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உமா� கயா� (நாவ�) 
எதியவ� பாவல� நாரா. நா�சிய�ப� 
தயாாி�� ரவி ராமநாத� 
பிேரமா பிர�ர� 
59, ஆ�கா� சாைல,  ேகாட�பா�க�,  ெச�ைன - 600 024. 
ெதாைலேபசி : 24800325, 24833180, 
பிேரமா பிரகர� - 380 
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--------- 
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எதியவ� : நாரா. நா�சிய�ப� 
பதி�பா+� : "த� பதி�� #ச�ப� 2006 
ெபா,- : நாவ� 
உாிைம : பதி�பக.தா,�/ 
தா- : 11.6 கி.கி. ெவ-ைள. தா-       
'*� அள1 :  1X8 கிர1� 
ப�க2க- : 368           எ.& : 10.5 �-ளி 
க3� : கா��ேபா�� / ப�ெப�3 ைப+#2 
ெவளி4� : பிேரமா பிர�ர� 59, ஆ�கா� சாைல, ெச�ைன - 24. 
கணி�ெபாறி வ#வைம�� : ஏ.ஆ�. எ+ட�பிைரச6, ெச�ைன - 24. 
அ�சி3ேடா� : காாி6 ஆ�ெச3 பிாி+ட�6, ெச�ைன - 24 
விைல : 7. 78/ 
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பதி��ைரபதி��ைரபதி��ைரபதி��ைர................    
 
உலகமகா கவிக8- ஒ,வரான உமா� கயாமி� இளைம� கால காத� வா;ைவ, 
�ைவ<� வி=வி=��� நிைற%த ஒ, ெதாட� கைதயாக “காத�” மாத இதழி� தி,. 
நாரா. நா�சிய�ப� அவ�க- எதினா�. பதிெனா�றா� '�றா+#� 
ெப�ஷியாவி� (த�ெபாைதய ஈரா�) பிற%தவ� உமா� கயா�. பைழைமவாத மத. 
தைலவ�களி� பல வைகயான எதி���க8�/மிைடேய, ராஜவமிச ஆதரவினா� 
உமா� கயா� ேம�ெகா+ட வா� ம+டல ஆரா$1க8�, கணித ெதளி1 
"ைறக8� பி�கால வள��சிக8�/ ெபாி&� உதவின. அரசிய� மா�ற2களினா� 
அவ,ைடய வா;1 நிைல அBவ�ெபா& பாதி���/ உ-ளாயிC�, அவர& 
நா�/ வாி� பாட�க- ெப,� �கைழ� ெப�=. த%த&. வாசக�களி� ேபராதரைவ� 
ெப�ற அ%த வரலா�= நாவைல இ�ெபா& �.தகமாக ெவளியி�வதி� ெபாி&� 
உவைக அைடகி�ேறா�. 
 

ந�றி 
பிேரமா பிர�ர� 

--------------- 
 

உ	ளட�க�உ	ளட�க�உ	ளட�க�உ	ளட�க�    
1. �.தக� பி.தனிட� D2ெகா#யி� உ-ள� 
2. காாி,ளி� ேபா� அைழ�� 
3. "�கா3�� சிைற�/-ேள E# ைவ.த க3டழகி! 
4. அறியாம� ெசா�ன ஆப.தான ேசாதிட�! 
5. ஆ,யி�. ேதாழனி� ஆவி பிாி%த&! 
6. பைகவC�க,8� ப+�-ள ��தா�! 
7. அ#ைம�/� கவைலக- ஆயிர� உ+�! 
8. கணித� க�க வ%தவ� ஒ�றனா? தி,டனா? 
9. எதிF� ஐயேம; இதய� /ழ��ேத. 
10. அதிசய. திறைம�/ அ.தா3சி� க#த�! 
11. கா.தி,%தவ8�/ ஆ.திர� ெபா2கிய&! 
12. இ� கா3#� ப�க� D.&� /F2கிய மண�! 
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13. /றிபா�.த ��தா� ெகா�ல�ப3டா�! 
14. ஆைச�கன1க- யா1� ப*.தன. 
15. உத3ேடார� ம&ேவாடேவ உள� நா�� கவி பா�ேவ� 
16. எ2/ ேபானாேள எ�Cயி�� காத*! 
17. ேத#. ேத#� காணாம� தி,�பி வ%& ேச�%தாேன! 
18. கிழிய3�� பழ� பHசா2க� 
19. அவமதி�க வ%தவ� சவமாகி� ேபானா�! 
20. ந-ளி,ளி� ஒ,வ� ந3� ேவ+�ெம�றா�! 
21. �திய மத� பர�ப� �ற�ப3ட ஒ, I3ட� 
22. அனாைதகளி� I3ட.தி� ஆ,யிாி� மாதரசி 
23. இதய%தா2காத இ�ப ேவதைன 
24. ேபக� ெபா�சி.திர"� பினமாகி� ேபான&ேவ 
--------------- 

உமா� கயா� உமா� கயா� உமா� கயா� உமா� கயா� ((((நாவ�நாவ�நாவ�நாவ�))))    
1. 1. 1. 1. ��தக� பி�தனிட� ��ெகா�யி� உ	ள���தக� பி�தனிட� ��ெகா�யி� உ	ள���தக� பி�தனிட� ��ெகா�யி� உ	ள���தக� பி�தனிட� ��ெகா�யி� உ	ள�    

 
பைழய நிஜா�D� நகர.தி�, பைழய �.தக� கைடக- நிைற%த ஒ, பஜா�.  
 
�.தக வியாபாாிக- J2கி வி%& ெகா+#,%தா�க-. Kதியி� ெப+க- த2க 
வா.&கைள� ேபால, த+ணி� ஜா#க8ட� ேபா$� ெகா+#,%தா�க-. 
 
ஒ, பைழய �.தக� கைடயி� ேராஜா ெமா3ைட� ேபால யா6மி 
உ3கா�%தி,%தா-. 
 
யா6மி ஒ, சி�ன� ெப+. வய& பனிெர+#,�/�. தைலயி� ஒ, சி�ன 
"�கா3ைட� ேபா3�� ெகா+� அவ8ைடய தக�பனா,ைடய �.தக� கைடயி� 
உ3கா�%தி,�பா-. 
 
அவ8�/ ஓ� ஏ�க�. Kதியி� ேபாகிற ஒ, ைபய� Iட. த�ைன� 
கவனி�பதி�ைலேய எ�ப&தா� அ&. சில சமய� அவ8�/. த� K3#� 
உ-ளவ�க- ேமேலேய ேகாப� ேகாபமாக வ,�. K3#� ஏதாவ& 
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ேவைலயாயி,%தா�தா� அவைள� ப�றி நிைன�பா�க-. இ�லாவி3டா� 
கவனி�பேதயி�ைல. தக�பனா,�/� �.தக2க8� அவ�றி� விைல மதி���தா� 
ெபாி&. ெப+ ெபாித�ல. 
 
எ�ேலா,� த�ைன அல3சிய� ப�.&வத�/ எ�ன காரண�? அவ- அழகாக 
இ�ைலயா? இ�ைல. அவ- இ�C� ெபாியவ- ஆகவி�ைலயா�. 
 
அவ- ம3�� ெபாிய "�காடாக� ேபா3�� ெகா+�, ெப+க- வசி�/� 
அ%த��ர� ப/தியிேலேய யி,%தா� அவைள எ3#� பா��க எ.தைன ைபய�க- 
ஆைச�ப�வா�க-. இ�ெபா& அவ- தக�பனா,ைடய �.தக� கைடயி� 
இ,%&ெகா+� அவ,�/, அைதயிைத எ�.&� ெகா��ப&�, உ-K3��/� 
கைட�/� J& ேபாவத�/� உதவியாக இ,%தா-. ��மாயி,�கிற ேநர2களிேல, 
ஏதாவ& &ணிைய எ�.&� ெகா+� D�பி�Cவா-. அவளிட� சா�ப� நிறமான 
Dைன�/3# இ,%த&. அதCட� விைளயா�வ&� உ+�. 
 
அவ�க8ைடய �.தக� கைடயி� எ�லாவிதமான பைழய �.தக2க8� இ,�/�. 
அ%த Kதியிேல �.தக வியாபாாிக- அதிக�. காரண�, அ%த Kதியி� ேகா#யி�தா� 
ப-ளி வாசF�, அைதய�.& ஒ, ப-ளி� Iட"� இ,%தன. ப-ளி�Iட� வி3ட&� 
ைபய�க- க.தி� ெகா+ேட ஓ�வா�க-. இ& யா6மி�/� பி#�கா&. சில 
சி=வ�க- �.தக� கைட�/ வ,வா�க-. அவ8ைடய தக�பனா�, �.தக2களி� 
"�கியமான ப/திகைள அவ�க8�/� ப#.&� கா3�வா�. அ�ேபாெத�லா� 
யா6மி அவ�ைற� கவனி�பா-. ஆனா�, �ாி%&ெகா-ள "ய�சி�ப&மி�ைல. 
க+N�/. ெதாியாத எவெரவைரேயா ப�றி<� அவ�க- "�ேன ெதா2/� 
திைரைய� ப�றி<�, இர1 ேநர.திேல ஆகாய.தி� ேதா�=�, அதிசய வா.ைத� 
ப�றி<� ஆரா$%& ெகா+#,�க ேவ+#ய&, ஆடவ�களி� ேவைலயாக 
இ,�கலா�. ஒ, ெப+N�/ அதி� எ�ன அ�கைற ேவ+#யி,�கிற&? 
ெப+N�/ ஆ.மா இ�ைலெய�= க,த�ப�கிறெபா& அவ- வா;1 
"#%தபி�, Dைன<� /திைர<� ேபாகிற இட.தி�/� ேபா$� ேசர ேவ+#ய& 
தாேன? ஐ%& ேவைள<� அயராம� ெதாைக �ாி<� ஆடவ�க- ேபா/� 
இட.&�/� ேபாக "#<மா? 
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அ�ப# வ,கிற ைபய�களிேல, வய& வ%த இர+� ைபய�க- அ#�க# 
அவ�க8ைடய �.தக� கைட�/ வ,வ&� ஏதாவ& �.தக2க- வா2/வ&� 
பழ�க�. அவ�களிேல உயரமாக இ,%தவ� ெபய� ரஹீ�. 
 
ரஹீ�ேசடா எ�ப& அவ� "� ெபய�. அவCைடய த%ைத நிஜா�Dாிேல ஒ, 
நில��வா�தா�. ரஹீ� அழகாக இ,�பா�. அவைன யா6மி�/� பி#.தி,%த&. 
ஒ, நா- ரஹீ� அவ�க- கைடயி� ஒ, �.தக� வா2கினா�. அ%த �.தக.தி� 
அ3ைடயி�, ஒ, ��தா� பட� ேபா3#,%த&. ��தா� /திைர மீ& இ,%தப#, 
வாைள Kசி, ஒ, மதவிேராதியான ேமைல நா3டானி� க.ைத� சீவி� 
ெகா+#,�கிறா�. அ%த� பட� ரஹீ"�/ அதிக� பி#.ததாக இ,�க ேவ+��. 
அ%த� பட.&�காகேவ அவ� அைத வா2கியி,�க1� I��. 
 
ஆனா�, ��தா�, ச+ைட, மத விேராதி ேபா�றைவெய�லா� ஆடவ� உலக.ைத� 
ேச�%த விஷய2க-. யா6மி�/� �ாியாதைவ. �ாி%தாF� பயனி�லாதைவ. 
 
அவ- ேந,�/ ேநேர பா�.தெத�லா� சில சமய2களி� அ%த Kதி வழியாக� 
ேபா/� ராஜ அமீ�தா�! ெவ-ைள� /திைரெயா�றி� மீ& Kரவா8ட� ெச�F� 
அமீைர.தா� அவ- பா�.தி,�கிறா�. அ%த அமீ�, ராஜ உைட<�, ெவ�ெவ3�� 
ப3டய"� அணி%தி,�பா�. அவைன. ெதாட�%&, ப.&� ப�னிெர+� &,�கிய 
Kர�க- J�கி�பி#.த வா8ட� ெச�வா�க-. 
 
யா6மி, த� கணவனாக வ,பவC� அ%த அமீைர� ேபா� இ,�கேவ+�ெம�= 
கன1 க+#,�கிறா-. எ�றாவ& ஒ, நா- Kதியிேல ெச�F� இளவரசனான 
அவ�, த�ைன� பா�.&. த� அழகி� மய2கி. த� தக�பனாாிட� வ%& ெப+ 
ேக3பா�. ெவ-ளி� கா�க8� ஒளி K�� நவர.தின� க�க8� அ-ளி அ-ளி. த� 
தக�பனா,ைடய ைபயி� ெகா3# நிர�பி வி3�. த�ைன<� அ%த அழகான 
ெவ-ைள� /திைரயிேல J�கி ைவ.&� ெகா+� ேபா$வி�வா�. 
ஆ�ற2கைரயி� அ,கிேல உ-ள அர+மைனெயா�றிேல த�ைன� 
ெகா+�ேபா$ ராணி ேபா� ைவ.தி,�பா�. அ2ேக ெத-ளிய நீ� தடாக2க- 
இ,�/�. அவ�றிேல ெவ-ைள நிற அ�ன� பறைவக- மித%& வ,�. வாசF�/ 
வாச� பலகணி�/� பலகணி ப3�. திைர� சீைலக- க3#. ெதா2கவிட� 
ப3#,�/�. ெவ-ளி. த3��களிேல விதவிதமான பழ2கைள� ெகா+� வ,� 
ேவைல�காாிக- அவ- ஆைண�/� கா.&� கிட�பா�க-. ெவ-ைள� /திைர 
Kரனான அ%த இளவசர� உ-ள2 ெகா-ைள ெகா+ட த�ைனேய ��றி� ��றி 
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ஓ# வ,வா�. ம�ற மைனவிகைள மதி�க மா3டா�. தன�/� பிற�/� 
/ழ%ைதகைளேய அதிகமாக ேநசி�பா�. இBவளவி,%&�, அவ� சிாி�பேத 
கிைடயா&. இளவரச�க- சிாி�பதி�ைல ேபா*,�கிற&! Kதியி� எ�ேபாதாவ& 
ேபா/� அ%த அமீ� சிாி�பேதயி�ைலேய? ஆனா� இ%த ரஹீ� ம3�� அதிகமாக� 
சிாி�கிறாேன...? 
 
ரஹீைம அ%த அமீேரா� யா6மி ஒ�பி3�� பா�.தா-. ரஹீ� ரஹீமாகேவ 
இ,%தா�. அமீ� ஆகவி�ைல! இ,%தாF� ரஹீ� ந�லவ�. ந�லவ� ம3�ம�ல, 
ெச�வ� /#யி� பிற%தவ�. அவC�காக ஓ# ஒ# ேவைல பா��க எ.தைனேயா 
அ#ைமக- இ,�கிறா�க-. அவைன யா6மி�/� பி#.தி,%த&. ஆனா�, அவ� 
Iட வ,கிறாேன, ஒ, ந+ப� அவைன� க+டா� அவ8�/� பி#�கேவயி�ைல. 
அ%த� ைபய� அவைள ஏறி3�� பா��பேதயிைல. எ�ெபா&� ஊைம ேபாலேவ 
இ,�பா�. எ&1� ேப�வேதயி�ைல. அவ� இ�ரஹீமி� பி-ைளயா�. அவ� ஒ, 
�.தக� �. க�க�ெவ�ற "க.ேதா� எ�ெபா& பா�.தாF� �.தக2கைளேய 
ப#.&� ெகா+#,�பா�. அவ� ரஹீேமா� வ,வா�. கைடயி� ரஹீ"� 
அ�பா1� ேபசி� ெகா+#,�/� ேபா& அ%த இ�ரஹீமி� ைபய� �.தக2கைள� 
�ர3#� ெகா+� இ,�பா�. இ,3#� ெகா+� வ,வ&Iட. ெதாியா&. ந�றாக 
இ,+� �.தக2கைள எ�லா� E# மாைல. ெதாைக�/� �ற�ப�� வைரயி� 
ப#�பா�. யா6மிைய அவ� உ�=� பா��பேதயி�ைல. Kதியி� நட�/�ெபா&, 
ேதா- &+� கா�றி� பற%& ெகா+#,�/�, தைல�பாைகைய ஒ2காக� 
க3#யி,�கமா3டா�. Kதியி� /=�ேக நட�/� ேபாதாவ& பா�.& நட%& 
வ,வானா? கைதகைள உரசி� ெகா+�� ஒ3டக.தி� க.&க8�/� கீேழ 
Rைழ%&ெகா+�� அவசர அவசரமாக நட�பா�. அவC� அவ� ஆைட 
ல3சண"� எ&1� இ�ராஹீ"�/� பி#�பதி�ைல. இ2ேக இ�ராஹீமி� பி-ைள 
ஊைமேபா� ேபசாம� இ,�கிறாேன ப-ளி� Iட.தி� அ�ப#யி�ைலயா�. 
ஆசிாிய�கேளா� எ�ெபா&� தகராறா�. அவ�கைள� ேக-வி ேக3ப&� கி+ட� 
ெச$வ&�....! ‘உ,�ப�கிறவனாக. ேதா�ற வி�ைல’ எ�= அ�பாேவ ஒ, நா- 
ெசா�னா�. இ%த ரஹீ� ஏ�தா� அ%த� ைபயேனா� ேச�கிறாேனா ெதாியவி�ைல! 
 
இ�ப#யாக, யா6மியி� எ+ண.திேல இ�ராஹீ� மக� ெவ=��� /ாியவனாக1� 
ரஹீ� வி,���/ாியவனாக1� இ,%& வ%தா�க-. ஆனா� அவ- இ%த 
எ+ண.ைத மா�றி� ெகா-8�ப#யான நிக;�சிெயா�= நட%த&. 
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ஒ, நா- யா6மி த�Cைடய ஆைச� Dைன�/3#ைய. ேத#� ெகா+� திாி%தா-. 
அ& அவ8�/. ெதாியாம� எ2ேக ஊ�வல� ேபானேதா? ெவளியிேல வ%& 
பா�.தெபா&, ஐ%தா= ைபய�க- ஒ, மர.தி� மீ& க�ெலறி%& 
ெகா+#,%தா�க-. அ%த மர�கிைளெயா�றி� பய%& ந�2கி ப&2கி� 
ெகா+#,%த&, அ%த சா�ப� வ+ண� Dைன�/3#. “எாியாதீ�க-! எாியாதீ�க-!” 
எ�=� க.தி�ெகா+ேட ஓ# வ%தா- யா6மி. ஆனா� அ%த� �3#� பய�க- 
Dைனைய� ெகா�F� வைர நி=.தமா3டா�க- ேபா*,%த&. யா6மி 
வி=வி=ெவ�= மர.தி� ேம� ஏறினா-. அவ- Dைன�/3#ைய� பி#.&., த� 
ெநHேசா� அைன.&� ெகா+டா-. அத� பிற/தா� க�ெலறி நி�ற&. அ%த� 
ேபா�கிாிக8� ஓ# வி3டா�க-. Dைன�/3#ைய அைண.தப# யா6மி ெம&வாக 
ஒBெவா, கிைளயாக மாறி ஆக� கீேழயி,%த கிைள�/ வ%& ேச�%தா-. Dைன� 
/3#ைய<�, ைவ.&� ெகா+� இற2/வ& "#யாத காாிய�. 
/தி�கலாெம�றாேலா, அ%த� கிைள மிக உயரமாக இ,%த&. எ�ன ெச$வெத�= 
ெதாியாம� யா6மி தி,தி,ெவன விழி.தா-. Kதியி� ேபா/� யா,� அவைள� 
கவனி�கேவயி�ைல. சிறி& ேநர.தி� கீேழயி,%& “/தி!” எ�ற ஒ, /ர� ேக3ட&. 
ஒ, ைபய� இ, ைககைள<� நீ3#� ெகா+� ேமேல பா�.& அவைள� /தி�க� 
ெசா�னா�. அவ� யாெர�= பா�.தா-. அவ� ரஹீ� Iட வ,வாேன, இ�ராஹீ� 
மக� அவேனதா�! அவ� ைகயி� /தி�க அவ- வி,�பவி�ைல. “"#யா&” எ�= 
ெசா�*. தைலைய ஆ3# வி3டா-. 
 
இ�ரஹீமி� ைபய� வி=வி=ெவ�= மர.தி� ேம� ஏறினா�. அவ- ப�க.திேல 
வ%தா�. அவைள ஒ, ைகயி� இ=�கமாக அைண.&� பி#.&� ெகா+�, ம= 
ைகயா� மர�கிைளைய� பி#.&� ெகா+� கா�கைள. தள�.தி� கீேழ 
ெதா2கினா�. யா6மியி� ெநH� &#.த&. அவ8ைடய Dைன�/3# கா�கைள 
நீ3#� பாத.தி� �ைத%தி,�/� நக2கைள ெவளி�ப�.தி அவ� தைல� 
பாைகைய� ப�றி� ெகா+ட&. அ�ப#ேய தைரயி� /தி.தா�. யா6மியி� "க� 
அவCைடய தைலயி� இ#.த&. காிய க+களிர+�� விாிய அ%த� /=���கார� 
அவைள� பா�.&� ��னைக �ாி%தா�. அவைள வி�வி.& வி3�, “நீ<� உ� 
Dைன� /3#<�, ஆைள� ெக3#யாக� பி#.&� ெகா+� வி3S�கேள!” எ�= 
அவ� சிாி.தா�. 
 
“ஐேயா, ேக*ப+ணாேத!” எ�= Iவி� ெகா+ேட யா6மி ஒ# ஒளி%& வி3டா-. 
அ�= மாைல ேநர� "வ&�, த�ைன� பாி1ட� பி#.த அ%த� ைகைய<� 
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��சிாி��ட� த�ைன� பா�.த அ%த� காிய விழிகைள<ேம நிைன.&� 
ெகா+#,%தா-. 
 
அ�= "த� யா6மி�/, இ�ராஹீ� மகைன. தவிர ேவ= நிைனேவயி�ைல! 
எ�ெபா&� Kதியிேல D2காவன.ைத ேநா�கி� ேபா/� பிரயாணிகைள� 
பா�.தப# உ3கா,� அவ-, அ�= "த� ப-ளி�Iட வாச� த� க+N�/. 
ெதாி<�ப#யாக� �.தக� கைடயி� "�ப�க.திேல வ%& உ3கா�%& ெகா+டா�. 
எ�ெபா& ப-ளி� Iட� வி3�� கத1 திற�பா�க- எ�= எதி�பா�.&� 
ெகா+ேடயி,�பா-. விைர%& நட%& வ,� ைபய�களி� ம.தியிேல, இ�ரஹீமி� 
மகனி� அ%த அல2ேகாலமான உ,வ� வ%த1டேன அவ- உ-ள� &-ளி� 
/தி�/� க�னH சிவ�/�. நாண.&ட� தி,�பி� ெகா-வா-. பிற/ 
கைட�க+ணா� தி,�பி� பா��பா-. நிமி�%& நி�/� அ%த� /=���காரCைடய 
ேதா�ற.ைத<�, உ=தியாக� கா� ைவ.& நட�/� அவCைடய நைடயழைக<� 
விய��ட� அவ- பா�.&� ெகா+ேடயி,�பா-. அவCைடய காிய உத�க8� 
க+க8� அவைள� க+ட&� விாி<�. அவ� அவைள� பா�.&� ��சிாி��� 
கா3��ேபா&, அவCைடய க�க��பான "க.திF� ஒ,வித 
ெம�ைம<+டாவைத யா6மி க+� உ-ள� Dாி�பா-. அவ� கவன.ைத. 
த�னிட.தி� தி,��வத�காக அவ- எ�ென�னெவ�லாேமா ெச$தா-. அழகான 
ஆைடகைள அணி%&ெகா+டா-. கவ��சிகரமாக� க+N�/� �,வ.&�/� 
ைமதீ3#� ெகா+டா-. கைடயி,கி� அவ� வ,�ேபா& த� ைகயிF-ள ேராஜா� 
Dைவ நவவி3�� பா�.தா-. தன�/. ெதாி%த ெப+மணிக- இத�/ "�ேன, 
த2க- காதல� கவன.ைத. தி,�ப எ�ென�ன ெச$தா�கெள�= எ+ணி� 
பா�.&, அைதெய�லா� தாC� ெச$& பா�.தா-. ஆனா� அவேனா, அவ- நவ 
வி3ட Dைவ எ�.&, அவ- ம#யிேல ேபா3�வி3�� ேபா$ வி�வா�. அவ8�ேகா 
ெவ3க�, பய�, அதிக� பிரச2கி.தனமாக� ெச$& வி3ேடாேம எ�ற எ+ண� 
எ�லா� உ+டாகிவி��. யா� க+N�/� ெதாியாம� மணி�கண�கி� ேபா$ 
ஒளி%&ெகா+� வி�வா-. த� தாயா,ைடய ெவ+கல� க+ணா#யிேல, அ#�க# 
"க� பா�.&� ெகா+� தா� மிக அழகாக இ,�பதாக "#1 ெச$& ெகா-8வா-. 
ெபாிய ெப+ணாக1�, கவ��சி<�, அழ/� ெபா,%தியவளாக1� இ,�/� த�ைன 
ஓ� இளவரசி எ�ேற எ+ணி�.பல மனித�க- ேத# வ,வதாக� க�பைன ெச$& 
ெகா-வா-. K3�� ெப+மணிக- Eைலயி� உ-ள க3#*� உற2/கிறா- எ�= 
நிைன.&� ெகா+� தா2க8� J2கி வி�வா�க-. இவேளா த� Dைன� 
/3#யிட� த� அழைக� ப�றி� ேபசி�ெகா+#,�பா-. இ�ராஹீ� மக� 
த�ேனா� ேபசமா3டானா எ�= ஏ�கமாக இ,%த& அவ8�/. 
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இ�ராஹீமி� பி-ைள த2க-, �.தக� கைட�/ வ,�ெபா& அவCைடய 
ஒBெவா, ெச$ைகைய<�, யா6மி, உ�=� கவனி.தா-. 
 
ெவளி�ச� ெதாி<� இடமாக. ேத�%& அவ� உ3கா�%& ெகா-வ&�, எ�ப#�ப3ட 
�.தக2கைள வி,�ப.ேதா� எ�.&� ப#�கிறாென�ப&� எ�ப# விர�களா� 
வாியாக. தடவி� ப#�கிறாென�ப&� அவ- கவனி.தா-. அவ� எ�ெபா&� 
வி,�பி� ப#�/� �.தக� இ,%த&. யா6மி ம3�ேம கைடயி� தனியாக 
இ,%தேபா& அ%த� �.தக.ைத எ�.&� பா�.தா� அதி� பல� பல பட2க- 
இ,%தன. ஆனா� அைவ யா1�, வ3ட2களாக1� ேகா�களாக1� விசி.திர 
க3ட2களாக1� ெவ3��ப3ட ேகாண2களாக1� இ,%தன. அ& ஒ, ேஷ. 
(ேச.)திர கணித �.தக�. அவ- ப#.தறி%& ெகா-ள "#யா வி3டாF� அத� 
அைடயாள� அவ8�/ ந�றாக.ெதாி<�. அவ-, அைத ேவ= பல ைகெய.&� 
பிரதி, �.தக2களி� ஊேட மைற.& ைவ.தா-. அ�ைற�/ அவ- மிக� 
கவ��சியாக. ேதா�றமளி.தா-. ரஹீ"�, இ�ராஹீ� மகC� உ-ேள, 
Rைழ%த1ட�, ரஹீ� அவைள� பா�.& “யா6மி அேடய�பா! உ� அழ/�/ " 
நில1 ஈடா/மா? இ�ைல அ%த இ�ப�ாி இளவரசிதா� இைணயாவாளா?” எ�= 
ேக3டா�. இனிைமயான அ%த வ,ணைனைய� ேக3ட&� யா6மி த� �,வ.ைத 
உய�.தி மல�%த பா�ைவயா� அவைன ேநா�கினா-. “ெவ3�� அ%த� 
பா�ைவைய. த��/� ேகடய� எ�னிட� இ�ைல. க,ைண கா3�” எ�= ரஹீ� 
சிாி.தா�. 
 
யா6மி<� ��சிாி��� கா3#னா-. அவ8ைடய பா�ைவ "வ&�, இ�ராஹீமி� 
மக� �.தக.ைத. ேத�வைதேய கவனி.&� ெகா+#,%த&. ைகெய.&� 
பிரதிகைள� கைல.&. ேத�வ&ேபா� பாவைன ெச$&, யா6மி அ%த சிவ��� 
�.தக.ைத எ�.தா-. அ�ப# எ��/�ேபா& அதி� ஒ, ப�க� /=�/வா3#� 
கிழி%& ேபா$ வி3ட&. அேத சமய.தி� அவ8ைடய த%ைத உ-ேளேய வ%& 
ெகா+#,%தா�. ந�ல ேவைளயாக, அ& கிழி<� சமய.தி� அவ� பா��கவி�ைல. 
எ�றாF� உ-ேள வ%த&�, �.தக.ைத� பா�.தவ�, அ&, கிழி%& ேபாயி,�பைத� 
கவனி.& வி3டா�. த�ைன� க#%& ெகா-ள� ேபாகிறாேர எ�= யா6மி பய%& 
ெநH� படபட�க. &#.&� ெகா+� நி�றி,%தா-. 
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“நா�தா� தவ=தலாக� கிழி.& வி3ேட�, அைத, நாேன வா2க "#1க3# 
வி3ட�ப#யா� நீ2க- வ,.த�பட ேவ+#யதி�ைல. விைல எ�ன? எ�= 
ேக3டா� இ�ராஹீ� மக� 
 
“எBவள1 ந�லவ�!” எ�= விய%த&, யா6மியி� இள� உ-ள�. விள�க� 
பட2க8ட� I#ய இ%த�, ேகாண கணித� �.தக.ைத இவ� எ�ப# வா2க 
"#<� எ�= விய�பைட%தா�. இ�ராஹீ� மகனிட� அைத வா2க� ேபா&மான 
பணமி�ைல, எ�ப& அவ,�/ ம3�ம�ல ரஹீ"�/� ெதாி<�. அ& மிக விைல 
உய�%த ைகெய.&� பிரதியா/�. எ�லாவிதமான வைர1� பட2க8� I#ய 
இ&ேபா�ற� �.தக�, இ%த நிஜா�D�� �.தக நிைலய.தி� Iட, இ�ைலேய எ�= 
ேபர� ேபச. ெதாட2கினா� யா6மியி� த%ைத. 
 
ரஹீ�, /=�கி3�, “இ%த� �.தக.ைத, நாேன விைலெகா�.& வா2/கிேற�. 
இ�ராஹீ� மகனான இ%த எ� ந+ப� உமா,�/ இைத நா� எ� அ��� பாிசாக� 
ெகா��க� ேபாகிேற�” எ�றா�. 
 
இ�ராஹீ� மக� ஆவFட� அ%த� சிவ��� �.தக.ைத. த� வ*வான கர2களா� 
எ�.&� ெகா+டா�. 
 
எ�.&�ெகா+ேட “பைழய �.தக�தாேன கிழவேர, இ&தா� ��தா� "கம& 
தன& த2க� சி2காதன.தி� ைவ.தி,%த �.தக� எ�= கைதயள�க. ெதாட2கி 
விடாதீ�. ெந�நா3க8�/ "� இற%& ேபான ந� மத விேராதியான ஒ, கிேர�க� 
எதிய& இ%த '� எ�ப&� பதினா�/ தீனா�க-(ெபா�க-) தா� ெப=� 
எ�ப&� எ2க8�/. ெதாி<�” எ�றா�. 
 
“வைர1�பட� இ�லாம� ெவ=� எ.&ட� I#ய �.தகேம நீ� ெசா�F� 
விைலைய� ேபா� இர+� மட2/ இ,�/�. இதி� நிைறய விள�க�பட2க- 
வைரய�ப3�-ளன. ேமF� ைதயF� க3டட"�..” எ�= இ.தா� யா6மியி� 
த%ைத. 
 
�மா� ஒ, மணிேநர� ேபர� நட%த&. உமா,�/ அைத எ�ப#<� வா2கிவிட 
ேவ+�ெம�ற ஆவ� இ,%த&. கைடசியி� த� ந+ப� உமா,�காக ப.ெதா�ப& 
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ெபா�க8� சி�லைற<� ெகா�.& ரஹீ� அ%த� �.தக.ைத வா2கினா�. 
கிழி%த& ப�றிய ேப���/ ேவைலயி�லாம� ேபா$வி3ட&. 
 
கைடைய வி3� ெவளிேய ெச�ற1ட� த�Cைடய ைபயி� இ,%த ேபனா 
ைவ�/� அழகான ெப3#ைய எ�.& ரஹீமி� ைகயி� திணி.& வி3� உமா� 
ஓ�வைத� கவனி.தா- யா6மி. 
 
ந+ப� எBவள1 Iவியைழ.&� உமா� நி�கவி�ைல! 
---------- 

2. 2. 2. 2. காாி�ளி� ேபா� அைழ��காாி�ளி� ேபா� அைழ��காாி�ளி� ேபா� அைழ��காாி�ளி� ேபா� அைழ��    
 
உமா,�/ அ�= மாைல� ெபா&, மற�க "#யாததா/�. அவசர அவசரமாக, 
ஊ�=� ேகணி�/� ெச�= ைககா� கவி� ெகா+�, மாைல<ணைவ "#.&� 
ெகா+� I�தலாக ஒ, விள�/ வா2கி� ப�றைவ.&� ெகா+� த� அைற�/� 
ெச�றா�. அவCைடய அைற, ஒ, K3� உ�சியி�, களிம+ணா� க3ட� 
ெப�றி,%த&. அ&, ெவ2காய"� ��F� காயைவ�பத�காக� பய�ப�.த�ப�� 
இடமா/�. அத�/ வாடைக சில ெச��� கா�க-தா�. அ.&ட� ந3ச.திர2கைள 
அ2கி,%& ந�றாக� பா��க "#<�. இ%த இர+ைட<� எ+ணி.தா� அ%த 
அைறைய வாடைக�/� பி#.தி,%தா� உமா�. இரவிேல /ளி�%த கா�= K�� 
ெபா& ெவ2காய. தா-க8�, �� க3�க8� உயி� வ%த& ேபால சலசல�க. 
ெதாட2/�. ப��ைகயி� ப�.தப#ேய, Iைரக8�/ ேம� உ-ள வான.ைத<�, 
��தாCைடய ேம�மாட� சிகர.ைத<� உமா� பா��க "#<�. 
 
இ�= கா�றி�ைல. அ& அவC�/ ந�ல வா$�பாக இ,%த&. இர+� 
விள�/கைள<� ஏ�றி� �வாி� இ, ப�க.&� ப#களிF� மா3# ைவ.& வி3�� 
ேகாணகணித� �.தக.ைத எ�.&. த� ம#யி� வழவழ�பான பலைகயி� ேம� 
ைவ.&� ெகா+� ப�க2கைள� �ர3டலானா�. ப-ளி�Iட.தி� கிளி�பி-ைள 
ேபால தி,�ப. தி,�ப ப#.தைதேய ப#�பைத� கா3#F�, இ& எBவளேவா 
உய�%த ப#�பாக இ,%த&. 
 
கணித.ைத� ப#�க� ப#�க உமாாி� ஆ�வ� அதிகமாயி�=. ேபனா1�, ைம<�, 
தா8� அவ� ைககளி� ஏறின. அள1ேகாF�, வ3டமா�கி<� ஒ, ேகாண� 
வைர%தா�. அைத� பல ப/திகளாக� பிாி.தா�. எ+க8� ேகா�க8� அவ� 
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ைகவிர�களி� நடனமா#ன. அவCைடய மன� கண�கி� �ழ�ற&. அவ� ேவைல 
ெச$த �ைவயி�, அ2கி,%த அவCைடய அைற விள�/க-, �.தக� அ.தைன<� 
மைற%& வி3டன. ஒ, நிமிட� உமாாி� அைமதி கைல%த&. ஒ, பழ�கமான /ர� 
எ%த&. இர1 ேநர. ெதாைக�காக அைழ�/� /ர� அ&. அவ� ெதாைக 
நட.த ேவ+��. இ%த� �.தக� மதவிேராதிெயா,வ� எ&ய&. இ�ப#ெயா, 
எ+ண� அவ� மன.திேல ஊசலா#ய&. எாி<� விள�/கைள� பா�.தா�. எ&1� 
�ாியாம� ஒ, வினா# இ,%தா�. ம=ப#<� கண�/ ேவைலயி� ஆ;%& வி3டா�. 
 
ந-ளிர1�/� ெகாHச� ேநர� இ,�ைகயி� ம=ப#<� அவ� அைமதி கைல%த&. 
Kதியி� தடதடெவ�= நடமா�� ஓைச ேக3ட&. ெவளி�ச2க- அ2/மி2/மாக. 
ேதா�றின. K3#� உ�சியிேல ஓர.திேல நி�றப# கீேழ Kதிைய� கவனி.தா�. 
 
க,.த, தைல�பாைகயணி%த ஒ, ெபாிய உ,வ.ைத� ��றி ஒ, I3டேம 
திர+#,%த&. 
 
ஒ, இ6லாமிய ெச$தியறிவி�ேபா�, அ2ேக நி�= I3ட.தினாிட� Iறி� 
ெகா+#,%தா�. 
 
மத ந�பி�ைக உ-ளவ�கேள! அைமதி<�, இ�ப"� அCபவி�க நீ2க- 
விைரவிேல, எ�சாி�ைக�கார� ஒ,வரா� அைழ�க�ப�K�க-. ந�பி�ைகயி�லாத, 
மதவிேராதிக8�ெகதிராக வா-பி#�/� நா- வ%த&� "ர�க- அதி,�! உடேன, 
உ2க- அைமதிைய� கைல.&�ெகா+� மதவிேராதிகைள, ெவ3# 
K;.&வத�கான Kர வா- பி#�க நீ2க- ேபா��கள.திேல, /தி�க ேவ+��. 
கா�= மணைல, அ#.&� ெகா+� ேபாவ& ேபால, உ2க- Kர� எதி��ைப K;.த 
ேவ+��. அைழ�� வ,�! கா.தி,2க-. 
 
ெச$தியறிவி�ேபாCைடய /ர� இ,3ைட. &ைள.&� ெகா+� எ%த&. அ2ேக 
I#யி,%தவ�க- ஏேதேதா ேபசி� ெகா+� பிாி%& ெச�றா�க-. அவCைடய 
ேப��. திறைமைய விய%& ெகா+#,%த உமாாி� எ+ண.திேல, இ�ெனா, 
ேக-வி உதயமாகிய&. இ%த ��தா� எ�ெபா& பா�.தாF�, “ேபா� ேபா�! எ�= 
திாிகிறாேன” எ�ப&தா� அ%த� ேக-வி. 
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ெச$தியறிவி�ேபாC�, “மத ந�பி�ைக<-ளவ�கேள!” எ�ற அைழ��� மைற%த 
பிற/, உமா� ந3ச.திர� I3ட2கைள ேநா�கி. த� பா�ைவைய� ெசF.தினா�. 
திSெர�= அவC�/� ெகா3டாவி வ%த&. விள�/கைள அைண.& வி3�� 
காைல<� ைகைய<� நீ3#� ப�.தா�. ம=கண� அவ� ஆ;%த உற�க.திேல 
இ,%தா�. 
--------- 

3. 3. 3. 3. "�கா#$% சிைற�(	ேள )� ைவ�த க#டழகி"�கா#$% சிைற�(	ேள )� ைவ�த க#டழகி"�கா#$% சிைற�(	ேள )� ைவ�த க#டழகி"�கா#$% சிைற�(	ேள )� ைவ�த க#டழகி!!!!    
 
ப-ளி வாச**,%& �ற�ப3ட Kதியி� ம=ேகா#யிேல ஒ, D2காவன� இ,%த&. 
அதி� திரா3ைச� ெகா#க- அட�%&, பட�%& Iடார� ேபா� கா3சியளி.&� 
ெகா+#,%தன. ந�ல நிழ�, ெகாHச Jர.தி� Kதி தி,��� இட.திேல ஒ, ெபாிய 
மர"�, நீ,�= ஒ�=� இ,%தன. இ%த நீ� ஊ�றிேலதா�, நிஜா�D� ெப+க- 
த+ணீ� எ��க வ,வா�க-. வ,�ெபா& அ%த மர.த# நிழ*ேல /8 
/8ெவ�= K�� கா�றிேல உ3கா�%& ஊ�வ�� ேப�வ&� உ+�. உமா� 
இ2ேகதா� கா�, "க� க1வத�/�, த+ணீ� /#�பத�/� வ,வ& வழ�க�. 
 
ஒ,நா- யா6மியி� தாயா� அவைள. த+ணீ� எ�.&� ெகா+�வ,�ப# அ2ேக 
அC�பினா-. ஜா#யி� த+ணீ� ெமா+� ெகா+� அைத. தைலயிேல J�கி 
ைவ�பத�காக யா6மி "ய�சி.&� ெகா+#,�/� ேபா& உமா� த+ணீ� 
/#�பத�காக வ%& ேச�%தா�. வழ�க.தி�/ மாறாக அவ� ைகயி� எ%தவிதமான 
�.தக"� இ�ைல. அவ� Iட யா,� ந+ப�க8� இ�ைல. த�ன%தனியாக 
வ%தி,%தா�. 
 
த+ணீ� /#.த1ட� உமா� ேபா$ வி�வாேனா எ�= நிைன.த யா6மி அவனிட� 
ேப���ெகா��க. ெதாட2கினா�. 
 
“வித+டாவாத� ேப�கிறவ� எ�= உ�ைன�ப�றி அ�பா ெசா�னா�. நீ ஏ� 
இ�ப#� ெக3�� ேபாகிறா$?” எ�= யா6மி ேக3டா-. 
 
திSெர�= ேபச� க�=� ெகா+ட ப�ைச� கிளிெயா�ைற� பா��ப& ேபா� உமா� 
அவைள� பா�.தா�. யா6மி ேமF� ேபச. ெதாட2கினா-. அவைன. தி,.தி 
ந�லவழி�/� ெகா+� வரேவ+�� எ�= அவ8�/. ேதா�றிய&. ‘எத�காக 
வித+டாவாத� ேபசி ப-ளி�Iட ஆசிாிய�கைள� ேக* ெச$& ெக3டெபய� எ��க 
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ேவ+��? பிறேரா� இனிைமயாக� ேபசி ந�லவ� எ�= ெபயெர��க� 
Iடாேதா?’ எ�= ேக3�வி3�, “உ� வயெத�ன? ப-ளி� Iட.தி� 
ப#�காதேபா&� ரஹீ"ட� ��றாம� இ,�/�ேபா&�, நீ எ�ன ெச$வா$?” எ�= 
ேக3டா-. 
 
“என�/� பதிேன வயதாகிற&. எ� த%ைத Iடாரம#�பவ�களி� I3ட.ைத� 
ேச�%தவ�. சில சமய� நா� அவ,ைடய கைட�/� ெச�ேவ�. இ�ெபா& அவ� 
இற%&வி3டா�, ரஹீ�தா� &ைணயாக இ,�கிறா�”, எ�= உமா� ெசா�னா�. 
 
ஒ, பாைறயி� மீ& ேபா$ உ3கா�%& ெகா+� யா6மி அவைன<� அதி� வ%& 
உ3கார� ெசா�னா-. 
 
ேவைலேய ஒ�=� பா��கேவ+#யதி�லாத ேநர.திேல நீ எ�ன ெச$வா$? எ�ன 
ெச$ய வி,��வா$?” எ�= ேக3டா-. அவ� த�ைன�ப�றி நிைன.&� 
ெகா+#,�க ேவ+�� எ�= எ+ணி.தா�, அவ- அBவா= ேக3டா-. அ,கிேல 
வ%& உ3கா�%& ெகா+� உமா� ெசா�னா� “ஓ� ஆரா$�சிIட� ஏ�ப�.தி� 
ெகா-ள வி,��கிேற�” எ�றா�. அ& எ�னேவா யா6மி�/� �ாியாத விஷயமாக 
இ,%த&, அ��ற�...? எ�றா-. 
 
“ந3ச.திர வ3ட� கா3��ேகாள�, ேடாலமி எ�பவ,ைடய ந3ச.திர� கணித� 
இெத�லா� ேவ+��”: எ�றா� உமா�. ஆரா$�சி�Iட� எ�றா� இ�C� 
எ�ென�ன ேவ+�ேமா? த�Cைடய இ�ப� கன1 ேபால, உமா,�/�. ஏேதா 
இல3சிய� கன1 இ,�கிற& எ�பைத ம3�� யா6மி உண�%& ெகா+டா-. தா� 
எ�ப# அமீாி� அர+மைனயிேல, ெவ-ளிய அ�ன� மித�/� ெத-ளிய 
நீ�.தடாக2கைள உ-ள.திேல எ+ணியி,%தாேளா அ&ேபால உமா,� ஏேதா ஒ, 
இல3சிய.&ட�தா� இ,�கிறா� எ�ப& அவ8�/� �ாி%த&. “ெதாி<� ெதாி<�. 
ந3ச.திர2கைள� கண�கி3� விதிையயறி%& ெசா�Fகிற சிதி அகம& ேபால நீ<� 
ஒ, ேசாதிடனாக வி,��கிறா$. அ&தாேன!” எ�= யா6மி ேக3டா-. 
 
சிதி அகம& எ�பவ� ெபாிய ேசாதிட��* எ�= ெபாிய ெப+க- ேபசி� 
ெகா-வைத யா6மி ேக-வி�ப3#,%தா-. “ஜாதக� க3ட.ைத� ேபா3� ைவ.&� 
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ெகா+� அ�.தமி�லாம� "C "N.& அைசேபா�� கைத ேபா�ற அ%த 
"ட�களி� தைலவ� சிதி அகம& அவைன� ேபா� நா� ஏ� ஆகேவ+��?” எ�= 
ஆ.திரமாக� ேபசினா� உமா�. 
 
அவC�/ சிதி அகமதி� ெபய,� பி#�கவி�ைல; ேசாதிட.தி� ந�பி�ைக<� 
இ�ைல எ�பைத யா6மி �ாி%& ெகா+டா-. ஆனா� உமா� எ�ன ெச$ய 
எ+Nகிறா� எ�ப& ம3�� அவ8�/� �ாியவி�ைல, கால.ைத<� ேநர.ைத<� 
அள%& கண�கிட� ேபாகிறானா�; கதிரவ� உதி.தா� காைல ேதா�=கிற& ஐ%& 
ேவைள. ெதாைக<� "#%& ஆகாய.தி� ந3ச.திர2க- D.&வி3டா�, இர1 
வ%& வி�கிற&. மாத2கைள� கண�கிட நில1 இ,�கிற&. வள�பிைற, ேத$பிைற 
இர+�� ேச�%தா� ஒ, மாத�. இ&தா� கால அளைவ�ப�றி யா6மி க+� 
ைவ.தி,%த "#1. 
 
ஆனா�, உமா,�/ மாத2கைள� கண�கி�� பிைற� கண�/� பி#�கவி�ைல. 
இதனா� ஓ� ஆ+#� பல மணி ேநர2க- வி�ப3�� ேபாகி�றன. ஏ� அ�ப#� 
பல மணிகைள நா� இழ�க ேவ+��? நில1 ஒ2காக மணி கா+பி�காவி3டா�, 
அைத வி3� வி3� ேவ= வழி ேதட�Iடாதா எ�ன? சாியான 
ஆ+��கண�ைக<+டா�க ேவ+�� எ�ப& உமாாி� இல3சியமாக இ,%த&. 
 
யா6மி அவ� ெசா�ன எ�லாவ�றி�/� தைலயா3#னா-. அவ- உ-ள.தி� 
உ-ேள ஓ� க�பைனகன1 உ,வாகி� ெகா+#,%த&. உமா� ஆரா$�சி�Iட� 
அைம.&வி3டா�, யா6மியிட� த� அ�ைப� ெசF.&வாேனயானா� எBவள1 
ந�றாக இ,�/�. அவCைடய Iட� "வ&� I3#�ெப,�கி, எ�லா� 
சாமா�கைள<� Jசி &ைட.& ஒ2காக ைவ.& அவCைடய ஆைடகைள. 
&ைவ.&� காய�ேபா3� அவCைடய கா� மிதிய#களி� ேம� ப/தியி� D ேவைல 
ெச$& - ஆகா; அ�= "தேல அவC�/ அவளா� எ�ென�ன உதவி ெச$ய 
"#<ேமா அ.தைன<� ெச$& ெகா+�, அவ� Iடேவ அ%த ஆரா$�சி� Iட.தி� 
இ,%& வி�வா-. இ,வ,� ஒ�றாக இ,�பைத� ேபா� இ�பமான வா;1 ேவ= 
எ&1� உ+டா? அவ8ைடய ெப+ உ-ள.திேல ேவ= எBவிதமான கன1தா� 
ேதா�ற "#<�? ெநHசி� நிைற%த அ�பைன நீ2காம� ேச�%தி,�ப&தாேன 
எ%த� ெப+N�, எதி�பா��/� இ�பமாக இ,�கிற&! அவ8�/ K3��/� 
ேபாக ேவ+�ேம எ�ற எ+ண� ேதா�றேவயி�ைல. அ�ப#ேய உமாாி� 
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அ,கிேலேயயி,%&, அவ� ேப�வைத� ேக3�� ெகா+�, அவ� அ2க 
அைச1கைள<�, "க பாவ.தி� ஏ�ப�கி�ற மா=த�கைள<� பா�.&� 
ெகா+ேடயி,%& விடலா� ேபா*,%த&. அவைன� பிாி%& அவளா� வாழ 
"#<மா எ�ற ஐயேம யா6மியி� உ-ள.தி� உ,வாகிவி3ட& அ%த� பிH� 
உ-ள.திேல அ%த உமா� இ�லாத உலக� ெவ=� ெவ3ட ெவளியா$ 
பாைலவனமா$ ேவ+டாத ெவயிலா$ ஒ�=� இ�லாத த�ைமயா$. ேதா�றிய&. 
உமா,ட� இ,�பைத. தவிர ேவ= எதிF� வா;ேவா, இ�பேமா இ�ைலெய�= 
ேதா�றிய&. அவC�/� ச�= ெந,2கி உ3கா�%& ெகா+டா-. தா� 
T�வத�காக யா6மி பறி.& ைவ.தி,%த ஒ, ேராஜா�Dைவ எ�.& நீ3#, “இ& 
உன�/� பி#.தி,�கிறதா?” எ�= ேக3டா-. 
 
உமா�, அைத வா2கி Rக�%& பா�.&வி3�, “இ& உ�Cைடயத�லவா? நீேய 
ைவ.&� ெகா-” எ�றா�. 
 
“இ�ைல, அைத உன�/� ெகா��க வி,��கிேற�. நீ அைத ைவ.&� 
ெகா-கிறாயா?” எ�= யா6மி ேக3டா-. ஒ,"ைற அவ8ைடய அ�கா- த�K3� 
மா#யி*,%& ேராஜா� Dைவ� கீேழ ேபா3டா-. அவைள காத*.த பா�தா& 
நகர.& இைளஞ� ஒ,வ� அைத வா2கி.த� ெநHசி� ெபா,.தி� ெகா+டா-. 
அ&ேபால உமா,� ெச$வாென�= யா6மி எதி�பா�.தா-. ஆனா� உமாாி� 
மனேமா, பிைற� கண�/ மாத.ைத� ப�றி<�, ப�பல விஷய2கைள� ப�றி<� 
எ+ணமி3�� ெகா+#,%த&. ைகயி*,%த ேராஜாைவ ேநா�கி� ெகா+#,%த 
க+களிேல அத� உ,வ� ெதாியவி�ைல, ேவ= எைவ எைவேயா ேதா�றி மைற%& 
ெகா+#,%தன. எ2ேகா ேபா$� ெகா+#,%த உமாாி� உ-ள.ைத யா6மி இ%த 
உலக.தி�/ இ.& வ%தா-. அவ� அைம�க� ேபா/� ஆரா$�சி�Iட� ஏேதா 
ெபாிய ேகா3ைட� ேகா�ர.ைத� ேபா�ற& எ�= அவ- நிைன.&� ெகா+டா-. 
 
“நீ ஆரா$�சி�Iட� அைம.&வி3டா� என�/ மிக1� மகி;�சியாக இ,�/�” 
எ�றா- யா6மி. 
 
உமா� ��சிாி��ட� “யா6மி உன�/ எ�ன வயதாகிற&?” எ�= ேக3டா�. 
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“கி3ட.த3ட� பதி�E�றாகிற&” எ�= யா6மி ெம�*ய/ர*� ெசா�னா-. 
பதி�E�= வயதாகிவி3டா� ஒ, ெப+ தி,மண� ெச$& ெகா-ள. 
த/தி<ைடயவளாகி வி�வா- எ�= த� தா<� ம�ற ெப+ மணிக8� ேபசி� 
ெகா+ட& அவ- நிைன1�/ வ%த&. 
 
உன�/� பதி�E�= வய& நிைற<� ெபா& உன�/ நா� நிைறய ேராஜா� 
D�க- அC�பி ைவ�கிேற� எ�= ெசா�*வி3�, உமா� எ%& நட%& வி3டா�. 
அ�ப# நட%& ேபா/�ேபா& அ%த� சி=மியிட� எ�ப# நா� இ%த மாதிாி� ெசா�* 
வி3ேட� எ�= நிைன.&� ெகா+டா�. வய& வ%த ெப+ணிட� ெசா�ல 
ேவ+#ய ெசா�கைள அவளிட� ெசா�ல ேந�%&வி3டேத எ�= அபாச�ப3டா�. 
 
ஆனா�, யா6மி அைசயாத சிைலேபா� அ%த இட.திேலேய உ3கா�%& ெகா+� 
இ,%தா-. அவ- க+களிேல ஆ�வஒளி நடமா#ய&. அவ- உடெல2/� ஏேதா ஒ, 
இ�ப உண�1 பரவிய&. த�ைன மற%& இBவள1 ேநர"� அைசவ�றி,%த அவ- 
கா&களி� கைதகளி� மணிேயாைச வி%த&. ெத,வி� நட%& ெச�F� 
மனித�களி� உ,வ2க- ெதாிய. ெதாட2கின. இ,%&�, அவ8ைடய இ�ப 
எ+ண2க- மா=தலைடயாமேல இ,%தன. “நீ,�றி� அ,கிேலேய ேநர.ைத� 
கழி�கிறாேய?” எ�= சில ெப+க- வ%& �3#� ேபசிய&�தா� அவ8�/ K3� 
நிைன�� வ%த&. 
 
சிறி& ேநர� ெச�ற&�, யா6மி ஏ�ெகனேவ ேராஜா�D� பறி.த இட.தி�/� 
ெச�=, ம�ெறா, Dைவ� பறி.&� ெகா+� த�Cைடய Dைன�/3#ைய<� 
அைழ.&� ெகா+� த�Cைடய ப��ைக�/� ெச�றா-. “நீ7�=�/� ப�க.திேல 
ேந�= "வ&� மீைச "ைள�காத ஒ, ைபயேனா� திாி%& ெகா+#,%தா- 
உ�Cைடய யா6மி! இனி அவைளவி3� ைவ�க�Iடா&. "�கா� ேபா3� 
"ைலயி� கிட.த ேவ+#ய&தா�!” எ�= த� K3�� ெப+மணிகளி� ஒ,.தி த� 
தாயிட� ெசா�வைத� கவனி.தா- யா6மி. 
 
“இனிேம�, அவைள� கைட�/� அC�ப� Iடா&!” எ�= தாயா� ெசா�னா-. 
 
யா6மி ஒ�=� ேபசவி�ைல. இ& எதி�பா�.த&தா� தி,மண� ெச$ய. த/%தவ- 
எ�பத�/ அைடயாளமாக "�கா� தர�ேபாகிறா�க- எ�ப& அவ8�/� 
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ெப,ைமயாக இ,%த&. இனிேம� யா,� த�ைன அல3சிய� ப�.த மா3டா�க- 
அ�லவா? 
 
ஆனா�, அவ- உமாைர� பா��க "#யாேத! ஏ� பா��க "#யா&? எ�ப#யாவ& 
பா��க.தா� ேவ+��. நா�/ �வ�க8� பலகணி. திைரக8மா அ�ைப. த�.& 
நி=.திவி��? எ�ப#<� உமாைர� பா��ேப�, எ�= யா6மி உ=தி ெகா+டா-. 
 
ஆனா�, உமா� ஊைரவி3ேட ேபா$வி3டா�! 
----------- 

4. 4. 4. 4. அறியாம� ெசா�ன ஆப�தான ேசாதிட�அறியாம� ெசா�ன ஆப�தான ேசாதிட�அறியாம� ெசா�ன ஆப�தான ேசாதிட�அறியாம� ெசா�ன ஆப�தான ேசாதிட�!!!!    
 
நிஜா�D,�/ ேம�ேக, ெகாராசா� பாைதயி� ஓ� ஒ3டக�சாாி ேபா$� 
ெகா+#,%த&. /திைர� பைடெயா�= அைத. ெதாட�%த&, ெந�%&ர� 
பயண.தி�/� பிற/, அBவழியி� மைல�பா2கான இட.தி� உ-ள ச.திர� ஒ�றி� 
அத� பிரயாணிக- த2கினா�க-. "த�நா- இர1, அ2ேக யா,� J2க1� 
"#யவி�ைல. 
 
திற%த ெவளியி�, "3ெச#களி� ��பிக- எாி%& ெகா+#,%தன. ஒ3டக2க- 
ஒ,�ற� அைசேபா3�� ெகா+#,%தன. /திைரக- ஒ,�ற� ��ேம$%& 
ெகா+#,%தன. பைடயா3க- ேசா�=� பாைனகைள� ��றி உ3கா�%& ெகா+�, 
கைடசி� ப,�ைகைய� Iட விடாம� வழி.&� சா�பி3�� ெகா+#,%தா�க- 
அவ�கைள� ��றி ஒேர பி�ைச�கார� /�ப�. அ.தைன ேப,�/� இ�ைலெய�= 
ெசா�லாம�, ெச��� கா�கைள<�, கா$%த பழ2கைள<� பி�ைசேயா�களிேல 
ேபா3�� ெகா+#,%தா�க-. இ�ெபா& அவ�க- ேபா/� பயண� 
சாதாரணமானத�ல. ஆப.& நிைற%த இட� ேநா�கி� ேபாகிறா�க-. உயிைர� 
பணய� ைவ.&, ெவ�றி ேதா�வி பா��க ேவ+#ய ேபா�� கள� ேநா�கி� ேபா$� 
ெகா+#,�/� அவ�க-, த2க- விதி ந�ல"#வாக நட�க ேவ+�� எ�ற 
எ+ண.திேல த,ம� ெகா��க� சைள�காதவ�களாக இ,%தா�க-. ேபா� 
அணியிேல கல%& ெகா-வத�காக� �ற�ப3� வ,� Kர�க-, I3ட� I3டமாக. 
தின%ேதா=� வ%& ெகா+#,�பதா�, ச.திர�காரC�/ ந�ல வ,�ப#! பண.ைத 
மைற"கமாக எ+ணி எ+ ெப3#�/-ேள ேபா3�� ெகா+#,%தா� அவ�. 
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Kர�க- அ#�க#, த+ணி� ேக3டா�க-. இ,%த த+ணீ� எ�லா� தீ�%& 
ேபா$வி3ட&, நா� எ�ன Eசாநபியா நிைன.த&�, த+ணிைர� ெகா+�வர? 
எ�= ச.திர�கார� க.தி� ெகா+#,%தா�. ேதாலாைடகைள விாி.&� 
ப��ைககைள. தயா� ப+ணி� ெகா+#,%தன� சில�. கண��கைள எாி.& 
மைல�கா�றி� /ளி��சிைய. த��பத�காக அைத� ��றி இ,%தா�க- பல�. 
ெகாரசானிய�க8� அேரபிய�க8� பாரசீக�க8� கண��கைள� ��றி 
இ,�/�ேபா& அ%த ெந,�பி� ஒளியிேல தா# நிைற%த "க2க- மி�னி 
ஒளிவி3�� ெகா+#,%தன. &,�கிய�க-தா� அ%த� /ளி��கா�ைற. தா2/� 
வF1ைடயவ�களாக இ,%தா�க-. ேபா,� அைல�சF� அவ�க8�/� �தித�ல. 
 
இ�ப#�ப3ட ேபா�மறவ� I3ட.திேல, நிஜா�D� நில� �வா�தா� �த�வ� ரஹீ� 
ேசடா1� இ,%தா�. அவ� தன�ெகன. தனிேய ஒ, கண��ட� ேதா� 
அைட��ட� I#ய கதகத�பான அைறெயா�றி� இ,%தா�. 
 
நிஜா�Dாி� ஒ,நா- இர1, அவ� த� அைற� கதைவ. தாளி3�� ெகா+�, 
திரா3ைச ம&, /#.&� ெகா+#,%தா�. அ�ெபா&தா� அ%த ஆ�வமான 
ேபாரைழ�� I�/ர� ேக3ட&. அ%த�/ர� ேபாரைழ�பாக ம3�மி�ைல; 
எ�சாி�பாக1� இ,%த&. ரஹீ� சாதாரணமாக ேகளி�ைககளி� வி,�ப2 
ெகா+டவ�. ம�ற விஷய2களி� அவ� வி,��� கா3�வேத கிைடயா&. ஆனா� 
இ%த� ேபாரைழ�பி� கல%தி,%த ஏேதா ஒ, ச�தி அவைன<� இ%த� ேபாாி� 
கல%& ெகா-8�ப# J+#ய&. Jரேம�/� பிரேதச.திேல, ��தா� ஆ�� 
அ�சலா� நட.த�ேபா/�, அ%த� ேபாாிேல, மதவிேராதிகைள எதி�.& 
"றிய#�பத�காக அவ� கிள�பி வ%தி,%தா�. அவCட� அவCைடய உயி�. 
ேதாழ�, உமா� Iட வ%தி,%தா�. ரஹீ�, இரானிய பர�பைரயிேல வ%த பாரசீக� 
ெப,2/#ைய� ேச�%தவ�. அவ� /#மர� கிேர�க�க- மரபிC� பழைமயான&. 
 
அவனிட� /�றம�ற த�ைமக8�, ந�/ண2க8� நிைற%தி,%தன. இ,%தாF� 
இனி��� கல%த ம&விேல வி,�ப"ைடயவ�. சி=வயதி� ேபாேலா "த*ய 
விைளயா3��களி� ஈ�ப3#,%தாF�, பி�னா� அவ� விைளயா3��கைள 
அதிகமாக வி,�பவி�ைல. அவC�/� ேபா� Iட ஏேதா மா�கைள 
ேவ3ைடயா�வ& ேபால. தா� ேதா�றிய&, Iட இ,%த ஒ,வ�, /ளி�தா2க 
"#யவி�ைலேய எ�= Iறினா�. ரஹீ"�/� /ளிராக.தா� இ,%த&. 
ெகா3டாவி வ%த&. ஆனா�, அவனா� அைமதியாக. J2க"#யவி�ைல. 
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ேதா�ப��ைககளி� ஊேட, E3ைடD�சிக- ேவ= �/%& ெகா+� அவC�/. 
ெதா�ைல ெகா�.தன. ச.திர�கார� அவ� எதிேர வ%& நி�= ெகா+� 
ேபாகாம� அ2ேகேய நி�றா�. 
 
ேப��� ெகா�.த பிற/தா� அவ� அ2ேகேய நி�= ெகா+#,�பத� காரண� 
�ாி%த&. ச.திர.&�/� பி�னாேல<-ள K3#� சில ெப+ பிரயாணிக- வ%& 
த2கியி,�கிறா�களா�. அவ�களி� சில ெப+க- பா�தாதி*,%& வ%தவ�களா�, 
அழகிகளா�. இர1� ெபாைத� �ைவயா�/� பயி�சி ெப�றவ�களா�. ரஹீ� 
இரைவ இ�பமாக� கழி�க வி,�பினா� ஏ�பா� ெச$ய அவ� ஆய.தமாக 
இ,�கிறானா�. இ&தா� வி�தி�கார� Iறிய ெச$தி. ரஹீ� இ%த மாதிாி 
விஷய2களி� பி�வா2/வ& கிைடயா&. உடேன எ%& அ2/-ள 
ேவைல�கார�கைள ேநா�கி, உமா� வ%தா� தா� சில ந+ப�கைள� க+� ேபச� 
ெச�றி,�பதாக� ெசா�F�ப# Iறிவி3�� ச.திர�காரைன. ெதாட�%& 
ெச�றா�. Iட இ,%த சி�பா$க- ரஹீைம� ெபாறாைம� க+கேளா� 
பா�.தா�க-. சாதாரண மனித�களாகிய அவ�க- இ%த மாதிாியான இ�ப.ைத 
இ%த� சமய.தி� அCபவி�பெத�ப& இயலா&. ரஹீ� ேபா�ற ெச�வ%த�க- தா� 
நிைன.தைத� ெச$ய"#<�. அ�லா அ,- �ாி%தா�, ச+ைடயிேல ெவ�றி 
ெப�=. தி,���ேபா&, மதவிேராதிகளி� ெப+கைள அ#ைமகளாக� பி#.&வ,� 
ேநர.திேல ஒBெவா, சாதாரண� சி�பா<� Iட ஆ8�/ ஒ�றிர+� ெப+கேளா� 
மகிழலா�. ரஹீ� ேபான திைசைய� பா�.& ஏ2கிவி3�� கண�பிேல 
கதகத�ேப�றி� ெகா+� சி�பா$க- J2க. ெதாட2கினா�க-. 
 
ரஹீ�, அF.&�ச*.&� ேபா$ ெந�ேநர.தி�/� பிற/ தி,�பி வ%தா�. 
எ�னேவா அவC�/ நா#�ேபான இட.தி� இ�ப� இ�ைல ேபா*,�கிற&. 
ச.திர�காரைன. தி3#� ெகா+ேட வ%தா�, ப��ைகயி� இ,%த உமா� எ%& 
நி�= கண��. தீைய அதிகமாக விசிறிவி3�. த� உயி�.ேதாழC�/ இட� 
ஒ&�கி� ெகா�.தா�. எ2ேக ேபாயி,%தா$ எ�= ேக3ட உமா,�/� பதி� 
ெசா�லாம� ச.திர�காரைன� க+டப# தி3#� ெகா+ேட அ,கி� உ3கா�%த 
ரஹீ�, “நீ எ2ேக ேபாயி,%தா$?” எ�= உமாைர. தி,�பி� ேக3டா�. 
 
உமா�, ச+ைட� கள.தி�ேக �தியவ�. ஆனா� பாைலவன� பிரேதச2களிேல 
அைல%& திாி%& அCபவ�ப3டவ�. அதிF� அ%த� ெகாரசா� Kதி ெந�கிF� 
அ%த� சமய� கலகல�பாக இ,%த&. ஆ2கா2ேக நட%&வ,� பைடக8� வழி� 
ச.திர2களி� த2கியி,�/� Kர�க8�, ேபாாிேல ப2/ ெகா-ள. ேதச.தி� பல 
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ப/திகளி*,%& வ%& Iடாரம#.&� ெகா+#,�/� இளவரச�க8� இ�ப#யாக 
அ%த� பாைத ெந�கிF�, ம�க- நடமா3ட� அதிகாி.தி,%த&. உமா,�/ எ�லா 
விஷய2களிF� ஆ�வமாயி,%த&. பல�பல ப/தி� பைடக- த2கியி,�/� 
இட2க8�/� ெச�= ஒBெவா,வைர<� விசாாி�ப&�, ேபசி� ெகா+#,�ப&�, 
அவ�க- ெகா+� வ%தி,�/� சாமா�கைள� பா�ைவயி�வ&மாக அவ� 
திாி%தா�. ஓ� ஆ�ைற� கட%& ெச�F� ேபா& உமா� க+ட அதிசய2க- 
அD�வமானைவ. இ�ப#ேய அவ� அ%த� சாைலவழி�/� ேபா/�ேபா& Jர.திேல 
ஓ� அமீாி (இளவரசனி�) Iடார.தி�/� ெச�F�ப# ேந�%த&. அ%த� ெபாிய 
Iடார.தி�/- ெச�= அ%த இளவரசைன� க+� ேப�� வா$�� உமா,�/� 
கிைட.த&. அ%த இளவரசைன� ��றியி,%த &,�கி Kர�க-, த2க. தைல�கவச� 
அணி%தி,%தா�க-. Iடார.தி� ந�விேல ெந,��� கண�பி� அ,கிேல ஒ, 
சிவ%த விாி�பி� மீ& அ%த இளவரச� அம�%தி,%தா�. அவேனா� அவCைடய 
ஆசிாிய�களான ச3டRN�க�கைல அறிஞ�க- ேபசி� ெகா+#,%தா�க-. அவ� 
ரஹீைம� கா3#F� இர+� வய& இைளயவ�. அவனிட� அ%த அறிஞ�க- 
அவ� க+ணி�ப3ட அ%த ந3ச.திர� வடமீ� எ�= ெசா�*� 
ெகா+#,%தா�க-. ஆனா� உமா� அ& வடமீ� அ�லெவ�=� அ%த 
இட.தி*,%& பா�.தா� வடமீ� ெதாிவத�/ மா��கமி�ைலெய�=� ெதாி%& 
ெகா+#,%தா�. அ%த அறிஞ�க- ெபய� அளவி� அறிஞ�கேள தவிர எ%தவிதமான 
அறி1� இ�லாத "3டா-க-. உமா� அ%த இளவரசனிட� ேபா$ அ%த வடமீ� 
ந3ச.திர.ைத இ2கி,%& பா��க "#யா& எ�= Iறினா�. த� ஆசிாிய�களி� 
ேப�ைச ம=.&� ெசா�F� ஒ,வைன ெச,�பா� அ#.& விர3�வைத வி3� 
வி3� இளவரச� “ந3ச.திர2க- Eல�, ஏதாவ&, ேபாைர�ப�றிய ெச$திக- 
அறி%& ெசா�ல "#<மா” எ�= ேக3டா�. வ,2கால.ைத�ப�றி� /றி ெசா�ல 
"#%தா� ஞானிகைள� கா3#F� உய�%த நிைலயி� இ,%தி,�கலா�. உமா,�/ 
இதி� ந�பி�ைகயி�ைல, இ,%தாF� இளவரச� ேக3பத�காக� ெசா�னா�. தா� 
ெசா�கிறப# நட�/� எ�பதி� அவC�/ ந�பி�ைகேய கிைடயா&. ஏேதா 
ேக3கிறா� ெசா�Fேவா� எ�ற "ைறயிேல ெசா�* ைவ.தா�. 
 
இர+� அரச�க- ேபாாிட� ேபாவதாக1�, அ%த� ேபாாிேல, கீைழநா3ைட� 
ேச�%த அரச� ேமேலா2கி ெவ�றி ெபற� I�ெம�=�, ேமைலநா3�� ேபரரச� 
ேதா�=Kழ� ேபாவதாக1� ெசா�னா�, "#வி� அ%த இர+� அரச�க8ேம 
சா1�/� ப*யாவா�கெள�=� Iறினா�. ஆனா� இைத� ேக3ட அ%த 
இளவரச� ேபையேயா Dத.ைதேயா க+� மிர+டவ� ேபால விழி.தா�. இ%த 
விபர2கைளெய�லா� உமா� த� உயி�. ேதாழனான ரஹீமிட� Iறியேபா&, 
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அவ� அ%த இளவரச� யா� எ�= ேக3டா�. உமா� “அைத.தாேன நா� ேக3�. 
ெதாி%& ெகா-ளவி�ைல. அவைன எ�ேலா,� இளHசி2க�, இளHசி2க� எ�= 
/றி�பி3�� ேபசி� ெகா+#,%தா�க-” எ�றா�. 
 
“உமா� இளHசி2க� யா� எ�= நீ ேக-வி�ப3டேத இ�ைலயா? அ&தா� ந� 
ேபரரச� ��தா� ஆ�� அ�சலா� அவ�களி� ".தமக�. ��தாைன Kரசி2க� 
எ�=� மகைன இளHசி2க� எ�=� ம�க- /றி�பி3�� ேப�வ&+�. நீ 
ேசாதிட� ெசா�*வி3� வ%தாேய அைத ேக3டவ� ந� இளவரச�. அவCைடய 
த%ைதயி� மரண.ைத�ப�றி அவனிடேம ெசா�ல எவCேம &ணியமா3டா�. நீ 
&ணி%& ெசா�*,�கிறா$ உ�ைன அவ� ��மாவி3டேத ெபாி& இ,%தாF� 
அவ� ஆ3சி�/ வ,வ&ப�றி நீ /றி�பி3#,�கிறப#யா� அவ� மன&�/- 
மகி;%தி,�க1�I��. அவ� உ�ைன�ப�றி எ&1� ேக3கவி�ைலயா” எ�= 
ரஹீ� ேக3டா�. 
 
“எ� ெபயைர� ேக3டா�, ெசா�ேன�. எ2ேக ேவைல ெச$கிறா$ எ�= 
ேக3டா�. நிசா�D� ப-ளி�Iட.திேல ப#.&� ெகா+#,�கிேற� எ�= 
ெசா�ேன�” எ�றா� உமா�. 
 
“உமா�, நீ ெசா�ன ேசாதிட� ப*.& ெவ�றி<� கிைட.&. த%ைத<� இற%& தா� 
அரசனாக வ%தா� அ�ேபா&, நீ அ%த இளHசி2க.திட� ெச�= ேக3டா�, 
நி�சயமாக உ�ைன அரசா2க� ேசாதிடனாக� பதவி ெகா�.&� ெப,ைம� 
ப�.&வா�. அ�ப# நட%தா�, உன�/ ச"�காள� விாி�/� 
ேவைல�காரனாகவாவ& எ�ைன ஏ�=� ெகா+� ந�லச�பள� ெகா��பாயா?” 
எ�= ேக3டா� ரஹீ�. உமா� தி, தி,ெவ�= விழி.&� ெகா+� ேபசாம� 
இ,%தா�. “உமா�, நி�சயமாக நீ ஒ, ேஜாதிடனாக விள2/வா$ ! உ�ைன� க+ட 
எ�ேலா,� அைத ந��வா�க-!” என உ=தி Iறினா�. 
 
பிற/ அவ� அ2/ &2கி� ெகா+#,%த ஒ, ேவைல�காரைன எ�பி ேதா� 
ெப3#யி� இ,�/� ஜா#ைய<�, க+ணா#� /வைளைய<� எ�.& வ,�ப# 
க3டைளயி3டா�. அ& ம&. தி,மைறயா� தைடெச$ய�ப3ட ெபா,-. ஆனா� 
அ%த� �னிதமான மக.தான ேபாாிேல அைடய�ேபா/� ெவ�றி�/ "�னாேல, ம& 
/#�/� இ%த� சிறிய பாவ�, கட*� கைர.த ெப,2காய� ேபா� மைற%&வி�� 
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எ�= ெசா�*� ெகா+ேட அைத� /#.தா�. உமா,� உயி�. ேதாழனி� 
பாைதைய� பி�ப�றி அவC� /#.தா�. 
 
“இ,%தாF� நா� ேதா�=�ேபாக ேநாி3டாF� ேநாிடலா�” எ�= உமா� 
ெசா�னத�/, “இ�ைல, நா� ேதா�கேவ மா3ேடா�. ந� &,�கிய ��தா� 
சாதாரண Kரராக இ,�கலா�. ஆனா�, அவ� எ%த� ச+ைடயிF� 
ேதா�பேதயி�ைல. இ& சாியான /றி�ெசா�லா/�, நா� நி�சய� 
ெவ�றியைடேவா�!” எ�= Iவினா� ரஹீ�. 
 
இனி�/� அ%த ம& அவC�/� �.&ண��சி அளி.த&. ம=ப#<� ஒ, /வைள 
ஊ�றி� /#.தா�. 
 
��தாCைடய ெச2ெகா#யி� கீேழ த� அ,ைமயான க,��� /திைரயி� ேமேல 
Kசிய வா8ட� தா� பற%& ெச�வ& ேபால1�, பைடKர�களி� 
அணிவாிைசகளி� ஊேட, த� /திைர ெச�வ& ேபால1�. எதிாிகளான 
கிறி6தவ�களி� ேசைனகைள ேநா�கி� ெச�=, அவ�களி� ஒ, தைலவைன 
ேந,�/ ேநேர ச%தி.& வாைள� �ழ�றி� ேபா,�/ இ.&, அ%த மா�= 
மத�காரCைடய தைலைய. த�Cைடய வாளா� &+#.& வி�வ& ேபால1�, 
இ6லாமிய� பைடக- உடேன ெஜயேபாிைக "ழ�கி. த�ைன� �க;%& Iவி. 
&-ளி� /தி�ப& ேபால1�, தா� ெவ3# K;.திய அ%த Kரனி� தைல &#.&� 
பற%& ெச�= த� ��தாCைடய /திைரயி� கால#யிேல ேபா$ வி%& 
மிதிப�வ& ேபால1� ஒ, க�பைன அவ� உ-ள.திேல உ,வாகிய&. 
 
அ%த� க�பைன ெவறியிேல த�ைன மற%& ரஹீ� த� ெவ�றிைய உயி�.ேதாழ� 
உமா,� காணேவ+�� எ�= அவைன� Iவியைழ.தா�. 
 
ஆனா�, அ%த உயி�.ேதாழ� உமாேரா, ேபாைர<� Dசைல<� ெவ�றிைய<� 
விழாைவ<� ச�=� எ+ணாம� ஒ3டக.ேதா� ஆைடகளி� ஊேட ஆ;%& 
அய�%& அைமதியாக உற2கி� ெகா+#,%தா�! 
-------------- 
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5. 5. 5. 5. ஆ�யி�� ேதாழனி� ஆவி பிாி+த,ஆ�யி�� ேதாழனி� ஆவி பிாி+த,ஆ�யி�� ேதாழனி� ஆவி பிாி+த,ஆ�யி�� ேதாழனி� ஆவி பிாி+த,!!!!    
 
கிழ�ைக<�, ேம�ைக<� ஒ,2ேக ஆ+ட ேபரரச�, உலக.தி� இைறவ� ��தா� 
ஆ�� அ�சலா� அவ�க- த�"ைடய பைட பயணிக8ட� ேபா��கள.ைத 
ேநா�கி� ெச�= ெகா+#,%தா�. 
 
அவ�க8ைடய ஒ3டக2க8�, /திைரக8�, கைதக8� அ�மீனிய� 
மைல�ப-ள.தா�கி� உ-ள அ�சானா ஆ�ற2கைர� சமெவளிைய ேநா�கி நட%& 
ெகா+#,%தன. அரச,ைடய விகடனான ஜபார�/� அ%த� I3ட.ேதா� 
I3டமாக� ெச�= ெகா+#,%தா�. /-ளமான அவCைடய கா�க- 
இர+ைட<� இ, ப�க2களிF� ெதா2கவி3�� ெகா+�, கைதயி� மீ& 
உ3கா�%தி,%தா�. /றி.த இட.தி�/� ேபா$� ேச�%த&� அவைன� சாமா�க8� 
மி,க2க8� இ,�/� இட.திேலேய இ,�க� ெசா�னா�க-. இ6லாமிய 
மத.தைலவ�களான "�லா�க8� Iட அ2ேகயி,%தா�க-. ஏென�றா� அ&தா� 
ேபா��கள.தி� ஆப.தி�லாத ப/தியா/�. ஆனா� ேகாமாளி ஜபார� 
��தாCைடய "&/��ற�தா� ஆப.தி�லாத இட� எ�= Iறினா�. 
இ6லாமிய�க- அவ� "&ைக ேநா�கி அ�� எ$ய மா3டா�க- எ�=� 
கிறி6தவ�க8�/ அவ� "&/ ெதாியேவ ெதாியாெத�=�, ஆகேவ "&/� 
�ற.தி� இ,�பவைன எ%தவிதமான அ��� தா�க இடமி�ைல எ�=� அவ� 
விள�க� Iறினா�. ��தா� அவ�க8�/ ஜபார�கி� இ%த அD�வ 
ேயாசைனைய� ேக3ட&�, சிாி�� வ%த&. ேபா� ப�றிய சி%தைன ஏ�ப3டதி*,%& 
இ�=வைர ஒ,"ைற Iட� சிாி.தறியாத ��தா� அ�= சிாி.&வி3டா�. 
அவ,ைடய ஆைண�ப#, ஜபார� அவ� அ,கிேலேய இ,�/�ப# ஏ�பா� 
ெச$ய�ப3ட&. அ#ைமக- பைட�கல2க- அணி%&, ெச2ெகா#<� ராஜ/ைட<� 
பி#.&வர ��தா� அவ�களி� அ,கிேலேய ஜபார�/� இ,%& வ%தா�. 
 
ப-ள.தா�/� பிரேதச.தி� ெதாட�க.திேலேய மால6க�� ப3டண.தி� 
ேகா3ைட� �வ� அ,ேக த�"ைடய ெகா#ைய நா3ட� ெசா�னா�. அவ,�/ 
எதிாிேல நீ+� விள2கிய வளமான அ%த� ப-ள.தா�கி� ேம�ப/தியி*,%& 
கிறி6&வ�களி� பைட "�ேனறி வ%& ெகா+#,%த&. அ%த ேராம� 
பைடகைள. தைலைமயரசரான கா�6டா�#ேநாபி- ேபரரசேர நட.தி�ெகா+� 
வ%தா�. கா�6டா�#ேநாபி- ேபரரசாி� "�ேனா�க-, பர�பைரயாகேவ 
கி3ட.த3ட நா�/ '�றா+�களாகேவ இ6லாமிய மத.தி� ேந� எதிாிகளாக 
விள2கி வ%தி,�கிறா�க-. 
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��தா� ஆ�� அ�சலா� அவ�க-, அ%த� ேபரரசாி� ஆ8ைக�/3ப3ட 
ேதச2களிேல அ#�க# த� பைடகைள அC�பி� பலப/திகைள. தா�கி� ெகா+� 
வ%தா�. இ& ெதாட�%& நைடெப�= வ%த&. ஒ,"ைற ஆசியா ேதச.தி� ேராமா�ாி 
எ�= ெபய� ெப�= விள2கிய ஆசியா ைமன� வைரயிF� ெச�=Iட அவ,ைடய 
/திைர�பைட தா�கிவி3� வ%தி,�கிற&. ��தானி� பைடயின� ேராம�கைள. 
தா�கி� காய�ப�.தி� ெப,2ேகாப� ெகா-8�ப# ெச$&வி3� வ%த&, 
கா�6டா+# ேநாபி- ேபரரசாி� ெப,Hசின.ைத� கிள�பிவி3ட&. த�ைன 
எதி�.&� பைடதிர3# வ%&, த�"ைடய எ�ைல�/-ேளேய நட%& வ%&வி3ட 
இ6லாமிய� பைடகைள எதி�.& "றிய#�பத�காக அ%த� ேபரரச� த� வச"-ள 
எ�லாவிதமான ஆ<த2கைள<� ஒ�= திர3#னா�. வி�பயி�சியி� ேத�%த 
ப�ேகாிய� பைடக8�, வா3ேபாாி� இைணயி�லாத ஜா�ஜிய ேசைனக8�, 
இ6லாமியாி� "�ேன�ற.ைத. த��பத�காக இைண%& வ%த ஆ�மீனிய� 
பைடக8�; த�Cைடய திறைம ெப�ற /திைர� பைடக8�, எ+ணி�ைக மி/%த 
காலா3பைடக8� ஒ,2/ேசர ஒ, ெப,Hேசைனையேய நட.தி�ெகா+� 
ேராம�களி� ேபரரச� கா�6டா+# ேநாபிளி� கிறி6தவ ம�ன�, &,�கி� 
பைடகைள விர3#ய#.&� ெகா+� "�ேனறி வ%தா�. &,�கி� பைடகளி� 
எ+ணி�ைக பதிைனயாயிர�. எதி�.& வ%த ேராம� பைடகளி� எ+ணி�ைகேயா 
எபதினாயிர�. கிறி6தவ�களி� ேபரரச� ேபரா+ைமமி�க ஒ, Kர�. &,�கியாி� 
/திைர� பைடயின� எ.தைனேயா நா3களாக. தன�/� ெகா�.& வ%த 
ெதா�ைலகைள� க+� ெபா=ைம மீற� ேபா,�/� கிள�பி வ%தி,�கிறா�. 
அவ,ைடய ஆேவச"� அதிக�! பைடக8� அைதவிட அதிக�! ��தா� ஆ�� 
அ�சலா�, த� பைட. தைலவ�கேள விய�பைட<�ப#, தைரயி� தம& ெகா#ைய 
ஊ�றி ந3�, த� பைடகைள அ%த� ப-ள.தா�கி� /=�ேக அணிவ/.& 
நி=.தினா�. சீறிவ,� கிறி6தவ� பைடகைள எதி��பத�காக அ%த�பைட 
கா.தி,%த&. 
 
ஜபார�கி�/ இ& எேதா "3டா-தனமான காாியமாக. ேதா�றிய&, 
பதிைனயாயிர� ேப� எபதினாயிர� ேபைர, எதி�.& ெவ�றி ெப=வெத�ப& 
எளிதான ெசயல�ல, விகடைன.தவிர ேவ= யா,� கவனி�காதேபா& சில அமீ�க- 
ேபசி� ெகா+டா�க-. ேராம�க- ெபாிய ேவ�பைடயினாி� தா�/தைல, ந�/ 
ேத��சி ெப�ற &,�கி� /திைர�பைடIட. தா�/� பி#�க "#யாெத�= அவ�க- 
க,தினா�க-. ேபாாி� ெவ�றி கிைட�/ெம�பதி� அவ�க8�ேக 
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ந�பி�ைகயி�ைல, கிறி6&வ� பைடக- ேச= நிைற%த வய�களி� வழியாக� சிறி& 
சிறிதாக "�ேனறி வ%& ெகா+#,%தன. அHசா ெநHச�, உ=தி<� ஆ+ைம<� 
பைட.த ��தா� ஆ�� அ�சலா� அவ�க- த� /திைர�பைடைய அ2ேக நி=.தி, 
அவ�க- ெந,2கி வ,வத�காக� கா.தி,%தா�. எதிாிகைள. தா�கி. 
&ர.&வத�/�, அேத சமய� ேவகமா$ பி�வா2/வத�/� ந�/ பயி�சி 
ெப�றவ�க-. தா2க- அ#<+� K;%& மரணமைடய ேநாி�ேமா எ�= பல 
தைலவ�க- பய%& ெகா+#,�ப& ஜபார�கி�/. ெதாி<�. 
 
நா� பி�வா2க ேவ+#யேதயி�ைல. ேராம�களி� "கா�, ப-ள.தா�கி� 
ேகா#யி� ெவ/ Jர.தி� அைம�க�ப3#,�கிற&. அவ�கேளா, ந�ேமா� 
ெபா,&வத�/ ெவ/ ேவகமாக வ%& ெகா+#,�கிறா�க-, நா� அவ�கைள 
எதி�.&. தா�/வத�காகேவ இ2ேக கா.தி,�கிேறா�. இ& தா� "#வானேப��, 
இ�ப#.தா� எத�ப3#,�கிற&, எத�ப3ட ப#�/.தா� நட�க� ேபாகிற&. 
 
��தானி� இ%த� ேப�� அவ,ைடய ".தமகனி� "க.தி� 
பய.ைத<+டா�கியைத ஜபார� கவனி.தா�. ேசாதிட�க- /றிெசா�னப#<�, 
"�லா�க- அறிவி.தப#<� நாைளய ச+ைடயி� "#1 ஏ�ெகனேவ "#1 
ெச$ய�ப3டப#ேய நட�/� ேபாF�, கிறி6தவ� ேபரரசனி� அவசர. த�ைம<�, 
ேச= /ழ�பிய வய� ெவளி<�, எ%த� ேபாாிF� ேதா�விேய க+டறியாத 
&,�கி�பைடக- ஆடாதைசயாம� நி�/� வ�ைமைய<� பா��/� ெபா&, 
விகட� ஜபார.தி�/ இ& ஏ�ெகனேவ விதியா� எத�ப3டப#தா� நட%தாF� 
நட�/� ேபால1�, ெவ�றி ேதா�வி "�னாேலேய நி�சயி�க�ப3ட& ேபால1�, 
விதியி� ெசா�க3டா� விைளயா3#�, நாைள�/ இ%த� பைடகெள�லா� அ2/� 
இ2/� கா$க- உ,3ட�ப�வ& ேபா� நக�.த�பட� ேபாவ& ேபால1� 
ேதா�றிய&. 
 
��தா� ஆ�� அ�சலா� அ�= இர1 "வ&� J2கேவயி�ைல. 
 
/ளி� ந��க.ைத. தா2க "#யாமF�, உ-ள.திேல ஓ#� ெகா+#,%த 
உண��சியி� காரணமாக1�, வி#ெவ-ளி ேதா�=வத�/ "�னாேலேய ரஹீ� 
எ%& வி3டா�. யா�மா�� எ�ற ேவைல�காரனிட� வாைள� ெகா�.& அைத. 
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தீ3#� Iரா�கி ைவ�/�ப# அ#�க# ஆைணயி3டா�, ம�ற ேவைல�கார�கைள 
வி3� அவCைடய க,��� /திைரைய. ேத$.&விட� ெசா�னா�. அவசர 
அவசரமாக ஊற ைவ.த பா�*ைய<� ேபாீ�ச� பழ.ைத<� ெகாHச� 
வி2கினா�. ேபாராட ேவ+#ய ேநர� வ%&வி3ட&. ஆனா�, மா� 
ேவ3ைடயா�வ& ேபா� அ& ேதா�றவி�ைல. அ�ல& அவ� எதி�பா�.தப#<� 
இ�ைல. காைல வி#%த1ட� ேபாரைழ�� வ,ெம�=�, வ%த1ட� "ழ�கமி3�� 
ெகா+� கிள�ப ேவ+�ெம�=� கா.தி,%த ரஹீ�, அைமதியி�லாம� 
அவCைடய /திைரைய���றி வ%தா�. திைர�/ அ�பா� அவCைடய ஆ3க- 
ெசா�க3டா� உ,3#� ெகா+#,%தா�க-. அவ� /திைர ேம� ஏறிய சமய� 
அவைன� கட%& நட%& ெச�F� ஈ3#பி#.த Kர�களி� எ+ண�ற தைலகைள� 
க+டா�. சில சமய2களி�, Jர.தி� உ-ள கா3#� ஊேட கா�= &ைள.&� 
ெகா+� அ#�ப& ேபா�ற ஓைச ேக3ட&. நிஜா�D� ப/தியி� ம�க- I��ேபா& 
ஏ�ப�� இைர�ச� ேபால� ப-ள.தா�கி�/ அ�பா� இ,%& ெப,2I�சF� 
ச�த"� அ#�க# எ%தைத<ண�%தா�. "�பி� அறியாத ஒ, மனித� /திைர 
மீ& விைர%& ெகா+#,%தேபா&, அவைன நி=.தி�ேபாாி� விவர.ைத�ப�றி 
ரஹீ� விசாாி.தா�. அ%த மனித� ஒ, &,�கிய�. ெவ=மேன ரஹீைம 
உ�=�பா�.&வி3� ஒ�=� ெசா�லாம� ேபா$வி3டா�. ெபா=ைமயி�லாத 
ரஹீ� அவCைடய ேசைன� தளபதியான ஓ� அமீாிட� ெச�றா�. அவCைடய 
ெகா#ைய���றி, நிஜா�D� Kர�க- I#யி,%தா�க-. 
 
“நா2க- கள.தி�/� ெச�ல ஆைணயி�2க-, ேபா� &வ2க�ப�வைத� பா��க 
ேவ+�� "த�ேபாாிேலேய நா� கல%& ெகா-ள ேவ+��” எ�= ரஹீ� 
ஆவேலா� Iறினா�. 
 
ப-ள.தா�கி� ேபா� ெதாட2கி ெவ/ேநர� ஆகிவி3டெத�பைத அறி%& அவ� 
விய�பைட%தா�. இ�C�, அ2கி,%தவ�க- Iறிய ப�மாதிாியான �&ைமயான 
ெச$திகைள<� அவ� ேக3�� ெகா+#,%தா�. கிறி6தவ�க- 
இ,���I+�களி� அைட.& ைவ.தி,�/� Dத2கைள "6*�களி� ேம� 
ஏவிவி�கிறா�களா�. "6*� ப3டாள.தி� ேசைனயி� ஒ,ப/தி "வ&� 
அ�ப#ேய ஆ�=�/- "கி� ேபா$வி3டதா�, ஜா�ஜிய�க8� அ�மீனிய�க8� 
ெவ/ ேவகமாக "�ேனறி� ெகா+#,�கிறா�களா�. ப-ள.தா�/ "வ&� ெவ/ 
Jர.தி�/ ெவ=� கிறி6தவ� பைடகளாகேவ கா3சியளி�கிறதா�. ��தாC� 
வல��ற.தி� உ-ள மைலகளி� ஊேட ஓ# ஒளி%& வி3டாரா�. இBவா= ஒ,வ� 
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ெசா�*� ெகா+#,�/�ேபா&, ம�ெறா,வ� “ெபா$! ெபா$ ! அேதா பா,2க- 
ந� ேபரரச� ��தா� அேதாயி,�கிறா�!” எ�= Iவினா�. ரஹீ� /திைர� 
ேசண.தி� மிதியி� எ%& நி�றப# உ�= ேநா�கினா�. அவC�/� சமீப.தி� 
இ,%த மண� ேமெடா�றி� மீ& /திைர� பைடKர�களி� I3டெமா�=, பா$%& 
ெச�வைத� க+டா�. அ%த� பைடயி� தைலவ� ஒ, ெவ-ைள� /திைரயி� மீ& 
ஒ, ெவ-ளிய த%த�ேகாF� க#வாள"� பி#.த ைக<ட�, "&/� �ற.தி�, 
அ��றா.&ணி<� ெகா+#,%தா�. அவCைடய, ெநH� அக�= 
ேதா-ப3ைடக-, �ைட.&� �,+� க3#யாகி K2கியி,%தன. க,��� 
/�லா<ட� ப�� நிற2ெகா+� விள2கிய அவ�, அர+மைன� காவலா- 
ேபா� ேதா�றினா�. 
 
“��தா� எ2ேகயி,�கிறா�? என பைட. தைலவ�களி� ப�க� தி,�பி ேக3டா� 
ரஹீ�. 
 
“அ�லாஹீ! அேதா பைடKர�க8�ெக�லா� "�னாேல ேபாகிறாேர அவ�தா�!” 
 
��தா� எ�றா�, ப3டாைட கா�றி� பற�க பா$%&வ,� /திைரேம� ஏறி� 
பவிசாக அல2கார. தைல�கவச� அணி%& பற�/� ெகா#க8� "ழ2/� "ர�� 
T;%&வர வ,வா� எ�= ரஹீ� எ+ணி� ெகா+#,%தா�. சாதாரண மனிதைன� 
ேபா� ேதா�றிய அ%த� ��தாைன� பா��க அவC�/ ஏமா�றமாக இ,%த&. 
ேபசாம� அவCைடய இட.தி�/. தி,�பி� ெச�றா�. 
 
ந��பக*ேல, அF��� பசி<மாக அவ� இ,%தேபா& உமா� அவைன 
அைழ.தா�. 
 
“ரஹீ� ! ேபா� ந�ைம ேநா�கி ெந,2கி� ெகா+#,�கிற&. நா� 
&,�கிய�க8ட�, மண� ேம3#*,%& கவனி.ேத�. இ2ேக வா” எ�= 
அைழ.தா�. 
 
அவ�க- இ,வ,�, ��தா� கட%&ேபான அ%த மண� ேம3#� உ�சியி� ஏறி 
நி�= பா�.தேபா& ஆயிர�கண�கான ேத� I�களி*,%& எ� ஒைச காதி� 
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K;%த&. /திைர� /ள�ப#களி� ச.த"�, வா3பைட<�, பிற பைடக8� ேமா&� 
ஓைச<� மிக ெம�ைமயாக இ,%தன. Tாிய ெவளி�ச� அ%த� ப-ள.தா�/ 
"வ&� ெதளிவாக�ப3� அ2ேக நட%த கா3சிைய விள�கமாக எ�.&� 
கா3#ய&. 
 
நக�%& ெகா+#,�/� /திைர�பைடக8� ெபா,தி� ெகா+#,�/� Kர�க8�, 
உயர.தி*,%& பா��பத�/ மிகமிக� சிறிய உ,வ2களாக. ெதாி%தன. சில 
சமய2களி� அைவ மிக ெம&வாகேவ நக�%தன. ஆ� மா�க- �� ேம$வைத� 
ேபா�, சாவதானமாக நக�%& ெகா+#,�/� பைடக-, சில சமய2களி�, �ய� 
கா�ற#�ப& ேபா� ெவ/ ேவகமாக� பா$வைத<�, ஓ�வைத<� Iட� பா��க 
"#%த&. நா�/ மணி ேநர�, கிறி6தவ�பைடக- &,�கி�பைடகளி� ேம� த2க- 
அ��கைள ஏவி� பி�வா2க ைவ.தன. ெம&வாக� பி�வா2கி� ெகா+#,%த 
&,�கி�பைடக- தி,�ப1� சி=க� சி=க "�ேனற. ெதாட2கின. &,�க 
வி�லாளிகளி� அ��களி� ஓைச /ைறயேவயி�ைல. இ%த. &,�கி ேதச.&� 
ெப,� பைடயி� ஒ, ப/தியான அ%த� /திைர Kர�க-, அ%த� ப-ள.தா�/ 
"வைத<� ைக�ப�றி� ெகா-ள "#1 ெச$&வி3ட& ேபா� ேதா�றிய&. 
 
சிறி& ேநர.தி� ெகாரசானிய�பைடக8� ேபாரா3ட.தி� /தி�பத�/ "�ேனற. 
ெதாட2கிவி3டன. ேபா� "ர�க- ேபெரா* எ�பிய அ%த� கா3சிைய உமா� 
�3#� கா+பி.தா�. ேவைல�கார�க- இவ�கைள அைழ.தா�க-. 
 
“அ�பா! அவ�க8� ேபாாி� இற2கிவி3டா�க-!” எ�= ரஹீ� Iவினா�. உமா,�, 
ரஹீ"� அவ�கேளா� கல%& ெகா-ள� �ற�ப3டா�க-. அ�ெபா&, நீ+ட ேவ� 
ஒ�ைற இ.&� ெகா+� வ%த ஒ, ைபய� ரஹீமி� /திைர� ேசண.& மிதிைய 
பி#.&� ெகா+�, அ�ல�லா இ�ல�லா எ�= க.தி� ெகா+ேட /திைரேயா� 
ெதாட�%& ஓ# வ%தா�. 
 
தா� கா.&� ெகா+#,%த ேநர�வ%& வி3டெத�= ரஹீ"�/ மகி;�சியாக 
இ,%த&. அவ� த� வாைள உ,வினா�. ஆனா�, ம=கணேம, த� வாைள 
உைற�/- ேபா3� வி3டா�. Iட வ%தவ�க-, ேகடய.ைத. J�கி� பி#.&� 
ெகா+� "�ேனறினா�கேள தவிர வாைள<,வவி�ைல. “ெகா�F2க- 
ெகா�F2க-!” எ�= Iவி�ெகா+ேட, இ.& வ%த ேவFட� ஓ#ய ைபய�, 
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/திைரேயா� ெதாட�%& ஓட "#யாம�, கீேழ, தைரயி� K;%& வி3டா�. ேச=�, 
நீ,� நிைற%த நில.தி� /=�ேக, அவ�க- /திைரக- ேபா$� ெகா+#,%தன. 
�மா� ஒ,மணி ேநரமாக ஓ#� ெகா+#,%&2Iட அவ�க- அ%த 
ப-ள.தா�கிேலேய ெச�= ெகா+#,%தா�க-. ேபா� ெச$<� இட� அBவள1 
Jர.தி� இ,%த&. ேபா/� வழிகளி�, சகதிகளி�, பாதி�ைத%த உட�க8�, 
ெவ3��ப3ட "+ட2க8� ஆ2கா2ேக கிட%தன. அவ�ைற� க+ட /திைரக-, 
மிர+� விலகி. திைசமாறி. தி,�பி ஓ#ன. ஆளி�லாத /திைரக8� அவ�கைள� 
பி�ப�றி ஓ#வர. ெதாட2கின. ஆ2கா2ேக சிதறி�கிட%த ெபா,-கைள அரபிய� 
சில� ெகா-ைளயி3�� ெகா+#,%தா�க-. 
 
இ�ெபா& நி�சயமாக ��தா� ந�ைம<� ேபாாி� /தி�க� ெசா�Fவா� எ�= 
ரஹீ� எதி�பா�.தா�. ஆனா�, ெபா& சா$%& இ,+�வ,� ேநர.தி� ஒ, 
ேதா3ட.தி� வ%& இற2கிய &,�கி� /திைர� பைடகளி� அ,ேக, வ%& 
ேச�%தா�க-. &,�கி� பைடக- எ2ேகா கிைட.த கா$%த ��பிகைள� 
ெகா+�வ%& எாி.& ெந,�� கா$%& ெகா+#,%தா�க-. 
 
அ2ேகேய, இர1 த2/�ப#, ஆைணயிட�ப3ட ெகாரசானிய� பைட�/ உண1� 
கிைட�கவி�ைல; /ளி�காய ெந,��� கிைட�கவி�ைல. 
 
இ%த ச2கடமான T;நிைலயி� அ�ைறய இரைவ� கழி.&� ெகா+#,%த 
அவ�க-, காைல ெவளி�ச� ேதா�றிய சமய.தி� Jர.தி� ேபாிைக "ழ�க� ேக3� 
எ%தா�க-. 
 
அ%த� ேபாிைகெயா* கிறி6தவ�களி� "காமி*,%& கிள�பிய&. இ,3#� நட%த 
ஏேதா ஒ, T;�சியினா�, கிறி6தவ� ேபரரச,ைடய பி�னணி�பைட, ெவ/ 
Jர.தி�/� பி�ேனா�கி� ெச�=வி3ட&. காலா3பைடகேளா, மைல��ற.திேல 
&+#�க�ப3� தனியாக ��தாCைடய பைடகளா� Tழ�ப3�� சர+ 
அைட%&வி3ட&. இ%த இ�க3டான, T;நிைலயி� கிறி6தவ� ச�கரவ�.தி�/, 
த�Cைடய பைடைய� சிறி& பி�வா2கி� ெகா-8�ப# ேந�%&வி3ட&. 
இ�ெபா&, ெபா& வி#%த&� �திய பைடெய����/� கிள���ப# த�Cைடய 
/திைர� பைடைய அைழ�/� அைடயாளமாக.தா� ேபாிைகெயா* 
எ�ப�ப3ட&. உமா,�, ரஹீ"�, /ளி�தா2காம�, ஒ�2கி உற2கி� கிட%தா�க-. 
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அவ�க8�/ இ%த விஷய2கேள அ#ேயா� ெதாியா&. அவ�க8ட� Iட 
வ%தவ�க- அவ�க8ைடய /திைரக8�/�, ேசண� D3# ஆய.த� ெச$&, 
அவ�கைள<� எ�பி� கிள�ப� ெச$தா�க-. எ�ன நட�கிற& எ�= �ாியாமேல 
அவ�க- இ,வ,�, பா$%ேதா�� /திைரகளி� ேமேல, ப�கெம�லா� 
பைடKர�க- Tழ� ேபா$� ெகா+#,%தா�க-. ஒேர I�சF� /ழ�ப"மாக 
இ,%த&, உமா,�/� பா�.த இடெம�லா� /ழ�பமாகேவயி,%த&. ஒ, /திைர 
Kரனி� தைல�பாைக சாியாக� க3ட�படாம� கா�றி� ஆ#� ெகா+#,%த&. ஒ, 
மனித� வாைய. திற%தப#ேய, ெவ=2காலா� ஓ#� ெகா+#,%தா�. ஒ, வ+# 
கவி;%& ெகா+#,%த&. அத� கீேழ, ஒ, /#யானவ� ந�2கி� கிட%தா�. 
 
திSெர�= ஒ, ப�க.திேல ஒ, மனித�, ம+#யி3� ஊ�%& வ,வ& ெதாி%த&. 
காயமைட%தி,%த அவ� அ,கிேல /திைரைய நி=.தி. த� ைகேவலா� அவைன� 
/.தினா�, ஒ,Kர�. அ%த ேவ�, கவச.ைத. &ைள.&� ெகா+� அவCைடய 
உட*ேல, ஆழ� பதி%த&. அவ� வா$வழியாக, /,தி ெகா3#. தைலசா$%&, கீேழ 
வி%தா�. அ�ப#யி,%&2Iட அவ� உட� நகர "ய�சி.&� ெகா+#,%த&. 
அ�ப#� ெச.& K;%த Kரைன உமா� ஆ�சாிய.ேதா� உ�= ேநா�கினா�. அவ� 
ஒ, கிறி6தவ Kர� ேபா� இ,%த&. 
 
ரஹீ� எ2ேக இ,�கிறா� எ�= ெதாி%& ெகா-வத�காக. தி,�பி�பா�.தா� 
உமா�. தைல�பாைக சாியாக� க3டாம� வ%& ெகா+#,%த Kர�, த� இ��பிேல 
பா$%த ஓ� அ�ைப� ெக3#யாக� பி#.&� ெகா+� வ*தா2காம� "னகி� 
ெகா+#,%தைத� க+டா�. 
 
/திைரக- ேபா$� ெகா+ேடயி,%த பாைதயி� இ2/ம2/� Iடார2க� 
ெதாி%தன. இ,��க- ேமா&� ச.த"�, அல=� ஒ*<� எ%தன. த�Cைடய 
/திைர Rைர த-ளி� ெகா+#,�பைத� க+ட உமா� த� க#வாள.ைத. 
தள�.தினா�. 
 
இBவள1 ேநர"� ேபா��கள.தி� உ-ேள ச+ைடயி� ம.தியிேல �/%& 
வ%தி,�/� தா� அைத<ணராமF�, உைறயி� இ,%த வாைள உ,வாமF� 
இ,%த& நிைன���/ வ%தேபா& உமா,�/� சிாி�பா$ வ%த&. ஒ, ெபாிய 
Iடார.தி� அ,கிேல ரஹீ� நி�= ெகா+#,%தா�. அவைன���றி எ2/� 
நிைற%தி,%த ெகாரசானிய�க- Iடார2க8�/- ஏ&� ெபா,-க- கிைட�/மா 
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எ�= ேத#� பா�.&� ெகா+#,%தா�க-. அவ�கைள எ&1� ெச$<�ப# யா,� 
ெசா�லவி�ைல. அவ�க- /ழ%ைதகைள� ேபால� Iவி�ெகா+�� அ2/� 
இ2/� ஓ#�ெகா+�� இ,%தா�க-. ரஹீ"ட� வ%தவ�களி� E�= ேப� அ%த� 
Iடார.தி� உ-ேளயி,%& ப3�. &ணிகைள<� ெவ-ளி� பா.திர2கைள<� 
அ-ளி� ெகா+� வ%தா�க-. அவ�க- ஒ, ெப+ைண<� இ.&�ெகா+� 
வ%தா�க-. 
 
அவ- ம,+டவ- ேபா� த�ைன� ��றிF� பா�.தா-. அவ8ைடய க+களி� 
இ,�ற.திF� ஒளிK�� தைலமயி�க- சா$%& வி%தி,%தன. கா$%த ேகா&ைம. 
தா-க- ேபா� அைவ பளபள.தன. அவ- "�கா� அணி%தி,�கவி�ைல. 
அவ8ைடய ெம�*ய இைடயி� ெபா�Cைட ஒ�ைற அணி%தி,%தா-. 
 
அ%த� ெகாரசானிய�க- இத�/"�ேன இ�ப#�ப3ட ஓ� கிறி6&வ 
இளம2ைகைய� பா�.தேதயி�ைல. எ�ேலா,� அவ8ைடய அழகிய உ,வ.ைத. 
திற%த வா<ட� பா�.&� ெகா+#,%தா�க-. 
 
“உமா�! அ�லா நம�/ அ,- �ாி%&வி3டா� ெவ�றி கிைட.&வி3ட&” எ�= ரஹீ� 
மகி;�சி<ட� Iறினா�. 
 
ெவ�றி எ�= அவ� Iறிய /ர*ேல விசி.திரமான ஓ� ஒ* இைழ%& கல%தி,%த&. 
 
‘இ%த� �ெ◌+ கிறி6&வ� ேபரரசாி� அ#ைமகளி� ஒ,.தியாக இ,�க ேவ+��. 
எ� ப2/�/ நா� ஒ, மத ேராதியான நாைய� ெகா�= வி3ேட�! வா,2க-; 
Iடார.தி�/-ேள ேபா$� பா��கலா�!’ எ�= ரஹீ� அைழ.&� 
ெகா+#,%தேபா& அவCைடய ேவைல�கார� யா�மா�� ‘எ�சாி�ைகயாயி,2க-’ 
எ�= Iவினா�. Iடார2க8�/ ஊேட சில மனித�க- விைர%& வ%& 
ெகா+#,%தா�க-. அவ�க- ஏறிவ%த /திைரக- விய�.& வி=வி=.& அத� 
உடெல2/� ேச=� சகதி<மாக ஓ#வ%& ெகா+#,%தன. ேப$ பி#.தவ�க- 
ேபால. தீராத ெவறி<ட� க.திகைள<� ேகாடாாிகைள<� ஏ%தி� பி#.&� �ழ�றி� 
ெகா+� ஓ#வ%& ெகா+#,%தா�க-. இ,��. தைல�கவச2களி� கீேழயி,%த 
அவ�களி� "க2க- க� க�.&� �,2கியி,%தன. அ%த� /திைர Kர�க- ெந,2கி 
வ%த&� யா� எ�= ெதாி%த&. ஆேவச� பி#.&� பா$%ேதா# வ%த அவ�க-, 
ேதா�ற கிறி6தவ�களிேல சில�! 
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அவ�கைள� க+ட&�, உமா� த� /திைரயி� க#வாள.ைத� பி#.& இ.&. 
தி,�பினா�. அ%த Kர�க- அவ� ேம� பாய ெந,2/�ேபா&, அ%த� /திைர 
திSெர�= தி,�பி� பி�வா2கி உமாைர� கீேழ த-ளிவி3� ஓ#ய&. 
 
கீேழ வி%த உமாாி� ேதாளி� ஏேதா ஒ, ெபா,- இ#.த&. பா$%& ெச�F� ஒ, 
/திைரயி� கா�க- அவ� தைல�/ ேமேல தாவி�ெச�றன. வா<� க+க8� 
சகதிய#.& "#� ேபாயி,%தன. க+கைள ந�றாக. &ைட.&� ெகா+� 
பா�.தெபா& அவ� வி%& கிட�ப& ெதாி%த&. த-ளா#� ெகா+ேட அவ� 
எ%& நி�றா�. ேவைல�கார�களி� ஒ,வ� க+N�/. ெதாியாத ஓ� எதிாி<ட� 
ைககல�ப& ேபா� தைரயி� மீ& �ழ�= ெகா+#,%தா�. அவC�க,கிேல ரஹீ� 
தைரயி� மீ& கிட%தப# எ%& உ3கார "ய�சி.&� ெகா+#,%தா�. யா�மா�� 
/னி%& அவC�/ உதவி ெச$& ெகா+#,%தா�. உமா�, ஒ#� ேபா$ ரஹீமி� 
ைககைள� பி#.&� ெகா+டா�. அவ� ஏேதா ஒ, �& மாதிாியாக உமாைர ேநா�கி 
ெம&வாக� சிாி.தா�. 
 
“உன�/ யா� இ%த� ெகா�ைம ெச$தா�க-. எ�ப#� காய� ஏ�ப3டட&? ெசா�?” 
எ�= உமா� &#&#.&� ெகா+ேட ேக3டா�. காய�ப3�� /,தி ெயாகி� 
ேசா�%&ேபான ரஹீ� ஏ&� ெசா�லாதவனாக அவைனேய I�%& பா�.தா�. 
யா�மா��ைக ஒ, �.தமான &ணி ெகா+� வ,�ப#� ெசா�*வி3� ரஹீைம 
ெம&வாக. தைரயிேல கிட.தி அவCைடய ச3ைடைய. J�கி காய� ஏ�ப3ட 
இட.ைத� பா�.தா�. /,தி அவ� ைககளிேல Tடாக� பா$%& வழி%த&. அ%த� 
/,தியி*,%& ெம�*ய ஆவி எ%& கா�றிேல கல%த&. யா�மா�� உமா� 
அ,கிேல வ%& நி�= ெகா+� ெம�*ய /ர*ேல “ெதா+ைட� /ழியிேல 
அவCைடய உயி� ஊசலா#� ெகா+#,�கிறைத நீ2க- பா��கவி�ைலயா? இனி, 
எ�ன ெச$ய� ேபாகிறீ�க-!” எ�= ேக3டா�. எ%& நி�= உமா� த� /,தி 
ேதா$%த ைககைள� பா�.தா�. கதிரவனி� ஒளி�கதி�க- அவ� ைககளிF�, 
சிதறி�/ழ�பி� கிட%த தைரயிF� ப3�. ெதளி.தன. ரஹீ� "க� ெவ8.& E�� 
வி�வைத நி=.திவி3டா�. ெதா+ைட� /ழி சிறி& ேநர� &#.&� ெகா+#,%& 
வி3�� பிற/ நி�= ேபா$வி3ட&. 
 
ரஹீமி� ேவைல�கார� ஒ, மி,க� ேபா� உ=மி� ெகா+ேட த� இ��பி� 
இ,%த ஒ, வைள%த க.திைய உ,வினா�. ரஹீ� ெச.&� ெகா+#,�/� ேபா& 
அ,கிேலேய நி�= ெகா+#,%த, பி#ப3ட அ%த� கிறி6தவ� ெப+ணி� மீ& 
பா$%தா� யா�மா��. 
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உத� &#�க, “உயி,�/ உயி�, பழி�/� பழி’ எ�= Iவி�ெகா+ேட அவைள. 
தா�கினா�. அவ- பி�C�/ விலகி�ெகா+டா-. அவ8ைடய ஆைட க.தியா� 
கிழிப3ட&. அவ- ஓ#வ%& உமாாி� கால#யிேலேய K;%&, அவ� கா�கைள� 
பி#.&� ெகா+டா-. அவ8ைடய உட� ந�2கி� ெகா+#,%த&. அவ- எ&1� 
ேபசவி�ைல. ஆனா� அவ- க+க- ேவதைனேயா�� &#�ேபா�� அவைன உ�= 
ேநா�கின. 
 
“"3டாேள!” எ�= Iவி�ெகா+ேட உமா� யா�மா��கி� ைகைய�பி#.& அ��ற� 
த-ளினா�. அவ� எF�பி� வFவி�லாத&ேபா� தைரயி� K;%& “ஆ$ல�லா 
ஆ$ல�லா” எ�= "னகினா�. 
 
அ%த ேராமானிய� ெப+ைண, Iடார.தி�/- ேபா/�ப# உமா� ெசா�னா�. 
அவ� ேப�� விள2காம� அ2ேகேய நி�றா-. அவ� Iடார.ைத� �3#� 
கா+பி.த&�, தி,�பி. தி,�பி� பா�.&� ெகா+ேட Iடார.ைத ேநா�கி 
நட%தா-. ம�ற ேவைல�கார�களி� உதவி<ட� ரஹீமி� உடைல� 
Iடார.தி�/-ேள J�கிவ%& ச"�காள.தி� ேமேல கிட.தினா�. த� 
ைக�/,திைய. &ணியி� &ைட.&� ெகா+� அவ�கைள ந�ல த+ணீ� ெகா+� 
வ,�ப# ஏவினா�. த+ணீாி� த� உயி�. ேதாழ� "க.ைத� கவி. &ைட.தா�. 
சிறி& ேநர� ெச�ற&� அ%த� ெப+N� அவ� அ,கிேல வ%& உ3கா�%&� 
ெகா+�, அவனிடமி,%& &ணிைய வா2கி� ெகா+டா-. அவ- ரஹீ� 
தைலயிF�, ெதா+ைடயிF� ப#%தி,%த அ�ைக. &ைட.& வி3�. J$ைம� 
ப�.தினா-. அBவா= ெச$& உமாாி� உ-ள.தி� ந�லஎ+ண� உ+டா�கலா� 
எ�= அவ- ந�பிய& ேபா� இ,%த&. பிற/ அவ- அ%த உட*� ஆைடகைள 
ஒ2/ ப�.தினா-. நானாக இ,%தா� ெச.&�ேபான ஒ, கிறி6&வCைடய 
உடைல. ெதாடேவ மா3ேட� எ�= உமா� எ+ணி� ெகா+டா�. ரஹீ"�காக� 
ெச$ய ேவ+#ய காாிய2க- எ.தைனேயா இ,%தன. அவ�றி� ஒ�=Iட 
வி�ப3�� ேபாகாம� ெச$& "#�க ேவ+�ெம�= அவ� தீ�மானி.தா�. 
 
அ�= இர1 ப.த தா#<ட� I#ய "�லா அவைன� பா�.& அCதாப.ேதா� 
Iறினா�. “மகேன! �னிதமான கிண�றி*,%& ெவளிவ,� த+ணி,�, கைடசியி� 
தைர�/-ேள ேபா$�ேசர ேவ+#ய&தா�! அ�லாவிடமி,%& உயி� 
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ேதா�=கிற&. தி,�ப1� தீ��� நா- வ,�ேபா& அவாிட� இ%த ஆ.மா 
ேபா$�ேசர ேவ+#ய&தா�” எ�= அ%த "�லா Iறினா�. 
 
அவCைடய மனதிேல, ரஹீமி� "க� ேதா�றிய&. ஈரம+ணிேல சகதியி� 
நிற.திேல அ& ெதாி%த&. இ�ெபாேதா, J$ைமயான �ைத/ழியிேல இ,+ட 
ம+ணி� அ#�பர�பிேல, ெம�காைவ ேநா�கி� கா�கைள நீ3#� ெகா+� 
அவCைடய உட� கிட%த&. 
 
ேவைல "#%த&� "�லா கிள�பிவி3டா�. அவரா� �ைத�க�பட ேவ+#ய 
பிண2க- எ.தைனேயா இ,%தன. உமாைர யா�மா�� ஒ, நாைய�ேபா� பி� 
ெதாட�%& வ%&, அவன,கிேல கீேழ உ3கா�%& ெகா+டா�. அவ� உட� 
"�C� பி�C� ஆ#� ெகா+#,%த&. அவCைடய தைலவ� �ைத�க�ப3� 
வி3டா�, அவC�/ ஒ, வைகயி�, அ& ந�லேத! இனி அவ� அ#ைமயாக இ,�க 
ேவ+#யதி�ைல. ஆனா�, உமா,�/ அ�ப#யி�ைல, ஒ�றாக வள�%& அ+ண� 
த�பி ேபா� பழகிய அவைன இழ�பெத�றா� அ& ெபா=�க "#யாத 
ேவதைனய�ேறா? அ%த இட.ைதவி3� அவ� ேபாவெத�ப& ெப,2கWடமான 
காாிய�. இ%த இட.திேல மைழயா� அாி�க�ப3�� �� வள�%& ேகா&ைம 
விைத.& அ=�க�ப3��, எ.தைனேயா ஆ+�க-, பலவிதமான ெசய�க8� 
நட.த�ப�� Dமியி� கீேழ அவ� ப�.&� கிட�க ேவ+��. தீ��� நா- வ%& 
ஒBேவா� ஆ.மா1� அதனத� உட*ேல ேச�%& ெகா-8� வைரயிேல, 
பா�ைவ�ெக3டாத திைரமைறவிேல ரஹீ� கா.&� ெகா+� கிட�க ேவ+��. 
க�ன.தி� ைகைவ.தப# வி#<ம3�� உ3கா�%தி,%தா� உமா�. கட%த இர+� 
நா- அைல�சF� இ�ேபா& இ�லாம� இ,%த&, தவிர அவ� மன� "வ&� 
&�ப.திலா;%தி,%த&. 
 
“ரஹீ�! உ�Cைடய உட� ஒ, Iடார� ேபா�ற&. உ� உயி� அதிேல வ%& சில 
நா- த2கியி,%த&. Iடார� தா�க�ப3�வி3ட&, த�Cைடய ெந�� பயண.ைத. 
ெதாட2கிவி3ட&. அ%த� பயண.திேல விைரவி� நாC� கல%& ெகா+� 
உ�ைன� காண வ,ேவ�” எ�= உமா� �ல�பினா�. 
 
“ஆெம�! அைமதி<+டாக3��!” எ�= யா�மா�� உட� ெமாழி%தா�. 
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Iடார.தி�/-ேள ஒ, ெம/வ�.தி எாி%& ெகா+#,%த&. அைத விழி.&� 
பா�.&� ெகா+� உமா� உ3கா�%தி,%தா�. ஒ, Eைலயிேல கிட%த ஆைடகளி� 
ம.தியிேல J2கி� ெகா+#,%த அ%த ேராமானிய� ெப+ எ%& ஒ, 
ஜா#யி*,%த திரா3ைச ம&ைவ ஒ, க+ணா#� /வைளயிேல ஊ�றி� ெகா+� 
வ%& ெகா�.தா-. உமா� அைத உதறி. தைரயிேல த-8வத�காக. த� ைகைய 
ஓ2கினா�. நிசா�D� Kதியி� உ-ள ச.திர.தி�, அவC� ரஹீ"� ஒ�றாக� ேபசி� 
ெகா+#,%தேபா&, ரஹீ� அவC�/ ம& ஊ�றி� ெகா�.த கா3சி நிைன1�/ 
வ%த&. அவ� அவளிடமி,%& அ%த� /வைளைய வா2கி அதி� இ,%த ம&ைவ� 
/#.தா�. /ளி�%தி,%த அவCைடய உட*ேல ஒ,விதமான கதகத�� 
உ+டாகிய&. உமா� /#�க� /#�க அ%த� ெப+ /வைளைய நிர�பி� 
ெகா+ேடயி,%தா-. அF�� மி/தியா� ெப,E�� வி3��ெகா+ேட உமா� 
&ணி� /விய*� ேம�ப�.& உற2க. ெதாட2கினா�. 
 
ெம/வ�.திைய அைண.&வி3� அவ� அ,கிேல உ3கா�%& ெகா+� வான� 
ெவ8.& வ,வைத� கவனி.&� ெகா+#,%தா-. எ�லா� ெதளிவாக. ெதாி<�, 
அள1 ெவளி�ச� வ%த&� ஒ, ெவ+கல� க+ணா#ைய எ�.& ைவ.&� ெகா+� 
அவ- அதி� த� உ,வ.ைத� பா�.&� ெகா+ேட தைலைய வாாிவி3�� 
ெகா+டா-. ஒேர இரவிேல த�Cைடய எஜமான�கைள மா�றி� ெகா-8வ& 
அவ8�/� �தித�ல பழ�கமான விஷய%தா�. 
-------------- 

6. 6. 6. 6. பைகவ-�க�.� ப/�	ள 0�தா�பைகவ-�க�.� ப/�	ள 0�தா�பைகவ-�க�.� ப/�	ள 0�தா�பைகவ-�க�.� ப/�	ள 0�தா�!!!!    
 
அ%த மைல� ப-ள.தா�கி� ம= ேகா#யிேல ��தா� ஆ�� அ�சலா� 
அவ�க8ைடய Iடார� அ#�க�ப3ட&. 
 
அ%த� Iடார.தி� வாச*ேல &,�கி அமீ�க- I3ட2 I3டமாக வ%& 
Rைழ%தா�க-. ம.தியிேல விாி�க�ப3#,%த நைட பாைத� ச"�காள.தி� 
இ,ப�க.திF� பல� /மியி,%தா�க-. நைடபாைத� ச"�காள.தி� ஒ, 
ேகா#யிேல இ,%த E�= ேபைர<� பா��பத�காக அவ�க- ஒ,வ�ேம� ஒ,வ� 
இ#.&� ெகா+�� ேதா8�/ேம� எ3#�பா�.&� ெகா+�� நி�றா�க-. அ%த 
E�= ேப,� யா� எ�றா�, ேராமான6 டயஜீ�6 எ�ற ேராமானிய�களி� 
ேபரரச�. அ%த� ேபரரச�, ேபா��கள.தி� அ#ப3� "��ைச<�=� கிட%தேபா&, 
அவைர� க+� பி#.&� ெகா+� வ%&, ��தா� கால#யிேல ஒ�பைட.த ஒ, 
"6*� அ#ைம, ��தா� ஆ�� அ�சலா� ஆகிேயா�தா�. 
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ேராமான6 எ�ற கிறி6தவ� ேபரரச�, ��தா� அவ�களி� "�னாேல 
ம+#யி3� வண2/�ப# க3டாய�ப�.த� ப3டா�. தைல/னி%த த�Cைடய 
அரசிய� ைகதியி� க.தி�ேமேல த� கால#ைய. J�கி ஒ,"ைற ைவ.ெத�.த 
பிற/ அவைர வல��ற.திேலயி,%த ஆசனெம.ைதெயா�றி� அமர ைவ.தா� 
��தா�. கிழ�ைக<� ேம�ைக<� ஆ8� அ%த� ேபரரச�க- இ,வ,� 
"த�"தலாக ேந,�/ ேநராக� ேபசி�ெகா-வைத� பா��க அ2/ 
I#யி,%தவ�க- மிக ஆவலாக இ,%தா�க-. ��தா� ஆ�� அ�சலா�, அரசிய� 
ைகதியான அ%த� கிறி6&வ� ேபரரச� ேராமானைஸ� பா�.&�ேக3டா�: “நா� 
உ�"ைடய ைகதியா�க�ப3� உ� "�னாேல ெகா+� வ%& நி=.த�ப3டா�, நீ� 
எ�னிட� எBவா= நட%& ெகா-K�? ெசா�F�” . இ&தா� அவ,ைடய ேக-வி. 
 
ேக-வி ெமாழிெபய�.&� ெசா�ல�ப3ட&� ேராமான6 ச�=. தைலநிமி�%& 
சிாி.&வி3� “த2கைள மிக� ெகா�ைமயாக நட.&ேவ�” எ�றா�. 
 
��தா� அவ�களி� இ,+ட "க.திேல ஒ, ��னைக மி�னிய&. “இ�ெபா& 
நா� உ�ைம எ�ன ெச$ேவ� எ�= எதி�பா��கிறீ�? எ�= ம=ப#<� ேக3டா�. 
 
பி#ப3ட அ%த� கிறி6&வ� ச�கரவ�.தி, I�ைமயான த� எதிாிகளி� "க2கைள 
ஒ,"ைற கவனி.&வி3� ஒ, தீ�மான.தி�/ வ%& பதி� Iறினா�. 
 
“இ%த இட.திேலேய தா2க- எ�ைன வாளா� சீவி� ெகா�=விடலா�, அ�ல& 
த2க8ைடய நா3��/ எ�ைன இ,��� ச2கி*களா� பிைண.& 
அைழ.&�ெகா+� ேபாகலா�, அ�ல& எ�னிடமி,%& வி�தைல� பண� ெப�=� 
ெகா+� வி�வி�கலா�. இ�E�றி� எைதயாவ& ெச$K�கெள�=தா� 
எதி�பா��கிேற�” எ�றா�. 
 
இ%த� கிறி6தவ� ச�கரவ�.தியி� வா�.ைதக- ஆ�� அ�சலா� அவ�களி� 
உ-ள.திேல ஒ, வி,�ப.ைத உ+டா�கின. ஆ+ைம /ைறயாத ஒ,வைன. தா� 
அ#ைம�ப�.தியைத நிைன�க அவ,�/� ெப,மிதமாக இ,%த&. ேராமா�ாியி� 
சீஸ� ஒ,வCைடய க.திேல தா� கால#ைவ�க ேந�%த&, அவ,�/� 
ெப,ைமயாக இ,%த&. 
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“நா� உ�ைம எ�ன ெச$வெத�= "#1 ெச$&வி3ேட�, எ�ன ெதாி<மா? எ�= 
��தா� அவ�க- ேக3ட1டேன, தக�பனா,�/� பி�னாேல K�றி,%த 
இளHசி2க� "�னாேல நிமி�%& பா�.தா�. அவCைடய ைகக- இ��ைப. 
தடவின. "6Y�க- ெவ�றி ெப=வா�க- எ�=� இர+� அரச�க8ேம இற%& 
ேபாவா�கெள�=�, ேசாதிட� ெசா�ல�ப3டைத அவ� மற�கவி�ைல. 
 
��தா� தா� ெசா�ல வ%தைத. ெதாட�%& “உ�மிடமி,%& நா� வி�தைல� 
பண� ெப�=� ெகா+�, ஆ+�ேதா=� க�ப2க3ட ேவ+�ெம�ற 
க3��பா3#� ேபாி� நா� உ�ைம வி�தைல ெச$கிேற�. எ�லாவிதமான 
மாியாைதக8டC� பைடKர�க8டC� உ�"ைடய ேதச.தி�/ நா� உ�ைம 
அC�பி ைவ�கிேற�” எ�= "#.தா�. இளHசி2க� ெப,E�� வி3��ெகா+ேட, 
த� இ,�ைகயி� சா$%தா�. 
 
நிசா�Dைர� ேச�%த அ%த இள� மாணவ� அவC�/� ெசா�ன ேசாதிட� ப*�க 
ேவ+�மானா� கிறி6தவ அரச� அ%த இட.திேலேய ெகாைலயாளியா� 
ெகா�ல�ப3#,�க ேவ+டாேமா? 
 
இளHசி2க.தி� கன1 - இ�ப# ஆயி�=. 
-------------- 

7. 7. 7. 7. அ�ைம�(� கவைலக	 ஆயிர� உ/$அ�ைம�(� கவைலக	 ஆயிர� உ/$அ�ைம�(� கவைலக	 ஆயிர� உ/$அ�ைம�(� கவைலக	 ஆயிர� உ/$!!!!    
 
உமா� J2க "#யாம� �ர+� ெகா+#,%தா�. உட�� கைள.&� ேபா$ 
இ,%தாF�Iட மன� அைலபா$%& ெகா+ேடயி,%த&. த� ந+ப� ரஹீ� 
சா/�ேபா& �& மாதிாியாக� ��னைக �ாி%த அவCைடய "க� உமாாி� 
மன�க+ைண வி3� நீ2கேவயி�ைல. 
 
ந+ப�க- இ,வ,� ஒ, தா$ வயி�றிேல பிற%த இர3ைட� /ழ%ைதகைள� ேபா� 
ஒ3#� பழகியவ�க-. வழிெந�க எ�லாவ�ைற<� ப2/ ேபா3��ெகா+� 
அCபவி.தவ�க-. இ�ேபா& த� உட�பி� சாிபாதி ேபா*,%த ந+ப� ெச.&� 
ேபா$வி3டா�! இனி எ�ன ெச$வ&? எைத�ப�றி<� கவைல�படாதவனாக 
இ,%&வ%த உமா,�/ இ�ெபா& ரஹீ"�/� பதிலாக அவCைடய 
பணியா3கைள நட.&�"ைற ெதாியவி�ைல. ஆனா� பணியா3கேளா த2க- 



40 

 

எஜமான� இற%&வி3ட பிற/ உமாாிடமி,%ேத உ.தர1கைள எதி�பா�.&� 
ெகா+#,%தா�க-. 
 
ேபாாி� ெவ�றி க+ட அராபிய�க8� ம�றவ�க8� ெகா-ைள� ெபா,-கேளா��, 
பி#ப3ட அ#ைமகேளா�� த.த� ப/திகைள ேநா�கி� பயண�பட. 
ெதாட2கினா�க-. உமா,� நிஜா�D,�/� �ற�பட ேவ+#ய காாிய2களி� ஈ�பட 
ேவ+#யவனானா�. 
 
ஆனா� உமா� ேபா��கள.தி*,%& ஒ,சி= க.திIட எ�.&� ெகா+�ேபாக 
வி,�பவி�ைல. த� உயி� ந+பனான ரஹீைம� பறிெகா�.த &யர.ைத 
நிைனZ3ட�I#ய எ%த� ெபா,ைள<ேம அவ� எ�.&� ெச�ல வி,�பவி�ைல. 
 
ரஹீமி� பணியாளான யா�மா�� த� எஜமானனி� க,��� /திைர�/ ேசன2க3#, 
இற%&ேபான த� தைலவCைடய ஆ<த2கைள<� ெபா,-கைள<� "3ைடயாக� 
ேசண.தி� பி��ற.திேல க3#னா�. உமா� அ%த� க,��� /திைரைய� 
பா�.தா�. ெவ=� ேசண.&ட�, அைத.த� ப�க.தி� நட.தி� ெகா+� வழி 
"வ&� ெச�வ& இயலாத காாிய� எ�= ேதா�றிய&. ஆனா� அவ�ைற 
ரஹீ"ைடய தக�பனாாிட.தி� ஒ�பைட�க ேவ+#ய கடைம<� அவC�/ 
இ,%த&. 
 
“இ%த ேராமானிய� ெப+ைண அ%த� /திைரைய� ெசF.தி� ெகா+�வர� 
ெச$யலாேம! அவைள� �ம%& ெச�ல ேவ= மி,க2க8� இ�ைல” எ�= யா�மா�� 
ெசா�னா�. 
 
அ#ைமயாக� பி#ப3ட அ%த� ெப+ ரஹீமி� ெசா.தாவா-. அவைள<� Iட 
அைழ.&� ெச�ல ேவ+��. ப3�� ேபா�ற I%தF�, அழ/� இளைம<� 
ெபா,%திய அவைள, நிசா�D� அ#ைம� ச%ைதயி� ந�ல விைல�/ வி�கலா�. 
ேராமானிய�களி� ேதச.ைத� ேச�%த அவேளா� கிேர�க ெமாழியி�தா� 
ேபச"#<�. ப-ளி� Iட.தி� உமா� ப#�/�ேபா&, பல கிாீ� வா�.ைதகைள. 
ெதாி%& ெகா+#,%தா�. அ%த அைர/ைற� கிேர�க� ெசா�கைள ைவ.&� 
ெகா+� அ%த� ெப+ேணா� ேபசி, அவைள� ப�றிய சில விவர2கைள. ெதாி%& 
ெகா+டா�. 
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அவ8ைடய ெபய� அழகி ேஸாயி எ�ப&. கா�6டா�#ேநாபி- நகாி� அவ- 
எ�ேபா&� அ#ைம� ெப+ணாகேவ இ,%& வ%ததா� அவ8�/ ேவ= உற1 
எ&1� கிைடயா&. ேராமானிய� ச�கரவ�.திைய� ேபாலேவ, இ6லாமிய�கைள 
எளிதாக அ#.& விர3# விடலா� எ�= எ+ணி� ெகா+#,%த கிறி6&வ 
இராNவ அதிகாாி ஒ,வ� அவைள. த� அ#ைம� ெப+ணாக� ேபா��கள.தி�/� 
I3# வ%தி,%தா�. அ%த அதிகாாி "றிய#�க�ப3� அவாிடமி,%& அழகி ேஸாயி 
பறி�க�ப3� எதிாிகளி� ைகயி� சி�கி� ெகா+� வி3டா-. இBவள1தா� 
அவ8ைடய கைத! 
 
‘நா� அ%த� க=�� /திைரயி� ஏறி வ,கிேற�. அழகி ேஸாயி�/ எ�Cைடய 
/திைரைய� ெகா�2க-!’ எ�றா� உமா�. Kர மரண� அைட%த, ெச�வனான த� 
ந+பனி� க=�� /திைரயி� ஓ� அ#ைம�ெப+ ஏறிவர� Iடாெத�= 
நிைன.தா� ேபாF�. 
 
அழகி ேஸாயி "�கா� ேபா3�� ெகா+�, உமா,�/� பி�னாேல வ%&2Iட, 
வழியி� க+டவ� எ�லா�, அவ8ைடய உைடைய<�, ப�பான I%தைல<� 
பா�.&, அவ- ேபாாிேல பி#ப3ட ஓ� அ#ைம�ெப+ எ�=� அவ- அ,கி� 
தனியாக1� அைமதியாக1� வ,� KரCைடய உைடைம எ�=� எ+ணி� 
ெகா+டா�க-. 
 
நீ+டவழி� பயண.தி�ேபா&, "த�"தலாக இரவிேல த2/வத�காக அவ�க- 
பி#.த இட� மிக1� வசதி� /ைறவாக இ,%த&. ஒ3டக�பாைத "வ&� ஒேர 
I3ட�! ஏராளமான பைடகேளா� "காமி3#,%த ஒ� அமீாி� Iடார.தி�/ 
அ,கி�, ஒ, �ைன நீ��கிண�றி� ப�க.தி� உமா� த�Cைடய Iடார.ைத 
அைம�/�ப# ேநாி3ட&. அவCட� வ%த ேவைல�கார�கேளா, எ%த 
விஷய.ைத<� ெசா�லாம� ெச$வேதயி�ைல எ�றி,%த&. /திைரகைள எ2/ 
க3டேவ+�ெம�=�, அமீ,ைடய ஆ3களிட�, ேபர� ேபசி ெரா3#<� பா�*<� 
வா2கி வ,வ& எ�ப# எ�=� அவ� ஒBெவா�=� அவ�க8�/� ெசா�ல 
ேவ+#யி,%த&. அ%த இரவி� உமா� ப�.&ற2க� ேபா/� சமய.தி� ரஹீமி� 
நிைன1 அவ� மன.திேல வ%& நிைற%& ெகா+ட&. 
 
Iடார� ந3� ைவ.தி,%த க�பி� அ,கிேல ெந,�� எாி%& ெகா+#,%த&. அ& 
அட2கி� சா�பலா/� வைரயி�, ப��ைகயி� உ3கா�%தப# உமா� விழி.&� 
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ெகா+ேடயி,%தா�. "த� நா- காைலயி� /#.த ம& சிலமணி ேநர2க- 
அவைன. த�ைன மற�க� ெச$தி,%த& அவC�/ நிைன1�/ வ%த&. ஆனா� 
இ�ெபா& ம&�/வைளதா� இ,%த&; ம& இ�ைல! ம& ஜா#யி� ெகாHச 
நHசமாவ& மீதியி,�காதா எ�ற ஆவேலா� E3ைடைய அவி;.&, அதி� இ,%த 
ெவ-ளி ஜா#ைய� ைகயி� எ�.&� பா�.தா�. ரஹீமி� வா;1 எ�C� ம& 
இ,%த ேகா�ைப அதிவிைரவி� கா*யாகிவி3ட& அவ� இ�ெபா& சாைவ. 
தவி� ெகா+� �ைத /ழியிேல கிட�கிறா�. 
 
அ%த. &யர நிைனைவ� கைல�ப& ேபா� அவன,கி� ஓ� ஒைச உ+டாயி�=. 
ப��ைகயைற உைடக8ட� அவன,கி� J2கி� ெகா+#,%த அ#ைம�ெப+ 
ேஸாயி �ர+� ப�.&� ெப,E�� வி3டா-. உமா� /னி%& அவ- க+கைள 
E#� ெகா+#,%த I%தைல ஒ&�கிவி3� அவ- "க.ைத� பா�.தா�. 
அவ8ைடய அழகிய க+க- இ,+� நைன%& ேபா$ இ,%தன. ஏேதா கவைலயி� 
மி/தியா� அ%த� ெப+ தன�/.தாேன அ& ெகா+� இ,%தி,�கிறா-. 
 
அவைள எ�பியப#, “எ�ன ேஸாயி? எ�= மி,&வாக உமா� ேக3டா�. 
 
க+விழி.த அழகிேஸாயி த� உத�கைள விாி.& உமாைர ேநா�கி� சிறிய 
��னைகெயா�ைற ெநளியவி3டா-. தா� க+ணி� வி3டதாக உமா� அறி%& 
ெகா-ள� Iடாெத�= அவ- எ+ணினா-. த� ெசா%த ேதச.ைத வி3�� 
�ற�ப�� இ%த நீ+ட பயண.தி�, இ%த�ெப+ எைத�ப�றி நிைன.&� ெகா+� 
இ,%தி,�பா- எ�= உமா� விய%தா�. இ�ப#, அவைள�ப�றி அவ� சி%தி.த& 
இ&தா� "த� தடைவ. ஓ� அ#ைம� ெப+N�/� ேபரரசனாகிய ��தாC�/ 
இ,�ப& ேபா� கவைலக- உ+�. ஆனா� அைத ெவளிேய ெசா�*� 
/ைற�ப�வத�/.தா� அCமதி�க� ப�வதி�ைல! 
 
உமா�, அழகி ேஸாயிைய ெந,2கி அவ8ைடய I%தைல� பாிேவா� 
ஒ&�கிவி3டா�. அழகி விய�ேபா�� ஆவேலா�� உமாைர ஏறி3�� பா�.தா-. 
பிற/ அவC�/. த� ப�க.தி� இட� ெகா��பத�காக ெகாHச� பி�C�/ 
நக�%& ப�.&� ெகா+டா-. இ�ெபா& அவ- அைகெய�லா� எ2ேகேயா 
ேபா$வி3ட&. உமாாி� ைகப3ட&� அழகியி� நா#. &#�� அதிகமாகிய&. 
அவைள உமா� த� ைகக8�/-ேள வாHைசேயா� அைண.&� ெகா+டா�. 
தா� ேபா�.தியி,%த &ணிைய எ�.& இ,வ,�/� ேச�.&� ேபா�.தி� 
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ெகா+டா�. /ழ�பிய சததி<�, இரா�கா�=�, ரஹீமி� சா1� ��னைக<� த� 
நிைனைவவி3� இ�ெபாதாவ& அகF� எ�= எதி�பா�.தா�. 
 
த� ேதா8�/� கீேழ �ர+� ெகா+#,%த தைல மயிைர ஒ&�கிவி3�� 
ெகா-வத�காக அழகி ேஸாயி அைச%தா-. உமாாி� ப�கமாக� �ர+டா-. 
அ�ெபா& உமாாி� உத�க- அழகியி� க.தி� பதி%தன. ேதக.தி� கதகத��� 
I%த*� மண"� உமா,�/ இதமாக இ,%தன. அ%த� கதகத�ேப ஒ, 
ேவ3ைகயாக மாறி உமாாி� கைள�ைபெய�லா� மற�க#.த&. 
 
அழகி ேஸாயியி� ஒBெவா, அைச1� உமாாிட� த�ைன மற%த ஒ, 
நிைலைய<+டா�கின. 
 
அ%த இரவிேல அழகியி� ைகயைண�பிேல, ேபா��கள� சகதி<�, ந+பனி� சா1� 
உமா,�/ மற%& ேபா$வி3டன. அைமதியாக E��வி3�� ெகா+� உலக நிைன1 
எ&1மி�லாம� உமா� அய�%& உற2கினா�! 
------------- 

8. 8. 8. 8. கணித� க3க வ+தவ� ஒ3றனாகணித� க3க வ+தவ� ஒ3றனாகணித� க3க வ+தவ� ஒ3றனாகணித� க3க வ+தவ� ஒ3றனா? ? ? ? தி�டனாதி�டனாதி�டனாதி�டனா????    
 
உமா� த� த%ைத இற%த பிற/ த� ந+ப� ரஹீமி� K3#ேல உ�லாசமாக 
வா;%தவ�. ஆனா� ேபா��கள.தி*,%& அவ� தி,�பி வ%த&�, ரஹீமி� சா1� 
ெச$திைய� ெகா+�வ%த அவைன ரஹீமி� ெப�ேறா�க- &��/றிெய�ேற 
நிைன.&� க�ைமயாக நட.தினா�க-. அவ� அைழ.& வ%த அழகி ேஸாயிைய<� 
அ#ைம� ச%ைதயிேல வி�பத�காக� பறி.&� ெகா+� ேபா$வி3டா�க-. உமா� 
த2/வத�/ இடமி�லாம� நிஜா�D� ப3டண.தி� ெத,�களி� சில நா3க- 
அைல%தா�. ஒ, கால.தி� த� உயி� ந+பேனா� உ�லாசமாக. திாி%த Kதிகளி� 
இ�ேபா& நடமா�வ&Iட அவC�/� ெபா=�க "#யாத &யரமாக இ,%த&. 
அைத மற�பத�காக. த� கவன.ைத ேவ=வழியி� தி,�ப ேவ+�ெம�= 
நிைன.&� கணித� ேபராசிாிய� அ* அவ�களிட� வ%& அவ,ைடய மாணவனாக 
அவ,ைடய மாளிைகயிேல த2கியி,%தா�. 
 
ேபராசிாிய� அ* அவ�க8�/ எப.& E�= வயதாகிவி3ட&. ப.த கிழவ�, 
“ஞான�க+ணா#’ எ�ற ப3ட� ெபயரா� பலராF� சிற�பி�க�ப�பவ�. ��தா� 
அர+மைனயிF-ள அைம�ச�க- ஆதரவா� அவ� வா;%& வ%தா�. �னித 
'லாகிய தி,�/�ஆC�/ அ�.தப#யாக, அவ� மன�D�வமாக1� 
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உயி,�/யிராக1� வி,��வ& கணித'� ஆ/�. அவ,ைடய K3#� 
எ�லா�ெசய�க8� மணி�ப#தா� நட�/�. மணி அறி%& ெகா-வத�காக "� 
Iட.தி� மீ� ெதா3#�/ அ,கி� ஒ, நீ��க#கார� அைம�க�ப3#,%த&. 
 
அவ,ைடய உதவியா3க-, அவ,ைடய ேவைலகைள ேநர.ைத� பா�.ேத கண�/� 
ெச$& வி�வா�க-. இ.தைன மணியாகியதா� ஆசிாிய� /ளி.&� ெகா+#,�பா�; 
இ�ெபா& ப#.&� ெகா+#,�பா�, இ%ேநர� எதி� ெகா+#,�பா�, 
இ%த�சமய� சா�பா� நட%&, ெகா+#,�/� எ�= கண�காக� 
ெசா�*வி�வா�க-. 
 
வானெவளியிF-ள ேகாள2க- கண�காக� �ழ�வ& ேபா� ேபராசிாிய� அ* 
அவ�களி� K3#� நீ��க#கார�ப#, ஜ%& ேவைள. ெதாைக<�, இர+� 
ேவைள� சா�பா��. பனிெர+� மணிேநர ேவைல<� மாறிமாறி நட%& 
ெகா+#,�/�. அவ� த� மாணவ�க8�/� ேபா�� சா�பா3#�Iட எ%தவிதமான 
மா�ற"� கிைடயா&. எ�ப#. தின%தின"� ஒேர கதிரவ� உதி�கிறாேனா, அ& 
ேபாலேவ தின%தின"� ஒேரவிதமான சா�பா�� ெதாட�%& வ%& 
ெகா+ேடயி,�/�! 
 
ேபராசிாிய� அ* சில சமய2களி� நிஜா�D� ப3டண.தி�/� கிள�பி�ேபாவ&+�. 
அ�ெபா& அவ�த� பதவி�/. த/%த ஆட�பரமான ப��நிற உைடயணி%& 
ெகா+#,�பா�. ஒ, ம3ட� /திைரயி�ேம� சவாாி ெச$& ெகா+� ேபாவா�. 
சி�ன� ப3�� /ைடெயா�= ெவயிைல மைற�பத�காக1�, காிய அ#ைம� 
ைபய� ஒ,வ�, /திைரைய அ#.& நட.&வத�காக1� அவ� உட� ெகா+� 
ெச�வ& வழ�க�. அவ,ைடய K� நிஜா�D,�/. ெத�ேக, 
விைளநில2க8�ெக�லா� அ�பா�, பாைலவன.தி� உ��� ப�ைககளி� 
அ,கிேல தனியாக இ,%த&. இ& ெதா%தர1 எ&1மி�லாம� நி�மதியாக� கணித 
ஆரா$�சி<� க�வி ேபாதைன<� ெச$வத�/ வசதியாக இ,%த&. 
 
��தா� அவ�களி� அைம�ச�, பல ஆ+�க8�/ "�, ேபராசிாிய� அ*ைய, 
கணித'� ஒ�=, �& "ைறயிேல ஆ�/�ப# பணி.தா�. அத�கிண2க அைடயாள 
எ.&�களி� Eலமாகேவ எ+களி� R3ப.த�ைமைய� கணி�/� (அ�ஜீ�ரா) 
'ெலா�ைற அ* எதி "#.தி,%தா�. அவ,ைடய மாணவ�களி� ேவைல 
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எ�னெவ�றா�, அவ� I=� விஷய2கைள� /றி�ெப��ப&�, அவ� 
க3டைளயி��ேபா&, கண�/கைள� ேபா3�� கா+பி�ப&�, பைழய 
'�களி*,%&, அவ,ைடய ஆரா$�சி�/. ேதைவயான விஷய2கைள. திர3#� 
ெகா��ப&மா/�. அத�/� பதிலாக, அ%த� ேபராசிாிய� அ* பி�பக*� E�= 
மணிேநர� கணித விHஞான�கைல R3ப� ப�றி விாி1ைர நிக;.&வா�. த� 
ெசலவி� சா�பா��ேபா3� அவ�கைள ஆதாி.&� வ%தா�. 
 
அவ,ைடய மாளிைகயி� எ3� மாணவ�க- த2கியி,%தா�க-. கணித 
விHஞான�கைலைய, அவ�க- ஒBெவா,வ,� கசடற� க�=. 
ெதளியேவ+�ெம�= அவ� அ,�பா�ப3� வ%தா�. அவ,ைடய 
மரண.தி�/�பிற/ அ�லாைவ வண2/� உலக� ப/தியிேல கணித விHஞான� 
அழி%& ேபா$விட� Iடாெத�பத�காக1�, த�"ைடய ஆரா$�சி '�க- பி�கால 
உலகி�/� பய�பட ேவ+�ெம�பத�காக1�, அவ� ஆ�வ.&ட� ேபாதி.& 
வ%தா�. அ%த எ3��ேபாிF� உமா� மீ&தா� அவ,�/ ந�பி�ைகயி�ைல. ப.& 
மாத2க8�/ "�வ%& அவாிட� அ+#ய உமா� எதி�கால.தி� எ�ப#யி,�க� 
ேபாகிறா� எ�ப& ஆசிாிய,�/� �ாியேவயி�ைல. சி�கலான கணித 
பிர�சிைனகைள எளிதாக� க+� பி#�/� ச�தி<� ஆப.ைத. தர�I#ய க�பைன. 
திறைம<� உமாாிட� மிதமாக இ,�பதாக ஆசிாிய� எ+ணினா�. “கணித� எ�ப&, 
அHஞான.தி*,%&, அறி1லக.தி�/ அைழ.&� ெச�F� பால� ேபா�ற&, 
அHஞான.ைத� கட�பத�/� கணித.ைதவிட� சாியான பால� ேவ= எ&1மி�ைல” 
எ�= ேபராசிாிய� அ* அ#�க# த� மாணவ�க8�/� ெசா�வ& வழ�க�. 
 
மத ந�பி�ைகய�ற கிேர�க�களி� கணித ஆரா$�சிைய அவ� அ#ேயா� 
ெவ=.தா�. எ+கைள. த2க- அ#ைமகளா�கிய "த� கணித'� ஆசிாிய�களான 
பழ2கால.& எகி�திய�களி� கணித� கைலகைள அவ� மனதார� பாரா3#னா�. 
எகி�தியாி� கணித ேவைலக- பல�பல ெபாிய க3#ட2கைள எ�ப� பய�ப3� 
வ%த&. 
 
ஒ,நா- மாணவ�களி� ஒ,வ� ஆசிாிய� அ*ைய ேநா�கி, “/வாஜா இமா� 
அவ�கேள! நம�/ மாத2கைள� கண�கி�வத�/ தீ��கதாிசி "கம& நபியவ�க- 
ஏ�பா� ெச$த பிைற�கண�/ இ,�கிற&, ஒளி வ,வத�/� கதிரவ� இ,�கிறா�. 
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அ�ப#யி,�/�ேபா&, ந3ச.திர2கைள�ப�றி ஆரா$�சி ெச$& ெகா+#,�ப& 
எ�ன பய� த,�? எ�= ேக3டா�. 
 
ேபராசிாிய� அ* அவ�க-, ெம�கா1�/� ேபா$ வ%தவ�. �னிதமான ஹ[யா.திைர 
ெச$& வ%தத�/ அைடயாளமாக அவ� ஒ, ப�ைச. தைல�பாைக அணி%தி,�பா�. 
அவ,�/ ந3ச.திர� பல�களிேலா ேசாதிட.திேலா சிறி&Iட ந�பி�ைக 
கிைடயா&. ஆனா� ��தாC�, ெபாிய ெபாிய பிர��க8� ேசாதிட.திேல நீ2காத 
ந�பி�ைக ெகா+#,%த காரண.தினா�, ஆ%த ந�பி�ைக�/� பாதகமான 
த�"ைடய க,.ைத அவ� ெவளியி�வதி�ைல. 
 
��தானி� அைம�ச�, த� நடவ#�ைககைள� க+காணி�பத�/, யாேரC� 
உளவாளிகைள அ#�க# அC�பி ைவ�க�I�� எ�ற ச%ேதக� ேவ= இ,%த&. 
 
அ�ப# அC�பி ைவ�க�ப3ட உளவாளியாக உமா� இ,�க�I�� எ�=� 
எ+ணினா�. அ�ப# எ+Nவத�/ ஆதார� இ�லாமF� இ�ைல. உமா� தன�/ 
உறவின�க- யா,� இ�ைலெய�= ெசா�*யி,�கிறா�. இ& உ+ைமயாக 
இ,�கா&. நிஜா�D,�/ ெவளிேய, பல நா3க- ��றியைல%&வி3�. 
த�ன%தனியாக. த�னிட� வ%&, கணித� ேபராசிாியாிட� பாட� ேக3க ஆவFட� 
வ%தி,�பதாக. ெதாிவி.தா�. பா��பத�/ ஒ, ேபா� Kரைன� ேபால1�, 
பசிெய�.& இைரேத#� ெகா+#,�/� சி2க.ைத� ேபா�ற உட�க3�� 
ெகா+#,�/� இவ� ப#.&வி3�� ப-ளியாசிாியனாகவா வர�ேபாகிறா�? பி� 
எத�காக இவ� எ�னிட� பாட� க�க வரேவ+��? நி�சயமாக இவ� 
உளவாளிதா�!” எ�= அவைன�ப�றி ஆசிாிய� அ* தீ�மானி.& ைவ.தி,%தா�. 
ஆகேவ மி/%த எ�சாி�ைக<ட�, ேக3ட ேக-வி�/� பதி� ெசா�ல. 
ெதாட2கினா�. 
 
“க�றறி%த ேமைதயான அDரயா� பி,னி எ�ற 'லாசிாிய� த�"ைடய 
ேசாதிட�கைல '*� "த� அதிகார.திேல, ந3ச.திர2கைள�ப�றிய அறி1 ஒ, 
விHஞான� எ�=�, அ%த அறிவி,%தா�, அத� உதவியா�, மனித�க-, அரச�க-, 
நகர2க-, அரசிய� இவ�றிேல ஏ�பட�I#ய மா=த�கைள�ப�றி "�I3#ேய 
அறி%&ெசா�ல "#<ெம�=� Iறியி,�கிறா�. ேசாதிட'� அறியாமேலேய 
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ஒ,வ� வான'*� ேத��சி ெப�ற அறி1ைடயவனாயி,�கலா�. ஆனா� வான'� 
அறியாதவ� ேசாதிட� ெசா�Fவெத�ப& "#யாத காாிய�. ஆகேவ 
ந3ச.திர2கைள� ப�றிய ஆரா$�சி ேசாதிட�கைல�/ "�கிய�” எ�= ஆசிாிய� 
பதி� Iறியா�. 
 
ேக-விேக3ட மாணவC�/ ஒ, ந�பாைசயி,%த&. த2க� ெச$ய�I#ய "ைறக- 
ஏதாவ& ெத�ப�மா எ�= ேபராசிாிய,ைடய �.தக2களிேல �ர3#��ர3# 
ஆரா$�சி ெச$& பா�.தா�. ஆனா�, அவ� க+N�/ அ& அக�படேவயி�ைல 
அ�.தப#யாக அவ� ஒ, ேக-வி ேக3டா�. 
 
“பைழய'� ஒ�றிேல ெபா�னி� த�ைம Tாியனிட� இ,�கிறெத�= 
எதியி,�கிற&. TாியCைடய ச.& ெந,��. ெந,�பி� Eலமாக நா� 
ெபா�ைன� ெபறலா�, ெந,�பி� ச.ைத நா� க+�பி#.&வி3டா� த2க� 
ெபறலா�. ெந,�பி� ச.ைத நா�ெப=வத�/... வழி... எ&1� இ,�கிறதா?” எ�= 
ஐய� ேக3பவ�ேபா� ேக3டா�. ப�க.திேலயி,%த மாணவ� ேவ#�ைகயாக 
“அ��பி� Eல� அைடயலாேம!” எ�றா�. 
 
ேபராசிாிய� அ* ேபச. ெதாட2கினா�! “எ�லா�வ�ல அ�லா அவ�க- த2க.ைத 
ம+ணி� கீழி,%&தா� ெபற ேவ+�ெம�= விதி.தி,�கிறா�க-. உ+ைமயான 
அறி1-ளவ�க-, இ& ேபா�ற Kணான ஆரா$�சிகளி� இற2க�Iடா&” - இைத� 
ெசா�வத�/ "� ேபராசிாிய� த� மன.ைத. திட�ப�.தி�ெகா-ள 
ேவ+#யி,%த&. ��தா� ேபா�றவ�க-, த2க� ெச$<� வி.ைத ெதாி<� எ�= 
ெசா�*�ெகா+� வ%தவ�கைள ந�பி� பல"ைற ஏமா%தி,�கிறா�க- எ�= 
அவ,�/. ெதாி<�. ஏமா%தத� Eலமாக, யாராF� த2க� ெச$ய"#யா& எ�பைத 
அவ�க- ெதாி%& ெகா+#,�க ேவ+�� எ�பைத மன.தி� இ,.தி� 
ெகா+�தா� அவ�, த� க,.ைத. ைதாியமாக� ெசா�னா�. இ,%தாF� உளவாளி 
எ�= க,த�ப�கிற உமா� த�ைம� கவனி�கிறானா, எ�ன நிைன�கிறா� எ�= 
அவ� "க.ைத ேலசாக� பா�.&� ெகா+டா�. உமாேரா ஒ, தாளி� இற/ 
ேபனாவி� ஏேதா வைர%& ெகா+#,%தா�. 
 
ேபராசிாிய� விாி1ைரயா�=� ேபா&� உமா� அ#�க# இ%த மாதிாி� ேபனாவினா� 
ஏேதா எதி� ெகா+#,�பைத அவ� கவனி.தி,�கிறா�. ஆர�ப.தி� அவ� 
த�Cைடய உைரகைள� /றி�ெப��கிறா� எ�= அச3ைடயாக இ,%தா�. அவ� 
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அைம�ச,ைடய ஒ�றனாக இ,�பாேனா எ�ற எ+ண� ஏ�ப3ட நாளி*,%& 
இ%த� /றி��கைள அவ� அைம�சாிட� ெகா+� ேபா$� கா+பி�பத�/ 
அ.தா3சியாக� பய�ப�.த�I�ேம எ�ற எ+ண� ஏ�ப3ட&. ேமF� இ�ப# 
அவ� எ&� தா-கைள அவCைடய ப��ைக�/� ப�க.திேல<-ள 
மர�ெப3#யி� D3# ைவ.&� ெகா-8� வழ�க"� ைவ.தி,%தா�. ஆகேவ, 
ஆசிாியாி� ச%ேதக� உ=தி�ப3ட&. 
 
அ�= ேபராசிாிய� திSெர�= எ%& உமாாி� அ,கிேல வ%& அவ� எதி� 
ெகா+#,%த தாைள கவனி.தா�. ஒ, கனஅளைவ� கா3�� பட� வைர%&, பல 
ேகா�களா� பிாி�க�ப3#,%தைத<� அவ�றி� இைடேய எ+க- 
எத�ப3#,�பைத<� அ%த. தாளிேல க+டா�. விய��ட� “இ& எ�ன?” 
எ�றா�. 
 
“கனஅளவி� Eல2களி� கண�/” எ�= பதி� ெசா�னா� உமா�. 
 
கனஅள1 Eல2கைள�ப�றிய கWடமான கண�ெகா�ைற அவC�/� 
ெகா�.தி,%த& அவ,�/ நிைன1வ%த&. 
 
“எBவள1 Jர� ெச$தி,�கிறா$?” எ�= ேக3டா�. 
 
“"#%& வி3ட&” எ�றா�. 
 
அவரா� ந�ப "#யவி�ைல. அ%த� கண�ைக அவரா� ெச$ய "#யவி�ைல. 
கிேர�க�க- அ%த மாதிாியான கண�கி�/ விைடக+� பி#.தி,�கிறா�க- எ�ப& 
அவ,�/. ெதாி<�. ஆனா� உமா� அத�/ விைடக+� பி#.தி,�கிறா� எ�ப& 
அவ,�/� ச%ேதகமான விஷயமாகயி,%த&, ஆகேவ, வ/�ைப� கைல.&வி3�, 
உமாைர. த�"ட� தனிஅைற�/ அைழ.&�ெச�= அ%த.தாளி� உ-ள 
விஷய2கைள ஆரா$%தா�. 
 
“இ%த விஷய� எ�னா� �ாி%&ெகா-ள இயலாததாயி,�கிற&. கனஅளைவ� 
சி=சி= ேகாள அள1களாக� பிாி.தி,�கிறா$ அ�லவா? கிேர�க�களி� விைடைய 
நீ<� ெதாி%& ெகா+#,�கிறா$!” எ�றா� அ*. 
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“அவ�க- எ�ப# இத� விைடைய� கண�கி3டா�க-? எ�= உமா� ேக3டா�. 
 
“இ&வைர நா� அைத அறி%& ெகா-ளவி�ைல” 
 
உமா,�/� கண�/� ெகா��/� ேபா&, அத� விைடைய� ெசா�லவி�ைல 
எ�ப& ேபராசிாிய,�/ நிைன1 இ,%த&. அவ,ைடய /றி��. 
தா-க8�கிைடேய, அ%த� கண�ைக�ப�றிய /றி��� விைட<� ைவ.தி,%தா�. 
அவ,ைடய ஆசன.தி� அ,கிேல இ,%த தி,�/�ஆ� �.தக.&�/-ேள அ%த� 
/றி�ைப. திணி.& ைவ.தி,%தா�. அவ,ைடய அைறைய. தவி�.& அ%த� 
�.தக.ைத அவ� ெவளியி� எ�.& வ,வ& கிைடயா&. த� மாணவ�கைள<� 
அைற�/- தா� இ�லாதேபா& வர�Iடாெத�= க3��ப�.தி ைவ.தி,%தா�. 
ஆகேவ ஒ�= உமா� அைத. தி,#�பா�.& விைடைய. ெதாி%& ெகா+� 
கண�ைக� ெச$தி,�க ேவ+�� அ�ல& அவ� இ%த� க�பைன� ேகா�களி� 
உதவியா� தானாகேவ ெச$தி,�க ேவ+��. 
 
“இ%த "�ச&ர2களி� அள1கைள� ெகா+� கனஅள1 Eல2கைள�கா3# 
வைர%தி,�கிறா$, ஆனா� விைடைய எ%த வழியாக� க+� பி#.தா$? எ�= அ* 
ேக3டா�. 
 
உமா� /னி%& வைர1� பட.தி� ைகைவ.&� கா3#யப# “இ%த� ப/திைய� 
கழி.& இைத<� இைத<� I3#� பா,2க-. விைடகிைட.& வி�கிற&!” எ�= 
கா+பி.தா�. 
 
“எ�ைன� /,டென�றா நிைன.&� ெகா+டா$? இ& நா� உன�/� ெசா�*� 
ெகா�.த அைடயாள"ைற� கணித� (அ�ஜி�ரா) அ�லேவ. மதந�பி�ைக அ�ற 
கிேர�க�க- ைகயா8கி�ற இைடெவளி� (ஜிேயாமிதி) கணித� அ�லவா இ&.” 
 
“இ,�கலா�, ஆனாF� விைட கிைட.& வி3டத�லவா? என�/ அைடயாள "ைற� 
கணித.தி� Eல� ெச$வ& எளிைமயாக. ேதா�றவி�ைல.” 
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“இ,%தாF� நா� ெகா�.த& அைடயாள "ைற� கணித�தாேன!” 
 
“ஆ�! இ�ெபா& வழி க+�பி#.& வி3டப#யா� அ%த "ைறயி� மா�றி� 
ெச$வ&� கWடம�ல, எளி& தா�!” எ�= ெசா�*� ெகா+ேட உமா� அ%த� 
கனஅள1 பா�.&� ெகா+ேட அைடயாள� கணித "ைறயி�ப# அ%த� கண�ைக� 
ெச$& கா+பி.தா�. ேபராசிாிய� அ*, உமாாி� திறைமைய. ெதாி%& 
ெகா+ட&ட�, அ%த� கணித "ைறைய<� த� '*ேல ேச�.&� ெகா+டா�. 
 
இ%த� கணித.ைத� ெச$வத�/ காெர6மி எ�ற கணித� ேபராசிாிய� Iட 
"#யாெத�= ெசா�* "ய�சி�காமேல ேபா$வி3டா�. பா�தா. க�\ாியி� 
இ,%த ேபராசிாிய� உ6தா., இ�மாதிாி� கண�/கைள� ெச$ய� ப�ைல� க#.&� 
ெகா+� "ய�சி ெச$&� பல� ஏ�படவி�ைல. “இ& மாதிாிேய ேவ= 
கண�/கைள<� ெச$ய "ய�சி�கிறாயா?” எ�= ேபராசிாிய� அ* விய�ேபா� 
ேக3டா�. 
 
“எ.தைனேயா தடைவ ெச$தி,�கிேற�” எ�றா� உமா�. 
 
“விைடக- கிைட.தனவா?” 
 
“கிைட.தன, ஆனா� ஒBெவா, "ைற கிைட�காமF� ேபாயி,�கி�றன!” 
 
“நீ ெச$தி,�/� ம�ற கணித2கைள<� நா� பா�ைவயிடலாமா” எ�= /ைழ%& 
ெகா+ேட ேக3டா� அ*. 
 
உமா� ச�= நிதானி.& ‘ஐயா நா� உ2க- உ�ைப. தி�= வ,கிேற�. உ2க- 
கால#யி� இ,%& எ.தைனேயா அறிய "#யாத விவர2கைள அறி%தி,�கிேற�. 
நீ2க- ெச$ய� ெசா�ன ேவைலகைள நா� ெச$& வ%தி,�கிேற�. ஆனா� இ%த� 
கணித "ைறகெள�லா�, நா� ெசா%தமாக� க+� பி#.தைவ. அவ�ைற 
உ2க8�/� கா+பி�க இயலாதவனாக இ,�கிேற�. ம�னி�க ேவ+��” 
எ�றா�. 
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ேபராசிாிய� அ*யி� க+களிேல க�க��� மித%த&. “அவ�ைற ைவ.&� ெகா+� 
நீ எ�ன ெச$ய� ேபாகிறா$?” 
 
“இ�C� நா� அைத�ப�றி ஒ�=� "#1 ெச$யவி�ைல” எ�= ெகாHச2Iட 
அHசாம� உமா� பதி� Iறினா�. 
 
“நீ ெச$த கணித2கைள ெய�லா� ெப3#�/-ேள D3# ைவ.தி,�கிறா$ 
அ�லவா?” எ�= ேக3டா� அ*. 
 
“ஆ�” எ�றா� உமா�. 
 
அவைன அC�பிவி3�� ேபராசிாிய� அ*, கன அள1கைள�ப�றிய 
கண�/களிேலேய த� நிைன1கைள ெசF.தி� ெகா+� உ3கா�%தி,%தா�. அ�= 
பி�பக� வ/�� நட.த ேவ+#யைத<� மற%& வி3டா�. உமா� ெச$த& ேபாலேவ, 
ம�ெறா, கண�ைக� ெச$& பா�.தா�. ெவ�றி கிைட�கவி�ைல. அைடயாள "ைற 
Eல� ெச$ய ேவ+#ய கணித.ைத இைடெவளி�கணித "ைறயி� ெச$யலா� 
எ�பைத அவரா� ந�ப�Iட "#யவி�ைல. ெச$ய"#<� எ�= உமா� ெச$& 
கா+பி.&வி3டா�. இ,%தாF� அவரா� அைத ஏ�=�ெகா-ள "#யவி�ைல. 
ச*�ேபா� த� ேபனாைவ<� தாைள<� Kசி எறி%தா�. 
------------ 

9. 9. 9. 9. எதி6� ஐயேமஎதி6� ஐயேமஎதி6� ஐயேமஎதி6� ஐயேம; ; ; ; இதய� (ழ��ேதஇதய� (ழ��ேதஇதய� (ழ��ேதஇதய� (ழ��ேத....    
 
கிழவ� அ* ம=ப#<� த� மாணவ� உமாைர� ப�றி ஆ;%& சி%தி�க ேவ+#ய 
ச%த��ப�, ஒ, வார.தி�/� பிற/ த�ெசயலாக ஏ�ப3ட&. அ�= மாைலயி� 
அவ,ைடய வாச*� ஒ, /திைர வ%& நி�ற&. ஒ, /திைர<ட� Iட வ%த 
பனிெர+� ேப�களிேல, ஓ� அ#ைம /திைர நி�ற இட.தி*,%& ேபராசிாியாி� 
K3� வாச� வைரயி� ஒ, நைடமிதிைய விாி.தா�. ம�ெறா,வ� உ-ேள 
Rைழ%& “ேபராசிாிய� அ*ைய� பா��பத�காக ���W வ%தி,�கிறா�” எ�= 
க3#ய� Iறினா�. 
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ப3டாைடக8�/-ேள உ,+� திர+ட உடF� நீல�க� பதி.த ெபாிய 
தைல�பாைக<� க�]ரமான /ரF� ெகா+ட ���W உ-ேள Rைழ%& 
ேபராசிாியைர� க3# அைண.&� ெகா+டா�. 
 
“ஆ+டவ� அ,- �ாிவாராக! ஞான� க+ணா#யி� வா;1 நல� சிற�பதாக! 
இ�C� ப�லா+� பல '�றா+�க- வா;%& அறியாைம மி�க ஏைழக8�/ 
அறிெவாளிைய� ெகா�.& வா;க! வா;க!” எ�= வா;.&� Iறினா� ���W. 
 
“எ�ைன அள1�/ மிHசி உய�.தி� ேப�கிறா$!” எ�= ேபராசிாிய� அ* Iற, 
“நிஜா�D� நக� "வ&� உ2க- �க; ஓ2கி விள2/கிற&. ேபராசிாிய� 
காெர6மி<�, பா�தா&� க�\ாியி� ேபராசிாியராக இ,�/� அ%த "3டா- 
உ6தா.&� உ2க8�/ இைணயாவா�களா? எ�= ம�க- ேபசி� ெகா-கிறா�க-! 
அறிஞ� அ*ெச�னா Iட விHஞான அறிவி� த2கைள� கா3#F� உய�%தவர�ல” 
எ�= இ�C� அதிகமாக� �க;%தா� ���W. 
 
இர.தின� க�பளெமா�றி� இ,வ,� உ3கா�%&, பழ2க8� ச�ப.&� அ,%த. 
ெதாட2கினா�க-. ���ைஷ� ப�றி அ*�/ அதிகமாக ஒ�=� ெதாியா&. 
அைம�ச,ைடய பிரதிநிதிதா� ���W எ�=�, ".&�கைள<�, அழகிய 
ேவைல�பா�-ள ]2கா� சாமா�கைள<�, பைழய ைகெய.&� பிரதிகைள<� 
அவ� ேசகாி.& வ,கிறா� எ�=� அவ� ேக-வி� ப3#,%தா�. ஆனா� ���W 
எ�ன பதவியி� இ,�கிறா� எ�பேதா, எ2/ /#யி,�கிறா� எ�பேதா 
அவ,�/. ெதாியா&. 
 
அ* அவ�களி� கணித '� எBவள1 Jர� D�.தியாகியி,�கிற& எ�பைத� 
ப�றி� �மா� ஒ, மணி ேநர� ேபசி� ெகா+#,%த பிற/, உமா�கயா� எ�ற 
மாணவ� ஒ,வைன� பா��க ேவ+�ெம�= ���W ெசா�னா�. 
ேதா3ட.தி*,%& உமா� அைழ.& வர�ப3டா�. உ-ேள Rைழ%த உமா� அ%த 
அைறயி� ஒ, Eைலயிேல, ைகைய� க3#� ெகா+� உ3கா�%தா�. ேபராசிாிய� 
அ* கா&கைள� I�ைமயா�கி� ெகா+�, ���ைஷ<�, உமாைர<� 
ச%ேதக.ேதா�� கலவர.ேதா�� கவனி.&� ெகா+#,%தா�. 
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���W அ.த� தி,.தமான /ர*�, “கட%த மாத� ஒ, விசி.திரமான ெச$தி 
வ%த&. கிறி6&வ�களி� ேபரரசனான ேராமான6 யாஜீ�6, த� நா3� 
ம�களாேலேய பி#.&. தா�க�ப3�� க+ பி�2க�ப3� ெகா�ரமாக� ெகா�ல� 
ப3டானா�!” எ�= Iறினா�. உமாாி� "க� �,2கிய&. ேபா,� ேபாாி� இற%த 
அவ� உயி�. ேதாழனி� நிைன1� மனதி� ேதா�றிய&. 
 
“ேபாாி� பி#ப3ட அ%த� பைகயரசைன நம& ��தா� அவ�க- உயிேரா� வி3டேத 
அதிசய�, அைத� கா3#F� அதிசய�, அ%த அரச� த� ம�களாேலேய 
ெகா�ல�ப�வ&. இ�ப#�ப3ட ஒ�ைற "�னதாகேவ ெதாி%& ெசா�ல யாரா� 
"#<�” எ�= ���W ேக3�வி3� உமாைர ேநா�கினா�. 
 
த�னிடமி,%&, பதிைல எதி�பா��கிறா� எ�= உண�%த உமா� “ஒ,வராF� 
"#யா&” எ�= Iறினா�. 
 
சிறி& ேநர.தி�/� பிற/ உமா� கயாைம ெவளிேய அC�பிவி3டா�க-. அவ� 
ேபான பி�, ���W ெம�ல� ேபராசிாிய� அ*ைய ேநா�கி, “ேசாதிட� கைலைய 
நீ2க- ந��கிறீ�களா? பி�னா� நட�க� ேபாவைத யாராF� "�னா� ெசா�* 
விட "#<மா?” எ�= ேக3டா�. “எ�லா� அ�லாவினா�தா� "#<� எ�ப& எ� 
ந�பி�ைக, எ�Cைடய சி�றறி1, கணித '� ஆரா$�சிைய� ெச$& 
"#�பதிேலதா� ஈ�ப3#,�கிற&” எ�= ம�பினா� ஆசிாிய�. 
 
“நட�க� ேபா/� E�= விஷய2கைள� ப�றி ஒ,வ� "�I3#ேய ேசாதிட.தி� 
Eல� /றி ெசா�கிறா� எ�= ைவ.&� ெகா-8ேவா�. அ%த E�= விஷய2க8� 
த�ெசயலாகேவ நிைறேவ=வத�/ வா$�� இ,�கிறதா? உ2க- அறி1�/ எ�ன 
ேதா�=கிற& எ�பைதேய அறிய வி,��கிேற�” எ�றா� ���W. 
 
“E�= விஷய2களி� இர+� த�ெசயலாக நட%& விடலா�. ஆனா� E�றாவ& 
நட�கேவ நட�கா&. எ%த� ேசாதிடC� E�= விஷய2கைள� ேச�.& "3டா- 
தனமாக� ெசா�லேவ மா3டா�” எ�றா� அ*. 
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“அ�ப#�ப3ட ேசாதிட� உ2க- மாணவ�களிேலேய ஒ,வ� இ,�கிறாேன! 
ச�="� நா� ேபசி� ெகா+#,%ேதாேம; அவ�தா�” எ�= ���W Iறிய&�, 
“உமாரா? அவ� ெச$ய ேவ+#ய& அ& ஒ�=தா� பா�கியி,�கிற&” எ�றா� 
அ*. 
 
“அட; கட1ேள! ேவ= எ�ன எ�ன ெச$கிறா�? எ�= ���W ேக3டா�. 
 
“ப3� '�களி� ேகா�.த த%த மணிகைள உ� விர�களினா� எBவள1 எளிதாக. 
த-8கிறாேயா அBவள1 எளிதாக அவ� கன அள1� கணித2கைள� ெச$& 
வி�கிறா�”. 
 
“அ�ப#யானா� அவனிட� ஏேதா ஒ, திறைமயி,�கிற&. ஓ$1 ேநர.தி� அவ� 
எ�ன ெச$கிறா�?” 
 
“எ� �.தக2க- எ�லாவ�ைற<� ப#�கிறா�. பாைலவன.தி� ஓர.திேலதா� 
த�ன% தனியாக� ��=கிறா�. பழ2க- சா�பி�கிறா�; ெசா�க3டா� ஆ�கிறா�. 
தா� ெச$<� கணித2கைள ஒ, ெப3#�/-ேள ஒளி.& ைவ.தி,�கிறா�!” எ�= 
ேவ+டா ெவ=��ட� அ��கி� ெகா+ேட ேபானா� ஆசிாிய�. 
 
“பாைலவன.தி� தனியாக ஒ,வ� ஏ� நட%& ெச�ல ேவ+��? உ2க- 
ப/தியிேல யா,� அழகிய, ெப+க- ேம� ைமய� ெகா+� ��=கிறானா?” 
 
“ெசாறி பி#.த சலைவ�காாிகைள. தவிர ேவ= ெப+க- இ%த ப/தியி� 
கிைடயா&”. 
 
உ2க- மாணவ� உமா� கயா� ஒ, விசி.திரமான ஆ-தா�! அவCைடய ஆ�ற� 
க+N�/. ெதாியாத ேதவJத�களி� ச�தியா� ஏ�ப3டதாக இ,�க ேவ+��. 
அ�ல& ேப$, பிசா�களி� ெசயலாக இ,�க ேவ+��. ேப$களி� கைலைய 
மைற"கமாக� பயி�கி�ற அ%த� ைபயைன. தா2க- கவனி.& வரேவ+��. 
அவைன� ப�றிய விஷய2கைள� /றி.&, ஒ, மாத� ஆன பிற/, /றி��க- உ-ள 
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த2க- தா-கைள உைறயி*3� E# ".திைர ைவ.&, அவ� ைகயிேல ெகா�.&, 
நிசா�DாிF-ள தா�கி� வாச*� ெவ-ளி�கிழைம மாைல எ�ைன வ%& ச%தி�க� 
ெசா�F2க-” எ�= ெசா�*வி3� எ%த ���W, “அறிைவ. ேத#� 
ெகா+#,�/� நா� அறிவி� இ,�பிடமாகிய த2கைள வி3�� பிாிய 
ேநாி�வத�காக வ,%&கிேற�” எ�= ெசா�* வி3� ெவளிேயறினா�. 
-------------- 

10. 10. 10. 10. அதிசய� திறைம�( அ�தா#சி� க�த�அதிசய� திறைம�( அ�தா#சி� க�த�அதிசய� திறைம�( அ�தா#சி� க�த�அதிசய� திறைம�( அ�தா#சி� க�த�!!!!    
 
ஒ, மாத� ஆன பிற/�Iட உமாைர� ப�றிய எ%த விதமான இரகசிய.ைத<� 
ேபராசிாியரா� க+� பி#�க "#யவி�ைல. த� மாணவ� அைடயாள "ைற� 
கணித.தி�/ மா=பாடாக இ,�பத� காரண"�, �&விதமான கண�/க8�/ 
விைட க+�பி#�பதி� ஆ�வ� ெகா+�-ள காரண"� எ�னெவ�ப& அவ,�/� 
�ாியவி�ைல. எ%தவிதமான /றளி வி.ைதைய<� ைகயா+�, அவ� 
கணித2கைள� ெச$யவி�ைல எ�ப& உ=தியாக. ெதாி%த&. ேபேயா, பிசாேசா, 
க+N�/. ெதாியாத எ%த� ெபா,ேளா, அவC�/ உதவி ெச$யவி�ைல 
எ�பதிF� அவCைடய ெசா%த Eைளைய� பய�ப�.திேய கணித "ைறகைள� 
க+� பி#.& விைட கா+கிறா� எ�பதிF� அவ� உ=தியான ந�பி�ைக� 
ெகா+#,%தா�. எ%தவிதமான "#1�/� அவரா� வர "#யவி�ைல. 
 
திSெர�= ஒ,நா-, உமாைர அவ� ேசாதி�க. ெதாட2கினா�. “அைம�சாிட� நீ 
எ�ெபா& தி,�பி�ெச�ல� ேபாகிறா$?” எ�= அவ� ேக3டா�. 
 
“தி,�பி� ெச�வதா? அைம�சாிடமா? நா� அவைர� பா�.தேதயி�ைலேய!” எ�= 
விழி.&� ெகா+#,%தா� உமா�. 
 
“அ�லாவி� ஆைணயாக� ேக3கிேற�, எத�காக எ�னிட� இ.தைன நா3களாக. 
த2கியி,%தா$?” 
 
“எ� ந+ப� ரஹீ� ேபா��கள.தி� மா+� வி3டா�, அவCைடய பிாிைவ 
மற�பத�காக ஒ, ேவைலயி� ஈ�பட ேவ+�ெம�ற எ+ண.&ட� நிஜா�Dைர 
வி3�� �ற�ப3� த2களிட� ப#�கவ%ேத�” எ�றா� உமா�. 
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“எ%த விஷய.ைத� ப#.& எ�ப#�ப3ட ேவைலயி� ஈ�பட நீ எ+ணியி,�கிறா$?” 
எ�ற ேபராசிாிய� ஒ, நீ+ட பிரச2கேம ெச$ய. ெதாட2கிவி3டா�. 
 
“"த*� அறி1 எ�ப# உ+டாகிற& எ�= பா��கேவ+��. தீ��க தாிசிகளி� 
Eலமாக அறி1 இ%த� சிறிய உலக.தி�/ இற�கிெகா+� வர�ப3ட&. தீ��க 
தாிசிகளிட� இய�ைகயாகேவ இ,%& விள2கிய உ-ெளாளியி� உதவியா�தா� 
காணாத உலக.தி*,%& அறிைவ� க�F� ம+N� நிைற%த இ%த உலக.தி�/� 
ெகா+� வ%தா�க-. இ%த உலகி� அறிைவ உ+டா�கியவ�க- தீ��கதாிசிக- 
எ�றா� அைத வள�.தவ�க- த.&வஞானிக-. த.&வஞானிக- தீ��கதாிசிகளி� 
ேவத வா�/கைள ஆரா$%&, விHஞான2களி� திறைமெப�=, சாதாரண 
மனித�க8� �ாி%&ெகா-8�ப# ேபாதி.தா�க-. அவ�க- இ�லாவி3டா� அறி1� 
கைலக- அைன.&� ம�க8�/. ெதாியாம� மைற%& ேபாயி,�/�. மிக உய�%& 
விள2கிய அ%த தீ��கதாிசிகைள� காலவாிைச "ைற�ப# பா��/�ேபா& 
"தலாவதாக Eசாநபி<�, அ�.ததாக நாசாி ஈசாநபி<�, E�றாவதாக "கம& நபி 
அவ�க8� வ,கிறா�க-. த.&வ ஞானிகைள� ப�றி�ேப��ேபா& 
அறிஞ�க8�/-ேள ேவ�=ைமயான க,.&�க- நில1கி�றன. நா� அறி%த 
வைரயிF�, பிேள3ேடா1� அாி6டா3#F�, நம& ேபரறிஞ� அ* ெச�னா1� 
ம�க- உ-ள.திேல அறி1 விள�ைக ஏ�றி ைவ.தவ�க- ஆவா�க-. 
 
த.&வஞானிகைள அ�.&� கவிஞ�க- வ,கிறா�க-, கவிஞ�களி� திறைமேயா 
ஆப.தானதா/�. அவ�க- த2க- அD�வமான க�பைனைய� பய�ப�.தி� 
ெபாியனவ�ைற� சிறியதாக1� சிறியனவ�ைற� ெபாியனவாக1� மா�றியைம.& 
வி�வா�க-. ேகாப.ைதேயா, காத� உண��சிையேயா J+# வி�வத� Eல� 
வி,�ைப<� ெவ=�ைப<� வள�.& உலகி� ெபாியன1� சிறியன1மான 
ெபா,-கைள� பைட.& வி�வா�க-. 
 
கவிஞ� க�பைனைய. J+# வி�வாேன தவிர, அறிைவ� பா/ப�.தி விள�க 
இயலாதவனாக இ,�கிறா�. அதனா� த.&வவாதியி� திறைமைய� கா3#F� 
அவ� கைல தா;%திரா&தா�. ஆனா� கணித விHஞானிக- உைழ�பி� பலேனா 
அழிவி�லாத&. ஆ+டவ� ஒ,வேன உ+ைமயான நிைலைய அைடகிறா�. 
அறியாைம <லக.தி*,%&, அறி1லக.தி�/� ேபாக�I#ய பால.ைத� க3�பவ� 
கணிதேமைதேய! அ�ப#�ப3ட கணித� கைலயிேல அைடயாள "ைற�கணிதேம 
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மிக1� ந�ைம பய�ப&, சிற%த&, உ�Cைடய திறைம "வைத<� நீ அ�கணித 
"ைறயி� ேத��சி ெப=வத�காக� பய�ப�.& வாெய�= எதி�பா��கிேற�.” 
எ�= Iறி"#.தா�. 
 
அவ� த�னிட.&� கா3#ய அ�கைற, உமாாி� உ-ள.ைத. ெதா3ட&. 
த�Cைடய எ+ண.ைத அவாிட� ெவளி�ப�.த�I#ய ெசா�கைள. த3�. 
த�மாறி நிைன1�/� ெகா+� வ%&, “ந3ச.திர2களி� ேபா�ைக அறி%&, 
ஆரா$%& விைட காண ேவ+�ெம�ப& எ� ஆைச!” எ�= Iறினா�. 
“ந3ச.திர2கைள� ப�றியா? அ& ேசாதிட�கைலைய� ேச�%தத�லவா? 
ேசாதிடெம�ப&, ேகாள2க8�/�, மனித காாிய2க8�/� உ-ள ச�ப%த.ைத� 
ப�றியத�லவா? அத�/� கணித.தி�/� ச�ப%த� இ�ைலேய!” எ�றா� ஆசிாிய�. 
 
“இ,%தாF� விஷய� ஒ�=தாேன!” 
 
“எ�ன ெசா�னா$! எ� �.தக.தி� உ-ள விஷய"�, ராஜ ேசாதிடனி� I�=� 
ஒ�றா? அ& தவ=. இ�ெனா, "ைற அைத எ� காதி� ப��ப# ெசா�லாேத”. 
 
“இ,%தாF�, ஒ, கைலயி� Eல� ெபற�ப�� உ+ைம<�, ேவெறா, கைலயி� 
Eல� ெபற�ப�� உ+ைம<� ஒ�=தாேன?” 
 
“அ�ப#ய�ல மகேன; இ%த மாதிாியான Kணான எ+ண2கைள ெய�லா� ெகா+� 
அவதி�படாேத. நீ இைளஞ�. கால� வ,�ேபா& அCபவ.தி� Eல�, ஒ, கைல, 
ம�ெறா, கைலயி� ப/திய�ல எ�பைத உண�%& ெகா-வா$. கணித� 
கைலெயா�=தா� உ+ைமயான அறிைவ<+டா�க� I#ய&. உ�Cைடய 
கவனெம�லா� அதிேலேய ெசF.த�பட ேவ+�ெம�ப&தா� எ� வி,�ப�. 
நாைள� காைலயி� நா� உன�ெகா, க#த� த,கிேற�. அைதெய�.&� ெகா+� 
நிஜா�D,�/� ெச�றா�, அ2ேக உ�ைன ஆதாி�க�I#ய ஒ,வைர� ச%தி�பா$. 
உ� பயண� ெவ�றி ெப=வதாக!” எ�= வா;.தினா�. உமா�, ஆசிாியாிட� 
எBவளேவா ேபச ேவ+�ெம�= எ+ணினா�. ஆனா�, த� க,.ைத அவாிட� 
"வ&� விள�க "#யவி�ைலேய எ�= வ,%தினா�. அவைர வி3� எ%& 
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ெச�F� ேபா&, த� வா;வி� ம�ெறா, கத1� அைட�ப3�வி3டதாக. 
ேதா�றிய&. அவ� ெச�ற பிற/ ேபராசிாிய� அ*, ேபனா1� ெவ-ைள. 
தாைள<� எ�.& எத. ெதாட2கினா�. 
 
“எ�Cைடய மாணவ� உமா�கயா� பா�தா&� க�\ாி� ேபராசிாிய� உ6தா& 
அவ�க8�/� சமமான திறைம<-ளவ� எ�= நா� உ=தியாக� க,&கிேற�. எ%த 
விதமான கணித பிர�சைனக8�/� விைடகாண�I#ய அD�வ ச�திெயா�= 
அவனிட� இ,�கிற&. ஆனா� அ& எ& எ�= என�/. ெதாியவி�ைல. இ%த 
அD�வ. திறைமைய� ெகா+� அவ� எ�ன ெச$வாென�= Iற "#யவி�ைல. 
ஏெனனி� அவ� இ�C� த� க�பைன�/ அ#ைமயாகேவ இ,�கிறா�. 
 
எ� K3#ேல வள�%த அவCைடய இ%த அறி1. திறைன தா2க- அறி%த 
ஆதரவாளராக ஏ�=� ெகா-8�ப# ெச$<மா= ேவ+�கிேற�. ேம�ப# 
ஆதரவாள�க8�/. த�ைன ஆ3ப�.தி� ெகா+டவ� அ#யவ� அ*.” 
 
ைம உல�%த பிற/, க#த.ைத ம#.& த�Cைடய ".திைரைய� பதி.& “���W 
ெப,மகனா�, தா�கி� வாச�, நிஜா�D�” எ�= "கவாி எதினா�. 
--------------- 

11. 11. 11. 11. கா�தி�+தவ.�( ஆ�திர� ெபா�கிய,கா�தி�+தவ.�( ஆ�திர� ெபா�கிய,கா�தி�+தவ.�( ஆ�திர� ெபா�கிய,கா�தி�+தவ.�( ஆ�திர� ெபா�கிய,!!!!    
 
அ�.தநா- ெவ-ளி�கிழைம அ�= காைலயி�, ேபராசிாிய� அ* அவ�க- 
ெகா�.த க#த.ைத வா2கி� ெகா+� நிஜா�Dைர ேநா�கி� பயண� �ற�ப3டா�. 
கா�நைடயாகேவ ேபா$� ெகா+#,%த உமா� வழியி� உ�� ஏ�றி� ெகா+� 
ேபா/� ஒ3டக� சாாி ஒ�ைற� க+டா�. ஒ3டக2கைள நட.தி�ெகா+� ெச�ற 
அ%த மனித�க- இர�க�ப3�, உமாைர. த2க- கைதகளி� ஒ�றி�ேம� ஏறி 
வர� ெசா�னா�க-. அவ�க8ட� ேபசி�ெகா+�� அவ�க- பா#ய தி�லானா� 
பாட�கைள� ேக3�� ெகா+��, ெச�றப#யா� ெகா8.&� ெவயி*� 
ெகா�ைமைய<� ெபா=.&� ெகா+� ேபாக "#%த&. 
 
நிஜா�D,�/ வ%த1ட� அவ�, ேநேர த�கி� வாச� எ�கிற இட.தி�/� 
ேபானா�. ஒ, மTதி�/� த�கி� வாசF�/� இைடேய<-ள ச%தி� வாிைசயாக 
உ-ள இைற�சி� கைடகளி� ஒ�றி� உ3கா�%& உமா� வ=.த�கறி<� கவா�� 
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வா2கி� சா�பி3�� ெகா+#,%தா�. காைல "த� ெவயி*� பிராயண� ெச$&, 
அF.&� பசிேயா#,%த அவCைடய உட� தள��சி, சா�பி3ட1ட� /ைற%த&. 
அ%த� ச%தி� ெவயி� /ைற%& நிழF� வர.ெதாட2கிய&, மாைல ெபா& 
ெந,2கி� ெகா+#,%த ப#யா� ப-ளி�/. ெதாவத�காக ம�க- வர. 
ெதாட2கினா�க-. 
 
ஒ�*யான உ,வெமா�= உமாைர� கட%&, ெம&வாக� ேபா$� ெகா+#,%த&. 
"�கா3��/ ம#��க8�கிைடேய ேதா�றிய அ%த� ெப+ணி� காிய விழிகைள 
உமா� உ�= ேநா�கினா�. "�கா3��/ ெவளிேய நீ3#�ெகா+� வைள%தி,%த 
அவ8ைடய ப�� நிற� I%த*� �,8� அ%த� கைட�க+பா�ைவ<� 
உமா,�/ எ2ேகா "� பழ�கமான மாதிாியாக. ேதா�றிய&. 
 
ேபா��ள.திேல க+ட அ%த அ#ைம� ெப+ ேஸாயியி� நிைன1 அவC�/ 
ஏ�ப3ட&. கைடயி*,%த அவ� விைரவாக எ%&, த� �.தக2கைள<� ைகயி� 
எ�.&� ெகா+�, தி,�பி� பா�.த அ%த� ெப+ைண� பி� ெதாட�%& ெச�றா�. 
 
அவ- மTதி�/-ேள Rைழ%& வி3டா-. பி� ெதாட�%& ெச�ற உமாாி� 
கா&களிேல, “ந�பி�ைக<-ளவ�கேள! ெதாைக�/ வா,2க-! எ�லா� வ�ல 
அ�லாைவ ஏ�றி� பணிவத�/ வா,2க-!” எ�ற அைழ�� வி%த&. உ-ேள 
Rைழ%& ஓாிட.தி� ம+#யி�வ&�, பிற/ எ%தி,%& ம�ேறா� இட.தி�/ 
நக,வ&� அ%த இட.தி� ம+#யி�வ&� இ�ப#யாக உமா� "�ேனறி� 
ெகா+#,%தா�. 
 
அவைன� ��றி எ�ேலா,� வா$ "N"N.&� ெகா+ேட ெதாழ.ெதாட2கிய&� 
அவC�, த�Cைடய ெசயைல வி3� வி3� ம+#யி3டப#ேய ெதாைகயி� 
ஈ�ப3டா�. ெதாைக "#%த&� எ�ேலா,� எ%& ெச�ல ெவளிேய 
கிள�பினா�க-. அவ� ெப+க- ப�க� த� க+கைள� ெசF.தினா�. நீல 
"�கா3�� காாியான அ%த� ெப+, ம�ற ெப+க8�/� பி�ேன நி�ப&�, 
ேவைல�காாி ெயா,.தி<ட� ெவளிேய �ற�ப�வைத<� க+� பி�ெதாட�%தா�. 
ெவளி "�ற.தி� வ%& த� கா� மிதிய#ைய மா3#� ெகா+ட அவ-, அைத� 
சாியாக மா3#� ெகா-ளாததா� சிறி& நட%த1ட� ஒ, மிதிய# சிதறி� கா**,%& 
நவி� சிறி& Jர.தி� வி%த&. அைத எ��பத�காக /னி%த அவ- அ,கி� 
நி�/� உமாைர� க+டா-. 
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“உமா�! எ� பிற%த தின.த�= நீ ேராஜா� D அC�பி ைவ�கவி�ைலேய? ஏ�?” 
எ�= ேக3� வி3�, அவ� பதி� I=வத�/ "�னாேலேய, நவிேபா$ 
ேவைல�காாி<ட� ேச�%& நைட க3# வி3டா-. E�= ஆ+�க8�/ "�னாேல 
சி=மியாயி,%த யா6மி தன�ெகா, ேராஜா� D� ெகா�.த& நிைன1�/ வ%த&. 
 
பிற/ அவ� இைற�சி� கைடகைள� கட%& தா�கி� வாசF�/ வ%தேபா&, அ%த 
வாச� கத1க- Eட�ப3#,%தன. &,�கிய Kர� ஈ3#க8ட� அ2ேக காவ� 
ெச$& ெகா+#,%தா�க-. 
 
“கயா�! ஏ� இBவள1 கால% தா;%& வ,கிறா$?” எ�ற கரகர.த /ர� ேக3� 
நிமி�%& பா�.தா�. /திைர மீ& வ%& நி�= ெகா+#,%த ���ைஷ அவ� 
அைடயாள2 க+�ெகா+டா�. 
 
ேபராசிாிய� ெகா�.த க#த.ைத எ�.& அவனிட� நீ3#னா�. அவ� அைத 
உைட.& அ,கி� இ,%த விள�/ ெவளி�ச.தி� ப#.&� பா�.தா�. 
 
பிற/ அைத ம#.& இ��பிேல ெசா,கி� ெகா+டா�. ஒ, ெவ-ளி நாணய.ைத 
எ�.& அவ� உமாாிட� ெகா�.தா�. ேபராசிாிய� க#த� அவ� உ-ள.தி� 
வி,�ப� உ+டா�கியதா இ�ைலயா எ�ப& உமா,�/� �ாியவி�ைல. 
ேபராசிாியேரா, அவ� உமாாிட� அ�பாக நட%& ெகா-வா� எ�=தா� 
Iறியி,%தா�. 
 
“நிசா�Dாி� உ� K� எ2ேகயி,�கிற&?” எ�= ���W உமாைர� ேக3டா�. 
 
“/வாஜா அ* அவ�களி� ந3��/ாிய ெபாியவேர! த�சமய� என�ெக�= ஒ, 
K�� கிைடயா&” 
 
“அ�ப#யானா� என�/. ெதாி%த /திைர� ேசண� ெச$பவ� ஒ,வ� இ,�கிறா�. 
உ�ைன ஆதாி.&� கா�பா�=�ப# அவனிட� ெசா�Fகிேற�. நீ அத�/� பதிலாக 
அவCைடய எ3� /ழ%ைதக3�� �னிதமான ெகாரா� ப#�க� க�=� ெகா��க 
ேவ+��” எ�= Iறினா�. 
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அவ� ேபசிய ேபா�/� அல3சியமான பா�ைவ<� ஏேதா நா$�/ ெரா3#. 
&+ைட வி+�. J�கி எறிவ& ேபா� இ,%த&. உமாைர அவமதி�பத�காகேவ 
அவ� ேபசிய& ேபா*,%த&. 
 
உமா,�/ ஆ.திர� ]றி3�� ெகா+� வ%த&. “இ%த மாதிாியான ஆதரைவ எத� 
ப#�க. ெதாி%த யாராவ& ஒ, காஜா� ைபயC�/� ெகா�2க-. ஏைழகைள� 
கா�பா�=� இதய� வா$%தவேர! நா� விைட� ெப�=� ெகா-8கிேற�” எ�= 
எாி�சேலா� Iறினா�. 
 
“தாராளமாக” எ�= Iறிவி3�. த� /திைரைய. த3#வி3ட ���W, வழியி� 
பழ2க%ைதக8�/-ேள ெநளி%& ெகா+� பி�ைச ேக3�� ெகா+#,%த 
பி�ைச�கார� அ,கி� நி�=, அவ� பா.திர.தி� ஒ, நாணய.ைத� ேபா3டா�. 
 
“ப��நிற உைடயணி%த அ%த இைளஞைன� பி�ப�றி� ெச�. அவ� எ�ன 
ெச$கிறா� எ�பைத<� எ2/ த2/கிறா� எ�பைத<� க+� அறி%& வ%& 
என�/� ெசா�” எ�= ேவ= யா,�/� ேக3காம�, பி�ைச�கார� காதி� ம3�� 
ப��ப#யாக ெம�*ய /ர*� Iறினா�. 
 
“உ.திர1” எ�= வண2கி� Iறிய அ%த� பி�ைச�கார�, அ�= கிைட.த ெப,� 
வ,�ப#ைய எ+ணி� ச%ேதாஷ�ப3டா�. 
 
உமாேரா, பல நிழ�க8�கிைடேய ஒ, நிழ�ேபா� அ2கி,%& நட%& ெச�ல. 
ெதாட2கினா�. ���W த�ைன அ�ப# ஏளன�ப�.தியைத நிைன�க அவC�/� 
ெபா=�க "#யாம� வ%த&. அவ� ஆதாி�காவி3டா� பிைழ�க "#யாதா எ�ன? 
த� ைகயிேல உ-ள இர+� நாணய2கைள<� எ�.&� பா�.&� ெகா+டா�. 
அைவ உ-ள வைரயிேல அவ� தன�/.தாேன ஒ, ராஜாதா�! ேமF�, "� 
த2கியி,%த இட.&�/� ெச�=, ��கா<� அ%த ெமா3ைட மா#யிேல ப�.&� 
ெகா-ளலா�. ஏதாவ& உலக� ெச$திகைள உைர.தா� அ2/-ளவ�க- தாமாகேவ 
அவC�/ உண1 பைட�க. ெதாட2/வா�க-. சா�பி3� வி3� ேமேல ப�.&� 
ெகா-ளலா�. ஆனா� ரஹீ� ம3�� அ2ேகயி,%தா�...? எ%தவிதமான கவைல<� 
ப3#,�க ேவ+டாேம! 
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நட%& ெகா+ேட வ%தவ� �.தக� கைட Kதி வழியாக வ%& அ%த நீ,�றி� 
அ,கிேல நி�றா�. த+ணீ� பாைன<ட� அ2/ வ%& ேச�%த அ%த�ெப+, 
/னி%& பாைனயி� த+ணீ� எ��க வைள%தா-. பாைனைய அமி;.தி� பி#.&. 
த+ணீ� ெமா+� ெகா+#,%தா-. அவ�, ப�க.திேலயி,%த பாைறயி� ேபா$ 
உ3கா�%தா�. அவ-, அவைன� கவனி�கவி�ைல. 
 
“யா6மி” எ�= அவ� ெம&வாக� I�பி3டா�. 
 
அ%த� ெபாிய மர.த#யிேல இ,3#� ஊேட<�, "�கா3�. &ணி�/ ஊேடயி,%த 
அவ8ைடய க+க-, அவCைடய க+கைள� ச%தி.தன. 
 
ெந�றியிேல �ர+� ெகா+#,%த I%த*� சி= க�ைறைய ஒ&�கி வி3ட 
அவ8ைடய ெம�*ய E�� ேவகமாக ஓ#� ெகா+#,�ப& அவ� ெசவிகளி� 
ெதளிவாக� ேக3ட&. 
 
இ,3#ேல நி�/� அ%த யா6மி, �&ைமயானவ-, "�ேபா� சி=மிய�ல, 
அழ/வ%த ப,வம2ைக. ப�னீ� மண� கம� ஆைடக8�, "�கா�� அணி%& 
அைமதிேய உ,வமாக நி�கிறா-. அவ8ைடய ைகயி*,%த பாைன ஒ, ப�கமாக� 
சா$%& அதி� இ,%த த+ணீ� கீேழ வழி%& ெகா+#,%த&. இ,%&� அவ- 
அைசயவி�ைல. 
 
“யா6மி யா,�காக கா.&� ெகா+#,�கிறா$?” எ�= ெம�*ய /ர*ேல உமா� 
ஆைச ெபா2க� ேக3டா�. 
 
“"3டாேள! ெபாிய அ# "3டாேள! நா� யா,�காக1� கா.தி,�கவி�ைல” எ�= 
/=��� சிாி��ட� Iறிவி3�� ைகயி*,%த பாைன நவி� கீேழ வி%தைத<� 
கவனியாம� ஓ#னா-. ைப.திய� பி#.தவ- ேபா� ஓ#னா-. ஓ# மைற%ேத ேபா$ 
வி3டா-. 
அவ� தி,�பி வ,வா� வ,வா� எ�= ஒBெவா, நா8� அவ- எதி�பா�.&� 
கா.தி,%த& E�= வ,ட2க-! கா.&� கா.தி,%&, அF.&� ச*.&�ேபான 
உ-ள� பி.&� பி#.&� ேபா�தி� விய�பி�ைல. 
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உமாேரா ஒ�=� �ாியாம� உ3கா�%& ெகா+#,%தா�. 
 
மர.தி� அ#யி*,%&, க%ைத<ைட D+ட ஓ� உ,வ�, ெநா+#� ெகா+ேட 
அவ� அ,கி� வ%த& அவCைடய "க.ைத� I�%& பா�.த&. 
 
பிற/, “ஐயா! ஏைழ, அ,- �ாி<2க-! ஆ+டவனி� ெபயரா� யாசி�கிேற�, அ,- 
�ாி<2க-!” எ�= அ%த� பி�ைச�கார� ெகHசினா�! 
--------------- 

12. 12. 12. 12. இ$ கா#�� ப�க� ��,� (6�கிய மண�இ$ கா#�� ப�க� ��,� (6�கிய மண�இ$ கா#�� ப�க� ��,� (6�கிய மண�இ$ கா#�� ப�க� ��,� (6�கிய மண�!!!!    
 
அ�= ெவ-ளி� கிழைம; சா%தி த,� நா-. க�லைறகேள எ2/� நிைற%த அ%த 
இ�கா3ைட ேநா�கி� ெப+க- I3ட2 I3டமாக வ%& ெகா+#,%தா�க-. 
இற%& ேபானவ�க- சா%தியைடய� பிரா�.தி�பத�காக அவ�க- வ%& 
ெகா+#,%தா�க-. இ�கா� "வ&�, இ#%& கிட�/� க�லைறகளி� மீ&2 
Iட, எ�ென�னேவா மாதிாியான DHெச#க- எ�ப#ேயா "ைள.&� D�D.& 
அ%த இ�கா� "வ&� ஒ, விேநாத� க�பள� விாி.& ைவ.த& ேபா� 
கா3சியளி.த&. ஆ+களி� க�லைறகளி� மீ& தைல�பாைக உ,வ"� 
ெப+களி� க�லைறக- மீ& மல�� ெகா.&களி� உ,வ"� ெபாறி�க� 
ப3#,%தன. அவ�றி� மீ& Tாிய ஒளி ப3�. தகதக.த&, மர2களி� நிழ*ேல, 
"�கா#3ட வனிதாமணிர.தின2க- I#யி,%தா�க-. அவ�க- க�லைறகைள� 
��றி வ3ட வ3டமாக உ3கா�%தி,%தா�க-. அவ�களி� ெச�மல� வாயித;க- 
அைச%& ெகா+#,%தன. அதாவ& ேபசி� ெகா+#,%தன. சி= /ழ%ைதக- 
��றைரயிேல தவ;%& ெகா+#,%தன. பிரா�.தி�பைடவிட� ேபசி� 
ெகா+#,�பதி� அவ�க8ைடய உ�சாக� அதிகமாயி,%த&. சில ெபாிய ெப+க- 
ஒ, வ3ட.தி*,%& ஒ, வ3ட.தி�/ மாறி மாறி� ேபா$� ெகா+#,%தா�க-. 
ம�றவ�க- த2கைள� பா��காத ேபா& மர2களி^ேட மைற%& ேபானா�க-. 
ெப+க- பிரா�.தைன ெச$<� ேநர.திேல ஆ+க- அ2ேக Rைழவ& கிைடயா&. 
 
அ%த� I3ட.தி� க+க8�/. த�பி வ%த யா6மி, மர2களி^ேட �/%& 
ஆ�ற2கைரேயாரமாக ெவ/Jர� வ%& வி3டா-. கைடசியி� அF.&� ேபா$ ஒ, 
க�பாைறயி� ேமேல கா� நீ3#யப# உ3கா�%தா-. அவ- தைல�/ ேமேல 
�றா�க- வ3டமி3டன. அ%த� �றா�க- ப�க.திேல பாதியி#%& கிட%த 
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�வ�கைளேய த2க- இ,�பிடமாக� ெகா+#,%தன. அ%த� �வ,�/ ேமேல Iைர 
கிைடயா&. ஏெனனி� அ& அ%த� �வ,�/-ேள உய�%& விள2கிய பாழைட%த 
ேகா�ர.தி� ��=� �வரா/�. ஆ�ைற<� இ�கா3��க�பா� இ,%த ெவளிைய<� 
க+காணி.&� காவ� ெச$வத�காக� க3ட�ப3ட ேகா�ர� அ&. ஆனா�, 
இ�ெபா& பல ஆ+�களாக நா3#ேல அைமதிேய நிலவி வ,வதா�, காவ� 
ேதைவயி�ைலெய�= ைக விட�ப3ட&. ேகா�ர"� ஓரள1 பாழாகி வி3ட&. 
இ�ெபா& அ%த� ேகா�ர.திேல �றா�க- /#யி,�கி�றன. உமாைர� ேபா� 
அைல%& திாிபவ��/� சமயா சமய2களி� அ& பய�ப3� வ%த&. இரவி� 
ந3ச.திர2கைள� ப�றி ஆரா$�சி ெச$வத�/, அ& உமா,�/� ெபாி&� 
பய�ப3� வ%த&. 
 
உமா,�, யா6மி அ,கி� வ%& ேச�%தா�. கதிரவC�ெகதிேர �றா�க- வ3டமிட 
வ3டமிட, �றாவி� இதய� ேபால ெவ+ைமயான யா6மியி� ஆைச 
எ+ண2க8�, �ழ�= �ழ�= எ%தன. இ%த மாதிாியான ேநர.தி� எ�ன 
ெச$வெத�= ேயாசி.தா-. த� அ�கா- ெச$த& ேபால, ப�க.தி� இ,%தவ� மீ& 
பா�ைவைய Kசி, அவ� த�ைன "ைமயாக மற%&, த�ேம� மாறா�காத� 
மய�க2 ெகா-8�ப# ஆைச ெமாழிகைள அ��கி�ேபச எ+ணினா-. ஆனா� 
அவ8ைடய ைகக- ந�2கின. வா�.ைதக- த�மாறின. அவேனா ெந�ேநர.தி�/� 
ேபசாமேல உ3கா�%தி,%தா�. அவCைடய க+களிேல ஒ, பசியி,%த&. 
 
“ஏதாவ& ேப�!” எ�றா- அவ- ஆைசேயா�. 
 
“எைத�ப�றி� ேப�வ&? யா6மி” எ�= "க.ைத� Iட. தி,�பாம� உமா� பதி� 
ெசா�னா�. 
 
“நீ ேபா,�/� ேபாயி,%தாேய, அ2ேக ��தாைன� பா�.தாயா? பல நகர2களிF� 
பல ெப+கைள� பா�.தி,�பாேய? ேவ= எ�ன எ�ன பா�.தா$! அவ�க- எ�ப# 
எ�லா� இ,%தா�க-? அவ�ைற ெய�லா� ெசா�F” எ�றா-. அ%த நீ+ட 
ெகாரசா� Kதி<�, ,ஸா1� அவ� நிைன1�/ "�ேன ேதா�ற� க+டா�. 
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“அ&வா? விஷய� ஒ�=மி�ைல, ெசா�க3டா� கா$கைள�ேபால அ2/மி2/� 
நா2க- உ,3ட�ப3ேடா�. கைடசியி� ெப3#�/- அ-ளி� ேபா3� 
Eட�ப3டவ�களாகி வி3ேடா�. ேபாைர� ப�றி யாரா� விள�கி� ேபச "#<�?" 
யா6மி, த�Cைடய இள வய&� கனைவ<�, ெவ-ைள� /திைரயி� ஏறி வ,� 
இளவரசைன<�, அவ� த�ைன அைழ.&� ெச�= இ,�க ைவ�/� அ�ன. 
தடாக"-ள அர+மைனைய<� நிைன.&� ெகா+டா-. 
 
“நீ நிசா�Dாிேல எ�ன ெச$ய� ேபாகிறா$?” 
 
“யா,�/. ெதாி<�? 
 
“நீ தி,�ப1� ேபா$விட� ேபாகிறாயா?” 
 
உமா� தைலைய “இ�ைல” எ�ப& ேபால ஆ3#னா�. அவC�/ நிசா�Dைர 
வி3�� ேபாகேவ மனமி�ைல. யா6மிைய. தவிர ேவ= எைத<� நிைன�க�Iட 
அவனா� "#யவி�ைல. யா6மிதா� எBவள1 Jர� மாறிவி3டா-? சி�னHசி= 
சி=மியாக இ,%த அவ-, க,.ைத� கைல�க� I#ய அழகிய ெவளவன ம2ைகயாக 
மாறிவி3டா-. இ,%&� அவ- மாறி விடவி�ைல. 
 
க�ன.திேல ைக ைவ.தப# Jர.திேல இ�கா3#*,%& ெவளி�கிள�பி நகர.ைத 
ேநா�கி நக,� ெப+களி� சிறிய உ,வ2கைள� பா�.&� ெகா+#,%தா�. 
 
“ஞான�க+ணா#� ேபராசிாியாி� அ���/ாிய மாணவ� நீெய�=�, நீேய ஒ, 
ேபராசிாியராக� ேபாகிறாெய�=� ேபசி ெகா-கிறா�கேள, அ& உ+ைமதானா?” 
 
உமா� இைத� ேக3� ஆ�சாிய�படவி�ைல. ப-ளி�Iட.தி� ஏ�ப3ட இ%த வத%தி, 
அ%த. ெத,வி� உ-ள �.தக� கைட�கார�களிடெம�லா� பரவிவி3ட&. அைதேய 
யா6மி<� ேக-வி�ப3#,�கிறா-. ��சிாி��ட� அவ� ெசா�னா�. 
 
“என�/ ேவைல ெச$வத�/ ஓ� இட"� கிைட�கவி�ைல; எ�ைன ஆதாி.&� 
கா�பா�=வத�/ யா,� இ�ைல; என�/� ெசா%தமாக எ&1ேம இ�ைல. 
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ஆசிாிய,�/ அவ� ெதாழி� பிைழ�ைப. த,கிற&. மதவாதி�/ அவCைடய 
T;�சிக- வா;ைவ. த,கிற&. என�/ எ�ன இ,�கிற&?" யா6மி மகி;�சி<ட� 
ெந,2கி வ%& நி�= ெகா+டா-. உமா� உ+ைமயாகேவ பி�ைச�காரனாகேவ 
இ,%தாF� ந�ல&தா�. த�னிடமி,%& பிாி%& ேபாகமா3டா� அ�லவா? அ%த 
அளவி�/ அ& ந�ல& தா� “உன�/ �.திேய இ�ைல. ேசாதிட� ெசா�F� 
அகமைத விட நீ ெபாிய "3டா-தா�! அவ� ந3ச.திர2கைள� பா�.&� /றி 
ெசா�வத�காக நிைறய� பண� ெப=கிறா�. அவC�/ ஒ, க,�� அ#ைம<� 
ப3�� சா�ைவ<� Iட� கிைட.தன. உன�/ எ�ன கிைட.தன? அேதா பா�! 
I3ட� "வ&� கைல%& வி3ட&. ெப+களி� கைடசி� /�ப� Iட� �ற�பட. 
ெதாட2கி வி3ட&. நா� ேபாக ேவ+��” எ�றா- யா6மி. 
 
யா6மியி� ப�ைம ெபா,%திய ைகைய உமா� பி#.&� ெகா+டா�. இ=கிய 
அ%த� பி#யி*,%& அவ8�/ எ%& ெச�ல மன� வரவி�ைல. அ�ப#ேய 
உ3கா�%தி,%தா-. வான.திேல வ3டமி3�� ெகா+#,%த �றா�க- அ%த� 
பாழைட%த காவ� ேகா�ர.தி� அைட%& வி3டன. வான� ெவ=� ெவளியாக� 
கா3சியளி.த&. சிறி& ேநர� ெச�ற&� இ,+ட வானிேல பிைற நிலா எ%& 
ேதா�றிய&. 
 
“அேதா பிைற ேதா�றி வி3ட&. நா� ேபாகிேற�” எ�றா- யா6மி தீனமாக. 
 
“அ%த� �& நிலவி� இ, ெகா��க8�/� ஊேட ஒ, ந3ச.திர"� விைரவி� 
ேதா�ற� ேபாகிற& யா6மி” எ�றா� உமா� ெம&வாக ஆைச ெபா2/� /ர*�. 
 
“நா� அைத� பா��க� ேபாவதி�ைல. உ�Cைடய அ%த� ெபாிய ேகா�ர.திேல 
அைட%& ெகா+�, நீ ம3�� த�ன%தனியாக� பா�! அ%த ஒ, ந3ச.திர.ைத 
ம3�� எ�ன. எ�லா ந3ச.திர2கைள<ேம பா�.&� ெகா+#,! ஆமா�, இரவி� 
�ைத /ழிகளி*,%& ெவளி�கிள�பி வ,� பிசா�க8�/ நீ பய�ப�வ.தி�ைலயா?” 
 
“அ%த� ேப$க- எ�Cைடய ந+ப�க-, ெதாி<மா? அள1� க,விகைள<�, 
ந3ச.திர விள�/கைள<�, ெகா+�வ%&, அைவ என�/ ந3ச.திர2கைள�ப�றிய 
எ�லா ஷய2கைள<� ெசா�*. த,�!” எ�= ேவ#�ைகயாக யா6மியிட� உமா� 
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Iறினா�. ஆனா� யா6மியி� க+க- பய.தா� விாி%தன. பல அதிசயமான 
விஷய2கைள. ெதாிவி�க�I#ய விேசஷ அறி1 ஒ�= உமாாிட� இ,�பதாக 
ஊாி� ேபசி� ெகா+டா�கேள, அ& நிைன1�/ வ%த&. இற%& ேபானவ�களி� 
ஆவிகேளா� அவ� ேப�வ& உ+� ேபா*,�கிற& எ�பைத கலவர.ேதா� 
நி�சய� ப�.தி� ெகா+டா-. 
 
“அ%த� ேப$கேளா� நீ எ�ப#� ேப�வா$? எ%த ெமாழியி� ேப�வா$?” எ�= 
ேக3டா- /ழ%ைத. தனமாக. 
 
“க+N�/. ெதாியாத வானேதவைதெயா�=, இ%த� ேகா�ர� �வாிேல இரவி� 
தின"� வ%& உ3கா,வ& வழ�க�. ஆவிக- ேப�கிற எ�லா விஷய2கைள<� அ& 
தா� என�/� ெசா�F�, அத�/ உலக.தி� உ-ள எ�லா ெமாழிக8� ெதாி<�!” 
 
“��மா �8காேத! ேதவைதகைள� ப�றி� �8/வ& சாிய�ல! உ+ைமயி� ேப$க- 
இ2ேக வ,மா? அைத ம3�� என�/� ெசா�F.” 
 
ேதவைதைய� ப�றி அவ� Iறிய& �8ெக�= நிைன.த யா6மி�/� ேப$கைள� 
ப�றி� ெசா�ன& ம3��. ஏேதா உ+ைமயாக. ேதா�றிய&. இ,ளி� 
அைர/ைரயாக. ெதாி<� க�லைறகளி� ப�க� ெச�ற க+ைண. தி,�ப1� 
"#யாம�, பா�.&� ெகா+#,�க1� "#யாம�, ஓர� க+ணாேல பா�.&� 
ெகா+ேட, பய%தப# அவைன ஒ3# உரசி உ3கா�%& ெகா+டா-. உமா� த� 
ைககளா� அவைள வைள.& இ=க அைன.&� ெகா-ள. ெதாட2கியேபா&, 
பய%& ந� ந�2கி வி�வி.&� ெகா-ள "ய�றா-. உடெல�லா� விய�.த&. 
அவ8ைடய நிைல தா;%த&. க+க- E#� ெகா+டன. பய.தா� அவ- ெநH� 
பட படெவ�= &#.&� ெகா+#,%தைத அவ� உண�%தா�. அவ- உத�க- 
ேவகமாக. &#.தன. “பயமாக இ,�கிற&, பயமாக இ,�கிற&” எ�ற ெம�*ய ஒ* 
அவ- உத�களிேல பிற%த&. அவC�ேகா விரகதாப.தா� ஏ�ப3ட உ-ள. &#��, 
அவ8�ேகா க�னி பய�, பய. &#�� "C "N�/� /ர*ேல இ,வ,� ேபசி� 
ெகா+டா�க-. சிறி& ேநர.தி�/� பிற/ அவCைடய ைகக- அவ- உடைல. 
தவியப#ேய ஊ�%& வ%& அவ- க�ன2கைள� பி#.&� ெகா+டன. 
அவ8ைடய "க.ைத. தி,�பியப#ேய த� "க.தி� எதிேர ைவ.தப# “எ�ைன� 
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பா�!” எ�றா�. ஆனா�, அவ8ைடய க+க- E#ய ப#ேய இ,%தன. இ�C� 
பய� ேபாகவி�ைல. 
 
ெவ-ளி நிலவி� வைள1 சிறி& ம2கிய&. அத� ந�விேல, ஒ, ந3ச.திர� ேதா�றி 
ஒளி வி3ட&. இ,+டவான. திைரயிேல எதி ைவ.த& ேபால அ& ேதா�றிய&. 
உமாாி� உ-ள.தி� ஒ, விசி.திரமான ஆைச<� உடெல2/� திCசான 
ேவதைனயி� &#��� ேதா�றின. &#�/� அவ8ைடய வாயித;க- அவCைடய 
உத�களிேல ெபா,%திய அ%த� கண.திேலேய அ%த� பசி அட2கிய&. அ%த 
ேவதைன தீ�%த&! 
 
இ=�கி அவைள அைண.&�ெகா+டா�. “ேபா&�! வ*�கிற&” எ�= Iறிய 
யா6மி ெப,E�� வி3டா-. ந3ச.திர ெவளி�ச.திேல அவ8ைடய ேதா-களிேல 
ஒளிப3�. ெதறி.த&. அவ� க.ைத�க3#� பி#.தி,%த அவ- ைகக- 
அவC�க,கிேல அவ8ைடய உத�கைள� ெகா+�வ%& நி=.தின. அ%த அழகிய 
உத�களி� கதகத���, த� ெநHேசா� ஒ3#யி,%த அவ8ைடய ெநHசி� 
ஓ3ட"�, க+ பா�ைவயிேல ேதா�றிய அவ8ைடய காத� ெந,�பி� ேவக"�, 
அவCைடய பசிைய அட�கி வி3டன. உலைக மற%&, ஆ;%த ெப,E�� வி3�� 
ெகா+� ஒ,வ� அைண�பிேல ம�ெறா,வ� பிைண%& ெந�ேநர� அ2ேகேய 
அவ�க- கிட%தா�க-! 
 
இர1 ெதாைக ேநர� கழி%& ெவ/ேநர.தி�/� பிற/ அவ�க- நகர.ைத ேநா�கி� 
�ற�ப3டா�க-. விஷ% ேதா$%த வா- ேபா�ற பிைற மதி விள2க, த2க- 
கால#யி� கீேழ தைரயி,�ப& Iட. ெதாியாம�, கன1லகி� மித%& 
ெச�பவ�கைள� ேபால அவ�க- நக�%& ெகா+#,%தா�க-. �.தக�கைட 
Kதியி� அ,கிேல அ%த� ெபாிய மர.த#யி� கீேழ<-ள நீ,�றி� ப�க.திேல 
வ%த&�, யா6மி அவைன� க3#� பி#.&� ெகா+� “எ� இதய.தி� K�றி,�/� 
இதயேம! உ�ைன எ�ப#� பிாி%& ெச�ேவ�?” எ�= ஆைச� ெபா2க. 
தவி�ேபா� ேக3டா-. அவ8ைடய காதF� ஒ�ேறதா�. காதலC� அவ� 
ஒ,வேனதா�. பிாிவி� ேவதைன அவைள� ெபாி&� வ,.திய&. ேகா�ர� �வ,�/ 
வான ேதவைத வ,வ& உ+ைமதா�. க+N�/. ெதாியாத அ%த வான ேதவைத 
பாழைட%த ேகா�ர.தி�/ வ%& அவ8ைடய ஆ.மாைவ. ெதா3#.& அவ- 
உட*� உ-ள ர.த� "வைத<� உறிHசி� ெகா+� ேபான& உ+ைமதா�, 
எ�= அவ8ைடய உத�க- "N"N.தன!  
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---------------- 
13. 13. 13. 13. (றிபா��த 0�தா� ெகா�ல�ப#டா�(றிபா��த 0�தா� ெகா�ல�ப#டா�(றிபா��த 0�தா� ெகா�ல�ப#டா�(றிபா��த 0�தா� ெகா�ல�ப#டா�!!!!    

 
உமா,�/ அசதியாக இ,%த&. எனிC� அவனா� J2க "#யவி�ைல. எ&1� 
சா�பிட1� அவ� வி,�பவி�ைல. அ%த இரவி� மாயாஜால.திேலேய அவCைடய 
�.தி லயி.தி,%த&. த� இ,�பிட.தி� வாச*ேல �,3#� ெகா+� கிட%த அ%த� 
பி�ைச�காரைன� பா�.& உமா� ��னைக �ாி%தா�. அ%த� பி�ைச�கார� இர1 
ெவ/ ேநர.தி�/� பி�C� விதிகளிேல ெநா+#� ெகா+� திாிவைத உமா� 
கவனி.தி,�கிறா�. ��மா இ,�க "#யாம� அவCைடய கா�க- அவைன� 
D%ேதா3ட.தி�/ இ.&� ெச�றன. காவ�கார�க- த2க- ைககளி� 
விள�/க8ட� அ�லாவி� ெபயரா� ஒBெவா, மணி ேநர.ைத<� Iறி� 
ெகா+#,%தா�க-. ஏேதா ஒ, உ-8ண�1, அ%த இரவி� விசி.திர� கா3சிகைள� 
ப�றி அவைன எ�சாி�ைகயாக இ,�க� ெச$த&. அவC�/� பி�னாேல ஒ, நிழ� 
மர2களி� ஊேட Rைழ%& ெச�வ&�, அ%த உ,வ� அனாைதக- ப�.&. J2/� 
ஒ, /ள�கைரைய ேநா�கி விைரவ&� ேபால. ெதாி%த&. இரவி� மாயா 
ஜால2கைள� ப�றி எ&1ேம உணராம� அ%த அனாைதக- உற2கி� 
ெகா+#,%தா�க-. 
 
ஒ, Iன� அ,கிேல ெவ-ைள� கைதெயா�= J2கி� ெகா+#,%த&. அ%த� 
/ள.தி� கைரேயார.திேல ஒ, &ணிைய இ.&� ேபா�.தி� ெகா+� அ%த� 
Iண� "ட2கி ெகா+� உ3கா�%தி,%தா�. அ%த� Iனைன<�, கைதைய<� 
எ2ேகா கனவி� க+ட& ேபா� இ,%த& உமா,�/. இ�ேபாதி,�/� நிைலயி� 
அ�ெபா& அ%த இர+� உ,வ2க8� இ,�கவி�ைல எ�ப&� ெதாி%த&. 
ஆனா�, எ2ேக எ�=தா� நிைனவி�ைல. 
 
உமா� அ%த� Iன� அ,கிேல ேபா$ உ3கா�%தா�. அ%த� Iன� த+ணீைர� 
�3#� கா+பி.&, “க+ணி�� கட*ேல E;கி�கிட�/� இ%த நிலாைவ� 
பா�.தாயா அ+ேண!” எ�= ேக3டா�. 
 
அ%த�/ள.தி� பர�பிேல ேதா�றிய பிைற நிலவி� உ,வ.ைத உமா� /னி%& 
கவனி.தா�. &�ப� எ�ப& இ%த இரவிேல அவC�/� ெபா,ள�ற ஒ, 
விஷயமாக இ,%த&. ஆனா� அ%த� Iண�, &�ப�ப�வைத அவ� உண�%தா�. 
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ஆதரவான /ர*� Iனைன ேநா�கி, “நீ எ�ன ெச$&ெகா+#,�கிறா$?” எ�= 
ேக3டா� உமா�. 
 
“நா� காவ� கா.&� ெகா+#,�கிேற�. இேதா பா�; ம�றவ�கெள�லா� 
J�க.தி� ஆ;%& வி3டா�க-. ஆனா�, நா� அமி;%& ேபான அ%த நில1�/� 
காவலாக இ,�கிேற�. ஏென�றா�, அ&தா� உ+ைமயான நில1. ஆகாய.திேல 
இ,�/� அ%த நில1 உ+ைமயானத�ல; ஏென�றா� அ& மா=வதி�ைல; 
அழிவ&மி�ைல இ%த இரைவ� ேபாலேவ எ�லா இர1கைள<� நிைன.&� 
ெகா+�, அ& மைறவ&� ேதா�=வ&மாக இ,�/�” எ�= அ%த� Iன� 
விசி.திர விள�க� ெகா�.தா�. 
 
உமா�, “உ+ைம, உ+ைம” எ�= ஒ.&தினா�. 
 
J2கி� ெகா+#,%த பி�ைச�கார�கைள� �3#� கா3#ய அ%த� Iன�, “இேதா, 
இேதா, இவ�க8�ெக�லா� �திய தைலவ� இ,�கிறா�. ஆனா�, என�/ 
யா,மி�ைல. எ�Cைடய தைலவைர நா� இழ%& வி3ேட�. எ� தைலவ� 
க,ைண� கதிரவ�; அதி�Wடமி�லாத அனாைதகளி� ஆதரவாள�; அ#ைமயிேல 
மிக. தா;%தவனான, அ2க ஹீனனான இ%த ஜபார�ைக, அவ� அ�பாக 
நட.தினா�. கதிரவனி� உலகமான இைத வி3�� கதிரவ� பிாி%& வி3டா�; 
ந�பி�ைக<-ளவ�கைள வி3�� பா&கா�� விலகி வி3ட&; ஜபார�கிடமி,%& 
அவCைடய உயி,�/ உயிரா$ இ,%தவ� ேபா$ வி3டா�. ஆ$ல�லா அ�ல�லா! 
��தா� ஆ�� அ�சலா� ெகாைல ெச$ய�ப3� வி3டா�!” எ�= மிக உ,�கமாக� 
கதறினா�. 
 
நீாி� ஆ# அைல<� நிலவி� சிதறிய ஒளிைய� கவனி.&� ெகா+#,%த உமா� 
அவ� ெசா�னைத மன&�/- வா2காமேல, “என�/. ெதாியாேத!” 
எ�=ைர.தா�. 
 
“நிசா�D� "வ&� ெதாி<� இ�=தாேன சாம��க+#*,%& அவ,ைடய 
உடைல. J�கி� ெகா+� தி,�பி வ%ேதா�. அவ,ைடய விதி அBவள1தா�! 
அ+ேண! அவ,ைடய ஆ3சியி� அவ� பல"� உ=தி<� வா$%தவராக.தா� 
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இ,%தா�. அவைர� ��றி ஒ, பா&கா��� பைடேய இ,%த&. இ,%தாF� விதியி� 
ெசய**,%& வி�பட "#யவி�ைல. சாம��க+#� ஒ, பி#ப3ட நாைய அவ� 
"�னாேல ெகா+� வ%& நி=.தினா�க-. அவ� எதிாிேல அ%த� ைகதிைய� 
ெகா+� வ,�ேபா&, வா- பி#.த இர+� Kர�க- இவைன� பி#.&� 
ெகா+#,%தா�க-. அ�ெபா& அ%த நா$ ந� ேபரரசைர� பா�.& இக;%& 
ேபசிய&. அதனா� ��தா� உ-ள.திேல ேகாப� ெகா%& வி3ெடாி%த&. த� 
ைகயிேல வி�ைல<� அ�ைப<� எ�.& அ%த நாயி� ெநH��/ ேநேர /றி 
ைவ.தா�. அ%த நாைய� பி#.&� ெகா+#,%த வா- Kர�கைள விலகி இ,�க� 
ெசா�* வி3�, நாைண இ.& வி3டா�. ஒேர அ�பிேல ெகா�ல�ப3#,�க 
ேவ+#ய அ%த� ைகதியி� ேம� அ%த அ�� படவி�ைல. எ�=� /றி தவறாத 
இய��ைடய எ� தைலவ� /றி அ�= எ�ப#ேயா தவறி வி3ட&. உடேன அ%த நா$ 
த� இ��பிேல மைற.& ைவ.தி,%த இ, க.திகைள<� உ,வி� ெகா+�, 
��தா� அவ�க- ெநHசிேல திSெர�= பா$%& E�= "ைற /.தி வி3டா�. 
நா�/ நா3க- கழி%த பிற/ அவ� அ�லாவி� தி,வ,ளி� கல%& வி3டா�” எ�= 
Iறி "#.த அ%த விகட� ஜபார�கி� க�ன2க- க+ணிாி� ஊறி� ேபாயி,%தன. 
 
“ஆெம�! சா%தி<+டாக3�� சா%தி! சா%தி!” எ�= உமா� "N"N.தா�. அ%த� 
காிய இ,ளிேல Jர.&�க�பா�, ரஹீமி� �ைத/ழி<�, அத� அ,கிேல ெபா,மி� 
ெகா+#,�/� அவCைடய ேவைல�காரC� ேதா�றமளி�பைத உமா� க+டா�! 
------------- 

14. 14. 14. 14. ஆைச�கன9க	 யா9� ப:�தனஆைச�கன9க	 யா9� ப:�தனஆைச�கன9க	 யா9� ப:�தனஆைச�கன9க	 யா9� ப:�தன....    
 
“அவ- யா� அ#ைம� ெப+ணா? தி,மணமானவளா? எ�ப#யி,�பா-?’ எ�= 
���W ேக3டா�. ���ஷ�/ விவர� ெசா�ன அ%த� பி�ைச�கார� “இ,3#ேல 
எைத� சாியாக� பா��க "#கிற&. அவேனா இைளஞ�, இர1� பகF� ெதாட�%& 
விழி.&� ெகா+ேடயி,�பா� ேபா*,�கிற&. என�/. J�க� க+ைண� ��றி� 
ெகா+� வ%&2Iட, ெவ-ளி�கிழைம இர1 விடாம� ெதாட�%& ��றிேன�. 
அ%த� ெப+தா� K3� ேவைலகைள� பா��/�ப# ஏவ�ப�கிறா-. க�ைமயான 
ேவைலக- எ�லா� Iட� ெச$கிறா-. ஆனா� அ#ைம� ெப+ அ�ல. 
க*யாண"� இ�C� ஆகவி�ைல” எ�= ெசா�*� ெகா+� வ%தா�. 
 
“அவ- ெபய� எ�ன?” 
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“யா6மி, அ�&� சாயி. எ�ற மீஷ. நகர.&. &ணி வியாபாாி அ%த� கிழ3�� 
�.தக� கைட� காரனிட�, அவ� மக- யா6மிைய. தன�/ மண� ெச$& 
ைவ�/�ப# ேக3�� ெகா+#,�கிறா�!” 
 
“அ�&� சாயி.! ஆ�, அவ� ஒ, ெபாிய Iடார"� ஏராளமான ஒ3டக2க8� 
ைவ.தி,�கிறா�” எ�= ���W தன�/.தாேன ேபசி� ெகா+டா�. அ%த� 
பி�ைச�கார� I*ைய எதி�பா�.&� கா.தி,�பைத. ெதாி%& ெகா+ட ���W 
அவைன� பா�.&, “அ�ப#யானா�, அ%த� Iடார� ெச$பவனி� மக� �.தக� 
கைட Kதிைய வி3�� ேபாக மா3டா�. அ2ேகதா� ��றி� ெகா+#,�பா�. 
எ�னிடமி,%& ெச$தி கிைட�/� வைர அவைள. ெதாட�%& கவனி.& வா. ேபா” 
எ�றா�. 
 
“ெச$தி ெகா+� வ,பவ� உ2க8ைடய ஆ-தா� எ�பைத எ�ப#. ெதாி%& 
ெகா-வ& பிர�ேவ?" "உ�ைன இ%த மாதிாி காலா� உைத.&, “Iடார� ெச$பவ� 
எ2ேகயி,�கிறா�? எ�= ேக3பவ� எ�Cைடய ஆெள�= ெதாி%& ெகா-. 
அ&வைரயிேல J2காம� அவைள. ெதாட�%& திாி ெதாிகிறதா! நீ J2கினா� 
அைத� பா��பத�/�, உ� /ற3ைடைய� ேக3பத�/� ேவ= ஆ3க8�/� 
க+N� கா&� இ,�கி�றன எ�பைத மறவாேத’ எ�= ெசா�*� ைகநிைறய 
ெச��� கா�கைள அ-ளி. தைரயிேல ெகா3#னா�. Kதியி� திாி%தவ�க- அைத 
அ-ளி� ெகா-8வத�/- பி�ைச�கார� /னி%& �தியிேல கிட%த அ%த� 
கா�கைள அவசர அவரசமாக� ெபா=�கினா�. ெபா=�/� ெபாேத வாயினா� 
அவ�ைற எ+ணி� ெகா+ேட வ%& “ஒ, ெவ-ளி நாணய.தி� அள1 மதி��� Iட 
இ�ைலேய, உ�ைமயான உைழ���/� கிைட.த பண�! - பிர��களி� ைக�பி# 
த+ணீ�ேபா�ற தாராள.த�ைமயாக இ,�/�!” - எ�= "னகி ைவ& 
ெகா+#,%தா�. இ,�பிC� ���ஷ�/ அவ� மிக மிக� பய%தா�. அவ� எ%த 
மனிதனிட� ேவைல ெச$கிறா� எ�ப& அவC�/. ெதாியாம*,%த&. அ%த 
ெபாிய மர.த#யி� இ,%த நீ,�=�/ விைர%& ெச�= அ2ேக உ-ள க�*� 
உ3கா�%& ெகா+டா�. 
 
அ2கி,%தவாேற அவ� ப-ளி�Iட வாச� �ற.தி� நட%த ெசய�கைள� 
கவனி.&� ெகா+#,%தா�. நீ+ட தா#<ைடய ெபாிய மனித�க-, த2க- 
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ேவைல�கார�க8ட�, அ2/மி2/� ேபா$� ெகா+#,%தா�க-. D2காவன.தி� 
ேவ* ஓர.திேல, Kதியி� வழியாக /திைர� பைடக- ேபா$� ெகா+#,%தன. 
விதியி� ச�கர� �ழFவதா� ஏ�ப3ட வி%ைத மா�ற.தி� காரணமாக� சி%தைன<� 
பரபர��� ெகா+டவ�களாக நிசா�D�வாசிக- இ,%தா�க-. 
 
��தா� இற%ததா�, நகரம�க- ஆ;%த &�க.தி� இ,�/�ெபா& மTதிகளி� 
ெதாைக நட.&வா�க-. பிரா�.தைனயி� ம.தியிேல �திய ��தானி� ெபயைர� 
ேச�.&� ெகா+டா�க-. 
 
அழ/�, இளைம<� ெபா,%திய ��தானி� ெபய� மா*_ா, ம�க- அவைர 
இளHசி2க� எ�= அைழ.& வ%தா�க-! �.தக2கைள<� ஆசிாிய�கைள<�, 
ேபாேலா விைளயா�� ைமதான.ைத<� வி3� வி3� விைர%& வ%த அ%த 
மா*_ா "க.தி� "வ&� தா#வளராத - மத ந�பி�ைக<-ளவ�களி� 
காவலனாக1�, கிழ�/�/� ேம�/�/� ேபரரசராக1� உலக.தி� 
இைறவனாக1�, கதிரவனி� உலகமான ெகாரசா� ேதச.& அமீ�க- அைனவ,� 
அ#பணி<� தைலவராக1� இ�ெபா& விள2/கிறா�. 
 
இ%த விஷய2கைளெய�லா� அ%த� பி�ைச�கார� அைர/ைறயாகேவ த� காதி� 
ேபா3�� ெகா+டா�. அவ� "� கவன"� உமா� - யா6மி இவ�க- ேமேலேய 
பதி%தி,%த&. பக� ேநர.திேல அவ�க- இ,வைர<� பா��ப& அாிதாகேவ 
இ,%த&. இ,- எ�C� திைர<லக.ைத வைர%த பிற/, இ,ளி� உல1� இ, 
நிழ�க- ேபால அவ�க- நீ,�= அ,கிேல ச%தி.தா�க-. ச%தி.த பிற/, அவ�க- 
த2கைள� ��றி இ,�/� உலைக மற%தா�க-. Kதியிேல விைர%& ெச�F� 
பலவைகயான ம�களி� கால#ேயாைசைய<� Iட அவ�க- கவனி�பதி�ைல. 
 
அ%த� ெப+ ேபா3#,�/� அ%த கன.த "�கா�, அவ8ைடய அளைவ 
ம3�ம�ல, அதி�Wட.ைத<� மைற.த&. 
 
அ%த "�கா� ம3�� இ�ைலயானா� அவ8ைடய அழைக ம3�� ெவளி<லக� 
அறி<மானா�, எ.தைன ேப� அவைள� ��றி வ,வா�க-; எ.தைன ேப� அவைள� 
ப�றி� ேப�வா�, எBவள1 அதி�Wட� வ,�! அவைள� ப�றி� பி�ைச�கார� 
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ெகா+#,%த க,.& இ&. உமாைர� ப�றி<� அவ� உ-ள.திேல ஒ, க,.& 
உ,வாகியி,%த&. 
 
ப#.த மனிதனான இவC�/� பா�ைவ<� ப&, சா�பாைட� ப�றிய நிைனேவ 
இ%த� ைப.திய�காரC�/� கிைடயா&. எ�ெபாதாவ& மTதி�/ அ,கிேல உ-ள 
இைற�சி� கைடயிேல யா.திாீக�க8ட� சா�பி3� வி3� வ,வா�. நீ7�=�/ 
வ%த&� த+ணிைர� /#�பா�. யா,டC� ேப�வதி�ைல. ெவ=% த+ணீைர� 
/#.& வி3�� ெபாிய /#காரைன� ேபா� திாிவா�. ெபாிய ேதா� ைபயி� 
அைட.& ைவ.தி,�/� ம& "வைத<� /#.& வயி�ைற நிர�பி�ெகா+ட 
/#கார� ேபா� காண�ப�வா�. இ%த� /#கார. த�ைமைய அைடவத�/ அ%த� 
ைப.திய�காரC�/ ஒ, ெச�லாத ெச��� கா�Iட� ெசலவானதி�ைல. இ&தா� 
உமாைர� ப�றி அவ� உ,வா�கியி,%த /ண� சி.திர�. 
 
அ�.த நா- காைலயி� ஒ, காவ�கார� வ%& அ%த� பி�ைச�கார� இ��பி� த� 
ெச,��� காலா� ஒ, உைதெகா�.தா�. “அ�/"3ைடயி� அரேச, த2களி� 
ைப.திய�கார� Iடாரம#�பவ� எ2ேக திாிகிறா�?” எ�= ேக3டா�. 
 
எாி.& வி�வ& ேபா� அவைன� பா�.த பி�ைச�கார�, உய�%த பதவியி�லாத ஒ, 
சாதாரண ேவைல�கார� அவ� எ�பைத. ெதாி%& ெகா+� “மத� பி#.த உள= 
வாயேன! உ�ைனயC�பியவ� யா�?” எ�= பதிF�/� ேக3டா�. 
 
“உ�Cைடய பிண.ைத� ேகா3ைட வாச*ேல ெதா2கவி3�� கா�ைகக- ெகா.தி. 
தி�C�ப# ெச$ய� I#யவ� யாேரா, அவ�தா� எ�ைன அC�பினா�” எ�= Iறி 
ம�=� ஓ� உைத வி3டா�. 
 
“எ� I*?” எ�= அ%த உைதைய<� வா2கி� ெகா+� பி�ைச�கார� ேக3டா�. 
ஒ, ெவ-ளி நாணய� அவ� ைக�/ மாறிய&. நீ,�றி� ப�க� ைகைய� கா3# 
வி3� அவ� ெச�ற1ட�, “உ�Cைடய �ைத /ழியிேல நா$க- வ%& 
மல2கழி�க3��! க/க- உ� எF�ைப� கBவி� ெகா+� ேபாக3��! ஏ 
நரக.& ெந,��க8� உ� உடைல எாி.&� சா�பலா�க3��!” எ�= அ%த� 
காவ�காரைன� சபி.தா�! 
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நீ,�றி� அ,கிலம�%தி,%த உமாைர கவனி.&வி3ட அ%த காவ�கார�, 
அவன,கி� ெச�=, “ேகா3ைடயி*,�/� அதிகாாி உ�ைன அைழ�கிறா�. 
உடேன எ� பி�னா� வர1�” எ�= உர.த /ர*� Iறினா�. 
 
அ%த� காவ�காரைன. ெதாட�%& உமா� ேகா3ைடயி� உ-ள "த� "�ற.தி�/ 
வ%தா�. அ2ேக ேசண� D3#ய /திைரகளி� அ,கிேல ஆ<தமணி%த ஆ= 
பிர��க- கா.&� ெகா+#,%தா�க-. அ2ேக ���W காவ�கார�க8�/ 
ஆைணயி3டப#, இைர%& க.தி�ெகா+� உமாாி� ைகைய� பி#.& 
ெவ/ேவகமாக� காவ�கைள� கட%& அைழ.&� ெகா+�, ஆசன2க- எ&1� 
இ�லாத ஒ, சிறிய அைற�/-ேள ேபா$� ேச�%தா�. 
 
“அட கட1ேள! /றி�பி3ட ேநர� கட%& எBவள1 ேநரமாகிவி3ட&. உ�ைன 
அைழ.& வர� ெசா�ன& யா� ெதாி<மா?” எ�= ேக3�� ெகா+ேட, ஒ, 
மாதிாியாக உமாைர� பா�.&�ெகா+�, “அைம�ச� நிசா� அ�"��” எ�= 
Iறினா� ���W. 
 
உமா,ைடய நா#.&#�� அதிகமாகிய&. ெப,� விய�பாக இ,%த&. உலக 
அைம�பாள� எ�ற சிற��� ப3ட� ெப�ற நிசா� அ�"�� அவ�க- இற%&ேபான 
��தா� ஆ�� அ�சலா� அவ�களி� அைம�ச�. ��தாCைடய மக� 
மா*_ா1�/� அைம�சராக. ெதாட�%& பணியா�றி வ,பவ�. ��தாCைடய 
அதிகார.தி� கீேழ, ச�வாதிகாாியாக விள2/பவ� எ�= Iட� ெசா�லலா�. 
க�றறி%த ேமைத அறி1�ெப,2கட� - அவ� ஒ, ெப�ஷிய�கார�. பைட தவிர 
ம�="-ள அதிகார� அைன.&� த�வச�ப�.தி� ெகா+டவ�. மாணவனான 
த�ைன அவ� அைழ�க ேவ+#ய காரண� அவC�/� �ாியாத �திராகேவ 
இ,%த&. 
 
“தா�கி� ேகா3ைட வாச*� நா� உ�னிட� "ர3�. தனமாக நட%& 
ெகா+ேட�. அ& ஒ, ேசாதைன�காக நட.தியேத. நிசா� அ�"�� அவ�களி� 
உ.திர1�ப# உ�ைன. ெதாட�%& கவனி.& பா&காவF� ெச$& வ%ேத�. நீ 
இைளஞனாக1� கவைலய�றவனாக1� இ,�கிறா$. ஆனா� இ%த ேநர.தி� 
உ�Cைடய "#1 ஊசலா3ட.தி� இ,�கிற&. நிசா� அவ�கேள உ�ைன� 
ேசாதி�க�ேபாகிறா�க-. ஆைகயா� நீ கவனமாக இ,” எ�= ���W உபேதச� 
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ெச$தா�. அவ� இBவள1 ேபசி<� உமா,�/� �தி� விள2கவி�ைல. த�ைன 
அைழ.தி,�ப& ேதைவய�ற ஓ� விஷயமாகேவ அவC�/� ப3ட&. 
 
இ�ெபா& ��தானாக இ,�/� இளHசி2க� த�ைன, அைழ.தி,%தா� அதி� 
ெபா,- உ+�. அவCைடய எ+ண� பாைதயிேல இளHசி2க� எ2ேகா Jர.தி� 
இ,%தா�. யா6மியி� அ%த அழகிய க+க-தா� அ,கி� இ,%தன. இ�ப# அவ� 
எ+ண.ைத ஓட வி3�� ெகா+#,�/� ேபா& திSெர�= ஓ� அ#ைம எதிேர 
இ,%த கனமான திைரைய அக�றினா�. அவ�க- நி�றி,%த அைற உ+ைமயி� 
நீ+ட சபா ம+டப� ஒ�றி� ந�� ப/திேயயா/�. ேராஜா�Dவி� நிற"-ள ஒ, 
கன.த திைரயா� அ& அைறயாக. த��க�ெப�றி,%த&. 
 
சபா ம+டப.தி�, ந���வாி� எதிாி� ஒ, ேமைசயி� "�ேன அ=ப& வய& 
மதி�க.த/%த ஒ,மனித� ஏேதா, ேவைல ெச$& ெகா+#,%தா�. கவனமாக� சீவி 
விட�ப3ட ெம�*ய ப�� நிற.தா# அவ� ேம*� அணி%தி,%த ப3டாைடைய. 
ெதா3�� ெகா+#,%த&. அ2/ நி�ற சில மனித�களிட� �,�கமாக ஏேதா 
ேபசிவி3�� ைகயி� இ,%த தா-கைள� ப�க.தி� இ,%த ஒ,வாிட� நீ3#னா�. 
அவ,ைடய ெசயலாள� ேபா� ேதா�றிய அவ� அவ�ைற வா2கி� ெகா+டா�. 
 
பிற/ எ�ேலா,� அவ,�/ சலாமி3�வி3�� /னி%தப# Jர.தி� இ,%த கதைவ 
ேநா�கி நட%தன�. 
 
���W உமாைர அைழ.&� ெகா+� அவ� அ,கி� ேபானா�. எதிாி� ெச�ற&�, 
இ,வ,� நிசா� அ�"�� அவ�களி� "�ேன இ,%த க�பள.தி�, ம+#யி3�� 
சலாமி3� எ%தன�. அட�.தியான �,வ2க8�/� கீேழயி,%த அவ,ைடய 
க+க- சில வினா#க- உமாைர ஆரா$%தன. 
 
பிற/ எதிாி� இ,%த சில தா-கைள விர�களா� எ�.& ஒ, பா�ைவ பா�.தா�. 
 
Iடார� அ#�பவனான இ�ராகீ� மகC� ேபராசிாிய� அ*யி� மாணவC� கணித 
'� பயி�பவC� ஆகிய உமா�கயா� எ�ப& நீதாேன! நீ சி=வனாக இ,%தேபா& 
அபி இமா� "பார� எ�பவாிட� த.&வ '� பயி�றி,�கிறாயா?” எ�= அவைன� 
ப�றிய விவர2க- அைன.ைத<� ெசா�*� ேக3டா�. அவ,ைடய /ர�, ெபா&� 
I3ட2களிேல நீ+ட ேநர� ெசா�ெபாழிவா�ற� I#ய, ஒ, 
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ெசா�ெபாழிவாள,ைடயைத� ேபால� ெப,மிதமானதாக1�, கவன.ைத. த�பா� 
இ�க� I#யதாக1� இ,%த&. 
 
���W உமாைர வி3� விலகியி,%தா�. எ&1ேம ேபசவி�ைல. 
 
“ேபராசிாிய� அ*, உ�னிட� ஏேதா விசி.திர ஆ�ற� இ,�பதாக எதியி,�கிறா�. 
அ�லாவி� ஆ�றைல. தவிர ேவ= எBவிதமான ஆ�றF� இ%த உலக.திேல 
கிைடயா&. ஆனா�, நீ எ%த விதமான ெத$Kக ச�திைய� ெகா+�, "�� 
இளவரசராயி,%த ந� ��தா� அவ�க8�/� ேசாதிட� ெசா�னா$ எ�பைத. 
ெதாி%& ெகா-ள வி,��கிேற�. மால2கா�#� நட%த ேபாாி� "#ைவ� ப�றி<�, 
கிறி6தவ� ேபரரசாி� சாைவ� ப�றி<�, �க�/ாிய ந� ெபாிய அரச,ைடய 
"#ைவ� ப�றி<� நீ எBவா= "�I3#ேய ெசா�னா$? ெசா�” எ�றா�. உமாாி� 
"க� /,திேயா#� சிவ%த&. ஏதாவ& ெபா,.தமான க�பைன ெயா�ைற� 
Iறினா� எ�= ேயாசி.தா�. Iாிய பா�ைவ<� க#ய /ரF� ெகா+ட அவ� எ%த 
விதமான ஏமா�=தைல<� எளிதி� உைட.&வி�வா� எ�ப& ெதாி%த&. 
 
“ேம�ைம த2கிய அைம�ச� அவ�கேள, உ+ைமயாக� ெசா�ல� ேபானா�, அ& 
அ�.தம�ற&.” 
 
“எ& அ�.தம�ற&? விள�கமாக� ெசா� - அ& அ�.தம�றதாக இ,�க "#யா&” 
எ�= த� ெபா=ைமயிழ%& நிசா� ெபா2கினா�. 
 
உமா� த�ைன. திட�ப�.தி� ெகா+டா�. பிற/ ெம&வாக த� திடமான /ர*� 
“உ-ளப#ேய அ& அ�.தம�ற&தா�! அ�ைறய இரவி�, பைடKர�களி� 
Iடார2கைள� பா�ைவயி3�� ெகா+ேட நட%& ெச�ேற�. அ�ப#� 
ெச�F�ேபா&, &,�கிய Kர�க- காவ� �ாி%த ஒ, Iடார.தி�/� ெச�ல 
ேநாி3ட&. அவ�க8ைடய ேப��� என�/� ெப,�பாF� �ாியவி�ைல; 
அ2கி,%தவ� இளவரச� எ�=� என�/. ெதாியா&. அவ,ட� Iட இ,%த 
அறிஞ�க-, Eட. தனமான ஒ,தவ= ெச$தா�க-. ஏேதா ஒ, ந3ச.திர.ைத� 
கா+பி.& இ&தா� வடமீ� எ�றா�க-. அவ�க- Iறிய& தவ= எ�ற விள�க� 
ேபான எ�ைன� /றி ேக3டதினா� திSெர�= எ� உ-ள.தி� ேதா�றிய 
க�பைனைய அவ�க8ைடய ஆட�பர� ேபா�கி�/. த/%தப# நா� அள%& விட 



78 

 

ேவ+#யதாயி�=. அ&ேவ நா� Iறிய அ�.தமி�லாத ேஜாதிட�! ேவ= 
ஒ�=மி�ைல!”. 
 
“அ�.தமி�லாத ேசாதிட� எ�ப# E�= விஷய2களிF� ப*�க "#<�? ேபாாி� 
"#1�, இர+� ேபரரச�களி� சா1�, க�பைன ேஜாதிட.தி� Eல� எ�ப# 
நிைறேவ=�. நீ இத�/ எ�ன காரண� ெசா�ல� ேபாகிறா$?” 
 
உமா� சிறி& ேநர� சி%தி.தா�. “ேம�ைம<-ள ெபாியவேர; நா� எ�ப# இத�/� 
காரண� Iற "#<� அ�லாவி� வி,�ப� இ�லாம� எ%தவிதமான ெசயF� 
நட�பதி�ைல. இ,%&� இ& நட%தி,�கிற&. நா� எ�ன ெச$ேவ�?” 
 
உ+ைம. அ�லாவி� வி,�ப� இ�லாம� எ&1� நட�பதி�ைல! ஆனா� உ�ைன 
அBவா= /றி ெசா�ல. J+#ய& எ& எ�பைதேய நா� அறி%& ெகா-ள 
வி,��கிேற�. ேராமானிய� ேபரரச� பிற%த ேததி<� ேநர"� உன�/. 
ெதாி%தி,�க "#யா& எ�ப& உ+ைமதா�! அவ� பிற%த ஜாதக.ைத நீ 
/றி.தி,�கேவா, ேசாதிட� கணி.தி,�கேவா "#யா& எ�பைத ஒ��� 
ெகா-கிேற�. ஆனா� ந� ��தா� ஆ�� அ�சலா� அவ�க8ைடய ஜாதக.ைத நீ 
எ�ப#� கணி.தா$?” 
 
நிசா� அவ�க8ைடய ேப�� உமாைர ஒ, பாிேசாதைன�/ாிய உயிர�ற ெபா,ளாக 
மதி.&� ேப�வ& ேபா*,%த&. ��றி வைள.& த�பி.&� ெகா-ள "#யாதப# 
ேப�� அவ,ைடய ஆ�றைல விய%தப# ���W வாைய� பிள%& 
ெகா+#,%தா�. 
 
“நா� அைத� கணி�கவி�ைலேய!” எ�= உமா� அ.த%தி,.தமாக� Iறினா�. 
 
“ஆனா� அ�ப#� ப3டவ�ைற� கணி�க�I#ய ஆ�ற� உ�னிட� 
இ,�கிறத�லவா? "உ+ைம! இேத ஆ�றFட� இ�C� ஐ'= ேப� 
இ,�கிறா�க-!” 
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“இ,�கலா�, ஒேர ேஜாதிட.தி� E�=/றிக- Iறியவ�கைள� ப�றி நா� 
இ&வைர ேக-வி�ப3டதி�ைல. ேமF� ேபராசிாிய� அ* உ�னிட� ஓ� அதிசய 
ஆ�ற� இ,�பதாக எதியி,�கிறா�”. 
 
���W அைத அேமாதி�பவ� ேபா� தைலைய ஆ3#னா�. உமா� எ�ன 
ெச$வெத�= �ாியாம� விழி.தா�. 
 
“இ�ராஹீ� மகேன! உ� ��தா� மா*_ா அவ�க- த� த%ைத இற%ததி*,%&, 
உ�ைன� காணேவ+�ெம�= ேக3�� ெகா+#,�கிறாேர! அ& உன�/. 
ெதாியாதா?” 
 
“ெதாியா&!” 
 
அவ�க- இ,வ,� உமாைர� கவனி.தா�க-. நிசா�, அவைன� பாிேசாதைன 
ெச$ததி� தி,�தி அைட%தவ� ேபா� காண�ப3டா�. ஆனா� அைத�ப�றி எ&1� 
ெவளி�கா3#� ேபசவி�ைல. 
 
“உமா�! அரச சைபயி� இ,�க ேவ+#ய வய& இ�C� உன�/ வரவி�ைல, 
அ&1� உ�Cைடய ேசாதிடமான& அ�.தம�றதாக இ,�பதா� சைபயி� 
"�னாேல நீ எ�சாி�ைகயாக நட%& ெகா-ள ேவ+#ய& அவசிய�. ��தா� 
மா*_ா அவ�க- உ�ைன அ�ேபா� வரேவ�பா� எ�பதி� ஐயமி�ைல. அைத 
நா� உ�னிட� மைற�க1� வி,�பவி�ைல. ஆனா� எ�னிட� ேபசியைத� ேபா�, 
ஒ, வா�.ைத அவ,ைடய சைபயி� நீ ெசா�*வி3டாF�, நீ அவமான� ப�.த� 
ப�வா$ அ�ல& &�ப�ப�.த�ப�வா$. உ�Cைடய இ%த விசி.திர 
ேசாதிட.தி�காக, நீ ��தா� அவ�களிட� எ�ன ெவ/மதி ேக3க� ேபாகிறா$?” 
 
நிசா� இ%த� ேக-விைய திSெர�= ேக3ட&� உமா� திைக.&� ேபானா�. 
வா$�/ வ%தப# ெசா�* ைவ.த அ%த� ேசாதிட� தைலயி� ேம� Kழ� 
கா.தி,�/� அரைவ� க�லாக மாறி வி3டேத! எ�= வ,%தினா�. “அரச சைபயி� 
நா� எ�ன ெச$வத�கி,�கிற&? என�/ ெவ/மதி எ&1� ேவ+டாெம�= 
கதறினா�. “சாி உன�/ ெவ/மதி எ&1� ேதைவயி�ைல எ�றா� அைத�ப�றி� 
கவைலயி�ைல. உ� உடF�/� பா&கா��� ெகா��க1�, உ� ஆரா$�சி�/ 
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ஆதர1 ெகா��க1�, எ�ைன ஆதரவாளனாக ஏ�=� ெகா-கிறாயா” எ�= 
ெதாட�%& ேக3டா� அைம�ச� நிசா�. 
 
“ந�றாக ஒ��� ெகா-கிேற�” எ�றா� உமா�. அவ� க+களிேல மகி;�சியி� 
ஒளி மல�%த&. அ%த� கிழவC�/ அவCைடய உ-ள� ந�றி Iறிய&. ஞான� 
க+ணா#யி� K3#*,%& ெவளிேயறிய பிற/, கட%த சில தின2களாக அவ� 
பி�ைச�கார வா;�ைக நட.தி வி3டா�. அ& ேபா&ெம�= ேதா�றிய& 
எ�ப#யாவ& யா6மி<ட� இ,�பத�/ ஒ, K� கிைட.& வி3டா� ந�ல& எ�= 
Iட. ேதா�றிய&. 
 
“உன�/ எ�ென�ன ேதைவ�ப�கிறேதா அவ�ைறெய�லா� ெசா�” 
 
“ஓ� ஆரா$�சி� Iட�, வான ேகாள2கைள அள�/� க,வி ஒ�=�, அறிஞ� 
ேடாலமி அவ�களி� ந3ச.திர அ3டவைண<� ேவ+��.” 
 
“இ�C� ேவ= எ�ென�ன ேவ+��?” 
 
“ெம,/ தீ3#ய ெவ+கல Dேகாள வ3ட�; அைத.ெதா3�� ெகா+#,�/� 
வைளய�; ந3ச.திர� பா��/� விள�/; இவ�=ட� ஒ, நீ��க#கார�.” 
 
“சாி, இ%த ஆரா$�சி� Iட.ைத எ%த இட.திேல ைவ.&� ெகா-ள� ேபாகிறா$?” 
 
“அறி1� ேம�ைம<� மி�கவேர! பழ2கா.தி� நிசா�D� நகைர� ��றி� பல காவ� 
ேகா�ர2க- அைம�க�ப3#,%தன. அவ�றி� பல Kதிேயார2களிேல இ�C� 
கவனி�பார�= நி�கி�றன. ஆ�ற2கைரேயார.திேல, இ�கா3#� ஓர.திேல 
அ�மாதிாியான காவ� ேகா�ர� ஒ�= இ,�கிற&. அைத� பல இர1க- நா� 
பய�ப�.தியி,�கிேற�. அைத� சிறி& ப& பா�.& அத�ெகா, D3�Hசாவி<� 
ெகா��க ேவ+�கிேற�. சிலந�ல ஜ"�காள2க8�, தைலயைணக8�, சீன.&� 
ப3�. திைரெயா�=, ெவ-ளி. த+ணீ� /ட� ஒ�=� ெகா��/�ப# ேக3�� 
ெகா-கிேற�” எ�= உமா� Iறினா�. 
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“வ�லாஹி! வான '� ஆரா$�சி�/ இ.தைன ெபா,-க- ேதைவ�ப�வ& 
இ�ைலேய. இைவெய�லாவ�ைற<� உன�/� ெகா��கிேற�. ஆனா�, 
அத�ெகா, க3��பா� இ,�கிற&. அ& எ�னெவ�றா�, உ�Cைடய 
மால6கா�� ேசாதிட� அ�.தம�ற& எ�= யா,�/ேம நீ ெசா�ல�Iடா&. 
 
“நா� ெசா�லவி�ைல?” 
 
“அ�ப# யா,� ேக3� நீ ெசா�ல ேவ+# நட%& வி3டா�, அ& கட1ளி� அ,- 
வா�/ எ�= ெசா�*� ெகா-ளலா�” எ�= ���W Iறினா�. 
 
“அ�ப#ேய! நீ2க- ெசா�கிறப#ேய ெச$கிேற�” எ�= உமா� மகி;�சி ெபா2க� 
Iவினா�. 
 
“ஆமா�, ப3�. திைர<�, ெவ-ளி. த+ணி�� பாைன<� ேக3டா$, உணைவ� 
ப�றி<� ேவைலயா3கைள� ப�றி<� ேக3கவி�ைலேய. சாி! இ%தா இைத ைவ.&� 
ெகா-” எ�= பண� அட2கிய சி=ைபெயா�ைற� ெகா�.&, ���ைஷ 
உமா,�காக இர+� ேவைல�கார�க- ேச�.&� ெகா��/�ப# Iறினா�. 
 
உ+ைமயி� உமா� த�ைன� ப�றி� சி%தி�கவி�ைல. D� ேபா3ட அ%த� 
பண�ைபைய ஒ,"ைற �ர3#� பா�.தா�. இ&வைர அவ� இBவள1 பண� 
க+டதி�ைல. அவC�/ ஒ, விதமான இ�ப உண�1 ெப,�ெக�.த&. 
 
“அ%த� ேகா�ர� எ�வச� எ�ெபா& கிைட�/ெம�= அறி%& ெகா-ளலாமா?” 
எ�= உமா� ேக3டா�. 
 
நிசா� ���ைஷ. தி,�பி� பா��க, “நாைள ந��பக� ேநர.&�/- எ�லா� தயா� 
ெச$& வி�கிேற�” எ�றா�. 
 
அதிகார.தி� உ-ளவ�க- ெச$ய�I#ய அதிசய வி.ைதயி� த�ைமைய உமா� 
உண�%& ெகா+டா�. “அ,ளாளனாகிய அ�லாவி� �க; ஓ2/க!” எ�= Iவி. 
தைல/னி%& நிசாைம வண2கி� சலாமி3� வி3� உமா� ெவளிேய கிள�பினா�. 
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“பண� ைபைய மற%& வி3டாேய!” எ�= ���W /�/�ெவ�= Iறிய&� 
தி,�ப1� ேபா$ அைத� ைகயி� எ�.&� ெகா+� கதவ,கிேல ெச�ற&� 
���W ெசா�*� ெகா�.தப#, ம=ப#. தி,�பி சலா� ெகா�.&வி3� 
ெவளிேயறினா�. 
 
���ஷ� நிசா"� ம3�� தனிேய யி,%தா�க-. 
 
“ஐயா, இவ� த2க- ைக�க,வியாக உபேயாக� ப�.&வத��/ சாியான ஆ-. 
இ%த நிசா�D� "வ&� ேத#னாF� இவைனேபால ஒ,வ� கிைட�ப& அD�வ�. 
அதிசயமான அவCைடய ஆ�றF�, விசி.திரமான"ைறயி� உ+ைமைய ஒ��� 
ெகா-8� கள2கம�ற மன�பா�ைம<�, வான '� ஈ�பா�-ள அவ� ேபா�/� 
நம�/ மிக மிக� பய� பட�I#யன” எ�= ���W Iறினா�. 
 
“அவCைடய இரகசிய.ைத அறி%& ெகா-ளேவ நா� வி,�பிேன�. ஆவனிட� 
எ%த விதமான இரகசியேமா, அைத மைற�க�I#ய த�ைமேயா கிைடயா&” எ�= 
அைம�ச� நிசா� த�"ைடய சி%தைனயி� "#ைவ. ெதாிவி.தா�. 
 
“இரகசியமா? அ�ப# எ&1� அவனிட� கிைடயா&. அவ�ேப�� ஒBெவா, 
ெசா�F� உ+ைம அவ� ெசா� ஒBெவா�=� உ+ைமயி� ஆதார2க-! 
அவைன உ+ைமயி� அ.தா3சி, எ�ேற அைழ�கலா�. அவC�/ ஒ, 
ேபராசிாிய,ைடய உ����கைள அணிவி<2க-. ெத$Kக அ,- வா$.தவ� ேபா� 
நட%&ெகா-8�ப# அவC�/� க�=� ெகா�2க-. அதிக� ேபசாத அைமதி 
உைடயவனாக நட%& ெகா-8�ப# I=2க-! இ%த� பாட2க- அைன.திF� 
அவ� ேத��சியைட%த பிற/ ��தா� மா*_ா அவ�களிட� அைழ.&� ெச�= 
“மால6கா�� ேபா��கள.தி� /றிெசா�*� Iடார ம#�பவ� உமா� இேதா 
இ,�கிறா�. அ�லாவி� அ,3ெப,2க,ைணயினா�, யா� அ,�பா�� ப3�. 
ேத#� ெகா+� வ%த ெச�வ� இேதா இ,�கிற&” எ�= I=2க-. ஆ�� அழ/ 
ம2ைகயி�, DவிC�ெம�*ய ெபா�பாத2க8�/� ேபாட� கிைட.த 
ெபா,.தமான மிதிய# ேபால இவ� நம�/� கிைட.தி,�கிறா�” எ�= நிசா� 
அவ�களி� ஒ�ற� தைலவனான த%திர� வ�ல ���W ெதளி1 பட� Iறினா�. 
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“இ,%தாF� அ%த இரகசிய�, க+N�/. ெதாியாத ஒ, ேதவைதயி� அ,ளாக 
இ,�கலா�. இ& ேபா�ற மனித�க8�/ யா1� ெதாி<�. ஆனா� த2க8�/ 
எ�ப# அ& ெதாியவ,கிற& எ�ற விஷய� ம3�� ெதாியாம� இ,�/�” எ�றா� 
அைம�ச� நிசா�. 
 
“உ+ைம! உ+ைம! ேதவைதக8� அ�லாவி� ஆைண�/ அட2கியைவதாேன?” 
 
“அவCைடய அ��த� ெசயலான ேசாதிட.தி�/ ேவ= எ%த� காரண"� எ�னா� 
க+�பி#�க "#யவி�ைல” எ�= மீ+�� நிசா� அ.த% தி,.தமாக� Iறினா�. 
 
“உ+ைம! உ+ைமயிF� உ+ைம” எ�= ஒ.&� பா#னா� ���W. அவC�/ 
அ��த� ெசய�களி� எ%த விதமான ந�பி�ைக<� கிைடயா&. நட%ததாக� 
ெசா�ல�ப�கி�ற அ��த� ெசய�க- அைன.&� ெவ=� க3�� கைதக- எ�ப& 
அவCைடய "#1. உமா� மீ+�� ேசாதிட� Iற. ெதாட2கி, அ%த� ேசாதிட"� 
ப*�/மானா� எ�ன ஆ/� எ�= சிறி& ேநர� சி%தி.தா�. எ�ன ஆ/�? ஒ�=� 
ஆகா&! அவ� எ�ன ெசா�னாF� இ�ெனா,"ைற ப*�க� ேபாவேதயி�ைல. 
உமா� Iட அ�ப# எ&1� ப*�கா& எ�= உ=தியாக� Iறிவி3டா�. ெகாHச 
நHச� அ��த� ெசய�களி� அைர/ைற ந�பி�ைக ைவ.தி,�/� நிசா� Iட� 
பாதியள1 ந�பி�ைக ய�றவராகேவயி,�கிறா�. ேச! ேச! இ%த மாதிாியான 
விஷய2க8�/� அதிசய ந�பி�ைகக8�/� ந� ேவைல�/� எ%தவிதமான 
ெபா,.த"� இ�ைல; எ�= ���W தன�/- "#1க3#�ெகா+டா�. தன�/ 
உள1 Iறிய அ%த� பி�ைச�காரைனயC�பி, எ�சாி�பாக இ,�க� 
I#யவ�களாக1�, ந�பி�ைகயான ஒ�=� ெசா�F� உளவாளிகளாக1�, கணவ� 
மைனவியாக உ-ளவ�களாக1� உ-ள இர+� ேவைல�கார�கைள, உமாாி� 
ேகா�ர.தி� ேவைல ெச$வத�/ அம�.திவ,�ப# அC�பினா�. 
 
நி,�றிேல, த� த+ணி�� பாைனைய நிர�பி� ெகா+#,%த யா6மியி� காதிேல 
ஓ� இ�பகீத� இைச.த&. ஆ� உமா� த� உ-ள.தி� எ%த ஆ�வ.ைத அவளிட� 
Iறி� ெகா+#,%தா�. 
 
“எ� இதய� Dவி� K�றி,�/� இ�பம2ைகேய, உன�/ இடமளி�க� I#ய இட� 
ஒ�= என�/� கிைட.& வி3ட&. ம&விC� இனிய உ� உத�க8�/ ம&வி� 
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ஊறிய திரா3ைச� பழ2க8�, பசிைய. தணி�க� பலவிதமான உ+#க8�, 
கிைட�/�! அைவ ம3�ம�ல, எ�ன,கிேலேய நீ எ�=� இ,�பா$!” 
 
“அ& பாழைட%த ேகா�ர�, ஆயி�ேற?” எ�றா- யா6மி. 
 
“பாழைட%த ம+டபமானாF� நீ ப�க.திேல யி,%தா�, பாதி ெரா3#தா� கிைட�/ 
ெம�றாF� Iட, அர+மைன� ��தாைன� கா3#F� நா� அதிக இ�ப� 
அைடேவ�” எ�றா� உமா�. 
-------------- 

15. 15. 15. 15. உத#ேடார� ம,ேவாடேவ உள� நா$� கவி பா$ேவ�உத#ேடார� ம,ேவாடேவ உள� நா$� கவி பா$ேவ�உத#ேடார� ம,ேவாடேவ உள� நா$� கவி பா$ேவ�உத#ேடார� ம,ேவாடேவ உள� நா$� கவி பா$ேவ�    
 
���W த� வா�/=திைய நிைறேவ�றி வி3டா�. ஆ�ற2கைரயி�, �ைத/ழிக- 
நிைற%த அ%த இ�கா3#� அ,கிேல இ,%த அ%த� பழ2கால.&� பாழைட%த 
ேகா�ர� ப& பா��க�ப3ட&. உமாாி� ைகயி� சாவி ம=நா- மாைல 
ஒ�பைட�க� ப3ட&. அத� பிற/�, பல நா3க- ப&பா��/� ேவைல ெதாட�%& 
நைடெப�ற&. த�� ேவைல�கார�க8� ெகா.&ேவைல�கார�க8�, ேகா�ர.ைத 
அழ/ற� ெச$தா�க-. �வ�க8�ெக�லா� ெவ-ைளய#�க�ப3ட&. கீ;. தள.தி� 
தைரயிேல ஒ, ெபாிய மிதியி,�� ஒ�ைற விாி�/�ப# உமா� ஆைணயி3டா�. 
அ%த� கீ;. தள�தா� வி,%தினைர வரேவ�க�ப�� Iடமாக உபேயாகி�க�பட 
ேவ+�ெம�= தி3டமி3#,%தா�! இர+டாவ& தள.தி� மிக அழகான தைர ாி�� 
ஒ�ைற விாி�க� ெச$தா�. சீன.& வ+ண� ப3�.திைர ெயா�ைற அ%த� 
Iட.தி� இைடயிேல ெதா2கவி3டா�. அதிேல பற�/� நாக.தி� பட� ந�வி� 
ெகா��க�ப3#,%த&. மி�னி ெயாளிவி�� த2க� சாிைக� கைர<ைடய அ%த� 
ப3�. திைரயி� பி�னாேல அவCைடய ப��ைக<� சி�ப ேவைல�பா3�ட� 
I#ய, ச%தன� க3ைடயா� ெச$ய�ப3ட அலமாாி ஒ�=� ைவ�க�ப3டன. அ%த 
அலமாாியிேல அவCைடய ஆைடகைள<� பிற ெபா,-கைள<� ைவ.&� 
ெகா+டா�. 
 
E�றாவ& தள.தி�, சில ேமைசக8�, �றா� I�க- ேபா�ற அைம��-ள 
அலமாாிக8�, இ,%தன. இ%த. தளேம அவCைடய ஆரா$�சி�Iடமாக விள2/�. 
ேமைசகளி� ேவைலக- நட�/�. I�-ள அலமாாியி� ைகெய.&� ப#க- 
ைவ�க� ெப=�. அவ� ேக3#,%த க,விக- "வ&� வ%& ேசரவி�ைல. 
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ஏெனனி� அைவ நிசா�Dாி� கிைட�க�I#ய சாதாரண� க,விக- அ�ல. பா�தா& 
ேதச.தி*,%& வரவைழ�க ஏ�பா� ெச$தி,�பதாக ���W Iறினா�. நிசா� 
அ�"��கி� அ�பளி�பாக ஏராளமான �.தக2கைள ���W ெகா+� 
வ%தி,%தா�; அைவ யா1� அலமாாிகளி� ைவ�க�ப3டன. 
 
ஆரா$�சி ெச$யேவ+�� எ�ற எ+ணேம உமா,�/ அ�ெபா& ஏ�படவி�ைல, 
யா,மி�லாத ேபா& யா6மிைய அைழ.& வ%& அவைள ஆ�சாிய.தா� திணற#�க 
ேவ+�� எ�ற எ+ணேம எ%த&. ெப,�பாF� ேகா�ர.& வாச� கதைவ� 
D3#� சாவிைய� ைகயி� எ�.&� ெகா+� நிசா�D�� கைட. ெத,�கைள<� 
அ2கா#கைள<� ��றிவ%தா�. ைகயி*,%த ெவ-ளி� கா�கைளெய�லா� 
கைடகளிேல அ-ளிய-ளி� ெகா�.தா�. அத�/� பதிலாக, த�ைன மண��ாி%த 
பிற/, யா6மி உ�.தி� ெகா-வத�காக� பலவிதமான ப3டாைடகைள 
வா2கினா�. அவ8�/ மிக1� பி#.தமான &�*யமான ெவ+ப3�. &கி�கைள 
ஏராளமாக வா2கினா�. சீனியி� பதHெச$ய�ப3ட பழ2க- அட2கிய ]2கா� 
சா#கைள வா2கினா�. மண2கம� �ைக எ��� பலவித� ெபா#கைள<�, 
ெதளி%த வான� ேபா�ற நிற"ைடய நீலமணி� க�க- அட2கிய ெவ-ளி� 
ெப3#ெயா�=� வா2கினா�. கைடசியாக யா6மிைய அைழ.& வ%& இ%த 
ெவ/மதிகைளெய�லா� கா+பி.த ேபா&, “ஆ! எ�லா� மாய வி.ைதயாக 
இ,�கிறேத! இBவள1� என�கா?” எ�= யா6மி Dாி.&� ேபானா-: 
 
“அ�ப#யானா� நீ ெபாிய மாய�காாிதா�. எ� இதய.ைத� கவ�%& வி3டாேய!” 
 
யா6மியி� ெம�*ய கர2கைள� பி#.& அவ�றிேல அவ8�காக வா2கிைவ.த 
வைளய�கைள உமா� மா3#னா�. தைரயி� விாி�க� ப3#,%த அ%த� ெபாிய 
விாி�ைப<�, ப3��ப�தாைவ<� அதிேலயி,%த பற�/� நாக�பா�ைப<� 
அக�= விாி%த த� அழகிய க+களா� ஆ�சாிய.&ட� யா6மி பா�.&� 
ெகா+#,%தா-. அவ8ைடய அவி;.&வி3ட I%த� மா�பிேல �ர+� 
ெகா+#,%த&. உமா� த� "ர3�� ைககளா�, அ%த ெம�*ய காிய ெம�ைமயான 
I%தைல ஒ&�கிவி3டா�. அ�ப# ஒ&�கிவி�� ேபா& அவCைடய ைகவிர�க- 
அவ- க.ேதார.திேல நக�%&வர, ெதா+ைடயிேல &#.&� ெகா+#,�/� 
நா#ேயா3ட.ைத <ண�%தன. தி�ெம�= ேதா�றிய இ%த இ�பமான கா3சிகளி� 
பார.ைத. தா2க "#யாம� அவ8ைடய மன� ேவதைனயைடவ& ேபா� இ,%த&. 
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Iட.திேலயி,%த அ.தைன �.தக2கைள<� பா�.&வி3�, “இ.தைன 
�.தக2க8� நீ ப#�கிற �.தக2களா? நா� இ�லாத ேபா&, இவ�ைற.தா� 
ப#.&� ெகா+#,�பாயா?” எ�= ேக3டா-. அவ8�/ அவைன� பிாி<� 
ேபாெத�லா� பயமாக இ,%த&. அவைன� பிாி%தி,�/� ேபா&, நீ+� ேதா�=� 
கால"�, சி%தைனயி� E;கி அைமதியான T;நிைலயி� இ,�/� மன"�, 
எ�ெபா& அவேனா� எ�=� அ,கி� இ,�க�I#ய கால� வ,ேமா எ�ற 
ஏ�க"� எ�லா� ேச�%& அவைள அ�ப#ெயா, கால� விைரவி� வ%& வி�மா 
எ�= ச�= ஐய.ேதா� நிைன�/�ேபா& அவ8�/� பயமாகேவ யி,%த&! தா� 
அவன,கி� இ�லாத ேபா& அவ� எ�ென�ன ெச$கிறா� எ�பைதயறிய 
அவ8�/ ஆவலாயி,%த&. "அ.தைன �.தக2க8� ப#.& விட"#<மா? 
கவிைதக- நிைற%த ஒ, சி= �.தக� ம3�� நா� ப#.& "#.தி,�கிேற�” 
எ�றா� உமா�. 
 
கவிைதக- எ�ற&� யா6மி�/� பைழய கால.&� காவிய2க8� அவ�றிேல 
கவிH�க- ப+ைட�கால அரச�கைள� ப�றி<�, /திைரகைள� ப�றி<� 
ேபா�கைள� ப�றி<� பா# ைவ.தி,�பதாக� ேக-வி� ப3ட& நிைன1�/ வ%த&. 
 
“அ%த� கவிைதகளிேல காதைல� ப�றி ஏதாவ& இ,�கிறதா?” எ�= ேக3டா-. 
 
“எ� இதய.தி� Eைலயிேல இ,�கி�ற ஒ, சி= /+�மணி அள1 காதF�/�Iட 
அ%த� �.தக.திேல<-ள காத� ஈடாகா&” எ�= Iறிய உமா�, அவைள. த� 
"க.&�/ ேநராக. தி,�பி அவ8ைடய க+க8�/-ேள, த� க+கைள� 
ெசா,கினா�, அ%த� கா3சி அவ8�/ நிைன�/� ேபாெத�லா� 
இ�பேவதைனைய <+டா�கி� ெகா+ேடயி,%த&. 
 
“ெவ3கமா யி,�கிற&” எ�= Iறி விலகி� ெகா+டா-! 
 
“யா6மி! ேதாழிமா�களா� அழ/ ெச$ய�ப3#,�/� ப3ட.& ராணிைய� 
கா3#F� நீ அழகாக இ,�கிறா$” 
 
“அ&Iட� �.தக.தி� இ,�கிறதா?” 
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“இ�ைல! எ� இதய� �.தக.திேலதா� அ�ப# எதியி,�கிற&” 
 
“சாி! எ� இதய.திேல எ�ன இ,�கிற&? ெசா� பா��கலா�?” 
 
“உ� இதய.திலா? இ%த உமாாி� ேவதைனகைள� ப�றி� சிறி&� கவைல�படாத, 
அல3சிய மன�பா�ைம<� ெகா�%த�ைம<�தா� இ,�கி�றன” 
 
யா6மி�/ உமாைர� ப�றி நிைன.&� பா��/�ேபா& ெப,ைமயாக இ,%த&. த� 
காதலC�/ உலக.தி� ம�ற எவ,�/� இ�லாத ஒ, ேபரா�றF�, அறி1� 
இ,�பைத எ+ணி அவ- ெப,ைம� ப3டா-. ப+ைட�கால.& ஞானிகளி� 
அறி1� அவ�களி� கவிைதகைள� ப#.&� �ாி%& ெகா-8� ச�தி<� அ%த� 
கவிைதகைள� கா3#F� அதிக இனிைம<-ள இைச<ட� அவ�ேப�� த�ைம<� 
எ+ண எ+ண அவ8�/� ெப,ைமயாக இ,%த&. பாழைட%& கிட%த ஒ, 
ேகா�ர.ைத அவ8�காக அவ� ெசா��கமாக மா�றியைம.& வி3டா�. ஆனா�, 
ெப,ைம�/ாிய இ%த எ�லா விஷய2கைள� கா3#F� அவ� சாதாரண உமாராக, 
அவைள� காத*�/� உமாராக இ,�ப&தா� அவ8�/ அதிகமான ெப,ைமைய� 
ெகா�.த&. ைககைள அகலமாக விாி.தப# அ,கி� இ,%த சா$மான நா�கா*யி� 
சா$%& உ3கா�%தப#, அவைன.த� கைட� க+ணா� பா�.&� ெகா+ேட, 
“உ+ைமயாக� ெசா�! நா� ெகா�ைம�காாியா? உ�ைன அல3சி� 
ப�.&கிேறனா?” எ�= ேக3டா-. 
 
அவ- பா�ைவயா� உ+டாகிய மய�க.தி� /#காரைன� ேபா�, அவைள� 
பி#.&� ெகா+� அவ- ேம� சா$%தா� உமா�. 
 
அ%த� காத� ேகா�ர.&�/ ஏதாவ& ெபய� ைவ�க ேவ+�ெம�ப& மிக 
"�கியமாக யா6மி�/. ேதா�றிய&. �ைத /ழிகளி� உ-ள ஆவிகெள�லா� 
அ%த� ேகா�ர.தி� வ%& I�வதாக நிசா�Dாிேல ம�க- ேபசி� ெகா+டா�க-. த� 
காதல� அ,கி� இ,�/� ேபா& எ%தவிதமான ஆவிக8�/� யா6மி �+� விர� 
"ைனயள1Iட� கவைல�ப3வி�ைல பய�பட1மி�ைல. அத�/ ஏதாவ& ெபய�. 
ந�ல ெபா,.தமான ெபய� ைவ�க ேவ+�ெம�ப& அவ8ைடய ஆவலாக 
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இ,%த&. உமா� ஒBெவா, ெபயராக� ெசா�* வ%தா�, அவ8�/ ஒ�=Iட� 
பி#�கவி�ைல. 
 
“அ,ளி� இ,�பிட�” 
 
“ெசா��க மகா�” 
 
“ேதவைதயி� "கா�” 
 
இ%த� ெபய�க- எ&1� யா6மி�/� பி#�கவி�ைல. ந�லேதவைதெயா�= 
அ2ேக இற2கி வ%&, அவ�களிைடயிேல காதைல உ+டா�கி அ,-�ாி%த& எ�= 
யா6மி ந�பினாF�Iட அவ8�/ இ%த� ெபய�க- ெபா,.தமாக. 
ேதா�றவி�ைல. 
 
“நீ ந3ச.திர2களி� த�ைமைய ஆரா$%& ம�றவ�களி� விதி�ேபா�ைக 
அறிவத�/� ேசாதிட� பா��க.தாேன ேபாகிறா$! ஆைகயா�, இத�/ “வி+மீ� 
K�” எ�= ெபய� ைவ�கலா�” எ�றா- யா6மி. 
 
உமா� உ�னி�பாக அவைள� கவனி.தப# “நா� ேசாதிட� ெசா�கிேறனா? யா� 
உன�/� ெசா�னா�க-?” எ�= ேக3டா�. 
 
“��தா� மா*_ா அரசா3சி�/ வ,வா� எ�= ேசாதிட� ெசா�ன& நீதானாேம?” 
உன�/ எ�லா� ெதாி<மாேம... நிசா�D� ெத,�க- எ�லா�, இ%த நாெட�லா� 
தா� ேபசி� ெகா-கிறா�க-!” எ�= யா6மி ெசா�னா-. ராஜா�களி� 
விதிைய�Iட அறி<� ஆ�ற� உ-ளவ� அவ� எ�பதி� யா6மி�/� 
ெப,ைமயாக இ,%த&. இ%த� ேகா�ர.தி� அவ� இட� பி#.த& Iட, 
ேசாதிட.தி� Eல� ம�களி� தைலவிதிைய அறி%& ெகா-வத�காக.தா� எ�=� 
அவ- எ+ணினா-. வான'� ஆரா$�சி ெச$பவ� ேசாதிட� I=வதி� ேத��சி 
ெப=வா� எ�ப& அவ- ெகா+#,%த "#1 ஆ/�. 
 
“என�/. ெதாி<�! அதனாெல�ன?” எ�= ேக3டா� உமா�. 
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“அதனா� எ�னவா? அ�.த மாத.தி�/-ேள ந3ச.திர2கைள ஆரா$�சி ெச$<� 
க,விக- எ�லா� உன�/ வ%&வி��. நீ<� ேவைல ெதாட2கிவி�வா$ பிற/, 
பண� நிைறய�கிைட�/� கிைட.த1ட� எ� த%ைதயிட� வ%& என�/-ள 
ெப=மதி� பண.ைத� ெகா�.&� ெப+ ேக3டா$, அத�பிற/ நா� 
மண�ேகால.தி� சா3சிகளி� "�ேன K�றி,�ேபா�!” 
 
நிசாமிட� வா2கிய பண� "வைத<� ெபா,-க- வா2/வதி� 
ெசலவழி.&வி3ேடாேம. இ�லாவி3டா�, இ�ெபாேத ெப+ ேக3#,�கலாேம 
எ�ற எ+ண� எ%த& உமா,�/. “இ%த� ெப+ணி� ெப=மதி எBவளேவா? 
அBவள1 பண� எ�னா� ெகா��க "#<ேமா "#யாேதா?” 
 
“"3டாேள! நிசா� அ�"�� அவ�க8ைடய வான'� சா6திாியிட�, 
பண.&�காகவா ேபர� ேப�வா�க-, நீ வ%& ேக3டாேல ேபா&�. ந�ல ச�ப%த� 
எ�= ெகா�.தைத வா2கி� ெகா+� தி,மண� ெச$& ெகா��பா�க-. அ& நட�க 
ேவ+��. எ�Cைடய இ%த K3#ேல நா� வ%& த2கேவ+��. உ�Cடேனேய 
நா� எ�ெபா&� இ,�கேவ+��. இ& நட�காவி3டா� எ�னா� உயி�வாழ 
"#யா&” எ�றா- யா6மி. 
 
“அ�ப#யானா�, இ�ெபா& "தேல இ2ேகேய இ,%&வி�” 
 
“அ& எ�ப# "#<�? தி,மண� ெச$யாம� ஒ, ெப+ைணயைடவ& தி,3��/� 
சமமாயி�ேற! அBவா= ெப+ைண� கட.திவ,வ& ெப,� பாவமாயி�ேற! 
தி,மண.தி� Eலமாக.தா� நீ எ�ைன உ�Cட� ேச�.&� ெகா-ளேவ+��. 
 
அ%த நிைல ெவ/விைரவி� வரேவ+�ெம�= அளவ�ற அ,ளாளC� அ�பி� 
இ,�பிட"மான அ�லாவி� க,ைணைய நா#.தின"� ேவ+#.ெதா& 
வ,ேவ�. இ&ேவ எ� இ�ப�. இைத.தவிர ேவ= இ�ப� எ&1� என�/. 
ேதைவயி�ைல! 
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ம=நா- யா6மி வரவி�ைல ப�ைச� ��ெவளி<�, க�லைறகளி� ேம� D.தி,%த 
கா3�மல�� ெச#க8� காைல� கதிரவ� ஒளியி� அழ/ட� விள2கின. உ-ள.தி� 
அைமதியி�லாம�, ைகயி� கவிைதக- அட2கிய �.தக� ஒ�ைற எ�.&�ப#�க 
"ய�சி.தா�. 
 
ப�ைச� ��ெவளியிேல D.தமல�� ெச#கைள�ேபால, �.தக.திேல நா�/ நா�/ 
வாிகளாக� கா3சி த%த அ%த� கவிைதக- ேதா�றின. ஒ, ெவ-ைள. தாளிேல, 
அவ� உ-ள.திேலயி,%& �ற�ப3ட கீ;�க+ட வாிகைள அவ� எதினா�. 
 

இளேவனி� ஒளிமாயேம 
இ�ப��ய� ெவளிமீேல. 
விைளயா�� தி, நாளிேல 
விைழேவா ெட� மனேமாகினி. 
உள� நா�� கவி பா�ேவ� 
உத3ேடார� ம& ேவாடேவ. 
இள% ெத$வ அ,- யா&தா� 
எ�னி�ப உலகா/ேம! 

 
அ���/ாிய யா6மிைய� ப�றி அவ� இதய.தி� அ#.தள.திேலயி,%& கிள�பிய 
இ%த� பாடைல அவ- ப#.தா� எ.தைன மகி;�சியைடவா-! அவைள� ப�றிேய 
அவ8�காகேவ பாட�ப3ட இ%த� கவிைத சாதாரணமான&தா�. 
 
காதைல�ப�றிய அழ/ வ,ணைன யா&� அவ� எதிவிடவி�ைல. அவCைடய 
எ+ண.தி� எ%த க,.ைத.தா� நா�/ அ#களாக எதி ைவ.தி,%தா�. 
இ,%தாF� யா6மி�/ எBவள1 ெப,ைமயாக இ,�/�, அ�.த நா-வ,�ேபா& 
அவளிட� கா+பி�க ேவ+�ெம�= இ,%தா�. 
 
ஆனா�, யா6மி, அ�.த நா8� வரவி�ைல; அத�க�.த நா8� வரவி�ைல! 
--------------- 

16. 16. 16. 16. எ�( ேபானாேள எ�எ�( ேபானாேள எ�எ�( ேபானாேள எ�எ�( ேபானாேள எ�-யி�� காத:-யி�� காத:-யி�� காத:-யி�� காத:!!!!    
 
ெதாட�%& யா6மி வராம� ேபாக1� பி.&� பி#.தவ� ேபாலானா� உமா�. 
நீ,�=�/� ப�க.திேல ேபா$ ெந�ேநர� கா.தி,�பா�. அவ- த+ணி� எ��க 
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வ,வேதயி�ைல. ெதாைக ேநர.திேல மTதி�ப�க� ேபா$, வாச*� உ3�ற.& 
ஓர.திேல நி�= ெகா+�, ெப+க- ேபா/� திைசயிேல ஆரா$%& 
ெகா+#,�பா�. ஒ�=� பய�படவி�ைல. பி�பக� ேநர.திேல, ஒ,ேவைள அவ- 
த�ைன.ேத# வி+மீ� K3��/ வ%தி,�க�I�� எ�= அவசர அவசரமாக� 
ேகா�ர.ைத ேநா�கி ஓ# வி�வா�. அைறகளி� யா,ேம இ,�க மா3டா�க-. அவ- 
ஏ� வரவி�ைல? ேநாயாக� ப�.& வி3டாேளா? ேநாயாக இ,%தா� தகவ� 
ெசா�* விடலாேம! தகவ� ெசா�ல�I#ய அள1�/ ேம� ேநா$ வா3�கிறேதா 
எ�னேவா? ேசதியறி%&வர� ெசா�வத�/� ஆ- இ�ைல. ேவைல�/ ஆ-ைவ.&� 
ெகா-8�ப# ���W ெசா�னேபா& ம=.&வி3ட& எBவள1 ெக�த� 
ஆகிவி3ட& எ�= ேதா�றிய&. யாராவ& ெப+க- இ,%தாF� �.தக� 
கைட�கார� K3��/� ேபா$ விசாாி.&� ெகா+�வரச ெசா�லலா�. 
அ�ப#யா,� கிைடயா&! 
 
இBவா= /ழ�பியப#, மTதிைய ேநா�கி� கைட.ெத, வழியாக� ேபா$� 
ெகா+#,%தேபா&, அ�ைம. த��ட� I#ய பழ�கமான ஒ, "க.ைத� பா��க 
ேந�%த&. 
 
சிறி& ேயாசி.&� பா�.த&�, �.தக�கைட Kதியி� த�ைன. ெதாட�%& 
உளவறி%த பி�ைச�கார� அவ� எ�ப& நிைன1�/ வ%தத&. அவேனா, உமாைர� 
க+ட1ட�, ஒளி%& ெகா-வத�காக விைர%& நட�க. ெதாட2கிவி3டா� 
கவனி�காதவ� ேபால. 
 
உமா� விைர%& ெச�=, அவCைடய ேதாைளய.தி� பி#.&� ெகா+டா�. 
 
“நீ,�=�/� ப�க.திேல எ�Cட� வ%& ேபசி� ெகா+#,�பாேள; அவைள நீ 
பா�.தாயா?” எ�= ஆவேலா� ேக3டா�, உமா�. 
 
உமாைர உ�= விழி.&� ெகா+ேட, “அவைள நா� பா��கவி�ைலேய! அவ- 
இ2ேக இ�ைலேய ேபா$வி3டாேள!” எ�= வி3�வி3�� ெசா�னா�. 
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“ேபா$ வி3டாளா? எ2ேக?” எ�= உமாாி� ேக-வியிேலயி,%த ஆவைல<� 
அவசர.ைத<� அ%த� பி�ைச�கார� கவனி.தா�, யா,ைடய "க.ைத<� 
பா�.த1ட� அவ�க8ைடய மனவிய�ைப எளிதாக அறி%& ெகா-ள�I#ய அ%த� 
பி�ைச�கார�, உமாாிடமி,%& ந�றாக� பண� கற�கலா� எ�= ெதாி%& 
ெகா+டா�. 
 
“நா� ேக-வி�ப3ட விஷயமி,�கிறேத. அைத� ெசா�ல.தைடயி�ைல, ஆனா�, 
E�= நாளாக� ப3#னி கிட�கிேற�, பசி ெபா=�க "#யவி�ைல” எ�= இ.த 
மாதிாியாக� ேபசினா�. இய%திர� ேபால உமாாி� ைகக- த� ம#ைய. &ழாவின, 
த� ம#யி� ஒ, ெச�� நாணய2Iட இ�ைலெய�பைத உண�%& ெகா+டா�. 
பி�ைச�காரைன. த�ைன. ெதாட�%& வ,�ப# Iறி� ைசைக கா+பி.&வி3� 
தா� சி=வய& "த� அறி%& ைவ.தி,%த ஒ, வ3#� கைட�காரனிட� ெச�றா�. 
கிேர�க நாணய2க8�, பா�தா& நாணய2க8�, வ3ட"� ச&ர"மான பல ேதச.& 
நாணய2க8� அவனிட� இ,%தன. 
 
“ஒ,மாத. தவைணயி� என�/ ஒ, ெபா� ேவ+��” எ�றா� உமா�. 
 
“ஒ, மாத.&�/ ஒ, ெவ-ளிவ3# ெகா��க ேவ+��. ெதாி<மா?. இ& 
வ3#�கைட�காரனி� வா#�ைக� ேப��. 
 
“ேப�ைச நி=.&, பண.ைத� சீ�கிர� ெகா�” எ�= ஒ, ெபா�ைன� ச3ெட�= 
வா2கி� பி�ைச�கார� ைகயி� ெகா�.&, உன�/ எ�ன ெதாி<�? ெசா�! 
ெசா�வ& உ+ைமயாக இ,�க ேவ+��! ெதாிகிறதா?” எ�= பி�ைச�காரைன 
ெவளியி� இ.&� ெகா+�வ%ேத ேக3டா�. 
 
“நா� ெபா$ ெசா�னா� எ� தைலயி� இ#விழ3��! E�= நா�/ நா3க8�/ 
"�னாேல அ%த�ெப+, அ%த��ர.தி� இ,�காம� ெவளிேய ேபா$� ��=வைத� 
க+#.& K3#� உ-ளவ�க- அவைள அ#.தி,�கிறா�க-. இ�ப#.தா� 
த+ணி� எ��க வ%த ெப+க- ேபசி� ெகா+டா�க-. அவ8ைடய சி�ற�ப�தா� 
அ%த K3#� அதிகார.தி� ெபாியவ�. அவC�/� ேகாப� அதிக�! அவ- 
அ#ப3ட ம=நா- அ�&�ைச. எ�ற &ணி வியாபாாியிடமி,%& ெப+ேக3� 
ஆ-வ%த&. பிற/, சி�ற�ப� அ�&� ைச&�/�, சா3சிக8�/�, சாதி�/� ஆ- 
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அC�பி வரவைழ.தா�. எ�ேலா,� K3��/- Rைழவைத எ� க+களா� 
பா�.ேத�. ந+ப�க8� ��ற.தா�க8� I#னா�க-. தி,மண வி,%&� சா�பா�� 
இனிய ச�ப.&� எ�ேலா,�/� வழ2கினா�க-. என�/� Iட�ெகாHச� 
கிைட.த&” 
 
உமா,�ேகா, ஆ.திர� ஆ.திரமாக வ%த&. “சாி, அவ- எ�ன ஆனா-?” எ�= 
ேக3டா�. 
 
“ேவைல�கார�க- ேபசி� ெகா+டா�க-. அ%த�ெப+ இர1 "வ&� அ& 
ெகா+#,%தாளா�. எ2ேகேயா ெவளியி*,%& அவைள இர+�ேப� பி#.&� 
ெகா+� வ%தா�களா�. எ2ேக<� ஓ#�ேபாக "ய�சி.தி,�பா-. 
பி#ப3�வி3டா-. எ�ப#ேயா, அ�&�ைச. எ�ற &ணி வியாபாாி அவ- அழைக� 
ேக-வி�ப3�, ந�லவிைல ெகா�.தி,�கிறா�. அவC�ெக�ன, எ.தைனேயா 
Iடார2க8�/�, /திைரக8�/� அதிபதி!” எ�= ேபசி� ெகா+#,%த 
பி�ைச�கார� நி=.திவி3�. த� க+கைள ஓடவி3டா�. ஏெனனி� உமா� 
ஓ#னா�. 
 
/,டைன� ேபால� I3ட.திேல இ#.&�ெகா+� த3�. த�மாறி ஓ#� 
ெகா+#,%தா� உமா�. பி.& பி#.தவ� ேபா� ஓ#ய அவைன� பா��பைத 
நி=.திவி3�. த�ைகயி� இ,%த த2க நாணய.ைத. தடவி� பா�.&� 
ெகா+டா� பி�ைச�கார�. ப�க.தி� இ,%த ஒ, க�*� உரசி�பா�.&, ந�ல 
மா�= எ�= தி,�தி�ப3�� ெகா+டா�. 
 
E�= நாைள�/ "�னா�, யா6மி உமாைர�ேபா$� ச%தி�பைத�ப�றி 
அவ8ைடய சி�ற�பனிட� ேகா- ெசா�*யத�காக� கிைட.த ெவ-ளி 
நாணய2க8ட� ெபா�ைன<� ேச�.& ைவ.&� ெகா+டா�, அ%த அ�ைம. 
த�� EHசி� பி�ைச�கார�. உமா�, அ�&�ைச. இவ�க- இ,வாிட� 
கற�பைத� கா3#F� அ%த� சி�ற�பனிட�, அதிக� பண� கற�ப& எளி& எ�= 
பி�ைச�கார� "த*� எ+ணியி,%தா�. ஆனா�, உமா� த2க நாணயமாகேவ 
ெகா�.த&� அவ� �.தியி� ெகாHச� சபல"+டாகிய&. ேநேர 
வ3#�கைட�காரனிட� ெச�=, “ெத,விேல ��றி.திாி<� அ%த அனாைத� 
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பயF�/ ந�பி�பண� ெகா�.தாேய! எ�ன பி#.& ைவ.&� ெகா+� 
ெகா�.தா$, "3டா-” எ�றா�. 
 
“ ேட$ தி,3��பயேல, உ-ேளவராேத ! பி�ைச�கார�பய� நீ அவைன 
அனாைதெய�கிறாேயா! அவ� யா� ெதாி<மா? நிசா� அ�"�� அவ�களி� 
அபிமான.ைத� ெப�றவ�!” எ�றா�. 
 
இைத�ேக3ட பி�ைச�காரC�/, யாேரா த� சைதைய ெவ3#ெய��ப& ேபா� 
ேவதைனயாக இ,%த&. இ%த விஷய� ம3�� "த*ேலேய ெதாி%தி,%தா�, இ%த 
இரகசிய.ைத அ%த� ெப+ K3#ேல ெசா�லாமேலேய, ெசா�ல� ேபாவதாக� 
பண� கற%தி,�கலாேம! "த*� ெதாியாம� ேபா$வி3டேத!” எ�= கவைலயி� 
E;கினா�. 
 
உமா,�/ ஆ.திர� ஆ.திரமாகவ%த&. எ�லா விஷய2கைள<� அைர/ைறயாகேவ 
பா�.தா� அைர/ைறயாகேவ ெதாி%& ெகா+டா�. எ�ப#ேயா, ெத,Kதி�/ 
வ%&, நீ,�றி� அ,கிேல<-ள யா6மியி� K3��/�ெச�=, அவ8ைடய 
சி�ற�பைன� பா��க ேவ+�ெம�= Iறினா�. ஒ, மாதிாியான ஆ- 
உ-ேளயி,%& வ%தா�. எத�காக வ%தா� எ�= ெதாி%& ெகா+ட&� எாி%& 
வி%தா�. இைர%& க.தினா�. “திைர�/� பி�னா� இ,�/� ஒ, ெப+ைண� 
ப�றி� ேக3கிறாேய! உன�/� பி.&�பி#.& வி3டதா? "3டாேள! ெபய� ெசா�* 
எ2க-K3�� ெப+ைண நீ எ�ப# அைழ�கலா�? அவ�க- எ�ன ஆ�மா�களா?” 
எ�= பல�பல ேக-விகைள� ேக3�� ெகா+ேட ெப,� ச.தமி3டா�. யா6மியி� 
தக�பC�, �.தக� /விய*� ம.தியி*,%& எ%& ெவளிேய வ%தா�. க+ 
ெதாியாம� "க� ெவ8.&, "&ைமயைட%& காண�ப3ட அவ� எ&1� 
ேபசவி�ைல. 
 
“அ%த ெவ3க2ெக3ட தி,3��பயைல எ�சாி.& அC��! தி,3��பய�! இ2ேகேய 
ஓ#வ%& வி3டாேன! அவைன. J+களி� க3#ய#! கா� மணி�க3ைட 
ெபய�.ெத�” எ�= உ-ேளயி,%& ஒ, ெப+/ர� ஆைணயி3ட&. ஆனா�, 
பி.&� பி#.தவைன� ேபா� இ,%த உமா� மீ& ைகைவ�க�I#ய ெத��, ைதாிய� 
அ%த K3#ேலயி,%த ஆ+களி� யா,�/� உ+டாகவி�ைல. ெப+க- ம3�� 
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வாயினா� க+டப# ஏசினா�க-. கைடசியாக உமா�, தானாகேவ அ%த ஏ���கைள. 
தா2க "#யாமேலா எ�னேவா, அ%த வி3� வாசைலவி3� ெவளிேயறினா�. 
 
எ2ெக2ேகா ��றிவி3� ெந� ேநர.தி�/� பிற/, இர.தின�கைட ஒ�றிேல 
நீல�க�கைள ஆரா$%& விைலேபசி� ெகா+#,%த �+�W உ,வ.ைத� 
க+டா� உமா�. த� ஆ.திர.ைத அட�கி� ெகா+� �+�W இ,%த இட.தி�/ 
வ%தா�. த�Cைடய கைதைய<� த� மன"ைட%த நிைலைய<� உைட%த 
ெசா�களா� அவனிட� ெதாிவி.தா�. நீல�க�ைல ஆரா$பவ� ேபால. 
ேதா�றினாF�, �+�W விஷய.ைத ஊ�றி� கவனி.தா�. அ%த�ெப+ 
சாதாரண� பாடகியாகேவா, அ#ைமயாகேவா இ,%தி,%தா�, த� அதிகார�, T;�சி 
ெய�லாவ�ைற<� பய�ப�.தி அவைள. J�கி� ெகா+�வ%& உமாாிட� 
ஒ�பைட.& வி�வா�. 
 
ஆனா� அவேளா இ6லாமிய� ஒ,வ� K3#� அ%த��ர.தி� வசி�பவ-! அவ- 
த� கணவCைடய ெசா.&! திைர�/� பி�னாேல இ,�/� "�கா3�� ெப+க- 
விஷய.திேல தைலயி�வெத�ப& நிசா� அவ�க8�ேக பி#�காத விஷய�! 
ெப+கைள. திைர�/� பி�னா� ைவ.&� பா&கா�ப& இ6லாமிய மத�ச3ட�. 
அ%த� ச3ட.ைத ெவளி�பைடயாக எதி��பெத�ப& யா,� கனவி� Iட�காண 
"#யாத விஷய�! அ&1� தவிர, யா6மி உமாைர. த� அ��. தைளயிேல சி�க 
ைவ.தி,�கிறா-. த� ஆதரவி� வா� உமா� ஒ, ெப+N�/ ஆ3ப3� 
நட�பைத<� �+�W வி,�பவி�ைல! பல ெப+கேளா�, அவ� ெதாட�� 
ெகா+#,%தாF�Iட அதனா� ெக�த� இ�ைல. ேம�ெகா+� அவ�கைள 
ஒ�ற�களாக1� வச�ப�.தி� ெகா+� பல� ெபறலா�. ஆனா�, யா6மி ேபா�ற 
ஓ� இள�ெப+, "�றிF� காத� வச�ப3ட ஒ, ெப+ எ�ேபா&� த� 
ேநா�க2க8�/ ஆப.தானவளாக இ,�பா-. ஆகேவ அவ8ைடய ெதாட�� 
உமா,�/ இ,�ப& எ�ப& த�ைன� ெபா=.தம3#� Iடாத ஒ, காாியேம! 
இ.தைன விஷய2கைள<� எ+ணி. ெதளி%& ெகா+ட �+�W, அவ- 
விஷய.தி� தா� தைலயிட� Iடாெத�ற "#1ட� ஆதரவான, இர�க.&ட� 
I#ய ெதானியி�, ஆ=த� Iற. ெதாட2கினா�. 
 
“ஆ! அ�ப#யா ேந�%&வி3ட&. என�/ ம3��, ெகாHச நா3க- "�பாகேவ இ%த 
விஷய� ெதாி%தி,%தா�, உன�ேக தி,மண� ெச$& "#.& வி3#,�ேப�. 
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சா3சிக- எதிாி� நட%& "#%&வி3ட இ%த. தி,மண.தா�, உ�Cைடய காத* 
இ,��� ச2கி*யி� க3ட�ப3டவ- ேபா� ஆகிவி3டா-. இனி யாரா� எ�ன 
ெச$ய"#<� ஏதாவ& ெச$ய"#<மா? எ�= ேயாசி.&� பா��கலா�!” எ�றா� 
�+�W. 
 
“ஆனா�, அவ- எ2ேகயி,�கிறா- எ�= ெதாி%& ெகா-ள ேவ+��. அ& 
உ2களா� "#யாத காாியம�ல, அ�.த மாத.தி� நா� அவைள� ெப+ ேக3பதாக 
இ,%ேத�.” 
 
“உ� விதி அ�ப#! அைத யாரா� மா�ற "#<�!” 
 
“எ2ேகயி,�கிறா- எ�= ம3�� க+� ெசா�F2க-. நா� அவைள�பா��க 
ேவ+��.” 
 
“அ& சாி, உடேன இ�= இரேவ அ2கா#� க3#ட2க8�/ எ�ஆ3கைள 
அC��கிேற�. நாைள� ெபா&�/- அவ�க- அவ- இ,�பிட.ைத� க+�வ%& 
ெசா�* வி�வா�க-. அ&வைரயி� நீ எ�Iடேவ இ,” எ�றா� �+�W. 
 
அ�.த நா3காைலயி� �+�W அC�பிய ஆ3க- தி,�பி வ%தா�க-. &ணி 
வியாபாாி அ�&�ைச. எ�பவ� நிசா�Dாி� த�ெபா& இ�ைல எ�=�, 
த�Cைடய �& மைனவிைய<� ேவைல�கார�கைள<� அைழ.&� ெகா+� 
நகைரவி3� ெவளிேயறி வி3டாென�=� ஆனா�, எ%த ஊ,�/ எ%த.திைசயி� 
ேபானாென�ப& ெதாி%& ெகா-ள "#யவி�ைலெய�=� Iறினா�க-. 
தின%தின� ஆயிர�கண�கான வியாபாாிக- வ,வ&� ேபாவ&மாக இ,�கிறா�க-. 
நகாி� இ,%& ெவளி`� ெச�F� பாைதக8� எ.தைனேயா இ,�கி�றன. 
அதனா�, அ%த ஒ, வியாபாாி ெவளிேயறிய விவர.ைத� க+�பி#�க "#யவி�ைல 
எ�= அவ�க- Iறினா�க-. இ,�பிC� ஒBெவா, பாைதைய<� கவனி.&. 
தகவ� ெதாிவி�பதாக உ=தி Iறினா�க- அவ�க- Iறிய வித.தி*,%&, அ%த 
வியாபாாி தி,�ப1� எ�ெபாதாவ& வியாபார நிமி.த� நிசா�D� வரேநாிட� 
I�ெம�=� அ�ெபா& க+�பி#.& விடலாெம�=� ேதா�றிய&! 
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இ%த விவர2களா� உமா� மனஅைமதி ெப�= வி�வாென�= ���W 
எ+ணியி,%தா�. ஆனா�, அவ� எ+ணிய& தவறாகிவி3ட&. உமா� த�Cைடய 
பைழய ப�� நிறேமலாைட<ட� அ2கா#� ப�கமாக� ேபானா�. அ2ேக<-ள 
பல க3டட2களிF� உ-ள வியாபாாிக8டC�, ஒ3டக�கார�க8டC� ேபசி� 
ெகா+#,%தா�. பிற/ ஆேள நகர.ைத வி3� மைற%&வி3டா�. ���விCைடய 
வ�லைம<� திறைம<�மி�க ஒ�ற�களா� உமாைர� க+�பி#�க "#யவி�ைல. 
"த�நா- அ�&�ைசயி. எ�ற வியாபாாிைய. ேத#யைத� கா3#F� அதிக 
அ�கைறேயா� உமாைர. ேத#னா�க-. பய�தா� ஏ�படவி�ைல. 
 
உமா� ஒ3டக�கார�க8ட� கிள�பி�ேபா$ எ2ெக2ேகா அைல%& 
ெகா+#,%தா�. ந�ல J�க� வ%& க+ைண� �ழ�=� அதிகாைல ேவைளயிேல 
எ%தி,�ப&�, ஒ3டக�கார�க- த2/� Iடார2களிF�, வியாபாாிக- த2/� 
ச.திர2களிF� Rைழ%& Rைழ%& ெவளிவ,வ&�, க+ெணதிாி� ேதா�றிய 
மனித�கைளெய�லா�. மீஷி3 நகைர�ேச�%த அ�&�ைச. எ�ற 
&ணிவியாபாாிைய� ச%தி.த&+டா எ�= விசாாி�ப&� இ�ப#யாக ஒேர 
ெவறியாக ஊ� ஊராக� பாைலவன� பாைலவனமாக எ2/� ேத#� 
ெகா+#,%தா�. ச%ைதயிைர�ச*� ஊேட<�, �திப#%த பாைதகளிF�, 
த�Cைடய ேக-விகைள. &ைணயாக� ெகா+� அைல%& ெகா+#,%தா�. 
 
கா$�சலா� உட� கா$%& ெகா+#,�/� ேநர.திF�, உ-ள.தி� கா$�ச� 
அதிகமாக உ%தி.த-ள மீஷி. நகர.தி� த2/� வி�திகைள<�, யா.திாிக�க-I�� 
�+ணிய. தல2கைள<� ேத#� ெச�றா�. ெச�aவா� நகாி� உ-ள க�b+ 
அ#யிF�, D6தா� நகர.& ஒ3டக நிைலய.திF� ெந�ேநர� உ3கா�%தி,%தா�. 
ஒ,"ைற அ�&�ைச. எ�ற ஒ, வணிகைன� பி�ெதாட�%& வடமைல. 
ெதாட�வைரயிF� ெச�=, கைடசியாக அவ� ேபாகாத ச%ைதயிேல பைழய 
&ணிவி�கி�ற ஒ, க%த� வியாபாாி எ�பைத. ெதாி%& ெகா+டா�. 
 
இைடவிடாத அவCைடய உட�ேவதைன அவைன ஓாிட.தி� Iட.&2க 
"#யாம� ெச$த&. �ைமக8ட� நீ+ட&ர� ேபா/� ஒ3டக2க8ட� 
Iடவிைர%& ஓ��ேபா&, அவC�/ உட� ேவதைன /ைறவாக. ேதா�றிய&. 
“யா6மி எ�ன ேவதைன�ப�வாேளா? ஓ� அ#ைமைய�ேபால வி�க�ப3�, ஓ� 
அ#ைமைய� ேபாலேவ அைழ.&� ெச�ல�ப3#,�/� அவ8ைடய உ-ள� 
எBவள1 &�ப.தி� உழ�= ெகா+#,�/�? அ�ைற�/ அ#.த அ#யி� அவ- 
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எBவள1 &#.&� ேபாயி,�பா-. இ�ெபா& எ%த இட.திேல, எ%த� பாைதயிேல 
ெச�= ெகா+#,�கிறாேளா? உ�Cட�Iட இ,�பைத� கா3#F� ேவ= வா;1 
என�/� கிைடயா& எ�றாேள!” எ�= நிைன�க நிைன�க அவ� உ-ள� 
ேவதைனயா� ெவ#.&வி�� ேபா� இ,%த&. நா3க- வார2களாயின வார2க- 
மாத2களாயின. 
 
இளேவனி� கால.தி� சிFசிF�ைப� ேகாைடகால.&� Tாிய� உறிHசிவி3ட&. 
/ழ/ழெவ�= இ,%த ேச=Hசகதி<� இ=கிய இ,�� வா����ேபால க3#. 
த�ைமயைட%& வி3ட&. ப�ைச��� தைரக- ப�� நிறமைட%தன. 
 
ேகாைட ெவயி*� ெகா�ைம<�, இைடவிடாத அைல�ச*� அய��சி<� ேச�.& 
அவைன ேநாயி� கிட.திவி3டன. கா$�சF� ச-ைள�க���� ேச�%& இர+� 
வார2க-வைர அவைன� ப�.த ப��ைகயாக� கிட.திவி3டன இர+� 
வார2க8�/� பிற/, அவ� எ%தி,�க "#%தேபா&, அவCைடய கா�கைள. 
தைரயி� ஊ�=வத�/� ேபாதிய வ*1Iட இ�லாதவனாக இ,%தா�, மீஷி. 
நகர.ைத� ேச�%த க,ைண<-ள� பைட.த ஒ,வ�, அவைன. த� 
கைதயி�ேம� ஏ�றி நிசா�Dாி� ெகா+�வ%& வி�வதாக� Iறினா�. ேநா$ 
வ%&கிட%& எ%தபிற/ அவ� Eைளயி� ெகாHச� ெதளி1 ஏ�ப3ட&. இ%த 
மாதிாி ஊ,�/ ஊ� அைல%& திாிவ& உபேயாகம�ற& எ�பைத அவ� ெதாி%& 
ெகா+டா�. த� உ-ள.&�/-ேளேய K�றி,�/� அ%த ேவதைனயிடமி,%& 
த�பி.&� ெகா-வத�காக ஊ� ஊராக ஓ#யைல%ததாக அவC�/. ேதா�றிய&. 
எ2/ ஓ#னாF� இ,�கிற ேவதைன<� Iடேவதாேன வ,கிற& எ�ப& 
இ�ெபா&தா� அவC�/� �ாி%த&. இBவள1 நா3க8�/- யா6மியிடமி,%& 
ஏதாவ& ெச$தி கிைட.தி,�க ேவ+��. த� ேகா�ர.தி�/ அவ- நி�சய� ெச$தி 
யC�பியி,�பா-. ���W உைடய ஒ�ற�க-Iட ஏதாவ& க+� 
பி#.தி,�கலா�. அ2கி,%& ெவளிேயறிய& எBவள1 "3டா- தனமாகிவி3ட&. 
இ�ெபா& தி,�ப நிைன.தாF� உடேன தி,�ப "#யவி�ைல. ேத=வத�காக� 
சிலநா3க- கா.தி,�க ேவ+#யி,%த&. 
------------- 

17. 17. 17. 17. ேத�� ேத�� காணாம� தி��பி வ+, ேச�+தாேனேத�� ேத�� காணாம� தி��பி வ+, ேச�+தாேனேத�� ேத�� காணாம� தி��பி வ+, ேச�+தாேனேத�� ேத�� காணாம� தி��பி வ+, ேச�+தாேன!!!!    
 
பலநா- கைதயி� மீ& பயண� ெச$& கைடசியாக ஒ,நா- மாைலயி� 
நிசா�D,�/ வ%& ேச�%தா� உமா�. இ�கா3��/� ேபா/� பாைதயி� இற2கி� 
ெகா+� அ%த� கைத� காரC�/ ந�றி Iறினா�. D3#�ெகா+� வ%த 
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த�Cைடய ேகா�ர� எ�ப#யி,�கிறேதா எ�= எ+ணி�ெகா+ேட அைத ேநா�கி 
நட%தா�. எ2/ யா,� இ,�க மா3டா�க-, எ�= எ+ணினாேனா அ2/ அவ� 
பல�பல மா=த�கைள<�, பல�பல �திய ஆ3கைள<� க+� விய�பைட%தா�. 
 
ேகா�ர.ைத� ��றியி,%த �வ,�/-ேள �&��&� க3#ட2க- கா3சியளி.தன. 
அழகான பல DHெச#க- நிைற%& ஒ, ேதா3ட� உ,வாகியி,%த&. இர+� 
ேதா3ட�கார�க- அ2ேக ேவைல ெச$& ெகா+#,%தா�க-. ேகா�ர.தி� 
ேமேலயி,%த வர%ைத� �வ� ஓரமாக ெவ+கல� க,விக- பல ஒளிKசி� 
ெகா+#,%தன. இ�C� பல�பல மா=த�கைள<� விய��ட� பா�.&� ெகா+� 
ெவளிேய நி�= ெகா+#,%த உமாாிட�, தா# ைவ.தி,%த ேவைல�கார� ஒ,வ� 
மாியாைதயாக வ%& நி�= சலா� ைவ.தா�. 
 
“தைலவேர! த2க- வர1 ந�வரவா/க! த2க- ேவைலைய. ெதாட2/வத�/ாிய 
எ�லா வசதிகைள<� ெச$& ைவ.தி,�கிேறா�. தய1ெச$& உ-ேள 
வ,கிறீ�களா?” எ�= மிக வினய.ேதா� வரேவ�றா�. Jசிப#%த ேமனி<�, 
அ�கைட%த உைட<�, பி.&� பி#.தவ� ேபா�ற ேதா�ற"� உைடய உமாைர 
அ%த ேவைல�கார� ஏேதா ஒ, விசி.திரமான பிராணிைய� பா��ப& ேபா� 
பா�.தா�. 
 
“சாி” எ�= ெசா�*வி3� உமா� உ-ேள ெச�றா�. ேநராக. த�Cைடய 
ெபா,-க- இ,�/� Iட.தி�/� ெச�றா�. அ2ேகயி,%த ெபா,-க- 
அைன.&� ைவ.த& ைவ.தப#ேயயி,%தன. யா,� எைத<� ெதாடேவயி�ைல. 
ப3�.திைர<� அதி� ெபாறி�க�ப3ட பற�/� பா��� அ�ப#ேய "�ேபாலேவ 
ெதா2கி� ெகா+#,%தன. அவCைடய ப��ைகயி� ஒ, �றமாக. தைலயணிக- 
அ��கி ைவ�க�ெப�றி,%தன. 
 
“ஏதாவ& ெச$திக- கிைட.தனவா? என�காக அC�ப�ப3ட ஒ,ெச$தி வ%& 
ேச�%ததா?” எ�= அ%த ேவைல�காரைன உமா� ேக3டா�. 
 
“தைலவேர! தின%தின"� ���W பிர� அவ�களிடமி,%& ஒ, ெச$திவ,�.தா2க- 
வ,ைக �ாி%&வி3S�களா? எ�ற ேக-வியாக.தா� அ%த� ெச$தியி,�/�! இேதா, 
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இ�ெபா& Iட.தா2க- வ%&வி3S�க- எ�ற ெச$திைய, நிசா�Dாி� 
ெதாிவி�பத�காக ஒ, ைபயைன அC�பிவி3ேட�” எ�றா�. 
 
“ேவ= எ%தவிதமான ெச$தி<� இ�ைலயா? ஏதாவ& க#த� ெகா��க� 
படவி�ைலயா?” 
 
“இ�ைல, ேவ= எ%தவிதமான ெச$தி<� கிைடயா&! எ%த� க#த"� இ2/� 
கிைட�கவி�ைல.” 
 
பலகணி�க,கிேல ேபா$, ஒ, தா;%த நா�கா*யிேல உமா� உ3கா�%தா�. 
ேவைல�கார� ஒ, ெவ-ளி� Iசாவிேல ெதளி%த த+ணீ� ெகா+�வ%& 
அவCைடய பாத2கைள� கவினா�. அ�ெபா& ந�வா;.&� Iறியப# ஒ, 
மனித� உ-ேள வ%தா�. ெவ-ளிய தா#<ட� I#ய அ%த மனித� த�ைன 
அறி"க� ப�.தி� ெகா+டா�. ேம�ைம�/ாிய நிசா� அவ�களா�, பா�தா& 
நகர.திேல ஏ�ப�.த�ப3ட பா�தா& நிசாமியா எ�ற ஆரா$�சி� கழக.திேல, 
கணித� ேபராசிாியராக இ,�பவ� தா� எ�=�, த� ெபய� ைமம� இபி�நஜி� 
ஆ�வாa3# எ�=� Iறினா�. உமா� ஏ&� ேபசாம� அைமதியாக இ,%தா�. 
அவCைடய அைமதிைய� க+ட ைமம� விய��ட� மீ+�� கரகர.த /ர*ேல 
ேபச. ெதாட2கினா�. 
 
“ேபரறிஞ� ேடாலமி அவ�களி� ந3ச.திர அ3டவைண<�, அறிஞ� அ*ெச�னா 
அவ�க- பய�ப�.தி வ%த ெவ+கல� Dேகாள உ,+ைட<� நிசா� அவ�க- 
ஆைணயி3டப# ெகா+� வ%தி,�கிேற�” எ�றா�. 
 
“ந�ல&” எ�= உமா� எ2ேகா கவனமாக� பதி� ெசா�னா�. ெவயி*� 
ெவ�ப"�, பாைலவன.& மண�/�� உட*� கா$�சF� வா3#யபி� இ2/ 
வ%த&� அைமதியாக இ,%த&. ஆனா�, அ%த அைமதியி� இைடேய ைமம� 
கரகர.த/ர� எ�னேவா மாதிாியி,%த&. 
 
ஆைமயி� "&ேகா3#ேல தவ=தலாக ஏறிவி3ட நாைரேபால, ெவ/ ேவகமாக� 
பி�வா2கி அ%த இட.ைதவி3�� ெச�றா� ைமம� எ�ற அ%த�கணித� 
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ேபராசிாிய�. ஆனா�, இர1 ெந�ேநர.தி�/�பிற/, ேகா�ர.தி� உ�சியிேலயி,%த 
தள.தி� உமா� உலவி� ெகா+#,%தெபா&, அ%த "திய ேபராசிாிய� ைமம� 
தா� ெகா+� வ%த க,விகைள ேநா�கி� ெச�லாம� இ,�க "#யவி�ைல. அ2ேக 
ெச�=, உமா� கவனி�காம� இ,�/�ேபாேத, அ%த� Dேகாள உ,+ைடயி� 
நா�/ �ற"� இ,%த விள�/கைள ஏ�றினா�. அ%த உ,+ைடயி� ேம�பாதியி� 
ெவளி�ச� ப��ப#�/ அ%த விள�/கைள ஒ2/ப�.தினா�. 
 
அ�ெபா&, உலாவி� ெகா+#,%த உமா� தி,�பி� பா�.தா�. ெம,ேகறிய அ%த 
ெவ+கல உ,+ைடயி� மீ& அவ� க+க- பதி%தன. அ,கி� வ%& அைத 
ந�றாக உ�=� கவனி.தா�. ந3ச.திர2க- இ,�/� இட2களி� 
எ�.&�கா3��க- அதி�வைல பி�னிய& ேபா� சி=சி= உ,வ2களி� 
வைரய�ப3#,%தன. 
 
எ.தைனேயா ேப� அ%த உ,+ைடைய� பய�ப�.தி ஆரா$�சி 
ெச$தி,�கிறா�க-. பைழய ேகா�கைள<�, �திதாக அதி� ேச��க�ப3#,%த 
ேகா�கைள<� உமா� கவனி.தா�. அ#வான.ைத ேநா�கி வல��ற.ைத<�, 
இட��ற.ைத<� கவனி.&வி3� உமா�, Dேகாள உ,+ைடைய ெம&வாக� 
��றி�ெகா+� வ%&, த� தைல�/ ேநேர உ-ள வான.ேதா� ெபா,%&� 
நிைலைமயி� அைத நி=.தினா�. ெபா.தாைன. தடவி, அ.தி அ%த நிைலயி� 
அைத நிைலெப=�ப# ெச$தா�. ெப,� ேபராசிாிய�க- க+�பி#.த க,விக8�, 
பா�தா& நகர.&� கணித� ேபராசிாிய� ஒ,வC�, அறிஞ� அ*ெச�னாவி� 
ஆரா$�சிகளி� பலC�, அைன.&� உமாாி� ைகயிேல இ�ெபா& 
ேச�%தி,�கி�றன. இ,�பிC� அவ� அதனா� க�வமைடயவி�ைல. 
 
ேவகமாக உ-ேள Rைழ%த ���W “அேடய�பா! மி,க ரா[ய.தி*,%& வ%த 
"னி�2கவ� மாதிாியி,�கிறாேய! உ�ைன எ2ெக2ேக ேத�வ&? ெந,���ேபால 
பற�/� நிசா� அவ�களி� ேகாப.ைத நீ எ�ப#. தவி��க� ேபாகிறா$? எ�ன 
பதி� ெசா�ல� ேபாகிறா$? சாி, சாி இ�ெபா& இ2/ வ%& ேச�%தாேய, அ&ேவ 
ெபாி&!” எ�றா�. 
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“நா� ெவளிேயறி� ெச�றி,%தேபா&, யா6மி எதாவ& ெச$தி அ�ல& அைடயாள� 
அC�பியி,%தாளா?” எ�= உமா� அவைன வினவினா�. 
 
ஒ�ற�களி� தைலவனான அ%த ���W விழி� ேகாண.தாேலேய சிாி.தப#, “ஓ 
அ%த� ெப+ணா, அவைள�ப�றி நா� ஒ�=� ேக-வி�படவி�ைலேய!” எ�றா�. 
 
“உ�Cைடய ஆ3க8�/ ஏதாவ& ெச$தி கிைட.தி,�க ேவ+�ேம!” 
 
���W தைலைய அைச.&� ெகா+ேட, ‘ஊஹா�! ஒ, தகவF� இ�ைல. 
எ�Cைடய ஆ3க- எBவளேவா "ய�சிெச$& ேத#�பா�.தா�க- பயனி�ைல. நீ 
ஏ� இத�காக இ.தைன கவைல�ப�கி�றா$? அவ- ேபா$வி3டா� இ%த 
உலக.திேல ெப+கேள இ�லாமலா ேபா$வி3டா�க-? பாரசீக.&� 
ைப2கிளிக8� சீன.&� சி2காாிக8� எ.தைனேயா ெப+க- அ#ைம� 
ச%ைதயிேல இ,�கி�றா�க-. எ���� அழ/� வா$%த ஒ,.திைய எளிதி� 
ேத�%ெத�.& உ�Cைடயவ- ஆ�கி� ெகா-ளலா�. அத�/ ேவ+#ய ஏ�பா3ைட 
நா� கவனி.&� ெகா-கிேற�. ஆனா�, நிசா� இ�ெபா& ேகாபமாக இ,�கிறா�. 
அவைர� சமாதான� ப�.&வத�/ ஏதாவ& இ2/ ேவைல நட%ததாக நீ கா+பி.&� 
ெகா-ள ேவ+��. அவ� எதிாிேல ஏதாவ& ஒ, தி3ட.ைத "�ைவ�க ேவ+��. 
எ�ன ெச$ய� ேபாகிறா$?” எ�= ���W உமாைர� /ைட%தா�. உமா� 
ேபசாம*,%தா� அவனிட� எ%த விதமான தி3டேமா அைத�ப�றிய எ+ணேமா 
கிைடயா&. 
 
“அவ� உ� ஆதரவாள� எ�பைத மற%&விடாேத! அவ� மன� சமாதான� அைடய. 
த�கெசய� ஏதாவ& நீ ெச$தி,�க ேவ+��. உ�னா� ஏதாவ& பய� இ,�பதாக 
அவ� க,த ேவ+��. உ�Cைடய அறிவினா�, அறிவி� திறைமயா� 
ெச$ய�I#ய ஒ, தி3ட.ைத� ப�றி. ெதாிவி�க ேவ+��. அ�ெபா&தா� அவ� 
உ�ைன� பய� உ-ளவென�= க,&வா�.” 
 
“சாி! ஒ, �திய பHசா2க� அைம�க� ேபாவதாக அவாிட� அறிவி�ேபா�!” எ�றா� 
உமா�. “எ�ன? எ�ன ெசா�கிறா$?” எ�= த�ைனேய ந�ப"#யாத /ர*� 
அதி�%& ேபா$� ேக3டா� ���W. 
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“இ�ெபா&-ள பHசா2க.தி�ப# நா� பலமணி ேநர2கைள இழ%& வ,கிேறா�. 
தவ=த� எ&1� இ�லாம� கால.ைத� கண�கி�வத�/ாிய ஒ, "ைறைய நா� 
ஏ�ப�.&ேவா� எ�= நா� ெசா�கிேற�” எ�= ெசா�னா� உமா� க�]ரமாக. 
 
���W அ�ச2கல%த உ-ள.&ட� உமாைர ேநா�கினா�. ஏ�ெகனேவ, 
ேவைல�கார�க- த2க- தைலவாி� விசி.திர� ேபா�ைக� ப�றி� 
Iறியி,�கிறா�க-. இ�ெபா& உமாாி� விசி.திர� ேபா�ைக. தாேன ேநாி� 
காண ேந�%த&� அவC�/� பயமாயி,%த&. அவCைடய ேப�� 
ைப.திய�கார.தன�◌ாக அவC�/. ேதா�றிய&. இ,%தாF� சிாி.&� ெகா+ேட, 
“நா� ேப�வதி� ஏ&� தவறி,%தா�, க,ைணகா3# ம�னி.& வி�. அ�லாவினா� 
பைட�க�ப3ட நில1 நம�கி,�கிற&. ஒBெவா, "ைற<� "த� பிைற<ட� அ& 
ெவளி. ேதா�=�ெபா& ந�"ைடய மாத.தி� "த� நா- ெதாட2/கிற&. 
நிலைவ� கா3#F� சிற%த கால.ைத அள�/� க,விைய எ%த மனிதனாF� 
ெச$ய"#யாத�லவா? எ�= ேக3டா� ���W. 
 
“ஏ� ெச$ய "#யா&? எகி�திய�க- ெச$தி,�கிறா�க-! கிறி6&வ�க8� Iட� 
ெச$தி,�கிறா�கேள! இேதா நீ இ2ேக ஊ�றி ைவ.தி,�கிறாேய, மர.&+, அ& 
ஓ�� கால.ைத அள�பத�/ உதவா&. விைளயா�� சி=வ��/ ேவ+�மானா� 
பய�ப��! வ%& பா�” எ�= ஆ.திரமாக� Iறிவி3�, ���ைஷ இ.&� 
ெகா+� ேபானா�. ெவயி*� Eலமாக ேநர.ைத அறி%& ெகா-வத�காக� 
Dசிெமகிய தைரயி� ந�விேல ���W மி/%த "ய�சிெகா+� ஓ� அழகிய 
மர�க�ப.ைத ந3� ைவ.தி,%தா�. ெவயி� ப3� வி� க�ப.தி� நிழ� Eலமாக 
ேநர.ைதயறியலா� எ�ப& ���W நிைன��. பழ2கால.தி� ம�க- அBவாேற 
ேநர.ைத அள%& வ%தா�க-. ேகாப.&ட� அவைன இ.&� ெச�ற உமா�, த� 
ேதாைள அ%த� க�ப.தி� மீ& ேமாதி, இர+� ைககளாF� இ=�கி� பி#.&� 
ெகா+� ஒேர E�சி� பி�2கி� கீேழ சா$.தா�. அ%த� பாைலவன.&� 
பறைவயி� உ-ள.திேல ேகாப. தீ ெகா%& வி3ெடாி%& ெகா+#,%த&. 
 
“இ%த� க�ப� கா�றிேல வைள%& ெவயி*� �,2கி உ,மாறி� ேபா$வி�ேம! நா� 
எ�ன விைளயா3�� பி-ைளகளா? க+டைதெய�லா� ந��வத�/? மத 
விேராதிகளான கிறி6&வ�க- ைவ.தி,�பைத� ேபா�ற J+ இ,�க ேவ+��. 
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ஐ%& ஆ- உயர"-ள பளி2/�க� J+ேவ+��. அ& ைக நக.ைத� ேபா� 
��றிF� சம வைள1-ளதாக1�, ேத$.& ெம,/ தீ3ட� ெப�றதாக1�, நீ� 
ம3ட.ேதா� ெபா,%தியதாக1�, ெச�பினா� ேநராக� ெபா,.த�ப3�� 
இ,�கேவ+��. ப,வ மா=த�களா� பாதி�க�படாம� இ,�கேவ+�� அ%த� 
பளி2/. J+! அத� ப�க.திேல ஒ, நீ��க#கார"� இ,�கேவ+��. 
ெகா.த�கைள<� த�ச�கைள<� எ�னிட� அC��. எ�ப#� ெச$யேவ+�ெம�= 
நா� அவ�களிட� விள�/கிேற�” எ�= கடகடெவ�= ேபசினா� உமா�. 
 
“மத. &ேராக.தி� சி�ன.ைத நிைலநா3�வ&ேபா� இ& என�/. 
ேதா�றமளி�கிற&. ஆகேவ நிசா� அவ�களி� ஒ��தைல "த*� ெப�=� 
ெகா-ளேவ+�ெம�= நிைன�கிேற�” எ�= "N"N.த /ர*� ���W 
Iறினா�. 
 
“நிழ*� Eலமாக ஒ, மயிாிைழயள1 கால.ைத<� கண�கி�வத�/ாிய ஒேர வழி 
அ&தா�!” “மயிாிைழயள1 கால.ைத<�” ���வி� வா$ "N"N.த&. 
அவனா� இைத ந�ப "#யவி�ைல. அ,கி� நி�ற /வஜா ைமம� ப�க� தி,�பி 
ேநா�கினா�. அவ� இைத ந��கிறானா எ�ற ேக-வி அவ� க+களிேல 
ேதா�றிய&. இவ� க,.ைத� �ாி%&ெகா+ட அ%த� கணித� ேபராசிாிய�, 
ைமம� “அவ� /ழ�ப.&ட�தா� ேப�கிறாேரா எ�னேவா, அ& ெதாியவி�ைல. 
ஆனா�, அவ� கணித2கைள� ெச$வதிேல Eடர�ல. அவ� விள�/கிறப#யான கால 
அள1. J+ நி�சயமாக� சாியானதாகேவயி,�/�. சாியான "ைறயி� அவ� 
I=கிறப# J+ அைம�க�ப3டா� அறிஞ� அ* ெச�னாவி� Dேகாள உ,+ைட 
எBவள1 சாியானேதா, அBவள1 சாியாக அ%த. JN� இ,�/�. இதி� 
ஐயமி�ைல!” எ�றா�. எ%த "#1�/� வர. ேதா�றா& அBவிட.ைதவி3� 
அக�றா� ���W. 
 
���W Iறிய இ%த� /ழ�பமான கைதைய நிசா�, ெவ=��ட� ேக3�� 
ெகா+#,%தா�. உமாைர ைவ.&�ெகா+� ெச$வத�கி,%த அவ,ைடய 
தி3ட2கெள�லா�Iட அவ� மைறவினா� தவி� ெபா#யாகியி,%தன. அ%த� 
ேகாப.&ட� /வாஜா ைமம� ேவ=, உமாாி� இ%த� �திய பHசா2க "ைறைய 
ஒ���ெகா-கிறா� எ�ப&� சி%தி�கேவ+#ய விஷயமாக இ,%த&. 
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“�&� பHசா2கமா? அ& ந� பழ�க வழ�க.தி�/ மா=ப3டதாயி�ேற! மத. 
தைலவ�களி� உேலாமா சைப எதி��/ேம! - கிறி6&வ�க8�/ என. தனிேய ஒ, 
பHசா2க� இ,�கிற&! கா.தாணிய�க8�/ வ3ட� பHசா2க� இ,�கிற&. 
பாரசீக�களாகிய நம�/, இ6லாமிய ஆ3சி�/ "�னி,%ேத இ%த� பHசா2க 
"ைறயி,%& வ,கிற& இதி� மா=த� ெச$வெத�ப& ஆப.தாயி�ேற!” 
 
நிசாமி� இ%த ஆரா$�சிைய� ேக3�� ெகா+#,%த ���W க+கைள "#� 
ெப,E�� வி3டப#ேய “உமா� கால� ஒ�ேற ஒ�=தா� எ�= I=கிறா�. 
நா3#� காவலராகிய தா2கேளா, நா�/ கால2கைள� ப�றி� I=கிறீ�க- என�/ 
Eைள /ழ��கிற&.” "நா�/ கால2க- அ�ல; நா�/ பHசா2க2க-! ��தா� 
மா*_ா இவைன� ெகா+� வர� ெசா�* இ�C� ேக3�� 
ெகா+#,�கிறாேற!” 
 
“மா*_ா இவைன� ெகா+�வா எ�கிறா�. இவ� கால.ைத அள�க� �திய 
க,விைய� ெகா+� வா எ�கிறா�. இ%த� க,விைய ைவ.&� ெகா+� 
எ�னதா� ெச$வேதா ெதாியவி�ைல. விழி.ெத%ததி*,%& J�க� வ,�வைர 
ஒBெவா, வினா#ைய<� அள%& ெகா+#,�பா� ேபா*,�கிற&” எ�= 
���W ச*.&� ெகா+டா�. 
 
“இ�ைலயி�ைல இளேவனி� கால.திF� "�பனி� கால.திF� இர1� பகF� சாி 
சமமாக இ,�/� ஒ, நாைள அவ� க+�பி#�க "#<�. இ%த� ெப,%&ணி� 
&ைணயா� கதிரவனி� நிழ� மிக மிக நீ+� வி�. /ளி� கால.தி� ஒ, நாளி� 
நிழ� மிக மிக� /=கி வி�. ேகாைடகால.தி� ஒ, நாைள<� அவ� "#1 ெச$ய 
"#<�. 
 
இ%த ஆரா$�சிகைள<�, வி+மீ�களி� இய�க.ைத� ப�றி அவ� ெச$தி,�/� 
ஆரா$�சிகைள<� பய�ப�.தி அவ� �&ைமயான ஒ, கால� கணித "ைறைய 
ஏ�ப�.த "#<�. அவ� எ�ன ெச$வாென�ப& என�/� �ாிகிற&” எ�= நிசா� 
ஓ� ஆரா$�சிேய நட.தினா�. 
 
“அ�ல�லா! ஆ+டவ� அ,- பா*�பானாக!” எ�றா� ���W. 
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“ஆ+டவ� அ,- பா*.தா�, மா*� ஷா அவ�களி� ஆ3சியி� நா� ஒ, �திய 
பHசா2க.ைத ஏ�ப�.தி� ெகா��கலா�.” 
 
இ& ஓ� அ,ைமயான ஏ�பாடாக நிசா� அவ�களி� Eைளயி� ேதா�றிய&. மா*� 
ஷாவி� ஆ3சியி� அவ,�ேக ெசா%தமான ஒ, பHசா2க "ைற அ"F�/ வ%தா�, 
அவ,�/� ெப,ைமயாக இ,�/�. ெப,ைமயி� Dாி�பா� அவ� "த� "தலாக 
அரசா2க வான'� கைலஞராக அம�.தி� ெகா-வா�. இ& சாியான ஏ�பா� எ�= 
ேதா�றிய&. “அவ� ேக3டப#ேய கால� அள�/� க,விைய அைம.&� 
ெகா��ேபா�. ஆனா�, அவ� ஏ� அ�ப# அைல%& ��றி� ெகா+#,%தா�!” 
எ�= நிசா� ேக3டா�. 
 
“அ& ஆ+டவC�/.தா� ெதாி<� ! த2க- அ#யவC�/ எ&1� ெதாியா&!” 
எ�= உ-ள.ைத மைற�/� ஒ, ��சிாி��ட� ���W Iறினா�. 
 
“அவ� ம=ப#<� ��றியைலயாம� பா�.&� ெகா-வைத உ� ேவைலயாக 
ைவ.&� ெகா-. அவ� இ2ேகயி,�க ேவ+#ய& இ�றியைமயாத&” எ�= 
ஆைணயி3�, அவC�/ விைடெகா�.தா� நிசா�. 
 
த� K3��/� ெச�ற ���W அ2கி,%& ஓாிட.தி�/� ெச�றா�. அ%த இட� 
ஒ, பைழய கி3ட2கி. அ& கைட. ெத,ைவ ேநா�கி� ெகா+#,%த&. தா� 
மைற%& ெகா-வத�காக1�, த� வச� கிைட.த பிற� பா��க� Iடாத 
ெபா,-கைள மைற.& ைவ�பத�காக1� அ%த� கி3ட2கிைய அவ� பய�ப�.தி 
வ%தா�. எகி�திய ஊைமெயா,வ� அைத� காவ� �ாிவத�காக 
ைவ�க�ப3#,%தா�. அவ�, தாேன அ%த� கி3ட2கி�/ உாிைமயாள�ேபால 
ந#.& வ%தா�. அ2ேக ெச�ற ���W, ஒ, Eைலயிேலயி,%த ெப3டக.தி� 
E�= D3��கைள<� திற%& உ-ேளயி,%& ஒ, ெபா,ைளெய�.தா�. நீல�க� 
பதி.த ஒ, ேசா# ெவ-ளி வைளயேல அ&. அ%த வைளயைல ஒ, Iன� ெகா+� 
வ%& ெகா�.தா-. அவ�, இற%&ேபான ��தானி� அ���/ாிய விகடனாக 
இ,%தவ�, ேம�/. திைசயி� அல�ேபா நகைர ேநா�கி� ெச�F� சாைல வழியி�, 
ெகா+� ெச�ல�ப3ட யா6மி எ�ற ெப+, அ�பி� அைடயாளமாக உமா� 
எ�பவC�/ அC�பிய ெபா,ேள இ%த வைளய� எ�= அ%த� Iன� Iறினா�. 
இ%த வைளய� ம3�� உமா� ைகயி� கிைட.தா�, அெல�ேபா நக� ேநா�கி� 
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பற%& வி�வா�. பிற/ நிசா� அவ�க- ெப,2 ேகா�.தி�/. தா� ஆளாக 
ேநாி��. இைதெய�லா� சி%தி.&� பா�.த ���W, அ%த வைளய�கைள. த� 
ம#�/-ேள எ�.& மைற.& ைவ.&� ெகா+� ஓ� ஊ�=�கிண�ைற ேநா�கி 
வ%தா�. 
 
யா,� கவனியாத சமய� பா�.&, அ%த வைளய�கைள கிண�=�/-ேள ேபா3� 
வி3�� ப3படெவ�= நட%& அ%த இட.ைத வி3�� ெச�றா�. ஆரா$�சி� 
Iட.தி� ேவைலக- �=�=�பா$ நட�பைத� க+� நிசா� அ�"�� மிக 
மகி;�சியைட%தா�. ேகாைட�கால� "#<� த,வாயி� நீ��க#கார"� பளி2/�க� 
JN� அைம�க� ெப�=வி3டன. நீ�� க#கார.தி�, மணி�/ அ=ப& "ைற 
��=கிற ஒ, சி= ச�கர� அைம�க� ெப�றி,%த&. மணி�/ ஒ, "ைற அைசகி�ற 
ஒ, ெபாிய ச�கர"� அதி� ெபா,.த� ெப�றி,%த&. ஈ3# "ைன ேபா�ற ஒ, 
ெவ-ளி "ைன அள1 ப�.த�ப3ட ஒ, ேகா3#� மீ& ஒBெவா, ம.தியான.தி�/ 
ஒ, "ைற நக�%& ெச�ற&. ஒBெவா, நா8� தி,�ப. தி,�ப அ%த� ேகா3#� 
மீ& நக�%& ெகா+#,%த&. இவ�ைறெய�லா� பா�.த ���W எBவள1 சாியாக 
எBவள1 ேபா�ற.த�கதாக இ,�கிற& எ�= விய�பைட%தா�. ஆனா�, கணித� 
ேபராசிாிய� ைமம�, ஓ� ஆ+#� "#வி�தா� உ+ைம ேநர.தி�/�, இத�/� 
உ-ள ேவ�=ைம ெதளி1ப�� எ�= விள�கினா�. ேகா3ைடயி� நாைள� 
கண�கி�வத�/, ேவ�பி#.தKர� ஒ,வ� இ,�ப&ேபா�, இ2ேக<� ஒ,வ� 
இ�லாத&தா� ெப,2/ைறெய�= ���W க,தினா�. அவCைடய 
அறியாைம�காக� ேபராசிாிய� ைமம� இர�க�ப�வைத. தவிர ேவ= வழியி�ைல 
எ�= நிைன.தா�. 
 
எ�லா� ஆய.தமான பிற/, ஆரா$�சியாள� நா�வ� ேத�%ெத��க� ெப�றன�. 
த2க- ேவைலைய. ெதாட2/வத�/ எ�ேலா,� ஆய.தமாகின�. ஏெழ3� 
ஆ+�க- ஆரா$�சி�/� பிறேக இத� "#1 ெதாி<� எ�= ைமம� க,தினா�. 
நா�ைக%& ஆ+�க- ேபா&ெம�= உமா� Iறினா�. 
 
“அேடய�பா! நாைல%& வார.தி� ஒ, ெபாிய அர+மைனேய க3#விடலாேம! இ%த 
ேவைல�/ வ,ட� கண�கி� ஆ/மா? எ�ன பய�?” எ�றா� ���W. 
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“உ�Cைடய அர+மைன கால�ேபா�கி� ம+ேணா� ம+ணாக� ேபா$வி��. 
எ�Cைடய பHசா2க� எ�ெற�=� பய�ப��. ேபாேபா!” எ�= உ=மினா� 
உமா�. 
 
TாியC�/ ேநரா$ Dமி இ,�க�I#ய "�பனி�கால.தி� ஒ, நா- த2க- 
ேவைலைய. ெதாட2க ஆ= வான '� ஆரா$�சியாள�க- ஆய.தமாக இ,�பதாக 
ஒ, வார� "�பாகேவ உமா�, நிசா� அவ�க8�/. ெதாிவி.தா�. ேபரரச� ��தா� 
அவ�க- ஆரா$�சி� Iட.ைத� பா�ைவயி�வத�/ ேவ+#ய ேவைலகைள<�, 
அவ� எதிாி� நட%& ெகா-ள ேவ+#ய "ைறகைள<� நாடக� ேபா� நட.தி� 
கா3ட நிசா� ஏ�பா� ெச$தா�. 
---------------- 

18. 18. 18. 18. கிழிய#$� பழ� ப;சா�க�கிழிய#$� பழ� ப;சா�க�கிழிய#$� பழ� ப;சா�க�கிழிய#$� பழ� ப;சா�க�    
 
��தா� மா*_ா அவ�க- ஆரா$�சி� Iட.ைத� பா�ைவயிட வ,வதாக இ,%த 
அ�=, அவ� காைலயி� "த*� மா�ேவ3ைட "#%தபிற/ மாைலயி� அ2ேக 
ேநேர வ,வதாக இ,%த&. ம.தியான.&�/� பிற/ அ%த ஆரா$�சி�Iட� 
பா��பத�/ ஒ, ேகளி�ைக�Iடார� ேபா� கா3சியளி.த&. �திதாக 
அைம�க�ப3#,%த ேதா3ட� "வ&� தைரயி� ர.ன� க�பள2க- விாி�க� 
ப3#,%தன. மர.த#களிேல, பலவிதமான ேகா�ைபகளிேல விதவிதமான 
கறிவைகக8�, ச�ப.&�, பிற உண1� ெபா,-க8� ைவ.&�ெகா+� 
ேவைலயா3க- கா.&� ெகா+#,%தா�க-. 
 
அைடயாள "ைற� கணித� ேபராசிாிய,�, உமாாி� கணித ஆசிாிய,மான அ* 
அவ�க8�, ப�ேவ= கைல� கழக2களி� ேபராசிாிய�க8� த2க- அரசா2க 
உைடகைளயணி%&ெகா+� அ2/ வ%& I#னா�க-. ப-ளி வாச**,%& வ%த 
மத. தைலவ�களான "�லா�க8� வ%தா�க-. அவ�க- அைனவ,� எ&1� 
ேபசாமF�, எவ,ட� கலவாமF� தனிேய ஒ, �ற.தி� இ,%தா�க-. 
"�லா�கைளெய�லா� அவரவ�க8�/ாிய மாியாைத<ட� நிசா� அவ�கேள 
வரேவ�=, ��தா� அவ�களி� ஆ6தான ேமைடயி� அ,கிேல உ-ள 
ஆசன2களி� அமர ைவ.தா�. நா3#ேல " ஆ�றF� வா$%த சமய� ேபரைவயி� 
உ=�பின�களான அவ�க8ைடய க,ைண நிைற%த ஆதர1 இ,%தா�தாேன 
விHஞான� பிைழ�க "#<�. அத�காகேவதா� நிசா� அவ�க8�/ மி/%த 
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மாியாைத ெசF.தினா�. அவ�கேளா� ேப��ேபா&, ேந� எதிராக நி�= ேப�வ& 
Iடாெத�=�, அ& மாியாைத� /ைற1 ஆ/ெம�=�, அவ�களி� பி� ப�கமாக 
நி�=ேபசேவ+�ெம�=� உமா,�/� எ�ாி�ைக ெச$தா�. ஆனா�, அவ�க- 
அ2ேக க,ைண உ-ள.ேதா� வரவி�ைல. 
 
உமா� எ&1� ேபச� I#யவனாக இ�ைல. யாேரா நட.&கிற வி,%தி� கல%& 
ெகா-ள வ%த ஒ,வனாகேவ அவ� அ2/ நடமா#னா�. ெவளியிேல /திைரகளி� 
கால#� ச.த� ேக3ட&� எ�ேலா,ைடய க+க8� தைலவாச� �ற� தி,�பின. 
��தா� வ,வைத அறி%த&� உமா,�/ மகி;�சி ெப,�ெக�.த&. 
 
அவ� /திைரயி*,%& இற2கிய&� ேவைல�கார�க- அவசர அவசரமாக அரச� 
எதிாி� ஒ, நைடவிாி�ைப விாி.தா�க-. த�Cைடய ேவ3ைடயா�ம ஈ3#ைய 
அ,கி� இ,%த அ#ைம ஒ,வனிட� ெகா�.&வி3�� கீேழ இற2கிய ��தா� 
மா*_ா உ-ேள வ%தா�. அவ� உட� "வ&� Jசி ப#%தி,%த&. கைள�பாக 
இ,%தாF� அவ� களி�பாக இ,%தா�. இ,�பிC�, இ%த நிசாைம<� வய& 
"தி�%த "�லா�கைள<� பா��க ேந�%ததி� அவ� உ+ைமயி� 
மகி;�சியைட%தி,�க மா3டா� எ�ேற உமா� நிைன.தா�. ஒ, மி,க� 
நட�ப&ேபா� நட%& வ%த மா*_ா தா� ேப��ேபா& ைககைள அைச�க1� 
இ�ைல. /ரைல உய�.த1� இ�ைல. 
 
அவ,�/ வண�க� I=வத�காக நிசா� உமாைர அைழ.& வ%தேபா&, ��தா� 
அவைன உ�=ேநா�கிவி3�, ‘ஆ�! இவேனதா�!” எ�= ெம�*ய /ர*� 
Iறினா�. 
 
“இ%த உலக.ைதயா8� இைறவேர! த2களி� ேவைல�கார� நா�” எ�= Iறி 
உமா� அ# வண2கினா�. 
 
“ெகாராச� பாைதயிேல, நா� த2கியி,%த இட.தி�/ நீ வ%தா$! எ�ைன� ப�றிய 
ஒ, /றி Iறினா$. நீ Iறியப# அ& நிைறேவறி வி3ட&. அைத நா� மற�க 
வி�ைல; எ�=� மற�க1� "#யா&. இ�ெபா& நீ எ�னிடமி,%& எ�ன 
எதி�பா��கிறா$!” எ�= அவைன ��தா� மா*_ா ேக3டா�. 
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“அரேச! த2க- பணியாளாக எ�ைன அம�.தி� ெகா-8�ப# ேவ+�கிேற�!” 
எ�றா� உமா�. "அ�ப#ேய ஆக3��! சாி, இ�ெபா& நீ இ2ேக எ�ன ெச$& 
ைவ.தி,�கிறா$? கா3�!” எ�றா� ��தா�. 
 
உய�%த பளி2/. J+ க,விைய<�, அ2கி,%த ேவ= விHஞான� க,விகைள<� 
அ�கைறேயா� கவனி.தா�. வய& "தி�%த கணித� ேபராசிாியனாகிய ைமம�, 
அரச� "�னிைலயி� நி�கிேறாேம எ�ற பய.தி� ைக ந�2கி, ெம$ந�2கி, வா$ 
/ளறி விள�க� ெசா�னைத� ேக3க� ெபா=�காம�, ��தா� உமா� ப�க� தி,�பி 
‘நீேய விள�கி� I=’ எ�றா�. அ%த இள� வான'� ஆசிாியரான உமாாி� 
ெதளிவான ெசா�கைள அவ� ெபாி&� வி,�பினா�. உமா,�/ அ�ெபா& வய& 
இ,ப.திர+�. ��தா� மா*_ா1�ேகா இ,ப&தா�. அவ� உமாாி� ஆ�றைல� 
க+� விய%தா�. 
 
விHஞான� க,விகைள ��தா� க,.ேதா� கவனி�பைத� க+� ெபா=�காத 
ெபாிய "�லா, த�"ைடய த/திைய நிைலநி=.தி� ெகா-வத�காக1� மதவாத.ைத 
நிைலநி=.&வத�காக1� "�வ%தா�. 
 
“கவனி<2க-, நீ2க- ஆ+டவனி� ெதா+ட�களா$ இ,%தா� அவ� 
ஒ,வC�ேக அ#பணி<2க-! அவரா� பைட�க�ப3ட கதிரவைன<� நிலாைவ<� 
ேபா�றி வண2காதீ�க- எ�= �னித. தி,மைற �க�கிற&” எ�= Iவினா� 
ெபாிய"�லா. 
 
தி,�/ரானி� உ-ள இ%த வா�கிய2கைள� ேக3ட&� வழ�க�ேபால ம�ற 
"�லா�க8�, த2க- ஒ��தைல ஒ.த /ர*ேல ெதாிவி.தா�க-. 
 
“இர1� பகF� கதி,� நில1� எ�லா� ஆ+டவனி� பைட��கேள! அவனா� 
பைட�க�ப3ட ெபா,-க- ெதளிவா�க�படாவி3டா�, அவ�ைற (அவ�றி� 
பயைன) நா� ெபற"#<மா? இ�ப#<� Iட.தா� தி,"ைற I=கிற&” எ�= 
உமா� Iறினா�. 
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மா*� ஷா எ&1� Iறவி�ைல. அவ,� மத ந�பி�ைக<-ள நிசா� ேபாலேவ, 
மத�ெபாிேயா��/ மிக1� மாியாைத ெசF.&பவ�. இ%த விஷய.தி� அவ� எ&1� 
ேப�கி�றா�ேபால இ�ைல. ெபாிய"�லா அவ�களிட� ெச�= மாியாைத ெசF.தி 
விைடெப�=� ெகா+� /திைரேயற� ேபானா�. /திைரயி� ஏறி உ3கா�%த&� 
உமாைர அ,கி� அைழ.&, “அரசா2க வான'� கைலஞராக உ�ைனேய�=� 
ெகா-8�ப# அைம�ச� நிசா� ேவ+#� ெகா+டா�. அBவாேற 
ஆைணயி3#,�கிேற�. நாைள� I�� சைபயி�, உன�/ அரசா2க 
மாியாைத<ட� பதவி வழ2க�ப��. அ#�க# சைப�/வா. எ� அ,கி� அ#�க# 
வ%& இ,. உ+ைமயான /றிகைள அBவ�ெபா& உண�%& ெகா-வத�/ நீ எ� 
அ,கி� இ,�ப& இ�றியைமயாத&” எ�= Iறிவி3�, க#வாள.ைத ஒ, �+� 
�+#� /திைரைய. த3#வி3டா�. அவ,ட� Iடவ%த, அFவல�க8�, 
ேவைலயா3க8� அவைர. ெதாட�%& ெச�றா�க-. /திைரயி� கால# கிள�பிய 
Jசியிேல அவ�க- மைற%& ெச�றா�க-. ஆனா� நிசா�தா� மன� வ,%தினா�! 
 
ம=நா- நிசா� உமாைர. தனியாக� ச%தி.தேபா&, “ேந�= நீ ேமாசமாக நட%& 
ெகா+டா$. உேலமா "�லா�க8ட� இBவா= எதி�.&� ேபசியி,�க� Iடா&. 
உ�Cைடய பாைதயி� அவ�க- அ#�க# தைடெய��வத�/ வா$�பளி.& 
வி3டாேய!” எ�= வ,%தினா�. 
 
“த%ைதேய! எ� ேவைல�/� உேலமா1�/� எ�ன ச�ப%த� இ,�கிற&?” எ�= 
உமா� ேக3டா�. 
 
“அவ�க8ைடய ஆதரவி�லாத எ%த� காாிய"� ெவ�றிெபற "#யா&. நீ 
ெதாி%&ெகா-ள ேவ+#ய விஷய2க- நிைறய இ,�கி�றன. இ�ெபா&, அரச 
சைபயி� நீ பதவிேய�க� ேபாகிறா$. வ,ட.தி�/� பனிெர+டாயிர� மி6க� 
நாணய2க--வாிைய� கழி�காம� உன�/� ச�பளமாக� கிைட�/�. மா*_ா 
பிாிய�ப�கிற ேபாெத�லா� உன�/� ெபா�னாக வாாி� ெகா3�வா�. அ%த 
வ,�ப# ேவ= கிைட�/�” எ�= நிசா� ெசா�*�ெகா+� வ,�ேபாேத உமா� 
அதிசயி.தா�. இ.தைன ெபாிய ெதாைகைய அவ� எ+ணி� Iட� 
பா�.தேதயி�ைல. 
 
“அவ,ைடய ஆதர1 உன�/ இ,�/�வைரயிேல, ெவ/மதிக8� பாி�க8� 
வி,�பியேபாெத�லா� ெகா��பா�. ஆனா� அவ� ஒ,வாிட� ைவ.தி,�/� 
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ந�பி�ைக /ைற<மானா�, ெகா�F� க.தி "ைனைய� கா3#F� ெகா�ரமாக 
மாறிவி�வா�. அரச�களி� ேபா�ேக இ&தா�. அ�பி,%தா� ஒேரய#யாக. J�கி 
ைவ.&� ெகா-8வா�க-. ெவ=�பி,%தா� உயி,�/ உைல ைவ�/� ஆ<தமாக 
அவ�கேள மாறிவி�வா�க-. அவ,ைடய க,ைண உ�மீ& எ�=� இ,�/ெம�ேற 
எ+Nகிேற�. அ�ப#ேய அ�லா அ,- �ாிவாராக! ஆயிC� அவ,ைடய 
அர+மைன "வ&� அவ,ைடய உளவாளிக- ேதனைடைய ெமா$�/� 
ேதனீ�கைள� ேபால - எ2/� ��றி� ெகா+ேட யி,�பா�க-. அவ�க8ைடய 
க+க8�/ எ%த விஷய"� த�பா&, உ�மீ& ெவ=�D3�வத�/� பல� 
"ய�வா�க-. அவ,ைடய ஆதர1 இ,�/� வைர உ� வா;1 இ�ப வா;1தா�. 
அ& நீ2கியேதா, உ�Cைடய வா;1 ெப,ைம, ெச�வ�, உயி� எ�லா� அழி%& 
ேபாக ேவ+#ய&தா�. எ�Cைடய ஆதர1 உன�/ எ�ேபா&� உ+�. ஆ+டவ� 
அ,ளா� எ�ைன ேநர#யாக எதி��பவ�க- யா,ேம இ�ேபா& இ�ைல. ேமF� 
எ�Cைடய அரசிய� ெச�வா�கி�/� காரண� எ�Cைடய ெப,� 
உைழ��.தா�. இ%த சா�ரா[ய.ைத அைம�பதி� நா� ெப,� ப2ெக�.&� 
ெகா+#,�கிேற�.” 
 
இBவா= பலவிதமான உபேதச2கைள� ெச$& வ%த நிசா�, தம�/ அ%த 
சா�ரா[ய.ைத பைட�பதி� ெந�நாளாக இ,%& வ%த ெப,� ப2ைக<�, த� 
உைழ�ைப<�, அர��/� தன�/� உ-ள ெதாட�ைப<� ப�றி விாிவாக 
எ�.&ைர.தா�. அவ,ைடய விள�க.திேல E�= தைல"ைறக- சாி.திரேம 
அட2கி யி,%த&. பைழய ��தா� ஆ�� அ�சலா� �ய� ேபால� �/%& பல 
நா�கைள ெவ�= பா�தாதிேல ெவ�றி�ெகா# நா3#யைத<�, அெல�ேபா 
நகைர<� ெம�காைவ<�, ெமதினாைவ<� ைக�ப�றியைத<� சாம�க+#*,%&, 
கா�6டா+# ேநாபி� வைர பர%& கிட�/� அ%த� ெபாிய சா�ரா[ய.ைத<� 
அத� ஏகேபாக� ச�ரவ�.தியாக இ�ேபா& விள2/� இளH சி2க� ��தா� 
மா*_ாவி� நிைலைமைய<� மன�க+"� ெகா+�வ%& நி=.தினா�. உமா�, 
இ�ப#�ப3ட ஓ� அரசC�/� ேசைவ ெச$வதி� ெப,ைம இ,�பதாக� க,தினா�. 
“அ#�க# ெதா%தர1 ெகா�.&� ெகா+#,�/� எகி�& ேதச.தி� 
கா*�பிடமி,%& E�றாவ& �+ணிய6தலமாகிய ெஜ,சல.ைத� 
ைக�ப�றி�ெகா-ள ��தா� மா*_ா தி3டமி3#,�கி�றா�. வ,கி�ற வாைட� 
கால.தி� அெல�ேபா வழியாக நம& பைடக- ெஜ,சல.தி� மீ& பைடெய��க� 
ேபாகி�றன.” எ�= நிசா� Iறினா�. 
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நிைன.த1ட� தி3டமி3� இ�ப#�ப3ட அழகிய நகர2கைள. த� சா�ரா[ய.தி� 
ேச�.&� ெகா-ள� I#ய இ%த� ெச�வ நிைலைய, அ%த நிைலயி� விய.த/ 
ஆ�றைல எ+ணி விய%தா� உமா�. நிசா� அவ�க- உமாைர. தின% தின"� 
அைழ.& அவC�/ அரசா2க விஷய2கைள� ப�றி விாிவாக எ�.&ைர.தா�. 
ச3ட2கைள அ"� நட.&வ&�, வாி வT*�ப&�, பைடயைம�ப&�, ஒ�= 
ஆடF� ப�றிய எ�லா விவர2கைள<� எ�.ெத�.&� Iறினா�. 
 
��தா� மா*_ா1�கி,%த ஆ�வ"-ள விஷய2க- ப�றி<� நிசா� ெதளிவாக� 
Iறினா�. “ேவ3ைடயா�வதி� ��தாC�/ வி,�ப� அதிக�. ெப+கைள 
இதயமி�லாத அ#ைமகளாக எ+ணி நட.&வ& அவ,ைடய வழ�க�. 
ெத$Kக.திF�, அ,- வா�/களிF� Eட ந�பி�ைக அதிக� ெகா+டவ�. 
அவ,ைடய பா3ட� அநாகாீகமான /#ைய� ேச�%தவ�. ��தா� மா*_ா 
அவ�களி� ப�க.தி� எவனாவ& ேசாதிட�கைள� ெகா+�வ%& எதிாிக- ைவ.& 
வி3டா� ேபா&�, அ%த. ெத$Kக ந�பி�ைகைய� ெகா+ேட அவைர அழி.& விட 
"#<�. அBவள1 Jர� ெத$Kக விஷய2களிேல Eட ந�பி�ைக ெகா+டவ�. 
இைத நிைனவிேல ைவ.&� ெகா-! உ�Cைடய ெசய� மிக1� கWடமான&. 
ஜாதக2களிேலா ேசாதிட.திேலா உன�/� ெகாHச�Iட 
ந�பி�ைகயி�ைலெய�ேற ேதா�=கிற&. எ�ைன� ெபா=.த வைரயி� 
ந3ச.திர2களி� ஒ2கான இய�கேம, கட1ளி� ஆ�றF�/ எ�.&�கா3� எ�= 
ந��கிேற�. ��தா� மா*_ா-ஏதாவ& ஒ, விஷய.ைத� ப�றிேயா, ஏதாவ& 
காாிய� ேம�ெகா-8வத�/ாிய ந�ல ேநர.ைத�ப�றிேயா, அ%த� ெசயலா� 
ஏ�ப�� ெவ�றி ேதா�விைய� ப�றிேயா உ�Cைடய ேயாசைனைய� ேக3டா�, 
அவ,ைடய ஜாதக.ைத ைவ.&� ெகா+� உ+ைமயான கணித"ைறயா� 
பலாபல�கைள வ/.&� ெசா�F. ேவெறா,வ�, அவைர. த� வச�ப�.&�ப# 
வி3� விடாேத, உ�ைன<� உ� ெசயைல<� ெபாறாைம� க+க8ட� கவனி.& 
வ,பவ� ஏராள� எ�பைத எ�ெபா&� மற%& விடாேத.” இBவா= நிசா� 
அவC�/� ெசா�* அவ� நிைலைய<�, ேவைலைய<� அத� ெபா=�ைப<� 
உண�.தினா�. 
 
உமா� அவ� Iறியவ�ைறெய�லா� ஏ�=� ெகா+டா�. மா*_ா ஏதாவ& 
ெத$Kக� /றிகளி� விள�க.ைத� ேக3டா�, அத�/ விைடயி=�ப& மிக எளியேத 
! பழ2கால.&� ேசாதிட� கைலஞ�க- வ/.& ைவ.த விதி"ைறகளி�ப# 



114 

 

கண�கி3�, அவ�றி�/ /றி�பிட� ப�=-ள பல�கைள அ�ப#ய�ப#ேய ஒ�பி�க 
ேவ+#ய&தா�. 
 
அ�ப#�ப3ட /றிகளி� அ�.தமி�ைல எ�றா� அதனா� எ�ன வ%& வி3ட&. 
ந��கிறவ� ந�பி� ெகா+#,�க3��. நம�ெக�ன ந3ட�? எ�= நிைன.தா�. 
 
“இ�ெனா�= I=கிேற�. அரசா2க விஷயமாக ஏதாவ& ஆ,ட� ேக3டா�, நீ 
என�/ ஆளC��! விவர.ைத. ெதாி%&ெகா+� அத�/� Iறேவ+#ய சாியான 
பதிைல நா� உன�/. ெதாிவி�கிேற�. ஏெனனி�, அரசிய� ேபா�/� ப�றி 
ஆ,ட� I=வ& "#யாத காாிய�. அ&, அரசிய� T;நிைலைய ஆரா$%& ெசா�ல 
ேவ+#ய&. அ& எ� ஒ,வனா�தா� "#<�. ஏெனனி�, அரசிய� "ைறைய 
வ/�ப&� நட.&வ&� எ� ைகயிேலயி,�கிற&. ஆகேவ அ%த விஷய2களி� 
எ�ைன� கல%&ெகா+� நீ ேசாதிட� Iறலா�” எ�றா� நிசா�. 
 
உமா� அவைர விய��ட� ேநா�கினா�. 
 
“ஆ+டவ� அ,ளி� உதவியா�, இர+� ைகக- இ%த� ேபரரைச ஆ8கி�றன. 
"#�ைன%த ேபரரசி� ைகெயா�=; தைல�பாைகயணி%த இ%த அைம�சனி� 
ைகெயா�=, ேபா,� ெவ�றி<� த+டைன<� ெவ/மதி<� அரசாி� ைகயா� 
ஆ�க�ெப=வன. ஒ2/�, வாி"ைற<�, அரசிய� ெகா-ைக<� அைம�சாி� 
ைகயா� பைட�க�ப�வன. நா� ��தா� மா*_ா அவ�க8�/ உ+ைமயாகேவ 
உைழ�கிேற�. எ� உைழ�பி� பயனாக� �தியெதா, சா�ரா[ய.தி� 
அ#.தள.ைத அைம�க� பா�ப�கிேற�. ஆகேவதா�, அரசிய� ெகா-ைக 
ச�ப%தமான பிர�ைனக- ஏ�ப��ேபா& ம3�� நீ எ�ைன� கல%& ெகா-ள 
ேவ+�� எ�கிேற�, �ாிகிறதா?” எ�= ேக3டா� நிசா�. 
 
“அ�ப#ேய!” எ�= உமா� ஒ��� ெகா+டா�. க+#�� நிைற%த இ%த 
மனித,ைடய " ந�பி�ைக�/ாியவனாக. தா� மாறி வி3டைத<ண�%தா�. 
த�ைன� கா3#F�, ��தா� மா*_ாைவ� கா3#F� இ�C� ெசா�ல� 
ேபானா� மத. தைலவ�களான உேலமா சைபயினாி� யாைர<� கா3#F� 
அறிவாளியான இவ,ைடய ந�பி�ைக�/ாியவனாக. தா� ஆகியைத எ+ணி 
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மகி;%தா�. நிசா"�, த�Cைடய ெந�நாைளய தி3ட�, நிைறேவறியைதெய+ணி 
மகி;%தா�. 
 
உமாாி� ஒ��த� கிைட.த மகி;�சியி�, நிசா� ���W ப�க� தி,�பி, 
“இவCைடய ெச�வா�ைக� ெகா+� நா� மா*_ாைவ வச�ப�.தி� 
ெகா-ளலா�” எ�றா�. ஆனா�, உமா� அ�.&� Iறிய விஷய� அவ,ைடய 
மன�ேகா3ைடைய. தக�.த&. 
 
“இ�ெபா& ஒ, வ,ட கால.தி�/ நா� இ2ேக யி,�க. ேதைவயி�ைல. 
ஏெனனி� தின%ேதா=�, கால அளைவ� /றி�ெப�.&� ெகா+#,�க ேவ+#ய 
ேவைலதா�. அைத� ேபராசிாிய� ைமமC�, ம�றவ�க8� கவனி.&� 
ெகா-8வா�க-. இ%த இைட� கால.தி�, பைடெய�.&� ெச�F� ��தா� 
மா*_ா1ட�, நா� ேம�/. திைசயிேல ஒ, பயண� ேபா$ வர�ேபாகிேற�. 
��தாC�, த�Cட� வரேவ+�ெம�= எ�ைன� ேக3�� ெகா+#,�கிறா�.” 
எ�= வான சா6திாியான உமா� பதி� உைர.தா�. 
 
உ+ைமயி� உமா�தா� ��தா� மா*_ா1�/ ேம�றிைச� பைடெய���� 
ப�றிய எ+ண.ைத உ+டா�கினா�. ஏெனனி�, ேம�றிைசயி� பயண� ெச�F� 
சா�கி� த� அ���/ாியவளான யா6மிைய. ேத#� பி#�கலாம�லவா? 
இ�ெபா& அவ- எ2கி,%தாF�, ேத#�பி#.& வர�I#ய நிைல அவனிட� 
இ,%த&. ெபா,8�, ஆ3க8�, அதிகார"�, பலமி/%த ச�கரவ�.தி ஒ,வாி� ப�க 
பல"� எ�லா� அவனிட� இ,%தன. 
 
���W, உமா� ேம�றிைச ெச�வத� ேநா�க.ைத உடேன �ாி%& ெகா+டா�. 
யா6மி எ�ற அ%த� சி=மி�காக.தா� எ�ப& ஒ�ற� தைலவனாகிய அவC�/ 
எ3டாத விஷயம�ல. 
 
“இேத உமா�, த�பிேயா#யத�காக எ�ைன� க+#.தாேய, நா$ ேபா� 
அைலயவி3டாேய, கிழவா! இ�ெபா&, நீேய அவைன நவ விட� ேபாகிறா$!” 
எ�= த� மன.தி�/-ேளேய நிைன.&� ெகா+ட அவ�, ெவளியி� ேக3/�ப#, 
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பணி1ட� “எதியப#தாேன நட�/�” எ�= ஒ, மத ந�பி�ைக<-ளவCைடய 
/ர*� Iறினா�. 
-------------- 

19. 19. 19. 19. அவமதி�க வ+தவ� சவமாகி� ேபானா�அவமதி�க வ+தவ� சவமாகி� ேபானா�அவமதி�க வ+தவ� சவமாகி� ேபானா�அவமதி�க வ+தவ� சவமாகி� ேபானா�!!!!    
 
அைலய#.& Rைரய#.&� ெபா2கி� சீறி�ெகா+#,%த& அ%த ஏபிேர36 ஆ=. 
அ%த ஆ�ைற� கட�பத�காக அத� கைரயிேலயி,%த பாழைட%த பாபிேலா� 
நகர.தி� ஒ, ப/தியிேல ��தானி� பைடக- கா.&� ெகா+#,%தன. 
��தாைன. ெதாட�%& உமா,� பிர��க8� ேபாீ�ச� பழ�கா�கைள� கட%& அ%த 
ஆ�ற2கைர�/ வ%& ேச�%தா�க-. அவ�க8�/� பி�னா� க3#ட2க- இ#%& 
/வி%& கிட%த க�க8�, மண� /�=க8� கா3சியளி.தன. அழி%&ேபான அ%த� 
/3#� �வ�களி� ஊேட ��றி� ெகா+#,%தா� உமா�. ேவ3ைடயாடாத 
ேநர.திேல, நடன2க8� க+க3� வி.ைதக8� கா+பதிேல ��தாC�/ வி,�ப� 
அதிக�. 
 
பாழைட%& ேபான ஒ, ராஜசபா ம+டப.திேல ��றிF� வ+ண. திைர�சீைலக- 
ெதா2கவிட�ப3டன. பளி2/� ப#க� க�களி� ேமேல விாி��க- விாி�க� ப3டன. 
அரசC�/� அ%த� ேகளி�ைக�கார�க8�/�, அர2க� அைம�க�ப3ட&. இதிேல 
தின"� நடன2க8�, வி.ைதக8� நைடெப�றன. ஒ, நா- மாைல உமா,� அ2/ 
அைழ�க�ப3டா�. “ந3ச.திர2கைளேய பா�.&� ெகா+#,�/� 
வானசா6திாியாேர, எ�Cைடய இ%த நா$களி� ஆ3ட.ைத<� ெகாHச� பா,�” 
எ�= ��தா� அவைன அம�%& பா��/�ப# ேக3�� ெகா+டா�. 
 
இர.தின� க�பள.திேல, உமா,�காக ஓாிட� ஒ&�கி� ெகா��க� ெப�ற&. அவ� 
எதிேர, நடன�கார�க- �ழ�= �ழ�= வ%தா�க-, ேவ#�ைக� கார�களி� 
தைலவ� தாேன ஓ� இைச க,வி ேபால� கா3சியளி.தா�. அவCைடய இ��பிேல 
பிைண.&� க3ட� ப3#,%த ஒ, "ரச.தி� அவCைடய விர�க- ஒ*ெய�பின. 
அேத சமய.தி� அவCைடய ேதா-களி� க3ட�ப3#,%த சி= மணிக- /F2கி 
இைச.தன. அவ� �ழ�= ஆ��ேபா& அவCைடய தைல"#யவி;%& �ழ�ற&. 
 
ஆ#� ெகா+#,%த அ%த� ேகளி�ைக� கார�களி� தைலவ� ச3ெட�= நி�=, 
உமாாி� எதிாிேல ம+#யி3�. த� ைகைய நீ3# ெவ/மதி ேக3டா�. அவி;%& 
"� ெதா2கிய "#�க�ைறயி� ஊடாக அவCைடய விழிக- உமாைர� I�%& 
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ேநா�கின. உமா,� அவைன� I�%& பா�.&� ெகா+ேட, த� விர� Rனியி� 
ைவ.&� ெகா+ேட, ஒ, நாணய.ைத ெவ/ திறைமயாக� �+#� �+#� �ழ�றி 
வி3டா�. 
 
“க+க3� வி.ைதயி� ேத�%த கைலஞேர! இ& எ�ன பிரமாத�! வான.&� 
பனி�க3#கைள (ஆல2க3#கைள) கீேழ வரவைழ�ேப�. மண��யைல<� எ�பி 
Kச� ெச$ேவ�! இ�C� உ2க- எ+ண.தி� இ,�பைத<� எ�.&ைர�ேப�!” 
 
அவ� த�ைன ஆப.தி� மா3#விட "யFகிறா� எ�பைத யறியாத உமா� 
“அ�ப#யானா�, நீ ெபாிய வி.ைத�கார�தா�!” எ�றா�. 
 
“வான'�கைலஞேர நா� ஒ, ேமாசமான அேயா�கிய� எ�= தா2க- 
எ+Nகிறீ�க-. இ,�பிC� என�/� பய�ப�கிறீ�க-!” எ�றா�. அவCைடய 
Iாிய பா�ைவ உமாாி� ேமேலேய பதி%தி,%த&. ��தாC�/ இ& ஒ, 
ேவ#�ைகயாக இ,%த&. ஆவFட� அவைன� கவனி.தா�. “வான'�கைலஞேர! 
எ� மன.தி� இ,�பைத. தா2க- I=2க-! த2களா� "#யவி�ைல எ�றா� 
பரவாயி�ைல. "#யா& எ�= ெசா�* வி3டா� ேபா&�!” எ�றா�. அவCைடய 
பர%த தைலைய யா3#� ெகா+ேட, “எ2ேக, நா� எ%த வாச� வழியாக� ேபாக� 
ேபாகிேற�. ெசா�F2க- பா��கலா�! கிழ�கா, வட�கா, ேம�கா அ�ல& ெத�கா? 
எ& வழிேய நா� ெவளிேயற� ேபாகிேற�. தீ��கதாிசியாேர! ெசா�F2க- 
பா��கலா�” எ�றா� அவ�. அ& உமா,�/ ஒ, சவா� ேபாலேவ இ,%த&! 
 
உமா,�/ சிாி��� சிாி�பாக வ%த&. ஒ,வ� ெவளிேய ெச�வைத<� 
வி+மீைன<� ச�ம%த�ப�.&கி�ற ேபைதைமைய எ+ண எ+ண� சிாி��தா� 
வ%த&. ஆனா� அவ� சிாி�கவி�ைல. காரண� மா*_ா அவைன� கவனி.&� 
ெகா+#,%தா�. அவேரா, இ%த மாதிாி விஷய2களிேல ந�பி�ைக<-ளவ�. க.தி� 
ச+ைட�/. தயாராக இ,�/� Kர�கைள� பா��/� அேத ஆ�வ.ேதா�, அவ� 
உமாைர<�, நாடக. தைலவைன<� கவனி.&� ெகா+#,%தா�. 
 
“இ& மிக� சாதாரண விஷய�..” எ�= இ.தா� உமா�. “ம�க- ேபசி� 
ெகா-கிறா�க-. தா2க- ெப,% திறைம வா$%தவ� எ�=. அ�ப#�ப3டவ� ஏ� 
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பி� வா2/கிறீ�க-. இ�ெபா& நா� எ%த வாச�, வழியாக� ேபாேவ� எ�= 
ெசா�F2க-, பா��ேபா�!” எ�றா� அவ�. 
 
ம�ற ஆ3ட� கார�க8� அவைன� ��றிF� வ%& நி�= ெகா+டா�க-. 
��தாCைடய ஆ3க-, ெந,2கி வ%& நி�= ெகா+டா�க-, ந�றாக� 
ேக3பத�காக. மா*_ா உமாாி� பதிைல எதி�பா�.&� கா.&� ெகா+#,%தா�. 
ந3ச.திர2கைள ஆரா$வத�/� இ%த மாதிாி ச�ப%த"� இ�ைல எ�= ெசா�ல 
எ+ணினா� உமா�. ஆனா�, வா$ திற�க வரவி�ைல. உத�க- அைசயவி�ைல. 
 
��தாேனா, அ%த மனித� எ+Nவைத. த�னா� ெசா�ல "#<ெம�= ந�பி� 
ெகா+#,�கிறா�. எ%த� காரண� கா3# எBவள1 விள�கினாF�, மா*_ாவி� 
Eட ந�பி�ைகைய� ேபா�/வ& "#யாத காாிய� எ�பைத உண�%& ெகா+டா� 
உமா�. இ%த ஆ3ட�கார� த�ைன� கவி;.& விட ேவைல ெச$கிறாென�பைத, 
ெந�ேநர.தி�/� பிற/ அவ� �ாி%& ெகா+டா�. இ%த� T;�சிைய. தக��க. 
த�Cைடய �.திசா*. தன.ைத� பய�ப�.திேய ெவ�றி காண "#<� எ�= 
"#1 க3#னா�. 
 
“ேபனா1� தா8� ெகா+� வா,2க-” எ�= உமா� க3டைளயி3டா�. 
 
அரசாி� ெசயலாள� ஒ,வ�, அவ� "� வ%& ம+#யி3� ஒ, சி= காகித� �,8�, 
சிற/ ேபனா1� ெகா�.&வி3� ேபானா�. T;�சிைய� T;�சியா�தா� பாராட 
"#<� எ�ற எ+ண.&ட� அவ�ைற வா2கி� ெகா+டா� உமா�. அரசாி� 
வானசா6திாியி� கடைம இ&தா� ேபாF� எ�= எ+ணி�ெகா+ேட, 
ேயாசி.தா�. தா�ெசா�Fவ& தவறாகிவி3டா� மா*_ா மதி�க1� மா3டா�, 
இ%த நிக;�சிைய மற�க1� மா3டா�. ெசா�Fவ& ம3�� சாியாக 
இ,%&வி3டா�...? நா�/ கத1க-, கிழ�/, வட�/, ேம�/, ெத�/... ஏேதா 
"#1�/ வ%&, தாளி� எ�னேவா சில ெசா�கைள எதி "#.தா� உமா�. தாைள 
ம#.தா�, எ%தா�, மா*_ாவி� அCமதி<ட� "� நட%&, ப#�க3�களி� 
ப�க.திேலயி,%த பளி2/� க�*� ேமேலயி,%த ப#வ.தி� கீேழ அைத� ெச,கி 
ைவ.&வி3� மீ+�� தானி,%த இட.தி� வ%& உ3கா�%தா�. 
 
ஆ3ட�காரைன� பா�.&, “இனிேம� நீ ேபாகலா�!” எ�றா�. 
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ஆ3ட�காரனி� க+க- ஒளி Kசின. த� T;�சி ப*�க� ேபாகிறெத�ற 
எ+ண.திேல அவ� உ-ள� Dாி.த&. "�C�/� சில அ#க- நட%& வ%தவ�, 
கீ;.திைச வாசைல ேநா�கி ஓ#னா�. அவ� ேதா- மணிக- /F2கிெயா*.தன. 
பிற/, ெவ�றி� /ர� எ�பி� ெகா+ேட, ப�க.திேலயி,%த �வைர ேநா�கி� 
பா$%தா�. Dேவைல<ட� ெதா2கிய திைர� சீைலைய. J�கி� ��றியப#, �வாி� 
ந�வி� இ,%த சி= கதைவ. திற%& ெகா+ேட “இ%த வழியாக நா� ெவளிேய 
பாகிேற�!” எ�= ெசா�* வி3�� ேபானா�. அவ� ெச�ற&�, J�கிய 
திைர�சீைல கீேழ வி%த&. பா�ைவயாள�க- ஆ�சாிய.&ட� பா�.&� 
ெகா+#,%தா�க-. மா*_ா, அ%த. தாைள எ�.& வ,�ப# த�Cைடய 
ெசயலாளைர� பணி.தா�. 
 
அவ� ெகா+� வ%& ெகா�.த&�, பிாி.&� ப#.தா�. அவ,ைடய க+க- 
விய�பா� விாி%தன. எதியி,%தைத இைர%& ப#.தா�. 
 
“ஐ%தாவ& கத1 வழியாக!” 
 
“யா அ�லா ேதவைதகளி� ேபராசாேன! உ+ைமயி� நீ ஒ,வனி� எ+ண2கைள. 
ெதாி%& ெகா-கிறா$!” எ�= பாரா3#னா�. 
 
உமா� ஒ�=� ேசாதிட� கண�/� பா��கவி�ைல. அ%த� பய*� T;�சிைய� 
ப�றி� சிறி& ேயாசி.&� பா�.தா�. நா�/ திைச� கத1களி� ஏதாவ& ஒ�றி� 
வழியாக அவ� ேபாவதாக இ,%&, தாC� ஒ, திைசைய� /றி�பி3டா�, த� 
அதி�Wடவசமாக. தா� /றி�பி�� திைச<� அவ� ெவளிேய=� திைச<� 
ஒ�றாகேவ இ,%& விட1� I��. ஆனா�, த�ைன நி�சயமாக ேமாச� ெச$ய 
நிைன.த அ%த� பய�, அதி�Wட� விைளயா�வத�/ாிய வா$�ைப� Iட தன�/� 
ெகா��க மா3டா�. உமா� நி�சயமாக. ேதா�வியைடவைதேய வி,��வா�. 
 
ஆகேவ, உமா� நா�கி� எைதயாவ& ெசா�Fவைத எதி�பா�.&, இ2/-ள 
யா,�/� ெதாியாத ேவெறா, தனி� கத1 ஒ�றி� வழியாக, அவ� ேபாவத�/. 
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தி3டமி3#,�க ேவ+�� எ�= T;�சியி� ேபா�ைகயாரா$%& "#1 ெச$தாேன 
தவிர ேவறி�ைல. 
 
மா*_ா அவன,கி� ெந,2கி வ%& உ3கா�%& ெகா+� அவ� ேதாளிேல த3#� 
ெகா�.தா�. ‘நீ தா� இர+டாவ& அறிஞ� அ* ெச�னா’ எ�= மனமார� 
பாரா3#னா�. த� ெசயலாளைர� I�பி3�, “உமாாி� வா$ நிைறய. த2க 
நாணய2கைள அ-ளி� ெகா3�. இ%த� ெபா�னான வாைய ெபா�னாேலேய 
நிர��” எ�றா� உ3ேன அ%த� ெசயலாள�, ��தா� அ,கி� இ,%த ெப3#ைய. 
திற%&, உமாாி� வாயிேல ெபா� நாணய2கைள. திணி�க. ெதாட2கிவி3டா�. 
“சாி, எ%& ேபா$, அ%த ஆ3ட�கார நாைய. ேத#� பி#.&, வயி= நிைற<� வைர 
வாயிேல மணைல� ெகா3# நிர��. ந� அறி1லக ேமைதைய அவமதி.த /�ற.தி�/ 
அ&தா� த+டைண” எ�றா�. அரச� ஆைணைய நிைறேவ�ற� சில ஏவல� 
ெவளியி� ெச�றா�க-. 
 
உமா� த�பினா�. அவ� வாயிேல எ�லா நாணய.ைத<� திணி�காம�, 
ெப3#ேயா� ெகா�.தா�க-. விைடெப�=� ெகா+� உமா� ெவளிேயறினா�. 
அ#ைமெயா,வ�, ெப3#ைய. J�கி� ெகா+� அவ� Iட� ேபானா�. 
 
வழியிேல ஒேர I3டமாக இ,%த&. சி�பா$க- இர+� ேப� பி#யிேல சி�கி. 
&#.&� ெகா+#,%தா� ஆ3ட�கார�. E�றாவ& ஆ- வாளா� அவ� வாைய� 
கிழி.&, சா�/ மணைல அதி� சா$.&� ெகா+#,%தா�. பாவ�! அவ� 
அ/ரைல� ேக3�� ெகா+ேட உமா� அ2கி,%& த� Iடார� ெச�றா�. 
--------------- 

20. 20. 20. 20. ந	ளி�ளி� ஒ�வ� ந#� ேவ/$ெம�றா�ந	ளி�ளி� ஒ�வ� ந#� ேவ/$ெம�றா�ந	ளி�ளி� ஒ�வ� ந#� ேவ/$ெம�றா�ந	ளி�ளி� ஒ�வ� ந#� ேவ/$ெம�றா�!!!!    
 
அ�= இர1 உமா� ெவ/ேநர� வைர த� �.தக2களிேலேய ஆ;%தி,%தா�. 
த�Cட�, பண�ெப3# J�கி�ெகா+� Iட வ%த அ%த� காிய அ#ைம 
வழ�க�ேபால. J2கவி�ைல எ�பைத� கவனி.தா�. அவ� 
"N"N.&�ெகா+ேட "ட2கி� கிட%தா�. இர+டாவ& நிழF,வ� ஒ�= 
அ%த அ#ைமயி� அ,கிேல வ%த&�, இர+� ேப,� ெம�*ய /ர*ேல 
ேபசி�ெகா+#,%தா�க-. உமா,�/ அத� பிற/ ேவைல ஒடவி�ைல. த� 
இ,�ைகயி*,%& எ%தா�. அைத� க+ட அ%த அ#ைம. 
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“யா! Tலாஜா அவ�கேள! இ�ைறய இர1, ெபாிய மாய.த�ைம<ைடயதாக 
இ,�கிற&. த2க- அ#ைம நா$ அ�ச2 ெகா-கிற&” எ�றா�. 
 
ம�ெறா,வ�, “தய1ெச$&, த2க- கால#யி� அ,கிேலேய எ2கைளயம�%தி,�க 
அCமதி<2க-. இர1 எ2கைள� பய"=.&கிற&.” எ�றா�. எாி%&ெகா+#,%த 
விள�கி� அ,கிேல நக�%& வ%&, அ%த� �திய ேவைல�கார� ெசா�ல. 
ெதாட2கினா�. கைட. ெதாைக�/� பிற/ அவ� பாழைட%& கிட%த 
இட2களி� வழிேய நட%& வ%& ெகா+#,%தானா�. ஒ, ேம3#� மீ& ெப,� 
ெவளி�சமாயி,%ததா�. அ& நிலவி� ெவளி�ச� அ�ல. ஏெனனி� நில1 அ�= 
கிைடயா& அமாவாைச அ%த ெவளி�ச வ3ட.தி� ம.தியிேல ஒ, மனித உ,வ� 
ேதா�றிய& அ,கி� ெந,2கி� பா�.தெபா& ேவ= இ, உ,வ2க- ெதாி%தன. 
 
அைர நி�வாணமாக இ,%த ஒ, மனித உட�, ெநளி<� பா�ைப� ேபா� தைரயி� 
நக�%& ெகா+#,%த&. ப�� நிற"ைடய ெபாிய க/ ஒ�= அ%த ஒளி 
வ3ட.ைத� ��றி வ3டமி3�� ெகா+ேட, வ%ததா�. இBவா= அவ� ெசா�* 
வ,�ெபாேத, அைத� க+ணா� பாராத அ%த அ#ைம ெதாட�%& ெசா�ல. 
ெதாட2கினா�. ேநேர அவ� பா��காவி3டாF�, அ%த� �திய ேவைல�கார� 
ஏ�ெகனேவ Iறியைத அவ� தி,�பி� ெசா�னா�. 
 
“அ%த� ெபாிய ேம3#ேல இ,%த அ%த ெவ-ைள� பிசா�, க/ட� ேபசிய&. அ& 
ேபசி�ெகா+#,%த ேபாேத கீேழ கிட%த அைர நி�வாணஉ,வ� ஒ, பா�பாக 
மாறிவி3ட&. அ2ேக ஒ, க.தி<� இ,%த&. இ& ஓ� அதிசய மாய வி.ைதய�லவா? 
நிைன�/�ேபாேத பயமாயி,�கிற&” எ�றா� நீ�ேரா அ#ைம, 
 
ேவைல�கார� ெதாட�%தா�; “நக�%& வ%& ெகா+#,%தேத உ,வ�, அ&தா� 
வயி= நிைறய ம+N+ட ஆ3ட�கார�. அறிவி� ஆசாேன! த2க- ெபய� அ2/ 
ேபச�ப�வைத<� ேக3ேடா�. எ.தைன ெபாிய மாயவி.ைத அவ�க8ைடய&? 
எ�றா�. 
 
“எ2ேக? 
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“அேதா அ2ேக, அ.த� ெபாிய மண� ேம3#ேல!” 
 
“ஒ, விள�ெக�.&வா. என�/ வழிகா3�. அ2ேக ேபாகேவ+��” எ�றா� 
உமா�. யாேரா, அ%த மண� ேம�களி� ஊேட அ%த ஆ3ட� காரைன� �ைத.&� 
ெகா+� இ,%தி,�க ேவ+��. அைத� பா�.&வி3� ஏேதா உள=கிறா� 
ேவைல�கார� எ�= உமா� எ+ணினா�. ஆனா� பய�ப3�� ெகா+#,�/� 
இர+� அ#ைமகைள<� த�ேனா� ஓ� இர1 "வ&� ைவ.&� ெகா+#,�க 
உமா� வி,�பவி�ைல. அவ�க8�/ ேவைல�ெகா��க தீ�மானி.தா�. அ%த 
ேவைல�கார�, உமா� Iறியப# ஒ, ைகவிள�ைக எ�.&� ெகா+� வ%தா�. 
உமா� அவைன� பி�ெதாட�%தா�. ம�ெறா, அ#ைம பய.தா� உட�� 
கி�கி��க, உமாைரெயா3#ய ப#ேய ெதாட�%& ெச�றா�. சிறி& Jர� ெச�ற 
பிற/, ஓாிட.தி� வைள%&, /3#� �வ�களி� ஊடாக� ெச�= ஏ�ெகனேவ ஒ, 
ெபாிய ெத,வாக இ,%தி,�க ேவ+#ய ஒ, பாைதயி� வ%& நி�றா�க-. அ2ேக 
நி�ற&�, ேவைல�கார� த� ைகவிள�ைக ஆ3#னா�. அ�ப# ஆ3#னா� அ& 
இ�C� ந�றாக எாி<� எ�பத�காக ஆ3�பவ� ேபா� ஆ3#னா�. 
 
“இ�C2 ெகாHச Jர�தா�. சிறி& Jர� ெச�= வல& �றமாக. தி,�பி� ேபாக 
ேவ+#ய&தா�. நா� இ2ேகேய.... நி�கிேறேன!” எ�றா� விள�/ ைவ.தி,%த 
அ%த� �திய ேவைல�கார�. அவ� ைகயி� இ,%த விள�ைக வா2கி� ெகா+� 
உமா� நட%தா�. அேத சமய.தி� பி�னா�, அ%த இர+� ேவைல�கார�க8� 
வி%த#.&� ெகா+� ஓ�� ஓைச ேக3ட&. ப�க.&�/� ப�க� தி,�பி தி,�பி� 
பா�.&�ெகா+ேட அவ� த�ன%தனியாக� ெச�றா�. அBவா= ெச�F�ேபா& 
தன�/ ேநேர உயர.தி� ம2கலாக ெவளி�ச� ஒ�= ெதாி%தைத� க+டா�. 
 
அ%த ெவளி�ச�! ஏ�ெகனேவ இ,%த ஒ, ேகாயி*� இ#%த /விய*� ேம� 
ெதாி%த&. பக� "வ&� ��றி� ெகா+#,%த உமா� இ%த� ப/தியி� 
��றியி,%தப#யா� அத� உயர� ேபாவத�/ாிய வழிைய. ேத�வ& எளிதாக 
இ,%த&. அ%த� /விய*� உ�சிைய அவ� அைட%தெபா& ஒ, �வாி� 
ெவ#�பி� ஊடாக அ%த ெவளி�ச� வ,வைத� க+டா�. சாதாரண எ+ெண$ 
விள�கி� ஒளிைய� கா3#F� அ%த ெவளி�ச� மி/%த ஒளி�பைட.ததாயி,%த&. 
அ%த ஒளிவ3ட.தி� இைடேய உ3கா�%தி,%த அ%த மனித�, உமாாி� 
வ,ைக�காக� கா.தி,%தவ� ேபா� எ%& நி�றா�. 
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“ஒ,வ� ேபாகிறா�! ம�ெறா,வ� வ,கிறா�!” எ�= அ%த மனித� Iறினா�. 
உமாைர� கா3#F� /3ைடயாக1�, அட�%த �,வ"�, �,+ட மழி.த தா#<� 
உைடயவனாக1� ள2கிய அ%த மனித� அரபி� கார�கைள�ேபா� அவCைடய 
அக�ற ேதா-களிேல ஒ, சா�ைவ ேபா�.தியி,%தா�. ஆனா� அவைன� 
பா�.தா� ஓ� அராபியைன� ேபா� ேதா�றவி�ைல. 
 
தைரைய ேநா�கி� /னி%த அவ� கீேழ கிட%த அ%த ஆ3ட�காரனி� பிண.தி� 
ேம� உமாாி� பா�ைவ ப��ப# ெச$தா�. மா�பி� ந�ேவ பா$%தி,%த ஒ, 
க.தியி� பி# ம3�� ெவளிேய நீ3#� ெகா+#,%த&. “அவCைடய 
ேவதைனைய� ெபா=�க "#யாம� நா�தா� /.தி. தீ�.ேத�” எ�றா� அ%த 
மனித�. 
 
ேமேல ஒ, க/ வ3டமி3�� ெகா+#,%த&. உமா� அைத� கவனி.தா�. “அ& 
எ�Cைடய I3டாளி உய�%த இட2களிேல அ& எ�ேனா� வ%& ேச�%& 
ெகா-8�” எ�றா� அ%த� /3ைட மனித�. 
 
“நீ யா�?’ எ�= ேக3டா� உமா�. 
 
“மைல�பிரேதச.ைத� ேச�%தவ�. ேர நகரவாசி” எ�= பதி� Iறினா�. அ�ப#� 
I=�ெபா& அவCைடய ஒளி மி/%த க+களிேல �& மி�ன� ேதா�றிய&ேபா� 
இ,%த&. 
 
ேர எ�ப& பாரசீக.தி� பனிமைல� சிகர2களி� ஊேட உ-ள மைல�பிரேதச.திேல 
யி,%த ஒ, நகர�. இ%த மனித� ஒ, பாரசீக.தவனாக இ,�கலா�. எனிC� 
அவCைடய ெமாழி உ�சாி�� எகி�திய�க8ைடயைத� ேபா� ேதா�றிய&. பல 
ெமாழிகைள<� இய�பாக� ேபச�I#ய பயி�சி<ைடயவென�ப&� அவைன� 
பா�.த மா.திர.திேலேய ெதாி%& ெகா-ள "#%த&. 
 
“Iடார ம#�பவனாயி,%&, அரசாி� வான'�கைலஞனாகி இ,�பவ� நீ, 
அ�லவா? இ�ெபா&, இ6டாாி� ேகாயி*ேல நி�=ெகா+� பல,� ைப.திய� 
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21. 21. 21. 21. �திய மத� பர�ப� �ற�ப#ட ஒ� <#ட��திய மத� பர�ப� �ற�ப#ட ஒ� <#ட��திய மத� பர�ப� �ற�ப#ட ஒ� <#ட��திய மத� பர�ப� �ற�ப#ட ஒ� <#ட�    
 
நிசா� அ�"�� அவ�க- ெவ/ Jர.தி� இ,%& ெகா+ேட த�ைன� 
க+காணி.& வ,வைத உமா� �ாி%& ெகா+டா�. ம=ப#<�, நாேடா#களான 
ஆ3ட�கார�க- த� பாைதயி� /=�கிடவி�ைல; /=�கி��ப# விட�படவி�ைல 
எ�பைத<� உண�%& ெகா+டா�. எ�ெபா&� ��சிாி��ட� I#ய இ%& 
மத.தினனான ஒ, க#த� எ&பவ�, உமா� த� Iடார.தி� தனியாக 
இ,�/�ெபா& வ%& சாம�க+#F�, பா�� நகாிF� நட�க�I#ய 
விஷய2கைள� ப�றி<� வத%திகைள� ப�றி<� ��தா� மா*_ா அவ�களி� 
நடவ#�ைககைள� ப�றி<� அ#�க# ெசா�Fவா�. 
 
வார%ேதா=�, நிசா� அவ�களிடமி,%& வ,� க#த2க- அவC�/ மிகமிக� 
பய�ப3டன. ெப,�பாF�, இ%த� க#த2களி� நிசா� அவ�களி� ேவைல. 
தி3ட2கைள� ப�றிய ெச$திகைள. ெதாிவி.தன. வர�I#ய ஆப.&�கைள 
தவி�.&, பிற/ ெகா-ள�பட ேவ+#ய ெகா-ைககைள� ப�றி அைவ Iறின. 
இBவாறாக, மா*_ாவி� பைடக- �னித 6தலமான ெஜ,சல.ைத� ைக�ப�ற 
ேவ+#ய& எBவள1 இ�றியைமயாத& எ�பைத உமா� உண�%& ெகா+டா�. 
 
ேகா#�கண�கான மத ந�பி�ைக<-ளவ�களா�, இ6லா.தி� தைலவராக1�, 
பா�தா& ேதச.தி� கா*�பாக1� க,த�ப�� அள1�/ மா*_ா 
மதி��ைடயவராகி வி3டா�. ஏ�ெகனேவ ெம�கா ெமதினா எ�ற இ, �+ணிய 
6தல2கைள<� &,�கிய�க- ைக� ப�றியாகி வி3ட&. "ைற ெக3ட அர� 
ெச$<� ெக$ேராவி� கா*� ைகயி*,%& E�றாவ& �+ணிய 6தலமான 
ெஜ,சல.ைத<� ைக�ப�றி மா*_ா அவ�களி� ெபாிய சா�ரா[ய.தி� 
ேச��க�பட ேவ+#ய& மிக "�கியமான&. 
 
இத� காரணமாகேவ, மா*_ா அவ�க- வட�ேக<-ள மதவிேரா.திகளான 
ைபசா%திய�கைள எதி�.&� த� பைடகைள� ெசF.த ேவ+#யி,%த&. �னிதமான 
இ%த� ேபாரா3ட.திேல இ6லா.தி� மாெப,� தைலவரான ��தா� அவ�க- 
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ஈ�ப�� வைரயி�, அவ,ைடய ெகா#யி� கீ; பைட திர+� ெகா+ேடயி,�/ேம 
தவிர� /ைறயா&. சமெவளி� பிரேதச2களி*,%&, �தி& �திதாக. &,�கி� ேபா� 
Kர�க- வ%& ெகா+ேடயி,%தன�. பைடயி� ேச,வத�காக ேம�/ ேநா�கி 
மீ+�� மீ+�� நிசா� Kர�கைள அC�பி� ெகா+ேடயி,%தா�. 
 
உ,வமி�லாத க�பளி மயி�களி� /விய�கைள� ேச�.& 'லா�கி. தறியி� 
"�ேனயி,%& ெகா+� &ணிகைள ந$<� ெநசவாளிைய� ேபா�, நிசா� அவ�க-, 
இ,%த இட.தி� இ,%& ெகா+ேட, இ%த சா�ரா[ய.ைத உ,வா�/� ெப,� 
பணியி� ஈ�ப3#,�பைத உமா� மிக மிக. ெதளிவாக� �ாி%& ெகா+டா�. 
 
“ெஜ,சல.தி� பைடெய��கலாமா? ந�ல கால�தானா?” எ�= மா*_ா அவ�க- 
ேக3டெபா&, ‘ஆகா! இ%த மாத� மிக� ெபா,.தமாக இ,�கிற&. த2க- 
கிரக.தி� அ,கிேலேய ெசBவா<� வ%& ெந,2கியி,�பதா�, உடேன 
பைடெய��க ேவ+#ய&தா�” எ�= ேசாதிட� ெசா�னா� உமா�.  
 
அவ� Iறிய ேசாதிட� உ+ைம எ�பைத மா*_ா ந�றாக அறிவா�. இ,�பிC� 
உமா� பைடெய��ைப ம=.தி,%தா� த�Cைடய வான '� கைலஞாி� ேம� 
மிகமிக மதி�� ைவ.தி,%த ��தா�, நி�சயமாக. த�Cைடய ேபா�. தி3ட.ைத 
மா�றி� ெகா+#,�பா�. அBவள1 Jர� அவ,�/ உமா� மீ& ந�பி�ைக 
யி,%த&. 
 
��தானி� பைடக- அ�ெபா& அெல�ேபா நகாி� ெச�ம+ ெவளி� பிரேதச.தி� 
"காமி3#,%தன. ெஜ,ெசல.ைத� ைக�ப�=வத�காக� ெச�லவி,%த தளபதி 
அமீ� அஜீa� பைடகேளா� தாC� ெச�வெதன. தீ�மானி.தா� உமா�. அவ� 
ேம�/� கடைல� பா��க ேவ+�ெம�= வி,��வதாக1� அத�/ "� எ%த� 
கட�கைரைய<� அவ� பா�.தேதயி�ைலெய�=�, ேமF� ெஜ7சல.தி� உ-ள 
மTதி�/ யா.திாிகனாக� ேபாகேவ+�ெம�=� வி,��வதாக1� ��தா� 
மா*_ாவிட� அவ� ெதாிவி.தா�. உ+ைமயி� அவ� ேநா�க� அைவய�ல. 
வழியி� கட%& வ%த நகர2க- "வ&�, அ�ெபா& த2கியி,%த அெல�ேபா நக� 
"வ&�, ச%ைத I�மிட� எ2/� அவ� விசாாி.&� பா�.&� யா6மிைய� ப�றி 
எ%தெவா, தகவF� கிைட�க வி�ைல. மீஷி. நகாி*,%& ஓ� இள� மைனவி<ட� 
வ%த &ணி வியாபாாிைய� பா�.ததாக அைடயாள� ெசா�ல� I#யவ� யாைர<� 
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அவ� காணவி�ைல. ஆகேவ ேமF�, ெஜ,சல� வைர ெச�= அவைள. ேதட 
ேவ+�ெம�பேத அவCைடய ேநா�க�. 
 
அெல�ேபாவி*,%&, ெத�"கமாக� ெச�F� பாைதயிேல ெச�றா�, டமா6க6 
ப3டண.தி�/�, பாைலவன.ைத� கட%தா� எகி�&�/� ேபாகலா�. இ%த. ெத� 
திைச� பாைதயி� ெச�றா�, யா6மிைய� ப�றி� ெச$தி எ&1� அறியலா�. 
இ&ேவ அவCைடய தி3ட�, ���ைஷ� ேபா� ெச$திகைள� ேசகாி�/� ஆ�ற� 
தன�கி�ைலேய எ�= வ,%தினா�. 
 
“உ�Cைடய �னித யா.திைர ெதாட2க3��! நீ அ2/ ெச�F� ெபா&, &ர.தி� 
இ,�/� அ%த மTதியி� ெதாைக ம+டப.தி�, எ� சா�பாக ஒ�ப& "ைற 
ெதாைக நட.தி ஆ+டவ� அ,ைள� ெப�=வா !” எ�= அCமதி.தா� மா*_ா. 
 
Iடார ம#�பவனி� மகனாக� பிற%த உமா�, கட1ளி� அ,ளா� அ,�ெப,� 
ஞான� ெப�றவனாக விள2/� உமா�, த� பைடெய��� நைடெப=� ெபாேத 
இ�ப#�ப3டெதா, �னித யா.திைரைய "#�ப& மிக� ெபா,.தமானேதெய�= 
அ%த இள% &,�கியரான ��தா� மா*_ா எ+ணினா�. ஆனா�, உமா� 
த�ைனவி3�� பிாி%தி,�க�I#ய அ%த இைட�கால.திேல<-ள ஒBெவா, 
நாளிF�, அதி�Wட%தர� I#ய ந�ல நா3கைள<�, ேவ+டாத நா3கைள<�, 
ப�றிய ப3#ய� ஒ�ைற� /றி.& வா2கி� ெகா-ள அவ� தவறவி�ைல. ��தானி� 
ஜாதக.தி� ெசBவா$ சனி, ��கிர� ஆகிய கிரக2க- ேச�.&� காண�ப�வதா�, 
திS� ச�பவ2க- ஏ�பட� I�ெம�ப& ஜாதக� பலனாக� காண�ப3டதா� 
��தா� இதிேல மிக� கவனமாக இ,%தா�. ��தா� த� வான'� கைலஞ,�/ 
ராஜா2க� ெகா# பி#�/� ஒ, /.தைலவைன<�, கா.தாயானி வ/�ைப� ேச�%த 
காிய நிற�பைட.த /திைர Kர�க- ப�னி,வைர<�, பிரயாண.தி� 
பா&கா�பாளராக நியமி.& அC�பினா�. உமா� விழி.தி,%தாF�, J2கினாF� 
அவ� ேம� க+ ைவ.தப# எ�ெபா&� இர+� Kர�க- இ,%தப# 
இ,�கேவ+�� எ�= அ%த� /. தைலவC�/ ஆைணயி3டா�. அத�ப#ேய, 
உமா� எ2/ ெச�றாF�, வா$ேபசா& இ,Kர�க- எ�ெபா&�, ெதாட�%& 
க+காணி.& வ%தா�க-. உமாைர� க+காணி�காம� த�பா�ைவயி*,%& த�பி� 
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ெச�F�ப# எவ� வி�கிறாேனா அவ� தைல தைரயி� உ,-வ& உ=தி எ�= 
அBKர�க8�/� /. தைலவ� எ�சாி�ைக ெகா�.தி,%தா�. 
 
உமா� அவ�கைள, எதி�பாராத எ%ெத%த� பாைதகளிேலா இ.&� ெகா+� 
��றினா�. டமா6க6 ப3டண.&� ச%ைத I�மிட2களிF�, ைப� மர�கா�க- 
நிைற%த ெலபனானிF�, பனிமைல� சிகர.ைத <ைடய ெஹ�மா� மைல� 
பிரேதச.திF� கட�கைர ெவளிகளிF� அவ�கைள அைல�கழி.&� ெகா+� 
திாி%தா�. சி�பி. J+க- நிைற%த கட�கைர ஓர.தி�, மண� ெவளியி� K�� 
கா�றி� ஊேட அைல%& ெகா+#,%தா�. 
 
கிேர�க�க8�, ேராமானிய�க8� த2க- மர�கல2களிேல வ%திற2கி. &ைற 
"க2க8� பளி2/� க3#ட2க8� அைம%த ெப,2கட*� கைரயி&தா�. 
இ�ெபா& அ%த� க3#ட2கெள�லா� பாழைட%& கிட%தன. ஆ;கட*� 
ெந�%&ர� வைரயிேல சிற%& விள2கிய ைட� நகர"�, கட*� அ#.தள.திேல, 
த� அ6திவார"� அமி;%& ேபா$ விள2/� சீடா� நகர"� இ,%த இட� சிற%& 
விள2கிய பிரேதச� இ&தா�. அD�வமான கி,6தவ ஞானிக- வா;%& மைற%த 
இடமான கா�ம� /�றி�ேமேல<� உமா� ஏறி.திாி%தா�. பிற/ உ-நா3� 
பிரேதசமான ஆ;%& கிட%த கா*Y ஏாி� பிரேதச.&� சாிவிேல இற2கினா�. 
 
Dமாேதவியி� அ#வயி=ேபா� விள2கிய இ%த� ப-ள.தா�/� பிரேதச.திF�, 
அத� க%தக�/ழ�� ஊ�=�களிF�, மற�க�ப3� மைற%&ேபான 
அர+மைனகளி� விசி.திர ேவைல�பா�க- நிைற%த க�பதி���க�களிF� அ2/ 
வா;%த பாிதாப.தி�/ாிய, தா# வள�%த ெபாிய மனித�களான `த�களி� வா;�ைக 
நிைலயிF� த2க- கவன.ைத� ெசF.திய உமாாி� Iடவ%த கா.தாயனிய 
Kர�க8�/ இ%த� பிரேதச2களி� ேப$க- /#ெகா+ட& ேபால. ேதா�றிய&. 
அ%த� ப/தியிேல அ�ப#�ப3ட �� கா3�. த�ைம நிலவிய&. 
 
ஆனா�, ெஜ,சல.ைத ேநா�கி. த2க- வழிைய. தி,�பி� ெகா+ட பிற/, 
அவ�க- த2க8�/� பழ�கமான ஒ, T;நிைலைய� க+டா�க-. ��தாCைடய 
பைடக- ெஜ,சல.ைத� ைக�ப�றிய பிற/ நா3�� �ற.திேல இ,%த மத 
விேராதிகளான எதிாிகளி� ெசா.&�கைளெய�லா� ெகா-ைளய#.தன�. 
தானிய2க- நிைற%த வய�களி� வழியாக /திைரகைள� ெசF.தி அBவய�களி� 
விைள1கைள அழி.&�ெகா+��, பாதிாி மட2கைள� ேசாதைனயி3�� 
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ெபா,-கைள அ-ளி�ெகா+�� ெச�றா�க-. தைல�பாைகயணியாத 
மனித�க8�, இ��பி� /ழ%ைதக8ட�, "�கா� Iட� ேபாடாத ெப+க8�, 
/வி%& கிட�/� பிண� /விய�க8�/� சவ�/ழிேதா+�� ேவைலயி� 
ஈ�ப3#,�பைத<� க+டா�க-. 
 
ெப,Hசாைல வழியாக உமா,� பா&கா��� பைட Kர�களான கா.தாயனிய�க8� 
ேபா/�ேபா&, எதிாிேல அ#ைமக- வாிைச வாிைசயாக� ெச�வைத� 
கவனி.தா�க-. &,�கிய Kர�களிடமி,%&, அ#ைம வியாபாாிகளா� விைல�/ 
வா2க�ப3ட, இ%த ெஜ,சல.& அ#ைமக- டமா6க6 ப3டண.தி� லாப.&ட� 
வி�க�ப�வத�காக நட.தி� ெச�ல�ப3டா�க-. இ%த அ#ைமகைள� க+டேபா&, 
உமா,�/� ெகாரசா� ேபா��கள"� அ2ேக தா� ச%தி�க ேந�%த அ#ைமகளான 
யா�மா��/�, ேஸாயி எ�ற ெப+N� நிைன1�/ வ%தா�க-. 
 
ெஜ,சல.ைத ேநா�கி� ெச�ற அவ�, இர1 ெந,2கி வரேவ, நக,�/ ெவளியி�, 
மா*_ாவி� தளபதியான அமீ� அஜீa� Iடார.தி� த2கினா�. ஏெனனி� Iட 
வ%த பா&கா��� /. தைலவ� இரவி� நக,�/- இ,�ப& பா&கா�பானத�ல 
எ�= Iறிவி3டா�. ம=நா- காைலயி�, ெஜ,சல� நக,�/- ெச�=, 
இ6லாமிய� �னித� ப-ளி�/� ெச�றா�. அ2/ எ%தவிதமான ேபா,� 
நட�கவி�ைல. ப3டாள.&ட� Iடேவ வ%த "�லா�க-, பளி2கினா� க3ட�ப3ட 
இ%த� ப-ளி வாசF�/-ேள I#யி,%தா�க-. அகிஸா மTதிைய<� அவ�க- 
உாிைம� ப�.தி� ெகா+டா�க-. 
 
ேவதேமா&� ேமைடயி*,%தப# பிரா�.தைனைய நட.தி ைவ.த இமா� அவ�க-, 
பா�தா& கா*�பி� ெபயராF�, ��தா� மா*_ாவி� ெபயராF� 
ெதாைகைய. ெதாட2கி ைவ.தா�. இத�/ "� பிரா�.தைனைய நட.தி ைவ.த 
எகி�திய�க- ஊைர வி3ேட ஓ#வி3டா�க-. I3ட.தி� ெந,�க#யி*,%& 
த�பி�பத�காக, உமா�, பாைறயினாலான வ3ட� ேகா�ர.தி� உ-ேள Rைழ%& 
ெகா+டா�. அைர யி,3டாக இ,%த அத� உ3ப/தியி� அைமதி நிலவிய&. 
அ2ேக அவ� ம+#யி3�, அ2கி,%த �னிதமான சா�ப� நிற�பாைறைய. 
ெதா3�� ெகா+ேட ெதாைக நட.தினா�. ெம�காவி� உ-ள ப-ளியி� 
க,2க�*� அள1 �னித� வா$%தத�ல இ%த� சா�ப� நிற� பாைற. அத�/ 
அ�.தப#யாக.தா� ெகா-ள ேவ+��. எ%த மத.திF� ேசராத இர+�� 
ெக3டா�களான அ%த கா.தயானிய Kர�க8� அவ� Iடேவ ம+#யி3டா�க-. 
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ெதாவத�/� பதிலாக அழகிய பளி2/. J+கைள<�, த2க. ேதாரண2கைள<� 
க+� விய�பைட%தா�க-. 
 
ெதா& "#%& உமா� எ%தி,%தேபா&, மாியாைத ெபா,%திய ெம�*ய /ர� 
ஒ�= அவC�/ வா;.&� Iறிய&. 
 
“ேமா3ச.ைத. ேத�பவேர; சா%தி<+டாக3��! எ�= அ%த� /ர� வா;.திய&. 
 
“சா%தி, உம�/� உ+டாக3�� எ�= பதிF�/ வா;.தினா� உமா�. தி,�பி� 
பா�.தா�, அவ� அ,கிேலேய ஹாஸா� இபி� சாபா எ�ற அ%த� /3ைட 
மனித� நி�றா�. அவCட� ம�ெறா,வC� Iட வ%தி,%தா�. ஹாஸா�, ஓ� 
யா.திாிகCைடய உைடயி� இ,%தா�. அர� ெமாழியிேல ேபசினா�. "� ச%தி.த 
ேபா& பாரசீக ெமாழியிேல எBவள1 இய�ைகயாக� ேபசினாேனா அBவள1 
இய�ைகயாக. த� ெசா%தெமாழிேபாலேவ, இ�ெபா& அர� ெமாழியிேல 
ேபசினா�. 
 
அவ� ��சிாி��ட�, “அ�லாவி� அ,- நிைலெப=வதாக! நா� எ� ந+பைன 
மீ+�� ச%தி�/�ப# I3# ைவ.த அ�லாவி� �க; நிைலெப=வதாக!” எ�= 
Iறிவி3�, “இ%த� பாைற� ேகா�ர.தி� உ-ேள எ�ன இ,�கிற& ெதாி<மா? 
பாைறைய. தவிர ேவ= எ�ன இ,�கிற& ெதாி<மா? எ�= ேக3டா�. உமா� 
ஆ�சாிய.ேதா� தி,�பி� பா�.தா�. Iட இ,%தவ�க8� அய�%& ேபானா�க-! 
 
��றிF� இ,%தவ�க-, தி,�பி ஹாச� ேப�ைச� கவனி�க. ெதாட2கினா�க-. 
எவைர<�, த� ேப�சினா� கவ��சி ெச$<� ச�தி ஹாஸC�/ இ,%த&. ��றிF� 
இ,%தவ�க- ெந,2கி வ%த&� அவ� ெசா�ல. ெதாட2கினா�. ‘இேதா இ%த� 
சா�ப� நிற�க�*ேல ஓ� அைடயாள� காண�ப�கிறேத; இ& எ�ன ெதாி<மா? 
தீ��கதாிசியான "கம& நபியவ�க- இ%த இட.திேல நி�றப#தா� �வ��க.&�/ 
எ�பி� ேபானா�. அவ,ைடய கால# பதி%த இட%தா� இ%த /றி. அ�ப# அவ� 
எ�பி� ேபானேபா&, அவ� Iடேவ இ%த பாைற<� ேபா$விடாம� த��பத�காக 
க]ாிய� ேதவைத இ%த� பாைறைய அ.தி� பி#.&� ெகா+ட&. அத� 
ைகவிர�க- பதி%த இட2க-தா� இ%த� பாைறயி� விளி�பிேல உ-ள 
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&வார2க-!” இ%த மாதிாியான அதிசய. ெத$Kக� ச�பவ2கைள ஹாச� எ�.&� 
Iற. ெதாட2கிய&�, ஆ�சாிய.&ட�, ெந,2கி வ%தா�க- அ%த� 
கா.தயானிய�க-. 
 
“இத� அ#யிேல ஒ, /ைகயி,�கிற&. கா.தி,�/� உயி� ஆவிகெள�லா� 
தீ���நா- அ�= அ%த� /ைகயிேலதா� ஒ�= I��. எ�ைன. ெதாட�%& 
வா,2க-” எ�= Iறி "� நட%தா�. அ%த இட� "வ&� ந�றாக. ெதாி%& 
ைவ.தி,%தவ� ேபா� அவ� ஒ, ெம/வ�.திைய� ெகா8.தி அ2கி,%த "�லா 
ஒ,வைர ஏவி� பாைறயி� அ#��ற.தி� உ-ள /ைக வழியாக அைனவைர<� 
அைழ.& வர� ெச$தா�. வழியி� சில சில /றி4�கைள� கா3# அவ�றி� 
ெத$Kக. த�ைமைய� ப�றி விவாி.தா�. அ%த விவர2கைள� ேக3க, ெச��. 
தைல� கலச"�, ேதா� உைட�கவச"� அணி%த K�களான கா.தயானிய�க- 
பய%& ேபானா�க-. ஹாஸாCட� Iட வ%த அ%த. த#மனித� உமாாி� காதி�, 
“உலக.தி� ஆவிகெள�லா� தீ��� நாள�= ஒ�= I�� இடமாக இ%த� சி= 
/ைக இ,�/மானா�, அ.தைன ஆவிக8�, அNவிC� சிறியதாக மாறினால�றி 
"#யா&” எ�= த� ெத$Kக அவந�பி�ைகைய எ�.&ைர.தா�. 
 
�னித� நிைற%த இடமான வ3ட அர2க.தி� ேம� ஏறி நி�= ெகா+� த� ைகயி� 
இ,%த ெம/வ�.திைய ஓ� உ.தர.தி� அ,கிேல J�கி� பி#.தா�. “தி,.Jத� 
"கம& நபியவ�க-, வி+Nலக� ஏறிய பிற/, நீ+ட நா3க8�/ "� இ,%த 
இ6லாமிய கா*� ஒ,வ� இதி� உ-ள வா�கிய2கைள� ெபா�னா� எதி 
ைவ�/�ப# உ.தரவி3டா�. இேதா பா,2க-” எ�= ஹாஸா� கா+பி.தா�. 
உமாரா� அ%த எ.&�கைள� சாியாக� �ாி%& ெகா-ள "#யவி�ைல. ஆனா� 
ஹாஸா� அவ�ைற எளிதாக வாசி.தா�. 
 
“ஆ+டவைன. தவிர ேவ= கட1- எ&1� கிைடயா&. அவ,�/� ப2காளி<� 
கிைடயா&. ேமாியி� தி,மகனான இேய�நாத�, கட1ளி� ெச$திகைள நம�/. 
ெதாிவி�/� J&வேரயாவா�. கட1ைள<� அவ,ைடய J&வ�கைள<� ந��2க-. 
E�= கட1- இ,�பதாக ெமாழியாதீ�க-. அ&ேவ உ2க8�/ ந�லதா/�” 
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ஹஸா� உமாாி� ைகைய� பி#.&� ெகா+�, “இ%த. தி,வா�கிய2க- 
எத�ெப�ற பி�ன� இைத� க+டவ�க- சிலேர! இைத� ப#.தவ�க- 
மிகமிக�சிலேர! ஆனா� �ாி%& ெகா+டவ� யா� இ,�கிறா�க-? ஆனா�, நீ 
நி�சயமாக� �ாி%& ெகா-வா$ எ�ேற எ+Nகிேற�” எ�றா�.  
 
��றிF� I#யி,%த I3ட.தி� ெந,�க#ைய� ெபா=�க "#யாதவைன�ேபால, 
உமாைர அைழ.&� ெகா+� ெவளிேய வ%த ஹாஸா�, அ%த நகாி� ச%& 
ெபா%ெத�லா� அவைன அைழ.&� ெகா+� ெச�=, ம�றவ�க- கவனி�க. 
தவறிய பல விஷய2கைள� கா+பி.தா�. Iடவ%த அ%த மனித� 
இவ�ைறெய�லா� ஊ�றி� கவனி�கவி�ைல. ஏேதா ெசா%த ேயாசைனகளிேல 
E;கியவனாக ஒ�=� ேபசாம� இவ�கைள. ெதாட�%& நட%& ெகா+#,%தா�. 
 
“அேதா அ%த இட.ைத� பா�. அ2ேகயி,�கிறேத வைள1 அ,கிேல ஜ�ன�, 
அ2ேகயி,%& ெகா+�தா� ெபா+#யா� ைபேல3 எ�ற ேராமானிய அரச� 
பிரதிநிதி `தமத� /,�க8ட� ேபசி� ெகா+#,%தா�. அேத கிறி6&வரான 
அரச� பிரதிநிதி சிFைவயி� ைவ.&� ெகா�ல�ப�வத�காக� ப3டாள.தாாிட� 
ஒ�பைட�க�ப3டா�. இ�ெபா& அ%த� சிFைவைய. தா2கியி,�/� பாைற 
கிறி6&வ�களா� மற�க�ப3ட இடமாகி வி3ட&” 
 
ெத,�களிேல இ#%& கிட%த /விய�களி� ேம� உ3கா�%&, வ�பள%& சிாி.&� 
ெகா+#,%த &,�கிய� ேபா� Kர�கைள� கட%& உமாைர. த-ளி� ெகா+� 
ேபான ஹாஸா� ேமF� ேபசினா�. 
 
“ெஜ,சல.தி� கைத இ�ப#ேய நட%& ெகா+#,�கிற&. �வ�க- 
இ#�க�ப�வ&�, அரச�களாF�, பைடKர�களாF� ம�க- ெகா�ல�ப�வ&�, 
வழ�கமாகிவி3ட&. தி,.&&வ� "கம& நபியி� கைடசி� கால.திேல ேசா6ேர6 
எ�ற பாரசீக நா3டா� `த�களா� &ர.த�ப3டா�. நக� பாழாகிய&. பிற/ 
ெஹராகளி3ட6 எ�ற ேராமானிய� ச�ரவ�.தியி� வா-வ* `த�களிடமி,%& 
இ%த நகைர� பி#.&� ெகா+ட&. `த�க- கிறி6தவ�களா� ெவ3#. 
த-ள�ப3டா�க-. ந�"ைடய கா*� அவ�க- ஓ� ஒ�ப%த.தி� Eலமாக இ%த 
நகைர� ைக�ப�றினா�. இர.த� சி%த�படவி�ைல. அ2ேக உ-ள �னித� 
பாைறயி� ப#%தி,%த பாவ� கைறகைள<�, அ�/கைள<� நீ�கி. 
J$ைம�ப�.தினா�. ேசாேலாம� ேடவி3 ஆகியவ�களி� �னிதமான பாைறைய� 
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�னிதமாகேவ ைவ.தி,%தா�. ஆனா�, இ�ெபா& இ%த. &,�கிய�க- 
அறியாைமயா� இர.த� சி%&�ப# ெச$&வி3டா�க-. அவ�க- நீ+ட நா3க- 
இ2/ வாழ "#யா&. விைரவி� இ%த நகர� �திய எதிாிகளா� ைக�ப�றி� 
ெகா-ள�ப��” எ�றா� ஹாஸா�. 
 
“யா� அ%த� �திய எதிாிக-?’ எ�= உமா� ேக3டா�. 
 
“அ& யா,�/. ெதாி<�? க+N�/. ெதாியாத அ%த ெத$Kக. திைர�/ அ�பா� 
இ,�/� விஷய.ைத நா� எ�ப#� ெசா�*� கா3ட "#<�? "6Y�க- 
ெஜ,சல.ைத இழ�பா�க- எ�ப& ம3�ேம நா� ெசா�Fகிேற�. �திய 
பய2கரமான எதிாிக- யாேரா ைக�ப�றி� ெகா-வா�க-.” 
 
“கட1ைள<� அவ,ைடய &த�கைள<� ந��2க-. E�= கட1- இ,�பதாக 
ெமாழியாதீ�க-. அ&ேவ உ2க8�/ ந�லதா/� எ�ற இ%த. தி,ெமாழியி� 
உ+ைமைய அறியாதவ�க- எ�ப# இ2/ அைமதியாக வாழ "#<�” எ�= 
ஹாசா� ேக3டா�. 
 
உமாாி� சி%தைன ேவைல ெச$த&. சா�ரா[யெம�C� ஒ, ெபாிய ஆைடைய 
ெந$& ெகா+#,�/� நிசாைம<�, மா*_ாைவ<� ப�றி நிைன.தா�. அவ�க- 
இ,வ,� எ2ெக2ேகா இ,�கிறா�க-. தீ�கிைறயாகி� க,கிய தி,மட2கைள<�, 
இற%&ேபான ��ற.தாைர எ�.&� �ைத.&� ெகா+� இ,�/� ஏைழ ம�கைள 
காN� வா$�� அவ�க8�/ இ�ைல. ஹாஸானி� உண��சிகரமான ேப�� 
உமாாி� உ-ள.ைத� கல�கிய&. 
 
“ம�களி� மன.திேல E�= கட1-க- பதி%தி,�கி�றன எ�பைத.தா� நா� 
அறிேவாேம! `த�களி� யேஹாலா ஒ, கட1-; கிறி6தவ�களி� ஆ+டவ� ஒ, 
கட1-; /� ஆ� I=� அ�லா ஒ, கட1-; எ�றா� ஹாசானி� Iட வ%த அ%த 
மனித�. 
 
“ந�றாக� சி%தி.&� பா�. E�= "ைற<� நீ எ�ன Iறினா$? ஒ, கட1- எ�ற 
ெசா�ைல.தாேன E�= "ைற<� Iறினா$. இ%த� கிறி6தவ�க8�, `த�க8�, 
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இ6லாமிய�க8� எ�ேலா,� உ+ைமைய� ெகாHச� உ-ள.தா� ஆரா$%& 
பா�.தா� எ�ன? அ�லா எ�= ெசா�வைத� கா3#F� “ஒ, கட1-” எ�ற 
ெகா-ைகைய ஏ� ெபாிதாக� ெகா-ள� Iடா&?” ேபசி�ெகா+ேட வ%த ஹாசா�, 
திSெர�= நி=.தி� ெகா+டா�. 
 
அவ�க- இ,வைர<� த�ைன. ெதாட,�ப# க+ கா3#னா�. �னிதமான 
ப-ளிையேநா�கி I3#� ெச�ற அவ� அத�/� ெச�லாம� கிழ�/� �ற.தி� 
திற%தி,%த ேகா3ைட வாச� வழியாக அைழ.&� ெச�றா�. "6Y�களி� 
இ�கா3�� �ைத /ழிகளி� ஊடாக� ெச�றா�க-. அ%த இ�கா� நகர� 
ேகா3ைட� �வ� வைரயிேல பர%& கிட%த&. 
 
அவ�க- ெச�ற பாைத வர+� கிட%த ஓ� ஓைட� ப�ைக வழியாக� ெச�ற&. 
களிம+N�, Iழா2க�க8� நிைற%& கிட%த அ%த� /=கிய பாைத வழியாக, 
காிய நிற"ைடய ெவ-ளா�கைள<� ெச�மறியா�கைள<� ஒ3#�ெகா+� சில 
ேவ�வ�க- /திைர மீ& ெச�றா�க-. உமா,�/ அ%த ஆ3� ம%ைதயி� இைடேய 
�/%& நட�பத�/ ஆைசயாயி,%த&. அவ� ஆ�களி� ந�ேவ நட�க "ய�வைத� 
க+ட, கா.தயானிய Kர�க- இ,வ,�, விைர%& அ%த ஆ�கைள வில�கி ந�விேல 
ஒ, பாைத ஏ�ப�.தி� ெகா+� ெச�றா�க-. ேபா� Kர�களி� உைடைய� 
க+ட&� அ%த ேவட�க8�, விைர%&, ஆ�கைள வில�கி உதவினா�க-. 
 
ஹாஸானி� Iட வ%த அ%த மனித�, மிக1� ப,மனாயி,%தப#யா� ெம&வாக� 
கால#ெய�.& ைவ.& ஆ# அைச%& நட%& வ%தா�. அவCடைய க+க- அைல 
பா$%&, கைள.&�ேபா$ இ,%தாF�, Iாிய த�ைம மாறாம� இ,%த&. அவ� 
அதிகமாக� ேபசாவி3டாF�, ேப�� சில சில ெசா�க8� /.தலாக இ,%தன. 
அவCைடய ேப�ைச� ெகா+�, அவைன� ப�றி எ&1� ெதாி%& ெகா-ள 
இயலாம� இ,%த&. அவ� ெபய� அ�ேராேனா6 எ�=�, எ�லா 
வியாபாாிக8�/� பா3ட� ேபா�றவ� எ�=� அவைன� ப�றி ஹாஸா� 
Iறினா�. 
 
அ%த அ�ேரானா6, உமாைர ேநா�கி, “இ%த� ேபா� Kர�கைள� பா�.தா� 
உ�Cைடய ேவைல�கார�க- ேபா� ேதா�=கிறேத!” எ�= ேக3டா�. 
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“ச%ேதக� எ�ன? ேபா� Kர�க- ��தானி� ஆைண�/� க3�ப3டவ�க-. 
��தானி� ஆைணைய உ,வா�/பவ� ஆசிாிய� உமா� அவ�க-தாேன! உமா�, 
ஆ6தான.&� ேசாதிட� ம3�ம�ல. தீ��க தாிசி<� Iட! இ�C� /றி�பாக� 
ெசா�னா� இளH ��தா� அவ�களி� தீ��கதாிசி!” எ�= ஹாஸா� விள2க� 
Iறினா�. 
 
அ�ேராேனா6, த� உண��சிக- எைத<� ெவளி�/� கா3டாம�, உமாைர. த� 
பா�ைவயா� அளவி�வ& ேபா� ேநா�கினா�. அ�ெபா& அவ�க- ஆ*B 
மர�கா�க- அட�%த ஒ, ப/திைய� கட%& ஒ, சாிவி� ேம� ஏறி� 
ெகா+#,%தா�க-. அ%த மர2க8�/� பி�னா� ஒ, சிFைவயி�, இர+� 
ைககைள<� விாி.தப# ஒ, பிண� ெதா2கி� ெகா+#,%த&. காிய 
ேமல2கியணி%த அ%த உ,வ� ஒ, &றவியிCைடய&. வழி.&விட�ப3#,%த 
அ%த� பிண.தி� தைல, சா�ப� நிற"ைடய அ%த� க�களி� இைடயிேல, ஒ, 
ெவ-ைள� க� ேபால. ெதாி%த&. “இ& கிறி6தவ�களி� �னித 6தல�. நா� எறி� 
ெகா+#,�/� இ%த இட.ைத ஆ*B E# ... எ�= அைழ�கிறா�க- எ�= 
ஹாஸா� Iறினா�. 
 
இற2கி� ெகா+#,�/� மாைல� கதிரவனி� ஒளி�கதி�க- அ%த� /�றி� ேம� 
சா$%& ெகா+#,%தன. அவ�க- Eவ,� அ2ேக அைமதியாக 
உ3கா�%தி,%தா�க-. கீேழ<-ள ஆழமான ப-ள.தா�கி� சி�னHசிறிய மனித 
உ,வ2க- அ2/� இ2/� ேபா$� ெகா+#,%தன. Jர.திேல உ-ள பாைற� 
ேகா�ர.தி� மாைல� கதிரவ� த2க "லா� Dசி� ெகா+#,%தா�. 
 
உமா,�/ அ%த� ப-ள.தா�கி� ெபய� ெதாி<�. அத� ெபய� வா# ெஜகன� 
எ�பதா/�. அதாவ& பாவிகளி� ப-ள.தா�/ எ�= ெபா,-! எ�லா 
ஆவிகைள<� அைழ.&. தீ��� வழ2/� நாள�= எைடேபா3�� பா��/� 
ெபா&, பாவ� ெச$தவ�க- எ�= தீ�மானி�க�ப�� ஆ3களி� ஆவிக-, இ%த� 
ப-ள.தா�கி� வழியாக.தா� ெச�F� எ�= இ6லாமிய "�லா�க- 
Iறியி,�கிறா�க-. அவ�க- உ3கா�%தி,%த இட.தி�/� கீேழ<-ள சாிவி� 
விசி.திரமான ேதா�ற"ைடய க�லைறக- பல இ,%தன. கதிரவ� ெந,��� 
ப%&ேபா� மாறி ெச�க� சிவ%& விள2கிய&. அத� ெசBெவாளி அ%த� �னித 
நகர.தி� ேகா�ர2களி� எ�லா� சா$%& அழைக� ெப,�கிய&. அவ�களி� 
அ,கிேல, வாிைச வாிைசயாக� கிழவ�க- நட%& ெச�F� கா3சி ஒ�= 
ேதா�றிய&. அ%த� கிழவ�க- ஒ,வ� "&ைக ஒ,வ� பி#.&� ெகா+டப#, த3�. 
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த�மாறி ேமF� கீ� தைலைய. தி,�பி� ெகா+�, கீேழ<-ள ப-ள.தா�ைக 
ேநா�கி வாிைசயாக� ெச�= ெகா+#,%தா�க-. அவ�க- அைனவ,� /,ட�க-. 
 
ஹாஸா� திSெர�= ேபச. ெதாட2கினா�. “இேதா கவனி<2க-. நா� வான.ைத 
உ�= ேநா�/கிேறா�. Dமிைய ஆரா$கிேறா�. ந� /,3�� க+களா� இBவள1 
உ+ைமைய அறி%& ெகா-8வதி�ைல”. 
 
“ஏ�? ேபா&மான அள1, உ+ைமகைள நா� ெதாி%& 
ைவ.தி,�கிேறாேம!”எ�றா� அ�ேராேனா6. “இ�ைல. நா� /,ட�களாக.தா� 
இ,�கிேறா�. �ைத<+ட எF��கைள<� பைழய க�கைள<�தா� நா� 
�னிதமாக� க,&கிேறா�. தி,�/ரானிேல அ�லாேவ ெபாிய கட1- எ�= 
Iற�ப3�-ள&. அவைர� கா3#F� ெபாிய ஒ/ கட1- இ,%தா� எ�ன 
வ%&வி3ட&? எ�= ஹாஸா� ேக3டா�. அ�ேராேனா6, த� விர�களா� 
தா#ைய. தடவி� ெகா+ேட, ேபசாம� இ,%தா�. 
 
உமா�, ெந,��� பிழ�பாக மாறி மைற%& ெகா+#,�/� கதி��ப%ைத� 
கவனி.&� ெகா+#,%தா�. ஹாஸா�, �&மாதிாியான ஒ, ேப�ைச. ெதாட�கி� 
ெகா+#%தா�. 
 
இ&வைர மனித அறிவினா� ஆரா$%& காண�படாத ஒ, �திய கட1ைள� ெபாி&� 
ந�பினா�. இ&வைர உ+டான மத2கெள�லா�, "#வான ஒ, "#ைவ எ3#� 
பி#�க� பய�ப3ட ஏணி�ப#கேள எ�= Iறினா�. அ%த மத2கெள�லா�, 
மனிதனி� அறிைவ� /றி�பி3ட அள1தா� ஒளி ெபற� ெச$தன எ�=�, ஆத�, 
ேநாவா, இ�ராகி�, Eசா, இேய�, "கம& எ�ற ஆ= தீ��க தாிசிக8� கா3டாத ஒ, 
ேப,+ைமைய, "#வான அச� உ+ைமைய� கா3ட ஏழாவ& தீ��கதாிசி ஒ,வ� 
நி�சயமாக� பிற%& வ,வா� எ�=� Iறினா�. 
 
“அ%த ஏழாவ& தீ��க தாிசிைய நா� அறி%& ெகா-8� வழி எ&?” எ�= 
அ�ேராேனா6 ேக3டா�. 
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“அ%த. தீ��கதாிசி தா� ேதா�ற ேவ+#ய கால� வ,வத�/ "�C� ந� 
Iடேவயி,%& வ%தி,�கிறப#யா�, நா� அவைர. ெதாி%& ெகா-ேவா�. அ* 
அவ�களி� இன.தி� ஏழாவ& இமாமாக1� அ* அவ�களி� ஆவியி� 
வாாி�தாரராக1� அவ� விள2கியி,�கிறா�. சில,�/ அவ� ஏழாவ& இமாமாக1� 
சில,�/ E#மைற�க� ப3டவராக1� அவ� காண�ப�கிறா�. ெபயைர� ப�றி 
எ�ன? அவேர மாதி! அவேர நா� அறியாமேல எதி�பா�.&� ெகா+#,�/� 
ேதவJத� மாதி! மாதி எ�ற அ%த� �னிதமான தீ��கதாிசி, Eசா நபியவ�களி� 
ெவ-ளிய ைக மர� கிைளயி*,%& வளியி� நீ3#� ெகா+� வ%த கால.திF�, 
பிற/ இேய�நாத� இ%த உலக.திேல உயி� வா;%த கால.திF� Iட 
இ,%தி,�கிறா�. ஆனா�, அவ� தி,�ப1� ேதா�=வா�” எ�= ஹாஸா� மி/%த 
உண��சி<ட� ேபசினா�. 
 
அ%த� �னித நகர.தி� ேகா�ர.தி�/� ேகா3ைட� �வ,�/� அ�பா� கதிரவ� 
ெச�= மைற%தா�. அவ�களி� பி�ேன யாேரா வ%& நி�ப& ேபா� கால#� ச.த� 
ேக3ட&�, அBவள1 ேநர"�, இவ�க- ேப�ைச� கவனியாமேல அைர. J�க.தி� 
உ3கா�%தி,%த கா.தயானிய� காவ� Kர�களிேல ஒ,வ� வ%& நி�=, 
“ேநரமாகிவி3ட&, Iடார.தி�/. தி,�ப ேவ+��” எ�= உமாைர அைழ.தா�. 
 
த� Iடார.திேல உண1 உ+� ஓ$%தி,%த அ%த ேவைளயிF�, உமாாி� 
நிைனவிேல ஆ*B "#யி� உடகா�%& ெகா+#,�ைகயிேல க+ட அ%த 
அ%திவான.தி� அழ/ நி�= ெகா+#,%த&. அ%த அழ/� கா3சிைய 
மன.திைரயிேல க+� க+� ஆன%த2 ெகா+#,�/� அ%த ேவைளயிேல, 
அ�ேராேனா6 எ�ற அ%த ஆ- வ%தா�. அவ� Iட வ%த ஒ, ைபய� தா� J�கி 
வ%த ஒ, ெவ-ைள� ப3�. &ணி "3ைடைய உமாாி� கால#யி� ைவ.& 
வி3��ேபானா�. 
 
“எ�ன இ&?” எ�= ேக3ப& ேபா� உமா� அவைன ேநா�கினா�. 
 
“ந�"ைடய ச%தி�பி� அைடயாளமாக இ%த� சிறிய பாிைச. தா2க- ஏ�=� 
ெகா-ளேவ+��. த2க8�/ இ%த வியாபாாியி� உதவி ேதைவ�ப�� 
ேபா&...கா.தி,�கிேற�!” எ�= /ைழ%தா�. 
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“ஹாஸாைன� ப�றி நீ எ�ன நிைன�கிறா$?” எ�= உமா� ேக3டா�. 
 
அ�ேராேனா6, நைர.த த� தா#ைய. தடவி� ெகா+ேட, “அவ� ைப.திய� ேபா� 
உளறலா�; ஆனா�, நா� ச%தி.த பல மனித�களிேல, ம�றவ�க- யாைர<� 
கா3#F�, பல விஷய2க- ெதாி%தவனாக இ,�கிறா� ஹாஸா�! அவCைடய 
இ%த� ெச$திைய ந��பவ�க8� பல� இ,�கிறா�க-. அ& இ,�க3��. ஒ3டக 
வி�திகளிேல என�ெகா, ெச$தி கிைட.த&. தா2க- எேதா ஒ, ெச$திைய 
எதி�பா��பதாக� ேக-வி�ப3ேட�” எ�றா�. 
 
“ஆ�” 
 
“மீஷி. நகர.&. &ணி வியாபாாி அ�&� ைசயி. எ�பவ�, நிசா�Dாிேல, ேவெறா, 
மைனவிைய. ேத#� ெகா+டதாக� பல மாத2க8�/ "� நா� ேக-வி� 
படேந�%த&.” எ�= Iறிவி3� உமாைர ேநா�கினா�. 
 
“அ��ற�?” 
 
“அெல�ேபா நகாி� சில நா3க- இ,%&வி3� வடதிைச ேநா�கி� ெச�=வி3டா�. 
இ& பல மாத2க8�/ "�னா� நட%த&.” 
 
இைத� ேக3ட உமா� ஆ;%த ெப,E�ெசா�= வி3டா�. அ�ப#யானா�, யா6மி 
அெல�ேபா நகாி� இ,�க�I#ய வா$�� உ+�. அவைள� ப�றி ஏதாவ& 
ெதாி%& ெகா-ளவாவ& "#<�! 
 
“நீ என�/ இர+� பாி�க-_ெகா+� வ%தி,�கிறா$, எ�னிடமி,%& உன�/ 
எ�ன கிைட�கேவ+��. ெசா�” எ�= ஆவேலா� உமா� ேக3டா�. 
 
ஆனா� பி�ன� அவ� ெசா�ன பதி� உமாைர. திைக�D3#ய&. 
 
“என�/ ஒ�=� ேதைவயி�ைல. ஆனா�, ஹாஸாைன� ப�றி� ெகாHச� ந�ல  
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எ+ண.ேதா� எ+ணி� பா,2க-. அவ� த2க- ந+பனாக இ,�க� I#யவ�. 
அவ� த2க- க,ைண�காக� பிரா�.தி�/� கால� ஒ�= வர�I��. அ�ெபா& 
நீ2க- அவனிட� அ�� கா3டேவ+��” எ�= Iறினா�. பிற/, சலா� 
ெச$&வி3� ெவளிேயறினா�. 
 
திSெர�= ஏேதா நிைன1 வ%தவ�ேபால, உமா� தன�/ நிசாமிடமி,%& வ%த 
க#த2க- ைவ.தி,�/� ெப3#யி*,%& ஒ, க#த.ைத எ�.தா�. அைத ந�றாக 
கவன.&ட� ப#.தா�. கட1- ந�பி�ைகய�ற "லாஹி.&�க- எ�ற ஒ, �திய 
I3ட.தாைர� ப�றி எ�சாி.& நிசா� எதியி,%தா�. மாதி எ�ற ஒ, �திய 
ேதவJத� பிற�க� ேபாவதாக1�, அவ�, இ6லாமிய மத� ேகா3பா�கைள<� 
அர�கைள<� அக�றிவி�வாெர�=�, அவ�க8ைடய அ%த� �திய மத� 
உலக.தி� ஏழாவ& மதமாக1�, கைடசி மதமாக1� விள2/ெம�=� அ%த� 
I3ட.தி� பிரசார� ெச$& வ,வைத� �3#� கா3#யி,%தா�. ெகாரசானிய 
Dமியிேல மைற%& கிட�/� அ%த� �திய தீ��கதாிசி எ�= ெசா�ல�ப�� 
மாதிைய� பி�ப�=ேவா� எ�= த�ைம அைழ.&� ெகா-8� அ%த� I3ட.தா� 
ம�களிைடேய மைற"கமாக� பிர�சார� ெச$& வ,வைத<�, அவ�க- பிரா�.தைன 
நட.&�ேபா&�, ெபா$யான விஷய2கைள� ப�றி� ேபாதி�/�ேபா&�, ெவ-ைள 
அ2கி அணி%தி,�பா�கெள�=�, அ�லா இவ�கைள மீளாத நரக.தி� ஆ;.த 
ேவ+�ெம�=� /றி�பி3� நிசா� அ%த� க#த.ைத எதி, உமா,�/ எ�சாி�ைக 
ெச$தி,%தா�. 
 
இைத� ப#.& "#.த உமா� த� எதிாி� இ,%த ெவ+ப3� "3ைடைய 
பா�.தா�. சிாி�� வ%த&. நிசா� ம3�� இைத� க+டா�, இ& யாாிடமி,%& 
கிைட.தெத�= ெதாி%தா�, வ,கிற ேகாப.தி� அ�ப#ேய எாிகிற ெந,�பி� 
ேபா3�� ெகா8.தி� சா�பலா�கியி,�பா�. ஆனா�, அ%த ெவ+ப3#ேல ஓ� 
அழகான ேமல2கி ைத.&� ெகா-ள ேவ+�ெம�= உமா� நிைன.&� 
ெகா+டா�. 
-------------- 
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22. 22. 22. 22. அனாைதகளி� <#ட�தி� ஆ�யிாி� மாதரசிஅனாைதகளி� <#ட�தி� ஆ�யிாி� மாதரசிஅனாைதகளி� <#ட�தி� ஆ�யிாி� மாதரசிஅனாைதகளி� <#ட�தி� ஆ�யிாி� மாதரசி    
 
அெல�பா நகாி� உ-ள ஜ�மீ மTதியி� அ,ேக இ,%த� /ள.தி� அ,கிேல, 
மாைல. ெதாைக ேநர.திேல, ஆ= பி�ைச�கார� சாமியா�க8� ஒ, IனC� 
உ3கா�%தி,%தா�க-. அவ�க- பைழய ேபா�ைவகைள� ெகா+� த2க- உடைல� 
��றியி,%தா�க-. பி�ைச�கார�க8�ேக உாிய க%ைத. &ணிகைள 
உ�.தியி,%தா�க-. 
 
அ%த� Iண�, ஒ, ைக.த#யி�ேம� சா$%& ெகா+�, த�Cைடய வைள%த 
ைககைள நீ3#, வழியி� வ,ேவா� ேபாேவாாிடெம�லா� பி�ைச ேக3�� 
ெகா+#,%தா�. அ%த வழியாக� பல�பல விதமான மனித�க- ெச�= 
ெகா+#,%தா�க-. பேடாேடாபமான உைடயணி%தவ�க8�, "�கா#3ட 
"க2க8ட� அ,ேக ெந,2கி ஒ,வேராெடா,வ� ேபசி�ெகா+��, தா2க- 
வா2கி<-ள சாமா�கைள� ப�றி<�, &ணிமணிகைள� ப�றி<� விவாி.&� 
ெகா+� ெச�F� ெப+க8�, த2க- த�பிமா�கைள "&கிF� இ��பிF� 
J�கி�ெகா+� கி�கி�ெவ�= ஓ�� சி=மிக8� இ�ப#� பல� பல� ெச�றன�. 
க.தி� மணி க3#ய ஒ, கைத<ட� ெதாைக�/ வ%த ஒ, பண�கார 
அராபிய�த� ைகயி� இ,%த பண.ைத ஒBெவா�றாக எ+ணி ம�ெறா, 
ைபயி�ேபா3�� ெகா+#,%தா�. 
 
இைத� பா�.&வி3ட Iண�, “ஏைழக-! ஏைழக- க,ைண�காக ஏ2/கிறா�க-. 
ஆ+டவ� ெபயரா� அ,- கா3�2க-! அ�� கா3�2க-! ஆதர1 தா,2க-!” 
எ�= Iவினா�. 
 
“இழ1 பி#.தவ�க-” எ�= "N"N.&� ெகா+ேட, எ+ணிய பண.ைத ஒ, 
ெபாிய ைபயி� ேபா3� அைத. த� இ��பி� ெச,கி� ெகா+டா� அ%த� 
பண�கார அராபிய�. 
 
“க,ைண கா3�2க-! அ�லாவி� ெபயரா� ஆதரவி�லாத ஏைழக8�/, 
ேநாயாளிக8�/ அ,- �ாி<2க-! எ�= மீ+�� க.தினா� Iன�. 
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த�Cைடய நீ+ட அ2கி தைரயிேல உ-ள Jசியிேல �ர+� வர நட%& வ%த ஒ, 
"�லா “மTதி�/ வா, ஏதாவ& உ+ண� ெகா��கிேற�.” எ�றா�. 
 
“என�க�ல, பசிேயா#,�/� இ�ேனா� ஆ.மா1�/ ஏதாவ& ேவ+��” எ�றா� 
Iன�. "�லா ேபா$வி3டா�. அ%த வழியாக இைத� கவனி.& ெகா+ேட வ%த 
ெப+மணிெயா,.தி, அ2ேக நி�=, அவைன� I�பி3�, “உலக.&� பாவ2க- 
அைன.&� ஒழிவத�காக க+ணி� வி�� அ%த� �னிதமான ஏைழ�/ இைத� 
ெகா�” எ�= தா� வா2கி� ெகா+� ெச�ற ெபா3டல.ைத அவி;.& ஒ, 
ெரா3#ைய� ெகா�.& வி3�� ேபானா-. இ%த உலக.தி� பாவ2கைள 
க1வத�காகேவ ஏைழக- க+ணி� வி�கிறா�க- எ�= அ%த� ெப+மணி�/ 
ெதாி%தி,%த&. 
 
அைத வா2கி� ெகா+ட Iண�, “அ�மா, இ& சாதாரண ஆ8�க�ல, 
இர.த�க+ணி� வி3�� ெகா+#,�/� ஓ� ஏைழ�/ உதவியா/�” எ�= 
ந�றி<ட� Iறினா�. அ%த வழியாக, க�]ரமான ஒ, /திைரயிேல, ெவ-ளி� 
சாிைகயி3ட ெகளரமான ஆைடயணி%& உமா� வ%தா�. உமாைர� க+ட&�, 
Iன� ஓேடா# வ%&, “தைலவேர! நி=.&2க-! நி=.&2க-!” எ�= 
ெசா�*யப#ேய /திைரயி� ேசண.& மிதிைய ந�2/� த� ைககளினா� பி#.&� 
ெகா+டா�. “இர+� வ,ட� ப.& மாத2களாக. த2கைள ேத#� 
ெகா+#,�கிேற�” எ�றா�. 
 
உமா� அ%த� IனCைடய ஆவ� நிைற%த "க.ைத உ�=� பா�.தா�. "� ஒ, 
நா- ந-ளிரவிேல, ஒ, /ள.தி�/-ேள நில1 "கி� ெகா+#,�பைத� க+� 
அ& ெகா+#,%த அ%த� Iண�, பைழய ��தாCைடய விகட� எ�ற 
விவர2க- அவ� நிைன1�/ வ%தன. அ�= Iட இ,%த ெவ-ைள� கைதைய 
வி3�� பிாி%& கிழி%த க%தலாைட<�.தி� பி�ைச�காரனாக. திாி<� அ%த� 
Iனைன� க+� விய%தப#, “ஜபாரா�” எ�= Iவினா�. 
 
“ஜபார�! ஏ� இ�ப# ஏைழக8�/� சாமியா�க8�/� இைடேய கிட%& 
அவதி�ப�கிறா$? என�/� ெசா�*யC�ப�Iடாதா?” எ�= உமா� ேக3டா�. 
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“ெசா�* அC��வதா? நா�தா� த2க- K3��/ ெவ-ளி வைளய�கைள� 
ெகா+� வ%ேதேன! த2கைள� பா��க "#யவி�ைல. பிற/ அெல�பா நக,�/ 
வ%ேத�. ஒBெவா, பிைறயாக. தா2க- வ,K�க- வ,K�க- எ�= 
எதி�பா�.ேத�. "த*� அவ8�/. த2கைள� பா��க ேவ+�ெம�= ஆவ� 
அதிகமாக இ,%த&. த2கைள நிைன.& அ#�க# ைப.திய� ேபா� சிாி�பா-. 
த2க- K3��ேக அவைள அைழ.&�ெகா+� வரலாெம�= எ+ணிேன�. 
ஆனா�, ஓ� அழகான ெப+ேணா� " "3டாளான நா� வழி� பயண� ெச$வ& 
ஆப.ெத�= ப3ட&. எ2களிட� பண"� இ�ைல. நீ2க- எ�ப#<� வ%& 
வி�K�க- எ�ேற அவ- ெசா�*� ெகா+#,�பா-. தா2க- அவைள மற%& 
வி3S�களா? யா6மிைய� ப�றிய நிைன�ேப இ�ைலயா? எ�= Iன� ேக3ட&�, 
உமா� அவCைடய ெம*%த ைககைள� பி#.&� ெகா+�, “இ2ேக யி,�கிறாளா? 
இ�ெபா& இ,�கிறாளா?” எ�= படபட��ட� ேக3டா�. 
 
ஜபார� எ�ற அ%த� Iன�, த� ைகயி��கி� ைவ.தி,%த அ%த ெரா3#ைய� 
கா3#, “நா� பி�ைசெய�.& அவைள� கா�பா�றி வ,கிேற�. ஒBெவா, நா- 
மாைலயிF�, த2களிடமி,%& ஏதாவ& ெச$தி கிைட.ததா எ�= ேக3�� 
ெகா+ேடயி,கிறா-” எ�= பதி� Iறினா�. 
 
“இ�ெபாேத நா� அவைள� பா��கேவ+��. அவ- எ2ேக இ,�கிறா-?” எ�= 
உமா� பற%தா�. 
 
"� க#வாள.ைத� பி#.&� /திைரைய நட.தி� ெகா+� ஒ, ச%& வழியாக� 
ெச�றா� ஜபார� Iனி� Iனி. தவைள ேபா� நட%த அவ�, த� ைகயி� இ,%த 
ெரா3#ைய விடவி�ைல. அ%த� ச%திேல ஓாிட.தி� /திைரைய நி=.தி வி3�, 
நிமி�%& உமாைர ேநா�கி, - ‘அBைள ேநா$ அாி.&. தி�= ெகா+#,�கிற&. 
ப�.த ப��ைகயாக� கிட�கிறா-. தா2க- ச�= இ2ேக கா.தி,2க-. நா� ேபா$, 
அவளிட� அ�லா அ,- �ாி%& வி3டா� எ�ற விஷய.ைத� Iறிவி3� வ%& 
வி�கிேற�.” எ�= ெசா�*வி3�, எதிாி� இ,%த ஒ, கதைவ. திற%& ெகா+� 
உ-ேள Rைழ%தா�. உமா�, /திைரைய வி3�� கீேழ இற2கி அத� "&கிேல த� 
தைலைய� சா$.தப#, யா6மியி� நிைன��ட� நி�= ெகா+#,%தா�. சிறி& 
ேநர.தி�, ��னைக<டC� Dாி��டC� ஜபார� ெவளியி� வ%தா�. 
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“எ�ன ஆ�வ�! எ.தைன உண��சி! இBவள1 நா8�, I3�� �றா�ேபா� 
அைட%& கிட%தவ-, இ�ெபா& ஆ�வ&�, பற�ப&�, வ+ண� D�ைச. 
ேத�வ&� க+N�/ ைம ேபா�வ&மாக இ,�கிறா-. உ�.தி� ெகா-ள� 
ப3டாைடயி�ைல எ�= த2க8�/ எ�சாி�ைக ெச$<�ப# Iறினா-”. 
 
“அவ- எ�ைன� பா��க. தயாராக இ,�கிறாளா? நா� ேமேல ேபாகலாமா?” எ�= 
உமா� ேக3டா�. ேக3�� ெகா+ேட கதைவ ேநா�கி� ெச�றா�. 
 
இ,- நிைற%த பாைத வழிேய, க�ப#களி�ேம� த3�. த�மாறி ஏறி� ெச�=, 
K3#� உ�சி�/� ெச�றா�. வழியிேல ,%த தள2களிேல, ம2கலான உ,வ2க- 
அவைன� I�%& ேநா�கின. ஈர. &ணிக8�, நா�.த2 கா$க8� காயைவ�க� 
ப3#,%த உ�சி. தள.திேல, ஒ, Eைலயிேல ஒ, Iைரயி� அ#யிேல, கைற பி#.த 
ஒ, ப��ைகயிேல யா6மி ப�.&� கிட%தா-. அவ� அவ8ைடய உ,வ.ைத� 
காணவி�ைல, அவ- இ,%த நிைலைய� பா��கவி�ைல. ஆவ� த&��� 
அவ8ைடய க+கைள ம3�ேம பா�.தா�. 
 
அவ- அ,கிேல ெச�= ம+#யி3� அம�%&, “எ� உ-ள.தி� உ-ளேம.” எ�= 
ெம�*ய /ர*� அைழ.தா�. 
 
“ெப,ைம மி/%த எ� பிர�ேவ! த2க8�/ ஒ, க%ைத. &ணிIட� ெகா��க�I#ய 
நிைலயி� இ�லாத ஏைழ நா�” எ�= Iறியவ- அவ� க.ைத� க3#� 
பி#.&�ெகா+டா-. Tேடறி� ேபாயி,%த அவ8ைடய க�ன2களி� ேமேல, 
க+ணி� ஓ�வைத அவCைடய ைகக- ெதாி%& ெகா+டன. அ& ஓ$%த பிற/, 
அவ� அ,கிேல ெந,2கி வ%தா-. அவ8ைடய "க� ெவ8.&, ஒளியிழ%& 
ெம*%& காண�ப3ட&. ஆேள மாறியி,%தா-. அவ8ைடய காத� ெபா,%திய காிய 
விழிக8�, இ,+ட மண� ெபா,%திய I%தF� ம3�ேம "�ேபால இ,%தன. 
 
“நா� இ2ேக ேநாயாக� கிட�/�ெபா&, இர1 ேநர.தி� உ�சியி� ெதாி<� 
வி+மீ�கைளேய பா�.&� ெகா+#,�ேப�. ஏென�றா�, அைவதா�, த2க- 
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ந3ச.திர K3��/ ேமேல<� ெதாி<�. தா2க8� அவ�ைறேய பா�.&� 
ெகா+#,�]�க-! அ2ேக ப3�. திைரயிேல பற�/� பா�� இ,%தேத; அ& 
அ�ப#ேய இ,�கிறதா? உயி,�/யிரானவேர! எ� மன� க+"�ேன, அ%த 
ந3ச.திர வி��, த2க- அைற<�, அதி� இ,%த ெபா,-க8� அ�ப#ய�ப#ேய 
இ,�கி�றனவா? நா� பா�.தெபா& இ,%தப#ேய இ�ெபா&� 
இ,�கி�றனவா?” 
 
“அ�ப#ேய இ,�கி�றன அ�ேப ! அைவ உ� வர1�காக� கா.தி,�கி�றன!” 
யா6மி நி�மதியான ஒ, ெப,E�� வி3டா-. “அ�ப#.தா� நிைன.ேத�! 
ந3ச.திர2களி� ெபயைரெய�லா� எ�னா� நிைன1 ைவ.தி,�க "#யவி�ைல. 
இர+ெடா�றி� ெபய�தா� என�/. ெதாி<�. ஜபார� சில ந3ச.திர2களி� 
ெபய�கைள� ெசா�வா�. ந3ச.திர2கைள� பா��/�ெபாெத�லா� த2க- 
உ,வ� ேதா�=�. ��தா� அவ�களி� சைபயிேல தா2க- மிக� ெபாியவராக 
வ%& வி3S�களாேம! இ%த அ2கியி� உ-ள ஜாிைக எBவள1 அழகாக இ,�கிற&” 
எ�= அ�� ெமாழிகைள அ-ளி Kசினா-. 
 
“நா� உன�/ கா.தயானிய� ப3டாைட<�, D ேவைல ெச$த நைடயC� வா2கி 
வ,கிேற�” எ�றா� உமா�. 
 
“ச��கைர� ேபா3ட ��/. த+ணி,� வா2கி வா,2க-” எ�= Iறி� சிாி.தா-. 
“நா� வி,%& சா�பிடேவ+��. அ%த வி,%திேல /#�பத�/� ச�ப.&� இ,�க 
ேவ+��” எ�றா-. “உ�Cைடய உத3� ம&1� இ,�/ம�லவா?” எ�= உமா� 
ேக3டா�. ெவ3க.&ட� அவ- அவCைடய அழகிய க�ன.ைத. ெதா3டா-. 
அவCைடய அழகிய கா� ேசா�கைள ஆவேலா� பா�.தா-. “என�/� பலமி�ைல! 
இ�ப.தா� இதய� ேவகமாக. &#�/� ேபா& ேவதைனயாக இ,�கிற&. த2க- 
அ#ைமயான நா�, அழைக<� இழ%& வி3ேட�!” எ�றா-. 
 
“அ�ேப எ� க+N�/ நீ அதிகமான அழ/ட� ேதா�=கிறா$!” எ�= அவைள 
மகி;வி.தா� உமா�. அவ- அவ� உத�களி� த� ெம�*ய விர�கைள ைவ.தா-. 
அவ� அவ�றி�/ ".த� ெகா�.& “இேதா எ�ைன� பா,2க-! உ+ைமயாக� 
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ெசா�F2க-! ந3ச.திர K3#� எ�Cைடய அைறயி�, த2களி� ேவெறா, 
மைனவியி,�கிறாளா?” எ�= ேக3டா-. 
 
உமா� இ�ைல எ�பத�கைடயாளமாக. தைலைய அைச.தா�. அவ- 
அைமதியைட%தா-. 
 
“என�/. தி,மண� நட%தெபா&, எ� உ-ள.திேல ெகா-ளி ைவ.த&ேபா� 
இ,%த&. ஓ# விட "ய�சி.ேத�. அ�&� ைசயி& எ�ைன அைண�/� 
ெபாெத�லா� என�/ ேவதைனயாக இ,%த&. பிற/ இ%த� கா$�ச� ேநா$ 
வ%த&. ஒ3டக.தி� ேம� ைவ�/� பிர��� Iைடகளி� ைவ.& எ�ைன 
எ2ெக2ேகா அைழ.&� ெச�றா�க-. சில சமய� எ%த ஊ,�/� ேபாகிேறா� 
எ�ேற ெதாியா&. மைல� பிரேதச.திேல இ,%த ஒ, வி�தியிேல, இ%த� Iன� 
ஜபார�ைக� ச%தி.ேத�. அவ� எ� மீ& இர�க� கா3#னா�. உடேன அவசர 
அவசரமாக எ�Cைடய நீல�க� பதி.த ெவ-ளி வைளய�கைள� கழ3# அவனிட� 
ெகா�.ேத�. நிசா�D,�/� ெச�வதாக இ,%த அவனிட� அைத� ெகா�.& 
த2களிட� எ�ைன� ப�றி�I=�ப# ேக3�� ெகா+ேட�. இ2/ அெல�ேபா 
வ%த&�, எ� கணவC�/ எ� ேம� ேகாப� ேகாபமாக வ%த&. தன�/ 
இண2காம� இ,�பதா�, நா� அவைன� பழி�பதாக "#1 க3#னா�. ெவளியி� 
ெச�= சா3சிகைள� I3# வ%&, எ�ைன மணவில�/� ெச$& வி3டதாக 
அறிவி.& வி3டா�. நா� ெப,ேநா$ பி#.தவெள�=�, ெகா�மன� 
பைட.தவெள�=� சா3சிகளிட� காரண� Iறினா�. எ�ைன இ2ேக 
அனாைதயாக வி3� வி3� அவ� ேபா$வி3டா�” எ�= யா6மி த� கைதைய� 
Iறினா-. 
 
“வைளயைல� ப�றி<� உ� ெச$திைய� ப�றி<� என�/ ஒ�=ேம 
ெதாிவி�க�படவி�ைல” எ�= வ,%தினா� உமா�. 
 
“நா� இ�ெபா& மணவில�/� ெச$ய�ப3டவ-!” 
 
“இ�ைல. நீ மண�ெப+. இ�C� ஒ, மணிேநர.தி� நா� உ�ைன எ�Cைடய 
மைனவியா�கி� ெகா-ள�ேபாகிேற�. �&� ெப+ேண உன�/ இ& ச�மதமா?” 
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“இ%த மண�ெப+N�/ அழ/� இ�ைல. வரத3சயைணயளி�க� ெபா,8� 
இ�ைல” எ�= வ,.த.ேதா� பாிகாசமாக� ேபசினாF�, யா6மியி� க�ன� 
க&��களி� Tடான இர.த� பரவி� சிவ%& விள2கின. க+க- �திய ஒளி ெப�றன. 
அ%த மகி;�சியி� எ%& உ3கா�%த யா6மி த� ேவதைனைய மற%& உமா� 
எ%& ெச�F� வைர உ3கா�%ேதயி,%தா-. அவ� விைடெப�=� ெச�ற 
பிற/தா� வ* ேதா�றிய&; ப��ைகயி� சா$%தா-. 
 
ஜபார� /திைரைய� பா�.&� ெகா+� கீேழ நி�றி,%தா�. க#வாள.ைத 
அவனிடமி,%& வா2கி� ெகா+�, /திைரயி� ேம� ஏறி<3கா�%& ெகா+� 
ஜபார�ேகா� ேபசினா� உமா�. “இ�= மாைல நா� யா6மிைய. தி,மண� 
ெச$& ெகா-ள� ேபாகிேற�. காஜீெயா,வைர<� சா3சிகைள<� அைழ.& வர� 
ெசா�Fகிேற�. நீ ெரா3#� கிட2கி�/ ெச�=, இனிய ேக�/க8�, அாிசி� I� 
இனி�பான ெஷ�*� பழ2க8�, சிவ%த திரா3ைச ம&1� ம�ற ெபா,-க8� 
வா2கி வா. இ%த. ெத,வி� உ-ள ம�கைளெய�லா�, மணவிழாவி� ப2ெக�.&� 
ெகா-8�ப# அைழ.& வா! /ழ� ஊ&பவ� ஒ,வைன<�, ெம/வ�.திகைள<� 
ெகா+�வர மற%& விடாேத!” எ�= Iறிவி3�, /திைரைய. தி,�பி� ெகா+� 
ெச�றா�. அதிசய.ேதா� அவைன� பா�.&� ெகா+�, ஏ%திய ைகக8ட� நி�ற 
பி�ைச� கார�கைள� கவனி�க அவC�/ அ�ேபா& ேநரமி�ைல. 
 
சா�/ "3ைட நிைறய� சாமா�க8ட� வ%த ஜபார� வழி ெந�கிF�, 
“ந�பி�ைக<-ளவ�கேள! ஓ! மத ந�பி�ைக உ-ளவ�கேள! தி,விழா� கத1 
திற%தி,�கிற&! எ�ேலா,� வா,2க-!” எ�= அைழ�� வி�.&� ெகா+ேட 
வ%தா�. 
 
தி,மண� சட2/ ெதாட2கிய&. "�கா�ட� ஒ, Eைலயிேல இ,�/� 
யா6மிைய� ப�றிேய உமா� நிைன.&� ெகா+#,%தா�. அவன,கிேல விாி�பி� 
உ3கா�%தி,%த காதியி� கர கர.த /ர� ேக3ட&. “�.தக வியாபாாி ஒ,வாி� 
மக-. சாி, அவ- வரத3சைணயாக எ�ன த,கிறா-? அதாவ& அவ- உன�/ 
எ�ன ெசா.& தர� ேபாகிறா- எ�= ேக3கிேற�” எ�= காதி தி,�ப. தி,�ப� 
ேக3டா�. 
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நீதிபதியி� பி�னா�, ஒ, /றி�ெப��/� எ.தாள�, தி,மண ஒ�ப%த.தி� 
விவர2கைள எதி� ெகா+#,%தா�. 
 
“ெசா.&.தாேன! �ய�கா�ைற� ேபா�ற க,.த I%தF�, D2ெகா# ேபா�ற 
அவ8ைடய ெம�*ய இைட<�, காத� ஒ�ைற. தவிர ேவ= எைத<� அறியாத 
அவ- இதய"�, இைவ ேபா&ேம! ேவ= ெசா.& எ&1� அவ- தர 
ேவ+#யதி�ைல. விைரவி� மண.ைத "#<2க-!” எ�றா� உமா�. 
 
“விைலமதி��-ள ெபா,- எ&1� இ�ைல எ�= எ&” எ�= /றி���காரனிட� 
Iறிவி3� உமாைர ேநா�கி, “தா2க- அவ- ெபயாி� எ�ன ெசா.&�கைள எதி 
ைவ�க� ேபாகிறீ�க-?” எ�= காதி ேக3டா�. அவ� ெசா�னைத� ேக3ட&� 
அவ,�/ சிாி��தா� வ%த&. “எ�னிட� இ,�/� எ�லா� ெபா,-கைள<ேம 
எதி ைவ�கிேற�” எ�றா� உமா�. 
 
காதி த� ைககைள� க3#� ெகா+டா�. ச2கடமான /ர*� /"றிெய� 
ேகாப.ைத ெவளி�கா3டாம� மிக மாியாைத<ட� உமாாிட� Iறினா�. “நா� 
இ�ெபா&, ச3ட�ப# ஓ� ஒ�ப%த� ெச$கிேறா�. காரண.தி�/ உ3ப3ட 
வா�.ைதகைள� ெகா+� ப.திர� எத�படேவ+��. எ�லா� எ�ப& எைத<� 
/றி�பிட�I#ய ெசா� அ�ல. ச3ட.தி� "� அ& பயன�றதா/�, விவர.&ட� 
ஒBெவா, ெபா,ளாக� /றி�பி3� எதேவ+��. எ.தைன ஏ�க� நில� எ�ப&� 
அ& இ,�/� இட"�, எ�ைலக8� அதி� இ,�/� அைச<� ெபா,-, அைசயா� 
ெபா,-கைள� ப�றிய விவர2க8�, நீ��/ள2க8�, /ள.தி� மீ� பி#�/� 
உாிைம<�, நில.தி� ெரா�க மதி��� /றி�பிட�பட ேவ+��. அ�.&� 
ெகா��/� ெபா,-கைள� ப�றிய விவர2க-, ஆைடக-, &ணிக- கஜ�கண�/, 
க�பளிக- ப3டாைடக- ப�றிய கண�/, ஒ3டக2க-, ஆ� மா�க-, பறைவக- 
எ.தைனெய.தைன எ�ற விவர�, த%த�, மா�ெகா��, மீ� எF��, இர.தின�, 
ைவர�, நீல�, ப�ைச� க�களி� விவர2க-, எ.தைன அ#ைமக- ெகா��கிறீ�க-. 
இைவகளி� தனி.தனி விைலமதி��...” எ�= காதி அ��கி� ெகா+� ேபானா�. 
 



147 

 

“விைல மதி��-ள எ�லா� ெபா,-க8ேம ெகா��க�ப�கி�றன எ�= 
எதி�ெகா-” எ�= உமா�, நீதிபதியி� ேதா8�/ ேமேல எ3#� /றி�பாளனிட� 
Iறினா�. ஏ�ெகனேவ க3#� ெகா+ட த� ைககைள. தள�.தி� ெகா+ேட காதி 
ஆயாச.&ட�, “ஆ+டவேன! அ�லா! தி,மண ஒ�ப%த� ப.திர.தி� இ�ப#�ப3ட 
ெசா�கைள இத�/ "� யாேரC� ேக3ட&�டா? இ�ப#�ப3ட அறிவி�� இ&ேவ 
"த� "ைறயா/�. ேமF� இ%த அறிவி�ைப ஏ�=� ெகா+டா� இத�/"� மண� 
ெச$& ெகா+ட அ.தைன மைனவியாி� உாிைமகைள<� பாதி�காதா?” எ�= 
அ%த நீதிபதி விவகார� ேபசி�ெகா+#,%தா�. உமா� எ%& ெச�= ைக நிைறய. 
த2கநாணய2கைள அ-ளி� ெகா+� வ%தா�. த� அ#ைமகைள<� அ-ளி வர� 
ெச$தா�. நீதிபதி ேப�வத�காக வாைய. திற%த ேபாெத�லா�, அவ,ைடய 
தா#யி� ம.தியி� இ,%த உத�க- விாி%த ேபாெத�லா� ஒBெவா, த2க 
நாணய.ைத வாயிC- ேபா3� அவ� ேப�ைச ஒ, வழியாக நி=.தினா�. 
��றியி,%த சா3சிக- ம#யி� எ�லா� ைக நிைறய� ெபா� நாணய2கைள அ-ளி� 
ெகா3#னா�. /றி�பாளனிடமி,%& காகித� �,ைள� பறி.&� சா3சிகைள� 
ைகெய.தி��ப# ஆைணயி3டா�. /றி�பாளனி� எதிேரயி,%த ேகா�ைபயிேல 
ந�ல ம&ைவ� ெகா+�வ%& ஜபார� ஊ�றினா�. ம&வி� ஊேட, த�Cைடய 
அ,ைமயான ைவர ேமாதிரெமா�ைற நவ வி3டா� உமா�. காதிைய� பா�.& 
“த2க- ெசா�கெள�லா� ெபா� ெமாழிக-” எ�= உமா� Iறினா�. 
 
I3ட.தின� விய��டC� மகி;�சி<டC� இ%த நிக;�சிகைள� க+� 
ெகா+#,%தா�க-. அ2ேக ஓ� ஆ�� ெபா�ைமேபால அ%த� காதியாகிய நீதிபதி 
விள2கினா�. தி,மண� "#%& “உ2க- அைனவாி� சா3சியாக இ�= 
இ%த�ெப+ைண நா� தி,மண� ெச$& ெகா+#,�கிேற�. மற%& விடாதீ�க-. 
வி,%& கா.தி,�கிற&. /ழ� வா.திய� வாசி<2க-! வி,%& சா�பி�2க-!” எ�= 
உமா� எ�ேலாைர<� ேக3�� ெகா+டா�. 
 
எ%& ெச�=, வரா%தா ஓரமாக நி�= ெத,ைவ� பா�.தா�. அ2ேக எாி<� 
விள�/களி� பிரகாசமான ெவளி�ச.திேல இ,�/� ஏைழ ம�கைள<�, 
பி�ைச�கார�கைள<� /ழ%ைதகைள<� /3#கைள<� க+டா�. /ழ� 
வாசி�பவ� காத� கீத� ஒ�ைற அ,ைமயான ராக.திேல ஆலாபன� ெச$தா�. 
உமா� அ2ேக I#யி,%த அைனவைர<� ேநா�கி, “ந�றாக உ+N2க-! 
உ+Nவத�/� ேபா&மான அள1 ேக�/க- இ�லாம� இ,%தா�, ேக�/� 
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கிட2கி*,�பைவக- அைன.ைத<ேம உ+� வி�2க-. ச�ப.&�, ம&1�, 
மாமிச"� அாிசி� I� எ�லா� வயி= நிைறய உ+N2க-. மகி;�சி� 
ெகா-82க-. மகி;�சியி�லாதவ� யா,ேம இ2/ இ,�க� Iடா&. அ�ப# 
யாராவ& இ,�கிறீ�களா?” எ�= ேக3டா�. “இ�ைல! இ�ைல! அ�லாவி� 
அ,ளா� எ�ேலா,� இ�பமாகேவ இ,�கிேறா�!” எ�= பதி� /ர�க- பல�பல 
ஒ*.தன. 
 
உமா,�/ மகி;�சி ெபா2கிய&. “எ�லா,� ம3ட�ற மகி;�சியைடய ேவ+��. 
எ� அ���/ாிய யா6மிைய நா� அைட<� இ%த. தி,மண ந�னாளிேல யாவ,� 
இ�பமாக இ,�க ேவ+��!” எ�= வி,�பினா�. அவ� பா�ைவ ப�க.திேல, 
இ,%த கண�கனி� ைககளிேல இ,%த பண� ெப3#யி� ேம� வி%த&. “அ%த� 
பண�ெப3#ைய ெவளிேய J�கிெயறி!” எ�றா�. 
 
“தைலவேர! இ& பண�ெப3#” எ�றா� அவ�. 
 
“ெதாி<மடா ெதாி<� ! இ%த� பண� ேபானா� என�ெக�ன பணமா இ�ைல. 
எ�ைன�ேபா� பண�கார� எவனடா இ,�கிறா�? இ�ப ெசா��க.தி� ம&ைவ 
/#.&வி3ட எ�ைன� கா3#F� எவனடா பண�கார� இ,�கிறா�? எ�= 
ெசா�*� ெகா+ேட பண� ெப3#ைய� பறி.& ேமேலயி,%தவா= திற%& 
ெத,விேல ெகா3#னா�. ஏைழக8� பி�ைச�கார�க8�, /ழ%ைதக8�, 
/3#க8�, ஆடவ,�, ெப+#,�, இைளஞ�க8� "தியவ�க8� எ�ேலா,� 
வி%த ெபா� நாணய2களி� ேமேல வி%& வி%& ெபா=�கினா�க-. வயிறாற 
உ+டறியாத அ%த வ=ைமயாள� I3ட� அ�= வயிறாற உ+ட&ட� மி�C� 
ெபா�கா�க8� கிைட.த மி�க மகி;�சியிேல ஆ#�பா#� ெகா+� ெச�ற&. 
இBவா= சீ,� சிற��� பா3�, I.&� ேகளி�ைக<� ேவ#�ைக<மாக உமா� 
கயா�-யா6மி தி,மண� நைடெப�= "#%த&; 
------------------ 

23. 23. 23. 23. இதய+தா�காத இ�ப ேவதைனஇதய+தா�காத இ�ப ேவதைனஇதய+தா�காத இ�ப ேவதைனஇதய+தா�காத இ�ப ேவதைன    
 
உமா� யா6மிைய. த�Cைடய ைககளிேல J�கி� ெகா+டா�. அவ- 
ேநாயினா� ந�2கி� ெகா+ேட அவCைடய க.ைத� க3#� 
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பி#.&�ெகா+டா-. அவைள அ�ப#ேய ெத,1�/� ெகா+� வ%தா�. அ2ேக 
தயாராக� கா.தி,%த ப�ல�கி� உ-ேள, விாி.தி,%த பH� ெம.ைதயிேல 
ெம&வாக அவைள ைவ.தா�. அமீ� அஜீ6 எ�ற உமாாி� ந+பனிடமி,%&, 
த�சமய.தி�காக வா2க�ப3ட ப�ல�/ அ&. அத�/� காவF�/ இர+� 
Kர�கைள<� அமீ� அஜீ6 அC�பியி,%தா�. 
 
“எ� அ,ைம மண� ெப+ேண! இனி நீ எ�ெற�=� எ�Cைடய ைககளிேலேய 
இ,�பா$!” எ�= அவ- காதி� ம3�� வி�ப#யாக உமா� Iறினா�. 
 
பா&கா�� Kர�க- ப�ல�/. திைரகைள இ.& E#னா�க-. அ&வைரயி� 
அனாைதயாக� கிட%த யா6மிேயா� ஒ�றாக வா;%த பி�ைச� கார�க- எ�லா,� 
விலகி வழிவி3டா�க-. 
 
“அ�லாவி� �க; நிைல�பதாக! ெபா� நாணய2கைள அ-ளி வழ2/� அ,ளாள�; 
அறிவாள� �க; ஓ2/வதாக!” “Iடாரம#�பவ� �க; வள�வதாக!” எ�= 
வா;.தினா�க-. 
 
“இ%த மணம�க- வா;வி� இ�ப� நிைறவதாக!” எ�= Iவினா�க-. I3ட.ைத 
வில�கி�ெகா+� ஓ# வ%த ஒ, சி=மி த� ைகயி� இ,%த Iைடயி� நிைற%தி,%த 
ேராஜா�D இத;கைள உமாாி� /திைரயி� மீ& ெகா3#னா-. 
 
“தைலவேர! நா2க- எ2/ ெச�ல ேவ+��? க3டைள�/� கா.தி,�கிேறா�!” 
எ�= Kர� ஒ,வ� ேக3டா�. 
 
“அ2கா#� ச%ைத�/ ெச�” எ�= ஆைணயி3டா� உமா�. 
 
“அ2கா# இ%ேநர� Eட�ப3#,�/ேம? பி�பக� ெதாைக�/� பிற/ 
அைட.&வி�வ& வழ�கமாயி�ேற!” 
 
“இ,�க3��! நீ அ2ேக ெச�! விைர%& ெச�!” எ�= மீ+�� Iறினா� உமா�. 
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காிய நிற"ைடய அ#ைமக- ப�ல�ைக. J�கினா�க-. ப�ல�/ நக�%த&. அத� 
ப�க.திேலேய /திைரைய ெம�ல நக�.தி� ெகா+� ெச�றா� உமா�. பா&கா�� 
Kர�க8� உட� நட%தா�க-. அ%த Kர�களி� ஒ,வ� ஜபார�கிட� ெம&வாக, 
“உ2க- தைலவ� /# மய�க.தி� இ,�கிறாேரா?” எ�= ேக3டா�. “அவ� 
/#.தி,�ப& ேபா�ற ம&ைவ உ� ஆ<- "வ&ேம /#�க "#யா&. ேபசாம� 
வா!” எ�= அத3#னா� அ%த விகட�. 
 
அ2கா#� ச%ைதயி� ெத,வாச� அ,கிேல, இராவிள� ெகா�= எாி%& 
ெகா+#,%த&. அ%த இட.திேல ஈ3# தா2கிய Kர�க- அ=வ,�, காவ� 
தைலவ� ஒ,வC� காவ� ெச$& ெகா+#,%தா�க-. காவ� தைலவ�, 
ப�ல�ைக<�, ப�ல�/ட� வ,� அரசா2க உ��பணி%த பா&கா�� Kர� 
இ,வைர<�, ப�க.திேல வ,� உமாைர<� க+டா�. உமாாி� ேதா�ற.ைத� 
க+ட&� ஏ�ப3ட ஒ, மாியாைத<ண��சியா� எதிாி� சட�ெக�= நி�= சலா� 
ைவ.தா�. 
 
“தைலவேர! ேபரரச� ��தா� அவ�களி� ஆைண�ப# இ%த� கத1க- இர1 
ேநர2களி� அைட.& ைவ�க�ப3�-ளன. இைத. திற�பேதா, கட�பேதா இயலாத 
ெசய�” எ�= பணிவாக1�, ச3ட.தி� பி#�ைப வி3�� ெகா��காமF� அ%த� 
காவ� தைலவ� Iறினா�. 
 
“��தா� அவ�களி� அ�ைப� ெப�ற என�/ இ�றிர1 எ&1ேம அைட�க�பட� 
Iடா&. நீ இைத. திற�பத�/ அCமதி�பத� அைடயாளமாக இ%த ேமாதிர.ைத 
ைவ.&� ெகா-. சீ�கிர� கத1கைள. திற!” எ�= க3டைளயி3டா� உமா�. 
 
“ஆ6தான ேசாதிடைர இBவள1 ேநரமா கா�க ைவ�ப&? திற திற!” எ�= 
உ=மினா� ஜபார�. 
 
காவ� தைலவ�, ேமாதிர.ைத� ெப�=� ெகா+� ச%ேதக� கல%த பா�ைவ<ட� 
தைலைய அைச.தா�. வா$�/- "N"N.&� ெகா+ேட வாச*� இர3ைட� 
கத1களி� ஒ�ைற. திற%& வி3டா�. த�Cைடய Kர�கைள விலகி வி��ப# 
Iறினா�. உமா,�, ப�ல�/� உ-ேள Rைழ%தன�. ப�ல�/�/� பி�னா#ேய 
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ஒ, தா#�கார� கிழவ� ஒ3#�ெகா+� உ-ேள Rைழ%& வி3டா�. Kர�க- 
க+N�/� கா&�/� எ3டாத ெதாைல உ-ேள Rைழ%த&�, அ%த. தா#� கார� 
கிழவ�, உமாாி� /திைர� ேசண.ைத� பி#.&� ெகா+�, “/வாஜா அவ�கேள, 
இ%த வழிேய வா,2க-. இ%த ஏைழ எ*ரா�கி� கைட�/ வா,2க-. ப3�. 
&ணிக8� பவழ� க�க8� ".& ைவர"� எ.தைனேயா வைகக- எ� கைடயி� 
இ,�கி�றன. த2க- மண� ெப+ணி� சிவ%த உத3��/� ெபா,.தமான ".&� 
பதி.த த2க� ��லா�/� இ�C� வைக வைகயான நைகக8� இ,�கி�றன” 
எ�றா�. 
 
அத�/-ேள, ம�ெறா, தா#�கார� வ%&, “ஏைழகளி� பா&காவலேர! எ2க- 
��தானி� ேதாழேர! இ%த� �ற� வா,2க-. cரா�கி�/ ைவர� க�F�/� 
ப#கார.&�/� உ-ள ேவ=�=ைம Iட. ெதாியா&. அவCைடய 
கைட�ெபா,-க- எ�லா� ேபா*. எ�லா� இ%த அெல�ேபாவிேலேய 
ெச$ய�ப3டைவ. எ� கைட�/ வா,2க-. த2க '� இைழ.& ெந$ய�ப3ட� 
ப3�. &ணி வைகக- க3�க3டாக இ,�கி�றன. பவழ� பதி.த வ+ண. 
&ணிக-, டமா6க6 ப3டண.தி*,%& வரவைழ�க� ப3டைவ. எ.தைனேயா 
வித2க-” எ�= அவ� Iறி� ெகா+#,�/� ெபாேத இ�ெனா,வ� வ%& 
உமாாி� ேசண.ைத� பி#.&� ெகா+டா�. 
 
“தைலவேர! மதவிேராதிகளான இ%த நா$க8ட� ஏ� ேபர� ெச$கிறீ�க-! அ�/� 
பி+ட2கேள, எ2க- தைலவாி� ேதாழியான ம2ைகயி� ெவ-ளி� க.&�/� 
ெபா,.தமான ஒளி K�� மணி� க�க- ேவ+�� எ��& உ2க3/. 
ெதாியவி�ைலயா? ஒ�2க-! ஒ�2க-! தைலவேர! உ+ைமயான மத 
ந�பி�ைக<ைடயவC�, ைசய.தி� ேபரCமாகிய எ� கைட�/ அ,- I�%& 
வ,ைக �ாி<2க-. அழகான ெபா,-க- அைன.&� த2க- வி,�ப�ப# வா2கி� 
ெகா-ளலா�” எ�=, /திைரைய இ.தா�. 
 
“இ,3#� வழி மறி�/� /,ட�கேள! உ2களிட� எ�லா� ெபா,-கைள<� நா� 
வா2கி� ெகா-கிேற�. ஆனா�, அவ�றி� விைலைய ��தா� அவ�கேள 
ெகா��பா�க-. ெதாிகிறதா? இ%த இர1 மீ+�� வர�ேபாவதி�ைல. உ� 
கைடகைள எ�லா� திற12க-” எ�= உமா� அவசர� ப�.தினா�. 
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அ�= இர1, ஒBெவா, மணி ேநர"� ஒBெவா, நிமிடமாக� பற%த&. ேகாைட� 
காலமாக1�, ��கமாக1� இ,%ததா�, உமா� த� Iடார வாச*� ப��ைகைய� 
ேபா3#,%தா�. யா6மி அதி� சா$%& கிட%தா-. அ,கிேல ப�.தி,%த உமா� 
அவ8ைடய I%த*� க�ைறயி� ைடேய த� விர�கைள Rைழ.& 
ேகாதிவி3டா�. நீ+ட நாைள�/� பிற/ இ�ெபா&தா� அவC�/ ம=ப# உயி� 
வ%த& ேபா*,%த&. அ�ைறய இர1 அ.த� நிைற%ததாக இ,%த&. கட%த 
E�= ஆ+�களி� &�ப� ெபா&க- எ�லா� ெதாைல%& ேபா$ வி3டன. 
கட*� ேம� ேதா�றிய தீய ேதா�ற� கடF�/-ேளேய மீ+�� மைற%த&. ேபா�, 
அ%த நா3க- மைற%& ேபா$ வி3டன. வி+மீ� ெவளி�ச.தி� ஒளி�ெப,�/, 
அவன,கி� இ,%த யா6மியி� சிவ%த ைககைள� ேகா#3�� கா+பி.&� 
ெகா+#,%த&. 
 
அவ- E�� வி��ேபாெத�லா� அவ- ேம� ேபா�ைவ ஏறி இற2கி� 
ெகா+#,%த&. ெவளியிேல, மண� ெவளியி� "ைள.தி,%த ப�ைச� D+�களி� 
கா$%த வாசைன கா�ேறா� கா�றாக� கல%& வ%& ெகா+#,%த&. 
 
“அ�ேப, இனி<� J2காம� இ,�கிறாேய” எ�= உமா� யா6மிைய� ேக3டா�. 
 
“என�/ மகி;�சி ெபா=�க "#யவி�ைல. அ& உடைல. &��=.&கிற&. எ� 
இ�ப.தி� அளைவ எ+ணி� பா�.&� ெகா+#,�கிேற�. அ& தவறானதா?” 
எ�= யா6மி ேசாக� ெபா,%திய ��"=வFட� ேக3டா-. 
 
“அ& தவறாக இ,%தா�, நா� ெப,� பாவியாக இ,�க ேவ+��!” எ�றா� உமா�. 
 
யா6மி த� விர�களா� உமா� உத�கைள E#னா-. “உW அ�ப#� 
ெசா�லாதீ�க-. என�/� பயமாக இ,�கிற&. உ2க- அ�ைப நிைன.& ஏ2கி 
ஏ2கி ந3ச.திர2க- ேதா�றியதி*,%& மைற<� வைர கா.தி,%&�, பா�.&� 
ெகா+ேட நட%&மா$ கழி.த இர1க- எ.தைனேயா! இ�ெபா& ந� காத� 
நிே◌ை◌வறி வி3ட&. இனி. இனிேம�, த2கைள� பிாி%தி,�பெத�ப& எ�றா� 
நிைன�க� Iட "#யவி�ைல. அ�ப#� பிாி%& வி3டா� அைத�ேபா� 
ெகா�ைமயான& ேவறி�ைல. த2கைள� பிாி%& வி��ப# மீ+�� எ&1� 
ேநாி�ேமா எ�= என�/� பயமாக இ,�கிற&. மிக� மிக� பயமாக இ,�கிற&.” 
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“பய�படாேத! நா� இ,வ,ேம, நிசா�D,�/� ெச�= வி+மீ� K3#ேல ேபா$ 
இ,�ேபா�. நா�, ��தானிட� அCமதி வா2கி� ெகா+� வ,கிேற�.” 
 
“த2களா� அ& "#யாதா எ�ன? த2க8�/-ள ச�திைய நா� மற%& வி3ேடேன. 
ஆமா�! என�காக அ2கா#யிேல எ.தைன எ.தைன ெபா,- வா2கி வி3S�க-! 
அ�ப#யானா� இனிேம� நா� பி�ைச�காாியி�ைல; அ�லவா?” 
 
“நீ எ�Cைடய உயி�. E�= வ,ட2களாக எ� ஆவி ேநா$� ப3#,%த&. 
இ�ெபா&தா� எ� ேநா$ தீ�%த&. 
 
“நிைன.&� பா�.தாேல ந� வா;�ைக ெப,� அதிசயமாக இ,�கிற&! இ�ைலயா? 
எ.தைனேயா தடைவ நா� இைத எ+ணிெய+ணி ஆ�சாிய�ப3#,�கிேற�. 
"த*� �.தக� கைட Kதியி� த2கைள� க+ட ெபாேத காத� ெகா+� 
வி3ேட�. 
 
பிற/, த2கைள. தவிர ேவ= எைத<� ெபா,3ப�.தாத மன1=தி ெப�ேற�. 
த2க- அ,கி� இ,�பேத ேபாி�ப� எ�= நிைன.ேத�. ஏேதா மாய1லகி� 
இ,�ப& ேபா� மகி;%ேத�. த2கைள� பிாி%தி,%தெபா& எ� உட*� 
ஒBேவா� அ2க"� ேவதைன�ப3�� ெகா+#,%த&.” 
 
“இ�ெபா& எ�லா� ேபா$ வி3ட&. அ�ப#.தாேன?” எ�= "#.தா� உமா�. 
 
“ஆ�! &�ப� எ�லா� ேபா$ வி3ட&. ஆனா�, உட� வ* ேபாகவி�ைலேய!” 
 
“எ�ன,” எ�= தி��கி3டப# உமா� தைலைய. J�கினா�. கிழ�கி�, இ,3#� 
நிற� மாறி�ெகா+#,%த&. “க+ேண நீ எ�ன ெசா�னா$! பா�, இர1 "#%& 
பக� ேதா�=கிற&. 
 
இர1 "வ&� உற2காம� இ,%& வி3ேடாேம, வ,%தாேத! இ& நம�/ 
வி#1கால�. இ�ைறய வி#1 ேபா� எ�ைறய வி#1� இ,�க� ேபாவதி�ைல. 
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“ஆ�! இ,�க� ேபாவதி�ைல!” எ�= ெசா�* அவ- சிாி.தா-! அ& எ�ன சிாி��? 
 
“இேதா, ��தா� Iடார.தி� மணிய#.& வி3டா�க-. இ�ெபா&, நா� /ளி.&� 
காைல�கட�கைள "#.&� ெகா+� ��தாைன� ேபா$ பா��க ேவ+��. 
அவாிட� நா� ஊ� தி,��வத�/ அCமதி வா2கி� ெகா+� வரேவ+��; 
யா6மி!” 
 
“ேபா$ அCமதி ெப�=�ெகா+� விைரவி� வா,2க-! ஒ, சிறி& ேநரேம 
த2கைள� பிாிவெத�றாF� என�/� ெபா=�க "#யா&. ஆகேவ, விைரவி� 
தி,�பி வா,2க-!” எ�= யா6மி விைட ெகா�.தா-. 
 
ஆனா� அவ- ெகா�.த விைட ஜ�மா%திர விைட ேபால. ேதா�றிய&. 
----------------- 

24. 24. 24. 24. ேபக� ெபா3சி�திர"� பினமாகி� ேபான,ேவேபக� ெபா3சி�திர"� பினமாகி� ேபான,ேவேபக� ெபா3சி�திர"� பினமாகி� ேபான,ேவேபக� ெபா3சி�திர"� பினமாகி� ேபான,ேவ    
 
��தா� மா*_ா அவ�க-, அவ� ெச�வத�/ அCமதியளி.& வி3டா�. 
அவCைடய காத� ெநHசி� களி�� நிைற%தி,%த&. பயண.தி�/� பா&கா�� 
Kர�கைள. ெதாி%ெத�.&� ெகா+டா�. அ#ைமக- அவCைடய சாமா�கைள 
E3ைட� க3#னா�க-. இர+� /திைரக8�கிைடேய க3#� 
ெபா,.த�பட�I#ய "ைறயிேல Eட�ப3ட ஒ, பிர��. ெதா3#� ஒ�ைற 
வா2கினா�. அதிேல யா6மிைய� ப��க ைவ.&� ெகா-ளலா�. ஜபார�கி�காக 
ஒ, �திய கைத வா2கினா�. 
 
“ஜபரா�, தி,�ப1� பி�ைச ெய��கேவ ேவ+#யதி�ைல” எ�= ெசா�* 
சிாி.தா�. 
 
அ%த� Iன விகட� அவைன� கலவர.ேதா� பா�.தா�. “தைலவேர! ஒ, விஷய� 
த2க8�/ எ�சாி�க வி,��கிேற�. தா2க- மிக1� பல"-ளவ�. ஆனா�, யா6மி 
மிக� பலKனமாக இ,�கிறா-. மகி;�சிைய. தா2க "#யாத அள1 பலKனமாக 
இ,�கிறா-” எ�றா�. 
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“நீ ஒ, �.தி<-ள "3டா-!” 
 
“இ�ைல, அ2கஹlன�! ேவதைனைய அCபவி.தி,%த எ�ைன� 
ேபா�றவ�க8�/.தா� ஒ, ெப+ணி� உண��சிக- ெதாி<�!” எ�= 
ெசா�னா� ஜபார�. 
 
பி�பக*�, உமாைர வழியC��வத�காக ெபாிய அமீ�க- வ%& ேச�%தா�க-. 
/ளி��சியான மாைல ேநர.திேல ஜபார� த� கைதயி�ேம� ஏறி வழிகா3#� 
ெகா+� "� ெச�ல உமாாி� பயண� ெதாட2கிய&. 
 
அ�= இர1 யா6மி�/� /ளி� பி#.&� ெகா+ட&. அைத. ெதாட�%& கா$�ச� 
வ%த&. அவ- எ%தவிதமான உணைவ<� ஏறி3�� பா��கவி�ைல. ஆவேலா� 
உமா� அ,கி� வ%தெபா& அவ- ��சிாி��ட� இ,%தா-. 
 
“நா� மிக அதிகமான மகி;�சிைய அைட%&வி3ேட�! இனி அ& நி�சயமாக� 
ேபா$வி��” எ�றா-. 
 
இர+டாவ& நா- இர1. அவ�க- எபிேர36 ஆ�ற2கைரயிேல த2க- Iடார.ைத 
அைம.தா�க-. அ�.த நா- காைலயி� பிரயாணிக8�காக விட�ப�� மித��. 
ேதாணிகளிேல ஆ�ைற� கட%& ெச�லேவ+��. யா6மி Iடார.தி�/-ேள, 
ஏெழ3�� ேபா�ைவகளா� Eட�ப3�� கிட%தா-. அவ8ைடய க�ன2களி� 
மகி;�சிெயாளி பா$%& விள2கிய&. உமா� Iடார.தி�/-ேள நைடயி3�� 
ெகா+#,%தா-. அவ- ெச�ற திைசெய�லா� அவ- க+க8� ெச�றன. 
ஆனா�, க.ைத ம3�� அவளா� தி,�ப "#யவி�ைல. 
 
“நா� பா�கியமி�லாத மைனவி, எ� கணவC�/. ெதா+� ெச$ய 
ேவ+#யதி,�க, என�/. தா2க- பணிவிைட ெச$<�ப#யான நிைலயி� 
இ,�கிேற�. எ� தி,மண.தி�காக வா2கிய விைல<ய�%த சில சாமா�கைள� 
பா��கலாமா?” எ�= ேக3டா- பிரைமேயா�. 
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அவைள� ச%ேதாஷ�ப�.&வத�◌ாக, Dேவைல ெச$ய� ெப�ற 
ெபா�னாைடகைள<�, ".&� பதி.த ேமலாைடகைள<� எ�.&� கா3#னா�. 
த�ைன மற%தவளாக அவ- அவ�ைற விர�களா� தடவி. தடவி� பா�.தா-. 
ஒ�ைற நீலமணி�க� பதி.த ெவ-ளி. தைல"#ெயா�ைற ெய�.&� 
கா+பி.தா�. “ஆ! இ& மிக அழகாக இ,�கிற&. நாைள� காைலயி� எ%& 
தைலவாாி� ெகா+� இ%த "#ைய நா� அணி%& ெகா-ேவ�. பிற/ ஒ,நா- நா� 
ஆ�ற2கைர அர+மைனயி� இ%த இட.தி� அ�ல. ந�"ைடய ெசா%த 
அர+மைனயி�ெவ+ைமயான அ�ன2க- நீ%தி� ெச�F� அழகான 
ஆ�ற2கைரயி� உ-ள ந� ெசா%த அர+மைனயி� இ,�ேபா�, அ�லவா?” 
 
இ�ப#� ேபசி� ெகா+#,%த யா6மி திSெர�= ஜ�னி க+டவ-ேபா� பித�ற. 
ெதாட2கினா-. ேநாயி� க�ைம அதிகமாகிய&. அவ8ைடய க+க- இ,+டன. 
உமா� பய%& ஜபார�ைக அைழ.தா�. அவ� வ%& பா�.த1டேனேய "க.ைத. 
தி,�பி� ெகா+டா�. 
 
“பிேள� வியாதி (ெகா-ைளேநா$) ேபா� ேதா�=கிற&” எ�றா� ஜபார�. 
 
“இ�ைல. அ& ஒ, விதமான கா$�ச�. கட1ைள� பிரா�.தி�ேபா�! ெபா& 
வி#வத�/"� வியாதி நி�= ேபா/�ப# ேவ+�ேவா�” எ�றா� உமா�. 
 
“ெதாவைத. தவிர ேவ= எ&1� ெச$வத�கி�ைல!” எ�= "#.தா� விகட�. 
 
/ளி� நீ2/வத�காக ஜபார� Iடார.ைத� ��றி ெந,�� எாி�க� ெப�ற&. 
&ணியினா� ஆன Iடார� �வ�களி� ெந,�பி� ெசBெவாளி�ப3� 
விள2கி�ெகா+#,%த&. யா6மி ேவதைனயா� "னகி�ெகா+� ப�க.&�/� 
ப�க� �ர+�� ெகா+#,%தா-. ப�க.தி� உமா� ம+#யி3�� 
ெகா+#,�ப&�, Iடார.தி� ஒ,Eைலயிேல ஜபார� உ3 கா�%& ெகா+� 
கட1ளி� �னிதமான ெபய�கைளெய�லா� உ�சாி.&� ெகா+� இ,�பெத�லா� 
அவ- அறிவத�/ அ�பா�ப3ட விஷய2களாகிவி3டன. ெந,�� அம�%& 
சா�பலாகி வி3ட&. Iடார.&� �வ�களி� ஆ# ஒளி Kசி�ெகா+#,%த ெச%நிற"� 
மைற%& வி3ட&. 
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திSெர�= உமா� ஜபார�ைக அைழ.தா�. “விள�/ைள ஏ�=. அவ- 
ேபசிவி3டா-. இேதா எ�ைன. ெதா3�� ெகா+#,�கிறா- கா$�ச� 
வி3�வி3ட&” எ�றா�. விள�ைக� பி#.&�ெகா+� அவ�க- அ,கிேல வ%& 
நி�றா� ஜபார�, யா6மிைய� கவனி.தா�. அவ- அைசயாம� ப�.தி,%தா-. 
அவ8ைடய க+க- "#யி,%தன. அவ8ைடய ஒ, ைக உமாாி� க.ைத. 
ெதா3�� ெகா+#,%த&. அவ- உத�க- அைச%& ெகா+#,%தன. 
 
“எ� உயிேர! எ� உயிேர!” அைச<� உத�களி*,%& வ%த ெசா�க- நி�றன. 
அவ- க.ைத. தி,�பி� ெகா+டா-. ஜபார� விள�ைக� பி#.தப# நி�= 
ெகா+#,%தா�. உமா� அவைள� கவனி.&� ெகா+#,�பதாக அவ� 
நிைன.தா�. யா6மி, E�� வி�வைத நி=.திவி3டா-. ஆனா� உமா� அவைளேய 
கவனி.&� ெகா+#,�ப& அவC�/ எ�னேவா மாதிாியி,%த&. விள�ைக� கீேழ 
ைவ.&வி3�, உமாாி� ேதா-கைள. ெதா3டா�. 
 
உமாாிCைடய ஆ3க- எ�ேலா,� Iடார.தி�/ ெவளிேய உ3கா�%தி,%தா�க-. 
திSெர�= எ%த கா�= Jசிைய� கிள�பி திைரயி3� ெகா+#,%த&. அ%த. 
Jசி. திைரயி� ஊேட Tாிய� ஒளி Kசி� ெகா+#,%த&. ஜபார� உ-8� �ற"� 
வ,வ&� ேபாவ&மாக இ,%தா�. உமாாி� நிைலைய ெவளிேய யி,�பவ�க8�/ 
எ�.&� ெசா�*� ெகா+#,%தா�. “அவ� இ�C� ேபசமா3ேட� எ�கிறா�. 
அவ8ைடய "#ய க+களி� ப�னீ� ஊ�றி� ெகா+#,�கிறா�”. 
 
“அவ- எ�ன பிேள� ேநாயினா�தாேன இற%&ேபானா-!” எ�= ஒ, சி�பா$ 
ேக3டா�. 
 
“அவ- இற%&ேபானா- எ�ப& அவ,�/. ெதாி%&வி3ட&. இ�லாவி3டா�, 
தி,மண நைககெள�லா� எ�.& அவ8�/ அணிவி.&� ெகா+#,�பாரா?” எ�= 
ஜபார� அவ�க8�/� Iறினா�. 
 
“ஆைடகைள� கிழி.&� ெகா+�, வ,.தியதா�தா� சாக� ெகா�.தவC�/ 
நி�மதி ஏ�ப��.” எ�றா� ஒ,வ�. 
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“அெத�லா� அ& வி3டா�. இனி அவ� அழ� ேபாவதி�ைல. மைழ ெப$தபி� 
D.த பாைலவன.&� D��ே◌ா� இ,%த அவ- அ�.த நாேள அ#ப3ட&ேபா� 
ேபா$வி3டா-. ெவ-ளிய D�ேபால அவ- தைரயி� கிட�கிறா-. இBவள1 
இளைமயான கால.தி� இற%&ேபா/�ப# ேந�%தேத!” எ�= ஜபார� வ,%தினா�. 
 
அ%த மனித�க- ச2கட�ப3�� ெகா+#,%தா�க-. ப�க.திேலயி,%த மர.த#யி� 
ஒ, ேம3#ேல ெபாிய �ைத யா��ை◌ ெவ3ட ேந�%த&�, சா1� Iடார.தி�/ 
Eட�ப3ட அ%த. ெதா3#ைல. J�கிவர. ேந�%த&� எ�=மி�லாத வழ�கமாக 
அவ�க8�/. ேதா�றிய&. சி=ெப+க- பிரசவ.தி� ேபா&� ேநாயினாF� 
இற%&ேபாவ& எதி�பா��க� I#யேத! தைலயி� அ�ப# எத�ப3#,%தா� அைத 
யாரா� மா�ற "#<�? கைரயிேல, ஆ$.தமாக இ,�/� ெத�ப.ைத அவ�க- 
ச2கட.ேதா� பா�.&� ெகா+#,%தா�க-. 
 
“அவ� பி.&� பி#.தவ�ேபா� இ,�கிறா�” எ�= ஒ,வ� வ,%தினா�. 
 
“இத�/� ேபா$ இBவள1 வ,%&கிறாேர! எ+ப ெவ-ளிக- ெகா�.தா� 
பா�தாதிேல எ.தைனேயா ெப+க- வா2கலா�!” எ�றா� ஒ,வ�. 
 
“சீ நாேய! உன�ெக�ன ெதாி<�? காத*� த�ைம<� ஆ�றF� உன�/ எ�ப#. 
ெதாி<�?” எ�= ஜபார� சீறினா�. 
 
அவ� உ-ேள ெச�= ெந� ேநர2கழி.&. தி,�பி வ%தா�. அ#ைமகைள 
அைழ.&, /�றி� உ�சியி� ேதா+ட�ப3�-ள �ைத /ழி�/. ெதா3#ைல 
எ�.&� ெச�F�ப# Iறினா�. 
 
“தைலவ�, அவைள. ெதா3#*� ைவ.&, அவ8ைடய ெவ/மதி� 
ெபா,ைள<�Iடேவ ைவ.&வி3டா�. அவ,ைடய ைகயாேலேய எ�லா� ெச$& 
வி3டா�. 
 
அவைள� பிாி%& விட ேவ+#ய ேநர� வ%& வி3டெத�= எ+Nகிறா�. அவ� 
கீேழ ப�.தி,�கிறா�. சீ�கிர� ேபா$. ெதா3#ைல. J�கி�ெகா+� வா,2க-, 
சீ�கிர�!” எ�= அ#ைமகைள ஏவினா� ஜபார�.  
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ஒ3டக� கார�க-, “நா2க- பிண.ைத. J�கி� ெச�ல மா3ேடா�, மித��. 
ேதாணியிF� ஏ�றமா3டா�க-” எ�= க.தினா�க-. 
 
“�ைத /ழி�/.தா� J�கி� ெச�லேவ+��. பயண.தி�க�ல, �ைத/ழிதா� 
ஏ�ெகனேவ ேதா+ட� ெப�றி,�கிறேத! சீ�கிர�!” எ�றா� ஜபார�. 
 
பய%&ெகா+#,%த அவ�கைள விர3#ய#.&, பிண. ெதா3#ைல. J�/�ப# 
ெச$தா�. அவ�க- பய.&டC� அவசரமாக1�, ேம3#�ேம� அ%த� கனமான 
ெதா3#ைல. J�கி� ெச�றா�க-. ெம&வாக� கீேழ இற2கி� �ைத/ழி�/-ேள 
ைவ.&வி3�, ம+ைண வாாி� ெகா3# E#னா�க-. அத� ேம� ஏ�ெகனேவ 
ேச�.& ைவ.தி,%த க�கைள� /வி.& ைவ.& வி3� ேவகேவகமாக� Iடார.ைத 
ேநா�கி ஓ#வ%தா�க-. ஒ3டக� கார�க- த2க8ைடய E3ைட "#��கைள<� 
சாமா�கைள<� ஒ3டக2களிேல ஏ�றி�ெகா+#,%தா�க-. சி�பா$க- 
/திைரகளிேல ேசண� D3#. தயாராக நி�றா�க-. 
 
“தைலவேர! எ�லா ேவைல<� "#%& ஆய.தமாக நி�கிேறா�. �ற�பட 
ேவ+#ய&தா�” எ�= உமாைர ேநா�கி ஜபார� Iறினா�. 
 
வாயி� வழியாக ெவளியி� வ%த உமாாி� தைல�பாைகயி� வா� Rனி அவCைடய 
வாயித;களி� ஊேட பற%& வ%& சி�கி� ெகா+ட&. ெவளியி� �ழ�= 
ெகா+#,�/� Jசி� கா�ைற<� ஓ#�ெகா+#,�/� ஆ�றி� கல2கிய நீைர<� 
சிறி& ேநர� பா�.&� ெகா+� நி�றா�. �ற�ப�வத�/. தயாராக நி�ற அ%த 
மனித�கைள� பா�.&, 
 
“இ%த� Iடார.ைத� ெகா8.தி வி�2க-. உ2களிட� உ-ள ெபா,-கைள 
நீ2கேள ைவ.&� ெகா-82க-. எ2காவ& ஓ#. ெதாைல<2க- மீ+�� எ� 
க�"�ேன உ2க- "க.ைத� கா3டாதீ�க-. மீ+�� நீ2க- எ�"�ேன 
வ,K�களானா�, உ2க- "க2க- எ� நிைன1கைள� கிளறிவி��. அைத 
எ�னா� ெபா=�க "#யா&. ேபா$வி�2க-!” எ�றா�. 
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“தைலவேர!” எ�= ஜபார� ம=.&� Iற "� வ%தா�. 
 
“உ�ைன<�தா�. நீ<� ேபா$வி�. இ%த இட.தி� பிேள� வியாதி (ெகா-ைள 
ேநா$) இ,�கிறெத�ப& உன�/. ெதாியவி�ைலயா? ேபா! ேபா” எ�= 
விர3#னா�. 
 
மித��. ேதாணி ஆ�ைற� கட%& ெச�ற&. உமா� அதி*,%& கவனி.தா�. 
மனித�க8�, ஒ3டக2க8�, மி,க2க8� க+N�/ மைற%& வி3டா�க-. அவ� 
த2கியி,%த Iடார� எாி<� �ைக ம3�� க+N�/. ெதாி%த&. வைளய� 
வைளயமாக எ%த அ%த� �ைக, பாைலவன.&. Jசி. திைரைய இ,ள� ெச$த&. 
கதிரவ� உ�சி�/ ஏறிய&� அ&1� மைற%& வி3ட&. 
 
கதிரவ� ஒ, ெபாிய விள�/ேபால. தைல�/ ேமேல ெதா2கி� ெகா+#,%த&. 
அைத� ��றி ேமக2க- வான.ைத அல2காி�/� ெகா#க- ேபால விள2கின. 
ஆ�றி� இ,�ற"� ெதாி%த சா�ப� நிறமான மண�ெவளி ஒேர ெவ3டெவளியாக, 
ஒ�=மி�லாத த�ைம<ட� கா3சியளி.த&. 
 
க+N�ெக3#ய Jர� வைரயிேல எ&1� இ�ைல. அவCட� Iட வ%த I3ட� 
ெவ3ட ெவளியிேல கல%& மைற%&வி3ட&. Iடார.ைத எாி.&� சா�பலா�கிய 
ெந,�� அவ� உ-ள.திேல, உட*ேல எாி%& ெகா+#,%த&. 
 
ஆ�றி� அ�கைர ேச�%த&�, உமா� த+ணி� /#�பத�காக ஆ�றி�/-ேள 
இற2க� ேபானா�. Iடேவ வ%த ஜபார� அவ� ேதா-கைள� பி#.& 
நி=.தினா�. “தைலவேர! அ& ஆ=! இற2காதீ�க-! சா1 ேநாிடலா�!” எ�= 
த�.தா�. 
 
இற2கிய அவ� கா�கைள அ#.&. த-ளி� ெகா+� அ%த ஆ= 
ெப,�ெக�.ேதா#ய&. கைரேயார.&� களிம+ சி=சி= &+�களாக ஓ�� நீாி� 
வி%& கைர%& மைற%& ெகா+#,%த&. கைர�/ இ.& வர�ப3ட உமா�. 
தைரயிேல உ3கா�%& ெகா+� ஓ�� ெவ-ள.ைத உ�= ேநா�கி� 
ெகா+#,%தா�. அ%த� சமய.திேல ஒ3டக� சாாியி� மணிேயாைச அவ� 
கா&களிேல ஒ*.த&. கைரயி� இ,%த த2/� இட.தி� அ%த� �திய 
வியாபாாிகளி� I3ட� வ%& "காமி3ட&. மித��. ேதாணி மீ+�� ஆ�ைற� 



161 

 

கட%& ெச�ல. ெதாட2கிய&. �திய மனித�க- த2க- /திைரகைள நீ� 
/#�பத�காக ஆ�=�/� ெகா+� வ%தா�க-. 
 
“இ�ைல, இ& பிேள� ேநா$ அ�ல. இவ,�/� கா$�சேலயி�ைல. ேநா$ இவ� 
உட�பிேல இ�ைல; மனதிேலதா� இ,�கிற&. இBவள1 Jர� கவைல� 
ப�வாெர�= நா� எதி�பா��கவி�ைல. ஏதாவ& இவ,�/� சா�பிட� ெகா��க 
ேவ+��. த2களிட� ஏதாவ& இ,�கிறதா?” எ�= அ,கி*,%த யா,டேனா ேபசி� 
ெகா+#,%த ஜபார� ேக3டா�. 
 
அ�ெபா& இ�ெனா, மனித� அ,கிேல வ%தா�. உமாாி� ைகயி� ஒ, கன.த 
/வைளைய� ெகா�.தா�. அதிேல இர.த� ேபா� சிவ%த நிற"ைடய திரா3ைச 
ம&ைவ ஊ�றினா�. “ஆ�= நீ� ந�லத�ல; இ& மிக மிக ந�ல&. /#<2க-” எ�= 
Iறினா�. அ%த� /ர� எ2ேகா "�� ேக3ட /ர� ேபா� இ,%த&. ஆ�! அ& 
வியாபாாி அ�ேராேனாa� /ர�தா�. அ�ேராேனாa� ைக, /வைளைய� பி#.& 
உமாாி� உத3ட,கிேல நக�.திய&. உமா� சிறி& /#.தா�. இ�ப#ேய /வைள 
கா*யா/� வைர /#.தா�. அவ� /#�க� /#�க அ�ேராேனா6 
ஊ�றி�ெகா+ேடயி,%தா�. அவ� ஊ�ற ஊ�ற உமா� /#.&� ெகா+ேட 
யி,%தா�. 
 
பிற/ இ�C� சிறி& /#.தா�. அ%த ம& ெக3#யாக1� ந�ல மண� 
ெபா,%தியதாக1� இ,%த&. உமாாி� Eைளயி� எாி%& ெகா+#,%த ெந,�ைப. 
தணி.த&. 
------------------ 
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