“சுமி” ஒரு த ொட்டொச்சிணுங்கி
ப ொன் குலேந்திரன் – கனடொ
அன்று திங்கட்கிழமை

கொமே ஏழு ைணி. நொன் லேமே பெய்யும்

ேங்கியில் லைொகனுக்கு ைலனஜர்

தேி உயர்வு கிமடத்து இரு

ைொதங்களொகி ேிட்டன. லநரத்துக்கு ஆ ிசுக்கு ல ொக லேண்டும் ,
அப்ல ொது தொன் தனக்கு ரில ொர்ட் பெய்யும் இரு து ல ருக்கு தொன் ஒரு
ேழிகொட்டியொக இருக்கமுடியும்

. ஆ சு
ீ க்குப் புறப் ட்டு,

அேெரம்

அேெரைொக கொமே உணமேயும் கொப் ிமயயும்

ெொப் ிட்டு ேிட்டு கொர்

ெொேியுடனும், மகயில்

ேட்டில்
ீ
உள்ள

குறும் ப ட்டியுடனும்

கரொஜுக்கு தன் ைொைனொர் ேொங்கிக் பகொடுத்த ல
லைொகன் பேளிகிட்டொன்.
ைமனேி

என் சுைி என்று

சுைித்திரொ அேன்

ொண்டொ கொமர எடுக்க

நொன் கூப் ிடும் அேனின்

ின்னொல் ல ொனொள்.

லைொகனுக்குத் திருைணைொகி ஒரு ேருடமும் ஆகேில்மே. தனிக்
குடித்தனம் பெய்ய லேண்டும் என்று சுைி ேற்புறுத்தி மூன்று அமற
உள்ள ேடு
ீ ஒன்மற
நிமனத்தமத
ேிடுேொள்.

ைொைனொர் உதேிலயொடு ேொங்கினொன் . “சுைி” தொன்

அழுலதொ அல்ேது முகத்மத நீட்டிலயொ

ெொதித்து

சுைி

ேெதி உள்ள ப ற்லறொருக்கு ஒலர ைகள் .கமேப்

ட்டதொரி.

தனியொர் கல்லூரியில் ஆெிரிமய லேமே கிமடத்தும் லைொகமன
கேனிக்க லேண்டும் என்று லேமேக்குப் ல ொக ைறுத்து ேிட்டொள்.
அலதொடு ெீதனத்லதொடு

ேந்தேள். ல ரழகி என்று பெொல்ே

முடியொேிட்டொலும் அேளின் ெிரிப் ிலும்,
லைொகன்.

ொர்மேயிலும் ையங்கியேன்

சுைி அதிகம் ல ெ ைொட்டொள். எமதயும் உண்ணிப் ொக

கேனிப் ொள். எப்ல ொதும் கணேன்

லைல் ஒரு ெந்லதகப்

ொர்மே. “என்

புருஷன் எனக்கு ைட்டும் தொன்” என்ற ல ொக்கு உள்ளேள் என் மத
திருைணைொகி

ஒரு ைொதங்களுக்குள் லைொகன் அறிந்து பகொண்டொன்.

அேன் லைல் சுைிக்கு அளவு கடந்த அக்கமறயும்,
உணவு,

ஆமட ,அேன்

எங்லக ல ொகிறொன்,

ழகும் நண் ர்கள் லைல் ஒரு அேதொனிப்பு .

எங்கிருந்து ேருகிறொன். யொருடன் ல சுகிறொன்

எல்ேொம் அேளுக்கு அேன்
ல சுேது

அேள் ேயது

ேழக்கறிஞர் ப ொல்

ற்றும். லைொகனின்

பெொல்ேியொகலேண்டும்

ப ண்ணொக இருந்தொல்

ே லகள்ேிகள் லகட் ொள் .

ிறகு ேட்டில்
ீ
என்ன ெொப் ிடுகிறொன்?,

யொலரொடு லைொகன் ல சுகிறொன் என்று தன் கமடக்
கேனித்துக் பகொள்ேொள். ெற்று ,லைொகன்
ல ொே பேன்று

அதுவும் அேன்

கண்ணொல்

உரத்துப் ல ெி ேிட்டொல் ப ொே

அேள் கண்களில் கண்ணர்ீ பகொட்டும்.

லைொகன் ேட்டுத்
ீ
லதொட்டம் நிரம்

பதொட்டொச்ெிணுங்கிச் பெடிகள்.

அேற்மறச் சுட்டிக் கொட்டி . சுைி நீரும் அபெடிகளில் ஓன்று என்று
லைொகன்

ெீண்டுேொன் . அேமளச் ெீண்டி

லேடிக்மக

ொர்ப் து

அேனக்கு ேிருப் ம். அது ஒரு ேமக ஊடல் .
சுைி என்று அேமள கூப் ிடொைல் “பதொட்டொச்ெிணுங்கி இங்லக ேரும்
உம்மை நொன் பதொடேொைொ” என் ொன் லைொகன்
ெிணுங்கிலயொடு லைொகன்

. தன்மனத்

ஒப் ிடுேது அேளுக்குப்

பதொட்டொ

ிடிக்கொது.

ிறகு

ெிே ைணி லநரம் அேலனொடு ல ெ ைொட்டொள். அேன் ல ொய் ல ெினொல்,
பதொட்டொச் ெிணுங்கிச் பெடியின் இமேகள்

ெிே நிைிடங்களுக்கு

களுக்குப்

ின் சுய நிமேக்கு ேருேது ல ொல் அேளும் சுய நிமேக்கு

ேருேொள்

ெற்று கர்ேம் உள்ளேள். என்ன பெய்ேது. தொேி கட்டியொகி

ேிட்டது

. லைொகன்

ஒத்துப் ல ொக லேண்டியது தொன். ஒரு

ிள்மள

ிறந்தொல் அேள் ைொறி ேிடுேொள் என்று லைொகனின் ப ற்லறொர்
அேனுக்குச்

பெொன்னொர்கள்

தொன் ஏதும் லைொகனுக்குச் பெொல்ேேொம். லகள்ேிகள் லகட்கேொம்.
ஆனொல் லைொகன் ைட்டும் தன் கருத்மத அேளுக்குச் பெொல்ே அனுைதி
இல்மே. தன் லகொ த்மத அழுமக மூேம் கொட்டுேொள். தொங்க
முடியொேிட்டொல் ஓடிப் ல ொய் அமறக்குள்

டுத்து ேிடுேொள். எல்ேொம்

ப ற்லறொர் ேளர்த்த ேளர்ப்பு. நல்ே கொேம் லைொகனின்

அப் ொவும்

அம்ைொ அேர்கலளொடு இருக்கேில்மே. இருந்திருந்தொல் தினமும் ைொைி
ைருைகள் ெண்மடமய தீர்த்து மேக்க லைொகனுக்கு லநரம் ெரியொக
இருந்திருக்கும் லைொகனின் அம்ைொ கண்டி ொனேள். ைகன் லைல் உள்ள
தன் அன்ம

லேறு

ஒருத்தி

ங்கு ல ொடுேது அேளுக்குப்

ிடியொது.

*****
லைொகனின் ெொம்சுங் பெல் ல ொன் ைணி
“எஸ்

லைொகன்

ஸ் க்
ீ கிங்

அடித்தது. அேன் ப ெினொன்

ியர்.”

“........”
“ெரி ஒன் து ைணிக்கு முன்ல
“........”

நொன் நிறப்ல ன்”

“என்ன?

இன்று ைொமே நொலு ைணிக்கு பஜனரல் ைலனஜர் ேருகிறொரொ.

எனக்கு அேரிடம் இருந்து பைலெஜ் ேரயில்மேலய

”?

“........”
“ெரி முக்கிய ம ல்கமள என் லைமெயில் எடுத்து மேயும் ைொேதி”
“........”
“ேஞ்சுக்கு ேருலேன். நீரும்

ேருேர்ீ தொலன”

“........”
“அப்ல ொ அமதப்

ற்றி

ல சுலேொம்”

“........”
“ ெரி ம ”
ல ொனில் ல ெி முடிந்து குறும் ம யுடன் லைொகன் புறப் டும் ப ொது
“அத்தொன்

யொர் உங்கலளொமட

ல ெினது”?: சுைி லகட்டொள்

“அது என் பெக்கரட்டரி. ஏன் “?
“அேள் ப யரொ ைொேதி” ?
“ம்ம்”..
“என்ன ேயசு”?
“ஏன்

அேளுக்கு கேியொணம் ல ெப் ல ொறீரொ”?

“இல்மே சும்ைொ லகட்டனொன்”
“அேளுக்கு ேயசு இரு த்தி இரண்டு. உம்ைிலும் ஒரு ேயசு இளமை”
“ அேள் ேயசு உங்களுக்கு

எப் டித் பதரியும்”?

“பென்ற புதன் கிழமை அேளின்

ிறந்தநொள். அன்று

பேட்டி கொர்ட் பகொடுத்து பகொண்டொடினொர்கள்
பதரியேந்தது

ஆ ிெில் லகக்

அதனொல் அேள் ேயசு

“

“ ஓ லகொ . அப்ல ொ லகக்கும் கொர்ட்டுக்கும்
”ஆ ிெில் லேமே பெய்யும்

பெேவு பெய்தது

நீங்களொ ?

எல்லேொரினதும் கொசு அது. இன்னும்

லகள்ேிகள் இருக்கொ”? லைொகன் தன் ப ொறுமைமய

இழந்தொன் . அேன்

குரேில் லகொ ம் பதொனித்தது
“ எப்

இருந்து அேள் உங்கள் பெக்ரட்டரி”?

“ேங்கியில் அேள் லெர்ந்து மூன்று ைொதம்.

லெர முன் அேள்

ஒரு

ைொடல்’ இன்னும் ேி ரம் லதமேயொ”?
“இண்மடக்கு ேஞ்ச் பேளியிமேயொ”?
“ ம்ம்ம்”:
“அப்ல ொ உங்களுக்கு ெொப் ொடு அனுப்
“லேண்டொம். எனக்கு

லேண்டொைொ?

லநரம் ல ொகுது நொன் ேொறன் “

அேளிடம் இருந்து லைலும்: , லகள்ேிகமள எதிர் ொர்க்கொைல் ேட்டில்
ீ
இருந்து

லைொகன் புறப் ட்டொன். .

அவ்ேளவு தொன். சுைி அழுது பகொண்டு அமறக்குள் ல ொய்

டுத்து

ேிட்டொள். லேதொளம் முருக்மக ைரம் ஏறிேிட்டது . இனி கீ லழ இறங்க
ெிே ைணி லநரம் எடுக்கும் இறங்கும் ைட்டும் லைொகன் ஆ ிசுக்கு
ல ொகொைல் இருக்க முடியொது
****

ே தடமே லைொகனுக்கும் சுைிக்கும் இமடலய நடக்கும்
ல ொர்களில் இதுவும்
இப் டியொன

ஓன்று. . லைொகன்

லகள்ேி

தில்

ஒரு ல ொதும் அேளிடம்

லகள்ேிகள் ெந்லதகத்தில் லகட்டதில்மே. அேனுக்குத்

பதரியும் அேள் தன் லைல் உள்ள அன் ின் நிைித்தம் இப் டி நடக்குறொள்
என்று.
ஒரு நொள் தனது

ிரச்ெமனமய ைனநே ைருத்துேரரொக இருக்கும்

டொக்டர் ெிேரொைிடம் பெொல்ேி

லைொகன் கேமேப்

நண் ன்

ட்டொன்.

“லைொகன், உன் ைமனேி பதொட்டதற்கு எல்ேொம் லகொ ப்டுேலள ; கத்துேொலள,
அழுேொலள. துருேித் துருேி

லகள்ேிகள் லகட் ொலள

.அேளிடம்

எமதச் பெொல்ேது என்று உனக்குத் தயக்கைொகவும் , யைொகவும்
இருக்குலை ”? டொக்டர் ெிேொ லகட்டொன்

“நீ ெரியொக

பெொன்னொய் ெிேொ. இதுக்கு

ஏதும் ைொற்று ேழி ஏதும் ' உண்டொ

ெிேொ “ ?. லைொகன் லகட்டொன்

“உணர்வு ைற்றும் உணர்ச்ெி என் து, உடல் ெொர்ந்தது உணர்ச்ெிமய .
உணரவும், அனு ேிக்கவும் அளவு உள்ளது . அது, ஒவ்பேொரு
ைனிதனுக்கும் ைொறு டும்அந்த அளமே மேத்து தொன் ஒருேமர .,
'பதொட்டொச்ெிணுங்கி' அல்ேது 'எருமை ைொட்டுத்லதொல்' என்று
கூறுகிலறொம். சுரமன இல்மே என்கிலறொம்

எங்பகங்கு, உரிமை

இருக்கிறலதொ, ெலுமக எடுத்துக்பகொள்ள முடியுலைொ, அங்பகல்ேொம்
உணர்ச்ெிகமள கட்டுப் ொட்லடொடு பேளிப் டுத்த லேண்டும் அந்த .
அடிப் மடயில் தொன்., ஒருேரின் உணர்ச்ெி பேளிப் ொட்மட, அேெி
ஆரொய லேண்டும். ப ொதுேொக ., எரிச்ெல் டுகிலறொம் என்றொல், அங்கு
உரிமை அதிகம் என்று அர்த்தம் பதொட்டொல் ெிணுங்ேது உரிமையின்

அமடயொளம்லேண்டியது . அமத ெீர் டுத்த ., உரிமை உள்ளேர்களின்.
கடமை. அமத, உரிமை உள்லளொர் புரிந்து பகொள்ளொைல், 'என்மன
புண் டுத்திேிட்டொள்' என்று, பேறுப்ம

ேளர்த்து பகொள்கின்றனர்

..

யொரிடம் நைக்கு உரிமை இருக்கிறலதொ, அேர்கமள ெரிபெய்ய
லேண்டியது, நைது கடமையும் ப ொறுப்பும் கூட. அமத ேிட்டுேிட்டு .,
பேறுப்ம

ேளர்த்தொல், அது ேிேொகரத்தில் ல ொய் முடியும் லைொகன்”

“அப்ல ொ என்மன என்ன பெய்யச் பெொல்லுறொய்
“ உன் புத்திமய

ெிேொ.”?

ொேித்து உனக்கு அேள் நிமே ஏற் ட்டொல் அேளுக்கு எப் டி

இருக்கும் என் மத அேள் உணர ஒரு சூழமே உருேொக்கி

அேமள

உணர்மே. ெிேெையம் அேள் அமத உள்ேொங்கி ைொறினொலும் ைொறேொம்.
முயற்ெித்துப்

ொர்

லைொகன் “ டொக்டர் ெிேொ

அறிவுமர பெொன்னொர்.

****

அன்று லேமே முடிந்து லைொகன் ைொமே ஆறுைணிக்கு ேடு
ீ திரும் ிய ப ொது
சுைி தன் ைொைன் ைகலனொடு ல ெிக் பகொடிருந்தொள்.
“ அத்தொன்

இேமர எங்கள் கேியொணத்தில் கண்டிரு ர்
ீ கலள;. இேர் என்

அம்ைொேின் அண்ணொேின் ைகன் ரலைஷ். அபைரிக்கன் பகொம் னி
ஒன்றில் ைொர்க்பகட்டிங் டிபரக்டரொக இருக்கிறொர். எம்
“அப் டியொ:”?
“எனக்கு இரண்டு ேயசு மூப்பு.”
“அப் டியொ:”?
“ெிறு ேயதில் என்லனொடு லெர்ந்து கரம் ேிமளயொடுேொர்
“அப் டியொ:”?

ி ஏ பெய்தேர் ”

“ இன்னும் இேர் கேியொனம் பெய்யேில்மே”:
“அப் டியொ:”?
“ உங்களுக்கு பதரிந்த ேடிேொன ப ண் யொரும் இருந்தொல் பெொலுங்லகொ”
“

ொர்ப்ல ொம்”

“ உங்க பெக்ரட்டரி ைொேதி

ொங்கில் லெர முன் பைொடேிங் பெய்ததொக

பெொன்ன ீர்கள் அேமளப் ல ெினொல் என்ன ”?
“ நொன் கேியொணத்
லைொகன்

தரகன் இல்மே” என்று சுருக்கைொக

தில் பெொல்ேி ேிட்டு

அமறக்குள் ல ொனொன் . சுைியின் முகம் சுருங்கியது.

கண்களில்

கண்ணர்ீ ேந்ததமத அடக்கிக் பகொண்டொள். ரலைஷ் இருந்த

டியொல் அேளுக்கு அழுமக ேரேில்மே;. அமதத் தொன் லைொகன் எதிர்
ொர்த்தொன்
ரலைஷ் ல ொன ின் சுைி கொப் ிலயொடு லைொகனிடம் அமறக்குள் ல ொனொள்
“உன் ைொைன் ைகன் ரலைஷ் ல ொயிட்டொனொ”? லைொகன் சுைியிடம்
லகட்டொன்
“ல ொயிட்டொன் அத்தொன். அேனுக்கு தொன் என்னிடம் ேந்தது உங்களுக்கு
ிடிக்கேில்மே

ல ொல் இருக்குது என்று பெொல்ேிப் ல ொய் ேிட்டொன்.

நீங்கள் அப் டி அேன் முன்னொல்
ைரியொமதயில்ேொைே ல ெி இருக்கக் கூடொது
“ இப்

புரியுதொ சுைி உைக்கு. என்னிடம் நீர் ஆயிரம் லகள்ேிகள் லகட்டு நொன்
தில் பெொல்ேொேிட்டொல் அழுது பகொண்டு அமறக்குள் ல ொய் ேிடுேலர
ீ
அது ைரியொமதக் குமறேில்மேயொ? . எனக்கும் உணர்ச்ெி என்று ஓன்று
உண்டு. நீர் உம் ைனதில் அமதப்
ஓன்று என்று ேந்தொல் ைனம்

டக்

ற்றி லயொெித்துப்

ொரும்.

தனக்கு

டக் என்று அடிக்குைொம். ரலைஷ்மெ

நொன்

அேைொனப்

அேமன எனக்கு

டுத்த லேண்டும் என் து என் லநொக்கைில்மே.
முன்ல

பதரியும். அேனின் பகொைப்னிக்கு லேொன்

எடுக்க என்னிடம் ேந்தேன். அதன்

ின் அேன் என்லனொடு அடிகடி

ல ெியும் இருக்கிறொன். இபதல்ேொம் நொன் உனக்கு பெொல்ேேில்மே”.

“நீங்கள் ெரியொன கள்ளன் அத்தொன் : உங்களுக்குப்
ெட்னியும். கிழங்கு கறியும் ,

ொல்

ிடித் ஊத்தப் மும்,

ொயொெமும் பெய்து மேதிருகிலறன்.

குளித்துப் ல ொட்டு லகதியிமே ெொப் ிட ேொருங்லகொ

நொன் உங்களுக்கொக

கொத்துக் பகொண்டு இருக்கிறன். அலதொடு ஒரு நல்ே பெய்தியும் ஓன்று
ெொப் ிடும் ப ொது உங்களுக்கு
பெொல்ேொைல்
அதுதொன்

சுைி ெமையல் அமறக்குப் ல ொய் ேிட்டொள்.

ே ைொதங்களுக்கு

ின்

முகத்திலும் பெந்தளிப்ம
மேத்த

பெொல்ேப் ல ொறன். பெய்திமய

முதல் தடமே
லைொகன்

சுைியின்

ல ச்ெிலும்

கண்டொன் ெிேொ பெொன்ன

டி தொன்

ரீட்மெயில் சுைி ெித்தி அமடந்து ேிட்டொளொ இல்மேயொ எனப்

ப ொறுத்து இருந்து லைொகன்

ொர்க்க லேண்டும்

*****
லைொகனும் சுைியும் ெிரித்துப் ல ெிய டி இரவுப் ல ொெனத்மத
ரெித்து ெொப் ிட்டுக்லகொண்டு இருநதொர்கள்.
“அது ெரி சுைி நீ நல்ே பெய்தி ஓன்று இருக்குது என்றொலய என்ன பெய்தி
அது?:
“அத்தொன் எங்களுக்கு ஒரு ேொரிசு ேரப் ல ொறொன். அேன் இருந்தொல்
எங்களுக்குள் ெண்மட ெச்கொரவு ேரத்து

“நல்ே பெய்தி பெொன்னொய் சுைி . பதொட்டொச்ெிணுங்கி பூத்து ேிட்டது”
பெொல்ேி அேமளக் கட்டிப்
அேள் முகம் ைேர்ந்தது
*****

என்று

ிடித்து முத்தம் பகொடுத்தொன் லைொகன்

.

