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அறி�க�
 

ெபான்னி�ன் ெசல்வன், கல்� எ��ய �கழ் ெபற்ற
த�ழ் ��னமா�ம். 1950 - 1955 ஆண்� வைர கல்� வார இத�ல்
ெதாடரக்ைதயாக ெவளி�டப்படட்�. இப்��னத்�க்�க் �ைடத்த
மக்கள் ஆதர� காரணமாகத் ெதாடரந்்�ம் பல்ேவ�
காலகடட்ங்களில் இேத ��னத்ைதக் கல்� இதழ் ெதாடராக
ெவளி�டட்�. த�ர தனி �லாக�ம் ெவளி�டப்பட�்ப் பல
ப�ப்�க்கைளக் கண்�ள்ள�.

 

�.�. 1000 ஆம் ஆண்� வாக்�ல் இ�ந்த ேசாழப் ேபரரைச
அ�ப்பைடயாகக் ெகாண்� இந்த வரலாற்�ப் ��னம்
எ�தப்பட�்�க்�ற�. ெபான்னி�ன் ெசல்வன், பல்ேவ� நாடகக்
��க்களால் நாடகமாக�ம் அரங்ேகற்றப்பட�்ள்ள�.

 

இப்��னம்,

�� ெவள்ளம்,
�ழல்காற்�,
ெகாைலவாள்,
மணிம�டம்,
�யாக �கரம்

 

என 5 பாகங்களாகப் �ரிக்கப்பட�்ள்ள�. ெமாத்தமாக 300க்�
ேமற்படட் அத்�யாயங்கைளக் ெகாண்ட�.

 

கதாபாத்�ரங்கள்:

 

வல்லவைரயன் வந்�யத்ேதவன்
அ�ள்ெமா� வரம்ன் என்�ற இராசராச ேசாழர்
ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்� என்�ற ��மைலயப்பன்
�ந்தைவ �ராட�்யார்
ெபரிய ப�ேவடட்ைரயர்
நந்�னி
�ன்ன  ப�ேவடட்ைரயர்
ஆ�த்த கரிகாலர்



 

ப�� 1: �� ெவள்ளம்:

 

ஆ�த்��நாள் அத்�யாயம் ெதாடங்� மாய ேமா�னி வைர 57
அத்�யாங்கைள உள்ளடக்�ய�. �தல் ப��யான ��ெவள்ளம்
சரித்�ர �கழ் ெபற்ற �ர நாராயண (�ராணம்) ஏரி�ல் �வங்��ற�
. வட�ைச மாதண்ட நாயகராக �க�ம் ஆ�த்த கரிகாலர ்தன�
அன்� தமக்ைகக்�ம் , தந்ைதக்�ம் ஓைல ெகா�த்� வர
வந்�யத்ேதவைன அ�ப்��றார ்.

 

வட�ைச�ல் இ�ந்� தஞ்ைச ெசல்�ம் வ��ல் �ரநாராயண
ஏரி�ல் வந்�ய ேதவன் ெசன்�ெகாண்��க்�ம் ெபா� ஆ� ��நாள்
ெகாண்டாடட்த்ைத ர�த்தவா� ெசல்வதாக �தல் ப�� �வங்� ,
�ற� ெசல்�ம் வ��ல் கடம்�ரில் தாங்�ம் ெபா� ேசாழ
சாம்ரா�யத்�ன் மணி ம�டத்�ற்� ெப�ம் �ழ்ச�் நடப்பைத
காண்�றான் .

 

�ற� பல தடங்கல்கைள�ம் �� �ந்தர ேசாழைர சந்�த்� ஓைல
தந்த�டன் ஆ�த்த காரிகளரின் தமக்ைக இைளய�ராட�் �ந்தைவ
ேத�ைய காண பைழயாைற ெசல்�றான் . அங்ேகேய இைளய
�ராட�்ைய சந்�த்� அவர ்தன� இைளய தம்�யான அ�ள்ெமா�
வரம்�க்� ஓைல ெகா�த்� அ�ப்ப அதற்காக கடல் �ரயாணம்
ெசய்ய �வங்�ம் வைர இப்ப�� நீள்�ற� .

 

 

அ�தியாய� 1 –
ஆ��தி�நா�

 

ஆ� அந்த�ல்லாத கால ெவள்ளத்�ல் கற்பைன
ஓடத்�ல் ஏ� நம்�டன் ��� ேநரம் �ரயாணம்
ெசய்�மா� ேநயரக்ைள அைழக்�ேறாம். �நா�க்� ஒ�
�ற்றாண்� �தம் எளி�ல் கடந்� இன்ைறக்�த்



ெதாள்ளா�ரத்� எண்பத்�ரண்� (1950ல் எ��ய�)
ஆண்�க�க்� �ந்�ய காலத்�க்�ச ்ெசல்ேவாமாக.

ெதாண்ைட நாட�்க்�ம் ேசாழ நாட�்க்�ம் இைட�ல்
உள்ள ���ைனப்பா� நாட�்ன் ெதன்ப���ல்,
�ல்ைலச ்�ற்றம்பலத்�க்� ேமற்ேக இரண்�
காத�ரத்�ல், அைல கடல் ேபான்ற ஓர ்ஏரி �ரிந்�
பரந்� �டக்�ற�. அதற்� �ரநாராயண ஏரி என்�
ெபயர.் அ� ெதற்� வடக்�ல் ஒன்றைரக் காத நீள�ம்
�ழக்� ேமற்�ல் அைரக் காத அகல�ம் உள்ள�.
காலப்ேபாக்�ல் அதன் ெபயர ்�ைதந்� இந்நாளில்
‘�ராணத்� ஏரி’ என்ற ெபயரால் வழங்� வ��ற�.

�� ெவள்ளம் வந்� பாய்ந்� ஏரி�ல் நீர ்நிரம்�த் த�ம்�
நிற்�ம் ஆ� ஆவணி மாதங்களில் �ரநாராயண
ஏரிையப் பாரப்்பவர ்எவ�ம் நம்�ைடய பழந்த�ழ்
நாட�் �ன்ேனாரக்ள் தங்கள் காலத்�ல் சா�த்த
அ�ம்ெப�ம் காரியங்கைளக் ��த்�ப் ெப��த�ம்
ெப� �யப்�ம் ெகாள்ளாம��க்க ��யா�. நம்
�தாைதயரக்ள் தங்க�ைடய நல�க்�ம் தங்கள்
காலத்�ய மக்களின் நல�க்�ம் உரிய காரியங்கைள
மட�்மா ெசய்தாரக்ள்? தாய்த் ��நாட�்ல் தங்க�க்�ப்
�ற்காலத்�ல் வாைழய� வாைழயாக வரப்ேபா�ம்
ஆ�ரங்கால சந்த�க�க்�ம் நன்ைம பயக்�ம்
மாெப�ம் ெசயல்கைள நிைறேவற்� �ட�்ப்
ேபானாரக்ள் அல்லவா?

ஆ�த் �ங்கள் ப�ெனடட்ாம் நாள் �ன் மாைல ேநரத்�ல்
அைல கடல் ேபால் �ரிந்� பரந்��ந்த �ர நாராயண
ஏரிக்கைர �� ஒ� வா�ப �ரன் ��ைர ஏ�ப்
�ரயாணம் ெசய்� ெகாண்��ந்தான். அவன் த�ழகத்�
�ர சரித்�ரத்�ல் �கழ்ெபற்ற வாணர ்�லத்ைதச்
ேசரந்்தவன். வல்லவைரயன் வந்�யத்ேதவன் என்ப�
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அவன் ெபயர.் ெந�ந்�ரம் �ரயாணம் ெசய்�
அ�த்�க்கைளத்��ந்த அவ�ைடய ��ைர ெமள்ள
ெமள்ள நடந்� ெசன்� ெகாண்��ந்த�. அைதப் பற்�
அந்த இளம் �ரன் கவைலப்பட�ல்ைல. அகண்டமான
அவன் �ர நாராயண ஏரி�ன் ேதாற்றம் அவன்
உள்ளத்ைத அவ்வளவாக வ�கரித்��ந்த�.

ஆ�ப் ப�ெனடட்ாம் ெப�க்கன்� ேசாழநாட�்
ந�களிெலல்லாம் ெவள்ளம் இ�கைர�ம்ெதாட�்க்
ெகாண்� ஓ�வ� வழக்கம். அந்த ந�களி��ந்�
தண்ணீர ்ெப�ம் ஏரிக�ம் �ரணமாக நிரம்�க்
கைர�ன் உச�்ையத் ெதாட�்க் ெகாண்�
அைலேமா�க் ெகாண்��ப்ப� வழக்கம். வட காேவரி
என்� பக்தரக்ளா�ம் ெகாள்ளிடம் என்� ெபா�
மக்களா�ம் வழங்கப்படட் ந����ந்� வடவாற்�ன்
வ�யாகத் தண்ணீர ்வந்� �ர நாராயண ஏரி�ல்
பாய்ந்� அைத ஒ� ெபாங்�ம் கடலாக ஆக்���ந்த�.

அந்த ஏரி�ன் எ�பத்� நான்� கணவாய்களின்
வ�யாக�ம் தண்ணீர ்����ெவன்� பாய்ந்� �ற்�ப்
பக்கத்�ல் ெந�ந்�ரத்�க்� நீரவ்ளத்ைத அளித்�க்
ெகாண்��ந்த�. அந்த ஏரித் தண்ணீைரக் ெகாண்�
கண்�க்ெகட�்ய �ரம் கழனிகளில் உழ�ம் �ைர
ெதௗி�ம் நட�ம் நடந்� ெகாண்��ந்தன. உ��
ெகாண்��ந்த ��யானவரக்�ம் நட� நட�்க்
ெகாண்��ந்த ��யானப் ெபண்க�ம் இனிய
இைசகளில் ��கலமாக அங்கங்ேக பா�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். இைதெயல்லாம் ேகட�்க் ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் கைளத்��ந்த ��ைரைய �ரடட்ாமல்
ெம�வாகேவ ேபாய்க் ெகாண்��ந்தான்.

ஏரிக்கைர �� ஏ�ய���ந்� அந்த ஏரிக்�
எ�பத்�நா� கணவாய்கள் உண்� என்�



ெசால்லப்ப�வ� உண்ைமதானா என்� அ�ந்�
ெகாள்�ம் ேநாக்கத்�டன் அவன் கணவாய்கைள
எண்ணிக் ெகாண்ேட வந்தான்.ஏறக்�ைறய ஒன்றைரக்
காத �ரம் அவன் அந்த மாெப�ம் ஏரிக்கைரேயா� வந்த
�ற� எ�ப� கணவாய்கைள எண்ணி��ந்தான்.

ஆகா! இ� எவ்வள� �ரம்மாண்டமான ஏரி? எத்தைன
நீளம்? எத்தைன அகலம்? ெதாண்ைட நாட�்ல் பல்லவப்
ேபரரசரக்ளின் காலத்�ல் அைமத்த ஏரிகைளெயல்லாம்
இந்த ஏரிக்� �ன்னால் ��ய �ளங்�டை்டகள் என்ேற
ெசால்லத் ேதான்�ம் அல்லவா? வட காேவரி�ல்
�ணாகச ்ெசன்� கட�ல் ��ம் தண்ணீைரப்
பயன்ப�த்�வதற்காக ம�ைர ெகாண்ட பராந்தகரின்
�தல்வர ்இளவரசர ்இராஜா�த்தர ்இந்தக் கடல் ேபான்ற
ஏரிைய அைமக்க ேவண்�ெமன்� எண்ணினாேர?
எண்ணி அைதச ்ெசய��ம் நிைறேவற்�னாேர? அவர்
எப்ேபரப்்படட் அ�வாளியா��ந்��க்க ேவண்�ம்? �ர
ெபௗ�ஷத்�ேலத்தான் அவ�க்� இைண ேவ� யார?்
தக்ேகாலத்�ல் நடந்த ேபாரில் தாேம �ன்னணி�ல்



யாைன �� ஏ�ச ்ெசன்� ேபாரா�னார ்அல்லவா?
ேபாரா�ப் பைகவரக்ளின் ேவைல மார�்ேல தாங்�க்
ெகாண்� உ�ரநீ்த்தார ்அல்லவா? அதனால் ‘யாைன
ேமல் �ஞ்�ய ேதவர’் எனப் ெபயரெ்பற்� �ர ெசாரக்்கம்
அைடந்தார ்அல்லவா?

இந்தச ்ேசாழ �லத்� மன்னரக்ேள
அ�சயமானவரக்ள்தான்! அவரக்ள் �ரத்�ல் எப்ப�ேயா,
அப்ப�ேய அறத்��ம் �க்கவரக்ள். அறத்�ல்
எப்ப�ேயா அப்ப�ேய ெதய்வபக்��ல் �றந்தவரக்ள்.
அத்தைகய ேசாழ �ல மன்னரக்�டன் நட�்ரிைம
ெகாள்�ம் ேப� தனக்�க் �ைடத்��ப்ப� பற்�
நிைனக்க நிைனக்க வந்�யத்ேதவ�ைடய ேதாள்கள்
�ரித்தன. ேமற்�த் �ைச���ந்� �ரெ்ரன்� அ�த்த
காற்�னால் �ர நாராயண ஏரித் தண்ணீர ்அைலேமா�க்
ெகாண்� கைரையத் தாக்�ய�ேபால் அவ�ைடய
உள்ள�ம் ெப��தத்�னால் ெபாங்�த் த�ம்�ற்�.

இப்ப�ெயல்லாம் எண்ணிக் ெகாண்� �ர நாராயண
ஏரிக் கைர�ன் ெதன்ேகா�க்� வந்�யத்ேதவன் வந்�
ேசரந்்தான். அங்ேக வட காேவரி���ந்� �ரிந்� வந்த
வடவா�, ஏரி�ல் வந்� ேச�ம் காட�்ையக் கண்டான்.
ஏரிக்கைர���ந்� ��� �ரம் வைர�ல் ஏரி�ன்
உட�்றம் ப�ைகயாக அைமந்��ந்த�. ெவள்ளம் வந்�
ேமா�ம்ேபா� கைரக்�ச ்ேசதம் உண்டாகாம��க்�ம்
ெபா�ட�் அந்தப் ப�ைக�ல் க�ேவல மரங்கைள�ம்
�ளாமரங்கைள�ம் நட�் வளரத்்��ந்தாரக்ள்.
கைரேயாரமாக நாணல் அடரத்்�யாக வளரந்்��ந்த�.
ெதன்ேமற்�த் �ைச���ந்� இ��ற�ம் மர
வரிைச�டன் வடவாற்�ன் ெவள்ளம் வந்� ஏரி�ல்
கலக்�ம் காட�் சற்�த் �ரத்���ந்� பாரக்்�ம்ேபா�
அழ�ய வரண்க் ேகாலம் ேபாடட்� ேபால் காணப்படட்�.



இந்த மேனாகரமான ேதாற்றத்�ன் இனிைமைய�ம்
��கலத்ைத�ம் அ�கப்ப�த்�ம்ப�யான இன்�ம் �ல
காட�்கைள வந்�யத்ேதவன் அங்ேக கண்டான்.

அன்� ப�ெனடட்ாம் ெப�க்�த் ��நாள் அல்லவா?
பக்கத்�க் �ராமங்களி��ந்�, தந்த நிறத்
ெதன்னங்��த்�களால் சப்பரங்கள் கட�் இ�த்�க்
ெகாண்� �ம்பல் �ம்பலாக மக்கள் அங்ேக வந்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள். ஆண்க�ம் ெபண்க�ம்
�ழந்ைதக�ம் �ல வேயா�கரக்�ம் �டப் ��ய
ஆைடகள் அணிந்� �த�தமான அலங்காரங்கள்
ெசய்� ெகாண்� வந்��ந்தாரக்ள். ெபண்களின்
�ந்தல்கைளத் தாழம்�, ெசவந்�ப்�, மல்�ைக,
�ல்ைல, இ�வாட�், ெசண்பகம் �த�ய மலரக்ள்
ெகாத்�க் ெகாத்தாய் அலங்கரித்தன. �டட்ாஞ்ேசா�ம்,
�த்�ரான்ன�ம் எ�த்�க் ெகாண்� பலர ்��ம்பம்
��ம்பமாக வந்��ந்தாரக்ள். �லர ்ஏரிக்கைர�ல்
தண்ணீர ்ஓரமாக நின்� ெகாண்�, �த்�ரான்னம்
�த�யவற்ைறக் க�� மடை்டகளில் ேபாட�்க்
ெகாண்� உண்டாரக்ள். இன்�ம் �ல ைதரியசா�கள்
��� �ரம் தண்ணீரில் நடந்� ெசன்�
வடவாற்றங்கைரைய அைடந்� அங்� நின்றப�
சாப்�டட்ாரக்ள். �ழந்ைதகள் �லர ்சாப்�டட் க��
மடை்டகைளக் கணவாய்களின் ஓரமாய் எ�ய, அந்த
மடை்டகள் கணவாய்களின் வ�யாக ஏரிக்கைரக்�
ெவளிேய ��ந்த�த்� ஓ� வ�வைதக் கண்�
ைகெகாட�்ச ்�ரித்தாரக்ள். ஆடவரக்ளில் �ல
வம்�க்காரரக்ள் தங்கள் காத�களின் �ந்தல்களில்
����ந்த மலரக்ைள அவரக்ள் அ�யாமல் எ�த்�க்
கணவாய் ஓரத்�ல் �ட�் ஏரிக்கைரக்� ம� பக்கத்�ல்
அைவ ஓ� வ�வைதக் கண்� ம�ழ்ந்தாரக்ள்.
இைதெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்� ��� ேநரம்



வல்லவைரயன் அங்ேகேய நின்� ெகாண்��ந்தான்.
அங்� நின்ற ெபண்களில் இனிய �ரைல�ைடய �லர்
பா�வைத�ம் கா� ெகா�த்�க் ேகடட்ான். அவரக்ள்
ஓடப்பாட�்ம், ெவள்ளப் பாட�்ம், �ம்��ம், �ந்�ம்
பா�னாரக்ள்.

வடவா� ெபாங்� வ��
வந்� பா�ங்கள், பள்ளியேர!
ெவள்ளா� �ைரந்� வ��
ேவ�க்ைக பா�ங்கள், ேதா�யேர!
காேவரி �ரண்� வ��
காண வா�ங்கள், பாங்�யேர!
என்பன ேபான்ற ெவள்ளப் பாட�்க்கள் வந்�யத்ேதவன்
ெச�களில் இன்ப ெவள்ளமாகப் பாய்ந்தன.

ேவ� �லர ்ேசாழ �ல மன்னரக்ளின் �ரப் �கைழக்
��ம் பாடல்கைளப் பா�னாரக்ள். �ப்பத்�ரண்�
ேபாரக்ளில் ஈ�பட�், உடம்�ல் ெதாண்�ற்றா�
காயங்கைள ஆபரணங்களாகப் �ண்��ந்த �ஜயாலய
ேசாழனின் �ரத்ைதச ்�ல ெபண்கள் பா�னாரக்ள்.
அவ�ைடய மகன் ஆ�த்த ேசாழ�ைடய �ரத்ைதப்
ேபாற்�, அவன் காேவரி ந�
உற்பத்�யா��டத்���ந்� கட�ல் ேச�ம் இடம்
வைர�ல் அ�பத்� நா� �வாலயங்கள் எ�ப்�த்தைத
ஒ� ெபண் அழ�ய பாடட்ாகப் பா�னாள்.

ஆ�த்த�ைடய மகன் பராந்தக ேசாழ மகாராஜன்
பாண்�யரக்ைள�ம் பல்லவரக்ைள�ம் ேசரரக்ைள�ம்
ெவன்�, ஈழத்�க்�ப் பைட அ�ப்� ெவற்�க் ெகா�
நாட�்ய ெமய்க் �ரத்்�ைய இன்ெனா� ெபண் உற்சாகம்
த�ம்பப் பா�னாள். ஒவ்ெவா�த்��ம் பா�யேபா�
அவைளச ்�ற்��ம் பலர ்நின்� ேகடட்ாரக்ள்.
அவ்வப்ேபா� “ஆ! ஆ!” என்� ேகா�த்�த் தங்கள்
ம�ழ்ச�்ையத் ெதரி�த்�க் ெகாண்டாரக்ள்.



��ைர �� இ�ந்தப�ேய அவரக்�ைடய பாடல்கைளக்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்த வந்�யத்ேதவைன ஒ� �தாட�்
கவனித்தாள். “தம்�! ெவ� �ரம் வந்தாய்
ேபா��க்�ற�. கைளத்��க்�றாய்! ��ைர ���ந்�
இறங்� வந்� ெகாஞ்சம் �டட்ாஞ்ேசா� சாப்��!”
என்றாள்.

உடேன, பல இள நங்ைககள் நம் வா�பப் �ரயாணிையப்
பாரத்்தாரக்ள். அவ�ைடய ேதாற்றத்ைதக் ��த்�த்
தங்க�க்�ள் இரக�யமாய்ப் ேப�க் ெகாண்�
கலகலெவன்� �ரித்தாரக்ள். வந்�யத்ேதவைன ஒ�
பக்கம் ெவடக்�ம் இன்ெனா��றம் ��கல�ம்
��ங்�த் �ன்றன. அந்த �தாட�் ெசாற்ப� இறங்�ச்
ெசன்� அவள் த�ம் உணைவச ்சாப்�டலாமா என்�
ஒ�கணம் �ந்�த்தான்.

அப்ப�ச ்ெசன்றால் அங்ேக நின்ற இளமங்ைகமாரக்ள்
பல�ம் அவைனச ்�ழ்ந்� ெகாண்� பரிக�த்�ச்
�ரிப்பாரக்ள் என்ப� நிசச்யம். அதனால் என்ன?
அத்தைன அழ�ய ெபண்கைள ஒேர இடத்�ல் காண்ப�
�லபமான காரியமா? அவரக்ள் தன்ைனப் பரிக�த்�ச்
�ரித்தா�ம் அந்த ஒ� ேதவகானமாகேவ இ�க்�ம்.
வந்�யத்ேதவனின் ெயௗவனக் கண்க�க்� அந்த
ஏரிக்கைர�ல் நின்ற நங்ைககள் எல்லா�ம்
அரம்ைபகளாக�ம் ேமனைககளாக�ேம
ேதான்�னாரக்ள்!

ஆனால் அேத சமயத்�ல் ெதன்ேமற்�த் �ைச�ல்
வடவாற்�ன் நீேராடட்த்�ல் ேதான்�ய ஒ� காட�்
அவைனச ்��� தயங்கச ்ெசய்த�. ெவள்ைளப் பாய்கள்
�ரிக்கப்படட் ஏெழட�்ப் ெபரிய ஓடங்கள்,
ெவண்�ற�கைள �ரித்�க் ெகாண்� நீரில் �தந்�



வ�ம் அன்னப் பட�்கைளப் ேபால், ேமலக் காற்�னால்
உந்தப்பட�் �ைரந்� வந்� ெகாண்��ந்தன.

ஏரிக்கைர�ல் பலவைகக் களியாடட்ங்களில்
ஈ�பட�்�ந்த ஜனங்கள் அத்தைன ேப�ம் அந்தப்
பட�கள் வ�ம் �ைசையேய ஆவ�டன் பாரக்்கத்
ெதாடங்�னாரக்ள்.

அந்தப் பட�களிேல ஒ� பட� எல்லாவற்�க்�ம்
�ன்னதாக �ைரந்� வந்� ஏரிக்கைர வடக்� ேநாக்�த்
��ம்�ம் �ைலைய அைடந்த�. அந்தப் பட�ல் �ரிய
�ரகாசமான ேவல்கைள ஏந்�ய ஆஜா�பா�வான
�ரரக்ள் பலர ்இ�ந்தாரக்ள்.

அவரக்ளில் �லர ்ஏரிக்கைர�ல் ��த்�றங்� அங்ேக
இ�ந்த ஜனங்கைளப் பாரத்்�ப் “ேபாங்கள்! ேபாங்கள்!”
என்� �ரட�்னாரக்ள். அவரக்ள் அ�கமாக
�ரட�்வதற்� இடம் ைவயாமல் ஜனங்க�ம்
அவரவரக்�ைடய பாத்�ரங்கள் �த�யவற்ைற
எ�த்�க் ெகாண்� �ைரந்� கைரேயறத்
ெதாடங்�னாரக்ள்.

வந்�யேதவ�க்� இ� ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல, இந்த
�ரரக்ள் யார?் �ன்னால் வ�ம் பாய் �ரித்த பட�களில்
யார ்வ��றாரக்ள்? எங்��ந்� வ��றாரக்ள்?
ஒ�ேவைள அரச ��ம்பத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ளா��ப்பாரக்ேளா?

ஏரிக்கைர�ல் ைக�ேல ேகால் ��த்� நின்ற ெபரியவர்
ஒ�வைர வல்லவைரயன் அ��னான். “ஐயா! இந்த
�ரரக்ள் யாைரச ்ேசரந்்தவரக்ள்? அேதா �ன்னால் வ�ம்
அன்னக்�டட்ம் ேபான்ற ஓடங்கள் யா�ைடயைவ?
எதற்காக இவ்�ரரக்ள் மக்கைள �ரட�்�றாரக்ள்?
மக்க�ம் எதற்காக �ைர�றாரக்ள்?” என்�
ேகள்�கைள அ�க்�னான்.



“தம்�! உனக்�த் ெதரிய�ல்ைலயா, என்ன? அேதா
அந்தப் பட�களின் ந�ப் பட�ல் ஒ� ெகா� பறக்�றேத!
அ�ல் என்ன எ����க்�ற�, பார!்” என்றார ்ெபரியவர.்

“பைனமரம் ேபால் ேதான்��ற�.”

“பைனமரந்தான்! பைனமரக் ெகா� ப�ேவடட்ைரயர்
ெகா� என்� உனக்�த் ெதரியாதா?”

“மகா�ரர ்ப�ேவடட்ைரயரா வ��றார?்” என்�
வந்�யத்ேதவன் ��க்�டட் �ர�ல் ேகடட்ான்.

“அப்ப�தான் இ�க்க ேவண்�ம்; பைனமரக் ெகா�ைய
உயரத்்�க் ெகாண்� ேவ� யார ்வர���ம்?” என்றார்
ெபரியவர.்

வல்லவைரய�ைடய கண்கள் அள�லா �யப்�னால்
�ரிந்� பட�கள் வந்த �ைசைய ேநாக்�ன.
ப�ேவடட்ைரயைரப் பற்� வல்லவைரயன் எவ்வளேவா
ேகள்�ப்பட�்�ந்தான். யாரத்ான் ேகள்�ப்படாம��க்க
���ம்? ெதற்ேக ஈழநாட�்��ந்� வடக்ேக க�ங்க நா�
வைர�ல் அண்ணன் தம்�களான ெபரிய
ப�ேவடட்ைரயர,் �ன்னப் ப�ேவடட்ைரயர்
என்பவரக்�ைடய ெபயரக்ள் �ர�த்தமா��ந்தன.
உைற��க்�ப் பக்கத்�ல் வட காேவரி�ன் வடகைர�ல்
உள்ள ப��ர ்அவரக்�ைடய நகரம். �ஜயாலய ேசாழன்
காலத்���ந்� ப�ேவடட்ைரயர ்�லம் �ரப்
�கழ்ெபற்��ந்த�.

அக்��ம்பத்தார ்ேசாழ மன்னர ்��ம்பத்�டன்
ெகாள்�ைன – ெகா�ப்�ைன ெசய்� வந்தனர.் இ�
காரணமாக�ம், அவரக்�ைடய �லத்ெதான்ைம,
�ரப்�கழ் இைவ காரணமாக�ம் ப�ேவடட்ைரயர ்�லம்
அரச �லத்�ன் �றப்�கள் எல்லாம் ெபற்��ந்த�.



தனியாகக் ெகா� ேபாட�்க் ெகாள்�ம் உரிைம�ம்
அக்�லத்�க்� உண்�.

 

இப்ேபா�ள்ள ப�ேவடட்ைரயர ்இ�வரில் �த்தவர்
இ�பத்� நான்� ேபாரக்ளில் ஈ�படட்வர.் அவ�ைடய
காலத்�ல் அவ�க்� இைணயான �ரர ்ேசாழ நாட�்ல்
யா��ல்ைலெயன்� �கழ்ெபற்றவர.் இப்ேபா� �ராயம்
ஐம்ப�க்� ேமல் ஆ��டட்ப�யால் அவர்
ேபாரக்்களங்க�க்� ேநரில் ெசல்வ�ல்ைல. ஆனால்
ேசாழ நாட�் அரசாங்கத்�ல் �க உன்னதமான பல
பத�கைள வ�த்� வந்தார.்

அவர ்ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன் தனா�காரி;
தான்யா�காரி; தனபண்டார�ம் தான்ய பண்டார�ம்
அவ�ைடய அ�காரத்�ல் இ�ந்தன. அர�ய�ன்
ேதைவக்�த் த�ந்தப� இைற ��த்� வ��க்�ம்
அ�காரம் அவரிடம் இ�ந்த�. எந்தச ்�ற்றரசைர�ம்,
ேகாடட்த் தைலவைர�ம், ெபரிய ��த்தனக்காரைர�ம்,
“இவ்வாண்� இவ்வள� இைற தர ேவண்�ம்?” என்�
கடட்ைள�ட�் வ��க்�ம் உரிைம அவ�க்� இ�ந்த�.
ஆகேவ, �ந்தர ேசாழ மகாராஜா�க்� அ�த்தப�யாகச்
ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ல் இப்ேபா� வ�ைம �க்கவர்
ப�ேவடட்ைரயரத்ான்.

அத்தைகய மகா �ர�ம் அள�லா வ�ைம�ம்
அ�கார�ம் பைடத்தவ�மான, ெபரிய
ப�ேவடட்ைரயைரப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற ஆவல்
வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளத்�ல் ெபாங்�ய�. ஆனால்
அேத சமயத்�ல், காஞ்� நகரின் ��ய ெபான்
மாளிைக�ல் இளவரசர ்ஆ�த்த கரிகாலர ்தன்னிடம்
அந்தரங்கமாகச ்ெசான்ன ெசய்� அவ�க்� நிைன�
வந்த�.



“வந்�யத்ேதவா! நீ �த்த �ரன் என்பைத நன்� அ�ேவன்.
அத்�டன் நீ நல்ல அ�வாளி என்� நம்� இந்த மாெப�ம்
ெபா�ப்ைப உன்னிடம் ஒப்��க்�ேறன். நான் ெகா�த்த
இ� ஓைலகளில் ஒன்ைற என் தந்ைத மகாராஜா�ட�ம்
இன்ெனான்ைற என் சேகாதரி இைளய�ராட�்�ட�ம்
ஒப்��க்க ேவண்�ம். தஞ்ைச�ல் இராஜ்யத்�ன் ெபரிய
ெபரிய அ�காரிகைளப் பற்�க் �ட ஏேதேதா
ேகள்�ப்ப��ேறன். ஆைகயால் நான் அ�ப்�ம் ெசய்�
யா�க்�ம் ெதரியக் �டா�.

எவ்வள� �க்�யமானவரா��ந்தா�ம் நீ
என்னிட��ந்� ஓைல ெகாண்� ேபாவ�
ெதரியக்�டா�. வ��ல் யா�ட�ம் சண்ைட ��க்க
�டா�. நீயாக வ�ச ்சண்ைடக்�ப் ேபாகாம��ந்தால்
மட�்ம் ேபாதா�. மற்றவரக்ள் வ�ச ்சண்ைடக்�
இ�த்தா�ம் நீ அகப்பட�்க் ெகாள்ளக் �டா�.
உன்�ைடய �ரத்ைத நான் நன்க�ேவன். எத்தைனேயா
தடைவ நி��த்��க்�றாய், ஆைகயால் வ�ய வ�ம்
சண்ைட���ந்� �ல�க் ெகாண்டா�ம் ெகௗரவக்
�ைற� ஒன்�ம் உனக்� ஏற்பட�் �டா�.

�க்�யமாக, ப�ேவடட்ைரயரக்ளிட�ம் என் ��ய
தந்ைத ம�ராந்தகரிட�ம் நீ �க்க ஜாக்�ரைதயாக
நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம். அவரக்�க்� நீ இன்னான்
என்� �டத் ெதரியக் �டா�! நீ எதற்காகப் ேபா�றாய்
என்� அவரக்�க்�க் கண்�ப்பாய்த் ெதரியக் �டா�!”

ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன் படட்த்�க்�ரிய இளவரச�ம்
வட�ைசச ்ைசன்யத்�ன் மகாதண்ட நாயக�மான
ஆ�த்த கரிகாலர ்இவ்�தம் ெசால்���ந்தார.் ேம�ம்
வந்�யத்ேதவன் நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ய�தங்கைளப்
பற்��ம் ப�த்�ப் ப�த்�க் ����ந்தார.்
இைவெயல்லாம் நிைன� வரேவ, ப�ேவடட்ைரயைரப்



பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற ஆவைல வல்லவைரயன்
அடக்�க் ெகாண்டான்.

��ைரையத் தட�்�ட�் ேவகமாகச ்ெசல்ல �யன்றான்.
என்ன தட�் �டட்ா�ம் கைளப்�ற்��ந்த அந்தக் ��ைர
ெம�வாகேவ ெசன்ற�. இன்� இர� கடம்�ர்
சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் தங்��ட�் நாைளக்
காைல�ல் �றப்ப�ம்ேபா� ேவ� நல்ல ��ைர
சம்பா�த்�க் ெகாண்ேட �ளம்ப ேவண்�ம் என்�
மன�ற்�ள் �ரம்ானித்�க் ெகாண்டான்.
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அ�தியாய� 2
ஆ�வா��க�யா� ந�ப�

 

ஏரிக் கைர���ந்� ��றங்�த் ெதன்�ைச
ெசன்ற பாைத�ல் ��ைரையச ்ெச�த்�யேபா�
வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளம் ஏரி அைலகளின் ��



நடனமா�ய படைகப் ேபால் ஆனந்தக் �த்தா�ய�.
உள்ளத்�ன் உள்ேள மைறந்� �டந்த ��கலம்
ெபாங்�த் த�ம்�ய�. வாழ்க்ைக�ல் ேவ� யா�ம்
காணாத அ�சய அ�பவங்கைளத் தான் அைட�ம்
காலம் ெந�ங்� �ட்டெதன்� அவ�ைடய
உள்�ணரச்�் ெசால்�ய�. ேசாழ நாடை்ட
அ��ம்ேபாேத இவ்வள� ஆனந்தக்
ேகாலாகலமா��க்�றேத? ெகாள்ளிடத்ைதத் தாண்�
�ட்ட �ன்னர ்அசே்சாழ நாட்�ன் நீரவ்ள�ம்
நிலவள�ம் எப்ப���க்�ம்? அந்நாட்�ல் வா�ம்
மக்க�ம் மங்ைகய�ம் எப்ப���ப்பாரக்ள்? எத்தைன
ந�கள்? எத்தைன �ளங்கள்? எத்தைன ெதௗிநீர்
ஓைடகள்? க�களி�ம் கா�யங்களி�ம் பாடப்ெபற்ற
ெபான்னி ந��ன் காட்� எப்ப���க்�ம்? அதன்
கைரகளிேல �த்�க் ��ங்�ம் �ன்ைன மரங்க�ம்
ெகான்ைன மரங்க�ம் கடம்ப மரங்க�ம் எத்தைகய
மேனாகரமான காட்�யா��க்�ம்? நீேராைடகளில்
�வைளக�ம் ��தங்க�ம் கண்காட்� அைழப்ப�ம்
ெசந்தாமைரகள் �கமலரந்்� வரேவற்ப�ம் எத்தைகய
இனிய காட்�யா��க்�ம்? காேவரி�ன் இ�
கைரகளி�ம் �வபக்�ச ்ெசல்வரக்ளான ேசாழப்
பரம்பைர�னர ்எ�ப்�த்�ள்ள அற்�த
ேவைலப்பாடைமந்த ஆலயங்கள் எவ்வள�
அழகா��க்�ம்?

ஆகா! பைழயாைற நகர!் ேசாழ மன்னரக்ளின்
தைலநகர!் �ம்�காைர�ம் உைற�ைர�ம் ��ய
�க்�ராமங்களாகச ்ெசய்��ட்ட பைழயாைற!
அந்நகரி�ள்ள மாடமாளிைகக�ம் �ட ேகா�ரங்க�ம்
பைட ��க�ம் கைட��க�ம் �வாலயக்
கற்றளிக�ம் ��மா�க்�ரிய �ண்ணகரங்க�ம்
எப்ப���க்�ம்? அந்த ஆலயங்களில் இைச



வல்லவரக்ள் இனிய �ர�ல் ேதவாரப் பாடல்கைள�ம்
��வாய்ெமா�ப் பா�ரங்கைள�ம் பாடக்ேகட்ேடார்
பரவசமைடவாரக்ள் என்� வந்�யத்ேதவன்
ேகள்��ற்��ந்தான். அவற்ைறெயல்லாம் ேகட�்ம்
ேப� தனக்� �ைர�ல் �ைடக்கப் ேபா�ற� இ�
மட�்ந்தானா? �ல நாைளக்� �ன்� வைர�ல் தான்
கன��ம் க�தாத �ல ேப�க�ம் �ட்டப்ேபா�ன்றன.
�ரத்�ல் ேவலைன�ம் அழ�ல் மன்மதைன�ம் நிகரத்்த
பராந்தக �ந்தர ேசாழ மகாராஜாைவ ேந�க்� ேநர்
காணப்ேபா�றான். அவ்வள�தானா? அவ�ைடய
ெசல்வப் �தல்�, ஒப்�யர�்ல்லாத நாரீமணி,
�ந்தைவப் �ராட்�ைய�ம் காணப் ேபா�றான்.

ஆனால் வ��ல் தைட எ��ம் ேநராமல் இ�க்க
ேவண்�ம். எந்தத் தைட ேநரந்்தால்தான் என்ன?
ைக�ேல ேவல் இ�க்�ற�. இைட�ல் ெதாங்�ய
உைற�ேல வாள் இ�க்�ற�; மார�்ேல கவசம்
இ�க்�ற�; ெநஞ்�ேல உர��க்�ற�. ஆனால்
மகாதண்ட நாயகர,் இளவரசர ்ஆ�த்தர,் ஒ� ெபரிய
�ட�்க்கடை்ட ேபாட்��க்�றார;் ஒப்��த்த
காரியத்ைத நிைறேவற்�வதற்� �ன்� யாரிட�ம்
சண்ைட ��க்கக் �டாெதன்�. அந்தக் கட்டைளைய
நிைறேவற்�வ�தான் �க�ம் க�னமா��ந்த�. ஏேதா
இவ்வள� �ர�ம் �ரயாணம் ெசய்தேபா�
நிைறேவற்�யா� �ட்ட�. இன்�ம் இரண்� நாைளயப்
�ரயாணம்தாேன �சச்��க்�ற�? அ�வைர
ெபா�ைம�டன் இ�ந்ேத �ர ேவண்�ம்.

ஆதவன் மைறவதற்�ள் கடம்�ைர அைடய ேவண்�ம்
என்ற க�த்�டன் ெசன்� ெகாண்��ந்த
வந்�யத்ேதவன் ��� ேநரத்�க்ெகல்லாம் �ர
நாராயண�ர �ண்ணகரக் ேகா�ைல ெந�ங்�னான்.



அன்� ஆ�த் ��மஞ்சனத் ���ழா�ம்
ேசரந்்��ந்தப�யால் ேகா�ைலச ்�ற்��ள்ள மரத்
ேதாப்�களில் ெப�ம் ஜனக்�ட்டம் ேசரந்்��ந்த�.

பலாச ்�ைளக�ம் வாைழப் பழங்க�ம் க�ம்�க்
க�க�ம் பலவைகத் �ன்பண்டங்க�ம் �ற்பவரக்ள்
ஆங்காங்ேக கைட ைவத்��ந்தாரக்ள். ெபண்கள்
தைல�ல் ��க் ெகாள்�ம் மலரக்ைள�ம், ேதவ
�ைஜக்�ரிய தாமைர ெமாட�்க்கள் �த�யவற்ைற�ம்
�லர ்�ற்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள். ேதங்காய், இளநீர,்
அ�ல், சந்தனம், ெவற்�ைல, ெவல்லம், அவல், ெபாரி
�த�யவற்ைறச ்�லர ்�ப்பல் �ப்பலாகப் ேபாட�்க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். ஆங்காங்ேக ேவ�க்ைக
�ேநாதங்கள் நடந்� ெகாண்��ந்தன.ேஜா�யரக்ள்,
ேரைக சாஸ்�ரத்�ல் வல்லவரக்ள், ��
ெசால்��றவரக்ள், �ஷக்க�க்� மந்�ரிப்பவரக்ள்,
இவரக்�க்�ம் அங்ேக �ைற�ல்ைல. இைதெயல்லாம்
பாரத்்�க் ெகாண்� ெசன்ற வந்�யத்ேதவன் ஓரிடத்�ல்
ஒ� ெப�ங்�ட்டம் நின்� ெகாண்��ப்பைத�ம் அந்தக்
�ட்டத்�க்�ள்ேள��ந்� யாேரா �லர ்உரத்த �ர�ல்
வாக்�வாதம் ெசய்�ம் சத்தம் வ�வைத�ம்
கவனித்தான். என்ன �வாதம் நைடெப��ற� என்பைத
அ�ந்� ெகாள்ள அவ�க்� ஆவல் ��க் ெகாண்�
எ�ந்த�. அந்த ஆவைல அடக்�க் ெகாள்ள அவனால்
��ய�ல்ைல. �ட்டத்�க்� ெவளி�ல் சாைல ஓரமாகக்
��ைரைய நி�த்� �ட�்க் �ேழ இறங்�னான்.
��ைரைய அங்ேகேய நிற்�ம்ப� தட்�க் ெகா�த்�ச்
ச�க்ைஞயால் ெசால்��ட�்க் �ட்டத்ைதப் �ளந்�
ெகாண்� உள்ேள ேபானான்.

அங்ேக �வாதத்�ல் ஈ�பட்��ந்தவரக்ள் �ன்ேற
ேபரத்ான் என்பைதப் பாரக்்க அவ�க்� �யப்�



ஏற்பட்ட�. ஆனால் �வாதத்�ல் ஈ�பட்டவரக்ள் �ன்ேற
ேபரத்ான் என்றா�ம், �ட்டத்���ந்தவரக்ள் பலர்
அவ்வப்ேபா� அவரவரக்�க்� உகந்த வாதக்காரரின்
கட்�ைய ஆதரித்�க் ேகாஷங்கைளக் �ளப்�னாரக்ள்.
அதனாேலதான் அவ்வள� சத்தம் எ�ந்த� என்பைத
வந்�யத்ேதவன் ெதரிந்� ெகாண்டான். �ற� என்ன
�வாதம் நைடெப��ற� என்பைதக் கவனித்தான்.

வாத�ட்ட �வரில் ஒ�வர ்உடம்ெபல்லாம்
ஊரத்்வ�ண்டரமாகச ்சந்தனம் அணிந்� தைல�ல் �ன்
��� ைவத்��ந்த ைவஷ்ணவ பக்த �காமணி.
ைக�ல் அவர ்ஒ� ��ந்த��ம் ைவத்��ந்தார.்
கடை்டயா�ம் �டை்டயா�ம் ைவரம் பாய்ந்த
��ேமனி�டன் �ளங்�னார.் இன்ெனா�வர ்தம�
ேமனிெயல்லாம் படை்ட படை்டயாய்த் ��நீ�
அணிந்��ந்த �வபக்தர.் �ன்றாவ� மனிதர ்கா�
வஸ்�ரம் தரித்�த் தைலைய�ம் �ண்டனம் ெசய்�
ெகாண்��ந்தார.் அவர ்ைவஷ்ணவ�ம் அல்ல, ைசவ�ம்
அல்ல, இரண்ைட�ம் கடந்தவரான அத்ைவத ேவதாந்�
என்� ெதரியவந்த�.

ைசவர ்ெசான்னார:் “ஓ, ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்�ேய!
இதற்� �ைட ெசால்�ம்! �வெப�மா�ைடய
��ையக் காண்பதற்�ப் �ரம்மா�ம், அ�ையக்
காண்பதற்�த் ��மா�ம் �யன்றாரக்ளா, இல்ைலயா?
���ம் அ��ம் காணாமல் இ�வ�ம் வந்�
�வெப�மா�ைடய பாதங்களில் சரணாக�
அைடந்தாரக்ளா, இல்ைலயா? அப்ப���க்கச்
�வெப�மாைனக் காட்��ம் உங்கள் ��மால் எப்ப�ப்
ெபரிய ெதய்வம் ஆவார?்”

இைதக் ேகட்ட ஆழ்வாரக்்க�யான்நம்� தன் ைகத்
த�ைய ஆட்�க் ெகாண்�, ” சரிதான் கா�ம்! �ர ைசவ



பாத�ளி பட்டேர! நி�த்�ம் உம் ேபசை்ச! இலங்ைக
அரசனா�ய தசகண்ட ராவண�க்� உம்�ைடய �வன்
வரங்கள் ெகா�த்தாேர? அந்த வரங்கள் எல்லாம் எங்கள்
��மா�ன் அவதாரமா�ய இராம�ரானின்
ேகாதண்டத்�ன் �ன்னால் த��ெபா�யாகப்
ேபாக�ல்ைலயா? அப்ப���க்க, எங்கள் ��மாைலக்
காட்��ம் உங்கள் �வன் எப்ப�ப் ெபரிய
ெதய்வமாவார?்” என்� ேகட்டான்.

இந்தச ்சமயத்�ல் கா� வஸ்�ரம் அணிந்த அத்ைவத
சந்நியா� தைல�ட�்க் ��யதாவ�: “நீங்கள்
இ�வ�ம் எதற்காக �ணில் வாதம் இ���ரக்ள்? �வன்
ெபரிய ெதய்வமா, �ஷ்� ெபரிய ெதய்வமா என்�
எத்தைன ேநரம் நீங்கள் வா�த்தா�ம் �வகாரம் �ரா�.
இந்தக் ேகள்�க்�ப் ப�ல் ேவதாந்தம் ெசால்�ற�.
நீங்கள் �ழான பக்� மாரக்்கத்�ல் இ�க்�ற
வைர�ல்தான் �வன் – �ஷ்� என்�
சண்ைட���ரக்ள். பக்�க்� ேமேல ஞானமாரக்்கம்
இ�க்�ற�. ஞானத்�க்� ேமேல ஞாஸம் என்� ஒன்�
இ�க்�ற�. அந்த நிைலைய அைடந்� �ட்டால் �வ�ம்
இல்ைல, �ஷ்��ம் இல்ைல. சரவ்ம் �ரம்மமயம் ஜகத்.
ஸரீ சங்கர பகவத் பாதாசச்ாரியார ்�ரம்ம �த்�ர
பாஷ்யத்�ல் என்ன ெசால்���க்�றார ்என்றால்….”

இசச்மயம் ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்� ��க்�ட�்,
“சரிதான் கா�ம், நி�த்�ம்! உம்�ைடய
சங்கராசச்ாரியார ்அவ்வள� உபநிஷதங்க�க்�ம்
பகவத்�ைதக்�ம் �ரம்ம �த்�ரத்�க்�ம் பாஷ்யம்
எ�� �ட�்க் கைட��ல் என்ன ெசான்னார ்ெதரி�மா?

‘பஜ ேகா�ந்தம் பஜ ேகா�ந்தம்
பஜ ேகா�ந்தம் �டமேத!&#8217; </div>



என்� �ன்� வாட்� ெசான்னார.் உம்ைமப் ேபான்ற
ெமௗ�கரக்ைளப் பாரத்்�த்தான் ‘�டமேத!’ என்�
சங்கராசச்ாரியார ்ெசான்னார!்” எனக் ��ய�ம், அந்தக்
�ட்டத்�ல் ‘ஆஹா’ கார�ம், பரிகாசச ்�ரிப்�ம்
கரேகாஷ�ம் கலந்� எ�ந்தன.

ஆனால் சந்நியா� �ம்மா இ�க்க�ல்ைல. “அேட!
�ன்��� நம்�! நான் ‘�டம�’ என்� நீ ெசான்ன�
சரிதான் ஏெனன்றால், உன் ைக�ல் ெவ�ந்த�ைய
ைவத்�க் ெகாண்��க்�ம் நீ ெவ�ந்த�யன் ஆ�றாய்.
உன்ைனப் ேபான்ற ெவ�ந்த�யேனா� ேபச வந்த�
என்�ைடய �டம��னால்தாேன?” என்றார.்

“ஓய் �வா�கேள! என் ைக�ல் ைவத்��ப்ப�
ெவ�ந்த�யல்ல. ேவண்�ய சமயத்�ல் உம்�ைடய
ெமாடை்ட மண்ைடைய உைடக்�ம் சக்� உைடய�ங்
கா�ம்!” என்� ��க் ெகாண்ேட ஆழ்வாரக்்க�யான்
ைக���ந்த ��ந்த�ைய ஓங்�னான். அைதப் பாரத்்த
அவன் கட்�யார ்‘ஓேஹா!’ என்� ஆரப்்பரித்தனர.்

அப்ேபா� அத்ைவத �வா�கள், “அப்பேன! நி�த்�க்
ெகாள்! த� உன்�ைடய ைக�ேலேய இ�க்கட�்ம்.
அப்ப�ேய நீ உன் ைகத்த�யால் என்ைன அ�த்தா�ம்
அதற்காக நான் ேகாபங்ெகாள்ள மாட்ேடன். உன்�டன்
சண்ைடக்� வர�ம் மாட்ேடன். அ�ப்ப�ம் �ரம்மம்;
அ�ப�வ�ம் �ரம்மம். என்ைன நீ அ�த்தால்
உன்ைனேய அ�த்�க் ெகாள்�றவனாவாய்!” என்றார.்

ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்�, “இேதா எல்ேலா�ம்
பா�ங்கள்! �ரம்மத்ைதப் பரப்�ரம்மம் ��சச்ாத்�ச்
சாத்தப் ேபா�ற�. என்ைன நாேன த� ெகாண்�
தாக்கப் ேபா�ேறன்!” என்� த�ையச ்�ழற்�க்
ெகாண்� �வா�கைள ெந�ங்�னான்.



இைதெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த
வல்லவைரய�க்� ஒ� கணம் அந்த �ன் ���
நம்��ன் ைகத்த�ைய வ�ம�த்�ப் ��ங்�க்
ெகாண்� அவைன அந்தத் த��னால் நா�
��சச்ாத்�ச ்சாத்தலாமா என்� ேதான்�ய�.

ஆனால் ��ெரன்� �வா�யாைரக் காேணாம்!
�ட்டத்�ல் ��ந்� அவர ்மைறந்� �ட்டார.் அைதப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த ைவஷ்ணவ ேகாஷ்�யார்
ேம�ம் ஆரப்்பரித்தாரக்ள்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் �ரைசவ�ைடய பக்கமாகத்
��ம்�, “ஓய் பாத �ளி பட்டேர! நீர ்என்ன
ெசால்���ர?் ேம�ம் வாதம் ெசய்ய ��ம்���ரா?
அல்ல� �வா�யாைரப் ேபால் நீ�ம் ஓட்டம்
எ�க்��ரா?” என்றான்.

“நானா? ஒ�நா�ம் நான் அந்த வாய் ேவதாந்�ையப்
ேபால் ஓட்டம் எ�க்க மாட்ேடன். என்ைன�ம்
உம்�ைடய கண்ணன் என்� நிைனத்�ேரா? ேகா�யர்
�ட்�ல் ெவண்ெணய் ��� உண்� மத்தால்
அ�பட்டவன்தாேன உம்�ைடய கண்ணன்!…” என்�
பாத�ளிபட்டர ்ெசால்வதற்�ள், ஆழ்வாரக்்க�யான்
��க்�ட்டான். “ஏன் கா�ம்? உம்�ைடய பரம�வன்
�ட�்க்� மண் �மந்� ���ல் அ�பட்டைத மறந்�
�ட்�ேரா?” என்� ேகட�்க் ெகாண்� ைகத்த�ைய
��க் ெகாண்� �ர ைசவர ்அ��ல் ெந�ங்�னான்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் நல்ல �ண்டா� �ண்டன்.
�ரைசவரா�ய பாத�ளிபட்டேரா சற்� ெம�ந்த
மனிதர.்

ேமற்��ய இ�வைர�ம் �வாதத்�ல் உற்சாகப்ப�த்�
வந்தவரக்ள் தாங்க�ம் ைககலக்க ஆயத்தமா�



ஆரவாரம் ெசய்தாரக்ள்.

இந்த �டச ்சண்ைடையத் த�க்க ேவண்�ம் என்ற
எண்ணம் வல்லவைரயன் மன�ல் உண்டா�ற்�.

அவன் நின்ற இடத்���ந்� சற்�ம் �ன்னால் வந்�,
“எதற்காக ஐயா நீங்கள் சண்ைட ேபா���ரக்ள்? ேவ�
ேவைல ஒன்�ம் உங்க�க்� இல்ைலயா? சண்ைடக்�த்
�ன� எ�த்தால் ஈழநாட�்க்�ப் ேபாவ�தாேன? அங்ேக
ெப�ம் ேபார ்நடந்� ெகாண்��க்�றேத?” என்றான்.

நம்� சடெ்டன்� அவைனத் ��ம்�ப் பாரத்்�, “இவன்
யாரடா நியாயம் ெசால்ல வந்தவன்!” என்றான்.

�ட்டத்�ேல இ�ந்தவரக்ளில் �ல�க்�,
வந்�யத்ேதவ�ைடய �ரத் ேதாற்ற�ம் அவ�ைடய
அழ�ய �க�லாச�ம் ��த்��ந்தன.

“தம்�! நீ ெசால்�! இந்தச ்சண்ைடக்காரரக்�க்�
நியாயத்ைத எ�த்�ச ்ெசால்�! உனக்�ப் பக்கபலமாக
நாங்கள் இ�க்�ேறாம்!” என்� அவரக்ள் ெசான்னாரக்ள்.

“எனக்�த் ெதரிந்த நியாயத்ைதச ்ெசால்�ேறன்.
�வெப�மா�ம் நாராயண�ரத்்��ம் தங்க�க்�ள்
சண்ைட ேபாட�்க்ெகாள்வதாகத் ெதரிய�ல்ைல.
அவரக்ள் �ேநகமாக�ம் ��கமாக�ம் இ�ந்�
வ��றாரக்ள். அப்ப���க்க, இந்த நம்��ம் பட்ட�ம்
எதற்காகச ்சண்ைட ேபாட�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம்?”
என்� வல்லவைரயன் ��யைதக் ேகட�்,
அக்�ட்டத்�ல் பல�ம் நைகத்தாரக்ள்.

அப்ேபா� �ரைசவபட்டர,் “இந்தப் �ள்ைள
அ�வாளியாகேவ ேதான்��றான். ஆனால் ேவ�க்ைகப்
ேபச�்னால் மட�்ம் �வாதம் �ரந்்���மா?
�வெப�மான் ��மாைல �டப் ெபரிய ெதய்வமா,



இல்ைலயா என்ற ேகள்�க்� இவன் �ைட
ெசால்லட�்ம்!” என்றார.்

“�வ�ம் ெபரிய ெதய்வந்தான்; ��மா�ம் ெபரிய
ெதய்வந்தான் இ�வ�ம் சமமான ெதய்வங்கள். யாைர
ேவண்�மானா�ம் ெதா�� ெகாள்�ங்கள் சண்ைட
எதற்�?” என்றான் வல்லவைரயன்.

“அ� எப்ப�ச ்ெசால்லலாம்? �வ�ம் �ஷ்��ம்
சமமான ெதய்வங்கள் என்� ெசால்�வதற்� ஆதாரம்
என்ன?” என்� ஆழ்வாரக்்க�யான் அதட்�க் ேகட்டான்.

“ஆதாரமா? இேதா ெசால்�ேறன்! ேநற்� மாைல
ைவ�ண்டத்�க்�ப் ேபா��ந்ேதன். அேத சமயத்�ல்
பரம�வ�ம் அங்ேக வந்��ந்தார.் இ�வ�ம் சம
ஆசனத்�ல் அமரந்்��ந்தாரக்ள்.அவரக்�ைடய உயரம்
ஒன்றாகேவ இ�ந்த�. ஆ��ம் ஐயத்�க்� இட�ன்�
என் ைக�னால் �ழம் ேபாட�் இ�வர ்உயரத்ைத�ம்
அளந்� பாரத்்ேதன்…”

“அட �ள்ளாய்! பரிகாசமா ெசய்�றாய்?” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் கரஜ்ைன ெசய்தான்.

�ட்டத்�னர,் “ெசால்�, தம்�! ெசால்�!” என்�
ஆரப்்பரித்தாரக்ள்.

“அளந்� பாரத்்த�ல் இ�வ�ம் சமமான உயரேம
இ�ந்தாரக்ள். அேதா� �டாமல் �வைன�ம்
��மாைல�ம் ேநரிேலேய ேகட�் �ட்ேடன். அவரக்ள்
என்ன ெசான்னாரக்ள், ெதரி�மா? ‘அரி�ம் �வ�ம்
ஒண்�, அ�யாதவர ்வா�ேல மண்�’ என்�
ெசான்னாரக்ள். அவ்�தம் ெசால்�, தங்கைளப் பற்�ச்
சண்ைட ேபா��றவரக்ளின் வா�ேல ேபா�வதற்�
இந்தப் �� மண்ைண�ம் ெகா�த்தாரக்ள்!” என்�



��ய வல்லவைரயன், ����ந்த தன�
வலக்ைகையத் �றந்� காட்�னான். அதற்�ள்ேள ஒ�
�� மண் இ�ந்த� அைத �� உத�னான்.

�ட்டத்���ந்தவரக்ளில் பலர ்அப்ேபா� ெப�ம்
உற்சாகங்ெகாண்� தைலக்�த் தைல தைர���ந்�
ஒ� �� மண் எ�த்�, நம்��ன் தைல��ம் பட்டர்
தைல��ம் �� எ�ய ஆரம்�த்தாரக்ள். இந்தத்
�ராக்ரகச ்ெசயைலச ்�லர ்த�க்க �யன்றாரக்ள்.

“அேட! �ரத்்தரக்ளா? நாஸ்�கரக்ளா?” என்� ெசால்�க்
ெகாண்� ஆழ்வாரக்்க�யான் தன் ைகத் த�ையச்
�ழற்�க் ெகாண்� �ட்டத்�ற்�ள் �ரேவ�த்தான்.

ஒ� ெபரிய கலவர�ம் அ�த� சண்ைட�ம் அப்ேபா�
அங்ேக நிக�ம் ேபா��ந்தன. நல்லேவைளயாக, அந்தச்
சமயத்�ல் சற்�த் �ரத்�ல் ஒ� ெபரிய சலசலப்�
ஏற்பட்ட�.

“�ரா� �ரர,் �ரப்�ரதாபர,் மாறபாண்�யன் பைடைய
��ெகாண்� தாக்� ேவேரா� அ�த்த ெவற்� ேவல்
உைடயார,் இ�பத்� நா� ேபாரக்ளில் சண்ைட�ட�்
அ�பத்� நான்� ��ப்�ண்கைளப் ெபற்ற
��ேமனியர,் ேசாழ நாட�்த் தனா�காரி, தானிய
பண்டார நாயகர,் இைற��க்�ம் ேதவர,் ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்�ஜயம் ெசய்�றார!் பராக்! பராக்! வ�
��ங்கள்!” என்� இ��ழக்கக் �ர�ல் கட்�யம்
��தல் ேகட்ட�.

இவ்வா� கட்�யம் ��யவரக்ள் �த�ல் வந்தாரக்ள்.
�ற� �ர� அ�ப்பவரக்ள் வந்தாரக்ள். அவரக்�க்�ப்
�ன்னால் பைனமரக் ெகா� தாங்�ேவார ்வந்தாரக்ள்.
�ன்னர,் ைக�ல் ேவல் ��த்த �ரரக்ள் �லர ்கம்�ரமாக
நடந்� வந்தாரக்ள். இவரக்�க்�ப் �ன்னால் வந்த



அலங்கரித்த யாைன�ன் �� ஆஜா�பா�வான கரிய
��ேமனியர ்ஒ�வர ்�ற்��ந்தார.் மத்தகஜத்�ன் ேமல்
அந்த �ரர ்�ற்��ந்த காட்�, ஒ� மாமைலச ்�கரத்�ன்
�� கரியெகாண்டல் ஒன்� தங்�ய� ேபால் இ�ந்த�.

�ட்டத்�ல் இ�ந்தவரக்ள் அத்தைன ேப�ம் சாைல�ன்
இ��றத்��ம் வந்� நின்ற� ேபால் வல்லவைரய�ம்
வந்� நின்� பாரத்்தான். யாைன �� இ�ந்தவர ்தான்
ப�ேவட்டைரயர ்என்பைத ஊ�த்�க் ெகாண்டான்.

யாைனக்�ப் �ன்னால் பட�்த் �ைர�னால் �டப்பட்ட
��ைக ஒன்� வந்த�. அதற்�ள் இ�ப்ப� யாேரா
என்� வல்லவைரயன் �ந்�ப்பதற்�ள்ேள, ெசக்கச்
�வந்த நிறத்�டன் வைளயல்க�ம் கங்கணங்க�ம்
அணிந்த ஒ� கரம் ��ைகக்�ள்ேள��ந்�
ெவளிப்பட�்ப் பல்லக்�ன் பட�்த் �ைரையச ்���
�ல�ய�. ேமகத்�னால் �டப்பட்��ந்த �ரண
சந்�ரன் ேமகத் �ைர �ல�ய�ம் பளெீரன்� ஒளி
��வ� ேபால் ��ைகக்�ள்ேள காந்�மயமான ஒ�
ெபண்ணின் �கம் ெதரிந்த�.

ெபண் �லத்�ன் அழைகக் கண்� களிக்�ம் கண்கள்
வல்லவைரய�க்� உண்� என்றா�ம், அந்தப்
ெபண்ணின் �கம் �ரகாசமான �ரண
சந்�ரைனெயாத்த ெபான் �கமா��ந்தா�ம்
எக்காரணத்�னாேலா வல்லவைரய�க்�
அம்�கத்ைதப் பாரத்்த�ம் உள்ளத்�ல் ம�ழ்ச�்
ேதான்ற�ல்ைல. இனந்ெதரியாத பய�ம் அ�வ�ப்�ம்
ஏற்பட்டன.

அேத ேநரத்�ல் அந்தப் ெபண்ணின் கண்கள்
வல்லவைரய�க்� அ��ல் உற்� ேநாக்�ன. ம�கணம்
ஒ� ��கரமான ெபண் �ர�ல் ‘��ச’் என்ற �சச்ல்



ேகட்ட� உடேன ��ைக�ன் பட�்த் �ைர �ன்ேபால்
��க் ெகாண்ட�.

வல்லவைரயன் தன் அக்கம் பக்கத்�ல் ேநாக்�னான்.
தனக்� அ��ல் எைதேயா யாைரேயா
பாரத்்��ட�்த்தான் அந்த மா� ‘��ச’்�ட�் �ட�்ச்
��ைகத் �ைரைய ��க் ெகாண்டாள் என்� அவன்
உள்�ணரச்�் ெசால்�ற்�. எனேவ, �ற்��ற்�ம்
பாரத்்தான். ஆழ்வாரக்்க�யான் தனக்�ச ்சற்�ப்
�ன்னால் ஒ� �ளிய மரத்�ல் சாய்ந்� ெகாண்�
நிற்பைதக் கண்டான். அந்த �ர ைவஷ்ணவ
நம்���ைடய �கம் ெசால்ல ��யாத �காரத்ைத
அைடந்� ேகார வ�வமாக மா���ப்பைத�ம்
பாரத்்தான். வல்லவைரய�ைடய உள்ளத்�ல் காரணம்
�ளங்காத �ைகப்�ம் அ�வ�ப்�ம் ஏற்பட்டன.
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அ�தியாய� 3
வ��ணகர� ேகாய��

 



�ல சமயம் ��ய நிகழ்ச�்���ந்� ெபரிய
சம்பவங்கள் �ைள�ன்றன. வந்�யத்ேதவன்
வாழ்க்ைக�ல் அத்தைகய ஒ� ��ய நிகழ்ச�் இப்ேபா�
ேநரந்்த�.

சாைலேயாரத்�ேல நின்� ப�ேவடட்ைரயரின்
பரிவாரங்கள் ேபாவைத வந்�யத்ேதவன் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தான் அல்லவா? அவன் நின்ற இடத்�க்�ச்
சற்�த் �ரத்�ேலேய அவ�ைடய ��ைர நின்�
ெகாண்��ந்த�.

ப�ேவடட்ைரயரின் ஆடக்ளிேல கைட�யாகச ்ெசன்ற
�லரின் பாரை்வ அக்��ைர �� ெசன்ற�.

 
வந்�யத்ேதவனின் ��ைர
“அேட! இந்தக் ��ைதையப் பாரடா!” என்றான் ஒ�வன்.

“��ைத என்� ெசால்லாேதடா! ��ைர என் ெசால்!”
என்றான் இன்ெனா�வன்.

“உங்கள் இலக்ேகாண ஆராய்ச�் இ�க்கட�்ம்; �த�ல்
அ� ��ைதயா அல்ல� க�ைதயா என்� ெதரிந்�
ெகாள்�ங்கள்!” என்றான் இன்ெனா�வன் ேவ�க்ைகப்
�ரியன்.

“அைத�ம் பாரத்்� �டலாமடா!” என்� ெசால்�க்
ெகாண்�, அந்த ஆடக்ளில் ஒ�வன் ��ைரைய அ��
வந்தான். அதன் ேமல் தா� ஏற �யன்றான். ஏறப்
பாரக்்�றவன் தன் எஜமானன் அல்ல என்பைத அந்த
அ��க் �ரை்ம�ள்ள ��ைர ெதரிந்� ெகாண்ட�. அந்த
ேவற்� மனிதைன ஏற்�க் ெகாள்ள மாடே்டன் என்�
�ரண்� ��த்த�!



“இ� ெபால்லாத ��ைரயடா! இதன் ேபரில் நான் ஏறக்
�டாதாம்! பரம்பைரயான அரச�லத்தவன்தான் இதன்
ேமல் ஏறலாமாம். அப்ப�ெயன்றால் தஞ்சா�ர்
�த்தைரயன் ��ம்� வந்�தான் இதன் ேமல்
ஏறேவண்�ம்!” என்� அவன் சமத்காரமாய்ப்
ேப�யைதக் ேகட�் மற்ற �ரரக்ள் நைகத்தாரக்ள்.

ஏெனன்றால், தஞ்சா�ர ்�த்தைரயர ்�லம் ந�த்�ப்
ேபாய் �� ஆண்�கள் ஆ��டட்ன. இப்ேபா�
ேசாழரக்ளின் ��க்ெகா� தஞ்சா�ரில் பறந்�
ெகாண்��ந்த�.

“��ைர�ன் எண்ணம் அவ்�தம் இ�க்கலாம். ஆனால்,
என்ைனக் ேகடட்ால், ெசத்�ப் ேபான தஞ்சா�ர்
�த்தைரயைனக் காட�்�ம் உ�ேரா� இ�க்�ற
தாண்டவராயேன ேமல் என்ேபன்!” என்றான் மற்ெறா�
�ரன்.

“தாண்டவராயா! உன்ைன ஏற்�க் ெகாள்ள ம�க்�ம்
��ைர நிஜக் ��ைரதானா என்� பாரத்்���!
ஒ�ேவைள, ெப�மாளின் ��நா�க்� வந்த
ெபாய்க்கால் ��ைரயா��ந்தா�ம் இ�க்கலாம்!”
என்றான் மற்ெறா� பரிகாசப் �ரியன்.

“அைத�ம் ேசா�த்�ப் பாரத்்� ���ேறன்” என்�
ெசால்�க் ெகாண்� ��ைர �� ஏறப்ேபான
தாண்டவராயன் அத�ைடய வாைல ��க்�னான்.
ேராஷ�ள்ள அக்��ைர உடேன �ன்னங்கால்கைள
நா� தடைவ ��� உைதத்��ட�் ஓடட்ம் ��த்த�.

“��ைத ஓ��றதடா! நிஜக் ��ைத தானடா!” என்�
அவ்�ரரக்ள் �சச்�ட�், “உய்! உய்!” என்� ேகா�த்�,
ஓ��ற ��ைரைய ேம�ம் �ரட�்னாரக்ள்!.



��ைர, ��நாள் �டட்த்�க்�ைடேய ��ந்� ஓ�ற்�.
ஜனங்கள் அதன் கால��ல் ��படாம��ப்பதற்காகப்
பரபரப்�டன் அங்�ம் இங்�ம் நகரந்்� ெகாண்டாரக்ள்.
அப்ப��ம் அவரக்ளில் �லர ்உைதபட�் ��ந்தாரக்ள்.
��ைர ெந�ெகட�் ெவ� ெகாண்� ஓ�ய�.

 
ஆத்�ரம் அைடந்த வந்�யத்ேதவன்
இவ்வள�ம் வந்�யத்ேதவன் கண்ெண�ேர அ�
�க்�ரத்�ல் நடந்� �டட்�. அவ�ைடய �கத்
ேதாற்றத்���ந்� ��ைர அவ�ைடய ��ைர
என்பைத ஆழ்வாரக்்க�யான் கண்� ெகாண்டான்.

“பாரத்்தாயா, தம்�! அந்தப் ப��ரத்் த�யரக்ள் ெசய்த
ேவைலைய! என்னிடம் நீ காடட் வந்த �ரத்ைத
அவரக்ளிடம் காட�்வ�தாேன!” என்� �த்�க்
காட�்னான்.

வந்�யத்ேதவ�க்� ஆத்�ரம் ெபாத்�க் ெகாண்�
வந்த�. எனி�ம் பல்ைலக் க�த்�க் ெகாண்�
ெபா�ைமையக் கைடப்��த்தான். ப��ர ்�ரரக்ள்
ெப�ங்�டட்மா��ந்தனர.் அவ்வள� ேப�டன் ஒேர
சமயத்�ல் சண்ைடக்�ப் ேபாவ�ல் ெபா�ள் இல்ைல.
அவரக்ள் இவ�டன் சண்ைட ேபா�வதற்காகக்
காத்��க்க�ம் இல்ைல. ��ைர ஓ�யைதப் பாரத்்�ச்
�ரித்� �ட�், அவரக்�ம் �ைரந்� ேமேல நடந்தாரக்ள்.

 
ஏன் என்ைன �ட�்ப் �ரிந்தாய் !
��ைர ேபான �ைசைய ேநாக்� வந்�யத்ேதவன்
ெசன்றான். அ� ெகாஞ்ச �ரம் ஓ��ட�்த் தானாகேவ
நின்� ��ம் என்� அவ�க்�த் ெதரி�ம். ஆைகயால்
அைதப் பற்� அவன் கவைலப்பட�ல்ைல.
ப�ேவடட்ைரயரின் அகம்பாவம் ��த்த ஆடக்�க்�



�த்� கற்�க்க ேவண்�ம் என்ற எண்ணம் அவன்
உள்ளத்�ல் அ�த்தமாகப் ப�ந்த�.

�ளியந்ேதாப்�க்� அப்பால், ஜன சஞ்சார�ல்லாத
இடத்�ல் ��ைர ேசாகேம வ�வாக நின்�
ெகாண்��ந்த�. வந்�யத்ேதவன் அதன் அ��ல்
ெசன்ற�ம், ��ைர கைனத்த�.’ஏன் என்ைன �ட�்ப்
�ரிந்� ெசன்�, இந்தச ்சங்கடத்�க்� உள்ளாக்�னாய்?’
என்� அந்த வா�ல்லாப் �ராணி �ைற��வ� ேபால்
அதன் கைளப்�த் ெதானித்த�.

வந்�யத்ேதவன் அதன் ��ைகத் தட�்ச்
சாந்தப்ப�த்தலானான். �ற� அைதத் ��ப்�
அைழத்�க் ெகாண்� சாைலப் பக்கம் ேநாக்� வந்தான்.
���ழாக் �டட்த்�ல் இ�ந்தவரக்ள் பல�ம் அவைனப்
பாரத்்�, “இந்த �ரட�்க் ��ைரைய ஏன் �டட்த்�ல்
ெகாண்� வந்தாய், தம்�! எத்தைன ேபைர அ�
உைதத்�த் தள்ளி�டட்�?” என்றாரக்ள்.

“இந்தப் �ள்ைள என்ன ெசய்வான்? ��ைரதான் என்ன
ெசய்�ம்? அந்தப் ப�ேவடட்ைரயரின் �ரட�் ஆடக்ள்
அல்லவா இப்ப�ச ்ெசய்��டட்ாரக்ள்?” என்�
இரண்ெடா�வர ்சமாதானம் ெசான்னாரக்ள்.

 
கடம்�ர ்அரண்மைன
ஆழ்வாரக்்க�யான் இன்ன�ம் சாைல�ல் காத்�க்
ெகாண்� நின்றான். “இேததடா சனியன்? இவன் நம்ைம
�டமாடட்ான் ேபா��க்�றேத!” என்� எண்ணி
வந்�யத்ேதவன் �கத்ைதச ்��க்�னான்.

“தம்�! நீ எந்தப் பக்கம் ேபாகப் ேபா�றாய்?” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் ேகடட்ான்.



“நானா? ெகாஞ்சம் ேமற்�ப் பக்கம் ெசன்�, �ற�
ெதற்�ப் பக்கம் ��ம்�, ��� �ழக்�ப் பக்கம்
வைளத்�க் ெகாண்� ேபாய் அப்�றம் ெதன் ேமற்�ப்
பக்கம் ேபாேவன்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

“அைதெயல்லாம் நான் ேகடக்�ல்ைல இன்� ராத்�ரி
எங்ேக தங்�வாய் என்� ேகடே்டன்.”

“நீ எதற்காக அைதக் ேகட�்றாய்?”

“ஒ�ேவைள கடம்�ரச் ்சம்�வைரயர ்அரண்மைன�ல் நீ
தங்�வதா��ந்தால், எனக்� அங்ேக ஒ� ேவைல
இ�க்�ற�..”

“உனக்� மந்�ரதந்�ரம் ெதரி�மா, என்ன? நான் கடம்�ர்
அரண்மைனக்�ப் ேபா�ேறன் என்பைத எப்ப�
அ�ந்தாய்?”

“இ�ல் என்ன அ�சயம்? இன்ைறக்�ப் பல
ஊரக்ளி��ந்�ம் பல ��ந்தாளிகள் அங்ேக
வ��றாரக்ள். ப�ேவடட்ைரய�ம் அவர ்பரிவார�ம்
அங்ேகதான் ேபா�றாரக்ள்.”

“ெமய்யாகவா?” என்� வந்�யத்ேதவன் தன் �யப்ைப
ெவளி�டட்ான்.

“ெமய்யாகத்தான்! அ� உனக்�த் ெதரியாதா, என்ன?
யாைன, ��ைர, பல்லக்�, பரிவடட்ம், எல்லாம் கடம்�ர்
அரண்மைனையச ்ேசரந்்தைவதான். ப�ேவடட்ைரயைர
எ�ரெ்காண்� அைழத்�ப் ேபா�ன்றன.
ப�ேவடட்ைரயர ்எங்ேக ேபானா�ம் இந்த
மரியாைதெயல்லாம் அவ�க்� நைடெபற்ேற ஆக
ேவண்�ம்.”

வந்�யத்ேதவன் ெமௗன ேயாசைன�ல் ஆழ்ந்தான்.
ப�ேவடட்ைரயர ்தங்��டத்�ல் தா�ம்



தங்�வெதன்ப� எளி�ல் �ைடக்கக் ��ய வாய்ப்�
அல்ல. அந்த மாெப�ம் �ர�டன் பழக்கம்
ெசய்�ெகாள்ள ஒ� சந்தரப்்பம் �ைடத்தா�ம்
�ைடக்கலாம். ஆனால் அவ�ைடய �ரட�்ப்
பரிவாரங்க�டன் ஏற்படட் அ�பவம் இன்�ம்
அவ�க்�க் கசந்� ெகாண்��ந்த�.

 
ஆழ்வாரக்்க�யானின் ஆைச
 

“தம்�! எனக்� ஒ� உத� ெசய்வாயா?” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் இரக்கமான �ர�ல் ேகடட்ான்.

“உனக்� நான் ெசய்யக்��ய உத� என்ன இ�க்க
���ம்? இந்தப் பக்கத்�க்ேக நான் ��யவன்.”

“உன்னால் ��யக்��ய காரியத்ைதேய ெசால்ேவன்.
இன்�ர� என்ைனக் கடம்�ர ்அரண்மைனக்�
அைழத்�க் ெகாண்� ேபா!”

“எதற்காக? அங்ேக யாராவ� �ரைசவர ்வ��றாரா?
�வன் ெபரிய ெதய்வமா? ��மால் ெபரிய ெதய்வமா?
என்� �வா�த்� ��� கடட்ப் ேபா��ரக்ளா?”

“இல்ைல, இல்ைல சண்ைட ��ப்பேத என் ேவைல என்�
நிைனக்க ேவண்டாம். இன்�ர� கடம்�ர ்மாளிைக�ல்
ெபரிய ��ந்� நைடெப�ம். ��ந்�க்� �ற�
களியாடட்ம், சா�யாடட்ம், �ரைவக் �த்� எல்லாம்
நைடெப�ம். �ரைவக் �த்�ப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்�
எனக்� ஆைச!

“அப்ப���ந்தா�ம் நான் உன்ைன எப்ப� அைழத்�ப்
ேபாக ���ம்?”

“என்ைன உன் பணியாள் என்� ெசான்னால் ேபா�ற�.”



வந்�யத்ேதவ�க்� �ன்னால் ஏற்படட் சந்ேதகம்
வ�ப்படட்�.

“அந்த மா�ரி ஏமாற்� ேமாச�க்ெகல்லாம் நீ ேவ�
யாைரயாவ� பாரக்்க ேவண்�ம். உன்ைனப் ேபான்ற
பணியாளன் எனக்�த் ேதைவ�ல்ைல, ெசான்னால்
நம்ப�ம் மாடட்ாரக்ள். ேம�ம், நீ ெசான்னைதெயல்லாம்
ேயா�த்�ப் பாரத்்தால் என்ைனேய இன்�
ேகாடை்டக்�ள் ��வாரக்ேளா என்ற சந்ேதகம்
உண்டா�ற�.”

“அப்ப�யானால், நீ கடம்��க்� அைழப்�ப் ெபற்�
ேபாக�ல்ைலெயன்� ெசால்�!”

“ஒ�வைக�ல் அைழப்� இ�க்�ற�, சம்�வைரயர்
மகன் கந்தமாறேவள் என்�ைடய உற்ற நண்பன். இந்தப்
பக்கம் வந்தால் அவரக்�ைடய அரண்மைனக்�
அவ�யம் வரேவ�ெமன்� என்ைனப் பல�ைற
அைழத்��க்�றான்.”

“இவ்வள�தானா? அப்ப�யானால் உன் பாேட
இன்ைறக்�க் ெகாஞ்சம் �ண்டாடட்மாத்தான் இ�க்�ம்!”

 
ஆண்டாள் பா�ரங்கள் ெதரி�மா? 
இ�வ�ம் ��� ேநரம் ெமௗனமாகப் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

“ஏன் என்ைன இன்�ம் ெதாடரந்்� வ��றாய்?” என்�
வந்�யத்ேதவன் ேகடட்ான்.

“அந்தக் ேகள்�ையேய நா�ம் ��ப்�க் ேகடக்லாம்; நீ
ஏன் என்ைனத் ெதாடர�்றாய்? உன் வ�ேய
ேபாவ�தாேன?”



“வ� ெதரியாத �ற்றத்�னால் தான். நம்�! நீ எங்ேக
ேபா�றாய்? ஒ�ேவைல கடம்��க்�த்தானா?”

“இல்ைல; நீதான் என்ைன அங்� அைழத்�ப் ேபாக
��யா� என்� ெசால்��டட்ாேய? நான் �ண்ணகரக்
ேகா��க்�ப் ேபா�ேறன்.”

“�ரநாராயணப் ெப�மாள் சந்நி�க்�த்தாேன?”

“ஆம்.”

“நா�ம் அந்த ஆலயத்�க்� வந்� ெப�மாைளச்
ேச�ப்பதற்� ��ம்��ேறன்.”

“ஒ�ேவைள �ஷ்� ஆலயத்�க்� நீ வர மாடட்ாேயா
என்� பாரத்்ேதன். பாரக்்க ேவண்�ய ேகா�ல்; தரி�க்க
ேவண்�ய சந்நி�. இங்ேக ஈ�வர �னிகள் என்ற படட்ர,்
ெப�மா�க்�க் ைகங்கரியம் ெசய்� வ��றார ்அவர்
ெபரிய மகான்.”

“நா�ம் ேகள்�ப்பட�்�க்�ேறன் ஓேர
�டட்மா��க்�றேத! ேகா��ல் ஏதாவ� �ேசஷ
உற்சவம் உண்ேடா?”

“ஆம்; இன்� ஆண்டாள் ��நடச்த்�ரம்.ஆ�ப்
ப�ெனடட்ாம் ெப�க்ேகா� ஆண்டாளின்
��நடச்த்�ர�ம் ேசரந்்� ெகாண்ட�; அதனால்தான்
இவ்வள� ேகாலாகலம். தம்�! ஆண்டாள் பா�ரம்
ஏதாவ� நீ ேகட�்�க்�றாயா?”

“ேகடட்�ல்ைல.”

“ேகடக்ாேத! அைதக் கா�னாேலேய ேகடக்ாேத!”

“ஏன் அவ்வள� ைவஷம்யம்?”

“ைவஷம்ய�ம் இல்ைல; �ேராத�ம் இல்ைல;
உன்�ைடய நன்ைமக்�ச ்ெசான்ேனன். ஆண்டாளின்
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இனிய பா�ரத்ைதக் ேகட�் �டட்ாயானால், அப்�றம்
வாைள�ம் ேவைல�ம் �டெ்ட�ந்� �ட�் என்ைனப்
ேபால் நீ�ம் கண்ணன் ேமல் காதல் ெகாண்� �ண்ணகர
யாத்�ைர �ளம்� ��வாய்!”

“உனக்� ஆண்டாள் பா�ரங்கள் ெதரி�மா? பா�வாயா?”

“�ல ெதரி�ம்; ேவதம் த�ழ் ெசய்த நம்மாழ்வார்
பா�ரங்களில் �ல ெதரி�ம். ெப�மாள் சந்நி��ல் பாடப்
ேபா�ேறன் ேவ�மானால் ேகட�்க் ெகாள்! இேதா
ேகா��ம் வந்� �டட்�!” இதற்�ள் உண்ைம�ேலேய
�ரநாராயணப் ெப�மாள் ேகா�ைல அவரக்ள் ெந�ங்�
வந்��டட்ாரக்ள்.

 
�ரநாராயண ஏரி வரலா�
�ஜயாலய ேசாழனின் ேபரனான �தற் பராந்தக
ேசாழன் ‘ம�ைர�ம், ஈழ�ம் ெகாண்ட
ேகாப்பரேகசரி’ என்ற படட்ம் ெபற்றவன். ேசாழப்
ேபரர�க்� அஸ்�வாரம் அைமத்தவன் அவேன.
�ல்ைலச ்�ற்றம்பலத்�க்� அவன் ெபான் �ைர
ேவய்ந்� சரித்�ரப் �கழ்ெபற்றவன்.

ேசாழ �காமணி, �ர�காமணி �த�ய பல ���ப்
ெபயரக்ேளா� �ரநாராயணன் என்�ம் �றப்�ப்
ெபயைர�ம் அவன் ெகாண்��ந்தான்.

பராந்தக�ைடய காலத்�ல் வடக்ேக இரடை்ட
மண்டலத்� ராஷ்�ர�ட மன்னரக்ள் வ�ைம ெபற்�
�ளங்�னாரக்ள். மானிய ேகடத்���ந்� அவரக்ள்
பைடெய�த்� வரக் ��ெமன்� பராந்தகன்
எ�ரப்ாரத்்தான்.

எனேவ, தன� �தற்�தல்வனா�ய இளவரசன்
இராஜா�த்தைன ஒ� ெபரிய ைசன்யத்�டன்
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���ைனப்பா� நாட�்ல் இ�க்கச ்ெசய்தான்.

 

இராஜா�த்தன் வந்த ேயாசைன
அந்தச ்ைசன்யத்ைதச ்ேசரந்்த லடச்க்கணக்கான
�ரரக்ள் ேவைல�ன்�ச ்�ம்மா இ�க்க ேநரந்்த
காலத்�ல் இராஜா�த்தன் ஒ� ேயாசைன ெசய்தான்.
��மக்க�க்� உபேயாகமான ஒ� ெப�ம் பணிைய
அவரக்ைளக் ெகாண்� ெசய்�க்க எண்ணினான்.

வட காேவரி என்� பக்தரக்ளா�ம் ெகாள்ளிடம் என்�
மற்றவரக்ளா�ம் அைழக்கப்படட் ெப�ந��ன் வ�யாக
அள�ல்லாத ெவள்ள நீர ்ஓ� �ேண கட�ல் கலந்�
ெகாண்��ந்த�. அ�ல் ஒ� ப��ையப் பயன்ப�த்த
எண்ணித் தன் வச��ந்த �ரரக்ைளக் ெகாண்� கடல்
ேபான்ற �சாலமான ஏரி ஒன்ைற அைமத்தான்.

அைதத் தன் அ�ைமத் தந்ைத�ன் ெபயரால்
�ரநாராயண ஏரி என்� அைழத்தான். அதன் கைர�ல்
�ரநாராயண �ரத்ைத ஏற்ப�த்� அ�ல் ஒ�
�ண்ணகைர�ம் எ�த்தான்.

�ஷ்�க்��ஹம் என்ப� அந்நாளில் �ண்ணகரம்
என்� த�ழாக்கப்பட�் வழங்�ற்�.

�ராணம் ஏரி�ன் வரலா�ம் ஊழ�ம்

ஸரீமந் நாராயண�ரத்்� நீரில் பள்ளிெகாண்�
நீரம்யமாக இ�ப்பவர ்அல்லவா? எனேவ, ஏரிகைளக்
காத்த��வதற்காக ஏரிக் கைரையெயாட�் ஸரீ
நாராயண �ரத்்�க்�க் ேகா�ல் எ�ப்ப� அக்காலத்�
வழக்கம். அதன்ப� �ரநாராயண�ர �ண்ணகரத்�ல்
�ரநாராயணப் ெப�மாைளக் ேகா�ல் ெகாண்�
எ�ந்த�ளச ்ெசய்தான்.

நம்மாழ்வாரின் பா�ரங்கள்
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அத்தைகய ெப�மாளின் ேகா��க்�த்தான் இப்ேபா�
வந்�யத்ேதவ�ம் ஆழ்வாரக்்க�யா�ம் ெசன்றாரக்ள்.
சந்நி�க்� வந்� நின்ற�ம் ஆழ்வாரக்்க�யான் பாட
ஆரம்�த்தான்.

ஆண்டாளின் பா�ரங்கள் �லவற்ைறப் பா�ய �ற�.

நம்மாழ்வாரின் த�ழ் ேவதத்���ந்� �ல
பா�ரங்கைளப் பா�னான்:

“ெபா�க ெபா�க ெபா�க
      ேபா�ற்� வல்��ரச்ச்ாபம்
 ந��ம் நரக�ம் ைநந்த
      நம�க் �ங்� யாெதான்��ல்ைல
 க��ம் ெக�ம் கண்� ெகாள்�ன்
      கடல் வண்ணன் �தங்கள் மண்ேமல்
 ம�யப் ��ந்� இைசபா�
      ஆ� உ� தரக் கண்ேடாம்
 கண்ேடாம் கண்ேடாம் கண்ேடாம்

      கண்�க் �னியன கண்ேடாம்!
 ெதாண்�ர ்எல்��ம் வாரீர!்
      ெதா�� ெதா�� நின்றாரத்்�ம்!
 வண்டார ்தண்ணந் �ழாயான்
      மாதவன் �தங்கள் மண்ேமல்
 பண்டான் பா� நின்றா�ப்
      பரந்� �ரி�ன்றனேவ

இவ்�தம் பா� வந்தேபா� ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய
கண்களி��ந்� கண்ணீர ்ெப��த் தாைர தாைரயாய்
அவன் கன்னத்�ன் வ�யாக வ�ந்ேதா�ய�.

வந்�யத்ேதவன் அப்பாடல்கைளக் கவனமாகேவ ேகட�்
வந்தான். அவ�க்�க் கண்ணீர ்வரா�டட்ா�ம் உள்ளம்
க�ந்���ய�. ஆழ்வாரக்்க�யாைனப் பற்� அவன்
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�ன்னர ்ெகாண்��ந்த க�த்�ம் மா�ய�. ‘இவன் பரம
பக்தன்!’ என்� எண்ணிக் ெகாண்டான்.

வந்�யத்ேதவைனப் ேபாலேவ கவனமாக
அப்பா�ரங்கைள இன்�ம் �ல�ம் ேகடட்ாரக்ள். ேகா�ல்
�த�மாரக்ள் ேகடட்ாரக்ள்; அரச்ச்கர ்ஈ�வரபடட்�ம்
கண்ணில் நீர ்மல்� நின்� ேகடட்ார.் அவ�க்� அ��ல்
நின்� ெகாண்� அவ�ைடய இளம் �தல்வன் பால்மணம்
மாறாப் பாலகன் ஒ�வன் ேகட�்�ந்தான்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் பத்�ப் பா�ரங்கைளப் பா��ட�்

“க� வயல் ெதன்ைன ���ரக்்
      காரி மாறன் சடேகாபன்
 ஒ� �கழ் ஆ�ரத்� இப்பத்�ம்
      உள்ளத்ைத மாச�க்�ேம.

என்� பா�ரத்ைத ��த்தான்.

ேகட�்�ந்த படட்ரின் �மாரனா�ய பாலகன் தன்
தந்ைத�டம் ஏேதா ��னான். அவர ்மல்�ய
கண்ணீைரத் �ைடத்�க் ெகாண்�, “ஐயா! ���ரச்்
சடேகாபர ்என்�ம் நம்மாழ்வார ்ெமாத்தம் ஆ�ரம்
பாடல்கள் பா���ப்பதாகத் ெதரி�றேத? அவ்வள�ம்
உமக்�த் ெதரி�மா?” என்� ேகடட்ார.்

“அ�ேயன் அவ்வள� பாக்�யம் ெசய்ய�ல்ைல, �ல
பத்�க்கள் தான் எனக்�த் ெதரி�ம்!” என்றான்
ஆழ்வாரக்்க�யான்.

“ெதரிந்தவைர�ல் இந்தப் �ள்ைளக்�ச ்ெசால்�க்
ெகா�க்க ேவ�ம்” என்றார ்ஈ�வர�னிகள்.

 
ைவஷ்ணவ �� பரம்பைரச ்சரித்�ரம்



�ன்னால், இந்த ஊர ்பல ெப�ைமகைள அைடயப்
ேபா�ற�. பால் வ��ம் �கத்�ல் ேதஜஸ் ெபா�ய நின்�
நம்மாழ்வார ்பா�ரங்கைளக் ேகடட் பாலகன் வளரந்்�,
நாத�னிகள் என்ற ��நாமத்�டன் ைவஷ்ணவ
ஆசச்ாரிய பரம்பைர�ல் �தலாவ� ஆசச்ாரியார ்ஆகப்
ேபா�றார.்

���ர ்என்�ம் ஆழ்வார ்��நக�க்�ச ்ெசன்� ‘ேவதம்
த�ழ் ெசய்த நம்மாழ்வாரின்’ ஆ�ரம்
பா�ரங்கைள�ம் ேத�ச ்ேசகரித்� வரப்ேபா�றார.்
அப்பா�ரங்கைள அவ�ைடய �டரக்ள் இைச�டன் பா�
நாெடங்�ம் பரப்பப் ேபா�றாரக்ள்.

நாத�னிகளின் ேபரராக அவதரிக்கப்ேபா�ம்
ஆளவந்தார ்பல அற்�தங்கைளச ்ெசய்த�ளப்
ேபா�றார.்

இந்த இ�வ�ம் அவதரித்த ே�த்�ரத்ைதத் தரி�க்க,
உைடயவரா�ய ஸர ீராமா�ஜேர ஒ� நாள்
வரேபா�றார.் வ�ம்ேபா� �ரநாராயண ஏரிைய�ம்
அதன் எ�பத்� நான்� கணவாய்கைள�ம் பாரத்்�
அ�ச�க்கப் ேபா�றார.்

ஏரித் தண்ணீர ்எ�பத்� நா� கணவாய்களின்
வ�யாகப் பாய்ந்� மக்கைள வாழ ைவப்ப� ேபாலேவ,
நாராயண�ைடய க�ைண ெவள்ளத்ைத
�வேகா�க�க்�ப் பாயச ்ெசய்வதற்காக எ�பத்� நா�
ஆசச்ாரய் �டங்கைள ஏற்ப�த்த ேவண்�ம் என்�
அம்மகானின் உள்ளத்�ல் உதயமாகப் ேபா�ற�.

அதன்ப�ேய எ�பத்� நான்� ‘�ம்மாசனா�ப�கள்’
என்ற படட்த்�டன் ைவஷ்ணவ ஆசச்ாரிய ��ஷரக்ள்
ஏற்படப்ேபா�றாரக்ள்.

https://ta.wikipedia.org/wiki/%E0%AE%87%E0%AE%B0%E0%AE%BE%E0%AE%AE%E0%AE%BE%E0%AE%A9%E0%AF%81%E0%AE%9A%E0%AE%B0%E0%AF%8D


இந்த மகத்தான நிகழ்ச�்கைளெயல்லாம் ைவஷ்ணவ
�� பரம்பைரச ்சரித்�ரம் �வரமாகச ்ெசால்லட�்ம்
என்� �ட�்�ட�், ம�ப��ம் நாம் வந்�யத்ேதவைனக்
கவனிப்ேபாம்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் ேகடட் உத�
ெப�மாைளச ்ேச�த்��ட�் ஆலயத்�க்� ெவளி�ல்
வந்த�ம் வந்�யத்ேதவன் ஆழ்வாரக்்க�யாைனப்
பாரத்்�, “நம்�கேள! தாங்கள் இத்தைகய பரம பக்தர்
என்�ம், பண்�த �காமணி என்�ம் எனக்�த்
ெதரியாமல் ேபா�ற்�. ஏதாவ� அபசாரமாக நான்
ேப���ந்தால் மன்னிக்க ேவண்�ம்” என்றான்.

“மன்னித்� ���ேறன்; தம்�! ஆனால் இப்ேபா� எனக்�
ஒ� உத� ெசய்வாயா, ெசால்�!”

“தாங்கள் ேகட�்ம் உத� என்னால் ��யா� என்�தான்
ெசான்ேனேன? நீங்க�ம் ஒப்�க் ெகாண்�ரக்ேள?”

“இ� ேவ� �ஷயம்; ஒ� ��ய �ட�்க் ெகா�க்�ேறன்.
கடம்�ர ்அரண்மைன�ல் நீ தங்�னால் தக்க சமயம்
பாரத்்� ஒ�வரிடம் அைதக் ெகா�க்க ேவண்�ம்.”

“யாரிடம்?”

“ப�ேவடட்ைரயரின் யாைனக்�ப் �ன்னால் ��
பல்லக்�ல் ெசன்றாேள, அந்தப் ெபண்மணி�டம்!”

“நம்�கேள! என்ைன யார ்என்� நிைனத்�ரக்ள்?
இம்மா�ரி ேவைலக்ெகல்லாம் நான்தானா
அகப்படே்டன்? தங்கைளத் த�ர ேவ� யாராவ�
இத்தைகய வாரத்்ைதைய என்னிடம்
ெசால்���ந்தால்…”

“தம்�! படபடப்� ேவண்டாம்! உன்னால் ��யா�
என்றால் மகாராஜனாய்ப் ேபாய் வா! ஆனால் எனக்�



மட�்ம் இந்த உத� நீ ெசய்��ந்தால், ஏதாவ� ஒ�
சமயத்�ல் உனக்�ம் என் உத� பயன்பட�்�க்�ம்
பாதக�ல்ைல; ேபாய் வா!”

வந்�யத்ேதவன் �ற� அங்ேக ஒ� கணம்�ட
நிற்க�ல்ைல. ��ைர �� தா� ஏ� �ைரவாக
�ட�்க்ெகாண்� கடம்�ைர ேநாக்�ச ்ெசன்றான்.
 

 

-----------*************-----------

 

 

அ�தியாய� 4 கட���
மாள�ைக

 

இத்தைன ேநரம் இைளப்பா���ந்த
வல்லவைரய�ைடய ��ைர இப்ேபா� நல்ல
����ப்ைபப் ெபற்��ந்த�; ஒ� நா�ைக ேநரத்�ல்
கடம்�ரச் ்சம்�வைரயர ்மாளிைக வாசைல
அைடந்��ட்ட�. அந்தக் காலத்�ச ்ேசாழ நாட�்ப்
ெப�ங்��த் தைலவரக்ளில் ெசங்கண்ணர்
சம்�வைரயர ்ஒ�வர.் அவ�ைடய மாளிைக�ன் வாசல்
ஒ� ெபரிய நகரத்�ன் ேகாடை்ட வாசைலப் ேபால்
இ�ந்த�. வாச�க்� இ��றத்��ம் எ�ந்த
ெந�ஞ்�வரக்ள் ேகாடை்டச ்�வரக்ைளப் ேபாலேவ
வைளந்� ெசன்றன.

ேகாடை்ட வாச�ல் யாைனக�ம், ��ைரக�ம்,
ரிஷபங்க�ம், அந்த ��கங்கைளெயல்லாம் ��த்�க்
கட�்ேவா�ம், �னி ைவப்ேபா�ம், தண்ணீர்



காட�்ேவா�ம், ஆங்காங்� �வரத்்� �க்�ப் ��த்�
ெவளிசச்ம் ேபா�ேவா�ம், �வரத்்�க�க்� எண்ெணய்
��ேவா�மாக, ஒேர ேகாலாகலமா��ந்த�.
இைதெயல்லாம் பாரத்்த வல்லவைரயனின் உள்ளத்�ல்
��� தயக்க�ம் ��க்க�ம் ஏற்பட்டன. ‘ஏேதா இங்ேக
ெபரிய �ேசஷம் ஒன்� நைடெப��ற�. இந்தச்
சமயத்�ல் நாம் வந்� ேசரந்்ேதாேம’ என்�
எண்ணினான். நடக்�ம் �ேசஷம் என்னெவன்பைதப்
பாரத்்�த் ெதரிந்� ெகாள்�ம் ஆவ�ம் ஒ�பக்கம்
ெபாங்�க் ெகாண்��ந்த�. ேகாடை்ட வாசற் கத�கள்
�றந்�தானி�ந்தன. ஆனால் �றந்��ந்த வாச�ல்
ேவல் ��த்த �ரரக்ள் �லர ்நின்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
அவரக்ைள பாரத்்தால் யம�ங்கரரக்ைளப்
ேபா��ந்த�.

தயங்� நின்றால் தன்ைன அவரக்ள் நி�த்���வாரக்ள்
என்�ம் ைதரியமாகக் ��ைரைய �ட�்ெகாண்�
உள்ேள ேபாவ�தான் உ�தம் என்�ம் அந்த �ர
வா�பன் எண்ணினான். அந்த எண்ணத்ைத உடேன
காரியத்�ல் நிைறேவற்�னான். ஆனால் என்ன
ஏமாற்றம்? ��ைர ேகாடை்ட வாசைல அ��ய�ம்
ேவல் ��த்த �ரரக்ள் இ�வர ்தங்கள் ேவல்கைளக்
��க்ேக நி�த்� வ�ம�த்தாரக்ள்.

இன்�ம் நா� ேபர ்வந்� ��ைர�ன்
தைலக்க�ற்ைறப் ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள்.
அவரக்ளில் ஒ�வன் வந்�யத்ேதவைன உற்�ப்
பாரத்்தான். இன்ெனா�வன் �வரத்்� ெகாண்�வந்�
உயரத் �க்� �கத்�க்� ேநேர ��த்தான்.

வல்லவைரயன் �கத்�ல் ேகாபம் ெகா�க்க, “இ�தான்
உங்கள் ஊர ்வழக்கமா? வந்த ��ந்தாளிகைள
வாச�ேலேய த�த்� நி�த்�வ�….?” என்றான்.



“நீ யார ்தம்� இவ்வள� ��க்காகப் ேப��றாய்? எந்த
ஊர?் என்றான் வாசற்காவலன்.”

“என் ஊ�ம் ேப�மா ேகட�்றாய்? வாணகப்பா� நாட�்த்
��வல்லம் என் ஊர.் என்�ைடய �லத்�
�ன்ேனாரக்ளின் ெபயரக்ைள ஒ� காலத்�ல் உங்கள்
நாட�் �ரரக்ள் தங்கள் மார�்ல் எ��க் ெகாண்�
ெப�ைமயைடந்தாரக்ள்! என் ெபயர ்வல்லவைரயன்
வந்�யத்ேதவன்! ெதரிந்ததா?” என்றான்.

“இவ்வளைவ�ம் ெசால்வதற்� ஒ� கட்�யக்காரைன�ம்
�ட அைழத்� வ�வ�தாேன?” என்றான் காவலரக்ளில்
ஒ�வன். இைதக் ேகட்ட மற்றவரக்ள் �ரித்தாரக்ள்.

“நீ யாரா��ந்தா�ம் இனி உள்ேள ேபாக ��யா�!
இன்ைறக்� வரேவண்�ய ��ந்தாளிகள் எல்லாம்
வந்தா��ட்ட�. இனிேமல் யாைர�ம் �டேவண்டாம்
என்� எஜமானின் கட்டைள!” என்றான் காவலர்
தைலவன்.

ஏேதா வாக்�வாதம் நடக்�றைதப் பாரத்்�க்
ேகாடை்டக்�ள்ேள சற்� �ரத்�ல் நின்ற �ல �ரரக்ள்
அ��ல் வந்தாரக்ள். அவரக்ளில் ஒ�வன், “அேட! நாம்
அங்ேக ���ழாக் �ட்டத்�ல் �ரட்�ய�த்ேதாேம,
அந்தக் ��ைத ேபால இ�க்�றதடா!” என்றான்.

இன்ெனா�வன் “க�ைத என்� ெசால்லடா” என்றான்.

“க�ைத ேமல் உடக்ாரந்்��க்�றவன் என்ன
�ைறப்பாக உடக்ாரந்்��க்�றான் பாரடா!” என்றான்
மற்ெறா�வன்.

வல்லவைரயன் கா�ல் இந்தச ்ெசாற்கள் ��ந்தன.



அவன் மன�ற்�ள், “என்னத்�ற்� �ண் வம்�? ��ம்�ப்
ேபாய் �டலாமா? அல்ல�, இளவரசர ்ஆ�த்த
கரிகாலரின் �த்�ைர ப�த்த இலச�்ைனைய
இவரக்ளிடம் காட்��ட�் உள்ேள ேபாகலாமா?” என்ற
ேயாசைன ேதான்� இ�ந்த�.

வட�ைசப் பைட�ன் மாதண்ட நாயகரா�ய
இளவரசரின் இலச�்ைனையப் பாரத்்��ட�்த்
தன்ைனத் த�க்கக்��யவரக்ள்
வடெபண்ைண���ந்� �மரி�ைன வைர�ல் யா�ம்
�ைடயா� அல்லவா? இப்ப� அவன் மனத்�ற்�ள்
�வா�த்�க் ெகாண்��ந்தேபா�தான்
ப�ேவட்டைரயர ்ஆடக்ளின் ேக�ப் ேபச�் அவன்
கா�ல் ��ந்த�. உடேன என்ன ெசய்ய ேவண்�ம்
என்பைத ��� ெசய்� ெகாண்டான்.

“��ைரைய ��ங்கள்; ��ம்�ப் ேபா�ேறன்!”
என்றான். த�த்த �ரரக்ள் ��ைர�ன் �கக்க�ற்ைற
�ட்டாரக்ள்.

��ைர�ன் அ�வ�ற்�ல் வந்�யத்ேதவன் தன் இ�
கால்களினா�ம் ஒ� அ�த்� அ�த்�னான். அேத
ேநரத்�ல் உைடவாைள உைற���ந்� உ��
எ�த்தான். �ன்னல் ஒளி�டன் கண்ைணப் ப�த்த அந்த
வாள் �ழன்ற ேவகத்�னால் அவ�ைடய ைக�ல்
��மா�ன் சக்கரா�தத்ைத ைவத்�க் ெகாண்�
�ழற்�வ� ேபால் ேதான்�ய�. ��ைர �ன்ேனாக்�க்
ேகாடை்டக்�ள்ேள பாய்ந்� ெசன்ற�. வ����ந்த
�ரரக்ள் ��ர ்��ெரன்� �ேழ ��ந்தாரக்ள். ேவல்கள்
சடசடெவன்� அ�த்�க் ெகாண்� ��ந்தன. வம்�
ேப�ய ப��ர ்�ரரக்ளின் ேபரில் ��ைர பாய்ந்த�.
இந்த �ன்னல் தாக்�தைலச ்���ம் எ�ரப்ாராத
�ரரக்ள் நாற்�ற�ம் �த�ச ்ெசன்றாரக்ள்.



இதற்�ள் ேவ� பல காரியங்கள் நிகழ்ந்� �ட்டன.
ேகாடை்டக் கத�கள் தடால், தடால் என்�
சாத்தப்பட்டன. “��! ��!” என்ற �க்�ரல்கள் எ�ந்தன.
ேவல்க�ம் வாள்க�ம் உராய்ந்� ‘�ளாங்’ ‘�ளாங்’
என்� ஒ�த்தன. ��ெரன்� அபாயம் அ��க்�ம் �ர�
‘டடம்!’ ‘டடம்!’ என்� �ழங்�ற்�.

வந்�யத்ேதவன் ��ைரையச ்�ற்��ம் �ரரக்ள் வந்�
�ழ்ந்� ெகாண்டாரக்ள். இ�ப�, �ப்ப�, ஐம்ப�
ேப�க்� ேமேலேய இ�க்�ம். ��ைர�ன் ேம��ந்த
வந்�யத்ேதவன் பாய்ந்� தைர�ல் ��த்தான்.
ைக���ந்த வாைளச ்�ழற்�க் ெகாண்ேட,
“கந்தமாறா! கந்தமாறா! உன் ஆடக்ள் என்ைனக்
ெகால்��றாரக்ள்!” என்� கத்�னான்.

இைதக் ேகட்ட�ம் அவைனச ்�ழ்ந்��ந்த �ரரக்ள்
��க்�ட�்ச ்��� தயங்� �ல� நின்றாரக்ள்.

அசச்மயம் மாளிைக�ன் ேமல்மாட �கப்���ந்�,
“அங்ேக என்ன �சச்ல்? நி�த்�ங்கள்!” என்ற ஒ� இ�
�ழக்கக் �ரல் ேகட்ட�. அந்தக் �ரல் ேகட்ட இடத்�ல்
ஏெழட�்ப் ேபர ்நின்� �ேழ நடப்பைதப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தனர.்

“எஜமான்! யாேரா ஒ� ஆள் காவைல ��ப் ��ந்�
�ட்டான். �ன்ன எஜமான் ெபயைரச ்ெசால்�க்
���றான்!” என்� �ேழ��ந்த ஒ�வன் ெசான்னான்.

“கந்தமாறா! நீ ேபாய்க் கலவரம் என்னெவன்� பார!்” –
இவ்�தம் ேமல் மாடத்���ந்� அேத இ��ழக்கக் �ரல்
ெசால்�ற்�. அந்தக் �ர�க்� உைடயவரத்ான்
ெசங்கண்ணர ்சம்�வைரயர ்ேபா�ம் என்�
வந்�யத்ேதவன் எண்ணினான்.



அவ�ம் அவைனச ்�ற்� நின்ற �ரரக்�ம் ��� ேநரம்
அப்ப�ேய நின்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

“இங்ேக என்ன ஆரப்்பாட்டம்?” என்ற ஒ� இளங்�ரல்
ேகட்ட�. அந்தக் �ரல் ேகட்ட இடத்�ல் நின்றவரக்ள்
�ல�க் ெகாண்� வ� ஏற்ப�த்�னாரக்ள். வா�பன்
ஒ�வன் அந்த வ�யாக �ைரந்� வந்தான். ைக�ல்
��த்த கத்�ைய இேலசாகச ்�ழற்�க் ெகாண்�
�ரசம்ஹாரம் ெசய்த �ப்�ரமணியைரப் ேபால நின்ற
வந்�யத்ேதவைன ஒ�கணம் �யப்�டன் ேநாக்�னான்.

“வல்லவா, என் அ�ைம நண்பா! உண்ைமயாகேவ
நீதானா?” என்� உணரச்�் த�ம்பக் ��க் ெகாண்�
ஓ�ச ்ெசன்� வல்லவைரயைன அந்த இைளஞன் கட்�த்
த��க் ெகாண்டான்.

“கந்தமாறா! நீ ப�த்�ப் ப�த்�ப் பல தடைவ
ெசான்னாேய என்� உன் �ட�்க்� வந்ேதன். வந்த
இடத்�ல் எனக்� இத்தைகய �ர வரேவற்�க்
�ைடத்த�” என்� வந்�யத்ேதவன் தன்ைனச ்�ற்�
நின்றவரக்ைளச ்�ட்�க்காட்�னான்.

அவரக்ைளப் பாரத்்�, “�! �ட்டாள்கேள! ேபாங்களடா!
உங்கள் அ�� உலக்ைகக் ெகா�ந்�தான்!” என்றான்
கந்தமாறன்.

கந்தமாறன் வந்�யத்ேதவனின் ைகையப் ��த்�ப்
பரபரெவன்� இ�த்�க் ெகாண்� ேபானான்.
அவ�ைடய கால்கள் தைர�ல் நில்லாமல் ��த்�க்
ெகாண்ேட��ந்தன. அவ�ைடய உள்ள�ம் �ள்ளிக்
��த்த�. ெயௗவனப் �ராயத்�ல் உண்ைமயாக
உள்ளம் ஒன்�பட்ட ஒ� நண்பன் �ைடத்தால்
அைதக்காட்��ம் ஒ�வைனப் பரவசப்ப�த்தக் ��ய�
ேவ� என்ன உண்�? ஆம், காதல் என்ப� ஒன்�



இ�க்கத்தான் ெசய்�ற�. ஆனால் காத�ல் இன்ப�ம்
��கல�ம் எத்தைன உண்ேடா அைத �ட அ�கமான
�ன்ப�ம் ேவதைன�ம் உண்�. ெயௗவனத்�ச ்�ேநக
��கலத்�ேலா �ன்பத்�ன் நிழல் �ட ��வ�ல்ைல.
ஒேர ஆனந்தமயமான இதயப் பரவசந்தான்.

ேபா�ற ேபாக்�ல், வல்லவைரயன், “கந்தமாறா!
இன்ைறக்� என்ன இங்ேக ஏகதட�டலா��க்�ற�?
இவ்வள� கட�்க்காவல் எல்லாம் எதற்காக?” என்றான்.

“இன்ைறக்� இங்ேக என்ன �ேசஷம் என்பைதப் பற்�
அப்�றம் �வரமாக ெசால்�ேறன். நீ�ம் நா�ம்
ெபண்ைணயாற்றங்கைரப் பாசைற�ல் தங்���ந்த
ேபா�, ‘ப�ேவட்டைரயைரப் பாரக்்க ேவண்�ம்;
மழவைரயைரப் பாரக்்க ேவண்�ம்; அவைரப் பாரக்்க
ேவண்�ம்; இவைரப் பாரக்்க ேவண்�ம்’ என்�
ெசால்வாேய? அந்த அவர,் இவர,் �வர ்– எல்ேலாைர�ம்
இன்ைறக்� இங்ேகேய நீ பாரத்்��டலாம்!” என்றான்
கந்தமாறன்.

�ற�, ��ந்தாளிகள் அமரந்்��ந்த மாளிைக ேமல்
மாடத்�க்� வல்லவைரயைனக் கந்தமாறன் அைழத்�ச்
ெசன்றான். �த�ல் தன் தந்ைதயா�ய
சம்�வைரயரிடம் ெகாண்� ேபாய் நி�த்�, “அப்பா! என்
ேதாழன் வாணர�்லத்� வந்�யத்ேதவைனப் பற்�
அ�க்க� தங்களிடம் ெசால்�க் ெகாண்��ப்ேபேன?
அவன் இவன்தான்!” என்றான். வந்�யத்ேதவன்
ெபரியவைரக் �ம்�ட�் வணங்�னான். வைரயர்
அவ்வளவாக ம�ழ்ச�்யைடந்ததாகத் ேதான்ற�ல்ைல.

“அப்ப�யா? �ேழ அரண்மைன வாச�ல் அவ்வள�
கலவரம் ெசய்தவன் இவன்தானா?” என்� ேகட்டார.்



“கலவரத்�க்�க் காரணம் என் ேதாழன் அல்ல; வாசல்
காப்பதற்� நாம் அமரத்்���க்�ம் �டரக்ள்!” என்றான்
கந்தமாறேவள்.

“இ�ந்தா�ம் இன்ைறய �னம் பாரத்்�, அ��ம் இ�ட்�
அைர ஜாமத்�ற்�ப் �ற�, இவன் இவ்வள�
ஆரப்்பாட்டத்�டன் வந்��க்க ேவண்�ய�ல்ைல!”
என்றார ்சம்�வைரயர.்

கந்தமாறேவளின் �கம் ��ங்�ற்�; ேம�ம்
தந்ைத�டன் வாத�ட அவன் ��ம்ப�ல்ைல.
வந்�யத்ேதவைன அப்பால் அைழத்�ச ்ெசன்றான்.
வந்��ந்த ��ந்தாளிக�க்� மத்��ல் ந�நாயகமாக
ஓர ்உயரந்்த �டத்�ல் அமரந்்��ந்த
ப�ேவட்டைரயரிடம் அைழத்�ப் ேபாய், “மாமா! இவன்
என் ஆ��ர ்நண்பன் வந்�யத்ேதவன், வாணப் ேபரரசர்
�லத்தவன்.

இவ�ம் நா�ம் வடெபண்ைணக்கைரப் பாசைற�ல்
எல்ைலக் காவல் �ரிந்� ெகாண்��ந்ேதாம்.
அப்ெபா�ெதல்லாம் ‘�ரா� �ரர ்ெபரிய
ப�ேவட்டைரயைரப் பாரக்்க ேவண்�ம்’ என்� ஓயா�
ெசால்�க் ெகாண்��ப்பான். ‘ப�ேவட்டைரயர்
��ேமனி�ல் அ�பத்� நா� ேபாரக்் காயங்கள்
இ�ப்ப� உண்ைமதானா?’ என்� ேகட�்க்
ெகாண்��ப்பான். ‘ஒ�நாள் நீேய எண்ணிப் பாரத்்�க்
ெகாள்’ என்� நான் ெசால்�ேவன்” என்றான்.

ப�ேவட்டைரயர ்��ங்�ய �கத்�டன், “அப்ப�யா,
தம்�! நீேய எண்ணிப் பாரத்்தால் ஒ�ய நம்ப
மாட்டாேயா? அவ்வள� அவநம்�க்ைகயா உனக்�?
‘வாணர ்�லத்ைதக் காட்��ம் ேவ� �லத்�ல் �ரம்
இ�க்க ���மா?” என்ற சந்ேதகேமா?” என்றார.்



ேதாழரக்ள் இ�வ�ேம ��க்�ட�்ப் ேபானாரக்ள்.
ேதாத்�ரமாகச ்ெசான்னைத இப்ப� இவர ்�தரக்்கமாக
எ�த்�க் ெகாள்வார ்என்� எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல.

வந்�யத்ேதவ�ைடய மனத்�ல் எரிசச்ல் ���ய�.
ஆ��ம் ெவளி�ல் காட்�க் ெகாள்ளாமல், “ஐயா!
ப�ேவட்டைரயர ்�லத்�ன் �ரப்�கழ் �மரி
�ைன���ந்� இமயம் வைர�ல் பர���க்�ற�.
அைதப் பற்�ச ்சந்ேத�ப்பதற்� நான் யார?்” என்�
பணி�டன் ெசான்னான்.

“நல்ல ம�ெமா�; ெகட்�க்காரப் �ள்ைள!: என்றார்
ப�ேவட்டைரயர.்

இந்தமட்�ல் �ைழத்ேதாம் என்� வா�பரக்ள் இ�வ�ம்
அங்��ந்� ெவளிேய�னாரக்ள். அப்ேபா�
சம்�வைரயர ்தம� மகைன அைழத்�க் காேதா�, “உன்
ேதாழ�க்�ச ்�க்�ரம் உண� அளித்� எங்ேகயாவ�
ஒ� தனி இடத்�ல் ப�க்கச ்ெசால்�! நீண்ட �ரயாணம்
ெசய்� கைளத்�ப் ேபா��க்�றான்” என்றார.்
மாறேவள் ேகாபத்�டன் தைலைய அைசத்� �ட�்ப்
ேபானான்.

�ற� மாறேவள் வந்�யத்ேதவைன அந்தப்�ரத்�க்�
அைழத்� ெசன்றான். அங்ேக ெபண்கள் பலர்
இ�ந்தாரக்ள். மாறேவளின் அன்ைனக்�
வந்�யத்ேதவன் நமஸ்காரம் ெசய்தான். அவ�க்�ப்
�ன்னால் �சச்த்�டன் மைறந்��க்�ம் ெபண்தான்
கந்தமாறனின் சேகாதரியா��க்க ேவண்�ம் என்�
ஊ�த்�க் ெகாண்டான்.

‘தங்கச�்’ையப் பற்� மாறேவள் பல தடைவ
ெசான்ன�ல் ஏேதேதா கற்பைன ெசய்�



ெகாண்��ந்தான் வந்�யத்ேதவன். இப்ேபா� ஒ�வா�
ஏமாற்றேம அைடந்தான்.

அந்தப் ெபண்களின் �ட்டத்�ேல ப�ேவட்டைரய�டன்
பல்லக்�ல் வந்த மா� யாராக இ�க்கலாம் என்பைத
அ�ய வந்�யத்ேதவ�ைடய கண்கள் ேத� அைலந்தன.
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அ�தியாய� 5 �ரைவ�
���

 

அந்தப்�ரத்���ந்� நண்பரக்ள் இ�வ�ம்
ெவளிேய வந்தாரக்ள். உள்ேள��ந்�, ஒ� ெபண் �ரல்,
“கந்தமாறா! கந்தமாறா!” என்� அைழத்த�. “அம்மா
என்ைனக் �ப்���றாள், இங்ேகேய சற்� இ�! இேதா
வந்� ���ேறன்” என்� ெசால்��ட�்க் கந்தமாறன்
உள்ேள ேபானான்.

ெபண்களின் �ரல்கள் பல ேசரந்்தாற்ேபால்
அ�த்த�த்�க் ேகள்�கள் ேகட்ட�ம், கந்தமாறன்
தட�்த்த�மா� ம�ெமா� ��ய�ம் வந்�யத்ேதவன்
கா�ல் ��ந்த�. �ன்னர ்அந்தப் ெபண்கள்
கலகலெவன்� �ரித்த ஒ��ம் உள்ேள��ந்� வந்த�.



தன்ைனப் பற்�த்தான் அவ்�தம் அவரக்ள் ேக� ெசய்�
�ரிக்�றாரக்ேளா என்ற எண்ணம் வந்�யத்ேதவ�க்�
ெவடக்த்ைத�ம் ேகாபத்ைத�ம் உண்டாக்�ய�.
கந்தமாறன் ெவளிேய வந்த�ம் வந்�யத்ேதவனின்
ைகையப் ��த்�க் ெகாண்�, “வா! எங்கள்
மாளிைகையச ்�ற்�ப் பாரத்்��ட�் வரலாம்!” என்�
ெசால்� இ�த்�க் ெகாண்� ேபானான்.

கடம்�ர ்மாளிைக�ன் நிலா�ற்றங்கள், ஆடல் பாடல்
அரங்கங்கள், பண்டக சாைலகள், பளிங்�
மண்டபங்கள், மாட ேகா�ரங்கள், ஸ்�� கலசங்கள்,
��ைர லாயங்கள் ஆ�யவற்ைற வந்�யத்ேதவ�க்�க்
கந்தமாறன் காட்�க் ெகாண்� ெசன்றான்.

இைட�ல் வந்�யத்ேதவன், “கந்தமாறா! என்ைன
அந்தப்�ர வாச�ல் நி�த்� நீ ம�ப��ம் உள்ேள ேபான
ேபா�, அந்தப்�ரத்�ல் ஒேர �ரிப்�ம்
��கல�மா��ந்தேத, என்ன �ேசஷம்? உன்�ைடய
�ேந�தைனப் பாரத்்த�ல் அவரக்�க்� அவ்வள�
சந்ேதாஷமா?” என்� ேகட்டான்.

“உன்ைனப் பாரத்்த�ல் அவரக்�க்ெகல்லாம்
சந்ேதாஷந்தான். உன்ைன அம்மா�க்�ம்
மற்றவரக்�க்�ம் ��த்��க்�றதாம். ஆனால்
உன்ைனக் ��த்� அவரக்ள் �ரிக்க�ல்ைல…”

“�ன்ேன எதற்காகச ்�ரித்தாரக்ளாம்?”

“ப�ேவட்டைரயர ்இ�க்�றார ்அல்லவா? இத்தைன
வய�க்�ப் �ற� அவர ்��தாக ஒ� இளம்ெபண்ைணக்
க�யாணம் ெசய்� ெகாண்��க்�றார.் ��பல்லக்�ல்
ைவத்� அவைள இங்ேக அைழத்�க் ெகாண்�
வந்��க்�றார.் ஆனால் அந்தப்�ரத்�க்� அவைள
அ�ப்பாமல், அவ�ைடய ����ேலேய அைடத்�ப்



�ட்� ைவத்��க்�றாராம்! அந்தப் ெபண்ைணப்
பலகணி வ�யாக எட்�ப் பாரத்்��ட�் வந்த ஒ� தா�ப்
ெபண் அவள் அழைக வரண்ித்தாளாம்.

அைதக் ��த்�த்தான் �ரிப்�! அவள் �ங்களப்
ெபண்ேணா, க�ங்கத்�ப் ெபண்ேணா, அல்ல� ேசர
நாட�்ப் ெபண்ேணா என்� சரச்ை்ச ெசய்�றாரக்ள்!
ப�ேவட்டைரயரின் �ன்ேனாரக்ள் ேசர நாட்���ந்�
த�ழகத்�க்� வந்தவரக்ள் என்� உனக்�த் ெதரி�ம்
அல்லவா?”

“ேகள்�ப்பட்��க்�ேறன் ஏன், நீதான் �ன்ெனா�
தடைவ ெசால்���க்�றாய். இ�க்கட�்ம், கந்தமாறா!
ப�ேவட்டைரயர ்இந்த மரம் �ந்தரியான மங்ைகைய
மணந்� எத்தைன காலம் ஆ�ற�?”

“இரண்� ஆண்�க்�ள்ேளதான் இ�க்�ம்; மணம் ெசய்�
ெகாண்ட���ந்� அவைளத் தனியாகச ்��� ேநரம்
�ட அவர ்�ட�் ைவப்ப�ல்ைலயாம்! எங்ேக
ேபானா�ம் �டப் பல்லக்�ல் ஆைச நாய�ைய�ம்
அைழத்�ப் ேபா�றார.்

இைதக் ��த்� நாெடங்�ம் ெகாஞ்சம் பரிகாசப் ேபச�்
நடந்� வ��ற�. வந்�யத்ேதவா! ஒ� �ராயத்ைதத்
தாண்�யவரக்�க்� இந்த மா�ரி ஸ்�ரீ சபலம்
ஏற்பட்டால் எல்ேலா�க்�ம் ���
இளக்காரமாகத்தாேன இ�க்�ம்?”

“காரணம் அ� ஒன்��ல்ைல உண்ைமக் காரணத்ைத
நான் ெசால்லட�்மா, கந்தமாறா? ெபண்கள் எப்ேபா�ம்
சற்� ெபாறாைம ��த்தவரக்ள். உன் �ட�்ப்
ெபண்கைளப் பற்�க் �ைறவாகச ்ெசால்��ேறன்
என்� நிைனக்காேத! ெபண் உலகேம இப்ப�த்தான்!
உன் ��ம்பத்�ப் ெபண்கள் க�நிறத்� அழ�கள்.



ப�ேவட்டைரயரின் ஆைச நாய�ேயா ெசக்கச்
ெசேவெலன்� ெபான்னிறமா��க்�றாள். ஆைகயால்
அவைள இவரக்�க்�ப் ��க்க�ல்ைல! அ�
காரணமாக ேவ� ஏேதேதா கைத கட்�ச்
ெசால்�றாரக்ள்!…”

“அேட! இ� என்ன �ந்ைத! உனக்� எப்ப� அவ�ைடய
நிறத்ைதப் பற்�த் ெதரி�ம்? அவைள நீ
பாரத்்��க்�றாயா, என்ன? எங்ேக, எப்ப�ப் பாரத்்தாய்?
ப�ேவட்டைரய�க்� மட�்ம் இ� ெதரிந்தால், உன்
உ�ர ்உன்�ைடய� அல்ல!…”

“கந்தமாறா! இதற்ெகல்லாம் நான் பயந்தவன் அல்ல அ�
உனக்� ெதரி�ம். ேம�ம் நான் அ��தமான காரியம்
எ��ம் ெசய்ய�ம் இல்ைல. �ரநாராயண�ரத்�ல்
ப�ேவட்டைரயரின் பரிவாரங்கள் சாைலேயா�
ெசன்றேபா� �ட்டத்ேதா� �ட்டமாய் நா�ம் சாைல
ஓரமாக ஒ�ங்� நின்� பாரத்்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.
யாைன, ��ைர, பல்லக்�, பரிவட்டம் எல்லாம் நீங்கள்
அ�ப்� ைவத்த மரியாைதகளாேம? அ� உண்ைமயா?”

“ஆம், நாங்கள்தான் அ�ப்� ைவத்ேதாம் அதனால்
என்ன?…”

“அதனால் என்ன? ஒன்��ல்ைல. ப�ேவட்டைரய�க்�
நீங்கள் அளித்த வரேவற்� மரியாைதகைள�ம் எனக்�
அளித்த வரேவற்ைப�ம் ஒப்�ட�்ப் பாரத்்ேதன்
ேவெறான்��ல்ைல…!”

கந்தமாறன் இேலசாகச ்�ரித்��ட�், “இைற ��க்�ம்
அ�காரிக்�ச ்ெச�த்த ேவண்�ய மரியாைதைய
அவ�க்�ச ்ெச�த்�ேனாம். �த்த �ர�க்� அளிக்க
ேவண்�ய வரேவற்ைப உனக்� அளித்ேதாம்! ஒ�
காலத்�ல், ��கன் அ�ளால், நீ இந்த �ட�்க்�



ம�மகப் �ள்ைளயானால் தக்கவா� மாப்�ள்ைள
மரியாைத ெசய்� வரேவற்ேபாம்!” என்றான்.

�ற�, “ேவ� என்னேமா ெசால்ல வந்தாய்; அதற்�ள்
ேபச�் மா� �ட்ட�. ஆம், ப�ேவட்டைரய�ைடய ஆைச
நாய� நல்ல �வப்� நிறம் என்� ெசான்னாேய, அ�
எப்ப� உனக்�த் ெதரிந்த�?” என்றான்.

“கடம்�ர ்மாளிைக�ன் கரிய ெபரிய மத்தகஜத்�ன் ��
ப�ேவட்டைரயர,் எ�ைமக்கடா �� யமதரம்ன் வ�வ�
ேபால் வந்� ெகாண்��ந்தார!் என்�ைடய
ஞாபகெமல்லாம் அவர ்ேமேலதானி�ந்த�. ஒ�
காலத்�ல் அவைரப் ேபால் நா�ம் ஆகேவண்�ம் என்�
மேனாராஜ்யம் ெசய்� ெகாண்��ந்தேபா�,
அ�த்தாற்ேபால், ஒ� ��பல்லக்� வந்த�.

��பல்லக்�ல் யார ்வரக்��ம் என்� நான் ேயா�த்�க்
ெகாண்��ந்தேபாேத பல்லக்�ன் �ைரைய உள்ளி�ந்�
ஒ� ைக ��� �லக்�ய�. �லக்�ய �ைர வ�யாக
ஒ� �க�ம் ெதரிந்த�. ைக�ம், �க�ம் நல்ல
ெபான்னிறமா��ந்தன! அவ்வள�தான், நான்
பாரத்்தெதல்லாம்! நீ இப்ேபா� ெசான்ன���ந்�
அந்தப் ெபண்தான் ப�ேவட்டைரயரின் ஆைச நாய�
என்� ஊ�க்�ேறன்.

“வந்�யத்ேதவா! நீ அ�ரஷ்்டக்காரன். ஆண் �ள்ைள
எவ�ம் அந்தப் ப��ர ்இைளயராணிையக்
கண்ணா�ம் பாரத்்த�ல்ைல என்� ேபச�். ஒ� �நா�
ேநரமாவ� அவள் கரத்ைத�ம் �கத்ைத�ம் நீ
பாரத்்தாயல்லவா? பாரத்்த வைர�ல் அவள் எந்த
ேதசத்�ேல �றந்த �ந்தரியா��க்கலாம் என்� உனக்�
ஏதாவ� உத்ேதசம் ேதான்��றதா?” என்� கந்தமாறன்
ேகட்டான்.



“அசச்மயம் நான் அைதப் பற்� ேயா�க்க�ல்ைல.
இப்ேபா� எண்ணிப் பாரக்்�ம்ேபா�, அவள் ஒ�ேவைள
காஷ்�ர ேதசத்�ப் ெபண்ணா��க்கலாம்; அல்ல�
கடல்க�க்� அப்பா�ள்ள சாவகம், கடாரம், யவனம்,
��ரம் �த�ய நா�களி��ந்� வந்த
ெபண்ணர�யாக�ம் இ�க்கலாம் என்� ேதான்��ற�.
ஒ�ேவைள அர� ேதசத்�ப் ெபண்ணாக இ�ந்தா�ம்
இ�க்கலாம். அந்த நாட்�ேலதான் ெபண்கள் �றந்த�
�தலாவ� இறக்�ம் வைர�ல் �க�� ேபாட்ேட
ைவத்��ப்பாரக்ளாம்!”

அசச்மயம் எங்ேகேயா ச�பத்���ந்�
வாத்�யங்களின் �ழக்கம் ேகடக்த் ெதாடங்�ய�.
சல்�, கர�, பைற, �ல்லாங்�ழல், உ�க்� ஆ�யைவ
ேசரந்்� சப்�த்தன.

“இ� என்ன �ழக்கம்?” என்� வந்�யத்ேதவன்
ேகட்டான்.

“�ரைவக் �த்� நடக்கப் ேபா�ற�! அதற்� ஆரம்ப
�ழக்கம் இ�! நீ �ரைவக் �த்� பாரக்்க
��ம்��றாயா? அல்ல� �க்�ரம் உண� அ�ந்��ட�்
நிம்ம�யாகப் ப�த்�த் �ங்��றாயா?”

ஆழ்வாரக்்க�யான் �ரைவக் �த்ைதப் பற்�க்
��ப்�ட்ட� அசச்மயம் வந்�யத்ேதவ�க்� நிைன�
வந்த�. “�ரைவக் �த்� நான் பாரத்்தேத�ல்ைல;
கட்டாயம் பாரக்்க ேவண்�ம்” என்றான். அந்த
நண்பரக்ள் இன்�ம் �ல அ� �ரம் ெசன்� ஒ�
��ப்பத்�ல் ��ம்�ய�ம் �ரைவக்�த்� ேமைட
அவரக்�ைடய கண்க�க்�ப் �லனா�ற்�. ேமைடக்�
�ன்னால் சைப �ட�ம் ெதாடங்� �ட்ட�.



�ற்��ம் அரண்மைனச ்�வ�ம் ேகாடை்ட
ெகாத்தளங்களின் ம��ம் �ழ்ந்த இடத்�ல், ெவண்
மணல் �ரித்த �சாலமான �ற்றத்�ல் �ரைவக் �த்�
ேமைட அைமக்கப்பட்��ந்த�. ேமைட�ல் ேகா�ையப்
ேபா�ம், ம�ைலப் ேபா�ம், அன்னத்ைதப் ேபா�ம்,
�த்�ரங்கள் ேபாட�் அலங்கரித்��ந்தாரக்ள்.
ெசந்ெநல்ைல வ�த்த ெவள்ளிய ெபாரிகள், மஞ்சள்
கலந்த �ைனயரி�கள், பலநிற மலரக்ள், �ன்�
மணிகள் �த�யவற்�னா�ம் அந்த ேமைடைய
அழ�ப�த்���ந்தாரக்ள். �த்��ளக்�க�டன்
�வரத்்�க�ம் ேசரந்்� எரிந்� இ�ைள �ரட்ட
�யன்றன.

ஆனால் ந�மண அ�ல் �ைக�டன் �வரத்்�ப் �ைக�ம்
ேசரந்்�, ��பனிையப் ேபால் பர�, �பங்களின்
ஒளிைய மங்கச ்ெசய்தன. ேமைடக்� எ�ரி�ம்
பக்கங்களி�ம் வாத்�யக்காரரக்ள் உடக்ாரந்்�
அவரவரக்�ைடய வாத்�யங்கைள ஆேவசமாக
�ழக்�னாரக்ள். மலர ்மணம், அ�ல் மணம், வாத்�ய
�ழக்கம் எல்லாமாகச ்ேசரந்்� வந்�யத்ேதவ�ைடய
தைல�ற்�ம்ப� ெசய்தன.

�க்�ய ��ந்தாளிகள் அைனவ�ம் வந்� ேசரந்்த�ம்,
�ரைவக் �த்� ஆ�ம் ெபண்கள் ஒன்ப� ேபர்
ேமைடக்� வந்தாரக்ள். ஆட்டத்�ற்�த் த�ந்தவா�
உடம்ைப இ�க்� ஆைட அணிந்�, உடம்ேபா� ஒட்�ய
ஆபரணங்கைளப் �ண்�, கால்களில் �லம்� அணிந்�,
கண்ணி, கடம்பம், காந்தள், ��ஞ்�, ெசவ்வலரி ஆ�ய
��க�க்� உகந்த மலரக்ைள அவரக்ள்
����ந்தாரக்ள். ேமற்��ய மலரக்ளினால்
கதம்பமாகத் ெதா�த்த ஒ� நீண்ட மலர ்மாைல�னால்
ஒ�வைரெயா�வர ்�ைணத்�க் ெகாண்டவா�,



அவரக்ள் ேமைட�ல் வந்� நின்றாரக்ள். �லர ்ைககளில்
சந்தன மரத்�னால் ெசய்� வரண்ம் ெகா�த்த அழ�ய
பசை்சக் �ளிகைள லாவகமாக ஏந்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

சைபேயா�க்� வணக்கம் ெசய்��ட�்ப் பாட�ம்
ஆட�ம் ெதாடங்�னாரக்ள். ��க�ைடய �கைழக்
��ம் பாடல்கைளப் பா�னாரக்ள். ��க�ைடய �ரச்
ெசயல்கைளப் பா�னாரக்ள். �ரபத்மன், கஜ�கன்
�த�ய அ�ர கணங்கைளக்ெகான்�, கடல் நீைர
வற்றச ்ெசய்த ெவற்�ேவ�ன் �றத்ைதப் பா�னாரக்ள்.
ேதவேலாகத்�க் கன்னியர ்பலர ்��கைன மணந்�
ெகாள்ளத் தவங்�டந்� வ�ைக�ல், அந்தச்
�வ�மாரன் மண்�லகத்�ல் த�ழகத்�க்� வந்�,
காட்�ல் �ைனப்�னம் காத்� நின்ற மைலக்�றவர்
மகைள மணந்� ெகாண்டைதப் �கழ்ந்� பா�னாரக்ள்.
ேவலவ�ைடய க�ைணத் �றத்ைதக்
ெகாண்டா�னாரக்ள். இத்தைகய பாட�ம் ஆட�ம்
பைற ஒ��ம் �ழல் ஒ��மாகச ்ேசரந்்�
பாரத்்��ந்தவரக்ைளெயல்லாம் ெவ�ெகாள்ளச்
ெசய்தன.

“ப��ம் �ணி�ம் பைக�ம் அ�க!

மைழ�ம் வள�ம் தன�ம் ெப�க

என்ற வாழ்த்�க்க�டன் �ரைவக் �த்� ��ந்த�.
ெபண்கள் ேமைட���ந்� இறங்�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

�ன்னர,் ‘ேதவராளன்’, ‘ேதவராட்�’ என்�ம் ஆடவ�ம்
ெபண்�ம் ேவலனாட்டம் ஆ�வதற்காக ேமைட ��
வந்� நின்றனர.் அவரக்ள் இரத்த நிற�ள்ள ஆைடகைள
உ�த்���ந்தனர.் ெசக்கச ்�வந்த இரத்த நிற�ள்ள
ெசவ்வலரிப் �மாைலகைளச ்�ட்�க் ெகாண்��ந்தனர.்



ெநற்��ல் ெசந்நிறக் �ங்�மத்ைத அப்�க்
ெகாண்��ந்தனர.் அவரக்�ைடய வாய்க�ம்
ெவற்�ைலப் பாக்� ெமன்ற�னால் �வந்� இரத்த
நிறமாகக் காணப்பட்டன. கண்கள் ேகாைவப் பழம்
ேபாலச ்�வந்��ந்தன.

�த�ல் சாந்தமாகேவ ஆட்டம் ஆரம்�த்த�.
தனித்தனியாக�ம் ைககைளக் ேகாத்�க் ெகாண்�ம்
ஆ�னாரக்ள். ேநரமாக ஆக, ஆட்டத்�ல் ெவ� ��ந்த�.
ேமைட�ேல ஒ� பக்கத்�ல் சாத்���ந்த ேவைலத்
ேதவராட்� ைக�ல் எ�த்�க் ெகாண்டாள். ேதவராளன்
அைத அவள் ைக���ந்� ��ங்க �யன்றான்;
ேதவராட்� தைட ெசய்தாள். இ���ல் ேதவராளன்
ேமைட அ��ம்ப�யாக ஒ� ெபரிய ����த்�, ஒ�
ெபரிய தாண்டல் தாண்� ேதவராட்� ைக���ந்த
ேவைலப் ��ங்�க் ெகாண்டான். ேதவராட்� அந்த
ேவைலக் கண்� அஞ்�ய பாவைன�டேன
ேமைட���ந்� இறங்��ட்டாள்.

�ற�, ேதவராளன் தனிேய ேமைட �� நின்� ைக�ல்
ேவல் ��த்� ெவ�யாட்டம் ஆ�னான். �ரன் �த�ய
அ�ர கணங்கள் த��ெபா�யா� ��ந்தனர.்
அ�க்கப்பட்ட �ரன் தைல ��ம்பத் ��ம்ப
�ைளத்த�. �ைளக்க �ைளக்க ேவல�ைடய உக்�ரம்
அ�கமாக வளரந்்த�. அவ�ைடய கண்ணி��ந்�
�ப்ெபா� பறந்த�. கைட��ல் �ரபத்மன் இறந்�
��ந்தான். ேதவராள�ம் ைகேவைலக் �ேழ
ேபாட்டான்.

இப்ேபா� மற்ற வாத்�யங்கள் எல்லாம் நின்� �ட்டன.
உ�க்�ன் சத்தம் மட�்ம் ேகட்ட�. ேமைடக்� அ�ேக
நின்� �சாரி ஆேவசமாக உ�க்� அ�த்தான்.
ேதவராளன் உடம்�ல் ஒவ்ெவா� அ��ம் பத�



ஆ�ய�. “சந்நதம் வந்� �ட்ட�” என்� சைப�ல்
ஒ�வ�க்ெகா�வர ்ெம�வாகப் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள்.

��� ேநரத்�க்ெகல்லாம் �சாரி ஆேவசம் வந்� ஆ�ய
ேதவராளைனப் பாரத்்�, ” ேவலா! ��கா!
ேதவேசநாப�! கந்தா! �ரசம்ஹாரா! அ�யாரக்�க்�
அ�ள்வாக்�ச ்ெசால்ல ேவண்�ம்!” என்� ேவண்�க்
ெகாண்டான்.

“ேகளடா! ெசால்��ேறன்! என்ன ேவண்�ேமா, ேகள்!”
என்� சந்நதம் வந்தவன் ��னான்.

“மைழ ெபா��மா? ெவள்ளம் ெப��மா? நா�
ெச�க்�மா? நிைனத்த காரியம் ைக��மா?” என்�
�சாரி ேகட்டான்.

“மைழ ெபா��ம்! ெவள்ளம் ெப��ம்! நா� ெச�க்�ம்!
நிைனத்த காரியம் ைக��ம்! ஆனால், என் அன்ைனக்�
நீங்கள் �ைச ேபாட�ல்ைல! �ரக்்ைக ப� ேகட�்றாள்.
பத்�ரகாளி ப� ேகட�்றாள்; ம�டா�ரைன வைதத்த
சண்�ேக�வரி ப� ேகட�்றாள்!…” என்� சந்நதக்காரன்
ஆேவசத்�டன் ஆ�க் ெகாண்ேட அல�னான்.

“என்ன ப� ேவண்�ம்?” என்� �சாரி ேகட்டான்.

“ேகட்டால் ெகா�ப்�ரக்ளா?” என்றான் ெவ�யா�யவன்.

“ெகா�ப்ேபாம்; கட்டாயம் ெகா�ப்ேபாம்! என்றான்
�சாரி.

“மன்னர ்�லத்� இரத்தம் ேகட�்றாள்; ஆ�ரங்கால
அரசர ்�லத்� இரத்தம் ேகட�்றாள்!” என்�
ெவ�யா�யவன் ேகார பயங்கரக் �ர�ல் ��னான்.

ேமைடக்� �ன்னால் �ற்��ந்த ப�ேவட்டைரயர்
சம்�வைரயர,் மழவைரயர ்�த�ய �ர�கரக்ள்



ஒ�வ�ைடய �கத்ைத ஒ�வர ்ேநாக்�னாரக்ள்.
அவரக்�ைடய ெசக்கச ்�வந்த ெவ� ெகாண்ட கண்கள்
சங்ேகதமாகப் ேப�க் ெகாண்டன.

சம்�வைரயர ்�சாரிையப் பாரத்்�த் தைலைய
அைசத்�ச ்ச�க்ைஞ ெசய்தார.்

�சாரி உ�க்� அ�ப்பைத நி�த்�னான். ெவ�யாட்டம்
ஆ�ய ேதவராளன் அ�யற்ற மரம் ேபால் ேமைட ��
��ந்தான். ேதவராட்� ஓ�வந்� அவைனத் �க்�
எ�த்�க் ெகாண்� ேபானாள்.

சைப ெமௗனமாகக் கைலந்த�; ெவளி�ல் எங்ேகேயா
�ரத்�ல் நரிகள் ஊைள��ம் சப்தம் ேகட்ட�.

இத்தைன ேநரம் பாரத்்�க் ேகட்டவற்�னால்
பரபரப்�க்�ள்ளா���ந்த வந்�யத்ேதவன், நரிகள்
ஊைள��ம் சப்தம் வந்த �ைசைய ேநாக்�னான்.
அங்ேக, அம்மாளிைக�ன் ெவளிம�ல் �வரின் �� ஒ�
தைல ெதரிந்த�. அ� ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய
தைலதான்! ஒ� கணம் வந்�யத்ேதவன் ஒ� பயங்கர
உணரச்�்க்� உள்ளானான். ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய
தைலைய ெவட்� அந்த ம�ல் ேமல் ைவத்��ந்த�
ேபான்ற �ரைம உண்டா�ற்�. கண்ணிைமகைள ��த்
�றந்� பாரத்்தேபா� அந்தத் தைலைய அங்ேக
காண�ல்ைல! அத்தைகய �ண் �த்தப்�ரைமக்�த்
தான் உள்ளான� ��த்� ெவடக்மைடந்தான். இ�வைர
அ�ப�த்� அ�யாத ேவ� பலவைக உணரச்�்க�ம்
அவன் உள்ளத்ைதக் கலங்கச ்ெசய்தன.
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அ�தியாய� 6 ந�நிசி�
��ட�

 

�ரைவக் �த்�க்�ம் ெவ�யாட�்க்�ம் �ன்னர,்
வந்��ந்த ��ந்�ன�க்�ப் ெப�ந்தர ��ந்�
நைடெபற்ற�. வல்லவைரய�க்� ��ந்�
��க்க�ல்ைல. அவன் உடம்� கைளத்��ந்த�; உள்ளம்
கலங்���ந்த�. ஆ��ம் அவன் பக்கத்���ந்த
அவ�ைடய நண்பன் கந்தமாறன் அங்��ந்த மற்ற
��ந்தாளிகள் யார ்யார ்என்பைதப் ெப��தத்�டன்
எ�த்�க் ��னான்.

ப�ேவட்டைரயைர�ம், சம்�வைரயைர�ம் த�ர
அங்ேக மழபா�த் ெதன்னவன் மழவைரயர்
வந்��ந்தார;் �ன்றத்�ரப்் ெப�நிலக்�ழார்
வந்��ந்தார;் �ம்��ப் பல்லவைரயர ்வந்��ந்தார.்
தான்ெதாங்�க் க�ங்கராயர,் வணங்கா��
�ைனயைரயர,் ேதவேசநா�ப�ப் �வைரயர,் அஞ்சாத
�ங்க�த்தைரயர,் இரடை்டக் �ைட ராஜாளியார,்
ெகால்�மைலப் ெப�நில ேவளார ்�த�ேயாைர
இன்னின்னார ்என்� கந்தமாறன் தன் நண்ப�ைடய
காேதா� ெசால்�ப் �றர ்அ�யாதப� �ட்�க்காட்�த்
ெதரியப்ப�த்�னான்.

இந்த �ர�கரக்ள் சாமான்யப்பட்டவரக்ள் அல்ல;
எளிதாக ஒ�ங்� ேசரத்்�க் காணக்��யவரக்�மல்ல.



அேநகமாக ஒவ்ெவா�வ�ம் ��நில மன்னரக்ள்;
அல்ல� ��நில மன்ன�க்�ரிய மரியாைதையத்
தங்கள் �ரச ்ெசயல்களினால் அைடந்தவரக்ள். ராஜா
அல்ல� அரசர ்என்ப� ம�� அக்காலத்�ல் அைரயர்
என்� வழங்� வந்த�.

�ற்றரசரக்�க்�ம், �ற்றரசரக்�க்�ச ்சமமான �றப்�
வாய்ந்தவரக்�க்�ம் அைரயர ்என்ற பட்டப் ெபயர்
ேசரத்்� வழங்கப்பட்ட�. அவரவரக்�ைடய ஊைர
மட�்ம் �� அைரயர ்என்� ேசரத்்�ச ்ெசால்�ம் மர�ம்
இ�ந்த�.

அந்த நாளில் �ற்றரசரக்ள் என்றால் �றப்�னால் மட�்ம்
‘அரசர’் பட்டம் ெபற்� அரண்மைனச ்�கேபாகங்களில்
�ைளத்� வாழ்ந்��ப்பவரக்ள் அல்ல. ேபாரக்்களத்�ல்
�ன்னணி�ல் நின்� ேபாரிடச ்�த்தமா�ள்ள �ரா�
�ரரக்ள் தாம் தங்கள் அர�ரிைமைய நீ�த்�க்
காப்பாற்�க் ெகாள்ள ���ம்.

எனேவ ஒவ்ெவா�வ�ம் பற்பல ேபாரக்்களங்களில்
ேபாரிட�்ப் �க�டன் காயங்கைள�ம்
அைடந்தவரக்ளாகேவ இ�ப்பாரக்ள். இன்� அத்தைன
ேப�ம் பைழயாைறச ்�ந்தரேசாழ சக்கரவரத்்��ன்
ஆட்�க்கடங்�த் தத்தம் எல்ைலக்�ள் அ�காரம்
ெச�த்� வந்தாரக்ள். �லர ்ேசாழப் ேபரர�ல்
ெப�ந்தரத்� அரசாங்க அ�காரிகளாக�ம் பத�
வ�த்� வந்தாரக்ள்.

இவ்வள� �க்�யமான ேசாழ சாம்ராஜ்யப் �ர�கரக்ள்
எல்லாைர�ம் ஓரிடத்�ல் பாரத்்த� பற்�
வல்லவைரயன் நியாயமாக உவைக ெகாண்��க்க
ேவண்�ம். ஆ��ம் அவ�ைடய உள்ளத்�ல் உவைக
ஏற்பட�ல்ைல.



“இவ்வள� ேப�ம் எதற்காக இங்ேக
����க்�றாரக்ள்?” என்ற எண்ணம் அவ�க்�
அ�க்க� ேதான்�ய�. ஏேதேதா ெதௗி�ல்லாத
ஐயங்கள் அவன் உள்ளத்�ல் ேதான்� அைலத்தன.

மனத்�ல் இத்தைகய �ழப்பத்�டேனேய
வல்லவைரயன் தனக்ெகன்� கந்தமாறன்
�த்தப்ப�த்�க் ெகா�த்��ந்த தனி இடத்�ல் ப�க்கச்
ெசன்றான். ��ந்�னர ்பலர ்வந்��ந்தப�யால்
வல்லவைரய�க்� அம்மாெப�ம் மாளிைக�ன்
ேமல்மாடத்�ல் ஒ� �ைல���ந்த �றந்த மண்டபேம
ப�ப்பதற்�க் �ைடத்த�.

“நீ �க�ம் கைளத்��க்�றாய்; ஆைக�னால்
நிம்ம�யாகப் ப�த்�த் �ங்�. மற்ற ��ந்தாளிகைளக்
கவனித்��ட�் நான் உன் பக்கேம வந்�
ப�த்�க்ெகாள்�ேறன்” என்� கந்தமாறன் ெசால்�
�ட�்ப் ேபானான்.

ப�த்த�டேன வந்�யத்ேதவ�ைடய கண்கைளச்
�ழற்�க் ெகாண்� வந்த�. �க �ைர�ல் நித்�ரா
ேத� அவைன ஆடெ்காண்டாள். ஆனா�ம் என்ன
பயன்? மனம் என்ப� ஒன்� இ�க்�றேத, அைத
நித்�ரா ேத��னால் �டக் கட�்க்�ள் ைவக்க
��வ�ல்ைல.

உடல் அைசவற்�க் �டந்தா�ம், கண்கள்
����ந்தா�ம், மனத்�ன் ஆழத்�ல் ப�ந்� �டக்�ம்
எண்ணங்கள் கனவாகப் பரிண�க்�ன்றன.
ெபா�ளில்லாத, அ��க்�ப் ெபா�த்த�ல்லாத, பற்பல
நிகழ்ச�்க�ம் அ�பவங்க�ம் அந்தக் கன�
ேலாகத்�ல் ஏற்ப��ன்றன.



எங்ேகேயா ெவ� �ரத்���ந்� ஒ� நரி ஊைள��ம்
சப்தம் ேகட்ட�. ஒ� நரி, பத்� நரியா�, �� நரியா�,
ஏகமாக ஊைள�ட்டன! ஊைள�ட�்க் ெகாண்ேட
வந்�யத்ேதவைன ெந�ங்�, ெந�ங்� ெந�ங்�
வந்தன. காரி�ளில் அந்த நரிகளின் கண்கள் ��ய
��ய ெந�ப்�த் தணல்கைளப் ேபால் ெஜா�த்�க்
ெகாண்� அவைன அ�� வந்தன.

ம�பக்கம் ��ம்� ஓ�த் தப்�க்கலாம் என்�
வந்�யத்ேதவன் பாரத்்தான். அவன் பாரத்்த
ம��ைச�ல் பத்�, ��, ஆ�ரம் நாய்கள் ஒேர
மந்ைதயாகக் �ைரத்�க் ெகாண்� பாய்ந்� ஓ� வந்தன.
அந்த ேவடை்ட நாய்களின் கண்கள் அனல்
ெபா�கைளப் ேபால் ெஜா�த்தன.

நரிக�க்�ம் ேவடை்ட நாய்க�க்�ம் ந��ல்
அகப்பட�்க் ெகாண்டால் தன்�ைடய க� என்னவா�ம்
என்� எண்ணி வந்�யத்ேதவன் ந�ந�ங்�னான். நல்ல
ேவைள, எ�ேர ஒ� ேகா�ல் ெதரிந்த�. ஓட்டமாக ஓ�த்
�றந்��ந்த ேகா��க்�ள் ��ந்� வாசற்கதைவ�ம்
தாளிட்டான்.

��ம்�ப் பாரத்்தால், அ� காளி ேகா�ல் என்ப�
ெதரிந்த�. அேகாரமாக வாையத் �றந்� ெகாண்��ந்த
காளிமாதா�ன் �ைலக்�ப் �ன்னா��ந்� �சாரி
ஒ�வன் ெவளிக்�ளம்� வந்தான். அவன் ைக�ல் ஒ�
பயங்கரமான ெவட்டரிவாள் இ�ந்த�. “வந்தாயா? வா!”
என்� ெசால்�க் ெகாண்� �சாரி அ��ல் ெந�ங்�,
ெந�ங்�, ெந�ங்� வந்தான்.

“நீ �றந்த அரச �லத்�ன் வரலா� என்ன? எத்தைன
ஆண்�களாக உன் �லத்�னர ்அர� �ரி�ன்றனர?்
உண்ைமையச ்ெசால்” என்� �சாரி ேகட்டான்.



“வாணர�்லத்� வல்லவைரயர ்�ந்�� ஆண்�கள்
அர� �ரிந்தவர;் என் தந்ைத�ன் காலத்�ல்
ைவ�ம்பராயரக்ளால் அரைச இழந்ேதாம்” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

“அப்ப�யானால், நீ த�ந்த ப� அல்ல! ஓ�ப் ேபா!”
என்றான் �சாரி.

��ெரன்� காளிமாதா�ன் இடத்�ல் கண்ணெப�மாள்
காட்� அளித்தான். கண்ணன் சந்நி��ல் இரண்�
ெபண்கள் ைக�ல் �மாைல�டன் ஆண்டாள் பா�ரம்
பா�க் ெகாண்� வந்� நடனம் ஆ�னாரக்ள்.

இைத வல்லவைரயன் பாரத்்�ப்
பரவசமைடந்��க்ைக�ல், அவ�க்�ப் �ன்�றத்�ல்,
“கண்ேடாம், கண்ேடாம், கண்ேடாம், கண்�க்�னியன
கண்ேடாம்” என்ற பாடைலக் ேகட�்த் ��ம்�ப்
பாரத்்தான். பா�யவன் ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்�தான்.
இல்ைல! ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய தைல பா�ய�!
அந்தத் தைல மட�்ம் ப� �டத்�ல்
ைவக்கப்பட்��ந்த�!

இந்தக் காட்�ையப் பாரக்்கச ்ச�க்காமல்
வல்லவைரயன் ��ம்�னான்; �ணில் �ட்�க்
ெகாண்டான். கன� கைலந்த�; கண்கள் �றந்தன.
ஆனால் கனைவ�ம் நனைவ�ம் ஒன்றாய்ப் �ைணத்த
ஒ� காட்�ைய அவன் காண ேநரந்்த�.

அவன் ப�த்��ந்த இடத்�க்� ேநர ்எ�ரப்்�றத்�ல்
கடம்�ர ்மாளிைகச ்�ற்� ம��ன் ேமேல ஒ� தைல
ெதரிந்த�. அ�, அந்த ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்��ன்
தைல தான்.



இந்தத் தடைவ அ� கனவல்ல, ெவ�ம் �ரைம�ம்
அல்லெவன்ப� நிசச்யம். ஏெனனில், எத்தைன ேநரம்
பாரத்்தா�ம் அந்தத் தைல அங்ேகேய இ�ந்த�. அ�
ெவ�ம் தைல மட�்மல்ல, தைலக்�ப் �ன்னாேல
உடம்� இ�க்�ற� என்பைத�ம் எளி�ல்
ஊ�க்கக்��யதா��ந்த�. ஏெனனில்,
ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய ைககள் அந்த ம�ல் ஓரத்�ன்
�ளிம்ைபப் ��த்�க் ெகாண்��ந்தன. அேதா�, அவன்
ெவ� கவனமாக ம��க்�க் �ேழ உட்�றத்ைத உற்�
ேநாக்�க் ெகாண்��ந்தான். அவன் அவ்வள�
கவனமாக அங்ேக என்னத்ைதப் பாரக்்�றான்!… இ�ல்
ஏேதா வஞ்சகச ்�ழ்ச�் இ�க்கேவ ேவண்�ம்.
ஆழ்வாரக்்க�யான் நல்ல ேநாக்கத்�டன் அங்�
வந்��க்க ��யா�.

ஏேதா �ஷ்ட ேநாக்கத்�டன் �ய ெசயல் �ரிவதற்ேக
வந்��க்�றான். அவன் அவ்�தம் �செ்சயல் �ரியாமல்
த�ப்ப� கந்தமாறனின் உ�ர ்நண்பனா�ய தன்
கடைமயல்லவா? தனக்� அன்�டன் ஒ� ேவைள
அன்னம் அளித்தவரக்ளின் �ட�்க்� ேநரக்��ய
�ங்ைகத் த�க்காமல் தான் �ம்மா ப�த்�க்
ெகாண்��ப்பதா?

வல்லவைரயன் �ள்ளி எ�ந்தான். பக்கத்�ல் கழற்�
ைவத்��ந்த உைற�டன் ேசரந்்த கத்�ைய எ�த்�
இ�ப்�ல் ெச��க் ெகாண்டான்.
ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய தைல காணப்பட்ட �க்ைக
ேநாக்� நடந்தான்.

மாளிைக ேமல்மாடத்�ல் ஒ� �ைல���ந்த
மண்டபத்�ல் அல்லவா வல்லவைரயன்
ப�த்��ந்தான்? அங்��ந்� �றப்பட�் ம�ல் �வைர
ேநாக்� நடந்த ேபா�, ேமல்மாடத்ைத அலங்கரித்த



மண்டபச ்�கரங்கள், ேமைடகள், �மான ஸ்��கள்,
�ண்கள் ஆ�யவற்ைறக் கடந்�ம், தாண்��ம், �ற்�
வைளத்�ம் நடக்க ேவண்�யதா��ந்த�. சற்� �ரம்
அவ்�தம் நடந்த �ற�, ��ெரன்� எங்��ந்ேதா
ேபச�்க் �ரல் வந்தைதக் ேகட�், வல்லவைரயன் தயங்�
நின்றான். அங்��ந்த ஒ� �ைணப் ��த்�க் ெகாண்�,
�ணின் மைற�ல் நின்றப� எட்�ப் பாரத்்தான். �ேழ
��கலான �ற்றம் ஒன்�ல், �ன்� பக்க�ம் ெந�ஞ்
�வரக்ள் �ழ்ந்��ந்த இடத்�ல் பத்�ப் பன்னிரண்�
ேபர ்உடக்ாரந்்��ந்தாரக்ள்.

பா� ம��ன் ெவளிசச்த்ைத ெந�ஞ் �வரக்ள்
மைறத்தன. ஆனால் ஒ� �வரில் ப�த்��ந்த இ�ம்�
அகல் �ளக்�ல் எரிந்த �பம் ெகாஞ்சம் ெவளிசச்ம்
தந்த�.

அங்��ந்தவரக்ள் அத்தைன ேப�ம் அன்� இர�
��ந்�ன் ேபா� அவன் பாரத்்த �ர�கரக்ள்தான்;
�ற்றரசரக்�ம் ேசாழ சாம்ராஜ்ய அ�காரிக�ந்தான்.
அவரக்ள் ஏேதா �க �க்�யமான �ஷயத்ைதப் பற்�க்
கலந்தாேலா�க்கேவ நள்ளிர� ேநரத்�ல் அங்ேக
����க்க ேவண்�ம். அவரக்ள் என்ன ெசய்�றாரக்ள்,
என்ன ேப��றாரக்ள் என்பைதத் தான்
ஆழ்வாரக்்க�யான் ம�ல் �வர ்����ந்� அவ்வள�க்
�ரை்மயாக கவனித்� ெகாண்� வ��றான்.
ஆழ்வாரக்்க�யான் �கப் ெபால்லாத ெகட்�க்காரன்
என்ப�ல் ஐய�ல்ைல. அவன் இ�க்��டத்���ந்�
�ேழ ��ப் ேப��றவரக்ைள ஒ�வா� பாரக்்க ���ம்;
அவரக்�ைடய ேபசை்ச நன்றாய்க் ேகடக் ���ம்.
ஆனால் �ேழ�ள்ளவரக்ள் ஆழ்வாரக்்க�யாைனப்
பாரக்்க ��யா�.



அந்த இடத்�ல் மாளிைகச ்�வரக்�ம் ம�ல் �வரக்�ம்
அவ்வா� அைமந்��ந்தன. அத்தைகய இடத்ைத
ஆழ்வாரக்்க�யான் எப்ப�ேயா கண்���த்�க்
ெகாண்� வந்��க்�றான்! ெகட்�க்காரன் தான்;
சந்ேதக�ல்ைல. ஆனால் அவ�ைடய
ெகட்�க்காரத்தனெமல்லாம் இந்த வாணர�்லத்�
வந்�யத்ேதவனிடம் ப�க்கா�! அந்த ேவஷதாரி
ைவஷ்ணவைனக் ைகப்��யாகப் ��த்�க் ெகாண்�
வந்�…

ஆனால் அப்ப� அவைனப் ��ப்பதா��ந்தால், �ேழ
���ள்ளவரக்�ைடய கவனத்ைதக் கவராமல் அவன்
உள்ள ம�ல் �வைர அ�க ��யா�. அப்ப� அவரக்ள்
பாரக்்�ம்ப� தான் நடந்� ேபாவ�ல் ஏேத�ம் அபாயம்
இ�க்கலாம். “இன்ைறக்� நாள் பாரத்்� இவன் இங்ேக
வந்��க்க ேவண்�ய�ல்ைல!” என்� சம்�வைரயர்
��ய� அவன் நிைன�க்� வந்த�. இவரக்ள்
எல்ேலா�ம் ஏேதா �க்�ய காரியமாகக்
கலந்தாேலா�ப்பதற்காக இங்ேக
வந்��க்�றாரக்ள்.அவரக்�ைடய ேயாசைனையப்
பற்�ப் �றர ்அ�ந்� ெகாள்வ�ல் அவரக்�க்�
��ப்ப�ல்ைலெயன்ப� ெதௗி�.

அப்ப���க்�ம்ேபா� தன்ைனத் ��ெரன்� அவரக்ள்
பாரத்்தால், தன் ேபரில் சந்ேதகப்பட�் �டலாம்
அல்லவா? ஆழ்வாரக்்க�யாைனப் பற்� அவரக்�க்�த்
தான் ெசால்வதற்�ள் அவன் ம�ல் �வரி��ந்�
ெவளிப்�றம் ��த்� ஓ���வான். ஆைகயால் தன்
ேபரில் சந்ேதகம் ஏற்ப�வ� தான் �சச்மா�ம்.
“ப�த்��ந்தவன் இங்� எதற்காக வந்தாய்?” என்றால்
என்ன �ைட ெசால்�வ�? கந்தமாறனின்



நிைலைமைய சங்கடத்�க்� உள்ளாக்�வதாகேவ
���ம்.

ஆகா! அேதா கந்தமாறன் இந்தக் �ட்டத்�ன் ஒ�
பக்கத்�ல் உடக்ாரந்்��க்�றான். அவ�ம் இந்தக்
�ட்டத்தாரின் ஆேலாசைன�ல் கலந்�
ெகாண்��க்�றான் ேபா�ம்! காைல�ல்
கந்தமாறைனக் ேகட்டால், எல்லாம் ெதரிந்����ற�.

அசச்மயம் அக்�ட்டத்தா�க்�ப் பக்கத்�ல்
ைவக்கப்பட்��ந்த ��பல்லக்� வந்�யத்ேதவ�ைடய
கவனத்ைதக் கவரந்்த�. ஆ! இந்தப் பல்லக்�
ப�ேவட்டைரய�டன் அவ�ைடய யாைனையத்
ெதாடரந்்� வந்த பல்லக்� அல்லவா?
அதற்�ள்ேள��ந்த ெபண், ஒ� கணம் �ைரைய நீக்�
ெவளிேய பாரத்்த ெபண், இப்ேபா� இந்த மாளிைக�ல்
எந்தப் ப���ல் இ�க்�றாேளா? அந்தப்�ரத்�க்�க்
�ட அவைள இந்தக் �ழவர ்அ�ப்ப�ல்ைலயாேம?
ெகாஞ்சம் வயதானவரக்ள் இளம் ெபண்கைள மணந்�
ெகாண்டாேல இந்தச ்சங்கடந்தான். சந்ேதகம் அவரக்ள்
�ராணைன வாங்��ற�.

ஒ� நி�ஷம் �டத் தங்க�ைடய இளம் மைன�ைய
�ட�்ப் �ரிந்��க்க அவரக்�க்� மனம் வ�வ�ல்ைல.
ஒ�ேவைள, இப்ேபா� �ட இந்தப் பல்லக்�ேலேய
ப�ேவட்டைரய�ைடய இளம் மைன� இ�க்�றாேளா,
என்னேமா? ஆகா! இந்த �ரா� �ரரின் தைல��ையப்
பார!் இந்த வய�ல் ஓர ்இளம்ெபண்ணிடம் அகப்பட�்க்
ெகாண்� அவ�க்� அ�ைமயா�த் த�க்�றார!்
அப்ப�ெயான்�ம் அவள் ர�ேயா, ேமனைகேயா,
ரம்ைபேயா இல்ைல! வந்�யத்ேதவன் ஒ� கணம்
அவைளப் பாரத்்தேபா� ஏற்பட்ட அ�வ�ப்�
உணரச்�்ைய அவன் மறக்க�ல்ைல.



அத்தைகயவளிடம் இந்த �ரப் ப�ேவட்டைரய�க்�
என்ன ேமாகேமா ெதரிய�ல்ைல. அைத�ட
அ�சயமான� ஆழ்வாரக்்க�யான� ைபத்�யம்.

இந்தப் பல்லக்� இங்ேக
ைவக்கப்பட்��ப்ப�னாேலதான் அவ�ம் �வர ்ேமல்
காத்��க்�றான் ேபா�ம்! ஆனால் அவ�க்�ம்
அவ�க்�ம் என்ன உறேவா என்னேமா, நமக்� என்ன
ெதரி�ம்? அவள் ஒ�ேவைள அவ�ைடய
சேகாதரியா��க்கலாம் அல்ல� காத�யாக�ம்
இ�க்கலாம். ப�ேவட்டைரயர ்பலவந்தமாக அவைளக்
கவரந்்� ெகாண்� ேபா��க்கலாம்! அவ்வா� அவர்
ெசய்யக்��யவர ்தான். அதனால் அவைளப் பாரத்்�ப்
ேபச ஒ� சந்தரப்்பத்ைத ஆழ்வாரக்்க�யான்
எ�ரப்ாரத்்� இப்ப�ெயல்லாம் அைல�றான் ேபா�ம்!
இைதப் பற்� நமக்� என்ன வந்த�? ேபசாமல் ேபாய்ப்
ப�த்�த் �ங்கலாம்.

இப்ப� அந்த இைளஞன் ��� ெசய்த சமயத்�ல், �ேழ
நடந்த ேபச�்ல் தன்�ைடய ெபயர ்அ�ப�வைதக்
ேகட்டான். உடேன சற்�க் �ரந்்� கவனிக்கத்
ெதாடங்�னான்.

“உம்�ைடய �மார�ைடய �ேந�தன் என்� ஒ�
�ள்ைள வந்��ந்தாேன? அவன் எங்ேக
ப�த்��க்�றான்? நம்�ைடய ேபச�் எ��ம்
அவ�ைடய கா�ல் ��ந்� �டக் �டா�. அவன்
வட�ைச மாதண்ட நாயகரின் �ழ் பணி ெசய்�ம் ஆள்
என்ப� நிைன��க்க ேவண்�ம். நம்�ைடய �ட்டம்
உ��ப்பட�் நிைறேவ�ம் காலம் வ�வதற்�ள் ேவ�
யா�க்�ம் இைதப் பற்�த் ெதரியக் �டா�.



அந்தப் �ள்ைளக்� ஏதாவ� ெகாஞ்சம் தகவல்
ெதரிந்��ட்ட� என்ற சந்ேதக��ந்தால் �ட அவைன
இந்தக் ேகாடை்ட���ந்� ெவளிேய அ�ப்பக் �டா�.
ஒேரய�யாக அவைன ேவைல �ரத்்� ��வ�
உ�தமா��க்�ம்…”

இைதக் ேகட்ட வந்�யத்ேதவ�க்� எப்ப�
இ�ந்��க்�ெமன்� ேநயரக்ேள ஊ�த்�க்
ெகாள்ளலாம். ஆனா�ம் அந்த இடத்ைத �ட�் அவன்
நகர�ல்ைல. அவரக்�ைடய ேபசை்ச ���ம்
ேகட்ேட��வ� என்� உ��ெசய்� ெகாண்டான்.

வட�ைச மாதண்ட நாயகர ்யார?் �ந்தரேசாழ
சக்கரவரத்்��ன் �த்த �மாரர.் அ�த்தப� ேசாழ
�ம்மாசனம் ஏறேவண்�ய பட்டத்� இளவரசர.் அவரிடம்
தான் ேவைல பாரப்்ப�ல் இவரக்�க்� என்ன
ஆட்ேசபம்? அவ�க்�த் ெதரியக்�டாத �ஷயம்
இவரக்ள் என்ன ேபசப் ேபா�றாரக்ள் ?

அசச்மயம் கந்தமாறன் தன் �ேந�த�க்�ப் பரிந்�
ேப�ய� வல்லவைரயனின் கா�ல் ��ந்த�.

“ேமல்மாடத்� �ைல மண்டபத்�ல் வந்�யத்ேதவன்
ப�த்� நிம்ம�யாகத் �ங்�க் ெகாண்��க்�றான்.
இந்தக் �ட்டத்�ன் ேபச�் அவன் கா�ல் �ழப்
ேபாவ�ல்ைல. தனக்�ச ்சம்பந்த�ல்லாத காரியத்�ல்
அவன் தைல���றவ�ம் அல்ல. அப்ப�ேய அவன்
ஏதாவ� ெதரிந்� ெகாண்டா�ம், அதனால் உங்கள்
ேயாசைனக்�ப் பாதகம் ஒன்�ம் ேநரா�; அதற்� நான்
ெபா�ப்�!” என்றான் கந்தமாறன்.

“உனக்� அவனிடம் அவ்வள� நம்�க்ைக இ�ப்ப�
��த்� எனக்�ம் ம�ழ்ச�்தான். ஆனால் எங்களில்
யா�க்�ம் அவைன �ன்�ன் ெதரியா�;



ஆைக�னால்தான் எசச்ரிக்ைக ெசய்ேதன்.நாம்
இப்ேபா� ேபசப் ேபா�றேதா, ஒ� ெபரிய
சாம்ராஜ்யத்�ன் உரிைம பற்�ய �ஷயம்.

அஜாக்�ரைத காரணமாக ஒ� வாரத்்ைத ெவளி�ல்
ேபானா�ம் அதனால் பயங்கரமான �பரீதங்கள்
ஏற்படலாம். இ� உங்கள் எல்லா�க்�ேம நிைன��க்க
ேவண்�ம்!” என்றார ்ப�ேவட்டைரயர.்

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அ�தியாய� 7 சி����
ெகாதி���

 

அர�ரிைமையப் பற்�ப் ப�ேவட்டைரயரின்
வாரத்்ைதகைளக் ேகட்ட�ம் வந்�யத்ேதவன் உடேன
ஒ� ���க்� வந்தான். அர�ரிைமையப் பற்� இவரக்ள்



என்ன ேபசப் ேபா�றாரக்ள்? இவரக்ள் யார ்ேப�வதற்�?
இந்தக் �ட்டத்�ல் நடக்கப் ேபாவைத அ�ந்�
ெகாண்ேட �ரேவண்�ம்! இங்ேகேய உடக்ார
ேவண்�ய�தான். இைதக் காட்��ம் வச�யான இடம்
ேவ� �ைடயா�. ஆழ்வாரக்்க�யான் எப்ப�யாவ�
ேபாகட�்ம் அவைனப்பற்� நமக்� என்ன கவைல?

இன்ைறக்� இங்� ஏேதா மரம்மான நிகழ்ச�்
நைடெபறப் ேபா�ற� என்ற எண்ணம் வந்�யத்ேதவன்
மனத்�ல் �ன்னேம உண்டா���ந்த�.
ஆழ்வாரக்்க�யானின் �பரீதமான ெபா�ள் த�ம்
வாரத்்ைதகள், ேகாடை்ட வாசற் காவலரக்ளின்
��க்கான நடத்ைத, சம்�வைரயரின் அைரமனதான
வரேவற்�, ெவ�யாட்டம் ஆ�ய சந்நதக்காரனின்
ஆேவச ெமா�கள் இைவெயல்லாம் அவ�க்� ஏேதேதா
சந்ேதகங்கைள உண்டாக்���ந்தன.

அந்தச ்சந்ேதகங்கைளெயல்லாம் நீக்�க் ெகாள்ள�ம்,
உண்ைமைய அ�ந்� ெகாள்ள�ம் இேதா ஒ�
சந்தரப்்பம் ெதய்வா�னமாகக் �ைடத்��க்�ற�;
அைத ஏன் ந�வ�ட ேவண்�ம்? ஆகா! தன்�ைடய
உ��க்��ரான நண்பன் என்� க�� வந்த
கந்தமாறன் �டத் தன்னிடம் உண்ைமையச்
ெசால்ல�ல்ைல. தன்ைனத் �ங்க ைவத்��ட�், இந்த
ரக�ய நள்ளிர�க் �ட்டத்�க்� வந்��க்�றான்.
அவைன நாைளக்� ஒ� ைக பாரக்்க ேவண்�ய�தான்.

இதற்�ள் �ேழ ப�ேவட்டைரயர ்ேபசத் ெதாடங்�
�ட்டார.் வந்�யத்ேதவன் கா� ெகா�த்�க் கவனமாகக்
ேகடக்லானான்.

“உங்க�க்ெகல்லாம் �க �க்�யமான ஒ� ெசய்�ைய
அ��க்கேவ நான் வந்��க்�ேறன். அதற்காகேவ



இந்தக் �ட்டத்ைதச ்சம்�வைரயர ்�ட்���க்�றார.்
�ந்தரேசாழ மஹாராஜா�ன் உடல்நிைல �கக்
கவைலக்�டமா��க்�ற�. அரண்மைன
ைவத்�யரக்ளிடம் அந்தரங்கமாகக் ேகட�்ப் பாரத்்ேதன்.

அவரக்ள் ‘இனிேமல் நம்�க்ைகக்� இட�ல்ைல; அ�க
காலம் உ�ேரா� இ�க்க மாட்டார’் என்� ெசால்�
�ட்டாரக்ள். ஆகேவ, இனிேமல் நடக்க ேவண்�ய
காரியங்கைளப்பற்� நாம் இப்ேபா� ேயா�த்தாக
ேவண்�ம்!” என்� ��ப் ப�ேவட்டைரயர ்நி�த்�னார.்

“ேஜா�யரக்ள் என்ன ெசால்�றாரக்ள்?” என்� ேகட்டார்
�ட்டத்�ல் ஒ�வர.்

“ேஜா�யரக்ைளப் ேபாய்க் ேகட்பாேனன்? �ல நாளாகப்
�ன் மாைல ேநரத்�ல் வானத்�ல் வால்நடச்த்�ரம்
ெதரி�றேத! அ� ேபாதாதா! என்றார ்ஒ�வர.்

�ன்னர ்ப�ேவட்டைரயர ்��னார:் “ேஜா�யரக்ைள�ம்
ேகட்டா��ட்ட� அவரக்ள் �ல காலம் தள்ளிப்
ேபா��றாரக்ள்; அவ்வள�தான். எப்ப���ந்தா�ம்,
அ�த்தாற்ேபால் பட்டத்�க்� உரியவர ்யார ்என்பைத
நாம் ேயா�த்தாக ேவண்�ம்…”

“அைதப் பற்� இனி ேயா�த்� என்ன ஆவ�? ஆ�த்த
கரிகால�க்�த்தான் இளவர�ப் பட்டம் இரண்�
வ�ஷத்�க்� �ன்ேப கட்�யா��ட்டேத!” என்�
இன்ெனா� கம்மலான �ரல் ��ய�.

“உண்ைமதான், ஆனால் அப்ப� இளவர�ப் பட்டம்
கட�்வதற்� �ன்னால் நம்�ல் யா�ைடய
ேயாசைனயாவ� ேகடக்ப்பட்டதா என்� ெதரிந்�
ெகாள்ள ��ம்��ேறன்.



இங்ேக ���ள்ள நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் �� ஆண்�க்�
ேமலாக, நா� தைல�ைறயாக, ேசாழ ராஜ்யத்�ன்
ேமன்ைமக்காகப் பா�பட்ட பழங்��ையச்
ேசரந்்தவரக்ள். என் பாட்டனா�க்�த் தந்ைத
��ப்�றம்�யம் ேபாரில் இறந்தார.் என் பாட்டனார்
ேவ�ரில் நடந்த ேபாரில் உ�ர ்�ட்டார.் என் தந்ைத
தக்ேகாலத்�ல் உ�ரத்் �யாகம் ெசய்தார.்
அம்மா�ரிேய உங்கள் ஒவ்ெவா�வரின் �தாைதய�ம்
இந்தச ்ேசாழ நாட்�ன் ேமன்ைமைய
நிைலநாட�்வதற்காக உ�ைரக்
ெகா�த்��க்�றாரக்ள். நம் ஒவ்ெவா�வ�ைடய
��ம்பத்��ம் இளம் �ள்ைளகள் �த்தகளத்�ல்
ெசத்��க்�றாரக்ள். இன்ைறக்�ம் ஈழ நாட்�ல்
நம்�ைடய �லத்ைத�ம் ��ம்பத்ைத�ம் ேசரந்்த
�ள்ைளகள் ேபார ்ெசய்� வ��றாரக்ள்.

ஆனால் அ�த்தப�யாகப் பட்டத்�க்� வரேவண்�யவர்
யார ்என்ப� பற்�த் �ரம்ானிப்ப�ல் நம்�ைடய
அ�ப்�ராயத்ைத மகாராஜா ேகடக்�ல்ைல. தசரதர�்ட
இராம�க்�ப் பட்டம் கட�்வ� பற்� மந்�ராேலாசைன
சைப �ட்� ேயாசைன ெசய்தார.் மந்�ரிகைள�ம்,
சாமந்தகரக்ைள�ம், ேசைனத் தைலவரக்ைள�ம்,
�ற்றரசரக்ைள�ம் ஆேலாசைன ேகட்டார.் ஆனால்
�ந்தர ேசாழ மகாராஜா யா�ைடய ேயாசைனைய�ம்
ேகட்ப� அவ�யம் என்� க�த�ல்ைல..”

“நம்ைம ேயாசைன ேகடக்�ல்ைலெயன்ப� சரிதான்.
ஆனால் யாைர�ேம ேயாசைன ேகடக்�ல்ைலெயன்�
இைற��க்�ம் ேதவர ்��வ� சரியன்�. ெபரிய
�ராட்�யாரான ெசம்�யன் மகாேத��ன்
ேயாசைன�ம், இைளய �ராட்�யாரான �ந்தைவ
ேத��ன் ேயாசைன�ம் ேகடக்ப்பட்டன.



இல்ைலெயன்� ப�ேவட்டைரயர ்�ற ���மா?” என்�
ேக�யான ெதானி�ல் ஒ�வர ்�ற�ம், �ட்டத்�ல் ஒ�
�லர ்�ரித்தாரக்ள்.

“ஆகா! நீங்கள் �ரிக்��ரக்ள்! எப்ப�த்தான்
உங்க�க்�ச ்�ரிக்கத் ேதான்��றேதா, நான்
அ�ேயன். நிைனக்க நிைனக்க எனக்� வ�� பற்�
எரி�ற�; இரத்தம் ெகா�க்�ற�. எதற்காக இந்த
உ�ைர ைவத்�க் ெகாண்� ெவடக்ங்ெகட�் வாழ
ேவண்�ம் என்� ேதான்��ற�. இன்� சந்நதம் வந்�
ஆ�ய ‘ேதவராளன்’ �ரக்்ைக ப� ேகட்பதாகச்
ெசான்னான்.

‘ஆ�ரம் வ�ஷத்�ப் பரம்பைர ராஜ வம்சத்�ல் �றந்த
நரப� ேவண்�ம்’ என்� ெசான்னான். என்ைனப் ப�
ெகா�த்� ��ங்கள். என்�ைடய �லம் ஆ�ரம்
ஆண்�க�க்�ம் ெதான்ைமயான�. நீங்கள்
ஒவ்ெவா�வ�ம் உங்கள் கத்��னால் என் க�த்�ல் ஒ�
ேபா� ேபாட�்ப் ப� ெகா�த்� ��ங்கள். அன்ைன
�ரக்்ைக ��ப்� அைடவாள்; என் ஆத்மா�ம் சாந்�
அைட�ம்…”

இவ்�தம் ஆேவசம் வந்� ஆ�ய சந்நதக்காரைனப்
ேபாலேவ ெவ� ெகாண்ட �ர�ல் ெசால்�ப்
ப�ேவட்டைரயர ்நி�த்�னார.்

சற்� ேநரம் ெமௗனம் ��ெகாண்��ந்த�. ேமற்�த்
�ைசக் காற்� ‘�ர’் என்� அ�க்�ம் சப்த�ம், அந்தக்
காற்�ல் ேகாடை்டச ்�வ�க்� ெவளிேய�ள்ள மரங்கள்
ஆ� அைல�ம் ‘மரம்ர’ சப்த�ம் ேகட்டன.

“ஏேதா ெதரியாத்தனமாகப் ேப��ட்ட பரிகாசப்
ேபசை்ச�ம், அதனால் �ைளந்த �ரிப்ைப�ம் ப��ர்
மன்னர ்ெபா�த்த�ள ேவண்�ம். தாங்கள் எங்க�ைடய



இைண�ல்லாத் தைலவர.் தாங்கள் இட்ட கட்டைளைய
நிைறேவற்ற இங்�ள்ளவர ்அைனவ�ம்
�த்தமா��க்�ேறாம். தாங்கள் காட்�ய வ��ல்
நடக்�ேறாம். தய� ெசய்� மன்னித்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம்!” என்� சம்�வைரயர ்உணரச்�்�டேன
��னார.்

“நா�ம் ெகாஞ்சம் ெபா�ைம இழந்� �ட்ேடன்.
அதற்காக நீங்கள் என்ைன மன்னிக்க ேவண்�ம். ஒ�
�ஷயத்ைத எண்ணிப் பா�ங்கள். சரியாக இன்ைறக்�
�� ஆண்�க�க்� �ன்னால் �ஜயாலய ேசாழர்
�த்தைரயரக்ைள ��ய�த்�த் தஞ்சா�ைரக்
ைகப்பற்�னார.் ��ப்�றம்�யம் ேபாரில் பல்லவ
ைசன்யத்�க்�த் �ைணயாக நின்� ம�ைரப்
பாண்�யரின் பைடைய நிர�்லமாக்�னார.்
அ��தலாவ� ேசாழ ராஜ்யம் நா�க்� நாள் ெப��
�ஸ்தரித்� வந்��க்�ற�.

காேவரி ந�க்�க் கைரெய�த்த கரிகால் வளவர்
காலத்�ேல�டச ்ேசாழ ராஜ்யம் இவ்வள�
மேகான்னதத்ைத அைடந்த� �ைடயா�. இன்ைறக்�த்
ெதற்ேக �மரி �ைன���ந்� வடக்ேக �ங்கபத்�ைர
– ��ஷ்ைண வைர�ல் ேசாழ சாம்ராஜ்யம் பரந்�
�ரிந்� �டக்�ற�. பாண்�ய நா�, நாஞ்�ல் நா�,
யா�க்�ம் இ�வைர�ல் வணங்காத ேசர நா�,
ெதாண்ைட மண்டலம், பா� நா�, கங்கபா�,
�ளம்பபா�, ைவ�ம்பர ்நா�, �ட்�� நா�,
ெப�ம்பாணப்பா�, ெபான்னி ந� உற்பத்�யா�ம் �ட�
நா� ஆ�ய இத்தைன நா�க�ம் ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�க்� அடங்�க் கப்பம் ெச�த்�
வ��ன்றன. இவ்வள� நா�களி�ம் நம் ேசாழ நாட�்ப்
��க்ெகா� பறக்�ற�. ெதற்ேக ஈழ�ம் வடக்ேக



இரடை்ட மண்டல�ம் ேவங்��ம் �ட இதற்�ள்
நமக்�ப் பணிந்��க்க ேவண்�ம். அப்ப�ப்
பணியாததற்�க் காரணங்கைள நான் ெசால்ல
ேவண்�ய�ல்ைல; அைவகள் எல்லாம் உங்க�க்�த்
ெதரிந்த�தான்!…”

“ஆம்; எல்ேலா�க்�ம் ெதரி�ம்; ஈழ�ம்
இரடை்டப்பா��ம் ேவங்��ம் க�ங்க�ம்
பணியாததற்� இரண்� காரணங்கள் உண்�. ஒ�
காரணம் வட�ைச மாதண்ட நாயகரா�ய இளவரசர்
ஆ�த்த கரிகாலர;் இன்ெனா� காரணம் ெதன் �ைசப்
பைடத் தைலவரான அவ�ைடய தம்�
அ�ள்ெமா�வரம்ர.்.”

“மழவைரயர ்��ம் காரணத்ைத நான் ஒப்�க்
ெகாள்�ேறன். ெசன்ற �றாண்� காலமாக இந்தச்
ேசாழ நாட்�ல் ேசனாப� நிய�க்�ம் மர�
ேவறா��ந்த�. பல �த்தங்களில் ஈ�பட�் அ�பவம்
ெபற்ற �ரா� �ரரக்ைளேய பைடத் தைலவரக்ைள�ம்
மாதண்ட நாயகரக்ளாக�ம் நிய�ப்பாரக்ள்.

ஆனால் இப்ேபா� நடந்��ப்ப� என்ன? �த்த
இளவரசர ்வட�ைசச ்ேசைன�ன் ேசனாப�; அவர்
என்ன ெசய்�றார?் இரடை்ட மண்டலத்�ன் ��ம்
ேவங்� நா� ��ம் பைடெய�த்�ப் ேபாக�ல்ைல.

காஞ்��ரத்�ல் உடக்ாரந்்� ெகாண்� ெபான் மாளிைக
கட்�க் ெகாண்��க்�றார.் �ரப் ெப�ங்���ல் �றந்த
�ரா� �ரரக்ளா�ய உங்கைளக் ேகட�்ேறன். இதற்�
�ன்னால் த�ழகத்�ல் எந்த மன்னராவ� தாம்
வ�ப்பதற்�ப் ெபான்னால் மாளிைக கட்�ய�ண்டா?
உலகெமங்�ம் �கழ் பரப்� இப்ேபா� ைகலாச
வா�யா��க்�ம் ம�ைர�ம் ஈழ�ம் ெகாண்ட



பராந்தக சக்கரவரத்்��டத் தாம் வ�ப்பதற்�ப் ெபான்
மாளிைக கட்�க் ெகாள்ள�ல்ைல. �ல்ைலச்
�ற்றம்பலத்�க்�த்தான் ெபான் �ைர ேவய்ந்தார.்

ஆனால் இளவரசர ்ஆ�த்த கரிகாலர ்தாம் வ�ப்பதற்�க்
காஞ்��ரத்�ல் ெபான் மாளிைக கட�்�றார!் பல்லவ
சக்கரவரத்்�கள் தைல�ைற தைல�ைறயாக வாழ்ந்�
ராஜ்ய பாரம் �ரிந்த அரண்மைனகள் இவ�ைடய
அந்தஸ்�க்�ப் ேபாத�ல்ைலயாம். ெபான்னிைழத்த
அரண்மைன கட�்�றார.் ரத்�னங்கைள�ம்
ைவ�ரியங்கைள�ம் அப்ெபான் மாளிைகச ்�வரக்ளில்
ப�க்�றார.் கங்கபா�, �ளம்பபா�, �ட� �த�ய
நா�களில் ெவற்�யைடந்�, ைகப்பற்�க் ெகாண்�
வந்த ெபா�ளில் ஒ� ெசப்�க் காசாவ�
தைலநகரி�ள்ள ெபாக்�ஷ சாைலக்� அவர ்இ�வைர
அ�ப்ப�ல்ைல..”

“ெபான் மாளிைக கட்� ��ந்� �ட்டதா?”

“ஆம், ��ந்� �ட்ட� என்� என்�ைடய அந்தரங்க
ஒற்றரக்ள் �லம் அ�ந்ேதன். அத்�டன் �ந்தர ேசாழ
மகாராஜா�க்� அவ�ைடய அ�ைம �த்த
�தல்வரிட��ந்� க�தங்க�ம் வந்தன. ��தாக
நிரம்ாணித்��க்�ம் ெபான் மாளிைக�ல் வந்� �ந்தர
ேசாழ மகாராஜா �ல காலம் தங்���க்க ேவண்�ம்
என்�.”

“மகாராஜா காஞ்�க்�ப் ேபாகப் ேபா�றாரா?” என்�
ஒ�வர ்கவைல த�ம்�ய �ர�ல் ேகட்டார.்

“அத்தைகய கவைல உங்க�க்� ேவண்டாம், அப்ப�
ஒன்�ம் ேநராமல் பாரத்்�க் ெகாள்ள நான் இ�க்�ேறன்;
தஞ்ைசக் ேகாடை்டக் காவலனா�ய என் சேகாதர�ம்
இ�க்�றான். �ன்னப் ப�ேவட்டைரயன் அ�ம�



இல்லாமல் யா�ம் தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் �க
��யா�. என்ைனய�யாமல் யா�ம் மகாராஜாைவப்
ேபட்� காண�ம் ��யா�; ஓைல ெகா�க்க�ம்
��யா�. இ� வைர�ல் இரண்� �ன்� தடைவ வந்த
ஓைலகைள நி�த்� �ட்ேடன்.”

“வாழ்க ப�ேவட்டைரயர!்”, “வாழ்க ப��ர ்மன்னரின்
சாணக்ய தந்�ரம்!”, “வாழ்க அவர ்�ரம்!” என்�ம்
ேகாஷங்கள் எ�ந்தன.

“இன்�ம் ேக�ங்கள், பட்டத்� இளவரசர ்ெசய்�ம்
காரியங்கைளக் காட்��ம் ஈழத்�ல் ேபார ்நடத்தச்
ெசன்��க்�ம் இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ரின்
காரியங்கள் �க �க ��த்�ரமா��க்�ன்றன. �த்த
தரம்த்ைதப் பற்� நாம் அ�ந்��ப்பெதன்ன?
பரம்பைரயாகப் பல �� ஆண்�களாக ‘நம்
�ன்ேனாரக்ள் கைடப்��த்� வந்��ப்பெதன்ன? நம்
நாட�்ப் பைடகள் ேவ� நா�களின் �� பைட எ�த்�ச்
ெசன்றால், நம் பைடக�க்� ேவண்�ய உண�கைள
அந்த ேவற்� நா�களிேலேய சம்பா�த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம். அந்த நா�களில் ைகப்பற்�ம் ெபா�ைளக்
ெகாண்ேட �ரரக்�க்� ஊ�ய�ம் ெகா�க்க
ேவண்�ம். ��ந்த ெபா�ைளத் தைலநகரி�ள்ள
அரசாங்க ெபாக்�ஷத்�க்� அ�ப்� ைவக்க ேவண்�ம்.

ஆனால் இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ர ்என்ன
ெசய்�றார ்ெதரி�மா? ஈழ நாட்��ள்ள நம் ேபார்
�ரரக்�க்ெகல்லாம் இங்��ந்� கப்பல்களில் உண�
அ�ப்� ைவக்க ேவண்�மாம்! ஒ� வ�ஷ காலமாக
நா�ம் பத்�த் தடைவ பல கப்பல்களில் ஏற்� உண�
அ�ப்� வந்��க்�ேறன்..”



“�ந்ைத! �ந்ைத!”, “இந்த அநியாயத்ைதப் ெபா�க்க
��யா�!”, “இப்ப�க் ேகட்டேத இல்ைல!” என்ற �ரல்கள்
எ�ந்தன.

“இந்த அ�சயமான காரியத்�க்� இளவரசர்
அ�ள்ெமா�வரம்ர ்��ம் காரணத்ைத�ம் ேகட�்
ைவ�ங்கள். பைடெய�த்�ச ்ெசன்ற நாட்�ல் நம்
�ரரக்�க்� ேவண்�ய உண�ப் ெபா�ைளச்
சம்பா�ப்ப� என்றால், அங்�ள்ள ��மக்களின்
அ��ப்�க்� உள்ளாக ேநரி�மாம்.

ஈழத்� அரச �லத்தாேரா� நமக்�ச ்சண்ைடேய த�ர
ஈழத்� மக்கேளா� எவ்�தச ்சண்ைட�ம் இல்ைலயாம்.
ஆைகயால் அவரக்ைள எவ்�தத்��ம் கஷ்டப்ப�த்தக்
�டாதாம்! அரச �லத்தா�டன் ேபாரா� ெவன்ற �ற�
மக்களின் மனமாரந்்த ��ப்பத்�டன் ஆட்� நடத்த
ேவண்�மாம். ஆைகயால் பண�ம் உண�ம் இங்��ந்�
அ�ப்ப ேவண்�மாம்!”

இசச்மயம் �ட்டத்�ல் ஒ�வர,் “பைடெய�த்�ச ்ெசன்ற
நா�களில் உள்ள ஜனங்களிடம் ஒன்�ேம ேகடக்க்
�டா�; அவரக்ளின் கா�ல் ��ந்� �ம்�ட ேவண்�ம்
என்ற �த்த தரம்த்ைத இ�வைர நாங்கள் ேகட்டேத
�ைடயா�!” என்றார.்

“அதனால் �ைள�ம் �பரீதத்ைத�ம் ேக�ங்கள்.
இரண்� இளவரசரக்�ம் ேசரந்்� ெசய்�ம்
காரியங்களினால் தஞ்ைச அரண்மைனத் தன
ெபாக்�ஷ�ம் தானிய பண்டார�ம் அ�க்க� �கக்
�ைறந்� ேபா�ன்றன.

உங்க�க்ெகல்லாம் அ�க வரி ேபாட�் வ��க்�ம்
நிரப்்பந்தம் எனக்� ஏற்ப��ற�. இதற்காகத்தான்
என்ைன இைற அ�காரியாக நிய�த்��க்�றாரக்ள்!



ேசாழ நாட்�ன் ேமன்ைமேய �க்�யம் என்� நான்
க���ரா�ட்டால், எப்ெபா�ேதா இப்பத�ைய �ட�்த்
ெதாைலத்��ப்ேபன்.”

“ஆ! �டேவ �டா�! தாங்கள் இப்பத����ப்ப�தான்
எங்க�க்ெகல்லாம் ெபரிய பா�காப்�. இந்த
�ைறேகடான காரியங்கைளப் பற்�த் தாங்கள்
மகாராஜா�டம் ெசால்�ப் பாரக்்க �ல்ைலயா?”

“ெசால்லாமல் என்ன! பல தடைவ ெசால்�யா��ட்ட�.
ஒவ்ெவா� தடைவ�ம் ெபரிய �ராட்��டம் ேக�ங்கள்;
இைளய�ராட்��டம் ேக�ங்கள்!’ என்ற
ம�ெமா�தான் �ைடக்�ற�. �ன்னேம தான்
ெசான்ேனேன, மகாராஜா�க்�ச ்�யமாகச ்�ந்தைன
ெசய்�ம் சக்�ேய இப்ேபா� இல்லாமற் ேபாய்�ட்ட�!
�க்�யமான காரியங்களில் நம்�ைடய
ேயாசைனகைளக் ேகட்ப�ம் இல்ைல.

அவ�ைடய ெபரியன்ைன ெசம்�யன் மாேத��ன்
வாக்�த்தான் அவ�க்� ேவதவாக்�; அ�த்தப�யாக,
அவ�ைடய ெசல்வக் �மாரி �ந்தைவப்�ராட்��டம்
ேயாசைன ேகடக்ச ்ெசால்�றார.் இராஜ்ய ேசைவ�ல்
தைல நைரத்�ப் ேபான நா�ம் மற்ற அைமசச்ரக்�ம்
அந்தச ்�ன்னஞ்�� ெபண்ணிடம் ெகாள்ளிடத்�க்�
வடக்ேக�ம் �ட��ட்�க்�த் ெதற்ேக�ம் ெசன்ற�யாத
ெபண்ணிடம் ேயாசைன ேகட்பதற்�ப் ேபாய் நிற்க
ேவண்�ம்; எப்ப���க்�ற� கைத! இந்தச ்ேசாழ
ராஜ்யம் ஆரம்பமான காலத்���ந்� இப்ப� இராஜ்ய
காரியங்களில் ெபண்கள் தைல�ட்டதாக நாம்
ேகள்�ப்பட்ட�ல்ைல!

இத்தைகய அவமானத்ைத எத்தைன நாள் நாம்
ெபா�த்��க்க���ம்? அல்ல� நீங்கள் எல்லா�ம்



ஒ��கமாகச ்ெசான்னால், நான் இந்த ராஜாங்கப்
ெபா�ப்ைப�ம், வரி ��த்�ப் ெபாக்�ஷத்ைத நிரப்�ம்
ெதால்ைலைய�ம் �ட�் �ட�் என் ெசாந்த ஊேரா�
இ�ந்� ���ேறன்…”

“�டா�! �டா�! ப��ரத்்ேதவர ்அப்ப� எங்கைளக்
ைக�ட�் �டக் �டா�. அ�ம்பா�பட�், ஆ�ரமா�ரம்
�ரரக்ள் நா� தைல�ைறகளாகத் தங்கள் இரத்தத்ைதச்
�ந்� ஸ்தா�த்த ேசாழ சாம்ராஜ்யம் ஒ� ெநா��ல்
�ன்னா�ன்னமாய்ப் ேபாய் ��ம்” என்றார்
சம்�வைரயர.்

“அப்ப�யானால் இந்த நிைலைம�ல் என்ன ெசய்வ�
என்� நீங்கள்தான் எனக்� ேயாசைன ெசால்ல
ேவண்�ம். அல்� ராஜ்யத்ைத�டக் ேகவலமா��ட்ட
இந்தப் ெபண்ணர�க்�ப் பரிகாரம் என்ன என்� நீங்கள்
தான் ெசால்ல ேவண்�ம்” என்றார ்ப��ர ்மன்னர.்
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அ�தியாய� 8 ப�ல�கி�
யா�?



 

சற்� ேநரம் அந்தக் �ட்டத்�ல் ஒ�வ�க்ெகா�வர்
ஏேதா ேப� �வா�த்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள். பல
�ரல்கள் ஒ�ங்ேக கலந்� ஒ�த்தப�யால்
வந்�யத்ேதவன் கா�ல் ஒன்�ம் ெதளிவாக
�ழ�ல்ைல.

சம்�வைரயர ்உரத்த �ர�ல், ” ப��ர ்மன்னர்
ேகட்டதற்� நாம் ம�ெமா� ெசால்ல ேவண்டாமா?
தைலக்�த் தைல ேப�க் ெகாண்��ந்தால் என்ன
ஆ�ற�? இர� �ன்றாம் ஜாமம் ஆரம்பமா� �ட்ட�.
அேதா சந்�ர�ம் வந்� �ட்ட�” என்றான்.

“எனக்� ஒ� சந்ேதகம் இ�க்�ற�. என்ைனப் ேபால்
இன்�ம் �ல�ைடய மனத்��ம் அ� இ�க்கலாம்.
ப��ரத்்ேதவர ்ேகா�த்�க் ெகாள்வ�ல்ைலெயன்றால்,
அைதப் பற்�க் ேகடக் ��ம்��ேறன்!” என்� �ன்னால்
ஒ� தடைவ ேப�ய கம்மல் �ரல் ெசால்�ற்�.

“இப்ேபா� ேப��ற� வணங்கா��யார ்தாேன? எ�ந்�
நன்றாக ெவளிசச்த்�ற்� வரட�்ம்!” என்றார்
ப�ேவட்டைரயர.்

“ஆமாம்; நான் தான் இேதா ெவளிசச்த்�க்� வந்�
�ட்ேடன்.

“என்�ைடய ேகாபத்ைதெயல்லாம் நான்
ேபாரக்்களத்�ல் காட�்வ�தான் வழக்கம்;
பைகவரக்ளிடம் காட�்வ� வழக்கம்; என்
�ேந�தரக்ளிடம் காட்டமாட்ேடன். ஆைகயால் எ�
ேவண்�மானா�ம் மனம் �ட�்த் தாராளமாகக்
ேகடக்லாம்.”



“அப்ப�யானால் ேகட�்ேறன், �ந்தரேசாழ
மகாராஜா�ன் ேபரில் ப�ேவட்டைரயர ்என்ன �ற்றம்
ெசால்�றாேரா, அேத �ற்றத்ைதப் ப�ேவட்டைரயர்
��ம் �லர ்�மத்��றாரக்ள்! அைத நான்
நம்பா�ட்டா�ம் இந்தச ்சமயத்�ல் ேகட�்த் ெதளிய
��ம்��ேறன்!” என்றார ்வணங்கா��யார.்

“அ� என்ன? எப்ப�? �வரம் ெசால்ல ேவ�ம்?”

“ப��ரத்்ேதவர ்இரண்� ஆண்�க�க்� �ன்� ஒ�
ெபண்ைண மணம் �ரிந்� ெகாண்ட� நம்
எல்ேலா�க்�ம் ெதரி�ம்…”

இசச்மயம், சம்�வைரயரின் �ரல் ேகாபத்ெதானி�ல்,
“வணங்கா��யார ்இந்த �ஷயத்ைதப் பற்�ப்
ேப�வைத நாங்கள் ஆட்ேச�க்�ேறாம். நம் மாெப�ந்
தைலவைர, நம� �ரதம ��ந்தாளிைய, இவ்�தம்
அசந்தரப்்பமான ேகள்� ேகட்ப� ���ம் தகாத
காரியம்…” என்றார.்

“சம்�வைரயைரப் ெபா�ைமயா��க்�ம்ப� நான்
ெராம்ப�ம் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன். வணங்கா��யார்
ேகடக் ��ம்�வைதத் தாராளமாகக் ேகடக்ட�்ம்.
மனத்�ல் ஒன்ைற ைவத்�க் ெகாண்��ப்பைத�டக்
��க் ேகட�் ��வேத நல்ல�. ஐம்பத்ைதந்�
�ராயத்�க்� ேமல் நான் ஒ� ெபண்ைண மணந்�
ெகாண்ட� உண்ைமதான். அைதத் தாராளமாக
ஒப்�க்ெகாள்�ேறன். ஆனால் நான்தான் க��க
ராமாவதாரம் என்� எப்ேபா�ம் ெசால்�க்
ெகாண்ட�ல்ைல.

ஏகபத்�னி �ரதம் ெகாண்டவன் என்�ம் ெசால்�க்
ெகாண்ட�ல்ைல. அந்தப் ெபண்ைண நான்
காத�த்ேதன்; அவ�ம் என்ைனக் காத�த்தாள்.



பழந்த�ழ்நாட�் �ைறப்ப� இஷ்டப்பட�் மணந்�
ெகாண்ேடாம் இ�ல் என்ன தவ�?”

“ஒ� தவ�ம் இல்ைல!” என்� பல �ரல்கள் எ�ந்தன.

“மணம் �ரிந்� ெகாண்ட� தவ� என்� நா�ம்
ெசால்ல�ல்ைல. நம்�ல் யாரத்ான் ஒ� தார �ரதம்
ெகாண்டவரக்ள்? ஆனால்….ஆனால்…”

“ஆனால் என்ன! தயங்காமல் மனத்ைதத் �றந்� ேகட�்
��ங்கள்!”

“�� மணம் �ரிந்� ெகாண்ட இைளய ராணி�ன்
ெசால்ைல எல்லா காரியங்களி�ம் ப�ேவட்டைரயர்
ேகட�் நடப்பதாகச ்�லர ்ெசால்�றாரக்ள். இராஜரீக
காரியங்களில் �ட இைளய ராணி�ன் ேயாசைனையக்
ேகட்பதாகச ்ெசால்��றாரக்ள். தாம்
ேபா��டங்க�க்ெகல்லாம் இைளய ராணிைய�ம்
அைழத்�ப் ேபாவதாகச ்ெசால்��றாரக்ள்.”

இப்ேபா� �ட்டத்�ல் ஒ� �ரிப்�ச ்சப்தம் எ�ந்த�.

சம்�வைரயர ்��த்� எ�ந்�, “�ரித்த� யார?் உடேன
�ன் வந்� �ரித்ததற்�க் காரணம் ெசால்லட�்ம்!” என்�
கர�்த்�க் கத்�ைய உைற���ந்� உ��னார.்

“நான்தான் �ரித்ேதன்! பதற ேவண்டாம் சம்�வைரயேர!”
என்றார ்ப�ேவட்டைரயர.்

�ற�, “வணங்கா��யாேர! தா� கட்� மணந்த
மைன�ைய நான் ேபா��டத்�க்ெகல்லாம் அைழத்�ப்
ேபாவ� �ற்றமா? அவ்�தம் நான் பல இடங்க�க்�
அைழத்�ப் ேபாவ� உண்ைமதான். ஆனால் ராஜரீக
காரியங்களில் இைளயராணி�ன் ேயாசைனையக்



ேகட�்ேறன் என்� ெசால்வ� மட�்ம் �ச�. அவ்�தம்
நான் ஒ� நா�ம் ெசய்வ�ல்ைல…”

“அப்ப�யானால், இன்�ம் ஓேர ஒ� சந்ேதகத்ைத மட�்ம்
நிவரத்்� ெசய்�ம்ப� ப��ரத்்ேதவைர ேவண்�க்
ெகாள்�ேறன். அந்தப்�ரத்�ல் இ�ந்��க்க ேவண்�ய
பல்லக்� இங்ேக நாம் அந்தரங்க ேயாசைன ெசய்�ம்
இடத்�ற்� ஏன் வந்��க்�ற�? பல்லக்�ற்�ள்ேள
யாராவ� இ�க்�றாரக்ளா; இல்ைலயா?
இல்ைலெயன்றால் சற்� �ன்� ேகட்ட கைனப்�ச்
சத்த�ம், வைளயல் ��ங்�ம் சத்த�ம் எங்��ந்�
வந்தன?”

இவ்�தம் வணங்கா��யார ்ேகட்ட�ம் அந்தக்
�ட்டத்�ல் ஒ� ��த்�ரமான நிசப்தம் நில�ற்�.
பல�ைடய மனத்��ம் இேத �த எண்ண�ம்
ேகள்��ம் ேதான்���ந்தப�யால்,
வணங்கா��யாைர எ�ரத்்�ப் ேபச யா�க்�ம் உடேன
�ணி� ஏற்பட�ல்ைல. சம்�வைரயரின் உத�கள்
ஏேதா ����த்தன. ஆனால் அவர ்வா���ந்�ம்
வாரத்்ைத ஒன்�ம் ேகடக்�ல்ைல.

அந்த நிசப்தத்ைதக் ��த்�க் ெகாண்�
ப�ேவட்டைரயர ்கணீர ்என்� ��னார:் “சரியான
ேகள்�; ம�ெமா� ெசால்ல நான் கடைமப்பட்டவன்.
இந்தக் �ட்டம் கைலவதற்� �ன்னால் உங்கள்
சந்ேதகத்ைதத் �ரத்்� ைவக்�ேறன். இன்�ம் அைர
நா�ைக ெபா�த்��க்கலாம் அல்லவா? அவ்வள�
நம்�க்ைக என்னிடம் உங்க�க்� இ�க்�றதல்லவா?”

“இ�க்�ற�, இ�க்�ற� ப�ேவட்டைரயரிடம்
எங்க�க்�ப் பரி�ரண நம்�க்ைக இ�க்�ற�!” என்�
பல �ரல்கள் ��ன.



“மற்றவரக்ைளக் காட்��ம் ப�ேவட்டைரயரிடம்
எனக்�ப் பக்��ம் மரியாைத�ம் �ைற� என்� யா�ம்
எண்ண ேவண்டாம். அவர ்மனத்ைதத் �றந்� ேகடக்ச்
ெசான்னப�யால் ேகட்ேடன். மற்றப� அவர ்இட்ட
கட்டைளைய நிைறேவற்றச ்�த்தமா��க்�ேறன்.
இந்தக் கணத்�ல் என் உ�ைரக் ெகா�க்கச்
ெசான்னா�ம் ெகா�க்கச ்�த்தம்!” என்றார்
வணங்கா�� �ைனயைரயர.்

“வணங்கா��யாரின் மனத்ைத நான் அ�ேவன். நீங்கள்
எல்ேலா�ம் என்னிடம் ைவத்�ள்ள நம்�க்ைகைய�ம்
அ�ேவன். ஆைகயால் இன்� எதற்காகக் ��ேனாேமா
அைதப் பற்� �த�ல் ��� ெகாள்ேவாம். �ந்தர ேசாழ
மகாராஜா நீ�� இவ்�ல�ல் வாழ்ந்� இந்தச ்ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்ைத ஆளட�்ம்.

ஆனால் ஒ�ேவைள ஏதாவ� அவ�க்� ேநரந்்��ட்டால்,
ைவத்�யரக்�ைடய வாக்�ப் ப�த்� �ட்டால், �ல
நாளாகத் ேதான்� வ�ம் �மேக� �த�ய
உற்பாதங்கள் ப�த்� �ட்டால், அ�த்தப� இந்தச்
ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன் பட்டத்�ற்� உரியவர ்யார்
என்பைத நாம் �ரம்ானிக்க ேவண்�ம்.”

“அ� �ஷயமாகத் தங்கள் க�த்ைதத் ெதரி�க்�ம்ப�
ேகா��ேறாம். தங்க�ைடய க�த்�க்� மாறாகச்
ெசால்லக் ��யவர ்இந்தக் �ட்டத்�ல் யா�ம் இல்ைல.”

“அ� சரியல்ல, ஒவ்ெவா�வ�ம் �ந்�த்�த் தங்கள்
க�த்ைத ெவளி�ட ேவண்�ம். �ல பைழய
ெசய்�கைள உங்க�க்� ஞாபகப்ப�த்த
��ம்��ேறன். மகா �ர�ம் மகா ஞானி�ம் �ண்ணிய
��ஷ�மான கண்டரா�த்தேதவர ்யா�ம் எ�ரப்ாராத
வண்ணம் இ�பத்� நா� ஆண்�க�க்� �ன்னால்



காலமானார.் அசச்மயம் அவ�ைடய �தல்வர்
ம�ராந்தகத் ேதவர ்ஒ� வய�க் �ழந்ைத. ஆகேவ தம�
தம்� அரிஞ்சயேதவர ்பட்டத்�க்� வர ேவண்�ம் என்�
��வாய் மலரந்்� �ட�்ப் ேபானார.் இைத அவ�ைடய
தரம் பத்�னி�ம் பட்ட ம���மான ெசம்�யன்
மாேத� தான் நமக்� அ��த்தாரக்ள். அதன்ப�ேய
அரிஞ்சய ேசாழ�க்� ���ட்� சக்கரவரத்்� �டத்�ல்
அமரத்்�ேனாம். ஆனால் ��வசமாக அரிஞ்சய
சக்கரவரத்்� ேசாழ �ம்மாசனத்�ல் ஓர ்ஆண்�க்�
ேமல் அமரந்்��க்க�ல்ைல.

அரிஞ்சய ேசாழ�ைடய �த்த �தல்வர ்பராந்தக �ந்தர
ேசாழர ்இ�ப� வய� இளங் காைளப் ப�வம்
எய்���ந்தார.் எனேவ ராஜ்யத்�ன் நன்ைமைய
�ன்னிட�் மந்�ரிக�ம் சாமந்தரக்�ம் ��நில
மன்னரக்�ம் நகரத் தைலவரக்�ம் �ற்றத்
தைலவரக்�ம் ேசரந்்� ேயா�த்�ப் பராந்தக �ந்தர
ேசாழ�க்� ���ட்�ேனாம். அைதக் ��த்� யா�ம்
வ�த்தப்பட இட�ல்ைல.

ஏெனனில், �ந்தர ேசாழ மகாராஜா இரண்�
ஆண்�க�க்� �ன்னால் வைர�ல் ெந� தவறாமல்
நாடை்டப் பரிபா�த்� வந்தார.் நம்ைமெயல்லாம் நன்�
ம�த்� ேயாசைன ேகட�் ராஜ்ய பாரம் நடத்�னார.்
இதனால் ேசாழ ராஜ்யம் ேம�ம் �ஸ்தரித்�ச்
ெச�த்த�.

இப்ேபா� �ந்தர ேசாழ மகாராஜா�ன் உடல்நிைல
கவைலக்�டமா��க்�ற�. இந்த நிைலைம�ல்
அ�த்தப� பட்டத்�க்�ரியவர ்யார?்
கண்டரா�த்தேதவரின் ��க்�மாரர ்ம�ராந்தகர்
இப்ேபா� �ராயம் வந்� ராஜ்ய பரிபாலனம் ெசய்யக்
��யவரா��க்�றார.்



அ��னா�ம் கல்��னா�ம் �ணத்�னா�ம் பக்�
�ரத்ைத�னா�ம் எல்லா �தத்��ம் பட்டத்�க்�
த�ந்தவரா��க்�றார ்அவரி�ம் ஒ� வய�
இைளயவரான ஆ�த்த கரிகாலர ்– �ந்தர ேசாழரின்
�தல்வர ்– காஞ்��ல் வட�ைசப் பைட�ன்
ேசனா�ப�யாக இ�ந்� வ��றார.் இந்த இ�வரில்
யார ்பட்டத்�க்� வ�வ� நியாயம்? �ல�ைற என்ன?
ம� நீ� என்ன? த�ழகத்�ன் பைழைமயான மர�
என்ன? �த்தவரின் �தல்வர ்ம�ராந்தகர ்பட்டத்�க்�
வ�வ� நியாயமா? அல்ல� இைளயவரின் ேபரர்
பட்டத்�க்� வ�வ� �ைறைமயா? நீங்கள்
ஒவ்ெவா�வ�ம் உங்கள் க�த்ைத மனம் �ட�்ச்
ெசால்ல ேவண்�ம்…”

“�த்தவரா�ய கண்டரா�த்தேதவரின் �தல்வர்
ம�ராந்தகர ்தான் பட்டத்�க்� உரியவர.் அ�தான்
நியாயம், தரம்ம், �ைறைம” என்றார ்சம்�வைரயர.்

“என் அ�ப்�ராய�ம் அ�ேவ”, “என் க�த்�ம் அ�ேவ”
என்� அக்�ட்டத்�ல் உள்ள ஒவ்ெவா�வ�ம் ெசால்�
வந்தாரக்ள்.

“உங்கள் அ�ப்�ராயம்தான் என் அ�ப்�ராய�ம்.
ம�ராந்தக�க்�த்தான் பட்டம் உரிய�. ஆனால் அந்த
உரிைமைய நிைலநாட�்வதற்காக நாம்
ஒவ்ெவா�வ�ம் �ரயத்தனம் ெசய்யச்
�த்தமா��க்�ேறாமா? உடல் ெபா�ள் ஆ�ையத்
தத்தம் ெசய்� ேபாராடச ்�த்தமா��க்�ேறாமா? இந்த
நி�ஷத்�ல் �ரக்்காேத��ன் பாதத்�ல் ஆைண�ட�்
அவ்�தம் சபதம் ெசய்வதற்�ச்
�த்தமா��க்�ேறாமா?” என்� ப�ேவட்டைரயர்
ேகட்டேபா� அவர ்�ர�ல் அ�வைர�ல் இல்லாத
ஆேவசம் ெதானித்த�.



�ட்டத்�ல் ��� ேநரம் ெமௗனம் ��ெகாண்��ந்த�.
�ற� சம்�வைரயர,் “அவ்�தேம ெதய்வ சாட்�யாகச்
சபதம் �றச ்�த்தமா��க்�ேறாம். ஆனால் சபதம்
எ�த்�க் ெகாள்வதற்� �ன்னால் ஒ� �ஷயத்ைதத்
தாங்கள் ெதளி�ப�த்த ேவண்�ம். இளவரசர்
ம�ராந்தகரின் க�த்� என்ன? அவர ்�ங்காதனம் ஏ�
ராஜ்யபாரத்ைத ஏற்கச ்�த்தமா��க்�றாரா?
கண்டரா�த்தரின் தவப் �தல்வர ்உலக வாழ்க்ைகைய
ெவ�த்�ச ்�வபக்��ல் �ரணமாக ஈ�பட�்ள்ளார்
என்� ேகள்�ப்ப��ேறாம். இராஜ்யத்�ல் அவ�க்�
��ப்ப�ல்ைல என்� பலர ்ெசால்ல�ம்
ேகட்��க்�ேறாம். அவ�ைடய அன்ைனயார்
ெசம்�யன் மாேத�யார ்தம� �தல்வர ்பட்டத்�க்�
வ�வதற்� �ற்�ம் �ேராதமா��க்�றார ்என்�ம்
ேகட்��க்�ேறாம். தங்களிட��ந்� இைதப் பற்�ய
உண்ைமைய அ�ய ��ம்��ேறாம்.”

“சரியான ேகள்�; தக்க சமயத்�ல் ேகட்�ரக்ள். இைதத்
ெதளி�ப�த்�ம் கடைம�ம் எனக்� உண்�. �ன்னேம
ெசால்���க்க ேவண்�ம். ெசால்லத் தவ�யதற்காக
மன்னி�ங்கள்” என்� ��ைக ேபாட�்க் ெகாண்�
ப�ேவட்டைரயர ்�றத் ெதாடங்�னார.் “ெசம்�யன்
மாேத� தம� ஏக �தல்வைர இராஜ்யபார
ஆைச���ந்� ��ப்�ச ்�வபக்� மாரக்்கத்�ல்
ெச�த்�வதற்�ப் �ரயத்தனப்பட�் வந்த� நா�
அ�ந்த �ஷயம். ஆனால் இதன் காரணம்
என்னெவன்பைத நா�ம் அ�யா�; மக்க�ம்
அ�யாரக்ள். ம�ராந்தக�க்� இராஜ்யமா�ம் ��ப்பம்
இ�ப்பதாகத் ெதரிந்தால் அவ�ைடய உ��க்ேக
ஆபத்� வரலாம் என்� ெபரிய �ராட்�யார ்பயந்த�
தான் காரணம்… “



“ஆஹா!” “அப்ப�யா?” என்ற �ரல்கள் �ட்டத்�ல்
எ�ந்தன.

“ஆம்; ெபற்ற தாய்க்�த் தன் ஏக �தல்வன் �ம்மாசனம்
ஏற ேவண்�ம் என்�ம் ஆைசையக் காட்��ம் �ள்ைள
உ�ேரா� இ�க்க ேவண்�ம் என்ற ஆைச தாேன
அ�கமா��க்�ம்? அன்ைன�ன் வாக்ேக ெதய்வத்�ன்
வாக்� என்� ம�த்� வந்த ம�ராந்தக�ம் மனத்ைத
�ரக்� மாரக்்கத்�ல் ெச�த்���ந்தார.் �வ பக்��ல்
���ம் ஈ�பட்��ந்தார.் ஆனால் �ல காலமாக
அவ�ைடய மன� ��� ��தாக மா� வந்��க்�ற�.

இந்தச ்ேசாழ சாம்ராஜ்யம் தமக்� உரிய�, அைதப்
பராமரிப்ப� தம்�ைடய கடைம என்ற எண்ணம்
அவ�ைடய மனத்�ல் ேவ�ன்� வளரந்்��க்�ற�.
நீங்கள் எல்லாம் அவைர ஆதரிப்பதாகத் ெதரிந்தால்,
தக்க சமயத்�ல் ப�ரங்கமாக �ன்வந்� ெசால்ல�ம்
�த்தமா��க்�றார.்.”

“இதற்� அத்தாட்� என்ன?”

“உங்க�க்ெகல்லாம் ��ப்� தரக்��ய அத்தாட்�ைய
இப்ேபாேத அளிக்�ேறன். அளித்தால் அைனவ�ம்
�ரமாணம் ெசய்யச ்�த்தமா��க்��ரக்ளா?”

பல �ரல்கள் “இ�க்�ேறாம்! இ�க்�ேறாம்!” என்�
ஒ�த்தன.

“யா�ைடய மன��ம் ேவ� எவ்�தச ்சந்ேதக�ம்
இல்ைலேய?”

“இல்ைல! இல்ைல!”

“அப்ப�யானால் இேதா அத்தாட்� ெகாண்� வ��ேறன்.
வணங்கா�� �ைனயைரயரின் சந்ேதகத்ைத�ம்



இப்ேபாேத �ரத்்� ைவக்�ேறன்!” என்� ��க்
ெகாண்ேட ப�ேவட்டைரயர ்எ�ந்தார.் கம்�ரமாக
நடந்� அங்ேக ச�பத்�ல் ைவக்கப்பட்��ந்த ��
பல்லக்�ன் அ��ல் ெசன்றார.்

“இளவரேச! பல்லக்�ன் �ைரைய �லக்�க் ெகாண்�
ெவளிேய எ�ந்த�ள ேவண்�ம். தங்க�க்காக உடல்
ெபா�ள் ஆ�ைய அரப்்பணம் ெசய்யச ்�த்தமான இந்த
�ரா� �ரரக்�க்�த் தங்கள் �க தரிசனத்ைதத்
தந்த�ள ேவண்�ம்!” என்� �க�ம் பணிவான �ர�ல்
��னார.்

ேமல்மாடத்�ல் �ண் மைற�ல் உடக்ாரந்்� ஒ�
வாரத்்ைத �டாமல் அடங்கா ஆரவ்த்�டன் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்த வந்�யத்ேதவன் இப்ேபா�
ஜாக்�ரைதயாகக் �ேழ பாரத்்தான். பல்லக்�ன்
�ைரைய �ன்ேபாலேவ ஒ� கரம் �லக்�ற்�. அ�
ெபான் வண்ணமான கரம். �ன்ேன ஒ��ைற அவன்
பாரத்்த அேத ெசக்கச ்�வந்த கரந்தான்.

ஆனால் அவன் �ன்னம் வைளயல் என்� நிைனத்த�
உண்ைம�ல் அரச �மாரர ்அணி�ம் கங்கணம்
என்பைத இப்ேபா� கண்டான். அ�த்த கணம் �ரண
சந்�ரைனெயாத்த அந்தப் ெபான் �க�ம் ெதரிந்த�.
மன்மதைனெயாத்த ஓர ்அழ�ய உ�வம்
பல்லக்���ந்� ெவளிேய வந்� �ன்னைக �ரிந்�
நின்ற�.ஆகா! கண்டரா�த்த ேதவரின் �தல்வரான
இளவரசர ்ம�ராந்தகரா இவர!் பல்லக்��ள்
இ�ந்தப�யால் ெபண்ணாக இ�க்க ேவண்�ம் என்ற
எண்ணத்�னால் அல்லவா அந்தத் தவைறச ்ெசய்�
�ட்ேடாம்? தன்ைனப் ேபால் அேத தவைறச ்ெசய்த
ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்� �வர ்ேமல் தைலைய நீட்�க்



ெகாண்��க்�றானா என்� வந்�யத்ேதவன்
பாரத்்தான்.

அந்த இடத்�ல் மர நிழல் ��ந்� இ�ள் �ழ்ந்��ந்த�
ஆைகயால் அங்� ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல.

இதற்�ள் �ேழ, “ம�ராந்தகத்ேதவர ்வாழ்க! பட்டத்�
இளவரசர ்வாழ்க! ெவற்� ேவல்! �ரேவல்!” என்ற
ஆேவசமான �ழக்கங்கள் �ளம்�ன. �ட்டத்�ல்
இ�ந்தவரக்ள் எல்ேலா�ம் எ�ந்� நின்� வாைள�ம்
ேவைல�ம் உயரத் �க்�ப் ��த்�க் ெகாண்�
அவ்�தம் ேகாஷ�ட்டைத வந்�யத்ேதவன் கண்டான்.
இனிேமல் அங்��ப்ப� அபாயமாக ��யலாம் என்�
எண்ணி, தான் ப�த்��ந்த இடத்�க்� �ைரந்�
ெசன்� ப�த்�க் ெகாண்டான்.
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பாலாற்�க்� வடக்ேக�ள்ள வறண்ட
�ரேதசங்களிேலேய வந்�யத்ேதவன் அ�கா�ம் தன்
வாழ்நாைளக் க�த்தவன் ஆைகயால் ஆற்�
ெவள்ளத்�ல் நீந்�வதற்� அவ�க்�த்
ெதரியாம��ந்த�. ஒ� சமயம் வடெபண்ைணக்
கைர�ல் எல்ைலக் காவல் �ரிந்�வந்தேபா�,
�ளிப்பதற்காக ஆற்�ல் இறங்�னான்.

ஒ� ெபரிய நீரச் ்�ழ�ல் அகப்பட�்க் ெகாண்டான்.
அந்தப் ெபால்லாத �ஷமச ்�ழல் அவைனச ்�ற்�ச்
�ற்� வரச ்ெசய்� வைதத்த�. அேத சமயத்�ல் �ேழ�ம்
இ�த்�க் ெகாண்��ந்த�. �க்�ரத்�ல்
வந்�யேதவ�ைடய பலத்ைதெயல்லாம் அந்தச ்�ழல்
உ�ஞ்��ட்ட�. “இனிப் �ைழக்க ��யா�, �ழ�ல்
�ழ்�ச ்சாக ேவண்�ய�தான்!” என்� வந்�யத்ேதவன்
நிராைச அைடந்த சமயத்�ல் ெதய்வா�னமாக ந�ச்
�ழ���ந்� ெவௗிப்பட்டான். ெவள்ளம் அவைன
அ�த்�க் ெகாண்� ேபாய்க் கைர�ல் ஒ�க்�க்
காப்பாற்�ய�!

அன்�ர� வந்�யத்ேதவன் �ண்�ம் ெசன்�
ப�த்தேபா� அவ�க்� ந��ன் �ழ�ல் அகப்பட�்த்
�ண்டா�ய� ேபான்ற அேத உணரச்�் ஏற்பட்ட�. ஒ�
ெபரிய இராஜாங்கச ்ச�ச ்�ழ�ல் தன்�ைடய
��ப்ப�ல்லாமேல ��ந்� அகப்பட�்க்
ெகாண்டதாகத் ேதான்�ய�. அந்த ந�ச ்�ழ���ந்�
தப்�ய� ேபால் இந்தச ்ச�ச ்�ழ���ந்�ம் தப்ப
���மா? கட�ள் தன்ைன ம��ைற�ம்
காப்பாற்�வாரா?

அன்� அவன் கடம்�ர ்மாளிைக�ல் நடந்த நள்ளிர�க்
�ட்டத்���ந்� அ�ந்� ெகாண்ட �ஷயங்கள்



அவைனத் �க்��க்காடச ்ெசய்� �ட்டன. ேசாழ மகா
சாம்ராஜ்யத்�க்� ெவளிப்பைகவரக்ளால் ஏற்பட்��ந்த
ெதால்ைலகள் நீங்�ச ்�ல வ�ஷங்கள்தான்
ஆ���ந்தன.

இளவரசர ்ஆ�த்த கரிகாலர ்மகா�ரர,் ேபாரக்்
கைல�ல் நி�ணர;் ராஜதந்�ரத்�ல் சாணக்�யர.்
தம்�ைடய அ�வாற்றல்கைள�ம் ேசாழ நாட�்ப்
பைடகளின் ேபாரத்் �றைன�ம் �ரணமாகப்
பயன்ப�த்� இரடை்ட மண்டலத்�க் ��ஷ்ண
மன்னனின் ஆ�க்கத்ைதத் ெதாண்ைட
மண்டலத்���ந்� அ�ேயா� ெதாைலத்தார.்

ெவளிப்பைக ஒ�வா� ஒ�ந்த�. இந்த நிைலைம�ல்
உடக்லக�ம் ச��ம் தைல�க்க
ஆரம்�த்��க்�ன்றன. ெவளிப்பைகையக் காட்��ம்
அபாயகரமான இந்த உட்பைக�ன் �ைள� என்ன
ஆ�ம்?

ேசாழ நாட்�ன் �கழ்ெபற்ற �ரரக்�ம் அைமசச்ரக்�ம்
தைலவரக்�ம் அ�காரிக�ம் அல்லவா இந்தப்
பயங்கரமான �யற்��ல் ஈ�பட்��க்�றாரக்ள்?
ப�ேவட்டைரய�ம் அவ�ைடய சேகாதர�ம்
எப்ேபரப்்பட்டவரக்ள்? அவரக்�ைடய சக்� என்ன?
ெசல்வாக்� என்ன? இங்ேக இன்� ����ந்த
மற்றவரக்ள்தான் எவ்வள� ெபய�ம் �க�ம்
ெசல்வாக்�ம் பராக்�ரம�ம் வாய்ந்தவரக்ள்?
இத்தைகய �ட்டம் இ�தான் �தற் �ட்டமா��க்�மா?
ப�ேவட்டைரயர ்��பல்லக்�ல் ம�ராந்தகைர
ைவத்� இவ்�தம் இன்�ம் எத்தைன இடங்க�க்�க்
ெகாண்� ேபா��க்�றாேரா? அடாடா! ��ய வய�ல்
ஓர ்இளம்ெபண்ைண மணந்� ெகாண்ட� இவ�க்�



இந்தச ்ச�கார �யற்�க்� எவ்வள� சாதகமாகப்
ேபாய்�ட்ட�?

ேசாழ �ம்மாசனத்�க்� உரியவர ்இளவரசர ்ஆ�த்த
கரிகாலரத்ான் என்ப� பற்� இன்� வைர
வந்�யத்ேதவ�ைடய மன�ல் எவ்�தச ்சந்ேதக�ம்
உ�க்க�ல்ைல. ேபாட்� ஒன்� ஏற்படக் ��ம் என்�
அவன் கன��ம் க�த�ல்ைல. கண்டரா�த்த�ைடய
�தல்வர ்ம�ராந்தகைரப் பற்� அவன்
ேகள்�ப்பட்ட�ண்�.

தந்ைதையப் ேபாலேவ �தல்வ�ம் �வபக்�ச ்ெசல்வர்
என்� அ�ந்த�ண்�. ஆனால் அவர ்இராஜ்யத்�க்�
உரிைம�ள்ளவர ்என்ேறா, அதற்காகப் ேபாட்��டக்
��யவர ்என்ேறா ேகள்�ப்பட்ட�ல்ைல. அந்த
எண்ணேம அவ�ைடய மனத்�ல் அ� வைர�ல்
ேதான்�ய�ல்ைல.

ஆனால் நியாயா நியாயங்கள் எப்ப�? பட்டத்�க்�
உரியவர ்உண்ைம�ேல யார?் ஆ�த்த கரிகாலரா?
ம�ராந்தகரா? ேயா�க்க ேயா�க்க, இ� தரப்��ம்
நியாயம் இ�ப்பதாகேவ ேதான்�ய�. ேபாட்� என்�
உண்ைம�ல் ஏற்பட்டால், இவரக்ளில் யார ்ெவற்�
ெப�வாரக்ள்? தன்�ைடய கடைம என்ன? ஆஹா!
என்ெனன்னேவா மனக் ேகாடை்ட கட்�க் ெகாண்�
காஞ்����ந்� இந்த யாத்�ைர �ளம்�ேனாேம?
பட்டத்� இளவரசர ்ஆ�த்த கரிகால�க்� உகந்தப�
நடந்� ெகாண்� ேசாழப் ேபரர�ல் ெபரிய பத�கைள
அைடயலாம் என்� ஆைசப்பட்ேடாேம! காலாகாலத்�ல்
வாணர ்�லத்�ன் �ர�்க ராஜ்யத்ைதக்�டத் ��ம்பப்
ெபறலாம் என்� நிைனத்ேதாேம? இதற்ெகல்லாம்
சாதனமாக எந்தப் �ளியங்ெகாம்ைபப் ��த்ேதாேமா
அ�ேவ ��ந்���ம் ேபா��க்�றேத…? இத்தைகய



�ந்தைனகளினால் வந்�யத்ேதவன் இரண்டாம் �ைற
வந்� ப�த்த �ற� ெவ�ேநரம் �க்கம் ��க்காமல்
�ண்டா�னான். கைட�யாக, இர� நாலாம் ஜாமத்�ல்
�ழக்� ெவ�க்�ம் ேநரத்�ல் அவ�க்� ஒ�வா�
�க்கம் வந்த�.

ம�நாள் காைல�ல் உதய �ரிய�ைடய
ெசங்�ரணங்கள் �ளீர ்என்� அவன்ேபரில் பட்டேபா�
�ட வந்�யத்ேதவன் எ�ந்��க்க�ல்ைல. கந்தமாறன்
வந்� தட்� எ�ப்�யேபா�தான் �க்�வாரிப் ேபாட�்க்
ெகாண்� எ�ந்தான்.

“இராத்�ரி நன்றாய்த் �க்கம் வந்ததா?” என்�
கந்தமாறன் ��ந்�னைர உபசரிக்�ம் �ைறப்ப�
ேகட்டான். �ற� அவனாகேவ, “மற்ற
��ந்�னெரல்லாம் �ங்கச ்ெசன்ற �ற� நான் இங்�
வந்� பாரத்்ேதன். நீ நன்றாய்க் �ம்பகரண் ேசைவ
ெசய்� ெகாண்��ந்தாய்!” என்� ெசான்னான்.

வந்�யத்ேதவன் மனத்�ல் ெபாங்� எ�ந்த
நிைன�கைளெயல்லாம் அடக்�க் ெகாண்�, “�ரைவக்
�த்�ப் பாரத்்� �ட�் இங்� வந்� ப�த்த�தான்
ெதரி�ம், இப்ேபா�தான் எ�ந்��க்�ேறன். அடாடா!
இவ்வள� ேநரம் ஆ� �ட்டேத! உ�த்� ஒ� ஜாமம்
இ�க்�ம் ேபா��க்�றேத! உடேன நான் �ளம்ப
ேவண்�ம். கந்தமாறா! ��ைரைய ஆயத்தம்
பண்�ம்ப� உன் ேவைலக்காரரக்�க்�க்
கட்டைள��!” என்றான்.

“அழகா��க்�ற�! அதற்�ள்ேள நீ �றப்ப�வதாவ�?
என்ன அவசரம்? பத்� நாளாவ� இங்ேக
தங்��ட�்த்தான் ேபாக ேவண்�ம்” என்றான்
கந்தமாறன்.



“இல்ைல, அப்பேன! தஞ்சா�ரில் என் மாம�க்� உடம்�
ெசவ்ைவயாக இல்ைல. �ைழப்பேத �ரல்பம் என்�
ெசய்� வந்த�. ஆைகயால் �க்�ரத்�ல் அவைரப்
ேபாய்ப் பாரக்்க ேவண்�ம், உடேன �றப்பட ேவண்�ம்”
என்� ஒேர ேபாடாகப் ேபாட்டான் வல்லவைரயன்.

“அப்ப�யானால், ��ம்� வ�ம் ேபாதாவ� இங்ேக �ல
நாள் கட்டாயம் தாம�க்க ேவண்�ம்.”

“அதற்ெகன்ன, அப்ேபா� பாரத்்�க் ெகாள்ளலாம்,
இப்ேபா� நான் �றப்ப�வதற்� �ைடெகா�!”

“அவ்வள� அவசரப்படாேத! காைல உண�
அ�ந்��ட�்ப் �றப்படலாம். நா�ம் உன்�டன்
ெகாள்ளிட ந� வைர�ல் வ��ேறன்.”

“அ� எப்ப� ���ம்? யார,் யாேரா, ெபரிய ெபரிய
��ந்தாளிகள் உன் �ட�்க்� வந்��க்�றாரக்ேள,
அவரக்ைள �ட�்�ட�்..”

“உன்ைன�டப் ெபரிய ��ந்தாளி எனக்� யா�ம்
இல்ைல!..” என்� ��ய கந்தன் மாறேவள் சடெ்டன்�
நி�த்�க் ெகாண்டான். “வந்தவரக்ள் ெபரிய
��ந்தாளிகள் தான் ஆனால் அவரக்ைளக்
கவனித்�க்ெகாள்ள என் தந்ைத இ�க்�றார;்
அரண்மைன அ�காரிக�ம் இ�க்�றாரக்ள்.
உன்ேனா� ேநற்� ராத்�ரி�ட நான் அ�க ேநரம்
ேபச�ல்ைல. வ� நைட�லாவ� ��� ேநரம்
உன்ேனா� சல்லாபம் ெசய்தால்தான் என் மனம் நிம்ம�
அைட�ம். அவ�யம் ெகாள்ளிடக்கைர வைர�ல் வந்ேத
��ேவன்!” என்றான்.

“எனக்� ஆட்ேசபம் ஒன்��ல்ைல. உன் இஷ்டம், உன்
ெசௗகரியம்” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.



ஒ� நா�ைக ேநரத்�க்�ப் �ற� இ� நண்பரக்�ம் இ�
��ைரகளில் ஏ�ச ்சம்�வைரயர ்மாளிைக���ந்�
�றப்பட�்ச ்ெசன்றாரக்ள். ��ைரகள் ெம�வாகேவ
ெசன்றன. �ரயாணம் �க�ம் இன்பகரமா��ந்த�.
ேமலக்காற்� சாைலப் ���ைய வாரி அ�க்க�
அவரக்ள் ேமல் இைறத்தைதக் �ட அந்த நண்பரக்ள்
ெபா�ட்ப�த்த�ல்ைல. பைழய ஞாபகங்கைளப் பற்�ய
ேபச�்ல் அவ்வளவாக மனத்ைதப்
ப�ெகா�த்��ந்தாரக்ள்.

��� ேநரத்�க்ெகல்லாம் வந்�யத்ேதவன் ��னான்;
“கந்தமாறா! உன் �ட்�ல் ஒேர ஒ� இர�தான்
தங்�னா�ம் அ� எனக்� எவ்வளேவா
பய�ள்ளதா��ந்த�.ஆனால் ஒேர ஒ� ஏமாற்றம். உன்
சேகாதரிையப் பற்� வடெபண்ைண ந�க்கைர�ல்
என்னெவல்லாேமா வரண்ைன ெசய்�
ெகாண்��ந்தாய்! அவைள நன்றாய்ப் பாரக்்கக் �ட
��ய�ல்ைல.

உன் அன்ைனக்�ப் �ன்னால் ஒளிந்� ெகாண்� அவள்
எட்�ப் பாரத்்தேபா� அவள் �கத்�ல் எட்�ல் ஒ�
பங்�தான் ெதரிந்த�! நாண�ம் மட�ம் ெபண்க�க்�
இ�க்க ேவண்�யைத�ட உன் தங்ைக�டம் சற்�
அ�கமாகேவ��க்�ற�.”

கந்தமாற�ைடய வா�ம் உத�க�ம் ஏேதா
ெசால்வதற்�த் ��த்தன. ஆனால் வாரத்்ைத ஒன்�ம்
உ�வா� வர�ல்ைல.

“ஆ��ம் பாதக�ல்ைல நீதான் நான் ��ம்�
வ�ம்ேபா� �ல நாள் உன் �ட்�ல் தங்கேவண்�ம் என்�
ெசால்�றாேய? அப்ேபா� பாரத்்�ப் ேப�க் ெகாண்டால்
ேபா�ற�. அதற்�ள் உன் தங்ைக�ன் �சச்�ம்



ெகாஞ்சம் நீங்��டலாம் அல்லவா? கந்தமாறா! உன்
சேகாதரி�ன் ெபயர ்என்னெவன்� ெசான்னாய்?”

“மணிேமகைல!”

“அடடா! என்ன இனிைமயான ெபயர!் ெபயைரப்
ேபாலேவ அழ�ம் �ண�ம் இ�ந்� �ட்டால்..”

கந்தமாறன் ��க்�ட�், “நண்பா! உன்ைன ஒன்�
ேவண்�க் ேகட�்க்ெகாள்�ேறன்.என் தங்ைகைய நீ
மறந்� ��; அவைளப் பற்� நான்
ெசான்னைதெயல்லாம் மறந்���; அவள் ேபசை்சேய
எ�க்காேத!” என்றான்.

“இ� என்ன, கந்தமாறா! ஒேர தைல �ழ்
மா�தலா��க்�றேத! ேநற்� இர� �ட உன் �ட�்க்�
நான் ம�மகனாக வரப் ேபாவைதப் பற்� ஜாைடயாகச்
ெசான்னாேய!”

“அவ்�தம் நான் ெசான்ன� உண்ைம தான். ஆனால்
�ற� ேவ� நிைலைம ஏற்பட�்�ட்ட�. என்
ெபற்ேறாரக்ள் ேவ� இடத்�ல் என் சேகாதரிையக்
க�யாணம் ெசய்� ெகா�க்க ��� ெசய்�
�ட்டாரக்ள்; மணிேமகைல�ம் அதற்�ச ்சம்ம�த்�
�ட்டாள்!”

வந்�யத்ேதவன் மனத்�ற்�ள் “மணிேமகைல வாழ்க!”
என்� ெசால்�க் ெகாண்டான். மணிேமகைலைய
யா�க்�க் ெகா�க்க நிசச்�த்��ப்பாரக்ள் என்�
ஊ�ப்ப��ம் அவ�க்�க் கஷ்டம் ஏற்பட�ல்ைல. ��
பல்லக்���ந்� ெவளிப்பட்ட இளவரசர்
ம�ராந்தக�க்�த்தான் நிசச்�த்��ப்பாரக்ள்.
ம�ராந்தக�ைடய கட்�க்�ப் பலம் ேதட
இப்ப�ெயல்லாம் உற�கைள�ம்



ஏற்ப�த்��றாரக்ளாக்�ம். ப�ேவட்டைரயர்
ெபால்லாத ெகட்�க்காரரத்ான்!

“ஆஹா! ேநற்� ராத்�ரி வந்��ந்த பணக்கார
��ந்தாளிகளில் ஒ�வைர மாப்�ள்ைளயாக்கத் �ட்டம்
ெசய்�ரக்ளாக்�ம்! கந்தமாறா! இ�ல் எனக்� �யப்�ம்
இல்ைல; ஏமாற்ற�ம் இல்ைல ஒ� மா�ரி நான்
எ�ரப்ாரத்்த�தான்…”

“எ�ரப்ாரத்்தாயா அ� எப்ப�?”

“என்ைனப்ேபால் ஏைழ அநாைதக்� யார ்ெபண்ைணக்
ெகா�ப்பாரக்ள்? ஊ�ம் ��ம் இல்லாதவைன எந்தப்
ெபண் மணந்� ெகாள்ள இணங்�வாள்? எப்ேபாேதா
என் �லத்ைதச ்ேசரந்்த �ன்ேனாரக்ள் அர�
ெச�த்�னாரக்ள் என்றால், அ� இப்ேபா� என்னத்�க்�
ஆ�ம்.”

“நண்பா! ேபா�ம் நி�த்�; என்ைனப் பற்��ம், என்
��ம்பத்ைதப் பற்��ம் அவ்வள� ேகவலப்ப�த்தாேத!
நீ ெசால்வ� ஒன்�ம் காரண�ல்ைல. ேவ� �க
�க்�யமான காரணம் இ�க்�ற�. அைத அ�ந்தால்
நீேய ஒப்�க் ெகாள்வாய். ஆனால் அைத நான் இப்ேபா�
ெவளிப்ப�த்�வதற்�ல்ைல. சமயம் வ�ம்ேபா� நீேய
ெதரிந்� ெகாள்வாய்!”

“கந்தமாறா! இ� என்ன ஒேர மரம்மாகேவ இன்ைறக்� நீ
ேப�க் ெகாண்� வ��றாேய?”

“அதற்காக என்ைன மன்னித்���. உன்னிடம்�ட நான்
மனம் �ட�்ப் ேபச ��யாதப� அப்ப� ஒ� ெபரிய
காரியந்தான். எ� எப்ப�யானா�ம் நம்�ைடய
�ேநகத்�க்� எவ்�த பங்க�ம் வரா� என்பைத நம்�.
�ஷயம் ெவளியாக ேவண்�ய சமயம் வ�ம்ேபா�,



ஓட்டமாக ஓ� வந்� உன்னிடந்தான் �த�ல்
ெசால்ேவன். அ�வைர�ல் என்னிடம் நம்�க்ைக
ைவத்��. உன்ைன நான் ஒ�நா�ம் ைக�ட மாட்ேடன்
என்ைன நம்�!..”

“இந்த வாக்���க்காக ெராம்ப வந்தனம். ஆனால்
என்ைனக் ைக��ம்ப�யான நிைலைம என்ன
என்ப�தான் ெதரிய�ல்ைல! அப்ப� நான்
இன்ெனா�வைர நம்�ப் �ைழக்�றவ�ம் அல்ல,
கந்தமாறா! என்�ைடய உைடவாைள�ம்
ைகேவைல�ேம நான் நம்���ப்பவன்!”

“அந்த உைடவாைள�ம் ேவைல�ம் உபேயா�க்க
ேவண்�ய சந்தரப்்பம் �க்�ரத்�ல் வரலாம். அப்ேபா�
நாம் இ�வ�ம் ஒேர கட்��ல் நின்� ேதாேளா� ேதாள்
ேசரந்்� ேபாரி�ேவாம்; அதனால் உன்�ைடய
ேநாக்க�ம் ைக��ம்…”

“இ� என்ன? ஏதாவ� �த்தம் �க்�ரம் வ�ம் என்�
எ�ரப்ாரக்்�றாயா? அல்ல� ஈழ நாட்�ல் நடக்�ம்
�த்தத்�க்�ப் ேபா�ம் உத்ேதசம் உனக்� உண்டா?”

“ஈழத்�க்கா? ஈழத்�ல் நடக்�ம் அழகான �த்தத்ைதப்
பற்�க் ேகட்டால் நீ ஆசச்ரியப்பட�்ப் ேபாவாய்!
ஈழத்�ல் உள்ள நம் �ரரக்�க்காகச ்ேசாழ
நாட்���ந்� அரி��ம் மற்ற உண�ப் ெபா�ள்க�ம்
ேபாக ேவண்�மாம்! ெவடக்க்ேக�! நான் ெசால்�வ�
ேவ� �ஷயம். ெகாஞ்சம் ெபா�ைமயா��, சமயம்
வ�ம்ேபா� ெசால்��ேறன்; தய� ெசய்� இப்ேபா�
என் வாையப் ��ங்காேத!”

“சரி, சரி! உனக்� ��ப்பம் இல்ைல என்றால் ஒன்�ம்
ெசால்ல ேவண்டாம். வாையக்�டத் �றக்க ேவண்டாம்



அேதா ெகாள்ளிட�ம் ெதரி�ற�!” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

உண்ைம�ல் சற்�த் �ரத்�ல் ெகாள்ளிடப் ெப�
ந��ன் ெவள்ளம் ெதரிந்த�. �ல நி�ஷ ேநரத்�ல்
நண்பரக்ள் ந�க்கைரைய அைடந்தாரக்ள்.

ஆ�ப் ��ப் �ரவாகம் அந்த மாந��ல் கைர �ரண்�
ெசன்ற�. ம�கைர ெவ� �ரத்�ல் இ�ப்பதாகத்
ேதான்�ய�. ம�கைர�ேல�ள்ள மரங்கள் ��ய
ெச�கைளப் ேபா��ந்தன. ெசக்கச ்�வந்த ெப� நீர்
ெவள்ளம் ��க�ம் �ழல்க�மாக, வட்ட வ�வக்
ேகாலங்கள் ேபாட�்க் ெகாண்�, ெகாம்மாளம் அ�த்�க்
ெகாண்�, கைரைய உைடக்கப் �ரயத்தனம் ெசய்�
ெகாண்�, ‘ேஹா’ என்� இைரந்� ெகாண்�, �ழ்க்
கடைல ேநாக்� அ�த்� ேமா�க் ெகாண்� �ைரந்�
ெசன்ற காட்�ைய வந்�யத்ேதவன் பாரத்்�ப் �ர�த்�
நின்றான்.

ேதாணித்�ைற�ல் ஓடம் ஒன்� நின்ற�.
ஓடந்தள்�ேவார ்இ�வர ்ைக�ல் நீண்ட ேகால்க�டன்
ஆயத்தமா��ந்தாரக்ள். பட�ல் ஒ� மனிதர ்ஏற்கனேவ
ஏ���ந்தார.் அவைரப் பாரத்்தால் ெபரிய �வபக்த
�காமணி என்� ேதான்�ய�.

கைர�ல் வந்� ெகாண்��ந்தவரக்ைளப் பாரத்்�, “சா�
பட�ல் வரப் ேபா��ரக்ளா? என்� படேகாட்�களில்
ஒ�வன் ேகட்டான்.

“ஆம்; இவர ்வரப்ேபா�றார ்ெகாஞ்சம் படைக நி�த்�!”
என்றான் கந்தமாறன்! இ� நண்பரக்�ம், ��ைர
���ந்� �ேழ ��த்தாரக்ள்.



“ேயாசைன இல்லாமல் வந்� �ட்ேடேன? இந்தக்
��ைரைய என்ன ெசய்வ�? பட�ல் ஏற்ற ���மா?”
என்� வந்�யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“ேதைவ�ல்ைல, நம்ைமத் ெதாடரந்்� இேதா இரண்�
ஆடக்ள் வந்��க்�றாரக்ள். ஒ�வன் உன் ��ைரைய
இங்��ந்� கடம்��க்� இட�் வ�வான்.
இன்ெனா�வன் உன்�டன் பட�ல் ஏ� வந்�
அக்கைர�ல் உனக்� ேவ� ��ைர சம்பா�த்�க்
ெகா�ப்பான்!” என்றான் கந்தமாறன்.

“ஆஹா! எவ்வள� �ன்ேயாசைன? நீ அல்லவா உண்ைம
நண்பன்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

“பாலாற்ைற�ம் ெபண்ைணயாற்ைற�ம் ேபாலத்தான்
ெகாள்ளிடத்ைதப் பற்� நீ நிைனத்��ப்பாய். இ�ல்
��ைரையக் ெகாண்� ேபாக ��யா� என்� நீ
எண்ணி��க்கமாட்டாய்!”

“ஆமாம்; அவ்�தம் உங்கள் ேசாழ நாட�் ந�ையப் பற்�
அலட்�யமாய் நிைனத்ததற்காக மன்னித்���!
அப்பப்பா இ� என்ன ஆ�? இ� என்ன ெவள்ளம்?
ச�த்�ரம் ேபாலவல்லவா ெபாங்� வ��ற�?”

இ� நண்பரக்�ம் ஒ�வைரெயா�வர ்த��க் ெகாண்�
�ைட ெபற்�க் ெகாண்டாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவன் ந�க்கைரேயாரமாகச ்ெசன்� பட�ல்
ஏ�னான்.

கந்தமாற�டன் வந்த ஆடக்ளில் ஒ�வ�ம் ஏ�க்
ெகாண்டான்.

பட� �றப்ப�வதற்�ச ்�த்தமா��ந்த�. ஓடக்காரரக்ள்
ேகால்ேபாட ஆரம்�த்தாரக்ள்.



��ெரன்� ெகாஞ்ச �ரத்���ந்�, “நி�த்�! நி�த்�!
படைக நி�த்�!” என்� ஒ� �ரல் ேகட்ட�.

ஓடக்காரரக்ள் ேகால் ேபாடாமல் ெகாஞ்சம் தயங்�
நின்றாரக்ள்.

��க் ெகாண்� ஓ� வந்தவன் அ��ைர�ல்
கைரக்க��ல் வந்� ேசரந்்தான். �தற் பாரை்வ�ேலேய
அவன் யார ்என்ப� வந்�யத்ேதவ�க்�த் ெதரிந்�
ேபா�ற்�; அவன் ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்� தான்.

வ��றவர ்ைவஷ்ணவர ்என்பைத அ�ந்த�ம்
பட���ந்த ைசவர,் “��! படைக ��! அந்தப்
பாஷாண்��டன் நான் பட�ல் வரமாட்ேடன்; அவன்
அ�த்த பட�ல் வரட�்ம்!” என்றார.்

ஆனால் வந்�யத்ேதவன் ஓடக்காரரக்ைளப் பாரத்்�,
“ெகாஞ்சம் ெபா�ங்கள் அவ�ம் வரட�்ம்! பட�ல்
நிைறய இடம் இ�க்�றேத! ஏற்�க் ெகாண்�
ேபாகலாம்!” என்றான்.

ஆழ்வாரக்்க�யானிட��ந்� ேநற்�ர� நிகழ்ச�்கைளப்
பற்�ப் பல �ஷயங்கைளக் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்ள
வந்�யத்ேதவன் ��ம்�னான்.
 

 

 

----------------------************--------------------
 

 

 



அத்�யாயம் 10 �டந்ைத
ேசா�டர்

 

�ட� நாட்�ல் �றந்� வளரந்்த ெபான்னி ந�
கன்னிப் ப�வம் கடந்த�ம் தன் மணாளனா�ய
ச�த்�ர ராஜனிடம் ெசன்றைடய ��ம்�னாள். கா�ம்
ேம�ம் கடந்� பாைறகைள�ம் பள்ளங்கைள�ம்
தாண்�க் ெகாண்� �ைரந்� ெசன்றாள். ச�த்�ர
ராஜைன ெந�ங்க ெந�ங்க, நாயகைனக் காணப்
ேபா�ேறாம் என்ற ��கலத்�னால் அவள் உள்ளம்
�ம்� உடல் �ரித்த�.

இன்�ம் சற்�த் �ரம் ெசன்றாள், காதலைன
அைணத்�க் ெகாள்ளக் கரங்கள் இரண்� உண்டா�ன.
இ� கரங்கைள �ரித்தவா� தா�ப் பாய்ந்� ெசன்றாள்.
ஆனால் உள்ளத்�ல் ெபாங்�ய ஆரவ் ���க்� இ�
கரங்கள் ேபா�ெமன்� ேதான்ற�ல்ைல; அவ�ைடய
ஆைசக் கரங்கள் பத்�, இ�ப�, �� என்� வளரந்்தன.
அவ்வள� கரங்கைள�ம் ஆவ�டன் நீட்�க் ெகாண்�
ச�த்�ர ராஜைன அ��னாள்.

இவ்�தம் ஆைசக் கணவைன அைடவதற்�ச்
ெசன்ற மணப் ெபண்�க்�ச ்ேசாழ நாட�்ச ்ெச��த்
தாய்மார ்ெசய்த அலங்காரங்கள்தான் என்ன? அடடா!
எத்தைன அழ�ய பசை்சப் �ைடைவகைள
உ�த்�னாரக்ள்? எப்ப�ெயல்லாம் வண்ண மலரக்ைளச்
�ட்�னாரக்ள்? எவ்�தெமல்லாம் பரிமள
�கந்தங்கைளத் ��னாரக்ள்? ஆஹா! இ� கைர��ம்
வளரந்்��ந்த �ன்ைன மரங்க�ம் கடம்ப மரங்க�ம்
ரத்�னப் �க்கைள�ம் வாரிச ்ெசாரிந்த அ�ைமைய



எவ்�தம் வரண்ிப்ப�? ேதவரக்ள் ெபா��ம் �மாரி�ம்
இதற்� இைணயா�மா?

ெபான்னி ந�ேய! உன்ைனப் பாரத்்�க் களிப்பைடயாத
கன்னிப் ெபண் யாரத்ான் இ�க்க ���ம்! உன்
மணக்ேகால ஆைட அலங்காரங்கைளக் கண்� உள்ளம்
ெபாங்காத மங்ைக யார ்இ�க்க ���ம்?

க�யாணப் ெபண்ைணச ்�ற்� ஊரி�ள்ள கன்னிப்
ெபண்கள் எல்ேலா�ம் �ழ்ந்� ெகாள்வ�ேபால் உன்ைன
நா�ப் ெபண்கள் வந்� ��வ�ம் இயற்ைகேய
அல்லவா!

ெபான்னி தன் மணாளைனத் த��க் ெகாள்ள
ஆைச�டன் நீட�்ம் ெபாற்கரங்களில் ஒன்�க்�த்தான்
அரி�லா� என்� ெபயர!் காேவரிக்�த் ெதன் �றத்�ல்
�க ெந�க்கத்�ல் அரி�லா� என்�ம் அழ�ய ந�
அைமந்��க்�ற�. அப்ப� ஒ� ந� இ�ப்ப� சற்�த்
�ரத்�ல் இ�ந்� வ��றவரக்�க்�ச ்ெசால்�த் தான்
ெதரிய ேவண்�ம். இ��ற�ம் அடரத்்�யாக
வளரந்்��க்�ம் இனிய ப�மரங்கள் அப்ப� அந்ந�ைய
மைறத்� ���ன்றன. �றந்த� �தலாவ�
அந்தப்�ரத்ைத �ட�் ெவௗிேய� அ�யாத அரச�லக்
கன்னிெயன்ேற அரி�லாற்ைறச ்ெசால்லலாம். அந்தக்
கன்னி ந��ன் அழ�க்� இந்த உல�ல் உவைமேய
�ைடயா�.

நல்ல�; அந்தப்�ரம் என்�ம் எண்ணத்ைத மறந்��ட�்
ேநயரக்ள் நம்�டன் அரி�லாற்ைற ெந�ங்�
வ�வாரக்ளாக. ேசாைலயாக ெந�ங்� வளரந்்��ந்த
மரங்க�க்�ைடேய ��ந்� வ�வாரக்ளாக! அடடா இ�
என்ன அ�ைமயான காட்�? அழ�க்� அழ� ெசய்வ�



ேபா�ம் அ�தத்�க்� இனிப்� ஊட�்வ� ேபா�ம்
அல்லவா இ�க்�ற�?

�த்�ர ��த்�ரமாகச ்ெசய்த அன்ன வ�வமான
வண்ணப் பட�ல் �ற்��க்�ம் இந்த வனிதாமணிகள்
யார?் அவரக்ளில் ந� நாயகமாக,
நடச்த்�ரங்க�க்�ைட�ல் �ரண சந்�ரைனப் ேபால்
ஏ�லகங்கைள�ம் ஆளப் �றந்த ராணிையப் ேபால்,
காந்��டன் �ளங்�ம் இந்த நாரீமணி யார?் அவ�க்�
அ��ல் ைக�ல் �ைண�டன் �ற்��க்�ம்
சாந்த�ந்தரி யார?் இனிய �ரல்களில் இைச பா� ந�
ெவள்ளத்�டன் �த ெவள்ள�ம் கலந்� ெப�கச ்ெசய்�
ெகாண்� வ�ம் இந்தக் கந்தரவ்ப் ெபண்கள் யார?்
அவரக்ளில் ஒ�த்� �னேலாசனி; இன்ெனா�த்�
நீலேலாசனி; ஒ�த்� தாமைர �கத்தாள்;
இன்ெனா�த்� கமல இதழ் நயனத்தாள்; ஆஹா
�ைணைய �ட�்�றாேள, அவ�ைடய காந்தைள ஒத்த
�ரல்கள் �ைணத் தந்�களில் அங்��ங்�ம்
சஞ்சரிக்�ம் அழைகப் பாரத்்�க் ெகாண்ேட��க்கலாம்.

அவரக்ள் இைசக்�ம் �தத்�ன் இனிைமையத்தான்
என்ன என்� ெசால்�வ�? அைதக் ேகட்பதற்காக
ந��ன் ெவள்ளம் �ட அல்லவா தன் ஓைசைய
நி�த்���க்�ற�? ந�க்கைர மரங்களில் வா�ம்
�ளிக�ம் ��ல்க�ம் �ட வாய்�றவா ேமானத்�ல்
ஆழ்ந்��க்�ன்றனேவ! மனிதரக்ளாய்ப் �றந்தவரக்ள்,
ேகட�்ம் ெச� பைடத்த பாக்�யசா�கள் அந்த அ�த
கானத்ைத ேகட�்ப் பரவசம் அைடவ�ல் �யப்� என்ன?
பட�ல் வ�ம் அப்ெபண்கள் என்ன பா��றாரக்ள்
ேகடக்லாம்:

ம�ங்� வண்� �றந்� ஆரப்்ப,
மணிப்� ஆைட அ�ேபாரத்்�க்
க�ங்கயற்கண் ��த்� ஒல்�



நடந்தாய் வா�!காேவரி !
க�ங்கயற்கண் ��த்� ஒல்�
நடந்த எல்லாம் நின்கணவன்

��ந்� ெசங்ேகால் வைளயாைம
அ�ந்ேதன் வா�!காேவரி !

 
�வர ்ேசாைல ம�லாடப்

�ரிந்� ��ல்கள் இைசபாடக்
காமர ்மாைல அ�கைசய
நடந்தாய் வா�!காேவரி !
காமர ்மாைல அ�கைசய

நடந்த ெவல்லாம், நின் கணவன்
நாம ேவ�ன் �றங்கண்ேட
அ�ந்ேதன் வா�!காேவரி !

 
இந்த அ�தத் த�ழ்ப் பாடல்கைள எங்ேகேயா
ேகட்��க்�ேறாமல்லவா? ஆம், �லப்ப�காரத்�ல்
உள்ள வரிப் பாடல்கள் இைவ. எனி�ம், இந்தப்
ெபண்கள் பா�ம்ேபா� �ன் எப்ேபா��ல்லாத
வனப்�ம் கவரச்�்�ம் ெபற்� �ளங்��ன்றன. இவரக்ள்
ெபான்னி ந��ன் அ�ைமத் ேதா�கள் ேபா�ம்!
அதனாேலதான் இவ்வள� பரவசமாக உணரச்�்
த�ம்பப் பா��றாரக்ள். அடடா! பாட�ம் பண்�ம்
பாவ�ம் எப்ப�க் கலந்� இைழந்� �ைழந்�
இவரக்�ைடய �ர���ந்� அ�த ெவள்ளமாகப்
ெபா��ன்றன? பாட்டாவ�, பண்ணாவ�, கானமாவ�,
இைசயாவ�! அெதல்லாம் ஒன்��ல்ைல. இ� ஏேதா
மாயக் கைல! பா��றவரக்ள், ேகட்பவரக்ள்
எல்லாைர�ம் �த்�ப் ��க்கச ்ெசய்�ம் மந்�ர �த்ைத!

பட� �தந்� ெகாண்ேட வந்�, மரங்கள் ���
இைடெவளி தந்த ஓடத்�ைற�ல் ஒ�ங்� நிற்�ற�.
இரண்� ெபண்கள் இறங்��றாரக்ள்; அவரக்ளில்
ஒ�த்� ஏ�லகத்�க்�ம் ராணி எனத் த�ம் கம்�ரத்
ேதாற்ற�ைடய ெபண்மணி.



இன்ெனா�த்� �ைணத் தந்�களில் �ரல்கைள ஓட்�
இன்னிைச எ�ப்�ய நங்ைக. இ�வ�ம் அழ�கள்
என்றா�ம் ஒ�வ�ைடய அழ�க்�ம்
இன்ெனா�வ�ைடய அழ�க்�ம் �க்க ேவற்�ைம
இ�ந்த�. ஒ�த்� ெசந்தாமைர மலரின் கம்�ர
ெசௗந்தரியம் உைடயவள். இன்ெனா�த்� ��த
மலரின் இனிய அழைக உைடயவள்.

ஒ�த்� �ரண சந்�ரன்; இன்ெனா�த்� காைலப் �ைற.
ஒ�த்� ஆ�ம் ம�ல்; இன்ெனா�த்� பா�ம் ��ல்.
ஒ�த்� இந்�ராணி; இன்ெனா�த்� மன்மதனின்
காத�. ஒ�த்� ேவகவா�னியான கங்காந�;
இன்ெனா�த்� �ைழந்� ெநளிந்� ெசல்�ம் காேவரி.

வாசகரக்ைள ேம�ம் சந்ேதக ஆராய்ச�் நிைல�ல்
�ட�் ைவக்காமல் இவரக்ள் இ�வ�ம் யார ்என்�
ெசால்� ���ேறாம். கம்�ரத் ேதாற்ற�ைடய
கங்ைகதான் �ந்தர ேசாழ மன்னரின் ெசல்வப் �தல்�
�ந்தைவ. சரித்�ரத்�ல் ராஜராஜன் என்� �கழ் ெபற்ற
அ�ள்ெமா�வரம்னின் சேகாதரி. அர�ளங் �மரி
என்�ம் இைளய �ராட்� என்�ம் மக்களால்
ேபாற்றப்பட்ட மாதர�. ேசாழ ராஜ்யத்�ன்
மேகான்னதத்�ற்� அ�ேகா�ய த�ழ்ப் ெப�ம் ெசல்�.

ராஜராஜ�ைடய �தல்வன் ராேஜந்�ரைன எ�த்�
வளரத்்� �ரா� �ரனா�ம் மன்னா� மன்னனா�ம்
ஆக்�ய �ரப் ெபண்மணி. இன்ெனா�த்�, �ந்தைவப்
�ராட்��டன் இ�க்�ம் பாக்�யத்ைத நா� வந்த
ெகா�ம்பா�ரச் ்�ற்றரசர ்�லப் ெபண். �ற்காலத்�ல்,
சரித்�ரத்�ேலேய இைண�ல்லாத பாக்�யவ�யாகப்
ேபா�றவள். இன்� அடக்க�ம் இனிைம�ம் சாந்த�ம்
உ�ெவ�த்� �ளங்��றவள்.



இந்த இ� மங்ைகமாரக்�ம் பட���ந்� கைர�ல்
இறங்�னாரக்ள். �ந்தைவ மற்ற ேதா�ப் ெபண்கைளப்
பாரத்்�, “நீங்கள் இங்ேகேய இ�ங்கள். ஒ� நா�ைக
ேநரத்�ல் ��ம்� வந்� ���ேறாம்!” என்றாள். அந்தத்
ேதா�ப் ெபண்கள் அைனவ�ம் ெதய்வத் த�ழ்நாட்�ல்
பற்பல �ற்றரசரக்ளின் அரண்மைன�ல் �றந்த
அரச�மாரிகள்.

�ந்தைவ ேத�க்�த் ேதா�யாக இ�ப்பைதப்
ெபறற்க�ம் ேபறாகக் க��ப் பைழயாைற
அரண்மைனக்� வந்தவரக்ள்.இப்ேபா� தங்களில்
ஒ�த்�ைய மட�்ம் அைழத்�க் ெகாண்� �ந்தைவப்
�ராட்� கைர�ல் இறங்� ‘ேபாய்�ட�் �ைர�ல்
வ��ேறன்’ என்ற�ம் அவரக்�ைடய கண்களில்
ஏமாற்ற�ம் அ�ைய�ம் ேதான்�ன.

கைர�ல் ��ைர �ட்�ய ரதம் ஒன்� �த்தமா��ந்த�.
“வான�! ரதத்�ல் ஏ�க்ெகாள்!” என்றாள் �ந்தைவ தன்
ேதா�ையப் பாரத்்�. வான� ஏ�ய�ம் தா�ம் ஏ�
ெகாண்டாள் ரதம் ேவகமாய்ச ்ெசன்ற�.

“அக்கா! நாம் எங்ேக ேபா�ேறாம்? எனக்�ச்
ெசால்லலாமா?” என்� வான� ேகட்டாள்.

“ெசால்லாமல் என்ன? �டந்ைத ேசா�டர ்�ட�்க்�ப்
ேபா�ேறாம்!” என்றாள் �ந்தைவ.

“ேசா�டர ்�ட�்க்� எதற்காகப் ேபா�ேறாம், அக்கா?
என்னத்ைதப் பற்�க் ேகட்பதற்காக?”

“ேவ� எதற்�? உன்ைனப் பற்�க் ேகட்பதற்காகத்தான்.
�ல மாத காலமாக நீ இப்ப�ப் �ரைம ��த்தவள்
ேபா�ம், உடல் ெம�ந்�ம் வ��றாயா? உனக்�



எப்ேபா� �ரைம நீங்� உடம்� ேத�ம் என்�
ேகட்பதற்காகத்தான்!”

“அக்கா! தங்க�க்� ெராம்பப் �ண்ணிய�ண்�; எனக்�
உடம்�க்� ஒன்��ல்ைல. என்ைனப் பற்�க்
ேகட்பதற்காகப் ேபாக ேவண்டாம் ��ம்� ��ேவாம்!”

“இல்ைலய�, அம்மா, இல்ைல! உன்ைனப் பற்�க்
ேகட்பதற்காக இல்ைல; என்ைனப் பற்�க்
ேகட்பதற்காகத்தான் ேபா�ேறன்.”

“தங்கைளப் பற்� என்ன ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்ளப்
ேபா��ரக்ள்? ேஜா�யரிடம் ேகட�் என்ன ெதரிந்�
ெகாள்ளப் ேபா��ரக்ள்.”

“எனக்�க் க�யாணம் ஆ�மா? அல்ல� கைட�
வைர�ல் கன்னிப் ெபண்ணாகேவ இ�ந்� காலம்
க�ப்ேபனா என்� ேகடக்ப் ேபா�ேறன்.”

“அக்கா!இதற்� ேஜா�யரிடம் ேபாய்க் ேகட்பாேனன்!
தங்க�ைடய மனைதேய அல்லவா ேகடக் ேவண்�ம்?
தாங்கள் தைலைய அைசக்க ேவண்�ய�தான்! இமய
மைல �தலாவ� �மரி �ைன வைர�ல் உள்ள
ஐம்பத்தா� ேதசத்� ராஜாக்க�ம் ேபாட்� ேபாட�்க்
ெகாண்� ஓ� வரமாட்டாரக்ளா? ஏன், கடல் கடந்த
ேதசங்களிேல��ந்ெதல்லாம்�ட வ�வாரக்ேள!
தங்கைளக் ைக ��க்�ம் ேப� எந்த �ர
ராஜ�மார�க்�க் ெகா�த்� ைவத்��க்�றேதா?
அைதத் தாங்கள் அல்லவா �ரம்ானிக்க ேவண்�ம்!”

“வான� நீ ெசால்வெதல்லாம் உண்ைம என்� ைவத்�க்
ெகாண்டா�ம் அதற்� ஒ� தைட இ�க்�ற�. எந்தத்
ேதசத்� அரச �மாரைனயாவ� மணம் �ரிந்�
ெகாண்டால் நான் அவ�ைடய நாட�்க்�ப் ேபாக



ேவண்� வ�மல்லவா? எனக்� இந்தப் ெபான்னி ந�
பா�ம் ேசாழ நாட்���ந்� ேவெறா� நாட�்க்�ப்
ேபாகப் ��க்கேவ�ல்ைலய�! ேவ� நாட�்க்�ப்
ேபாவ�ல்ைல என்� நான் சபதம் எ�த்�க்
ெகாண்��க்�ேறன்…”

“அ� ஒ� தைடயாகா�; தங்கைள மணம் �ரிந்�
ெகாள்�ம் எந்த ராஜ�மார�ம் தங்கள் கா�ல் ��ந்�
�டக்�ம் அ�ைமயாகேவ இ�ப்பான். இங்ேகேய இ�க்க
ேவண்�ம் என்றா�ம் இ�ந்� �ட�்ப் ேபா�றான்.”

“ஆகா! எ�ையப் ��த்� ம��ல் ைவத்�க் கட்�க்
ெகாள்வ�ேபால் ேவ� ேதசத்� ராஜ�மாரைன நம்
ஊரிேலேய ெகாண்� ைவத்�க் ெகாள்ளவா
ெசால்�றாய்? அதனால் என்ெனன்ன ெதால்ைலகள்
எல்லாம் �ைள�ம் ெதரி�மா?”

“எப்ப��ம் ெபண்ணாய்ப் �றந்தவரக்ள் ஒ� நாள்
க�யாணம் ெசய்� ெகாண்�தாேன �ர ேவண்�ம்?”

“அப்ப� ஒ� சாஸ்�ரத்��ம்
ெசால்���க்க�ல்ைலய�, வான�! ஔைவயாைரப்
பார!் அவள் என்�ம் கன்னி அ�யாத க��வரியாகப் பல
காலம் ��த்��க்க�ல்ைலயா?”

“ஔைவயார ்இளம் �ராயத்�ேலேய கட�ளின்
வரத்�னால் �ழ�யாகப் ேபானவள் தாங்கள்
அைதப்ேபால் ஆக�ல்ைலேய?”

“சரி அப்ப�க் க�யாணம் ெசய்� ெகாள்வ� என்�
�றப்பட்டால் அநாைதயான ேசாழ நாட�் �ரன்
ஒ�வைனேய நான் மணந்� ெகாள்ேவன்.
அத்தைகயவ�க்� ராஜ்யம் இரா�. என்ைன அைழத்�க்
ெகாண்� ேவ� ஒ� ேதசத்�க்�ப் ேபாக ேவண்�ம்



என்� ெசால்ல மாட்டான். இங்ேகேய ேசாழ நாட்�ேலேய
இ�ந்� ��வான்…”

“அக்கா! அப்ப�யானால் இந்தச ்ேசாழ நாடை்ட �ட�்ப்
ேபாகமாட்�ரக்ேள?”

“ஒ� நா�ம் ேபாக மாட்ேடன் ெசாரக்்க ேலாகத்�க்�
என்ைன அர�யாக்�வதாகச ்ெசான்னா�ம்
ேபாகமாட்ேடன்.”

“இன்ைறக்�த்தான் என் மணம் நிம்ம� அைடந்த�.”

“அ� என்ன�?”

“நீங்கள் ேவ� நாட�்க்�ப் ேபானால், நா�ம்
உங்கேளா� வந்ேத �ர ேவண்�ம். உங்கைள �ட�்ப்
�ரிந்��க்க என்னால் ��யா�. அேத சமயத்�ல்
இந்தச ்ேசாழ வளநாடை்டப் �ரிந்� ேபாக�ம் எனக்�
மன�ல்ைல.”

“க�யாணம் ஆனால் நீ �ரிந்� ேபாய்த்தாேன �ர
ேவண்�ம்?”

“நான் க�யாணேம ெசய்� ெகாள்ளப் ேபாவ�ல்ைல,
அக்கா!”

“அ�ேய! எனக்� ெசய்த உபேதசெமல்லாம் எங்ேக
ேபா�ற்�?”

“தங்கைள ேபாலவா நான்?”

“அ� கள்ளி! எனக்� எல்லாம் ெதரி�ம். என் கண்ணில்
மண்ைணத் �வலாம் என்றா பாரக்்�றாய்? உனக்�ச்
ேசாழ நாட்�ன் �� அ�மானம் ஒன்�ம் �ைடயா�. நீ
ஆைச ைவத்��க்�ம் ேசாழ நா�, வா�ம் ேவ�ம்
தாங்� ஈழநாட�்க்� �த்தம் ெசய்ய அல்லவா



ேபா��க்�ற�? உன் அந்தரங்கம் எனக்�த் ெதரியா�
எனறா நிைனத்தாய்?”

“அக்கா! அக்கா! நான் அவ்வள� மடம� உைடயவளா?
�ரியன் எங்ேக? காைலப் பனித்�ளி எங்ேக?
�ரிய�ைடய நட்�க்�ப் பனித்�ளி ஆைசப்பட்டால்
என்ன பயன்?”

“பனித்�ளி ��ய� தான்! �ரியன் ெபரிய�,
�ரகாசமான� தான்! ஆனா�ம் பனித்�ளி
அப்ப�ப்பட்ட �ரியைனச ்�ைறப்ப�த்�த் தனக்�ள்
ைவத்��க்�றேதா, இல்ைலேயா?”

வான� உற்சாக�ம் ஆரவ்�ம் நிைறந்த �ர�ல்,
“அப்ப�யா ெசால்��ரக்ள்! பனித்�ளி�டச ்�ரியைன
அைடயலாம் என்� ெசால்��ரக்ளா?” என்றாள். �ற�
��ெரன்� மனச ்ேசார�் வந்� �ட்ட�. “பனித்�ளி
ஆைசப்ப��ற�; �ரியைன�ம் �ைறப்��க்�ற�.
ஆனால் பலன் என்ன? ��� ேநரத்�க்ெகல்லாம்
சரியான தண்டைன அைட�ற�. ெவ��ல் உலரந்்�,
இ�ந்த இடம் ெதரியாமல் மைற�ற�!”

“அ� தவ�, வான�! பனித்�ளி�ன் ஆைசையக் கண்�
�ரியன் தன்�டன் பனித்�ளிைய ஐக்�யப்ப�த்�க்
ெகாள்�றான். தன் ஆைசக்�கந்த பனித்�ளிப் ெபண்
�ற ��ஷர ்கண்ணில் படக் �டா� என்� அவன்
எண்ணம். இர� வந்த�ம் ம�ப��ம் ெவளிேய �ட�்
���றான். மைறந்த பனித்�ளி ம�ப��ம் வந்�
உ�க்�ற� அல்லவா?”

“அக்கா! இெதல்லாம் என்ைனத் ேதற்�வதற்காகச்
ெசால்��ரக்ள்.”



“அப்ப�யானால் உன் மன�ல் ஒ� �ைற இ�க்�ற�
என்� ெசால்�. இத்தைன நாள் ‘இல்லேவ இல்ைல’ என்�
சா�த்தாேய? அதனால்தான் �டந்ைத ேஜா�யரிடம்
ேபா�ேறன்.”

“என் மன�ல் �ைற��ந்தால், அைதப் பற்�க் ேகடக்ச்
ேசா�டரிடம் ேபாய் என்ன பயன்?” என்� �� வான�
ெப��செ்ச�ந்தாள்.

�டந்ைத ேசா�டரின் �� அந்த நகரின் ஒ� �ைல�ல்
காளி ேகா��க்� அ��ல் ஒ� தனித்த இடத்�ல்
இ�ந்த�. �டந்ைத நக�க்�ள் �காமேலேய நகைரச்
�ற்�க் ெகாண்� ரதம் அந்த �� ெசன்� அைடந்த�.
ரதசார� ரதத்ைதத் தங்� தைட�ன்� அங்ேக ஓட்�க்
ெகாண்� ேபாய்ச ்ேசரத்்தைதப் பாரத்்தால், அவன்
அதற்� �ன் பல�ைற அங்ேக ரதம் ஓட்�க் ெகாண்�
ெசன்��க்க ேவ�ம் என்� ேதான்�ய�.

�ட�் வாச�ல் ேசா�ட�ம் அவ�ைடய �டர ்ஒ�வ�ம்
ஆயத்தமாகக் காத்��ந்தாரக்ள். ேசா�டர ்�க்க பக்�
மரியாைத�டன் வந்தவரக்ைள வரேவற்� உபசரித்தார.்

“ெப�மாட்�! கைலமக�ம் ��மக�ம் ஓ��வாய் வந்த
தாேய! வரேவ�ம்! வரேவ�ம்! இந்த ஏைழ�ன் ��ைச
ெசய்த பாக்�யம், ம��ைற�ம் தாங்கள்
இக்��ைசையத் ேத� வந்�ரக்ள்!” என்றார.்

“ேசா�டேர! இந்த ேவைள�ல் தங்கைளத் ேத�க்
ெகாண்� ேவ� யா�ம் இங்� வரமாட்டாரக்ள்
அல்லவா?” என்றாள் �ந்தைவ.

“வரமாட்டாரக்ள், தாேய! இப்ேபாெதல்லாம் என்ைனத்
ேத� அ�கம் ேபர ்வ�வேத இல்ைல. உலகத்�ல்
கஷ்டங்கள் அ�கமா�ம் ேபா� தான் ேசா�டரக்ைளத்



ேத� மக்கள் அ�கமாக வ�வாரக்ள். இப்ேபா�
தங்க�ைடய ��த் தந்ைத �ந்தரச ்ேசாழரின்
ஆட்��ல், ��க�க்�க் கஷ்டம் என்பேத �ைடயா�.
எல்ேலா�ம் �க ெசௗக்�யங்க�டன் சகல
சம்பத்�க்கைள�ம் ெபற்�ச ்சந்ேதாஷமாக
வாழ்�றாரக்ள். என்ைனத் ேத� ஏன் வ��றாரக்ள்?”
என்றார ்ேசா�டர.்

“அப்ப�யானால் எனக்� ஏேதா கஷ்டம்
வந்��ப்பதனால் தான் உம்ைமத் ேத� வந்��க்�ேறன்
என்� ெசால்���ராக்�ம்!”

“இல்ைல, ெப�மாட்�! இல்லேவ இல்ைல! நவநி��ம்
ெகா�க்�ம் பைழயாைற மன்னரின் ��க் �மாரிக்�க்
கஷ்டம் வந்த� என்� எந்தக் ��டன்தான்
ெசால்�வான்! உலகத்�ல் மக்க�க்�க் கஷ்டேம
இல்லாமற் ேபாய்�ட்டப�யால், இந்த ஏைழச்
ேசா�ட�க்� மட�்ம் கஷ்டம் வந்��க்�ற�; இவைன
மட�்ம் கவனிப்பார ்இல்ைல.

ஆைகயால், இந்த ஏைழ�ன் கஷ்டத்ைதத் �ரப்்பதற்காக
அம்�ைகையப் ேபால் வந்��க்��ரக்ள். தாேய!
��ைசக்�ள்ேள வந்த�ள ேவண்�ம். இங்ேகேய
தங்கைள நி�த்� ைவத்��ப்ப� நான் ெசய்�ம்
அபசாரம்!” என்� ேஜா�யர ்சமத்காரமாகப் ேப�னார.்

ரதசார�ையப் பாரத்்�க் �ந்தைவ, “ரதத்ைதக்
ேகா��க்�ச ்ச�பம் ெகாண்� ேபாய் ஆலமரத்�ன்
நிழ�ல் நி�த்� ைவ!” என்றாள்.

�ற� ேசா�டர ்வ�காட்� �ன் ெசல்ல, �ந்தைவ�ம்
வான��ம் அவ்�ட�்க்�ள்ேள ெசன்றாரக்ள்.



ேசா�டர ்தம் �டைனப் பாரத்்�, “அப்பேன! வாச�ல்
ஜாக்�ரைதயாக நின்� ெகாண்��; தப்�த் தவ�
யாராவ� வந்தா�ம் உள்ேள �டாேத!” என்�
எசச்ரித்தார.்

அரச�மாரிைய வரேவற்பதற்� உகந்ததாகச்
ேசா�டரின் �டம் அழ� ெசய்யப்பட்��ந்த�. �வரில்
ஒ� மாடத்�ல் அம்�ைக�ன் படம் அலங்கரிக்கப்பட�்
�ளங்�ய�. அம�வதற்� இரண்� �டங்கள்
�த்தமா��ந்தன. �த்��ளக்� எரிந்த�,
அங்��ங்�ம் ேகாலங்கள் ெபா�ந்தன. ரா�ச்
சக்கரங்கள் ேபாட்ட பலைகக�ம் ஓைலச�்வ�க�ம்
�ற்��ம் இைரந்� �டந்தன.

ெபண்மணிகள் இ�வ�ம் �டங்களில் அமரந்்த �ற�,
ேசா�ட�ம் உடக்ாரந்்தார.்

“அம்மணி! வந்த காரியம் இன்னெதன்பைதத் தய�
ெசய்� ெசால்� அ�ள ேவ�ம்!” என்றார.்

“ேஜா�யேர! அைத�ம் தங்கள் ேஜா�டத்�ேலேய
பாரத்்�த் ெதரிந்� ெகாள்ளக் �டாதா?” என்றாள்
�ந்தைவ.

“ஆகட�்ம் தாேய!” என்� ��ச ்ேஜா�டர ்கண்ைண
��க் ெகாண்� ��� ேநரம் ஏேதா மந்�ரம் ஜ�த்�க்
ெகாண்��ந்தார.்

�ற� கண்ைணத் �றந்� பாரத்்�, “ேகாமாட்�, இந்தக்
கன்னிப் ெபண்ணின் ஜாதகம் பற்�க் ேகட்பதற்காகேவ
இன்� �க்�யமாக வந்��க்��ரக்ள். அவ்�தம் ேத�
பராசக்��ன் அ�ள் ெசால்�ற� உண்ைமதானா?”
என்றார.்



“ஆஹா! �ரமாதம்! உங்க�ைடய சக்�ைய
என்னெவன்� ெசால்வ�? ஆம் ேஜா�யேர! இந்தப்
ெபண்ைணப் பற்�க் ேகடக்த் தான் வந்ேதன். ஒ�
வ�ஷத்�க்� �ன்� இவள் பைழயாைற
அரண்மைனக்� வந்தாள். வந்� எட�் மாத காலம் �கக்
��கலமாய் இ�ந்� வந்தாள்.

என் ேதா�ய�க்�ள்ேள இவள்தான் �ரிப்�ம்
�ைளயாட�்ம் கலகலப்�மாக இ�ந்� வந்தாள்.
நா�மாதமாக இவ�க்� என்னேவா ேநரந்்��க்�ற�.
அ�க்க� ேசாரந்்� ேபா�றாள். �ரைம ��த்தாற்ேபால்
இ�க்�றாள்; �ரிப்ைபேய மறந்� �ட்டாள். உடம்�க்�
ஒன்��ல்ைல என்�றாள். இவள் ெபற்ேறாரக்ள்
நாைளக்� வந்� ேகட்டால், என்ன ம�ெமா�
ெசால்வெதன்ேற ெதரிய�ல்ைல…”

“தாேய! ெகா�ம்பா�ர ்ேகாமகளின் ெசல்வப் �தல்�
தாேன இவர?் இவ�ைடய ெபயர ்வான� தாேன?”
என்றார ்ேஜா�டர.்

“ஆமாம்; உமக்� எல்லாம் ெதரிந்��க்�றேத!”

“இந்த அர�ளங்�மரி�ன் ஜாதகம் �ட என்னிடம்
இ�க்�ற�. ேசரத்்� ைவத்��க்�ேறன்! சற்�ப்
ெபா�க்க ேவ�ம்!” என்� ெசால்��ட�், ேஜா�டர்
பக்கத்���ந்த ஒ� பைழய ெபட்�ையத் �றந்� ���
ேநரம் �ரட்�னார.் �ற�, அ���ந்� ஒ� ஜாதகக்
��ப்ைப எ�த்�க் கவனமாய்ப் பாரத்்தார.்

 

----------------------************--------------------
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இந்நாளில் �ம்பேகாணம் என்ற ெபயரால்
ஆங்�ல அகரா��ேல�ட இடம் ெபற்��க்�ம் நகரம்,
நம்�ைடய கைத நடந்த காலத்�ல் �டந்ைத என்�ம்
�ட�க்� என்� வழங்கப்பட�் வந்த�. �ண்ணிய ஸ்தல
ம�ைமையயன்�, ‘�டந்ைத ேசா�டரா�ம் அ�
�கழ்ெபற்��ந்த�.

�டந்ைதக்�ச ்சற்�த் �ரத்�ல் ெதன் ேமற்�த்
�ைச�ல் ேசாழரக்ளின் இைடக்காலத் தைலநகரமான
பைழயாைற, வாைன அளா�ய அரண்மைன
மாடங்க�ட�ம் ஆலய ேகா�ரங்க�ட�ம்
கம்�ரமாகக் காட்� அளித்�க் ெகாண்��ந்த�.

பைழயாைற அரண்மைனகளில் வ�த்த அரச
�லத்�னர ்அைனவ�ைடய ஜாதகங்கைள�ம் �டந்ைத
ேசா�டர ்ேசகரித்� ைவத்��ந்தார.் அப்ப�ச ்ேசகரித்�
ைவத்��ந்த ஜாதகங்கைளப் �ரட்�த்தான்
ெகா�ம்பா�ர ்இளவர� வான��ன் ஜாதகத்ைத அவர்
கண்ெட�த்தார.் ��� ேநரம் ஜாதகத்ைத உற்�ப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த �ற�, ேசா�டர ்வான��ன்
�கத்ைத ஏ�ட�்ப் பாரத்்தார.் ��ம்ப ஜாதகத்ைதப்
பாரத்்தார.் இப்ப� மாற்� மாற்�ப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தாேர த�ர, வாையத் �றந்� ஒன்�ம்
ெசால்��ற வ�ையக் காண�ல்ைல.

“என்ன, ேஜா�யேர! ஏதாவ� ெசால்லப் ேபா��ரா,
இல்ைலயா?” என்� �ந்தைவ ேத� ேகட்டாள்.



“தாேய! என்னத்ைதச ்ெசால்வ�? எப்ப�ச ்ெசால்வ�?
�ன் ஒ� தடைவ தற்ெசயலாக இந்த ஜாதகத்ைத
எ�த்�ப் பாரத்்ேதன். என்னாேலேய நம்ப ��ய�ல்ைல;
இப்ப��ம் இ�க்க ���மா என்� சந்ேதகப்பட�்
ைவத்� �ட்ேடன். இப்ேபா� இந்தப் ெபண்ணின்
���கத்ைத�ம் இந்த ஜாதகத்ைத�ம் ேசரத்்�ப்
பாரக்்�ம்ேபா�, �ைகக்க ேவண்���க்�ற�!”

“�ைக�ம்! �ைக�ம்! ேபா�மானவைர �ைகத்��ட�்
�ற� ஏதாவ� ��ப்பாகச ்ெசால்�ம்!”

“இ� �க�ம் அ�ரஷ்்ட ஜாதகம் தாேய! தாங்கள் எ��ம்
�த்�யாசமாக நிைனத்�க் ெகாள்ள மாட்�ரக்ள் என்�
ெசால்�ேறன். தங்க�ைடய ஜாதகத்ைதக் காட்��ம்
�ட, இ� ஒ�ப� ேமலான�. இம்மா�ரி அ�ரஷ்்ட
ஜாதகத்ைத நான் இ�வைர பாரத்்தேத�ல்ைல!”

�ந்தைவ �ன்னைக �ரிந்தாள்; வான�ேயா
ெவடக்ப்பட்டவளாய், “அக்கா! இந்த
�ர�ரஷ்்டக்காரிையப் ேபாய் இவர ்உலகத்�ேலேய
இல்லாத அ�ரஷ்்டக்காரி என்�றாேர! இப்ப�த்தான்
இ�க்�ம் இவர ்ெசால்�வெதல்லாம்!” என்றாள்.

“அம்மா! என்ன ெசான்னீரக்ள்? நான் ெசால்வ�
தவறானால் என்�ைடய ெதா�ைலேய
�ட�்���ேறன்” என்றார ்ேஜா�டர.்

“ேவண்டாம், ேஜா�டேர! ேவண்டாம் அப்ப�ெயல்லாம்
ெசய்��டா�ர.் ஏேதா நா�ேப�க்� நல்ல
வாரத்்ைதயாகச ்ெசால்�க் ெகாண்��ம். ஆனால்
ெவ�மேன ெபா�ப்பைடயாகச ்ெசால்��ேர த�ர,
��ப்பாக ஒன்�ம் ெசால்ல�ல்ைலேய? அதனாேலதான்
இவள் சந்ேதகப்ப��றாள்!”



“��ப்பாகச ்ெசால்ல ேவண்�மா? இேதா
ெசால்��ேறன்! நா� மாதத்�ற்� �ன்னால்
அபச�னம் மா�ரி ேதான்றக் ��ய ஒ� காரியம்
நடந்த�. ஏேதா ஒன்� தவ� ��ந்த�; ஆனால் அ�
உண்ைம�ல் அபச�னம் இல்ைல. அ���ந்�தான்
இந்தக் ேகாமக�க்� எல்லா அ�ரஷ்்டங்க�ம்
வரப்ேபா�ன்றன!”

“வான�! நான் என்ன� ெசான்ேனன்? பாரத்்தாயா?”
என்றாள் �ந்தைவ ேத�.

“�ன்னாேலேய இவ�க்� நீங்கள் ெசால்�
ைவத்����ரக்ள் ேபா��க்�ற�!” என்றாள் வான�.

“பாரத்்�ரா ேசா�டேர, இந்தப் ெபண்ணின் ேபசை்ச!”

“ேபசட�்ம் தாேய! இப்ேபா� எ� ேவண்�மானா�ம்
ேபசட�்ம்! நாைளக்� மன்னர ்மன்னைன மணந்�
ெகாண்�…”

“அப்ப�ச ்ெசால்�ங்கள். இளம் ெபண்களிடம்
க�யாணத்ைதப் பற்�ப் ேப�னால் அல்லவா அவரக்ள்
சந்ேதாஷமாகக் ேகட�்க் ெகாண்��ப்பாரக்ள்?…”

“அைதத்தான் நா�ம் ெசால்ல வ��ேறன், தாேய!
���ப்ெபன்� க�யாணப் ேபசை்ச எ�க்கக் �டா�
அல்லவா? எ�த்தால், இந்தக் �ழவ�க்�ப் �த்�
ெகட�்�ட்ட�” என்� ெசால்� ��வாரக்ள்!”

“இவ�க்�ப் ��ஷன் எங்��ந்� வ�வான்? எப்ேபா�
வ�வான்? அவ�க்� என்ன அைடயாளம்?
ஜாதகத்���ந்� இைதெயல்லாம் ெசால்ல ���மா,
ேஜா�டேர!”



“ஆகா! ெசால்ல ��யாமல் என்ன? நன்றாய்ச ்ெசால்ல
���ம்!” என்� ���ட�், ேஜா�டர ்ஜாதகத்ைத
ம�ப��ம் கவனித்�ப் பாரத்்தார.்

கவனித்�ப் பாரத்்தாேரா, அல்ல� கவனித்�ப் பாரப்்ப�
ேபால் அவர ்பாசாங்�தான் ெசய்தாேரா நமக்�த்
ெதரியா�.

�ற�, தைலநி�ரந்்� ேநாக்�, “அம்மணி! இந்த
இளவர�க்�க் கணவன் ெவ� �ரத்���ந்�
வரேவண்�ய�ல்ைல. ச�பத்�ல் உள்ளவன்தான்;
ஆ��ம் அந்த �ரா� �ரன் இப்ேபா� இந்நாட்�ல்
இல்ைல. கடல் கடந்� ெசன்��க்�றான்!” என்றார்
ேஜா�டர.்

இைதக் ேகட்ட�ம் �ந்தைவ, வான�ையப் பாரத்்தாள்.

வான��ன் உள்ளத்�ல் ெபாங்�ய உவைகைய அவள்
அடக்�க் ெகாள்ளப் பாரத்்�ம் ��ய�ல்ைல, �கம்
காட்� �ட்ட�.

“அப்�றம்? அவன் யார?் என்ன �லம்? ெதரிந்�ெகாள்ள
ஏதாவ� அைடயாளம் உண்டா?”

“நன்றாக உண்� இந்தப் ெபண்ைண மணந்� ெகாள்�ம்
பாக்�யசா��ன் ��க்கரங்களில் சங்� சக்கர ேரைக
இ�க்�ம், அம்மா!”

�ண்�ம் �ந்தைவ வான�ையப் பாரத்்தாள்.
வான��ன் �கம் க�ந்� ��ையப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்த�.

“அப்ப�யானால், இவ�ைடய ைககளி�ம் ஏேத�ம்
அைடயாள ேரைக இல்லாமற்ேபா�மா?” என்றாள்
�ந்தைவப் �ராட்�.



“தாேய! இவ�ைடய பாதங்கைள எப்ேபாதாவ�
தாங்கள் பாரத்்த�ண்டா?..”

“ஏன் ேஜா�டேர! இ� என்ன வாரத்்ைத! இவ�ைடய
காைலப் ��க்�ம்ப� என்ைனச ்ெசால்��ரா?”

“இல்ைல; அப்ப�ெயல்லாம் நான் ெசால்ல�ல்ைல
ஆனால் ஒ� காலத்�ல் ஆ�ரமா�ரம் மன்னர�்லப்
ெபண்கள், பட்ட ம��கள், அர�ளங்�மரிகள்,
ராணிகள், மகாராணிகள், இந்தப் ெபண்ணர��ன்
பாதங்கைளத் ெதா�ம் பாக்�யத்�க்காகத் தவம்
�டப்பாரக்ள் தாேய!”

“அக்கா! இந்த �ழவர ்என்ைனப் பரிகாசம் ெசய்�றார.்
இதற்காகவா என்ைன இங்ேக அைழத்� வந்�ரக்ள்?
எ�ந்��ங்கள் ேபாகலாம்!” என்� உண்ைமயாகேவ
ெபாங்� வந்த ேபாபத்�டன் ��னாள் வான�.

“நீ என்னத்�க்�ப் பத��றாய�, ெபண்ேண! அவர்
ஏதாவ� ெசால்�க் ெகாண்� ேபாகட�்ம்…”

“நான் ஏதாவ� ெசால்� �ட�ல்ைல; எல்லாம் இந்த
ஜாதகத்�ல் ��ப்�ட்��ப்பைதத்தான் ெசால்��ேறன்.
‘பாதத்தாமைர’ என்� ஏேதா க�கள் உபசாரமாக
வரண்ிப்பாரக்ள். இந்தப் ெபண்ணின் உள்ளங்காைலச்
��� காட்டச ்ெசால்�ங்கள். அ�ல் ெசந்தாமைர
இதழ்களின் ேரைக கட்டாயம் இ�க்�ம்.”

“ேபா�ம்! ேஜா�டேர இவைளப் பற்� இன்�ம் ஏதாவ�
ெசான்னால் என்ைனக் ைகையப் ��த்� இ�த்�க்
ெகாண்� �றப்பட�் ��வாள். இவ�க்� வாய்க்கப்
ேபா�ம் கணவைனப் பற்�க் ெகாஞ்சம்
ெசால்�ங்கள்…”



“ஆகா! ெசால்�ேறன்! இவைளக் ைகப்��க்�ம்
பாக்�யவான் �ரா� �ரனா��ப்பான்! �� ��
ேபாரக்்களங்களில் �ன்னணி�ல் நின்� வாைக மாைல
��வான். மன்னா� மன்னனா��ப்பான்;
ஆ�ரமா�ரம் அரசரக்ள் ேபாற்றச ்சக்கரவரத்்��ன்
�ம்மாசனத்�ல் பன்ென�ங் காலம் �ற்��ப்பான்.

“நீர ்ெசால்வைத நான் நம்ப�ல்ைல அ� எப்ப� நடக்க
���ம்?” என்� ேகட்ட �ந்தைவ ேத��ன் �கத்�ேல
ஆரவ்�ம் ம�ழ்ச�்�ம் ஐய�ம் கவைல�ம் கலந்�
தாண்டவமா�ன.

“நா�ம் நம்ப�ல்ைல. இவர ்எைதேயா நிைனத்�க்
ெகாண்� ேப��றார.் இப்ப�ச ்ெசான்னால்
தங்க�க்�ச ்சந்ேதாஷமா��க்�ம் என்� ���றார!்”
என்றாள் வான�.

“இன்� நீங்கள் நம்பா�ட்டால் பாதக�ல்ைல; ஒ�
காலத்�ல் நம்��ரக்ள் அப்ேபா� இந்த ஏைழச்
ேசா�டைன மறந்� �டா�ரக்ள்..”

“அக்கா! நாம் ேபாகலாமா?” என்� ம�ப� ேகட்டாள்
வான�.

அவ�ைடய கரிய ��களின் ஓரங்களில் இ�
கண்ணீரத்் �ளிகள் எட்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தன.

“இன்�ம் ஒேர ஒ� �ஷயம் ெசால்� ���ேறன்.
அைதக் ேகட�்�ட�்ப் �றப்ப�ங்கள், இந்த
இளவர�ைய மணந்� ெகாள்ளப் ேபா�ம் �ர�க்�
எத்தைன எத்தைனேயா அபாயங்க�ம், கண்டங்க�ம்
ஏற்ப�ம்; பைகவரக்ள் பலர ்உண்�…”

“ஐேயா!”



“ஆனால் அவ்வள� அபாயங்க�ம் கண்டங்க�ம்
���ல் பறந்� ேபா�ம்; பைகவரக்ள் ப�நாசம்
அைடவாரக்ள். இந்தத் ேத�ைய அைட�ம் நாயகன்
எல்லாத் தைடகைள�ம் �� மேகான்னத பத�ைய
அைடவான்…. இைத�ட �க்�யமான ெசய்� ஒன்�
உண்� தாேய! நான் வயதானவன் ஆைகயால் உள்ளைத
ஒளியாமல் �ட�்ச ்ெசால்�ேறன்.

இந்தப் ெபண்ணின் வ�ற்ைற நீங்கள் ஒ�நாள்
பா�ங்கள். அ�ல் ஆ�ைல�ன் ேரைககள்
இல்லா�ட்டால் நான் இந்த ேஜா�டத் ெதா�ைலேய
�ட�்���ேறன்…”

“ஆ�ைல�ன் ேரைக�ல் என்ன �ேசஷம் ேஜா�டேர?”

“ஆ�ைல�ன் ேமல் பள்ளிெகாண்ட ெப�மான் யார்
என்ப� ெதரியாதா? அந்த மகா�ஷ்��ன்
அம்சத்�டன் இவள் வ�ற்�ல் ஒ� �ள்ைள �றப்பான்.
இவ�ைடய நாயக�க்காவ� பல இைடஞ்சல்கள்,
தடங்கல்கள், அபாயங்கள், கண்டங்கள் எல்லாம் உண்�.
ஆனால் இந்தப் ெபண்ணின் வ�ற்�ல் அவதரிக்கப்
ேபா�ம் �மார�க்�த் தடங்கல் என்பேத �ைடயா�.

அவன் நிைனத்தெதல்லாம் ைக��ம்; எ�த்தெதல்லாம்
நிைறேவ�ம், அவன் ெதாட்டெதல்லாம் ெபான்னா�ம்;
அவன் கால் ைவத்த இடெமல்லாம் அவ�ைடய
ஆட்�க்� உள்ளா�ம்; அவன் கண்ணால் பாரத்்த
இடெமல்லாம் ��க்ெகா� பறக்�ம்.தாேய! இவ�ைடய
�மாரன் நடத்�ச ்ெசல்�ம் ைசன்யங்கள் ெபான்னி
ந��ன் �� ெவள்ளத்ைதப் ேபால் எங்�ம்
தங்�தைட�ன்�ச ்ெசல்�ம். ஜயல�்� அவ�க்�க்
ைககட்� நின்� ேசவகம் �ரிவாள். அவன் �றந்த
நாட்�ன் �கழ் ��லக�ம் பர�ம். அவன் �றந்த



�லத்�ன் �ரத்்� உலகம் உள்ள அள�ம் நின்�
நில�ம்!…”

இவ்வா� ேஜா�டர ்ஆேவசம் வந்தவர ்ேபால் ெசால்�
வந்தேபா� �ந்தைவ ேத� அவ�ைடய �கத்ைதேய
பாரத்்�க் ெகாண்�, அவர ்��ய வாரத்்ைதகைள
ஒன்��டாமல் ��ங்�பவள் ேபால் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்தாள்.

“அக்கா!” என்ற �னமான �ரைலக் ேகட�்த் ��க்�ட�்த்
��ம்�ப் பாரத்்தாள்.

“எனக்� என்னேமா ெசய்�ற�!” என்� ேம�ம் �னமாகக்
��னாள் வான�;

��ெரன்� மயங்�த் தைர�ல் சாய்ந்தாள்.

“ேஜா�யேர! �க்�ரம் ெகாஞ்சம் தண்ணீர ்ெகாண்�
வா�ங்கள்!” என்� �ந்தைவ ெசால்��ட�்,
வான�ையத் �க்� ம��ல் ேபாட�்க் ெகாண்டாள்.

ேசா�டர ்தண்ணீர ்ெகாண்� வந்தார;் �ந்தைவ
தண்ணீைர வாங்� வான��ன் �கத்�ல் ெதௗித்தாள்.

“ஒன்�ம் ேநரா�, அம்மா! கவைலப்படா�ரக்ள்…”
என்றார ்ேஜா�டர.்

“ஒ� கவைல�ம் இல்ைல; இவ�க்� இ� வழக்கம். இந்த
மா�ரி இ�வைர�ல் ஐந்தா� தடைவ ஆ��ட்ட�!
சற்�ப் ேபானால் கண் ��த்� எ�ந்��ப்பாள்,
எ�ந்த�ம் இ� �ேலாகமா, ைகலாசமா என்�
ேகட்பாள்!” என்றாள் �ந்தைவ.

�ற� ��� ெமல்�ய �ர�ல், “ேஜா�யேர! �க்�யமாக
ஒன்� ேகட்பதற்காகேவ உங்களிடம் வந்ேதன்.நா�
நகரங்களிேல �ல காலமாக ஜனங்கள் ஏேதேதா ேப�க்



ெகாள்�றாரக்ளாேம? வானத்�ல் �ல நாளாக வால்
நடச்த்�ரம் ேதான்��றேத? இதற்ெகல்லாம்
உண்ைம�ல் ஏேத�ம் ெபா�ள் உண்டா?
இராஜ்யத்�க்� ஏதாவ� ஆபத்� உண்டா? மா�தல்
�ழப்பம் ஏேத�ம் ஏற்ப�மா?” என்� இைளய�ராட்�
ேகட்டாள்.

“அைத மட�்ம் என்ைனக் ேகடக்ா�ரக்ள், தாேய!
ேதசங்கள், இராஜ்யங்கள், இராஜாங்க நிகழ்ச�்கள்
இவற்�க்ெகல்லாம் ஜாதக�ம் �ைடயா�; ேஜா�ய�ம்
ெசால்ல ��யா�. நான் ப�ன்ற �த்ைத�ல்
அெதல்லாம் வர�ல்ைல. ஞானிக�ம், ரி�க�ம்,
மகான்க�ம், ேயா�க�ம் ஒ�ேவைள ஞான
��ஷ்��ல் பாரத்்�ச ்ெசால்லலாம். இந்த ஏைழக்�
அந்தச ்சக்� �ைடயா�. இராஜரீக காரியங்களில் நாள்,
நடச்த்�ரம், ஜாதகம், ேஜா�யம் எல்லாம் சக்�யற்�ப்
ேபாய்���ன்றன…”

“ேஜா�யேர! �க சாமரத்்�யமாகப் ேப���ர!்
இராஜாங்கத்�க்� ஜாதகம் பாரக்்க ேவண்டாம். ஆனால்
என் தந்ைதையப் பற்��ம் சேகாதரரக்ைளப் பற்��ம்
பாரத்்�ச ்ெசால்லலாம் அல்லவா? அவரக்�ைடய
ஜாதகத்ைதப் பாரத்்தால் இராஜாங்க ஜாதகத்ைதப்
பாரத்்த�ேபால் ஆ���ம் அல்லவா?”

“சாவகாசமாக இன்ெனா� நாள் பாரத்்�ச ்ெசால்�ேறன்,
அம்மா! ெபா�வாக, இ� �ழப்பங்க�ம் அபாயங்க�ம்
நிைறந்த காலம். எல்ேலா�ேம ��� ஜாக்�ரைதயாக
இ�க்க ேவண்�ய�தான்…”

“ேஜா�யேர! என் தந்ைத, சக்கரவரத்்�…
பைழயாைறைய �ட�்த் தஞ்சா��க்�ப்
ேபான���ந்� எனக்� ஒேர கவைலயா��க்�ற�.”



“�ன்னேம ெசான்ேனேன, தாேய! மகாராஜா�க்�ப்
ெபரிய கண்டம் இ�க்�ற�. தங்கள் ��ம்பத்�க்�ம்
ெபரிய அபாயங்கள் இ�க்�ன்றன. �ரக்்காேத��ன்
அ�ள் ம�ைம�னால் எல்லாம் நிவரத்்�யா�ம்.”

“அக்கா! நாம் எங்ேக இ�க்�ேறாம்?” என்� வான��ன்
�னக் �ரல் ேகட்ட�.

�ந்தைவ�ன் ம��ல் தைல ைவத்�ப் ப�த்��ந்த
வான� கண்ணிைமகைள வண்�ன் �ற�கைளப்ேபால்
ெகாட்� மலர மலர ��த்தாள்.

“கண்மணி! இன்�ம் நாம் இந்த �ேலாகத்�ேலதான்
இ�க்�ேறாம்! ெசாரக்்க ேலாகத்�க்� அைழத்�ப் ேபாக
�ஷ்பக �மானம் இன்�ம் வந்� ேசர�ல்ைல. எ�ந்��!
நம்�ைடய ��ைர �ட்�ய ரதத்�ேலேய ஏ�க்
ெகாண்� அரண்மைனக்�ப் ேபாகலாம்!” என்றாள்
�ந்தைவ.

வான� எ�ந்� உடக்ாரந்்� ெகாண்�, “நான் மயக்கம்
ேபாட�் ��ந்��ட்ேடனா?” என்றாள்.

“மயக்கம் ேபாட�ல்ைல; அக்கா�ன் ம��ல் ப�த்�க்
ெகாஞ்சம் �ங்��ட்டாய்! தாலாட�்ப்�டப் பா�ேனன்
உன் கா�ல் �ழ�ல்ைலயா?”

“ேகா�க்கா�ரக்ள், அக்கா! என்ைன அ�யாமேல தைல
����த்� வந்��ட்ட�.”

“����க்�ம், ����க்�ம்; இந்த ேஜா�யர ்எனக்�
அப்ப� ேஜா�யம் ெசால்���ந்தால் எனக்�க்
�டத்தான் ����த்��க்�ம்.”

“அதனால் இல்ைல, அக்கா! இவர ்ெசான்னைதெயல்லாம்
நான் நம்��ட்ேடனா?”



“நீ நம்�னாேயா, நம்ப�ல்ைலேயா? ஆனால் ேஜா�யர்
பயந்ேத ேபாய்�ட்டார!் உன்ைனப் ேபான்ற
பயங்ெகாள்ளிைய இனிேமல் எங்�ம் அைழத்�ப்
ேபாகக் �டா�.”

“நான்தான் ேசா�டரிடம் வர�ல்ைலெயன்� அப்ேபாேத
ெசான்ேனேன! நீங்கள்தாேன..?”

“என் �ற்றந்தான் எ�ந்��, ேபாகலாம் வாசல் வைர�ல்
நா� அ� நடக்க ���மா? இல்லா�ட்டால் இ�ப்�ல்
எ�த்� ைவத்�க் ெகாண்� ேபாக ேவ�மா?”

“ேவண்டாம்! ேவண்டாம்! நன்றாய் நடக்க ���ம்.”

“சற்�ப் ெபா�ங்கள், தாேய! ேத��ன் �ரசாதம்
த��ேறன், வாங்�க் ெகாண்� ேபாங்கள்” என்�
ேஜா�யர ்ெசால்� �ட�் ஓைலச�்வ�ையக் கட்டத்
ெதாடங்�னார.்

“ேஜா�யேர! எனக்� என்னெவல்லாேமா ெசான்னீரக்ள்;
அக்கா�க்� ஒன்�ேம ெசால்ல�ல்ைலேய?” என்�
வான� ��னாள்.

“அம்மா! இைளய�ராட்�க்� எல்லாம்
ெசால்���க்�ேறன் ��தாக என்ன ெசால்ல
ேவண்�ம்?”

“அக்காைவ மணந்� ெகாள்ளப் ேபா�ம் �ரா� �ரர”்

“அசகாய �ரர”் என்� �ந்தைவ ��க்�ட�்ச்
ெசான்னாள்.

“சந்ேதகம் என்ன?..மகா பராக்�ரமசா�யான
இராஜ�மாரர…்”



“�ப்பத்�ரண்� சா�த்ரிகா லடச்ண�ம்
ெபா�ந்�யவர;் �த்��ல் �ரகஸ்ப�; �த்ைத�ல்
சரஸ்வ�, அழ�ேல மன்மதன்; ஆற்ற�ல் அரஜ்�னன்!”

“இைளய�ராட்�க்� ஏற்ற அந்த ஸ��மாரரான
இராஜ�மாரர ்எங்��ந்� எப்ேபா� வ�வார?்..”

“வ��றார,் தாேய! வ��றார!் கட்டாயம் வரப்ேபா�றார்
அ� �க்�ரத்�ேலேய வ�வார.்”

“எப்ப� வ�வார?் ��ைர ேமல் வ�வாரா? ரதத்�ல் ஏ�
வ�வாரா? யாைன ேமல் வ�வாரா? கால் நைடயாக
வ�வாரா? அல்ல� ேநேர ஆகாசத்���ந்� �ைரையப்
ெபாத்�க் ெகாண்� வந்� ��ப்பாரா!” என்�
�ந்தைவேத� ேக�யாகக் ேகட்டாள்.

“அக்கா! ��ைர கால�ச ்சத்தம் ேகட�்ற�!” என்�
வான� ��� பரபரப்�டன் ெசான்னாள்.

“ஒ�வ�க்�ம் ேகளாத� உனக்� மாத்�ரம்
அ�சயமாய்க் ேகட�்ம்!”

“இல்ைல, ேவ�க்ைகக்�க் ெசால்ல�ல்ைல இேதா
ேக�ங்கள்!”

உண்ைமயாகேவ அப்ேபா� ���ல் ��ைர ஒன்�
�ைரந்� வ�ம் கால�ச ்சத்தம் ேகட்ட�.

“ேகட்டால் என்ன�? �டந்ைதப் பட்டணத்�ன் ��களில்
��ைர ேபாகாமலா இ�க்�ம்?” என்றாள் �ந்தைவ.

“இல்ைல; இங்ேக வ��ற� மா�ரி ேதான்�ய�!”

“உனக்� ஏதாவ� ��த்�ரமாகத் ேதான்�ம் எ�ந்��,
ேபாகலாம்!”



இசச்மயத்�ல் அந்த �ட்�ன் வாச�ல் ஏேதா
�ழப்பமான சப்தம் ேகட்ட�; �ரல் ஒ�க�ம் ேகட்டன.

“இ�தாேன ேஜா�யர ்��?”

“ஆமாம்; நீ யார?்”

“ேஜா�யர ்இ�க்�றாரா?”

“உள்ேள ேபாகக் �டா�?”

“அப்ப�த்தான் ேபாேவன்!”

“�டமாட்ேடன்”

“ேஜா�யைரப் பாரக்்க ேவண்�ம்”

“அப்�றம் வா”

“அப்�றம் வர ��யா�; எனக்� �க்க அவசரம்!”

“அேட! அேட! நில்! நில்!”

“சற்�! �ல�ப்ேபா! த�த்தாேயா ெகான்���ேவன்…”

“ஐயா! ஐயா! ேவண்டாம்! உள்ேள ேபாக ேவண்டாம்!”

இத்தைகய �ழப்பமான �சச்ல் ெந�ங்� ெந�ங்�க்
ேகட்ட�; படார ்என்� வாசற் கத� �றந்த�. அவ்வள�
�ரமாதமான தட�ட�டன் ஒ� வா�பன் உள்ேள
��ம்�ரேவசமாக வந்தான். அவைனப் �ன்னா��ந்�
ேதாள்கைளப் ��த்� இ�க்க ஒ�வன் �யன்�
ெகாண்��ந்தான். வா�பன் ���க் ெகாண்�
வாசற்ப�ையக் கடந்� உள்ேள வந்தான். வந்த வா�பன்
யார ்என்� வாசகரக்ள் ஊ�த்��ப்பாரக்ள் நம� �ரன்
வந்�யத்ேதவன் தான்!. �ட�்க்�ள்ேள இ�ந்த �ன்�
ேப�ைடய கண்க�ம் ஏக காலத்�ல் அவ்�ரைனப்
பாரத்்தன.



வந்�யத்ேதவ�ம் உள்ளி�ந்தவரக்ைளப் பாரத்்தான்.
இல்ைல; உள்ேள��ந்தவரக்ளில் ஒ�வைரத் தான்
பாரத்்தான். அ��ட இல்ைல; �ந்தைவ ேத�ைய அவன்
��ைமயாகப் பாரக்்க�ல்ைல.அவ�ைடய ெபான்
�கத்ைத மட�்ேம பாரத்்தான். �கத்ைதயாவ�
��ைம�ம் பாரத்்தாேனா என்றால், அ��ம் இல்ைல!
�யப்�னால் ��� �ரிந்��ந்த அவ�ைடய பவளச்
ெசவ்வா�ன் இதழ்கைளப் பாரத்்தான்; கம்�ர�ம்
�யப்�ம் ��ம்�ச ்�ரிப்�ம் த�ம்���ந்த அவ�ைடய
அகன்ற கண்கைளப் பாரத்்தான்.

கண்ணிைமகைள�ம் கரிய ��வங்கைள�ம்
பாரத்்தான்; �ங்�மச ்�வப்பான ��ந்த கன்னங்கைளப்
பாரத்்தான். சங்ைகெயாத்த வ�வ�ப்பான க�த்ைதப்
பாரத்்தான். இவ்வளைவ�ம் ஒேர சமயத்�ல் தனி
தனியாகப் பாரத்்தான். தனித்தனியாக அைவ அவன்
மனத்�ல் ப�ந்தன.

இெதல்லாம் �ல �நா� ேநரந்தான், உடேன சடெ்டன்�
��ம்�ச ்ேசா�ட�ைடய �டைன ேநாக்�, “ஏனப்பா,
உள்ேள ெபண் �ள்ைளகள் இ�க்�றாரக்ள் என்� நீ
ெசால்லக் �டா�? ெசால்���ந்தால் நான் இப்ப�
வந்��ப்ேபனா?” என்� ேகட�்க் ெகாண்ேட �டைன
ம�பக்கம் தள்ளிக் ெகாண்� வாசற்ப�ைய �ண்�ம்
கடந்தான். ஆ��ம் ெவளி�ல் ேபாவதற்�ள் இன்�ம்
ஒ� தடைவ �ந்தைவேத�ையத் ��ம்�ப் பாரத்்�
�ட�்த்தான் ேபானான்.

“அேட அப்பா! �யல் அ�த்� ஓய்ந்த� ேபால் அல்லவா
இ�க்�ற�?” என்றாள் �ந்தைவப் �ராட்�.

“இன்�ம் ஓய்ந்தபா�ல்ைல; அேதா ேக�ங்கள்!”
என்றாள் ெகா�ம்பா�ர ்இளவர�.



வாச�ல் இன்ன�ம் வந்�யத்ேதவ�க்�ம் ேசா�டரின்
�ட�க்�ம் தரக்்கம் நடந்� ெகாண்��ந்த�.

“ேஜா�யேர! இவர ்யார?்” என்றாள் �ந்தைவ.

“ெதரியா�, தாேய! யாேரா அச�ரக்்காரர ்மா�ரி
இ�க்�ற�. ெபரிய �ரட�்ப் �ள்ைளெயன்�
ேதான்��ற�.”

�ந்தைவ ��ெரன்� எைதேயா நிைனத்�க் ெகாண்�
கலகலெவன்� �ரித்தாள்.

“எதற்காக அக்கா �ரிக்��ரக்ள்?”

“எதற்காகவா? எனக்� வரப்ேபா�ம் மணாளன்
��ைர�ல் வரப் ேபா�றானா, யாைன�ல் வரப்
ேபா�றானா, அல்ல� �ைர வ�யாக வந்� ��க்கப்
ேபா�றானா என்� ேப�க் ெகாண்��ந்ேதாேம, அைத
நிைனத்�க் ெகாண்� �ரித்ேதன்!”

இப்ேபா� வான�க்�ம் �ரிப்�த் தாங்க ��யாமல்
வந்த�. இ�வ�ைடய �ரிப்�ம் கலந்� அைல
அைலயாக எ�ந்த�. ெவளி�ல் எ�ந்த சசச்ர�ச்
சப்தங்�ட இந்த இ� மங்ைகயரின் �ரிப்�ன் ஒ��ல்
அடங்��ட்ட�.

ேசா�டர ்ெமௗன �ந்தைன�ல் ஆழ்ந்தவராய், அரச
�மாரிகள் இ�வ�க்�ம் �ங்�மம் ெகா�த்தார.்
ெபற்�க் ெகாண்� இ�வ�ம் எ�ந்தனர;் �ட�்க்�
ெவளி�ல் ெசன்றனர.் ேசா�ட�ம் �ட வந்தார.்

�ட�் வாச�ல் ��� ஒ�ங்� நின்ற வந்�யத்ேதவன்,
ெபண்மணிகைளப் பாரத்்த�ம், “மன்னிக்க
ேவண்�ம்.உள்ேள ெபண்கள் இ�க்�றாரக்ள் என்�
இந்தப் �த்�சா� ெசால்ல�ல்ைல. ஆைக�னால்தான்



அப்ப� அவசரமாக வந்� �ட்ேடன். அதற்காக
மன்னிக்க ேவண்�ம்!” என்� உரத்த �ர�ல்
ெசான்னான்.

�ந்தைவ மலரந்்த �கத்�டன் ��ம்�ம் ேக��ம்
��க்�ம் த�ம்�ய கண்களினால் வந்�யத்ேதவைன
ஒ� தடைவ ஏ�ட�்ப் பாரத்்தாள். ஒ� வாரத்்ைத�ம்
ம�ெமா� ெசால்ல�ல்ைல. வான�ைய ஒ�
ைக�னால் ��த்� இ�த்�க் ெகாண்� ரதம் நின்ற
ஆலமரத்த�ைய ேநாக்�ச ்ெசன்றாள்.

“�டந்ைத நகரத்�ப் ெபண்க�க்� மரியாைதேய
ெதரியா� ேபா��க்�ற�. ஏதடா ஒ� மனிதன் வ�ய
வந்� ேப��றாேன என்பதற்காகவாவ� ��ம்�ப்
பாரத்்� ஒ� வாரத்்ைத ப�ல் ெசால்லக் �டாேதா?”
என்� வந்�யத்ேதவன் இைரந்� ��ய� அவரக்ள்
கா�ல் ��ந்த�.

ரதத்�ல் ��ைரையப் �ட்�ச ்சார� ஆயத்தமாக
நி�த்���ந்தான். இளவர�கள் இ�வ�ம் ரதத்�ல்
ஏ�க் ெகாண்ட�ம், ரத சார��ம் �ன்னால் ஏ�க்
ெகாண்டான். ரதம் அரி�லாற்றங்கைரைய ேநாக்�
�ைரந்� ெசன்ற�. வந்�யத்ேதவன் ரதம் மைற�ம்
வைர�ல் பாரத்்�க் ெகாண்� நின்றான்.

 

 

----------------------************--------------------

 

அ�தியாய� 12 ந�தின�
 



ெகாள்ளிட கைர�ல் பட�ல் ஏற்� நாம் �ட�்
�ட�் வந்த வந்�யத்ேதவன் �டந்ைத ேசா�டரின்
�ட�்க்� அசச்மயம் எப்ப� வந்� ேசரந்்தான் என்பைத
ெசால்ல ேவண்�ம் அல்லவா?

ஆழ்வாரக்்க�யான் பட�ல் ஏ�யைத ஆட்ேச�த்த
ைசவப் ெபரியார,் பட� நகரத் ெதாடங்�ய�ம்,
வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, “தம்�! உனக்காகப்
ேபானால் ேபா�ற� என்� இவைன ஏற�ட்ேடன்.
ஆனால் ஓடத்�ல் இ�க்�ம் வைர�ல் இவன் அந்த
எடெ்ட�த்�ப் ெபயைரச ்ெசால்லேவ �டா�.
ெசான்னால் இவைன இந்தக் ெகாள்ளிடத்�ல் ��த்�த்
தள்ளி�டச ்ெசால்�ேவன். ஓடக்காரரக்ள் என்�ைடய
ஆடக்ள்!” என்றார.்

“நம்� அ�கேள! தங்க�ைடய ��செ்ச��ல்
��ந்ததா?” என்� வந்�யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“இவர ்ஐந்ெத�த்�ப் ெபயைரச ்ெசால்லா��ந்தால்
நா�ம் எடெ்ட�த்�த் ��நாமத்ைதச ்ெசால்ல�ல்ைல!”
என்றான் ஆழ்வாரக்்க�யான்.

“சாஷாத் �வெப�மா�ைடய பஞ்சாடச்ரத்
��மந்�ரத்ைதச ்ெசால்லக் �டா� என்� இவன் யார்
தைட ெசய்வதற்�? ��யா�! ��யா�!

கற்�ைணப்�ட்� கட�ற் பாய்ச�்�ம்

நற்�ைணயாவ� நம�வாயேவ!

 

என்� ைசவப் ெபரியார ்கம்�ர கரஜ்ைன ெசய்தார.்
 

“நா�ேனன் நா� நான் கண்� ெகாண்ேடன்



நாராயணா என்�ம் நாமம்!

என்� ஆழ்வாரக்்க�யான் உரத்த �ர�ல் பாடத்
ெதாடங்�னான்.

“�வ �வ �வா!” என்� ைசவர ்இரண்� கா��ம்
ைக�ரைல ைவத்� அைடத்�க் ெகாண்டார.்

ஆழ்வாரக்்க�யான் பாடை்ட நி�த்�ய�ம், ைசவர்
கா�ல் ைவத்��ந்த �ரல்கைள எ�த்தார.்

ஆழ்வாரக்்க�யான் வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, “தம்�!
நீேய அந்த �ர ைசவைரக் ெகாஞ்சம் ேகள். இவர்
��மா�ன் ெபயைரக் ேகட்பதற்ேக இவ்வள�
கஷ்டப்ப��றாேர? �ரங்கத்�ல் பள்ளி
ெகாண்��க்�ம் ெப�மாளின் பாத கமலங்கைள
அலம்� �ட�்த்தான் இந்தக் ெகாள்ளிட ந� �ேழ
வ��ற�. ெப�மாளின் பாதம்பட்ட �ரத்்தம் �ண்ணிய
�ரத்்தம் என்�தாேன �வெப�மான்
��வாைனக்காவ�ல் அந்தத் தண்ணீரிேலேய ���த்
தவம் ெசய்�றார?்” என்� ெசால்�வதற்�ள்ேள ைசவப்
ெபரியார ்�க ெவ�ண்� ஆழ்வாரக்்க�யான் ��
பாய்ந்தார.்

பட�ல் ஓரத்�ல் இரண்� ேப�ம் ைககலக்கேவ, பட�
க�ழ்ந்� ��ம் ேபா��ந்த�. ஓடக்காரரக்�ம்
வந்�யத்ேதவ�ம் ��க்�ட�் அவரக்ைள
�லக்�னாரக்ள்.

“பக்த �ேராமணிகேள! நீங்கள் இ�வ�ம் இந்தக்
ெகாள்ளிட ெவள்ளத்�ேல ��ந்� ேநேர
ேமாடச்த்�க்�ப் ேபாக ஆைசப்ப�வதாகத்
ேதான்��ற�. ஆனால் எனக்� இன்�ம் இந்த
உலகத்�ல் ெசய்ய ேவண்�ய காரியங்கள்
�சச்��க்�ன்றன!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.



ஓடக்காரரக்ளில் ஒ�வன், “ெகாள்ளிடத்�ல் ��ந்தால்
ேமாடச்த்�க்�ப் ேபாவ� நிசச்யேமா, என்னேமா
ெதரியா�! ஆனால் �தைல�ன் வ�ற்�க்�ள்
நிசச்யமாகப் ேபாகலாம்! அேதா பா�ங்கள்!’ என்றான்.

அவன் �ட்�க் காட்�ய இடத்�ல் �தைல ஒன்�
பயங்கரமாக வாையத் �றந்� ெகாண்� காணப்பட்ட�.

“எனக்� �தைலையப் பற்�ச ்���ம் அசச்ம் இல்ைல;
கேஜந்�ரைன ரட்�த்த ஆ��லமான நாராயண �ரத்்�
எங்ேக ேபாய்�ட்டார?்” என்றான் ஆழ்வாரக்்க�யான்.

“எங்ேக ேபாய்�ட்டாரா? ��ந்தாவனத்� ேகா�கா
ஸ்�ரீகளின் ேசைலத் தைலப்�ல் ஒ� ேவைள ஒளிந்�
ெகாண்��ப்பார!்” என்றார ்ைசவர.்

“அல்ல� பத்மா�ர�க்� வரங்ெகா�த்��ட�் அல�ப்
�ைடத்�க் ெகாண்� ஓ�ய� ேபால் �வ�க்�
இன்ெனா� சங்கடம் ஏற்பட்��க்கலாம்; அந்தச்
சங்கடத்���ந்� �வைனக் காப்பார�்வதற்காகத்
��மால் ேபா��க்கலாம்” என்றான் நம்�.

“�ரி�ர சம்ஹாரத்�ன் ேபா� ��மால் அைடந்த
கரவ்பங்கம் இந்த ைவஷ்ணவ�க்� ஞாபகம் இல்ைல
ேபா��க்�ற�!” என்றார ்ைசவப் ெபரியார.்

“�வா�கேள! நீங்கள் எதற்காகத்தான் இப்ப�ச ்சண்ைட
ேபா���ரக்ேளா, ெதரிய�ல்ைல! யா�க்� எந்தத்
ெதய்வத்�ன் ேபரில் பக்�ேயா, அந்தத் ெதய்வத்ைத
வ�ப�வ�தாேன?” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

ைசவப் ெபரியா�ம் ஆழ்வாரக்்க�யா�ம் ஏன் அவ்�தம்
சண்ைட�ட்டாரக்ள்? �ர நாராயண�ரத்�ல் ஏன் இேத
மா�ரியான வாதப் ேபார ்நடந்த� என்பைதப் பற்�



வாசகரக்�க்� இசச்மயத்�ல் ெசால்���வ�
உ�தமா��க்�ம்.

பழந் த�ழ்நாட்�ல் ஏறக்�ைறய அ��� வ�ஷ காலம்
ெபௗத்த மத�ம் சமண மத�ம் ெசல்வாக்�ப்
ெபற்��ந்தன. இந்தச ்ெசல்வாக்�னால் த�ழகம் பல
நலங்கைள எய்�ய�.

�ற்பம், �த்�ரம், க�ைத, கா�யம் �த�ய கைலகள்
தைழத்ேதாங்�ன. �ன்னர,் ஆழ்வாரக்�ம்,
நாயன்மாரக்�ம் ேதான்�னாரக்ள். அ�ெதா��ம்
ெதய்வத் த�ழ்ப் பா�ரங்கைளப் ெபா�ந்தாரக்ள்.
ைவஷ்ணவத்ைத�ம் ைசவத்ைத�ம் தைழத்ேதாங்கச்
ெசய்தாரக்ள். இவரக்�ைடய �ரசார �ைற �கசச்க்�
வாய்ந்ததா��ந்த�. சமயப் �ரசச்ாரத்�க்�ச ்�ற்பக்
கைல�டன் �ட இைசக் கைலைய�ம் பயன்ப�த்�க்
ெகாண்டாரக்ள்.

ஆழ்வாரக்ளின் பா�ரங்கைள�ம் �வர ்ேதவாரப்
பண்கைள�ம் ேதவகானத்ைதெயாத்த இைச�ல்
அைமத்�ப் பலர ்பாடத் ெதாடங்�னாரக்ள். இந்த
இைசப் பாடல்கள் ேகட்ேபார ்உள்ளங்கைளப்
பரவசப்ப�த்� பக்� ெவ�ைய ஊட்�ன.
ஆழ்வாரக்ளின் பாடல் ெபற்ற �ஷ்� ஸ்தலங்க�ம்
�வரின் பாடல் ெபற்ற �வ ஸ்தலங்க�ம் ��ய
�றப்ைப�ம் �னிதத் தன்ைமைய�ம் அைடந்தன.

அதற்� �ன் ெசங்கல்லா�ம் மரத்�னா�ம்
கட்டப்பட்��ந்த ஆலயங்கள் ��ப்�த்�க்
கற்றளிகளாகக் கட்டப்பட்டன. இந்தத் ��ப்பணிைய
�ஜயாலய ேசாழன் காலத்���ந்� ேசாழ
மன்னரக்�ம், மன்னர ்��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்�ம்
ெவ�வாகச ்ெசய்�வந்தாரக்ள்.



அேத சமயத்�ல் ேகரள நாட்�ல் ஒ� �ேசஷ சம்பவம்
நடந்த�. கால� என்��டத்�ல் ஒ� மகான்
அவதரித்தார.் இளம் �ராயத்�ல் அவர ்உலைகத் �றந்�
சந்நியா� ஆனார.் வடெமா���ள்ள சகல
சாஸ்�ரங்கைள�ம் ப�த்�க் கைர கண்டார.் ேவத
உபநிஷதம், பகவத்�ைத, �ரம்ம �த்�ரம் – இவற்�ன்
அ�ப்பைட�ல் அத்ைவத ேவதாந்தக் ெகாள்ைக�ன்
ெகா�ைய நாட்�னார.்

வடெமா��ல் ெபற்��ந்த �த்வத்�ன் உத��னால்
பாரத ேதசம் ��வ�ம் �க்�ஜயம் ெசய்� ஆங்காங்�
எட�் அத்ைவத மடங்கைள ஸ்தாபனம் ெசய்தார.்
இவ�ைடய ெகாள்ைகைய ஆதரித்த அத்ைவத
சந்நியா�கள் நாெடங்�ம் பர�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

இவ்�தம் த�ழ் நாட்�ல் நம் கைத நடந்த காலத்�ல்
அதாவ� �மார ்980 வ�ஷங்க�க்� �ன்�, (1950ல்
எ��ய�) ெபரியெதா� சமயக் ெகாந்தளிப்�
ஏற்பட்��ந்த�. இந்தக் ெகாந்தளிப்���ந்� �ங்�
த�ம் அம்சங்கள் �ல�ம் ேதான்�ப் பர�ன. �ர
ைவஷ்ணவரக்�ம் �ர ைசவரக்�ம் ஆங்காங்�
�ைளத்தாரக்ள். இவரக்ள் கண்ட கண்ட இடங்களில்
எல்லாம் சண்ைட�ல் இறங்�னாரக்ள். இந்த வாதப்
ேபாரக்ளில் அத்ைவ�க�ம் கலந்� ெகாண்டாரக்ள்.
சமய வாதப் ேபாரக்ள் �ல சமயம் அ�த�
சண்ைடயாகப் பரிண�த்தன.

அந்த காலத்� ைசவ – ைவஷ்ணவப் ேபாைர �ளக்�ம்
அ�ைமயான கைத ஒன்� உண்�.

�ரங்கத்� ைவஷ்ணவர ்ஒ�வர ்��வாைனக்காவல்
ஆலய ெவளிச ்�வரின் ஓரமாகப் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்தார.் தைல�ல் ��ெரன்� ஒ� கல்



��ந்த�. காயமா� இரத்த�ம் க�ந்த�. ைவஷ்ணவர்
அண்ணாந்� பாரத்்தார.் ேகா�ரத்�ல் ஒ� காக்ைக
உடக்ாரந்்தப�யால் அந்தப் பைழய ேகா�ரத்�ன் கல்
இ�ந்� ��ந்��க்க ேவண்�ம் என்� அ�ந்தார.்
உடேன அவ�க்�க் காய�ம் வ��ம் மறந்� ேபாய் ஒேர
��கலம் உண்டா� �ட்ட�. “�ரங்கத்� �ர
ைவஷ்ணவக் காக்காேய! ��வாைனக்காவல் �வன்
ேகா�ைல நன்றாய் இ�த்�த் தள்�!” என்றாராம்.

அந்த நாளில் இத்தைகய ைசவ – ைவஷ்ணவ ேவற்�ைம
மனப்பான்ைம �கப் பர���ந்த�. இைதத் ெதரிந்�
ெகாள்�தல், �ன்னால் இந்தக் கைதையத் ெதாடரந்்�
ப�ப்பதற்� �க்க அ��லமா��க்�ம்.

ஓடம் அக்கைர ெசன்ற�ம், ைசவப் ெபரியார்
ஆழ்வாரக்்க�யாைனப் பாரத்்�, “நீ நாசமாய்ப்
ேபாவாய்!” என்� கைட� சாபம் ெகா�த்� �ட�்த் தம்
வ�ேய ேபானார.்

வந்�யத்ேதவ�டன் வந்த கடம்�ர ்�ரன் பக்கத்��ள்ள
��ப்பனந்தா�க்�ச ்ெசன்� ��ைர சம்பா�த்�
வ�வதாகச ்ெசால்�ப் ேபானான். ஆழ்வாரக்்க�யா�ம்
வந்�யத்ேதவ�ம் ஆற்றங்கைர�ல் அரச மரத்�ன்
அ��ல் உடக்ாரந்்தாரக்ள். அந்த மரத்�ன் �சாலமான
அடரந்்த �ைளகளில் �ற்�க்கணக்கான பறைவகள்
ம�ரமான கலகலத்வனி ெசய்� ெகாண்��ந்தன.

வந்�யத்ேதவ�ம் நம்��ம் ஒ�வ�ைடய வாைய
ஒ�வர ்��ங்� ஏதாவ� �ஷயத்ைதக் �ர�க்க
��ம்�னாரக்ள். �த�ல் ��� ேநரம் �ற்�
வைளத்�ப் ேப�னாரக்ள்.

“ஏன் தம்�! கடம்�ர ்மாளிைகக்� என்ைன அைழத்�ப்
ேபாகாமல் �ட�் �ட�்ப் ேபானாயல்லவா?”



“நான் ேபாவேத ெபரிய கஷ்டமாகப் ேபாய்�ட்ட�
நம்�கேள!”

“அப்ப�யா? �ன் எப்ப�த்தான் ேபானாய்? ஒ� ேவைள
ேபாக�ல்ைலேயா?”

“ேபாேனன், ேபாேனன், ஒ� காரியத்ைத உத்ேத�த்�
�ட்டால் �ன்வாங்� ��ேவேனா? வாசற் காவலரக்ள்
த�த்தாரக்ள். ��ைரைய ஒ� தட�் தட்� உள்ேள
�ட்ேடன். த�த்தவரக்ள் அத்தைன ேப�ம் உ�ண்�
தைர�ல் ��ந்தாரக்ள். �ற� அவரக்ள் எ�ந்� வந்�
என்ைனச ்�ழ்ந்� ெகாள்வதற்�ள் என் நண்பன்
கந்தமாறன் ஓ� வந்� என்ைன அைழத்�ப் ேபானான்.”

“அப்ப�த்தான் இ�க்�ம் என்� நான் நிைனத்ேதன்.
�க்க ைதரியசா� நீ. சரி அப்�றம் என்ன நடந்த�? யார,்
யார ்வந்��ந்தாரக்ள்?”

“எத்தைனேயா �ர�கரக்ள் வந்��ந்தாரக்ள்.
அவரக்�ைடய ெபயெரல்லாம் எனக்�த் ெதரியா�.
ப�ேவட்டைரயர ்வந்��ந்தார.் அவ�ைடய இளம்
மைனயா�ம் வந்��ந்தாள். அப்பப்பா! அந்த
ெபண்ணின் அழைக என்னெவன்� ெசால்வ�?…”

“நீ பாரத்்தாயா என்ன?”

“ஆமாம், பாரக்்காமலா? என் நண்பன் கந்தமாறன்
என்ைன அந்தப்�ரத்�க்� அைழத்�ச ்ெசன்றான்.
அங்ேக பாரத்்ேதன். அவ்வள� ஸ்�ரீகளி�ம்
ப�ேவட்டைரயரின் இைளய ராணி தான் �ரமாத
அழ�டன் �ளங்�னாள்! மற்ற க�நிறத்�
மங்ைகயரக்்� ந��ல் அந்த ராணி�ன் �கம் �ரண
சந்�ரைனப் ேபால் ெபா�ந்த�. அரம்ைப, ஊரவ்�,



�ேலாத்தைம, இந்�ராணி, சந்�ராணி எல்ேலா�ம்
அவ�க்� அப்�றந்தான்!”

“அேடயப்பா! ஒேரய�யாக வரண்ிக்�றாேய? �ற�
என்ன நடந்த�? �ரைவக் �த்� நடந்ததா?”

“நடந்த�, �க�ம் நன்றா��ந்த�. அப்ேபா� உம்ைம
நிைனத்�க் ெகாண்ேடன்.”

“எனக்�க் ெகா�த்� ைவக்க�ல்ைல. இன்�ம் என்ன
நடந்த�?”

“ேவலனாட்டம் நடந்த�. ேதவராள�ம் ேதவராட்��ம்
ேமைடக்� வந்� ஆேவசமாக ஆ�னாரக்ள்.”

“சந்நதம் வந்ததா? ஏதாவ� வாக்�ச ்ெசான்னாரக்ளா?”

“ஆகா! நிைனத்த காரியம் ைகக்��ம்; மைழ ெபய்�ம்;
நிலம் �ைள�ம்; என்ெறல்லாம் சந்நதக்காரன்
ெசான்னான்…”

“அவ்வள�தானா?”

“இன்�ம் ஏேதா இராஜாங்க �ஷயமாகச ்ெசான்னான்.
நான் அைதெயான்�ம் கவனிக்க�ல்ைல.”

“அடாடா! இவ்வள�தானா? கவனித்��க்க ேவண்�ம்,
தம்�! நீ இளம் �ள்ைள; நல்ல �ர பராக்�ரம்
உைடயவனாய்த் ேதான்��றாய். இராஜாங்க
�ஷயங்கைளப் பற்� எங்ேகயாவ� யாராவ�
ேப�னால் கா�ல் ேகட�் ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.”

“நீர ்ெசால்வ� உண்ைம. எனக்�க் �ட இன்�
காைல�ல் அப்ப�த்தான் ேதான்�ய�.”

“காைல�ல் ேதான்�வாேனன்?”



“காைல�ல் கந்தமாற�ம் நா�ம் ேப�க்ெகாண்ேட
ெகாள்ளிடக்கைர வைர�ல் வந்ேதாம். இராத்�ரி நான்
ப�த்�த் �ங்�ய �ற�, கடம்�ர ்மாளிைகக்�
வந்��ந்த ��ந்தாளிகள் �ட்டம் ேபாட�் ஏேதேதா
இராஜாங்க �ஷயமாகப் ேப�னாரக்ளாம்.”

“என்ன ேப�னாரக்ளாம்?”

“அ� எனக்�த் ெதரியா�. கந்தமாறன் ஏடா�டமாகச்
ெசான்னாேன த�ர, ெதளிவாகச ்ெசால்ல�ல்ைல,
ஏேதா ஒ� காரியம் �க்�ரம் நடக்கப் ேபா�ற�.
அப்ேபா� ெசால்�ேறன் என்றான். அவன் ேபசே்ச
மரம்மா��ந்த�. ஏன், �வா�கேள! உங்க�க்�
ஏதாவ� ெதரி�மா?”

“எைதப் பற்�?”

“நா� நகரெமல்லாம் ஏேதேதா ேப�க்
ெகாள்�றாரக்ேள? வானத்�ல் வால் நடச்த்�ரம்
காணப்ப��ற�; இராஜாங்கத்�க்� ஏேதா ஆபத்�
இ�க்�ற�; ேசாழ �ம்மாசனத்�ல் மா�தல் ஏற்ப�ம்;
அப்ப�, இப்ப� – என்ெறல்லாம் ேப�க்ெகாள்�றாரக்ள்.
ெதாண்ைட மண்டலம் வைர�ல் இந்தப் ேபச�்
எட்���க்�ற�. இன்�ம் யார ்யாேரா ெபரிய ைககள்
ேசரந்்�, அ�க்க� ��, அ�த்� பட்டத்�க்� யார ்என்�
ேயா�த்� வ��றாரக்ளாம். உங்க�க்� என்ன
ேதான்��ற�? – அ�த்� பட்டத்�க்� யார ்வரக்��ம்?”

“எனக்� அெதல்லாம் ெதரியா�, தம்�! இராஜாங்க
காரியங்க�க்�ம் எனக்�ம் என்ன சம்பந்தம்? நான்
ைவஷ்ணவன்; ஆழ்வாரக்ளின் அ�யாரக்்� அ�யான்;
எனக்�த் ெதரிந்த பா�ரங்கைளப் பா�க்ெகாண்� ஊர்
ஊராய்த் �ரி�றவன்!”



இவ்வா� ஆழ்வாரக்்க�யான் ��, “��க்கண்ேடன்
ெபான்ேமனி கண்ேடன்” என்� பாடத் ெதாடங்க�ம்,
வந்�யத்ேதவன் ��க்�ட�், “உமக்�ப் �ண்ணியமாய்ப்
ேபாகட�்ம், நி�த்�ம்!” என்றான்.

“அடடா! ெதய்வத் த�ழ்ப் பா�ரத்ைத நி�த்தச்
ெசால்�றாேய?”

“ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்�கேள! எனக்� ஒ� சந்ேதகம்
உ�த்��க்�ற� அைதச ்ெசால்லட�்மா?”

“நன்றாய்ச ்ெசால்�!”

“த�ையத் �க்�க் ெகாண்� அ�க்க வரமாட்�ேர?”

“உன்ைனயா? உன்ைன அ�க்க என்னாேல ���மா?”

“உம்�ைடய ைவஷ்ணவம், பக்�, ஊரத்்தவ �ண்டரம்,
பா�ரப் பாடல் – எல்லாம் ெவ�ம் ேவஷம் என்�
சந்ேத�க்�ேறன்.”

“ஐையேயா! இ� என்ன ேபச�்? அபசாரம்! அபசாரம்!”

“அபசார�ம் இல்ைல, உபசார�ம் இல்ைல. உம்�ைடய
ெபண்ணாைசைய மைறப்பதற்காக இந்த மா�ரி
ேவஷம் ேபா���ர.் உம்ைமப் ேபால் இன்�ம்
�லைர�ம் நான் பாரத்்��க்�ேறன். ெபண்ணாைசப்
�த்� ��த்� அைல�றவரக்ள். அப்ப� என்னதான்
ெபண்களிடம் காண்��ரக்ேளா, அ�தான் எனக்�த்
ெதரிய�ல்ைல. எனக்� எந்தப் ெபண்ைணப்
பாரத்்தா�ம் ெவ�ப்பாகேவ இ�க்�ற�.”

“தம்�! ெபண் �த்�ப் ��த்� அைல�றவரக்ள் �லர்
உண்�. ஆனால் அவரக்ேளா� என்ைனச ்ேசரக்்காேத,
நான் ேவஷதாரி அல்ல. நீ அவ்�தம் சந்ேத�ப்ப�
ெராம்பத் தவ�.”



“அப்ப�யானால் பல்லக்�ல் வந்த அந்தப் ெபண்ணிடம்
ஓைல ெகா�க்�ம்ப� என்ைன ஏன் ேகட்�ர?் அ��ம்
இன்ெனா� ம�ஷன் மணம் �ரிந்� ெகாண்ட
ெபண்ணிடம் மனைதச ்ெச�த்தலாமா? நீர ்கடம்�ர்
மாளிைகக்� வரேவண்�ம் என்� ெசான்ன�ம்
அவைளப் பாரப்்பதற்�த்தாேன? இல்ைல என்� ெசால்ல
ேவண்டாம்!”

“இல்ைல என்� ெசால்ல�ல்ைல. ஆனால் அதற்� நீ
��ய காரணம் தவ�. ேவ� த�ந்த காரணம்
இ�க்�ற�. அ� ெபரிய கைத.”

“��ைர இன்�ம் வரக்காேணாம். அந்தக்
கைதையத்தான் ெசால்�ங்கேளன்! ேகடக்லாம்!”

“கைத என்றால், கற்பைனக் கைத அல்ல; உண்ைமயாக
நடந்த கைத. அ�சய வரலா�! ேகட்டால் �ைகத்�ப்
ேபாவாய்! அவ�யம் ெசால்லத்தான் ேவண்�மா?”

“இஷ்ட��ந்தால் ெசால்�ங்கள்!”

“ஆம், ெசால்��ேறன். ெகாஞ்சம் எனக்� அவசரமாய்ப்
ேபாக ேவண்�ம், இ�ந்தா�ம் ெசால்��ட�்ப்
ேபா�ேறன். ம�ப��ம் உன்னிடம் ஏதாவ� உத�
ேகா�ம்ப���ந்தா�ம் இ�க்�ம். அப்ேபா� தட்டாமல்
ெசய்வாய் அல்லவா?”

“நியாயமா��ந்தால் ெசய்ேவன். உங்க�க்�
இஷ்ட�ல்லா�ட்டால் ஒன்�ம் ெசால்ல ேவண்டாம்.”

“இல்ைல�ல்ைல! உன்னிடம் கட்டாயம் ெசால்�ேய
�ரேவண்�ம். அந்த இரணியா�ரன் ப�ேவட்டைரயரின்
இளம் மைன� இ�க்�றாேள, நான் ஓைல ெகாண்�
ேபாகச ்ெசான்ேனேன, அவள் ெபயர ்நந்�னி.
அவ�ைடய கைதைய நீ ேகட்டால் ஆசச்ரியப்பட�்ப்



ேபாவாய். உல�ல் இப்ப��ம் அக்�ரமம் உண்டா என்�
ெபாங்�வாய்!” இந்த �ன்�ைர�டன்
ஆழ்வாரக்்க�யான் நந்�னிையப் பற்�ய கைதைய
ஆரம்�த்தான்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் பாண்�ய நாட்�ல் ைவைக
ந�க்கைர�ல் ஒ� �ராமத்�ல் �றந்தவன். அவ�ைடய
��ம்பத்தார ்பரம பக்தரக்ளான ைவஷ்ணவரக்ள்.
அவ�ைடய தந்ைத ஒ�நாள் ந�க்கைர�ல் உள்ள
நந்தவனத்�க்�ப் ேபானார.் அங்ேக ஒ� ெபண் �ழந்ைத
அனாைதயாகக் �டப்பைதக் கண்டார.் �ழந்ைதைய
எ�த்�க் ெகாண்� �ட�்க்� வந்தார.் �ழந்ைத
கைளயாக�ம் அழகாக�ம் இ�ந்தப�யால்
��ம்பத்தார ்அன்�டன் ேபாற்�க் காப்பாற்�னாரக்ள்.
நந்தவனத்�ல் அகப்பட்டப�யால் நந்�னி என்�
�ழந்ைதக்�ப் ெபயரிட்டாரக்ள். ஆழ்வாரக்்க�யான்
அப்ெபண்ைணத் தன் தங்ைக என்� க��ப் பாராட்�
வந்தான்.

நந்�னிக்�ப் �ராயம் வளரந்்� வந்த� ேபால்
ெப�மாளிட�ம் பக்��ம் வளரந்்� வந்த�. அவள்
மற்ெறா� ‘ஆண்டாள்’ ஆ�ப் பக்தரக்ைளெயல்லாம்
ஆடெ்காள்ளப் ேபா�றாள் என்� அக்கம்
பக்கத்��ள்ளவரக்ள் நம்�னாரக்ள்.

இந்த நம்�க்ைக ஆழ்வாரக்்க�யா�க்�
அ�கமா��ந்த�. தந்ைத இறந்த �ற� அப்ெபண்ைண
வளரக்்�ம் ெபா�ப்ைப அவேன ஏற்�க் ெகாண்டான்.
இ�வ�ம் ஊர ்ஊராகச ்ெசன்� ஆழ்வாரக்ளின்
பா�ரங்கைளப் பா� ைவஷ்ணவத்ைதப் பரப்�
வந்தாரக்ள். நந்�னி �ள�மாைல அணிந்� பக்�ப்
பரவசத்�டன் பா�ரம் பா�யைதக் ேகட்டவரக்ள்
ம�மயங்�ப் ேபானாரக்ள்.



ஒ� சமயம் ஆழ்வாரக்்க�யான் ��ேவங்கடத்�க்�
யாத்�ைர ெசன்றான். ��ம்� வரக்
காலதாமதமா��ட்ட�. அப்ேபா� நந்�னிக்� ஒ�
�பரீதம் ேநரந்்��ட்ட�.

பாண்�யரக்�க்�ம் ேசாழரக்�க்�ம் இ��ப்
ெப�ம்ேபார ்ம�ைரக்� அ��ல் நடந்த�. பாண்�யர்
ேசைன சரவ் நாசம் அைடந்த�. �ரபாண்�யன்
உடம்ெபல்லாம் காயங்க�டன் ேபாரக்்களத்�ல்
��ந்��ந்தான். அவ�ைடய அந்தரங்க ஊ�யரக்ள்
�லர ்அவைனக் கண்���த்� எ�த்� உ�ர ்தப்��க்க
�யன்றாரக்ள். இர�க்�ரேவ, நந்�னி�ன் �ட்�ல்
ெகாண்� வந்� ேசரத்்தாரக்ள்.

பாண்�ய�ைடய நிைலைமையக் கண்� மன�ரங்�
நந்�னி அவ�க்�ப் பணி�ைட ெசய்தாள். ஆனால்
�க்�ரத்�ல் ேசாழ �ரரக்ள் அைதக் கண்���த்�
�ட்டாரக்ள். நந்�னி�ன் �டை்டச ்�ழ்ந்�ெகாண்�
உட்��ந்� �ரபாண்�யைனக் ெகான்றாரக்ள்.
நந்�னி�ன் அழைகக் கண்� ேமா�த்�ப்
ப�ேவட்டைரயர ்அவைளச ்�ைற��த்�க் ெகாண்�
ேபாய்�ட்டார.்

இ� �ன்� வ�ஷத்�க்� �ன்னால் நடந்த�. �ற�
ஆழ்வாரக்்க�யான் நந்�னிையப் பாரக்்கேவ
��ய�ல்ைல. அன்� �தல் ஒ� தடைவேய�ம்
நந்�னிையத் தனிேய சந்�த்�ப் ேபச�ம், அவள்
��ம்�னால் அவைள ��தைல ெசய்� ெகாண்�
ேபாக�ம் ஆழ்வாரக்்க�யான் �யன்�
ெகாண்��க்�றான். இ� வைர�ல் அம்�யற்��ல்
ெவற்� ெபற�ல்ைல…



இந்த வரலாற்ைறக் ேகட்ட வந்�யத்ேதவ�ைடய
உள்ளம் உ���ட்ட�. கடம்�ர ்மாளிைக�ல்
பல்லக்�ல் இ�ந்த� நந்�னி இல்ைல என்�ம்,
இளவரசன் ம�ராந்தகன் என்�ம்
ஆழ்வாரக்்க�யானிடம் ெசால்� �டலாமா என்� ஒ�
கணம் ேயா�த்தான். �ற�, ஏேதா ஒன்� மனத்�ல்
தைட ெசய்த�. ஒ� ேவைள இந்தக் கைத ���ம்
ஆழ்வாரக்்க�யானின் கற்பைனேயா என்�
ேதான்�ய�. ஆைகயால் கடம்�ர ்மாளிைக�ல் தான்
அ�ந்� ெகாண்ட இரக�யத்ைதச ்ெசால்ல�ல்ைல.

அப்ேபா� சற்� �ரத்�ல், கடம்�ர ்�ரன் ��ைர�டன்
வந்� ெகாண்��ந்தான்…

“தம்�! எனக்� நீ உத� ெசய்வாயா?” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் ேகட்டான்.

“நான் என்ன உத� ெசய்ய ���ம்? ப�ேவட்டைரயர்
இந்தச ்ேசாழப் ேபரரைசேய ஆட�்�க்�ம் ஆற்றல்
உைடயவர.் நாேனா ஒ� ெசல்வாக்��ல்லாத தன்னந்
தனி ஆள். என்னால் என்ன ெசய்ய ���ம்?” என்�
வந்�யத்ேதவன் ஜாக்�ரைதயாகேவ ேப�னான்.

�ற�, “நம்�கேள! இராஜாங்க காரியங்கைளப் பற்�
உமக்� ஒன்�ேம ெதரியா� என்றா ெசால்��ரக்ள்.
�ந்தர ேசாழ மகாராஜா�க்� ஏதாவ� ேநரந்்��ட்டால்,
அ�த்த பட்டத்�க்� உரியவர ்யார ்என்� உம்மால்
ெசால்ல ��யாதா?” என்றான்.

இப்ப�க் ேகட�் �ட�், அ�யா�ைடய �கபாவத்�ல்
ஏதாவ� மா�தல் ஏற்ப��றதா என்� வந்�யத்ேதவன்
ஆவ�டன் பாரத்்தான், லவேலச�ம் மா�தல்
ஏற்பட�ல்ைல.



“அெதல்லாம் எனக்� என்ன ெதரி�ம், தம்�! �டந்ைத
ேஜா�யைரக் ேகட்டால் ஒ�ேவைள ெசால்வார!்”
என்றான் நம்�.

“ஓேஹா! �டந்ைத ேசா�டர ்உண்ைம�ேல அவ்வள�
ெகட்�க்காரரத்ானா?”

“அசாத்�ய ெகட்�க்காரர!் ேசா�ட�ம் பாரத்்�ச்
ெசால்வார;் மனைத�ம் அ�ந்� ெசால்வார;் உலக
�வகாரங்கைள அ�ந்�, அதற்ேகற்ப�ம் ஆ�டம்
ெசால்�வார!்”

“அப்ப�யானால் அவைரப் பாரத்்� �ட�்ப் ேபாக
ேவண்�ய�தான்!” என்� வந்�யத்ேதவன் மன�ல்
�ரம்ானித்�க் ெகாண்டான்.

ஆ�காலத்���ந்� மனித �லத்�க்� வ�ங்கால
நிகழ்ச�்கைள அ�ந்� ெகாள்வ�ல் �ேரைம இ�ந்�
வ��ற�. அரசரக்�க்�ம் அந்தப் �ேரைம உண்�;
ஆண்�க�க்�ம் உண்�; �ற்�ம் �றந்த
�னிவரக்�க்�ம் உண்�; இல்லறத்�ல் உள்ள
ஜனங்க�க்�ம் உண்�; அ��ற் �றந்த
ேமதா�க�க்�ம் உண்�; �டம��னரக்�க்�ம்
உண்�. இத்தைகய �ேரைம, நா� நகரங்கைளக் கடந்�
பல அபாயங்க�க்�த் �ணிந்�, அரசாங்க அந்தரங்கப்
பணிைய நிைறேவற்�வதற்காகப் �ரயாணம்
ெசய்�ெகாண்��ந்த நம்�ைடய வா�ப �ர�க்�ம்
இ�ந்த�ல் ஆசச்ரியம் இல்ைல அல்லவா?
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அ�தியாய� 13
வள�ப�ைற� ச�திர�

 

இளவர�களின் ரதம் கண்�க்� மைறந்த �ற�,
ேசா�டர ்வந்�யத்ேதவைன �ட�்க்�ள் அைழத்�ச்
ெசன்றார.் தம்�ைடய ஆஸ்தான �டத்�ல் அமரந்்தார.்
�ற்��ற்�ம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த
அவ்வா�பைன�ம் உடக்ாரச ்ெசான்னார;் அவைன ஏற
இறங்கப் பாரத்்தார.்

“தம்�! நீ யார?் எங்ேக வந்தாய்?” என்� ேகட்டார,்
வந்�யத்ேதவன் �ரித்தான்.

“என்னப்பா, �ரிக்�றாய்?”

“இல்ைல, தாங்கள் இவ்வள� �ரபலமான ேஜா�டர்
என்ைன ேகள்� ேகட�்�ரக்ேள? நான் யார,் எதற்காகத்
தங்களிடம் வந்ேதன் என்� ேஜா�டத்�ேலேய பாரத்்�க்
ெகாள்ளக் �டாதா?”

“ஓேகா! அதற்ெகன்ன? பாரத்்�க் ெகாள்�ேறன். ஆனால்
எனக்� நாேன ேஜா�யம் பாரத்்�க் ெகாண்டால்,
தட்�ைண யார ்ெகா�ப்பாரக்ள் என்�தான்
ேயா�க்�ேறன்.”

வந்�யத்ேதவன் �ன்னைக ெசய்� �ட�், “ேஜா�டேர!
இப்ேபா� இங்ேக வந்��ட�்ப் ேபானாரக்ேள? அவரக்ள்



யார?்” என்� ேகட்டான்.

“ஓ! அவரக்ளா? நீ யாைரப் பற்�க் ேகட�்றாய் என்�
எனக்�த் ெதரி�ற�. ெதரி�ம் தம்�, ெதரி�ம்! நீ என்
�டைனப் ��த்� இ�த்�க் ெகாண்� உள்ேள
�ைழந்தேபா� இங்ேக இ�ந்தாரக்ேள, அவரக்ைளப்
பற்�த்தான் ேகட�்றாய், இல்ைலயா? ரதத்�ல் ஏ�க்
ெகாண்�, �ன்னால் ���ையக் �ளப்� �ட�்க்
ெகாண்� ேபானாரக்ேள, அவரக்ைளப் பற்�த்தாேன?”
என்� �டந்ைத ேசா�டர ்�ற்� வைளத்�க் ேகட்டார.்

“ஆமாம், ஆமாம்! அவரக்ைளப் பற்�த் தான் ேகட்ேடன்…”

“நன்றாகக் ேகள். ேகடக் ேவண்டாம் என்� யார்
ெசான்ன�? அவரக்ள் இரண்� ேப�ம் இரண்�
ெபண்மணிகள்!”

“அ� எனக்ேக ெதரிந்� ேபாய்�ட்ட�; ேஜா�டேர! நான்
��டன் இல்ைல. ஆண்கைள�ம் ெபண்கைள�ம் நான்
�த்�யாசம் கண்� ��த்� ��ேவன். ெபண் ேவடம்
�ண்ட ஆணா��ந்தால் �ட எனக்�த் ெதரிந்�
ேபாய்��ம்.”

“�ன்ேன என்ன ேகட�்றாய்?..”

“ெபண்கள் என்றால், அவரக்ள் இன்னார,் இன்ன ஜா�..”

“ஓேகா! அைதயா ேகட�்றாய்? ெபண்களில் பத்�னி,
�த்�னி, காந்தர�், �த்யாதரி என்பதாக நா� ஜா�கள்
உண்�. உனக்�ச ்சா�த்�ரிகா லடச்ண சாஸ்�ரத்�ல்
ெகாஞ்சம் ப�ற்� இ�க்�ம் ேபா��க்�ற�. அந்த நா�
ஜா�களில் இவரக்ள் பத்�னி, காந்தர�் ஜா�கைளச்
ேசரந்்தவரக்ள்.”

“கட�ேள!…”



“ஏன்? அப்பேன!”

“கட�ைள நான் �ப்�ட்டால், நீங்கள் ‘ஏன்?’ என்�
ேகட�்�ரக்ேள?”

“அ�ல் என்ன �ச�? கட�ள் சரவ்ாந்தரய்ா� என்� நீ
ேகட்ட�ல்ைலயா? ெபரியவரக்�ைடய சகவாசம்
உனக்� அவ்வளவாகக் �ைடயா� ேபா��க்�ற�!
எனக்�ள்ேள இ�ப்பவ�ம் கட�ள் தான்; உனக்�ள்ேள
இ�ப்பவ�ம் கட�ள் தான். நீ இ�த்�க் ெகாண்�
உள்ேள வந்தாேய அந்த என் �ட�க்�ள்ேள இ�ப்பவ�ம்
கட�ள்தான்…”

“ேபா�ம், ேபா�ம், நி�த்�ங்கள்.”

“இத்தைன ேநரம் ேபசச ்ெசான்ன�ம் கட�ள்தான்;
இப்ேபா� நி�த்தச ்ெசால்வ�ம் கட�ள்தான்!”

“ேஜா�டேர! இப்ேபா� இங்ேக��ந்� ேபானாரக்ேள,
அந்தப் ெபண்கள் யார,் எந்த ஊர,் என்ன �லம், என்ன
ெபயர,் என்� ேகட்ேடன். �ற்� வைளக்காமல்
ம�ெமா� ெசான்னால்..”

“ெசான்னால் எனக்� நீ என்ன த�வாய் அப்பேன!”

“என் வந்தனத்ைதத் த�ேவன்.”

“உன் வந்தனத்ைத நீேய ைவத்�க்ெகாள். ஏதாவ�
ெபான்தானம் ெகா�ப்பதா��ந்தால் ெசால்�!”

“ெபான்தானம் ெகா�த்தால் நிசச்யமாய்ச்
ெசால்��ரக்ளா?”

“அ��ம் ெசால்லக்��யதா��ந்தால்தான்
ெசால்�ேவன்! தம்�! இைதக் ேகள். ேஜா�டன்
�ட�்க்�ப் பல�ம் வந்� ேபாவாரக்ள். ஒ�வைரப் பற்�



இன்ெனா�வரிடம் ெசால்லக் �டா�. இப்ேபா�
ேபானவரக்ைளப் பற்� உன்னிடம் ெசால்ல மாட்ேடன்.
உன்ைனப் பற்� ேவ� யாராவ� ேகட்டால்
அவரக்�க்�ம் உன்ைனப் பற்� ஒ� வாரத்்ைத�டச்
ெசால்ல மாட்ேடன்.”

“ஆகா! ஆழ்வாரக்்க�யான்நம்� தங்கைளப் பற்�ச்
ெசான்ன� �ற்�ம் உண்ைமதான்.”

“ஆழ்வாரக்்க�யாரா? அவர ்யார,் அப்ப� ஒ�வர?்”

“தங்க�க்�த் ெதரியாதா, என்ன? ெராம்ப�ம்
தங்கைளத் ெதரிந்தவரே்பால் ேப�னாேர?
ஆழ்வாரக்்க�யான் நம்� என்� ேகட்டேத�ல்ைலயா?”

“ஒ�ேவைள ஆைளத் ெதரிந்��க்�ம்; ெபயர ்ஞாபகம்
இரா� ெகாஞ்சம் அைடயாளம் ெசால்�, பாரக்்கலாம்!”

“கடை்டயா�ம் �டை்டயா�ம் இ�ப்பார,் �ன் ���
ைவத்��ப்பார.் இளந்ெதாந்��ல் ேவட்�ைய இ�க்�க்
கட்���ப்பார.் சந்தனத்ைதக் �ைழத்� உடம்ெபல்லாம்
���ந்� ேமலாக இட்��ப்பார.் ைசவரக்ைளக்
கண்டால் சண்ைடக்�ப் ேபாவார.் அத்ைவ�கைளக்
கண்டால் த�ையத் �க்�வார.் சற்��ன்னால் ‘நீ�ம்
கட�ள், நா�ம் கட�ள்’ என்�ரக்ேள, இைத
ஆழ்வாரக்்க�யான் ேகட்��ந்தால் ‘கட�ைளக் கட�ள்
தாக்��ற�!’ என்� ெசால்�த் த��னால் அ�க்க
வ�வார…்”

“தம்�! நீ ெசால்�வைதெயல்லாம் ேசரத்்�ப் பாரத்்தால்
��மைலயப்பைனப் பற்�ச ்ெசால்��றாய்
ேபா��க்�ற�..”

“அவ�க்� அப்ப� ெவவ்ேவ� ெபயரக்ள் உண்டா?”



“ஊ�க்� ஒ� ெபயர ்ைவத்�க் ெகாள்வார ்அந்த �ர
ைவஷ்ணவர.்”

“ஆ�க்�த் த�ந்த ேவஷ�ம் ேபா�வாராக்�ம்!”

“ஆகா! சமயத்�க்�த் த�ந்த ேவஷ�ம் ேபா�வார.்”

“ெசால்�வ�ல் ெகாஞ்சம் கற்பைன�ம் ெபாய்�ம்
கலந்��க்�ேமா?”

“�க்காேல �ன்றைர �சம் ெபாய்�ம் கற்பைன�ம்
இ�க்�ம்; அைர �சம் உண்ைம�ம் இ�க்கலாம்.”

“ெராம்பப் ெபால்லாத மனிதர ்என்� ெசால்�ங்கள்!”

“அப்ப��ம் ெசால்��ட ��யா�. நல்லவரக்்�
நல்லவர;் ெபால்லாதவரக்்�ப் ெபால்லாதவர.்”

“அவ�ைடய ேபசை்ச நம்� ஒன்�ம் ெசய்ய ��யா�.”

“நம்�வ�ம் நம்பாத�ம் அந்தந்தப் ேபசை்சப்
ெபா�த்��க்�ற�…”

“உதாரணமாக, தங்களிடம் ேபாய்ச ்ேசா�டம் ேகட்டால்
நல்லப� ெசால்��ரக்ள் என்� அவர ்��ய�…”

“அவர ்ேபச�்ல் அைர �சம் உண்ைம�ம் இ�க்�ம்
என்ேறேன, அந்த அைர �சத்�ல் அ� ேசரந்்த�.”

“அப்ப�யானால் எனக்� ஏதாவ� ேஜா�டம், ஆ�டம்
ெசால்�ங்கள்; ேநரமா��ட்ட� எனக்�ப்
ேபாகேவண்�ம், ஐயா!”

“அப்ப� அவசரமாக எங்ேக ேபாக ேவண்�ம், அப்பேன!”

“அைத�ம் தாங்கள் ேஜா�டத்�ல் பாரத்்�ச ்ெசால்லக்
�டாதா? எங்ேக ேபாகேவண்�ம், எங்ேக ேபாகக்



�டா�, ேபானால் காரியம் �த்�யா�மா என்பைதப்
பற்�ெயல்லாந்தான் தங்கைளக் ேகடக் வந்ேதன்.”

“ேஜா�டம், ஆ�டம் ெசால்வதற்�ம் ஏதாவ� ஆதாரம்
ேவண்�ம், அப்பேன! ஜாதகம் ேவண்�ம்; ஜாதகம்
இல்லா��ல், �றந்தநாள், நடச்த்�ரமாவ� ெதரிய
ேவண்�ம்; அ��ம் ெதரியா��ல், ஊ�ம் ேப�மாவ�
ெசால்ல ேவண்�ம்”.

“என் ெபயர ்வந்�யத்ேதவன்!”

“ஆகா! வாணர ்�லத்தவனா?”

“ஆமாம்.”

“வல்லவைரயன் வந்�யத்ேதவனா?”

“சாடச்ாத் அவேனதான்.”

“அப்ப�ச ்ெசால்�, தம்�! �ன்னேம ெசால்���க்கக்
�டாதா? உன் ஜாதகம் �ட என்னிடம் இ�ந்தேத! ேத�ப்
பாரத்்தால் �ைடக்�ம்.”

“ஓேஹா! அ� எப்ப�?”

“என்ைனப் ேபான்ற ேஜா�டரக்�க்� ேவ� என்ன
ேவைல. ெபரிய வம்சத்�ல் �றந்த �ள்ைளகள் –
ெபண்கள் இவரக்�ைடய ஜாதகங்கைளெயல்லாம்
ேசரத்்� ைவத்�க் ெகாள்ேவாம்”.

“நான் அப்ப�ெயான்�ம் ெபரிய வம்சத்�ல் �றந்தவன்
அல்லேவ…”

“நன்றாகச ்ெசான்னாய்! உன்�ைடய �லம்
எப்ேபரப்்பட்ட �லம்! வாணர ்�லத்ைதப் பற்�க்
க�வாணரக்ள் எவ்வள� க�கைளெயல்லாம்



பா���க்�றாரக்ள்! ஒ�ேவைள நீ ேகட்��க்க
மாட்டாய்.”

“ஒ� க�ைதையத்தான் ெசால்�ங்கேளன், ேகடக்லாம்.”

ேஜா�டர ்உடேன �ன்வ�ம் பாடைலச ்ெசான்னார:்
“வாணன் �க�ைரயா வா�ண்ேடா மாகதர்ேகான்
வாணன் ெபயெர�தா மார்�ண்ேடா ; வாணன்
 
ெகா� தாங்� நில்லாத ெகாம்�ண்ேடா உண்ேடா
அ�தாங்� நில்லா அர�!

ேஜா�டர ்இைசப்�லவர ்அல்லெவன்ப� அவர்
பா�ம்ேபா� ெவளியா�ற்�. ஆ��ம் பாடைலப்
பண்ணில் அைமத்� �க �ளக்கமாக�ம்
உ�க்கமாக�ம் பா�னார.்

“க� எப்ப���க்�ற�?” என்� ேகட்டார.்

“க� கா�க்� நன்றாகத்தான் இ�க்�ற�. ஆனால்
என்�ைடய ெகா�ைய ஏதாவ� ஒ� மாட்�ன் ெகாம்�ல்
நாேன கட்� �ட்டால்தான் உண்�. அரசமரத்�க் �ைள
ேமல் ஏ� நின்றால்தான் அர� என் அ�ையத் தாங்�ம்;
அ��டச ்சந்ேதகம்தான். கனம் தாங்காமல் �ைள
��ந்� என்ைன�ம் �ேழ தள்ளினா�ம் தள்�ம்!”
என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

“இன்ைறக்� உன் நிைலைம இப்ப�; நாைளக்�
எப்ப���க்�ம் என்� யார ்கண்ட�?” என்றார்
ேஜா�டர.்

“தாங்கள் கண்��ப்�ரக்ள் என்� எண்ணியல்லவா
வந்ேதன்?” என்றான் வல்லவைரயன்.

“நான் என்னத்ைதக் கண்ேடன், தம்�! எல்லாைர�ம்
ேபால் நா�ம் அற்ப ஆ�ள் பைடத்த மனிதன்தாேன?
ஆனால் �ரகங்க�ம் நடச்த்�ரங்க�ம் வ�ங்கால



நிகழ்ச�்கைளச ்ெசால்��ன்றன. அைவ ெசால்�வைத
நான் ��� கண்ட�ந்� ேகட்பவரக்�க்�ச்
ெசால்�ேறன், அவ்வள�தான்!”

“�ரஹங்க�ம் நடச்த்�ரங்க�ம் என் �ஷயத்�ல்
என்ன ெசால்�ன்றன ேஜா�டேர?”

“நீ நா�க்� நாள் உயரவ்ாய் என்� ெசால்��ன்றன.”

“சரியாகப் ேபாச�்! இப்ேபா�ள்ள உயரேம
அ�கமா��க்�ற�. உங்கள் �ட்�ல் �ைழ�ம்ேபா�
�னிய ேவண்���க்�ற�! இன்�ம் உயரந்்� என்ன
ெசய்வ�? இப்ப�ெயல்லாம் ெபா�வாகச ்ெசால்லாமல்
��ப்பாக ஏதாவ� ெசால்�ங்கள்.”

“நீ ஏதாவ� ��ப்பாகக் ேகட்டால், நா�ம் ��ப்பாகச்
ெசால்�ேவன்.”

“நான் தஞ்சா��க்�ப் ேபா�ற காரியம் ைக��மா?
ெசால்�ங்கள்.”

“நீ தஞ்சா��க்� உன் ெசாந்தக் காரியமாகப்
ேபா�றதானால் ேபா�ற காரியம் ைக��ம். இப்ேபா�
உனக்� ஜயக்�ரகங்கள் உசச்மா��க்�ன்றன.
�ற�ைடய காரியமாகப் ேபாவதா��ந்தால், அந்த
மனிதரக்�ைடய ஜாதகத்ைதப் பாரத்்�ச ்ெசால்ல
ேவண்�ம்!”

வந்�யத்ேதவன் தைலைய ஆட்�க் ெகாண்� �க்�ன்
ேமல் �ரைல ைவத்�, “ேஜா�டேர! தங்கைளப் ேபான்ற
சாமரத்்�யசா�ைய நான் பாரத்்தேத�ல்ைல!”
என்றான்.

“�கஸ்�� ெசய்யாேத, தம்�!” என்றார ்ேஜா�டர.்



“இ�க்கட�்ம். ேகடக் ேவண்�யைதத் ெதளிவாகேவ
ேகட�் ���ேறன். தஞ்சா�ரில் சக்கரவரத்்�ையத்
தரி�க்க ��ம்��ேறன், அ� சாத்�யமா�மா?”

“என்ைன�டப் ெபரிய ேஜா�டரக்ள் இ�வர ்தஞ்சா�ரில்
இ�க்�றாரக்ள் அவரக்ைளதான் ேகடக்ேவண்�ம்.”

“அவரக்ள் யார?்”

“ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்ஒ�வர;் �ன்ன
ப�ேவட்டைரயர ்ஒ�வர.்”

“சக்கரவரத்்��ன் உடல்நிைல �க
ேமாசமா���ப்பதாகச ்ெசால்�றாரக்ேள? அ�
உண்ைமயா?”

“யாராவ� ஏதாவ� ெசால்�வாரக்ள்! ெசால்�வதற்�
என்ன? அைதெயல்லாம் நம்பாேத! ெவளி��ம்
ெசால்லாேத!”

“சக்கரவரத்்�க்� ஏதாவ� ேநரந்்��ட்டால், அ�த்த
பட்டம் யா�க்� என்� ெசால்ல ���மா?”

“அ�த்த பட்டம் உனக்��ல்ைல; எனக்��ல்ைல; நாம்
ஏன் அைதப்பற்�க் கவைலப்பட ேவண்�ம்?”

“அந்த மட்�ல் தப்�ப் �ைழத்ேதாம்!” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

“உண்ைமதான், தம்�! பட்டத்�க்�ப் பாத்�யைத
என்ப� சாதாரண �ஷயம் அல்ல; �க்க அபாயகரமான
�ஷயம் இல்ைலயா!”

“ேஜா�யேர! தற்சமயம் காஞ்��ல் இ�க்�றாேர,
இளவரசர ்ஆ�த்த கரிகாலர.்”



“இ�க்�றார.் அவ�ைடய சாரப்ாகத்தாேன நீ
வந்��க்�றாய்!”

“கைட�யாகக் கண்� ��த்� �ட்�ரக்ள்; சந்ேதாஷம்
அவ�ைடய ேயாகம் எப்ப� இ�க்�ற�.”

“ஜாதகம் ைகவசம் இல்ைல, தம்�! பாரத்்�த்தான்
ெசால்ல ேவண்�ம்.”

“இளவரசர ்ம�ராந்தகரின் ேயாகம் எப்ப�?”

“அவ�ைடய� ��த்�ரமான ஜாதகம். ெபண்களின்
ஜாதகத்ைத ஒத்த�. எப்ேபா�ம் �ற�ைடய
ஆ�க்கத்�க்� உட்பட்��ப்ப�…”

“இப்ேபா��டச ்ேசாழ நாட்�ல் ெபண்ணர�
நைடெப�வதாகச ்ெசால்�றாரக்ேள? அல்�
ராஜ்யத்ைத�ட ேமாசம் என்�றாரக்ேள?”

“எங்ேக தம்� அப்ப�ச ்ெசால்��றாரக்ள்?”

“ெகாள்ளிடத்�க்� வடக்ேக ெசால்��றாரக்ள்?”

“ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்��யதாக மணம் �ரிந்�
ெகாண்ட இைளய ராணி�ன் ஆ�க்கத்ைதப் பற்�ச்
ெசால்�றாரக்ள் ேபா��க்�ற�.”

“நான் ேகள்�ப்பட்ட� ேவ�.”

“என்ன ேகள்�ப்பட்டாய்?”

“சக்கரவரத்்��ன் ��க்�மாரி �ந்தைவப் �ராட்�தான்
அவ்�தம் ெபண்ணர� ெச�த்�வதாகச்
ெசால்�றாரக்ள்!”

ேஜா�டர ்சற்ேற வந்�யத்ேதவன் �கத்ைத உற்�ப்
பாரத்்தார.் சற்��ன் அந்த �ட்���ந்� ெசன்ற�



�ந்தைவ ேத� என்� ெதரிந்� ெகாண்�தான் அவ்�தம்
ேகட�்றாேனா என்� �கத்���ந்� அ�ய �யன்றார.்
ஆனால் அதற்� அ��� ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல.

“�த்தத் தவ�, தம்�! �ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�
தஞ்ைச�ல் இ�க்�றார,் �ந்தைவப்�ராட்�
பைழயாைற�ல் இ�க்�றார ்ேம�ம்…”

“ேம�ம் என்ன? ஏன் நி�த்� �ட்�ரக்ள்?”

“பக�ல் பக்கம் பாரத்்�ப் ேபச ேவண்�ம்; இர�ல்
அ��ம் ேபசக் �டா�. ஆனா�ம் உன்னிடம்
ெசான்னால் பாதக�ல்ைல. இப்ேபா� சக்கரவரத்்�க்�
அ�காரம் ஏ�? எல்லா அ�காரங்கைள�ம்
ப�ேவட்டைரயரக்ள் அல்லவா ெச�த்��றாரக்ள்!”

இப்ப� ெசால்��ட�்ச ்ேஜா�டர ்வந்�யத்ேதவ�ைடய
�கத்ைத ம�ப��ம் ஒ� தடைவ கவனமாகப்
பாரத்்தார.்

“ேஜா�டேர! நான் ப�ேவட்டைரயரின் ஒற்றன் அல்ல;
அப்ப�ச ்சந்ேதகப்பட ேவண்டாம். சற்� �ன்னால்
ராஜ்யங்க�ம் ராஜவம்சங்க�ம் நிைலத்� நில்லாைம
பற்�ச ்ெசான்னீரக்ள். நான் �றந்த வாணர ்�லத்ைதேய
உதாரணமாகச ்ெசான்னீரக்ள். தய� ெசய்�
உண்ைமையச ்ெசால்�ங்கள்; ேசாழ வம்சத்�ன்
வ�ங்காலம் எப்ப���க்�ம்?”

“உண்ைமையச ்ெசால்�ேறன்; சந்ேதகம் ����ன்�ச்
ெசால்�ேறன். ஆனி மாதக் கைட��ல் காேவரி��ம்
காேவரி�ன் �ைள ந�களி�ம் ��ெவள்ளம் வ�ம்.
அப்ேபா� அ� நா�க்� நாள் ெப�கப் ேபா�ம் ��
ெவள்ளம் என்ப� காேவரி �ரத்�ல் உள்ளவரக்�க்�
நன்றாய்த் ெதரி�ம். ஆவணி, �ரட்டா� வைர��ம்



ெவள்ளம் ெப��க் ெகாண்�தானி�க்�ம். காரத்்�ைக,
மாரக்��ல் ெவள்ளம் வ�ய ஆரம்�க்�ம்.

இ� வ��ற ெவள்ளம் என்ப�ம் காேவரிக் கைர�ல்
உள்ளவரக்�க்�த் ெதரிந்� ேபா�ம். ேசாழ சாம்ராஜ்யம்
இப்ேபா� நா�க்� நாள் ெப��ம் ��ெவள்ளத்ைத
ஒத்��க்�ற�. இன்�ம் பல �� வ�ஷம் இ� ெப��ப்
பர�க் ெகாண்ேட��க்�ம். ேசாழப் ேபரர� இப்ேபா�
வளர�்ைறச ்சந்�ரனாக இ�ந்� வ��ற�.
ெபௗரண்�க்� இன்�ம் பல நாள் இ�க்�ற�.
ஆைகயால் ேம�ம் ேம�ம் ேசாழ மகாராஜ்யம் வளரந்்�
ெகாண்ேட��க்�ம்..”

“இத்தைன ேநரம் தங்க�டேன ேப�யதற்� இந்த ஒ�
�ஷயம் ெதளிவாகச ்ெசால்� �ட்�ரக்ள். வந்தனம்,
இன்�ம் ஒ� �ஷயம் மட�்ம் ���மானால்
ெசால்�ங்கள். எனக்� கப்பல் ஏ�க் கடற் �ரயாணம்
ெசய்ய ேவண்�ம் என்ற ��ப்பம் ெராம்ப நாளாக
இ�க்�ற�…”

“அந்த ��ப்பம் நிசச்யமாகக் ைக��ம்; நீ
சகடேயாகக்காரன். உன் கா�ல் சக்கரம் இ�ப்ப�
ேபாலேவ ஓயாமல் �ற்�க் ெகாண்��ப்பாய். நடந்�
ேபாவாய்; ��ைர ஏ�ப் ேபாவாய்; யாைன ேமல்
ேபாவாய்; கப்பல் ஏ��ம் ேபாவாய்; �க்�ரமாகேவ
உனக்�க் கடற் �ரயாணம் ெசய்�ம் ேயாகம்
இ�க்�ற�.”

“ஐயா! ெதன்�ைசப் பைட�ன் ேசனாப�, தற்சமயம்
ஈழத்�ேல �த்தம் நடத்�ம் இளவரசர்
அ�ள்ெமா�வரம்ைரப் பற்�த் தாங்கள் ெசால்லக்
��மா? �ரஹங்க�ம் நடச்த்�ரங்க�ம் அவைரப்
பற்� என்ன ெசால்��ன்றன?”



“தம்�! கப்ப�ல் �ரயாணம் ெசய்ேவார்
�ைசய�வதற்� ஒ� காந்தக் க��ைய
உபேயா�க்�றாரக்ள். கலங்கைர�ளக்கங்க�ம்
உபேயாகப்ப��ன்றன. ஆனால்
இவற்ைறெயல்லாம்�ட, ந�க்கட�ல் கப்பல் ��ம்
மா��க�க்� உ��ைணயா��ப்ப� எ� ெதரி�மா?
வட�ைச�ல் அ�வானத்�ல் உள்ள ��வ
நடச்த்�ரந்தான். மற்ற நடச்த்�ரங்கள் – �ரஹங்கள்
எல்லாம் இடம்ெபயரந்்� ேபாய்க் ெகாண்ேட��க்�ம்.
ஸப்தரி� மண்டல�ம் �ைசமா�ப் �ரயாணம்
ெசய்�ம். ஆனால் ��வ நடச்த்�ரம் மட�்ம்
இடத்ைத�ட�் அைசயாமல் இ�ந்த இடத்�ேலேய
இ�க்�ம். அந்தத் ��வ நடச்த்�ரத்ைதப் ேபான்றவர்
�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்��ன் கைடக்�ட்�ப்
�தல்வரான இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ர.் எதற்�ம்
நிைலகலங்காத �ட �த்த�ைடயவர.்

�யாகம், ஒ�க்கம் �த�ய �ணங்களில் ேபாலேவ
�ர��ஷத்��ம் �றந்தவர.் கல்�ய�ைவப் ேபாலேவ
உலக அ��ம் பைடத்தவர.் பாரத்்தாேல ப� ��ம் என்�
ெசால்லக் ��ய பால்வ��ம் கைள�கம் பைடத்தவர;்
அ�ரஷ்்ட ேதவைத�ன் ெசல்வப் �தல்வர.் மா��கள்
��வ நடச்த்�ரத்ைதக் ��ெகாள்வ� ேபால்,
வாழ்க்ைகக் கட�ல் இறங்�ம் உன் ேபான்ற வா�பரக்ள்
அ�ள்ெமா�வரம்ைரக் ��யாக ைவத்�க்ெகாள்வ�
�க்க பலன் அளிக்�ம்.”

“அப்பப்பா! இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ைரப் பற்�
எவ்வளெவல்லாம் ெசால்��ரக்ள்? காதலைனக் காத�
வரண்ிப்ப� ேபால் அல்லவா வரண்ிக்��ரக்ள்?”

“தம்�! கா�ரி �ரத்��ள்ள ேசாழ நாட்�ல் யாைரக்
ேகட்டா�ம் என்ைனப் ேபாலத்தான் ெசால்வான்.”



“�க்க வந்தனம் ேஜா�டேர! சமயம் ேநரந்்தால் உங்கள்
�த்�ம��ன்ப�ேய நடப்ேபன்.”

“உன்�ைடய அ�ரஷ்்டக் �ரக�ம் உசச்த்�க்�
வந்��க்�ற� என்� அ�ந்� தான் ெசான்ேனன்.”

“ேபாய் வ��ேறன் ேஜா�டேர. என் மனமாரந்்த
வந்தனத்�டன் என்னால் இயன்ற ெபான் தன�ம்
ெகாஞ்சம் சமரப்்�க்�ேறன்; தய� ெசய்� ெபற்�க்
ெகாள்ள ேவ�ம்.”

இவ்�தம் ��, ஐந்� கழஞ்� ெபான் நாணயங்கைள
வந்�யத்ேதவன் சமரப்்�த்தான்.

“வாணர ்�லத்�ன் ெகாைடத்தன்ைம இன்ன�ம்
ேபாக�ல்ைல!” என்� ெசால்�க் ெகாண்� ேஜா�டர்
ெபான்ைன எ�த்� ெகாண்டார.்
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�டந்ைத நகரி��ந்� தஞ்சா�ர ்ெசல்ேவார்
அந்தக் காலத்�ல் அரிசலாற்றங்கைரேயாடாவ�
காேவரிக் கைர�ன் ேமலாவ� ெசன்�,
��ைவயாற்ைற அைடவாரக்ள். அங்��ந்� ெதற்ேக
��ம்�த் தஞ்சா�ர ்ேபாவாரக்ள். வ���ள்ள
�ட��ட்�, ெவட்டா�, ெவண்ணா�, வடவா�
ந�கைளத் தாண்ட அங்ேக தான் வச�யான �ைறகள்
இ�ந்தன.

�டந்ைத���ந்� �றப்பட்ட வல்லவைரயன், �த�ல்
அரி�லாற்றங்கைரைய ேநாக்�ச ்ெசன்றான். வ��ல்
அவன் பாரத்்த காட்�கள் எல்லாம் ேசாழ நாடை்டக்
��த்� அவன் ேகள்�ப்பட்��ந்தைதக் காட்��ம்
அ�கமாகேவ அவைனப் �ர�க்கச ்ெசய்தன. எந்த
இனிய காட்�ைய�ம் �தல் �ைற பாரக்்�ம்ேபா�
அதன் இனிைம ��ந்� ேதான்�மல்லவா? ப�ம்ப�ர்
வயல்க�ம், இஞ்� மஞ்சள் ெகால்ைலக�ம், க�ம்�
வாைழத் ேதாட்டங்க�ம், ெதன்ைன, க��த்
ேதாப்�க�ம், வா�க�ம், ஓைடக�ம், �ளங்க�ம்,
வாய்க்கால்க�ம் மா� மா� வந்� ெகாண்ேட��ந்தன.

ஓைடகளில் அல்��ம் �வைள�ம் காடாகப் �த்�க்
�டந்தன. �ளங்களில் ெசந்தாமைர�ம்
ெவண்தாமைர�ம் நீேலாத்பவ�ம் ெசங்க�நீ�ம்
கண்ெகாள்ளாக் காட்�யளித்தன. ெவண்ணிறக்
ெகாக்�கள் மந்ைத மந்ைதயாகப் பறந்தன. ெசங்கால்
நாைரகள் ஒற்ைறக்கா�ல் நின்� தவம் ெசய்தன.
மைடகளின் வ�யாகத் தண்ணீர ்���� என்�
பாய்ந்த�. நல்ல உர�ம் தைழ எ��ம் ேபாட�்ப்
ேபாட�்க் கன்னங்கேரெலன்��ந்த கழனிகளின்
ேசற்ைற உழவரக்ள் ேம�ம் ஆழமாக உ��
பண்ப�த்�னாரக்ள். பண்பட்ட வயல்களில் ெபண்கள்



நட� நட்டாரக்ள். நட� ெசய்� ெகாண்ேட, இனிய
�ரா�ய பாடல்கைளப் பா�னாரக்ள். க�ம்�த்
ேதாட்டங்களின் பக்கத்�ல் க�ம்� ஆைலகள்
அைமத்��ந்தாரக்ள். ெசன்ற ஆண்�ல் ப�ரிட்ட
�ற்�ய க�ப்பங்க�கைள ெவட்� அந்தக் க�ம்�
ஆைலகளில் ெகா�த்�ச ்சா� ��ந்தாரக்ள். க�ம்�ச்
சாற்�ன் மண�ம், ெவல்லம் காய்ச�்ம் மண�ம்
ேசரந்்� கலந்� வந்� �க்ைகத் ெதாைளத்தன.

ெதன்னந்ேதாப்�களின் மத்��ல் �ற்� ஓைலகள்
ேவயப்பட்ட ��ைசக�ம் ஓட�் ��க�ம் இ�ந்தன.
�ராமங்களில் �ட�் வாசைலச ்�த்தமாக ெம��ப்
ெப�க்�த் தைரையக் கண்ணா� ேபால்
ைவத்��ந்தாரக்ள். �ல ��களின் வாசல்களில் ெநல்
உலரப் ேபாட்��ந்தாரக்ள். அந்த ெநல்ைலக் ேகா�கள்
வந்� ெகாத்�த் �ன்��ட�், “ெகாக்கரக்ேகா!” என்�
கத்�க் ெகாண்� ��ம்�ப் ேபா�ன.

ெநல்ைலக் காவல் காத்�க் ெகாண்��ந்த ெபண்
�ழந்ைதகள் அக்ேகா�கைள �ரட்� அ�க்க�ல்ைல.
“ேகா� அப்ப� எவ்வள� ெநல்ைலத் �ன்��டப்
ேபா�ற�?” என்� அலட்�யத்�டன் அக்�ழந்ைதகள்
ேசா��ம் பல்லாங்���ம் ஆ�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
��ைசகளின் �ைரகளின் வ�யாக அ�ப்�ப் �ைக
ேமேல வந்� ெகாண்��ந்த�. அ�ப்�ப் �ைக�டன்
ெநல்ைலப் ��க்�ம் மண�ம், கம்� வ�க்�ம் மண�ம்,
இைறச�் வதக்�ம் நாற்ற�ம் கலந்� வந்தன.
அக்காலத்�ல் ேபார ்�ரரக்ள் ெப�ம்பா�ம்
மா�சபடச்ணிகளாகேவ இ�ந்தாரக்ள்.
வல்லவைரய�ம் அப்ப�த்தான்; எனேவ அந்த
மணங்கள் அவ�ைடய நா�ல் ஜலம் ஊறச ்ெசய்தன.



ஆங்காங்ேக சாைல ஓரத்�ல் ெகால்லர்
உைலக்களங்கள் இ�ந்தன. உைலகளில் ெந�ப்�த்
தணல் தகதகெவன்� ெஜா�த்த�. இ�ம்ைபப்
பட்டைற�ல் ைவத்� அ�க்�ம் சத்தம் ‘டணார,் டணார’்
என்� ேகட்ட�. அந்த உைலக் களங்களில்
��யானவரக்�க்� ேவண்�ய ஏரக்்ெகா�, மண்ெவட்�,
கடப்பாைர �த�யவற்�டன், கத்�கள், ேகடயங்கள்,
ேவல்கள், ஈட்�கள் �த�யன �ம்பல் �ம்பலாகக்
�டந்தன. அவற்ைற வாங்�க் ெகாண்� ேபாகக்
��யானவரக்�ம் ேபார ்�ரரக்�ம் ேபாட்� ேபாட�்க்
ெகாண்� காத்��ந்தாரக்ள்.

��ய �ராமங்களி�ம் �ன்னஞ்�� ேகா�ல்கள் காட்�
அளித்தன. ேகா��க்�ள்ேள ேசமக்கலம் அ�க்�ம்
சத்த�ம், நகரா �ழங்�ம் சத்த�ம், மந்�ரேகாஷ�ம்,
ேதவாரப் பண்பாட�ம் எ�ந்தன. மாரியம்மன் �த�ய
�ராம ேதவைதகைள மஞ்சத்�ல் எ�ந்த�ளப்
பண்ணிக் ெகாண்� �சாரிகள் கரகம் எ�த்� ஆ�க்
ெகாண்�ம் உ�க்� அ�த்�க் ெகாண்�ம் வந்� ெநல்
காணிக்ைக தண்�னாரக்ள். க�த்�ல் மணி கட்�ய
மா�கைளச ்��வரக்ள் ேமய்ப்பதற்� ஓட்�ப்
ேபானாரக்ள். அவரக்ளில் �லர ்�ல்லாங்�ழல்
வா�த்தாரக்ள்!

��யானவரக்ள் வய�ல் ேவைல ெசய்த அ�ப்�த் �ர
மரத்த��ல் உடக்ாரந்்� இைளப்பா�னாரக்ள்.
அப்ேபா� ெசம்ம�யா�கைளச ்சண்ைடக்� ஏ��ட�்
அவரக்ள் ேவ�க்ைக பாரத்்தாரக்ள். �ட�்க் �ைரகளின்
ேமல் ெபண் ம�ல்கள் உடக்ாரந்்� �வ, அைதக் ேகட�்
ஆண் ம�ல்கள் ேதாைகையத் �க்க ��யாமல் �க்�க்
ெகாண்� �வ்ெவன்� பறந்�ேபாய் அப்ெபண்
ம�ல்க�க்� பக்கத்�ல் அமரந்்தன.



�றாக்கள் அழ�ய க�த்ைத அைசத்�க் ெகாண்�
அங்��ங்�ம் �ற்�ன. பாவம்! �ண்�களில் அைடபட்ட
�ளிக�ம் ைமனாக்க�ம் ேசாக �தங்கள் இைசத்தன.
இப்ப�ப்பட்ட காட்�கைளெயல்லாம் பாரத்்�க்
களித்�க் ெகாண்� வந்�யத்ேதவன் ��ைரைய ெமல்ல
ெச�த்�க் ெகாண்� ெசன்றான்.

அவ�ைடய கண்க�க்� நிைறய ேவைல இ�ந்த�.
மன�ம் இந்தப் பல்ேவ� காட்�கைளப் பாரத்்�
ம�ழ்ந்� ெகாண்��ந்த�. ஆ��ம் அவன்
உள்மனத்�ேல இேலசாகப் பனி�னால் ��ண்ட�
ேபால், ஒ� ெபண்ணின் �கம் ெதரிந்�
ெகாண்ேட��ந்த�. ஆகா! அந்தப் ெபண் அவ�ைடய
ெசவ்�தழ்கைளத் �றந்� தன்�டன் �ல வாரத்்ைத
ேப���க்கக் �டாதா? ேப���ந்தால் அவ�க்�
என்ன நஷ்டமா���க்�ம்? அந்தப் ெபண்
யாரா��க்�ம்? யாரா��ந்தா�ம் ெகாஞ்சம்
மரியாைத என்ப� ேவண்டாமா? என்ைனப் பாரத்்தால்
அவ்வள� அலட்�யம் ெசய்வதற்�ரியவனாகவா
ேதான்��ற�? அந்தப் ெபண் யார ்என்பைதச்
ெசால்லாமேல அந்தச ்ேசா�டக் �ழவன்
ஏமாற்��ட்டார ்அல்லவா! அவர ்ெகட்�க்காரர;்
அசாத்�யக் ெகட்�க்காரர.் �ற�ைடய மனத்ைத எப்ப�
ஆழம் பாரத்்�க் ெகாள்�றார?் எவ்வள� உலக
அ�பவத்�டன் வாரத்்ைத ெசால்��றார?் �க்�யமான
�ஷயம் ஒன்�ம் அவர ்ெசால்ல�ல்ைலதான்!
இராஜாங்க சம்பந்தமான ேபச�்க்களில் அவர ்�க�ம்
ஜாக்�ரைதயாக எ��ம் ெசால்லாமல் தப்�த்�க்
ெகாண்டார.்

அல்ல� எல்ேலா�க்�ம் ெதரிந்தைதேய �க�த
சா�ரியத்�டேன ெசால்�ச ்சமாளித்�க் ெகாண்டார.்



ஆனா�ம் தன்�ைடய அ�ரஷ்்ட �ரகங்கள்
உசச்த்�க்� வந்��ப்பதாக நல்ல வாரத்்ைத ெசான்னார்
அல்லவா? �டந்ைத ேஜா�டர ்நன்றா��க்கட�்ம்…

இவ்வாெறல்லாம் �ந்�த்�க் ெகாண்� வந்�யத்ேதவன்
ெசன்றான். அவ்வப்ேபா� எ�ரப்்பட்ட காட்�கள்
இைட�ைடேய அவைனச ்�ந்தைன உலகத்���ந்�
இவ்�லகத்�க்� இ�த்தன. கைட��ல் அரி�லாற்றங்
கைரைய அைடந்தான். ��� �ரம் ஆற்றங்
கைரேயா� ெசன்ற�ம், ெபண்களின் ைகவைள
��ங்�ம் சத்த�ம், கலகலெவன்� �ரிக்�ம் ஒ��ம்
ேகட்டன.

அவரக்ள் இ�க்��டம் ெதரியாமல் அரி�லாற்றங்
கைர�ல் அடரந்்� வளரந்்��ந்த மரங்கள் மைறத்�க்
ெகாண்��ந்தன. எங்��ந்� அப்ெபண்களின் �ரல் ஒ�
வ��ற� என்� கண்���க்க வந்�யத்ேதவன்
ஆற்றங்கைர ஓரத்ைத உற்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்ேட
ெசன்றான்.

��ெரன்�, “ஐேயா! ஐேயா! �தைல! �தைல!
பயமா��க்�றேத!” என்ற அபயக் �ரைல�ம்
ேகட்டான். �ரல் வந்த �ைசைய ேநாக்�க் ��ைரையத்
தட்� �ட்டான். அந்தப் ெபண்கள் இ�ந்த இடம் இ�
மரங்களின் இைடெவளி வ�யாக அவ�க்�த்
ெதரிந்த�. அவரக்ளில் பல�ைடய �கங்களில் ��
��ெகாண்��ந்த�. அ�சயம்! அ�சயம்! அவரக்ளிேல
இ�வர ்ேஜா�டர ்�ட்�ற்�ள்ேள வந்�யத்ேதவன்
�ரேவ�த்த�ம் �றப்பட�்ச ்ெசன்றவரக்ள்தான்.
இைதெயல்லாம் ெநா� ேநரத்�ல் வந்�யத்ேதவன்
பாரத்்�த் ெதரிந்� ெகாண்டான். அைத மட�்மா
பாரத்்தான்? ஓர ்அடரந்்த நிழல் த�ம் ெபரிய மரத்�ன்
அ��ல், ேவேரா� ேவராக, பா� தைர��ம் பா�



தண்ணீரி�மாக ஒ� பயங்கரமான �தைல வாையப்
�ளந்� ெகாண்��ந்த�. ச�பத்�ேலதான் ெகாள்ளிட
ந��ல் ஒ� ெகா�ரமான �தைல வாையப் �ளந்�
ெகாண்� வந்தைத வந்�யத்ேதவன் பாரத்்��ந்தான்.
�தைல எவ்வள� பயங்கரமான �ராணி என்பைத�ம்
ேகட்��ந்தான்.

ஆகேவ இந்த �தைலையப் பாரத்்த�ம் அவன் உள்ளம்
கலங்�, உடல் பத�ப் ேபானான். ஏெனனில், அந்த
�தைல சற்��ன் கலகலெவன்� �ரித்�க்
ெகாண்��ந்த ெபண்க�க்� ெவ� ச�பத்�ல் இ�ந்த�.
வாையப் �ளந்� ெகாண்�, ேகாரமான பற்கைளக்
காட்�க் ெகாண்�, பயங்கர வ�வத்�டன் இ�ந்த�.
�தைல இன்�ம் ஒ� பாய்சச்ல் பாய ேவண்�ய�தான்.
அந்தப் ெபண்களின் க� அேதாக�யா� ��ம்! அந்தப்
ெபண்கேளா, �ன்னால் அடரத்்�யா��ந்த
மரங்களினால் தப்� ஓ�வதற்�ம் ��யாத நிைல�ல்
இ�ந்தாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளம் எவ்வள�
�ழம்���ந்தா�ம் அவன் உ�� அ�வள�ம்
�ன்ற�ல்ைல. தான் ெசய்ய ேவண்�ய�
என்னெவன்பைதப் பற்��ம் அவன் ஒ� கணத்�க்�
ேமல் �ந்�க்க�ல்ைல. ைக���ந்த ேவைலக் ��
பாரத்்� ஒேர �சச்ாக �� எ�ந்தான். ேவல் �தைல�ன்
ெகட்�யான ���ல் பாய்ந்� ��� உள்ேள�ம் ெசன்�
ெசங்�த்தாக நின்ற�. உடேன நம� �ரன் உைடவாைள
உ��க் ெகாண்� �தைலைய ஒேரய�யாக ேவைல
�ரத்்���வ� என்ற உ���டன் பாய்ந்� ஓ� வந்தான்.

�ன்ேபாலேவ, அந்தச ்சமயத்�ல் அப்ெபண்கள்
கலகலெவன்� �ரிக்�ம் சத்தம் ேகட்ட�.
வந்�யத்ேதவன் கா�க்� அ� நாராசமா��ந்த�.



இத்தைகய அபாயகரமான ேவைள�ல் எதற்காக
அவரக்ள் �ரிக்�றாரக்ள்? பாய்ந்� ஓ� வந்தவன் ஒ�
கணம் �ைகத்� நின்றான். அப்ெபண்களின்
�கங்கைளப் பாரத்்தான். பயேமா ��ேயா
அம்�கங்களில் அவன் காண�ல்ைல. அதற்� மாறாகப்
பரிகாசச ்�ரிப்�ன் அ���கைளேய கண்டான்.

சற்��ன், “ஐேயா ஐேயா!” என்� கத்�யவரக்ள்
அவரக்ள்தான் என்ேற நம்ப ��ய�ல்ைல.

அவரக்ளில் ஒ�த்�… ேஜா�டர ்�ட்�ல் தான் பாரத்்த
ெபண் – கம்�ரமான இனிய �ர�ல், “ெபண்கேள! �ம்மா
இ�ங்கள், எதற்காகச ்�ரிக்��ரக்ள்?” என்� அதட�்ம்
�ர�ல் ��ய� கன�ல் ேகட்ப� ேபால அவன் கா�ல்
��ந்த�.

�தைலயண்ைட பாய்ந்� ெசன்றவன் வாைள
ஓங்�யவண்ணம் தயங்� நின்றான். �தைலைய
உற்�ப் பாரத்்தான்; அந்தப் ெபண்களின் �கங்கைள�ம்
இன்ெனா� தடைவ உற்�ப் பாரத்்தான். அவன்
உள்ளத்ைத ெவட�் ம�கச ்ெசய்த, உடைலக் �ன்றச்
ெசய்த, ஒ� சந்ேதகம் உ�த்த�. இதற்�ள்ளாக அந்தப்
ெபண்மணி மற்றவரக்ைளப் �ரிந்� �ன்னால் வந்தாள்.
�தைலக்� எ�ரப்்�றத்�ல் அைதக்
காப்பாற்��றவைளப் ேபால் நின்றாள்.

“ஐயா! தங்க�க்� �க்க வந்தனம் தாங்கள் �ணில்
�ரமப்பட ேவண்டாம்!” என்றாள்.
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அ�தியாய� 15
வானதிய�� ஜால�

 

இைளய�ராட்� �ந்தைவேத��ம்
ெகா�ம்பா�ர ்இளவர� வான��ம் ரதத்�ல் ஏ�க்
�டந்ைத நகைர ேநாக்�ச ்ெசன்றாரக்ள் அல்லவா?
அதன் �ற� பட�ல் இ�ந்த ெபண்கள் என்ன
ேப�னாரக்ள், என்ன ெசய்தாரக்ள் என்பைத நாம் ���
ெதரிந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.

“அ�ேய, தாரைக!, இந்தக் ெகா�ம்பா�ரக்்காரிக்�
வந்த ேயாகத்ைதப் பார�! அவள் ேபரில் நம்
இைளய�ராட்�க்� என்ன� இவ்வள� ஆைச?” என்றாள்
ஒ�த்�.

“ஆைச��ல்ைல, ஒன்��ல்ைலய�, வாரிணி! நா�
மாதமாக அந்தப் ெபண் ஒ� மா�ரி ��க்�ப்
��த்தவள் ேபால் இ�க்�றாள். அ�க்க� மயக்கம்
ேபாட�் ��ந்� ெதாைலக்�றாள். தாய் தகப்பனார்
இல்லாத ெபண்ைண நம்ைம நம்�
ஒப்��த்��க்�றாரக்ேள என்� இைளய�ராட்�க்�க்
கவைல. அதனால்தான், வான�க்� என்ன வந்��ட்ட�
என்� ேகடக்ச ்ேசா�டரிடம் அைழத்�ப்
ேபா��க்�றார!் ஏதாவ� ேபய் �சா�களின்



ேசஷ்ைடயா��க்கலாம் அல்லவா? அப்ப���ந்தால்
ஏதாவ� மந்�ரம் �ந்�ரம் ேபாட�் ஓட்ட ேவண்�ம்
அல்லவா?” என்றாள் தாரைக.

“ேப��ல்ைல, �சா��ல்ைலய�! இவைள வந்� எந்தப்
�சா� ��க்கப் ேபா�ற�? இவேள �� �சாைச
அ�த்� ஓட்� ��வாேள?” என்றாள் வாரிணி.

“வான� மயக்கம் ேபாட�் ��வ� �டப்
பாசாங்�தான�! இப்ப�ெயல்லாம் ெசய்தால் ெம�வாக
இளவரசைரத் தன் வைல�ல் ேபாட�்க் ெகாண்�
�டலாம் என்� அவ�ைடய எண்ணம்!” என்றாள்
இன்ெனா�த்�.

“நிரவ� ெசால்�வ�தான் சரி! அ� மட�்மா!
அன்ைறக்� �பத் தடை்டக் �ேழ ேபாட்டாேள? அ��டத்
தன்ைன அவர ்கவனிக்க ேவண்�ெமன்பதற்காகச்
ெசய்த காரியந்தான்! இரண்� ைகயா�ம் ஏந்�க்
ெகாண்��ந்த தட�் அப்ப�த் தவ� ��ந்� ��மா?
அல்ல� நம் இளவரசர ்என்ன ��யா, கர�யா, அவைரப்
பாரத்்� இவள் பயப்ப�வதற்�?” என்றாள் வாரிணி.

“உடேன �ரச்ை்ச ேபாட�் ��ந்� �ட்டதாகப்
பாசாங்� ெசய்தாேள? அதற்� எவ்வள�
ெகட்�க்காரத்தனம் ேவண்�ம்?” என்றாள் நிரவ�.

“அவள் ெசய்த ஜாலத்ைதக் காட்��ம் அந்த ஜாலத்�ல்
�ந்தைவேத��ம் இளவரச�ம் ஏமாந்� ேபானாரக்ேள,
அ�தான் ெபரிய ேவ�க்ைக!” என்றாள் ெசந்��
என்பவள்.

“ெபாய்�ம் �ைன��ட�்ம் ஜால�ம் மாய்மால�ம்
ெசய்�றவரக்�க்�த்தான் இ� காலம்!” என்றாள்
மந்தா�னி என்பவள்.



“�த்தத்�க்�ப் �றப்பட்டான �ற� இளவரசர,் ��ம்�
வந்� இந்த வான�ையப் பாரத்்��ட�்ப் ேபானாேர,
இைத�ட என்ன� ேவண்�ம்? அவ�ைடய மாயாஜாலம்
எவ்வள� �ரம் ப�த்� �ட்ட� பாரத்்தாயா?” என்றாள்
வாரிணி.

“அெதல்லாம் ஒன்��ல்ைல; இளவரசர ்அவ்வள�
ேமன்ைமயான �ண�ள்ளவர.் ஒ� ெபண் மயக்கம்
ேபாட�் ��ந்� �ட்டாள் என்றால், அவைளப் பாரத்்�
�சாரியாமல் ேபாவாரா�? அ���ந்� நீ ஒன்�ம்
அரத்்தம் கற்�க்க ேவண்டாம்!” என்றாள் தாரைக.

“இளவரசைரப் பற்� நீ ெசால்வ� உண்ைமதான்.
அவைரப் ேபான்ற �ணசா� இந்த ஈேர� ப�னா�
உலகத்��ம் ேவ� யார ்இ�க்க ���ம்? கைதகளி�ம்
கா�யங்களி�ம் �டக் �ைடயா�; ஆனால் நான்
ெசால்�ற� ேவ�. இவள் – இந்த வான� – மயக்கம்
ேபாட�் ��ந்தாேள, அ� என்ன மயக்கம் ெதரி�மா?
அைதக் ேகடக்க் ேஜா�டரிடேம ேபா��க்க
ேவண்�ய�ல்ைல. என்ைனக் ேகட்��ந்தால் நாேன
ெசால்���ப்ேபன்!” என்றாள் வாரிணி.

“அ� என்ன மயக்கம�? எங்க�க்�த்தான் ெசால்ேலன்!”
என்றாள் ெசந்��.

வாரிணி ெசந்���ன் காேதா� ஏேதா ெசான்னாள்.
“என்ன� இரக�யம் ெசான்னாள்? எங்க�க்�த் ெதரியக்
�டாதா?” என்� நிரவ� ேகட்டாள்.

“அ� சாதாரண மயக்க�ல்ைலயாம்! ைமயல்
மயக்கமாம்!” என்றாள் ெசந்��.

உடேன எல்ேலா�ம் கலகலெவன்� �ரித்தாரக்ள்.
அைதக் ேகட�் �ட�் ந�க் கைர மரங்களில் இ�ந்த



பறைவகள் சடசடெவன்� இறக்ைகைய அ�த்�க்
ெகாண்� பறந்� ெசன்றன.

“நம் இளவரசர ்இலங்ைக���ந்� ��ம்� வந்தால்
ம�ப��ம் இவள் மாயப்ெபா� ேபாடப் பாரப்்பாள்.
அதற்� நாம் இடங்ெகா�த்��டாமல்
ஜாக்�ரைதயா��க்க ேவண்�ம்!” என்� ெசான்னாள்
நிரவ�.

“இளவரசர ்��ம்� வ�வதற்�ள் இந்த வான�
ைபத்�யம் ��த்�ப் �தற்ற ஆரம்�க்கா�ட்டால் என்
ெபயர ்தாரைக இல்ைல; ெபயைரத் தாடைக என்�
மாற்� ைவத்�க் ெகாள்��ேறன்!” என்றாள் தாரைக.

“அ� �டக்கட�்ம�! இைளய�ராட்� ெசால்��ட�்ப்
ேபான காரியத்ைத அவர ்வ�வதற்�ள் ெசய்� ைவக்க
ேவண்டாமா? வாங்கள�” என்றாள் மந்தா�னி.

�ற� அப்ெபண்களில் இ�வர ்பட�ன் அ��ல்
ஏற்ெகனேவ ��� ெபயரந்்��ந்த ஒ� பலைகையப்
ெபயரத்்� எ�த்தாரக்ள். ெபயரக்்கப்பட்ட இடத்�ல்
நீளமான ெபட்� ேபால் அைமந்த பள்ளத்�ல் ஒ�
�தைல �டந்த�! அதாவ� ெசத்�ப்ேபான �தைல�ன்
உடைலப் பதப்ப�த்� உள்ேள பஞ்�ம் நா�ம் �ணித்�
ைவத்��ந்த ெபாம்ைம �தைல.

அைத எ�த்� ெவளி�ல் ைவத்�க் ெகாண்டாரக்ள்.
படைகச ்��� �ரம் ெச�த்�க் ெகாண்� ெசன்�,
ந�க்கைர ஓரத்�ல் ெபரிய ெபரிய ேவரக்ள் �ட�்
வளரந்்��ந்த ஒ� ெப�மரத்�ன் அ��ல் வந்தாரக்ள்.
அம்மரத்�ன் ஓரத்�ல் அத்ேதால் �தைலைய எ�த்�
�ட்டாரக்ள்.அ� மர ேவரக்ளிேல பா��ம் ந�
ெவள்ளத்�ல் பா��மாகக் �டந்த�. பாரப்்பதற்� நிஜ
�தைலையப் ேபாலேவ பயங்கரமான ேதாற்றம்



அளித்த�. ெவள்ளம் அ�த்�க் ெகாண்� ேபாய் �டாமல்
ஒ� ��ய மணிக் க�ற்ைற அதன் கால் ஒன்�ல் கட்�
ேவேரா� ேசரத்்�ப் �ைணத்தாரக்ள். க�� ெவளி�ல்
ெதரியாதப� நீ�க்�ள்ேளேய அ�ங்���க்�ம்ப�
கட்�னாரக்ள்.

“ஏன�, மந்தா�னி! எதற்காக இந்தப் ெபாம்ைம
�தைலைய இப்ப� மரத்த��ல் கட்� ைவக்கச்
ெசால்���க்�றார ்இைளய�ராட்�?” என்� தாரைக
ேகட்டாள்.

“உனக்�த் ெதரியாதா? வான� �க்க
பயந்தாங்ெகாள்ளியா��க்�றாள் அல்லவா?
அவ�ைடய பயத்ைதப் ேபாக்�த் ைதரியசா�
ஆக்�வதற்�த்தான்!” என்றாள் மந்தா�னி.

“எல்லாவற்ைற�ம் ேசரத்்�ப் பாரத்்தால், வான�ைய
இளவரச�க்�க் க�யாணம் பண்ணி ைவத்��ட
ேவண்�ம் என்ேற �ந்தைவேத� உத்ேத�த்��க்�றார்
ேபா��க்�ற�!” என்றாள் நிரவ�.

“அப்ப� ஏதாவ� ேபச�் வந்தால் நான் இந்த வான�க்�
�ஷத்ைதக் ெகா�த்�க் ெகான்� ���ேறன்.
பாரத்்�க் ெகாண்��!” என்றாள் ெபாறாைமக்காரியான
வாரிணி.

“நீ இப்ப�ெயல்லாம் எரிசச்ல் அைடவதற்�க் காரணேம
இல்ைல. மானிய ேகடத்� இரடை்ட மண்டலச்
சக்கரவரத்்��ம் ேவங்� நாட்�ன் மன்ன�ம் க�ங்க
ேதசத்� ராஜா�ம் வடக்ேக ெவ� �ரத்�ல் உள்ள
கன்ேனா� சக்கரவரத்்��ம் �ட நம் இளவரச�க்�ப்
ெபண் ெகா�க்கக் காத்��க்�றாரக்ளாம்!
அப்ப���க்க இந்தக் ெகா�ம்பா�ர ்வான�ைய



யார� இலட்�யம் ெசய்யப் ேபா�றாரக்ள்!” என்றாள்
மந்தா�னி.

“நீ ெசால்��றப� அந்த அரசரக்ள் காத்��க்கலாம�!
ஆனால் நம் இளவரச�ைடய ��ப்பம் அல்லவா
�க்�யம்? இளவரசர ்‘நான் எப்ேபாதாவ� க�யாணம்
ெசய்� ெகாண்டால் த�ழகத்�ப் ெபண்ைணத்தான்
மணந்� ெகாள்ேவன்’ என்� ெசால்�க்
ெகாண்��க்�றாராம்! உங்க�க்ெகல்லாம் இ�
ெதரியாதா?” என்றாள் ெசந்��.

“அப்ப�யானால் �க�ம் நல்லதாய்ப் ேபா�ற்�. நாம்
எல்ேலா�ம் ேசரந்்� தனித்தனிேய நம் ைகவரிைசையக்
காட்ட ேவண்�ய�தாேன? இந்த வான��னால் ���ற
காரியம் நம்மால் ��யா� ேபாய்��மா? அவளிடம்
உள்ள மாயப் ெபா� நம்�ட�ம் இல்ைலயா, என்ன?”
என்றாள் தாரைக.

இப்ப�ெயல்லாம் இந்தப் ெபண்கள் ேப�யதற்�
ஆதாரமான நிகழ்ச�் என்னெவன்பைத ேநயரக்�க்�
இப்ேபா� ெதரி�க்க ��ம்��ேறாம்.
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அ�தியாய� 16
அ��ெமாழிவ�ம�

 

இன்ைறக்�ச ்�மார ்(1950ல் எ�தப்பட்ட�) 980
ஆண்�க�க்� �ன்னால் ேகா இராசேகசரிவரம்ர்
பராந்தக �ந்தர ேசாழ மன்னர ்ெதன்னாட்�ல்
இைண�ல்லாத சக்கரவரத்்�யாக �ளங்� வந்தார.் நம்
கைத நடக்�ம் காலத்�க்�ப் பன்னிரண்�
ஆண்�க�க்� �ன்� இவர ்�ங்காசனம் ஏ�னார.்
ெசன்ற �றாண்�களாகச ்ேசாழரக்ளின் ைக நா�க்�
நாள் வ�த்� வந்த�. ேசாழ சாம்ராஜ்யம் நாலா
�ைச��ம் பர� வந்த�. எனி�ம் �ந்தர ேசாழர்
பட்டத்�க்� வந்த சமயத்�ல் ெதற்ேக�ம் வடக்ேக�ம்
�ேரா�கள் வ�ப்ெபற்��ந்தாரக்ள்.

�ந்தர ேசாழ�க்� �ன்னால் அர� �ரிந்த
கண்டரா�த்தர ்�வ பக்��ல் �ைளத்�ச ்‘�வஞான
கண்டரா�த்தர’் என்� �கழ்ெபற்றவர.் அவர்
இராஜ்யத்ைத �ஸ்தரிப்ப�ல் அவ்வளவாகச ்�ரத்ைத
ெகாள்ள�ல்ைல. கண்டரா�த்த�க்�ப் �ற�
பட்டத்�க்� வந்த அவ�ைடய சேகாதரர ்அரிஞ்சயர ்ஓர்
ஆண்� காலந்தான் �ம்மாசனத்�ல் இ�ந்தார.் அவர்
ெதாண்ைட நாட்��ள்ள ‘ஆற்�ரில் �ஞ்�ய’ �ன்னர,்
அவ�ைடய �தல்வர ்பராந்தக �ந்தர ேசாழர ்தஞ்ைசச்
�ம்மாசனம் ஏ�னார.்

ேபரரசர ்ஒ�வ�க்� இ�க்க ேவண்�ய எல்லாச ்�றந்த
அம்சங்க�ம் �ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்��டம்
ெபா�ந்���ந்தன. ேபார ்ஆற்றல் �க்க �ந்தர ேசாழர்
தம் ஆட்��ன் ஆரம்பத்�ேலேய ெதன் �ைசக்�ப்



பைடெய�த்�ச ்ெசன்றார.் ேச�ர ்என்��டத்�ல் ேசாழ
ைசன்யத்�க்�ம் பாண்�ய ைசன்யத்�க்�ம் ெப�ம்
ேபார ்நைடெபற்ற�. அசச்மயம் ம�ைர
மன்னனா��ந்த �ரபாண்�ய�க்�த் �ைண
ெசய்வதற்காகச ்�ங்கள நாட�் அரசன் ம�ந்தன் ஒ�
ெபரிய ேசைனைய அ�ப்���ந்தான். ேசாழரக்ளின்
மாெப�ம் �ர ைசன்யம் பாண்�யரக்�ைடய
ேசைனைய�ம் �ங்கள நாட�்ப் பைடைய�ம் ேச�ரில்
��ய�த்த�.

�ரபாண்�யன் பைட�ழந்�, ���ழந்�,
�ைண�ழந்�, உ�ைர மட�்ம் காப்பாற்�க் ெகாண்�
ேபாரக்்களத்���ந்� ஓ�த் தப்�த்தான். பாைல நிலப்
ப��ெயான்�ன் ந��ல் இ�ந்த மைலக் �ைக�ல்
ஒளிந்� ெகாண்� காலங்க�க்கலானான். ேச�ரப்்
ேபாரில் ஈழத்�ப் பைட அேநகமாக நிர�்லமா�
�ட்ட�. எஞ்�ய �ரரக்ள் �லர ்ேபாரக்்களத்�ல்
�கைழ�ம் �ரத்ைத�ம் உ�ரத்்��ட�், உ�ைர மட�்ம்
ைகக்ெகாண்� ஈழநாட�்க்� ஓ�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

இவ்�தம் பாண்�யரக்�க்�ம் ேசாழரக்�க்�ம்
நடக்�ம் ேபாரக்ளில் �ங்கள மன்னரக்ள் தைல�ட�்ப்
பாண்�யரக்்� உத�ப் பைட அ�ப்�வ� �ல காலமாக
வழக்கமாய்ப் ேபா��ந்த�. இந்த வழக்கத்ைத
அ�ேயா� ஒ�த்� �டச ்�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�
��ம்�னார.்

ஆைக�னால் ேசாழ ைசன்யம் ஒன்ைற இலங்ைகக்�
அ�ப்�ச ்�ங்கள மன்னரக்�க்�ப் �த்� கற்�க்க
எண்ணினார.் ெகா�ம்பா�ரச் ்�ற்றரசர ்��ம்பத்ைதச்
ேசரந்்த பராந்தகன் ��ய ேவளான் என்�ம் தளப��ன்
தைலைம�ல் ஒ� ெப�ம் பைடையச ்�ங்களத்�க்�
அ�ப்�னார.் �ர�ரஷ்்டவசமாக ேசாழர ்பைட



�ங்களத்�க்� ஒேர தடைவ�ல் ேபாய்ச ்ேசர�ல்ைல.
அதற்�த் ேதைவயான கப்பல் வச�கள் இல்ைல. �தல்
தடைவ ெசன்ற ேசைன �ன் ேயாசைன�ன்�த்
�ணிந்� �ன்ேனறத் ெதாடங்�ய�.
ம�ந்தராஜ�ைடய தளப� ேஸனா என்பவனின்
தைலைம�ல் �ங்களப் பைட எ�ரப்ாராத�தத்�ல்
வந்� ேசாழப் பைட�ன் ப��ைய வைளத்�க்
ெகாண்ட�.

பயங்கரமான ெப�ம் ேபார ்நடந்த�. அ�ல் ேசாழ
ேசனா�ப�யான பராந்தகன், ��ய ேவளான் தன் �ரப்
�கைழ நிைலநி�த்��ட�் இன்��ைரத் �றந்தான்!
ஈழத்�ப் பட்ட பராந்தகன் ��ய ேவளான்’ என்�
சரித்�ரக் கல்ெவட�்க்களில் ெபயர ்ெபற்றான்.

இந்த ெசய்�யான� பாைலவனத்�ல் மைலக் �ைக�ல்
ஒளிந்� ெகாண்��ந்த �ரபாண்�ய�க்� எட்�ய�ம்
அம்மன்னன் �ண்�ம் �ணி� ெகாண்� ெவளிவந்தான்.
ம�ப��ம் ெப�ஞ் ேசைன �ரட்�ப் ேபாரிட்டான்.
இம்�ைற பாண்�ய ேசைன அேதாக� அைடந்த�டன்,
�ரபாண்�ய�ம் உ�ர ்�றக்க ேநரந்்த�. இந்தப்
ேபாரில் �ந்தர ேசாழரின் �தற் �மாரர ்ஆ�த்த
கரிகாலர ்�ன்னணி�ல் நின்� பராக்�ரமச ்ெசயல்கள்
�ரிந்தார;் ‘�ரபாண்�யன் தைல ெகாண்ட
ேகாப்பரேகசரி’ என்ற பட்டத்ைத�ம் அைடந்தார.்

எனி�ம், �ங்கள மன்னன் ம�ந்த�க்� ஒ� நல்ல
பாடம் கற்�க்க ேவண்�ம் என்ற ��ப்பம் �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்�க்� மட�்மல்ல, ேசாழ நாட�்த் தளப�கள்,
சாமந்தகரக்ள், ேசனா �ரரக்ள் எல்லா�ைடய
மனத்��ம் ��க்ெகாண்��ந்த�. பைடெய�த்�ச்
ெசல்ல ஒ� ெபரிய ைசன்ய�ம் ஆயத்தமா�ற்�.
அதற்�த் தைலைமவ�த்�ச ்ெசல்வ� யார ்என்�ம்



ேகள்� எ�ந்த�. �ந்தர ேசாழரின் �த்த �தல்வர ்–
பட்டத்� இளவரசரா�ய ஆ�த்த கரிகாலர,் அசச்மயம்
வட�ைசக்�ச ்ெசன்��ந்தார.்

���ைனப்பா� நாட்��ம் ெதாண்ைட மண்டலத்��ம்
�ல நாளாக ஆ�க்கம் ெச�த்� வந்த இரடை்ட
மண்டலப் பைடகைள (ராஷ்�ர�டரக்ைள) ��ய�த்�
�ரட்� �ட�்ப் �ராதனமான காஞ்� நகைரத் தம�
வாசஸ்தலமாகச ்ெசய்� ெகாண்��ந்தார.் ேம�ம்
வட�ைச�ல் பைடெய�த்�ச ்ெசல்�வதற்�
ஆயத்த�ம் ெசய்� ெகாண்��ந்தார.்

இந்நிைலைம�ல், ஈழமண்டலப் பைடக்�த் தைலைம
வ�த்�ச ்ெசல்லச ்ேசாழ நாட்�ன் மற்றத்
தளப�க�க்�ள்ேள ெப�ம் ேபாட்� ஏற்பட்ட�.
ேபாட்����ந்� ெபாறாைம�ம் �றங்�ற�ம்
எ�ந்தன. பழந்த�ழ்நாட்�ல் ேபா�க்�ப் ேபாகாமல்
தப்�த்�க் ெகாள்ள ��ம்�யவைரக் காண்ப� �க
அ�ைம. ேபாரக்்களத்�க்�ச ்ெசல்வ� யார்
என்ப�ேலதான் ேபாட்� உண்டா�ம். அ���ந்� �ல
சமயம் ெபாறாைம�ம் �ேராத�ம் வள�வ�ண்�.

ஈழநாட�்க்�ச ்ெசன்� ம�ந்தைனப் ப�க்�ப் ப�
வாங்�ச ்ேசாழரின் �ரப்�கைழ நிைலநாட�்வ� யார்
என்ப� பற்� இசச்மயம் ேசாழ நாட�்த்
தைலவரக்ளிைட�ேல ேபாட்� �ண்ட�. இந்தப்
ேபாட்�ைய அ�ேயா� நீக்� அைனவைர�ம்
சமாதானப்ப�த்�ம்ப�யாகச ்�ந்தர ேசாழ மன்னரின்
இளம் �தல்வர ்அ�ள்ெமா�வரம்ர ்�ன்வந்தார.்

“அப்பா! பைழயாைற அரண்மைன�ல்
அத்ைதக�க்�ம் பாட்�க�க்��ைட�ல் இத்தைன
நாள் நான் ெசல்லப்�ள்ைளயாக வளரந்்த� ேபா�ம்.



ெதன் �ைசச ்ைசன்யத்�க்� மாதண்ட நாயகனாக
என்ைன நியமனம் ெசய்�ங்கள். ஈழப் ேபா�க்�த்
தைலைம வ�த்� நடத்த நாேன இலங்ைக ெசன்�
வ��ேறன்!” என்றார ்இளங்ேகா அ�ள்ெமா�வரம்ர.்

அ�ள்ெமா�வரம்�க்� அப்ேபா� �ராயம்
பத்ெதான்ப�தான். அவர ்�ந்தர ேசாழரின்
கைடக்�ட்�ச ்ெசல்வப் �தல்வர;் பைழயாைற
அரண்மைனகளில் வாழ்ந்த ராணிமாரக்�க்ெகல்லாம்
ெசல்லக் �ழந்ைத; ேசாழ நாட�்க்ேக அவர்
ெசல்லப்�ள்ைள. �ந்தர ேசாழ மன்னர ்நல்ல அழ�ய
ேதாற்றம் வாய்ந்தவர.்

அவ�ைடய தந்ைத அரிஞ்சயர,் ேசாழ �லத்�க்�
எ�ரிகளாக இ�ந்த ைவ�ம்பராயர ்வம்சத்�ப்
ெபண்ணா�ய க�யாணிைய அவ�ைடய ேமனி
அழைகக் கண்� ேமா�த்� மணந்� ெகாண்டார.்
அரிஞ்சய�க்�ம் க�யாணிக்�ம் �றந்த �ந்தர
ேசாழ�க்�ப் ெபற்ேறாரக்ள் ைவத்த ெபயர ்பராந்தகர.்

அவ�ைடய ேதாற்றத்�ன் வனப்ைபக் கண்�
நாட்டா�ம் நகரத்தா�ம் “�ந்தர ேசாழர”் என்� அவைர
அைழத்� வந்தாரக்ள் அ�ேவ அைனவ�ம் வழங்�ம்
ெபயரா�ற்�.

அத்தைகயவ�க்�ப் �றந்த �ழந்ைதகள் எல்ேலா�ேம
அழ�ல் �க்கவரக்ள்தான். ஆனால் கைட��ல் �றந்த
அ�ள்ெமா�வரம்ர ்அழ�ல் அைனவைர�ம் �ஞ்�
�ட்டார.் அவ�ைடய �கத்�ல் ெபா�ந்த அழ�, மனித
�லத்�க்� உரியதாக மட�்ம் இல்ைல;
ெதய்�கத்தன்ைம ெபா�ந்�யதாக இ�ந்த�. அவர்
�ழந்ைதயாக இ�ந்தேபா� ேசாழ வம்சத்�
ராணிமாரக்ள் அவைர �த்த�ட�் �த்த�ட�்க் கன்னம்



கனியச ்ெசய்� ��வாரக்ள்.எல்லாரி�ம் அ�கமாக
அவரிடம் வாஞ்ைச�டனி�ந்தவள் அவ�ைடய
தமக்ைகயா�ய �ந்தைவ.அ�ள்ெமா�க்� இரண்�
�ராயந்தான் �த்தவளான ேபா��ம் தம்�ைய
வளரக்்�ம் ெபா�ப்� தன் தைலேமேலேய
�மந்��ப்பதாகக் �ந்தைவப்�ராட்�
எண்ணி��ந்தாள்.

�ந்தைவ�டம் அ�ள்ெமா��ம் அதற்�ைணயான
வாஞ்ைச ைவத்��ந்தார.் தமக்ைக இட்ட ேகாடை்டத்
தம்� தாண்�வ� �ைடயா�. இைளய�ராட்� ஒ�
வாரத்்ைத ெசால்��ட்டால் ேபா�ம்; அதற்� மாறாகப்
�ரம்மா�ம் �ஷ்��ம் �வ�ம் ேசரந்்� வந்�
ெசான்னா�ம் அ�ள்ெமா�வரம்ர ்ெபா�ட்ப�த்த
மாட்டார.் தமக்ைக�ன் வாக்ேக தம்�க்�த்
ெதய்வத்�ன் வாக்கா��ந்த�.

தம்��ன் �கத்ைதத் தமக்ைக அ�க்க� உற்�
ேநாக்�வாள். ��த்�க் ெகாண்��க்�ம்ேபா�
மட�்மல்லாமல் அவன் �ங்�ம் ேபா� �ட நா�ைகக்
கணக்�ல் பாரத்்�க் ெகாண்��ப்பாள். “இந்தப்
�ள்ைள�டம் ஏேதா ெதய்�க சக்� இ�க்�ற�! அைத
ெவளிப்ப�த்�ப் �ரகா�க்கச ்ெசய்ய ேவண்�ய� என்
ெபா�ப்�!” என்� எண்ண��வாள்.

தம்� �ங்�ம்ேபா� அவ�ைடய உள்ளங்ைககைள
அ�க்க� எ�த்�ப் பாரப்்பாள். அந்தக் ைககளில் உள்ள
ேரைககள் சங்� சக்கர வ�வமாக அவ�க்�த்
ேதான்�ம். “ஆகா! உலகத்ைத ஒ� �ைட நிழ�ல்
�ரந்�டப் �றந்தவன் அல்லேவா இவன்!” என்�
�ந்தைன ெசய்வாள்.



ஆனால், ேசாழ �ங்காதனத்�ல் இவன் ஏ�வான் என்�
எண்�வதற்ேக இட��க்க�ல்ைல. இவ�க்�
�த்தவரக்ள் – பட்டத்�க்� உரியவரக்ள், இரண்� ேபர்
இ�ந்தாரக்ள். �ன், இவ�க்� எங்��ந்� ராஜ்யம்
வரப்ேபா�ற�! எந்தச ்�ம்மாசனத்�ல் இவன் ஏறப்
ேபா�றான்? கட�ள் �த்தம் எப்ப�ேயா, யார ்கண்ட�?
உலகம் �க்க �சாலமான� எத்தைனேயா ேதசங்கள்,
எத்தைனேயா ராஜ்யங்கள் இந்நில�ல�ல்
இ�க்�ன்றன. �ஜபல பராக்�ரமத்�னால் ஒ�
நாட்���ந்� இன்ெனா� நா� ெசன்� �ங்காதனம் ஏ�
ராஜ்யம் ஆண்டவரக்ைளப் பற்�க் கைதகளி�ம்
கா�யங்களி�ம் நாம் ேகட்ட�ல்ைலயா? கங்ைக ந�
பா�ம் வங்க நாட்���ந்� �ரத்� அ�க்கப்பட்ட
இளவரசன் பட�ேல� இலங்ைகக்�ச ்ெசன்� அர�
�ரிய�ல்ைலயா? ஆ�ரம் வ�ஷமாக அந்தச ்�ங்கள
ராஜ வம்சம் நிைலத்� நிற்க�ல்ைலயா?

இவ்�தமாகக் �ந்தைவப்�ராட்� ஓயா� �ந்�த்�
வந்தாள். கைட�யாக, இலங்ைகக்� அ�ப்�ம்
ைசன்யத்�க்� யார ்தளப�யாகப் ேபாவ� என்ப�
பற்� �வாதம் எ�ந்த ேபா� அதற்�ரியவன்
அ�ள்ெமா�தான் என்ற ���க்� வந்தாள்.

“தம்�, அ�ள்ெமா�! உன்ைன ஒ�கணம்
�ரிந்��ப்பெதன்றா�ம் எனக்� எத்தைனேயா
கஷ்டமாகத்தானி�க்�ற�. ஆ��ம் நாேன உன்ைனப்
ேபாகச ்ெசால்ல ேவண்�ய சமயம் வந்� �ட்ட�.
இலங்ைகப் பைட�ன் தைலவனாக நீதான் ேபாக
ேவண்�ம்!” என்றாள்.

இளவரசர ்��கலத்�டன் இதற்�ச ்சம்ம�த்தார.்
அரண்மைன வாழ்���ந்�ம் அந்தப்�ர மாதர�களின்
அரவைணப்���ந்�ம் எப்ேபா� தப்�ேவாம் என்�



அ�ள்ெமா�வரம்ரின் உள்ளம் ��த்�க்
ெகாண்��ந்த�. அ�ைமத் தமக்ைகேய இப்ேபா�
ேபாகச ்ெசால்��ட்டாள்! இனி என்ன தைட?
�ந்தைவேத� மனம் ைவத்� �ட்டால் ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�ல் நடவாத காரியம் ஒன்�ேம �ைடயா�!
�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�க்�த் தம் ெசல்வக்
�மாரி�டம் அவ்வள� ஆைச; அவ்வள� நம்�க்ைக!

இளங்ேகா அ�ள்ெமா�வரம்ர ்ெதன்�ைசச ்ேசாழ
ைசன்யத்�ன் மாதண்ட நாயகர ்ஆனார.் இலங்ைகக்�ம்
ேபானார,் அங்ேக பைடத் தைலைம வ�த்�ச ்�ல காலம்
ேபார ்நடத்�னார.் ஆனால், ேபார ்எளி�ல்
���றதா�ல்ைல. அவர ்ேபார ்நடத்�ய �ைறக்�ம்
மற்றவரக்ளின் ேபார ்�ைறக்�ம் �த்�யாசம் இ�ந்த�.
தாய்நாட்���ந்� அவர ்ேவண்�யப�ெயல்லாம்
தளவாடங்க�ம் சாமக் �ரிையக�ம் சரியாக வந்�
ேசர�ல்ைல. ஆைகயால் இைட�ல் ஒ� தடைவ
தாய்நாட�்க்� வந்��ந்தார.் தந்ைத�டம் ெசால்�த்
தம் ��ப்பத்�ன்ப� எல்லா ஏற்பா�கைள�ம் ெசய்�
ெகாண்டார.் ம�ப��ம் ஈழத்�க்�ச ்ெசல்ல
ஆயத்தமானார.்

அ�ைமத் தம்�ையப் ேபார ்�கத்�க்�
அ�ப்�வதற்�க் �ந்தைவேத� பைழயாைற�ன்
�ரதான மாளிைக�ல் மங்கள நிகழ்ச�்கைள ஏற்பா�
ெசய்��ந்தாள். அ�ள்ெமா�த்ேதவர ்�றப்பட்ட ேபா�
அரண்மைன �ற்றத்�ல் ெவற்� �ர�கள் �ழங்�ன;
சங்கங்கள் ஆரப்்பரித்தன; �� பைறகள் ஒ�த்தன;
வாழ்த்� ேகாஷங்கள் வாைன அளா�ன. ேசாழ
�லத்�த் தாய்மாரக்ள் அைனவ�ம் அரண்மைன�ன்
ெசல்லக் �ழந்ைதக்� ஆ� ��, ெநற்��ல் மந்�ரித்த



��நீற்ைற இட�், ��ஷ்� க�த்� வ�
அ�ப்�னாரக்ள்.

அரண்மைன வாச�ன் �கப்�ல், அ�ள்ெமா�வரம்ர்
�� வாசற்ப��ல் இறங்க ேவண்�ய இடத்�ல்,
�ந்தைவேத��ன் ேதா�ப் ெபண்கள் ைககளில்
�பேமற்�ய தங்கத் தட�்கைள ஏந்�க் ெகாண்�
நின்றாரக்ள். ேதா�ப் ெபண்கள் என்றால்,
சாமான்யப்பட்டவரக்ளா? ெதன்னாட்��ள்ள
�கழ்ெபற்ற �ற்றரசரக்ளின் ��ம்பங்கைளச்
ேசரந்்தவரக்ள். பைழயாைற அரண்மைன�ல்
ெசம்�யன் மாேத�க்�ப் பணி�ைட ெசய்வைத�ம்
�ந்தைவ�ராட்�க்�த் ேதா�யாக இ�ப்பைத�ம்
ெபறற்க�ம் பாக்�யமாகக் க�� வந்��ந்தவரக்ள்.

அவரக்ளிேல ெகா�ம்பா�ர ்��ய ேவளானின் �தல்�
வான��ம் இ�ந்தாள். இளவரசர ்சற்�த் �ரத்�ல்
வ�வைதப் பாரத்்த�ம், அந்தப் ெபண்கள் எல்ேலா�ேம
மனக்�ளரச்�் அைடந்தாரக்ள். இளவரசர ்அ��ல்
வந்த�ம் ைக�ல் ஏந்�ய தட�்கைளச ்�ற்� ஆலாத்�
எ�த்தாரக்ள்.

அப்ேபா� வான��ன் ேமனி ���ம் ��ெரன்�
ந�ங்�ற்�. ைக���ந்த தட�் தவ�க் �ேழ ��ந்�
‘டணார’் என்ற சத்தத்ைத உண்டாக்�ய�. “அடடா! இ�
என்ன அபச�னம்!” என்ற எண்ணம் எல்லா�ைடய
மனத்��ம் உண்டா�ற்�. ஆனால் தட�் �ேழ ��ந்த
�ற�ம் �ரி மட�்ம் எரிந்� ெகாண்��ப்பைதப்
பாரத்்��ட�் அைனவ�ம் நிம்ம� அைடந்தாரக்ள். ‘இ�
�க நல்ல ச�னம்’ என்ேற ��யவரக்ள் உ��
��னாரக்ள்.



எவ்�தக் காரண�ம் இன்�ப் ���ம் கலக்க�ம்
அைடந்� தடை்ட ந�வ�ட்ட ெபண்ைணப் பாரத்்�ப்
�ன்னைக �ரிந்��ட�் இளங்ேகா அ�ள்ெமா�வரம்ர்
ேமேல ெசன்றார.் அவர ்அப்பால் ெசன்ற�ம் வான��ம்
மயக்கமைடந்� �ேழ ��ண்� ��ந்� �ட்டாள். ‘ஆகா!
இப்ேபரப்்பட்ட தவ� ெசய்� �ட்ேடாேம’ என்ற
எண்ணேம வான�ைய அவ்வா� �ரச்ை்சயைடந்�
��ம்ப�ச ்ெசய்� �ட்ட�.

�ந்தைவ�ன் கட்டைள�ன் ேபரில் அவைள மற்றப்
ெபண்கள் �க்�ச ்ெசன்�, ஓர ்அைற�ல் ேமைட�ல்
�டத்�னாரக்ள். �ந்தைவப்�ராட்� தம் சேகாதரர்
�றப்ப�வைதப் பாரப்்பதற்�க் �ட நில்லாமல் உள்ேள
ெசன்� வான�க்� �ரச்ை்ச ெதளிக்க �யன்றாள்.
வாச�ல் நின்றப�ேய வான� ��ண்� ��ந்தைதப்
பாரத்்��ட்ட அ�ள்ெமா�வரம்ர ்தாம் ��ைர ��
ஏ�வதற்� �ன்னால், “��ந்த ெபண்�க்�
எப்ப���க்�ற�? மயக்கம் ெதளிந்ததா?” என்�
�சாரித்�வர ஆள் அ�ப்�னார.் �சாரிக்க
வந்தவனிடம் �ந்தைவேத�, “இளவரசைர இங்ேக ���
வந்� பாரத்்��ட�்ப் ேபாகச ்ெசால்�!” என்� ��ப்�ச்
ெசால்� அ�ப்�னாள். தமக்ைக�ன் ெசால்ைல
என்�ம் தட்�ய�யாத இளவரசர ்அவ்�தேம �ண்�ம்
அரண்மைனக்�ள் வந்தார.் வான�ையத் தம் தமக்ைக
மார�்ன் �� சாத்�க் ெகாண்� �ரச்ை்ச ெதளி�க்க
�யன்� ெகாண்��ந்த காட்� அவ�ைடய மனத்ைத
உ�க்�ய�.

“அக்கா! இந்தப் ெபண் யார?் இவள் ெபயர ்என்ன?” என்�
இளங்ேகா ேகட்டார.்

“ெகா�ம்பா�ரச் ்��யேவளாரின் மகள்; இவள் ெபயர்
வான�; ெகாஞ்சம் பயந்த �பாவ�ைடயவள்!” என்றாள்



�ந்தைவ.

“ஆகா! இப்ேபா� இவள் �ரச்ை்சயா� ��ந்த�ன்
காரணம் ெதரிந்த�. இந்தப் ெபண்ணின் தந்ைததாேன
இலங்ைக ெசன்� �ண்�ம் வராமல் ேபாரக்்களத்�ல்
மாண்டார?் அைத நிைனத்�க் ெகாண்டாள்
ேபா��க்�ற�!” என்றார ்இளவரசர.்

“இ�க்கலாம், ஆனால் இவைளப் பற்� நீ கவைலப்பட
ேவண்டாம்! நான் பாரத்்�க் ெகாள்�ேறன்! இலங்ைக
ெசன்� �ைர�ல் ெவற்� �ரனாகத் ��ம்� வா!
அ�க்க� எனக்�ச ்ெசய்� அ�ப்�க் ெகாண்��!”
என்றாள் இைளய�ராட்�.

“ஆகட�்ம்; இங்ேக ஏதாவ� �ேசஷம் நிகழ்ந்தா�ம்
எனக்�ச ்ெசய்� அ�ப்�ங்கள்!” என்றார ்இளங்ேகா.

இசச்மயத்�ல், இளவரசரின் இனிய �ர�ன்
ம�ைம�னால்தாேனா என்னேவா, வான�க்� �ரச்ை்ச
ெதளிந்� நிைன� வரத் ெதாடங்�ய�. அவ�ைடய
கண்கள் �த�ல் இேலசாகத் �றந்தன. எ�ரில்
இளவரசைரப் பாரத்்த�ம் கண்கள் அகன்� �ரிந்தன;
�ன்னர ்�க�ம் மலரந்்த�. அவள� பவழச்
ெசவ்வா�ல் ேதான்�ய �ன்னைக�னால் கன்னங்கள்
��ந்தன. உணர�் வந்த�ம் நாண�ம் �ட வந்த�,
சடெ்டன்� எ�ந்� உடக்ாரந்்தாள். �ன்னால் ��ம்�ப்
பாரத்்தாள்; தன்ைன இைளய�ராட்� தாங்�க்
ெகாண்��ப்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்� ெவட�்னாள்,
நடந்தெதல்லாம் ஒ� கணத்�ல் நிைன� வந்த�.

“அக்கா! இந்த மா�ரி ெசய்� �ட்ேடேன?” என்�
கண்களில் நீரம்ல்கக் ��னாள்.



இதற்�க் �ந்தைவ ம�ெமா� ெசால்வதற்�ள்
இளவரசர,் “அதற்காக நீ ஒன்�ம் கவைலப்பட
ேவண்டாம். வான�! தவ�வ� யா�க்�ம்
ேநரி��ற�தான். ேம�ம் உனக்� அவ்�தம்
ேந�வதற்� �க்�யக் காரண�ம் இ�க்�ற�; அைதத்
தான் இைளய�ராட்��டம் ெசால்�க்
ெகாண்��ந்ேதன்!” என்றார.்

வான�க்�த் தான் காண்ப� உண்ைமயா, ேகட்ப�
ெமய்யா என்ற சந்ேதகேம வந்��ட்ட�. ெபண்கைளச்
சாதாரணமாக ஏ�ட�்ப் பாரக்்காமேல ேபா�ம்
வழக்க�ைடய இளவரசரா என்�டன் ேப��றார?்
எனக்� ஆ�தல் ெமா� ��த் ேதற்��றார?் என்
பாக்�யத்ைத என்னெவன்� ெசால்வ�? ஆகா! உடம்�
�ல்லரிக்�றேத! ம�ப��ம் மயக்கம் வந்���ம்
ேபா��க்�றேத!…

இளவரசர,் “அக்கா! ேசைனகள் காத்��க்�ன்றன, நான்
ேபாய் வ��ேறன். நீங்கள் எனக்�ச ்ெசய்�
அ�ப்�ம்ேபா� இந்தப் ெபண்�க்� உடம்�
எப்ப���க்�ற� என்�ம் ெசால்� அ�ப்�ங்கள். தாய்
தகப்பனில்லாத இப்ெபண்ைண நன்றாகப் பாரத்்�க்
ெகாள்�ங்கள்!” என்� ெசால்��ட�்க் �ளம்�ச்
ெசன்றார.்

இவற்ைறெயல்லாம் �ந்தைவேத��ன் மற்றத் ேதா�ப்
ெபண்கள் ேமல் மாடங்களி��ந்� பலகணிகளின்
வ�யாகப் பாரத்்�க் ெகாண்�ம் ேகட�்க்
ெகாண்���ந்தாரக்ள். அவரக்�ைடய உள்ளங்களில்
ெபாறாைமத் � ெகா�ந்� �ட ஆரம்�த்த�. அன்�
�தல் �ந்தைவப்�ராட்� வான��டம் தனி அன்�
காட்டத் ெதாடங்�னாள்.



இைண�ரியாமல் தன்�டேனேய ைவத்�க்
ெகாண்��ந்தாள். தான் கற்��ந்த கல்�ைய�ம்
கைலகைள�ம் அவ�க்�ம் கற்�த்தாள். எங்ேக
ேபானா�ம் அவைளத் தவறாமல் �ட அைழத்�ச்
ெசன்றாள். அரண்மைன நந்தவனத்�க்� வான�ைய
அ�க்க� அைழத்�ச ்ெசன்� �ந்தைவேத� அவளிடம்
அந்தரங்கம் ேப�னாள். தன் இைளய சேகாதர�ைடய
வ�ங்கால ேமன்ைமையக் ��த்�, தான் கண்� வந்த
கன�கைளெயல்லாம் அவளிட�ம் ெசான்னாள்;
அைதெயல்லாம் வான��ம் �ரத்ைத�டன் ேகட்டாள்.

ேமேல ��ய நிகழ்ச�்க்�ப் �ற�, வான� இன்�ம்
நாைலந்� தடைவ உணர�் இழந்�
�ரச்ை்சயைடந்தாள். அப்ேபாெதல்லாம்
�ந்தைவப்�ராட்� அவ�க்�த் தக்க ��சை்ச ெசய்�
��ம்ப உணர�் வ��த்தாள். �ரச்ை்ச ெதளி�ம்ேபா�
வான� �ம்� �ம்� அ�� ெகாண்ேட எ�ந்��ப்பாள்.

“என்ன�, அசேட! எதற்காக இப்ப� அ��றாய்!” என்�
�ந்தைவ ேகட்பாள்.

“ெதரிய�ல்ைலேய, அக்கா! மன்னி�ங்கள்!” என்பாள்
வான�.

�ந்தைவ அவைளக் கட்�க் ெகாண்� உச�் ேமாந்�
ஆ�தல் ��வாள். இைவெயல்லாம் மற்றப்
ெபண்க�க்� ேம�ம் ேம�ம் ெபாறாைமைய
வளரத்்�க் ெகாண்��ந்தன. எனேவ, �ந்தைவ�ம்
வான��ம் ரதம் ஏ�க் �டந்ைத ேஜா�டரின் �ட�்க்�ப்
ேபான �ற� அப்ெபண்கள் ேமற்��யவாெறல்லாம்
ேப�க் ெகாண்ட� இயல்ேபயல்லவா?
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அத்�யாயம் 17 ��ைர
பாய்ந்த�!

 

ஒப்�வைம�ல்லாத தன் சேகாதரன்
அ�ள்ெமா�வரம்�க்�த் த�ந்த மணமகள்
வான�தான் என்� �ந்தைவ
�ரம்ானித்��ந்தாள்.ஆனால் வான��டம் ஒேர ஒ�
�ைற இ�ந்த�; அ� அவ�ைடய பயந்த �பாவந்தான்.
�ரா� �ரைன மணக்கப் ேபா�றவள், உலகத்ைத ஒ�
�ைட நிழ�ல் ஆளப் ேபா�ம் �தல்வைனப் ெபறப்
ேபா�றவள், இப்ப� பயங்ெகாள்ளியா��க்கலாமா?
அவ�ைடய பயந்த �பாவத்ைத மாற்� அவைளத்
�ர�ள்ள �ர மங்ைகயாக்க ேவண்�ெமன்� �ந்தைவ
��ம்�னாள். அதற்காகேவ இந்தப் ெபாம்ைம �தைல
�ைளயாடை்ட ஏற்ப�த்���ந்தாள். ஆனால் அந்தச்
ேசாதைன�ல் ெகா�ம்பா�ரக்் �மாரி ெவற்��டன்
ேத��ட்டாள்.

�டந்ைத ேஜா�டர ்�ட்���ந்� �ந்தைவேத��ம்
வான��ம் ��ம்� வந்த�ம் அன்னப் பட�ல் ஏ�க்



ெகாண்டாரக்ள். பட� ��� �ரம் ெசன்ற�;
ஆற்றங்கைர�ன் இ��ற�ம் மரமடரந்்த ஓரிடத்�ல்
படைக நி�த்��ட�், �ந்தைவ�ம் அவ�ைடய
ேதா�க�ம் நீரில் இறங்� �ைளயா�வ� வழக்கம்.
அந்த இடத்�க்ேக இன்�ம் ேபாய் அவரக்ள்
இறங்�னாரக்ள். எல்லா�ம் இறங்�யான�ம்,
அப்ெபண்களில் ஒ�த்�, “ஐேயா �தைல!” என்�
��னாள். அவரக்ள் எந்தப் ெபரிய மரத்�ன் அ��ல்
இறங்�னாரக்ேளா, அந்த மரத்�க்� ம�பக்கத்ைத
அப்ெபண் �ட்�க்காட்�க் ெகாண்ேட, “�தைல!
�தைல!” என்� அல�னாள். உடேன எல்லாப்
ெபண்க�ம் ேசரந்்�, “ஐேயா! �தைல!
பயமா��க்�றேத!” என்ெறல்லாம் �சச்�ட�்க்
ெகாண்� ஓ�னாரக்ள்.

ஆனால் பயந்த �பாவ�ள்ள வான� மட�்ம் அசச்மயம்
���ம் பயப்பட�ல்ைல. �றந்த வா�ள்ள பயங்கர
�தைலையத் ��ெரன்� ச�பத்�ல் கண்�ம் அவள் ��
அைடந்� �ட�ல்ைல. மற்றவரக்ள் எல்லா�ம்
�ந்தைவேத� ����ந்தப� �க�ம் பயந்த� ேபால்
பாசாங்� ெசய்�ம் வான� பயப்பட�ல்ைல.

“அக்கா! �தைலக்�த் தண்ணீரில் இ�க்�ம்ேபா�தான்
பலெமல்லாம்! கைர�ல் �டக்�ம்ேபா� அதனால்
ஒன்�ம் ெசய்ய ��யா�. இவரக்ைளப்
பயப்படா��க்கச ்ெசால்�ங்கள்!” என்றாள்
ெகா�ம்பா�ரக்் �மரி.

“அ�, ெபால்லாத கள்ளி! ‘இ� நிஜ �தைலயல்ல;
ெபாம்ைம �தைல’ என்ப� உனக்� �ன்னாேலேய
ெதரி�ம் ேபா��க்�ற�! யாேரா உனக்�ச்
ெசால்���க்க ேவண்�ம்!” என்� மற்றப் ெபண்கள்
��னாரக்ள்.



“நிஜ �தைலயா��ந்தால் �ட எனக்�ப் பயம்
�ைடயா�. பல்�, கரப்பான் �ச�்கைளக்
கண்டால்தான் எனக்�ப் பயம்!” என்றாள் வான�.

இந்தச ்சமயத்�ேலதான் அப்ெபண்கைளப்
பயங்கரமான �தைல வா���ந்� காப்பாற்�வதற்�
வந்�யத்ேதவன் வந்� ேசரந்்தான். ��ைர ேம��ந்�
ஒேர ��யாய்க் ��த்� ஓ� வந்� ேவைல�ம் ��னான்.

�தைலக்� �ன்�றத்�ல் வந்� நின்� அந்தக் கம்�ரத்
ேதாற்ற�ைடய மங்ைக ேப�யைதக் ேகட்ட
வல்லவைரய�க்� உடம்� �ல்லரித்த�. அவள்
தன்ேனா� ேபச�ல்ைலேய என்� �டந்ைத ேசா�டர்
�ட்�ல் அவ�க்� ஏற்பட்ட மனக்�ைற �ரந்்த�.
ஆனால், அந்த �தைல – அவள் �ன்னால் �டந்த �றந்த
வா�ைடய பயங்கர �தைல – ஏேனா அ�, அவ�க்�
மனச ்சங்கடத்ைத அளித்�க் ெகாண்��ந்த�.
�தைலக்� �ன்னால் இவள் வந்� நிற்�ம் காரணம்
என்ன? அைதப் பற்�ச ்�ரமம் ேவண்டாம் என்� இவள்
ெசால்வ�ன் ெபா�ள் என்ன? இவ்வள� ேநர�ம்
அம்�தைல �டந்த இடத்�ேலேய �டப்பதன்
காரணந்தான் என்ன?

அந்த �வ� ேம�ம் ேப�னாள் “ஐயா! �டந்ைத�ல்
நீங்கள் அவசரப்பட�்ச ்ேசா�டர ்�ட�்க்�ள்ேள
வந்ததற்காக வ�த்தம் ெதரி�த்�ரக்ள். அதற்�
ம�ெமா� ெசால்லாமேல நாங்கள் வந்� �ட்ேடாம்.
இ���ந்� ேசாழ நாட�்ப் ெபண்கேள மரியாைத
அ�யாதவரக்ள் என்ற க�த்� உங்க�க்�
ஏற்பட்��க்கலாம். அப்ப� நீங்கள் எண்ணிக் ெகாள்ள
ேவண்டாம். என்�டன் வந்த ெபண்�க்�த் ��ெரன்�
மயக்கம் வந்��ட்டப�யால், என் மனம் ���



கலங்���ந்த�. ஆைக�னால்தான் தங்க�க்�
ம�ெமா� ெசால்ல�ல்ைல!…”

அடாடா! இ� என்ன இனிைமயான �ரல்! இவள் ேப�ம்
ெமா�கைளக் ேகட�் என் ெநஞ்� ஏன் இப்ப�ப்
ெபாங்��ற�? ெதாண்ைட ஏன் �க்�க் ெகாள்�ற�?
�ழ�ம் �ைண�ம் மத்தள�ம் ேபார�்ர�ங்�ட இப்ப�
என்ைனக் களிெவ� ெகாள்ளச ்ெசய்த�ல்ைலேய?
இப்ப� என்ைனக் ��க்�ப் ேபாட்ட�ல்ைலேய? இந்த
மங்ைக�ன் ேபச�்ல் ��க்�ட�் ஏேத�ம் ெசால்ல
ேவண்�ம் என்� பாரத்்தால், ஏன் என்னால்
��ய�ல்ைல? ஏன் நாக்� ேமலண்ணத்�ல் இப்ப�
ஒட்�க் ெகாள்�ற�? ஏன் இப்ப�க் காற்ேறாட்டம்
அ�ேயா� நின்� ேபா��க்�ற�? ஏன் இந்த
அரி�லாற்�ன் ெவள்ளம் ஓடாமல் நின்��க்�ற�?
அப்�றம் இந்த �தைல!… இ� ஏன் இப்ப�ச ்�ம்மா
�டக்�ற�.

வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளம் இவ்வா�
தத்தளிக்ைக�ல் அந்த மங்ைக�ன் �ரல் ேம�ம்
கன�ல் ேகட்ப� ேபாலக் ேகட்ட�: “இப்ேபா� �ட
அபைலப் ெபண்ணா�ய எங்கைளக் காப்பாற்�வதாக
எண்ணிக் ெகாண்� தான் இந்தக் காரியம் ெசய்�ரக்ள்!
�தைல�ன் ேமல் ேவைல எ�ந்�ரக்ள். இவ்வள�
ேவகமாக�ம் �� தவறாம�ம் ேவல் எ�யக்��ய
�ரரக்ைளக் காண்ப� அரி�!….”

மரத்த��ல் ஒ�ங்� நின்� ேகட�்க் ெகாண்��ந்த
ெபண்கள் இப்ேபா� ம�ப��ம் க�ர ்என்�
�ரித்தாரக்ள். அச�்ரிப்�னால் வந்�யத்ேதவ�ைடய
ேமாகக் கன� கைலந்த�. அந்த மங்ைக�ன் ேபசச்ா�ய
மாய மந்�ரத் தைள ப�ர ்என்� அ�பட்ட�.
�தைலைய இன்ெனா� தடைவ உற்�ப் பாரத்்தான்.



எ�ேர��ந்த ெபண்ைணச ்சற்�ம் ெபா�ட்ப�த்தாமல்
�ல�ச ்ெசன்� �தைல�ன் ச�பம் அைடந்தான்.அதன்
���ல் பாய்ந்��ந்த தன் ேவைல அைசத்� எ�த்தான்!
ேவல் �த்���ந்த �வாரத்�ன் வ�யாக இரத்தம்
��ட�்க் ெகாண்� வர�ல்ைல! �ன், என்ன வந்த�?
ெகாஞ்சம் வாைழநா�ம் பஞ்�ம் ெவௗிவந்தன!

ம�ப��ம் அந்தத் �ஷ்டப் ெபண்கள் �ரித்தாரக்ள்.
இம்�ைற ெகக்க� ெகாட்�ப் பலமாகச ்�ரித்தாரக்ள்.
வல்லவைரய�ைடய உள்ள�ம் உட�ம் �ன்�ப்
ேபா�ன. இம்மா�ரி அவமானத்ைத இதற்��ன் அவன்
எக்காலத்��ம் அைடந்த�ல்ைல.

இத்தைன ெபண்க�க்� �ன்னால் இப்ப�ப்பட்ட
ேபரவமானமா? இவரக்ள் ெபண்களா? இல்ைல! இல்ைல!
இவரக்ள் அரக்�கள்! இவரக்ள் பக்கத்�ேலேய நிற்கக்
�டா�! இவரக்�ைடய �கத்ைத ஏ�ட�்ம் பாரக்்கக்
�டா�! �ச�்! என் அ�ைம ேவலா�தேம! உனக்� இந்தக்
க�யா ேநரந்்த�? இத்தைகய அவமானமா உனக்�
ேநரந்்த�? இைத எப்ப� நிவரத்்� ெசய்� உனக்�
ேநரந்்த மாைசத் �ைடக்கப் ேபா�ேறன்!…

இவ்வள� எண்ண�ம் �ல கணேநரத்�ல்
வந்�யத்ேதவ�ைடய மனத்�ல் ஊ���ச ்ெசன்றன.
அங்� நின்� �ரித்தவரக்ள் மட�்ம் ஆண்
மக்களா��ந்��ந்தால், அங்ேகேய ஒ� ேபாரக்்களம்
ஏற்பட்��க்�ம்! �ரிக்கத் �ணிந்தவரக்ள் அக்கணேம
உ�ைர இழந்��ப்பாரக்ள்! அரி�லாற்�ன் ெசந்நீரப்்
�ரவாகத்�டன் அவரக்�ைடய இரத்த�ம் கலந்�
ஓ���க்�ம்! ஆனால் இவரக்ள் ெபண்கள்! இவரக்ைள
என்ன ெசய்ய ���ம்? இவரக்ைள �ட�் ஓ�ப் ேபாவ�
ஒன்�தான் ெசய்யக்��ய காரியம்!



தன் உள்ளத்ைத நிைல�ைலயச ்ெசய்த மங்ைக�ன்
�கத்ைதக் �ட ஏ�ட�்ப் பாரக்்காமல் வந்�யத்ேதவன்
பாய்ந்� ஓ� ந�க் கைர �� ஏ�னான். அங்ேக
நின்��ந்த அவ�ைடய ��ைர�ம் அசச்மயம் ஒ�
கைனப்�க் கைனத்த�. ��ைர�ம் �ட
அப்ெபண்க�டன் ேசரந்்� தன்ைனப் பாரத்்�ச்
�ரிப்பதாகேவ வந்�யத்ேதவ�க்�த் ேதான்�ய�.
எனேவ தன் ேகாபத்ைதெயல்லாம் அக்��ைர�ன்
ேபரில் காட்�னான். அதன் ேமல் பாய்ந்� ஏ�
உடக்ாரந்்� தைலக் க�ற்�னால் ‘�ளீர,் �ளீர’் என்�
இரண்� அ� ெகா�த்தான்! அந்த ேராஷ�ள்ள ��ைர
ந�க் கைரச ்சாைல�ன் வ�யாகப் �ய்த்�க் ெகாண்�
பாய்ந்ேதா�ய�.

��� ேநரம் வைர�ல் �ந்தைவப்�ராட்� ��ைர
ேபான �ைசையப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள். ��ைர
�ளப்�ய ��� அடங்�ம் வைர�ல் பாரத்்�க் ெகாண்�
நின்றாள்.

�ன்னர,் ேதா�ப் ெபண்கைளத் ��ம்�ப் பாரத்்�,
“ெபண்களா! உங்க�க்� மட�்மரியாைத இன்�ம்
ெதரிய�ல்ைல. நீங்கள் அப்ப�ச ்�ரித்��க்கக் �டா�.
நாம் தனியா��க்�ம்ேபா�, எப்ப� ேவண்�மானா�ம்
நீங்கள் �ரித்�க் ெகாம்மாளம் அ�க்கலாம். அன்னிய
��ஷன் வந்��க்�ம்ேபா� அடக்கமா��க்க
ேவண்டாமா? ேசாழ நாட�்ப் ெபண்கைளப் பற்� அந்த
வா�பன் என்ன எண்ணிக் ெகாண்� ேபாவான்?” என்�
ெசான்னாள்.
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அ�தியாய� 18
இ��ப�கா�

 

ெகாள்ளிடத்�ப் பரி�ல் �ைற�ல்
ஆழ்வாரக்்க�யான்நம்� என்�ம் ��மைலயப்பைன
�ட�் �ட�் வந்��ட்ேடாம். அந்த �ர ைவஷ்ணவைர
இப்ேபா� ெகாஞ்சம் கவனிக்கலாம்.

வந்�யத்ேதவன் ��ைர ஏ�க் �டந்ைத நகர ்ேநாக்�ச்
ெசன்ற�ம், ��மைல அவன் ேபான �ைசையப்
பாரத்்�க் ெகாண்ேட தனக்�ள் ெசால்�க் ெகாண்டான்.

“இந்த வா�பன் �கப் ெபால்லாதவனா��க்�றான்.
நாம் தட்��ல் �ைழந்தால் இவன் ேகாலத்�ல்
�ைழ�றான். இவன் உண்ைம�ல் யா�ைடய ஆள்,



எதற்காக, எங்ேக ேபா�றான் என்பைத நம்மால்
கண்���க்க ��ய�ல்ைல. கடம்�ர ்மாளிைக�ல்
நடந்த ச�க் �ட்டத்�ல் இவன் கலந்� ெகாண்டானா
என்�ம் ெதரிய�ல்ைல. நல்ல ேவைளயாகக் �டந்ைத
ேசா�டைரப் பற்� இவனிடம் ெசால்� ைவத்ேதாம்.
நம்மால் அ�ய ��யாதைதக் �டந்ைத ேசா�டராவ�
ெதரிந்� ெகாள்��றாரா பாரக்்கலாம்!…”

“என்ன, �வா�! அரசமரத்ேதா� ேபச�ங்களா?
உங்க�க்� நீங்கேள ேப�க்��ங்களா?” என்ற �ரைலக்
ேகட�் ��மைலயப்பன் ��ம்�ப் பாரத்்தான்.

கடம்�ரி��ந்� வந்த வந்�யத்ேதவ�க்�க் ��ைர
��த்�க் ெகாண்� வந்த பணியாள் பக்கத்�ல்
நின்றான்.

“அப்பேன! நீயா ேகட்டாய்? நான் எனக்� நாேன ேப�க்
ெகாள்ள�ம் இல்ைல; அரச மரத்ேதா� ேபச�ம் இல்ைல.
இந்த மரத்�ன் ேமேல ஒ� ேவதாளம் இ�க்�ற�;
அதேனா� ��� சல்லாபம் ெசய்ேதன்!” என்றான்
��மைலயப்பன்.

“ஓேஹா! அப்ப�ங்களா! அந்த ேவதாளம் ைசவமா?
ைவஷ்ணவமா?” என்றான் அந்த ஆள்.

“அைதத்தான் நா�ம் ேகட�்க் ெகாண்��ந்ேதன்.
அதற்�ள்ேள நீ வந்� ��க்�ட்டாய். ேவதாளம் மைறந்�
�ட்ட�; ேபானால் ேபாகட�்ம்! உன் ெபயர ்என்ன
அப்பேன?”

“எதற்காக ேகட�்�ங்க, �வா�!”

“ந�க் ெகாள்ளிடத்�ல் பட� க�ழாமல்
காப்பாற்�னாேய! அப்ப�ப்பட்ட �ண்ணியவானா�ய



உன்ைன நான் ஞாபகத்�ல் ைவத்�க் ெகாள்ள
ேவண்டாமா?”

“என் ெபயர.்.என் ெபயர.்.இ�ம்பன்காரி, �வா�!” என்�
இ�த்தாற்ேபால் ெசான்னான்.

“ஓ! இ�ம்பன்காரியா? எப்ேபாேதா ேகட்ட
ஞாபகமா��க்�றேத!”

இ�ம்பன்காரி அப்ேபா� ஒ� ��த்�ரமான காரியம்
ெசய்தான். தன்�ைடய �ரித்த ைககள் இரண்ைட�ம்
ஒன்�ன் ேமல் ஒன்ைறக் �ப்��த்� ைவத்�க் ெகாண்�,
இ� ஓரத்�க் கடை்ட �ரல்கைள�ம் ஆட்�னான்;
ஆட்�க் ெகாண்ேட ��மைலயப்பரின் �கத்ைதப்
பாரத்்தான். “அப்பேன! இ� என்ன ச�க்ைஞ? எனக்�
�ளங்க�ல்ைலேய?” என்றான் ��மைல. அப்ேபா�
இ�ம்பன்காரி�ன் கரிய �கம் ேம�ம் ��� க�த்த�;
கண் ��வங்கள் ெநரிந்தன.

“நானா? நான் ஒன்�ம் ச�க்ைஞ ெசய்ய�ல்ைலேய?”
என்றான்.

“ெசய்தாய் ெசய்தாய்! நான்தான் பாரத்்ேதேன?
பரதநாட்�ய சாஸ்�ரத்�ல் ��மா�ன் �தல்
அவதாரத்�க்� ஒ� அஸ்தம் ��ப்ப�ண்� அ�மா�ரி
ெசய்தாேய?”

“��மா�ன் �தல் அவதாரம் என்றால்? அ� என்ன?
எனக்�த் ெதரிய�ல்ைல �வா�!”

“�ஷ்��ன் �தல் அவதாரம் ெதரியாதா?
மசச்ாவதாரம்.”

“�ைனச ்ெசால்��ங்களா!”

“ஆமாம், அப்பேன, ஆமாம்!”



“நல்லேவைள, சா�! உங்கள் கண்ேண ��த்�ரமான
கண்ணா��க்�றேத! ெவ�ம் மரத்�ன் ேமேல
ேவதாளம் ெதரி�ற�. என் ெவ�ங்ைக�ேல
மசச்ாவதாரம் ெதரி�ற�! ஒ�ேவைள �ன் ேபரிேல
சா�யா�க்�க் ெகாஞ்சம் ஆைச அ�கேமா?”

“ேசசே்ச! அந்த மா�ரிெயல்லாம் ெசால்லாேத அப்பேன!
அ� ேபானால் ேபாகட�்ம். நம்ேமா� பட�ேல ஒ� �ர
ைசவர ்வந்தாேர, அவர ்எந்தப் பக்கம் ேபானார்
பாரத்்தாயா?”

“பாரக்்காமெலன்ன? பாரத்்ேதன் நான் ��ைர வாங்கப்
ேபான பக்கந்தான் அவ� வந்தார;் உங்கைளப் பற்�த்
�ட்�க் ெகாண்ேட வந்தார…்”

“என்னெவன்� என்ைனத் �ட்�னார?்”

“உங்கைள ம�ப��ம் அந்த �ர ைசவர ்பாரத்்தால்
உங்கள் �ன் ���ையச ்�ைரத்�த் தைலைய
ெமாடை்டய�த்�…”

“ஓேகா! அந்த ேவைல �ட அவ�க்�த் ெதரி�மா?”

“உங்கள் ��ேமனி��ள்ள நாமத்ைதெயல்லாம்
அ�த்� �ட�்த் ��நீற்ைறப் �� ��வாராம்!”

“அப்ப�யானால் அவைரக் கட்டாயம் நான் பாரத்்ேதயாக
ேவண்�ம்; அவ�க்� எந்த ஊர ்என்� உனக்�த்
ெதரி�மா?”

“அவ�க்� �ள்ளி�க்�ம் ேவ�ர ்என்� அவேர
ெசான்னா�ங்க!”

“அந்த �ர ைசவைரப் ேபாய்ப் பாரத்்��ட�்த்தான் ம�
காரியம்.அப்பேன! நீ எங்ேக ேபாகப் ேபா�றாய்?
ஒ�ேவைள நீ�ம் அந்த வ� வரப் ேபா�றாேயா?”



“இல்ைல, இல்ைல நான் எதற்காக அங்ேக வ��ேறன்?.
��ம்�க் ெகாள்ளிடத்ைதத் தாண்�க்
கடம்��க்�த்தான் ேபா�ேறன். இல்லா�ட்டால்
எஜமானர ்என் கண்ைணப் ��ங்� �ட மாட்டாரா?”

“அப்ப�யானால், உடேன ��ம்� அேதா பட� �றப்படப்
ேபா�ற�!”

இ�ம்பன்காரி ��ம்�ப் பாரத்்தேபா�,
ஆழ்வாரக்்க�யான் ��ய� உண்ைம என்� ெதரிந்த�;
பட� �றப்ப�ம் த�வா�ல் இ�ந்த�.

“சரி, சா�யாேர! நான் ேபா�ேறன்” என்�
ெசால்��ட�்ப் பட�த் �ைறைய ேநாக்� �ைரந்�
ெசன்றான் இ�ம்பன்காரி.

பா� வ��ல் ஒ� தடைவ ��ம்�ப் பாரத்்தான்.
அதற்�ள் ஆழ்வாரக்்க�யான் ஒ� �ந்ைதயான காரியம்
ெசய்��ந்தான். மளமளெவன்� அந்த அரச மரத்�ன்
�� பாய்ந்� ஏ�க் �ைளகள் அடரந்்��க்�ம்
இடத்�க்�ப் ேபாய் �ட்டான். ஆைகயால்
இ�ம்பன்காரி�ன் கண்ேணாட்டத்�ல் அவன்
�ழ�ல்ைல.

இ�ம்பன்காரி ந��ன் பரி�ல் �ைறைய அைடந்தான்.
படேகாட்�களில் ஒ�வன், “அக்கைரக்� வ��றாயா,
அப்பா?” என்� ேகட்டான்.

“இல்ைல, அ�த்த பட�ல் வரப் ேபா�ேறன்; நீ ேபா!”
என்றான் இ�ம்பன்காரி.

“அேட! இவ்வள�தானா? நீ வ��ற ேவகத்ைதப்
பாரத்்��ட�் அல்லவா படைக நி�த்�ேனன்!” என்�
ெசால்� ஓடக்காரன் ேகால் ேபாட�் ஓடத்ைத ந��ல்
ெச�த்�னான்.



இதற்�ள் அரசமரத்�ன் ந�மத்� வைர�ல் ஏ� நன்றாக
மைறந்� உடக்ாரந்்� ெகாண்ட ��மைல, “ஓேகா! நான்
நிைனத்த� சரியாகப் ேபா�ற்�. இவன் பட�ல்
ஏற�ல்ைல; ��ம்�த்தான் வரப்ேபா�றான். வந்த �ற�
எந்தப் பக்கம் ேபா�றான் என்� பாரக்்க ேவண்�ம்.
இவ�ைடய ைககள் மசச்ஹஸ்த �த்�ைர காட்�யைத
நான் நன்றாகப் பாரத்்ேதன். அதன் ெபா�ள் என்ன? �ன்!
�ன்! �ன் �ன்னம் எைதக் ��க்�ற�? ஆ! �ன்
பாண்�ய�ைடய ெகா��ல் ெபா�த்ததல்லவா?
ஒ�ேவைள, ஆஹாஹா!.. அப்ப��ம் இ�க்�ேமா!
பாரக்்கலாம்! ��� ெபா�ைம�டேன இ�ந்�
பாரக்்கலாம். ெபா�த்தவர ்�� ஆள்வார,் ெபாங்�யவர்
காடாள்வார…் ஆனால், இந்தக் காலத்�ல் ��
ஆள்வைதக் காட்��ம் கா� ஆள்வேத ேமலான� என்�
ேதான்��ற�! ஆனா�ம் ெபா�த்�ப் பாரக்்கலாம்!..”
இவ்�தம் அரசமரத்���ந்த அ�வமான
ேவதாளத்�னிடம் ��மைல ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தான்.

�ைர�ல் அவன் எ�ரப்ாரத்்தப�ேய நடந்த�; பட�
இ�ம்பன்காரிைய ஏற்�க் ெகாள்ளாமேல
ெசன்ற�.இ�ம்பன்காரி ந�க்கைர���ந்தப� அரச
மரத்த�ைய உற்� உற்�ப் பாரத்்தான். �ற� நாலா
�ைசகளி�ம் �ளா�ப் பாரத்்தான். ஆழ்வாரக்்க�யான்
எங்��ல்ைலெயன்பைத நன்� ெதரிந்� ெகாண்�
��ம்� அேத அரசமரத்த�க்� வந்� ேசரந்்தான்.

இன்�ம் ஒ� தடைவ �ற்��ற்�ம் நன்றாய்ப் பாரத்்�
�ட�் அந்த மரத்த��ேலேய உடக்ாரந்்� ெகாண்டான்.
எைதேயா, அல்ல� யாைரேயா எ�ரப்ாரப்்பவன் ேபால்
அவ�ைடய கண்கள் நாலா�ற�ம் �ழன்� ேநாக்�க்
ெகாண்��ந்தன. ஆனால், மரத்�ன் ேமேல மட�்ம்



அவன் அண்ணாந்� பாரக்்க�ல்ைல. பாரத்்��ந்தா�ம்
��மைல நன்றாகத் தம் ��ேமனிைய மைறத்�க்
ெகாண்��ந்தப�யால் மரத்�ன் ேமல் அவன்
உடக்ாரந்்��ப்ப� இ�ம்பன்காரிக்�த் ெதரிந்�ரா�.

�மார ்ஒ� நா�ைக ேநரம் இவ்�தம் ெசன்ற�.
��மைலக்�க் கால்கள் மர�ப் ேபாகத் ெதாடங்�ன.
இனி ெவ� ேநரம் மரத்�ன் ேமல் இ�க்க ��யாெதன்�
ேதான்�ய�. இ�ம்பேனா, மரத்த����ந்�
எ�ந்��க்�ம் வ�யாகத் ேதான்ற�ல்ைல. தப்�த்�ப்
ேபாவ� எப்ப�! எவ்வள� ஜாக்�ரைதயாக மரத்�ன்
ம�பக்கத்�ல் இறங்�னா�ம் ஏதாவ� சத்தம் ேகளாமல்
இரா�! ேகட்டால் இ�ம்பன்காரி உடேன பாரத்்�
��வான். அவேனா இ�ப்�ல் ஒ� �ரிய
ெகா�வாைளச ்ெச�க்�க் ெகாண்��ந்தான். அைதத்
தன் ேபரில் அவன் �ரேயா�க்க மாட்டான் என்ப�
என்ன நிசச்யம்?

ேவ� என்னதான் ெசய்வ�? ேபய் �சாைசப் ேபால்
பயங்கரமாகச ்சத்த�ட�்க் ெகாண்� இ�ம்பனின்
ேமேலேய ��க்கலாமா? ��த்தால் தன்ைன ேவதாளம்
என்� நிைனத்�க் ெகாண்� அவன் பயத்�னால்
�ரச்ை்சயைடந்� �ழலாம் அல்லவா? அல்ல� தப்�த்�
ஓடப் பாரக்்கலாம் அல்லவா! அசச்மயம் தா�ம் தப்�
ஓ��டலாம்!… இவ்�தம் ��மைல எண்ணிய
சமயத்�ல், அவ�ைடய ேசாதைன ��வைட�ம் எனத்
ேதான்�ய�. ஓர ்ஆள் ெதன்ேமற்���ந்�, அதாவ�
�டந்ைதச ்சாைல வ�யாக வந்� ெகாண்��ந்தான்.
அவ�க்காகத்தான் இ�ம்பன்காரி இத்தைன ேநரமாய்க்
காத்��க்�றான் என்� ��மைல�ன் உள்�ணரச்�்
��ய�.



�� ஆள் வந்தைதப் பாரத்்த�ம் அரசமரத்த��ல்
உடக்ாரந்்��ந்த இ�ம்பன் எ�ந்� நின்றான். வந்தவன்,
�ன்னால் இ�ம்பன் ெசய்த ச�க்ைஞையச ்ெசய்தான்.
அதாவ� ஒ� �ரித்த �றங்ைக�ன் ேமல் இன்ெனா�
�ரித்த ைகைய ைவத்�, இரண்� கடை்ட �ரல்கைள
ஆட்�, மசச் ச�க்ைஞ ��த்�க் காட்�னான்; அைதப்
பாரத்்த இ�ம்ப�ம் அேத மா�ரி ெசய்� காட்�னான்.

“உன் ெபயர ்என்ன?” என்� வந்தவன் ேகட்டான்.

“என் ெபயர ்இ�ம்பன்காரி; உங்கள் ெபயர?்”

“ேசாமன் சாம்பவன்!”

“உங்கைளத்தான் எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.”

“நா�ம் உன்ைனத் ேத�க் ெகாண்� தான் வந்ேதன்.”

“நாம் எந்தத் �ைச�ல் ேபாக ேவண்�ம்?”

“ேமற்�த் �ைச�ல்தான்!”

“எவ்�டத்�க்�?”

“பைகவனின் பள்ளிப்பைடக்�!”

“��ப்�றம்பயம் அ��ல்…”

“இைரந்� ேபசாேத! யார ்கா�லாவ� �ழப் ேபா�ற�”
என்� ெசால்�ச ்ேசாமன் சாம்பவன் நாலாபக்க�ம்
பாரத்்தான்.

“இங்ேக ஒ�வ�ம் இல்ைல; �ன்னாேலேய நான் பாரத்்�
�ட்ேடன்.”

“பக்கத்�ல் எங்�ம் ஒளிந்��க்க�ம் இட�ல்ைலேய?”

“�ைடயேவ �ைடயா�!”



“அப்ப�யானால் �றப்ப� எனக்� அவ்வள� நன்றாக
வ� ெதரியா�. நீ �ன்னால் ேபா! நான் சற்�ப் �ன்னால்
வ��ேறன். அ�க்க� நின்� நான் �ன்னால்
வ��ேறனா என்� பாரத்்�ப் ேபா!”

“ஆகட�்ம். வ� நல்ல வ�யல்ல; கா�ம் ேம�ம் �ள்�ம்
கல்�மா��க்�ம், ஜாக்�ரைதயாகப் பாரத்்� நடந்�
வர ேவண்�ம்!”

“சரி, சரி, நீ �றப்பட�்ப் ேபா! காட�் வ�யா��ந்தா�ம்
யாராவ� எ�ரப்்பட்டால் மைறந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்
ெதரிந்ததா?”

“ெதரிந்த�, ெதரிந்த�!”

இ�ம்பன்காரி ெகாள்ளிடக் கைரேயா� ேமற்�த்
�ைசைய ேநாக்�ப் ேபானான். அவ�க்�ச ்சற்�ப்
�ன்னால் ேசாமன் சாம்பவ�ம் ெதாடரந்்� ெசன்றான்.
இ�வ�ம் கண்�க்� மைற�ம் வைர�ல்
ஆழ்வாரக்்க�யான் மரத்�ன் ேமேலேய இ�ந்தான்.
எல்லாவற்ைற�ம் பாரத்்�க் ெகாண்�ம் ேகட�்க்
ெகாண்�ம் இ�ந்தான்.

ஆஹா! காலம் ெபால்லாத காலம்! எ�ரப்ாராத
காரியங்கள் எல்லாம் நைடெப��ன்றன. ஏேதா ஒ�
ெபரிய மரம்மான காரியத்ைதத் ெதரிந்� ெகாள்ளக்
கட�ள் அ�ளால் சந்தரப்்பம் �ைடத்��க்�ற�.இனி
நம்�ைடய சாமரத்்�யத்ைதப் ெபா�த்த� �ஷயத்ைத
அ�வ�. கடம்�ர ்மாளிைக�ல் அைற�ைறயாகத்தான்
ெதரிந்� ெகாள்ள ��ந்த�. இங்ேக அப்ப� ஏமாந்�
ேபாகக் �டா�.

��ப்�றம்பயம் – பள்ளிப்பைடெயன்றால், கங்க
மன்னன் �ரி��ப��ன் பள்ளிப்பைடையத்தான்



ெசால்���க்க ேவண்�ம். அந்தப் பள்ளிப்பைடையக்
கட்� �� வ�ஷம் ஆ�ற�. ஆைகயால் பாழைடந்�
�டக்�ற�; �ற்��ம் கா� மண்�க் �டக்�ற�;
�ராமேமா சற்�த் �ரத்�ல் இ�க்�ற� அங்ேக
எதற்காக இவரக்ள் ேபா�றாரக்ள்! இந்த இரண்� ேப�ம்
மட�்ம் ேபச ேவண்�ய �ஷயமா��ந்தால், இங்ேகேய
ேப�க்ெகாள்�வாரக்ள். காட�் வ��ல் ஒ� காத �ரம்
ேபாக ேவண்�ய�ல்ைலேய? ஆைகயால், அங்ேக
இன்�ம் �ல�ம் வரப் ேபா�றாரக்ள் என்ப� நிசச்யம்.
எதற்காக? �ரி��ப��ன் பள்ளிப்பைடையப்
‘பைகவனின் பள்ளிப்பைட’ெயன்� இவரக்ளில் ஒ�வன்
ெசால்வாேனன்? �ரி��ப� யா�க்�ப் பைகவன்?
ஆகா! நாம் நிைனத்த� உண்ைமயா�ம்
ேபா��க்�றேத! எதற்�ம் பாரத்்�த் ெதரிந்�
ெகாள்ளலாம். இவரக்ள் ெகாள்ளிடக் கைரேயா�
ேபா�றாரக்ள். நாம் மண்ணிக் கைரேயா� ேபாகலாம்.
மண்ணிக் கைர�ல் கா� அ�க
அடரத்்�யா��ந்தா�ம் பாதக�ல்ைல. கா�ம் ேம�ம்
�ள்�ம் கல்�ம் நமக்� என்ன இலட்�யம்? அைவதாம்
நம்ைமக் கண்� பயப்பட ேவண்�ம்!…

இவ்வா� எண்ணிக் ெகாண்�ம் வாேயா�
����த்�க் ெகாண்�ம் ��மைல
அரசமரத்���ந்� இறங்�ச ்சற்�த் ெதற்� ேநாக்�ப்
ேபானான். மண்ணியா� வந்த� அதன் கைரேயா�
ேமற்� ேநாக்� நைடையக் கட்�னான். ஜன
சஞ்சார�ல்லாத அடரந்்த கா�களின் வ�யாக
ஆழ்வாரக்்க�யான் ��ந்� ெசன்� �ரியன்
அஸ்த�க்�ம் சமயத்�ல் ��ப்�றம்பயம்
பள்ளிப்பைடக் ேகா�ைல அைடந்தான்.
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அத்�யாயம் 19 - ரணகள
அரண்யம்

பழந்த�ழ்நாட்�ல் ேபாரக்்களத்�ல் உ�ர�்றந்த
மகா�ரரக்ளின் ஞாபகமாக �ரக் கல் நட�்க் ேகா�ல்
எ�ப்ப� மர�. ெவ�ம் கல் மட�்ம் ஞாபகாரத்்தமாக
நாட்���ந்தால் ‘ந�கற் ேகா�ல்’ என்�
வழங்�வாரக்ள். அத்�டன் ஏேத�ம் ஒ� ெதய்வத்�ன்
�ைலைய�ம் ஸ்தா�த்� ஆலயமாக எ�ப்���ந்தால்
அ� ‘பள்ளிப்பைட’ என்� வழங்கப்ப�ம்.

�டந்ைத நக�க்� அைரக்காதம் வடேமற்�ல்
மண்ணியாற்�க்� வடகைர�ல் ��ப்�றம்பயம்
என்�ம் �ராமத்�க்க��ல் ஒ� பள்ளிப்பைடக் ேகா�ல்
இ�ந்த�. இ� அந்தப் �ரேதசத்�ல் நடந்த ஒ�
மாெப�ம் ேபாரில் உ�ர ்நீத்த கங்க மன்னன்
�ரி��ப��ன் ஞாபகமாக எ�த்த�. உலக சரித்�ரம்
அ�ந்தவரக்ள் வாடர�்ரச் ்சண்ைட, பானிெபத் சண்ைட,
�ளா�ச ்சண்ைட ேபான்ற �ல சண்ைடகளின் �லம்
சரித்�ரத்�ன் ேபாக்ேக மா�ய� என்பைத அ�வாரக்ள்.
த�ழ்நாடை்டப் ெபா�த்த வைர�ல் ��ப்�றம்பயம்
சண்ைட அத்தைகய �க்�யம் வாய்ந்த�. நம� கைத
நடந்த காலத்�க்�ச ்�மார ்�� ஆண்� காலத்�க்�
�ன்னால் அசச்ண்ைட நடந்த�. அதன் வரலா� த�ழ்



மக்கள் அைனவ�க்�ம் ெதரிந்��க்க ேவண்�ய�
அவ�யம்.

‘கரிகால் வளவன்’ ெப�நற்�ள்ளி, இளஞ்ேசட் ெசன்னி,
ெதா�த்ேதாட் ெசம்�யன் �த�ய ேசாழ�ல மன்னரக்ள்
��ம் �றப்�மாக ேசாழ நாடை்ட ஆண்��ந்த
காலத்�க்�ப் �ற� ஏறக்�ைறய ஐந்�� அ���
வ�ஷ காலம் ேசாழர ்�லத்�ன் �ரத்்�ைய நீ�த்த
�ரகணம் ��த்��ந்த�. ெதற்ேக பாண்�யரக்�ம்,
வடக்ேக பல்லவரக்�ம் வ�ைம �க்கவரக்ளா�ச்
ேசாழரக்ைள ெந�க்� வந்தாரக்ள். கைட�யாக, ேசாழ
�லத்தார ்பாண்�யரக்ளின் ெதால்ைலையப் ெபா�க்க
��யாமல் அவரக்�ைடய ெந�ங்காலத்
தைலநகரமான உைற�ைர �ட�் நகர ேவண்� வந்த�.
அப்ப� நகரந்்தவரக்ள் �டந்ைதக்� அ��ல் இ�ந்த
பைழயாைற என்�ம் நக�க்� வந்� ேசரந்்தாரக்ள்.
ஆ��ம் உைற�ர ்தங்கள் தைலநகரம் என்�ம்
உரிைமைய �ட�் �ட�ல்ைல. ‘ேகா� ேவந்தர’்
என்�ம் பட்டத்ைத�ம் �ட�்�ட�ல்ைல.

பைழயாைறச ்ேசாழ மன்னரக்ளில் �ஜயாலய ேசாழர்
என்பவர ்இைண�ல்லா �ரப்�கழ் ெபற்றவர.் இவர்
பற்பல �த்த களங்களில் �ன்னணி�ல் நின்� ேபார்
ெசய்� உடம்�ல் ெதாண்�ற்றா� காயங்கைள
அைடந்தவர.் ‘எண்ெகாண்ட ெதாண்�ற்�ன் ேம���
�ன்� �ண்ெகாண்ட ெவற்�ப் �ரவலன்’ என்�ம்,
‘�ண்�� தன்��ேமனி�ற் �ணாகத் ெதாண்��ம்
ஆ�ஞ் �மந்ேதா�ம்’ என்ெறல்லாம் �ற்கால
ஆஸ்தானப் �லவரக்ளால் பாடப் ெபற்றவர.் இவ�ைடய
மகன் ஆ�த்த ேசாழன் தந்ைதக்� இைணயான ெப�
�ரனாக �ளங்�னான். இவ�ம் பல ேபாரக்ளில் கலந்�
ெகாண்� �கழ்ெபற்றான்.



�ஜயாலய ேசாழர ்��ைமப் �ராயத்ைத அைடந்�
மக�க்�ப் பட்டங்கட்� �ட�் ஓய்ந்��ந்தார.்
அசச்மயத்�ல் பாண்�யரக்�க்�ம் பல்லவரக்�க்�ம்
பைகைம �ற்� அ�க்க� சண்ைட நடந்�
ெகாண்��ந்த�. அந்தக் காலத்�ப் பாண்�ய
மன்ன�க்� வர�ணவரம்ன் என்� ெபயர;் பல்லவ
அரச�க்� அபரா�தவரம்ன் என்� ெபயர.் இந்த
இரண்� ேபரரசரக்�க்�ள் நடந்த சண்ைடகள்
ெப�ம்பா�ம் ேசாழ நாட்�ல் நைடெபற்றன. யாைன�ம்
யாைன�ம் ேமா�ச ்சண்ைட��ம்ேபா� ந��ல்
அகப்பட�்க் ெகாள்�ம் ேசவல் ேகா�ையப் ேபால்
ேசாழ நா� அவ�ப்பட்ட�. ேசாழ நாட�் மக்கள்
�ன்�ற்றாரக்ள். எனி�ம் இப்ேபாரக்ைள �ஜயாலய
ேசாழர ்தமக்�ச ்சாதகமாகப் பயன்ப�த்�க்
ெகாண்டார.் ஒவ்ெவா� ேபாரி�ம் ஏதாவ� ஒ�
கட்��ல் தம்�ைடய ��ய பைட�டன் ேபாய்க் கலந்�
ெகாண்டார.் ெவற்� ேதால்�கள் மா� மா� வந்தா�ம்
ேசாழ நாட்�ல் ேபாரக்்�ணம் ��ந்� வந்த�.

காேவரி ந����ந்� பல �ைள ந�கள் �ரிந்� ேசாழ
நாடை்ட வளப்ப�த்�வைத யாவ�ம் அ�வாரக்ள்.
அக்�ைள ந�கள் யா�ம் கா�ரிக்�த் ெதற்ேக
�ரி�ன்றன. ெகாள்ளிடத்���ந்� �ரிந்� கா�ரிக்�ம்
ெகாள்ளிடத்�க்�ம் ந��ல் பா�ம் ந� ஒன்ேற
ஒன்�தான்; அதற்� மண்ணியா� என்� ெபயர.் இந்த
மண்ணியாற்�ன் வடகைர�ல், ��ப்�றம்பயம்
�ராமத்�க்� அ��ல், பாண்�யரக்�க்�ம்
பல்லவரக்�க்�ம் இ��யான பலப்பரீடை்ச நடந்த�.
இ� தரப்��ம் பைடபலம் ஏறக்�ைறய சமமாக
இ�ந்த�. பல்லவ அபரா�தவரம்�க்�த் �ைணயாக
கங்க நாட�் �ரி��ப� வந்��ந்தான். ஆ�த்த



ேசாழ�ம் அபரா�தவரம்�ைடய கட்��ல்
ேசரந்்��ந்தான்.

பாண்�ய ைசன்யத்�ட�ம் பல்லவ ைசன்யத்�ட�ம்
ஒப்�ட்டால், ேசாழ ைசன்யம் �கச ்��யதாகேவ
இ�ந்த�.எனி�ம், இம்�ைற பாண்�யன் ெவற்�
ெபற்றால், ேசாழ வம்சம் அ�ேயா� நாசமாக ேந�ம்
என்� ஆ�த்தன் அ�ந்��ந்தான். ஆைகயால், ெபரிய
ச�த்�ரத்�ல் கலக்�ம் காேவரி ந�ையப் ேபால்
பல்லவரின் மகா ைசன்யத்�ல் தன்�ைடய ��
பைடைய�ம் ேசரந்்��ந்தான்.

காத �ரத்�க்�க் காத �ரம் ரணகளம் பர���ந்த�.
ரத, கஜ, �ரக, பதா�கள் என்�ம் நா�வைகப்
பைடக�ம் ேபாரில் ஈ�பட்��ந்தன. மைலேயா� மைல
�ட�்வ� ேபால் யாைனகள் ஒன்ைறெயான்� தாக்�ய
ேபா� நாலா �ைசக�ம் அ�ரந்்தன. �யேலா� �யல்
ேமா�வ� ேபால் ��ைரகள் ஒன்�ன் �� ஒன்�
பாய்ந்த ேபா� ��ைர �ரரக்ளின் ைக���ந்த
ேவல்கள் �ன்ெவட�்கைளப் ேபால் �ரகா�த்தன.
ரதத்ேதா� ரதம் ேமா�ச ்�க்��றா�த் �ைசெயல்லாம்
பறந்தன. காலாள் �ரரக்ளின் வாள்கேளா� வாள்க�ம்,
ேவல்கேளா� ேவல்க�ம் உராய்ந்த ேபா� எ�ந்த
ஜங்கார ஒ�களினால் �க்�த் �காந்தங்கள் எல்லாம்
ந�ந�ங்�ன. �ன்� நாள் இைட�டாமல் சண்ைட
நடந்த �ற�, ரணகளம் ��வ�ம் ரத்தக் கடலாகக்
காட்�யளித்த�. அந்தக் கட�ல் ெசத்த யாைனக�ம்
��ைரக�ம் �ட�்த் �ட்டாகக் �டந்தன. உைடந்த
ரதங்களின் ப��கள் கட�ல் க�ழ்ந்த கப்ப�ன்
பலைககைளப் ேபால் �தந்தன. இ� தரப்��ம் ஆ�ரம்
ப�னா�ரம் �ரரக்ள் உ�ரிழந்� �டந்தாரக்ள்.



�ன்� நாள் இவ்�தம் ேகார �த்தம் நடந்த �ற�
பல்லவர ்ைசன்யத்�ல் ஒ� ப��தான் �ஞ்���ந்த�.
�ஞ்�யவரக்�ம் �கக் கைளத்��ந்தாரக்ள். பாண்�ய
நாட�் �ர மறவரக்ேளா, கைளப்ைபேய அ�யாத வரம்
வாங்� வந்தவரக்ைளப் ேபால், ேம�ம் ேம�ம் வந்�
தாக்�னாரக்ள். அபரா�தவரம்�ைடய �டாரத்�ல்
மந்�ராேலாசைன நடந்த�. அபரா�தன், �ர��ப�,
ஆ�த்தன் ஆ�ய �ன்� மன்னரக்�டன்
பைடத்தைலவரக்�ம் கலந்� ஆேலா�த்தாரக்ள். இனி
எ�ரத்்� நிற்க ��யா� என்�ம், �ன்வாங்�க்
ெகாள்ளிடத்�க்� வடகைரக்�ச ்ெசன்� ��வேத
உ�தம் என்�ம் ��� ெசய்தாரக்ள்.

இப்ப�ப்பட்ட நிைலைம�ல் ேபாரக்ளத்�ல் ஓர்
அ�சயம் நடந்த�. ��ைம�னால் தளரந்்தவ�ம்,
உடம்�ல் ெதாண்�ற்� காயவ�க்கள் உள்ளவ�ம்,
கால்களில் பட்ட ெகா�ய காயத்�னால் எ�ந்� நிற்�ம்
சக்�ைய இழந்தவ�மான �ஜயாலய ேசாழன்
எப்ப�ேயா �த்த அரங்கத்�க்� வந்� �ட்டான். பல்லவ
ைசன்யம் �ன்வாங்�க் ெகாள்ளிடத்�க்� வடக்ேக
ேபாய்�ட்டால், ேசாழ நா� ம�ப��ம் ெந�ங்காலம்
தைலெய�க்க ��யா� என்பைத உணரந்்��ந்த
அந்தக் �ழச ்�ங்கத்�ன் கரஜ்ைன, பல்லவர ்கட்��ல்
எஞ்���ந்த �ரரக்�க்�ப் �த்��ர ்அளித்த�.

“ஒ� யாைன! எனக்� ஒ� யாைன ெகா�ங்கள்!”
என்றான்.

“நம� யாைனப் பைட ���ம் அதமா� �ட்ட�; ஒன்�
�டத் தப்ப�ல்ைல” என்றாரக்ள்.

“ஒ� ��ைர, ஒ� ��ைரயாவ� ெகாண்� வா�ங்கள்!”
என்றான்.



“உ��ள்ள ��ைர ஒன்� �ட �ஞ்ச�ல்ைல” என்�
ெசான்னாரக்ள்.

“ேசாழ நாட�்ச ்�த்த �ரரக்ள் இ�வேர�ம் �ஞ்�
உ�ேரா� இ�க்�றாரக்ளா? இ�ந்தால் வா�ங்கள்!”
என்� �ஜயாலயன் அல�னான்.

இ�வ�க்� ப�லாக இ��� ேபர ்�ன்னால்
வந்தாரக்ள்.

“இரண்� ேபர ்ேதாளில் வ��ம் ெநஞ்�ல் உர�ம் உள்ள
இரண்� ேபர ்என்ைனத் ேதாள் ெகா�த்�த் �க்�க்
ெகாள்�ங்கள். மற்றவரக்ள் இரண்� இரண்� ேபராகப்
�ன்னால் வந்� ெகாண்��ங்கள். என்ைனச ்�மக்�ம்
இ�வர ்��ந்தால், �ன்னால் வ�ம் இ�வர ்என்ைனத்
�க்� ெகாள்�ங்கள்!” என்றான் அந்த �ரா� �ரன்.
அப்ப�ேய இரண்� �மேசனரக்ள் �ன்னால் வந்�
�ஜயாலயைனத் ேதாளில் �க்�க் ெகாண்டாரக்ள்.

“ேபாங்கள்! ேபார ்�ைனக்�ப் ேபாங்கள்!” என்�
கர�்த்தான்.

ேபாரக்ளத்�ல் ஓரிடத்�ல் இன்ன�ம் சண்ைட நடந்�
ெகாண்��ந்த�. ெதற்கத்� மறவரக்ள்
�ைழநாட்டாைரத் தாக்�ப் �ன்வாங்கச ்ெசய்�
ெகாண்ேட வந்தாரக்ள். இ�வ�ைடய ேதாள்களில்
அமரந்்த �ஜயாலயன் அந்தப் ேபார ்�ைனக்�ப்
ேபானான். இரண்� ைககளி�ம் இரண்� நீண்ட
வாள்கைள ைவத்�க் ெகாண்� ��மா�ன்
சக்ரா�தத்ைதப் ேபால் �ழற்�க் ெகாண்�,
எ�ரிகளிைடேய ��ந்தான். அவைனத் த�க்க
யாரா�ம் ��ய�ல்ைல. அவன் ��ந்� ெசன்ற
வ�ெயல்லாம் இ��ற�ம் பைகவரக்ளின் உடல்கள்
��ந்� ெகாண்ேட��ந்தன.



ஆம்; இந்த அ�சயத்ைதப் பாரப்்பதற்காகப்
�ன்வாங்�ய �ரரக்ள் பல�ம் �ன்னால் வந்தாரக்ள்.
�ஜயாலய�ைடய அமா�ஷ்ய �ரத்ைதக் கண்�
�த�ல் ��� �ைகத்� நின்றாரக்ள். �ற�
ஒ�வைரெயா�வர ்உற்சாகப்ப�த்�க் ெகாண்�
தாங்க�ம் ேபார�்ைன�ல் ��ந்தாரக்ள்.
அவ்வள�தான்; ேத� ஜயல�்��ன் க�ணாகடாடச்ம்
இந்தப் பக்கம் ��ம்� �ட்ட�.

பல்லவர ்பைடத் தைலவரக்ள் �ன்வாங்�க்
ெகாள்ளிடத்�க்� வடகைர ேபா�ம் ேயாசைனையக்
ைக�ட்டாரக்ள். �ன்� ேவந்தரக்�ம் தமக்�ரிய
�லபல �ரரக்ள் �ைட�ழப் ேபார�்ைன�ல்
��ந்தாரக்ள். ��� ேநரத்�க்ெகல்லாம் பாண்�ய
�ரரக்ள் �ன்வாங்கத் ெதாடங்�னாரக்ள். கங்க மன்னன்
�ர��ப� அன்ைறய ேபாரில் ெசயற்க�ம் ெசயல்கள்
பல �ரிந்த �ற�, தன் �க�டம்ைப அப்ேபாரக்்களத்�ல்
நிைலநாட்� �ட�் �ர ெசாரக்்கம் ெசன்றான்.
அத்தைகய �ர�ைடய ஞாபகாரத்்தமாக
அப்ேபாரக்ளத்�ல் �ரக் கல் நாட்�னாரக்ள். �ற�
பள்ளிப்பைடக் ேகா��ம் எ�த்தாரக்ள்.

அத்தைகய ெகா�ரமான பயங்கர �த்தம் நடந்த
ரணகளம் �ல காலம் �ல் �ண்�கள் �ைளயாமல்
�டந்த�. அந்தப் பக்கம் மக்கள் ேபாவேத�ல்ைல.
��� காலத்�க்�ப் �ற� அங்ேக கா� மண்ட
ஆரம்�த்த�. பள்ளிப்பைடக் ேகா�ைலச ்�ற்�க் கா�
அடரந்்த�, �தரக்ளில் நரிகள் ����ந்தன. இ�ண்ட
மரக்�ைளகளில் ஆந்ைதக�ம் ேகாட்டான்க�ம் வாசம்
ெசய்தன. நாளைட�ல் அப்பள்ளிப்பைடக் ேகா��க்�
யா�ம் ேபாவைத நி�த்� �ட்டாரக்ள். எனேவ,



ேகா��ம் நா�க்� நாள் தகரந்்� ேபாய் வந்த�. நம�
கைத நடக்�ம் காலத்�ல் பாழைடந்� �டந்த�.

இத்தைகய பாழைடந்த பள்ளிப்பைடக் ேகா��க்�
இ�ட�்�ற ேநரத்�ல் ஆழ்வாரக்்க�யான் வந்�
ேசரந்்தான். அக்ேகா��ன் ேமல் மண்டப �ளிம்�ல்
அைமந்த காவல் �தகணங்கள் அவைனப் பய��த்தப்
பாரத்்தன. ஆனால் அந்த �ர ைவஷ்ணவ �காமணியா
பயப்ப��றவன்? பள்ளிப்பைடக் ேகா�ல்
மண்டபத்�ன் �� தா� ஏ�னான். மண்டபத்�ன் ��
க�ந்��ந்த மரக்�ைள�ன் மைற�ல் உடக்ாரந்்�
ெகாண்டான். நாலா�ற�ம் கவனமாகப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தான். அவ�ைடய கண்கள் அடரத்்�யான
இ�ைளக் ��த்�க் ெகாண்� பாரக்்�ம் சக்�ையப்
ெபற்��ந்தன. அவ�ைடய ெச�க�ம் அவ்வாேற �க
ெமல்�ய இைசைய�ம் ேகடக்க்��ய �ரை்ம
ெபற்��ந்தன.

இ�ட்� ஒ� நா�ைக; இரண்� நா�ைக; �ன்�
நா�ைக�ம் ஆ�ற்�. �ற்��ம் �ழ்ந்��ந்த
அந்தகாரம் அவைன அ�ேயா� அ�க்�, �ச�்த்
�ணறச ்ெசய்த�. அவ்வப்ேபா� காட�்
மரங்களினிைடேய சலசலெவன்� ஏேதா சத்தம்
ேகட்ட�. அேதா ஒ� மரநாய் மரத்�ன் ேமல் ஏ��ற�!
அேதா ஒ� ஆந்ைத உ���ற�! இந்தப் பக்கம் ஒ�
ேகாட்டான் ���ற�! மரநாய்க்�ப் பயந்� ஒ� பறைவ
சடசடெவன்� �றைக அ�த்�க் ெகாண்� ேமல்
�ைளக்�ப் பாய்�ற�. அேதா, நரிகள் ஊைள�டத்
ெதாடங்� �ட்டன. தைலக்� ேமேல ஏேதா சத்தம்
ேகட்ட�. அண்ணாந்� பாரத்்தான்; அணிேலா,
ஓணாேனா, அல்ல� அத்தைகய ேவெறா� ��ய
�ராணிேயா மரக்�ைளகளின் �� தா� ஏ�ற்�.



மரக்�ைளகளின் இ�க்�களின் வ�யாக வானத்�ல்
ஒ� �� ப�� ெதரிந்த�. �ண்�ன்கள் ‘��க்’,
‘��க்’ெகன்� �ன்னிக் ெகாண்� �ேழ எட்�ப்
பாரத்்தன. அந்தத் தனிைம ��ந்த
கனாந்தகாரத்�னிைடேய வானத்� நடச்த்�ரங்கள்
அவ�டன் நட்�ரிைம ெகாண்டா�வ�ேபால்
ேதான்�ன. எனேவ, ஆழ்வாரக்்க�யான்
மரக்�ைளகளின் வ�யாக எட்�ப் பாரத்்த
நடச்த்�ரங்கைளப் பாரத்்� ெமல்�ய �ர�ல்
ேப�னான்;

“ஓ! நடச்த்�ரங்கேள! உங்கைள இன்ைறக்�ப் பாரத்்தால்
��லக மக்களின் அ��னத்ைதப் பாரத்்�க் ேக�
ெசய்� கண்��ட்�ச ்�ரிப்பவரக்ைளப் ேபாலத்
ேதான்��ற�. �ரிப்பதற்� உங்க�க்� ேவண்�ய
காரணம் உண்�. �� வ�ஷத்�க்� �ன்னால் இேத
இடத்�ல் நடந்த ெப�ம் ேபாைர�ம், ேபார ்நடந்த �ற�
இங்ேக ெவ� நாள் வைர இரத்த ெவள்ளம் ெப��க்
�டந்தைத�ம் பாரத்்��க்��ரக்ள். மனிதரக்ள்
எதற்காக இப்ப� ஒ�வைரெயா�வர ்பைகக்க
ேவண்�ம் என்� அ�ச�க்��ரக்ள். எதற்காக இப்ப�
மனித இரத்தத்ைதச ்�ந்� ெவள்ளமாக ஓடச ்ெசய்ய
ேவண்�ம் என்�ம் �யக்��ரக்ள் இதற்�ப் ெபயர்
�ரமாம். “

“ஒ� மனிதன் இறந்� �� வ�ஷம் ஆ��ம் அவனிடம்
பைகைம பாராட�்�றாரக்ள்! இந்தப் பள்ளிப்பைட
பைகவ�ைடய பள்ளிப்பைடயாம்! பைகவன்
பள்ளிப்பைடக்� அ��ல் �� ேயா�க்கப்
ேபா�றாரக்ளாம். ெசத்�ப் ேபானவரக்ளின் ெபயரால்
உ�ேரா��ப்பவரக்ைள இம்�ப்பதற்�! வானத்�



�ண்�ன்கேள! நீங்கள் ஏன் �ரிக்க மாட்�ரக்ள்?
நன்றாய்ச ்�ரி�ங்கள்!

“கட�ேள! இங்� வந்த� �ண்தானா? இன்�ரெவல்லாம்
இப்ப�ேய க�யப் ேபா�றதா? எ�ரப்ாரத்்த ஆடக்ள்
இங்ேக வரப்ேபாவ�ல்ைலயா? என் கா�ல் ��ந்த�
தவறா? நான் சரியாகக் கவனிக்க�ல்ைலயா? அல்ல�
அந்த மசச்ஹஸ்த ச�க்ைஞயாளரக்ள் தங்கள்
ேயாசைனைய மாற்�க் ெகாண்� ேவ�டத்�க்�ப்
ேபாய் �ட்டாரக்ளா! என்ன ஏமாற்றம்? இன்ைறக்�
மட�்ம் நான் ஏமாந்� ேபானால் என்ைன நான் ஒ�
நா�ம் மன்னித்�க் ெகாள்ள ��யா�!… ஆ! அேதா
��� ெவளிசச்ம் ெதரி�ற�! அ� என்ன? ெவளிசச்ம்
மைற�ற�; ம�ப� ெதரி�ற� சந்ேதக�ல்ைல. அேதா,
��ந்� ெகா�த்�ப் ��த்�க் ெகாண்� யாேரா
ஒ�வன் வ��றான்! இல்ைல இரண்� ேபர்
வ��றாரக்ள் காத்��ந்� �ண் ேபாக�ல்ைல!…”

வந்தவரக்ள் இ�வ�ம் பள்ளிப்பைடையத் தாண்�க்
ெகாண்� ��� அப்பால் ேபானாரக்ள். அடரந்்த
காட�்க்� மத்��ல் ��� இைடெவளி இ�ந்த இடத்�ல்
நின்றாரக்ள். ஒ�வன் உடக்ாரந்்� ெகாண்டான்; ைக�ல்
��ந்� ைவத்��ந்தவன் �ற்�ம்�ற்�ம் பாரத்்�
ெகாண்��ந்தான். யா�ைடய வரைவேயா அவன்
எ�ரப்ாரத்்தான் என்ப�ல் சந்ேதக�ல்ைல.சற்�
ேநரத்�க்ெகல்லாம் இன்�ம் இரண்� ேபர ்வந்தாரக்ள்.
அவரக்ள் இதற்� �ன் இந்த இடத்�க்� வந்தவரக்ளாக
இ�க்க ேவண்�ம்; இல்லா�ட்டால் இந்த இ�ளில்,
அடரந்்த காட்�ல், வ� கண்���த்�க் ெகாண்� வர
���மா?

�த�ல் வந்தவரக்�ம் �ன்னால் வந்தவரக்�ம் ஏேதா
ேப�க் ெகாண்டாரக்ள். ஆனால் ஆழ்வாரக்்க�யான்



கா�ல் அ� ஒன்�ம் �ழ�ல்ைல. ‘அடடா, இத்தைன
கஷ்டப்பட�் வந்�ம் �ரேயாஜனம் ஒண்�ம் இரா�
ேபா��க்�றேத! ஆடக்ளின் அைடயாளம் �டத்
ெதரியா� ேபா��க்�றேத!’

�ற� இன்�ம் இரண்� ேபர ்வந்தாரக்ள்; �ன்னால்
வந்தவரக்�ம் கைட��ல் வந்தவரக்�ம்
ஒ�வ�க்ெகா�வர ்ேப�க் ெகாண்டாரக்ள். கைட�யாக
வந்தவரக்ளில் ஒ�வன் ைக�ல் ஒ� ைப ெகாண்�
வந்��ந்தான். அைத அவன் அ�ழ்த்� அத�ள்
இ�ந்தவற்ைறக் ெகாட்�னான். ��ந்� ெவளிசச்த்�ல்
தங்க நாணயங்கள் பளபளெவன்� ஒளிரந்்தன.

ெகாட்�ய மனிதன் ைபத்�யம் ��த்தவைனப் ேபால்
�ரித்�, “நண்பரக்ேள! ேசாழ நாட�்ப் ெபாக்�ஷத்ைதக்
ெகாண்ேட ேசாழ ராஜ்யத்�க்� உைலைவக்கப்
ேபா�ேறாம்! இ� ெபரிய ேவ�க்ைகயல்லவா?” என்�
ெசால்��ட�் ம�ப��ம் கலகலெவன்� �ரித்தான்.

“ர�தாஸேர! இைரசச்ல் ேபாட ேவண்டாம்; ெகாஞ்சம்
ெம�வாகப் ேபசலாம்” என்றான் ஒ�வன்.

“ஆகா! இங்� இப்ப�ப் ேப�னால் என்ன? நரிக�ம்,
மரநாய்க�ம், �ைகக�ம் ேகாட்டான்க�ந்தான் நம்
ேபசை்சக் ேகட�்ம்! நல்லேவைளயாக அைவ யாரிட�ம்
ேபாய்ச ்ெசால்லா�! என்றான் ர�தாஸன்.

“இ�ந்தா�ம் ெகாஞ்சம் ெம�வாகப் ேப�வேத நல்ல�
அல்லவா?”

�ற� அவரக்ள் ெமல்லப் ேபசத் ெதாடங்�னாரக்ள்.
ஆழ்வாரக்்க�யா�க்� அவரக்�ைடய ேபசை்சக்
ேகட்ட�யாமல் மண்டபத்�ன் ேபரில் உடக்ாரந்்�
இ�ப்ப� �ண் என்� ேதான்�ய�. மண்டபத்���ந்�



இறங்� �ட்டம் நடக்�ம் இடத்�ற்� அ��ல் நின்�
ஒட�்க் ேகட்ேட �ர ேவண்�ம். அதனால் �ைள�ம்
அபாயத்ைத�ம் சமாளித்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் –
இவ்�தம் எண்ணி ஆழ்வாரக்்க�யான்
மண்டபத்���ந்� இறங்க �யன்றேபா�
மரக்�ைளகளில் அவன் உடம்� உராய்ந்ததால்
சலசலப்�ச ்சத்தம் உண்டா�ற்�.

ேப�க் ெகாண்��ந்த மனிதரக்ளில் இ�வர ்சடெ்டன்�
��த்� எ�ந்� “யார ்அங்ேக”” என்� கர�்த்தாரக்ள்.

ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய இதய ��ப்� ��� ேநரம்
நின்� ேபா�ற்�. அவரக்ளிடம் அகப்பட�்க்
ெகாள்ளாமல் தப்� ஓ�வைதத் த�ர ேவ� வ��ல்ைல.
ஓ�னா�ம் காட்�ல் சலசலப்�ச ்சத்தம் ேகடக்த்தாேன
ெசய்�ம்! அவரக்ள் வந்� தன்ைனப் ��த்� �டலாம்
அல்லவா? அசச்மயத்�ல், ேகாட்டான் ஒன்�
சப்படை்டைய �ரித்� உயரத்்� அ�த்�க்
ெகாண்ட�டன் “ஊம் ஊம்” என்� உ��ய�.

 

 

 

 

அ�தியாய� 20 "�த�
பைகவ�!"

 

தக்க சமயத்�ல் ஆந்ைத ெசய்த உத�ைய
ஆழ்வாரக்்க�யான் மனத்�ற்�ள் ெபரி�ம்
பாராட்�னான். ஏெனனில், காட்�ன் மத்��ல்



����ந்த ச�காரரக்ள், �றக�த்�க் ெகாண்�
உ��ய ஆந்ைதையப் பாரத்்� அதனால் ஏற்பட்ட
சத்தந்தான் என்� எண்ணிக் ெகாண்டாரக்ள்.

“அேட! இந்தக் ேகாட்டான் நம்ைமப் பயப்ப�த்��ட்ட�!
ெவட�்டா அைத!” என்றான் ஒ�வன்.

“ேவண்டாம்! உங்கள் கத்�கைள ேவ� �க்�யமான
காரியங்க�க்�ப் பத்�ரப்ப�த்� ைவ�ங்கள். நம்
பைகவரக்ைளப் �ண்ேடா� ஒ�ப்பதற்�க் �ராக்�
ைவ�ங்கள்! ஆந்ைத�ம் ேகாட்டா�ம் நம்
பைகவரக்ளல்ல; அைவ நம் �ேன�தரக்ள்! மனிதரக்ள்
சாதாரணமாய் உறங்�ம் சமயங்களில் நாம் கண்
��த்��க்�ேறாம். நம்ேமா� ஆந்ைதக�ம்
�ைகக�ம் கண் ��த்��க்�ன்றன!” என்றான்
ர�தாஸன் என்பவன்.

அவ�ைடய ேபசை்சக் ேகட�்க் ெகாண்ேட ெமள்ள
ெமள்ள அ�ேமல் அ�ெய�த்� ைவத்� நடந்�
��மைலயப்பன் ஒ� ெபரிய ம�தமரத்�ன் ச�பத்ைத
அைடந்தான். �� வயதான அந்த மரத்�ன் ெபரிய
ேவரக்ள் நாலா�றத்��ம் ஓ���ந்தன. ஓர்
ஆணிேவ�க்�ம் இன்ேனார ்ஆணிேவ�க்�ம் மத்��ல்
தைர��ம் இைடெவௗி��ந்த�; மரத்�ன்
அ�ப்பக்கத்��ம் நல்ல ��� இ�ந்த�. அத்தைகய
��� ஒன்�ல் மரத்ேதா� மரமாகச ்சாய்ந்� ெகாண்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் நின்றான்.

“தஞ்சா�ர ்இராஜ்யத்�ன் ெபாக்�ஷம் இ�க்�ம்
வைர�ல் நமக்� ேவண்�ய ெபா��க்�க் �ைற�
இல்ைல. எ�த்த காரியத்ைத ��க்க ேவண்�ய ெநஞ்�த்
�ணி� ேவண்�ம். காரியம் ���ற வைர�ல்
ெவளி�ல் ெதரியாதப� இரக�யத்ைதப் ேப�ம் சக்�



ேவண்�ம்! நமக்�ள் இரண்� �ரிவாகப் �ரிந்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். ஒ� �ரி�னர ்உடேன
இலங்ைகக்�ப் ேபாக ேவண்�ம் இன்ெனா� �ரி�னர்
ெதாண்ைட மண்டலம் ெசன்� காரிய �த்�க்�த் தக்க
சமயத்ைத எ�ரப்ாரத்்��க்க ேவண்�ம்.

ஏறக்�ைறய இரண்� காரியங்க�ம் ஒேர சமயத்�ல்
��ய ேவண்�ம். ஒ� பைகவைன ��த்த �ற�
அவகாசம் ெகா�த்தால், இன்ெனா� பைகவன்
ஜாக்�ரைதயா���வான்! அதற்� இடேம ெகா�க்கக்
�டா�. ெதரி�றதா? உங்களில் இலங்ைகக்�ப் ேபாக
யார ்யார ்ஆயத்தமா��க்��ரக்ள்?” என்றான்
ர�தாஸன்.

“நான் ேபா�ேறன்!”, “நான்தான் ேபாேவன்!” என்� பல
�ரல்கள் ஒேர சமயத்�ல் ேகட்டன.

“யார ்ேபா�ற� என்பைத அ�த்த �ைற பாண்�ய
நாட்�ல் ��த் �ரம்ானிக்கலாம்! அ�வைரக்�ம் இங்ேக
ெசய்ய ேவண்�ய ஏற்பா�கள் இன்�ம் �ல
இ�க்�ன்றன!” என்றான் ர�தாஸன்.

“ஈழத்�க்� எந்த வ� ேபாவ� நல்ல�?” என்� ஒ�வன்
ேகட்டான்.

“ேகா�க்கைர வ�யாகப் ேபாகலாம், கடைலக்
கடப்பதற்� அ� நல்ல வ�. ஆனால் இங்��ந்�
ேகா�க்கைர வைர�ல் ெசல்வ� க�னம் ெந���ம்
பைகவரக்ள்; ஆங்காங்ேக ஒற்றரக்ள். ஆைகயால்
ேச��க்�ச ்ெசன்� அங்ேக கடைலத் தாண்�
மாேதாட்டத்�க்க��ல் இறங்�வ�தான் நல்ல�.
இலங்ைக ேபா�றவரக்ள் சமயத்�ல் பட� வ�க்க�ம்,
கட�்மரம் தள்ள�ம், கட�ல் நீந்த�ம்



ெதரிந்தவரக்ளா��க்க ேவண்�ம். இங்ேக யா�க்�
நீந்தத் ெதரி�ம்?”

“எனக்�த் ெதரி�ம்”, “எனக்�ம் ெதரி�ம்” என்ற �ரல்கள்
எ�ந்தன.

“�த�ல், இலங்ைக மன்னன் ம�ந்தைனக் கண்�
ேப��ட�்ப் �ற� காரியத்�ல் இறங்க
ேவண்�ம்.ஆைகயால் ஈழத்�க்�ப் ேபா�றவரக்ளில்
ஒ�வ�க்காவ� �ங்கள ெமா� ெதரிந்��க்க
ேவண்�ம். ஆ! நம� ேசாமன் சாம்பவன் இன்�ம் வந்�
ேசர�ல்ைலேய? யாராவ� அவைன இன்ைறக்�ப்
பாரத்்�ரக்ளா?”

“இேதா வந்� ெகாண்��க்�ேறன்!” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யா�க்� �க்க ச�பத்���ந்� ஒ� �ரல்
ேகட்ட�.

அ�யான் ேம�ம் மரத்ேதா� மரமாக ஒட்�க்
ெகாண்டான். அடாடா! இந்தப் பா�ம் உடம்� இப்ப�ப்
ெப�த்��ட்ட� எவ்வள� சங்கடமா��க்�ற�!
��தாக இரண்� ேபர ்அக்�ட்டத்�ல் வந்� ேசரந்்�
ெகாண்டாரக்ள். ஆழ்வாரக்்க�யான் தன் �கத்�ல் ஒ�
�� ப��ைய மட�்ேம மரத்�க்� ெவளிேய நீட்�
எட்�ப் பாரத்்தான். ��தாக வந்தவரக்ள் இ�வ�ம்
ெகாள்ளிடக் கைர�ல் அரசமரத்த��ல் சந்�த்�ப்
ேப�யவரக்ள்தான் என்� ெதரிந்� ெகாண்டான்.

�� மனிதரக்ைளக் கண்ட�ம் ர�தாஸன், “வா�ங்கள்!
வா�ங்கள்! ஒ�ேவைள ஏதாவ� உங்க�க்� ஆபத்�
வந்� �ட்டேதா, வராமேல இ�ந்� ���ரக்ேளா என்�
பயந்ேதன்; எங்��ந்� எந்த வ�யாக வந்�ரக்ள்?”
என்றான்.



“ெகாள்ளிடக் கைரேயா� வந்ேதாம், வ��ல் ஒ�
�ட்டம் நரிகள் வைளத்�க் ெகாண்டன. நரிகளிடம்
�க்காமல் தப்�த்� வ�வதற்� ேநரம் ஆ��ட்ட�!”
என்றான் ேசாமன் சாம்பவன்.

“��க்�ம், �ங்கத்�க்�ம் பயப்பட்டால் ெபா�ள் உண்�.
நரிக்�ப் பயப்ப��றவரக்ளால் என்ன காரியத்ைதச்
சா�த்��ட ���ம்?” என்றான் அந்தக் �ட்டத்�க்�
�ன்னேம வந்��ந்தவரக்ளில் ஒ�வன்.

“அப்ப�ச ்ெசால்லாேத, அப்பேன! �ங்கம், ��ையக்
காட்��ம் நரி ெபால்லாத�! ஏெனனில், �ங்க�ம்
���ம் தனித்தனிேய பாய்ந்� வ�ம் �ேரா�கள்
அவற்ேறா� சண்ைட�ட�்ச ்சமாளிக்கலாம். ஆனால்
நரிகேளா �ட்டங்�ட்டமாக வ��ன்றன; ஆைகயால்,
அவற்�க்�ப் பலம் அ�கம். ேசாழ நாட�் நரிகள்
ெப�ங்�ட்டமாக வந்த�னால்தாேன நம் ஒப்பற்ற
மன்னா� மன்னன் ேதாற்க�ம் உ�ர ்�றக்க�ம்
ேநரந்்த�? இல்லா�ட்டால் அவ்�தம் ேநரந்்��க்�மா?”

“அந்த நரிக்�லத்ைத அ�ேயா� அ�ப்ேபாம்!
�ண்ேடா� நாசம் ெசய்ேவாம்!” என்� ஆங்காரத்�டன்
��னான் ேசாமன் சாம்பவன்.

“இேதா அதற்� ேவண்�ய உபகரணங்கள்!” என்�
ர�தாஸன் ெபான் நாணயங்களின் ��யைலச ்�ட்�க்
காட்�னான்.

ேசாமன் சாம்பவன் நாணயங்கள் �லவற்ைறக் ைக�ல்
எ�த்�ப் பாரத்்��ட�், “ஆ! ஒ� பக்கம் ��!இன்ெனா�
பக்கம் பைன!” என்� ெசான்னான்.

“ேசாழ�ைடய ெபான்; ப�ேவட்டைரய�ைடய
�த்�ைர. நான் ெசான்ன� ெசான்னப�



நிைறேவற்��ட்ேடன். உங்க�ைடய ெசய்� என்ன?
நம� இ�ம்பன்காரி ஏதாவ� ெசய்� ெகாண்�
வந்��க்க ேவண்�ேம?” என்றான் ர�தாஸன்.

“ஆம்; ெகாண்� வந்��க்�றார;் ேக�ங்கள்! அவேர
ெசால்�வார!்”

இ�ம்பன்காரி ெசால்லத் ெதாடங்�னான்; “தங்கள்
கட்டைளப்ப�ேய சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல்
பணியாளாக நான் அமரந்்� ேவைல பாரத்்�
வ��ேறன். அத�ைடய பலன் ேநற்�ர�தான்
�த்�த்த�. ேநற்� சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் ஒ�
ெபரிய ��ந்� நடந்த�. ெபரிய ப�ேவட்டைரயர,்
வணங்கா���ைனயைரயர,் மழபா� ம�வைரயர்
�த�ய பலர ்வந்��ந்தாரக்ள். �ரைவக் �த்�ம்
ேவலனாட்ட�ம் நைடெபற்றன. ேவலனாட்டம் ஆ�ய
ேதவராள�க்�ச ்சந்நதம் வந்� �� ெசான்னான்.
அவன் ெசான்ன� நம்�ைடய ேநாக்கத்�க்�
அ�சரைணயாகேவ இ�ந்த�. ப�ேவட்டைரய�டன்
வந்த �� பல்லக்�ல் அவ�ைடய இைளயராணி
வந்��ப்பதாக எல்லா�ம் எண்ணி��ந்தாரக்ள்.

�ந்தர ேசாழ மகாராஜா�க்� உடல்நலம்
சரியா�ல்ைலெயன்�ம் அ�க நாள் உ�ேரா��க்க
மாட்டாெரன்�ம் ப�ேவட்டைரயர ்ெதரி�த்தார.்
எல்லா�மாகச ்ேசரந்்� அ�த்தப� பட்டத்�க்�
வரேவண்�யவர ்ஆ�த்த கரிகாலர ்அல்ல, ம�ராந்தகத்
ேதவர ்என்� ��� ெசய்தாரக்ள்.

ஆனால் ம�ராந்தகத்ேதவர ்இதற்�ச ்சம்ம�ப்பாரா
என்� �லர ்ேகட்டாரக்ள். ‘அவர ்வா�னாேலேய அதற்�
ம�ெமா� �றச ்ெசய்�ேறன்’ என்� ெசால்�ப்
ப�ேவட்டைரயர ்�� பல்லக்�ன் �ைரையத் �றந்தார.்



அதற்�ள்ளி�ந்� ம�ராந்தகத் ேதவர ்ெவளி வந்தார!்
பட்டம் கட்�க் ெகாள்ளத் தமக்�ச ்சம்மதம் என்� அவர்
ெதரி�த்தார…்”

“இப்ப� ெபண் ேவஷம் ேபா�ம் பராக்�ரமசா�க்� ��
�ட்டப் ேபா�றாரக்ளாம்! நன்றாய்ச ்�ட்டட�்ம்;
எல்லாம் நாம் எ�ரப்ாரத்்தப�ேயதான் நடந்� வ��ற�.
இம்மா�ரி ேசாழ நாட்�ேலேய ஒ� �ழப்பம் ஏற்ப�வ�
நம்�ைடய ேநாக்கத்�க்� �க உகந்த�. எ�
ேநரந்்தா�ம், என்ன நடந்தா�ம், நம்ைம யா�ம்
சந்ேத�க்க மாட்டாரக்ள் அல்லவா? இ�ம்பன்காரி! �க
�க்�யமான ெசய்� ெகாண்� வந்��க்��ர.் ஆனால்
இெதல்லாம் எப்ப�த் ெதரிந்� ெகாண்�ர?் இதற்�ச்
சந்தரப்்பம் எப்ப� வாய்த்த�?” என்� ேகட்டான்
ர�தாஸன்.

“ந� ராத்�ரி�ல் அவரக்ள் சைப ��யேபா� ேவ�
யா�ம் அ��ல் வராதப� பாரத்்�க் ெகாள்ள என்ைனக்
காவ�க்� அமரத்்���ந்தாரக்ள். காவல் �ரிந்�
ெகாண்ேட என் கா�கைள�ம் கண்கைள�ம்
உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.”

“அப்ப� உபேயாகப்ப�த்�ய�ல் ேவ� ஏதாவ�
ெதரிந்ததா?”

“ெதரிந்த�, அந்த நள்ளிர�க் �ட்டத்�ல்
நடந்தைதெயல்லாம் இன்ெனா� ேவற்� மனிதன்
ேகாடை்ட ம�ல் �வர ்ேம��ந்� கவனித்�க்
ெகாண்��ந்தான்!”

“ஆஹா! அவன் யார?்”

“�ன் ��� ைவத்��ந்த ஒ� ைவஷ்ணவன்…”



“ஆகா! அவன்தானா? அப்ப� நான் நிைனத்ேதன்!
அவைன நீர ்என்ன ெசய்�ர?் சம்�வைரயரிடம் ��த்�க்
ெகா�க்க�ல்ைலயா?”

“இல்ைல. ஒ�ேவைள அவன் நம்மவனா��க்கலாம்
என்� நிைனத்� �ட்ேடன். நீங்கேள அ�ப்�
ைவத்�ரக்ேளா என்� எண்ணிேனன்.”

“ெபரிய �ச� ெசய்� �ட்�ர;் அவன் நம்மவன் அல்ல.
கடை்டயாய்க் �டை்டயாய் இ�ப்பான்; சண்ைடக்காரன்
ெபயர ்��மைலயப்பன்; ‘ஆழ்வாரக்்க�யான்’ என்�
ெசால்�க் ெகாள்வான்.”

“அவேனதான். நான் ெசய்த �சைக இன்� மத்�யானம்
நாேன உணரந்்� ெகாண்ேடன்; அவன் நம் ஆள்
அல்லெவன்� ெதரிந்த�.”

“அைத எப்ப� அ�ந்�ர?்”

“ேநற்� இர� கந்தன்மாறனின் பா�ய நண்பன்
ஒ�வ�ம் கடம்�ர ்மாளிைகக்� வந்��ந்தான்.
அவ�க்�ம் ப�ேவட்டைரயர ்�ட்டத்�க்�ம் சம்பந்தம்
ஒன்��ல்ைலெயன்� ெதரிந்த�. அவன் அங்ேகேய
�ைல�ல் ப�த்�, நிம்ம�யாகத் �ங்�னான். இன்�
காைல�ல் �ன்ன எஜமானர ்தம் �ேன�தைனக்
ெகாண்� �டக் ெகாள்ளிடக்கைர வைர�ல் வந்தார.்

அவர ்வரப்ேபாவைத அ�ந்� அவர ்�ன்னால் அ�க்க�
நான் ேபாய் நின்ேறன்; என்ைன�ம் வரச ்ெசான்னார.்
அவர ்ெகாள்ளிடத்�ன் வடகைரேயா� ��ம்��ட்டார.்
என்ைனத் ெதன் கைரக்� வந்� அவ்வா�ப�க்� ஒ�
��ைர சம்பா�த்�க் ெகா�த்� �ட�்த் ��ம்�ம்ப�
ெசன்னார.் அங்��ந்� �டந்ைதக்�ப் ேபாய் என்
அத்ைதையப் பாரத்்� �ட�் வ�வதாகச ்ெசால்��ட�்



வந்ேதன். அதனால்தான் சந்ேதகத்�க்� இட�ன்�
இங்ேக வர ��ந்த�.

“சரிதான், சரிதான்! அந்த �ர ைவஷ்ணவைனப் பற்�
எவ்�தம் ெதரிந்� ெகாண்�ர?்”

“ெகாள்ளிடத்�ல் பட� �றப்ப�ம் சமயத்�க்� அந்த �ர
ைவஷ்ணவன் வந்� பட�ல் ஏ�க் ெகாண்டான். அவன்
கந்தன்மாறனின் �ேந�தேனா� ேப�ய �ல காரமான
வாரத்்ைதகளி��ந்� எனக்�ச ்��� சந்ேதகம்
உ�த்த�, அவ�ம் நம்ைமச ்ேசரந்்தவேனா என்�.

ேம�ம் ெகாள்ளிடத்�ன் ெதன்கைர�ல் அவன்
எனக்காக காத்�க் ெகாண்��ந்ததாகத் ேதான்�ய�.
நம்�ைடய அந்தரங்க ச�க்ைஞையச ்ெசய்�
காட்�ேனன். ஆனால் அவன் �ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல.
அதன் ேபரில் அவன் நம்மவன் அல்ல என்�
�ரம்ானித்ேதன்…”

“நீர ்ெசய்த� ெப�ம் �ச�! �ன்�ன்
ெதரியாதவரக்ளிடம் நம் ச�க்ைஞையச ்ெசய்� காட்டக்
�டா�. நண்பரக்ேள! இைதக் ேக�ங்கள்; நம்�ைடய
காரியம் காஞ்��ரத்�ல் இ�க்�ற�! இலங்ைக��ம்
இ�க்�ற�. இந்த இரண்� இடங்களி�ம் நம்�ைடய
பரம �ேரா�கள் இ�க்�றாரக்ள். ஆனால் அவரக்ள்
இரண்� ேபைர�ம் காட்��ம் நம்�ைடய ெகா�ய
�ேரா�, �தன்ைமயான �ேரா�, ஆழ்வாரக்்க�யான்
என்� ெபாய்ப் ெபயர ்�ண்� �ரி�ம்
��மைலயப்பன்தான்.

அவன் நம்ைம�ம் நம் ேநாக்கத்ைத�ம் அ�ேயா�
நாசம் ெசய்யக்��யவன். நமக்ெகல்லாம்
இைண�ல்லாத் தைல�யாக உள்ள ேத�ைய அவன்
ெகாண்� ேபாகப் பாரக்்�றவன். அ�த்தப�யாக



அவைன உங்களில் யாராவ� எங்ேக கண்டா�ம், எந்த
நிைலைம�ல் சந்�த்தா�ம், ைககளில் உள்ள
ஆ�தத்ைத உடேன அவன் மார�்ல் பாய்ச�்க் ெகான்�
��ங்கள். ஆ�தம் ஒன்��ல்லா�ட்டால் ைக�னால்
அவ�ைடய ெமன்னிையத் ���க் ெகால்�ங்கள்.
அல்ல� �ழ்ச�்யால் �ஷத்ைதக் ெகா�த்�க்
ெகால்�ங்கள். அல்ல� ெவள்ளத்�ல் தள்ளி �தைலப்
ப�க்� இைரயாக்�ங்கள். அல்ல� ஏதாவ� சாக்�ச்
ெசால்�ப் பாைற உச�்க்� அைழத்�ப் ேபாய்
அங்��ந்� ��த்�த் தள்ளிக் ெகான்� ��ங்கள்.

ேதள், நட�்வாக்�ளி, பாம்� �த�யவற்ைறக் கண்டால்
எப்ப� இரக்கம் காட்டாமல் ெகால்�ரக்ேளா, அப்ப�க்
ெகான்� ��ங்கள்! �ரக்்கா ேத�க்ேகா,
கண்ண�யம்ம�க்ேகா ப� ெகா�த்� �ட்டால்
இன்�ம் �ேசஷம். எப்ப��ம் அவன் உ�ேரா��க்�ம்
வைர�ல் நம்�ைடய ேநாக்கத்�க்� இைட�றாகேவ
இ�ப்பான்!…”

“ர�தாஸேர! நீங்கள் இவ்வள� �ரம் வற்��த்�ச்
ெசால்வதற்� அவன் ெபரிய ைககாரனா��க்க
ேவண்�ம் அப்ப�ப்பட்டவன் யார?்”

“யாரா? அவன் பயங்கர ஆற்றல் பைடத்த ஒற்றன்!”

“யா�ைடய ஒற்றன்?”

“எனக்ேக அ� ெவ� காலம் சந்ேதகமாகத்தானி�ந்த�.
�ந்தர ேசாழரின் ஒற்றேனா, ஆ�த்த கரிகாலனின்
ஒற்றேனா என்� சந்ேதகப்பட்ேடன்; இல்ைலெயன்�
கண்ேடன். பைழயாைற�ல் இ�க்�றாேள, ஒ� �ழப்
பாத�, அந்தப் ெபரிய �ராட்��ன்
ஒற்றனா��க்கலாம் என்� இப்ேபா�
சந்ேத�க்�ேறன்.”



“ஆகா! அப்ப�யா? �வபக்��ல் �ழ்�, ஆலயத்
��ப்பணி ெசய்� வ�ம் அந்தச ்ெசம்�யன் ேத�க்�
ஒற்றன் எதற்�?”

“அெதல்லாம் ெபாய், இந்த �ன் ���க்காரனின் �ர
ைவஷ்ணவம் எப்ப� ெவளி ேவஷேமா, அப்ப�த்தான்
அந்த ��ய ராணி�ன் �வபக்��ம். ெபற்ற
�ள்ைளக்ேக ெப�ம் சத்��வா��க்�ம் �சா�
அல்லவா? அதனால்தாேன, அவ�ைடய ெசாந்தச்
சேகாதரனா�ய மழவைரயன் �ட அவ�டன் சண்ைட
��த்�க் ெகாண்�, ப�ேவட்டைரயன் கட்��ல்
ேசரந்்��க்�றான்?”

“ர�தாஸேர! அந்த �ன் ��� ைவஷ்ணவைனப் ேபால்
இன்�ம் யாராவ� உண்ேடா?”

“�டந்ைத�ல் ஒ� ேசா�டன் இ�க்�றான். அவன்
ேபரி�ம் எனக்�ச ்சந்ேதகம் இ�க்�ற�. வ��றவர்
ேபா�றவரக்�க்� ேஜா�யம் ெசால்�வ� ேபால்
ெசால்� வாையப் ��ங்�ப் பல �ஷயங்கைள ெதரிந்�
ெகாள்�றான். அவனிடம் நீங்கள் யா�ம் ேபாகேவ
�டா�; ேபானால் எப்ப��ம் நிசச்யமாக ஏமாந்�
ேபா�ரக்ள்.”

“அவன் யா�ைடய ஒற்றன் என்� நிைனக்��ரக்ள்?”

“இன்�ம் அைத நான் கண்���க்க ��ய�ல்ைல.
ஒ�ேவைள தற்ேபா� இலங்ைக�ல் இ�க்�ம் ேபா�
இளவரச�ைடய ஒற்றனாக இ�க்கலாம். ஆனால்
ேஜா�யைனப் பற்� அவ்வள� கவைல எனக்�க்
�ைடயா�.

அவனால் ெபரிய �ங்� எ��ம் ேநரந்்� �டா�.
ைவஷ்ணவன் �ஷயத்�ேலதான் எனக்�ப் பயம்!



அவைனக் கண்ட இடத்�ேல ேதள், நட�்வாக்களி,
பாம்ைப அ�த்�க் ெகால்வ� ேபால் இரக்க�ன்�க்
ெகான்��ட ேவண்�ம்!”

இைதெயல்லாம் ம�த மரத்�ன் மைற���ந்�
ேகட�்க் ெகாண்��ந்த ஆழ்வாரக்்க�யா�க்� ெமய்
ந�ங்�ய�; உடம்ெபல்லாம் �யரத்்த�. அந்த
மரத்த����ந்� உ�ேரா� தப்�த்�ப் ேபாகப்
ேபா�ேறாமா என்ேற அவ�க்�ச ்சந்ேதகம் உண்டா�
�ட்ட�. ேபா�ம் ேபாதாதற்� அந்தச ்சமயம் பாரத்்�
அவ�க்�த் �ம்மல் வந்த�. எவ்வளேவா அடக்�க்
ெகாள்ளப் பாரத்்�ம் ��ய�ல்ைல. �ணிைய வா�ல்
ைவத்� அைடத்�க் ெகாண்� ‘நச’்ெசன்� �ம்�னான்.
அந்தச ்சமயம் ேமலக்காற்� நின்��ந்த�; காட�்
மரங்களின் மரம்ர சத்த�ம் நின்� ேபா��ந்த�.
ஆைகயால் ��மைலயப்பனின் அடக்�ய �ம்மல்
சத்தம் பக்கத்�ல் ேப�க் ெகாண்��ந்த
ச�காரரக்�க்�ச ்��� ேகட�் �ட்ட�.

“அந்த ம�த மரத்�க்�ப் �ன்னால் ஏேதா சத்தம்
ேகட�்ற�. ��ந்ைதக் ெகாண்� ேபாய் என்னெவன்�
பார”் என்றான் ர�தாஸன்.

��ந்� ��த்தவன் மரத்ைத நா� வந்தான். அவன்
அ��ல் வர வர, ெவளிசச்ம் அ�கமா� வந்த�. ஆச�்!
இேதா மரத்�ன் ��க்�ல் அவன் ��ம்பப் ேபா�றான்.
��ம்�ய உடேன ��ந்� ெவளிசச்ம் தன் ேமல்
நன்றாய் �ழப் ேபா�ற�. அப்�றம் என்ன நடக்�ம்?
தப்�ப் �ைழத்தால் �னர ்ஜன்மந்தான்!

��மைலயப்பனின் மார�் படபடெவன்� அ�த்�க்
ெகாண்ட�. தப்�வதற்� வ��ண்டா என்�
�ற்��ற்�ம் பாரத்்தான்; வ� காண�ல்ைல.



அண்ணாந்� பாரத்்தான்; அங்ேக மரத்���ந்� �ரிந்�
ெசன்ற மரக் �ைள�ல் ஒ� ராடச்த ெவௗவால்
தைல�ழாகத் ெதாங்�த் தவம் ெசய்� ெகாண்��ந்த�!
உடேன ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�.

சடெ்டன்� ைககைள உயர நீட்� அந்த ெவௗவாைலப்
��த்�க் ைக�ல் ஆயத்தமாக ைவத்�க் ெகாண்டான்.
��ந்�க்காரன் மரத்ைதத் தாண்� வந்த�ம்,
ெவௗவாைல அவன் �கத்�ன் �� எ�ந்தான். ��ந்�
�ேழ ��ந்� ெவளிசச்ம் மங்�ய�.

ெவௗவா�ன் இறக்ைகயால் �கத்�ல் அ�பட்டவன், “ஏ!
ஏ! என்ன! என்ன?” என்� உள�னான். பலர ்ஓ� வ�ம்
சத்தம் ேகட்ட�. ஆழ்வாரக்்க�யா�ம் ஓட்டம் ��த்தான்;
அ�த்தக் கணம் அடரந்்த காட�்க்�ள் ��ந்�
மைறந்தான். பலர ்ேசரந்்�, “என்ன? என்ன? என்�
�சச்�ட்டாரக்ள். ��ந்� ஏந்�ய ஆள் ெவௗவால்
தன்ைனத் தாக்�ய� பற்� �வரம் �றத்
ெதாடங்�னான். இெதல்லாம் ��மைலயப்பனின்
கா�ல் ெகாஞ்ச �ரம் வைர�ல் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்த�.
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அத்�யாயம் 21 �ைர
சலசலத்த�!

 

ஒேர சமயத்�ல் ஒ�வ�க்�ள்ேள இரண்�
மனங்கள் இயங்க ���மா? ���ம் என்� அன்ைறக்�
வந்�யத்ேதவ�ைடய அ�பவத்���ந்� ெதரிய
வந்த�.

ேசாழ வள நாட்�ற்�ள்ேளேய வளம் ��ந்த
�ரேதசத்�ன் வ�யாக அவன் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்தான். ந�களில் ��ப்�னல் ெபாங்�ப்
ெப��க் ெகாண்��ந்த காலம். கணவாய்கள், மத�கள்,
மைடகளின் வ�யாக வாய்க்கால்களி�ம் வயல்களி�ம்
����ெவன்� ஜலம் பாய்ந்� ெகாண்��ந்த�. எங்ேக
பாரத்்தா�ம் தண்ணீர ்மயமா��ந்த�. ேசாழ ேதசத்ைத
‘வளநா�’ என்�ம் ேசாழ மன்னைன ‘வளவன்’ என்�ம்
��வ� எவ்வள� ெபா�த்தமான�? இப்ப�
எண்ணிய�டேன ேசாழ நாட�்க்�ச ்ேசாழ
மன்ன�க்�ம் ஏற்பட்��ந்த அபாயங்கள் நிைன�க்�
வந்தன. இந்த நிைலைம�ல் தன்�ைடய கடைம என்ன?
இளவரசர ்கரிகாலர ்ெகா�த்த ஓைலைய மட�்ம்
சக்கரவரத்்��டம் ேசரப்்�த்� �ட�்த் தன் கடைம
�ரந்்த� என்� இ�ந்� ��வதா?



இந்த இராஜ�லத் தாயா�க் காய்சச்��ம் �ச��ம்
நாம் எதற்காகத் தைல�ட�் ெகாள்ள ேவண்�ம்? ேசாழ
நாட�்ச ்�ம்மாசனத்�க்� யார ்வந்தால் தான் நமக்�
என்ன? பாரக்்கப் ேபானால், நம்�ைடய �லத்�ன்
�ர�்கப் பைகவரக்ள்தாேன இவரக்ள்? ேசாழரக்�ம்
கங்கரக்�ம் ைவ�ம்பரக்�ம் ேசரந்்� ெகாண்�தாேன
வாணேகாப்பா� ராஜ்யேம இல்லாதப� ெசய்�
�ட்டாரக்ள்? இன்ைறக்� ஆ�த்த கரிகாலர ்நம்�டம்
அன்பாக இ�ந்த�னால் அந்த அநீ�ெயல்லாம் மைறந்�
ேபாய்��மா?… ேசசே்ச! அந்தப் பைழய சம்பவங்கைள
அநீ�ெயன்�தான் எப்ப�ச ்ெசால்ல ���ம்?

அரசரக்ள் என்றால், ஒ�வ�க்ெகா�வர ்சண்ைட��வ�
இயற்ைக. அ� ேபாலேவ ெவற்��ம் ேதால்��ம்
மா�மா� வ�வ�ம் இயற்ைக. ெவன்றவரக்ள் ��
ேதாற்றவரக்ள் ேகாபங்ெகாள்வ�ல் பயன் என்ன?
நம்�ைடய �தாைதகள் நல்ல நிைலைம�ல் இ�ந்த
ேபா� அவரக்�ம் மற்ற அரசரக்ைளக்
க�கலங்கத்தாேன அ�த்தாரக்ள்? அ�ேயா� அ�த்�
�டத்தாேன பாரத்்தாரக்ள்? ஆ! அ� என்ன பாடல்?
இேதா ஞாபகம் வந்� �ட்ட�!

“ேசைன தைழயாக்�ச ்ெசங்��� நீர்ேதக்�
ஆைன ��த்த அ�ஞ்ேசற்�ல் – மானபரன்
பாேவந்தர் தம்ேவந்தன் வாணன் ப�த்�
நட்டான் �ேவந்தர் தங்கள் ��!”
 

இப்ப�ெயல்லாம் ேபாரக்்களத்�ல் ெகா�ரமான
காரியங்கைள நம் �ன்ேனாரக்�ம்
ெசய்��க்�றாரக்ள். ேபாரக்்களத்�ல் ேதாற்றவரக்ளின்
க� எப்ேபா�ம் அேதாக�தான். இராமைரப் ேபால�ம்
தரம் �த்�ரைரப் ேபால�ம் எல்லா அரசரக்�ம் க�ைண
வள்ளல்களாக இ�ந்� �ட ���மா? அப்ப� அவரக்ள்



இ�ந்தப��னால்தான் காட�்க்�ப் ேபாய்த்
�ண்டா�னாரக்ள்! �ர ��ஷரக்ளா��ந்�ம்,
�ரரக்ளின் �ைண��ந்�ம் ெவ�வாகக்
கஷ்டப்பட்டாரக்ள். இராஜரீகத்�ல் க�ைண என்பேத
�டா�. பாரக்்கப் ேபானால் ேசாழ �லத்தவரக்ள் ���
க�ைண�ள்ளவரக்ள் என்ேற ெசால்ல ேவண்�ம்.

எ�ரிகைள�ம் ���மானால் நண்பரக்ளாக்�க்
ெகாள்ளேவ பாரக்்�றாரக்ள். அதற்காகக் �லம் �ட�்க்
�லம் க�யாண சம்பந்த�ம் ெசய்� ெகாள்�றாரக்ள்.
�ந்தர ேசாழரின் தந்ைத அரிஞ்சய ேசாழர்
ைவ�ம்பராயன் மகைளத் ��மணம் ெசய்�
ெகாள்ள�ல்ைலயா? அழ�க்�ப் ெபயரே்பான அந்தக்
க�யாணி�ன் மகனா��ப்ப�னால்தாேன �ந்தர
ேசாழ�ம் அவ�ைடய மக்க�ம் �ட ெசௗந்தரியத்�ல்
�றந்� �ளங்��றாரக்ள்?… ஆ!

அழ� என்ற�ம் அந்தக் �டந்ைத நகரத்� மங்ைக…
அரி�லாற்றங்கைரப் ெபண்மணி�ன் நிைன�
வ��ற�. நிைன� ��தாக எங்��ந்ேதா வந்�
�ட�ல்ைல. அவ�ைடய உள்ளத்�க்�ள்ேளேய கனிந்�
ெகாண்��ந்த நிைன�கள்.

வந்�யத்ேதவ�ைடய ெவளிமனம் ேசாழ நாட்�ன்
இயற்ைக வளங்கைளப் பற்��ம் இராஜரீகக்
�ழப்பங்கைளப் பற்��ம் எண்ணிக்
ெகாண்��க்ைக�ல் அவ�ைடய உள்மனம் அந்த
மங்ைக�னிடத்�ேலேய ஈ�பட்��ந்த�. இப்ேபா�
உள்மனம் ெவளிமனம் இரண்�ம் ஒத்�
அம்மங்ைகையக் ��த்�ப் பட்டவரத்்தனமாகச்
�ந்�க்கத் ெதாடங்�ன. �ற�, ெவளி�ல் எந்த அழகான
இயற்ைகப் ெபா�ைளப் பாரத்்தா�ம் அந்த மங்ைக�ன்
அவயங்க�டன் ஒப்�டத் ேதான்�ன. வ�வ�ப்பான



�ங்�ைல பாரத்்த�ம் அவ�ைடய ேதாள்கள் நிைன�
வந்தன. ஓைடகளில் மண்�க் �டந்த �வைள மலரக்ள்
அவ�ைடய கண்க�க்� உவைமயா�ன. பங்கஜ
மலரக்ள் அவ�ைடய தங்க �கத்�க்� இைணதானா
என்ற ஐயம் ேதான்�ய�.

ந�ேயார மரங்களில் ��ங்�க் ெகாண்��ந்த
மலரக்ளில் வண்�கள் ெசய்த ரீங்காரத்ைத அவள்
�ர�ன் ஒ�க்� உவைம ெசால்வ� சரியா�மா?
இப்ப�ெயல்லாம் க�கள் கற்�த்��க்�றாரக்ேள த�ர,
உண்ைம�ல் இைவெயல்லாம் எங்ேக? அந்த
மங்ைக�ன் ெசௗந்தரியம் எங்ேக? அவ�ைடய
���கத்ைதப் பாரத்்தேபா� ெமய்��ரத்்தேத!
இப்ேபா� நிைனத்�ப் பாரக்்�ம்ேபா� �ட ெநஞ்�
�ம்��றேத! இந்தப் �க்கைள�ம் வண்�கைள�ம்
பாரத்்தால் அத்தைகய ெமய்��ரப்்�
உண்டாக�ல்ைலேய?.. ேசசே்ச! ��ேயாரக்ள் நமக்�ச்
ெசய்த உபேதசத்ைதெயல்லாம் மறந்� �ட்ேடாம்!
ெபண்களின் ேமாகத்ைதப் ேபால் உலக வாழ்க்ைக�ல்
ெபால்லாத மாைய ேவெறான்��ல்ைல.

வாழ்க்ைக�ல் ெவற்� ெபற ��ம்�ேவான் ெபண்களின்
ேமாக வைல�ல் �ழேவ �டா�; ��ந்தால் அவன்
ஒ�ந்தான்! ேகாவலன் கைததான் அந்த �ஷயத்ைத
அ�ரவ்மாய் எ�த்�ச ்ெசால்�றேத! ேகாவலன் மட�்ம்
என்ன? இந்த நாளில் �ரா� �ர�ம் ேசாழ நாட்�ேல
இைணயற்ற ெசல்வாக்� உள்ளவ�மான ெபரிய
ப�ேவட்டைரயைரப் பற்� மக்கள் பரிகாசம்
ேப�ங்காரண�ம் அ�தாேன? ஆனால் மக்கள் உண்ைம
அ�யாதவரக்ள்.

�� பல்லக்�ேல ைவத்�ப் ப�ேவட்டைரயர ்யாைரக்
ெகாண்� வ��றார ்என்� மக்க�க்�த் ெதரியா�!



ஆைகயால் �டத்தனமாகப் ேப��றாரக்ள். ஆனா�ம்,
அந்த ம�ராந்தகத் ேதவர ்தம்ைம அவ்வள�
ேகவலப்ப�த்�க் ெகாள்ள ேவண்�ய�ல்ைல. �ச�்!
��பல்லக்�ல் உடக்ாரந்்� ெகாண்�,
ப�ேவட்டைரயரின் ராணி�ன் ஸ்தானத்�ல் மைறந்�
ெகாண்� ஊர ்ஊராய்ப் ேபாவதா? இ�தான்
ஆண்ைமக்� அழகா? இப்ப�யாவ� இராஜ்யம்
சம்பா�க்க ேவண்�மா? இப்ப�ச ்சம்பா�த்த
இராஜ்யத்ைதத்தான் அவரால் காப்பாற்�க் ெகாள்ள
���மா? ப�ேவட்டைரயர ்�த�ேயாைர நம்�
அவரக்�க்� உட்பட�்த்தாேன இராஜ்ய பரிபாலனம்
ெசய்ய ேவண்�ம்? இந்த �ஷயத்�ல் �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்� ெசய்� வ�வேத அவ்வள�
�லாக்�ய�ல்ைலதான்! ப�ேவட்டைரயர்
ேபான்றவரக்�க்� இவ்வள� அ�கார�ம் ெசல்வாக்�ம்
அவர ்அளித்��க்கக் �டா�.

அ��ம் மணி மணியாக இரண்� அ�ைமப் �தல்வரக்ள்
இ�க்�ம்ேபா�? நாெடல்லாம் அ�ச�க்�ம் அ��ம்
�ற�ம் உைடய �தல்� ஒ�த்� இ�க்�ம் ேபா�…?
அந்த மங்ைக, ேசா�டர ்�ட்�ல் பாரத்்தவள்,
ஆற்றங்கைர�ல் ேப�யவள், – அவள் �கம் யா�ைடய
ஜாைடயா��க்�ற�?..அப்ப��ம் இ�க்கலாேமா? –
ைபத்�யக்காரத்தனம்! ஒ�நா�ம் அப்ப� இ�க்க
��யா�! – ஏன் இ�க்க ��யா�? ஒ�ேவைள அவ்�தம்
இ�ந்தால், நம்ைமப் ேபான்ற அ��னன் ேவ� யா�ம்
இல்ைல! நம்ைமப் ேபான்ற �ர�ரஷ்்டசா��ம் இல்ைல!
இலங்ைக �தல் �ந்�ய பரவ்தம் வைர�ல் எந்தப்
ெபண்ணர��ன் �கழ் பரந்� �ரிந்�
பர���க்�றேதா, அவளிடம் நாம் எப்ேபரப்்பட்ட
காட�்�ராண்�ையப் ேபால் நடந்� ெகாண்ேடாம்!
அப்ப� இ�க்கேவ இ�க்கா�! நாைளக்� அவளிடம்



எப்ப� இளவரசரின் ஓைல�டேன ெசன்� �கத்ைதக்
காட்ட ���ம்?

இப்ப�யாக என்னெவல்லாேமா வானத்ைத�ம்
��ைய�ம் ேசரத்்� எண்ண�ட�்க் ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் காேவரி கைரேயா� வந்�
��ைவயாற்ைற அைடந்தான். அந்த ஊரின் வள�ம்
அழ�ம் அவன் உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்டன.
அ� ��ைவயா�தான் என்� ேகட�்த் ெதரிந்�
ெகாண்டான். அந்த அற்�த ே�த்�ரத்�ன்
ம�ைமையப் பற்� அவன் ேகள்�ப்பட்��ந்தெதல்லாம்
உண்ைமக்�க் ெகாஞ்சம் �ைறவாகேவ ேதான்�ய�.
ஞானசம்பந்தர ்ேதவாரத்�ல் உள்ள வரண்ைன இங்ேக
அப்ப�ேய தத்�பமாய்க் காண்�ற�. �ந்�� ஆண்�
காலத்�ல் மா�தல் ஒன்�ேம�ல்ைல.

அேதா காேவரி�ன் கைர�ல் உள்ள மரங்கள் என்ன
ெச�ப்பாய் வளரந்்��க்�ன்றன! பலா மரங்களில்
எவ்வள� ெபரிய ெபரிய பலாக் காய்கள்
ெதாங்��ன்றன. இந்த மா�ரி ெதாண்ைட
மண்டலத்�ல் எங்�ம் பாரக்்கேவ ��யா�தான்.ஆகா!
வளமான இடங்க�க்ெகன்� �ரங்�கள் எங்��ந்ேதா
வந்� ���ன்றன. அைவ �ைளக்�க் �ைள தா�வ�
எவ்வள� அழகா��க்�ற�? சம்பந்தப் ெப�மான்
என்ன ெசால்���க்�றார?் இேதா ஞாபகம் வ��ற�?

��ைவயாற்� �� �ைன அரங்கங்களில் ெபண்கள்
நடனம் ஆ��றாரக்ள். இந்த ஆட�க்ேகற்ற பாடேலா�
மத்தளச ்சத்த�ம் �ழங்��ற�. அந்த �ழக்கத்ைதக்
ேகட்ட �ரங்�கள் ேமகங்களின் கரஜ்ைன என்� எண்ணி
உயரந்்த மரங்களின் உசச்ாணிக் �ைளகளில் ஏ� மைழ
வ�மா என்� வானத்ைதப் பாரக்்�ன்றன! அடடா!
இன்ைறக்�ம் எவ்வள� ெபா�த்தமா��க்�ற�!



உயரந்்த மரங்களில் உசச்ாணிக் �ைளகளில் �ரங்�கள்
ஏ��ன்றன! அ� மட�்மா? ஆடல் பாடல்க�க்�ரிய
இனிய சத்தங்க�ம் ஊ�க்�ள்ளி�ந்� வ��ன்றன.

யாழ், �ழல், �ழ�, தண்�ைம �த�ய க��களின்
ஒ��டன் சதங்ைகச ்சத்த�ம் ேசரந்்� ஒ�க்�ன்றன.
இங்ேக ஆ��றவரக்ள் கடம்�ர ்சம்�வைரயர்
மாளிைக�ல் ஆ�யவரக்ைளப் ேபால் �ரைவக்
�த்தரக்ள் அல்ல. ஆகா! இங்ேக ேகட்ப� பண்பட்ட
இனிய கானம். கைலச ்�றப்� வாய்ந்த பரதநாட்�யம்
ஆ�ேவாரின் சதங்ைக ஒ�. அேதா, ஆட்�ைவக்�ம்
நடன ஆ�ரியரக்ள் ைக�ல் ��த்த ேகா�ன் சத்தம்
�டச ்ேசரந்்� வ��றேத!

“ேகாேலாடக் ேகால்வைளயார் �த்தாடக்
    ���ைகயார் �கத்�னின்�
ேசேலாடச ்�ைலயாடச ்ேச�ைழ
    யார் நடமா�ந் ��ைவயாேற! ”

 
ஆகா! சம்பந்த ஸ்வா�கள் �றந்த �வபக்தர;் அைதக்
காட்��ம் �றந்த ர�கர!் அவர ்அன்ைறக்� வரண்ைன
ெசய்தப�ேய இன்ைறக்�ம் இந்தத் ��ைவயா�
�ளங்��றேத! இப்ப�ப்பட்ட ஊரில் ஒ�நாள் தங்�
ஆடல் பாடல் �ேநாதங்கைளப் பாரத்்��ட�்,
ஐயாறப்பைர�ம் அறம் வளரத்்த நாய� அம்மைன�ம்
தரி�த்� �ட�்த்தான் ேபாக ேவண்�ம்! அடாடா,
காேவரி�ன் கைர�ல் எத்தைன பக்தரக்ள் உடக்ாரந்்�
அ�ஷ்டானம் ெசய்�றாரக்ள்? படை்ட படை்டயாக
அவரக்ள் ��நீ� அணிந்��ப்ப� எவ்வள�
கைளயா��க்�ற�? �ல சமயம் ஆடல் பாடல்
ஒ�கைள அ�க்�க் ெகாண்�, ‘நமச�்வாய’
மந்�ரத்�ன் ஒ� ேகட�்றேத! ஏன்? அேதா சம்பந்தரின்
ேதவாரத்ைதேய யாேரா இனிய �ர�ல் அ�ைமயாகப்
பா��றாரக்ேள? இைசக்�ம் கைலக்�ம் என்ேற



இைறவன் பணித்த ஊர ்இந்தத் ��ைவயா� ேபா�ம்!
இந்த ஊரில் கட்டாயம் ஒ� நாள் தங்�ப் பாரத்்�
�ட�்த்தான் ேபாகேவண்�ம்!

தஞ்சா��க்� அவசரமாகப் ேபாய்த்தான் என்ன பயன்?
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�க்க ���றேதா என்னேமா?
அப்ப�ப் �ரேவ�த்தா�ம் மகாராஜா�ன் ேபட்�
�ைடக்�மா? மகாராஜாைவத்தான் இரண்�
ப�ேவட்டைரயரக்�மாகச ்ேசரந்்� �ைற�ல்
ைவத்��ப்ப� ேபால் ைவத்��க்�றாரக்ளாேம…?
காேவரி�ன் வடகைரக்�ப் ேபாக ேவண்�ய� தான்!

இந்த ���க்� வந்�யத்ேதவன் வந்��ட்ட த�ணத்�ல்
ஒ� சம்பவம் நடந்த�. ேமற்�த் �ைச���ந்�
காேவரிக் கைரேயா� ஒ� பல்லக்� வந்த�.
பல்லக்�க்� �ன்னா�ம் �ன்னா�ம் �ல காவல்
�ரரக்�ம் வந்தாரக்ள். வந்�யத்ேதவ�க்� ஏேதா ஒ�
சந்ேதகம் ேதான்�ய�. பல்லக்� அ��ல் வ��ற
வைர�ல் அங்ேகேய நின்� காத்�க் ெகாண்��ந்தான்;
அவன் நிைனத்தப�ேய இ�ந்த�. பல்லக்ைக
����ந்த ெவளித்�ைர�ல் பைன மரத்�ன்
இலச�்ைனச ்�த்�ரம் காணப்பட்ட�. ஆஹா!
கடம்�ரி��ந்� வ��ற பல்லக்�த்தான் இ�! நாம்
�டந்ைத வ�யாக வர, இவரக்ள் ேவெறா� வ��ல்
வந்��க்�றாரக்ள்! ஆனால் ப�ேவட்டைரயைரக்
காேணாம்! அவர ்ேவ� எங்ேகயாவ� வ��ல்
தங்��ட்டார ்ேபா�ம்.

பல்லக்� தஞ்சா�ர ்இ�ந்த ெதன்�ைச ேநாக்�த்
��ம்�ய�. அவ்வள�தான், வந்�யத்ேதவன்
��ைவயாற்�ல் தங்�ம் எண்ணத்ைத �ட�் �ட்டான்.
அந்தப் பல்லக்ைகப் �ன் ெதாடரந்்� ெசல்லத்
�ரம்ானித்தான். என்ன ேநாக்கத்�டன் அப்ப�த்



�ரம்ானித்தான் என்றால், அ� அசச்மயம் அவ�க்ேக
ெதரிந்��க்க�ல்ைல. பல்லக்�ல் �ற்��ப்ப�
ம�ராந்தகத் ேதவர ்என்� மட�்ம் அவ�க்�
நிசச்யமாய்த் ெதரிந்த�. அவர ்ேமல் ஏற்பட்��ந்த
அ�வ�ப்� ேம�ம் ��� வளரந்்த�. ஆனா�ம்
பல்லக்ைகத் ெதாடரந்்� ெகாஞ்சம் ேபானால், ஏதாவ�
ஒ� நல்ல சந்தரப்்பம் ஏற்படலாம்.

பல்லக்ைக �மப்பவரக்ள் அைதக் �ேழ ைவக்கலாம்
ஏேத�ம் ஒ� காரணத்�க்காக இளவரசர ்ம�ராந்தகர்
ெவளிப்பட�் வரலாம். அசச்மயம் அவ�டன் பழக்கம்
ெசய்� ெகாள்ளலாம். அ� தஞ்சா�ரக்் ேகாடை்டக்�ள்
�ரேவ�க்க�ம், சக்கரவரத்்�ையப் பாரக்்க�ம்
பயன்படலாம். அதற்�த் த�ந்தப� ஏதாவ� ெகாஞ்சம்
ேப� ேவஷம் ேபாட்டால் ேபா�ற�. தந்�ர
மந்�ரங்கைளக் ைகயாளா�ட்டால் எ�த்த காரியம்
ைக�டா� அல்லவா? அ��ம் இராஜாங்கக்
காரியங்களில்?

எனேவ, பல்லக்ைக�ம் பரிவாரங்கைள�ம் �ன்னால்
ேபாக �ட�்ச ்சற்�ப் �ன்னாேலேய வந்�யத்ேதவன்
ேபாய்க் ெகாண்��ந்தான். ஆனால் அவன் எ�ரப்ாரத்்த
சந்தரப்்பம் ஒன்�ம் �ட்ட�ல்ைல. காேவரிக்�ம்
தஞ்சா��க்�ம் மத்����ந்� மற்�ம் நா�
ந�கைளக் கடந்தா��ட்ட�. அப்ப��ம் பல்லக்� �ேழ
ைவக்கப்பட�ல்ைல; ஒேர �சச்ாகப் ேபாய்க்
ெகாண்��ந்த�. அேதா சற்�த் �ரத்�ல் தஞ்சா�ரக்்
ேகாடை்ட ம��ம் வாச�ம் ெதரியத் ெதாடங்��ட்டன.

ேகாடை்டக்�ள் பல்லக்�ப் ேபாய்�ட்டால், அப்�றம்
அவன் எண்ணம் ைக�டப் ேபாவ�ல்ைல. அதற்�ள்
ைதரியமாக�ம் �ணிசச்லாக�ம் ஏேத�ம் ஒன்�
ெசய்தாக ேவண்�ம். என்னதான் வந்���ம்? தைலயா



ேபாய்��ம்? அப்ப�ப் ேபானால்தான் ேபா�றேத?
எ�த்த காரியத்ைத ��க்காமல் உ�ேரா� ��ம்�ப்
ேபாவ�ல் என்ன லாபம்? இதற்ெகல்லாம் அ�ப்பைட�ல்
ம�ராந்தகத் ேதவர ்ேபரில் வந்�யத்ேதவ�க்� ேகாபம்
ேவ� இ�ந்த�.

பல்லக்�ன் ���ைரையக் ��த்ெத�ந்�
உள்ேள��ப்ப� ெபண்ணல்ல, �ைச �ைளத்த ஆண்
�ள்ைள என்பைத ெவளிப்ப�த்த ேவண்�ம் என்�
அவன் ைக ஊ�ய�; அவன் உள்ளம் ����த்த�.

இதற்� என்ன வ� என்� அவன் ��ரமாக ேயா�த்�க்
ெகாண்��க்ைக�ல் பல்லக்ேகா� ெசன்ற
பரிவாரங்களில் ஒ�வன், சற்�ப் �ன்தங்�
வந்�யத்ேதவைன உற்�ேநாக்�னான்.

“நீ யார ்அப்பா! ��ைவயாற்���ந்� எங்கைள ஏன்
ெதாடரந்்� வ��றாய்?” என்� ேகட்டான்.

“நான் உங்கைளத் ெதாடரந்்� வர�ல்ைல ஐயா!
தஞ்சா��க்�ப் ேபா�ேறன்! இந்தச ்சாைலதாேன
தஞ்சா�ர ்ேபா�ற�!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

“இந்த சாைல தஞ்சா��க்�த்தான் ேபா�ற� ஆனால்
இ�ல் �க்�யமானவரக்ள் மட�்ேம ேபாகலாம்;
மற்றவரக்�க்� ேவ� சாைல இ�க்�ற�!” என்றான்
�ரன்.

“அப்ப�யா? ஆனால் நா�ம் ெராம்ப ெராம்ப
�க்�யமான ம�ஷன்தான்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

அைதக் ேகட்ட அவ்�ரன் �ன்னைக ெசய்��ட�்,
“தஞ்ைசக்� எதற்காகப் ேபா�றாய்?” என்றான்.



“என் �த்தப்பா தஞ்ைச�ல் இ�க்�றார;் அவ�க்�
ேநாய் என்ற�ந்� பாரக்்கப் ேபா�ேறன்” என்�
��னான் வந்�யத்ேதவன்.

“உன் �த்தப்பா தஞ்ைச�ல் என்ன ெசய்�றார?்
அரண்மைன�ல் உத்�ேயாகம் பாரக்்�றாரா?”

“இல்ைல, இல்ைல; சத்�ரத்�ல்
மணியக்காரரா��க்�றார!்”

“ஓேகா! அப்ப�யா! சரி, எங்க�க்� �ன்னால் நீ
ேபாவ�தாேன? ஏன் �ன்னாேலேய வந்�
ெகாண்��க்�றாய்?”

“��ைர கைளத்�ப் ேபா��க்�ற� ஐயா!
அதனாேலதான்! இல்லா��ல் உங்கள் ��ைகப்
பாரத்்�க் ெகாண்ேட வ�வ�ல் எனக்� என்ன ��ப்�?”

இப்ப�ப் ேப�க் ெகாண்ேட வந்�யத்ேதவன் பல்லக்�ன்
அ��ல் வந்� �ட்டான். உடேன அவன் �ைளைய
�ரட்�க் கண்���க்க �யன்ற உபாய�ம் �லப்பட�்
�ட்ட�. ��ைரையக் கால்களால் அ�க்�,
�கக்க�ற்ைற இ�த்�, பல்லக்�ன் �ன் தண்ைடத்
�க்�யவரக்ளின் ேபரில் �ட்ட�த்தான். அவரக்ள்
பயத்�டன் ��ம்�ப் பாரத்்தாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவன் உடேன, “மஹாராஜா! மஹாராஜா!
பல்லக்�த் �க்�ம் ஆள்கள் என் ��ைரைய
இ�க்�றாரக்ள்! ஐேயா! ஐேயா!” என்� கத்�னான்.
பல்லக்ைக ����ந்த �ைர சலசலத்த�.
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அத்�யாயம் 22
ேவளக்காரப் பைட

 

�த�ல், பல்லக்�ன் ெவளிப்�றத்�ைர – பைன
மரச ்�ன்னம் உைடய �ணித் �ைர – �ல�ய�.
�ன்னர ்உள்ளி�ந்த பட�்த் �ைர�ம் நகரத்
ெதாடங்�ய�. �ன்ெனா� தடைவ வல்லவைரயன்
பாரத்்த� ேபான்ற ெபான் வண்ணக் ைக�ம் ெதரிந்த�.
வந்�யத்ேதவன் இனி, தான் ��ைர ேம��ப்ப� தகா�
என்� எண்ணி ஒ� ெநா��ல் �ேழ ��த்தான்.

��ைக�ன் அ��ல் ஓ� வந்�, “இளவரேச! இளவரேச!
பல்லக்�ச ்�மக்�ம் ஆடக்ள்…” என்� ெசால்�க்
ெகாண்ேட அண்ணாந்� பாரத்்தான்.



�ண்�ம் உற்�ப் பாரத்்தான்; கண்ணிைமகைள ��த்
�றந்� ேம�ம் பாரத்்தான்; பாரத்்த கண்கள் ��ன!
ேப�ய நாக் �ழ�ய�. ெதாண்ைட�ல் ��ெரன்� ஈரம்
வற்�ய�.

“இல்ைல, இல்ைல! தாங்கள்.. ப��ர ்இழவர�!.. ப��ர்
இரவள�… உங்கள் ஆடக்ளின் ��ைர என் பல்லக்ைக
இ�த்த�!…” என்� உள�க் ெகாட்�னான்.

இெதல்லாம் கண் ��த் �றக்�ம் ேநரத்�க்�ள்
நடந்த�. பல்லக்�ன் �ன்�ம் �ன்�ம் ெசன்ற ேவல்
�ரரக்ள் ஓ� வந்�, வல்லவைரயைனச ்�ழ்ந்�
ெகாண்டாரக்ள். அப்ப� அவரக்ள் �ழ்ந்�
ெகாண்டாரக்ள் என்ப� வல்லவைரய�க்�ம் ெதரிந்த�.
அவ�ைடய ைக�ம் இயல்பாக உைறவாளிடம்
ெசன்ற�. ஆனால் கண்கைள மட�்ம் பல்லக்�ன் பட�்த்
�ைர�ன் மத்��ல் ஒளிரந்்த ேமாகனாங்��ன் சந்�ர
�ம்ப வதனத்�னின்�ம் அவனால் அகற்ற
��ய�ல்ைல!

ஆம்; வல்லவைரயன் எ�ரப்ாரத்்ததற்� மாறாக,
இப்ேபா� அப்பல்லக்�ல் அவன் கண்ட� ஒ� நிஜமான
ெபண்ணின் வ�வந்தான்! ெபண் என்றா�ம்,
எப்ப�ப்பட்ட ெபண்! பாரத்்தவரக்ைளப் ைபத்�யமாக
அ�க்கக்��ய இத்தைகய ெபண்ணழ� இவ்�ல�ல்
இ�க்கக்��ம் என்� வந்�யத்ேதவன் எண்ணியேத
இல்ைல! நல்லேவைளயாக, அேத நி�ஷத்�ல்
வந்�யத்ேதவ�ைடய �ைள நரம்� ஒன்� அைசந்த�.
அ�சயமான ஓர ்எண்ணம் அவன் உள்ளத்�ல்
உதயமா�ற்�. அைத உபேயா�த்�க் ெகாள்ளத்
�ரம்ானித்தான்.



ஒ� ெப��யற்� ெசய்�, ெதாண்ைடையக் கைனத்�,
நா�ற்�ப் ேப�ம் சக்�ைய வரவைழத்�க் ெகாண்�,
“மன்னிக்க ேவண்�ம்! தாங்கள் ப��ர்
இைளயராணிதாேன! தங்கைளப் பாரப்்பதற்காகத்தான்
இத்தைன �ரம் வந்ேதன்!” என்றான்.

ப��ர ்இைளயராணி�ன் பால் வ��ம் �கத்�ல்
இளநைக அ�ம்�ய�. அ�கா�ம் ��ந்��ந்த தாமைர
ெமாட�் ��� �ரிந்�, உள்ேள ப�ந்��ந்த
ெவண்�த்� வரிைசைய இேலசாகப் �லப்ப�த்�ய�.
அந்தப் �ன்��வ�ன் காந்� நம� இளம் �ரைனத்
�க்��க்கா�த் �ணறச ்ெசய்த�.

அவன��ல் வந்� நின்ற �ரரக்ள் தங்கள் எஜமானி�ன்
கட்டைளக்� எ�ரப்ாரத்்�க் காத்��ந்ததாகத்
ேதான்�ய�. அந்தப் ெபண்ணர� ைக�னால் ஒ�
ச�க்ைஞ ெசய்யேவ, அவரக்ள் உடேன அகன்� ேபாய்ச்
சற்�த் �ரத்�ல் �ல� நின்றாரக்ள். இரண்� �ரரக்ள்
பல்லக்�ன் �� ேமா�க் ெகாண்� நின்ற ��ைரையப்
��த்�க் ெகாண்டாரக்ள்.

பல்லக்���ந்த ெபண்ணர� வந்�யத்ேதவைன
ேநாக்�னாள். வந்�யத்ேதவ�ைடய ெநஞ்�ல் இரண்�
�ரிய ேவல் �ைனகள் பாய்ந்தன!

“ஆமாம்; நான் ப��ர ்இைளய ராணிதான்!” என்றாள்
அப்ெபண்மணி.

இவ�ைடய �ர�ல் அத்தைகய ேபாைத த�ம் ெபா�ள்
என்ன கலந்��க்க ���ம்? ஏன் இக்�ரைலக் ேகட�்
நம� தைல இவ்�தம் ����க்க ேவண்�ம்?

“சற்� �ன்னால் நீ என்ன ெசான்னாய்? ஏேதா
�ைற�ட்டாேய? ��ைக �மக்�ம் ஆடக்ைளப் பற்�?”



கா�ப்பட்�ன் ெமன்ைம�ம், கள்ளின் ேபாைத�ம்,
காட�்த் ேதனின் இனிப்�ம், காரக்ாலத்� �ன்ன�ன்
ெஜா�ப்�ம் ஒ� ெபண் �ர�ல் கலந்��க்க ���மா?..
அவ்�தம் இேதா கலந்��க்�ன்றனேவ!

“பல்லக்ைகக் ெகாண்� வந்� அவரக்ள் உன் ��ைர ��
ேமா�னாரக்ள் என்றா ெசான்னாய்?”…

ப��ர ்ராணி�ன் பவள இதழ்களில் தவழ்ந்த பரிகாசப்
�ன்னைக, அந்த ேவ�க்ைகைய அவள் நன்�
ர�த்ததாகக் காட்�ய�. இதனால் வந்�யத்ேதவன்
��� �ணிசச்ல் அைடந்தான்.

“ஆம், மகாராணி! இவரக்ள் அப்ப�த் தான் ெசய்தாரக்ள்!
என் ��ைர �ரண்� �ட்ட�!” என்றான்.

“நீ�ம் �ரண்� ேபாய்த்தானி�க்�றாய்! �ரை்கயம்மன்
ேகா�ல் �சாரி�டம் ேபாய் ேவப்�ைல அ�க்கச்
ெசால்�! பயம் ெவளியட�்ம்!”

இதற்�ள் வந்�யத்ேதவ�ைடய பயம் நன்� ெவளிந்�
�ட்ட�; அவ�க்�ச ்�ரிப்�ச ்�ட வந்� �ட்ட�.

ப��ர ்ராணி�ன் �கபாவம் இப்ேபா� மா��ட்ட�;
��நைக�ன் நில� ேகாபக் கனலா�ற்�.

“ேவ�க்ைக அப்�றம் இ�க்கட�்ம்; உண்ைமையச்
ெசால்! எதற்காகப் பல்லக்�ன் ேமல் ��ைரையக்
ெகாண்� வந்� ேமா� நி�த்�னாய்?”

இதற்�த் தக்க ம�ெமா� ெசால்�த்தான் ஆக
ேவண்�ம். ெசால்லா�ட்டால்…? நல்லேவைளயாக,
ஏற்ெகனேவ அந்த ம�ெமா� வந்�யத்ேதவன்
உள்ளத்�ல் உதயமா���ந்த�.



சற்�த் தணிந்த �ர�ல், �றர ்ேகடக்க் �டா� என்�
ேவண்�ெமன்ேற தணித்த அந்தரங்கம் ேப�ம் �ர�ல்,
“ேத�! நந்�னி ேத�! ஆழ்வாரக்்க�யார…்அவர ்தான்,
��மைலயப்பர…் தங்கைளச ்சந்�க்�ம்ப�
ெசான்னார.் அதற்காகேவ இந்தச ்�ழ்ச�் ெசய்ேதன்;
மன்னிக்க ேவண்�ம்!” என்றான்.

இவ்�தம் ெசால்�க் ெகாண்ேட ப��ர ்ராணி�ன்
�கத்ைத வந்�யத்ேதவன் �ரந்்� கவனித்தான்.
தன்�ைடய ம�ெமா��னால் என்ன பயன் �ைளயப்
ேபா�றேதா என்�ம் ஆவ�டன் பாரத்்தான். கனி
மரத்�ன் ேமல் கல் எரிவ� ேபான்ற காரியந்தான். கனி
��மா? காய் ��மா? எ�ந்த கல் ��ம்� ��மா?
அல்ல� எ�ரப்ாராத இ� ஏதாவ� ��மா? ப��ர்
ராணி�ன் கரிய ��வங்கள் ��� ேமேல
ெசன்றன.கண்களில் �யப்�ம் ஐய�ம் ேதான்�ன.
ம�கணத்�ல் அந்தப் ெபண்ணர� ஒ� ���க்� வந்�
�ட்டாள்.

“சரி; ந�சச்ாைல�ல் நின்� ேப�வ� உ�தம் அல்ல;
நாைளக்� நம் அரண்மைனக்� வா! எல்லா �ஷய�ம்
அங்ேக �வரமாகச ்ெசால்�க் ெகாள்ளலாம்” என்றாள்.
வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளம் �ரித்த�. நிைனத்த
காரியம் ெவற்� ெபற்���ம் ேபால காண்�ற�!
ஆனால், �க்கால் �ண� தாண்�ப் பயனில்ைல; மற்றக்
காற்பங்�க் �ணற்ைற�ம் தாண்�யாக ேவண்�ம்.

“ேத�! ேத�! ேகாடை்டக்�ள் என்ைன �ட
மாட்டாரக்ேள! அரண்மைனக்�ள்�ம் �ட
மாட்டாரக்ேள? என்ன ெசய்வ�?” என்� பரபரப்�டன்
ெசான்னான்.



ப��ர ்ராணி உடேன பல்லக்�ல் தன் அ��ல் �டந்த
ஒ� பட�்ப் ைபையத் �றந்�, அதற்�ள்ளி�ந்� ஒ�
தந்த ேமா�ரத்ைத எ�த்தாள்.

“இைத காட்�னால் ேகாடை்டக்�ள்�ம் ��வாரக்ள்; நம்
அரண்மைனக்�ள்�ம் ��வாரக்ள்!” என்� ெசால்�க்
ெகாண்ேட ெகா�த்தாள்.

வந்�யத்ேதவன் அைத ஆவ�டன் வாங்�க்
ெகாண்டான். ஒ�கணம் பைன இலச�்ைன ெபா�த்த
அந்தத் தந்த ேமா�ரத்ைதப் பாரத்்தான். ம�ப�
நி�ரந்்� ராணிக்� வந்தனம் �ற எண்ணிய ேபா�
பல்லக்�ன் �ைரகள் ��க் ெகாண்��ந்தன. ஆகா!
�ரண சந்�ரைன ரா� கவ்�ம் ேபா� ��� ��தாகக்
கவ்��ற�. ஆனால் இந்தப் பல்லக்�ன் �ைரகள் அந்தப்
ேப�ம் நிலா ம�யத்ைத ஒ� ெநா��ல் கபளகீரம்
ெசய்� �ட்டனேவ!

“இனியாவ� என்ைனப் �ன் ெதாடரந்்� வராேத!
அபாயம் ேந�ம்; நின்� ெம�வாக வா!” என்� பல்லக்�த்
�ைரக்�ள்ளி�ந்� பட�்ப் ேபான்ற �ரல் ேகட்ட�. �ற�
பல்லக்� நகரந்்த�; �ரரக்ள் �ன்ேபாலேவ அதன்
�ன்�ம் �ன்�ம் ெசன்றாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவன் ��ைர�ன் தைலக் க�ற்ைறப்
��த்�க் ெகாண்� சாைலேயாரமாக ஒ�ங்� நின்றான்.
ப��ர ்ஆள்களில் தன்ைன அ�� வந்� ேப�யவன்,
இரண்� �ன்� தடைவ ��ம்�த் ��ம்�ப் பாரத்்தைத
அவ�ைடய கண்கள் கவனித்� உள்மன�க்�ச ்ெசய்�
அ�ப்�ன. ஆம்; அவ�ைடய ெவளி மனம்
பல்லக்���ந்த ப��ர ்ராணி�ன் ேமாகன
வ�வத்ைதச ்�ற்�ச ்�ற்� வந்� ெகாண்��ந்த�.
இத்தைன ேநரம் கண்ட�, ேகட்ட� எல்லாம்



உண்ைமதானா? அல்ல� ஒ� மாய மேனாகரக் கனவா?
இப்ப��ம் ஓர ்அழ�, ஒ� ெசௗந்தரிய வ�வம், இந்தப்
��ல�ல் இ�க்க ���மா!

அரம்ைப, ஊரவ்�, ேமனைக என்ெறல்லாம்
ேதவமாதரக்ள் இ�ப்பதாகப் �ராணங்களில்
ெசால்வ�ண்�. அவரக்�ைடய அழ�, �ற்�ம் �றந்த
�னிவரக்ளின் தவத்ைத�ம் பங்கம் ெசய்ததாகக்
ேகட்ட�ண்�. ஆனால் இந்த உலகத்�ல்…ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்இந்த ேமா�னி�ன் கால��ல்
அ�ைம �ண்� �டப்பதாக நா� நகரங்களில்
ேப�வெதல்லாம் உண்ைமயாகேவ இ�க்கலாம்.

இ�ந்தால், அ�ல் �யப்� ஒன்�ம் இரா�! நைர �ைர
�ப்�க் கண்டவ�ம், ேதகெமல்லாம் ேபாரக்்
காயங்க�டன் க�ரமான ேதாற்றங் ெகாண்டவ�மான
ப�ேவட்டைரயர ்எங்ேக? ��மாரி�ம், கட்டழ��மான
இந்த இளம் மங்ைக எங்ேக? இவ�ைடய ஒ�
�ன்னைகையப் ெப�வதற்காக அந்தக் �ழவர ்என்ன
காரியந்தான் ெசய்யமாட்டார?்… ெவ� ேநரம் சாைல
ஓரத்�ல் நின்� இவ்�தச ்�ந்தைனகளில் ஆழ்ந்��ந்த
�ற�, வந்�யத்ேதவன் ��ைர ேமல் ஏ�க் ெகாண்�
ெமள்ள ெமள்ள அைதத் தஞ்ைசக் ேகாடை்டைய
ேநாக்�ச ்ெச�த்�னான்.

�ரியன் அஸ்த�க்�ம் ேநரத்�ல் �ரதான ேகாடை்ட
வாசைல அைடந்தான். ேகாடை்டக்�ச ்சற்�த்
�ரத்�ேலேய நகரம் ஆரம்பமா���ந்த�.
�த�தமான பண்டங்கள் �ற்�ம் கைட ��க�ம்,
பலவைகத் ெதா�ல்களில் ஈ�பட்ட மக்கள் வா�ம்
ெத�க்க�ம், ேகாடை்டையச ்�ற்� அ�க்க�க்காக
அைமந்��ந்தன. ��களில் ேபாேவா�ம் வ�ேவா�ம்
பண்டங்கள் வாங்�ேவா�ம் �ைல ��ேவா�ம் மா�



�ட்�ய வண்�க�ம் ��ைர �ட்�ய ரதங்க�ம்
நிைறந்�, எங்�ம் ஒேர கலகலப்பா��ந்த�.

அந்த ��க�க்�ள்ேள ��ந்� ெசன்� ேசாழ நாட�்ப்
��ய தைலநகரத்�ல் வா�ம் மக்கைள�ம், அவரக்ள்
வா�ம் �தத்ைத�ம் பாரக்்க வந்�யத்ேதவ�க்� �க்க
ஆவலா��ந்த�. ஆனால் அதற்ெகல்லாம் இப்ேபா�
அவகாசம் இல்ைல. வந்த காரியத்ைத �த�ல் பாரக்்க
ேவண்�ம்; ேவ�க்ைக பாரப்்பெதல்லாம் �ற்பா�
ைவத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம்.

இந்தத் �ரம்ானத்�டன் வந்�யத்ேதவன் தஞ்ைச நகரின்
�ரதான வாசைல அ��னான். ேகாடை்ட வாச�ன்
�ரம்மாண்டமான கத�கள் அசச்மயம் சாத்���ந்தன.
வாச�ல் நின்ற காவலரக்ள் மக்கைள ஒ�ங்கச ்ெசய்�,
�� ஓரங்களில் நிற்�ம்ப� ெசய்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

மக்க�ம் ஒ�ங்� நின்றாரக்ள். ஆம், அவரவரக்ள்
தங்கள் அ�வல்கைளப் பாரத்்�க் ெகாண்�
ேபாவதற்�ப் ப�லாக, ஏேதா ஊரவ்லம் அல்ல� பவனி
பாரப்்பதற்காகக் காத்��ப்பவரக்ைளப் ேபால்
நின்றாரக்ள். ஆண்கள், ெபண்கள், �ழந்ைதகள்
வேயா�கர ்எல்லா�ேம ஆவ�டன் நின்றாரக்ள்.

ேகாடை்ட வாச�க்� �ன்னால் ��� �ரம் வைர
ெவ�ைமயாகேவ இ�ந்த�. வாசலண்ைட காவலரக்ள்
மட�்ம் நின்றாரக்ள். �ஷயம் என்னெவன்� ெதரிந்�
ெகாள்ள வந்�யத்ேதவன் ஆவல் ெகாண்டான்.
எல்லா�ம் ஒ�ங்� நிற்�ம் ேபா�, தான் மட�்ம்
ேகாடை்ட வாசல் காப்பாளரிடம் ெசன்� �ட்�க்
ெகாள்ள அவன் ��ம்ப�ல்ைல. அ���ந்� �ண்
வாத�ம் சண்ைட�ம் �ளலாம். இப்ேபா� தனக்�க்



காரியம் �க்�யேம த�ர �ரியம் ெபரி� அல்ல; �ண்
சண்ைடகளில் இறங்க இ� த�ணமல்ல.

எனேவ, வந்�யத்ேதவன் ேகாடை்ட வாசைலக்
கவனிக்கக்��ய இடத்�ல் �� ஓரத்�ல் ஒ�ங்�
நின்றான். பக்கத்�ல் கம்ெமன்� மலரின் மணம்
��ய�. ��ம்�ப் பாரத்்தான்; ஒ� வா�பன், ��நீ�
�த்�ராடச்ம் �த�ய �வச ்�ன்னங்கள் தரித்தவன்,
இரண்� ைககளி�ம் இரண்� �க்�ைடக�டன்
நிற்பைதக் கண்டான்.

“தம்�! எல்லா�ம் எதற்காக �� ஓரம் ஒ�ங்�
நிற்�றாரக்ள்! ஏதாவ� ஊரவ்லம் �ரவ்லம் வரப்
ேபா�றதா?” என்� ேகட்டான்.

“தாங்கள் இந்தப் பக்கத்� மனிதர ்இல்ைலயா, ஐயா?”

“இல்ைல, நான் ெதாண்ைட நாடை்டச ்ேசரந்்தவன்!”

“அதனால்தான் ேகட�்�ரக்ள்; நீங்க�ம் ��ைர
ேம��ந்� இறங்�க் �ேழ நிற்ப� நல்ல�.”

வா�பேனா� ேப�வதற்�ச ்ெசௗகரியமா��க்கட�்ம்
என்� வந்�யத்ேதவன் ��ைர ���ந்� ��த்தான்.

“தம்�! எதற்காக என்ைன இறங்கச ்ெசான்னாய்?” என்�
ேகட்டான்.

“இப்ேபா� ேவளக்காரப் பைட அரசைரத் தரிசனம்
ெசய்� �ட�்க் ேகாடை்டக்�ள்ளி�ந்� வரப் ேபா�ற�;
அதற்காகத்தான் இத்தைன ஜனங்க�ம் ஒ�ங்�
நிற்�றாரக்ள்.”

“ேவ�க்ைக பாரக்்கத்தாேன?”

“ஆமாம்.”



“நான் ��ைர ேமல் உடக்ாரந்்� ெகாண்� பாரத்்தால்
என்ன?”

“பாரக்்கலாம்; ஆனால் ேவளக்காரப் பைட �ரரக்ள்
உங்கைளப் பாரத்்� �ட்டால் ஆபத்�”.

“என்ன ஆபத்�? ��ைரையக் ெகாண்� ேபாய்
��வாரக்ளா?”

“��ைரைய�ம் ெகாண்� ேபாவாரக்ள்; ஆள்கைளேய
ெகாண்� ேபாய் ��வாரக்ள் ெபால்லாதவரக்ள்.”

“��ைரைய�ம் ஆைள�ம் ெகாண்� ேபானால் �ம்மா
�ட�் ��வாரக்ளா?”

“�டாமல் என்ன ெசய்வ�? ேவளக்காரப் பைடயார்
ைவத்தேத இந்த நகரில் சட்டம். அவரக்ைளக் ேகள்�
ேகட்பார ்�ைடயா�. ப�ேவட்டைரயரக்ள் �ட
ேவளக்காரப்பைட �ஷயத்�ல் தைல��வ�
�ைடயா�.”

இசச்மயத்�ல் ேகாடை்டக்� உட்�றத்�ல் ெபரிய
ஆரப்்பாட்ட ஆரவாரங்கள் ேகட்டன. நகரா �ழங்�ம்
சத்தம், பைறகள் ெகாட�்ம் சத்தம், ெகாம்�கள் ஊ�ம்
சத்தம் இவற்�டன் பல �� மனிதர ்�ரல்களி��ந்�
எ�ந்த வாழ்த்ெதா�க�ம் கலந்� எ�ெரா� ெசய்தன.

ேவளக்கார �ரர ்பைடகைளப் பற்� வந்�யத்ேதவன்
நன்� அ�ந்��ந்தான். பழந்த�ழ் நாட்�ல்,
�க்�யமாகச ்ேசாழ நாட்�ல் இ� �க்�ய
ஸ்தாபனமாக இ�ந்� வந்த�. ‘ேவளக்காரர’் என்பவர்
அவ்வப்ேபா� அர� �ரிந்த மன்னரக்�க்�
ெமய்க்காப்பாளர ்ேபான்றவர.் ஆனால் மற்ற சாதாரண
ெமய்க்காப்பாள�க்�ம் இவரக்�க்�ம் ஒ� �த்�யாசம்
உண்�.



இவரக்ள் ‘எங்கள் உ�ைரக் ெகா�த்தாவ� அரசரின்
உ�ைரப் பா�காப்ேபாம்’ என்� சபதம் ெசய்தவரக்ள்.
தங்கள் அஜாக்�ரைத�னாேலா, தங்கைள ��ேயா,
அரசர ்உ��க்� அபாயம் ேநரந்்� �ட்டால்,
�ரக்்ைக�ன் சந்நி��ல் தங்க�ைடய தைலையத்
தங்கள் ைக�னாேலேய ெவட்�க் ெகாண்�
ப�யாவதாகச ்சபதம் எ�த்�க் ெகாண்டவரக்ள்.
அத்தைகய க�ர சபதம் எ�த்�க் ெகாண்ட �ரரக்�க்�,
மற்றவரக்�க்� இல்லாத �ல ச�ைககள் இ�ப்ப�
இயல்�தாேன?

ேகாடை்ட வாச�ன் கத�கள் இரண்�ம் ‘படார,் படார’்
என்� �றந்� ெகாண்டன. �த�ல் இரண்� ��ைர
�ரரக்ள் வந்தாரக்ள். அவரக்ள் தங்கள� வலக்ைக�ல்
உயரப் பறந்த ெகா� ��த்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
அந்தக் ெகா��ன் ேதாற்றம் ��த்�ரமாக இ�ந்த�.
ெசந்நிறமான அக்ெகா��ல் ேமேல ���ம், ��க்�
அ��ல் �ரீட�ம் �த்தரிக்கப்பட்��ந்தன.

�ரீடத்�க்� அ��ல் ஒ� ப��ட�ம், க�த்� அ�பட்ட
ஒ� தைல�ம், ஒ� ெபரிய ப�க் கத்��ம் காட்�
அளித்தன. ெகா�ையப் பாரக்்கச ்��� பயங்கரமாகேவ
இ�ந்த�. ெகா� தாங்�ய ��ைர �ரரக்�க்�ப்
�ன்னால் ஒ� ெபரிய ரிஷபம் இரண்� ேபரிைககைளச்
�மந்� ெகாண்� வந்த� இரண்� ஆடக்ள் நின்�
ேபரிைககைள �ழங்�னாரக்ள்.

ரிஜபத்�க்�ப் �ன்னால் �மார ்ஐம்ப� �ரரக்ள்
��பைற, ெப�ம்பைற, தம்பட்டம் ஆ�யவற்ைற
�ழக்�க் ெகாண்� வந்தாரக்ள். அவரக்ைளத்
ெதாடரந்்� இன்�ம் ஐம்ப� ேபர ்நீண்� வைளந்த
ெகாம்�கைள ‘பாம், பாம், பபாம்’ என்� ஊ�க்
ெகாண்� வந்தாரக்ள். அவரக்�க்�ம் �ன்னால் வந்த



�ரரக்ள் ஆ�ரம் ேபர ்இ�க்கலாம். அவரக்ளில்
ெப�ம்பாேலார ்�ன்வ�ம் வாழ்த்ெதா�கைள
இ��ழக்கக் �ர�ல் எ�ப்�க் ெகாண்� வந்தாரக்ள்.

“பராந்தக ேசாழ �மண்டல சக்கரவரத்்� வாழ்க!”
“வாழ்க, வாழ்க!” “�ந்தர ேசாழ மன்னர ்வாழ்க!” “வாழ்க!
வாழ்க!” ேகா� ேவந்தர ்வாழ்க!” “வாழ்க! வாழ்க!”
“தஞ்ைசயர ்ேகான் வாழ்க!” “வாழ்க! வாழ்க!”
“�ரபாண்�யைனச ்�ரம் இறக்�ய ெப�மான் வாழ்க!”
“வாழ்க! வாழ்க!”

“ம�ைர�ம் ஈழ�ம் ெதாண்ைட மண்டல�ம் ெகாண்ட
ேகா இராஜேகசரி வாழ்க!” “வாழ்க! வாழ்க!” “கரிகால்
வளவன் ��க்�லம் நீ�� வாழ்க!” “வாழ்க! வாழ்க!”
“�ரக்்ைக மாகாளி பராத்பரி பராசக்� ெவல்க!” “ெவல்க!
ெவல்க!” “�ரப் ��க்ெகா� பாெரல்லாம் பரந்� ெவல்க!”
“ெவல்க! ெவல்க!” “ெவற்�ேவல்!” “�ரேவல்!”

�ற்�க்கணக்கான வ��ள்ள �ரல்களி��ந்� எ�ந்த
ேமற்ப� ேகாஷங்கள் ேகட்ேபாைர ெமய்��ரக்்கச்
ெசய்தன. ேகாடை்ட வாச�ன் வ�யாக வந்த ேபா�
அந்தக் ேகாஷங்கள் உண்டாக்�ய �ர�த்வனிக�ம்
ேசரந்்� ெகாண்டன. �� ஓரங்களில் நின்ற மக்களில்
பல�ம் ேகாஷத்�ல் கலந்� ெகாண்டாரக்ள்.

இவ்�தம், (த�ழ்நாட்�ன் ெதய்வமான ��க�க்�
‘ேவளக்காரன்’ என்� ஒ� ெபயர ்உண்� என்பைத
வாசகரக்ள் அ�ந்��க்கலாம்; ‘பக்தரக்ைளக்
காப்பாற்�வதாகச ்சபதம் �ண்ட ெதய்வம்’ என்பதால்
��க�க்� அப்ெபயர ்வந்த� என்� அ�ஞரக்ள்
க���றாரக்ள்). ேவளக்காரப் பைட �ரரக்ள் தஞ்ைசக்
ேகாடை்ட வாசல் வ�யாக ெவளிவரத் ெதாடங்�, ��
வ�யாகச ்ெசன்�, �ரத்�ல் மைற�ம் வைர�ல் ஒேர
அல்ேலாலகல்ேலாலமாக இ�ந்த�.
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அ�தியாய� 23 அ�தன��
அ�ைன

 

ேவளக்கார �ரர ்பைட ெபரிய கைட���ன்
வ�யாகப் ேபா�ற்�. பைட�ன் கைட��ல் ெசன்ற
�ல �ரரக்ள் கைடத்ெத��ல் �ல
���ைளயாடல்கைளப் �ரிந்தாரக்ள். ஒ�வன் ஒ�
படச்ணக் கைட�ல் ��ந்� ஒ� �ைட நிைறய
அ�ரசத்ைத எ�த்�க் ெகாண்� வந்� மற்ற �ரரக்�க்�
�நிேயா�த்தான்.�ற� ெவ�ம் �ைடையக்
கைடக்கார�ைடய தைல�ேல க�ழ்த்த ேபா�,
�ரரக்�ம் ���ல் ெசன்றவரக்�ம் ‘ஹஹ்ஹஹ்ஹா’
என்� இைரந்� �ரித்தாரக்ள்.

இன்ெனா� �ரன் வ��ல் எ�ரப்்பட்ட ஒ�
�தாட்��ன் ைக���ந்த �க்�ைடையப்
��ங்�னான். �ைவெயல்லாம் வாரி இைறத்�க்
ெகாண்ேட “�மாரி ெபா��றதடா!” என்றான். அவன்



வாரி ��ய �க்கைளப் ��க்க �யன்ற �ரரக்ள்
��த்�ம் �ரித்�ம் ெகாம்மாளம�த்தாரக்ள். எ�ரில்
வந்த ஒ� மாட�் வண்�ைய இன்ெனா� �ரன் நி�த்�,
மாடை்ட வண்����ந்� �ட�் அ�ழ்த்� �ரட்�
அ�த்தான். மா� �ரண்� மக்கள் �ட்டத்�ைடேய
��ந்� �லைரத் தள்ளிக் ெகாண்� ஓ�ய�; �ண்�ம்
ஒேர ேகாலாகலச ்�ரிப்�த்தான்!

இைதெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த
வந்�யத்ேதவன், “ஆகா! ப�ேவட்டைரயரின்
�ரரக்ைளப் ேபால் இவரக்�ம் �ைளயா��றாரக்ள்.
இவரக்�ைடய �ைளயாட�் மற்றவரக்�க்�
�ைனயாக இ�க்�ற�. நல்லேவைள, இவரக்�ைடய
பாரை்வ நம்�� �ழாமல் ஒ�ங்� நின்ேறாம்.
இல்லா��ல் ஒ� சண்ைட ஏற்பட்��க்�ம். வந்த
காரியம் ெகட�்ப் ேபா��க்�ம்” என்� எண்ணிக்
ெகாண்டான்.

ஆனால் ஒேர ஒ� �த்�யாச�ம் அவ�க்�ப்
�லனா�ற்�. ேவளக்காரப் பைட �ரரக்ளின்
�ைளயாடல்கைள இங்�ள்ள ஜனங்கள் அவ்வளவாக
ெவ�க்க�ல்ைல. அவரக்�ைடய ெகாம்மாளத்�ல்
ஜனங்க�ம் ேசரந்்� �ரித்�க் ��க�த்தாரக்ள்!
இைதப் பற்�க் ேகடக்லாம் என்� ��ம்�ப்
பாரத்்தேபா� �க்�டைலக�டன் நின்ற ��வைன
வந்�யத்ேதவன் காண�ல்ைல. �ட்டத்��ம்
ேகாலாகலத்��ம் அந்த வா�பன் எங்ேகேயா ேபாய்
�ட்டான். ஒ�ேவைள அவ�ைடய ேவைலையப்
பாரக்்கப் ேபா��க்கக்��ம்.

ேவளக்காரப் பைட மாைல�ல் ேகாடை்ட���ந்�
ெவளிேய�ய �ற� மற்ற யாைர�ம் உள்ேள
��வ�ல்ைலெயன்� வந்�யத்ேதவன் அ�ந்�



ெகாண்டான். இர� பகல் எந்த ேநரத்��ம்
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�க்�ம் உரிைம ெபற்றவரக்ள்
அரச ��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்�ம், அைமசச்ரக்�ம்,
தண்டநாயகரக்�ந்தான்.

ப�ேவட்டைரயரக்ளின் ��ம்பத்தா�க்�ம் அவ்�ரிைம
உண்� என்� வந்�யத்ேதவன் ெதரிந்� ெகாண்டான்.
எனேவ, இராத்�ரிேய ேகாடை்டக்�ள் ேபாக ேவண்�ம்
என்ற உத்ேதசம் அவ�க்� மா� �ட்ட�.
தன்னிட��ந்த இலச�்ைன ேமா�ரத்ைதக் காட்�ச்
ேசாதைன ெசய்ய வந்�யத்ேதவன் ��ம்ப�ல்ைல.

அைத �ட இர� ேகாடை்டக்� ெவளி�ேலேய தங்�
நகைரச ்�ற்�ப் பாரத்்� �ட�் நாைள உதயத்�க்�ப்
�ற� ேகாடை்டக்�ள் ெசல்வேத நல்ல�. இராத்�ரி�ல்
அப்ப�ேய ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�த்தா�ம் அரசைரத்
தரி�த்� ஓைல ெகா�ப்ப� இயலாத
காரியேமயல்லவா?

ேகாடை்ட ம�ைலச ்�ற்��ம் இ�ந்த ��களின்
வ�யாக வந்�யத்ேதவன் ேவ�க்ைக பாரத்்�க்
ெகாண்ேட ெம�வாகச ்ெசன்றான். அன்� பல காத
�ரம் �ரயாணம் ெசய்��ந்த அவ�ைடய ��ைர
�கக் கைளத்��ந்த�. �க்�ரத்�ல் அதற்� ஓய்�
ெகா�க்க ேவண்�ய�தான். இல்லா��ல் நாைளக்�
அவ�யம் ஏற்ப�ம் ேபா� இக்��ைர�னால்
பயனில்லாமல் ேபாய் ��ம்! வச�யாகத் தங்�வதற்�
ஓரிடம் �ைர�ல் கண்���த்தாக ேவண்�ம்!
தஞ்ைச�ரி அப்ேபா� ��தாகப் பல்�ப் ெப��ப் பரந்�
வளரந்்� ெகாண்��ந்த நகரம். அ��ம் அப்ேபா�
மாைல ேநரம்; �ற்�க்கணக்கான �� �ளக்�கள்
ஏற்றப்பட�் ஒளி�சத் ெதாடங்���ந்தன.



��கெளல்லாம் ‘ேஜ, ேஜ’ என்� ஒேர ஜனக் �ட்டம்.
ெவளி�ரக்ளி��ந்� பல அ�வல்களின் நி�த்தமாக
வந்தவரக்ள் அங்��ங்�ம் ெசன்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
அவரக்ளில் ேசாழ நாட�்ப் பட்டணங்களி��ந்�ம்
�ராமங்களி��ந்�ம் வந்தவரக்�ம் இ�ந்தாரக்ள்.

��தாக ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�க்� உட்பட்��ந்த
நா�களி��ந்� வந்தவரக்�ம் காணப்பட்டாரக்ள்.
ெபா�ைண ந����ந்� பாலாற்றங்கைர வைர��ம்
�ைழக் கடற்கைர���ந்� ேமற்�க் கடற்கைர
வைர��ம் பரந்��ந்த ேதசங்களி��ந்�
தைலநக�க்�ப் பலர ்வந்��ந்தாரக்ள். �ந்�ய
மைலக்� வடக்ேக��ந்� வந்தவரக்�ம் கடல் கடந்த
நா�களி��ந்� வந்தவரக்�ங்�டச ்�லர்
அம்மாநகரின் ��களில் ஆங்காங்ேக ேதான்�னாரக்ள்.

ஆப்பம், அ�ரசம் �த�ய �ன்பண்டங்கள் �ற்ற
கைடகளில் மக்கள் ஈ ெமாய்ப்ப� ேபால் ெமாய்த்�,
அப்பண்டங்கைள வாங்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
வாைழப் பழங்க�ம் ேவ� பல�தக் கனிக�ம் மைல
மைலயாகக் ��ந்� �டந்தன. �க் கைடகைளப்
பற்�ேயா ெசால்ல ேவண்�ய�ல்ைல.

�ல்ைல�ம் மல்�ைக�ம் ��ஆத்��ம் ெசண்பக�ம்
�ஷ்பக் �ன்�கைளப் ேபால் காட்� தந்தன. அந்த மலரக்்
�ன்�கைளச ்�ற்�ப் ெபண்மணிகள் வண்�கைளப்
ேபால் ரீங்காரம் ெசய்� ெகாண்� ெமாய்த்தாரக்ள்.

�ஷ்பக் கைடகளின��ல் ெசன்ற�ம் வந்�யத்ேதவன்
அந்தப் �க்கார வா�பைன நிைனத்�க் ெகாண்டான்.
அவைன ம�ப��ம் பாரக்்கக்��மானால் எவ்வள�
ெசௗகரியமா��க்�ம்? இந்த நகரில் வச�யாகத்
தங்�வதற்� ஓரிடம் அவைனக் ேகட�்த் ெதரிந்�



ெகாள்ளலாமல்லவா?… இப்ப� எண்ணியேபாேத சற்�த்
�ரத்�ல் அந்த வா�பன் வந்� ெகாண்��ப்பைத
வந்�யத்ேதவன் கண்டான். ��ைர���ந்� இறங்�
அவைன அ��னான்.

“தம்�! �க்�டைலகளில் ஒன்ைற�ம் காேணாேம”
�ெவல்லாம் எங்ேக? �ற்றா��ட்டதா?” என்றான்.

“�ற்பதற்காக நான் �க் ெகாண்� வர�ல்ைல. ேகா�ல்
�ைஜக்காகப் �க் ெகாண்� வந்ேதன்; �ைவக்
ெகா�த்தா� �ட்ட�; �ட�்க்�த் ��ம்�ப் ேபா�ேறன்.”

“எந்தக் ேகா��க்� நீ இந்தப் �ஷ்பக் ைகங்கரியம்
ெசய்�றாய்?”

“தளிக்�ளத்தார ்ஆலயம் என்� ேகட்ட�ண்டா?”

“ஓேகா! தஞ்ைசத் தளிக்�ளத்தார ்என்�
ேகள்�ப்பட்��க்�ேறன். அந்தக் ேகா�ல் தான்
ேபா��க்�ற� ெபரிய ேகா�லா அ�?”

“இல்ைல; ��ய ேகா�ல்தான் ெகாஞ்சகாலமாக
இத்தஞ்ைச�ல் �ரக்்ைகயம்மன் ேகா��க்�த்தான்
ம�ைம அ�கம். அங்ேகதான் �ைஜ, ெபாங்கல், ப�
���ழா ஆரப்்பாட்டங்கள் அ�கம். அரச
��ம்பத்தா�ம் ப�ேவட்டைரயரக்�ம் �ரக்்ைக
அம்மன் ேகா��க்�த்தான் அ�கமாகப் ேபா�றாரக்ள்.
தளிக்�ளத்தார ்ேகா��க்� அவ்வள� ம�ைம இல்ைல;
தரிசனம் ெசய்ய ஜனங்கள் அவ்வளவாக
வ�வ�ல்ைல…”

“நீ இந்தப் �ஷ்பக் ைகங்கரியம் ெசய்� வ��றாேய?
இதற்காக ஏேத�ம் சன்மானம் உண்டா?”



“எங்கள் ��ம்பத்�க்� இதற்காக மானியம் இ�க்�ற�.
என் பாட்டனார ்காலத்���ந்� கண்டரா�த்த
சக்கரவரத்்� �ட்ட நிவந்தம் உண்�. தற்சமயம் நா�ம்
என் தாயா�ம் இந்தக் ைகங்கரியத்ைதச ்ெசய்�
வ��ேறாம்.”

“தளிக்�ளத்தார ்ேகா�ல் ெசங்கல் ��ப்பணியா?
அல்ல� க�ங்கல் பணி ெசய்��க்�றாரக்ளா?” என்�
வல்லவைரயன் ேகட்டான்.

அவன் வ��ன்ற வ��ல் பல ெசங்கல்
ேகா�ல்க�க்�க் க�ங்கல் ��ப்பணி நடந்�
ெகாண்��ப்பைதப் பாரத்்��ந்தப�யால் இவ்�தம்
ேகட்டான்.

“இப்ேபா� ெசங்கல் ேகா�ல்தான்; க�ங்கல் ��ப்பணி
�ைர�ல் ெதாடங்�ம் என்� ேகள்�. இந்தத்
��ப்பணிைய உடேன நடத்த ேவண்�ம் என்�
பைழயாைறப் ெபரிய �ராட்�யார ்��ம்��றாராம்
ஆனால்..” என்� அந்த வா�பன் தயங்� நி�த்�னான்.

“ஆனால் என்ன?..”

“பராபரியாகக் ேகள்�ப்பட்டைதெயல்லாம் ெசால்வ�ல்
என்ன பயன்? பக�ல் பக்கம் பாரத்்�ப் ேப�, இர�ல்
அ��ம் ேபசாேத என்� ெசால்லக் ேகட்��க்�ேறன்.
இ�ேவா நாற்சந்��ம் ��ம் இடம்; நம்ைமச ்�ற்��ம்
ஜனங்கள்…”

“இந்த மா�ரி இடத்�ேல நின்�தான் ைதரியமாக எந்த
ரக�ய�ம் ேபசலாம். இந்தப் ெப�ங்�ட்டத்��ம்
இைரசச்��ம் நம்�ைடய ேபச�் யார ்கா��ம்
�ழா�.”



“ேப�வதற்� இரக�யம் என்ன இ�க்�ற�?” என்றான்
அந்த வா�பன், வந்�யத்ேதவைனக் ெகாஞ்சம்
சந்ேதகத்�டன் பாரத்்�.

ஆகா! இந்தப் �ள்ைள நல்ல �த்�சா�! இவ�டன்
�ேநகம் ெசய்� ெகாள்வ�ல் லாபம் உண்�! பல
�ஷயங்கைள அ�யலாம்! ஆனால் இவன் மனத்�ல்
�ண் சந்ேதகத்ைத உண்டாக்கக் �டா� – இவ்�தம்
வந்�யத்ேதவன் எண்ணி, “ஆமாம்; இரக�யம் என்ன
இ�க்�ற�? ஒன்��ல்ைலதான்.

ேபானால் ேபாகட�்ம், தம்�! இர� எங்ேகயாவ� நான்
நிம்ம�யாகத் �ங்க ேவண்�ம். ெவ� �ரம் �ரயாணம்
ெசய்� �க�ம் கைளப்பைடந்��க்�ேறன். எங்ேக
தங்கலாம்? ஒ� நல்ல ���க்� வ�காட்� எனக்�
உத� ெசய்ய ���மா?” என்� ேகட்டான்.

“இந்த நகரில் தங்�வதற்� இடங்க�க்� என்ன �ைற�?
சத்�ரங்கள் எத்தைனேயா இ�க்�ன்றன;
அயல்நா�களி��ந்� வ��றவரக்�க்ெகன்� ஏற்பட்ட
ராஜாங்க ���க�ம் இ�க்�ன்றன. ஆனால்,
உங்க�க்� இஷ்டமா��ந்தால்…”

“தம்�! உன் ெபயர ்என்ன?” என்� வந்�யத்ேதவன்
ேகட்டான்.

“அ�தன்; ேசந்தன் அ�தன்.”

“அடடா! எவ்வள� நல்ல ெபயர?் ேகட�்ம்ேபாேத என்
நா�ல் அ�� ஊ��றேத… எனக்� இஷ்டமா��ந்தால்
உன்�ைடய �ட�்க்� வந்� தங்கலாம் என்�தாேன நீ
ெசால்லத் ெதாடங்�னாய்?”

“ஆமாம், அ� எப்ப� உங்க�க்�த் ெதரிந்த�?”



“என்னிடம் மந்�ர �த்ைத இ�க்�ற�; அதனால்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன் உன் �� எங்ேக இ�க்�ற�?”

“நகர எல்ைலையத் தாண்�க் �ப்�� �ரத்�ல் எங்கள்
�ந்ேதாட்டம் இ�க்�ற�; ேதாட்டத்�க்�ள்ேள எங்கள்
��ம் இ�க்�ற�” என்றான் அ�தன்.

“ஆகா! அப்ப�யானால் உன் �ட�்க்� நான் வந்ேத
��ேவன். இந்தப் பட்டணத்�ச ்சந்த��ல் என்னால்
இன்�ரைவக் க�க்க ��யா�. ேம�ம் உன்ைனப்
ேபான்ற உத்தமப் �தல்வைனப் ெபற்ற உத்த�ையத்
தரி�க்க ��ம்��ேறன்.”

“என்ைனப் ெபற்ற அன்ைன உத்த�தான்; ஆனால்
�ரப்்பாக்�யசா�…”

“அடாடா! ஏன் அவ்வா� ெசால்�றாய்”

“ஒ�ேவைள உன் தந்ைத…”

“என் தந்ைத இறந்�தான் ேபானார;் ஆனால் அ�
மட�்�ல்ைல என் தாய் �ற��ேலேய �ரப்ாக்�யசா�.
பாரத்்தால் ெதரிந்� ெகாள்�ரக்ள் வா�ங்கள்
ேபாகலாம்.”

அைர நா�ைக ேநரம் நடந்� அவரக்ள் நகரப்்�றத்�க்�
அப்பா��ந்த �ந்ேதாட்டத்�க்� வந்� ேசரந்்தாரக்ள்.
இர�ல் மல�ம் �க்களின் இனிய மணம்
வந்�யத்ேதவ�க்� அ�ரவ் �கமயக்கத்ைத
ஊண்டாக்�ய�. நகரத்�ன் ��களில் எ�ந்த
ேகாலாகல இைரசச்�ம் சந்த��ம் அங்ேக
அவ்வளவாகக் ேகடக்�ல்ைல.

�ந்ேதாட்டத்�ன் மத்��ல் ஓட�் �� ஒன்� இ�ந்த�.
பக்கத்�ல் இ� ��ைசகள் இ�ந்தன.ேதாட்ட



ேவைல�ல் உத� ெசய்த இ� ��ம்பத்தார்
அக்��ைசகளில் இ�ந்தாரக்ள். அவரக்ளில் ஒ�வைன
அ�தன் அைழத்�, வந்�யத்ேதவ�ைடய ��ைரக்�த்
�னி ைவத்� மரத்த��ல் கட்� ைவக்�ம்ப� ��னான்.

�ற�, �ட�்க்�ள் அைழத்�ச ்ெசன்றான். அ�த�ைடய
தாயாைரப் பாரத்்த�ம் வந்�யத்ேதவ�க்� அவ�ைடய
�ரப்்பாக்�யம் இத்தைகய� என்� ெதரிந்� �ட்ட�.
அந்த �தாட்� ேப�ம் சக்�யற்ற ஊைம, கா�ம் ேகளா�
என்� ெதரிந்த�. ஆனால் அந்த மாதர��ன் �கத்�ல்
க�ைண�ம் அன்�ம் நிைறந்� த�ம்�யைத
வந்�யத்ேதவன் கண்டான்.

�ரிய அ��ன் ஒளி�ம் அம்�கத்���ந்� ��ய�.
ெபா�வாக, ஏதாவ� ஒ� அங்கத்�ல் ஊன�ற்றவரக்ள்
மற்றப� �றந்த அ��க் �ரை்ம�ள்ளவரக்ளாக
�ளங்�வ� ��ஷ்� ��த்�ரங்களில் ஒன்� அல்லவா?

அ�தன் �ல ச�க்ைஞகள் ெசய்த�ம் அந்த �தாட்�
வந்��ப்பவன் அயல் ேதசத்���ந்� வந்த ��ந்தாளி
என்� ெதரிந்� ெகாண்டாள். �கபாவத்�னாேலேய
தன்�ைடய பரிைவ�ம் வரேவற்ைப�ம் ெதரி�த்தாள்.
சற்� ேநரத்�க்ெகல்லாம் இைல ேபாட�் அந்த அம்மாள்
உண� பரிமா�னாள். �த�ல் இ�யாப்ப�ம்
இனிப்பான ேதங்காய்ப் பா�ம் வந்தன. அந்த மா�ரி
இனிய பலகாரத்ைத வந்�யத்ேதவன் தன் வாழ்நாளில்
அ�ந்�ய�ல்ைல. பத்�ப் பன்னிரண்� இ�யாப்ப�ம்,
அைரப்ப� ேதங்காய்ப் பா�ம் சாப்�ட்டான். �ற�
�ளிக்க��ம் ேசாளமாப் பணியார�ம் வந்தன;
அவற்ைற�ம் ஒ� ைக பாரத்்தான். அப்ப��ம் அவன் ப�
அடங்க�ல்ைல; கைட�யாக காற்ப� அரி�ச ்ேசா�ம்
அைரப்ப� த��ம் �ங்�னான்! �ற�தான் அவன்
இைல���ந்� எ�ந்தான்.



சாப்��ம்ேபாேத �ல �ஷயங்கைள அ�தனிடம்
ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாண்டான். தஞ்ைசக்
ேகாடை்டக்�ள்ேள அப்ேபா� �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்�ைய�ம் அவ�ைடய அரண்மைனப்
பரிவாரங்கைள�ம் த�ர, இன்�ம் �க்�யமாக யார்
யார ்இ�க்�றாரக்ள் என்� �சாரித்தான். ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர,் �ன்ன ப�ேவட்டைரயர ்இவரக்ளின்
மாளிைகக�ம் பரிவாரங்க�ம் அங்� இ�ந்தன.

தன ெபாக்�ஷம், தானிய பண்டாரம் இரண்�ம்
ேகாடை்டக்�ள் இ�ந்தப�யால் அவற்ைறப்
பரிபா�க்�ம் அ�காரிக�ம் கணக்கரக்�ம்
இ�ந்தாரக்ள். �ந்தர ேசாழரின் அந்தரங்க
நம்�க்ைகக்�ம் அ�மானத்�க்�ம் பாத்�ரரான
அநி�த்த �ரம்மராயர ்என்�ம் அைமசச்�ம், ��மந்�ர
ஓைல நாயக�ம் ேகாடை்டக்�ள்ேளதான் வ�த்தாரக்ள்.

மற்�ம் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் தைலைம�ல்
தஞ்ைசக் ேகாடை்டையக் காவல் �ரிந்த �ரரக்�ம்
அவரக்�ைடய ��ம்பத்தா�ம் அங்ேகேய
தங்���ந்தாரக்ள். ெபான், ெவள்ளி நைக
�யாபாரிக�ம், நவரத்�ன �யாபாரிக�ம்,
ெபான்னாசாரிக�ம் ேகாடை்டக்�ள் இடம்
அளிக்கப்பட்��ந்தாரக்ள். ெபரிய ப�ேவட்டைரயரின்
�ழ் வரி ��க்�ம் ேவைல பாரத்்த �ற்�க்கணக்கான
அ�வலரக்ள் இ�ந்தனர.்

�ரக்்ைகயம்மன் ேகா�ல், ேகாடை்டக்�ள்ேளதான் ஒ�
�ைல�ல் இ�ந்த�. ேகா�ல் �சாரிக�ம்
பணி�ைடயாள�ம் கணிைகய�ம் ேகா��க்�
அ��ல் ����ந்தாரக்ள்.



இைதெயல்லாம் ெதரிந்� ெகாண்ட �ற�,
“அைமசச்ரக்ள் அைனவ�ம் தற்சமயம் ேகாடை்ட�ல்
இ�க்�றாரக்ளா?” என்� வந்�யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“எல்லா�ம் எப்ப� இ�ப்பாரக்ள்? பற்பல காரியமாக
ெவளி�ேல ேபாய்க் ெகாண்�ம் வந்� ெகாண்�ம் தான்
இ�ப்பாரக்ள்.அநி�த்த �ரமராயர ்�ல காலமாகேவ
நகரில் இல்ைல. அவர ்ேசர நா� ெசன்��ப்பதாகக்
ேகள்�. ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்நா� �னங்க�க்�
�ன்னால் ெவளிேய ெசன்றார.் ெகாள்ளிடத்�க்�
வடக்ேக ந�நாட�்க்�ச ்ெசன்றதாகக் ேகள்�.”

“ேபானவர ்ஒ�ேவைள ��ம்� வந்��க்கலாம்
அல்லவா? உனக்�த் ெதரியாதாக்�ம்!”

“இன்� சாயங்காலம் ப��ர ்இைளயராணி�ன்
பல்லக்� வந்த�. ேகாடை்ட வாச�ல் நாேன பாரத்்ேதன்;
ஆனால் ப�ேவட்டைரயர ்வர�ல்ைல. ஒ�ேவைள
வ��ல் எங்ேக�ம் தங்� �ட�் நாைள வரக்��ம்.”

“தம்�! இளவரசர ்ம�ராந்தகத் ேதவ�ம்
ேகாடை்டக்�ள்ேளதாேன தங்���க்�றார?்”

“ஆமாம்; ப�ேவட்டைரயர ்அரண்மைனக்�ப் பக்கத்�ல்
ம�ராந்தகரின் மாளிைக இ�க்�ற�. �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் ��மகைள மணம் �ரிந்த ம�மகர்
அல்லவா?”

“ஓேஹா! அ��ம் அப்ப�யா? எனக்� இ� வைர�ல்
ெதரியாேத?”

“ெராம்பப் ேப�க்�த் ெதரியா�தான் சக்கரவரத்்��ன்
ேதக அெசௗகரய்த்ைத �ன்னிட�்த் ��மணத்ைதக்
ேகாலாகலமாக நடத்த�ல்ைல.”



“நல்ல�; ம�ராந்தகத்ேதவர ்இப்ேபா�
ேகாடை்டக்�ள்ேளதாேன இ�க்�றார?்”

“ேகாடை்டக்�ள்ேளதான் இ�க்க ேவண்�ம்; ஆனால்
ம�ராந்தகத் ேதவர ்சாதாரணமாக ெவளி�ல்
வ�வ�ல்ைல. மக்கள் அவைரப் பாரக்்க ���ற�ம்
இல்ைல. �வபக்��ல் ஈ�பட�்ப் ெப�ம்பா�ம்
ேயாகத்��ம் �யானத்��ம் �ைஜ��ம் காலம்
க�ப்பதாகக் ேகள்�.”

“ஆனா�ம் இத்தைன நாைளக்�ப் �ற� க�யாணம்
ெசய்� ெகாண்��க்�றாேர?”

“ஆமாம்; அ� ெகாஞ்சம் �யப்பான காரியந்தான்.
க�யாணத்�க்�ப் �ற� மாப்�ள்ைளத் ேதவரின்
மனேம மா�ப் ேபா��ப்பதா�ம் ெசால்�றாரக்ள்;
நமக்ெகன்ன அைதப் பற்�? ெபரிய இடத்�ப் ேபச�்ப்
ேபசாம��ப்பேத நல்ல�…”

ேசந்தன் அ�தனிடம் இன்�ம் பல �ஷயங்கைளக்
ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்�ம் ஆவல் வந்�யத்ேதவ�க்�
இ�ந்த�. ஆனால் அ�கமாக ஏேத�ம் ேகட�்ச்
சந்ேதகத்ைதக் �ளப்� �ட அவன் ��ம்ப�ல்ைல.
இத்தைகய சா�ப்�ள்ைள�ன் �ேநகம் தனக்�ப்
ேப�த�யா��க்�ம்.

தஞ்ைச�ல் தங்க இம்மா�ரி ஒ� �� அகப்பட்ட�ம்
தன்�ைடய அ�ரஷ்்டந்தான். அைதெயல்லாம்
ெக�த்�க் ெகாள்வாேனன்? ேம�ம், நீண்ட �ரயாணக்
கைளப்�டன் �தல்நாள் இர� கண் ��த்த�ம் ேசரந்்�
ெகாண்ட�. கண்ைணச ்�ழற்�க் ெகாண்� �க்கம்
வந்த�. ேசந்தன் அ�தன் அவ�ைடய நிைலைய
அ�ந்� �ைர�ல் ப�க்ைக ேபாட�்க் ெகா�த்தான்.



�க்க மயக்கத்�ல் கைட�யாக வந்�யத்ேதவ�ைடய
மனத்�ல் ப��ர ்இைளயராணி�ன் ���கம் வந்த�.
அப்பப்பா! என்ன அழ�! என்ன ெஜா�ப்�! அந்த
மாயேமாகன வ�வத்ைதத் ��ெரன்� அவன்
பாரத்்த�ம் அ�ேயா� ெசயல் இழந்� கண் ெகாட்டாமல்
�ைகத்� நின்ற� இன்ெனா� அ�பவத்ைத அவ�க்�
நிைன�ட்�ய�.

���ராயத்�ல் ஒ� சமயம் காட�் வ�யாய்ப் ேபாய்க்
ெகாண்��க்ைக�ல் ��ெரன்� படெம�த்� ஆ�ய
பாம்� ஒன்� அவன் �ன் எ�ரப்ட்ட�. அதன் அழேக
அழ�! கவரச்�்ேய கவரச்�்! வந்�யத்ேதவனால்
பாம்�ன் படத்���ந்� கண்ைண அகற்றேவ
��ய�ல்ைல; கண் ெகாட்ட�ம் ��ய�ல்ைல.
பாரத்்த� பாரத்்தப� நின்றான்; பாம்�ம் ஆ�க்
ெகாண்ேட��ந்த�! பாம்� ஆ�ய ேபா� அதற்�ணங்க,
இவன் உடம்�ம் ஆ�ய� – இதன் ��� என்ன
ஆ���க்�ேமா ெதரியா�.

��ெரன்� ஒ� �ரிப்�ள்ைள வந்� பாம்�ன் ��
பாய்ந்த�. இரண்�ம் �வந்த �த்தம் ெதாடங்�ன.
அந்தச ்சந்தரப்்பத்ைதப் பயன்ப�த்�க் ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் ஒேர ஓட்டமாக ஓ� வந்� �ட்டான்!….

�ச�்! என்ன உதாரணம்! இந்தப் �வன ேமா�னியான
�ந்தராங்�ையப் படெம�த்த பாம்�க்கா ஒப்��வ�?
இவ�ைடய பால்வ��ம் �கத்ைத ஒ� தடைவ
பாரத்்தா�ம் ப� �ரந்்� ��ேம?… நாைளக்� அவைள
ம�ப� காணப்ேபா�ேறாமல்லவா! அவ�ைடய
�ர�ேலதான் என்ன ம�ரம்! இவள் ஓர ்அ�ரவ்மான
அழ�தான். ஆனால் �டந்ைத ேசா�டர ்�ட்��ம்
அரி�லாற்றங்கைர��ம் பாரத்்த அந்த இன்ெனா�
ெபண்?… அவ�ைடய �கத்��ம் காந்� ஒளி �ட்ட�!



அழ� �டர ்�ட்ட�!… இரண்� �கங்க�ம் �ந்தர
�கங்களா��ம் அவற்�க்�ள் எத்தைன ேவற்�ைம!
அ�ல் கம்�ர�ம் ெப�ந்தன்ைம�ம்; இ�ல் ேமாகன�ம்
கவரச்�்�ம்!.. இப்ப� அவன் உள்ளம் அந்த இ�
மங்ைகயரின் �கங்கைள�ம் ஒப்�ட�்க்
ெகாண்��ந்தேபா�, மற்ெறா� மங்ைக வந்�
��க்�ட்டாள். சரவ்ா�காரக் ெகா�ங்ேகால் அர�யான
நித்�ராேத� வந்�யத்ேதவைனப் பரி�ரணமாக
ஆடெ்காண்டாள்.
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அ�தியாய� 24
கா�ைக�� �ய���

 

இரெவல்லாம் கடை்டையப் ேபால் �டந்�
�ங்��ட�்க் காைல�ல் �ரியன் உ�த்த �றேக
வந்�யத்ேதவன் ��ெல�ந்தான். ��த்�க் ெகாண்ட
�ற�ம் எ�ந்��க்க மனம் வராமல் ப�த்��ந்தான்.
ேமலக்காற்� �ரெ்ரன்� �ச, மரஞ்ெச�களின்
�ைளக�ம் இைலக�ம் ஒன்ேறாெடான்� உராய்ந்�



‘ேசா’ என்ற சத்தத்ைத உண்டாக்�க் ெகாண்��ந்தன.
அந்தச ்���க்�ணங்க, ஓர ்இளம் �ள்ைள�ன் இனிய
�ரல் �ந்தர�ரத்்� �வா�களின் ேதவாரப் பாடைலப்
பண்�டன் பா�ய�.

 

“ெபான்னார் ேமனியேன ��த் ேதாைல அைரக்கைசத்�

�ன்னார் ெசஞ்சைடேமல் �ளிர் ெகான்ைற அணிந்தவேன!”

 

இைதக் ேகட்ட வந்�யத்ேதவன் கண்ைண ��த்�ப்
பாரத்்தான். அவ�க்ெக�ேர �ந்ேதாட்டத்�ல்
ெகான்ைன மரங்கள் சரஞ்சரமாகப் ெபான் மலரக்ைளத்
ெதாங்க�ட�்க் ெகாண்� காட்�யளித்தன. ேசந்தன்
அ�தன் ஒ� ைக�ல் �டைல�ம் இன்ெனா� ைக�ல்
அலக்�ம் ைவத்�க் ெகாண்�, வா�னால் பா�க்
ெகாண்ேட, ெகான்ைற மலரக்ைளப் ப�த்�க்
ெகாண்��ந்தான். அ�காைல�ேல எ�ந்� ஸ்நானம்
ெசய்� ��நீ� �ைனந்��ந்த ேசந்தன் அ�தன்,
�வபக்தனா�ய மாரக்்கண்டைனப் ேபால்
ேதான்�னான்.

இப்ப� இனிைமயாக�ம் அழகாக�ம் பா�ம்
�ள்ைள�ன் �ரைலக் ேகடக் அவ�ைடய அன்ைன
ெகா�த்� ைவக்க�ல்ைலேய என்ற எண்ணத்�டன்
வந்�யத்ேதவன் எ�ந்தான். அ�தைனப் ேபால் தா�ம்
�ந்ேதாட்டம் வளரத்்�ச ்�வ ைகங்கரியம் ெசய்�
ெகாண்� ஏன் ஆனந்தமாய்க் காலங் க�க்கக் �டா�?
எதற்காகக் ைக�ல் வா�ம் ேவ�ம் ஏந்�க் ெகாண்�
ஊர ்ஊராக அைலய ேவண்�ம்? எந்த ேநர�ம் �றைரக்
ெகால்�வதற்�ம் �றரால் ெகால்லப்ப�வதற்�ம்
ஆயத்தமாக ஏன் �ரிய ேவண்�ம்? இத்தைகய
எண்ணங்கள் அவன் மனத்�ல் உ�த்தன.



ஆனால் ��� ேநரத்�ல் மனம் மா�ய�. ேசந்தன்
அ�தைனப் ேபால் உல�ல் எல்லா�ேம �வ
பக்தரக்ளா��ந்� ��வாரக்ளா? ��டரக்�ம்
ெகாள்ைளக்காரரக்�ம் வஞ்சகரக்�ம் எளியவரக்ைளத்
�ன்��த்�வ�ல் களிப்பைட�றவரக்�ம்
இ�க்கத்தான் இ�ப்பாரக்ள். இவரக்ைளெயல்லாம்
அடக்�, நியாயத்ைத�ம் தரம்த்ைத�ம் நிைலநாட்ட
அரசாங்கம் ேவண்�ம். அரசாங்கம் நடத்த அரசரக்�ம்
அைமசச்ரக்�ம் ேவண்�ம். இவரக்�க்� ஆபத்�
வராமல் பா�காக்க ேவளக்காரப் பைடக�ம் ேவண்�ம்.

தன்ைனப் ேபால் அரசரக்�ம் ஓைல ெகாண்� ேபாக�ம்
ஆடக்ள் ேவண்�ம்…. ஆம்! இன்� �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்�ையப் பாரத்்ேத �ரேவண்�ம். ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்��ம்� வ�வதற்�ள்
சக்கரவரத்்�ையப் பாரத்்தால்தான் பாரத்்த�. அவர்
வந்� �ட்டால் அ� சாத்�ய�ல்லாமேல ேபாகலாம்….

�ந்ேதாட்டத்�க்�ப் பக்கத்�ேல��ந்த தாமைரக்
�ளத்�ல் �ளித்� �ட�் வந்�, வல்லவைரயன் ஆைட
ஆபரணங்கள் அணிந்� தன்ைன நன்றாக
அலங்கரித்�க் ெகாண்டான். சக்கரவரத்்�ையத்
தரிசனம் ெசய்யப் ேபா�ம்ேபா� சாதாரணமாகப்
ேபாகலாமா? இதற்காகத் தான் அலங்கரித்�க்
ெகாண்டானா, அல்ல� ப��ர ்இைளயராணிைய
அன்� �ண்�ம் பாரக்்கப் ேபா�ேறாம் என்�ற
எண்ண�ம் அவன் மனத்�ற்�ள் இ�ந்ததா என்� நாம்
ெசால்ல ��யா�.

காைல உண�க்�ப் �ற� ேசந்தன் அ�தன்
உச�்ேவைள �ைஜக் ைகங்கரியத்�க்காகப்
�க்�டைல�டன் �ளம்ப, வந்�யத்ேதவன்
சக்கரவரத்்��ன் தரிசனத்�க்காகப் �றப்பட்டான்



இ�வ�ம் நடந்ேத ெசன்றாரக்ள். ேகாடை்டக்�ள்
��ைரையக் ெகாண்� ேபாக ேவண்டாம் என்�
வல்லவைரயன் �ன்னேமேய �ரம்ானித்��ந்தான்.
��ைர நன்றாக இைளப்பாற அவகாசம் ெகா�ப்ப�
அவ�யம். �க்�ரத்�ல் அக்��ைரைய, தான் �ரிதப்
�ரயாணத்�க்� உபேயாகப்ப�த்த ேவண்� வரலாம்,
யார ்கண்ட�? எப்ப�யானா�ம், அ� இங்ேக
இ�ப்ப�தான் நல்ல�. ேகாடை்ட வாசல் ேபாய்ச ்ேச�ம்
வைர�ல் அ�த�டன் ேபச�்க் ெகா�த்� இன்�ம் �ல
�வரங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்டான்.

“உன் அன்ைனையத் த�ர உனக்� ேவ� உற்றார்
உற�னர ்யா�ம் �ைடயாதா?” என்� வல்லவைரயன்
ேகட்டதற்� அ�தன் ��யதாவ�; “இ�க்�றாரக்ள், என்
அன்ைன�டன் �டப் �றந்த ஒ� தமக்ைக�ம்
தைமய�ம் உண்�. தமக்ைக காலமா� �ட்டாள்;
தைமயனார ்ேகா�க்கைரக் �ழகர ்ேகா��ல் �ஷ்ப
ைகங்கரியம் ெசய்�றார.் அத்�டன் இர� ேநரங்களில்
கலங்கைர �ளக்கத்�ல் �பேமற்�ப் பா�காக்�ம்
பணி�ம் ெசய்� வ��றார…் அவ�க்� ஒ� �தல்வ�ம்
�தல்��ம் உண்�; �தல்�…” என்� நி�த்�னான்.

“�தல்�க்� என்ன?”

“ஒன்��ல்ைல எங்கள் ��ம்பத்�ேலேய ஒ�
��த்�ரம். �லர ்ஊைமயாகப் �றப்பாரக்ள்;
மற்றவரக்ள் இனிய �ரல் பைடத்��ப்பாரக்ள்;
நன்றாய்ப் பா�வாரக்ள்…”

“உன் மாமனின் மகள் ஊைம இல்ைலேய?” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

“இல்ைல, இல்ைல!”



“அப்ப�யானால் நன்றாய்ப் பாடக் ��யவள் என்�
ெசால்�, உன்ைனக் காட்��ம் நன்றாய்ப் பா�வாளா?”

“அழகா��க்�ற� உங்கள் ேகள்� ‘��ல், காக்ைகைய
�ட நன்றாய்ப் பா�மா?’ என்� ேகட்ப�
ேபா��க்�ற�. �ங்�ழ� பா�னால், ச�த்�ர ராஜா
அைல எ�ந்� ஓைச ெசய்வைத நி�த்� �ட�்
அைம�யாகக் ேகட்பார.்ஆ� மா�க�ம் காட�்
��கங்க�ம் ெமய் மறந்� நிற்�ம்…”

“உன் மாமன் மகளின் ெபயர ்�ங்�ழ�யா? அழகான
ெபயர!்”

“ெபயர ்மட�்ந்தானா அழ�?”

“அவ�ம் அழ�யாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம்;
இல்லா�ட்டால், நீ இவ்வள� பரவசமைடவாயா?”

“மா�ம் ம��ம் அவளிடம் அழ�க்�ப் �சை்ச ேகடக்
ேவண்�ம். ர��ம் இந்�ராணி�ம் அவைளப் ேபால்
அழ�யாவதற்�ப் பல ஜன்மங்கள் தவம் ெசய்ய
ேவண்�ம்.”

ேசந்தன் அ�த�ைடய உள்ளம் �வபக்��ேலேய
�ரணமாக ஈ�பட�ல்ைலெயன்பைத வல்லவைரயன்
கண்� ெகாண்டான்.

“அப்ப�யானால் உனக்�த் த�ந்த மணப் ெபண் என்�
ெசால்�. மாமன் மகளாைகயால் �ைறப் ெபண்�ங்
�டத்தாேன? கல்யாணம் எப்ேபா�?” என்� ேகட்டான்
வந்�யத்ேதவன்.

“எனக்�த் த�ந்தவள் என்� ஒ� நா�ம் ெசால்ல
மாட்ேடன். நான் அவ�க்� எவ்�தத்��ம்
த���ல்லாதவன். பைழய நாடக்ளிேல ேபாலப்



�ங்�ழ�க்�ச ்�யம்வரம் ைவத்தால் ஐம்பத்தா�
ேதசத்� ராஜாக்க�ம் வந்� ேபாட்� ேபா�வாரக்ள்!
தமயந்�ைய மணந்� ெகாள்வதற்�
வா�லகத்���ந்� ேதவரக்ள் வந்த� ேபால் வந்தா�ம்
வ�வாரக்ள். ஆனால் இந்தக் க��கத்�ல்
அவ்�தெமல்லாம் ஒ�ேவைள நடவா�…”

“அப்ப�யானால் உன்ைன மணந்� ெகாள்ள அவள்
��ம்�னா�ம் நீ ம�த்� ��வாய் என்� ெசால்�!”

“நன்றா��க்�ற�; இைறவன் என் �ன்னால் ேதான்�,
‘நீ �ந்தர�ரத்்�ையப் ேபால் இந்த உடம்ேபா�
ைகலாசத்�க்� வ��றாயா? அல்ல�
�ேலாகத்���ந்� �ங்�ழ��டன் வாழ்�றாயா?”
என்� ேகட்டால் ‘�ங்�ழ��டன் வாழ்�ேறன்’
என்�தான் ெசால்�ேவன்; ஆனால் நான் ெசால்� என்ன
பயன்?”

“ஏன் பயன் இல்ைல? உனக்�ச ்சம்மதமா��க்�ம்ேபா�
அேநகமாகக் கல்யாணம் ஆன� ேபாலத்தாேன?
எல்லா�ம் ெபண்கைளக் ேகட�்க் ெகாண்�தானா
க�யாணம் ெசய்�றாரக்ள்? உதாரணத்�க்�, ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்அ�பத்ைதந்� வய�க்� ேமல்
க�யாணம் ெசய்� ெகாண்��க்�றாேர! அந்த
ராணி�ன் சம்மதத்�ன் ேபரிலா ��மணம்
நடந்��க்�ம்!…”

“அண்ணா! அ� ெபரிய இடத்�ச ்சமாசாரம், நாம் ஏன்
அைதப் பற்�ப் ேபச ேவண்�ம்? �க்�யமாக,
உங்க�க்� எசச்ரிக்ைக ெசய்�ேறன். நீங்கள்
ேகாடை்டக்�ள் ேபா��ரக்ள்; ேகாடை்டக்�ள்
ப�ேவட்டைரயரக்ைளப் பற்� எ��ம் ேபச ேவண்டாம்
ேப�னால் ஆபத்� வ�ம்!…”



“ஏ� தம்�, ஒேரய�யாகப் பய��த்��றாேய?”

“உண்ைமையத்தான் ெசால்�ேறன் ெமய்யாக, இரண்�
ப�ேவட்டைரயரக்�ந்தான் இப்ேபா� ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்ைதேய ஆ��றாரக்ள். அவரக்�ைடய
அ�காரத்�க்� �ஞ்�ய அ�காரம் ேவ� �ைடயா�.”

“சக்கரவரத்்�க்�க் �டவா அவரக்ைள �ட அ�காரம்
இல்ைல?”

“சக்கரவரத்்� ேநாய்வாய்ப்பட�்க் �டக்�றார.்
ப��ரக்்காரரக்ள் ேபாட்ட ேகாடை்ட அவர்
தாண்�வ�ல்ைல என்� ஜனங்கள் ெசால்��றாரக்ள்.
அவ�ைடய ெசாந்தப் �தல்வரக்�ைடய ேபச�்க் �டக்
கா�ல் ஏ�வ�ல்ைல என்�றாரக்ள்.”

“அப்ப�யா சமாசாரம்! ப�ேவட்டைரயரக்�ைடய
ெசல்வாக்� அபாரமாய்த்தான் இ�க்க ேவண்�ம்.
இரண்� வ�ஷத்�க்� �ன்னால் அவரக்�க்�
இத்தைன ெசல்வாக்� இல்ைல அல்லவா?”

“இல்ைல; அ��ம் சக்கரவரத்்� தஞ்ைசக்� வந்த �ற�
ப�ேவட்டைரயரக்�ைடய அ�காரம்
எல்ைல�ல்லாமல் ேபாய் �ட்ட�. அவரக்ைளத் தட்�ப்
ேப�வதற்ேக யா�ம் �ைடயா�. அநி�த்த �ரமராயர்
�ட ெவ�ப்பைடந்�தான் பாண்�ய நாட�்க்�ப்
ேபாய்�ட்டார ்என்� ேகள்�.”

“பைழயாைற���ந்� சக்கரவரத்்� தஞ்சா��க்�
எதற்காக வந்தார?் உனக்�த் ெதரி�மா, தம்�!”

“நான் ேகள்�ப்பட்டைதச ்ெசால்��ேறன்; �ன்�
வ�ஷத்�க்� �ந்� �ரபாண்�யன் ேபாரில்
மாண்டான். அசச்மயம் ேசாழர ்பைடகள் பாண்�ய
நாட்�ல் �ல ெகா�ரங்கைளச ்ெசய்ததாகக் ேகள்�;



�த்தெமன்றால் அப்ப�த்தாேன? ம�ைர ேசாழ
ராஜ்யத்�க்� உட்பட�் �ட்ட�. ஆனால்
�ரபாண்�ய�க்� அந்தரங்கமான �லர,் எப்ப�யாவ�
ப�க்�ப் ப� வாங்�வெதன்� சபதம் எ�த்�க்
ெகாண்� ச� ெசய்�றாரக்ளாம். பைழயாைற�ல்
மன்னர ்இ�ந்தால் அவைரப் பா�காக்க ��யா� என்�
தான் அவைரப் ப�ேவட்டைரயரக்ள் தஞ்ைசக்�
அைழத்� வந்� �ட்டாரக்ள். இங்ேக ேகாடை்ட�ம்
வ��ள்ள�; கட�்க் காவ�ம் அ�கம்.அேதா�
சக்கரவரத்்��ன் உடம்� நலத்�க்�ம்
பைழயாைறையக் காட்��ம் தஞ்சா�ர ்நல்ல� என்�
ைவத்�யரக்ள் ெசான்னாரக்ள்.

“�ந்தர ேசாழரின் உடம்ைபப் பற்� எல்லா�ம்
ெசால்��றாரக்ள். ஆனால் என்ன ேநாய் என்� மட�்ம்
யா�க்�ம் ெதரிவ�ல்ைல.”

“ெதரியாமல் என்ன? சக்கரவரத்்�க்�ப் பக்கவாதம்
வந்� இரண்� கால்க�ம் �வா�னம் இல்லாமல் ேபாய்
�ட்டன.”

“அடடா! அதனால் அவரால் நடக்கேவ
��வ�ல்ைலேயா?”

“நடக்க ��யா�; யாைன அல்ல� ��ைர �� ஏற�ம்
��யா�; ப�த்த ப�க்ைகதான். பல்லக்�ல் ஏற்�
இடத்�க்� இடம் ெகாண்� ேபானால்தான் ேபாகலாம்
அ��ம் ேவதைன அ�கம். ஆைகயால் சக்கரவரத்்�
அரண்மைனைய �ட�் ெவளிக் �ளம்�வேத இல்ைல.
�ல காலமாகச ்�த்தம் அவ்வள� �வா�னத்�ல்
இல்ைலெயன்�ம் ெசால்�றாரக்ள்.”

“ஆஹா! என்ன பரிதாபம்!”



“பரிதாபம் என்� �டச ்ெசால்லக் �டா�, அண்ணா!
அ��ம் ராஜ நிந்தைன என்� ெசால்�ப்
ப�ேவட்டைரயரக்ள் தண்டைன ��ப்பாரக்ள்.”

ப�ேவட்டைரயர!் ப�ேவட்டைரயர!் – எங்ேக, யாரிடம்
ேப�னா�ம் ப�ேவட்டைரயரக்ைளப் பற்�ேய ேபச�்!
அவரக்ள் எவ்வள� பராக்�ரமசா�களாய்
இ�ந்தால்தான் என்ன? தன ெபாக்�ஷம்; தானியக்
களஞ்�யம், தஞ்ைச நகரக்் காவல், ஒற்றரப்ைட எல்லாம்
அவரக்�ைடய வசத்�ல் இ�க்�ம்ப� சக்கரவரத்்�
�ட்��க்கக் �டா�. இவ்வள� அ�காரத்ைத�ம்
அவரக்ளிடம் �ட்டதனால் அல்லவா சக்கரவரத்்�க்�
�ேராதமாகச ்ச� ெசய்யத் ெதாடங்� �ட்டாரக்ள்?
இவரக்�ைடய ச� எவ்வள� �ரம் ப�க்�ேமா? அ�
ப�க்காமல் ேபாக நம்மால் இயன்ற �ரயத்தனம் ெசய்ய
ேவண்�ம். சந்தரப்்பம் �ைடத்தால் சக்கரவரத்்�க்�ம்
எசச்ரிக்ைக ெசய்� ைவக்க ேவண்�ம்!… இதற்�ள்
ேகாடை்ட வாசல் வந்� �ட்ட�. ேசந்தன் அ�தன் தன�
��ய நண்பைனப் �ரிந்� தளிக்�ளத்தார ்ஆலயத்ைத
ேநாக்�ச ்ெசன்றான். வந்�யத்ேதவேனா எத்தைனேயா
மனக்ேகாடை்டக�டன் அந்தக் ேகாடை்ட வாசைல
ெந�ங்�னான்.
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அ�தியாய� 25
ேகா�ைட���ேள

 

பைன இலச�்ைன தாங்�ய ேமா�ரம் கைதகளில்
வ�ம் மாய ேமா�ரத்ைதப் ேபால் அபாரமான மந்�ர
சக்� வாய்ந்ததா��ந்த�. காைல ேநரத்�ல் பால், த�ர்
�ற்பவரக்ள், �க்�ைடக்காரரக்ள், க�காய்
�ற்பவரக்ள், பழக் கைடக்காரரக்ள், மற்�ம் பல
ெதா�ல்கைள�ம் ெசய்ேவார,் கணக்கரக்ள்,
உத்�ேயாகஸ்தரக்ள் �த�ேயார ்ஏகக் �ட்டமாகக்
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�க்க �யன்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

ேகாடை்டக் கத�ன் �ட்�வாசைலத் �றந்�
அவரக்ைள ஒவ்ெவா�வராக உள்ேள ��வ�ேல
ேகாடை்ட வாசற் காவலரக்ள் தங்கள் படாேடாப
அ�காரத்ைதக் காண்�த்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
ஆனால் நம் இளம் �ரன் பைன இலச�்ைன ெபா�த்த
ேமா�ரத்ைதக் காட்�ய�தான் தாமதம், காவலரக்ள்
�க்க மரியாைத காட்�, ேகாடை்டக் கத�களில்
ஒன்ைறத் �றந்� �ட்டாரக்ள்; வந்�யத்ேதவ�ம்
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�த்தான்.

ஆகா! தஞ்ைச�ரிக் ேகாடை்டக்�ள் அவன் கால் ைவத்த
ேவைள என்ன ேவைளேயா ெதரியா�! அ���ந்�



எத்தைன எத்தைன �க்�ய நிகழ்ச�்கள் ெதாடரந்்�
வந்தன! ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன் சரித்�ரத்�ேலேய அ�
ஒ� �க்�ய சம்பவமாகவல்லவா ஏற்பட்ட�!
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�த்�ச ்��� ேநரம் வைர
வந்�யத்ேதவன் ஒேர �ர�ப்�ல் ஆழ்ந்��ந்தான்.
காஞ்� பைழய பல்லவ சாம்ராஜ்யத்�ன் தைலநகரம்.
பல தடைவ பைகவரக்ளின் தாக்�தல்க�க்�
உட்பட்ட�.அங்��ந்த மாளிைகக�ம் மண்டபங்க�ம்
மற்ற கட்டடங்க�ம் பைழைமயைடந்� ��லமா�ப்
�ஞ்சக் காளான் �த்��ந்தன. அழ�ய �ற்ப
ேவைலப்பா�கள் அைமந்த கட்டடங்கள்தான். ஆனா�ம்
பல ப��கள் இ�ந்�ம் �ைதந்�ம் �டந்தன. ஆ�த்த
கரிகாலர ்வந்த �ற� ��ப்�த்�க் கட்�ய �ல
மாளிைககள் மட�்ம், பட்ட மரத்�ல் ஒவ்ேவாரிடத்�ல்
தளிரத்்��க்�ம் மலரக்ைளப் ேபால் �ளங்�, நகரத்�ன்
பாழைடந்த ேதாற்றத்ைத �ைகப்ப�த்�க் காட்�ன.

இந்தத் தஞ்ைச�ன் ேதாற்றேமா ேநரம்ாறாக இ�ந்த�.
எல்லாம் ��ய மாளிைககள்; ��ய மண்டபங்கள்.
ெவண் �ண்ண மாளிைகக�க்� மத்��ல்
ெசம்மண்ணில் �ட்ட ெசங்கற்களினால் கட்�ய �ற்�ல
கட்டடங்கள் ைவரங்க�க்�ம் �த்�க்க�க்�ம்
இைட�ேல இரத்�னங்கைளப் ப�த்த� ேபால் ஒளி
��த் �கழ்ந்தன. ஆங்காங்� அரண்மைனத்
ேதாட்டங்களில் வளரந்்��ந்த ��டச்ங்கள் ெசம்மண்
���ன் சத்ைத உண்�, ெகா� ெகா�ெவன்� ெச�த்�
ஓங்���ந்தன. �ன்ைன, ெதன்ைன, அேசாகம், அர�,
ஆல், பலா, ேவம்� �த�ய மரங்களில் அடரந்்�
தைழத்��ந்த இைலகள் மரகதப் பசை்ச�ன் பல
சாயல்க�டன் கண்�க்� இனிைமைய�ம் மனத்�க்�
உற்சாகத்ைத�ம் அளித்தன.



அ�சய சக்� வாய்ந்த மந்�ரவா�யான மயன் ��தாக
நிரம்ாணித்த நகரம் இ�. இந்தப் ��ய நக�க்�ள்
�ரேவ�க்�ம் ேபாேத ஒ� ��ய உற்சாகம் �றந்த�;
உள்ளம் �ரித்�ப் ெபாங்�ய�; காரணம் ெதரியாத
கரவ்ம் நிைறந்த�.

ேகாடை்ட�ன் கட�்க்காவைல�ம் ேகாடை்டக்�ள்
�ரேவ�ப்ப�ல் உள்ள நிரப்்பந்தங்கைள�ம்
கவனித்��ந்த வந்�யத்ேதவன், உள்ேள அ�க
ஜனநடமாட்டேம இல்லாமல் ெவ�செ்சன்� இ�க்�ம்
என்� எண்ணி��ந்தான். ஆனால் அதற்� ேநரம்ாறாக,
ெத�க்கெளல்லாம் ‘ேஜேஜ’ என்� �ட்டமா��ந்த�.

��ைரக�ம் ��ைர �ட்�ய ரதங்க�ம் ��
அ��ம்ப� சத்த�ட�்க் ெகாண்� ெசன்றன. கரிய
�ன்�கள் அைசந்� வ�வ� ேபால் நிதானமாக�ம்
கம்�ரமாக�ம் நடந்� வந்த யாைனகளின் மணி ஓைச
நாலா�றங்களி�ம் ேகட்ட�! �, க�காய், பழம், பால்,
த�ர ்�ற்ேபாரின் �சச்ல்கள் ெச�கைளத்
ெதாைளத்தன. அவ்வப்ேபா� காலத்ைத அ��க்�ம்
ஆலாட்� மணிகளின் ஓைச�டன் ேபரிைக�ன்
�ழக்க�ம் கலந்த�.இைசக்க��கள் எ�ப்�ய
இன்னிைசக�டன் மங்ைகயர ்பா�ய ம�ர �தங்கள்
கலந்தன. எல்லாம் ஒேர ���ழாக் ேகாலாகலமாகேவ
இ�ந்த�.

நகரம் என்றால் இ�வல்லவா நகரம்! நா�க்� நாள்
�ரிந்� பரந்� வ�ம் ஒ� சாம்ராஜ்யத்�ன் தைலநகரம்
இப்ப�த்தான் இ�க்�ம் ேபா�ம்! தான் இத்தைகய
நகரத்�க்� �ற்��ம் ��யவன் என்� காட்�க் ெகாள்ள
வந்�யத்ேதவன் ��ம்ப�ல்ைல. யாைரயாவ� வ�
ேகட்டால் தன்ைன ஏற இறங்கப் பாரத்்�, “நீ இந்த
ஊ�க்�ப் ��யவனா?” என்� அலட்�யமாகப்



ேப�வாரக்ள். அரண்மைனக்� வ� ேகட�்றவைன
ெவளி�ரி��ந்� வந்த பட்�க்காட்டான் என்� �ட
நிைனத்� ��வாரக்ள். ஆைகயால், யாைர�ம் வ�
ேகடக்ாமேலேய சக்கரவரத்்��ன் அரண்மைனையக்
கண்���த்�ப் ேபாய்�ட ேவண்�ம்; அ�
அப்ப�ெயான்�ம் ��யாத காரியமா�ரா�…

எந்தப் பக்கம் ேநாக்�னா�ம் மாடமாளிைககளின் ��
மகர ேதாரணங்க�ம் ெகா�க�ம் ேதான்�ன.
ேவகத்�டன் ��ய ேமலக்காற்�டன் அைவ �வந்த
�த்தம் ெசய்� சடசட படபடெவன்� சத்தம் ெசய்�
ெகாண்� பறந்தன. ��க் ெகா�க�ம்
பைனக்ெகா�க�ேம அ�கமாகக் காணப்பட்டன. மற்ற
எல்லாக் ெகா�கைள�ம் தாழ்த்�க் ெகாண்� ேமக
மண்டலத்ைத அளா�க் கம்�ரமாக ஒ� ெபரிய
��க்ெகா� பறந்த�.அ�ேவ சக்கரவரத்்� தங்�ம்
அரண்மைனயாக இ�க்க ேவண்�ம் என்�
வல்லவைரயன் ஊ�த்�க் ெகாண்�, அக்ெகா� பறந்த
�க்ைக ேநாக்�த் தான் ேமேல ெசய்ய ேவண்�ய
காரியத்ைதப் பற்�ச ்�ந்�த்�க் ெகாண்� நடந்தான்.

சக்கரவரத்்�ைய ேநரில் சந்�த்� ஓைலையக்
ெகா�ப்ப� �தற்காரியம். அேதா� ஆ�த்த கரிகாலர்
ேநரில் வாய்ெமா�யாகத் ெதரி�க்கச ்ெசான்னைத�ம்
ெசால்ல ேவண்�ம். �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின்
அ�ம��ன்�ச ்சக்கரவரத்்�ையப் பாரக்்க ��யா�.
அவ�ைடய அ�ம�ைய எப்ப�ப் ெப�வ�?
ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�ப்பதற்�த் ெதய்வம் �ைண
ெசய்த�. ஆனால் ���ம் ெதய்வம் வ�காட�்ம் என்ேற
இ�ந்� �டலாமா? சக்கரவரத்்�ையப் பாரப்்பதற்�
நாேமதான் �க்� கண்���த்தாக ேவண்�ம்! அ�
என்ன �க்�! வாணர ்�லத்�ல் வ�வ�யாக வந்த



�ைளேய! ெகாஞ்சம் ேவைல ெசய், பாரக்்கலாம்! ���
உன் கற்பனா சக்�ையத் தட்� ��! கா�யம், க�ைத
எ��ேவா�க்� மட�்ம் கற்பனா சக்� ேதைவ
என்ப�ல்ைல. உன்ைனப் ேபால் இராஜாங்க
காரியங்களில் ஈ�பட்டவரக்�க்�ம் கற்பனா சக்�
ேவண்�ம்; எங்ேக, உன் ைகவரிைசையக் காட�்,
பாரக்்கலாம்!…

ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்இன்�ம் ேகாடை்டக்� வந்�
ேசர�ல்ைல என்பைத வந்�யத்ேதவன் உ��ப்ப�த்�க்
ெகாண்டான்.

ேகாடை்ட வாசைலத் தாண்� உள்ேள வந்த�ம், அங்ேக
உட்�றத்�ல் நின்ற காவலன் ஒ�வனிடம், “ஏன் அப்பா!
ப�ேவட்டைரயர ்��ம்� வந்� �ட்டாரா?” என்�
ேகட்டான்.

“யாைரக் ேகட�்றாய், தம்�! �ன்னவர்
அரண்மைன�ல்தான் இ�க்�றார.்”

“அ� எனக்�த் ெதரியாதா? ந�நாட�்க்�ச ்ெசன்��ந்த
ெபரியவைரப் பற்�த்தான் ேகட�்ேறன்.”

“ஓ! ெபரியவர ்ந�நாட�்க்கா ெசன்��ந்தார?் அ�
எனக்�த் ெதரியா�. ேநற்� மாைல இைளயராணி�ன்
பல்லக்�த் ��ம்� வந்த�. ெபரிய அரசர ்இன்�ம்
வர�ல்ைல; இன்� இர� ��ம்பக்��ம் என்� ெசய்�
வந்��க்�ற�!” என்றான் காவலன்.

இ� நல்ல ெசய்�தான் ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்��ம்�
வ�வதற்�ள்ேள எப்ப��ம் சக்கரவரத்்�ையப் பாரத்்�
ஓைலையக் ெகா�த்தாக ேவண்�ம், அதற்� என்ன
வ�?… வந்�யத்ேதவ�ைடய �ைள�ல் ஒ� ேயாசைன
உதயமா��ட்ட�. அந்தக் கணேம அவன் �கத்�ல்



கவைலக்�� மைறந்த�; ��ம்�ப் �ன்னைக�ம்
��கல மலரச்�்�ம் ேதான்�ன.

சக்கரவரத்்��ன் அரண்மைனைய அ��வதற்�
அவன் அ�கமாக அைலந்� �ரிய
ேவண்���க்க�ல்ைல. ெபரிய ��க் ெகா�ையப்
பாரத்்�க் ெகாண்ேட ேபானான். �ைர�ேலேய
அரண்மைன �கப்ைப அைடந்� �ட்டான். ஆகா! இ�
எத்தைகய அரண்மைன! ேதவேலாகத்�ல்
ேதேவந்�ர�ைடய அரண்மைனைய�ம் உஜ்ஜ�னி
நகரத்� �க்ரமா�த்ய�ைடய அரண்மைனைய�ம்
ேபால அல்லவா இ�க்�ற�? அந்த �ன்வாசல்
மண்டபத்�த் �ண்களில் ெசய்��க்�ம் �ற்ப
ேவைலகளின் அற்�தந்தான் என்ன! ஒவ்ெவா�
�ணி�ம் ெச�க்���க்�ம் ��ைர, �ன்கால்கைளத்
�க்�க் ெகாண்� அப்ப�ேய பாய்வ� ேபால
இ�க்�றேத!

அரண்மைனைய அைடவதற்�ப் பல பாைதகள் நாலா
�ைசகளி��ந்�ம் வந்தன. ஒவ்ெவா� பாைத
����ம் இரண்� ��ைர �ரரக்�ம் �ல காலாள்
�ரரக்�ம் நின்றாரக்ள். அவரக்ளண்ைட ெந�ங்�
வராமேல அவ்��களில் நடமா�ய ஜனங்களில் பலர்
��ம்�ப் ேபாய் �ட்டாரக்ள். ஒ��லர ்அவரக்ள் �ட்ேட
வந்� சற்ேற நின்� அரண்மைன �கப்ைப எட்�ப்
பாரத்்��ட�்ம், ��க் ெகா�ைய அண்ணாந்�
பாரத்்��ட�்ம் ேபானாரக்ள். அ�க ேநரம் நின்�
�ட்டம் ேச�ம்ேபா��ந்தால் காவலரக்ள் ைக�னால்
ச�க்ைஞ ெசய்� அவரக்ைளப் ேபா�ம்ப�
ெசய்தாரக்ள். �ட்டங்�� நின்றவரக்�ம் இைரந்�
ேபசாமல் காேதா� ெமள்ளப் ேப�க் ெகாண்டாரக்ள்.



வந்�யத்ேதவன் மற்றவரக்ைளப் ேபால் ���ம் தயங்�
நிற்க�ல்ைல. ேவகமாக�ம் ��க்காக�ம் நடந்�
ெசன்� அரண்மைனப் பாைதக் காவலரக்ைள
ெந�ங்�னான். உடேன இ� ��ைரக�ம் �கத்ேதா�
�கம் உரா�ம்ப� வ� ம�த்� நின்றன. ��ைர
ேம��ந்தவரக்ள், �ேழ நின்றவரக்ள், அைனவ�ைடய
ேவல்க�ம் �ைனேயா� �ைன ெபா�ந்� வ�ைய
அைடத்தன.

வந்�யத்ேதவன் தன்�ைடய மந்�ர ேமா�ரத்ைத
நீட்�னான். அவ்வள� தான்; அைதப் பாரத்்த�டேன
அவ்�ரரக்ளின் ��க்�ம் ெப��த�ம் அடங்�ன.
ஒ�வர ்�ன் ஒ�வராக �ன்� ேபர ்ேமா�ரத்ைத உற்�ப்
பாரத்்தாரக்ள்.

“சரி; வ� ��ங்கள்!” என்� ஒ�வன் ெசான்னான்.
இரண்� ேவல்கள் உடேன அகன்� நின்� வ��ட்டன;
வந்�யத்ேதவன் ��க்�டன் நடந்� ெசன்றான்.
ஆ��ம், என்ன? இன்�ம் எத்தைன காவல்கள் இப்ப�
உண்ேடா? �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்எங்ேக
இ�க்�றாேரா? எப்ப� �சாரிப்ப�? யாரிடம் ேகட்ப�?
�ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் அ�ம��ன்�ச்
சக்கரவரத்்�ையப் பாரக்்க ��யா�; இந்தப் ெபரிய
�ஸ்தாரமான அரண்மைன�ல் ேநாயாளியான
சக்கரவரத்்� எந்த இடத்�ல் இ�க்�றாேரா? அைதத்
தான் எவ்�தம் ெதரிந்� ெகாள்வ�?…

தனக்�ப் �ன்னால் �லர ்�ட்டமாக வ�வைத அ�ந்�
வந்�யத்ேதவன் ��ம்�ப் பாரத்்தான். ஆம்; பத்�ப்
ப�ைனந்� ேபர ்�ம்பலாக வந்�, காவலரக்ள��ல்
நின்றாரக்ள். அவரக்ள் உயரந்்த பட�்ப் �தாம்பரங்கள்
தரித்��ந்தாரக்ள். �த்� மாைலகள், மகர கண்�கள்,
கா�ல் �ண்டலங்கள் அணிந்��ந்தாரக்ள். �லர்



ெநற்��ல் ��நீ�ம் மற்றவரக்ள் சந்தனம், �ங்�மம்,
சவ்வா�ப் ெபாட�்ம் இட்��ந்தாரக்ள்! ஆ! இவரக்ைளப்
பாரத்்தால் �லவரக்ைளப் ேபால அல்லவா இ�க்�ற�!..
ஆம், �லவரக்ளின் �ட்டந்தான் என்� ம�கணேம
ெதரிந்� �ட்ட�.

காவலரக்ளில் ஒ�வன் – அவரக்�ைடய
தைலவனா��க்க ேவண்�ம், “க�ராயரக்ள்
வந்��க்�றாரக்ள்! வ� ��ங்கள்!” என்�
ெசான்ன�டன் ஒ� �ரைனப் பாரத்்�, “�ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்ஆஸ்தான மண்டபத்�ல் இ�க்�றார்
அவரிடம் ெகாண்� ேபாய்��!” என்றான்.

“�லவரக்ேள! ஏதாவ� பரி� �ைடத்தால் ேபா�ம்ேபா�
இந்த வ�யாகேவ ��ம்�ச ்ெசல்�ங்கள்! பரி�
�ைடக்கா�ட்டால் ேவ� வ�யாகப் ேபாய்��ங்கள்!”
என்� ேம�ம் அவன் ெசான்னைதக் ேகட�் மற்றவரக்ள்
�ரித்தாரக்ள்! சற்� நின்� இந்தச ்சம்பாஷைணையக்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்த வந்�யத்ேதவன், “பழம் ந��ப்
பா�ல் ��ந்த�!” என்� எண்ணிக் ெகாண்டான். இந்தப்
�லவரக்�டேன ேபானால் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர்
இ�க்��டம் ேபாய்ச ்ேசரலாம். யாைர�ம் வ�
�சாரிக்க ேவண்�ய�ல்ைல. �ற�, நம� சாமரத்்�யம்
இ�க்�ற�; அ�ரஷ்்ட�ம் இ�க்�ற�! இவ்வா�
எண்ணியப�ேய �லவர ்�ட்டத்�டன் ெசன்றான்.
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அ�தியாய� 26 - "அபாய�!
அபாய�!"

 

ஆஸ்தான மண்டபத்�ல் �லவரக்�க்�
�ன்னதாகேவ வந்�யத்ேதவன் �ரேவ�த்தான். அங்ேக
ஓர ்உயரந்்த �ம்மாசனத்�ல் கம்�ரமாக �ற்��ப்பவர்
தான் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரா��க்க ேவண்�ம்
என்� ஊ�த்�க் ெகாண்டான். அவைரச ்�ற்��ம் பலர்
ைககட்� வாய் �ைதத்� நின்றாரக்ள். அன்� வந்த
ஓைலகள் பலவற்ைற ைவத்�க் ெகாண்� ஒ�வர்
நின்றார.் கணக்காயர ்கணக்�ச ்ெசால்வதற்�க்
காத்��ந்தார.் காவல்பைடத் தைலவரக்ள் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரய�ைடய அன்றாடக் கட்டைளகைள
எ�ரப்ாரத்்� நின்றாரக்ள். ஏ�ய ேவைலகைளச்
ெசய்வதற்�ப் பணியாளரக்ள் காத்��ந்தாரக்ள்.
�ம்மாசனத்�க்�ப் �ன்னால் நின்� �ல ஏவலாளர்
ெவண்சாமரம் ��க் ெகாண்��ந்தாரக்ள். ைக�ல்
ெவற்�ைலப் ெபட்��டன் ஒ�வன்
ஆயத்தமா��ந்தான்.

��க்��ம் ெப��தத்��ம் யா�க்�ம்
�ன்வாங்காதவனான வந்�யத்ேதவன் �டச ்���
அடக்க ஒ�க்கத்�டேனதான் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரிடம் அ��னான்.

ெபரியவைரக் காட்��ம் �ன்னவர ்�ரகம்�ரத்�ல்
இன்�ம் ஒ�ப� உயரந்்தவராகேவ காணப்பட்டார.் நம�
�ரைனப் பாரத்்த�ம் அவர ்�கமலரச்�்�டன், “யார,்
தம்�, நீ! எங்��ந்� வ��றாய்?” என்� ேகட்டார.்



�ர வா�பரக்ைளக் கண்டால் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் க�க�த்த �கம் மலரந்்� ��ம்.
நாெடங்�ம் உள்ள வா�ப �ரரக்ைளத் தம்�ைடய
காவல் பைட�ல் ேசரத்்�க்ெகாள்வ�ல் அவ�க்� �க்க
ஆரவ்ம்.

“தளப�! நான் காஞ்��ரத்���ந்� வந்ேதன்! இளவரசர்
ஓைல ெகா�த்� அ�ப்�னார!்” என்� பணிவான
�ர�ல் வந்�யத்ேதவன் ம�ெமா� ெசான்னான்.

காஞ்��ரம் என்ற�ம் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் �கம்
க�த்த�.

“என்ன? என்ன ெசான்னாய்?” என்� �ண்�ம் ேகட்டார.்

“காஞ்��ரத்���ந்� இளவரசர ்ெகா�த்த ஓைல�டன்
வந்ேதன்!”

“எங்ேக? இப்ப�க் ெகா�!” என்� அலட்�யமாய்க்
ேகட்டேபா��ம் அவ�ைடய �ர�ல் ��� பரபரப்�த்
ெதானித்த�.

வல்லவைரயன் அடக்க ஒ�க்கத்�டன் ஓைலச ்��ைள
எ�த்�க் ெகாண்ேட, “தளப�! ஓைல சக்கரவரத்்�க்�!”
என்றான்.

அைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர்
ஓைலைய வாங்� ஆவ�டன் பாரத்்தார.் பக்கத்�ல்
நின்றவனிடம் ெகா�த்� அைதப் ப�க்கச ்ெசான்னார.்
ேகட�்�ட�், “��ய �ஷயம் ஒன்��ல்ைல!” என்�
தமக்�த் தாேம ����த்�க் ெகாண்டார.்

“தளப�! நான் ெகாண்� வந்த ஓைல…” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.



“ஓைலக்� என்ன? நான் ெகா�த்� ���ேறன்
சக்கரவரத்்��டம்!”

“இல்ைல; என்ைனேய ேநரில் சக்கரவரத்்��ன் ைக�ல்
ெகா�க்�ம்ப�…”

“ஓேகா! என்னிடம் நம்�க்ைக இல்ைலயா? இளவரசர்
ஆ�த்தர ்அப்ப� உன்னிடம் ெசால்� அ�ப்�னாேரா?”
என்ற ேபா�, தஞ்ைசக் ேகாடை்டத் தளப��ன்
�கத்�ல் எள்�ம் ெகாள்�ம் ெவ�த்தன.

“இளவரசர ்அவ்வா� ெசால்ல�ல்ைல; தங்கள்
தைமயனாரத்ான் அவ்�தம் கட்டைள�ட்டார!்”

“என்ன? என்ன? ெபரியவைர நீ எங்ேக பாரத்்தாய்?”

“வ��ல் கடம்�ர ்சம்�வைரயர ்�ட்�ல் ஒ�நாள் இர�
தங்���ந்ேதன். அங்ேகதான் பாரக்்க ேநரந்்த�. இந்த
ேமா�ரத்ைத�ம் அவரத்ான் ெகா�த்த�ப்�னார…்”

“ஆகா! இைத நீ ஏன் �ன்னேம ெசால்ல�ல்ைல?
கடம்�ரில் இர� நீ தங்���ந்தாயா? இன்�ம் யார்
யார ்வந்��ந்தாரக்ள்?”

“மழநா�, ந�நா�, ���ைனப்பா� நா�களி��ந்�
பல �ர�கரக்ள் வந்��ந்தாரக்ள்…”

“இ�, இ�! �ற� சாவகாசமாகக் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன்.
�த�ல் நீேய இந்த ஓைலையச ்சக்கரவரத்்��டம்
ெகா�த்� �ட�் வா! அப்�றம் த�ழ்ப் �லவரக்ள் வந்�
��வாரக்ள். வளவளெவன்� ேப�க்
ெகாண்��ப்பாரக்ள்… இந்தப் �ள்ைளையச்
சக்கரவரத்்��டம் அைழத்�ப் ேபா!” என்� அ��ல்
நின்ற �ரன் ஒ�வ�க்�ச ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர்
கட்டைள�ட்டார.்



அந்த �ரைனத் ெதாடரந்்� வந்�யத்ேதவன் ேம�ம்
அரண்மைன�ன் உட்�றத்ைத ேநாக்�ச ்ெசன்றான்.

�ன்� பக்கங்களில் அைலகடல் �ழக்கம்
ேகட�்ம்ப�யாகப் பரந்��ந்த ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன்
�ங்காசனம் �ல காலமாக ேநாய்ப் ப�க்ைகயாக
மா���ந்த�. அந்தச ்�ம்மாசனத்�ல் பராந்தக �ந்தர
ேசாழ சக்கரவரத்்� சாய்ந்� ப�த்��ந்தார.்
இராஜ்யா�காரங்கைளெயல்லாம் மற்றவரக்ளிடம்
ஒப்பைடத்� �ட�், ம�த்�வ ��சை்ச ெசய்�
ெகாண்��ந்தாரா��ம் �ற்�ல �க்�யமான
சந்தரப்்பங்களில் �க்�யமான மனிதரக்�க்� அவர்
தரிசனம் அளித்ேத �ரேவண்���ந்த�.
அைமசச்ரக்�ம் தளப�க�ம் ேவளக்காரப் பைட
�ரரக்�ம் அவைரத் �னந்ேதா�ம் வந்� தரி�த்�
�ட�்ப் ேபாவ� இராஜ்யத்�ன் நன்ைமக்�
அவ�யமா��ந்த�.

எத்தைனேயா ேபார ்�ைனகளில் ெசயற்க�ம் �ரச்
ெசயல்கள் �ரிந்� அசகாய �ரர ்என்� ெபயர்
ெபற்றவ�ம், நா� நகரெமல்லாம் ‘�ந்தர ேசாழர’் என்�
அைழக்கப்பட்டவ�ம், அழ�ல் மன்மத�க்�
ஒப்பானவர ்என்� �கழ் ெபற்றவ�மான
சக்கரவரத்்��ன் ேநாய்ப்பட�் ெம�ந்த ேதாற்றத்ைதக்
கண்ட�ம் வந்�யத்ேதவனால் ேபசேவ ��யாமற் ேபாய்
�ட்ட�. அவ�ைடய கண்களில் நீர ்த�ம்�ய�. அ��ல்
ெசன்� அ�பணிந்� வணங்�ப் பயபக்��டன்
ஓைலைய நீட்�னான்.

சக்கரவரத்்� ஓைலைய வாங்�க் ெகாண்ேட,
“எங்��ந்� வந்தாய்? யா�ைடய ஓைல?” என்�
ஈனஸ்வரத்�ல் ேகட்டார.்



“�ர�! காஞ்����ந்� வந்ேதன். இளவரசர ்ஆ�த்தர்
தந்த ஓைல!” என்� வந்�யத்ேதவன் நாத் த�த�க்கக்
��னான்.

சக்கரவரத்்��ன் �கம் உடேன �ரகாசம் அைடந்த�.
அவர ்அ��ல் ��க்ேகாவ�ர ்மைலயமான்
�தல்�யான சக்கரவரத்்�னி வானமாேத�
�ற்��ந்தாள். அவைளப் பாரத்்�, “ேத�! உன்
�தல்வனிட��ந்� ஓைல வந்��க்�ற�!” என்�
ெசால்��ட�்ப் ப�த்தார.்

“ஆகா! இளவரசன் காஞ்��ல் ெபான் மாளிைக
கட்���க்�றானாம். நீ�ம் நா�ம் அங்� வந்� �ல
நாள் தங்���க்க ேவண்�மாம்!” என்� ெசால்�ய
ேபாேத, சக்கரவரத்்��ன் �கம் �ன்ைன�டச்
��ங்�ய�.

“ேத�! உன் �தல்வன் ெசய்ைகையப் பாரத்்தாயா? என்
பாட்டனார,் உலகெமல்லாம் �கழ்ெபற்ற பராந்தக
சக்கரவரத்்�, அரண்மைன�ல் ேசரந்்��ந்த
தங்கத்ைதெயல்லாம் அளித்�த் �ல்ைல
அம்பலத்�க்�ப் ெபான் �ைர ேவய்ந்�, ெபான்னம்பலம்
ஆக்�னார.் நம்�ைடய �லத்�ல் ேதான்�ய
ெபரியவரக்ள் யா�ம் தாங்கள் வ�க்�ம்
அரண்மைனையப் ெபான்னால் கட்�ய�ல்ைல.

அரண்மைன கட�்வைதக் காட்��ம் ஆலயம்
எ�ப்பைதேய �க்�யமாகக் க��னாரக்ள். ஆனால்
ஆ�த்த கரிகாலன் இப்ப�ச ்ெசய்��க்�றான்! ஆகா!
இந்தத் ெதய்வ நிந்தைனக்� என்ன பரிகாரம் ெசய்வ�?”
என்றார.் மகனிட��ந்� ஓைல வந்த� என்பைத
ேகட�்ச ்��� மலரச்�்யைடந்த ேத��ன் �கம்



ம�ப� �ன்ைனக் காட்��ம் அ�கமாக வா�ய�;
ம�ெமா� ஒன்�ம் அவளால் ெசால்ல ��ய�ல்ைல.

அசச்மயத்�ல் வந்�யத்ேதவன் ைதரிய�ம், �ணி�ம்
வரவைழத்�க் ெகாண்�, “�ர�! தங்கள் ��க்�மாரர்
ெசய்த� அப்ப�ெயான்�ம் தவ�ல்ைலேய? உ�தமான
காரியத்ைதேய ெசய்��க்�றார.் மக�க்�த் தா�ம்
தந்ைத�ேம �தன்ைமயான ெதய்வங்கள் அல்லவா?
ஆைகயால் தாங்க�ம், ேத��ம் வ�ப்பதற்காகத்
தங்கள் �தல்வர ்ெபான் மாளிைக கட்�ய�
�ைறதாேன? என்றான்.

�ந்தர ேசாழர ்�ன்னைக �த்�, “தம்�! நீ யாேரா
ெதரிய�ல்ைல. �க்க அ�வாளியா��க்�றாய்;
சா�ரய்மாகப் ேப��றாய். ஆனால் மக�க்�த் தாய்
தந்ைத ெதய்வேம என்றா�ம், மற்றவரக்�க்�
இல்ைலதாேன? எல்லா�ம் வ�ப�ம் ெதய்வத்�க்�
அல்லவா ெபான் ேகா�ல் எ�க்க ேவண்�ம்!” என்றார.்

“�ர�! மக�க்�த் தந்ைத ெதய்வம்; மக்க�க்ெகல்லாம்
அரசர ்ெதய்வம். அரசரக்ள் ��மா�ன் அம்சம்
ெபற்றவரக்ள் என்� ேவத �ராணங்கள்
ெசால்��ன்றன. ஆைகயால் அந்த வைக��ம்
தங்க�க்�ப் ெபான்மாளிைக எ�த்த�
ெபா�த்தமானேத!” என்றான் நம் �ரன்.

�ந்தர ேசாழர ்ம�ப��ம் மைலயமான் ��மகைள
ேநாக்�, “ேத�! இந்தப் �ள்ைள எவ்வள� �த்�சா�,
பாரத்்தாயா? நம்�ைடய ஆ�த்த�க்�
இவைனெயாத்தவரக்ளின் உத���ந்தால், அவைனப்
பற்� நாம் கவைலப்பட ேவண்�ய�ல்ைல. அவ�ைடய
அஜாக்�ரைத �பாவத்ைதப் பற்��ம் �சாரப்பட
ேவண்�ய�ல்ைல!” என்றார.்



�ற�, வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, “தம்�! ெபான்
மாளிைக கட்�ய� உ�தமானா�ம்
உ�த�ல்லா�ட்டா�ம் நான் காஞ்�க்� வ�வ�
சாத்�ய�ல்ைல. நீதான் பாரக்்�றாேய! எப்ேபா�ம்
ப�த்த ப�க்ைகயாக இ�ந்� வ��ேறன். ெந�ந்�ரப்
�ரயாணத்ைத ேமற்ெகாள்�தல் இயலாத காரியம்.
ஆ�த்தன் தான் என்ைனப் பாரப்்பதற்� இங்ேக வந்தாக
ேவண்�ம். அவைனக் காண்பதற்� எங்க�க்�ம்
ஆைசயாகத்தான் இ�க்�ற�. நாைளக்� �ண்�ம் வா!
ம� ஓைல எ�� ைவக்�ம்ப� ெசால்��ேறன்!”
என்றார.்

இசச்மயத்�ல், �ட்டமாகப் பலர ்தரிசன மண்டபத்ைத
ெந�ங்� வ�வைத வந்�யத்ேதவன் அ�ந்தான். ஆகா!
அந்தப் �லவர ்�ட்டம் வ��ற� ேபா�ம்! அவரக்�டன்
ஒ�ேவைள �ன்னப் ப�ேவட்டைரய�ம் வ�வார.்
அப்�றம் தான் ெசால்ல ேவண்�யைதச ்ெசால்ல
��யாமேல ேபாய் �டலாம்! நா� வாரத்்ைத�ல்
��க்கமாக இப்ேபாேத ெசால்��ட ேவண்�ய�தான்! –
இவ்�தம் �ல �நா�ப் ெபா��ல் �ந்�த்� ���
ெசய்�, “சக்கரவரத்்�! தய� ெசய்�ங்கள்!
க�ைண�ரந்்� என் �ண்ணப்பத்ைதக் ேக�ங்கள்.
தாங்கள் அவ�யம் இந்தத் தஞ்ைச���ந்�
�ளம்��ட ேவண்�ம். இங்ேக தங்கைள அபாயம்
�ழ்ந்��க்�ற�! அபாயம்! அபாயம்!…” என்றான்.

அவன் இவ்�தம் ெசால்�க் ெகாண்��க்�ம்ேபாேத
�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்தரிசன மண்டபத்�க்�ள்
�ரேவ�த்தார.் அவைரத் ெதாடரந்்� �லவரக்ள்
வந்தாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவன் கைட�யாகக் ��ய வாரத்்ைதகள்
ேகாடை்டத் தளப��ன் கா�ல் ��ந்தன. அவ�ைடய



�கத்�ல் ேகாபக் கனல் ஜ்வாைல �ட்ட�!
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ஆ�தான �லவ�க�

 

பராக்! பராக்! இேதா வ��றாரக்ள் �லவர்
ெப�மக்கள்! க�ஞர ்�காமணிகள்! த�ழ்ப்
ெப�ங்கட�ன் கைர கண்டவரக்ள்! அகத்�யனாரின்
வ� வந்தவரக்ள்! ெதால்காப்�யம் �த�ய சங்க
�ல்கைளக் கைரத்�க் ��த்தவரக்ள்! �லப்ப�காரம்
�த�ய ஐம்ெப�ங் கா�யங்கைளத் தைல�ழாகப்
ப�த்தவரக்ள்! ெதய்வத் த�ழ் மைறயான
��க்�றைள�ம் ஒ� ைக பாரத்்தவரக்ள்! இலக்�யம்
கண்டதற்� இலக்கணம் அ�ந்தவரக்ள்! இலக்கணம்
��யதற்� இலக்�யம் ெதரிந்தவரக்ள்! தாங்கேள
�யமாக�ம் க� பாட வல்லவரக்ள்.

அவரக்ள் ஒவ்ெவா�வ�ம் எ��ய க�கள் அடங்�ய
ஏட�்ச ்�வ�கள் ேகாடா� ேகா� கைரயான்க�க்�ப்
பல்லாண்� உ�ர ்வாழ்வதற்� உணவா�ம் என்றால்
பாரத்்�க் ெகாள்�ங்கள்!



�லவர ்ெப�மக்கள் அவ்வள� ேப�ம் �ம்பலாகச ்�ந்தர
ேசாழ சக்கரவரத்்��ன் சந்நிதானத்�க்� வந்�
ேசரந்்தாரக்ள்.

“வாழ்க! வாழ்க! ஏ�லக�ம் ஒ� �ைட�ன் �ழ் ஆ�ம்
�ந்தர ேசாழ மகா சக்கரவரத்்� வாழ்க! பாண்�யைனச்
�ரம் இறக்�ன ெப�மான் வாழ்க! �லவரக்ைளப்
�ரக்�ம் ெப�மான் வாழ்க! க�ஞரக்ளின் க�யான
க�ைண வள்ளல் வாழ்க! பண்�த வத்ஸலரா�ய
பராந்தக சக்கரவரத்்��ன் ��ப் ேபரர ்நீ�� வாழ்க!”
என்� வாழ்த்�னாரக்ள்.

இந்தக் ேகாஷங்கைள�ம் �சச்ல்கைள�ம் �ந்தர
ேசாழர ்அவ்வளவாக ��ம்ப�ல்ைல. எனி�ம் அைத
ெவளி�ல் காட்�க் ெகாள்ளாமல், தம� ேநாைய�ம்
மறந்�, வந்தவரக்ைள வரேவற்பதற்காக எ�ந்��க்க
�யன்றார.் உடேன, �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்�ன்
வந்� “�ர�, �லவரக்ள் தங்கைளத் தரி�த்� மரியாைத
ெச�த்��ட�்ப் ேபாக வந்��க்�றாரக்ேளயன்�த்
தங்க�க்�ச ்�ரமம் ெகா�க்க வர�ல்ைல. ஆைகயால்
தய� ெசய்� தங்கைளச ்�ரமப்ப�த்�க்
ெகாள்ளக்�டா�!” என்றார.்

“ஆம், ஆம்! அரசரக்்கரேச! சக்கரவரத்்�ப் ெப�மாேன!
தங்க�க்�ச ்���ம் �ரமம் ெகா�க்க நாங்கள்
வந்ேதா�ல்ைல!” என்றார ்�லவரக்ளின் தைலவரா�ய
நல்லன் சாத்தனார.்

“உங்கைளெயல்லாம் ெந�நாைளக்�ப் �ற�
பாரப்்ப�ல் எனக்� �க்க ம�ழ்ச�். அைனவ�ம்
அமரேவண்�ம். �ல பாடல்கள் ெசால்��ட�்ப்
ேபாகேவண்�ம்!” என்றார ்த�ழன்பரான சக்கரவரத்்�.



தைர�ல் �ரித்��ந்த ரத்�ன ஜமக்காளத்�ல்
எல்ேலா�ம் உடக்ாரந்்தாரக்ள். அ�தான் சமயெமன்�
நம� �ரன் வல்லவைரய�ம் �லவர ்�ட்டத்�டன்
கலந்� உடக்ாரந்்� ெகாண்டான். தான் ெசால்ல
��ம்�யைத ���ம் சக்கரவரத்்��டம் ெசால்லாமல்
ேபாக அவ�க்� மனம் இல்ைல. சந்தரப்்பம் ஒ� ேவைள
�ைடத்தால் ெசால்��ட�்ப் ேபாகலாம் என்� எண்ணி
உடக்ாரந்்தான்.

இைதச ்�ன்னப்ப�ேவட்டைரயர ்கவனித்தார.்
அவ�ைடய �ைச ��த்த�. �த�ல் அவைன
ெவளி�ல் அ�ப்��டலாமா என்� நிைனத்தார.் �ற�,
அவன் அங்ேக தம்�ைடய கண்காணிப்�ல் இ�ப்பேத
நலம் என்� �ரம்ானித்தார.் எனேவ, அவைனப்
பாரத்்த�ம் பாரக்்காத� ேபால் இ�ந்தார.் இந்தப்
�லவரக்ள் ெசன்ற�ற� அவைன ெவளிேய அைழத்�ச்
ெசன்� அவன் மகாராஜா�டத்�ல் ெசான்ன ெசய்�
என்னெவன்பைத நன்� ெதரிந்�ெகாள்ள ��ம்�னார.்
“அபாயம்! அபாயம்!” என்ற அவ�ைடய �ரல் அவர்
கா�ல் இன்�ம் ஒ�த்�க் ெகாண்ேட இ�ந்த�.

“�லவரக்ேள! த�ழ்ப் பாடல்கள் ேகட�் அ�க
காலமா�ற்�. என் ெச�கள் த�ழ்ப் பாட�க்�ப்
ப�த்��க்�ன்றன. உங்களில் எவேர�ம் ��ய பாடல்
ஏேத�ம் ெகாண்� வந்��க்��ரக்ளா?” என்�
சக்கரவரத்்� �ந்தர ேசாழர ்ேகட்டார.்

உடேன ஒ� �லவர ்�காமணி எ�ந்� நின்�, “�ர�!
உலக�ரத்�ல் தங்கள் ��ப்ெபயரால் �ளங்�ம் �ந்தர
ேசாழப் ெப�ம்பள்ளி���ந்� அ�ேயன் வந்ேதன்.
�வேநசச ்ெசல்வரா�ய தாங்கள் ெபௗத்த
மடாலயத்�க்� நிவந்தம் அளித்� உத�யைத இந்தத்



த�ழகெமங்�ம் உள்ள ெபௗத்தரக்ள் பாராட்�ப்
ேபாற்��றாரக்ள்.

தாங்கள் உடல் ேநா�ற்��ப்ப� அ�ந்த� �தல்,
���க்கள் �க்க கவைல ெகாண்� தங்கள் உடல்
நலத்�க்காகப் �ராரத்்தைன நடத்� வ��றாரக்ள்.
அந்தப் �ராரத்்தைனப் பாடைல இவ்�டம் ெசால்ல
அ�ள் �ரந்்� அ�ம� தரேவண்�ம்!” என்றார.்

“அப்ப�ேய ெசால்லேவ�ம்; ேகடக்க் காத்�க்
ெகாண்��க்�ேறன்” என்றார ்சக்கரவரத்்�.

�லவ�ம் �ன்வ�ம் பாடைல இைச�டன் பா�னார.்
“ேபா�யந் ��நிழல் �னிதநிற் பர��ம் !
ேமத� நந்��ரிமன்னர் �ந்தரச ்*
ேசாழர் வண்ைம�ம் வனப்�ம்
�ண்ைம�ம் உல�ற் �றந்�வாழ் ெகனேவ!

(*அந்நாளில் பைழயாைற நக�க்� நந்��ரி என்�ம்
ெபய�ம் உண்�. �ல காலத்�க்� �ன்� ேசாழ
மண்டலம் பல்லவர ்ஆட்��ன் �ழ் இ�ந்த ேபா�
நந்��ரி என்�ம் ெபயர ்�ரபலமாய் �ளங்�ய�.
ஆைக�னாேலேய இந்தப் பழம் பாட�ல் நந்��ரி
மன்னர ்என்� ��ப்�டப்பட்��க்�ற�)

பாடைலக் ேகட்ட�ம் �லவரக்ள் அத்தைன ேப�ம்
“நன்�! நன்�!” என்� ��த் தங்கள் பாராட�்தைலத்
ெதரி�த்தாரக்ள்.

“�த்தரக்ள் இவ்வள� நன்��ைடயவரக்ளா��ப்ப�
�யப்�, �யப்�!” என்றார ்ஒ� �ர ைசவக் க�ராயர.்

“ஆம்; அ� �யப்பான காரியந்தான். உலக�ரம்
�த்தமடத்�க்� நான் ெசய்த ேசைவ �க அற்பம். அதற்�
இவ்வள� பாராட�் ேவண்�மா?” என்றார ்மன்னர.்



“சக்கரவரத்்��ன் வண்ைமத் �றத்ைத அ�ப�த்தவர்
யார ்தான் என்ெறன்ைறக்�ம் நன்� ெச�த்�ப்
பாராட்டா��க்க ���ம்? இந்�ர�ம் �ரிய�ம்
�வெப�மா�ம் �டத் தங்க�ைடய வண்ைம�ன்
பயைன அ�ப�த்��க்�றாரக்ள்!” என்றார ்மற்ேறார்
�லவர ்�ேராமணி.

�ந்தர ேசாழர ்�கத்�ல் �ன்னைக தவழ, “அ� என்ன?
இந்�ர�ம் �ரிய�ம் �வெப�மா�ம் �டவா?
அவரக்ள் எதற்காக என்னிடம் நன்� ெச�த்த
ேவண்�மாம்?” என்� ேகட்டார.்

“ஒ� பாடல் ெசால்ல அ�ம� தரேவண்�ம்!” என்றார்
அப்�லவர.்

“அப்ப�ேய நடக்கட�்ம்!” என்றார ்மன்னர.்

�லவர ்ைக�ல் ெகாண்� வந்��ந்த ஓைலையப்
�ரித்�ப் ப�க்க�ற்றார;்

“இந்�ரன் ஏறக் கரி அளித்தார்

      பரிஏ ழளித்தார்

ெசந்�� ேமனித் �னகரற்�

      �வனார் மணத்�ப்

ைபந்�� ேலறப் பல்லக்களித்தார்,

      பைழயாைற நகரச்்

�ந்தரசே்சாழைர யாவெராப்பாரக்ள் இத்

      ெதான்னிலத்ேத!

பாடைலப் �லவர ்ப�த்� ��த்த�ம் சைப���ந்த
மற்ற �லவரக்ள் எல்லா�ம் �ரக்கம்ப கரக்கம்பம்
ெசய்�ம், ‘ஆஹாகாரம்’ ெசய்�ம், “நன்�! நன்�!” என்�
���ம் தங்கள் ��கலத்ைத ெவளி�ட்டாரக்ள்.



�ந்தரேசாழர ்�க மலரச்�்�டன், “இந்தப் பாட�ன்
ெபா�ள் இன்னெதன்பைத யாராவ� �ளக்�ச ்ெசால்ல
���மா?” என்றார.்

ஒேர சமயத்�ல் பலர ்எ�ந்� நின்றாரக்ள். �ற� நல்லன்
சாத்தனாைரத் த�ர மற்றவரக்ள் அைனவ�ம்
உடக்ாரந்்தாரக்ள். நல்லன் சாத்தனார ்பாட�க்�ப்
ெபா�ள் ��னார.்

“ஒ� சமயம் ேதேவந்�ர�க்�ம் ��த்�ரா�ர�க்�ம்
ேபார ்நடந்த�. அ�ல் இந்�ரனா�ைடய ஐராவதம்
இறந்� ேபாய் �ட்ட�. அதற்� இைணயான ேவெறா�
யாைன எங்ேக �ைடக்�ம் என்� இந்�ரன் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தான். கைட��ல் பைழயாைற நகரில்
வாழ்ந்த �ந்தரேசாழ சக்கரவரத்்��டம் அவன் வந்�
‘ஐராவதத்�க்� நிகரான ஒ� யாைன ேவண்�ம்’ என்�
யா�த்தான்.

‘ஐராவதத்�க்� நிகரான யாைன என்னிடம் இல்ைல.
அைத�டச ்�றந்த யாைனகள் தான் இ�க்�ன்றன!”
என்� ��, இந்�ரைனத் தம� யாைனக்
ெகாட்டாரத்�க்� அைழத்�ச ்ெசன்றார.் அங்ேக
�ன்றங்கைளப் ேபால் நின்ற ஆ�ரக்கணக்கான
யாைனகைளத் ேதேவந்�ரன் பாரத்்��ட�், ‘எைதக்
ேகட்ப�?’ என்� ெதரியாமல் �ைகத்� நின்றான்.
அவ�ைடய �ைகப்ைபக் கண்ட �ந்தர ேசாழர,் தாேம
ஒ� யாைனையப் ெபா�க்� இந்�ர�க்� அளித்தார.்
‘அந்த யாைனைய எப்ப� அடக்� ஆளப்ேபா�ேறாம்?
நம் வஜ்ரா�தத்�னால் �ட ��யாேத!’ என்ற ��
இந்�ர�க்� உண்டா� �ட்டைதக் கவனித்�
வஜ்ரா�தத்ைத�ட வ�ைம வாய்ந்த ஓர்
அங்�சத்ைத�ம் அளித்தார…்”



“�ன்னர ்ஒ� காலத்�ல், ெசங்க�ர ்பரப்�
உல�க்ெகல்லாம் ஒளி த�ம் �ரிய பகவா�க்�ம் ரா�
என்�ம் அரக்க�க்�ம் ெப�ம் ேபார ்�ண்ட�. ரா�,
�னகரைன ��ங்கப் பாரத்்தான் ��ய�ல்ைல!
�னகர�ைடய ஒளி அவ்�தம் ரா�ைவத்
த�த்��ட்ட�. ஆனால் �ரிய�ைடய ேதரில் �ட்�ய
��ைரகள் ஏ�ம் ரா��ன் காலேகா� �ஷத்�னால்
தாக்கப்பட�் இறந்தன. �ரியன் தன் �ரயாணத்ைத
எப்ப�த் ெதாடங்�வ� என்� �ைகத்� நிற்ைக�ல்,
அவ�ைடய �க்கற்ற நிைலையக் கண்ட �ந்தரேசாழர்
ஏ� ��ய ��ைரக�டன் �ரிய பகவாைன அ��,
‘ரதத்�ல் இந்த ��ைரகைளப் �ட்�க்ெகாண்� ெசன்�
உலகத்ைத உய்�க்க ேவண்�ம்’ என்� ேகட�்க்
ெகாண்டார.் தன் �லத்�ல் வந்த ஒ� ேசாழ சக்கரவரத்்�
இவ்�தம் சமயத்�ல் ெசய்த உத�ையச ்�ரிய�ம் �க
ெமச�்னான்.”

“�ன்னர ்�வெப�மா�க்�ம் பாரவ்� ேத�க்�ம்
ைகைலயங்�ரி�ல் ��மணம் நடந்த�. ெபண் �ட்டார்
க�யாணச ்�ரவ்ரிைசக�டன் வந்��ந்தாரக்ள்.
ஆனால் பல்லக்�க் ெகாண்� வரத் தவ��ட்டாரக்ள்.
ஊரவ்லம் நடத்�வதற்� எ�� மாடை்டத் த�ர ேவ�
வாகனம் இல்ைலேய என்� கவைல�டன் ேப�க்
ெகாண்டாரக்ள்.

இைத அ�ந்த �ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�, உடேன,
பைழயாைற அரண்மைன���ந்� தம� �த்�ப்
பல்லக்ைகக் ெகாண்�வரச ்ெசான்னார.் பயபக்��டன்
�வெப�மான் ��மணத்�க்�த் தம் காணிக்ைகயாக
அப்பல்லக்ைக அளித்தார.் அப்ப�ப்பட்ட �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்�க்� உவைம ெசால்லக் ��யவரக்ள் இந்த



�ரிந்� பரந்த, அைலகடல் �ழ்ந்த ெபரிய உலகத்�ல்
ேவ� யார ்இ�க்�றாரக்ள்?…”

இைதெயல்லாம் ேகட�்க் ெகாண்��ந்த �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்� ‘க�ர’் என்� �ரித்தார.் ேநா�ன்
ேவதைன�னால் ெந�நாள் �ரித்த�யாத
சக்கரவரத்்��ன் �ரிப்� அவ�ைடய இைண�ரியாப்
பத்�னியான மைலயமான் மகள்
வானவன்மாேத�க்�ம் தா�யரக்�க்�ம் அரண்மைன
ைவத்�ய�க்�ம் �டச ்��� உற்சாகத்ைத அளித்த�.

ேகாடை்டத் தளப� �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்இத்தைன
ேநர�ம் நின்� ெகாண்ேட��ந்தவர,் சக்கரவரத்்�ையக்
ைகக் �ப்� வணங்�, “�ர�! நான் ெபரிய தவ� ெசய்�
�ட்ேடன்; �ைழ ெபா�த்� மன்னிக்க ேவண்�ம்!”
என்றார.்

“ஆ! தளப�யா ேப��ற�? நீர ்என்ன �ைழ ெசய்�ர?்
எதற்காக மன்னிப்�? ஒ� ேவைள இந்�ர�க்� நான்
அளித்த ெவள்ைள யாைனைய�ம் �ரிய�க்� அளித்த
��ைரகைள�ம் ��ம்பப் ப�த்�க் ெகாண்� வந்�
�ட்�ேரா? �வெப�மானிட��ந்� ��ைகைய�ம்
��ங்�க்ெகாண்� வந்� �ட்�ேரா? ெசய்யக் ��யவர்
தான் நீர!்” என்� �ந்தர ேசாழர ்ெசால்� �ண்�ம்
�ரித்த�ம், சக்கரவரத்்��டன் ேசரந்்� �லவரக்�ம்
�ரித்தாரக்ள். எல்லாைர�ம் காட்��ம் அ�கமாக
வந்�யத்ேதவன் �ரித்தான். அைதச ்�ன்ன
ப�ேவட்டைரயர ்கவனித்� அவைன ேநாக்�க்
க�ைமயாக ஒ� பாரை்வ பாரத்்தார.் உடேன,
சக்கரவரத்்��ன் பக்கம் ��ம்�ப் பாரத்்�க் ��னார:்

“அரசரக்்கரேச! நான் ெசய்த �ைழ இ�தான். இத்தைன
கால�ம் நான் இவரக்ைளப் ேபான்ற �லவர்



�காமணிகைளத் தங்களிடம் வரெவாட்டாமல் தைட
ெசய்� ைவத்��ந்ேதன். அரண்மைன ம�த்�வர்
ெசாற்ப� ெசய்ேதன்.

ஆனால் இப்ேபா� அ� �ைழ என்� உணர�்ேறன்.
இந்தப் �லவரக்ளின் வர�னால் தங்கள் �கம்
மலரந்்த�. இவரக்�ைடய ேபசை்சக் ேகட�்த் தங்கள்
�கம் மலரந்்த�. இவரக்�ைடய ேபசை்சக் ேகட�்த்
தாங்கள் வாய் �ட�்ச ்�ரித்�ரக்ள். அந்தக் ��கலச்
�ரிப்�ன் ஒ�ையக் ேகட�் உைடய �ராட்��ன்
(பட்டத்� அர�ைய ‘உைடய �ராட்�’ என்�
��ப்��வ� அக்காலத்� மர�) �க�ம் தா�யரின்
�கங்க�ம் மலரந்்தன. நா�ம் ம�ழ்ந்ேதன். இவ்வள�
��கலம் தங்க�க்� அளிக்கக் ��யவரக்ைள
இத்தைன நாள் தங்கள் சந்நிதானத்�க்�
வரெவாட்டாமல் த�த்த� என்�ைடய ெப�ம்
�ைழதாேன?…” என்றார.்

“நன்� ெசான்னீர,் தளப�! இப்ேபாதாவ� இைத நீர்
உணரந்்�ர,் அல்லவா? ‘ைவத்�யர ்ெசால்வைதக் ேகடக்
ேவண்டாம்; �லவரக்ள் வ�வைதத் த�க்க ேவண்டாம்’
என்� உமக்� நான் அ�க்க� ெசான்ன�ன் காரணம்
ெதரி�ற� அல்லவா?” என்றார ்சக்கரவரத்்�.

அரண்மைன ைவத்�யர ்எ�ந்� ைககட்� வாய்
�ைதத்� ஏேதா ெசால்லத் ெதாடங்�னார.் அைதச்
�ந்தர ேசாழர ்சடை்ட ெசய்யாமல் �லவரக்ைளப்
பாரத்்� “இந்த அ�ைமயான பாடைலப் பா�ய �லவர்
யார ்என்� உங்களில் யா�க்காவ� ெதரி�மா?
ெதரிந்தால் ெசால்ல ேவ�ம்!” என்றார.்

நல்லன் சாத்தனார,் “அரசரக்்கரேச! அ�தான்
ெதரிய�ல்ைல! நாங்க�ம் அைதக் கண்���க்க



�யன்� ெகாண்�தானி�க்�ேறாம். கண்���த்�
அந்த மாெப�ம் �லவ�க்�க் ‘க�ச ்சக்கரவரத்்�’ என்�
பட்டம் �ட்ட�ம் ��ைக�ல் ஏற்� அவைர நாங்கள்
�மந்� ெசல்ல�ம் �த்தமா��க்�ேறாம். இ�கா�ம்
எங்கள் �யற்� பலன் அளிக்க�ல்ைல” என்�
ெசான்னார.்

“அ�ல் �யப்� ஒன்��ல்ைல. நா�வரி ெகாண்ட
பாட�ல் இவ்வள� ெப�ம் ெபாய்கைள அடக்கக்��ய
மகாக�ஞர ்தம� ெபயைர ெவளிப்ப�த்�க் ெகாண்�
�ன் வர ��ம்பமாட்டார ்தாேன?” என்� மகாராஜா
��ய�ம், �லவரக்ளின் ���கங்கைளப் பாரக்்க
ேவண்�ேம! ஒ�வர ்�கத்�லாவ� ஈ ஆட�ல்ைல.
என்ன ம�ெமா� ெசால்�வ� என்�ம் அவரக்�க்�த்
ெதரிய�ல்ைல.

இந்த நிைலைம�ல் நம� வந்�யத்ேதவன் �ணிசச்லாக
எ�ந்�, “�ர�! அப்ப� ஒேர அ�யாகப் ெபாய் என்�
தள்ளி �டக் �டா�. இல்லாத �ஷயத்ைதச ்சாதாரண
பாமர மக்கள் ெசான்னால் அ� ெபாய்; இராஜாங்க
நிரவ்ாகத்�ல் ஈ�பட்டவரக்ள் அவ்�தம் ெசான்னால்,
அ� இராஜதந்�ர சாணக்�யம்; க�கள் அவ்வா�
��னால் அ� கற்பைன, அணி அலங்காரம், இல்
ெபா�ள் உவைம…” என்றான்.

�லவரக்ள் அத்தைனேப�ம் அவன் பக்கமாகப் பாரத்்�
“நன்�! நன்�!” என்� உற்சாகத்�டன் ஆரப்்பரித்தாரக்ள்.

சக்கரவரத்்��ம் வந்�யத்ேதவைன உற்� ேநாக்�, “ஓ! நீ
காஞ்����ந்� ஓைல ெகாண்� வந்தவன் அல்லவா?
ெகட்�க்காரப் �ள்ைள! நன்றாக என்ைன
மடக்��ட்டாய்!” என்றார.் �ற� சைபையப் பாரத்்�,
“�லவரக்ேள! பாடல் �க அ�ைமயான பாடலாக



இ�ந்தா�ம், அைதப் பா�யவைரக் கண்���க்க
ேவண்�ய �ரம�ம், அவ�க்�க் க�ச ்சக்கரவரத்்�
என்�ம் பட்டம் �ட்டேவண்�ய அவ�ய�ம் இல்ைல.

இைதப் பா�ய �லவைர எனக்�த் ெதரி�ம். ஏற்கனேவ
அவ�ைடய �ர�ன் ேபரில் �க்க ��யாத கன�ைடய
ேசாழ சாம்ராஜ்ய மணிம�டம் உடக்ாரந்்�
அ�த்�க்ெகாண்��க்�ற�. ‘��ச ்சக்கரவரத்்�’,
‘�ரி�வன சக்கரவரத்்�’, ‘ஏ�லகச ்சக்கரவரத்்�’,
என்�ம் பட்டங்கைள�ம் அந்தக் க�ராயர ்�மக்க
��யாமல் �மந்� ெகாண்��க்�றார!்” என்றார ்�ந்தர
ேசாழர.்

இைதக் ேகட்ட �லவரக்ள் அத்தைனேப�ம் ஆசச்ரியக்
கட�ல் ���த் தத்தளித்தாரக்ள் என்� ��னால்,
அைத வாசகரக்ள் ெபாய் என்� தள்ளி �டக் �டா�!
ஆ�ரியரின் கற்பைன, அணி அலங்காரம், இல்ெபா�ள்
உவைம, – என்� இவ்�தம் ஏதாவ� ஒ� வைக
இலக்கணம் �� ஒப்�க்ெகாள்ளத் தான் ேவண்�ம்!
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��ெரன்� ெபாங்�ய �� ெவள்ளம் ேபான்ற
ஆசச்ரியத்�ன் ேவகம் ��� �ைறந்த�ம், �லவர்
தைலவரான நல்லன் சாத்தனார,் “�ர�! அப்ப�யானால்,
இந்தப் பாடைல இயற்�ய க�…” என்� தயங்�னார.்

“உங்கள் �ன்னால், கால்களின் �வா�னத்ைத இழந்�,
ேநாய்ப் ப�க்ைக�ல் ப�த்��க்�ம் ��ச்
சக்கரவரத்்�தான்!” என்றார ்�ந்தர ேசாழர.்

�லவரக்ளிைடேய பல�த �யப்ெபா�க�ம்
ஆஹாகார�ம் எ�ந்தன. �லர ்தங்க�ைடய
மேனாநிைலைய எவ்�தம் ெவளி��வ� என்�
ெதரியாமல் தைலைய�ம் உடம்ைப�ம் அைசத்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். இன்�ம் �லர ்தங்க�ைடய
மேனாநிைல இன்னெதன்� தங்க�க்ேக ெதரியாமல்
கல்லாய்ச ்சைமந்��ந்தாரக்ள்!

�ந்தர ேசாழர ்��னார:் “�லவர ்ெப�மக்கேள! ஒ�
சமயம் பைழயாைற�ல் �லவரக்�ம் க�ஞரக்�ம்
என்ைனப் பாரக்்க வந்தாரக்ள். அந்தக் �ட்டத்�ல்
உங்களில் �ல�ம் இ�ந்��க்கலாம். ஒவ்ெவா�வ�ம்
ேசாழ �லத்�ன் வள்ளல் தன்ைமையக் ��த்�
ஒவ்ெவா� பாடல் ெசான்னாரக்ள்; என்ைனப் பற்��ம்
பா�னாரக்ள்.

நான் ‘இவ�க்� அைதக் ெகா�த்ேதன்’, ‘அவ�க்� இைத
அளித்ேதன்’ என்ெறல்லாம் பா�னாரக்ள். அசச்மயம்
இைளய�ராட்� �ந்தைவ�ம் என் அ��ல் இ�ந்தாள்.
�லவரக்ள் பரி�ல்கள் ெபற்�ச ்ெசன்ற �ற� அவரக்ள்
பா�ய பாடல்கைள அர�ளங்�மரி �கழ்ந்�
பாராட்�னாள்.�ந்தைவ�டம் நான்
‘�லவரக்ைளெயல்லாம் �ட என்னால் நன்றாகப் பாட



���ம்’ என்� சபதம் ��ேனன். �ற� தான்
ேவ�க்ைகயாக இந்தப் பாடைலப் பா�ேனன். ‘எனக்�ப்
பரி� ெகா�!’ என்� ேகட்ேடன்.

�ழந்ைத என் ���ன் ேமல் ஏ� உடக்ாரந்்� ெகாண்�,
‘இந்தா�ங்கள் பரி�’ என்� கன்னத்�க்� இரண்� அைற
ெகா�த்தாள்! அ� ேநற்� நடந்த� ேபால் எனக்�
ஞாபகம் இ�க்�ற�; ஆனால் ஆண்� எட�்க்� ேமல்
ஆ�ற�!…” என்றார.்

“�ந்ைத! �ந்ைத!” என்�ம், “அற்�தம்! அற்�தம்!” என்�ம்
�லவரக்ள் �� ம�ழ்ந்தாரக்ள்.

�ந்தைவ என்ற ெபயைரக் ேகட்ட�ேம
வந்�யேதவ�க்� ெமய்��ரத்்த�. ேசாழ �லத்�ல்
�றந்த அந்த இைண�ல்லாப் ெபண்ணர��ன்
எ�ைல�ம் �லைமைய�ம் அ��த்�றைன�ம் பற்�
அவன் எவ்வளேவா ேகள்�ப்பட்ட�ண்�. அத்தைகய
அ�சய அரச�மாரிையப் ெபற்ெற�த்த
பாக்�யசா�யான தந்ைத இவர;் தாய் அேதா பக்கத்�ல்
அமரந்்��க்�ம் �தாட்�. �ந்தர ேசாழர ்தம் ெசல்வப்
�தல்�ையக் ��த்�ப் ேப�ம் ேபா� எவ்வள�
ெப��தத்�டன் ேப��றார?் அவர ்�ரல் எப்ப�த்
த�த�த்� உ�க்கம் ெப��ற�?…

வந்�யத்ேதவ�ைடய வலக்கரம் அவ�ைடய
இைடையச ்�ற்�க் கட்���ந்த பட�்த் �ணிச்
��ைளத் தட�ப் பாரத்்த�. ஏெனனில்
�ந்தைவப்�ராட்�க்� அவன் ெகாண்� வந்��ந்த
ஓைல அச�்��க்�ள் இ�ந்த�. தட�ப் பாரத்்த ைக
�ைகப்பைடந்� ெசய�ழந்� நின்ற�; அவ�ைடய
உள்ளம் �க்�ரைம ெகாண்ட�. ‘ஐேயா! இ� என்ன?



ஓைலையக் காேணாேம? எங்ேக ேபா�ற்�?
எங்ேகயாவ� ��ந்� �ட்டேதா?

சக்கரவரத்்��ன் ஓைலைய எ�த்தேபா� அ��ம்
தவ� ��ந்��க்�ேமா? எங்ேக ��ந்��க்�ம்?
ஒ�ேவைள ஆஸ்தான மண்டபத்�ல் ��ந்��க்�ேமா?
அப்ப�யானால் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் ைக�ல்
�க்� ��ேமா? �க்��ட்டால் அ���ந்� ஏேத�ம்
அபாயம் �ைளக்�ேமா? அடடா? என்ன �ச�! எத்தைன
ெபரிய தவ�தல்! இ���ந்� எப்ப�ச ்சமாளிப்ப�?…’

�ந்தைவ ேத�க்� ெகாணரந்்த ஓைல தவ��ட்ட�
என்� அ�ந்த �ற� வந்�யத்ேதவ�க்� அங்� இ�ப்�க்
ெகாள்ள�ல்ைல. ேமேல நடந்த ேபச�்வாரத்்ைதக�ம்
அவன் கா�ல் சரியாக �ழ�ல்ைல; ��ந்த�ம்
மனத்�ல் நன்� ப�ய�ல்ைல.

�ந்தர ேசாழர ்�யப்�க் கட�ல் �ழ்���ந்த �லவர்
�ட்டத்ைதப் பாரத்்� ேம�ம் ��னார:்–

“நான் �ைளயாட்டாகச ்ெசய்த பாடைலக் �ந்தைவ
யாரிடமாவ� ெசால்���க்க ேவண்�ம். ஒ�ேவைள
பைழயாைற ��ேமற்றளி ஆலயத்�ன் ஈசான்ய
பட்டாசச்ாரியாரிடம் ெசால்���க்கலாம். அவர்
இப்பாடைல நாெடங்�ம் பர�ம்ப� ெசய்� என்ைன
உலகம் பரிக�ப்பதற்� வ� ெசய்� �ட்டார!்…”

“�ர�! தாங்கேள பா���ந்தால் என்ன? பாடல்
அற்�தமான பாடல்தான்! சந்ேதகேம இல்ைல. தாங்கள்
‘��ச ்சக்கரவரத்்�’யா��ப்பேதா� ‘க�ச்
சக்கரவரத்்�’�ம் ஆ�ரக்ள்!” என்றார ்நல்லன்
சாத்தனார.்



“ஆ��ம், இசச்மயம் அேத பாடைல நான்
பா���ந்தால் இன்ெனா� ெகாைடைய�ம்
ேசரத்்��ப்ேபன். இந்�ர�க்� யாைன�ம்,
�ரிய�க்�க் ��ைர�ம், �வனா�க்�ப் பல்லக்�ம்
ெகா�த்தேதா� நி�த்���க்க
மாட்ேடன்.மாரக்்கண்ட�க்காக மற�ையச்
�வெப�மான் உைதத்தார ்அல்லவா? அந்த உைதக்�
யமன் தப்�த்�க் ெகாண்டான்.

ஆனால் அவ�ைடய எ�ைமக்கடா வாகனம்
�வெப�மான் ேகாபத்ைதத் தாங்காமல் அங்ேகேய
��ந்� ெசத்� �ட்ட�. வாகன�ல்லாமல் யமன்
�ண்டா�க் ெகாண்��ந்தைதய�ந்� பைழயாைறச்
�ந்தர ேசாழர ்யம�க்� எ�ைமக்கடா வாகனம்
ஒன்ைற அ�ப்�னார!்…இப்ப� ஒ� கற்பைன�ம்
ேசரத்்��ப்ேபன். அந்த எ�ைமக்கடா�ன் ேபரில் ஏ�க்
ெகாண்�தான் யமன் இப்ேபா� ஜாம்ஜாம் என்�
என்ைனத் ேத� வந்� ெகாண்��க்�றான்.

நம� தஞ்ைசக் ேகாடை்டத் தளப� �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரால் �ட யமதரம் ராஜைன�ம்,
அவ�ைடய எ�ைமக்கடா வாகனத்ைத�ம் த�த்�
நி�த்��ட ��யா� அல்லவா?”

இப்ப�ச ்�ந்தர ேசாழர ்ெசான்ன ேபா� அவர ்அ��ல்
�ற்��ந்த உைடய �ராட்� வானவன்மாேத��ன்
கண்களில் நீர ்அ�� ெப��ற்�. அங்��ந்த �லவரக்ள்
பலர ்�ம்� அழத் ெதாடங்��ட்டாரக்ள்.

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்மட�்ேம மேனா�டத்�டன்
இ�ந்தார.்

“�ர�! தங்க�ைடய ேசைவ�ல் யம�டன் ேபார்
ெதா�க்க�ம் நான் �த்தமா��ப்ேபன்!” என்றார.்



“அதற்� ஐய�ல்ைல, தளப�! ஆ��ம் யம�டன் ேபார்
ெதா�க்�ம் சக்� மானிடர ்யா�க்�ம் இல்ைல.
யமைனக் கண்� அஞ்சாம��க்கத்தான் நாம்
இைறவைனப் �ராரத்்�க்க ேவண்�ம். �லவரக்ேள!
‘நமைன அஞ்ேசாம்’ என்� த�ழகத்�ல் தவப்�தல்வர்
ஒ�வர ்பா�னார ்அல்லவா?” என்றார ்சக்கரவரத்்�.

ஒ� �லவர ்எ�ந்� அப்பாடைலப் பா�னார:்
“நாமாரக்்�ம் ��யல்ேலாம்
நமைன அஞ்ேசாம்
நரகத்�ல் இடர்ப்பேடாம்
நடைலயல்ேலாம்
ஏமாப்ேபாம் �ணிய�ேயாம்”…
 

சக்கரவரத்்� இந்த இடத்�ல் ��க்�ட�், “ஆகா!
இைறவைனப் �ரத்யடச்மாகத் தரி�த்த மகாைனத்
த�ர ேவ� யாரால் இவ்வள� �ணிசச்லாகப் பாட
���ம்? அப்பர ்�வா�க�க்�க் ெகா�ய �ைல ேநாய்
இ�ந்த�; இைறவன் அ�ளால் ேநாய் நீங்�ற்�
எனேவ,’�ணிய�ேயாம்’ என்� பா���க்�றார.்

�லவரக்ேள! என்ைனப் பற்��ம் என் ெகாைடகைளப்
பற்��ம் பா�வைத நி�த்��ட�், இனி இத்தைகய
அ�ள் வாக்ைகப் பா�ங்கள்! அப்ப�ம், சம்பந்த�ம்,
�ந்தர�ரத்்��ம் இ�ேபால் ஆ�ரக்கணக்கான
பக்�மயமான �ந்த�ழ்ப் பாடல்கைளப்
பா���க்�றாரக்ள். அப்பாடல்கள் எல்லாவற்ைற�ம்
ஒ�ங்� ேசரத்்தால் எவ்வள� நன்றா��க்�ம்? ப�த்�ம்
பா��ம் பரவசம் அைடவதற்� ஓர ்ஆ�ட் காலம்
ேபாதா� அல்லவா?” என்றார.்

“அரசரக்்கரேச! தாங்கள் அ�ம�த்தால் அந்தத்
��ப்பணிைய இப்ேபாேத ெதாடங்��ேறாம்!”



“இல்ைல; என்�ைடய காலத்�ல் நடக்கக்��ய
��ப்பணி அல்ல அ�. எனக்�ப் �ன்னால்…” இவ்�தம்
��த் தயங்� நின்ற �ந்தர ேசாழர ்�ந்தைன�ல்
ஆழ்ந்தார.்

அரண்மைன ம�த்�வர,் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின்
அ��ல் வந்� அவர ்கா�ல் ஏேதா ெசான்னார.்

அைதக் கவனித்த �ந்தர ேசாழர ்�க்�வாரிப்
ேபாட்டவைரப் ேபால் கண்ைண நன்� ��த்�ச்
சைபேயாைரப் பாரத்்தார.் ேவெறா� உலகத்���ந்�,
மரணத்�ன் வாச���ந்�, யம�லகக்
காட்����ந்�, ��ெரன்� ��ம்� வந்தவைரப் ேபால்
சக்கரவரத்்� ேதான்�னார.்

“�ர�! சங்கப் பாடல் ஒன்ைறக் ேகடக் ேவண்�ம் என்�
தங்கள் ��ப்பத்ைதத் ெதரி�த்�ரக்ள். அைத மட�்ம்
ெசால்� �ட�் இவரக்ள் ேபாகலாமல்லவா?” என்றார்
�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர.்

“ஆம், ஆம்; மறந்� �ட்ேடன் என்�ைடய உடல் மட�்ம்
அல்ல; உள்ள�ம் �வா�னத்ைத இழந்� வ��ற�.
எங்ேக? சங்கப் பாடைலச ்ெசால்லட�்ம்!” என்றார்
மன்னர.்

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்நல்லன் சாத்தனா�க்�ச்
ச�க்ைஞ ெசய்தார.் �லவர ்தைலவர ்எ�ந்� ��னார;்
“அரேச! தங்க�ைடய �ன்ேனாரக்ளில் �கப்
�ரபலமானவர ்கரிகால் ெப�வளத்தார.் இமயமைல�ல்
��க் ெகா�ையப் ெபா�த்த மா�ரர.்அவ�ைடய
ஆட்�க் காலத்�ல் �ம்�கார ்– காேவரிப்பட்�னம் –
ேசாழ மகாராஜ்யத்�ன் தைலநகரமா��ந்த�. பற்பல
ெவளிநா�களி��ந்�ம் பற்பல ெபா�ள்கள்
மரக்கலங்களில் வந்� இறங்�யவண்ண��ந்தன.



�ம்�காரின் ெசல்வப் ெப�க்ைக�ம் வளத்ைத�ம்
வரண்ிக்�ம் சங்கப் �லவர ்ஒ�வர ்இன்னின்ன
நாட்���ந்� இன்னின்ன ெபா�ள்கள் வந்தன
என்பைதத் ெதளிவாகச ்ெசால்���க்�றார.் அந்தப்
பாடல் ப�� இ�:

வடமைலப் �றந்த மணி�ம் ெபான்�ம்
�டமைலப் �றந்த வார�ம் அ��ம்
ெதன்கடல் �த்�ம் �ணகடல் ���ம்
கங்ைக வாரி�ம் கா�ரிப் பய�ம்
ஈழத்� உண�ம் காழகத் தாக்க�ம்”…
 

பாட�ல் இந்த இடம் வந்தேபா� �ந்தர ேசாழர்
ைக�னால் ச�க்ைஞ ெசய்யேவ, �லவர ்நி�த்�னார.்

“தளப�! கரிகால் வளவர ்காலத்�ல் ஈழநாட்���ந்�
த�ழகத்�க்� உண�ப் ெபா�ள் வந்� ெகாண்��ந்த�
என்� இப்பாடல் ெசால்�ற�. அைத நான்
அ�வதற்காகத்தாேன இப்�லவரக்ைள அைழத்�
வந்�ர?்”

“ஆம், அரேச!” என்� ேகாடை்டத் தளப� ��ய� ���
ஈனஸ்வரத்�ல் ேகட்ட�. “அ�ந்� ெகாண்ேடன்; இனி
இப்�லவரக்ைளப் பரி�ல்கள் ெகா�த்� அ�ப்�
�டலாம்!” என்றார ்மன்னர.்

“�லவரக்ேள! நீங்கள் இப்ேபா� �ைடெபற்�க்
ெகாள்ளலாம்!” என்றார ்ேகாடை்டத் தளப�.

�லவரக்ள், மன்ன�க்� “வா�!” ��க் ேகா�த்�க்
ெகாண்� �றப்பட�்ச ்ெசன்றாரக்ள்.

�ந்தைவ ேத�க்�க் ெகாண்� வந்த ஓைலையக்
காணாததால் மனக்கலக்கம் அைடந்��ந்த
வல்லவைரயன், அப்�லவரக்�டேன தா�ம் ந��



�டலாம் என்� எண்ணி எ�ந்� �ட்டத்�ன் ந��ல்
நடந்� ெசன்றான்.

ஆனால், அவன் எண்ணம் நிைறேவற�ல்ைல.
வாசற்ப�ைய ெந�ங்�யேபா� ஒ� வ�ய இ�ம்�க் ைக
அவ�ைடய ைக�ன் மணிக்கடை்ட இ�கப் ��த்த�.
வல்லவைரயன் நல்ல பலசா�தான்! ஆ��ம் அந்த
வஜ்ரப் ���ன் ேவகம் அவன் உசச்ந்தைல �தலாவ�
உள்ளங்கால் வைர�ல் ஒ� ��க்�க் ��க்� அவைனச்
ெசய�ழந்� நிற்�ம்ப� ெசய்��ட்ட�.

அவ்�தம் ��த்த இ�ம்�க்கரம் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் கரந்தான் என்பைத நி�ரந்்�
பாரத்்�த் ெதரிந்� ெகாண்டான்.

�லவரக்ள் தரிசன மண்டபத்���ந்�
ெவளிேய�னாரக்ள்.

 

 

----------------*************-----------------

 

 

 

அத்�யாயம் 29 - "நம்
��ந்தாளி"

 

�லவரக்ள் ெசன்ற �ற� அரண்மைன ம�த்�வர்
சக்கரவரத்்�க்� ம�ந்� கலந்� ெகாண்� வந்தார.்



மைலயமான் மகளான பட்டத்தர� அைதத் தன்
��க்கரத்தால் வாங்�க் கணவ�க்�க் ெகா�த்தாள்.

அ�வைர ெபா�ைமயாய்க் காத்��ந்த �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர,் வந்�யத்ேதவைனப் ��த்த��
�டாமல் இ�த்�க் ெகாண்ேட சக்கரவரத்்��ன்
அ��ல் ேபாய்ச ்ேசரந்்தார.்

“�ர�! �� ம�ந்�னால் ஏதாவ� பலன் ெதரி�றதா?”
என்� ேகட்டார.்

“பலன் ெதரி�றதாக ம�த்�வர ்ெசால்��றார;்
ேத��ம் ெசால்�றார;் ஆனால் எனக்ெகன்னேவா
நம்�க்ைக உண்டாக�ல்ைல. உண்ைமையச்
ெசான்னால், தளப�! இெதல்லாம் �ண் �யற்� என்ேற
ேதான்��ற�. என் �� என்ைன அைழக்�ற�. யமன்
என்ைனத் ேத�க் ெகாண்� பைழயாைறக்�ப்
ேபா��க்�றான் என்ேற நிைனக்�ேறன்.அங்ேக நான்
இல்ைலெயன்� அ�ந்த�ம், இவ்�டம் என்ைனத் ேத�க்
ெகாண்� வந்� ேச�வான்!…”

“�ர�! தாங்கள் இப்ப� மன�ைடந்� ேபசக் �டா�.
எங்கைளெயல்லாம் இப்ப� மனங்கலங்கச ்ெசய்யக்
�டா�. தங்கள் �ல �ன்ேனாரக்ள்…”

“ஆ! என் �ல �ன்ேனாரக்ள் யமைனக் கண்�
அஞ்�ய�ல்ைலெயன்� ெசால்���ர!் எனக்�ம் என்
�ல �ன்ேனாரக்ள் பலைரப் ேபால் ேபாரக்்களத்�ல்
�ன்னணி�ல் நின்� ேபார ்ெசய்� உ�ர ்��ம்
பாக்�யம் �ைடக்�மானால், அத்தைகய மரணத்�க்�ச்
���ம் அஞ்ச மாட்ேடன்; ேசார�்ம் ெகாள்ள மாட்ேடன்.
உற்சாகத்�டன் வரேவற்ேபன். என்�ைடய ெபரிய
தகப்பனார ்இராஜா�த்�யர ்தக்ேகாலத்�ல் யாைன
ேம��ந்� ேபார ்�ரிந்தப�ேய உ�ர ்நீத்தார.் ேசாழ



�லத்�ன் �ரப் �கைழத் தக்ேகாலம் ேபாரக்்களத்�ல்
என்ெறன்�ம் நிைலநாட்�னார.் ‘யாைன ேமல் �ஞ்�ய
ேதவர’் என்� �கழ்ெபற்றார.் நான் என்ன �கைழப்
ெப�ேவன்? ‘ேநாய்ப் ப�க்ைக�ல் �ஞ்�ய �ந்தர
ேசாழன்’ என்�தாேன ெபயர ்ெப�ேவன்? என்�ைடய
இன்ெனா� ெபரிய தகப்பனார,் கண்டரா�த்த ேதவர்
�வபக்��ல் ஈ�பட�் மரண பயத்ைத �ட்��ந்தார.்
ஸ்தல யாத்�ைர ெசய்வதற்� ேமற்�க் கடற்கைர
நா�க�க்�ப் ேபானார.் அங்ேகேய காலமானார.்

‘ேமற்ெக�ந்த�ளிய ேதவர’் என்� அவ�ம் ெபயர்
ெபற்றார.் அவைரப் ேபான்ற �வபக்த�ம் அல்ல நான்;
ஸ்தல யாத்�ைர ெசய்ய�ம் இயலாதவனா� �ட்ேடன்.
இப்ப�ேய எத்தைன நாள் ப�த்��ப்ேபன்? என்ைனச்
ேசரந்்தவரக்ள் எல்ேலா�க்�ம் பாரமாக!…ஆனால் என்
மனத்�ற்�ள் ஏேதா ெசால்�ற�. அ�க காலம் நான்
இந்தப் ��ல�ல் இ�க்க மாட்ேடன் என்�…”

“சக்கரவரத்்�! அரண்மைன ைவத்�யர ்தங்க�க்�
அபாயம் ஏ�ம் இல்ைல என்� ���றார.்
ேசா�டரக்�ம் அபாயம் இல்ைலெயன்ேற
ெசால்�றாரக்ள். ஆனால் இந்தச ்�� �ள்ைள
தங்களிடம் ஏேதா அபாயத்ைதப் பற்�ச ்ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தான்….”

“ஆ! இவன் காஞ்� நகரி��ந்� வந்த �ள்ைளதாேன?
ஆமாம், ஏேதா அபாயம் என்� ெசான்னான்; எைதப்
பற்�ச ்ெசான்னாய், தம்�? என்�ைடய நிைலையப்
பற்�யா?”

வல்லவைரய�ைடய �ைள �ன்னல் ேவகத்�ல்
ேவைல ெசய்த�. ‘அபாய’த்ைதப் பற்�த் தான்
எசச்ரித்ததாக ஒப்�க் ெகாண்டால் சந்ேதகங்கள்



ஏற்பட�்த் தனக்� அபாயம் ேந�வ� நிசச்யம். அந்த
இக்கட்���ந்� தப்ப ேவண்�ம். நல்ல�; ஓர ்உபாயம்
ெசய்� பாரக்்கலாம். இலக்கணத்ைதத் �ைணயாகக்
ெகாண்� ெந�ைலக் ��ல் ஆக்கலாம்!

“சக்கரவரத்்�ப் ெப�மாேன! அபாயத்ைதப் பற்�ச்
ெசால்வதற்� நான் யார?் நம் �ர தளப� �ன்னப்
ப�ேவட்டைரய�ம், அரண்மைன ைவத்�ய�ம்,
சா�த்�ரி அம்மைனெயாத்த மகாராணி�ம் இ�க்�ம்
ேபா� என்ன அபாயம் வந்���ம்? ‘அபயம்’ ‘அபயம்’
என்� தங்களிடம் நான் �ைற�ட�்க் ெகாண்ேடன்.
பைழய வாணர ்�லத்�க்� நான் ஒ� அ�யா
��வன்தான் இப்ேபா� �ர�நி�யாக
�ஞ்���க்�ேறன். தங்கள் ��ப்�தல்வர ்மனம்
ம��ம்ப� ேசாழப் ேபரர�க்�த் ெதாண்� �ரிந்�
வ��ேறன்.

எங்கள் பைழய �ர�்க ராஜ்யத்�ல் ஒ� ��
ப��ையயாவ� அ�ேய�க்�த் ��ப்�க் ெகா�க்க
அ�ள்�ரிய ேவண்�ம். அரசரக்்கரேச! அபயம்! அபயம்!
இந்த அ�யாச ்��வன் தங்கள் அபயம்!” என்�
வல்லவைரயன் �ச�் �டாமல் படபடெவன்� ேப�
நி�த்�னான்.

இைதக் ேகட்ட ப�ேவட்டைரயரின் �கம் ��ங்�ய�.
�ந்தர ேசாழரின் �கம் �ண்�ம் மலரந்்த�.
மகாராணி�ன் �கத்�ல் க�ைண த�ம்�ய�.

“இந்தப் �ள்ைள �றந்த�டேன சரஸ்வ� ேத�
இவ�ைடய நா�ல் எ�� �ட்டாள் ேபா�ம்!
இவ�ைடய வாக்�வன்ைம அ�சயமா��க்�ற�!”
என்றாள் ேத�.



இ�தான் சமயம் என்� வந்�யத்ேதவன், “தாேய!
தாங்கள் எனக்காகப் பரிந்� ஒ� வாரத்்ைத
ெசால்லேவ�ம். நான் தாய் தந்ைதயற்ற அநாைத;
ேவ� ஆதர� அற்றவன்.என்�ைடய ேவண்�ேகாைள
நாேனதான் ெவளி�ட்டாக ேவண்�ம். பக்த�க்�ப்
பரிந்� பாரவ்� ேத� பரம�வனாரிட�ம், ல�்�ேத�
மகா�ஷ்��ட�ம் ேப�வ� ேபால் தாங்கள்
எனக்காகப் ேபச ேவண்�ம். எங்கள் �ர�்க அர�ல் ஒ�
பத்�க் �ராமத்ைத ��ம்பக் ெகா�த்தா�ம் ேபா�ம்
நான் �க�ம் ��ப்� அைடேவன்!” என்றான்.

இைதெயல்லாம் ேகடக்க் ேகடக்ச ்�ந்தர ேசாழ�க்�
ஒேர �யப்�ம் ம�ழ்ச�்�மா��ந்த�. அவர ்�ன்னப்
ப�ேவட்டைரயைரப் பாரத்்�, “தளப�! இந்த
இைளஞைன எனக்� ெராம்ப�ம் ��த்��க்�ற�.
ேத��ன் �கத்ைதப் பாரத்்தால், இவைன �ன்றாவ�
�ள்ைளயாகச ்��காரம் எ�த்�க் ெகாண்��டலாமா
என்ேற ேயா�ப்பதாகத் ெதரி�ற�. இவ�ைடய
ேகாரிக்ைகைய நிைறேவற்� ைவக்கலாம் அல்லவா?
அ�ல் ஒன்�ம் கஷ்டம் இராேத? உம� அ�ப்�ராயம்
என்ன?” என்றார.்

“இ�ல் அ�ேய�ைடய அ�ப்�ராயத்�க்� இடம் என்ன
இ�க்�ற�? இளவரசர ்கரிகாலரின் க�த்ைதயல்லேவா
அ�ய ேவண்�ம்?” என்றார ்தஞ்ைசக் ேகாடை்டத்
தளப�.

“சக்கரவரத்்�! இளவரசைரக் ேகட்டால்,
ப��ரத்்ேதவைரக் ேகடக் ேவண்�ம் என்�
ெசால்�றார.் ப��ரத்்ேதவேரா இளவரசைரக் ேகடக்
ேவண்�ம் என்�றார.் இரண்� ேப�க்�ம் ந��ல் என்
ேகாரிக்ைக…”



“�ள்ளாய்! நீ கவைலப்படாேத! இரண்� ேபைர�ம்
ேசரத்்� ைவத்�க் ெகாண்ேட ேகட�் �டலாம்!” என்றார்
சக்கரவரத்்�.

�ற� �ன்னப் ப�ேவட்டைரயைரப் பாரத்்�, “தளப�!
இளவரசனிட��ந்� இந்தப் �ள்ைள ஓைல ெகாண்�
வந்தான். பைழயப� காஞ்�க்� நான் வரேவண்�ம்
என்�தான் ஆ�த்தன் ஓைல�ல்
எ����க்�றான்.அங்ேக ��தாய்ப் ெபான் மாளிைக
கட்���க்�றானாம். அ�ல் நான் �ல நாளாவ� தங்க
ேவண்�மாம்!” என்றார.்

“தங்கள் �த்தம் எப்ப�ேயா, அப்ப�ேய ெசய்�ற�!”
என்றார ்ேகாடை்டத் தளப�.

“ஆ! என்�ைடய �த்தம் எப்ப�ேயா அப்ப� நீர்
நடத்��ர.் ஆனால் என் கால்கள் ம�க்�ன்றன.
காஞ்�க்�ப் �ரயாணம் ெசய்வ� இயலாத காரியம்.
அரண்மைனப் ெபண்�கைளப் ேபால் பல்லக்�ல் ஏ�த்
�ைரேபாட�்க் ெகாண்� யாத்�ைர ெசய்வெதன்பைத
நிைனத்தாேல எனக்� அ�வ�ப்பா��க்�ற�. ஆ�த்த
கரிகாலைன இங்ேக வந்� �ட�்ப் ேபா�ம்ப�தான் ம�
ஓைல எ��க் ெகா�க்க ேவண்�ம்…”

“இளவரசர ்இசச்மயம் காஞ்�ைய �ட�் இங்�
வரலாமா? வட�ைச�ல் நம் பைகவரக்ள் இன்�ம்
பலசா�களாக இ�க்�றாரக்ேள!”

“பாரத்்�ேபந்�ர�ம் மைலயமா�ம் அங்��ந்�
பாரத்்�க் ெகாள்வாரக்ள். இளவரசன் இசச்மயம் இங்ேக
என் பக்கத்�ல் இ�க்க ேவண்�ம் என்� என் உள்ளத்�ல்
ஏேதா ெசால்�ற�. அ� மட�்மல்ல; ஈழ நாட�்க்�ச்
ெசன்��க்�ம் இளங்ேகாைவ�ம் உடேன இங்� வந்�
ேச�ம்ப� அைழப்� அ�ப்ப ேவண்�ம். இரண்�



ேபைர�ம் ைவத்�க் ெகாண்� ஒ� �க்�யமான
�ஷயத்ைதப் பற்�ப் ேப� ��� ெசய்ய
��ம்��ேறன். அ�ள்ெமா� இங்� வ�ம்ேபா� ஈழப்
பைடக்� உண� அ�ப்�வ� பற்� உங்கள்
ஆட்ேசபத்ைத�ம் அவனிடம் ெதரி�க்கலாம்…”

“சக்கரவரத்்�! மன்னிக்க ேவண்�ம். ஈழத்�க்� உண�
அ�ப்�வைத நான் ஆட்ேச�க்க�ல்ைல.
தனதான்யா�காரி�ம் ஆட்ேச�க்க�ல்ைல. ேசாழ
நாட�்க் ��மக்கள் ஆட்ேச�க்�றாரக்ள். ெசன்ற
அ�வைட�ல் ேசாழ நாட்�ல் �ைள� �ைறந்�
�ட்ட�. நம்�ைடய மக்க�க்ேக
ேபாதாம��க்�ம்ேபா�, இலங்ைகக்�க் கப்பல்
கப்பலாக அரி� அ�ப்�வைத மக்கள்
ஆட்ேச�க்�றாரக்ள்! தற்ேபா� வாய்க்�ள்
����க்�றாரக்ள். ெகாஞ்ச நாள் ேபானால்,
மக்களின் �சச்ல் பலமா�ம். தங்கள் உடல்நிைலையப்
பா�க்�ம்ப� இந்த அரண்மைனக்�ள்ேள�ம்
அவரக்�ைடய �சச்ல் வந்� ேகட�்ம்!…”

“��மக்கள் ஆட்ேச�க்�ற காரியத்ைதச ்ெசய்ய
அ�ள்ெமா� ஒ� நா�ம் ��ம்ப மாட்டான்.
எல்லாவற்�க்�ம், அவன் ஒ� தடைவ இங்� வந்�
�ட�்ப் ேபாகட�்ம். ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்வந்த�ம்
இலங்ைகக்� ஆள் அ�ப்�வ� பற்� ��� ெசய்யலாம்;
அவர ்எப்ேபா� ��ம்��றார?்”

“இன்� இர� கட்டாயம் வந்� ��வார!்”

“காஞ்�க்�ம் நாைளய �னம் ஓைல எ�� அ�ப்பலாம்.
இந்தப் �ள்ைள�னிடேம அந்த ஓைலைய�ம்
ெகா�த்த�ப்பலாம் அல்லவா?”



“இந்தச ்��வன் காஞ்����ந்� ஒேர �ச�்ல்
வந்��க்�றான். �ல நாள் இவன் இங்ேகேய தங்�
இைளப்பா� �ட�்ப் ேபாகட�்ம். ேவ� ஆளிடம்
ஓைலையக் ெகா�த்த�ப்பலாம்.”

“அப்ப�ேய ெசய்க. இளவரசன் வ��ற வைர�ேல �ட
இவன் இங்ேகேய இ�க்கலாம்!”

இசச்மயம் மைலயமான் மகள் எ�ந்� நிற்கேவ, �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர,் “இன்� அ�க ேநரம் தங்க�க்�ப்
ேப�ம் �ரமம் ெகா�த்� �ட்ேடன். மன்னிக்க ேவ�ம்.
ேத� எசச்ரிக்ைக ெசய்�ம் வைர�ல் நீண்� �ட்ட�!”
என்� ெசான்னார.்

“தளப�! இந்தப் �ள்ைள நம் ��ந்தாளி. இவ�க்�
ேவண்�ய வச�கள் ெசய்� ெகா�ங்கள்.
சக்கரவரத்்�க்� மட�்ம் உடம்� சரியா��ந்தால்,
இவைனத் தம� அரண்மைன�ேலேய இ�க்கச்
ெசால்���க்கலாம்!” என்றாள் மைலயமான் மகள்.

“நான் கவனித்�க் ெகாள்�ேறன், தாேய! தங்க�க்�
அந்தக் கவைல ேவண்டாம். நன்றாய்க் கவனித்�க்
ெகாள்�ேறன்!” என்றார ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர.்
அப்ேபா� அவைர அ�யாமேல அவ�ைடய ஒ� ைக
�ைசையத் ெதாட�் ��க்�ற்�.
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அத்�யாயம் 30 - �த்�ர
மண்டபம்

 

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்வந்�யத்ேதவைனத்
தம்�டன் ஆஸ்தான மண்டபத்�க்� அைழத்�ப்
ேபானார.் சக்கரவரத்்��டம் அவன் ��ய� என்ன
என்பைதப் பற்� அவன் ெசான்ன சமாதானம் அவ�க்�
அவ்வளவாகப் �ரண ��ப்� அளிக்க�ல்ைல.
சக்கரவரத்்�ையத் தனியாகப் ேபாய்ப் பாரக்்�ம்ப�
அவ�க்� அ�ம� அளித்த� ஒ�ேவைள தவேறா
என்�ம் ேதான்�ய�.

ஆ�த்த கரிகாலரிட��ந்� வந்தவனாதலால்,
அவைனப் பற்�ச ்சந்ேத�க்க ேவண்�ய� �ைற.
ஆனால் தைமயனார ்�த்�ைர ேமா�ரத்�டன்
அ�ப்��ள்ளப�யால் சந்ேத�க்க இட�ல்ைல. ஆகா!
இம்மா�ரி காரியங்களில் ெபரியவ�க்� ேவெறா�வர்
ஜாக்�ரைத ெசால்�த்தர ேவண்�மா, என்ன?
ஆனா�ம், தாம் ��ெரன்� தரிசன மண்டபத்�க்�ள்
ெசன்ற ெபா�� அவ்வா�பன் தயங்� நின்�
பயந்தவன் ேபால் ��த்த� அவர ்கண் �ன்னால்
ேதான்�ய�. “அபாயம்! அபாயம்!” என்� அவன் ��ய�
நன்றாகக் கா�ல் ��ந்ததாக ஞாபகம் வந்த�.
“அபயம்” என்� ெசால்���ந்தால், அ� தம் கா�ல்
“அபாயம்” என்� ��ந்��க்கக்��ய� சாத்�யமா?
எல்லாவற்�க்�ம் இவைன உடேன ��ப்�
அ�ப்பாம��ப்ப� நல்ல�. தைமயனார ்வந்த �ற�
இவைனப் பற்� நன்றாய்த் ெதரிந்� ெகாண்� �ற�
உ�தமானைதச ்ெசய்யலாம்.



இம்மா�ரி �ரனா�ய வா�பைன நாம் நம்�ைடய
அந்தரங்கக் காவற் பைட�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்ளப்
பாரக்்க ேவண்�ம். சமயத்�ல் உபேயாகமா��ப்பான்.
ஏன்? இவ�க்� இவ�ைடய �ன்ேனாரக்ளின் பைழய
அர�ல் ஒ� ப��ைய வாங்�க் ெகா�த்தா�ம்
ெகா�க்கலாம். இம்மா�ரி �ள்ைளக�க்� ஒ��ைற
உத� ெசய்� �ட்டால், அப்�றம் என்ைறக்�ம் நமக்�க்
கட�்ப்பட�் நன்��டனி�ப்பாரக்ள். ஒ�ேவைள, இவன்
உ��யான �ேரா� என்� ஏற்பட�் �ட்டால், அதற்�த்
தக்க ஏற்பா� ெசய்ய ேவண்�ம்; எதற்�ம் தைமயனார்
வந்� ேசரட�்ம் பாரக்்கலாம்.

ஆஸ்தான மண்டபம் ெசன்ற�ம் வந்�யத்ேதவன்
அப்�ற�ம் இப்�ற�ம் ஆவ�டன் பாரக்்கத்
ெதாடங்�னான். தளப��டம் தான் ஓைலைய எ�த்�க்
ெகா�த்த இடத்�ல் உற்� உற்� நன்றாகப் பாரத்்தான்.
தப்�த் தவ� இன்ெனா� ஓைல,– அந்த �க்�யமான
ஓைல �டக்�றதா என்�தான். அைத மட�்ம்
கண்���க்க ��யா�ட்டால், தன்ைனப் ேபான்ற
�டன் ேவ� யா�ம் இ�க்க ��யா�! உலகேம �க�ம்
ேசாழ �லத்� அர�ளங்�மரிையத் தான் பாரக்்க
��யாமேல ேபாய்��ம். ஆ�த்த கரிகாலர ்தன்னிடம்
ஒப்��த்த பணி�ல் சரி பா�ையச ்ெசய்ய ��யாமேல
ேபாய்��ம்.

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்அங்��ந்த ஏவலாளரக்ளில்
ஒ�வைனப் பாரத்்�, “இந்தப் �ள்ைளைய நம�
அரண்மைனக்� அைழத்�க் ெகாண்� ேபா! ��ந்தாளி
����ல் ைவத்� ேவண்�ய வச�கள் ெசய்�
ெகா�த்�ப் பாரத்்�க்ெகாள்! நான் வ�ம் வைர�ல்
அங்ேகேய இ�!” என்றார.்



வந்�யத்ேதவ�ம் ஏவலாள�ம் ெவளிேய ெசன்ற உடன்,
இன்ெனா�வன் தளப��டம் பயபக்��டன் ெந�ங்�,
ஒ� ஓைலச ்��ைள நீட்�னான். “இங்��ந்� தரிசன
மண்டபத்�க்�ப் ேபா�ம் வ��ல் இ� �டந்த�.
இப்ேபா� ெசன்ற அந்தப் ைபய�ைடய ம����ந்�
��ந்��க்கக்��ம்!” என்� ெசான்னான்.

தளப� அைத ஆரவ்த்�டன் வாங்�ப் �ரித்�ப்
பாரத்்தார.் அவ�ைடய ��வங்கள் ெநற்��ன் சரிபா�
வைர�ல் உயரந்்� ெநரிந்தன. அவ�ைடய �கத்�ல்
ெகா�ரமான மா�தல் ஒன்� உண்டா�ற்�.

“ஆஹா! இைளய�ராட்�க்� ஆ�த்த கரிகாலர ்எ��ய
ஓைல. ‘அந்தரங்கமான காரியங்க�க்� உண்ைமயான
�ரன் ஒ�வன் — நிைனத்த காரியத்ைத ��க்கக் ��ய
�ரன்,– ேவண்�ம் என்� ேகட்��ந்தாயல்லவா?
அதற்காக இவைன அ�ப்���க்�ேறன். இவைனப்
�ரணமாக நம்� எந்த �க்�யமான காரியத்ைத�ம்
ஒப்��க்கலாம்’ என்� இளவரசர ்தம் ைகப்பட
எ����க்�றார.்ஆ! இ�ல் ஏேதா மரம்ம் இ�க்�ற�.
இந்த ஓைலையப் பற்�ப் ெபரியவ�க்�த் ெதரி�ேமா,
என்னேவா? இவன் �ஷயத்�ல் இன்�ம் அ�க
ஜாக்�ரைதயா��க்க ேவண்�ம்!” என்� ேகாடை்டத்
தளப� தமக்�ள்ேள ெசால்�க் ெகாண்டார.் ஓைலையப்
ெபா�க்�க் ெகாண்� வந்தவைன அைழத்�க் காேதா�
�ல �ஷயங்கைளக் ��னார;் அவ�ம் உடேன
�றப்பட�்ச ்ெசன்றான்.

�ன்ன ப�ேவட்டைரயரின் மாளிைக�ல்
வந்�யத்ேதவ�க்� ஆசார உபசாரங்கள் பலமாக
நடந்தன. அவைனக் �ளிக்கச ்ெசய்�, ��ய உைடகள்
அணிந்� ெகாள்ளக் ெகா�த்தாரக்ள். நல்ல உைடகள்
அணிந்� ெகாள்வ�ல் �ரிய�ள்ள வந்�யத்ேதவ�ம்



��கலத்�ல் ஆழ்ந்தான். காணாமற்ேபான ஓைலையப்
பற்�ய கவைலையக் �ட மறந்� �ட்டான்.

�� உைட உ�த்�ய �ன்னர ்இராஜேபாகமான
அ��ைவச ்�ற்�ண்�கைள அளித்தாரக்ள்.
ப�த்��ந்த வந்�யத்ேதவன் அவற்ைற ஒ� ைக
பாரத்்தான். �ன்னர,் அவைனச ்�ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்மாளிைக�ன் �த்�ர மண்டபத்�க்�
அைழத்�ச ்ெசன்றாரக்ள். “தளப� வ��ற வைர�ல்
இந்த மண்டபத்��ள்ள அ�ரவ் �த்�ரங்கைளப்
பாரத்்�க் ெகாண்��க்கலாம்!” என்றாரக்ள். இவ்�தம்
ெசால்��ட�், காவலரக்ள் �ன்� ேபர ்மண்டபத்�ன்
ெவளி�ல் உடக்ாரந்்� அரடை்ட அ�த்�க் ெகாண்ேட
ெசாக்கட்டான் ஆடத் ெதாடங்�னாரக்ள்.

ேசாழ �லத்�ன் ��ய தைலநகரமான தஞ்ைச�ரி அந்த
நாளில் �ற்ப �த்�ரக் கைலக்�ப் ெபயர்
ெபற்றதா��ந்த�. ��ைவயாற்�ல் இைசக் கைல�ம்
நடனக் கைல�ம் வளரந்்த� ேபால் தஞ்ைச�ல் �ற்ப
�த்�ரக் கைலகள் வளரந்்� வந்தன.

�க்�யமாக, �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்மாளிைக�ல்
இ�ந்த �த்�ர மண்டபம் �கப் �ர�த்�
அைடந்��ந்த�. அந்த மண்டபத்�க்�ள் இப்ேபா�
வந்�யத்ேதவன் �ரேவ�த்தான். �வரக்ளில் பல
அழ�ய வரண்ங்களில் �ட்���ந்த அற்�தமான
�த்�ரங்கைளப் பாரத்்�ப் பாரத்்�ப் �ளகாங்�தம்
அைடந்தான். அந்த ஆனந்தத்�ல் தன்ைன மறந்தான்;
தான் வந்த �க்�யமான காரியத்ைத�ம் �ட
மறந்தான்.

ேசாழ வம்சத்�ன் �ர�்க அரசரக்ைள�ம்
அவரக்�ைடய வாழ்க்ைகச ்சம்பவங்கைள�ம்



�த்தரிக்�ம் காட்�கள் அவ�ைடய கவனத்ைதக்
கவரந்்� பரவசமைடயச ்ெசய்தன. �க்�யமாக, ெசன்ற
�� வ�ஷத்�ச ்ேசாழரக்ளின் சரித்�ரம் அந்தச ்�த்�ர
மண்டபத்�ன் ெப�ம் ப��ைய ஆக்ர�த்�க்
ெகாண்��ந்தன. வந்�யத்ேதவ�க்� அ�கமான
ஆரவ்த்ைத உண்டாக்�ய �த்�ரங்க�ம் அைவதாம்.

இந்தக் கட்டத்�ல், ெசன்ற �� வ�ஷமாகப்
பைழயாைற��ம் தஞ்ைச��ம் இ�ந்� அர� �ரிந்த
ேசாழ மன்னரக்ளின் வம்ச பரம்பைரைய
வாசகரக்�க்�ச ்��க்கமாக ஞாபகப்ப�த்த
��ம்��ேறாம். இனி இந்தக் கைத�ல், ேமேல வ�ம்
நிகழ்ச�்கைள அ�ந்� ெகாள்வதற்� இைதத் ெதரிந்�
ெகாள்வ� �க்க உபேயாகமா��க்�ம்.

ெதாண்�ற்றா� ேபாரக்் காயங்கைளத் தன்
��ேமனி�ல் ஆபரணங்களாகப் �ண்ட �ஜயாலய
ேசாழைனப் பற்� �ன்னேம ����க்�ேறாம்.

ேசாழ மன்னரக்ள் பரேகசரி, இராஜேகசரி என்�ம்
பட்டங்கைள மா� மா�ப் �ைனந்� ெகாள்வ�
வழக்கம். பரேகசரி �ஜயாலய�க்�ப் �ற�
அவ�ைடய �தல்வன் ராஜேகசரி ஆ�த்த ேசாழன்
பட்டத்�க்� வந்தான். அவன் தந்ைதக்�த் த�ந்த
தனயனாக �ளங்�னான். �த�ல் அவன் பல்லவர்
கட்��ல் நின்� பாண்�யைனத் ேதாற்க�த்�ச ்ேசாழ
ராஜ்யத்ைத நிைலப்ப�த்�க் ெகாண்டான்.

�ற�, பல்லவன் அபரா�தவரம்ேனா� ேபார்
ெதா�த்தான். யாைன �� அம்பாரி�ல் இ�ந்� ேபார்
�ரிந்த அபரா�தவரம்ன் �� ஆ�த்த ேசாழன் தா�ப்
பாய்ந்� அவைனக் ெகான்� ெதாண்ைட மண்டலத்ைத
வசப்ப�த்�னான். �ற� ெகாங்� மண்டல�ம் இவன்



ஆட்�க்�ள் வந்த�. ஆ�த்தன் �றந்த �வபக்தன்.
கா�ரி ஆ� உற்பத்�யா�ம் ஸஹ்ய மைல���ந்�
அப்�ண்ணிய ந� கட�ல் கலக்�ம் இடம் வைர�ல்
ஆ�த்த ேசாழன் பல �வாலயங்கைள எ�ப்�த்தான்.

இராஜேகசரி ஆ�த்த ேசாழ�க்�ப் �ற� பரேகசரி
பராந்தகன் பட்டத்�க்� வந்தான். நாற்பத்தா� ஆண்�
காலம் அர� �ரிந்தான். இமயத்�ல் ��ச ்�ன்னம்
ெபா�த்த கரிகால் ெப�வளத்தா�க்�ப் �ன்னர ்ேசாழ
வம்சத்�ல் மாெப�ம் மன்னன் பராந்தகன்தான்.
�ரநாராயணன், பண்�தவத்சலன், �ஞ்சரமல்லன்,
�ர�காமணி என்பன ேபான்ற பல பட்டப் ெபயரக்ள்
அவ�க்� உண்�. “ம�ைர�ம் ஈழ�ம் ெகாண்டவன்”
என்ற பட்ட�ம் உண்�. இந்த �தற் பராந்தகன்
காலத்�ேலேய ேசாழ சாம்ராஜ்யம்
கன்யா�மரி���ந்� ��ஷ்ணாந� வைர�ல்
பர�ய�. ஈழ நாட்��ம் ��� காலம் ��க்ெகா�
பறந்த�. �ல்ைலச ்�ற்றம்பலத்�க்�ப் ெபான் �ைர
ேவய்ந்� �கழ்ெபற்ற பராந்தக�ம் இவேனதான்.

இவ�ைடய ஆட்��ன் இ�� நாடக்ளில் ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�க்�ச ்�ல ேபரபாயங்கள் வந்தன. அந்த
நாளில் வடக்ேக ெப�வ� பைடத்��ந்த
இராஷ்�ர�டரக்ள் ேசாழரக்�ைடய ெப�� வந்த
பலத்ைத ஒ�க்க �ைனந்தாரக்ள். ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�ன் �� பைட எ�த்� வந்� ஓரள�
ெவற்��ம் அைடந்தாரக்ள்.

பராந்தகச ்சக்கரவரத்்�க்� �ன்� �தல்வரக்ள் உண்�.
இவரக்ளில் �ரா� �ரனாக �ளங்�யவன் �த்த
�தல்வனா�ய இராஜா�த்யன் என்பவன். வடநாட�்ப்
பைடெய�ப்ைப எ�ரப்ாரத்்� இராஜா�த்யன்
���ைனப்பா� நாட்�ல் ெப�ம் ைசன்யத்�டன் பல



காலம் தங்���ந்தான். தன் தந்ைத�ன் ெபயர்
�ளங்�ம்ப� �ரநாராயண ஏரி எ�த்தான்.
அரக்ேகாணத்�க்� அ��ல் தக்ேகாலம் என்��டத்�ல்
ேசாழ ைசன்யத்�க்�ம் இராஷ்�ர�டப் பைடக�க்�ம்
பயங்கரமான ெப�ம் ேபார ்நடந்த�.

இந்தப் ேபாரில் எ�ரிப் பைடகைள அதாஹதம் ெசய்�
தன் �ரப் �கைழ நிைலநாட்�ய �ற�, இராஜா�த்யன்
ேபாரக்்களத்�ல் உ�ர ்�றந்� �ர ெசாரக்்கம்
அைடந்தான். இவ�ம் பல்லவ அபரா�தவரம்ைனப்
ேபால் யாைன ���ந்� ேபார ்�ரிந்� யாைன
ேம��ந்தப�ேய இறந்தப�யால், இவைன “ஆைனேமல்
�ஞ்�ய ேதவன்” என்� கல்ெவட�்ச ்சாஸனங்கள்
ேபாற்�ப் �கழ்�ன்றன.

இராஜா�த்யன் மட�்ம் இறந்�ரா�ட்டால், அவேன
பராந்தக சக்கரவரத்்�க்�ப் �ற� ேசாழ �ம்மாசனம்
ஏ���க்க ேவண்�ம். இவ�ைடய சந்த�கேள
இவ�க்�ப் �ன்னர ்�ைறயாகப் பட்டத்�க்�
வந்��க்க ேவண்�ம்.

ஆனால் இளவரசன் இராஜா�த்யன் பட்டத்�க்�
வராம�ம் சந்த��ல்லாம�ம் இறந்��டேவ,
இவ�ைடய இைளய சேகாதரர ்கண்டரா�த்த ேதவர்
தந்ைத�ன் ��ப்பத்�ன்ப� இராஜேகசரி பட்டத்�டன்
�ங்காதனம் ஏ�னார.்

இவர ்தம� தந்ைதைய�ம் பாட்டைன�ம் ேபாலேவ
�வபக்� ��ந்தவர.் அத்�டன் த�ழன்� �க்கவர.்
உண்ைம�ல் இவ�க்� இராஜ்யம் ஆ�வ�ல் அவ்வள�
�ரத்ைதேய இ�க்க�ல்ைல. ஆலய வ�பாட்��ம் த�ழ்
இன்பத்��ம் அ�கமாக ஈ�பட்��ந்தார.்
மகான்களா�ய நாயன்மாரக்ைளப் �ன்பற்�ச்



�வெப�மான் �� ��ப்பாடல்கள் பா�னார.்
‘���ைசப்பா’ என்� வழங்�ம் இப்பாடல்களில்
கைட�ப் பாட்�ல் இவர ்தம்ைமப் பற்�ேய �ன்வ�மா�
ெசால்�க் ெகாண்��க்�றார:்

“�ரான்மல்� �ல்ைலச ்ெசம்ெபான் அம்பலத்தா�
தன்ைனக்
காரார் ேசாைலக்ேகா� ேவந்தன் தஞ்ைசயர்ேகான் கலந்த
ஆரா�ன் ெசாற் கண்டரா�த்தன் அ�ந்த�ழ் மாைல
வல்லவர்
ேபரா உல�ற் ெப�ைம ேயா�ம் ேபரின்ப ெமய்�வேர!

 
�ஜயாலய�க்�ப் �ற்பட்ட ேசாழ மன்னரக்ள்
பைழயாைற��ம் தஞ்ைச��ம் வ�த்தேபா��ம்
�ர�்கச ்ேசாழத் தைலநகர ்உைற�ர ்என்�ம்
பாத்�யைதைய �ட�்�ட�ல்ைல. உைற��க்�
இன்ெனா� ெபயர ்ேகா� என்பதா�ம். ஆைகயால்
ேசாழ மன்னரக்ள் தங்கைளக் “ேகா� ேவந்தர”் என்�
ெசால்�க் ெகாண்டாரக்ள்.

கண்டரா�த்த ேதவர ்�ம்மாசனத்���ந்� ெபயரள�ல்
அர� �ரிந்தேபா��ம், உண்ைம�ல் அவ�ைடய
இைளய சேகாதரனா�ய அரிஞ்சயன் தான் இராஜ்ய
�வகாரங்கைளக் கவனித்� வந்தான்.
இராஜா�த்ய�க்�த் �ைணயாக அரிஞ்சயன்
��நாவ�ர ்�த�ய இடங்களில் ைசன்யங்க�டன்
தங்���ந்தான். இராஷ்�ர�டரக்�டன் �ரப் ேபார்
நடத்�னான். தக்ேகாலத்�ல் ேசாழ ைசன்யத்�க்�
ேநரந்்த ெப�ந்ேதால்�ைய �ைர�ேலேய ெவற்�யாக
மாற்�க் ெகாண்டான். இராஷ்�ர�டர்
பைடெய�ப்ைபத் ெதன்ெபண்ைணக்� அப்பாேலேய
த�த்� நி�த்�னான்.

எனேவ, இராஜேகசரி கண்டரா�த்த ேசாழர ்தம் தம்�
அரிஞ்சய�க்� �வராஜ பட்டம் �ட்�, அவேன தமக்�ப்



�ன் ேசாழ �ங்காதனத்�க்� உரியவன் என்�ம்
நாட�யத் ெதரி�த்� �ட்டார.்

இவ்�தம் கண்டரா�த்தர ்��� ெசய்ததற்�
இன்ெனா� �க்�யக் காரண�ம் இ�ந்த�. இவ�ைடய
�த்த மைன� இவர ்பட்டத்�க்� வ�வதற்� �ன்ேப
காலமா� �ட்டாள். �ற� ெவ� காலம் கண்டரா�த்தர்
மணம் �ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. ஆனால் இவ�ைடய
தம்� அரிஞ்சய�க்ேகா அழ��ம் அ���ம்
ஆற்ற��ம் �றந்த �தல்வன் இ�ந்தான். பாட்டனாரின்
பராந்தகன் என்�ம் ெபயைர�ம், மக்கள் அளித்த �ந்தர
ேசாழன் என்�ம் காரணப் ெபயைர�ம் �ட்�க்
ெகாண்��ந்தான். எனேவ, தமக்�ப் �ற� தம�
சேகாதரன் அரிஞ்சய�ம் அரிஞ்சய�க்�ப் �ற�
அவ�ைடய �தல்வன் �ந்தர ேசாழ�ம் பட்டத்�க்�
வரேவண்�ம் என்� கண்டரா�த்தர்
���ளங்ெகாண்டார.்

இந்த ஏற்பாட்�ற்�ச ்சாமந்த கணத்�னர,்
தண்டநாயகரக்ள் ெபா� ஜனப் �ர�நி�கள்
எல்லா�ைடய சம்மதத்ைத�ம் ஒ�மனதாகப் ெபற்�ப்
ப�ரங்கமாக உலக�யத் ெதரி�த்�ம் �ட்டார.்

இந்த ஏற்பா�கள் எல்லாம் நடந்� ��ந்த �ற�
கண்டரா�த்தரின் வாழ்க்ைக�ல் ஓர ்அ�சய சம்பவம்
நிகழ்ந்த�. மழவைரயன் என்�ம் �ற்றரசன்
��மகைள அவர ்சந்�க்�ம்ப� ேநரந்்த�. அந்த
மங்ைகயர ்�லகத்�ன் அழ�ம் அடக்க�ம் �ல�ம்
�வபக்��ம் அவர ்உள்ளத்ைதக் கவரந்்தன. ��ரந்்த
�ராயத்�ல் அந்தப் ெபண்மணிைய மணந்�
ெகாண்டார.் இந்தத் ��மணத்�ன் �ைளவாக உரிய
காலத்�ல் ஒ� �ழந்ைத�ம் உ�த்த�. அதற்�
ம�ராந்தகன் என்� ெபயரிட�்ப் பாராட்�ச ்�ராட்�



வளரத்்தாரக்ள். ஆனால் அரசர,் அர� இ�வ�ேம
இராஜ்யம் சம்பந்தமாக �ன்னம் ெசய்��ந்த
ஏற்பாடை்ட மாற்ற ��ம்ப�ல்ைல. தம்ப�கள்
இ�வ�ம் �வபக்���ம், �ரக்� மாரக்்கத்��ம்
ஈ�பட்டவரக்ளாதலால் தங்கள் அ�ைமப்
�தல்வைன�ம் அந்த மாரக்்கத்�ேலேய வளரக்்க
��ம்�னாரக்ள். ேகவலம் இந்த உலக
சாம்ராஜ்யத்ைதக் காட்��ம் �வேலாக சாம்ராஜ்யம்
எவ்வளேவா ேமலான� என்� நம்�யவரக்ளாதலால்,
அந்தச ்�வேலாக சாம்ராஜ்யத்�க்� உரியவனாக
ம�ராந்தகைன வளரக்்க ஆைசப்பட்டாரக்ள்.

ஆைகயால் கண்டரா�த்தர ்தமக்�ப் �ற� தம்
சேகாதரன் அரிஞ்சய�ம் அவ�ைடய சந்த�க�ேம
ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�க்� உரியவரக்ள் என்ற தம�
��ப்பத்ைதப் ப�ரங்கப்ப�த்� நிைலநாட்�னார.்
எனேவ, இராஜா�த்தன், கண்டரா�த்தர ்என்�ம் இ�
உரிைமயாளர ்வம்சத்ைதத் தாண்� அரிஞ்சயன்
வம்சத்தா�க்�ச ்ேசாழ �ங்காதனம் உரிைமயா�ற்�.

கண்டரா�த்த�க்�ப் �ற� அ�க காலம் பரேகசரி
அரிஞ்சயன் ��ய வந்தனாக இ�க்க�ல்ைல. ஒ�
வ�ஷத்�ேலேய தைமயனாைரப் �ன் ெதாடரந்்�
தம்��ம் ைகலாச பத�க்�ச ்ெசன்� �ட்டான்.

�ன்னர,் இளவரசர ்�ந்தர ேசாழ�க்� நாட்டா�ம்
�ற்றரசரக்�ம் �ற அரசாங்க அ�காரிக�ம் ேசரந்்�
���ட்� ம�ழ்ந்தாரக்ள். இராஜேகசரி �ந்தர ேசாழ�ம்
அ�ரஷ்்டவசத்�னால் தமக்�க் �ைடத்த மகத்தான
பத�ையத் �றம்படச ்�றப்பாக வ�த்தார.் ஆட்��ன்
ஆரம்பக் காலத்�ல் பல �ரப் ேபாரக்ள் �ரிந்� பாண்�ய
நாடை்ட�ம் ெதாண்ைட மண்டலத்ைத�ம் �ண்�ம்



ெவன்றார.் இராஷ்�ரக்�டப் பைடகைளத்
ெதன்ெபண்ைணக் கைர���ந்� �ரட்� அ�த்தார.்

�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்��ன் �தல்வரக்ளான ஆ�த்த
கரிகால�ம் அ�ள்ெமா�வரம்�ம் தந்ைதைய
�ஞ்சக்��ய இைணயற்ற �ரரக்ளா��ந்தாரக்ள்.
அவரக்ள் இ�வ�ம் தந்ைதக்�ப் பரி�ரண உத�
ெசய்தாரக்ள். அவரக்ள் �கச ்���ராயத்�ேலேய
ேபா�க்�ச ்ெசன்� �ன்னணி�ல் நின்� ேபார்
�ரிந்தாரக்ள்; அவரக்ள் ெசன்ற
ேபார�்ைனகளிெலல்லாம் �ஜயல�்� ேசாழரக்ளின்
பக்கேம நிைலநின்� வந்தாள்.

 

----------------*************-----------------

 

 

 

 

 

 

அ�தியாய� 31 - "தி�ட�!
தி�ட�!"

 

 

�ஜயாலய ேசாழர ்�தல், இரண்டாம்
பராந்தகரா�ய �ந்தர ேசாழர ்வைர�ல் ேசாழ
மன்னரக்ளின் உ�ரச் ்�த்�ரங்கைள நம் �ரன்
வந்�யத்ேதவன் பாரத்்� ம�ழ்ந்தான். ஆஹா!



இவரக்ளில் ஒவ்ெவா�வ�ம் எப்ேபரப்்பட்டவரக்ள்?
எத்தைகய மஹா�ரரக்ள்! உ�ைரத் �ரணமாக ம�த்�
எவ்வள� அ�ம்ெப�ம் ெசயல்கைள
இயற்���க்�றாரக்ள்! கைதகளி�ம் கா�யங்களி�ம்
�ட இப்ப�க் ேகட்ட�ல்ைலேய? இத்தைகய மன்னர்
பரம்பைரையப் ெபற்ற ேசாழ நா� பாக்�யம் ெசய்த
நா�; இன்� அவரக்�ைடய ஆட்��ன் �ழ் உள்ள
நா�கள் எல்லாம் பாக்�யம் ெசய்த நா�கள்தாம்.

ேமற்��ய ேசாழ மன்னரக்ளின் சரித்�ரங்கைளச்
�த்�ரித்த காட்�களில் இன்ெனா� �க்�யமான
அம்சத்ைத வந்�யத்ேதவன் கவனித்தான். ஒவ்ெவா�
ேசாழ அரச�க்�ம் ப��ரச் ்�ற்றரசர ்வம்சத்�னர்
தைல�றந்த உத�கள் ெசய்��க்�றாரக்ள்; �ரத்
ெதாண்�கள் பல �ரிந்� வந்��க்�றாரக்ள்.

�த்தைரயர ்வசத்���ந்த தஞ்ைசக் ேகாடை்டைய
�ற்�ைக�ட�் �த�ல் அந்நகரில் �ரேவ�த்தவர ்ஒ�
ப�ேவட்டைரயர.் இ� கால்க�ம் இழந்த �ஜயாலய
ேசாழன் ��ப்�றம்�யம் ேபாரக்்களத்�ல் ��ந்�
அ�பராக்�ரமச ்ெசயல்கைளப் �ரிந்தேபா�
அவ�க்�த் ேதாள் ெகா�த்�த் �க்�ச ்ெசன்றவர ்ஒ�
ப�ேவட்டைரயர.் ஆ�த்த ேசாழன் தைல�ல் �ரீடத்ைத
ைவத்�ப் பட்டா�ேஷகம் ெசய்�த்தவர ்ஒ�
ப�ேவட்டைரயர.் ஆ�த்த ேசாழன் யாைன �� பாய்ந்�
பல்லவ அபரா�தவரம்ைனக் ெகான்றேபா� ஆ�த்தன்
பாய்வதற்� வச�யாக ���ம் ேதா�ம் ெகா�த்தவர்
ஒ� ப�ேவட்டைரயர.் பராந்தக சக்கரவரத்்� நடத்�ய
பல ேபாரக்ளில் �ன்னணி�ல் ��க் ெகா�ைய
எ�த்�ச ்ெசன்றவரக்ள் ப�ேவட்டைரயரக்ள்.

இராஜா�த்யன் ேபாரக்்களத்�ல் காயம்பட�் ��ம்
ேபா� அவைன ஒ� ப�ேவட்டைரயர ்தன் ம��ன் ��



ேபாட�்க் ெகாண்�, “இராஷ்�ர�டப் பைடகள் ேதாற்�
ஓ��ன்றன!” என்ற ெசய்�ையத் ெதரி�த்தார.்
அவ்�தேம அரிஞ்சய�க்�ம் �ந்தர ேசாழ�க்�ம் �ரத்
ெதாண்�கள் �ரிந்� உத�யவரக்ள்
ப�ேவட்டைரயரக்ள்தாம்.

இைதெயல்லாம் �த்�ரக் காட்�களில் �ரத்யடச்மாகப்
பாரத்்த வல்லவைரயன் ெசால்ல ��யாத �யப்�ல்
ஆழ்ந்தான். அண்ணன் தம்�களான
ப�ேவட்டைரயரக்ள் இன்� ேசாழ நாட்�ல் இவ்வள�
ஆ�க்கம் வ�ப்பதற்�க் காரணம் இல்லாமற்
ேபாக�ல்ைல. �ந்தர ேசாழர ்எ� �ஷயத்�ற்�ம்
அவரக்�ைடய ேயாசைனையக் ேகட�் நடப்ப��ம்
�யப்�ல்ைல.

ஆனால், தான் இப்ேபா� ெபரிய சங்கடத்�ல்
அகப்பட�்க்ெகாண்��ப்ப� என்னேவா நிசச்யம்.
�ன்னப் ப�ேவட்டைரய�க்�த் தன் ேபரில் ஏேதா
சந்ேதகம் ஜனித்��ட்ட�. ெபரியவர ்வந்� �ட்டால்
அந்தச ்சந்ேதகம் ஊர�்தமா� ��ம். �த்�ைர
ேமா�ரத்�ன் �ட�் ெவளியா���ம். �ற�
தன்�ைடய க� அேதாக�தான்! �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் நிரவ்ாகத்��ள்ள தஞ்சா�ர்
பாதாளச ்�ைறையப் பற்� வல்லவைரயன்
ேகள்�ப்பட்��ந்தான். அ�ல் ஒ�ேவைள தன்ைன
அைடத்� �டக்��ம்.

பாதாளச ்�ைற�ல் ஒ�வைன ஒ� தடைவ அைடத்�
�ட்டால், �ற� ��ம்� ெவளிேய�வ� அேநகமாக
நடவாத காரியம். அப்ப� ெவளிேய�னா�ம், எ�ம்�ம்
ேதா�மாய், அ�ைவ அ�ேயா� இழந்�, ெவ�ம்
�த்�க்�ளியாகத்தான் ெவளிேயற ���ம்!



ஆகா! இத்தைகய ேபரபாயத்���ந்� தப்�வ� எப்ப�?
ஏதாவ� �க்� ெசய்� ெபரியவர ்வ�வதற்�ள்ேள
ேகாடை்டையைய �ட�் ெவளிேய� �டேவண்�ம்.
ப��ர ்இைளயராணிையப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்ற
ஆைச �ட நம் �ர�க்� இப்ேபா� ேபாய் �ட்ட�. உ�ர்
�ைழத்�, பாதாளச ்�ைறக்�த் தப்�, ெவளிேய�
�ட்டால் ேபா�ம்! ஓைல�ல்லா�ட்டா�ம் �ந்தைவப்
�ராட்�ைய ேநரில் பாரத்்�ச ்ெசய்�ையச ்ெசால்�
�டலாம். நம்�னால் நம்பட�்ம்; நம்பா�ட்டால்
ேபாகட�்ம்; ஆனால் தஞ்ைசக் ேகாடை்டைய �ட�்
ெவளிேய�வதற்� என்ன வ�?

தான் உ�த்���ந்த பைழய ஆைடகள் என்ன ஆ�ன
என்ற சந்ேதகம் ��ெரன்� வந்�யத்ேதவன் மனத்�ல்
உதயமா�ற்�. தன்�ைடய உைடகைளப் பரி�லைன
ெசய்� பாரப்்பதற்காகேவ தனக்� இவ்வள� உபசாரம்
ெசய்� �� ஆைடக�ம் ெகா�த்��க்�றாரக்ள்!
�ந்தைவ ேத��ன் ஓைல தளப��டம் அகப்பட்��க்க
ேவண்�ம்; சந்ேதக�ல்ைல. தான் �லவரக்�டன்
��ம்�ப் ேபாய்�டா வண்ணம் தன் ைகைய இ�ம்�ப்
��யாக அவர ்��த்த�ன் காரண�ம் இப்ேபா�
ெதரிந்த�. ஒ� ஆ�க்� �ன்� ஆளாய்த் தன்�டன்
அ�ப்�ய காரண�ம் ெதரிந்த�. ஆகா! ஒ� �க்�!
உடேன ஒ� �க்� கண்���க்க ேவண்�ம்! — இேதா
ேதான்��ட்ட� ஒ� �க்�! பாரக்்க ேவண்�ய�தான்
ஒ� ைக! �ரேவல்! ெவற்�ேவல்!

வந்�யத்ேதவன் �த்�ர மண்டபத்�ன் பலகணி
வ�யாக ெவளிேய பாரத்்தான். �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்பரிவாரங்கள் �ைட�ழக் ��ைர ேமல்
வந்� ெகாண்��ந்தார.் ஆகா! இ�தான் சமயம்! இனி
ஒ� கண�ம் தாம�க்கக் �டா�!



வாசற்ப�க்�ப் பக்கத்�ல் உடக்ாரந்்� ெசாக்கட்டான்
ஆ�ய ஏவலாளரக்ள் �வ�ம் ஆட்டத்ைத நி�த்��ட�்
எ�ந்தாரக்ள். மாளிைக வாச�ல் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்வ�ம் சப்தம் அவரக்�ைடய கா��ம்
��ந்த�.

வந்�யத்ேதவன் அவரக்ள் அ��ல் ெந�ங்�,
“அண்ணன்மாரக்ேள! நான் தரித்��ந்த உைடகள்
எங்ேக?” என்� ேகட்டான்.

“அந்த அ�க்�த் �ணிகள் இப்ேபா� என்னத்�க்�?
எஜமான் உத்தர�ப்ப� ��ய பட�்ப் �தாம்பரங்கள்
உனக்�க் ெகா�த்��க்�ேறாேம!” என்றான் ஒ�வன்.

“எனக்�ப் ��ய உைடகள் ேதைவ�ல்ைல; என்�ைடய
பைழய �ணிகேள ேபா�ம். அவற்ைறச ்�க்�ரம்
ெகாண்� வா�ங்கள்!”

“அைவ சலைவக்�ப் ேபா��க்�ன்றன. வந்த உடேன
த��ேறாம்.”

“அெதல்லாம் ��யா�! நீங்கள் ��டரக்ள். என்�ைடய
பைழய உைட�ல் பணம் ைவத்��ந்ேதன். அைதத்
���க் ெகாள்வதற்காக எ�த்��க்��ரக்ள் உடேன
ெகாண்� வா�ங்கள். இல்லா�ட்டால்…!”

“இல்லா�ட்டால் என்ன ெசய்� ��வாய், தம்�! எங்கள்
தைலைய ெவட்�த் தஞ்சா��க்� அ�ப்�
��வாேயா? ஆனால் இ�தான் தஞ்சா�ர!் ஞாபகம்
இ�க்கட�்ம்!”

“அேட! என் �ணிகைள உடேன ெகாண்� வ��றாயா?
இல்ைலயா?”



“இ�ந்தால்தாேன தம்� ெகாண்� வ�ேவன்! அந்த
அ�க்�த் �ணிகைள ெவட்டாற்� �தைலக�க்�ப்
ேபாட�் �ட்ேடாம்! �தைல வ�ற்�ல் ேபான� ��ம்�
வ�மா?”

“��ட�்ப் பயல்களா! என்�டன் �ைளயா���ரக்ளா?
இேதா உங்கள் எஜமானரிடம் ெசன்� ெசால்�ேறன்,
பா�ங்கள்!” என்� வந்�யத்ேதவன் வாசற்ப�ையத்
தாண்டத் ெதாடங்�னான். �வரில் ஒ�வன் அவைனத்
த�ப்பதற்காக ெந�ங்�னான். வந்�யத்ேதவன்
அவ�ைடய �க்ைக ேநாக்�ப் பலமாக ஒ� �த்�
�ட்டான். அவ்வள�தான்; அந்த ஆள் மல்லாந்� �ேழ
��ந்தான். அவன் �க்���ந்� இரத்தம் ெசாட்டத்
ெதாடங்�ய�.

இன்ெனா�வன் வந்�யத்ேதவ�டன் மல்�த்தம் ெசய்ய
வ��றவைனப் ேபால இரண்� ைககைள�ம் �ன்னால்
நீட்�க் ெகாண்� வந்தான். நீட்�ய ைககைள
வந்�யத்ேதவன் பற்�க் ெகாண்�, தன் கால்களில்
ஒன்ைற எ�ராளி�ன் கால்களின் மத்��ல் �ட�் ஒ�
��க்� ��க்�னான்; அவ்வள�தான்! அந்த மனிதன்
‘அம்மா�’ என்� அல�க் ெகாண்� �ேழ உடக்ாரந்்�
�ட்டான். இதற்�ள் �ன்றாவ� ஆ�ம் ெந�ங்� வரேவ,
வந்�யத்ேதவன் தன் கால்கைள எ�த்�க் ெகாண்� ஒ�
காலால் எ�ரி�ன் �ழங்கால் �டை்டப் பாரத்்� ஒ�
உைத �ட்டான். அவ�ம் அல�க் ெகாண்� �ேழ
��ந்தான்.

�ன்� ேப�ம் சட் �டெ்டன்� எ�ந்� ம�ப��ம்
வந்�யத்ேதவைனத் தாக்�வதற்� வைளத்�க் ெகாண்�
வந்தாரக்ள். ெவ� ஜாக்�ரைதயாகேவ வந்தாரக்ள்.



இதற்�ள் மாளிைக வாச�ல் ��ைர வந்� நின்ற சத்தம்
ேகட்ட�. வந்�யத்ேதவன் தன் �ர�ன்
சக்�ையெயல்லாம் உபேயா�த்�த் “��டரக்ள்!
��டரக்ள்!” என்� சத்த�ட�்க் ெகாண்ேட அவரக்ள் ��
பாய்ந்தான். �ன்� ேப�ம் அவைனப் ��த்� நி�த்தப்
பாரத்்தாரக்ள். ம�ப��ம் “��ட�்ப் பயல்கள்! ��ட�்ப்
பயல்கள்!” என்� ெப�ங்�ர�ல் �சச்�ட்டான்
வந்�யத்ேதவன்.

அசச்மயம் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர,் “இங்ேக என்ன
ரகைள?” என்� ேகட�்க் ெகாண்ேட உள்ேள வந்தார.்

 

 

----------------*************-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

அ�தியாய� 32 –
ப�ேசாதைன

 

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயைரக் கண்ட�ம்
வந்�யத்ேதவன் சண்ைடைய நி�த்��ட�் அவைர
ேநாக்� நடந்தான். காவலரக்ள் எ�ந்� ஓ� வந்�
அவைனப் ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள். அவரக்ைள அவன்
���ம் இலட்�யம் ெசய்யாமல் நா� அ� �ன்னால்
நடந்� வந்�, “தளப�! நல்ல சமயத்�ல் தாங்கள் வந்�
ேசரந்்�ரக்ள். இந்தப் பக்காத் ��டரக்ள் என்�ைடய
உைடைமகைளத் ���க் ெகாண்ட�மல்லாமல்,
என்ைன�ம் ெகால்லப் பாரத்்தாரக்ள்! ��ந்தாளிைய
இப்ப�த்தானா நடத்�வ�? இ�வா தஞ்சா�ர்
சம்�ரதாயம்? நான் தங்க�க்� மட�்ம்
��ந்தாளியல்ல, சக்கரவரத்்�க்�ம் ��ந்தாளி;
சக்கரவரத்்�னி ெசான்னைதத்தான் தாங்க�ம்
ேகட்�ரக்ேள! பட்டத்� இளவரசரிட��ந்� ஓைல
ெகாண்� வந்த �தன். அப்ப�ப்பட்ட என்ைன இந்தப்
பா�ப�த்��றவரக்ள் மற்றவரக்ைள என்ன ெசய்� �ட
மாட்டாரக்ள்! இப்ப�ப்பட்ட ��டரக்ைளத் தங்கள் பணி
ஆடக்ளாக ைவத்�க் ெகாண்��ப்ப� பற்�
ஆசச்ரியப்ப��ேறன். எங்கள் ெதாண்ைட மண்டலத்�ல்
இப்ப�ப்பட்ட ��டரக்ைள உடேன க��ல் ஏற்��ட�்
ம�காரியம் பாரப்்ேபாம்!” என்� சரமாரியாய்ப்
ெபா�ந்தான்.

�ன்� �ரரக்ைள ஏக காலத்�ல் எ�ரத்்�ப் �ரட்�க்
�ேழ தள்ளிய வா�ப�ைடய �ரச ்ெசயைலப் பற்�ய



�யப்� இன்�ம் ப�ேவட்டைரயரின் மனத்ைத
�ட்டகல�ல்ைல. இத்தைகய �ரைன நாம் நம� காவற்
பைட�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம் என்�ம் ஆைச
அவ�க்� அ�கமா�ற்�. எனேவ, அவர ்சாந்தமான
�ர�ல், “ெபா�! தம்�! ெபா�! அப்ப�ெயல்லாம்
இவரக்ள் ெசய்��ப்பாரக்ள் என்� ேதான்ற�ல்ைல!
இவரக்ைள �சாரித்�ப் பாரக்்�ேறன்!” என்றார.்

“நான் ேகா�வ�ம் அ�தான்! இவரக்ைள �சாரி�ங்கள்;
�சாரித்� நீ� வழங்�ங்கள்! என்�ைடய உைட�ம்
உைடைம�ம் என்னிடம் ��ம்� வ�வதற்� ஏற்பா�
ெசய்�ங்கள்!” என்றான் வல்லவைரயன்.

“அேட! அந்தப் �ள்ைளைய �ட�் �ட�் இப்ப�
வா�ங்கள்! நான் ெசான்ன� என்ன? நீங்கள் ெசய்த�
என்ன? இவன் �� ஏன் ைக ைவத்�ரக்ள்?” என்�
ேகாபமாகக் ேகட்டார ்ேகாடை்டத் தளப�.

“எஜமாேன! தாங்கள் ெசான்ன� ெசான்னப�ேய
ெசய்ேதாம். இவைர எண்ெணய் ��க்காட்�ப் ��ய
ஆைடகைள�ம் ஆபரணங்கைள�ம் அணி�த்ேதாம்;
அ��ைவ உண்� அளித்ேதாம். �த்�ர மண்டபத்�க்�ம்
அைழத்� வந்ேதாம்! இவர ்��� ேநரம் �த்�ர
மண்டபத்�ல் உள்ள �த்�ரங்கைளப் பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்தார.் ��ெரன்� நிைனத்�க் ெகாண்�
இவ�ைடய பைழய உைடகைளக் ேகட்டார.் உடேன
எங்கைளத் தாக்க�ம் ஆரம்�த்தார!்” என்றான்
அவ்�ரரக்ளில் ஒ�வன்.

“ஒ� �� �ள்ைள�டமா �ன்� த�யரக்ள் அ�பட�்
��ந்�ரக்ள்?” என்� �� இரத்தக் கனல் �ச ��த்�ப்
பாரத்்தார.்



“எஜமான்! அரண்மைன ��ந்தாளியா�ற்ேற என்�
ேயா�த்ேதாம். இப்ேபா� சற்� அ�ம� ெகா�ங்கள்;
இவைன உடேன ேவைல �ரத்்����ேறாம்.”

“ேபா�ம் உங்கள் �ரப் �ரதாபம்! நி�த்�ங்கள்! தம்�!…
நீ என்ன ெசால்��றாய்?”

“இவரக்�க்� அ�ம� ெகா�ங்கள் என்�தான்
ெசால்�ேறன். எனக்�ம் அ�ம� ெகா�ங்கள். ேசாழ
�லத்�ப் பைகவரக்ேளா� ேபாரா�க் ெகாஞ்சம் நாள்
ஆ�ற்�. ேதாள்கள் �னெவ�க்�ன்றன. அரண்மைன
��ந்தாளிகைள எப்ப� நடத்த ேவண்�ெமன்�
இவரக்�க்� பாடம் கற்�க்�ன்ேறன்!” என்றான் நம�
�ரன்.

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்�ன்னைக �ரிந்�, “தம்�! உன்
ேதாள் �னைவத் �ரத்்�க் ெகாள்வைதச ்ேசாழப்
பைகவரக்ேளாேடேய ைவத்�க் ெகாள்! சக்கரவரத்்�
ேநாய்வாய்ப்பட்��க்�ம் நிைல�ல் தஞ்ைசக்
ேகாடை்டக்�ள் இவ்�தம் சண்ைட, சந்த� ஒன்�ம்
உதவா� என்� கட்டைள!” என்� ெசான்னார.்

“அப்ப�யானால் என்�ைடய உைடகைள�ம்
உைடைமகைள�ம் உடேன ெகாண்� வந்� ெகா�க்கச்
ெசால்�ங்கள்!”

“எங்ேகடா அைவ?”

“எஜமான்! தங்கள் கட்டைளப்ப� பத்�ரப்ப�த்�
ைவத்��க்�ேறாம்.”

“தளப�! இவரக்ள் எப்ப�ப் ����றாரக்ள், பா�ங்கள்!
சற்��ன் உைடகைள ெவ�க்கப் ேபாட்��ப்பதாய்ச்
ெசான்னாரக்ள். இப்ேபா� தாங்கள் ‘பத்�ரப்ப�த்�’
ைவக்கச ்ெசான்னதாகக் ���றாரக்ள். சற்�ப்



ேபானால் தங்க�க்ேக ��ட�்ப் பட்டம்�டக் கட்�
��வாரக்ள்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

தளப� காவலரக்ைளப் பாரத்்�, “�ட்டாள்களா! இந்தப்
�ள்ைளக்� �� ஆைடகள் ெகா�க்�ம்ப� மட�்ந்தாேன
ெசான்ேனன்? பைழயைவகைளப் பற்� நான் ஒன்�ேம
ெசால்ல�ல்ைலேய?… இந்த �டரக்ள் என்னேவா
உள��றாரக்ள், தம்�! ேபானால் ேபாகட�்ம், பைழய
உைடகைளப் பற்� எதற்காக இவ்வள�
கவைலப்ப��றாய்? அதற்�ள் ஏதாவ� உயரந்்த
ெபா�ள் ைவத்��ந்தாேயா?” என்� ேகட்டார.்

“ஆம்; வ�நைடச ்ெசல�க்காகப் ெபாற்கா�கள்
ைவத்��ந்ேதன்…” என்� வந்�யத்ேதவன்
ெசால்வதற்�ள், “அதற்காக நீ கவைலப்பட ேவண்டாம்.
உனக்� வ�ச ்ெசல�க்� எவ்வள� ெபான் ேவண்�ேமா
அவ்வள� த��ேறன்!” என்றார ்ப�ேவட்டைரயர.்

“தளப�! நான் இளவரசர ்கரிகால�ைடய �தன்.
�றரிடம் ைக நீட்� பணம் ெப�ம் வழக்கம் என்னிடம்
�ைடயா�…”

“அப்ப�யானால், உன்�ைடய உைடகைள�ம்
அதற்�ள்ளி�ந்த ெபாற்கா�கைள�ம் ��ப்�
உன்னிடம் ேசரப்்�க்கச ்ெசய்�ேறன். கவைலப்படாேத!
உன் உைட�ல் ேவ� ெபா�ள் ஒன்�ம்
இல்ைலயல்லவா?”

வல்லவைரயன் ஒ� கணம் ேயா�த்தான். அந்தத்
தயக்கத்ைதச ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரய�ம் பாரத்்�க்
ெகாண்டார.்

“ேவெறா� �க்�யமான ெபா��ம் என் அைரச�்ற்�
ஆைட�ல் இ�க்�ற�. அைத உங்கள் ஆடக்ள்



ெதாட்��க்க மாட்டாரக்ள் என்� நிைனக்�ேறன்.
ெதாட்��ந்தால் அவரக்ள் ெதாைலந்தாரக்ள்!…”

“ஆகா! உனக்� எத்தைன ேகாபம் வ��ற�? எங்ேக,
யாரிடத்�ல் ேப��ேறாம் என்பைத மறந்��ட்ேட
ேப��றாய். �� �ள்ைளயா�ற்ேற என்� மன்னித்�
���ேறன்; அப்ப�ப்பட்ட ெபா�ள் என்ன?”

“தளப�! அைதச ்ெசால்வதற்� இல்ைல. அ� அந்தரங்க
�ஷயம்!”

“தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் எனக்�த் ெதரியாத
அந்தரங்கம் ஒன்�ம் இ�க்க ��யா�!”

“இளவரசர ்கரிகாலர ்என்னிடம் ஒப்��த்த அந்தரங்க
�ஷயம்.”

“இளவரசர ்வட�ைச�ன் மாதண்ட நாயகர.் அவ�ைடய
அ�காரம் பாலாற்�க்� வடக்ேக ெசல்�ம். இங்ேக
சக்கரவரத்்��ன் அ�காரந்தான் ெசல்�ம்.”

“தளப�! ��க் ெகா� பறக்�ம் இடெமல்லாம்
சக்கரவரத்்��ன் அ�காரந்தான். அ�ல் என்ன
சந்ேதகம்?”

“ஆைக�னால்தான், இந்தக் ேகாடை்டக்�ள்ேள எனக்�த்
ெதரியாத அந்தரங்கம் எ��ம் இ�க்க ��யா� என்�
ெசால்�ேறன். சக்கரவரத்்��ன் ே�மத்ைதக்
க��த்தான்!”

“தளப�! சக்கரவரத்்�ையக் கண்�ங் க�த்�மாய்க்
காப்பாற்� வ�வதற்காக தங்க�க்�ம் ெபரிய
ப�ேவட்டைரய�க்�ம் ேசாழ சாம்ராஜ்யம் நன்�க்
கடன்பட்��க்�ற�. இன்ைறக்�ச ்சக்கரவரத்்�
தங்கைளப் பாராட்�ய�ம் என் கா�ல் ��ந்த�.



தங்க�க்�ப் பயந்� ெகாண்� தான் யமன் தஞ்ைசக்
ேகாடை்டக்�ள் ��ந்� வராமல் தயங்�க்
ெகாண்��க்�றான் என்� சக்கரவரத்்� ெசான்னாேர?
அ� எவ்வள� ெபா�ள் ெபா�ந்த வாரத்்ைத!”

“ஆம், தம்�! பைழயாைற���ந்� சக்கரவரத்்�ைய
நாங்கள் இங்ேக அைழத்� வந்� கட�்க் காவ�க்�ள்
ைவத்�ரா�ட்டால், இத்தைன நா�ம் என்ன �பரீதம்
நடந்��க்�ேமா, ெதரியா�. பாண்�ய நாட�்ச்
ச�காரரக்ளின் ேநாக்கம் நிைறேவ���ந்தா�ம்
இ�க்கலாம்.”

“ஆ! தாங்கள்�ட அவ்�தேம ெசால்��ரக்ேள!
அப்ப�யானால் நான் ேகள்�ப்பட்ட�
உண்ைமயாகத்தான் இ�க்க ேவண்�ம்!”

“என்ன ேகள்�ப்பட்டாய்?”

“சக்கரவரத்்�க்� �ேராதமாக ஒ� ச�
நடக்�றெதன்�ம், சக்கரவரத்்��ன்
��க்�மாரரக்�க்� �ேராதமாக இன்ெனா� ச�
நடக்�றெதன்�ம் ேகள்�ப்பட்ேடன்.”

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்தம் வஜ்ரப் பற்களினால்
உதடை்டக் க�த்�க் ெகாண்டார.் இந்தச ்�� அ�யாப்
ைபய�டன் ேபச�்க் ெகா�த்த�ல் தமக்ேக இத்தைன
ேநர�ம் ேதால்� என்பைத உணரந்்தார.் ஏறக்�ைறய
அவ�ைடய �ற்றசச்ாட�்க�க்�த் தாம் ப�ல்
ெசால்�ச ்சமாளிக்�ம் நிைலைம வந்� �ட்ட�! எனேவ,
ேபசை்ச அத்�டன் ெவட்��ட ��ம்�னார.்

“உனக்ெகன்ன அைத பற்�க் கவைல? எல்லாச்
ச�கைள�ம் உைடத்�ச ்ேசாழ �லத்ைதப் பா�காக்க
நாங்கள் இ�க்�ேறாம். உன்�ைடய ேகாரிக்ைகையச்



ெசால்�. உன் பைழய ஆைடகள் உனக்� ேவண்�ம்;
அவ்வள�தாேன!” என்றார.்

“என் பைழய ஆைடக�ம் ேவண்�ம்; அவற்�க்�ள்
இ�ந்த ெபா�ள்க�ம் ேவண்�ம்.”

“என்ன ெபா�ள்கள் என்� இன்ன�ம் நீ
ெசால்ல�ல்ைலேய!”

“ெசால்லத்தான் ேவண்�மானால் ெசால்��ேறன்.
அதன் ெபா�ப்� தங்கைளச ்சாரந்்த�. இளவரசர்
சக்கரவரத்்�க்�க் ெகா�த்��ந்த ஓைலையத் த�ர
இன்ெனா� ஓைல�ம் என்னிடம் ெகா�த்��ந்தார…்”

“இன்ெனா� ஓைலயா! யா�க்�? நீ ெசால்லேவ
இல்ைலேய!”

“அந்தரங்கமானப�யால் ெசால்ல�ல்ைல; நீங்கள்
இப்ேபா� வற்��த்��றப�யால் ெசால்��ேறன்.
பைழயாைற��ள்ள இைளய�ராட்� �ந்தைவ
ேத�க்� இளவரசர ்ஓைல ஒன்� ெகா�த்தார!்…”

“ஓேஹா! அப்ப�யானால், நாைளக்�ச ்சக்கரவரத்்�
ெகா�க்�ம் ���கத்ைத நீ உடேன எ�த்�க் ெகாண்�
காஞ்�க்�ப் ேபாக ��யா�. இைளய �ராட்�க்�
இளவரசர ்ஓைல அ�ப்�ம்ப� இப்ேபா� என்ன அவசரம்
ேநரந்்தேதா?”

“தளப�! நான் �ற�க்� எ�தப்ப�ம் ஓைலையப்
ப�ப்ப�ல்ைல. சக்கரவரத்்��ன் ஓைலையப்
ப�த்த�ேபால் இைத�ம் நீங்கள் ப�ப்ப�ல் எனக்�
ஒன்�ம் ஆட்ேசபம் �ைடயா�. அந்தப் ெபா�ப்�
தங்க�ைடய�. என் உைட���ந்த ெபான்�ம்
ஓைல�ம் கள� ேபாகாமல் என்னிடம் ��ம்� வந்தால்
ேபா�ம்.”



“அைதப் பற்� பயம் ேவண்டாம். நாேன பாரத்்� எ�த்�
வ��ேறன்” என்� �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்நடந்தார.்
அவர ்�ன்ேனா� வந்�யத்ேதவ�ம் ெதாடரந்்தான்.
அைதய�ந்த ேகாடை்டத் தளப� கண்களினால்
ச�க்ைஞ ெசய்யேவ ஐந்தா� ேவல் ��த்த �ரரக்ள்
வந்� வாசற்ப�யண்ைட ��க்ேக நின்றாரக்ள்.
அவரக்�டன் சண்ைட ��ப்ப�ல் அ��லம்
ஒன்��ல்ைலெயன்� க�� வந்�யத்ேதவன் அங்ேகேய
நின்றான்.

சற்� ேநரத்�க்ெகல்லாம் �ன்னப் ப�ேவட்டைரயர்
��ம்� வந்தார.் அவ�க்�ப் �ன்னால் ஒ�வன் ஒ�
தட்�ல் �ர ்வரிைச ஏந்�க் ெகாண்� வ�வ� ேபால்
வந்�யத்ேதவ�ைடய பைழய ஆைடகைள எ�த்�
வந்தான்.

“தம்�! இேதா உன் ஆைடகள், பத்�ரமா��க்�ன்றன.
நன்றாக ேசாதைன ெசய்� பாரத்்�க் ெகாள்!” என்றார்
ேகாடை்டத் தளப�.

அவ்�தேம வந்�யத்ேதவன் ேசாதைன ெசய்�
பாரத்்தான். அைரச�்ற்�ச ்��ளில் அவன்
ைவத்��ந்தைதக் காட்��ம் அ�கமாகப்
ெபாற்கா�கள் இ�ந்தன. �ந்தைவ ேத��டம்
ேசரப்்�க்க ேவண்�ய ஓைல�ம் இ�ந்த�. அ�க
ெபாற்கா�கள் எப்ப� வந்தன? �த�ல் அவன் ேத�ப்
பாரத்்தேபா� இல்லாத ஓைல இப்ேபா� எப்ப� வந்த�?
�ன்னப் ப�ேவட்டைரயரிடம் அ� அகப்பட்��க்க
ேவண்�ம். அைதப் பாரத்்��ட�் இப்ேபா� ��ம்�
வந்த �ற� அவர ்அந்த ஓைலையத் ��ம்பச்
ெச����க்க ேவண்�ம்! எதற்காக இப்ப�ச்
ெசய்��க்�றார?் ெபாற்கா�கள் எதற்காக அ�கம்
ைவத்��க்�றார?் ெபால்லாத மனிதர ்இவர!் இன்�ம்



எப்ப�ெயல்லாம் தன்ைனச ்ேசா�க்கப் ேபா�றாேரா,
ெதரியா�! இவரிடம் சரவ் ஜாக்�ரைதயாக நடந்�
ெகாள்ள ேவண்�ம். ஏமாந்� ேபாகக் �டா�!

“எல்லாம் சரியா��க்�றதா, தம்�! நீ ெகாண்� வந்த
ெபான், ெபா�ள் எல்லாம்?” என்� �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்ேகட்டார.்

“இேதா பாரத்்�ச ்ெசால்�ேறன்.” என்� ��
வந்�யத்ேதவன் ெபாற்கா�கைள எண்ணினான்.
அ�கப்ப� கா�கைள எ�த்�த் தனியாக
ப�ேவட்டைரயர ்�ன்� ைவத்��ட�், “தளப�! வாணர்
�லத்�ல் �றந்தவன் நான்; ஆ�த்த கரிகாலரின் �தன்;
�றர ்ெபா��க்� ஆைசப்ப�வ�ல்ைல!” என்றான்.

“உன்�ைடய ேநரை்மைய �க ெமச�்�ேறன். ஆ��ம்
உன்�ைடய வ�ச ்ெசல�க்� இைத நீ ைவத்�க்
ெகாள்ளலாம்! எப்ேபா� �றப்பட ��ம்��றாய்?
இன்ைறக்ேக �றப்ப��றாயா? அல்ல� இன்�ர� தங்�
இைளப்பா��ட�், ெபரியவைர�ம் பாரத்்��ட�்ப்
ேபா�றாயா?” என்� ேகட்டார ்தளப�.

“அவ�யம் இன்�ர� இங்ேக தங்�ப் ெபரிய
ப�ேவட்டைரயைர�ம் தரி�த்� �ட�்த்தான் ேபாக
எண்ணி��க்�ேறன். ஆனால் உங்கள் ஆடக்ளிடம்
மட�்ம் ெகாஞ்சம் ெசால்� ைவ�ங்கள்; என்
ெபா�ள்களில் ைக ைவக்க ேவண்டாம் என்�!” —
இவ்�தம் ெசால்�க் ெகாண்ேட அ�கப்ப�யா��ந்த
ெபாற்கா�கைள�ம் வந்�யத்ேதவன் எ�த்�த்
�ணிச�்�ளில் பத்�ரப்ப�த்�க் ெகாண்டான்.

“�க்க சந்ேதாஷம். உனக்� இங்ேக எந்த�தமான
இைடஞ்சல்க�ம் இனிேமல் இரா�. உனக்� என்ன



ேவண்�ேமா, தாராளமாய்க் ேகட�்ப் ெபற்�க்
ெகாள்ளலாம்.”

“தளப�! இந்தத் தஞ்ைச நகைரச ்�ற்�ப் பாரக்்க
ேவண்�ம் என்� எனக்� ஆைசயா��க்�ற�.
பாரக்்கலாம் அல்லவா?”

“தாராளமாகப் பாரக்்கலாம். இேதா இவரக்ள் இ�வ�ம்
உன்ேனா� வந்� ேகாடை்டக்�ள் எல்லா இடங்கைள�ம்
காட�்வாரக்ள்.ேகாடை்டக்� ெவளி�ல் மட�்ம் ேபாக
ேவண்டாம். சாயங்காலம் ேகாடை்டக் கத�கைளச்
சாத்���வாரக்ள்! ெவளி�ல் ேபாய்�ட்டால் ��ம்�
இர� வர��யா�. ேகாடை்டக்�ள்ேள உன் ��ப்பப்ப�
�ற்� அைலயலாம்!” — இவ்�தம் ���ட�் இரண்�
��ய ஆடக்ைளச ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரயர ்தம் அ��ல்
அைழத்� அவரக்ளிடம் ஏேதா ெசான்னார.் அவர்
ெசான்ன� என்னவா��க்�ம் என்� வந்�யத்ேதவன்
ஒ�வா� ஊ�த்�த் ெதரிந்� ெகாண்டான்.
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அ�தியாய� 33 - மர�தி�
ஒ� ம�ைக!

 



ேகாடை்டத் தளப��ன் இ� ஆட்க�ம் தன் இரண்�
பக்கத்�ல் வர, வந்�யத்ேதவன் தஞ்ைசக் ேகாடை்டையச ்�ற்�ப்
பாரக்்கப் �றப்பட்டான். தான் தப்�த்� ஓ��டாமல் பாரத்்�க்
ெகாள்ளேவ அவரக்ள் தன்�டன் வ��றாரக்ள் என்பைதப் பற்�
அவ�க்� சந்ேதகம் இ�க்க�ல்ைல.

ேகாடை்ட வாசல் வ�யாக ெவளிேய யாைர�ம் ேபாக
�டாமல் பாரத்்�க் ெகாள்�ம்ப� கட்டைள �றந்��க்�ம்
என்ப��ம் ஐய�ல்ைல. ஆனா�ம் அவன் அன்� �ன்னிர�க்�ள்
தப்�ச ்ெசன்ேற �ரேவண்�ம். ெபரிய ப�ேவட்டைரயர்
வந்��ட்டால், �ற� தப்�த்�ச ்ெசல்வ� இயலாத காரியம்; உ�ர்
�ைழத்��ப்பேத ��யாத காரியமா���ம்!

ஆகேவ, தஞ்சா�ர ்ேகாடை்டக்�ள் வந்�யத்ேதவன் அங்��ங்�ம்
அைலந்� ேவ�க்ைக பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த ேபா�, அவ�ைடய
மனம் தப்�ச ்ெசல்�ம் வ�கைளப் பற்� ஆேலா�த்�க்
ெகாண்ேட��ந்த�. �த�ல் இந்த யம�ங்கரரக்ளிட��ந்� தப்ப
ேவண்�ம்; �ன்னர,் ேகாடை்ட���ந்� தப்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ம்.
எப்ப�த் தப்�வ�? அ�தான் ெதரிய�ல்ைல.

பாரக்்கப்ேபானால் இவரக்ளிட��ந்� தப்�வ� ெபரிய
காரிய�ல்ைல. இரண்� ேபைர�ம் ஒ� �னா� ேநரத்�ல் தாக்�க்
�ேழ தள்ளி�ட�் ஓ��டலாம். ஆனால் எங்ேக ஓ�வ�? தஞ்ைசக்
ேகாடை்டையப் ப�ேவட்டைரயரக்ள் எவ்வள� பலப்ப�த்�க்
கட்���க்�றாரக்ள் என்ப� நாட�ந்த ெசய்�. அவரக்�ைடய
அ�ம��ன்�த் தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் காற்�க்�ட �ைழய
��யா� என்� ஜனங்கள் ெசால்�வாரக்ள். யம�ம் வர��யா�
என்� சக்கரவரத்்�ேய இன்� காைல�ல் ெசான்னார.்அத்தைகய
ேகாடை்ட���ந்� எப்ப�ச ்ெசல்வ�? இந்த இ�வைர�ம் ெதாட
ேவண்�ய�தான்; அவரக்ள் உடேன �சச்ல் �ளப்���வாரக்ள்.
அ�த்த கணத்�ல் தான் பாதாளச ்�ைறக்�ப் ேபாக ேநரி�ம்;
அல்ல� உ�ரிழக்க ேநரி�ம். இவரக்ைளத் தாக்�வ�ல்
பயனில்ைல; தாக்காமல் தந்�ரத்�னாேலேய தப்�க்க ேவண்�ம்.
அப்ப�த் தப்�த்த �ற� ேகாடை்ட���ந்� ெவளிேயற வ� ேதட
ேவண்�ம். எவ்வள� பலமான ேகாடை்டயா��ந்தா�ம் இரக�யச்
�ரங்கவ� இல்லாமற் ேபாகா�. அைத எப்ப� கண்���ப்ப�? அ�



யா�க்�த் ெதரிந்��க்�ம்? ெதரிந்தவரக்ள் யாேர�ம் இ�ந்தா�ம்,
தனக்�ச ்ெசால்வாரக்ளா?

இப்ப�ப் பலவைகயாகச ்�ந்�த்�க் ெகாண்ேட நடந்த ேபா�,
சடெ்டன்� ப��ர ்இைளயராணி�ன் நிைன� வந்த�. ஆகா!
அந்தக் ேகாடை்டக்�ள் யாராவ� தனக்� உத�
ெசய்வதா��ந்தால், அந்த மாதர�தான் ெசய்யக்��ம். அ��ம்
சந்ேதகந்தான். ஆனால் ஆழ்வாரக்்க�யானின் ெபயைரச ்ெசால்�
ஏேத�ம் தந்�ர மந்�ரம் ெசய்� பாரக்்கலாம். அப்ப�ப்
பாரப்்பதற்� �த�ல் ெபரிய ப�ேவட்டைரயரின்
அரண்மைனையக் கண்���க்க ேவண்�ம்.

கண்���த்தா�ம், தான் அங்ேக ராணிையப் பாரக்்கச ்ெசல்வ�
இந்தத் த�யரக்�க்�த் ெதரியக் �டா�. ெதரிந்தால் இவரக்ள்
ேபாய்ச ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரயரிடம் ெசால்���வாரக்ள்.
அ���ந்� என்ன �பரீதம் ேந�ேமா, யார ்கண்ட�? ஒ�ேவைள,
ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்அரண்மைன�ல் இ�க்�ம்ேபா� அவேர
வந்��ட்டால் என்ன ெசய்வ�? �ங்கத்�ன் �ைகக்�ள் நாமாகச்
ெசன்� தைலையக் ெகா�ப்ப� ேபால ஆ�ேம?

வந்�யத்ேதவ�ைடய மனம் �ந்�த்�க் ெகாண்��ந்தேபா�
அவ�ைடய வா�ம் கண்க�ம் �ம்மா இ�ந்��ட�ல்ைல.
�ன்ேனா� வந்தவரக்ைள “அ� என்ன? இ� என்ன?”, “அ� யார்
அரண்மைன?”, “இ� யார ்மாளிைக?”, “இ� என்ன கட்டடம்?”, “அ�
என்ன ேகா�ரம்?” என்ெறல்லாம் அவன் வாய் ேகட�்க்
ெகாண்ேட��ந்த�.

அவ�ைடய கா�கள், “இ� ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்அரண்மைன”
அல்ல� “ப��ர ்இைளயராணி அரண்மைன” என்ற ம�ெமா�
வ��றதா என்� �ரந்்� கவனித்�க் ெகாண்ேட��ந்தன.
அவ�ைடய கண்கேளா அப்�ற�ம் இப்�ற�ம் நாலா�ற�ம்
கவனமாகப் பாரத்்�க் ெகாண்� வந்தன. அப்ப�ப் பாரத்்�
வந்தேபா� ஒ� �ஷயம் அவன் கண்கள் வ�யாக மனத்�ல் நன்�
ப�ந்த�. ேகாடை்டக்�ள்ேள �ரதான ��கள் �சாலமா�ம் ஜனப்
ேபாக்�வர� நிைறந்ததா�ம் இ�ந்தேபா��ம் சந்� ெபாந்�க�ம்
ஏராளமா��ந்தன.

மரமடரந்்த ேதாட்டங்க�ம் அ�கமா��ந்தன. அந்தச ்சந்�
ெபாந்�களின் வ�யாகச ்ெசன்� அடரந்்த ேதாட்டங்க�க்�ள்



��ந்� மைறந்� ெகாள்வ� அசாத்�யமான காரியம் அல்ல. ஒ�
நாள், இரண்� நாள் �டத் தைலமைறவாக இ�ப்ப�
சாத்�யந்தான். ஆனால் யா�ம் பாராத சமயத்�ல் மைறந்�
ெகாள்ள ேவண்�ம்; யா�ம் ேதடாம�ம் இ�க்க ேவண்�ம். �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்அவ�ைடய கணக்கற்ற ஆட்கைளத் ேத�வதற்�
ஏ��ட்டால் மைறந்��ப்ப� சாத்�யமல்ல. அல்ல� யா�ைடய
�ட�்க்�ள்ளாவ� ��ந்� அைடக்கலம் ெபற ேவண்�ம்.

அம்மா�ரி தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் தனக்� அைடக்கலம் யார்
ெகா�ப்பாரக்ள்? ப��ர ்ராணி ெகா�த்தால் தான் ெகா�த்த�.
தன்�ைடய கற்பனா சக்�ையெயல்லாம் �ரேயா�த்� அவளிடம்
கைத கட்�ச ்ெசால்� நம்�ம்ப� ெசய்ய ேவண்�ம். அதற்�
�த�ல், இவரக்ளிட��ந்� தப்�த்� ந�வ ேவண்�ம்…

ஆகா! இ� என்ன ேகாஷம்? இ� என்ன ஆரப்்பாட்டம்?– ஓ! இவ்வள�
�ட்டமாகப் ேபா�றாரக்ேள, இவரக்ள் யார?் ெதய்வேம! நீ என்
பக்கத்�ல் இ�க்�றாய் என்ப�ல் சந்ேதக�ல்ைல. இேதா ஒ� வ�
�லப்ப��ற�! இேதா ஒ� �ைண ேதான்��ற�!…

��க்� ���ல் ஒ� ��ப்பத்�க்� வந்த�ம், �ரதான ��
வ�யாக ஒ� ெபரிய �ம்பல் வாத்�ய ேகாஷ ஜயேகாஷ
�ழக்கங்க�டன் ேபாய்க் ெகாண்��ந்தைதப் பாரத்்�
வந்�யத்ேதவன் ேமற்கண்டவா� நிைனத்தான். அந்தக் �ம்ப�ல்
ெசன்றவரக்ள் ேவளக்காரப் பைட�னர ்என்பைதத் ெதரிந்�
ெகாண்டான்.

வழக்கம்ேபால் மகாராஜாைவ தரிசனம் ெசய்��ட�் அவரக்ள்
ேகாடை்டைய �ட�் ெவளிேய��றாரக்ள் ேபா�ம்! இந்தக்
�ட்டத்�ல் தா�ம் கலந்� �ட்டால்?… ஆகா! தப்�வதற்� இைதக்
காட்��ம் ேவ� �றந்த உபாயம் என்ன?

�ன்ேனா� வ��றவரக்ள் அவ்வள� �லபத்�ல் தன்ைன
�ட�்�டமாட்டாரக்ள். தான் �ட்டத்�ல் கலந்தால்
அவரக்�ம்�டத் ெதாடரந்்� வ�வாரக்ள். ேகாடை்ட வாசல்
வ�யாக ெவளிேய�வ�ம் எளிதா�ரா�! வாசற் காவல் ெசய்ேவார்
அவ்வள� ஏமாந்தவரக்ளாக இ�ந்���வாரக்ளா? தன்ைனக்
கண்���த்�த் த�த்� நி�த்��டமாட்டாரக்ளா? ஆ��ம் ஒ�
�ரயத்தனம் ெசய்� பாரக்்க ேவண்�ய�தான்; ேவ� வ��ல்ைல.



கட�ேள பாரத்்�க் காட்���க்�ம் இந்த வ�ைய உபேயா�த்�க்
ெகாள்ளா�ட்டால் தன்ைனப் ேபான்ற �டன் ேவ� யா�ம் இல்ைல.

வழக்கம்ேபால், �ன்ேனா� வந்தவரக்ைளப் பாரத்்�, “இ� என்ன
�ட்டம்?” என்� வந்�யத்ேதவன் ேகட்டான். “ேவளக்காரப் பைட”
என்� ெசான்ன�ம், அந்தப் பைடையப் பற்�ய �வரங்கைளக்
ேகட்கலானான். அத்தைகய �ரப் பைட�ல் தா�ம் ேசரந்்��ட
��ம்�வதாக�ம், ஆைகயால் ெந�ங்�ப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்�ம் ெசான்னான். இப்ப�ெயல்லாம் ேப�க் ெகாண்ேட
ேவளக்காரப் பைடைய அ��னான். ��� ேநரத்�ல் “�ன்னால்
தாைர தப்படை்ட �ழக்��றவரக்ைளப் பாரக்்க ேவண்�ம்” என்�
ெசால்�க் ெகாண்ேட ேவளக்காரப் பைடக் �ட்டத்�ல்
கலந்��ட்டான்.

�ட்டம் ேமேல ேபாகப் ேபாக, இவ�ம் ஒேர இடத்�ல் நில்லாமல்
ேம�ம் ��ம் அப்பா�ம் இப்பா�ம் நகரந்்� ெகாண்��ந்தான்.
ேவளக்காரப் பைட �ரரக்ைளக் காட்��ம் அ�க உற்சாகத்�டன்
ேகாஷங்கைளச ்ெசய்தான். அவ்�ரரக்ளில் �லர ்இவைன உற்�
உற்�ப் பாரத்்தாரக்ள். “இவன் யார ்ைபத்�யக்காரன்?” என்ற
பாவைன�ல் �லர ்பாரத்்தாரக்ள். “�த�ஞ்� ம�பானம்
ெசய்தவன் ேபா��க்�ற�!” என்ற பாவைன�ல் �லர்
பாரத்்தாரக்ள். ஆனால் யா�ம் அவைனத் த�க்கேவா,
அப்�றப்ப�த்தேவா �யல�ல்ைல.

அவ�டன் வந்த �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் ஆட்கேளா,
ேவளக்கார பைடக்�ள் �ைழயத் �ணிய�ல்ைல. “எப்ப��ம்
அவன் ெவளி�ல் வ�வான், அப்ேபா� �ண்�ம் பற்�க்
ெகாள்ளலாம்” என்ற நம்�க்ைக�டன் ேவளக்காரப் பைட�ன்
ஓரமாகச ்சற்� �ல�ேய அவரக்ள் ெசன்� ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

அசச்மயம் ���ல் எ�ரப்்�றமாகத் த�ரக்் �ைட�டன் வந்�
ெகாண்��ந்த ஒ� ஸ்�ரீ ேவளக்காரப் பைடக்� ஒ�ங்� ஒ�
சந்�ல் நின்றாள். அந்த �ரரக்ளில் ஒ�வன், “அம்மா!
தாகமா��க்�ற�; ெகாஞ்சம் த�ர ்த��றாயா? என்� ேகட்டான்.
அந்தப் ெபண் ��க்காக, “த�ர ்இல்ைல; கன்னத்�ல் இரண்�
அைற ேவ�மானால் த��ேறன்!” என்றாள்.

அைதக் ேகட்ட ஒ� �ரன் “ஓேகா! அைதத்தான் ெகா�த்��ட�்ப்
ேபா!” என்� அந்தப் ெபண்ைண அ��ச ்ெசன்றான். த�ரக்்காரப்



ெபண் பயந்� ஓ�னாள். �ரன் அவைளத் ெதாடரந்்� ஓ�னான்.
அவைளப் ��த்�க் ெகாண்� வ�வதற்காக இன்�ம் இரண்�
�ரரக்ள் ஓ�னாரக்ள். ஓ�யவரக்ள் அைனவ�ம் தைலக்�த் தைல
ஒவ்ெவா� �தமாகக் �சச்ல் ேபாட�்க் ெகாண்� ஓ�யப�யால்
�ஷயம் என்னெவன்பைத யா�க்�ம் ெதரிய�ல்ைல. ஏேதா
தமாஷ் என்� மட�்ம் எல்லா�ம் எண்ணினாரக்ள்.

இைதெயல்லாம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான் வல்லவைரயன். அந்த
ஒ� கணத்�ல் அவன் மனத்�ற்�ள் �ரம்ானத்�க்� வந்� �ட்டான்.
�ரம்ானிப்ப�ம் �ரம்ானத்ைதக் காரியத்�ல் நிைறேவற்�வ�ம்
வந்�யத்ேதவ�க்� ஒன்�தான் என்பைத நாம் ஏற்ெகனேவ பல
�ைற பாரத்்��க்�ேறாம். �ரம்ானித்த �ற� தயங்�வெதன்ப�
அவ�ைடய இயற்ைகக்� �ேராதமான�. எனேவ, “ஓ�! ஓ�!”, “��!
��!” என்� ��க் ெகாண்ேட வந்�யத்ேதவ�ம், த�ரக்்காரப்
ெபண்ைணத் �ரத்�க் ெகாண்� ஓ�யவரக்ைளத் ெதாடரந்்�
தா�ம் ஓ�னான். அந்தப் ெபண் சற்�த் �ரம் ஓ�, ஒ� ���ய
சந்�ல் ��ம்�னாள். �ன் ெதாடந்� ஓ�யவரக்ள் அங்ேக ேபாய்ப்
பாரத்்தேபா� த�ரக்்காரப் ெபண்ைணக் காண�ல்ைல. மாயமாய்
மைறந்� �ட்டாள்! �ரத்� வந்த �ரரக்�ம் அவைளப் பற்�
அப்�றம் கவைலப்பட�ல்ைல; ��ம்��ட்டாரக்ள்.

வந்�யத்ேதவன் மட�்ம் ��ம்ப�ல்ைல. அந்தப் ெபண் ��ந்�
ெசன்ற சந்� வ�யாகேவ ேம�ம் ஓ�னான். இன்�ம் இரண்�
�ன்� சந்�கள் ��ந்� ��ம்�ய �றேக ஓட்டத்ைத நி�த்�
ெம�வாக நடக்க�ற்றான்.

ேவளக்காரப் பைட சாதாரணமாகக் ேகாடை்ட���ந்�
ெவளிேய�ம் ேநரம் �ரியாஸ்தமன ேநரம் அல்லவா?
வந்�யத்ேதவன் இப்ேபா� ��ந்� ெசன்ற சந்�களில் ஏற்ெகனேவ
இ�ள் �ழ்ந்� �ட்ட�. இ��ற�ம் �ல இடங்களில்
ம�ல்�வரா��ந்த�. �ல இடங்களில் ெச� ெகா�கள் அடரந்்த
ேவ�யா��ந்த�. வந்�யத்ேதவன் எங்�ம் நிற்காமல் ேபாய்க்
ெகாண்ேட��ந்தான்.

�ைசையப் பற்� அவன் கவைலப்பட�ல்ைல. ெபரிய ��களில்
�காமல் சந்� ெபாந்�களின் வ�யாகப் ��ந்� ேபானால்
எப்ப��ம் ேகாடை்ட ெவளிச�்வைர அைடந்ேத �ர ேவண்�ம்.
ேகாடை்டச ்�வைர அைடந்த �ற� என்ன ெசய்வ� என்பைதப்



�ற� �ரம்ானித்�க் ெகாள்ளலாம். ேயா�த்� �க்�கள்
கண்���ப்பதற்�த்தான் இரெவல்லாம் ேநரம் இ�க்�றேத!

சற்� ேநரத்�க்ெகல்லாம் நன்றாக இ�ட்��ட்ட�. அவன் ெசன்ற
பாைத கைட��ல் ஒ� ம�ல் �வரில் வந்� ��ந்த�. இ�ட்�ல்
நடந்� வந்த வந்�யேதவன் அச�்வரின் ேமல் இேலசாக ேமா�க்
ெகாண்டான். �வர ்என்� மட�்ம் ெதரிந்த�. அ� என்ன �வர,்
எவ்வள� உயரமான �வர ்என்ப� ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல.

அேநகமாக அ� ேகாடை்ட ம�ல் �வராகேவ இ�க்கலாம்.
அப்ப�யானால் இங்ேகேய உட்காரந்்� ��வ�தான் சரி. ���
ேநரத்�க்ெகல்லாம் சந்�ரன் உதயம் ஆ�ம். அப்ேபா� பாரத்்�த்
ெதரிந்� ெகாள்ளலாம். அ�வைர ஒளிந்��ப்பதற்� இைதக்
காட்��ம் நல்ல இடம் இ�க்க ��யா�. இத்தைன ேநரம் �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் ஆட்கள் ��ம்�ப் ேபாய்ச்
ெசால்���ப்பாரக்ள். ேகாடை்டத் தளப� தன்�ைடய ஆட்கைள
நாலா�ற�ம் ஏ���ப்பார.்

ஒ�ேவைள ேவளக்காரப் பைட�டன் தான் ெவளிேய���க்கலாம்
என்�ம் சந்ேத�த்��ப்பார.் ேகாடை்டக்� உள்ேள�ம்
ெவளி�ேல�ம் தன்ைனத் ேத�க் ெகாண்��ப்பாரக்ள். ேதடட�்ம்;
ேதடட�்ம்; நன்றாகத் ேதடட�்ம். அவரக்ைளெயல்லாம்
ஏமாற்��ட�், நான் இக்ேகாடை்டைய �ட�்த் தப்�த்�ச்
ெசல்லா�ட்டால் நான் வாணர ்�லத்தவன் அல்ல! என் ெபய�ம்
வந்�யத்ேதவன் அல்ல!

ஆனால் சந்�ரன் உதயமா� நிலா அ�க்கத் ெதாடங்� �ட்டால்
ப�ேவட்டைரயர ்ஆட்க�க்�ம் வச�யாகப் ேபாய்��ம். தன்ைனத்
ேத� இங்ேக வந்தா�ம் வந்���வாரக்ள். வந்தால் வரட�்ம்;
தாராளமாய் வரட�்ம்; இந்த அடரந்்த ேதாப்�க்�ள் ஒளிந்�
ெகாண்டால் யாரத்ான் ேத�க் கண்���க்க ���ம்?

இப்ப� எண்ணிக் ெகாண்ேட �வரின் �� சாய்ந்� ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் உட்காரந்்தான். இளம்�ள்ைளயாதலா�ம்
பகெலல்லாம் அைலந்� கைளத்��ந்தப�யா�ம் கண்ைணச்
�ழற்�க் ெகாண்� �க்கம் வந்த�. ேமலக்காற்�ல் மரக்�ைளகள்
ஆ� ஒன்ேறாெடான்� உராய்ந்� உண்டாக்�ய சத்தம் தாலாட�்ப்
பாடைலப் ேபால மயக்கத்ைத உண்�பண்ணிய�. அப்ப�ேய
�ங்��ட்டான்.



அவன் �க்கம் நீங்�க் கண் ��த்த ேபா� சந்�ரன் உதயமா�க்
�ழ்வானத்�ல் ��� �ரம் ேமேல வந்��ந்த�.அடரந்்த
மரக்�ைளகளின் வ�யாக நிலா ெவளிசச்ம் வந்� �ற்�ப்�ற
காட்�கைள அைர�ைறயாக அவ�க்�க் காட்�ய�. தன� நிைல
என்னெவன்பைத வந்�யத்ேதவன் ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாண்டான்.

�வரில் சாய்ந்தப� தான் �ங்��ட்ட� அவ�க்� �யப்ைப
அளித்த�. அைதக் காட்��ம் ��ல் நீங்� ��த்�க் ெகாண்ட�
ஆசச்ரியம் அளித்த�. தன்�ைடய ��ைல நீக்� ��க்கச ்ெசய்த
காரணம் யா�? ஏேதா ஒ� �ரல் ேகட்ட�ேபால் ேதான்�யேத? அ�
மனிதக் �ரலா? அல்ல� �லங்�ன் �ரலா? அல்ல� இர�ல்
��த்��க்�ம் பறைவ�ன் �ரலா? – �ரல் ேகட்ட�தான்
உண்ைமயா?

வந்�யத்ேதவன் அண்ணாந்� பாரத்்தான். அைர�ைறயான நிலா
ெவளிசச்த்�ல் ெசங்�த்தான �வர ்ெதரிந்த�. ஆ! இ� ேகாடை்டச்
�வரா��க்க ��யா�; ேகாடை்டச ்�வர ்இன்�ம்
உயரமா��க்�ம். ஒ�ேவைள ெவளிக்ேகாடை்டச ்�வ�க்�ள்ேள
இன்ெனா� ��ய ேகாடை்டச ்�வராக இ�க்�ேமா? அல்ல�
ெபரியெதா� அரண்மைனத் ேதாட்டத்�ன் ம�ள் �வேரா?

அண்ணாந்� பாரத்்�க் ெகாண்ேட வந்�யத்ேதவன் எ�ந்தான்.
ஒ�கணம் அவ�ைடய இ�தயத் ��ப்� நின்� ேபா�ற்�.
வ�ற்��ள்ள �டல் ேமேல மார�் வைர �ம்� வந்� அைடத்த�.
அவ்வள� �� உண்டா�ற்�. அேதா அந்த ம�ல் �வ�க்�
ேமேல�ள்ள மரக்�ைள�ல் இ�ப்ப� என்ன? மரங்களில் வ�க்�ம்
ேவதாளம் என்�ம் �சாைசப் பற்� அவன் ேகட்��ந்த கைதகள்
பல�ம் நிைன�க்� வந்தன.

ஆனால் ேவதாளம் ேப�மா? மனிதக் �ர�ல் ேப�மா? அ��ம்
ெபண்ணின் �ர�ல் ேப�மா? இந்த ேவதாளம் அவ்வா�
ேப��றேத? என்ன ெசால்�ற� என்� ேகட்கலாம்.

“என்ன ஐயா! �வரில் சாய்ந்தப� �ங்��ட்டாயா? எத்தைன
தடைவ �ப்���ற�?”

ஆ! இ� ேவதாளம் அல்ல. மனித �லத்�ப் ெபண்மணிதான்
ேப��றாள். மரக்�ைள�ன் �� உட்காரந்்��ப்பவள் ஒ�
ெபண்மணிதான்! இ� என்ன கனவா? அல்ல� உண்ைம�ல்
நடப்பதா?



“அழ�தான்! இன்�ம் �க்கம் கைலய�ல்ைல ேபா��க்�ற�.
இேதா ஏணிைய ைவக்�ேறன். ஜாக்�ரைதயாக ஏ� வா! �ேழ
��ந்� ெதாைலக்காேத!”

இப்ப�ச ்ெசால்�க் ெகாண்ேட அப்ெபண் �வரின்
உட்�றத்���ந்� ெமல்�ய �ங்��னால் ஆன ஏணி ஒன்ைற
எ�த்� ெவளிப்�றத்�ல் �வர ்ஓரமாக ைவத்தாள்.

வந்�யத்ேதவ�க்� ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைலதான்! ஆனா�ம்
இப்ப�ப்பட்ட அரிய சந்தரப்்பத்ைத– தன்ைனத் ேத� வ�ம்
சந்தரப்்பத்ைத அவன் �ட�் ��வானா?

வ��ற� வரட�்ம்; �ற� நடப்ப� நடக்கட�்ம். இப்ேபா� இந்த
ஏணி�ல் ஏறலாம்; �வரின் உச�்ைய அைடந்த �ற� மற்ற
�வரங்கள் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்ளலாம்.

ஏணி�ல் �க்கால் பங்� அவன் ஏ�ய ேபா� அந்தப் ெபண்
ம�ப��ம், “நல்ல தாமதக்காரன் நீ! அங்ேக இைளய ராணியம்மாள்
காத்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ள். இங்ேக நீ ம�ல் �வரில் சாய்ந்�
�ங்�க் ெகாண்��க்�றாய்!” என்றாள். அப்ேபா� ஏற்பட்ட
அ�ரச்�்�னால் வந்�யத்ேதவன் ஏணி���ந்� ந�� ��ந்�
�ட இ�ந்தான். நல்ல ேவைளயாக, அங்ேக �வரில் நீட்�க்
ெகாண்��ந்த கல்ைலப் ��த்�க் ெகாண்� சமாளித்தான்.

இைளய ராணிெயன்றால், ப��ர ்இைளய ராணியாகத்தான்
இ�க்�ம்! நான் இங்ேக வந்� உட்காரந்்த� அவ�க்� எப்ப�த்
ெதரிந்த�? மாயமந்�ரம் ஏேதா அவள் அ�ந்��க்க ேவண்�ம்!
தன்ைனப் பாரப்்ப�ல் அவ�க்� இவ்வள� �ரத்ைத ஏற்படக்
காரணம் என்ன? ஒ�ேவைள, – ஒ�ேவைள, – ேவ�
எவ�க்காகேவா ைவத்த ஏணி�ல் நான் ஏ� �ட்ேடேனா?
எப்ப���ந்தா�ம் இ�க்கட�்ம்! �ன் ைவத்த காைலப் �ன்
ைவக்க ��யா�! எல்லாம் சற்� ேநரத்�ல் ெதரிந்�
ேபாய்���ற�.

�வரின் உச�்ய��ல் வந்த�ம் அவ�ைடய ைகையப் ��த்�
அந்தப் ெபண் �க்��ட்டாள். அப்ேபா� நிலா ெவளிசச்ம் அவள்
�கத்�ல் அ�த்த�. இதற்�ள் ஆசச்ரியப்ப�ம் சக்�ையேய
வந்�யத்ேதவன் இழந்� �ட்டான். அதனால்தான் அவ�ைடய
�கம் ேவளக்காரப் பைட�னர ்�ரத்�ய த�ரக்்�ைடக்காரி�ன்
�கம் ேபாலத் ேதான்��ம், அவன் �வரி��ந்� தவ� �ழ�ல்ைல.



இன்�ர� இதற்� ேமல் என்ெனன்ன �யப்பான நிகழ்ச�்கள்
நடந்தா�ம் �யப்பைடவதற்� இட�ல்ைலதான்.

“ஊம்! ஏன் ��த்�க் ெகாண்� �வர ்ேமேலேய
உட்காரந்்��க்�றாய்? ஏணிைய எ�த்� உள்ேள இறக்��ட�்க்
�� �க்�ரம்!” என்� ெசால்�க் ெகாண்ேட அந்தப் ெபண்
சரசரெவன்� மரக்�ைள���ந்� �ேழ இறங்�னாள்.

வந்�யத்ேதவன் அவள் ��யவாேற ெசய்தான். அவன் இறங்�ய
இடம் ஒ� �ஸ்தாரமான ேதாட்டம் என்� ெதரிந்த�. சற்�த்
�ரத்�ல் ஒ� ெபரிய அரண்மைன�ன் மாட�ட ேகா�ரங்க�ம்
�கரங்க�ம் மங்�ய நிலா ெவளிசச்த்�ல் ெசாப்பன உலகக்
காட்�ையப் ேபால் ேதான்�ன.

அ� யா�ைடய அரண்மைன என்� ேகட்பதற்காக வந்�யத்ேதவன்
ெதாண்ைடையக் கைனத்�க் ெகாண்டான். உடேன அந்தப் ெபண்
“உஷ்” என்� ெசால்�, உதட்�ல் �ரைல ைவத்� எசச்ரித்��ட�்
�ன்னால் நடந்தாள். வந்�யத்ேதவன் அவைளத் ெதாடரந்்�
ெசன்றான்.
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அ�தியாய� 34 - லதா
ம�டப�

 

அடரந்்த மாந்ேதாப்�க்�ைடேய ெசன்ற
ஒற்ைறய�ப் பாைத�ன் வ�யாக அம்மங்ைக
����ெவன்� நடந்� ெசல்ல, வந்�யத்ேதவ�ம்
�ைரவாகத் ெதாடரந்்� ெசன்றான். மரஞ் ெச�களின்
�� ேமா�க் ெகாள்ளாமல், அந்த இ�ளில் நடந்�
ெசல்�வ� கஷ்டமாகத்தான் இ�ந்த�.

ஒ� சமயம் இவன் மரத்�ல் ேமா�க் ெகாள்ளப்
பாரத்்�த் தயங்� நின்றேபா�, அந்த மங்ைக ��ம்�ப்
பாரத்்�, “ஏன் நிற்�றாய்? வ� மறந்� ேபாய் �ட்டதா?
நீதான் இ�ட்�ல் கண் ெதரி�ற மனிதன் ஆ�ற்ேற!”
என்றாள். அதற்�ப் ப�லாக வந்�யத்ேதவன் உதட்�ல்
�ரைல ைவத்� �ன்னால் அவள் ெசான்ன� ேபால்
“உஷ்!” என்றான்.



அேத ேநரத்�ல் ம�ல் �வ�க்� ெவளிேய ஏேதா
சப்தம் ேகட்ட�. மனித நடமாட்டம் ேபாலத் ெதானித்த�.
�ற� இ�வ�ம் ம�ப� நடந்தாரக்ள். ெகாஞ்ச �ரம்
ேபான�ம் வல்லவைரயன் இேலசாகச ்�ரித்தான். அந்த
மங்ைக ��ம்�ப் பாரத்்�, “என்னத்ைதக் கண்�
�ரிக்�றாய்?” என்றாள்.

“கண்� �ரிக்க�ல்ைல; ேகட�்ச ்�ரிக்�ேறன்!”

“அப்ப�ெயன்றால்?…”

“என்ைனத் ேத� வந்தவரக்ளின் கால�ச ்சத்தத்ைதச்
சற்� �ன் நீ ேகடக்�ல்ைலயா? அவரக்ள் ஏமாந்�
ேபானைத எண்ணிச ்�ரிக்�ேறன்!”

அவள் ��� பயத்�டன், “உன்ைன யாராவ� ேத�
வ��றாரக்ளா என்ன? எதற்காக?” என்றாள்.
“இல்லா�ட்டால் எதற்காக இந்தக் ��ட�் இ�ட்�ல்
ம�ல் �வரில் வந்� ேமா�க் ெகாண்� உடக்ாரந்்��க்க
ேவண்�ம்?” அசச்மயம் காற்�ன் அைச�ல்
மரக்�ைளகள் �ல� நிலாக் க�ர ்ஒன்�
வந்�யத்ேதவ�ைடய �கத்�ன் �� ��ந்த�.

அந்தப் ெபண் சற்� �யப்�ட�ம் �ைகப்�ட�ம்
அவைனப் பாரத்்தாள்.

“என்ன பாரக்்�றாய்?” என்� ேகட்டான்.

“நீ, நீதானா என்� பாரத்்ேதன்!”

“நான், நான் இல்லா�ட்டால் ேவ� யாரா��ப்ேபன்?”

“ேபான தடைவ நீ வந்��ந்த ேபா� ெபரிய �ைச
ைவத்��ந்தாேய!”



“நல்ல ேகள்� ேகட�்றாய்! என்ைனப் ேபால் �வர ்ஏ�
��த்� வ��றவன் அ�க்க� ேவஷத்ைத மாற்�க்
ெகாள்ளா�ட்டால் எப்ப�?”

“�ன்ைனக்� இப்ேபா� இளைமயாய்த்
ேதான்��றாேய?”

“உற்சாகம் இ�க்�ம்ேபா� இளைமதாேன வ��ற�!”

“அப்ப� உனக்� என்ன உற்சாகம் வந்த�?”

“உங்கள் மகாராணி�ன் தய� இ�க்�ம்ேபா�
உற்சாகத்�க்� என்ன �ைற�?”

“பரிகாசம் ெசய்ய ேவண்டாம். இன்ைறக்� எங்கள்
எஜமானி இைளய ராணிதான். ஒ�நாள் நிசச்யமாக
மகாராணி ஆவாரக்ள்!”

“அைதத்தான் நா�ம் ெசால்��ேறன்.”

“இ�தானா ெசால்வாய்? உன்�ைடய மந்�ர
சக்��னால்தான் மகாராணி ஆனாரக்ள் என்� �டச்
ெசால்வாய்! பா� ராஜ்யத்ைதக் ெகா� என்�
ேகட்டா�ம் ேகட்பாய்!”

வந்�யத்ேதவன் அ�ய ��ம்�யைத ஒ�வா� அ�ந்�
ெகாண்டான். �ற� அவன் ஒன்�ம் ேபச�ல்ைல.
��ரமாக ேயா�த்�க் ெகாண்ேட நடந்தான்.

தான் சந்�க்கப் ேபா�ற� யாைர? ப��ர்
இைளயராணியா��க்கலாம். அல்ல� ம�ராந்தகத்
ேதவைர மணந்� ெகாண்ட �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின்
மகளா��க்கலாம். தன்ைன மந்�ரவா�ெயன்�
எண்ணி அந்தப் ெபண் அைழத்�க் ெகாண்�
ேபா�றாள். ேபாய், அந்த ‘இைளயராணி’
யாரா��ந்தா�ம் அவைளச ்சந்�க்�ம்ேபா� எப்ப�



நடந்� ெகாள்வ�? ெநஞ்ேச! ைதரியத்ைதக் ைக�டாேத!
ைதரியம் உள்ள வைர�ல் ஜய�ம் உண்�! சமயத்�ல்
ஏேத�ம் �க்� ேதான்றாமல் ேபாகா�! இ�வைர�ல்
எந்த ெந�க்க���ம் நாம் ேதால்��ற்� வந்த�ல்ைல.
அ��ம் ெபண்�ள்ைள ஒ�த்��டமா ேதால்�யைடயப்
ேபா�ேறாம்?

ஒ� ெபரிய மாளிைகைய அவரக்ள் ெந�ங்�ச்
ெசன்றாரக்ள். ஆனால் மாளிைக�ன் �ன் வாசைல
ேநாக்�ச ்ெசல்ல�ல்ைல. �ன்�ற வாசைல�ம்
ெந�ங்க�ல்ைல. மாளிைக�ன் ஒ� பக்கத்�ல்
ேதாட்டத்�க்�ள் நீட்� �ட்��ந்த ��ங்கார லதா
மண்டபத்ைத ெந�ங்�னாரக்ள்.

இன்�ம் அ��ல் ெந�ங்�ய ேபா�, அந்த லதா
மண்டபம் இரண்� ெபரிய �ரம்மாண்டமான
மாளிைககைள ஒன்� ேசரக்்�ம் பாைதையப் ேபால்
அைமந்��ப்ப� ெதரிந்த�. அப்ப�ச ்ேசரக்்கப்பட்ட இ�
கட்டடங்க�ம் ஒ��தத்�ல் மா�பட்��ந்தன.
வல��றத்� மாளிைக அதன் உள்ேள �டர ்�ட�் எரிந்த
பல �பங்களினால் ெஜா�த்�க் ெகாண்��ந்த�.
உள்ளி�ந்� பல�த கலகலப்பான ெதானிகள் வந்�
ெகாண்��ந்தன. இட��றத்�க் கட்டடத்�ேலா, ஒ�
�ன்னஞ் �� �பம் �ட எரிய�ல்ைல. நிலா
ெவளிசச்த்�ல் அதன் ெவளிச�்வரக்ள் ெந��யரந்்�
ெதரிந்தன. ஆனால் அந்த மாளிைக�ன் உள்ேள
நிசப்த�ம் இ��ம் ��ெகாண்��ந்தன.

வந்�யத்ேதவைன அைழத்�க் ெகாண்� வந்த ெபண்,
லதா மண்டபத்ைத அ��ய�ம் அவைனப் பாரத்்�ச்
ச�க்ைஞ�னால் அங்ேகேய நிற்�ம்ப� ெசான்னாள்.
அவ�ம் அப்ப�ேய நின்றான். அவ்�தம் நின்றேபா�
தான் அந்த இடத்�ல் நிைறந்��ந்த மலரக்ளின்



ந�மணத்ைத அவன் உணரந்்தான்.அப்பப்பா! என்ன
வாசம்! என்ன வாசம்! �க்�ல் ெந� ேபால ஏ�த்
தைலையக் ����க்க அ�க்�றேத!

அந்தப் ெபண் லதா மண்டபத்�க்�ள் �ைழந்த�ம்,
அவ�ைடய �ர�ம் இன்ெனா� இனிய ெபண் �ர�ம்
ேகட்டன. “வரச ்ெசால் உடேன! ேகட்பாேனன்? நான்தான்
இத்தைன ேநரமாய்க் காத்��க்�ேறன் என்�
ெதரி�ேம?” என்ற ெசாற்கள் அவ�க்� மயக்கத்ைத
உண்டாக்�ன.

அந்தக் �ரல் ப��ர ்இைளயராணி�ன் �ரல்தான்!
சந்ேதக�ல்ைல! அ�த்த கணம் அவள் �ன்னால் ேபாய்
நிற்கப் ேபா�ேறாம். அந்த நிைலைமைய எவ்�தம்
சமாளிக்கப் ேபா�ேறாம்? எ�ரப்ாரத்்த மந்�ரவா�க்�ப்
ப�லாகப் பல்லக்�ல் வந்� ேமா�ய மனிதன் வந்�
நிற்பைதக் கண்� அவள் என்ன நிைனப்பாள்?
ஆசச்ரியப்ப�வாளா? ேகாபம் ெகாள்வாளா? ஒ�ேவைள
ம�ழ்ச�் அைடவாளா?… அல்ல� எவ்�த
உணரச்�்ைய�ம் ெவௗி�ல் காட்டாமல் நடந்�
ெகாள்வாளா?

அவைன அைழத்� வந்த மங்ைக லதா மண்டபத்�
வாச�ல் நின்றப� ச�க்ைஞயால் அைழத்தாள்.

வந்�யத்ேதவன் அவள் நின்ற இடத்ைத அைடந்�
மண்டபத்�ன் உட்�றம் ேநாக்�னான். ஒ� ெநா�ப்
ெபா��ல் அங்ேக ேதான்�ய காட்� அவன் கண்
வ�யாக மனத்�ல் ப�ந்த�. தங்க �ளக்� ஸ்தம்பத்�ல்
ஒளிரந்்த �பச ்�டர ்ெபான் ஒளிையப் பரப்�ய�. ஏேதா
ஓர ்அ�ரவ்மான வாசைனத் ைதலத்ைத அந்த �ளக்�ல்
�ட்��க்க ேவண்�ம். ஆத�ன் �பச ்�டரின் �ைக
கமகமெவன்� மணம் ��ற்�. பல வரண் ந�மண



மலரக்ைளப் பரப்�ய சப்ர�ட மஞ்சத்�ல் ஒ� ெபண்
ஒய்யாரமாக சாய்ந்� ெகாண்� �ற்��ந்தாள்.

அவள் ப��ர ்இைளயராணிதான். பக�ல் பல்லக்�ல்
பாரத்்தேபா� அவள் அழ�யாகத் ேதான்�னாள். இர�ல்
தங்கக் �த்��ளக்�ன் ெவளிசச்த்�ல் அழெகன்�ம்
ெதய்வேம உ�ெவ�த்த� ேபாலக் காணப்பட்டாள்.
மலரின் மண�ம் �ளக்�ன் �ைக மண�ம் ப��ர்
இைளயராணி�ன் ேமாகன உ�வ�ம் ேசரந்்�
வந்�யத்ேதவைனப் ேபாைத ெகாள்ளச ்ெசய்தன.

வந்�யத்ேதவா! ஜாக்�ரைத! ஒேர ஒ� தடைவ நீ
ம�பானம் ெசய்தாய்! உன் அ�� கலங்�வைத
அ�ந்தாய்! �ற� ம�ைவத் ெதா�வ�ல்ைல என்�
சபதம் ெசய்தாய்! இப்ேபா� அைத
ஞாபகப்ப�த்�க்ெகாள்! ம��ன் ேபாைதையக்
காட்��ம் சக்� வாய்ந்த இந்த மயக்கத்�ல் உன்
அ�ைவப் ப�ெகா�த்��டாேத!

வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்த ப��ர ்இைளயராணி
நந்�னி, அவ�ைடய பவழ இதழ்கள் ��� �ரிந்�
�த்�ப் பற்கைள ெவளிக்காட�்ம்ப� �யப்�டன்
ேநாக்�க் ெகாண்��ந்தாள். ேபச ��யாத நிைலைய
அவள் அசச்மயம் அைடந்��ந்த� வந்�யத்ேதவ�க்�
அ��லமாகப் ேபா�ற்�.

இேலசாக அவன் ஒ� �ரிப்�ச ்�ரித்� �ட�், “அம்மணி!
தங்கள் தா�ப் ெபண்�க்�த் ��ெரன்� சந்ேதகம்
வந்� �ட்ட�;– நான் மந்�ரவா�யா இல்ைலயா என்�!
அைத எப்ப�க் ேகட்டாள் என்� நிைனக்��ரக்ள்? ‘நீ
நீதானா?’ என்� ேகட்டாள்!” என்� ெசால்� ம�ப��ம்
�ரித்தான்.



நந்�னி �ன்னைக �ரிந்தாள். வந்�யத்ேதவ�ைடய
கண் �ன்னால் ஒ� �ன்னல் �ன்னிய�! அ� ேதைனச்
ெசாரிந்த�.

“இவ�க்� அப்ப�த்தான் ஏதாவ� சந்ேதகம் ��ர ்��ர்
என்� வந்���ம்! வா��! ஏன் இங்ேகேய மரம்ேபால்
நிற்�றாய்? உன் இடத்�க்�ப் ேபா! யாராவ� வ�ம்
கால�ச ்சத்தம் ேகட்டால் கதைவப் ப�ெரன்� சாத்�!
என்றாள் நந்�னி.

“இேதா, அம்மா!” என்� ெசால்��ட�், வா�� லதா
மண்டபத்�ன் உள் வ�யாகப் �ரகாச மாளிைகக்�ச்
ெசன்ற நைடபாைத�ல் நடந்� ேபாய்ச ்சற்�த்
�ரத்�ல் மங்கலாகத் ெதரிந்த வாசற்ப�யாண்ைட
உடக்ாரந்்� ெகாண்டாள்.

நந்�னி ��� �ரைலத் தாழ்த்�க் ெகாண்�, “உன்ைன
மந்�ரவா��ல்ைலெயன்றா இவள் சந்ேத�க்�றாள்?
அசட�்ப் ெபண்! மந்�ரவா�கள் என்� ெசால்�க்
ெகாள்�றவரக்ளில் �க்கால்வா�ப் ேபர ்ெவ�ம்
ெபாய்யரக்ள். நீதான் உண்ைம மந்�ரவா�! என்ன மாய
மந்�ரம் ெசய்� இந்தச ்சமயத்�ல் இங்ேக வந்தாய்?”
என்� ேகட்டாள்.

“அம்மணி! மாயமந்�ரம் ெசய்� நான் இங்�
வர�ல்ைல. �வர ்�� சாத்���ந்த ஏணி ேமல்
ஏ�த்தான் வந்ேதன்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

“அ�தான் ெதரி�றேத! இந்தப் ெபண்ைண என்ன
மாயமந்�ரம் ெசய்� ஏமாற்�னாய் என்� ேகட்ேடன்.”

“நிலா ெவளிசச்த்�ல் ஒ� �ன்னைக �ரிந்ேதன்.
அவ்வள�தான்! அதற்�ச ்சரிப்பட�் வரா�ட்டால்



தாங்கள் ெகா�த்த மந்�ர ேமா�ரத்ைதக் காட்ட
எண்ணி��ந்ேதன்.”

“அைதப் பத்�ரமாய் ைவத்��க்�றாய் அல்லவா? அந்த
ேமா�ரம் இ�க்�ம்ேபா� பட்டப் பக�ல் ப�ரங்கமாக
இங்ேக வந்��க்கலாேம? எதற்காக இந்தக் ��ட�்
வ��ல் ��ட�்த்தனமாக வந்தாய்?”

“அம்மணி! தங்கள் ைமத்�னர ்இ�க்�றாேர, �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர,் அவ�ைடய ஆடக்ள் �த்தத்
��டரக்ள். �த�ல் என்�ைடய உைடகைள�ம்
உைடைமகைள�ம் ��டப் பாரத்்தாரக்ள். �ற�
என்ைனப் �ன்ெதாடரந்்� ஒ� கணம் �டப் �ரியாமல்
வந்� ெகாண்��ந்தாரக்ள். அவரக்ளிட��ந்� �ரிய
பட்டபா� ெப�ம் பாடாகப் ேபா�ற்�. �ரிந்த �ற�
சந்� ெபாந்�களில் ��ந்� தங்க�ைடய மாளிைக
ம�ல் �வைரச ்�ற்� �ற்� வந்� ெகாண்��ந்ேதன்.
அந்தச ்சமயத்�ல் �வர ்ேமல் ைவத்த ஏணிையப்
பாரத்்த�ம் தாங்கள் தான் இந்த ஏைழைய
நிைன��ரந்்� இந்த ஏற்பா� ெசய்��க்��ரக்ள் என்�
எண்ணி�ட்ேடன். அ� தவ� என்� ெதரிந்�
ெகாண்ேடன். மன்னிக்க ேவண்�ம்.”

“மன்னிப்பதற்� அவ�யம் ஒன்�ம் ஏற்பட�ல்ைலேய!”

“அ� எப்ப�, அம்மணி ?”

“நீ நிைனத்த� அவ்வளவாகத் தவ�ம் இல்ைல.
மந்�ரவா�ைய எதற்காக நான் த��க்க நிைனத்ேதன்,
ெதரி�மா?”

“ெதரிய�ல்ைல அம்மணி! எனக்� மந்�ர�ம்
ெதரியா�; ேஜா�ய�ம் ெதரியா�!”



“உன்ைன ேநற்�க் காைல�ல் பாரத்்த� �தலாவ�
உன்�ைடய ஞாபகமாகேவ இ�ந்த�. நீ ஏன் இன்�ம்
என்ைனப் பாரக்்க வர�ல்ைலெயன்� ெதரிந்� ெகாள்ள
��ம்�ேனன். அதற்காகேவ தான் நான்
மந்�ரவா�ையக் �ப்�ட்ட�ப்�ேனன்.”

“�க்க ஆசச்ரியமா��க்�ற�.”

“எ�?”

“இப்ேபா� நீங்கள் ெசான்ன�தான். ேநற்� உங்கைளப்
பாரத்்த� �தலாவ� எனக்�ம் உங்கள்
ஞாபகமாகேவ��ந்த�!”

“�ரவ் ஜன்ம வாசைன�ல் உனக்� நம்�க்ைக உண்டா?”

“அப்ப�ெயன்றால்?”

“�ரவ் ஜன்மத்�ல் இரண்� ேப�க்� நட்ேபா, உறேவா
இ�ந்தால், இந்த ஜன்மத்��ம் அத்தைகய ெதாந்தம்
ஏற்ப�ம் என்�றாரக்ேள, அைதத்தான் ெசால்��ேறன்.”

“ேநற்� வைர�ல் எனக்� அந்த நம்�க்ைக இல்ைல.
ேநற்�த் தான் அ�ல் நம்�க்ைக �றந்த�.”

இவ்�தம் வந்�யத்ேதவன் ��ய ேபா�
ெவளிப்பைடயாகப் ெபாய் ெசான்னான் என்றா�ம்,
மனத்�ற்�ள் �டந்ைத ேஜா�டர ்�ட்�ல் பாரத்்த
ெபண்ைண நிைனத்�க் ெகாண்�தான் ெசான்னான்.
ஆனால் நந்�னிக்� அைதப் பற்�ய �வரேம ெதரிய
இட�ல்ைலயல்லவா? தன்ைனப் பற்�ச ்ெசால்வதாகேவ
நிைனத்�க் ெகாண்டாள்.

“ஆனால் அதற்காக நீ என்ைனப் பாரக்்க வர�ல்ைலேய?
ஏேதா ஆழ்வாரக்்க�யாரந்ம்� என்பவர ்ெசய்� ெசால்�
அ�ப்�யதாக…”



“ஆம், அம்மணி, அவர ்ெசால்� அ�ப்�ய ெசய்�ையத்
தங்களிடம் ெசால்வதற்காகேவ �த�ல் தங்கைளப்
பாரக்்க ��ம்�ேனன். தங்கைள ஒ��ைற பாரத்்த
�ற�, பைழய காரணெமல்லாம் மறந்� ேபாய்�ட்ட�.”

“ஆழ்வாரக்்க�யாைர நீ எங்ேக பாரத்்தாய்? என்ன
ெசய்� ெசால்�ய�ப்�னார?்”

“�ர நாராயண�ரத்�க்� அ��ல்
ஆழ்வாரக்்க�யாரந்ம்�ையச ்சந்�த்ேதன். அவர ்தம்
ைகத்த��ன் சக்�ையக் ெகாண்� �ஷ்�தான்
ெபரிய ெதய்வம் என்� ெமய்ப்�க்க �யன்றார.்
அசச்மயத்�ல் ெபரிய ப�ேவட்டைரயரின் பரிவாரங்கள்
வந்தன. அவைரத் ெதாடரந்்� தங்கள் பல்லக்�ம் வந்த�.

அங்ேக என்ன ரகைள என்� பாரப்்பதற்காகேவா
என்னேவா, தங்க�ைடய ஒ� ெபாற்கரம் பல்லக்�ன்
�ைரைய �லக்�ற்�. அப்ேபா�தான் தாங்கள் என்�
ெதரிந்� ெகாண்� ஆழ்வாரக்்க�யார ்தங்க�க்� ஒ�
ெசய்� அ�ப்ப ��ம்�னார.் நா�ம் அன்�ர� கடம்�ர்
சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் தங்�யப�யால் என்னிடம்
ெசய்� ெசால்� அ�ப்�னார.்

ஆனால் கடம்�ரில் தங்கைள நான் பாரக்்க
��ய�ல்ைல. தஞ்சா�ரக்் ேகாடை்டக்க��ல்
சாைல�ல்தான் சந்�க்க ��ந்த�. அ��ம் தங்கள்
பல்லக்� என் ��ைர ேமல் ேமா�ய�னால்தான்!”

இவ்�தம் வந்�யத்ேதவன் ெசால்� வந்தேபா� நந்�னி
ேமேல அண்ணாந்� பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள்.
ஆைகயால் அவ�ைடய �கபாவத்���ந்� ஒன்�ம்
கண்���க்க ��ய�ல்ைல. கைட��ல்
வந்�யத்ேதவன் ெசான்னைதக் ேகட்ட�ம், அவைனத்
��ம்�ப் பாரத்்� ஒ� ேமாகனப் �ன்னைக �ரிந்தாள்.



“ஆமாம்; நான் ஏ�ம் பல்லக்� ெவ� ெபால்லாத
பல்லக்�தான்!” என்றாள்.
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அ�தியாய� 35 –
ம�திரவாதி

 

�ரத்�ல் ேபரிைககளின் ெப��ழக்கம் ேகட்ட�.
எக்காளங்கள் சப்�த்தன. மனிதரக்ளின் �ரல்கள்
ஜயேகாஷம் ெசய்தன. ேகாடை்டக் கத�கள் �றந்�
��க் ெகாள்�ம் சத்த�ம், யாைனகள் ��ைரகளின்
கால�ச ்சத்த�ம் எ�ந்தன.



நந்�னி�ன் கவனத்ைத அந்தச ்சத்தங்கள் கவரந்்தன
என்பைத வந்�யத்ேதவன் அ�ந்� ெகாண்டான். காவல்
�ரிந்த தா�ப் ெபண் ��க்�ட�் எ�ந்� சற்� அ��ல்
வந்�, “அம்மா! எஜமான் வந்� �ட்டார ்ேபா��க்�ற�”
என்றாள்.

நந்�னி, “எனக்�த் ெதரி�ம்; நீ உன் இடத்�க்�ப் ேபா!”
என்றாள்.

�ற� வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, “தனா�காரி
ேகாடை்ட�ல் �ரேவ�க்�றார.் சக்கரவரத்்��ன்
ே�மத்ைத �சாரித்� �ட�், ேகாடை்டத் தளப�ையப்
பாரத்்�ப் ேப��ட�், இங்ேக வ�வார.்வ�வதற்�ள் நீ
ேபாய்�ட ேவண்�ம். ஆழ்வாரக்்க�யார ்��ய ெசய்�
என்ன?” என்� �ன�னாள்.

“அம்மணி! அந்த �ர ைவஷ்ணவ �காமணி தங்கைள
அவ�ைடய சேகாதரி என்� ெசால்�க் ெகாண்டார;் அ�
உண்ைமதானா?” என்� வல்லவைரயன் ேகட்டான்.

“அைதப் பற்� நீ ஏன் சந்ேதகப்ப��றாய்?”

“பசை்சக் �ளி�ம் க�வன் �ரங்�ம் ஒ� தா�ன்
�ழந்ைதகள் என்றால் எளி�ல் நம்ப ���மா?”

நந்�னி �ரித்��ட�், “ஒ� �தத்�ல் அவர ்ெசான்ன�
உண்ைமதான். நாங்கள் ஒேர �ட்�ல், ஒேர ��ம்பத்�ல்
வளரந்்ேதாம். உடன்�றந்த தங்ைகையப் ேபாலேவ
என்னிடம் �ரியம் ைவத்��ந்தார.் பாவம்! அவ�க்�ப்
ெப�ம் ஏமாற்றம் அளித்� �ட்ேடன்!”

“அப்ப�யானால் சரி! ஆழ்வாரக்்க�யார ்தங்க�க்�ச்
ெசால்� அ�ப்�ய ெசய்� ��ஷ்ணபகவான்
தங்க�க்காகக் காத்�க் ெகாண்��க்�றார்
என்ப�தான். தாங்கள் கண்ணைன மணந்� ெகாள்�ம்



க�யாணக் காட்�ையப் பாரக்்க �ர ைவஷ்ணவ
பக்தேகா�க�ம் காத்�க் ெகாண்��க்�றாரக்ளாம்!”

நந்�னி ஒ� ெப��ச�் �ட்டாள். “ஆகா! இன்�ம்
அவ�க்� அந்தச ்சபலம் நீங்க�ல்ைல ேபா��க்�ற�!
நீ அவைரப் பாரத்்தால் எனக்காக இைதச ்ெசால்� ��.
என்ைன அ�ேயா� மறந்� �டச ்ெசால்�!
ஆண்டாைளப் ேபால் பரமபக்ைதயாகக் ெகாஞ்ச�ம்
த��யற்றவள் நான் என்� ெசால்�!”

“நான் அைத ஒப்�க் ெகாள்ள�ல்ைல, அம்மா!”

“என்னத்ைத ஒப்�க் ெகாள்ள�ல்ைல?”

“தாங்கள் ஆண்டாள் ஆக ��யா� என்பைதத்தான்
ஒப்�க் ெகாள்ள�ல்ைல. ஆண்டாள் பக்� ெசய்�,
பாட�்ப் பா�, அ�� கண்ணீர ்�ட�், �மாைல
ெதா�த்�ச ்�ட்�, – இப்ப�ெயல்லாம் ெசய்�
கண்ணைன மணந்� ெகாள்ள ேவண்���ந்த�.
ஆனால் தங்க�க்� அத்தைகய கஷ்டேம
ேதைவ�ல்ைல. தங்கைளக் ��ஷ்ணபகவான்
பாரத்்��ட ேவண்�ய�தான். �க்�ணி,
சத்�யபாமாைவ�ம், ராைதைய�ம்,
ேகா�காஸ்�ரீகைள�ம் உடேன ைக�ட�் அவரக்ள்
�ற்��ந்த �ம்மாசனத்�ல் தங்கைள ஏற்� உடக்ார
ைவத்� ��வார!்”

“ஐயா! நீர ்�கஸ்�� ெசய்வ�ல் சமரத்்தரா��க்��ர.்
அ� எனக்�ப் ��ப்பேத�ல்ைல.”

“அம்மணி! �கஸ்�� என்றால் என்னேவா?”

“�கத்�க்� ேநேர ஒ�வைரப் �கழ்வ�தான்.”



“அப்ப�யானால் சற்ேற நீங்கள் ��ம்� ��ைகக்
காட்�க் ெகாண்� உடக்ா�ங்கள்.”

“எதற்காக?”

“�கத்ைதப் பாரக்்காமல் ��ைகப் பாரத்்�க் ெகாண்�
�கழ்ச�் ��வதற்காகத்தான். அ�ல் ஒன்�ம் தவ�
இல்ைலயல்லவா?”

“நீர ்ேபச�்ல் �க ெகட்�க்காரரா��க்��ர.்”

“இப்ேபா� தாங்கள் அல்லவா �கஸ்�� ெசய்��ரக்ள்?”

“நீ�ம் உம� �கத்ைதத் ��ப்�க் ெகாண்�, ��ைகக்
காட�்வ�தாேன?”

“மகாராணி! ேபாரக்்களத்�லாகட�்ம்,
ெபண்மணிகளிடமாகட�்ம், நான் ��� காட�்வ�
எப்ேபா�ம் �ைடயா�. தாங்கள் தாராளமாய் என்ைன
�கஸ்�� ெசய்யலாம்!”

இைதக் ேகட�் �ட�் நந்�னி ‘க�ர’் என்� �ரித்தாள்.

“நீர ்மந்�ரவா�தான்; சந்ேதக�ல்ைல; நான் இம்மா�ரி
வாய்�ட�்ச ்�ரித்� ெவ� காலம் ஆ�ற்�!” என்�
ெசான்னாள்.

“ஆனால், அம்மணி! தங்கைளச ்�ரிக்கப் பண்�வ�
ெவ� அபாயம்! தடாகத்�ல் தாமைர �ரித்� ம�ழ்ந்த�;
ேதன் வண்� மயங்� ��ந்த�!” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

“நீர ்மந்�ரவா� மட�்மல்ல; க��ம் ேபா��க்�றேத!”

“நான் �கஸ்��க்�ம் அஞ்சமாட்ேடன்; வச�க்�ம்
கலங்க மாட்ேடன்.”



“உம்ைம யார ்ைவத�?”

“சற்��ன் என்ைனக் ‘க�’ என்�ரக்ேள?”

“அப்ப�ெயன்றால்?”

“நான் ��வனா��ந்தேபா� என்ைனச ்�லர ்‘�ரங்�
�ஞ்�!’ என்� ெசால்வ�ண்�. ெவ� நாைளக்�ப் �ற�
இன்ைறக்�த்தான் தங்க�ைடய பவளச்
ெசவ்வா�னால் அைதக் ேகட்ேடன்.”

“உம்ைமயா ‘�ரங்� �ஞ்�’ என்றாரக்ள்? யார்
அப்ப�ப்பட்ட �த்�சா�கள்?”

“அவரக்ளில் யா�ம் இப்ேபா� உ�ேரா�ல்ைல.”

“உம்ைம நான் அவ்�தம் ெசால்ல�ல்ைல. க�பாடக்
��யவர ்ேபா��க்�றேத என்� ெசான்ேனன்.”

“ெகாஞ்சம் க��ம் பா�ேவன்; ஆனால் பைகவரக்�க்�
�ன்னால்தான் பா�ேவன். �ல்லம்�னால்
சாகாதவரக்ள், ெசால்லம்�னால் சாகட�்ம் என்�!”

“ஐயா, க�ராஜ �ர�ங்கேம! உம்�ைடய ெபயர்
என்னெவன்� இன்ன�ம் ெசால்ல�ல்ைலேய!”

“என் ெசாந்தப் ெபயர ்வந்�யத்ேதவன்; பட்டப்ெபயர்
வல்லவைரயன்.”

“அரச �லத்�னரா?”

“பைழய �கழ்ெபற்ற வாணா� ராஜர ்�லத்�ல்
வந்தவன்.”

“இப்ேபா� உங்கள் ராஜ்யம்?”

“ேமேல ஆகாசம்; �ேழ ��; இப்ேபா� நான் சகல
�மண்டலத்�க்�ம் ஏக சக்கரா�ப�!”



நந்�னி ��� ேநரம் வல்லவைரயைன ஏறத்தாழப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள்.

“அப்ப� ஒன்�ம் நடக்காத காரியம் இல்ைல. உம்�ைடய
�ர�்க ராஜ்யத்ைத நீர ்��ம்ப�ம் ெபறலாம்.”

“அ� எப்ப� சாத்�யம்? ���ன் வ�ற்�க்�ள்ேள
ேபான� ��ம்ப�ம் வ�மா? ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ல்
ேசரந்்த அர� ��ம்பக் �ைடக்�மா?”

“�ைடக்�ம்ப� ெசய்ய என்னால் ���ம்.”

“அம்மணி! ேவண்டாம்! இராஜ்யம் ஆ�ம் ஆைச எனக்�
எப்ேபா�ம் �ைடயா�. ெகாஞ்சம் இ�ந்த�ம்
இன்ைறக்�ச ்�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�ையப் பாரத்்த
�ற� அ�ேயா� ேபாய்�ட்ட�. இம்மா�ரி �றர்
ைகைய எ�ரப்ாரத்்�ச ்சக்கரவரத்்�யா��ப்பைதக்
காட்��ம் ம�நாள் உண� எங்ேக �ைடக்�ம் என்�
ெதரியாத �தந்�ர மனிதனா��ப்பேத ேமல்.”

“என்�ைடய க�த்�ம் அ�தான்!” என்றாள் நந்�னி.
�ற� ஏேதா மறந்� ேபான �ஷயத்ைத
ஞாபகப்ப�த்�க் ெகாண்டவள் ேபால், “�ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் ஆடக்ள் உம்ைம எதற்காக
ேத��றாரக்ள்?” என்� ேகட்டாள்.

“தங்க�ைடய தா�ப் ெபண்ைணப் ேபால் அவ�க்�ம்
என் ேபரில் சந்ேதகம் உண்டா� �ட்ட�.”

“என்ன சந்ேதகம்?”

“பைன இலச�்ைன உள்ள �த்�ைர ேமா�ரம் என்னிடம்
எப்ப� வந்த� என்�.”

நந்�னி�ன் �கத்�ல் பயத்�ன் ��ய சாயல்
ெதன்பட்ட�.



“ேமா�ரம் எங்ேக?” என்� ��க்�ட்ட �ர�ல் ேகட்டாள்.

“இேதா இ�க்�ற�, அம்மணி! இேல�ல் அைதப்
ேபாக்க�த்� ��ேவனா?” என்� ��க் ெகாண்ேட
ேமா�ரத்ைத எ�த்�க் காட்�னான்.

“இ� உம்�டம் இ�ப்ப� அவ�க்� எப்ப�த் ெதரிந்த�?”
என்� நந்�னி ேகட்டாள்.

“�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்�ையப் பாரக்்க ேவண்�ம்
என்ற ஆைச என் மனத்�ல் ெந�நாளாக இ�ந்த�.
அதற்� இந்த �த்�ைர ேமா�ரத்ைத
உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாண்ேடன். பாரத்்� ��ந்த
�ற� இந்த ேமா�ரம் என்னிடம் எப்ப� வந்த� என்�
ேகாடை்டத் தளப� ேகட்டார…்”

“நீர ்என்ன ெசான்னீர?்” என்� நந்�னி �னா�ய �ர�ல்
��ல் ெதானித்த�.

“தங்கள் ெபயைரச ்ெசால்ல�ல்ைல, அம்மணி! ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்ெகா�த்தார ்என்� ெசான்ேனன்.
கடம்�ர ்மாளிைக�ல் ெகா�த்தார ்என்�ம்
ெசான்ேனன்…”

நந்�னி ெப��ச�் �ட்டாள். அவள் �கத்��ம்
�ர��ம் இ�ந்த ��ல் நீங்�ய�.

“நீர ்ெசான்னைத அவர ்நம்�னாரா?” என்� ேகட்டாள்.

“���ம் நம்�யதாகத் ெதரிய�ல்ைல. அதனால்தாேன
என்ைனப் �ன்ெதாட�ம்ப� ஆடக்ைள �ட்��க்க
ேவண்�ம்? தைமயனார ்��ம்� வந்த�ம் என்ைன
அவர ்�ன்னால் நி�த்� உண்ைமைய அ�ய
எண்ணி��க்கலாம்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.



நந்�னி �ன்னைக �ரிந்�, “ெபரிய ப�ேவட்டைரயரிடம்
நீர ்பயப்பட ேவண்டாம். அவர ்உம்ைமக் க�த்�த்
�ன்��டாமல் நான் பாரத்்�க் ெகாள்�ேறன்” என்றாள்.

“அம்மணி! தனா�காரி�ன் ேபரில் தங்க�ைடய
ெசல்வாக்� எவ்வள� என்ப� உலகம் அ�ந்த ெசய்�.
ஆனால் எனக்� ெவளி�ல் அவசர காரியம் இ�க்�ற�.
ஆைக�னால்தான் தப்�ச ்ெசல்லத் தங்கள் உத�ையக்
ேகா��ேறன்.”

“அப்ப� என்ன அவசர ேவைல இ�க்�ற�?”

“எத்தைனேயா இ�க்�ற�. உதாரணமாக
ஆழ்வாரக்்க�யாைரப் பாரத்்�த் தங்கள்
ம�ெமா�ையச ்ெசால்ல ேவண்�ம். அவ�க்� என்ன
ெசால்லட�்ம்?”

“அவ�க்� ‘நந்�னி’ என்� ஒ� சேகாதரி இ�ந்தாள்’
என்பைத அ�ேயா� மறந்� ��ம்ப� ெசால்�ம்!”

“ெசால்� �டலாம்; ஆனால் நடக்�ற காரிய�ல்ைல.”

“எ�?”

“தங்கைள மறப்ப�தான். இரண்� தடைவ
தற்ெசயலாகப் பாரத்்த என்னாேலேய தங்கைள மறக்க
��யா� ேபா��க்�றேத! வாழ்நாெளல்லாம்
தங்கேளா� இ�ந்தவரால் எப்ப� மறக்க ���ம்?”

நந்�னி�ன் �கத்�ல் ெவற்�ப் ெப��தத்�ன் சாயல்
பரிண�த்த�. அவ�ைடய ேவல்��கள்
வந்�யத்ேதவ�ைடய ெநஞ்ைச ஊ���ன ேபால்
ேநாக்�ன.

“சக்கரவரத்்�ையப் பாரப்்பதற்� நீர ்ஏன் அவ்வள�
ஆவல் ெகாண்��ந்�ர?்” என்� ேகட்டாள்.



“உலகப் �ர�த்� ெபற்ற அந்தச ்�ந்தர ��ஷைரப்
பாரக்்க நான் ��ம்�ய�ல் �யப்� என்ன? உலகத்�ல்
�ர மன்னரக்ள் தங்கள் �ர�ம் ெபௗ�ஷ�ம் ெப�க
ேவண்�ம் என்�ம், இராஜ்ய�ம் �ரத்்��ம் �ஸ்தரிக்க
ேவண்�ம் என்�ம் ��ம்�வாரக்ள். அவ்�தேம
�ரைஜகைளப் �ராரத்்தைன ெசய்�ம்ப��ம்
ெசால்வாரக்ள். ஆனால் நம்�ைடய சக்கரவரத்்�ையப்
பற்�ப் �த்த ���க்களின் மடங்களில் என்ன
�ராரத்்தைன ெசய்�றாரக்ள்?

“……………………………..�ந்தரச்

ேசாழர் வண்ைம�ம் ‘வனப்�ம்’
�ண்ைம�ம் உல�ற் �றந்� வாழ்ெகனேவ”

 
என்� �ராரத்்தைன ெச�த்��றாரக்ள். இத்தைகய
க��க மன்மதைனப் பாரக்்க ேவண்�ம் என்� எனக்�
ெவ� நாளாக ஆைசயா��ந்த�…”

“ஆமாம்; சக்கரவரத்்�க்�த் தம்�ைடய அழைகப் பற்�
ெராம்பப் ெப�ைமதான். அவ�ைடய ெசல்வக்
�மாரிக்� அைத�ட அ�க கரவ்ம்…”

“�மாரியா? யாைரச ்ெசால்���ரக்ள்?”

“பைழயாைற�ேல இ�க்�றாேள, ஒ� அகம்பாவம்
��த்த கர�், — அந்த இைளய�ராட்� �ந்தைவ
ேத�ையத் தான் ெசால்��ேறன்.”

வந்�யத்ேதவா! நீ அ�ரஷ்்டக்காரன். நீ ேத�க்
ெகாண்��ந்த உபாயம் இேதா உன் �ன்னால் தாேன
வந்� நிற்�ற�! அைத நன்� உபேயாகப்ப�த்�க்
ெகாள்! — இவ்வா� வல்லவைரயன் தனக்�த் தாேன
ெசால்�க் ெகாண்டான்.



இத்தைன ேநர�ம் ஒய்யாரமாகப் ப�க்ைக�ல் சாய்ந்�
ப�த்��ந்த நந்�னி ��ெரன்� எ�ந்� நி�ரந்்�
உடக்ாரந்்தாள்.

“ஐயா! நான் ஒன்� ெசால்�ேறன். அைத ஒப்�க்
ெகாள்�ரா?” என்� ேகட்டாள்.

“ெசால்�ங்கள், அம்மணி!”

“நீ�ம் நா�ம் ஓர ்உடன்ப�க்ைக ெசய்� ெகாள்ளலாம்.
நீர ்எனக்� உத� ெசய்ய ேவண்�ய�. நான் உமக்�
உத� ெசய்ய ேவண்�ய�. என்ன ெசால்��ர!்”

“அம்மணி! தாங்கள் ேசாழ மகாராஜ்யத்�ல் சரவ் சக்�
வாய்ந்த தனா�காரி�ன் ராணி. நிைனத்தைத
நிைனத்தப� சா�க்கக்��ய சக்� வாய்ந்தவர.் நாேனா
ஒ��தச ்ெசல்வாக்�ம் இல்லாதவன். தங்க�க்� நான்
என்ன �தத்�ல் உத� ெசய்ய ���ம்?” என்றான்.

அவன் உள்ளத்���ந்� ேப��றானா, உதட்���ந்�
ேப��றானா என்� ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்�ய
நந்�னி தன் �ரிய ��கைள அவன் ��
ெச�த்�னாள்.

வந்�யத்ேதவன் அதற்�ச ்���ம் கலங்காமல்
நின்றான்.

“எனக்� அந்தரங்கமான பணி ஆள் ஒ�வர்
ேதைவயா��க்�ற�. இந்த அரண்மைன�ல் உமக்�
ேவைல வாங்�க் ெகா�த்தால், ஒப்�க் ெகாள்�ரா?”
என்� ேகட்டாள்.

“இேத மா�ரி ேசைவைய இன்ெனா� மாதர�க்�ச்
ெசய்வதாக ஏற்ெகனேவ ஒப்�க் ெகாண்� �ட்ேடன்.



அவள் ேவண்டாெமன்� நிராகரித்தால் தங்களிடம்
வ��ேறன்.”

“அ� யார ்அவள், என்ேனா� ேபாட்�க்� வ��றவள்?”

“சற்� �ன் �கப் �ரியத்ேதா� ேப�னீரக்ேள, அந்த
இைளய�ராட்� �ந்தைவ ேத� தான்.”

“ெபாய்! ெபாய்! அப்ப� ஒ� நா�ம் இ�க்க ��யா�!
என்ைன ேவ�க்ைக ெசய்யப் பாரக்்��ர…்!”

“மகாராணி! இந்த ஓைலைய ஏற்ெகனேவ பலர ்���ப்
பாரத்்� �ட்டாரக்ள். ஆைகயால் தாங்க�ம் இைதப்
பாரப்்ப�னால் ேமாசம் ஒன்�ம் வந்� �டா�!” என்�
ெசால்�க் ெகாண்ேட வந்�யத்ேதவன் ஆ�த்த கரிகாலர்
�ந்தைவக்�க் ெகா�த்த ஓைலைய எ�த்� நீட்�னான்.

நந்�னி ஓைலைய �ளக்�ன��ல் ��த்�க் ெகாண்�
ப�த்தாள். ப�த்� ��த்தேபா� அவ�ைடய
கண்களி��ந்� �ளம்�ய �ன்னல் ஜ�வாைல நாக
சரப்்பத்�ன் வா���ந்� ெவளிவந்� மைற�ம் அதன்
�ள�பட்ட நாைவ வந்�யத்ேதவ�க்� நிைன�ட்�ய�;
அவைனய�யாமல் அவன் உடம்� ந�ங்�ய�.

நந்�னி கம்�ர பாவத்�டன் வந்�யத்ேதவைனப்
பாரத்்�, “ஐயா! நீர ்இந்தக் ேகாடை்ட���ந்�
உ�ேரா� தப்�ச ்ெசல்ல எண்���ர ்அல்லவா?” என்�
ேகட்டாள்.

“ஆம் அம்மா! அதற்�த்தான் தங்கள் உத�ைய நா�
வந்ேதன்.”

“ஒ� நிபந்தைன�ன் ேபரில்தான் உம்ைமத் தப்�த்�
�ட நான் உத� ெசய்யலா�ம்.”

“நிபந்தைனையச ்ெசால்�ங்கள்!”



“இந்த ஓைலக்�க் �ந்தைவ என்ன ம� ஓைல
ெகா�க்�றாேளா, அைத ம�ப��ம் என்னிடம்
ெகாண்� வந்� காட்ட ேவண்�ம், சம்மதமா?”

“�க அபாயமான நிபந்தைன ேபா���ரக்ள்!”

“அபாயத்�க்� அஞ்சாதவர ்என்� சற்� �ன்னால்
ெப�ைம அ�த்�க் ெகாண்�ேர?”

“அபாயத்�க்�த் �ணிவ� என்றால் அதற்�த் த�ந்த
பரி� �ட்டேவண்�ம் அல்லவா?…”

“பரிசா? பரிசா ேவண்�ம்? நீர ்கன��ம் அைடயக்
க�தாத பரி� உமக்�க் �ைடக்�ம். ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�ல் இன்� சரவ் சக்� வாய்ந்தவராய்
�ளங்�ம் ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்எந்தப் பரி�க்காக
வ�ஷக்கணக்காகத் தவம் �டக்�றாேரா அத்தைகய
பரி� உமக்�க் �ைடக்�ம்!” என்� �� நந்�னி
வந்�யத்ேதவன் ேபரில் ம�ப��ம்
ேமாகனாஸ்�ரத்ைதத் ��னாள்.

பாவம்! வல்லவைரய�ைடய தைல �ழன்ற�. ெநஞ்ேச!
ைதரியத்ைதக் கைடப்��! அ�ைவ இழந்� �டாேத!
என்� தனக்�ள் ெசால்�க் ெகாண்டான்.

அசச்மயம் அவ�க்�த் �ைண ெசய்ய வந்தைதப் ேபால்
அ���ள்ள ேதாட்டத்���ந்� ஆந்ைத�ன் க�ரமான
�ரல் ேகட்ட�. ஒ� தடைவ, இரண்� தடைவ, �ன்�
தடைவ ேகட்ட�.

வந்�யத்ேதவ�ைடய உடம்� ��ரத்்த�. நந்�னி
ேதாட்டத்�ல் ஆந்ைதக் �ரல் வந்த இடத்ைத ேநாக்�,
“நிஜ மந்�ரவா�ேய வந்� �ட்டான்!” என்றாள்.



�ற� வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, “அவன் எனக்�
இனித் ேதைவ�ல்ைல. ஆனா�ம் இரண்� வாரத்்ைத
அவனிடம் ெசால்� அ�ப்��ேறன். ஒ� ேவைள,
உம்ைமத் தப்�த்� ��வதற்�ம் அவன்
உபேயாகமா��க்கலாம். சற்� ேநரம் நீர ்அேதா அந்தப்
பக்கம் ேபாய் இ�ட்�ல் மைறந்� நில்�ம்!” என்�
�ன்னம் அவ�ைடய தா�ப் ெபண் ேபான �ைசக்�
ேநர ்எ�ரத்் �ைசையக் காட்�னாள்.
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அ�தியாய� 36 - "ஞாபக�
இ��கிறதா?"

 



லதா மண்டபத்�ன் ேதாட்ட வாசலண்ைட வந்� நின்�
நந்�னி �ன்� தடைவ ைகையத் தட்�னாள்.

அப்ேபா� அவள் �கத்�ல் ப�ந்��ந்த� பயத்�ன் ேரைகயா
அல்ல� மரங்களின் இ�ண்ட நிழலா என்� ெசால்ல ��யா�.

ேதாட்டத்�ல் ��� �ரம் வைர�ல் ெபரிய ெபரிய அ� மரங்க�ம்
அவற்ைறச ்�ற்�க் ெகாண்��ந்த ெகா�க�ம் ெதரிந்தன. அப்பால்
ஒேர இ�ட் �ழம்பா��ந்த�.

இ�ைளக் ��க் ெகாண்�, ெகா�கைள �லக்�க் ெகாண்�, மரம்
ஒன்�ன் �ன்னா��ந்� மந்�ரவா� ெவளிேய வந்தான்.

நந்�னி தன்�ைடய �ஷ்ப மஞ்சத்�ல் ேபாய் உட்காரந்்�
ெகாண்டாள். அவள் அழ�ய �கத்�ல் இப்ேபா� அைம�
��ெகாண்��ந்த�.

மந்�ரவா� லதா மண்டபத்�க்�ள் �ைழந்தான். தங்க �ளக்�ன்
�டர ்ஒளி அவன் �கத்�ன் �� ��ந்த�.

ஏற்ெகனேவ பாரத்்த �கமா��க்�றேத! யார ்இவன்? ஆம்!
��ப்�றம்�யம் பள்ளிப் பைட�ன��ல் நள்ளிர�ல் ����ந்த
மனிதரக்ளில் ஒ�வன் இவன். ைப���ந்� ெபான்
நாணயங்கைளக் கலகலெவன்� ெகாட்�யவன்.
“ஆழ்வாரக்்க�யாைனக் கண்ட இடத்�ல் உடேன ெகான்�
��ங்கள்!” என்� மற்றவரக்�க்�க் ��ய ர�தாசன்தான் இவன்.

வ�ம்ேபாேத அவன் �கத்�ல் ேகாபம் ெகா�த்த�. மலரப்்
ப�க்ைக�ல் சாந்த வ�வமாய் அமரந்்��ந்த நந்�னிையக்
கண்ட�ம் அவ�ைடய �ைனக் கண்கள் ெவ�க் கனல் ��ன.

மஞ்சத்�ன் எ�ரில் �டந்த பலைக�ல் உட்காரந்்� ெகாண்�
நந்�னிைய உற்�ப் பாரத்்�க் ெகாண்� “ஹ�ம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம்!
பகவ�! சக்�! சண்�ேக�வரி!…” என்� �ல மந்�ரங்கைளச்
ெசான்னான். “ேபா�ம்! நி�த்�! தா�ப் ெபண் வாசற்ப��ல்
உட்காரந்்தப� �ங்�த் ெதாைலத்� �ட்டாள் ேபா��க்�ற�!
ெசால்ல ேவண்�யைதச ்�க்�ரம் ெசால்! ‘அவர’் ேகாடை்டக்�ள்
வந்� �ட்டார!்” என்றாள் நந்�னி.



“அ� பாத�!” என்� ர�தாசன் ��ய�, நாகப்பாம்� ��வ�
ேபாலத் ெதானித்த�.

“யாைரச ்ெசான்னாய்?” என்� நந்�னி சாந்தமாகேவ ேகட்டாள்.

“நன்� ெகட்ட நந்�னிையத்தான்! ப��ர ்இைளயராணிையத்தான்!
உன்ைனத்தான்!” என்� ர�தாசன் தன் ஒ� ைக �ரலால் அவைளச்
�ட்�க்காட்�னான்.

நந்�னி ெமௗனமா��ந்தாள்.

“ெபண்ேண! நிைன�ல் ைவத்��க்க ேவண்�ய �ல சம்பவங்கைள
நீ மறந்� �ட்டாய் ேபா��க்�ற�. அவற்ைற உனக்�
ஞாபகப்ப�த்��ேறன்” என்றான் ர�தாசன்.

“பைழய கைத இப்ேபா� எதற்�?” என்றாள் நந்�னி.

“இப்ேபா� எதற்� என்றா ேகட�்றாய்? ெசால்�ேறன், �த�ல்
ஞாபகப்ப�த்� �ட�்ப் �ற்பா� ெசால்�ேறன்” என்றான்
ர�தாசன்.

அவைனத் த�ப்ப�ல் பயனில்ைலெயன்� க��யவைளப் ேபால்
நந்�னி ஒ� ெப��ச�் �ட�் �ட�், ேவ� பக்கம் ��ம்�க்
ெகாண்டாள்.

“ராணி! ேகள்! �ன்� வ�ஷத்�க்� �ன்னால் ஒ� நாள் ந�நி��ல்
ைவைக ந�க் கைர�ல் உள்ள மயானத்�ல் ஒ� �ைத எரிந்�
ெகாண்��ந்த�. சாஸ்�ரப்ப� �ேரா�தரக்ைளக் ெகாண்�
அந்�மக்�ரிைய ஒன்�ம் அங்� நடக்க�ல்ைல. காட்�ல் காய்ந்�
�டந்த கடை்டகைள�ம் �ச�்கைள�ம் இைலச ்ச��கைள�ம்
ெகாண்� வந்� அச�்ைதைய அ�க்�னாரக்ள்.

மரத்�க்�ப் �ன்னால் மைறத்� ைவத்��ந்த ஓர ்உடைலக்
ெகாண்� வந்� அந்தச ்�ைத�ல் இட்டாரக்ள். �ற� �
�ட்�னாரக்ள். காட�்க் கடை்டகளில் � நன்றாய்ப் ��த்�க்
ெகா�ந்� �ட�் எரிந்த�. அப்ேபா� காட�் நிழ���ந்�
உன்ைனச ்�லர ்��த்� இ�த்�க் ெகாண்� வந்தாரக்ள். உன்
காைல�ம் ைகைய�ம் கட்�ப் ேபாட்��ந்த�. உன் வா�ல் �ணி
அைடத்��ந்த�. இன்� அழகாகப் � ைவத்�க் ெகாண்ைட ேபாட�்
ெகாண்��க்�றாேய, அந்தக் �ந்தல் �ரிந்� தைர�ல் �ரண்�
ெகாண்��ந்த�.



உன்ைன அம்மனிதரக்ள் ஜ�வாைல �ட�் எரிந்� ெகாண்��ந்த
�ைத�ல் உ�ேரா� ேபாட�்க் ெகா�த்� �ட
எண்ணி��ந்தாரக்ள். ‘இன்�ம் ெகாஞ்சம் � நன்றாக எரியட�்ம்!’
என்� அவரக்ளில் ஒ�வன் ெசான்னான். உன்ைன அங்ேகேய
ேபாட�் �ட�் அந்த மனிதரக்ள் தனித்தனிேய ஒ� பயங்கரமான
சபதம் எ�த்�க் ெகாண்டாரக்ள். அைத நீ ேகட�்க்
ெகாண்��ந்தாய். உன் வாைய அைடத்��ந்தாரக்ேள த�ர,
கண்ைண�ம் கட்ட�ல்ைல; காைத�ம் அைடக்க�ல்ைல.
ஆைகயால், பாரத்்�க் ெகாண்�ம் ேகட�்க் ெகாண்���ந்தாய்.
அவரக்ள் அைனவ�ம் சபதம் �� ��ந்த �ற� உன்ைன
ெந�ங்�னாரக்ள்.

அ� வைர �ம்மா இ�ந்தவள், கட�்ண்��ந்த உன் ைககளால்
ஏேதா ச�க்ைஞ ெசய்ய �யன்றாய். உன் கண்கைள உ�ட்�
��த்�ப் ��வத்ைத ெநரித்�க் கஷ்டப்பட்டாய். அவரக்ளில்
ஒ�வன் ‘இவள் ஏேதா ெசால்ல ��ம்��றாளடா!’ என்றான். ‘பைழய
கைதயாகத்தான் இ�க்�ம்; �க்�ச ்�ைத�ல் ேபா�!’ என்றான்
இன்ெனா�வன். ‘இல்ைலயடா! ��ல் ேபா�வதற்� �ன்னால்
என்னதான் ெசால்�றாள், ேகட�் �டலாம்! வா���ந்� �ணிைய
எ�!’ என்றான் மற்ெறா�வன். அவேன அவரக்�க்�த் தைலவன்
ஆனப�யால் உன் வா���ந்� �ணிைய எ�த்தாரக்ள். நீ
அப்ேபா� என்ன ெசான்னாய் என்ப� நிைன��க்�றதா,
ெபண்ேண!” என்� ர�தாசன் ேகட�்�ட�் நி�த்�னான்.

நந்�னி ம�ெமா� ெசால்ல�ம் இல்ைல; அவைனத் ��ம்�ப்
பாரக்்க�ம் இல்ைல. ெநஞ்�ல் ��ெகாண்��ந்த அ�வ�ப்ைப�ம்
��ைய�ம் அேத சமயத்�ல் பயங்கர சங்கல்பத்�ன் உ��ைய�ம்
அவள் �க மண்டலம் காட்�ய�. அவ�ைடய கரிய
கண்களி��ந்� இ� கண்ணீரத்் �ளிக�ம் த�ம்� நின்றன.

“ெபண்ேண! ேபச மாட்ேடன் என்�றாய்! ேவண்டாம்! அைத�ம்
நாேன ெசால்� ���ேறன். அந்த மனிதரக்ைளப் ேபாலேவ நீ�ம்
ப� வாங்�ம் �ரதம் �ணப் ேபாவதாகச ்ெசான்னாய். ப�
வாங்�வதற்� அவரக்ைளக் காட்��ம் உனக்ேக அ�கக் காரணம்
உண்� என்� சத்�யம் ெசய்தாய். உன்�ைடய அழைக�ம்
ம�ைய�ம் அதற்ேக பயன்ப�த்�வதாகக் ��னாய். அவரக்�க்�
உன்னால் ��ந்த அள� உத� �ரிவதாக�ம் ெசான்னாய்.



சபதத்ைத நிைறேவற்�ய�ம் நீேய உன் உ�ைர �ட�் �டத்
�ரம்ானித்��ப்பதாக�ம் ஆைண�ட�்ச ்ெசான்னாய். உன்ைன
மற்றவரக்ள் நம்ப�ல்ைல. ஆனால் நான் நம்�ேனன். நம்�,
உன்ைனத் ��ல் ேபாட�் �டாமல் த�த்ேதன். உன் உ�ைரத்
தப்��த்ேதன், இெதல்லாம் உனக்� ஞாபகம் இ�க்�றதா?” என்�
ர�தாசன் �� நி�த்�னான்.

நந்�னி சற்�த் ��ம்� அவைனப் பாரத்்�, “ஞாபகம் இ�க்�றதா
என்� ேகட�்றாேய? என் ெநஞ்�ல் அவ்வள�ம் ��னால் எ��ய�
ேபால் எ�� ைவத்��க்�றேத?” என்றாள்.

“�ன்னர ்ஒ�நாள் நாம் எல்ேலா�ம் அகண்ட காேவரிக்
கைரேயாரமாகக் காட�் வ��ல் ேபாய்க் ெகாண்��ந்ேதாம்.
��ெரன்� �ன்னால் ��ைர �ரரக்ள் வ�ம் சப்தம் ேகட்ட�.
அவரக்ள் ேபா�ம் வைர�ல் நாம் ஒவ்ெவா�வ�ம் தனித்தனியாகக்
காட்�ல் ஒளிந்�ெகாள்ளத் �ரம்ானித்ேதாம். ஆனால் நீ மட�்ம்
அத்�ரம்ானத்ைத �� வ��ேலேய நின்றாய். அந்த �ரரக்ள்
உன்ைனப் ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள். அவரக்�ைடய
தைலவனா�ய ப�ேவட்டைரயன் உன்ைனக் கண்� மயங்� உன்
ேமாக வைல�ல் ��ந்தான்.

அவைன நீ மணந்தாய். என்ைனச ்ேசரந்்தவரக்ள் எல்லா�ம் நான்
ஏமாந்� �ட்டதாக என்ைன இ�த்�க் ��னாரக்ள். நான் உன்ைன
�ட�ல்ைல. எப்ப�ேயா ஒ� நாள் உன்ைனத் தனிேய ��த்�க்
ெகாண்ேடன். �ேரா�யா�ய உன்ைனக் கத்�யால் �த்�க்
ெகான்� �ட எண்ணிேனன். ம�ப��ம் நீ உ�ரப்் �சை்ச
ேகட்டாய். நம்�ைடய சபதத்ைத நிைறேவற்�வதற்காகேவ இங்�
வந்��ப்பதாகக் ��னாய். இந்த அரண்மைன�ல் இ�ந்தப�ேய
எங்க�க்� ேவண்�ய உத�ெயல்லாம் ெசய்வதாகச ்சத்�யம்
ெசய்தாய். இெதல்லாம் உண்ைமயா இல்ைலயா?” என்� ேகட�்
�ட�் நி�த்�னான் ர�தாசன்.

“இெதல்லாம் உண்ைமதான்; யார ்இல்ைல என்றாரக்ள்? எதற்காகத்
��ப்�த் ��ப்�ச ்ெசால்��றாய்? இப்ேபா� நீ வந்த
காரியத்ைதச ்ெசால்�!” என்றாள் நந்�னி.

“இல்ைல, ெபண்ேண! உனக்� ஞாபகம் இல்ைல. எல்லாவற்ைற�ம்
நீ மறந்� �ட்டாய்! ப��ர ்அரண்மைன�ன் �கேபாகத்�ல்
அ�ந்� உன் சபதத்ைத மறந்� �ட்டாய்! அ��ைவ உண்�



அ�ந்�, ஆைட ஆபரணங்கள் �ைனந்�, சப்ர�ட மஞ்சத்�ல் பட�்
ெமத்ைத�ல் உறங்�; தந்தப் பல்லக்�ல் �ரயாணம் ெசய்�ம்
ராணி நீ! உனக்�ப் பைழய ஞாபகங்கள் எப்ப� இ�க்�ம்?”

“�ச�்! இந்த மஞ்ச�ம் ெமத்ைத�ம் ஆைட ஆபரண�ம் யா�க்�
ேவண்�ம்? இந்த அற்ப ேபாகங்க�க்காகவா நான் உ�ர்
வாழ்�ேறன்? இல்லேவ இல்ைல!”

“அல்ல� வ��ல் ேபா�ற வா�ப�ைடய ெசௗந்தரிய வதனத்ைதக்
கண்� மயங்� �ட்டாய் ேபா�ம்! ��தாகக் ெகாண்ட ைமய�ல்
பைழய ப�வாங்�ம் எண்ணத்ைத மறந்��க்கலாம் அல்லவா?”

நந்�னி ��� ��க்கம் அைடந்தாள். அைத உடேன சமாளித்�க்
ெகாண்� “ெபாய்! ��ப் ெபாய்!” என்றாள்.

“அ� ெபாய்யானால், நான் இன்� வரப் ேபாவதாக �ன்னதாகச்
ெசால்� அ�ப்���ந்�ம் வழக்கமான இடத்�க்� உன் தா�ப்
ெபண்ைண ஏன் அ�ப்� ைவக்க�ல்ைல?”

“அ�ப்� ைவத்�த்தான் இ�ந்ேதன். உனக்� ைவத்��ந்த ஏணி�ல்
இன்ெனா�வன் ஏ� வந்� �ட்டான். அந்த �டப் ெபண் அவைன
நீதான் என்� எண்ணி அைழத்�க் ெகாண்� வந்� �ட்டாள். அ�
என்�ைடய �ற்றமா?”

“யா�ைடய �ற்றமா��ந்தால் என்ன? இன்�ம் ஒ�கணத்�ல் என்
உ��க்� ஆபத்� வ�வதா��ந்த�. அந்த வா�பைனத் ேத� வந்த
ேகாடை்டக் காவலர ்என்ைனப் ��த்�க் ெகாள்ள இ�ந்தாரக்ள்.
இந்த அரண்மைனக்�ப் பக்கத்�க் காட்��ள்ள �ளத்�ல் �ச�்த்
�ண�ம் வைர�ல் �����ந்�, அவரக்ள் ேபான �ற� தப்�த்�
வந்ேதன். ெசாட்டச ்ெசாட்ட நைனந்� வந்ேதன்…”

“உனக்� அ� ேவண்�ய�தான். என்ைனச ்சந்ேத�த்த பாவத்ைத
அந்த ��க்�னால் க��க் ெகாண்டாய்!”

“ெபண்ேண! சத்�யமாகச ்ெசால்! அந்த வா�ப�ைடய அழ�ல் நீ
ம�மயங்� �ட�ல்ைலயா?”

“�ச�்! இ� என்ன வாரத்்ைத! ஆண்�ள்ைளகளின் அழைகப் பற்�
யாராவ� ேப�வாரக்ளா? இந்த ெவட்கங்ெகட்ட ேசாழ
நாட்�ேலதான் ‘அரசன் அழகன்’ என்� ெகாண்டா�வாரக்ள். ஆண்
�ள்ைளக�க்� அழ� உடம்��ள்ள ேபாரத்் த�ம்�கள் அல்லவா?”



“நன்றாக ெசான்னாய்; இைத நீ உண்ைமயாகச்
ெசால்�ம்பட்சத்�ல், அந்த வா�ப வ�ப்ேபாக்கன் இங்� எதற்காக
வந்தான்?”

“�ன்னேம ெசான்ேனேன, நீதான் என்� எண்ணி வா�� அவைன
அைழத்�க் ெகாண்� வந்தாள் என்�.”

“என்னிடம் �ட நீ ெகா�க்காத உன் �த்�ைர ேமா�ரத்ைத
அவனிடம் ஏன் ெகா�த்தாய்?”

“அவைன இவ்�டம் த��த்�ப் ேப�வதற்காகேவ ெகா�த்ேதன்.
இப்ேபா� அம்ேமா�ரத்ைத அவனிட��ந்� வாங்�க் ெகாண்�
�டப் ேபா�ேறன்…”

“எதற்காக அவைனத் த��த்தாய்? அவனிடம் இவ்வள� ேநரம்
என்ன சல்லாபம் ெசய்� ெகாண்��ந்தாய்?”

“ஒ� �க்�யமான லாபத்ைதக் க��ேய அவ�டன் சல்லாபம்
ெசய்� ெகாண்��ந்ேதன். நம்�ைடய ேநாக்கத்ைத நிைறேவற்�க்
ெகாள்ள அவனால் ெபரிய அ��லம் ஏற்ப�ம்.”

“அ� பாத�! கைட��ல் உன் ெபண் �த்�ையக் காட்� �ட்டாயா?
யாேரா �ன்�ன் ெதரியாத வா�பனிடம் நம� இரக�யத்ைத…”

“�ணில் ஏன் பத��றாய்? நான் ஒன்�ம் அவனிடம்
ெசால்��ட�ல்ைல. அவனிட��ந்�தான் இரக�யத்ைதக்
�ர�த்�க் ெகாண்ேடன்.”

“என்ன �ர�த்�க் ெகாண்டாய்?”

“இவன் காஞ்����ந்� பைழயாைறக்� ஓைல ெகாண்�
ேபா�றான். பைழயாைற��ள்ள ெபண் ��க்�க் ெகாண்�
ேபா�றான், அைத என்னிடம் காட்�னான். அவள் ெகா�க்�ம் ம�
ஓைலைய என்னிடம் ெகாண்� வர ேவண்�ம் என்� ெசால்�க்
ெகாண்��ந்ேதன். அதற்�ள் நீ வந்� �ட்டாய்.”

“ஓைல�மா�ற்�; எ�த்தாணி�ம் ஆ�ற்�. இதனாெலல்லாம்
நமக்� என்ன உபேயாகம்?”

“உன்�ைடய அ��ன் ஓட்டம் அவ்வள�தான்! ��க் �லத்ைத
அ�ேயா� அ�ப்ப� என்� நாம் �ரதம் ெகாண்��க்�ேறாம்.
ஆனால் நீங்கள் ஆண்��கைள மட�்ேம எண்ணிக்



ெகாண்��க்��ரக்ள். ெபண் ���னா�ம் �லம் வள�ம் என்பைத
மறந்� �ட்�ரக்ள். அ� மட�்மல்ல; தற்ேபா� இந்தச ்ேசாழ
ராஜ்யத்ைத ஆ�வ� யார ்என்� எண்ணி��க்�றாய்? பல�ழந்�
ெசய�ழந்� ேநாய்ப் ப�க்ைக�ல் ப�த்��க்�ம் �ழவனா?
காஞ்���ம் இலங்ைக��ம் உள்ள இளவரசரக்ளா?…”

“இல்ைல! உன்ைன ராணியாகப் ெப�ம் பாக்�யம் ெபற்ற
தனா�காரி ப�ேவட்டைரயரத்ான். இ� உலகம் அ�ந்ததா�ற்ேற!”

“அ��ம் தவ�! உலகம் அப்ப� எண்��ற�; இந்தக் �ழவ�ம்
அப்ப� எண்ணிேய ஏமாந்� ேபா�றார.் நீ�ம் அந்த ஏமாற்றத்�க்�
உள்ளா���க்�றாய். உண்ைம�ல் பைழயாைற�ல் உள்ள ெபண்
��க்�ட்�தான் இந்த ராஜ்யத்ைத ஆ��ற�. அரண்மைனக்�ள்
இ�ந்தப� அந்தக் கரவ்க்காரி �த்�ரக் க�ற்ைற இ�த்�
எல்லாைர�ம் ஆட்� ைவக்கப் பாரக்்�றாள்! அவ�ைடய
ெகாட்டத்ைத நான் அடக்�ேவன். அதற்காகேவ இந்த வா�பைன
உபேயாகப்ப�த்�க் ெகாள்ளப் ேபா�ேறன்…”

ர�தாச�ைடய �கத்�ல் �யப்�க்�ம் மரியாைதக்�ம் உரிய
அ���கள் ெதன்பட்டன.

“நீ ெபரிய ைககாரிதான்; சந்ேதகம் இல்ைல; ஆனால் இெதல்லாம்
உண்ைம என்ப� என்ன நிசச்யம்? உன்ைன எப்ப� நம்�வ�?”
என்றான்.

“அந்த வா�பைன உன்னிடேம ஒப்��க்�ேறன். நீேய அவைனச்
�ரங்க வ��ல் ேகாடை்டக்� ெவளிேய அைழத்�க் ெகாண்� ேபா!
கண்ைணக் கட்� அைழத்�க் ெகாண்� ேபா! பைழயாைறக்�
அ��ல் ெசன்� காத்��! �ந்தைவ ெகா�க்�ம் ம� ஓைல�டன்
இங்ேக அவைன �ண்�ம் அைழத்�க் ெகாண்� வா! அவன்
தப்�த்�க் ெகாள்ளப் பாரத்்தா�ம் உன்ைன ஏமாற்றப் பாரத்்தா�ம்
உடேன ெகான்� ��” என்றாள் நந்�னி.

“ேவண்டாம்! ேவண்டாம்! நீ�ம் அவ�ம் எப்ப�யாவ� ேபாங்கள்!
அவைனச ்�ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் ஆட்கள் ேகாடை்டக்�ள்
இப்ேபா� ேத��றாரக்ள்; ெவளி��ம் �க்�ரத்�ல் ேதடப்
ேபா�றாரக்ள். அவேனா� ேசரந்்� ேபானால் எனக்�ம் ஆபத்�
வ�ம். நான் வந்த காரியத்ைதப் பற்�ச ்ெசால்�!”

“வந்த காரியம் என்னெவன்� நீ இன்ன�ம் ெதரி�க்க�ல்ைல…”



“காஞ்�க்�ம் இலங்ைகக்�ம் ஆட்கள் ேபாக ஏற்பாடா� �ட்ட�.
இலங்ைகக்� ேபா�றவரக்ள் பா� ெராம்ப�ம் கஷ்டம். அங்ேக
ெவ� சாமரத்்�யமாக நடந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்…”

“அதற்� என்ைன என்ன ெசய்யச ்ெசால்�றாய்? இன்�ம் ெபான்
ேவண்�மா? உங்க�ைடய ெபான்னாைசக்� எல்ைலேய
�ைடயாதா?”

“ெபான் எங்க�ைடய ெசாந்த உபேயாகத்�க்� அல்ல; எ�த்த
காரியத்ைத ��ப்பதற்காகத்தான். �ன் எதற்காக உன்ைன இங்�
�ட�் ைவத்��க்�ேறாம்? இலங்ைகக்�ப் ேபா�றவரக்�க்�ச்
ேசாழ நாட�்ப் ெபான் நாணயத்�னால் பயன் இல்ைல; இலங்ைகப்
ெபான் இ�ந்தால் நல்ல�…”

“இைதச ்ெசால்வதற்� ஏன் இத்தைன ேநரம்? நீ ேகட்பதற்� �ன்ேப
நான் எ�த்� ைவத்��க்�ேறன்” என்� நந்�னி ��, தான் இ�ந்த
மஞ்சத்�ன் அ��ல் �னிந்தாள். ஒ� ைபைய எ�த்� ர�தாஸன்
ைக�ல் தந்தாள். “இ� நிைறய இலங்ைகப் ெபாற்கா� இ�க்�ற�.
எ�த்�க் ெகாண்� ேபா! அவர ்வ�ம் ேநரமா� �ட்ட�!” என்றாள்.

ர�தாஸன் ைபைய வாங்�க் ெகாண்� �றப்பட்டேபா�, “ெகாஞ்சம்
ெபா�! அந்த வா�பைனக் ேகாடை்டக்� ெவளி�லாவ� ெகாண்�
ேபாய் �ட�் ��! அப்�றம் அவன் ேவ� பாைத�ல் ேபாகட�்ம்!
�ரங்க வ�ைய அவ�க்� காட்�க் ெகா�க்க எனக்�
��ப்ப�ல்ைல!” என்� ெசால்��ட�் எ�ந்� நின்�, இ�ண்ட
மாளிைகப் பக்கம் பாரத்்தாள்.

அங்ேக ஒன்�ம் ெதரிய�ல்ைல �ரல்களினால் ச�க்ைஞ
ெசய்தாள்; இேலசாகக் ைகையத் தட்�னாள்; ஒன்��ம் பலன்
இல்ைல.

அவ�ம் ர�தாச�ம் லதா மண்டபப் பாைத வ�யாகச ்��� �ரம்
ெசன்றாரக்ள். அந்தப் �ரம்மாண்டமான இ�ள் மாளிைக�ல்
அங்��ந்� �ரேவ�க்�ம் வாசைல ெந�ங்�னாரக்ள்.

ஆனால் வந்�யத்ேதவைனக் காண�ல்ைல! �ற்�ம் �ற்�ம்
நாலா�றத்��ம் அவைனக் காண�ல்ைல!
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அ�தியாய� 37 -
சி�ம�க� ேமாதின!

 

ப��ரச் ்சேகாதரரக்ள் �� தஞ்ைச�ரிவா�கள்
தனிப்பட்ட அ�மானம் ைவத்��ந்தாரக்ள். அந்தப்
பைழய நக�க்�ப் ��ய ெப�ைம�ம் ெசல்வாக்�ம்
அளித்தவரக்ள் ப�ேவட்டைரயரக்ள் அல்லவா?

யாைன, ��ைர, ஒட்டைகக�டன் பவனி என்றால், எந்த
நாளி�ம் ஜனங்க�க்� ேவ�க்ைக பாரப்்ப�ல்
��கலந்தான். அ��ம் தனா�காரி ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்தஞ்ைசைய �ட�் ெவளிேய
ேபானா�ம் சரி, ெவளிேய ேபா��ந்� ேகாடை்டக்�ள்
�ரேவ�த்தா�ம் சரி, ���ன் இ��றங்களி�ம்
ஜனங்கள் �ரண்� நின்� ேவ�க்ைக பாரப்்பாரக்ள்;
ஜயேகாஷம் ெசய்வாரக்ள்; வாழ்த்�க் ��வாரக்ள்;
�மாரி�ம், ெபாரி மைழ�ம் ெபா�வாரக்ள்.

சாதாரணமாகப் ெபரிய சேகாதரர ்ெவளி�ல்
ேபாய்�ட�் வந்தால் இைளயவர ்ேகாடை்ட வாச�ல்
வந்� நின்� வரேவற்� அைழத்�ச ்ெசல்வார.்



அண்ண�ம் தம்��ம் ஒ�வைரெயா�வர ்கண்ட�ம்
த��க் ெகாள்�ம் காட்� நீல�ரி�ம் ெபா�ைக
மைல�ம் ஆ�ங்கனம் ெசய்� ெகாள்வ� ேபா��க்�ம்.

இ�வ�ம் இரண்� யாைனகள் �ேதா அல்ல�
��ைரகளின் �ேதா ஏ�க் ெகாண்� அ�க�ேக
ெசன்றாரக்ளானால், அந்தக் காட்�ையப் பாரக்்கப்
ப�னா�ரம் கண்கள் ேவண்�ம்.

ப��ரச் ்சேகாதரரக்ைளச ்�லர ்இரணிய�க்�ம்
இரண்யாடச்�க்�ம் ஒப்�ட�் ேப�வாரக்ள். இன்�ம்
�லர ்‘�ந்ேதாப �ந்தரக்ள்’ என்பாரக்ள். இராமைர�ம்
பரதைர�ம் ஒத்த அ�ைமச ்சேகாதரரக்ள் என்�ம்,
�மைன�ம் அ�ச�்னைன�ம் ஒத்த �ரச ்சேகாதரரக்ள்
என்� ��ேவா�ம் உண்�.

ஆனால் இன்ைறக்�ப் ெபரிய ப�ேவட்டைரயர்
தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் �ரேவ�த்தேபா� அவ�டன்
வந்த பரிவாரங்கள் வழக்கமான �ழக்கங்கைளச்
ெசய்தேபா��ம் ��களில் ��கல ஆரவாரம் இல்ைல;
ஜனக் �ட்ட�ம் அ�க�ல்ைல. �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயர ்ேகாடை்ட வாச�க்� அண்ணைன
வரேவற்பதற்காக வந்� காத்��க்க�ம் இல்ைல.

ஆனால் தனா�காரி இைதப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் ேநேர
தம்��ன் மாளிைகைய ேநாக்�ச ்ெசன்றார.் ஏேதா ஒ�
�க்�யமான காரியத்�ல் இைளயவன் ஈ�பட்��க்க
ேவண்�ம் என்� அவர ்எண்ணினார.் ஒ�ேவைள
சக்கரவரத்்��ன் உடல்நிைல ெராம்பக் ேகவலமா�
�ட்டேதா, அல்ல�… அல்ல�, ‘ெபரிய காரியம்’ தான்
நடந்� �ட்டேதா என்ற ஐயம் உண்டா�ற்�.
ஆைகயால், வழக்கத்ைத �டத் �ரிதமாகேவ
அவ�ைடய பரிவார ஊரவ்லம் ெசன்� ேகாடை்டத்



தளப� �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் மாளிைகைய
அைடந்த�.

மாளிைக வாச�க்�த் தைமயைன வரேவற்க வந்த
தளப��ன் �கத்�ல் பரபரப்�ம் கவைல�ம்
காணப்பட்டன. தைமய�க்� வணக்கம் ெச�த்�ப்
�ற� மார�்றத் த��க் ெகாண்டார.் இ�வ�ம்
மாளிைகக்�ள் ெசன்றாரக்ள். ேநேர அந்தரங்க
மந்�ராேலாசைன மண்டபத்�க்�ள் �ரேவ�த்தாரக்ள்.

இ�வ�ம் தனிப்பட்ட�ம், ” தம்�! காலாந்தகா! என்ன
ஒ� மா�ரி இ�க்�றாய்? ஏதாவ� �ேசஷம் உண்டா?
சக்கரவரத்்� �கமா?” என்� தைமயனார ்ேகட்டார.்

�ன்னப் ப�ேவட்டைரயரா�ய காலாந்தக கண்டர,்
“சக்கரவரத்்� எப்ேபா�ம் ேபால் இ�க்�றார.் அவர�
�கத்�ல் அ���த்��ம் இல்ைல; �ரே்க�ம் இல்ைல!”
என்றார.்

“�ன் ஏன் வாட்டம் அைடந்��க்�ற� உன் �கம்? ஏன்
ேகாடை்ட வாச�க்� வர�ல்ைல? ஊ�ம் ஒ� மா�ரி
சலசலப்�க் �ைறந்��க்�றேத!” என்� ெபரியவர்
ேகட்டார.்

“அண்ணா! ஒ� �� சம்பவம் நடந்��க்�ற�. �ரமாதம்
ஒன்�ம் இல்ைல. அைதப் பற்�ப் �ற்பா� ெசால்�ேறன்.
தாங்கள் ேபான காரியங்கெளல்லாம் எப்ப�?” என்�
காலாந்தககண்டர ்ேகட்டார.்

“நான் ெசன்��ந்த காரியம் �ரண ெவற்�தான்.
அைழத்��ந்தவரக்ள் அவ்வள� ேப�ம் கடம்��க்�
வந்��ந்தாரக்ள். எல்ேலா�ம் ஒ��கமாக உன்
ம�மகன் ம�ராந்தகேன அ�த்த பட்டத்�க்� உரியவன்
என்� ஒப்�க் ெகாண்டாரக்ள். ஜயேகாஷத்�டன்



ஆேமா�த்தாரக்ள். நியாயத்�க்�க்
கட�்ப்பட�ல்ைலெயன்றால் கத்� எ�த்�ப் ேபார்
ெசய்� உரிைமைய நிைலநாட்ட�ம் அவ்வள� ேப�ம்
�த்தமா��க்�றாரக்ள்.

ெகால்� மழவ�ம், வணங்கா�� �ைனயைரய�ம்
�ட ஒப்�க் ெகாண்டாரக்ள் என்றால், நம்�ைடய
ேநாக்கம் நிைறேவ�வதற்�த் தைட என்ன?
சம்�வைரயர ்தம் ேகாடை்ட, ெகாத்தளம், பைட,
ெசல்வம் எல்லாவற்ைற�ம் ஈ�ப�த்தச்
�த்தமா��க்�றார.் அவ�ைடய மகன் கந்தமாறன்
�கத் ��ரமா��க்�றான். ந�நாடை்ட�ம்
���ைனப்பா� நாடை்ட�ம் பற்�க்
கவைலேய�ல்ைல.

ேசாழ ேதசந்தான் எப்ேபா�ம் நம் ைக�ல் இ�க்�ற�.
ேவ� என்ன ேயாசைன? ��க்ேகாவ�ர ்மைலயமான்,
பல்லவன் பாரத்்�ேபந்�ரன், ெகா�ம்பா�ர ்ேவளான்
இந்த �ன்� ேப�ந்தான் ஒ�ேவைள எ�ரக்்கக்��ம்.
அவரக்ளில் ெகா�ம்பா�ரான் இங்�ல்ைல;
இலங்ைக�ல் இ�க்�றான். மற்ற இ�வரா�ம் என்ன
�ரட்��ட ���ம்? ��ய �க்�ரத்�ல்
சக்கரவரத்்��டம் ெசால்� உடேன ��� ெசய்��ட
ேவண்�ய�தான்!” என்றார ்ெபரிய ப�ேவட்டைரயர.்

“தைலவரக்ைளப் பற்�த் தாங்கள் ெசால்வெதல்லாம்
சரி; ஜனங்கள்? ஜனங்கள் ஆட்ேச�த்தால்?” என்�
ேகட்டார ்காலாந்தககண்டர.்

“ஆகா! ஜனங்கைள யார ்ேகடக்ப் ேபா�றாரக்ள்?
ஜனங்கைளக் ேகட�்க் ெகாண்டா இராஜ்ய காரியங்கள்
நடக்�ன்றன? ஜனங்கள் ஆட்ேச�க்கத் �ணிந்தால்,
ம�ப��ம் அவரக்ள் இம்மா�ரி காரியங்களில்



�ரேவ�க்காதப� ெசய்��ட ேவண்�ம். அப்ப� ஒன்�
ேந�ம் என நான் நிைனக்க�ல்ைல. சக்கரவரத்்��ன்
��ப்பம் என்றால் ேபசாமல் அடங்� ��வாரக்ள்.
ேம�ம், அ�ள்ெமா�வரம்ன் நல்லேவைளயாக
இலங்ைக�ல் இ�க்�றான். அவன் இ�ந்தா�ம்
ஒ�ேவைள ஜனங்கள் தங்கள் ��ட�் அ�மானத்ைதக்
காட்ட �யல்வாரக்ள்.

ஆ�த்த கரிகாலன் �� ஜனங்கள் அவ்வள� �ேரைம
ெகாண்��க்க�ல்ைல. ம�ராந்தகன் ��
அவரக்�ைடய அ�மானத்ைதத் ��ப்�வ� �லபம்.
‘�வபக்தன்’, ‘உத்தம �ணம் பைடத்தவன்’ என்�
ஏற்ெகனேவ ெபயர ்வாங்���க்�றான். �ந்தர
ேசாழரின் �தல்வரக்ள் இ�வைரக் காட்��ம் உன்
ம�மக�ைடய �கத்�ல் கைள அ�கம் என்ப�தான்
உனக்�த் ெதரி�ேம? ‘அகத்�ன் அழ� �கத்�ல்
ெதரி�ம்’ என்� க��ம் �ட்டாள் ஜனங்கள் ‘ம�ராந்தக
சக்கரவரத்்� வாழ்க’ என்� ேகா�க்கா�ட்டால்தான்
ஆசச்ரியமா��க்�ம். எப்ப���ந்தா�ம் நான் ஒ�வன்
இ�க்�ம்ேபா� உனக்� என்ன கவைல….?”

“ஆனால் ேவளக்காரப் பைட இ�க்�றேத! அவரக்ைள
எப்ப�ச ்சமாளிப்ப�?”

“ேவளக்காரப் பைடயார ்�ந்தர ேசாழ�க்�த்தான்
உ�ரப்் ப� �ரதம் எ�த்தவரக்ேள த�ர, அவ�ைடய
�ள்ைளக�க்� அல்லேவ? அப்ப� அவரக்ள்
��க்�ட்டா�ம் உன்�ைடய ேகாடை்டக் காவல் பைட
எங்ேக ேபா�ற்�? ஒ� நா�ைகப் ெபா��ல் அவ்வள�
ேபைர�ம் ��த்�ப் பாதாளச ்�ைற�ல் தள்ள
ேவண்�ய�தாேன?”



“அண்ணா! �க்�யமான எ�ரப்்�
பைழயாைற���ந்�தான் வ�ம். அந்தக் �ழ��ம்
�மரி�ம் ேசரந்்� என்ன �ழ்ச�் ெசய்வாரக்ேளா,
ெதரியா�. அைதத்தான் �க்�யமாகக் கவனிக்க
ேவண்�ம்…”

“தம்�! காலாந்தகா! ேபா�ம் ேபா�ம் இரண்� ெபண்
�ள்ைளக�க்கா என்ைனப் பயப்படச ்ெசால்�றாய்?
அவரக்�ைடய தந்�ர மந்�ரங்க�க்ெகல்லாம் மாற்�
என்னிடம் இ�க்�ற�. கவைலப்படாேத!”

“இரண்� �ள்ைளகைள�ம் தஞ்ைசக்� வ�ம்ப�
அைழப்� அ�ப்ப ேவண்�ம் என்� சக்கரவரத்்�
கட்டைள�ட்��க்�றார…்”

“ஆ�த்த கரிகாலன் வரமாட்டான். ஒ�ேவைள
அ�ள்ெமா� தந்ைத கட்டைளப்ப� �றப்பட�் வ�வான்.
வந்தால், அவைனத் த�க்க ேவண்�ய�தான்!
ம�ராந்தக�க்� இளவர�ப் பட்டம் கட்�ச்
�ம்மாசனத்�ல் சகல அ�காரங்க�டன் ஏற்�ய
�ற�தான் அவரக்ள் இ�வ�ம் வந்தால் வரலாம். அதற்�
�ன் வரக் �டா�. இைத என்னிடம் �ட�் ��! மற்றப�
நீ என்னேவா ��ய �ேசஷம் இங்ேக நடந்ததாகச்
ெசான்னாேய, அ� என்ன?”

“காஞ்����ந்� வா�பன் ஒ�வன் வந்தான்.
சக்கரவரத்்�க்� ஒ� ஓைல�ம் �ந்தைவக்� ஒ�
ஓைல�ம் ெகாண்� வந்தான்…”

“அவைன என்ன ெசய்தாய்? ஓைலகைளப் ��ங்�க்
ெகாண்� அவைனச ்�ைறப்ப�த்���க்�றாய்
அல்லவா?”



“இல்ைல, அண்ணா! கடம்�ரில் தங்கைளப்
பாரத்்ததாக�ம், சக்கரவரத்்��டம் ேநரில் ெகா�க்கச்
ெசான்னதாக�ம் ��னான். அ� உண்ைமயா?”

“ஆகா! ெவ�ம் ெபாய்! கடம்�ரில் அைழயாத வா�பன்
ஒ�வன் – கந்தமாறனின் �ேந�தன் என்� ெசால்�க்
ெகாண்� வந்��ந்தான். ஆனால் ஓைல ெகாண்�
வந்��ப்பதாக என்னிடம் ெசால்லேவ இல்ைலேய!
அவன் �கத்ைதப் பாரத்்த�ேம சந்ேத�த்ேதன்.
அவனிடம் நீ ஏமாந்� ேபாய் �ட்டாயா என்ன?”

“ஆம், அண்ணா! ஏமாந்�தான் ேபாய்�ட்ேடன். தங்கள்
ெபயைரச ்ெசான்னதால் ஏமாந்ேதன்!”

“அட �டா! ஏமாந்� என்ன ெசய்தாய்? ஓைலையச்
சக்கரவரத்்��டம் ெகா�த்� �ட்டாயா? அைதப்
பாரக்்கக் �ட இல்ைலயா?”

“பாரத்்ேதன். அ�ல் ஒன்��ல்ைல. காஞ்� ெபான்
மாளிைகக்� வ�ம்ப� தான் எ����ந்த�.
ஓைலையக் ெகா�த்� �ட�் அந்த வா�பன் ஏேதா
‘அபாயம்’ என்� ெசால்�க் ெகாண்��ந்தான்…”

“�றகாவ�, சந்ேத�த்�ச ்�ைறப்ப�த்த�ல்ைலயா?”

“சந்ேத�த்ேதன்; ஆனால் �ைறப்ப�த்த�ல்ைல!”

“�ன்ேன, என்ன ெசய்தாய்?”

“ஊர ்பாரக்்க ேவண்�ம் என்றான். பாரத்்��ட�்
வரட�்ம் என்� இரண்� ஆைள�ம் �ன்ேனா�
அ�ப்�ேனன். அவரக்ைள ஏமாற்� �ட�் மைறந்�
�ட்டான். அவைனத் ேத�வதற்�த்தான் ஏற்பா� ெசய்�
ெகாண்��ந்ேதன். அதனால்தான் ேகாடை்ட



வாச�க்�க் �ட வர�ல்ைல! நகர மக்க�க்�
எசச்ரிக்ைக ெசய்��க்�ேறன்…”

“அட �! நீ�ம் ஒ� மனிதனா? �ைச �ைளக்காத ஒ�
�� �ள்ைள�டமா ஏமாந்� ேபானாய்? உனக்�க்
காலாந்தககண்டன் என்� ெபயர ்ைவத்ேதேன, என்
�ட்டாள்தனத்ைத ெநாந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.
உன்ைனக் ேகாடை்டத் தளப�யாக்�ேனேன? எனக்�
இ� ேவண்�ய�தான்! என் ெபயைரச ்ெசால்� ஒ�
த�தைலப் பயல் உன்ைன ஏமாற்� �ட்டான் என்�
ெசால்�க் ெகாள்ள ெவடக்மா�ல்ைலயா?”

“ெவ�மேன உங்கள் ெபயைரச ்ெசான்னேதா� இல்ைல.
உங்கள் �த்�ைர ேமா�ரத்ைத�ம் காட்�னான். அைத
அவ�க்� நீங்கள் ெகா�த்�ரக்ளா?”

“இல்லேவ இல்ைல! அப்ப�ெயல்லாம் ஏமாந்� �ட நான்
உன்ைனப் ேபால் ஏமாளியா?”

“அவனிடம் �த்�ைர ேமா�ரம் இ�ந்த� உண்ைம.
என்னிட�ம் காட்�னான். ேகாடை்ட வாசல்
காவலரக்ளிட�ம் காட்� �ட�்த்தான் உள்ேள
��ந்தான். நீங்கள் ெகா�த்�ரா�ட்டால், இன்�ம் ஒேர
ஒ� இடத்���ந்�தான் அைத அவன் ெபற்��க்க
���ம்.”

“யாைரச ்ெசால்�றாய்?”

“தங்களால் ஊ�க்க ��ய�ல்ைலயா?
இைளயராணிையத்தான் ெசால்�ேறன்…”

“�ச�்! ஜாக்�ரைத! நாக்ைக அ�த்� ��ேவன்!”

“நாக்ைக அ�த்தா�ம் அ�ங்கள்; தைலையக்
ெகாய்தா�ம் ெகாய்�ங்கள். ெவ� நாளாய்ச ்ெசால்ல



��ம்�யைத இப்ேபா� ெசால்� ���ேறன். �ஷ
நாகத்ைத அழகா��க்�ற� என்� எண்ணி �ட்�ல்
ைவத்� வளரக்்��ரக்ள். அ� ஒ�நாள் க�க்கத்தான்
ேபா�ற�. நம் எல்ேலாைர�ம் நாசம் ெசய்யப்
ேபா�ற�! ேவண்டாம்! அவைளத் �ரத்� �ட�் ம�
காரியம் பா�ங்கள்!”

“காலாந்தககண்டா! ெவ� நாளாக உனக்�ச ்ெசால்ல
எண்ணி��ந்த ஒ� �ஷயத்ைத நா�ம் உனக்� இன்�
ெசால்��ேறன். ேவ� எந்தக் காரியத்ைதப் பற்�
ேவண்�மானா�ம் உன் அ�ப்ராயத்ைத நீ
தாராளமாய்ச ்ெசால்லலாம். என் காரியம்
��க்கா�ட்டால் ைதரியமாகக் கண்�த்�ப் ேபசலாம்.

ஆனால் நான் ைகப்��த்� மணந்� ெகாண்டவைளப்
பற்�க் �ைறவாக இனி எப்ேபாேத�ம் ஒ� வாரத்்ைத
ெசான்னா�ம் சரி; உன்ைன வளரத்்த இேத ைக�னால்
உன்ைனக் ெகான்� ��ேவன். உனக்�க் கத்� ��க்கச்
ெசால்�க் ெகா�த்த நான், உன் கத்�ையப் ��ங்�ேய
உன்ைன ெவட்�க் ெகால்�ேவன்! ஜாக்�ரைத!”

அந்த இ� சேகாதரரக்�ம் அப்ேபா� ேபாட�்க் ெகாண்ட
ஆத்�ரச ்ெசாற்ேபார ்�ங்க�ம் �ங்க�ம் ேமா�ப்
பயங்கரமான சண்ைட ��ப்ப� ேபாலேவ இ�ந்த�.
அவரக்�ைடய �ர�ம் �ம்ம கரஜ்ைனையப் ேபாலேவ
�ழங்�ற்�. அவரக்ள் ேப�ய� அந்தரங்க
மந்�ராேலாசைன மண்டபத்�ல்தான் என்றா�ம்,
ெவளி�ல் காத்��ந்தவரக்�க்ெகல்லாம்
அவரக்�ைடய �ரல், �வரம் இன்னெதன்� ெதரியாமல்
இ��ழக்கம் ேபால் ேகட்ட�. அைனவ�ம் ‘என்ன
�பரீதேமா’ என்� ந�ங்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
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அ�தியாய� 38 -
ந�தின�ய�� ஊட�

 

ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்கைட�யாகத் தம�
மாளிைகக்�த் ��ம்�ய ேபா� நள்ளிர� க�ந்� �ன்றாவ�
ஜாமம் ஆரம்பமா���ந்த�. ��ப் ���ைய வாரி அ�த்�க்
ெகாண்� �ழன்� �ழன்� அ�த்த ேமலக் காற்ைறக் காட்��ம்
அவ�ைடய உள்ளத்�ல் அ�த்த �யல் அ�கப் ���ையக்
�ளப்�ய�. அ�ைமச ்சேகாதரைன அவ்வள� �ரம் க�ந்�
ெகாள்ள ேவண்���ந்த� பற்�ச ்��� பசச்ாதாபப்பட்டார.்

அவர ்�� தம்� ைவத்��ந்த அ�மானத்�க்�
அளேவ�ல்ைல. அந்த அ�மானத்�ன் காரணமாகத்தான் ஏேதா
ெசால்��ட்டான். இ�ந்தா�ம் சந்ேதகக்காரன், எதற்காக
அநாவ�யமாய் நந்�னிையப் பற்�க் �ைற�ற ேவண்�ம்? மனித
�பாவம் அப்ப�த்தான் ேபா�ம். தான் ெசய்த தவ�க்�ப் �றர்
ேபரில் �ற்றம் ெசால்�த் தப்�த்�க் ெகாள்ள �யல்வ� சாதாரண
மக்களின் இயற்ைக.

ஆனால் இவன் எதற்காக அந்த இ�வான �ைறையக்
கைடப்��க்க ேவண்�ம்? ைகவசம் �க்���ந்த அந்த
ேமாசக்காரத் ��ட�் வா�பைன �ட�் �ட�், அதற்காக ஒ�
ெபண்ணின் ேபரில், அ��ம் மதனி�ன் ேபரில் �ற்றம் ெசால்�வ�
இவ�ைடய �ரத்�க்�ம் ஆண்ைமக்�ம் அழகா�மா? ேபானால்
ேபாகட�்ம்! அதற்காகத்தான் அவன் வ�ந்� மன்னிப்�ம் ேகட�்க்
ெகாண்� �ட்டாேன? ேம�ம் அைதப் பற்� நாம் எதற்காக
நிைனக்க ேவண்�ம்?



இ�ந்தா�ம், அவன் ��ய�ல் அ�வளேவ�ம் உண்ைம இ�க்கக்
��மா? ஒ�ேவைள இந்த ��ய �ராயத்�ல் நமக்�ப் ெபண் �த்�
தான் ��த்��க்�ேமா? எங்ேகேயா காட்���ந்� ��த்� வந்த
ஒ� ெபண்�க்காக, �டப்�றந்த சேகாதரைன, ��
ேபாரக்்களங்களில், நமக்�ப் பக்கபலமா��ந்� ேபாரிட்டவைன,
பல�ைற தன் உ�ைரப் ெபா�ட்ப�த்தாமல் நமக்� வந்த
அபாயத்ைதத் த�த்�க் காத்தவைனயல்லவா க�ந்� ெகாள்ள
ேவண்���ந்த�? அப்ப� என்ன அவள் உயரத்்�? அவ�ைடய
�ரே்வாத்�ரம் நமக்�த் ெதரியா�. அவ�ைடய நடவ�க்ைக�ம்
ேபச�்ம் �ல சமயம் சந்ேதகத்�க்� இடமாகத்தான் இ�க்�ன்றன.
�ச�்! தம்��ன் வாரத்்ைத நம் உள்ளத்��ம் இத்தைகய
�ழப்பத்ைத உண்டாக்��ட்டேத! என்ன அநியாயம்? அவள் எப்ப�
நம்�டம் உ�ரக்்��ரான அன்� ைவத்��க்�றாள்? எவ்வள�
மட�்மரியாைத�டன் நடந்� ெகாள்��றாள்? நம்�ைடய
காரியங்களில் எல்லாம் எவ்வள� உற்சாகம் காட�்�றாள்? �ல
சமயம் நமக்� ேயாசைனகள் �டச ்ெசால்� உத��றாேள?

இந்த அ�ப� வய�க்� ேமலான �ழவைனத் �ணிந்� மணந்�
ெகாண்டாேள, அைதப் பாரக்்க ேவண்டாமா? ேதவேலாக மாத�ம்
பாரத்்�ப் ெபாறாைமப்ப�ம்ப�யான அந்தச ்�ந்தரிக்�ச்
�யம்வரம் ைவத்தால், ெசாரக்்கத்���ந்� ேதேவந்�ரன்�ட ஓ�
வ�வாேன? இந்த உலகத்� மணி�� ேவந்தர ்யாரத்ான் அவைள
மணந்� ெகாள்ள ஆைசப்படமாட்டாரக்ள்? ஆ! இந்தச ்�ந்தரச்
ேசாழன் கண்ணில் அவள் அகப்பட்��ந்தால் ேபா�ேம?
அப்ப�ப்பட்டவைளப் பற்� எந்த �தத்��ம் ஐயப்ப�வ� எவ்வள�
மடைம? இளம் ெபண்ைண மணந்� ெகாண்ட �ழவரக்ள், இல்லாத
சந்ேதகங்கள் எல்லாம் ேதான்� தம் வாழ்க்ைகைய நரகமாக்�க்
ெகாள்வாரக்ள் என்� ேகள்�ப்பட்��க்�ேறாம்.

உலக வாழ்க்ைக�ல் அத்தைகய உதாரணங்கைளப்
பாரத்்���க்�ேறாம். அம்மா�ரி ஊரார ்�ரிப்பதற்� நம்ைம
நாேம இடமாக்�க் ெகாள்வதா?

இ�ந்தேபா��ம் �ற்�ல �வரங்கைள அவ�ைடய வாய்ப்
ெபா�ப்�ல் ேகட்ட�ந்� ெகாள்வ�ம் அவ�யம்தான். அ�க்க�
�த்�ைர ேமா�ரம் ேவண்�ம் என்� ேகட�் வாங்�க்
ெகாள்�றாேள, எதற்காக? அ�க்க� தன்னந்தனியாக லதா
மண்டபத்�ல் ேபாய் உட்காரந்்� ெகாள்��றாேள, அ� எதற்�?



யாேரா ஒ� மந்�ரவா� அ�க்க� அவைளப் பாரக்்க வ��றதாகக்
ேகள்�ப்ப��ேறாேம, அவேள ஒப்�க் ெகாண்டாேள, அ�
எதற்காக?

மந்�ரவா��டம் இவள் என்னத்ைதக் ேகட்ட�யப் ேபா�றாள்?
மந்�ரம் ேபாட�் இவள் யாைர வசப்ப�த்த ேவண்�ம்? இெதல்லாம்
இ�க்க, ‘கல்யாணம் பண்ணி�ம் �ரம்மசச்ாரி’ என்ற நிைல�ல்
என்ைன எத்தைன காலம் ைவத்��க்கப் ேபா�றாள்? ஏேதா
�ரதம், ேநான்� என்� ெசால்��றாேள த�ர, என்ன �ரதம், என்ன
ேநான்� என்� �ளங்கச ்ெசால்�றாள் இல்ைல!

கைதகளிேல வ�ம் தந்�ரக்காரப் ெபண்கள் தட்�க் க�க்கக்
ைகயா�ம் �ைறையப் ேபாலத்தாேன இ�க்�ற�? அதற்�
இனிேமல் இடம் ெகா�க்கக் �டா�! இன்�ர� அைதப் பற்�க்
கண்�ப்பாகப் ேப�த் �ரத்்�க் கட்��ட ேவண்�ய�தான்!

ப�ேவட்டைரயர ்அவ�ைடய மாளிைக வாச�க்� வந்த ேபா�
அரண்மைனப் ெபண்��ம் ஊ�யரக்�ம் தா�யரக்�ம்
காத்��ந்� வரேவற்றாரக்ள். ஆனால் அவ�ைடய கண்கள் �ற்�ச்
�ழன்� பாரத்்�ம் அவர ்பாரக்்க ��ம்�ய இைளயராணிைய
மட�்ம் காண�ல்ைல. �சாரித்த�ல், இன்�ம் லதா மண்டபத்�ல்
இ�ப்பதாகத் ெதரிய வந்த�. அவர ்மனத்�ல், ” நள்ளிர� ஆன
�ற�ம் அங்� இவ�க்� என்ன ேவைல?” என்ற ேகள்��டன்,
தம்ைம அலட்�யம் ெசய்�றாேளா என்ற ஐய�ம் ேகாப�ம்
எ�ந்தன. ��� ஆத்�ரத்�டேனேய ெகா� மண்டபத்ைத ேநாக்�ச்
ெசன்றார.்

இவர ்ெகா� மண்டப வாசைல அைடந்த ேபா� நந்�னி�ம்
அவ�ைடய ேதா��ம் எ�ேர வ�வைதக் கண்டார.் அப்ப�
வந்தவள் இவைரக் கண்ட�ம் நின்�, அவைரப் பாரக்்காமல்,
ேதாட்டத்�ல் ��ெகாண்��ந்த இ�ைள ேநாக்கத் ெதாடங்�னாள்.
தா�ப் ெபண் சற்� அப்பாேலேய நின்��ட்டாள்.

ப�ேவட்டைரயர ்நந்�னி�ன் அ��ல் வந்த �ன்ன�ம் அவள்
அவைரத் ��ம்�ப் பாரக்்க�ல்ைல. நந்�னிையக் க�ந்�
ெகாள்ளலாம் என்� எண்ணிக் ெகாண்� வந்ததற்� மாறாக
அவ�ைடய ேகாபத்ைத இவர ்தணிக்க �யல ேவண்�யதா�ற்�!

“நந்�னி! என் கண்மணி! என்ன ேகாபம்? ஏன் பாரா�கம்?” என்�
ேகட�்க் ெகாண்� தம் இ�ம்ைபெயாத்த ைகைய அவ�ைடய



ேதாளின் �� ���வாக ைவத்தார.்

நந்�னிேயா மலரி�ம் ���வான தன் கர மலரினால் அவ�ைடய
வஜ்ரா�தத்ைதெயாத்த ைகைய ஒ� தள்�த் தள்ளினாள்.
அம்மம்மா! ெமன்ைமக்�ம் ���த் தன்ைமக்�ம் இத்தைன பல�ம்
உண்டா?

“என் உ�ேர! உன் பட�்க் ைக�னால் ெதாட�் என்ைனத்
தள்ளினாேய, அ�ேவ என் பாக்�யம்! �ரிேகாண மைல���ந்�
�ந்�ய மைல வைர�ல் உள்ள �ரா��ரர ்யா�ம் ெசய்ய ��யாத
ெசயைல நீ ெசய்தாய்! அ� என் அ�ரஷ்்டம்! என்றா�ம், எதற்�க்
ேகாபம் என்� ெசால்ல ேவண்டாமா? உன் ேதன் ம�ரக் �ரைலக்
ேகட்க என் கா� தாபம் அைடந்� த�க்�ன்றேத?” என்�
ெகஞ்�னார ்ஆ�ரம் ேபாரக்்களங்களில் ெவற்� கண்ட அந்த மகா
�ரர.்

“தாங்கள் என்ைனப் �ரிந்� ேபாய் எத்தைன நாள் ஆ�ற்�?
��ைமயாக நா� நாள் ஆக�ல்ைலயா?” என்� ெசான்ன
நந்�னி�ன் �ர�ல் �ம்மல் ெதானித்த�. அ� எத்தைனேயா
வாள்கைள�ம் ேவல்கைள�ம் தாங்� நின்�ம் தளராத
ப�ேவட்டைரயரின் ெநஞ்சத்ைத அன�ல் இட்ட ெம�ைகப்ேபால்
உ�க்� �ட்ட�.

“இதற்காகத்தானா இவ்வள� ேகாபம்? நா� நாள் �ரிைவ உன்னால்
ச�க்க ��ய�ல்ைலயா? நான் ேபாரக்்களத்�க்�ப் ேபாக
ேநரந்்தால் என்ன ெசய்வாய்? மாதக்கணக்காகப் �ரிந்��க்க
ேநரி�ேம?” என்றார.்

“தாங்கள் ேபாரக்்களத்�க்�ப் ேபானால் மாதக்கணக்�ல் தங்கைள
நான் �ரிந்��ப்ேபன் என்றா எண்ணினீரக்ள்? அந்த எண்ணத்ைத
மாற்�க் ெகாள்�ங்கள். தங்க�ைடய நிழைலப் ேபால் ெதாடரந்்�
நா�ம் ேபாரக்்களத்�க்� வ�ேவன்..”

“அழகா��க்�ற�! உன்ைனப் ேபாரக்்களத்�க்� அைழத்�ப்
ேபானால் நான் �த்தம் பண்ணினாற் ேபாலத்தான்! கண்மணி! இந்த
மார�்ம் ேதாள்க�ம் எத்தைனேயா �ரிய அம்�கைள�ம் ேவல்
�ைனகைள�ம் தாங்�ய�ண்�. அவ்வா� ஏற்பட்ட காயங்கள்
அ�பத்� நான்� என்� உலேகார ்என்ைனப் �கழ்வ��ண்�.
ஆனால் உன்�ைடய ���வான மலர ்ேமனி�ல் ஒ� �� �ள்
ைதத்� �ட்டால், என்�ைடய ெநஞ்� �ளந்� ேபாய்��ம்.



எத்தைனேயா வாள்க�ம் ேவல்க�ம் என்ைனத் தாக்�ச ்சா�க்க
��யாத காரியத்ைத உன் கா�ல் ைதக்�ம் ��ய �ள் சா�த்�
��ம்.

உன்ைன எப்ப� �த்த களத்�க்� அைழத்�ப் ேபாேவன்? நீ
இத்தைன ேநரம் க�ங்கல் தைர�ல் நின்� ெகாண்��ப்பேத
எனக்� ேவதைனயா��க்�ற�. இப்ப� வா; வந்� உன் மலரப்்
ப�க்ைக�ல் �ற்��! உன் ���கத்ைதப் பாரக்்�ேறன். நா� நாள்
�ரி� உனக்� மட�்ம் ேவதைன அளித்த� என்� நிைனயாேத!
உன்ைனக் காணாத ஒவ்ெவா� கண�ம் எனக்� ஒ�
�கமா��ந்த�. இப்ேபாதாவ� என் தாபம் �ர, உன் ெபான்
�கத்ைதப் பாரக்்�ேறன்!” என்� ��, நந்�னி�ன் கரத்ைதப் பற்�
அைழத்�க் ெகாண்� ேபாய் மஞ்சத்�ல் உட்கார ைவத்தார.்

நந்�னி தன் கண்கைளத் �ைடத்�க் ெகாண்� ப�ேவட்டைரயைர
நி�ரந்்� பாரத்்தாள். தங்க �ளக்�ன் ெபான்ெனாளி�ல்
அவ�ைடய �கத்�ல் மலரந்்த �த்� ��வைலப் பாரத்்தார்
தனா�காரி. ஆகா! இந்தப் �ன்�ரிப்�க்� �ன்� உலகத்ைத�ம்
ெகா�க்கலாேம? �ன்� உலக�ம் நம் வசத்�ல் இல்லாதப�யால்,
நம் உடல், ெபா�ள், ஆ� �ன்ைற�ம் இவ�க்காகத் தத்தம்
ெசய்யலாம்! ஆனால் இவேளா நம்�டம் ஒன்�ம் ேகட�்றாள்
இல்ைல! – இவ்�தம் எண்ணினார ்அந்த �ரா� �ரர.்

அவைளக் ேகள்� ேகட்ப�, க�ந்� ெகாள்வ� என்�ற உத்ேதசம்
ேபாேய ேபாய் �ட்ட�! நந்�னி காலால் இட்ட பணிையத்
தைலயால் நடத்� ைவக்�ம் நிைலைமக்� வந்� �ட்டார!் எந்த�த
அ�ைமத்தன�ம் ெபால்லாத�தான்! ஆனால்
ெபண்ண�ைமத்தனத்ைதப் ேபால் ஒ�வைன ம� இழக்கச்
ெசய்வ� ேவெறான்��ல்ைல!

“நா� நாள் ெவளி�ரில் இ�ந்� �ட�்த்தான் வந்�ரக்ேள? ��ம்�
வந்த�டேன ேநேர ஏன் இங்� வர�ல்ைல? என்ைன �டத்
தங்க�க்�த் தங்கள் தம்�தாேன �க்�யமா��ட்டார!்” என்�
ேகட்டாள் நந்�னி. ேகட�்�ட�்க் கள்ளக் ேகாபத்�டன் அவைரக்
கைடக்கண்ணால் பாரத்்தாள்.

“அப்ப��ல்ைல, என் கண்மணி! �ல்���ந்� �றப்பட்ட
பாணத்ைதப் ேபால் உன்னிடம் வ�வதற்�த்தான் என் மனம்
ஆைசப்பட்ட�. ஆனால் அந்த அசட�்ப் �ள்ைள – ம�ராந்தகன் –



�ரங்க வ��ன் �லமாகப் பத்�ரமாகத் ��ம்� வந்�
ேசர�்றானா என்� ெதரிந்� ெகாள்வதற்காகேவ தம்��ன் �ட்�ல்
தாம�க்க ேவண்�யதா�ற்�……”

“ஐயா! தாங்கள் எ�த்த காரியங்களிெலல்லாம் எனக்�ச ்�ரத்ைத
உண்�. தங்கள் �யற்� அைனத்�ம் ெவற்� ெபற
ேவண்�ெமன்�தான் நா�ம் ஆைசப்ப��ேறன். ஆனா�ம் நான்
ஏற ேவண்�ய ��பல்லக்�ல் ஓர ்ஆண் �ள்ைளையத் தாங்கள்
ஏற்�க் ெகாண்� ேபாவைத நிைனத்தால் எனக்�க்
கஷ்டமா��க்�ற�.நா� நகரங்களில் உள்ள ஜனங்கள்
எல்ேலா�ம் தாங்கள் ேபா��டெமல்லாம் என்ைன�ம் �ட
அைழத்�ப் ேபாவதாக எண்��றாரக்ள்…”

“அ� எனக்� மட�்ம் சந்ேதாஷமளிக்�ற� என்றா நிைனக்�றாய்?
இல்லேவ இல்ைல! ஆனால் எ�த்த காரியம் ெபரிய காரியம். அைத
நிைறேவற்�வதற்காகச ்ச�த்�க் ெகாண்� ெசய்�ேறன். ேம�ம்,
இந்த ேயாசைன ��யேத நீதான் என்பைத மறந்� �ட்டாயா?
உன்�ைடய ��பல்லக்�ல் ம�ராந்தகைன அைழத்�ப்
ேபா�ம்ப� நீதாேன ெசான்னாய்? ேகாடை்ட���ந்� ேபா�ம்
ேபா�ம் வ�ம்ேபா�ம் அவைனத் தனியாகச ்�ரங்க வ��ல்
அ�ப்�ம் �க்�ைய�ம் நீதாேன ��னாய்?….”

“என்�ைடய கடைமையத்தான் நான் ெசய்ேதன். கணவர்
எ�த்��க்�ம் காரியத்�க்� உத� ெசய்வ� மைன��ன் கடைம
அல்லவா? ஏேதா எனக்�த் ெதரிந்த �க்�ையச ்ெசான்ேனன்.
தங்க�க்� அதனால்….”

“அ� மட�்மா ெசய்தாய்? இந்த ம�ராந்தகன் உடம்ெபல்லாம்
���ையப் ��க் ெகாண்� �த்ராட்ச மாைலைய அணிந்�
நம�வாய ஜபம் ெசய்� ெகாண்��ந்தான்! ேகா�ல், �ளம் என்�
ெசால்�க் ெகாண்� ‘அம்மா�க்�ப் �ள்ைள நான்தான்’ என்பைத
நி��த்�க் ெகாண்��ந்தான்! அரசாள்வ�ல் ஆைச உண்டாக்க
நாங்கள் எவ்வளேவா �யன்�ம், ��ய�ல்ைல. இரண்� தடைவ நீ
அவ�டன் ேப�னாய், உடேன மா�ப் ேபாய் �ட்டான்.

இப்ேபா� அவ�க்� உள்ள இராஜ்ய ஆைசையச ்ெசால்� ��யா�.
தற்ேபா� அவ�ைடய மேனாராஜ்யம் இலங்ைக���ந்�
இமயமைல வைர�ல் பர���க்�ற�! �����ந்� ஆகாசம்
வைர�ல் �யா�த்��க்�ற�. நம்ைமக் காட்��ம் அவ�க்�



அவசரம் தாங்க�ல்ைல. ேசாழ �ம்மாசனத்�ல் ஏறத் ��த்�க்
ெகாண்��க்�றான். நந்�னி! அந்தப் �ள்ைள �ஷயத்�ல் நீ என்ன
மாயமந்�ரம் ெசய்தாேயா, ெதரிய�ல்ைல!….ஆமாம், நீதான்
இப்ப�ப்பட்ட மாயமந்�ரக் காரியா��க்�றாேய? ேவ�
மந்�ரவா�ைய நீ ஏன் அைழக்�றாய்? அைதப் பற்�
அநாவ�யமாக ஜனங்கள்…”

“அரேச! அைதப் பற்� அநாவ�யமாக யாேர�ம் ேப�னால்,
அப்ப�ப்பட்ட �ஷ்டரக்ளின் நாக்ைகத் �ண்�த்�ப் �த்�
கற்�ப்ப� தங்கள் ெபா�ப்�. மந்�ரவா�ைய நான் ஏன்
அைழக்�ேறன் என்பைத �ன்னேம ெசால்���க்�ேறன்.
தாங்கள் மறந்��ந்தால், இன்ெனா� தடைவ�ம் ெசால்��ேறன்.
பைழயாைற��ள்ள அந்தப் ெபண் பாம்�ன் �ஷத்ைத
இறக்கத்தான். நீங்கள் ஆண்ைம உள்ள ��ஷரக்ள். �த்த களத்�ல்
ேந�க்� ேநர ்நின்� ஆண் �ள்ைளகேளா� ேபாரி��ரக்ள்.
‘ேகவலம் ெபண் �ள்ைளகள்’ என்� அலட்�யம் ெசய்�ரக்ள்.

ெபண் �ள்ைளக�டன் ேபார ்ெசய்வ� உங்க�க்� அவமானம்.
ஆனால் �� ஆண் �ள்ைளகைளக் காட்��ம் ஒ� ெபண் �ள்ைள
அ�கமான �ங்� ெசய்� ��வாள். பாம்�ன் கால் பாம்� அ��ம்.
அந்தக் �ந்தைவ�ன் வஞ்சைனெயல்லாம் உங்க�க்�த்
ெதரியா�; எனக்�த் ெதரி�ம். தங்கைள�ம் என்ைன�ம் ேசரத்்�
அவள் அவமானப்ப�த்�யைதத் தாங்கள் மறந்��க்கலாம், நான்
மறக்க ��யா�.

�� ெபண்க�க்� மத்��ல் என்ைனப் பாரத்்�, ‘அந்தக்
�ழவ�க்�த்தான் சாகப் ேபா�ற சமயத்�ல் ெபண் ேமாகம்
��த்�ப் �த்� ெகட�்ப் ேபாய்�ட்ட�;– உன் அ�� எங்ேகய�
ேபா�ற்�? அந்தக் �ழவைனப் ேபாய் ஏன் மணந்� ெகாண்டாய்?’
என்� ேகட்டாேள, அைத நான் மறக்க ���மா? ‘ேதவேலாக
ேமா�னிையப் ேபால் ெஜா�க்�றாேய? எந்த ராஜ�மார�ம்
உன்ைன ��ம்� மாைல�ட�்ப் பட்டம��யாக
ைவத்��ப்பாேன? ேபா�ம் ேபா�ம் அந்தக் �ழ எ�ைம மாடை்டப்
ேபாய்க் க�யாணம் ெசய்� ெகாண்டாேய! என்� அவள் என்ைனக்
ேகட்டைத மறக்க ���மா!” என்� �� நந்�னி �ம்� அழத்
ெதாடங்�னாள்.

அவ�ைடய கண்களில் ெபாங்�ய கண்ணீர ்தாைர தாைரயாகக்
கன்னங்களின் வ�யாகப் ெப�� அவள� மாரப்கத்ைத



நைனத்த�.
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அ�தியாய� 39 - உலக�
�ழ�ற�!

 

��ய �ராயத்�ல் தாம் க�யாணம் ெசய்� ெகாண்ட�
பற்�ப் பலர ்பல�தமாகப் ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள் என்பைதக்
ப�ேவட்டைரயர ்அ�ந்��ந்தார.் அப்ப� நிந்தைனயாகப்
ேப�யவரக்ளில் �ந்தைவப் �ராட்��ம் ஒ�த்� என்ப� அவர்
கா�க்� எட்���ந்த�. ஆனால் �ந்தைவ என்ன ெசான்னாள்
என்பைத இ�வைர யா�ம் அவரிடம் பசை்சயாக எ�த்�ச்
ெசால்ல�ல்ைல.

இப்ேபா� நந்�னி�ன் வா�னால் அைதக் ேகட்ட�ம்
அவ�ைடய உள்ளம் ெகால்லர ்உைலக் களத்ைத ஒத்த�. �ப், �ப்
என்� அனல் கலந்த ெப��ச�் வந்த�. நந்�னி�ன் கண்ணீர்
அவ�ைடய உள்ளத் �ைய ேம�ம் ெகா�ந்� �டெ்டரியச ்ெசய்ய
ெநய்யாக உத�ற்�.

“என் கண்ேண! அந்தச ்சண்டாளப் பாத� அப்ப�யா ெசான்னாள்?
என்ைனக் �ழ எ�ைம மா� என்றா ெசான்னாள்? இ�க்கட�்ம்;
அவைள…அவைள….என்ன ெசய்�ேறன், பார!் எ�ைம மா�
அல்�க் ெகா�ையக் கா�ல் ைவத்� ந�க்�வ� ேபால் ந�க்�
எ��ேறன், பார!் இன்�ம்…அவைள…அவைள…..” என்�
ப�ேவட்டைரயர,் ேகாபாேவசத்�னால் ேபச ��யா�
தத்தளித்தார.் அவர ்�கம் அைடந்த ேகார ெசா�பத்ைத வரண்ிக்க
��யா�.



நந்�னி அவைரச ்சாந்தப்ப�த்த �யன்றாள். அவ�ைடய இ�ம்�க்
ைகையத் தன் �ைவெயாத்த கரத்�னால் பற்� �ரல்கேளா�
�ரல்கைள இைணத்�க் ேகாத்�க் ெகாண்டாள்.

“நாதா! எனக்� ேநரந்்த அவமானத்ைதத் தாங்கள் ெபா�க்க
மாட்�ரக்ள் என்ப� எனக்�த் ெதரி�ம். ஆனால் மத்தகஜத்�ன்
மண்ைடையப் �ளந்� இரத்தத்ைதக் ��க்�ம் வ�ைம�ள்ள
�ங்கம், ேகவலம் ஒ� �ைன�ன் �� பாய ��யா�. �ந்தைவ ஒ�
ெபண் �ைன.

ஆனால் ெபரிய மந்�ரக்காரி. மாய�ம் மந்�ர�ம் ெசய்�தான்
எல்ேலாைர�ம் அவள் இஷ்டம் ேபால் ஆட்� ைவத்�க்
ெகாண்��க்�றாள்! இந்தச ்ேசாழ ராஜ்யத்ைதேய ஆட்� ைவத்�க்
ெகாண்��க்�றாள்! அவ�ைடய மந்�ரத்ைத மாற்� மந்�ரத்தால்
தான் ெவல்ல ேவண்�ம். தங்க�க்� ��ப்ப�ல்லா�ட்டால்
ெசால்� ��ங்கள். இன்ைறக்ேக நான் இந்த மாளிைகைய �ட�்
ெவளிேய��ேறன்…” என்� �� �ண்�ம் �ம்�னாள்.

ப�ேவட்டைரயரின் ேகாப ெவ� தணிந்த�; ேமாக ெவ� ��ந்த�.

“ேவண்டாம்; ேவண்டாம்! ஆ�ரம் மந்�ரவா�கைள
ேவண்�மானா�ம் அைழத்� ைவத்�க்ெகாள். நீ ேபாக ேவண்டாம்!
என் உ�ர ்அைனயவள் நீ! அைனயவள் என்ன? என் உ�ேர நீதான்!
உ�ர ்ேபாய்�ட்டால் அப்�றம் இந்த உடம்� என்ன ெசய்�ம்?…
இப்ேபாேத என்ைன நீ �லக்� ைவத்��ப்ப� என்ைன உ�ேரா�
ைவத்�க் ெகால்�ற�! இத்தைன மந்�ரம் ெதரிந்�
ைவத்��க்�றாேய? எனக்� ஒ� மந்�ரம் ெசால்�த் தரக்�டாதா?”
என்றார.்

“நாதா! உங்கள் ைக�ல் வா�ம் ேவ�ம் இ�க்�ம்ேபா� மந்�ரம்
எதற்�? ேபைதப் ெபண்ணா�ய என்னிடம் �ட�் ��ங்கள்
மாயமந்�ரங்கைள! தங்க�க்� எதற்� மாய�ம் மந்�ர�ம்?”
என்றாள் நந்�னி.

“கண்ேண! நீ உன் பவள வாய் �றந்� ‘நாதா’ என்�
அைழக்�ம்ேபாேத என் உடம்� ��ரக்்�ற�…உன் ெபான்
�கத்ைதப் பாரத்்தால் என் ம� �ழல்�ற�! என் ைக�ல் வா�ம்
ேவ�ம் இ�ப்ப� உண்ைமதான். அைதெயல்லாம் ேபாரக்்களத்�ல்
பைகவரக்ைளத் தாக்�வதற்� உபேயா�ப்ேபன்.



ஆனால் அந்த ஆ�தங்கைள ைவத்�க் ெகாண்� இந்தக் ெகா�
மண்டபத்�ல் என்ன ெசய்ேவன்? மன்மத�ைடய பாணங்க�க்�
எ�ரப்் பாணம் என்னிடம் ஒன்��ல்ைலேய? உன்னிடம் அல்லவா
இ�க்�ற�? எனக்� மந்�ரம் எதற்காக என்� ேகட�்றாய்! என்
உடைல�ம் உ�ைர�ம் ஓயாமல் எரித்�க் ெகாண்��க்�றேத,
அந்தத் �ையத் தணிப்பதற்காகத்தான்! அதற்� ஏதாவ� மந்�ரம்
உனக்�த் ெதரிந்��ந்தால் ெசால்�! இல்ைலெயன்றால், உன் �
ேமனிையத் ெதாட�் ம��ம் பாக்�யத்ைத எனக்�க் ெகா�!
எப்ப�யாவ� என் உ�ைரக் காப்பாற்�! கண்மணி! உலகம் அ�ய
சாஸ்�ர ��ப்ப� நீ�ம் நா�ம் மணந்� இரண்டைர ஆண்�கள்
ஆ�ன்றன! ஆ��ம் நாம் உலக வழக்கப்ப� இல்வாழ்க்ைக நடத்த
ஆரம்�க்க�ல்ைல.

�ரதம் என்�ம், ேநான்� என்�ம் ெசால்� என்ைன ஒ�க்�ேய
ைவத்�க் ெகாண்��க்�றாய். கரம் ��த்� மணந்� ெகாண்ட
கணவைன வாட்� வைதக்�றாய்! அல்ல� ஒ� வ�யாக எனக்�
உன் ைக�னால் �ஷத்ைதக் ெகா�த்�க் ெகான்� ��!…”

நந்�னி தன் ெச�கைளப் ெபாத்�க் ெகாண்�, “ஐையேயா!
இம்மா�ரி ெகா�ய வாரத்்ைதகைளச ்ெசால்லா�ரக்ள்! இன்ெனா�
�ைற இப்ப�ச ்ெசான்னால், நீங்கள் ெசால்��றப�ேய
ெசய்���ேவன். �ஷத்ைதக் ��த்�ச ்ெசத்�ப் ேபாேவன்.
அப்�றம் தாங்கள் கவைலயற்� நிம்ம�யாக இ�க்கலாம்!”
என்றாள்.

“இல்ைல, இல்ைல; இனி அப்ப�ச ்ெசால்ல�ல்ைல. என்ைன
மன்னித்� ��! நீ �ஷங்��த்� இறந்தால் எனக்� மன நிம்ம�
உண்டா�மா? இப்ேபா� அைரப் ைபத்�யமா��க்�ேறன்
அப்ேபா� ��ப் ைபத்�யமா� ��ேவன்…!”

“நாதா! எதற்காகத் தாங்கள் ைபத்�யமாக ேவண்�ம்? என்ைறக்�
நாம் ைகப்��த்� மணந்� ெகாண்ேடாேமா, அன்ைறக்ேக நாம்
இரண்� உடம்�ம் ஓர ்உ��ம் ஆ��ட்ேடாம். உ��ம் உ��ம்
கலந்� �ட்டன; உள்ள�ம் உள்ள�ம் ேசரந்்� �ட்டன; தங்கள்
இதயத்�ன் ஒவ்ெவா� ��ப்�ம் இங்ேக என் இதயத்�ல்
எ�ெரா�ைய உண்டாக்��ற�.

தங்கள் ெநஞ்�ல் உ�க்�ம் ஒவ்ெவா� எண்ண�ம் இங்ேக என்
அகக் கண்ணா��ல் �ர�ப�க்�ற�. தங்கள் ��வம் ெநரிந்தால்



என் கண் கலங்��ற�. தங்கள் �ைச ��த்தால் என் �டல்
��க்�ற�. இப்ப� நாம் உ�ரக்்��ரான �ற�, ேகவலம் இந்த
உடைலப் பற்� ஏன் �ந்தைன? மண்ணினால் ஆன உடம்� இ�;
ஒ�நாள் எரிந்� சாம்பலா� மண்ேணா� மண் ஆகேபா�ற உடம்�
இ�!…”

“நி�த்�! நி�த்�! உன் ெகா�ைமயான வாரத்்ைதகைளக் ேகட�்
என் கா� ெகாப்�ளிக்�ற�!” என்� ப�ேவட்டைரயர ்அல�னார.்
ேம�ம் அவள் ேபச இடங்ெகாடாமல் ேப�னார:் “மண்ணினால் ஆன
உடம்� என்றா ெசான்னாய்? ெபாய்! ெபாய்! ேதன் மணம் கம�ம்
உன் கனி வா�னால் அத்தைகய ெப�ம் ெபாய்ையச ்ெசால்லாேத!
உன் உடம்ைப மண்ணினால் ெசய்ததாகவா ெசான்னாய்?
ஒ�நா�ம் இல்ைல.

உல�ல் எத்தைனேயா ெபண்கள் இ�க்�றாரக்ள்.
அவரக்ைளெயல்லாம் �ரம்மேதவன் மண்ணினா�ம்
ெசய்��க்கலாம், கல்�னா�ம் ெசய்��க்கலாம். கரிைய�ம்
சாம்பைர�ம் கலந்� ெசய்��க்கலாம். ஆனால் உன்�ைடய
��ேமனிையப் �ரம்மா எப்ப�ச ்ெசய்தான் ெதரி�மா?
ேதவேலாகத்� மந்தார மரங்களி��ந்� உ�ரந்்த மலரக்ைளச்
ேசகரித்தான்; த�ழகத்�க்� வந்� ெசந்தாமைர மலரக்ைளப்
ப�த்�ச ்ேசகரித்தான்; ேசகரித்த மலரக்ைளத் ேதவேலாகத்�ல்
ேதவா�ரத்ம் ைவத்��க்�ம் தங்கக் கலசத்�ல் ேபாட்டான்.

அ�த�ம் மலரக்�ம் ஊ�க் கலந்� ஒேர �ழம்பான �ற�
எ�த்தான். அந்தக் �ழம்�ல் ெவண்ணிலாக் �ரணங்கைள
ஊட்�னான். பண்ைடத் த�ழகத்�ப் பாணரக்ைள அைழத்� வந்�
யாழ் வா�க்கச ்ெசான்னான். அந்த யா�ன் இைசைய�ம்
கலந்தான். அப்ப� ஏற்பட்ட அற்�தமான கலைவ�னால் உன்
��ேமனிையப் பைடத்தான் �ரம்மேதவன்…”

“நாதா! ஏேதா �ரம்மா�க்�ப் பக்கத்�ல் இ�ந்� பாரத்்தவைரப்
ேபால் ேப���ரக்ேள! இந்த வரண்ைனக�க்ெகல்லாம் நான்
ஒ�த்�தானா அகப்பட்ேடன்? தங்க�ைடய அந்தப்�ரத்�ல்
எவ்வளேவா ெபண்ணர�கள் இ�க்�றாரக்ள்; இராஜ �லங்களில்
�றந்தவரக்ள். எத்தைனேயா நீண்ட காலமாக அவரக்�டன்
இல்லறம் நடத்���க்��ரக்ள். என்ைனத் தாங்கள் பாரத்்�
இரண்டைர ஆண்�தான் ஆ�ற�!…” என்� நந்�னி
ெசால்வதற்�ள், ப�ேவட்டைரயர ்��க்�ட்டார.்



அவ�ைடய உள்ளத்�ல் ெபாங்�க் ெகாண்��ந்த உணரச்�்
ெவள்ளத்ைத வாரத்்ைதகளின் �லமாகவாவ� ெவளிப்ப�த்��ட
��ம்�னார ்ேபா�ம். அவைரப் பற்� எரிந்த தாபத்�ையச்
ெசால்மாரி�னால் நைனத்� அைணக்க �யன்றார ்ேபா�ம்.

“நந்�னி! என் அந்தப்�ரத்� மாதரக்ைளப் பற்�ச ்ெசான்னாய்.
பழைமயான ப��ர ்மன்னர ்�லம் நீ�த்� வளர ேவண்�ம்
என்பதற்காகேவ அவரக்ைள நான் மணந்ேதன். அவரக்ளில் �லர்
மல�களா�த் ெதாைலந்தாரக்ள். ேவ� �லர ்ெபண்கைளேய
ெபற்றளித்தாரக்ள். ‘கட�ள் அ�ள் அவ்வள�தான்’ என்� மன
நிம்ம�யைடந்ேதன். ெபண்களின் நிைனைவேய ெவ� காலம்
�டெ்டா�த்��ந்ேதன். இராஜாங்கக் காரியங்கேள என் கவனம்
��வைத�ம் கவரந்்��ந்தன. ேசாழ ராஜ்யத்�ன் ேமன்ைமையத்
த�ர ேவ� எந்த நிைன�க்�ம் இந்த ெநஞ்�ல் இட��க்க�ல்ைல.

இப்ப� இ�க்�ம்ேபா�தான் பாண்�யரக்ேளா� இ��ப் ெப�ம்
�த்தம் வந்த�. வா�பப் �ராயத்�த் தளப�கள் பலர்
இ�ந்தேபா��ம் என்னால் �ன்தங்� இ�க்க ��ய�ல்ைல. நான்
ேபாரக்்களம் ெசன்�ரா�ட்டால், அத்தைகய மாெப�ம் ெவற்�
�ைடத்�ம் இரா�. பாண்�யர ்பைடைய அ�ேயா� நாசம் ெசய்�
ம�ைர�ல் ெவற்�க் ெகா� நாட்�ய �ற� ெகாங்� நா�
ெசன்ேறன். அங்��ந்� அகண்ட காேவரிக் கைரேயா� ��ம்�
வந்� ெகாண்��ந்ேதன்.

வ��ல் கா� அடரந்்த ஓர ்இடத்�ல் உன்ைனக் கண்ேடன். �த�ல்
நீ அங்� நிற்�றாய் என்பைத என்னால் நம்பேவ ��ய�ல்ைல.
கண்ைண ��த் �றந்� பாரத்்ேதன். அப்ேபா�ம் நீ நின்றாய். ‘நீ
வனேதவைதயாக இ�க்க ேவண்�ம்; அ��ல் ெசன்ற�ம் மைறந்�
��வாய்! என்� எண்ணிக் ெகாண்� ெந�ங்�ேனன். அப்ேபா�ம் நீ
மைறந்� �ட�ல்ைல.

‘�ராணக் கைதகளிேல ெசால்���ப்ப� ேபால்,
ெசாரக்்கத்���ந்� சாபம் ெபற்�ப் ��க்� வந்த ேதவ கன்னிைக
அல்ல� கந்தரவ்ப் ெபண்ணா��க்க ேவண்�ம்; மனித பாைஷ
உனக்�த் ெதரிந்�ரா�!’ என்� எண்ணி ெகாண்�, ‘ெபண்ேண! நீ
யார?்’ என்� ேகட்ேடன். நீ நல்ல த��ல் ம�ெமா� ��னாய்.
‘நான் அநாைதப் ெபண்; உங்களிடம் அைடக்கலம் ��ந்ேதன்;
என்ைனக் காப்பாற்�ங்கள்’ என்றாய். உன்ைனப் பல்லக்�ல் ஏற்�
அைழத்�க் ெகாண்� வந்தேபா� என் மனம் எண்ணாதெதல்லாம்



எண்ணிய�. உன்ைன எங்ேகேயா, எப்ேபாேதா, �ன்னம்
பாரத்்��ப்ப� ேபாலத் ேதான்�ய�. ஆனால் நிைனத்�
நிைனத்�ப் பாரத்்�ம் எங்ேக என்� ெதரிய�ல்ைல. சடெ்டன்� என்
மனத்ைத ����ந்த மாயத்�ைர �ல�ய�; உண்ைம
உதயமா�ற்�.

உன்ைன இந்த ஜன்மத்�ல் நான் �ன்னால் பாரத்்த�ல்ைல. ஆனால்
�ந்ைதய பல �ற�களில் பாரத்்��க்�ேறன் என்ப� ெதரிந்த�.
அந்தப் �ரவ் ஜன்மத்� நிைன�கள் எல்லாம் ேமா�க் ெகாண்�
வந்தன. நீ அக�ைகயாக இந்த உல�ல் �றந்��ந்தாய்; அப்ேபா�
நான் ேதேவந்�ரனாக இ�ந்ேதன். ெசாரக்்கேலாக ஆட்�ையத்
�றந்� ரி� சாபத்�க்�ம் �ணிந்� உன்ைனத் ேத�க் ெகாண்�
வந்ேதன். �ற� நான் சந்த� மகாராஜனாகப் �றந்��ந்ேதன்.
கங்ைகக் கைரேயா� ேவடை்டயாடச ்ெசல்�ைக�ல் உன்ைனக்
கண்ேடன்; �ேலாகப் ெபண்ைணப் ேபால் உ�க்ெகாண்��ந்த
கங்ைகயா�ய உன்ைனக் காத�த்ேதன்.

�ற� ஒ� காலத்�ல் காேவரிப் �ம்பட்�னத்�ல் நான்
ேகாவலனாய்ப் �றந்��ந்ேதன்; நீ கண்ண�யாக
அவதரித்��ந்தாய். என் அ�ைவ மைறத்த மாைய�னால்
உன்ைனச ்�ல காலம் மறந்��ந்ேதன். �ற� மாையத் �ைர
�ல�ற்�. உன் அ�ைமைய அ�ந்ேதன். ம�ைர நக�க்�
அைழத்�ச ்ெசன்ேறன். வ��ல் உன்ைன ஆயர ்���ல் �ட�்
�ட�்ச ்�லம்� �ற்கச ்ெசன்ேறன். வஞ்சகத்�னால் உ�ைர
இழந்ேதன்.

அதற்�ப் ப�க்�ப் ப�யாக இந்தப் �ற��ல் ம�ைரப் பாண்�யன்
�லத்ைத நாசம் ெசய்� �ட�்த் ��ம்� வ�ம் ேபா� உன்ைனக்
கண்ேடன். பல �� ஆண்�க�க்� �ன்� �ரிந்த கண்ண� நீதான்
என்பைத உணரந்்ேதன்!….”

இப்ப�ப் ப�ேவட்டைரயர ்�ற்�ற�க் கைதகைளச ்ெசால்�க்
ெகாண்� வந்தேபா� நந்�னி, அவர ்�கத்ைதப் பாரக்்காமல் ேவ�
�ைசைய ேநாக்�க் ெகாண்��ந்தாள். அதனால் அவள் �கத்�ல்
அப்ேபா� ேதான்�ய பாவ ேவ�பா�கைளப் ப�ேவட்டைரயர்
கவனிக்க�ல்ைல. கவனித்��ந்தால், அவர ்ெதாடரந்்�
ேப���ப்பாரா என்ப� சந்ேதகந்தான்.



�ச�் ��வதற்காக அவர ்சற்� நி�த்�யேபா�, நந்�னி அவைரத்
��ம்�ப் பாரத்்�, “நாதா! தாங்கள் ��ய உதாரணங்கள் அவ்வள�
ெபா�த்தமா�ல்ைல. எல்லாம் ெகாஞ்சம் அபச�னமாகேவ
இ�க்�ன்றன. ேவண்�ெமன்றால், தங்கைள மன்மதன் என்�ம்
என்ைன ர� என்�ம் ெசால்�ங்கள்!” என்� �ன்ேபால் �கமலரந்்�
�ன்னைக ெசய்தாள்.

ப�ேவட்டைரயரின் �கம் அப்ேபா� ம�ழ்ச�்�னா�ம்
ெப�ைம�னா�ம் மலரந்்� �ளங்�ய�. எவ்வள�
அவலட்சணமான மனிதனா��ம், தான் காத�த்த ெபண்ணினால்
‘மன்மதன்’ என்� அைழக்கப்பட்டால் ��கலப்படாதவன் யார?்
என்றா�ம், தற்ெப�ைமைய ��ம்பாதவர ்ேபால் ேப�னார:்

“கண்மணி! உன்ைன ர� என்ப� �க�ம் ெபா�த்தமான�தான்.
ஆனால் என்ைன ‘மன்மதன்’ என்� ெசால்�வ� ெபா�ந்�மா! உன்
அன்� ����னால் ெசால்�றாய்!’ என்றார.்

“நாதா! என் கண்க�க்�த் தாங்கள் தான் மன்மதன். ஆண்
�ள்ைளக�க்� அழ� �ரம். தங்கைளப் ேபான்ற �ரா� �ரர்
இந்தத் ெதன்னாட்�ல் யா�ம் இல்ைல என்பைத உலகேம
ெசால்�ம். அ�த்தப�யாக, ஆண்ைம பைடத்தவரக்�க்� அழ�
த�வ� அபைலகளிடம் இரக்கம். அந்த இரக்கம் தங்களிடம்
இ�ப்பதற்� நாேன அத்தாட்�.

இன்ன ஊர,் இன்ன �லம் என்� ெதரியாத இந்த ஏைழ அநாைதப்
ெபண்ைணத் தாங்கள் அைழத்� வந்� அைடக்கலம் அளித்�ரக்ள்.
இைண�ல்லாத அன்ைப�ம் ஆதரைவ�ம் என் ேபரில்
ெசாரிந்�ரக்ள். அப்ப�ப்பட்ட தங்கைள நான் ெவ� காலம்
காத்��க்�ம்ப� ெசய்ய மாட்ேடன். என்�ைடய �ரத�ம்
ேநான்�ம் ���ம் காலம் ெந�ங்� �ட்ட�…” என்றாள்.

“கண்மணி! என்ன �ரதம், என்ன ேநான்� என்பைத மட�்ம்
ெவளிவாகச ்ெசால்���! எவ்வள� �க்�ரம் ��த்�த் தரலாேமா
அவ்வள� �க்�ரத்�ல் ��த்�த் த�ேவன்!” என்றார ்ப��ர ்அரசர.்

“தன்ைனக் காட்��ம் மன்மதன் ேவ� இல்ைல என்�
எண்ணி��க்�ம் இந்தச ்�ந்தர ேசாழ�ைடய சந்த�கள் தஞ்ைசச்
�ம்மாசனத்�ல் ஏறக்�டா�. தற்ெப�ைம ெகாண்ட அந்தக்
�ந்தைவ�ன் கரவ்த்ைத ஒ�க்க ேவண்�ம்…”



“நந்�னி! அந்த இரண்� காரியங்க�ம் நிைறேவ� �ட்டதாகேவ நீ
ைவத்�க் ெகாள்ளலாம். ஆ�த்த�க்�ம் அ�ள்ெமா�வரம்�க்�ம்
பட்டம் �ைடயா�. ம�ராந்தக�க்ேக பட்டம் கட்ட ேவண்�ம் என்�
இந்த ராஜ்யத்�ன் தைலவரக்ள் எல்லா�ம் சம்ம�த்�
�ட்டாரக்ள்…”

” ‘எல்லா�ம்’ சம்ம�த்� �ட்டாரக்ளா? உண்ைமதானா?” என்�
நந்�னி அ�த்தமாகக் ேகட்டாள்.

“இரண்� �ன்� ேபைரத் த�ர மற்றவரக்ள் எல்லா�ம் சம்ம�த்�
�ட்டாரக்ள். ெகா�ம்பா�ரா�ம், மைலயமா�ம்,
பாரத்்�ேபந்�ர�ம் நம்�டன் என்�ம் இணங்க மாட்டாரக்ள்.
அவரக்ைளப் பற்�க் கவைல�ல்ைல…”

“ஆ��ம் காரியம் ���ம் வைர�ல் ஜாக்�ரைதயாக இ�க்க
ேவண்�ய�தாேன?”

“அதற்�ச ்சந்ேதகம் இல்ைல. எல்லா ஜாக்�ரைத�ம் நான் ெசய்�
ெகாண்� தான் வ��ேறன். மற்றவரக்ளின் �ட்டாள்தனத்�னால்
�ச� ேநரந்்தால்தான் ேநரந்்த�. இன்ைறக்�க் �ட அத்தைகய
�ச� ஒன்� ேநரந்்��க்�ற�. காஞ்����ந்� வந்த ஒ� வா�பன்
காலாந்தகைன ஏமாற்� �ட�்ச ்சக்கரவரத்்�ையச ்சந்�த்� ஓைல
ெகா�த்��க்�றான்…”

“ஆகா! தங்கள் தம்�ையப் பற்� தாங்கள் ஓயாமல் �கழ்ந்�
ெகாண்��க்��ரக்ள். அவ�க்�ச ்சாமரத்்�யம் ேபாதா� என்�
நான் ெசால்ல�ல்ைலயா?”

“இந்த �ஷயத்�ல் அசட�்த்தனமாகத்தான் ேபாய் �ட்டான்! ஏேதா
நம் அரண்மைன �த்�ைர ேமா�ரத்ைத அந்த வா�பன்
காட்�யதாகச ்ெசால்�றான்!”

“ஏமாந்� ேபானவரக்ள் இப்ப�த்தான் ஏதாவ� காரணம்
ெசால்�வாரக்ள்! ஏமாற்�ய அந்த வா�பைனப் ��க்க �யற்�
ஏ�ம் ெசய்ய�ல்ைலயா?”

“�யற்� ெசய்யாமல் என்ன? ேகாடை்டக்� உள்ேள�ம்
ெவளிேய�ம் ேவடை்ட ஆரம்பமா� �ட்ட�! எப்ப��ம் ��த்�
��வாரக்ள். இதனாெலல்லாம் நம்�ைடய காரியத்�க்� ஒன்�ம்



பங்கம் வந்� �டா�. சக்கரவரத்்� காலமான�ம் ம�ராந்தகன்
�ம்மாசனம் ஏ�வ� நிசச்யம்….”

“நாதா! என்�ைடய �ரதம் என்னெவன்பைதத் தங்க�க்�த்
ெதரியப்ப�த்�ம் காலம் இப்ேபா� ெந�ங்� வந்� �ட்ட�…”

“கண்ேண! அைதச ்ெசால்�ம்ப� தான் நா�ம் ேகட�்ேறன்..”‘

“ம�ராந்தகன் – அந்த அசட�்ப் �ள்ைள – ெபண் என்றால் பல்ைல
இளிப்பவன் – அவன் பட்டத்�க்� வ�வ�னால் என்�ைடய �ரதம்
நிைறேவ� �டா�…”

“ேவ� எதனால் நிைறேவ�ம்? உன் ��ப்பத்ைதச ்ெசால்�!
நிைறேவற்� ைவக்க நான் இ�க்�ேறன்…’

“அரேச! என் �� �ராயத்�ல் ஒ� �ரபல ேஜா�யன் என்
ஜாதகத்ைதப் பாரத்்தான். ப�ெனட�்ப் �ராயம் வைர�ல் நான்
பற்பல இன்னல்க�க்� உள்ளாேவன் என்� ெசான்னான்…”

“இன்�ம் என்ன ெசான்னான்?”

“ப�ெனட�்ப் �ராயத்�க்�ப் �ற� தைச மா�ம் என்றான்.
இைண�ல்லாத உன்னத பத�ைய அைடேவன் என்�
ெசான்னான்…”

“அவன் ெசான்ன� உண்ைமதான்! அந்தச ்ேஜா�யன் யார ்என்�
ெசால்�! அவ�க்�க் கனகா�ேஷகம் ெசய்� ைவக்�ேறன்.”

“நாதா!”

“கண்ேண!”

“இன்�ம் அந்தச ்ேஜா�யன் ��ய� ஒன்� இ�க்�ற�. அைதச்
ெசால்லட�்மா?”

“கட்டாயம் ெசால்�! ெசால்�ேய �ர ேவண்�ம்!”

“என்ைனக் ைக��த்� மணந்� ெகாள்�ம் கணவர,் மணிம�டம்
தரித்� ஒ� மகா சாம்ராஜ்யத்�ன் �ம்மாசனத்�ல் ஐம்பத்தா�
ேதசத்� ராஜாக்க�ம் வந்� அ�பணிந்� ஏத்�ம் சக்கரவரத்்�யாக
�ற்��ப்பார ்என்� அந்தச ்ேஜா�யன் ெசான்னான். அைத
நிைறேவற்��ரக்ளா?”



ப�ேவட்டைரயரின் ெச��ல் இவ்வாரத்்ைதகள் ��ந்த�ம்,
அவ�க்� �ன்னா��ந்த நந்�னி�ம் அவள் �ற்��ந்த மஞ்ச�ம்
�ழன்றன. லதா மண்டபம் �ழன்ற�. அந்த மண்டபத்�ன் �ண்கள்
�ழன்றன. எ�ேர இ�ந்த இ�ளடரந்்த ேதாப்� �ழன்ற�. நிலாக்
க�ரில் ஒளிரந்்த மர உச�்கள் �ழன்றன. வானத்� நட்சத்�ரங்கள்
�ழன்றன. இ��றத்� மாளிைகக�ம் �ழன்றன. உலகேம
�ழன்ற�!

 

 

 

----------------*************-----------------

 

அ�தியாய� 40 - இ��
மாள�ைக

 

காணாமற்ேபான வந்�யத்ேதவன் என்ன
ஆனான் என்பைத இப்ேபா� நாம் கவனிக்கலாம்.
இ�ளடரந்்த மாளிைகக்� அ��ல் ெசன்� அவன்
மைறந்� நின்றான் என்பைதப் பாரத்்ேதாம் அல்லவா?
மந்�ரவா��ம் நந்�னி�ம் என்ன ேப�க்
ெகாள்�றாரக்ள் என்பைத அவன் �த�ல் கா�
ெகா�த்�க் ேகடக் �யன்றான். ஆனால் அவரக்�ைடய
ேபச�் ஒன்�ம் அவன் கா�ல் �ழ�ல்ைல.

அைதக் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்வ�ல் அவ்வளவாக
அவ�க்�ச ்�ரத்ைத�ம் இல்ைல. நந்�னி�டன் ேப�க்
ெகாண்��ந்தேபா� தன் அ�� தன்ைன �ட�் அகன்�
ஒ��த ேபாைத உணரச்�் உண்டா���ந்த� என்பைத
இப்ேபா� உணரந்்தான். ம�ப��ம் அவைளச்



சந்�க்காமல் தப்�த்�க் ெகாண்� ேபாய்�ட்டால்
நல்ல�. ப�ேவட்டைரயரக்ளிடம் அகப்பட�்க்
ெகாள்வைதக் காட்��ம் இந்த இைளயராணி�டம்
அகப்பட�் ெகாள்வ�ல் அபாயம் அ�கம் இ�க்�ற�.

அவரக்ள் �ன்னிைல�ல் தன் அ�� நன்றாய்
இயங்��ற�; ேதாள் வ� ஓங்��ற�; அைர�ல் உள்ள
கத்��ல் எப்ேபா�ம் ைக இ�க்�ற�. �க்��னா�ம்
ஒ� ைக பாரக்்கலாம்; கத்��னா�ம் ஒ� ைக
பாரக்்கலாம். ஆனால் இந்த ேமா�னி�ன் �ன்னால்
�த்� மயங்� ���ற�; ைக�ம் கத்� ��க்�ம்
சக்�ைய இழந்� ���ற�.

�ண்�ம் இவள் �ன்னால் ெசன்றால், என்ன
ேந�ேமா என்னேவா? ேபா�ம் ேபாதாதற்� மந்�ரவா�
ஒ�வ�ைடய �ட�்ற�ம் இவள் ைவத்�க்
ெகாண்��க்�றாள்! இரண்� ேப�ம் ேசரந்்� என்ன
மாயமந்�ரம் ெசய்வாரக்ேளா? �ந்தைவப்
�ராட்��டந்தான் இவ�க்� எவ்வள� �ேவஷம்?
அந்தத் �ேவஷம் இவ�ைடய கண்களில் �ப்ெபா�யாக
ெவளிப்ப��றேத! ஒ�ேவைள மனத்ைத மாற்�க்
ெகாண்� ப�ேவட்டைரயரிடம் தன்ைனப் ��த்�க்
ெகா�த்தா�ம் ெகா�த்� �டலாம்! ெபண்களின் சபல
�த்த�ம் சஞ்சல �த்��ம் �ர�த்தமானைவ அல்லவா?
ஆைகயால் �ண்�ம் இவைளச ்சந்�க்காமல் தப்�த்�க்
ெகாண்� ேபாய் �ட்டால் நல்ல�. ஆனால் எப்ப�?
ேதாட்டத்�க்�ள் ��ந்�தான் வ� கண்���த்�ப்
ேபாக ேவண்�ம்! ம�ல் ஏ�க் ��க்க ேவண்�ம்!
ம��க்� ெவளி�ல் தன்ைனத் ேத� வந்தவரக்ள்
காத்��ந்தால்?…. ேவ� ஏேத�ம் உபாயம் இல்ைலயா?
வந்�யத்ேதவா! இத்தைன நா�ம் உனக்� உத� ெசய்�
வந்த அ�ரஷ்்டம் எங்ேக ேபா�ற்�? ேயா�! ேயா�!



�ைளையச ்ெச�த்� ேயா�! கண்கைள�ம் ெகாஞ்சம்
உபேயாகப்ப�த்�! நாலாபக்க�ம் பார!் இேதா இந்த
இ�ள் அைடந்த மாளிைக இ�க்�றேத! இ� ஏன்
இ�ளைடந்��க்�ற�? இதற்�ள்ேள என்ன இ�க்�ம்?
இதன் உள்ேள ��ந்தால் இதன் இன்ெனா� வாசல்
எங்ேக ெகாண்� ேபாய் ��ம்? எல்லாவற்�க்�ம்
இதற்�ள் ��ந்� பாரத்்� ைவக்கலாமா? இப்ேபா�
உபேயாகப்படா�ட்டா�ம் ேவ� ஒ� சமயத்�க்�
உபேயாகப்படலாம். யார ்கண்ட�?

ஆனால், இதற்�ள்ேள எப்ப�ப் �ரேவ�ப்ப�? எவ்வள�
ெபரிய, �ரம்மாண்டமான கத�! இதற்� எவ்வள�
ெபரிய �ட�்! அப்பப்பா! என்ன அ�த்தம்! என்ன ெகட்�!
ஆ! இ� என்ன? கத�க்�ள் ஒ� ��ய கத�
ேபா��க்�றேத! ைகைய ைவத்த�ம் இந்தச ்��ய
கத� �றந்� ெகாள்�றேத! அ�ரஷ்்டம் என்றால்,
இ�வல்லவா அ�ரஷ்்டம்! உள்ேள ��ந்� பாரக்்க
ேவண்�ய�தான்!

ெபரிய கத�க்�ள்ேள, பாரத்்தால் ெதரியாதப�
ெபா�த்���ந்த ��ய கதைவத் �றந்� ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் அந்த இ�ளைடந்த மாளிைகக்�ள்
��ந்தான்.உள்ேள கால� ைவத்த�ம் அவ�க்�த்
ேதான்�ய �தலாவ� எண்ணம், தான்
அம்மாளிைகக்�ள் ��ந்த� நந்�னிக்�க் �டத் ெதரிய
�டா� என்ப�தான். ஆைகயால் ��ய கதைவச்
சாத்�னான். சாத்�ய�டன் உள்ளி�ந்த இ�ள் இன்�ம்
பன்மடங்� கனத்� �ட்டதாகத் ேதான்�ய�. கத�
�றந்��ந்த ஒ� �னா� ேநரத்�ல் �ல ெபரிய �ண்கள்
நிற்ப� ெதரிந்த�. இப்ேபா� அ��ம் ெதரிய�ல்ைல.

இ�ட�் என்றால், இப்ப�ப்பட்ட இ�டை்டக் கற்பைன
ெசய்ய�ம் ��யா�!.. �ச�்! ெவளிசச்த்���ந்�



இ�ட்�ல் வந்��ப்பதால் �த�ல் இப்ப�த்தான்
இ�க்�ம். சற்� ேபானால் இ�ட்�ன் கனம் �ைறந்�
ெபா�ள்கள் மங்கலாகக் கண்�க்�ப் �லப்ப�ம். இைத
எத்தைனேயா தடைவ அ�பவத்�ல் கண்��ந்�ம்,
இ�ைளக் கண்� கலக்கம் ஏன்? �ம்மா நிற்பதற்�ப்
ப�ல் ெகாஞ்சம் நடந்� பாரக்்கலாம். ைக�னால் தட�க்
ெகாண்ேட ேபாகலாம். �த�ல் ெதரிந்த �ண் இப்ேபா�
இல்லாமல் எங்ேக ேபாய்��ம்…? சற்�த் �ரம்
��டைனப் ேபால் ைகைய �ன்னால் நீட்�க் ெகாண்�
வந்�யத்ேதவன் நடந்தான்.

அவன் நிைனத்தப�ேய ஒ� �ண் ைகக்�த்
தட�்ப்பட்ட�! ஆ! எவ்வள� ெபரிய �ண்! க�ங்கல்
�ண்! இைதச ்�ற்� வைளத்�க் ெகாண்� ேமேல
ேபாய்ப் பாரக்்கலாம். ேம�ம் ெகாஞ்ச �ரம் நடந்த�ம்
இன்ெனா� �ண் ைகக்� அகப்பட்ட�. ஆனால்
இன்ன�ம் கண்�க்� ஏ�ம் ெதரிந்தபாடா�ல்ைல.

��ெரன்� கண் ��டாகப் ேபாய் �ட்டதா, என்ன? இ�
என்ன ைபத்�யக்கார எண்ணம்! கண் ��ர ்என்�
எப்ப�க் ��டா�ம்? இன்�ம் ெகாஞ்சம் நடந்�
பாரக்்கலாம். ேமேல �ண் ஒன்�ம் ைகக்�
அகப்பட�ல்ைல! ஏேதா பள்ளத்�ல் இறங்�வ� ேபான்ற
உண்ரச்�் உண்டா�ற�! ஆ! இேதா ஒ� ப�!
நல்லேவைள, �ழாமல் தப்�ேனாம்! இப்ப�ேய இந்த
இ�ட்�ல் ஒன்�ம் ெதரியாமல் எத்தைன ேநரம்,
எத்தைன �ரம் ேபாவ�?…. எதனாேலா வந்�யத்ேதவன்
மனத்�ல் ஒ� �� உண்டா�ற்�. ேமேல ேபாகத் �ணி�
ஏற்பட�ல்ைல.

வந்த வ��ல் ��ம்ப ேவண்�ய�தான்! கதைவத்
�றந்� ெகாண்� லதா மண்டபத்�க்ேக ேபாக
ேவண்�ய�தான்! இந்தப் பயங்கர இ�ட்�ல்



உழ�வைதக் காட்��ம் நந்�னிைய �ண்�ம் சந்�த்�
அவ�ைடய ேயாசைனப்ப� நடப்பேத நல்ல�. என்ன
வாக்��� ேகட்டா�ம் இப்ேபாைதக்�க் ெகா�த்�
�ட்டால், �ற� சமயம் ேபால் பாரத்்�க் ெகாள்�ற�!
இவ்வா� எண்ணி வந்�யத்ேதவன் ��ம்�னான்.

ஆனால் ��ம்�ச ்ெசல்�ம் வ� வந்த வ�ேயதானா?
எப்ப�ச ்ெசால்ல ���ம்!…. நடக்க நடக்கக் ைகக்�
ஒன்�ம் தட�்ப்பட�ல்ைலேய! அந்தக் க�ங்கல்
�ண்கள் எங்ேக ேபா�ன! கதைவக் கண்���க்க
��யாமேல ேபாய் ��ேமா? இரெவல்லாம் இந்த
இ�ளில் இப்ப�ேய �ற்�ச ்�ற்� வந்� ெகாண்��க்க
ேநரி�ேமா? கட�ேள! இ� என்ன ஆபத்�!…

ஆகா! இ� என்ன ஓைச! சடசட ெவன்ற ஓைச!
எங்ேக��ந்� வ��ற�? ெவௗவால்கள் �றைக
அ�த்�க் ெகாள்�ம் ஓைசயாக இ�க்க ேவண்�ம்.
அவ்வள� இ�ட்�ல் ெவௗவால்கள் நிைறயக்
��ெகாண்��ப்ப� இயல்�தாேன? இல்ைல! இ�
ெவௗவால் இற�ன் சத்தம் மட�்ம் இல்ைல! கால�ச்
சத்தம்! யாேரா நடக்�ம் சத்தம்!…. நடப்ப� யார?்
மனிதரக்ள்தானா? அல்ல�… வந்�யத்ேதவ�ைடய
ெதாண்ைட உலரந்்� ேபா�ற்�! நா ேமலண்ணத்�ல்
ஒட்�க் ெகாண்ட�! ��ெரன்� யாேரா அவன் �கத்�ல்
இ�த்தாற் ேபா��ந்த�.

வந்�யத்ேதவன் தன் சக்�ையெயல்லாம் காட்� ஒ�
�த்� �ட்டான்! �த்�ய ைக �ண்�க்கப்பட்ட� ேபால
வ�த்த�. இன்ெனா� ைக�னால் ெதாட�்ப் பாரத்்தான்.
இ�ட்�ல் க�ங்கல் �ணின் ேமல் ேமா�க்
ெகாண்ட�மல்லாமல் அைதக் �த்�யதாக�ம் ெதரிந்�
ெகாண்டான்! ைகைய அவ்வள� ‘�ண், �ண்’ என்�
வ�த்�ரா�ட்டால் வந்�யத்ேதவன் �ரித்ேத��ப்பான்.



ஆ��ம் அதனால் அவ�ைடய பயம் ��� அகன்ற�.
���ம் அகல�ல்ைல. கா� ெகா�த்�க் ேகட்டேபா�
அந்தக் கால�ச ்சத்தம் ேம�ம் ேம�ம் ேகட்ட�. ஒ�
சமயம் எட்�ப் ேபாவ� ேபால இ�ந்த�! இன்ெனா�
சமயம் ெந�ங்� வ�வ� ேபால் இ�ந்த�!
வந்�யத்ேதவன் நின்ற இடத்�ேலேய நின்� உற்�க்
ேகட்டான். அேத சமயத்�ல் ஓைச வந்த �ைசைய
ேநாக்� அவ�ைடய கண்க�ம் உற்�ப் பாரத்்தன.

ஆ! ெவளிசச்ம்! அேதா ெவளிசச்ம்! ெகாஞ்சம்
ெகாஞ்சமாக அ�கமா� வ��ற�! ெந�ங்��ம்
வ��ற�! ெவளிசச்த்�டன் �ைக! யாேரா �வரத்்��டன்
வ��றாரக்ள். நந்�னிதான் தன்ைனத் ேத�க் ெகாண்�
வ��றாேளா, என்னேமா! அப்ப�யானால் நல்ல�. ேவ�
யாராவதா��ந்தால்? எல்லாவற்�க்�ம் ��� ேநரம்
ஒளிந்��ந்� பாரக்்கலாம். ஒளிந்� நிற்பதற்� இங்ேக
இடத்�க்�க் �ைற�ல்ைல! �ரத்�ேல வந்த �வரத்்�க்
ெகா�ந்� அ� ஒ� �சாலமான மண்டபம் என்பைதக்
காட்�ய�. அ�ல் ெபரிய ெபரிய �ண்கள் இ�ந்தன.
�ண்களில் பயங்கரமான �தங்களின் வ�வங்கள்
ெச�க்கப்பட்��ந்தன. �ேழ��ந்� ஒ� ப�க்கட�்
ேமேல வந்� அங்ேக ஒ� வைள� வைளந்� ��ம்�
ேமேல�ச ்ெசன்ற�. அந்தப் ப�க்கட்�ன்
அ�ப்பக்கத்���ந்�தான் �வரத்்� ெவளிசச்ம் வந்த�
என்பைத�ம் அ�ந்� ெகாண்டான்.

ஆைகயால் வ�வ� நந்�னியாக இ�க்க ��யா�.
‘பாதாளச ்�ைற’ என்� தான் ேகள்�ப்பட்ட� இந்த
இ�ண்ட மாளிைக�ன் அ��ேலதான் இ�க்�றேதா?
ஒ�ேவைள அங்��ந்�தான் யாேர�ம்
வ��றாரக்ேளா? பாதாளச ்�ைற�ன்
பயங்கரங்கைளப் பற்� வந்�யத்ேதவன் அ�கம்



ேகள்�ப்பட்��ந்தப�யால், அந்த எண்ணம் அவ�ைடய
ேராமக் கால்களில் எல்லாம் �யரை்வ �ளிக்�ம்ப�
ெசய்த�.

அ�த்த கணம் ஒ� ெபரிய �ணின் மைற�ல் ேபாய்
நின்� ெகாண்டான். மகா ைதரியசா�யான
வந்�யத்ேதவ�ைடய ைககால்கள் எல்லாம் அசச்மயம்
ெவலெவலத்�ப் ேபாய் ந�ந�ங்�ன!

ப�க்கட்�ன் வ�யாக ேமேல� �ன்� உ�வங்கள்
வந்தன. �வ�ம் மனிதரக்ள்தான். ஒ�வன் ைக�ல்
�வரத்்���ந்த�. இன்ெனா�வன் ைக�ல் ேவல்
இ�ந்த�. ந��ல் வந்தவன் ைக�ல் ஒன்�ம்
��த்��க்க�ல்ைல. �வரத்்� ெவளிசச்த்�ல் அவரக்ள்
�கங்கள் �லப்பட்ட�ம் வந்�யத்ேதவ�ைடய ��
அ�ேயா� அகன்ற�. ��ையக் காட்��ம் பன்மடங்�
அ�கமான �யப்� உண்டா�ற்�.

அவரக்ளில் �ன்னால் வந்தவன் ேவ� யா�ம் இல்ைல;
வந்�யத்ேதவ�ைடய �ரிய நண்பனா�ய
கந்தமாறன்தான்! ந��ல் வந்த உ�வம், �த�ல், ஓர்
அ�சயமான �ரைமைய வந்�யத்ேதவ�க்�
உண்டாக்�ற்�. ப��ர ்இைளயராணியா�ய நந்�னி
தான் வ��றாள் என்� ேதான்�ய�. ம�
கணத்�ேலேய, அந்தப் �ரைம நீங்�ய�. வ��றவன்
ஆண் மகன் என்� ெதரிந்த�.

கடம்�ர ்சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் அைர �ைறயாகத்
தான் பாரத்்த இளவரசர ்ம�ராந்தகத் ேதவர ்என்பைத
அ�ந்� ெகாண்டான். �ன்றாவதாக, ைக�ல்
�வரத்்��டன் வந்தவைன வல்லவைரயன் �ன்னால்
பாரத்்த�ல்ைல. அவன் வாசற் காவலனாகேவா,
ஊ�யக்காரனாகேவா இ�க்க ேவண்�ம்.



வந்�யத்ேதவ�ைடய �ைள அ�ேவகமாக ேவைல
ெசய்த�. அவரக்ள் அந்தப் பாதாள வ��ல் ப�க்கட�்
ஏ� வ�வதன் மரம்ம் என்னெவன்ப� ெவ� �ைர�ல்
அவ�க்� �ளங்� �ட்ட�.ப��ர ்இைளயராணி
பல்லக்�ல் ஏ� �தலாவ� நாேள வந்� �ட்டாள்.
ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்அன்�ர� தஞ்ைசக்
ேகாடை்டக்�த் ��ம்� �ட்டார.்

இ�வ�ம் ேகாடை்ட வாசல் வ�யாகப் ப�ரங்கமாக
வந்� �ட்டாரக்ள். ஆனால், ம�ராந்தகத்ேதவர்
ெவளி�ல் ேபான�ம் ெதரியக் �டா�; ��ம்�
வ�வ�ம் ெதரியக் �டா�. அதற்காக இந்த இரக�யச்
�ரங்க வ�ையப் பயன்ப�த்�க் ெகாள்�றாரக்ள். இந்த
இ�ளைடந்த மாளிைக�ன் மரம்ேம இ�தான் ேபா�ம்!
கந்தமாறன் தன்ைனக் ெகாள்ளிடக் கைர�ல் �ட�்ப்
�ரிந்த �ன்னர,் ேவ� எங்ேகேயா ஓரிடத்�ல் ெபரிய
ப�ேவட்டைரய�டன் ேசரந்்��க்�றான்.

இந்த அந்தரங்க ேவைலக்� அவைனப் ப�ேவட்டைரயர்
பயன்ப�த்�க் ெகாண்��க்�றார.்
ம�ராந்தகத்ேதவைரச ்�ரங்க வ��ல் அைழத்�ச்
ெசல்லத் �ைணயாக அ�ப்� ைவத்��க்�றார.் ஆகா!
இப்ேபா� நிைனத்�ப் பாரத்்தால் ஞாபகம் வ��ற�.
“எனக்�க் �டத் தஞ்சா�ரில் ஒ� ேவைல இ�க்�ற�.
நா�ம் அங்ேக வந்தா�ம் வ�ேவன்!” என்� கந்தமாறன்
ெசான்னான் அல்லவா?…. இப்ேபா� இங்ேக ��ர ்என்�,
தான் கந்தமாறன் �ன்னால் ேபாய் நின்றால், அவன்
என்ன ெசய்வான்?…. இந்த எண்ணம்
ேதான்�ய�டேனேய அைத வல்லவைரயன் மாற்�க்
ெகாண்டான்.

இந்தச ்சமயத்�ல் கந்தமாறன் �ன்னால் தான்
எ�ரப்்பட்டால், அவன் ெசய்�ள்ள சபதத்ைத



�ன்னிட�்த் தன்ைனக் ெகால்ல ேநரி�ம்; அல்ல� தான்
அவைனக் ெகால்ல ேந�ம். அப்ப�ப்பட்ட தரம்
சங்கடத்ைத எதற்காக வ��த்�க் ெகாள்ள
ேவண்�ம்?….

இதற்�ள் அந்த �வ�ம் ப�க்கட்�ல் ேமேல�ப் ேபாய்
�ட்டாரக்ள். ெவளிசச்�ம் வர வர மங்கத் ெதாடங்�ய�.
அவரக்ைளப் �ன்ெதாடரந்்� ேபாகலாமா என்�
வந்�யத்ேதவன் ஒ�கணம் நிைனத்�, அைத�ம் உடேன
மாற்�க் ெகாண்டான்.

அவரக்ள் ேகாடை்டத் தளப� �ன்னப்
ப�ேவட்டைரயரின் அரண்மைனக்�ப் ேபா�றாரக்ள்
என்ப� நிசச்யம். அங்ேக தான் ��ம்�ப் ேபாவ�ல்
என்ன பயன்? �ங்கத்�ன் �ைக���ந்� தப்�த்�
வந்த �ற� தைலையக் ெகா�ப்ப� ேபாலத்தான்!
இனித் ��ம்ப நந்�னி இ�ந்த லதா மண்டபத்�க்�ப்
ேபாவ��ம் பயன் இல்ைல.

ஒ�ேவைள ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்இதற்�ள் அங்�
வந்��க்கலாம். அ��ம் அபாயகரந்தான் ேவ� என்ன
ெசய்யலாம்?… ஏன்? இந்தப் ப�க்கட�் வ�யாக
இறங்�ப் ேபாய்ப் பாரத்்தால் என்ன? இவ்�தம் எண்ணி
நம் வா�ப �ரன் அந்தச ்�ரங்கப் ப�க்கட்�ல்
இறங்�னான்.
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அ�தியாய� 41 –
நிலவைற

 

இ�ண்ட �ரங்கப் பாைத�ல் வந்�யத்ேதவன்
காைல ஊன்� ைவத்�, ��ந்� �டாமல் நடந்தான்.
ப�கள் ெகாஞ்ச �ரம் �ேழ இறங்�ன. �ற�
சமநிலமா��ந்த�. ம�ப��ம் ப�கள். �ண்�ம்
சமதைர. இரண்� ைககைள�ம் எட்� �ரித்�ப்
பாரத்்தான் �வர ்தட�்ப்பட�ல்ைல. ஆகேவ, அந்தச்
�ரங்க வ� �சாலமானதாகேவ இ�க்க ேவண்�ம்.
ம�ப� சற்�த் �ரம் ேபான�ம் ப�கள் ேமேல ஏ�ன.
வைளந்� ெசல்வதாக�ம் ேதான்�ய�. அப்பப்பா!
இத்தைகய �ம்��ட்�ல் தட�்த் த�மா� இன்�ம்
எத்தைன �ரம் நடக்க ேவண்�ேமா ெதரிய�ல்ைலேய!

ஆகா! இ� என்ன! இ�ள் ��� �ைறந்� வ��றேத!
�க �க மங்கலான ஒளி ேதான்��றேத! இந்த மங்�ய
ஒளி எப்ப� எங்��ந்� வ��ற�? ேமேல �ைர�ல்
எங்��ந்தாவ� வ�ம் நில�ன் ஒளியா? அல்ல�
�வரக்ளில் உள்ள பலகணி வ�யாக வ�ம் ஒளியா?
மைறவான இடத்�ல் ைவத்��க்�ம் �ளக்���ந்�
பர�ம் ஒளியா?…

இல்ைல, இல்ைல! இ� என்ன அற்�தம்? நம் கண்
�ன்னால் ெதரி�ம் இந்தக் காட்� ெமய்யான
காட்�தானா? அல்ல� நம� �ைள கலங்�யதால்
ஏற்பட்ட ேதாற்றமா?

அ� ஒ� �சாலமான மண்டபம். கல்ைலக் �ைடந்�
எ�த்� அைமத்த நிலவைற மண்டபம். அதனாேலதான்



தைலைய இ�த்� ��ம் ேபால் அவ்வள� தாழ்வாகச்
சமமட்டமான ேமல் தளம் அைமந்��க்�ற�. அந்த
நிலவைற�ல் ��ெகாண்�ள்ள மங்�ய நிலெவாளி
ெவளி���ந்� வ�வ� அல்ல; �ைர வ�யாகேவா
பலகணி வ�யாகேவா வ�வ�ம் அல்ல.

அங்கங்ேக அந்த நிலவைற�ல் �ம்பல் �ம்பலாக�ம்
�ல இடங்களில் பரவலாக�ம் வ��ற�. ஆ! அப்ப�
நிலெவாளி ��ம் அப்ெபா�ள்கள் எத்தைகய
ெபா�ள்கள்! ஒ� �ைல�ல் மணி ம�டங்கள்; �த்�ம்
மணி�ம் ைவர�ம் ப�த்த ம�டங்கள்; இன்ெனா�
பக்கத்�ல் ஹாரங்கள்; �த்� வடங்கள்; நவரத்�ன
மாைலகள், அேதா அந்த வாயகன்ற அண்டா�ல் என்ன?
கட�ேள! அவ்வள�ம் �ன்ைன ெமாட�்க்கைளப்
ேபான்ற ெவண் �த்�க்கள்! �ண்� �ண்டான ெகட்�
�த்�க்கள்! அேதா அந்தப் பாைன�ல் பளபளெவன்�
மஞ்சள் ெவ�ல் ��ம் ெபாற்கா�கள். இேதா இங்ேக
��ந்� �டப்பைவ தங்கக் கட்�கள். தஞ்ைச
அரண்மைன�ன் நிலவைறப் ெபாக்�ஷம் இ�தான்
ேபா�ம்! தனா�காரி ப�ேவட்டைரயரின்
மாளிைகையெயாட்� இந்த இ�ள் மாளிைக�ம் அ�ல்
இந்தப் ெபாக்�ஷ நிலவைற�ம் இ�ப்ப�ல்
�யப்�ல்ைலயல்லவா?

அம்மம்மா! இந்த நிலவைறக்�ள் நாம் வந்�
ேசரந்்ேதாேம? பாக்�ய லட�்��ம் அ�ரஷ்்ட
ேதவைத�ம் ேசரந்்தல்லவா நம்ைம இங்ேக ெகாண்�
வந்� ேசரத்்��க்�றாரக்ள்? எப்ப�ப்பட்ட அ�சயமான,
அ�ரவ்மான இரக�யத்ைத, நம்�ைடய �யற்� ஒன்�ம்
இல்லாமேல நாம் ெதரிந்� ெகாண்ேடாம்! இைத எப்ப�ப்
பயன்ப�த்�வ�? பயன்ப�த்�வ� அப்�றம்



இ�க்கட�்ம்; இங்��ந்� ேபாவதற்ேக மனம் வரா�
ேபா��க்�றேத!

இங்ேகேய �ற்�ச ்�ழன்� ெகாண்��க்கலாம் ேபாலத்
ேதான்��றேத! இங்ேகேய இ�ந்தால் ப�, தாகம்
ெதரியா�! உறக்கம் அ���ம் அ�கா�! �� வ�ஷ
காலமாகச ்ேசாழ நாட�் �ர ைசன்யங்கள் அைடந்த
ெவற்�களின் பலன்கள் எல்லாம் இங்ேக இ�க்�ன்றன.
நவநி� என்� ெசால்வாரக்ேள; அவ்வள�ம் இங்ேக
இ�க்�ற�! �ேபர�ைடய ெபாக்�ஷத்ைத�ம்
ேதாற்க�க்�ம் ெசல்வக் களஞ்�யம் இங்ேக இ�க்�ற�
இைத �ட�் எதற்காகப் ேபாக ேவண்�ம்!

வந்�யத்ேதவன் அந்த நிலவைறையச ்�ற்�ச ்�ற்�
வந்தான். ஒ� �ைல�ல் �டந்த மணிம�டங்கைளத்
ெதாட�்ப் பாரத்்தான். இன்ெனா� பக்கத்�ல் �டந்த
ரத்�ன ஹாரங்கைளக் ைக�ல் எ�த்�ப்
பாரத்்தான்.அவற்ைறப் ேபாட�்�ட�் இன்ெனா� பக்கம்
ெசன்� ெசப்�ப் பாைன�ல் நிைறந்��ந்த
�த்�க்களில் ைககைள �ட�் அைளந்தான். ேவெறா�
பாைன�ல் ைகைய �ட�்ப் ெபாற்கா�கைள அள்ளிச்
ெசாரிந்தான்.

ஒ� �ைல�ல் தைர�ல் பளபளெவன்� ஏேதா
பரவலாக ெஜா�ப்பைதக் கண்� அங்ேக ெசன்றான்.
�த�ல் என்னெவன்� ெதரிய�ல்ைல �ற�, �னிந்�
உற்�ப் பாரத்்தான். ஐேயா! ஆண்டவேன! அ� ஓர்
எ�ம்�க்��! ஒ� காலத்�ல் சைத�ம் இரத்த�ம்
ேதா�ம் உேராம�ம் �க்�ம் �க�ம் கண்�ம்
கா�மாக இ�ந்த மனித உட�ன் எ�ம்�க்��!

ஆ! இந்த எ�ம்�க்�� அைச�றேத! உ�ரெ்பற்�
எ��றேத! ெபாற்கா�கைளப் ேபாலேவ சத்த���றேத!



நமக்� ஏேதா ேச� ெசால்ல எ�ந்��ப்பதாய்க்
காண்�றேத!….. வல்லவைரய�ைடய உடம்���ந்�
ஒவ்ெவா� ேராம�ம் �த்�ட�் நின்ற�. தனக்�ப்
ைபத்�யந்தான் ��த்� �ட்ட� என்� நிைனத்தான்.

�ச�்! எ�ம்�க்�� எ�ந்��க்க�ல்ைல!
அதற்�ள்ேள��ந்� ஒ� ெப�சச்ாளி ஓ� வ��ற�! நம்
கால் �� ��ந்� ஓ��ற�!… ஆம்; இப்ேபா�
பாரத்்தால் எ�ம்�க்�� தைர�ேலதான் ��ந்�
�டக்�ற�! ஆனால் அ� நமக்� ஒ� ேச�
ெசால்��ற� என்ப� உண்ைம. “ஓ�ப் ேபா! இங்ேக
தாம�யாேத! நா�ம் உன்ைனப் ேபால் உடல் பைடத்த
மனிதனா��ந்ேதன். இங்� வந்� அகப்பட�்க்
ெகாண்ேடன்.

இங்ேகேய மாண்� ம�ந்ேதன்! இப்ேபா�
எ�ம்�க்�டாகக் �டக்�ேறன்! ஓ�ப் ேபா!” என்� அ�
நம்ைம எசச்ரிக்�ற�. இங்��ந்�, உடேன தப்�ச்
ெசன்ேறாேமா, �ைழத்ேதாம். இல்லா�ட்டால் அேதாக�
தான்; அந்த மனித�க்� ஏற்பட்ட க�தான்.

வந்�யத்ேதவன் அந்த நிலவைற���ந்� ெவளிேயற
எண்ணினான். ஆனால் ெவளிேய�ம் வ�தான்
ெதரிய�ல்ைல. வந்த வ�ையக் கண்���க்க
��ய�ல்ைல. நிலவைற�ன் ஓரமாக எங்ேக
ேபானா�ம் இ�ள் என்�ம் �தம் வாையப் �ளந்�
ெகாண்��ந்த�.

�ேழ பாரத்்தால் அதலபாதாளப் ப���யாகத்
ேதான்�ய�. ஏ� வந்த ப�க்கட�் எங்ேகேயா ஓரிடத்�ல்
இ�க்கத்தான் ேவண்�ம். அைதக் கண்���க்க
வந்�யத்ேதவன் ேம�ம் �யன்றான். ேத�த் ேத�
அைலந்தான். அப்ப� அைல�ம் ேபா� ஓரிடத்�ல் �வர்



ஓரமாக ஒ� �ப்பல் தங்கக் கா�கள் �டப்பைதக்
கண்டான். அந்தக் �ப்ப�ன் �� ஏேதா வைல
�ன்னிய� ேபா��ந்த�. உற்�ப் பாரத்்தேபா�,
அக்��ய�ன் ேபரில் �லந்� வைல கட்���ப்பதாகத்
ெதரிந்த�. �லந்��ன் வைல அவன� �ந்தைனையத்
�ண்�ய�.

ெபரிேயாரக்ள் மண்ணாைச, ெபண்ணாைச,
ெபான்னாைசகைளச ்�லந்� வைலக்�
ஒப்�ட்��க்�றாரக்ள். வைலைய �ரித்�க் ெகாண்�
�லந்� காத்��க்�ற�. எங்��ந்ேதா பறந்� வந்� ஈ
அ�ல் அகப்பட�்க் ெகாள்�ற�. �ற� ��� ��தாகச்
�லந்� ஈைய இ�த்� ��ங்��ற�. �ன்� �த
ஆைசக�ம் அப்ப�த்தான். மனிதன் வ� தவ�ச்
ெசன்� அந்த ஆைச வைலகளில் ��ந்� அகப்பட�்க்
ெகாள்�றான்; அப்�றம் ��வ�ல்ைல! மண்ணாைச,
ெபண்ணாைச, ெபான்னாைச ஆ�ய �ன்�
ஆைசகளின் இயல்ைப�ம் அன்� ஒேர நாளில் நாம்
அ�ப�த்தா� �ட்ட�.

நந்�னி என்�ம் ப��ர ்இைளயராணி தன்�ைடய
வைல�ல் நம்ைம அகப்ப�த்தப் பாரத்்தாள். பைழய
வாணர�்ல ராஜ்யத்ைத அைடயலாம் என்�ம்
மண்ணாைச�ம் காட்�னாள்.கைட�யாக, இங்ேக
இந்தப் பயங்கரமான ெபான்னாைசப் �தம் நம்ைம
அ�ேயா� ��ங்கப் பாரக்்�ற�. �தலாவ�
இரண்���ந்�ம் தப்�ேனாம், இந்த �ன்றாவ�
அபாயத்���ந்�ம் தப்ப ேவண்�ம். நமக்� எதற்காக
இந்த வம்ெபல்லாம்? இராஜ்யம் எதற்�? ெசல்வம்
எதற்�? ெபண்களின் �ட�்ற�தான் எதற்காக?
வானத்ைதக் �ைரயாகப் ெபற்ற அகண்டமான ��ேய
நம� அரண்மைன! “யா�ம் ஊேர யாவ�ம் ேகளிர”்



என்� பண்ைடத் த�ழ் நாட�்ப் ெபரிேயாரக்ள்
ெசால்���க்�றாரக்ேள! எல்லா ஊ�ம் நம்�ைடய
ஊரத்ான்.

எல்லா மனிதரக்�ம் நம்�ைடய உற�னரக்ள் தான்.
ஊர ்ஊராகப் ேபாக ேவண்�ய�; ��ெவள்ளம் ெபாங்�
வ�ம் ந�கைள�ம், ��ய இைலகள் தளிரத்்� �ளங்�ம்
மரங்கைள�ம், பல வரண்ப் பட்�கைள�ம்,
மகான்கைள�ம், ம�ல்கைள�ம் மைலகைள�ம்
மைலகளின் �கரங்கைள�ம், வானத்ைத�ம்,
ேமகத்ைத�ம், கடைல�ம் கடல் அைலகைள�ம்
பாரத்்�க் களிக்க ேவண்�ய�; ப�க்� உண�
�ைடக்�ன்ற இடத்�ேல உண்ண ேவண்�ய�; உறக்கம்
வந்த இடத்�ல் உறங்க ேவண்�ய�! ஆகா! இ�வல்லவா
இன்ப வாழ்க்ைக! எளி�ல் �ைடக்கக்��ய இத்தைகய
ஆனந்த வாழ்க்ைகைய �ட�் �ட�், ெதால்ைலக�ம்
�ழ்ச�்க�ம் ஆைசக�ம் அபாயங்க�ம் நிைறந்த
வாழ்க்ைகைய ஏன் ேமற்ெகாள்ள ேவண்�ம்?
எப்ப�யாவ� இந்த நிலவைறைய �ட�் இப்ேபா�
ெவளிேய� �ட்டால் ேபா�ம்;

�ற� இந்த இ�ள் மாளிைகைய�ம் தஞ்சா�ரக்்
ேகாடை்டைய�ம் �ட�் ெவளிேய� �டேவண்�ம்.
�ன்னர,் இத்தைகய ெதால்ைலகளில் என்ைறக்�ம்
அகப்பட�்க் ெகாள்ளேவ �டா�…..

ஆகா! கத� �றந்� ��ம் ஓைச!… ம�ப��ம் கால�
ஓைச!… இன்ைறய இர�ன் அ�சயங்க�க்� ��ேவ
�ைடயா� ேபா�ம்! அ�சயங்க�க்�ம் அள�ல்ைல!
பயங்கரங்க�க்�ம் எல்ைல�ல்ைல! இம்�ைற ெவ�
�ரத்���ந்� அந்தக் கால�ச ்சத்தங்கள் ேகட்டன.
இரண்� பக்கங்களி��ந்�ம் வ�வதாகத் ேதான்�ய�.



வந்�யத்ேதவன் கா� ெகா�த்�க் கவனமாகக்
ேகட்டான். ெபாக்�ஷ நிலவைற�ல் நா��ற�ம்
�ழ்ந்��ந்த இ�ைளக் ��த்�க் ெகாண்�
பாரப்்பவைனப் ேபால் உற்�ப் பாரத்்தான். ���
ேநரத்�க்ெகல்லாம் அவன் எ�ரப்ாரத்்த� ேபாலேவ
அ�ரவ்மான காட்�ையக் கண்டான்.

�த்� ேமைட���ந்� �கத் ெதாைல�ேல
உடக்ாரந்்��ப்பவ�க்� ேமைட�ல் ேதான்�ம்
காட்�கள் எப்ப���க்�ேமா அப்ப���ந்த�
வந்�யத்ேதவன் அப்ேபா� கண்ட காட்�. அவன்
அசச்மயம் இ�ந்த இடத்�க்� உயரமான ஓர ்இடத்�ல்,
ெதாைல �ரம் என்� ேதான்�ய �ரத்�ல் அ� நடந்த�.

�த்� ேமைட�ன் ஒ� பக்கத்���ந்� ஒ� �வரத்்�
வந்த�. இன்ெனா��றத்�ப் பக்கம் ப�தாைவ நீக்�க்
ெகாண்� மற்ெறா� �வரத்்� வந்த�. �வரத்்�கள்
இரண்�ம் ெந�ங்� ெந�ங்� வந்� ெகாண்��ந்தன.
ஒ� �வரத்்� ெவளிசச்த்�ல் இ� ெந�ய கரிய
உ�வங்கள் ெதரிந்தன. இன்ெனா� �வரத்்��ன்
ஒளி�ல் மற்�ம் இ� உ�வங்கள் காணப்பட்டன.

அவற்�ல் ஒற்� ெந�ய கம்�ரமான உ�வம்;
மற்ெறான்� ��� �டை்டயான ெமல்�ய வ�வம்.
இ�தரப்� உ�வங்க�ம் ஒன்ைறெயான்� ெந�ங்�
வந்� ெகாண்��ந்தன. வந்�யத்ேதவன் ேம�ம் கண்
��கள் ��ங்�ம்ப� உற்�ப் பாரத்்� அந்த உ�வங்கள்
யா�ைடயைவ என்பைத ஒ�வா� ெதரிந்�
ெகாண்டான். இட� பக்கத்���ந்� வந்த இ�
உ�வங்கள் ம�ராந்தகத்ேதவைர அைழத்�ச ்ெசன்ற
கந்தமாற�ம் காவல�ம்; வல� �றத்���ந்� வந்த
உ�வங்கள் ெபரிய ப�ேவட்டைரய�ம் அவ�ைடய
இைளயராணி நந்�னி ேத��ம்.



இந்த இ� ேகாஷ்�யா�ம் சந்�க்�ம் ேபா� என்ன
நடக்�ம்? ஏதாவ� �பரீதமாக நடக்�மா? அல்ல�
ஒ�வ�க்ெகா�வர ்வ� �ட�் �ட�்ச ்சாவதானமாகப்
ேபாய் ��வாரக்ளா?… வந்�யத்ேதவன் அந்தப்
பரபரப்�ல் �ச�் ��வைதக் �ட நி�த்�க் ெகாண்�
அத்தைன கவனமாகப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான்.

இ� ேகாஷ்�யா�ம் சந்�த்தாரக்ள். அவரக்ள் த�மா�த்
தயங்� நின்ற���ந்� இ� சாரா�க்�ம் அசச்ந்�ப்�
�யப்ைப�ம் �ைகப்ைப�ம் அளித்��க்க
ேவண்�ெமன்� ேதான்�ய�. ஆனால் �பரீதம் ஒன்�ம்
ேநரந்்��ட�ல்ைல. ப�ேவட்டைரயர ்கந்தமாறைனப்
பாரத்்� ஏேதா ேகட்டார.் அதற்�க் கந்தமாறன் ஏேதா
�ைட ெசான்னான்.

ேகள்��ம் �ைட�ம் என்னெவன்ப�
வந்�யத்ேதவனின் கா�ல் �ழ�ல்ைல. �ற�,
ப�ேவட்டைரயர ்ைக�னால் ச�க்ைஞ ெசய்� �ரங்க
வ��ன் ப�க்கடை்டச ்�ட்�க்காட்�னார.் கந்தமாறன்
அவைரப் பணி�டன் வணங்�னான். வணங்� �ட�்ப்
ப�க்கட்�ல் இறங்�னான். அவ�க்�ப் �ன் ைக�ல்
�வரத்்��டன் வந்த காவலைனப் பாரத்்�ப்
ப�ேவட்டைரயர ்ஏேதா ச�க்ைஞ ெசய்தார.் அவ�ம்
ம� ெமா� ெசால்லாமல் ஒ� ைக�னால் வாையப்
ெபாத்�க் ெகாண்� வணங்�னான்.

�ற� கந்தமாறைனத் ெதாடரந்்� ப�க்கட்�ல்
இறங்�னான். ப�ேவட்டைரய�ம் இைளயராணி�ம்
இட�பக்கம் ேநாக்�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

நிழலாட்டத்ைத�ம் ெபாம்மலாட்டத்ைத�ம் ஒத்த
ேமற்��ய நிகழ்ச�்கள் எல்லாம் �ல கண ேநரத்�ல்
நடந்� �ட்டன. இவ்வள�ம் �ரங்க வ��ல் இறங்�ம்



ப�க்கட்�ன் அ��ல் நிகழ்ந்தன என்பைத
வந்�யத்ேதவன் கவனித்�க் ெகாண்டான். ஆகா! நாம்
வ��ல் எங்�ம் நில்லாமல் இந்த நிலவைற�ல் வந்�
�ற்�ச ்�ழன்� ெகாண்��ந்த� எவ்வள� நல்லதாய்ப்
ேபா�ற்�! நாம் மட�்ம் அந்த இ� ேகாஷ்�க்�ம்
ந��ல் அகப்பட�்க் ெகாண்��ந்தால் நம் க�
என்னவா���க்�ம்? ஏேதா அந்த மட�்க்�ம்
�ைழத்ேதாம்.

தப்�த்�க் ெகாள்ள வ� என்ன? கந்தமாறன்
ம�ராந்தகத்ேதவைர அைழத்� வந்த �ரங்க வ��ல்
��ம்�ச ்ெசல்�றான் என்ப�ல் ஐய�ல்ைல. அந்த
வ����ந்� நாம் ��� �ல� இந்தப் ெபாக்�ஷ
நிலவைறக்� வந்��க்க ேவண்�ம். இப்ேபா�
கந்தமாறன் ேபா�ம் வ�ையத் ெதாடரந்்� ெசன்றால்,
எப்ப��ம் ெவளிேய�ம் வாசைலக் கண்�
ெகாள்ளலாம். �ற� ஏேத�ம் உபாயம் ெசய்�
தப்�க்கலாம்.

அப்ப� அவ�யம் ேநரந்்தால், கந்தமாறனிடேம உத�
ேகடக்லாம். இல்லா�ட்டால் அவைன�ம் அந்தக்
காவலைன�ம் ஒ� ைக பாரத்்� �ட�்த் தப்�ச்
ெசல்லலாம். எனேவ, கந்தமாறைன இப்ேபா� �ன்
ெதாடரலாம்.

�த�ல், �வரத்்� ெவளிசச்ம் நிலவைறக்� அ��ல்
வ�வ� ேபா��ந்த�. வந்�யத்ேதவன் �சை்சப்
��த்�க் ெகாண்� நின்றான். �ற� அவ்ெவளிசச்ம்
அகன்� ெசல்வ� ேபா��ந்த�. அதற்�ள்
வந்�யத்ேதவன் �ற்��ற்�ம் பாரத்்தான். அந்த
நிலவைறக்�ள் �ரேவ�த்த ப�க்கட�் எ� என்பைத
அ�ந்� ெகாண்டான். அதன் வ�யாகக் �ேழ இறங்�
�ண்�ம் ேமேல�னான். �வரத்்� ெவளிசச்த்ைத �ட�்



�டாமல், அ�கமாக�ம் ெந�ங்காமல், கால� ஓைச
ேகடக்ாதப� ெம�வாக அ�ைவத்� நடந்� ெசன்றான்.

வைளந்�ம் ெவளிந்�ம் �ற்��ம் �ழன்�ம் ஏ��ம்
இறங்��ம் ெசன்ற அந்தச ்�ரங்கப் பாைத�ல் நாமாக
இ�ளில் நடந்� வ� கண்���த்�ப் ேபாவ� எவ்வள�
அசாத்�யமான காரியம்! வாழ்க கந்தமாறன்! அவன்
இப்ேபா� தன்ைன அ�யாமல் நமக்�ச ்ெசய்�ம்
உத�க்� எப்ேபா� என்ன ைகம்மா� ெசய்யப்
ேபா�ேறாம்!…

அதற்� ஒ� சந்தரப்்பம் அவ்வள� �க்�ரத்�ேலேய
�ைடக்�ம் என்� வந்�யத்ேதவன்
எண்ணேவ�ல்ைல!…

�ரங்கப் பாைத�ன் ��� வந்� �ட்ட�. எ�ரில் ஒ�
ெப�ஞ்�வர ்ெதரிந்த�. அ�ல் ஒ� வாசேலா, கதேவா
இ�க்�ம் என்� யா�ம் க�த ��யா�. ஆ��ம்
இ�க்கத்தான் ேவண்�ம்! �ரங்கப் பாைதக்� ஒ�
இரக�ய வாசல் இ�ந்ேத �ர ேவண்�மல்லவா?

காவலன் தன் வல� ைக���ந்த �வரத்்�ைய இட�
ைகக்� மாற்�க் ெகாள்�றான். வல� ைக�னால்
�வரில் ஓரிடத்�ல் ைகைவத்� ஏேதா ெசய்�றான்.
��காணிையத் ���வ� ேபால் ����றான். �வரில்
ெமல்�ய ேகா� ேபால் ஒ� �ள� ேதான்��ற�.
அப்�ள� வரவரப் ெபரிதா� வ��ற�. ஓர ்ஆள்
�ைழ�ம்ப�யான �ளவா�ற�.

காவலன் ஒ� ைக�னால் அைதச ்�ட்�க்காட�்�றான்.
கந்தமாறன் அவனிடம் ஏேதா ெசால்��ட�்ச ்�வரில்
ேதான்�ய �ள�ல் ஒ� காைல ைவக்�றான். ஒ� கால்
இன்�ம் �ரங்கப் பாைத�ேலதான் இ�க்�ற�.



இப்ெபா�� அவ�ைடய ���ப் �ரேதசம் ���ம்
�லனா�ற�!

ஆகா! இ� என்ன? இந்தக் காவலன் என்ன ெசய்�றான்?
அைர�ல் ெச����ந்த �ரிய வைளந்த �� கத்�ைய
எ�க்�றாேன? கட�ேள! கந்தமாற�ைடய ���ல்
ஓங்�க் �த்� �ட்டாேன! ப� பாதகன்! ஒ�வ�க்�ப்
�ன்னா��ந்� ���ல் �த்�ம் சண்டாளன்!…

வந்�யத்ேதவன் தான் ஒ�ங்� நின்� ெகாண்��ந்த
இடத்���ந்� ெவளி வந்தான். ஒேர பாய்சச்லாகப்
பாய்ந்தான்! அந்தச ்சத்தத்ைதக் ேகட�்க் காவலன்
��ம்�னான்! �வரத்்��ன் ஒளி வந்�யத்ேதவனின்
ேகாபாேவச �கத்�ல் ��ந்த�.

 

 

----------------*************-----------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ி



அ�தியாய� 42 - ந����
அழகா?

 

வந்�யத்ேதவ�ைடய �தலாவ� எண்ணம்,
எப்ப�யாவ� கந்தமாறைனக் காப்பாற்ற ேவண்�ம்
என்ப�தான். ஆனால் அவைனக் காப்பாற்�ம்
�ரயத்தனம் �த�ல் ெசய்தால், அவ�ைடய க�தான்
நமக்�ம் ஏற்ப�ம். ஆைகயால் இந்தக் ெகா�ரக்
காவலைன �த�ல் சரிப்ப�த்த ேவண்�ம். எனேவ,
பாய்ந்� ெசன்றவன் காவல�ைடய க�த்�ல்
தன்�ைடய ஒ� ைகையச ்�ற்� வைளத்�க்
ெகாண்டான்.

இன்ெனா� ைகயால் �வரத்்�ையத் தட்��ட்டான்.
�வரத்்� தைர�ல் ��ந்த�. அதன் ஒளிப் �ழம்�
��ங்�ப் �ைக அ�கமா�ற்�. காவல�ைடய
க�த்ைத ஒ� இ�க்� இ�க்� வந்�யத்ேதவன் தன்
பலத்ைதெயல்லாம் �ரேயா�த்� அவைனக் �ேழ
தள்ளினான். காவல�ைடய தைல �ரங்கப் பாைத�ன்
�வரில் ேமா�ய� அவன் �ேழ ��ந்தான்.
வந்�யத்ேதவன் �வரத்்�ைய எ�த்�க் ெகாண்� அவன்
அ��ல் ெசன்� பாரத்்தான். ெசத்தவைனப் ேபால்
அவன் �டந்தான். ஆ��ம் �ன் ஜாக்�ரைத�டன்
அவன் அங்கவஸ்�ரத்ைத எ�த்� இரண்� ைகைய�ம்
ேசரத்்� இ�க்�க் கட்�னான்.

இவ்வளைவ�ம் �ல �னா� ேநரத்�ல் ெசய்�
�ட�்க் கந்தமாறனிடம் ஓ�னான். அவன் ���ல்
�த்�ய கத்��டன் பா� உடம்� �ரங்கப் பாைத��ம்



பா� உடல் ெவளி��மாகக் �டப்பைதக் கண்டான்.
அவ�ைடய ேவ�ம் பக்கத்�ல் ��ந்� �டந்த�.
வந்�யத்ேதவன் ெவளி�ல் ெசன்� கந்தமாறைனப்
��த்� இ�த்� ெவளிேயற்�னான்; ேவைல�ம்
எ�த்�க் ெகாண்டான்.

உடேன கத� தானாகேவ ��க் ெகாண்ட�.�வர்
அந்தப் ெப�ம் இரக�யத்ைத மைறத்�க் ெகாண்�
இ�ள் வ�வமாக ஓங்� நின்ற�. ஓங்� அ�த்த
காற்���ந்� ேகாடை்டக்� ெவளிேய வந்தா��ட்ட�
என்பைத வந்�யத்ேதவன் அ�ந்� ெகாண்டான்.

அடரந்்த மரங்க�ம் ேகாடை்டச ்�வர ்ெகாத்தளங்க�ம்
சந்�ரைன மைறத்�க் ெகாண்��ந்தப�யால் நிலா
ெவளிசச்ம் �க �க மங்கலாகத் ெதரிந்த�.
கந்தமாறைனத் �க்� வந்�யத்ேதவன் ேதாளில்
ேபாட�்க் ெகாண்டான்.

ஒ� ைக�ல் கந்தமாறனின் ேவைல�ம் எ�த்�க்
ெகாண்டான். ஓர ்அ� எ�த்� ைவத்தான். சடசடெவன்�
மண் சரிந்� ெசங்�த்தாகக் �ேழ ��ம் உணரச்�்
ஏற்பட்ட�. சடெ்டன்� ேவைல ஊன்�க் ெகாண்� ெப�
�யற்� ெசய்� நின்றான். �ேழ பாரத்்தான். மரங்க�ம்
ேகாடை்டச ்�வ�ம் அளித்த நிழ�ல் நீரப்் �ரவாகம்
ெதரிந்த�. அ�ேவகமாகப் �ரவாகம் �ழல்கள்
��க�டன் ெசன்� ெகாண்��ந்த�ம் ஒ�வா�
ெதரிந்த�.

நல்ல ேவைள! கரணம் தப்�னால் மரணம் என்ற க�
ேநரிட்��க்கலாம். கட�ள் காப்பாற்�னார!் அந்தக்
ெகா�ம் பாதகக் காவலன் – ஆனால் அவைன ெநாந்�
என்ன பயன்? எஜமான் கட்டைளையத் தாேன அவன்
நிைறேவற்���க்க ேவண்�ம்! வாசற்ப��ல் ���ல்



�த்� அப்ப�ேய இந்தப் பள்ளப் �னல் ெவள்ளத்�ல்
தள்ளி�ட உத்ேத�த்��க்க ேவண்�ம். நம்�ைடய கால்
இன்�ம் ��� ச�க்� �ட்��ந்தால் இரண்� ேப�ம்
இந்த ஆற்� ம��ல் ��ந்��க்க ேநரந்்��க்�ம். நாம்
ஒ�ேவைள தப்�ப் �ைழத்தா�ம் கந்தமாறன் க�
அேதாக�தான்!

தஞ்ைசக் ேகாடை்டச ்�வைர ஓரிடத்�ல் வடவா�
ெந�ங்�ச ்ெசல்வதாக வந்�யத்ேதவன்
அ�ந்��ந்தான். இ� வடவாறாகத்தான் இ�க்க
ேவண்�ம். வடவாற்�ல் அ�க ெவள்ளம் அப்ேபா�
இல்ைலெயன்றா�ம் இந்தக் ேகாடை்ட ஓரத்�ல்
ஆழமான ம�வாக இ�க்கலாம். யார ்கண்ட�?
ேவைலத் தண்ணீரில் �ட�் ஆழம் பாரத்்தான்
வந்�யத்ேதவன். ேவல் ��வ�ம் தண்ணீ�க்�ள்
ெசன்� ����ம் தைர தட�்ப்பட�ல்ைல! ஆகா!
என்ன ெகா�ரமான பாதகரக்ள் இவரக்ள்!… அைதப்
பற்� ேயா�க்க இ� சமய�ல்ைல.

நா�ம் தப்�க் கந்தமாறைன�ம் தப்��க்�ம் வ�ையத்
ேதட ேவண்�ம். ெவள்ளப் �ரவாகத்�ன் ஓரமாகேவ
கால்கள் ச�க்� �டாமல் ெகட்�யாக அ�த்�ப்
பாதங்கைள ைவத்� வந்�யத்ேதவன் நடந்தான்.
ேதாளில் கந்தமாற�ட�ம் ைக�ல் அவ�ைடய
ேவ�ட�ம் நடந்தான். கந்தமாறன் இரண்� �ன்�
தடைவ �க்� �ன�ய� அவ�ைடய நண்ப�க்�த்
ைதரியத்ைத�ம் மன உ��ைய�ம் அளித்த�.

ெகாஞ்ச �ரம் இப்ப�ேய ெசன்ற �ற� ேகாடை்டச ்�வர்
�ல� அப்பால் ெசன்ற�. கைரேயாரத்�ல் கா�
ெதன்பட்ட�. �ேழ �டக்ள் நிைறயக் �டந்தப�யால்
கால் அ� ைவப்ப�ம் கஷ்டமா��ந்த�.



ஆகா! இ� என்ன? ஒ� மரம் ஆற்�ல் ��ந்�
�டக்�றேத! நல்ல உயரமான மரமா��ந்��க்க
ேவண்�ம். ெவள்ளம் அத�ைடய ேவைரப்
ப�த்��ட்ட� ேபா�ம்! பா� ஆ� வைர�ல் ��ந்�
�டக்�ற�. அ�ல் ஏ�த் தட�்த் த�மா� நடந்தான்.
ெவள்ளத்�ன் ேவகத்�ல் மரம் அைசந்�
ெகாண்��ந்த�. மரத்�ன் �ைளக�ம் இைலக�ம்
தண்ணீரில் அைலப்�ண்� த�த்தன. காற்ேறா
அசாத்�யமாக அ�த்�க் ெகாண்��ந்த�. மரத்�ன்
�னிக்� வந்த�ம் ேவைல �ட�் ஆழம் பாரத்்தான்.

நல்லேவைள! ��கன் காப்பாற்�னார.் இங்ேக
அவ்வள� பள்ள�ல்ைல! வந்�யத்ேதவன் மரத்���ந்�
ந��ல் இறங்�க் கடந்� ெசன்றான். அங்கங்ேக பள்ளம்
ேம�கைளச ்சமாளித்�க் ெகாண்� ெசன்றான்.
ெவள்ளத்�ன் ேவகத்ைத�ம் காற்�ன் ��ரத்ைத�ம்
தன் மன உ���னால் எ�ரத்்�ப் ேபாரா�க் ெகாண்�
ெசன்றான். அவன் உடம்� ெவடெவடெவன்� �ல சமயம்
ந�ங்�ய�.

ேதாளில் �டந்த கந்தமாறன் �ல சமயம் ந��
��ந்��டப் பாரத்்தான். இந்த
அபாயங்கைளெயல்லாம் தப்� வந்�யத்ேதவன்
அக்கைரைய அைடந்தான். ெகாஞ்ச �ரம் இ�ப்� வைர
நைனந்த ஈரத் �ணி�டன் ஆஜா�பா�வான
கந்தமாற�ைடய கனமான உடைலத் �க்�க் ெகாண்�
தள்ளா�ச ்ெசன்ற �ற� மரநிழ�ல் ��� இைடெவௗி
ஏற்பட்ட ஓரிடத்�ல் கந்தமாறைனக் �ேழ ெம�வாக
ைவத்தான். �த�ல் ��� �ரமபரிகாரம் ெசய்�
ெகாள்ள ��ம்�னான்.

அத்�டன் கந்தமாற�ைடய உடம்�ல் இன்�ம் உ�ர்
இ�க்�றதா என்பைத நிசச்யப்ப�த்�க் ெகாள்ள



��ம்�னான். உ�ரற்ற உடைலச ்�மந்� ெசன்� என்ன
உபேயாகம்? அைதக் காட்��ம் அக்காவலன்
உத்ேத�த்த� ேபால் ெவள்ளத்�ேலேய �ட�்�ட�்ச்
ெசல்லலாம். இல்ைல! இல்ைல! உ�ர ்இ�க்�ற�;
ெப��ச�் வ��ற�. நா� ேவகமாக அ�த்�க்
ெகாள்��ற�; ெநஞ்� �ம்��ற�. இப்ேபா� என்ன
ெசய்யலாம்? �����ந்� கத்�ைய எ�க்கலாமா?
எ�த்தால் இரத்தம் ��ட�் அ�க்�ம். அதனால் உ�ர்
ேபானா�ம் ேபாய்��ம். காயத்�க்� உடேன ��சை்ச
ெசய்� கட�்க் கட்ட ேவண்�ம்.

ஒ�வனாகச ்ெசய்யக் ��ய காரியமல்லேவ? ேவ�
யாைர உத�க்�த் ேத�வ�?….ேசந்தன் அ�த�ைடய
நிைன� வந்த�. அவ�ைடய ேதாட்ட�ம் ��ம்
வடவாற்�ன் கைர�ேலதான் இ�க்�ற�. இங்ேக
ச�பத்�ேலேய இ�க்கக் ��ம். எப்ப�யாவ� ேசந்தன்
அ�த�ைடய �ட�்க்�த் �க்�க் ெகாண்� ேபாய்ச்
ேசரத்்தால் கந்தமாறன் �ைழக்க வ��ண்�. ஒ�
�யற்� ெசய்� பாரக்்கலாம்.

கந்தமாறைன ம�ப��ம் �க்க �யன்ற ேபா�
அவ�ைடய கண்கள் �றந்��ப்பைதக் கண்�
வந்�யத்ேதவன் �யப்�ம் ம�ழ்ச�்�ம் ெகாண்டான்.

“கந்தமாறா! நான் யார ்ெதரி�றதா?” என்� ேகட்டான்.

“ெதரி�ற�, நன்றாய்த் ெதரி�ற�. வல்லவைரயவன் நீ!
உன்ைனப் ேபால் அ�ைமயான நண்பைனத்
ெதரியாம��க்�மா? மறக்கத்தான் ���மா?
�ன்னால் நின்� ���ேல �த்�ம் ஆப்த�ேன�தன்
அல்லவா நீ?” என்றான் கந்தமாறன்.

வல்லவைரயைன இந்தக் கைட� வாரத்்ைதகள்
ச�க்�னால் அ�ப்ப� ேபா��ந்த�.



“ஐேயா! நானா உன்ைனப் �ன்னா��ந்�
�த்�ேனன்…?” என்� ஆரம்�த்தவன் ஏேதா ஞாபகம்
வந்� சடெ்டன்� நி�த்�னான்.

“நீ �த்த�ல்ைல… உன் கத்� என் ��ைகத் தட�க்
ெகா�த்த�….. அடபா�! உனக்காகவல்லவா இந்தச்
�ரங்க வ��ல் அவசரமாகக் �ளம்�ேனன்.
ப�ேவட்டைரய�ைடய ஆடக்ள் உன்ைனப்
��ப்பதற்�ள் நான் ��ப்பதற்காக �ைரந்ேதன்.
உன்ைன யா�ம் எந்த�த உபத்�ரவ�ம் ெசய்யாமல்
த�ப்பதற்காக ஓ� வந்ேதன். உன்ைனத் ேத�ப் ��த்�
வந்� �ன்னப் ப�ேவட்டைரயரின் ேகாடை்டக் காவல்
பைட�ல் ேசரத்்� ��வதாகச ்சபதம் ���ட�்
வந்ேதன்.

இப்ப� உனக்� நன்ைம ெசய்ய நிைனத்த நண்ப�க்� நீ
இவ்வா� �ேராகம் ெசய்��ட்டாய்? இ�தானா நட்�க்�
அழ�? நாம் ஒ�வ�க்ெகா�வர ்உத� ெசய்� ெகாள்ள
ேவண்�ெமன்� எத்தைன தடைவ ைகய�த்�ச்
சத்�யம் ெசய்� ெகா�த்��க்�ேறாம்! அவ்வளைவ�ம்
காற்�ல் பறக்�ம்ப� �ட�் �ட்டாேய! இந்தச ்ேசாழ
நாட�் இராஜாங்கத்�ல் நடக்கப் ேபா�ம் ஒ� ெபரிய
மா�தைலப் பற்��ம் உனக்�ச ்ெசால்� எசச்ரிக்க
எண்ணி��ந்ேதேன! அடாடா! இனி இந்த உலகத்�ல்
யாைரத்தான் நம்�வ�?” என்� ெசால்�க் கந்தமாறன்
ம�ப��ம் கண்கைள ��னான். இவ்வள�
அ�கமாக�ம் ஆத்�ரமாக�ம் ேப�ய� அவைன
�ண்�ம் �ரச்ை்சயைட�ம்ப� ெசய்��க்க ேவண்�ம்.

“நம்�வதற்� மனிதரக்ளா இல்ைல?
ப�ேவட்டைரயரக்ைள நம்�வ�?” என்�
வந்�யத்ேதவன் ����த்தான். ஆ��ம்
அவ�ைடய கண்களில் கண்ணீர ்�ளித்த�. தான்



ெசால்ல எண்ணியைதச ்ெசால்லாமல் �ட்டேத நல்ல�
என்� எண்ணிக் ெகாண்டான். கந்தமாற�ைடய
உடைல ம�ப� ேதாளில் �க்�ப் ேபாட�்க் ெகாண்�
நடக்க�ற்றான்.

இர�ல் மல�ம் �க்களின் ந�மணம் ��ெரன்� வந்த�.
ேசந்தன் அ�த�ைடய �� ச�பத்�ல்தான் இ�க்க
ேவண்�ம் என்� அவன் எண்ணிய� �ண்
ேபாக�ல்ைல. �ைர�ல் ேதாட்டம் வந்த� ஆனால்
அந்தத் ேதாட்டம்! �தலாவ� நாள் பாரத்்ததற்�ம் இன்�
பாரப்்பதற்� எவ்வள� �த்�யாசம்? அ�மார ்அ�த்த
அேசாகவனத்ைத�ம் வானரங்கள் அ�த்த
ம�வனத்ைத�ம் அத்ேதாட்டம் அப்ேபா� ஒத்��ந்த�.

ஆகா! தன்ைனத் ேத�க் ெகாண்� ப�ேவட்டைரயரின்
ஆடக்ள் இங்ேக வந்��ந்தாரக்ள் ேபா��க்�ற�.
வந்தவரக்ள் இத்தைகய அக்�ரமங்கைளச ்ெசய்�
�ட�்ப் ேபா��க்�றாரக்ள்! அடடா! ேசந்தன் அ�த�ம்
அவ�ைடய அ�ைம அன்ைன�ம் எவ்வள�
அ�ம்பா�பட�் இந்த நந்தவனத்ைத வளரத்்��க்க
ேவண்�ம்? அவ்வள�ம் பாழாய்ப் ேபாய்�ட்டேத!

நந்தவனம் அ�ந்த�ல் அ�தாபம் சடெ்டன்� �ல�ய�.
தன்�ைடய அபாயகரமான நிைலைம நிைன� வந்த�.
ஒற்றரக்�ம் ேகாடை்டக் காவல் �ரரக்�ம் இங்ேக
ச�பத்�ல் எங்ேகயாவ� காத்��ந்தால் என்ன
ெசய்வ�?… அவரக்ைள ஒ� ைக பாரத்்�ச ்சமாளிக்க
ேவண்�ய�தான். நல்லேவைளயாக, அேதா நம�
��ைர, கட்�ய மரத்�ேலேய இன்�ம் இ�க்�ற�!…
ஒ�ேவைள தன்ைனப் ��ப்பதற்காகேவ அைத�ட�்
ைவத்���றாரக்ேளா? எப்ப���ந்தா�ம் என்ன
ெசய்ய ���ம்? இவைன இக்��ைச�ல் உள்ள நல்ல
மனிதரக்ளிடம் ஒப்��த்� �ட�்க் ��ைர�ல் ஏ�த்



தட்��ட ேவண்�ய�தான். இங்ேக �றப்ப�ம் ��ைர
பைழயாைற ேபாய்த்தான் நிற்க ேவண்�ம்.

ெமள்ள ெமள்ள அ�ேமல் அ� ைவத்� நடந்� ��ைச
வாசைல அைடந்தான் வாசல் �ண்ைண�ல்
ப�த்��ந்த ேசந்தன் அ�தைனத் தட்� எ�ப்�னான்.
�க்� வாரிப் ேபாட�்க் ெகாண்� எ�ந்த அ�த�ைடய
வாையப் ெபாத்�னான். �ற� ெமல்�ய �ர�ல்
ெசான்னான்; “தம்�! நீதான் எனக்� உத� ெசய்ய
ேவண்�ம். ெபரிய சங்கடத்�ல் அகப்பட�்க்
ெகாண்��க்�ேறன். இவன் என் அ�ைம �ேந�தன்.
கடம்�ர ்சம்�வைரயர ்மகன் கந்தமாறன். நான் வ�ம்
வ��ல் யாேரா இவைன ���ேல �த்�ப்
ேபாட்��ந்தாரக்ள். எ�த்� வந்ேதன்” என்றான்.

“ப�பா�கள்! ���ேல �த்���க்�றாரக்ேள!
எப்ேபரப்ட்ட �த்த �ரரக்ள்!” என்றான் அ�தன்.

�ற�, “இவைன என்னால் ��ந்த வைர பாரத்்�க்
ெகாள்�ேறன். இன்� மாைல���ந்� �ம்பல்
�ம்பலாகப் பல �ரரக்ள் வந்� உன்ைனத் ேத��ட�்ப்
ேபானாரக்ள். அவரக்ளால் நந்தவனேம அ�ந்� ேபாய்
�ட்ட�. ேபானா�ம் ேபாகட�்ம் நீ தப்�ப் �ைழத்தால்
சரி. நல்லேவைளயாக உன் ��ைரைய அவரக்ள்
�ட�்ப் ேபாய் �ட்டாரக்ள். ��ைர�ல் ஏ� உடேன
�றப்ப�!”

“அப்ப�த்தான் என் உத்ேதச�ம். ஆனால் இவன்
உ�ைரக் காப்பாற்ற ஏேத�ம் ெசய்ய ேவண்�ம்!”

“அைதப் பற்� உனக்�க் கவைல ேவண்டாம். என்
தாயார ்இம்மா�ரி �ஷயங்களில் ைகேதரந்்தவள்.
காயங்க�க்�ச ்��சை்ச ெசய்ய அவ�க்� நன்றாய்த்
ெதரி�ம்!” என்� ெசால்�, ேசந்தன் அ�தன் ��ைச�ன்



கதைவ இேலசாக இரண்� தட�்த் தட்�னான். உடேன
கத� �றந்த�. ேசந்தன் அ�த�ைடய அன்ைன
வாசற்ப��ல் நின்றாள்.

கந்தமாறைன இ�வ�மாகத் �க்�க் ெகாண்� ேபாய்
உள்ேள �டத்�ல் ேபாட்டாரக்ள். ைக�ளக்�ன்
ெவளிசச்த்�ல் ேசந்தன் அ�தன் தன் அன்ைன�டன்
ச�க்ைஞ�னால் ேப�னான். அைத அவள் நன்�
அ�ந்� ெகாண்டதாகத் ேதான்�ய�. கந்தமாறைன
உற்�ப் பாரத்்தாள். ���ல் ெச����ந்த கத்�ையப்
பாரத்்�, �ற� உள்ேள ேபாய்ச ்�ல பச�்ைலத்
தைழகைள�ம் பழந்�ணிைய�ம் எ�த்�க் ெகாண்�
வந்தாள். இ�வைர�ம் நி�ரந்்� பாரத்்தாள்.

கந்தமாறைனச ்ேசந்தன் அ�தன் இ�க்�ப் ��த்�க்
ெகாண்டான். ���ல் இத்தைன ேநரமாய் நீட்�க்
ெகாண்��ந்த கத்�ைய வல்லவைரயன் பலங்ெகாண்�
இ�த்� ெவளிேயற்�னான்.

இரத்தம் ��ெரன்� ெவளி�ட�்ப் பாய்ந்த�.
உணரச்�்யற்ற நிைல�ல் கந்தமாறன் ஓ’ெவன்�
கத்�னான்.

வந்�யத்ேதவன் அவன� வாையப் ெபாத்�னான்.

காயத்ைதச ்ேசந்தன் அ�தன் அ�க்�ப் ��த்�க்
ெகாண்டான்.

அ�த�ைடய அன்ைன பச�்ைலத் தைழகைளக்
காயத்�ல் ைவத்�க் கட்�னாள்.

கந்தமாறன் ம�ப��ம் �க்� �ன�னான்.

�ரத்�ல் ����ெவன்� மனிதரக்ள் ஓ�வ�ம் சத்தம்
ேகட்ட�.



“ேபா! ேபா! �க்�ரம்!” என்றான் அ�தன்.

இரத்தக் கைற ப�ந்த கத்�ைய�ம் ேவைல�ம் ைக�ல்
எ�த்�க் ெகாண்டான் வந்�யத்ேதவன். �றப்பட்டவன்
தயங்� நின்றான்.

“தம்�! நீ என்ைன நம்��றாயா?” என்� ேகட்டான்.

“நான் கட�ைள நம்��ேறன். உன்னிடம் �ரியம்
ைவத்��க்�ேறன். எதற்காகக் ேகட்டாய்?”

“எனக்� ஒர ்உத� ெசய்ய ேவ�ம். இந்தப் பக்கத்�ல்
எனக்� அவ்வளவாக வ� ெதரியா�. அவசரமாகப்
பைழயாைறக்�ப் ேபாக ேவண்�ம். �ந்தைவப்
�ராட்�க்� �க்�யமான ெசய்� ஒன்� ெகாண்� ேபாக
ேவண்�ம். ெகாஞ்ச �ரம் வ�காட�்வதற்�
வ��றாயா?”

உடேன ேசந்தன் அ�தன் தன் அன்ைன�டம் இன்�ம்
ஏேதா ஜாைடயாக ெசான்னான். இ�ெலல்லாம் அவள்
அ�க �யப்� அைடந்ததாகத் ேதான்ற�ல்ைல. ேபாய்
வ�ம்ப� ச�க்ைஞ�னால் ெதரி�த்தாள். காயம்
பட்டவைனத் தான் கவனித்�க் ெகாள்வதாக�ம் ஜாைட
காட்�னாள்.

ேசந்த�ம் ேதவ�ம் �றப்பட�்ச ்ெசன்றாரக்ள். �த�ல்
ேதவ�ம் �ன்னால் ேசந்த�ம் ��ைர ேமல் ஏ�க்
ெகாண்டாரக்ள்.

��ைர�ன் சத்தம் ேகளாதப� ெம�வாகேவ
ெச�த்�னான் வந்�யத்ேதவன். சற்�த் �ரம் ேபான
�ற� தட்� �ட்டான். ��ைர பாய்சச்�ல் �ய்த்�க்
ெகாண்� ெசன்ற�.



��ைர �றப்பட்ட அேத ேநரத்�ல் ஐந்தா� �ரரக்ள்
��ைசக்� வந்� ேசரந்்தாரக்ள். கதைவத் தடதடெவன்�
தட்�னாரக்ள்.

அ�தனின் தாய் கதைவத் �றந்தாள். வாசற்ப��ல்
நின்றாள்.

“இங்ேக என்னேமா �சச்ல் ேகட்டேத? அ� என்ன?”
என்� இைரந்தான் ஒ� �ரன்.

அ�தனின் அன்ைன ஏேதா உள�க் �ள�னாள்.

“இந்தச ்ெச�ட�் ஊைம�டம் ேப� என்ன பயன்?
உள்ேள ேபாய்ப் பாரக்்கலாம்!” என்றான் ஒ�வன்.

“இவள் வ�ம�த்�க் ெகாண்� நிற்�றாேள?”

“அந்தப் �க்�டைலப் ைபயன் எங்ேக ேபானான்?”

“ஊைமையத் தள்ளி�ட�் உள்ேள �ைழ�ங்களடா!”

ேசந்தன் அ�த�ைடய தாயார ்ேம�ம் ஊைமப்
பாைஷ�ல் ஏேதேதா கத்�னாள்.

தன்ைனத் தள்ள �யன்ற �ரைன அவள் தள்ளி�ட�்க்
கதைவத் தாளிட பாரத்்தாள். நாைலந்� ேபராகக்
கதைவப் ��த்�த் தள்ளிச ்சாத்த ��யாதப�
ெசய்தாரக்ள்.

அ�த�ைடய தாய் இன்�ம் உரத்த �சச்ல்
�லம்ப�டன் ��ெரன்� கதைவ �ட்டாள்.

இரண்� �ன்� ேபர ்�ேழ உ�ட்�ய�த்�க் ெகாண்�
��ந்தாரக்ள்.

மற்றவரக்ள் அவரக்ைள ��த்�க் ெகாண்� உள்ேள
��ந்தாரக்ள்.



“ஆள் இங்ேக இ�க்�றான்!” என்� ஒ�வன் கத்�னான்.

“அகப்பட�்க் ெகாண்டானா?” என்றான் இன்ெனா�வன்.

“ஓடப் ேபா�றான்! ��த்�க் கட்�ப் ேபா�ங்கள்!”
என்றான் இன்ெனா�வன்.

ஊைம ேம�ம் �லம்�னாள்.

“ஒேர இரத்த �ளாறாக இ�க்�றேத!” என்� ஒ�வன்
��னான்.

ஊைம ைக�ளக்ைகத் �க்�ப் ��த்�க் �ேழ
�டந்தவைனச ்�ட்�க் காட்�, “ேப!ேப!ேப” என்றாள்.

“அேட! இவன் ேவ� ஆள் ேபாலத் ேதான்��றேத!”

“ேப! ேப!”

“ேநற்� இங்� வந்��ந்தவன் தானா இவன்?”

“ேப! ேப!”

“உன் மகன் எங்ேக?”

“ேப! ேப!”

“ஊைமப் �ணேம! சற்�ச ்�ம்மா இ�! அேட! இவைன
நன்றாய்ப் பா�ங்கள்! அைடயாளம் யா�க்காவ�
ெதரி�மா?”

“அவன் இல்ைல!”

“அவன்தான்!”

“இல்லேவ இல்ைல!”

“ேப! ேப!”



“எப்ப���ந்தா�ம் இவன் ேவற்� ஆள்! �க்�ங்கள்
இவைன! ெகாண்� ேபாகலாம்!”

“ேப! ேப! ேப! ேப!”

“சனியேன! �ம்மா இ�!”

நா�ேபர ்ேசரந்்� கந்தமாறைனத் �க்�னாரக்ள்.

“ேப! ேப! ேப! ேப!” என்� அ�த�ைடய அன்ைன
இைட�டாமல் அல�னாள்.

“அேட! ��ைரச ்சத்தம் ேகட�்றதடா!”

“பா�ப் ேபர ்இவைனத் �க்�ங்கள்! பா�ப் ேபர ்ஓ�ப்
ேபாய்ப் பா�ங்கள்!”

“எல்ேலா�ம் ஓ�ங்கள்! இவன் எங்�ம் ேபாய்�ட
மாட்டான்.”

�க்�ய கந்தமாறைனக் �ேழ ேபாட�்�ட�் எல்ேலா�ம்
ஓ�னாரக்ள்.

“ேபப்ேப! ேபப்ேப! ேபப்ேப!” என்ற அ�தன் அன்ைன�ன்
ஓலம் அவரக்ைளத் ெதாடரந்்� வந்த�.
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அ�தியாய� 43 –
பைழயாைற

 

வந்�யத்ேதவன் வ��ல் பல கஷ்டங்க�க்�
உள்ளா�, பல அபாயங்க�க்�த் தப்�ப் பைழயாைற
நக�க்� வந்� ேசரவ்தற்� �ன்னால், நம்�டன்
பைழயாைறப் ப�க்� �ஜயம் ெசய்�ம்ப� ேநயரக்ைள
அைழக்�ேறாம்.

அரி�லாற்�க்�த் ெதன் கைர�ல் நின்� அந்நகைரப்
பாரப்்ேபாம். அடடா! ெவ�ம் நகரமா இ�?
த�ழ்த்தா�ன் அழ�ய ெநற்��ல் ெதாங்�ம்
ஆபரணத்ைதப் ேபால அல்லவா �ளங்��ற�? பசை்ச
மரகதங்க�ம், �வந்த ரத்�னங்க�ம், நீலக்கற்க�ம்
ப�த்த ெநற்�ச ்�ட்�ையப் ேபால அல்லவா �கழ்�ற�!

ந�க�ம் ஓைடக�ம் தடாகங்க�ம் கழனிக�ம் ��நீர்
நிைறந்� த�ம்��ன்றன. அவற்�ல் பல வரண் மலரக்ள்
�த்�த் �கழ்�ன்றன. ெதன்ைன மரங்க�ம் �ன்ைன
மரங்க�ம் �ளிரச்�்யான ப�ைமையப் பரப்��ன்றன.
இவ்வள�க்�ம் இைட�ைடேய �ண்�ட�்ம் மணி
மாடமாளிைககளின் ெபாற்கலசங்க�ம், ேகா�ல்
ேகா�ரங்களின் உச�்�ல் உள்ள தங்க ஸ்��க�ம்
ஒளி���ன்றன.



அப்பப்பா! பைழயாைற என்�ம் இந்த ஒ� ெப�ம்
நகரத்�க்�ள்ேள எத்தைன ��ய ஊரக்ள்? நந்��ர
�ண்ணகரம், ��சச்த்��ற்றம், பட்�ச�்ரம்,
அரிசச்ந்�ர�ரம் �த�ய ஊரக்�ம் அந்த ஊரக்ளின்
ஆலயங்க�ம் இந்தப் பைழயாைற என்�ம் ேசாழர்
தைலநகரில் அடங்��ள்ளன.

பைழயாைற�ன் நா� �ைசகளி�ம் வடதளி, �ழ்த்தளி,
ேமற்றளி, ெதன்தளி என்�ம் நா� �வனார ்ேகா�ல்கள்
இ�க்�ன்றன. ேபார ்�ரரக்ள் ����க்�ம் ஆரியப்
பைட ��, ��ப்பைட ��, மணப்பைட ��,
பம்ைபப்பைட �� ஆ�ய நா� �ர�ரிகள்
காணப்ப��ன்றன.இவ்வள�க்�ம் ந�நாயகமாகச்
ேசாழ மாளிைக என்றால், ஒேர மாளிைகயா? �ஜயாலய
ேசாழ�க்� �ன்னால் இ� ஒ� தனி மாளிைகயாக
இ�ந்த�. �ற� ஒவ்ெவா� அரச�மார�க்�ம்
ஒவ்ெவா� இளவர�க்�மாகப் பைழய ேசாழ
மாளிைகையெயாட்�ப் ��ய ��ய மாளிைககள்
எ�ந்� நிற்�ம் காட்�ையக் காண்பதற்� ஆ�ரம்
கண்கள் ேவண்�ம். வரண்ிப்பதற்ேகா ப�னா�ரம்
க�ஞரக்ளின் கற்பனாசக்� ேபாதா�.

இ��� ஆண்�க�க்�ப் �ன்னால் வந்த ேசக்�ழார்
ெப�மான்,
“ேதரின் ேம�ய ெச�மணி ��கள் �றந்�

பாரில் நீ�ய ெப�ைமேசர ்ப� பைழயாைற” </div>

என்� வரண்ித்தார ்என்றால், �ந்தர ேசாழரின்
காலத்�ல் இந்த நகர ்எவ்வள� ேகாலாகலமாக
இ�ந்��க்�ம் என்� ஊ�த்�க் ெகாள்ளலாம்.

எனி�ம், நாம் �தன் �த�ல் இந்தப் பழம்ெப�ம்
ப�க்�ச ்ெசல்�ம் சமயத்�ல் அைதப் �ரண



ேகாலாகலத் ேதாற்றத்�டன் பாரத்்� ம�ழ
��ய�ல்ைல.

�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்� இந்நகரின் ேசாழ
மாளிைக�ல் �ற்��ந்� அர� ெச�த்�ய காலத்�ல்
இங்� வந்� பாரக்்க நமக்�க் ெகா�த்�
ைவத்��க்க�ல்ைல.

சக்கரவரத்்� ேநாய்ப்பட�்த் தஞ்ைச மாநகர ்ெசன்ற
�ற� ெவளிநா�களி��ந்� �ற்றரசரக்�ம் இராஜ
�தரக்�ம் மந்�ரிப் �ரதானிக�ம் ேசனா�ப�க�ம்
இங்� வ�வ� நின்� ேபா�ற்�. அவரக்�டன்
வழக்கமாக வ�ம் பரிவாரங்களின் �ட்ட�ம் �ைறந்�
�ட்ட�.

நா� பைட ��களி�ம் வ�த்த ேபார ்�ரரக்ளில் பா�ப்
ேபர ்இப்ேபா� ஈழ நாட�்ப் ேபாரக்்களங்களில் த�ழர்
�ரத்ைத நிைலநாட்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

மற்றவரக்ளில் ஒ� ப��யார ்வட�ைச எல்ைல��ம்
இன்ெனா� ப���னர ்ம�ைர��ம் இ�ந்தாரக்ள்.

எனேவ, பைட�ட�்ப் ப��களில் இப்ேபா�
ெப�ம்பா�ம் வேயா�கரக்�ம் ெபண்மணிக�ம்
��வர ்���க�ேம காணப்பட்டாரக்ள்.

மழவரப்ா��ல் வாழ்ந்� வந்த ேவளக்காரப் பைட�னர்
தத்தம் ��ம்பங்கேளா� தஞ்ைசக்�ச ்ெசன்�
�ட்டப�யால், நகரின் அப்ப��யான� �ட்டப்பட்ட
��க�டன் ெவ�செ்சன்� இ�ந்த�.

இராஜாங்க காரியங்கைள நடத்� வந்த அைமசச்ரக்ள்,
சாமந்தகரக்ள், அ�காரிகள் அைனவ�ம் தத்தம்
��ம்பத்ேதா� தஞ்ைச�ரிக்�ச ்ெசன்� �ட்டாரக்ள்.



இப்ப�ெயல்லா��ந்த ேபா��ம் பைழயாைற
��களில் �ட்டத்�க்�ம் கலகலப்�க்�ம்
�ைற�ல்ைல. இப்ேபா� அவ்��களில் ெப�ம்பா�ம்
ஆலய ஸ்தப�கள், �ற்பக் கைலஞரக்ள்,
�வன�யாரக்ள், ேதவார ஓ�வாரக்ள், அரண்மைன
ஊ�யரக்ள், ஆலயப் பணியாளரக்ள், ேகா�ல்களில்
�வா� தரிசனம் ெசய்ய�ம் ���ழாக் காட்�கைளப்
பாரக்்க�ம் ெவளி�ரக்ளி��ந்� வ�ம் ஜனங்கள்
ஆ�ேயார ்அ�கமாகச ்சஞ்சரித்�க் ெகாண்��ந்தனர.்

இன்ைறக்� ஏேதா ���ழா ேபாலக் காண்�ற�.
��களில் அழ�ய ஆைட ஆபரணங்கள் அணிந்�
ஆடவ�ம் ெபண்��ம் ��வர ்���க�ம் உலா�
வ��ன்றனர.் ெத��ைனகளில் ஆங்காங்� ஜனங்கள்
�ம்பல் �� நிற்�ன்றனர.் அக்�ம்பல்க�க்� மத்��ல்
ஏேதேதா ேவடம் �ைனந்தவரக்ள் நின்� ஆ�ப்
பா��றாரக்ேள! சற்�க் கவனித்�ப் பாரக்்கலாம்.

ஆம்; இவரக்ள் ��ஷ்ணைனப் ேபால�ம்
ேகாபாலரக்ைளப் ேபால�ம் அல்லவா ேவடம்
�ைனந்��க்�றாரக்ள்! இந்தக் �ட்டத்�க்� ந��ல்
ஒ� ��ஷ்ணர ்ஒ� மைலையத் �க்�க் ெகாண்�
நிற்�றாேர? அவைரத் ேதவராஜனா�ய இந்�ரன் வந்�
வணங்��றாேன? இன்ெனா� �ட்டத்�ன் ந��ல்
��ஷ்ணைன நா� �கங்கள் உள்ள �ரம்மேதவர ்வந்�
ேதாத்தரித்� வணங்��றாேர!

ஆகா! இப்ேபா� ெதரி�ற�. இன்� ஸரீஜயந்�;
கண்ணன் �றந்த நாள். அந்த �ழாைவத் தான்
ஜனங்கள் இவ்வள� ��கலமாகக்
ெகாண்டா��றாரக்ள். அங்கங்ேக உ�ய�த் ��நாள்
நைடெப��ற�. மஞ்சள் நீைர வாரி இைறக்�றாரக்ள்.



நந்��ர �ண்ணகரத்�ப் ெப�மாள் ேகா�ைலச ்�ற்�
இந்தத் ���ழாக் ெகாண்டாட்டங்கள் அ�கமாக நைட
ெப��ன்றன. இ� என்ன?

“கண்ேடன் கண்ேடன் கண்ேடன்
கண்�க்�னியன கண்ேடன்!”

 
என்� பா�வ� யார?் ெதரிந்த �ரலா��க்�றேத!
இேதா நம� பைழய �ேந�தர ்ஆழ்வாரக்்க�யார ்நம்�
சா�ாத்காரமாக நிற்�றார!் நின்� பா��றார.்
அவைரச ்�ற்��ம் ஒ� �ம்பல் ���ற�. �லர ்பக்�
�ரத்ைத�டன் ேகட�்றாரக்ள். ேவ� �லர ்எகத்தாளம்
பண்ணத் ெதாடங்��றாரக்ள். ஆழ்வாரக்்க�யாரின்
ைகத் த��னால் யா�ைடய தைலக்�ச ்ேசதம்
ேந�ேமா என்� நாம் அஞ்��ேறாம்.

�ண்ணகரக் ேகா��ன் வாச�ல் ஒ� சலசலப்�.
��ப்�றத்�ல் நி�த்���ந்த ரதங்க�ம்
பல்லக்�க�ம் ேகா�ல் வாச�க்� வ��ன்றன.
ேகா��க்�ள்ேள��ந்� மாதர�கள் �லர்
வ��றாரக்ள். இப்ெபண்மணிகள் ெபரிய �லத்�ப்
ெபண்�ராகேவ இ�க்க ேவண்�ம்.

ஆம்; ஆம்! பைழயாைற அரண்மைனகளில் வா�ம்
மகாராணிக�ம் இளவர�க�ந்தான் இவரக்ள்.

எல்லா�க்�ம் �த�ல் ‘ெபரிய �ராட்�’ என்� நா�
நகரெமல்லாம் ேபாற்�ம் ெசம்�யன் மாேத�
வ��றார.் இவர ்மழவைரயர ்�லப் �தல்�; �வஞானச்
ெசல்வரான கண்டரா�த்தரின் பட்ட ம��. வய�
��ரந்்த �தைவக் ேகாலத்��ம் இவ�ைடய �கத்�ல்
எத்தைகய ேதஜஸ் ெஜா�க்�ற�! அவ�க்�ப் �ன்னால்
அரிஞ்சய ேசாழரின் பத்�னியான ைவ�ம்பராயர ்�லப்
�தல்� ராணி கல்யாணி வ��றார.்



ஆகா! இவ�ைடய அழைக என்னெவன்� ெசால்ல! இந்த
��ய �ராயத்��ம் இவர ்�கத்�ல் இப்ப�க் கைள
���றேத! ெயௗவனப் �ராயத்�ல் எப்ப�
இ�ந்��ப்பாேரா? இவ�ைடய �தல்வரா�ய �ந்தர
ேசாழர ்வனப்� �க்கவர ்என்� �ர�த்�
ெபற்��ப்ப�ல் �யப்� என்ன?

இவைரத் ெதாடரந்்� �ந்தர ேசாழரின் மற்ெறா�
பத்�னியான ேசரமான் மகள் பராந்தகன் ேத�
வ��றார.்

இன்�ம் �ன்னால், வா�ல���ந்� ேநேர இறங்�
வந்த ேதவ கன்னிைகயைரெயாத்தக் �ந்தைவப்
�ராட்�, வான�, இன்�ம் நாம் அரி�லாற்றங்கைர�ல்
பாரத்்த அரச�லப் ெபண்கள் வ��றாரக்ள்.

�ஜயாலயன் காலத்���ந்� ேசாழ வம்சத்�னர்
�வைன�ம் �ரக்்ைகைய�ம் �லெதய்வமாகக்
ெகாண்� வ�ப��றவரக்ள். ஆனால் ��மா�ட�ம்
மற்ற சமயங்களிட�ம் இவரக்�க்�த் �ேவஷம் என்ப�
�ைடயா�. இன்� கண்ணன் �றந்த நாள் என்பைத
�ன்னிட�்ப் ெப�மாள் ேகா��க்� வந்தாரக்ள்
ேபா�ம்.

ெபரிய�ராட்� ெசம்�யன் மாேத� பல்லக்�ல் ஏ�ம்
சமயத்�ல் ஆழ்வாரக்்க�யா�ைடய பாடல் அவ�ைடய
கா�ல் ��ந்த�. அதற்காகெவன்ேற ஆழ்வாரக்்க�யார்
உரத்த சத்தம் ேபாட�்ப் பா�னார ்ேபா�ம். ெசம்�யன்
மாேத� அவைரத் தம் அ��ல் அைழத்� வரச்
ெசய்தார.்

ஆழ்வாரக்்க�யார ்அடக்க ஒ�க்கத்�டன் வந்�
நின்றார.்



“��மைல! �ல நாடக்ளாக உன்ைனக் காேணாேம?
ஸ்தல யாத்�ைர ெசன்��ந்தாேயா?” என்� ேகட்டார.்

“ஆம், தாேய! ஸ்தல யாத்�ைர ெசன்��ந்ேதன்.
��ப்ப�, காஞ்�, �ரநாராயண�ரம் �த�ய பல
ே�த்�ரங்கைளத் தரி�த்ேதன். ெசன்ற
இடங்களிெலல்லாம் பல �ந்ைதகைளக் கண்�ம்
ேகட�்ம் வந்ேதன்!”

“அரண்மைனக்� நாைளக்� வந்�, யாத்�ைர�ல்
கண்� ேகட்ட �ந்ைதகைளச ்ெசால்�!”

“இல்ைல, அம்மா! இன்�ர� ம�ப��ம் நான் �றப்பட
ேவண்�ம்.”

“அப்ப�யானால் இன்� மாைலேய வந்��ட�்ப் ேபா!”

“வ��ேறன் தாேய! தங்கள் �த்தம் என் பாக்�யம்!”

பல்லக்�கள், ரதங்கள் எல்லாம் �றப்பட�்
அரண்மைனக்� �ைரந்� ெசன்றன.

�ந்தைவப்�ராட்�, ஆழ்வாரக்்க�யாைரச ்�ட்�க்காட்�
ஏேதா �ற, மற்ற அர�ளங்�மாரிகள் ‘க�ர’் என்�
�ரித்தாரக்ள்.

�ரிப்�க்�க் காரணம் கண்ட�ய ஆழ்வாரக்்க�யார்
அந்தப் பக்கத்ைத ேநாக்�னார.் �ந்தைவப்�ராட்��ன்
கண்கள் ஆழ்வாரக்்க�யா�டன் ஏேதா சங்ேகத
பாைஷ�ல் ேப�ன. ஆழ்வாரக்்க�யார ்அசெ்சய்�ைய
அ�ந்� ெகாண்டதற்� அ���யாகத்
தைலவணங்�னார.்

ேசாழ மாளிைககளிேல ெசம்�யன் மாேத� வ�த்த
மாளிைக ந�நாயகமாக இ�ந்த�. அதன் சபா
மண்டபத்�ல், ெபான்னால் ெசய்� நவரத்�னங்கள்



இைழத்த �ம்மாசனத்�ல் அந்தப் ெப��தாட்�
அமரந்்��ந்தார.்

காைரக்காலம்ைமயார,் �லகவ�யார ்�தலான பரம
�வ பக்ைதகளின் வ�த்ேதான்�ய அப்ெபண்மணி
ெவண் பட்டாைட உ�த்�, ����ம், �த்ராடச்
மாைல�ம் தரித்�, ேவ� எவ்�த ஆபரணங்க�ம்
�ணாமல், அளவற்ற ெசல்வங்க�க்�ைட�ல் –
அஷ்ைட�வரியங்க�க்� மத்��ல், ைவராக்�ய
�ைலயாக வாழ ���ம் என்பைத நி��த்�க்
ெகாண்��ந்தாள்.

தைல�ல் மணிம�ட�ம் ேவ� ஆபரணங்க�ம்
அணியா��ந்த ேபா��ம் அவ�ைடய கம்�ரத்
ேதாற்ற�ம் �யம் �ரகாசமான �க�ம் அரச �லத்�ல்
�றந்� அரச �லத்�ல் ��ந்த அரசரக்்கர� என்பைத
�லப்ப�த்�ன. ேசாழ அரச ��ம்பத்ைதச்
ேசரந்்தவரக்ள் அத்தைன ேப�ம் ���லக்�ன்� இந்தப்
ெப��தாட்�ையத் ெதய்வமாக ம�த்�ப் பாராட்�க்
ெகாண்டா� அவ�ைடய ��ப்பத்�க்� மாறாக எ��ம்
ெசால்லாமல் நடந்� வந்த�ல் யாெதா� �யப்�ம்
இல்ைல என்ேற நிைனக்கத் ேதான்�ம்.

ஆ��ம் அத்தைகய பயபக்� மரியாைதக்� இப்ேபா�
ஒ� களங்கம் ஏற்பட்��ந்த�. அந்தப் ெபண்ணர��ன்
�தல்வர ்ம�ராந்தகத் ேதவர ்அன்ைன�ன் க�த்�க்�
மாறாக, அவ�ைடய கட்டைளைய ��,
ப�ேவட்டைரயர ்�லத்�ல் மணம் �ரிந்� ெகாண்டார.்
அ�மட�்�ன்� ேசாழ �ம்மாசனத்�க்� அவர்
ஆைசப்ப��றார ்என்ற ேச��ம் பராபரியாக வந்�
ெசம்�யன் மாேத��ன் கா�ல் ��ந்� அவ�க்�ச்
��� மனக் கவைலைய ஏற்ப�த்���ந்த�.



ெசம்�யன் மாேத��ன் அரண்மைன �ற்றத்��ம்
சபா மண்டபத்��ம் �ற்�களின் �ட்ட�ம் ேதவாரப்
பாடகரக்ளின் ேகாஷ்��ம் ேஜேஜ என்� எப்ேபா�ம்
����ப்ப� வழக்கம். �ர �ர ேதசங்களி��ந்�
�வன�யாரக்�ம் த�ழ்ப் �லவரக்�ம் அ�க்க� வந்�
பரி�ல்கள் ெபற்�ப் ேபாவ� வழக்கம். �வ �ைஜப்
�ரசாதம் ெகாண்� வ�ம் அரச்ச்கரக்ளின் �ட்ட�ம்
அ�கமாகேவ இ�க்�ம்.

அன்ைறக்�த் �����ன்றம் (��த்தாசலம்),
ெதன்�ரங்கா��ைற, ��மழபா� �த�ய
ஊரக்ளி��ந்� �ற்�க�ம் �வபக்தரக்�ம் வந்�
தத்தம் ஊரக்ளில் ேகா�ல்களில் க�ங்கல் ��ப்பணி
ெசய்வதற்� மகாராணி�ன் உத�ையக் ேகாரினாரக்ள்.
ேகா�ல்கைள எந்ெதந்த ஊரக்ளில் என்ன �ைற�ல்
கட்ட உத்ேதசம் என்பதற்�ச ்�த்�ரங்க�ம் ெபாம்ைமக்
ேகா�ல்க�ம் ெகாண்� வந்��ந்தாரக்ள்.

�தலாவ� இரண்� ேகா�ல்களின் ��ப்பணிையச்
ெசய்ய உத� அளிப்பதாகச ்ெசால்��ட�்,
“மழபா�யா? எந்த மழபா�?” என்� ெபரிய �ராட்�
ேகட்டார.்

“�ந்தர�ரத்்� �வா�கைளக் �ரல் ெகா�த்�
அைழத்�ப் பாடல் ெபற்றாேர, அந்தப் ெப�மான்
�ற்��க்�ம் மழபா�தான்!” என்� அந்த ஊரக்்காரர்
ெசான்னார.்

“அ� என்ன சம்பவம்?” என்� மழவைரயரின் ெசல்�
ேகடக், மழபா�க்காரர ்��னார:்

“�ந்தர�ரத்்� �வா�கள் ேசாழ நாட�் ஸ்தலங்க�க்�
யாத்�ைர ெசய்� ெகாண்��ந்தேபா� ஒ� ந�ையக்
கடக்க ேவண்�யதா��ந்த�.



ந�ையத் தாண்� அப்பால் ெசல்லத் ெதாடங்�னார.்
அப்ேபா�, ‘�ந்தரம்! என்ைன மறந்தாேயா!’ என்� ஒ�
�ரல் ேகட்ட�.

�ந்தர�ரத்்� ��க்�ட்டார ்அ� தம்ைம ஆடெ்காண்ட
இைறவ�ைடய �ரல் என்பைத உணரந்்தார.்

பக்கத்�ல் இ�ந்த �டரக்ைளப் பாரத்்� ‘இங்ேக
ச�பத்�ல் எங்ேகயாவ� �வன் ேகா�ல் இ�க்�றதா?’
என்� ேகட்டார.்

‘ஆம், �வா�! அந்தக் ெகான்ைன மரங்களின் மைற�ல்
மழபா� �ராமத்�ச ்�வன் ேகா�ல் இ�க்�ற�!’ என்�
�டரக்ள் ெசான்னாரக்ள்.

உடேன �ந்தர�ரத்்� அங்ேக ெசன்றார.் �த்�க்
��ங்�ய ெகான்ைன மரங்களின் மைற�ல் ஒ� ��ய
ேகா�ல் இ�ந்த�. �ந்தர�ரத்்� அங்ேக ெசன்� �வா�
தரிசனம் ெசய்��ட�் மன���ப் பா�னார.்
அன்ெறா� நாள் தன்ைனத் த�த்தாடெ்காண்ட� ேபால்,
இன்ைறக்�த் தன்ைனக் �ப்�ட�் அ�ள்�ரிந்த
க�ைணத் �றைன �யந்தார.் ‘�வா�! தங்கைள நான்
மறந்� ��ேவனா? என்ன ேகள்� ேகட்�ரக்ள்?
தங்கைள மறந்��ட�் ேவ� யாைர நிைனப்ேபன்?’
என்�ம் க�த்� அைமத்�,

ெபான்னார் ேமனியேன!
��த் ேதாைல அைரக்கைசத்�
�ன்னார் ெசஞ்சைடேமல்
�ளிர் ெகான்ைற அணிந்தவேன
மன்ேன மாமணிேய
மழபா��ள் மாணிக்கேம!
அன்ேன உன்ைனயல்லால்
இனி யாைர நிைனக்ேகேன?

 



என்� பா�னார.் தாேய! இன்�ம் அந்தக் ேகா�ல் ��ய
ேகா�லாகக் ெகான்ைன மரங்களின் மைற�ேலேய
இ�க்�ன்ற�. அதற்�த்தான் உடேன ��ப்பணி
ஆரம்�க்க ேவண்�ம் என்� ேகா��ேறாம்.”

“அப்ப�ேயயாகட�்ம்!” என்றார ்ெசம்�யன் மாேத�.

ஆழ்வாரக்்க�யா�ம் அவ�டன் இன்ெனா�வ�ம் சற்�
�ன்னால் வந்� நடந்தைதெயல்லாம் கவனமாகக்
ேகட�்க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

 

 

----------------*************-----------------

 

 

 

அ�தியாய� 44 - எ�லா�
அவ� ேவைல!

 

மாமல்ல�ரத்� மகா �ற்�களின் பரம்பைர�ல்
ேதான்�ய �ற்பக் கைலஞர ்ஒ�வர ்இப்ேபா� �ன்
வந்தார.் ��ய �ைற�ல் க�ங்கற்றளி அைமப்பதற்�
அவ�ைடய மேனாதரம் கற்பைனப்ப� ��ய
ெபாம்ைமக் ேகா�ல் ஒன்� அவர ்ெசய்� ெகாண்�
வந்��ந்தார.் அைத இப்ேபா� மகாராணி�டம்
காட்�னார.்

அைதப் பாரத்்� மகாராணி �க�ம் �யந்தார.்
ஆழ்வாரக்்க�யா�க்� அ��ல் நின்றவைரப் பாரத்்�,



“பட்டேர! இந்த ஆலய அைமப்� எவ்வள�
�றப்பா��க்�ற�, பாரத்்�ரக்ளா? த�ழகத்��ள்ள
�க்�யமான �வஸ்தலங்களிெலல்லாம் இம்மா�ரி ��
�ைற�ல் ஆலயம் எ�ப்�க்க ேவண்�ம் என்�
என்�ைடய உள்ளத்�ல் ஆவல் ெபாங்��ற�!? என்�
ெசான்னார.்

“தாேய! தங்கள் ��ப்பம் நிைறேவ�வ�ல் தைட என்ன
இ�க்�ற�? ேதவாரப் ப�கப் பாடல் ெபற்ற �வ
ஸ்தலங்களில் இம்மா�ரி கற்றளிகள் எ�ப்�க்கலாம்.
இந்த ஆலய அைமப்ைபப் பாரத்்த�டேன இ� ‘பாடல்
ெபற்ற ஸ்தலம்’ என்பைத ஜனங்கள் உணரந்்�
ெகாள்வாரக்ள்!” என்� ெசான்னார ்ஈசான �வபட்டர.்

“ஆம், ஆம்! அப்பர ்ெப�மா�ம் ஞானசம்பந்த�ம்
�ந்தர�ரத்்��ம் பா�ய ப�கங்கைளெயல்லாம்
ேசகரிக்க ேவண்�ம். அவரக்�ைடய பாதங்கள் பட�்ப்
�னிதமா�, அவரக்�ைடய பாடல்களினால்
ெதய்�கமைடந்த ஸ்தலங்களில் எல்லாம் இம்மா�ரி
வானளா�ய �மான ேகா�ரங்க�டன் கற்றளிகைள
எ�க்க ேவண்�ம். இந்த இரண்�ந்தான் என்
மேனாரதங்கள். இைவ நிைறேவ�மா என்� அ�க்க�
ஐயம் உண்டா�ற�. என்�ைடய நாயகர ்மட�்ம்
ேமற்�த் �ைச ெசன்� அகாலத்�ல் இைறவன்
��வ�கைளச ்ேசரா��ந்தால்,– இன்�ம் �ல காலம்
��த்��ந்தால், — என் மேனாரதங்கள் எல்லாம்
நிைறேவ���க்�ம்…..”

“இப்ேபா� மட�்ம் என்ன �ைற�, தாேய! தாங்கள்
நிைனத்தைத நிைனத்தப� நிைறேவற்�த் தர
ேவண்�ம் என்� சக்கரவரத்்� கட்டைள
�றப்�த்��க்�றார ்அல்லவா? அவ�ைடய �தல்வரக்ள்
இ�வ�ம் தங்கள் மனத்�ல் நிைனப்பதற்�



�ன்னாேலேய தங்க�க்� இ� ��ப்பமா��க்�ம்
என்� ஊ�த்த�ந்�, அைத நிைறேவற்றச்
�த்தமா��க்�றாரக்ள். அப்ப���க்�ம்ேபா�…”

“இ�ந்தா�ம் என் மனத்�ல் இப்ேபா� அவ்வள�
உற்சாகம் இல்ைல. ஏேதேதா ேகள்�ப்ப��ேறன். நான்
ெசய்�ம் ேகா�ல் ��ப்பணி�னால் அரசாங்கப்
ெபாக்�ஷம் கா�யா� ���றெதன்� �லர்
�ைறப��றாரக்ளாம். ‘�வ�க்� இவ்வள�
ஆலயங்கள் என்னத்�ற்�?” என்� ேகட�்றாரக்ளாம்.
மற்றவரக்ள் ேகட்பைதப் பற்� எனக்�க்
கவைல�ல்ைல. காஞ்��ல் உள்ள இளவரசர ்�ட…..”

இவ்�தம் ெபரிய �ராட்�யார ்ெசால்�யேபா�,
ஆழ்வாரக்்க�யான் ஓர ்அ� �ன்னால் வந்� நின்�,
“தாேய! அந்த மா�ரி ேகட்பவரக்ளில் அ�ேய�ம்
ஒ�வன்!” என்றான்.

மகாராணி அவைனச ்சற்� �யப்�டன் பாரத்்தார.்
மற்றவரக்ள், ‘இ� என்ன �பரீதம்?’ என்ற
�கபாவத்�டன் ஆழ்வாரக்்க�யாைன உற்�
ேநாக்�னாரக்ள்.

ஆழ்வாரக்்க�யான் ேம�ம் ெதாடரந்்� ஆத்�ரம்
த�ம்�ய �ர�ல், “அன்ைனேய! என் வ��
ெகா�க்�றேத! இந்த மா�ரி அநியாயம் உண்டா? தரம்
ேதவைத�ன் அவதாரமாக �ளங்�ம் தாங்கள் இந்த
அநீ�க்� இடம் ெகா�க்கலாமா?” என்� அல�னான்.

��மைலயப்ப�க்�ப் பக்கத்�ல் நின்ற ஈசான
�வபட்டர,் “மகாராணி! என் சேகாதரன் இப்ப�த்தான்
ஏதாவ� உள�வான். ��ெரன்� அவ�க்� ெவ�
வந்���ம். தய� ெசய்� மன்னித்� அ�ள ேவண்�ம்!”
என்றார.்



அக்காலத்�ல் ைசவரக்�ம் ைவஷ்ணவரக்�ம் தனித்
தனி சா�யாகப் �ரிந்��க்க�ல்ைல. ஒேர
��ம்பத்�ல் ைசவப் பற்�ள்ளவரக்�ம் �ர
ைவஷ்ணவரக்�ம் இ�ப்பாரக்ள். ஒேர பட்டர ்�வன்
ேகா���ம் ��மால் ேகா���ம் �ஜா ைகங்கரியம்
ெசய்வார.் ஈசான �வ பட்டர ்அத்தைகய பரந்த ேநாக்கம்
ெகாண்டவர.் ��மைலயப்பன் அவ�ைடய ஒன்��ட்ட
சேகாதரன். இ�வ�ம் பரஸ்பரம் �க்க அன்�
ெகாண்டவரக்ள். ஆகேவ தம்��ன் பதற்றமான
ேபச�்க்காக ஈசான �வபட்டர ்மகாராணி�டம்
மன்னிப்�க் ேகாரினார.்

ேத� �ன்னைக �ரிந்�, “��மைல! சற்� அைம�யாகப்
ேப�! இப்ேபா� என்ன அநியாயம் நடந்� �ட்ட�?”
என்� ேகட்டார.்

“அம்மா! ேபயாண்��ம் ைக�ல் கபாலம் ஏந்�ப் �ை�
எ�த்�ப் �ைழப்பவ�மா�ய �வ�க்� எத்தைன
ஆலயங்கள்? எத்தைன மாடக் ேகா�ல்கள்? எத்தைன
கற்றளிகள்? உலகத்ைதெயல்லாம் காத்� ர�க்�ம்
�ஷ்� �ரத்்�க்� ஒ� ��க்ேகா�ல் �டக்
�ைடயாதா? ஒ� பைழய ேகா�ைலத்
��ப்பணியாவ� ெசய்யக் �டாதா?” என்�
��மைலயப்பன் ஓல�ட்டான்.

“அம்மா! அ�ல �வன�ம் உய்ய ஆனந்த நடனமா�ம்
ெப�மா�க்� அரங்க�ம் அம்பல�ம் �ற்சைப�ம்
ெபாற்சைப�ம் மாடக் ேகா��ம் ம�ல் �ழ்ந்த
மாளிைக�ம் ேவண்�ம். ஓயாமல் �ங்��ற
��மா�க்� ஒ� ��ய இடம் ேபாதாதா? �பம் இல்லாத
இ�ட்டைறதாேன அவ�க்� ேவண்�ம்? மாடக்
ேகா�ல்க�ம் கற்றளிக�ம் என்னத்�ற்�?” என்றார்
ஈசான �வபட்டர.்



“அண்ணா! ஓயாமல் �ங்�ம் ெப�மாள்தான் உலகளந்த
ெப�மாள்! மகாப�ையப் பாதாளத்�ல் அ�த்�ய
ெப�மாள்!” என்றான் ஆழ்வாரக்்க�யான்.

“அப்ப�ப்பட்ட உலகளந்த ெப�மாள் எங்கள்
�வெப�மா�ைடய பாதார �ந்தங்கைளத்
தரி�ப்பதற்�த் ேதாண்�த் ேதாண்�ப் பாதாளம்
வைர�ல் ெசன்�ம் எம்ெப�மான் பாதங்கைளக்
கண்���க்க ��ய�ல்ைல!” என்றார ்ஈசான
�வபட்டர.்

“உங்கள் �வன் அவ்வள� ெபரியவரா��ந்தால்,
அவ�க்�க் ேகா�ல் எதற்� என்�தான் ேகட�்ேறன்.
ேகா��க்�ள் வ�ம்ேபா� அவர ்தைல இ�த்�க்
ேகா�ல் இ�ந்� ��ந்� ��ேம!” என்� ெசான்னான்
ஆழ்வாரக்்க�யான்.

மழவைரயர ்��மகள் இைதக் ேகட�்ச ்�ரித்�க்
ெகாண்ேட, “உங்கள் சண்ைடையக் ெகாஞ்சம்
நி�த்�ங்கள். ��மைல! நீ ெசால்வ� என்ன?
ெப�மா�க்�க் ேகா�ல் கட்டக் �டா� என்� யார்
ெசான்ன�? எந்த ஊர ்�ண்ணகரத்ைதப் ���க்க
ேவண்�ம் என்�றாய்? அைத நல்ல �ைற�ல்
ெசால்�வ�தாேன?” என்றார.்

“அம்மணி! தங்க�ைடய மாமனார,் �ன்� உல�ம்
�ரத்்� ெபற்ற பராந்தக சக்கரவரத்்�. அவ�ைடய பட்டப்
ெபயரால் �ளங்�ம் �ரநாராயண�ரத்�க்�ப்
ேபா��ந்ேதன். அங்ேக �ரநாராயணப் ெப�மாள்
அல்�ம் பக�ம் �ங்காமல், கண் �டாமல், மாகடல்
ேபான்ற �ரநாராயண ஏரிையக் காத்� அ�ள் �ரிந்�
வ��றார.் அத்தைகய ெப�மா�ைடய ேகா��ல்
ெசங்கல் �வரக்ள் இ�ந்� ��ந்� வ��ன்றன.



ேகா�ல் இ�ந்தால் ஏரிக் கைர�ம் இ�ந்� �� ��
ஊரக்ள் பாழா���ம். �ரநாராயணப் ெப�மாளின்
ேகா�ைலக் கற்றளியாக்�த் ��ப்பணி ெசய்ய
ேவண்�ம்!” என்றான்.

“ஆகட�்ம், ெசய்ேவாம்! அைதப் பற்� �வரமாக
என்னிடம் ெசால்! இவரக்ள் எல்லா�ம் இப்ேபா�
ேபாகட�்ம்!” என்� ேசாழ�ல �தாட்� ��னார.்

அந்தக் ��ப்ைப உணரந்்� ஈசான �வபட்டர ்உள்பட
அைனவ�ம் ெவளிேய�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

உடேன, ெசம்�யன் மாேத� �ரைலத் தாழ்த்�க்
ெகாண்�, “��மைல! யாத்�ைர�ல் எங்ெகங்ேக
ேபா��ந்தாய்? என்ெனன்ன பாரத்்தாய்? என்ெனன்ன
ேகள்�ப்பட்டாய்? �வரமாய்ச ்ெசால்�! ஏேதா
�க்�யமான �ஷயம் ெகாண்� வந்��க்�றாய்.
அதனால் தான் அப்ப�க் ��க்�ட�்ப் ேப�னாய்,
இல்ைலயா?” என்� ெசான்னார.்

“ஆம், தாேய! �க்�யமான �ஷயம் பல ெகாண்�
வந்��க்�ேறன். ஆ��ம் தங்கள் ���ள்ளத்ைத
ேநாக்�க் காத்��ப்ேபன். ஆனால் காஞ்��ல் உள்ள
இளவரசைரப் பற்� ஏேதா ெசால்லத் ெதாடங்�னீரக்ள்.
அதற்காகேவ தைட ெசய்ேதன். சற்� �ன் இங்ேக
இ�ந்தவரக்ளில் உண்ைமயானவர ்யார,் ஒற்றர ்யார்
என்� யா�க்�த் ெதரி�ம்? நாட்�ல் எத்தைனேயா
�பரீதங்கள் நிகழ்ந்� வ��ன்றன. எப்ேபா� யாரால்
என்ன �ேராகம் நடக்�ம் என்� ெசால்வதற்�ல்ைல!”
என்றான் ��மைலயப்பன்.

ெபரிய �ராட்� ெப��ச�் எ�ந்தார.் “ஒ�
��ம்பத்ைதச ்ேசரந்்தவரக்ள், இரத்த பாசம்
உள்ளவரக்ள், ஒ�வைரெயா�வர ்சந்ேத�க்�ம்ப�



ஆ��ட்ட�. ஆ�த்த கரிகாலன் ஒ� காலத்�ல்
என்னிடம் எவ்வள� ��வாசம் ைவத்��ந்தான்?
ெசாந்தத் தாையக் காட்��ம் �� மடங்� அன்�ம்
மரியாைத�ம் ெகாண்��ந்தாேன? அவன் �டவல்லவா
என் ேபரில் ஐ��ம்ப� ஆ��ட்ட�! ��மைல! என்
நாயக�டன் நா�ம் இந்த மண்�லைக �ட�்ப்
ேபா��ந்தால் எவ்வள� நன்றா��க்�ம்! என்ைன வரக்
�டாெதன்� த�த்� �ட்டாேர? இங்ேக ெசய்ய
ேவண்�ய பணிகைள�ம் ெகா�த்� �ட்டல்லவா ேபாய்
�ட்டார?் என்ன �ரப்்பாக்�யசா� நான்?” என்றார.்

“அம்மா! தங்கள் ப� �க்கால�ம் உணரந்்த மகான்.
க��கத்�ல் ஜனக மகாராஜாைவப் ேபால் இந்தச ்ேசாழ
�ம்மாசனத்�ல் �ற்��ந்தார.் தங்கைள இ�க்�ம்ப�
அவர ்ெசால்�ப் ேபான� இந்த நா� ெசய்த பாக்�யம்.
�� ஆண்டாகப் பல்�ப் ெப��வ�ம் இந்தச ்ேசாழப்
ேபரர� சேகாதரச ்சண்ைட�னால் ந�த்� நாசமாகாமல்
காப்பாற்�ம் ெபா�ப்� தங்கைளச ்சாரந்்த�.
தங்களாேல தான் அ� ��யக் ��ய�!”

“எனக்�த் ேதான்ற�ல்ைல. என் ெசாந்த மகன் நான்
ெசால்வைதக் ேகடக்�ல்ைல என்� ஏற்பட்ட �ற�
மற்றவரக்ைள நான் எப்ப�க் கட�்ப்ப�த்த ���ம்?
இ�க்கட�்ம்; ஒற்றரக்ைளப் பற்�ச ்ெசான்னாேய?
இங்ேக யார ்ஒற்றரக்ைள அ�ப்���க்க ���ம்?
இளவரசன் ஆ�த்த கரிகாலன் அ�ப்���ப்பான் என்�
நிைனக்�றாயா? என் ேபரில் அவ�க்� அவ்வள�
அவநம்�க்ைக வந்� �ட்டதா?” என்றார ்�வ பக்த
�ேராமணியான மாதர�.

“என்�ைடய இ� கா�னா�ம் ேகட்ேடன், தாேய!
இல்லா�ட்டால் இளவரசர ்கரிகாலர ்தங்கள் ேபரில்



ஐயப்ப�வார ்என்பைத நான் ஒ� நா�ம் நம்���க்க
மாட்ேடன்……..”

“என்ன ேகட்டாய், ��மைல! உன் கா�னால் என்ன
ேகட்டாய்?”

“மாமல்ல�ரத்�க் கற்ேகா�ல் ஒன்�ன் அ��ல்
உடக்ாரந்்� அவரக்ள் ேப�க் ெகாண்��ந்தைதக்
ேகட்ேடன்…”

“அவரக்ள் என்றால் யார?்”

“இளவரசர ்அ�த்த கரிகாலர ்ஒன்�, ��க்ேகாவ�ர்
மைலயமான் இரண்�, பல்லவப் பாரத்்�ேபந்�ரன்
�ன்�, – இவரக்ள் �வ�ம் ேப�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.
இ�ளைடந்த கற்ேகா��க்�ள் நான் மைறந்��ந்�
ேகட்ேடன். மைலயமா�ம் பாரத்்�ேபந்�ர�ம் ெவ�
ஆத்�ரமாகப் ேப�னாரக்ள். இரண்�
ப�ேவட்டைரயரக்�ம் தங்கள் �மாரர ்ம�ராந்தகத்
ேதவ�ம் ேசரந்்� ச� ெசய்� சக்கரவரத்்�ையச்
�ைறப்ப�த்� ைவத்��க்�றாரக்ளாம். அ�ல்
தங்க�க்�ம் சம்பந்தம் இ�க்கத்தான் ேவண்�ம் என்�
மைலயமான் ��னான். அைத மற்றவரக்ள்
ஆேமா�த்தாரக்ள். தஞ்சா�ர ்�� பைடெய�த்�ச்
ெசன்� சக்கரவரத்்�ைய ���த்�க் ெகாண்� வர
ேவண்�ம் என்� பாரத்்�ேபந்�ரன் ெசான்னான்.
அைத�ம் மற்ற இ�வ�ம் ஆேமா�த்தாரக்ள். ஆனால்
சக்கரவரத்்�ையச ்சண்ைட�ன்�க் காஞ்��ரத்�க்�க்
ெகாண்� வர இன்�ம் ஒ� �யற்� ெசய்� பாரக்்க
ேவண்�ம் என்� இளவரசர ்��னார.் அதன் ேபரில்
சக்கரவரத்்�க்� ஓைல எ�� ஒ� �தனிடம் ெகா�த்�
அ�ப்பத் �ரம்ானித்தாரக்ள். அந்தத் �தன் யார்
என்பைத�ம் நான் கண்� ெகாண்ேடன். அவன்



சாதாரணத் �தன் அல்ல. மகா சாமரத்்�யசா�; �ர
பராக்�ரமசா�. �தன் ேவைலேயா� ஒற்றன்
ேவைலைய�ம் ெசய்யக்��யவன். அவ�டன் நான்
ேபச�்க் ெகா�த்�ப் பாரத்்ேதன். நான் தட்��ல்
�ைழந்தால் அவன் ேகாலத்�க்�ள் �ைழயப்
பாரத்்தான். அவன் ஒன்�ேம ெதரியப்ப�த்தாமல்
என்னிட��ந்� பல �ஷயங்கைளக் �ர�க்கப்
பாரத்்தான். �டந்ைத ேஜா�டர ்அவனிடம் தம�
ைகவரிைசையக் காட்�னார.் அ��ம் ப�க்க�ல்ைல.
�ற� அவன் தஞ்சா��க்�ச ்ெசன்� சக்கரவரத்்��டம்
ஓைலையக் ெகா�த்��ட்டான் என்�
ேகள்�ப்ப��ேறன்……….”

“அப்�றம் என்ன நடந்த�? அதற்�ச ்சக்கரவரத்்� என்ன
ம�ெமா� ெசான்னாராம்?”

“ம� நாைளக்� �ைட எ��த் த�வதாகச்
ெசான்னாராம். அதற்�ள் அவன் ேபரில்
ப�ேவட்டைரயரக்�க்� ஏேதா சந்ேதகம் வந்� �ட்ட�.
அவரக்�ைடய கட�்க் காவல்கைளெயல்லாம் ��க்
ெகாண்� அவன் எப்ப�ேயா தப்�த்�ச ்ெசன்�
�ட்டானாம்!”

“அப்ப�யானால் அவன் �கச ்சாமரத்்�யசா�தான்;
சந்ேதக�ல்ைல. அப்�றம் நீ என்ன ெசய்தாய்?
காஞ்��ரத்���ந்� �ளம்�ய �ன்?”

“ேநேர இங்� வ�வதற்காகேவ �றப்பட்ேடன். வ��ல்
�ரநாராயண�ரத்�ல் ெப�மாைளத் தரி�க்கத்
தங்�ேனன். தங்�ய இடத்�ல் ெப�மாள் அ�ளினால்
ஒ� ெபரிய இரக�யத்ைத அ��ம்ப� ேநரந்்த�….”

“அ� என்ன? இன்�ம் ஒ� இரக�யமா?”



“ஆம், தாேய! கடம்�ர ்சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல்
அன்� இர� ஒ� ெபரிய ��ந்� என்� ெதரிந்த�. அந்த
��ந்�க்�ப் ெபரிய ப�ேவட்டைரயர ்வந்தார.்
அவ�டன் இைளயராணி�ன் பல்லக்�ம் வந்த�!”

“��மைல! எல்லாம் அவ�ைடய ெசயல்தான்! இந்தச்
ேசாழ நாட�்க்� இப்ேபா� ேநரந்்��க்�ம் ஆபத்�
அந்தப் ெபண்ணால் ஏற்பட்ட�தான்! அவைள நீ
சந்�த்�ப் ேபச ��ந்ததா?”

“��ய�ல்ைல, அம்மா! ��ய�ல்ைல! தங்கள்
கட்டைள�ன் ேபரில் அந்தப் ெபண் பாம்ைப என்
சேகாதரியாகப் பா�த்� எத்தைன வ�ஷம்
வளரத்்ேதன்! எங்ெகல்லாம் ேத� அைலந்� �ரபந்த
பா�ரங்கைளக் கற்�க் ெகாண்� வந்� அவ�க்�க்
கற்�த்ேதன்! அைதெயல்லாம் நிைனத்�ப் பாரத்்தால்
என் ெநஞ்சம் ெகா�க்�ற�! ெபரிய ப�ேவட்டைரயரின்
ராணியான �ற� அவள் என்ைனப் பாரக்்கக் �ட
ம�க்�றாள்…!”

“அதற்காக வ�த்தப்பட�் என்ன பயன்? இந்த உலகத்�
மனிதரக்ளின் காரியங்கள் இப்ப�த்தான். நிைனப்ப�
ஒன்�ம், நடப்ப� ஒன்�மாக ���ற�…… அப்�றம்
கடம்�ரில் நடந்த� என்ன?”

“பல்லக்�ேல வந்தவள் நந்�னிதான் என்� எண்ணிக்
ெகாண்� எப்ப�யாவ� அவைளச ்சந்�ப்ப� அல்ல�
ஓைல எ�� அ�ப்�யாவ� எசச்ரிக்ைக ெசய்வ� என்ற
உத்ேதசத்�டன் கடம்��க்�ச ்ெசன்ேறன். ெப�ம்
அபாயத்�க்�த் �ணிந்� கடம்�ர ்மாளிைக�ன்
ெவௗிச ்�வர ்ஏ� ��த்ேதன்; அப்ேபா� தான் அந்த
அ�சயமான மரம் இரக�யம் ெதரிய வந்த�………”



“��மைல! உன் வழக்கேம இப்ப�த்தான். ேம�ம்
ேம�ம் ஆவைலக் �ளப்�வாேய த�ர, ெசய்�ையச்
ெசால்ல மாட்டாய். அ� என்ன அப்ப�ப்பட்ட
அ�சயமான மரம் இரக�யம்…..?”

“மன்னிக்க ேவண்�ம், தாேய! அைதச ்ெசால்�வதற்ேக
தயக்கமா��க்�ற�. �� பல்லக்�ல் இ�ந்த� ப��ர்
இைளயராணி அல்ல. ப�ேவட்டைரயர ்தாம்
ேபா��டெமல்லாம் இைளயராணிைய அைழத்�க்
ெகாண்� ேபா�றார ்என்� நாம் எல்லா�ம் எண்ணிக்
ெகாண்��ந்ேதாேம, அ� ெபரிய தவ�…..”

“ப�ேவட்டைரயர ்�ன் யாைர ��பல்லக்�ல் ைவத்�
அைழத்�ப் ேபா�றார?் அந்தக் �ழவரின் ெபண்
சபலத்�க்� அளேவ�ல்ைலயா?”

“�� பல்லக்�ல் இ�ந்த� ஸ்�ரீ அல்ல, தாேய!”

“ஸ்�ரீ இல்ைல என்றால்? எந்த ஆண்மகன் அப்ப�
��பல்லக்�ல் மைறந்� ெகாண்� வ�வான்?”

“மன்னிக்க ேவண்�ம், அம்மா! ��பல்லக்�ல் மைறந்�
வந்த� தங்க�ைடய ��க்�மாரர ்ம�ராந்தகத்
ேதவரத்ான்!”

ெசம்�யன் மாேத� ��� ேநரம் �ைகத்� நின்�
�ட்டார.்

“கட�ேள! நான் ெசய்த �ற்றத்�க்� இவ்வள� ெபரிய
தண்டைனயா?” என்� தம� வாய்க்�ள்ேள ெசால்�க்
ெகாண்டார.்

�ற�, ஆழ்வாரக்்க�யான் சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல்
அரத்்த ராத்�ரி�ல் நடந்த ச�க் �ட்டத்ைதப் பற்�ச்
ெசான்னான். அைதக் ேகட�் அம்மாதர� அைடந்த



மனத்�யைரச ்ெசால்� ��யா�. “ஐேயா! என் மகேன!
உன்ைனச ்�வ ஞானச ்ெசல்வனாக வளரக்்க
�யன்ேறேன? அதன் பயனா இ�? ேசாழர்
ெப�ங்�லத்�க்� உன்னால் இத்தைகய அப�ரத்்�யா
ேநர ேவண்�ம்? ேசாழப் ேபரர�க்� இத்தைகய ெப�ந்
�ங்� உன்னாேலயா ஏற்பட ேவண்�ம்?” என்�
�லம்�னார.்

�ன்னர,் “��மைல! ம�ப��ம் என்ைனப்
பாரத்்��ட�்ப் ேபா! அதற்�ள் �ந்தைவ�டம் ேப�
இந்தப் ெப�ம் �பத்ைத எப்ப�த் த�க்கலாம் என்�
ேயா�த்�ச ்ெசால்��ேறன்!” என்றார.்

“தாேய! இளவர��டம் �டத் தாங்கள் இைதப் பற்�ப்
ேபசாமல் இ�ப்ப� நல்ல�.”

“ஏன்? அவைளப் பற்�க் �ட ஐயப்ப��றாயா என்ன?”

“அ� இயற்ைகதாேன அம்மா? ஆ�த்த கரிகாலரின்
அ�ைமச ்சேகாதரிதாேன அவர?்”

“அதனால் என்ன…? ��மைல! �ரியன் ேமற்�ல்
உதயமா�க் �ழக்ேக அஸ்த�த்த� என்� நீ
ெசான்னா�ம் நம்�ேவன். �வெப�மாைனக் காட்��ம்
��மால் ெபரிய ெதய்வம் என்� நீ சா�ப்பைத
நம்�னா�ம் நம்�ேவன். ஆனால் �ந்தைவ�ன் ேபரில்
�ற்றம் ெசான்னால் நம்ப மாட்ேடன். அவள் �றந்த
அன்ைறக்� அரண்மைன ம�த்�வச�் எ�த்� வந்�
�ழந்ைதைய என் இ� கரங்களி�ம் ெகா�த்தாள்.
அன்� �தலாவ� நாேன அவைள வளரத்்� வந்ேதன்.
என் வ�ற்�ல் �றந்த மகைனக் காட்��ம் அ�ைமயாக
வளரத்்� வந்ேதன். அவ�ம் என்ைனேய ெபற்ற
தாயாக�ம், தகப்பனாக�ம் எண்ணி இன்� வைர
அன்�ம் மரியாைத�ம் ெச�த்� வ��றாள்……”



“அம்மா! ஒன்� ேகட�்ேறன். �ந்தைவ ேத� �டந்ைத
ேசா�டரிடம் ெசன்� வந்தைதப் பற்�த் தங்களிடம்
ெசான்னாரா?”

“இல்ைல; அதனால் என்ன?”

“ேஜா�யர ்�ட்�ல் வாணர�்லத்� வா�பன் ஒ�வைனப்
பாரத்்த� பற்��ம் ம�ப� அவைன
அரி�லாற்றங்கைர�ல் சந்�த்த� பற்��ம்
ெசான்னாரா?”

“இல்ைல; இெதல்லாம் என்ன ேகள்�? இப்ப�க்
ேகட்ப�ல் உன் க�த்� என்ன?”

“தங்களிடம் ெசால்லக் �டாத இரக�யம் ஒன்�
இளவர� ைவத்��க்�றார ்என்ப�தான். நான்
��ப்�ட்ட அந்த வா�பன்தான் ஆ�த்த கரிகாலரின்
�தன்; ஒற்றன் என்� ெசான்னா�ம் தவறாகா�.”

“��மைல! அெதல்லாம் எப்ப�யாவ� இ�க்கட�்ம்.
என்னிடம் �ந்தைவ ஏேத�ம் ஒன்ைறச்
ெசால்ல�ல்ைலெயன்றால், அதற்�த் தக்க காரணம்
இ�க்�ம். அவளிடம் சந்ேதகப்ப�வைதக் காட்��ம்
என் �ராணைனேய �ட�் ��ேவன்!” என்றார்
�வஞான கண்டரா�த்தரின் பட்டம��.

“ஐையேயா! அப்ப� ஒன்�ம் ேநர ேவண்டாம்.
தங்க�ைடய நம்�க்ைகேய ெமய்யாகட�்ம். இளவர�
என்னிடம் ஏேதா ேகட்பதற்காக வரச்
ெசால்���க்�றார.் தாங்கள் பாரக்்க ��ம்�வதாக
நாேன ெதரி�த்� ���ேறன்” என்றான்.
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அ�தியாய� 45 - ��ற�
ெச�த ஒ�ற�

 

இரண்டா�ரம் ஆண்�க�க்� �ன்� கரிகால்
ெப�வளத்தான் என்�ம் ேசாழ மன்னன் காேவரி ந�க்�
இ��ற�ம் கைர எ�த்தான். ெவ� காலம் அந்தக்
கைரகள் நல்ல நிைலைம�ல் இ�ந்� காேவரி ஆற்ைறக்
கட�்க்�ள் ைவத்��ந்தன. �ன்னர,் ேசாழ �லத்�ன்
வ� �ைறந்த�. பாண்�யரக்�ம் பல்லவரக்�ம்
களப்பாள�ம் வாண�ம் தைலெய�த்தாரக்ள்.

இந்தக் காலத்�ல் காவலன் இல்லாத காேவரி ந�
அ�க்க� கட�் ��க் கைரைய உைடத்�க் ெகாண்ட�.
இவ்�தம் ெபரிய அள�ல் கைர உைடந்த �ல
சந்தரப்்பங்களில் ந��ன் ேபாக்ேக ேம�ம் ��மாக
மா�வ�ண்�. பழங்காேவரி ��க் காேவரியா�ம்;
அ�ேயா� ந��ன் க� மா�ப் ேபாய்�ட்டால், பைழய
ந�ப்ப�ைக �ல சமயம் நன்ெசய் நிலமாக மா�ம்;
ேவ� �ல சமயங்களில் தண்ணீர ்ேதங்� நிற்�ம்
ஓைடகளா�க் கடல் ேபால் அைலேமா�க்
ெகாண்��க்�ம்.

பைழயா� நகரின் ேசாழ மாளிைககைளெயாட்�த்
ெதன்�றத்�ல் அத்தைகய ஓைட ஒன்� இ�ந்த�.



காேவரி�ன் க� மா�யதால் ஏற்பட்ட இந்த ஓைடையச்
ேசாழ மன்னரக்ள் ேவண்�ெமன்ேற ஆழமாக்�,
�சாலப்ப�த்�, எப்ேபா�ம் தண்ணீர ்த�ம்�
நிற்�ம்ப�ச ்ெசய்��ந்தாரக்ள். அரண்மைனக்�ம்,
�க்�யமாக அந்தப்�ரங்க�க்�ம் இந்த �சாலமான நீர்
ஓைட ஒ� நல்ல பா�காப்பாக இ�ந்த�. அந்த வ��ல்
யா�ம் எளி�ல் வந்� �ட ��யா�. அரண்மைனேயா�
ெந�ங்�ய ெதாடர�்ள்ளவரக்ள்தான் பட�ல் ஏ�
வரலாம்.

அரண்மைன அந்தப்�ரங்களின் அழ�ய உத்�யான
வனங்கள் இந்த நீேராைடைய ஒட்� அைமந்��ந்தன.
அரண்மைன மாதரக்ள் நிரப்்பயமாக அந்த உத்�யான
வனங்களில் எந்த ேநர�ம் உலா�வாரக்ள். ��க்
�லா�வாரக்ள்; ம�ல்களா� ஆ�வாரக்ள்;
��ல்களா�ப் பா�வாரக்ள். �ல சமயம் ஓைட�ல்
இறங்� நீரா�வாரக்ள். ஓைட�ல் ஓடம் ஓட்��ம்
�ைளயா�வாரக்ள்.

ேசாழர ்�லத்�ல் ஓர ்அரசர ்காலமா� இன்ெனா�வர்
பட்டத்�க்� வ�ம்ேபா� ��ய அரண்மைன கட்�க்
ெகாள்வ�ண்�. பைழய அரண்மைன�ல் காலமான
மன்னரின் ராணிக�ம் மற்றப் �ள்ைளக�ம்
வ�ப்பாரக்ள்.

பைழயா� அரண்மைனகளில் ெசம்�யன் மாேத��ன்
அரண்மைனக்� அ�த்தப�யாகக் �ந்தைவப்
�ராட்��ன் மாளிைக அழ��ம் கம்�ரத்��ம் �றந்�
�ளங்�ய�. அ� �ந்தர ேசாழர ்வ�த்த அரண்மைன
அல்லவா? அவர ்தஞ்ைச ெசன்ற �ற�, �ந்தைவ அந்த
அரண்மைன�ன் எஜமானியாக �ளங்�னாள்.



அம்மாளிைக�ன் �ன்�றத்� உத்�யானவனம் �கச்
ேசா�தமாக �ளங்�ய�. அ�ல் வானளா�ய
ஆலமரங்க�ம் இ�ந்தன; �ன்னஞ்�� �ஞ்ெச�க�ம்
இ�ந்தன. வைளந்� ெவளிந்� மரங்கைளத் த��க்
ெகாண்��ந்த �ங்ெகா�க�ம், �ங்ெகா�களாலான
ெகா� ��க�ம் இ�ந்தன.

�ந்தைவ�ம் அவ�ைடய ேதா�மாரக்�ம் மாைல
ேநரங்கைளப் ெப�ம்பா�ம் அந்த
உத்�யானவனத்�ேலேய க�ப்ப� வழக்கம்.

�ல சமயம் எல்லா�ம் ேசரந்்� ஓரிடத்�ல் உடக்ாரந்்�
ெகாண்� கைதகள் ேப�க் ெகாட்டம�ப்பாரக்ள்.

இன்�ம் �ல சமயம் இரண்� ேபராக�ம், �ன்�
ேபராக�ம் �ரிந்� ெசன்� அந்தரங்கம் ேப�வாரக்ள்.

�ல நாளாகக் �ந்தைவ�ம் வான��ம் தனிேய �ரிந்�
ெசன்� ேப�வ� வழக்கமாய்ப் ேபா��ந்த�.

அன்ைறக்� ஒ� ெபரிய ஆலமரக் �ைள�ல் கட்�த்
ெதாங்க�ட்��ந்த ெகா� ஊஞ்ச�ல் �ந்தைவ�ம்
வான��ம் அமரந்்� ஆ�க் ெகாண்�ம் ேப�க்
ெகாண்���ந்தாரக்ள்.

பறைவகளின் கலகலத் ெதானி�டன் ேபாட்��ட�்க்
ெகாண்� ெபண்மணிகளின் ��கலச ்�ரிப்ெபா��ம்
அவ்வப்ேபா� அந்த உத்�யான வனத்�ல் ேகட�்க்
ெகாண்��ந்த�.

ஆனால் �ந்தைவ�ம் வான��ம் மட�்ம்
�ரிக்க�ல்ைல. மற்றவரக்ளின் �ரிப்� அவரக்�க்�
அவ்வளவாய்ப் ��க்க�ம் இல்ைல. ேபச�்த்தான்
அவரக்ள் அ�கமாகப் ேப�னாரக்ேளா என்றால் அ��ம்
அவ்வளவாக இல்ைல.



ெகா� �� ஒன்���ந்� ஒ� ெபண் �தம் ஒன்�
பா�னாள். அ� கண்ணன் �றந்த நாள் அல்லவா? அவள்
பா�ய�ம் கண்ணைனப் பற்�ய பாடல்தான்.

ெவண்ணிலா�ல் ேவ�கானம் ேகட�்ற�. அ�
கண்ணனிடம் காதல் ெகாண்ட ஒ� ெபண்ைண
ேவதைன ெசய்�ற�. அவள் தன் ேவதைனைய வாய்
�றந்� ெவளி���றாள். மரக்�ைள���ந்� ஒ�
�ளி அவ�க்� ஆ�தல் ெசால்��ற�.
ெபண்:

ேவதைன ெசய்��ம் ெவண்ணில�ல் – இங்�
�ணன் எவன் �ழல் ஊ��ன்றான்?
நாதன் இலா இந்தப் ேபைத தன்ைன
ந�ந்��தல் என்ன �ண்ணியேமா?

 
�ளி:

வான�ம் ைவய�ம் இன்�றேவ – ஐயன்
வாய்ம�த்��ம் �ழ�ைசதான்
மாேன உந்தைன வ�த்��ேமா – இந்த
மானிலம் காணாப் ��ைம அம்மா!
 

ெபண்:

�ைவேய! உந்தைனப் ேபாற்��ேவன் – நல்ல
�ன்ைனமலர ்ெகாய்� �ட்��ேவன் – எந்தன்
ஆ� �ைலந்��ம் ேவைள�ேல – ஒ�
ஆ�தல் �ற நீ வந்தைனேயா?
 

�ளி:

கட்டழ�! உந்தன் காத�னால் – எங்கள்
கண்ணன் ப�ந்�யர ்ெசால்ல வந்ேதன் – உன்ைன
�ட�்ப் �ரிந்த நாள் �தலாய் – நல்ல



ெவண்ெண�ம் ேவம்பாய்க் கசந்த ெதன்பான்!
 
பாட�ன் �ன் ப��ையக் கவனமாகக் ேகட�் வந்த
�ந்தைவ, பாடல் ��ந்த�ம், “நல்ல கண்ணன் இந்தச்
ெசந்த�ழ் நாட�்க்�த் ெதய்வமாக வந்� வாய்த்தான்!
ெவண்ெணய் உண்� ேவய்ங்�ழல் ஊ�ப் ெபண்க�டன்
காலங் க�த்�க் ெகாண்��ந்தால் மற்ற
காரியங்கெளல்லாம் என்ன ஆவ�?” என்றாள்.
ம�ெமா� ெசால்லாம��ந்த வான�ையப் பாரத்்�,
“என்ன� ெமௗனம் சா�க்�றாய்? நீ�ம் கண்ணன்
�ழ�ல் மயங்��ட்டாயா, என்ன?” என்� ேகட்டாள்.

“அக்கா! என்ன ேகட்�ரக்ள்?” என்றாள் வான�.

“என்ன ேகட்ேடனா? உன் கவனம் எங்ேக
ெசன்��ந்த�?”

“எங்�ம் ேபாக�ல்ைலேய? உங்களிடந்தான் இ�ந்த�.”

“அ� கள்ளி! ஏன� ெபாய் ெசால்��றாய்? உண்ைம�ல்
உன் மனம் இவ்�டத்�ல் இல்லேவ இல்ைல! எங்ேக
இ�க்�ற� என்� நான் ெசால்லட�்மா?”

“ெதரிந்தால் ெசால்�ங்கேளன்!”

“நன்றாகத் ெதரி�ம். ஈழநாட�்ப் ேபாரக்்களத்�க்�ப்
ேபா��க்�ற�. அங்ேக என் தம்�, ஒ� கபடற்ற
�ள்ைள இ�க்�றாேன, அவைன இன்�ம் என்ன ெபா�
ேபாட�் மயக்கலாம் என்� உன் மனம் ேயா�த்�க்
ெகாண்��க்�ற�!”

“நீங்கள் ��ய�ல் ஒ� பா� உண்ைம தான், அக்கா! என்
மனம் ஈழ நாட�்க்�த்தான் அ�க்க� ேபாய் ���ற�.
ஆனால் அவைரப் ெபா� ேபாட�் மயக்�வைதப் பற்�
ேயா�க்க�ல்ைல. அவர ்ேபாரக்்களத்�ல்



எப்ப�ெயல்லாம் கஷ்டப்ப��றாேரா, அவ�ைடய
��ேமனி�ல் எத்தைன காயம் பட்��க்�றேதா, அவர்
எங்ேக ப�த்�க் ெகாள்�றாேரா, என்ன உண�
சாப்���றாேரா – என்ெறல்லாம் எண்ண���ற�.

அவர ்அப்ப�ெயல்லாம் அங்ேக கஷ்டப்பட�்க்
ெகாண்��க்க, இங்ேக நான் �கமாக உண்� உ�த்�ப்
பஞ்சைண ெமத்ைத�ல் ப�த்�த் �ங்�வைத
நிைனக்�ம் ேபா� ேவதைனயா��க்�ற�. எனக்�
மட�்ம் இற�கள் இ�ந்தால், இந்த நி�ஷேம
இலங்ைகக்�ப் பறந்� ேபாய் ��ேவன்…!”

“பறந்� ேபாய் என்ன ெசய்வாய்? அவ�க்� ேம�ம்
உபத்�ரவந்தாேன ெசய்வாய்?”

“ஒ� நா�ம் இல்ைல. அரச்�்ன�க்�ச ்�பத்�ைர�ம்
��ஷ்ண�க்�ச ்சத்�யபாமா�ம் ரதம் ஓட்�ய� ேபால்
நா�ம் ஓட�்ேவன். அவர ்ேபரில் எய்�ம் அம்�கைள என்
மார�்ல் நான் தாங்�க் ெகாள்ேவன்……”

“நீ தாங்�க் ெகாண்டால் அைத அவன் பாரத்்�க்
ெகாண்��ப்பானா?”

“அ� அவ�க்� இஷ்ட�ல்லா�ட்டால் பாசைற�ல்
காத்��ப்ேபன். ேபாரக்்களத்���ந்� அவர ்��ம்�
வந்த�ம் காயங்க�க்� ம�ந்� ேபாட�்க் கட�்ேவன்.
மலரப்் ப�க்ைக �ரித்� ைவத்��ப்ேபன். அ��ைவ
உண்� சைமத்� ைவத்��ந்� அளிப்ேபன். உடல்
வ�ைய மறப்பதற்� �ைண �ட்�ப் பாட�்ப் பா�த்
�ங்கப் பண்�ேவன்…”

“இெதல்லாம் நடவாத காரியங்கள், வான�! ேசாழ
�லத்� �ரரக்ள் ேபாரக்்களங்க�க்�ப் ெபண்கைள
அைழத்�ப் ேபாவ�ல்ைல……”



“ஏன் அக்கா, அப்ப�?”

“அவரக்�க்�ப் �ண்கைளப் பற்�ப் பய�ல்ைல;
அைதக் காட்��ம் ெபண்கைளப் பற்�த்தான் அ�க
பயம்!”

“அ� ஏன்? ெபண்கள் அவரக்ைள என்ன ெசய்�
��வாரக்ள்?”

“அவரக்ைள ஒன்�ம் ெசய்ய மாட்டாரக்ள்; ஆனால்
உன்ைனப் ேபான்ற ெபண்கள் ேபாரக்்களத்�க்�ப்
ேபானால் எ�ரிப் பைட �ரரக்ள் உங்க�ைடய அழைகக்
கண்� மயங்� வந்� சரணாக� அைடந்� �ட்டால்
என்ன ெசய்�ற�? அப்ேபா� நம் ேசாழ நாட�் �ரரக்ள்
தங்க�ைடய �ரத்ைதக் காட்ட ��யாதல்லவா?
ெபண்கைளக் ெகாண்� ெவற்�யைடந்தாரக்ள் என்ற
�கைழச ்ேசாழ �லத்தார ்��ம்�வ�ல்ைல.”

“அப்ப�க் �ட உண்டா? எ�ரி �ரரக்ள் அவ்வள�
�டரக்ளா��ந்� ��வாரக்ளா? ெபண்களின்
அழைகக் கண்� மயங்� ��வதற்�?”

“ஏன் மாட்டாரக்ள்? அ�ேய, வான�! �டந்ைத ேஜா�டர்
�ட்��ம் அரி�லாற்றங்கைர��ம் நாம் ஒ� வா�ப
�ரைனப் பாரத்்ேதாேம, ஞாபகம் இ�க்�றதா?”

“இ�க்�ற�; அதற்� என்ன?”

“நம்ைமெயல்லாம் கண்ட�ம் அவன் எப்ப�ப் ேபாைத
ெகாண்டவன் ேபால் மயங்� நின்றான் என்ப� ஞாபகம்
இ�க்�றதா?”

“அ��ம் ஞாபகம் இ�க்�ற� ஆனால் நம்ைமெயல்லாம்
பாரத்்� �ட�் என்� தாங்கள் ெசால்�வ�தான் தவ�.
அவன் தங்கைளப் பாரத்்� �ட�்த்தான் அப்ப� மயங்�



நின்றான். பக்கத்�ல் நின்றவரக்ைள அவன்
கண்ெண�த்�ம் பாரக்்க�ல்ைல, அக்கா!”

“வான�! நல்ல ெபாய் ெசால்�றாய்! பரிகாசம்
ெசய்�றாயா என்ன?”

“இல்லேவ இல்ைல! நான் ஒன்� ேகட�்ேறன்; அதற்�
உண்ைமயாக �ைட ெசால்��ரக்ளா?”

“ேகட�்ப் பாேரன்!”

“அந்த வா�ப �ர�ைடய ஞாபகம் உங்க�க்�
இப்ேபா� ஏன் வந்த�?”

“நல்ல வாயா�யாகப் ேபாய்�ட்டாய் நீ! அவ�ைடய
ஞாபகம் வந்த�ல் என்ன தவ�?”

“தவ� என்� யார ்ெசான்ன�? நான்
ெசால்ல�ல்ைலேய? அ� �க�ம் இயற்ைகதான்!
எனக்�க் �ட, அந்த வா�ப�ைடய க� அப்�றம்
என்னவா�ற்ேறா என்� கவைலதான்.”

“உனக்� ஏன் அைதப் பற்�க் கவைல உண்டாக
ேவண்�ம்?”

“ஏன் கவைலப்படக் �டா�? ஒ�வைர நாம்
பாரத்்��ந்தால், அவைரப் பற்�ய ஞாபகம் நமக்�
அ�க்க� வந்தால், அவர ்என்ன ஆனார ்என்� ெதரிந்�
ெகாள்ள ��ம்�வ� இயற்ைக அல்லவா!”

“நல்ல இயற்ைக! அப்ப�ெயல்லாம் மனம் �த�வதற்�
நாம் இடம் ெகா�த்� �டக் �டா�. மனத்ைதக்
கட�்ப்ப�த்� ைவக்க ேவண்�ம்……. அேதா ேகள�,
வான� அ� என்ன பைறச ்சத்தம்? அந்தக் �ரல் என்ன
ெசால்��ற�? சற்�க் கவனமாகக் ேகள், பாரக்்கலாம்!”



ஆம்; �ரத்�ல் எங்ேகேயா ���ல் பைற ெகாட�்ம்
சப்த�ம், ந� ந�ேவ மனிதக் �ரல் �சச்��ம் சப்த�ம்
ேகட்ட�.கா� ெகா�த்�க் கவனமாகக் ேகட்டேபா�,
மனிதக் �ரல் ��ய� இ� என்� ெதரிந்த�.

“சத்�� நாட்���ந்� வந்த ஒற்றன் ஒ�வன் தஞ்சா�ரக்்
ேகாடை்ட�ல் ெபாய் �த்�ைரையக் காட்�ப் ��ந்�
உள� அ�ந்� ெகாண்� ஓ� �ட்டான். இரண்� ேபைர
மரண காயப்ப�த்� �ட�்த் தப்�ப் ேபாய்�ட்டான்.
வா�பப் �ராயத்�னன். வாட்டசாட்டமான ேதகம்
உைடயவன். இந்�ர�த்ைதப் ேபான்ற மாய
தந்�ரக்காரன். ெபயர ்வல்லவைரயன் வந்�யத்ேதவன்.

அவ�க்� அைடக்கலம் ெகா�ப்ேபா�க்�
மரணதண்டைன ��க்கப்ப�ம். அவைனப் ��த்�க்
ெகா�ப்ேபா�க்� ஆ�ரம் ெபான் பரி� அளிக்கப்ப�ம்.
தஞ்ைசக் ேகாடை்டத் தளப� ப�ேவட்டைரயர்
காலாந்தககண்டரின் கண்�ப்பான கட்டைள!”

இவ்�தம் மனிதக் �ரல் �� ��த்த�ம் பைற, ‘தம், தம்,
தடதடதம்’ என்� �ழங்�ய�. �ந்தைவ ேத��ன்
��ேமனி ஏேனா ந�ங்�ய�.

அசச்மயம் தா� ஒ�த்� வந்�, “ேத�! ஆழ்வாரக்்க�யார்
என்�ம் �ர ைவஷ்ணவர ்தங்கைளப் பாரக்்க
வந்��க்�றார.் ஏேதா அவசர காரியமாம்!” என்றாள்.

“இேதா வந்��ட்ேடன்!” என்� ெசால்��ட�்க் �ந்தைவ,
ெகா� ஊஞ்ச���ந்� இறங்�ச ்ெசன்றாள்.
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அ�தியாய� 46 - ம�கள��
������

 

ேசாழ�ல �தாட்��ன் சந்நி����ந்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் இைளய�ராட்��ன் மாளிைகக்�ப்
�றப்பட�்ச ்ெசன்றான். வ��ல் பைழயாைற ��களில்
கண்ட காட்�கள் அவ�க்� �க்க உற்சாகத்ைத
அளித்தன. கண்ணன் �றந்த ��நாைள இந்த ஜனங்கள்
எவ்வள� ��கலமாகக் ெகாண்டா��றாரக்ள்?
ைவஷ்ணவம் இந்தச ்ேசாழ நாட்�ல் நிைலத்� நின்�
பரவப் ேபா�ற� என்ப�ல் ஐயம் இல்ைல. ைசவ
சமயத்�க்� இங்ேக ெசல்வாக்�ப் ெப��வதற்�ப் பல
காரணங்கள் உண்�. �� வ�ஷ காலமாகச ்ேசாழ
�லத்� மன்னரக்ள் ��ய ��ய �வாலயங்கைள
நாெடங்�ம் நிரம்ாணித்� வ��றாரக்ள். �வர ்பா�ய
ேதவாரப் பா�ரங்கள் அக்ேகா�ல்களின் �லமாகப்
�ரசாரம் ெசய்யப்பட�் வ��ன்றன.



�வாலயங்களில் ேதரத்் ���ழாக்கள் �றப்பாக
நடத்தப்ப��ன்றன. இப்ப�ெயல்லா��ந்�ம்
��மா�ன் ெப�ைமக்� யாெதா� �ைற�ம்
ஏற்பட�ல்ைல. �ஷ்��ரத்்��ன் ஒன்பதாவ�
பரி�ரண அவதாரமா�ய கண்ணன், மக்களின்
இதயத்ைதக் கவரந்்� �ட்டான். ேகா�லத்��ம்
��ந்தாவனத்��ம் வட ம�ைர��ம் எம்ெப�மான்
நிகழ்த்�ய �ைலகள் இவரக்�ைடய உள்ளத்�ல்
��ெகாண்� �ட்டன. அம்மம்மா! எத்தைன பாகவத
ேகாஷ்�கள்! எத்தைன �� நாடகங்கள்! எத்தைன
�த�தமான ேவஷங்கள்! – ஆம்; �ன்னம் நாம்
பாரத்்தைதக் காட்��ம் இப்ேபா� அ�கமாகேவ
இ�ந்தன.

ேகாஷ்�கைளச ்�ழ்ந்� நின்� ேவ�க்ைக
பாரப்்ேபாரின் �ட்ட�ம் ஆரவார�ம் �ட அ�கமாகேவ
இ�ந்தன. பைழயாைறையச ்�ற்����ந்த
�ராமங்களி��ந்� ��ய ��ய நாடக ேகாஷ்��னர்
வந்� ெகாண்ேட��ந்தாரக்ள்.

நாடக ேகாஷ்� ஒன்�ல் வஸ�ேதவர,் ேதவ�,
��ஷ்ணன், பலராமன், கம்ஸன் ஆ�யவரக்ள் ேவஷம்
தரித்�க் ெகாண்� வந்தாரக்ள். பாட�்ம், �த்�ம்,
ேவஷக்காரரக்ளின் ேபச�்ம் இந்தக் ேகாஷ்��ல்
அ�கமா��ந்தப�யால் ஆழ்வாரக்்க�யான் சற்�
நின்� கவனித்தான். அப்ேபா� ��ஷ்ண�க்�ம்,
கம்ஸ�க்�ம் சம்வாதம் நடந்� ெகாண்��ந்த�.

��ஷ்ணன் ேவஷம் �ண்��ந்தவன் �� �ள்ைள.
அவன் மழைலச ்ெசால்�னால் கம்ஸன் ெசய்த
�ற்றங்கைள எ�த்�க் ��, “வா, என்ேனா�
சண்ைடக்�!” என்� அைழத்தான். அதற்�க் கம்ஸன்
உரத்த இ��ழக்கக் �ர�ல், “அேட! ��ஷ்ணா! உன்



மாயா�த்தனெமல்லாம் இனி என்னிடம் ப�க்கா�.
உன்ைன இேதா ெகால்லப் ேபா�ேறன். உன் அண்ணன்
பலராமைன�ம் ெகால்லப் ேபா�ேறன். உன் அப்பன்
வஸ�ேதவைன�ம் ெகால்லப் ேபா�ேறன். அேதா
நிற்�றாேன, உடம்ெபல்லாம் சந்தனத்ைதக் �ைழத்�
நாமமாகப் ேபாட�்க் ெகாண்� – அந்த �ர
ைவஷ்ணவைன�ம் ெகான்� �டப் ேபா�ேறன்!” என்�
��ய�ம், �ற்��ம் நின்றவரக்ள் எல்லா�ம் நம�
ஆழ்வாரக்்க�யாைனப் பாரத்்�ச ்�ரிக்கத்
ெதாடங்�னாரக்ள்.

��ஷ்ணன், பலராமன் ேவஷம் ேபாட்��ந்தவரக்ள் �ட
அவைன ேநாக்�னாரக்ள். �ட்டத்�ல் பலர ்அவைன
ெந�ங்� வந்� �ழ்ந்� ெகாண்� ‘ெகக் ெகக்ேக’ என்�
�ரிக்க�ம் ேக� ெசய்ய�ம் ஆரம்�த்தாரக்ள்.

��மைல நம்�க்�க் ேகாபம் �ரமாதமாக வந்த�.
ைக���ந்த த�ையச ்�ழற்�
அக்�ட்டத்���ந்தவரக்ைள ஒ� ைக
பாரத்்��டலாமா என்� எண்ணினான். �க்�யமாக,
அந்தக் கம்ஸ�ைடய தைல�ல் ஒ� ேபா� ேபாட
��ம்�னான். ஆனால் கம்ஸ�ைடய தைல�ல்
அ�ப்ப�ல் பயனில்ைல. ஏெனனில் அவ�ைடய ெசாந்த
�கத்ைத மைறத்�க் ெகாண்� மரத்�னால் ெசய்�
ேகாரமான �ைச�ம் ேகாைரப் பற்க�ம் ைவத்�
வரண்த்�னால் எ����ந்த ெபாய்த் தைலையக் கம்ஸ
ேவடக்காரன் ைவத்��ந்தான்.

ெமாத்தத்�ல் இவ்வள� ெபரிய �ட்டத்�ல் த�ைய
உபேயா�ப்ப� நல்லதல்ல என்� ��மைல �ரம்ானித்�
அவ்�டத்ைத �ட�் ந��ச ்ெசன்றான். அந்தக்
கம்ஸ�ைடய �ரல், — ேவண்�ெமன்� ெப�ங்�ர�ல்
அவன் கத்�யேபா��ம் -எங்ேகேயா ேகட்ட �ரலாக



ஆழ்வாரக்்க�யா�க்�த் ேதான்�ய�. அ� எங்ேக
ேகட்ட �ரல் என்� ேயா�த்�க் ெகாண்ேட அவன்
��ேயா� நடந்தான்.

ஜனங்களின் ��கலத்�ல் ��ெரன்� ஒ� மா�தல்
ஏற்பட்ட�. ேபாகப் ேபாக மக்களின் உற்சாகக் �ைற�
ெவளிவாகப் �லப்பட்ட�. இ� என்ன? ��ெரன்� ஏன்
இந்த மா�தல்? ஜனக் �ட்டம் ஏன் இவ்வள�
�ைரவாகக் கைலந்� ெகாண்��க்�ற�? வாத்�ய
�ழக்கங்க�ம் ஆடல் பாடல் சப்தங்க�ம் நின்�
�ட்டன…! அதற்�ப் ப�லாக ஜனங்கள் �� ஓரங்களில்
ஒ�ங்�ச ்�� �� �ம்பலாக நின்� என்ன இரக�யம்
ேப��றாரக்ள்? ேப��ட�் ஏன் �ைரந்�
நடக்�றாரக்ள்? �ட�்க் கத�கள் ஏன் தடால் தடால்
என்� சாத்தப்ப��ன்றன?

இேதா காரணம் ெதரி�ற�. �ந்தைவப் �ராட்�க்� �ட
உடல் ந�க்கத்ைத உண்�பண்ணிய பைற �ழக்க�ம்,
ஒற்றைனப் ��த்�க் ெகா�ப்ப� பற்�ய
அைற�வ�ம்தான் காரணம். இந்தப் பைற �ழக்கம்
அவ்வள� �ரம் ���ழாக் ெகாண்டாட்டத்�க்காகக்
����ந்த மக்களின் ��கலத்ைதப் பாழ்ப�த்�
�ட்ட�.

தனியாகப் ேபா�றவரக்ைள மற்றவரக்ள் உற்�ப்
பாரத்்�க் ெகாண்� ேபானாரக்ள்! ெதரியாத ேவற்�
�கங்கைளெயல்லாம் சந்ேதகத்�டன் பாரத்்தாரக்ள்.
ஆழ்வாரக்்க�யாைனக் �டச ்�லர ்அவ்�தம் ஐயப்பா�
உள்ள பாரை்வ�டன் பாரத்்��ட�் அவசரமாக ேமேல
ெசன்றாரக்ள்.

இதன் காரணத்ைதத் ��மைல ஊ�த்� அ�ந்�
ெகாண்டான். அ� மட�்ம் அல்ல. ஜனங்கள் �� ��



�ம்பலாக �� ஓரங்களில் நின்� ேப�வ�
என்னெவன்ப�ம் அவ�க்� ஒ�வா� ஊகத்�னால்
ெதரிந்��ந்த�. கா�ல் ��ந்த �ற்�ல
வாரத்்ைதகளினால் அ� உ��யா�ற்�.
ப�ேவட்டைரயரக்ளின் ெகா�ங்ேகால் ஆட்�ையப்
பற்�ேய அந்த ஜனங்கள் ேப�னாரக்ள். பைழயாைற
நகர மாந்த�க்�ம் �ற்�ப்�றத்�க்
�ராமவா�க�க்�ம் ப�ேவட்டைரயரக்ளின் ேபரில்
ேகாபம் இ�ப்ப� இயற்ைகதான்.

“பைழயாைற நகரச் ்�ந்தர ேசாழைர
யாவெராப்பாரக்ள் இத்ெதான்னிலத்ேத!”
 

என்� க�வாணரக்ளினால் �கழ்ந்� பாடப்பட்ட
சக்கரவரத்்�ையப் பைழயாைற���ந்� அவரக்ள்
தஞ்ைசக்�க் ெகாண்� ேபாய் �ட்டாரக்ள் அல்லவா?
அ��தலாவ� பைழயாைற�ன் �றப்� நா�க்� நாள்
�ைற�பட�் வ��றதல்லவா? இன்ைறக்� இந்தக்
��ஷ்ண ெஜயந்� �ழாவன்� சக்கரவரத்்� மட�்ம்
இந்நகரில் இ�ந்தால், இன்�ம் எவ்வள� ேகாலாகலமாக
இ�க்�ம்? கண்ணன் கைத சம்பந்தமான ேவடம்
�ைனந்� வ�ம் நாடக ேகாஷ்�கள் எல்லாம் நகரத்�ன்
��களில் �ற்� �ட�்ச ்சக்கரவரத்்��ன் அரண்மைன
�ற்றத்�ல் வந்� ��ம் அல்லவா? ந�கரக்�க்�ம்
பாட்�ல் வல்லவரக்�க்�ம் பாணரக்�க்�ம்
பா�னிக�க்�ம் �லவரக்�க்�ம் சக்கரவரத்்�
ெவ�ம� அளிப்பார ்அல்லவா? ேசாழ நாேட
பைழயாைறக்�த் �ரண்� வந்� �ட்ட� என்�
��ம்ப� ஜனத்�ரள் ேசரந்்��க்�ம் அல்லவா! கைட
கண்ணிகளில் �யாபாரம் இைத �ட �� மடங்�
அ�கம் நடந்��க்�ம் அல்லவா? இர� நந்��ர
�ண்ணகரக் ேகா����ந்� ேவ�ேகாபால �வா�
�றப்பட�் �� வலம் வ�ம்ேபா� எவ்வள� ேமள�ம்



தாள�ம் ஆட்ட�ம் பாட்ட�ம் �லம்ப
�ைளயாட�்க்க�ம் கத்�ச ்சண்ைடக�ம்
��ேலாகப்ப�ம்?

அவ்வள�ம் இந்தப் ப�ேவட்டைரயரக்ளினால்
இல்லாமற் ேபாய் �ட்ட�. இைதத் த�ர இன்ெனா�
ெப�ங்�ைற�ம் பைழயாைற மக்களின் உள்ளங்களில்
��ெகாண்��ந்த�.அவரக்�ைடய கண்�க்�க்
கண்ணான இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ர ்கடல் கடந்�
ெசன்� இலங்ைகத் ��ல் ேபார ்�ரிந்� வ��றார.்
பைழயாைற�ன் நா� பைட �ட�்ப் ப��கைள�ம்
ேசரந்்த ப�னா�ரம் �ரரக்ள் இளவரசர ்தைலைம�ல்
ஈழநா� ெசன்��க்�றாரக்ள்.

கா�ம் மைல�ம் நிைறந்த அந்நாட்�ல் த�ழகத்�ன்
மானத்ைத�ம் �ரப் பண்ைப�ம் நிைலநாட�்வதற்காக
அவரக்ள் ேபார ்�ரிந்� வ��றாரக்ள். ெகா�ம்பா�ர்
இளங்ேகா அந்த ஈழ நாட�்க்�ப் பைடெய�த்�ச்
ெசன்� ேபாரக்்களத்�ன் �ன்னிைல�ல் நின்�,
மார�்ல் ேவைலத் தாங்� உ�ைர �ட�ல்ைலயா?
எஞ்���ந்த ேசாழ �ரரக்ள் அத்தைன ேப�ம்
இ��வைர ேபாரிட�் ம�ய�ல்ைலயா?

அப்ப� இறந்தவரக்ளின் ஆ�கள் அைம���ம்
ெபா�ட�் �ண்�ம் ��க் ெகா��ன் ெவற்�ைய அந்த
ஈழத் ��ல் நிைலநாட�்வதற்காகேவ இளவரசர்
அ�ள்ெமா�த் ேதவர ்ெசன்��க்�றார.் அவ�ைடய
தைலைம�ல் ேபாரி�ம் நம் �ரரக்�க்� இந்தப்
ப�ேவட்டைரயரக்ள் உண�ம் �ணி�ம் பண�ம்
ஆ�த�ம் அ�ப்ப ம�க்�றாரக்ளாேம? இ� என்ன
அநியாயம்? இப்ப��ம் உண்டா? தஞ்சா�ரக்்
ேகாடை்ட�ல் உள்ள தானியக் களஞ்�யங்களில்
ஏராளமாக ெநல்ைல நிரப்� ைவத்��க்�றாரக்ேள?



அவ்வள�ம் என்னத்�ற்�? �� ஆண்� காலமாக
அரண்மைனப் ெபாக்�ஷங்களில் ேசரந்்��க்�ம்
பணந்தான் எதற்�?

இந்தச ்சமயத்�ல் நம்�ைடய �ரரக்�க்�ப்
பயன்படாத தன�ம் தானிய�ம் என்னத்�ற்�?
எல்லாவற்ைற�ம் இந்தப் ப�ேவட்டைரயரக்ள் என்ன
ெசய்யப் ேபா�றாரக்ள்? சா�ம்ேபா�
யமேலாகத்�ற்�த் தங்க�டன் ெகாண்� ேபாகப்
ேபா�றாரக்ளா…?

இப்ப�ெயல்லாம் �ல காலமாகேவ ேசாழ நாட�் மக்கள்
����த்�க் ெகாண்��ந்த� ��மைல நம்�க்�த்
ெதரிந்��ந்த �ஷயந்தான். அ��ம் பைழயாைற
மக்க�க்� இ� �ஷயமாகக் ேகாபம் அ�கமாக
இ�ப்ப�ம் இயற்ைகேய. ஈழநாட�்ப்
ேபாரக்்களத்�க்�ச ்ெசன்��க்�ம் ப�னா�ரம்
�ரரக்ளின் ெபண்� �ள்ைளக�ம் உற்றார ்உற�ன�ம்
இந்த மாநகரில் இன்�ம் வ�த்� வ��றாரக்ள்
அல்லவா?

ஆகேவ, ப�ேவட்டைரயரக்ளின் கட்டைள�ன் ேபரில்,
�ற்றம் ெசய்��ட்ட ஒற்றைனப் பற்�ப் பைற �ழங்�
அைற��யைதப் பைழயாைற மக்கள் ��ம்ப�ல்ைல.
ப�ேவட்டைரயரக்ள் �� தங்க�க்�ள்ள �ைறகைளப்
பற்�ப் ேப�க் ெகாள்வதற்� அ� ஒ� காரணமா�ற்�.
ஒற்றனாம் ஒற்றன்! எந்த நாட்���ந்� ஒற்றன் இங்ேக
வந்� �டப் ேபா�றான்!

�மரி �ைன���ந்� வடெபண்ைண வைர�ல்தான்
��க்ெகா� பறந்� வ��றேத! ஒற்றைன
அ�ப்�ம்ப�யாக ேவற்றரசன் யார ்அவ்வள�
பலசா�யாக இ�க்�றான்? இந்தப்



ப�ேவட்டைரயரக்�க்�ப் ��க்காதவன் யாராவ�
இ�ந்தால் அவன் ேபரில் ஒற்றன் என்� �ற்றம்சாட்�
ேவைல �ரத்்� ��வாரக்ள்! அல்ல� பாதாளச்
�ைற�ல் தள்ளி ��வாரக்ள்!…. இ�ந்தா�ம்
நமக்ெகன்னத்�க்� வம்�?

அ�காரம் அவரக்�ைடய ைக�ல் இ�க்�ற�!
நியாயம் அநியாயம் எ� ேவ�மானா�ம் ெசய்வாரக்ள்!
ஒற்றன் என்ற பட்டத்ைதச ்�ட்� �ட்டால், ஊரப்்
பஞ்சாயத்�க்கைளக் �டக் ேகடக் ேவண்�ய�ல்ைல
அல்லவா..?

இப்ப�ெயல்லாம் பைழயாைற மக்கள் மனத்�ல்
நிைனத்தைத�ம் வா�னால் ����த்தைத�ம்
ஒ�வ�க்ெகா�வர ்ெமல்�ய �ர�ல் ேப�க்
ெகாண்டைத�ம் ஆழ்வாரக்்க�யான் ெச�ப் �லன்
வ�யாக�ம் ம� ஊகத்�னா�ம் ெதரிந்� ெகாண்டான்.

இவ்வா� மக்களின் மனத்�ல் �ைகந்� வ�ம் அ��ப்�
எ�ல் ேபாய் ��யப் ேபா�றேதா என்� �ந்�த்�க்
ெகாண்ேட �ந்தைவ ேத��ன் மாளிைகைய
அைடந்தான்.

ஆழ்வாரக்்க�யானிடம் உலக நடப்ைபக் ��த்�ப்
ேப�வ�ல் இைளய�ராட்�க்� எப்ேபா�ம் ��ப்பம்
உண்�. நா� நகரெமல்லாம் �ரிந்� அவன் ஆங்காங்�
நடக்�ம் நிகழ்ச�்கைளப் பற்�ச ்ெசால்�க் ெகாண்�
வ�வான். அைதெயல்லாம் அ�ந்� ெகாள்�வ�ல்
அர�ளங்�மரி ஆவல் ெகாண்டாள்.

அவன் ேத�க் ெகாண்� வந்� பா�க் காட�்ம் ஆழ்வார்
பா�ரங்கைளக் ேகட்ப��ம் இைளய�ராட்�க்�ப்
�ரியம் உண்�. ஆைகயால் ��மைல நம்� எப்ேபா�
வந்தா�ம் ஆரவ்த்�டன் வரேவற்பாள்.



�கமலரச்�்�டன் அவனிடம் ேயாக ே�மங்கைளப்
பற்� �சாரிப்பாள்.

ஆனால் இன்ைறக்� இளவர��ன் �கபாவத்��ம்
ேபச�்�ம் ��� மா�தல் ேதான்�யைத
ஆழ்வாரக்்க�யான் கண்டான். மன� எங்ேகேயா
எ�ேலேயா ஈ�பட்��ப்பைதக் காட�்ம் �கபாவம்;
ேபச�்ல் இயற்ைகக்� மாறான ஒ� பரபரப்�; ெகாஞ்சம்
த�மாற்றம்.

“��மைல! என்ன �ேசஷம்? எங்ேக வந்தாய்?” என்�
�ந்தைவ ேகட்டாள்.

“�ேசஷம் ஒன்��ல்ைல, தாேய! வழக்கம் ேபால்
தாங்கள் உலக நடப்ைபக் ��த்� �சாரிப்பதற்� வரச்
ெசான்னதாக நிைனத்�க் ெகாண்� வந்ேதன். மன்னிக்க
ேவண்�ம் ேபாய் வ��ேறன்”.

“இல்ைல, இல்ைல! ெகாஞ்சம் இ�ந்� �ட�்ப் ேபா!
நான்தான் உன்ைன வ�ம்ப� ெசான்ேனன்…”

“தாேய! ெசால்ல மறந்� �ட்ேடன்! சற்� �ன் ெபரிய
�ராட்��ன் சந்நி��ல் இ�ந்ேதன். தங்களிடம் ஏேதா
�க்�யமான ெசய்� ெசால்ல ேவண்�மாம் தங்கைள
வ�ம்ப� ெசால்லச ்ெசான்னாரக்ள்…”

“ஆகட�்ம்; நா�ம் ேபாகத்தான் எண்ணி��க்�ேறன் நீ
இந்தப் �ரயாணத்�ல் எங்ெகங்ேக ேபா��ந்தாய்?
அைதச ்ெசால்�!”

“ெதன் �மரி���ந்� வட ேவங்கடம் வைர�ல்
ேபா��ந்ேதன்.”

“ேபான இடங்களில் ஜனங்கள் என்ன ேப�க்
ெகாள்��றாரக்ள்?”



“ேசாழ �ல மன்னர ்�லத்�ன் ெப�ைமையப் பற்�ப்
ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள். இன்�ம் �ல காலத்�ல்
வடக்ேக கங்கா ந� வைர��ம், �ேமாத்�ரி
வைர��ம் ேசாழ மகாராஜ்யம் பர� ��ம் என்�
ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள்……”

“அப்�றம்?”

“ப�ேவட்டைரயரக்ளின் �ரப் �ரதாபங்கைளப்
பற்��ம் பாராட்�ப் ேப��றாரக்ள். ேசாழ சாம்ராஜ்யம்
இவ்வள� உன்னத நிைலைமைய அைடந்ததற்�க்
காரணேம ப��ரச் ்�ற்றரசரக்ளின்…..”

“ேபா�ம், இன்�ம் என்ன ெசால்��றாரக்ள்?”

“தங்க�ைடய சேகாதரரக்ள் இ�வைர�ம் பற்�
ஆைசேயா� ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள். �க்�யமாக
இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ர ்�� ��மக்க�க்�
இ�க்�ம் அன்ைப�ம் ஆதரைவ�ம் ெசால்� ��யா�.”

“அ�ல் ஒன்�ம் �யப்�ல்ைலதான்! இன்�ம் ஏேத�ம்
ேபச�் உண்டா?”

“ேசாழ மகா சக்கரவரத்்��ன் ��க்�மாரிக்� ஏன்
இன்�ம் ��மணம் ஆக�ல்ைலெயன்� ேப�க்
ெகாள்�றாரக்ள். என்ைனக் �டப் பல�ம்
ேகட்டாரக்ள்……”

“நீ என்ன ம�ெமா� ெசான்னாய்?”

“எங்கள் இைளய�ராட்�ைய மணந்� ெகாள்ளத் த��
வாய்ந்த அரச�மாரன் இன்�ம் இந்தப் ��ல�ல்
�றக்க�ல்ைல என்� ெசான்ேனன்…….”

“அழகா��க்�ற�! இனிேமல் அப்ப�ப்பட்டவன் �றக்க
ேவண்�மாக்�ம்! அவன் �றந்� கல்யாண வயைத



அைடவதற்� �ன்னால் நான் �ழப்பாட்�
ஆ���ேவன்! என் �ஷயம் இ�க்கட�்ம் ��மைல!
ேவ� ஏதாவ� ேபச�் உண்டா?”

“ஏன் இல்ைல? �வஞான ேயா��வரராகப் ேபாவதாய்ச்
ெசால்�க் ெகாண்��ந்தத் ேதவர ்��ெரன்�
க�யாணம் ெசய்� ெகாண்டைதப் பற்�ப் பல�ம்
ஆசச்ரியப்ப��றாரக்ள்……”

“உன் அ�ைமச ்சேகாதரி…ஆண்டாைளப் ேபான்ற பக்த
�ேராமணி ஆகப் ேபாவதாகச ்ெசால்�க்
ெகாண்�ந்தாேய…அவள் இப்ெபா��
எப்ப���க்�றாள்?”

“அவ�க்� என்ன �ைற� தாேய! ெபரிய
ப�ேவட்டைரயரின் அரண்மைன�ல்
சரவ்ா�காரிணியாக ஆட்� ெச�த்� வ��றாள்…”

“ப�ேவட்டைரயரின் அரண்மைன�ல் மட�்ம்தானா?
இந்தச ்ேசாழ ராஜ்யத்�க்ேக அவள்தான்
சரவ்ா�காரிணி என்றல்லவா ேகள்�ப்பட்ேடன்..!”

“அப்ப��ம் �லர ்ேப�க் ெகாள்�றாரக்ள் தாேய!
ஆனால் அவைள �ட�்த் தள்�ங்கள். இந்த நல்ல
நாளில் அவ�ைடய ேபச�் எதற்�? தாங்கள் ‘ஆண்டாள்’
ெபயைரக் ��ப்�ட்டதால், எனக்� ஒன்� ஞாபகம்
வ��ற�. ஸரீ�ல்��த்��க்�ப் ேபா��ந்ேதன்.
பட்டர ்�ரான் �ஷ்� �த்தரின் பாடல்கள் �லவற்ைறத்
ெதரிந்� ெகாண்ேடன். இைதக் ேக�ங்கள், அம்மா!
கண்ணன் �றந்த ��நாைளப் பற்�ய பாடல்:-

‘வண்ண மாடங்கள் �ழ்��க் ேகாட்��ர்

கண்ணன் ேகசவன் நம்� �றந்�னில்
எண்ெணய் �ண்ணம் எ�ர் எ�ர் ��டக்
கண்ணன் �ற்றம் கலந்தன றா�ற்ேற!



ஓ�வார் ��வார் உகந்தா�ப்பார்
நா�வார் நம்�ரான் எங்�ற்றான் என்பார்
பா�வாரக்�ம் பல்பைற ெகாட்ட நின்�
ஆ�வாரக்�ம் ஆ�ற்� ஆய்ப்பா�ேய!’
 

இன்ைறக்� நம் பைழயாைற நகர�ம் ஆயரப்ா�
ேபாலேவ ஒேர ��கலமா��க்�ற�, தாேய!”
“��கலமா��க்�ற� சரிதான்; ஆனால் சற்�
�ன்னால் ேவெறா� �தமான பைற ெகாட்�ற்ேற, அ�
என்ன ��மைல?”

இந்தக் ேகள்�க்காகேவ ஆழ்வாரக்்க�யான் காத்�க்
ெகாண்��ந்தான்.

“யாேரா ஒற்றனாம்! தப்�த்�க் ெகாண்டானாம்!
அவைனப் ��த்�க் ெகா�ப்பவரக்�க்�ப் பரி�
ெகா�ப்பாரக்ளாம்! அைதெயல்லாம் பற்� நான் என்ன
கண்ேடன் தாேய!”

“உனக்� ஒன்�ம் ெதரியாதா? யாரா��க்�ம் என்ப�
பற்�ச ்சந்ேதகம் �ட இல்ைலயா?”

“மனத்�ல் ஒ� சந்ேதகம் இ�க்�ற� ஆனால் அைதப்
பற்�ப் ேப�வ� அபாயம். ெத� ���ல் நான் நடந்�
வந்த ேபா� என்ைனக் �டச ்�லர ்�ைறத்�ப் பாரத்்�க்
ெகாண்� ேபானாரக்ள். என்ைன யாேர�ம் ��த்�க்
ெகாண்� ேபாய்ப் பாதாளச ்�ைற�ல் ேபாட�்
�ட்டால்…….?”

“உன்ைனப் ��ப்பதற்�த் தைல�ல் ெகாம்�
�ைளத்தவரக்ளா��க்க ேவண்�ம்! உன் மனத்�ல்
ேதான்�யைத என்னிடம் ெசால்லலாம் என்றால் ெசால்!
நான் உன்ைனக் காட்�க் ெகா�த்� ��ேவன் என்ற
எண்ணம் இல்ைலேய?”



“��ஷ்ணா! ��ஷ்ணா! அப்ப�ெயல்லாம்
ஒன்��ல்ைல �ரநாராயண�ரத்�ல் ஒ� �ர
வா�பைனப் பாரத்்ேதன். அவன் தஞ்சா�ர்
ேபா�றதாகச ்ெசான்னான். எதற்காகெவன்�
ெசால்ல�ல்ைல. என்ைனப் பல ேகள்�கள்
ேகட்டான்…….”

�ந்தைவ பரபரப்�டன், “அவன் எப்ப���ந்தான்?”
என்றாள்.

“ெபரிய �லத்�ல் �றந்தவைனப் ேபால் காணப்பட்டான்.
�கம் கைளயா��ந்த�. ஊக்க�ம் உள்வ��ம்
ெகாண்டவன் என்� ெதரிந்த�……..”

“உன்னிடம் என்ன ேகட்டான்?”

“சக்கரவரத்்��ன் உடல் நிைலைமையப் பற்�க்
ேகட்டான். அ�த்தப� பட்டத்�க்� வர ேவண்�யவைரப்
பற்�க் ேகட்டான். இலங்ைக ெசன்��க்�ம்
இளவரசைரப் பற்�க் ேகட்டான்.�ற்பா�, �டந்ைத
ேஜா�டரிட�ம் அேத ேகள்�கைளக் ேகட்டதாக
அ�ந்ேதன்……”

“ஆகா! �டந்ைத ேஜா�டர ்�ட�்க்� அவன்
வந்��ந்தானா?”

“இப்ேபா� ஞாபகம் வ��ற�. தாங்கள் ேஜா�டரின்
�ட்�ல் இ�ந்த ேபாேத அவன் தட�டல் ெசய்� ெகாண்�
உள்ேள வந்� �ட்டானாம்…….. நல்லேவைளயாகத்
தங்கைள அவன் ெதரிந்� ெகாள்ள�ல்ைலயாம்…!”

“நான் நிைனத்த� சரியாய்ப் ேபா�ற்�……”

“என்ன தாேய நிைனத்�ரக்ள்?”



“அந்த �ரட�் வா�ப�க்�ச ்�க்�ரம் ஏதாவ� ஆபத்�
வரலாம் என்� நிைனத்ேதன்……”

“தாங்கள் நிைனத்த� சரிதான். அவன்தான் ஒற்றன்
என்� சந்ேத�க்�ேறன். அவைனப் ��ப்பதற்�த்தான்
ப�ேவட்டைரயரக்ள் பரி� ெகா�ப்பதாகப்
பைறய�த்��க்�றாரக்ள் என்� ேதான்��ற�.”

“��மைல! எனக்� ஓர ்உத� ெசய்வாயா?”

“கட்டைள��ங்கள் தாேய!”

“அந்த வா�பைன நீ எப்ேபாதாவ� பாரக்்க
ேநரந்்தால்………”

“��த்�க் ெகா�த்�ப் பரி� ெபற்�க் ெகாள்ளட�்மா?”

“ேவண்டாம், ேவண்டாம்! என்னிடம் அைழத்�க்
ெகாண்� வா! அவனிடம் எனக்� �க்�யமான காரியம்
ஒன்� இ�க்�ற�.”

ஆழ்வாரக்்க�யான் அ�சயம் அைடந்தவைனப் ேபால்
��� ேநரம் �ந்தைவப் �ராட்�ையப் பாரத்்�க்
ெகாண்� நின்றான். �ன்னர,் “அதற்� அவ�யம்
ஏற்படா�, தாேய! நான் அவைனத் ேத�ப் ��த்� வர
அவ�யம் ேநரா�. அவேன தங்கைளத் ேத�க் ெகாண்�
வந்� ேச�வான்!” என்றான்.
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அ�தியாய� 47 - ஈசான
சிவப�ட�

 

 

ஆழ்வாரக்்க�யான் அர�ளங்�மரிையப்
பாரத்்��ட�் அவ�ைடய தைமயனார ்ஈசான �வ
பட்டரின் �ட�்க்�ச ்ெசன்றான். அவ�ைடய ��
வடேமற்றளி �வன் ேகா��க்� �க அ��ல் இ�ந்த�.
அரண்மைன���ந்� அைரக் காத �ரம் இ�க்�ம்.
ேசாழ மாளிைக���ந்� வடேமற்றளி ஆலயத்�க்�ப்
ேபானால், பைழயாைற நகரின் �ஸ்�ரணத்ைத�ம்
அதன் மற்றச ்�றப்�க்கைள�ம் ஒ�வா� அ�யலாம்.

��ஷ்ண ஜயந்�க் ெகாண்டாட்டங்கள் எல்லாம்
ஒ�வா� அடங்� �ட்டன என்பைத ஆழ்வாரக்்க�யான்
பாரத்்�க் ெகாண்� ேபானான். �ட�்ப் ப��களின்
வ�யாகச ்ெசன்றேபா� ஸ்�ரீகள் அங்கங்ேக �ட�்
ஓரங்களில் �� நின்� ேகாபமாகப் ேப�க்
ெகாண்��ப்பைதக் கவனித்�க் ெகாண்� ேபானான்.
அந்த ஸ்�ரீகள் அைனவ�ம் தத்தம் கணவரக்ள் அல்ல�
�தல்வரக்ளின் க�த்�ல் வஞ்�ப் �மாைல அணி�த்�
உற்சாகமாக ஈழத்�ப் ேபார ்�ைனக்�
அ�ப்�யவரக்ள். நா� �ைசகளி�ம் ேசாழ
ைசன்யங்கள் நடத்�ய �ரப் ேபாரக்ளில் யாராவ� ஒ�
�ரன் அந்த ஒவ்ெவா� �ட்���ந்�ம் ெசன்� �ர
ெசாரக்்கம் அைடயாம��ந்த� �ைடயா�.

அப்ப�ப்பட்ட ெபண்கள் இப்ேபா� அ��ப்��டன்
����த்�ப் ேப�க் ெகாண்��ந்தைதத்



��மைலயப்பன் பாரத்்தான். இெதல்லாம் என்ன
�பரீதத்�ல் ேபாய் ���றேதா என்� கவைலப்பட�்க்
ெகாண்ேட ெசன்றான்.

வடேமற்றளி ேகா�ைல அவன் அைடந்தேபா� நன்றாக
இ�ட்��ட்ட�. அப்பர ்ெப�மானால் பாடப் ெபற்ற
ேகா�ல் இ�தான். அந்த மகா�ைடய காலத்�ல்
இக்ேகா�ைலச ்�ற்�ச ்சமணரக்ள் ெசயற்ைகக்
�ன்�கைள எ�த்�, அந்தக் �ன்�களில் �ைழகைள
அைமத்��ந்தாரக்ள்.

அப்ப� ஏற்பட்ட ெசயற்ைக மைலக் �ைககளில் �கம்பர
சமணரக்ள் உடக்ாரந்்� தவம் ெசய்�
ெகாண்��ந்தாரக்ள். இைத நமக்�
ஞாபகப்ப�த்�வதற்காக இன்ைறக்�ம் பைழயாைறக்�
அ��ல் �ைழ�ர ்என்� ஓர ்ஊர ்இ�க்�ற�.

அப்பர ்ெப�மான் பைழயாைற ஸ்தல ம�ைமையப்
பற்�க் ேகள்�ப்பட�் அங்� வந்� ேசரந்்தேபா�
சமணரக்ளின் �ைழகள் �வன் ேகா�ைல அ�ேயா�
மைறத்��ந்தன. இைத ஆத்ம ஞானத்�னால் அ�ந்த
அப்பர ்மனம் வ�ந்�னார.் பல்லவரக்ளின்
�ர�நி�யாக அசச்மயம் ேசாழ நாடை்டப் பரிபா�த்�
வந்த �ற்றரசனிடம் �ைற�ட்டார.்

அரசன் அந்தச ்ெசயற்ைக �ைழகளில் ஒ� ப��ைய
இ�த்� அப்�றப்ப�த்�னான்.உள்ேள ��ய �வன்
ேகா�ல் இ�ப்ப� ெதரிந்த�. அப்பர ்பரவசமைடந்�
பா�னார.்

அந்தக் ேகா�ல் �ற்பா� ேசாழ மன்னரக்ளால்
�றப்பைடந்� கற்றளியாகக் கட்டப்பட்ட�. ஆனால்
இன்ன�ம் ேகா�ைலச ்�ற்��ம் �ைழகள் �ழ்ந்�
�ராகாரச ்�வர ்ேபால் அைமந்��ந்தன. ேகா��க்�ள்



�ரேவ�ப்பதற்� ேகா�ர வாசல் ஒன்�தான் இ�ந்த�;
ேவ� வாசேல �ைடயா�. ேகா�ர வாசல் வ�யாகக்
ேகா�ல் �ராகாரத்�க்�ள் ெசன்�, ஈசான �வபட்டரின்
�டை்டச ்�லபமாக அைடயலாம். இல்லா�ட்டால் �ற்�
வைளத்�க் ெகாண்� ேபாக ேவண்�ம்.

இப்ப�த் தன் தைமயனாரின் �டை்டக் ��க்� வ��ல்
அைடவதற்காகத் ��மைல ேகா�ர வாச�க்�ள்
�ைழந்தான். உள்ேள �வா� சந்நி��ல் �ல
அ�யாரக்ள் நிற்ப� ெதரிந்த�. அவரக்ள்
��ஷ்ணைனப் ேபால�ம் பலராமைரப் ேபால�ம்
ேவஷந்தரித்� வந்த ேகாஷ்�யார ்என்� ேதான்�ய�.
“ஆகா! இவரக்ள் எங்ேக இங்� வந்� ேசரந்்தாரக்ள்!”
என்� அவன் எண்ண��வதற்�ள், ஈசான �வபட்டர்
ேகா��க்�ள்ேள��ந்� அவசரமாக ெவளிேய�
வந்தார.்

அப்ேபா�தான் ேகா�ர வாச�க்�ள் �ைழந்��ந்த
��மைல�ன் ைகையப் ��த்�ப் பரபரெவன்�
ெவளி�ல் இ�த்�ச ்ெசன்றார.்

“அண்ணா! இ� என்ன?” என்� ஆழ்வாரக்்க�யான்
ேகட்டான்.

“ெசால்��ேறன், ��மைல! இனிேமல் நம்�ைடய
உறெவல்லாம் ேகா��க்� ெவளிேய இ�க்கட�்ம். நீ
ப�தன்; �வ நிந்தைன ெசய்�ம் சமயப் �ரஷ்டன்;
இந்தச ்�வாலயத்�க்�ள் நீ அ�ெய�த்� ைவயாேத!
ெதரி�றதா? நா�ம் எத்தைனேயா ெபா�த்��ந்ேதன்.
இன்ைறக்�ப் ெபரிய மகாராணி�ன் �ன்னால் நீ
ேப�யைத என்னால் ச�க்க ��ய�ல்ைல.

�ட�்க்� ேவண்�மானால் வந்� உன் ெபரிய வ�ற்ைற
நிரப்�க் ெகாண்� ேபா! ஆனால் ேகா��க்�ள்



அ�ெய�த்� ைவக்காேத! அ� ைவத்தால் நான்
சண்ேட�வர நாயனார ்ஆ� ��ேவன்!”

இவ்வா� ெசால்� ஈசான �வபட்டர ்��மைல�ன்
க�த்ைதப் ��த்� ஒ� தள்�த் தள்ளி �ட�், ேகா�ல்
கதைவப் படார ்என்� சாத்�னார.் “அண்ணா!
அண்ணா!…..” என்� ��மைல ஏேதா ெசால்ல
ஆரம்�த்தைத ஒ�கண�ம் கா� ெகா�த்�க்
ேகடக்ாமல் ேகா�ல் கதைவ உட்�றம் தாளிட�்க்
ெகாண்� ேபாய் �ட்டார.்

“ஓேகா! அப்ப�யா சமாசாரம்?” என்�
ஆழ்வாரக்்க�யான் ����த்�க் ெகாண்டான். சற்�
ேநரம் அங்ேகேய நின்றான். �ற�, அச�்வனார்
ேகா�ைல, சமணர ்�ைழகள் உட்பட, இரண்� �ன்�
தடைவ �ற்� வந்தான். வலப்�றமாய்ச ்ெசன்றால்
�ரதட்�ணம் ெசய்ததா� ��ம் என்� ேவண்�ெமன்ேற
இட��றமாகச ்�ற்� வந்தான். வட்ட வ�வமாக
அைமந்��ந்த ெசய்�ன்�களில் சமணர ்�ைழ
வாசல்கள் எல்லாம் நன்� அைடக்கப்பட்��ப்பைதப்
பாரத்்தான்.

�ன்னர,் ஈசான �வபட்டரின் �� ெசன்றான். ேவ�க்ைக
ேவ�க்ைகயாகப் ேப�ம் ��மைல�டம் பட்டரின்
மைனயா�க்� �க்க �ரியம். அந்த அம்மாளிடம்
வழக்கத்ைத �ட ேவ�க்ைகயாகப் ேப�, வ��
நிைறயச ்�வன் ேகா�ல் �ரசாதத்ைதச ்சாப்�ட�்
�ட�், வாசல் �ண்ைண�ல் வந்� ப�த்தான்.

�தலாவ� நாள் �ட��ட்� ந�க்கைரேயா�
வந்தேபா� அவன் கண்ட காட்� ஒன்� நிைன� வந்த�.
அவ�க்� எ�ரத்் �ைச�ல் �ல ��ைரகள் ேவகமாக
வ�ம் சப்தம் ேகட�்ப் பக்கத்�ல் அடரத்்�யாக இ�ந்த



�ங்�ல் �தரக்�க்�ப் �ன்னால் மைறந்� ெகாண்�
நின்றான்.

�த�ல் வந்த ��ைர த�ெகட�் ஓ�வ�வ� ேபால் ஓ�
வந்த�. அ� ெசாட்டச ்ெசாட்ட நைனந்��ந்த�;
�யரை்வ�னாலா, ந� ெவள்ளத்�ல் ���
வந்த�னாலா என்� ெதரிய�ல்ைல. அக்��ைர�ன்
ேபரில் ஒ� �� �ள்ைள உடக்ாரந்்��ந்தான்.அவைனக்
��ைரேயா� ேசரத்்�க் கட்���ந்த�. அந்தப்
�ள்ைள�ன் �கத்�ல் ���ம், அத்�டன் ஓர ்உ���ம்
ேசரந்்� காணப்பட்டன. சற்�ப் �ன்னால் இன்�ம்
நாைலந்� ��ைரகள் வந்தன.

அவற்�ன் �� ேவல் ��த்த �ரரக்ள் வந்தாரக்ள்.
�க்�ரத்�ல் ��த்� ��வாரக்ள் என்� ேதான்�ய�.
அவரக்ளில் ஒ�வன் தன்�ைடய ேவலா�தத்ைதத்
தைலக்� ேமேல �க்�ப் ��த்� �ன்னால் வந்த
��ைர ேமல் எ�வதற்�க் �� பாரத்்தான்.
இன்ெனா�வன் அைதத் த�த்தான்.

அசச்மயத்�ல் அந்தப் �ள்ைள அடரந்்த �ங்�ல்
�தரக்�க்�க் �ேழ ேபாக ேவண்���ந்த�. சற்�
வைளந்� தாழ்ந்��ந்த �ங்�ல் மரக்�ைள ஒன்�
அவ�ைடய தைல ம�ரில் �க்�க் ெகாண்ட�. ��ைர
�ன்னால் இ�க்க�ம் அந்தப் �ள்ைள�ன் க� என்ன
ஆ�ேமா என்� இ�ந்த நிைல�ல் �ன்னால் வந்தவரக்ள்
அக்��ைரைய வந்� ��த்�க் ெகாண்டாரக்ள்.

��ைர �� ைவத்�க் கட்���ந்த �ள்ைளையப்
பாரத்்� �யப்�ம் �ைகப்�ம் ேகாப�ம் அைடந்தாரக்ள்.
ஏேதா அவைனக் ேகட்டாரக்ள். அவன் தட�்த் த�மா�
ம�ெமா� ெசான்னான். �வரமாக ஆழ்வாரக்்க�யான்
கா�ல் �ழ�ல்ைல. “அவன் எங்ேக?” “அவன் எங்ேக?”



என்� அ�க்க� பல�ைற ேகட்ட ேகள்� கா�ல்
��ந்த�. அந்த இளம்�ள்ைள “ஆற்ேறா� ேபாய்
�ட்டான்!” “ெவள்ளத்�ல் ��ந்� �ட்டான்!” என்�
�ம்� அ�� ெகாண்ேட ெசான்ன�ம் கா�ல் ��ந்த�.

�ற� அவ்�ரரக்ள் அந்தப் ைபயைன�ம் ��ைரைய�ம்
தங்க�டன் அைழத்�க் ெகாண்� ஆற்றங்கைரேயா�
ேபாய் �ட்டாரக்ள்.

இந்தச ்சம்பவத்�ன் ெபா�ள் என்னெவன்ப�
��மைலயப்ப�க்� அசச்மயம் �ளங்க�ல்ைல.
இப்ேபா� ெகாஞ்சம் �ளங்�வ� ேபால் ேதான்�ய�.

இதற்�ைட�ல், அந்த �� நாடக ேகாஷ்��ன்
நிைன�ம் அவ�க்� வந்த�. �க்�யமாக, கம்ஸன்
ேவஷம் தரித்�, மரப் ெபாம்ைம �கத்�னால் ெசாந்த
�கத்ைத மைறத்�க் ெகாண்��ந்தவனின் நைட உைட
பாவைனக�ம், �ர�ம் நிைன� வந்தன. �ன்னம்
ேகட்ட� ேபால் ெதானித்த அக்�ரல் யா�ைடய �ரல்
என்ப� பற்��ம் �ளக்கம் ஏற்படத் ெதாடங்�ய�.

இர� அரத்்த ஜாம �ைஜைய ��த்�க் ெகாண்� ஈசான
�வபட்டர ்தம் இல்லத்�க்� வந்தார.் வாசல்
�ண்ைண�ல் ஆழ்வாரக்்க�யான் ப�த்��ப்பைதப்
பாரத்்தார.்

“��மைல! ��மைல!” என்� ேகாபக் �ர�ல்
�ப்�ட்டார.்

��மைல நல்ல �க்கத்�ல் ஆழ்ந்��ப்பதாகப்
பாசாங்� ெசய்தான்.

�ட�்க் கதைவப் படார ்என்� சாத்�க் ெகாண்� பட்டர்
உள்ேள ேபானார.் தம� மைன�யா�டன் அவர்
சண்ைட ��க்�ற ேதாரைண�ல் ேப�ய�



அைர�ைறயாகத் ��மைல�ன் கா�ல் ��ந்த�.
தன்ைனப் பற்�த்தான் சண்ைட என்பைதத் ��மைல
ெதரிந்� ெகாண்டான்.

காைல�ல் எ�ந்த�ம் ஈசான �வபட்டர ்��மைல�டம்
வந்�, “ம�ப� நா� �ற்ற எப்ேபா� �றப்ப��றாய்?”
என்� ேகட்டார.்

“தங்கள் ேகாபம் தணிந்த �ற� �றப்ப�ேவன்
அண்ணா!” என்றான்.

“இனி என்ைன ‘அண்ணா’ என்� �ப்�டாேத. இன்�
�தலாவ� நான் உன் தைமய�ம் அல்ல; நீ என்
தம்��ம் அல்ல. நீ �வத்�ேவ�; நீசன்; சண்டாளன்…”

பட்டரின் மைன� ��மைலக்காகப் பரிந்�, “எதற்காக
இப்ப�ெயல்லாம் அவைனச ்ச�க்��ரக்ள்! இத்தைன
நா�ம் ெசால்லாதைத அவன் இப்ேபா� என்ன ��தாகச்
ெசால்� �ட்டான்! உங்க�க்�த்தான் �வபக்� ெராம்ப
அ�கமாக �ற்� �ட்ட�!” என்றாள்.

“உனக்� ஒன்�ம் ெதரியா�! அவன் ேநற்� ெபரிய
மகாராணி�ன் �ன்னிைல�ல் என்னெவல்லாம்
ெசான்னான் ெதரி�மா? ‘��காட்�ல் சாம்பைரப் ��க்
ெகாண்� �ரி�ம் பரம�வ�க்�க் ேகா�ல்
என்னத்�ற்�!’ என்� ேகட்டான். என் கா�ல் ஈயத்ைதக்
காய்ச�் ஊற்�ய� ேபா��ந்த�. மகாராணி
இராத்�ரிெயல்லாம் �ங்கேவ�ல்ைலயாம்!”

“இனிேமல் அப்ப�ெயல்லாம் ேபச மாட்டான். நான் �த்�
ெசால்�த் ��த்� ���ேறன். அவனிடம் நல்ல
வாரத்்ைதயாகச ்ெசான்னால் ேகட�்றான்!” என்றாள்.

“நல்ல வாரத்்ைத�ம் ஆ�ற்�; ெபால்லாத வாரத்்ைத�ம்
ஆ�ற்�. அவன் இராேம�வரத்�க்� உடேன



ேபாகட�்ம். இராமர,் �ைஜ ெசய்� பாவத்ைதப்
ேபாக்�க் ெகாண்ட �வ�ங்கத்ைத இவ�ம் �ைஜ
ெசய்� �ட�் வரட�்ம். அ�தான் இவ�க்�ப்
�ராயச�்த்தம். அப்ப�ச ்ெசய்�ம் வைர�ல் நான்
இவன் �கத்�ேலேய ��க்க மாட்ேடன்!” என்றார.்

��மைல�ன் உத�கள் ��த்தன. வட்��டன் ேசரத்்�த்
��ப்�க் ெகா�ப்பதற்�த்தான். ஆனால் ேப�னால்
காரியம் ெகட�்��ம் என்� ெபா�ைமையக்
கைடப்��த்தான்.

பட்டரின் பத்�னி இசச்மயத்�ல் ம�ப��ம் தைல�ட�்,
“அதற்� என்ன? இராேம�வரத்�க்�ப் ேபாகச்
ெசான்னால் ேபா�றான். அவ�டன் நா�ம் ேபாகலாம்.
இத்தைன நாள் ஆ��ம் நமக்�ந்தான் �ழந்ைத
�றக்க�ல்ைல. �ரவ் ஜன்மத்�ல் என்ன பாவம்
ெசய்ேதாேமா, என்னேமா…? ��மைல! எல்லா�மாக
இராேம�வரத்�க்�ப் ேபாகலாமா?” என்� ேகட்டாள்.

அவரக்ள் இரண்� ேபைர�ம் �வபட்டர ்�ைறத்�க்
ேகாபமாகப் பாரத்்� �ட�்ப் ேபாய்�ட்டார.்

ெகாஞ்ச ேநரத்�க்ெகல்லாம் ஈசான பட்டர ்��ம்� வந்�
��மைல�டம் சாந்தமாகப் ேப�னார.்

“தம்�! ‘ேகாபம் பாபம் சண்டாளம்’ என்� ெபரிேயாரக்ள்
ெசால்���க்�றாரக்ள். நான் ேகாபத்�க்� இடம்
ெகா�த்� �ட்ேடன். உனக்� ஒன்�ம் வ�த்தம்
இல்ைலேய?” என்றார.்

“இல்லேவ இல்ைல!” என்� ெசான்னான்
ஆழ்வாரக்்க�யான்.

“அப்ப�யானால் நீ இங்ேகேய இ�! உச�்கால �ைஜைய
��த்�க் ெகாண்� நான் வந்� ���ேறன். உன்னிடம்



�ல �க்�யமான �ஷயங்கைளப் பற்�ச ்ெசால்�
ேயாசைன ேகடக் ேவண்�ம்.இங்ேகேய இ�க்�றாய்
அல்லவா? எங்�ம் ேபாய் �ட மாட்டாேய?” என்றார.்

“எங்�ம் ேபாக�ல்ைல, அண்ணா! தங்கைள �ட�்
எங்�ம் ேபாவதாக உத்ேதச�ல்ைல!” என்றான்.

பட்டர ்ேபாய் �ட்டார.் ஆழ்வாரக்்க�யான்
தனக்�த்தாேன, “அப்ப�யா சமாசாரம்!” என்�
�ல�ைற ெசால்�க் ெகாண்டான். �ற� அண்ணி�டம்
�டச ்ெசால்�க் ெகாள்ளாமல் �றப்பட்டான்.
ெசய்�ன்�கள் �ழ்ந்த வடேமற்றளிக் ேகா�ைல
இரண்� �ன்� தடைவ �ற்� வந்தான். அவ்வப்ேபா�
ஏேத�ம் சத்தம் ேகட்டால் உடேன மைறந்� நின்�
ெகாண்டான்.

அவன் எ�ரப்ாரத்்த� �ண் ேபாக�ல்ைல. சமணர்
�ைழகளில் ஒன்�ன் வாசல் ெம�வாகத் �றந்த�.
�த�ல் ஈசான �வபட்டர ்�ன்� பக்க�ம்
பாரத்்��ட�் ெவளிேய வந்தார.் �ன்னால் இன்ெனா�
மனிதன் ெவளிப்�றப்பட�் வந்தான். ஆகா! இவன் யார?்
�கம் ெதரிய�ல்ைலேய? உடல் அைமப்ைபப்
பாரத்்தால் கம்ஸன் ேவடம் �ண்��ந்தவன் மா�ரி
இ�க்�ற�! யாரா��க்�ம்? இைதக் கண்���க்காமல்
��வ�ல்ைல. ஓேஹா! இதற்�த்தானா, இவ்வள�
ேகாபதாபம் ��மந்�ரம் எல்லாம்!

�ைழ���ந்� ெவளிப்பட்ட இ�வ�ம் �ன்னால்
ெசன்றாரக்ள். ஆழ்வாரக்்க�யான் ஒ�ங்�ப் ப�ங்�
மைறந்� �ன்ெதாடரந்்தான்.

��� ேநரம் நடந்த�ம் ஓைடக் கைரைய
அைடந்தாரக்ள். ேசாழ மாளிைகக்�ப் �ன்�றத்�ல்
கடைலப் ேபால பர� அைலேமா�க் ெகாண்��ந்த



ஓைடையத்தான். ஆனால் மாளிைகக்� ெவ� �ரம்
ேமற்�ல் இ�ந்த� அத்�ைற.

ஓைடக்கைர�ல் அடரந்்த மரங்கள் பல இ�ந்தன.
அவற்�ல் ஒன்�ன் �ன்னால் ஆழ்வாரக்்க�யான் நின்�
இரண்� �ைளக�க்� ந��ல் தைலைய நீட்�ப்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான்.

பட� ஒன்� அைல�ல் அைலப்�ரண்� �தந்த�.
அரண்மைனப் பட� மா�ரி ேதான்�ய�. பட�க்காரன்
கைர�ல் நின்� ெகாண்��ந்தான்.

பட்டைர�ம் அவ�டன் வந்தவைன�ம் பாரத்்த�ம்
அவன் படைகக் கைரேயாரமாக இ�த்� நி�த்�னான்.

இ�வ�ம் பட�ல் ஏ�க் ெகாண்டாரக்ள். பட� நீரில்
ேபாக ஆரம்�த்த�ம் பட்ட�டன் வந்த மனிதன் கைரப்
பக்கம் ��ம்�ப் பாரத்்தான்.

அவன் �கம் பளிசெ்சன்� நன்றாய்த் ெதரிந்த�.

ஆழ்வாரக்்க�யா�க்� �யப்� ஒன்�ம்
உண்டாக�ல்ைல. அவன் எ�பாரத்்த மனிதன் தான்
அவன்.

�ரநாராயண�ரத்��ம் ெகாள்ளிடத்�ப் பட��ம்
சந்�த்த அந்த �ர வா�பன்தான்!

கம்ஸன் ேவடம் �ண்��ந்தவ�ம் அவேன என்ப�ல்
சந்ேதக�ல்ைல.

அவரக்ள் பட�ல் ஏ� எங்ேக ேபா�றாரக்ள்? — அைத�ம்
கண்���த்� �ட ேவண்�ய�தான்! அதாவ�
தன்�ைடய ஊகம் சரிதானா என்� பாரத்்� �ட
ேவண்�ம்.



ேசாழ மாளிைககள் பல வானளா� நின்ற ���ல்
கைட� மாளிைக ஒன்� �ட்டப்பட�்க் �டந்த�. அ�
�ந்தர ேசாழரின் �தன் மந்�ரியான அநி�த்த
��ம்மராயரின் மாளிைக. �தன் மந்�ரி அநி�த்தர்
பாண்�ய நாட்�ன் இராஜரீக நிரவ்ாகத்ைதச்
ெசப்பனிட�் அைமப்பதற்காக ம�ைர ெசன்��ந்தார.்
அவ�ைடய ��ம்பத்தார ்தஞ்சா�ரில் இ�ந்தாரக்ள்.
ஆைகயால் அவ�ைடய பைழயாைற மாளிைக
�ட்டப்பட�்க் �டந்த�.

ஆழ்வாரக்்க�யான் இந்த மாளிைகக்� வந்� ேசரந்்தான்.
அவைனக் கண்ட�ம் மாளிைகக் காவலரக்ள்
பயபக்��டன் வந்� நின்றாரக்ள். மாளிைக�ன்
கதைவத் �றக்�ம்ப�ப் பணித்தான். காவலரக்ள்
கதைவத் �றந்தாரக்ள். �ற� அவன் கட்டைளப்ப�
ெவளிப்பக்கம் சாத்�ப் �ட்�னாரக்ள். மாளிைக�ன்
�ன்� கட�்க்கைள�ம் கடந்� �ன்�றத் ேதாட்டத்�க்�
வந்� ேசரந்்தான். அத்ேதாட்டத்���ந்� ெந�க்கமான
மரஞ்ெச�கைளப் �ளந்� ெகாண்� ெகா� வ� ஒன்�
ெசன்ற�. ��மைல அ�ல் ��ந்� ெசன்� ���
ேநரத்�ல் �ந்தைவ ேத��ன் மாளிைகத் ேதாட்டத்ைத
அைடந்தான். ெகா� �� ஒன்�ல் மைறவான இடத்�ல்
நின்� �ற்��ற்�ம் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான்.
இவ்வள� �ரமம் அவன் எ�த்�க் ெகாண்ட� �ண்
ேபாக�ல்ைல.

காளிதாஸன் �த�ய மகா க�கள் வரண்ிக்க ேவண்�ய
நாடக நிகழ்ச�் ஒன்� அங்ேக நடந்த�.

நீேராைடக் கைர�ல் பட� வந்� நின்ற�. அ���ந்�
ஈசான பட்ட�ம் வந்�யத்ேதவ�ம் இறங்�னாரக்ள்.
�ற� நீரத்்�ைற�ன் ப�க்கட�்களின் வ�யாக ஏ�
வந்தாரக்ள்.



ப�க்கட�்க�க்�ச ்சற்�த் �ரத்�ல் ேதாட்டத்�ல்
அைமந்��ந்த பளிங்�க்கல் ேமைட�ல்
இைளய�ராட்� �ந்தைவ அமரந்்��ந்தாள்.

பட�ல் வந்தவரக்ள் நீரத்்�ைற�ல் ப�க்கட�்களில் ஏ�
ேமற்ப�க்� வந்த�ம் இைளய�ராட்� �ந்தைவ ேத�
எ�ந்� நின்றாள்.

வந்�யத்ேதவன் அப்ேபா�தான் அப்ெபண்ணர��ன்
���கத்ைதக் �ரந்்� பாரத்்தான்.

பாரத்்த� பாரத்்தப�ேய நின்றான்.

அவ�க்�ம் இைளய�ராட்� �ந்தைவக்�ம் மத்��ல்
ஒ� �ங்ெகா� தன் இளந்தளிரக்்கரத்ைத நீட்�
இைடம�த்� நின்ற�.

அந்தக் ெகா��ல் ஓர ்அழ�ய பட�்ப் �ச�் – பல வரண்
இற�கள் பைடத்த பட�்ப் �ச�் – வந்� உடக்ாரந்்த�.
�ந்தைவ தன் ெபான் �கத்ைதச ்��� �னிந்� அந்தப்
பட�்ப் �ச�்ையப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தாள்.

வந்�யத்ேதவேனா �ந்தைவ�ன் �க மலைரேய
கண்ெகாட்டாமல் பாரத்்�க் ெகாண்� நின்றான்.
ஓைட�ல் அைலகள் ஓய்ந்� அடங்�ன.

பட்� ஜாலங்கள் பா�வைத நி�த்�ன. அண்ட
ப�ரண்டங்கள் அைசயா� நின்றன.

பல �கங்கள் ெசன்றன.
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அ�தியாய� 48 - ந���
�ழ�� வ�ழி� �ழ��

 

கட�ள் பைடத்த ஆ� மனிதன் ஒ� மைல�ன்
சார�ல் வ�த்தான். மைழக்�ம், காற்�க்�ம் அவ�க்�
மைலக்�ைக அைடக்கலம் தந்த�. வன ��டச்ங்கள்
அவ�க்�த் ேதைவயான கனி வரக்்கங்கைள உணவாக
அளித்தன. காட�் ��கங்கள் அவைனக் கண்�
ந�ந�ங்�ன. வானத்�ப் பறைவகைளப் ேபால் அவன்
�ேயசை்சயாக ஒ� �ைற�ம் இல்லாமல் வாழ்ந்�
வந்தான்.

ஆ��ம் அவ�ைடய உள்ளத்�ன் உள்ேள ஏேதா
ஒ� �ைற, – இனந்ெதரியாத ஒ� வைகத் தாபம், –
இைட�டாமல் ��ெகாண்��ந்த�. ஏேதா ஒ� காந்த
சக்� அவைனக் கவரந்்� இ�த்�க் ெகாண்��ந்த�.
ஏேதா ஓர ்அரிய ெபா�ைள, – இ� வைர பாரத்்�ம்
அ�ப�த்�ம் அ�யாத இன்பத்ைத, – அவ�ைடய
இதயம் ேத�க் ெகாண்��ந்த�. பக�ல் அைதப் பற்�க்
கற்பைன ெசய்தான்; இர�ல் அைதப் பற்�க் கன�
கண்டான். “எனக்காகேவ பைடக்கப்பட்ட அந்த அற்�தப்
ெபா�ைள,- கற்பகக் கனிைய, – என்ைனக்



கவரந்்��க்�ம் காந்தத்ைத, எங்ேக காண்ேபன்?
எப்ேபா� காண்ேபன்?” என்� அவன் இதயம் ஏங்�த்
த�த்�க் ெகாண்��ந்த�.

ஆ� மனிதைனப் பைடத்த அேத சமயத்�ல்
இைறவன் ஆ� ஸ்�ரீைய�ம் பைடத்தார.் மைல�ன்
மற்ெறா� பக்கத்�ச ்சார�ல் அவள் வ�த்� வந்தாள்.
ப�க்� உண�ம், தாகத்�க்�ச ்�ைன நீ�ம்,
தங்���க்க மைலக்�ைக�ம் அவ�க்� இ�ந்தன.
ெவளிப்பைடயாகப் பாரத்்தால் ஒ� �ைற�ம் இல்ைல.
ஆனால் உள்ளத்��ள்ேள ஒ� �ப்�ழம்� ஜ�வாைல
�ட�் அவைள எரித்�க் ெகாண்��ந்த�. ஏேதா ஒ�
சக்� அவைளக் கவரந்்� இ�த்�க் ெகாண்��ந்த�.
அசச்க்� எங்��ந்� அவைள இ�க்�ற�, எந்தத்
�ைசைய ேநாக்� இ�க்�ற� என்ப� ஒன்�ம்
ெதரிய�ல்ைல.

ஆ� மனித�க்�ம் ஆ� ஸ்�ரீக்�ம் இைட�ல் ஒ�
ெபரிய மைல ஓங்� நின்� ஒ�வைரெயா�வர ்சந்�க்க
��யாமல் த�த்�க் ெகாண்��ந்த�.

ெவ�ற் காலத்�ல் ஒ�நாள் இயற்ைக நிய�
காரணமாகக் காட்�ல் � �ண்� நாலா�ற�ம் பரவத்
ெதாடங்�ய�. மைலையச ்�ற்� ெந�ப்�
அ�ேவகமாகப் பர� வந்த�. மனித�ம் ஸ்�ரீ�ம்
காட�்க்�ள் ேபானால் ஆபத்�க்�ள்ளாேவாம் என்�
உணரந்்� மைல ேமல் ஏ�னாரக்ள். மைல�ன்
உச�்�ல் அவரக்ள் ஒ�வைரெயா�வர ்பாரத்்தாரக்ள்.
பாரத்்த கண்கள் பாரத்்தப� கண் ெகாட்டாமல்
நின்றாரக்ள்.

காட�்த் �ைய மறந்தாரக்ள். எதற்காக மைல உச�்�ல்
ஏ�ேனாம் என்பைத�ம் மறந்தாரக்ள். ப� தாகங்கைள



அ�ேயா� மறந்தாரக்ள். இத்தைன கால�ம் தாங்கள்
உ�ர ்வாழ்ந்தெதல்லாம் இந்த ஒ� சந்�ப்�க்காகேவ
என்பைத உள்�ணர�்னால் அ�ந்தாரக்ள். தங்கைளக்
கவரந்்��த்த இனந் ெதரியாத சக்� இ�தான்
என்பைத�ம் ெதரிந்� ெகாண்டாரக்ள்.

தங்களில் ஒ�வரிடம் உள்ள �ைறைய இன்ெனா�வரால்
இட�் நிரப்�ப் �ரத்்� ெசய்ய ���ம் என்பைத
அ�ந்தாரக்ள். இவ்�தம் ஒன்� ேசரந்்� �ட்டவரக்ைள
இனிப் �ரிக்கக் ��ய சக்� உல�ல் ேவெறான்�ம்
�ைடயா� என்பைத�ம் உ��யாக உணரந்்தாரக்ள்.

இந்த அற்�தக் காட்�ையப் பாரத்்�க் ெகாண்��ந்த
பைடப்�க் கட�ளான �ரம்மேதவர ்தாம் ஆரம்�த்த
ேவைல நல்ல �ைற�ல் ெதாடங்� �ட்ட� என்பைத
அ�ந்� பரி�ரணத் ��ப்� அைடந்தார!்

ேமற்��ய ஆ� மனிதைன�ம் ஆ� ஸ்�ரீைய�ம்
ஒத்��ந்தாரக்ள் அந்த ேநரத்�ல் நம் வல்லவைரய�ம்
�ந்தைவ ேத��ம். இப்��ல�ல் தாங்கள் �றந்�
வளரந்்தெதல்லாம் இந்த நி�ஷத்�க்காகேவ,- இந்தச்
சந்�ப்�க்காகேவ, – என்பைத அவரக்�ைடய
உள்�ணரச்�் உணரத்்�ய�. ஆனால் ஆ�
மனிதைன�ம் ஆ� ஸ்�ரீைய�ம் ேபா�ன்� இவரக்ள்
நாகரிக வாழ்க்ைகைய ேமற்ெகாண்டவரக்ள் அல்லவா?
ஆைகயால் தங்க�ைடய பரஸ்பர அந்தஸ்�ல் இ�ந்த
ேவற்�ைமைய அவரக்ளால் மறக்க ��ய�ல்ைல.

���ம் உணரச்�் வசப்பட�் மனத்ைதக்
கட�்க்கடங்காமல் அவரக்ள் �ட�்�ட�ல்ைல. ஒ�
கணம் ஒ�வைரெயா�வர ்பாரத்்�க் கண்ேணா� கண்
ேசரவ்�ம், அ�த்த கணத்�ல் தங்கள் கண்கைளத்



��ப்� அக்கம் பக்கத்���ந்த �, மரம், பட�்ப் �ச�்,
ஓைட �த�யவற்ைறப் பாரப்்ப�மா��ந்தாரக்ள்.

ஈசான �வபட்டர ்ெதாண்ைடையக் கைனத்த �ற�தான்
இ�வ�ம் ஏேதா ஒ� �க்�யமான காரியம் பற்� இங்ேக
சந்�க்�ேறாம் என்பைத ஞாபகப்ப�த்�க்
ெகாண்டாரக்ள்.

“நீர ்என்ைனத் தனிைம�ல் பாரக்்க ேவண்�ெமன்�
ஈசான பட்டரிடம் ெதரி�த்த� உண்ைமயா?” என்�
�ரைலக் க�ைமப்ப�த்�க் ெகாண்� இைளய�ராட்�
�ன�னாள்.

அந்தக் �ர�ன் க�ைம�ம் அ�கார ேதாரைண�ம்
வந்�யத்ேதவைன நி�ரந்்� நிற்கச ்ெசய்தன.

“தாங்கள் யார ்என்� ெதரிந்தால் அல்லவா தங்கள�
ேகள்�க்� �ைட ெசால்லலாம்? ஈசான பட்டர ்என்ைனத்
தவறான இடத்�க்� அைழத்� வந்� �ட்டாேரா என்�
ஐ���ேறன்!” என்றான் அந்த �ர வா�பன்.

“எனக்�ம் அவ்�த சந்ேதகம் உண்டா�ற�. நீர ்யாைரப்
பாரக்்க ��ம்�னீர?்”

“ேசாழர ்ெதால்�லத்�ன் மங்காமணி �ளக்ைக, �ந்தர
ேசாழ மன்னரின் ெசல்வத் ��மகைள, ஆ�த்த
கரிகால�க்�ப் �ன் �றந்த சேகாதரிைய,
அ�ள்ெமா�வரம்ரின் அ�ைமத் தமக்ைகைய,
இைளய�ராட்� �ந்தைவ ேத�ையப் பாரக்்க
ேவண்�ெமன்� ஈசான �வபட்டரிடம் ெசான்ேனன்……”

�ந்தைவப் �ராட்� �ன்னைக �த்�, “அவ்வள�
ெப�ைமைய�ம் தாங்க ��யாமல் தாங்�க்
ெகாண்��ப்பவள் நான் தான்!” என்றாள்.



“அப்ப�யானால் �டந்ைத ேஜா�டர ்�ட்��ம்
அரி�லாற்றங்கைர��ம் நான் பாரத்்த நாரீமணி
தாங்கள் இல்ைலதாேன?” என்றான் வல்லவைரயன்.

“ஆமாம், ஆமாம்! அந்த இரண்� இடத்��ம் அவ்வள�
மரியாைதக் �ைறவாகத் தங்களிடம் நடந்�
ெகாண்டவ�ம் நாேனதான். அந்த நாகரிக�ல்லா
மங்ைகைய ம�ப��ம் இவ்வள� �க்�ரத்�ல்
சந்�ப்ேபாம் என்� எ�ரப்்பாரத்்��க்க மாட்�ர!்”

“ம�ப��ம் சந்�ப்பதாகச ்ெசால்வ� ெபா�த்த�ல்ைல,
ேத�!”

“ஏன்?”

“�ட�்ப் �ரிந்��ந்தால் அல்லவா ம�ப��ம்
சந்�ப்பதாகச ்ெசால்லலாம்? தாங்கள் என் மனத்ைத
�ட�் ஒ� கண�ம் அகல�ல்ைல…….”

“ெதாண்ைட மண்டலத்தார ்இவ்வள� சமத்காரமாகப்
ேப�வாரக்ள் என்� நான் எ�ரப்ாரக்்க�ல்ைல.”

“எல்லாப் ெப�ைமைய�ம் ேசாழ நாட்�ற்ேகதான்
ெகா�ப்�ரக்ளாக்�ம். ேவ� நா�க�க்� ஒ�
ெப�ைம�ம் தர மாட்�ரக்ள் ேபா��க்�ற�.”

“ஆம்; என்னிடம் அந்தக் �ற்றம் இ�ப்ப� உண்ைமதான்.
உமக்� எங்கள் ேசாழ நாடை்டப்
��க்க�ல்ைலயாக்�ம்!”

“��க்காமல் என்ன? நன்றாய்ப் ��த்��க்�ற�.
ஆனால் இசே்சாழ நாட்�ல் இரண்� ெப�ம் அபாயங்கள்
இ�க்�ன்றன. அவற்ைற எண்ணினாேல எனக்�ப்
பயமா��க்�ற�…..!”



“ேசாழ நாட�் �ரரக்ளின் வா�ம் ேவ�ம்
அபாயகரமான ஆ�தங்கள் தான்! அயல் நாட்டவரக்ள்
இங்ேக ஜாக்�ரைதயாகேவ வர ேவண்�ம். �க்�யமாக,
ஒற்றர ்ேவைல ெசய்வதற்ெகன்� வ�ேவார…்..”

“இளவர�! அந்த இ� அபாயங்கைள நான்
��ப்�ட�ல்ைல. வா�ம் ேவ�ம் என்னிட�ம்
இ�க்�ன்றன. அவற்ைற உபேயா�ப்பதற்�ம் நான்
நன்� அ�ேவன்…….”

“உம� ேவ�ன் வன்ைமையத்தான்
அரி�லாற்றங்கைர�ல் அன்� பாரத்்ேதேன? ெசத்�ப்
ேபான �தைலைய உம� ேவல் எத்தைன ேவகமாய்த்
தாக்�ய�? ஒேர தாக்�த�ல் உள்ேள அைடந்��ந்த
பஞ்ைசெயல்லாம் ெவளிக் ெகாண்� வந்� �ட்டேத?”

“அம்மணி! ேசாழ நாட�் மாதர�கள் ெசத்த
�தைலையக் கண்� பயந்� சா�ம் �ர நாரீமணிகள்
என்பைத நான் அ�ேயன். ேசாழ நாட�் �ரரக்ள் ெசத்த
�தைலையத் தாக்�ம் �த்த �ரரக்ள் என்�ம் எனக்�த்
ெதரியா�. உ��ள்ள �தைலயாக்�ம் என்� எண்ணி
ேவைல எ�ந்ேதன். அ� என் தவ�ம் அன்�; என் ேவ�ன்
தவ�ம் அன்�!……”

“அந்த அசட�் �தைல�ன் தவ�தான்! வாணர்
�லத்�ல் �றந்த �ர வந்�யத்ேதவர ்ேவேலா� வ�ம்
வைர�ல் காத்�க் ெகாண்�ராமல் �ன்னதாகேவ
ெசத்�ப் ேபாய்�ட்டதல்லவா? அதற்� நன்றாய் ேவ�ம்
இந்த அவமானம்…! ேவ� எந்த இ� அபாயங்கைளப்
பற்�ச ்ெசான்னீர?்”

“இந்தச ்ேசாழ நாட�் ந�களில் �� ெவள்ளம்
வ�ம்ேபா� உண்டா�ம் �ழல்கள் அபாயமானைவ!



அவற்ைற ஒ� ேபா�ம் நம்பேவ �டா�. என்ைனத்
�ண்டா�த் �ண�ம்ப� ெசய்� �ட்டன!”

“ெவள்ளச ்�ழ�ல் நீர ்எப்ப� அகப்பட�்க் ெகாண்�ர?்
தண்ணீரில் காைலேய ைவக்க மாட்�ர ்என்றல்லவா
உம்ைமப் பாரத்்தால் ேதான்��ற�?”

“ேவதாளத்�க்� வாழ்க்ைகப் பட�் ��ங்ைக மரத்�ல்
ஏற மாட்ேடன் என்றால், ���ற காரியமா? ேசாழ
நாட�்க்� வந்த காரணத்�னால், ந� ெவள்ளத்�ல்
���ச ்�ழ��ம் �க்�ம்ப�யா� �ட்ட�! என்ேனா�
�ைணக்� வந்த ஒ� அசட�்ப் �ள்ைள�ன்
��வாதத்�னால் அப்ப� ேநரந்்த�! ேக�ங்கள், ேத�!
அந்தப் �ள்ைள ஒ� �ன்னஞ் ��ய ெபாய் ெசால்ல
��யா� என்றான். அதனால் வந்த �ைன…”

“நீர ்ெசால்�வ� ��ராக இ�க்�ற�. இன்�ம்
ெகாஞ்சம் �ளக்கமாகச ்ெசான்னால் நல்ல�.”

“ெசால்�ேறன். தங்க�ைடய அ�ைமச ்சேகாதரரின்
ஓைல�டன் �தனாக வந்த என்ைனத் தஞ்ைசக்
ேகாடை்டத் தைலவர ்��ய ப�ேவட்டைரயர ்‘ஒற்றன்’
என்� �ற்றஞ்சாட்�ப் ��த்� வர ஆடக்ைள ஏ�னார.்
வந்த காரியம் �ரத்்�யாவதற்�ள் �ைறப்பட நான்
��ம்ப�ல்ைல. ஆைகயால் நான் தஞ்ைச�ல்
தங்���ந்த �ட�்ச ்��வைன வ�காட்ட அைழத்�க்
ெகாண்� �ளம்�ேனன்……”

“தஞ்ைச நகரில் யா�ைடய �ட்�ல் தங்�னீர?்”

“ேகாடை்டக்� ெவளி�ேல �க்காரப் ெபண்மணி
ஒ�த்��ன் �ட்�ல் தங்�ேனன். அந்த அம்மாள் ஊைம.”

“ஓேகா! அவ�ைடய ெபயர?்”



“அந்த அம்மாளின் ெபயர ்ெதரியா�; ஆனால்
அவ�ைடய �ள்ைள�ன் ெபயர ்மட�்ம் எனக்�த்
ெதரி�ம். அவன் ெபயர ்ேசந்தன் அ�தன்…..”

“நான் நிைனத்த� சரிதான்; ேமேல ெசால்�ங்கள்!”

“என் ��ைர ேமல் அச�்�வைன�ம் ஏற்�க் ெகாண்�
இந்தப் பைழயாைற நகைர ேநாக்� வந்�
ெகாண்��ந்ேதன். அதற்�ள் ப�ேவட்டைரயரின்
ஆடக்ள் �லர ்எங்கைள ெந�ங்� வந்� �ட்டாரக்ள்.

நான் வந்த காரியம் ��வதற்�ள் அவரக்ளிடம் ��பட
��ம்ப�ல்ைல. �ட��ட்� ஆ� வந்த�ம்
அச�்�வனிடம், ‘நான் இங்ேக இறங்�க் ெகாள்�ேறன்,
தம்�! நீ பாட�்க்�க் ��ைரைய �ட�்க் ெகாண்� ேபா!
உன்ைன நான்தான் என்� அவரக்ள் ெதாடரந்்� �ரத்�
வ�வாரக்ள். உன்ைனப் ��த்த �ற� ஏமா�வாரக்ள்!
நான் எங்ேக என்� அவரக்ள் ேகட்டால் ஆற்�ல் ��ந்�
���ப் ேபாய் �ட்டதாகச ்ெசால்!” என்ேறன். அந்தப்
ைபயேனா அரிசச்ந்�ர�ைடய சந்த��ல் வந்தவன்
ேபா��க்�ற�. ‘நீங்கள் ��காத ேபா� எப்ப� ���
�ட்டதாகப் ெபாய் ெசால்�ேவன்?’ என்றான். அந்தப்
�ள்ைள ெபாய் ெசால்ல ேவண்�ய அவ�யம்
ஏற்படாம��க்�ம் ெபா�ட�், அவைனக் ��ைர�ல்
ேசரத்்�க் கட்� �ட�், நான் ந��ல் ��த்� ���
�ட்ேடன்.

அம்மம்மா! இந்தச ்ேசாழ நாட�் ந�களில், அ��ம்
கைர ஓரங்களில், எப்ேபரப்்பட்ட நீரச் ்�ழல்கள்!
அவற்�ல் அகப்பட�்க் ெகாண்� நான் ெபரி�ம்
�ண்டா�ப் ேபாேனன். கைட��ல், கைர ஓரத்�ல்
இ�ந்த மரத்�ன் ேவர ்ஒன்ைறப் ��த்�க் ெகாண்�
கைரேய� உ�ர ்�ைழத்� வந்ேதன். ேத�! நீரச் ்�ழ�ல்



நான் அகப்பட�்க் ெகாண்� �ழன்� �ழன்� ம�
மயங்� �ச�்த் �ண�க் கஷ்டப்பட்ட ேபா� என்ன
கண்ேடன், எைத நிைனத்�க் ெகாண்ேடன் என்�
எண்���ரக்ள்?’

“நான் எவ்�தம் அ�ேவன்? ஒ�ேவைள கேஜந்�ர
ேமாடச்த்ைத நிைனத்�க் ெகாண்��க்கலாம்….”

“இல்ைல, இல்ைல; என்ைனப் ேபாலேவ அந்த நீரச்்
�ழ�ல் அகப்பட�்க் ெகாண்� �ண்டா�ய �ல கயல்
�ன்கைளக் கண்ேடன். அந்தக் கயல் �ன்கள் இந்தச்
ேசாழ நாட�்ப் ெபண்களின் கண்கைள நிைன�ட்�ன.
ந��ன் நீரச் ்�ழ�ல் அகப்பட�்க் ெகாண்டவனாவ�
எப்ப�ேயா தப்�ப் �ைழக்கலாம்; ஆனால் இந்தச ்ேசாழ
நாட�்ப் ெபண்களின் ��ச ்�ழ�ல் அகப்பட�்க்
ெகாண்டவன் ஒ� கா�ம் தப்�ப் �ைழக்க ��யா�
என்� எண்ணிக் ெகாண்ேடன்!….”

“இம்மா�ரி ெபண்கைளக் �ற்றம் �� ப� ெசால்வ�ல்
�ல�க்� ஒ� ெப�ைம; தாங்கள் ெசய்�ம் தவ�க்�ப்
ெபண்களின் �� �ற்றம் ெசால்வ� ஆண்
�ள்ைளகளின் வழக்கம்…”

“அந்த வழக்கத்ைதத்தான் நா�ம் ைகப்பற்�ேனன்.
அ�ல் என்ன தவ�?” என்றான் வந்�யத்ேதவன்.

அசச்மயம் அரண்மைனக்�ள்ேள��ந்� இனிய
�ழேலாைச ேகட்ட�. அைதத் ெதாடரந்்� தண்ைடச்
�லம்�களின் �ண்�ணி ஒ��ம், மத்தளத்�ன்
�ழக்க�ம் கலந்� வந்தன. �ன்னர,் இளம் ெபண்களின்
இனிய �ரல்கள் பல ேசரந்்� ஒ�த்தன. �லப்ப�காரக்
கா�யத்�ல் உள்ள �ன்வ�ம் ஆய்ச�்யர ்�ரைவப்
பாடைலப் பா�னாரக்ள்:

“கன்� �ணிலாக் கனி உ�ரத்்த மாயவன்



இன்�நம் ஆ�ள்வ�ேமல் அவன் வா�ல்
ெகான்ைறயந் �ங்�ழல் ேகளாேமா ேதா�!
ெகால்ைலயஞ் சாரற் ��ந்ெதா�த்த மாயவன்
எல்ைலநம் ஆ�ள் வ�ேமல் அவன் வா�ல்
�ல்ைலயந் �ங்�ழல் ேகளாேமா ேதா�!
 

பாடல் ���ம் வைர�ல் �ந்தைவ�ம் வந்�யத்ேதவ�ம் அதன்
இனிைம�ல் ஈ�பட�்த் தம் வச�ழந்� நின்றாரக்ள்ம�ப��ம் .
வாத்�ய �ழக்கத்�டன் ஆடல் ெதாடங்�யதற்� அ���யாகத்
.தண்ைடச ்சதங்ைககளின் ஒ� எ�ந்த�
“அரண்மைன�ல் �ரைவக் �த்� நடக்�ற� ேபா�ம்!
கடம்�ர ்மாளிைக�ல் �ரைவக் �த்� ஒன்�
பாரத்்ேதன். அ� �ற்�ம் ேவ��தமா��ந்த�!”
என்றான் வல்லவைரயன்.

“ஆம்; என் ேதா�கள் �ரைவக் �த்�ப் ப�ல்�றாரக்ள்.
�க்�ரத்�ல் என்ைனக் காணாமல் ேதடத் ெதாடங்�
��வாரக்ள். தாங்கள் வந்த காரியம் என்ன?” என்�
இைளய �ராட்� �ந்தைவ ேத� ேகட்டாள்.

“இேதா நான் வந்த காரியம்; தங்கள் தைமயனாரின்
ஓைல; எத்தைனேயா அபாயங்க�க்�த் தப்�, நீரச்்
�ழல்கள் – ��ச ்�ழல்களி��ந்� காப்பாற்�, இைதக்
ெகாண்� வந்ேதன்!” என்� வல்லவைரயன் ��
ஓைலைய எ�த்� நீட்�னான்.
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அ�தியாய� 49 -
வ��ைதய��� வ��ைத!

 

�ந்தைவப் �ராட்� வந்�யத்ேதவன் நீட்�ய
ஓைலையப் ெபற்�க் ெகாண்� ப�த்தாள். அ�வைர�ல்
ெநரிந்த ��வங்க�டன் ��ங்���ந்த அவள் �கம்
இப்ேபா� மலரந்்� �ரகா�த்த�.

வல்லவைரயைன நி�ரந்்� ேநாக்�, “ஓைலையக்
ெகா�த்� �ட்�ர.் இனி என்ன ெசய்வதாக உத்ேதசம்?”
என்� ேகட்டாள் �ந்தைவ ேத�.

“தங்களிடம் ஓைலையக் ெகா�த்த�டன் என் ேவைல�ம்
��ந்� �ட்ட�. இனி, நான் ஊ�க்�த் ��ம்ப
ேவண்�ய�தான்.”



“உம� ேவைல ��ய�ல்ைல; இப்ேபா�தான்
ஆரம்பமா���க்�ற�!”

“தாங்கள் ெசால்�வ� ஒன்�ம் �ளங்க�ல்ைல, ேத�!”

“உம்�டம் அந்தரங்கமான ேவைல எைத�ம் நம்�
ஒப்��க்கலாம் என்� இ�ல் இளவரசர்
எ����க்�றாேர? அதன்ப� நீர ்நடந்� ெகாள்ளப்
ேபாவ�ல்ைலயா?”

“இளவரசரிடம் அவ்�தம் ஒப்�க் ெகாண்�தான்
வந்ேதன். ஆனால் என்ைன நம்� �க்�யமான ேவைல
எ��ம் ஒப்��க்க ேவண்டாம். தங்கைள ெராம்ப�ம்
ேகட�்க் ெகாள்�ேறன்.”

“உம� ேகாரிக்ைக எனக்� �ளங்க�ல்ைல. ஒன்ைற
ஒப்�க் ெகாண்ட �ற� �ன்வாங்�வ�தான் வாணர்
�லத்�ன் மரபா?”

“பழம் ெப�ைம ேப�வ� வாணர ்�லத்�ன் மர� அன்�;
ஒப்�க் ெகாண்� �ன்வாங்�வ�ம் வாணர ்�லத்� மர�
அன்�.”

“�ன்னர,் ஏன் தயக்கம்? ெபண் �லத்�ன் ேபரில்
ெகாண்ட ெவ�ப்பா? அல்ல� என்ைனக் கண்டால்
��க்க�ல்ைலயா?” என்� இளவர� �� இளநைக
�ரிந்தாள்.

ஆகா! இ� என்ன ேகள்�? கட�க்�ச ்சந்�ரைனப்
��க்காமல் ேபா�மா? ��க்க�ல்ைலெயன்றால்
ஆ�ரம் அைலக் ைககைள�ம் நீட்�ப் �ரண சந்�ரைன
ஏன் தா�ப் ��க்க �யல்�ற�? நீல வானத்�க்�ப்
�மாேத�ையப் ��க்க�ல்ைலெயன்� யார்
ெசால்�வாரக்ள்? ��க்கா� ேபானால், இரெவல்லாம்
ஆ�ரமா�ரம் நடச்த்�ரக் கண்களினால் இந்தப்



��ைய உற்� உற்�ப் பாரத்்� ஏன் �ரித்�க்
ெகாண்��க்�ற�? ேமகத்�க்� �ன்னைலப்
��க்கா��க்�மா? ��க்க�ல்ைலெயன்றால்,
தன்ைனப் �ளந்� ெகாண்� பாய்ந்ேதா�ம் �ன்னைல
அப்ப� ஏன் இ�கத் த�� மாரே்பா� அைணத்�க்
ெகாள்�ற�? வண்�க்� மலர ்��ப்ப�ல்ைலெயன்ப�
உண்டா? அங்ஙனமானால் ஏன் ஓயாமல் மலைரச ்�ற்�
வட்ட�ட�் ம�மயங்� ���ற�? �ட்�ல் �ச�்க்�
�ளக்ைகப் ��க்க�ல்ைலெயன்றால் யாேர�ம்
நம்�வாரக்ளா? அவ்வாெறனில், ஏன் அந்த �ளக்�ன்
ஒளி�ல் ��ந்� உ�ைர ���ற�? ேத�! நல்ல
ேகள்� ேகட்�ர!் தங்கைள எனக்�ப்
��க்க�ல்ைலெயன்றால், தங்கள� கைடக்கண்
பாரை்வ என்ைன ஏன் இப்ப�த் �ைகக்க ைவக்�ற�?
தங்கள� இதழ்களின் ஓரத்�ல் �ைளயா�ம் இளநைக
என்ைன ஏன் இவ்�தம் �த்தப்�ரைம ெகாள்ளச்
ெசய்�ற�?…. இவ்வள� எண்ணங்க�ம்
வந்�யத்ேதவ�ைடய உள்ளத்�ல் ேதான்�ன. ஆனால்
நா�னால் ெசால்லக்�ட�ல்ைல.

“ஐயா! என்�ைடய ேகள்�க்� ம�ெமா�
ெசால்ல�ல்ைலேய? வாணர ்�லத்�ல் �றந்த �ர
��ஷன் ேகவலம் ஒ� ெபண்ணின் ஏவைலச ்ெசய்வதா
என்� தயக்கமா? இளவரசர ்உங்களிடம் இந்த
ஓைலையக் ெகா�த்தேபா� இ�ல் எ����ப்பைதப்
பற்�ச ்ெசால்ல�ல்ைலயா?” என்� இளவர� �ண்�ம்
�ன�னாள்.

“ேத�! இளவரசர ்��ப்பத்ைத நன்� ெதரிந்�
ெகாண்�தான் �றப்பட�் வந்ேதன். ஆனால்
நல்லேவைள�ல் என் யாத்�ைரையத்
ெதாடங்க�ல்ைலெயனத் ேதான்��ற�. ஆைகயால்



வ�ெயல்லாம் �ேரா�கைளச ்சம்பா�த்�க் ெகாண்�
வந்ேதன். உற்ற நண்பைன�ம் பைகவன் ஆக்�க்
ெகாண்ேடன்.

நாலா�றத்��ம் பைகவரக்ள் என்ைனத் ேத�க்
ெகாண்��க்�றாரக்ள்.இந்த நிைல�ல் தாங்கள் இ�ம்
பணிைய நான் நிைறேவற்�வதாக எப்ப� உ��
ெசால்ல ���ம்? இதனால்தான் தயங்��ேறன்.
என்னால் தங்கள் காரியம் ெகட�்ப் ேபாகக்
�டாதல்லவா?” என்� ெசான்னான் வல்லவைரயன்.

“யார ்யார ்அந்தப் பைகவரக்ள்? எனக்�த்
ெதரி�க்கலாமா?” என்� �ந்தைவ கவைல ெதானித்த
�ர�ல் ேகட்டாள்.

“ப�ேவட்டைரயரக்ள் என்ைன ேவடை்டயா�ப் ��க்க
நாலா�ற�ம் ஆடக்ைள ஏ���க்�றாரக்ள். என் உ�ர்
நண்பனா��ந்த கந்தமாறன் நான் அவைன ���ல்
�த்�க் ெகால்ல �யன்றதாக எண்ணிக்
ெகாண்��க்�றான். ஆழ்வாரக்்க�யான் என்�ம் �ர
ைவஷ்ணவ ேவஷதாரி ஒ�வன் என்ைனத் ெதாடரந்்�
ெகாண்��க்�றான். பழ�ர ்இைளயராணி
நந்�னிேத� என் �� ஒ� மந்�ரவா�ைய ஏ�
�ட்��க்�றாள். எந்த நி�ஷத்�ல் யாரிடம் நான்
அகப்பட�்க் ெகாள்ேவேனா, ெதரியா�….”

ெவள்ளத்���ந்� கைரேய�த் தப்�ய அன்�ர�
மந்�ரவா��டன் ேநரந்்த அ�பவம்
வந்�யத்ேதவ�க்� நிைன� வந்த�. பக�ல்
�ரயாணம் ெசய்வதன் அபாயத்ைத எண்ணி �ங்�ல்
கா�களி�ம் வாைழத் ேதாப்�களி�ம் அவன் ெபா��
ேபாக்�னான். இர�ல் ந�க் கைரேயா� நடந்�
ெசன்றான்.



ெவ��ரம் நடந்� கைளத்� இர� �ன்றாம் ஜாமத்�ல்
ஒ� பாழைடந்த பைழய மண்டபத்ைத அைடந்தான்.
ெவளி�ல் நிலா ம�யம் பட்டப் பகல் ேபாலப்
�ரகா�த்�க் ெகாண்��ந்த�. மண்டபத்�க்�ள்ேள�ம்
��� �ரம் நிலா ெவளிசச்ம் ��ந்� �ரகாசப்ப�த்�க்
ெகாண்��ந்த�. ெவளிசச்மா��ந்த ப��ையக் கடந்�
இ�ளைடந்த ப��க்�ச ்ெசன்� வந்�யத்ேதவன்
ப�த்�க் ெகாண்டான்.

கண்ைணச ்�ற்�க் ெகாண்� �க்கம் வந்த சமயத்�ல்
ெவ� ச�பத்���ந்� ஆந்ைத�ன் அேகாரமான �ரல்
வந்த�. ப��ர ்இைளயராணி�டன் லதா மண்டபத்�ல்
ேப�க் ெகாண்��ந்தேபா� அேத மா�ரி ஆந்ைதக் �ரல்
ேகட்ட� அவ�க்� நிைன� வந்� ��க்�ட�்
எ�ந்தான். உள்ேள இ�ட்�ன ப�����ந்� இ� ��ய
ஒளிப் ெபாட�்கள் அவைன உற்� ேநாக்�ன.

ெவளி�ேல ேபாய் �டலாம் என்� எண்ணி இரண்� அ�
நடந்தான். ெவளி���ந்� யாேரா உள்ேள வ�ம்
கால�ச ்சத்தம் ேகட்ட�. இ�ந்� ��ந்� கர�
�ரடா��ந்த �ண் ஒன்ைறப் ��த்�க் ெகாண்�
அதன் மைற�ல் நின்றான். ெவளி���ந்� வந்தவன்
�கம் நிலா ெவளிசச்த்�ல் ெகாஞ்சம் ெதரிந்த�.

ப��ர ்ராணிையப் பாரக்்க வந்த மந்�ரவா�தான்
அவன் என்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்டான். மந்�ரவா�
அந்தத் �ைண ேநாக்�ேய வந்தான். தான் அவ்�டம்
மைறந்��ப்ப� அவ�க்�த் ெதரியா� என்�ம்,
தன்ைனக் கவனியாமல் மண்டபத்�க்�ள்ேள ேபாய்
��வான் என்�ம் வந்�யத்ேதவன் நிைனத்தான்.
ஆனால் �ணின் அ��ல் வ�ம் வைர�ல் ெமள்ள
ெமள்ளப் �ைன ேபால நடந்� வந்த மந்�ரவா�
��ெரன்� ேகாரமான �ர�ல் ஒ� �சச்ல் ேபாட�்க்



ெகாண்� வந்�யத்ேதவ�ைடய க�த்ைத ஒ�
ைக�னால் ��த்� ெந�த்தான். “எ�! அந்தப் பைன
இலச�்ைன ேமா�ரத்ைதக் ெகா�! ெகா�க்கா�ட்டால்
உன் க�த்ைத ெந�த்�க் ெகான்� ��ேவன்!” என்�
கத்�னான்.

வந்�யத்ேதவ�ைடய க�த்� ��ந்� ��ம்
ேபா��ந்த�; அவ�ைடய ��கள் ��ங்� ெவளி
வந்� ��ம் ேபா��ந்தன. �ச�்த் �ண�ய�. எனி�ம்
மனத்ைதத் �டப்ப�த்�க் ெகாண்டான். அந்தப் பைழய
�ைண ஒ� ைக�னால் அ�த்�க் ெகாண்� ஒ�
காைலத் �க்�ப் �ரண பலத்ைத�ம் �ரேயா�த்� ஓர்
உைத �ட்டான். மந்�ரவா� ஓல�ட�்க் ெகாண்� �ேழ
��ந்தான்.

அேத சமயத்�ல் அந்தப் பைழய �ண் சரிந்� ��ந்த�.
ேமேல �ைர���ந்� ெபால ெபாலெவன்� கற்கள்
��ந்தன. ெவௗவால் ஒன்� படபடெவன்� �றைக
அ�த்�க் ெகாண்� ெவளிேய ெசன்ற�. அைதத்
ெதாடரந்்� வந்�யத்ேதவ�ம் ெவளிேய�னான். ஓட்டம்
��த்தவன் ��� �ரம் வைர�ல் ��ம்�ப்
பாரக்்கேவ�ல்ைல.

�ன்னால் யா�ம் ெதாடரந்்� வர�ல்ைலெயன்�
நிசச்யமான �ற�தான் நின்றான். அந்த இர�
அ�பவத்ைத நிைனத்த�ம் வந்�யத்ேதவ�ைடய
உடம்ெபல்லாம் இப்ேபா��ட ����ெவன்�
ந�ங்�ய�.

அந்தப் பயங்கர நிைன�க�க்�ைட�ல், “ஐயா!
காஞ்����ந்� தாங்கள் �றப்பட�் எத்தைன
காலமா�ற்�?” என்� �ந்தைவ ேகட்ட� அவ�ைடய
கா�ல் ��ந்� அவ�க்� மனத்ெதளிைவ அளித்த�.



“ஒ� வார�ம் ஒ� நா�ம் ஆ�ற்�, ேத�!” என்றான்.

“இதற்�ள் இவ்வள� பைகவரக்ைள நீர ்சம்பா�த்�க்
ெகாண்ட� �ந்ைத��ம் �ந்ைததான். இவ்வள�
அ�சயமான காரியத்ைத எப்ப�ச ்சா�த்�ர?்”

“அ� ெபரிய கைத, ேத�!”

“இ�ந்தால் பாதக�ல்ைல. ெசால்லலாம். அந்த
�வரங்கைளத் ெதரிந்� ெகாண்ட �ற�தான்
தங்க�க்� நான் இட ேவண்�ய பணிைய இடக் ��ம்.”

இவ்வா� இளவர� ���ட�், ஈசான �வபட்டைர
அ��ல் அைழத்�, “படேகாட்� எப்ப�ப்பட்டவன்?”
என்� ேகட்டாள்.

“இரண்� கா�ம் நல்ல ெச��; இ� இ�த்தா�ம்
ேகளா�, தாேய!”

“ெராம்ப நல்ல�. பட�ேல�க் ெகாஞ்ச �ரம் ஓைட�ல்
ேபாய்�ட�் வரலாம், வா�ங்கள்! இவ�ைடய கைதைய
���ம் நான் ேகடக் ேவண்�ம்!” என்றாள்.

வல்லவைரயன் �ளகாங்�தம் அைடந்தான். ேசாழர்
�லத் ��மகேளா� ஒேர பட�ல் ெசல்�ம் பாக்�யம்
எளி�ல் �ட�்வதா? அைதப் ெப�வதற்� ஏ�
ஜன்மங்களில் தான் தவம் ெசய்��க்க ேவண்டாமா?
பட�ல் ஏ�ய �ற� எவ்வள� �ரம் ���ேமா
அவ்வள� �ரம் கைதைய நீட்� வளரத்்�ச ்ெசால்ல
ேவண்�ம்! ��க்கமாக ��த்� �டக் �டா�! அவசரம்
என்ன? அரி�ல் ெபற்ற பாக்�யத்ைத எளி�ல் ைக ந�வ
�ட�் �டலாமா?

வந்�யத்ேதவ�க்� அவசர�ல்ைல தான். ஆனால் பட�
ஓைட�ல் நகரந்்�, அவன் கடம்�ர ்சம்�வைரயர்



மாளிைக�ல் நடந்தைதச ்ெசால்லத் ெதாடங்�ய�
�தலாவ� �ந்தைவக்� நி�ஷத்�க்� நி�ஷம்
அவசர�ம் பரபரப்�ம் அ�கமா� வந்தன. “ேமேல
என்ன?” “அப்�றம் என்ன?” என்� ேகட�்க் �ரிதப்ப�த்�
வந்தாள். வந்�யத்ேதவன் அவ�ைடய
�ரம்ானத்�ன்ப� ��ய வைர�ல் கைதைய
வளத்�னான். எவ்வள� நீண்ட கைதயா��ம் ���
ஒன்� வந்�தாேன ஆக ேவண்�ம்? கைத ��ந்தேபா�
பட�ம் ��ம்ப ஓைடப் ப�த்�ைறக்� வந்� ேசரந்்த�.

பட���ந்� அவரக்ள் இறங்�ப் �ங்கா�க்�ள்
வந்தேபா�, அரண்மைன�ல் இன்�ம் �ரைவக் �த்�
நடந்� வந்ததற்� அ���யாக இைசக்க��க�ம்
தண்ைடச ்�லம்�க�ம் ஒ�த்தன. �ன்வ�ம்
�லப்ப�கார வரிப் பாட�ம் ேகட்ட�:-

“ெபரியவைன மாயவைனப் ேப�லகெமல்லாம்

�ரிகமல �ந்��ைட �ண்ணவைனக் கண்�ம்

��வ��ம் ைக�ம் ��வா�ம் ெசய்ய

கரியவைனக் காணாத கண்ெணன்ன கண்ேண!

கண்ணிைமத்�க் காண்பார ்தம் கண்ெணன்ன கண்ேண!

மடந் தா� ெநஞ்சத்�க் கஞ்சனார் வஞ்சம்

கடந்தாைன �ற்�வர்பால் நாற்�ைச�ம் ேபாற்றப்

படர்ந்தாரண �ழங்கப் பஞ்சவரக்்�த் ��

நடந்தாைன ஏத்தாத நாெவன்ன நாேவ!

நாராயணா ெவன்னா நாெவன்ன நாேவ!

இைதக் ேகட்ட வல்லவைரயன் “கஞ்சனார ்�க்க
வஞ்சனாரா��க்கலாம்! ஆனால் எனக்� ேநற்�ப்
ேப�த� ெசய்தார!்” என்றான்.

“அ� என்ன? கம்ஸன் உமக்� என்ன உத� ெசய்��க்க
���ம்?” என்� இைளய�ராட்� ேகட்டாள்.



“நான் இந்த நகரத்�க்�ள் ��வதற்�க் கம்ஸன் தான்
உத� ெசய்தான்!” என்றான் வந்�யத்ேதவன். �ற�,
அந்த உத��ன் வரலாற்ைற�ம் ��னான்.

பைழயாைறக்�த் தான் வந்� ேசரவ்தற்�ள்ளாகேவ
ப�ேவட்டைரயரின் ஆடக்ள் வந்��ப்பாரக்ள் என்�
வந்�யத்ேதவன் ஊ�த்��ந்தான். நகரத்�ன் �ைழ
வாசல்கள் ேதா�ம் அவரக்ள் காத்��ப்பாரக்ள்.
சந்ேதகம் ஏேத�ம் ேதான்�னால் ��த்�க் ெகாண்�
ேபாய் ��வாரக்ள்.

அவரக்ளிடம் �க்காமல் பைழயாைற நக�க்�ள்
�ரேவ�ப்ப� எப்ப�? — இந்தக் கவைல�டன் அந்த
மாநகரின் �ரதான வாச�க்�ச ்சற்�த் �ரத்�ல்
அரி�லாற்றங்கைர�ல் வந்�யத்ேதவன்
நின்��ந்தேபா� நாடக ேகாஷ்� ஒன்� வந்த�.
கண்ணன், பலேதவன், கம்ஸன் �த�ய
ேவஷக்காரரக்ள் வந்தாரக்ள். அவரக்ளில் கம்ஸன்
மட�்ம் மரத்�னாலான �கத்ைதத் தரித்��ந்தான்.
வந்�யத்ேதவ�க்� ஒ� ேயாசைன ேதான்�ய�. நாடக
ேகாஷ்��டன் ேபச�்க் ெகா�த்தான். கம்ஸன் ேவஷம்
ேபாட்டவ�க்� ஆட்டத் �றைம அவ்வள� ேபாதா�
என்றான். கம்ஸ ேவஷக்காரன் இவ�டன் சண்ைடக்�
வந்தான். வந்த சண்ைடைய இல��ல் வல்லவைரயன்
��வானா? “உன்ைன�ட நான் நன்றாக ஆ�ேவன்.
பாரக்்�றாயா?” என்� ெசால்� �க��ையப்
பலவந்தமாகப் ��ங்� ைவத்�க் ெகாண்� ஆ�னான்.
அசச்மயம் அவ�ைடய ஆரவாரத் தட�டைலப்
பாரத்்தவரக்ள் அவைன ெமச�்னாரக்ள்.

அவன் ஆ�ய� தான் அ�கப் ெபா�த்தமா��ந்த�
என்�ம் ெசான்னாரக்ள். கம்ஸ ேவஷக்காரன்
ேகா�த்�க் ெகாண்� ேபாய் �ட்டான். “அவன் ேபானால்



ேபாகட�்ம்; நாேன உங்க�டன் நகரத்�க்�ள் வந்�
ஆ��ேறன்” என்� வந்�யத்ேதவன் ஒப்�க்
ெகாண்டான். நாடக ேகாஷ்�யார ்ம�ழ்ச�்�டன்
அவைனத் தங்க�டன் ேசரத்்�க் ெகாண்�
ெசன்றாரக்ள்.

பைழயாைற ��களில் ஆட்டம் பாட்டெமல்லாம் ��ந்த
�ற� வந்�யத்ேதவன் ஆ�த்த கரிகாலர ்ெசால்�
அ�ப்�யப� வடேமற்றளி ஆலயத்�க்�ச ்ெசன்�
ஈசான பட்டைரச ்சந்�த்�ப் ேப�னான். அவர ்அவைனக்
ேகா�ைலச ்�ற்���ந்த சமணர ்�ைழ�ல் இ�க்கச்
ெசய்�, இளவர� �ந்தைவப் �ராட்��டம் �ன்னால்
ெதரி�த்� �ட�் ஓைட வ�யாக அைழத்� வந்தார.்

இந்த �வரங்கைளக் ேகட்ட இளவர� வந்�யத்ேதவைன
�யப்�னால் மலரந்்த கண்கைளக் ெகாண்� பாரத்்�,
“ெவற்�த் ெதய்வமா�ய ெகாற்றைவ�ன் க�ைண
இந்தச ்ேசாழர ்�லத்�க்�ப் பரி�ரணமாக இ�க்�ற�.
ஆைக�னாேலதான் இந்தச ்சங்கடமான நிைலைம�ல்
தங்கைள எனக்� உத�யாகத் ேத� அ�ப்�
ைவத்��க்�றாள்!” என்றாள்.

“அர�! இன்�ம் தாங்கள் எந்த �தப் பணி�ம் எனக்�
இட�ல்ைலேய? என் �ரண ஆற்றைலக் காட்டக் ��ய
சமயம் இன்�ம் �ட்ட�ல்ைலேய!” என்றான்
வல்லவைரயன்.

“அைதப் பற்�க் கவைல ேவண்டாம். இ� கா�ம் தமக்�
ேநரந்்��க்�ம் அபாயங்கள் எல்லாம் ஒன்��ல்ைல
என்� ெசால்லக் ��ய அள� அபாயம் நிைறந்த
ேவைலையத் தரப் ேபா�ேறன்!” என்றாள்.

வந்�யத்ேதவன் உள்ளம் ெபாங்� உடல் �ரித்�
நின்றான். அந்தப் ெபண்ணர� இ�ம் பணிைய



நிைறேவற்�வதற்காக ஏ� கடல்கைளக் கடந்�
ெசல்ல�ம், ஆ�ரம் �ங்கங்க�டன் ஆ�தம் இன்�ப்
ேபார ்ெசய்ய�ம், ேம� பரவ்தத்�ன் உச�்�ல் ஏ�
�ண்�ன்கைளக் ைக�னால் ப�த்� எ�த்�க்
ெகாண்� வர�ம் அவன் �த்தமானான்.

அரண்மைன நந்தவனத்�ன் மத்��ல் பளிங்�னால்
ஆன வஸந்த மண்டபம் ஒன்� இ�ந்த�. அைத
ேநாக்�க் �ந்தைவ நடந்தாள். பட்ட�ம்
வந்�யத்ேதவ�ம் இளவர�ையத் ெதாடரந்்�
ெசன்றாரக்ள்.

மண்டபத்�க்�ள்ளி�ந்த மணி மாடம் ஒன்���ந்�
�ந்தைவ ஒ� ��ய பைன ஓைலத் ��க்ைக�ம்
தங்கப் �� அைமத்த எ�த்தாணிைய�ம் எ�த்தாள்.
ஓைலத் ��க்�ல் �ன் வ�மா� எ��னாள்:
“ெபான்னி�ன் ெசல்வா !இந்த ஓைல கண்ட�ம் உடேன �றப்பட�்
வர�ம்�வரங்கள் இ� ெகாண்� வ��றவர ்ெசால்�வார.் .
.இவைரப் �ரணமாக நம்பலாம்”

இவ்�தம் எ�� அ��ல் ஆத்� இைல ேபான்ற ��ய
�த்�ரம் ஒன்� வைரந்தாள். ஓைலைய வந்�யத்ேதவன்
ைக�ல் ெகா�ப்பதற்காக நீட்�யவா�, “���ம்
தாம�யாமல் இந்த ஓைலைய எ�த்�க் ெகாண்� ஈழ
நாட�்க்�ச ்ெசல்ல ேவண்�ம். இளவரசர்
அ�ள்ெமா�வரம்ரிடம் ெகா�த்� அவைரக் ைகேயா�
அைழத்� வர ேவண்�ம்!” என்றாள்.

வந்�யத்ேதவன் ஆனந்தத்�ன் அைலகளினால்
ேமாதப்பட�்த் தத்தளித்தான். ெந� நாளாக அவன்
ெகாண்��ந்த மேனாரதங்கள் இரண்�ல் ஒன்�
நிைறேவ� �ட்ட�. ேசாழர ்�ல �ளக்கான இைளய
�ராட்�ையச ்சந்�த்தா� �ட்ட�. அவர ்�லமாகேவ
இரண்டாவ� மேனாரத�ம் நிைறேவறப் ேபா�ற�.



இளவரசர ்அ�ள்ெமா�வரம்ைரச ்சந்�க்�ம் ேப�
�ைடக்கப் ேபா�ற�.

“ேத�! என் மனத்�க்�கந்த பணிையேய த���ரக்ள்.
ஓைலைய எ�த்�க் ெகாண்� இப்ேபாேத
�றப்ப��ேறன்!” என்� ெசால்� ஓைலையப் ெபற்�க்
ெகாள்வதற்காக வலக் கரத்ைத நீட்�னான்.

�ந்தைவ ஓைலைய அவனிடம் ெகா�த்த ேபா� காந்தள்
மலைரெயாத்த அவ�ைடய �ரல்கள்
வந்�யத்ேதவ�ைடய அ�ரஷ்்டக் ைகையத் ெதாட்டன.
அவ�ைடய ெமய் ��ரத்்த�; ெநஞ்� ெவ�த்� ��ம்
ேபா��ந்த�. ஆ�ரம் ப�னா�ரம் பட�்ப் �ச�்கள்
அவன் �ன்னால் இற�கைள அ�த்�க் ெகாண்�
பறந்தன. ஆ�ரம் ப�னா�ரம் ��ல்கள் ஒன்� ேசரந்்�
இன்னிைச பா�ன. மைல, மைலயான வண்ண மலரக்்
��யல்கள் அவன் �� ��ந்� நாலா பக்க�ம்
�த�ன.

இந்த நிைல�ல் வந்�யத்ேதவன் தைல நி�ரந்்�
�ந்தைவ ேத�ையப் பாரத்்தான். என்னெவல்லாேமா
ெசால்ல ேவ�ம் என்� அவ�ைடய உள்ளம்
ெபாங்�ய�. ஆனால் அைதச ்ெசால்�ம் சக்� உ�ரற்ற
ெவ�ம் வாரத்்ைதக�க்� ஏ�?

ெசால்ல ேவண்�யைதெயல்லாம் அவ�ைடய கண்கேள
ெசால்�ன. அசச்மயம் வந்�யத்ேதவ�ைடய கண்கள்
�ைனந்�ைரத்த க�ைதக�க்�ைணயான காதற்
க�ைதகைளக் காளிதாஸ�ம் �ைனந்த�ல்ைல,
‘�த்ெதாள்ளா�ரம்’ இயற்�ய பழந்த�ழ்க்
க�ஞரக்�ம் இயற்�ய�ல்ைலெயன்றால் ேவ� என்ன
ெசால்ல ேவண்�ம்?



வஸந்த மண்டபத்�க்� ெவளி�ல் எங்ேகேயா சற்�
�ரத்�ல் காய்ந்த இைலச ்ச��கள் சலசலெவன்�
சப்�த்தன. ஈசான �வபட்டர ்தம் �ரைலக் கைனத்�க்
ெகாண்டார.்

வந்�யத்ேதவன் இந்த உலகத்�க்� வந்� ேசரந்்தான்!
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அ�தியாய� 50 - பரா�தக�
ஆ�ரசாைல

 

ம� நாள் காைல�ல் �ரிய பகவான் உதயமா�
உலகத்ைத ஒளிமயமாகச ்ெசய்� ெகாண்��ந்தார.்
�ரிய�ைடய ெசங்�ரணங்கள் பைழயாைற
அரண்மைனகளின் ெபாற்கலசங்களின் �� ��ந்�
தகதகா மயமாய்ச ்ெசய்� ெகாண்��ந்தன. �ந்தைவப்
�ராட்��ன் மாளிைக �ன்��ல் அம்பாரி ைவத்�



அலங்கரித்த மாெப�ம் யாைன ஒன்� வந்� நின்ற�.
�ந்தைவ�ம் வான��ம் மாளிைக�ன் உள்ேள��ந்�
ெவளி வந்� ேமைடப் ப�களின் �� ஏ� யாைன�ன்
ேமல் ஏ�க் ெகாண்டாரக்ள்.

பைட ��க�க்� ந��ல் இ�ந்த பராந்தக ேசாழர்
ஆ�ர சாைலைய ேநாக்� யாைனப் �� அ��ம்ப�
நடந்� ெசன்ற�. யாைனப் பாகன் அதன��ல் நடந்�,
அதன் நைட ேவகத்ைதக் �ைறத்� அைழத்�ச்
ெசன்றான். யாைன�ன் மணி ஓைசையக் ேகட�் நகர
மாந்தர ்தத்தம் ��க�க்�ள்ேள��ந்� �ைரந்�
ெவளி வந்� பாரத்்தாரக்ள். ெபண்ணர�கள்
இ�வைர�ம் கண்ட�ம் அவரக்ள் �கமலரந்்�
ைக�ப்� நின்� �கமன் ெச�த்�னாரக்ள்.

மற்ற ��கைளக் கடந்�, யாைன, பைட ��கள் இ�ந்த
நகரத்�ன் ப��ைய அைடந்த�. அந்த ��களின்
ேதாற்றேம ஒ� தனி மா�ரியாகத்தான் இ�ந்த�.
ெகா�த்த ேசவற் ேகா�கள் ஒன்ைறெயான்�
சண்ைடக்காகத் ேத�க் ெகாண்� ெசன்றன.

வைளந்� ��ண்ட ெகாம்�கைள�ைடய ஆட�்க்
கடாக்கள் “ேபா�க்� வ�ேவார ்யாேர�ம் உண்ேடா?”
என்ற பாவைன�டன் அங்��ங்�ம் பாரத்்�க் ெகாண்�
நின்றன. ேராஸம் ��ந்த ேவடை்ட நாய்கைளத் ேதால்
வாரினா�ம் மணிக் க��களினா�ம் �ட�் வாசல்
�ண்களில் �ைணத்��ந்தாரக்ள். �ன்னஞ் ��
�ள்ைளகள் ைககளில் �ங்�ல் க� ��த்�
ஒ�வேராெடா�வர ்�லம்பம் �ைளயா�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். �லம்பக் க�கள் ேமா�க்
ெகாண்ட ேபா�, ‘சடசடா படபடா’ என்ற ஓைசகள்
எ�ந்தன.



��களின் �ண்ைணச ்�வரக்ளிேல கா�க்
கட்�களினால் �த�தமான �த்�ரக் காட்�கள்
வைரயப்பட்��ந்தன. ெப�ம்பா�ம் அைவ ��கப்
ெப�மா�ைடய �ைலகைள�ம், ேசாழ மன்னரக்ளின்
வாழ்க்ைக வரலா�கைள�ம் �த்�ரித்தன.அவற்�ல்
�த்தக் காட்�கேள அ�கமா��ந்தன. ��கப்
ெப�மான் �ரப�மா�ர�ைடய தைலகைள �ைளக்க
�ைளக்க ெவட்�த் தள்ளிய காட்��ம், �ரக்்கா
பரேம�வரி ம�ஷா�ரைன வதம் ெசய்த காட்��ம்
�கப் பயங்கரமாக எ�தப்பட்��ந்தன.

ெதள்ளா�, தஞ்ைச, �ட�க்�, அரி�லா�,
��ப்�றம்பயம், ெவள்�ர,் தக்ேகாலம், ேச�ர ்�த�ய
ேபாரக்்களங்களில் ேசாழ நாட�் �ரரக்ள் நிகழ்த்�ய
அற்�த பராக்�ரமச ்ெசயல்கள் �ண்ைணச ்�வரக்ளில்
தத்�பமாகக் காட்� அளித்தன.

இந்தப் பைட �ட�் ��களில் இளவர�கள் ஏ���ந்த
யாைன வந்த�ம் ஒேர அல்ேலால கல்ேலாலமா�ற்�.
ேசவல்கள் இற�கைளச ்சடசடெவன்� அ�த்�க்
ெகாண்� பறந்�, �ைர �� உடக்ாரந்்� ��ன.
�ள்ைளகள் ஒ�வைரெயா�வர ்�சச்�ட�் அைழத்�க்
ெகாண்� ஓ�னாரக்ள். அவரவரக்ளின் �ட�்க்
கத�கைளத் தட்� உள்ேள��ந்தவரக்�க்�ச ்ெசய்�
அ��த்தாரக்ள்.

பைட �ட�் ��கள் வ�யாக யாைன ெசன்றேபா�
�ட�் வாசல்ேதா�ம் ெபண்க�ம் �ழந்ைதக�ம்
��ேயாரக்�ம் நின்� “இைளய�ராட்� �ந்தைவ ேத�
வாழ்க!” “�ந்தர ேசாழரின் ெசல்வத்��மகள் வாழ்க!”
என்� வாழ்த்� ம�ழ்ந்தாரக்ள். அவரக்ளில் �லர்
யாைனையத் ெதாடரந்்� ெசல்ல�ம் ஆரம்�த்தாரக்ள்.
வரவர இக்�ட்டம் அ�கமா� வந்த�. பல�த



வாழ்த்ெதா�கள் �லமாகத் தங்கள் ம�ழ்ச�்ைய
அவரக்ள் ெவளி�ட�்க் ெகாண்� வந்தாரக்ள்.

அப்பைட ��களில், இலங்ைகக்�ப் ேபார ்�ரியச்
ெசன்��ந்த �ரரக்ளின் ெபண்� �ள்ைளக�ம்
ெபற்ேறாரக்�ம் அசச்மயம் வ�த்� வந்தாரக்ள்
என்பைத �ன்னேம ��ப்�ட்��க்�ேறாம்.
அவரக்�ைடய நலத்�க்காக ஒ� ம�த்�வச்
சாைலையக் �ந்தைவ தன் ெசாந்த நில மான்யங்களின்
வ�மானத்ைதக் ெகாண்� ஸ்தா�த்��ந்தாள்.

ேசாழ �லத்தாரிடம் தம் �ன்ேனாரக்ைளப் ேபாற்�ம்
வழக்கம் �றப்பாக இ�ந்� வந்த�. �ந்தைவ�ன்
�தாைதகளில் அவ�ைடய பாட்டனாரின் தந்ைதயான
�தற் பராந்தக சக்கரவரத்்� �கப் �ர�த்� ெபற்றவர.்

அவ�ைடய ெபயர ்�ளங்�ம்ப� �ந்தைவ ேத� இந்தப்
‘பராந்தகர ்ஆ�ரசாைல’ைய ஸ்தா�த்� நடத்�
வந்தாள். அ�க்க� அந்த ைவத்�ய சாைலக்� வ�ம்
�யாஜத்ைத ைவத்�க் ெகாண்� ேபார ்�ரரக்ளின்
��ம்பத்தா�ைடய ே�மலாபங்கைளப் பற்� அவள்
�சாரிப்ப� வழக்கம்.

ஆ�ர சாைலக்� அ��ல் வந்� ேசரந்்த�ம் யாைன
நின்ற�. �ன்னங் கால்கைள �த�ல் ம�த்�ப் �ற�
�ன்னங் கால்கைள�ம் ம�த்� அ� தைர�ல் ப�த்�க்
ெகாண்ட�. ெபண்ணர�கள் இ�வ�ம் யாைன
ேம��ந்� ���ல் இறங்�னாரக்ள்.

யாைன ��� நகரந்்� அப்பால் ெசன்ற�ம் ஜனக்
�ட்டம், – �க்�யமாகப் ெபண்கள் – �ழந்ைதகளின்
�ட்டம் ேத�மாரக்ைள ெந�ங்�ச ்�ழ்ந்� ெகாண்ட�.



“ஆ�ர சாைல உங்க�க்ெகல்லாம்
உபேயாகமா��க்�றதல்லவா? ைவத்�யரக்ள்
�னந்ேதா�ம் வந்� ேதைவயானவரக்�க்� ம�ந்�
ெகா�த்� வ��றாரக்ள் அல்லவா?” என்� இளவர�
ேகட்டாள்.

“ஆம், தாேய! ஆம்!” என்� பல �ரல்கள் ம�ெமா�
��ன.

“�ன்� மாதமாக இ�ம�னால் கஷ்டப்பட�்க்
ெகாண்��ந்ேதன். ஒ� வாரம் ைவத்�யரிடம் ம�ந்�
வாங்�ச ்சாப்�ட்ட�ல் �ணமா� �ட்ட�!” என்றாள் ஒ�
ெபண்மணி.

“அம்மா! என் மகன் மரத்�ன் ேமல் ஏ� ��ந்� காைல
ஒ�த்�க் ெகாண்டான். ைவத்�யர ்கட�்ப் ேபாட�்
�ட�்ப் ப�ைனந்� நாள் ம�ந்� ெகா�த்தார.் �கமா�
�ட்ட�. இப்ேபா� �ள்ளி ஓ� �ைளயா��றான்.
ம�ப� மரத்�ன் ேமல் ஏற�ம் ஆரம்�த்� �ட்டான்!”
என்றாள் இன்ெனா� ஸ்�ரீ.

“என் தாயா�க்�க் ெகாஞ்ச காலமாகக் கண்
மங்கலைடந்� வந்த�. ஒ� மாதம் இந்த ஆ�ர
சாைலக்� வந்� ம�ந்� ேபாட�்க் ெகாண்� வந்தாள்.
இப்ேபா� கண் அவ�க்� நன்றாய்த் ெதரி�ற�!”
என்றாள் இளம் ெபண் ஒ�த்�.

“பாரத்்தாயா வான�! நம் த�ழகத்�ல் வாழ்ந்த
�ன்ேனாரக்ள் எப்ேபரப்்பட்டவரக்ள்? இன்ன �யா�ைய
இன்ன ��ைக�னால் �ரக்்கலாம் என்� அவரக்ள்
எப்ப�த்தான் கண்���த்தாரக்ேளா ெதரிய�ல்ைல!”
என்றாள் �ந்தைவப்�ராட்�.



“ஞானக் கண் ெகாண்� பாரத்்�த் தான் அவரக்ள்
இவ்வள� அ�சயமான ம�ந்�கைளக்
கண்���த்��க்க ேவண்�ம். ேவ� எப்ப� ���ம்?”
என்றாள் வான�.

“எவ்வளேவா அ�சயமான ம�ந்�கைள அவரக்ள்
கண்���த்��ப்ப� உண்ைமதான். ஆனால் உன்ைனப்
ேபால் மேனா�யா��னால் வ�ந்��றவரக்�க்�
ம�ந்� ஒன்�ம் கண்���க்க�ல்ைலேய? என்ன
ெசய்வ�?”

“அக்கா! எனக்� ஒ� மேனா�யா��ம் இல்ைல.
க�ைண �ரந்்� இவ்�தம் அ�க்க�
ெசால்லா��ங்கள்! என் ேதா�கள் ஓயா� என்ைனப்
பரிக�த்� என் �ராணைன வாங்��றாரக்ள்!”

“நன்றாக ேவண்�ம� உனக்�! உலகத்�ல் ஒ�
கவைல�ம் இல்லாமல் வாழ்ந்� வந்த என் தம்��ன்
மனம் ேபத�க்�ம்ப� ெசய்� �ட்டாய் அல்லவா?
ஒவ்ெவா� தடைவ�ம் இலங்ைக���ந்� ஆள்
வ�ம்ேபாெதல்லாம் உன் உடம்� எப்ப���க்�ற�
என்� ேகட�் அ�ப்��றாேன!” என்றாள்
இைளய�ராட்�.

இதற்�ள் “ைவத்�ய�க்� வ� ��ங்கள்!
ைவத்�ய�க்� வ� ��ங்கள்!” என்� ேகாஷம்
ேகட்ட�.அங்ேக �ழ்ந்� நின்றவரக்ைளக் காவலரக்ள்
�லக்�னாரக்ள். ஆ�ர சாைல�ன் வய� ��ரந்்த
தைலைம ைவத்�யர ்வந்� இளவர�கைள வரேவற்�
உபசரித்தார.்

“ைவத்�யேர! ேகா�க்கைரப் பக்கத்�க் கா�களில் �ல
உயரந்்த ��ைககள் இ�க்�ன்றனெவன்� ெசான்னீர்
அல்லவா? அங்ேக ேபாய் வ�வதற்காக ஒ� வா�ப



�ரைர அ�ப்�ேனேன? அவர ்வந்தாரா?” என்�
�ந்தைவ ேகட்டாள்.

“ஆம், தாேய! அந்தச ்��ைகயான இளம் �ள்ைள
வந்தான். ஈசான �வபட்டர ்அைழத்�க் ெகாண்�
வந்தார.் அவ�டன் என் மகன் ஒ�வைன அ�ப்�
ைவக்�ேறன். என் மகன் ேகா�க்கைர���ந்� ��ம்�
வந்� ��வான். தாங்கள் அ�ப்�ய �ரன் இலங்ைகத்
��க்�ம் ேபாய் வ�வதாகச ்ெசால்�றான்…..”

“இலங்ைக���ந்� �டவா ��ைக ெகாண்� வர
ேவண்�ம்!” என்� வான� ேகட்டாள்.

“ஆம் தாேய! ல�்மண�ைடய உ�ைரக்
காப்பாற்�வதற்காக அ�மார ்சஞ்�� பரவ்தம்
ெகாண்� வந்த ேபா� ேகா�க்கைர வ�யாகத் தான்
கடைலத் தாண்�னாராம். அப்ேபா� சஞ்��
மைல���ந்� �ல ��ைககள் ேகா�க்கைரக்
காட்�ல் ��ந்தப�யால் தான் அங்ேக இன்ைறக்�ம்
நல்ல ��ைககள் �ைடக்�ன்றன. இலங்ைக�ல்
சஞ்�� பரவ்தேம இ�ந்தப�யால் அங்ேக இன்�ம்
அ�ரவ்மான ��ைககள் �ைடக்�ம் அல்லவா? நான்
எ�ர ்பாரக்்�ம் ��ைககள் மட�்ம் �ைடத்� �ட்டால்,
சக்கரவரத்்��ன் ேநாைய நாேன கட்டாயம்
�ணப்ப�த்� ��ேவன்…..”

“கட�ள் ��ைப�னால் அப்ப�ேய ஆகட�்ம். இப்ேபா�
அந்த வா�பரக்ள் இ�வ�ம் எங்ேக?”

“உள்ேள இ�க்�றாரக்ள், அம்மா! �ரயாணத்�க்�
ஆயத்தமாகத் தங்களிடம் �ைட ெபற்�க் ெகாண்�
�றப்படக் காத்��க்�றாரக்ள்!”



தைலைம ம�த்�வர ்அைழத்�ச ்ெசல்ல இளவர�கள்
இ�வ�ம் ஆ�ர சாைலக்�ள் ெசன்றாரக்ள். அங்ேக
தாழ்வாரங்களில் ம�ந்� வாங்�க் ெகாண்�
வந்தவரக்ைள�ம் ம�ந்�க்காகக்
காத்��ப்பவரக்ைள�ம் பாரத்்�க் ெகாண்�
நடந்தாரக்ள். அவரக்ள் அைனவ�ம்
�ந்தைவப்�ராட்�ையப் பாரத்்த�ம் அக�ம் �க�ம்
மலரந்்� இவ்வள� நல்ல ம�த்�வ சாைலையத்
தங்க�க்� ஏற்ப�த்�க் ெகா�த்ததற்காக இளவர�ைய
வாழ்த்�னாரக்ள்.

தைலைம ம�த்�வரின் அைற�ல் இ�வர்
காத்��ந்தனர.் அவரக்ளில் நம் வந்�யத்ேதவன் ��ய
�ைற�ல் உைட அணிந்��ந்தைதப் பாரத்்�
இைளயப்�ராட்� �ன்னைக �த்தாள். வான�க்�ம்
அவ்�ரைன ஒ�வா� அைடயாளம் ெதரிந்� �ட்ட�.
�ந்தைவ�ன் காேதா�, “அக்கா! �டந்ைத ேஜா�டரின்
�ட்�ல் பாரத்்தவர ்மா�ரி இ�க்�றேத!” என்றாள்.

“அவர ்மா�ரிதான் எனக்�ம் ேதான்��ற�.
ேஜா�டைரப் பாரத்்த �ற� ைவத்�யரிடம்
வந்��க்�றார.் உன் மா�ரிேய இவ�க்�ம் ஏதாவ�
�த்தக் ேகாளா� ேபா��க்�ற�!” என்� ெசால்��ட�்,
வந்�யத்ேதவைனப் பாரத்்�, ” ஏன் ஐயா!
சக்கரவரத்்��ன் உடல் நலத்�க்காக ��ைக
ெகாண்� வ�வதற்� இலங்ைகக்�ப் ேபாக ஒப்�க்
ெகாண்டவர ்நீரத்ானா?” என்� ேகட்டாள்.

வந்�யத்ேதவ�ைடய கண்க�ம் கண்ணிைமக�ம்
ேவ� ஏேதா இரக�ய பாைஷ�ல் ேப�ன. அவன்
வா�னால், “ஆம், இளவர�! நான்தான் இலங்ைகக்�ப்
ேபா�ேறன். ஒ�ேவைள அங்� இளவரசைரப்



பாரத்்தா�ம் பாரப்்ேபன். அவ�க்� ஏதாவ� ெசய்�
ெசால்ல ேவண்�மா?” என்� ேகட்டான்.

“பாரத்்தால் அவ�யம் இந்தச ்ெசய்�ையச ்ெசால்��ர.்
ெகா�ம்பா�ர ்இளவர� வான�க்� உடம்� சரியாகேவ
இல்ைல. அ�க்க� நிைன� இழந்� �ரச்ை்ச ேபாட�்
���றாள். இளவர�ையச ்�யப் �ரக்ைஞேயா�
பாரக்்க ேவண்�மானால் உடேன �றப்பட�் வர
ேவண்�ம் என்பதாகத் ெதரி�க்க ேவண்�ம்” என்றாள்
இைளய�ராட்�.

“அப்ப�ேய ெதரி�க்�ேறன், அம்மணி!” என்� ��
வந்�யத்ேதவன் வான�ைய ேநாக்�னான்.

�ந்தைவ�ன் வாரத்்ைதகைளக் ேகட்ட�ம் உண்டான
நாணத்�னால் வான��ன் இனிய �கம் இன்�ம் பன்
மடங்� அழ� ெபற்�ப் ெபா�ந்த�. ெபாங்� வந்த
நாணத்ைத�ம் �சச்த்ைத�ம் சமாளித்�க் ெகாண்�
வான� தட�்த் த�மா�, “ஐயா! அப்ப�ெயான்�ம்
தாங்கள் ெசால்� �டேவண்டாம். ெராம்ப�ம்
தங்கைளக் ேகட�்க் ெகாள்�ேறன்.

ெகா�ம்பா�ர ்வான�, இைளய�ராட்��ன்
ேபாஷைண�ல் �னம் நா� ேவைள உண்� உ�த்�ச்
�கமாக இ�ப்பதாகத் ெதரியப்ப�த்�ங்கள்” என்றாள்.

“அப்ப�ேய ெதரி�த்� ���ேறன், அம்மணி!” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

“அழகா��க்�ற�! நான் ��யைத�ம் ‘அப்ப�ேய
ெதரி�க்�ேறன்’ என்�ர.் இவள் ெசான்னைத�ம்
‘அப்ப�ேய ெதரி�க்�ேறன்’ என்� ஒப்�க் ெகாள்��ேர?
இரண்�ல் ஏதாவ� ஒன்�தாேன உண்ைமயாக இ�க்க
���ம்?”



“அதனால் என்ன, அம்மணி! வா� ��யைத�ம்
�ர�வா� ெசான்னைத�ம் அப்ப� அப்ப�ேய நான்
ெசால்� ���ேறன். எ� உண்ைம, எ� இல்ைல
என்பைத இளவரசேர நீ�ப�யாக இ�ந்� �ரம்ானித்�க்
ெகாள்ளட�்ம்!” என்� ெசான்னான் வந்�யத்ேதவன்.

“ஆனால் ஒ�வர ்ெசான்னைத இன்ெனா�வர்
ெசான்னதாக மட�்ம் மாற்�ச ்ெசால்� �டேவண்டாம்!
உமக்�ப் �ண்ணியம் உண்�!” என்றாள் வான�.

�ந்தைவ இந்தப் ேபசை்ச அத்�டன் நி�த்த ��ம்�,
“ைவத்�யேர! அரண்மைனத் ��மந்�ர
அ�காரி�ட��ந்� இவரக்�க்�க் ெகா�த்� அ�ப்ப
ஓைல �ைடத்ததா?” என்� ேகட்டாள்.

“�ைடத்த� தாேய! ‘சக்கரவரத்்�க்� ைவத்�யம்
ெசய்வதற்காக இவரக்ள் ��ைக ெகாண்�
வரப்ேபாவதால் வ���ள்ள அரசாங்க அ�காரிகள்
எல்லா�ம் இவரக்ள் ேகா�ம் உத� ெசய்ய ேவண்�ம்’
என்� ெபா�வாக ஓர ்ஓைல�ம், ேகா�க்கைரக்
கலங்கைர�ளக்கக் காவல�க்�த் தனியாக ஓர்
ஓைல�ம் �ைடத்தன. இவரக்ளிடம் ெகா�த்�
�ட்ேடன்!” என்றார ்ைவத்�யர.்

“அப்ப�யானால் ஏன் தாமதம்? உடேன �றப்பட
ேவண்�ய�தாேன?” என்றாள் இைளய�ராட்�
�ந்தைவ.

“ஆம்; �றப்பட ேவண்�ய�தான்!” என்றான்
வந்�யத்ேதவன்.

ஆனால் உடேன �றப்பட�் ��ம் காரியம் அவ்வள�
�லபமாக இல்ைல.



ம�த்�வ சாைல���ந்� அவரக்ள் ெவளிேய�
ெவளி�ல் வந்தாரக்ள். அரச �மாரிகைள ஏற்�ச ்ெசல்ல
அம்பாரி யாைன காத்��ந்த�. வந்�யத்ேதவைன�ம்
அவ�ைடய �ைணவைன�ம் ஏற்�க் ெகாண்�
காற்றாகப் பறந்� ெசல்வதற்� அரண்மைனக்
��ைரகள் இரண்� ����த்�க் ெகாண்� நின்றன.

ஆனால் வந்�யத்ேதவ�க்�த் ��ர ்��ர ்என்�
ஏதாவ� சந்ேதகம் ஏற்பட�்க் ெகாண்��ந்த�.
�ந்தைவக்�ம் ��� ��தாக எசச்ரிக்ைக ெசய்வதற்�
ஏேத�ம் �ஷயம் ேதான்�க் ெகாண்��ந்த�. ேபா�ம்
வ��ல் அவரக்�க்� ஏற்படக் ��ய அபாயங்கைளப்
பற்�க் �ந்தைவ �க்�யமாக எசச்ரிக்ைக ெசய்தாள்.

அரச�மாரிகள் அம்பாரி யாைன �� ஏ�க்
ெகாண்டாரக்ள். �ற� வந்�யத்ேதவ�ம் அவ�ைடய
�ைணவ�ம் ��ைரகள் �� ஏ�னாரக்ள்.

யாைன �றப்ப��ற வ�யாகத் ேதான்ற�ல்ைல.
ெந�ந்�ரம் �ரயாணம் ேபா�றவரக்ள்தான் �த�ல்
�றப்பட ேவண்�ம் என்� �ந்தைவ ��ப்�னால்
ெதரியப்ப�த்�னாள்.

வந்�யத்ேதவன் மன�ன்�த் தயக்கத்�டன்
��ைரையத் ��ப்�னான். இன்�ம் ஒ� �ைற ஆவல்
த�ம்�ய கண்க�டன் இளவர�ையத் ��ம்�ப்
பாரத்்தான். �ற� ��ைர�ன் ேபரில்
ேகாபங்ெகாண்டவன் ேபால் �ளீர ்என்� ஓர ்அ�
ெகா�த்தான். ேராஸம் ��ந்த அந்தக் ��ைர நா�
கால் பாய்சச்�ல் �ய்த்�க் ெகாண்� பறந்� ெசன்ற�.
அவைனத் ெதாடரந்்� ேபாவதற்� ைவத்�யரின்
�தல்வன் �ணற ேவண்���ந்த�.



யாைன ��ம்�ச ்ெசல்லத் ெதாடங்�ய �ற� �ந்தைவ
�ந்தைன�ல் ஆழ்ந்தாள். இந்த மன�தான் என்ன
��த்�ரமான இயல்ைப உைடய�? மன்னா�
மன்னரக்ைள�ம் �ரா� �ரரக்ைள�ம் நிராகரித்த இந்த
மன� வ�ப்ேபாக்கனாக வந்த இவ்வா�பனிடம் ஏன்
இவ்வள� �ரத்ைத ெகாள்�ற�? இவன் ஏற்�க்
ெகாண்ட காரியத்ைத ெவற்��டன் ��த்�க் ெகாண்�
பத்�ரமாய்த் ��ம்ப ேவண்�ேம என்� ஏன் இவ்வள�
கவைலப்ப��ற�?…..

“அக்கா! என்ன ேயா�க்��ரக்ள்?” என்ற வான��ன்
�ரல் �ந்தைவைய இந்த உலகத்�க்�க் ெகாண்�
வந்த�.

“ஒன்��ல்ைல வான�! அந்த வா�ப�ைடய அகம்பாவ
�பாவத்ைதப் பற்� ேயா�த்�க் ெகாண்��ந்ேதன்.
அவனிடம் என் தம்�க்� ஏன் ெசய்� ெசால்�
அ�ப்�ேனாம் என்� இப்ேபா� ேதான்��ற�…….”

“ஆம், அக்கா! அவன் ெராம்பப் ெபால்லாதவன்தான்!
ெபரிய ெகாள்ைளக்காரன் என்� �டச ்ெசால்லத்
ேதான்��ற�…….”

“அ� என்ன? ெகாள்ைளக்காரன் என்� எதனால்
ெசால்�றாய்?”

“சாதாரண ெகாள்ைளக்காரரக்ள் ெபான் ெவள்ளி
�த�ய பயனற்ற ெபா�ள்கைளக்
ெகாள்ைளய�ப்பாரக்ள். இந்த வா�பன் ேசாழ வள
நாட்�ன் �ல ெதய்வத்ைதேய ெகாள்ைளய�த்�க்
ெகாண்� ேபாய் ��வான் என்� எனக்�ப்
பயமா��க்�ற�. தாங்கள் அதற்� இடங்ெகா�க்க
மாட்�ரக்ள் அல்லவா?” என்� வான� ��னாள்.



“அ� கள்ளி! உன்ைனப் ேபால் என்ைன�ம் நிைனத்�
�ட்டாயா? அப்ப�ெயல்லாம் ஒ�நா�ம் நடவா�!”
என்றாள் �ந்தைவ.

யாைன ��ம்�ச ்��� �ரம் ெசன்றேபா� ���ல்
ஓரிடத்�ல் ெபண்கள் பலர ்�ட்டம் �� நிற்பைத
அர�ளங்�மரிகள் பாரத்்தாரக்ள்.யாைனைய நி�த்தச்
ெசய்� �ட�், “ஏன் �ட்டம் �� நிற்��ரக்ள்? ஏதாவ�
ெசால்ல ேவண்�மா?” என்� இைளய�ராட்� �ந்தைவ
ேகட்டாள்.

அந்தப் ெபண்களில் ஒ�த்� �ன் வந்�, “தாேய!
இலங்ைக�ல் உள்ள எங்கள் ��ஷரக்ைளப் பற்� ஒ�
ெசய்��ம் இல்ைலேய! அவரக்�க்� இங்��ந்� அரி�
அ�ப்பக் �டாெதன்� தஞ்சா�ரக்்காரரக்ள் த�த்�
�ட்டாரக்ளாேம? வ�ற்�க்�ச ்சாப்பா� இல்லாமல்
எப்ப� அம்மா, அவரக்ள் சண்ைட ேபாட ���ம்?” என்�
ேகட்டாள்.

“அதற்காக நீங்கள் கவைலப்படேவண்டாம்.
மாமல்ல�ரம் �ைற�கத்���ந்� அவரக்�க்�
ேவண்�ய தானியம் ேபாய்க் ெகாண்��க்�ற�.
தஞ்சா�ரக்்காரரக்ள் என்ன ெசய்தா�ம், உங்கள்
இளவரசர ்�ம்மா �ட�் ��வாரா? ேசாழ நாட�்
மகா�ரரக்ள் பட்�னி �டக்�ம்ப� பாரத்்�க்
ெகாண்��ந்� ��வாரா!” என்றாள் இைளய�ராட்�.

ேவெறா� சந்தரப்்பமா��ந்தால், �ந்தைவ அங்ேகேய
இறங்� அந்தப் ெபண்க�க்� ேம�ம் சமாதானம்
ெசால்���ப்பாள்.இப்ேபா� அவ�ைடய மனம்
ேவ��தமான சஞ்சலத்�க்� உள்ளா���ந்த ப�யால்
தனிைமைய ��ம்�னாள். யாைன அரண்மைனைய
ேநாக்�ச ்ெசன்ற�.
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அத்�யாயம் 51 –
மாமல்ல�ரம்

 

ேநயரக்ள் ஏற்ெகனேவ நன்� அ�ந்�ள்ள
மாமல்ல�ரத்�க்� இப்ேபா� அவரக்ைள அைழத்�ச்
ெசல்ல ��ம்��ேறாம்.

மேகந்�ர பல்லவ�ம் மாமல்ல நர�ம்ம�ம்
இத்�ைற�கப்பட்�னத்ைத அற்�தச்



�ற்பேவைலகளின் �லம் ஒ� ெசாப்பன�ரியாகச்
ெசய்த காலத்�ற்�ப் �ற� இப்ேபா� �ந்��
ஆண்�க�க்� ேமேலேய ஆ� �ட்டன.

நகரத்�ன் ேதாற்றம் ஓரள� மங்���க்�ற�. மா�தல்
நம் மனத்�க்� ம�ழ்ச�் தர�ல்ைல.

மாடமாளிைககள் இ�ந்� ��ந்� பாழைடந்�
�டக்�ன்றன. ��களி�ம் �ைற�கத்��ம் �ன்ேபால்
அவ்வள� ஜனக்�ட்டம் இல்ைல. வரத்்தகப் ெப�க்க�ம்
அவ்வளவாக இல்ைல. ெபரிய ெபரிய பண்டக சாைலகள்
இல்ைல. ��களிெலல்லாம் ஏற்�ம� இறக்�ம�ப்
பண்டங்கள் மைல மைலயாகக் ��ந்��க்க�ல்ைல.

கடல் ��க்�ள் ��ந்� ஆழம் ��ந்த கால்வாயாக
அைமந்� கப்பல்கள் வந்� பத்�ரமாய் நிற்பதற்�ரிய
இயற்ைகத் �ைற�கமாக இ�ந்தைத �ன்னர்
பாரத்்ேதாம். இப்ேபா� அந்தக் கால்வா�ல் மணல்
அ�த்� அ�த்�த் �ரந்்� ேபாய் ஆழம் ெவ�வாகக்
�ைறந்� ேபா��க்�ற�. ஆழமற்ற அக்கடற்க��ல்
��ய பட�க�ம் ஓடங்க�ம்தான் வரக்��ம்.
நாவாய்க�ம் மரக்கலங்க�ம் சற்�த் �ரத்�ல்
கட�ேல தான் நிற்க ேவண்�ம். பட�களில் வரத்்தகப்
ெபா�ள்கைள ஏற்�ச ்ெசன்� அந்த மரக்கலங்களில்
ேசரப்்�க்க ேவண்�ம்.

ேமேல ��ய இைடக் காலத்�ல் மாமல்ல�ரம் �ல ��ய
�றப்�க்கைள�ம் அைடந்��ந்தைதக் ��ப்�ட
ேவண்�ம்.�க்�யமாக கடற்கைரேயாரத்�ல் �ளங்�ய
அழ�ய கற்ேகா�ல் நம் கண்கைள�ம் க�த்ைத�ம்
கவர�்ன்ற�. அ� மேகந்�ரன் – மாமல்லன் காலத்�ல்
அைமக்கப்பட்ட �ன்�கைளக் �ைடந்ெத�த்த
ேகா�ல்கைளப் ேபான்றதல்ல.



�ன்�களி��ந்� கற்கைளப் ெபயரத்்�க் ெகாண்�
வந்� கட்டப்பட்ட ேகா�ல். ச�த்�ர ராஜ�ைடய
தைல�ல் �ட்டப்பட்ட அழ�ய மணிம�டத்ைதப் ேபால்
�ளங்��ற�. அடடா! அந்தக் ேகா�ல் அைமப்�ன்
அழைக என்னெவன்� ெசால்வ�?

இைதத் த�ர நகரத்�ன் ந�ேவ ��ல�ம் அளந்த
ெப�மாள் சயனித்��க்�ம் �ண்ணகரக் ேகா�ல்
ஒன்�ம் காட்� அளிக்�ற�. ைசவத்ைத�ம்
ைவஷ்ணவத்ைத�ம் இ� கண்கைளப் ேபால எண்ணிப்
ேபாற்� வளரத்்த பரேம�வர பல்லவன் ��ப்பணி
ெசய்த �ண்ணகரம் அ�. ��மங்ைகயாழ்வார ்இந்தக்
ேகா��க்� வந்� தலசயன ெப�மாைளத் தரி�த்�ப்
பக்� ெவள்ளம் ெப�க்ெக�த்� ஓ�ம் த�ழ்ப்
பாடல்கைளப் பா���க்�றார.் அவ�ைடய
காலத்�ேல�டப் பல்லவ சாம்ராஜ்யம் ெப�� வளரந்்த
�றப்�டன் �ளங்�ய� என்பைத�ம் மாமல்ல�ரம்
ெசல்வம் ெகா�க்�ம் �ைற�கமாக �ளங்�ய�
என்பைத�ம் �ன்வ�ம் பா�ரத்�ன் �லம் நன்�
அ�யலாம்:

“�லன்ெகாள் நி�க்�ைவ ெயா�
�ைழக்ைக மா களிற்�ன�ம்
நலங்ெகாள் நவமணிக் �ைவ�ம்
�மந்ெதங்�ம் நான் ெறா�ந்�
கலங்கள் இயங்�ம் மல்ைலக்
கடல் மல்ைலத் தலசயனம்
வலங்ெகாள் மனத்தா ரவைர
வலங்ெகாள் என் மட ெநஞ்ேச! “

 
��மங்ைகயாழ்வாரின் காலத்�க்�ப் �ற்பட்ட
�றாண்�க் காலத்�ல் பல்லவ சாம்ராஜ்ய �ரியன்
அஸ்த�த்��ட்ட�. ‘கல்��ல் இைண�ல்லாத காஞ்�’
மாநகரின் �றப்�ம் �ைறந்� �ட்ட�. ‘கலங்கள்



இயங்�ம் கடல் மல்ைல’�ன் வரத்்தக வள�ம் �ன்�
வந்த�.

ஆனால் த�ழகத்�க்� அ�யாப் �கழ்
அளிப்பதற்ெகன்� அைமந்த அந்த அமர நகரத்�ன்
அற்�தச ்�ற்பக் கைலக�க்� மட�்ம் எந்த�தக்
�ைற�ம் ேநர�ல்ைல. பாைறச ்�வரக்ளில்
ெச�க்கப்பட்ட �த்�ர ��த்�ரமான �ற்பங்க�ம்
�ன்�கைளக் �ைடந்� எ�த்� அைமத்த �மான
ரதங்க�ம் �ந்�� ஆண்�க�க்� �ன்னால்
அவற்ைற அைமத்த காலத்�ல் �ளங்�ய� ேபாலேவ
இன்ைறக்�ம் �த்தம் ��யனவாக �ளங்�ன.

பண்டங்கைள ஏற்�ம� ெசய்வதற்காக வந்த
வரத்்தகரக்ளின் �ட்டத்ைதக் காட்��ம் �ற்பச்
ெசல்வங்கைளக் கண்� களித்�ப் ேபாவதற்காக வந்த
ஜனக் �ட்டம் அ�கமா��ந்த�.

மாமல்ல�ரத்� ��களின் வ�யாக இரடை்டக்
��ைரகள் �ட்�ய அழ�ய �மான ரதம் ஒன்�
ெசன்ற�. ��ைரகளின் அலங்காரங்க�ம், ரதத்�ன்
ேவைலப்பா�க�ம், ெபான் தக� ேவய்ந்� மாைல
ெவ��ல் மற்ெறா� �ரியைனப் ேபால் �ரகா�த்த
ரதத்�ன் ேமல் �தான�ம் அ�ல் இ�ந்தவரக்ள் அரச
�லத்�னரா��க்க ேவண்�ம் என்பைத உணரத்்�ன.

ஆம்; அந்தப் ெபான் ரதத்�ன் �சாலமான உட்�றத்�ல்
அரச�லத்�னர ்�வர ்அமரந்்��ந்தாரக்ள். அவரக்ளில்
ஒ�வன் தான், �ரா� �ர�ம் �ந்தர ேசாழரின் �த்த
�மார�மான ஆ�த்த கரிகாலன். �க
இளம்�ராயத்�ேலேய இவன் ேபாரக்்களத்�க்�ச்
ெசன்� ெசயற்க�ம் �ரச ்ெசயல்கள் �ரிந்தான்.



ம�ைர �ரபாண்�யைன இ��ப் ேபாரில் ெகான்�,
“�ரபாண்�யன் தைல ெகாண்ட ேகாப்பரேகசரி” என்�
பட்டப் ெபயர ்ெபற்றான். �ரபாண்�யன் �ர ெசாரக்்கம்
அைடந்� பாண்�ய நா� ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ன் �ழ்
வந்த உடன�யாகத்தான் �ந்தரேசாழர்
ேநாய்வாய்ப்பட்டார.் ஆ�த்த கரிகாலேன அ�த்த
பட்டத்�க்� உரியவன் என்பைத ஐயமற நிைலநாட்ட
அவ�க்� �வராஜ்ய பட்டா�ேஷகம் ெசய்�த்தார.் அ�
�தலாவ� கல்ெவட�்க்களில் தன் ெபயைரப்
ெபா�த்�ச ்சாஸனம் அளிக்�ம் உரிைம�ம் ஆ�த்த
கரிகாலன் ெபற்றான்.

�ன்னர,் ெதாண்ைட மண்டலத்ைத இரடை்ட
மண்டலத்�க் கன்னர ேதவ�ைடய ஆ�க்கத்���ந்�
���ம் ���க்�ம் ெபா�ட�் ஆ�த்த கரிகாலன்
வடநாட�்க்�ப் �ரயாணமானான். அங்ேக�ம் பல
ேபாரக்்களங்களில் ெசயற்க�ம் �ரச ்ெசயல்கைளப்
�ரிந்தான். இரடை்ட மண்டலத்�ப் பைடகைள வட
ெபண்ைணக்� வடக்ேக �ரத்�ய�த்தான். ேம�ம்
வட�ைச�ல் பைடெய�த்�ச ்ெசல்வதற்�ப் பைட
பலத்ைதப் ெப�க்�க் ெகாள்�தல் அவ�யமா�ற்�.

ஆத�ன் காஞ்��ல் வந்� தங்�ப் பைட �ரட்ட�ம்
மற்�ம் பைடெய�ப்�க்� அவ�யமான ஆ�த தளவாட
சாமக்ரிையகைளத் �ரட்ட�ம் ெதாடங்�னான். இந்த
நிைல�ல் ப�ேவட்டைரயரக்ள் அவ�ைடய
�யற்�க்�த் தடங்கல் ெசய்யத் ெதாடங்�னாரக்ள்.
இலங்ைகப் ேபார ்��ந்த �ற�தான் வடநாட�்ப்
பைடெய�ப்�த் ெதாடங்கலாம் என்� ெசான்னாரக்ள்.
இன்�ம் பல�தமான வதந்�க�ம் காற்�ேல �தந்�
வரத் ெதாடங்�ன. இலங்ைக�ல் ேபார ்ெசய்யச்
ெசன்�ள்ள பைடக்�ச ்ேசாழ நாட்���ந்� ேவண்�ய



உண�ப் ெபா�ள் ேபாக�ல்ைலெயன்� ெதரிந்த�.
இதனாெலல்லாம் ஆ�த்த கரிகால�ைடய �ர உள்ளம்
��த்�க் ெகாந்தளித்�க் ெகாண்��ந்த�.

நம� கைத நடந்த காலத்�க்� �ன்�ம் �ன்�ம் �மார்
�ந்�� ஆண்� காலத்�ல் த�ழ் அன்ைன�ன்
��வ�ற்�ல் இ�காச கா�யங்களில் நாம் ப�க்�ம்
மகா �ரரக்ைளெயாத்த �ரப் �தல்வரக்ள் ேதான்�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள். �மைன�ம் அரச்�்னைன�ம்
�ஷ்மைர�ம் �ேராணைர�ம் கேடாத்கஜைன�ம்
அ�மன்�ைவ�ம் ஒத்த �ரரக்ள் த�ழகத்�ல்
அவதரித்தாரக்ள். உலகம் �யக்�ம்ப�யான �ரச்
ெசயல்கைளப் �ரிந்தாரக்ள். ேபாரில் அைடந்த
ஒவ்ெவா� ெவற்��ம் இவரக்�ைடய ேதாள்க�க்�
ேம�ம் வ� அளித்தன.

வய� ��ரந்்த �ழவரக்ள் மைலையப்
ெபயரத்்ெத�க்�ம் வ�ைம ெபற்��ந்தாரக்ள். �ராயம்
ஆகாத இளம் வா�பரக்ள் காற்�ல் ஏ�ச ்ெசன்� வான
�கடை்ட அைடந்� �ண்�ன்கைள உ�ரக்்�ம் ஆற்றல்
ெபற்��ந்தாரக்ள்.

இப்ப�ப்பட்ட �ரரக்ள் இ�வர ்அசச்மயம் ஆ�த்த
கரிகாலன் ஏ�ச ்ெசன்ற ரதத்�ல் அவ�டன் சம
ஆசனத்�ல் உடக்ாரந்்��ந்தாரக்ள்.

இவரக்ளில் ஒ�வர ்��க்ேகாவ�ர ்மைலயமான். இவர்
ஆண்ட மைலயமானா� வழக்கத்�ல் ெபயர ்��ங்�
‘மலா�’ என்�ம் ‘�லா�’ என்�ம் வழங்�ய�.
ஆைகயால் இவ�க்� ‘�லா�ைடயார’் என்ற பட்டப்
ெபயர ்ஏற்பட்��ந்த�.

�ந்தர ேசாழ சக்கரவரத்்��ன் இரண்டாவ�
பத்�னியா�ய வானமாேத� இவ�ைடய ெசல்வத்



��மகள்தான். எனேவ, ஆ�த்த கரிகால�ைடய
பாட்டனார ்இவர.் ��ரந்்த �ராயத்��ம் நிைறந்த
அ���ம் இவர ்ெகௗரவரக்ளின் பாட்டனாரான
�ஷ்மைர ஒத்��ந்தார.் ஆ�த்த கரிகாலன் இவரிடம்
ெப�ம் பக்� ைவத்��ந்த ேபா��ம் இவ�ைடய
�த்�ம� �ல சமயம் அந்த �ர இளவரசனின்
ெபா�ைமையச ்ேசா�த்த�.

ரதத்�ல் இ�ந்தவரக்ளில் இன்ெனா�வன்
பாரத்்�ேபந்�ரன். இவன் பைழய பல்லவர்
�லத்���ந்� �ைள வ� ஒன்�ல் ேதான்�யவன்.
ஆ�த்த கரிகாலைன �ட வய�ல் ��� �த்தவன்.
அர�ரிைம அற்றவனாதலால் ேபாரக்்களத்�ல் தன்
ஆற்றைலக் காட்� �ரப் �கைழ நிைல நாட்ட
��ம்�னான். ஆ�த்த கரிகாலைனச ்ெசன்றைடந்தான்.

�ரபாண்�யேனா� நடத்�ய ேபாரில் ஆ�த்த
கரிகால�க்� வல� ைகையப் ேபால இ�ந்� உத�
�ரிந்தான். இதனால் ஆ�த்த கரிகால�ைடய அந்தரங்க
நட்�க்� உரியவனானான். �ரபாண்�யன் ��ந்த
நாளி��ந்� இ�வ�ம் இைண �ரியாத் ேதாழரக்ள்
ஆனாரக்ள்.

இந்த �வ�ம் ரதத்�ல் ெசன்றேபா� தஞ்சா�ரி��ந்�
பராபரியாக வந்த ெசய்�கைளப் பற்�ேய ேப�க்
ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

“இந்தப் ப�ேவட்டைரயரக்ளின் அகம்பாவத்ைத
இனிேமல் என்னால் ஒ� கண�ம் ச�த்�க்
ெகாண்��க்க ��யா�. நா�க்� நாள் அவரக்ள் வரம்�
கடந்� ேபா�றாரக்ள். நான் அ�ப்�ய �தன் ேபரில்
‘ஒற்றன்’ என்ற �ற்றம் �மத்�வதற்� இவரக்�க்�
எத்தைன அகந்ைத இ�க்க ேவண்�ம்? அவைனப்



��த்�க் ெகா�ப்பவரக்�க்� ஆ�ரம் ெபான் ெவ�ம�
ெகா�ப்பதாகப் பைறயைற�த்தாரக்ளாேம?
இைதெயல்லாம் நான் எப்ப�ப் ெபா�க்க ���ம்? என்
உைற��ள்ள வாள் அவமானத்�ல் �ன்�ப்
ேபா��க்�ற�. நீங்கேளா ெபா�ைம உபேதசம்
ெசய்��ரக்ள்!” என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

“ெபா�ைம உபேதசம் நான் ெசய்ய�ல்ைல. ஆனால்
இந்த மா�ரி �க்�யமான காரியத்�க்�
வந்�யத்ேதவைன அ�ப்ப ேவண்டாம் என்� மட�்ம்
அப்ேபாேத ெசான்ேனன். அந்தப் பதற்றக்காரன்
காரியத்ைதக் ெக�த்� ��வான் என்� எனக்�த்
ெதரி�ம்! வாைள �ச�ம் ேவைல எ�ய�ம் மட�்ம்
ெதரிந்��ந்தால் ேபா�மா? இராஜ காரியமாகத் ��
ெசல்�றவ�க்�ப் �த்�க் �ரை்ம இ�க்க ேவண்�ம்…”
என்� ��னான் பாரத்்�ேபந்�ரன்.

இளவரசன் கரிகாலன் வந்�யேதவனிடம் காட்�ய
அ�மானம் பாரத்்�ேபந்�ர�க்�ப் ��ப்ப�ல்ைல.
எப்ேபா�ம் அவைனப் பற்� ஏதாவ� �ைற ெசால்�க்
ெகாண்��ப்பான். அவன் ெசய்�ம் எந்தக்
காரியத்��ம் �ற்றம் கண்���ப்பான். ஆைகயால்
இந்தச ்சந்தரப்்பத்��ம் அவ்வா� �ற்றம் ெசான்னான்.

“ஆரம்�த்� �ட்டாயா, உன் கைதைய? வந்�யத்ேதவன்
ேபரில் ஏதாவ� ெசால்�க் ெகாண்�ரா�ட்டால்
உனக்�ப் ெபா�� ேபாகா�. அவ�க்�ப் �த்�க்
�ரை்ம�ல்லா�ட்டால் ேவ� யா�க்� இ�க்�ற�?
எந்த �தத்�லாவ�, எப்ப�யாவ�, சக்கரவரத்்��டம்
ேநரில் ஓைலையக் ெகா�த்� �டேவண்�ம் என்� நான்
இட்ட கட்டைளைய அவன் நிைறேவற்� �ட்டான்.
அதனால் ப�ேவட்டைரயரக்ள்
ேகாபங்ெகாண்��க்�றாரக்ள். இ�ல்



வந்�யத்ேதவனின் தவ� என்ன?” என்� ஆ�த்த
கரிகாலன் ேகட்டான்.

“தாங்கள் ெசால்� அ�ப்�ய காரியத்ேதா� அவன்
நின்��க்க மாட்டான். ேவ� ேவண்டாத
காரியங்களி�ம் தைல�ட்��ப்பான்!” என்றான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.

“நீ சற்�ச ்�ம்மா��! தாத்தா! ஏன் இப்ப�
ெமௗனமா��க்��ரக்ள்? தங்க�ைடய க�த்� என்ன?
ஒ� ெப�ம் பைட �ரட்�க் ெகாண்� ெசன்�
தஞ்சா�ரி��ந்� சக்கரவரத்்�ைய �ட�் காஞ்�க்�
அைழத்� வந்��ட்டால் என்ன? எத்தைன நாள்
சக்கரவரத்்�ையப் ப�ேவட்டைரயரக்ள் �ைற�ல்
ைவத்��ப்ப� ேபால ைவத்��ப்பைத நாம் பாரத்்�க்
ெகாண்��ப்ப�? எத்தைன நாள்
ப�ேவட்டைரயரக்�க்�ப் பயந்� காலம் க�ப்ப�?”
என்� ெபாங்�னான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

தம் வாழ் நாளில் அ�பத்தா� ேபாரக்்களங்கைளக்
கண்� அ�பவம் ெபற்றவரான ��க்ேகாவ�ர்
மைலயமான் – �லா�ைடயார ்– ம�ெமா�
ெசால்�வதற்காகத் ெதாண்ைடையக் கைனத்�க்
ெகாண்டார.் இதற்�ள் எ�ேர கடல் அைலகள்
ெதரிய�ம், “�த�ல் இந்த ரதத்���ந்� இறங்�ேவாம்,
தம்�! வழக்கமான இடத்�ல் ேபாய் உடக்ாரந்்�
ேப�ேவாம். எனக்� வய� ஆ� �ட்டதல்லவா? ஓ��ற
ரதத்�ல் ேப�வ� எளிதாக இல்ைல” என்றார.்
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அத்�யாயம் 52 - �ழவன்
கல்யாணம்

 

மாமல்ல�ரத்�க் கடற்கைர�ல் ��ய ��ய
கற்பாைறகள் பல உண்�. �ல சமயம் கடல் ெபாங்�
வந்� அப்பாைறகளின் �� அைலகள் ேமா�க்
ெகாண்��க்�ம். �ல சமயம் கடல் �ன்வாங்�ச ்ெசன்�
அப்பாைறகள் உல�வதற்� அவகாசம் அளிக்�ம்.
அவற்�ல் ஒ� ��ய பாைறையேய�ம் மாமல்ல�ரத்�
மகா �ற்�கள் �ம்மா �ட�்�ட�ல்ைல. அந்தந்தப்
பாைறக்�த் த�ந்தப� ெபரிதாக�ம் ��தாக�ம்
காட்�கைளக் கற்பைன ெசய்� அ�யாச ்�ற்ப
உ�வங்கைள அைமத்� ைவத்தாரக்ள்.

அவ்�தம் ��ய பாைறகள் இரண்� எ�ெர�ராக
அைமந்��ந்த இடத்ைத ஆ�த்த கரிகால�ம் மற்ற
இ�வ�ம் அ��னாரக்ள். ரதத்���ந்� இறங்�ச்
ெசன்றாரக்ள். இரண்� பாைறகைள�ம் இரண்�
�ம்மாசனங்களாகக் க��, கரிகால�ம் மைலயமா�ம்
அமரந்்தாரக்ள். பாரத்்�ேபந்�ரன் அவரக்�க்�ச ்சற்�
அப்பால் நின்றான். அ�க்க� அைலகள் வந்�



அவரக்�ைடய �ழங்கால் வைர�ல் நைனத்�க்
ெகாண்��ந்தன.

அைலகள் பாைறகளில் ேமா�யேபா� எ�ந்த
�வைலகள் �ல சமயம் அவரக்ள் �� �த்�
மைழயாகப் ெபா�ந்� ெகாண்��ந்தன. சற்�த்
�ரத்�ல் பட�கள் வரிைச வரிைசயாகப் பல்வைகப்
பண்டங்கைளச ்�மந்� ெகாண்� கடைலக் ��த்�க்
ெகாண்� ெசன்றன. அப்பண்டங்கைளப் பட���ந்�
இறக்�ப் பாய்மரம் �ரித்� நின்ற ெபரிய மரக்
கலங்களில் ஏற்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

“இரடை்ட மண்டலப் பைடெய�ப்�க்காகச ்ேசகரித்�
ைவத்த பண்டங்கெளல்லாம் இலங்ைகக்�ப் ேபாக
ேவண்���ப்பைத நிைனத்தால் என் ெநஞ்சம்
ெகா�க்�ற�!” என்றான் பாரத்்�ேபந்�ரன்.

“�ன்ேன என்ன ெசய்�ற�? ேசாழ நாட்�ன் ெபா�க்�
எ�த்த �ரர ்பைடகள் இலங்ைக�ல் இ�க்�ன்றன.
அவரக்ள் ேபாரக்்களங்களில் ெவற்� ேமல் ெவற்�
அைடந்� வ��றாரக்ள். ஆ�ரம் வ�ஷமாக இலங்ைக
அரசரக்ள் �ற்��ந்� அர� �ரிந்த அ�ராத�ரத்ைதக்
ைகப்பற்� ஜயக்ெகா� நாட்���க்�றாரக்ள்.
அப்ப�ப்பட்ட �ரரக்ள் பட்�னி �டந்� சா�ம்ப�
�ட�்��வதா?” என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

“அப்ப� �ட ேவண்�ம் என்� யார ்ெசான்னாரக்ள்?
உண�ப் பண்டங்கள் அ�ப்ப ேவண்�ய�தான். ஆனால்
ேசாழ நாட்���ந்� நாகப்பட்�னத் �ைற�கத்�ல்
ஏ�ப் ேபாக ேவண்�ம். அல்ல� பாண்�ய நாட்���ந்�
ேச�க்கைர�ல் ஏற்� அ�ப்ப ேவண்�ம். இந்த வரண்ட
ெதாண்ைட மண்டலத்���ந்� ேபாக ேவண்�ய
அவ�யம் என்ன? அ��ம் நாம் வடக்ேக



பைடெய�த்�ச ்ெசல்வதற்� இதனால் தைட ஏற்ப�ேம
என்பைத எண்ணிச ்ெசான்ேனன்!” என்றான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.

“அைத நிைனத்தால் எனக்�ம் உள்ளம் ெகா�க்கத்தான்
ெகா�க்�ற�. அந்தப் பா� ப�ேவட்டைரயரக்ளின்
ேநாக்கம் என்ன தான் என்� ெதரிய�ல்ைல. எத்தைன
நாள் இைதெயல்லாம் ச�த்�க் ெகாண்��ப்ப�?
தாத்தா! ஏன் இன்�ம் ேபசாமல் வாைய ��க்
ெகாண்��க்��ரக்ள்? ஏதாவ� வாையத் �றந்�
ெசால்�ங்கள்!” என்றான் கரிகாலன்.

“�ழந்தாய்! இந்தக் கடல் அைலகள் ஓயாமல் ‘ஓ’ ெவன்�
சத்த���ன்றன. கடல் அைலகேளா� ேபாட்�
ேபாட�்க் ெகாண்� உன் ேதாழன் பாரத்்�ேபந்�ர�ம்
�சச்���றான். இதற்� ந��ல் நான் என்னமாய்ப்
ேப�வ�? எனக்ேகா வயதா�த் தள்ளாைம வந்�
�ட்ட�…!” என்றார ்மைலயமான் �லா�ைடயார.்

“பாரத்்�ேபந்�ரா! சற்� ேநரம் நீ �ம்மா இ�. தாத்தா
அவ�ைடய க�த்ைதச ்ெசால்லட�்ம்!” என்றான் ஆ�த்த
கரிகாலன்.

“இேதா வாைய ��க் ெகாண்� �ட்ேடன். பாவம்!
தாத்தா தள்ளாத வய�ல் மைலக் ேகாடை்ட���ந்�
�ேழ இறங்� இவ்வள� �ரம் �ரமப்பட�்
வந்��க்�றார.் அவர ்�ன்னால் நான் வாையத்
�றக்கலாமா? இந்தக் கட�க்�த் தான் ெகாஞ்ச�ம்
�த்��ல்ைல! ஓயாமல் இைரந்� ெகாண்��க்�ற�!
இைத அடக்�வார ்ஒ�வ�ம் இல்ைல. நம் மைல
அரசரிடம் ச�த்�ர ராஜ�க்�க் ெகாஞ்ச�ம்
பய�ல்ைல ேபா��க்�ற�!” என்றான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.



“தம்�! பாரத்்�ேபந்�ரா! அப்ப��ம் ஒ� காலம்
இ�ந்த�. ��க்ேகாவ�ர ்மைலயமான் என்ற
ெபயைரக் ேகட�் இந்தக் கா�னி�ல் உள்ள
அரசரக்ெளல்லாம் ந�ந�ங்�வாரக்ள். இரடை்ட
மண்டலத்�ச ்ச�க்கரக்�ம், வல்லத்� வாண
ேகாவைரயரக்�ம், ைவ�ம்பராயரக்�ம், கங்கரக்�ம்,
ெகாங்கரக்�ம் மைலயமான் ெபயைரக் ேகட்ட�ேம இ�
�ழக்கம் ேகட்ட சரப்்பத்ைதப் ேபால் ெபாந்�ல் ஒளிந்�
ெகாள்வாரக்ள்.

ச�த்�ர ராஜ�ம் ெகாஞ்சம் அடக்க ஒ�க்கமாகத்தான்
இ�ப்பான். இந்த உடம்� ெகாஞ்சம் தளரச்�்
அைடந்த�ம் இப்ேபா� எல்லா�ம் �ள்ள
ஆரம்�த்��க்�றாரக்ள். ஆ�ரம் வ�ஷத்�ப்
பழங்��ையச ்ேசரந்்த என்ைன ேநற்ைறக்�
ேமற்ேக��ந்� வந்த ப�ேவட்டைரயரக்ள் ஒ�த்��டப்
பாரக்்�றாரக்ள்! அ� ஒ� நா�ம் நடக்கப்
ேபாவ�ல்ைல! கரிகாலா! ப�ேவட்டைரயரக்ளின்
ேநாக்கம் இன்னெதன்� ெதரிய�ல்ைல என்பதாகச்
சற்� �ன்னால் ெசான்னாய் அல்லவா! அவரக்�ைடய
ேநாக்கம் இன்னெதன்� நான் ெசால்��ேறன், ேகள்!
உன்ைன�ம் உன் சேகாதரைன�ம் தனித் தனிேய
பல�னப்ப�த்�வ�தான் அவரக்�ைடய ேநாக்கம்.

இலங்ைக�ல் உன் தம்� அ�ள்ெமா� ேதால்� அைடய
ேவண்�ம். அதனால் அவ�க்� அவமானம் ேநர
ேவண்�ம். இங்ேக உனக்� உன் தம்��ன் ேபரில்
ேகாபம் ஏற்பட ேவண்�ம். நீங்கள் இரண்� ேப�ம்
சண்ைட ேபாட�்க் ெகாள்ள ேவண்�ம். அைதப் பாரத்்�
இந்தக் �ழவன் ேவதைனப் படேவண்�ம்! இ�தான்
அவரக்�ைடய அந்தரங்க ேநாக்கம்…..” என்�



�லா�ைடயார ்ஆத்�ரத்�டன் ெசால்� வ�ைக�ல்
கரிகாலன் ��க்�ட்டான்.

“இந்த ேநாக்கத்�ல் அவரக்ள் ஒ� நா�ம் ெவற்�
அைடயப் ேபாவ�ல்ைல, தாத்தா! என் தம்�ைய�ம்
என்ைன�ம் யாரா��ம் �ரிக்க ��யா�.
அ�ள்ெமா�க்காக நான் உ�ைர�ம் ��ேவன். எனக்�
ஒவ்ெவா� சமயம் ேதான்��ற�; – கப்பல் ஏ� நா�ம்
இலங்ைகக்�ப் ேபாகலாமா என்�. அங்ேக அவன் என்ன
கஷ்டப்பட�்க் ெகாண்��க்�றாேனா என்னேமா! நான்
இங்ேக �கமாக உண்� உ�த்� அரண்மைன�ல்
�ங்�க் ெகாண்� காலங்க�க்�ேறன். என் வா�ம்
ேவ�ம் ��ப்��த்�ப் ேபா�ன்றன.

ஒவ்ெவா� கண�ம் எனக்� ஒ� �கமாய்ப் ேபாய்க்
ெகாண்��க்�ற�. இங்� இ�க்கேவ ��க்க�ல்ைல.
தாத்தா! ெசால்�ங்கள்! இந்தப் பண்டங்கள் ஏற்�ம்
கப்பல்களில் ஒன்�ல் ஏ� நா�ம் இலங்ைகக்�ப்
ேபாகட�்மா?” என்� ேகட்டான் கரிகாலன்.

“அரேச! அ�ைமயான ேயாசைன! பல நாளாக நான்
நிைனத்�க் ெகாண்��ந்தைதத் தாங்க�ம்
ெசால்���ரக்ள். �றப்படலாம், வா�ங்கள்! இதற்�த்
தாத்தாைவ ேயாசைன ேகட்ப�ல் பயனில்ைல. இவைரக்
ேகட்டால் ‘ேவண்டாம் ெபா�!’ என்�தான் �த்�ம�
ெசால்�வார!் நாைளக்ேக நாம் �றப்படலாம்.
ெதாண்ைட மண்டலப் பைட�ல் பா�ைய அைழத்�க்
ெகாண்� ேபாகலாம். இலங்ைக �த்தத்ைத ஒ�
வ�யாக ��த்�க் ெகாண்� ேநேர நாகப்பட்�னத்�ல்
வந்� இறங்கலாம். இறங்�த் தஞ்சா��க்�ச ்ெசன்�
அந்தப் ப�ேவட்டைரயரக்ைள ஒ� ைக பாரத்்�
�டலாம்…!” என்� பாரத்்�ேபந்�ரன் ெபா�த்�க்
ெகாட்�னான்.



“கரிகாலா! பாரத்்தாயா? நான் �த�ேலேய என்ன
ெசான்ேனன்? இவன் வாைய ��க் ெகாண்��ந்தால்
தான் நான் ேப�ேவன் என்� ெசால்ல�ல்ைலயா?”

“இேதா வாைய ��க் ெகாள்�ேறன், தாத்தா! நீங்கள்
ெசால்வைதெயல்லாம் ெசால்� ���ங்கள்!” என்�
பாரத்்�ேபந்�ரன் வாையக் ைக�னால் ெபாத்�க்
ெகாண்டான்.

“கரிகாலா! நீ �ரா� �ரன். உன்ைனப் ேபான்ற
பராக்�ரமசா� இந்த �ரத் த�ழகத்�ேல �ட அ�கம்
ேபர ்�றந்த�ல்ைல. என்�ைடய எண்ப�
�ராயத்�க்�ள் நா�ம் எத்தைனேயா ெபரிய �த்த
களங்கைளப் பாரத்்��க்�ேறன். ஆனால் எ�ரிகளின்
�ட்டத்�ல் தன்னந்தனிேய ��ந்� ெசன்� உன்ைனப்
ேபால் சண்ைட�ட்ட இன்ெனா� �ரைனப்
பாரத்்த�ல்ைல.

ேச�ரப்் ெப�ம்ேபார ்நடந்தேபா� உனக்�ப் �ராயம்
ப�னா� �ட ஆக�ல்ைல. அந்த வய�ல்
பைகவரக்ளின் �ட்டத்�ல் நீ ��ந்� ெசன்ற
ேவகத்ைத�ம், இடசாரி வலசாரியாக வாள் �ழன்ற
ேவகத்ைத�ம், பைகவரக்ளின் தைலகள் உ�ண்ட
ேவகத்ைத�ம் ேபால் நான் என்�ம் பாரத்்த�ல்ைல.
இன்�ம் என் கண் �ன்னால் அந்தக் காட்� நின்�
ெகாண்��க்�ற�. உன்ைனப் ேபாலேவ உன் �ேந�தன்
பாரத்்�ேபந்�ர�ம் �ரா� �ரன்தான்.

ஆனால் நீங்கள் இரண்� ேப�ம் பதற்றக்காரரக்ள்;
�ன்ேகாபம் உள்ளவரக்ள். அதனால் உங்க�க்�
ேயா�க்�ம் சக்� �ைறந்� ���ற�. எ� ெசய்ய
ேவண்�ேமா அதற்� ேநரம்ாறான காரியத்ைதச்
ெசய்யத் ேதான்����ற�….”



“தாத்தா! இம்மா�ரி உபேதசம் தாங்கள் இதற்� �ன்
எத்தைனேயா தடைவ ெசய்��க்��ரக்ள்…”

“ெசய்��க்�ேறன். ஆனால் ஒன்�ம் பயன்பட�ல்ைல
என்�றாயா? ேபசாமல் என்ைன ஊ�க்�த் ��ம்�ப்
ேபாகச ்ெசால்��றாயா?”

“இல்ைல, இல்ைல! இப்ேபா� நடக்க ேவண்�ய காரியம்
என்னெவன்� ெசால்�ங்கள்.”

“உன் சேகாதரன் அ�ள்ெமா�ைய உடேன
இவ்�டத்�க்� அைழத்�க் ெகாள்ள ேவண்�ம். நீ�ம்
உன் சேகாதர�ம் �ரிந்��க்கேவ �டா�…”

“தாத்தா! இ� என்ன ேயாசைன? அ�ள்ெமா� இங்ேக
வந்��ட்டால் இலங்ைக �த்தம் என்ன ஆ�ற�?”

“இலங்ைக �த்தம் இப்ேபா� ஒ� கட்டத்�ற்�
வந்��க்�ற�, அ�ராத�ரத்ைதப் ��த்தா��ட்ட�.
இனி அங்ேக மைழக் காலம். இனி நா� மாதத்�ற்�
ஒன்�ம் ெசய்ய ��யா�. ��த்த இடத்ைத �ட�்க்
ெகாடாமல் பா�காத்� வர ேவண்�ய�தான். இைத
மற்ற தளப�கள் ெசய்வாரக்ள்.

அ�ள்ெமா� இசச்மயம் இங்ேக இ�க்க ேவண்�ய�
�க�ம் அவ�யம். கரிகாலா! உண்ைமைய �� ��
ைவப்ப�ல் பயன் என்ன? �ஜயாலய ேசாழரின்
�லத்�க்�ம் அவர ்அ�ேகா�ய ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�க்�ம் ேபராபத்� வந்��க்�ற�. நீ�ம்
உன்ைனச ்ேசரந்்தவரக்ள் எல்லா�ம் இப்ேபா� ஒேர
இடத்�ல் தங்�ச ்சரவ் ஜாக்�ரைதயாக இ�க்க
ேவண்�ம். நம்�ைடய பலத்ைதெயல்லாம் �ரட்�
ைவத்�க் ெகாள்ள�ம் ேவண்�ம். எப்ேபா� என்ன
�தமான அபாயம் வ�ம் என்� ெசால்ல ��யா�…….



“தாத்தா! இ� என்ன இப்ப� என்ைனப்
பய��த்���ரக்ள்? என் ைக�ல் வாள் இ�க்�ம்
வைர�ல் எனக்� என்ன பயம்? எப்ப�ப்பட்ட அபாயம்
வந்தால் தான் என்ன? தன்னந்தனியாக நின்�
சமாளிப்ேபன். எத்தைகய அபாயத்�க்�ம் நான்
பயப்ப��றவன் அல்ல…..”

“�ள்ளாய்! நீ எப்ப�ப்பட்ட ைதரியசா� என்� எனக்�ச்
ெசால்ல ேவண்�மா? ஆ��ம், ��வள்�வர்
ெப�மான் ெசால்���ப்பைத�ம் �ல சமயம்
எண்ணிப் பாரக்்க ேவண்�ம்.

“அஞ்�வ� அஞ்சாைம ேபைதைம அஞ்�வ�
அஞ்சல் அ�வார் ெதா�ல்!”
 

என்� அந்த மகான் ெசால்���க்�றார.்
ேபாரக்்களத்�ல் பைகவரக்�க்� எ�ெர�ேர நின்�
ேபாரி�ம் ேபா� அசச்ம் �டா�. அப்ப�ப்
பயப்ப��றவன் ேகாைழ. அவ்�தம் பயப்ப��ற
�ள்ைள என் வம்சத்�ல் �றந்தால் அவைன நாேன
இந்தக் �ழடாய்ப் ேபான வ��ழந்த ைக�னால்
ெவட்�ப் ேபாட�் ��ேவன்.

ஆனால் மைற�ல் நடக்�ற ச�க�க்�ம்
�ழ்ச�்க�க்�ம் கண்�க்�த் ெதரியாத
அபாயங்க�க்�ம் பயப்பட்ேடயாக ேவண்�ம்.
பயப்பட�், அந்தந்த நிைலைமக்�த் த�ந்த �ன்
ஜாக்�ரைத�ம் ெசய்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.

அரச �லத்�ல் �றந்� �ம்மாசனத்�க்� உரியவரக்ள்
இ� �ஷயத்�ல் அஜாக்�ரைதயாக இ�க்கக் �டா�.
இ�ந்தால் நாட�்க்ேக நாசம் �ைள�ம்.”

“தாத்தா! அப்ப� என்ன இரக�ய அபாயங்கைளத்
தாங்கள் எ�ரப்ாரக்்��ரக்ள்? சற்� �ளக்கமாகச்



ெசான்னால்தாேன நாங்கள் ஜாக்�ரைதயா��க்க
���ம்…?”

“ெசால்லத்தான் வ��ேறன். �ல நாைளக்� �ன்னால்
கடம்�ர ்சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் அரத்்த ராத்�ரி
ேவைள�ல் ஒ� �ட்டம் நடந்த�. அதற்�ப் ெபரிய
ப�ேவட்டைரயர ்வந்��ந்தார.் இன்�ம் ெதன்னவன்
மழவராயர,் �ன்றத்�ரக்் �ழார,் வணங்கா��
�ைனயைரயர,் அஞ்சாத �ங்க �த்தைரயர,் இரடை்டக்
�ைட ராஜாளியார ்– இவரக்ள் எல்லா�ம்
வந்��ந்தாரக்ளாம். என் கா�க்� வந்த� இந்தப்
ெபயரக்ள் தான். ேவ� பல�ம் வந்��க்கலாம்……”

“வந்��க்கட�்ம்; அதனால் என்ன? எல்லா�ம் ந�நி�
வைர�ல் �த்�ம் ேகளிக்ைக�ம் பாரத்்��ட�், வ��
�ைடக்கச ்சாப்�ட�், அதற்� ேமல் �டா�டாவாய்க்
கள்ைளக் ��த்� �ட�்த் �ங்கப் ேபா��ப்பாரக்ள்.
அைதப் பற்� நமக்� என்ன. நீங்கள் ெசான்ன தா�
�ைச நைரத்த �ழ�கள் எல்லாம் ��ப் ேப� என்ன
�ரட்� ��வாரக்ள்?”

“�ழ�கைளப் பற்� உனக்� இவ்வள� நல்ல
அ�ப்�ராயம் இ�க்�ம் படச்த்�ல் நான் என்ன ெசால்�
என்ன பயன்? நா�ம் ஒ� �ழவன் தாேன? அவரக்ள்
எல்லாைர�ம் �டத் ெதாண்� �ழவன் நான்..!”

“தாத்தா! ேகாபம் ேவண்டாம். அந்தக் ைக�னாலாகாத
�ழங்கேளா� தங்கைள நான் ேசரத்்� ��ேவனா? சரி,
அப்�றம் என்ன நடந்த�, ெசால்�ங்கள்!”

“ைக�னால் ஆகாக் �ழங்கள் என்� ம�ப��ம்
ெசால்��றாய்! அவரக்ளில் தைலைமப் ெபரிய �ழவன்
ெகாஞ்ச நாைளக்� �ன்�தான் க�யாணம் ெசய்�
ெகாண்டான் என்பைத மறந்� �டாேத! இளம்



ெபண்ைண மணந்த �ழவைனப் ேபால் உல�ல்
அபாயகரமான இைளஞன் யா�ம் இல்ைல என்பைத�ம்
ெதரிந்� ெகாள்!”

�ழவனின் கல்யாணத்ைதப் பற்�ய ேபச�்த்
ெதாடங்�ய�ம் ஆ�த்த கரிகால�ைடய �கத்�ல் ஒ�
��த்�ர மா�தல் உண்டா�ய�. அவ�ைடய கண்கள்
��ெரன்� �வந்� இரத்த ப� ேகட�்ம் ��த்ர
ேதவைதையப் ேபால் ��த்தன. உத�கள் ����த்தன.
பற்கள் நறநறெவன்� க�த்�க் ெகாண்டன.

இைதெயல்லாம் மைலயமான் கவனிக்க�ல்ைல.
ஆனால் பாரத்்�ேபந்�ரன் கவனித்�க் ெகாண்டான்.

“அந்தக் க�யாணப் ேபச�் இப்ேபா� என்னத்�க்�,
ஐயா! சம்�வைரயர ்அரண்மைன�ல் அப்�றம் என்ன
நடந்த� என்பைதச ்ெசால்�ங்கள்” என்றான் பல்லவ
�ரன்.

“அைதத்தான் ெசால்ல வந்ேதன் ஆனால்
வயதா��ட்ட� அல்லவா? �த்� த�மா� ேவ�
எங்ேகேயா ேபாய் ���ேறன்.ேகள் கரிகாலா!
பாரத்்�ேபந்�ரா! நீ�ம் ேகட�்க் ெகாள்! அந்த
நள்ளிர�க் �ட்டம் �ழவரக்ளின் �ட்டம் மட�்ம் அல்ல.
�ல வா�பரக்�ம் அ�ல் இ�ந்தாரக்ள். ஒ�வன்
சம்�வைரயன் மகன் கந்தமாறன். இன்ெனா�வன்…”
என்� தயங்�னைதப் பாரத்்�, “யார,் தாத்தா?
இன்ெனா�வன் யார?்’ என்� கரிகாலன் �ண்�க்
ேகட்டான்.

“உன்�ைடய ெபரிய பாட்டனார ்கண்டரா�த்த�ைடய
��க்�மாரன், உன்�ைடய �த்தப்பன் – ம�ராந்தகத்
ேதவன்தான்!”



இைதக் ேகட்ட�ம் ஆ�த்த கரிகால�ம்
பாரத்்�ேபந்�ர�ம் கலகலெவன்� �ரித்தாரக்ள்.

“இ� என்ன �ரிப்�! இந்தச ்�ரிப்�க்�ப் ெபா�ள் என்ன?
ம�ப��ம் என்ைனப் பரிக�க்��ரக்ளா?” என்�
�லா�ைடயார ்ேகட்டார.்

“இல்ைல, தாத்தா! இல்ைல! ம�ராந்தகைனத் தாங்கள்
‘வா�பன்’ என்��ரக்ேள? அதற்காகத்தான்
�ரிக்�ேறாம். அவன் �ழங்களிேலெயல்லாம்
ெதாண்�க் �ழ� அல்லவா? ப�த்த �வஞானக் �ழ�
அல்லவா?” என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

“�ழவ�க்�ச ்�ல சமயம் ெயௗவனம் ��ம்�ம் என்� நீ
ேகள்�ப்பட்ட� இல்ைலயா? அ�ேபால்
ம�ராந்தக�க்�ம் இளைம ��ம்���க்�ற�. �ல
நாள் �ன்� வைர�ல் ‘�ற�யாகப் ேபா�ேறன்; �வ
ைகங்கரியம் ெசய்யப் ேபா�ேறன்’ என்� ெசால்�க்
ெகாண்��ந்தவன், ஒன்�, இரண்�, �ன்� என்�
க�யாணம் ெசய்� ெகாண்� ேபா�றான் அல்லவா?…..”

“ெசய்� ெகாள்ளட�்ம். இன்�ம் பல க�யாணம் ெசய்�
ெகாள்ளட�்ம்; அதனால் என்ன?”

“தம்�! ம�ராந்தகனின் க�யாணங்கள் சாதாரண
க�யாணங்கள் அல்ல. இராஜரீகக் க�யாணங்கள்.
ப�ேவட்டைரயரக்ளின் அந்தரங்க �ழ்ச�்ையச ்ேசரந்்த
க�யாணங்கள்…!”

“தாத்தா! இன்�ம் எதற்காக மரம்மாகேவ ேப�க்
ெகாண்��க்��ரக்ள்? �ட�்ச ்ெசால்�ங்கள்!
ப�ேவட்டைரயரக்ள் என்னதான் ��ம்��றாரக்ள்? ஊர்
ஊராய்ச ்ெசன்� அவரக்ள் �ட்டம் ேபா�வ�ன்
ேநாக்கம் என்ன? ம�ராந்தகத் ேதவைன ைவத்�க்



ெகாண்� என்ன ெசய்யப் பாரக்்�றாரக்ள்?” என்�
ஆ�த்த கரிகாலன் ேகட்டான்.

“ேவ� ஒன்�ம் இல்ைல. உனக்�ம் உன் தம்�க்�ம்
இராஜ்ய உரிைம இல்ைலெயன்� ெசய்��ட�்,
ம�ராந்தகைனச ்ேசாழ நாட்�ன் �ம்மாசனத்�ல் ஏற்ற
எண்ணி��க்�றாரக்ள். அதற்� உன் தந்ைத�ன்
சம்மதத்ைதப் ெப�வதற்காகேவ அவைரத் தஞ்ைசக்
ேகாடை்ட�ல் �ைற�ல் ைவத்��ப்ப� ேபால்
ைவத்��க்�றாரக்ள்!” என்றார ்�லா�ைடயார.்
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அ�தியாய� 53 -
மைலயமா� ஆேவச�

 



 

அ�ைவப் ேபாலேவ ஆற்ற�ம் ஆற்றைலப் ேபால
அ�பவ�ம் ெபற்� ��ரச்�் அைடந்��ந்த
��க்ேகாவ�ர ்மைலயமான் அரசர ்கைட�யாகக்
��ய வாரத்்ைதகைளக் ேகட�், ஆ�த்த கரிகாலன்
�ரச்ை்சயைடந்� ��ந்� �ட�ல்ைலதான்! ஆ��ம்
��� ேநரம் ெசயல் இழந்� ஸ்தம்�த்� நின்�
�ட்டான். பாரத்்�ேபந்�ர�ம் வாயைடத்�ப் ேபாய்
ெமௗனமா� நின்றான்.

கட�ம் ஓைச அடங்� �ட்டதாகத் ேதான்�ய�.
�ரத்�ல் பட���ந்� பண்டங்கைள இறக்�
மரக்கலங்களில் ஏற்�ேவாரின் ‘ஏேலேலா’ சத்தங்�ட
அசச்மயம் அடங்� நின்� ேபா��ந்த�.

�யப்�க்� இடங்ெகா�த்� �ட்டதற்காக ெவடக்ப்பட்ட
ஆ�த்த கரிகாலன், சடெ்டன்� பாட்டனார ்�கத்ைத
நி�ரந்்� ேநாக்�, “தாத்தா! இப்ப�ெயல்லாம் நா�
நகரங்களில் �லர ்ேப� வ�வதாக என் கா��ம்
��ந்த�. அ� ெவ�ம் ெபாய் வதந்� என்�
எண்ணி��ந்ேதன். நீங்கள் இவ்வள� நிசச்யமாகச்
ெசால்��ரக்ேள? ெதரிந்� ெகாண்�தான்
ெசால்��ரக்ளா? இப்ப��ம் நடக்கக்��மா!” என்றான்.

“ஏன் நடக்க ��யா�? உன் பாட்டனா�க்� �ன்னால்
உன் ெபரிய பாட்டனார ்கண்டரா�த்த ேதவரத்ாேன
ேசாழ நாடை்ட ஆண்டார!் அவ�ைடய �மார�க்�
உங்கைளக் காட்��ம் அ�க உரிைம இந்த ராஜ்யத்�ல்
உண்டல்லவா?” என்றார ்மைலயமான் �லா�ைடயார.்

“இல்லேவ இல்ைல! அந்த �� அசடன், நா� வாரத்்ைத
ேபசத் ெதரியாதவன், ைக�ல் வாள் எ�த்�
அ�யாதவன், ெபண்ணாய்ப் �றக்கத் தவ� ஆணாகப்



�றந்தவன் – அவ�க்� இந்த இராஜ்யம் உரிைமயா?
பால் மணம் மாறாத பன்னிரண்டாம் �ராயத்�ல்
ேபாரக்்களம் ��ந்தவர,் �ர பாண்�யன் தைல ெகாண்ட
�ங்கம், ேதால்� என்பைதேய அ�யாத �ரா� �ரர,்
ஆ�த்த கரிகால�க்� உரிைமயா? ஐயா!
�லா�ைடயாேர! வயதா� �ட்டப�யால், தங்க�ைடய
அ�� �ட ம�ங்� �ட்டதா?” என்� ��னான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.

அவைனக் கரிகாலன் அதட்� அடக்� �ட�், “தாத்தா!
எனக்� இந்த இராஜ்யம் ஒ� ெபா�ட�் அல்ல.
ேவண்�மானால் என் ைக வாளின் உத� ெகாண்�
இைதப் ேபான்ற பத்� இராஜ்யங்கைள ஸ்தா�த்�க்
ெகாள்ேவன். ஆனால் இ�ல் நியாயம் எப்ப�?
�த�ேலேய ம�ராந்தக�க்�த்தான் இராஜ்யம் என்�
ெசால்���ந்தால் நான் ��க்ேக நின்��க்க
மாட்ேடன்.

நா� அ�ய, நகரம் அ�ய மக்கள் எல்லா�ம் அ�ய
எனக்�த் தான் அர�ரிைம என்� இளவரசப்
பட்டா�ேஷகம் ெசய்��ட�், இப்ேபா� எப்ப�
மாறலாம்? உங்க�க்� இ� சம்மதமா��க்�றதா?”
என்� ேகட்டான்.

“எனக்�ச ்சம்மதமா�ல்ைல, ஒ� நா�ம் நான்
சம்ம�க்கப் ேபாவ��ல்ைல. நீ சம்ம�த்�
இராஜ்யத்ைத ம�ராந்தக�க்�க் ெகா�ப்பதாகச்
ெசான்னால், �த�ல் உன்ைன இந்த வாளால்
கண்ட�ண்டமாய் ெவட்�ப் ேபா�ேவன். �ற�
உன்ைனப் பத்� மாதம் �மந்� ெபற்ற உன் தாைய
ெவட்�ப் ேபா�ேவன். �ற� உன் தாையப்
ெபற்றவனா�ய நா�ம் என் ைக�னாேலேய ெவட்�க்
ெகாண்� சாேவன்.



என் உடம்�ல் உ�ர ்இ�க்�ம் வைர இந்தச ்ேசாழ
ராஜ்யம் உன்ைன �ட�்ப் ேபாக �ேடன்!” என்� அந்த
வேயா�கர ்கர�்த்தேபா�, அவ�ைடய மங்�ய
கண்களில் �ன்ெனாளி ��ய�. உணரச்�் ஆேவசத்�ல்
தளரந்்� ேபா��ந்த அவர ்உடம்ெபல்லாம் ந�ங்�ய�.

பாரத்்�ேபந்�ரன், “அப்ப�ச ்ெசால்�ங்கள், தாத்தா!
அப்ப�ச ்ெசால்�ங்கள்!” என்� ��க் ெகாண்ேட
ஓ�வந்� மைலயமாைனத் த�� ெகாண்டான்.
அவ�ைடய கண்களில் கண்ணீர ்ெப��ற்�.

கரிகால�ம் சற்� ேநரம் ஆழ்கடைல ேநாக்�யவா�
இ�ந்தான். �ற� பாட்டனாைரப் பாரத்்�, “தாத்தா!
தங்க�ைடய எண்ணம் அ�வானால் தயக்கம் ஏன்?
உடேன பைட �ரட்�க் ெகாண்� தஞ்ைசக்�ப்
�றப்ப�ேவாம். ப�ேவட்டைரயரக்ைள�ம் மற்�ம்
அவரக்ைளச ்ேசரந்்த ம�வைரயர,் சம்�வைரயர,்
�த்தைரயர,் �ைனயைரயர ்எல்ேலாைர�ம்
ஒேரய�யாக ஒ�த்� �ட�்த் தஞ்ைசக் ேகாடை்டையப்
��ப்ேபாம். ம�ராந்தகைனச ்�ைற�ல் அைடப்ேபாம்.
சக்கரவரத்்�ைய ��தைல ெசய்ேவாம். தங்க�ைடய
ஆ� எங்க�க்� இ�ந்தால் ேபா�ம், நா�ம்
பாரத்்�ேபந்�ர�ம் ேசரந்்தால், எங்கைள
ெவல்லக்��யவரக்ள் இந்தப் ��ல�ல் யார?்” என்�
ெப��தத்�டன் ��னான்.

“உங்கைள ேபாரில் ெவல்ல ��யா�; உண்ைமதான்.
ஆனால் �ழ்ச�்�ம் ச��ம் ேசரந்்� எ�ரத்்தால் நீங்கள்
என்ன ெசய்�ரக்ள்? பைட�டன் நீங்கள் தஞ்ைசைய
ெந�ங்�ம் ேபாேத, ெபற்ற தகப்ப�டன் மகன் �த்தம்
ெசய்ய வ�வதாகக் கைத கட்� ��வாரக்ள்! அந்த
அவமானத்ைதத் தாங்காமல் சக்கரவரத்்� உ�ைர
�ட�் �ட்டார ்என்�ம் ெசால்� ��வாரக்ள். அைத



நம்��ற ஜனங்க�ம் இ�க்கக்��ம் அல்லவா? அந்த
நிைலைம�ல், நீதான் என்ன ெசய்வாய், �ழந்தாய்! உன்
மன�ம் தளரச்�் அைடந்� ��ம்! ெபற்ற தகப்பேனா�
�த்தம் ெசய்ய வந்தவன் என்ற ப�ச ்ெசால்ைல
உன்னால் தாங்க ���மா?”

ஆ�த்த கரிகாலன் தன் ெச�கைளப் ெபாத்�க்
ெகாண்�, “�வ �வா! ேகடக்ச ்ச�க்க�ல்ைல!”
என்றான்.

“அதனால்தான் �த�ேலேய நான் ெசான்ேனன்;– ெபரிய
அபாயம் நம்ைமச ்�ழ்ந்��க்�ற� என்�!”

“உபாயம் என்ன, தாத்தா! உபாயம் என்ன?”

“�த�ல் இலங்ைகக்� நம்�க்ைகயான ஆள் ஒ�வைன
அ�ப்ப ேவண்�ம். அ�ப்�, அ�ள்ெமா�ைய
அைழத்� வரச ்ெசய்ய ேவண்�ம். அவன்
ேபாரக்்களத்ைத �ட�், தன் ��ள்ள ேபார ்�ரரக்ைள
�ட�், இேல�ல் வரமாட்டான். அவன் மனத்ைதத்
��ப்� அைழத்� வரக்��ய ஆற்றல் உள்ளவன்
ஒ�வைன அ�ப்ப ேவண்�ம்……”

பாரத்்�ேபந்�ரன் �ன் வந்�, “ஐயா! நீங்கள் சம்மதம்
ெகா�த்தால் நாேன ேபாய் அைழத்� வ��ேறன்!”
என்றான்.

“அ� கரிகாலன் இஷ்டம்; உன் இஷ்டம். ஆனால்
ேபா�றவன் வந்�யத்ேதவைனப் ேபால்
சம்பந்த�ல்லாத காரியங்களில் தைல�டக் �டா�…..”

“பாரத்்�ரக்ளா? நான் ெசான்ேனேன?” என்றான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.



“வந்�யத்ேதவைனப் பற்�த் தங்க�க்� ஏதாவ�
தகவல் வந்��க்�றதா, தாத்தா?” என்� ஆ�த்த
கரிகாலன் ேகட்டான்.

“அவைனப் பற்� �த�ல் எனக்�ச ்சந்ேதகமாகக் �ட
இ�ந்த�, அவ�ம் நம் எ�ரிக�டன் ேசரந்்�
�ட்டாேனா என்�. அப்�றம் அந்தச ்சந்ேதகம்
ெதௗிந்த�.”

“பாரத்்தாயா, பாரத்்�ேபந்�ரா!” என்றான் கரிகாலன்.

“அவர ்��வ�ம் ெசால்லட�்ம். அதற்�ள்
அவசரப்ப���ரக்ேள? ஐயா! வந்�யத்ேதவன் ேபரில்
தங்க�க்� என்ன சந்ேதகம் வந்த�?”

“சம்�வைரயர ்மாளிைக�ல் �ட்டம் நடந்த அன்�
அவ�ம் அங்��ந்தான் என்� அ�ந்ேதன். ஆனால்
ச��ல் அவ�க்�ச ்சம்பந்த�ல்ைலெயன்� �ற�
ெதரிந்� ெகாண்ேடன்.”

“தாத்தா! இெதல்லாம் எப்ப�த் தங்க�க்�த் ெதரிந்த�?”

“கடம்�ர ்மாளிைக ��ந்�க்� எனக்� அைழப்�
வர�ல்ைல. அ�ேலேய ெகாஞ்சம் சந்ேதகம்
உண்டா�ற்�. �ற�, அங்� வந்��ட�்த் ��ம்�
ஊ�க்�ச ்ெசன்ற �ன்றத்�ரக்் �ழாைர வ��ல்
�ைறப்ப�த்� என் மைலக் ேகாடை்டச ்�ைறக்�க்
ெகாண்� ேபாேனன். அவரிட��ந்� அங்�
நடந்தைவகைளெயல்லாம் ெதரிந்� ெகாண்ேடன்.
வந்�யத்ேதவன் சம்�வைரயர ்மகன் கந்தமாறனின்
�ேந�தனாம்…..”

“ஆமாம்; நம்�ைடய ைசன்யத்�ேல இ�வ�ம்
இ�ந்தவரக்ள் தாேன? வடெபண்ைணக் கைர�ல்
இ�வ�ம் காவல் �ரிந்தாரக்ள். அ���ந்�



அவரக்�க்�ச ்�ேந�தம் ஏற்பட்��ந்த� எனக்�த்
ெதரி�ம்…”

“எப்ப�ேயா, வந்�யத்ேதவன் அன்ைறக்�
அம்மாளிைக�ல் இ�ந்தான். அவன் ச��ல்
சம்பந்தப்பட்டானா இல்ைலயா என்பைதத் ெதரிந்�
ெகாள்ள ��யாம��ந்த�. �ற� அதற்� ஒ� வ�
�ைடத்த�. தஞ்ைசக் ேகாடை்டக்�ள் கந்தமாற�ைடய
���ல் வந்�யத்ேதவன் �த்��ட�்த் தப்�த்�ச்
ெசன்� �ட்டான் என்� ெதரிந்த�ம்…”

“தாத்தா! இைத ஒ� நா�ம் நான் நம்பமாட்ேடன்.
வந்�யத்ேதவன் ேவ� எ� ெசய்தா�ம்
ெசய்யா�ட்டா�ம் ஒ�வ�ைடய ���ல் �த்தக்
��யவன் அல்ல. அ��ம் �ேந�த�ைடய ���ல்
�த்தக் ��ய சண்டாளன் அல்ல…..”

“அந்தச ்�ேந�தன் தன் எஜமா�க்� �ேராதமான
ச��ல் ஈ�பட்டவன் என்� ெதரிய வந்தால்?
இவைன�ம் அந்தச ்ச��ல் ேசரப்்பதற்� அந்தச்
�ேந�தன் ஒ�ேவைள �யற்� ெசய்��ந்தால்?…..”

“எப்ப���ந்தா�ம் �கத்�க்� �கம் நின்�
சண்ைட�ட்��ப்பாேன த�ர ஒ� நா�ம் ���ல்
�த்���க்க மாட்டான்!”

“உன் �ேந�தனிடம் உன்�ைடய நம்�க்ைகைய
�யக்�ேறன், தம்�! உண்ைம எப்ப�ேயா இ�க்கட�்ம்.
கந்தமாற�ைடய ���ல் �த்�யதாக வந்�யத்ேதவன்
ேபரில் ப�ேவட்டைரயரக்ள் �ற்றம் �மத்� அவைன
ேவடை்டயா� வ��றாரக்ள். இவ்வள�தான் எனக்�த்
ெதரி�ம். ஆைகயால், வந்�யத்ேதவ�க்�ம்
கந்தமாற�க்�ம் ஏேதா ஒ� �தத்�ல் சண்ைட
வந்��க்க ேவண்�ம். இ���ந்� அவன் உனக்�



எ�ரான ச��ல் ேசரந்்��க்க�ல்ைல என்�
நிசச்யமா�றதல்லவா?”

“அதற்� இவ்வள� �ரம் சாட்�யம் ேவண்�ய�ல்ைல.
வந்�யத்ேதவன் நம் �ேரா�க�டன் ேசரவ்� என்றால்,
அப்ேபா� இந்தப் ��ேய தைல�ழா� ��ம். அைல
கடல் வறண்� ��ம். வானம் இ�ந்� ��ம். �ரியன்
இராத்�ரி�ல் உ�ப்பான். ேசாழர ்�லம் சரவ் நாசத்ைத
அைட�ம்…..” என்� ஆ�த்த கரிகாலன் பரபரப்ேபா�
��னான்.

“இளவரசர ்ெசால்�வைத நா�ம் ஒத்�க் ெகாள்ேவன்.
வந்�யத்ேதவன் ஒ�நா�ம் நமக்�த் �ேராகம் ெசய்�
எ�ரிக�டன் ேசர மாட்டான். அவனிடம் நான் ெசால்�ம்
�ற்றம் ஒன்ேற ஒன்�தான். அழகான ெபண் �கத்ைதக்
கண்டால் வந்�யத்ேதவன் தைல ����த்� ��வான்.
அவ�ைடய ம� மயங்���ம்!”

இைதக் ேகட்ட ஆ�த்த கரிகாலன் �ன்னைக �ரிந்தான்.
“அ� ெதரிந்��ந்தப�யால்தான் சக்கரவரத்்��டம்
ஓைலையக் ெகா�த்��ட�், இைளய�ராட்��டம்
ேபா�ம்ப� அவைன அ�ப்�ேனன். இளவர�ைய ஒ�
தடைவ அவன் பாரத்்� �ட்டால், அப்�றம் தப்�வ� ஏ�?
அவ�க்� அ�ைமயாக இ�க்க ேவண்�ய�தாேன?”
என்றான்.

உடேன மைலயமான் �லா�ைடயார,் “ஓேகா! அப்ப�யா
வந்�யத்ேதவ�க்�ச ்ெசால்� அ�ப்���க்�றாய்?
எனக்� ெதரியாமல் ேபா�ற்ேற? தஞ்சா�ைர �ட�்க்
�ளம்�ய �ற� வந்�யத்ேதவனிட��ந்� ஏதாவ�
ெசய்� வந்ததா? அல்ல�
இைளய�ராட்��ட��ந்தாவ� ெசய்� வந்ததா?”
என்றார.்



“ஒவ்ெவா� நி�ஷ�ம் எ�ரப்ாரத்்�க்
ெகாண்��க்�ேறன். இ�வைர ஒன்�ம் ெசய்�
வர�ல்ைல…”

“அ�ள்ெமா� இவ்�டம் வந்த �ற� உன்
சேகாதரிைய�ம் இங்ேக த��த்� �ட
ேவண்�ய�தான். அப்�றம் நமக்� ஒ� கவைல�ம்
இல்ைல. இைளய�ராட்��டம் எல்லா
ேயாசைனைய�ம் �ட�்�ட�் அவள் ெசால்�றப�
நாம் ேகட�் நடந்� வந்தால் ேபா�ம்!…”

“தாத்தா! இ� �ஷயத்�ல் வந்�யத்ேதவைனக்
காட்��ம் தாங்கள் ேமாசமா��க்��ரக்ேள?”

“ஆம் கரிகாலா! உன் சேகாதரி இரண்� வய�க்
�ழந்ைதயா��ந்த ேபாேத ெகா�ங்ேகாைலக் ைக�ல்
��த்� �ட்டாள். என்ைன�ம் உன் பாட்�ைய�ம் தாய்
தகப்பைன�ம் தன் இஷ்டப்ப� ஆட்� வந்தாள்.
இப்ேபா�ம் என் வைர�ல் அப்ப�த்தான். அவள்
ைவத்தேத எனக்�ச ்சட்டம். கரிகாலா! உன்
சேகாதரிையப் பற்�ச ்ெசான்னால் உனக்� அ� �ைற�
என்� நிைனக்காேத! உனக்� அ� ெப�ைமேய த�ர
ேவ�ல்ைல. இைளய�ராட்� �ந்தைவையப் ேபான்ற
அ��ச ்ெசல்வத்ைதப் பைடத்தவர ்ஆண்களிேலா,
ெபண்களிேலா இ� வைர�ல் �றந்த�ல்ைல. நம�
�தன் மந்�ரி அநி�த்தப் �ரம்மராயர ்எப்ப�ப்பட்டவர்
என்ப� உனக்�த் ெதரி��ல்ைலயா? அவேர
இைளய�ராட்��டம் ேயாசைன ேகட்பார ்என்றால்,
ேவ� என்ன ெசால்ல ேவண்�ம்?” என்� �லா�ைடயார்
ஒேர பரவசமாகப் ேப�னார.்

வந்�யத்ேதவனிடம் அ�ைய ெகாண்ட
பாரத்்�ேபந்�ரன், “அெதல்லாம் சரிதான்; யார ்இல்ைல



என்றாரக்ள்? ஆனால் ஒ�ேவைள வந்�யத்ேதவன்
இைளய�ராட்�ையப் பாரப்்பதற்� �ன்னால் ேவ� ஒ�
ெபண் �கத்ைதப் பாரத்்� மயங்���ந்தால் என்ன
ெசய்வ�? உதாரணமாக, அந்தப் ப��ர ்இைளயராணி
என்�ற ேமா�னிையப் பாரத்்��ந்தால்?…” என்றான்.

கைட� வாரத்்ைதகைள அவன் சற்�த் தாழ்ந்த �ர�ல்
��யப�யால், �ழவரின் கா�ல் அ� �ழ�ல்ைல.
ஆனால் ஆ�த்த கரிகாலன் கா�ல் ��ந்த�. அவன்
சடெ்டன்� ��ம்�க் கண்களில் �ப்ெபா� பறக்கப்
பாரத்்�ேபந்�ரைனப் பாரத்்தான். அந்தப் பாரை்வ
பல்லவ �ரைனக் க�கலங்கச ்ெசய்� �ட்ட�.

மைலயமான் பாைற���ந்� எ�ந்� நின்�,
“பாரத்்�ேபந்�ரா! நீ நாைளக்ேக இலங்ைகக்�ப்
�றப்ப��றாய் அல்லவா? வா�பரக்ளா�ய
உங்க�க்�ப் ேப�வதற்� எவ்வளேவா இ�க்�ம். நான்
�ழவன், ெமள்ள ெமள்ள அரண்மைனக்�ப் ேபாய்ச்
ேசர�்ேறன். நீங்கள் ேபச ேவண்�யைதப் ேப��ட�்ச்
சாவகாசமாக வந்� ேச�ங்கள்!” என்றார.்

அவர ்சற்�த் �ரம் ெசன்ற �ற� பாரத்்�ேபந்�ரன்
ஆ�த்த கரிகாலைனப் பாரத்்�, “அரேச! என் தைலவா!
தங்கள் மனத்�ல் ஏேதா ஒ� சங்கடம்
��ெகாண்��க்�ற�. ஏேதா ஒ� ேவதைன தங்கள்
உள்ளத்ைத அரித்�க் ெகாண்��க்�ற�. அ� ப��ர்
இைளயராணி சம்பந்தமான� என்பைத நான் அ�ேவன்.
ெபரிய ப�ேவட்டைரயரின் க�யாணத்ைதப் பற்�ய
ேபச�் வ�ம்ேபாெதல்லாம் தங்கள் ேதாற்றேம
மா����ற�. தங்கள் கண்கள் �வந்� அனைலக்
கக்��ன்றன. எத்தைன காலம் இந்த ேவதைனையத்
தங்கள் மன�ற்�ள்ேளேய ைவத்�க் ெகாண்� ��ங்கப்
ேபா��ரக்ள்? என்ைனத் தங்கள் ‘உ��க்� உ�ரான



�ேந�தன்’ என்� ஆ�ரந்தடைவ ����க்��ரக்ள்.
அப்ப�ப்பட்ட �ேந�தனிடம் தங்கள் உள்ளத்ைதத்
�றந்� காட்டக் �டாதா? ேவதைன இன்னெதன்பைத
எனக்�ச ்ெசால்லக் �டாதா? பரிகாரம் ஏதாவ�
கண்���த்�ச ்ெசால்ல எனக்� ஒ� சந்தரப்்பம்
அளிக்கக் �டாதா? தாங்கள் மனத்�ற்�ள்ேள
ேவதைனப்பட�்ப் ��ங்�வைதப் பாரத்்�க் ெகாண்�
எத்தைன நாள்தான் நான் �ம்மா இ�க்க ���ம்?”
என்� அடங்கா ஆரவ்த்ேதா� ��னான்.

ஆ�த்த கரிகாலன் ஒ� ெந�ய ெப��ச�் �ட�்,
“நண்பா! என் மன ேவதைன என்�ம் �ராத
ேவதைன.என் உ�ேரா� ம�ய ேவண்�ய ேவதைன.
அதற்�ப் பரிகாரேம �ைடயா�. ஆ��ம் உன்னிடம்
ெசால்லக் �டா� என்ப�ல்ைல. இன்�ர�
ெசால்��ேறன். இப்ேபா� �ழவ�டன்
அரண்மைனக்�ப் ேபாய்ச ்ேசரே்வாம். அவைரத்
தனியாக அ�ப்�வ� உ�த�ல்ைல!” என்� ��ப்
பாைற���ந்� எ�ந்தான்.
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அ�தியாய� 54: "ந�சி��
ெகா�யா�"

 

மாமல்ல�ரத்�ல் பைழய பல்லவ
சக்கரவரத்்�களின் மாளிைக ஒன்�ல் அன்�ர�
அம்�ன்� �ர�காமணிக�ம் தங்�னாரக்ள். இர�
உண� அ�ந்�யான�ம் மைலயமான் அரசர ்ஐந்�
ரதங்க�க்� அ��ல் அரவான் கைத நடக்�ற� என்�
ேகள்�ப்பட�் அைதக் ேகடக்ப் ேபாய் �ட்டார.் ஆ�த்த
கரிகால�ம் பாரத்்�ேபந்�ர�ம் அரண்மைன ேமல்
மாடத்�க்�ச ்ெசன்றாரக்ள்.

ேமல்மாடத்���ந்� ஆ�த்த கரிகாலன்
மாமல்ல�ரத்�ன் இர�த் ேதாற்றத்ைதச ்��� ேநரம்
பாரத்்�க் ெகாண்��ந்தான். ஆங்காங்� ��க்�
��க்� என்� �ல �பங்கள் மங்கலாகப் �ரகா�த்தன.
��களில் ெப�ம்பா�ம் நிசப்தம் ��ெகாண்��ந்த�.
ேகா�ல்களில் அரத்்தஜாம �ைஜ ��ந்� ெவளிக்
கத�கைளச ்சாத்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

ச�த்�ரத்�ன் ேகாஷம் ‘ஓ’ ெவன்� ேசாகத்
ெதானியாகக் ேகட்ட�.ஐந்� ரதங்க�க்�ப் பக்கத்�ல்
�ல்�ப்பாட�் �த்வா�ம் அவ�ைடய ேகாஷ்��ம்
அரவான் கைத நடத்த, அவரக்ைளச ்�ழ்ந்� கைத
ேகட�்க் ெகாண்��ந்த ஜனக் �ட்டம் �வரத்்�களின்
ஒளி�ல் கரிய நிழல் உ�வங்களாகத் ெதரிந்தனர.்

“இந்த ��ரந்்த வய�ல் �ழவர ்கைத ேகடக்ப் ேபாய்
�ட்டார,் பார!் என்ன இ�ந்தா�ம் பைழய காலத்�



மனிதரக்ள்தான் மனிதரக்ள்! அவரக்�ைடய உடல்
வ�ைம�ம் மேனா�ட�ம் இந்த நாளில் யா�க்�
உண்�?” என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

“அரேச! தாங்க�ம் பைழய காலத்�ன் ெப�ைமையப்
பற்�ச ்ெசால்ல ஆரம்�த்� �ட்�ரக்ளா? பைழய கால
மனிதரக்ள் சா�த்த என்ன காரியத்ைத நம் காலத்�ல்
நாம் சா�க்க�ல்ைல? தங்கைளப் ேபால் இளம்
ப�வத்�ல் ேபாரக்்களத்�ல் �ரச ்ெசயல்
�ரிந்தவரக்ைளப் பற்�க் கைதகளி�ம் கா�யத்��ம்
�டக் ேகட்ட�ல்ைலேய?” என்றான் பாரத்்�ேபந்�ரன்.

“பாரத்்�பா! நீ உண்ைம உள்ளம் பைடத்தவன். மனத்�ல்
ஒன்� ைவத்�க் ெகாண்� வா�னால் ஒன்� ேபசாதவன்
என்பைத நன்� அ�ந்��க்�ேறன். இல்லா�ட்டால் நீ
என்�ைடய நண்பன் அல்ல, இத சத்� என்ேற
சந்ேத�ப்ேபன். அவ்வள� �ரம் என்ைனக் ��த்� நீ
�கஸ்�� ெசய்�றாய். �கஸ்��ையப் ேபால்
ஒ�வைனப் பாதாளப் ப����ல் தள்ளக்��ய�
ேவெறான்��ல்ைல!” என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

“ஐயா! �யநல ேநாக்கத்�டன் ஒ�வைனப் பற்� இல்லாத
உயரை்வப் �ைனந்� ெசான்னால் அ�
�கஸ்��யா�ம். தஞ்சா�ரில் ப�ேவட்டைரயரக்ளின்
அ�ைமயாக இ�க்�றாேன ம�ராந்தகன், அவனிடம்
ெசன்� ‘நீ �ரா� �ரன்’ என்� நான் �கழ்ந்தால் அ�
�கஸ்��யா�ம். அப்ப� நான் எப்ேபாதாவ�
ெசய்ததாகத் ெதரிந்தால் என்ைன உடேன தங்கள்
ைக��ள்ள வாளினால் ெகான்� ��ங்கள்.

தங்கைளப் பற்� நான் ெசான்ன�ல் ஒ� வாரத்்ைத �ட
அ�கம் இல்ைலேய? பைழய காலத்�ல் எந்த �ரன்
இவ்வள� இளம் வய�ல் இத்தைன ெபரிய



காரியங்கைளச ்சா�த்��க்�றான்! தங்கள் ெபரிய
பாட்டனாரா�ய யாைன ேமல் �ஞ்�ன
இராஜா�த்�யைர ஒ�ேவைள தங்க�க்�ச ்சமமாக
ேவ�மானால் ெசால்லலாம்; தங்கைள �ட அ�கம்
என்� அவைர�ம் ெசால்ல ��யா�…”

“நி�த்�, பாரத்்�பா, நி�த்�! இராஜா�த்யர ்எங்ேக?
நான் எங்ேக? மகா ச�த்�ரம் ேபால் ெபாங்� வந்த
இராஷ்�ர �டரக்ளின் மாெப�ம் ைசன்யத்ைத ஒ�
�ன்னஞ்�� பைடைய ைவத்�க் ெகாண்� எ�ரத்்�
நிர�்லமாக்� �ர ெசாரக்்கம் அைடந்த
இராஜா�த்�யைரப் பற்�ப் ேப�வதற்ேக நாம்
த��யற்றவரக்ள். அவ�டன் நம்ைம ஒப்�ட�்க்
ெகாள்வதா? ேசாழ �லம் இ�க்கட�்ம்; நீ �றந்த பல்லவ
�லத்�ல் �ற்காலத்�ல் எப்ேபரப்்பட்ட மகா��ஷரக்ள்
இ�ந்தாரக்ள்! மேகந்�ரவரம்ைர�ம் மாமல்லைர�ம்
இனி இந்த நாட்�ல் எப்ேபாதாவ� காணப்
ேபா�ேறாமா? ெதற்ேக �ங்கபத்�ைர���ந்�
வடக்ேக நரம்ைத வைர�ல் ஒ� �ைட நிழ�ல் ஆண்ட
��ேக�ைய ெவன்� வாதா�ைய அ�த்� ஜயஸ்தம்பம்
நாட்�ய நர�ம்மவரம்ர ்எங்ேக? நீ�ம் நா�ம் எங்ேக?
இந்த மாமல்ல�ரத்ைதப் ேபால் ஒ� ெசாப்பன�ரிைய
நம்�ைடய காலத்�ேலா நமக்�ப் �ற்காலத்�ேலா
யாராவ� ��ஷ்� ெசய்ய ���மா?…. அடடா! ஒ�
தடைவ நா� �ற�ம் நன்றாய்ப் பார,் பாரத்்�பா! அேதா
�ல்�ப் பாட�் நடக்�றேத, அங்ேக உற்�ப் பார!்
அம்மா�ரி கற்பாைறகைளக் �ைடந்� அற்�த
ரதங்களின் வ�வங்களிேல அைமத்தவரக்ள் சாதாரண
மனிதரக்ளா? �ந்�ற்ைறம்ப� ஆண்�க�க்� �ன்�
இந்த மாமல்ல�ரம் எத்தைகய ேகாலாகலமான காட்�
அளித்��க்க ேவண்�ெமன்� நிைனக்�ம் ேபாேத
எனக்� உடம்� ��ரக்்�ற�! உனக்� அத்தைகய



உணரச்�் உண்டாக�ல்ைலயா? உன் �ன்ேனாரக்ைளப்
பற்� எண்�ம்ேபா� உன் ேதாள்கள் �ரிக்க
�ல்ைலயா?”

“அரேச! சற்� �ன்� தங்கைள �கஸ்�� ெசய்வதாகச்
ெசான்னீரக்ேள? �ல சமயம் தங்களிட�ள்ள
�ற்றங்�ைறகைள�ம் நான் எ�த்�ச ்ெசால்வ�ண்�
என்பைத மறந்� �ட்�ரக்ள். �ற்பம் – �த்�ரம் – கைல
என்� வாழ்நாைள �ணாக அ�க்�ம் ைபத்�யம்
தங்கைள�ம் ��த்�க் ெகாண்��க்�ற�.

இந்தப் ைபத்�யம் ��த்த�னாேலதான் என்
�ன்ேனாரக்ள் அைடந்த ெவற்�ெயல்லாம் �ணாக
ஆ�ற்�. வாதா�க்�ச ்ெசன்� ஜயஸ்தம்பம் நாட்�
�ட�் மாமல்லர ்��ம்� வந்தாேர? �ற� என்ன
ெசய்தார?் கற்கைளச ்ெச�க்�க் ெகாண்�ம்
பாைறகைளக் �ைடந்� ெகாண்�ம் உடக்ாரந்்��ந்தார!்
அதன் பலன் என்ன? �ல காலத்�க்ெகல்லாம்
ம�ப��ம் ச�க்கரக்ள் தைழத்ேதாங்�னாரக்ள்.
ெப�ம்பைட�டன் �ண்�ம் ப�வாங்�வதற்�
வந்தாரக்ள். காஞ்�ைய�ம் உைற�ைர�ம்
அ�த்தாரக்ள்.

ம�ைர வைர�ல் ெசன்றாரக்ள். ெந�மாற பாண்�யன்
மட�்ம் ெநல்ேவ��ல் ச�க்கர ்பைடையத் த�த்�
நி�த்�த் ேதாற்க�த்�ரா�ட்டால் இன்� வைர
இத்ெதன்னா� ���ம் ச�க்கர ்ஆட்��ல்
இ�ந்��க்�ம் அல்லவா?”

“இல்ைல, பாரத்்�பா, இல்ைல! உல�ல் எந்த அரச
�ல�ம் என்ெறன்ைறக்�ம் நீ�த்��ந்ததாக நாம்
ேகள்�ப்பட்ட�ல்ைல. இராமர ்�றந்த இ�வா�
�லத்�க்�ம் ஒ� ��� ஏற்பட்ட�. ச�க்கரக்ைள



�ழ்த்த இரடை்ட மண்டலத்தார ்ேதான்�னாரக்ள்.
இராஜ்யங்கள் �ல சமயம் உன்னத நிைலைம
அைடவ�ம் �ல சமயம் தாழ்ச�் உ�வ�ம் இயல்�. �ல
இராஜ்யங்கள் �ல காலம் எவ்வளேவா உன்னதமாக
இ�ந்� �ட�் இ�ந்த இடம் ெதரியாமல் ேபாய்
���ன்றன.

என்�ைடய �ன்ேனாரக்ைளேய பார!் கரிகால்வளவன்,
�ள்ளிவளவன் �த�ய ேசாழ மன்னரக்ள் எவ்வளேவா
��ம் �றப்�மா��ந்தாரக்ள். அவரக்ைளெயல்லாம்
பற்� இப்ேபா� நமக்� என்ன ெதரிந்��க்�ற�?
க�ஞரக்ள் �லர ்அவரக்ைளப் �கழ்ந்�
பா���ப்பதனால் அவரக்ள் ேபைரயாவ� ெதரிந்�
ெகாண்��க்�ேறாம். க� பா�ய பாணரக்ள்
உண்ைமையத்தான் பா�னாரக்ேளா, அல்ல� நன்றாக
ம�பானம் ெசய்��ட�், மனம் ேபான ேபாக்�ல்
பா�னாரக்ேளா, நமக்�த் ெதரியா�.

ஆனால் மேகந்�ர பல்லவ�ம் மாமல்ல�ம் இந்தச்
�ற்ப�ரிையச ்��ஷ்�த்தாரக்ேள, இ� ஆ�ரமா�ரம்
ஆண்� காலம் அவரக்�ைடய ெப�ைமைய
உலகத்�க்� உணரத்்�க் ெகாண்��க்�ம். அவரக்ள்
ெசய்த காரியத்�க்� ஈடாக நீ�ம் நா�ம் என்ன
ெசய்��க்�ேறாம்! ேபாரக்்களத்�ேல பல்லா�ரம்
மனிதரக்ைளக் ெகான்� ��த்��க்�ேறாம்; இரத்த
ெவள்ளம் ஓடச ்ெசய்��க்�ேறாம். உல�ல் நம் ெபயைர
நிைலநி�த்த ேவ� என்ன ெசய்��க்�ேறாம்?”

இைதக் ேகட்ட பாரத்்�ேபந்�ரன் இவ்�தம் ேப�வ�
ஆ�த்த கரிகாலன்தானா என்� ஐ��ம் பாவைன�டன்
��� ேநரம் �ைகத்��ந்தான். �ற� ஒ� ெப��ச�்
�ட�், “அரேச! ேபாைர�ம் �ரத்ைத�ம் ��த்�த்
தாங்கேள இவ்�தம் ேப�வ� என்றால், நான் என்ன



ெசால்வதற்� இ�க்�ற�? தங்க�ைடய மனம் இன்�
சரியான நிைல�ல் இல்ைல. ஆைக�னாேலேய
இப்ப�ப் ேப���ரக்ள்! ஐயா! தங்கள் மனத்��ள்ள
ேவதைன இன்னெதன்பைத எனக்�ச ்ெசால்லலாகாதா?
தங்க�ைடய வ�ர ெநஞ்சத்ைதச ்��� �றந்�
காட்டக் �டாதா?” என்� ஆவேலா� ேகட்டான்.

“பாரத்்�பா! என் ெநஞ்ைசப் �ளந்� காட்�ேனனா�ன்,
அதற்�ள்ேள என்ன இ�க்�ம், – எவர ்இ�ப்பர ்என்�
நிைனக்�றாய்?”

“அைதத்தான் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்��ேறன்,
�வா�!”

“என்ைனப் ெபற்ற தா�ம் தந்ைத�ம் இ�க்க
மாட்டாரக்ள். என் உ�ரி�ம் இனிய தங்ைக�ம்
தம்��ம் இ�க்க மாட்டாரக்ள். என் உ��க்��ரா�ய
நண்பரக்ளா�ய நீ�ம் வந்�யத்ேதவ�ம் இ�க்க
மாட்�ரக்ள். வஞ்சகேம வ�வான ஒ� ெபண் அ�ல்
இ�ப்பாள். பாவேம உ�வான ப��ர ்இைளயராணி
அ�ல் இ�ப்பாள். நஞ்��ம் ெகா�யவளான நந்�னி
என் ெநஞ்�க்�ள்ேள இ�ந்� என்ைனப் ப�த்�
ைவக்�ம் பாடை்ட இன்� வைர வாையத் �றந்�
யாரிட�ம் ெசான்ன�ல்ைல. உன்னிடந்தான் இன்�
ெசான்ேனன்!” என்� ஆ�த்த கரிகாலன் ��ய
வாரத்்ைதகளில் தண�ன் ஜ�வாைல ��ற்�.

“அரேச! அைத ஒ�வா� நான் ஊ�த்ேதன். ப��ர்
இைளயராணி�ன் ேபச�் வ�ம்ேபாெதல்லாம் தங்கள்
�கம் க�த்�க் கண்கள் �வந்� ெசால்ல ��யாத
மனேவதைனைய ெவளி�ட்டைதக் ெகாண்�
அ�ந்ேதன். ஆனால் இந்தத் த���ல்லா ேமாகம்
எப்ப�த் தங்கள் ெநஞ்�ல் இடம்ெபற்ற�? அன்னியப்



ெபண்கைளெயல்லாம் அன்ைனெயனக் க��ம் மர�ல்
தாங்கள் வந்தவரா�ற்ேற? ப�ேவட்டைரயர ்தங்கள்
�லத்�க்� ெந�ங்கால உற�னர;் �ராயம் ��ரந்்தவர.்

இன்ைறக்� அவரக்ள் நமக்�ப் பைகவரக்ளானா�ம்
�ன்னால் அப்ப��ல்ைலேய? தங்கள் தந்ைத�ம்
பாட்டனா�ம் அவைர எவ்வள� ம�த்� மரியாைத
ெசய்தாரக்ள்? அப்ப�ப்பட்டவர ்அக்னி சாட்�யாக
மணந்� ெகாண்ட ெபண்ைண… அவள் எவ்வள�தான்
ெகட்டவளானா�ம்…தாங்கள் மனத்��ம் க�தலாமா?”

“�டா�, பாரத்்�பா, �டா�! அ� எனக்�த் ெதரியா�
என்றா நிைனக்�றாய்? ெதரிந்��ப்ப�னாேலதான்
இந்த மனேவதைன. அவள் ப�ேவட்டைரயைர மணந்த
�ற� என் ெநஞ்�ல் இடம் ெபற�ல்ைல. அதற்� ெவ�
காலம் �ன்ேப என் உள்ளத்�ல் அவ�ைடய ேமாக
�ஷம் ஏ��ட்ட�. அைதக் கைளந்ெத�ய எவ்வளேவா
�யன்�ம் ��ய�ல்ைல. �ற்றம் எல்லாம் அவள் ேபரில்
என்� ேதான்�ம்ப� நான் ேப��ேறன். �ற்றம்
யா�ைடய� என்பைதக் கட�ேள அ�வார.் பாரக்்கப்
ேபானால், பாவம் ப�ெயல்லாம் எங்கைளப் பைடத்த
கட�ள் தைல�ேலேய �ழ ேவண்�ம். அல்ல�
எங்கைளச ்சந்�க்கப் பண்ணிப் �ன்னர ்�ரித்� ைவத்த
���ன் ேபரில் �ற்றம் ெசால்ல ேவண்�ம்!”

“அரேச! நந்�னி ப��ர ்ராணியாவதற்� �ன்னால்
தாங்கள் அவைளச ்சந்�த்த�ண்டா? எங்ேக, எப்ேபா�
எப்ப�ச ்சந்�த்�ரக்ள்?”

“அ� ெபரிய கைத. இன்ைறக்� அைதக் ேகடக்
��ம்��றாயா?”

“கட்டாயம் ேகடக் ��ம்��ேறன். அைதத் ெதரிந்�
ெகாள்ளா�ட்டால் எனக்� மன நிம்ம��ரா�.



நாைளக்� இலங்ைக ேபாகச ்ெசால்���ரக்ேள? அங்ேக
ெசன்� என் கடைமையச ்சரிவரச ்ெசய்ய ��யா�.
நிைலைம இன்னெதன்பைதத் ெதரிந்� ெகாண்�
தங்க�க்� ஆ�தல் ெசால்��ட�்ப் ேபானால்தான் என்
உள்ளம் ஒ�வா� நிம்ம� அைட�ம்!”

“நண்பா! எனக்� ஆ�தல் ெசால்லப் ேபா�றாயா? இந்த
ஜன்மத்�ல் எனக்� ஆ�தல் என்ப� �ைடயா�. அ�த்த
�ற��ல் உண்டா என்ப�ம் சந்ேதகம் தான்.
உன்�ைடய மன நிம்ம�க்காகச ்ெசால்�ேறன்.
உன்னிடம் ெசால்லாமல் நான் எைதேயா ஒளித்�
ைவத்��ப்பதாக எண்ணிக் ெகாண்� நீ இலங்ைக
ேபாக ேவண்�ய�ல்ைல!”

இவ்�தம் �� ஆ�த்த கரிகாலன் ��� நிதானித்தான்.
�ற� ஒ� ெந�ய ெப��ச�் �ட�் �ட�்ச ்ெசால்லத்
ெதாடங்�னான்.
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அ�தியாய� 55 :
ந�தின�ய�� காதல�

 



“�தன் �தலாக என்�ைடய பன்னிரண்டாம்
�ராயத்�ல் நந்�னிைய நான் சந்�த்ேதன். ஒ�நாள்
பைழயாைற�ல் எங்கள் அரண்மைன�ன்
�ன்�றத்��ள்ள நீர ்ஓைட�ல் நா�ம் என் தங்ைக�ம்
தம்��ம் ஓடம் �ட�் �ைளயா�க் ெகாண்��ந்ேதாம்.
�ைளயாட�் ��ந்� ஓடத்���ந்� இறங்�ப்
�ஞ்ேசாைல வ�யாக அரண்மைனக்�ச ்ெசன்ேறாம்.
வ��ல் எங்கள் ெபரிய பாட்� ெசம்�யன் மாேத��ன்
�ரல் ேகட்ட�.

நாங்கள் �ன்� ேப�ம் பாட்��டம் ெசல்லமாக
வளரந்்தவரக்ள். பாட்��டம் நாங்கள் ஓடம் �ட்டைதப்
பற்�ச ்ெசால்வதற்காக அவ�ைடய �ரல் ேகட்ட ெகா�
�ட�்க்�ள் ��ந்ேதாம். அங்ேக பாட்�ையத் த�ர
இன்�ம் �ன்� ேபர ்இ�ந்தாரக்ள். �ன்� ேபரில்
ஒ�த்� எங்கைளெயாத்த �ராயத்�ச ்�� ெபண். மற்ற
இ�வ�ம் அவ�ைடய ெபற்ேறாரக்ள் என்� ெதரிந்த�.
அந்தப் ெபண்ைணப் பற்� அவரக்ள் ஏேதா
மாேதவ�களிடம் ெசால்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள்.

நாங்கள் ெகா� �ட�்க்�ள் ��ந்த�ம் அங்��ந்த
எல்லா�ம் எங்கைளப் பாரத்்தாரக்ள். ஆனால் அந்தச்
�� ெபண்ணின் �யப்�னால் �ரிந்த ெந�ய கண்கள்
எங்கைளப் பாரத்்த� மட�்ேம என் கண்�க்�த்
ெதரிந்த�. அந்தக் காட்� இன்ைறக்� நிைனத்�ப்
பாரத்்தா�ம் என் மனக்கண் �ன்னால் நிற்�ற�…”

இவ்�தம் ��க் கரிகாலன் வானத்ைத அண்ணாந்�
பாரத்்�க் ெகாண்� ெமௗனமா��ந்தான். வானத்�ல்
அசச்மயம் உலா�ய ெமல்�ய ேமகத்
�ைரக�க்�ள்ேள அந்தச ்�� ெபண்ணின் �கத்ைத
அவன் பாரத்்தாேனா என்னேமா ெதரியா�.



“ஐயா! அப்�றம் ெசால்�ங்கள்!” என்� பாரத்்�ேபந்�ரன்
ேகட்ட�ம், கரிகாலன் இந்த உலகத்�க்� வந்�
கைதையத் ெதாடரந்்தான்:

“பாட்��டம் ஓடம் �ட�் �ைளயா�யைதப் பற்� என்
தங்ைக �ந்தைவ தான் ெசான்னாள். அைதக் ேகட்ட
�ற�, மாேதவ�கள், “என் கண்ேண! இந்தப்
ெபண்ைணப் பாரத்்தாயா? எவ்வள�
��ைகயா��க்�றாள்? இவரக்ள் பாண்�ய
ேதசத்���ந்� நம்�ைடய ஈசான �வபட்டர ்�ட�்க்�
வந்��க்�றாரக்ள். ெகாஞ்ச நாைளக்� இங்ேக
இ�ப்பாரக்ள்.

இந்தப் ெபண்ணின் ெபயர ்நந்�னி, இவைள�ம் �ல
சமயம் உங்கள் �ைளயாட�்க்களில் ேசரத்்�க்
ெகாள்�ங்கள். இவள் உனக்� நல்ல
ேதா�யா��ப்பாள்!” என்றார.் ஆனால் என் தங்ைகக்�
இ� ��க்க�ல்ைலெயன்பைத நான் அ�ந்�
ெகாண்ேடன். நாங்கள் �வ�ம் அங்��ந்�
அரண்மைனக்�ச ்ெசன்ற ேபா� �ந்தைவ, ‘அண்ணா!
அங்ேக ஒ� ெபண் நின்றாேள? எவ்வள�
அவலடச்ணமா��ந்தாள் பாரத்்தாயா? அவ�ைடய
�கம் ஏன் அப்ப�க் ேகாட்டான் �கம் மா�ரி
இ�க்�ற�? அவ�டன் நான் �ைளயாட ேவண்�ம்
என்�றாேர, பாட்�? அவள் �கத்ைதப் பாரத்்தால்
என்னால் �ரிக்காம��க்கேவ ��யாேத! என்ன
ெசய்வ�?” என்றாள்.

இைதக் ேகட்ட�ம் எனக்� ஒ� �க்�யமான உண்ைம
ெதரிய வந்த�. அதாவ� ெபண்கள் �றக்�ம்ேபாேத
ெபாறாைம�டன் �றக்�றாரக்ள் என்ப�தான். ஒ�
ெபண் எவ்வள� அழ�ைடயவளா��ந்தா�ம்



இன்ெனா� ெபண் அழகா��ப்பைதக் காணச்
ச�ப்ப�ல்ைல.

“எங்கள் �லத்�ல் �றந்த ெபண்க�க்�ள்ேள என்
சேகாதரி ெசௗந்தரியம் �க்கவள் என்ப�
�ர�த்தமான�. அவ�க்�ம் இன்ெனா� ெபண்
அழகா��ப்பைதக் கண்� ெபா�க்க�ல்ைல.
இல்லா�ட்டால் அந்தப் ெபண்ைணக் ��த்� ஏன்
அப்ப�ச ்ெசால்ல ேவண்�ம்? நான் என் சேகாதரிைய
இேல�ல் �ட�ல்ைல. அவ�க்�க் ேகாபம்
உண்டாக்�வதற்காகேவ அந்த இன்ெனா� ெபண்
அழகாய்த்தான் இ�க்�றாள் என்� வற்��த்�ச்
ெசான்ேனன். இ�வ�ம் அ�க்க� இைதப் பற்� �வாதம்
ெசய்� சண்ைட ��த்ேதாம். எங்கள் சேகாதரன்
அ�ள்ெமா�ேயா இந்தச ்சண்ைட�ன் காரணத்ைத
அ�யாமல் �ைகத்தான். �ற� �ல நாைளக்ெகல்லாம்
பாண்�ய நாட�் �த்தத்�க்�ச ்ெசன்ற என்
தந்ைதேயா� நா�ம் �றப்பட�்ச ்ெசன்ேறன்.

பாண்�ய ைசன்யத்ைத�ம் பாண்�யரக்�க்�
உத�யாக இலங்ைக அரசன் அ�ப்�ய
ைசன்யத்ைத�ம் பல இடங்களில் ��ய�த்ேதாம்.
கைட��ல், �ரபாண்�யன் ஓ� ஒளிந்� ெகாண்டானா
அல்ல� ேபாரக்்களத்�ல் ம�ந்தானா என்ப� அசச்மயம்
ெதரிய�ல்ைல. �ரபாண்�யன் மைறந்த�ம் பாண்�ய
ைசன்யத்�க்� உத�யாக வந்த இலங்ைக �ரரக்ள்
�ன்வாங்� ஓ�னாரக்ள். அவரக்ைளத் �ரத்�க்
ெகாண்� நாங்கள் ேச�க்கைர வைர�ல் ெசன்ேறாம்.
இறந்தவரக்ள் ேபாக மற்றவரக்ள் கப்பேல�த் தப்�த்�ச்
ெசன்றாரக்ள்.

அ�க்க� பாண்�யரக்�க்� உத�யாகப் பைடகள்
அ�ப்�த் ெதால்ைலப்ப�த்�ம் இலங்ைக



மன்னரக்�க்� என் தந்ைத �த்� கற்�க்க ��ம்�னார.்
ெகா�ம்பா�ரச் ்��ய ேவளாரின் தைலைம�ல் ஒ�
ெபரிய பைடைய இலங்ைகக்� அ�ப்�வெதன்�
�ரம்ானித்தார.் இதற்� ேவண்�ய கப்பல்கைள�ம்
தளவாடங்கைள�ம் ேசகரிக்கச ்��� காலமா�ற்�.
ஆ��ம் நாங்கள் அங்ேகேய தாம�த்�, கப்பல்களில்
பைடகைள ஏற்� அ�ப்�ேனாம். மாேதாட்டத்�ல் நம்
�ரரக்ள் பத்�ரமாய்ச ்ெசன்� இறங்�னாரக்ள் என்�
ெதரிந்த �றேக அங்��ந்� ேசாழ நாட�்க்�த்
��ம்�ேனாம்.

“�ண்�ம் நான் பைழயாைறக்� வந்� ேசரவ்தற்�ள்
இரண்� வ�ஷத்�க்� ேமலா��ட்ட�. ம�ைரப்
பக்கத்���ந்� வந்��ந்த அரச்ச்கர ்ெபண்ைண நான்
அ�ேயா� மறந்� �ட்ேடன். பைழயாைறக்� வந்�
பாரத்்தேபா� என் சேகாதரி�ம் அப்ெபண்�ம்
அைடயாளம் அ�ய ��யாதப� வளரந்்��க்கக்
கண்ேடன். அவரக்ளி�வ�ம் �க்க �ேநகத்�டன்
பழ�வைத�ம் கண்ேடன். நந்�னி வளரந்்��ந்த�
மட�்மல்ல, ஆைட ஆபரணங்களினா�ம் ெஜா�த்�க்
ெகாண்��ந்தாள். இ� என் சேகாதரி�ன் காரியம்
என்� அ�ந்ேதன். �ன் ேபா�ல்லாமல் நந்�னி
இப்ேபா� என்ைனப் பாரக்்க�ம் ேபச�ம் �சச்ப்பட்டாள்.
அைத நான் ேபாக்�வதற்�ப் பா�பட்ேடன்.

ேவ� எ��ம் காணாத இன்பம் அவ�டன் ேப�ப்
பழ�வ�ல் அைடந்ேதன். இ� எனக்� அந்தச ்��ய
�ராயத்�ல் எவ்வள� �யப்ைப அளித்த� என்பைதச்
ெசால்ல ��யா�. காேவரி�ல் ெப�� வ�ம் ��
ெவள்ளத்ைதப் ேபால் என் உள்ளத்�ல் ஏேதா ஒ� ��ைம
உணரச்�் ெபாங்�, ெவள்ளமாய்ப் ெப��க்
ெகாண்��ந்த�. ஆனால் இ� என்ைனச ்ேசரந்்தவரக்ள்



யா�க்�ம் ��க்க�ல்ைலெயன்பைத �ைர�ேலேய
கண்� ெகாண்ேடன். நான் வந்த���ந்� �ந்தைவ
அப்ெபண்ணிடம் ெவ�ப்ைபக் காட்டத் ெதாடங்�னாள்.

ஒ�நாள் எங்கள் பாட்�யார ்மாேதவ�கள் என்ைன
அைழத்�, ‘நந்�னி அரச்ச்கர ்�ட�்ப் ெபண்; நீேயா
சக்கரவரத்்� �மாரன்; உங்கள் இரண்� ேப�க்�ம்
இப்ேபா� �ராய�ம் ஆ��ட்ட�. ஆைகயால்
நந்�னி�டம் நீ பழ�வ� உ�தமல்ல’ என்� �த்�ம�
��னார.் அ�வைர பாட்�ையத் ெதய்வெமன ம�த்�
வந்த நான் அப்ேபா� அவரிடம் ேகாப�ம் அவ�ைடய
வாரத்்ைத�ல் அவம�ப்�ம் ெகாண்ேடன்.

அவ�ைடய �த்�ம�ைய �� நந்�னிையத் ேத�ப்
��த்�ப் ேப�ப் பழ�ேனன். இ� ெந�ங்காலம்
நிைலத்��க்க�ல்ைல. ��ெரன்� ஒ�நாள்
நந்�னி�ம், அவ�ைடய ெபற்ேறாரக்�ம் பாண்�ய
நாட்�ல் அவரக்�ைடய ஊ�க்�ப் �றப்பட�்ச ்ெசன்�
�ட்டாரக்ள் என்� ெதரிந்த�. அப்ேபா� எனக்�த்
�க்கம் ெபாங்� வந்த�; ேகாபம் என்ைன �� வந்த�.

�க்கத்ைத என் மன�ற்�ள் ைவத்�க் ெகாண்�
ேகாபத்ைத என் சேகாதரி�ன் ேபரில் காட்�ேனன்.
நல்லேவைளயாகச ்�ல நாைளக்ெகல்லாம் நான்
வடக்ேக �ரயாணப்பட ேநரந்்த�.
���ைனப்பா�ைய�ம் ெதாண்ைட மண்டலத்ைத�ம்
ஆக்�ர�த்��ந்த இராஷ்�ர�டப் பைடகைள
�ரட�்வதற்காகப் �றப்பட்ட ேசாழ ைசன்யத்�டன்
நா�ம் �றப்பட�் வந்ேதன். அப்ேபா�தான் நீ�ம் நா�ம்
சந்�த்ேதாம்; இைண�ரியா �ேந�தரக்ளாேனாம்.

“மைலயமான் அரச�ைடய உத��டன் நீ�ம் நா�ம்
இராஷ்�ர�டப் பைடக�டன் ேபாரிட்ேடாம்.



பாலாற்�க்� வடக்ேக அவரக்ைளத் �ரத்� அ�த்�க்
காஞ்� நகைர�ம் ைகப்பற்�ேனாம். அசச்மயத்�ல்
இலங்ைக���ந்� ெகட்ட ெசய்� வந்த�. நம� பைட
அங்ேக ��ய�க்கப்பட்டெதன்�ம் ெகா�ம்பா�ர்
��ய ேவளார ்இறந்� �ட்டார ்என்�ம் ெதரிந்தன.

இைதக் ேகட�்�ட�், அ� வைர�ல் பாைலவனத்�ன்
மத்��ல் பாைறக் �ைக�ல் ஒளிந்��ந்த
�ரபாண்�யன், �ற்���ந்� பாம்� �றப்ப�வ� ேபால்
ெவளிப்பட�் வந்தான். ம�ப��ம் ைசன்யத்ைதத்
�ரட்�க் ெகாண்� ம�ைரையக் ைகப்பற்� �னக்
ெகா�ைய ஏற்�னான். இைதெயல்லாம் ேகட்ட ேபா�
உனக்�ம் எனக்�ம் எப்ப�ப்பட்ட �ராேவசம்
உண்டா�ற்� என்ப� ஞாபகம் இ�க்�றதல்லவா? நாம்
இ�வ�ம் உடேன �றப்பட�்ப் பைழயாைறக்�ச்
ெசன்ேறாம்.

என் தந்ைத சக்கரவரத்்�க்� அப்ேபாேத உடல் நலம்
ெகடத் ெதாடங்���ந்த�. கால்களின் �வா�னம்
�ைறந்��ந்த�. ஆ��ம் சக்கரவரத்்� பாண்�ய
நாட�்ப் ேபாரக்்களம் �றப்படச ்�த்தமா��ந்தார.்
ேவண்டாம் என்� நான் அவைரத் த�த்ேதன். பாண்�ய
ைசன்யத்ைத ��ய�த்� ம�ைரைய �ண்�ம்
ைகப்பற்� �ரபாண்�ய�ைடய தைலைய�ம்
ெகாணராமல் ேசாழ நாட�்க்�த் ��ம்�வ�ல்ைல
என்� என் தந்ைத �ன்னால் �ர�க்ைஞ ெசய்ேதன்.

அப்ேபா� நீ�ம் என்�டன் இ�ந்தாய். என்
�ர�க்ைஞைய ஒப்�க் ெகாண்� என் தந்ைத நம்ைமப்
பாண்�ய நாட�்ப் ேபாரக்்களத்�க்� அ�ப்�னார.்
ஏற்ெகனேவ பைடத் தைலைம வ�த்�ச ்ெசன்��ந்த
ெகா�ம்பா�ர ்���க்�ரம ேகசரி�ன் தைலைம�ல்
நாம் ேபார ்ெசய்ய ேவண்�ம் என்� பணித்தார.்



அதற்�ச ்சம்ம�த்� நாம் ெசன்ேறாம். வ��ல் ெபரிய
ப�ேவட்டைரயைரச ்சந்�த்ேதாம். அவைரப் பைடத்
தைலவராக்காமல் ெகா�ம்பா�ர ்ேவந்தைர
நிய�த்த�ல் ப�ேவட்டைரய�க்� அ��ப்�
உண்டா���ந்த� என்பைத அ�ந்ேதாம்.

“நம்�ைடய ேபார ்ஆேவசத்ைதக் கண்� ேசநா�ப�
���க்�ரம ேகசரி �த்தம் நடத்�ம் ெபா�ப்ைப
நம்�டேம ஒப்��த்��ட்டார.் நண்பா! அந்த �த்தத்�ல்
நீ�ம் நா�ம் நம்ப ��யாத �ரச ்ெசயல்கைளப்
�ரிந்ேதாம் என்� ெப�ைம ெகாள்வ�ல் யாெதா�
தவ�ம் இல்ைல.

பாண்�ய ைசன்யத்ைத ��ய�த்� ம�ைரையக்
ைகப்பற்�ேனாம். அத்�டன் நாம் ��ப்�
அைடந்��ட�ல்ைல. ம�ப��ம் பாண்�ய ைசன்யம்
தைலெய�க்க ��யாதப� அைத நிர�்லம் ெசய்��ட
��ம்�ேனாம். �த� ஓ�ய �ரரக்ைள நாலா
பக்கத்��ம் �ரத்�ச ்ெசன்� ஒ�வர ்�சச்�ல்லாமல்
�வம்ஸம் ெசய்���ம்ப� நம் பைட �ரரக்�க்�க்
கட்டைள�ட்ேடாம். நாம் மட�்ம் ஒ� வ�ைமயான
பைட�டன் பாண்�யைனத் �ரத்�க் ெகாண்�
ேபாேனாம்.

உயரமாகப் பறந்த �னக் ெகா� பாண்�யன் எந்தத்
�ைசைய ேநாக்� ஓ��றான் என்பைத நமக்�க்
காட்�ய�. அந்தத் �ைசைய ேநாக்� நா�ம் ெசன்�
அவைனப் ��த்ேதாம். �ரபாண்�யைனச ்�ற்��ம்
ஆபத்�த�கள் ம�ல் �வைரப் ேபால் பா�காத்�
நின்றாரக்ள். ேசாழ நாட�் ேவளக்காரப் பைடையக்
காட்��ம் பாண்�ய நாட�் ஆபத்�த�கள் ஒ�ப�
ேமலான �ரரக்ள். �ன்வாங்� ஓ�வ�ல்ைலெயன்�ம்



தங்கள் உ�ைர அளித்தாவ� பாண்�ய மன்னைனக்
காப்பாற்�ேவாம் என்�ம் சபதம் ெசய்தாரக்ள்.

அ� சாத்�யப்படாமற் ேபாய், பாண்�ய மன்ன�க்�
ஆபத்� வந்� �ட்டால், தங்கள் தைலையத் தாங்கேள
ெவட்�க் ெகாண்� ப� ெகா�ப்ேபாம் என்� சபதம்
�ண்டவரக்ள். அப்ப�ப்பட்ட �ரரக்ள் தங்கள் கடைன
நிைறேவற்�னாரக்ள். ஒ�வர ்�சச்�ன்� அவரக்ைளக்
ெகான்� �ரத்்ேதாம். இறந்தவரக்ளின் சவங்கள் மைல
மைலயாய்க் ��ந்தன. ஆனால் அவரக்�க்� ந��ல்
�ரபாண்�யைன நாம் காண�ல்ைல. �னக்
ெகா�ையப் பாரத்்� நாம் ஏமாந்� ேபாேனாம். �னக்
ெகா�ையத் தாங்�க் ெகாண்� யாைன ஒன்� நின்ற�.
ஆனால் அதன் ேபரிேலா, பக்கத்�ேலா பாண்�ய
மன்னைனக் காண�ல்ைல! �ரபாண்�யன்
ேபாரக்்களத்���ந்� தப்� ஓ� ஒளிந்� ெகாள்�வ�ல்
சமரத்்தன் அல்லவா? இப்ேபா�ம் அவன் ஓ���க்கலாம்
என்� சந்ேத�த்�, பைடகைளப் �ரித்� நாலா�ற�ம்
அ�ப்�ேனாம்.

“ைவைக ந��ன் இ� கைரகேளா� நீங்கள் எல்ேலா�ம்
�ைரந்� ெசன்�ரக்ள். நா�ம் �ம்மா இ�க்க�ல்ைல.
ைவைக ந��ல் இறங்� மண�ல் நடந்� ெதற்ேக
ெசன்ேறன். ஒ� தனிக் ��ைர�ன் �ளம்ப� மண�ல்
�ல இடங்களில் ப�ந்��ந்த�. ��ைர ேபான வ��ல்
மண�ல் இரத்தக் கைற�ம் காணப்பட்ட�. அைதப்
��த்�க் ெகாண்� நான் ேபாேனன்.

ைவைகயாற்�ன் மத்��ல் ஒ� �� ேபால்
அைமந்��ந்த ேசாைலைய அைடந்ேதன். அந்தச்
ேசாைலக்�ள்ேள ��மா�ன் ேகா�ல் ஒன்��ந்த�.
அைதெயாட்� இரண்ெடா� அரச்ச்கர ்��கள் இ�ந்தன.
ெப�மாள் �ைஜக்�ரிய � மரங்கள் அசே்சாைல�ல்



ஏராளமாக இ�ந்தன. ஒ� ��ய தாமைரக் �ளம் �த்�க்
��ங்�க் ெகாண்��ந்த�. நண்பா! உனக்� ஒ�ேவைள
ஞாபகம் இ�க்கலாம்.

அந்தச ்ேசாைலையச ்�ட்�க்காட்� அ�ல் நம் �ரரக்ள்
யா�ம் தப்�த் தவ�க் �டப் �ரேவ�க்கக் �டா� என்�
நான் கண்�ப்பான கட்டைள�ட்��ந்ேதன். இதற்�க்
காரணம், அந்தப் ெப�மாள் ேகா��ன் �ைஜக்�ப்
பங்கம் எ��ம் வரக் �டா� என்� நான் எண்ணிய�
மாத்�ரம் அல்ல. அங்ேக இ�ந்த பட்டரின் �ட்�ல் என்
உள்ளத்ைதக் கவரந்்� என் ெநஞ்�ல் ேகா�ல் ெகாண்ட
ெபண்ணர� இ�ந்த�தான்.”

“ஒ�நாள் அந்தச ்ேசாைலக்�ள் நான் ��ந்தேபா�
நந்�னிையப் பாரத்்� �ட்ேடன். அவ�ைடய ேகாலம்
இப்ேபா� ��� மா�ப் ேபா��ந்த�. தைலக் �ந்தைல
ஆண்டாள் �க்�ரகத்ைதப் ேபால் �ன்னால் ம�டமாகக்
கட்� அ�ல் �மாைல �ற்���ந்தாள். க�த்��ம்
�மாைல தரித்��ந்தாள். ‘இ� என்ன ேகாலம்?’ என்�
நான் ேகட்ேடன். அவள் என்ைனப் �ரிந்� வந்த �ற�
மானிடர ்யாைர�ம் மணப்ப�ல்ைல என்�ம்
ஆண்டாைளப் ேபால் கண்ணைனேய மணப்ப� என்�ம்
சங்கல்பம் ெசய்� ெகாண்டதாகக் ��னாள். இ�
ெவ�ம் ைபத்�யக்காரத்தனமாக எனக்�த்
ேதான்�ய�. மானிடப் ெபண்ணாவ�, கட�ைள
மணப்பதாவ�? – ஆ��ம் அைதப் பற்� அசச்மயம்
�வகாரம் ெசய்ய நான் ��ம்ப�ல்ைல. ‘�த்தம்
��யட�்ம்; �ற� பாரத்்�க் ெகாள்ளலாம்’ என்�
எண்ணிேனன்.

அவ�க்� ஏேத�ம் உத� ேவண்�மா என்� ேகட்ேடன்.
‘உங்கள் ேபார ்�ரரக்ள் யா�ம் இங்� வராதப�
ெசய்�ங்கள். இங்ேக என் வயதான தாய் தந்ைதயர்



மட�்ந்தான் இ�க்�றாரக்ள். அவரக்ள் கண்
ெதரியாதவரக்ள். �டகாத்�ரனான என் தைமயன்
ஒ�வன் உண்�. அவன் இப்ேபா� ��ப்ப� யாத்�ைர
ேபா��க்�றான்!’ என்றாள். அவள் ேகட்டப� அங்ேக நம்
�ரர ்யா�ம் வராமல் பாரத்்�க் ெகாள்வதாக நான்
வாக்��� ெகா�த்��ட�்த் ��ம்�ேனன்.

அப்�றம் இரண்� �ன்� தடைவ அவைளப் ேபாய்ப்
பாரத்்ேதன். அவளிடத்�ல் நான் ெகாண்ட பைழய
ேமாகம் ஒன்�க்�ப் பத்� மடங்� ெப��க்
ெகா�ந்��டெ்டரிந்த�. எனி�ம் ெபா�ைமையக்
கைடப்��த்ேதன். வந்த காரியத்ைத �த�ல் ��க்க
ேவண்�ம். �ரபாண்�ய�ைடய தைல�டன்
பைழயாைறக்�ப் ேபாக ேவண்�ம்; அதற்�ப் �ர�யாக
நந்�னிைய மணந்� ெகாள்ளத் தந்ைத�டம் அ�ம�
ேகட்ப� என்� ��� ெசய்ேதன்.

“இப்ப� நான் �ரம்ானித்��ந்த நிைல�ல், ஒற்ைறக்
��ைர�ன் �ளம்ப� அந்தச ்ேசாைலக்�ள்ேள
ேபா��ப்பைதக் கண்ட�ம் அள�லாத �யப்�ம்
ஆத்�ர�ம் ெகாண்ேடன். ேம�ம் ெசன்� பாரத்்தேபா�,
அடரந்்த மரங்களின் மைற�ல் ��ைர
கட்���ப்பைதக் கண்ேடன்.

எனேவ தப்� வந்தவன் அந்தக் ��ைச ��களில்
ஒன்�ல்தான் இ�க்க ேவண்�ம்.நந்�னி�ன் �ட�்க்�ச்
ெசன்� பலகணி வ�யாகப் பாரத்்ேதன். நண்பா! அங்ேக
நான் கண்ட காட்� ப�க்கக் காய்ச�்ய இ�ம்�னால்
என் ெநஞ்�ல் �ட்�ய� ேபாலப் ப�ந்��க்�ற�. ஒ�
பைழய க�ற்�க் கட்��ல் �ரபாண்�யன் ப�த்�க்
�டந்தான். நந்�னி அவ�க்�த் தாகத்�க்�த் தண்ணீர்
ெகா�த்�க் ��க்கச ்ெசய்தாள். அவள் �கம் �ன்
எப்ேபா��ல்லாத காந்��டன் ெஜா�த்த�. அவள்



கண்களில் இரண்� �ளி கண்ணீர ்த�ம்� நின்ற�.
என்ைன �� வந்த ஆத்�ரத்�டன் கதைவப் படார ்என்�
உைதத்�த் �றந்� ெகாண்� உள்ேள ேபாேனன்.

காயங்கைளக் கட்�க் ெகாண்��ந்த நந்�னி என்ைனக்
கண்ட�ம் அைத நி�த்� �ட�் �ன்னால் வந்தாள்.
சாஷ்டாங்கமாக என்ைன நமஸ்கரித்� எ�ந்தாள். ைக
�ப்�ய வண்ணம், ‘ஐயா! நீங்கள் என் ேபரில் ஒ�நாள்
ைவத்��ந்த அன்�ன் ேபரில் ஆைண�ட�்
ேவண்��ேறன். இவைர ஒன்�ம் ெசய்யா�ரக்ள்!
ப�காயப்பட�்க் �டக்�ம் இவைர உங்கள் ைகயால்
ெகால்ல ேவண்டாம்!’ என்றாள்.

நான் தட�்த் த�மா�, ‘உனக்�ம் இந்த மனித�க்�ம்
என்ன சம்பந்தம்? எதற்காக அவன் உ�ைரக்
காப்பாற்�ம்ப�க் ேகட�்றாய்?’ என்ேறன்.

‘இவர ்என் காதலர;் இவர ்என் ெதய்வம்; இவர ்என்ைன
மணந்� ெகாள்ளச ்சம்ம�த்��க்�ம் தயாளன்!’
என்றாள் நந்�னி.

“காயம் பட்��ந்த �ரபாண்�யைனப் பாரத்்�க்
ெகாஞ்சம் உண்டா���ந்த இரக்க�ம் என்னிட��ந்�
அகன்� �ட்ட�. இந்தப் பாதகன் சண்டாளன், – எப்ப�
என்ைனப் ப� வாங்� �ட்டான்! என் இராஜ்யத்ைதேய
ைகப்பற்���ந்தா�ம் பாதகம் இல்ைல; என்
உள்ளத்�ல் ��ெகாண்��ந்த ெபண்ணர�ையயல்லவா
அபகரித்� �ட்டான்? இவனிடம் எப்ப� இரக்கம் காட்ட
���ம்? ��யேவ ��யா�!

“நந்�னிைய உைதத்�த் தள்ளி �ட�் அவைளத்
தாண்�க் ெகாண்� ெசன்� வாளின் ஒேர �ச�்ல்
�ரபாண்�ய�ைடய தைலைய ெவட்� �ழ்த்�ேனன்.
அந்த �ரக்்க பயங்கர ெசயைல இப்ேபா� நிைனத்�ப்



பாரத்்தால் எனக்� ெவடக்மா��க்�ற�. ஆனால்
அசச்மயம் �த்த ெவ�ேயா� �டக் �ேராத ெவ��ம்
என்ைனப் ��த்��ந்த�. அந்த ஆேவசத்�ல்
�ரபாண்�யைனக் ெகான்��ட�் அந்த �ட்�ன்
வாசற்ப�ையத் தாண்�ம் ேபா� நந்�னிைய ஒ� �ைற
��ம்�ப் பாரத்்ேதன். அவ�ம் என்ைனக்
கண்ெகாட்டாமல் பாரத்்தாள். அைதப் ேபான்ற பாரை்வ
இந்தப் ��ல�ல் நான் கண்ட�ல்ைல. அ�ல் காமக்
�ேராத ேலாப ேமாக மத மாற்சரியம் என்�ம் ஆ� �த
உணச�்க�ம் அத்தைன ெந�ப்� ஜ�வாைலகளாகக்
ெகா�ந்� �ட�் எரிந்தன. அதன் ெபா�ள்
என்னெவன்� எத்தைனேயா தடைவ எண்ணி எண்ணிப்
பாரத்்�ம் எனக்� இன்� வைர ெதரிய�ல்ைல!

“அதற்�ள் என்ைனத் ேத�க் ெகாண்� நீ�ம் இன்�ம்
பல�ம் வந்� �ட்�ரக்ள். �ரபாண்�ய�ைடய
தைலயற்ற உடைல�ம் இரத்தம் �ந்�ய தைலைய�ம்
பாரத்்��ட�் எல்ேலா�ம் ஜயேகாஷம் ெசய்�ரக்ள்.
ஆனால் என்�ைடய ெநஞ்�ல் �ந்�ய பரவ்தத்ைத
ைவத்த�ேபால் ஒ� ெப�ம் பாரம் அ�க்�க்
ெகாண்��ந்த�!…”
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அ�தியாய� 56 :
அ�த��ரச�பவ�

 

பல �ற்றாண்�க�க்� �ன்னால் காஞ்��ல்
மேகந்�ர பல்லவ சக்கரவரத்்� அர� �ரிந்த காலத்�ல்
நாெடங்�ம் மகா பாரதக் கைதையப் ப�ப்பதற்�
ஏற்பா� ெசய்��ந்தார.் ெபௗத்த சமண மதங்களின்
�ரசாரத்�னால் மக்கள் சா�க்களாகப் ேபா��ந்த
த�ழ்நாட்�ல் �ண்�ம் �ர உணரச்�் தளிரத்்�ப் பரவ
ேவண்�ம் என்பதற்காக அந்த ஏற்பா� ெசய்தார.்

பாரதக் கைத ப�ப்பதற்ெகன்ேற பல ஊரக்ளில்
பாரத மண்டபங்கள் கட்�னார.் அவர ்ெதாடங்�ய
ஏற்பா� இன்ன�ம் ெதாண்ைட மண்டலத்�ல்
தைடப்படாமல் நடந்� வந்த�. இர�ல் மக்கள்
மண்டபங்களிேலா �றந்த ெவளி�ேலா �� பாரதக்
கைத ேகட்டாரக்ள். பாரதப் ெப�ங் கைதைய�ம்
பாரதத்��ள்ள �ைளக் கைதகைள�ம் பாட்��ம்
பண்ணி�ம் வசனத்��ம் அைமத்� �ராேவசத்�டன்
ெசால்லக் ��ய பா�னிகள் பலர ்ேதான்�னாரக்ள்.

அரச்�்னன் �ரத்்த யாத்�ைர ெசன்��ந்தேபா�
மணி�ரிைய அ�த்த வனத்�ல் மணி�ரி
ராஜ�மாரியான �த்ராங்�ையக் கண்டான். இ�வ�ம்
காதல் ெகாண்டாரக்ள். �த்ராங்�க்� அரவான் என்�ம்
அ�ைமப் �தல்வன் �றந்தான்.



மைலநாட�்க் ேகாமக�க்� அரச்�்னனால் �றந்த
மகனாதலால் அரவான் மகா �ரனா��ந்தான். பாரத
�த்தம் நடக்கப் ேபா�ற� என்� அ�ந்� அவ�ம்
பாண்டவர ்பைட�ல் ேசர வந்� ேசரந்்தான். ேபார்
ெதாடங்�வதற்� �ன்னால் சகல இலடச்ணங்க�ம்
ெபா�ந்�ய மகா �ரனான இைளஞன் ஒ�வைனக்
களப� ெகா�க்க ேவண்�ம் என்ற ேபச�் வந்த ேபா�,
“இேதா நான் இ�க்�ேறன்; என்ைனக் களப�யாகக்
ெகா�ங்கள்!” என்� அரவான் �ன் வந்தான். அவைனக்
காட்��ம் �றந்த �ரன் யா�ம் பாண்டவர ்பக்கத்�ல்
இல்லாதப�யால், தானாக �ன் வந்த அரவாைனேய ப�
ெகா�க்க ேவண்�யதா�ற்�.

தன்�ைடய கட்��ன் ெவற்�க்காகத் தன் உ�ைரத்
�யாகம் ெசய்த �ர அரவானின் கைத த�ழ் மக்களின்
உள்ளத்ைதக் ெகாள்ைள ெகாண்ட�. �ேராபைத
அம்ம�க்�க் ேகா�ல் கட்�ய இடங்களிெலல்லாம்
பக்கத்�ல் அரவா�க்�ம் ேகா�ல் கட்� ���ழா
நடத்�னாரக்ள்.

மாமல்ல�ரத்� ஐந்� ரதங்களின் அ��ல் அன்�ர�
நடந்த அரவான் கைத ��வைடந்� �ட்டதாகத்
ேதான்�ய�. “�ன்� உலக�ம் உைடய �ந்தர ேசாழ
சக்கரவரத்்� வாழ்க!” “ேகாப்பரேகசரி ஆ�த்த கரிகாலர்
வாழ்க!” என்� பல �ரல்களில் எ�ந்த ேகாஷங்கள்
காற்�ேல �தந்� வந்தன. கைத ேகட�்க்
ெகாண்��ந்தவரக்ள் எ�ந்� கைலயத்
ெதாடங்�னாரக்ள்.

“கைத ��ந்� �ட்ட�. மைலயமான் ��� ேநரத்�ல்
��ம்� வந்� ��வார”் என்றான் கரிகாலன்.



“அரவான் கைத ��ந்த�; ஆனால் தாங்கள் ெசால்�
வந்த கைத இன்�ம் ��ய�ல்ைலேய?” என்றான்
பாரத்்�பன்.

“இந்தப் �ராயத்�ல் மைலயமானின் மேனா�டத்ைதப்
பார!் இன்ன�ம் ந�நி� வைர�ல் கண் ��த்�க் கைத
ேகடக்ப் ேபா�றார ்பார!்” என்றான் கரிகாலன்.

“ெதாண்� �ழமா�ற வைர�ல் உ�ேரா��ப்ப�
அவ்வள� அ�சயமான காரியமா! ஊரில் எத்தைனேயா
�ழவரக்ள் இ�க்�றாரக்ள். இர�ல் �க்கம் ��யாமல்
கைத ேகடக்ப் ேபா�றாரக்ள்….”

“��க்ேகாவ�ர ்�லா�ைடயாைர அப்ப�ச ்சாதாரணக்
�ழவரக்ேளா� ேசரத்்� ���றாயா? எத்தைன
ேபாரக்்களங்கைளப் பாரத்்தவர ்அவர?் மைலயமானின்
வய�ல் நாம் உ�ேரா��ப்ேபாமா என்பேத சந்ேதகம்.
இ�ந்தா�ம், அவைரப் ேபால் �டமா��க்க மாட்ேடாம்.”

“அரேச! பைழய காலத்� மனிதரக்ள்
�டமா��ப்பதற்�க் காரணம் இ�க்�ற�…”

“அ� என்ன காரணம்?”

“அவரக்ள் ெபண்களின் ேமாகவைல�ல் �க்�வ�ல்ைல.
ேகவலம் ஓர ்அரச்ச்கரின் மகளிடம் மனத்ைதப் ப�
ெகா�த்��ட�் அவைள நிைனத்� உ��க்
ெகாண்��ப்ப�ல்ைல. அப்ப� எந்தப்
ெபண்ணிடமாவ� மனம் ெசன்றால் அவள் �ந்தைலப்
பற்� இ�த்�க் ெகாண்� வந்� அந்தப்�ரத்�ல் ேசரத்்�
�ட�், ேவ� ேவைலையப் பாரப்்பாரக்ள்!…”

“பாரத்்�பா! நந்�னி உண்ைம�ல் அரச்ச்கர ்�ட�்ப்
ெபண் அல்ல; அவ�ைடய �றப்ைபக் ��த்� ஏேதா ஓர்
இரக�யம் இ�க்க ேவண்�ம்!…”



“நந்�னி யா�ைடய மகளா��ந்தால் என்ன? அரச்ச்கர்
மகளா��ந்தால் என்ன? அரசர ்மகளா��ந்தால்
என்ன? அல்ல� அனாைதப் ெபண்ணா��ந்தால் தான்
என்ன? அந்த இன்ெனா� �ழவர ்ெபரிய
ப�ேவட்டைரயைரப் பா�ங்கள்! எங்ேகேயா வ��ல்
அவைளப் பாரத்்தார;் உடேன இ�த்�க் ெகாண்� வந்�
எட்ேடா� ஒன்ப� என்� அந்தப்�ரத்�ல் அைடத்தார…்”

“நண்ப! அைத நிைனத்தால் எனக்� அ�சயமாகத்தான்
இ�க்�ற�!…”

“எைத நிைனத்தால்? அந்தக் �ழவர ்எப்ப� இவ�ைடய
வைல�ல் �க்�னார ்என்பைதத்தாேன?”

“இல்ைல, இல்ைல! ஒ� காலத்�ல் என்ைனக்
காத�த்ததாகச ்ெசான்னவள், �ற� �ரபாண்�யைனக்
காத�த்� அவன் உ�ைரக் காப்பாற்ற �யன்றவள்,
இந்தத் ெதாண்� �ழவைர மணந்� ெகாள்ள எவ்வா�
சம்ம�த்தாள்? அைத நிைனத்தால்தான்
அ�சயமா��க்�ற�.”

“எனக்� அ� ஒன்�ம் அ�சயமாகத் ேதான்ற�ல்ைல,
ஐயா! தங்க�ைடய ெசயைல நிைனத்தால்தான்
அ�சயமா��க்�ற�! ேசாழ �லத்�ன் பரம
ைவரியான பாண்�யன், – ேதால்�யைடந்த�ம் ஓ�
ஒளி�ம் ேகாைழ��ம் ேகாைழயானா�ம்
‘�ரபாண்�யன்’ என்� ெபயர ்�ட்�க் ெகாண்டவன், –
அவ�க்� அைடக்கலம் ெகா�த்� உ�ரப்்�சை்ச
ேகட்டவைளத் தாங்கள் �ம்மா �ட�்�ட�் வந்�ரக்ேள?
அைத எண்ணினால்தான் அ�சயத்��ம்
அ�சயமா��க்�ற�.

ஒன்� அவைள�ம் அங்ேகேய கத்�யால் ெவட்�ப்
ேபாட்��க்க ேவண்�ம்; அதற்� ��ப்ப�ல்லா�ட்டால்



காைல�ம் ைகைய�ம் ேசரத்்�க் கட்�ச ்�ைறப்ப�த்�
வந்��க்க ேவண்�ம்! இந்த இரண்�ல் ஒன்�
ெசய்யாமல் �ம்மா �ட�் �ட�் வந்�ரக்ேள!…
இப்ேபா� எனக்�க் �ட ஞாபகம் வ��ற�, அரேச!
அந்தக் ��ைச�ன் வாச�ல் தாங்கள் �ரபாண்�யன்
உடைலத் �க்�க் ெகாண்� வந்� ேபாட்�ரக்ள்.

நாங்கள் அைனவ�ம் ெவ�ெகாண்டவரக்ைளப் ேபால்
ெவற்� �ழக்கம் ெசய்ேதாம். அதற்� ந��ல்
��ைசக்�ள்ேள��ந்� �ம்மல் சத்தம் ஒன்� வந்த�.
‘அ� யார?்’ என்� நான் ேகட்ேடன். ‘யாேரா அரச்ச்கர்
��ம்பத்�ப் ெபண்கள். ஏற்ெகனேவ அவரக்ள்
��யைடந்� க�கலங்�ப் ேபா��க்�றாரக்ள். நீங்கள்
யா�ம் உள்ேள ேபாக ேவண்டாம்!” என்�ரக்ள்.

ெவற்� ெவ��ல் இ�ந்த நாங்க�ம் அைதப்
ெபா�ட்ப�த்த�ல்ைல. உடேன எல்ேலா�மாக
�ரபாண்�ய�ைடய தைலைய எ�த்�க் ெகாண்�
�ளம்�ேனாம், தாங்க�ம் எங்க�டன் வந்�ரக்ள்.
ஆனால் எங்கள் களிப்��ம் ெகாண்டாட்டத்��ம்
அவ்வளவாகத் தாங்கள் கலந்� ெகாள்ள�ல்ைல.

உற்சாகம் �ன்�க் காணப்பட்�ரக்ள். நான் காரணம்
ேகட்ேடன். தாங்கள் ஏேதா சமாதானம் ெசான்னீரக்ள்.
தங்க�க்� ஏேத�ம் பலமான காயம் பட்��க்�ேமா
என்� நான் சந்ேத�த்�க் ேகட்ட� �ட எனக்�
இப்ேபா� ஞாபகம் வ��ற�!” என்றான்
பாரத்்�ேபந்�ரன்.

“என் உடம்�ல் ஒன்�ம் காயம் பட�ல்ைல, பாரத்்�பா!
உள்ளத்�ல் என்�ம் ஆறாத காயம் பட�்
�ட்ட�.�ரபாண்�யன் ப�த்�க் �டந்த கட்��க்�
�ன்னால் வந்� அவள் ைக�ப்� என்னிடம் உ�ரப்்



�சை்ச ேகட்ட காட்� என் மனத்ைத �ட�்
அகல�ல்ைல. ‘ஐேயா! அவள் ேகட்டைதக்
ெகா�க்காமல் ேபாய் �ட்ேடாேம! என்� என் மனம்
பைதபைதத்த�. என் உ�ைரக் ெகா�ப்ப�ன் �லம்
�ரபாண்�யைன உ�ரப்்�த்� அவளிடம் ேசரக்்க
���மானால் அப்ப�ேய நான் ெசய்��ப்ேபன். இ�
��யாதப�யால் என்ைன நாேன ெநாந்� ெகாண்ேடன்.

பாரத்்�பா! நம்�ைடய வல்லைமகைளப் பற்� நாம்
எவ்வளேவா நிைனத்�க் ெகாள்�ேறாம். நம்மால் ஆகாத
காரியம் ஒன்�ேம�ல்ைல என்� க�� இ�மாப்�
அைட�ேறாம். ‘அரசரக்ளிடம் மகா �ஷ்��ன் அம்சம்
இ�க்�ற�’ என்� ஓைலச ்�வ�களில் எ��
ைவத்��ப்பைதக் ேகட�் �ட�், அைதக் �ட
உண்ைமெயன்� நம்� ���ேறாம்.

ஆனால், உடைல �ட�்ப் �ரிந்� ேபான ஆ�ையத்
��ம்பக் ெகாண்� வ�ம் வல்லைம நமக்� உண்டா?
அரச �லத்�ல் �றந்த யா�க்காவ� இ�ந்��க்�றதா?
நம்மால் உ�ைர வாங்கத்தான் ���ம்; ஆனால்
உ�ைரக் ெகா�க்�ம் சக்� மனிதரக்ளாய்ப் �றந்த
யா�க்�ம் இல்ைல!…”

“அப்ப� இல்லாம��ப்பேத �க நல்ல�. அந்த வல்லைம
தங்க�க்� இ�ந்��ந்தால், எவ்வள� தவறான காரியம்
நடந்� ேபா��க்�ம்? பாண்�ய�க்� ம�ப��ம்
உ�ைரக் ெகா�த்��ப்�ரக்ள். அவன் �ண்�ம்
எங்ேகயாவ� மைலப் ெபாந்�ல் ேபாய் ஒளிந்��ப்பான்.
பாண்�ய நாட�் �த்தம் ஒ�ேவைள இன்�ம் நடந்�
ெகாண்��க்�ம்! இவ்வள�ம் ஒ� ெபண்ணின் ெபாய்க்
கண்ணீ�க்காக!” என்றான் பாரத்்�ேபந்�ரன்.



“பல்லவா! நீ ெபண் �லத்ைத ெவ�க்�ம்
�ரப்்பாக்�யசா�! காதல் என்றால் இன்னெதன்� நீ
அ�ய மாட்டாய்! அதனாேலேய இவ்�தம் ேப��றாய்!”

“ஆம்; நான் எந்தப் ெபண்�ைடய கண் வைல��ம்
�க்�ய�ல்ைலதான். ஆனால் தங்கள்
அந்தரங்கத்�க்�ரிய நண்பன் வந்�யத்ேதவன் மஞ்சள்
��ய �கம் எைதக் கண்டா�ம் மயங்�ப் பல்ைல
இளிப்பவன். ஆைக�னாேலேய அவைனத் தங்க�க்�
என்ைனக் காட்��ம் ��த்��க்�ற�. இல்ைலயா,
அரேச!”

“ஆகா! கைட��ல் வந்�யத்ேதவனிடம் வந்� �ட்டாய்
அல்லவா? ஏ�, இத்தைன ேநரம் அவைன மறந்�
�ட்டாேய என்� பாரத்்ேதன்!”

“ஆம், அவைனப் பற்� உண்ைமையச ்ெசான்னால்
தங்க�க்�க் கசப்பாகேவ இ�க்�ம். அந்தப் ேபசை்ச
�ட�் ���ேறன். �ற� என்ன நடந்த�, அரேச!
நந்�னிைய ம�ப��ம் தாங்கள் சந்�க்கேவ
இல்ைலயா? �ரபாண்�ய�க்காக உ��னவள் எப்ப�க்
�ழவர ்ப�ேவட்டைரயைர மணந்தாள் என்� அவைளக்
ேகடக்ேவ இல்ைலயா?”

“�ரபாண்�யைனக் ெகான்ற இர�ல் ெவற்�க்
ேகாலாகலங்க�க்�ப் �ற� நீங்கள் எல்லா�ம்
பாசைறகளில் ப�த்�த் �ங்�னீரக்ள். எனக்ேகா
�க்கம் வரேவ�ல்ைல. அவைள ம�ப��ம் பாரக்்க
ேவண்�ம் என்� என் உடம்��ள்ள ஒவ்ெவா� நரம்�ம்
��த்த�.

அவைளப் பாரத்்� ஏேத�ம் சமாதானம் ெசால்ல
ேவண்�ம், மன்னிப்�க் ேகடக் ேவண்�ம் என்�
��ம்�ேனன். மற்ெறா� சமயம் அவள் ேபரில் எனக்�ப்



ெபாங்� எ�ந்த ேகாபத்ைதக் ெகாட்ட ேவண்�ம் என்�
ஆேவசம் உண்டா�ற்�. எப்ப�யாவ� அவைளப்
பாரத்்தாெலா�ய மனநிம்ம� ஏற்படா�, ேசாழ
நாட�்க்�த் ��ம்�ப் ேபாக ��யா� என்�
ேதான்�ய�. ஆைகயால், நள்ளிர�ல் நீங்கள் யா�ம்
அ�யாமல் பாசைற���ந்� �றப்பட�்க் ��ைர ஏ�ச்
ெசன்ேறன். ைவைக ந��ன் ந����ந்த �ைவ
அைடந்ேதன்.

மனம் பைதபைதக்க, உடம்ெபல்லாம் ந�ங்க, கால்கள்
தள்ளாட, ��ைர���ந்� இறங்�, ெமள்ள ெமள்ள
நடந்� ெப�மாள் ேகா��க்� அ��ல் ெசன்ேறன்.
அங்ேக��ந்த ��ைசகள் எல்லாம் எரிந்� சாம்பலா�க்
�டப்பைதக் கண்ேடன். ஒ� வேயா�க�ம் வேயா�க
ஸ்�ரீ�ம் எரிந்த ��ைசக்�ப் பக்கத்�ல் உடக்ாரந்்�
�லம்�க் ெகாண்��ந்தாரக்ள். இன்�ம் ெகாஞ்சம்
ெந�ங்�ச ்ெசன்� பாரத்்த�ல் அவரக்ள்தான்
�ன்ெனா� தடைவ நந்�னிையப் பைழயாைற
அரண்மைனத் ேதாட்டத்�க்� அைழத்� வந்தவரக்ள்
என்� ெதரிந்த�. என்ைனப் பாரத்்த�ம் அவரக்�ைடய
�க்க�ம் ���ம் பன்மடங்� ஆ�ன.

�த�ல் அவரக்ளால் எ��ேம ேபச ��ய�ல்ைல.
ெகாஞ்சம் ெகாஞ்சமாக அவரக்ைளத் ைதரியப்ப�த்�
�சாரித்ேதன். ஆற்�க்� அக்கைர�ல் இ�ந்த
�ராமத்�ல் அவரக்�ைடய �த்த �மாரி இ�ந்தாளாம்.
அவ�க்�ப் �ரசவ காலம் என்� அ�ந்� அவைளப்
பாரத்்� வரப் ேபா��ந்தாரக்ளாம்.

நந்�னி அவரக்�டன் வர ம�த்� �ட்டாளாம். மனம்
ேபானப� நடந்� பழக்க�ள்ள அந்தப் ��வாதக்காரப்
ெபண்ைண ஒன்�ம் ெசய்ய ��யாமல் அவரக்ள் மட�்ம்
ேபாய் �ட�்த் ��ம்� வந்தாரக்ளாம். வ��ல் யாேரா



�ல �ரடரக்ள் ஒ� ெபண்ைணக் காைல�ம் ைகைய�ம்
கட்�, எரிந்� ெகாண்��ந்த �ைத�ல் பலவந்தமாகப்
ேபாட �யன்றைத அவரக்ள் பாரத்்தாரக்ளாம். �த்த
காலத்�ல் இத்தைகய �பரீதங்கள் நடப்ப� இயல்�
என்� எண்ணி அவரக்�க்� அ��ல் ேபாக�ம் பயந்�
ெகாண்� �ைரவாக இங்ேக வந்� ேசரந்்தாரக்ளாம்.

வந்� பாரத்்தால் ��ைசகள் பற்� எரிந்�
�டந்தனவாம். நந்�னிைய�ம் காண�ல்ைலயாம்.
இந்த �வரத்ைதச ்ெசால்��ட�் அரச்ச்க�ம் அவர்
மைன��ம், ‘இளவரேச! எங்கள் மகள் எங்ேக? எங்கள்
அ�ைமக் �மாரி எங்ேக?’ என்� கத�னாரக்ள்.
அவரக்ள் நந்�னி�ன் உண்ைமப் ெபற்ேறாரக்ள்
அல்லெவன்� எனக்� �ன்னேம ெதரிந்��ந்த�.
இப்ேபா� அ� சரவ் நிசச்யமா�ற்�. உண்ைம�ல்
ெபற்றவரக்ளா��ந்தால் இப்ப�த் தனியாக �ட�்
�ட�்ப் ேபா��ப்பாரக்ளா? ஆைகயால் அவரக்ள்
ேபரில் எனக்� இரக்கேமா அ�தாபேமா
உண்டாக�ல்ைல.

நந்�னி�ன் க�ையப் பற்�ச ்ெசால்ல ��யாத �க்கம்
ஏற்பட�் ெநஞ்ைச அைடத்த�. ‘உங்கள் மகள் எரிந்த
�ைதையத் ேத�ப் ேபாய் நீங்க�ம் எரிந்� ெசத்�ப்
ேபாங்கள்!’ என்� வ�ற்ெறரிசச்ல் �ர அவரக்ைளச்
ச�த்� �ட�், ��ம்�ப் ெபா�� ��வதற்�ள்
பாசைறக்� வந்� ேசரந்்ேதன். நீங்கள் எல்லா�ம்
நன்றாகத் �ங்�க் ெகாண்��ந்�ரக்ள். நான் ேபான�,
��ம்� வந்த� ஒன்�ம் உங்களில் யா�க்�ம்
ெதரியா�…”

“ஆம்; இளவரேச! ெதரியா�தான். அதற்�ப் �ற�ம்
இத்தைன காலமாக இைதெயல்லாம் தங்கள்
மனத்�ேலேய ைவத்�க் ெகாண்��ந்தைத நிைனத்தால்



�யப்பா��க்�ற�. �ேநக தரம்த்�க்� இவ்வள�
மாறாகத் தாங்கள் நடந்� ெகாள்�ரக்ள் என்� நான்
கன��ம் எண்ண�ல்ைல. தங்க�ைடய நிைல�ல்
நான் இ�ந்��ந்தால் தங்களிடம் ெசால்லாமல்
இ�ந்��க்க மாட்ேடன்” என்றான் பாரத்்�பன்.

“ஆனால் நீ என்�ைடய நிைல�ல் இல்ைலேய,
பாரத்்�பா! இந்த உல�ல் யா�ேம என்�ைடய
நிைல�ல் இ�ந்��க்க ��யா�. என் நிைல�ல்
இ�ந்��ந்தால், நீ எப்ப� நடந்� ெகாண்��ப்பாய்
என்� யார ்ெசால்ல ���ம்?” என்றான் கரிகாலன்.

“அரேச! நடந்� ேபானைதப் பற்� இப்ேபா� நமக்�ள்
�வாதம் ேவண்டாம். அப்�றம் என்ன நடந்த�?
நந்�னிையப் �ற� எப்ேபா� பாரத்்�ரக்ள்? ப��ர்
இைளயராணி ஆன �றகா? அதற்� �ன்னேமயா?”

“அதற்� �ன்னால் நான் பாரத்்��ந்தால், அவள் ப��ர்
ராணி ஆ���க்கமாட்டாள். ப�ேவட்டைரயரின்
க�யாணம் நடந்தேபா� நா�ம் நீ�ம் ஊரில் இல்ைல.
அந்தச ்ெசய்� வந்தேபா� நாம் இ�வ�ம்
அ�வ�ப்ேபா� ேப�க் ெகாண்ட� உனக்� நிைன�ல்
இ�க்�ேம? அதற்�ச ்�ல நாைளக்�ப் �ற� எனக்�
�வராஜ்ய பட்டா�ேஷகம் நடந்த�.

அ�த்த பட்டம் யா�க்� என்பைதப் பற்�ச ்சந்ேதகம்
எ��ம் இ�க்கக் �டா� என்�தான் என் தந்ைத�ம்
பாட்��ம் மற்ற ெபரிேயாரக்�ம் ேசரந்்� அந்த ஏற்பா�
ெசய்தாரக்ள். ம�ராந்தக�க்� யாராவ�
�ரப்்ேபாதைன ெசய்� �பம் ேபாட�் �டப்
ேபா�றாரக்ள் என்ற பயம் அவரக்�க்� இ�ந்தேதா
என்னேமா? இளவர�ப் பட்டம் கட்�யேதா�, பரேகசரிப்
பட்டம் அளித்� என் ெபயராேலேய கல்ெவட�் சாஸனம்



ஏற்ப�த்�ம் உரிைமைய�ம் அளித்தாரக்ள். ‘இனி
இசே்சாழ சாம்ராஜ்யத்ைத ஆ�ம் ெபா�ப்� ���ம்
உனக்ேக’ என்� என் அ�ைமத் தந்ைத மனதார,
வாயாரக் ��னார.் அைத நாட்டார,் நகரத்தார,்
அைமசச்ரக்ள், தளப�கள் அைனவ�ம் ஒப்�க் ெகாண்�
ஜயேகாஷம் ெசய்தாரக்ள். இந்தக் ேகாலாகலத்�ல் நான்
நந்�னிைய அ�ேயா� மறந்��ந்ேதன். ஆனால்
பட்டா�ேஷகச ்சடங்� நடந்� ��ந்த ���
ேநரத்�க்ெகல்லாம் அவைள நான் என்�ம் மறக்க
��யாத சம்பவம் ேநரந்்த�.

“பழைமயான ேசாழர ்�லத்� மணிம�டத்�டன்
என்ைனச ்சக்கரவரத்்� அந்தப்�ரத்�க்� அைழத்�ப்
ேபானார.் என் அன்ைன�ட�ம் பாட்��ட�ம் மற்ற
அந்தப்�ர மாதரிட�ம் ஆ� ெப�வதற்காக அைழத்�ப்
ேபானார.் என்ைனத் ெதாடரந்்� என் சேகாதர�ம் �தன்
மந்�ரி�ம் ப�ேவட்டைரயரக்�ம் வந்தாரக்ள்.
அந்தப்�ரத்�ல் வய� ��ந்த தாய்மாரக்ேளா�, என்
தங்ைக�ம் அவ�ைடய ேதா�க�ம் மற்�ம் பல
இளமங்ைகய�ம் �ட்டமாக நின்றாரக்ள்.

எல்லா�ம் ஆைட ஆபரணங்களினால் ெஜா�த்�க்
ெகாண்� ம�ழ்ச�்�னால் மலரந்்த �கங்கேளா�
எங்கள் வரைவ ஆவ�டன் எ�ரப்ாரத்்�க் ெகாண்�
நின்றாரக்ள். ஆனால் அத்தைன �கங்களி�ம் ஒேர ஒ�
�கந்தான் என் கண்�க்�த் ெதரிந்த�, அ�
நந்�னி�ன் �கந்தான்.

எரிந்� சாம்பராய்ப் ேபானாள் என்� நான்
எண்ணி��ந்த என் இதய ேதவைத தான் அவள்! அந்த
அரண்மைன அந்தப்�ரத்�க்�ள் அவள் எப்ப� வந்தாள்?
அவ்வள� �ரமாதமான ஆைட அலங்காரங்க�டன்
ராணிக�க்�ள் ந�நாயகமான மகாராணியாக அங்ேக



எப்ப� நிற்�றாள்? அவள் �கத்�ல்தான் என்ன
மந்தகாஸம்? அவ�ைடய ெசௗந்தரியம் �ன்ைனக்
காட்��ம் பத்� மடங்� அ�கமா��ப்ப� எப்ப�? �ல
கண ேநரத்�ற்�ள் என் உள்ளம் பற்பல ஆகாசக்
ேகாடை்டகைளக் கட்��ட்ட�! ேசாழ சாம்ராஜ்யத்�ற்�
உரியவன் என்� நான் ���ட்�க் ெகாண்ட அன்ைறய
�னம் உண்ைம�ேலேய என் வாழ்நாளில் அ�ரஷ்்ட
�னம் ஆகப் ேபா�றதா? என் உள்ளத்ைதக் கவரந்்த
ராணிைய என் பட்ட ம��யாக�ம் அைடயப்
ேபா�ேறனா? ஏேதா, ஓர ்அ�சயமான இந்�ர
ஜாலத்�னால், மந்�ர சக்��னால், அவ்�தம் நடக்கப்
ேபா�றதா?… இப்ப� நான் எண்ணிக்
ெகாண்��க்ைக�ல் என் அன்ைன வானமாேத�
�ன்னால் இரண்� அ� நடந்� வந்� ‘�ழந்தாய்!’ என்�
ெசால்� என்ைன ஆ�ரவ்�த்� உச�் ேமாந்தாள்! அேத
சமயத்�ல் யா�ம் எ�ரப்ாராத அசச்ம்பவம் நடந்�
�ட்ட�. என் தந்ைத ‘ஆ!’ என்� ஒ� �சச்�ட�் �ட�்த்
��ெரன்� தைர�ல் ��ண்� ��ந்� �ரச்ை்ச
அைடந்தார.் உடேன, அவ்�டத்�ல்
ெப�ங்�ழப்பமா��ட்ட�.

நா�ம் மற்ற எல்லா�ம் சக்கரவரத்்�ையத் �க்�
உடக்ார ைவத்� �ரச்ை்ச ெவளி�ப்ப�ல் கவனம்
ெச�த்�ேனாம். என் அன்ைனைய�ம், பாட்�
ெசம்�யன் மாேத�ைய�ம் த�ர மற்ற மாதர்
அைனவ�ம் உள்ேள ெசன்� �ட்டாரக்ள். தந்ைதக்�ச்
�க்�ரத்�ல் �ரச்ை்ச ெவளிந்� �ட்ட�.

“என் சேகாதரி �ந்தைவையத் தனி இடத்�க்� நான்
அைழத்�ச ்ெசன்�, ‘நந்�னி அங்ேக எப்ப� வந்தாள்?’
என்� ேகட்ேடன். நந்�னி ெபரிய ப�ேவட்டைரயைர
மணந்� ெகாண்� இப்ேபா� ப��ர ்இைளயராணியாக



�ளங்��றாள் என்� �ந்தைவ ெசான்னாள். என்
ெநஞ்�ல் �ரிய ஈட்� பாய்ந்த�.

நண்பா! ேபாரக்்களங்களில் எத்தைனேயா �ைற நான்
காயம் பட்ட�ண்�. ஆனால், ‘நந்�னிதான் ப��ர்
இைளயராணி’ என்� �ந்தைவ ��யதனால் என்
ெநஞ்�ல் ஏற்பட்ட காயம் இன்�ம் ஆற�ல்ைல!’ என்�
ஆ�த்த கரிகாலன் ��த் தன்�ைடய ெநஞ்ைச
அ�க்�ப் ��த்�க் ெகாண்டான். ெநஞ்�ல் அவ�க்�
இன்�ம் வ� இ�ந்� வந்த� என்ப� நன்றாய்த்
ெதரிந்த�.
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அ�தியாய� 57: மாய
ேமாகின�

 

ஆரம்பத்���ந்� அவ்வளவாக அ�தாபம் இல்லாமேல
கரிகாலன் கைதையக் ேகட�்க் ெகாண்� வந்த பாரத்்�ப�க்�ம்
இப்ேபா� ெநஞ்� உ�� �ட்ட�. தன்�ைடய கண்களில் �ளிரத்்த
கண்ணீைரத் �ைடத்�க் ெகாண்டான்.

“அரேச! ஒ� ெபண்ணின் ேபரில் ஏற்பட்ட காத�னால் இப்ப�ப்பட்ட
�ன்பம் உண்டாகக் ��ம் என்� நான் கன��ம் க��ய�ல்ைல!



இளவர�ப் பட்டா�ேஷகம் நடந்த அன்� இப்ப� ஓர ்அ�பவம்
தங்க�க்� ேநரந்்த� என்� எங்க�க்ெகல்லாம் ெதரியா�.
ஆைகயால், தாங்கள் மனசே்சார�்டன் இ�ப்பைதப் பாரத்்�
ஆசச்ரியப்பட்ேடாம். என்னெவல்லாேமா பரிகாசப் ேபச�்கள் ேப�த்
தங்கைளச ்சந்ேதாஷப்ப�த்தப் பாரத்்ேதாம். அெதல்லாம் இப்ேபா�
எனக்� நிைன� வ��ற�!” என்றான்.

“ஆம்; நீங்கள் பரிகாசப் ேபச�்ப் ேப�னீரக்ள். என்ைன
உற்சாகப்ப�த்தப் பாரத்்�ரக்ள். என்�ைடய ஆட்�க் காலத்�ல்
நான் ெசய்யப் ேபா�ம் மகத்தான காரியங்கைளப் பற்�
ேப�னீரக்ள். இலங்ைக���ந்� இமயம் வைர�ல் ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்ைத அன்ைறய �னேம �ஸ்தரித்� �ட்�ரக்ள்!
இன்�ம், கடல் கடந்� ெசன்�ம் இராஜ்யங்கைளக்
ைகப்பற்�னீரக்ள். அந்தப் ேபசெ்சல்லாம் எனக்� இன்�ம் ஞாபகம்
இ�க்�ற�. அவ்வள�ம் எனக்� எவ்வள� �ன்பமளித்த� என்ப�ம்
நிைன��க்�ற�.

�ற� ஒ� நாள் என்ைன நந்�னி ப��ர ்அரண்மைனக்�க்
�ப்�ட�் அ�ப்�னாள். ேபாகலாமா, ேவண்டாமா என்� என்
மனத்�ல் ஒ� ேபாராட்டம் எ�ந்த�. கைட��ல், ேபாவெதன்�
��� ெசய்ேதன். பல �ஷயங்களில் எனக்�த் ேதான்���ந்த
ஐயங்கைள அவைளக் ேகட�்த் ெதரிந்� ெகாள்ள ��ம்�ேனன்.
அவ�ைடய �றப்�ன் உண்ைமையத் ெதரிந்� ெகாள்ள
��ம்�ேனன்.

அந்தப்�ரத்�ல் என் தந்ைத அன்� �ரச்ை்ச அைடந்�
��ந்ததற்�ம் அங்ேக நந்�னிைய அவர ்அகஸ்மாத்தாகக்
கண்டதற்�ம் ஏேத�ம் சம்பந்தம் இ�க்�ேமா என்ற சந்ேதகங்�ட
என் மனத்�ல் ேதான்���ந்த�. அன்ைறய �னம் சக்கரவரத்்�க்�
�ைர�ல் �ரச்ை்ச ெவளிந்� �ட்டதா��ம் ம�ப� அவர ்பைழய
ஆேராக்�யத்ைத அைடயேவ�ல்ைல என்ப� உனக்�
நிைன��க்�ம்.

நந்�னி�டன் ேப�வ���ந்� எனக்� அ�வைர �ளங்காத மரம்ம்
ஏேத�ம் ெவளியாகலாம் என்� எண்ணிேனன். இைதெயல்லாம்
ஒ� �யாஜமாக ைவத்�க் ெகாண்ேடேன த�ர, உண்ைம�ல் நான்
ெசன்ற காரணம், அவளிட��ந்த காந்த சக்�தான். ேவ�
காரணங்கைளக் கற்�த்� என்ைன நாேன ஏமாற்�க் ெகாண்�
ெசன்ேறன். ப�ேவட்டைரயர ்ஊரில் இல்ைல. அவ�ைடய



அரண்மைன�ல் என்ைனத் த�ப்பா�ம் இல்ைல; எனக்�ம்
நந்�னிக்�ம் ஏற்பட்��ந்த பைழய �ேந�தத்ைதப் பற்� அங்ேக
அ�ந்தவரக்�ம் இல்ைல. இளவர�ப் பட்டம் கட்�க் ெகாண்ட
ராஜ�மாரன் ப��ர ்அரண்மைன ராணிமாரக்ளிடம் ஆ�
ெப�வதற்காக வ�வதாகேவ நிைனத்தாரக்ள்.

அரண்மைனத் ேதாட்டத்�ல் உள்ள லதா மண்டபத்�ல் நந்�னிைய
நான் சந்�த்ேதன். பாரத்்�பா! கடற்�ரயாணம் ெசய்ேவாரின்
அ�பவங்கைள நீ ேகட்��க்�றாய் அல்லவா? ச�த்�ரத்�ல் �ல
இடங்களில் அள�ல்லாத சக்��ட�ம் ேவகத்�ட�ம் ��ய
நீேராட்டங்கள் இ�க்�மாம். அந்த நீேராட்டங்களில் கப்பல்கள்
அகப்பட�்க் ெகாண்டால் ��� ேநரத்�ல் �க்�ச ்�க்காகப்
ேபாய்��மாம்.

நந்�னி�ன் �ன்னிைல�ல் நான் இ�ந்தேபா�, கடல்
நீேராட்டத்�ல் அகப்பட�்க் ெகாண்ட கப்ப�ன் க�ைய
அைடந்ேதன். என் உடல், உள்ளம், இ�தயம் எல்லாம் ஆ�ரம்
�க்கல்களா� �ட்டன. என்�ைடய நா�ேல வந்த வாரத்்ைதகள்
எனக்ேக �யப்ைப அளித்தன! ‘ஐேயா! இ� என்ன இப்ப�ப்
ேப��ேறாம்?’ என்� ெநஞ்�ல் ஒ� பக்கம் ேதான்�க்
ெகாண்��ந்தேபா�, வாய் ஏேதேதா உள�க் ெகாண்��ந்த�.
எனக்� இளவர�ப் பட்டம் �ட்�யைதப் பற்� நந்�னி தன்
ம�ழ்ச�்ையத் ெதரி�த்தாள்.

‘எனக்� அ�ல் ஒன்�ம் ம�ழ்ச�் இல்ைல!’ என்ேறன்.

‘ஏன்?’ என்� ேகட்டாள்.

‘இ� என்ன ேகள்� ேகட�்றாய்? எனக்� எவ்வா� ம�ழ்ச�்
இ�க்�ம்? நீதான் இப்ப� அநியாயம் ெசய்� �ட்டாேய?’ என்ேறன்.
நான் ெசால்வ� அவ�க்� �ளங்காத� ேபால ந�த்தாள். இவ்�தம்
ேபச�் வளரந்்� ெகாண்ேட ேபா�ற்�. என் அன்ைப நிராகரித்த�
பற்��ம், �ரபாண்�யைனக் காத�த்த� பற்��ம் அவள் ��
நான் �ற்றம் சாட்�ேனன். �ழவர ்ப�ேவட்டைரயைர மணந்த�
பற்��ம் �த்தலாகப் ேப�ேனன்.

‘இளவரேச! �த�ல் தாங்கள் என் காதைலக் ெகான்�ரக்ள்; �ற�
என்ைனக் காத�த்தவைன என் கண் �ன்னால் ெகான்�ரக்ள்;
என்ைன�ம் ெகான்றாெலா�யத் தங்கள் மனம் ��ப்�யைடயா�
ேபா��க்�ற�. நான் உ�ேரா��ப்பேத தங்க�க்�ப்



��க்க�ல்ைல. நல்ல�; என்ைன�ம் ெகான்� தங்கள்
��ப்பத்ைதப் �ரத்்� ெசய்� ெகாள்�ங்கள்!’ என்� ெசால்�த்
தன்�ைடய இ�ப்�ல் ெச����ந்த ��ய கத்�ைய எ�த்�
நீட்�னாள்.

‘நான் ஏன் உன்ைனக் ெகால்�ேறன்? நீயல்லவா என்ைன உ�ேரா�
வைதத்�க் ெகாண்��க்�றாய்!’ என்ேறன்.

கைட��ல், இப்ேபா� நிைனத்�ப் பாரத்்தா�ம் ெவட்கம் த��ற
வாரத்்ைதகைள என் வாய் ெசால்�ற்�. ‘இன்ன�ங்�ட ேமாசம்
ஒன்�ம் ேநரந்்��ட�ல்ைல. ஒ� வாரத்்ைத ெசால்�! இந்த
�ழவைன �ட�் �ட�் வந்���வதாகச ்ெசால்�! உனக்காக நான்
இந்த ராஜ்யத்ைத �ட�் வந்����ேறன். இ�வ�ம் கப்பல் ஏ�க்
கடல் கடந்� �ர ேதசத்�க்�ப் ேபாய் ��ேவாம்!’ என்ேறன்.

நந்�னி அைதக் ேகட�்ப் பயங்கரமாகச ்�ரித்தாள். அைத
நிைனத்தால் இப்ேபா� �ட எனக்� ேராமம் ��ரக்்�ற�. ‘கடல்
கடந்� �ர ேதசத்�க்�ப் ேபாய் நாம் என்ன ெசய்வ� என்��ரக்ள்?
�ற� ெவட்�ப் �ைழக்கவா? அல்ல� வாைழத் ேதாட்டம் ேபாட�்ப்
�ைழக்கவா?’ என்றாள். ‘அெதல்லாம் உனக்�ப் ��க்கா�தான்!
அரச்ச்கர ்�ட்�ல் வளரந்்தவள் ப��ர ்ராணி ஆ��ட்டாய்
அல்லவா?’ என்ேறன்.

‘இேதா� ��ப்�யைடவதாக எண்ணம் இல்ைல. ேசாழ
சாம்ராஜ்யத்�ன் �ம்மாசனத்�ல் சக்கரவரத்்�னியாக
�ற்��ப்பதாக உத்ேதசம். தங்க�க்� இஷ்ட��ந்தால்
ெசால்�ங்கள், ப�ேவட்டைரயர ்இ�வைர�ம் ெகான்��ட�்,
�ந்தர ேசாழைரச ்�ைற�ல் அைடத்� �ட�், சக்கரவரத்்�யா�
என்ைனத் தங்கள் பட்டம��யாக்�க் ெகாள்�றதா��ந்தால்
ெசால்�ங்கள்!’ என்றாள். ‘ஐேயா! என்ன பயங்கரமான
வாரத்்ைதகைளச ்ெசால்�றாய்?’ என்ேறன். ‘காயமைடந்� ப�த்�க்
�டந்த பாண்�யைன என் கண் �ன்னால் ெகான்ற� பயங்கரமான
காரிய�ல்ைலயா?’ என்� நந்�னி ேகட்டாள். இதனால் என்
�ேராதம் ெகா�ந்� �டத் ெதாடங்�ய�. ஏேதேதா ெவ� ெகாண்ட
வாரத்்ைதகைள உள� அவைள நிந்�த்��ட�்க் �ளம்�ேனன்.
அப்ேபா�ம் அவள் என்ைன �ட�ல்ைல. ‘இளவரேச! எப்ேபாதாவ�
தங்க�ைடய மனத்ைத மாற்�க் ெகாண்டால் என்னிடம் ��ம்�
வா�ங்கள். என்ைனச ்சக்கரவரத்்�னியாக்�க் ெகாள்ளத் தங்கள்
மனம் இடம் ெகா�க்�ம் ேபா� வா�ங்கள்!’ என்றாள். அன்�



அவைள �ட�்ப் �ரிந்தவன் �ற� அவைளப் பாரக்்கேவ இல்ைல!’
என்றான் ஆ�த்த கரிகாலன்.

இைதெயல்லாம் ேகட�்ப் பயங்கர�ம் �ைகப்�ம் அைடந்த
பாரத்்�ேபந்�ரன், “அரேச! இப்ப��ம் ஒ� ராட்ச� உல�ல் இ�க்க
���மா? அவைளத் தாங்கள் ம�ப� சந்�க்காதேத நல்லதாய்ப்
ேபா�ற்�!” என்� ��ப் ெப��ச�் �ட்டான்.

“அவைள நான் ேபாய்ப் பாரக்்க�ல்ைல என்ப� சரிதான்! ஆனால்
அவள் என்ைன �ட்டபா�ல்ைல. பல்லவா! இர�ம் பக�ம் என்ைனச்
�ற்�ச ்�ற்� வந்� என்ைன வைதக்�றாள். பக�ல் நிைன�ேல
வ��றாள். இர�ல் கன�ேல வ��றாள். ஒ� சமயம் �கத்�ல்
ேமாகனப் �ன்னைக�டன் என்ைனக் கட்� அைணத்� �த்தம்
ெகா�க்க வ��றாள்.

இன்ெனா� சமயம் ைக�ல் �ரிய கத்��டன் என்ைனக் �த்�க்
ெகால்ல வ��றாள். ஒ� சமயம் கண்களில் கண்ணீர ்ெப�க்�
�ம்�க் ெகாண்� வ��றாள். ேவெறா� சமயம் தைல�ரி
ேகாலமாய்க் கன்னங்கைளக் ைக �ரல்களினால் �றாண்�க்
ெகாண்�ம் அல� அ�� ெகாண்�ம் வ��றாள். ஒ� சமயம்
ைபத்�யம் ��த்தவைளப் ேபால் பயங்கரமாய்ச ்�ரித்�க்
ெகாண்�ம் வ��றாள். இன்ெனா� சமயம் அைம�யான
�கத்�டன் ஆ�தல் ெசால்ல வ��றாள்.

கட�ேள! அந்தப் பாத� என்ைன எப்ப�த்தான் வைதக்�றாள் என்�
ெசால்� ��யா�. இன்� மாைல பாட்டன் ��ய�
நிைன��க்�றதா! நான் ஏன் தஞ்ைச ேபாகக் �டா� என்பதற்�
ஏேதேதா காரணம் ��னார.் உண்ைம�ல் நான் தஞ்ைச
ேபாகாம��ப்பதற்�ம் என் தந்ைதையக் காஞ்�க்� வரவைழக்க
��ம்�வதற்�ம் காரணம் நந்�னிதான்…”

“அரேச! ேகவலம் ஒ� ெபண்�க்�ப் பயந்� ெகாண்டா
தஞ்ைசக்�ப் ேபாகாம��க்��ரக்ள்? அப்ப� அவள் என்ன தான்
ெசய்� ��வாள்? வஞ்சைனயாக �ஷம் ைவத்�த் தங்கைளக்
ெகான்� ��வாள் என்� அஞ்���ரக்ளா?…….”

“இல்ைல, பாரத்்�பா, இல்ைல! இன்ன�ம் என்ைன நீ நன்றாகப்
�ரிந்� ெகாள்ள�ல்ைல. அவள் என்ைனக் ெகான்� ��வாள்
என்பதற்காக நான் அஞ்ச�ல்ைல. அவ�ைடய இஷ்டப்ப�
என்ைனச ்ெசய்ய ைவத்� ��வாேளா என்�தான் பயப்ப��ேறன்.



‘உன் தந்ைதையச ்�ைற�ல் ேபா�!’ ‘உன் தங்ைகைய நாடை்ட
�ட�்த் �ரத்�!’ ‘இந்தக் �ழவைனக் ெகான்� என்ைனச்
�ம்மாசனத்�ல் ஏற்�!’ என்� அந்த மாயேமா�னி ம��ைற
ெசான்னால், எனக்� அப்ப�ெயல்லாம் ெசய்யத் ேதான்���ேமா
என்� பயப்ப��ேறன். நண்பா! ஒன்� நந்�னி சாக ேவண்�ம்;
அல்ல� நான் சாக ேவண்�ம்; அல்ல� இரண்� ேப�ம் சாக
ேவண்�ம். இல்லா��ல் இந்த ஜன்மத்�ல் எனக்� மன அைம�
�ைடயா�!” என்றான் கரிகாலன்.

“அரேச! இ� என்ன ேபச�்? தாங்கள் ஏன் சாக ேவண்�ம்? எனக்�
அ�ம� ெகா�ங்கள்! இலங்ைகக்� அப்�றம் ேபா�ேறன். உடேன
தஞ்சா�ர ்ெசன்� அவைளக் ெகான்��ட�் வ��ேறன். ஸ்�ரீ
ஹத்� ேதாஷம் எனக்� வந்தால் வரட�்ம்..”

“அப்ப� ஏதாவ� ெசய்தால் உன்ைன என் பரம ைவரியாகக்
க��ேவன். நந்�னிையக் ெகால்லத் தான் ேவண்�ெமன்றால்,
என்�ைடய இந்தக் ைக�னாேலேய அவைளக் ெகால்�ேவன்.
ெகான்��ட�் என்ைன�ம் ெகான்� ெகாண்� மா�ேவன்!
ேவெறா�வர ்அவ�ைடய �ண்� �ர�ன் நகத்�க்�க் ேக�
ெசய்வைத�ம் என்னால் ெபா�க்க ��யா�! நண்பா! நீ
நந்�னிைய மறந்���! அவைளப் பற்� நான்
ெசான்னெதல்லாவற்ைற�ம் மறந்���! பாட்டன் ெசான்னப� நீ
நாைளக்ேக �றப்பட�் இலங்ைகக்�ப் ேபா! என் சேகாதரன்
அ�ள்ெமா�ைய எப்ப�யாவ� வற்��த்� இங்ேக அைழத்� வா!
அவைன இங்ேக இ�க்கச ்ெசய்ேவாம்.

பாட்ட�ம் ேபர�ம் ேயா�த்� என்ன ேவ�ேமா ெசய்�
ெகாள்ளட�்ம். நாம் இலங்ைகக்�ச ்ெசல்ேவாம், �ண்�ம் கப்பல்
ஏ�ப் ெப�ம்பைட�டன் �ைழக் கடல்களில் ெசல்ேவாம். சாவகம்,
�ஷ்பகம், கடாரம் �த�ய ேதசங்க�க்�ச ்ெசன்� ெவற்�க் ெகா�
நாட�்ேவாம். �ற� ேமற்ேக ��ம்�ேவாம். அர�, பார�கம்,
��ரம் �த�ய நா�க�க்�ச ்ெசன்� அங்ெகல்லாம் த�ழர்
�ரத்ைத�ம் ��க் ெகா�ைய�ம் நிைலநாட�்ேவாம்.

பாரத்்�பா! அந்த நா�களில் எல்லாம் கற்� என்�ம் கட�்ப்பா�
இந்த நாட்�ல் உள்ள� ேபால் �ைடயா� என்ப� உனக்�த்
ெதரி�மா? அரசரக்ள் தங்கள் இஷ்டம்ேபால் அவரக்�ைடய
ஆட்��ன் �ழ் உள்ள எந்தப் ெபண்ைண�ம் அைழத்�ச ்ெசன்�



அந்தப்�ரத்�ல் ேசரத்்�க் ெகாள்வாரக்ளாம்!…..” என்றான்
கரிகாலன்.

பாரத்்�பன் இதற்� ம� ெமா� ெசால்�வதற்�ள் ��க்ேகாவ�ர்
மைலயமான் அங்� வந்� ேசரந்்தார.் “அரவான் கைதையப் ேபால்
அற்�தமான கைத இந்த உலகத்�ேலேய �ைடயா�. நீ இப்ேபா�
ெசால்�க் ெகாண்��ந்த எந்த நாட்��ம் �ைடயா�. ஆனால்
இன்�மா நீங்கள் �ங்காமல் ேப�க் ெகாண்��க்��ரக்ள்?
பாரத்்�ேபந்�ரா! நாைளக்� இலங்ைகக்�ப் �றப்பட ேவண்�ம்
என்ப� உனக்� நிைன��க்�றதல்லவா?” என்றார.்

“அைதப் பற்�த்தான் �ங்காமல் ேப�க் ெகாண்��க்�ேறாம்!”
என்றான் பாரத்்�ேபந்�ரன்.
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