ககோமதி ஒரு ககோபக்கோரி
பபோன் குகேந்திரன் (கனடோ)
க ோமதி க ோல்லோத க ோ க் ோரி. க ோ ம்
அவளுக்கு சட்டென்று வரும், சட்டென்று க ோகும். வந்த
க ோ த்தத அதி

கேரம் மனதில் தவத்திருக்

மோட்ெோள்.

க ோ ம் வந்து அெங் ிய சில
ேிமிெங் ளில் சிரித்துப் க சுவோள். எப் டி
அவளின்

ணவன் சுந்தரம் அவதளப் ட ோறுத்துக் ட ோண்டு

இருக் ிறோகனோ டதரியோது. அவளின் குணம் அறிந்து
அவளின் மோமன் சிவோவும், மோமி

ோர்வதியும் கவறு

வட்டில்
ீ
வோழ்ந்தோர் ள் இருவருக்கும் தங் ளின் ஒகர க த்தி
தவகத ி கமல் சுந்தரத்ததப் க ோல் அதி ம்

ோசம்

தவத்திருந்தோர் ள்
க ோமதி தன் ம ள் தவகத ிதயக்
சிவோவுக்கும்

ோர்வதிக்கும்

ண்டித்து வளர்ப் து,

ிடிக் வில்தல. சில சமயம்

க ோ த்தில் தவகத ிதயக் க ோமதி அடித்தும் க ோடுவோள்.
அதனோல் தவகத ி சோப் ிெோமல் தன் அதறக்குள்
க ோய் பூட்டிக்ட ோண்டு டுத்திடுவோள். தவகத ி
ஒரு

ிடிவோதக் ோரி.

தோன் ேிதனத்தததச்

டசய்ய விரும்புவோள். தோன் அணியும்

ஆதெ கமல் அவளுக்குக்

வனம் இல்தல.

தன் அதறதயத் துப் ரவோ

தவத்திருக்

டுத்த

ட்டிலின் ட ட்ஷீட்தெ விரிக்

மோட்ெோள். தோன்

மோட்ெோள். இதனோல்

க ோமதிக்கும் தவகத ிக்கும் தினமும் சண்தெ. இதத
எல்லோம் சிவோவோலும்

ோர்வதியோலும் ட ோறுத்துக் ட ோண்டு

ஒகர வட்டில்
ீ
வோழ முடியவில்தல . சில ேோட் ள்
தவகத ி தோயுென் க ோ ித்துக் ட ோண்டு
க ோயிருந்து விடுவோள்.

ோட்டி வட்டில்
ீ

ின் சுந்தரம் அவதளச் சமோதோனம்

டசய்து வட்டுக்கு
ீ
அதழத்துச் டசல்வோன் .

ஒரு ேோள் க ோமதிக்கும்

ோர்வதிக்கும்

யங் ரச் சண்தெ.

ோரணம் தவகத ி
ரீட்தசயில் குதறந்த மதிப்ட ண் எடுத்ததுக்கு க ோமதி அ
வதளக்

ண்டித்து அடித்தததப் ோர்வதி விரும் வில்தல

சுந்தரம் க ோமதிதயப் ட ண்

ோர்க் ப் க ோன க ோது

அவளின் அதமதியோன க ச்சும், சிரிப்பும்,

.

அழகும் அவனுக்குப்
தோய்

ிடித்துக்ட ோண்ெது . க ோமதியின்

ோகவரியும் க ோ க் ோரி என்று ேண் ர் ள் டசோல்லி

சுந்தரம் க ள்விப்டிருந்தோன். ஆனோல் தோதயப்க ோல் ம ளும்
இருக்

கவண்டிய அவசியம் இல்தல

என்றோன் ேண் ர் ளுக்கு சுந்தரம் .
க ோமதி ேல்ல உயர்

தவியில்

ஒரு ேிறுவனத்திலிருந்தோள். தனக்குக் ீ ழ்
கவதல டசய் வர் தளக்

ண்டிப் ோ

ேெத்தினோள் . குறித்த

கேரத்தில் தோன் ட ோடுத்த கவதலதய அவர் ள் டசய்து
முடிக்

எதிர் ோர்ப் வள் அவள் . மி வும் துப் ரவு

ோர்ப் வள். வட்டில்
ீ
இருக்கும் எல்லோப் ட ோருட் ளும் தோன்
தவத்த இெத்தில இருக்
. முக் ியமோ க்
துப் ரவோ

கவண்டும் என்று எதிர் ோர்ப் வள்

ணவன் சுந்தரமும், ம ள் தவகத ியும்

ஆதெ அணிய கவண்டும் என விரும்பு வள் .

க ோமதி வட்டில்
ீ
கவதலடசய்த கவதலக் ோரி ள் அடிக் டி
மோறிக் ட ோண்கெ இருந்தோர் ள்
.

சதமயல் ோத்திரங் தளக் க ோமதி தினமும்

அழுக்கு இருக் ிறதோ என்று

ரிகசோததன டசய்வோள். அப் டி

எதோவது குதற இருந்தோல் சதமயல் அதற
க ோர்க் ளமோ ி விடும்.

ரிகசோதித்து

சுந்தரம் க ோமதிதய விெ அதி ம்
டசய்தவன் . ஒரு அடமரிக்
ேிறுவனத்தில் தெரக்ெரோ
அதி

சம் ளம் .சலுத

டித்தவன் எம்

ி ஏ

டதோழில் நுட்

இருப் வன். க ோமதிதய விெ
ள் ட று வன் .

அவனுக்கு ட ோம் னி வோ னம் கவறு. இதவ எல்லோம்
இருந்தும் அெக் மோனவன். ட ருதம இல்லோதவன் அதி ம்
எவதரயும் எதிர்த்துப் க சமோட்ெோன். க ோமதி தன்கனோடு
க ோ ித்தோல் ஒன்றும் க சோது ஒரு புத்த த்கதோடு வட்டுத்
ீ
கதோட்ெத்துக்கு டசன்று வோசிக் த் டதோெங் ிவிடுவோன். தன்
குடும் த்தின் கமல்
சற்று

வனயீனமோ

ற்றுதல் அதி ம். சுந்தரம்
ேெப் வன் அவனுக்கு தன் அணியும்

ஆதெ ளில் அக் தற இல்தல. சில சமயம் ஒகர
ஆதெ தள சில தினங் ளுக்குத் டதோெர்ந்து அணிவோன்.
அவனுக்கு சி டரட் குடிக்கும்

ழக் ம்

இருந்தது. அததக் க ோமதி டவறுத்தோள். க ோமதிக்கு
டதரியோமல் டவளியில் டசன்று சி டரட் குடிப் ோன். சில
சமயம் ேண் ர் களோடு கசர்ந்து
ிளப் ில் ியர் குடிப் ோன் இடதல்லோம் டதரிந்திருந்தும்
க ோமதி ட ோறுத்துக் ட ோண்ெோள்.

ோரணம் சுந்தரம்

க ோமதிக்கு ஒன்று என்றோல்
துடிதுடித்துப் க ோவோன். அவ்வளவுக்கு அவள் டமல் அன்பு

.தன் ஒகர ம ள் தவகத ி கமலும்
சுந்தரத்துக்கு அளவற்ற
க ோமதிக்கு கவதல

ோசம் .

ழு அதி ம்.

தளத்துப் க ோய்

வருவோள். வடு
ீ வந்தும் வட்டில்
ீ
ம ள்
தோன் டசோல்வததச் டசய்யோவிட்ெோல்

தளத்து

வரும் க ோமதிக்குக் க ோ ம் ட ோத்துக் ட ோண்டுவரும் . சில
சமயங் ளில் தவகத ிதய அடித்தும் விடுவோள்.
க ோமதி தனது
.

ணவதன உயிரிலும் கமலோ

கேசித்தோள்

ணவரின் ேீ ண்ெ ஆயுள் மற்றும்

ஆகரோக் ியத்திற் ோ வும், இல்லத்தின் அதமதி
மற்றும் சந்கதோஷத்திற் ோ வும் சுமங் லி பூதைதய வட்டில்
ீ
க ோமதி டசய்வோள் . தன் ம ள் தவகத ி ஒழுக் ம் உள்ள
டித்த ட ண்ணோ

வரகவண்டும் என் து க ோமதியின்

ஆதச. க ோமதி சிறு விசயங் ளுக்கு
ேெக்

அப் டி க ோ மோ

கவண்டும் என் தற்கு டவளிப் தெயோன

ோரணம்

ஏதும் இல்தல. அதத
அவள் டதரிந்தும் டதரியோமகலோ டசய் ிறோள் . .
****
ஒரு ேோள் சுந்தரம் தனது மதனவிதயயும், ம தளயும்
ெற் தர ே ரத்திற்கு க

ோட்ெல் புக் டசய்து

திட்ெமிட்ெ டி குடும் விடுமுதறக்குக் கூட்டிச் டசல்ல தீர்
மோனித்தோன் . வோ னத்தில் மூவரும் வந்து ஏறும் சமயம்
“ ட ோஞ்சம் ட ோறுங் ள் அத்தோன் . ஓெரு முக் ிய ட ோருதள
மறந்து விட்கென். அததப் க ோய் உெகன எடுத்து வோறன்”
“ என்ன சோமோன் க ோமதி”?
”வட்டில்
ீ
ேோன்

ட்டி தவத்த குப்த

த

க ோகும் வழியில் குப்த யில் க ோெ எடுத்து வோகறன் “
” க ோமதி இதுவோ கேரம் குப்த

க ோெ.

ேோங் ள் விடுமுதறக்குப் க ோய் வந்தும் ேோன் ட ோண்டு
க ோய் குப்த தய க ோடுறன் “என்றோன் சுந்தரம்
க ோமதி தனது விருப் ப்

டி ேெக் ோததோல் க ோ த்கதோடு ,

" உங் ளுக்கும் துப் ரவுக்கும் டவகு தூரம். ேோம் ட ோய்
திரும் ி வர மூன்று ேோட் ள் ஆகும் . அது வதர இந்த
குப்த ேோறத் டதோெங் ி விடும்”
“ க ோமதி உனக்குக் குப்த முக் ியமோ அல்லது விடுமுதற
முக் ியமோ ? சுந்தரம் க ட்ெோன்.
தன இஷ்ெப்

டி ேெக் ச் சுந்தரம்

தடுத்ததோல் க ோமதிக்கு க ோ ம் ட ோத்திக் ட ோண்டு வந்தது.
வோ னத்தில் இருந்து க ோமதி இறங் ினோள்

“அம்மோ குப்த தய

ிறகு

க ோடுகவோம். இப் வோகயன். கேரமோகுது ேோங் ள்
க ோ கவண்டும்” அன்க ோடு டசோன்னோள் தவகத ி
“ேீ க சோமல் இரு. எனக்குத் டதரியும் அது சரி எது

ிதழ

என்று. கவண்டும் என்றோல் ேீயும் உன்
அப் ோவும் விடுமுதறக்கு க ோங் ள் ேோன் வரயில்தல”
க ோமதி வட்டுக்குள்
ீ
டசன்று மதறந்தோள்.

வட்டுக்குள்
ீ
க ோன க ோமதி திரும் ி
வந்து வோ னத்தில் ஏறவில்தல.
வட்டுக்குள்
ீ
க ோனதும் க ோமதி ஒரு ெம்ளர்
தண்ணதர
ீ
அருந்தி விட்டுத் கதோட்ெத்தில் உள்ள
திதரயில் க ோய் இருந்தோள் . க ோ ம் வரும்
சமயம் ெோக்ெர் டசோன்னமோதிரி முச்தச மூன்று ேிமிெங் ள்
உள்கள இழுத்து விட்ெோள். மனதத சில
ேிமிெங் ள்

ண் தள மூடிய

டி ஒருமு ப்

டுத்தினோள்

இதவ மகனோத்துவ ெோக்ெர் க ோ ம் வரும்க ோது டசய்யச்
டசோன்ன அப் ியோசங் ள்..

க ோமதி

ண்விழித்துப்

ோர்த்தக ோது

கதோட்ெத்தில் இரு டரோ ின் குருவி ள்

ீ ச்சிடும் சத்தம் அவளின்
வந்த திதசதய கேோக் ி

வனத்ததக்

வர்ந்தது. சத்தம்

ோர்த்தோள் . தோனியங் ள்

டதோங்கும் கும் கூட்டில்
இரு டரோ ின் குருவி ள் ஒன்தற ஒன்று ட ோத்தி சண்தெ
ிடிப் ததக்

ண்ெோள். அெ

ெவுகள கதோட்ெத்திலும்

சண்தெயோ என்றது அவள் மனம் இரு
ேிமிெங் ள் அக் குருவி தளப் ோர்த்த

டிகய இருந்தோள் .

அதவ இரண்டும் தங் ள் சண்தெதய மறந்து கதோட்ெத்தில்
உள்ள சிறு தண்ணர்ீ குளித்த

ின் ஒன்தற ஒன்று தம்

அல ினோல் முத்தம் ட ோடுத்தன அந்த குருவி ளின்
டசயதல அவளோல் ேம்
முடியவில்தல க ோமதி சிந்திக் த் டதோெங் ினோள்
கததவ இல்லோமல் ஒரு சிறு குப்த
தனக்கு வந்த க ோ ம் அவளுக்க

விசயத்துக்கு
டவகு ஆச்சரியமோ

இருந்தது .
தன் குத்தறிதவப்

ற்றி சிந்திக் த் டதோெங் ினோள்., தனது

அவசர முட்ெோள்தனமோன சுய
தீர்ப் ின் , முடிவு சரியோ ிதழயோ என்று
கயோசித்தோள்., அவளின் குற்றம்டசய்த மனம்
அவதள கமலும் சிந்திக்

தவத்தது . என்

ணவர்

என்னிலும் அதி ம் டித்தவர். ேல்ல கவதலயில்

இருப் வர் , குடும் த்தின் கமல்

ற்றுள்ளவர் எனக்கும்

தவகத ிக்கும் ஏதும் வருத்தம் என்றோல் தறிப் க ோவோர்.
அவர் ஒரு ேோளும் என்தன எதிர்த்துப் க சியது
ிதெயோது

ேோன் அவ்கரோடு ேெந்து ட ோண்ெ விதம் சரியோ?

அவர் திலுக்குப் ட ோறுதமயோ

இருந்தோர். எம் ம ள் கூெ

என்தன வோ னத்தில் வந்து ஏறும்

டி க ட்ெோள் .

ேோன்

என்ற என் அ ங் ோரம் என்தன விெவில்தல. . என்
டசயலுக்கு என் மனம் ேீதி தி இருப் ின், என்

ட்டுப் ோெற்ற

க ோ த்திற்கு ேோன் டசய்தது தவறு என்று டசோல்லும்
ேோன் எதற் ோ

எடுத்ததுக்கு எல்லோம் அவர்கமல் க ோ ப் ெ

கவண்டும் முதலில் சுந்தரம்
என்தனயும் தவகத ிதய கேசிக் ிறோர், எனக்கு மதனவி என்
ற மரியோதததயக் ட ோடுக் ிறோர் . அவர் எவ்வளவு
திறதமயோனவர் என் தில் அவருக்கு அ ங் ோரம் இல்தல.
அவர் வட்தெக்
ீ
வந்தோல்.

வனித்துக்ட ோள் ிறோர். ஒரு முடிவுக்கு

ட்டிய குப்த

த தய ட ோண்டு

க ோய் கதோட்ெத்தில் உள்ள குடிதசயில் தவத்தோள்

எதுவும்

ேெக் ோதது க ோல் வட்டின்
ீ
முன்
ததவ பூட்டிக் ட ோண்டு டமௌனமோ த் திரும் வும் வோ னத்தி
ல் க ோய் ஏறினோள் . ேெந்த
குப்த

த

எறியும் சம் வத்ததப் ற்றி

யணத்தின் க ோது

தோன் ஒன்றுகம க சக் கூெோது என்று க ோமதி
தீர்மோனித்தோள் .
தோய் வோ னத்தில் வந்து
ஏறியதும் ’அவதள

ட்டிப் ிடித்து அவளுக்கு தவகத ி

முத்தம் ட ோடுத்தோள்
“ தங் ியூ க ோமதி. ேீ திரும் ி வருவோய் என்று எனக்குத்
டதரியும் “ என்றோன் சுந்தரம்
’ கெோன்ட் டமன்சன் ப்ள ீஸ் . என் க ோ த்துக்கு ஐ யோம்
டசோறி” என்றோள் க ோமதி
“எங் ள் விடுமுதற முடியும் மட்டும் ேீ எங் களோடு
க ோ ிக்

மோட்ெோய் தோகன “ சுந்தரம் க ட்ெோன் .

“ ேிட்சயமோ

இனி என் க ோ த்ததக்

ட்டுப் டுத்திக்

ட ோள்கவன் அத்தோன் ”
அவள் மனதில் கதோட்ெத்தில் தோன்
குருவி ளின் சண்தெக்

ண்ெ

ோட்சியும், அதன்

ின் ேெந்த

குளியலும் , ட ோஞ்சலும் அவளின்
மனதத விட்டுப் க ோ வில்தல . இனி ேோன் என்
க ோ த்ததத் தனித்து அந்த குருவி ளதளப் க ோல் வோழ
கவண்டும் என்று தன் மனதுக்குள் தீர்மோனித்தோள்.
வோ னம் தனது

யணத்ததத் டதோெர்ந்தது

*****
(யோவும் புதனவு)

