
யூஸ்ரியும் அவனது 
இரகசியமும்

ஆதரவாளர்

பெணகள் மறுமலர்சசி நிலலயம்
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13 வயது சிறுவனான யூஸ்ரி, தன் 

அம்ா திரு்தி சிததியுடனும தங்கை 

்ிம்ியுடனும, ஒரு அடுக்கு்ாடிக் 

குடியிருப்ில் வசிதது வருகைிறான். திரு்தி 

சிததி தனிதது வாழும தாயாவார்.
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யூஸ்ரிக்குக் கைாற்ந்து வி்ளயாடுதல் 

்ிகைவும ்ிடிக்கும. ஒவ்வாரு 

்ா்ையும, தனது வடீ்டுப ்ாடஙகை்ளச் 

்சய்து முடிததப ்ிறகு, அவன் தனது 

அண்டவடீ்டுத ததாழர்கைளான ஹக்கைிம, 

லீ, சிவா இன்னும ்ிறருடன் அருகைில் 

உளள திறந்த ்வளியில் கைாற்ந்து 

வி்ளயாடுவதறகு கீைதழ ்சல்வான்.
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ஹக்கைிமும அதத அடுக்கு்ாடிக் குடியிருப்ில் 

குடியிருக்கைிறான். அவன் யூஸ்ரி்ய விட 

சிை ஆணடுகைள மூததவனாவான். அவன் 

எபத்ாதும இ்ளதயா்ர கைாற்ந்து 

வி்ளயாட்டுக்குப ்யிறசி ்கைாடுப்ான். 

யூஸ்ரி அவ்ன தன் மூதத சதகைாதரனாகை 

கைருதுவான். அவன் எல்ைாம அறிந்தவனாகைவும 

்தரிந்தவனாகைவும திகைழந்தான்.
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அண்்க் கைாை்ாகை கைாற்ந்து 

்யிறசியின்த்ாது, ஹக்கைிம யூஸ்ரியின் 

்ீது தனிததக் கைவனம ்சலுததி 

வருகைிறான். யூஸ்ரியின் கைாற்ந்து 

வி்ளயாட்டுத திறன் த்ம்ட்டு 

வருவதாகை ஹக்கைிம ்ாராட்டும த்ாது 

அவனுக்கு ்ிகைவும ்கைிழச்சியாகை இருக்கும.
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ஒரு நாள ்ிற்கைல், ்்ழயின் த்ாது 

யாரும ்வளிதய கைாற்ந்து வி்ளயாடச் 

்சல்ைவில்்ை. ஹக்கைிம யூஸ்ரி்ய 

்கைத்சியில் வி்ளயாடத தன் வடீ்டிறகு 

அ்ழததான். யூஸ்ரி குதூகைை்ானான் 

கைாரணம அவனிடம ்கைத்சி இல்்ை.



6

ஹக்கைி்ின் வடீ்டில் ்தா்ைக்கைாட்ச்சி்யப 

்ார்ததுக் ்கைாணடிருந்த அவனது ்ாட்டி்ய 

தவிர தவறு எவரும இல்்ை. ஹக்கைி்ின் 

்்றதறார் தவ்ை முடிந்து தா்த்ாகைததான் 

வடீு திருமபுவர். ஹக்கைிம யூஸ்ரி்ய தன் 

அ்றக்கு அ்ழததுச் ்சன்றான்.
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ஹக்கைி்ின் அ்றயில் வி்ளயாட்்ட 

வி்ளயாடும அந்த தநரத்த யூஸ்ரி 

்கைிழச்சியான தருண்ாகை உணர்ந்தான். 

்கைத்சியில் வி்ளயாடுவதறகைாகை யூஸ்ரி 

எப்்ாழுது தவணடு்ானாலும தன் வடீ்டிறகு 

வரைாம என்று ஹக்கைிம கூறினான்.
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்வகுவி்ரவிதைதய, யூஸ்ரி ஒவ்வாரு 

நாளும ்கைத்சியில் வி்ளயாடுவதறகைாகை 

ஹக்கைி்ின் வடீ்டிறகுச் ்சல்ை ்தாடஙகைினான். 

அதன் ்ின்னர் அவர்கைள இருவரும கைாற்ந்து 

வி்ளயாட ்சல்வார்கைள.  நாள்டவில் 

இருவரும நல்ை நண்ர்கைளானார்கைள.
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ஒரு நாள, யூஸ்ரி ்கைத்சியில் 

வி்ளயாடு்கையில், ஹக்கைிம சாய்ந்து 

யூஸ்ரியின் ்தா்ட்ய தடவினான்.
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தன் கைா்ை நகைர்ததிக்்கைாணட யூஸ்ரி 

ஹக்கைி்் ஏறிட்டுப ்ார்ததான். 

“இதில் ஓன்று்ில்்ை யூஸ்ரி. இது 

சாதாரண்ானதுதான்” ஹக்கைிம 

ச்ாதான்ாகைப த்சினான்.
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யூஸ்ரி அ்சளகைரிய்ாகை உணர்ந்தான். 

“நீ வி்ளயாடுவதில் கைவனம 

்சலுததவில்்ை என்றால் 

ததாறறுவிடுவாய்” என்று ஹக்கைிம 

கூறதவ யூஸ்ரி அ்்தியாகை தன் 

வி்ளயாட்்டத ்தாடர்ந்தான்.
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அதன் ்ிறகு, இருவரும கைாற்ந்து 

வி்ளயாடச் ்சன்றனர். யூஸ்ரி குழப்ததில் 

ஆழந்தான். யூஸ்ரிக்கு ஹக்கைி்் 

ஒரு ததாழனாகை ்ிடிததிருந்தததாடு 

அவனுடன் ்கைத்சி வி்ளயாட்்ட 

வி்ளயாடுவ்தயும ்ிகைவும விரும்ினான். 

ஆனாலும, ஹக்கைிம அவ்னத ்தாடுவது 

அவனுக்கு சஙகைட்ாகை இருந்தது.
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அடுததடுதத நாளகைளிலும, யூஸ்ரி 

ஹக்கைி்ின் வடீ்டிறகுச் ்சல்லும 

த்ா்தல்ைாம அது ்தாடர்ந்து நடந்தது…
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…. இறுதியாகை, ஒரு நாள, யூஸ்ரி ஹக்கைி்ின் 

்கை்யத தளளிவிட்டு எழுந்து நின்றான். 

“ஹக்கைிம, நிருதது! நீ என்்ன இப்டி 

்தாடுவது எனக்கு ்ிடிக்கைவில்்ை. நான் 

என் அம்ாவிடம ்சால்ைிவிடுதவன்” 

என்று கூறினான்.
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ஹக்கைிம சிரிதத்டிதய யூஸ்ரியிடம “உன்்ன 

யார் நம்ப த்ாகைிறார்கைள? அதுவு்ில்ைா்ல் 

நீதாதன என்்ன ததடி என் அ்றக்கு 

வருகைிறாய். உனக்கு இஙதகை வருவது 

்ிடிச்சிருக்கு என்றுதாதன அர்ததம” எனப 

்திைளிதான். யூஸ்ரி அதிர்ச்சிய்டந்தான்.
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அன்று ்ா்ை, யூஸ்ரி சரியாகை கைாற்ந்து 

வி்ளயாட முடியா்ல் தடு்ாறறம 

அ்டந்தான். அவன் நண்ர்கைள “ஐதயா! 

திறந்த தகைால் கைம்ததில் கூட உன்னால் 

தகைால் த்ாட முடியவில்்ையா?” 

என்று அவ்னத திட்டினர். அவ்னதய 

்ார்ததுக் ்கைாணடிருந்த ஹக்கைி்் 

யூஸ்ரி கைவனிததான்.
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்ருநாள, யூஸ்ரி ஹக்கைி்ின் வடீ்டிறகுச் 

்சல்ைவில்்ை. ஆனால், ்ா்ையில் 

கைாற்ந்து வி்ளயாட ்சன்றத்ாது 

ஹக்கைிம அவனுக்கைாகை அஙகுக் 

கைாததிருந்தான்.
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ஹக்கைிம ்்ல்ைிய குரைில் “இன்று 

எஙகுச் ்சன்றாய்? நா்ள ்தியம என் 

வடீ்டிறகு வந்துவிடு. இல்்ைதயல் 

்தாடுத்ை நீ விருமபுகைிறாய் 

என்று ்றறப ்்யன்கைளிடம 

்சால்ைிவிடுதவன்,” என்றான்.



19

யூஸ்ரி ஹக்கைி்ின் வ்ையில் 

சிக்கைிவிட்ட்த உணர்கைிறான். அவன் 

ஹக்கைி்ின் ்தாடுத்ை விரும்வில்்ை, 

ஆயினும ஹக்கைிம தனது நண்ர்கைளிடம 

என்ன ்சால்வாதனா என்று அஞசினான். 

எல்தைாரும ஹக்கைி்் நமபுவார்கைதள 

என்று யூஸ்ரி நி்னததான். அதனால், 

தவறுவழியின்றி ஹக்கைி்ின் வடீ்டிறகுச்  

்சல்ைத ்தாடஙகைினான்.
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அ்்தியாகை இருந்துவந்த யூஸ்ரியின் 

்ாறறத்த அவனின் அம்ா திரு்தி 

சிததி உணரத ்தாடஙகைினார். அவன் 

இப்்ாழு்தல்ைாம தன் நண்ர்கைளுடன் 

வி்ளயாடுவதில்்ை. அவன் இரவு உணவு 

சரியாகை உட்்கைாளவதும இல்்ை.



21

ஒரு ்தியம, சிவாவும லீயும யூஸ்ரி்யப 

்ார்க்கை வந்தார்கைள. அவனது அ்றயில், 

அவர்கைள அவனிடம, “ஏய் சதகைா, நீ 

ஏன் எஙகைளுடன் கைாற்ந்து வி்ளயாட 

வருவதில்்ை?” என்று தகைட்டார்கைள. 

யூஸ்ரி அ்்தியாகை இருந்தான்.
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“நீ இல்ைாததால், ஹக்கைிம எஙகைளுக்கு 

்யிறசி அளிதது வருகைிறான். ்கைத்சியில் 

வி்ளயாட, தநறறு என்்ன அவன் தன் 

வடீ்டிறகு அ்ழததான். நான் நா்ள 

்சல்தவன் என்று நி்னக்கைிதறன்” என்று 

சிவா கூறினான்.
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யூஸ்ரி எச்சரிததான், “நீ கைவன்ாகை இரு 

சிவா. ஹக்கைிம நல்ைவன் அல்ை.” “நீ என்ன 

்சால்கைிறாய்?” சிவா தகைட்டான். யூஸ்ரி 

சிவாவின் ்ார்்வ்யத தவிர்ததான். லீ 

துருவித துருவி தகைட்டான், “என்ன யூஸ்ரி? 

என்ன ்ிரச்ச்ன?”
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யூஸ்ரி ்்ல்ைக் கூறினான், “ஹக்கைி்ின் 

வடீ்டில், நான் அவனது  ்கைத்சியில் 

வி்ளயாடுவதறகுச் ்சன்றத்ாது, அவன்  

என்்னத ்தாடத ்தாடஙகைினான். நான் 

அவ்ன நிறுததச் ்சால்ைியும அவவாறு 

்சய்ய ்றுததான். இபத்ாது, நான் அவனது 

வடீ்டிறகுச் ்சல்ைவில்்ை என்றால் அவன் 

்தாடுத்ை நான் விருமபுகைிதறன் என்று 

்ிறரிடம ்சால்ைப த்ாவதாகை கூறுகைிறான். 

சிவா, நீ அவன் வடீ்டிறகுச் ்சல்ைாதத.”
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அவன் நண்ர்கைள அதிர்சியுடன் 

யூஸ்ரி்யப ்ார்ததார்கைள. ்ின்னர் 

லீ தகைட்டான், “உண்்யாகைவா? அவன் 

உன்னிடம தவறாகை நடந்து ்கைாணடானா?” 

யூஸ்ரி அ்்தியாகை த்ை்ய 

ஆட்டினான்.
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சிவா “யூஸ்ரி, இது ்ிகைவும த்ாச்ானச் 

்சய்்கை. நீ உன் அம்ாவிடம ்தரிவிப்து 

நல்ைது” என்றான்.
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யூஸ்ரி குழப்ததில் ஆழந்தான். 

அவன் அ்்தியாகை இருந்தால், ஹக்கைிம 

தன்்னத ்தாடுவ்தத ்தாடர்வததாடு 

சிவாவிடவும அப்டி நடக்கை கூடும 

என்்து அவனுக்கு ்தரியும. ஆனால், தன் 

அம்ாவிடம எப்டிச் ்சால்வது, அவர் 

இ்த எப்டி எடுததுக்்கைாளவார் என்றும 

அவனுக்குத ்தரியவில்்ை. ஹக்கைிம என்ன 

்சால்வான் என்றும அவன் ்யந்தான்.
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ஆனால், சிவாவும லீயும நடந்தவற்ற 

அவன் அம்ாவிடம கூறும்டி யூஸ்ரிக்கு 

அறிவுறுததினார்கைள.
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யூஸ்ரி தயஙகைினாலும இறுதியாகை 

ஒபபுக்்கைாணடான். ஹக்கைி்்ப 

்றறி ்்துவாகை தனது அம்ாவிடம 

கூறுமத்ாது சிவாவும லீயும யூஸ்ரிதயாடு 

உடன் நின்றார்கைள. திரு்தி சிததி ்ிகைவும 

அதிர்ச்சிக்குளளானார், ஒரு கைணம அவரால் 

த்சமுடியவில்்ை.



30

“இது ்ிகைவும த்ாச்ானது! ஹக்கைிம இ்த 

ஒருத்ாதும ்சய்திருக்கைக்கூடாது!” என்றார் 

திரு்தி சிததி. யூஸ்ரியின் ்கைகை்ள 

இறுக்கை்ாகைப ்ிடிததுக் ்கைாணட திரு்தி 

சிததி “யூஸ்ரி, இது உனக்கு நடந்ததில் 

எனக்கு ்ிகுந்த வருததத்! இ்த நீ 

இரகைசிய்ாகை ்வததுக் ்கைாளளா்ல் உன் 

நண்ர்கைளுடன் ்கைிர்ந்து ்கைாணடது நல்ைதத.”
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“ஹக்கைிம இது என் தவறுதான் என்று 

கூறுகைிறான், ஏ்னனில் நானாகைததாதன 

அவன் வடீ்டிறகுச் ்சல்கைிதறன்...” என்றான் 

யூஸ்ரி. அதறகுத திரு்தி சிததி “அது 

நிச்சய்ாகை உன் தவறு இல்்ை! ஹக்கைிம 

்சய்ததுதான் ்ிகைத தவறு” என்றார்.
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யூஸ்ரி தகைட்டான், “்ா, நீஙகைள என் ்ீது 

தகைா்்ாகை இருக்கைிறரீ்கைளா?” திரு்தி 

சிததி கூறினார், “இல்்ை, நான் உன் ்ீது 

தகைா்ப்டவில்்ை. நான் ஹக்கைிம ்ீது 

தகைா்்ாகை இருக்கைிதறன். உனக்கு தநர்ந்தது 

குறிதது நான் வருததப்டுகைிதறன். நீ சிவா 

்றறும லீ விடம ்சான்னது நல்ைது. இபத்ாது 

நாஙகைள ஹக்கைிம உன்்ன ்றறும தவறு 

யா்ரயும துன்புறததவ்த தடுக்கை முடியும.”
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நாம உடனடியாகை ஒரு த்ாலீஸ் 

அறிக்்கை்ய ்திவு ்சய்ய தவணடும. 

அதுதான் ஹக்கைி்்த தடுக்கை வழி. 

அவன் இனி உன்்ன அச்சுறுதததவா 

கைாயப்டுதததவா முடியாது. நீ இனி 

்யப்ட தவணடியதில்்ை” என்றார் 

திரு்தி சிததி.



34

இ்த நி்னவில் ்கைாளளுஙகைள: நீஙகைள 

தவறான ்தாடுத்ை ்்றறால், அ்த 

இரகைசிய்ாகை ்வக்கை தவணடாம. அ்தப 

்றறி ஒருவரிடம ்சால்லுஙகைள. அ்தத 

தடுக்கை நீஙகைள உதவி்யப ்்றைாம.
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உஙகைளுக்கு உதவ கூடிய உஙகைள 

நம்ிக்்கைக்குரியவர்கைளின் ்்யர்கை்ள 

கு்ிழகைளில் எழுதவும.
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