அறிவியல் கதை

விந ோைன்
ப ொன் குலேந்திரன்

லஷ்மி

அபமரிக்கொவில்

கேில ொர்னியொவில்

உள்ள

ல்கலேக்

ப ௌதிக வியல் துலறயின் விண்பவளி ஆரொய்ச்சிப்
பகொம் ியூட்டர்
ப ற்லறொர்கள்

புபரொகிரொமரொக
தமிழ்நொட்லடச்

லவலே

ஒன்றின்

குதியில், கணனித்துலறயில் ,

பசய்து

லசர்ந்த

கழகம்

பகொண்டிருந்தொள்.
ழலமயில்

ேஷ்மியின்

ஊறிய

ஐயர்

சொதிலயச் லசர்ந்தவர்கள். அவர்கள் குடும் த்தில் அவள் தனிக் குழந்லத.. எவலனொ ஒரு
சொஸ்திரி

ேஷ்மி;

திருமணத்துக்குப்

ிறந்தவுடன்
ின்

ப ரும்

அவளின்
ணக்கொரி

ஜொதகத்லதப்

ஆவொள்

எனக்

ொர்த்துவிட்டு
கணித்துச்

என் தற்கொக ேஷ்மி என்ற ப யலர அவளுக்கு லவத்தொர்கள். அவள்

இவள்

பசொன்னொhன்

ிறந்த கொேலமொ

என்னலவொ, ேஷ்மியின் தகப் னொர் வக்கீ ல் சதொசிவம் ஐயர் என்றுமில்ேொத வொறு
லகஸ்களில் பஜயிககத் பதொடங்கினொர்.
ப ற்றொர்.

ே

ிர ே கிரிமினல் லேொயர் என்ற ப யலரப்

ணமும் புகழும் அவலரத்லதடி வந்தது.

தமிழ் நொட்டில் ப ரிய வசதியுள்ள குடும் த்தில்
டிப் து ல ொல் தனது மகளும் அங்குபசன்று

ிறந்த

ிள்லளகள் அபமரிக்கொ ல ொய்

டித்து கணனித் துலறயில் டொக்டர்

ட்டம் ப றலவண்டும்; என ஐயர் ஆலசப் டொர். அதற்கு வசதியும் அவரிடம் இருந்தது.
அபமரிக்கொவுக்கு லமற் டிப்புக்கு ல ொகமுன் இந்தியொவில்

ே வருடங்கள்

டிக்கும்

ல ொது அக்கிரகொரச் சூழ்நிலேயில் வொழ்ந்தொலும் அவளுக்கு சொஸ்திரம், சம் ிரதொயம்,
இந்து மதக் கிரிலககள் எதிலும் நம் ிக்லகயில்லே. அவள் லவலே பசய்த அலத
ப ொளதிகத் துலறயில் வொன்இயற் ியேரொன பஜயலன கொதேித்து திருமணம் பசய்து
பகொண்டொள்.

பஜயனின்

ப ற்லறொர்கள்

ஊறியவர்கள்.

ேஷ்மியின்

தீவிரப் ல ொக்குள்ள

வரு வர்கள். ஆனொல்

பஜயன்

ப ற்லறொர்கலளப்

ல ொல்

கத்லதொேிக்கர்கள். தவறொது

ஒரு

முற்ல ொக்கு

ழலமயில்

சர்ச்சுக்குப்

வொதி. அவனுக்கு

ல ொய்

எம்மதமும்

சம்மதலம. ஞொயிற்றுக் கிழலமயில் அவன் லதவொேயத்துக்குப் ல ொவது கிலடயொது.
ொதிரியொர் தன்லன வந்து சந்திக்கும்

டி

ே தடலவ பசய்தி அனுப் ியும் அவன் அலத

கணக்கில் எடுத்ததில்லே. அவனுக்கு விண்பவளி ஆரொய்ச்சி தொன் முக்கியம். பஜயனின்
சிந்தலனகள் முழுவுதும் பவளி உேகம் ற்றித் தொன். “அஸ்டிலரொ
வொனஇயற் ியேில்

கேொநிதி

ட்டம்

வொழ்கின்றனவொ என் லதக் கண்டு

ப ற்று,

வொனில்

ிசிக்ஸ்” எனப் டும்

லவறு

உயிரினங்கள்

ிடித்து, அவர்கள் பமொழிலயக் கற்று, அவர்களுடன்

பதொடர்பு பகொள்வது தொன் அவனது முழு கவனமும். அவர்கள் பூமியில் வொழ் வர்கலள
விட

எவ்விதத்தில்

எப் டியொனது

முன்லனறியவர்கள், அவர்களின்

என் லத

ஈடு ட்டிருந்தொன்.

அறியும்

விலனொதமொன

ேருக்கு

அவன்

பமொழி, கேொச்சொரம், வொழ்க்லக
ஆரொய்ச்சியில்
பசய்வது

தொன்

ல த்தியக்கொரத்

தனமொகப் ட்டது.

அவனின் புதுலமயொன ஆரொய்ச்சிக்கு கணனித்துலறயில்

ப ற்ற

ல ருதவியொக

ேஷ்மி

இருந்தொள்.

ல்கலேக்

சொலேயிேிருந்து விலே உயர்ந்த உ கரணஙகலளப்
லசகரித்த ஏரொளமொன மின் சமிக்லஜகலளப்

அவன்

கழகத்தின்

ட்டம்

ஆரொய்ச்சி

ொவித்து, விண் பவளியிேிருந்து

குத்தொய்ந்து அதலன பமொழி ப யர்க்கும்

ஒரு அல்பேொகரிதம் எனப் டும் கணிவியல் பசய்முலறப் ொட்லடக் கண்டு ிடிப் தில்
அவள் தன் முழு திறலமலயயும் சக்திலயயும்

ொவித்தொள். அந்த சமிக்லஜகளின்

இரகிசியத்லத உலடத்துவிட்டொல் அதுலவ உேகில் யொரொலும் சொதிக்க முடியொத ஒரு
பவற்றி!
பஜயனும் ேஷ்மியும்
“பஜயேஷ்மி” எனப்

ல்கலேக்கழக

டிப் ின் ல ொது சந்தித்து, பவகு விலரவில்

ேரொல் கிண்டேொக அலழக்கும் அளவுக்கு ஒன்றிலணந்தனர்.

இருவரும் விஞ்ஞொனத்திற்கு அடிலமயொகி ஆரொச்சிலய கதிபயனக் கிடந்தனர். கியூரி
தம் திகள் ல ொல் பஜயேஷ்மி தம் திகளும் தங்களின் விஞ்ஞொன கண்டு ிடிப்; ொல்

சரித்திரம்

லடத்து விடுவொர்கலளொ என மொணவர்கள் கருத்து பதரிவிக்கும் அளவுக்கு

இரு விஞ்ஞொனிகளினதும் வொழ்க்லக அலமந்திருந்தது.
ப ற்லறொர்களின்

சம்மதமின்றி இருவரும் பரஜிஸ்டர் திருமணம் தீடிபரன

பசய்து

பகொண்டனர். அவர்களுக்குத் பதரியும் தம் ப ற்லறொரின் தீவிர மதப் ல ொக்கு தங்கலள
ஒன்று லசர விடொபதன்று. அதனொல் அவர்கள் ப ற்லறொர்களின் பவறுப்புக்கு ஆளொகி
தனிக்

குடித்தனம்

ல ொக

கொரணமொயிருந்தது.

அலத

அவர்கள்

இருவரும்

விரும் ினொர்கள். இரண்டு அலறகள் உள்ள அப் ொர்ட்பமண்லட வொடலகக்கு எடுத்து
அவர்கள் ஒரு அலறலய
கூடமும் நூேகமொகவும்
விஞ்ஞொன

டுக்லக அலறயொகவும் மற்றலத தங்களது ஆரொய்ச்சிக்

ொவித்தனர். அவர்கள் இருவரினதும் உலழப் ின் ப ரும்

நூல்களுக்கும்

உணவின்மீ தும்

நல்ே

உ கரணங்களுக்குலம

ஆலடகள்

கொட்டவில்லே. பஜயன்

லமலும்

தலேமயிலரயும்

பசேவு

அவர்கள்

ஹிப் ிலயப்

பசய்யப் ட்டது.

அவ்வளவுக்கு
ல ொல்

குதி

அக்கலற

வளர்த்து. தொடியும்

லவத்திருந்தொன். சவரம் பசய்வதற்லகொ அல்ேது முடி பவட்டுவதில் பசேவு பசய்யும்
லநரத்லத தனது ஆரொச்சியில் பசேவு பசய்யேொம் என் து தொன் அவன் பகொள்லக.
அவலனப்

ல ொன்று

ேஷ்மிக்கு

மற்லறய

ப ண்கலளப்

ல ொல்

அேங்கொரம்

பசய்வதிலும், உலடகளிலும், நலககளிலும் அதிக ஆலசயிருக்கவில்லே.

விண்பவளியில்
எழுதுவதற்கு

இருந்து

கிலடக்கும்

பகொம் ியூட்டர்

பதரியொது. பகொம் ியூட்டருடன்
பஜயனும்

அவளும்

தகவல்கலள

ஆரொயும்

முன் இருந்துவிட்டொல்
தன்லனயறியொமலே

லகொப் ிலயக்

குடித்தவொலற

புபரொகிரொம்

அவளுக்கு
அடிக்கடி

சொப் ிடொமல்

லநரம்

ல சிக்

ஒன்லற
ல ொவது

பகொள்வொள்.

லவலேயில்

முழு

கவனத்லதயும் பசலுத்தியவொறு எவ்வளவு லநரமும் இருக்கக் கூடியவர்கள். ஆரொச்சி
நடக்கும் அலறக்குள் ல ொனொல் சுவரில் உள்ள பவள்லள நிறப் ேலகயில் எவருக்கும்
விளங்கொத கணிதச் சமன் ொடுகலளயும் அல் ொ,
எழுத்துக்கலளயும்

தொன்

கொணேொம்.

அதன்

ட்
ீ டொ, கொமொ, தீட்டொ ல ொன்ற கிலரக்க
அர்த்தங்களும்

அதற்கு

ி;ன்னொல்

புலதந்துள்ள இரகசியங்களும் அவர்களுக்கு மட்டுலம புரியும். அவர்களின் ஆரொய்ச்சி
சம் ந்தப் ட்ட ல ப் ர்கள் கிறுக்கல்களுடன் நிேத்தில்
திருமணமொகி

ஆறு

மொதத்துக்குள்

ேஷ்மி

ரவிக் கிடக்கும்.

கருவுற்றது

அவர்கள்

எதிர் ொரொத

ஒன்பறன்லற பசொல்ேேொம். “ஆரொய்ச்சியில் இருந்து உங்கள் இருவருக்கும் அவசியம்
ஓய்வு லதலவ” எனப் ப ௌதிக ல ரொசிரியர் லடவிட்டின் அன்புக்கட்டலளயின் ல ரில்
ஒரு கிழலம லதனிேவுக்கு ல ொய் வந்ததின் விலளலவ அது.
இருவருக்கும்

தந்லதலயப்

ல ொன்றவர்.

அவர்கள்

லமே

லவத்திருந்தொர். திருமணமொகி மலனவிலய இழந்த அவருக்கு

ல ரொசிரியர் லடவிட்
அளவற்ற

அன்பு

ிள்லளகள் இல்ேொத

குலறலய பஜயனும், ேக்ஷ்மியும் தீர்த்து லவத்தொர்கள். பஜயேக்ஷ்மி தம் திகளுக்கு
தங்களுக்கு

குழந்லத

கிலடக்கப்

ல ொவது

என் லதப் ற்றி

சந்லதொஷப் ட

லநரம்

இருக்கவில்லே. அவர்களின் ப ற்லறொர்களுக்கு கூட தங்களுக்கு ல ரலனொ ல த்திலயொ
கிலடக்கப் ல ொகிறது என்ற பசய்தி பதரியொது.
ஸ்கொன் பசய்து
பசொல்ேித்தொன்
குழந்லதக்கு

ொர்த்தல ொது தங்களுக்கு
அவர்களுக்கு
“விலநொதன்”;

தீர்மொனித்தொர்கள். தொங்கள்

ிறக்கப்;ல ொவது ஆண் குழந்லத என டொக்டர்

பதரியவந்தது.

என்ற
பசய்யும்

ப யர்

தங்களுக்குப்
லவக்க

விலனொதமொன

ிறக்கப்;

பஜயேஷ்மி

ஆரொய்ச்சிக்கு

ல ொகும்
தம் திகள்

அந்தப்

ப யர்

ப ொருத்தமொயிருக்கும் என்று அவர்கள் நிலனத்தலத அப்ப யர் அவர்கள் எண்ணத்தில்
உருவொகக் கொரணமொகும்.
கருவில் ஜந்து மொதக் குழந்லதயொக இருக்கும் ல ொலத விலனொதன் தொய்க்கு அடிக்கடி
பதொல்லே பகொடுத்துக்பகொண்டிருந்தொன். கருப்ல யில் அவனது அலசவுகள் சொதொரணக்
குழந்லதலய விட அதிகமொக இருந்தது. ேஷ்மி புபரொக்கிரொம் எழுதும் ல ொது ஏதொவது
தவறுகள் விட்டொல் அவள் வயிற்றில் விலனொதன் சிறு உலத பகொடுப் லத அவளொல்
ே தடலவ உணர முடிந்தது. “ஏய் அம்மொ. நீ

ிலழ விட்டுவிட்டொய். அலதத் திருத்து”

என் து ல ொல் அவன் பசயல் இருந்தது. சிே சமயம் புபரொக்கிரொம் சரியொன முலறயில்
ிலழகள் இன்றி அவள் எழுதும் ல ொது அவனின் அலசவில் அலமதி இருக்கும்.

அவளுக்கு குழந்லதயின் ல ொக்கு ஆச்சரியத்லதக் பகொடுத்தது. பஜயனுக்கு அலதப்
ற்றி பசொன்னொல் நீ பமொனிட்டருக்கு முன் அதிக லநரம் இருக்கிறொய், அதில் இருந்து
வரும் கதிர் வச்சு
ீ
குழந்லதலய

ொதிக்கிறதொக்கும் என விஞ்ஞொன ரீதியொக

தில்

அளிப் ொன். ஓரு நொள் அவள் வழலம ல ொல் கம் யூ
ீ ட்டரில்; புபரொகிரொம் ஒன்லற
எழுதும் ல ொது பகொம் ியூட்டருடன் ல சிக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது. தனக்குள் யொலரொ
கலதப் து ல ொன்ற ஒரு

ிரலம அவளுக்கு ஏற் ட்டது. தொன் ல சுவலத விட்டு அலத

உற்றுக் லகட்டொள். அது அவளுக்கு உண்லமபயனப்
தனது

வயிற்றில்

குழந்லத

இருக்கும்

குதியில்

ட்டது. பஜயலனக் கூப் ிட்டு
கொலத

லவத்து

லகட்கும்

டி

பசொன்னொள் அவளின் லவண்டுலகொளுக்கு இணங்கி அவன் தன் கொலத அவள் வயிற்றில்
லவத்து

லகட்ட

ல ொது

அவனொல்

ல ொேிருந்தது. ஆனொல் அலதப்
அவன்

முணு

முணப் து

ற்றி ேக்ஷ்மிக்கு பசொல்ேி அவலளப்

யப் டுத்த

விரும் வில்லே. “ என்ன

“அபதொன்றுமில்லே. எல்ேொம்

நம் முடியவில்லே. யொலரொ

சத்தம்

உன்

லகட்கிறதொ?” என்று

ிரலம” என்று

அவள்

மழுப் ிவிட்டுப்

லகட்டொள்.

ல ொய்விட்டொன்

ஜயன்.

******
விலனொதன்

ிறந்தல ொது அவனின் லதொற்றம் விலனொதமொயிருந்தது. டொக்டர்கள் கூட

ஆச்சரியப் ட்டனர்.
கொதுகள்

குழந்லதயின்

விழிகள்

கூர்லமயொகவும், தலேயில்

மயிர்

ப ரிதொகவும், பநற்றி
குலறவொகவும்

கொல்களும் குட்லடயொக இருந்தன. குழந்லதயின் முகத்தில்
லதொற்றமிருக்கவில்லே.

ிறந்து

சிே

மணி

லநரம்

அகேமொகவும்.,

இருந்தது. லககளும்
ிறந்த குழந்லதக்லகற்ற

குழந்லத

அழலவ

முதிர்ச்சியொன லதொற்றம் பதரிந்தது. லவத்தியர்கள் குழந்லதலய

இல்லே.

ரிலசொதித்து விட்டு

லதக நேத்தில் ஒரு வித குலறவுமில்லே ஆனொல் மூலள மொத்திரம் பவகுவொக
வளொச்சியலடந்து இருப் து ஆச்சரியத்லத தருகிறது என்றொர்கள்.
நொள் குழந்லதலய டொக்டர்
லகொப்ல

தன்

ஒரு

ிறந்து இரண்டொம்

ரிலசொதித்துக் பகொண்டிருக்கும் ல ொது அவரின் ஸ்படதஸ்

லகயொல்

ற்றிய டி

அவலரப் ொர்த்து

குழந்லத

சிரித்தது..

அவருக்கு குழந்லதயின் பசயலே நம் முடியவில்லே. அது அதிசயமொக இருந்தது. ே
டொக்டர்கள்
ொர்த்தனர்.

லசர்ந்து

கேந்தொலேொசித்து

மூலளயில்

வயதிலும்

குழந்லதயின்
ொர்க்க

மூலளலய

கூடிய

வளர்ச்சி

ஸ்கொன்

பசய்து

இருப் லதக்கண்டு

கொரணம் பதரியொது திலகத்தனர். மற்றும் டி குழந்லதக்கு ஒரு வித குலறயுமில்லே.
கண் ொர்லவயிலும்

,

கொது

குலறயுமிருக்கவில்லே.
குழந்லதயில்

குழந்லத

ஏதொவது

கவலேப் ட்டனர்.

லகட் திலும்

எல்ேொ

அங்க

அழுவது

மிகக்

குலறயிருக்கிறலதொ
படஸ்டுகளும்

அலசவிலும்

குலறவொகலவ

என்று

பசய்து

ஒரு

இருந்தது.

பஜயனும்
ர்pப்ல ொர்ட்

விதமொன

ேஷ்மியும்
வந்துவிட்டது.

குழந்லதயில் ஒரு வித குலறயுமில்லே. இருதயத் துடிப்பும் நன்றொகலவ உள்ளது
ஒன்றுக்கும்

யப் டத் லதலவயில்லே என லவத்தியர்கள் பஜயனுக்கும் ேக்ஷ்மிக்கும்

ஆறுதல் பசொன்னொர்கள்.
விலநொதன் ஆறு மொதத்திலேலய நடக்கத் பதொடங்கியது ப யருக்கு ஏற்

அவர்களுக்கு

குழந்லதயின்

அவர்களுக்கு

நடவடிக்லக விலனொதமொக

விளங்குவது

கஷ்டமொயிருந்தது.

விரும்புகிறொன்

என் தும்

மட்டும்

இருந்தது. அவன்

தங்களுக்கு

ல சுவது

குழந்லத

அவர்களுக்குப்

புரிந்தது.

எலதலயொ

பசொல்ே

பவற்றுப்

ல ப் ரில்

ஆறுமொதக் குழந்லதயொக இருக்கும் ல ொலத அவர்களுக்குப் புரியொத விதத்தில் கிறுக்கி
சிே உருவங்கலள வலரந் திருந்தொன். அவன் எழுதும் ல ொது விசித்திரமொக இருந்தது.
விஞ்ஞொன புத்தகங்ஙகலள அவன் லகயல் பகொடுத்தொல் அது ல ொதும் அவனுக்கு.
அலமதியொகிவிடுேொன். புக்கங்கலள ஏலதொ வொசிப் து ல ொே புரட்டிப் ொர்ப் ொன். இரு
லககலளயும் ஒலர லநரம்

ொவித்தொன். அழுவலத நிறுத்திவிட்டொன்.

தங்களுக்கு

அபூர்வக்

ஏலதொ

ஒரு

குழந்லததொன்

ிறந்திருக்கிறது

என

அவர்கள்

லயொசித்தொர்கள். ேஷ்மி பகொம் ியூட்டருக்கு முன் இருந்து லவலே பசய்யம் ல ொது
தொனும். அவள் மடியில் ஏறி இருக்க லவண்டும் என அடம்
கண்பவட்டொமல்

ொர்த்த டி இருப் ொன். அடிக்கடி அலதப்

ிடிப் ொன். பமொனிட்டலர

ொர்த்து சிரித்து, ஒரு விரேொல்

பமொனிட்டலரக் கொட்டி எலதலயொ தொக்குச் பசொல்லுவொன். ஆனொல் ேக்மிக்கு அவன்

என்ன

பசொல்லுகிறொன்

என் து

புரிவதில்லே.

பஜயனுக்கும்

குழந்லத

புரியொத

புதிரொயிருந்தது. ல ரொசிரியர் லடவிட்லடக் கண்டதும்; அவன் தொவிப் ல ொவொன். அவர்
விலநொதன் லகயில் சொக்கிலேட்லடக் பகொடுத்தொல் அலத அவருக்கு ஊட்டி லகதட்டிச்
சிரிப் ொன்.
“உங்களுக்கு கடவுள் தந்த குழந்லத விலனொதன். இந்த சிறுவயதிலேலய இவன் மூலள
அ ொரமொக

லவலே

பசய்கிறது.

வருங்கொேத்தில்

ஐயின்ஸ்லடலனப்

ல ொல்

ிர ல்யமொன விஞ்ஞொனியொக வந்தொலும் வருவொன்” என் ொர்.

ஆரொய்சியில் கிலடத்த சமிக்லஜகலள

குப் ொய்ந்து, மலறந்து கிடக்கும் இரகசியத்லத

அறிய ேக்ஷ்மி எழுதிய புபரொகிரொமில் எலதொ ஒரு
அவளொல்

கண்டு ிடிக்க

முடியவில்லே.

ிலழயிருந்தது. அந்தத் தவலற

லயொசித்து

ல ொய்விட்டொள். ஜயந்தலன குழந்லதலயக் கவனிக்கும்

லயொசித்து

கலளத்துப்

டி கூறிவிட்டு சற்று லநரம்

தூங்கப் ல ொனொள். அன்லறய இரவு உணலவ ஜயந்தன் சலமயல் அலறயில் தயொர்
பசய்து

பகொண்டிருந்தொன். குழந்லத

லநரத்துக்குப்
புரியொத

ஹொேில்

விலளயொடிக்பகொண்டிருந்தது. சிறது

ின் விலளயொட்லட நிறுத்திவிட்டு பகொம் ியூட்டலரக்கொட்டி தகப் னுக்கு

ொலஷயில்

எலதலயொ

பசொல்ேிற்று.

சலமயேில்

கவனம்

பசலுத்திக்

பகொண்டிருந்த ஜயந்தனுக்கு குழந்லத பசொன்னது லகட்கவில்லே. அவன் பதொடர்ந்து
சலமயல் பசய்து பகொண்டிருந்தொன். விலநொதன் நடந்து பசன்று பகொம் ியூட்டருக்கு
முன் இருந்த கதிலரயிே ஏறி அமர்ந்து எதுவித
இயங்கலவத்தொன். ேஷ்மி

அலர

குலறயொக

தட்டமுமின்றி பகொம் ியூட்டலர

விட்ட

புபரொகிரொலம

மொற்றஙகலளச் பசய்யத் பதொடங்கினொன். அவன் “கீ ல ொhர்லட”
முன்பு அதில்

எடுத்து

அதில்

ொவித்தவிதம் ஏலதொ

ே வருடங்கள் லதர்ச்சி ப ற்றவன் மொதிரி இருந்தது.

ஜயந்தன் சலமயல் முடிந்து ஹொலுக்கு வந்த ல ொது அவன் கண்ட கொட்சிலயப்
அவனுக்கு லகொ ம் மூக்லகப் ப ொத்துக் பகொண்டு வந்தது.

ொhத்து

“லடய் விலநொதொ. பகொம் ியூட்டரிலே என்ன பசய்கிறொய் ? அம்மொ கஷ்டப்
புரொகிரொலமொலட

விலளயொடுகிறொயொ?

என்று

உரத்த

குரேில்

ட்டு எழுதிய

சத்தம்

ல ொட்டு

குழந்லதலய அடிக்க பநருங்கினொhன்.
குழந்லத பமொனிட்டிரிே உள்ள பசய்திலயக் தன் விரேொல் சுட்டிக்கொட்டி லககலதட்டி
சிரித்தது. அலத

ொர்த்து ஜயந்தன் அசந்து ல ொனொhன்.

“ேஷ்மி ேஷ்மி. இங்லக பகதியிலே ஓடி வொ. இங்லக வந்து உன் பகொம் ியூட்டலரப்
ொர். உன் புபரொகிரொம் சரியொக லவலே பசய்கிறது. நொங்கள் வின்பவளி இரகசியத்லத
கண்டு ிடித்துவிட்லடொம் “ என்று சந்லதொஷத்தில் சத்தம் ல ொட்டொன்.
ஜயந்தனின் குரல் லகட்டு ேஷ்மி

டுக்லகயலறயிேிருந்து

ஹொலுக்குள் வந்தொள். விலநொதன் தன்
லகதட்டி

சிரித்தொன். எலதொ

அவன்

தறிக் அடித்துக் பகொண்டு

ொலஷயில் தொயுக்கு தொன் பசய்தலத கொட்டி
தனது

ொலஷயில்

பசொன்னது

அவர்களுக்கு

புரியவில்லே.
ேஷ்மியின் கண்கேொல் பமொனிட்டரில் உள்ள பசய்திலய நம்

முடியவில்லே.

ே

மொத கொேமொக சரியொன விலடலயத் தர முடியொது தவித்த தனது புலரொகிரொம் இப்ல ொது
சமிக்லகலள

குப் ொய்ந்து வின்பவளியில் இருந்து வந்த பசய்திலய எம்பமொழியில்

பமொழிப யர்த்து தந்துவிட்டது. என்னொல் பசய்யமுடியொதலத இந்த குழநலத பசய்து
விட்டலத என்று ஆச்சரியப் ட்டொள்.”
“ உங்கள்

ஆரொச்சிக்கு

உதவ

ஒருவலன

உேகுக்கு

அனுப் ியுள்லளொம்;. பகொஞ்சம்

ப ொறுங்கள். இன்னும் சிே மொதங்களில் அவன் உதவியுடன் எம்முடன் நீங்கள் பதொடர்பு
பகொள்ளேொம்” என்றது பசய்தி.
அப்ல ொ விலநொதன் அவர்கள் அனுப் ிய உதவியொளனொ?. அதனொல் தொனொ இவன் ஒரு
விசித்திரமொன குழந்லதயொக இயங்குகிறொன?. பஜயந்தனும் ேஷ்மியும் ஒலர விதமொக
சிந்தித்தனர்.

இருவரும்

விலனொதலன

அப் டிலய

தூக்கி

வொரி

அலணத்து

முத்தமிட்டொர்கள். விலநொதனின் விலனொதமொன புன்சிரிப் ில் அவொகள் கட்டுண்டனர்.
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