
 

 

என்னருகே நீயிருந்தால்...!!! 

அத்தியாயம் #32 

 

"என்னனோட குடும்பம் நடத்துறதுக்கு பதில் 

சிங்கிளோ இருந்து செத்துப் னபோவியோ? 

உன்னன...!" சபண்சிங்கசமன போய்ந்து வர, 

னவகமோய் மடிக்கணினினய னமனெயில் 

பத்திரப்படுத்தியவன் தோவி வந்தவனள தன் மடி 

தோங்கிக் சகோண்டோன்.  



 

 

சதோனடகளின் இருபுறமும் கோல்கனளப் பதித்து 

வோகோய் அமரந்்தவள் உெச்ிமுடினய சகோத்தோய் 

பிடித்து இழுத்து, வலிக்க கன்னம் திருகி, இதழ் 

கடிக்க, கள்ளனிடம் கெச்ிதமோய் 

மோட்டிக்சகோண்டோள்.  

இனட சுற்றி இறுக்கிப் பிடித்தவன் வோகோய் தனல 

திருப்பி வஞ்சியவளின் இதனழோடு தன் இதழ் 

பதித்து சமோத்தமோய் விழுங்கி ஏப்பம் விட 

எத்தனிக்க,  

‘சிறப்போக சிக்கிக் சகோண்னடோனம, இவனிடம் 

மருந்துக்கும் சமன்னம என்பனத இருக்கோனத, 

மூெெ்னடத்து ெோகப் னபோகினறோம்...’ எண்ணிய 

சநோடி இனமகள் இரண்டும் படபடக்க, 

கண்களில் நீர ்கனரனய எட்ட, எதிரப்்பதற்னகோ 

தப்பிப்பதற்னகோ வழினய இல்லோது அவனிடம் 

ெரணனடந்துவிட்டோள்.  

சநோடிகள் நிமிடங்களோய் மோற, மங்னகக்னகோ 

னமல்மூெச்ு, கீழ்மூெச்ு வோங்கியது. இயல்போய் 

சுவோசிக்க இயலோமல் தடுமோறுபவனளக் 

கண்டவன், சமல்ல விடுத்து, 



 

 

"கன்னம் கிள்ளி, கடித்து னவக்கும் னபோனத 

னயோசிெச்ிருக்கனும்டி என் செல்லப்  

சபோண்டோடட்ி!" னகலி னபசி தோனட சுனவக்க, 

"கோடட்ுமிரோண்டி! சகோஞ்ெம் 

தோமதிெச்ிருந்தோலும் நோன் செத்திருப்னபன்..." 

னவகமோய் விலகி அமரந்்தோள். 

"முத்தத்தோல உயிர ்பினழெெ்வங்க தோன் உண்னட 

தவிர செத்துப் னபோனதோய் ெரித்திரம் இல்ல... 

நடிக்கோதடி!" னகலி சபோங்க ெமோதோனம் 

செோன்னோன். 

"சமன்னமன்னோ வீனெ என்ன வினலன்னு 

னகட்பீங்களோ? ஒரு நோள் இல்ல ஒரு நோள் 

மூெெ்னடெச்ு ெோகப் னபோனறன். நீங்க கம்பி 

எண்ணப் னபோறீங்க..." என்றவனள மடி ெோய்த்துக் 

சகோண்டவன், 

"ரிலோக்ஸ் அம்மு! நோன் ஒன்னு செோல்லடட்ுமோ...?" 

கணவனின் மடியில் தனல னவத்து 

னஸோஃபோவில் உடனல கிடத்தியிருந்தவள், 

"என்ன?" உதடட்ு சுழிப்புடன் னகடக், 



 

 

"என்னனோட சமன்னமனயயும் உன்னோல தோங்க 

முடியோது!" கண்களில் குறும்பு சகோப்பளிக்கெ ்

செோன்னோன். 

"அசதல்லோம் முடியும்! உங்களுக்கு தோன் 

சமன்னமயோ நடக்கத் சதரியோது." னகலி னபோலும் 

செோல்ல, 

"ெரிதோ செோன்னப்னபோ சதரியல, இப்னபோ 

இவ்வளவு சநருக்கத்தில் போரக்்கும் னபோது தோன் நீ 

அழகோ… குட்டியோ… க்யூட்டோ இருக்கன்னு 

சதரியுது." மூக்னகோடு மூக்னக உரெ, 

"ெரிதோ செோன்னோங்களோ? எப்னபோ…?" வண்டு 

விழிகனள விரிக்க, 

"நம்ம கல்யோண னபோட்னடோ போரத்்துடட்ு 

செோன்னோ..." 

"அவங்க கூட செனமயோ இருக்கோங்க! நோனன 

அெந்து னபோயிட்னடன் சதரியுமோ மோமோ?" 

"சதரியுனம! வோயில வெெ் பிஸ்கடன்ட ெோப்பிடோம 

பெெ்ப்புள்னள மோதிரி அவனளனய போரத்்துகிடட்ு 

இருந்தினய அப்பனவ சதரியும்.   

"போரத்்துட்டீங்களோ..?" அெடுவழிய, 



 

 

"அழகிடி நீ!" அழுத்தமோய் சநற்றியில் முத்தமிட, 

அவன் மீனெ இம்சிக்க, 

"செோன்னனனோ...?! சமன்னமக்கும் உங்களுக்கும் 

கோத தூரம்!" என்றவளுக்கு இன்று சமன்னமயோய் 

கோமம் செய்யும் கோதல் கணவனன தோன் 

னதடியது. அதனோல் தோன் அனதனய விதம் 

விதமோய் செோல்லி வந்தோள். அவனுக்கும் அது 

புரியனவ,                           

"சமன்னமயோ னவணும்... அவ்வளவு தோனன? 

இப்னபோ போரு, மோமோனவோட சபரப்ோசமன்னஸ..." 

என்றவன், 

"கோண்டல் கமேகமான்று கோண்டட ஏறி 

நின்று கோண்டுலாவும் குழலாள்..."  

என கவினத செோல்லத் துவங்கியவன், 

மல்லினகெ ்ெரம் தோங்கி அவன் மடி தோண்டி 

விரவியிருந்த கோரக்ுழல் வருடி, பூவின் 

நறுமணத்னத தன்னுள் நிரப்ப எண்ணி ஆழ 

சுவோசிக்க னமயனலயும், னவடன்கயும் 

சவளிப்படுத்தும் மூெச்ின் சவப்பம் 

பின்னங்கழுத்தில் ெோமரம் வீசுவனத தோள 

முடியோமல் சின்னஞ்சிறு னரோமங்கள் குத்திடட்ு 

நிற்க அந்த சுகமோன இம்னெனய 



 

 

அனுபவித்தவள் சமல்ல அவன் மடியில் இருந்து 

முன்னனோக்கி தனலனய நகரத்்த, 

"பிடை கோண்டு வாரத்்த நுதலாள்..." 

என்றவன், 

குங்குமம் ஏந்தியிருந்த உெச்ி வகிடில் துவங்கி 

முன்சநற்றி முழுவதுமோய் இதனழ 

தூரினகயோக்கி பூனவ வருடும் கோற்றோய் 

சமன்னமயோய் தீண்டித் தீண்டி அவளுள் கோதல் 

தீனய சமல்ல சமல்ல தூண்டினோன். 

'என்ன செய்கிறோன் இவன்?' சமன்னமயோன 

தீண்டலில் மயங்க எத்தனித்த மனனத இழுத்து 

பிடித்து நிறுத்தியபடி விழி விரித்து தன்னவனன 

விழுங்க, 

"கவள்ளிே் கேண்டட மீன்ேள் கரண்டு 

முண்டித் தாவி வந்து சண்டட க ாடும் 

விழியாள்..."  

என்றபடி வண்டு விழிகளில் தன் உதடுகள் 

சகோண்டு ஒற்றிசயடுக்க, அனவ தோனோக மூடிக் 

சகோண்டன.  

"எள்ளின் பூவிகலான்று துள்ளி நீண்டகதன்று 

கசால்லும் நாசியுடடயாள்..."  



 

 

மூக்னகோடு மூக்னக உரசி செல்லெ ்

ெண்னடயிடட்ு சபண்ணவளின் இதழ்கனள 

விரல் சகோண்டு குவித்து, 

"கமல்லே் கோள்டள கோண்டு அள்ளித் 

தின்னுகமன்னும் பிள்டள இதழாள் - அதில் 

ேள்டளே் கோஞ்சம் ேசிவாள்"  

என்றபடி இதனழோடு இதழ் சபோருத்தி 

கள்சளன்னும் உமிழ்நீர ்பருக, முடியவில்னல 

அவளோல்!  

கவினதக்கு மயங்கவோ? உன் னக வித்னதக்கு 

மயங்கவோ? என்பது னபோல் அகம் சிலிரக்்க, 

னதகம் தகிக்க… ெற்னற னமல் னநோக்கி நகர, 

வஞ்சியின் தனல அவன் மடி தோண்டிப் னபோக, 

எெச்ில் கூட்டி விழுங்கியதோல் ஏறி இறங்கும் 

கழுத்தில் போரன்வனய பதித்தவன்,  

"சங்கும், க ான்விடளந்த நுங்கும் வந்து 

 ங்கு கேட்கும் ேழுத்தாள் - அதில் க ாங்கும் 

மஞ்சள் குடழத்தாள்..."  

என்றபடி பூங்கழுத்தில் விரல் சகோண்டு வருடி, 

மஞ்ெளோய் மினுக்கும் தோலிக்சகோடினய 



 

 

னமனலற்றி தோனடயில் இருந்து கழுத்து வனர 

நோவோல் னகோடிழுக்க, 

'வன்னமனய னதவலோம் னபோலிருக்கிறனத 

சமன்னம தோன் சமய் சகோன்று விடும் னபோலும்!' 

சுகெ ்சுழலில் சிக்கிக் சகோண்டவளின் னதகம் 

அனத தோங்க ஒன்னோது இன்னும் சகோஞ்ெம் 

னமனலறியது. 

"தங்ேள்  ாேகமன்று தங்ே ்  ாலம் கரண்டு 

தங்கும் கதாள்ேள்  டடத்தாள் - என்டன 

தங்கி ் க ாே அடழத்தாள்.” 

என்றவனின் சுவோெம் கன்னியவளின் கழுத்தில் 

விரவ சநருங்கியவன், ஆழ்ந்து சுவோசித்து 

தன்னவளின் பிரத்தினயக மணத்னத சநஞ்சினில் 

னெகரித்துக் சகோண்டோன்.  

ஆனோலும் அதுவும் னபோதோசதன்று தன் முகத்னத 

சமதுசமதுவோய் அவள் கழுத்து வனளவில் 

சபோருத்தி அதன் சமன்னம உணரந்்து, பின்னர ்

சகோஞ்ெம் சகோஞ்ெமோய் அவ்விடத்னத 

முத்தங்களோல் மூழ்கடித்து னபனதக்கு 

இன்பத்னத பரிெளித்தவன், னதோள் வனளவில் 

செல்லமோய் கடிக்க, செத்னத னபோனோள்! 



 

 

"ம்ஹூம்..." இதழ் கடித்து பிதற்ற, 

"ஒன்று க ால் வளர்ந்த கரண்டு கதரே்் 

குடங்ேள் நின்று நீளும் தனத்தாள்..."  

வரண்ித்தவனின் முகம் முழுவதுமோய் அவளது 

இளனமயின் செழுனமகளில் புனதந்திருக்க, 

அதன் அழுத்தம் தோளோமல், அனவ விம்மி 

புனடக்க, சபண்ணவளின் சமன்னம அவனன 

கிறங்க னவக்க, அதில் அவன் தன்னன 

சதோனலக்க முயல அவனது ெகினயோ அவனுள் 

சதோனலந்து கனரந்து சகோண்டிருந்தோள்...  

கணவனது சதோடுனகயும், அவனது வதனத்தின் 

சமன்னமயோன, முழுனமயோன அழுத்தமும், 

அவனது மூெச்ுக்கோற்றும் கூட அவனள அவனது 

அன்பில், ஆனெயில், சபோறுனமயோன 

ஆக்கிரமிப்பில் சமழுகோய் உருக னவத்து, 

அவனது தீண்டலுக்கு தனட செய்யக் கூட 

முடியோமல் அவனள உனறயெ ்செய்வதோய்த் 

தோன் இருந்தது.   

மோமனின் சமன்னமயோன அணுகுமுனற 

துனணயோனள துவளெ ்செய்தோலும், அவனது 

ஒவ்சவோரு அனெவும், ஆக்கிரமிப்பும் அவள் 

உயிருக்குள், உணரவ்ுக்குள் அவனன அழுத்தம் 



 

 

திருத்தமோய் பதிய னவத்துக் சகோண்டிருந்தது. 

இங்னக வன்னமனய விட சமன்னமனய அவனள 

வன்சகோடுனம செய்தது.  

கோதல் ெோம்ரோஜ்யம் வரண்ஜோலங்கள் கோட்ட, 

மடியில் கிடந்தவள் முன்னனோக்கி நகர, மலரினும் 

சமன்னமயோன னமயப்பகுதி இப்சபோழுது 

அவன் மடியில்!  

புடனவ விலகியதில் பூனவயின் அனவயவங்கள் 

கணவனின் கண்களுக்கு விருந்தோக, அவனது 

போரன்வயின் வீரியம் தோளோமல் அங்கிருக்கும் 

சமன்னமயோன னரோமங்கள் சிலிரத்்தபடி 

தங்கசமன சஜோலிக்க,  

"முடி கோண்ட ஆலிடல க ால் மின்னும் கமல் 

வயிை்றில் வண்ணம் கமலும் வளரத்்தாள்…”  

என்றவன் னமயத்தில் சமல்ல வருடி 

னரோமங்களின் சிலிரப்்னப குனறக்க எத்தனிக்க, 

வட்ட நோபி வம்படியோக கோந்தம் னபோல் அவன் 

கரத்னத ஈரக்்க, போம்சபன ஊறும் விரல்கள் 

சகோடுத்த சுகம் தோழோமல் சவண்னணசயன 

குனழந்த நோபினய மனறக்க நினனத்தவள் 

னபோல் அனிென்ெயோய் புடனவனய சவடுக்சகன 

இழுத்து மூட, 



 

 

"ஹா…! தங்ேே் கிண்ணம் மூடி முடித்தாள்!" 

(கவி னபரரசு னவரமுத்துவின் கவினதனய 

னவத்து கவுத்துட்டோன் ப்போ!!) 

கோதலும், கோமமுமோய் கவினத செோன்னவனின் 

கரம் இல்னல எனும் இனடனய இறுகப் 

பற்றியிருந்தது.  

"மோமோ... ப்ளஸ்ீ... செத்துடுனவன் னபோல இருக்கு...!" 

அவன் கரத்னத அனெய விடோமல் பிடித்தபடி 

குரலில் கிரக்கமும், கண்களில் மயக்கமும், 

னமனியில் சிலிரப்்புமோய் பிதற்றியவளின் னதகம் 

அவன் மூெச்ுக்கோற்றின் சவம்னமனய தோளோமல், 

விழி வீெச்ிற்கும் தோக்குப்பிடிக்க முடியோமல் 

சமல்ல நடுங்கத் துவங்கியது.  

உடலின் ஒவ்சவோரு அணுவிலும் சுகம் விரவிக் 

கிடக்க, அவளுக்கு இயல்போய் சுவோசிப்பனத 

சபரிதோகிப் னபோனது. சபண்ணவளின் நினலனய 

கண்டவன், 

"என் வன்னமனய மடட்ுமில்ல, சமன்னமனயயும் 

ஏற்க முடியோம மருகினோ நோன் என்ன தோன் 

செய்யடட்ும் அம்மு?" சவண்பஞ்சுப் போதத்னத 

தன் கன்னத்தில் பதித்து, சின்னெ ்சின்ன 

முத்தங்கள் இடட்ு,  



 

 

அவளது தங்க சகோலுனெ கழட்டி, தோன் வோங்கி 

வந்திருந்த சவள்ளிக்சகோலுனெ அணிவித்து 

அதன் மணிகனள சுண்டி அனவ எழுப்பும் 

ெத்தத்னத ரசித்தவன், விடனவ 

மனசில்லோதவனோய் விடுவிக்க… 

அனதசயல்லோம் உணரோது, 

‘இவன் சகோடுக்கும் எந்த விதமோன சுகத்னதயும் 

என்னோல் தோங்க இயலோனதோ!?' தன்னனனய 

னகடட்ுக் சகோண்டவள் தன்னவனன தோவி 

அனணத்துக் சகோண்டோள்.  

உடல் அதிர தன்னுள் புனதந்தவளின் முதுனக 

வருடி ஆசுவோெப் படுத்தியவன் சமல்ல சமல்ல 

கோதனலோடு கோமமும் கற்றுக் சகோடுத்தோன். 

தடட்ுத்தடுமோறி கற்றுக் சகோண்டவள் இரண்டோம் 

முனற இயல்போய் இணங்க… அவனுக்கு 

னபோதவில்னல!  

அவன் னதகசமங்கும் அவள் வோெம் நினறந்து 

வழிந்தோலும், சமோத்தமோய் மெெ்க்கணக்கு 

எடுத்து முடித்தோலும், னகோடி முத்தம் சகோட்டித் 

தீரத்்தோலும் அவனுக்கு னபோதவில்னல!  

இரசவல்லோம் கணவனது விருப்பத்திற்னகற்ப 

இன்பத்னத வோரி வழங்கி, தோனும் நினறவு 



 

 

சபற்று சகோடுக்கல் வோங்கனல ெமமோய் 

பங்கிடட்ுக் சகோண்ட அவனது பென்ெக் கிளி 

விடிந்து சவகு னநரமோகியும் கண் விழிக்க 

முடியோமல் கனளப்னபோடு படுத்திருக்க,  

"அம்மு!” கோனதோரம் மீனெ உரெ முணுமுணுக்க, 

"ம்..." இன்றவளுக்கு கண்கனள பிரிக்க 

முடியவில்னல. 

"ெோப்போடு இருக்கு, ெோப்பிடட்ு படுத்துக்னகோ... 

மோமோ சரஜிஸ்டர ்ஆஃபீஸ்ல னவனலனய 

முடிெச்ுடட்ு வரன்றன்."  இதழ் குவித்து கன்னத்தில் 

முத்தமிட, இரவில் உணரந்்த சவம்னமயும், 

ஈரமும் அவளுக்கு விழிப்னப ஏற்படுத்த,     

"என்னடோ பண்ணின... என்னோல முடியல..." 

குழந்னதயோய் சிணுங்க,  

"என்ன பண்ணினனன்னு சதரியோதுல்ல, னநட் 

வனரக்கும் சரஸ்ட் பண்ணு... நம்ம ஊரல்... நம்ம 

வீடல்... நம்ம ரூம்ல திரும்பவும் பண்ணிக் 

கோமிக்கினறன்... அப்னபோ சதளிவோ புரிஞ்சுடும்!" 

னகலி கூத்தோடெ ்செோல்ல, 

"ம்ஹூம்..." னவகமோய் அவள் மறுக்க, வோய்விடட்ு 

சிரித்தவன், 



 

 

"ெோப்பிடட்ு படு அம்மு..." கன்னம் தட்டி 

சென்றுவிட்டோன். 

ெோவதோனமோக எழுந்தவள் குளிக்கும் சபோழுது 

தோன் கோலில் மின்னும் சகோலுனெ கண்டோள். 

"அட! இது எப்னபோ? கடவுனள! இனதக் கூட 

உணரோமல் இருந்திருக்னகனன..." 

முணுமுணுத்தவளுக்கு சவட்கம் வந்து 

சதோனலத்தது. அவன் னவனல முடிந்து 

வருவதற்கும் அவள் ஊருக்குெ ்செல்ல தயோரோகி 

வருவதற்கும் ெரியோக இருக்க,  

"ெோப்பிட்டியோ அம்மு… கிளம்பலோமோ?" 

என்றவனுக்கு பதில் சகோடுக்கோமல் 

குறுகுறுசவன்று போரத்்தபடி நின்றவளின் அருனக 

வந்தவன், 

"ஓய்! என்ன?" புருவத்னத ஏற்றி இறக்க கோனதோர 

மெெ்த்திற்கு குறி னவத்து அவன் னதோல் பற்றி 

எம்பியவள் அதில் முத்தம் னவத்து, 

"னதங்க்ஸ் மோமோ!" இறுக தழுவிக்சகோள்ள, 

"எதுக்கு இந்த னதங்க்ஸ்?" என்றவனின் இதழ்கள் 

அவள் கழுத்து வனளவில் ஊரவ்லம் வர, 



 

 

"சகோலுசு! சரோம்ப… அழகோ… இருக்கு மோமோ..." 

என செோல்வதற்குள் திணறித்தோன் னபோனோள். 

சிரிப்புடன் விலகியவன்,  

"பிடிெச்ிருக்கோ?" கன்னம் தோங்கிக் னகடக், 

"ம்..." ஜிமிக்கி ஆட தனலயனெத்தோள். 

"தங்க சகோலுசு னபோட்டவளுக்கு என் பரிசு 

பிடிக்குனமோ பிடிக்கோனதோன்னு னயோெனனயோ 

இருந்துெச்ு. னதங்க்ஸ் டீ!" இப்சபோழுது நன்றி 

செோல்வது அவன் முனறயோகிப் னபோனது. 

"சரோம்ப பிடிெச்ிருக்கு மோமோ! சகோலுனெ 

மடட்ுமில்ல, உங்கனளயும் தோன்!" 

"அது தோன் சதரியுனம..." கண்சிமிட்டி சிரித்தோன் 

கள்ளன்!  

"மோமோ..." முகம் சிவக்க சிணுங்கினோலும் 

அவனனோடு இனழந்தோள். அதன்பின்                            

தோமதிக்கோமல் கணவனும், மனனவியும் மதுனர 

னநோக்கி பயணப்படட்னர.் 

ெக்தியும், சுமியும் வீடட்ிற்கு வர, ஹோலில் 

அமரந்்து சதோனலக்கோட்சி போரத்்துக் 

சகோண்டிருந்த சவற்றி, 



 

 

"ெக்தி…!" அதிரவ்ும், மகிழ்வுமோய் அனழக்க,  

'ெக்தியோ?' பதறியடித்துக் சகோண்டு அங்னக வந்த 

மங்னக, 

'இவன் எதுக்கு இப்னபோ வந்தோன்?' தினகத்துப் 

னபோய் நிற்க,  

'அட! சரண்டு னபரும் அெச்ில் வோரத்்தது னபோல 

ஒனர மோதிரி இருக்கோங்கனள...! இங்க போனரன், 

செோல்லி வெெ் மோதிரி சரண்டு னபரும் 

ஒன்னுனபோல ெடன்ட னபோட்டிருக்கிறனத...!' சுமி 

வோய் பிளக்கோத குனறயோய் போரத்்துக் 

சகோண்டிருந்தோள்.  

சிறுவயதில் இருந்னத இருவரும் ஒன்று னபோல் 

தோன் உனடகள் அணிவோரக்ள். ெக்தி தனக்கு 

ெடன்ட வோங்கும் சபோழுது சவற்றிக்கும் ஒன்று 

வோங்கிவிடுவோன். சவற்றியும் அப்படித்தோன் 

தனக்சகன்று ஒன்று வோங்கினோல் கூடனவ 

தம்பிக்கும் னெரத்்து தோன் வோங்குவோன்.  

பல னநரங்களில் ஒருவருக்சகோருவர ்னபசிக் 

சகோள்ளோமனலனய இப்படி ஒன்று னபோல் உனட 

அணிவது அவரக்ளிடம் எதோரத்்தமோன நிகழ்வு. 

இரடன்டப்பிள்னளகள் என்பதோல் இருவரது 



 

 

எண்ணங்களும் ஒத்திருப்பனத அதற்கோன 

கோரணம் என்பனத அறியோததோல் சுமிக்கு 

ஆெெ்ரய்மோக இருந்தது.        

அண்ணணும், தம்பியும் ஒருவனர ஒருவர ்இறுகத் 

தழுவிக்சகோள்ள, 

'போரட்ோ! போெக்கோர பயபுள்னளகளோ இருக்குங்க 

னபோல...!?' என்சறண்ணியபடி சுமி அங்னகனய 

நிற்க,  

தம்பியிடம் இருந்து விலகியவன் ெக்தி, சுமினய 

தன்னனோடு னெரத்்து னவப்பதற்கோகத ்தோன் 

அனழத்து வந்திருக்கிறோன் எனும் நினனப்பில், 

"சுமி! எப்படி இருக்க?" எனும் னகள்வியுடன் 

அவளருனக வர, சுமி இரண்டடிகள் பின்னன நகர, 

ெக்தி இருவருக்கும் நடுனவ தன் நீண்ட கரத்னத 

அரண் னபோல் நீட்ட, இப்சபோழுது தினகத்து 

நிற்பது சவற்றியின் முனறயோகிப் னபோனது.  

சுமியின் விலகலும், ெக்தியின் செயலும் 

கணவன் மனனவிக்குள் இருக்கும் சநருக்கத்னத 

சவற்றிக்கு மடட்ுமல்ல மங்னகக்கும் 

பகிரங்கப்படுத்த, 



 

 

"வோெல்லனய நிற்கோம உள்ள வோங்க, சுமி… கோபி 

கலந்து தனரன்… என்னனோட வோ." ெோதுரய்மோய் 

சூழனல சுமூகமோக்கினோர.் 

"சபரியவனன… ஐயோவுக்கும், அப்போவுக்கும் ெக்தி 

வந்திருக்க தகவனல செோல்லு. ஏன்டோ 

சின்னவனன...! செோல்லோம சகோள்ளோம 

திடுதிப்புன்னு வந்து நிற்கிறினய, என்ன?"  

சவற்றிக்கு னவனல செோல்லி, ெக்தினயயும் 

தன்னனோடு நோசூக்கோய் அனழக்க, மங்னகயின் 

பின்னன சென்ற ெக்தி அடுப்பு திண்டில் 

அமரந்்தபடி, 

"நீங்க தோனன குலசதய்வம் னகோவிலுக்கு 

னபோகணும்னு வரெ ்செோன்னிங்க? லீவ் 

கினடெச்ுது கிளம்பி வந்துட்னடோம்." என்றபடி,  

"ஓய்! என்ன… எங்க வோனய போரத்்துகிடட்ு 

நிக்கிற? அம்மோவுக்கு உதவி பண்ணு." 

மனனயோளுக்கு கட்டனள இட்டவன்,  

"மோமியோனர உட்கோர வெச்ு நீ கோபி 

சகோடுக்கிறது இருக்க, என்னன சபத்த ஆத்தோ 

உன்னனய உட்கோர வெச்ு கோபி சகோடுக்குது... 



 

 

னயோகக்கோரிடி நீ!" னவண்டுசமன்னற 

வம்பிழுத்தோன்.  

"இப்படி சகோடுங்க அத்னத..." என சுமி 

மோமியோரிடம் இருந்து ெரக்்கனர டப்போனவ 

வோங்க, 

"போப்போ போவம்… கனலெச்ு னபோயிருக்கு, அனத 

ஏன்டோ னவனல வோங்குற?" மங்னக மருமகளுக்கு 

வக்கோலத்து வோங்க,  

"கோர ்ஓட்டிக்கிடட்ு வந்தது நோன். மகோரோணி 

சுகவோசியோ வந்தோங்க. இவங்க கனளெச்ு னபோய் 

இருக்கோங்களோ? மருமகனள தோங்கி 

பிடிக்கிறதுக்கும் ஒரு அளவு னவணோமோ? 

அநியோயம் பண்றீங்கம்மோ..." மூவருனம மலரந்்து 

சிரிக்க, இனத கண்ட சவற்றிக்கு பற்றிக் 

சகோண்டு வந்தது.   

'ஆக... நோன் நினனத்தது னபோல் இங்கு எதுவும் 

நடக்கவில்னல. சுமியும், ெக்தியும் எந்த குற்ற 

உணரவ்ும் இன்றி சுமூகமோய், ெந்னதோஷமோய் 

வோழ்கிறோரக்ள் என்பதற்கு அவளது விலகலும், 

அவனது அனிென்ெ செயலுனம ெோட்சி.  



 

 

நோன் என்னனவோ அவனள விழுங்கப் னபோவது 

னபோல் னவகமோய் குறுக்னக னகனய நீடட்ுகிறோன். 

இவள் என் மனனவி! உனக்கு நிெெ்யித்த சபண் 

இல்னல, விலகி நில் என்பது தோனன அதற்கு 

அரத்்தம்?! அம்மோவும் இவனள இந்த தோங்கு 

தோங்குகிறோரக்ள்.  

வீட்டினலனய இருக்கும் என்னிடம் னகோவிலுக்கு 

னபோவது பற்றி செோல்லவில்னல. சவளியூரில் 

இருக்கும் மகனுக்கு மடட்ும் தகவல் 

பரிமோறப்பட்டிருக்கு. அப்னபோ என்னன ஒரு 

சபோருட்டோனவ நினனக்கனல.  

துனரோகி! விரும்பிய சபண்னண னககழுவிடட்ு 

இவனளோடு சகோஞ்சிக் குலோவவும், கூத்தடிக்கவும் 

இவனோல் எப்படி முடிகிறது? அவள் அவனுக்கும் 

னமல்! நிெெ்யம் செய்தவனன மறந்துவிடட்ு 

எவ்வளவு இலகுவோய் இன்சனோருவனுடன் 

குடும்பம் நடத்துகிறோள்?' சபரும் னகோபம் 

சகோப்பளிக்க,      

நோன் சினறயில் சிரமப்படட்ுக் சகோண்டிருக்க 

இவரக்ள் ெந்னதோஷமோக இருந்திருக்கிறோரக்ள். 

ஒருனவனள நோன் தோலி கட்டியபின் னகது 

செய்யும் படலம் வந்திருந்தோல் சுமித்ரோவின் 



 

 

அப்போ நிெெ்யம் என்னன ஒரு ரோத்திரி கூட 

சினறயில் இருக்க விட்டிருக்கமோட்டோர.் ஆனோல் 

இவரக்ள் என்னன னபோலீசிடம் ஒப்பனடத்தது 

மடட்ுமில்லோமல் எனக்கோக வோதோடி, பணம் கட்டி 

சவளியில் எடுக்க சவகு தோமதமோக்கி 

இருக்கின்றனர.்   

பணத்னத கட்டி னகனஸ வோபஸ் வோங்கெ ்

செய்வதற்குள் சுமித்ரோ ெக்தியின் ெகியோய், ெரி 

போதியோய் மோறிப் னபோய்விட்டோனள... அவரக்ள் 

இருவருக்குள்ளும் இந்தப் புரிதல் வர 

னவண்டுசமன்று தோன் என்னன 

கண்டுசகோள்ளோமல் கம்பி எண்ண 

விட்டிருக்கிறோரக்ள்.   

சவற்றியின் மூனள குறுக்கோக னயோசிக்க தன் 

ஆற்றோனமனய, ஏமோற்றத்னத தன் வீட்டோரிடம் 

பிரதிபலிக்க முடியோமல், புதிதோய் வந்திருக்கும் 

சுமித்ரோவிடம் சகோட்டித ்தீரக்்க திட்டமிடட்ு 

கோத்திருந்தோன்.  

அப்பத்தோ, ஐயோ இருவரும் னகோவிலில் இருந்து 

வர, தந்னதயும் அலுவலகத்தில் இருந்து வீடு 

திரும்பியிருந்தோர.் எல்னலோரும் கலகலப்போக 



 

 

னபசிக் சகோண்டிருக்க சவற்றியோல் அங்கு 

சபோருந்த முடியவில்னல.  

னகோபமும், எரிெெ்லுமோய் தன்னனறயில் இல்னல, 

இல்னல… ஐயோவின் அனறயில் முடங்கிக் 

சகோண்டோன். இவ்வளவு நோளும் தனக்கும் 

தம்பிக்குமோன அனற இப்சபோழுது ெக்திக்கு 

மடட்ும் என்றோகிப் னபோன கடுப்பு னவறு 

னெரந்்துசகோண்டது.  

"மோணிக்கம், நம்ம னகோவில் பூெோரிக்கு னபோன் 

பண்ணி நோம நோனளக்கு ெோமி கும்பிட வரற்தோ 

செோல்லிடு. நோனும், சுந்தரமும் இன்னறக்கு 

ரோத்திரினய அங்க னபோயிடுனறோம். நீங்க 

எல்னலோரும் கோனலயில கிளம்பி வோங்க." என 

ஐயோ செோல்ல,  

"நோனும் உங்க கூட வனரன்." என சவற்றி செோல்ல,  

"ெக்தியும், சுமியும் கோனலயில வரடட்ும், நோம 

எல்னலோருனம ரோ தங்குற மோதிரி னபோயிடலோம் 

அப்போ." மகனுக்கும், மருமகளுக்கும் தனினம 

சகோடுக்க னவண்டி மோணிக்கம் செோல்ல, 



 

 

"அதுவும் ெரி தோன்!" என ஒப்புக் சகோண்டோர.் 

னபெச்ு முடிந்தசதன்று சுமி குளிக்க 

சென்றுவிட்டோள்.  

"மங்னக! பிள்னளகளுக்கு வோய்க்கு ருசியோ 

ெனமெச்ுக் சகோடு." அப்பத்தோ மருமகளிடம் 

செோல்ல, 

"அசதல்லோம் னவண்டோம். நீங்க 

கிளம்புறதுக்கோன னவனலனய போருங்க. நம்ம 

ஊர ்பக்கம் ரோத்திரியில னலடட்ு இருக்கோது 

னரோடும் குண்டும், குழியுமோ இருக்கும். 

முடிஞ்ெவனர சீக்கிரம் கிளம்புங்க. நோனும் 

சவற்றியும் னகோனோர ்சமஸ்ல ெோப்போடு 

வோங்கிடட்ு வனரோம்." ெக்தி செோல்ல,  

"சின்னவன் செோல்றதும் நல்ல னயோெனனயோத ்

தோன் இருக்கு. ெோப்போடன்ட னகயில 

சகோண்டுக்கிடட்ு னபோய் னகோயில் வோெல்ல கூட 

ெோப்பிடட்ுக்கலோம். மங்னக உடுத்திக்க துணி, 

சபோங்கல் னவக்க னதனவயோன ெோமோன் 

எல்லோத்னதயும் எடுத்து வெச்ுக்க… பூ, னதங்கோய், 

பழசமல்லோம் நோனளக்கு வோங்கிக்கலோம்." என்ற 

சபரியவரக்ள் தங்களுக்கு னதனவயோன 

சபோருட்கனள எடுத்து னவக்க சென்றுவிட, 



 

 

மங்னகயும், மோணிக்கமும் சபோருட்கனள 

னெகரிப்பதற்கு ஆளுக்சகோரு புறம் செல்ல,  

"வோடோ! னபோகலோம்." ெக்தி, சவற்றினய அனழக்க, 

"நோன் வரல! நீ னபோ!" படட்ுக் கத்தரித்தோர ்னபோல் 

செோன்னோன்.  

'போவம், தமயன் வருத்தத்தில் இருக்கலோம், 

அதனோல் தோன் வர மறுக்கிறோன்' 

என்சறண்ணிய ெக்தி னமற்சகோண்டு சவற்றினய 

வற்புறுத்தோது சென்றுவிட்டோன்.   

சவற்றினயோ இது தோன் ெமயசமன சுமி இருக்கும் 

அனறக்கு சென்று முதலில் தனலனய மடட்ும் 

உள்னள நுனழத்து ஆரோய, அங்னக யோரும் 

இல்லோததோல் மீண்டும் ஹோலில் வந்து 

அமரந்்துவிட்டோன். வீட்டில் இருக்கும் 

ஒவ்சவோருவரும் அவரவர ்னவனலயில் 

ஈடுபட்டிருக்க,  

"உன்னன நினனெச்ு நினனெச்ு  

உருகிப் னபோனனன் சமழுகோ..." சமல்லிய குரலில் 

சுமி போடும் ஒலி னகடக்,  



 

 

'கிழிெெ்! இருடி வனரன்!' நோலு வோரத்்னத 

நறுக்சகன னகடக் னவண்டும் என்று தோன் அவள் 

இருக்கும் அனறக்கு சென்றோன்.        

சுமித்ரோ குளித்து முடித்து புதுப் பூவோய், 

கண்ணோடியின் முன்னன தன் கண்களுக்கு னம 

எழுதிக் சகோண்டிருந்தனத போரத்்தவனுக்கு 

அவளிடம் வினளயோடும் ஆனெ ஏற்பட்டது.  

சவற்றி மற்றும் ெக்தியினடனய இது சபோதுவோக 

அரங்னகறும் வினளயோடட்ு தோன். புதிதோக 

யோனரனும் வீட்டிற்கு வரும் சபோழுது அண்ணனும் 

தம்பியும் ஆள்மோறோட்டம் செய்து 

வந்திருப்பவனர குழப்பிவிடட்ு னவடிக்னக 

போரப்்போரக்ள். அனத வினளயோடன்ட தோன் 

சவற்றி இன்று சுமியிடம் வினளயோட 

ஆனெப்பட்டோன். ஆனோல் ெற்று கோட்டமோக 

என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.      

திருமணத்திற்கு முன்பு சுமியிடம் னபெக் கூட 

னயோசித்தவனுக்கு, அவளுக்கு தம்பியுடன் 

திருமணம் முடிந்துவிட்டதில் மனதின் ஓரம் 

ெற்னற சபோறோனமயும், னகோபமும், 

இயலோனமயும் னதோன்றியனத கடட்ுப்படுத்த 

முடியவில்னல. 



 

 

'இவனள ெற்று குழப்பிவிடட்ு குளிர ்கோயலோம். 

எனக்கு னபசி முடிக்கப்பட்டவள், எனக்கோக 

கோத்திரோமல் என்னன மோதிரி இருக்கிறோன் என்ற 

ஒனர கோரணத்திற்கோக ெக்தினயோடு தன் 

வோழ்க்னகனய பகிரந்்து சகோள்ளத் 

துணிவோளோ...?  

அனத நோன் மன்னித்து மறக்க னவண்டுமோ...? 

முடியோது! இவளுக்கு சின்னதோய் ஒரு போடம் 

புகட்ட னவண்டும், சகோஞ்ெமோவது 

குற்றவுணரன்வ தூண்ட னவண்டும்.’ என்று 

எண்ணியவனோய் ெக்தியின் போவனனகனள 

ஞோபகப்படுத்திக் சகோண்டு, அவனனப் னபோலனவ 

தன் குரலில் ஒரு அழுத்தத்னதக் சகோண்டு வந்து, 

"சுமி!" என்றனழத்ததுனம, 

"சுமியோ?" சிறு முனறப்புடன் அவன் புறம் 

திரும்பினோள். 

"சுமின்னு தோனன கூப்பிட்னடன்? இதுக்கு ஏன் 

இப்படி ஒரு ரியோக்ஷன்?" குழப்பம் எடட்ிப் போரக்்க 

னகட்டோன். 



 

 

"ஊருக்கு வந்தோ செல்லப்சபயர ்செோல்லி 

கூப்பிடக் கூடோதுன்னு எதோவது னவண்டுதலோ 

மோமோ?" என்றவளிடம் குறும்பு மின்னியது. 

'செல்லப் சபயரோ? என்ன செோல்லி 

கூப்பிடுவோன்னு சதரியனலனய... நோன் போரக்்க 

சகோஞ்ெ னநரத்துக்கு முன்ன வோடி, னபோடின்னு 

தோன் செோன்னோன். அம்மோ, போப்போன்னு 

செோன்னோங்கனள!? ஒருனவனள அது தோன் இவ 

செல்லப் சபயரோ இருக்குனமோ?' ஒருசநோடி 

னயோசித்தவன்,                    

"னம எழுதோமனல உன் கண்கள் ஆனள 

விழுங்கிடும் போப்போ, இப்படி னமசயல்லோம் 

னபோட்டோ நோன் மந்திரிெச்ு விட்ட மோதிரி உன் 

பின்னோடினய சுத்த னவண்டியது தோன்... மோமோ 

போவம்...!!" கிண்டலோய் கூற, கண்ணோடியின் 

அருகில் நின்றவளின் கண்களில் ஆெெ்ரய்ம் 

அப்பட்டமோய் வழிய,  

"என்ன அதிெயமோ இருக்கு, எல்னலோனரயும் 

னபோல நீங்களும் என்னன போப்போன்னு 

கூப்பிடுறீங்க...?! ம்ஹூம்... நல்லோனவயில்னல. 

நீங்க எப்னபோதும் னபோல அம்முன்னு கூப்பிடுங்க 

மோமோ... னநற்று நீங்க தோனன,  



 

 

“சவள்ளிக் சகண்னட மீன்கள்- சரண்டு 

முண்டித ்தோவி வந்து 

ெண்னட னபோடும் விழியோள்” ன்னு 

கவினதசயல்லோம் செோன்னீங்க, அதோன் னம 

னபோட்னடன்." என்றவளுக்கு னமோகமும், கோதலும் 

அநியோயத்திற்கு சபருகியது. 

'கவினத செோல்லும் அளவுக்கு கோதலோ?' 

சவற்றியிடம் சபோறோனம சபோங்கி வழிந்தது.     

'பண்றசதல்லோம் பண்ணிடட்ு, ஒன்னும் 

சதரியோத போப்போ மோதிறி விழிக்கிறனத 

போனரன்...' முந்தய நோள் நினனவில் முகம் 

மலரந்்தவளுக்கு கணவனன முத்தமிடும் ஆனெ 

னதோன்ற அவனருகில் சநருங்கி வர,  

'ஏன் சநருங்கி வருகிறோள்?' சவற்றி புரியோமல் 

போரக்்க, அவனளோ முத்தமிட வோகோய் தன் போதம் 

உயரத்்தி, அவன் னதோள்களில் கரம் பதிக்க,     

'என்ன செய்கிறோள் இவள்?' படச்டன அவள் கரம் 

தட்டிவிட்டவன், திடுக்கிடட்ு னவகமோய் விலக,  

இனத ெற்றும் எதிரப்ோரோதவள் அதிரெ்ச்ியுடன் 

அப்சபோழுது தோன் அவனன ஊன்றி கவனிக்க, 

கோனதோர மெெ்த்னத கோணோது, 



 

 

"ஐனயோ!" சுமி திடுக்கிடட்ு அலறிய ெமயம், மிகெ ்

ெரியோய் உள்னள நுனழந்தோன் ெக்தி.  

அடுத்து என்ன நடந்திருக்கும் னதோழனமகனள? 

பகிரந்்துக்னகோங்க போரக்்கலோம். 

இம்டச கதாடரும்...    

 

 


