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பதிைர....
பதிைர....
உலகமகா கவிக8- ஒ,வரான உமா கயாமி இளைம கால காத

வா;ைவ,

ைவ< வி=வி= நிைற%த ஒ, ெதாட கைதயாக “காத ” மாத இதழி
நாரா. நாசியப அவக- எ தினா. பதிெனாறா 'றா+#

ெபஷியாவி

தி,.

(தெபா ைதய ஈரா) பிற%தவ உமா கயா. பைழைமவாத மத.

தைலவகளி பல வைகயான எதிக8/மிைடேய, ராஜவமிச ஆதரவினா
உமா கயா ேமெகா+ட வா ம+டல ஆரா$1க8, கணித ெதளி1

"ைறக8 பிகால வளசிக8/ ெபாி& உதவின. அரசிய

மாற2களினா

அவ,ைடய வா;1 நிைல அBவெபா & பாதி/ உ-ளாயிC, அவர&

நா/ வாி பாட க- ெப, கைழ ெப=. த%த&. வாசககளி ேபராதரைவ

ெபற அ%த வரலா= நாவைல இெபா & .தகமாக ெவளியிவதி
உவைக அைடகிேறா.

நறி
---------------

பிேரமா பிரர

உ ளட க

1. .தக பி.தனிட D2ெகா#யி உ-ள

2. காாி,ளி

ேபா அைழ

4. அறியாம

ெசான ஆப.தான ேசாதிட!

3. "கா3 சிைற/-ேள E# ைவ.த க3டழகி!

5. ஆ,யி. ேதாழனி ஆவி பிாி%த&!

6. பைகவCக,8 ப+-ள  தா!

7. அ#ைம/ கவைலக- ஆயிர உ+!

8. கணித கக வ%தவ ஒறனா? தி,டனா?

9. எதிF ஐயேம; இதய /ழேத.

10. அதிசய. திறைம/ அ.தா3சி க#த!

11. கா.தி,%தவ8/ ஆ.திர ெபா2கிய&!

12. இ கா3# பக D.& /F2கிய மண!

ெபாி&
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13. /றிபா.த  தா ெகா லப3டா!

14. ஆைசகன1க- யா1 ப*.தன.

15. உத3ேடார ம&ேவாடேவ உள நா கவி பாேவ

16. எ2/ ேபானாேள எCயி காத*!

17. ேத#. ேத# காணாம

தி,பி வ%& ேச%தாேன!

18. கிழிய3 பழ பHசா2க

19. அவமதிக வ%தவ சவமாகி ேபானா!

20. ந-ளி,ளி

ஒ,வ ந3 ேவ+ெமறா!

21. திய மத பரப றப3ட ஒ, I3ட

22. அனாைதகளி I3ட.தி

ஆ,யிாி மாதரசி

23. இதய%தா2காத இப ேவதைன

24. ேபக ெபாசி.திர" பினமாகி ேபான&ேவ
---------------

உமா கயா (நாவ)
நாவ)

1. தக பிதனிட ெகாயி உ ள
பைழய நிஜாD நகர.தி , பைழய .தக கைடக- நிைற%த ஒ, பஜா.
.தக வியாபாாிக- J2கி வி %& ெகா+#,%தாக-. Kதியி

ெப+க- த2க

வா.&கைள ேபால, த+ணி ஜா#க8ட ேபா$ ெகா+#,%தாக-.
ஒ, பைழய .தக கைடயி
உ3கா%தி,%தா-.

ேராஜா ெமா3ைட ேபால யா6மி

யா6மி ஒ, சின ெப+. வய& பனிெர+#,/. தைலயி

ஒ, சின

"கா3ைட ேபா3 ெகா+ அவ8ைடய தகபனா,ைடய .தக கைடயி
உ3கா%தி,பா-.

அவ8/ ஓ ஏக. Kதியி

ேபாகிற ஒ, ைபய Iட. தைன

கவனிபதி ைலேய எப&தா அ&. சில சமய அவ8/. த K3#
உ-ளவக- ேமேலேய ேகாப ேகாபமாக வ,. K3#

ஏதாவ&
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ேவைலயாயி,%தா தா அவைள பறி நிைனபாக-. இ லாவி3டா

கவனிபேதயி ைல. தகபனா,/ .தக2க8 அவறி விைல மதிதா

ெபாி&. ெப+ ெபாித ல.

எ ேலா, தைன அல3சிய ப.&வத/ என காரண? அவ- அழகாக
இ ைலயா? இ ைல. அவ- இC ெபாியவ- ஆகவி ைலயா.
அவ- ம3 ெபாிய "காடாக ேபா3 ெகா+, ெப+க- வசி/

அ%தர ப/தியிேலேய யி,%தா

அவைள எ3# பாக எ.தைன ைபயக-

ஆைசபவாக-. இெபா & அவ- தகபனா,ைடய .தக கைடயி

இ,%&ெகா+ அவ,/, அைதயிைத எ.& ெகாப&, உ-K3/
கைட/ J& ேபாவத/ உதவியாக இ,%தா-. மாயி,கிற ேநர2களிேல,

ஏதாவ& &ணிைய எ.& ெகா+ DபிCவா-. அவளிட சாப

Dைன/3# இ,%த&. அதCட விைளயாவ& உ+.
அவக8ைடய .தக கைடயி

நிறமான

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-ளிIட வி3ட&
ைபயக- க.தி ெகா+ேட ஓவாக-. இ& யா6மி/ பி#கா&. சில

சி=வக- .தக கைட/ வ,வாக-. அவ8ைடய தகபனா, .தக2களி

"கியமான ப/திகைள அவக8/ ப#.& கா3வா. அேபாெத லா

யா6மி அவைற கவனிபா-. ஆனா , ாி%&ெகா-ள "யசிப&மி ைல.
க+N/. ெதாியாத எவெரவைரேயா பறி< அவக- "ேன ெதா2/
திைரைய பறி<, இர1 ேநர.திேல ஆகாய.தி

ேதா=, அதிசய வா.ைத

பறி< ஆரா$%& ெகா+#,க ேவ+#ய&, ஆடவகளி ேவைலயாக
இ,கலா. ஒ, ெப+N/ அதி

என அகைற ேவ+#யி,கிற&?

ெப+N/ ஆ.மா இ ைலெய= க,தபகிறெபா & அவ- வா;1

"#%தபி, Dைன< /திைர< ேபாகிற இட.தி/ ேபா$ ேசர ேவ+#ய&

தாேன? ஐ%& ேவைள< அயராம
இட.&/ ேபாக "#<மா?

ெதா ைக ாி< ஆடவக- ேபா/
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அப# வ,கிற ைபயகளிேல, வய& வ%த இர+ ைபயக- அ#க#

அவக8ைடய .தக கைட/ வ,வ& ஏதாவ& .தக2க- வா2/வ&
பழக. அவகளிேல உயரமாக இ,%தவ ெபய ரஹீ.

ரஹீேசடா எப& அவ "  ெபய. அவCைடய த%ைத நிஜாDாிேல ஒ,

நிலவாதா. ரஹீ அழகாக இ,பா. அவைன யா6மி/ பி#.தி,%த&.
ஒ, நா- ரஹீ அவக- 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 ேபாறைவெய 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 அமீதா! ெவ-ைள /திைரெயாறி மீ& Kரவா8ட ெச F

அமீைர.தா அவ- பா.தி,கிறா. அ%த அமீ, ராஜ உைட<, ெவ ெவ3

ப3டய" அணி%தி,பா. அவைன. ெதாட%&, ப.& பனிெர+ &,கிய

Kரக- Jகிபி#.த வா8ட ெச வாக-.

யா6மி, த கணவனாக வ,பவC அ%த அமீைர ேபா

இ,கேவ+ெம=

கன1 க+#,கிறா-. எறாவ& ஒ, நா- Kதியிேல ெச F இளவரசனான

அவ, தைன பா.&. த அழகி

மய2கி. த தகபனாாிட வ%& ெப+

ேக3பா. ெவ-ளி காக8 ஒளி K நவர.தின கக8 அ-ளி அ-ளி. த
தகபனா,ைடய ைபயி

ெகா3# நிரபி வி3. தைன< அ%த அழகான

ெவ-ைள /திைரயிேல Jகி ைவ.& ெகா+ ேபா$விவா.

ஆற2கைரயி அ,கிேல உ-ள அர+மைனெயாறிேல தைன
ெகா+ேபா$ ராணி ேபா

ைவ.தி,பா. அ2ேக ெத-ளிய நீ தடாக2க-

இ,/. அவறிேல ெவ-ைள நிற அன பறைவக- மித%& வ,. வாசF/
வாச

பலகணி/ பலகணி ப3. திைர சீைலக- க3#. ெதா2கவிட

ப3#,/. ெவ-ளி. த3களிேல விதவிதமான பழ2கைள ெகா+ வ,

ேவைலகாாிக- அவ- ஆைண/ கா.& கிடபாக-. ெவ-ைள /திைர

Kரனான அ%த இளவசர உ-ள2 ெகா-ைள ெகா+ட தைனேய றி றி
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ஓ# வ,வா. மற மைனவிகைள மதிக மா3டா. தன/ பிற/

/ழ%ைதகைளேய அதிகமாக ேநசிபா. இBவளவி,%&, அவ சிாிபேத

கிைடயா&. இளவரசக- சிாிபதி ைல ேபா*,கிற&! Kதியி
ேபா/ அ%த அமீ சிாிபேதயி ைலேய? ஆனா

எேபாதாவ&

இ%த ரஹீ ம3 அதிகமாக

சிாிகிறாேன...?
ரஹீைம அ%த அமீேரா யா6மி ஒபி3 பா.தா-. ரஹீ ரஹீமாகேவ

இ,%தா. அமீ ஆகவி ைல! இ,%தாF ரஹீ ந லவ. ந லவ ம3ம ல,
ெச வ /#யி

பிற%தவ. அவCகாக ஓ# ஒ# ேவைல பாக எ.தைனேயா

அ#ைமக- இ,கிறாக-. 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 பாபேதயிைல. எெபா & ஊைம ேபாலேவ

இ,பா. எ&1 ேபவேதயி ைல. அவ இரஹீமி பி-ைளயா. அவ ஒ,

.தக  . ககெவற "க.ேதா எெபா & பா.தாF .தக2கைளேய

ப#.& ெகா+#,பா. அவ ரஹீேமா வ,வா. கைடயி

ரஹீ"

அபா1 ேபசி ெகா+#,/ ேபா& அ%த இரஹீமி ைபய .தக2கைள
ர3# ெகா+ இ,பா. இ,3# ெகா+ வ,வ&Iட. ெதாியா&. நறாக
இ,+ .தக2கைள எ லா E# மாைல. ெதா ைக/ றப வைரயி
ப#பா. யா6மிைய அவ உ= பாபேதயி ைல. Kதியி
ேதா- &+ காறி

நட/ெபா &,

பற%& ெகா+#,/, தைலபாைகைய ஒ 2காக

க3#யி,கமா3டா. Kதியி /=ேக நட/ ேபாதாவ& பா.& நட%&

வ,வானா? க ைதகைள உரசி ெகா+ ஒ3டக.தி க .&க8/ கீேழ
Rைழ%&ெகா+ அவசர அவசரமாக நடபா. அவC அவ ஆைட

ல3சண" எ&1 இராஹீ"/ பி#பதி ைல. இ2ேக இராஹீமி பி-ைள

ஊைமேபா

ேபசாம

இ,கிறாேன ப-ளி Iட.தி

அப#யி ைலயா.

ஆசிாியகேளா எெபா & தகராறா. அவகைள ேக-வி ேக3ப& கி+ட

ெச$வ&....! ‘உ,பகிறவனாக. ேதாற வி ைல’ எ= அபாேவ ஒ, நா-

ெசானா. இ%த ரஹீ ஏதா அ%த ைபயேனா ேசகிறாேனா ெதாியவி ைல!
இப#யாக, யா6மியி எ+ண.திேல இராஹீ மக ெவ= /ாியவனாக1
ரஹீ வி,/ாியவனாக1 இ,%& வ%தாக-. ஆனா

அவ- இ%த

எ+ண.ைத மாறி ெகா-8ப#யான நிக;சிெயா= நட%த&.
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ஒ, நா- யா6மி தCைடய ஆைச Dைன/3#ைய. ேத# ெகா+ திாி%தா-.
அ& அவ8/. ெதாியாம

எ2ேக ஊவல ேபானேதா? ெவளியிேல வ%&

பா.தெபா &, ஐ%தா= ைபயக- ஒ, மர.தி மீ& க ெலறி%&
ெகா+#,%தாக-. அ%த மரகிைளெயாறி

ெகா+#,%த&, அ%த சாப

பய%& ந2கி ப&2கி

வ+ண Dைன/3#. “எாியாதீக-! எாியாதீக-!”

எ= க.திெகா+ேட ஓ# வ%தா- யா6மி. ஆனா

அ%த 3# பய க-

Dைனைய ெகா F வைர நி=.தமா3டாக- ே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 நிற&. அ%த

ேபாகிாிக8 ஓ# வி3டாக-. 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.

/திகலாெமறாேலா, அ%த கிைள மிக உயரமாக இ,%த&. என ெச$வெத=

ெதாியாம

யா6மி தி,தி,ெவன விழி.தா-. Kதியி

கவனிகேவயி ைல. சிறி& ேநர.தி

ேபா/ யா, அவைள

கீேழயி,%& “/தி!” எற ஒ, /ர

ேக3ட&.

ஒ, ைபய இ, ைககைள< நீ3# ெகா+ ேமேல பா.& அவைள /திக

ெசானா. அவ யாெர= பா.தா-. அவ ரஹீ Iட வ,வாேன, இராஹீ
மக அவேனதா! அவ ைகயி

/திக அவ- வி,பவி ைல. “"#யா&” எ=

ெசா *. தைலைய ஆ3# வி3டா-.

இரஹீமி ைபய வி=வி=ெவ= மர.தி ேம

வ%தா. அவைள ஒ, ைகயி
ைகயா

ஏறினா. அவ- பக.திேல

இ=கமாக அைண.& பி#.& ெகா+, ம=

மரகிைளைய பி#.& ெகா+ கா கைள. தள.தி கீேழ

ெதா2கினா. யா6மியி ெநH &#.த&. அவ8ைடய Dைன/3# கா கைள

நீ3# பாத.தி

ைத%தி,/ நக2கைள ெவளிப.தி அவ தைல

பாைகைய பறி ெகா+ட&. அப#ேய தைரயி

அவCைடய தைலயி

/தி.தா. யா6மியி "க

இ#.த&. காிய க+களிர+ விாிய அ%த /=கார

அவைள பா.& னைக ாி%தா. அவைள விவி.& வி3, “நீ< உ

Dைன /3#<, ஆைள ெக3#யாக பி#.& ெகா+ வி3Sகேள!” எ=

அவ சிாி.தா.

“ஐேயா, ேக*ப+ணாேத!” எ= Iவி ெகா+ேட யா6மி ஒ# ஒளி%& வி3டா-.
அ= மாைல ேநர " வ&, தைன பாி1ட பி#.த அ%த ைகைய<
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சிாிட தைன பா.த அ%த காிய விழிகைள<ேம நிைன.&
ெகா+#,%தா-.
அ= "த

யா6மி/, இராஹீ மகைன. தவிர ேவ= நிைனேவயி ைல!

எெபா & Kதியிேல D2காவன.ைத ேநாகி ேபா/ பிரயாணிகைள
பா.தப# உ3கா, அவ-, அ= "த

ப-ளிIட வாச

த க+N/.

ெதாி<ப#யாக .தக கைடயி "பக.திேல வ%& உ3கா%& ெகா+டா.
எெபா & ப-ளி Iட வி3 கத1 திறபாக- எ= எதிபா.&

ெகா+ேடயி,பா-. விைர%& நட%& வ, ைபயகளி ம.தியிேல, இரஹீமி

மகனி அ%த அல2ேகாலமான உ,வ வ%த1டேன அவ- உ-ள &-ளி
/தி/ கனH சிவ/. நாண.&ட தி,பி ெகா-வா-. பிற/

கைடக+ணா

தி,பி பாபா-. நிமி%& நி/ அ%த /=காரCைடய

ேதாற.ைத<, உ=தியாக கா

ைவ.& நட/ அவCைடய நைடயழைக<

வியட அவ- பா.& ெகா+ேடயி,பா-. அவCைடய காிய உதக8

க+க8 அவைள க+ட& விாி<. அவ அவைள பா.& சிாி

கா3ேபா&, அவCைடய ககபான "க.திF ஒ,வித

ெமைம<+டாவைத யா6மி க+ உ-ள Dாிபா-. அவ கவன.ைத.

தனிட.தி

தி,வதகாக அவ- எெனனெவ லாேமா ெச$தா-. அழகான

ஆைடகைள அணி%&ெகா+டா-. கவசிகரமாக க+N/ ,வ.&/

ைமதீ3# ெகா+டா-. கைடயி,கி

அவ வ,ேபா& த ைகயிF-ள ேராஜா

Dைவ ந வவி3 பா.தா-. தன/. ெதாி%த ெப+மணிக- இத/ "ேன,
த2க- காதல கவன.ைத. தி,ப எெனன ெச$தாகெள= எ+ணி
பா.&, அைதெய லா தாC ெச$& பா.தா-. ஆனா

அவேனா, அவ- ந வ

வி3ட Dைவ எ.&, அவ- ம#யிேல ேபா3வி3 ேபா$ விவா. அவ8ேகா

ெவ3க, பய, அதிக பிரச2கி.தனமாக ெச$& வி3ேடாேம எற எ+ண
எ லா உ+டாகிவி. யா க+N/ ெதாியாம

மணிகணகி

ேபா$

ஒளி%&ெகா+ விவா-. 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, கவசி<, அழ/ ெபா,%தியவளாக1 இ,/ தைன

ஓ இளவரசி எேற எ+ணி.பல மனிதக- ேத# வ,வதாக கபைன ெச$&

ெகா-வா-. K3 ெப+மணிக- Eைலயி

உ-ள க3#*

உற2/கிறா- எ=

நிைன.& ெகா+ தா2க8 J2கி விவாக-. இவேளா த Dைன

/3#யிட த அழைக பறி ேபசிெகா+#,பா-. இராஹீ மக

தேனா ேபசமா3டானா எ= ஏகமாக இ,%த& அவ8/.
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இராஹீமி பி-ைள த2க-, .தக கைட/ வ,ெபா & அவCைடய
ஒBெவா, ெச$ைகைய<, யா6மி, உ= கவனி.தா-.

ெவளிச ெதாி< இடமாக. ேத%& அவ உ3கா%& ெகா-வ&, எப#ப3ட

.தக2கைள வி,ப.ேதா எ.& ப#கிறாெனப& எப# விர களா

வாியாக. தடவி ப#கிறாெனப& அவ- கவனி.தா-. அவ எெபா &

வி,பி ப#/ .தக இ,%த&. யா6மி ம3ேம கைடயி
இ,%தேபா& அ%த .தக.ைத எ.& பா.தா
இ,%தன. ஆனா

அதி

தனியாக

பல பல பட2க-

அைவ யா1, வ3ட2களாக1 ேகாகளாக1 விசி.திர

க3ட2களாக1 ெவ3ப3ட ேகாண2களாக1 இ,%தன. அ& ஒ, ேஷ.

(ேச.)திர கணித .தக. அவ- ப#.தறி%& ெகா-ள "#யா வி3டாF அத

அைடயாள அவ8/ நறாக.ெதாி<. அவ-, அைத ேவ= பல ைகெய .&
பிரதி, .தக2களி ஊேட மைற.& ைவ.தா-. அைற/ அவ- மிக

கவசியாக. ேதாறமளி.தா-. ரஹீ", இராஹீ மகC உ-ேள,

Rைழ%த1ட, ரஹீ அவைள பா.& “யா6மி அேடயபா! உ அழ// "

நில1 ஈடா/மா? இ ைல அ%த இபாி இளவரசிதா இைணயாவாளா?” எ=

ேக3டா. இனிைமயான அ%த வ,ணைனைய ேக3ட& யா6மி த ,வ.ைத

உய.தி மல%த பாைவயா

அவைன ேநாகினா-. “ெவ3 அ%த

பாைவைய. த/ ேகடய எனிட இ ைல. க,ைண கா3” எ= ரஹீ
சிாி.தா.

யா6மி< சிாி கா3#னா-. அவ8ைடய பாைவ " வ&, இராஹீமி
மக .தக.ைத. ேதவைதேய கவனி.& ெகா+#,%த&. ைகெய .&

பிரதிகைள கைல.&. ேதவ&ேபா

பாவைன ெச$&, யா6மி அ%த சிவ

கிழி%& ேபா$ வி3ட&. அேத சமய.தி

அவ8ைடய த%ைத உ-ேளேய வ%&

.தக.ைத எ.தா-. அப# எ/ேபா& அதி

ஒ, பக /=/வா3#

ெகா+#,%தா. ந ல ேவைளயாக, அ& கிழி< சமய.தி

அவ பாகவி ைல.

எறாF உ-ேள வ%த&, .தக.ைத பா.தவ, அ&, கிழி%& ேபாயி,பைத
கவனி.& வி3டா. தைன க#%& ெகா-ள ேபாகிறாேர எ= யா6மி பய%&

ெநH படபடக. &#.& ெகா+ நிறி,%தா-.
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“நாதா தவ=தலாக கிழி.& வி3ேட, அைத, நாேன வா2க "#1க3#
வி3டப#யா

நீ2க- வ,.தபட ேவ+#யதி ைல. விைல என? எ=

ேக3டா இராஹீ மக

“எBவள1 ந லவ!” எ= விய%த&, யா6மியி இள உ-ள. விளக
பட2க8ட I#ய இ%த, ேகாண கணித .தக.ைத இவ எப# வா2க

"#< எ= வியபைட%தா. இராஹீ மகனிட அைத வா2க ேபா&மான

பணமி ைல, எப& அவ,/ ம3ம ல ரஹீ"/ ெதாி<. அ& மிக விைல

உய%த ைகெய .& பிரதியா/. எ லாவிதமான வைர1 பட2க8 I#ய

இ&ேபாற .தக, இ%த நிஜாD .தக நிைலய.தி

ேபர ேபச. ெதாட2கினா யா6மியி த%ைத.

Iட, இ ைலேய எ=

ரஹீ, /=கி3, “இ%த .தக.ைத, நாேன விைலெகா.& வா2/கிேற.

இராஹீ மகனான இ%த எ ந+ப உமா,/ இைத நா எ அ பாிசாக
ெகாக ேபாகிேற” எறா.

இராஹீ மக ஆவFட அ%த சிவ .தக.ைத. த வ*வான கர2களா
எ.& ெகா+டா.

எ.&ெகா+ேட “பைழய .தகதாேன கிழவேர, இ&தா  தா "கம&

தன& த2க சி2காதன.தி

ைவ.தி,%த .தக எ= கைதயளக. ெதாட2கி

விடாதீ. ெநநா3க8/ " இற%& ேபான ந மத விேராதியான ஒ, கிேரக

எ திய& இ%த '

எப& பதினா/ தீனாக-(ெபாக-) தா ெப=

எப& எ2க8/. ெதாி<” எறா.
“வைர1பட இ லாம
விைலைய ேபா

ெவ= எ .&ட I#ய .தகேம நீ ெசா F

இர+ மட2/ இ,/. இதி

நிைறய விளகபட2க-

வைரயப3-ளன. ேமF ைதயF க3டட"..” எ= இ .தா யா6மியி
த%ைத.

மா ஒ, மணிேநர ேபர நட%த&. உமா,/ அைத எப#< வா2கிவிட

ேவ+ெமற ஆவ

இ,%த&. கைடசியி

த ந+ப உமா,காக ப.ெதாப&
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ெபாக8 சி லைற< ெகா.& ரஹீ அ%த .தக.ைத வா2கினா.
கிழி%த& பறிய ேப/ ேவைலயி லாம

ேபா$வி3ட&.

கைடைய வி3 ெவளிேய ெசற1ட தCைடய ைபயி
ைவ/ அழகான ெப3#ைய எ.& ரஹீமி ைகயி

ஓவைத கவனி.தா- யா6மி.

இ,%த ேபனா

திணி.& வி3 உமா

ந+ப எBவள1 Iவியைழ.& உமா நிகவி ைல!
----------

2. காாிளி ேபா அைழ

உமா,/ அ= மாைல ெபா &, மறக "#யாததா/. அவசர அவசரமாக,
ஊ= ேகணி/ ெச= ைககா

க வி ெகா+, மாைல<ணைவ "#.&

ெகா+ Iதலாக ஒ, விள/ வா2கி பறைவ.& ெகா+ த அைற/
ெசறா. அவCைடய அைற, ஒ, K3 உசியி , களிம+ணா

க3ட

ெபறி,%த&. அ&, ெவ2காய"  F காயைவபதகாக பயப.தப
இடமா/. அத/ வாடைக சில ெச காக-தா. அ.&ட ந3ச.திர2கைள
அ2கி,%& நறாக பாக "#<. இ%த இர+ைட< எ+ணி.தா அ%த

அைறைய வாடைக/ பி#.தி,%தா உமா. இரவிேல /ளி%த கா= K

ெபா & ெவ2காய. தா-க8, 

ெதாட2/. பைகயி

க3க8 உயி வ%த& ேபால சலசலக.

ப.தப#ேய, Iைரக8/ ேம

உ-ள வான.ைத<,

 தாCைடய ேமமாட சிகர.ைத< உமா பாக "#<.

இ= காறி ைல. அ& அவC/ ந ல வா$பாக இ,%த&. இர+

விள/கைள< ஏறி வாி இ, பக.& ப#களிF மா3# ைவ.& வி3
ேகாணகணித .தக.ைத எ.&. த ம#யி

வழவழபான பலைகயி ேம

ைவ.& ெகா+ பக2கைள ர3டலானா. ப-ளிIட.தி

கிளிபி-ை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 ஆவ அதிகமாயி=. ேபனா1, ைம<,
தா8 அவ ைககளி

ஏறின. அள1ேகாF, வ3டமாகி< ஒ, ேகாண

வைர%தா. அைத பல ப/திகளாக பிாி.தா. எ+க8 ேகாக8 அவ
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ைகவிர களி

நடனமா#ன. அவCைடய மன கணகி

ழற&. அவ ேவைல

ெச$த ைவயி , அ2கி,%த அவCைடய அைற விள/க-, .தக அ.தைன<
மைற%& வி3டன. ஒ, நிமிட உமாாி அைமதி கைல%த&. ஒ, பழகமான /ர

எ %த&. இர1 ேநர. ெதா ைககாக அைழ/ /ர

அ&. அவ ெதா ைக

நட.த ேவ+. இ%த .தக மதவிேராதிெயா,வ எ &ய&. இப#ெயா,

எ+ண அவ மன.திேல ஊசலா#ய&. எாி< விள/கைள பா.தா. எ&1
ாியாம

ஒ, வினா# இ,%தா. ம=ப#< கண/ ேவைலயி

ந-ளிர1/ ெகாHச ேநர இ,ைகயி
Kதியி

ஆ;%& வி3டா.

ம=ப#< அவ அைமதி கைல%த&.

தடதடெவ= நடமா ஓைச ேக3ட&. ெவளிச2க- அ2/மி2/மாக.

ேதாறின. K3# உசியிேல ஓர.திேல நிறப# கீேழ Kதிைய கவனி.தா.
க,.த, தைலபாைகயணி%த ஒ, ெபாிய உ,வ.ைத றி ஒ, I3டேம
திர+#,%த&.

ஒ, இ6லாமிய ெச$தியறிவிேபா, அ2ேக நி= I3ட.தினாிட Iறி

ெகா+#,%தா.

மத நபிைக உ-ளவகேள! அைமதி<, இப" அCபவிக நீ2க-

விைரவிேல, எசாிைககார ஒ,வரா

அைழகபKக-. நபிைகயி லாத,

மதவிேராதிக8ெகதிராக வா-பி#/ நா- வ%த& "ரக- அதி,! உடேன,
உ2க- அைமதிைய கைல.&ெகா+ மதவிேராதிகைள, ெவ3#
K;.&வதகான Kர வா- பி#க நீ2க- ேபாகள.திேல, /திக ேவ+.

கா= மணைல, அ#.& ெகா+ ேபாவ& ேபால, உ2க- Kர எதிைப K;.த
ேவ+. அைழ வ,! கா.தி,2க-.
ெச$தியறிவிேபாCைடய /ர

இ,3ைட. &ைள.& ெகா+ எ %த&. அ2ேக

I#யி,%தவக- ஏேதேதா ேபசி ெகா+ பிாி%& ெசறாக-. அவCைடய

ேப. திறைமைய விய%& ெகா+#,%த உமாாி எ+ண.திேல, இெனா,

ேக-வி உதயமாகிய&. இ%த  தா எெபா & பா.தாF, “ேபா ேபா! எ=

திாிகிறாேன” எப&தா அ%த ேக-வி.
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ெச$தியறிவிேபாC, “மத நபிைக<-ளவகேள!” எற அைழ மைற%த
பிற/, உமா ந3ச.திர I3ட2கைள ேநாகி. த பாைவைய ெசF.தினா.
திSெர= அவC/ ெகா3டாவி வ%த&. விள/கைள அைண.& வி3

காைல< ைகைய< நீ3# ப.தா. ம=கண அவ ஆ;%த உறக.திேல

இ,%தா.
---------

3. " கா#$% சிைற ( ேள ) ைவத க#டழகி!
க#டழகி!

ப-ளி வாச**,%& றப3ட Kதியி ம=ேகா#யிேல ஒ, D2காவன இ,%த&.
அதி

திரா3ைச ெகா#க- அட%&, பட%& Iடார ேபா

ெகா+#,%தன. ந ல நிழ , ெகாHச Jர.தி

கா3சியளி.&

Kதி தி, இட.திேல ஒ, ெபாிய

மர", நீ,= ஒ= இ,%தன. இ%த நீ ஊறிேலதா, நிஜாD ெப+கத+ணீ எக வ,வாக-. வ,ெபா & அ%த மர.த# நிழ*ேல /8

/8ெவ= K காறிேல உ3கா%& ஊவ ேபவ& உ+. உமா

இ2ேகதா கா , "க க 1வத/, த+ணீ /#பத/ வ,வ& வழக.
ஒ,நா- யா6மியி தாயா அவைள. த+ணீ எ.& ெகா+வ,ப# அ2ேக
அCபினா-. ஜா#யி

த+ணீ ெமா+ ெகா+ அைத. தைலயிேல Jகி

ைவபதகாக யா6மி "யசி.& ெகா+#,/ ேபா& உமா த+ணீ
/#பதகாக வ%& ேச%தா. வழக.தி/ மாறாக அவ ைகயி

எ%தவிதமான

.தக" இ ைல. அவ Iட யா, ந+பக8 இ ைல. தன%தனியாக
வ%தி,%தா.

த+ணீ /#.த1ட உமா ேபா$ விவாேனா எ= நிைன.த யா6மி அவனிட
ேபெகாக. ெதாட2கினா.

“வித+டாவாத ேபகிறவ எ= உைனபறி அபா ெசானா. நீ ஏ
இப# ெக3 ேபாகிறா$?” எ= யா6மி ேக3டா-.
திSெர= ேபச க= ெகா+ட பைச கிளிெயாைற பாப& ேபா

உமா

அவைள பா.தா. யா6மி ேமF ேபச. ெதாட2கினா-. அவைன. தி,.தி

ந லவழி/ ெகா+ வரேவ+ எ= அவ8/. ேதாறிய&. ‘எதகாக

வித+டாவாத ேபசி ப-ளிIட ஆசிாியகைள ேக* ெச$& ெக3டெபய எக
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ேவ+? பிறேரா இனிைமயாக ேபசி ந லவ எ= ெபயெரக
Iடாேதா?’ எ= ேக3வி3, “உ வயெதன? ப-ளி Iட.தி

ப#காதேபா& ரஹீ"ட றாம
ேக3டா-.

“என/ பதிேன

இ,/ேபா&, நீ என ெச$வா$?” எ=

வயதாகிற&. எ த%ைத Iடாரம#பவகளி I3ட.ைத

ேச%தவ. சில சமய நா அவ,ைடய கைட/ ெச ேவ. இெபா & அவ

இற%&வி3டா, ரஹீதா &ைணயாக இ,கிறா”, எ= உமா ெசானா.
ஒ, பாைறயி மீ& ேபா$ உ3கா%& ெகா+ யா6மி அவைன< அதி
உ3கார ெசானா-.

வ%&

ேவைலேய ஒ= பாகேவ+#யதி லாத ேநர.திேல நீ என ெச$வா$? என
ெச$ய வி,வா$?” எ= ேக3டா-. அவ தைனபறி நிைன.&
ெகா+#,க ேவ+ எ= எ+ணி.தா, அவ- அBவா= ேக3டா-. அ,கிேல

வ%& உ3கா%& ெகா+ உமா ெசானா “ஓ ஆரா$சிIட ஏப.தி

ெகா-ள வி,கிேற” எறா. அ& எனேவா யா6மி/ ாியாத விஷயமாக
இ,%த&, அற...? எறா-.
“ந3ச.திர வ3ட கா3ேகாள, ேடாலமி எபவ,ைடய ந3ச.திர கணித
இெத லா ேவ+”: எறா உமா. ஆரா$சிIட எறா

இC

எெனன ேவ+ேமா? தCைடய இப கன1 ேபால, உமா,/. ஏேதா

இல3சிய கன1 இ,கிற& எபைத ம3 யா6மி உண%& ெகா+டா-. தா

எப# அமீாி அர+மைனயிேல, ெவ-ளிய அன மித/ ெத-ளிய

நீ.தடாக2கைள உ-ள.திேல எ+ணியி,%தாேளா அ&ேபால உமா, ஏேதா ஒ,

இல3சிய.&டதா இ,கிறா எப& அவ8/ ாி%த&. “ெதாி< ெதாி<.

ந3ச.திர2கைள கணகி3 விதிையயறி%& ெசா Fகிற சிதி அகம& ேபால நீ<
ஒ, ேசாதிடனாக வி,கிறா$. அ&தாேன!” எ= யா6மி ேக3டா-.

சிதி அகம& எபவ ெபாிய ேசாதிட* எ= ெபாிய ெப+க- ேபசி

ெகா-வைத யா6மி ேக-விப3#,%தா-. “ஜாதக க3ட.ைத ேபா3 ைவ.&
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ெகா+ அ.தமி லாம

"C "N.& அைசேபா க ைத ேபாற அ%த

"டகளி தைலவ சிதி அகம& அவைன ேபா
ஆ.திரமாக ேபசினா உமா.

நா ஏ ஆகேவ+?” எ=

அவC/ சிதி அகமதி ெபய, பி#கவி ைல; ேசாதிட.தி

நபிைக<

இ ைல எபைத யா6மி ாி%& ெகா+டா-. ஆனா

உமா என ெச$ய

அள%& கணகிட ேபாகிறானா; கதிரவ உதி.தா

காைல ேதா=கிற& ஐ%&

எ+Nகிறா எப& ம3 அவ8/ ாியவி ைல, கால.ைத< ேநர.ைத<
ேவைள. ெதா ைக< "#%& ஆகாய.தி

ந3ச.திர2க- D.&வி3டா , இர1

வ%& விகிற&. மாத2கைள கணகிட நில1 இ,கிற&. வளபிைற, ேத$பிைற

இர+ ேச%தா

ைவ.தி,%த "#1.

ஒ, மாத. இ&தா கால அளைவபறி யா6மி க+

ஆனா , உமா,/ மாத2கைள கணகி பிைற கண/ பி#கவி ைல.
இதனா

ஓ ஆ+#

பல மணி ேநர2க- விப3 ேபாகிறன. ஏ அப#

பல மணிகைள நா இழக ேவ+? நில1 ஒ 2காக மணி கா+பிகாவி3டா ,

அைத வி3 வி3 ேவ= வழி ேதடIடாதா என? சாியான

ஆ+கணைக<+டாக ேவ+ எப& உமாாி இல3சியமாக இ,%த&.
யா6மி அவ ெசான எ லாவறி/ தைலயா3#னா-. அவ- உ-ள.தி

உ-ேள ஓ கபைனகன1 உ,வாகி ெகா+#,%த&. உமா ஆரா$சிIட

அைம.&வி3டா , யா6மியிட த அைப ெசF.&வாேனயானா

எBவள1

நறாக இ,/. அவCைடய Iட " வ& I3#ெப,கி, எ லா

சாமாகைள< Jசி &ைட.& ஒ 2காக ைவ.& அவCைடய ஆைடகைள.
&ைவ.& காயேபா3 அவCைடய கா

மிதிய#களி ேம

ெச$& - ஆகா; அ= "தேல அவC/ அவளா

ப/தியி

D ேவைல

எெனன உதவி ெச$ய

"#<ேமா அ.தைன< ெச$& ெகா+, அவ Iடேவ அ%த ஆரா$சி Iட.தி

இ,%& விவா-. இ,வ, ஒறாக இ,பைத ேபா

இபமான வா;1 ேவ=

ேதாற "#<? ெநHசி

ேச%தி,ப&தாேன

எ&1 உ+டா? அவ8ைடய ெப+ உ-ள.திேல ேவ= எBவிதமான கன1தா
நிைற%த அபைன நீ2காம

எ%த ெப+N, எதிபா/ இபமாக இ,கிற&! அவ8/ K3/

ேபாக ேவ+ேம எற எ+ண ேதாறேவயி ைல. அப#ேய உமாாி
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அ,கிேலேயயி,%&, அவ ேபவைத ேக3 ெகா+, அவ அ2க
அைச1கைள<, "க பாவ.தி

ஏபகிற மா=த கைள< பா.&

ெகா+ேடயி,%& விடலா ேபா*,%த&. அவைன பிாி%& அவளா

"#<மா எற ஐயேம யா6மியி உ-ள.தி

வாழ

உ,வாகிவி3ட& அ%த பிH

உ-ள.திேல அ%த உமா இ லாத உலக ெவ= ெவ3ட ெவளியா$

பாைலவனமா$ ேவ+டாத ெவயிலா$ ஒ= இ லாத தைமயா$. ேதாறிய&.
உமா,ட இ,பைத. தவிர ேவ= எதிF வா;ேவா, இபேமா இ ைலெய=

ேதாறிய&. அவC/ ச= ெந,2கி உ3கா%& ெகா+டா-. தா

Tவதகாக யா6மி பறி.& ைவ.தி,%த ஒ, ேராஜாDைவ எ.& நீ3#, “இ&
உன/ பி#.தி,கிறதா?” எ= ேக3டா-.

உமா, அைத வா2கி Rக%& பா.&வி3, “இ& உCைடயத லவா? நீேய
ைவ.& ெகா-” எறா.
“இ ைல, அைத உன/ ெகாக வி,கிேற. நீ அைத ைவ.&
ெகா-கிறாயா?” எ= யா6மி ேக3டா-. ஒ,"ைற அவ8ைடய அகா- தK3
மா#யி*,%& ேராஜா Dைவ கீேழ ேபா3டா-. அவைள காத*.த பாதா&

நகர.& இைளஞ ஒ,வ அைத வா2கி.த ெநHசி

ெபா,.தி ெகா+டா-.

அ&ேபால உமா, ெச$வாென= யா6மி எதிபா.தா-. ஆனா

உமாாி

மனேமா, பிைற கண/ மாத.ைத பறி<, பபல விஷய2கைள பறி<

எ+ணமி3 ெகா+#,%த&. ைகயி*,%த ேராஜாைவ ேநாகி ெகா+#,%த

க+களிேல அத உ,வ ெதாியவி ைல, ேவ= எைவ எைவேயா ேதாறி மைற%&

ெகா+#,%தன. எ2ேகா ேபா$ ெகா+#,%த உமாாி உ-ள.ைத யா6மி இ%த

உலக.தி/ இ .& வ%தா-. அவ அைமக ேபா/ ஆரா$சிIட ஏேதா

ெபாிய ேகா3ைட ேகார.ைத ேபாற& எ= அவ- நிைன.& ெகா+டா-.
“நீ ஆரா$சிIட அைம.&வி3டா
எறா- யா6மி.

என/ மிக1 மகி;சியாக இ,/”

உமா சிாிட “யா6மி உன/ என வயதாகிற&?” எ= ேக3டா.
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“கி3ட.த3ட பதிEறாகிற&” எ= யா6மி ெம *ய/ர*
பதிE= வயதாகிவி3டா

ெசானா-.

ஒ, ெப+ தி,மண ெச$& ெகா-ள.

த/தி<ைடயவளாகி விவா- எ= த தா< மற ெப+ மணிக8 ேபசி
ெகா+ட& அவ- நிைன1/ வ%த&.

உன/ பதிE= வய& நிைற< ெபா & உன/ நா நிைறய ேராஜா

Dக- அCபி ைவகிேற எ= ெசா *வி3, உமா எ %& நட%& வி3டா.

அப# நட%& ேபா/ேபா& அ%த சி=மியிட எப# நா இ%த மாதிாி ெசா *
வி3ேட எ= நிைன.& ெகா+டா. வய& வ%த ெப+ணிட ெசா ல

ேவ+#ய ெசாகைள அவளிட ெசா ல ேந%&வி3டேத எ= அபாசப3டா.
ஆனா , யா6மி அைசயாத சிைலேபா

அ%த இட.திேலேய உ3கா%& ெகா+

இ,%தா-. அவ- க+களிேல ஆவஒளி நடமா#ய&. அவ- உடெல2/ ஏேதா ஒ,

இப உண1 பரவிய&. தைன மற%& இBவள1 ேநர" அைசவறி,%த அவ-

கா&களி

க ைதகளி மணிேயாைச வி %த&. ெத,வி

நட%& ெச F

மனிதகளி உ,வ2க- ெதாிய. ெதாட2கின. இ,%&, அவ8ைடய இப

எ+ண2க- மா=தலைடயாமேல இ,%தன. “நீ,றி அ,கிேலேய ேநர.ைத

கழிகிறாேய?” எ= சில ெப+க- வ%& 3# ேபசிய&தா அவ8/ K3
நிைன வ%த&.

சிறி& ேநர ெசற&, யா6மி ஏெகனேவ ேராஜாD பறி.த இட.தி/
ெச=, மெறா, Dைவ பறி.& ெகா+ தCைடய Dைன/3#ைய<

அைழ.& ெகா+ தCைடய பைக/ ெசறா-. “நீ7=/ பக.திேல
ேந= " வ& மீைச "ைளகாத ஒ, ைபயேனா திாி%& ெகா+#,%தாஉCைடய யா6மி! இனி அவைளவி3 ைவகIடா&. "கா ேபா3

"ைலயி

கிட.த ேவ+#ய&தா!” எ= த K3 ெப+மணிகளி

தாயிட ெசா வைத கவனி.தா- யா6மி.

ஒ,.தி த

“இனிேம , அவைள கைட/ அCப Iடா&!” எ= தாயா ெசானா-.
யா6மி ஒ= ேபசவி ைல. இ& எதிபா.த&தா தி,மண ெச$ய. த/%தவ-

எபத/ அைடயாளமாக "கா தரேபாகிறாக- எப& அவ8/
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ெப,ைமயாக இ,%த&. இனிேம

அ லவா?

யா, தைன அல3சிய ப.த மா3டாக-

ஆனா , அவ- உமாைர பாக "#யாேத! ஏ பாக "#யா&? எப#யாவ&

பாக.தா ேவ+. நா/ வக8 பலகணி. திைரக8மா அைப. த.&
நி=.திவி? எப#< உமாைர பாேப, எ= யா6மி உ=தி ெகா+டா-.
ஆனா , உமா ஊைரவி3ேட ேபா$வி3டா!

-----------

4. அறியாம ெசான ஆபதான ேசாதிட!
ேசாதிட!

நிஜாD,/ ேமேக, ெகாராசா பாைதயி

ஓ ஒ3டகசாாி ேபா$

ெகா+#,%த&. /திைர பைடெயா= அைத. ெதாட%த&, ெந%&ர
பயண.தி/ பிற/, அBவழியி

மைலபா2கான இட.தி

உ-ள ச.திர ஒறி

அத பிரயாணிக- த2கினாக-. "த நா- இர1, அ2ேக யா, J2க1
"#யவி ைல.

திற%த ெவளியி , "3ெச#களி பிக- எாி%& ெகா+#,%தன. ஒ3டக2கஒ,ற அைசேபா3 ெகா+#,%தன. /திைரக- ஒ,ற  ேம$%&

ெகா+#,%தன. பைடயா3க- ேசா= பாைனகைள றி உ3கா%& ெகா+,

கைடசி ப,ைகைய Iட விடாம

வழி.& சாபி3 ெகா+#,%தாக-

அவகைள றி ஒேர பிைசகார /ப . அ.தைன ேப,/ இ ைலெய=

ெசா லாம , ெச காகைள<, கா$%த பழ2கைள< பிைசேயாகளிேல

ேபா3 ெகா+#,%தாக-. இெபா & அவக- ேபா/ பயண

சாதாரணமானத ல. ஆப.& நிைற%த இட ேநாகி ேபாகிறாக-. உயிைர

பணய ைவ.&, ெவறி ேதா வி பாக ேவ+#ய ேபா கள ேநாகி ேபா$
ெகா+#,/ அவக-, த2க- விதி ந ல"#வாக நடக ேவ+ எற
எ+ண.திேல த,ம ெகாக சைளகாதவகளாக இ,%தாக-. ேபா

அணியிேல கல%& ெகா-வதகாக றப3 வ, Kரக-, I3ட I3டமாக.

தின%ேதா= வ%& ெகா+#,பதா , ச.திரகாரC/ ந ல வ,ப#! பண.ைத

மைற"கமாக எ+ணி எ+ ெப3#/-ேள ேபா3 ெகா+#,%தா அவ.
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Kரக- அ#க#, த+ணி ேக3டாக-. இ,%த த+ணீ எ லா தீ%&
ேபா$வி3ட&, நா என Eசாநபியா நிைன.த&, த+ணிைர ெகா+வர?
எ= ச.திரகார க.தி ெகா+#,%தா. ேதாலாைடகைள விாி.&

பைககைள. தயா ப+ணி ெகா+#,%தன சில. கணகைள எாி.&

மைலகாறி /ளிசிைய. தபதகாக அைத றி இ,%தாக- பல.
ெகாரசானியக8 அேரபியக8 பாரசீகக8 கணகைள றி

இ,/ேபா& அ%த ெந,பி ஒளியிேல தா# நிைற%த "க2க- மினி

ஒளிவி3 ெகா+#,%தன. &,கியக-தா அ%த /ளிகாைற. தா2/

வF1ைடயவகளாக இ,%தாக-. ேபா, அைலசF அவக8/ தித ல.
இப#ப3ட ேபாமறவ I3ட.திேல, நிஜாD நில வாதா த வ ரஹீ

ேசடா1 இ,%தா. அவ தனெகன. தனிேய ஒ, கணட ேதா

அைடட I#ய கதகதபான அைறெயாறி
நிஜாDாி

இ,%தா.

ஒ,நா- இர1, அவ த அைற கதைவ. தாளி3 ெகா+,

திரா3ைச ம&, /#.& ெகா+#,%தா. அெபா &தா அ%த ஆவமான
ேபாரைழ I/ர

ேக3ட&. அ%த/ர

ேபாரைழபாக ம3மி ைல;

எசாிபாக1 இ,%த&. ரஹீ சாதாரணமாக ேகளிைககளி

ெகா+டவ. மற விஷய2களி
இ%த ேபாரைழபி

வி,ப2

அவ வி, கா3வேத கிைடயா&. ஆனா

கல%தி,%த ஏேதா ஒ, சதி அவைன< இ%த ேபாாி

கல%& ெகா-8ப# J+#ய&. Jரேம/ பிரேதச.திேல,  தா ஆ 
அசலா நட.தேபா/, அ%த ேபாாிேல, மதவிேராதிகைள எதி.&

"றிய#பதகாக அவ கிளபி வ%தி,%தா. அவCட அவCைடய உயி.

ேதாழ, உமா Iட வ%தி,%தா. ரஹீ, இரானிய பரபைரயிேல வ%த பாரசீக
ெப,2/#ைய ேச%தவ. அவ /#மர கிேரகக- மரபிC பழைமயான&.

அவனிட /றமற தைமக8, ந/ண2க8 நிைற%தி,%தன. இ,%தாF
இனி கல%த ம&விேல வி,ப"ைடயவ. சி=வயதி

விைளயா3களி

ஈப3#,%தாF, பினா

ேபாேலா "த*ய

அவ விைளயா3கைள

அதிகமாக வி,பவி ைல. அவC/ ேபா Iட ஏேதா மாகைள

ேவ3ைடயாவ& ேபால. தா ேதாறிய&, Iட இ,%த ஒ,வ, /ளிதா2க

"#யவி ைலேய எ= Iறினா. ரஹீ"/ /ளிராக.தா இ,%த&.

ெகா3டாவி வ%த&. ஆனா , அவனா

அைமதியாக. J2க"#யவி ைல.
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ேதா பைககளி ஊேட, E3ைடDசிக- ேவ= /%& ெகா+ அவC/.

ெதா ைல ெகா.தன. ச.திரகார அவ எதிேர வ%& நி= ெகா+

ேபாகாம

அ2ேகேய நிறா.

ேப ெகா.த பிற/தா அவ அ2ேகேய நி= ெகா+#,பத காரண
ாி%த&. ச.திர.&/ பினாேல<-ள K3#

த2கியி,கிறாகளா. அவகளி

சில ெப+ பிரயாணிக- வ%&

சில ெப+க- பாதாதி*,%& வ%தவகளா,

அழகிகளா. இர1 ெபா ைத ைவயா/ பயிசி ெபறவகளா. ரஹீ
இரைவ இபமாக கழிக வி,பினா

ஏபா ெச$ய அவ ஆய.தமாக

இ,கிறானா. இ&தா விதிகார Iறிய ெச$தி. ரஹீ இ%த மாதிாி

விஷய2களி

பிவா2/வ& கிைடயா&. உடேன எ %& அ2/-ள

ேவைலகாரகைள ேநாகி, உமா வ%தா

தா சில ந+பகைள க+ ேபச

ெசறி,பதாக ெசா Fப# Iறிவி3 ச.திரகாரைன. ெதாட%&
ெசறா. Iட இ,%த சிபா$க- ரஹீைம ெபாறாைம க+கேளா

பா.தாக-. சாதாரண மனிதகளாகிய அவக- இ%த மாதிாியான இப.ைத
இ%த சமய.தி

அCபவிபெதப& இயலா&. ரஹீ ேபாற ெச வ%தக- தா

நிைன.தைத ெச$ய"#<. அ லா அ,- ாி%தா , ச+ைடயிேல ெவறி

ெப=. தி,ேபா&, மதவிேராதிகளி ெப+கைள அ#ைமகளாக பி#.&வ,

ேநர.திேல ஒBெவா, சாதாரண சிபா< Iட ஆ8/ ஒறிர+ ெப+கேளா
மகிழலா. ரஹீ ேபான திைசைய பா.& ஏ2கிவி3 கணபிேல

கதகதேபறி ெகா+ சிபா$க- J2க. ெதாட2கினாக-.

ரஹீ, அF.&ச*.& ேபா$ ெநேநர.தி/ பிற/ தி,பி வ%தா.

எனேவா அவC/ நா#ேபான இட.தி

இப இ ைல ேபா*,கிற&.

ச.திரகாரைன. தி3# ெகா+ேட வ%தா, பைகயி

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.திரகாரைன க+டப# தி3# ெகா+ேட அ,கி

உ3கா%த

ரஹீ, “நீ எ2ேக ேபாயி,%தா$?” எ= உமாைர. தி,பி ேக3டா.
உமா, ச+ைட கள.திேக தியவ. ஆனா

பாைலவன பிரேதச2களிேல

அைல%& திாி%& அCபவப3டவ. அதிF அ%த ெகாரசா Kதி ெநகிF

அ%த சமய கலகலபாக இ,%த&. ஆ2கா2ேக நட%&வ, பைடக8 வழி

ச.திர2களி

த2கியி,/ Kரக8, ேபாாிேல ப2/ ெகா-ள. ேதச.தி பல
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ப/திகளி*,%& வ%& Iடாரம#.& ெகா+#,/ இளவரசக8 இப#யாக

அ%த பாைத ெநகிF, மக- நடமா3ட அதிகாி.தி,%த&. உமா,/ எ லா

விஷய2களிF ஆவமாயி,%த&. பலபல ப/தி பைடக- த2கியி,/

இட2க8/ ெச= ஒBெவா,வைர< விசாாிப&, ேபசி ெகா+#,ப&,
அவக- ெகா+ வ%தி,/ சாமாகைள பாைவயிவ&மாக அவ
திாி%தா. ஓ ஆைற கட%& ெச F ேபா& உமா க+ட அதிசய2க-

அDவமானைவ. இப#ேய அவ அ%த சாைலவழி/ ேபா/ேபா& Jர.திேல

ஓ அமீாி (இளவரசனி) Iடார.தி/ ெச Fப# ேந%த&. அ%த ெபாிய

Iடார.தி/- ெச= அ%த இளவரசைன க+ ேப வா$ உமா,/

கிைட.த&. அ%த இளவரசைன றியி,%த &,கி Kரக-, த2க. தைலகவச
அணி%தி,%தாக-. Iடார.தி நவிேல ெந, கணபி அ,கிேல ஒ,

சிவ%த விாிபி மீ& அ%த இளவரச அம%தி,%தா. அவேனா அவCைடய

ஆசிாியகளான ச3டRNககைல அறிஞக- ேபசி ெகா+#,%தாக-. அவ

ரஹீைம கா3#F இர+ வய& இைளயவ. அவனிட அ%த அறிஞக-

அவ க+ணி ப3ட அ%த ந3ச.திர வடமீ எ= ெசா *
ெகா+#,%தாக-. ஆனா

இட.தி*,%& பா.தா

உமா அ& வடமீ அ லெவ= அ%த

வடமீ ெதாிவத/ மாகமி ைலெய= ெதாி%&

ெகா+#,%தா. அ%த அறிஞக- ெபய அளவி

அறிஞகேள தவிர எ%தவிதமான

அறி1 இ லாத "3டா-க-. உமா அ%த இளவரசனிட ேபா$ அ%த வடமீ

ந3ச.திர.ைத இ2கி,%& பாக "#யா& எ= Iறினா. த ஆசிாியகளி

ேபைச ம=.& ெசா F ஒ,வைன ெச,பா

அ#.& விர3வைத வி3

வி3 இளவரச “ந3ச.திர2க- Eல, ஏதாவ&, ேபாைரபறிய ெச$திக-

அறி%& ெசா ல "#<மா” எ= ேக3டா. வ,2கால.ைதபறி /றி ெசா ல
"#%தா

இதி

ஞானிகைள கா3#F உய%த நிைலயி

இ,%தி,கலா. உமா,/

நபிைகயி ைல, இ,%தாF இளவரச ேக3பதகாக ெசானா. தா

ெசா கிறப# நட/ எபதி

அவC/ நபிைகேய கிைடயா&. ஏேதா

ேக3கிறா ெசா Fேவா எற "ைறயிேல ெசா * ைவ.தா.

இர+ அரசக- ேபாாிட ேபாவதாக1, அ%த ேபாாிேல, கீைழநா3ைட
ேச%த அரச ேமேலா2கி ெவறி ெபற Iெம=, ேமைலநா3 ேபரரச
ேதா=Kழ ேபாவதாக1 ெசானா, "#வி

சா1/ ப*யாவாகெள= Iறினா. ஆனா

அ%த இர+ அரசக8ேம
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=
/றிபி3 ேபசி ெகா+#,%தாக-” எறா.
“உமா இளHசி2க யா எ= நீ ேக-விப3டேத இ ைலயா? அ&தா ந

ேபரரச  தா ஆ  அசலா அவகளி ".தமக.  தாைன Kரசி2க

எ= மகைன இளHசி2க எ= மக- /றிபி3 ேபவ&+. நீ

ேசாதிட ெசா *வி3 வ%தாேய அைத ேக3டவ ந இளவரச. அவCைடய

த%ைதயி மரண.ைதபறி அவனிடேம ெசா ல எவCேம &ணியமா3டா. நீ
&ணி%& ெசா *,கிறா$ உைன அவ மாவி3டேத ெபாி& இ,%தாF
அவ ஆ3சி/ வ,வ&பறி நீ /றிபி3#,கிறப#யா

அவ மன&/-

மகி;%தி,க1I. அவ உைனபறி எ&1 ேக3கவி ைலயா” எ=
ரஹீ ேக3டா.

“எ ெபயைர ேக3டா, ெசாேன. எ2ேக ேவைல ெச$கிறா$ எ=

ேக3டா. நிசாD ப-ளிIட.திேல ப#.& ெகா+#,கிேற எ=

ெசாேன” எறா உமா.

“உமா, நீ ெசான ேசாதிட ப*.& ெவறி< கிைட.&. த%ைத< இற%& தா
அரசனாக வ%தா

அேபா&, நீ அ%த இளHசி2க.திட ெச= ேக3டா ,

நிசயமாக உைன அரசா2க ேசாதிடனாக பதவி ெகா.& ெப,ைம
ப.&வா. அப# நட%தா , உன/ ச"காள விாி/

ேவைலகாரனாகவாவ& எைன ஏ= ெகா+ ந லசபள ெகாபாயா?”
எ= ேக3டா ரஹீ. உமா தி, தி,ெவ= விழி.& ெகா+ ேபசாம

இ,%தா. “உமா, நிசயமாக நீ ஒ, ேஜாதிடனாக விள2/வா$ ! உைன க+ட
எ ேலா, அைத நவாக-!” என உ=தி Iறினா.
பிற/ அவ அ2/ &2கி ெகா+#,%த ஒ, ேவைலகாரைன எ பி ேதா
ெப3#யி

இ,/ ஜா#ைய<, க+ணா# /வைளைய< எ.& வ,ப#

க3டைளயி3டா. அ& ம&. தி,மைறயா

தைடெச$யப3ட ெபா,-. ஆனா

அ%த னிதமான மக.தான ேபாாிேல அைடயேபா/ ெவறி/ "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 பிபறி அவC /#.தா.

“இ,%தாF நா ேதா=ேபாக ேநாி3டாF ேநாிடலா” எ= உமா

ெசானத/, “இ ைல, நா ேதாகேவ மா3ேடா. ந &,கிய  தா
சாதாரண Kரராக இ,கலா. ஆனா , அவ எ%த ச+ைடயிF

ேதாபேதயி ைல. இ& சாியான /றிெசா லா/, நா நிசய
ெவறியைடேவா!” எ= Iவினா ரஹீ.

இனி/ அ%த ம& அவC/ .&ணசி அளி.த&. ம=ப#< ஒ, /வைள

ஊறி /#.தா.

 தாCைடய ெச2ெகா#யி கீேழ த அ,ைமயான க, /திைரயி ேமேல
Kசிய வா8ட தா பற%& ெச வ& ேபால1, பைடKரகளி

அணிவாிைசகளி ஊேட, த /திைர ெச வ& ேபால1. எதிாிகளான
கிறி6தவகளி ேசைனகைள ேநாகி ெச=, அவகளி

ஒ, தைலவைன

ேந,/ ேநேர ச%தி.& வாைள ழறி ேபா,/ இ .&, அ%த மா=
மதகாரCைடய தைலைய. தCைடய வாளா

&+#.& விவ& ேபால1,

இ6லாமிய பைடக- உடேன ெஜயேபாிைக "ழகி. தைன க;%& Iவி.

&-ளி /திப& ேபால1, தா ெவ3# K;.திய அ%த Kரனி தைல &#.&

பற%& ெச= த  தாCைடய /திைரயி கால#யிேல ேபா$ வி %&
மிதிபவ& ேபால1 ஒ, கபைன அவ உ-ள.திேல உ,வாகிய&.

அ%த கபைன ெவறியிேல தைன மற%& ரஹீ த ெவறிைய உயி.ேதாழ
உமா, காணேவ+ எ= அவைன Iவியைழ.தா.

ஆனா , அ%த உயி.ேதாழ உமாேரா, ேபாைர< Dசைல< ெவறிைய<

விழாைவ< ச= எ+ணாம

ஒ3டக.ேதா

ஆைடகளி ஊேட ஆ;%&

அய%& அைமதியாக உற2கி ெகா+#,%தா!
--------------
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5. ஆயி ேதாழனி ஆவி பிாி+த,!
பிாி+த,!
கிழைக<, ேமைக< ஒ,2ேக ஆ+ட ேபரரச, உலக.தி இைறவ  தா

ஆ  அசலா அவக- த"ைடய பைட பயணிக8ட ேபாகள.ைத
ேநாகி ெச= ெகா+#,%தா.

அவக8ைடய ஒ3டக2க8, /திைரக8, க ைதக8 அமீனிய

மைலப-ள.தாகி

உ-ள அசானா ஆற2கைர சமெவளிைய ேநாகி நட%&

ெகா+#,%தன. அரச,ைடய விகடனான ஜபார/ அ%த I3ட.ேதா

I3டமாக ெச= ெகா+#,%தா. /-ளமான அவCைடய கா க-

இர+ைட< இ, பக2களிF ெதா2கவி3 ெகா+, க ைதயி மீ&

உ3கா%தி,%தா. /றி.த இட.தி/ ேபா$ ேச%த& அவைன சாமாக8

மி,க2க8 இ,/ இட.திேலேய இ,க ெசானாக-. இ6லாமிய

மத.தைலவகளான " லாக8 Iட அ2ேகயி,%தாக-. ஏெனறா

ேபாகள.தி ஆப.தி லாத ப/தியா/. ஆனா

ேகாமாளி ஜபார

அ&தா

 தாCைடய "&/றதா ஆப.தி லாத இட எ= Iறினா.

இ6லாமியக- அவ "&ைக ேநாகி அ எ$ய மா3டாக- எ=

கிறி6தவக8/ அவ "&/ ெதாியேவ ெதாியாெத=, ஆகேவ "&/

ற.தி

இ,பவைன எ%தவிதமான அ தாக இடமி ைல எ= அவ

விளக Iறினா.  தா அவக8/ ஜபாரகி இ%த அDவ

ேயாசைனைய ேக3ட&, சிாி வ%த&. ேபா பறிய சி%தைன ஏப3டதி*,%&

இ=வைர ஒ,"ைற Iட சிாி.தறியாத  தா அ= சிாி.&வி3டா.

அவ,ைடய ஆைணப#, ஜபார அவ அ,கிேலேய இ,/ப# ஏபா

ெச$யப3ட&. அ#ைமக- பைடகல2க- அணி%&, ெச2ெகா#< ராஜ/ைட<
பி#.&வர  தா அவகளி அ,கிேலேய ஜபார/ இ,%& வ%தா.

ப-ள.தா/ பிரேதச.தி ெதாடக.திேலேய மால6க ப3டண.தி

ேகா3ைட வ அ,ேக த"ைடய ெகா#ைய நா3ட ெசானா. அவ,/

எதிாிேல நீ+ விள2கிய வளமான அ%த ப-ள.தாகி ேமப/தியி*,%&
கிறி6&வகளி பைட "ேனறி வ%& ெகா+#,%த&. அ%த ேராம

பைடகைள. தைலைமயரசரான கா6டா#ேநாபி- ேபரரசேர நட.திெகா+
வ%தா. கா6டா#ேநாபி- ேபரரசாி "ேனாக-, பரபைரயாகேவ

கி3ட.த3ட நா/ 'றா+களாகேவ இ6லாமிய மத.தி ேந எதிாிகளாக
விள2கி வ%தி,கிறாக-.
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 தா ஆ  அசலா அவக-, அ%த ேபரரசாி ஆ8ைக/3ப3ட

ேதச2களிேல அ#க# த பைடகைள அCபி பலப/திகைள. தாகி ெகா+

வ%தா. இ& ெதாட%& நைடெப= வ%த&. ஒ,"ைற ஆசியா ேதச.தி ேராமாாி
எ= ெபய ெப= விள2கிய ஆசியா ைமன வைரயிF ெச=Iட அவ,ைடய
/திைரபைட தாகிவி3 வ%தி,கிற&.  தானி பைடயின ேராமகைள.

தாகி காயப.தி ெப,2ேகாப ெகா-8ப# ெச$&வி3 வ%த&,

கா6டா+# ேநாபி- ேபரரசாி ெப,Hசின.ைத கிளபிவி3ட&. தைன

எதி.& பைடதிர3# வ%&, த"ைடய எ ைல/-ேளேய நட%& வ%&வி3ட

இ6லாமிய பைடகைள எதி.& "றிய#பதகாக அ%த ேபரரச த வச"-ள
எ லாவிதமான ஆ<த2கைள< ஒ= திர3#னா. விபயிசியி
ப ேகாிய பைடக8, வா3ேபாாி

ேத%த

இைணயி லாத ஜாஜிய ேசைனக8,

இ6லாமியாி "ேனற.ைத. தபதகாக இைண%& வ%த ஆமீனிய

பைடக8; தCைடய திறைம ெபற /திைர பைடக8, எ+ணிைக மி/%த
காலா3பைடக8 ஒ,2/ேசர ஒ, ெப,Hேசைனையேய நட.திெகா+

ேராமகளி ேபரரச கா6டா+# ேநாபிளி கிறி6தவ மன, &,கி

பைடகைள விர3#ய#.& ெகா+ "ேனறி வ%தா. &,கி பைடகளி

எ+ணிைக பதிைனயாயிர. எதி.& வ%த ேராம பைடகளி எ+ணிைகேயா

எ பதினாயிர. கிறி6தவகளி ேபரரச ேபரா+ைமமிக ஒ, Kர. &,கியாி
/திைர பைடயின எ.தைனேயா நா3களாக. தன/ ெகா.& வ%த

ெதா ைலகைள க+ ெபா=ைம மீற ேபா,/ கிளபி வ%தி,கிறா.

அவ,ைடய ஆேவச" அதிக! பைடக8 அைதவிட அதிக!  தா ஆ 
அசலா, த பைட. தைலவகேள வியபைட<ப#, தைரயி

தம& ெகா#ைய

ஊறி ந3, த பைடகைள அ%த ப-ள.தாகி /=ேக அணிவ/.&
நி=.தினா. சீறிவ, கிறி6தவ பைடகைள எதிபதகாக அ%தபைட

கா.தி,%த&.

ஜபாரகி/ இ& எேதா "3டா-தனமான காாியமாக. ேதாறிய&,
பதிைனயாயிர ேப எ பதினாயிர ேபைர, எதி.& ெவறி ெப=வெதப&
எளிதான ெசயல ல, விகடைன.தவிர ேவ= யா, கவனிகாதேபா& சில அமீகேபசி ெகா+டாக-. ேராமக- ெபாிய ேவபைடயினாி தா/தைல, ந/

ேதசி ெபற &,கி /திைரபைடIட. தா/ பி#க "#யாெத= அவகக,தினாக-. ேபாாி

ெவறி கிைட/ெமபதி

அவக8ேக
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நபிைகயி ை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  அசலா அவக- த /திைரபைடைய அ2ேக நி=.தி,
அவக- ெந,2கி வ,வதகாக கா.தி,%தா. எதிாிகைள. தாகி.

&ர.&வத/, அேத சமய ேவகமா$ பிவா2/வத/ ந/ பயிசி

ெபறவக-. தா2க- அ#<+ K;%& மரணமைடய ேநாிேமா எ= பல
தைலவக- பய%& ெகா+#,ப& ஜபாரகி/. ெதாி<.

நா பிவா2க ேவ+#யேதயி ைல. ேராமகளி "கா, ப-ள.தாகி
ேகா#யி

ெவ/ Jர.தி

அைமகப3#,கிற&. அவகேளா, நேமா

ெபா,&வத/ ெவ/ ேவகமாக வ%& ெகா+#,கிறாக-, நா அவகைள
எதி.&. தா/வதகாகேவ இ2ேக கா.தி,கிேறா. இ& தா "#வானேப,
இப#.தா எ தப3#,கிற&, எ தப3ட ப#/.தா நடக ேபாகிற&.
 தானி இ%த ேப அவ,ைடய ".தமகனி "க.தி

பய.ைத<+டாகியைத ஜபார கவனி.தா. ேசாதிடக- /றிெசானப#<,

" லாக- அறிவி.தப#< நாைளய ச+ைடயி "#1 ஏெகனேவ "#1

ெச$யப3டப#ேய நட/ ேபாF, கிறி6தவ ேபரரசனி அவசர. தைம<,
ேச= /ழபிய வய

ெவளி<, எ%த ேபாாிF ேதா விேய க+டறியாத

&,கிபைடக- ஆடாதைசயாம

நி/ வைமைய< பா/ ெபா &,

விகட ஜபார.தி/ இ& ஏெகனேவ விதியா

எ தப3டப#தா நட%தாF

நட/ ேபால1, ெவறி ேதா வி "னாேலேய நிசயிகப3ட& ேபால1,

விதியி ெசாக3டா விைளயா3# , நாைள/ இ%த பைடகெள லா அ2/

இ2/ கா$க- உ,3டபவ& ேபா
ேதாறிய&.

நக.தபட ேபாவ& ேபால1

 தா ஆ  அசலா அ= இர1 " வ& J2கேவயி ைல.
/ளி நக.ைத. தா2க "#யாமF, உ-ள.திேல ஓ# ெகா+#,%த
உணசியி காரணமாக1, வி#ெவ-ளி ேதா=வத/ "னாேலேய ரஹீ

எ %& வி3டா. யாமா எற ேவைலகாரனிட வாைள ெகா.& அைத.
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தீ3# Iராகி ைவ/ப# அ#க# ஆைணயி3டா, மற ேவைலகாரகைள

வி3 அவCைடய க, /திைரைய. ேத$.&விட ெசானா. அவசர
அவசரமாக ஊற ைவ.த பா*ைய< ேபாீச பழ.ைத< ெகாHச

வி 2கினா. ேபாராட ேவ+#ய ேநர வ%&வி3ட&. ஆனா , மா
ேவ3ைடயாவ& ேபா

அ& ேதாறவி ைல. அ ல& அவ எதிபா.தப#<

இ ைல. காைல வி#%த1ட ேபாரைழ வ,ெம=, வ%த1ட "ழகமி3
ெகா+ கிளப ேவ+ெம= கா.தி,%த ரஹீ, அைமதியி லாம

அவCைடய /திைரையறி வ%தா. திைர/ அபா

அவCைடய ஆ3க-

ெசாக3டா உ,3# ெகா+#,%தாக-. அவ /திைர ேம

ஏறிய சமய

அவைன கட%& நட%& ெச F ஈ3#பி#.த Kரகளி எ+ணற தைலகைள
க+டா. சில சமய2களி , Jர.தி

உ-ள கா3# ஊேட கா= &ைள.&

ெகா+ அ#ப& ேபாற ஓைச ேக3ட&. நிஜாD ப/தியி

ஏப இைரச

ேபால ப-ள.தாகி/ அபா

மக- Iேபா&

இ,%& ெப,2IசF

சத" அ#க# எ %தைத<ண%தா. "பி அறியாத ஒ, மனித /திைர

மீ& விைர%& ெகா+#,%தேபா&, அவைன நி=.திேபாாி விவர.ைதபறி

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 ெசறா. அவCைடய

ெகா#ையறி, நிஜாD Kரக- I#யி,%தாக-.

“நா2க- கள.தி/ ெச ல ஆைணயி2க-, ேபா &வ2கபவைத பாக
ேவ+ "தேபாாிேலேய நா கல%& ெகா-ள ேவ+” எ= ரஹீ
ஆவேலா Iறினா.
ப-ள.தாகி

ேபா ெதாட2கி ெவ/ேநர ஆகிவி3டெதபைத அறி%& அவ

வியபைட%தா. இC, அ2கி,%தவக- Iறிய ப மாதிாியான &ைமயான
ெச$திகைள< அவ ேக3 ெகா+#,%தா. கிறி6தவக-

இ,I+களி

அைட.& ைவ.தி,/ Dத2கைள "6*களி ேம

ஏவிவிகிறாகளா. "6* ப3டாள.தி ேசைனயி ஒ,ப/தி " வ&

அப#ேய ஆ=/- " கி ேபா$வி3டதா, ஜாஜியக8 அமீனியக8

ெவ/ ேவகமாக "ேனறி ெகா+#,கிறாகளா. ப-ள.தா/ " வ& ெவ/

Jர.தி/ ெவ= கிறி6தவ பைடகளாகேவ கா3சியளிகிறதா.  தாC
வலற.தி

உ-ள மைலகளி ஊேட ஓ# ஒளி%& வி3டாரா. இBவா= ஒ,வ
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ெசா * ெகா+#,/ேபா&, மெறா,வ “ெபா$! ெபா$ ! அேதா பா,2கந ேபரரச  தா அேதாயி,கிறா!” எ= Iவினா. ரஹீ /திைர

ேசண.தி மிதியி

இ,%த மண

எ %& நிறப# உ= ேநாகினா. அவC/ சமீப.தி

ேமெடாறி மீ& /திைர பைடKரகளி I3டெமா=, பா$%&

ெச வைத க+டா. அ%த பைடயி தைலவ ஒ, ெவ-ைள /திைரயி மீ&

ஒ, ெவ-ளிய த%தேகாF க#வாள" பி#.த ைக<ட, "&/ ற.தி ,
அறா.&ணி< ெகா+#,%தா. அவCைடய, ெநH அக=
ேதா-ப3ைடக-, ைட.& ,+ க3#யாகி K2கியி,%தன. க,

/ லா<ட ப  நிற2ெகா+ விள2கிய அவ, அர+மைன காவலாேபா

ேதாறினா.

“ தா எ2ேகயி,கிறா? என பைட. தைலவகளி பக தி,பி ேக3டா

ரஹீ.

“அ லாஹீ! அேதா பைடKரக8ெக லா "னாேல ேபாகிறாேர அவதா!”
 தா எறா , ப3டாைட காறி

பறக பா$%&வ, /திைரேம

ஏறி

பவிசாக அல2கார. தைலகவச அணி%& பற/ ெகா#க8 "ழ2/ "ர

T;%&வர வ,வா எ= ரஹீ எ+ணி ெகா+#,%தா. சாதாரண மனிதைன

ேபா

ேதாறிய அ%த  தாைன பாக அவC/ ஏமாறமாக இ,%த&.

ேபசாம

அவCைடய இட.தி/. தி,பி ெசறா.

நபக*ேல, அF பசி<மாக அவ இ,%தேபா& உமா அவைன
அைழ.தா.

“ரஹீ ! ேபா நைம ேநாகி ெந,2கி ெகா+#,கிற&. நா
&,கியக8ட, மண
அைழ.தா.

ேம3#*,%& கவனி.ேத. இ2ேக வா” எ=

அவக- இ,வ,,  தா கட%&ேபான அ%த மண

ேம3# உசியி

ஏறி

நி= பா.தேபா& ஆயிரகணகான ேத Iகளி*,%& எ  ஒைச காதி
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K;%த&. /திைர /ளப#களி ச.த", வா3பைட<, பிற பைடக8 ேமா&
ஓைச< மிக ெமைமயாக இ,%தன. Tாிய ெவளிச அ%த ப-ள.தா/

" வ& ெதளிவாகப3 அ2ேக நட%த கா3சிைய விளகமாக எ.&
கா3#ய&.

நக%& ெகா+#,/ /திைரபைடக8 ெபா,தி ெகா+#,/ Kரக8,
உயர.தி*,%& பாபத/ மிகமிக சிறிய உ,வ2களாக. ெதாி%தன. சில

சமய2களி

அைவ மிக ெம&வாகேவ நக%தன. ஆ மாக- 

ேம$வைத

ேபா , சாவதானமாக நக%& ெகா+#,/ பைடக-, சில சமய2களி , ய
காற#ப& ேபா

ெவ/ ேவகமாக பா$வைத<, ஓவைத< Iட பாக

"#%த&. நா/ மணி ேநர, கிறி6தவபைடக- &,கிபைடகளி ேம

த2க-

அகைள ஏவி பிவா2க ைவ.தன. ெம&வாக பிவா2கி ெகா+#,%த

&,கிபைடக- தி,ப1 சி=க சி=க "ேனற. ெதாட2கின. &,க

வி லாளிகளி அகளி ஓைச /ைறயேவயி ைல. இ%த. &,கி ேதச.&

ெப, பைடயி

ஒ, ப/தியான அ%த /திைர Kரக-, அ%த ப-ள.தா/

" வைத< ைகபறி ெகா-ள "#1 ெச$&வி3ட& ேபா
சிறி& ேநர.தி

ெகாரசானியபைடக8 ேபாரா3ட.தி

ேதாறிய&.

/திபத/ "ேனற.

ெதாட2கிவி3டன. ேபா "ரக- ேபெரா* எ பிய அ%த கா3சிைய உமா

3# கா+பி.தா. ேவைலகாரக- இவகைள அைழ.தாக-.
“அபா! அவக8 ேபாாி

இற2கிவி3டாக-!” எ= ரஹீ Iவினா. உமா,,

ரஹீ" அவகேளா கல%& ெகா-ள றப3டாக-. அெபா &, நீ+ட ேவ

ஒைற 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 ேநரவ%& வி3டெத= ரஹீ"/ மகி;சியாக
இ,%த&. அவ த வாைள உ,வினா. ஆனா , ம=கணேம, த வாைள

உைற/- ேபா3 வி3டா. Iட வ%தவக-, ேகடய.ைத. Jகி பி#.&

ெகா+ "ேனறினாகேள தவிர வாைள<,வவி ைல. “ெகா F2க-

ெகா F2க-!” எ= Iவிெகா+ே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, அவக- /திைரக- ேபா$ ெகா+#,%தன.

மா ஒ,மணி ேநரமாக ஓ# ெகா+#,%&2Iட அவக- அ%த

ப-ள.தாகிேலேய ெச= ெகா+#,%தாக-. ேபா ெச$< இட அBவள1

Jர.தி

இ,%த&. ேபா/ வழிகளி , சகதிகளி , பாதிைத%த உட க8,

ெவ3ப3ட "+ட2க8 ஆ2கா2ேக கிட%தன. அவைற க+ட /திைரக-,

மிர+ விலகி. திைசமாறி. தி,பி ஓ#ன. ஆளி லாத /திைரக8 அவகைள

பிபறி ஓ#வர. ெதாட2கின. ஆ2கா2ேக சிதறிகிட%த ெபா,-கைள அரபிய

சில ெகா-ைளயி3 ெகா+#,%தாக-.

இெபா & நிசயமாக  தா நைம< ேபாாி

/திக ெசா Fவா எ=

ரஹீ எதிபா.தா. ஆனா , ெபா & சா$%& இ,+வ, ேநர.தி
ேதா3ட.தி

ஒ,

வ%& இற2கிய &,கி /திைர பைடகளி அ,ேக, வ%&

ேச%தாக-. &,கி பைடக- எ2ேகா கிைட.த கா$%த பிகைள
ெகா+வ%& எாி.& ெந, கா$%& ெகா+#,%தாக-.

அ2ேகேய, இர1 த2/ப#, ஆைணயிடப3ட ெகாரசானிய பைட/ உண1
கிைடகவி ைல; /ளிகாய ெந, கிைடகவி ைல.
இ%த ச2கடமான T;நிைலயி

அைறய இரைவ கழி.& ெகா+#,%த

அவக-, காைல ெவளிச ேதாறிய சமய.தி
எ %தாக-.

Jர.தி

ேபாிைக "ழக ேக3

அ%த ேபாிைகெயா* கிறி6தவகளி "காமி*,%& கிளபிய&. இ,3#

ஏேதா ஒ, T;சியினா , கிறி6தவ ேபரரச,ைடய பினணிபைட, ெவ/

நட%த

Jர.தி/ பிேனாகி ெச=வி3ட&. காலா3பைடகேளா, மைலற.திேல

&+#கப3 தனியாக  தாCைடய பைடகளா
அைட%&வி3ட&. இ%த இக3டான, T;நிைலயி

Tழப3 சர+

கிறி6தவ சகரவ.தி/,

தCைடய பைடைய சிறி& பிவா2கி ெகா-8ப# ேந%&வி3ட&.

இெபா &, ெபா & வி#%த& திய பைடெய/ கிளப# தCைடய

/திைர பைடைய அைழ/ அைடயாளமாக.தா ேபாிைகெயா*

எ பப3ட&. உமா,, ரஹீ", /ளிதா2காம , ஒ2கி உற2கி கிட%தாக-.
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அவக8/ இ%த விஷய2கேள அ#ேயா ெதாியா&. அவக8ட Iட

வ%தவக- அவக8ைடய /திைரக8/, ேசண D3# ஆய.த ெச$&,

அவகைள< எ பி கிளப ெச$தாக-. என நடகிற& எ= ாியாமேல

அவக- இ,வ,, பா$%ேதா /திைரகளி ேமேல, பகெம லா

பைடKரக- Tழ ேபா$ ெகா+#,%தாக-. ஒேர IசF /ழப"மாக

இ,%த&, உமா,/ பா.த இடெம லா /ழபமாகேவயி,%த&. ஒ, /திைர
Kரனி தைலபாைக சாியாக க3டபடாம

மனித வாைய. திற%தப#ேய, ெவ=2காலா

காறி

ஆ# ெகா+#,%த&. ஒ,

ஓ# ெகா+#,%தா. ஒ, வ+#

கவி;%& ெகா+#,%த&. அத கீேழ, ஒ, /#யானவ ந2கி கிட%தா.
திSெர= ஒ, பக.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. அப#யி,%&2Iட அவ உட

நகர "யசி.& ெகா+#,%த&.

அப# ெச.& K;%த Kரைன உமா ஆசாிய.ேதா உ= ேநாகினா. அவ

ஒ, கிறி6தவ Kர ேபா

இ,%த&.

ரஹீ எ2ேக இ,கிறா எ= ெதாி%& ெகா-வதகாக. தி,பிபா.தா
உமா. தைலபாைக சாியாக க3டாம

வ%& ெகா+#,%த Kர, த இபிேல

பா$%த ஓ அைப ெக3#யாக பி#.& ெகா+ வ*தா2காம
ெகா+#,%தைத க+டா.

/திைரக- ேபா$ ெகா+ேடயி,%த பாைதயி

"னகி

இ2/ம2/ Iடார2க

ெதாி%தன. இ,க- ேமா& ச.த", அல= ஒ*< எ %தன. தCைடய
/திைர Rைர த-ளி ெகா+#,பைத க+ட உமா த க#வாள.ைத.
தள.தினா.

இBவள1 ேநர" ேபாகள.தி உ-ேள ச+ைடயி ம.தியிேல /%&
வ%தி,/ தா அைத<ணராமF, உைறயி

இ,%த வாைள உ,வாமF

இ,%த& நிைன/ வ%தேபா& உமா,/ சிாிபா$ வ%த&. ஒ, ெபாிய

Iடார.தி அ,கிேல ரஹீ நி= ெகா+#,%தா. அவைனறி எ2/

நிைற%தி,%த ெகாரசானியக- Iடார2க8/- ஏ& ெபா,-க- கிைட/மா
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எ= ேத# பா.& ெகா+#,%தாக-. அவகைள எ&1 ெச$<ப# யா,

ெசா லவி ைல. அவக- /ழ%ைதகைள ேபால Iவிெகா+ அ2/

இ2/ ஓ#ெகா+ இ,%தாக-. ரஹீ"ட வ%தவகளி

E= ேப அ%த

Iடார.தி உ-ேளயி,%& ப3. &ணிகைள< ெவ-ளி பா.திர2கைள<
அ-ளி ெகா+ வ%தாக-. அவக- ஒ, ெப+ைண< இ .&ெகா+
வ%தாக-.

அவ- ம,+டவ- ேபா

தைன றிF பா.தா-. அவ8ைடய க+களி

இ,ற.திF ஒளிK தைலமயிக- சா$%& வி %தி,%தன. கா$%த ேகா&ைம.

தா-க- ேபா

அைவ பளபள.தன. அவ- "கா அணி%தி,கவி ைல.

அவ8ைடய ெம *ய இைடயி

ெபாCைட ஒைற அணி%தி,%தா-.

அ%த ெகாரசானியக- இத/"ேன இப#ப3ட ஓ கிறி6&வ

இளம2ைகைய பா.தேதயி ைல. எ ேலா, அவ8ைடய அழகிய உ,வ.ைத.

திற%த வா<ட பா.& ெகா+#,%தாக-.

“உமா! அ லா நம/ அ,- ாி%&வி3டா ெவறி கிைட.&வி3ட&” எ= ரஹீ
மகி;சி<ட Iறினா.

ெவறி 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$ பாகலா!’ எ= ரஹீ அைழ.&

ெகா+#,%தேபா& அவCைடய ேவைலகார யாமா ‘எசாிைகயாயி,2க-’
எ= Iவினா. Iடார2க8/ ஊேட சில மனிதக- விைர%& வ%&

ெகா+#,%தாக-. அவக- ஏறிவ%த /திைரக- விய.& வி=வி=.& அத

உடெல2/ ேச= சகதி<மாக ஓ#வ%& ெகா+#,%தன. ேப$ பி#.தவக-

ேபால. தீராத ெவறி<ட க.திகைள< ேகாடாாிகைள< ஏ%தி பி#.& ழறி
ெகா+ ஓ#வ%& ெகா+#,%தாக-. இ,. தைலகவச2களி கீேழயி,%த

அவகளி "க2க- க க.& ,2கியி,%தன. அ%த /திைர Kரக- ெந,2கி
வ%த& யா எ= ெதாி%த&. ஆேவச பி#.& பா$%ேதா# வ%த அவக-,
ேதாற கிறி6தவகளிேல சில!
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அவகைள க+ட&, உமா த /திைரயி க#வாள.ைத பி#.& இ .&.
தி,பினா. அ%த Kரக- அவ ேம

பாய ெந,2/ேபா&, அ%த /திைர

திSெர= தி,பி பிவா2கி 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 தாவிெசறன. வா< க+க8

சகதிய#.& "# ேபாயி,%தன. க+கைள நறாக. &ைட.& ெகா+

பா.தெபா & அவ வி %& கிடப& ெதாி%த&. த-ளா# ெகா+ேட அவ

எ %& நிறா. ேவைலகாரகளி
ைககலப& ேபா

ஒ,வ க+N/. ெதாியாத ஓ எதிாி<ட

தைரயி மீ& ழ= ெகா+#,%தா. அவCக,கிேல ரஹீ

தைரயி மீ& கிட%தப# எ %& உ3கார "யசி.& ெகா+#,%தா. யாமா

/னி%& அவC/ உதவி ெச$& ெகா+#,%தா. உமா, ஒ# ேபா$ ரஹீமி

ைககைள பி#.& ெகா+டா. அவ ஏேதா ஒ, & மாதிாியாக உமாைர ேநாகி

ெம&வாக சிாி.தா.

“உன/ யா இ%த ெகாைம ெச$தாக-. எப# காய ஏப3டட&? ெசா ?”

எ= உமா &#&#.& ெகா+ேட ேக3டா. காயப3 /,தி ெயா கி

ேசா%&ேபான ரஹீ ஏ& ெசா லாதவனாக அவைனேய I%& பா.தா.

யாமாைக ஒ, .தமான &ணி ெகா+ வ,ப# ெசா *வி3 ரஹீைம

ெம&வாக. தைரயிேல கிட.தி அவCைடய ச3ைடைய. Jகி காய ஏப3ட

இட.ைத பா.தா. /,தி அவ ைககளிேல Tடாக பா$%& வழி%த&. அ%த

/,தியி*,%& ெம *ய ஆவி எ %& காறிேல கல%த&. யாமா உமா

அ,கிேல வ%& நி= ெகா+ ெம *ய /ர*ேல “ெதா+ைட /ழியிேல

அவCைடய உயி ஊசலா# ெகா+#,கிறைத நீ2க- பாகவி ைலயா? இனி,
என ெச$ய ேபாகிறீக-!” எ= ேக3டா. எ %& நி= உமா த /,தி
ேதா$%த ைககைள பா.தா. கதிரவனி ஒளிகதிக- அவ ைககளிF,

சிதறி/ழபி கிட%த தைரயிF ப3. ெதளி.தன. ரஹீ "க ெவ8.& E

விவைத நி=.திவி3டா. ெதா+ைட /ழி சிறி& ேநர &#.& ெகா+#,%&

வி3 பிற/ நி= ேபா$வி3ட&.

ரஹீமி ேவைலகார ஒ, மி,க ேபா

உ=மி ெகா+ேட த இபி

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 யாமா.
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உத &#க, “உயி,/ உயி, பழி/ பழி’ எ= Iவிெகா+ேட அவைள.

தாகினா. அவ- பிC/ விலகிெகா+டா-. அவ8ைடய ஆைட க.தியா

கிழிப3ட&. அவ- ஓ#வ%& உமாாி கால#யிேலேய K;%&, அவ கா கைள
பி#.& ெகா+டா-. அவ8ைடய உட

ேபசவி ைல. ஆனா
ேநாகின.

ந2கி ெகா+#,%த&. அவ- எ&1

அவ- க+க- ேவதைனேயா &#ேபா அவைன உ=

“"3டாேள!” எ= Iவிெகா+ேட உமா யாமாகி ைகையபி#.& அற
த-ளினா. அவ எFபி

வFவி லாத&ேபா

தைரயி

K;%& “ஆ$ல லா

ஆ$ல லா” எ= "னகினா.
அ%த ேராமானிய ெப+ைண, Iடார.தி/- ேபா/ப# உமா ெசானா.

அவ ேப விள2காம

அ2ேகேய நிறா-. அவ Iடார.ைத 3#

கா+பி.த&, தி,பி. தி,பி பா.& ெகா+ேட Iடார.ைத ேநாகி
நட%தா-. மற ேவைலகாரகளி உதவி<ட ரஹீமி உடைல

Iடார.தி/-ேள Jகிவ%& ச"காள.தி ேமேல கிட.தினா. த

ைக/,திைய. &ணியி

&ைட.& ெகா+ அவகைள ந ல த+ணீ ெகா+

வ,ப# ஏவினா. த+ணீாி

த உயி. ேதாழ "க.ைத க வி. &ைட.தா.

சிறி& ேநர ெசற& 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

எ= அவ- நபிய& ேபா

ந லஎ+ண உ+டாகலா

இ,%த&. பிற/ அவ- அ%த உட* ஆைடகைள

ஒ 2/ 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. அவறி

விப3 ேபாகாம

ஒ=Iட

ெச$& "#க ேவ+ெம= அவ தீமானி.தா.

அ= இர1 ப .த தா#<ட I#ய " லா அவைன பா.& அCதாப.ேதா
Iறினா. “மகேன! னிதமான கிணறி*,%& ெவளிவ, த+ணி,, கைடசியி

தைர/-ேள ேபா$ேசர ேவ+#ய&தா! அ லாவிடமி,%& உயி

36

ே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 ேதாறிய&. ஈரம+ணிேல சகதியி
நிற.திேல அ& ெதாி%த&. இெபா ேதா, J$ைமயான ைத/ழியிேல இ,+ட
ம+ணி அ#பரபிேல, ெமகாைவ ேநாகி கா கைள நீ3# ெகா+

அவCைடய உட

கிட%த&.

ேவைல "#%த& " லா கிளபிவி3டா. அவரா

ைதகபட ேவ+#ய

பிண2க- எ.தைனேயா இ,%தன. உமாைர யாமா ஒ, நாையேபா

பி

ெதாட%& வ%&, அவன,கிேல கீேழ உ3கா%& ெகா+டா. அவ உட

"C பிC ஆ# ெகா+#,%த&. அவCைடய தைலவ ைதகப3

வி3டா, அவC/ ஒ, வைகயி , அ& ந லேத! இனி அவ அ#ைமயாக இ,க

ேவ+#யதி ைல. ஆனா , உமா,/ அப#யி ைல, ஒறாக வள%& அ+ண
தபி ேபா

பழகிய அவைன இழபெதறா

அ& ெபா=க "#யாத

ேவதைனயேறா? அ%த இட.ைதவி3 அவ ேபாவெதப& ெப,2கWடமான
காாிய. இ%த இட.திேல மைழயா

அாிகப3 

வள%& ேகா&ைம

விைத.& அ=கப3, எ.தைனேயா ஆ+க-, பலவிதமான ெசய க8

நட.தப Dமியி கீேழ அவ ப.& கிடக ேவ+. தீ நா- வ%&

ஒBேவா ஆ.மா1 அதனத உட*ேல ேச%& ெகா-8 வைரயிேல,

பாைவெக3டாத திைரமைறவிேல ரஹீ கா.& ெகா+ கிடக ேவ+.
கன.தி

ைகைவ.தப# வி#<ம3 உ3கா%தி,%தா உமா. கட%த இர+

நா- அைலசF இேபா& இ லாம

&ப.திலா;%தி,%த&.

“ரஹீ! உCைடய உட

இ,%த&, தவிர அவ மன " வ&

ஒ, Iடார ேபாற&. உ உயி அதிேல வ%& சில

நா- த2கியி,%த&. Iடார தாகப3வி3ட&, தCைடய ெந பயண.ைத.

ெதாட2கிவி3ட&. அ%த பயண.திேல விைரவி

நாC கல%& ெகா+

உைன காண வ,ேவ” எ= உமா லபினா.

“ஆெம! அைமதி<+டாக3!” எ= யாமா 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 ஊறி ெகா+
வ%& ெகா.தா-. உமா அைத உதறி. தைரயிேல த-8வதகாக. த ைகைய
ஓ2கினா. நிசாD Kதியி

உ-ள ச.திர.தி , அவC ரஹீ" ஒறாக ேபசி

ெகா+#,%தேபா&, ரஹீ அவC/ ம& ஊறி ெ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 நிரபி

ெகா+ேடயி,%தா-. அF மி/தியா

ெப,E வி3ெகா+ே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 ெவளிச 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 தCைடய எஜமானகைள மாறி ெகா-8வ&

அவ8/ தித ல பழகமான விஷய%தா.
--------------

6. பைகவ- க. ப/ ள 0தா!
0தா!

அ%த மைல ப-ள.தாகி ம= ேகா#யிேல  தா ஆ  அசலா
அவக8ைடய Iடார அ#கப3ட&.

அ%த Iடார.தி வாச*ேல &,கி அமீக- I3ட2 I3டமாக வ%&

Rைழ%தாக-. ம.தியிேல விாிகப3#,%த நைட பாைத ச"காள.தி

இ,பக.திF பல / மியி,%தாக-. நைடபாைத ச"காள.தி ஒ,

ேகா#யிேல இ,%த E= ேபைர< பாபதகாக அவக- ஒ,வேம
இ#.& ெகா+ ேதா8/ேம

ஒ,வ

எ3#பா.& ெகா+ நிறாக-. அ%த

E= ேப, யா எறா , ேராமான6 டயஜீ6 எற ேராமானியகளி
ேபரரச. அ%த ேபரரச, ேபாகள.தி

அ#ப3 "ைச<= கிட%தேபா&,

அவைர க+ பி#.& ெகா+ வ%&,  தா கால#யிேல ஒபைட.த ஒ,
"6* அ#ைம,  தா ஆ  அசலா ஆகிேயாதா.

38

ேராமான6 எற கிறி6தவ ேபரரச,  தா அவகளி "னாேல

ம+#யி3 வண2/ப# க3டாயப.த ப3டா. தைல/னி%த தCைடய

அரசிய

ைகதியி க .திேமேல த கால#ைய. Jகி ஒ,"ைற ைவ.ெத.த

பிற/ அவைர வலற.திேலயி,%த ஆசனெம.ைதெயாறி

அமர ைவ.தா

 தா. கிழைக< ேமைக< ஆ8 அ%த ேபரரசக- இ,வ,

"த"தலாக ேந,/ ேநராக ேபசிெகா-வைத பாக அ2/

I#யி,%தவக- மிக ஆவலாக இ,%தாக-.  தா ஆ  அசலா, அரசிய

ைகதியான அ%த கிறி6&வ ேபரரச ேராமானைஸ பா.&ேக3டா: “நா

உ"ைடய ைகதியாகப3 உ "னாேல ெகா+ வ%& நி=.தப3டா , நீ

எனிட எBவா= நட%& ெகா-K? ெசா F” . இ&தா அவ,ைடய ேக-வி.
ேக-வி ெமாழிெபய.& ெசா லப3ட& ேராமான6 ச=. தைலநிமி%&
சிாி.&வி3 “த2கைள மிக ெகாைமயாக நட.&ேவ” எறா.

 தா அவகளி இ,+ட "க.திேல ஒ, னைக மினிய&. “இெபா &

நா உைம என ெச$ேவ எ= எதிபாகிறீ? எ= ம=ப#< ேக3டா.

பி#ப3ட அ%த கிறி6&வ சகரவ.தி, Iைமயான த எதிாிகளி "க2கைள
ஒ,"ைற கவனி.&வி3 ஒ, தீமான.தி/ வ%& பதி
“இ%த இட.திேலேய தா2க- எைன வாளா

Iறினா.

சீவி ெகா=விடலா, அ ல&

த2க8ைடய நா3/ எைன இ, ச2கி*களா

பிைண.&

அைழ.&ெகா+ ேபாகலா, அ ல& எனிடமி,%& விதைல பண ெப=

ெகா+ விவிகலா. இEறி

எதிபாகிேற” எறா.

எைதயாவ& ெச$Kகெள=தா

இ%த கிறி6தவ சகரவ.தியி வா.ைதக- ஆ  அசலா அவகளி

உ-ள.திேல ஒ, வி,ப.ைத உ+டாகின. ஆ+ைம /ைறயாத ஒ,வைன. தா

அ#ைமப.தியைத நிைனக அவ,/ ெப,மிதமாக இ,%த&. ேராமாாியி

சீஸ ஒ,வCைடய க .திேல தா கால#ைவக ேந%த&, அவ,/

ெப,ைமயாக இ,%த&.
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“நா உைம என ெச$வெத= "#1 ெச$&வி3ேட, என ெதாி<மா? எ=
 தா அவக- ேக3ட1டேன, தகபனா,/ பினாேல Kறி,%த

இளHசி2க "னாேல நிமி%& பா.தா. அவCைடய ைகக- இைப.

தடவின. "6Yக- ெவறி ெப=வாக- எ= இர+ அரசக8ேம இற%&
ேபாவாகெள=, ேசாதிட ெசா லப3டைத அவ மறகவி ைல.

 தா தா ெசா ல வ%தைத. ெதாட%& “உமிடமி,%& நா விதைல
பண ெப= ெகா+, ஆ+ேதா= கப2க3ட ேவ+ெமற

க3பா3# ேபாி

நா உைம விதைல ெச$கிேற. எ லாவிதமான

மாியாைதக8டC பைடKரக8டC உ"ைடய ேதச.தி/ நா உைம

அCபி ைவகிேற” எ= "#.தா. இளHசி2க ெப,E வி3ெகா+ேட,

த இ,ைகயி

சா$%தா.

நிசாDைர ேச%த அ%த இள மாணவ அவC/ ெசான ேசாதிட ப*க
ேவ+மானா

கிறி6தவ அரச அ%த இட.திேலேய ெகாைலயாளியா

ெகா லப3#,க ேவ+டாேமா?

இளHசி2க.தி கன1 - இப# ஆயி=.
--------------

7. அைம ( கவைலக

உமா J2க "#யாம

ஆயிர உ/$!
உ/$!

ர+ ெகா+#,%தா. உட கைள.& ேபா$

இ,%தாFIட மன அைலபா$%& ெகா+ேடயி,%த&. த ந+ப ரஹீ

சா/ேபா& & மாதிாியாக னைக ாி%த அவCைடய "க உமாாி
மனக+ைண வி3 நீ2கேவயி ைல.

ந+பக- இ,வ, ஒ, தா$ வயிறிேல பிற%த இர3ைட /ழ%ைதகைள ேபா
ஒ3# பழகியவக-. வழிெநக எ லாவைற< ப2/ ேபா3ெகா+

அCபவி.தவக-. இேபா& த உடபி

சாிபாதி ேபா*,%த ந+ப ெச.&

ேபா$வி3டா! இனி என ெச$வ&? எைதபறி< கவைலபடாதவனாக

இ,%&வ%த உமா,/ இெபா & ரஹீ"/ பதிலாக அவCைடய
பணியா3கைள நட.&"ைற ெதாியவி ைல. ஆனா

பணியா3கேளா த2க-
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எஜமான இற%&வி3ட பிற/ உமாாிடமி,%ேத உ.தர1கைள எதிபா.&
ெகா+#,%தாக-.
ேபாாி

ெவறி க+ட அராபியக8 மறவக8 ெகா-ைள ெபா,-கேளா,

பி#ப3ட அ#ைமகேளா த.த ப/திகைள ேநாகி பயணபட.

ெதாட2கினாக-. உமா, நிஜாD,/ றபட ேவ+#ய காாிய2களி
ேவ+#யவனானா.
ஆனா

ஈபட

உமா ேபாகள.தி*,%& ஒ,சி= க.திIட எ.& ெகா+ேபாக

வி,பவி ைல. த உயி ந+பனான ரஹீைம பறிெகா.த &யர.ைத

நிைனZ3டI#ய எ%த ெபா,ைள<ேம அவ எ.& ெச ல வி,பவி ைல.
ரஹீமி பணியாளான யாமா த எஜமானனி க, /திைர/ ேசன2க3#,
இற%&ேபான த தைலவCைடய ஆ<த2கைள< ெபா,-கைள< "3ைடயாக
ேசண.தி பிற.திேல க3#னா. உமா அ%த க, /திைரைய
பா.தா. ெவ= ேசண.&ட, அைத.த பக.தி

நட.தி ெகா+ வழி

" வ& ெச வ& இயலாத காாிய எ= ேதாறிய&. ஆனா

ரஹீ"ைடய தகபனாாிட.தி
இ,%த&.

அவைற

ஒபைடக ேவ+#ய கடைம< அவC/

“இ%த ேராமானிய ெப+ைண அ%த /திைரைய ெசF.தி ெகா+வர
ெச$யலாேம! அவைள ம%& ெச ல ேவ= மி,க2க8 இ ைல” எ= யாமா

ெசானா.

அ#ைமயாக பி#ப3ட அ%த ெப+ ரஹீமி ெசா.தாவா-. அவைள< Iட

அைழ.& ெச ல ேவ+. ப3 ேபாற I%தF, அழ/ இளைம<
ெபா,%திய அவைள, நிசாD அ#ைம ச%ைதயி

ந ல விைல/ விகலா.

ேராமானியகளி ேதச.ைத ேச%த அவேளா கிேரக ெமாழியி தா
ேபச"#<. ப-ளி Iட.தி

உமா ப#/ேபா&, பல கிாீ வா.ைதகைள.

ெதாி%& ெகா+#,%தா. அ%த அைர/ைற கிேரக ெசாகைள ைவ.&

ெகா+ அ%த ெப+ேணா ேபசி, அவைள பறிய சில விவர2கைள. ெதாி%&

ெகா+டா.
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அவ8ைடய ெபய அழகி ேஸாயி எப&. கா6டா#ேநாபி- நகாி

எேபா& அ#ைம ெப+ணாகேவ இ,%& வ%ததா

அவ-

அவ8/ ேவ= உற1

எ&1 கிைடயா&. ேராமானிய சகரவ.திைய ேபாலேவ, இ6லாமியகைள

எளிதாக அ#.& விர3# விடலா எ= எ+ணி ெகா+#,%த கிறி6&வ

இராNவ அதிகாாி ஒ,வ அவைள. த அ#ைம ெப+ணாக ேபாகள.தி/
I3# வ%தி,%தா. அ%த அதிகாாி "றிய#கப3 அவாிடமி,%& அழகி ேஸாயி

பறிகப3 எதிாிகளி ைகயி

அவ8ைடய கைத!

‘நா அ%த க= /திைரயி

சிகி ெகா+ வி3டா-. இBவள1தா

ஏறி வ,கிேற. அழகி ேஸாயி/ எCைடய

/திைரைய ெகா2க-!’ எறா உமா. Kர மரண அைட%த, ெச வனான த

ந+பனி க= /திைரயி

ஓ அ#ைமெப+ ஏறிவர Iடாெத=

நிைன.தா ேபாF.

அழகி ேஸாயி "கா ேபா3 ெகா+, உமா,/ பினாேல வ%&2Iட,
வழியி

க+டவ எ லா, அவ8ைடய உைடைய<, ப பான I%தைல<

பா.&, அவ- ேபாாிேல பி#ப3ட ஓ அ#ைமெப+ எ= அவ- அ,கி

தனியாக1 அைமதியாக1 வ, KரCைடய உைடைம எ= எ+ணி
ெகா+டாக-.

நீ+டவழி பயண.திேபா&, "த"தலாக இரவிேல த2/வதகாக அவக-

பி#.த இட மிக1 வசதி /ைறவாக இ,%த&. ஒ3டகபாைத " வ& ஒேர

I3ட! ஏராளமான பைடகேளா "காமி3#,%த ஒ அமீாி Iடார.தி/

அ,கி , ஒ, ைன நீகிணறி பக.தி

உமா தCைடய Iடார.ைத

அைம/ப# ேநாி3ட&. அவCட வ%த ேவைலகாரகேளா, எ%த

விஷய.ைத< ெசா லாம

ெச$வேதயி ைல எறி,%த&. /திைரகைள எ2/

க3டேவ+ெம=, அமீ,ைடய ஆ3களிட, ேபர ேபசி ெரா3#< பா*<

வா2கி வ,வ& எப# எ= அவ ஒBெவா= அவக8/ ெசா ல

ேவ+#யி,%த&. அ%த இரவி

உமா ப.&ற2க ேபா/ சமய.தி

நிைன1 அவ மன.திேல வ%& நிைற%& ெகா+ட&.

ரஹீமி

Iடார ந3 ைவ.தி,%த கபி அ,கிேல ெந, எாி%& ெகா+#,%த&. அ&

அட2கி சாபலா/ வைரயி , பைகயி

உ3கா%தப# உமா விழி.&
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ெகா+ேடயி,%தா. "த

நா- காைலயி

/#.த ம& சிலமணி ேநர2க-

அவைன. தைன மறக ெச$தி,%த& அவC/ நிைன1/ வ%த&. ஆனா

இெபா & ம&/வைளதா இ,%த&; ம& இ ைல! ம& ஜா#யி

ெகாHச

நHசமாவ& மீதியி,காதா எற ஆவேலா E3ைடைய அவி;.&, அதி

ெவ-ளி ஜா#ைய ைகயி

இ,%த

எ.& பா.தா. ரஹீமி வா;1 எC ம&

இ,%த ேகாைப அதிவிைரவி

கா*யாகிவி3ட& அவ இெபா & சாைவ.

த வி ெகா+ ைத /ழியிேல கிடகிறா.
அ%த. &யர நிைனைவ கைலப& ேபா
பைகயைற உைடக8ட அவன,கி

அவன,கி

ஓ ஒைச உ+டாயி=.

J2கி ெகா+#,%த அ#ைமெப+

ே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#, “என ேஸாயி? எ= மி,&வாக உமா ேக3டா.
க+விழி.த அழகிேஸாயி த உதகைள விாி.& உமாைர ேநாகி சிறிய

னைகெயாைற ெநளியவி3டா-. தா க+ணி வி3டதாக உமா அறி%&

ெகா-ள Iடாெத= அவ- எ+ணினா-. த ெசா%த ேதச.ைத வி3

றப இ%த நீ+ட பயண.தி , இ%தெப+ எைதபறி நிைன.& ெகா+

இ,%தி,பா- எ= உமா விய%தா. இப#, அவைளபறி அவ சி%தி.த&

இ&தா "த

இ,ப& ேபா

தடைவ. ஓ அ#ைம ெப+N/ ேபரரசனாகிய  தாC/
கவைலக- உ+. ஆனா

அைத ெவளிேய ெசா *

/ைறபவத/.தா அCமதிக பவதி ைல!

உமா, அழகி ேஸாயிைய ெந,2கி அவ8ைடய I%தைல பாிேவா

ஒ&கிவி3டா. அழகி வியேபா ஆவேலா உமாைர ஏறி3 பா.தா-.
பிற/ அவC/. த பக.தி

இட ெகாபதகாக ெகாHச பிC/

நக%& ப.& ெகா+டா-. இெபா & அவ- அ ைகெய 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. /ழபிய சததி<, இராகா=, ரஹீமி சா1 னைக< த
நிைனைவவி3 இெபா தாவ& அகF எ= எதிபா.தா.

த ேதா8/ கீேழ ர+ ெகா+#,%த தைல மயிைர ஒ&கிவி3

ெகா-வதகாக அழகி ேஸாயி அைச%தா-. உமாாி பகமாக ர+டா-.

அெபா & உமாாி உதக- அழகியி க .தி

பதி%தன. ேதக.தி கதகத

I%த* மண" உமா,/ இதமாக இ,%தன. அ%த கதகதேப ஒ,
ேவ3ைகயாக மாறி உமாாி கைளைபெய லா மறக#.த&.

அழகி ேஸாயியி ஒBெவா, அைச1 உமாாிட தைன மற%த ஒ,
நிைலைய<+டாகின.

அ%த இரவிேல அழகியி ைகயைணபிேல, ேபாகள சகதி<, ந+பனி சா1

உமா,/ மற%& ேபா$வி3டன. அைமதியாக Eவி3 ெகா+ உலக நிைன1

எ&1மி லாம
-------------

உமா அய%& உற2கினா!

8. கணித க3க வ+தவ ஒ3றனா?
ஒ3றனா? திடனா?
திடனா?

உமா த த%ைத இற%த பிற/ த ந+ப ரஹீமி K3#ேல உ லாசமாக
வா;%தவ. ஆனா

ேபாகள.தி*,%& அவ தி,பி வ%த&, ரஹீமி சா1

ெச$திைய ெகா+வ%த அவைன ரஹீமி ெபேறாக- &/றிெயேற

நிைன.& கைமயாக நட.தினாக-. அவ அைழ.& வ%த அழகி ேஸாயிைய<

அ#ைம ச%ைதயிேல விபதகாக பறி.& ெகா+ ேபா$வி3டாக-. உமா

த2/வத/ இடமி லாம

அைல%தா. ஒ, கால.தி

நிஜாD ப3டண.தி ெத,களி

சில நா3க-

த உயி ந+பேனா உ லாசமாக. திாி%த Kதிகளி

இேபா& நடமாவ&Iட அவC/ ெபா=க "#யாத &யரமாக இ,%த&.

அைத மறபதகாக. த கவன.ைத ேவ=வழியி

தி,ப ேவ+ெம=

நிைன.& கணித ேபராசிாிய அ* அவகளிட வ%& அவ,ைடய மாணவனாக
அவ,ைடய மாளிைகயிேல த2கியி,%தா.

ேபராசிாிய அ* அவக8/ எ ப.& E= வயதாகிவி3ட&. ப .த கிழவ,

“ஞானக+ணா#’ எற ப3ட ெபயரா

பலராF சிறபிகபபவ.  தா

அர+மைனயிF-ள அைமசக- ஆதரவா

அவ வா;%& வ%தா. னித

'லாகிய தி,/ஆC/ அ.தப#யாக, அவ மனDவமாக1
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உயி,/யிராக1 வி,வ& கணித'

ஆ/. அவ,ைடய K3#

எ லாெசய க8 மணிப#தா நட/. மணி அறி%& ெகா-வதகாக "

Iட.தி

மீ ெதா3#/ அ,கி

ஒ, நீக#கார அைமகப3#,%த&.

அவ,ைடய உதவியா3க-, அவ,ைடய ேவைலகைள ேநர.ைத பா.ேத கண/
ெச$& விவாக-. இ.தைன மணியாகியதா

ஆசிாிய /ளி.& ெகா+#,பா;

இெபா & ப#.& ெகா+#,பா, இ%ேநர எ தி ெகா+#,பா,
இ%தசமய சாபா நட%&, ெகா+#,/ எ= கணகாக

ெசா *விவாக-.

வானெவளியிF-ள ேகாள2க- கணகாக ழ வ& ேபா
அவகளி K3#

ேபராசிாிய அ*

நீக#காரப#, ஜ%& ேவைள. ெதா ைக<, இர+

ேவைள சாபா. பனிெர+ மணிேநர ேவைல< மாறிமாறி நட%&

ெகா+#,/. அவ த மாணவக8/ ேபா சாபா3# Iட எ%தவிதமான
மாற" கிைடயா&. எப#. தின%தின" ஒேர கதிரவ உதிகிறாேனா, அ&
ேபாலேவ தின%தின" ஒேரவிதமான சாபா ெதாட%& வ%&
ெகா+ேடயி,/!

ேபராசிாிய அ* சில சமய2களி

நிஜாD ப3டண.தி/ கிளபிேபாவ&+.

அெபா & அவத பதவி/. த/%த ஆடபரமான ப நிற உைடயணி%&
ெகா+#,பா. ஒ, ம3ட /திைரயிேம

சவாாி ெச$& ெகா+ ேபாவா.

சின ப3 /ைடெயா= ெவயிைல மைறபதகாக1, காிய அ#ைம

ைபய ஒ,வ, /திைரைய அ#.& நட.&வதகாக1 அவ உட ெகா+
ெச வ& வழக. அவ,ைடய K நிஜாD,/. ெதேக,

விைளநில2க8ெக லா அபா , பாைலவன.தி உ பைககளி
அ,கிேல தனியாக இ,%த&. இ& ெதா%தர1 எ&1மி லாம

நிமதியாக கணித

ஆரா$சி< க வி ேபாதைன< ெச$வத/ வசதியாக இ,%த&.

 தா அவகளி அைமச, பல ஆ+க8/ ", ேபராசிாிய அ*ைய,
கணித'

ஒ=, & "ைறயிேல ஆ/ப# பணி.தா. அதகிண2க அைடயாள

எ .&களி Eலமாகேவ எ+களி R3ப.தைமைய கணி/ (அ ஜீரா)

'ெலாைற அ* எ தி "#.தி,%தா. அவ,ைடய மாணவகளி ேவைல
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எனெவறா , அவ I= விஷய2கைள /றிெபப&, அவ

க3டைளயிேபா&, கண/கைள ேபா3 கா+பிப&, பைழய

' களி*,%&, அவ,ைடய ஆரா$சி/. ேதைவயான விஷய2கைள. திர3#
ெகாப&மா/. அத/ பதிலாக, அ%த ேபராசிாிய அ* பிபக*

E=

மணிேநர கணித விHஞானகைல R3ப பறி விாி1ைர நிக;.&வா. த

ெசலவி

சாபாேபா3 அவகைள ஆதாி.& வ%தா.

அவ,ைடய மாளிைகயி

எ3 மாணவக- த2கியி,%தாக-. கணித

விHஞானகைலைய, அவக- ஒBெவா,வ, கசடற க=.

ெதளியேவ+ெம= அவ அ,பாப3 வ%தா. அவ,ைடய

மரண.தி/பிற/ அ லாைவ வண2/ உலக ப/தியிேல கணித விHஞான

அழி%& ேபா$விட Iடாெதபதகாக1, த"ைடய ஆரா$சி ' க- பிகால
உலகி/ பயபட ேவ+ெமபதகாக1, அவ ஆவ.&ட ேபாதி.&

வ%தா. அ%த எ3ேபாிF உமா மீ&தா அவ,/ நபிைகயி ைல. ப.&
மாத2க8/ "வ%& அவாிட அ+#ய உமா எதிகால.தி

எப#யி,க

ேபாகிறா எப& ஆசிாிய,/ ாியேவயி ைல. சிகலான கணித

பிரசிைனகைள எளிதாக க+ பி#/ சதி< ஆப.ைத. தரI#ய கபைன.
திறைம< உமாாிட மிதமாக இ,பதாக ஆசிாிய எ+ணினா. “கணித எப&,

அHஞான.தி*,%&, அறி1லக.தி/ அைழ.& ெச F பால ேபாற&,
அHஞான.ைத கடபத/ கணித.ைதவிட சாியான பால ேவ= எ&1மி ைல”
எ= ேபராசிாிய அ* அ#க# த மாணவக8/ ெசா வ& வழக.
மத நபிைகயற கிேரககளி கணித ஆரா$சிைய அவ அ#ேயா
ெவ=.தா. எ+கைள. த2க- அ#ைமகளாகிய "த

கணித'

ஆசிாியகளான

பழ2கால.& எகிதியகளி கணித கைலகைள அவ மனதார பாரா3#னா.

எகிதியாி கணித ேவைலக- பலபல ெபாிய க3#ட2கைள எ ப பயப3
வ%த&.

ஒ,நா- மாணவகளி

ஒ,வ ஆசிாிய அ*ைய ேநாகி, “/வாஜா இமா

அவகேள! நம/ மாத2கைள கணகிவத/ தீகதாிசி "கம& நபியவக-

ஏபா ெச$த பிைறகண/ இ,கிற&, ஒளி வ,வத/ கதிரவ இ,கிறா.
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அப#யி,/ேபா&, ந3ச.திர2கைளபறி ஆரா$சி ெச$& ெகா+#,ப&
என பய த,? எ= ேக3டா.
ேபராசிாிய அ* அவக-, ெமகா1/ ேபா$ வ%தவ. னிதமான ஹ[யா.திைர

ெச$& வ%தத/ அைடயாளமாக அவ ஒ, பைச. தைலபாைக அணி%தி,பா.
அவ,/ ந3ச.திர பலகளிேலா ேசாதிட.திேலா சிறி&Iட நபிைக
கிைடயா&. ஆனா

 தாC, ெபாிய ெபாிய பிரக8 ேசாதிட.திேல நீ2காத

நபிைக ெகா+#,%த காரண.தினா , ஆ%த நபிைக/ பாதகமான

த"ைடய க,.ைத அவ ெவளியிவதி ைல.

 தானி அைமச, த நடவ#ைககைள க+காணிபத/, யாேரC

உளவாளிகைள அ#க# அCபி ைவகI எற ச%ேதக ேவ= இ,%த&.
அப# அCபி ைவகப3ட உளவாளியாக உமா இ,கI எ=

எ+ணினா. அப# எ+Nவத/ ஆதார இ லாமF இ ைல. உமா தன/

உறவினக- யா, இ ைலெய= ெசா *யி,கிறா. இ& உ+ைமயாக

இ,கா&. நிஜாD,/ ெவளிேய, பல நா3க- றியைல%&வி3.

தன%தனியாக. தனிட வ%&, கணித ேபராசிாியாிட பாட ேக3க ஆவFட
வ%தி,பதாக. ெதாிவி.தா. பாபத/ ஒ, ேபா Kரைன ேபால1,

பசிெய.& இைரேத# ெகா+#,/ சி2க.ைத ேபாற உடக3

ெகா+#,/ இவ ப#.&வி3 ப-ளியாசிாியனாகவா வரேபாகிறா? பி
எதகாக இவ எனிட பாட கக வரேவ+? நிசயமாக இவ
உளவாளிதா!” எ= அவைனபறி ஆசிாிய அ* தீமானி.& ைவ.தி,%தா.
ஆகேவ மி/%த எசாிைக<ட, ேக3ட ேக-வி/ பதி

ெதாட2கினா.

ெசா ல.

“கறறி%த ேமைதயான அDரயா பி,னி எற 'லாசிாிய த"ைடய
ேசாதிடகைல '* "த

அதிகார.திேல, ந3ச.திர2கைளபறிய அறி1 ஒ,

விHஞான எ=, அ%த அறிவி,%தா , அத உதவியா , மனிதக-, அரசக-,
நகர2க-, அரசிய

இவறிேல ஏபடI#ய மா=த கைளபறி "I3#ேய

அறி%&ெசா ல "#<ெம= Iறியி,கிறா. ேசாதிட'

அறியாமேலேய
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ஒ,வ வான'*

ேதசி ெபற அறி1ைடயவனாயி,கலா. ஆனா

அறியாதவ ேசாதிட ெசா Fவெதப& "#யாத காாிய. ஆகேவ

வான'

ந3ச.திர2கைள பறிய ஆரா$சி ேசாதிடகைல/ "கிய” எ= ஆசிாிய
பதி

Iறியா.

ேக-விேக3ட மாணவC/ ஒ, நபாைசயி,%த&. த2க ெச$யI#ய "ைறக-

ஏதாவ& ெதபமா எ= ேபராசிாிய,ைடய .தக2களிேல ர3#ர3#

ஆரா$சி ெச$& பா.தா. ஆனா , அவ க+N/ அ& அகபடேவயி ைல

அ.தப#யாக அவ ஒ, ேக-வி ேக3டா.
“பைழய'

ஒறிேல ெபானி தைம Tாியனிட இ,கிறெத=

எ தியி,கிற&. TாியCைடய ச.& ெந,. ெந,பி Eலமாக நா
ெபாைன ெபறலா, ெந,பி ச.ைத நா க+பி#.&வி3டா

த2க

ெபறலா. ெந,பி ச.ைத நாெப=வத/... வழி... எ&1 இ,கிறதா?” எ=

ஐய ேக3பவேபா

ேக3டா. பக.திேலயி,%த மாணவ ேவ#ைகயாக

“அபி Eல அைடயலாேம!” எறா.

ேபராசிாிய அ* ேபச. ெதாட2கினா! “எ லாவ ல அ லா அவக- த2க.ைத

ம+ணி கீழி,%&தா ெபற ேவ+ெம= விதி.தி,கிறாக-. உ+ைமயான

அறி1-ளவக-, இ& ேபாற Kணான ஆரா$சிகளி

இற2கIடா&” - இைத

ெசா வத/ " ேபராசிாிய த மன.ைத. திடப.திெகா-ள

ேவ+#யி,%த&.  தா ேபாறவக-, த2க ெச$< வி.ைத ெதாி< எ=

ெசா *ெகா+ வ%தவகைள நபி பல"ைற ஏமா%தி,கிறாக- எ=

அவ,/. ெதாி<. ஏமா%தத Eலமாக, யாராF த2க ெச$ய"#யா& எபைத

அவக- ெதாி%& ெகா+#,க ேவ+ எபைத மன.தி

இ,.தி

ெகா+தா அவ, த க,.ைத. ைதாியமாக ெசானா. இ,%தாF உளவாளி
எ= க,தபகிற உமா தைம கவனிகிறானா, என நிைனகிறா எ=

அவ "க.ைத ேலசாக பா.& ெகா+டா. உமாேரா ஒ, தாளி

ேபனாவி

ஏேதா வைர%& ெகா+#,%தா.

இற/

ேபராசிாிய விாி1ைரயா= ேபா& உமா அ#க# இ%த மாதிாி ேபனாவினா
ஏேதா எ தி ெகா+#,பைத அவ கவனி.தி,கிறா. ஆரப.தி

அவ

தCைடய உைரகைள /றிெபகிறா எ= அச3ைடயாக இ,%தா. அவ
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அைமச,ைடய ஒறனாக இ,பாேனா எற எ+ண ஏப3ட நாளி*,%&
இ%த /றிகைள அவ அைமசாிட ெகா+ ேபா$ கா+பிபத/

அ.தா3சியாக பயப.தIேம எற எ+ண ஏப3ட&. ேமF இப#

அவ எ & தா-கைள அவCைடய பைக/ பக.திேல<-ள
மரெப3#யி

D3# ைவ.& ெகா-8 வழக" ைவ.தி,%தா. ஆகேவ,

ஆசிாியாி ச%ேதக உ=திப3ட&.

அ= ேபராசிாிய திSெர= எ %& உமாாி அ,கிேல வ%& அவ எ தி

ெகா+#,%த தாைள கவனி.தா. ஒ, கனஅளைவ கா3 பட வைர%&, பல
ேகாகளா

பிாிகப3#,%தைத< அவறி இைடேய எ+க-

எ தப3#,பைத< அ%த. தாளிேல க+டா. வியட “இ& என?”

எறா.

“கனஅளவி Eல2களி கண/” எ= பதி

ெசானா உமா.

கனஅள1 Eல2கைளபறிய கWடமான கணெகாைற அவC/
ெகா.தி,%த& அவ,/ நிைன1வ%த&.

“எBவள1 Jர ெச$தி,கிறா$?” எ= ேக3டா.
“"#%& வி3ட&” எறா.
அவரா

நப "#யவி ைல. அ%த கணைக அவரா

ெச$ய "#யவி ைல.

கிேரகக- அ%த மாதிாியான கணகி/ விைடக+ பி#.தி,கிறாக- எப&
அவ,/. ெதாி<. ஆனா

உமா அத/ விைடக+ பி#.தி,கிறா எப&

அவ,/ ச%ேதகமான விஷயமாகயி,%த&, ஆகேவ, வ/ைப கைல.&வி3,
உமாைர. த"ட தனிஅைற/ அைழ.&ெச= அ%த.தாளி
விஷய2கைள ஆரா$%தா.
“இ%த விஷய எனா

உ-ள

ாி%&ெகா-ள இயலாததாயி,கிற&. கனஅளைவ

சி=சி= ேகாள அள1களாக பிாி.தி,கிறா$ அ லவா? கிேரககளி விைடைய
நீ< ெதாி%& ெகா+#,கிறா$!” எறா அ*.
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“அவக- எப# இத விைடைய கணகி3டாக-? எ= உமா ேக3டா.
“இ&வைர நா அைத அறி%& ெகா-ளவி ைல”
உமா,/ கண/ ெகா/ ேபா&, அத விைடைய ெசா லவி ைல

எப& ேபராசிாிய,/ நிைன1 இ,%த&. அவ,ைடய /றி.

தா-க8கிைடேய, அ%த கணைகபறிய /றி விைட< ைவ.தி,%தா.

அவ,ைடய ஆசன.தி அ,கிேல இ,%த தி,/ஆ .தக.&/-ேள அ%த
/றிைப. திணி.& ைவ.தி,%தா. அவ,ைடய அைறைய. தவி.& அ%த

.தக.ைத அவ ெவளியி

எ.& வ,வ& கிைடயா&. த மாணவகைள<

அைற/- தா இ லாதேபா& வரIடாெத= க3ப.தி ைவ.தி,%தா.
ஆகேவ ஒ= உமா அைத. தி,#பா.& விைடைய. ெதாி%& ெகா+

கணைக ெச$தி,க ேவ+ அ ல& அவ இ%த கபைன ேகாகளி
உதவியா

தானாகேவ ெச$தி,க ேவ+.

“இ%த " ச&ர2களி அள1கைள ெகா+ கனஅள1 Eல2கைளகா3#
வைர%தி,கிறா$, ஆனா
ேக3டா.

விைடைய எ%த வழியாக க+ பி#.தா$? எ= அ*

உமா /னி%& வைர1 பட.தி

ைகைவ.& கா3#யப# “இ%த ப/திைய

கழி.& இைத< இைத< I3# பா,2க-. விைடகிைட.& விகிற&!” எ=
கா+பி.தா.

“எைன /,டெனறா நிைன.& ெகா+டா$? இ& நா உன/ ெசா *
ெகா.த அைடயாள"ைற கணித (அ ஜிரா) அ லேவ. மதநபிைக அற
கிேரகக- ைகயா8கிற இைடெவளி (ஜிேயாமிதி) கணித அ லவா இ&.”

“இ,கலா, ஆனாF விைட கிைட.& வி3டத லவா? என/ அைடயாள "ைற
கணித.தி Eல ெச$வ& எளிைமயாக. ேதாறவி ைல.”
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“இ,%தாF நா ெகா.த& அைடயாள "ைற கணிததாேன!”
“ஆ! இெபா & வழி க+பி#.& வி3டப#யா

அ%த "ைறயி

மாறி

ெச$வ& கWடம ல, எளி& தா!” எ= ெசா * ெகா+ேட உமா அ%த

கனஅள1 பா.& ெகா+ேட அைடயாள கணித "ைறயிப# அ%த கணைக

ெ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 எற கணித ேபராசிாிய Iட

"#யாெத= ெசா * "யசிகாமேல ேபா$வி3டா. பாதா. க \ாியி

இ,%த ேபராசிாிய உ6தா., இமாதிாி கண/கைள ெச$ய ப ைல க#.&
ெகா+ "யசி ெச$& பல ஏபடவி ைல. “இ& மாதிாிேய ேவ=

கண/கைள< ெச$ய "யசிகிறாயா?” எ= ேபராசிாிய அ* வியேபா

ேக3டா.

“எ.தைனேயா தடைவ ெச$தி,கிேற” எறா உமா.
“விைடக- கிைட.தனவா?”
“கிைட.தன, ஆனா

ஒBெவா, "ைற கிைடகாமF ேபாயி,கிறன!”

“நீ ெச$தி,/ மற கணித2கைள< நா பாைவயிடலாமா” எ= /ைழ%&

ெகா+ேட ேக3டா அ*.

உமா ச= நிதானி.& ‘ஐயா நா உ2க- உைப. தி= வ,கிேற. உ2க-

கால#யி

இ,%& எ.தைனேயா அறிய "#யாத விவர2கைள அறி%தி,கிேற.

நீ2க- ெச$ய ெசான ேவைலகைள நா ெச$& வ%தி,கிேற. ஆனா

கணித "ைறகெள லா, நா ெசா%தமாக க+ பி#.தைவ. அவைற

உ2க8/ கா+பிக இயலாதவனாக இ,கிேற. மனிக ேவ+”

எறா.

இ%த
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ேபராசிாிய அ*யி க+களிேல கக மித%த&. “அவைற ைவ.& ெகா+
நீ என ெச$ய ேபாகிறா$?”
“இC நா அைதபறி 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” எறா உமா.
அவைன அCபிவி3 ேபராசிாிய அ*, கன அள1கைளபறிய

கண/களிேலேய த நிைன1கைள ெசF.தி ெகா+ உ3கா%தி,%தா. அ=

பிபக

வ/ நட.த ேவ+#யைத< மற%& வி3டா. உமா ெச$த& ேபாலேவ,

மெறா, கணைக ெச$& பா.தா. ெவறி கிைடகவி ைல. அைடயாள "ைற
Eல ெச$ய ேவ+#ய கணித.ைத இைடெவளிகணித "ைறயி
எபைத அவரா

ெச$யலா

நபIட "#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. எதி6 ஐயேம;
ஐயேம; இதய (ழேத.
(ழேத.

கிழவ அ* ம=ப#< த மாணவ உமாைர பறி ஆ;%& சி%திக ேவ+#ய
ச%தப, ஒ, வார.தி/ பிற/ தெசயலாக ஏப3ட&. அ= மாைலயி
அவ,ைடய வாச*

ஒ, /திைர வ%& நிற&. ஒ, /திைர<ட Iட வ%த

பனிெர+ ேபகளிேல, ஓ அ#ைம /திைர நிற இட.தி*,%& ேபராசிாியாி

K3 வாச

வைரயி

ஒ, நைடமிதிைய விாி.தா. மெறா,வ உ-ேள

Rைழ%& “ேபராசிாிய அ*ைய பாபதகாக W வ%தி,கிறா” எ=

க3#ய Iறினா.
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ப3டாைடக8/-ேள உ,+ திர+ட உடF நீலக

பதி.த ெபாிய

தைலபாைக< 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 சிறபதாக!

இC ப லா+ பல 'றா+க- வா;%& அறியாைம மிக ஏைழக8/

அறிெவாளிைய ெகா.& வா;க! வா;க!” எ= வா;.& Iறினா W.
“எைன அள1/ மிHசி உய.தி ேபகிறா$!” எ= ேபராசிாிய அ* Iற,

“நிஜாD நக " வ& உ2க- க; ஓ2கி விள2/கிற&. ேபராசிாிய
காெர6மி<, பாதா& க \ாியி

ேபராசிாியராக இ,/ அ%த "3டா-

உ6தா.& உ2க8/ இைணயாவாகளா? எ= மக- ேபசி ெகா-கிறாக-!
அறிஞ அ*ெசனா Iட விHஞான அறிவி

த2கைள கா3#F உய%தவர ல”

எ= இC அதிகமாக க;%தா W.
இர.தின கபளெமாறி

இ,வ, உ3கா%&, பழ2க8 சப.& அ,%த.

ெதாட2கினாக-. ைஷ பறி அ*/ அதிகமாக ஒ= ெதாியா&.

அைமச,ைடய பிரதிநிதிதா W எ=, ".&கைள<, அழகிய

ேவைலபா-ள ]2கா சாமாகைள<, பைழய ைகெய .& பிரதிகைள<

அவ ேசகாி.& வ,கிறா எ= அவ ேக-வி ப3#,%தா. ஆனா
என பதவியி

இ,கிறா எபேதா, எ2/ /#யி,கிறா எபேதா

W

அவ,/. ெதாியா&.

அ* அவகளி கணித '

எBவள1 Jர D.தியாகியி,கிற& எபைத

பறி மா ஒ, மணி ேநர ேபசி ெகா+#,%த பிற/, உமாகயா எற

மாணவ ஒ,வைன பாக ேவ+ெம= W ெசானா.

ேதா3ட.தி*,%& உமா அைழ.& வரப3டா. உ-ேள Rைழ%த உமா அ%த

அைறயி ஒ, Eைலயிேல, ைகைய க3# ெகா+ உ3கா%தா. ேபராசிாிய
அ* கா&கைள Iைமயாகி ெ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&வகளி ேபரரசனான ேராமான6 யாஜீ6, த நா3

மகளாேலேய பி#.&. தாகப3 க+ பி2கப3 ெகாரமாக ெகா ல
ப3டானா!” எ= Iறினா. உமாாி "க ,2கிய&. ேபா, ேபாாி
அவ உயி. ேதாழனி நிைன1 மனதி
“ேபாாி

ேதாறிய&.

இற%த

பி#ப3ட அ%த பைகயரசைன நம&  தா அவக- உயிேரா வி3டேத

அதிசய, அைத கா3#F அதிசய, அ%த அரச த மகளாேலேய

ெகா லபவ&. இப#ப3ட ஒைற "னதாகேவ ெதாி%& ெசா ல யாரா

"#<” எ= W ேக3வி3 உமாைர ேநாகினா.

தனிடமி,%&, பதிைல எதிபாகிறா எ= உண%த உமா “ஒ,வராF
"#யா&” எ= Iறினா.
சிறி& ேநர.தி/ பிற/ உமா கயாைம ெவளிேய அCபிவி3டாக-. அவ

ேபான பி, W ெம ல ேபராசிாிய அ*ைய ேநாகி, “ேசாதிட கைலைய
நீ2க- நகிறீகளா? பினா

நடக ேபாவைத யாராF "னா

ெசா *

விட "#<மா?” எ= ேக3டா. “எ லா அ லாவினா தா "#< எப& எ
நபிைக, எCைடய சிறறி1, கணித '

ஆரா$சிைய ெச$&

"#பதிேலதா ஈப3#,கிற&” எ= ம பினா ஆசிாிய.
“நடக ேபா/ E= விஷய2கைள பறி ஒ,வ "I3#ேய ேசாதிட.தி

Eல /றி ெசா கிறா எ= ைவ.& ெகா-8ேவா. அ%த E= விஷய2க8
தெசயலாகேவ நிைறேவ=வத/ வா$ இ,கிறதா? உ2க- அறி1/ என

ேதா=கிற& எபைதேய அறிய வி,கிேற” எறா W.
“E= விஷய2களி

இர+ தெசயலாக நட%& விடலா. ஆனா

Eறாவ&

நடகேவ நடகா&. எ%த ேசாதிடC E= விஷய2கைள ேச.& "3டா-

தனமாக ெசா லேவ மா3டா” எறா அ*.
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“அப#ப3ட ேசாதிட உ2க- மாணவகளிேலேய ஒ,வ இ,கிறாேன!
ச=" நா ேபசி ெகா+#,%ேதாேம; அவதா” எ= W Iறிய&,

“உமாரா? அவ ெச$ய ேவ+#ய& அ& ஒ=தா பாகியி,கிற&” எறா

அ*.

“அட; கட1ேள! ேவ= என என ெ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$&
விகிறா”.

“அப#யானா

அவனிட ஏேதா ஒ, திறைமயி,கிற&. ஓ$1 ேநர.தி

அவ

என ெச$கிறா?”
“எ .தக2க- எ லாவைற< ப#கிறா. பாைலவன.தி ஓர.திேலதா
தன% தனியாக =கிறா. பழ2க- சாபிகிறா; ெசாக3டா ஆகிறா.
தா ெச$< கணித2கைள ஒ, ெப3#/-ேள ஒளி.& ைவ.தி,கிறா!” எ=

ேவ+டா ெவ=ட அகி ெ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 சலைவகாாிகைள. தவிர ேவ= ெப+க- இ%த ப/தியி
கிைடயா&”.
உ2க- மாணவ உமா கயா ஒ, விசி.திரமான ஆ-தா! அவCைடய ஆற

க+N/. ெதாியாத ேதவJதகளி சதியா

ஏப3டதாக இ,க ேவ+.

அ ல& ேப$, பிசாகளி ெசயலாக இ,க ேவ+. ேப$களி கைலைய

மைற"கமாக பயி கிற அ%த ைபயைன. தா2க- கவனி.& வரேவ+.

அவைன பறிய விஷய2கைள /றி.&, ஒ, மாத ஆன பிற/, /றிக- உ-ள
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த2க- தா-கைள உைறயி*3 E# ".திைர ைவ.&, அவ ைகயிேல ெகா.&,

நிசாDாிF-ள தாகி வாச*

ெவ-ளிகிழைம மாைல எைன வ%& ச%திக

ெசா F2க-” எ= ெசா *வி3 எ %த W, “அறிைவ. ேத#

ெகா+#,/ நா அறிவி இ,பிடமாகிய த2கைள வி3 பிாிய

ேநாிவதகாக வ,%&கிேற” எ= ெசா * வி3 ெவளிேயறினா.
--------------

10. அதிசய திறைம ( அதா#சி கத!
கத!

ஒ, மாத ஆன பிற/Iட உமாைர பறிய 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

ஆவ ெகா+-ள காரண" எனெவப& அவ,/

ாியவி ைல. எ%தவிதமான /றளி வி.ைதைய< ைகயா+, அவ

கணித2கைள ெச$யவி ைல எப& உ=தியாக. ெதாி%த&. ேபேயா, பிசாேசா,
க+N/. ெதாியாத எ%த ெபா,ேளா, அவC/ உதவி ெச$யவி ைல

எபதிF அவCைடய ெசா%த Eைளைய பயப.திேய கணித "ைறகைள
க+ பி#.& விைட கா+கிறா எபதிF அவ உ=தியான நபிைக
ெகா+#,%தா. எ%தவிதமான "#1/ அவரா

வர "#யவி ைல.

திSெர= ஒ,நா-, உமாைர அவ ேசாதிக. ெதாட2கினா. “அைமசாிட நீ
எெபா & தி,பிெச ல ேபாகிறா$?” எ= அவ ேக3டா.
“தி,பி ெச வதா? அைமசாிடமா? நா அவைர பா.தேதயி ைலேய!” எ=

விழி.& ெகா+#,%தா உமா.

“அ லாவி ஆைணயாக ேக3கிேற, எதகாக எனிட இ.தைன நா3களாக.
த2கியி,%தா$?”
“எ ந+ப ரஹீ ேபாகள.தி
மறபதகாக ஒ, ேவைலயி

மா+ வி3டா, அவCைடய பிாிைவ

ஈபட ேவ+ெமற எ+ண.&ட நிஜாDைர

வி3 றப3 த2களிட ப#கவ%ேத” எறா உமா.
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“எ%த விஷய.ைத ப#.& எப#ப3ட ேவைலயி

ஈபட நீ எ+ணியி,கிறா$?”

எற ேபராசிாிய ஒ, நீ+ட பிரச2கேம ெச$ய. ெதாட2கிவி3டா.
“"த*

அறி1 எப# உ+டாகிற& எ= பாகேவ+. தீக தாிசிகளி

Eலமாக அறி1 இ%த சிறிய உலக.தி/ இறகிெகா+ வரப3ட&. தீக

தாிசிகளிட இயைகயாகேவ இ,%& விள2கிய உ-ெளாளியி உதவியா தா

காணாத உலக.தி*,%& அறிைவ க F ம+N நிைற%த இ%த உலக.தி/
ெகா+ வ%தாக-. இ%த உலகி

எறா

அறிைவ உ+டாகியவக- தீகதாிசிக-

அைத வள.தவக- த.&வஞானிக-. த.&வஞானிக- தீகதாிசிகளி

ேவத வா/கைள ஆரா$%&, விHஞான2களி

திறைமெப=, சாதாரண

மனிதக8 ாி%&ெகா-8ப# ேபாதி.தாக-. அவக- இ லாவி3டா

கைலக- அைன.& மக8/. ெதாியாம

அறி1

மைற%& ேபாயி,/. மிக உய%&

விள2கிய அ%த தீகதாிசிகைள காலவாிைச "ைறப# பா/ேபா&

"தலாவதாக Eசாநபி<, அ.ததாக நாசாி ஈசாநபி<, Eறாவதாக "கம& நபி

அவக8 வ,கிறாக-. த.&வ ஞானிகைள பறிேபேபா&

அறிஞக8/-ேள ேவ=ைமயான க,.&க- நில1கிறன. நா அறி%த

வைரயிF, பிேள3ேடா1 அாி6டா3#F, நம& ேபரறிஞ அ* ெசனா1
மக- உ-ள.திேல அறி1 விளைக ஏறி ைவ.தவக- ஆவாக-.

த.&வஞானிகைள அ.& கவிஞக- வ,கிறாக-, கவிஞகளி திறைமேயா

ஆப.தானதா/. அவக- த2க- அDவமான கபைனைய பயப.தி

ெபாியனவைற சிறியதாக1 சிறியனவைற ெபாியனவாக1 மாறியைம.&
விவாக-. ேகாப.ைதேயா, காத

உணசிையேயா J+# விவத Eல

வி,ைப< ெவ=ைப< வள.& உலகி
ெபா,-கைள பைட.& விவாக-.

ெபாியன1 சிறியன1மான

கவிஞ கபைனைய. J+# விவாேன தவிர, அறிைவ பா/ப.தி விளக

இயலாதவனாக இ,கிறா. அதனா

அவ கைல தா;%திரா&தா. ஆனா

த.&வவாதியி திறைமைய கா3#F

கணித விHஞானிக- உைழபி பலேனா

அழிவி லாத&. ஆ+டவ ஒ,வேன உ+ைமயான நிைலைய அைடகிறா.

அறியாைம <லக.தி*,%&, அறி1லக.தி/ ேபாகI#ய பால.ைத க3பவ

கணிதேமைதேய! அப#ப3ட கணித கைலயிேல அைடயாள "ைறகணிதேம
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மிக1 நைம பயப&, சிற%த&, உCைடய திறைம " வைத< நீ அகணித
"ைறயி

ேதசி ெப=வதகாக பயப.& வாெய= எதிபாகிேற.”

எ= Iறி"#.தா.

அவ தனிட.& கா3#ய அகைற, உமாாி உ-ள.ைத. ெதா3ட&.

தCைடய எ+ண.ைத அவாிட ெவளிப.தI#ய ெசாகைள. த3.
தமாறி நிைன1/ ெகா+ வ%&, “ந3ச.திர2களி ேபாைக அறி%&,
ஆரா$%& விைட காண ேவ+ெமப& எ ஆைச!” எ= Iறினா.
“ந3ச.திர2கைள பறியா? அ& ேசாதிடகைலைய ேச%தத லவா?

ேசாதிடெமப&, ேகாள2க8/, மனித காாிய2க8/ உ-ள சப%த.ைத
பறியத லவா? அத/ கணித.தி/ சப%த இ ைலேய!” எறா ஆசிாிய.
“இ,%தாF விஷய ஒ=தாேன!”
“என ெசானா$! எ .தக.தி

உ-ள விஷய", ராஜ ேசாதிடனி I=

ஒறா? அ& தவ=. இெனா, "ைற அைத எ காதி

பப# ெசா லாேத”.

“இ,%தாF, ஒ, கைலயி Eல ெபறப உ+ைம<, ேவெறா, கைலயி
Eல ெபறப உ+ைம< ஒ=தாேன?”
“அப#ய ல மகேன; இ%த மாதிாியான Kணான எ+ண2கைள ெய லா ெகா+
அவதிபடாேத. நீ இைளஞ. கால வ,ேபா& அCபவ.தி Eல, ஒ, கைல,

மெறா, கைலயி ப/திய ல எபைத உண%& ெகா-வா$. கணித

கைலெயா=தா உ+ைமயான அறிைவ<+டாக I#ய&. உCைடய

கவனெம லா அதிேலேய ெசF.தபட ேவ+ெமப&தா எ வி,ப.
நாைள காைலயி

நா உனெகா, க#த த,கிேற. அைதெய.& ெகா+

நிஜாD,/ ெசறா , அ2ேக உைன ஆதாிகI#ய ஒ,வைர ச%திபா$.

உ பயண ெவறி ெப=வதாக!” எ= வா;.தினா. உமா, ஆசிாியாிட

எBவளேவா ேபச ேவ+ெம= எ+ணினா. ஆனா , த க,.ைத அவாிட
" வ& விளக "#யவி ைலேய எ= வ,%தினா. அவைர வி3 எ %&
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ெச F ேபா&, த வா;வி மெறா, கத1 அைடப3வி3டதாக.
ேதாறிய&. அவ ெசற பிற/ ேபராசிாிய அ*, ேபனா1 ெவ-ைள.
தாைள< எ.& எ த. ெதாட2கினா.

“எCைடய மாணவ உமாகயா பாதா& க \ாி ேபராசிாிய உ6தா&

அவக8/ சமமான திறைம<-ளவ எ= நா உ=தியாக க,&கிேற. எ%த

விதமான கணித பிரசைனக8/ விைடகாணI#ய அDவ சதிெயா=
அவனிட இ,கிற&. ஆனா

அ& எ& எ= என/. ெதாியவி ைல. இ%த

அDவ. திறைமைய ெகா+ அவ என ெச$வாென= Iற "#யவி ைல.
ஏெனனி

அவ இC த கபைன/ அ#ைமயாகேவ இ,கிறா.

எ K3#ேல வள%த அவCைடய இ%த அறி1. திறைன தா2க- அறி%த
ஆதரவாளராக ஏ= ெகா-8ப# ெச$<மா= ேவ+கிேற. ேமப#

ஆதரவாளக8/. தைன ஆ3ப.தி ெகா+டவ அ#யவ அ*.”

ைம உல%த பிற/, க#த.ைத ம#.& தCைடய ".திைரைய பதி.& “W
ெப,மகனா, தாகி வாச , நிஜாD” எ= "கவாி எ தினா.

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

11. காதி+தவ. ( ஆதிர ெபாகிய,!
ெபாகிய,!

அ.தநா- ெவ-ளிகிழைம அ= காைலயி , ேபராசிாிய அ* அவக-

ெகா.த க#த.ைத வா2கி ெகா+ நிஜாDைர ேநாகி பயண றப3டா.
கா நைடயாகேவ ேபா$ ெகா+#,%த உமா வழியி

உ ஏறி ெகா+

ேபா/ ஒ3டக சாாி ஒைற க+டா. ஒ3டக2கைள நட.திெகா+ ெசற

அ%த மனிதக- இரகப3, உமாைர. த2க- க ைதகளி

ஒறிேம

ஏறி

வர ெசானாக-. அவக8ட ேபசிெகா+ அவக- பா#ய தி லானா

பாட கைள ேக3 ெகா+, ெசறப#யா

ெகா8.& ெவயி*

ெகாைமைய< ெபா=.& ெகா+ ேபாக "#%த&.
நிஜாD,/ வ%த1ட அவ, ேநேர தகி வாச

எகிற இட.தி/

ேபானா. ஒ, மTதி/ தகி வாசF/ இைடேய<-ள ச%தி

உ-ள இைறசி கைடகளி

ஒறி

வாிைசயாக

உ3கா%& உமா வ=.தகறி< கவா
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வா2கி சாபி3 ெகா+#,%தா. காைல "த
அF.& பசிேயா#,%த அவCைடய உட
அ%த ச%தி

ெவயி

ெவயி*

பிராயண ெச$&,

தளசி, சாபி3ட1ட /ைற%த&.

/ைற%& நிழF வர.ெதாட2கிய&, மாைல ெபா &

ெந,2கி ெகா+#,%த ப#யா
ெதாட2கினாக-.

ப-ளி/. ெதா வதகாக மக- வர.

ஒ *யான உ,வெமா= உமாைர கட%&, ெம&வாக ேபா$ ெகா+#,%த&.

"கா3/ ம#க8கிைடேய ேதாறிய அ%த ெப+ணி காிய விழிகைள

உமா உ= ேநாகினா. "கா3/ ெவளிேய நீ3#ெகா+ வைள%தி,%த

அவ8ைடய ப  நிற I%த* ,8 அ%த கைடக+பாைவ<
உமா,/ எ2ேகா " பழகமான மாதிாியாக. ேதாறிய&.

ேபாள.திேல க+ட அ%த அ#ைம ெப+ ேஸாயியி நிைன1 அவC/

ஏப3ட&. கைடயி*,%த அவ விைரவாக எ %&, த .தக2கைள< ைகயி
எ.& ெகா+, தி,பி பா.த அ%த ெப+ைண பி ெதாட%& ெசறா.
அவ- மTதி/-ேள Rைழ%& வி3டா-. பி ெதாட%& ெசற உமாாி

கா&களிேல, “நபிைக<-ளவகேள! ெதா ைக/ வா,2க-! எ லா வ ல
அ லாைவ ஏறி பணிவத/ வா,2க-!” எற அைழ வி %த&. உ-ேள
Rைழ%& ஓாிட.தி

ம+#யிவ&, பிற/ எ %தி,%& மேறா இட.தி/

நக,வ& அ%த இட.தி
ெகா+#,%தா.

ம+#யிவ& இப#யாக உமா "ேனறி

அவைன றி எ ேலா, வா$ "N"N.& ெகா+ேட ெதாழ.ெதாட2கிய&
அவC, தCைடய ெசயைல வி3 வி3 ம+#யி3டப#ேய ெதா ைகயி

ஈப3டா. ெதா ைக "#%த& எ ேலா, எ %& ெச ல ெவளிேய

கிளபினாக-. அவ ெப+க- பக த க+கைள ெசF.தினா. நீல
"கா3 காாியான அ%த ெப+, மற ெப+க8/ பிேன நிப&,

ேவைலகாாி ெயா,.தி<ட ெவளிேய றபவைத< க+ பிெதாட%தா.
ெவளி "ற.தி

வ%& த கா

சாியாக மா3# ெகா-ளாததா
ந வி சிறி& Jர.தி

மிதிய#ைய மா3# ெகா+ட அவ-, அைத

சிறி& நட%த1ட ஒ, மிதிய# சிதறி கா**,%&

வி %த&. அைத எபதகாக /னி%த அவ- அ,கி

நி/ உமாைர க+டா-.
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“உமா! எ பிற%த தின.த= நீ ேராஜா D அCபி ைவகவி ைலேய? ஏ?”
எ= ேக3 வி3, அவ பதி

I=வத/ "னாேலேய, ந விேபா$

ேவைலகாாி<ட ேச%& நைட க3# வி3டா-. E= ஆ+க8/ "னாேல

சி=மியாயி,%த யா6மி தனெகா, ேராஜா D ெகா.த& நிைன1/ வ%த&.

பிற/ அவ இைறசி கைடகைள கட%& தாகி வாசF/ வ%தேபா&, அ%த

வாச

கத1க- Eடப3#,%தன. &,கிய Kர ஈ3#க8ட அ2ேக காவ

ெச$& ெகா+#,%தாக-.

“கயா! ஏ இBவள1 கால% தா;%& வ,கிறா$?” எற 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/ ெவளிச.தி

ப#.& பா.தா.

பிற/ அைத ம#.& இபிேல ெசா,கி ெகா+டா. ஒ, ெவ-ளி நாணய.ைத

எ.& அவ உமாாிட ெகா.தா. ேபராசிாிய க#த அவ உ-ள.தி

வி,ப உ+டாகியதா இ ைலயா எப& உமா,/ ாியவி ைல.

ேபராசிாியேரா, அவ உமாாிட அபாக நட%& ெகா-வா எ=தா
Iறியி,%தா.
“நிசாDாி

உ K எ2ேகயி,கிற&?” எ= W உமாைர ேக3டா.

“/வாஜா அ* அவகளி ந3/ாிய ெபாியவேர! தசமய எனெக= ஒ,
K கிைடயா&”
“அப#யானா

என/. ெதாி%த /திைர ேசண ெச$பவ ஒ,வ இ,கிறா.

உைன ஆதாி.& காபா=ப# அவனிட ெசா Fகிேற. நீ அத/ பதிலாக

அவCைடய எ3 /ழ%ைதக3 னிதமான ெகாரா ப#க க= ெகாக
ேவ+” எ= Iறினா.
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அவ ேபசிய ேபா/ அல3சியமான பாைவ< ஏேதா நா$/ ெரா3#.
&+ைட வி+. Jகி எறிவ& ேபா

அவ ேபசிய& ேபா*,%த&.

இ,%த&. உமாைர அவமதிபதகாகேவ

உமா,/ ஆ.திர ]றி3 ெகா+ வ%த&. “இ%த மாதிாியான ஆதரைவ எ த

ப#க. ெதாி%த யாராவ& ஒ, காஜா ைபயC/ ெகா2க-. ஏைழகைள

காபா= இதய வா$%தவேர! நா விைட ெப= ெகா-8கிேற” எ=

எாிசேலா Iறினா.

“தாராளமாக” எ= Iறிவி3. த /திைரைய. த3#வி3ட W, வழியி

பழ2க%ைதக8/-ேள ெநளி%& ெகா+ பிைச ேக3 ெகா+#,%த
பிைசகார அ,கி

நி=, அவ பா.திர.தி

ஒ, நாணய.ைத ேபா3டா.

“ப நிற உைடயணி%த அ%த இைளஞைன பிபறி ெச . அவ என

ெச$கிறா எபைத< எ2/ த2/கிறா எபைத< க+ அறி%& வ%&
என/ ெசா ” எ= ேவ= யா,/ ேக3காம , பிைசகார காதி
பப#யாக ெம *ய /ர*

Iறினா.

ம3

“உ.திர1” எ= வண2கி Iறிய அ%த பிைசகார, அ= கிைட.த ெப,
வ,ப#ைய எ+ணி ச%ேதாஷப3டா.

உமாேரா, பல நிழ க8கிைடேய ஒ, நிழ ேபா

அ2கி,%& நட%& ெச ல.

ெதாட2கினா. W தைன அப# ஏளனப.தியைத நிைனக அவC/

ெபா=க "#யாம

வ%த&. அவ ஆதாிகாவி3டா

பிைழக "#யாதா என?

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/-ளவக- தாமாகேவ

அவC/ உண1 பைடக. ெதாட2/வாக-. சாபி3 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 நிறா. த+ணீ பாைன<ட அ2/ வ%& ேச%த அ%தெப+,

/னி%& பாைனயி

த+ணீ எக வைள%தா-. பாைனைய அமி;.தி பி#.&.

த+ணீ ெமா+ ெகா+#,%தா-. அவ, பக.திேலயி,%த பாைறயி

ேபா$

உ3கா%தா. அவ-, அவைன கவனிகவி ைல.
“யா6மி” எ= அவ ெம&வாக Iபி3டா.
அ%த ெபாிய மர.த#யிேல இ,3# ஊேட<, "கா3. &ணி/ ஊேடயி,%த
அவ8ைடய க+க-, அவCைடய க+கைள ச%தி.தன.
ெநறியிேல ர+ ெகா+#,%த I%த* சி= கைறைய 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. பனீ மண கம  ஆைடக8, "கா அணி%&

அைமதிேய உ,வமாக நிகிறா-. அவ8ைடய ைகயி*,%த பாைன ஒ, பகமாக

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=

/= சிாிட Iறிவி3 ைகயி*,%த பாைன ந வி கீேழ வி %தைத<
கவனியாம

வி3டா-.

ஓ#னா-. ைப.திய பி#.தவ- ேபா

ஓ#னா-. ஓ# மைற%ேத ேபா$

அவ தி,பி வ,வா வ,வா எ= ஒBெவா, நா8 அவ- எதிபா.&

கா.தி,%த& E= வ,ட2க-! கா.& கா.தி,%&, அF.& ச*.&ேபான

உ-ள பி.& பி#.& ேபாதி

வியபி ை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

யாசிகிேற, அ,-

ாி<2க-!” எ= அ%த பிைசகார ெகHசினா!

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

12. இ$ கா# ப க , (6கிய மண!
மண!

அ= ெவ-ளி கிழைம; சா%தி த, நா-. க லைறகேள எ2/ நிைற%த அ%த
இகா3ைட ேநாகி ெப+க- I3ட2 I3டமாக வ%& ெகா+#,%தாக-.
இற%& ேபானவக- சா%தியைடய பிரா.திபதகாக அவக- வ%&

ெகா+#,%தாக-. இகா " வ&, இ#%& கிட/ க லைறகளி மீ&2
Iட, எெனனேவா மாதிாியான DHெச#க- எப#ேயா "ைள.& DD.&
அ%த இகா " வ& ஒ, விேநாத கபள விாி.& ைவ.த& ேபா

கா3சியளி.த&. ஆ+களி க லைறகளி மீ& தைலபாைக உ,வ"

ெப+களி க லைறக- மீ& மல ெகா.&களி உ,வ" ெபாறிக

ப3#,%தன. அவறி மீ& Tாிய ஒளி ப3. தகதக.த&, மர2களி நிழ*ேல,

"கா#3ட வனிதாமணிர.தின2க- I#யி,%தாக-. அவக- க லைறகைள

றி வ3ட வ3டமாக உ3கா%தி,%தாக-. அவகளி ெசமல வாயித;க-

அைச%& ெகா+#,%தன. அதாவ& ேபசி ெகா+#,%தன. சி= /ழ%ைதகறைரயிேல தவ;%& ெகா+#,%தன. பிரா.திபைடவிட ேபசி

ெகா+#,பதி

அவக8ைடய உசாக அதிகமாயி,%த&. சில ெபாிய ெப+க-

ஒ, வ3ட.தி*,%& ஒ, வ3ட.தி/ மாறி மாறி ேபா$ ெகா+#,%தாக-.
மறவக- த2கைள பாகாத ேபா& மர2களி^ேட மைற%& ேபானாக-.

ெப+க- பிரா.தைன ெச$< ேநர.திேல ஆ+க- அ2ேக Rைழவ& கிைடயா&.
அ%த I3ட.தி க+க8/. தபி வ%த யா6மி, மர2களி^ேட /%&
ஆற2கைரேயாரமாக ெவ/Jர வ%& வி3டா-. கைடசியி

கபாைறயி ேமேல கா

அF.& ேபா$ ஒ,

நீ3#யப# உ3கா%தா-. அவ- தைல/ ேமேல

றாக- வ3டமி3டன. அ%த றாக- பக.திேல பாதியி#%& கிட%த
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வகைளேய த2க- இ,பிடமாக ெகா+#,%தன. அ%த வ,/ ேமேல Iைர

கிைடயா&. ஏெனனி

அ& அ%த வ,/-ேள உய%& விள2கிய பாழைட%த

க+காணி.& காவ

ெச$வதகாக க3டப3ட ேகார அ&. ஆனா ,

ேகார.தி = வரா/. ஆைற< இகா3கபா

இ,%த ெவளிைய<

இெபா & பல ஆ+களாக நா3#ேல அைமதிேய நிலவி வ,வதா , காவ

ேதைவயி ைலெய= ைக விடப3ட&. ேகார" ஓரள1 பாழாகி வி3ட&.

இெபா & அ%த ேகார.திேல றாக- /#யி,கிறன. உமாைர ேபா

அைல%& திாிபவ/ சமயா சமய2களி

அ& பயப3 வ%த&. இரவி

ந3ச.திர2கைள பறி ஆரா$சி ெச$வத/, அ& உமா,/ ெபாி&

பயப3 வ%த&.

உமா,, யா6மி அ,கி

வ%& ேச%தா. கதிரவCெகதிேர றாக- வ3டமிட

வ3டமிட, றாவி இதய ேபால ெவ+ைமயான யா6மியி ஆைச
எ+ண2க8, ழ= ழ= எ %தன. இ%த மாதிாியான ேநர.தி
ெச$வெத= ேயாசி.தா-. த அகா- ெச$த& ேபால, பக.தி
பாைவைய Kசி, அவ தைன " ைமயாக மற%&, தேம

என
இ,%தவ மீ&

மாறாகாத

மயக2 ெகா-8ப# ஆைச ெமாழிகைள அகிேபச எ+ணினா-. ஆனா

அவ8ைடய ைகக- ந2கின. வா.ைதக- தமாறின. அவேனா ெநேநர.தி/

ேபசாமேல உ3கா%தி,%தா. அவCைடய க+களிேல ஒ, பசியி,%த&.
“ஏதாவ& ேப!” எறா- அவ- ஆைசேயா.
“எைதபறி ேபவ&? யா6மி” எ= "க.ைத Iட. தி,பாம
ெசானா.

உமா பதி

“நீ ேபா,/ ேபாயி,%தாேய, அ2ேக  தாைன பா.தாயா? பல நகர2களிF
பல ெப+கைள பா.தி,பாேய? ேவ= என என பா.தா$! அவக- எப#
எ லா இ,%தாக-? அவைற ெய லா ெசா F” எறா-. அ%த நீ+ட
ெகாரசா Kதி<, ,ஸா1 அவ நிைன1/ "ேன ேதாற க+டா.
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“அ&வா? விஷய ஒ=மி ைல, ெசாக3டா கா$கைளேபால அ2/மி2/

நா2க- உ,3டப3ேடா. கைடசியி

ெப3#/- அ-ளி ேபா3

Eடப3டவகளாகி வி3ேடா. ேபாைர பறி யாரா

விளகி ேபச "#<?"

யா6மி, தCைடய இள வய& கனைவ<, ெவ-ைள /திைரயி

ஏறி வ,

இளவரசைன<, அவ தைன அைழ.& ெச= இ,க ைவ/ அன.
தடாக"-ள அர+மைனைய< நிைன.& ெகா+டா-.
“நீ நிசாDாிேல என ெச$ய ேபாகிறா$?”
“யா,/. ெதாி<?
“நீ தி,ப1 ேபா$விட ேபாகிறாயா?”
உமா தைலைய “இ ைல” எப& ேபால ஆ3#னா. அவC/ நிசாDைர

வி3 ேபாகேவ மனமி ைல. யா6மிைய. தவிர ேவ= எைத< நிைனகIட

அவனா

"#யவி ைல. யா6மிதா எBவள1 Jர மாறிவி3டா-? சினHசி=

சி=மியாக இ,%த அவ-, க,.ைத கைலக I#ய அழகிய ெவளவன ம2ைகயாக

மாறிவி3டா-. இ,%& அவ- மாறி விடவி ைல.

கன.திேல ைக ைவ.தப# Jர.திேல இகா3#*,%& ெவளிகிளபி நகர.ைத
ேநாகி நக, ெப+களி சிறிய உ,வ2கைள பா.& ெகா+#,%தா.

“ஞானக+ணா# ேபராசிாியாி அ/ாிய மாணவ நீெய=, நீேய ஒ,
ேபராசிாியராக ேபாகிறாெய= ேபசி ெகா-கிறாகேள, அ& உ+ைமதானா?”
உமா இைத ேக3 ஆசாியபடவி ைல. ப-ளிIட.தி
அ%த. ெத,வி

ஏப3ட இ%த வத%தி,

உ-ள .தக கைடகாரகளிடெம லா பரவிவி3ட&. அைதேய

யா6மி< ேக-விப3#,கிறா-. சிாிட அவ ெசானா.

“என/ ேவைல ெச$வத/ ஓ இட" கிைடகவி ைல; எைன ஆதாி.&
காபா=வத/ யா, இ ைல; என/ ெசா%தமாக எ&1ேம இ ைல.
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ஆசிாிய,/ அவ ெதாழி

பிைழைப. த,கிற&. மதவாதி/ அவCைடய

T;சிக- வா;ைவ. த,கிற&. என/ என இ,கிற&?" யா6மி மகி;சி<ட

ெந,2கி வ%& நி= ெகா+டா-. உமா உ+ைமயாகேவ பிைசகாரனாகேவ

இ,%தாF ந ல&தா. தனிடமி,%& 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 வதகாக நிைறய பண ெப=கிறா. அவC/ ஒ, க, அ#ைம<

ப3 சா ைவ< Iட கிைட.தன. உன/ என கிைட.தன? அேதா பா!

I3ட " வ& கைல%& வி3ட&. ெப+களி கைடசி /ப

ெதாட2கி வி3ட&. நா ேபாக ேவ+” எறா- யா6மி.

Iட றபட.

யா6மியி பைம ெபா,%திய ைகைய உமா பி#.& ெகா+டா. இ=கிய

அ%த பி#யி*,%& அவ8/ எ %& ெச ல மன வரவி ைல. அப#ேய

உ3கா%தி,%தா-. வான.திேல வ3டமி3 ெகா+#,%த றாக- அ%த
பாழைட%த காவ

ேகார.தி

அைட%& வி3டன. வான ெவ= ெவளியாக

கா3சியளி.த&. சிறி& ேநர ெசற& இ,+ட வானிேல பிைற நிலா எ %&

ேதாறிய&.

“அேதா பிைற ேதாறி வி3ட&. நா ேபாகிேற” எறா- யா6மி தீனமாக.
“அ%த & நிலவி இ, ெகாக8/ ஊேட ஒ, ந3ச.திர" விைரவி

ேதாற ேபாகிற& யா6மி” எறா உமா ெம&வாக ஆைச ெபா2/ /ர* .
“நா அைத பாக ேபாவதி ைல. உCைடய அ%த ெபாிய ேகார.திேல
அைட%& ெகா+, நீ ம3 தன%தனியாக பா! அ%த ஒ, ந3ச.திர.ைத

ம3 என. எ லா ந3ச.திர2கைள<ேம பா.& ெகா+#,! ஆமா, இரவி
ைத /ழிகளி*,%& ெவளிகிளபி வ, பிசாக8/ நீ பயபவ.தி ைலயா?”
“அ%த ேப$க- எCைடய ந+பக-, ெதாி<மா? அள1 க,விகைள<,
ந3ச.திர விள/கைள<, ெகா+வ%&, அைவ என/ ந3ச.திர2கைளபறிய
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. ெதாிவிகI#ய விேசஷ அறி1 ஒ= உமாாிட இ,பதாக
ஊாி

ேபசி ெகா+டாகேள, அ& நிைன1/ வ%த&. இற%& ேபானவகளி

ஆவிகேளா அவ ேபவ& உ+ ேபா*,கிற& எபைத கலவர.ேதா
நிசய ப.தி ெகா+டா-.

“அ%த ேப$கேளா நீ எப# ேபவா$? எ%த ெமாழியி
ேக3டா- /ழ%ைத. தனமாக.

ேபவா$?” எ=

“க+N/. ெதாியாத வானேதவைதெயா=, இ%த ேகார வாிேல இரவி

தின" வ%& உ3கா,வ& வழக. ஆவிக- ேபகிற எ லா விஷய2கைள< அ&

தா என/ ெசா F, அத/ உலக.தி

உ-ள எ லா ெமாழிக8 ெதாி<!”

“மா 8காேத! ேதவைதகைள பறி 8/வ& சாிய ல! உ+ைமயி

ேப$க-

இ2ேக வ,மா? அைத ம3 என/ ெசா F.”
ேதவைதைய பறி அவ Iறிய& 8ெக= நிைன.த யா6மி/ ேப$கைள
பறி ெசான& ம3. ஏேதா உ+ைமயாக. ேதாறிய&. இ,ளி

அைர/ைரயாக. ெதாி< க லைறகளி பக ெசற 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 ந2கி விவி.& ெகா-ள "யறா-. 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- உதக-

ேவகமாக. &#.தன. “பயமாக இ,கிற&, பயமாக இ,கிற&” எற ெம *ய ஒ*
அவ- உதகளிேல பிற%த&. அவCேகா விரகதாப.தா

ஏப3ட உ-ள. &#,

அவ8ேகா கனி பய, பய. &# "C "N/ /ர*ேல இ,வ, ேபசி

ெகா+டாக-. சிறி& ேநர.தி/ பிற/ அவCைடய ைகக- அவ- உடைல.
த வியப#ேய ஊ%& வ%& அவ- கன2கைள பி#.& ெகா+டன.

அவ8ைடய "க.ைத. தி,பியப#ேய த "க.தி எதிேர ைவ.தப# “எைன

68

பா!” எறா. ஆனா , அவ8ைடய க+க- E#ய ப#ேய இ,%தன. இC
பய ேபாகவி ைல.

ெவ-ளி நிலவி வைள1 சிறி& ம2கிய&. அத நவிேல, ஒ, ந3ச.திர ேதாறி

ஒளி வி3ட&. இ,+டவான. திைரயிேல எ தி ைவ.த& ேபால அ& ேதாறிய&.

உமாாி உ-ள.தி

ஒ, விசி.திரமான ஆைச< உடெல2/ திCசான

ேவதைனயி &# ேதாறின. &#/ அவ8ைடய வாயித;க- அவCைடய
உதகளிேல ெ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 ெவளிச.திேல அவ8ைடய ேதா-களிேல

ஒளிப3. ெதறி.த&. அவ க .ைதக3# பி#.தி,%த அவ- ைகக-

அவCக,கிேல அவ8ைடய உதகைள ெகா+வ%& நி=.தின. அ%த அழகிய
உதகளி கதகத, த ெநHேசா ஒ3#யி,%த அவ8ைடய ெநHசி

ஓ3ட", க+ பாைவயிேல ேதாறிய அவ8ைடய காத

ெந,பி ேவக",

அவCைடய பசிைய அடகி வி3டன. உலைக மற%&, ஆ;%த ெப,E வி3
ெகா+ ஒ,வ அைணபிேல மெறா,வ பிைண%& ெநேநர அ2ேகேய
அவக- கிட%தாக-!

இர1 ெதா ைக ேநர கழி%& ெவ/ேநர.தி/ பிற/ அவக- நகர.ைத ேநாகி
றப3டாக-. விஷ% ேதா$%த வா- ேபாற பிைற மதி விள2க, த2ககால#யி கீேழ தைரயி,ப& Iட. ெதாியாம , கன1லகி

மித%&

ெச பவகைள ேபால அவக- நக%& ெகா+#,%தாக-. .தககைட

Kதியி அ,கிேல அ%த ெபாிய மர.த#யி கீேழ<-ள நீ,றி பக.திேல
வ%த&, யா6மி அவைன க3# பி#.& ெகா+ “எ இதய.தி

Kறி,/

இதயேம! உைன எப# பிாி%& ெச ேவ?” எ= ஆைச ெபா2க.

தவிேபா ேக3டா-. அவ8ைடய காதF ஒேறதா. காதலC அவ

ஒ,வேனதா. பிாிவி ேவதைன அவைள ெபாி& வ,.திய&. ேகார வ,/

வான ேதவைத வ,வ& உ+ைமதா. க+N/. ெதாியாத அ%த வான ேதவைத

பாழைட%த ேகார.தி/ வ%& அவ8ைடய ஆ.மாைவ. ெதா3# .& அவஉட*

உ-ள ர.த " வைத< உறிHசி ெகா+ ேபான& உ+ைமதா,

எ= அவ8ைடய உதக- "N"N.தன!
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13. (றிபாத 0தா ெகாலப#டா!
ெகாலப#டா!

உமா,/ அசதியாக இ,%த&. எனிC அவனா

J2க "#யவி ைல. எ&1

சாபிட1 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

பிைசகாரைன பா.& உமா னைக ாி%தா. அ%த பிைசகார இர1

ெவ/ ேநர.தி/ பிC விதிகளிேல ெநா+# ெகா+ திாிவைத உமா
கவனி.தி,கிறா. மா இ,க "#யாம

அவCைடய கா க- அவைன

D%ேதா3ட.தி/ இ .& ெசறன. காவகாரக- த2க- ைககளி

விள/க8ட அ லாவி ெபயரா

ஒBெவா, மணி ேநர.ைத< Iறி

ெகா+#,%தாக-. ஏேதா ஒ, உ-8ண1, அ%த இரவி விசி.திர கா3சிகைள

பறி அவைன எசாிைகயாக இ,க ெச$த&. அவC/ பினாேல ஒ, நிழ

மர2களி ஊேட Rைழ%& ெச வ&, அ%த உ,வ அனாைதக- ப.&. J2/

ஒ, /ளகைரைய ேநாகி விைரவ& ேபால. ெதாி%த&. இரவி மாயா
ஜால2கைள பறி எ&1ேம உணராம
ெகா+#,%தாக-.

அ%த அனாைதக- உற2கி

ஒ, Iன அ,கிேல ெவ-ைள க ைதெயா= 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<, க ைதைய<
எ2ேகா கனவி

க+ட& ேபா

இ,%த& உமா,/. இேபாதி,/ நிைலயி

அெபா & அ%த இர+ உ,வ2க8 இ,கவி ைல எப& ெ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;கிகிட/ இ%த நிலாைவ
பா.தாயா அ+ேண!” எ= ேக3டா.

அ%த/ள.தி பரபிேல ேதாறிய பிைற நிலவி உ,வ.ைத உமா /னி%&
கவனி.தா. &ப எப& இ%த இரவிேல அவC/ ெபா,ளற ஒ,
விஷயமாக இ,%த&. ஆனா

அ%த Iண, &பபவைத அவ உண%தா.
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ஆதரவான /ர*

ேக3டா உமா.
“நா காவ
Jக.தி

Iனைன ேநாகி, “நீ என ெச$&ெகா+#,கிறா$?” எ=

கா.& ெகா+#,கிேற. இேதா பா; மறவகெள லா

ஆ;%& வி3டாக-. ஆனா , நா அமி;%& ேபான அ%த நில1/

காவலாக இ,கிேற. ஏெனறா , அ&தா உ+ைமயான நில1. ஆகாய.திேல
இ,/ அ%த நில1 உ+ைமயானத ல; ஏெனறா

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 விளக ெகா.தா.

உமா, “உ+ைம, உ+ைம” எ= ஒ.&தினா.
J2கி ெகா+#,%த பிைசகாரகைள 3# கா3#ய அ%த Iன, “இேதா,
இேதா, இவக8ெக லா திய தைலவ இ,கிறா. ஆனா , என/

யா,மி ைல. எCைடய தைலவைர நா இழ%& வி3ேட. எ தைலவ

க,ைண கதிரவ; அதிWடமி லாத அனாைதகளி ஆதரவாள; அ#ைமயிேல

மிக. தா;%தவனான, அ2க ஹீனனான இ%த ஜபாரைக, அவ அபாக
நட.தினா. கதிரவனி உலகமான இைத வி3 கதிரவ பிாி%& வி3டா;
நபிைக<-ளவகைள வி3 பா&கா விலகி வி3ட&; ஜபாரகிடமி,%&

அவCைடய உயி,/ உயிரா$ இ,%தவ ேபா$ வி3டா. ஆ$ல லா அ ல லா!

 தா ஆ  அசலா ெகாைல ெச$யப3 வி3டா!” எ= மிக உ,கமாக
கதறினா.
நீாி

ஆ# அைல< நிலவி சிதறிய ஒளிைய கவனி.& ெகா+#,%த உமா

அவ ெசானைத மன&/- வா2காமேல, “என/. ெதாியாேத!”
எ=ைர.தா.

“நிசாD " வ& ெதாி< இ=தாேன சாமக+#*,%& அவ,ைடய

உடைல. Jகி ெ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**,%& விபட "#யவி ைல. சாமக+#

ஒ, பி#ப3ட நாைய அவ

"னாேல ெகா+ வ%& நி=.தினாக-. அவ எதிாிேல அ%த ைகதிைய

ெகா+ வ,ேபா&, வா- பி#.த இர+ Kரக- இவைன பி#.&

ெகா+#,%தாக-. அெபா & அ%த நா$ ந ேபரரசைர பா.& இக;%&

ேபசிய&. அதனா

 தா உ-ள.திேல ேகாப ெகா %& வி3ெடாி%த&. த

ைகயிேல வி ைல< அைப< எ.& அ%த நாயி ெநH/ ேநேர /றி

ைவ.தா. அ%த நாைய பி#.& ெகா+#,%த வா- Kரகைள விலகி இ,க

ெசா * வி3, நாைண இ .& வி3டா. ஒேர அபிேல ெகா லப3#,க

ேவ+#ய அ%த ைகதியி ேம

அ%த அ படவி ைல. எ= /றி தவறாத

இய ைடய எ தைலவ /றி அ= எப#ேயா தவறி வி3ட&. உடேன அ%த நா$

த இபிேல மைற.& ைவ.தி,%த இ, க.திகைள< உ,வி ெகா+,

 தா அவக- ெ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 ஜபாரகி கன2க- க+ணிாி

ஊறி ேபாயி,%தன.

“ஆெம! சா%தி<+டாக3 சா%தி! சா%தி!” எ= உமா "N"N.தா. அ%த
காிய இ,ளிேல Jர.&கபா , ரஹீமி ைத/ழி<, அத அ,கிேல ெபா,மி

ெகா+#,/ அவCைடய ேவைலகாரC ேதாறமளிபைத உமா க+டா!
-------------

14. ஆைச கன9க

யா9 ப:தன.
ப:தன.

“அவ- யா அ#ைம ெப+ணா? தி,மணமானவளா? எப#யி,பா-?’ எ=

W ேக3டா. ஷ/ விவர ெசான அ%த பிைசகார “இ,3#ேல

எைத சாியாக பாக "#கிற&. அவேனா இைளஞ, இர1 பகF ெதாட%&

விழி.& ெகா+ேடயி,பா ேபா*,கிற&. என/. Jக க+ைண றி

ெகா+ வ%&2Iட, ெவ-ளிகிழைம இர1 விடாம

ெதாட%& றிேன.

அ%த ெப+தா K3 ேவைலகைள பா/ப# ஏவபகிறா-. கைமயான

ேவைலக- எ லா Iட ெச$கிறா-. ஆனா

அ#ைம ெப+ அ ல.

க*யாண" இC ஆகவி ைல” எ= ெசா * ெகா+ வ%தா.
“அவ- ெபய என?”
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“யா6மி, அ&

சாயி. எற 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

பிைசகார I*ைய எதிபா.& கா.தி,பைத. ெதாி%& ெகா+ட W
அவைன பா.&, “அப#யானா , அ%த Iடார ெச$பவனி மக .தக

கைட Kதிைய வி3 ேபாக மா3டா. அ2ேகதா றி ெகா+#,பா.

எனிடமி,%& ெச$தி கிைட/ வைர அவைள. ெதாட%& கவனி.& வா. ேபா”
எறா.

“ெச$தி ெகா+ வ,பவ உ2க8ைடய ஆ-தா எபைத எப#. ெதாி%&
ெகா-வ& பிரேவ?" "உைன இ%த மாதிாி காலா

உைத.&, “Iடார ெச$பவ

எ2ேகயி,கிறா? எ= ேக3பவ எCைடய ஆெள= ெதாி%& ெகா-.

அ&வைரயிேல J2காம

அவைள. ெதாட%& திாி ெதாிகிறதா! நீ J2கினா

அைத பாபத/, உ /ற3ைடைய ேக3பத/ ேவ= ஆ3க8/

க+N கா& இ,கிறன எபைத மறவாேத’ எ= ெசா * ைகநிைறய
ெச காகைள அ-ளி. தைரயிேல ெகா3#னா. Kதியி

திாி%தவக- அைத

அ-ளி ெகா-8வத/- பிைசகார /னி%&  தியிேல கிட%த அ%த

காகைள அவசர அவரசமாக ெபா=கினா. ெபா=/ ெபா ேத வாயினா

அவைற எ+ணி ெகா+ேட வ%& “ஒ, ெவ-ளி நாணய.தி அள1 மதி Iட

இ ைலேய, உைமயான உைழ/ கிைட.த பண! - பிரகளி ைகபி#
த+ணீேபாற தாராள.தைமயாக இ,/!” - எ= "னகி ைவ&

ெகா+#,%தா. இ,பிC ஷ/ அவ மிக மிக பய%தா. அவ எ%த

மனிதனிட ேவைல ெச$கிறா எப& 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-ளிIட வாச

ற.தி

நட%த ெசய கைள

கவனி.& ெகா+#,%தா. நீ+ட தா#<ைடய ெபாிய மனிதக-, த2க-
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ேவைலகாரக8ட, அ2/மி2/ ேபா$ ெகா+#,%தாக-. D2காவன.தி
ேவ* ஓர.திேல, Kதியி வழியாக /திைர பைடக- ேபா$ ெகா+#,%தன.
விதியி சகர ழFவதா

ஏப3ட வி%ைத மாற.தி காரணமாக சி%தைன<

பரபர ெகா+டவகளாக நிசாDவாசிக- இ,%தாக-.
 தா இற%ததா , நகரமக- ஆ;%த &க.தி

இ,/ெபா & மTதிகளி

ெதா ைக நட.&வாக-. பிரா.தைனயி ம.தியிேல திய  தானி ெபயைர

ேச.& ெகா+டாக-.

அழ/, இளைம< ெபா,%திய  தானி ெபய மா*_ா, மக- அவைர
இளHசி2க எ= அைழ.& வ%தாக-! .தக2கைள< ஆசிாியகைள<,

ேபாேலா விைளயா ைமதான.ைத< வி3 வி3 விைர%& வ%த அ%த
மா*_ா "க.தி

" வ& தா#வளராத - மத நபிைக<-ளவகளி

காவலனாக1, கிழ// ேம// ேபரரசராக1 உலக.தி

இைறவனாக1, கதிரவனி உலகமான ெகாரசா ேதச.& அமீக- அைனவ,
அ#பணி< தைலவராக1 இெபா & விள2/கிறா.

இ%த விஷய2கைளெய லா அ%த பிைசகார அைர/ைறயாகேவ த காதி

ேபா3 ெகா+டா. அவ "  கவன" உமா - யா6மி இவக- ேமேலேய

பதி%தி,%த&. பக

ேநர.திேல அவக- இ,வைர< பாப& அாிதாகேவ

இ,%த&. இ,- எC திைர<லக.ைத வைர%த பிற/, இ,ளி

உல1 இ,

நிழ க- ேபால அவக- நீ,= அ,கிேல ச%தி.தாக-. ச%தி.த பிற/, அவக-

த2கைள றி இ,/ உலைக மற%தாக-. Kதியிேல விைர%& ெச F

பலவைகயான மகளி கால#ேயாைசைய< Iட அவக- கவனிபதி ைல.
அ%த ெப+ ேபா3#,/ அ%த கன.த "கா, அவ8ைடய அளைவ
ம3ம ல, அதிWட.ைத< மைற.த&.
அ%த "கா ம3 இ ைலயானா

அவ8ைடய அழைக ம3 ெவளி<லக

அறி<மானா , எ.தைன ேப அவைள றி வ,வாக-; எ.தைன ேப அவைள
பறி ேபவா, எBவள1 அதிWட வ,! அவைள பறி பிைசகார
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ெகா+#,%த க,.& இ&. உமாைர பறி< அவ உ-ள.திேல ஒ, க,.&

உ,வாகியி,%த&.

ப#.த மனிதனான இவC/ பாைவ< ப &, சாபாைட பறிய நிைனேவ

இ%த ைப.தியகாரC/ கிைடயா&. எெபா தாவ& மTதி/ அ,கிேல உ-ள

இைறசி கைடயிேல யா.திாீகக8ட சாபி3 வி3 வ,வா. நீ7=/

வ%த& த+ணிைர /#பா. யா,டC ேபவதி ைல. ெவ=% த+ணீைர
/#.& வி3 ெபாிய /#காரைன ேபா

திாிவா. ெபாிய ேதா

ைபயி

அைட.& ைவ.தி,/ ம& " வைத< /#.& வயிைற நிரபிெகா+ட
/#கார ேபா

காணபவா. இ%த /#கார. தைமைய அைடவத/ அ%த

ைப.தியகாரC/ ஒ, ெச லாத ெச காIட ெசலவானதி ைல. இ&தா

உமாைர பறி அவ உ,வாகியி,%த /ண சி.திர.
அ.த நா- காைலயி
ெச, காலா

ஒ, காவகார வ%& அ%த பிைசகார இபி

த

ஒ, உைதெகா.தா. “அ /"3ைடயி அரேச, த2களி

ைப.தியகார Iடாரம#பவ எ2ேக திாிகிறா?” எ= ேக3டா.
எாி.& விவ& ேபா

அவைன பா.த பிைசகார, உய%த பதவியி லாத ஒ,

சாதாரண ேவைலகார அவ எபைத. ெதாி%& ெகா+ “மத பி#.த உள=
வாயேன! உைனயCபியவ யா?” எ= பதிF/ ேக3டா.

“உCைடய பிண.ைத ேகா3ைட வாச*ேல ெதா2கவி3 காைகக- ெகா.தி.
திCப# ெச$ய I#யவ யாேரா, அவதா எைன அCபினா” எ= Iறி
ம= ஓ உைத வி3டா.

“எ I*?” எ= அ%த உைதைய< வா2கி ெகா+ பிைசகார ேக3டா.

ஒ, ெவ-ளி நாணய அவ ைக/ மாறிய&. நீ,றி பக ைகைய கா3#

வி3 அவ ெசற1ட, “உCைடய ைத /ழியிேல நா$க- வ%&

மல2கழிக3! க /க- உ எFைப கBவி ெகா+ ேபாக3! ஏ

நரக.& ெந,க8 உ உடைல எாி.& சாபலாக3!” எ= அ%த
காவகாரைன சபி.தா!
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நீ,றி அ,கிலம%தி,%த உமாைர கவனி.&வி3ட அ%த காவகார,
அவன,கி

ெச=, “ேகா3ைடயி*,/ அதிகாாி உைன அைழகிறா.

உடேன எ பினா

வர1” எ= உர.த /ர*

Iறினா.

அ%த காவகாரைன. ெதாட%& உமா ேகா3ைடயி

உ-ள "த

"ற.தி/

வ%தா. அ2ேக ேசண D3#ய /திைரகளி அ,கிேல ஆ<தமணி%த ஆ=
பிரக- கா.& ெகா+#,%தாக-. அ2ேக W காவகாரக8/

ஆைணயி3டப#, இைர%& க.திெகா+ உமாாி ைகைய பி#.&

ெவ/ேவகமாக காவ கைள கட%& அைழ.& ெகா+, ஆசன2க- எ&1

இ லாத ஒ, சிறிய அைற/-ேள ேபா$ ேச%தா.

“அட கட1ேள! /றிபி3ட ேநர கட%& எBவள1 ேநரமாகிவி3ட&. உைன
அைழ.& வர ெசான& யா ெதாி<மா?” எ= ேக3 ெகா+ேட, ஒ,

மாதிாியாக உமாைர பா.&ெகா+, “அைமச நிசா அ " ” எ=
Iறினா W.

உமா,ைடய நா#.&# அதிகமாகிய&. ெப, வியபாக இ,%த&. உலக

அைமபாள எற சிற ப3ட ெபற நிசா அ "  அவக- இற%&ேபான
 தா ஆ  அசலா அவகளி அைமச.  தாCைடய மக

மா*_ா1/ அைமசராக. ெதாட%& பணியாறி வ,பவ.  தாCைடய
அதிகார.தி கீேழ, சவாதிகாாியாக விள2/பவ எ= Iட ெசா லலா.

கறறி%த ேமைத அறி1ெப,2கட

- அவ ஒ, ெபஷியகார. பைட தவிர

ம="-ள அதிகார அைன.& தவசப.தி ெகா+டவ. மாணவனான

தைன அவ அைழக ேவ+#ய காரண அவC/ ாியாத திராகேவ
இ,%த&.

“தாகி ேகா3ைட வாச*

நா உனிட "ர3. தனமாக நட%&

ெகா+ேட. அ& ஒ, ேசாதைனகாக நட.தியேத. நிசா அ "  அவகளி

உ.திர1ப# உைன. ெதாட%& கவனி.& பா&காவF ெச$& வ%ேத. நீ
இைளஞனாக1 கவைலயறவனாக1 இ,கிறா$. ஆனா

உCைடய "#1 ஊசலா3ட.தி

ேசாதிகேபாகிறாக-. ஆைகயா

இ%த ேநர.தி

இ,கிற&. நிசா அவகேள உைன

நீ கவனமாக இ,” எ= W உபேதச
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ெச$தா. அவ இBவள1 ேபசி< உமா,/ தி விள2கவி ைல. தைன

அைழ.தி,ப& ேதைவயற ஓ விஷயமாகேவ அவC/ ப3ட&.

இெபா &  தானாக இ,/ இளHசி2க தைன, 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. இப# அவ

எ+ண.ைத ஓட வி3 ெகா+#,/ ேபா& திSெர= ஓ அ#ைம எதிேர

இ,%த கனமான திைரைய அகறினா. அவக- நிறி,%த அைற உ+ைமயி

நீ+ட சபா ம+டப ஒறி ந ப/திேயயா/. ேராஜாDவி நிற"-ள ஒ,

கன.த திைரயா

அ& அைறயாக. தகெபறி,%த&.

சபா ம+டப.தி, நவாி எதிாி

ஒ, ேமைசயி "ேன அ=ப& வய&

மதிக.த/%த ஒ,மனித ஏேதா, ேவைல ெச$& ெகா+#,%தா. கவனமாக சீவி

விடப3ட ெம *ய ப  நிற.தா# அவ ேம*

அணி%தி,%த ப3டாைடைய.

ெதா3 ெகா+#,%த&. அ2/ நிற சில மனிதகளிட ,கமாக ஏேதா

ேபசிவி3 ைகயி

இ,%த தா-கைள பக.தி

அவ,ைடய ெசயலாள ேபா

இ,%த ஒ,வாிட நீ3#னா.

ேதாறிய அவ அவைற வா2கி ெகா+டா.

பிற/ எ ேலா, அவ,/ சலாமி3வி3 /னி%தப# Jர.தி
ேநாகி நட%தன.

W உமாைர அைழ.& ெகா+ அவ அ,கி

இ,%த கதைவ

ேபானா. எதிாி

ெசற&,

இ,வ, நிசா அ "  அவகளி "ேன இ,%த கபள.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, பாைவ பா.தா.

Iடார அ#பவனான இராகீ மகC ேபராசிாிய அ*யி மாணவC கணித
'

பயி பவC ஆகிய உமாகயா எப& நீதாேன! நீ சி=வனாக இ,%தேபா&

அபி இமா "பார எபவாிட த.&வ '

பயிறி,கிறாயா?” எ= அவைன

பறிய விவர2க- அைன.ைத< ெசா * ேக3டா. அவ,ைடய /ர , ெபா&
I3ட2களிேல நீ+ட ேநர ெசாெபாழிவாற I#ய, ஒ,
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ெசாெபாழிவாள,ைடயைத ேபால ெப,மிதமானதாக1, கவன.ைத. தபா

இ க I#யதாக1 இ,%த&.

W உமாைர வி3 விலகியி,%தா. எ&1ேம ேபசவி ைல.
“ேபராசிாிய அ*, உனிட ஏேதா விசி.திர ஆற

இ,பதாக எ தியி,கிறா.

அ லாவி ஆறைல. தவிர ேவ= எBவிதமான ஆறF இ%த உலக.திேல

கிைடயா&. ஆனா , நீ எ%த விதமான ெத$Kக சதிைய ெகா+, "

இளவரசராயி,%த ந  தா அவக8/ ேசாதிட ெசானா$ எபைத.
ெதாி%& ெகா-ள வி,கிேற. மால2கா#

நட%த ேபாாி "#ைவ பறி<,

கிறி6தவ ேபரரசாி சாைவ பறி<, க /ாிய ந ெபாிய அரச,ைடய

"#ைவ பறி< நீ எBவா= "I3#ேய ெசானா$? ெசா ” எறா. உமாாி
"க /,திேயா# சிவ%த&. ஏதாவ& ெபா,.தமான கபைன ெயாைற

Iறினா

எ= ேயாசி.தா. Iாிய பாைவ< க#ய /ரF ெகா+ட அவ எ%த

விதமான ஏமா=தைல< எளிதி

உைட.&விவா எப& ெதாி%த&.

“ேமைம த2கிய அைமச அவகேள, உ+ைமயாக ெசா ல ேபானா , அ&
அ.தமற&.”
“எ& அ.தமற&? விளகமாக ெசா

- அ& அ.தமறதாக இ,க "#யா&”

எ= த ெபா=ைமயிழ%& நிசா ெபா2கினா.

உமா தைன. திடப.தி ெகா+டா. பிற/ ெம&வாக த திடமான /ர*

“உ-ளப#ேய அ& அ.தமற&தா! அைறய இரவி , பைடKரகளி

Iடார2கைள பாைவயி3 ெகா+ேட நட%& ெசேற. அப#

ெச Fேபா&, &,கிய Kரக- காவ

ாி%த ஒ, Iடார.தி/ ெச ல

ேநாி3ட&. அவக8ைடய ேப என/ ெப,பாF ாியவி ைல;

அ2கி,%தவ இளவரச எ= என/. ெதாியா&. அவ,ட Iட இ,%த

அறிஞக-, Eட. தனமான ஒ,தவ= ெச$தாக-. ஏேதா ஒ, ந3ச.திர.ைத

கா+பி.& இ&தா வடமீ எறாக-. அவக- Iறிய& தவ= எற விளக

ேபான எைன /றி ேக3டதினா

திSெர= எ உ-ள.தி

ேதாறிய

கபைனைய அவக8ைடய ஆடபர ேபாகி/. த/%தப# நா அள%& விட
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ேவ+#யதாயி=. அ&ேவ நா Iறிய அ.தமி லாத ேஜாதிட! ேவ=
ஒ=மி ைல!”.

“அ.தமி லாத ேசாதிட எப# E= விஷய2களிF ப*க "#<? ேபாாி
"#1, இர+ ேபரரசகளி சா1, கபைன ேஜாதிட.தி Eல எப#
நிைறேவ=. நீ இத/ என காரண ெசா ல ேபாகிறா$?”
உமா சிறி& ேநர சி%தி.தா. “ேமைம<-ள ெபாியவேர; நா எப# இத/

காரண Iற "#< அ லாவி வி,ப இ லாம

எ%தவிதமான ெசயF

நடபதி ைல. இ,%& இ& நட%தி,கிற&. நா என ெச$ேவ?”
உ+ைம. அ லாவி வி,ப இ லாம

எ&1 நடபதி ைல! ஆனா

உைன

அBவா= /றி ெசா ல. J+#ய& எ& எபைதேய நா அறி%& ெகா-ள
வி,கிேற. ேராமானிய ேபரரச பிற%த ேததி< ேநர" உன/.

ெதாி%தி,க "#யா& எப& உ+ைமதா! அவ பிற%த ஜாதக.ைத நீ

/றி.தி,கேவா, ேசாதிட கணி.தி,கேவா "#யா& எபைத ஒ
ெகா-கிேற. ஆனா

எப# கணி.தா$?”

ந  தா ஆ  அசலா அவக8ைடய ஜாதக.ைத நீ

நிசா அவக8ைடய ேப உமாைர ஒ, பாிேசாதைன/ாிய உயிரற ெபா,ளாக
மதி.& ேபவ& ேபா*,%த&. றி வைள.& தபி.& ெகா-ள "#யாதப#

ேப அவ,ைடய ஆறைல விய%தப# W வாைய பிள%&
ெகா+#,%தா.

“நா அைத கணிகவி ைலேய!” எ= உமா அ .த%தி,.தமாக Iறினா.
“ஆனா

அப# ப3டவைற கணிகI#ய ஆற

உனிட

இ,கிறத லவா? "உ+ைம! இேத ஆறFட இC ஐ'= ேப
இ,கிறாக-!”
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“இ,கலா, ஒேர ேஜாதிட.தி

E=/றிக- Iறியவகைள பறி நா

இ&வைர ேக-விப3டதி ைல. ேமF ேபராசிாிய அ* உனிட ஓ அதிசய

ஆற

இ,பதாக எ தியி,கிறா”.

W அைத அேமாதிபவ ேபா

ெச$வெத= ாியாம

விழி.தா.

தைலைய ஆ3#னா. உமா என

“இராஹீ மகேன! உ  தா மா*_ா அவக- த த%ைத இற%ததி*,%&,
உைன காணேவ+ெம= ேக3 ெகா+#,கிறாேர! அ& உன/.

ெதாியாதா?”
“ெதாியா&!”

அவக- இ,வ, உமாைர கவனி.தாக-. நிசா, அவைன பாிேசாதைன

ெச$ததி

தி,தி அைட%தவ ேபா

ெவளிகா3# ேபசவி ைல.
“உமா! அரச சைபயி

காணப3டா. ஆனா

அைதபறி எ&1

இ,க ேவ+#ய வய& இC உன/ வரவி ைல,

அ&1 உCைடய ேசாதிடமான& அ.தமறதாக இ,பதா

சைபயி

"னாேல நீ எசாிைகயாக நட%& ெகா-ள ேவ+#ய& அவசிய.  தா

மா*_ா அவக- உைன அேபா வரேவபா எபதி
நா உனிட மைறக1 வி,பவி ைல. ஆனா
ஒ, வா.ைத அவ,ைடய சைபயி

ஐயமி ைல. அைத

எனிட ேபசியைத ேபா ,

நீ ெசா *வி3டாF, நீ அவமான ப.த

பவா$ அ ல& &பப.தபவா$. உCைடய இ%த விசி.திர

ேசாதிட.திகாக, நீ  தா அவகளிட என ெ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 என ெச$வதகி,கிற&? என/ ெவ/மதி எ&1 ேவ+டாெம=

கதறினா. “சாி உன/ ெவ/மதி எ&1 ேதைவயி ைல எறா

அைதபறி

கவைலயி ைல. உ உடF/ பா&கா ெகாக1, உ ஆரா$சி/
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ஆதர1 ெகாக1, எைன ஆதரவாளனாக ஏ= ெகா-கிறாயா” எ=
ெதாட%& ேக3டா அைமச நிசா.

“நறாக ஒ ெகா-கிேற” எறா உமா. அவ க+களிேல மகி;சியி
ஒளி மல%த&. அ%த கிழவC/ அவCைடய உ-ள நறி Iறிய&. ஞான

க+ணா#யி K3#*,%& ெவளிேயறிய பிற/, கட%த சில தின2களாக அவ

பிைசகார வா;ைக நட.தி வி3டா. அ& ேபா&ெம= ேதாறிய&

எப#யாவ& யா6மி<ட இ,பத/ ஒ, K கிைட.& வி3டா
Iட. ேதாறிய&.

ந ல& எ=

“உன/ எெனன ேதைவபகிறேதா அவைறெய லா ெசா ”
“ஓ ஆரா$சி Iட, வான ேகாள2கைள அள/ க,வி ஒ=, அறிஞ
ேடாலமி அவகளி ந3ச.திர அ3டவைண< ேவ+.”
“இC ேவ= எெனன ேவ+?”
“ெம,/ தீ3#ய ெவ+கல Dேகாள வ3ட; அைத.ெதா3 ெகா+#,/
வைளய; ந3ச.திர பா/ விள/; இவ=ட ஒ, நீக#கார.”
“சாி, இ%த ஆரா$சி Iட.ைத எ%த இட.திேல ைவ.& ெகா-ள ேபாகிறா$?”
“அறி1 ேமைம< மிகவேர! பழ2கா.தி

ேகார2க- அைமகப3#,%தன. அவறி

நிசாD நகைர றி பல காவ
பல Kதிேயார2களிேல இC

கவனிபார= நிகிறன. ஆற2கைரேயார.திேல, இகா3# ஓர.திேல
அமாதிாியான காவ

ேகார ஒ= இ,கிற&. அைத பல இர1க- நா

பயப.தியி,கிேற. அைத சிறி& ப & பா.& அதெகா, D3Hசாவி<

ெகாக ே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- ேதைவபவ&

இ ைலேய. இைவெய லாவைற< உன/ ெகாகிேற. ஆனா ,
அதெகா, க3பா இ,கிற&. அ& எனெவறா , உCைடய

மால6கா ேசாதிட அ.தமற& எ= யா,/ேம நீ ெசா லIடா&.
“நா ெசா லவி ைல?”
“அப# யா, ேக3 நீ ெசா ல ேவ+# நட%& வி3டா , அ& கட1ளி அ,வா/ எ= ெசா * ெகா-ளலா” எ= W Iறினா.
“அப#ேய! நீ2க- ெசா கிறப#ேய ெச$கிேற” எ= உமா மகி;சி ெபா2க

Iவினா.

“ஆமா, ப3. திைர<, ெவ-ளி. த+ணி பாைன< ேக3டா$, உணைவ

பறி< ேவைலயா3கைள பறி< ேக3கவி ைலேய. சாி! இ%தா இைத ைவ.&

ெகா-” எ= பண அட2கிய சி=ைபெயாைற ெகா.&, ைஷ

உமா,காக இர+ ேவைலகாரக- ேச.& ெகா/ப# Iறினா.
உ+ைமயி

உமா தைன பறி சி%திகவி ைல. D ேபா3ட அ%த

பணைபைய ஒ,"ைற ர3# பா.தா. இ&வைர அவ இBவள1 பண

க+டதி ைல. அவC/ ஒ, விதமான இப உண1 ெப,ெக.த&.

“அ%த ேகார எவச எெபா & கிைட/ெம= அறி%& ெகா-ளலாமா?”
எ= உமா ேக3டா.

நிசா ைஷ. தி,பி பாக, “நாைள நபக

ேநர.&/- எ லா தயா

ெச$& விகிேற” எறா.
அதிகார.தி

உ-ளவக- ெச$யI#ய அதிசய வி.ைதயி தைமைய உமா

உண%& ெகா+டா. “அ,ளாளனாகிய அ லாவி க; ஓ2/க!” எ= Iவி.
தைல/னி%& நிசாைம வண2கி சலாமி3 வி3 உமா ெவளிேய கிளபினா.
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“பண ைபைய மற%& வி3டாேய!” எ= W //ெவ= Iறிய&

தி,ப1 ேபா$ அைத ைகயி

எ.& ெகா+ கதவ,கிேல ெசற&

W ெசா * ெகா.தப#, ம=ப#. தி,பி சலா ெகா.&வி3

ெவளிேயறினா.

ஷ நிசா" ம3 தனிேய யி,%தாக-.
“ஐயா, இவ த2க- ைகக,வியாக உபேயாக ப.&வத/ சாியான ஆ-.

இ%த நிசாD " வ& ேத#னாF இவைனேபால ஒ,வ கிைடப& அDவ.
அதிசயமான அவCைடய ஆறF, விசி.திரமான"ைறயி

ெகா-8 கள2கமற மனபாைம<, வான '

உ+ைமைய ஒ

ஈபா-ள அவ ேபா/

நம/ மிக மிக பய படI#யன” எ= W Iறினா.
“அவCைடய இரகசிய.ைத அறி%& ெகா-ளேவ நா வி,பிேன. ஆவனிட
எ%த விதமான இரகசியேமா, அைத மைறகI#ய தைமேயா கிைடயா&” எ=
அைமச நிசா த"ைடய சி%தைனயி "#ைவ. ெதாிவி.தா.

“இரகசியமா? அப# எ&1 அவனிட கிைடயா&. அவேப ஒBெவா,

ெசா F உ+ைம அவ ெசா

ஒBெவா= உ+ைமயி ஆதார2க-!

அவைன உ+ைமயி அ.தா3சி, எேற அைழகலா. அவC/ ஒ,

ேபராசிாிய,ைடய உகைள அணிவி<2க-. ெத$Kக அ,- வா$.தவ ேபா

நட%&ெகா-8ப# அவC/ க= ெகா2க-. அதிக ேபசாத அைமதி

உைடயவனாக நட%& ெகா-8ப# I=2க-! இ%த பாட2க- அைன.திF

அவ ேதசியைட%த பிற/  தா மா*_ா அவகளிட அைழ.& ெச=
“மால6கா ேபாகள.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, DவிCெம *ய ெபாபாத2க8/ ேபாட கிைட.த
ெபா,.தமான மிதிய# ேபால இவ நம/ கிைட.தி,கிறா” எ= நிசா

அவகளி ஒற 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& ேபாற மனிதக8/ யா1 ெதாி<. ஆனா
எப# அ& ெதாியவ,கிற& எற விஷய ம3 ெதாியாம
அைமச நிசா.

த2க8/

இ,/” எறா

“உ+ைம! உ+ைம! ேதவைதக8 அ லாவி ஆைண/ அட2கியைவதாேன?”
“அவCைடய அத ெசயலான ேசாதிட.தி/ ேவ= எ%த காரண" எனா
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/

அத ெசய களி

எ%த விதமான நபிைக< கிைடயா&. நட%ததாக

ெசா லபகிற அத ெசய க- அைன.& ெவ= க3 கைதக- எப&
அவCைடய "#1. உமா மீ+ ேசாதிட Iற. ெதாட2கி, அ%த ேசாதிட"
ப*/மானா

என ஆ/ எ= சிறி& ேநர சி%தி.தா. என ஆ/? ஒ=

ஆகா&! அவ என ெசானாF இெனா,"ைற ப*க ேபாவேதயி ைல.
உமா Iட அப# எ&1 ப*கா& எ= உ=தியாக Iறிவி3டா. ெகாHச

நHச அத ெசய களி

அைர/ைற நபிைக ைவ.தி,/ நிசா Iட

பாதியள1 நபிைக யறவராகேவயி,கிறா. ேச! ேச! இ%த மாதிாியான

விஷய2க8/ அதிசய நபிைகக8/ ந ேவைல/ எ%தவிதமான

ெபா,.த" இ ைல; எ= W தன/- "#1க3#ெகா+டா. தன/
உள1 Iறிய அ%த பிைசகாரைனயCபி, எசாிபாக இ,க
I#யவகளாக1, நபிைகயான ஒ= ெசா F உளவாளிகளாக1, கணவ
மைனவியாக உ-ளவகளாக1 உ-ள இர+ ேவைலகாரகைள, உமாாி

ேகார.தி

ேவைல ெச$வத/ அம.திவ,ப# அCபினா.

நி,றிேல, த த+ணி பாைனைய நிரபி ெகா+#,%த யா6மியி காதிேல
ஓ இபகீத இைச.த&. ஆ உமா த உ-ள.தி

Iறி ெகா+#,%தா.
“எ இதய Dவி

எ %த ஆவ.ைத அவளிட

Kறி,/ இபம2ைகேய, உன/ இடமளிக I#ய இட

ஒ= என/ கிைட.& வி3ட&. ம&விC இனிய உ உதக8/ ம&வி
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ஊறிய திரா3ைச பழ2க8, பசிைய. தணிக பலவிதமான உ+#க8,
கிைட/! அைவ ம3ம ல, என,கிேலேய நீ எ= இ,பா$!”
“அ& பாழைட%த ேகார, ஆயிேற?” எறா- யா6மி.
“பாழைட%த ம+டபமானாF நீ பக.திேல யி,%தா , பாதி ெரா3#தா கிைட/
ெமறாF Iட, அர+மைன  தாைன கா3#F நா அதிக இப
அைடேவ” எறா உமா.

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

15. உத#ேடார ம,ேவாடேவ உள நா$ கவி பா$ேவ

W த வா/=திைய நிைறேவறி வி3டா. ஆற2கைரயி , ைத/ழிக-

நிைற%த அ%த இகா3# அ,கிேல இ,%த அ%த பழ2கால.& பாழைட%த
ேகார ப & பாகப3ட&. உமாாி ைகயி

சாவி ம=நா- மாைல

ஒபைடக ப3ட&. அத பிற/, பல நா3க- ப &பா/ ேவைல ெதாட%&
நைடெபற&. த ேவைலகாரக8 ெகா.&ேவைலகாரக8, ேகார.ைத

அழ/ற ெச$தாக-. வக8ெக லா ெவ-ைளய#கப3ட&. கீ;. தள.தி

தைரயிேல ஒ, ெபாிய மிதியி, ஒைற விாி/ப# உமா ஆைணயி3டா.

அ%த கீ;. தளதா வி,%தினைர வரேவகப Iடமாக உபேயாகிகபட
ேவ+ெம= தி3டமி3#,%தா! இர+டாவ& தள.தி

மிக அழகான தைர ாி

ஒைற விாிக ெச$தா. சீன.& வ+ண ப3.திைர ெயாைற அ%த

Iட.தி இைடயிேல ெதா2கவி3டா. அதிேல பற/ நாக.தி பட நவி

ெகாகப3#,%த&. மினி ெயாளிவி த2க சாிைக கைர<ைடய அ%த

ப3. திைரயி பினாேல அவCைடய பைக< சிப ேவைலபா3ட
I#ய, ச%தன க3ைடயா

ெச$யப3ட அலமாாி ஒ= ைவகப3டன. அ%த

அலமாாியிேல அவCைடய ஆைடகைள< பிற ெபா,-கைள< ைவ.&
ெகா+டா.

Eறாவ& தள.தி , சில ேமைசக8, றா Iக- ேபாற அைம-ள
அலமாாிக8, இ,%தன. இ%த. தளேம அவCைடய ஆரா$சிIடமாக விள2/.

ேமைசகளி

ேவைலக- நட/. I-ள அலமாாியி

ைகெய .& ப#க-

ைவக ெப=. அவ ேக3#,%த க,விக- " வ& வ%& ேசரவி ைல.
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ஏெனனி

அைவ நிசாDாி

கிைடகI#ய சாதாரண க,விக- அ ல. பாதா&

ேதச.தி*,%& வரவைழக ஏபா ெச$தி,பதாக W Iறினா. நிசா

அ " கி அபளிபாக ஏராளமான .தக2கைள W ெகா+
வ%தி,%தா; அைவ யா1 அலமாாிகளி

ைவகப3டன.

ஆரா$சி ெச$யேவ+ எற எ+ணேம உமா,/ அெபா & ஏபடவி ைல,
யா,மி லாத ேபா& யா6மிைய அைழ.& வ%& அவைள ஆசாிய.தா
ேவ+ எற எ+ணேம எ %த&. ெப,பாF ேகார.& வாச

D3# சாவிைய ைகயி

திணற#க

கதைவ

எ.& ெகா+ நிசாD கைட. ெத,கைள<

அ2கா#கைள< றிவ%தா. ைகயி*,%த ெவ-ளி காகைளெய லா

கைடகளிேல அ-ளிய-ளி ெகா.தா. அத/ பதிலாக, தைன மணாி%த
பிற/, யா6மி உ.தி ெகா-வதகாக பலவிதமான ப3டாைடகைள

வா2கினா. அவ8/ மிக1 பி#.தமான & *யமான ெவ+ப3. &கி கைள

ஏராளமாக வா2கினா. சீனியி

பதHெச$யப3ட பழ2க- அட2கிய ]2கா

சா#கைள வா2கினா. மண2கம  ைக எ  பலவித ெபா#கைள<,

ெதளி%த வான ேபாற நிற"ைடய நீலமணி கக- 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 எனகா?” எ= யா6மி Dாி.& ேபானா-:
“அப#யானா

நீ ெபாிய மாயகாாிதா. எ இதய.ைத கவ%& வி3டாேய!”

யா6மியி ெம *ய கர2கைள பி#.& அவறிேல அவ8காக வா2கிைவ.த
வைளய கைள உமா மா3#னா. தைரயி

விாிக ப3#,%த அ%த ெபாிய

விாிைப<, ப3பதாைவ< அதிேலயி,%த பற/ நாகபாைப<
அக= விாி%த த அழகிய க+களா

ஆசாிய.&ட யா6மி பா.&

ெகா+#,%தா-. அவ8ைடய அவி;.&வி3ட I%த

மாபிேல ர+

ெகா+#,%த&. உமா த "ர3 ைககளா , அ%த ெம *ய காிய ெமைமயான

I%தைல ஒ&கிவி3டா. அப# ஒ&கிவி ேபா& அவCைடய ைகவிர க-

அவ- க .ேதார.திேல நக%&வர, ெதா+ைடயிேல &#.& ெகா+#,/

நா#ேயா3ட.ைத <ண%தன. திெம= ேதாறிய இ%த இபமான 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&, இவைற.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

எெபா & அவேனா எ= அ,கி

இ,/ மன",

இ,கI#ய கால வ,ேமா எற

ஏக" எ லா ேச%& அவைள அப#ெயா, கால விைரவி

வ%& விமா

எ= ச= ஐய.ேதா நிைன/ேபா& அவ8/ பயமாகேவ யி,%த&! தா

அவன,கி

இ லாத ேபா& அவ எெனன ெச$கிறா எபைதயறிய

அவ8/ ஆவலாயி,%த&. "அ.தைன .தக2க8 ப#.& விட"#<மா?

கவிைதக- நிைற%த ஒ, சி= .தக ம3 நா ப#.& "#.தி,கிேற”
எறா உமா.

கவிைதக- எற& யா6மி/ பைழய கால.& காவிய2க8 அவறிேல
கவிHக- ப+ைடகால அரசகைள பறி<, /திைரகைள பறி<

ேபாகைள பறி< பா# ைவ.தி,பதாக ேக-வி ப3ட& நிைன1/ வ%த&.
“அ%த கவிைதகளிேல காதைல பறி ஏதாவ& இ,கிறதா?” எ= ேக3டா-.
“எ இதய.தி Eைலயிேல இ,கிற 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
இபேவதைனைய <+டாகி ெகா+ேடயி,%த&.

“ெவ3கமா யி,கிற&” எ= Iறி விலகி ெகா+டா-!
“யா6மி! ேதாழிமாகளா

அழ/ ெச$யப3#,/ ப3ட.& ராணிைய

கா3#F நீ அழகாக இ,கிறா$”
“அ&Iட .தக.தி

இ,கிறதா?”
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“இ ைல! எ இதய .தக.திேலதா அப# எ தியி,கிற&”
“சாி! எ இதய.திேல என இ,கிற&? ெசா

பாகலா?”

“உ இதய.திலா? இ%த உமாாி ேவதைனகைள பறி சிறி& கவைலபடாத,
அல3சிய மனபாைம< ெகா%தைம<தா இ,கிறன”
யா6மி/ உமாைர பறி நிைன.& பா/ேபா& ெப,ைமயாக இ,%த&. த

காதலC/ உலக.தி

மற எவ,/ இ லாத ஒ, ேபராறF, அறி1

இ,பைத எ+ணி அவ- ெப,ைம ப3டா-. ப+ைடகால.& ஞானிகளி

அறி1 அவகளி கவிைதகைள ப#.& ாி%& ெகா-8 சதி< அ%த

கவிைதகைள கா3#F அதிக இனிைம<-ள இைச<ட அவேப தைம<
எ+ண எ+ண அவ8/ ெப,ைமயாக இ,%த&. பாழைட%& கிட%த ஒ,

ேகார.ைத அவ8காக அவ ெசாகமாக மாறியைம.& 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 நாகா*யி

சா$%& உ3கா%தப#, அவைன.த கைட க+ணா

பா.& ெகா+ேட,

“உ+ைமயாக ெசா ! நா ெகாைமகாாியா? உைன அல3சி
ப.&கிேறனா?” எ= ேக3டா-.
அவ- பாைவயா

உ+டாகிய மயக.தி

பி#.& ெகா+ அவ- ேம
அ%த காத

/#காரைன ேபா , அவைள

சா$%தா உமா.

ேகார.&/ ஏதாவ& ெபய ைவக ேவ+ெமப& மிக

"கியமாக யா6மி/. ேதாறிய&. ைத /ழிகளி

அ%த ேகார.தி

காதல அ,கி

உ-ள ஆவிகெள லா

வ%& Iவதாக நிசாDாிேல மக- ேபசி ெகா+டாக-. த

இ,/ ேபா& எ%தவிதமான ஆவிக8/ யா6மி + விர

"ைனயள1Iட கவைலப3வி ைல பயபட1மி ைல. அத/ ஏதாவ& ெபய.

ந ல ெபா,.தமான ெபய ைவக ேவ+ெமப& அவ8ைடய ஆவலாக
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இ,%த&. உமா ஒBெவா, ெபயராக ெசா * வ%தா, அவ8/ ஒ=Iட
பி#கவி ைல.

“அ,ளி இ,பிட”
“ெசாக மகா ”
“ேதவைதயி "கா”
இ%த ெபயக- எ&1 யா6மி/ பி#கவி ைல. ந லேதவைதெயா=

அ2ேக இற2கி வ%&, அவகளிைடயிேல காதைல உ+டாகி அ,-ாி%த& எ=

யா6மி நபினாFIட அவ8/ இ%த ெபயக- ெபா,.தமாக.
ேதாறவி ைல.

“நீ ந3ச.திர2களி தைமைய ஆரா$%& மறவகளி விதிேபாைக

அறிவத/ ேசாதிட பாக.தாேன ேபாகிறா$! ஆைகயா , இத/ “வி+மீ
K” எ= ெபய ைவகலா” எறா- யா6மி.
உமா உனிபாக அவைள கவனி.தப# “நா ேசாதிட ெசா கிேறனா? யா
உன/ ெசானாக-?” எ= ேக3டா.
“ தா மா*_ா அரசா3சி/ வ,வா எ= ேசாதிட ெசான& நீதானாேம?”
உன/ எ லா ெதாி<மாேம... நிசாD ெத,க- எ லா, இ%த நாெட லா
தா ேபசி ெகா-கிறாக-!” எ= யா6மி ெசானா-. ராஜாகளி

விதிையIட அறி< ஆற

உ-ளவ அவ எபதி

ெப,ைமயாக இ,%த&. இ%த ேகார.தி

யா6மி/

அவ இட பி#.த& Iட,

ேசாதிட.தி Eல மகளி தைலவிதிைய அறி%& ெகா-வதகாக.தா எ=
அவ- எ+ணினா-. வான'

ஆரா$சி ெச$பவ ேசாதிட I=வதி

ெப=வா எப& அவ- ெகா+#,%த "#1 ஆ/.

“என/. ெதாி<! அதனாெலன?” எ= ேக3டா உமா.

ேதசி
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“அதனா

எனவா? அ.த மாத.தி/-ேள ந3ச.திர2கைள ஆரா$சி ெச$<

க,விக- எ லா உன/ வ%&வி. நீ< ேவைல ெதாட2கிவிவா$ பிற/,

பண நிைறயகிைட/ கிைட.த1ட எ த%ைதயிட வ%& என/-ள
ெப=மதி பண.ைத ெகா.& ெப+ ேக3டா$, அதபிற/ நா

மணேகால.தி

சா3சிகளி "ேன Kறி,ேபா!”

நிசாமிட வா2கிய பண " வைத< ெபா,-க- வா2/வதி

ெசலவழி.&வி3ேடாேம. இ லாவி3டா , இெபா ேத ெப+ ேக3#,கலாேம

எற எ+ண எ %த& உமா,/. “இ%த ெப+ணி ெப=மதி எBவளேவா?
அBவள1 பண எனா

ெகாக "#<ேமா "#யாேதா?”

“"3டாேள! நிசா அ "  அவக8ைடய வான'

சா6திாியிட,

பண.&காகவா ேபர ேபவாக-, நீ வ%& ேக3டாேல ேபா&. ந ல சப%த

எ= ெகா.தைத வா2கி ெகா+ தி,மண ெச$& ெகாபாக-. அ& நடக

ேவ+. எCைடய இ%த K3#ேல நா வ%& த2கேவ+. உCடேனேய

நா எெபா & இ,கேவ+. இ& நடகாவி3டா

"#யா&” எறா- யா6மி.

எனா

உயிவாழ

“அப#யானா , இெபா & "தேல இ2ேகேய இ,%&வி”
“அ& எப# "#<? தி,மண ெச$யாம

ஒ, ெப+ைணயைடவ& தி,3/

சமமாயிேற! அBவா= ெப+ைண கட.திவ,வ& ெப, பாவமாயிேற!

தி,மண.தி Eலமாக.தா நீ எைன உCட ேச.& ெகா-ளேவ+.
அ%த நிைல ெவ/விைரவி

வரேவ+ெம= அளவற அ,ளாளC அபி

இ,பிட"மான அ லாவி க,ைணைய நா#.தின" ேவ+#.ெதா &

வ,ேவ. இ&ேவ எ இப. இைத.தவிர ேவ= இப எ&1 என/.
ேதைவயி ைல!
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ம=நா- யா6மி வரவி ைல பைச  ெவளி<, க லைறகளி ேம

கா3மல ெச#க8 காைல கதிரவ ஒளியி

அைமதியி லாம , ைகயி
"யசி.தா.

D.தி,%த

அழ/ட விள2கின. உ-ள.தி

கவிைதக- அட2கிய .தக ஒைற எ.&ப#க

பைச  ெவளியிேல D.தமல ெச#கைளேபால, .தக.திேல நா/ நா/
வாிகளாக கா3சி த%த அ%த கவிைதக- ேதாறின. ஒ, ெவ-ைள. தாளிேல,

அவ உ-ள.திேலயி,%& றப3ட கீ;க+ட வாிகைள அவ எ தினா.
இளேவனி

இபய

ஒளிமாயேம

ெவளிமீேல.

விைளயா தி, நாளிேல

விைழேவா ெட மனேமாகினி.
உள நா கவி பாேவ

உத3ேடார ம& ேவாடேவ.

இள% ெத$வ அ,- யா&தா
எனிப உலகா/ேம!

அ/ாிய யா6மிைய பறி அவ இதய.தி அ#.தள.திேலயி,%& கிளபிய

இ%த பாடைல அவ- ப#.தா

எ.தைன மகி;சியைடவா-! அவைள பறிேய

அவ8காகேவ பாடப3ட இ%த கவிைத சாதாரணமான&தா.

காதைலபறிய அழ/ வ,ணைன யா& அவ எ திவிடவி ைல. அவCைடய

எ+ண.தி

எ %த க,.ைத.தா நா/ அ#களாக எ தி ைவ.தி,%தா.

இ,%தாF யா6மி/ எBவள1 ெப,ைமயாக இ,/, அ.த நா-வ,ேபா&
அவளிட கா+பிக ேவ+ெம= இ,%தா.

ஆனா , யா6மி, அ.த நா8 வரவி ைல; அதக.த நா8 வரவி ைல!
---------------

16. எ( ேபானாேள எ-யி
எ-யி காத:!
காத:!

ெதாட%& யா6மி வராம

ேபாக1 பி.& பி#.தவ ேபாலானா உமா.

நீ,=/ பக.திேல ேபா$ ெநேநர கா.தி,பா. அவ- த+ணி எக
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வ,வேதயி ைல. ெதா ைக ேநர.திேல மTதிபக ேபா$, வாச* உ3ற.&
ஓர.திேல நி= ெகா+, ெப+க- ேபா/ திைசயிேல ஆரா$%&
ெகா+#,பா. ஒ= பயபடவி ைல. பிபக

ேநர.திேல, ஒ,ேவைள அவ-

தைன.ேத# வி+மீ K3/ வ%தி,கI எ= அவசர அவசரமாக
ேகார.ைத ேநாகி ஓ# விவா. அைறகளி

யா,ேம இ,க மா3டாக-. அவ-

ஏ வரவி ைல? ேநாயாக ப.& வி3டாேளா? ேநாயாக இ,%தா
ெசா * விடலாேம! தகவ

ெசா லI#ய அள1/ ேம

தகவ

ேநா$ வா3கிறேதா

எனேவா? ேசதியறி%&வர ெசா வத/ ஆ- இ ைல. ேவைல/ ஆ-ைவ.&

ெகா-8ப# W ெசானேபா& ம=.&வி3ட& எBவள1 ெகத

ஆகிவி3ட& எ= ேதாறிய&. யாராவ& ெப+க- இ,%தாF .தக

கைடகார K3/ ேபா$ விசாாி.& ெகா+வரச ெசா லலா.
அப#யா, கிைடயா&!

இBவா= /ழபியப#, மTதிைய ேநாகி கைட.ெத, வழியாக ேபா$
ெகா+#,%தேபா&, அைம. த ட I#ய பழகமான ஒ, "க.ைத பாக

ேந%த&.

சிறி& ேயாசி.& பா.த&, .தககைட Kதியி

தைன. ெதாட%&

உளவறி%த பிைசகார அவ எப& நிைன1/ வ%தத&. அவேனா, உமாைர
க+ட1ட, ஒளி%& ெகா-வதகாக விைர%& நடக. ெதாட2கிவி3டா

கவனிகாதவ ேபால.

உமா விைர%& ெச=, அவCைடய ேதாைளய .தி பி#.& ெகா+டா.
“நீ,=/ பக.திேல எCட வ%& ேபசி ெகா+#,பாேள; அவைள நீ
பா.தாயா?” எ= ஆவேலா ேக3டா, உமா.
உமாைர உ= விழி.& ெகா+ேட, “அவைள நா பாகவி ைலேய! அவஇ2ேக இ ைலேய ேபா$வி3டாேள!” எ= வி3வி3 ெசானா.
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“ேபா$ வி3டாளா? எ2ேக?” எ= உமாாி ேக-வியிேலயி,%த ஆவைல<
அவசர.ைத< அ%த பிைசகார கவனி.தா, யா,ைடய "க.ைத<

பா.த1ட அவக8ைடய மனவிய ைப எளிதாக அறி%& ெகா-ளI#ய அ%த
பிைசகார, உமாாிடமி,%& நறாக பண கறகலா எ= ெதாி%&
ெகா+டா.

“நா ேக-விப3ட விஷயமி,கிறேத. அைத ெசா ல.தைடயி ைல, ஆனா ,
E= நாளாக ப3#னி கிடகிேற, 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 ைலெயபைத உண%& ெகா+டா.

பிைசகாரைன. தைன. ெதாட%& வ,ப# Iறி ைசைக கா+பி.&வி3
தா சி=வய& "த

அறி%& ைவ.தி,%த ஒ, வ3# கைடகாரனிட ெசறா.

கிேரக நாணய2க8, பாதா& நாணய2க8, வ3ட" ச&ர"மான பல ேதச.&

நாணய2க8 அவனிட இ,%தன.
“ஒ,மாத. தவைணயி

என/ ஒ, ெபா ேவ+” எறா உமா.

“ஒ, மாத.&/ ஒ, ெவ-ளிவ3# ெகாக ேவ+. ெதாி<மா?. இ&

வ3#கைடகாரனி வா#ைக ேப.

“ேபைச நி=.&, பண.ைத சீகிர ெகா” எ= ஒ, ெபாைன ச3ெட=
வா2கி பிைசகார ைகயி

ெகா.&, உன/ என ெதாி<? ெசா !

ெசா வ& உ+ைமயாக இ,க ேவ+! ெதாிகிறதா?” எ= பிைசகாரைன

ெவளியி

இ .& ெகா+வ%ேத ேக3டா.

“நா ெபா$ ெசானா

எ தைலயி

இ#விழ3! E= நா/ நா3க8/

"னாேல அ%தெப+, அ%தர.தி

க+#.& K3#

இ,காம

ெவளிேய ேபா$ =வைத

உ-ளவக- அவைள அ#.தி,கிறாக-. இப#.தா

த+ணி எக வ%த ெப+க- ேபசி ெகா+டாக-. அவ8ைடய சிறபதா
அ%த K3#

அதிகார.தி

ெபாியவ. அவC/ ேகாப அதிக! அவ-

அ#ப3ட ம=நா- அ& ைச. எற &ணி வியாபாாியிடமி,%& ெப+ேக3
ஆ-வ%த&. பிற/, சிறப அ&

ைச&/, சா3சிக8/, சாதி/ ஆ-
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அCபி வரவைழ.தா. எ ேலா, K3/- Rைழவைத எ க+களா

பா.ேத. ந+பக8 ற.தாக8 I#னாக-. தி,மண வி,%& சாபா

இனிய சப.& எ ேலா,/ வழ2கினாக-. என/ IடெகாHச

கிைட.த&”

உமா,ேகா, ஆ.திர ஆ.திரமாக வ%த&. “சாி, அவ- என ஆனா-?” எ=

ேக3டா.

“ேவைலகாரக- ேபசி ெகா+டாக-. அ%தெப+ இர1 " வ& அ &

ெகா+#,%தாளா. எ2ேகேயா ெவளியி*,%& அவைள இர+ேப பி#.&

ெகா+ வ%தாகளா. எ2ேக< ஓ#ேபாக "யசி.தி,பா-.

பி#ப3வி3டா-. எப#ேயா, அ& ைச. எற &ணி வியாபாாி அவ- அழைக
ேக-விப3, ந லவிைல ெகா.தி,கிறா. அவCெகன, எ.தைனேயா
Iடார2க8/, /திைரக8/ அதிபதி!” எ= ேபசி ெகா+#,%த

பிைசகார நி=.திவி3. த க+கைள ஓடவி3டா. ஏெனனி

ஓ#னா.

உமா

/,டைன ேபால I3ட.திேல இ#.&ெகா+ த3. தமாறி ஓ#
ெகா+#,%தா உமா. பி.& பி#.தவ ேபா

நி=.திவி3. தைகயி

ஓ#ய அவைன பாபைத

இ,%த த2க நாணய.ைத. தடவி பா.&

ெகா+டா பிைசகார. பக.தி

இ,%த ஒ, க *

மா= எ= தி,திப3 ெகா+டா.

உரசிபா.&, ந ல

E= நாைள/ "னா , யா6மி உமாைரேபா$ ச%திபைதபறி

அவ8ைடய சிறபனிட ேகா- ெசா *யதகாக கிைட.த ெவ-ளி

நாணய2க8ட ெபாைன< ேச.& ைவ.& ெகா+டா, அ%த அைம.
த  EHசி பிைசகார. உமா, அ& ைச. இவக- இ,வாிட
கறபைத கா3#F அ%த சிறபனிட, அதிக பண கறப& எளி& எ=
பிைசகார "த*

எ+ணியி,%தா. ஆனா , உமா த2க நாணயமாகேவ

ெகா.த& அவ .தியி

ெகாHச சபல"+டாகிய&. ேநேர

வ3#கைடகாரனிட ெச=, “ெத,விேல றி.திாி< அ%த அனாைத
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பயF/ நபிபண ெகா.தாேய! என பி#.& ைவ.& ெகா+

ெகா.தா$, "3டா-” எறா.

“ ேட$ தி,3பயேல, உ-ேளவராேத ! பிைசகாரபய

நீ அவைன

அனாைதெயகிறாேயா! அவ யா ெதாி<மா? நிசா அ "  அவகளி
அபிமான.ைத ெபறவ!” எறா.
இைதேக3ட பிைசகாரC/, யாேரா த சைதைய ெவ3#ெயப& ே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*

E;கினா.

ெதாியாம

ேபா$வி3டேத!” எ= கவைலயி

உமா,/ ஆ.திர ஆ.திரமாகவ%த&. எ லா விஷய2கைள< அைர/ைறயாகேவ

பா.தா அைர/ைறயாகேவ ெதாி%& ெகா+டா. எப#ேயா, ெத,Kதி/
வ%&, நீ,றி அ,கிேல<-ள யா6மியி K3/ெச=, அவ8ைடய

சிறபைன பாக ேவ+ெம= Iறினா. ஒ, மாதிாியான ஆ-

உ-ேளயி,%& வ%தா. எதகாக வ%தா எ= ெதாி%& ெகா+ட& எாி%&

வி %தா. இைர%& க.தினா. “திைர/ பினா

இ,/ ஒ, ெப+ைண

பறி ேக3கிறாேய! உன/ பி.&பி#.& வி3டதா? "3டாேள! ெபய ெசா *
எ2க-K3 ெப+ைண நீ எப# அைழகலா? அவக- என ஆமாகளா?”

எ= பலபல ேக-விகைள ேக3 ெகா+ேட ெப, ச.தமி3டா. யா6மியி

தகபC, .தக /விய* ம.தியி*,%& எ %& ெவளிேய வ%தா. க+
ெதாியாம

"க ெவ8.&, "&ைமயைட%& காணப3ட அவ எ&1

ேபசவி ைல.

“அ%த ெவ3க2ெக3ட தி,3பயைல எசாி.& அC! தி,3பய ! இ2ேகேய
ஓ#வ%& வி3டாேன! அவைன. J+களி

க3#ய#! கா

ெபய.ெத” எ= உ-ேளயி,%& ஒ, ெப+/ர

பி.& பி#.தவைன ேபா

மணிக3ைட

ஆைணயி3ட&. ஆனா ,

இ,%த உமா மீ& ைகைவகI#ய ெத, ைதாிய

அ%த K3#ேலயி,%த ஆ+களி

யா,/ உ+டாகவி ைல. ெப+க- ம3
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வாயினா

க+டப# ஏசினாக-. கைடசியாக உமா, தானாகேவ அ%த ஏகைள.

தா2க "#யாமேலா எனேவா, அ%த வி3 வாசைலவி3 ெவளிேயறினா.
எ2ெக2ேகா றிவி3 ெந ேநர.தி/ பிற/, இர.தினகைட ஒறிேல

நீலககைள ஆரா$%& விைலேபசி ெகா+#,%த +W உ,வ.ைத

க+டா உமா. த ஆ.திர.ைத அடகி ெகா+ +W இ,%த இட.தி/

வ%தா. தCைடய கைதைய< த மன"ைட%த நிைலைய< உைட%த
ெசாகளா

அவனிட ெதாிவி.தா. நீலக ைல ஆரா$பவ ேபால.

ேதாறினாF, +W விஷய.ைத ஊறி கவனி.தா. அ%தெப+

சாதாரண பாடகியாகேவா, அ#ைமயாகேவா இ,%தி,%தா , த அதிகார, T;சி
ெய லாவைற< பயப.தி அவைள. Jகி ெகா+வ%& உமாாிட
ஒபைட.& விவா.
ஆனா

அவேளா இ6லாமிய ஒ,வ K3# அ%தர.தி

வசிபவ-! அவ-

த கணவCைடய ெசா.&! திைர/ பினாேல இ,/ "கா3 ெப+க-

விஷய.திேல தைலயிவெதப& நிசா அவக8ேக பி#காத விஷய!
ெப+கைள. திைர/ பினா

ைவ.& பா&காப& இ6லாமிய மதச3ட.

அ%த ச3ட.ைத ெவளிபைடயாக எதிபெதப& யா, கனவி

Iடகாண

"#யாத விஷய! அ&1 தவிர, யா6மி உமாைர. த அ. தைளயிேல சிக

ைவ.தி,கிறா-. த ஆதரவி

வா  உமா ஒ, ெப+N/ ஆ3ப3

ெகா+#,%தாFIட அதனா

ெகத

ஓ இளெப+, "றிF காத

வசப3ட ஒ, ெப+ எேபா& த

நடபைத< +W வி,பவி ைல! பல ெப+கேளா, அவ ெதாட

இ ைல. ேமெகா+ அவகைள

ஒறகளாக1 வசப.தி ெகா+ பல ெபறலா. ஆனா , யா6மி ேபாற
ேநாக2க8/ ஆப.தானவளாக இ,பா-. ஆகேவ அவ8ைடய ெதாட

உமா,/ இ,ப& எப& தைன ெபா=.தம3#

Iடாத ஒ, காாியேம!

இ.தைன விஷய2கைள< எ+ணி. ெதளி%& ெகா+ட +W, அவ-

விஷய.தி

தா தைலயிட Iடாெதற "#1ட ஆதரவான, இரக.&ட

I#ய ெதானியி , ஆ=த

Iற. ெதாட2கினா.

“ஆ! அப#யா ேந%&வி3ட&. என/ ம3, ெகாHச நா3க- "பாகேவ இ%த
விஷய ெதாி%தி,%தா , உனேக தி,மண ெச$& "#.& வி3#,ேப.
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சா3சிக- எதிாி

நட%& "#%&வி3ட இ%த. தி,மண.தா , உCைடய காத*

இ, ச2கி*யி

க3டப3டவ- ேபா

ஆகிவி3டா-. இனி யாரா

என

ெச$ய"#< ஏதாவ& ெச$ய"#<மா? எ= ேயாசி.& பாகலா!” எறா

+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 அப#! அைத யாரா

மாற "#<!”

“எ2ேகயி,கிறா- எ= ம3 க+ ெசா F2க-. நா அவைளபாக
ேவ+.”
“அ& சாி, உடேன இ= இரேவ அ2கா# க3#ட2க8/ எஆ3கைள

அCகிேற. நாைள ெபா &/- அவக- அவ- இ,பிட.ைத க+வ%&
ெசா * விவாக-. அ&வைரயி

அ.த நா3காைலயி

நீ எIடேவ இ,” எறா +W.

+W அCபிய ஆ3க- தி,பி வ%தாக-. &ணி

வியாபாாி அ& ைச. எபவ நிசாDாி

தெபா & இ ைல எ=,

தCைடய & மைனவிைய< ேவைலகாரகைள< அைழ.& ெகா+

நகைரவி3 ெவளிேயறி வி3டாென= ஆனா , எ%த ஊ,/ எ%த.திைசயி

ேபானாெனப& ெதாி%& ெகா-ள "#யவி ைலெய= Iறினாக-.

தின%தின ஆயிரகணகான வியாபாாிக- வ,வ& ேபாவ&மாக இ,கிறாக-.
நகாி

இ,%& ெவளி` ெச F பாைதக8 எ.தைனேயா இ,கிறன.

அதனா , அ%த ஒ, வியாபாாி ெவளிேயறிய விவர.ைத க+பி#க "#யவி ைல
எ= அவக- Iறினாக-. இ,பிC ஒBெவா, பாைதைய< கவனி.&.

தகவ

ெதாிவிபதாக உ=தி Iறினாக- அவக- Iறிய வித.தி*,%&, அ%த

வியாபாாி தி,ப1 எெபா தாவ& வியாபார நிமி.த நிசாD வரேநாிட
Iெம= அெபா & க+பி#.& விடலாெம= ேதாறிய&!
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இ%த விவர2களா

உமா மனஅைமதி ெப= விவாென= W

எ+ணியி,%தா. ஆனா , அவ எ+ணிய& தவறாகிவி3ட&. உமா தCைடய
பைழய ப  நிறேமலாைட<ட அ2கா# பகமாக ேபானா. அ2ேக<-ள

பல க3டட2களிF உ-ள வியாபாாிக8டC, ஒ3டககாரக8டC ேபசி

ெகா+#,%தா. பிற/ ஆேள நகர.ைத வி3 மைற%&வி3டா. விCைடய

வ லைம< திறைம<மிக ஒறகளா

உமாைர க+பி#க "#யவி ைல.

"த நா- அ& ைசயி. எற வியாபாாிைய. ேத#யைத கா3#F அதிக

அகைறேயா உமாைர. ேத#னாக-. பயதா ஏபடவி ைல.

உமா ஒ3டககாரக8ட கிளபிேபா$ எ2ெக2ேகா அைல%&

ெகா+#,%தா. ந ல Jக வ%& க+ைண ழ= அதிகாைல ேவைளயிேல

எ %தி,ப&, ஒ3டககாரக- த2/ Iடார2களிF, வியாபாாிக- த2/
ச.திர2களிF Rைழ%& Rைழ%& ெவளிவ,வ&, க+ெணதிாி

மனிதகைளெய லா. மீஷி3 நகைரேச%த அ& ைச. எற

ேதாறிய

&ணிவியாபாாிைய ச%தி.த&+டா எ= விசாாிப& இப#யாக ஒேர
ெவறியாக ஊ ஊராக பாைலவன பாைலவனமாக எ2/ ேத#

ெகா+#,%தா. ச%ைதயிைரச* ஊேட<,  திப#%த பாைதகளிF,

தCைடய ே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/ விதிகைள<, யா.திாிகக-I

+ணிய. தல2கைள< ேத# ெசறா. ெசaவா நகாி

உ-ள கb+

அ#யிF, D6தா நகர.& ஒ3டக நிைலய.திF ெநேநர உ3கா%தி,%தா.
ஒ,"ைற அ& ைச. எற ஒ, வணிகைன பிெதாட%& வடமைல.

ெதாடவைரயிF ெச=, கைடசியாக அவ ேபாகாத ச%ைதயிேல பைழய

&ணிவிகிற ஒ, க%த

வியாபாாி எபைத. ெதாி%& ெகா+டா.

இைடவிடாத அவCைடய உட ேவதைன அவைன ஓாிட.தி
"#யாம

Iட.&2க

ெச$த&. ைமக8ட நீ+ட&ர ேபா/ ஒ3டக2க8ட

Iடவிைர%& ஓேபா&, அவC/ உட

ேவதைன /ைறவாக. ேதாறிய&.

“யா6மி என ேவதைனபவாேளா? ஓ அ#ைமையேபால விகப3, ஓ
அ#ைமைய ேபாலேவ அைழ.& ெச லப3#,/ அவ8ைடய உ-ள
எBவள1 &ப.தி

உழ= ெகா+#,/? அைற/ அ#.த அ#யி

அவ-
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எBவள1 &#.& ேபாயி,பா-. இெபா & எ%த இட.திேல, எ%த பாைதயிேல
ெச= ெகா+#,கிறாேளா? உCடIட இ,பைத கா3#F ேவ= வா;1
என/ கிைடயா& எறாேள!” எ= நிைனக நிைனக அவ உ-ள
ேவதைனயா

ெவ#.&வி ேபா

இ,%த&. நா3க- வார2களாயின வார2க-

மாத2களாயின.

இளேவனி கால.தி சிFசிFைப ேகாைடகால.& Tாிய உறிHசிவி3ட&.
/ழ/ழெவ= இ,%த ேச=Hசகதி< இ=கிய இ, வாேபால க3#.
தைமயைட%& வி3ட&. பைச

தைரக- ப  நிறமைட%தன.

ேகாைட ெவயி* ெகாைம<, இைடவிடாத அைலச* அயசி< ேச.&

அவைன ேநாயி

கிட.திவி3டன. கா$சF ச-ைளக ேச%& இர+

வார2க-வைர அவைன ப.த பைகயாக 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

க ைதயிேம

ஏறி நிசாDாி

ெகா+வ%& விவதாக Iறினா. ேநா$

வ%&கிட%& எ %தபிற/ அவ Eைளயி

ெகாHச ெதளி1 ஏப3ட&. இ%த

மாதிாி ஊ,/ ஊ அைல%& திாிவ& உபேயாகமற& எபைத அவ ெதாி%&
ெகா+டா. த உ-ள.&/-ேளேய Kறி,/ அ%த ேவதைனயிடமி,%&

தபி.& ெகா-வதகாக ஊ ஊராக ஓ#யைல%ததாக அவC/. ேதாறிய&.
எ2/ ஓ#னாF இ,கிற ேவதைன< Iடேவதாேன வ,கிற& எப&

இெபா &தா அவC/ ாி%த&. இBவள1 நா3க8/- யா6மியிடமி,%&

ஏதாவ& ெச$தி கிைட.தி,க ேவ+. த ேகார.தி/ அவ- நிசய ெச$தி

யCபியி,பா-. W உைடய ஒறக-Iட ஏதாவ& க+

பி#.தி,கலா. அ2கி,%& ெவளிேயறிய& எBவள1 "3டா- தனமாகிவி3ட&.

இெபா & தி,ப நிைன.தாF உடேன தி,ப "#யவி ைல. ேத=வதகாக

சிலநா3க- கா.தி,க ேவ+#யி,%த&.
-------------

17. ேத ேத காணாம திபி வ+, ேச+தாேன!
ேச+தாேன!

பலநா- க ைதயி மீ& பயண ெச$& கைடசியாக ஒ,நா- மாைலயி

நிசாD,/ வ%& ேச%தா உமா. இகா3/ ேபா/ பாைதயி

இற2கி

ெகா+ அ%த க ைத காரC/ நறி Iறினா. D3#ெகா+ வ%த
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தCைடய ேகார எப#யி,கிறேதா எ= எ+ணிெகா+ேட அைத ேநாகி
நட%தா. எ2/ யா, இ,க மா3டாக-, எ= எ+ணினாேனா அ2/ அவ
பலபல மா=த கைள<, பலபல திய ஆ3கைள< க+ வியபைட%தா.
ேகார.ைத றியி,%த வ,/-ேள && க3#ட2க- கா3சியளி.தன.
அழகான பல DHெச#க- நிைற%& ஒ, ேதா3ட உ,வாகியி,%த&. இர+

ேதா3டகாரக- அ2ேக ேவைல ெச$& ெகா+#,%தாக-. ேகார.தி

ேமேலயி,%த வர%ைத வ ஓரமாக ெவ+கல க,விக- பல ஒளிKசி

ெகா+#,%தன. இC பலபல மா=த கைள< வியட பா.& ெகா+

ெவளிேய நி= ெகா+#,%த உமாாிட, தா# ைவ.தி,%த ேவைலகார 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,கிறீகளா?” எ= மிக வினய.ேதா வரேவறா. Jசிப#%த ேமனி<,
அ கைட%த உைட<, பி.& பி#.தவ ேபாற ேதாற" உைடய உமாைர

அ%த ேவைலகார ஏேதா ஒ, விசி.திரமான பிராணிைய பாப& ேபா
பா.தா.

“சாி” எ= ெசா *வி3 உமா உ-ேள ெசறா. ேநராக. தCைடய

ெபா,-க- இ,/ Iட.தி/ ெசறா. அ2ேகயி,%த ெபா,-க-

அைன.& ைவ.த& ைவ.தப#ேயயி,%தன. யா, எைத< ெதாடேவயி ைல.

ப3.திைர< அதி

ெபாறிகப3ட பற/ பா அப#ேய "ேபாலேவ

ெதா2கி ெகா+#,%தன. அவCைடய பைகயி ஒ, றமாக. தைலயணிக-

அகி ைவகெபறி,%தன.

“ஏதாவ& ெச$திக- கிைட.தனவா? எனகாக அCபப3ட ஒ,ெச$தி வ%&
ேச%ததா?” எ= அ%த ேவைலகாரைன உமா ேக3டா.
“தைலவேர! தின%தின" W பிர அவகளிடமி,%& ஒ, ெச$திவ,.தா2க-

வ,ைக ாி%&வி3Sகளா? எற ேக-வியாக.தா அ%த ெச$தியி,/! இேதா,
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இெபா & Iட.தா2க- வ%&வி3Sக- எற ெச$திைய, நிசாDாி
ெதாிவிபதகாக ஒ, ைபயைன அCபிவி3ேட” எறா.
“ேவ= எ%தவிதமான ெச$தி< இ ைலயா? ஏதாவ& க#த ெகாக
படவி ைலயா?”
“இ ைல, ேவ= எ%தவிதமான ெச$தி< கிைடயா&! எ%த க#த" இ2/
கிைடகவி ைல.”
பலகணிக,கிேல ேபா$, ஒ, தா;%த நாகா*யிேல உமா உ3கா%தா.

ேவைலகார ஒ, ெவ-ளி Iசாவிேல ெதளி%த த+ணீ ெகா+வ%&

அவCைடய பாத2கைள க வினா. அெபா & ந வா;.& Iறியப# ஒ,

மனித உ-ேள வ%தா. ெவ-ளிய தா#<ட I#ய அ%த மனித தைன

அறி"க ப.தி ெகா+டா. ேமைம/ாிய நிசா அவகளா , பாதா&
நகர.திேல ஏப.தப3ட பாதா& நிசாமியா எற ஆரா$சி கழக.திேல,
கணித ேபராசிாியராக இ,பவ தா எ=, த ெபய ைமம இபிநஜி
ஆ வாa3# எ= Iறினா. உமா ஏ& ேபசாம

அைமதியாக இ,%தா.

அவCைடய அைமதிைய க+ட ைமம வியட மீ+ கரகர.த /ர*ேல
ேபச. ெதாட2கினா.

“ேபரறிஞ ேடாலமி அவகளி ந3ச.திர அ3டவைண<, அறிஞ அ*ெசனா
அவக- பயப.தி வ%த ெவ+கல Dேகாள உ,+ைட< நிசா அவகஆைணயி3டப# ெகா+ வ%தி,கிேற” எறா.
“ந ல&” எ= உமா எ2ேகா கவனமாக பதி

ெசானா. ெவயி*

ெவப", பாைலவன.& மண/ உட* கா$சF வா3#யபி இ2/
வ%த& அைமதியாக இ,%த&. ஆனா , அ%த அைமதியி இைடேய ைமம

கரகர.த/ர

எனேவா மாதிாியி,%த&.

ஆைமயி "&ேகா3#ேல தவ=தலாக ஏறிவி3ட நாைரேபால, ெவ/ ேவகமாக

பிவா2கி அ%த இட.ைதவி3 ெசறா ைமம எற அ%தகணித
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ேபராசிாிய. ஆனா , இர1 ெநேநர.தி/பிற/, ேகார.தி உசியிேலயி,%த
தள.தி

உமா உலவி ெகா+#,%தெபா &, அ%த "திய ேபராசிாிய ைமம

தா ெகா+ வ%த க,விகைள ேநாகி ெச லாம

ெச=, உமா கவனிகாம

இ,க "#யவி ைல. அ2ேக

இ,/ேபாேத, அ%த Dேகாள உ,+ைடயி

நா/ ற" இ,%த விள/கைள ஏறினா. அ%த உ,+ைடயி ேம பாதியி

ெவளிச பப#/ அ%த விள/கைள ஒ 2/ப.தினா.

அெபா &, 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

நறாக உ= கவனி.தா. ந3ச.திர2க- இ,/ இட2களி

எ.&கா3க- அதி வைல பினிய& ேபா
வைரயப3#,%தன.

சி=சி= உ,வ2களி

எ.தைனேயா ேப அ%த உ,+ைடைய பயப.தி ஆரா$சி
ெச$தி,கிறாக-. பைழய ேகாகைள<, திதாக அதி

ேசகப3#,%த

ேகாகைள< உமா கவனி.தா. அ#வான.ைத ேநாகி வலற.ைத<,
இடற.ைத< கவனி.&வி3 உமா, Dேகாள உ,+ைடைய ெம&வாக
றிெகா+ 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$தா. ெப, ேபராசிாியக- க+பி#.த க,விக8,
பாதா& நகர.& கணித ேபராசிாிய ஒ,வC, அறிஞ அ*ெசனாவி
ஆரா$சிகளி பலC, அைன.& உமாாி ைகயிேல இெபா &

ேச%தி,கிறன. இ,பிC அவ அதனா

கவமைடயவி ைல.

ேவகமாக உ-ேள Rைழ%த W “அேடயபா! மி,க ரா[ய.தி*,%& வ%த
"னி2கவ மாதிாியி,கிறாேய! உைன எ2ெக2ேக ேதவ&? ெந,ேபால
பற/ நிசா அவகளி ேகாப.ைத நீ எப#. தவிக ேபாகிறா$? என
பதி

ெசா ல ேபாகிறா$? சாி, சாி இெபா & இ2/ வ%& ேச%தாேய, அ&ேவ

ெபாி&!” எறா.
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“நா ெவளிேயறி ெசறி,%தேபா&, யா6மி எதாவ& ெச$தி அ ல& அைடயாள
அCபியி,%தாளா?” எ= உமா அவைன வினவினா.
ஒறகளி தைலவனான அ%த W விழி ேகாண.தாேலேய சிாி.தப#, “ஓ
அ%த ெப+ணா, அவைளபறி நா ஒ= ேக-விபடவி ைலேய!” எறா.
“உCைடய ஆ3க8/ ஏதாவ& ெச$தி கிைட.தி,க ேவ+ேம!”
W தைலைய அைச.& ெகா+ேட, ‘ஊஹா! ஒ, தகவF இ ைல.

எCைடய ஆ3க- எBவளேவா "யசிெச$& ேத#பா.தாக- பயனி ைல. நீ
ஏ இதகாக இ.தைன கவைலபகிறா$? அவ- ேபா$வி3டா

இ%த

உலக.திேல ெப+கேள இ லாமலா ேபா$வி3டாக-? பாரசீக.&

ைப2கிளிக8 சீன.& சி2காாிக8 எ.தைனேயா ெப+க- அ#ைம

ச%ைதயிேல இ,கிறாக-. எ அழ/ வா$%த ஒ,.திைய எளிதி

ேத%ெத.& உCைடயவ- ஆகி ெகா-ளலா. அத/ ேவ+#ய ஏபா3ைட

நா கவனி.& ெகா-கிேற. ஆனா , நிசா இெபா & ேகாபமாக இ,கிறா.

அவைர சமாதான ப.&வத/ ஏதாவ& இ2/ ேவைல நட%ததாக நீ கா+பி.&
ெகா-ள ேவ+. அவ எதிாிேல ஏதாவ& ஒ, தி3ட.ைத "ைவக ேவ+.

என ெச$ய ேபாகிறா$?” எ= W உமாைர /ைட%தா. உமா

ேபசாம*,%தா அவனிட எ%த விதமான தி3டேமா அைதபறிய எ+ணேமா
கிைடயா&.

“அவ உ ஆதரவாள எபைத மற%&விடாேத! அவ மன சமாதான அைடய.
தகெசய

ஏதாவ& நீ ெச$தி,க ேவ+. உனா

ஏதாவ& பய இ,பதாக

அவ க,த ேவ+. உCைடய அறிவினா , அறிவி திறைமயா

ெச$யI#ய ஒ, தி3ட.ைத பறி. ெதாிவிக ேவ+. அெபா &தா அவ

உைன பய உ-ளவென= க,&வா.”

“சாி! ஒ, திய பHசா2க அைமக ேபாவதாக அவாிட அறிவிேபா!” எறா

உமா. “என? என ெசா கிறா$?” எ= தைனேய நப"#யாத /ர*
அதி%& ேபா$ ேக3டா W.
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“இெபா &-ள பHசா2க.திப# நா பலமணி ேநர2கைள இழ%& வ,கிேறா.

தவ=த

எ&1 இ லாம

கால.ைத கணகிவத/ாிய ஒ, "ைறைய நா

ஏப.&ேவா எ= நா ெசா கிேற” எ= ெசானா உமா க]ரமாக.
W அச2கல%த உ-ள.&ட உமாைர ேநாகினா. ஏெகனேவ,
ேவைலகாரக- த2க- தைலவாி விசி.திர ேபாைக பறி

Iறியி,கிறாக-. இெபா & உமாாி விசி.திர ேபாைக. தாேன ேநாி

காண ேந%த& அவC/ பயமாயி,%த&. அவCைடய ேப

ைப.தியகார.தன◌ாக அவC/. ேதாறிய&. இ,%தாF சிாி.& ெகா+ேட,

“நா ேபவதி

ஏ& தவறி,%தா , க,ைணகா3# மனி.& வி. அ லாவினா

பைடகப3ட நில1 நமகி,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$ய "#யா&? எகிதியக- ெச$தி,கிறாக-! கிறி6&வக8 Iட
ெச$தி,கிறாகேள! இேதா நீ இ2ேக ஊறி ைவ.தி,கிறாேய, மர.&+, அ&

ஓ கால.ைத அளபத/ உதவா&. விைளயா சி=வ/ ேவ+மானா

பயப! வ%& பா” எ= ஆ.திரமாக Iறிவி3, ைஷ இ .&

ெகா+ ேபானா. ெவயி* Eலமாக ேநர.ைத அறி%& ெகா-வதகாக

Dசிெம கிய தைரயி நவிேல W மி/%த "யசிெகா+ ஓ அழகிய
மரகப.ைத ந3 ைவ.தி,%தா. ெவயி

ப3 வி  கப.தி நிழ

ேநர.ைதயறியலா எப& W நிைன. பழ2கால.தி

Eலமாக

மக- அBவாேற

ேநர.ைத அள%& வ%தாக-. ேகாப.&ட அவைன இ .& ெசற உமா, த
ேதாைள அ%த கப.தி மீ& ேமாதி, இர+ ைககளாF இ=கி பி#.&

ெகா+ ஒேர Eசி

பி2கி கீேழ சா$.தா. அ%த பாைலவன.&

பறைவயி உ-ள.திேல ேகாப. தீ ெகா %& வி3ெடாி%& ெகா+#,%த&.
“இ%த கப காறிேல வைள%& ெவயி*

,2கி உ,மாறி ேபா$விேம! நா

என விைளயா3 பி-ைளகளா? க+டைதெய லா நவத/? மத

விேராதிகளான கிறி6&வக- ைவ.தி,பைத ேபாற 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 ெபறதாக1, நீ
ம3ட.ேதா ெபா,%தியதாக1, ெசபினா

இ,கேவ+. ப,வ மா=த களா

ேநராக ெபா,.தப3

பாதிகபடாம

இ,கேவ+ அ%த

பளி2/. J+! அத பக.திேல ஒ, நீக#கார" இ,கேவ+.

ெகா.தகைள< தசகைள< எனிட அC. எப# ெச$யேவ+ெம=

நா அவகளிட விள/கிேற” எ= கடகடெவ= ேபசினா உமா.
“மத. &ேராக.தி சின.ைத நிைலநா3வ&ேபா

இ& என/.

ேதாறமளிகிற&. ஆகேவ நிசா அவகளி ஒதைல "த*

ெப=

ெகா-ளேவ+ெம= நிைனகிேற” எ= "N"N.த /ர*
Iறினா.

W

“நிழ* Eலமாக ஒ, மயிாிைழயள1 கால.ைத< கணகிவத/ாிய ஒேர வழி
அ&தா!” “மயிாிைழயள1 கால.ைத<” வி வா$ "N"N.த&.
அவனா

இைத நப "#யவி ைல. அ,கி

நிற /வஜா ைமம பக தி,பி

ேநாகினா. அவ இைத நகிறானா எற ேக-வி அவ க+களிேல

ேதாறிய&. இவ க,.ைத ாி%&ெகா+ட அ%த கணித ேபராசிாிய,

ைமம “அவ /ழப.&டதா ேபகிறாேரா எனேவா, அ& ெதாியவி ைல.

ஆனா , அவ கணித2கைள ெச$வதிேல Eடர ல. அவ விள/கிறப#யான கால
அள1. J+ நிசயமாக சாியானதாகேவயி,/. சாியான "ைறயி

I=கிறப# J+ அைமகப3டா

அவ

அறிஞ அ* ெசனாவி Dேகாள உ,+ைட

எBவள1 சாியானேதா, அBவள1 சாியாக அ%த. JN இ,/. இதி

ஐயமி ைல!” எறா. எ%த "#1/ வர. ேதாறா& அBவிட.ைதவி3
அகறா W.

W Iறிய இ%த /ழபமான கைதைய நிசா, ெவ=ட ேக3

ெகா+#,%தா. உமாைர ைவ.&ெகா+ ெச$வதகி,%த அவ,ைடய
தி3ட2கெள லாIட அவ மைறவினா

தவி ெபா#யாகியி,%தன. அ%த

ேகாப.&ட /வாஜா ைமம ேவ=, உமாாி இ%த திய பHசா2க "ைறைய

ஒெகா-கிறா எப& சி%திகேவ+#ய விஷயமாக இ,%த&.
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“& பHசா2கமா? அ& ந பழக வழக.தி/ மா=ப3டதாயிேற! மத.

தைலவகளி உேலாமா சைப எதி/ேம! - கிறி6&வக8/ என. தனிேய ஒ,
பHசா2க இ,கிற&! கா.தாணியக8/ வ3ட பHசா2க இ,கிற&.

பாரசீககளாகிய நம/, இ6லாமிய ஆ3சி/ "னி,%ேத இ%த பHசா2க
"ைறயி,%& வ,கிற& இதி

மா=த

ெச$வெதப& ஆப.தாயிேற!”

நிசாமி இ%த ஆரா$சிைய ேக3 ெகா+#,%த W க+கைள "#
ெப,E வி3டப#ேய “உமா கால ஒேற ஒ=தா எ= I=கிறா.

நா3# காவலராகிய தா2கேளா, நா/ கால2கைள பறி I=கிறீக- என/

Eைள /ழகிற&.” "நா/ கால2க- அ ல; நா/ பHசா2க2க-!  தா

மா*_ா இவைன ெகா+ வர ெசா * இC ேக3
ெகா+#,கிறாேற!”

“மா*_ா இவைன ெகா+வா எகிறா. இவ கால.ைத அளக திய
க,விைய ெகா+ வா எகிறா. இ%த க,விைய ைவ.& ெகா+

எனதா ெச$வேதா ெதாியவி ைல. விழி.ெத %ததி*,%& Jக 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

நிழ

கதிரவனி நிழ

மிக மிக நீ+ வி . /ளி கால.தி ஒ, நாளி

மிக மிக /=கி வி . ேகாைடகால.தி ஒ, நாைள< அவ "#1 ெச$ய

"#<.

இ%த ஆரா$சிகைள<, வி+மீகளி இயக.ைத பறி அவ ெச$தி,/

ஆரா$சிகைள< பயப.தி அவ &ைமயான ஒ, கால கணித "ைறைய

ஏப.த "#<. அவ என ெச$வாெனப& என/ ாிகிற&” எ= நிசா

ஓ ஆரா$சிேய நட.தினா.

“அ ல லா! ஆ+டவ அ,- பா*பானாக!” எறா W.
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“ஆ+டவ அ,- பா*.தா , மா* ஷா அவகளி ஆ3சியி

நா ஒ, திய

பHசா2க.ைத ஏப.தி ெகாகலா.”
இ& ஓ அ,ைமயான ஏபாடாக நிசா அவகளி Eைளயி

ேதாறிய&. மா*

ஷாவி ஆ3சியி

அவ,ேக ெசா%தமான ஒ, பHசா2க "ைற அ"F/ வ%தா ,

அரசா2க வான'

கைலஞராக அம.தி ெகா-வா. இ& சாியான ஏபா எ=

அவ,/ ெப,ைமயாக இ,/. ெப,ைமயி Dாிபா

அவ "த "தலாக

ேதாறிய&. “அவ ேக3டப#ேய கால அள/ க,விைய அைம.&

ெகாேபா. ஆனா , அவ ஏ அப# அைல%& றி ெகா+#,%தா!”
எ= நிசா ேக3டா.

“அ& ஆ+டவC/.தா ெதாி< ! த2க- அ#யவC/ எ&1 ெதாியா&!”
எ= உ-ள.ைத மைற/ ஒ, சிாிட W Iறினா.
“அவ ம=ப#< றியைலயாம

பா.& ெகா-வைத உ ேவைலயாக

ைவ.& ெகா-. அவ இ2ேகயி,க ேவ+#ய& இறியைமயாத&” எ=
ஆைணயி3, அவC/ விைடெகா.தா நிசா.
த K3/ ெசற W அ2கி,%& ஓாிட.தி/ ெசறா. அ%த இட

ஒ, பைழய கி3ட2கி. அ& கைட. ெத,ைவ ேநாகி ெகா+#,%த&. தா
மைற%& ெகா-வதகாக1, த வச கிைட.த பிற பாக Iடாத

ெபா,-கைள மைற.& ைவபதகாக1 அ%த கி3ட2கிைய அவ பயப.தி
வ%தா. எகிதிய ஊைமெயா,வ அைத காவ

ாிவதகாக

ைவகப3#,%தா. அவ, தாேன அ%த கி3ட2கி/ உாிைமயாளேபால
ந#.& வ%தா. அ2ேக ெசற W, ஒ, Eைலயிேலயி,%த ெப3டக.தி

E= D3கைள< திற%& உ-ேளயி,%& ஒ, ெபா,ைளெய.தா. நீலக

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

அலேபா நகைர ேநாகி ெச F சாைல வழியி ,

ெகா+ ெச லப3ட யா6மி எற ெப+, அபி அைடயாளமாக உமா

எபவC/ அCபிய ெபா,ேள இ%த வைளய
இ%த வைளய

ம3 உமா ைகயி

எ= அ%த Iன Iறினா.

கிைட.தா , அெலேபா நக ேநாகி
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பற%& விவா. பிற/ நிசா அவக- ெ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=கிணைற ேநாகி
வ%தா.

யா, கவனியாத சமய பா.&, அ%த வைளய கைள கிண=/-ேள ேபா3

வி3 ப3படெவ= நட%& அ%த இட.ைத வி3 ெசறா. ஆரா$சி

Iட.தி

ேவைலக- ==பா$ நடபைத க+ நிசா அ "  மிக

மகி;சியைட%தா. ேகாைடகால "#< த,வாயி

நீக#கார" பளி2/க

JN அைமக ெப=வி3டன. நீ க#கார.தி , மணி/ அ=ப& "ைற

=கிற ஒ, சி= சகர அைமக ெபறி,%த&. மணி/ ஒ, "ைற அைசகிற

ஒ, ெபாிய சகர" அதி

ெபா,.த ெபறி,%த&. ஈ3# "ைன ேபாற ஒ,

ெவ-ளி "ைன அள1 ப.தப3ட ஒ, ேகா3# மீ& ஒBெவா, ம.தியான.தி/
ஒ, "ைற நக%& ெசற&. ஒBெவா, நா8 தி,ப. தி,ப அ%த ேகா3#

மீ& நக%& ெகா+#,%த&. இவைறெய லா பா.த W எBவள1 சாியாக

எBவள1 ேபாற.தகதாக இ,கிற& எ= வியபைட%தா. ஆனா , கணித
ேபராசிாிய ைமம, ஓ ஆ+# "#வி தா உ+ைம ேநர.தி/, இத/

உ-ள ேவ=ைம ெதளி1ப எ= விளகினா. ேகா3ைடயி

நாைள

கணகிவத/, ேவ பி#.தKர ஒ,வ இ,ப&ேபா , இ2ேக< ஒ,வ
இ லாத&தா ெப,2/ைறெய= W க,தினா. அவCைடய

அறியாைமகாக ேபராசிாிய ைமம இரகபவைத. தவிர ேவ= வழியி ைல
எ= நிைன.தா.

எ லா ஆய.தமான பிற/, ஆரா$சியாள நா வ ேத%ெதக ெபறன.

த2க- ேவைலைய. ெதாட2/வத/ எ ேலா, ஆய.தமாகின. ஏெழ3

ஆ+க- ஆரா$சி/ பிறேக இத "#1 ெதாி< எ= ைமம க,தினா.
நாைக%& ஆ+க- ேபா&ெம= உமா Iறினா.
“அேடயபா! நாைல%& வார.தி

ேவைல/ வ,ட கணகி

ஒ, ெபாிய அர+மைனேய க3#விடலாேம! இ%த

ஆ/மா? என பய?” எறா W.
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“உCைடய அர+மைன காலேபாகி

ம+ேணா ம+ணாக ேபா$வி.

எCைடய பHசா2க எெற= பயப. ேபாேபா!” எ= உ=மினா
உமா.

TாியC/ ேநரா$ Dமி இ,கI#ய "பனிகால.தி
ேவைலைய. ெதாட2க ஆ= வான '

ஒ, நா- த2க-

ஆரா$சியாளக- ஆய.தமாக இ,பதாக

ஒ, வார "பாகேவ உமா, நிசா அவக8/. ெதாிவி.தா. ேபரரச  தா
அவக- ஆரா$சி Iட.ைத பாைவயிவத/ ேவ+#ய ேவைலகைள<,
அவ எதிாி

நட%& ெகா-ள ேவ+#ய "ைறகைள< நாடக ேபா

கா3ட நிசா ஏபா ெச$தா.
----------------

நட.தி

18. கிழிய#$ பழ ப;சாக

 தா மா*_ா அவக- ஆரா$சி Iட.ைத பாைவயிட வ,வதாக இ,%த

அ=, அவ காைலயி

"த*

மாேவ3ைட "#%தபிற/ மாைலயி

அ2ேக

ேநேர வ,வதாக இ,%த&. ம.தியான.&/ பிற/ அ%த ஆரா$சிIட

பாபத/ ஒ, ேகளிைகIடார ேபா

கா3சியளி.த&. திதாக

அைமகப3#,%த ேதா3ட " வ& தைரயி

ர.ன கபள2க- விாிக

ப3#,%தன. மர.த#களிேல, பலவிதமான ேகாைபகளிேல விதவிதமான

கறிவைகக8, சப.&, பிற உண1 ெபா,-க8 ைவ.&ெகா+

ேவைலயா3க- கா.& ெகா+#,%தாக-.

அைடயாள "ைற கணித ேபராசிாிய,, உமாாி கணித ஆசிாிய,மான அ*
அவக8, ப ேவ= கைல கழக2களி ேபராசிாியக8 த2க- அரசா2க

உைடகைளயணி%&ெகா+ அ2/ வ%& I#னாக-. ப-ளி வாச**,%& வ%த

மத. தைலவகளான " லாக8 வ%தாக-. அவக- அைனவ, எ&1

ேபசாமF, எவ,ட கலவாமF தனிேய ஒ, ற.தி

இ,%தாக-.

" லாகைளெய லா அவரவக8/ாிய மாியாைத<ட நிசா அவகேள
வரேவ=,  தா அவகளி ஆ6தான ேமைடயி அ,கிேல உ-ள

ஆசன2களி

அமர ைவ.தா. நா3#ேல "

ஆறF வா$%த சமய ேபரைவயி

உ=பினகளான அவக8ைடய க,ைண நிைற%த ஆதர1 இ,%தா தாேன
விHஞான பிைழக "#<. அதகாகேவதா நிசா அவக8/ மி/%த
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மாியாைத ெசF.தினா. அவகேளா ேபேபா&, ேந எதிராக நி= ேபவ&
Iடாெத=, அ& மாியாைத /ைற1 ஆ/ெம=, அவகளி பி பகமாக
நி=ேபசேவ+ெம= உமா,/ எாிைக ெச$தா. ஆனா , அவக-

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& ேவைலகாரக- அவசர அவசரமாக அரச
எதிாி

அ,கி

ஒ, நைடவிாிைப விாி.தாக-. தCைடய ேவ3ைடயாம ஈ3#ைய
இ,%த அ#ைம ஒ,வனிட ெகா.&வி3 கீேழ இற2கிய  தா

மா*_ா உ-ேள வ%தா. அவ உட

" வ& Jசி ப#%தி,%த&. கைளபாக

இ,%தாF அவ களிபாக இ,%தா. இ,பிC, இ%த நிசாைம< வய&
"தி%த " லாகைள< பாக ேந%ததி

அவ உ+ைமயி

மகி;சியைட%தி,க மா3டா எேற உமா நிைன.தா. ஒ, மி,க

நடப&ேபா

நட%& வ%த மா*_ா தா ேபேபா& ைககைள அைசக1

இ ைல. /ரைல உய.த1 இ ைல.

அவ,/ வணக I=வதகாக நிசா உமாைர அைழ.& வ%தேபா&,  தா

அவைன உ=ேநாகிவி3, ‘ஆ! இவேனதா!” எ= ெம *ய /ர*

Iறினா.

“இ%த உலக.ைதயா8 இைறவேர! த2களி ேவைலகார நா” எ= Iறி

உமா அ# வண2கினா.

“ெகாராச பாைதயிேல, நா த2கியி,%த இட.தி/ நீ வ%தா$! எைன பறிய
ஒ, /றி Iறினா$. நீ Iறியப# அ& நிைறேவறி வி3ட&. அைத நா மறக

வி ைல; எ= மறக1 "#யா&. இெபா & நீ எனிடமி,%& என
எதிபாகிறா$!” எ= அவைன  தா மா*_ா ேக3டா.
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“அரேச! த2க- பணியாளாக எைன அம.தி ெகா-8ப# ேவ+கிேற!”

எறா உமா. "அப#ேய ஆக3! சாி, இெபா & நீ இ2ேக என ெச$&
ைவ.தி,கிறா$? கா3!” எறா  தா.

உய%த பளி2/. J+ க,விைய<, அ2கி,%த ேவ= விHஞான க,விகைள<
அகைறேயா கவனி.தா. வய& "தி%த கணித ேபராசிாியனாகிய ைமம,
அரச "னிைலயி

நிகிேறாேம எற பய.தி

ைக ந2கி, ெம$ந2கி, வா$

/ளறி விளக ெசானைத ேக3க ெபா=காம ,  தா உமா பக தி,பி

‘நீேய விளகி I=’ எறா. அ%த இள வான'

ஆசிாியரான உமாாி

ெதளிவான ெசாகைள அவ ெபாி& வி,பினா. உமா,/ அெபா & வய&

இ,ப.திர+.  தா மா*_ா1ேகா இ,ப&தா. அவ உமாாி ஆறைல
க+ விய%தா.

விHஞான க,விகைள  தா க,.ேதா கவனிபைத க+ ெபா=காத

ெபாிய " லா, த"ைடய த/திைய நிைலநி=.தி ெகா-வதகாக1 மதவாத.ைத

நிைலநி=.&வதகாக1 "வ%தா.

“கவனி<2க-, நீ2க- ஆ+டவனி ெதா+டகளா$ இ,%தா
ஒ,வCேக அ#பணி<2க-! அவரா

அவ

பைடகப3ட கதிரவைன< நிலாைவ<

ேபாறி வண2காதீக- எ= னித. தி,மைற க கிற&” எ= Iவினா
ெபாிய" லா.
தி,/ரானி

உ-ள இ%த வாகிய2கைள ேக3ட& வழகேபால மற

" லாக8, த2க- ஒதைல ஒ.த /ர*ேல ெதாிவி.தாக-.

“இர1 பகF கதி, நில1 எ லா ஆ+டவனி பைடகேள! அவனா
பைடகப3ட ெபா,-க- ெதளிவாகபடாவி3டா , அவைற (அவறி

பயைன) நா ெபற"#<மா? இப#< Iட.தா தி,"ைற I=கிற&” எ=

உமா Iறினா.
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மா*ஷா எ&1 Iறவி ைல. அவ, மத நபிைக<-ள நிசா ேபாலேவ,

மதெபாிேயா/ மிக1 மாியாைத ெசF.&பவ. இ%த விஷய.தி

அவ எ&1

ேபகிறாேபால இ ைல. ெபாிய" லா அவகளிட ெச= மாியாைத ெசF.தி

விைடெப= ெகா+ /திைரேயற ேபானா. /திைரயி

உமாைர அ,கி

அைழ.&, “அரசா2க வான'

ஏறி உ3கா%த&

கைலஞராக உைனேய=

ெகா-8ப# அைமச நிசா ேவ+# ெகா+டா. அBவாேற

ஆைணயி3#,கிேற. நாைள I சைபயி , உன/ அரசா2க

மாியாைத<ட பதவி வழ2கப. அ#க# சைப/வா. எ அ,கி

அ#க#

வ%& இ,. உ+ைமயான /றிகைள அBவெபா & உண%& ெகா-வத/ நீ எ

அ,கி

இ,ப& இறியைமயாத&” எ= Iறிவி3, க#வாள.ைத ஒ, +

+# /திைரைய. த3#வி3டா. அவ,ட Iடவ%த, அFவலக8,

ேவைலயா3க8 அவைர. ெதாட%& ெசறாக-. /திைரயி கால# கிளபிய

Jசியிேல அவக- மைற%& ெசறாக-. ஆனா

நிசாதா மன வ,%தினா!

ம=நா- நிசா உமாைர. தனியாக ச%தி.தேபா&, “ேந= நீ ேமாசமாக நட%&

ெகா+டா$. உேலமா " லாக8ட இBவா= எதி.& ேபசியி,க Iடா&.
உCைடய பாைதயி

அவக- அ#க# தைடெய வத/ வா$பளி.&

வி3டாேய!” எ= வ,%தினா.

“த%ைதேய! எ ேவைல/ உேலமா1/ என சப%த இ,கிற&?” எ=

உமா ேக3டா.

“அவக8ைடய ஆதரவி லாத எ%த காாிய" ெவறிெபற "#யா&. நீ

ெதாி%&ெகா-ள ேவ+#ய விஷய2க- நிைறய இ,கிறன. இெபா &, அரச

சைபயி

நீ பதவிேயக ேபாகிறா$. வ,ட.தி/ பனிெர+டாயிர மி6க

நாணய2க--வாிைய கழிகாம

உன/ சபளமாக கிைட/. மா*_ா

பிாியபகிற ேபாெத லா உன/ ெபானாக வாாி ெகா3வா. 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 பாிக8
வி,பியேபாெத லா ெகாபா. ஆனா

அவ ஒ,வாிட ைவ.தி,/
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நபிைக /ைற<மானா , ெகா F க.தி "ைனைய கா3#F ெகாரமாக

மாறிவிவா. அரசகளி ேபாேக இ&தா. அபி,%தா

ைவ.& ெகா-8வாக-. ெவ=பி,%தா

ஒேரய#யாக. Jகி

உயி,/ உைல ைவ/ ஆ<தமாக

அவகேள மாறிவிவாக-. அவ,ைடய க,ைண உமீ& எ= இ,/ெமேற

எ+Nகிேற. அப#ேய அ லா அ,- ாிவாராக! ஆயிC அவ,ைடய

அர+மைன " வ& அவ,ைடய உளவாளிக- ேதனைடைய ெமா$/

ேதனீகைள ேபால - எ2/ றி ெகா+ேட யி,பாக-. அவக8ைடய
க+க8/ எ%த விஷய" தபா&, உமீ& ெவ=D3வத/ பல

"ய வாக-. அவ,ைடய ஆதர1 இ,/ வைர உ வா;1 இப வா;1தா.

அ& நீ2கியேதா, உCைடய வா;1 ெப,ைம, ெச வ, உயி எ லா அழி%&

ேபாக ேவ+#ய&தா. எCைடய ஆதர1 உன/ எேபா& உ+. ஆ+டவ
அ,ளா

எைன ேநர#யாக எதிபவக- யா,ேம இேபா& இ ைல. ேமF

எCைடய அரசிய

ெச வாகி/ காரண எCைடய ெப,

உைழ.தா. இ%த சாரா[ய.ைத அைமபதி

ெகா+#,கிேற.”

நா ெப, ப2ெக.&

இBவா= பலவிதமான உபேதச2கைள ெச$& வ%த நிசா, தம/ அ%த
சாரா[ய.ைத பைடபதி

ெநநாளாக இ,%& வ%த ெப, ப2ைக<, த

உைழைப<, அர/ தன/ உ-ள ெதாடைப< பறி விாிவாக

எ.&ைர.தா. அவ,ைடய விளக.திேல E= தைல"ைறக- சாி.திரேம

அட2கி யி,%த&. பைழய  தா ஆ  அசலா ய

ேபால /%& பல

நாகைள ெவ= பாதாதிேல ெவறிெகா# நா3#யைத<, அெலேபா

நகைர< ெமகாைவ<, ெமதினாைவ< ைகபறியைத< சாமக+#*,%&,

கா6டா+# ேநாபி

வைர பர%& கிட/ அ%த ெபாிய சாரா[ய.ைத<

அத ஏகேபாக சரவ.தியாக இேபா& விள2/ இளH சி2க  தா

மா*_ாவி நிைலைமைய< மனக+" ெகா+வ%& நி=.தினா. உமா,

இப#ப3ட ஓ அரசC/ ேசைவ ெச$வதி

ெப,ைம இ,பதாக க,தினா.

“அ#க# ெதா%தர1 ெகா.& ெகா+#,/ எகி& ேதச.தி

கா*பிடமி,%& Eறாவ& +ணிய6தலமாகிய ெஜ,சல.ைத

ைகபறிெகா-ள  தா மா*_ா தி3டமி3#,கிறா. வ,கிற வாைட

கால.தி

அெலேபா வழியாக நம& பைடக- ெஜ,சல.தி மீ& பைடெயக

ேபாகிறன.” எ= நிசா Iறினா.
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நிைன.த1ட தி3டமி3 இப#ப3ட அழகிய நகர2கைள. த சாரா[ய.தி
ேச.& ெகா-ள I#ய இ%த ெச வ நிைலைய, அ%த நிைலயி விய.த/

ஆறைல எ+ணி விய%தா உமா. நிசா அவக- உமாைர. தின% தின"

அைழ.& அவC/ அரசா2க விஷய2கைள பறி விாிவாக எ.&ைர.தா.
ச3ட2கைள அ"

நட.&வ&, வாி வT*ப&, பைடயைமப&, ஒ=

ஆடF பறிய எ லா விவர2கைள< எ.ெத.& Iறினா.

 தா மா*_ா1கி,%த ஆவ"-ள விஷய2க- பறி< நிசா ெதளிவாக
Iறினா. “ேவ3ைடயாவதி

 தாC/ வி,ப அதிக. ெப+கைள

இதயமி லாத அ#ைமகளாக எ+ணி நட.&வ& அவ,ைடய வழக.

ெத$Kக.திF, அ,- வா/களிF Eட நபிைக அதிக ெகா+டவ.

அவ,ைடய பா3ட அநாகாீகமான /#ைய ேச%தவ.  தா மா*_ா

அவகளி பக.தி
வி3டா

எவனாவ& ேசாதிடகைள ெகா+வ%& எதிாிக- ைவ.&

ேபா&, அ%த. ெத$Kக நபிைகைய ெகா+ேட அவைர அழி.& விட

"#<. அBவள1 Jர ெத$Kக விஷய2களிேல Eட நபிைக ெகா+டவ.
இைத நிைனவிேல ைவ.& ெகா-! உCைடய ெசய

மிக1 கWடமான&.

ஜாதக2களிேலா ேசாதிட.திேலா உன/ ெகாHசIட

நபிைகயி ைலெயேற ேதா=கிற&. எைன ெபா=.த வைரயி

ந3ச.திர2களி ஒ 2கான இயகேம, கட1ளி ஆறF/ எ.&கா3 எ=
நகிேற.  தா மா*_ா-ஏதாவ& ஒ, விஷய.ைத பறிேயா, ஏதாவ&
காாிய ேமெகா-8வத/ாிய ந ல ேநர.ைதபறிேயா, அ%த ெசயலா

ஏப ெவறி ேதா விைய பறிேயா உCைடய ேயாசைனைய ேக3டா ,
அவ,ைடய ஜாதக.ைத ைவ.& ெகா+ உ+ைமயான கணித"ைறயா

பலாபலகைள வ/.& ெசா F. ேவெறா,வ, அவைர. த வசப.&ப#
வி3 விடாேத, உைன< உ ெசயைல< ெபாறாைம க+க8ட கவனி.&
வ,பவ ஏராள எபைத எெபா & மற%& விடாேத.” இBவா= நிசா
அவC/ ெசா * அவ நிைலைய<, ேவைலைய< அத ெபா=ைப<

உண.தினா.

உமா அவ Iறியவைறெய லா ஏ= ெகா+டா. மா*_ா ஏதாவ&

ெத$Kக /றிகளி விளக.ைத ேக3டா , அத/ விைடயி=ப& மிக எளியேத

! பழ2கால.& ேசாதிட கைலஞக- வ/.& ைவ.த விதி"ைறகளிப#

114

கணகி3, அவறி/ /றிபிட ப=-ள பலகைள அப#யப#ேய ஒபிக
ேவ+#ய&தா.

அப#ப3ட /றிகளி

அ.தமி ைல எறா

அதனா

என வ%& வி3ட&.

நகிறவ நபி ெகா+#,க3. நமெகன ந3ட? எ= நிைன.தா.
“இெனா= I=கிேற. அரசா2க விஷயமாக ஏதாவ& ஆ,ட ேக3டா , நீ

என/ ஆளC! விவர.ைத. ெதாி%&ெகா+ அத/ Iறேவ+#ய சாியான
பதிைல நா உன/. ெதாிவிகிேற. ஏெனனி , அரசிய
ஆ,ட I=வ& "#யாத காாிய. அ&, அரசிய

ேபா/ பறி

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

எைன கல%&ெகா+ நீ ேசாதிட Iறலா” எறா நிசா.
உமா அவைர வியட ேநாகினா.

“ஆ+டவ அ,ளி உதவியா , இர+ ைகக- இ%த ேபரரைச ஆ8கிறன.
"#ைன%த ேபரரசி ைகெயா=; தைலபாைகயணி%த இ%த அைமசனி
ைகெயா=, ேபா, ெவறி< த+டைன< ெவ/மதி< அரசாி ைகயா
ஆகெப=வன. ஒ 2/, வாி"ைற<, அரசிய

ைகயா

ெகா-ைக< அைமசாி

பைடகபவன. நா  தா மா*_ா அவக8/ உ+ைமயாகேவ

உைழகிேற. எ உைழபி பயனாக தியெதா, சாரா[ய.தி
அ#.தள.ைத அைமக பாபகிேற. ஆகேவதா, அரசிய

ெகா-ைக

சப%தமான பிரைனக- ஏபேபா& ம3 நீ எைன கல%& ெகா-ள
ேவ+ எகிேற, ாிகிறதா?” எ= ேக3டா நிசா.

“அப#ேய!” எ= உமா ஒ ெகா+டா. க+# நிைற%த இ%த
மனித,ைடய "

நபிைக/ாியவனாக. தா மாறி வி3டைத<ண%தா.

தைன கா3#F,  தா மா*_ாைவ கா3#F இC ெசா ல

ேபானா

மத. தைலவகளான உேலமா சைபயினாி

யாைர< கா3#F

அறிவாளியான இவ,ைடய நபிைக/ாியவனாக. தா ஆகியைத எ+ணி
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மகி;%தா. நிசா", தCைடய ெநநாைளய தி3ட, நிைறேவறியைதெய+ணி

மகி;%தா.

உமாாி ஒத

கிைட.த மகி;சியி , நிசா W பக தி,பி,

“இவCைடய ெச வாைக ெகா+ நா மா*_ாைவ வசப.தி

ெகா-ளலா” எறா. ஆனா , உமா அ.& Iறிய விஷய அவ,ைடய
மனேகா3ைடைய. தக.த&.

“இெபா & ஒ, வ,ட கால.தி/ நா இ2ேக யி,க. ேதைவயி ைல.
ஏெனனி

தின%ேதா=, கால அளைவ /றிெப.& ெகா+#,க ேவ+#ய

ேவைலதா. அைத ேபராசிாிய ைமமC, மறவக8 கவனி.&

ெகா-8வாக-. இ%த இைட கால.தி , பைடெய.& ெச F  தா
மா*_ா1ட, நா ேம/. திைசயிேல ஒ, பயண ேபா$ வரேபாகிேற.
 தாC, தCட வரேவ+ெம= எைன ேக3 ெகா+#,கிறா.”
எ= வான சா6திாியான உமா பதி
உ+ைமயி

உைர.தா.

உமாதா  தா மா*_ா1/ ேமறிைச பைடெய

பறிய எ+ண.ைத உ+டாகினா. ஏெனனி , ேமறிைசயி
சாகி

பயண ெச F

த அ/ாியவளான யா6மிைய. ேத# பி#கலாம லவா?

இெபா & அவ- எ2கி,%தாF, ேத#பி#.& வரI#ய நிைல அவனிட
இ,%த&. ெபா,8, ஆ3க8, அதிகார", பலமி/%த சகரவ.தி ஒ,வாி பக
பல" எ லா அவனிட இ,%தன.

W, உமா ேமறிைச ெச வத ேநாக.ைத உடேன ாி%& ெகா+டா.
யா6மி எற அ%த சி=மிகாக.தா எப& ஒற தைலவனாகிய அவC/
எ3டாத விஷயம ல.

“இேத உமா, தபிேயா#யதகாக எைன க+#.தாேய, நா$ ேபா

அைலயவி3டாேய, கிழவா! இெபா &, நீேய அவைன ந வ விட ேபாகிறா$!”
எ= த மன.தி/-ேளேய நிைன.& ெகா+ட அவ, ெவளியி

ேக3/ப#,
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பணி1ட “எ தியப#தாேன நட/” எ= ஒ, மத நபிைக<-ளவCைடய

/ர*

Iறினா.

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

19. அவமதி க வ+தவ சவமாகி ேபானா!
ேபானா!

அைலய#.& Rைரய#.& ெபா2கி சீறிெகா+#,%த& அ%த ஏபிேர36 ஆ=.
அ%த ஆைற கடபதகாக அத கைரயிேலயி,%த பாழைட%த பாபிேலா
நகர.தி ஒ, ப/தியிேல  தானி பைடக- கா.& ெகா+#,%தன.

 தாைன. ெதாட%& உமா, பிரக8 ேபாீச பழகாகைள கட%& அ%த
ஆற2கைர/ வ%& ேச%தாக-. அவக8/ பினா

க3#ட2க- இ#%&

/வி%& கிட%த கக8, மண /=க8 கா3சியளி.தன. அழி%&ேபான அ%த

/3# வகளி 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. திைரசீைலக-

ெதா2கவிடப3டன. பளி2/ ப#க ககளி ேமேல விாிக- விாிக ப3டன.
அரசC/ அ%த ேகளிைககாரக8/, அர2க அைமகப3ட&. இதிேல

தின" நடன2க8, வி.ைதக8 நைடெபறன. ஒ, நா- மாைல உமா, அ2/

அைழகப3டா. “ந3ச.திர2கைளேய பா.& ெகா+#,/

வானசா6திாியாேர, எCைடய இ%த நா$களி ஆ3ட.ைத< ெகாHச பா,”

எ=  தா அவைன அம%& பா/ப# ேக3 ெகா+டா.

இர.தின கபள.திேல, உமா,காக ஓாிட ஒ&கி ெகாக ெபற&. அவ

எதிேர, நடனகாரக- ழ= ழ= வ%தாக-, ேவ#ைக காரகளி

தைலவ தாேன ஓ இைச க,வி ேபால கா3சியளி.தா. அவCைடய இபிேல

பிைண.& க3ட ப3#,%த ஒ, "ரச.தி
அேத சமய.தி

அவCைடய ேதா-களி

அவCைடய விர க- ஒ*ெய பின.

க3டப3#,%த சி= மணிக- /F2கி

இைச.தன. அவ ழ= ஆேபா& அவCைடய தைல"#யவி;%& ழற&.
ஆ# ெகா+#,%த அ%த ேகளிைக காரகளி தைலவ ச3ெட= நி=,

உமாாி எதிாிேல ம+#யி3. த ைகைய நீ3# ெவ/மதி ேக3டா. அவி;%&

" ெதா2கிய "#கைறயி ஊடாக அவCைடய விழிக- உமாைர I%&
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ேநாகின. உமா, அவைன I%& பா.& ெகா+ேட, த விர

Rனியி

ைவ.& ெகா+ேட, ஒ, நாணய.ைத ெவ/ திறைமயாக +# +# ழறி

வி3டா.

“க+க3 வி.ைதயி

ேத%த கைலஞேர! இ& என பிரமாத! வான.&

பனிக3#கைள (ஆல2க3#கைள) கீேழ வரவைழேப. மணயைல< எ பி

Kச ெச$ேவ! இC உ2க- எ+ண.தி
அவ தைன ஆப.தி

இ,பைத< எ.&ைரேப!”

மா3#விட "யFகிறா எபைத யறியாத உமா

“அப#யானா , நீ ெபாிய வி.ைதகாரதா!” எறா.

“வான'கைலஞேர நா ஒ, ேமாசமான அேயாகிய எ= தா2கஎ+Nகிறீக-. இ,பிC என/ பயபகிறீக-!” எறா. அவCைடய

Iாிய பாைவ 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

பரவாயி ைல. "#யா& எ= ெசா * வி3டா

"#யவி ைல எறா

ேபா&!” எறா. அவCைடய

பர%த தைலைய யா3# ெகா+ேட, “எ2ேக, நா எ%த வாச

வழியாக ேபாக

ேபாகிேற. ெசா F2க- பாகலா! கிழகா, வடகா, ேமகா அ ல& ெதகா?

எ& வழிேய நா ெவளிேயற ேபாகிேற. தீகதாிசியாேர! ெசா F2கபாகலா” எறா அவ. அ& உமா,/ ஒ, சவா

ேபாலேவ இ,%த&!

உமா,/ சிாி சிாிபாக வ%த&. ஒ,வ ெவளிேய ெச வைத<

வி+மீைன< சம%தப.&கிற ேபைதைமைய எ+ண எ+ண சிாிதா
வ%த&. ஆனா

அவ சிாிகவி ைல. காரண மா*_ா அவைன கவனி.&

ெகா+#,%தா. அவேரா, இ%த மாதிாி விஷய2களிேல நபிைக<-ளவ. க.தி

ச+ைட/. தயாராக இ,/ Kரகைள பா/ அேத ஆவ.ேதா, அவ
உமாைர<, நாடக. தைலவைன< கவனி.& ெகா+#,%தா.
“இ& மிக சாதாரண விஷய..” எ= இ .தா உமா. “மக- ேபசி

ெகா-கிறாக-. தா2க- ெப,% திறைம வா$%தவ எ=. அப#ப3டவ ஏ
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பி வா2/கிறீக-. இெபா & நா எ%த வாச , வழியாக ேபாேவ எ=
ெசா F2க-, பாேபா!” எறா அவ.
மற ஆ3ட காரக8 அவைன றிF வ%& நி= ெகா+டாக-.
 தாCைடய ஆ3க-, ெந,2கி வ%& நி= ெகா+டாக-, நறாக

ேக3பதகாக. மா*_ா உமாாி பதிைல எதிபா.& கா.& ெகா+#,%தா.
ந3ச.திர2கைள ஆரா$வத/ இ%த மாதிாி சப%த" இ ைல எ= ெசா ல

எ+ணினா உமா. ஆனா , வா$ திறக வரவி ைல. உதக- அைசயவி ைல.
 தாேனா, அ%த மனித எ+Nவைத. தனா

ெசா ல "#<ெம= நபி

ெகா+#,கிறா. எ%த காரண கா3# எBவள1 விளகினாF, மா*_ாவி

Eட நபிைகைய ேபா/வ& "#யாத காாிய எபைத உண%& ெகா+டா
உமா. இ%த ஆ3டகார தைன கவி;.& விட ேவைல ெச$கிறாெனபைத,
ெநேநர.தி/ பிற/ அவ ாி%& ெகா+டா. இ%த T;சிைய. தகக.

தCைடய .திசா*. தன.ைத பயப.திேய ெவறி 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

"#< எற எ+ண.&ட அவைற வா2கி ெகா+டா உமா. அரசாி

வானசா6திாியி கடைம இ&தா ேபாF எ= எ+ணிெகா+ேட,
ேயாசி.தா. தாெசா Fவ& தவறாகிவி3டா

மா*_ா மதிக1 மா3டா,

இ%த நிக;சிைய மறக1 மா3டா. ெசா Fவ& ம3 சாியாக

இ,%&வி3டா ...? நா/ கத1க-, கிழ/, வட/, ேம/, ெத/... ஏேதா
"#1/ வ%&, தாளி

எனேவா சில ெசாகைள எ தி "#.தா உமா. தாைள

ம#.தா, எ %தா, மா*_ாவி அCமதி<ட " நட%&, ப#க3களி

பக.திேலயி,%த பளி2/ க * ேமேலயி,%த ப#வ.தி கீேழ அைத ெச,கி
ைவ.&வி3 மீ+ தானி,%த இட.தி
ஆ3டகாரைன பா.&, “இனிேம

வ%& உ3கா%தா.

நீ ேபாகலா!” எறா.
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ஆ3டகாரனி க+க- ஒளி Kசின. த T;சி ப*க ேபாகிறெதற

எ+ண.திேல அவ உ-ள Dாி.த&. "C/ சில அ#க- நட%& வ%தவ,

கீ;.திைச வாசைல ேநாகி ஓ#னா. அவ ேதா- மணிக- /F2கிெயா*.தன.

பிற/, ெவறி /ர

எ பி ெகா+ேட, பக.திேலயி,%த வைர ேநாகி

பா$%தா. Dேவைல<ட ெதா2கிய திைர சீைலைய. Jகி றியப#, வாி
நவி

இ,%த சி= கதைவ. திற%& ெகா+ேட “இ%த வழியாக நா ெவளிேய

பாகிேற!” எ= ெசா * வி3 ேபானா. அவ ெசற&, Jகிய

திைரசீைல கீேழ வி %த&. பாைவயாளக- ஆசாிய.&ட பா.&

ெகா+#,%தாக-. மா*_ா, அ%த. தாைள எ.& வ,ப# தCைடய

ெசயலாளைர பணி.தா.

அவ ெகா+ வ%& ெகா.த&, பிாி.& ப#.தா. அவ,ைடய க+க-

வியபா

விாி%தன. எ தியி,%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/ பாகவி ைல. அ%த பய* T;சிைய

பறி சிறி& ேயாசி.& பா.தா. நா/ திைச கத1களி

ஏதாவ& ஒறி

வழியாக அவ ேபாவதாக இ,%&, தாC ஒ, திைசைய /றிபி3டா , த
அதிWடவசமாக. தா /றிபி திைச< அவ ெவளிேய= திைச<

ஒறாகேவ இ,%& விட1 I. ஆனா , தைன நிசயமாக ேமாச ெச$ய

நிைன.த அ%த பய , அதிWட விைளயாவத/ாிய வா$ைப Iட தன/

ெகாக மா3டா. உமா நிசயமாக. ேதா வியைடவைதேய வி,வா.
ஆகேவ, உமா நாகி

எைதயாவ& ெசா Fவைத எதிபா.&, இ2/-ள

யா,/ ெதாியாத ேவெறா, தனி கத1 ஒறி வழியாக, அவ ேபாவத/.
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தி3டமி3#,க ேவ+ எ= T;சியி ேபாைகயாரா$%& "#1 ெச$தாேன
தவிர ேவறி ைல.

மா*_ா அவன,கி

ெந,2கி வ%& உ3கா%& ெகா+ அவ ேதாளிேல த3#

ெகா.தா. ‘நீ தா இர+டாவ& அறிஞ அ* ெசனா’ எ= மனமார

பாரா3#னா. த ெசயலாளைர Iபி3, “உமாாி வா$ நிைறய. த2க

நாணய2கைள அ-ளி ெகா3. இ%த ெபானான வாைய ெபானாேலேய

நிர” எறா உ3ேன அ%த ெசயலாள,  தா அ,கி

இ,%த ெப3#ைய.

திற%&, உமாாி வாயிேல ெபா நாணய2கைள. திணிக. ெதாட2கிவி3டா.

“சாி, எ %& ேபா$, அ%த ஆ3டகார நாைய. ேத# பி#.&, வயி= நிைற< வைர

வாயிேல மணைல ெகா3# நிர. ந அறி1லக ேமைதைய அவமதி.த /ற.தி/

அ&தா த+டைண” எறா. அரச ஆைணைய நிைறேவற சில ஏவல
ெவளியி

ெசறாக-.

உமா தபினா. அவ வாயிேல எ லா நாணய.ைத< திணிகாம ,

ெப3#ேயா ெகா.தாக-. விைடெப= ெகா+ உமா ெவளிேயறினா.

அ#ைமெயா,வ, ெப3#ைய. Jகி ெகா+ அவ Iட ேபானா.

வழியிேல ஒேர I3டமாக இ,%த&. சிபா$க- இர+ ேப பி#யிேல சிகி.

&#.& ெகா+#,%தா ஆ3டகார. Eறாவ& ஆ- வாளா

கிழி.&, சா/ மணைல அதி

அவ வாைய

சா$.& ெகா+#,%தா. பாவ! அவ

அ /ரைல ேக3 ெகா+ேட உமா அ2கி,%& த Iடார ெசறா.
---------------

20. ந ளிளி ஒவ ந# ேவ/$ெமறா!
ேவ/$ெமறா!

அ= இர1 உமா ெவ/ேநர வைர த .தக2களிேலேய ஆ;%தி,%தா.
தCட, பணெப3# Jகிெகா+ Iட வ%த அ%த காிய அ#ைம
வழகேபால. J2கவி ைல எபைத 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

ேபசிெகா+#,%தாக-. உமா,/ அத பிற/ ேவைல ஒடவி ைல. த

இ,ைகயி*,%& எ %தா. அைத க+ட அ%த அ#ைம.
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“யா! Tலாஜா அவகேள! இைறய இர1, ெபாிய மாய.தைம<ைடயதாக
இ,கிற&. த2க- அ#ைம நா$ அச2 ெகா-கிற&” எறா.
மெறா,வ, “தய1ெச$&, த2க- கால#யி அ,கிேலேய எ2கைளயம%தி,க
அCமதி<2க-. இர1 எ2கைள பய"=.&கிற&.” எறா. எாி%&ெகா+#,%த
விளகி அ,கிேல நக%& வ%&, அ%த திய ேவைலகார ெசா ல.

ெதாட2கினா. கைட. ெதா ைக/ பிற/ அவ பாழைட%& கிட%த

இட2களி வழிேய நட%& வ%& ெகா+#,%தானா. ஒ, ேம3# மீ& ெப,
ெவளிசமாயி,%ததா. அ& நிலவி ெவளிச அ ல. ஏெனனி

நில1 அ=

கிைடயா& அமாவாைச அ%த ெவளிச வ3ட.தி ம.தியிேல ஒ, மனித உ,வ
ேதாறிய& அ,கி

ெந,2கி பா.தெபா & ேவ= இ, உ,வ2க- ெதாி%தன.

அைர நிவாணமாக இ,%த ஒ, மனித உட , ெநளி< பாைப ே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,ெபா ேத, அைத க+ணா

பாராத அ%த அ#ைம ெதாட%& ெசா ல.

ெதாட2கினா. ேநேர அவ பாகாவி3டாF, அ%த திய ேவைலகார

ஏெகனேவ Iறியைத அவ தி,பி ெசானா.

“அ%த ெபாிய ேம3#ேல இ,%த அ%த ெவ-ைள பிசா, க /ட ேபசிய&. அ&
ேபசிெகா+#,%த ேபாேத கீேழ கிட%த அைர நிவாணஉ,வ ஒ, பாபாக

மாறிவி3ட&. அ2ேக ஒ, க.தி< இ,%த&. இ& ஓ அதிசய மாய வி.ைதய லவா?
நிைன/ேபாேத பயமாயி,கிற&” எறா நீேரா அ#ைம,
ேவைலகார ெதாட%தா; “நக%& வ%& ெகா+#,%தேத உ,வ, அ&தா

வயி= நிைறய ம+N+ட ஆ3டகார. அறிவி ஆசாேன! த2க- ெபய அ2/

ேபசபவைத< ேக3ேடா. எ.தைன ெபாிய மாயவி.ைத அவக8ைடய&?
எறா.
“எ2ேக?
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“அேதா அ2ேக, அ.த ெபாிய மண

ேம3#ேல!”

“ஒ, விளெக.&வா. என/ வழிகா3. அ2ேக ேபாகேவ+” எறா
உமா. யாேரா, அ%த மண

ேமகளி ஊேட அ%த ஆ3ட காரைன ைத.&

ெகா+ இ,%தி,க ேவ+. அைத பா.&வி3 ஏேதா உள=கிறா

ேவைலகார எ= உமா எ+ணினா. ஆனா

பயப3 ெகா+#,/

இர+ அ#ைமகைள< தேனா ஓ இர1 " வ& ைவ.& ெகா+#,க
உமா வி,பவி ைல. அவக8/ ேவைலெகாக தீமானி.தா. அ%த

ேவைலகார, உமா Iறியப# ஒ, ைகவிளைக எ.& ெகா+ வ%தா.

உமா அவைன பிெதாட%தா. மெறா, அ#ைம பய.தா

உட

கிகிக, உமாைரெயா3#ய ப#ேய ெதாட%& ெசறா. சிறி& Jர ெசற
பிற/, ஓாிட.தி

வைள%&, /3# வகளி ஊடாக ெச= ஏெகனேவ ஒ,

ெபாிய ெத,வாக இ,%தி,க ேவ+#ய ஒ, பாைதயி

வ%& நிறாக-. அ2ேக

நிற&, ேவைலகார த ைகவிளைக ஆ3#னா. அப# ஆ3#னா

இC நறாக எாி< எபதகாக ஆ3பவ ேபா

ஆ3#னா.

அ&

“இC2 ெகாHச Jரதா. சிறி& Jர ெச= வல& றமாக. தி,பி ேபாக
ேவ+#ய&தா. நா இ2ேகேய.... நிகிேறேன!” எறா விள/ ைவ.தி,%த

அ%த திய ேவைலகார. அவ ைகயி

உமா நட%தா. அேத சமய.தி

இ,%த விளைக வா2கி ெகா+

பினா , அ%த இர+ ேவைலகாரக8

வி %த#.& ெகா+ ஓ ஓைச ேக3ட&. பக.&/ பக தி,பி தி,பி

பா.&ெகா+ேட அவ தன%தனியாக ெசறா. அBவா= ெச Fேபா&

தன/ ேநேர உயர.தி

ம2கலாக ெவளிச ஒ= ெதாி%தைத க+டா.

அ%த ெவளிச! ஏெகனேவ 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. ேதவ& எளிதாக

இ,%த&. அ%த /விய* உசிைய அவ அைட%தெபா & ஒ, வாி

ெவ#பி ஊடாக அ%த ெவளிச வ,வைத க+டா. சாதாரண எ+ெண$

விளகி ஒளிைய கா3#F அ%த ெவளிச மி/%த ஒளிபைட.ததாயி,%த&.
அ%த ஒளிவ3ட.தி இைடேய உ3கா%தி,%த அ%த மனித, உமாாி

வ,ைககாக கா.தி,%தவ ேபா

எ %& நிறா.
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“ஒ,வ ேபாகிறா! மெறா,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 காரகைளேபா
அகற ேதா-களிேல ஒ, சா ைவ ேபா.தியி,%தா. ஆனா

பா.தா

ஓ அராபியைன ேபா

அவCைடய

அவைன

ேதாறவி ைல.

தைரைய ேநாகி /னி%த அவ கீேழ கிட%த அ%த ஆ3டகாரனி பிண.தி
ேம

உமாாி பாைவ பப# ெச$தா. மாபி நேவ பா$%தி,%த ஒ,

க.தியி பி# ம3 ெவளிேய நீ3# ெகா+#,%த&. “அவCைடய
ேவதைனைய ெபா=க "#யாம
மனித.

நாதா /.தி. தீ.ேத” எறா அ%த

ேமேல ஒ, க / வ3டமி3 ெகா+#,%த&. உமா அைத கவனி.தா. “அ&
எCைடய I3டாளி உய%த இட2களிேல அ& எேனா வ%& ேச%&
ெகா-8” எறா அ%த /3ைட மனித.
“நீ யா?’ எ= ேக3டா உமா.
“மைலபிரேதச.ைத ேச%தவ. ேர நகரவாசி” எ= பதி

Iறினா. அப#

I=ெபா & அவCைடய ஒளி மி/%த க+களிேல & மின

இ,%த&.

ேதாறிய&ேபா

ேர எப& பாரசீக.தி பனிமைல சிகர2களி ஊேட உ-ள மைலபிரேதச.திேல
யி,%த ஒ, நகர. இ%த மனித ஒ, பாரசீக.தவனாக இ,கலா. எனிC
அவCைடய ெமாழி உசாி எகிதியக8ைடயைத ேபா

ேதாறிய&. பல

ெமாழிகைள< இய பாக ேபசI#ய பயிசி<ைடயவெனப& அவைன
பா.த மா.திர.திேலேய ெதாி%& ெகா-ள "#%த&.

“Iடார ம#பவனாயி,%&, அரசாி வான'கைலஞனாகி இ,பவ நீ,
அ லவா? இெபா &, இ6டாாி ேகாயி*ேல நி=ெகா+ பல, ைப.திய
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-------------21. திய மத பரப றப#ட ஒ <#ட
நிசா அ "  அவக- ெவ/ Jர.தி

இ,%& ெகா+ேட தைன

க+காணி.& வ,வைத உமா ாி%& ெகா+டா. ம=ப#<, நாேடா#களான
ஆ3டகாரக- த பாைதயி

/=கிடவி ைல; /=கிப# விடபடவி ைல

எபைத< உண%& ெகா+டா. எெபா & சிாிட I#ய இ%&

மத.தினனான ஒ, க#த எ &பவ, உமா த Iடார.தி

தனியாக

இ,/ெபா & வ%& சாமக+#F, பா  நகாிF நடகI#ய

விஷய2கைள பறி< வத%திகைள பறி<  தா மா*_ா அவகளி
நடவ#ைககைள பறி< அ#க# ெசா Fவா.

வார%ேதா=, நிசா அவகளிடமி,%& வ, க#த2க- அவC/ மிகமிக
பயப3டன. ெப,பாF, இ%த க#த2களி

நிசா அவகளி ேவைல.

தி3ட2கைள பறிய ெச$திகைள. ெதாிவி.தன. வரI#ய ஆப.&கைள

தவி.&, பிற/ ெகா-ளபட ேவ+#ய ெகா-ைககைள பறி அைவ Iறின.
இBவாறாக, மா*_ாவி பைடக- னித 6தலமான ெஜ,சல.ைத ைகபற

ேவ+#ய& எBவள1 இறியைமயாத& எபைத உமா உண%& ெகா+டா.
ேகா#கணகான மத நபிைக<-ளவகளா , இ6லா.தி தைலவராக1,

பாதா& ேதச.தி கா*பாக1 க,தப அள1/ மா*_ா

மதிைடயவராகி வி3டா. ஏெகனேவ ெமகா ெமதினா எற இ, +ணிய

6தல2கைள< &,கியக- ைக பறியாகி வி3ட&. "ைற ெக3ட அர

ெச$< ெக$ேராவி கா* ைகயி*,%& Eறாவ& +ணிய 6தலமான
ெஜ,சல.ைத< ைகபறி மா*_ா அவகளி ெபாிய சாரா[ய.தி
ேசகபட ேவ+#ய& மிக "கியமான&.

இத காரணமாகேவ, மா*_ா அவக- வடேக<-ள மதவிேரா.திகளான

ைபசா%தியகைள எதி.& த பைடகைள ெசF.த ேவ+#யி,%த&. னிதமான

இ%த ேபாரா3ட.திேல இ6லா.தி மாெப, தைலவரான  தா அவக-
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ஈப வைரயி , அவ,ைடய ெகா#யி கீ; பைட திர+ ெகா+ேடயி,/ேம
தவிர /ைறயா&. சமெவளி பிரேதச2களி*,%&, தி& திதாக. &,கி ேபா
Kரக- வ%& ெகா+ேடயி,%தன. பைடயி

ேச,வதகாக ேம/ ேநாகி

மீ+ மீ+ நிசா Kரகைள அCபி ெகா+ேடயி,%தா.

உ,வமி லாத கபளி மயிகளி /விய கைள ேச.& 'லாகி. தறியி

"ேனயி,%& ெகா+ &ணிகைள ந$< ெநசவாளிைய ேபா , நிசா அவக-,
இ,%த இட.தி

பணியி

இ,%& ெகா+ேட, இ%த சாரா[ய.ைத உ,வா/ ெப,

ஈப3#,பைத உமா மிக மிக. ெதளிவாக ாி%& ெகா+டா.

“ெஜ,சல.தி

பைடெயகலாமா? ந ல காலதானா?” எ= மா*_ா அவக-

ேக3டெபா &, ‘ஆகா! இ%த மாத மிக ெபா,.தமாக இ,கிற&. த2க-

கிரக.தி அ,கிேலேய ெசBவா< வ%& ெந,2கியி,பதா , உடேன
பைடெயக ேவ+#ய&தா” எ= ேசாதிட ெசானா உமா.

அவ Iறிய ேசாதிட உ+ைம எபைத மா*_ா நறாக அறிவா. இ,பிC

உமா பைடெயைப ம=.தி,%தா

தCைடய வான ' கைலஞாி ேம

மிகமிக மதி ைவ.தி,%த  தா, நிசயமாக. தCைடய ேபா. தி3ட.ைத

மாறி ெகா+#,பா. அBவள1 Jர அவ,/ உமா மீ& நபிைக

யி,%த&.

 தானி பைடக- அெபா & அெலேபா நகாி ெசம+ ெவளி பிரேதச.தி
"காமி3#,%தன. ெஜ,ெசல.ைத ைகப=வதகாக ெச லவி,%த தளபதி

அமீ அஜீa பைடகேளா தாC ெச வெதன. தீமானி.தா உமா. அவ

ேம/ கடைல பாக ேவ+ெம= வி,வதாக1 அத/ " எ%த
கடகைரைய< அவ பா.தேதயி ைலெய=, ேமF ெஜ7சல.தி

உ-ள

மTதி/ யா.திாிகனாக ேபாகேவ+ெம= வி,வதாக1  தா
மா*_ாவிட அவ ெதாிவி.தா. உ+ைமயி

வழியி

அவ ேநாக அைவய ல.

கட%& வ%த நகர2க- " வ&, அெபா & த2கியி,%த அெலேபா நக

" வ&, ச%ைத Iமிட எ2/ அவ விசாாி.& பா.& யா6மிைய பறி

எ%தெவா, தகவF கிைடக 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+ெமபேத அவCைடய ேநாக.

அெலேபாவி*,%&, ெத"கமாக ெச F பாைதயிேல ெசறா , டமா6க6
ப3டண.தி/, பாைலவன.ைத கட%தா
திைச பாைதயி

எகி&/ ேபாகலா. இ%த. ெத

ெசறா , யா6மிைய பறி ெச$தி எ&1 அறியலா.

இ&ேவ அவCைடய தி3ட, ைஷ ேபா

தனகி ைலேய எ= வ,%தினா.

ெச$திகைள ேசகாி/ ஆற

“உCைடய னித யா.திைர ெதாட2க3! நீ அ2/ ெச F ெபா &, &ர.தி
இ,/ அ%த மTதியி ெதா ைக ம+டப.தி , எ சாபாக ஒப& "ைற

ெதா ைக 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 ெபறவனாக விள2/ உமா, த பைடெய நைடெப= ெபா ேத

இப#ப3டெதா, னித யா.திைரைய "#ப& மிக ெபா,.தமானேதெய=
அ%த இள% &,கியரான  தா மா*_ா எ+ணினா. ஆனா , உமா

தைனவி3 பிாி%தி,கI#ய அ%த இைடகால.திேல<-ள ஒBெவா,

நாளிF, அதிWட%தர I#ய ந ல நா3கைள<, ேவ+டாத நா3கைள<,
பறிய ப3#ய

ஜாதக.தி

ஒைற /றி.& வா2கி ெகா-ள அவ தவறவி ைல.  தானி

ெசBவா$ சனி, கிர ஆகிய கிரக2க- ேச.& காணபவதா ,

திS சபவ2க- ஏபட Iெமப& ஜாதக பலனாக காணப3டதா
 தா இதிேல மிக கவனமாக இ,%தா.  தா த வான'

கைலஞ,/

ராஜா2க ெகா# பி#/ ஒ, / .தைலவைன<, கா.தாயானி வ/ைப ேச%த
காிய நிறபைட.த /திைர Kரக- பனி,வைர<, பிரயாண.தி
பா&காபாளராக நியமி.& அCபினா. உமா விழி.தி,%தாF, J2கினாF

அவ ேம

க+ ைவ.தப# எெபா & இர+ Kரக- இ,%தப#

இ,கேவ+ எ= அ%த / . தைலவC/ ஆைணயி3டா. அதப#ேய,
உமா எ2/ ெசறாF, வா$ேபசா& இ,Kரக- எெபா &, ெதாட%&

க+காணி.& வ%தாக-. உமாைர க+காணிகாம

தபாைவயி*,%& தபி
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ெச Fப# எவ விகிறாேனா அவ தைல தைரயி

உ,-வ& உ=தி எ=

அBKரக8/ / . தைலவ எசாிைக ெகா.தி,%தா.

உமா அவகைள, எதிபாராத எ%ெத%த பாைதகளிேலா இ .& ெகா+
றினா. டமா6க6 ப3டண.& ச%ைத Iமிட2களிF, ைப மரகாகநிைற%த ெலபனானிF, பனிமைல சிகர.ைத <ைடய ெஹமா மைல

பிரேதச.திF கடகைர ெவளிகளிF அவகைள அைலகழி.& ெகா+
திாி%தா. சிபி. J+க- நிைற%த கடகைர ஓர.தி , மண
காறி ஊேட அைல%& ெகா+#,%தா.

ெவளியி

K

கிேரகக8, ேராமானியக8 த2க- மரகல2களிேல வ%திற2கி. &ைற

"க2க8 பளி2/ க3#ட2க8 அைம%த ெப,2கட* கைரயி&தா.
இெபா & 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. அDவமான கி,6தவ ஞானிக- வா;%& மைற%த

இடமான காம

/றிேமேல< 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, மறகப3 மைற%&ேபான

அர+மைனகளி விசி.திர ேவைலபாக- நிைற%த கபதிக களிF அ2/
வா;%த பாிதாப.தி/ாிய, தா# வள%த ெபாிய மனிதகளான `தகளி வா;ைக

நிைலயிF த2க- கவன.ைத ெசF.திய உமாாி Iடவ%த கா.தாயனிய
Kரக8/ இ%த பிரேதச2களி

ேப$க- /#ெகா+ட& ேபால. ேதாறிய&.

அ%த ப/தியிேல அப#ப3ட  கா3. தைம நிலவிய&.

ஆனா , ெஜ,சல.ைத ேநாகி. த2க- வழிைய. தி,பி ெகா+ட பிற/,

அவக- த2க8/ பழகமான ஒ, T;நிைலைய க+டாக-.  தாCைடய

பைடக- ெஜ,சல.ைத ைகபறிய 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-ளிெகா+ ெசறாக-. தைலபாைகயணியாத

மனிதக8, இபி

/ழ%ைதக8ட, "கா Iட ேபாடாத ெப+க8,

/வி%& கிட/ பிண /விய க8/ சவ/ழிேதா+ ேவைலயி
ஈப3#,பைத< க+டாக-.

ெப,Hசாைல வழியாக உமா, பா&கா பைட Kரகளான கா.தாயனியக8
ேபா/ேபா&, எதிாிேல அ#ைமக- வாிைச வாிைசயாக ெச வைத
கவனி.தாக-. &,கிய Kரகளிடமி,%&, அ#ைம வியாபாாிகளா

விைல/

வா2கப3ட, இ%த ெஜ,சல.& அ#ைமக- டமா6க6 ப3டண.தி

லாப.&ட

விகபவதகாக நட.தி ெச லப3டாக-. இ%த அ#ைமகைள க+டேபா&,

உமா,/ ெகாரசா ேபாகள" அ2ேக தா ச%திக ேந%த அ#ைமகளான
யாமா/, ேஸாயி எற ெப+N நிைன1/ வ%தாக-.

ெஜ,சல.ைத ேநாகி ெசற அவ, இர1 ெந,2கி வரேவ, நக,/ ெவளியி ,

மா*_ாவி தளபதியான அமீ அஜீa Iடார.தி

வ%த பா&கா / . தைலவ இரவி

த2கினா. ஏெனனி

Iட

நக,/- இ,ப& பா&காபானத ல

எ= Iறிவி3டா. ம=நா- காைலயி , ெஜ,சல நக,/- ெச=,

இ6லாமிய னித ப-ளி/ ெசறா. அ2/ எ%தவிதமான ேபா,

நடகவி ைல. ப3டாள.&ட Iடேவ வ%த " லாக-, பளி2கினா

க3டப3ட

இ%த ப-ளி வாசF/-ேள I#யி,%தாக-. அகிஸா மTதிைய< அவக-

உாிைம ப.தி ெகா+டாக-.

ேவதேமா& ேமைடயி*,%தப# பிரா.தைனைய நட.தி ைவ.த இமா அவக-,
பாதா& கா*பி ெபயராF,  தா மா*_ாவி ெபயராF

ெதா ைகைய. ெதாட2கி ைவ.தா. இத/ " பிரா.தைனைய நட.தி ைவ.த

எகிதியக- ஊைர வி3ேட ஓ#வி3டாக-. I3ட.தி ெந,க#யி*,%&

தபிபதகாக, உமா, பாைறயினாலான வ3ட ேகார.தி உ-ேள Rைழ%&

ெகா+டா. அைர யி,3டாக இ,%த அத உ3ப/தியி

அ2ேக அவ ம+#யி3, அ2கி,%த னிதமான சாப
ெதா3 ெகா+ேட ெதா ைக நட.தினா. ெமகாவி

க,2க * அள1 னித வா$%தத ல இ%த சாப

அைமதி நிலவிய&.
நிறபாைறைய.

உ-ள ப-ளியி

நிற பாைற. அத/

அ.தப#யாக.தா ெகா-ள ேவ+. எ%த மத.திF ேசராத இர+

ெக3டாகளான அ%த கா.தயானிய Kரக8 அவ Iடேவ ம+#யி3டாக-.
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ெதா வத/ பதிலாக அழகிய பளி2/. J+கைள<, த2க. ேதாரண2கைள<
க+ வியபைட%தாக-.

ெதா & "#%& உமா எ %தி,%தேபா&, மாியாைத ெபா,%திய ெம *ய /ர

ஒ= அவC/ வா;.& Iறிய&.

“ேமா3ச.ைத. ேதபவேர; 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 எற அ%த /3ைட

மனித நிறா. அவCட மெறா,வC Iட வ%தி,%தா. ஹாஸா, ஓ

யா.திாிகCைடய உைடயி

இ,%தா. அர ெமாழியிேல ேபசினா. " ச%தி.த

ேபா& பாரசீக ெமாழியிேல எBவள1 இயைகயாக ேபசினாேனா அBவள1
இயைகயாக. த ெசா%தெமாழிேபாலேவ, இெபா & அர ெமாழியிேல

ேபசினா.

அவ சிாிட, “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 ேகார.தி உ-ேள என இ,கிற& ெதாி<மா?
பாைறைய. தவிர ேவ= என இ,கிற& ெதாி<மா? எ= ேக3டா. உமா

ஆசாிய.ேதா தி,பி பா.தா. Iட இ,%தவக8 அய%& ேபானாக-!
றிF இ,%தவக-, தி,பி ஹாச ேபைச கவனிக. ெதாட2கினாக-.
எவைர<, த ேபசினா

கவசி ெச$< சதி ஹாஸC/ இ,%த&. றிF

இ,%தவக- ெந,2கி வ%த& அவ ெசா ல. ெதாட2கினா. ‘இேதா இ%த

சாப

நிறக *ேல ஓ அைடயாள காணபகிறேத; இ& என ெதாி<மா?

தீகதாிசியான "கம& நபியவக- இ%த இட.திேல நிறப#தா வக.&/
எ பி ேபானா. அவ,ைடய கால# பதி%த இட%தா இ%த /றி. அப# அவ

எ பி ேபானேபா&, அவ Iடேவ இ%த பாைற< ேபா$விடாம

க]ாிய

தபதகாக

ேதவைத இ%த பாைறைய அ .தி பி#.& ெகா+ட&. அத

ைகவிர க- பதி%த இட2க-தா இ%த பாைறயி விளிபிேல உ-ள
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&வார2க-!” இ%த மாதிாியான அதிசய. ெத$Kக சபவ2கைள ஹாச எ.&
Iற. ெதாட2கிய&, ஆசாிய.&ட, ெந,2கி வ%தாக- அ%த

கா.தயானியக-.

“இத அ#யிேல ஒ, /ைகயி,கிற&. கா.தி,/ உயி ஆவிகெள லா

தீநா- அ= அ%த /ைகயிேலதா ஒ= I. எைன. ெதாட%&

வா,2க-” எ= Iறி " நட%தா. அ%த இட " வ& நறாக. ெதாி%&
ைவ.தி,%தவ ேபா

அவ ஒ, ெம /வ.திைய ெகா8.தி அ2கி,%த " லா

ஒ,வைர ஏவி பாைறயி அ#ற.தி
அைழ.& வர ெச$தா. வழியி

உ-ள /ைக வழியாக அைனவைர<

சில சில /றி4கைள கா3# அவறி

ெத$Kக. தைமைய பறி விவாி.தா. அ%த விவர2கைள ேக3க, ெச.
தைல கலச", ேதா

உைடகவச" அணி%த Kகளான கா.தயானியக-

பய%& ேபானாக-. 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 மாறினாலறி
"#யா&” எ= த ெத$Kக அவநபிைகைய 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 Jகி பி#.தா. “தி,.Jத
"கம& நபியவக-, வி+Nலக ஏறிய பிற/, நீ+ட நா3க8/ " இ,%த

இ6லாமிய கா* ஒ,வ இதி

உ-ள வாகிய2கைள ெபானா

எ தி

ைவ/ப# உ.தரவி3டா. இேதா பா,2க-” எ= ஹாஸா கா+பி.தா.
உமாரா

அ%த எ .&கைள சாியாக ாி%& ெகா-ள "#யவி ைல. ஆனா

ஹாஸா அவைற எளிதாக வாசி.தா.

“ஆ+டவைன. தவிர ேவ= கட1- எ&1 கிைடயா&. அவ,/ ப2காளி<
கிைடயா&. ேமாியி தி,மகனான இேயநாத, கட1ளி ெச$திகைள நம/.

ெதாிவி/ J&வேரயாவா. கட1ைள< அவ,ைடய J&வகைள< ந2க-.

E= கட1- இ,பதாக ெமாழியாதீக-. அ&ேவ உ2க8/ ந லதா/”
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ஹஸா உமாாி ைகைய பி#.& ெகா+, “இ%த. தி,வாகிய2கஎ தெபற பின இைத க+டவக- சிலேர! இைத ப#.தவக-

மிகமிகசிலேர! ஆனா

ாி%& ெகா+டவ யா இ,கிறாக-? ஆனா , நீ

நிசயமாக ாி%& ெகா-வா$ எேற எ+Nகிேற” எறா.
றிF I#யி,%த I3ட.தி ெந,க#ைய ெபா=க "#யாதவைனேபால,
உமாைர அைழ.& ெகா+ ெவளிேய வ%த ஹாஸா, அ%த நகாி ச%&
ெபா%ெத லா அவைன அைழ.& ெகா+ ெச=, மறவக- கவனிக.

தவறிய பல விஷய2கைள கா+பி.தா. Iடவ%த அ%த மனித

இவைறெய லா ஊறி கவனிகவி ைல. ஏேதா ெசா%த ேயாசைனகளிேல

E;கியவனாக ஒ= ேபசாம

இவகைள. ெதாட%& நட%& ெகா+#,%தா.

“அேதா அ%த இட.ைத பா. அ2ேகயி,கிறேத வைள1 அ,கிேல ஜன ,
அ2ேகயி,%& ெகா+தா ெபா+#யா

ைபேல3 எற ேராமானிய அரச

பிரதிநிதி `தமத /,க8ட ேபசி ெகா+#,%தா. அேத கிறி6&வரான

அரச பிரதிநிதி சிFைவயி

ைவ.& ெகா லபவதகாக ப3டாள.தாாிட

ஒபைடகப3டா. இெபா & அ%த சிFைவைய. தா2கியி,/ பாைற

கிறி6&வகளா

மறகப3ட இடமாகி வி3ட&”

ெத,களிேல இ#%& கிட%த /விய களி ேம

உ3கா%&, வபள%& சிாி.&

ெகா+#,%த &,கிய ேபா Kரகைள கட%& உமாைர. த-ளி ெகா+
ேபான ஹாஸா ேமF ேபசினா.

“ெஜ,சல.தி கைத இப#ேய நட%& ெகா+#,கிற&. வகஇ#கபவ&, அரசகளாF, பைடKரகளாF மக- ெகா லபவ&,

வழகமாகிவி3ட&. தி,.&&வ "கம& நபியி கைடசி கால.திேல ேசா6ேர6

எற பாரசீக நா3டா `தகளா

&ர.தப3டா. நக பாழாகிய&. பிற/

ெஹராகளி3ட6 எற ேராமானிய சரவ.தியி வா-வ* `தகளிடமி,%&
இ%த நகைர பி#.& ெகா+ட&. `தக- கிறி6தவகளா

ெவ3#.

த-ளப3டாக-. ந"ைடய கா* அவக- ஓ ஒப%த.தி Eலமாக இ%த

நகைர ைகபறினா. இர.த சி%தபடவி ைல. அ2ேக உ-ள னித

பாைறயி

ப#%தி,%த பாவ கைறகைள<, அ /கைள< நீகி.

J$ைமப.தினா. ேசாேலாம ேடவி3 ஆகியவகளி னிதமான பாைறைய

132

னிதமாகேவ ைவ.தி,%தா. ஆனா , இெபா & இ%த. &,கியக-

அறியாைமயா

இர.த சி%&ப# ெச$&வி3டாக-. அவக- நீ+ட நா3க-

இ2/ வாழ "#யா&. விைரவி

இ%த நகர திய எதிாிகளா

ெகா-ளப” எறா ஹாஸா.

ைகபறி

“யா அ%த திய எதிாிக-?’ எ= உமா ேக3டா.
“அ& யா,/. ெதாி<? க+N/. ெதாியாத அ%த ெத$Kக. திைர/ அபா
இ,/ விஷய.ைத நா எப# ெசா * கா3ட "#<? "6Yக-

ெஜ,சல.ைத இழபாக- எப& ம3ேம நா ெசா Fகிேற. திய

பய2கரமான எதிாிக- யாேரா ைகபறி ெகா-வாக-.”

“கட1ைள< அவ,ைடய &தகைள< ந2க-. E= கட1- இ,பதாக
ெமாழியாதீக-. அ&ேவ உ2க8/ ந லதா/ எற இ%த. தி,ெமாழியி

உ+ைமைய அறியாதவக- எப# இ2/ அைமதியாக வாழ "#<” எ=
ஹாசா ேக3டா.

உமாாி சி%தைன ேவைல ெச$த&. சாரா[யெமC ஒ, ெபாிய ஆைடைய

ெந$& ெகா+#,/ நிசாைம<, மா*_ாைவ< பறி நிைன.தா. அவகஇ,வ, எ2ெக2ேகா இ,கிறாக-. தீகிைறயாகி க,கிய தி,மட2கைள<,

இற%&ேபான ற.தாைர எ.& ைத.& ெகா+ இ,/ ஏைழ மகைள
காN வா$ அவக8/ இ ைல. ஹாஸானி உணசிகரமான ேப

உமாாி உ-ள.ைத கலகிய&.

“மகளி மன.திேல E= கட1-க- பதி%தி,கிறன எபைத.தா நா

அறிேவாேம! `தகளி யேஹாலா ஒ, கட1-; கிறி6தவகளி ஆ+டவ ஒ,
கட1-; / ஆ I= அ லா ஒ, கட1-; எறா ஹாசானி Iட வ%த அ%த

மனித.

“நறாக சி%தி.& பா. E= "ைற< நீ என Iறினா$? ஒ, கட1- எற
ெசா ைல.தாேன E= "ைற< Iறினா$. இ%த கிறி6தவக8, `தக8,
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இ6லாமியக8 எ ேலா, உ+ைமைய ெகாHச உ-ள.தா
பா.தா

ஆரா$%&

என? அ லா எ= ெசா வைத கா3#F “ஒ, கட1-” எற

ெகா-ைகைய ஏ ெபாிதாக ெகா-ள Iடா&?” ேபசிெகா+ேட வ%த ஹாசா,
திSெர= நி=.தி ெகா+டா.

அவக- இ,வைர< தைன. ெதாட,ப# க+ கா3#னா. னிதமான

ப-ளிையேநாகி I3# ெசற அவ அத/ ெச லாம
திற%தி,%த ேகா3ைட வாச

கிழ/ ற.தி

வழியாக அைழ.& ெசறா. "6Yகளி

இகா3 ைத /ழிகளி ஊடாக ெசறாக-. அ%த இகா நகர

ேகா3ைட வ வைரயிேல பர%& கிட%த&.

அவக- ெசற பாைத வர+ கிட%த ஓ ஓைட பைக வழியாக ெசற&.

களிம+N, Iழா2கக8 நிைற%& கிட%த அ%த /=கிய பாைத வழியாக,

காிய நிற"ைடய ெவ-ளாகைள< ெசமறியாகைள< ஒ3#ெகா+ சில

ேவவக- /திைர மீ& ெசறாக-. உமா,/ அ%த ஆ3 ம%ைதயி இைடேய

/%& நடபத/ ஆைசயாயி,%த&. அவ ஆகளி நேவ நடக "ய வைத

க+ட, கா.தயானிய Kரக- இ,வ,, விைர%& அ%த ஆகைள விலகி நவிேல
ஒ, பாைத ஏப.தி ெகா+ ெசறாக-. ேபா Kரகளி உைடைய

க+ட& அ%த ேவடக8, விைர%&, ஆகைள விலகி உதவினாக-.
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 தைம மாறாம

இ,%த&. அவ

அதிகமாக ேபசாவி3டாF, ேப சில சில ெசாக8 /.தலாக இ,%தன.
அவCைடய ேபைச ெகா+, அவைன பறி எ&1 ெதாி%& ெகா-ள
இயலாம

இ,%த&. அவ ெபய அேராேனா6 எ=, எ லா

வியாபாாிக8/ பா3ட ேபாறவ எ= அவைன பறி ஹாஸா
Iறினா.

அ%த அேரானா6, உமாைர ேநாகி, “இ%த ேபா Kரகைள பா.தா
உCைடய ேவைலகாரக- ேபா

ேதா=கிறேத!” எ= ேக3டா.
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“ச%ேதக என? ேபா Kரக-  தானி ஆைண/ க3ப3டவக-.
 தானி ஆைணைய உ,வா/பவ ஆசிாிய உமா அவக-தாேன! உமா,

ஆ6தான.& ேசாதிட ம3ம ல. தீக தாிசி< Iட! இC /றிபாக

ெசானா

Iறினா.

இளH  தா அவகளி தீகதாிசி!” எ= ஹாஸா விள2க

அேராேனா6, த உணசிக- எைத< ெவளி/ கா3டாம , உமாைர. த

பாைவயா

அளவிவ& ேபா

ேநாகினா. அெபா & அவக- ஆ*B

மரகாக- அட%த ஒ, ப/திைய கட%& ஒ, சாிவி ேம
ெகா+#,%தாக-. அ%த மர2க8/ பினா

ஏறி

ஒ, சிFைவயி , இர+

ைககைள< விாி.தப# ஒ, பிண ெதா2கி ெகா+#,%த&. காிய

ேமல2கியணி%த அ%த உ,வ ஒ, &றவியிCைடய&. வழி.&விடப3#,%த

அ%த பிண.தி தைல, சாப
ெவ-ைள க

நிற"ைடய அ%த ககளி இைடயிேல, ஒ,

ேபால. ெதாி%த&. “இ& கிறி6தவகளி னித 6தல. நா எறி

ெகா+#,/ இ%த இட.ைத ஆ*B E# ... எ= அைழகிறாக- எ=

ஹாஸா Iறினா.

இற2கி ெகா+#,/ மாைல கதிரவனி ஒளிகதிக- அ%த /றி ேம
சா$%& ெகா+#,%தன. அவக- Eவ, அ2ேக அைமதியாக

உ3கா%தி,%தாக-. கீேழ<-ள ஆழமான ப-ள.தாகி

சினHசிறிய மனித

உ,வ2க- அ2/ இ2/ ேபா$ ெகா+#,%தன. Jர.திேல உ-ள பாைற

ேகார.தி

மாைல கதிரவ த2க "லா Dசி ெகா+#,%தா.

உமா,/ அ%த ப-ள.தாகி ெபய ெதாி<. அத ெபய வா# ெஜகன

எபதா/. அதாவ& பாவிகளி ப-ள.தா/ எ= ெபா,-! எ லா

ஆவிகைள< அைழ.&. தீ வழ2/ நாள= எைடேபா3 பா/

ெபா &, பாவ ெச$தவக- எ= தீமானிகப ஆ3களி ஆவிக-, இ%த

ப-ள.தாகி வழியாக.தா ெச F எ= இ6லாமிய " லாக-

Iறியி,கிறாக-. அவக- உ3கா%தி,%த இட.தி/ கீேழ<-ள சாிவி

விசி.திரமான ேதாற"ைடய க லைறக- பல இ,%தன. கதிரவ ெந,
ப%&ேபா

மாறி ெசக சிவ%& விள2கிய&. அத ெசBெவாளி அ%த னித

நகர.தி ேகார2களி

எ லா சா$%& அழைக ெப,கிய&. அவகளி

அ,கிேல, வாிைச வாிைசயாக கிழவக- நட%& ெச F கா3சி ஒ=

ேதாறிய&. அ%த கிழவக- ஒ,வ "&ைக ஒ,வ பி#.& ெகா+டப#, த3.
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தமாறி ேமF கீ  தைலைய. தி,பி ெகா+, கீேழ<-ள ப-ள.தாைக

ேநாகி வாிைசயாக ெச= ெகா+#,%தாக-. அவக- அைனவ, /,டக-.
ஹாஸா திSெர= ேபச. ெதாட2கினா. “இேதா கவனி<2க-. நா வான.ைத
உ= ேநா/கிேறா. Dமிைய ஆரா$கிேறா. ந /,3 க+களா

உ+ைமைய அறி%& ெகா-8வதி ைல”.

இBவள1

“ஏ? ேபா&மான அள1, உ+ைமகைள நா ெதாி%&

ைவ.தி,கிேறாேம!”எறா அேராேனா6. “இ ைல. நா /,டகளாக.தா

இ,கிேறா. ைத<+ட எFகைள< பைழய ககைள<தா நா

னிதமாக க,&கிேறா. தி,/ரானிேல அ லாேவ ெபாிய கட1- எ=

Iறப3-ள&. அவைர கா3#F ெபாிய ஒ/ கட1- இ,%தா

என

வ%&வி3ட&? எ= ஹாஸா ேக3டா. அேராேனா6, த விர களா
தா#ைய. தடவி ெகா+ேட, ேபசாம

இ,%தா.

உமா, ெந, பிழபாக மாறி மைற%& ெகா+#,/ கதிப%ைத
கவனி.& ெகா+#,%தா. ஹாஸா, &மாதிாியான ஒ, ேபைச. ெதாடகி
ெகா+#%தா.

இ&வைர மனித அறிவினா

ஆரா$%& காணபடாத ஒ, திய கட1ைள ெபாி&

நபினா. இ&வைர உ+டான மத2கெள லா, "#வான ஒ, "#ைவ எ3#
பி#க பயப3ட ஏணிப#கேள எ= Iறினா. அ%த மத2கெள லா,
மனிதனி அறிைவ /றிபி3ட அள1தா ஒளி ெபற ெச$தன எ=, ஆத,

ேநாவா, இராகி, Eசா, இேய, "கம& எற ஆ= தீக தாிசிக8 கா3டாத ஒ,

ேப,+ைமைய, "#வான அச

உ+ைமைய கா3ட ஏழாவ& தீகதாிசி ஒ,வ

நிசயமாக பிற%& வ,வா எ= Iறினா.

“அ%த ஏழாவ& தீக தாிசிைய நா அறி%& ெகா-8 வழி எ&?” எ=
அேராேனா6 ேக3டா.
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“அ%த. தீகதாிசி தா ேதாற ேவ+#ய கால வ,வத/ "C ந

Iடேவயி,%& வ%தி,கிறப#யா , நா அவைர. ெதாி%& ெகா-ேவா. அ*

அவகளி இன.தி

ஏழாவ& இமாமாக1 அ* அவகளி ஆவியி

வாாிதாரராக1 அவ விள2கியி,கிறா. சில,/ அவ ஏழாவ& இமாமாக1

சில,/ E#மைறக ப3டவராக1 அவ காணபகிறா. ெபயைர பறி

என? அவேர மாதி! அவேர நா அறியாமேல எதிபா.& ெகா+#,/

ேதவJத மாதி! மாதி எற அ%த னிதமான தீகதாிசி, Eசா நபியவகளி
ெவ-ளிய ைக மர கிைளயி*,%& வளியி

நீ3# ெகா+ வ%த கால.திF,

பிற/ இேயநாத இ%த உலக.திேல உயி வா;%த கால.திF Iட

இ,%தி,கிறா. ஆனா , அவ தி,ப1 ேதா=வா” எ= ஹாஸா மி/%த

உணசி<ட ேபசினா.

அ%த னித நகர.தி ேகார.தி/ ேகா3ைட வ,/ அபா

ெச= மைற%தா. அவகளி பிேன யாேரா வ%& நிப& ேபா

கதிரவ

கால# ச.த

ேக3ட&, அBவள1 ேநர", இவக- ேபைச கவனியாமேல அைர. Jக.தி
உ3கா%தி,%த கா.தயானிய காவ

Kரகளிேல 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,

அேராேனா6 எற அ%த ஆ- வ%தா. அவ Iட வ%த ஒ, ைபய தா Jகி

வ%த ஒ, ெவ-ைள ப3. &ணி "3ைடைய உமாாி கால#யி
வி3ேபானா.

“என இ&?” எ= ேக3ப& ேபா

ைவ.&

உமா அவைன ேநாகினா.

“ந"ைடய ச%திபி அைடயாளமாக இ%த சிறிய பாிைச. தா2க- ஏ=
ெகா-ளேவ+. த2க8/ இ%த வியாபாாியி உதவி ேதைவப

ேபா&...கா.தி,கிேற!” எ= /ைழ%தா.
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“ஹாஸாைன பறி நீ என நிைனகிறா$?” எ= உமா ேக3டா.
அேராேனா6, நைர.த த தா#ைய. தடவி ெகா+ேட, “அவ ைப.திய ேபா

உளறலா; ஆனா , நா ச%தி.த பல மனிதகளிேல, மறவக- யாைர<

கா3#F, பல விஷய2க- ெதாி%தவனாக இ,கிறா ஹாஸா! அவCைடய

இ%த ெச$திைய நபவக8 பல இ,கிறாக-. அ& இ,க3. ஒ3டக
விதிகளிேல எனெகா, ெச$தி கிைட.த&. தா2க- எேதா ஒ, ெச$திைய

எதிபாபதாக ேக-விப3ேட” எறா.
“ஆ”
“மீஷி. நகர.&. &ணி வியாபாாி அ&

ைசயி. எபவ, நிசாDாிேல, ேவெறா,

மைனவிைய. ேத# ெகா+டதாக பல மாத2க8/ " நா ேக-வி
படேந%த&.” எ= Iறிவி3 உமாைர ேநாகினா.
“அற?”
“அெலேபா நகாி

சில நா3க- இ,%&வி3 வடதிைச ேநாகி ெச=வி3டா.

இ& பல மாத2க8/ "னா

நட%த&.”

இைத ேக3ட உமா ஆ;%த ெப,Eெசா= வி3டா. அப#யானா , யா6மி
அெலேபா நகாி

இ,கI#ய வா$ உ+. அவைள பறி ஏதாவ&

ெதாி%& ெகா-ளவாவ& "#<!

“நீ என/ இர+ பாிக-_ெகா+ வ%தி,கிறா$, எனிடமி,%& உன/

என கிைடகேவ+. ெசா ” எ= ஆவேலா உமா ேக3டா.
ஆனா

பின அவ ெசான பதி

உமாைர. திைகD3#ய&.

“என/ ஒ= ேதைவயி ைல. ஆனா , ஹாஸாைன பறி ெ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,ைணகாக பிரா.தி/ கால ஒ= வரI. அெபா &

நீ2க- அவனிட அ கா3டேவ+” எ= Iறினா. பிற/, சலா

ெச$&வி3 ெவளிேயறினா.

திSெர= ஏேதா நிைன1 வ%தவேபால, உமா தன/ நிசாமிடமி,%& வ%த

க#த2க- ைவ.தி,/ ெப3#யி*,%& ஒ, க#த.ைத எ.தா. அைத நறாக

கவன.&ட ப#.தா. கட1- நபிைகயற "லாஹி.&க- எற ஒ, திய

I3ட.தாைர பறி எசாி.& நிசா எ தியி,%தா. மாதி எற ஒ, திய

ேதவJத பிறக ேபாவதாக1, அவ, இ6லாமிய மத ேகா3பாகைள<
அரகைள< அகறிவிவாெர=, அவக8ைடய 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 தீகதாிசி எ= ெசா லப

மாதிைய பிப=ேவா எ= தைம அைழ.& ெகா-8 அ%த I3ட.தா

மகளிைடேய மைற"கமாக பிரசார ெச$& வ,வைத<, அவக- பிரா.தைன
நட.&ேபா&, ெபா$யான விஷய2கைள பறி ேபாதி/ேபா&, ெவ-ைள
அ2கி அணி%தி,பாகெள=, அ லா இவகைள மீளாத நரக.தி

ஆ;.த

ேவ+ெம= /றிபி3 நிசா அ%த க#த.ைத எ தி, உமா,/ எசாிைக

ெ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

அப#ேய எாிகிற ெந,பி

ேபா3 ெகா8.தி சாபலாகியி,பா. ஆனா , அ%த ெவ+ப3#ேல ஓ

அழகான ேமல2கி ைத.& ெகா-ள ேவ+ெம= உமா நிைன.&
ெகா+டா.
--------------
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22. அனாைதகளி <#டதி ஆயிாி மாதரசி
அெலபா நகாி

உ-ள ஜமீ மTதியி அ,ேக இ,%த /ள.தி அ,கிேல,

மாைல. ெதா ைக ேநர.திேல, ஆ= பிைசகார சாமியாக8 ஒ, IனC

உ3கா%தி,%தாக-. அவக- பைழய ேபாைவகைள ெகா+ த2க- உடைல

றியி,%தாக-. பிைசகாரக8ேக உாிய க%ைத. &ணிகைள

உ.தியி,%தாக-.

அ%த Iண, ஒ, ைக.த#யிேம
ைககைள நீ3#, வழியி

சா$%& ெகா+, தCைடய வைள%த

வ,ேவா ேபாேவாாிடெம லா பிைச ேக3

ெகா+#,%தா. அ%த வழியாக பலபல விதமான மனிதக- ெச=

ெகா+#,%தாக-. பேடாேடாபமான உைடயணி%தவக8, "கா#3ட
"க2க8ட அ,ேக ெந,2கி ஒ,வேராெடா,வ ேபசிெகா+, தா2கவா2கி<-ள சாமாகைள பறி<, &ணிமணிகைள பறி< விவாி.&
ெகா+ ெச F ெப+க8, த2க- தபிமாகைள "&கிF இபிF

Jகிெகா+ கிகிெவ= ஓ சி=மிக8 இப# பல பல ெசறன.
க .தி

மணி க3#ய ஒ, க ைத<ட ெதா ைக/ வ%த ஒ, பணகார

அராபியத ைகயி

இ,%த பண.ைத ஒBெவாறாக எ+ணி மெறா,

ைபயி ேபா3 ெகா+#,%தா.

இைத பா.&வி3ட Iண, “ஏைழக-! ஏைழக- க,ைணகாக ஏ2/கிறாக-.
ஆ+டவ ெபயரா

எ= Iவினா.

அ,- கா32க-! அ கா32க-! ஆதர1 தா,2க-!”

“இழ1 பி#.தவக-” எ= "N"N.& ெகா+ேட, எ+ணிய பண.ைத ஒ,

ெபாிய ைபயி

ேபா3 அைத. த இபி

பணகார அராபிய.

“க,ைண கா32க-! அ லாவி ெபயரா

ெச,கி ெகா+டா அ%த

ஆதரவி லாத ஏைழக8/,

ேநாயாளிக8/ அ,- ாி<2க-! எ= மீ+ க.தினா Iன.
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தCைடய நீ+ட அ2கி தைரயிேல உ-ள Jசியிேல ர+ வர நட%& வ%த ஒ,
" லா “மTதி/ வா, ஏதாவ& உ+ண ெகாகிேற.” எறா.

“எனக ல, பசிேயா#,/ இேனா ஆ.மா1/ ஏதாவ& ேவ+” எறா

Iன. " லா ேபா$வி3டா. அ%த வழியாக இைத கவனி.& ெகா+ேட வ%த

ெப+மணிெயா,.தி, அ2ேக நி=, அவைன Iபி3, “உலக.& பாவ2கஅைன.& ஒழிவதகாக க+ணி வி அ%த னிதமான ஏைழ/ இைத
ெகா” எ= தா வா2கி ெகா+ ெசற ெபா3டல.ைத அவி;.& ஒ,
ெரா3#ைய ெகா.& வி3 ேபானா-. இ%த உலக.தி பாவ2கைள

க 1வதகாகேவ ஏைழக- க+ணி விகிறாக- எ= அ%த ெப+மணி/
ெதாி%தி,%த&.

அைத வா2கி ெகா+ட Iண, “அமா, இ& சாதாரண ஆ8க ல,
இர.தக+ணி வி3 ெகா+#,/ ஓ ஏைழ/ உதவியா/” எ=
நறி<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 ந2/ த ைககளினா
ெகா+டா. “இர+ வ,ட ப.& மாத2களாக. த2கைள ேத#

பி#.&

ெகா+#,கிேற” எறா.
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 எற

விவர2க- அவ நிைன1/ வ%தன. அ= Iட இ,%த ெவ-ைள க ைதைய

வி3 பிாி%& கிழி%த க%தலாைட<.தி பிைசகாரனாக. திாி< அ%த
Iனைன க+ விய%தப#, “ஜபாரா” எ= Iவினா.

“ஜபார! ஏ இப# ஏைழக8/ சாமியாக8/ இைடேய கிட%&
அவதிபகிறா$? என/ ெசா *யCபIடாதா?” எ= உமா ேக3டா.
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“ெசா * அCவதா? நாதா த2க- K3/ ெவ-ளி வைளய கைள

ெகா+ வ%ேதேன! த2கைள பாக "#யவி ைல. பிற/ அெலபா நக,/

வ%ேத. ஒBெவா, பிைறயாக. தா2க- வ,Kக- வ,Kக- எ=
எதிபா.ேத. "த*

அவ8/. த2கைள பாக ேவ+ெம= ஆவ

அதிகமாக இ,%த&. த2கைள நிைன.& அ#க# ைப.திய ேபா

சிாிபா-.

த2க- K3ேக 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- எப#< வ%&

விKக- எேற அவ- ெசா * ெகா+#,பா-. தா2க- அவைள மற%&

வி3Sகளா? யா6மிைய பறிய நிைனேப இ ைலயா? எ= Iன ேக3ட&,

உமா அவCைடய ெம*%த ைககைள பி#.& ெகா+, “இ2ேக யி,கிறாளா?
இெபா & இ,கிறாளா?” எ= படபடட ேக3டா.
ஜபார எற அ%த Iன, த ைகயிகி

ைவ.தி,%த அ%த ெரா3#ைய

கா3#, “நா பிைசெய.& அவைள காபாறி வ,கிேற. ஒBெவா, நாமாைலயிF, த2களிடமி,%& ஏதாவ& ெச$தி கிைட.ததா எ= ேக3
ெகா+ேடயி,கிறா-” எ= பதி

Iறினா.

“இெபா ேத நா அவைள பாகேவ+. அவ- எ2ேக இ,கிறா-?” எ=
உமா பற%தா.

" க#வாள.ைத பி#.& /திைரைய நட.தி ெகா+ ஒ, ச%& வழியாக
ெசறா ஜபார Iனி Iனி. தவைள ேபா

நட%த அவ, த ைகயி

ெரா3#ைய விடவி ைல. அ%த ச%திேல ஓாிட.தி

இ,%த

/திைரைய நி=.தி வி3,

நிமி%& உமாைர ேநாகி, - ‘அBைள ேநா$ அாி.&. தி= ெகா+#,கிற&.

ப.த பைகயாக கிடகிறா-. தா2க- ச= இ2ேக கா.தி,2க-. நா ேபா$,

அவளிட அ லா அ,- ாி%& வி3டா எற விஷய.ைத Iறிவி3 வ%&
விகிேற.” 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 நிைனட நி= ெகா+#,%தா. சிறி&

ேநர.தி , னைக<டC DாிடC ஜபார ெவளியி

வ%தா.
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“என ஆவ! எ.தைன உணசி! இBவள1 நா8, I3 றாேபா
அைட%& கிட%தவ-, இெபா & ஆவ&, பறப&, வ+ண Dைச.

ேதவ& க+N/ ைம ேபாவ&மாக இ,கிறா-. உ.தி ெகா-ள

ப3டாைடயி ைல எ= த2க8/ எசாிைக ெச$<ப# Iறினா-”.

“அவ- எைன பாக. தயாராக இ,கிறாளா? நா ேமேல ேபாகலாமா?” எ=

உமா ேக3டா. ேக3 ெகா+ேட கதைவ ேநாகி ெசறா.
இ,- நிைற%த பாைத வழிேய, கப#களிேம

த3. தமாறி ஏறி ெச=,

K3# உசி/ ெசறா. வழியிேல ,%த தள2களிேல, ம2கலான உ,வ2கஅவைன I%& ேநாகின. ஈர. &ணிக8, நா.த2 கா$க8 காயைவக
ப3#,%த உசி. தள.திேல, ஒ, Eைலயிேல ஒ, Iைரயி அ#யிேல, கைற பி#.த

ஒ, பைகயிேல யா6மி ப.& கிட%தா-. அவ அவ8ைடய உ,வ.ைத

காணவி ைல, அவ- இ,%த நிைலைய பாகவி ைல. ஆவ
அவ8ைடய க+கைள ம3ேம பா.தா.

த&

அவ- அ,கிேல ெச= ம+#யி3 அம%&, “எ உ-ள.தி உ-ளேம.” எ=
ெம *ய /ர*

அைழ.தா.

“ெப,ைம மி/%த எ பிரேவ! த2க8/ ஒ, க%ைத. &ணிIட ெகாகI#ய
நிைலயி

இ லாத ஏைழ நா” எ= Iறியவ- அவ க .ைத க3#

பி#.&ெகா+டா-. Tேடறி ேபாயி,%த அவ8ைடய கன2களி ேமேல,
க+ணி ஓவைத அவCைடய ைகக- ெதாி%& ெகா+டன. அ & ஓ$%த பிற/,
அவ அ,கிேல ெந,2கி வ%தா-. அவ8ைடய "க ெவ8.&, ஒளியிழ%&

ெம*%& காணப3ட&. ஆேள மாறியி,%தா-. அவ8ைடய காத

ெபா,%திய காிய

விழிக8, இ,+ட மண ெபா,%திய I%தF ம3ேம "ேபால இ,%தன.
“நா இ2ேக ேநாயாக கிட/ெபா &, இர1 ேநர.தி

உசியி

ெதாி<

வி+மீகைளேய பா.& ெகா+#,ேப. ஏெனறா , அைவதா, த2க-
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ந3ச.திர K3/ ேமேல< ெதாி<. தா2க8 அவைறேய பா.&

ெகா+#,]க-! அ2ேக ப3. திைரயிேல பற/ பா இ,%தேத; அ&

அப#ேய இ,கிறதா? உயி,/யிரானவேர! எ மன க+"ேன, அ%த
ந3ச.திர வி, த2க- அைற<, அதி

இ,%த ெபா,-க8 அப#யப#ேய

இ,கிறனவா? நா பா.தெபா & இ,%தப#ேய இெபா &
இ,கிறனவா?”
“அப#ேய இ,கிறன அேப ! அைவ உ வர1காக கா.தி,கிறன!”

யா6மி நிமதியான ஒ, ெப,E வி3டா-. “அப#.தா நிைன.ேத!
ந3ச.திர2களி ெபயைரெய லா எனா

நிைன1 ைவ.தி,க "#யவி ைல.

இர+ெடாறி ெபயதா என/. ெதாி<. ஜபார சில ந3ச.திர2களி

ெபயகைள ெசா வா. ந3ச.திர2கைள பா/ெபா ெத லா த2க-

உ,வ ேதா=.  தா அவகளி சைபயிேல தா2க- மிக ெபாியவராக

வ%& வி3Sகளாேம! 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” எறா உமா.
“சகைர ேபா3ட /. த+ணி, வா2கி வா,2க-” எ= Iறி சிாி.தா-.

“நா வி,%& சாபிடேவ+. அ%த வி,%திேல /#பத/ சப.& இ,க

ேவ+” எறா-. “உCைடய உத3 ம&1 இ,/ம லவா?” எ= உமா
ேக3டா. ெவ3க.&ட அவ- அவCைடய அழகிய கன.ைத. ெதா3டா-.

அவCைடய அழகிய கா

இப.தா

ேசாகைள ஆவேலா பா.தா-. “என/ பலமி ைல!

இதய ேவகமாக. &#/ ேபா& ேவதைனயாக இ,கிற&. த2க-

அ#ைமயான நா, அழைக< இழ%& வி3ேட!” எறா-.

“அேப எ க+N/ நீ அதிகமான அழ/ட ேதா=கிறா$!” எ= அவைள

மகி;வி.தா உமா. அவ- அவ உதகளி

த ெம *ய விர கைள ைவ.தா-.

அவ அவறி/ ".த ெகா.& “இேதா எைன பா,2க-! உ+ைமயாக
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ெசா F2க-! ந3ச.திர K3#

எCைடய அைறயி , த2களி ேவெறா,

மைனவியி,கிறாளா?” எ= ேக3டா-.
உமா இ ைல எபதகைடயாளமாக. தைலைய அைச.தா. அவ-

அைமதியைட%தா-.

“என/. தி,மண நட%தெபா &, எ உ-ள.திேல ெகா-ளி ைவ.த&ேபா
இ,%த&. ஓ# விட "யசி.ேத. அ&

ைசயி& எைன அைண/

ெபா ெத லா என/ ேவதைனயாக இ,%த&. பிற/ இ%த கா$ச

வ%த&. ஒ3டக.தி ேம

ைவ/ பிர Iைடகளி

ேநா$

ைவ.& எைன

எ2ெக2ேகா அைழ.& ெசறாக-. சில சமய எ%த ஊ,/ ேபாகிேறா

எேற ெதாியா&. மைல பிரேதச.திேல இ,%த ஒ, விதியிேல, இ%த Iன

ஜபாரைக ச%தி.ேத. அவ எ மீ& இரக கா3#னா. உடேன அவசர

அவசரமாக எCைடய நீலக

பதி.த ெவ-ளி வைளய கைள கழ3# அவனிட

ெகா.ேத. நிசாD,/ ெச வதாக இ,%த அவனிட அைத ெகா.&

த2களிட எைன பறிI=ப# ேக3 ெகா+ேட. இ2/ அெலேபா

வ%த&, எ கணவC/ எ ேம
இண2காம

ேகாப ேகாபமாக வ%த&. தன/

இ,பதா , நா அவைன பழிபதாக "#1 க3#னா. ெவளியி

ெச= சா3சிகைள I3# வ%&, எைன மணவில/ ெச$& வி3டதாக
அறிவி.& வி3டா. நா ெப,ேநா$ பி#.தவெள=, ெகாமன

பைட.தவெள= சா3சிகளிட காரண Iறினா. எைன இ2ேக

அனாைதயாக வி3 வி3 அவ ேபா$வி3டா” எ= யா6மி த கைதைய

Iறினா-.

“வைளயைல பறி< உ ெச$திைய பறி< என/ ஒ=ேம
ெதாிவிகபடவி ைல” எ= வ,%தினா உமா.
“நா இெபா & மணவில/ ெச$யப3டவ-!”
“இ ைல. நீ மணெப+. இC ஒ, மணிேநர.தி

நா உைன எCைடய

மைனவியாகி ெகா-ளேபாகிேற. & ெப+ேண உன/ இ& சமதமா?”
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“இ%த மணெப+N/ அழ/ இ ைல. வரத3சயைணயளிக ெபா,8
இ ைல” எ= வ,.த.ேதா பாிகாசமாக ேபசினாF, யா6மியி கன
க&களி

Tடான இர.த பரவி சிவ%& விள2கின. க+க- திய ஒளி ெபறன.

அ%த மகி;சியி

எ %& உ3கா%த யா6மி த ேவதைனைய மற%& உமா

எ %& ெச F வைர உ3கா%ேதயி,%தா-. அவ விைடெப= ெசற
பிற/தா வ* ேதாறிய&; பைகயி

சா$%தா-.

ஜபார /திைரைய பா.& ெகா+ கீேழ நிறி,%தா. க#வாள.ைத

அவனிடமி,%& வா2கி ெகா+, /திைரயி ேம

ஏறி<3கா%& ெகா+

ஜபாரேகா ே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 
இனிபான ெஷ * பழ2க8, சிவ%த திரா3ைச ம&1 மற ெபா,-க8
வா2கி வா. இ%த. ெத,வி

உ-ள மகைளெய லா, மணவிழாவி

ெகா-8ப# அைழ.& வா! /ழ

ப2ெக.&

ஊ&பவ ஒ,வைன<, ெம /வ.திகைள<

ெகா+வர மற%& விடாேத!” எ= Iறிவி3, /திைரைய. தி,பி ெகா+
ெசறா. அதிசய.ேதா அவைன பா.& ெகா+, ஏ%திய ைகக8ட நிற

பிைச காரகைள கவனிக அவC/ அேபா& ேநரமி ைல.

சா/ "3ைட நிைறய சாமாக8ட வ%த ஜபார வழி ெநகிF,

“நபிைக<-ளவகேள! ஓ! மத நபிைக உ-ளவகேள! தி,விழா கத1
திற%தி,கிற&! எ ேலா, வா,2க-!” எ= அைழ வி.& ெகா+ேட

வ%தா.

தி,மண சட2/ ெதாட2கிய&. "காட ஒ, Eைலயிேல இ,/

யா6மிைய பறிேய உமா நிைன.& ெகா+#,%தா. அவன,கிேல விாிபி

உ3கா%தி,%த காதியி கர கர.த /ர

ேக3ட&. “.தக வியாபாாி ஒ,வாி

மக-. சாி, அவ- வரத3சைணயாக என த,கிறா-? அதாவ& அவ- உன/

என ெசா.& தர ேபாகிறா- எ= ேக3கிேற” எ= காதி தி,ப. தி,ப
ேக3டா.
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நீதிபதியி பினா , ஒ, /றிெப/ எ .தாள, தி,மண ஒப%த.தி
விவர2கைள எ தி ெகா+#,%தா.

“ெசா.&.தாேன! யகாைற ேபாற க,.த I%தF, D2ெகா# ேபாற
அவ8ைடய ெம *ய இைட<, காத

ஒைற. தவிர ேவ= எைத< அறியாத

அவ- இதய", இைவ ேபா&ேம! ேவ= ெசா.& எ&1 அவ- தர
ேவ+#யதி ைல. விைரவி

மண.ைத "#<2க-!” எறா உமா.

“விைலமதி-ள ெபா,- எ&1 இ ைல எ= எ &” எ= /றிகாரனிட
Iறிவி3 உமாைர ேநாகி, “தா2க- அவ- ெபயாி

என ெசா.&கைள எ தி

ைவக ேபாகிறீக-?” எ= காதி ேக3டா. அவ ெசானைத ேக3ட&

அவ,/ சிாிதா வ%த&. “எனிட இ,/ எ லா ெபா,-கைள<ேம
எ தி ைவகிேற” எறா உமா.
காதி த ைககைள க3# ெகா+டா. ச2கடமான /ர*

ேகாப.ைத ெவளிகா3டாம

/"றிெய 

மிக மாியாைத<ட உமாாிட Iறினா. “நா

இெபா &, ச3டப# ஓ ஒப%த ெச$கிேறா. காரண.தி/ உ3ப3ட

வா.ைதகைள ெகா+ ப.திர எ தபடேவ+. எ லா எப& எைத<

/றிபிடI#ய ெசா

அ ல. ச3ட.தி " அ& பயனறதா/, விவர.&ட

ஒBெவா, ெபா,ளாக /றிபி3 எ தேவ+. எ.தைன ஏக நில எப&

அ& இ,/ இட", எ ைலக8 அதி

இ,/ அைச< ெபா,-, அைசயா

ெபா,-கைள பறிய விவர2க8, நீ/ள2க8, /ள.தி

மீ பி#/

உாிைம<, நில.தி ெராக மதி /றிபிடபட ேவ+. அ.&
ெகா/ ெபா,-கைள பறிய விவர2க-, ஆைடக-, &ணிக- கஜகண/,
கபளிக- ப3டாைடக- பறிய கண/, ஒ3டக2க-, ஆ மாக-, பறைவகஎ.தைனெய.தைன எற விவர, த%த, மாெகா, மீ எF, இர.தின,
ைவர, நீல, பைச ககளி விவர2க-, எ.தைன அ#ைமக- ெகாகிறீக-.
இைவகளி தனி.தனி விைலமதி...” எ= காதி அகி ெகா+ ேபானா.
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“விைல மதி-ள எ லா ெபா,-க8ேம ெகாகபகிறன எ=
எ திெகா-” எ= உமா, நீதிபதியி ேதா8/ ேமேல எ3# /றிபாளனிட

Iறினா. ஏெகனேவ க3# ெகா+ட த ைககைள. தள.தி ெகா+ேட காதி

ஆயாச.&ட, “ஆ+டவேன! அ லா! தி,மண ஒப%த ப.திர.தி

இப#ப3ட

ெசாகைள இத/ " யாேரC ேக3ட&டா? இப#ப3ட அறிவி இ&ேவ
"த "ைறயா/. ேமF இ%த அறிவிைப ஏ= ெகா+டா

இத/" மண

ெச$& ெகா+ட அ.தைன மைனவியாி உாிைமகைள< பாதிகாதா?” எ=

அ%த நீதிபதி விவகார ேபசிெகா+#,%தா. உமா எ %& ெச= ைக நிைறய.

த2கநாணய2கைள அ-ளி ெகா+ வ%தா. த அ#ைமகைள< அ-ளி வர

ெச$தா. நீதிபதி ேபவதகாக வாைய. திற%த ேபாெத லா, அவ,ைடய

தா#யி ம.தியி

இ,%த உதக- விாி%த ேபாெத லா ஒBெவா, த2க

நாணய.ைத வாயிC- ேபா3 அவ ேபைச ஒ, வழியாக நி=.தினா.
றியி,%த சா3சிக- ம#யி

எ லா ைக நிைறய ெபா நாணய2கைள அ-ளி

ெகா3#னா. /றிபாளனிடமி,%& காகித ,ைள பறி.& சா3சிகைள

ைகெய .திப# ஆைணயி3டா. /றிபாளனி எதிேரயி,%த ேகாைபயிேல
ந ல ம&ைவ ெகா+வ%& ஜபார ஊறினா. ம&வி ஊேட, தCைடய
அ,ைமயான ைவர ேமாதிரெமாைற ந வ வி3டா உமா. காதிைய பா.&

“த2க- ெசாகெள லா ெபா ெமாழிக-” எ= உமா Iறினா.

I3ட.தின வியடC மகி;சி<டC இ%த நிக;சிகைள க+

ெகா+#,%தாக-. அ2ேக ஓ ஆ ெபாைமேபால அ%த காதியாகிய நீதிபதி

விள2கினா. தி,மண "#%& “உ2க- அைனவாி சா3சியாக இ=

இ%தெப+ைண நா தி,மண ெச$& ெகா+#,கிேற. மற%& விடாதீக-.

வி,%& கா.தி,கிற&. /ழ

வா.திய வாசி<2க-! வி,%& சாபி2க-!” எ=

உமா எ ேலாைர< ேக3 ெகா+டா.

எ %& ெச=, வரா%தா ஓரமாக நி= ெத,ைவ பா.தா. அ2ேக எாி<
விள/களி பிரகாசமான ெவளிச.திேல இ,/ ஏைழ மகைள<,
பிைசகாரகைள< /ழ%ைதகைள< /3#கைள< க+டா. /ழ

வாசிபவ காத

கீத ஒைற அ,ைமயான ராக.திேல ஆலாபன ெச$தா.

உமா அ2ேக I#யி,%த அைனவைர< ேநாகி, “நறாக உ+N2க-!
உ+Nவத/ ேபா&மான அள1 ேக/க- இ லாம

இ,%தா , ேக/
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கிட2கி*,பைவக- அைன.ைத<ேம உ+ வி2க-. சப.&, ம&1,

மாமிச" அாிசி I  எ லா வயி= நிைறய உ+N2க-. மகி;சி

ெகா-82க-. மகி;சியி லாதவ யா,ேம இ2/ இ,க Iடா&. அப#

யாராவ& இ,கிறீகளா?” எ= ேக3டா. “இ ைல! இ ைல! அ லாவி
அ,ளா

எ ேலா, இபமாகேவ இ,கிேறா!” எ= பதி

ஒ*.தன.

/ர க- பலபல

உமா,/ மகி;சி ெபா2கிய&. “எ லா, ம3டற மகி;சியைடய ேவ+.

எ அ/ாிய யா6மிைய நா அைட< இ%த. தி,மண நனாளிேல யாவ,
இபமாக இ,க ேவ+!” எ= வி,பினா. அவ பாைவ பக.திேல,
இ,%த கணகனி ைககளிேல இ,%த பண ெப3#யி ேம

வி %த&. “அ%த

பணெப3#ைய ெவளிேய Jகிெயறி!” எறா.
“தைலவேர! இ& பணெப3#” எறா அவ.
“ெதாி<மடா ெதாி< ! இ%த பண ேபானா
எைனேபா

எனெகன பணமா இ ைல.

பணகார எவனடா இ,கிறா? இப ெசாக.தி ம&ைவ

/#.&வி3ட எைன கா3#F எவனடா பணகார இ,கிறா? எ=

ெசா * ெகா+ேட பண ெப3#ைய பறி.& ேமேலயி,%தவா= திற%&
ெத,விேல ெகா3#னா. ஏைழக8 பிைசகாரக8, /ழ%ைதக8,

/3#க8, ஆடவ,, ெப+#,, இைளஞக8 "தியவக8 எ ேலா,

வி %த ெபா நாணய2களி ேமேல வி %& வி %& ெபா=கினாக-. வயிறாற
உ+டறியாத அ%த வ=ைமயாள I3ட அ= வயிறாற உ+ட&ட மிC
ெபாகாக8 கிைட.த மிக மகி;சியிேல ஆ#பா# ெகா+ ெசற&.

இBவா= சீ, சிற பா3, I.& ேகளிைக< ேவ#ைக<மாக உமா
கயா-யா6மி தி,மண நைடெப= "#%த&;

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

23. இதய+தாகாத இப ேவதைன

உமா யா6மிைய. தCைடய ைககளிேல Jகி ெகா+டா. அவ-

ேநாயினா

ந2கி ெகா+ேட அவCைடய க .ைத க3#
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பி#.&ெகா+டா-. அவைள அப#ேய ெத,1/ ெகா+ வ%தா. அ2ேக

தயாராக கா.தி,%த ப லகி உ-ேள, விாி.தி,%த பH ெம.ைதயிேல

ெம&வாக அவைள ைவ.தா. அமீ அஜீ6 எற உமாாி ந+பனிடமி,%&,

தசமய.திகாக வா2கப3ட ப ல/ அ&. அத/ காவF/ இர+

Kரகைள< அமீ அஜீ6 அCபியி,%தா.

“எ அ,ைம மண ெப+ேண! இனி நீ எெற= எCைடய ைககளிேலேய
இ,பா$!” எ= அவ- காதி

ம3 வி ப#யாக உமா Iறினா.

பா&கா Kரக- ப ல/. திைரகைள இ .& E#னாக-. அ&வைரயி

அனாைதயாக கிட%த யா6மிேயா ஒறாக வா;%த பிைச காரக- எ லா,
விலகி வழிவி3டாக-.

“அ லாவி க; நிைலபதாக! ெபா நாணய2கைள அ-ளி வழ2/ அ,ளாள;

அறிவாள க; ஓ2/வதாக!” “Iடாரம#பவ க; வளவதாக!” எ=

வா;.தினாக-.

“இ%த மணமக- வா;வி

இப நிைறவதாக!” எ= Iவினாக-. I3ட.ைத

விலகிெகா+ ஓ# வ%த ஒ, சி=மி த ைகயி

இ,%த Iைடயி

ேராஜாD இத;கைள உமாாி /திைரயி மீ& ெகா3#னா-.

நிைற%தி,%த

“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 Eடப3#,/ேம? பிபக

ெதா ைக/ பிற/

அைட.&விவ& வழகமாயிேற!”
“இ,க3! நீ அ2ேக ெச ! விைர%& ெச !” எ= மீ+ Iறினா உமா.
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காிய நிற"ைடய அ#ைமக- ப லைக. Jகினாக-. ப ல/ நக%த&. அத

பக.திேலேய /திைரைய ெம ல நக.தி ெகா+ ெசறா உமா. பா&கா

Kரக8 உட நட%தாக-. அ%த Kரகளி

“உ2க- தைலவ /# மயக.தி

ஒ,வ ஜபாரகிட ெம&வாக,

இ,கிறாேரா?” எ= ேக3டா. “அவ

/#.தி,ப& ேபாற 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 Kரக- அ=வ,, காவ
தைலவ ஒ,வC காவ

ெச$& ெகா+#,%தாக-. காவ

தைலவ,

ப லைக<, ப ல/ட வ, அரசா2க உபணி%த பா&கா Kர

இ,வைர<, பக.திேல வ, உமாைர< க+டா. உமாாி ேதாற.ைத
க+ட& ஏப3ட ஒ, மாியாைத<ணசியா
ைவ.தா.

எதிாி

சடெக= நி= சலா

“தைலவேர! ேபரரச  தா அவகளி ஆைணப# இ%த கத1க- இர1
ேநர2களி

அைட.& ைவகப3-ளன. இைத. திறபேதா, கடபேதா இயலாத

ெசய ” எ= பணிவாக1, ச3ட.தி பி#ைப வி3 ெகாகாமF அ%த
காவ

தைலவ Iறினா.

“ தா அவகளி அைப ெபற என/ இறிர1 எ&1ேம அைடகபட
Iடா&. நீ இைத. திறபத/ அCமதிபத அைடயாளமாக இ%த ேமாதிர.ைத
ைவ.& ெகா-. சீகிர கத1கைள. திற!” எ= க3டைளயி3டா உமா.

“ஆ6தான ேசாதிடைர இBவள1 ேநரமா காக ைவப&? திற திற!” எ=

உ=மினா ஜபார.
காவ

தைலவ, ேமாதிர.ைத ெப= ெகா+ ச%ேதக கல%த பாைவ<ட

தைலைய அைச.தா. வா$/- "N"N.& ெகா+ேட வாச* இர3ைட

கத1களி

ஒைற. திற%& வி3டா. தCைடய Kரகைள விலகி விப#

Iறினா. உமா,, ப ல/ உ-ேள Rைழ%தன. ப ல// பினா#ேய
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ஒ, தா#கார கிழவ ஒ3#ெகா+ உ-ேள Rைழ%& வி3டா. Kரக-

க+N/ கா&/ எ3டாத ெதாைல உ-ேள Rைழ%த&, அ%த. தா# கார

கிழவ, உமாாி /திைர ேசண.ைத பி#.& ெகா+, “/வாஜா அவகேள,
இ%த வழிேய வா,2க-. இ%த ஏைழ எ*ராகி கைட/ வா,2க-. ப3.

&ணிக8 பவழ கக8 ".& ைவர" எ.தைனேயா வைகக- எ கைடயி

இ,கிறன. த2க- மண ெப+ணி சிவ%த உத3/ ெபா,.தமான ".&

பதி.த த2க  லா/ இC வைக வைகயான நைகக8 இ,கிறன”

எறா.

அத/-ேள, மெறா, தா#கார வ%&, “ஏைழகளி பா&காவலேர! எ2க தானி ேதாழேர! இ%த ற வா,2க-. cராகி/ ைவர க F/

ப#கார.&/ உ-ள ேவ==ைம Iட. ெதாியா&. அவCைடய

கைடெபா,-க- எ லா ேபா*. எ லா இ%த அெலேபாவிேலேய
ெச$யப3டைவ. எ கைட/ வா,2க-. த2க '

இைழ.& ெந$யப3ட

ப3. &ணி வைகக- க3க3டாக இ,கிறன. பவழ பதி.த வ+ண.

&ணிக-, டமா6க6 ப3டண.தி*,%& வரவைழக ப3டைவ. எ.தைனேயா
வித2க-” எ= அவ Iறி ெகா+#,/ ெபா ேத இெனா,வ வ%&

உமாாி ேசண.ைத பி#.& ெகா+டா.

“தைலவேர! மதவிேராதிகளான இ%த நா$க8ட ஏ ேபர ெச$கிறீக-! அ /
பி+ட2கேள, எ2க- தைலவாி ேதாழியான ம2ைகயி ெவ-ளி க .&/
ெபா,.தமான ஒளி K மணி கக- ேவ+ எ& உ2க3/.
ெதாியவி ைலயா? ஒ2க-! ஒ2க-! தைலவேர! உ+ைமயான மத

நபிைக<ைடயவC, ைசய.தி ேபரCமாகிய எ கைட/ அ,- I%&

வ,ைக ாி<2க-. அழகான ெபா,-க- அைன.& த2க- வி,பப# வா2கி

ெகா-ளலா” எ=, /திைரைய இ .தா.
“இ,3#

வழி மறி/ /,டகேள! உ2களிட எ லா ெபா,-கைள< நா

வா2கி ெகா-கிேற. ஆனா , அவறி விைலைய  தா அவகேள
ெகாபாக-. ெதாிகிறதா? இ%த இர1 மீ+ வரேபாவதி ை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*

ேபா3#,%தா. யா6மி அதி

பைகைய

சா$%& கிட%தா-. அ,கிேல ப.தி,%த உமா

அவ8ைடய I%த* கைறயி ைடேய த விர கைள Rைழ.&

ேகாதிவி3டா. நீ+ட நாைள/ பிற/ இெபா &தா அவC/ ம=ப# உயி

வ%த& ேபா*,%த&. அைறய இர1 அ .த நிைற%ததாக இ,%த&. கட%த

E= ஆ+களி &ப ெபா &க- எ லா ெதாைல%& ேபா$ வி3டன.
கட* ேம

ேதாறிய தீய ேதாற கடF/-ேளேய மீ+ மைற%த&. ேபா ,

அ%த நா3க- மைற%& ேபா$ வி3டன. வி+மீ ெவளிச.தி ஒளிெப,/,

அவன,கி

இ,%த யா6மியி சிவ%த ைககைள ேகா#3 கா+பி.&

ெகா+#,%த&.

அவ- E விேபாெத லா அவ- ேம
ெகா+#,%த&. ெவளியிேல, மண

ெவளியி

ேபாைவ ஏறி இற2கி

"ைள.தி,%த பைச D+களி

கா$%த வாசைன காேறா காறாக கல%& வ%& ெகா+#,%த&.

“அேப, இனி< J2காம

இ,கிறாேய” எ= உமா யா6மிைய ேக3டா.

“என/ மகி;சி ெபா=க "#யவி ைல. அ& உடைல. &=.&கிற&. எ
இப.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+!” எறா உமா.
யா6மி த விர களா

உமா உதகைள E#னா-. “உW அப#

ெசா லாதீக-. என/ பயமாக இ,கிற&. உ2க- அைப நிைன.& ஏ2கி

ஏ2கி ந3ச.திர2க- ேதாறியதி*,%& மைற< வைர கா.தி,%&, பா.&

ெகா+ேட நட%&மா$ கழி.த இர1க- எ.தைனேயா! இெபா & ந காத

நிே◌ை◌வறி வி3ட&. இனி. இனிேம , த2கைள பிாி%தி,பெதப& எறா

நிைனக Iட "#யவி ைல. அப# பிாி%& வி3டா

அைதேபா

ெகாைமயான& ேவறி ைல. த2கைள பிாி%& விப# மீ+ எ&1

ேநாிேமா எ= என/ பயமாக இ,கிற&. மிக மிக பயமாக இ,கிற&.”
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“பயபடாேத! நா இ,வ,ேம, நிசாD,/ ெச= வி+மீ K3#ேல ேபா$
இ,ேபா. நா,  தானிட அCமதி வா2கி ெகா+ வ,கிேற.”
“த2களா

அ& "#யாதா என? த2க8/-ள சதிைய நா மற%& வி3ேடேன.

ஆமா! எனகாக அ2கா#யிேல எ.தைன எ.தைன ெபா,- வா2கி வி3Sக-!
அப#யானா

இனிேம

நா பிைசகாாியி ைல; அ லவா?”

“நீ எCைடய உயி. E= வ,ட2களாக எ ஆவி ேநா$ ப3#,%த&.
இெபா &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 ஆசாியப3#,கிேற.
"த*

.தக கைட Kதியி

வி3ேட.

த2கைள க+ட ெபா ேத காத

ெகா+

பிற/, த2கைள. தவிர ேவ= எைத< ெபா,3ப.தாத மன1=தி ெபேற.

த2க- அ,கி

இ,ப& ேபா

இ,பேத ேபாிப எ= நிைன.ேத. ஏேதா மாய1லகி
மகி;%ேத. த2கைள பிாி%தி,%தெபா & எ உட*

ஒBேவா அ2க" ேவதைனப3 ெகா+#,%த&.”

“இெபா & எ லா ேபா$ வி3ட&. அப#.தாேன?” எ= "#.தா உமா.
“ஆ! &ப எ லா ேபா$ வி3ட&. ஆனா , உட

வ* ேபாகவி ைலேய!”

“என,” எ= திகி3டப# உமா தைலைய. Jகினா. கிழகி , இ,3#
நிற மாறிெகா+#,%த&. “க+ேண நீ என ெசானா$! பா, இர1 "#%&

பக

ேதா=கிற&.

இர1 " வ& உற2காம

இ,%& வி3ேடாேம, வ,%தாேத! இ& நம/

வி#1கால. இைறய வி#1 ேபா

எைறய வி#1 இ,க ேபாவதி ைல.
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“ஆ! இ,க ேபாவதி ைல!” எ= ெசா * அவ- சிாி.தா-! அ& என சிாி?
“இேதா,  தா Iடார.தி

மணிய#.& வி3டாக-. இெபா &, நா /ளி.&

காைலகடகைள "#.& ெகா+  தாைன ேபா$ பாக ேவ+.
அவாிட நா ஊ தி,வத/ அCமதி வா2கி ெகா+ வரேவ+;
யா6மி!”
“ேபா$ அCமதி ெப=ெகா+ விைரவி

வா,2க-! ஒ, சிறி& ேநரேம

த2கைள பிாிவெதறாF என/ ெபா=க "#யா&. ஆகேவ, விைரவி
தி,பி வா,2க-!” எ= யா6மி விைட ெகா.தா-.
ஆனா

அவ- ெகா.த விைட ஜமா%திர விைட ேபால. ேதாறிய&.

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

24. ேபக ெபா3சிதிர" பினமாகி ேபான,ேவ

 தா மா*_ா அவக-, அவ ெச வத/ அCமதியளி.& வி3டா.

அவCைடய காத

ெநHசி

களி நிைற%தி,%த&. பயண.தி/ பா&கா

Kரகைள. ெதாி%ெத.& ெகா+டா. அ#ைமக- அவCைடய சாமாகைள

E3ைட க3#னாக-. இர+ /திைரக8கிைடேய க3#

ெபா,.தபடI#ய "ைறயிேல Eடப3ட ஒ, பிர. ெதா3#

ஒைற

வா2கினா. அதிேல யா6மிைய பக ைவ.& ெகா-ளலா. ஜபாரகிகாக

ஒ, திய க ைத வா2கினா.

“ஜபரா, தி,ப1 பிைச ெயகேவ ேவ+#யதி ைல” எ= ெசா *

சிாி.தா.

அ%த Iன விகட அவைன கலவர.ேதா பா.தா. “தைலவேர! ஒ, விஷய

த2க8/ எசாிக வி,கிேற. தா2க- மிக1 பல"-ளவ. ஆனா , யா6மி

மிக பலKனமாக இ,கிறா-. மகி;சிைய. தா2க "#யாத அள1 பலKனமாக

இ,கிறா-” எறா.
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“நீ ஒ, .தி<-ள "3டா-!”
“இ ைல, அ2கஹlன! ேவதைனைய அCபவி.தி,%த எைன
ேபாறவக8/.தா ஒ, ெப+ணி உணசிக- ெதாி<!” எ=

ெசானா ஜபார.

பிபக* , உமாைர வழியCவதகாக ெபாிய அமீக- வ%& ேச%தாக-.

/ளிசியான மாைல ேநர.திேல ஜபார த க ைதயிேம
ெகா+ " ெச ல உமாாி பயண ெதாட2கிய&.

ஏறி வழிகா3#

அ= இர1 யா6மி/ /ளி பி#.& ெகா+ட&. அைத. ெதாட%& கா$ச

வ%த&. அவ- எ%தவிதமான உணைவ< ஏறி3 பாகவி ைல. ஆவேலா
உமா அ,கி

வ%தெபா & அவ- சிாிட இ,%தா-.

“நா மிக அதிகமான மகி;சிைய அைட%&வி3ேட! இனி அ& நிசயமாக
ேபா$வி” எறா-.
இர+டாவ& நா- இர1. அவக- எபிேர36 ஆற2கைரயிேல த2க- Iடார.ைத

அைம.தாக-. அ.த நா- காைலயி

பிரயாணிக8காக விடப மித.

ேதாணிகளிேல ஆைற கட%& ெச லேவ+. யா6மி Iடார.தி/-ேள,
ஏெழ3 ேபாைவகளா

Eடப3 கிட%தா-. அவ8ைடய கன2களி

மகி;சிெயாளி பா$%& விள2கிய&. உமா Iடார.தி/-ேள நைடயி3

ெகா+#,%தா-. அவ- ெசற திைசெய லா அவ- க+க8 ெசறன.

ஆனா , க .ைத ம3 அவளா

தி,ப "#யவி ைல.

“நா பாகியமி லாத மைனவி, எ கணவC/. ெதா+ ெச$ய
ேவ+#யதி,க, என/. தா2க- பணிவிைட ெச$<ப#யான நிைலயி

இ,கிேற. எ தி,மண.திகாக வா2கிய விைல<ய%த சில சாமாகைள
பாகலாமா?” எ= ேக3டா- பிரைமேயா.
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அவைள ச%ேதாஷப.&வத◌ாக, Dேவைல ெச$ய ெபற
ெபானாைடகைள<, ".& பதி.த ேமலாைடகைள< எ.& கா3#னா.

தைன மற%தவளாக அவ- அவைற விர களா
ஒைற நீலமணிக

தடவி. தடவி பா.தா-.

பதி.த ெவ-ளி. தைல"#ெயாைற ெ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

ஆற2கைர அர+மைனயி

இ%த இட.தி

அ ல. ந"ைடய ெசா%த

அர+மைனயி ெவ+ைமயான அன2க- நீ%தி ெச F அழகான
ஆற2கைரயி

உ-ள ந ெசா%த அர+மைனயி

இ,ேபா, அ லவா?”

இப# ேபசி ெகா+#,%த யா6மி திSெர= ஜனி க+டவ-ேபா

பிதற.

ெதாட2கினா-. ேநாயி கைம அதிகமாகிய&. அவ8ைடய க+க- இ,+டன.

உமா பய%& ஜபாரைக அைழ.தா. அவ வ%& பா.த1டேனேய "க.ைத.

தி,பி ெகா+டா.

“பிேள வியாதி (ெகா-ைளேநா$) ேபா

ேதா=கிற&” எறா ஜபார.

“இ ைல. அ& ஒ, விதமான கா$ச . கட1ைள பிரா.திேபா! ெபா &
வி#வத/" வியாதி நி= ேபா/ப# ேவ+ேவா” எறா உமா.
“ெதா வைத. தவிர ேவ= எ&1 ெச$வதகி ைல!” எ= "#.தா விகட.
/ளி நீ2/வதகாக ஜபார Iடார.ைத றி ெந, எாிக ெபற&.
&ணியினா

ஆன Iடார வகளி

ெந,பி ெசBெவாளிப3

விள2கிெகா+#,%த&. யா6மி ேவதைனயா

பக ர+ ெகா+#,%தா-. பக.தி

"னகிெகா+ பக.&/

உமா ம+#யி3

ெகா+#,ப&, Iடார.தி ஒ,Eைலயிேல ஜபார உ3 கா%& ெகா+

கட1ளி னிதமான ெபயகைளெய லா உசாி.& ெகா+ இ,பெத லா

அவ- அறிவத/ அபாப3ட விஷய2களாகிவி3டன. ெந, அம%&

சாபலாகி வி3ட&. Iடார.& வகளி

மைற%& வி3ட&.

ஆ# ஒளி Kசிெகா+#,%த ெச%நிற"
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திSெர= உமா ஜபாரைக அைழ.தா. “விள/ைள ஏ=. அவேபசிவி3டா-. இேதா எைன. ெதா3 ெகா+#,கிறா- கா$ச

வி3வி3ட&” எறா. விளைக பி#.&ெகா+ அவக- அ,கிேல வ%&

நிறா ஜபார, யா6மிைய கவனி.தா. அவ- அைசயாம

ப.தி,%தா-.

அவ8ைடய க+க- "#யி,%தன. அவ8ைடய ஒ, ைக உமாாி க .ைத.

ெதா3 ெகா+#,%த&. அவ- உதக- அைச%& ெகா+#,%தன.

“எ உயிேர! எ உயிேர!” அைச< உதகளி*,%& வ%த ெசாக- நிறன.

அவ- க .ைத. தி,பி ெகா+டா-. ஜபார விளைக பி#.தப# நி=

ெகா+#,%தா. உமா அவைள கவனி.& ெகா+#,பதாக அவ

நிைன.தா. யா6மி, E விவைத நி=.திவி3டா-. ஆனா

உமா அவைளேய

கவனி.& ெகா+#,ப& அவC/ எனேவா மாதிாியி,%த&. விளைக கீேழ
ைவ.&வி3, உமாாி ேதா-கைள. ெதா3டா.

உமாாிCைடய ஆ3க- எ ேலா, Iடார.தி/ ெவளிேய உ3கா%தி,%தாக-.
திSெர= எ %த கா= Jசிைய கிளபி 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,பவக8/

எ.& ெசா * ெகா+#,%தா. “அவ இC ேபசமா3ேட எகிறா.
அவ8ைடய "#ய க+களி

பனீ ஊறி ெகா+#,கிறா”.

“அவ- என பிேள ேநாயினா தாேன இற%&ேபானா-!” எ= ஒ, சிபா$
ேக3டா.

“அவ- இற%&ேபானா- எப& அவ,/. ெதாி%&வி3ட&. இ லாவி3டா ,
தி,மண நைககெள லா எ.& அவ8/ அணிவி.& ெகா+#,பாரா?” எ=
ஜபார அவக8/ Iறினா.

“ஆைடகைள கிழி.& ெகா+, வ,.திய தா தா சாக ெகா.தவC/
நிமதி ஏப.” எறா ஒ,வ.
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“அெத லா அ & வி3டா. இனி அவ அழ ேபாவதி ைல. மைழ ெப$தபி
D.த பாைலவன.& Dே◌ா

இ,%த அவ- அ.த நாேள அ#ப3ட&ேபா

ேபா$வி3டா-. ெவ-ளிய Dேபால அவ- தைரயி

இளைமயான கால.தி

கிடகிறா-. இBவள1

இற%&ேபா/ப# ேந%தேத!” எ= ஜபார வ,%தினா.

அ%த மனிதக- ச2கடப3 ெகா+#,%தாக-. பக.திேலயி,%த மர.த#யி

ஒ, ேம3#ேல ெபாிய ைத யாை◌ ெவ3ட ேந%த&, சா1 Iடார.தி/

Eடப3ட அ%த. ெதா3#ைல. Jகிவர. ேந%த& எ=மி லாத வழகமாக
அவக8/. ேதாறிய&. சி=ெப+க- பிரசவ.தி ேபா& ேநாயினாF

இற%&ேபாவ& எதிபாக I#யேத! தைலயி

யாரா

அப# எ தப3#,%தா

மாற "#<? கைரயிேல, ஆ$.தமாக இ,/ ெதப.ைத அவக-

அைத

ச2கட.ேதா பா.& ெகா+#,%தாக-.
“அவ பி.& பி#.தவேபா

இ,கிறா” எ= ஒ,வ வ,%தினா.

“இத/ ேபா$ இBவள1 வ,%&கிறாேர! எ+ப ெவ-ளிக- ெகா.தா
பாதாதிேல எ.தைனேயா ெப+க- வா2கலா!” எறா ஒ,வ.
“சீ நாேய! உனெகன ெதாி<? காத* தைம< ஆறF உன/ எப#.
ெதாி<?” எ= ஜபார சீறினா.
அவ உ-ேள ெச= ெந ேநர2கழி.&. தி,பி வ%தா. அ#ைமகைள

அைழ.&, /றி உசியி

ேதா+டப3-ள ைத /ழி/. ெதா3#ைல

எ.& ெச Fப# 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. சீகிர ேபா$. ெதா3#ைல. Jகிெகா+ வா,2க-,
சீகிர!” எ= அ#ைமகைள ஏவினா ஜபார.
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ஒ3டக காரக-, “நா2க- பிண.ைத. Jகி ெச ல மா3ேடா, மித.
ேதாணியிF ஏறமா3டாக-” எ= க.தினாக-.
“ைத /ழி/.தா Jகி ெச லேவ+. பயண.திக ல, ைத/ழிதா
ஏெகனேவ ேதா+ட ெபறி,கிறேத! சீகிர!” எறா ஜபார.
பய%&ெகா+#,%த அவகைள விர3#ய#.&, பிண. ெதா3#ைல. J/ப#
ெச$தா. அவக- பய.&டC அவசரமாக1, ேம3#ேம

அ%த கனமான

ெதா3#ைல. Jகி ெசறாக-. ெம&வாக கீேழ இற2கி ைத/ழி/-ேள

ைவ.&வி3, ம+ைண வாாி ெகா3# E#னாக-. அத ேம

ஏெகனேவ

ேச.& ைவ.தி,%த ககைள /வி.& ைவ.& வி3 ேவகேவகமாக Iடார.ைத
ேநாகி ஓ#வ%தாக-. ஒ3டக காரக- த2க8ைடய E3ைட "#கைள<

சாமாகைள< ஒ3டக2களிேல ஏறிெகா+#,%தாக-. சிபா$க-

/திைரகளிேல ேசண D3#. தயாராக நிறாக-.

“தைலவேர! எ லா ேவைல< "#%& ஆய.தமாக நிகிேறா. றபட
ேவ+#ய&தா” எ= உமாைர ேநாகி ஜபார Iறினா.
வாயி

வழியாக ெவளியி

வாயித;களி

வ%த உமாாி தைலபாைகயி வா

ஊேட பற%& வ%& சிகி ெகா+ட&. ெவளியி

Rனி அவCைடய

ழ=

ெகா+#,/ Jசி காைற< ஓ#ெகா+#,/ ஆறி கல2கிய நீைர<

சிறி& ேநர பா.& ெகா+ நிறா. றபவத/. தயாராக நிற அ%த

மனிதகைள பா.&,

“இ%த Iடார.ைத ெகா8.தி வி2க-. உ2களிட உ-ள ெபா,-கைள

நீ2கேள ைவ.& ெகா-82க-. எ2காவ& ஓ#. ெதாைல<2க- மீ+ எ

க"ேன உ2க- "க.ைத கா3டாதீக-. மீ+ நீ2க- எ"ேன

வ,Kகளானா , உ2க- "க2க- எ நிைன1கைள கிளறிவி. அைத
எனா

ெபா=க "#யா&. ேபா$வி2க-!” எறா.
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“தைலவேர!” எ= ஜபார ம=.& Iற " வ%தா.
“உைன<தா. நீ< ேபா$வி. இ%த இட.தி

பிேள வியாதி (ெகா-ைள

ேநா$) இ,கிறெதப& உன/. ெதாியவி ைலயா? ேபா! ேபா” எ=
விர3#னா.

மித. ேதாணி ஆைற கட%& ெசற&. உமா அதி*,%& கவனி.தா.

மனிதக8, ஒ3டக2க8, மி,க2க8 க+N/ மைற%& வி3டாக-. 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 உசி/ 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.
ஆறி இ,ற" ெதாி%த சாப

நிறமான மண ெவளி ஒேர ெவ3டெவளியாக,

ஒ=மி லாத தைம<ட கா3சியளி.த&.

க+Nெக3#ய Jர வைரயிேல எ&1 இ ைல. அவCட Iட வ%த I3ட

ெவ3ட ெவளியிேல கல%& மைற%&வி3ட&. Iடார.ைத எாி.& சாபலாகிய

ெந, அவ உ-ள.திேல, உட*ேல எாி%& ெகா+#,%த&.

ஆறி அகைர ேச%த&, உமா த+ணி /#பதகாக ஆறி/-ேள

இற2க ேபானா. Iடேவ வ%த ஜபார அவ ேதா-கைள பி#.&

நி=.தினா. “தைலவேர! அ& ஆ=! இற2காதீக-! 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 .& வரப3ட உமா.

தைரயிேல உ3கா%& ெகா+ ஓ ெவ-ள.ைத உ= ேநாகி

ெ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+ ஆைற
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கட%& ெச ல. ெதாட2கிய&. திய மனிதக- த2க- /திைரகைள நீ

/#பதகாக ஆ=/ ெகா+ வ%தாக-.

“இ ைல, இ& பிேள ேநா$ அ ல. இவ,/ கா$சேலயி ைல. ேநா$ இவ
உடபிேல இ ைல; மனதிேலதா இ,கிற&. இBவள1 Jர கவைல

பவாெர= நா எதிபாகவி ைல. ஏதாவ& இவ,/ சாபிட ெகாக

ேவ+. த2களிட ஏதாவ& இ,கிறதா?” எ= அ,கி*,%த யா,டேனா ேபசி
ெகா+#,%த ஜபார ேக3டா.

அெபா & இெனா, மனித அ,கிேல வ%தா. உமாாி ைகயி

ஒ, கன.த

/வைளைய ெகா.தா. அதிேல இர.த ேபா

சிவ%த நிற"ைடய திரா3ைச

Iறினா. அ%த /ர

ேபா

ம&ைவ ஊறினா. “ஆ= நீ ந லத ல; இ& மிக மிக ந ல&. /#<2க-” எ=
எ2ேகா " ேக3ட /ர

இ,%த&. ஆ! அ&

வியாபாாி அேராேனாa /ர தா. அேராேனாa ைக, /வைளைய பி#.&
உமாாி உத3ட,கிேல நக.திய&. உமா சிறி& /#.தா. இப#ேய /வைள

கா*யா/ வைர /#.தா. அவ /#க /#க அேராேனா6

ஊறிெகா+ேடயி,%தா. அவ ஊற ஊற உமா /#.& ெகா+ேட

யி,%தா.

பிற/ இC சிறி& /#.தா. அ%த ம& ெக3#யாக1 ந ல மண

ெபா,%தியதாக1 இ,%த&. உமாாி Eைளயி

தணி.த&.

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

அதியா
தியா
யாக

எாி%& ெகா+#,%த ெந,ைப.

25 -47 இர/டா
டா பாக
பாகதி
தி உ ள,.

