
 

 

உறவாய் உயிராய்...!!! 

அத்தியாயம் # 18 

"மனு சாரை யாருக்காவது பிடிக்காமல் 

ப ாகுமா? ஆனால் அவங்க தகுதிரய 

குரைக்கிை மாதிைி எந்த காைியத்ரதயும் நான் 

சசய்யமாட்படன்" உறுதியாய் சசால்ல,    

"நான் பவணும்னா மனுகிட்ட ப சவா...?"  

"அசச்சப்சா... நான் காலி! உங்க ர யன் 

சநை்றிக் கண்ரண திைந்து எைிசச்ிடுவாங்க..." 

ச ாய்யாய் அலை,  

'உன் பமல அவன் கண்ரண வசச்ு சைாம்  

நாளாசச்ு... உனக்கு சதைியரல... அவனுக்கு 

இன்னும் புைியரல... இந்த சைண்டு லூரசயும் 

நான் எ ் டி கரைபயத்த ப ாபைபனா... 

ஆண்டவா!' என்று மானசீகமாய் தரலயில் 

அடித்துக் சகாண்டவை,் 

"எனக்கு உன் பமல பகா ம் தான்... ஆனா 

உண்ரமரய ஒத்துக்கிட்ட உன் பநைர்மரய 

நான்  ாைாடட்ுபைன். உன்ரன சைாம்  நல்லா 

வளைத்்திருக்காங்க. அதனால உன் த ்ர  

மன்னிக்கிபைன். நீ என் மகன் பதைந்்சதடுத்த 

ச ாண்ணு. அவன் ஒன்ரன பதைந்்சதடுத்தா 



 

 

அரத விடபவ மாட்டாபன... உன்ரன மடட்ும் 

எ ் டி...?" என்று தனக்குள்பள பயாசரனயில் 

ஆழ, 

"சைி, நான் ஆபீஸ் கிளம்புபைன். அங்பக 

சகாஞ்சம் பவரல இருக்கு... அரதசயல்லாம் 

நான் இங்க இருந்து கிளம்புைதுக்குள்பள 

முடிசச்ாகனும்... தயவு சசய்து நான் 

சசான்னதா மனுகிட்ட காட்டிக்க பவண்டாம்" 

என பவண்டுதல் ரவக்க,   

"என் வாரய அரடசச்ுட்ட, உங்க வீடல் என்ன 

சசால்ல ் ப ாை?" 

"அது... பயாசிக்கனும்..."  ைிதா மாய் 

விழித்த டி சசான்னவரள ்  ாைக்்க 

சிறுபிள்ரள ப ாலிருக்க பவணி மருமகளின் 

கன்னத்ரத வலிக்காமல் கிள்ளிச ்சசல்ல, 

"இங்பக என்ன நடக்குது...? ஆபீசுக்கு லீவ் 

ப ாடட்ுடட்ு மாமியாரும், மருமகளும் 

சகாஞ்சிக்கிடட்ு இருக்கீங்களா? நான் 

ஒருத்தனா அங்பக கஷ்ட ் டுபைன்... வந்து 

உதவி சசய்யாம இங்க என்ன கரத அடிசச்ுடட்ு 

இருக்க?" ச ாய்யாய் பகாபித்த டி உள்பள 

வந்தான் மனு ைதன்.  



 

 

அவனது குைலில் தூக்கி வாைி ் ப ாட, 

மதுைாவின் உடல் சை்பை நடுங்கியது. அரத 

கண்டும் காணாமல், 

"இன்னும் 20 மினிடஸ்்ல கிளம்பி என் கூட 

ஆபீஸ் வைை், டிட் யு சகட் இட்?" என்று 

அமைத்்தலாய் கட்டரளயிட, தஞ்சாவூை ்

ச ாம்ரமயாய் தரலரய நாலா  க்கமும் 

ஆட்ட, அவனால் சிைி ்ர  அடக்க 

முடியவில்ரல.  

"நீ இன்னமும் என்ரன  ாைத்்தா 

 ய ் டுபைங்கிைரத நிரனசச்ா எனக்பக 

சிைி ் ா இருக்கு... பகா, சகட் சைடி குயிக்..." 

என்ைான் சிைித்த டி. அவனது சிைி ்பில் 

சமய்மைந்து நின்ைவளின் அருகில் வந்து 

உதடுகரள குவித்து சநை்றியில் காை்ரை ஊத, 

"மது, உன் புருஷனுக்கு ஜுஸ் எடுத்துடட்ு ப ா!" 

என்ை மாமியாைின் குைலில் சுயம் ச ை்ைவள், 

"வபைன் அத்ரத..." என்ை டி திரும் , அவரள 

அவனது கணவன் ரக ் ை்றியிருந்தாபன!! 

(சச்... ஒரு  ்பளால சசால்லிட்படாம்... ரகரய 

 ை்றியிருந்தாபன) அவனது பிடிரய விடுவிக்க 

முடியாமல் திணறியவள்,  



 

 

"விடுங்க, நான் ப ாகனும்..." சமன்குைலில் 

முணுமுணுக்க 

"ஏதாவது சசான்னியா...?" மயக்கும் 

புன்னரகயுடன் பகட்டான்.  

"விடுங்க, நான் ப ாகனும்... அத்ரத 

கூ ்பிடுைாங்க" இம்முரை சை்பை குைல் 

மீண்டிருந்தது.  

"அவங்க கூ ்பிட்டது எனக்கு பகடக்ரலபய..." 

விதண்டாவாதம் சசய்ய, 

"நிஜமா கூ ்பிட்டாங்க" அவளது கண்கள் 

ப சிய சமாழியில் கடட்ுண்டவனாய், 

"நிஜமாவா...?" என்ை டி சநருங்க, 

"என்ன  ண்றீங்க... விடுங்க என்ரன..." என்று 

 தை, 

"பேய்! பதஞ்ச சைக்காைட்், சசான்னபத 

சசால்லாம புதுசா ஏதாவது இம் ்சைசிவா டர்ை 

 ண்ணு, விடட்ுடுபைன்." என்ைவனிடம் குறும்பு 

கூத்தாடியது. 

"இசதன்ன இ ் டி அலுசச்ாட்டியம் 

 ண்ைாங்க?' என திரகத்திருக்க 

"மதுைா..." மாமியாைின் குைல் மீண்டும் ஒலிக்க, 



 

 

"பகடட்ுசச்ா?" தவி ்ர  கண்களில் பதக்கி 

பகடக்,  

"இல்ரலபய... ஒருபவரள நீ நிை்கும் இடத்தில் 

நின்ைால் பகடக்ுபமா?" என்ை டி மிகவும் 

சநருங்கி நின்ைான்.  

" ்ளஸ்ீ, அத்ரத வை ் ப ாைாங்க, விடுங்க..." 

என்று அவள் சகஞ்ச, சட்சடன ரகரய 

விடுவித்தவன்,  

"என்கிட்ட கூட நீ சகஞ்சக் கூடாது, புைியுதா...?" 

என்ைவனது குைலில் சதைிந்தது அன் ா, காதலா 

என அவள் பயாசி ் தை்குள் தன்ரன மீடட்ுக் 

சகாண்டவன், 

"அசதன்ன உன் அத்ரத சசான்னா உடபன 

பகடக்ுை, நான் சசான்னா கண்டுக்காம 

இருக்க?" என்று வம்பிழுக்க,  

"நீங்க பவணும்பன, பவணும்பன  ண்றீங்க..." 

சிறுபிள்ரளயாய் சிணுங்க, 

"ஆமா, பவணும்னு பவணும்னு தான் 

 ண்பைன்..." என்ைான் அவரள ் ப ாலபவ.  

ஏபனா அவளுக்கு அவனது குைலும், முகமும் 

தன்னுள் புரதந்து கிடக்கும் சமல்லிய 

உணைவ்ுகரள தட்டி எழு ்புவதாய் பதான்ை 



 

 

தன் கன்னத்து சிக ்ர  மரைக்கும் 

மாைக்்கமாய் அவ்விடம் விடட்ு விரைந்து 

ஓடினாள். 

"மதுைான்னு கூ ்பிடட்ு மாமாங்கம் ஆசச்ு... 

இ ்ப ா தான் வைை்... இது தான் நீ என் பமல 

வசச்ிருக்க மைியாரதயா?" என்று தன் 

 ங்கிை்கு பவணியும் அவளுடன் விரளயாட, 

"அத்ரத... அது வந்து.... உங்க மகன் என்கிட்ட 

ஒரு பவரல சசான்னாங்க... அது தான்" என்று 

சமன்று விழுங்க, 

"அவன் என்ன சசான்னாபனா அது எனக்கு 

சதைியாது. ஆனா உன் ரகக்கு புத்தூை ்கடட்ு 

ப ாடுை அளவுக்கு அழுத்தி பிடிசச்ிருந்தான்னு 

மடட்ும் சதைியும்" சிைிக்காமல் சசால்ல,    

"அத்ரத..." கன்னங்களில் பைாஜாக்கள் மலை 

சகாஞ்சலாய் சினுங்க,  

"ஆோ, கன்னத்ரதயும் விடட்ு ரவக்கரல 

ப ாலபவ..." என்று பகலி ப சியவை,் 

"என் கண்பண  டட்ுடும் ப ால... சைாம்  

அழகா இருக்க" என கன்னம் வழித்து திருஷ்டி 

கழிக்க,  

"மது..." கணவனது குைல் பகடக்,  



 

 

"இந்தா, இரத சகாண்டு ப ாய் சகாடு... 

உன்ரன தன் கூடபவ வசச்ுக்க என்ன 

பவரலசயல்லாம் சசய்யுைான்  ாரு, 

பதரவயில்லாம வீடட்ுக்கு வந்தது கூட 

உன்ரன பதடித் தான். ஒத்துக்கிட்டா உலகம் 

அழிஞ்சிடுபம...  

ஏதாவது ர ரல பகட் ான்  ாரு, அது இங்க 

இருக்காது... சைி, ஆபீஸ்ல சசக்  ண்ணலாம் 

நீயும் கிளம்புன்னு சசால்வான்  ாரு" என 

சிைித்துக் சகாண்பட சசால்ல, சவட்கச ்சிைி ்பு 

பமலிட மாமியாருக்கு  தில் சசால்ல 

முடியாமல்  ழசச்ாபைாடு கணவரன பநாக்கி 

வை, 

"நான் என்ன ச ாண்ணா  ாைக்்கிபைன்...? 

சமதுவா தயங்கித் தயங்கி வைப்ை... சீக்கிைம், 

அந்த ‘பயாக்ககாவா கம்ச னி’ ர ல் எங்க? 

அரத பதடி தான் வந்பதன்..." எனவும், அத்ரத 

கூறிய வாைத்்ரதகரள கணவன் 

அடிபிசகாமல் ஒ ்புவி ் ரத நிரனத்து 

சிைி ்பு வந்தது. அவள் ரகயிலிருந்தரத 

வாங்கி ஒபை மடக்கில் குடித்தவன், 

"இரு, நான் பமபல ப ாய்  ாைத்்துடட்ு வபைன்" 

என விரைந்தவன் அடுத்த ஐந்தாம் நிமிடம் 

கீபழ வந்து,  



 

 

"இங்க இல்ல... ஒருபவரள ஆபீசில் 

இருக்கலாம்... வந்து எடுத்துக் சகாடு, அ ்புைம் 

வந்து உன் அத்ரத கூட அைடர்ட அடிக்கலாம்" 

என்று ரகரய பிடித்து இழுத்துச ்சசன்பை 

விட்டான்.  

மகனது லீரலரய  ாைத்்துக் சகாண்பட 

இருந்தவை,் ‘இவரள விடட்ுடட்ு அரைநாள் கூட 

இருக்க முடியரல... இவனா பிைிவுக்கு 

சம்மதி ் ான்?’ என்று தனக்குள் சிைித்துக் 

சகாண்டாை.் அவளுக்காக அவன் எரதயும் 

விடட்ுக் சகாடு ் ான் என்று அவருக்குத் 

சதைிய வாய் ்பில்ரல.  ாவம்!  

அலுவலகத்தில் தான் சகாடுத்த பவரலகரள 

முடித்த பின்னரும் கணிணிபயாடு 

மல்லுக்கட்டிக் சகாண்டிரு ் வரள 

கவனித்தவன், அவளருபக வந்து முதுகுக்கு 

பின்னால் நின்று, தன் முகத்ரத மரனயாளின் 

கழுத்து வரளவிை்கு சை்று பமபல ரவத்த டி, 

அவன் வந்தது கூட சதைியாமல் பவரலயில் 

ஆழ்ந்திருந்தவரள குறுநரகயுடன்  ாைத்்துக் 

சகாண்டிருக்க,  

சில சநாடிகளில் ஏபதா வித்யாசத்ரத 

உணைந்்தவள் ப ால் பவகமாய் திரும் , 

ச ண்ணவளின் கனியிதழ்கள் மன்னவனின் 



 

 

கன்னத்ரத அழுத்தமாய்  தம்  ாைத்்தன. 

இரத சை்றும் எதிை ்ாைாதவள் தன் உயிை ்வரை 

 தறி ் ப ாக, அவபனா எதுவுபம நிகழாதது 

ப ால்  ாவித்து, 

"மணி ஆறு ஆகிடுசச்ு இன்னும் கிளம் ாம 

என்ன  ண்ணிட்டிருக்க? உன் அத்ரத என்ரன 

திட்ட ் ப ாைாங்க..." சவகு இயல் ாய் ப ச 

அவனது கன்னத்தில் முரளத்திருந்த சமல்லிய 

பைாமங்களின் குறுகுறு ்ர  உதட்டில் 

உணைந்்தவள் சவகு சிைம ் டட்ு தன்ரன 

நிரல ் டுத்திக் சகாண்டு  தில் ப ச 

முடியாமல் தவிக்க,  

"மீதி பவரலரய நாரளக்கு சசய்யலாம்... 

இ ்ப ா கிளம்பு" அதிகாைமாய்ச ்

சசான்னாலும், கணினிரய முடக்காமல் 

விழித்துக் சகாண்டிரு ் வளின் அதிைர்வ 

ைசித்த டி அவரள ஒட்டி உைசிக் சகாண்டு 

தாபன சஷட் டவுன் சசய்ய,  

அரத ஏை்கபவா தாங்கபவா இயலாதவளாய் 

சட்சடன பின்னரடய, பைாலிங் பசை ்பின்னால் 

சாய, அவள் பதாள்  ை்றி நிதானித்தவன், 

"பேய்! ைிலாக்ஸ், என்ன அவசைம்...? நீ ஏபதா 

தியானத்தில் இருக்கன்னு தான் உதவி 

சசய்பதன்..." காதுமடலில் மீரச உைச 



 

 

சமாதானம் சசான்னான். அவன் சகாடுக்கும் 

சுகமான அவஸ்ரதயில் இருந்து த ்பிக்க 

எண்ணியவளாய்,   

"நீங்க கிளம்புங்க, எனக்கு நிரைய பவரல 

இருக்கு. முடிசச்ுடட்ு கால்படக்சியில் 

வந்துடுபவன்..." என சசால்ல,  

"நான் சகாடுத்த பவரலசயல்லாம் தான் 

முடிசச்ுட்டிபய... அ ்புைம் என்ன பவரல 

இருக்கு?" உைிரமயாய் மரனயாளின் 

புருவத்ரத நீவிய டி பகடக், 

" ்ளஸ்ீ மனு..." என்ை டி அவன் கைம்  ை்றிக் 

சகாண்டவள்,    

"இது நான் இங்க இருந்து கிளம்பின பிைகு 

புதுசா வை ் ப ாை பிஏவுக்கு எடுத்து ரவக்கும் 

பநாடஸ்் அண்ட் இன்ஸ்ட்ைக்ஷன்ஸ்..."  

"ஓ! வீடர்ட விடட்ு தான் ப ாைன்னு 

நிரனசப்சன்... பவரலரய விடட்ும் ப ாறியா?" 

அவனது குைலில் மிகக் கவனமாய் உணைச்ச்ி 

துரடக்க ் ட்டிருந்தது.  

"ஷ்...  கலில்  க்கம்  ாைத்்து ப சணும்னு 

சசால்வாங்க... சமதுவா ப சுங்க" சமல்லிய 

குைலில் எசச்ைிக்க, 



 

 

"ப ாடி...!" என்று அவள் காதருகில் தன் 

உதடர்டக் குவித்து ைகசிய குைலில் 

சசான்னவன் பவகமாய் அங்கிருந்து 

சசன்றுவிட்டான். 

"ேக்... என்ன சசான்னாங்க... ப ாடியா? சப்ச, 

சப்ச எனக்கு தான் த ் ா பகட்டிருக்கும்..." 

என்று முணுமுணுக்க, தனது இருக்ரகக்கு 

அருபக சசன்று நிதானமாய் திரும்பி,  

"உன் காதில் எந்த பிைசச்ரனயும் இல்ல..." 

கண்களில் குறும்பு மின்ன சசான்னான்.  

'பிைிய ப ாகும் தருவாயில் ஏன் இவ்வளவு 

உைிரம எடுத்துக்கிைாங்க? கடவுபள, மனு சாை ்

 க்கம் என் மனசு சாஞ்சுடாம நீ தான் 

கா ் ாத்தனும்.'  

தன் மனம் மனுவிடம் மயங்கி மாமாங்கம் 

ஆகிவிட்டரத ஒ ்புக்சகாள்ள முடியாமல் 

ச ாய்யாய் பவண்டுதல் ரவத்தாள்.     

கடவுபளா, நீ விரும்பிய வாழ்க்ரகரய உனக்கு 

சகாடுத்பதன், கண்டுசகாள்ளாமல் 

கடாசிவிடட்ு கரடசி பநைத்தில் கா ் ாை்ை 

பவண்டினால் என்ன சசய்பவன் என்று 

குறுநரக புைிந்தாை.்  



 

 

பமலும் ஒரு மணி பநைம் சசலவழித்து தான் 

சசய்ய நிரனத்த பவரலரய முடித்துக் 

சகாண்டு எழுந்தவள் கணவரன  ாைக்்க, 

அவபனா தனது படபிளில் தரல ரவத்து சிறு 

பிள்ரளயாய் உைங்கி ் ப ாயிருந்தான். 

தூங்கு வரன சகாஞ்சத் பதான்றிய மனரத 

அடக்கியவள், 

"மனு சாை.்.." என்று அரழக்க, அவனிடம் 

அரசபவதுமில்ரல. இன்னும் சை்று அருகில் 

சசன்று அவனது சநை்றியில் புைளும் முடிரய 

ஒதுக்கிய டி, 

"மனு சாை.்.." என்ைதும் அவனது விழிகள் 

சமதுவாய் மலைந்்தன.  

"கிளம் லாமா?" ரகயால் தன் சிரகரய 

பகாதிய டி எழுந்து சகாண்டான்.   

"நான் ஷா ்பிங் ப ாபைன்... நீங்க சைாம்  

டயைட்ா இருக்கீங்க, வீடட்ுக்கு கிளம்புங்க..." 

அக்கரையாய் சசான்னாள்.  

"இத்தரன மணிக்கு பமல என்ன ஷா ்பிங்?" 

ச ாறுரமரய இழுத்து பிடித்த டி பகடக், 

"அத்ரதக்கு பிைந்தநாள் வருது 

ஞா கமிருக்கா...? அவங்களுக்கு கிஃ ்ட் 



 

 

வாங்க ் ப ாபைன்" தன் பவணிமாவின் 

பிைந்தநாரள முை்றிலும் மைந்திருந்தவன், 

"ஓ... சைி வா, நானும் வபைன்" என இரணய, 

"உங்களுக்கு என்னாசச்ு? சின்ன பிள்ரள 

மாதிைி... எல்லாத்துக்கும் நானும், நானும்னு 

அடம்  ண்றீங்க... ஒழுங்கா சமத்தா வீடட்ுக்கு 

ப ாய் சா ்பிடட்ு சைஸ்ட் எடுத்தா, நான் 

வரும்ப ாது குசச்ி மிட்டாயும் குருவி 

சைாட்டியும் வாங்கிடட்ு வருபவன்..." என்று 

விரளயாட்டாய் அவரன விலக்க முயல, 

"இசதல்லாம் சைாம்  டூ மச.்.. நீ என்ரன 

 ாைத்்து  யந்தது ப ாய் இ ்ப ா என்ரன 

கிண்டல்  ண்ை அளவு வளைந்்துட்டியா? இரத 

இ ் டிபய விடக் கூடாபத..." என்ை டி அவரள 

சநருங்கி பூங்கைம் பிடித்து, பசைத்்து அரணத்து 

இதபழாடு இதழ் உைச ் ப ாகும் தருணம் 

 டச்டன தன் மறுகைம் சகாண்டு அவன் 

இதழ்கரள சிரை சசய்து ,  

"என் பவணி அத்ரதபயாட ர யன் சைாம்  

நல்லவங்க... இ ் டி த ்பு த ் ா 

பயாசிக்கமாட்டாங்க... நான் கிளம்புபைன், 

நீங்க வீடட்ுக்கு ப ாங்க…" என்ை டி தன் 

ரககரள விடுவித்துக் சகாண்டு ஓடி ் 

ப ானாள். அவளறியாமல் அவரள பின் 



 

 

சதாடைந்்து கரட வரை சசன்ைவன், மதுவின் 

ரகப சிக்கு அரழத்து,  

"நான் கரட வாசலில் தான் இருக்பகன். உன் 

ஷா ்பிங்ரக முடிசச்ுடட்ு எனக்கு கால் 

 ண்ணு" எனவும்  

"மனு, ஏன் இ ் டி  ண்றீங்க...? வீடட்ுக்கு 

ப ாகாம பின்னாடிபய வந்தீங்களா?" 

என்ைவளின் குைல் பகா த்திலிருந்து குரழந்து 

நடுக்கமாய் ஒலிக்க,  

"உன்ரன எ ் டி தனியா விட முடியும்?" 

அவனது குைலும் சநகிழ்ந்து இருந்தது.  

"....."  

 தில் ஏதும் சசால்லாமல் அந்த கனத்ரத 

மிகவும் ைசித்துக் கடந்தாள்.  

"பேய்... மது, ரலன்ல இருக்கியா?" என்று 

 ட டக்க, தனக்காக அவன்  தறுவது பிடித்து ் 

ப ானது. இரவசயல்லாம் வாழ்நாள் முழுக்க 

அனு விக்க சகாடுத்து ரவக்கவில்ரலபய... 

என்னும் ஏக்கம் தரலதூக்குவரத தடுக்க 

முடியவில்ரல.  

மனதினுள் எண்ணங்கள் எல்ரல தாண்டி ஓட, 

அவன் கூறியரத கவனிக்காமல் விட, சை்று 



 

 

பநைத்தில் அவரள பதடி கரடக்குள் 

வந்துவிட்டான். ரககளில் ரகப சிபயாடு 

கண்களில் பதங்கிய கண்ணீரை சுண்டி 

எறி வரளக் கண்டவன், சை்றும் 

தாமதிக்காமல் பவக எடட்ுக்களில் 

மரனயாரள சநருங்கி நின்றுசகாண்டு, 

"கண்ட்பைால் யுவைச்சல்ஃ ் ேனி..." என 

முணுமுணுக்க அவனது குைலில் என்ன காந்தம் 

இருந்தபதா, சட்சடன திரும்பி புன்னரகக்க 

முயல,  

"என் ேனி சிைிசச் முகமாய் கிஃ ்ட்  ைச்ப்சஸ் 

 ண்ணுவாளாம்... நான்  த்தடி தூைத்தில் 

காத்துக்கிடட்ு நிை்ப னாம்..." என்று 

அ ் ாவியாய் முகத்ரத ரவத்துக் சகாண்டு 

சசால்ல, அதில் கவை ் ட்டவள், தன்ரன 

மைந்து தன்னவனின் கைம்  ை்றி இழுத்த டி 

 டட்ு ்புடரவ  குதிக்குள் நுரழந்தாள்.  

மறு ்ப துமின்றி அவபளாடு சசன்ைவரன 

 க்கத்தில் நிறுத்திக் சகாண்பட புடரவரய 

பதைவ்ு சசய்தாள். இருவருக்கும் பிடித்த கலை,் 

டிரசன் என்று  ாைத்்து ்  ாைத்்து 

வாங்கினாைக்ள். தன்  ைிசாய் அவளுக்கு ஒரு 

 டட்ு ்புடரவரய வாங்கிக் சகாண்டான். 



 

 

புடரவக்கு ஏை்ை சடர்டயும், பவஷ்டியும் 

வாங்க ் டட்து. 

"நீங்க உங்க அம்மாவுக்கு  ைிசு 

வாங்கரலயா?" என்று பகடக்,  

"எனக்கும் பசைத்்து தான் நீ வாங்கிட்டிபய... 

நீயும் நானும் பவைா என்ன?" என்று தன் ஒை்ரை 

புருவம் உயைத்்தி பகட்ட அழகில் 

மயங்கியவளின் தரல தானாக இல்ரல என்று 

அரசய, சமசச்ுதலாய் சிைித்த டி 

நகைந்்துவிட்டான். 

ஆசிைமத்திை்கான கட்டிட பவரல 

முழுவதுமாய் முடிந்து குடிபுக தயாைாகிவிட, 

தான் மனுவின் வாழ்வில் இருந்து 

கிளம்புவதை்கான பநைம் வந்துவிட்டது 

என் தில் மதுவின் மனது நிரலசகாள்ளாமல் 

தவித்தது.  

ஒ ் ந்த திருமணம் அைங்பகறி ஒன் து 

மாதங்கள் மடட்ும் தான் முடிந்திருக்கிைது ஒரு 

வருடத்திை்கு இன்னும் மூன்று மாதங்கள் 

இருக்கிைது தான். ஆனால் ஒ ் ந்த ் டி 

முதலாம் ஆண்டு நிரைபவா, கட்டிட  ணி 

நிரைபவா எது முதலில் வருகிைபதா அபதாடு 

உைரவ முடித்துக்சகாள்ளலாம் 



 

 

என்றிரு ் தால் மது குடும்  வாழ்ரவ 

முறித்துக்சகாள்ள தயாைாகிவிட்டாள்.  

ஆனால் கிளம்புவதை்குள் எ ் டிபயனும் 

கணவரனயும் மாமியாரையும் பசைத்்து 

ரவத்துவிட பவண்டும் என தீைம்ானித்ததால் 

இன்ரைய ச ாழுரத உ பயாகிக்க 

நிரனத்தவளாய் தனது அரைக்குள் 

சசல்லாமல், தயங்கி நிை்க அரத கண்டு 

சகாண்டவன் தனது ரகயில் இருந்த வியா ாை 

சஞ்சிரகரய மூடிய டி,  

“எங்கிட்ட ஏதாவது ப சணுமா?" என புருவம் 

உயைத்்த, தானாக உருவாகி இருக்கும் 

சந்தை ்் த்ரத  யன் டுத்திக் சகாள்ளும் 

எண்ணத்தில் ஆம் என் தாய் தரலயரசக்க, 

"இ ் டி வந்து உட்காை"் என தனக்கு எதிபை 

இருக்கும் இருக்ரகரய காட்ட, மறு ்பின்றி 

அமைந்்தவள்,  

"மனு சாை.்.. அ ் ா ப ான்  ண்ணாங்க. 

ஆசிைமம் தயாைாயிடுசச்ுன்னு சசான்னாங்க... 

நீங்க சசய்திருக்க உதவிக்கு நன்றிங்கிை 

ஒை்ரை வாைத்்ரத ப ாதுமானதா இருக்காது. 

ஆனால் அரத சசால்ைரத தவிை என்னால 

உங்களுக்கு பவசைதுவும்  ண்ண முடியாது. 

சைாம்  நன்றி மனு சாை.்.." என கைம் 



 

 

கூ ்பியவளின் விழிகளில் நீை ்திைண்டிருந்தது. 

கூ ்பிய கைங்கரள தன் கைம் சகாண்டு  ை்றிக் 

சகாண்டவனின் மனம் சநகிழ்ந்து கிடந்தது. 

ஆயினும்,  

"நீ இவ்வளவு உணைச்ச்ி வச ் டுை 

அளவுக்சகல்லாம் நான் எதுவும் சசஞ்சுடரல." 

ச ருந்தன்ரமயாய் சசால்ல, 

"நம்ம ஒ ் ந்த ் டி நாம பிைியுைதுக்கான 

பநைம் வந்துடுசச்ு. நான் அதுக்கு தயாைாத்தான் 

இருக்பகன் மனு சாை.்" என சகாடுத்த 

வாக்கிை்கு முக்கியத்துவம் சகாடுத்து 

வாழக்ரகரய பகாடர்டவிட்டாள். 

'என்னது… பிைிந்து ப ாக தயாைா இருக்கியா?' 

ச ரும் அதிைவ்ு வந்து குடிசகாள்ள, 

'நான் தான் பதரவயில்லாமல் 

அரல ்புறுகிபைனா? இவளுக்கு அது ப ால் 

எந்த உணைவ்ும் இல்ரல ப ாலபவ... சட்சடன 

பிைிய தயாை ்என்கிைாள்...' ச ரும் வருத்தம் 

பதான்ை மனம் தாபன சுருண்டு சகாள்ள 

தன்மானம் தாண்டி குதிக்க, அரமதியாகி ் 

ப ானான். 

"நீங்க இன்னும் சகாஞ்சம் ரடம் சகாடுக்க 

முடியுமா...?" சகஞ்சலாய் பகடக் அவள்  ாைத்்த 



 

 

 ாைர்வயும், அவளது சமாழியும் அவன் 

மனரத கரையச ்சசய்தது.  

'அதை்சகன்ன வாழ்நாள் முழுவதும் 

பவண்டுமானாலும் எக்ஸ்சடன்ட்  ண்ணலாம்!' 

என்று உள்பள முகிழ்த்த எண்ணத்ரத 

மூரலயில் தள்ளியவன் அரத 

காட்டிக்சகாள்ளாமல், 

"எத்தரன நாள்...?" ஒை்ரை புருவம் 

உயைத்்திய டி பகடக்,   

"இன்னும் ஒரு வாைம் ப ாதும்..." என்ைாள். 

'ஒரு சஜன்மம் ப ாதுமான்னு நான் 

பயாசிக்கிபைன்... இவளுக்கு ஒரு வாைம் 

ப ாதுமா? என் கூட வாழ்வது அவ்வளவு 

கஷ்டமா?' அவனது மனசு அடி டட் 

சிறுகுழந்ரதயாய் சுருண்டுவிட,  

வழக்கம் ப ால் முகத்ரத கல்லாய் 

ரவத்துக்சகாண்டு, தன்ரன மீறி விரைத்த 

உடரல கஷ்ட ் டட்ு இயல்பிை்கு 

சகாண்டுவந்தவன், தன்னவரள சநருங்கி ஆழ 

மூசர்ச இழுத்துவிட, அவனது சூடான 

மூசச்ுக்காை்று அவள் முகத்தில்  டிந்து தன் 

ஏக்கம் தீைத்்துக் சகாண்டது. 



 

 

'இவளுக்பக என்பனாடு வாழ பவண்டும் எனும் 

எண்ணம் இல்லாத ப ாது நான் மடட்ும் ஏன் 

அரத  ை்றி பயாசிக்க பவண்டும்? நானும் 

பிைிய தயாை ்தான்.' என சுருண்டு கிடந்த 

மனதின் தரலயில் தட்டி நிமிைச ்சசய்ய, 

'இந்த வீம்பு உன் காதரல காவு வாங்க ் 

ப ாகிைது!' என மனம் எசச்ைிக்ரக விடுக்க, 

'காதலா... இவளிடமா? அந்த அளவுக்சகல்லாம் 

மனு ைதன் மதி மயங்கி ் ப ாகவில்ரல. 

நடந்த திருமணத்ரத ச ாய்யாக்க 

பவண்டாபம என்னும் எண்ணத்தில் தான் 

பசைந்்து வாழ நிரனத்பதன்.' சவகு 

பிைமாதமாய் விளக்கம் சகாடுத்து மனதின் 

வாரய ஒடட்ுசமாத்தமாக அரடத்துவிட்டான்.   

உயிராகலாம்...    

 


