குடிகாரக் கணவன்
ப ான் குலேந்திரன் (கனடா)

லராயல் பெரிடியன் (Royal Meridian) ல

ாட்டலுக்கு பவளிலய

உள்ள ெதிேில் இருந்த “குடி குடியயக் பகடுக்கும்” என்ற
வாசகத்யத வாசித்துச் சிரித்த
நடந்து ல ாய்

டி தள்ளாடித் தள்ளாடி

ாஸ்கர் டாக்ஸியய நிறுத்தினான் .

குடி பவறியில் டாக்ஸியய நிறுத்திய
ாஸ்கயர டாக்ஸி டியரவர் சண்முகத்துக்கு நன்கு பதரியும்.
ாஸ்கரின் நியே அறிந்து டாக்ஸியில் இருந்து இறங்கி
வந்து யக பகாடுத்து டாக்ஸியின்

ின் சீட்டில்

ாஸ்கயர

ஏற்றி, எங்லக ல ாக லவணும் என்று
லகட்காெல் டாக்ஸியய

ாஸ்கரின் வட்யட
ீ
லநாக்கி

ஓட்டினான்.

டக்ஸி டியரவர் சண்முகத்துக்குத் தன் டடக்ஸியில் ஏற்றிய
ாஸ்கர் குடும் த்யத நன்கு பதரியும் .
சண்முகத்துக்கு டக்ஸி வாங்க

ாஸ்கரின் தந்யத

ணங்பகாடுத்து உதவினவர் .

ாஸ்கர் குடிகாரனாக ொற முன் அவயர

ே தடயவகள்

ாஸ்கயர அவர்வட்டில்
ீ
இருந்து அவரின்
அலுவேகத்துக்கு ஏற்றிச் பசன்றவன் .

ாஸ்கரின் ெயனவி

வனிதாயவ அவனுக்குத் பதரியும் இப்ல ாது
கண்டு வனிதா லெல் சண்முகம்

ரிதா ப்

ாஸ்கரின் நியே

ட்டான்.

ே தடயவகள் சண்முகம் குடிகார
ாஸ்கயர ல

ாட்டேில் இருந்து ஏற்றி, அவரின்

வட்டுக்கு
ீ
அயைத்துச் பசன்று
யகயில்

ாஸ்கரின்

ெயனவி வனிதா

ாரம் பகாடுத்த

அனு வம் டக்ஸி டியரவர சண்முகத்துக்கு உண்டு . நடக்க
முடியாெல் தள்ளாடி கீ லை விழும் நியேயில்இருந்த தன்
கணவயன
யகயில்

யக

ிடித்துக் கூட்டி வந்து சண்முகம், வனிதா

ாரம் பகாடுத்து, “ அம்ொ ஐயாயவக் பகாண்டுல ாய்

டுக்க யவயுங்கள்.

ணத்யத

ிறகு வந்து வாங்கிக்

பகாள்கிலறன்” என்று பசான்னான் .

“ சண்முகம் உன் உதவிக்கு நன்றி. “ என்றாள் வனிதா கண்
கேங்க . இது அவள்

ே தடயவகள் சண்முகத்துக்குத் தன்

கணவயன அந்த நியேயில்

ாதுகாப் ாக வட்டில்
ீ
பகாண்டு

வந்து லசர்த்ததுக்குச் பசால்ேிய

ே நன்றிகளில் ஒன்று.

ாஸ்கர் குடிபவறியில் நா தழும்

“ தங்கி யூ சண்முகம்”

என்றான் . வனிதா ஒன்றுலெ ல சாது கணவயனப்

டுக்யக

அயறக்கு அயணத்த
யவத்தாள்.

டி பகாண்டு ல ாய்

டுக்யகயில்

டுக்க

டுக்க முன் அவன் எடுத்த வாந்தியய தன்

யகயில் ஏந்தி, அயறயில்
இருந்த லவாஷ் ல சனில் கழுவினாள் . வைக்கம்ல ால்
லதசிக்காய் சாறு தண்ண ீரில் கேந்து வந்து
அவனுக்குக் குடிக்கக் பகாடுத்தாள்.
ின் ல ட்சீட்டால் அவயனப் ல ார்த்தி விட்டு அயற
விளக்யக அயணத்து விட்டுச் பசன்றாள்.

****
ாஸ்கர் நல்ே வசதியான குடும் த்தில்

ிறந்தவன்.

ப ற்லறாருக்கு ஒலர ெகன். அவனுக்கு இரு தங்யகொர்.
டித்து

டம் ப ற்று தனியார் நிறுவனம் ஒன்றில்

உதவி ெலனஜர்

தவியில்

தந்யத சிவராென் ஒரு

ாஸ்கர் இருந்தவன் .

ாஸ்கரின்

ிர ே பதாைிேதி ர்

. பசல்வத்துக்கு குயறவில்ோதவர்
. ிறருக்கு உதவுவதில்

ின் தங்க ொட்டார் . குணத்தில்

தங்கக் கம் ி. தன் மூன்று

ிள்யளகயளயும் கட்டுப் ாட்டுடன்

வளர்த்தார்.
ாஸ்கர் லவயே பசய்யும் இடத்தில்
தனக்கு பசக்கரட்டரியாக இருந்த
வனிதாயவ அவனுக்குப்

ிடித்துக் பகாண்டது. அவள் லெல்

அவலனாடு லவயே பசய்யும் வசீகரனுக்கும் அவயள

ிடித்துக்

பகாண்டது.

ாஸ்கருக்கும் வசீகரனுக்கும் காதேில்

ல ாட்டி. இருவரிலும்
நம் ிக்யகயும்

ாஸ்கரின் லெல் வனிதாவுக்கு

ற்றுதலும் அதிகம் . காரணம்

அவன் சிகரட் ,ெது குடிப் தில்யே. ப ண்கயள ெதித்து
நடப் வன் .

டித்தவன். தானும் தன் லவயேயும் என்று

இருப் வன்.

ாஸ்கருக்கு முற்றிலும்

எதிர்ொறானவன் வசீகரன். தான் நியனத்தயத சாதிப் வன்
வசீகரன். நல்ேவன் ல ால்

ைகிக் கழுத்தறுப் வன். ஒரு நாள்

வசீகரன் தன காதயே பவளிப் யடயாக வானதிக்கு
பசான்னான் .
“ வசீகரன் உங்கள் குணமும்,
ல ாக்கும் எனக்குப்

ிடிக்கவில்யே . என் ெனயத நல்ே

குணம் உள்ள ஒருவருக்குக் பகாடுத்து விட்லடன் . அவரும் என்
காதயே ஏற்றுக் பகாணடு விட்டார் .பவகு வியரவில் நாங்கள்
இருவரும் திருெணம் பசய்யப் ல ாகிலறாம். நீ ர்
என்யன ெறந்து விடும். உெது குணத்துக்குப் ப ாருத்தொன
லவறு ஒருத்தியயப்

ார்த்து திருெணம் பசய்யும்” என்றாள்

வானதி .

“வானதி எனக்குத் பதரியும் உனக்கு

ாஸ்கர் லெல் அவனின்

நல்ே குணத்தால் காதல் என்று . ஒரு நாள் உன் தவயற நீ
உணர்ந்து கவயேப்

டுவாய் .” லகா த்லதாடு

தில்

பசான்னான் வசீகரன். அவன் ெனதில் தன்யன

ைி வாங்கும்

திட்டம் இருக்கிறது என் து வானதிக்குத் பதரியாது

ாஸ்கர் , வானதி இருவரினது திருெணம் ப ற்லறாரின்
ஆசிகலளாடு லகாவிேில் நடந்லதறியது. திருெணம் நடந்து ஒரு
வருடத்துக்குள்

ாஸ்கருக்கு அவன் லவயேபசய்யும்

அலுவேகத்தில் ொர்கடிங் ெலனஜராக

தவி உயர்வு

கியடத்தது. தன எதிர் ார்த்து இருந்த
தவி

ாஸ்கருக்குப் ல ானது வசீகரனுக்கு லெலும்

வானதியயயும்

ாஸ்கரயனயும்

ைி வாங்கும் எண்ணம்

அவன் ெனதில் வலுவாக லவரூண்டியது.
ாஸ்கரனும் வானதியும் தனிக் குடித்தனம் ல ானார்கள்.
ஒரு தடயவ

ாஸ்கரனுக்கு லவயே நிெித்தம்

வசீகரலனாடு திருச்சி ல ாக லவண்டி வந்தது.
ாஸ்கரனின் நிறுவனம், நீ ேத் தாெயர என்ற
ஏற்றுெதி நிறுவனத் லதாடு பசய்த

ிஸ்னஸ் ஒப் ந்தம்

பவற்றியாக முடிந்ததால் அந்த
நிறுவனம் ல
அந்த

ாட்டல் ஒன்றில்

ார்ட்டி யவத்தது.

ார்ட்டியில் வசீகரன் சந்தர்ப் த்யதப்

யன்

டுத்து

ாஸ்கரயன முதன் முதேில் குடிக்க யவத்தான் . முதேில்
ெது அருந்த ெறுத்த

“

ாஸ்கரயனப்

ார்த்து வசீகரன்:

ாஸ்கி நீ ர் ஒரு ல ாதும் குடிக்கப் ல ாவதில்யே

என்று எனக்குத் பதரியும். ஒரு

தடயவ ஷிவாஸ் ரீகல் விஸ்கியய சுயவத்துப்

ார்த்தால்

என்ன? நீ என்ன குடிகாரனாகவா ொறப் ல ாகிறாய் ? இன்று
இவர்கள் தரும் விருந்தில் நீ குடிக்க ெறுத்தால்
அது அவர்கயள அவொனப்
பசால்ேி
தாலன

டுத்துவது ல ாோகும்” என்று

ாஸ்கரயர வற்புறுத்திக் குடிக்க யவத்தான்.
ாஸ்கருக்கு கிளாசில் சிவாஸ் ரீகல் விஸ்கியய ஊற்றி

க் பகாடுத்தான் .அதுலவ முதல் தடயவ விஸ்கியய
சுயவக்க லவண்டி வந்தது.

ாஸ்கர்

ாஸ்கருக்கு அது புது அனு வம் .

அந்த விஸ்கியின் சுயவ அவனுக்கு

ிடித்துக் பகாண்டது.

பதாடர்ந்து
மூன்று கிளாஸ் விஸ்கியய வசீகரன்
யவத்தான் தன் நியே ெறந்து

ாஸ்கயரக் குடிக்க

ாஸ்கர் குடித்தான் . தனது

திட்டம் பவற்றி ப ற்றயதக் கண்டு வசீகரனின் ெனம் பூரித்தது.
ே தடயவ
வசீகரனும்

ாஸ்கரும்
ிஸ்னஸ் லவயேயாக

ல ாது வசீகரன்
சுயவயய

ிடித்த

ே ஊர்களுக்குப் ல ாகும்

ாஸ்கராய் குடிக்க யவத்தான் . ெதுவின்
ாஸ்கர் தினமும் குடிக்கத் பதாடங்கினான்.

லவயேயில் இருந்து வடு
ீ திரும்பும் ப ாது தன் கணவனில் ெது
வாசயன தினமும் வசுவயத
ீ
உணர்ந்த வானதி ெிகவும்
கவயே

ட்டாள்

“என்ன அத்தான் நீ ங்கள் இப்ல ாது தினமும் குடிக்க ஆரம் ித்து
விட்டீர்களா? என்ன இது ஒரு ல ாதும் உங்களுக்கு இல்ோத
புதுப்

ைக்கம்”

“ நான் என்ன பசய்ய.? நான் உயர்
இருப் தால்
அவர்கள்

தவியில்

ிஸ்னஸ் விசயொகப் ல ாகும் ல ாது

ார்ட்டி யவத்து எனக்கு குடிக்கத் தந்தால் என்னால்

குடிக்க ெறுக்க முடியாது அதனால் சிே செயம் குடிக்கிலறன்”
ாஸ்கர் தான்குடிப் துக்கு வானதிக்கு விளக்கம் பசான்னான் .
“ லவண்டாம் அத்தான் உங்களுக்கு இந்த புதிய
ைக்கம்.உங்கயள இப் டிக் குடிக்க யவத்தது யார் என்று
எனக்குத் பதரியும்”

“என்ன நீ பசால்லுகிறாய் வானதி’?

“உங்கள் நண் ன் வசீகரன் எங்கள் இருவர் லெல் உள்ள
வஞ்சம் தீர்க்க எங்கள் இருவயரயும்

ிரிக்கப் ல ாடும் சதித்

திட்டம் அத்தான் இது” வானதி கவயேலயாடு பசான்னாள் .

"இங்யக

ார் வானதி வணாக
ீ
என்

என் நம் ிக்யகக்குப்
வண்
ீ

ாத்திரொன என் அசிஸ்படபனட் லெல்

ைி ல ாடாலத . வசீகரனின்

உதவியால் எனக்குப்

ே

ிசினஸ் ஒப் ந்தங்களில் யகசாத்திட

முடிந்தது “. வானதி வசீகரனின் லெல் பசான்ன குற்றச்
சாட்யட

ாஸ்கர் ஏற்கவில்யே.

காேப்ல ாக்கில்

ாஸ்கர் வட்டில்
ீ
யவத்துக் குடிக்க

ஆரம் ித்தான். வானதியால் அவயனக் கட்டுப் டுத்த
முடியவில்யே.

“எவ்வளவு நல்ே ெனிதனாக இருந்த என் கணவயன அந்த
அலயாக்கியன் வசீகரன் என் லெல் உள்ள லகா த்தால்
பகடுத்துவிட்டான்” என்று தன் ொெனுக்கும் ொெிக்கும்
பசால்ேி வானதி ெனம் வருந்தினாள்.

ஒரு நாள் வசீகரனின்

ிறந்த நாள் அன்று அவனின்

அயைப்ய

ஏற்று ல

திரும் ிய

ாஸ்கரனுக்கு வானதி கண்டித்து

லகா ொய் ல சியது

ாட்டலுக்கு ல ாய் குடித்து விட்டு வடு
ீ

ிடிக்கவில்யே. குடி ல ாயதயில் இருந்த

அவன் தன் நியே ெறந்து அவயள முதன் முதேில் யக நீ ட்டி
அடித்தான். அவள் ப ாறுயெ காத்து நடந்தாள் . அதன்
ின் அடிக்கடி குடித்து விட்டு வந்து வானதியய

ாஸ்கர்

அடிக்கத்பதாடங்கினான் . அவளின் ொென்,
ொெி, யெத்துனியாரால்

ாஸ்கயரக் கட்டுப் டுத்த

முடியவில்யே.

“என் பசாந்த
என் விருப் ப்

ணத்தில் நான் குடிக்கிலறன் இது என் உரியெ .
டி நான் பசய்லவன் ஒருவரும் என்யனக்

கட்டுப் டுத்துவது எனக்கு

ிடியாது” என்று

ாஸ்கர் வானதிக்குக் கண்டிப்புடன் பசான்னான் .

குடிகாரனாக ொறிய தன் அன்புக் கணவனின் நியே கண்டு
தினமும் வானதி தினமும் கண்ண ீர் விட்டு அழுதாள்.

அவளின் கவயேக்கு ஒரு நாள் கடவுளாகப்
ஒரு நாள் லொசொகக் குடித்துப் ல ாட்டு வந்த

ார்த்து முடிவு வந்தது.
ாஸ்கர் இரத்த

வாந்தி
எடுத்து ெயங்கி கீ லை வட்டில்
ீ
விழுந்தான்
. அம்புேன்சில் அவயன வானதியும், ொெனும், ொெியும்
யெத்துனிகள் இருவரும் யவத்தியசாயேக்குக் கூட்டி
பசன்றனர்
.

ே

ரிலசாதயனகளுக்குப்

ின் வானதியயயும்

ாஸ்கரின் தந்யத

சிவராெயனயும் டாக்டர் தன்
அயறக்குள் அயைத்துச் பசான்னது” ெிஸ்டர் சிவராம்
உங்கள் ெகனக்கு சிலராசிஸ் வியாதி
இவரின் ஈரயேக் குடி லவகுவாக

ாதித்து விட்டது . இது

ொற்றம் சத்திர சிகிச்யச உடனடியாக பசய்ய லவண்டும்.
இல்ோவிடில் இவரின் உயிருக்கு ஆ த்து . என்ன பசால்லுகிறீர்கள்
“?
“டாக்டர் இதற்கு நாங்கள் என்ன பசய்யலவண்டும் “?சிவராென்
லகட்டார்.
“ ஒரு

குதி ஈரல் தானம் யாரவது உடனடியாக பசய்ய லவண்டும்

அலதாடு ப ாருத்தொன ஈரோக இருக்க லவண்டும். தானம்

பகாடுக்க முன் வரு வராய்

ரிலசாதித்த

ின் முடிவு பசால்லுலவன்

. ஈரல் தானம் ெஞ்சள்
காொயே என்ற ப

ப்யடட்டிஸ் லநாய் வந்திருக்கக் கூடாது

என்றார் டாக்டர். எல்லோரும் ல சாெல் இருந்தார்கள்.
வானதி அயெதியாக” டாக்டர் நான்

ாஸ்கரயரக் காதேித்து

திருெணம் பசய்தனான். அவயர நான் உயரிலும் லெோக
லநசிக்கிலறன். அவரின்
உயிருக்கு ஒன்லறன்றால் என்னால் வாைமுடியயாது. நான் என்
ஈரேில் ஒரு
ஒரு ல ாதும் ப

குதியய அவருக்கு தானம் பசய் தயார் எனக்கு
ப் ட்யடட்டிஸ் Aஅல்ேது B வருத்தம் வரவில்யே “

என்றாள். எல்லோரும்
வாயயடத்துப் ல ாய் இருந்தனர்.

வானதியின் ஈரேின் ஒரு

குதி

ாஸ்கருக்கு ப ாருத்தப் ட்டு அவன்

உயர் தப் ியது வானதியின் ொங்கல்ய
உடல் நேம் லதறிய

ாக்கியம்.

ாஸ்கருக்குத் தனது உயியரக் காப் ாற்றியது

தன ெயனவி வானதி என்று டாக்டர் பசால்ேி அறிந்ததும் அவன்
அவளின் யககயளப்

ிடித்து கண்களில் கண்ண ீர் வைிய “ வானதி

என்யன ென்னித்து விடு. உன் கருயண உள்ளத்யத நான் ஒரு
ல ாதும் ெறக்க ொட்லடன் இனி நான் ஒரு நாளும்
குடிக்க ொட்லடன். இது உன் லெல் சத்தியம்” என்றான்

ாஸ்கர் .

அவனின் கண்ண ீர்த் துளிகள் வானதியின் யககளில் விழுந்தன.
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