரணங்கைள நீ என  
ெசயல்பா களின் வழிேய ம் என  நடவ க்ைககளின் லமாக ம் யாைர ம் 
எதிர்க்கக்கூ ய என  ெசயல்பா களினால் அறிந்தி க்கலாம். அதனாேலேய நீ எனக்கு 
நல்ல மைனவிக்கான மைனவியாக இ க்கக்கூ யவள் எப்ப  இ க்க ேவண் ம் என்கிற 
ேபாதைனகைள எனக்குப் ேபாதிக்க வி ம்பியி க்கலாம். 

நிைனத்தெபா கூட எனக்கு உன்மீ  ேகாபம் வரவில்ைல. பாிதாபம் மட் ம்தான் 
மிஞ்சியி ந்த . நீ வளர்க்கப்பட்ட விதம் அப்ப , அதைன நான் சாியாகப் 

ாிந் ெகாண்ேடன் என் தான் நம் கிேறன். ெபண்கள் கணவ க்கும் கு ம்பத்திற்கும் 
அடங்கி வாழ ேவண் ம், பணிவிைட ெசய்ய ேவண் ம், எதிர்த் ப் ேபசக் கூடா  
என்பைத எப்ேபா ேம பார்த் ம் ெசய் ம் வாழ்ந் ம் வரக்கூ ய கு ம்ப ச க 
அைமப்பி ந்  வரக்கூ ய உனக்கு, நான் அவ்வப்ேபா  அத்தாவிட ம் 
அண்ணன்களிட ம் காட் ம் ேகாப ம் ரண்பா க ம் உன்ைன வ த்தியி க்கேவா, 
பயம் காட் யி க்கேவா கூ ம். 

ஆைகயினால்தான் நீ வளர்க்கப்பட்ட விதத்ைத ேயாசித்தப  அதைன ஏற் க்ெகாள்ள 
யன்ேறன். 

அ மட் மா, உன்ைனவிட இரண்  மடங்கு வயதில் த்தவாின் ன்றாவ  
மைனவியாக ஆக்கிய ம் இந்தச் ச கம்தான். அந்தப் பாழாய்ப்ேபான ச கத்தின் 
வி ப்பத்திற்ேகற்ப வாழவி ம்பிய உன்ைன எப்ேபா ம் ெவ த்ததில்ைல, ெவ க்க ம் 

யா  என் தான் நிைனத்தி ந்ேதன். ஆனால் இன்  அ  நடந் வி ேமா என்கிற 
தீராத பயம் என்ைன ஆட் ப் பைடக்கிற . நீ ஷர்மிளாைவ அ ப்பிய பிறகுதான் 
இப்ப . உன் மீதான என் ேகாபம் வ ப்ெப ம் ேபாெதல்லாம், நான் நீ காைலயி ந்  
இர வைர இ ண்ட அ ப்ப யி ம் அதிகாைலப் ைக ட்டத்தி ேட அ ப் க் 
காிைய நிரப்பி ெவண்பாவில் ெவந்நீர் ேபா வைத நிைனத் க்ெகாள்ேவன். உன்மீதான 
என  வ த்தம் சட்ெடனக் கைரந் ேபாய்வி ம். அேதேபால பல நாட்கள் இர  
ேநரங்களில் அத்தா தான் பைறசாற்ற வி ம் ம் மத நம்பிக்ைகக க்கும் 



ெப ைமக க்கும் ஏற்பா  ெசய்கிற அஷரத்க க்கான வி ந்திற்காக மாைலயி ந்  
இர வைர அ ப்ப யில் பச்ைச விறகுக டன் ேபாரா  நீ தயாாிக்கும் 
இ யாப்பங்கைள ம் மட்டன் கு மாைவ ம் மைலேபால அ க்கப்பட் க்கும் 
பேராட்டாக்கைள ம் நிைனத் க்ெகாள்ேவன். உன்மீதான என் க ைண பலமடங்கு 
ஊற்ெற த்  ஓ ம். 

நீ பல ைற உன் குழந்ைதப் ப வத்ைதப் பற்றிச் ெசால் யி க்கிறாய். அைதக் 
ேகட்கும்ேபாெதல்லாம் நான் பல நாட்கள் அ தி க்கிேறன், உனக்ேக ெதாியாமல். நீ 
அறிந்ேதா அறியாமேலா உனக்குக் கிைடத்த ேமாசமான குழந்ைதப்ப வம் எனக்குக் 
கிைடத் விடக் கூடா  என்  நீ என்ைன எத்தைன சீராட் யி ப்பாய் என்பைத நான் 
எப்ெபா ம் அறிந் தான் இ க்கிேறன் அம்மா. பதின் ன்  பிள்ைளகள் பிறந்த 

ட் ன், தைலச்சன் ெபண் பிள்ைளயான உன  ைகயி ந்த த்தகப்ைப எப்ப ப் 
பி ங்கி எறியப்பட்ட  என் ம், ஒவ்ெவா  குழந்ைதைய ம் ெபற்ற பிறகு வளர்க்கும் 
ெபா ப்ைப உன்னிடம் (நீ குழந்ைத என்பைத அறியாமல்) தந் விட்  அ த்த 
குழந்ைதைய வயிற்றில் சுமக்க ஆரம்பிக்கும் அம்மாைவப் பற்றி ம், குழந்ைத ெப வ  
அல்லா த ம் பரக்கத் - அைதத் த ப்ப ம் அழிப்ப ம் ஹராம் என்  ேபாதித்த உன் 
தந்ைதையப் பற்றி ம் நீ நிைறய 

ெசால் யி க்கிறாய். உன  சேகாதர சேகாதாிகைளக் ைகயி ம் இ ப்பி ம் ஏந்தியப  
நீ ெத க்கள்ேதா ம் திாிந்தைத ம் உைழப்ைப ம் நீ ெசால் ம் உன  குழந்ைதப் 
ப வத்ைத நீ ெதாைலத்தைத நீேய அறிந்தி க்காமல் ெசால்வாய். அக்கைதகைள நீ 
ெசால்வதற்கான காரணங்கள் ெபாிதாக ஒன் ம் இ க்கா . என்னிடமி ந்  
க ைணையப் ெபற ேவண் ம் என்கிற எண்ண ம் இ க்கா . ஏேத ம் ேவெறா  
சந்தர்ப்பத்தில் எைதேயா ெசால்ல ேவண் ய த ணத்தில் உன் குழந்ைதப் ப வ 
ெசய்திக ம் உன் நிைன களில் இ ந்  ெவளிப்ப ம். 

அவர்கள் ஒவ்ெவா வ ம் என்னமாதிாி விைளயாட் க் காட் னால் உண  ஊட் வ  
சுலபமாக இ க்கும் என்பைத ம் எந்தக் குழந்ைதக்கு என்ன விைளயாட்  பி க்கும் 
என்பைத ம், யார் யா க்குக் காய்ச்சல் வந்  கஷ்டப்பட்டாய். யார் யா க்கு... 

அதன் ேவதைனயி ம் நீ எவ்வா  கஷ்டப்பட்டாய் என்பைத ம், எந்தக் குழந்ைத கீேழ 
வி ந்  கா ல் ைகயில் மண்ைடயில் காயத்ேதா  வந்  உன்ைனச் சிரமப்ப த்திய , 



சைமயல் ெசய்ய எப்ப க் கற் க் ெகாண்டாய் என் ம் பல சந்தர்ப்பங்களில் ெவவ்ேவ  
த ணங்களில் விைளயாட்டாக, ேவ க்ைகயாக, சுவாரஸ்யமான கைதகளாக நீ 
நிைன கூ ம்ேபாெதல்லாம் வாக அவர்கெளல்லாம் உன்ைன இப்ேபா  
ெபா ட்ப த் வதில்ைல என் ம், நம் ட் க் குழந்ைத அ த்த ட் க் 
குழந்ைதகேளா  சண்ைடயிட்  வந்தால் அந்தக் குழந்ைதகளின் ெபற்ேறா க்குச் 
சமாதானம் ெசால் யைத ம், அவர்கைளப் பள்ளிக்கூடத்தில் விட் விட்  வ வதற்கு 
எப்ப ெயல்லாம் சிரமம்பட்டாய், எப்ப  மிட்டாய் ெகா த்  பள்ளியில் விட் வ வாய் 
என்பைத ம், இத ேட ேசா  வ க்க ம்... 

உனக்குக் குழந்ைதப் ப வம் வாய்க்கவில்ைல என்  வ ந் வதற்கு அ கைத எனக்கும் 
இல்ைல என் தான் நிைனக்கிேறன். உன் ைடயைதவிட ெகாஞ்சம் ேமல் 
என் ைடய , அவ்வள தான். மற்றப  அ ைமயான ஒன்  என்  ெசால் க்ெகாள்ள 

யா . நீ வி ம்பிய ம் எனக்கு நல்லெதா  குழந்ைதப் ப வத்ைதத் தர ேவண் ம் 
என்ப தான். ஆனால் இந்தச் ச கத்தில் குழந்ைதப் ப வத்ைதத் தாய் நிைனத்  
வழங்கிவிட யா , ச கம்தான் வழங்க ம் என்பைதத் ரதிர்ஷ்டவசமாக நான் 
அறிேவன், நீ ம் அறிவாய். 

அம்மா நீதான் எத்தைன அழகு. ஒ ைற நீ மீன் க விக்ெகாண் ந்தேபா  என்ைனப் 
ெபயர் ெசால் க்கூப்பிட்  இைதப் பாேரன் என்  ெபாிய விரால்மீன் வயிற்றில் இ ந்த 
ேவெறா  குட்  மீன் ஒன்ைறக் காட் னாய். நான் அைத விாிந்த கண்க டன் 
பார்த்தெபா  எனக்கு ன்பி ந்த உன் கம் எனக்கு இன் ம் நிைனவி க்கிற . 
நிஜமாகேவ வில்ைலப்ேபால வைளந்த வங்க க்குக் கீழாக விாிந்த ெபாிய அழகிய 
ப ப்  நிறக் கண்கள். நீள்வட்ட கம். சிவந்த உத கள். குழந்ைதத் தன்ைம நிரம்பிய 
அம் கத்ைத ம் அதன் அழைக ம் நான் சாகும்வைர என் மனதில் 
இ த்திைவத் க்ெகாள்ள வி ம் கிேறன் அம்மா. 

உன  இேத அழகுதான் என்ைனப் பல வ டங்க க்குப் பிறகு என் இளைமப்ப வத்தில் 
உன்ேனா  ஒப்பிட் க் கண்ணா  ன்பாக வ த்தப்பட ைவத்தி க்கிற . நான் 
உன்ைனப்ேபால அழகில்ைல. நிற ம் இல்ைல. அழகும் நிற ம் ெபண் க்கு அவசியம் 
என்கிற ச கத்தில் வளர்ந்ேதன் இல்ைலயா? எனக்கு அப்பாைவப் ேபால விாிந்த சற்  
அகன்ற கம். தவைளையப்ேபால ெபாிய க்கு. அ  ஒன் ம் அத்தைன அழகல்ல. 



வயதில் க ைதகூட அழகு என்பார்கேள, அதனால் ஓரள  பார்க்கும்ப  இ க்கிேறன். 
ைமயில் உன்ைனப்ேபால அழகாக இ க்க மாட்ேடன் எனத் ெதாி ம். அ  உனக்கும் 

ெதாிந் தான் இ ந்த . உனக்கு அதில் வ த்த ம்கூட. அதனால்தான் நான் 
எப்ேபாெதல்லாம் ெத வி ந்  ட் ற்குள் ைழகிேறேனா அப்ேபாெதல்லாம் நீ, 
“உன் கம் க த் க் கிடக்கிற  பார். ேசாப் ப் ேபாட்  நன்றாக க விப் ப டர் 
ேபாட் க்ெகாள், ெபாம்பைளப் பிள்ைளக்கு நிறம் க்கியம்,” என்  ெசால்வாய். 

ெபண் பிள்ைளக க்கு க்கு குத் வ ம் கா  குத் வ ம் அதற்கு வி ந்  ேபாட்  
நன்னி ட் ச் சீர் வாங்குவ ம் 11 வயதிற்குள் பிரமாதமாக நடக்கும் விழா. எனக்கும் 
கா , க்கு குத்த ஏற்பா  நடந்தேபா  நீ ஒ  விஷயத்தில் உ தியாக இ ந்தாய்; என் 
ெபண் க்கு க்குக் குத்தக் கூடா  என் . ஊாில் ெபண் குழந்ைதகள் க்குக் 
குத்திக்ெகாள்வ ம் க்குத்தி அணிவ ம் காலம்காலமாக நடந் ெகாண் ந்தேபா  நீ 
பி வாதமாக இ ந்தாய். நா ம் என் ேதாழிகள் எல்ேலா ம் க்குத்தி 
அணிந்தி ப்பைதப் பார்த் ப் ெப ம் ஆைசேயா தான் இ ந்ேதன். உனக்கு அ  
பி க்கவில்ைல என்றதற்காக நான் க்குத்தி அணி ம் வாய்ப்பிைன என் வாழ்வில் 
இழந் விட்ேடன் என்கிற ஆதங்க ம் விேராத ம் உன் மீ ப் பல ஆண்  காலமாக 
இ ந்தி க்கிற . ஊாில் க்ைக ெமாட்ைடயாக விட் ந்த, க்ைக த்தவிட் விட்ட 
என் மீ ம் அைத எனக்குச் சாத்தியமாக்கிய உன்மீ ம் க ைமயான ஏளன ம் 
விமர்சன ம் வந்தேபாெதல்லாம் வண் ேபாயி க்கிேறன். 

ஆனால், நீ அைத மட் ம் ெபா ட்ப த்தியேதயில்ைல. பிறெகா  நாள் நன்றாக வளர்ந்  
நான் சிந்திக்கும் பக்குவம் வந்தபிறகு அதற்கான காரணத்ைத நீயாகேவ என்னிடம் 
ெசான்னாய். க்குத்தி அணி ம் கம் எந்த அளவிற்குத் தனி அழைக ெப கிற  
என் ம், அேதா  பார்த்ேத பழகிவிட்ட பிறகு கணவன் இறந்  விட்டால் நிரந்தரமாக 
கழட்டப்ப கிற க்குத்தியின் ெவற்றிடம் எந்த அள  கத்ைத கைளயிழக்கச் 
ெசய் வி ம் என்பைத ம், பிறகு என் ேம அணிய யாத அந்த அணிகலன் 
என்ெறன்ைறக்குமாக விதைவ என்பைத நிைன ட் ம் ஒன்றாக மாறி வி கிற  
என்பைத ம் ெசான்னாய். நிச்சயமாக நான் இன்ைறக்கும் அணிந்திராத க்குத்தி 
சாியானெதா  காரணத்ேதா  தவிர்க்கப்பட் விட்டெதா  அணிகலனாகப் 

ாிந் ெகாள்கிேறன். அதற்காக உனக்கு நன்றி ெசால்ல ம் வி ம் கிேறன். 



சில நாட்க க்கு ன் அ த்த ட் ல் பாிதாவின் கணவர் இறந்தபிறகு க்குத்திையக் 
கழற்றிய அவள  கம் நிஜமாகேவ இழப்பின் ெகா ரத்திைன உணர்த்தக் கூ யதாக 
இ ந்த  என்பைதப் பார்த்  மனதிற்குள் நிம்மதிெகாண்ேடன். நான் கணவைன 
இழந் விட ேநர்ந்தால் க்குத்தி த கிற ெவற்றிடத்தின் சுைமைய எனக்கு நீ தரவில்ைல. 

அம்மா உனக்கு ஞாபகம் இ க்கிறதா, நீ எப்ேபாெதல்லாம் அத்தாவினால் க ம் வச க்கு 
ஆட்ப வாேயா அப்ெபா ெதல்லாம் நான் எப்ப  மனம் ெநா ங்கிப்ேபாய் 
அ தி க்கிேறன் என் ? ேகாபத்தில் கணக்கில்லாதப  அவர் உைடத்தி க்கும் 
மண்பாண்டங்கள் அைனத் ேம அவர  தல் மைனவிக்கு சீதனமாக வந்தைவ. 
அண்ணன் ேகாபக்காரனாக பிற்காலத்தில் உண ம்ேபாெதல்லாம், அவன் என்ன மாதிாி 
மைனவியிடம் நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்பதற்கும் நான் தி மணம் ெசய் ெகாள்ளக் 
கூடா  என்  நிைனத் க்ெகாண்டதற்கும் அத்த ணங்கேள க்கியமானைவயாக 
இ ந்தி க்கின்றன. ஒ  பாத்திரத்ைத உைடத் விட் ப் ேபாய்வி வ , ட் ன் கைடசி 

ைல க்குவைர அதன் சில்  கிடக்கிறதா எனத் ேத த்ேத ச் சுத்தம் ெசய் ம் 
ேவைலைய நீதான் எப்ேபா ம் ெசய் ெகாண் ப்பாய். 

அத்தா க்குப் பி த்தமான உண கைள ம் அவ க்கு வி ப்பமான சுைவைய ம் அவர் 
ஊாில் இ ந்தால் மட் ம்தான் சைமக்க ேவண் ம் என்  நீ திட்டங்கைள 
ைவத்தி ப்பாய். அவ க்குப் பி க்காத மத்தி மீன் உனக்கும் பிள்ைளக க்கும் 
வி ப்பமானெதன்றா ம் நீ சைமக்க மாட்டாய். ெத வில் மீன் விற்கும் ஆட்கள் 
கூைடகூைடயாக மத்தி மீைனச் சுமந்  திாிந்  கூவினா ம், நாங்கள் உன்னிடம் வந்  

ெகஞ்சினா ம் நீ வாங்கிச் சைமக்கேவ மாட்டாய். அவ க்கு வி ப்பமானப  நடப்பைத 
மட் ேம உன் வாழ்க்ைக வ ம் ெசய் ெகாண் ந்தாய். 

நிச்சயமாக உனக்கு நிைனவி க்கும், எனக்குத் தி மணம் ேவண்டேவ ேவண்டாம் என்  
ஒ  நாள் ம த்ததற்குக் காரணமாக உன்ைன ம் அத்தாைவ ம்தான் ெசான்ேனன். 
அதற்கு நீ என்ைனக் க ைமயாகக் க ந் ெகாண்டாய். உனக்ெகன்ன ெதாி ம் எங்கள் 
உறைவப்பற்றி என் . அ  நிச்சயாக என்ைனச் சமாதானம் ெசய்ய நீ ெசான்ன 
வார்த்ைததான். அதில் நம் இ வ க்குேம குழப்ப ம் சந்ேதக ம் இல்ைல. ஆனால் 
அதன்பிறகு நீ மிகுந்த ஜாக்கிரைதயாக நடந் ெகாள்ள ற்பட்டைத ம் நான் 
அவதானித்ேதன் ெதாி மா? 



அத்தாவிடம் ஏேத ம் திட்  வாங்க ேந ம் ன்பாக நீ அதைனத் தவிர்க்கும் விதங்களில் 
நடந் ெகாள்ள ஆரம்பித்தாய். குறிப்பாக அத்தா ட் ற்குள் ைழ ம்ேபா  நீ 
ெதா ெகாண் க்கக் கூடா  அல்ல  .வி. பார்த் க்ெகாண் க்கக் கூடா . 
அப்ப  நடந்தால் உனக்குக் க ைமயான திட்  கிைடக்கும். இ  வழைமயாக நடக்கும். 
நீ ம் அதற்குப் பழக்கப்பட் விட்டாய். 

நான் தி மணம் ேவண்டாம் என்  ம த்தபிறகு அந்த நாளி ந்  நீ இந்த 
விஷயங்கைள மிகக் கவனமாகத் தவிர்த்தாய். அத்தாவிற்ேக பிறகு வந்த நாட்கள் 
ஆச்சர்யம் தரக் கூ யதாக இ ந்தி க்கும். அதில் எனக்குச் சந்ேதகமில்ைல. அவர் வ ம் 
ேநரத்தில் நீ அவர் வ ைகக்காகக் காத்தி ப்பாய். தி மண உறவின் மீ  எனக்கு 
ஏற்பட்ட சகல அவநம்பிக்ைககைள ம் விேராதத்திைன ம் சந்ேதகங்கைள ம் 
ேபாக்குவதற்காக மிகச் சிறப்பாக அரங்ேகற்றப்பட்ட நாடகம். இ தான் எனக்கு 
இன் ம்கூட தி மணத்தின் மீ  ெவ ப்பிைன உண்டாக்குவதாக மாறிற்  என்பைத நீ 
அறிய மாட்டாய். 

உனக்கு இந்தக் க தத்ைத ஏன் எ கிேறன் ெதாி மா? என் ைடய ேகாபம் உன் 
மீதான ேகாபமாக ம் ெவ ப்பாக ம் மா கிறேதா? உன் மீதான எல்ைலயற்ற பிாியம் 
குைறகிறேதா என்கிற கவைலயினால்தான் இக்க தத்ைத எ கிேறன். 

உன் மீ  அப்ப யான ெவ ப்ேபா பிாியத்தில் குைறபாேடா வ ம் பட்சத்தில் நான் 
உயிேரா க்கக்கூட வி ம்பமாட்ேடன், ெதாி மா? 

நான் உன்னிடம் ேகட்க ேவண் ய ேகள்விகள் எத்தைனேயா இ ந்தா ம் 
ேகட்காம ப்பதற்குக் காரணம் அதி ள்ள நியாயங்கள் உன் மனைத ரணப்ப த்தி 
வி ேமா என்கிற அச்சத்தினால்தான். 

அப்ேபா  எனக்குப் பத்  வயதி க்கும். நம் பக்கத்  ட் ற்கு ம மகளாக வந்த உன் 
வயைதெயாத்த பட்டணத் ப் ப த்த ம மகள் தின ம் சாயங்கால ேநரத்தில் 
ெபா ேபாகவில்ைல என்  ெசால்  நம் ட் ற்கு வந்  அமர்ந்தி க்கும்ேபா  நீ 
ெராம்பேவ பதற்ற வைத நான் கவனித்தி க்கிேறன். அவள் ஒன் ம் உன்ைனப்ேபால 
அழகில்ைலதான். எப்ேபா ம் நான் உங்களி வைர ம் ஒப்பிட் ப்பார்த்  
சந்ேதாஷப்பட் க்ெகாள்ேவன். நீேயா அவள் அவ்வப்ேபா  ெசால் ம் ஆங்கில 



வார்த்ைதகேளா ம் நீண்ட நகங்களில் அவள் சியி க்கும் ெநயில் பா ஷின் 
வண்ணங்கேளா ம் உ த்தியி க்கும் கஞ்சி ேபாட்  ெமாடெமாடக்கும் காட்டன் 

டைவகேளா ம் த மாறிக்ெகாண் ப்பைத நான் கவனிக்காமல் இ ந்தேதயில்ைல 
என்பைத நீ அறிவாயா? 

ஒன்  ெதாி மா, நீ அவள் இ க்கும்ேபா  ஒ சில நிமிடங்கேள ம் ஏேத ம் 
வாரப்பத்திாிைகையக் ைகயிெல த் க்ெகாண்  பிறர் ன்பாகப் ப ப்ப ேபால 
பாவைன ெசய் ெகாண்  படம் பார்த் க் ெகாண் க்கும் த ணங்களிெலல்லாம், நான் 
இந்தச் ச கத்ைதப் பழிவாங்கத் த்தி க்கிேறன் அம்மா. உனக்கு ப ப்ைபத் 
த வதற்கு ேயாக்யைத அற்ற ச கம் நாசமாகப் ேபாகட் ம் என்  சபித்தி க்கிேறன். 

உனக்கு உன் கிராமத்  வாழ்க்ைகயில் இெதல்லாம் கிைடக்காமல் ேபான  உன் ைடய 
குற்றம் என்ப ேபால உன் பதற்றங்கள் இ க்கும். உன் பதற்றங்கள் ஏ ம் ாியாமல் 
அவள் தின ம் நம் ட் ற்கு வ வைத நான் த க்க வி ம்பியி க்கிேறன். ஆனால், 
காரணங்களற்  அவைளத் த ப்பதற்கு என்னிட ம் அதிகாரம் ஏ மில்ைல. 
உன்ைனப்ேபாலேவ ெபண்பிள்ைளயின் மீதான அப்பாவின் வி ப்பமின்ைமைய அதன் 
சாயைல என்மீ  படவியலாதப க்கு எப்ப ெயல்லாம் என்ைனப் பா காத்தாய் என்பைத 
நான் அறிேவன். அவர் தன  ஆண் பிள்ைளக க்குத் த கிற எந்த ஒன்ைற ம் 
எனக்குத்தர வி ம்பியதில்ைல என்பைத நான் அறிேவன்; இைத நீ அறிந்தி க்கவில்ைல. 
அந்த பாரபட்சத்ைத நீ உன் அன்பினால் சமன் ெசய் விட்டதாக நம்பிக்ெகாண் ந்தாய். 
ஆண்பிள்ைளகைள வாாிசுகளாக நம்பிக்ெகாண் ந்த அந்தச் ச கத்திடமி ந்  என  
தந்ைதையப் பிாித் க்ெகாள்ள இயலா  என்ப ம் எனக்குப் ாி ம். 

இ ந்தா ம் ெபண்பிள்ைளகள் எப்ேபா ேம அம்மாேவா  இ ப்பவர்கள், 
ரண்படாதப க்கு என்ற என் நம்பிக்ைகைய நான் இழக்க ஆரம்பித்த  

எப்ேபாதி ந்  என்  பல ைற ேயாசிக்க வி ம்பியி ந்தா ம், அண்ணி ஷர்மிளாைவ 
நீ காரணம் ஏ ம் இல்லாமேலேய ஒ  நாள் க ைமயாகக் க த் க் ெகாண்டேபா தான். 

அவ க்குத் ெதாியா  நம் ட் ல் ஆண்கள்தான் த ல் சாப்பிட ேவண் ம் என்  நீ 
வி ம் வாய் என. (நான் மட் ம் விதிவிலக்கு உன் மகள் என்பதால்) அத்தா ம் 
அண்ணன்க ம் வ வதற்கு ன்பாக நான் சாப்பி வைதப் பார்த்தவள், தனக்குப் 
பசிப்பதாகச் ெசால்  அவ ம் சாப்பிட்ட தான் உனக்கு மிகப்ெபாிய ஆத்திரத்ைத 



உண்டாக்கிற் . இத்தைனக்கும் அவள் ஒன் ம் நம்ைமவிட வசதி குைறந்த ட் ப் 
ெபண் இல்ைல. என்ைனப்ேபால என் வயைத ஓரள க்கு ஒத்த ஒ  ெபண்தான். நீ எனக்கு 
இவ் ட் ல் வழங்குகிற எல்லாச் ச ைககைள ம் உாிைமகைள ம் அவள் தன  ட் ல் 
ெபற்றி ந்தவள்தான். சற்  கூ தலாகக்கூடப் ெபற்றி க்கலாேம தவிர குைறவாக 
இ ந்தி க்கா  என்ப  உனக்கும் ெதாி ம் என்ைனவிட என்றா ம், இங்ேக அவள் ஒ  
ம மகளாக நடந் ெகாள்ள ேவண் ம் என்ப  எல்லா மாமியார்களின் 
எதிர்பார்ப்பாகத்தான் இ க்கும் என்பைத என்னால் ாிந் ெகாள்ள ந்த . ஆனால் 
சிறிய விஷயத்திற்காக (இ  நிஜமாகேவ சிறிய விஷயம் என் தான் நான் 

ாிந் ெகாண் க்கிேறன்) நீ அவளிடம் நடந் ெகாண்ட ைற, காட் ய ெவ ப்  நான் 
உன்னிடம் அறியாத திய ஒன் . உனக்கு இன்ெனா  கம் இத்தைன ெகா ரமானதாக 
இ க்கும் என்பைத நான் தன் தலாகப் பார்த்  பயந்  ேபாேனன். 

ஒ ைற அன்சாாியின் அம்மா என் மாமியார், ட் ல் சைமத்தி ந்த பிாியாணிைய 
எனக்குத் தரவில்ைல என்பதற்காக நீ எவ்வள  ஆத்திரத்தின் உச்சிக்ேக ெசன்றாய் 
என்பைத இந்தச் சமயத்தில் நிைன ட் க்ெகாள்கிேறன். அ  ஒன் ம் ேவண் ெமன்ேற 
ெசய்த விஷயமல்ல. அன்ைறக்கு ட் ற்கு வந்தி ந்த வி ந்தினர்கள் கூ ப்ேபானதால் 

ட் ந்த ெபண்களில் யா க்கும் பிாியாணி மிச்சமில்ைல. ஆனால், இைத நீ 
அவ்வள  ெபாிய விஷயமாக எ த் க்ெகாண்  ம மகைளச் சாியாக நடத்தாத 
ேக ெகட்டவளாக என் மாமியாைர என் கணவாின் ன்பாகேவ சபித்தாய். நான் 
யதார்த்தமாக பகிர்ந் ெகாண்ட விஷயத்ைத நீ எவ்வள  தீவிரமான பிரச்சைனயாக 
மாற்றியி ந்தாய் அன் . அன்சாாியின் கம் என்ைன எத்தைன ெவ ப்ேபா  
எதிர்ெகாண்ட  என்ப  உனக்குத் ெதாி மா? நான் அவமானத்தினால் 
சு ங்கிப்ேபாய்விட்ேடன். நீ எத்தைன மி வான ஒ த்தி என்பைத ம், என் தந்ைத 
உன்னிடம் நடந் ெகாண்ட ைறகைள ம் ெதாடர்ந்  கவனித்  வந்தவள் என்கிற 
நிைலயில், எனக்கு இன்ைறய உன  ெசயல்பா களின் மீ  ஆச்சர்யம் உண்டாகினா ம் 
அதைன ேவெறா  தளத்தில் ைவத் ப் ாிந் ெகாள்ள ம் யற்சித்தப தான் 
இ ந்ேதன். என்றா ம், அவ்வப்ேபா  தவிர்க்க யாத சந்தர்ப்பங்களில் நான் உன்ைன 
என  மாமியாேரா  ஒப்பிட் ப்பார்த்  மனம் வ ந்திக்ெகாள்ேவன். அ  அத்தைன 
உவப்பான ஒப்பீடாக இ க்கா  என்பதனால் பல ைற மிகுந்த மன 
அயர்ச்சிக்குள்ளாகியி க்கிேறன். 



ெபற்ற அம்மாைவ மாமியாேரா  ஒப்பீ  ெசய்  பார்க்கிற நிைலைமைய நீதான் 
உ வாக்கினாய். அ ேவ எனக்கு எத்தைன ெபாிய ன்பத்ைதத் தந்தி க்கும் என்ப  
உனக்குத் ெதாி மா? 

அன்சாாி நல்ல கணவனாக இ க்க யன்றா ம், அவ ைடய கு ப்பழக்கம் மட் ம் 
எங்க க்கிைடேயயான இைடெவளிைய உ வாக்கியேபா  நீ உன் ம மகைன, 
ம மகன் என் கூடப் பாராமல் எத்தைன ேமாசமாகத் திட் யி க்கிறாய்? ேநர யாக 
என்றில்லாமல் ஒளி  மைறவாக அவன  காதில்ப ம்ப  ஏேத ம் ெசால்லாமல் நீ 
இ ந்தேதயில்ைல. அதற்குப் பின்னணியில் உன் மகளின் எதிர்காலம் குறித்த உன  
பயம் இ ந்தைத நான் அறிேவன் என்றா ம் கு ப்பதனால் மட் ேம அன்சாாிைய 
ெகட்டவனாகேவா என்ைன ேநசிக்காதவனாகேவா நான் கு க்கிக் காட் ய பிம்பமாக 
மாற்றியதில்ைல. அவ க்கு என் மீதான ேநசம் அளவிட இயலாத . என்ைன 
மகிழ்விப்பதற்கான காாியங்கைள எப்ேபா ம் அவன் நி த்தியதில்ைல. அவன  
அம்மாவிற்குத் ெதாிந் ம் ெதாியாம ம்கூட அவன் எனக்கான ெபா ட்கைள 
ஆைசேயா  பாிசளித்தான். என  மாமியார் அதைன எப்ேபா ேம 
ெபா ட்ப த்தியேதயில்ைல. என  நாத்தனார் ஏேத ம் கு க்கீ  ெசய் ம்ேபாேதா 
விமர்சிக்கும்ேபாேதா என் மாமியாாிடமி ந்  எந்த ஒ  விமர்சன ம் வந்தேதயில்ைல. 
இந்த வயசுல இப்ப த்தான் நாம ம் இ ந்ேதாம் என்கிற ெதானிைய ஒ  
ப ப்பறிவில்லாத கிராமத் ப் ெபாம்பைள ெவளிப்ப த்தியைதப் பார்த்  வியந் தான் 
ேபாயி க்கிேறன். 

அப்ேபாெதல்லாம் நீ மாமியார் அந்தஸ்ைதப் ெபற்றி க்கவில்ைல என்பதனால் 
ஒப்பிட் ப் பார்க்கும் சந்தர்ப்பங்க ம் வாய்க்கவில்ைல. ஆனால் இன்  நான் 
ஒப்பீ கைள நிகழ்த் வதில் ைக ேதர்ந்தவளாக மாறிவிட்ேடன். 

அன்  தீபாவளி. அன்சாாி தன  இந்  நண்பர்கள் சிலர் தந்த வி ந்தில் ம ம் 
அ ந்திவிட்  இர  ட் ற்கு வந்ததற்கு நீ உன் மகளின் வாழ்க்ைக 

ணாகிப்ேபாய்விட்டதாக ந ட் ல் ஒப்பாாிைவத்  அவைன அவமானப்ப த்திய ம் 
இன்  நிைன க்கு வ வதற்கு ேநற்ைறய நிகழ்ச்சி காரணமாக இ க்கிற  ெதாி மா? 

உனக்ேக ெதாி ம் உன் மகன், என  அண்ணன் கூட ம ப்பழக்கத்தில் எந்த அள  
பல னமானவன் என்ப . நம  ேதாட்டத்தில் கூ  ேவைலக்கு வ ம் ெபண்களிடம் 



ெதாடர் கைள ைவத்தி ந்தான் என்ப ம் அந்த விஷயங்கைள மைறத்  நீ உன்மக க்கு 
மணம் த்த ம் இன் ம்கூட அவன  ெதாடர் கள் நீ ப்ப ம் உனக்குத் ெதாி ம். 
என்றா ம், இதன் காரணமாக ஷர்மிளா அண்ணேனா  பிணங்கும் சமயங்களில் ‘ஆமா 
ஆம்பளன்னா அப்ப  இப்ப தான் இ ப்பான், ெராம்பத்தான் ஆ றா’ என்  
ம மகைளேய குைறெசால்வாய் ெதாி மா, அன் தான் எனக்கு தன் ைறயாக 
ெவ ப்பின் நிறம் உன்மீ  ப ய ஆரம்பித்த . 

என்றா ம், நான் இந்த விஷயத்ைத மகைன விட் க்ெகா க்க வி ம்பாத தாயின் 
நிைலயி ந்  ாிந் ெகாள்ளேவ எத்தனித்ேதன். அ  என  ெவ ப்பின் ாியத்ைதக் 
குைறக்க வழிெசய் ம் என்கிற நம்பிக்ைகைய நான் ெபற்றி ந்ேதன். உன்மீ  எனக்குக் 
கசப்ேபா ெவ ப்ேபா ேதான் ம் சமயங்களில் எல்லாம், நான் அதி ந்  ெவளிேயற 
எனக்குள் நிைன ட் க்ெகாள்கிற விஷயம் நீ எனக்குத் தர வி ம்பிய குழந்ைதப் 
ப வம்தான். 

அன் ள்ள அம்மா உனக்குத் ெதாி மா, நீ அண்ணனிடம் எப்ப ெயல்லாம் அவன  
மைனவிையப் பற்றிய கசப்பிைன உ வாக்க யற்சிப்பாய் என் . அவள் உ த் ம் 
ேசைலயின் ெமல் சு குறித் , அவள் தைலயில் க்கா டாட  பற்றி, கைடப் 
ைபயன்கள் ன்பாக ப ட ம் ப்ஸ் க்கும் சிய கத்ேதா  நின்  
ேபசிக்ெகாண் ப்ப  குறித் . அவள  ஒவ்ெவா  ெசய க்கும் ஒ  விமர்சனத்ைத 
உ வாக்கி உன் மகனின் மண்ைடயில் ேபாகிறேபாக்கில் ஓாி  வார்த்ைதகளில் பதிய 
ைவத்தி ம் சாமர்த்தியத்ைத எங்கி ந்  கற்றாய்? அந்த சாமர்த்தியங்களில் எைத ம் நீ 
அத்தாவிடம் காட் யைத நான் பார்த்தேதயில்ைல. இத்தைகய சாமர்த்தியங்கள் 
உனக்குள்ளாகப் ப ங்கிேய இத்தைன ஆண் கள் இ ந்ததா? ெவளிப்ப கிற 
சந்தர்ப்பங்கள் எதிர்பார்த்  என்ைன வியப்பிேலேய ஆழ்த்திவி பைவ அைவ. 

நீ இேத சாமர்த்தியத்ைத எப்ேபாேத ம் உன் கணவனிடம் காட் யி ந்தாய் என்றால் 
சந்ேதாஷப்பட் க்கும் தலாவ  நபர் நானாகத்தான் இ ந்தி ப்ேபன், என்ன 
ெசய்வ ? 

உன் மீதான என  ெவ ப்  அல்ல  அன்பின்ைம, உண ப் பதார்த்தம் 
ெகட் ப்ேபாகும்ேபா  க்கும் சாம்பல் நிறம்ேபால மிக ெம வாகச் சாம்பல் நிறம் 

கிற . 



உன  கணவர் உனக்குச் ெசய்த எல்லாத் ேராகங்கைள ம் சி  கசப் டன் நீ 
கடந் ெசன்ற பல சந்தர்ப்பங்கைள நான் இயலாைம டன் கவனித்தி க்கிேறன். அவர  
அடக்கு ைறகைள, அச்சு த்தல்கைள, அவமதிப் கைள நீ கடந்  ெசன்றதற்கும் 

ேராகங்கைளக் கடந்  ெசன்றதற்கும் இைடேய ெகாஞ்சேம ம் ரண்பா  அல்ல  
வித்தியாசத்ைத நான் எதிர்பார்த்தி ந்ேதன். 

அத்தா ம் நீ ம் அன்ேயான்யமாக இ ந்தேதயில்ைல. அவர  ஆதிக்கத்திற்குள் 
ஒ ங்கிேய உன்ைன நா ம் அண்ணன்க ம் பார்த்  வந்தி க்கிேறாம். அதனாேலேய 
நாங்கள் அத்தாவின்மீ  ேகாபத்ைத ம் உன் மீதான அன்ைப ம் பலப்ப த்தி 
வந்தி க்கிேறாம். அவர் ஏேத ம் ஒ  சந்தர்ப்பத்தில் தன  ெபா ைமைய உன்னிடம் 
காட் வார் என்கிற நம்பிக்ைகைய உன்ேனா  நாங்கள் ெபற்றி ந்ேதாம். ஆனால், 
எங்கள  குழந்ைதப் ப வ ம் இளைமப் ப வ ம் ந்த பிறகும்கூட அப்ப ெயா  
விஷயத்ைத நாங்கள் பார்க்கவில்ைல. 

ஏேத ம் ஒ வைகயில் நீ அவாிடம் உன் எதிர்ப்ைபக் காட்ட ேவண் ம் என்  நாங்கள் 
வி ம்பியி க்கிேறாம். ஆனால் அப்ப  ஒ  விஷயம் 

நடக்கவில்ைல. ேகாபம், ரண்பா  என்  ஏேத ம் ஒன்ைற உன்னிடம் நாங்கள் 
எதிர்பார்த்தி ந்ேதாம். ஒ  சராசாிப் ெபண்ணிற்கு இ க்கக்கூ ய இவ்விஷயங்கள் கூட 
உன்னிடம் காண யாத ஆச்சர்யத்ைத நாங்கள் பல வ டங்கள் கடந் ம் கூட 
ேயாசித்  வந்தி க்கிேறாம், உன் மீதான ஆதங்கத்ேதா . 

ஆனால், எங்க க்கு அப்ேபா  ெதாிந்தி க்கவில்ைல, நீ ஒ விதத்தில் உன் ேகாபத்ைத 
ெவளிப்ப த்தினாய் என்ப ம் தி ப்பி அ த்தாய் என்ப ம். அப்ேபாேத அ  
ெதாிந்தி ந்தால் உன் பிள்ைளகள் உன்னிடம் எப்ப  நடந் ெகாண் ப்பார்கள் என்ன 
நிைனத்தி ப்பார்கள்? ஆனால் நான் ெராம்ப ம் சந்ேதாஷமாக இ ந்தி ப்ேபன். 

இவ்வள  காலம் இல்லாமல் இன்  உன்மீதான ேகாபத்திற்கு ஒ  சம்பவம் காரணமாக 
அைமந்த  உண்ைமதான். ஆனால் இந்தக் ேகாபம் ஒேர நாளில் உண்டாகிய  என்  
நான் ெசால்லமாட்ேடன். பல்ேவ  நாட்களில் ஒ சில சம்பவங்களின் வழிேய 
என் ள்ேள சன்னம்சன்னமாக உ வான ஒன்றாகத்தான் நான் ாிந்  
ைவத்தி க்கிேறன். 



ஷர்மிளா ட்  ேவைலகள் அத்தைன ம் மா ேபால பார்ப்பாள். உன் வார்த்ைதயில் 
‘மா ேபால’ என்பைதப் பல ைற நீேய ெசால் யி க்கிறாய் என்னிடம். ஒேர ஒ  
பிரச்சைன ட்ைட ம் அ ப்ப ைய ம் காயலான் கைடேபால பரப்பிப் 
ேபாட் க்ெகாள்வாள். உட க்குடேன சுத்தம்ெசய்  ெகாள்ளத் ெதாியா . இ  எனக்கு 
எப்ேபா ேம ெபாிய விஷயமாக இ ந்ததில்ைல. காரணம், நாேன அப்ப த்தான்; என் 
மாமியாரால் அவ்வப்ேபா  குத்திக்காட்டப்பட் க்கிேறன். ஆனால், உனக்கு இ  

தாகரமான விசயம். யாராவ  ட் ற்கு வந்தார்கெளன்றால், அவர்கைள ெமனக்ெகட்  
அ ப்ப க்கு அைழத் ச்ெசன்  அ ப்ப யின் அலங்ேகாலத்தன்ைமையச் சுட் க்காட்  
உன்ேனா  ஒப்பீ  நிகழ்த்திக் காட் வாய். 

எனக்கு இ  எவ்வள  ரம் ெவ ப்பின் அளைவக் கூட்ட ேபா மானதாய் 
இ ந்தி க்கிற  ெதாி மா? 

நம் ட் ன் நிகழ் கைளப் பிறாிடத்தில் காட்சிப் ெபா ளாக மாற் வதற்கு உனக்கு 
எப்ப  மனம் வ கிற ? நிஜமாகேவ எனக்குப் ாியவில்ைல. நம் ட் ச் சைமயலைற 
விவகாரங்கள் ஊர் க்க ேபாக ேவண் யதன் அவசியெமன்ன? 

உன  ம மகள்மீ  மாமியாராக நீ நிகழ்த்திக் காட் ய இத்தைகய காாியங்கைள நம  
கு ம்பச் ச க அைமப் களின் நீ த்த பிரச்சைனயாக எனக்கும் ெதாி ம்தாேன. அதனால் 
இதில் ெபா ட்ப த் வதற்கான அவசியம் எ ம் ெபாிதாக இல்ைல என்  நம்பிேனன். 

ஆனா ம், இப்பிரச்சைனக க்குள் நான் எப்ேபா ேம வர வி ம்பியதில்ைல. யாராவ  
ஒ வைர ஆதாித் ப் ேபசினா ம் இன்ெனா வர  வ த்தத்ைத அைடய ேநாி ம் 
என்பதனால் ரதிர்ஷ்டவசமாகப் பலேநரங்களில் வ த்தப்படக்கூ ய இன்ெனா  நபர் 
நீயாக மட் ம்தாேன இ க்கப் ேபாகிறாய் என்பதனால் நான் அப்ப  இ ப்ேபன். 

ஒ ைற நம் ட் ற்கு வி ந்திற்காக நா ம் அன்சாாி ம் வந்தி ந்ேதாம். எனக்குப் 
பி க்கும் என்பதற்காக நீ நிைறய ஆற்  மீன் வாங்கியி ந்தாய். எனக்குப் பி த்த விரால் 
மீன். ஷர்மிளாைவச் சுத்தம் ெசய்வதற்காக ட் ன் பின் றம் இ ந்த ேதாட்டத்திற்கு 
அ ப்பிைவத்தாய். அங்ேக மீைன உரசிச் சுத்தம் ெசய்வதற்காகேவ கற்கைளப் பதித் , 
தண்ணீர்ப் பி க்கும் குழாய் எல்லாம் பதித்  ைவத்தி க்கிறாய். ேவப்ப மரநிழல் வி ம் 
இடத்தில், ஷர்மிளா வ வதற்கு ன்  நீ ம் நா ம் ேவைலக்காரம்மா சாராம்மா ம் 



ேபசியப  மீன் சுத்தம் ெசய்ேவாம். இந்த ைற சாராம்மா ேவைலக்கு வராத நிைலயில் நீ 
ஷர்மிளாைவச் சுத்தம் ெசய்யச் ெசான்னாய். அவள் சி த்த கத் டன் ெவ க்ெகன 
நம்ைமக் கடந்  ேதாட்டத் க்குப் ேபானாள். 

எனக்கும்கூட சுத்தம் ெசய்யப்ேபாக ஆைசதான். ஆனால் உனக்குப் பயந்  அைமதியாக 
இ ந்ேதன். ஷர்மிளாவின் சி சி த்த கம் உனக்கு க ம் சீற்றத்ைத உண்டாக்கிற் . 
சட்ெடன்  நீ எ ந்  ேதாட்டத்ைதப் பார்க்க நடந்தாய். அங்ேக ேபாய் நின்  ெகாண்  
“நான் யா , நான் வாழ்ந்த வாழ்க்ைக என்ன, என் அந்தஸ்  என்ன, நீ பார்த்  என்கிட்ட 

ஞ்சிய கத்த காட் ற என்  உ மிவிட்  வந்தாய்.” 

அ  எனக்கும் காதில் வி ந்த . மனதிற்கு ெராம்பேவ கஷ்டமாக உணர்ந்ேதன். 
அப்ேபா தான் ஷர்மிளா பதி க்கு ஏேதா த்த  உன் காதில் வி ந்த . என் 
காதி ம்தான். ஒேர வார்த்ைத, “ஆமாம் உங்க ேயாக்யைத எனக்குத் ெதாியா தான்,” 
உன்ைனப் பார்த்  வந்  வி ந்த வார்த்ைதகள். இந்த வார்த்ைதயின் டகத்தன்ைம 
எனக்குப் ாியாததனால் சற்  மனவ த்தத் டன் அமர்ந்தி ந்ேதன். ஆனால் நீேயா 
க ம் ேகாபத்திற்கும் மன உைலச்ச க்கும் ஆட்பட்டாய். அைத அந்த ஒ  கணத்தில் 
என்னால் பார்க்க ந்த . 

ஏேனா உனக்கும் அவ க்கும் மட் ம் ாிந்த ெமாழியில் உங்கள் உைரயாடல் நடந்ததாக 
நான் உணர்ந்ேதன். அதன் பிறகு வந்த நாட்களில்தான் நீ மாமியார் என்கிற உன் 
எல்லாவிதமான ஸ்தீ கைள ம் அவளிடம் பாிசீ த் ப் பார்க்க ஆரம்பித்தாய். 
எனக்குக் ெகாஞ்சம் கவைல கூ த்தான் ேபாயிற் , உன் நடவ க்ைககளில் இ க்கும் 
க ைமத் தன்ைமையப் பார்த் . 

ஏற்ெகனேவ மைனவிையப் பி க்காமல் வாழ்ந்  ெகாண் க்கும் அண்ணைன ம் உன் 
ஆட்டத்தில் ேசர்த் க்ெகாண்டாய். ஒ ேவைள அத்தா உயிேரா ந்தி ந்தால் உனக்கு 
இவ்வள  ேகாப ம் ெவ ப் ம் வந்தி க்காேதா என்  ேயாசிப்ேபன். 

உன் ஒட் ெமாத்த கவனத்ைத ம் அவைரச் சுற்றி நீ ைவத்தி ந்ேத ஆகேவண் ய 
கட்டாயத்தில் இ ந்தி ப்பாய். அவைரச் சமாளிப்பதற்கும் அவர  ேவைலகைளக் 
கவனிப்பதற்குேம உன் ேநரங்கள் சாியாக இ ந்தி க்கும். உன் ம மகள் என்ன 
ெசய் ெகாண் க்கிறாள் என்பைதக் குைறெசால்வதற்கான ஒ  த ணம், நிமிடம் ஏ ம் 



இ ந்தி க்கா . அல்ல  நீேய ெசான்ன ேபால வயதான காலத்தில் உங்க க்குள்ளான 
பிாிய ம் ேநச ம் ஒ வைர ஒ வர் ஆற் ப்ப த் வதற்கு உதவியி க்குேமா 
என்னேவா. இப்ேபா ம்கூட நான் காறித் ப்ப ம் பழிவாங்க ம் நிைனப்ப  இந்தச் 
ச கத்ைத மட் ம்தான். 

உன்ைனவிட இரண்  மடங்கு த்த மனிதர் எப்ப  உன  இ திக்காலம் வைரக்கும் 
உன்ேனா  வாழ ம்? அதற்கான என்ன சாத்தியம் இ க்கிற ? அதற்கான ஒ  
வாய்ப்ைப வழங்காத இந்தச் ச கத்ைத ஏன் நாம் காறி உமிழக் கூடா ? 

உன் வாழ்நாள் க்க உனக்குக் கிைடத்த மன அ த்தங்க ம் உன்மீ  ெகாட்டப்பட்ட 
ஆத்திரங்க ம் றக்கணிப் ம் ேசர்ந்ேத இன்  உன்ைனத் தனித் வமான 
குணாதிசயங்கைள, ஆ ைமையக் ெகாண்டவளாக மாற்றிவிட்டேதா என்கிற 
கவைலதான் இன்  என்ைனத் ன் த்தக் கூ யதாக இ க்கிற . 

நான் உன்ைனப் ாிந் ைவத்தி ப்பதற்கும், நீ நடந் ெகாள்வதற்கும் இைடப்பட்ட கால 
இைடெவளி நான் கித்ேத இராததாக இ க்கிற . 

உன  தளர்ந்த தைசக ம் கர்ண ெகா ரமாய்க் கிாீச்சி ம், ெம கு தடவிய 
ஆப்பிைளப்ேபால பளபளக்கும் ங்கிய ட் ம் என்னால் உன்ைனக் கண் க்க 
வி வதில்ைல. உன் உட ம் மன ம் எவ்வள  பல னமாய் இ ந்தி க்கின்றன என்  
எனக்குத் ெதாி ம். நான் அவற்ைறப் பார்த்ேத வளர்ந்தி க்கிேறன். பரந்த ெநல் களத்தில் 
விாிந் கிடக்கும் ெநல் பரப் க்குள் நடந்  நீ கிளறிவி ம் அசுரேவகத்ைத நான் 
பார்த்தி க்கிேறன். அ  ஒன் ம் அவ்வள  எளிதான காாியம் அல்ல. ஒன்றைர அ  
மட்டத்திற்கு உயர்ந் கிடக்கும் ெநல் க்க யில் பாதங்கைளச் ெச த்தி நீ அனாயசமாகச் 
சுழன்  கிளறிவி வைத நா ம் அண்ண ம் எங்கள  சின்னஞ்சி  பலம்குைறந்த 
பாதங்களால் ெசய்  பார்க்க யன்  ேதாற்றி க்கிேறாம். 

உனக்கு வய க்கு மீறிய தளர்ச்சி எப்ப ேயா வந்  ேசர்ந்தி க்கிற  என்பைத நான் 
ஒப் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம். இன்ைறக்குப் பத்  வய ச் சி மிகள் ப வமைடந்  
வி வைதப் ேபால எங்கள  காலம் 13, 14 வய வைர காத்தி க்க ேவண் யதி க்கும். 
இன்ைறக்கு 10 வய  ப வமைடவைத மண த் க் ெகா க்க சுலபமான வழி ைற 
என்  நம் ஊாில் ெபண்கள் சந்ேதாஷப்பட் க் ெகாண் க்கிறார்கள் இல்ைலயா? 



அ ேபால இைத ம் நீ ம் ஏற் க்ெகாள்ளத்தாேன ேவண் ம். ெசன்ற வாரத்தில் ஒ நாள் 
ஊாில் பக்கத் த் ெத வில் நடந்த தி மணத்திற்கு நீ ெசன்றி ந்தாய். ம மகள் வந்தபிறகு 
இப்ேபாெதல்லாம் நீ அத்தி த்தாற்ேபால்தான் ெவளியில் ெசல்கிறாய். 

யாராவ  உன்னிடம், ம மகள்தான் வந் விட்டாள் இல்ைலயா இனியாவ  ட்ைட 
அவள் ைகயில் ெகா த் விட்  நா  இடத் க்குப் ேபாகவர இ க்கலாம் இல்ல, என்  
ெசான்னார்கள் என்றால் நீ ெசால்வாய், ‘இப்ேபாதான் எனக்கு கால்ல சங்கி ய 
ேபாட்டாப் ல இ க்கு. ஒன் ம் ெபா ப்பா இ க்கிற மாதிாிேய இல்ல என் 
ம மக க்கு. எல்லாம் நான்தான் கட்  ேமய்க்கிேறன். அைத ம் ேசர்த் .’ என்னேவா 
ெத ேவாரத்தில் கிடக்கும் மைனைய யாேரா உன் ேதாள்களில் மீ  
ைவத்தாற்ேபாலத்தான் நீ அலட் க்ெகாள்வாய். உன் கத்தில் அப்ப  ஒ  பாவைன 
ேதங்கிக்கிடக்கும்... 

அன்ைறக்கு நீ ெராம்ப ம்தான் அலட் க்ெகாள்வைதப் பார்த்  எனக்கு எாிச்சல் 
மண் ற் . உன்  ெபாிய பக்கிங்காம் அரண்மைன மாதிாி ம் அதில் பார்ப்பதற்கு 
ஓராயிரம் விஷயங்கள் இ ப்ப ேபால ம். 

இல்ைல அதில் குவிந் கிடக்கும் எண்ணற்ற விைலமதிப்பில்லாத ெபா ட்கைள அவள் 
ஏ ம் கடத்திப்ேபாய்விடக் கூடா  என்ப ேபாலத்தான் உன் ெசால் ம் ெசயல்க ம் 
இ க்கின்றன. நல்லேவைளயாக என்ைன என் மாமியார் இப்ப  எல்லாம் 
கண்காணித்ததாக நிைனவில்ைல. 

அன்  நீ அ த்தெத  தி மணம் நிச்சயதார்த்தம் ஒன்றிற்குப் ேபாய்விட்  வந்தபிறகு 
நீண்ட ேநரம் உன் கத்தில் ஈயாடவில்ைல. ெகாஞ்சம் கூட ஜீவேனயற்ற கத்ேதா  
தி ம்பி வந்தி ந்தாய். உன் கம் தா மாறான எண்ண ஓட்டங்களினால் 
கைளத் ப்ேபாய்விட்ட ஒன்றாக இ ந்த . நீண்ட ம னத்திற்குப் பிறகு நீ ெசான்னாய், 
‘அந்தப் பக்கத்  ட் ப் ப த்த ம மகள், நீண்ட காலமாக பட்டணத்தில் வசிக்கிறவள், 
இன்ைறக்கு இந்த நிச்சயதார்த்தத்திற்கு வந்தி ந்தாள்’ என் . 

ஊாில் யா ம் பலகாலமாக அவைளப் பார்த்தி க்கவில்ைல, நா ம் கூட. நீ ெசான்னாய் 
அவள் இன் ம் அப்ப ேய அன்  பார்த்த  ேபாலேவ இ க்கிறாள். ளி நைர கூட 
அற்றவளாக டக்டக்ெகன்  ேலசான குதி ெச ப் ேபாட்  நடந்  வந்தாள் என்  



ெசான்னாய். ேலசான குதிெச ப்  என்பைத நீ அ த்திச் ெசான்ன விதத்தில் அவ க்கு 
ழங்கால் வ ேய ம் இல்ைல என்பைத ம் ேலசான என்பதன் அர்த்தம் நீண்ட குதி 

ெச ப்  என்  ஏ ம் நான் ாிந் ெகாள்ளக் கூடா  என்பதாக ம் இ ந்த . 

இளைமைய இழப்ப  அைனவ க்கும் ெபா வான ஒன் தான். இ ந்தா ம் உன் 
வயைதெயாத்த ஒ வாிடம், உன்ைனவிட அதிகமாக இளைம மிச்சமி ப்பதாக நீ 
கண் ெகாள் ம்ேபா  உனக்கு அ  வ த்தத்ைத உண்டாக்கத்தான் ெசய் ம். ஆனால் 
அதற்காக நீ இவ்வள  ஆதங்கத்ைதச் சுமந்  வந்த  அனாவசியமான ஒன்  என்ப  
என் அபிப்பிராயம்; என்றா ம் அைத நான் உன் தைலமீ  சுமத்த யா , ெசய்ய ம் 
மாட்ேடன். 

உனக்கு எப்ேபா ம்  நிைறய அக்கம் பக்கத் ப் ெபண்களால் நிைறந்தி க்க 
ேவண் ம். நீ தனித்தி ப்ப  என்பைதேய ெபாிய இம்ைசயாக நிைனப்பாய். ஊ  க்க 
நிைறந்தி க்கும் ெபண்க க்கு டீ தயாாித் த் த வ  எனக்ேக பி க்கா . ஆனால், 
ஷர்மிைய நீ ெபா க்கும் ேவைல வாங்கினாய். வரக்கூ ய ஒவ்ெவா வ க்கும் ேதநீர் 
ேபா வ  வழக்கமாக சாராம்மாவின் ேவைல. ஆனால், நீ அந்த வழக்கத்ைத உன் 
ம மகள் வந்த பிறகு ேவண் ெமன்ேற மாற்றி அைமத்தாய். வ ம் வி ந்தாளிகளின் 

ன்பாக எப்ப  உன் ம மகைள அதிகாரம் ெசய்கிறாய் என்பைதப் 
பைறசாற்றிக்ெகாள்ள த்திசா த்தனமாக அவ்ேவைலைய மாற்றி அைமத்தாய். 

ஒவ்ெவா வ க்கும் தனித்தனிேய டீ ேபாட் த்தர அவைள ஏவிக்ெகாண்ேட இ ப்பாய். 
இதில் ஒ  விசித்திரம் என்னெவன்றால், அவர்களில் யாராவ  ஒ  சிலர் 
ெசால் விட் ப்ேபாகும் வார்த்ைதகள்தான் உன்ைனத் தாள யாத சித்ரவைதக்கு 
ெகாண் ேபாய்ச் ேசர்க்கும். 

‘உன் ம மகள் உன்ைனப்ேபாலேவ நல்ல அழகு. மாமியா க்கு ஏத்த மாதிாி. நீ சின்ன 
வயசுல இ ந்த மாதிாி’ என் . அவர்கள் என்ைனக்காவ  உன் மகளான என்ைனப் 
பார்த்  அப்ப ச் ெசான்னேதயில்ைல. அப்ப ச் ெசால்ல ம் யா . அப்ப ச் 
ெசால் யி க்கும்பட்சத்தில் நீ மகிழ்ச்சியில் ஆழ்ந் தி ப்பாய். இன்  உன் ம மகைளப் 
பார்த்  அப்ப ச் ெசால் விட் ச் ெசன்றால் உனக்கு எப்ப  ேகாப ம் ெவ ப் ம் வ ம் 
என்பைத என்னால் கித் ப் பார்க்காமல் இ க்கேவ யா , இல்ைலயா? ஏற்கனேவ 
ெவகு சீக்கிரேம தான் வந்தைடந் விட்டதாக தீராத வ த்தத்தில் இ ந் ெகாண் க்கிற 



உனக்கு அவர்கள் தந் விட் ச் ெசல் ம் வார்த்ைதகள் கூ தலான ேவதைனக்கு 
உன்ைன லகுவாக உள்ளாக்கி விடக்கூ யைவயாக இ ந் விடேவ ெசய்கின்றன. 

ஏற்ெகனேவ என் அண்ணனின், உன் மகனின் உன் மீதான ைமயான அன்பில் 
பாதிைய இழந் விட்டதாகத் க்கத்தில் ங்கிக்ெகாண் க்கும் உனக்கு மீதி பாதி 
அன்ைப உன் மகனிடம் இ ந்  ெபறக்கூ ய, உன்னிடம் இ ந்  பறித் க் 
ெகாண் விட்ட அந்த இளம் ெபண்ணின் மீதான க ைமயான உன் ேவஷம் என் 
சின்னஞ்சிறிய இதயத்தினா ம் ைளயினா ம் கணக்கிடேவா ாிந் ெகாள்ளேவா 
இயலாத அள  கனத் க் கிடக்கிற  என்ேற நம் கிேறன். 

ஒ நாள் உன  ஒன் விட்ட சேகாதரன் ெசய் விட்  தி ம்பியி ந்தார். நீ அவைரப் 
பார்க்கப் ேபாயி ந்தாய். தி ம்பி வ ம்ேபா  அவர் ெகா த்த ப்பிய ெகாஞ்சம் 
ேபாிச்சம் பழங்கள், ஜம்ஜம் தண்ணீர், ஸல்லா, ெதாப்பி, தஸ்பீஹ் மணி, இவற்ேறா  
இரண்  க ப்  நிற ர்காக்கைளக் ெகாண் வந்  ேசாபாவின் மீ  ைவத் விட் த் 
ெதா வதற்கு ஒ  ெசய்யப்ேபாய்விட்டாய். 

நான் என் மாமியார் ட் ல் இ ந்ேதன். அ த்தநாள் நான் வ வதற்குள் நிைறய 
விஷயங்கள் அந்த ர்க்காைவ ஒட்  நடந் ந்தி ந்தன. அண்ணன் அந்த ர்க்கா 
இரண்ைட ம் எ த் ப் பார்த் விட்  ஷர்மிளாவிடம் ஒன்ைற எ த் க்ெகாள் என்  
காட் யி க்கிறான். 

இரண்  ர்க்கா ேம ெவள்ைள ெவளிர் நீல கற்கள் பதிக்கப்பட்  
மின்னிக்ெகாண் ந்தன என்றா ம், ஒன்றில் சற் க் கூ தலான ேவைலப்பா கள் 
க த் ப் பகுதிையச் சுற்றி ம் ெநக்ேலஸ் அணிந்தி ப்ப  ேபால கற்கள் 
அதிகப்ப யாகேவ பதிக்கப்பட் ந்தி க்கின்றன. எல்லாப் ெபண்கைள ம்ேபால 
ஷர்மிளா ம் அைதத்தான் ேதர் ெசய்  எ த்தி க்கிறாள். 

அண்ண க்குத் ெதாியா  இரண்  ர்க்கா க்கும் இைடயில் உள்ள வித்தியாசம். 
அவைனப் ெபா த்த அளவில் அைவ ர்க்காக்கள். அண்ணன் ேபானபிறகு நீ 
நடந் ெகாண்ட வித ம் ேபசிய ேபச்சுக்க ம் நம்பேவ யாதைவ என்பைத பிறகு 
அவள் ெசால்  அறிந் ெகாண்ேடன். 



ஒன்  அண்ணன் அவளிடம் ேதர் ெசய்  ெகாள்கிற உாிைமைய வழங்கிய . இரண் , 
சிறந்த ஒன்ைற அவள் நாத்தனாரான எனக்கு விட் த்தராமல் தனக்ெகன ேதர் ெசய்த . 

இரண் ம் உன்னால் ஏற் க்ெகாள்ள இயலாத விஷயங்களாக இ ந்  அவளிடம் கத்தித் 
தீர்த்தி க்கிறாய். ர்க்காவில் என்ன நல்ல ர்க்கா ெகட்ட ர்க்கா, எல்லாம் 
ஒன் தாேன? என் ைடய பயம் எல்லாம் இ தான். உன் டனான என  
அந்ேயான்யத்திைன இ  ேபான்ற சின்னஞ்சிறிய விசயங்கள் கைலத்  விடக்கூடா  
என்ப தான். 

உன்மீதான ேநசிப்பிற்கும் ெவ ப்பிற்கும் இைடப்பட்ட ெவளியில் நான் ெராம்பேவ 
அைலந்  திாிந்ேதன். 

என் ைடய பிரச்சைன நீ எைதச்ெசய்தா ம் அைத என்ன ேநாக்கத்திற்காகச் ெசய்கிறாய் 
என்பைத அ மானித் வி கிேறன் என்ப தான். குறிப்பாக நீ ெசய்யக்கூ ய 
காாியங்க ம் அதன் ேநாக்கங்க ம் சட்ெடன எனக்குப் ாிந் வி கின்றன. உன  
கணக்கீ கள் ாிந் விட்ட பிறகு, அதற்கு எதிர்க் கணக்கீ கைள நடத்த மா என்  
ேயாசிக்கத் ெதாடங்கிவி கிேறன். 

உன்மீ  இத்தைன வ த்தங்கள் இ ப்பைத நீ அறிந் ெகாள்ள ேநர்ந்தால் நீ எப்ப  
ேயாசிப்பாய், என்ன நிைனப்பாய், என்மீ  ேகாபப்ப வாயா என்ெறல்லாம் 
அவ்வப்ேபா  நான் ேயாசிக்கத்தான் ெசய்கிேறன். நிச்சயமாக நான் இந்தக் க தத்ைத 
உனக்கு அ ப்பப் ேபாவதில்ைல, என்றா ம் உன் மீதான என  கார்க ம் 
அதி ப்திக ம் இத்தைன நீளமானதாக ல் யமானைவகளாக இ ப்பைத நீ 
அறிந்தால், ஒ க்கால் அறிந் ெகாள்ள ந்தால்? என்ைன ெவ த் வி வாயா, 
ேகாபப்ப வாயா என்ெறல்லாம் ேயாசிக்கிேறன். நிச்சயமாக இல்ைல. உனக்கு என்மீ  
தாங்க யாதப க்கு வ த்தம் உண்டாகுேம தவிர என் மீ  ேகாபேம வரா . 

அதன் பிறகும்கூட நீ எனக்குத் தைலக்கு எண்ைண ைவப்பைத, பி வாதமாகச் சாப்பிட 
ைவப்பைத நி த்தி விடமாட்டாய். எனக்கான காாியங்களில் ெதாடர்ந்  உன்ைன 
ஈ ப த்திக்ெகாள்வ  உன் வாழ்வின் ஒ பகுதி. 



ஆனால், அேத விஷயம் பிள்ைளக க்கும் இ க்க ேவண் ம் என்கிற 
எதிர்பார்ப் ணர்ைவ எந்தப் பிள்ைளகளிட ம் நீ ைவத் க்ெகாள்ளவில்ைல. 

எனக்குப் பல வ டங்களாக உன்ைனக் கட் யைணத் க் ெகாள்ள ேவண் ம், த்தமிட்  
என் அன்ைபச் ெசால்ல ேவண் ம் என்ெறல்லாம் வி ப்பம் உண் . அதற்கான பல 
த ணங்கள், வாய்ப் கள் இ ந் ம் நான் அதைன என  சங்ேகாஜத்தினால் 
இழந்தி க்கிேறன். 

நம் கலாச்சாரத்தில் கணவைனத் தவிர ேவ  யாைர ம் கட் யைணத்  அன்ைப 
ெவளிப்ப த் வதற்காக நாம் பழக்கப்ப த்தப்படவில்ைல என்பதால் நான் அைதச் 
ெசய்தேதயில்ைல. 

ஆனால், தன் இ தி நாட்களில் நிைன  தப்பிப் ப த்தி ந்த உன் அம்மாைவப் பல ைற 
அைணத் க் கலங்கியி க்கிேறன். திேயார்க க்ேக உாிய வாசைனைய 

கர்ந்தி க்கிேறன். ஆனால், உன்ைன இன் வைர கட்  அைணத் க்ெகாண்டதில்ைல 
என்பைத நிைனக்கும்ேபா  ெவட்கமாக உணர்கிேறன். 

இனிவ ம் நாட்களி ம் அதற்கான வாய்ப் கள் இல்லாமல் ேபாய்வி ேமா என்கிற 
கவைல என் ள் உ வாகிவி கிற . உன் மீதான என் ேகாபம் அதன் பின்னணியில் 
இ க்கக்கூ ேமா என்கிற பயம்தான். 

சாப்பாட் ல் உப்  இல்லாத ம் ெமாட்ைட மா யில் காயைவத்த உப் க் கண்டத்ைத 
மைழ வ ம் ன் எ க்க மறந்த ம் குழம்பில் ளி குைறந்த ம் கூட பல சமயங்களில் 
மாெப ம் ெகாைலக் குற்றமாக மாறிய சந்தர்ப்பங்கைள ம் நான் பார்த் க்ெகாண் தான் 
இ ந்தி க்கிேறன். 

காபி கு த்த டம்ளைரக் க வ மறந்  ைவத்தால்கூட ஒ  ெகா ம் குற்றமாக மாற்றிவி ம் 
உன் மனநிைலைய, உன் ன்பத்ைத என்னால் சகித் க்ெகாள்ளேவ யாமல் 
ஆகிவிட்ட . 

ஒன் மில்லாத விசயங்கள்கூட மாெப ம் பிரச்சைனயாக மா வதற்கான மனச்சிக்கைல 
இந்த வாழ்க்ைக ைற உனக்குத் தந்தி ந்த . அைத எவ்விதம் சாிெசய்வ  என்ப தான் 
என் ன் ள்ள கவைல. 



இதற்ெகல்லாம் உன்ைனமட் ம் குைறெசால்வ  என்ப ம், உன்னிடம் ேகாபத்ைதக் 
காட் வ  என்ப ம் நியாயமான விஷயம் இல்ைல என்பைத நான் அறிேவன். 
அதனாேலேய நான் என்ைன ம் என  ேகாபத்ைத ம் உன்மீதான வ த்தமாக 
மாற்றிக்ெகாண்ேடன். 

சைமயலைறயில் நீ சைமப்பைதப் பார்த்தி க்கிேறன். எவ்வள  அ ைமயாக, நளினமாக, 
லாவகமாக, ட்பமாக, திட்டமாக, பிசிறில்லாதப க்கு நீ இயங்கிக்ெகாண் ப்பாய், 
சமயத்தில் ஒ  இயந்திரத்ைதப்ேபால! இயந்திரங்கள் எப்ேபா ேம கம் சுழிப்பதில்ைல 
அல்லவா. அைத ம் தாண்  ஒ  ெப மிதத்ைத நான் பார்த்தி க்கிேறன். 

கணக்கில்லாத வ டங்கள், கணக்கில்லாத ேதாைசகள், பிாியாணிகள், கு மாக்கள், 
இ யாப்பம், இட் , ேராட்டா, வ வல் ெபாாியல் இவ்வள ம் ெசய்  த்த 
அ ப்பில்லாத ஒ  தி ப்தி உன்னில் ேதங்கியி க்கும். யாராவ  உன் சைமயைலப் 
பாராட் வதற்காக எத்தைன மணி ேநர ம் உன்னால் சைமயலைறயில் கழிக்க ம். 

உன்ைனப்ேபான்ற அேத லாவகத்ைத என்னிட ம் எப்ேபா ம் எதிர்பார்க்காத நீ, உன் 
ம மகளிடம் மட் ம் எதிர்பார்த்  ஏமா வ  என்ன நியாயம்? ேவ க்ைகயாக 
இ க்கிற . 

வழக்கம்ெகட்ட கு ம்பத்தி ந்  வந்த கூ ெகட்ட வளாகேவ உன்னால் அவைளப் 
பார்க்க ம் குைற ெசால்ல ம் ந்த . ஏேதா அவள் ெபாிய அள  ேகாபத்ைதக் 
காட்டவில்ைல. நிஜமாகேவ கூ ெகட்டவள்தான். தனக்குள்ளாக வழக்கமான 

ப்ேபா  நி த்திக்ெகாண்டாள். இந்ேநரம் நானாக இ ந்தால் சும்மா 
விட் க்க மாட்ேடன். ஒப்பீட்  அளவில் என் மாமியார் உன்ைனவிட எவ்வளேவா 
பரவாயில்ைல. அவர் தன  குழந்ைதப்ப வத்தில் பத் க் குழந்ைதகைள 
வளர்த்தி க்கவில்ைல உன்ைனப்ேபால. உன் கணவன் உன்ைனப் ப த்திய ேபால 
அவர் தன் வாழ்நாெளல்லாம் தன் கணவரால் ங்கி எ க்கப்படவில்ைல. அ ம் 
காரணமாக இ க்கலாம். இைதெயல்லாம் ஒப்பீ  ெசய் ம் கணக்குகைளச் சமன் ெசய் ம் 
என  ேகாபத்தின் அள கைளக் குைறத் க்ெகாள்ேவன். 

உன  சின்னஞ்சிறிய ேகாபங்க ம் ெவ ப்பின் தன்ைம ம் எப்ேபாதி ந்  அவைளத் 
ரத் வதாக மாறிற்  என்பைத என்னால் சாியாகக் கணிக்க யவில்ைல. 



மீன் க வியேபா  அவள் ெசான்ன வார்த்ைதகளி ந்தா, இல்ைல, எனக்குப் 
ாியவில்ைல. ஆனால் நீ அவள் இங்கி ந்  இவ் ட் ந்  அகற்றப்படேவண் ம் 

என்பதில் உ தியாக இ ந்தாய். 

அவ்வார்த்ைதக க்குப் பின்னணியில் அவ க்கும் உனக்கும் மட் ேம ெதாிந்த, எனக்குத் 
ெதாியாத ஒ  பகுதி ஏேதா இ ப்பதாக உணர்  இ ந்தா ம், நான் அைதப்பற்றி 
ேயாசிப்பதற்கு வி ம்பவில்ைல. 

ஆனால், அப்ப  ஒ  காாியம் நடப்பதற்கான உந்  சக்தியாக நீ இ ந்தாய். உன் 
வி ப்பப்ப ேய ஷர்மிளா ட்ைடவிட் த் ரத்தப்பட்டாள். 

நிைறய காரணங்களா ம் நிைறய ேவஷங்களா ம் அவள் ெவளிேயற்றப்பட்ட  
உண்ைமதான் என்றா ம், ஊரறிய ஒ  காரண ம் இ ந்த ; அவ க்குக் குழந்ைத 
பிறக்கும் வாய்ப்ேப இல்ைல என்  ஊ க்கு ன்பாக பைறசாற்றப்பட்ட விஷயமாக 
இ ந்தா ம், உனக்கு மட் ேம ெதாி ம், அவைள நீ ெவளிேயற்றியதற்கான காரணம். 
உன் மகன் அப்பாவி. மாதாந்திரத் தீட்  வ வதில்ைல என்பேதா ன்  மாதங்க க்கு 
ஒ ைற தீட்  வ வெதன்பேதா மலட் த்தன்ைமயின் அைடயாளமாக உன்னால் நம்ப 
ைவக்கப்பட்டவன். அதற்காக சில பாிேசாதைனக ம் ம த் வ ம் இ ப்பைத ம் 
அவற்ைற அவள  ெபற்ேறாாின் ட் ந்  ெசய் விட்  வரட் ம் என ம் காரணம் 
ெசால்  அ ப்பினாய். 

ஊ க்கு ேவண் மானால் நீ ஒ  கைதையச் ெசால்லலாம். என்னிடம் உன் கைதயின் ஒ  
அ ையக்கூட அளந் விட யா  என்ப  உனக்கு எத்தைன அெசௗகாியமாக 
இ க்கும் என்பைத ேயாசித் ப் பார்க்கிேறன். நீ உ வாக்கிய கைதகளால் உ வான 
ெவற்றிடத்தில் நிைறந்தி க்கிற  . நீ மட் ேம இ க்கக்கூ ய அவ்  உனக்கு 
ஆசுவாசத்ைத ம் எனக்கு அெசௗகாியத்ைத ம் ஒேர ேநரத்தில் உண்டாக்குவதாய் 
இ க்கிற . இவ்ெவற்றிடத்தில் பங்ேகற்க அல்ல  வசிக்க எனக்கு ஒன் ம் 
பயித்தியமில்ைல. உன்மீதான ேகாபத்ைத ம் வ த்தத்ைத ம் உள்ளடக்கியவளாக 
அவ்விடத்தி ந்  என்ைன அப் றப்ப த்திக் ெகாள்வைதத்தவிர நான் ெசய்வதற்கு ஒ  
காாிய மில்ைல. 



ஒ ைற நீ ம் நா ம் இேத அ ப்ப யில் திண்ைணயின் மீ  அமர்ந் ெகாண் ந்  
ஊர் விஷயங்கைளப் ேபசிக்ெகாண் ந்ேதாம். 

உன் கம் சிவந்  ப த்த மி க்கம்பழம் ேபா ந்த . த த் த் ெதாங்கிய 
கவாய்க்கட்ைடச் சைத உன் ைடய கத்தின் அழைகேய மாற்றியி ந்த . 

நீ ஷர்மிளாவிடம் ேகட்டாய், “உன் அண்ண க்கு ெபண் ேபசி த் விட்டாயிற்றா” 
என் . நா ம்கூட அச்ெசய்திைய என் மாமியார் ெசால் க் ேகள்விப்பட் தான் 
இ ந்ேதன். அவசரமாக ஷர்மிளாவிடமி ந்  தைலயாட்  இல்ைலெயன்ப ேபால 
ம ப்  வந்த . தி ட் விழி விழித்தவளாக “அ  வந் , இப்பதான் ேபசிக்கிட்  
இ க்காகளாம்; இன் ம் ேபசி க்கைல”. 

உனக்கு வந்த ஆத்திரம் இ க்கிறேத, அ  இ வைர நான் காணாததாக இ ந்த . 
“ெபாத் ேல உன் வாைய. ஒ  சம்பந்தி நான் இ க்ேகன். எனக்குச் ெசால்லாம 
குசுகுசுன்  ேபசி ப்பாளா உங்க அம்மா? உனக்குதான் மாமியார் என்கிற 
மட் மாியாைத கிைடயாேத. உன்னிடம் அைத நான் எதிர்பார்க்கலாமா? அ  ேதைவயா 
எனக்கு? க மம் இப்ப ஊ க்குள்ள ேகட்  நான் ெதாிஞ்சுக்கேறன். 

என் தைலெய த் , என் மசுேர ேபாச்சு ேபா.” 

தான் சம்பந்தி என்கிற அதிகார ம், உன் ம மகள் ட்டா க்கு ஒ  ரகசியத்ைத 
ைவத் க்ெகாள்ள உாிைம ஏ மில்ைல என்ற உன் ேபச்சி ந்த . நான் நிச்சயமாக அைத 
ரசிக்கேவயில்ைல. 

ேபா ம் அம்மா, இந்தக் க தத்ைத எ வதற்காக நான் நிைன ட் க்ெகாண்ட 
சம்பவங்களின் வழிேய நான் ெராம்ப ம் மனதளவில் குழப்பத்தின் சுற் ப் பாைதைய 
அைடந்தி க்கிேறன். உன்ைன ெவ ப்பதற்கான அல்ல  ேகாபம் ெகாள்வதற்கான 
ஸ்திரமான சில காரணங்கைள நான் கண்டறிந் ெகாண் க்கிேறன். அைவ என்ைன 
அச்சத்திேலா பதற்றத்திேலா ஆட்ப த்தக் கூ யதாக இ க்கிற . அந்த மனநிைல 
எனக்ேக ெப ம் ேகடாக மாறிவி ேமா என்கிற பயம் உன்மீதான ேநசத்திைன 
இழந் விடக் கூடா  என்கிற சுயநலத்தின் ெபா ட்ேட நான் இக்க தத்ைத க்க 
வி ம் கிேறன். ஒ ேவைள அ ப்பப்படாத இக்க தம் எனக்கு உன்ேனா  எஞ்சி 



இ க்கும் தீராத வ த்தத்தின் திைசயி ந்  விலகி ேவ  ஒ  திைசயின் மீ  
பயணிக்கிறேதா என்கிற அச்சம், அத்திைச என்ப  ேகாபத்தின் திைசயாக இ க்குேமா 
என்  நிைனத் க்ெகாள்கிேறன். 

எனக்குத் ெதாி ம் உனக்கு என்மீ  க ைமயான மன வ த்தம் இ க்கக் கூ ம் என் . நீ 
ெசய்கிற எல்லாக் காாியங்கைள ம் குறிப்பாக ஷர்மிளாவின் விஷயத்தில் நான் ேகள்வி 
ேகட்பவளாக ம் விமர்சிக்கிறவளாக ம் இ க்கிேறன் என்பதனால். அதைன நீ 
காட் க்ெகாள்ளாமல் மிகச் சாமர்த்தியமாக இ ப்பைத ம் நான் அறிேவன். சமயங்களில் 
நான் ேகட்கும் ேகள்விகள் எதற்ேக ம் பதில்தர வி ம்பாமல் அலட்சியமான 
ெமௗனத்ைத உன் கத்தில் ப யவி வைதக் கவனித் க் ெகாண் தான் இ க்கிேறன். 
அ  நிஜமாகேவ என்ைனத் ன் த்தக் கூ யெதான்றாக இ க்கும். 

உனக்ேக ெதாி ம் ட் ல் நான் எப்ப  எல்லாம் ெபா ப்பற்றவளாக நடந் ெகாள்ேவன் 
என் . உன் வாயி ந்ேத ‘ஆம்பைளப்பயலாட்டம்’ நடந்  ெகாள்வதாகச் ெசால்வாய். 
அதில் ஒ விதமான ெப மித ம் கவைல ம் இைணந்ேத இ க்கும். 

நான் எ க்கும் எந்தப் பாத்திரத்ைத ம் கீேழ ேபாடாமல் இ ந்ததில்ைல. எந்தப் 
ெபா ைள ம் சிந்தாமல் இ ந்ததில்ைல. 

ன்ெபல்லாம் அ  குறித்  உனக்கு வராத ேகாபத்ைத, பிறகு வந்த நாட்களில் என்னால் 
எதிர்ெகாள்ள ந்த . (அதாவ  நான் ஷர்மிளாைவ ஆதாித் ப் ேபசும் 
காலகட்டத்தி ம், உன் மீதான என  விமர்சனங்கைள ன்ைவக்கும் காரணத்தினா ம் 
நீ என் மீதான குைறகைளத் ேதட ஆரம்பித்தாய் என்பைத நான் அறிேவன்.) 

ஷர்மி இனி தி ம்பி வ வாளா வரமாட்டாளா என்பதில் எனக்கு எந்தச் சந்ேதக மில்ைல. 
அதற்கான கத கள் அைடக்கப்பட் விட்டன என்பைத நான் அறிேவன். அவள  
மாதாந்திரத் தீட்  ஒ ங்கு ெசய்யப்படாத பட்சத்தில் அதற்கான வாய்ப்  இனி இல்லேவ 
இல்ைல. நீ வி ம்பாத விஷயம் நடக்க நீ ஒன் ம் ட்டாள் இல்ைல. ஆமாம் சமீப 
காலமாகத்தான்; நான் ன்  நிைனத்த  ேபால நீ ஒன் ம் ட்டாேளா அப்பாவிேயா 
இல்ைல. 



இப்ேபா  என் ன்  இ ப்பெதல்லாம் ஒன்ேற ஒன் தான். அைதச் சவால் என் தான் 
நிைனக்கிேறன். 

என் வாழ்வில் மிகப்ெபாிய மனத் க்கத்ைதத் தரக்கூ ய ஓாிடத்தில் நான் 
நின் ெகாண் ப்பதாக நிைனக்கிேறன்; நம் கிேறன் அம்மா. நான் உன்ைன 
ெவ த் விடக் கூடா . உன்மீ  எனக்கு இ க்கும் ேகாபம் ஒன் மில்லாமல் 
பனிையப்ேபால விலகிப் ேபாய்விட ேவண் ம். 

இெதல்லா ம் எதிர்பார்ப்  மட் ம் தாேன தவிர, அ  குறித்  எளிய நம்பிக்ைக ஏ ம் 
என்னிடம் இல்ைல. 

இப்ேபாெதல்லாம் என் மனதில் இ க்கும் குழப்ப ம் ெவ ப் ம் பய ம் 
அவநம்பிக்ைக ம் சந்ேதக ம் அவமானங்க ம் ேகாப ம் என்ைனச் சுற்றிேய 
மிகப்ெபாிய வைலப் பின்னலாக சூழ்ந்  ெகாண்டதான மன நிைலக்குள் நின்  சுழல 
ஆரம்பித்  இ க்கின்றன. ஒ  பயித்தியத்ைதப் ேபால எல்லாவித மன அவசங்க ம் 
சூழ்ந் ெகாண் விட்டதாக நம் கிேறன். நான் உ வாக்கிய எல்லாவித பா காப் ச் 
சுவர்கைள ம் உன் ைடய ெசயல்கள் உைடத்ெதறிந்  விட்டதாக உணர்கிேறன். 

உன் ஒவ்ெவா  ெசய க்கும் கற்பிக்க யன்ற, எனக்கு நாேன 
சமாதானப்ப த் வதற்கான காரணங்கைள, அதாவ  சப்ைபக்கட் கைள மனத்திற்குள் 
வாிைசப்ப த்திப் பார்க்கிேறன். நிஜமாகேவ அைவ ேக க்கூத்தாக இ ந்  என்ைன 
எள்ளி நைகயா கின்றன. நான் என்ைனேய ஏமாற்றிக்ெகாள்ள ேபா ம் கணக்கீ கைள 
எந்த வைகயில் ேசர்க்க ம்? 

என் மனத்ைத உராய்ந்தப  இ க்கின்ற இவ் ண்ைமகளில் நான் என்ைன 
மனச்ேசார்வில் ஆழ்த்திக் ெகாள்கிற த ணங்கைள இன் ம் அதிக அளவில் 
உணர்ந் ெகாண் க்கிேறன். 

நம  சந்ேதகங்கள் ேபாலேவ ஆழமானைவ நம் மனச்ேசார் கள். அவற்ைறக் கடந்  
ெசல்வ  என்ப  ஒ  வழிப்பாைதேபால. திக்கற்ற நிைலயி ந் தான் அதைன நான் 
எதிர்ெகாள்கிேறன். ெகா ய கனாெவான்  மனதின் ஆழத்தில் 



பிய்த்ெதறியவியலாதப க்குப் பைசைவத்  ஒட்டப்பட் விட்ட ேபால என்னி ந்  
நீங்க ம க்கிற . 

வழக்கம் ேபாலத்தான் இந்த வ ட ரம்ஜா க்கும் நாம் ஒன் கூ ேனாம். நம் ட் ன் 
நீண்ட சாப்பாட்  ேமைசயில் (அ  ஷர்மிளாவின் சீதனமாக நமக்கு கிைடத்த ஒன் ) 
வாிைசயாக அ க்கப்பட்ட ஆட் ைறச்சியிலான பிாியாணி, ேகாழி வ வல், இனிப்  
சட்னி, தயிர் கிச்ச  என்  விதவிதமான உண  வைககள் நமக்கு மட் ேம. 
ைவக்கப்பட் ந்த தட் களின் ன்பாக அம ம்ேபா  நான் கடந்த இரண்  
வ டங்களாக ஷர்மிளா உடன் இ ந்தைத ம் நம்ேமா  அமர்ந்தி ந்தைத ம், 

ரதிர்ஷ்டவசமாக நிைன ப த்திக் ெகாண்ேடன். ரம்ஜா க்கு அவர்க ைடய 
ட் ற்கு ெசல்லேவண் ம் என்  அவள் வி ம்பினா ம் அண்ணன் அவைள 

அ ப்பியதில்ைல. இங்ேக சாப்பிட் விட் ப் பிறகுதான் ேபாக ேவண் ம். அ  ஒன் ம் 
அன்பினால் இடப்பட்ட கட்டைள அல்ல. உனக்கு ட் ேவைலக்கு உடனி க்க 
ேவண் ம் என்கிற சுயநலம்தான் பின்னணியில் இ ந்த  என்பைத நான் அறிேவன்; 
அவ ம் அறிவாள். 

இந்த ைற அவளில்லாத ெவற்றிடம் என்ைன அதிகபட்ச சங்கடத்திற்கு உள்ளாக்கி, 
ெதாண்ைடயில் உணைவ இறங்கவிடாமல் ெசய்த . 

ஆனால், என்ைனத்தவிர யா க்குேம, அப்ப  ஒ த்தி இங்ேக இ ந்தாள் என்பைதப் 
பற்றிய நிைனேவா உ த்தேலா இ ப்பதாகத் ெதாியவில்ைல. அ  எனக்ெகான் ம் 
ஆச்சர்யமான விஷயம் அல்ல. நான் ஒன் ம் எதிர்பார்க்க ம் இல்ைலதான்; என்றா ம், 
என்னளவில் அ  மிகப்ெபாிய க்கத்ைத தரக்கூ யதாக இ ந்த . 

நம்ேமா  இ ந்த ஒ வர் அங்ேக இல்லாமல் ேபாய்வி வ  என்ப  சற்  
ரதிர்ஷ்டவசமாக ெப ம் வ த்தத்ைதத் தரக்கூ ய  என்றா ம் அப்ப யான விஷயம் 

உன்னிடம் ளி அள கூட இல்ைல என்பேத எனக்குத் தாங்கவியலாத ெவ ப்ைபத் 
தரக்கூ யதாக இ ந்த  ெதாி மா? 

ஒ  ெவற்றிடம் உ வாக்குகிற அதிகபட்ச வ ைய நான் எப்ேபா ேம சுலபமாக 
நிைனக்க வி ம் வதில்ைல. ஒ ேவைள அ  என்னிட ள்ள ஒ  பிரச்ைனயாக மட் ேம 



இ க்கக்கூ ம். மற்றவர்க க்குமான பிரச்ைனயாக நான் அதைன ேயாசிக்க நிைனப்ப  
என் அறியாைமதான். ஆனா ம் நீேயா அண்ணேனா மற்றவர்கள் என்  நான் எவ்வா  
ேயாசிக்க ம். இேத ட் ல் நான்கு வ டங்க க்கும் ேமலாக கூடேவ 
வாழ்ந் ெகாண் ந்த, தன் டனி ந்த மைனவிையத் ரத்திவிட்  அ  குறித்த எந்த 
ேயாசைன ம் இல்லாதப க்கு இ க்கக்கூ ய ஒ  மனிதைன பார்க்கப்பார்க்க எனக்கு 
ரத்தத்தின் ெகாதிநிைல கூ த்தான் ேபான . 

நல்ல பணி கூ ய ேவைலக்காாியாக, ட்ைடப் ெபா ப்ேபா  பார்த் க் ெகாள்ள 
ஏ வாக இ ந்த ஜீவைனத் ரத்திவிட் விட்  தீராத ட் வ ேயா , நீ உன் 

ட்ைட ம் சைமயலைறைய ம் கா ம் சலன ம் இன்றிச் சுமந்  திாிவ  எனக்குக் 
காணக்கிைடக்கிறேபா  அ  எாிச்ச ட்டக் கூ யெதா  நிகழ்வாக இ க்கிற . 

அன் ள்ள அம்மா, நீ எந்தக் கணத்தில் இப்ப  ஒ  ைவ, அவைளத் ரத்திவி கிற 
ைவ எ த்தாய் என்ப  இன் ம் சாியான அள க்கு எனக்குப் ாிந் ெகாள்ளக் 

கூ யதாக இல்ைல. 

ஆனால் அந்த  சாியான அல்ல என்பதில் மட் ம் எனக்குச் சந்ேதகேமயில்ைல. 
இப்ேபாெதல்லாம், நான் அத்தாைவ நிைனத் க்ெகாள்கிற சந்தர்ப்பங்கள் சற்  
அதிகம்தான். 

அவர் இ ந்தி ந்தால் ஒ ேவைள அம்மாைவ ம் அண்ணைன ம் திட்  ஷர்மிளாைவ 
அ ப்பவிடாமல் ெசய்தி ப்பாேரா என்  ேதான்றிக்ெகாண் க்கிற . அவ க்கு நீ 
எைதச் ெசய்தா ம் அதற்கு மாற்றாக எைதயாவ  ெசய்தாக ேவண் ம் என்பதனால் 
அவர் நிச்சயமாக இதைன நடக்கவிட் க்க மாட்டார் என்  நம் கிேறன். நான் 
அதிக ம் ேநசித்திராத என் தகப்பைன நிைன  கூர்வதற்கு ஒ  சந்தர்ப்பத்ைத நீ இன்  
உ வாக்கியி க்கிறாய். உன்னால் அ  உ வாகியி க்கிற . நிஜமாகேவ அ  

ரதிர்ஷ்டமான  என்ைனப் ெபா த்த அளவில். 

ரம்ஜான் நாளன்  என்னால் சாப்பிடேவ யவில்ைல. சாப்பா  ெதாண்ைடயி ந்  
இறங்காமல் கஷ்டப்பட்ேடன்; அ  உனக்குத் ெதாியா . நான் அன்சாாிேயா  சாப்பிட 
அமர்ந்ததனால் நீ ம மக க்கு எதிாில் வரவில்ைல. அதனாேலேய நான் சாப்பிடாமல் 
இ ந்தைத நீ அறிந்தி க்கவில்ைல. 



நீ சம்பந்தி என்கிற நிைலயி ந்  காட்ட யன்ற அதிகாரங்கைள ஷர்மிளா ட்டார் 
ளிக்கூட ெபா ட்ப த்தாமல் இ ந்த  உன் மாமியார் என்கிற அதிகாரங்கைள 

நி பிக்க ேவண் ய கட்டாயத்ைத உனக்கு உ வாக்கிற்  என்பைத ம் அைத ேநாக்கி 
உன்ைனத் தள்ளிற்  என்பைத ம் நான் கவனித்தப  இ ந்ேதன். 

எ ம்  சி கச்சி க ேசகாித்த உணைவப்ேபால நீ ேசகாித் ைவத்த குேராதங்கள் 
ெவ ப்பதற்கான காரணமாக அன்  ஷர்மிளா உன்ைனப் பார்த் ச் ெசான்ன 
வார்த்ைதகள்தான் உன்ைன அத்தைன ரம் ேகாபப்ப த் வதற்கான காரணம். 
அவ்வார்த்ைதகளின் அர்த்தத்ைத நிஜமாகேவ என்னால் ாிந் ெகாள்ளேவா 

கித் க்ெகாள்ளேவா இயலவில்ைல என்றா ம் எ வாக இ ந்தா ம் என்னால் அைத 
ஏற் க்ெகாள்ளவியலா  அம்மா. 

நீ அைடய வி ம் ம் ெவற்றிக்கான ஆதரைவ என்னிடத்தில் நீ எதிர்பார்த் விட 
யா . உன  வி ப்பத்திற்கான ெவற்றியாக நீ அைதக் ெகாண்டாட ேம தவிர 

ெவற்றி என்பதன் அர்த்தத்தி ந்  விலகி ெந ந் ரம் ேபாய்விட்ட . பிற ைடய 
ேதால்வியின்மீ ம் வ யின்மீ ம் கட்  எ ப்பப்ப கிற ெவற்றிைய நான் எப்ேபா ம் 
ஏற் க்ெகாள்ள வி ம் வதில்ைல. உன்மீ  அதிகாரத்ைதச் ெச த்தித் தன் ெவற்றிைய 
நி வ யன்ற அத்தாவின் ெவற்றிைய நான் எப்ப  எப்ேபா ேம ெவற்றிெயன 
நம்பியதில்ைலேயா அேத ேபாலத்தான் இ ம். 

அன் ள்ள அம்மா நீ உனக்குக் கிைடத்தவற்றி ந்  சிலவற்ைற ஷர்மிக்கும் 
சாத்தியமாக்கினாய். உனக்குக் கிைடத்த வன் ைறைய அதன் சிைய அறிந்தி க்கும் நீ, 
அதைன வி ங்கிச் ெசறித் வி . ேவ  எவ க்கும் தரேவண் ம் என்  நிைனக்காேத. நீ 
தர வி ம் வ  பாிசுப் ெபா ளல்ல. உனக்குக் கிைடத்த ேகாபங்கைள, உன்மீ  
ெச த்தப்பட்ட வன் ைறைய, அதிகப்பட்ச றக்கணிப்ைப, உனக்கு வ த்தி க்கலாம், 
அேத வ ைய ேவெறா வ க்குப் பாிசளிக்க வி ம் வ  எவ்வைகயில் நியாயமாக 
இ க்க ம்? 

எளிய மனிதர்களான நாம் நமக்குக் கிைடத்த எல்லாவற்ைற ம் பிற க்குத் தந் விட 
வி ம் கிேறாம் (ெபா ட்கைளத் தவிர) அன்ைப அல்ல  ேகாபத்ைத அல்ல  
அதிகாரத்ைத, றக்கணிப்ைப இப்ப ... நமக்குக் கிைடத்தவற்றில் பலவற்ைறப் 



பிற க்குப் பாிசளிக்க வி ம் கிேறாம்; அப்ப த்தான் நான் உன் ைடய எல்லா 
காாியங்கைள ம் ாிந் ெகாள்ள வி ம் கிேறன். 

அேதசமயத்தில் நீ உன் உயிைரவிட அதிகமாக ேநசிக்கக் கூ ய உன  மக க்கு 
தந்தி க்கும் ன்பத்ைதப் பற்றிக் ெகாஞ்சமாவ  ேயாசித்தி ப்பாயா என்பைத ம்கூட. 

அவ க்கு மைனவியின்மீ  ெபாிய அன் ம் அக்கைற ம் இல்ைல என்ப  
உண்ைமதான். இ ந்தா ம் நீ அவ க்கு வாழ்க்ைகயின் மீ  பி ப்  உ வாக்க 
ஒ ேபா ம் எத்தனித்ததில்ைல. 

அவனின் ெபா ப்பற்ற தன்ைமக்குத் ேதாதாக நீ ம் நடந் ெகாள்கிறாய் என்பைத நீ 
அறிந்தி க்கிறாயா இல்ைலயா என்ப  எனக்கு இன் ம் ாியவில்ைல. நீ 
உ வாக்கக்கூ ய ெவற்றிடம் அவைன இன் ம்கூட தன்ைனத் தாேன அழித் க் 
ெகாள்வதற்கும் ெபா ப்பற்ற தன்ைமக்குள் ேம ம் அவைன இட் ச் ெசல்வதற்கும் 
ஏ வாக இ க்கும் என்ப  உனக்குத் ெதாியாமல் இ க்கா . இ ந் ம்கூட அதற்கும் 
ேமலாக உன  விேராதங்க ம் ெவற்றி ம் இப்ேபா ம் உனக்கு க்கியமானதாக 
மாறிவிட்ட  என்பைதத்தான் என்னால் நம்ப யவில்ைல. 

இப்ேபாெதல்லாம் எங்கள் யாாிட ம் காட் விட யாத ேகாபத்ைத உன் ள் 
ெகாதித் க் ெகாண் ந்த அதன் தீவிரத்ைதச் சத்தமி கிற பா தீன் ைபையப்ேபால 
உன்னளவில் ைவத் க்ெகாள்வைத ம் நிகழ்த்திக்ெகாண் ப்பைத ம் 
பார்த் க்ெகாண்  தானி க்கிேறன். சைமயலைறக்குள் ழங்கித் திாிகிற உன  

ப் ம் அதன் வ ைமயற்ற ச்சும் என்ைனக் க ைமயாகத் 
ன் த்திக்ெகாண் ந்த நாெளான்றின் கனம் தாளாமல் நான் எவ்வள  மன ைடந்  

அ ேதன் என்ப  உனக்குத் ெதாியா . 

ேநற்றிர  தற்ெசயலாக ஷர்மிளாைவ பார்க்கும் வாய்ப்  எனக்குக் கிைடத்தேபா  சற்  
த மாறித்தான் ேபாேனன். எனக்கு ஜுரம் என்பதால் நான் ெசன்றி ந்த 
ம த் வமைனக்கு அவ ம் தன் தாயா டன் வந்தி ந்தாள். நான் ேபசுவதற்கு வி ம்பி 
அவள் அ காகச் ெசன்றேபா , அவள் அதைனப் றக்கணிப்பதற்கு வி ம்பியவளாக 
தைலையத் தி ப்பிக்ெகாண்டாள். அவ ைடய அம்மாவின் பார்ைவயிேலா என்மீதான 
தீர்க்கவியலாத குேராதம் கு ெகாண் ந்தைதப் பார்க்க ந்த . 



நாேன குற்றம் ெசய்தவள் ேபால் அவர்களால் பார்க்கப்பட்ேடன். நா ம் அைத 
அப்ப த்தான் ேயாசித்ேதன். அவர்கள  இடத்தி ந்  பார்க்கும்ேபா  அ  
அப்ப த்தான் இ க்க ம் என்பைத நான் ஒப் க்ெகாள்ளத்தான் ேவண் ம். 

எனக்கு ன்பாக அவர்கள் ம த் வாின் அைறக்குள் ெசன் விட்  ெவளிேய ம் 
சமயத்தில் அவர்கைள நான் பின்ெதாடர்ந்  ெசல்ல வி ம்பினா ம் சற்  ேநரத் 
த மாற்றம் ெகாண்டவளாக தயங்கி நின்றி ந் ேதன், ஷர்மிளா தன  தைலயைசப்பில் 
தன்ைனப் பின்ெதாடர்ந்  வ மா  அைழத்தேபா  நான் சற்  ஆவல் ேம ட அவள  
பின்னால் ஓட்ட ம் நைட மாகப் ேபாய் நின்ேறன். அதற்குள்ளாக நாங்கள் 
ம த் வமைனயின் வாயி ந்  ெத ைவ எட் யி ந்ேதாம். 

இர  எட் மணி என்பதால் ெத வில் ெபாிதாக ெவளிச்சம் ஏ மில்லாமல் இ ந்த . 
நான் ஷர்மிளாவிடம் எப்ப  இ க்கிறாய் என்  ஆர்வமாகக் ேகட்ட  ெவற்  வார்த்ைத 
என்ப  ேபாலத்தான் அவ க்கு இ ந்தி க்கக்கூ ம். அவள் அப்ேபா  மிக ேநராக 
என் கத்ைதப் பார்த்தப  நின் ெகாண் ந்தாள். அவ க்கும் அவள  தாயா க்கும் 
இைடேய எனக்கான பதிைல யார் ெசால்வ  என்கிற குழப்ப ம் ஆத்திர ம் 
மிதந் ெகாண் ந்தைத என்னால் பார்க்க ந்த . 

ஷர்மிளாேவதான் ெசான்னாள், உங்க அம்மா க்கு சந்ேதாஷம்தாேன. இப்ப நிம்மதியா 
இ க்கச் ெசால் . மகனப் ேபாட் ப் ப த் கிற ெசால் , ஒங்க சின்னத்தாகிட்ட 
ப த்த  மாதிாி. 

அவள் வாயி ந்  ள்ளிக்குதித்  வந்த அவ்வார்த்ைதகள் என்ைன அ த்  ழ்த்தின. 
அவ ம் அவள  அம்மா ம் என்ைனத் தாண்  தி ம்பிப் பார்க்காமல் நடக்க 
ஆரம்பித்தேபா  நான் என்ைனயறியாமல் ெத வில் அப்ப ேய தைரயில் 
குத் க்கா ட்  அமர்ந் விட் ந்ேதன். 

என்ைன அ த்  ழ்த்திய  அவள  ேகாபமான வார்த்ைதகள் என்பைதவிட இ தியாக 
அவள் ெசால்  விட் ச் ெசன்ற அவ்விஷயம்தான் என்பைத உணர்ந்  ெகாள்ள எனக்குச் 
சில நிமிடங்கள் ேதைவயாக இ ந்தன. 




