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ெபான்னி

ழ கா

ன் ெசல் வன் கதாபாத்
உற
ைற

ரங் களின்

ன்

ல் ெவளி

h ps://TamilEbooks.Org
உங் கள் பைடப் கைள ம் இங் ெவளி டலாம் அல் ல
த
ன் பழய த்தகங் கள் , சங் க இலக் யங் கைள
ன்
ல் வ
ல் ெவளி ட உங் களால்
ந்த
உத ைய ெசய் யலாம் . ேம ம்
வரங் க க் :
https://tamilebooks.org/our-project
ற் க்கணக்கான த ழ்
ல் கைள (இலக் யம் ,
வரலா , க ைதகள் , ராணம் , கைதகள் , கட் ைரகள் ,
தகவல் கள் , Etc.,) PDF, ePub, Mobi (Kindle) வ
ல் ப
றக்க
https://TamilEbooks.Org என்ற இைணயதளத்ைத
பார்ைவ ட ம் .

நன்
வாழ் க த
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ழ் ... வளர்க த

னம் .
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அ

கம்

ெபான்னி

ன் ெசல் வன், கல் எ
ய கழ்
ெபற் ற த ழ்
னமா ம் . 1950 - 1955 ஆண்
வைர கல்
வார இத ல் ெதாடர்கைதயாக ெவளி டப் பட்ட .
இப்
னத் க் க் ைடத்த மக்கள் ஆதர
காரணமாகத் ெதாடர்ந் ம் பல் ேவ காலகட்டங் களில்
இேத
னத்ைதக் கல் இதழ் ெதாடராக ெவளி ட்ட .
த ர தனி
லாக ம் ெவளி டப் பட் ப் பல
ப ப் க்கைளக் கண் ள் ள .

. . 1000 ஆம் ஆண்
வாக் ல் இ ந்த ேசாழப் ேபரரைச
அ ப் பைடயாகக் ெகாண்
இந்த வரலாற் ப்
னம்
எ தப் பட்
க் ற . ெபான்னி ன் ெசல் வன், பல் ேவ
நாடகக்
க்களால் நாடகமாக ம்
அரங் ேகற் றப் பட் ள் ள .
இப்

னம் ,
ெவள் ளம் ,
ழல் காற் ,
ெகாைலவாள் ,
மணிம டம் ,
யாக கரம்

என 5 பாகங் களாகப்
300க் ேமற் பட்ட அத்
கதாபாத்

ரங் கள் :

ரிக்கப் பட் ள் ள . ெமாத்தமாக
யாயங் கைளக் ெகாண்ட .

வல் லவைரயன் வந் யத்ேதவன்
அ ள் ெமா வர்மன் என் ற இராசராச ேசாழர்
ஆழ் வார்க்க யான் நம் என் ற
மைலயப் பன்
ந்தைவ ராட் யார்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர்
நந் னி
ன்ன ப ேவட்டைரயர்
ஆ த்த கரிகாலர்

உள் ேள...
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்
அத்

யாயம்
யாயம்
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யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்
யாயம்

1 – ங் ழ
2 - ேசற் ப் பள் ளம்
3 - த்தப் ரைம
4 – நள் ளிர ல்
5 – ந க்கட ல்
6 - மைறந் த மண்டபம்
7 - "ச த் ர மாரி"
8 - தத்
9 - "இ இலங் ைக"!
10 - அநி த்தப் ரமராயர்
11 - ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைட
12 ம் ட ம்
13 - "ெபான்னி ன் ெசல் வன்"
14 - இரண்
ரண சந் ரர்கள்
15 - இர ல் ஒ
யரக் ரல்

அத்
அத்
அத்
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யாயம்
யாயம்
யாயம்

16 - ந் தர ேசாழரின்
ரைம
17 - மாண்டவர் ள் வ ண்ேடா?
18 - ேராகத் ல் எ ெகா ய ?
19 - "ஒற் றன்
பட்டான்"!
20 - இ ெபண்
கள்
21 - பாதாளச் ைற
22 - ைற ல் ேசந் தன் அ தன்
23 - நந் னி ன் நி பம்
24 - அன ல் இட்ட ெம
25 - மாேதாட்ட மாநகரம்
26 - இரத்தம் ேகட்ட கத்
27 - காட் ப் பாைத
28 – இராஜபாட்ைட
29 - யாைனப் பாகன்
30 - வந் த த்தம்
31 - "ஏேலல ங் கன்
த் "
32 - ள் ளி வளவன் யாைன
33 - ைல ெசான்ன ெசய்
34 – அ ராத ரம்
35 - இலங் ைகச் ங் காதனம்
36 - த
க் ம ப் உண்டா?
37 - காேவரி அம் மன்
38 - த் ரங் கள் ேப ன்
39 - "இேதா த்தம் "!
40 - மந் ராேலாசைன
41 - "அேதா பா ங் கள் "!
42 - நட் க் அழகா?
43 - "நான்
ற் றவாளி"!
44 - யாைன ரண்ட !
45 - ைறக் கப் பல்
46 - ெபாங் ய உள் ளம்
47 - ேபய் ச் ரிப்
48 - 'கலப ' ன் மரணம்
49 - கப் பல் ேவட்ைட
50 - "ஆபத் த கள் "
51 க் காற்

அத்
அத்

யாயம் 52 - உைடந் த பட
யாயம் 53 - அபய தம்

அத்

யாயம் 1 –

ங்

ழ

அந் ேநரம் அைம ெபற்
ளங் ய .
ேகா க்கைர ன் ஓரத் ல் கடல் அைல அடங்
ஓய் ந்
ந்த . கட் மரங் க ம் , பட க ம் கைரைய
ெந ங் க் ெகாண்
ந்தன. கட ல் இைர ேதடச் ெசன்ற
பறைவகள்
ம் வந் ெகாண்
ந்தன. கைர ல்
ரம் ெவண்மணல் பரந்
ந்த . அதற்
அப் பால் ெவ
ரத் க் ெவ
ரம் கா
படர்ந்
ந்த . காட் மரங் களின்
ைள ஆட ல் ைல;
இைலகள் அைசய ல் ைல. நாலா பக்க ம் நிசப் தம்
நில ய . ெசங் க ர்த் ேதவன் கட ம் வா ம் கலக் ம்
இடத்ைத ேநாக்
ைரந் இறங் க் ெகாண்
ந்தான்.
ேமகத் ரள் கள் ல ரிய ைடய ெசங் க ர்கைள
மைறக்கப் பார்த் த் தாங் க ம் ஒளி ெபற் த்
கழ் ந்தன.
கைர ஓரத் ல் கட ல் ஒ
ய பட
தந்த . கட
ெமல் ய அைலப் ங் கரங் கள் அந்தப் படைகக்
ழந்ைத ன் மணித் ெதாட் ைல ஆட் வ ேபால

ன்

ெமள் ள ெமள் ள அைசத்தன. அந்தப் பட ல் ஓர் இளம்
ெபண் இ ந்தாள் . அவைளப் பார்த்த ம் ேசந்தன்
அ தன் தன் மாமன் மகைளக்
த் வர்ணைன
ெசய் த நமக் நிைன வ
ற . ஆம் ; அவள்
ங் ழ யாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் . ெபய க் த்
த ந்தாற் ேபால் இவள்
ந்த ல் ஒ தாழம்
ன் இதழ்
அழ ெபற் த் கழ் ந்த . நீ ண்ட கரிய
ந்தல்
ண்
ண்
ந் அவ ைடய கைடந்ெத த்த
ேதாள் கைள அலங் கரித்தன. கடல் அைலகள் கைர ல்
ஒ க் ம் சங் கள் , ப் கள்
த யவற் ைற ஆரமாக்
அவள் அணிந் ெகாண்
ந்தாள் . ஆனால்
இைவெயல் லாம் அவ ைடய ேமனி ல் பட்டதனால்
தாங் க ம் அழ ெபற் றனேவயன் , அவைள
அலங் கரித்ததாகச் ெசால் ல
யா . அழேக ஒ வ வம்
தாங் வந்தால் , அதற் எந்த ஆபரணத்ைதக் ெகாண்
அழ ெசய் ய
ம் ?
ங் ழ பட ல் ஒய் யாரமாகச் சாய் ந் ெகாண்
பா னாள் . அவ ைடய கானத்ைதக் ேகட்பதற் காகேவ
கட ம் அைல அடங் ஓய் ந்
ந்த ேபா ம் !
அதற் காகேவ காற் ம்
அ க்காமல் ெமள் ள ெமள் ளத்
தவழ் ந் வந்த ேபா ம் !
ரத் ல் ெதரிந்த காட்
மரங் க ம் இைல அைசயாமல் நின் அவ ைடய
கானத்ைதக் கவனமாகக் ேகட்டன ேபா ம் ! வான ம் ,
ம் அந்தக் கானத்ைதக் ேகட் ம மயங்
அைசவற் நின்றன ேபா ம் ! க ரவன்
ட அந்தக்
கானத்ைத ன்னிட்ேட
ைலக் கடைல அைடந்
மைறயாமல் தயங் நிற் ன்றான் ேபா ம் .
ேதனில் ைழத் , வானில் தந் வந்த அப் பாடைலச்
சற் ச் ெச ெகா த் ச் ேகட்கலாம் .

“அைலகட ம் ஓய் ந்
ெபாங் வேதன்?
நிலமக
பைதப் ப

ம்
ேமன்?

க்க அகக் கடல் தான்
ைக

ல் ெநஞ் சகந்தான்

காட் னில் வாழ் பறைவக
ேவட்

வ

ம்

ல்

ய

ம்

ம்

கைளத் ேத னேவ!
ேநாக்

வானக

ம் நானில

ம் ேமானம

மான்
அ ப் ப

யாள் ெபண்ெணா த்
ேமன்?

வாரி

ம் அடங்

நிற்

ம் மா த

காரிைகயாள் உளந்தனிேல காற்
ற ப் ப ேமன்?

ஏ

வேர

ல் ஆழ் ந்
மனத்

க்க
ல்

ம் தவழ் ந்
ச்

யல்
வ

ம்

ழன்

அந்த இளமங் ைக ன் உள் ளத் ல் அப் ப என்ன ேசாகம்
ெகாண்
க் ேமா, ெதரியா ! அவ ைடய
ங் ர ல் அப் ப என்ன இன்ப ேவதைன
கலந்
க் ேமா, ெதரியா ! அல் ல அப் பாட ல்
ெசாற் கேளா ஒ ேவைள கண்ணீைரக் கலந் தான்
பாடைல அைமத்
ட்டார்கேளா, அ
ம் நாம்
அ ேயாம் . ஆனால் அந்தப் பாடைல அவள் பா வைதக்
ேகட் ம் ேபா நமக் ெநஞ் சம்
ம் ெவ த்
வ
ேபான்ற உணர்ச் ஏேனா உண்டா ற .
ங் ழ கானத்ைத நி த் னாள் . பட ன்
ப் ைப
நா தடைவ வ த்தாள் . பட கைர அ
ல் வந்
ேசர்ந்த . ங் ழ பட
ந்
ள் ளிக்
த் க்
கைர ல் இறங் னாள் . படைகக் கைர ல் இ த்
ேபாட்டாள் . கைர ல் ல கட் மரங் கள் ம் பலாகக்
டந்தன. அவற் ன்
பட சாய் ந் நிற் ம் ப
க்
நி த் னாள் . சாய் ந் நின்ற பட ல் தா ம் சாய் ந்
ெகாண்
ஒ
ைற ற்
ற் ம் பார்த்தாள் .

அேதா கலங் கைர ளக் ன் உச் மண்டபத் ல்
ட் யா
ட்ட . ஜ வாைல ட் எரி ற . இனி
இரெவல் லாம் அந்த ேஜா எரிந் ெகாண்
க் ம் .
கட ல் ெசல் ம் மரக்கலங் க க் அ ‘அ
ல்
ெந ங் க ேவண்டாம் !’ என் எச்சரித் க்
ெகாண்
க் ம் . ேகா க்கைர ஓரத் ல் கட ல் ஆழேம
ைடயா . கட் மரங் க ம் ,
ய பட க ம் தான்
அந்தப் ப
ல் கைர ஓரமாக அ
வரலாம் .
மரக்கல ம் நாவா ம் ெந ங் வந்தால் தைரதட்
மண ல் ைதந்
ம் . ேவகமாகத் தைர ல்
ேமா னால் கப் பல் ளந் உைடந் ம் ேபாய்
ம் .
ஆத ன், ேகா க்கைர ல் உள் ள கலங் கைர ளக்கம்
கப் பல் ஓட் க க்
க ம் அவ யமான உத ையச்
ெசய் வந்த . மற் ெறா பக்கத் ல் ட்ைட மரங் கள்
அடர்ந்த காட் ன் ந
ல் ேகா ரம் ஒன் தைல
க்
நின்ற . அதன
ல் ேகா க்கைரக் ழகர், ேகா ல்
ெகாண்
ந்தார். மார் இ
ஆண் க க்
ன்னால்
ந்தர
ர்த் நாயனார் இந்தக் ேகா க்
கைரக் வந்தார். காட் ன் மத்
ல் தன்னந்தனிேய
ேகா ல் ெகாண்
ந்த ழகைரத் தரி த்தார்.
“அந்ேதா! இைறவா! இப் ப இந்தக் கடற் கைரக் காட் ன்
மத்
ல் ைண ன் த் தனிேய இ ந் ேர? இ க்க
ேவ இடமா ல் ைல? பக்தர்கள்
ட்டங்
ட்டமாக உம
கைழப் பா க்ெகாண்
க் ம் ஸ்தலங் கள்
எத்தைனேயா இ க்க, இந்தக் ேகா க் வந் பயங் கரக்
காட் ேல தனிேய ேகா ல் ெகாண்
ப் பேதன்?
இக்ெகா ேய ைடய கண்கள் இந்தக் காட் ைய ம்
காண ேநர்ந்தேத!” என் மன
ப் பா னார்.
“க

தாய் க் கடற் காற்
தானயேல இ

வந்ெதற் றக் கைரேமல்

ந்தாற்

ற் றமாேமா?

ெகா ேயன் கண்கள் கண்டன ேகா க்

ழ ர்

அ ேகள் உமக்கார்
“மத்தம் ம

ைணயாக இ

ந் ேர?

ழ் மைறக்காடதன் ெறன்பால்

பத்தர் பலர் பாட
ெகாத்தார் ெபா
எத்தாற் றனிேய

ந்த பரமா!
ல்

ழ் த

ேகா க்

ந்தாய் ? எம்

ழகா

ராேன!

ந்தர

ர்த் நாயனார் வந் தரி த்
ட் ப் ேபான
இ
ஆண் க க் ப் ற ம் ேகா க்கைரக் ழகர்
அேத நிைல ல் தான் இ ந்தார். (ஆ ரம்
ஆண் க க் ப் ன்னர் இன்ைறக் ம் ேகா க்கைரக்
ழகர் அேத தனிைம நிைல ல் தான் இ ந் வ
றார்!)
ற்
ம் இன் ம் ெகாஞ் சம் கா கள் மண் ப்
ேபா
ந்தன. அக்கா களில் மரப் ெபாந் களில்
ஆந்ைதக ம்
ைகக ம் ழ ன. பார்ப்பதற் ப்
பயங் கரமான ேவ வர்கள் லர்தான் காட் ன் மத்
ல்
ஆங் காங்
ைச ேபாட் க் ெகாண்
வ த்தார்கள் .
ஆம் ; ஒேர த் யாசம் இ ந்த .
ந்தர ர்த்
நாயனார் இங் வந்
ந்தேபா கலங் கைர ளக்கம்
இல் ைல. ல ஆண் க க்
ன் , தற் பராந்தகரின்
காலத் ேலதான் அ கட்டப் பட்ட . கலங் கைர
ளக்கத் ல் பணி ெசய் ேவா க்ெகன்
ல ஓட்
கள் அைதச் ற் க் கட்டப் பட்டன. ேகா க்கைரக்
ழகர் ேகா
ல் ைஜ ெசய் ம் பட்ட ம் அங் ேக வந்
ேய னார்.
ங் ழ கடற் கைர ஓரத் ல் பட ன்
சாய் ந்த
வண்ணம் நாற் ற ம் பார்த்தாள் . கலங் கைர
ளக்கத்ைதப் பார்த் அந்தப் பக்கம் ேபாகலாமா என்

ேயா த்தாள் . ற
ழகர் ேகா
ன் ேகா ரகலசத்ைத
ேநாக் னாள் . அச்சமயம் ேகா
ல் ேசமங் கலம்
அ க் ம் ஓைச ேகட்கேவ, ங் ழ ஒ
ர்மானத் க்
வந்தாள் . அதற் ள் ட் க் ப் ேபாய் என்ன ெசய் வ ?
ேகா
க் ப் ேபாகலாம் ! பட்டைரத் ேதவாரம் பாடச்
ெசால் க் ேகட்கலாம் . ற
ரசாத ம் வாங் க்
ெகாண்
வரலாம் .
இப் ப
ெசய் ெகாண்
ங் ழ ேகா ல்
இ ந்த ைசைய ேநாக் நடந்தாள் . ஆ க்ெகாண் ம் ,
பா க்ெகாண் ம் ள் ளிக்
த் க் ெகாண் ம்
நடந்தாள் . வ
ல் மான்
ட்டம் ஒன்ைறக் கண்டாள் .
மான்கள் மணல் ெவளிையத் தாண் க் காட்ைட ேநாக் ச்
ெசன் ெகாண்
ந்தன. ஏெழட் ப் ெபரிய
மான்கேளா ஒ
ய மான் ட்
ம் பாய் ந்
ஓ க்ெகாண்
ந்த . மான்
ட்டத்ைதப் பார்த்த ம்
ங் ழ க் உற் சாகம் உண்டா ற் . அவற் ைறப்
க்கப் ேபாவ ேபால் ெதாடர்ந்
த் ஓ னாள் .
ஆனால் என்னதான்
ைரவாக ஓ னா ம் மான்கேளா
ேபாட்
ட
மா? மான்
ட்டம் ங் ழ ைய
ந் க் ெகாண்ட .
ன்னால் ெசன்ற மான்கள் ஓரிடத் ல் நா
கால் கைள ம்
க் வானத் ல் பறப் ப ேபால் நீ ண்ட
ரம் தா க்
த்தன. அங் ேக ைத ேசற் க்
இ க் றெதன்
ங் ழ ஊ த் க் ெகாண்டாள் .
ெபரிய மான்கள் எல் லாம் அக்
ைய ஒேர தாண்ட ல்
தாண்
அப் பால் பத் ரமாய் இறங்
ட்டன. ஆனால்
மான் ட்
னால்
வ ம் தாண்ட
ய ல் ைல.
அக்கைர ஓரமாக அதன் ன்னங் கால் கள் ேசற் க்
ல் அகப் பட் க் ெகாண்டன. ன்னங் கால் கைளக்
கைர ல் ஊன்
மான் ட் ஆன மட் ம் கைர ஏற
யன்ற . ஆனால் அதன் ன்னங் கால் கள் ேசற் ல்
ேம ம் ேம ம் ைதந் ெகாண்
ந்தன. தாய் மான்

கைர ல் நின்
ட்
ன் நிைலையக் கவைல டன்
ேநாக் ய . அதனால் தன் ட் க் உத எ
ம்
ெசய் ய
ய ல் ைல.
இைதெயல் லாம் ஒ ெநா
ல் பார்த் அ ந்
ெகாண்ட ங் ழ அந்தப் ைத ேசற் க்
எங் ேக
ற என்பைதக் கண்
ெதரிந் ெகாண்டாள் .
ைத
ஓரமாக ஓ ச் ெசன் ெகட் யான இடத் ன்
வ யாகக் கடந் எ ர்ப் றத் ல் மான் ட் ேசற் ல்
அகப் ப க் ெகாண்
த த்த இடத்ைத அ
னாள் .
தாய் மான்
த ல் அவைளக் கண்
ரண்ட .
ங் ழ க் மானின் பாைஷ ெதரி ம் ேபா ம் !
வான ர ல் அவள் ஏேதா ெசால் ல ம் தாய் மான்
பயம் நீ ங் நின்ற . ங் ழ
ைத ேசற் க்
ன்
கைர ஓரத் ல்
ன்னங் கால் கைள ம த் உட்கார்ந் ,
ைககைள நீ ட் மான் ட் ையப் பற் ப் பலமாக
இ த் க் கைரேயற் னாள் . ல நா ேநரம் அந்த
மான் ட்
ன் உடம் ெவடெவட ெவன் ந ங் க்
ெகாண்
ந்த . தாய் மான் அதன
ல் நின்
கர்ந்
பார்த் த் ைதரியம்
ய ேபா ம் ! அவ் வள தான்!
அ த்த நா தா ம் , ட்
ம் ண் ம் பாய் ந்ேதா ன.
“ ! ெகாஞ் ச ம் நன்
ல் லாத
க ஜன்மங் கள் !” என்
ங் ழ தனக் த்தாேன ெசால் க் ெகாண்டாள் .
“ஆனால் மனிதர்கைள ட இந்த மான்கள் மட்டமாய் ப்
ேபாய் ட்ட ல் ைல!” என் அவேள ேத த ம்
ெசால் க் ெகாண்டாள் .
ற

ம

ப

ம்

ழகர் ஆலயத்ைத ேநாக்

நடந்தாள் .

மணல் ெவளிையத் தாண் ய ம் மரஞ் ெச கள் அடர்ந்த
காட் வ
ல் ேபாக ேவண்
ந்த . ேமட் ல் ஏ
ம் ,
பள் ளத் ல் இறங்
ம் ேபாக ேவண்
ந்த . அந்தக்

காட்ைட இயற் ைக ன்
த் ரங் களில் ஒன் என்ேற
ெசால் ல ேவண் ம் . அங் ேக கற் பாைறகளினால் அைமந்த
மைலகேளா, ன் கேளா இல் ைல. ஒேர மணல்
ெவளிதான். ஆங் காங் மணல் ேம ட் , மணல்
ேமட் ன்
ெச க ம் , மரங் க ம்
ைளத்த னால்
ெகட் ப் பட் க் ன் களாகேவ மா ப் ேபா
ந்தன.
ன் க க் ப் பக்கத் ல் பள் ளங் க ம் இ ந்தன.
அத்தைகய காட் ல் வ கண்
த் ப் ேபாவ எளிய
காரியமன் . ெவ
ரம் நடந்
ட்ட ேபாலத்
ேதான் ம் ; ஆனால்
ம் பத்
ம் பப் றப் பட்ட
இடத் க்ேக வந் ெகாண்
ப் ேபாம் !
ங் ழ அந்தக் காட் வ
ல்
ந் அ
ைரவாக
நடந் ஆலயத் ன ேக வந் ேசர்ந்தாள் . ேகா
க்
ெவளி
ம் , உட் ரகாரத்
ம் ெகான்ைன, பன்னீர ்
த ய மரங் கள் ஓங் வளர்ந் மலர்ந்
ங் க்
ெகாண்
ந்தன. ங் ழ ஆலயத் க் ள் ேபானாள் .
பட்டர் அவைளப் பார்த்
கமலர்ந்தார். அந்தக்
ேகா
க் ள் சா தரிசனம் ெசய் வதற் காக வ ேவார்
அ ைம. ஆத ன் அ ைமயாக வ
றவைரப் பார்த் ப்
பட்டர் ம ழ் வ இயல் தாேன?
ேதங் காய்
ம் , ரசாத ம் ெகாண்
வந் பட்டர்
ெகா த்தார். “அம் மா ெகாஞ் சம் காத்
க் றாயா?
நா ம் இேதா சந்நி ையப் ட் க்ெகாண்
ட் க்
வ
ேறன்!” என்றார். இ ட் ய ற அந்தக் காட்
வ
ல் ெசல் வ ெகாஞ் சம் ரமமான காரியந்தான்.
ஆனால் வ காட் வதற் ப் ங் ழ இ ந்தால்
கவைலேய ைடயா .
“இ க் ேறன், ஐயா! எனக் அவசரம் ஒன்
ெம வாகக் ேகா ல் ைகங் கரியங் கைள
த் க்ெகாண்
றப் ப ங் கள் !” என்

ல் ைல.
ங்

ழ

ட் க் ேகா ல் ரகாரத் க் வந்தாள் . மரக் ைள
ஒன்ைறப்
த் க் ெகாண்
ரகாரத் ன் ம ல்
வரின் ேமல் தா ஏ னாள் . ம ல்
ைல ல் நந்
பகவா ைடய ெபரிய ைல ஒன்
அைமக்கப் பட்
ந்த . அந்தச் ைல
சாய் ந்த
வண்ணம் ம ல்
காைல நீ ட் ப் ப த்தாள் . ேதங் காய்
ையப் பல் னால் ரண் ச் சாப் டத்
ெதாடங் னாள் .
நாலா ற ம் இ ள்
ழ் ந் வ ம்
த் ரத்ைதப்
ங் ழ பார்த் க் ெகாண்ேட
க்ைக ல் ,
ைர ன் கால ச் சத்தத்ைதக் ேகட்டாள் . சத்தம் வந்த
வ ேய ஆவ டன் பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள் .
ைரக்
கால
ன் சத்தம் அவ ைடய உள் ளத் ல் ஏேதேதா
பைழய ஞாபகங் கைள எ ப் அவைளக் கன
ேலாகத் க் க் ெகாண்
ேபா ற் . எங்
ந்ேதா இனந்
ெதரியாத ஒ
க்கம் வந் ெநஞ் ைச அைடத்த .
வ
ற யாரா
க்கக்
ம் ? யாரா
ந்தால் நமக்
என்ன கவைல? ெகாஞ் ச காலமாகப்
ஆட்கள்
வ
ற ம் ேபா ற ம் அ கமாய் த் தானி க் ற .
இராஜாங் க காரியமாக வ
றார்களாம் ;
ேபா றார்களாம் . ேநற் ைறக் க்
ட இரண்
ேபர்
வந்
ந்தார்கள் . அவர்கைளப் பார்ப்பதற் ேக
அ வ ப் பா
ந்த . அண்ணைனப் பட வ க்கச்
ெசால்
ஈழத் க் ச் ெசன்றார்கள் . பண ம் நிைறயக்
ெகா த்தார்கள் . அவர்க ைடய பணத் ேல இ
ழட் ம் ! யா க் ப் பணம் ேவண் ம் ! பணத்ைத
ைவத் க் ெகாண்
இந்த ந க் காட் ல் என்ன ெசய் வ ?
ஆனால் அண்ண க் ம் அண்ணிக் ம் பணம் என்றால்
ஒேர ஆைச. எதற் ேகா ெதரிய ல் ைல! ேசர்த் ச் ேசர்த் ப்
ைதத் ைவக் றார்கள் .

வ

ைரக்கால ச் சத்தம் இேதா அ
ல் ெந ங்
ற .ஒ
ைர அல் ல; இரண்
ைரகள்

வ வ ேபாலத் ேதான்
ற . இேதா அைவ
ெதன்ப
ன்றன. பள் ளத்
ந் ெமள் ள ெமள் ள
ேமட் ல் ஏ வ
ன்றன. ெந ந் ரம் ரயாணம்
ெசய் கைளத் ப் ேபான
ைரகள் . ஒவ் ெவா
ைர
ம் ஒ ஆள் வ
றான். த ல் வ
ற
ைர ேமல்
வ
றவன் வா பப் ராயத்தவன். பார்க்க
இலட்சணமாக இ க் றான்; வாட்டச்சாட்டமாக ம்
இ க் றான்
கத் ல் கம் ரம் இ க் ற . ஆனால்
அவ ைடய இ தய அந்தரங் கத் ல்
ெகாண்
க் ம் அந்த இன்ெனா
கத் ன்
அழ ம் , கம் ர ம் எங் ேக? இவ ைடய கம் எங் ேக?
பார்க்கப் ேபானால் இவ ைடய கம் மரப் ெபாந் ல்
இ க் ம் ஆந்ைத கம் மா ரியல் லவா
சப் பட்ைடயா
க் ற ?
ைரேமல் வந்த இ வரில்
த ல் வந்தவன் நம
பைழய நண்பனா ய வல் லவைரயன்
வந் யத்ேதவன்தான். ன்னால் வந்தவன்
ைவத் ய ைடய மகன். இ வ ம்
பைழயாைற
ந் இங் ேக வந் ேசர்வதற் ள்
இைளத் க் கைளத் ச் ேசார் ற் ப் ேபா
க் றார்கள் .
ஆ
ம் வந் யத்ேதவ ைடய கம் , ேகா ல் ம ல்
ேமல் காைல நீ ட் ச் சாய் ந் ெகாண்
ந்த
ங் ழ ையக் கண்ட ம்
மலர்ந்த . அவள்
தன் ைடய கத்ைத உற் ப் பார்த் க்
ெகாண்
க் றாள் என் ெதரிந்த ம் அவ க்
இயற் ைகயான உற் சாகேம றந்
ட்ட . அவ ம்
ைரேய நி த்
ட் அவ ைடய கத்ைத
ஆர்வத் டன் உற் ப் பார்க்கலானான். தன்
கத்ைத
மரப் ெபாந்
ள் ள ஆந்ைத ன்
கத்ேதா அவள்
ஒப்
றாள் என் மட் ம் அவன் அ ந்
ந்தால்
அவ் வள உற் சாகப் பட்
க்க
யா தான். ஒ
மனத்
ள் ளைத இன்ெனா வர்
ம் அ ய
யாம
ப் ப எவ் வள அ
லமா
க் ற ?

ைரேமல் வந்தவன் தன்ைன உற் ப் பார்த் க்
ெகாண்
க் றான் என்பைத ங் ழ அ ந்தாள் .
ைக ல் தான் ேதங் காய்
ைவத் க்ெகாண்
பல் னால் ரண் த் ன் ெகாண்
ப் பைத ம்
நிைனத்தாள் . உடேன எங்
ந்ேதா ஒ நாண உணர்ச்
வந் அவைளப் பற் க் ெகாண்ட . ரகார ம ல்
வரி
ந் ெவளிேய ெவண் மண ல்
த்தாள் .
ம ல் வர் ஓரமாக ஓடத் ெதாடங் னாள் .
அைதப் பார்த்த உடேன வந் யத்ேதவ க் ம்
ைர
ேம
ந்
க்கத் ேதான் ய .
த் ப்
ங் ழ ையப் ன்ெதாடர்ந்
ப் பதற் ஓட
ேவண் ம் என் ேதான் ய . அவ் வாேற அவைளத்
ரத் க் ெகாண்
ஓ னான். இந்த அர்த்தமற் ற ெசய ன்
காரண காரியங் கைள யார் கண்
த் ச் ெசால் ல
ம் ? ஆ ரம் ப னா ரம் ஆண் களாகத்
ெதாடர்ந் வந்த மனித லத் ன் பரம் பைர
இயற் ைகதான் ங் ழ ைய ஓடச் ெசய் த என் ம் ,
அ ேவ வந் யத்ேதவைனத் ரத் ப்
க்கச் ெசய் த
என் ம் ெசால் ல ேவண் ய தான்.

அத்

யாயம் 2 - ேசற்

ப் பள் ளம்

காட்
ம் ேமட்
ம் , கல்
ம்
ள் ளி ம் அந்தப்
ெபண்ைணத் ெதாடர்ந் வந் யத்ேதவன் ஓ னான்.
ஒ சமயம் அவள் கண்
க் த் ெதரிந்தாள் . ம
கணத் ல் மைறந்தாள் . இனி அவைளப்
க்க
யா
என் ேதான் யேபா ம ப
ம் கண்
க் ப்
லப் பட்டாள் . மாய மாரீசைனத் ெதாடர்ந் இராமர்

ெசன்ற கைத வந் யத்ேதவ க் நிைன வந்த .
ஆனால் இவள் மாய ம் அல் ல; மாரீச ம் அல் ல
இவ ைடய கால் களிேல மானின் ேவகம் இ க் ற
என்ப மட் ம் நிச்சயம் . அம் மம் மா! என்ன ைரவாக
ஓ
றாள் ? ‘எதற் காக இவைளத் ெதாடர்ந் ஓ
ேறாம் ,
இ என்ன ைபத் யக்காரத்தனம் ?’ என் எண்ணினான்.
உடேன அதற் ஒ காரண ம் கற் த் க் ெகாண்டான்.
ேகா க்கைர ெந ங் க ெந ங் க, ேசந்தன் அ தன்
வர்ணித்த மங் ைக ன் நிைன அவ க் அ க்க
வந் ெகாண்
ந்த . இவள் அந்தப்
ங் ழ யாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் . இவ டன்
ேநகம் ெசய் ெகாண்டால் வந்த காரியம்
நிைறேவ வதற் அ
லமா
க் ம் . அத் டன்
கலங் கைர ளக்கத் க் ப் ேபாக வ ேகட் ம் ெதரிந்
ெகாள் ளலாம் . ெதாைல ரத் ல் வ ம் ேபாேத
அவர்க க் க் கலங் கைர ளக் ன் உச் ெதரிந்த .
ஆனால் அைத ெந ங் வ எளிதா ல் ைல. காட் க் ள்
ந்த ம் கலங் கைர ளக் ெதரியேவ ல் ைல.
காட் க் ள் ேள ற் ச் ற் வ வதாக ஏற் பட்டேத த ர
வ அகப் பட ல் ைல. இந்தச் சமயத் ேல தான் ழகர்
ேகா
ன் ம ல் வரின் ேமல் ங் ழ ைய
வந் யத்ேதவன் கண்டான். அவைளப்
த் வ
ேகட்கலாம் என் பார்த்தால் , அவள் இப் ப மாய
மாைனப் ேபால்
படாமல் ஒ
றாேள? இவைள
இப் ப ேய ட்
ட் த்
ம் ப ேவண் ய தான்?
ஆனால் ஓட்டப் பந்தயத் ல்
ட ஒ ெபண்
க் த்
ேதாற் ப என்றால் , அ
ம் மனத் க்
உகந்ததா ல் ைல…
ஆ! அேதா றந்தெவளி வந்
ட்ட . சற் த்
நீ லக்கடல் ெதரி ற . ரிந் பரந் அைம
ெகாண்ட அந்தக் கட ன் ேதாற் றம் என்ன
அழகா
க் ற ! அேதா கலங் கைர ளக்க
ெதரி ற . அதன் உச்
ல் இப் ேபா ேஜா
ெகா ந்
ட் எரி ற . அதன் ெசந்நிறக் க

ரத்
ம்
ர்கள்

ல்

நாலா பக்க ம் பர
ரி ன்றன.

ந்

த்

ர ஜால

த்ைதகள்

இந்த இடத் ல் இந்தப் ெபண்ைணப் ன்ெதாடர்வைத
ட்
ட் க் கலங் கைர ளக்ைக ேநாக் ப்
ேபாகலாமா?
டா ! டா ! இந்தத் றந்த ெவளி ல்
இவைள ஓ ப்
ப் ப
லபம் . இங் ேக அவ் வள
மணலாகக்
ட இல் ைல. கால் மண ல் ைதய ல் ைல.
ல் ல்
ைளத் க் ெகட் ப் பட்
க் ற . ல
இடங் களில் ேச காய் ந் ெபா க் ப் படர்ந்
க் ற .
இங் ேகெயல் லாம் தடங் க ன்
ஓடலாம் . அந்தப்
ெபண்ைண இல வாய் ப்
த்
டலாம் ! ேம ம் அவள்
கடைல ேநாக் யல் லவா ஓ
றாள் ? எவ் வள
ஓ னா ம்
ல் கடேலாரத் ல் ெசன் அவள் நின்
தாேன ஆக ேவண் ம் ! ஒ ேவைள இந்த ந்ைதயான
ெபண் கட ேலேய
மைறந்
வாேளா! அடடா!
ைர ேலேய ஏ வராமற் ேபாேனாேம? அப் ப
வந்
ந்தால் இந்தத் றந்த ெவளி ல் ஒ ெநா
ல்
இவைளப்
த்
டலாேம?
அேதா அவள் சற் த் தயங் நிற் றாள் . ேநேர கடேல
ேநாக் ஓடாமல் வல பக்கமாகத்
ம் ஓ
றாள் !
தன்னிடம்
படாமல் இ ப் பதற் காக வல
றத் ல்
சற் த்
ரத் ல் ெதன்பட்ட காட்ைட ேநாக் ஓ
றாள் .
காட் க் ள் அவள்
ந்
ட்டால் நிச்சயமாகப்
க்க
யா தான்! இத்தைன ேநரம் ஓ ய ம் ண்!
வந் யத்ேதவ ைடய கால் க ம் அச்சமயம் ெகஞ் ச
ஆரம் த்
ட்ட …
ண் ம் அவ ைடய மனத்ைத மாற் க் ெகாண்
ட்டாள் ேபா ம் ! காட் க் ள் ேபா ம் எண்ணத்ைத
ட்
ட்டாள் ேபா ம் ! பம் பரத்ைதப் ேபால் ஒ
ற் ச் ற் த்
ம் ஓ வ
றாள் . கலங் கைர

ளக் ன் அ க் ப் ேபாக நிைனத்தாள் ேபா ம் . ஒ
நா பாய் ச்சல் பாய் ந்தால் அவைளப்
த்
டலாம் .
ைகப்
யாக அவைளப்
த் “ெபண்ேண! ஏன் இப் ப
என்ைனக் கண்
ரண்
ஓ
றாய் ? உனக் உன்
காதலனிட
ந் ெசய் ெகாண்
வந்
க் ேறன்!”
என் ெசான்னால் , எத்தைன அ சயம் அைடவாள் !
ேசந்தன் அ தன் அவனிடம் ஒன் ம் ெசால்
அ ப் ப ல் ைல என்ப உண்ைமதான். அதனால் என்ன?
ஏதாவ ெசாந்தமாகக் கற் பைன ெசய் ெசான்னால்
ேபா ற !…
வந் யத்ேதவன் மனத் ற் ள் ர்மானித்தப தன்
ேதகத் ல் ச்ச
ந்த வ ைமையெயல் லாம்
உபேயா த் ப் பாய் ந் ஓ னான்.
ம் ஓ வந்
ெகாண்
ந்த அவைள நாேல பாய் ச்ச ல்
த்
டலாம் என்ப தான் அவ ைடய உத்ேதசம் .
ெரன் “ஐேயா!” என்றான். தனக் என்ன ேநர்ந்
ட்ட என்ப
த ல் அவ க்ேக ெதரிய ல் ைல.
ற
லப் படத் ெதாடங் ய . அவ ைடய கால் கள்
இரண் ம் ேசற் ல் ைதந் ெகாண்
ந்தன. த ல்
பாதங் கள் மட் ம் ைதந்தன. ற க
க்கால்
ைதந்த , ழங் கால் வைர ல் ேச ேமேல
ட்ட !
அடாடா! இந்த இடம் நம் ைம எப் ப ஏமாற்
ட்ட ?
ேமேல பார்த்தால் நன்றாய் க் காய் ந் ெபா க் த்
தட்
க் ற . உள் ேள ேச இன் ம் காய ல் ைல.
என் ேம
ைம ம் காய
யாத ைத ேசற் க்
கைளப் பற் வந் யத்ேதவன் ேகள் ப் பட்ட ண் .
ஆ மா கள் ,
ைரகள் , யாைனகள்
ட
அப் பள் ளங் களில் அகப் பட் க் ெகாண்டால்
தாக உள் ேள அ ங் க் ெகாண்ேட ேபாய் க்
கைட
ல்
ேம
மைறந்
மாம் !
அத்தைகய ைத
தாேனா இ ? அப் ப த் தான்
ேதான்
ற . ழங் கா ம் மைறந்
ட்டேத! ேம ம்

உள் ேள இறங் க் ெகாண்ேட
ப் ேபாேமா? ைர ல்
ெதாைட வைரக் ம் ைதந்
ம் ேபா
க் றேத!
யாைனகைள ம்
ைரகைள ம்
ங் ஏப் பம்
ம் ைத ேச நம் ைமச் ம் மா ட்
மா! ஐேயா!
இ வா நம
? நாம் கண்ட எத்தைன எத்தைனேயா
பகற் கன கள் எல் லாம் இ ேலேய ைதந்
ட
ேவண் ய தானா? இந்த அபாய ேவைள ல் அந்த
த் ரமான ெபண் வந் ைக ெகா த் க்
காப் பாற் னால் தான் உண் . தப் தவதற் ேவ
வ
ல் ைல. ஒ ெப ங் ச்சல் ேபாட் ப் பார்க்கலாம் .
இவ் தம் எண்ணிய வந் யேதவன், “ஐேயா! நான்
ெசத்ேதன்! ேசற் ல்
ச் சா ேறன். எனக் க்
ைகெகா த் உத ெசய் காப் பாற் வார் யா ம்
இல் ைலயா?” என் கத் னான்.
அந்தக்
க் ரல் ங் ழ
ன் கா ல்
ந்த .
அவ க் ேநர் எ ேர சற் த்
ரத் ல் ஓ க்
ெகாண்
ந்த ங் ழ நின்றாள் . ஒ கணம்
தயங் னாள் . வந் யத்ேதவ ைடய அபாயமான
நிைலையப் பார்த் த் ெதரிந் ெகாண்டாள் .
ம

கணம் அங் ேக பா மண
ம் பா ேசற் க்
ம் டந்த பட ஒன் அவள் கவனத்ைதக்
கவர்ந்த . அக்
ல் தண்ணீர ் நிைறந் ஆழமான
நீ ேராைடயாக இ ந்த காலத் ல் அப் பட
உபேயாகப் பட்
க்க ேவண் ம் . அ ல் இப் ேபா
லாகவமாகக்
த் ஏ னாள் .
ப் ைப எ த்
இரண்
தடைவ வ த்தாள் . அடாடா! இ என்ன
அ சயம் ? அந்தப் பட நீ ரில் அன்னப் பறைவ ெசல் வ
ேபால் அல் லவா ேசற் ன் ேமேல ைரவாக தந்
ெசல் ற ? தந் ெசன்
ைத ேசற் க்
ன்
அக்கைரைய ம் அைடந்
ட்ட . ங் ழ
ெகட் த்தைர ல்
த்தாள் . கைர ல் கால் கைள
நன்றாய் ஊன் க் ெகாண்
வந் யத் ேதவ ைடய

ைககைளப் பற் க் கைர ல் இ த்
ட்டாள் .
அம் மம் மா! அந்த ெமல் யலாளின் ைககளிேல தான்
எவ் வள வ ைம! தஞ் ைச ரிக்ேகாட்ைடத் தளப
ன்னப் ப ேவட்டைரய ைடய இ ம் க் ைககைள ட
இவ ைடய கரங் கள் அ க உ
யா
க் ன்றனேவ!
கைர ஏ ய ம் வந் யத் ேதவன் கலகலெவன்
ரித்தான். அவ ைடய கால் கள் மட் ம் ெகாஞ் சம்
ந ங் க் ெகாண்
ந்தன.
“என்ைனக் காப் பாற் க் கைரேசர்த்
ட்டதாக உனக்
எண்ணம் ேபா
க் ற ! நீ வந் ரா ட்டால் நான்
கைரேய இ க்க மாட்ேடன் என் நிைனத்தாேயா?”
என்றான்.
“ ன் எதற் காக அப் ப ‘ஐேயா! ஐேயா!’ என்
கத் னாய் ?” என்
ங் ழ ேகட்டாள் .
“உன்ைன ஓடாமல் த

த்

நி

த்

வதற் காகத் தான்!”

“அப் ப யானால் ம ப
ம் உன்ைனக்
ேலேய
தள் ளி
ேறன். உன் சாமர்த் யத் னால் நீ ேய கைர
ஏ க்ெகாள் !” என்
ங் ழ ெசால் த் தள் ள
யத்தனித்தாள் .
“ஐையேயா!” என்
ெகாண்டான்.
“எதற் காக அல

வந்

யத்ேதவன்

றாய் ?”

ல

நின்

“உ
க்காகப் பயப் பட ல் ைல; ேசற் க் த்தான்
பயப் ப
ேறன்! ஏற் ெகனேவ ெதாைட வைரக் ம்
ேசறா
ட்ட !”
ங் ழ
ன்
கத் ல் ன்னைக மலர்ந்த
வந் யத்ேதவைன ஏற இறங் கப் பார்த்தாள் .

.

“அேதா கடல் இ க் ற ! ேபாய் ேசற் ைற அலம்
த்தம் ெசய் ெகாள் !” என்றாள் .

ச்

“நீ ெகாஞ் சம்
ன்னால் ெசன் வ காட்ட ேவண் ம் !”
என்றான் வந் யத்ேதவன். இ வ ம் கடற் கைரைய
ேநாக் நடந்தார்கள் ேசற் ப் பள் ளத்ைதச் ற் க்
ெகாண்
ெசன்றார்கள் .
“என்ைனக் கண்ட ம் எதற் காக அப் ப
ந்த த்
ஓ னாய் ? என்ைனப் பயங் கரப் ேபய் சா என்
எண்ணி ட்டாயா?” என் வல் லவைரயன் ேகட்டான்.
“இல் ைல; ேபய் சா என் எண்ண ல் ைல. ஆந்ைத
என் எண்ணிேனன். உன்
ஞ் ஆந்ைத
ஞ்
மா ரிேய இ க் ற !” என்
ட் ச் ரித்தாள் .
வந் யத்ேதவ க் த் தன் ேதாற் றத்ைதக்
த் க்
கர்வம் அ கம் . ஆைகயால் அவைன ஆந்ைத
ஞ்
என் ெசான்ன அவ க்
க்க ேகாபத்ைத
உண்டாக் ற் .
“உன்
கம்

ைடய
ைறந்
த்தான்.

ரங்
கத் க் என் ைடய ஆந்ைத
ேபாய் ட்டதாக் ம் !” என்

“என்ன ெசான்னாய் ?”
“ஒன்
ல் ைல. என்ைனக் கண்
ஓ னாய் என் ேகட்ேடன்.”
“நீ எதற் காக அப் ப
வந்தாய் ?”

என்ைனத்

எதற் காக அப் ப
ரத்

த் ெகாண்

“கலங் கைர ளக்கத் க் வ ேகட்பதற் காக உன்ைனத்
ரத் க் ெகாண்
வந்ேதன்…”
“அேதா ெதரி றேத
ேகட்பாேனன்?”

ளக்

! என்ைன வ

“காட் க் ள்
ந்த ற ெதரிய ல் ைல. அதனாேல
தான்! நீ எதற் காக என்ைனக் கண்ட ம் அப் ப ஓட்டம்
எ த்தாய் ?”
“ஆண்
ள் ைளகள்
கப் ெபால் லாதவர்கள் . ஆண்
ள் ைளகைளக் கண்டாேல எனக் ப்
ப் பத் ைல!”
“ேசந்தன் அ தைனக் டவா?” என்றான் வல் லவைரயன்
ெகாஞ் சம் ெமல் ய ர ல் .
“யாைரச் ெசான்னாய் ?”
“தஞ் சா

ர் ேசந்தன் அ

“அவைனப் பற்
“அவன் உன் அ

தைனச் ெசான்ேனன்.”

உனக்

என்ன ெதரி

ைமக் காதலன் என்

“என்ன? என்ன?”
“உன் ெபயர்

ங்

ழ

தாேன?”

ம் ?”
ெதரி

ம் .”

“என் ெபயர் ங் ழ தான். ேசந்தன் அ
என்ன ெசான்னாய் ? அவன் என்…”

தைனப் பற்

“அவன் உன் காதலன் என்ேறன்.”
ங் ழ க ர் என் நைகத்தாள் . “அப் ப
உனக் ச் ெசான்ன ?” என்றாள் .
“ேவ யார் ெசால் வார்கள் ? ேசந்தன் அ
ெசான்னான்”.
“தஞ் சா ர் ெவ
அப் ப ச் ெசால்
“இல் லா

யார்

தன் தான்

ரத் ல் இ க் ற . அதனாேல தான்
த்தப் த் க் ெகாண்டான்!”

ட்டால் …?”

“இங் ேக என்
ேசற் க்

ன்னால் ெசால்
ல்
க் ப் ேபாட்

ந்தால் அந்தச்
ப் ேபன்.”

“அதனால் என்ன? ேசற் ைற அலம் க்ெகாள் ளக் கட
ஏராளமாய் த் தண்ணீர ் இ க் றேத!”
“நீ

ந்த ைத ேசற் க்
ல் மா ,
ச் ெசத்
க் ன்றன. யாைனையக்
ங்
ம் !”

ல்

ைர எல் லாம்
டஅ

வந் யத்ேதவ ைடய உடம்
ர்த்த . அவைன
அந்தப் ப
ெகாஞ் சமாகக் ேழ இ த் க்
ெகாண்
ந்த ேபா ஏற் பட்ட உணர்ச் ைய நிைனத்
ெகாண்டான். இவள் மட் ம் வந்
கைரேயற்
ரா ட்டால் , இத்தைன ேநரம் … அைத
நிைனத்தேபா அவன் உடம் ெபல் லாம் ந ங் ற் .

க்

“ேசந்தன் அ தன் என்ைனப் பற் இன் ம் என்ன
ெசான்னான்?” என்
ங் ழ ேகட்டாள் .
“நீ அவ ைடய மாமன் மகள் என் ெசான்னான்.
உன்ைனப் ேபான்ற அழ ேதவேலாகத் ேல
டக்
ைடயா என் ெசான்னான்…”
“ேதவேலாகத் க் அவன் ேநரிேல ேபாய் ப்
பார்த்
ப் பான் ேபா
க் ற இன் ம் ?…”
“நீ நன்றாகப் பா வாய் என் ெசான்னான். நீ பா னால்
கட ங் ட இைரச்சல் ேபா வைத நி த்
ட் ப் பாட்ைடக் ேகட் மாம் ! அ உண்ைமதானா?”
“நீ ேய அைதத் ெதரிந்
ட்ட !…”
இ

வ

ெகாள் ! இேதா! கட

ம் கடற் கைர ேயாரமாக வந்

அத்

யாயம் 3 -

ம் வந்

நின்றார்கள் .

த்தப்

ரைம

வானத் ல்
ண் ன்கள் கண்ைணச்
ட் க்
ெகாண்
ந்தன. ைறச் சந் ரன் நீ லக் கட ல்
ெவள் ளி ஓடத்ைதப் ேபாலப் பவனி வந்
ெகாண்
ந்தான்.
காற் ன் ேவகம் அ கமா
ந்த . கடல்
ெவள் ளைலக் ைககைள நீ ட் க் கைர ல்
நின்றவர்கைளத் தன்பால் இ க்க யன்ற

தக்

ய

;

.

“ஏன் நிற் றாய் ? க் ரம் ேசற் ைறக் க
க் ெகாள் !
ட் க் உடேன ேபாக ேவண் ம் . இல் லா ட்டால் இன்

ம்

எனக் ச் ேசா
பாைனையக் க
“இங் ேக கட
ேகட்டான்.

ைடக்கா . அண்ணி ேசாற் ப்
ழ் த்
வாள் !” என்றாள் ங் ழ

ன் ஆழம் அ

கமா?” என்

வந்

.

யத் ேதவன்

“உன்ைனப் ேபால் பயங் ெகாள் ளிைய நான்
பார்த்தேத ல் ைல. இங் ேக ெவ த் ரத் க் ஆழேம
ைடயா . அைரக்காத
ரம் கட ல் ேபானா ம்
இ ப் பள தண்ணீர ் தான் இ க் ம் . ஆைக னாேல
தான் ஒவ் ெவா நாள் இர ம் கலங் கைர ளக் எரிய
ேவண்
க் ற !”
வந் யத்ேதவன் தயங் த் தயங் தண்ணீரில்
இறங் னான். ேசற் ைறக் க
க் ைககால் கைளச் த்தம்
ெசய் ெகாண்
கைர ஏ னான். சற் த்
ரத் ல்
ைவத் ய ைடய மகன்
ைர ேமேல வ வைதக்
கண்டான். வந் யத்ேதவ ைடய
ைர ம் பக்கத் ல்
வந்த . “ஐையேயா!
ைர ேசற் ல் இறங்
டப்
ேபா றேத!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இறங் கா ; மனிதர்கைள டக்
அ கம் !” என்றாள் ங் ழ .

ைரக

“ஆனால் ஒ
ைர ன் ேபரில் மனிதன்
இ க் றாேன? அவன் என்
ைரைய ம்
இ த் க் ெகாண்
வ
றாேன?”

க்

ேவகம்

த்

“அ ெகாஞ் சம் அபாயந்தான்! ஓ ப் ேபாய் எச்சரிக்ைக
ெசய் !”

“நில் ! நில் !” என்
ச்ச ட் க் ெகாண்ேட
வந் யத்ேதவன் ஓ ப் ேபாய் த் த த் நி த் னான்.
ங்
வந்
வ
“நீ

ழ
ம் சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் அவர்க
ேசர்ந் ெகாண்டாள் .
ம் கலங் கைர
ைர

ல் ஏ

“இல் ைல; உன்

ளக்கத்ைத ேநாக்

நடந்தார்கள் .

க்ெகாள் ளலாேம?” என்றாள்

டன் நடந்ேத வ

டன்

ங்

ழ

.

ேறன்.”

ங் ழ
ைர ன் அ
ல் ெசன் அதன்
கத்ைதத்
தட க் ெகா த்தாள் . அதனால் ம ழ் ச ் அைடந்தைதப்
ேபால்
ைர உடம் ைபச்
ர்த் க் ெகாண்
சற்
இேலசாகக் கைனத்த .
“உன்ைன என்
நல் ல .”
“என்ன

தத்

ைரக்
ல் நல் ல

ப்

த்

ட்ட

!இ

க்க

?”

“நான் இலங் ைகக் ப் ேபாகேவண் ம் . இந்தக்
ைரைய உன்னிடம் ஒப்
த்
ட் ப் ேபாகலாம்
என் எண்
ேறன். பார்த் க் ெகாள் றாயா?”
“ஓ! பார்த் க் ெகாள் ேறன். எல் லா
கங் க ம்
என்னிடம் க் ரம் ேநகமா
ம் . மனிதர்க க்
மட் ந்தான் என்ைனக் கண்டால்
க்கா .”
“ஏன் அப் ப ச் ெசால்
உன்ேபரில் …”

றாய் ? ேசந்தன் அ

தன்

“எனக் ம்
கங் களின் ேபரில் தான் ரியம் ;
மனிதர்கைளக் கண்டால் எனக் ப்
க்கா !”

“மனிதர்கள் அப் ப
ட்டார்கள் ?”

என்ன உனக்

ச் ெசய்

“மனிதர்கள் ெபால் லாதவர்கள் . ெபாய்
ட் ேம அவர்க க் ேவைல!”

ம்

ைன

“எல் ேலாைர ம் ேசர்த் அப் ப ச் ெசால்
டக்
ேசந்தன் அ தன் நல் லவன். இேதா வ
றாேன,
ைவத் யர் மகன், இவன் ெராம் ப நல் லவன்…”

டா .

“நீ எப் ப ?”
“நா ம் நல் லவன்தான். என் ெப ைமைய நாேன
ெசால் க் ெகாள் ளக்
டா அல் லவா?”
“நீ ங் கள் இ

வ

ம் எதற் காக இங் ேக வந்

க்

ர்கள் ?”

“சக்கரவர்த் க் உடம்
ணம் இல் ைல அல் லவா?
அவ ைடய ேநாையக் ணப் ப த்தச் ல
ைககள்
ேவண்
க் ன்றன. இந்தக் காட் ல் அ ர்வ
ைககள் இ க் ன்றனவாேம? அதற் காகத் தான்
ைவத் யர் மக ம் , நா ம் வந்
க் ேறாம் …”
“சற்
ன் இலங் ைகக்
ெசான்னாேய?”
“இங் ேக
ெகாண்

ப் ேபாக ேவண்

ம் என்

ைடக்காத
ைககைள இலங் ைக
வர ேவண் ம் . இலங் ைக ல் அ மார்

ந்

ெகாண்
வந்த சஞ்
இ க் றதாேம?”

பர்வதம் இன்ன

ம்

“ஆமாம் , இ க் ற அதனாேலதான் அங் ேக
ஆ ரக்கணக்கான ஜனங் கள்
ஷக்காய் ச்ச ல்
இப் ேபா ெசத் ப் ேபாய் க் ெகாண்
க் றார்கள் …”
“அ
ம் அப் ப யா? எனக் த் ெதரியாேத? எங் கைள
அ ப் ய அரண்மைன ைவத் ய க் ம் அ
ெதரியா …”
“ஆண் ள் ைளகைளப் ேபால் ெபாய்
ெசால்
றவர்கைள நான் கண்டேத ல் ைல. இரண்
நாைளக்
ன் இரண்
ேபர் இங் ேக வந்தார்கள் .
அவர்க ம் இப் ப த்தான் ஏேதா ெபாய் ெசான்னார்கள் .
ஆனால் அவர்கள் ெசான்ன ெகாஞ் சம் நம் பக்
ய
ெபாய் யாக இ ந்த .”
“அவர்கள் யார்? என்ன ெபாய் ெசான்னார்கள் ?”
“அவர்கள் தங் கைள யாேரா மந் ரவா அ ப் யதாகச்
ெசால் க் ெகாண்டார்கள் . சக்கரவர்த் க் ரட்ைச
கட் வதற் காகப்
நக ம் , யாைன வால் ேராம ம்
ேவண் ம் என் ம் , அதற் காக இலங் ைக ேபாவதாக ம்
ெசான்னார்கள் . அவர்கைள அைழத் க் ெகாண்
என்
அண்ணன் படேகாட் க் ெகாண்
இலங் ைகக் ப்
ேபா
க் றான்…”
“ஓ! ஓ! அ
ம் அப் ப யா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
அவ க் ர தாஸன் என் ம் பயங் கர மந் ரவா
ன்
நிைன வந்த . இர ல் ப த்
ந்த பா ம்

மண்டபத்
வந்த .

ல் அைடந்த பயங் கர அ

பவ

ம் நிைன க்

‘கட ேள! இந்த மா ரி காரியங் களிெலல் லாம் ஏன்
க் க் ெகாண்ேடா ம் ? ேபார்க்களத் ல் ேந க் ேநர்
பைகவ டன் நின் ேபார் ரிய ேவண் ம் ! அப் ேபா
நம் ரத்ைத ம் , ரத்ைத ம் காட்ட ேவண் ம் . இந்த
மா ரி தந் ர மந் ர ழ் ச ் களில் எதற் காக
அகப் பட் க் ெகாண்ேடாம் ?’
‘நமக்
ன்னாேலேய இலங் ைகக் ப் பட ல்
ெசன்
ப் பவர்கள் யாரா
க்கக்
ம் ! இந்தப்
ெபண்ைண எவ் வள
ரம் நம் பலாம் ? இவ ம்
ஒ ேவைள அந்தச் ச காரக்
ட்டத் ல்
ேசர்ந்தவளா
க்கக்
ேமா!… இரா , இரா ! இவள்
கள் ளங் கபடம் அற் ற ெபண். இவைள எப் ப யாவ
ேந தம் ெசய் ைவத் க் ெகாள் வ நல் ல .’
“ ங் ழ ! உன்னிடம் உண்ைமையச்
ெசால்
ேறன். சற்
ன்
ைக ெகாண்
ேபாக நான் வந்
ப் பதாகச் ெசான்ேனேன, அ
ெபாய் தான்! க க் யமான இரக யமான
காரியத் க்காக நான் இலங் ைகக் ப் ேபா ேறன். அைத
உன்னிடம் ெசால் ல
ம்
ேறன்.”
“ேவண்டாம் ! க் யமான இரக யமான
காரியங் கைளப் ெபண்களிடம் ெசால் லக் டா என்
உனக் த் ெதரியாதா? என்னிடம் ஒன் ம் ெசால் ல
ேவண்டாம் …”
“சாதாரணப் ெபண்கைளப் பற் த்தான் அப் ப ச்
ெசால் வார்கள் . உன்னிடம் இரக யத்ைதக்
னால்

அப் ப

ஒன்

ம் ேநர்ந்

டா .”

“நான் சாதாரணப் ெபண் இல் ைலெயன் உனக்
எப் ப த் ெதரிந்த ? என்ைன நீ பார்த் ஒ நா ைக
ஆக ல் ைலேய.”
ங் ழ ! உன்ைன அந்தக் ேகா
ல் ம
ன்
தன்
த ல் பார்த்த உடேனேய எனக் ப்
த்
ேபாய் ட்ட . உன்ைன ஒன் ேகட் ேறன். அதற்
உண்ைமயாக ம ெமா ெசால் றாயா?”
“

“ேகட்

ப்

ப் பார்!”

“ேசந்தன் அ தன் உன் ைடய காதலன் அல் ல என்ப
நிஜமா? அவைன நீ மணந் ெகாள் ளப்
ேபாவ ல் ைலயா?”
“எதற் காகக் ேகட்

றாய் ?”

“ேசந்தன் அ தன் என் ேந தன், அவ க் எ ராக
ஒன் ம் நான் ெசய் யக்
டா . ஆனால் அவன் உன்
காதலன் இல் ைலெயன்றால் …”
“ெசால்

! ஏன் தயங்

றாய் !”

“அந்த ஸ்தானத் க் நான்
ண்ணப் பம் ேபாடலாம்
என் பார்க் ேறன். ங் ழ ! காதைலப் பற் நீ
ைறவாகப் ேப வ எனக் ப்
க்க ல் ைல.
உலகத் ல் காதைலக் காட்
ம் ெதய் கமான சக்
ேவ ஒன் ம் ைடயா . அப் பர், ந்தரர், சம் பந்தர்

ட

எல் ேலா ம் கட ைளக் காதலனாகக் ெகாண்
பா
க் றார்கள் . ெதால் காப் ய ம் , வள் வ ம் ,
மற் ம் த ழ் ப் ெப ம் லவர்க ம் காதைலப் பற் ப்
பா
க் றார்கள் . காளிதாஸன் காதைலப் பற் ப்
பா
க் றான்.
ந்தாவனத் ல் கண்ணன்
ேகா யரின் காத க் வசப் பட்டான்…”
“ஐயா! நான் ஒன் ெசால் ேறன். அைத நன்றாய் க்
ேகட் மனத் ல் வாங் க் ெகாள் ம் !”
“அ

என்ன?”

“எனக் ம் உம் ைமக் கண்டால்
த் த்தான் இ க் ற
இரண்
நாைளக்
ன் வந்தவர்கைளப் பார்த்த ம்
உண்டான ெவ ப் உம் டம் உண்டாக ல் ைல…”
“ஓ! ஓ! நான் ேயாகசா
“ஆனால் காதல் ,
ேவண்டாம் !”

தான்!”

தல் என்ற ேபச்ைச மட்

ம் எ

க்க

“ஏன்? ஏன்?”
“ேசந்தன் அ தன் என் காதலன் இல் ைல. ஆனால் எனக்
ேவ காதலர்கள் இ க் றார்கள் …”
“அடடா! அடடா! ேவ
ேபர்?”

காதலர்களா? யார்? எத்தைன

“இர ந நி
ல் நான் ட்
ந் எ ந் ெசல் ேவன்.
என்ைனப் ன்ெதாடர்ந் வந்தால் அவர்கைள உமக் க்
காட் ேவன். நீ ேர பார்த் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் !”

.

இப் ப ச் ெசால்
ரித்தாள் .

ட்

ப்

ங்

அந்தச் ரிப் வந் யத்ேதவ
என்னேமா ெசய் த .

ழ

‘ஹாஹாஹா’ என்

ைடய ெநஞ் ைச

‘பாவம் இந்தப் ெபண்
க் ச் த்தப் ரைம ேபா ம் !
நம் ைடய காரியத் க் இவள்
லமாக எந்த த
உத ைய ம் எ ர்பார்ப்ப
ண்! இவளிடம் ஒன் ம்
ெசால் லாம
ப் பேத நலம் .”
கலங் கைர ளக் ன் அ
ந்த ட்ைட அவர்கள்
ெந ங் னார்கள் . ட் க் ள் ளி ந்த ஒ ெபரியவ ம் ,
வய
ர்ந்த ஸ் ரீ ம் ெவளிேய வந்தனர்.
ங் ழ ைய ம் , மற் ற இ வைர ம் ,
ைரகைள ம்
பார்த்
ட் ப் ெபரியவர் ைகத் நின்றார்.
“

ங் ழ ! இவர்கள் யார்? எங் ேக இவர்கைளப்
த்தாய் ?” என் ேகட்டார்.

“நான் இவர்கைளப்
க்க
இவர்கள் தான் என்ைனப்
ங் ழ .

ல் ைல, அப் பா!
த்தார்கள் !” என்றாள்

“எல் லாம் ஒன் தான். ‘ெபா
ேபாவதற்
ன்னால்
ட் க் வந்
’ என் ெசான்னால் நீ ேகட்ப ல் ைல.
ந்தாநாள் இரண்
ேபைர அைழத் க்ெகாண்
வந்தாய் . இன்ைறக் இரண்
ேபைர
அைழத் க்ெகாண்
வந்
க் றாய் . இவர்கள் எதற் காக
வந்
க் றார்கள் ?”

“சக்கரவர்த்
ன் ைவத் யத் க்காக
ெகாண்
ேபாவதற் இவர்கள் வந்
க்
அப் பா!”

ைக
றார்கள் ,

“ஏன் ஐயா, இந்தப் ெபண் ெசால் வ உண்ைம தானா?”
என் அந்தப் ெபரியவர் வந் யத்ேதவைனப் பார்த் க்
ேகட்டார்.
“ஆம் , ெபரியவேர! இேதா ட் !” என் ெசால்
வந் யத்ேதவன் இைட ல் கட்
ந்த
ணிச்
ளி
ந் ஓைல ஒன்ைற எ த் ப்
ெபரியவரிடம் ெகா த்தான்.
அேத சமயத் ல் இன்ெனா
அைத அவசரமாகக் னிந்
ைவத் க் ெகாண்டான்.

,

ஓைல தைர ல்
ந்த
எ த் ப் பத் ரப் ப த்

“ெபரிய
டன் நான்! ஒ தடைவ காரியம் ெகட் ம்
வர ல் ைல!” என் வாய் க் ள்
த் க்
ெகாண்டான்.
ெபரியவர் அந்த ஓைலைய வாங் க் ெகாண்டார்.
கலங் கைர ளக் ன் ெவளிச்சத் ல் அைதக்
கவனமாகப் பார்த்தார். அவர் கம் மலர்ந்த . தம
மைனயாைள ேநாக் , “இைளய ராட் ஓைல ெகா
அ ப்
க் றாள் . இவர்க க் உண அளிக்க
ேவண் ம் . உள் ேள ெசன் உன் ம மகளிடம் ெசால்
ேசாற் ப் பாைனையக் க ழ் த் உ ட்
டப்
ேபா றாள் !” என்றார்.

.

த்

த்
!

அத்

யாயம் 4 – நள் ளிர

ல்

இர ேபாஜனம் ஆன ற வந் யத்ேதவன், கலங் கைர
ளக் ன் தைலவைரத் தனிப் படச் சந் த்
இலங் ைகக் த் தான் அவசரமாகப் ேபாக ேவண் ம்
என்பைதத் ெதரி த்தான். யாக டங் கக் கைரயர்
என் ம் ெபய ைடய அப் ெபரியவர் தம வ த்தத்ைதத்
ெதரி த்தார்.
“இந்தக் கைரேயாரத் ல் எத்தைனேயா ெபரிய
பட க ம் ,
ய பட க ம் ஒ காலத் ல் இ ந்தன.
அைவெயல் லாம் இப் ேபா ேச க்கைரக் ப் ேபாய்
ட்டன. இலங் ைக ல் உள் ள நம ைசன்யத் ன்
உத க்காகத்தான் ேபா
க் ன்றன. எனக் ச்
ெசாந்தமாக இரண்
பட கள் உண் . அவற் ல் ஒன் ல்
ேநற் வந்த இரண்
மனிதர்கைள ஏற் க் ெகாண்
என்
மகன் ேபா
க் றான். அவன் எப் ேபா
ம்
வ வான் என் ெதரியா . என்ன ெசய் யட் ம் ?” என்றார்.
“அந்த மனிதர்கள் யார்? அவர்கள் ஒ
என் தங் கள் மாரி
னாேள?”

மா

ரி ஆட்கள்

“ஆமாம் ; அவர்கைளக் கண்டால் எனக் ம்
க்க ல் ைல தான். அவர்கள் யார் என்ப ம்
ெதரிய ல் ைல; எதற் காகப் ேபா றார்கள் என்ப ம்
ெதரிய ல் ைல. ப ேவட்டைரயரின் பைன இலச் ைன
அவர்களிடம் இ ந்த . அப் ப
ம் நான் என் மகைனப்
ேபாகச் ெசால்
க்கமாட்ேடன். ஆனால் என் ம மகள்
கப் பணத்தாைச
த்தவள் . ைப நிைறயப் பணம்
ெகா ப் பதாக அவர்கள் ெசான்னைதக் ேகட்
ட் ப்
ஷைனப் ேபாக ேவண் ம் என் வற்
த் னாள் …”

“இ என்ன ஐயா, ேவ க்ைக? ட் ல் உலக அ பவம்
இல் லாத ஒ
ெபண் ெசான்னால் , அைதத்தான்
உங் கள் மகன் ேகட்க ேவண் மா?” என்றான்
வந் யத்ேதவன். ற
தயக்கத் டன்,
“மன்னித் க் ெகாள் ங் கள் , அ தங் கள்
ம் ப
ஷயம் !” என்றான்.
“அப் பேன! நீ ேகட்ப ல் தவ ஒன் ம் இல் ைல. என்
ம் பத் ற் ச் சாபக்ேக ஒன் உண் . என் மகன்…”
என் தயங் னார்.
வந் யத்ேதவன் அப் ேபா ேசந்தன் அ தன்
இக்
ம் பத்ைதப் பற் க்
ய நிைன க்
“தங் கள் மகனால் ேபச
“ஆம் ; உனக்

வந்த

.

யாதா?” என்றான்.

எப் ப த் ெதரிந்த

?” என்றார் ெபரியவர்.

ேசந்தன் அ தைன ம் , அவன் தாயாைர ம் , அவர்கள்
ட் ல் தான் தங்
ந்தைத ம் பற் வந் யத்ேதவன்
அவரிடம்
னான்.
“ஆகா! அந்த ஆள் நீ தானா? உன்ைனப் பற் ச் ெசய்
இங் ேக ன்னேம வந்
ட்ட . உன்ைன நாெடங் ம்
ேத
றார்களாேம?”
“இ

க்கலாம் ; அைதப் பற்

எனக்

த் ெதரியா ”.

“நீ ஏன் இலங் ைகக் அவசரமாகப் ேபாக
என் இப் ேபா எனக் த் ெதரி ற .”

ம்

றாய்

“ெபரியவேர! தாங் கள் நிைனப் ப சரியல் ல. என்
உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாள் வதற் காக மட் ம் நான்
இலங் ைகக் ப் ேபாக ல் ைல. அங் ேக ள் ள ஒ வ க்
க க் யமான ஓைல ஒன் ெகாண்
ேபா ேறன்.
தாங் கள் ேவண் மானால் அைதப் பார்க்கலாம் .”
“ேதைவ ல் ைல. இைளய ராட் உன்ைனப் பற்
எ
ப் பேத எனக் ப் ேபா ம் . ஆனால் இச்சமயம் நீ
ேகட் ம் உத என்னால் ெசய் ய
ய ல் ைலேய!”
“இன்ெனா

பட

இ

“பட இ க் ற . தள்
உன் ைடய ேந த
ேபாவதா
ந்தால் த

ப் பதாகச் ெசான்னீர ்கேள?”
வதற் ஆள் இல் ைல. நீ
ம் தள் ளிக்ெகாண்
ேறன்…”

ம்

“எங் கள் இ வ க் ம் பட ஓட்டத் ெதரியா . எனக்
தண்ணீர ் என்றாேல ெகாஞ் சம் பயம் . அ
ம் கடல்
என்றால் …”

த்

“பட ஓட்டத் ெதரிந்தா ம் அ பவம் இல் லாதவர்கள்
கட ல் பட ஓட்ட
யா . கட ல் ெகாஞ் ச
ரம்
ேபாய் ட்டால் கைர மைறந்
ம் . அப் றம் ைச
ெதரியாமல் ண்டாட ேவண்
வ ம் .”
“என் டன் வந்தவைன நான் அைழத் ப் ேபாவதற் ம்
இல் ைல. அவைன
ைக ேசகரிப் பதற் காக இங் ேக
ட் ப் ேபாகேவண் ம் . ஏதாவ ஒ வ ெசால்
நீ ங் கள் தான் உத ெசய் யேவண் ம் .”

“ஒ வ இ க் ற
நீ ம்
யற் ெசய்
இ ந்தால் …”

. அ எளி ல் நடக்கக்
யதன்
பார்! அ ர்ஷ்டம் உன் பக்கம்

.

“நான் என்ன ெசய் ய ேவண் ம் ? ெபரியவேர, ெசான்னால்
கட்டாயம் ெசய் ேறன்” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இந்தப் ப
ேலேய ங் ழ ையப் ேபால்
சாமர்த் யமாகப் பட தள் ளத் ெதரிந்தவர்கள் ேவ
யா ம் இல் ைல. இலங் ைகக் எத்தைனேயா தடைவ
ேபாய் வந்
க் றாள் . அவளிடம் நான் ெசால்
ேறன்;
நீ ம் ேகட் ப் பார்!”
“இப் ேபாேத

ப்

ங் கேளன்; ேகட்

ப் பார்க்கலாம் ”

“ேவண்டாம் ; க்க
வாதக்காரி. இப் ேபா உடேன
ேகட் ‘
யா ’ என் ெசால்
ட்டால் , அப் றம்
அவ ைடய மனத்ைத மாற் ற
யா . நாைளக் நல் ல
சமயம் ேநாக் அவளிடம் நான் ெசால்
ேறன். நீ ம்
தனிேய பார்த் க் ேகள் !”
இவ் தம் யாக டங் கக் கைரயர்
ட்
கலங் கைர ளக்ைக ேநாக் ச் ெசன்றார்.

க்

அவ ைடய ட் த் ண்ைண ல் வந் யத்ேதவன்
ப த்தான். அவ டன் வந்த ைவத் யர் மகன்
ன்னேம
ங் ப் ேபாய் ட்டான். வந் யத்ேதவ க் நீ ண்ட
ரயாணம் ெசய் த கைளப் னால்
க்கம் கண்ைணச்
ற் க் ெகாண்
வந்த ; ைர ல்
ங் ப் ேபானான்.

ெரன்
க்கம் கைலந்த . கத
றக் ம் ஓைச
ேகட்ட . கைளத்
ந்த கண்ணிைமகைளக்
கஷ்டப் பட் வந் யத்ேதவன்
றந் பார்த்தான். ஓர்
உ வம் ட் ற் ள் ேள
ந் ெவளிேய ச் ெசன்ற
ெதரிந்த . ேம ம் கவனமாகப் பார்த்தான். அ ஒ
ெபண்ணின் உ வம் என் கண்டான். கலங் கைர
ளக் ன் ெவளிச்சம் அந்த உ வத் ன் ேமல்
ந்த .
ஆ! அவள் ங் ழ தான்! சந்ேதக ல் ைல. அவள்
என்னேமா நம் டம் ெசான்னாேள? “ந நி
ல்
என்ைனத் ெதாடர்ந் வா! என் காதலர்கைளக்
காட்
ேறன்!” என்றாள் . அ ஏேதா ைளயாட் ப்
ேபச் என்றல் லவா அப் ேபா நிைனத்ேதாம் ? இப் ேபா
இவள் உண்ைம ேலேய நள் ளிர ல் எ ந்
ேபா றாேள? எங் ேக ேபா றாள் ? காதலைனேயா,
காதலர்கைளேயா பார்க்கப் ேபாவதா
ந்தால் அப் ப
நம் டம் ெசால் வாளா? ‘ ன் ெதாடர்ந வந்தால் ,
காட்
ேறன்’ என்பாளா? இ ல் ஏேதா மர்மமான
ெபா ள் இ க்க ேவண் ம் ! அல் ல ஒ ேவைள…
எப் ப
ந்தா ம் , ன் ெதாடர்ந் ேபாய் ஏன் பார்க்கக்
டா ? நாைளக் இவளிடம் நயமாக ேப
இலங் ைகக் ப் பட தள் ளிக் ெகாண்
வரச் சம் ம க்கப்
பண்ண ேவண் ம் . அதற் இப் ேபா இவைளத்
ெதாடர்ந் ேபாவ உத யா
க்கலாம் . ஏதாவ
இவ க் அபாயம் வரக்
ம் ! அ
ந் இவைளக்
காப் பாற் னால் நாைளக் நாம் ேகட்பதற் இணங் கக்
ம் அல் லவா?
வந் யத்ேதவன் சத்தம் ெசய் யாமல் எ ந்தான்.
ங் ழ ேபா ம் வ ையப்
த் க் ெகாண்ேட
ேபானான். சாயங் காலம் ேசற் ப் பள் ளத் ல்
ந்த
ேபா அைடந்த அ பவம் அவ க் நன்றாய் ஞாபகம்
இ ந்த . அம் மா ரி ம ப
ம் ேநர்வைத அவன்
ம் ப ல் ைல. ஆைகயால் ங் ழ ைய அவன்
பார்ைவ
ந் தவற ட்
டக்
டா .

கலங் கைர ளக்
ந் ெகாஞ் ச
ரம் வைர ெவட்ட
ெவளியாக இ ந்த . ஆைகயால் ங் ழ
ன்
உ வ ம் ெதரிந் ெகாண்
ந்த . அவள் ேபான
வ ேய ேபாவ ல் கஷ்டம் ஒன் ம் இல் ைல. அவள்
அ
ல் ேபாய்
த்
ட ேவண் ம் என் எண்ணி
ைரவாக நடந்தான். ஆனால் அ சாத் யப் பட ல் ைல.
இவன் ேவகமாய் நடக்க நடக்க அவ ைடய நைட
ேவக ம் அ கரித் க் ெகாண்ேட இ ந்த . இவன் ன்
ெதாடர்ந் வ வைத அவள் கவனித்ததாகேவ
ெதரிய ல் ைல.
றந்த ெவளிையக் கடந்த ம் கா அடர்ந்த ேமட் ப்
பாங் கான
வந்த . ேநேர அதன் ேபரில் ஏறாமல்
ங் ழ அந்த ேமட்ைடச் ற் க்ெகாண்ேட ேபானாள் .
ேம ம் கா ம்
ந்த ைன வந்த . அந்த ைனைய
வைளத் ெகாண்
ெசன்றாள் . வந் யத்ேதவ ம்
ைரந் ெசன் அந்த ைன
ம் ய ம் சற் த்
ரத் ல் அவள் ேபாய் க் ெகாண்
ப் பைதப் பார்த்தான்.
“நல் லேவைள!” என் ைதரியம் ெகாண்டான். ஆனால்
அ த்த கணத் ல்
ெரன் அவைளக் காண ல் ைல.
எப் ப த்
ெரன் மைறந்
ப் பாள் ? இ என்ன
மாயமா, மந் ரமா? அங் ேக ஏதாவ பள் ளம்
இ ந்
க் ேமா? ஓட்ட ம் நைட மாகப் ேபாய் ச்
மாராகப் ங் ழ எங் ேக நின் மைறந்தாள் என்
ேதான் யேதா, அந்த இடத் க் வந்தான் அங் ேக நின்
நாலா பக்க ம் பார்த்தான்.
ன் பக்கங் களில் அவள்
ேபா
க்க
யா . ேபா
ந்தால் தன்
கண்ணி
ந் மைறந்
க்க
யா . அவ் டத் ல்
காைல ஜாக் ரைதயாக ஊன்
ைவத் ப் பார்த் ச் ேச
ைடயா என்பைத ம் நிச்சயப் ப த் க் ெகாண்டான்.
ஆைகயால் , ேமட் ன்ேமல் ஏ க் காட் க் ள் தான்
ேபா
க்கேவண் ம் .

இன் ம் ெகாஞ் சம் உற் ப் பார்த்த ல் , த் ச் ெச கள்
அடர்ந்த அந்த ேமட் ல் ஏ வதற் , ஒற் ைறய ப் பாைத
ஒன் இ ப் ப ெதரிய வந்த . வந் யத்ேதவன் அ ல்
ஏ னான். ஏ ம் ேபா
க் க் என் அ த் க்
ெகாண்ட . அங் ேக கலங் கைர ளக் ன் மங் ய
ெவளிச்ச ம் வர ல் ைல. மாைலப் ைற ன்னேமேய
கட ல்
ழ் மைறந்
ட்ட .
த்த
நட்சத் ரங் களின் ெவளிச்சத் ேல வ ைய ம் ெகாஞ் ச
ரத் க் அப் பால் காண ல் ைல. த் ச்ெச க ம்
ட்ைட மரங் க ம் பயங் கர வ வங் கைளப் ெபற் றன.
அவற் ன் நிழல் கள் கரிய ேபய் களாக மா ன.
ெச களின் இைலகள் ஆ யேபா நிழல் க ம்
அைசந்தன. ஒவ் ேவார் அைச ம் வந் யத்ேதவ ைடய
ெநஞ் ைச அைசத்த . அந்தக் கரிய இ ளி ம் நிழ
ம்
எங் ேக, என்ன அபாயம் காத்
க் றெதன் யார்
கண்ட ? ஷ ஜந் க்கள் , ெகா ய லங் கள்
ப ங்
ந் பாயலாம் . அபாயம் ேம
ந் வரலாம் ;
பக்கங் களி
ந் ம் வரலாம் ; ன்னா
ந் ம் வரலாம் .
அடடா! இ என்ன, இங் ேக வந் அகப் பட் க் ெகாண்ேடா
ம் ? ைக ல் ேவைலக் ட எ த் வர ல் ைலேய?
அ என்ன சலசலப் ச் சத்தம் ? அந்த மரத் ன்ேமல்
ெதரி ம் அந்தக் கரிய உ வம் என்ன? அந்தப் தரின்
இ ளில் இரண்
ய ஒளிப் ெபாட் க்கள்
ன்
ன்றனேவ, அைவ என்னவா
க் ம் ?
வந் யத்ேதவ ைடய கால் கள் அவைன அ யாமல்
ந ங் ன. சரி! சரி! இங் ேக என்ன நமக் ேவைல?
எதற் காக இங் வந்ேதாம் ? – என்ன அ
னம் ? உடேன
இறங் ப் ேபாய் ட ேவண் ய தான்!
இறங் கலாம் என்
த ணத் ல் ஒ

எண்ணித்
ம் ப யத்தனித்த
ரல் ேகட்ட . ெநஞ் ைசப் ளக் ம்

ரல் ; ெபண்ணின்
இந்தப் பாடல் :
“அைல கட

ரல் . ஒ

ம் ஓய் ந்

ம்

ெநஞ் சகந்தான்

ற

க்க

அகக்கடல் தான் ெபாங்
நிலமக

ம் மல் சத்தம் .

ைக
ம்

வேதன்?

ல்
வேதன்?

வந் யத்ேதவன் அம் ேமட்
ந்
ேழ இறங் ச்
ெசல் ம் ேயாசைனைய ட்
ட்டான். ரல் வந்த இடம்
ேநாக் ேமேல ஏ னான். ைர ல் ேமட் ன் உச்
ெதரிந்த . அங் ேக அவள் நின் ெகாண்
ந்தாள் .
ங் ழ தான். பா ய , அவள் தான். வானத் ல்
டர் ட்ட நட்சத் ரங் கைளப் பார்த் க் ெகாண்
பா னாள் . அந்த ண் ன்கைளேய அவ ைடய
பாட்ைடக் ேகட் ம் ர க மகாசைபயாக நிைனத் க்
ெகாண்
பா னாள் ேபா ம் !
நட்சத் ரங் களில் ஒன்
மேக . அ
ந்
ளம் ய
க ரின் கத்ைத நீ ண்ட ரம்
ேபால்
ரிந்
படர்ந்
ந்த . ேமட் ன் உச்
ல் அப் ெபண்ணின்
நிழல் வ வ ம் , அவ ைடய ர ம் த ம் , வானத் ல்
மேக
ம் ேசர்ந் வந் யத்ேதவைனத்
தன்வய ழக்கச் ெசய் தன. அவ ைடய கால் கள்
அவைன உச் ேமட் ல் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்தன.
ங் ழ க் எ ரில் ேந க் ேநராக அவன் நின்றான்.
அவ க் ப் ன்னால் , ெவ ெதாைல என்
காணப் பட்ட இடத் ல் , கலங் கைர ளக் ன் வந்த ஒளி
ேதான் ய . அைதெயாட்
ரிந்த கடல் பரந்

டந்த . கட க் எல் ைல ட் வைரய த்த ேபால்
ெவள் ளிய அைலக்ேகா நீ ண்
வைளந் ெசன்ற .
“வந்
ங்

ட்டாயா?
னாேய என்

ண்ைண ல் ம் பகர்ணைனப் ேபால்
பார்த்ேதன்…”

“ ட் க்கத
றந்த சத்தம் ேகட்
த் க்
ெகாண்ேடன். நீ
என் நடந் வந்
ட்டாய் !
ம் ேய பார்க்க ல் ைல. அம் மம் மா! உன்ைனத்
ெதாடர்ந் ஓ வ வ எவ் வள கஷ்டமாய் ப் ேபாய்
ட்ட ?”
“எதற் காகத் ெதாடர்ந்
“நல் ல ேகள்
ட்டாயா?”

வந்தாய் ?”

! நீ தாேன வரச் ெசான்னாய் ? மறந்

“எதற் காக வரச் ெசான்ேனன்? உனக்
இ க் றதா?”

நிைன

“நிைன இல் லாமல் என்ன? உன் காதலர்கைளக்
காட் வதாகச் ெசான்னாய் ! எங் ேக உன் காதலர்கள் ?
காட் , பார்க்கலாம் !”
“அேதா உனக்
ங் ழ .

அத்

ப்

ன்னால்

ம்

யாயம் 5 – ந

ப் பார்!” என்றாள்

க்கட

ல்

வந் யத்ேதவன்
ம் ப் பார்த்தான். அவ ைடய
வ ற்
ந்
டல் கள் ேமெல ம் அவன் மார்ைப
அைடத்தன. ற இன் ம் ேமேல ளம் அவன்
ெதாண்ைடைய ம் அைடத் க் ெகாண்டன. அவ ைடய
ேதகத் ல் ஆ ரம் ன்னல் கள் பாய் ந்தன. ப க்கக்
காய் ந்த ஒ லட்சம் ஊ
ைனகள் அவன்
ேதகெமல் லாம் ைளத்தன – அத்தைகய பயங் கரக்
காட் அவன் கண்
ன்ேன காணப் பட்ட .
ல் லா பரந்
ந்த இ ளில் அங் கங் ேக பத் ,
இ ப ,
அக் னி ண்டங் கள் ேதான் ன.
அவற்
ந்
ைக இல் ைல; ெவளிச்ச ம் இல் ைல;
ேழ ற ேபாட் எரித் உண்டா ம் ப் ழம் க ம்
அல் ல. ெவ ம் ெந ப் ப் ண்டங் கள் .
ந்
எப் ப ேயா எ ந் அைவ நின்றன.
ெரன் அவற் ல்
ல ண்டங் கள் மைறந்தன. ேவ
ல ப் ண்டங் கள்
தாக எ ந் நின்றன.
ஒ
ரம் மாண்டமான கரிய இ ள் நிறங் ெகாண்ட
ராட்சதன், தனியாகத் தைல ஒன் இல் லாமல்
வ ற் ேலேய வாய் ெகாண்ட கபந்தைனப் ேபான்ற
ராட்சதன். ஆனால் அவன் வ ற் ல் ஒ வாய் அல் ல;
அேநக வாய் கள் . அந்த வாய் கைள அவன் அ க்க
றந்
னான். றக் ம் ேபா வ ற்
ந்
ன்
ஜ் வாைல வாய் களின் வ யாக ெவளிேய வந்த .
ம்
ேபா மைறந்த .
இந்தக் காட் ையக் கண்ட வந் யத்ேதவ ைடய
ஒவ் ெவா ேராமக்கால் வ யாக ம் அவ ைடய
உடம் ன் ரத்தம் க வ ேபா
ந்த . அப் ப ப் பட்ட
அவைன என்ைறக் ம் ஆட்ெகாண்ட ல் ைல. ெபரிய
ப ேவட்டைரயரின் பாதாள நிலவைற ேல
ட இல் ைல.

அவன்
ேகட்ட

ன்னால் “ஹா ஹா ஹா!” என்ற ஒ
ம் ப் பார்த்தான்.

ரிப் க்

ங் ழ தான்! ேவ ஒ சந்தர்ப்பத் ேல ெயன்றால் ,
அவ ைடய அந்தச் ரிப் ேப அவ க் அள லாத
பயங் கரத்ைத உண்டாக்
க் ம் . இப் ேபா அேத
ரிப் ைதரியத்ைத அளித்த . இரத்த ம் , சைத ம் ,
உட ம் , உ
ம் , உள் ள ெபண் ஒ த் அவன் பக்கத் ல்
நிற் றாள் என்ப ெப ம் அபாயத் ல் ஒ பற் க்ேகால்
ேபால உத ய . “பார்த்தாயா என் காதலர்கைள?” என்
ங் ழ ேகட்டாள் .
“இந்தக் ெகாள் ளிவாய் ப் சா கள் தான் என் காதலர்கள் .
இவர்கைளப் பார்த் ச் சல் லாபம் ெசய் வதற் த்தான்
நள் ளிர ல் இந்த இடத் க் நான் வ
ேறன்,” என்றாள் .
இந்தப் ெபண்
க் நன்றாகப் த் ப்
த்
க் ற
என்ப ல் எள் ளள ம் சந்ேதக ல் ைல. இவ ைடய
உத ையக் ெகாண்
இலங் ைகக் ப் ேபா ற நடக் ற
காரியமா? – இவ் வா வந் யத்ேதவன் எண்ணினான்.
அவ ைடய உள் மனத்
ந் ேவ ஏேதா ஒ
எண்ணம் ெவளிவரப் ேபாரா க் ெகாண்
ந்த . அ
என்ன? இந்தக் ெகாள் ளிவாய் ப் சா கைளப் பற் ய
ஏேதா ஒ
ஷயந்தான்.
“உன் ைடய ேந தன் ேசந்தன்அ தனால் இத்தைகய
காதலர்கேளா ேபாட்
ட
மா?” என்
ங் ழ
ய
ணற் க் ள் ேள
ந் வ ம் ரைலப் ேபால்
ேகட்ட . ஏெனனில் அவ ைடய உள் ளம் அப் ேபா
எைதேயா ஞாபகப் ப த் க் ெகாள் ள
யன் ெகாண்
ந்த . ஆ! கைட
ல் ஒ ெபரிய
ேபாராட்டம் ; மன ற் ள் ேளதான் இேதா ஞாபகம்
வந்
ட்ட …

கந்தகம் கலந்த
ப் ரேதசங் களில் தண்ணீர ்
ெவ காலம் ேதங் நின் ச ப் நிலமானால் ,
அத்தைகய இடங் களில் இர ல் இம் மா ரி ேதாற் றங் கள்
ஏற் ப ம் .
க் ள் ேள
ந் கந்தகம் கலந்த வா
ெவளி ல் வ ம் ேபா ெந ப் ப் ழம் வ வ
ேபா
க் ம் . ல சமயம் நீ த் நிற் ம் . ல சமயம்
ப் ப் என் ேதான்
மைற ம் . இந்த இயற் ைகத்
ேதாற் றத்ைதக் கண் , அ யாத மக்கள்
பயப் ப வார்கள் . ெகாள் ளிவாய் ப் சா என்
பயங் கரப் ெபயர் ெகா த் ப்
அைடவார்கள் …
இப் ப ப் ெபரிேயார் ெசால்
அவன்
ேகள் ப் பட்
ந்த , ஞாபகத் க் வந்த . ற
அவ ைடய அ
க் ம் பயத் க் ம் ேபார் நடந்த .
அ
ெவற் ெபற் ற . ஆனால் அைதெயல் லாம்
இச்சமயம் இந்தப் ரைம
த்த ெபண்ணிடம் ெசால் ப்
பயனில் ைல. எப் ப யாவ அவ க் நல் ல வார்த்ைத
ெசால்
அைழத் க்ெகாண்
ேபாய் டேவண் ய தான்.
“ெபண்ேண! உன் காதலர்கள் எங் ம்
ேபாய் டமாட்டார்கள் இங் ேகதான் இ ப் பார்கள் .
நாைளக் ம் அவர்கைள வந் பார்க்கலாம் அல் லவா?
ட் க் ப் ேபாகலாம் , வா!” என்றான்.
அதற் ப் ங் ழ ம ெமா
ம் அழத் ெதாடங் னாள் .

ஒன்

ம் ெசால் ல

ல் ைல;

‘இ என்ன ெதால் ைல?’ என் வந் யத்ேதவன்
எண்ணினான். ன்னர் சற் ேநரம் ம் மா இ ந்தான்.

“ெபண்ேண! நாம் ேபாகலாமா?” என்
ேகட்டான்.
ம் மல் நிற் க
வந்

யத்ேதவ

ண்

ம்

ல் ைல.
க்

அ

த்

ப் ேபாய்

ட்ட

.

“சரி; உன் இஷ்டம் ேபால் ெசய் ! எனக் த்
க்கம்
வ
ற . நான் ேபா ேறன்” என் ெசால்
ட்
இறங் கத் ெதாடங் னான்.
ங் ழ உடேன ம் மைல நி த் னாள் . ேமட்
ந்
இறங் கத் ெதாடங் னாள் . நாேல பாய் ச்ச ல்
வந் யத்ேதவ க்
ன்னால் ேழ ேபாய் நின்றாள் .
வந்

யத்ேதவன் ஓ ப் ேபாய் அவைளப்

இ வ ம் கலங் கைர
ெதாடங் னார்கள் .

ளக்ைக ேநாக்

த்தான்.
நடக்கத்

‘இந்தப் த் ப்
த்த ெபண்ைண நம் ப் பட ல்
ஏ வதாவ ? கடைலக் கடப் பதாவ ? – ஆ
ம் ேவ
வ இல் ைலெயன் ெதரி றேத? ஏதாவ நல் ல
வார்த்ைத ெசால் ச் ேநகம் ெசய் ெகாள் ளப்
பார்க்கலாமா?’
“வானத் ல் வால் நட்சத் ரம் ேதான்
பற் உன் க த் என்ன?” என்
ங்

றேத! அைதப்
ழ ேகட்டாள் .

“என் க த் ஒன்
ல் ைல. வால் நட்சத் ரம்
ேதான்
ற ; அவ் வள தான்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“வால் நட்சத் ரம் வானில் ேதான் னால்
ல் ெபரிய
ேக கள்
ைள ம் என் ெசால் றார்கேள!”
“அப் ப த்தான்

லர் ெசால்

றார்கள் .”

“நீ என்ன ெசால்

றாய் ?”

“நான் ேஜா ட சாஸ் ரம் ப த்த ல் ைல. ஜனங் கள்
அப் ப ச் ெசால் க் ெகாள் வ தான் எனக் த் ெதரி ம் .”
சற்

ேநரம் ெமௗனமாக நடந்தார்கள் .

ற
என்

ங் ழ , “சக்கரவர்த் க் உடம்
க ல் ைல
ெசால் றார்கேள, அ உண்ைமதாேன?” என்றாள் .

‘இவள் அவ் வள
த் க் ளிப் ெபண் அல் ல’ என்
வந் யத்ேதவன் எண்ணிக்ெகாண்டான். ெகாஞ் சம்
அவ க் நம் க்ைக றந்த .
“நாேன என் கண்ணால் பார்த்ேதன். சக்கரவர்த் ப த்த
ப க்ைகயாய் க் டக் றார். இரண்
கால் களி ம்
உணர்ச் ேய ைடயா . ஓர் அ
ட எ த் ைவக்க
யா . அவைரக் ணப் ப த்த
ைக ெகாண்
வரத்தாேன நான் வந்
க் ேறன். ெபண்ேண! எனக் நீ
ஓர் உத ெசய் வாயா?” என் ேகட்டான்.
அதற் ம ெமா ெசால் லாமல் , “சக்கரவர்த் அ க
நாள் உ ேரா
க்க மாட்டார், க் ரத் ல் இறந் ேபாய்
வார் என் ெசால் றார்கேள, அ உண்ைமயா?”
என் ேகட்டாள் ங் ழ .
“நீ இச்சமயம் உத ெசய் யா ட்டால் அப் ப நடந்தா ம்
நடந்
ம் . இலங் ைக ல் ஓர் அ ர்வ சஞ்
ைக
இ க் றதாம் . அைதக் ெகாண்
வந்தால் சக்கரவர்த்
ைழத் க் ெகாள் வாராம் . நீ பட தள் ளிக்ெகாண்
இலங் ைகக் வ வாயா?”

“சக்கரவர்த் ஒ ேவைள இறந் ேபானால் அ
யார் பட்டத் க் வ வார்கள் ?” என்
ங் ழ
வந் யத்ேதவைனத்
க் வாரிப் ேபாட்ட .

த்தப
ேகட்ட

“ெபண்ேண! எனக் ம் , உனக் ம் அைதப் பற் என்ன?
யார் பட்டத் க் வந்தால் நமக் என்ன கவைல?”
“ஏன் கவைல இல் ைல? நீ
ரைஜகள் அல் லவா?”

ம் நா

ம் இந்த ராஜ் யத்

ன்

‘இந்தப் ெபண்
த் ப்
த்தவேள அல் ல. இவளிடம்
ஜாக் ரைதயாகேவ நடந் ெகாள் ள ேவண் ம் .
இவ ைடய
த் ரமான ெசயல் க க் ேவ
காரணம் இ க்க ேவண் ம் .’
“ஏன் ேபசாம
க்
வ வார்கள் ?” என்

றாய் ? அ
ங் ழ

த்த பட்டத் க் யார்
ண் ம் ேகட்டாள் .

“ஆ த்த கரிகால க் த்தான் வராஜா பட்டம்
கட்
க் ற . அவர்தான் நியாயமாக அ த்த
பட்டத் க் வர ேவண் ம் .”
“ம

ராந்தகர், – அவ

க்

உரிைம ஒன்

“அவர்தான் இராஜ் யம் ேவண்டாம் என்
ட்டாேர?”
“ ன்ேன அப் ப ச் ெசான்னார்; இப் ேபா
ேவண் ம் என் ெசால் றாராேம?”
“அவர் ெசான்னால் ேபா மா?
ஒப் க்ெகாள் ள ேவண்டாமா?”

ல் ைலயா?”
ெசால்
ராஜ் யம்

ரைஜகள் எல் லா ம்

“ெபரிய மனிதர்கள் பலர் அவர் கட்
இ க் றார்களாேம?”

ல்

“அப் ப த்தான் நா ம் ேகள் ப் பட்ேடன். இவ் வள ம் உன்
கா வைர ல் வந் எட்
ப் பைத நிைனத்தால்
எனக்
க ம் ஆச்சரியமா
க் ற .”
“ ந்தரேசாழர்
ஆ ம் ?”

ெரன்

இறந்

ேபானால் என்ன

“ேதசெமல் லாம் ெப ங் ழப் பம் ஆ
த ப் பதற் த்தான் உன் உத இப் ேபா
ேதைவயா
க் ற …”
“நான் என்ன உத

ையச் ெசய் ய

ம் . அைதத்

ம் ?”

“ ன்னேமேய ெசான்ேனேன. நான் அவசரமாக
ைக
ெகாண்
வர இலங் ைகத்
க் ப் ேபாக ேவண் ம் .
அதற் நீ பட வ த் க் ெகாண்
வரேவண் ம் .”
“என்ைன எதற் காக அைழக் றாய் ? ஒ ெபண்
ள் ைளையப் பட தள் ம் ப ேகட்க
ெவட்கமா ல் ைலயா?”
“ேவ யா ம் இல் ைல என் உன் தந்ைத ெசால் றார்.
உன் அண்ணன்
ட ேநற் ப் ேபாய்
ட்டானாேம?”
“அவன் ேபானால் என்ன? உனக் இரண்
ைககள் ,
உன்ேனா வந்தவ க் இரண்
ைககள் இல் ைலயா?”
“எங் க

க்

ப் பட

வ

க்கத் ெதரியா …”

“பட வ ப் ப என்ன மந் ர
த் வ த்தால் தாேன பட

த்ைதயா!
ேபா ற !”

“ ைச ெதரிய ேவண் ம் அல் லவா? ந
ெதரியாமல் ேபாய் ட்டால் …?”
“ந க்கட ல் ைச ெதரிய ட்டால்
அதற் நான் என்ன ெசய் யட் ம் !”

க்கட

ப் ைபப்

ல்

ச் சா

ைச

ங் கள் !

கலங் கைர ளக் ன் அ
ல் அவர்கள் வந்
ட்டார்கள் . வந் யத்ேதவ ம் அத் டன் ேபச்ைச
நி த்
ட
ம் னான். ேம ம் ேபச்ைச வளர்த் ப்
ங் ழ
ன் ம ப் ைப உ
ப் ப த்
ட அவன்
ம் ப ல் ைல. அவள் அவ் வள கண் ப் பாக
ம ெமா ெசான்ன ேபா
ம் , அவ ைடய ர ம்
ேபச் ன் ேதாரைண ம் அவ ைடய உள் ளத் ல்
யெதா நம் க்ைகச் டைர உண்டாக்
ந்தன.
இரண்டாம்
ைற ப த்த
ேதவ க் த்
க்கம் வர
எண்ணங் களினால் அவ
ழம் க் ெகாண்
ந்த
ஆரம் பத் ேலதான்
ங்

ற ெவ ேநரம் வந் யத்
ல் ைல. ஏேதேதா
ைடய உள் ளம் ெவ வாகக்
. நாலாம் ஜாமத் ன்
னான்.

க்கத் ல் வந் யத்ேதவன் கன கண்டான். பாய் மரம்
ரித்த
ய பட ல் ங் ழ
ம் அவ ம்
எ ெர ராக அமர்ந்
ந்தார்கள் . நாலா ற ம் கடல் ;
எங் ேநாக் னா ம் ஜலம் . இனிய ங் காற் ; பட
அக்காற் ல் தப் ப ேபாலப் ேபாய் க் ெகாண்
ந்த .
ங் ழ
ன்
கம் அழேக வ வமாகப் ெபா ந்த .
ண்ட ம ர் ெநற்
ல் ஊசலா க் ெகாண்
ந்த .

ேசைலத் தைலப் ப் பறந்த . எங் ேக ேபா ேறாம் ,
எதற் காகப் ேபா ேறாம் என்பெதல் லாம்
வந் யத்ேதவ க் மறந் ேபாய் ட்ட .
ங் ழ
டன் பட ல் ேபாவதற் காகேவ இத்தைன நாள்
ரயாணம் ெசய் வந்ததாகத் ேதான் ய . ஒன்ேற
ஒன்
ைறவா
ந்த . அ என்ன? அ என்ன? ஆ!
ங் ழ
ன் பாட் ! ேசந்தன்அ தன்
ெசால்
ந்தான் அல் லவா?
“ெபண்ேண! உன் பவழ வாையத் றந் ஒ பாட்
பாட மாட்டாயா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“என்ன ெசான்னாய் ?” என்
ங் ழ
ேகட்டாள் . ஆகா! அந்தப் ன்னைக ஏ
ெபறாதா?
“உன் கனிவாையத்
என்ேறன்.”

றந்

“ தம் இைசத்தால் எனக்
“உன் அ

ல் வந்

ஒ

ங் ழ உடேன தன் ம
எ த் க்ெகாண்டாள் . கத்

ன்னைக டன்
உலக ம்

தம் இைசக்க மாட்டாயா

என்ன த

உன் அழ

ப்

வாய் ?”

ய கன்னத்

ல் …”

ந் ஒ
ரிய கத் ைய
த்த ைகைய ஓங் னாள் .

“இேதா பார்! அந்தப் பாய் மரத் க் அப் பால் ஒ
அ
வள நீ வந்தா ம் உன்ைன இந்தக் கத் யால்
த்
ேவன். கடல் ன்கள்
கப்
ப ேயா
க் ன்றன!” என்றாள் .

அத்
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ம நாள் காைல ல் உதய ரிய ைடய
ெசங் ரணங் கள் வந் யத்ேதவைனத் தட் எ ப் ன.
உறக்கம் நீ ங் ய ற ம் ய உணர் வ வதற் ச்
ேநரம்
த்த . அவன் ேமல்
ந்த
ரிய
ெவளிச்சமா அல் ல கலங் கைர ளக் ன் ஒளியா என்
ெதளிவதற் ச்
ேநரம்
த்த . தல் நாள் இர
அ பவங் களில் எ உண்ைம, எ கன என் எண்ணிப்
பார்த்தேபா அவ க் ஒேர ழப் பமா
ந்த .
ட் ேல ெபரியவரின் மைன
ம் , அவ ைடய
ம மக ம் மட் ேம இ ந்தார்கள் . ெபரியவர் ழகர்
ேகா
க் ப் ஷ்ப ைகங் கரியம் ெசய் வதற் காகப்
ேபா
ப் பதாக அவர்கள் ெசான்னார்கள் .
ங் ழ ையப் பற் அவர்களிடம்
சாரிக்க
அவ க் த் ைதரியம் வர ல் ைல. அவர்கள் அளித்த
காைல உணைவ அ ந்
ட் ச் ற்
ற் ம்
கண்கைளச் ெச த் த் ேத ப் பார்த்தான். ங் ழ
எங் ம் அகப் பட ல் ைல. ஆலயத் க் ப் ேபாய் ப்
பார்க்கலாம் என் ேபானான். அங் ேக அவள் தந்ைத
இ ந்தார். ேகா ைலச் ற்
ந்த மரங் களி
ந்
ைஜக் ரிய ஷ்பங் கைளக் ெகாய் ெகாண்
ந்தார்.
மலர்கைளத் ெதா த் மாைலயாக் வதற் ச் ல நாள்
ங் ழ வ வ ண்
என் ம் , ஆனால் இன்ைறக்
வர ல் ைலெயன் ம்
னார்.
“எங் ேகயாவ காட் ல் மான்கைளக் ரத் க்
ெகாண்
ப் பாள் . அல் ல கடற் கைரேயா
ரிந்
ெகாண்
ப் பாள் . அவைளத் ேத ப்
த் க் ேகட்
பார்!” என்றார்.

ப்

“தம் ! ஒ
ஷயத் ல் ஜாக் ரைதயாக இ . அவள்
ெபால் லாதவள் , தப் பர்த்தம் ெசய் ெகாள் ம் ப யாக
அவளிடம் எதாவ ெசால்
டாேத. கா யங் களில்
ப த்
ப் பைத நிைனத் க்ெகாண்
ங் கார
ரஸத் ல் இறங்
டாேத! உடேன பத் ரகாளியாக மா
வாள் . அப் றம் உன் உ ர் உன் ைடய அல் ல!”
என் எச்சரிக்ைக ெசய் தார் ெபரியவர்.
தல் நாள் கனைவ நிைனத் க் ெகாண்
வந் யத்ேதவன் உடல்
ர்த்தான். ற காட் ற் ள்
ங் ழ ையத் ேத க்ெகாண்
ேபானான். காட் ேல
எங் ேக என் ேத வ ?
ேநரத் க்ெகல் லாம்
அவ க் அ த் ப் ேபாய் ட்ட . காட்
ந்
ெவளிேய னால் ேபா ம் என் ஆ
ட்ட .
ெவளிேய ய ன்னர் கடற் கைரைய ேநாக் ச்
ெசன்றான். கடற் கைரேயா நீ ண்ட
ரம் அைலந் ம்
பலன் ஒன் ம் இல் ைல. ங் ழ ையக் காண ல் ைல.
“எப் ப
ம் மத் யானச் சாப் பாட் க்
ட் க்
வ வாள் அல் லவா? அங் ப் பார்த் க் ெகாள் ளலாம் !”
என்
ம் னாள் .
ெரன் ஓர் எண்ணம்
ேதான் ய . அைல ம் ஆட்ட ம் அ க ல் லாமல்
அைம யாக இ ந்த அந்தக் கட ல் இறங் க் ளிக்க
ேவண் ம் என்ற ஆைச உண்டா ற் . இந்தப் பக்கத் ல்
கட ல் ஆழம் அ கம் இல் ைலெயன்
ன்னேம
ேகள் ப் பட்ட ண் . தல் நாள் மாைல ல்
ங் ழ
ம் ெசால்
க் றாள் . ன்ேன, இறங் க்
ளிப் பதற் என்ன தைட? கடல்
ஷயத் ல்
அவ க்
ந்த பயத்ைதப் ேபாக் க் ெகாள் வ ம்
அவ யம் . பட
ம் , கப் ப
ம் ஏ ப் ரயாணம் ெசய் ய
ேவண் ய அவ யம் ேநர்ந்
க் ற . கடைலக் கண்
பயப் பட்டால்
மா? அந்தப் பயத்ைதப் ேபாக் க்
ெகாண்ேட ஆகேவண் ம் .

இ ப் ைபச் ற் க் கட்
ந்த
ள் ணிைய ம்
கத் ைய ம் எ த் க் கடற் கைர ல் ைவத்
ட் க்
கட ல் இறங் னான். ெமள் ள ெமள் ள ஜாக் ரைதயாகக்
காைல ைவத் நடந்தான். ேபாகப் ேபாக ழங் கால்
அள ஜலத் க் ேமல் இல் ைல.
ய அைலகள் வந்
ேமா ய ேபா ஜலம் இ ப் பள க் வந்த . அதற்
ேமேல இல் ைல. “அழகான ச த் ரம் இ !அ ழ் ந்
ளிப் பதற் க்
டத் தண்ணீர ் இல் ைலேய?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட இன் ம் ேமேல ெசன்றான்.
‘அேடேட! ஆழம் இல் ைல என் எண்ணிக் ெகாண்ேட
கைர
ந் ெவ
ரம் வந்
ட்ேடாேம?
ெரன்
கடல் ெபாங் னால் ? அைலகள் ெபரிதா ேமா னால் ?’
இந்த எண்ணம் ேதான் க் கைரப் பக்கம்
ம் ப்
பார்த்தான்.
‘அ க
ரம் கைர
ந் வந்
ட்ட என்னேமா
உண்ைமதான்! ஆனால் அப் ப ெயான் ம் கடல்
ெரன் ெபாங்
டா !… ஓேகா! அேதா ங் ழ
வ
றாேள! கைரேய அவைளப்
த் க்
ெகாள் ளேவண் ம் .
த் க் ெகாண்
நயமான
வார்த்ைதகளினால் ம ப ேகட்க ேவண் ம் . அவ ம்
நம் ைமப் பார்த்
ட் த்தான் வ
றாள்
ேபா
க் ற ! நாம் இ க் ம் ைசைய ேநாக் ேய
வ
றாள் ! ஏேதா நம் ைமப் பார்த் ச க்ைஞ டச்
ெசய் றாேள!…’
‘ஓ! ஓ! இ என்ன? கைர ல் னிந் அவள் என்ன
பார்க் றாள் , என்னத்ைத எ க் றாள் ? நம் ைடய
இ ப் ல் ற் ம்
ள் ணிையயல் லவா எ க் றாள் ?
ெபண்ேண! அைத எ க்காேத! அ என் ைடய … நாம்
ெசால் வ அவள் கா ல்
ழேவ ல் ைல! இந்தக் கடல்
அைலகளின் இைரச்சல் !

‘இேதா நம் ரல் அவ க் க் ேகட்
ட்ட ! நம் ைமப்
பார்த் அவ ம் ஏேதா ெசால் றாள் ! ங் ழ ! அ
என் ைடய ! எ க்காேத!…’
‘இந்தா! ெசான்னால் ேகட்க மாட்டாயா? உன் உைடைம
ேபால் ைக ல் எ த் க் ெகாண்
நீ பாட் க் ப்
ேபா றாேய, நில் நில் !…’
வந் யத்ேதவன் கைரைய ேநாக் ஓட ஆரம் த்தான்!
ஒ தடைவ ங் ழ அவைனத்
ம் ப் பார்த்தாள் .
ற அவ ம் ஓடத் ெதாடங் னாள் .
ம் கலங் கைர
ளக்க ம் இ ந்த பக்கத் க் எ ர்பக்கமாகக்
காட்ைட ேநாக் ஓ னாள் !
‘ஆகா! இவள் ஷ்டப் ெபண்! ஷ்டப் ெபண்ணா? அல் ல
ெவ ம் ைபத் யமா? இந்தப் ைபத் யத் னிட
ந்
நம அைரச்
ைள எப் ப
ம் வாங் யாக
ேவண் ேம…?’
இரண்
தடைவ கட ல் இட
ந் ஒ வாய் உப் த்
தண்ணீ ம்
த்
ட் வந் யத்ேதவன் ெம வாக
கைரேய னான். ற அந்தப் ெபண்ைணத் ெதாடர்ந்
ஓ னான். ஓட ஓட, அவ ைடய ஓட்டத் ன் ேவகம்
அ கமா ற் . சற் த்
ரத் ல் ஐம் ப அ ப
மான்களின்
ட்டம் ஒன் ஓ ய .
‘மான்கள்
ரண் , பாய் ந் ஓ வ – தா த் தா க்
த் ஓ வ என்ன அழகான காட் ! ஏன்? இேதா
இந்தப் ெபண்
த் க்
த் ஓ
றாேள? இ
ம்
அந்த மான்களின் ஓட்டத்ைத ட அழ ல்
ைறவா ல் ைல! இம் மா ரி இயற் ைகயாக ம்

யேதச்ைசயாக ம் வா ம் ெபண்களின் அழேக
அழ தான்!… ஆனால் இைதெயல் லாம் அவளிடம்
ெசால் லக்
டா . ெசான்னால் காரியம் ெகட் ப்
ேபாய்
ம் ! ெபரியவர்தான் எச்சரித்
க் றாேர?…
இ ந்தா ம் , இவள் எதற் காக இப் ப
ம்
த் க்
ெகாண்
ஓ
றாள் ! காட் ல்
ந்
ட்டால் அப் றம்
அவைளக் கண்
ப் ப எப் ப ?… இேதா காட் ற் ள்
ந்ேத ட்டாள் . காரியம் ெகட் க் ட் ச் வரா
ட்ட . நம் ைமப் ேபான்ற ெமௗ கன் உல ேலேய ேவ
யா ம் இ க்க
யா !… ரங் ன் ைக ல் அகப் பட்ட
மாைல
ம் வ மா?’
வந்

யத்ேதவ ம்
ேநரத் ல் காட் ற் ள்
ந்தான். அங்
ங் ம் அைலந்தான்.
அவசரத் னா ம் பரபரப் னா ம் ெச கைளச் சரியாக
லக்
ட் க் ெகாண்
நடக்காமல் உடம் ெபல் லாம்
ட்களால்
க் ெகாண்டான். “ ங் ழ
ங் ழ !”
என்
ச்ச ட்டான். ற , “மரேம! ங் ழ ையக்
கண்டாேயா?” “காக்காய் ! ங் ழ ையக் கண்டாேயா?”
என்ெறல் லாம் ேகட்க ஆரம் த்தான்.
‘இ எ ? நமக்ேக ைபத் யம்
த்
ம்
ேபா
க் றேத!’ – என் அவன் நிைனக்கத் ெதாடங்
சமயத் ல் ,
ெரன் மரத் ன் ேம
ந் ஏேதா
ந்த !
ஆ! அவ ைடய அைரத் ணிச்
ள் தான்! க்க
ஆவ டன் அைத எ த் ச்
ைளப் ரித் ப்
பார்த்தான். ஓைல, ெபாற் கா கள் எல் லாம்
பத் ரமா
ந்தன! “பணம் பத் ரமா
க் றதா?”
என் ஒ
ரல் ேமேல
ந் வந்த . வந் யத்ேதவன்
அண்ணாந் பார்த்தான். ங் ழ மரக் ைள ல்
உட்கார்ந்
ந்தாள் .

ய

யர்த்
த் ப் ேபா
ந்த வந் யத்ேதவன்
தன்ைன
ய ேகாபத் னால் , “உன்ைனப் ேபான்ற
மந் ைய நான் பார்த்தேத ல் ைல!” என்றான்.
“உன்ைனப் ேபான்ற ஆந்ைதைய நான் பார்த்த ல் ைல
அம் மம் மா! என்ன
த்தாய் ?” என்றாள் ங் ழ .
“எதற் காக இப் ப என்ைன அைலக்க
பணம் ேவண் ெமன்றால் …”
“ ச் ! உன் பணம் இங் ேக யா க்

ேவண்

“அப் ப யானால் , எதற் காக இைதத்
வந்தாய் ?”
“அவ்
வந்
ேபா
“ேபா

த்தாய் ? உனக்

க்

ப்

ம் ?”
க் ெகாண்

ஓ

தம் நான் ெசய் ரா ட்டால் நீ காட் க் ள்
க்க மாட்டாய் . எங் கள் ட் க்
ம் ப்
ப் பாய் !”
ந்தால் என்ன?”

“இந்த மரத்
“என்ன ெதரி

ன் ேமல் ஏ

ப் பார் ெதரி

ம் !”

ம் ?”

“பத் ப் ப ைனந்
ேவல் க ம் ன் வ

ைரகள் ெதரி
ெதரி ம் !”

ம் ! வாள் க

ம் ,

அவ ைடய கத் ேதாற் றத்
ந் அவள்
வ
உண்ைமயா
க்கலாம் என் ேதான் ய . ஆ
ம்
நிச்சயமாகத் ெதரிந் ெகாள் ள
ம் வந் யத்ேதவன்
மரத் ன் ேமல் ஏ னான். ஏ வதற்
ன் அைரச் ற் ச்

ைளக் ெகட் யாகக் கட் க் ெகாண்டான். ஒ ேவைள
இவள் மரத் ன் ேம
ந் அைதத் தவ ப்
ேபாட்
க்கலாம் . இப் ேபா ம ப
ம் அைத
அபகரிப் பதற் ச் ழ் ச ் ெசய் றாேளா, என்னேமா யார்
கண்ட ?
மரத் ன் ேமேல க் கலங் கைர ளக் ன் பக்கம்
ேநாக் னான். ‘ஆம் ங் ழ
ய ம் உண்ைமதான்’
அங் ேக பத் ப் ப ைனந்
ைரகள் நின்றன.
ைரகள்
வாள் க ம் , ேவல் க ம்
த்த ரர்கள்
இ ந்தார்கள் .
‘அவர்கள் யாராக இ க் ம் ?… நம் ைமப்
ப் பதற் வந்த
ப ேவட்டைரயரின் ஆட்கள் தான்! ேவ யாரா
க்க
ம் ?’
ங் ழ தன்ைனப் ெப ம் அபாயத்
ந்
காப் பாற் னாள் . எதற் காக? என்ன ேநாக்கம் பற் ? –
இன் ம் ல ஷயங் க ம் ெதளிவாக ல் ைல!
இ வ ம் மரத்
ந்
ேழ இறங் னார்கள் .
“ ங் ழ என்ைனப் ேபராபத்
ந்
காப் பாற் னாய் . உனக்
க க நன் !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ெவ ம் ெபாய் ! ஆண்
ள் ைளக
உண்டா?” என்றாள் ங் ழ .
“எல் லா ஆண் ள் ைளகைள
எண்ணி டாேத!”
“நீ எல் ேலாைர

க்

நன்

ம் ேபால் என்ைன

ம் ேபால் இல் ைல; ஒ

தனி மா

ட

ம்
ரிதான்?”

“ெபண்ேண! உன்ைன ஒ

ேகள்

“தாராளமாகக் ேகட்கலாம் ; ம
இஷ்டம் .”

ேகட்கலாமா?”
ெமா

வ

“என்ைனக் காப் பாற் ற ேவண் ம் என் ஏன்
எண்ணினாய் ? என் ேபரில்
ெரன் தய
காரணம் என்ன?”

என்

றக்கக்

ங் ழ
ம் மா இ ந்தாள் . அவள்
ைகத்
ேபானாள் என்ப
கத்
ந் ெதரிந்த .

ப்

அப் றம் ேயா த் ப் பார்த் , “அச கைளக் கண்டால்
எனக் எப் ேபா ம் ெகாஞ் சம் பரிதாபம் உண் ”
என்றாள் .
“சந்ேதாஷம் ; இந்த ரர்கள் என்ைனத் ேத
வந்
க் றார்கள் என்பைத எப் ப அ ந்தாய் ?”
“உன்ைனப் பார்த்தால் ெதரிய ல் ைலயா? – நீ தப் ஓ
ஒளிந் ெகாள் ள வந்
க் றவன் என் ேநற் ைறக்ேக
ஊ த்ேதன். இன்ைறக் க் காைல ல் உன் ேந தன்,
ைவத் யர் மகன் –
லமாக அ ஊர் தமா ற் .”
“அவன் என்ன உள

னான்?”

“காைல ல் எ ந்த ம் காட் ேல
ைக ேதட
ேவண் ம் என்றான். நான் அைழத் ப் ேபாவதாகச்
ெசால்
இங் ேக அைழத் க் ெகாண்
வந்ேதன்.
என்னிடத் ல் காதல் ரிய ஆரம் த்தான். ‘உன் ைடய
ேந தன் உன்ைன ந் க் ெகாண்
ட்டாேன?’ என்
ெசான்ேனன்…”

“என்ன ெசான்னாய் ?”
“ெகாஞ் சம் ெபா ; ேகட் க் ெகாண்
வா! நீ என்னிடம்
காதல் ரியத் ெதாடங்
ட்டதாகச் ெசான்ேனன்.
அப் ேபா தான் உன் ேபரில் அவ ைடய சந்ேதகத்ைத
ெவளி ட்டான். ஏேதா இராஜ தண்டைனக் ப் பயந் நீ
ஓ த் தப் வந்
க் றாய் என் அவ க் வ
ல் பல
காரணங் களால் சந்ேதகம் ேதான் யதாம் !
‘அப் ப ப் பட்டவைன நம் அநியாயமாய் க் ெகட் ப்
ேபாகாேத! என்ைனக் க யாணம் ெசய் ெகாள் !’
என்றான். ‘ெராம் ப அவசரப் ப
றாேய?
ெபரியவர்கைளக் ேகட்க ேவண்டாமா?’ என்ேறன்.
‘பழந்த ழ் மரைபெயாட் க் கள மணம் ரிந்
ெகாள் ேவாம் !’ என் உன் அழகான ேந தன்
ெசான்னான். எப் ப
க் ற கைத?”
“அட சண்டாளப் பா
வந் யத்ேதவன்.

!” என்

கத்

னான்

“இதற் ள் ேள
ைரகள் வ ம் சத்தம் ேகட்ட . நான்
மரத் ன் ேமல் ஏ ப் பார்க்கச் ெசான்ேனன். மரத் ன்
ேமேல நின் பார்த்தேபா அவ ைடய கால் கள் ெவட
ெவட ெவன் ந ங் யைத நிைனத்தால் இப் ேபா ம்
எனக் ச் ரிப் வ
ற ” என் ெசால்
ட் ப்
ங் ழ
ரித்தாள் .
“

ைளயாட்

இ

க்கட்

ம் ; அப் றம் என்ன நடந்த

“அவன் மரத் ன் ேமேல
ந் இறங் வந்தான்.
‘பார்த்தாயா? நான் ெசான்ன சரியாகப் ேபா ற்
அவைனப்
ப் பதற் காக இராஜ ேசவகர்கள்

?”

.

வந்
க் றார்கள் !’என்றான். ‘அப் ப யானால் அவ டன்
வந்த உன்ைன ம்
ப் பார்கள் அல் லவா? நீ ஓ
எங் ேகயாவ ஒளிந் ெகாள் !’ என்ேறன். ‘அப் ப த்தான்
ெசய் ய ேவண் ம் ’ என்றான். என்ைன ட் ப் ரிந்
ெசன்றான். நான் எ ர்பார்த்தப ேய நடந்த …”
“என்ன? என்ன நடந்த

?”

“ஓ ஒளிந் ெகாள் வதாக என்னிடம் ெசால்
ட்
ேநேர அந்தக்
ைரக்காரர்கள் இ ந்த ைசைய
ேநாக் ப் ேபாய் அவர்களிடம் அகப் பட் க்
ெகாண்டான்…”
“ஐேயா! பாவம் !”
“அ கமாகப் பரிதாபப் பட்
ைவத் க்ெகாள் !”
“ஏன் அப் ப ச் ெசால்

டாேத! ெகாஞ் சம்

ச்சம்

றாய் ?”

“ ைற ம் ேகள் ! நீ ேய ெதரிந் ெகாள் வாய் ! அவர்களிடம்
ேநேர ேபானான். அவர்கள் இவைன அ சயத் டன்
பார்த்தார்கள் . உற் உற் ப் பார்த் ஒ வேராெடா வர்
இரக யமாகப் ேப க் ெகாண்டார்கள் . ‘நீ ங் கள் யார்?’
என் இவன் ேகட்டான். ‘நாங் கள் ேவட்ைடக்காரர்கள் !
மான் ேவட்ைடயாட வந்
க் ேறாம் ’ என் அவர்களில்
ஒ வன் ெசான்னான். ‘இல் ைல நீ ங் கள் என்ன
ேவட்ைடயாட வந்
க்
ர்கள் என் எனக் த் ெதரி ம் ’
என்றான் இவன். அவர்கள் இன் ம்
யப் பைடந்
இவைனத்
ண்
ட்டார்கள் . ‘வந் யத்ேதவைனத்
ேத க்ெகாண்
வந்
க்
ர்கள் . அவன்
இ க்
டத்ைதக் காட்
ேறன். என்ைனச் ம் மா
ட்
ர்களா?’ என் ேகட்டான். அவர்க ம்

அதற் ச் சம் ம த்தார்கள் . இவன் அவர்கைள
அைழத் க்ெகாண்
எங் கள் ட் ப் பக்கம் ேபானான்…”
“

ேரா

, சண்டாளன்!…”

“அவர்கள் ேபான ற நான் உன்ைனத் ேத க் ெகாண்
வந்ேதன். நீ கட ல் இறங் க் ளித் க்
ெகாண்
ந்தாய் …”
“என்னிடம் அங் ேகேய இைதெயல் லாம் ஏன்
ெசால் ல ல் ைல! இந்தத் ணிச்
ைள எ த்
ெகாண்
ஏன் ஓ வந்தாய் ?”

க்

“இல் லா ட்டால் , நீ அவ் வள ேவகமாக ஓ
வந்
ப் பாயா? அந்த ேவட்ைடக்காரர்கைள ஒ ைக
பார்க் ேறன் என் அவர்கைளத் ேத ப் ேபா
ந்தா
ேபா
ப் பாய் ! என் ேபச்ைசேய ஒ ேவைள
நம்
க்கமாட்டாய் . இவ் வளைவ ம் ெசால்
உன்ைன என் டன் வ ம் ப ெசய் வதற் ள் அவர்கள்
உன்ைன ஒ ேவைள பார்த்
ப் பார்கள் …”

ம்

‘ஆகா! இந்தப் ெபண்ைணயா நாம் ைபத் யக்காரி என்
எண்ணிேனாம் ’ என் வந் யத்ேதவன் நிைனத்
ெவட்கம் அைடந்தான்.
‘இவளிடம் ரண நம் க்ைக ைவத்ேதயாக ேவண் ம் .
இவ ைடய உத இல் லா ட்டால் நாம் கடைலக் கடந்
இலங் ைக ெசல் ல
யா . இவ் வள
ரம் வந்த ம்
ணா ம் . ப ேவட்டைரயர்களிடம்
ம் ப அகப் பட் க்
ெகாள் ள ம் ேநரலாம் .’

“ெபண்ேண! நீ எனக் எவ் வள ெபரிய உத
ெசய்
க் றாய் என்பைதச் ெசால்
யா .
உத ைய ம் நீ தான் ெசய் யேவண் ம் …”
“என்ன ெசய் யேவண்

ம் என்

றாய் ?” என்

ேகட்டாள் .

“என் ேந த ைடய இலட்சணத்ைதப் பார்த்
அல் லவா? அவைன நம் ப் பயன் இல் ைலெயன்
ெதரிந் ெகாண்டாய் அல் லவா? நீ தான் பட வ
வந் என்ைன இலங் ைக ல் ேசர்ப் க்க ேவண்
ங்

ழ

ெமௗனமா

ச்ச

ட்டாய்
த்
ம் !”

ந்தாள் .

“நான் தப் க் காரியம் எ
ம் ெசய் யக்
யவன் அல் ல
என் உனக் நம் க்ைக ஏற் ப
றதா? ெபண்ேண!
இலங் ைகக்
க க் யமான காரியமாக நான் உடேன
ேபாய் த் ர ேவண் ம் . இந்த உத எனக் நீ அவ யம்
ெசய் ேதயாக ேவண் ம் …”
“ெசய் தால் எனக் என்ன த வாய் ?” என்
ங் ழ
ேகட்டாள் . அவ ைடய கத் ல்
தன்
தலாக
நாணத் ன் அ
ெதன்பட்ட . கன்னங் கள்
ந்தன;
அவ ைடய கத் ன் அழ பன்மடங் அ கமா ச்
டர் ட் ஒளிர்ந்த .
தல் நாள் இர கண்ட கன ல் இேத மா ரி அவள்
ேகட்ட வந் யத்ேதவ க் நிைன வந்த . அேத
வார்த்ைதகள் ம ப
ம் அவன் நா ல் வ வதற் த்
த்தன. பல் னால் நாைவக் க த் க் ெகாண்
அந்த
வார்த்ைத வராமல் நி த் னான்.

“ெபண்ேண! இந்த உத நீ எனக் ச் ெசய் தால் உ ர்
உள் ள அள ம் மறக்க மாட்ேடன்; என்ெறன் ம் நன்
ெச த் ேவன். உனக் நான் இதற் ப் ர யாகச்
ெசய் யக்
ய எ
ம் இ ப் பதாகத் ெதரிய ல் ைல. நீ
ஏதாவ ெசய் ம் ப ெசான்னால் , கட்டாயம் ெசய் ேவன்!”
ங் ழ
ந்தைன ல் ஆழ் ந்தாள் . ெசால் ல
எண்ணியைதச் ெசால் லலாமா, ேவண்டாமா என்
தயங் யைதப் ேபால் காணப் பட்ட .
“என்னால் உனக் ஆகக்
ய ர உத ஏேத
இ ந்தால் ெசால் ! நிச்சயம் ெசய் ேறன்…”
“இ
“சத்

சத்

யமான வார்த்ைததானா?”

யம் ! சத்

யம் !”

“அப் ப யானால் , சமயம் வ ம் ேபா
அப் ேபா மறந்
ட மாட்டாேய?”

ெசால்

“ஒ நா ம் மறக்கமாட்ேடன். நீ எப் ேபா
ேகட்பாய் என் காத்
ப் ேபன்.”
ங் ழ
வயப் பட்

ம்

ண் ம்
ந்தாள் .

ேநரம்

ேறன்.

ர

உத

ந்தைன

“சரி, என் டன் வா! இந்தக் காட் ல் ஓரிடத் க்
உன்ைன நான் அைழத் ப் ேபா ேறன். அங் ேக இன்
ெபா
சா ம் வைர ல் நீ ர் இ க்க ேவண் ம் .
பட் னியாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் …”

“அைதப் பற் க் கவைல இல் ைல! காைல ல் உன்
அண்ணி பைழய ேசா ேபாட்டாள் . அவ ைடய
வ ற் ெறரிச்சைலக் ளப் வதற் காகேவ அ கமாகச்
சாப் ட்ேடன். இனி இராத் ரி வைர ல் சாப் பா
ேதைவ ல் ைல…”
“இராத் ரி
டச் சாப் பா
ைடக் றேதா, என்னேமா?
ைக ல் ெகாஞ் சம் எ த் வரப் பார்க் ேறன். நான்
ெசால் ம் இடத் ல் இ ட் ம் வைர நீ இ க்க ேவண் ம் !
இ ட் ய ற நான்
ம் ப வந் ஒ சத்தம் ெசய் ேவன்.
ல் ‘ க்
க் ’ என்
வைதக்
ேகட்
க் றாயா?”
“நன்றாய் க் ேகட்
க் ேறன். அப் ப க்
ேகட் ரா ட்டா ம் உன் ரைலத் ெதரிந்

ெகாள் ேவன்.”

“நான் ரல் ெகா த்த ம் நீ அவ் டத்
ந் ெவளி
வர ேவண் ம் . இ ட் ஒ ஜாமத் ற் ள் பட ல் ஏ
நாம் றப் பட்
ட ேவண் ம் .”
“

ன்

ரல் எப் ேபா

வ

ம் என்

காத்

ப் ேபன்.”

காட் ன் மத்
ல் மணல் ேம இட்
ந்த ஓரிடத் க் ப்
ங் ழ வந் யத்ேதவைன அைழத் ப் ேபானாள் .
ேமட் ன் ம பக்கத் ல் மரஞ் ெச ெகா கள் மற் ற
இடத்ைத ட அ க ெந க்கமா
ந்தன. அவற் ைற
லாவகமாகக் ைக னால்
லக் க்ெகாண்
ஒ
மரத் ன் வ யாகப் பள் ளத் ல் இறங் னாள் .
வந் யத்ேதவ ம் அவைளப் ன்பற் இறங் னான்.
அங் ேக ஒ பைழய மண்டபத் ன் ேமல்
ளிம்
காணப் பட்ட . இன் ம் உற் ப் பார்த்த ல் இ ளைடந்த
மண்டபத் ன் இ
ண்கள் ெதரிந்தன. இைவ

எல் லாவற் ைற ம் மரங் க ம் ெச ெகா க ம்
மைறந்
ந்தன. எந்தப் பக்க
ந் பார்த்தா ம் அந்த
மண்டபம் அங் ேக இ ப் ப ெதரியேவ ெதரியா .
“இந்த மண்டபத் ல் ஒ
த்ைத
ந்த . அ
ேபான ற நான் இ ல் இ க் ேறன். என் ைடய
ெசாந்தத் தனி டாக ைவத் க் ெகாண்
க் ேறன்.
மனிதர்கைளக் காணப்
க்காத ேபா இவ் டத் க்
நான் வந்
வ வழக்கம் . சட்
ல் தண்ணீர ்
இ க் ற . இன் பகெலல் லாம் இங் ேகேய இ ! நாலா
ற ம் மனிதர்கள் ரல் ேகட்டா ம்
ைரகள் ஓ ம்
சப் தம் ேகட்டா ம் ேவ என்ன தட டல் நடந்தா ம் நீ
ெவளி ல் தைல காட்ட ேவண்டாம் . ேமட் ல் ேமல் ஏ ப்
பார்க்க ேவண்டாம் !” என்
ங் ழ
னாள் .
“இ ட் ய ற ம் இங் ேகேய இ க்கச் ெசால் றாயா?
காட்
கம் ,
,
த்ைத ஏதாவ வந்தால் ?…” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“
த்ைத இங் ேக ஒன் ம் இப் ேபா இல் ைல.
வந்தால் நரி ம் , காட் ப் பன்
ம் வ ம் . நரிக் ம்
பன் க் ம் பயப் படமாட்டாேய!”
“பயம் ஒன்
ல் ைல. இ ட் ல் வந் ேமேல
என்ன ெசய் வ ? ைக ல் ேவல் ட இல் ைல.
ைவத்
ட்ேடன்.”

ந்தால்
ட் ல்

“இந்தா! இந்த ஆ தத்ைத ைவத் க்ெகாள் !” என்
ங் ழ மண்டபத் ல் டந்த ஓர் ஆ தத்ைத எ த் க்
ெகா த்தாள் . அ ஒ
த் ரமான ஆ தம் .
இ
ற ம் வாள் ேபால்
ர் ரான ட்கள் இ ந்தன.
ட்கள் இ ம் ைப டக் ெகட் யா
ந்தன.

இந் ர ைடய வஜ் ரா
ேபா ம் !

தம் இப் ப த்தான் இ

“இ என்ன ஆ தம் ? எதனால் ெசய் த
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

க்

ம்

?” என்

ஒ
னின் வால் ! இந்த மண்டபத் ல்
த்ைத என்
பாய வந்தேபா இதனால்
அ த் த்தான் அைதக் ெகான்ேறன்!” என்றாள்

ந்த

“இ

அத்
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த்

ர

ங்

ழ

.

மாரி"

அன் பகற் ெபா
வந் யத்ேதவ க் எளி ல்
ேபாய் ட்ட . பா ேநரத் க் ேமல்
ங் க் க த்தான்.
த்
ந்த ேநரெமல் லாம் ங் ழ
ன்
த் ர
பாவத்ைதப் பற் எண்
வ ல் ெசன்ற .
என்ன அ சயமான ெபண்? எவ் வள இனிய சரளமான
ெபயர்? ஆனால் பாவம் எவ் வள க ைமயான ?
‘க ைம’ மட் ந்தானா? அ ல் இனிைம ம் கலந்
தானி ந்த !
த்ைதைய அ த் க் ெகான்ற
காரியத்ைதப் பற் எவ் வள சர்வசாதாரணமாகக்
னாள் ? இவ் வள டன் ல சமயம் உன்மத்தம்
த்தவள் மா ரி நடந் ெகாள் றாேள, அ ஏன்?
இந்தப் ெபண்ணின் வாழ் க்ைக ல் ஏேதா ஒ கசப் பான
சம் பவம் நடந்
க்க ேவண் ேம! கசப் பான சம் பவேமா,
அல் ல இனிப் பான சம் பவந்தாேனா! இரண் னா ம்
இப் ப ஒ ெபண் உன்மத்தம்
த்தவள் ஆ
க்கக்

ம் ! அல் ல ஒன் ேம காரண ல் லாமல் ,
ற
ேலேய இத்தைகய இயற் ைக டன் றந்தவேளா?
இவ ைடய ெபற் ேறார்களின் இயற் ைக ல்
ேசஷம்
ஒன்ைற ம் காண ல் ைலேய? இனிய, சாந்த பாவம்
பைடத்தவர்களா
க் றார்கேள!… ணம்
எப் ப யாவ இ க்கட் ம் . நம் டம் இவ க் இவ் வள
ரத்ைத ஏற் பட்டதன் காரணம் என்ன? ப
ர்
ஆட்களிடம் நாம்
படாமல் தப்
ப் பதற் இவ் வள
ரயத்தனம் ெசய்
க் றாேள? இலங் ைகக் ப் பட
வ த் க் ெகாண்
வ வதாக ம்
ெசால்
க் றாேள? இ ெலல் லாம் ஏதாவ
ஏமாற் றம் இ க் ேமா?… ஒ நா ம் இல் ைல. ஆனா ம்
இவள் மனம் மா யதன் காரணம் என்ன? நம் டம் இவள்
எந்த த ர உபகாரத்ைத எ ர்பார்க் றாள் ?
ன்னால்
வதாகக்
க் றாேள? அ
என்னவா
க் ம் ?…’
இவ் வா வந் யத்ேதவன் ந்தைன ெசய்
ெகாண்
ந்த சமயங் களில் , ங் ழ
ந்த
ேபாலேவ, அவைனச் ற் நாலா றங் களி ம் அ க்க
அமளி மளிப் பட்ட .
ைரகளின் ஓட்டம் ,
மனிதர்களின் அட்டகாசம் ,
ய வன ஜந் க்களின் பயம்
நிைறந்த
ச்சல் , பறைவகள்
ச்
தல் – இவ் வள ம்
ேசர்ந்
ல சமயம் ஒேர அமர்க்களமா
ந்த .
அ த்தாற் ேபால் அைம
ெகாண்
நிசப் தமா
ந்த . அமர்க்களப் பட்டெதல் லாம்
தன்ைனச் ேத ப்
ப் பதற் காகத்தான் என்
வந் யத்ேதவன் உணர்ந்தான். ைவத் யரின் மகன்
ெசய் த ேராக ம் அவ ைடய மனத் ல் அ க்க வந்
ெகாண்
ந்த !
‘நிர் டன்! ங் ழ
டம் அதற் ள் ைமயல் ெகாண்
ட்டதாக அவ க் எண்ணம் ேபா ம் !
ய
ட்ைட ல் உள் ள தண்ணீர ் வடவா காக் னி ன்

காதல் ெகாண்ட ேபாலத் தான்! ெபண்
ங் கத்ைத ஒ
ண்ெட கல் யாணம் ெசய் ெகாள் ள எண்ணிய
கைததான்! ஆனா ம் அவ ைடய அ
னத்ைத இந்தப்
ெபண் எப் ப ப் பயன்ப த் க் ெகாண்
ட்டாள் !
அவ ைடய மனத் ல் எவ் தம் ெபாறாைமக் கனைல
ட்
ட்டாள் ?… அைர நா ைக ேநரத் ல் அவைனத்
ேரா யாக்
ட்டாேள! ெபண்ைம ன் சக்
அபாரமான தான்!’
‘வந் யத்ேதவா! ஒன் மட் ம் நீ ஒப் க் ெகாள் ளத்தான்
ேவண் ம் ! நீ உன்ைன ெவ ெகட் க்காரன் என்
எண்ணி
ந்தாய் ! தந் ர மந் ர சாமர்த் யங் களில்
உனக் இைண யா ம் இல் ைல என்
இ மாந்
ந்தாய் ! ஆனால் இந்த நாகரிகம யாத
காட்
ராண் ப் ெபண் உன்ைனத் ேதாற் க த்
ட்டாள் ! கட ல் இறங் க் ளித் க் ெகாண்
ந்த
உன்ைன இந்த மைறந்த மண்டபத் ல் ெகாண்
ேசர்ப்பதற் அவள் ைகயாண்ட க் ைய என்னெவன்
ெசால் வ ? அப் ப அவள் உன் அைரச் ற் ச்
ைள
எ த் க்ெகாண்
ஓ
ரா ட்டால் , இத்தைன ேநரம்
என்ன ஆ
க் ம் ? ப
ர் ஆட்களிடம் நீ
க்
ப் பாய் ! காரியம் அ ேயா ெகட் ப்
ேபா
க் ம் !… ஆம் இனி எப் ேபா ம் இம் மா ரி
அஜாக் ரைதயாக இ ந்
டக்
டா .’
ேமற் க் கட ல் ரியன் அஸ்த த்த . ேகா க்கைர
இ ஓர் அற் தமான காட் . அ வைர ெதற் ேநாக்
வ ம் கடற் கைர அந்த ைன ல் ேநர்ேகாணமாக
ேமற் ேநாக் த்
ம் ச் ெசல் ற . ஆத ன்
ேகா க்கைர ல் ேமடான இடத்
ந் பார்த்தால்
ழக் – ேமற் – ெதற் ஆ ய
ன்
ைசகளி ம்
கடல் பரந்
க்கக் காணலாம் . ற் ல மாதங் களில்
ரிய சந் ரர்கள் ழக் க் கட ல் ேஜா மயமாக
உதயமாவைத ம் பார்க்கலாம் . ேமற் ேக கடைலத்

ல்

தங் கமயமாகச் ெசய் ெகாண்
மைறவைத ம்
காணலாம் . வந் யத்ேதவ க் மண்டபத்ைத
ந்த மணல் ட் ன் ேமல் ஏ ச் ரியன் கட ல்
மைற ம் காட் ையப் பார்க்க ஆவல் உண்டா ற் .
அைதப் ரயத்தனப் பட் அடக் க் ெகாண்டான்.
நாலா ற ம் அந்தகாரம் ழ் ந் வந்த . மைறந்த
மண்டபத் ல்
ன்னேம
ெகாண்
ந்த இ ள்
பன்மடங் கரியதா ற் . வந் யத்ேதவனால் அங் ேக
ேம ம் இ க்க
ய ல் ைல ெவளிேய வந்தான்.
மண்டபத்ைத
ய மணல் ட் ன்
நின்றான்.
ெவ
ரத் ல் கலங் கைர ளக் ன் ஒளி ெதரிந்த .
வானத் ல் ைவரமணிகள் டர் ட் ெஜா த்தன.
காட் ல் பல
த் ரமான ஒ கள் உண்டா ன. பக ல்
வனப் ரேதசத் ல் ேகட் ம் ஒ க க் ம் இர ல்
ேகட் ம் ஒ க க் ம் க்க ேவற் ைம இ ந்த .
இர ல் ேகட் ம் ஒ கள் மர்மம் நிைறந் உள் ளத் ல்
ைய ம் உட ேல
ர்ப்ைப ம் உண்டாக் ன.
பக ல் எ ேர
ையப் பார்த்தா ம் மனம்
பத வ ல் ைல; பய ம் உண்டாவ ல் ைல. இர ல் ஒ
தரில் ன்னஞ்
எ ஓ னா ம் உள் ளம்
க்
ற !
இேதா
ன் ரல் ; ‘ க் !’, ‘ க் !’ அந்தக் ரல்
ேதவகானத்ைதப் ேபால் வந் யத்ேதவன் கா ல்
ஒ த்த . ரல் வந்த க்ைக ேநாக் ச் ெசன்றான்.
ங் ழ அங் நின்றாள் . ‘சத்தம் ெசய் யாமல் என் டன்
வா’ என் ச க்ைஞ ெசய் தாள் . அங்
ந் கடற் கைர
ெவ ச பம் என் ெதரிய வந்த .
கடற் கைர ல் பட ஆயத்தமா
மர ம் பா ம் அைதக் கட் ம் க
ைவக்கப் பட்
ந்தன. பட
ந்

ந்த . அ ல் பாய்
ம்
ட்
இரண்
க கள்

நீ ட் க் ெகாண்
ந்தன. அந்தக் க களின்
ைன ல்
ஒ ெபரிய மரக்கட்ைட ெபா த் க் கட்டப் பட்
ந்த .
படைகக் கட ல் இறக் வதற் வந் யத்ேதவன் உத
ெசய் யப் ேபானான்.
‘நீ

ம் மா இ

!’ என்

ங்

ழ

ச

க்ைஞ ெசய் தாள் .

படைக லாவகமாகத் தள் ளிக் கட ல் இறக் னாள் .
ம் சத்த ன் க் கட ல் அப் பட இறங் ய .
வந் யத்ேதவன் பட ல் ஏ க்ெகாள் ள யத்தனித்தான்.
“உஷ்! சற் ப் ெபா ! ெகாஞ் ச
ரம் ேபான ற நீ
ஏ க்ெகாள் ளலாம் !” என்
ங் ழ ெமல் ய ர ல்
ட் ப் படைகப்
த் இ த் க் ெகாண்ேட
ேபானாள் .
வந் யத்ேதவன் தா ம் உத ெசய் ய எண்ணிப் படைகத்
தள் ளினான். பட நின்
ட்ட .
“நீ

ம் மா வந்தால் ேபா ம் !” என்றாள்

ங்

ழ

.

கைர ஓரத் ல் அைல ேமா ம் இடத்ைதக் தாண் ய ற
“இனிேமல் பட ல் ஏ க்ெகாள் ளலாம் !” என் ெசால் ,
அவள்
த ல் ஏ க் ெகாண்டாள் . வந் யத்ேதவ ம்
தா ஏ னான். அப் ேபா பட அ கமாக ஆ ய . அந்த
ஆட்டத் ல் வந் யத்ேதவன் கட ல்
ந்
வான்
ேபாலத் ேதான் ய ; சமாளித் க்ெகாண்
உட்கார்ந்தான். ஆ
ம் அவ ைடய ெநஞ்
படபடெவன் அ த் க் ெகாண்ட .
“இனிேமல் ஏதாவ
ேகட்டான்.

ேபசலாம் அல் லவா?” என்

“நன்றாகப் ேபசலாம் . உனக் ந
ேபசலாம் !” என்றாள் ங் ழ .
“ந க்கமா? யா க்
ஒன்
ல் ைல.”
“ஒன்

ல் லா

ந

க்கம் நீ ங்

ந்தால்

க்கம் ? அெதல் லாம்

ட்டால் சரி!”

“பாய் மரம் கட்ட ேவண்டாமா?”
“பாய் மரம் கட் னால் கைர ல் உள் ளவர்கள் ஒ ேவைள
நம் ைமப் பார்த்
வார்கள் . ஓ வந்
த் க்
ெகாள் வார்கள் .”
“இனி அவர்கள் வந்தால் ஒ ைக பார்த்
ேறன். நீ
ெகாஞ் ச ம் பயப் பட ேவண்டாம் !” என் வந் யத்ேதவன்
தன் ரப் ரதாபத்ைதச் ெசால் லத் ெதாடங் னான்.
“இப் ேபா எ ர்க்காற் அ க் ற . பாய் மரம்
ரித்தால் படைக ம ப கைர ேல ெகாண்
ேபாய்
ேமா ம் . ந நி க் ேமல் காற் த்
ம் பக்
ம் .
அப் ேபா பாய் மரம்
ரித்தால் பயன்ப ம் !” என்
ங் ழ
னாள் .
“ஓ உனக் இெதல் லாம் நன்றாய் த் ெதரிந்
அதனாேலதான் உன்ைன அைழத் ப் ேபா
தந்ைத ெசான்னார்.”
“என் தந்ைதயா? யாைரச் ெசால்

க் ற ;
ம் ப உன்

றாய் ?”

“உன் தகப் பனாைரத்தான் ெசால்
ேறன். கலங் கைர
ளக் ன்
யாக டங் கக்கைரயைரச் ெசால்
ேறன்.”
“கைர ல் இ க் ம் ேபா தான் அவர் என்
தந்ைத, கட ல் இறங்
ட்டால் …”
“தகப் பனார்

ட மா

ப் ேபாய்

ைடய

வாரா, என்ன?”

“ஆமாம் ; இங் ேக ச த் ர ராஜன்தான் என் தகப் பனார்.
என் ைடய இன்ெனா ெபயர் ச த் ர மாரி. உனக்
யா ம் ெசால் ல ல் ைலயா?”
“ெசால் ல

ல் ைல! அ

என்ன

த்

ரமான ெபயர்?”

“சக்கரவர்த்
ன் இைளய மாரைனப் ‘ெபான்னி ன்
ெசல் வன்’ என்
லர் ெசால்
றார்கள் அல் லவா! அ
ேபாலத்தான்!”
இைதக் ேகட்ட ம் வந் யத்ேதவன் தன அைரச்
ைளத் தட ப் பார்த் க் ெகாண்டான்.

ற்

ச்

அைதக் கவனித்த ங் ழ , “பத் ரமாக
இ க் றதல் லவா?” என் ேகட்டாள் .
“எைதப் பற்
“உன் அைரச்
பற் த்தான்.”
வந்

க் ேகட்

றாய் ?”

ளில் ைவத்

யத்ேதவ ைடய மனத்
ய சந்ேதகம் ஜனித்த .

க்

ம் ெபா ைளப்

ல் “ெசாேரல் ” என்ற

.ஒ

அவ டன் ேப க்ெகாண்ேட ங் ழ
ப் ைப
வ த் க்ெகாண்
ந்தாள் . பட ேபாய் க்
ெகாண்
ந்த .
“இலங் ைகத்
க் நாம் எப் ேபா ேபாய் ச் ேசரலாம் ?”
என் ேகட்டான் வந் யத்ேதவன்.
“இரண்
ேபராகத்
ப் வ த்தால் ெபா
சமயம் ேபாய் ச் ேசரலாம் , காற் நமக் உத
இ ந்தால் !”
“நா
ட்

ம்

ப் வ க்
ேவனா?”

யாக

ேறன்; உன்ைனத் தனியாக

ம்

வந் யத்ேதவன் தன் அ
ந்த
ப் ைபப்
த்
வ த்தான். ஆ! பட வ ப் ப இேலசான ேவைலயன்
க ம் க னமான ேவைல. பட ‘ ர்’ என்
ழன்
அ ேயா நின்
ட்ட .
“இ என்ன? நீ
ப் ைப வ த்தால் பட
ெதாட்ட டேன நின்
ட்டேத!”

ேபா

ற

.

; நான்

“நான் ச த் ர மாரியல் லவா? அதனாேலதான்! நீ
ம் மா இ ந்தால் ேபா ம் ! உன்ைன எப் ப யாவ
இலங் ைக ல் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்
ேறன்;
சரிதாேன?”
வந் யத்ேதவன்
ெவட்க ற் றான். சற் ேநரம்
ம் மா இ ந்தான்! ற்
ற் ம் பார்த்தேபா ,
பட
ந் நீ ட் க் ெகாண்
ந்த க க ம்
கட்ைடக ம் அவன் கண்களில் பட்டன.
“இந்தக் கட்ைட என்னத்
“பட

அ

ற்

கம் ஆடாமல் இ

?” என்

ேகட்டான்.

ப் பதற் காக.”

“இைதக் காட்
ம் பட அ கம் ஆ மா என்ன?
இப் ேபாேவதான் ேவண் ய ஆட்டம் ஆ
றேத? எனக்
தைல ற் ம் ேபா
க் ற .”

த்

“இ ஒ ஆட்டமா? ஐப் ப , கார்த் ைக ல் வாைடக்
காற் அ க் ம் ேபாதல் லவா பார்க்க ேவண் ம் ?”
கைர
ேபால் இ

ந் பார்த்தால் கடல் அைம யாகத் தக
ப் பதாகத் ேதான் ய . ஆனால் உண்ைம

ல்

அவ் தம் இல் ைலெயன்பைத வந் யத்ேதவன்
கண்டான். ைர ல் லாத அைலகள் எ ம்
ந் ெகாண்
தானி ந்தன. அைவ அப் படைகத்
ெதாட் ல் ஆட் வ ேபால் ஆட் க்ெகாண்
ந்தன.
“ெப ங் காற்
ஆ ம் ?”

அ க்

ம் ேபா

இந்தக் கட்ைட என்ன

“எவ் வள ெபரிய காற் என்பைதப் ெபா த்த .
சாதாரணமாய் ப் ெப ங் காற் அ த்தா ம் இந்தக்
கட்ைட படைகக் க ழாமல் நி த் ைவக் ம் .
ஒ ேவைள
க்காற் அ த் , பட க ழ் ந்
ட்டால்
இந்தக் கட்ைடையப் பட
ந் அ ழ் த்
ட்
டாமல் , அைதப்
த் க் ெகாண்
உ ர்
தப் வதற் ப் பார்க்கலாம் .
“ஐேயா! காற்

ல் பட

க

ழ் ந்

மா, என்ன?”

“
க்காற் அ த்தால் ெபரிய ெபரிய மரக்கலங் கள்
எல் லாம் க்
றா
ம் . இந்தச்
ய பட
எம் மாத் ரம் ?”
“

க்காற்

என்றால் என்ன?”

“இ
டத் ெதரியாதா? ஒ பக்க
ந் அ க் ம்
காற் ம் , இன்ெனா பக்கத்
ந் அ க் ம் காற் ம்
ேமா க் ெகாண்டால்
க்காற் ஏற் ப ம் . இங் ேக ைத,
மா மாதங் களில் ‘ெகாண்டல் காற் ’ அ க் ம் .
அப் ேபா அபாயேம இல் ைல. லபமாகத்
ேகா க்கைரக் ம் இலங் ைகக் ம் ேபாய் வரலாம் .
‘இர க் ரேவ ேபாய் ட் த்
ம் பலாம் .

ைவகா
ந் ‘ேசாழகக் காற் ’ அ க் ம் . ேசாழகக்
காற் ல் இங்
ந் இலங் ைக ேபாவ ெகாஞ் சம்
ரமம் . இப் ேபா ேசாழகக் காற் க் ம்
வாைடக்காற் க் ம் இைட ல் உள் ள காலம் . கட ல் ல
சமயம் காற் ம் , காற் ம் ேமா க்ெகாள் ம் . மத் னால்
த ர் கைடவ ேபால் காற் கடைலக் கைட ம் . மைல
ேபான்ற அைலகள் எ ம்
ம் . கட ல்
ரம் மாண்டமான பள் ளங் கள் ெதன்ப ம் .
அப் பள் ளங் களில் தண்ணீர ் கரகரெவன்
ழ ம் . அந்தச்
ழ ல் பட அகப் பட் க் ெகாண்டால் அேராகராதான்.”
வந் யத்ேதவ க் த்
ெரன் மனத் ல் ஒ
உண்டா ற் . அத் டன் ஒ சந்ேதக ம் உ த்த
“ஐேயா! நான் வர
ெகாண்
ேபாய்
“என்ன உள
கண்ைண

.

ல்

ல் ைல! என்ைனக் கைர ேல
ட்
!” என் கத் னான்.

றாய் ? ேபசாம
க்ெகாள் இல் லா

! பயமா
ட்டால் ப

ந்தால்
த் ங் !”

வந் யத்ேதவ ைடய சந்ேதகம் இப் ேபா
உ
ப் பட்ட . “நீ ெபரிய ேமாசக்காரி! என்ைனக் கட
ழ் க அ ப் பதற் காக அைழத் ப் ேபா றாய் . நான்
ங் னால் உன் காரியம் க ம் லபமா ம் என்
பார்க் றாய் !”
“இ

என்ன ைபத்

“எனக்
ப்
த்

யம் ?”

ஒன் ம் ைபத் யம் இல் ைல! படைகத்
றாயா, இல் ைலயா?
ப் பா ட்டால் கட
ேவன்!”

ல்

ல்

“தாராளமாய் க்
! ஆனால்
ப் பதற்
ன்னால்
ெபான்னி ன் ெசல் வ க் நீ எ த் ப் ேபா ம்
ஓைலைய என்னிடம் ெகா த்
!”
“ஓ! அந்த ஓைலையப் பற்

உனக்

எப் ப

ெதரிந்த

?”

“உன் இ ப் ல் ற்
க் ம்
ைள அ ழ் த் ப்
பார்த்த ல் ெதரிந்த . நீ யார், எதற் காக இலங் ைக
ேபா றாய் என் ெதரிந் ெகாள் ளாமல் உனக் ப் பட
தள் ளச் சம் ம த்
ப் ேபனா? காைல ல் மரத் ன் ேமல்
உட்கார்ந் உன் அைரச்
ைள அ ழ் த் ஓைலையப்
பார்த்ேதன்…”
“ேமாசக்காரி! உன்ைன நம் வந்
ப்
றாயா, மாட்டாயா?”

ட்ேடேன! படைகத்

வந் யத்ேதவ ைடய
ம் , ெவ
ஆ ன. “படைகத்
ப் ! படைகத்
அல னான்.

ம் பன்மடங்
ப் !” என்

“நான் மட் ம் இைளய ராட்
ந்தைவயாக
இ ந்
ந்தால் இவ் வள
க் யமான ஓைலைய
உன்ைனப் ேபான்ற சஞ் சல த் க்காரனிடம் ெகா த்
அ ப்
க்க மாட்ேடன்!” என்றாள் ங் ழ .
“ஓேகா! ஓைல ெகா த்த யார் என்
ெதரிந்
க் றேத! நீ வஞ் ச என்ப
படைகத்
ப்
றாயா? கட ல்
“

! தாராளமாய் க்

!” என்றாள்

ட உனக் த்
ல் சந்ேதக ல் ைல.
க்கட் மா?”
ங்

ழ

.

ெவ

ெகாண்ட வந் யத்ேதவன் ெதாப் ெபன் கட ல்
த்தான். கைரேயாரத் ல் இ ந்த ேபால் தண்ணீர ்
ெகாஞ் சமாக இ க் ெமன் எண்ணிக்
த்தான்.
அதற் ள் ேள பட நீ ச் நிைல ெகாள் ளாத ஆழமான
கட க் வந்
ட்ட என்பைத அவன் அ ய ல் ைல.
கட ல்
த்த ற தான் அைத அ ந்தான். அ ந்த
ற அல த் தத்தளித்தான்.
இதற் ள் வந் யத்ேதவன் ஓரள நீ ந்தத் ெதரிந்
ெகாண்
ந்தான். ஆனால் தண்ணீைரக் கண்டால்
அவ க் இயற் ைகயாக ஏற் ப ம் பயம் , ைக கால் களின்
ெதம் ைபக் ைறத்த . ஆற் ேல ளத் ேல என்றால் ,
பக்கத் ல் உள் ள கைரையப் பார்த் த் ைதரியம் ெகாள் ள
இட
ந்த ; இ ேவா மாகடல் . நாலா ற ம் எங் ேக
பார்த்தா ம் ஒேர தண்ணீர ் மயம் . கட ல் அங் ேக
இேலசான அைலதான். எனி ம் ஒ சமயம் அவைன
ேமேல ெகாண்
வந்த , இன்ெனா சமயம் பள் ளத் ல்
தள் ளிய . ேமேல வந்தேபா பட கண்
க் த்
ெதரிந்த . ‘ஓ’ என் கத் னான். பள் ளத் ல்
ந்த
ேபா பட கண்
க் த் ெதரிய ல் ைல. ற்
ம்
இ ண்ட தண்ணீரின் வர் மட் ேம ெதரிந்த . ‘ஓ’ என்
அல ம் சக் ையக்
ட அவ ைடய நா இழந்
ட்ட .
ன்றாவ
ைற கடல் அைல அவைன ேமேல ெகாண்
வந்தேபா பட
ன்ைன டத்
ரத் க் ப்
ேபாய் ட்டதாகத் ேதான் ய . ‘அவ் வள தான் கட ல்
ச் சாகப் ேபா ேறாம் ’ என்ற எண்ணம் அவன்
மனத் ல் உண்டா
ட்ட ! நாம்
வ
மட்
ல் ைல; நம் ைடய அைரக்கச் ம் அ ல் உள் ள
ஓைல ம்
கப் ேபா ன்றன! ந்தைவ ேத
ன்
கம் அவன் மனக் கண்ணின்
ன்னால் வந்த .
“இப் ப ெசய்
இ ந்த .

ட்டாேய?” என்

ேகட்ப

ேபால்

“ஆகா! என்னெவல் லாம் கன கண்ேடா ம் ?
என்னெவல் லாம் மனக் ேகாட்ைட கட் ேனாம் ? வாணர்
லத் ப் பைழய அர
ம் ப வந் , இரத் ன
ச தமான ங் காதனத் ல் பக்கத் ல் இைளய
ராட்
டன் ற்
க்கப் ேபாவதாக எண்ணிேனாேம?
அவ் வள ம் பாழா
ட்ட ! இந்தப் பா ப் ெபண்
ெக த்
ட்டாள் ! இவள் ஒ ெபண் அல் ல; ெபண்
உ க்ெகாண்ட ேபய் ! ப ேவட்டைரயர்கைளச்
ேசர்ந்தவள் . இல் ைல, அந்த ேமா னிப் சா
நந் னிையச் ேசர்ந்தவள் . நாம் கட ல்
ச்
ெசத்தா ம் பாதக ல் ைல. இந்தப் ெபண் ேபய் மட் ம்
இப் ேபா நம் டம் க் னால் இவள் க த்ைத
ெந த் … ச் ! இ என்ன எண்ணம் ! சா ம் ேபா நல் ல
ஷயமாக எண்ணிக் ெகாள் ேவாம் ! கட ைள
நிைனப் ேபாம் ! உமாப ! பரேம வரா! பழனி ஆண்டவா!
பாற் கட ல் பள் ளிெகாண்ட ெப மாேள!… ந்தைவ
ேத ! மன்னிக்க ம் . ஒப் க்ெகாண்ட காரியத்ைத
க்காமல் ேபா ேறன்… அேதா பட ெதரி ற .
அந்தப் ெபண் மட் ம் இப் ேபா ைக ல் க் னால் !’
வந் யத்ேதவன் கட ல்
த் ச்
ேநரம் வைர ல்
ங் ழ அலட் யமாகேவ இ ந்தாள் . தட் த்த மா
நீ ந் வந் பட ல் ெதாத் க் ெகாள் வான் என்
நிைனத்தாள் . ‘ெகாஞ் சம் ண்டாடட் ம் ’ என்ற
எண்ணத் டேன பட க் ம் அவ க் ம் இ ந்த
ரத்ைத அ கமாக் னாள் . ைர ல் அவள்
எண்ணிய தவ என் ெதரிந்
ட்ட . ‘இவ க்
நன்றாக நீ ந்தத் ெதரிய ல் ைல; அேதா
ம்
அைடந்
ட்டான்; ‘ஆ!,’ ‘ஓ!’ என் அவன் அல வ
ைளயாட் க் அன் ; உண்ைமயான
பயத் னாேலதான். இன் ம் சற் ப் ேபானால்
உப் த்தண்ணீைரக்
க்கத் ெதாடங்
வான்!
ம் ேபாய்
வான். ற அவ ைடய உடைலக்
கண்
க்க ம்
யா . ேசச்ேச! தவ அல் லவா

ெசய்
ட்ேடா ம் ? ைளயாட்
பரீதமாக
ந்
ம் ேபா
க் றேத! அக்கைர ேபா ம்
வைர ல் நாம் வாைய
க்ெகாண்
ந்
க்க
ேவண் ம் . அவ ைடய இரக யம் நமக் த் ெதரி ம்
என் காட் க் ெகாண்
க்கக்
டா . அதற் ள் ேள
அவசரப் பட்
ட்ேடா ம் . ஆனா ம் இந்த ரடன்
இப் ப ச் ெசய் வான் என் யா க் த் ெதரி ம் ?
தண்ணீைரக் கண்
இவன் இப் ப பயப் ப வான் என்
யார் கண்ட ?’
அைல ன் உச்
ல் வந் யத்ேதவன் அ த்த தடைவ
ெதரிந்த ேபா , ங் ழ படைக அவைன ேநாக் ச்
ெச த் னாள் . ஒ ெநா ப் ெபா
ல் பட
அவ க்க
ல் ெந ங்
ட்ட . “வா! வா! வந்
ஏ க்ெகாள் !” என்றாள் . ஆனால் அவன் கா ல்
ந்ததாகத் ெதரிய ல் ைல.
ந்தா ம் படைகத்
த் ஏ க்ெகாள் ளப் ேபா றவனாகத் ெதரிய ல் ைல.
ேகட் ம் சக் ேயா ம் பார்க் ம் சக் ைய ம்
இழந்
ட்டதாகத் ேதான் ய . ஆனால் அல ம் சக்
மட் ம் இ ந்த . ஒ ைகைய ேமேல
க் , தைலைய
ேமலாக நி ர்த் , ‘ஓ’ என் ஒ கணம் அல னான். சகல
நம் க்ைகைய ம் இழந்
ச் சாகப்
ேபா றவ ைடய ஓலக் ரல் அ என்பைத ங் ழ
அ ந்தாள் . அவன் தைலைய நி ர்த் யேபா
ைறச்
சந் ரனின் மங் ய நிலா ெவளிச்சத் ல் அவன்
கம்
ஒ கணம் ெதரிந்த . ெவ
ற் ய
ைபத் யக்காரனின்
கந்தான் அ ! அவனாக வந்
பட ல் ஏ க் ெகாள் வான் என் நிைனப் ப
ண்!…
நாம் தான் அவைனக் காப் பாற் ப் பட ல் ஏற் யாக
ேவண் ம் ! நல் ல சங் கடத்ைத நாமாக வரவைழத் க்
ெகாண்ேடா ம் ! ‘ெபண் த்
ன் த் ’ என்
ெசால்
றார்கேள, அ சரிதான்!’

உடேன ங் ழ
கப் பரபரப் டன் ல
காரியங் கைளச் ெசய் தாள் . பட ல் டந்த பாய் மரம்
கட் வதற் கான க ற் ன் ஒ
ைனையப் பட
ந்
நீ ண்
ந்த கட்ைட ல் ேசர்த் க் கட் னாள் . இன்ெனா
ைனையத் தன் இ ப் ேபா ேசர்த் க்
கட் க்ெகாண்டாள் ; கட ல்
த்தாள் . ெவ
லாவகமாகக் ைககைள
ப் ேபாட் நீ ந் க்ெகாண்
ேபானாள் . வந் யத்ேதவன் அ
ல் ெசன்றாள் .
ைக னால் தா ப்
க்கக்
ய
ரத் ல் நின்
ெகாண்டாள் .
வந் யத்ேதவ ம் அவைளப் பார்த்
ட்டான்.
அவ ைடய கத்
ம் கண்களி ம் பயங் கரமான
ெகாைல ெவ தாண்டவமா ய .
ங் ழ
ன் உள் ளம் அ ேவகமாக இயங் ய . நீ ந்தத்
ெதரியாதவர்க ம் ைக சைளத் த் தண்ணீரில்
கப்
ேபா றவர்க ம் கைட ேநரத் ல் என்ன ெசய் வார்கள்
என்ப அவ க் த் ெதரிந்
ந்த . தங் கைளக்
காப் பாற் வதற் காக யாராவ வந்தால் , அப் ப
வ
றவர்களின் ேதாைளேயா க த்ைதேயா
ெகட் யாகப்
த் க்ெகாண்
வார்கள் . காப் பாற் ற
வ
றவர்க ம் நீ ந்த
யாமல் ெசய்
வார்கள் ;
உ ரின் ேம ள் ள ஆைசயான அச்சமயம் அவர்க க்
ஒ யாைன ன் பலத்ைத அளித்
ம் . காப் பாற் ற
வ
றவர்கைள இ க் ப்
த் த் தண்ணீரில்
அ க்கப் பார்ப்பார்கள் . அவர்க ைடய பயங் கர
ராட்சதப்
ந்
த் க்ெகாள் ள ம்
யா ; நீ ந்த ம்
யா . இரண்
ேப மாகச் ேசர்ந்
கட க் அ
ல் ேபாகேவண் ய தான்!
இைதெயல் லாம் நன் அ ந்
ந்த
ேவகத் ல் ந்தைன ெசய் தாள் ; ஒ

ங் ழ
ன்னல்
ர்மானம் ெசய்

ெகாண்டாள் . உ
க் மன்றா த் தத்தளித் க்
ெகாண்
ந்த வந் யத்ேதவைன ேம ம்
ெந ங் னாள் . அவ ைடய தைலப் பக்கமாக வந்தாள் .
ஒ ைக னால் நீ ந் க்ெகாண்
இன்ெனா ைகைய
இ க
ஓங் னாள் . வந் யத்ேதவ ைடய கத்ைத
ேநாக் ப் பலமாக ஒ
த் க் த் னாள் .
க் க் ம்
ெநற் க் ம் ந
ல் அந்தக் த்
ந்த . பட
வ த் வ த் க் ெகட் ப் பட்
ந்த அவ ைடய
ைக னால் த் ய த் வஜ் ரா தம் தாக் ய ேபால்
வந் யத்ேதவைனத் தாக் ய . அவ ைடய தைல
ஆ ரமா ரம் க்கலா ற் . அவ ைடய கண்கள்
ப னா ரம்
க் கள் ஆ ன. ஒவ் ெவா கண்
க் ற்
ன்னா ம் ஒ லட்சம் ன்ெபா கள்
ெஜா த் க்ெகாண்
பறந்தன. ஒவ் ெவா
ன்ெபா
ம் ச த் ர மாரி ன்
கம் ேதான்
‘ஹா ஹா ஹா ஹா’ என் ேபய் ச் ரிப் ச் ரித்த .
ஆ ரம் , ப னா ரம் , லட்சம் ேபய் களின் அேகாரமான
ரிப் ன் ஒ
ல் அவன் கா ெச
பட்ட . அப் றம்
அவ க் க் கா ம் ேகட்க ல் ைல; கண்
ம்
ெதரிய ல் ைல! நிைன ம் இல் ைல!
ல் லாத இ ள் !
எல் ைல ல் லாத ெமௗனம் !

அத்
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வானமாேத இ க் றாேள, அவள் த்
சாலத் ல்
மனித லத்ைத ஒத்தவள் தான் ேபா ம் !
பரஞ் ேசா யா ய இைறவைன மனிதர்கள் தங் கள் இதய
ஆகாசத்
ந் ந
ச் ெசல் ல ட்
றார்கள் .
ற இ ண்ட ஆலயங் களின் ரகாரங் களி ம் , கர்ப்பக்
ஹங் களி ம் லட்ச பம் ஏற் அந்தப்
பரஞ் ேசா ையத் ேத
றார்கள் .

வானமாேத
ம் அத்தைகய த் சா த்தனமான
காரியத்ைதத் னந்ேதா ம் ெசய் றாள் !
ேஜா மயமான ரிய பகவாைனத் தன் வசத்
ந்
கட ல் ந வ ட்
றாள் . ற தன் நாதைனக்
காண ல் ைலேய என்ற கவைல அவ க்
உண்டா
ற . லட்ச பம் ஏற் ச் ரியைனத்
ேத
றாள் ! லட்ச பம் மட் மா ஏற்
றாள் ? ேகாடா
ேகா
ங் கா ளக் கைள ஏற் இரெவல் லாம்
அவ ம்
ங் காமல் ரியைனத் ேத க்
ெகாண்
க் றாள் !
வந் யத்ேதவன் தனக் உணர் வந் கண்ைணத்
றந் பார்த்தேபா , தன் கண்
ன்ேன பல் லா ரம்
பச் டர்கள்
ன் வைதக் கண்டான்; எந்தக்
ேகா
ேல இவ் வள அலங் காரமாக லட்ச பம்
ஏற்
க் றார்கள் என்
யந்தான். ன்னர், அைவ
பங் கள் அல் லெவன் ம் வானத் ல் டர்
ம்
நட்சத் ரங் கள் என் ம் உணர்ந்தான். பட ல் தான்
அண்ணாந் ப த்
ப் பைத ம் தன் இ ப் ைபச் ற்
ஈரத் ணி ன்
க
ஒன் கட்
ப் பைத ம்
அ ந்தான்.
ெவன்
ளிர்ந்த காற் அவன்
உடல்
பட் அவ க் எல் ைலயற் ற கத்ைத ம்
அைம ைய ம் அளித்த . அைம யான கட ல் எ ந்த
ஓங் கார நாதம் அவன் உள் ளத் ல் அ ர்வமான
சாந் ைய உண்டாக் ய .
அந்த நாதத் னிைடேய ஒ
தம் ? அைத அவன் இதற்
ேகட்
க் றான்?
“வாரி
மா த

ம் அடங்

த ம் ேகட்ட . அ
ன் எங் ேக, எப் ெபா

நிற் க

ம் தவழ் ந்

வர

காரிைகெயன் உள் ளந்தனிேல

என்ன

காற்
அைல கட

ழன் ற ப் ப
ம் ஓய் ந்

ேமன்?
க்க

அகக்கடல் தான் ெபாங்

வேதன்?

ஆகா! அந்த
த் ரமான ெபண்! ங் ழ ! சற்
நி ர்ந் உட்கார்ந் எ ேர பார்த்தான். ஆம் , அவள் தான்!
பட தள் ளிக் ெகாண்
க் றாள் ! அந்தச் ேசாக
தத்ைதப் பா க்ெகாண்
பட வ க் றாள் !
காரி ளிேல ஒ
ன்னல் ன்னிப் பல ெபா ள் கைள
ஒ ெநா ப் ெபா
ல் காட்
வ ேபால
ன்னிர ல் நடந்தெதல் லாம் வந் யத்ேதவ க் ப்
பளிச்ெசன் ஞாபகம் வந்த . அதாவ , அவன் கட ல்
தத்தளித்தேபா
ங் ழ
ம் கட ல்
த் அவைன
ேநாக் வந்த வைர ேலதான். ற நடந்த ஒன் ம்
அவ க் நிைன ல் இல் ைல. தன்ைன அந்தப் ெபண்
காப் பாற் ப் பட ல் ஏற்
க்க ேவண் ம் . பட
அைச ம் ேபா தான் ண் ம் கட ல்
ந்
டாம
ப் பதற் காக இ ப் ல் க ற் ைறச் ற் ப்
பட ன்
க் க் கட்ைட ல் ேசர்த் க்
கட்
க் றாள் . க
உடம் ன் ேதா ல் பட்
வ க்காதப அைர ஆைட ன்
ற் க்
கட்
க் றாள் . இ ப் த் ணிையச் ற்
ந்த
அைரச்
ைள வந் யத்ேதவன் ெதாட் ப் பார்த் க்
ெகாண்டன். பண ம் ஓைல ம் பத் ரமா
க்கக்
கண்டான்.
‘ஆகா! இந்தப் ெபண்
தான் சந்ேதகங் ெகாண்ட
எவ் வள ெபரிய தவ ! ேவ
தமான ர்ேநாக்கம்
இவ க் இ ந்தால் தன்ைனக் காப் பாற்
க்க
ேவண் ய அவ ய ல் ைலேய? ைக சைளத்
உணர் ழந்த தன்ைனக் கட
ந் பட ல்
ஏற் வதற் இவள் எவ் வள கஷ்டப் பட்
க்க
ேவண் ம் ? எப் ப த்தான் தன்னந் தனியாகச்
ெசய் தாேளா? அ ர்வமான நங் ைக இவள் !”

‘இேதா அவள் எ ந்
க் றாேள, ஏன்? தான்
த்
ட்டைதப் பார்த்
ட் த்தான் தன்ைன ெந ங்
வ
றாேளா? வந் என்ன ெசய் யப் ேபா றாள் ?
இல் ைல! இல் ைல! ேவ ஏேதா ெசய் றாள் . ஆகா!
பாய் மரத் ல் பாையக் கட்டப் ேபா றாள் ! எவ் வள
க னமான ேவைல! அ
ம் தன்னந்தனியாகச்
ெசய் வ ?’
“

ங்

ழ

!

ங்
த்

“ஓேகா!

“என் கட்ைட அ
ெசய் ேறன்.”

ழ

!”

க் ெகாண்
ழ் த்

ட்டாயா?”
! நா

ம் உனக்

உத

“நீ ம் மா இ ந்தால் ேபா ம் அ ேவ ெபரிய உத .
க ற் ைற அ ழ் க்க ேவண் ெமன்றால் நீ ேய அ ழ் த்
ெகாள் ளலாம் . ஆனால் ம ப
ம் கட ல்
த்
டாேத!”
வந் யத்ேதவன் தன்ைனக் கட்
அ ழ் த்
ட் க்ெகாண்டான்.

ந்த க

ற் ைற

ங் ழ பாய் மரத்ைதத்
க் நி த் னாள் . அ ல்
பாைய ரித் ப் பறக்க ட்டாள் ! பட இப் ேபா
உல் லாசமாகச் ெசன்ற ; ைரவாக ம் ெசன்ற .
“ச

த்

ர

மாரி!”

“ஏன்?”
“தாகமா

க்

ற

!”

க்

“உப் த்தண்ணீர ்
த்
க் றாய் அல் லவா?
தாகெம க்காமல் என்ன ெசய் ம் ?”
ைரக்
ச த் ர

க்ைக ஒன்ைற எ த் க் ெகாண்
மாரி வந் யத்ேதவன் அ
ல் வந்தாள் .

“உனக் ச் சாப் பா
டக் ெகாண்
வந்ேதன். நீ கட ல்
த்த ேபா அ
ம்
ந்
ட்ட ! நல் ல
ேவைளயாக இந்தச் ைரக்
க்ைக தப் ப் ைழத்த .”
இப் ப ச் ெசால் க் ெகாண்ேட ைரக்
க்ைகைய
ந்த தக்ைகைய எ த்
ட் க் ெகா த்தாள் .
வந் யத்ேதவன் அைத வாங் த் தண்ணீர ்
த்தான்.
ெதாண்ைடையக் கைனத் ச் சரிப் ப த் க்ெகாண் ,
“உன்ைனப் பற் த் தவறாக எண்ணிக் ெகாண்
ட்ேடன்; அதற் காக வ த்தப் ப
ேறன்” என்றான்.
“அ ஒன்
ெபா
“இப் ேபா

ம் பாத ல் ைல. நீ யாேரா? நான் யாேரா?
ந்தால் ரிந்
டப் ேபா ேறாம் .”
ேநரம் என்ன?”

“வானத்ைதப் பார்த் த் ெதரிந் ெகாள் . சப் த
ரி
மண்டலத்ைதப் பார்!” என்றாள் ங் ழ .
வந் யத்ேதவன் வட ைச ல் அ வானத்ைதப்
பார்த்தான். அவன் பட ஏ ம் ேபா பார்த்ததற்
இப் ேபா சப் த ரி
கள் இடம் மா ப் பா வட்டம்
வந்
ந்தார்கள் . அந்த அ ந்த நட்சத் ரம்

வ ஷ்ட டன் எப் ப ஓட் க் ெகாண்ேட வ
ற !
அ சயந்தான்!
வ நட்சத் ரம் மட் ம் இ ந்த இடம்
ட் அைசய ல் ைல. வானெவளி ம்
ைலக் கட ம்
ேச ம் அந்த இடத் ல்
வ நட்சத் ரம் க கமாக
நிைலத் நின் வ
ற ! எத்தைன எத்தைனேயா
கப் பல் மா
க க் வ
ம் ைச ம்
காட் க்ெகாண்
வ
ற .
வ நட்சத் ரம் ! அைத
யா க்ேகா உதாரணமாகச் ெசான்னார்கேள? யார்
ெசான்ன ? யாைரச் ெசான்ன ? ஞாபகம் வ
ற ;
டந்ைத ேசா டர் ெசான்னார். இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்ம க் வட
வத்ைத உதாரணமாகச்
ெசான்னார். இளவரசைரப் பார்க் ம் ேப நமக்
உண்ைம ேலேய ைடக்கப் ேபா றதா? இந்தப்
ெபண்ணின் உத
னால் ைடக்க ேபா றதா?
ங்

ழ

தன் இடத்

ல் ேபாய் உட்கார்ந்

ெகாண்டாள் .

“ேநரம் என்னெவன் ெதரிந்ததா?
ன்றாம் ஜாமத்
பா நடக் ற . காற் த்
ம்
ட்ட . ெபா
ய நாகத்
க் ப் ேபாய்
ேவாம் ” என்றாள் .
“நாகத் வா?” என்
ேகட்டான்.

வந்

யத்ேதவன்

க்

ட்

ல்

க்

“ஆமாம் ; இலங் ைக ன் வடப
ஓரத் ல் பல
கள்
இ க் ன்றன. அவற் ல் ஒன் நாகத்
. அ ல்
இறங் னால் ம ப
ம் கடைலக் கடக் ம்
அவ ய ல் லாமல் கைர வ யாகேவ இலங் ைகத் ைவ
அைடந்
டலாம் …”
“என்ைன இறக்

ட்ட

ற

நீ என்ன ெசய் வாய் ?…”

“என்ைன பற்
ங் ழ .

உனக்

என்ன கவைல?” என்றாள்

“எனக் இவ் வள ெபரிய உத ெசய் தாய் அல் லவா?
உன்னிடம் நான் நன்
ெச த்த ேவண்டாமா? என்னிடம்
ஏேதா ர உபகாரம் ேகட்கப் ேபாவதாகச்
ெசான்னாேய, அ என்ன?” என்றான்.
“அந்த எண்ணத்ைத நான் மாற் க் ெகாண்
ட்ேடன்.
உன்னிடம் ஒன் ம் நான் ேகட்கப் ேபாவ ல் ைல. நீ நன்
இல் லாதவன்.”
அவள் அவ் தம் ற் றம் சாட் வதற் க் காரணம் உண்
என்பைத வந் யத்ேதவன் உணர்ந்தான். ண் ம் ஒ
தடைவ அைரச்
ைளத் தட ப் பார்த் க்ெகாண்
ஓைல இ க் ற என் உ
ெபற் றான்.
“ச த் ர மாரி! ேநற்
ன் இர ல் உன்ைனச்
சந்ேத த் நடந் ெகாண்டைத நிைனத்தால் எனக்
ெவட்கமா
க் ற . அதற் காக என்ைன
மன்னித்
!”
“ஆகட் ம் ; நீ ம் அைத மறந்
! நடக்க
ேவண் யைதப் பற் ேயா ! இலங் ைக ல் உன்ைன
நான் இறக்
ட்ட ற என்ன ெசய் வாய் ? இளவரசர்
இ க்
டத்ைத எப் ப க் கண்
ப் பாய் ?”
“இந்தக் கடைலக் கடப் பதற் எனக்
கட ள் அதற் ம் உத ெசய் வார்!”

உத

ெசய் த

“கட ளிடம் உனக்
க்க நம் க்ைக ேபா
க் ற .
நம் ைமப் ேபான்ற அற் ப மனிதர்களின் காரியங் களில்
கட ள் ரத்ைத ெகாள் றார் என் நிைனக் றாயா?”
“அவ் வள
ரம் நான் தத் வ சாரைண
ெசய் த ல் ைல. ஏதாவ கஷ்டேமா, அபாயேமா
ேநர்ந்தால் கட ைளப் ரார்த் ப் ேபன். கட
ம்
சமயத் ல் உத ெசய் வார். இந்தக் கட ல் எனக் ப்
பட தள் வதற் காகக் கட ள் உன்ைன அ ப்
ைவத்தார் அல் லவா?”
“அவ் வள கர்வம் உனக் ேவண்டாம் . நான் உனக்காகப்
பட தள் ள வர ல் ைல. என்ைன உனக் உத
ெசய் ம் ப கட ள் கன ேல ெசால்
அ ப் ப ம்
இல் ைல…”
“ ன் எதற் காக ேநற் என்ைனத் தப்
இப் ேபா பட தள் ளிக்ெகாண்
வ

த்தாய் ? எதற் காக
றாய் !”

“அைதப் பற்
ஷயம் .”

என் ெசாந்த

நீ ேகட்க ேவண்டாம் . அ

வந் யத்ேதவன் ெமௗன ந்தைன ல் ஆழ் ந்தான்.
அவ ைடய கர்வங் ெகாண்ட உள் ளத் ல் ஓர் எண்ணம்
ேதான் ய . தன் ைடய ர ெசௗந்தரிய வ வழைகக்
கண்
தன் ேபரில் இப் ெபண் ேமாகங் ெகாண்
ட்டாேளா என் நிைனத்தான். உடேன அந்த
எண்ணத்ைத மாற் க் ெகாண்டான். இவ ைடய ேபச் ம்
நடவ க்ைகக ம் அம் மா ரி எண்ண இடம் தர ல் ைல.
ேவ ஏேதா மர்மமான காரணம் இ க் ற . இவ ைடய
வாையப்
ங் அைதத் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் .

“ஒ
ஷயத்ைத நிைனத்தால் ெகாஞ் சம் எனக்
கவைலயாகத்தான் இ க் ற …” என்றான்.
“அ

என்ன? உனக்

க்

டவா கவைலயா

“இலங் ைக ல் கா ம் மைல
ெசால்
றார்கள் .”
“இலங் ைக
“காட்
ெசால்

ல் பா

க்

ம் அ

ேமேல கா

கங் கள் அங் ேக அ
றார்கள் ”

க்

க்
ற

கம் என்
ம் மைல

ந்தான்.”

கம் என்

“காட் யாைனகள் மந்ைத மந்ைதயாகச் சஞ் சரித்
ெகாண்
க் ம் . ல சமயம் கா க க் ெவளி
யாைனக்
ட்டம் வந்
ம் .”
“இலங் ைக ல் உள் ளவர்கள் காட்
என் ேகள் ப் பட்
க் ேறன்.”
“அ

?”

ராண்

க்

மக்கள்

ப் ெபாய் .”

“அப் ப யானால் சரி; நீ ெசான்னால்
உண்ைமயாகத்தானி க் ம் . அப் ப ப் பட்ட காட் ப்
ரேதசத் ல் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் எங் ேக
இ க் றார் என் ேத க்கண்
க்கேவண் ம் .”
“அ ஒன் ம் கஷ்ட
ெசான்னாேய?”

ல் ைலெயன்

சற்

ன்

“ஆமாம் ; ெசான்ேனன். ரியன் இ க்
டத்ைதக்
கண்
ப் ப ல் என்ன கஷ்டம் இ க்க
ெமன்
த ல் நிைனத்ேதன்.”
“இப் ேபா

ஏன் ேவ

தமாக நிைனக்

றாய் ?”

ம்

“ ரியைன ேமகங் கள் மைறத்
க்கலாம் ; அல் ல
கட க்க
ல் ெசன்
க்கலாம் .”
“இந்தச் ரியைன எந்த ேமக ம் , கட ம் மைறத்
யா . ெபான்னி ன் ெசல் வைர மைறக்க ய
ேமக ம் ஒளி ெப ம் ; கட ம் ெஜா க் ம் !”

ம்

ட

இளவரசைரப் பற் ப் ேப ம் ேபா இவ ைடய
உற் சாகம் எப் ப ப் ெபாங்
ற ? ேசாழநாட் ப்
ரைஜகள் பலைர ம் ேபால இந்தப் ெபண்
ம் அவைரத்
ெதய் வமாகக் க
றாள் ! அ ள் ெமா வர்மரிடம்
அப் ப ப் பட்ட வ கர சக் என்ன இ க் ம் ?- இவ் தம்
மனத் ல் எண்ணிக்ெகாண் ,”அப் ப யானால்
இலங் ைக ல் இளவரசைரத் கண்
ப் ப
கஷ்ட ல் ைலெயன்றா ெசால் றாய் ?” என்றான்.
“ேசாழ ைசன்யம் எங் ேக இ க் ற என்
சாரித் க்
ெகாண்
ேபானால் , இளவரசர் இ க் ம் இடம் தாேன
ெதரி ற .”
“அ
பர

எப் ப ? இலங் ைக ல் பா அள ேசாழ ைசன்யம்
இ க் ற என் ேகள் ப் பட்ேடேன?”

“ஆமாம் ; மாேதாட்டத்
ந்
வைர ல் ேசாழர் பைட பர
நா ம் ேகள் ப் பட்ேடன்…”

லஸ் ய நகரம்
க் ற என் தான்

“ ன்ேன? அவ் வள ெபரிய ரேதசத் ல் இளவரசர்
எங் ேக இ க் றாேரா? காட் வ களில் ேத ச்ெசன்
அவைரக் கண்
க்க அ க நாள் ஆகலாம் . இந்த
ஓைலைய உடேன அவரிடம் நான் ேசர்ப் த்தாக

ேவண் ம் . நீ தான் ஓைலையப் பார்த்
ட்டாேய?
எவ் வள அவசரம் என் உனக் த் ெதரிந்
க் ேம?”
ச த் ர மாரி இதற் ம
ெமௗனமா
ந்தாள் .

ெமா

எ

ம் ெசால் லாமல்

“இளவரசர் இ க்
டம் நிச்சயமாகத் ெதரிந்தால் ண்
அைலச்சல் அைலயாமல் அவர் இ க்
டத் க் ேநேர
ேபாய் டலாம் ” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“அதற்
“இ

க்

ஒ

வ

இ

ம் என்

நம்

க்

ற

” என்றாள்

ங்

ழ

.

த்தான் உன்ைனக் ேகட்ேடன்.”

“காைல ல் நாகத்
ல் உன்ைன இறக்
ெசான்ேனன் அல் லவா?”

வதாகச்

“ஆமாம் !”
“நாகத்
க் ப் பக்கத்
ஒன்
க் ற .”
“

ல்

தத்

ன் ெபயேர ேகட்கப் பயங் கரமா

என்

க்

றேத!”

“பயப் படாேத! ஆ
ல் அந்தத்
ன் ெபயர் ேபாதத்
த்த பகவான் ஆகாச மார்க்கமாக இலங் ைகக் வந்த
ேபா
தன்
த ல் அந்தத்
ேலதான்
இறங் னாராம் . அங்
ந்த அரசமரத் ன
ல்
ற்
ந்
த்த தர்மத்ைதப் ேபா த்தாரம் . அதனால்
ேபாதத்
என் ெபயர் வந்த .”
“

ன்னால் அ

‘

தத்

’ என்

ஆ

ட்டதாக்

ம் .”

.

“ஆமாம் ! ‘ தத்
’ என்ற ெபயைரக் ேகட்ேட
உன்ைனப் ேபால் பலர் பயங் கரமைடந்தார்கள் . ற
அந்தத்
க் ச் சாதாரணமாக யா ம் ேபாவ ல் ைல.
தத் க் ப் பயப் படாதவர்கள் தான் ேபாவார்கள் .”
“அதாவ உன்ைனப் ேபான்ற ைதரியசா கள் .
ெகாள் ளிவாய் ப் சா க் ப் பயப் படாதவள் அல் லவா நீ ?
சரி; தத் ைவப் பற் என்ன ெசால் ல வந்தாய் ?”
“ தத்
ன் கைர ல் ஒ நா ைக ேநரம் நீ
தாம த்தால் ெபான்னி ன் ெசல் வர் இப் ேபா
இலங் ைக ல் எங் ேக இ க் றார் என்
சாரித்
ெசால் ேவன்…”
“

தத்

ல் யாைர

“

தத்

ல் ஒ

“அந்தப்

ச்

சாரிப் பாய் …?”

தம் இ

தத்ைத எனக்

க்

ற

ம் காட்

. அைத

சாரிப் ேபன்..”

வாயல் லவா?”

“அ தான்
யா . நீ என்ைனத் ெதாடர்ந்
க் ள்
வரக் டா . கைர ல் படைகப் பார்த் க்ெகாண்
காத்
ப் பதாகச் சத் யம் ெசய் ெகா த்தால் நான்
ேபாய்
சாரித் க் ெகாண்
வந் ெசால் ேவன்.”
“சரி, அப் ப ேய ஆகட்

ம் !” என்றான் வல் லவைரயன்.

காற்
கமாக அ த்த . பாய் மரத் ன் உத
னால்
பட
ர்ெரன் கடைலக்
த் க்ெகாண்
ெசன்ற .
கட ன் ஓங் கார நாதம் ேகட் க் ெகாண்ேட இ ந்த .

வந் யத்ேதவ ைடய கண்கைளச் ழற் க் ெகாண்
க்கம் வந்த .
ப் நிைல
ந் உறக்க
நிைலக் இேலசாக ந
ச் ெசன்றான்.

அத்
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ம ப
ம் வந் யத்ேதவன் கண்
த்தேபா , அவன்
எ ேர ம் ற்
ம் ேதான் ய காட் அவைனப்
ர க்கச் ெசய் த . ழக்ேக வான கட் ல் ரியன்
உதயமா க் ெகாண்
ந்தான். அங் ேக கடல்
உ க்
ட்ட தங் கக் கடலா த் தகதகெவன்
கழ் ந்த . உதய மாரி தங் கப் பட்டாைட ைனந்
ெகாண்
ெஜா த்தாள் . அவ க் எ ேர பட ேபாய் க்
ெகாண்
ந்த ைச ல் ஒ மரகதத்
நீ லக்
கடலாைட ேபார்த் க்ெகாண்
ளங் ய .
வலப் றத் ல் அேத மா ரி இன்ெனா பச்ைச வர்ண
ப் ரேதசம் காணப் பட்ட . அ நா
ற ம் கடல்
ழ் ந்த வா அல் ல நீ ண்
பரந்
யா த் ள் ள
ப்
ரேதசமா என் நன்றாகத் ெதரிய ல் ைல. இரண்
மரகதப் ரேதசங் க க் ம் ஊேட பார்த்தால்
ரத் ல்
அத்தைகய இன் ம் பல
கள் பச்ைச நிறத் ன்
பல் ேவ வைகக் கலைவக க் உதாரணமாகத்
ேதான் க் ெகாண்
ந்தன. பட
ந்தப ேய
நா
ற ம் ற் ப் பார்த்தால் , வான ல் ன் ஏ
த
வர்ணங் க ம் அதன் ஏழா ரம் வைகக் கலைவ
நிறங் க ம் கழ் ந்தன. ெமாத்தத் ல் அந்தக் காட்
கண்ெண ேர கா
ம் உண்ைமக் காட் யாகேவ
ேதான்ற ல் ைல. ஓ யக் கைல ல் ேதர்ந்த அமர
கைலஞன் ஒ வன், “இேதா ெசார்க்கேலாகம்
எப் ப
க் ம் என் காட்
ேறன்!” என் சபதம்
ண்
ட் ய வர்ணச் த் ர அற் தம் ேபாலேவ
ேதான் ய .

இந்தக் காட் ையக் கண்
ெமய் ம் மறந்
நிைன ழந்
ந்த வந் யத்ேதவ ைடய ெச
ல் ,
“இ ெசார்க்கம் அல் ல; இ இலங் ைக!” என்ற
வார்த்ைதகள்
ந் அவைன
ப் பைடயச் ெசய் தன.
“ஆம் ! இ ெசார்க்கேமா என் நான் சந்ேத
உண்ைமதான்!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

த்த

ெசார்க்க
அல் ல; ஆனால் ெசார்க்கம் ேபான்
. இந்த ெசார்க்கத்ைத நரகமாக் வதற் மனித உ க்
ெகாண்ட அ ரர்கள் ெவ காலமாகப் ரயத்தனப் பட்
வ
றார்கள் ” என்றாள் ங் ழ .
“இ

“யாைர அ ரர்கள் என்

ெசால்

றாய் ?” என்றான்.

“உன்ைனப் ேபால் த்தேம ெதா
ெகாண்டவர்கைளத்தான்.”
“ெபான்னி

ன் ெசல் வர்

“அவைரப் பற்

லாகக்

டவா?”

என்ைன எதற் காகக் ேகட்

“இளவரசைரப் பற்
னாேய?”

சாரித்

றாய் ?”

ச் ெசால் வதாகக்

“அவர் இ க்கக்
ய இடத்ைத சாரித் ச்
ெசால் வதாகச்
ேனன். அவர் மனிதரா, அ ரரா,
ேதவரா என் கண்
த் ச்
வதாகச்
ெசால் ல ல் ைலேய?”
பட
ேகட்

கைள ெந ங் க் ெகாண்
ந்த . கடல் ந
ம் ஓங் காரத் ெதானிக் ப் ப லாகக் கடல்

ேவ

அைலகள் கைர ேல ேமா ம் ேபா உண்டா
சலசலப் ச் சத்தம் ேகட்கத் ெதாடங் ய .

ம்

“என்ன ெசால் றாய் ? எ ேர ெதரி றேத, அ தான்
தத்
, வலப் றத் ல் உள் ள நாகத்
. எங் ேக
ேபாகட் ம் நாகத்
ேலேய உன்ைனக் ெகாண் ேபாய்
இறக்
ட்
டட் மா? சாரித் க்ெகாண்
ேபா றாயா?”
“இல் ைல; தத்
க்ேக ேபாகலாம் . ெகாஞ் ச ேநரம்
தாமதமானா ம் இளவரசர் எங் ேக இ க் றார் என்
ெதரிந் ெகாண்
ேபாவ தான் நல் ல .”
“அப் ப யானால் சரி; நீ எனக்
ஞாபகம் இ க்கட் ம் !”

க் ெகா

த்த வாக்

ய
ன் கைர ல் வந் பட நின்ற . படைகப்
பார்த் க்ெகாள் ம் ப வந் யத்ேதவனிடம்
ெசால்
ட் ப் ங் ழ அந்த மரகதத்
ற் ள் ேள
ெசன்றாள் . வந் யத்ேதவன் அவள் ெசன்ற க்ைகப்
பார்த்தான். பச்ைச மரங் க க் ைட ல் அவள்
ைர ல் மைறந்
ட்டாள் .
ேபாதத்
, மக்களின் வாக் ல் ம
ப் தத் வாக
மா ய பற் வந் யத்ேதவன்
த ல் ந் த்தான்.
ற அத்
க் ள் ேள இப் ேபா
க் ம் தம்
எப் ப ப் பட்ட தமா
க் ம் என் எண்ண ட்டான்.
ன்னர் இந்த அ சயமான ெபண்ணின் உள் ளத் ல்
மைறந்
க் ம் மர்மம் என்னவா
க் ம் என்
யந்தான்.

ங் ழ
யப ஒ நா ைகக் ள்
ம் வந்தாள் .
பட ல் ஏ க்ெகாண்
வந் யத்ேதவைன ம்
ஏ க்ெகாள் ளச் ெசான்னாள் . நாகத் ைவ ேநாக் ப் பட
ெசன்ற .
“ சாரித்
ஷயத்ைதத் ெதரிந்
என் வல் லவைரயன் ேகட்டான்.

ெகாள் ள

ந்ததா?”

“ தன் மந் ரி அநி த்தப் ரம் மராயர் ெபான்னி ன்
ெசல் வைரப் பார்ப்பதற் காக மாேதாட்டத் க்
வந்
க் றாராம் . ேநற் ைறக் இளவரச ம்
மாேதாட்டத் க் வந்
க்க ேவண் ம் . எத்தைன நாள்
மாேதாட்டத் ல் இ ப் பார் என் ெதரியா . நீ அங் ேக
ேபாய் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் ” என்றாள் ங் ழ .
“மாேதாட்டம் இங்

ந்

எத்தைன

ரம் இ

க்

ம் ?”

“ஐந் , ஆ காத
ரம் இ க் ம் . வ ெயல் லாம் ஒேர
கா . ேகா க்கைரக் கா மா ரி இ க் ம் என்
நிைனக்காேத. வாைன எட் ம் மரங் கள் அடர்ந்த கா .
பட்டப் பக ல் ல இடங் களில் இ ட்டாக இ க் ம் .
யாைனக்
ட்டங் க ம் , ேவ
ஷ்ட
கங் க ம்
உண் . நீ ஜாக் ரைதயாகப் ேபாய் ச் ேசரேவண் ம் .”
“காட் ல் வ காட் வதற்
ெகட் க்காரப் ெபண்மட்
வல் லவைரயன் ெப
ச்

உன்ைனப் ேபால் ஒ
ந்தால் …?” என்
ட்டான்.

“அப் ேபா நீ ஒ வன் என்னத் ற் காக! ஓைலைய
என்னிடம் ெகா த்
! நாேன ெகாண் ேபாய் க்
ெகா க் ேறன்… இல் ைல
யா ! ஏேதா

ைபத் யக்காரிையப் ேபாலப் ேப
ேறன். என்னால்
யேவ
யா . இைளய ராட்
டம் ஒப் க்
ெகாண்
வந்தாயல் லவா? அைத நீ தான் ெசய்
க்கேவண் ம் !” என்றாள் .
“ஆகட் ம் ங் ழ ! நான் ெசய்
ப் ேபன்.
இன்ெனா வர் ெகஞ் க் ேகட்டா ம் ெகா க்கமாட்ேடன்.
நீ இவ் வள உத ெசய் தாேய? அ ேவ ேபா ம் !”
பட நாகத் பத்ைத ெந ங் க் ெகாண்
ந்த .
ங் ழ
ன் ைககள்
ப் ைப வழக்கம் ேபால்
வ த் க் ெகாண்
ந்தன. ஆனால் அவ ைடய உள் ளம்
ேவ எங் ேகேயா கன ேலாகத் ல் சஞ் சரித் க்
ெகாண்
ந்த என்ப
கத்
ந் ெதரிந்த .
“ச த்
அவள்
“ஏன்

ர

ப்

மாரி!” என் வந் யத்ேதவன் அைழக்க
க் ட் இவ் லகத் க் வந்தாள் .
ட்டாய் ?” என்

ம் ,

ேகட்டாள் .

“ஏேதா என்னிடம் ர உபகாரத்ைத எ ர் பார்ப்பதாகச்
ெசான்னாேய? அைத இப் ேபா ெசான்னால் தான்
ெசான்ன . இேதா கைர ெந ங் வ
ற .”
ங் ழ உடேன ம தளிக்க ல் ைல; ந் ப் பதாகத்
ேதான் ய . ஆைகயால் வந் யத்ேதவன் ைதரியம்
ெகாண்
ேம ம்
னான்.
“நீ எனக் ச் ெசய் த உத
கப் ெபரிய . எனக் மட்
நீ உதவ ல் ைல; ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க்ேக உத
ரிந்
க் றாய் . ேசாழ சக்கரவர்த்
ன் லத் க்

ம்

மாெப ம் உத
ரிந்
க் றாய் . இதற் ப்
நான் ஏதாவ ெசய் யா ட்டால் என் மனம்
நிம் ம யைடயா ” என்றான்.

ர

யாக

“இைதெயல் லாம் நீ உண்ைமயாகச் ெசால்
றாயா?
அல் ல உலகத்
ள் ள மற் ற ஆண் மக்கைளப் ேபால்
வஞ் சகம் ேப
றாயா?”
“ச

த்

“அதாவ

ர ராஜன் அ

யச் சத்

தண்ணீரில் எ

யமாகச் ெசால்

ைவக்

ேறன் என்

ேறன்.”
றாயா?”

“ஆகாச வாணி ம் , மாேத
ம் , அஷ்ட க் ப்
பாலகர்க ம் , ரிய சந் ரர்க ம் அ ய ஆைண
ெசால்
ேறன்.”

ட்

ச்

“உன் ைடய சத் யத்ைத ம் ஆைணைய ம் நம்
நான் ெசால் ல ல் ைல. ெபாய் ெசால் ம் வஞ் சகர்கள்
சத் யத் க் ம் ஆைணக் ம் மட் ம் பயந்
வார்களா? உன்ைன தன் தல் பார்த்த டேனேய நீ
நல் லவன் என் எனக் த் ேதான் ய ஆைக னால்
ெசால்
ேறன்…”
“ த ல் ேதான் ய எண்ணந்தான் எப் ேபா ம்
ேமலான . அைத நீ மாற் க்ெகாள் ள ேவண்டாம் .”
“ெபான்னி ன் ெசல் வைரப் பார்த் அவரிடம்
ஓைலையக் ெகா த்த ற , ெசால் ல
ேவண் யைதெயல் லாம் ெசால் ப் ேபச
ேவண் யைதெயல் லாம் ேப ய ற , அவர்
அவகாசத் டன் இ க் ம் ேபா ‘ச த் ர மாரிைய
உங் க க் ஞாபகம் இ க் றதா?’ என் ேகள் . ‘ஞாபகம்
இ க் ற ’ என் அவர் ெசான்னால் , ‘அவள் தான்

எனக்
இறக்

ப் பட வ த் க்ெகாண்
ட்டாள் ’ என்
!”

வந்

இலங் ைக

ல்

‘ ங் ழ ! அவ் வள உயரத் ேலயா நீ பறக்கப்
பார்க் றாய் ? ட் க்
ஒன் ககன ராஜாவா ய
க டன் பறக்
டத் க் நா ம் ேபாேவன் என்
பறக்கத் ெதாடங் கலாமா? இ உனக் நல் லதல் லேவ?’ –
இவ் வா வந் யத்ேதவன் மனத் ல் எண்ணிக்
ெகாண்டான். ெவளிப் பைடயாக, “இைதச்
ெசால் லத்தானா, இவ் வள தயங் னாய் ? என்னேமா
ெபரியதாகக் ேகட்கப் ேபா றாய் என் நிைனத்ேதன்.
இளவரசரிடம் கட்டாயம் நான் ெசால்
ேறன்! அவர்
ேகட்காமற் ேபானா ம் நாேன ெசால்
ேறன்!…”
என்றான்.
“ஐையேயா! அவர் ேகட்கா
ெசால் லேவண்டாம் !”
“அெதல் லாம்

ட்டால் நீ யாக ஒன்

யா ; ெசால்

த்தான்

ம்

ேவன்.”

“என்ன ெசால் வாய் ?” நடந்த நடந்தப தான்
ெசால் ேவன். ‘இளவரேச! ெபான்னி ன் ெசல் வேர!
ச த் ர மாரிைய உங் க க் ஞாபகம்
இ க் றதல் லவா? ஞாபகம் இல் லா ட்டால் , இப் ேபா
ஞாபகப் ப த் க் ெகாள் ங் கள் ! அவள் தான் என்ைனப்
ப ேவட்டைரயரின் ெகாைலகார ஆட்களிடம் க்காமல்
காப் பாற் னாள் . அவள் தான் தன்னந்தனியாகப் பட
தள் ளிக்ெகாண்
வந் என்ைன இலங் ைக ல்
ேசர்த்தாள் . கட ல்
ந் தத்தளித்த என்ைன
அவள் தான் காப் பாற் ப் பட ல் ஏற்
ட்டாள் . ச த் ர
மாரி ன் உத
ரா ட்டால் நான் உ
டன் வந்
உங் கைளப் பார்த்
க்க
யா . இந்த ஓைல ம்

உங் க க் க்
சரிதாேன?”

ைடத்

ரா !’ என்

ெசால்

ேவன்,

“இ வைர ெசான்ன சரிதான் ேம ம் ஏதாவ ேசர்த்
ெகாண்
டாேத! இைதெயல் லாம் நான் அவரிடம்
ெசால் லச் ெசான்னதாகச் ெசால்
டாேத!”
“ேசச்ேச! என்ைன
நிைனத்தாயா?”

ப் ைபத்

க்

யம் என்

“இளவரசர் அதற் ஏேத ம் ம ெமா ெசான்னால் ,
அைத உள் ள உள் ளப என்னிடம் ெசால் லேவண் ம் .
ட் ேயா, ைறத்ேதா ெசால் லக்
டா .”
“உன்ைனப் ம

ப

நான் எங் ேக பார்ப்ப

?”

“என்ைனப் பார்ப்ப ல் என்ன கஷ்டம் ?
ேகா க்கைர ேலா இந்தப் தத்
ேலா, அல் ல
இரண் க் ம் மத்
ல் பட ேலா இ ப் ேபன்.”
“ஊ க் த்
ம் ம் ேபா இந்த வ யாக வந்தால்
ல் நீ இ க் றாயா என் பார்க்கட் மா?”

தத்

“
க் ள் ேள எந்தக் காரணத்ைதக் ெகாண் ம் நீ
வரக் டா ; வந்தால்
பரீதமா ம் . இந்தப் பட
கடேலாரத் ல் இ க் றதா என் பார்! இ ந்தால் ,
ஏதாவ ஓர் அைடயாளம் ைவத் க் ெகாண்
சத்தம்
ெசய் ! நான் ேநற் க்
ல் மா ரி
ேனேன, அந்த
மா ரி நீ
வ
மா?…”

“
ல் மா ரி வ
யா ? ஆனால் ம
சத்தம் ெசய் ேவன். இைதக்ேகள் !”
வந் யத்ேதவன் வாையக் ைக னால்
ம ல் கத் வ ேபான்ற அேகாரமான
காட் னான்.
அைதக் ேகட்

ப்

ங்

ழ

கலகலெவன்

ல் மா

ரி

க்ெகாண்
ர ல் கத் க்

ரித்தாள் .

பட
பட
ஏ

நாகத்
ன் கைரைய அ
ய . இ வ ம்
ந் இறங் னார்கள் . வந் யத்ேதவன் கைர ல்
ைட ெபற் க்ெகாண்டான். ங் ழ படைகத்
ப் னாள் . வந் யத்ேதவன் சபலத் டன்
ம் ப்
பார்த்தான். “உன் டன் வ
ேறன்” என் ெசால் ,
அவ ம் வரமாட்டாளா? என்ற ஆைச அவன் மனத் ல்
இன்ன ம் ெகாஞ் சம் இ ந்த . ஆனால் ங் ழ
அவைனக் கவனிக்கேவ ல் ைல. அதற் ள் அவள்
கன ேலாகத் ல் சஞ் சரிக்கப் ேபாய் ட்டாள் என்பைத
அவள்
கம் எ த் க் காட் ய .

அத்
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த்தப்

ரமராயர்

இந்தக் கைத ன் ஆரம் ப காலத் ேலேய நமக்
ெந ங் ப் பழக்கமான ஆழ் வார்க்க யான் நம் ையக்
ெகாஞ் ச காலமாக நாம் கவனியா
ட்
ட்ேடாம் .
அதற் காக ேநயர்களிட ம் , நம்
ட ம் மன்னிப் க்
ேகா
ேறாம் . க் யமாக நம்
ன் மன்னிப் ைப
இப் ேபா நாம் ேகாரிேய ரேவண் ம் . ஏெனனில்
ஆழ் வார்க்க யான் இப் ேபா ெவ ெவ

ேகாபமா
க் றான்! அவ ைடய ன்
இராேம வரக் கடற் கைர ல் அ க் ம் காற் ல் பறந்
ெகாண்
க் ற . அவ ைடய ைகத்த ேயா தைலக்
ேமேல ழன் ெகாண்
க் ற . அவைனச் ற் ஆ
ைசவர்க ம் , ர ைசவர்க ம் பலர் ழ் ந்
ெகாண்
க் றார்கள் . அவர்க ைடய ஆர்ப்பாட்டம்
பலமாக இ ப் பதால் , ஆழ் வார்க்க யா ைடய க
யாதா ேமா என் நமக் க் ெகாஞ் சம்
கவைலயாக
க் ற . எனி ம் நம்
ன்
நர ம் மாவதாரத் ேதாற் ற ம் , அவ ைடய ைகத்த
ழ ம் ேவக ம் அந்தக் கவைலையப் ேபாக்
ன்றன.
வந் யத்ேதவ ம் , இைளய ராட்
ம் ேப யைதக்
ஒட் க் ேகட்ட ஆழ் வார்க்க யான் பைழயாைற
ந்
அன்ைறய னேம றப் பட்டான். வா ேவக மேனா
ேவகமாகத் ெதன் ைசைய ேநாக் ச் ெசன்றான்.
வ
ல் எங் ம் அவன் ைசவ ைவஷ்ணவச் சண்ைட ல்
இறங் க ல் ைல. காரியத் க் த் ந்தகம்
வரக் டாெதன் மனத்ைதக் கட் ப் ப த் க் ெகாண்
வ
ல் வந்த சண்ைடகைளக் ட ேவண்டாம் என்
ஒ க் த் தள் ளி ட் நடந்தான். ம ைர ல்
ேநரம்
தங் னான். அங் அவன் அ ய
ம் ய ெசய் ைய
சாரித் அ ந் ெகாண்
இராேம வரத் க் ப்
றப் பட்டான். வந் யத்ேதவன் ங் ழ
ன் பட ல்
ெசன் இலங் ைகத்
ல் இறங் ய அேத நாள்
மாைல ல் ஆழ் வார்க்க யான் நம் இராேம வரம்
வந் ேசர்ந்
ட்டான்.
அந்தப் ண்ணிய
ைய
த்த உடேன
ஆழ் வார்க்க யா ைடய மனத் ல் அத்தைன நா ம்
அடங் க் டந்த ைவஷ்ணவ ஆர்வம் கைரைய
உைடத் க்ெகாண்
ெபாங்
ட்ட . இராேம வரத்
ல் எங் ெகங் ம் ெமாய் த் க் ெகாண்
ந்த ர ைசவ
பட்டர்கள் அந்த ஆர்வத் க் த்
பம்

ேபாட்
ட்டார்கள் . அந்தப் ண்ணிய ஸ்தலத் க்
வ ம் யாத்ரக
ீ ர்க க் வ காட் அைழத் ச் ெசன்
பற் பல ர்த்தங் களி ம் ஸ்நானம் பண்ணி ைவப் ப ம் ,
ஆலயத் ல் ர்த் தரிசனம் ெசய் ைவப் ப ம் ,
அந்தந்தத் ர்த்தம் ர்த்
ேசஷங் கைள எ த் ச்
ெசால் வ ேம அவர்க ைடய அ வல் கள் . எனேவ,
ய
யாத்ரக
ீ ர்கைளக் கண்ட ம் பட்டர்கள் பலர் ெசன்
ழ் ந் ெகாள் வார்கள் . அவ் தேம
ஆழ் வார்க்க யாைன ம் ற் ெமாய் த் க்
ெகாண்டார்கள் .
“அப் பேன! வா! வா! இந்த ஸ்தலத்
ள் ள அ பத்
நான்
ர்த்தங் களில் ஸ்நானம் ெசய் உன் ேதகத் ல்
தரித்
க் ம் ைவஷ்ணவப் பாஷாண்டமத
ன்னங் கைளக் க
த் ைடத் க் ெகாள் ! இராமரின்
ரம் மஹத் ேதாஷத்ைதப் ேபாக் ய ஸ்தலம் அல் லவா
இ ? ைவஷ்ணவ பாஷாண்ட மத ன்னங் கைள நீ
அணிந்த னால் ஏற் பட்ட பாவங் கைள ம் ேபாக் க்
ெகாள் ளலாம் !” என் ஒ பட்டர் ந்நியாசமாகப்
ேப னார்.
இன்ெனா வர்
க் ட் , “இராம ர்த்தம் , ல ் மண
ர்த்தம் ஆஞ் சேநய ர்த்தம் , க்ரவ
ீ
ர்த்தம் இப் ப
அ பத் நா
ர்த்தங் கள் இ க் ன்றன.
ஒவ் ெவா வ ம் அந்தந்த ர்த்தத் ல் தைல
ழ்
அவரவர்க ைடய ேதாஷத்ைதப் ேபாக் க்
ெகாண்டார்கள் . நீ என் டன்
த ல் ஆஞ் சேநய
ர்த்தத் க் வா! ைவஷ்ணவ ன்ன ேதாஷத் க் ச்
சரியான சங் கல் பம் பண்ணி ைவக் ேறன்!” என்றார்.
மற் ெறா பட்டர் “அப் பேன! இவர்கள் ெசால் வைதக்
ேகளாேத! இராமர் இராவணைனக் ெகான்ற
ரம் மஹத் ேதாஷத்ைதப் ேபாக் க் ெகாள் வதற் காகச்

ச

த் ர மணைலப்
த் ைவத் ச் வ ங் கமாக்
த்த இடத் க் உன்ைன ேநராக அைழத் ப்
ேபா ேறன்” என்றார்.

ப்

ஆழ் வார்க்க யான் கண்ணில் ப் ெபா பறக்க
எல் லாைர ம் ஒ தடைவ
த் ப் பார்த் ,
“நி த் ங் கள் உங் கள் அபத்தப் ேபச்ைச! த ல் நீ ங் கள்
ெசான்ன ர்த்தங் களினால் உங் க ைடய நாைவ
அலம் உங் கள் பாவத்ைதத் ர்த் க் ெகாள் ங் கள் !”
என்றான்.
“ஓேஹா! இராமன், ல ் மணன் என்ெறல் லாம்
ெசான்னதனால் எங் க க் ப் பாவம் வந்
க் ம் என்
நிைனக் றாயா? அப் ப ஒன்
ல் ைல. இந்த
ே
த் ரத் க் ப் ெபயேர இராேமச் வரம் ; இராமர்
ஈ வரனா ய வெப மாைனப் ைஜ ெசய்
பாவத்ைதப் ேபாக் க் ெகாண்ட இடம் . அத் டன் இராமர்
என்ற ெபயரில் இ ந்த ேதாஷ ம் ேபாய் ட்ட !”
என்றார் ஒ
ர ைசவ பட்டர்.
“ஓ அஞ் ஞான ேரான்மணிகேள! ஏன் இப் ப த்
தைலக் த் தைல உள
ர்கள் ? இந்த ஸ்தலப் ெபயரின்
அர்த்தம் இன்னெதன்பைதேய நீ ங் கள் ெதரிந் ெகாண்ட
பா ல் ைல!”
“நீ தான் ெசால் ேலன், பார்ப்ேபாம் !”
ரம் மா
ைடய ஒ தைலையப் ப த்த னால்
வ க் ப் ரம் மஹத் ேதாஷம்
த்
ட்ட .
மா ன் ரண அவதாரமா ய இராம ரா ைடய
பாதம் பட் ப் னிதமான இந்த இடத் க் ச் வன் வந்
அந்தப் ரம் மஹத் ேதாஷத்ைதப் ேபாக் க்
“

ெகாண்டார். இராமைர ஈ வரன்
த்த
இடமானப யால் இராேம வரம் என்ற ெபயர் ஏற் பட்ட
ெதரிந் ெகாண் ர்களா,
ட காமணி பட்டர்கேள!”
என் ஆழ் வார்க்க யான் கர் த்தான்.
“யாரடா! அவன் எங் கைள
ட காமணிகள் என்ப
அேட த யா! நீ என்ன தைல ல் ெகாம்
ைளத்தவனா?” என் ஒ பட்டர்
னார்.

!

?

“இல் ைல, ஐயா, பட்டேர! என் தைல ேல ெகாம்
ைளக்க ல் ைல; ைக ேலதான் இந்தக் ெகாம்
இ க் ற ! என்ைன யார் என் ேகட் ர் அல் லவா?
ெசால்
ேறன்.
க்
ரில் அவதரித் , ேவதம்
த ழ் ெசய் த நம் மாழ் வாரின் அ யார்க் அ யான்!
மற் றவர்கள் மண்ைட ல் ைநயப் ைடக் ம்
ைகத்த யான்!” என் த ையத்
க் க் காட் னான்.
“ஆழ் வார்க்க யார்க் க யாேன! நீ ஏன் உன் தைல ல்
ன் றத் ல்
ைவத்
க் றாய் ? அைத ம்
ம ங் கச் ைரத்
ட்டாயானால் , உன் மண்ைட ல்
உள் ம் , ற ம் ஒன்றா
க் ம் !” என்றார் ஒ ைசவர்.
“பட்டர்கேள! இந்தப் ண்ணிய ே
த் ரத்
ன்
ைய எ த்
வதாகேவ
எண்ணி
ந்ேதன். அதற் ள் நீ ங் கள்
ஞாபகப் ப த் னீர ்கள் !…”

ேல வந்

என்

“அேட! நா தர் ெத
க் ச் ெசன் ஒ நா தைன
அைழத் வா ங் களடா! கத் ைய நன்றாய் த் ட் க்
ெகாண்
வரச் ெசால் ங் கள் ! இவ ைடய ைகைய
ஆணி ேவேரா கைளந்ெத யச் ெசால் லலாம் !” என்றார்
ஒ பட்டர்.

“இதற் நா தைனக்
ப்
வாேனன்? நாேம அந்தக்
ைகங் கர்யம் ெசய்
டலாேம? நல் ல
ர்ைமயான
கத் யாகக் ெகாண்
வா ங் கள் !” என்றார் இன்ெனா
ைசவர்.
“ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் ; இன் ம் ஒ
ஷயம்
பாக்
க் ற . ஒ காலத் ல் என் தைல
வ ம்
ைக அடர்த் யாக இ ந்த . ஒ ைசவ ைடய
மண்ைடைய உைடத்
ட் என் ைக
ந் ஒ
ேராமத்ைத வாங்
வெதன்
ரதம்
எ த் க்ெகாண்ேடன். அதன்ப
க்காேல
அைரக்கால் வா
ைக ர்ந்
ட்ட . இந்த ஊரில் என்
ரதத்ைத ம் நிைறேவற் க் கட ல் ஒ
க் ப்
ேபாடப் ேபா ேறன். எங் ேக, ஒவ் ெவா வராக
உங் க ைடய மண்ைடையக் காட் ங் கள் பார்க்கலாம் !”
என் ஆழ் வார்க்க யான் ைகத்த ைய ஓங் னான்.
“அடேட! இந்த ைவஷ்ணவன் என்ன
க்காகப்
ேப
றான்?” என் ெசான்னார் ஒ வர்.
“எங் கள் எல் லா ைடய மண்ைடைய ம் உைடத்
வாயா? உன்னால்
மா?” என்
னார்
இன்ெனா வர்.
“
யாமலா க்காேல அைரக்கால் பங்
ைகைய
எ த்
ட்
க் ேறன்?” என்
ஆழ் வார்க்க யான்
த ைய ேவகமாகச் ழற் றத் ெதாடங் னான்.
“அ
என்

ங் கள் !
தைலக்

ங் கள் ! கட் ங் கள் ! ெவட் ங் கள் !”
த் தைல கத் னார்கேள த ர,

அக் ட்டத் ல் யா ம் ஆழ் வார்க்க யா
ெந ங் க ல் ைல.

க்

அ

ல்

அச்சமயம் ெவ ச பத் ல் எ ந்த ஒ ேகாஷம்
அவர்கள் எல் லா ைடய கவனத்ைத ம் கவர்ந்த .
“ ரி வன சக்கரவர்த்
ந்தரேசாழ பராந்தகரின்
மகாமான்ய தன் மந் ரி அநி த்தப் ரம் மா ராஜர்
வ
றார்! பராக்! பராக்!”
எல் ேலா ம் ைகத் ப் ேபாய் க் ேகாஷம் வந்த ைசைய
ேநாக் னார்கள் . ஆழ் வார்க்க யான் எல் லாரி ம்
அ கமாகத் ைகத் த் தன ைகத் த ையக் கக்கத் ல்
ைவத் க்ெகாண்
பார்த்தான். அவர்கள் நின்
சண்ைட ட்ட இடம் , இராேம வரக் ேகா ல் ம
ன்
ஓரமான ஒ
க் . அந்த
க் த்
ம் ய ம்
எ ேர ரிந் பரந்தகடல் . அக்கட ன் காட் ேயா
கண்ெகாள் ளாத அற் தக் காட் யா
ந்த . ெபரிய
ெபரிய மரக்கலங் கள் , நாவாய் கள் ,
ய கப் பல் கள் ,
பட கள் , ஓடங் கள் , வள் ளங் கள் , வத்ைதகள் ,
கட் மரங் கள் ஆ யைவ ெந
ம் வரிைச
வரிைசயாகக் கண்
க்ெகட் ய
ரம் காணப் பட்டன.
பாய் மரங் களி
ந் படபடெவன் காற் ல்
அ த் க்ெகாண்
பறந்த ெவண்ணிறப் பாய் கள் ,
கடைல ம் வானத்ைத ம்
ரத் ேல ட் த் ட்டாகத்
ேதான் ய பல
கைள ம் ெப ம் பா ம் மைறத் க்
ெகாண்
ந்தன.
ேமேல ெசான்னவா கட் யங்
க்ெகாண்
காவல்
ரர்கள்
ன் ம் ன் ம் ெதாடர, ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் ன் கழ் ெபற் ற தன் மந் ரி அன் ல்
அநி த்தப் ரமராயர் ராஜ கம் ரத் டன் ஒ பட ல்
வந் ெகாண்
ந்தார். கைர ல் , ேகா ல் ம ல் ஓரமாக
நடந் ெகாண்
ந்த சச்சரைவ அவர் கவனித்தார்.

ட்டத் ன் ந
ல் கக்கத் ல் த
டன் பரம
சா ைவப் ேபால் நின்ற ஆழ் வார்க்க யாைனக்
ைக னால் ச க்ைஞ ெசய் அ
ல் அைழத்தார்.
ஆழ் வார்க்க யான் பயபக்
டன் ைகையக்
கட் க்ெகாண்
கடற் கைரேயாரம் ெசன் நின்றான்.
“
மைல! இ
அநி த்தர்.

என்ன ெத

க்

த்

?” என்றார்

“
ேவ! எல் லாம் கபட நாடக த் ரதாரியான அந்தக்
கண்ணனின்
க் த் த்தான்! என் கண்களில்
காண்பைத நான் நம் வதா, இல் ைலயா என்ேற
ெதரிய ல் ைல. நான் காண்ப கனவா? அல் ல எல் லாம்
ெவ ம் மாையயா?…”
“
மைல! உன்ைனப் பரம ைவஷ்ணவன் என்
நிைனத்ேதன். எப் ேபா
ரபஞ் சத்ைத த்ைத என்
ெசால் ம் மாயாவா யானாய் ?”
“
ேவ! பரம ைவஷ்ணவ பரம் பைர ல் அவதரித்த
தாங் கள் ைசவ சம ஆ ம் ேபா நான் என் மாயவா
ஆகக்
டா ? என் ைடய ெபயைர மாற் க்ெகாண்
சங் கர பகவத் பாதாச்சாரியாரின் அ யார்க்க யான்
ஆ
ேறன்…”
“ெபா ! ெபா
ெசான்ன ?”
“தங் கள்
ெசால்

! நான் ைசவ சம

ேமனி
ன்றன!”

ல் உள் ள

ஆனதாக யார்
ன்னங் கள்

“ஆகா!
மைல! நீ இன் ம்
ன்ேபாலேவ இ க் றாய்
றச் ன்னங் க க்ேக க் யம் ெகா க் றாய் !
ெநற்
ல் இ
ற சந்தனத்ைதச் சாய் த் இட்டால்
என்ன? நி ர்ந் இட்டால் என்ன?”
“
ேவ! நான் ஒன் ம் அ யாதவன்; எ
க் யம் , எ
அ க் யம் என் ெதரியாதவன். தாங் கள் தான்
என்ைனத் ெதளி த் ஆட்ெகாள் ள ேவண் ம் .”
“எல் லாம் ெதளி க் ேறன். நான் தங் ம் இடத் க்
வந் ேசர்! அேதா! கட ல் ஒ
ய
ெதரி ற
பார்த்தாயா? அங் ேக ள் ள மண்டபத் க் வா.”
“
ேவ! இேதா இந்தச் சண்ைடக்காரச் ைசவர்கள்
என்ைன வர டேவண் ேம?” என் ஆழ் வார்க்க யான்
ெசால் க் ைக னால் அவர்கைளச் ட் க் காட் னான்.
அ வைர ம் மா
வந்தார்கள் .

ந்த

ர ைசவர்கள் உடேன ெந

ங்

“ ரம் மா ராஜேர! இந்த ைவஷ்ணவன் எங் கள்
மண்ைடகைள உைடத்
வானாம் ! இவைன தக்கப
தண் க்கேவண் ம் !” என் ஒ வர் ஆரம் த்தார்.
மற் றவர்கள் தைலக் த் தைல ேபசலானார்கள் .
“இவ க் த் தண்டைன நான் ெகா
ேபாகலாம் ” என்றார் அநி த்தர்.

க்

ேறன். நீ ங் கள்

இதனால் அவர்கள்
ப் அைடய ல் ைல. “நாங் கேள
இவ க் த் தண்டைன ெகா க்கக்
டாதா?
இவ ைடய ன்
ையச் ைரத் , இவ ைடய

ஊர்த்வ ன்னங் கைளெயல் லாம் அ த் , இவைனக்
ணற் ல் ேபாட்
க்காட் …” என் அ க் னார்
ஒ வர்.
“என்ன ெசான்னீர ்கள் ?” என் ஆழ் வார்க்க யான்
கண்களில் எழத்
ம் ேநாக் னான்.
அநி த்தப் ரம் மராயர் அப் ேபா , “பட்டர் மணிகேள!
இவன் ெபரிய ரடன். இவைனத் தண் க்க உங் களால்
ஆகா . நான் பார்த் க்ெகாள் ேறன்” என்றார்.
ற தம் ைமத் ெதாடர்ந் வந்த பட ல் இ ந்த அகப்
பரிவார ரர்கைளப் பார்த் , “உங் களின் எட் ப் ேபர்
இறங் இவைன நம் இடத் க் க் ெகாண்
வா ங் கள் !”
என்றார்.
அவ் வள தான். ம கணம் ரர்கள் எட் ப் ேபர் கைர ல்
த்தார்கள் ; ஆழ் வார்க்க யாைனச் ழ் ந் ெகாண்
நின்றார்கள் .
பட
பைட

ேமேல ெசன்ற
ரர்கள்

ைட

.
ழ ஆழ் வார்க்க யா

ம் ேபானான்.

பட்டர்க ம் மற் றவர்க ம் அந்த ைவஷ்ணவ ைடய
ரட் த்தனத்ைதக்
த் ப் பலவா ேப க்ெகாண்
கைலந் ேபானார்கள் .

அத்

யாயம் 11 - ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப்
பைட

இராேம வரப் ெப ந் ைவய த்த
ய
களில்
ஒன் ல் , ஒ பழைமயான மண்டபத் ல் , அநி த்தப்
ரம் மா ராயர் ெகா
ற்
ந்தார். அவ ைடய
அைமச்சர் ேவைலைய நடத் வதற் ரிய சாதனங் கள்
அவைரச் ழ் ந்
ந்தன. கணக்கர்கள் , ஓைல எ
ம்
மந் ர நாயகர்கள் , அகப் பரிவாரக் காவலர்கள்
த ேயார் அவரவர்க ைடய இடத் ல் ஆயத்தமாக
இ ந்தார்கள் . அநி த்தர் பட
ந் இறங் வந்
அம் மண்டபத் ல் அமர்ந்
ேநரம் ஆன ம் ,
தம் ைமப் பார்க்க வந்
ந்தவர்கைள அைழக் மா
கட்டைள ட்டார். ஐந் ேபர் த ல் வந்தார்கள் .
அவர்கைளப் பார்த்தால் ெசல் வச் ெச ப் ள் ள
வர்த்தகர்கள் என் ேதான் ய . ஒ தட் ல் நவரத் ன
மாைல ஒன்ைற ைவத் ச் சமர்ப் த்தார்கள் . அைத
அநி த்தப் ரம் மராயர் வாங் க் கணக்கரிடம்
ெகா த் , “ெசம் யன் மகாேத
ன் ஆலயத்
ப் பணிக் என் எ
ைவத் க் ெகாள் க!” என்றார்.
ற வந்தவர்கைளப் பார்த்
ேகட்டார்.

“நீ ங் கள் யார்?” என்

(இந்த நீ ண்ட ெதாடர்ப் ெபயர் ெகாண்ட வர்த்தகக்
ட்டத்தார் ேசாழப் ேபரர ன் ழ் , கடல் கடந்த
நா க டன் வாணிபம் நடத் வந்தார்கள் .) “நானா ேதச
ைசயா ரத் ஐந் ற் வர் சார் ல் நாங் கள்
வந்
க் ேறாம் ” என் அவர்களில் ஒ வர்
னார்.
“சந்ேதாஷம் ; பாண் ய நாட் ல் உங் க
ெச ப் பா
க் றதல் லவா?”

ைடய வாணிபம்

“நா

க்

நாள் ெச

“பாண் ய நாட்

ப் பைடந்

வ

மக்கள் என்ன ேப

ற

!”

க் ெகாள்

றார்கள் ?”

“பாண் ய வம் ச ஆட் ையக் காட்
ம் ேசாழ ல
ஆட் ேய ேமலான என் ேப க் ெகாள் றார்கள் .
க் யமாக, இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மரின் ர
தயாளங் கைளக்
த் ச் லா க் றார்கள் .
இலங் ைக ல் நடப் பெதல் லாம் இந்தப் பக்கத்
மக்களிைட ல் பர
க் ற …”
“ ழ் க்கடல் நா க
இப் ேபா எப் ப

டன் உங் கள் கப் பல் வாணிபம்
க் ற ?”

“ ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த் ஆ ைக ல் ஒ
ைற ம்
இல் ைல. ெசன்ற ஆண் ல் அ ப் ய எங் கள் கப் பல் கள்
எல் லாம்
ம் வந்
ட்டன; ஒன்
டச்
ேசத ல் ைல.”
“கடல் ெகாள் ைளக்காரர்களினால் ெதால் ைல
ஒன்
ல் ைலேய?”
“ெசன்ற ஆண் ல் இல் ைல, மானக்கவாரத்
க்
அ
ல் இ ந்த கடற் ெகாள் ைளக்காரர்கைள நம் ேசாழக்
கப் பற் பைட அ த்த ற
ைழக்கடல் களில் ெகாள் ைள
பயம் ைடயா .”
“நல் ல ; நாம் ெகா த்த ப் ய ஓைல சம் பந்தமாக
என்ன ஏற் பா ெசய்
க்
ர்கள் ?”
“கட்டைளப் ப ெசய்
க் ேறாம் . இலங் ைகச்
ைசன்யத் க் அ ப் ப ஆ ரம்
ட்ைட அரி
ம் ,
ஐந்தா
ட்ைட ேசாள ம் ,
ட்ைட வரம் ப ப் ம்

இந்த இராேம வரத்
இலங் ைகக் அ ப்
ெசய் யேவண் ம் .”

ல் ெகாண்
வந்
ைவக்க ஏற் பா

“உங் க ைடய கப் பல் களிேலேய ஏற்
மா?”

அ

“கட்டைள ட்டால் ெசய் ேறாம் . இலங் ைக
எப் ேபா
ம் என் ெதரிந் ெகாள் ள
ம்
ேறாம் .”

க்

ேறாம் .

ப் ப

த்தம்

“ஆ! அ யா க் த் ெதரி ம் ? உங் க ைடய வர்த்தக
சைபக் ச் ேசா டக்காரன் இ க் றான் அல் லவா?
அவைனக் ேகட் எனக் ம் ெசால் ங் கள் !”
“ ரம் ம ராஜேர! எங் கள் ேசா டக்காரன்
ெசால் வைதெயல் லாம் எங் களாேலேய நம் ப
ய ல் ைல.”
“அப் ப

அவன் என்ன ெசால்

றான்?”

“இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் ேபா
டெமல் லாம்
ெவற் தான் என் ெசால்
றான். அவ ைடய
ஆட்
ல் ேசாழக் கப் பல் பைட கடல் கடந்த
ேதசங் க க்ெகல் லாம் ெசன் ெவற் ெகாள் ம் என்
ெசால்
றான்.
ர
ரத் ல் உள் ள ேதசங் கள்
பலவற் ல்
க்ெகா பறக் ம் என் ெசால்
றான்.”
“அப் ப யானால் உங் கள் பா

ெகாண்டாட்டம் தான்!”

“ஆம் ; எங் கள் கடல் வர்த்தகம் ேம
என் ம் ெசால்
க் றான்.”

ம் ெச

த்

ஓங்

ம்

“ க ம் சந்ேதாஷம்
ரங் கநாத ைடய அ ள்
இ ந்தால் அப் ப ேய நடக் ம் . இலங் ைக ல் த்தம்
நடக் ம் வைர ல் மாதம் ஒ தடைவ நீ ங் கள் இப் ப ேய
அரி
த யைவ அ ப் வரேவண் ம் . ேபாய்
வா ங் கள் .”
“அப் ப ேய ெசய்

ேறாம் , ேபாய் வ

ேறாம் .”

ஐந் ற் வர் சைப ன் ர நி கள் ேபான ற
காவலன் வந் , “ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைடச்
ேசனா ப கள் காத்
க் றார்கள் , பார்க்க
ம்
றார்கள் ” என் ெசான்னான்.
“வரச் ெசால்

!” என்றார்

தல் அைமச்சர் அநி

ன் கம் ர
ஷர்கள் ரேவ த்தார்கள் .
அவர்க ைடய கங் களி ம் ேதாற் றத்
ம்
வாசம் ெசய் தாள் . அஞ் சா ெநஞ் சம் பைடத்த
ஆண்ைமயாளர் என் பார்த்த டேன ெதரிந்த

ஒ

த்தர்.

ரல

்

.

(இன் த ழ் நாட் ல் ைகத்த ெநச த் ெதா
ல்
ஈ பட்
ன் த் ண்டா ம் ைகக்ேகாள வ ப் பார்
ேசாழப் ேபரர ன் காலத் ல் கழ் ெபற் ற ர
வ ப் பாரா
ந்தனர். அவர்களில் ெபா க் எ த்த
ரர்கைளக் ெகாண்
ேசாழ சக்கரவர்த் கள் ‘அகப்
பரிவாரப் பைட’ைய அைமத் க் ெகாள் வ வழக்கம் .
அப் ப ப் ெபா க் எ க்கப் பட்ட பைடக் த் ‘ெதரிஞ் ச
ைகக்ேகாளர் பைட’ என்ற ெபயர் வழங் ய . அந்தந்தச்

சக்கரவர்த் அல் ல அரசரின் ெபயைர ம்
பைடப் ெபய க்
ன்னால் ேசர்த் க் ெகாள் வ

ண்

.)

“ ந்தர ேசாழ ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைடயார் தாேன?”
என் அநி த்தர் ேகட்டார்.
“ஆம் , ஐயா! ஆனால் அப் ப ச் ெசால்
எங் க க் ெவட்கமா
க் ற .”
“அ

க் ெகாள் ள ம்

ஏன்?”

“சக்கரவர்த்
ன் ேசாற் ைறத் ன் ெகாண்
காலமாக இங் ேக ணில் காலங் க த் க்
ெகாண்
க் ேறாம் .”
“உங் கள் பைட

ல் எத்தைன ைக? எத்தைன

ஆ

மாத

ரர்கள் ?”

“எங் கள் ேசைன
ன் ைகமா ேசைன, இவர் இடங் ைக
ேசைனத் தைலவர்; இவர் வலங் ைக ேசைனத் தைலவர்;
நான் ந
ற் ைகப் பைடத்தைலவன். ஒவ் ெவா
ைக
ம் இரண்டா ரம் ரர்கள் . எல் ேலா ம்
சாப் ட் த்
ங் ெகாண்
க் ேறாம் . ேபார்த்
ெதா ேல எங் க க் மறந்
ம் ேபா
க் ற .”
“உங் க

ைடய ேகாரிக்ைக என்ன?”

“எங் கைள இலங் ைகக் அ ப் ைவக்கக்
ேகா
ேறாம் . இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் மாதண்ட
நாயகரா
க் ம் ைசன்யத் ேல ேசர்ந்
த்தம் ெசய் ய
ம்
ேறாம் !”

“ஆகட் ம் ; தஞ் ைசக் ப் ேபான ம் சக்கரவர்த்
ன்
சம் மதம் ேகட்
ட் உங் க க் அ
க் ேறன்.”
“

ரம் மராஜேர! அதற்
ட்டால் …?”

“அந்தப் பயம் உங் க
இப் ேபாைதக்

ள் ேள இலங் ைக

த்தம்

ந்

க் ேவண்டாம் , இலங் ைக த்தம்
ம் என்பதாகத் ேதான்ற ல் ைல.”

“ஈழத் ச் ேசனா ரர்கள் அவ் வள ெபால் லாதவர்களா?
எங் கைள அங் ேக அ ப் ைவ ங் கள் . ஒ ைக
பார்க் ேறாம் !…”
“ஒ ைக என்ன? நீ ங் கள்
ன் ைக ம் பார்ப் ர்கள் ,
ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளரின்
ன் ைக மாேசைன
த்தக்களத் ல்
ந்
ட்டால் பைகவர்களின்
பா என்னெவன் ெசால் ல ேவண் ேமா? ந
ற் ைக
ரர்கள் பைகவர் பைட ன் ந
ல்
ந்
தாக்
ர்கள் . அேத சமயத் ல் இடங் ைக ரர்கள்
இடப் றத்
ம் வலங் ைக ரர்கள் வலப் றத்
ம்
ெசன் இ
வ ேபாலப் பைகவர்கள்
ந்
தாக்
ர்கள் …”
“அப் ப த் தாக் த்தான் பாண் ய ைசன்யத்ைத
நிர் லம் ெசய் ேதாம் ; ேசரர்கைள
ய த்ேதாம் .”
“பாண் யர்க ம் ேசரர்க ம் ேபார்க்களத் ல் எ ர்த்
நின்றார்கள் ; அதனால் அவர்கைளத் தாக்
ய த் ர்கள் . பைக ரர்கைள த ல் கண்ணால்

பார்த்தால் தாேன அவர்கைள நீ ங் கள் ஒ ைக
பார்க்கலாம் ;
ன் ைக ம் பார்க்கலாம் ?”

ம்

“இராவணர் காலத் அ ரர்கைளப் ேபால் இந்தக் காலத்
இலங் ைக ரர்க ம் மாயா களா
ட்டார்களா? ேமக
மண்டலத் ல் மைறந் நின் ேபாரி
றார்களா?”
“மாயா களாய் மைறந் தான்
ட்டார்கள் ; ஆனால்
ேபார் ெசய் ய ல் ைல. ேபாரிட்டால் தான்
இ க்
டத்ைதக் கண்
த்
டலாேம? இலங் ைக
அரசன் ம ந்தைன ம் காண ல் ைல; அவ ைடய
ேசனா ரர்கைள ம் காண ல் ைல. கா களிேல,
மைலகளிேல எங் ேக ேபாய் ஒளிந் ெகாண்டார்கேளா,
ெதரிய ல் ைல. ஆைகயால் ஆ மாதமாக இலங் ைக ல்
த்தேம நைடெபற ல் ைல. உங் கைள ம் அங் ேக
அ ப் என்ன ெசய் ற ?”
“மகா மந் ரி! எங் கைள அ ப் ப் பா ங் கள் !
ம ந்த ம் , அவ ைடய ரர்க ம் கா மைலகளிேல
ஒளிந்
க்கட் ம் ; அல் ல ேமக மண்டலத் ேல
ஒளிந்
க்கட் ம் ; அவர்கைளக் ைகப்
யாகப்
த் க் ெகாண்
வந் இளவரசரின் கால
ல்
ேசர்க் ேறாம் . அப் ப ச் ேசர்க்கா ட்டால் , ‘ெதரிஞ் ச
ைகக்ேகாளர் பைட’ என்ற ெபயைர மாற் க்ெகாண்
‘ேவளாளரின் அ ைமப் பைட’ என்ற பட்டயத்ைதப்
ெபற் க் ெகாள் ேறாம் !”
“ேவண்டாம் ; ேவண்டாம் ! அப் ப ஒன் ம் இப் ேபா
சபதம் ெசய் ய ேவண்டாம் ! ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளர்
பைட ன் ர பராக் ரமம் இந்த ஜம் த் பத் ல்
யா க் த் ெதரியா ? தஞ் சா ர் ெசன்ற ம்
சக்கரவர்த் ையக் ேகட் க் ெகாண்
உங் க க் க்
கட்டைள அ ப்
ேறன். அ வைர ெபா ைமயாக

இ ங் கள் . பாண் ய நாட் ல் பைகவர்கைள அடக்
அைம ைய நிைல நாட் வா ங் கள் !”
“மகா மந் ரி! பாண்
நாட் ல் இனி அடக் வதற் ப்
பைகவர் யா ம் இல் ைல.
மக்கள் த்தம் நின்ற
பற் ம ழ் ச ் அைடந்
க் றார்கள் . அவரவர்க ம்
வசாயம் , வாணிபம் , ைகத்ெதா ல் களில் ஈ பட்
அைம யான வாழ் க்ைக நடத்
றார்கள் . பாண் ய
மன்னர் லேமா நாசமா
ட்ட …”
“அவ் தம் எண்ண ேவண்டாம் ! ர பாண் யேனா
பாண் ய வம் சம் அற்
ட்டதாக நிைனக்
ர்கள் . அ
தவ , பாண் ய ம் மாசனத் க் உரிைம ேகா ேவார்
இன் ம் இ க் றார்கள் …! அவர்க க்காகச்
ச ெசய் ேவா ம் இ க் றார்கள் …!”
“ஆகா! எங் ேக அந்தச் ச

காரர்? ெதரியப் ப

த்

ங் கள் !”

“காலம் வ ம் ேபா உங் க க்ேக ெதரி ம் . பாண் ய
லத் ன் பைழைமயான மணிக் ரீட ம் , இந் ரன்
அளித்த இரத் ன மாைல ம் , ைவர ைழத்த பட்டத்
உைடவா ம் இன் ம் இலங் ைக ல் இ ந்
வ
ன்றன. ேராஹண மைல நாட் ல் எங் ேகேயா
ஒளித் ைவக்கப் பட்
க் ன்றன. அவற் ைறப்
ட் க்ெகாண்
வ ம் வைர ல் பாண் யப் ேபார்
ற் ப் ெபறா .”
“ஆபரணங் கைள ட் க்ெகாண்
வரேவண் ம் ;
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மைர ம ைரச்
ம் மாசனத் ல் அமர்த் ப் பாண் ய மணி
ம டத்ைத ம் , பட்டாக் கத் ைய ம் அணி க் ம்
நா ம் வரேவண் ம் !”

“ஆகா! இ
“
இ

என்ன வார்த்ைத ெசால்

மக்களின் நா
ப் பைதச் ெசால்

ம் , ேபார்
ேறாம் !”

ர்கள் ?”

ரர்களின் உள் ளத்

“அெதல் லாம் ெபரிய இராஜரீக ஷயங் கள் , நாம்
ேபசேவண்டாம் . உங் க க் ச் சந்ேதாஷமளிக்கக்
ேவ ஒ
க் ய ஷயம் ெசால் லப் ேபா ேறன்…”
“கவனமாய் க் ேகட்

க் ெகாள்

ேறாம் , மகா மந்

ம்

ய

ரி!”

“இலங் ைக த்தத்ேதா
த்தம்
ந்
ம் என்
நிைனக்க ேவண்டாம் . இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்
இலங் ைகப் ேபார்
ந்த ற நாலா ைசகளி ம்
க் ஜயம் ெசய் யப் றப் ப வார். ஆ ரம் கப் பல் களில்
ரர்கைள ஏற் க்ெகாண்
ழ் த் ைசக் கடல் களிேல
ெசல் வார். மாநக்கவாரம் , மாபப் பாளம் , மா
ங் கம் ,
கடாரம் , இலா ரி ேதசம் ,
சயம் , சாவகம் , ட்பகம்
ஆ ய நா கைள அந்த மகா ரர் ெவற் ெகாள் வார்.
ெதற் ேக ந்நீர்ப்பழந்
பன்னீரா ர ம்
ைகப் பற் வார். ேமற் ேக, ேகரளம் , டமைல, ெகால் லம்
ஆ ய நா கள் அவ ைடய கால
ல் வந் பணி ம் .
ற வட ைச ேநாக் ப் றப் ப வார். ேவங் ,
க ங் கம் , இரட்டபா , சக்கரக்ேகாட்டம் , அங் கம் , வங் கம் ,
ேகாசலம் , ேதகம் ,
ர்ஜரம் , பாஞ் சாலம் என் ம்
நா க க் ப் பைடெய த் ச் ெசல் வார். கா யப் கழ்
ெபற் ற கரிகால வளவைனப் ேபால் இமயமைலக் ம்
ெசன்
க்ெகா ைய நாட் வார். ர ேசநா ப கேள!
இப் ப ெயல் லாம் நம ெதன் ைச மாதண்டநாயகர்
ட்டம் இட்
க் றார். த ழகத் ல் ர ரத்த ம் , வ ர
ெநஞ் ச ம் பைடத்த அைனவ க் ம் ேவண் ய ேவைல
இ க் ம் ; தத்தம் ர பராக் ரமங் கைள நிைல நாட்டச்

சந்தர்ப்பம் ைடக் ம் . ஆைகயால் நீ ங் க ம் உங் கள்
ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைட ம் ெபா ைம இழக்க
ேவண்டாம் !”
ேசநா ப கள்
வ ம் ஏக காலத் ல் ந்தர ேசாழ
சக்கரவர்த் வாழ் க! இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்
வாழ் க! மகா மந் ரி அநி த்தர் வாழ் க!” என்
ேகா
த்தார்கள் .
ற அவர்களில் ஒ பைடத்தைலவன்
னான்; –
“மகாமந் ரி! இன் ம் ஒேர ஒ
ண்ணப் பம் ெசய்
ெகாள் ள
ம்
ேறாம் . எங் கள் பைட ன் ெபயர்
‘ ந்தர ேசாழ ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைட’ என்ப
தாங் கள் அ ந்தேத.”
“ெதரிந்த

ஷயந்தான்.”

“ ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
ப் பணி ல்
உ ைர ம்
ேவாம் என் பைகவர்களின் இரத்தம்
ேதாய் ந்த வந்த ைக னால் அ த் ப் ரமாணம்
ெசய் ெகா த்தவர்கள் .”
“அ

ம் நான் அ

ந்தேத.”

“ஆைகயால் சக்கரவர்த் ையத் த ர ேவ யாைர ம்
நாங் கள் ேசரமாட்ேடாம் ; ேவ யார் ெசால் வைத ம்
ேகட்கமாட்ேடா ம் .”
“உங் களிடம் நான் எ

ர்பார்த்த

ம் இ

ேவதான்!”

“ ன்ெனா காலத் ல் ப ேவட்டைரயர்களின்
மாெப ம் ேசைன ல் ஒ ப
யாக இ ந்ேதாம் . அ
காரணம் பற் எங் கள் ேபரில் யா க் ம் யாெதா
சந்ேதக ம் ஏற் படக்
டா …”
“ஆகா! இ என்ன வார்த்ைத? யா க்
சந்ேதகம் !”
“தஞ் சா ரில் நடப் ப பற்
காற் ேல வ
ன்றன.”

என்னச்

ஏேதேதா வதந்

“காற் ேல வ
ற காற் ேறா ேபாகட்
அைதெயல் லாம் நம் ப ம் ேவண்டாம் ;
ெசால் ல ம் ேவண்டாம் .”

கள்

ம் ! நீ ங் கள்
ப் ச்

“ெகா ம் பா
ர் ேவளாளர்கள் ஏதாவ எங் கைளப்
பற் ச் சந்ேதகத்ைத ளப் பக்
ம் …”
“ ளப் ப மாட்டார்கள் ; ளப் னா ம் யா ம் ேகட்க
மாட்டார்கள் .”
“மனித காயம் அநித் யமான …”
“அதனால் த்த ரர்கள் உ
க் ப்
பயப் படமாட்டார்கள் .”
“ ரி வன சக்கரவர்த் யானா ம் ஒ நாள் …”
“இைறவன்
ப் பாதங் கைள அைடய ேவண் ய தான்.”
“சக்கரவர்த் க்ேகா உடல் நிைல சரியாக இல் ைல…”
“வானத் ல் வால் நட்சத் ரம் ரகா க் ற !”
“சக்கரவர்த் க் அப் ப ஏதாவ ேநர்ந்
ட்டால் ,
எங் கள் பைட ரர்கள் அ ள் ெமா வர்மரின் அகப்
பரிவாரமாக
ம்
றார்கள் !”

“சக்கரவர்த்
கடைம!”

ன் ஆக்ைஞ

ன் ப

நடப் ப

உங் கள்

“சக்கரவர்த்
ன் ஆக்ைஞைய எங் க க் த்
ெதரி ப் ப தங் க ைடய கடைம. தாங் கள் அந்தப்
ெபா ப் ைப ஏற் க்ெகாள் ங் கள் . அல் ல தஞ் ைசக் ப்
ேபாய் ச் சக்கரவர்த் ையத் தரி க்க எங் க க் அ ம
ெகா ங் கள் …!”
“ேவண்டாம் ; நீ ங் கள் தஞ் ைச ேபாவ உ தமல் ல; ண்
ழப் பம் ஏற் ப ம் . சக்கரவர்த் ையக் கண்
உங் கள்
ப் பத்ைதத் ெதரியப் ப த் வைத நாேன ஏற் க்
ெகாள் ேறன். நீ ங் கள் நிம் ம யாக இ ங் கள் !”
“தங் களிடம் ெதரியப் ப த் ய ேம எங் க ைடய
மனத்
ந்த பாரம் நீ ங்
ட்ட ! ேபாய் வ
ேறாம் !”
ெதரிஞ் ச ைகக்ேகாளப் பைடத் தைலவர்கள்
வ ம்
அங்
ந் அகன் ெசன்றார்கள் .
அநி த்தப் ரமராயர் “ஆகா! ெபான்னி ன் ெசல் வரிடம்
அப் ப என்னதான் ஆகர்ஷண சக் இ க் ேமா,
ெதரிய ல் ைல! அவைர ஒ
ைற பார்த்தவர்கள் டப்
ைபத் யமா
றார்கேள!” என் வாய் க் ள்
த் க் ெகாண்டார்.
ற , உரத்த ர ல் , “எங் ேக? அந்த
ைவஷ்ணவைன இங் ேக வரச் ெசால்
கட்டைள ட்டார்.

ரட்
ங் கள் !” என்

அத்
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இந்தச் சந்தர்ப்பத் ல் த ழ் நாட் ச் சரித் ர ஆராய் ச்
சம் பந்தமான ஒ நிகழ் ச ் ைய இக்கைதையப் ப த்
வ ம் ேநயர்க க் த் ெதரி த் க் ெகாள் ள
ம்
ேறாம் .
ச் ராப் பள் ளி ல் லா லால்
தா கா ல் அன் ல் என்ற ெபயர் ெகாண்ட ராமம்
ஒன் இ க் ற . இைத வடெமா யாளர் ‘ ேரம ரி’
என் ெமா ெபயர்த் க் ைகயாண்
க் றார்கள் .
(இந்த அத் யாயம் எ தப் பட்ட 1951-ல் ) இன்ைறக் ச்
மார் நாற் பத்ைதந் ஆண் க க்
ன் இந்தக்
ராமத் ல் ஒ ேவளாளர் தம் ைடய பைழய ட்ைட
இ த் ப்
ப் த் க் கட் வதற் காக அஸ் வாரம்
ேதாண் னார். அப் ேபா ஓர் அ சயமான வஸ்
க்க
ந் அகப் பட்ட . பல ெசப் த் தக கைள
னி ல் வார ட் வைளயத் னால் ேகாத்
ந்த .
அந்தத் தக களில் ஏேதா ெச க் எ தப் பட்
ந்த .
இரண்
ஆள்
க்க
யாத கன ள் ள அந்தத்
தக கைள அவர் ல காலம் ைவத்
ந்தார். ற
அந்தக் ராமத் க் ேகா ைலப்
ப் த்
ப் பணி
ெசய் யலாம் என் வந்த
ஆர்.எஸ்.எல் . ல ் மண
ெசட் யார் என்பவரிடம் அத்தக கைளக் ெகா த்தார்.
ல ் மண ெசட் யார், அத்தக களில் சரித் ர
சம் பந்தமான வரங் கள் இ க்கலாம் என் ஊ த்
அவற் ைற எ த் க் ெகாண் ேபாய் மகா
மேகாபாத் யாய வா நாத ஐயர் அவர்களிடம் தந்தார்.
ஐயர் அவர்கள் அச்ெசப் ேப களில் க க் யமாக
வரங் கள் இ ப் பைதக் கண்
அந்த நாளில்
லாசாஸன ஆராய் ச்
ல் ஈ பட்
ந்த
.ஏ.
ேகா நாத ராவ் , எம் .ஏ. என்பாரிடம் அத்தக கைளச்
ேசர்ப் த்தார்.
ேகா நாதராவ் அச்ெசப் த்
தக கைளத் கண்ட ம் அ ைமயான ைதயைல

எ த்தவர் ேபால் அகம ழ் ந்தார். ஏெனன்றால் , ேசாழ
மன்னர்களின் வம் சத்ைதப் பற் ய அவ் வள
க் யமான வரங் கள் அச்ெசப் ேப களில்
ெச க்கப் பட்
ந்தன.
ந்தரேசாழ சக்கரவர்த்
ன் ‘மான்ய மந் ரி’யான
அன் ல் அநி த்தப் ரமராய க் ச் சக்கரவர்த்
பட்டத் க் வந்த நாலாம் ஆண் ல் அளித்த பத் ேவ
நில சாஸனத்ைதப் பற் ய வரங் கள் அந்தச்
ெசப் ேப களில் ெச க்கப் பட்
ந்தன. இந்த நில
சாஸனத்ைத எ
ய மாதவ பட்டர் என்பவர் ந்தர
ேசாழர் வைரக் ம் வந்த ேசாழ வம் சாளிைய அ ல்
ப் ட்
ந்தார். அத் டன் அநி த்தப் ரமராயரின்
ைவஷ்ணவ பரம் பைரையக்
ப் ட் , அவ ைடய
தந்ைத, தாயார், பாட்டனார், ெகாள் ப் பாட்டனார்
ஆ யவர்கள்
ரங் கநாதரின் ஆலயத் ல் ெசய் வந்த
ேசைவையத்
த் ம் எ
ந்தார்.
இதற்
ன்னால் அகப் பட்
ந்த ஆைனமங் கலச்
ெசப் ேப கள் ,
வாலங் காட் ச் ெசப் ேப கள் ,
ஆ யவற் ல் ெகா த்
ந்த ேசாழ வம் சாவளி டன்
அன் ல் ெசப் ேப களில் கண்ட ெப ம் பா ம்
ஒத்
ந்த . எனேவ, அந்தச் ெசப் ேப களில் கண்டைவ
சரித் ர ர்வமான உண்ைம வரங் கள் என்ப
ஊர் தமா ற் . மற் ற இரண்
ெசப் ேப களில்
காணாத இன் ம் ல வரங் க ம் இ ந்தப யால்
“அன் ற் ெசப் ேப கள் ” த ழ் நாட் ச் சரித் ர
ஆராய் ச் த் ைற ல் கப் ர த் அைடந்தன.
எனேவ, அநி த்த ரமராயர் என்பவர் சரித் ரச்
ெசப் ேப களில் கழ் ெபற் ற ேசாழ சாம் ராஜ் ய மந்
என்பைத மனத் ல் ைவத் க்ெகாண்
ேமேல

ரி

கைதையத் ெதாடர்ந் ப க்
ேகட் க்ெகாள் ேறாம் .

ப

ேநயர்கைளக்

மானிய தன் மந் ரி அநி த்தப் ரம் மராயர்
ற்
ந்த மண்டபத் க் ள் ஆழ் வார்க்க யான்
ரேவ த்தான். அவைர
ன் தடைவ ற் வந்தான்!
சாஷ்டாங் கமாக
ந் நமஸ்கரித் எ ந்தான்!
“ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் வஷட் ” என் நா
ர ல் உச்சரித்
ட் , “
ேதவேர
ெகா ங் கள் ” என்றான்.

தடைவ உரத்த
ைட

அநி த்தர் ன்னைக டேன, “
மைல! என்ன இந்தப்
ேபா ேபா
றாய் ? எதற் என்னிடத் ல்
ைட
ேகட் றாய் ?” என்றார்.
“தாஸன் அவலம் த்த
ைவஷ்ணவ
சம் ரதாயத்ைத ம் , ‘ஆழ் வார்க்க யான்’ என்ற
ெபயைர ம் , தங் க க் க் ைகங் கரியம் ெசய் ம்
பாக் யத்ைத ம் இந்த மாகட ல் அர்ப்பணம்
ெசய்
ட்
ர ைசவ காளா க சம் ரதாயத்ைதச்
ேசர்ந்
டப் ேபா ேறன். ைக ல் மண்ைட ஓட்ைட
எ த் க்ெகாண்
‘ஓம் ஹ்ராம் ஹ்ரீம் வஷட் ’ என்ற
மகத்தான மந் ரத்ைத உச்சரித் க் ெகாண்
ஊர்
ஊராகப் ேபாேவன்! தைல ல் ஜடாம ட ம் , கத் ல்
நீ ண்ட தா
ம் வளர்த் க் ெகாண் , எ ர்ப்ப
ற
ைவஷ்ணவர்க ைடய மண்ைடகைளெயல் லாம்
இந்தத் த
னால் அ த் ப் ளப் ேபன்…”
“அப் பேன! நில் ! நில் ! என்
அந்தக் க தாேனா?”
“
ேவ! தாங் கள்
இன்ன ம் அவலம்

ைடய மண்ைடக்

க்

ைவஷ்ணவ சம் ரதாயத்ைத
க் றவர்தாேனா?”

ட

“
மைல! அைதப் பற் உனக் என்ன சந்ேதகம் ?
என்ைன யார் என் நிைனத்தாய் !”
“தாங் கள் யார்? அ
ஷயத் ேலதான் எனக் ம்
சந்ேதகம் ஏற் பட்
ட்ட . இரண்
ந களின் ந
ல்
அ
ல் ரிந் சகல வனங் கைள ம் காக் ம்
ரங் கநாத க் ப் பணி ெசய் வைதேய வாழ் க்ைக எ த்த
பயனாகக் ெகாண்
ந்த அன் ல் அனந்தாழ் வார்
வா களின் ெகாள் ப் ேபரர் தாங் கள் தாேன?”
“ஆம் அப் பேன? நான்தான்!”
“ மந் நாராயண நாமத் ன் ம ைமைய
நானிலத் க்ெகல் லாம் எ த் ைரத்த அன்
அநி த்தப் பட்டாச்சாரி ன்
ப் ேபர ம்
தாங் கள் தாேன?”
“ஆமாம் ; நாேனதான்! அந்த மகா
தான் எனக் ம் ட் னார்கள் ?”

ைடய

ல்

நாமத்ைதத்

“ஆழ் வார்க ைடய அ ெதா
ம் ம ர தங் கைளப்
பா ப் பக்த ேகா கைளப் பரவசப் ப த் வந்த
நாராயண பட்டாச்சாரி ன் சா
ாத் மந்த த் ர ம்
தாங் கேளயல் லவா?”
“ஆமாம் அப் பா; ஆமாம் !”
“
ரங் கநாதர் பள் ளிெகாண்ட ெபான்னரங் கக்
ேகா
ல் னந் னம் ந்தா ளக் ஏற் ைவத்
யாத்ரக
ீ ர்க க் ெவள் ளித் தட் ல் அன்ன ட் ம்
ைகங் கரியம் ரிந் வந்த மங் ைகயர் லகத் ன்
தல் வ ம் தாங் கேள அல் லவா?”

ம்

“சந்ேதகம் இல் ைல!”
“அப் ப யானால் , என் கண்கள் என்ைன ேமாசம்
ெசய் ன்றனவா? என் கண்
ன்ேன நான் பார்ப்ப
ெபாய் யா? என் இ ெச களால் நான் ேகட்ட ம்
ெபாய் யா?”
“எைதச் ெசால் றாய் , அப் பேன? உன் கண்களின் ேம
கா களின் ேபரி ம் சந்ேதகம் ெகாள் ம் ப என்ன
ேநர்ந்
ட்ட ?”

ம்

“தாங் கள் இந்த ஊர்ச் வன் ேகா
க் ச் ெசன்
அ ேஷகம் – அர்ச்சைன எல் லாம் நடத் ைவத்ததாக என்
ெச களால் ேகட்ேடன்.”
“அ உண்ைமேயதான்; உன் ெச
ெசய்
ட ல் ைல.”

கள் உன்ைன ேமாசம்

“தாங் கள் வன் ேகா
க் ப் ேபாய் வந்த ன்
அைடயாளங் கள் தங் கள்
ேமனி ல் இ ப் பதாக என்
கண்கள் காண்ப ம் உண்ைமதான் ேபா ம் !”
“அ

ம் உண்ைமேய!”

“இந்தக் க
கத் ல்
மந் நாராயணேன ெதய் வம்
என் ம் , ஆழ் வார்களின் பா ரங் கேள ேவதம் என் ம் ,
ஹரிநாம சங் ர்த்தனேம ேமாட்சத்ைத அைட ம்
மார்க்கம் என் ம் எனக் க் கற் த்த
ேதவர் தாங் கேள
அல் லவா?”
“ஆம் ; அதனால் என்ன?”

“
ேதவரா ய தாங் கேள ெசால் வ ஒன் ம் , ெசய் வ
ஒன் மாக இ ந்தால் , டனா ய நான் என்ன ெசய் யக்
டக் ன்ற ?”
“
மைல! நான் வன் ேகா
ெசய் த பற் த்தாேன ெசால்

க் ப் ேபாய் த் தரிசனம்
றாய் ?”

“
ேதவேர! அங் ேக எந்தக் கட
ெசய் ர்கள் ?”

ைளத் தரிசனம்

“சந்ேதகம் என்ன? நாராயண

ர்த்

ையத்தான்!”

“இராேமஸ்வரக் ேகா
க் ள் இ ங் க வ வம்
ைவத்
ப் பதாக அல் லேவா ேகள் ப் பட்
க் ேறன்?
அதனால் தாேன இங் ள் ள ர ைசவ பட்டர்மார்கள்
என்ைனச் ழ் ந் ெகாண்
அவ் வள
ெகாக்கரித்தார்கள் ?”
“ ள் ளாய் ! நீ
நகரி ல்
அவதாரம் ெசய் த நம்
சடேகாபரின் அ யார்க்க யான் என் நாம்
ண்
ப் ப சத் யந்தாேன?”
“அ

ல் என்ன சந்ேதகம் ?”

“நம் மாழ் வாரின் அ ள் வாக்ைகச் சற்
ஞாபகப் ப த் க்ெகாள் . நீ மறந்
ந்தால் நாேன
நிைன ட்
ேறன்; ேகள் ;
ங் கத் ட்ட ராணத்
ம்
சமண ம் சாக் ய ம்
ந் வா ெசய் ர்க ம் மற்
ெதய் வ மா நின்றாேன!

‘இ
வ

ந்

இவ் வா சடேகாபேர சா த்
க் ம் ேபா
வ ங் கத் ல் நான் நாராயணைனத் தரி த்த
தவறா?”
“ஆகா! சடாேகாபரின் அ ள் வாக்ேக! வாக் !
இ ங் கத்ைத வ ப ேவாைரச் சமணேரா ம்
சாக் யேரா ம் ெகாண்
ேபாய் த் தள் ளினார்
பா ங் கள் !”
“அப் பேன! உன் தர்க்க த் உன்ைன ட் எப் ேபா
நீ ங் ேமா, ெதரிய ல் ைல. நம் சடேகாபர் ேம ம்
ெசால்
ப் பைதக் ேகள் :
‘நீ ராய் நிலனாய் த் யாய் க் காலாய்
ெந வானாய் ச்
ரார் டர்கள் இரண்டாய் ச் வனாய்
அயனாய்
உள் ளவன்
நாராயண
ர்த் ேய என்
வாய்
மலர்ந்
க் றார். இன் ம் ேகள் ,
மைல! ேகட் உன்
மனமாைசத் ைடத் க்ெகாள் !
னிேய நான் கேன க்கண்ணப் பா!
என் ெபால் லாக்
கனிவாய் த் தாமைரக்கண் க மாணிக்கேம
என் கள் வா!
தனிேய ஆ
ேர என்தைல ைசயாய்
வந் ட்
‘

ேகட்டாயா,
சடேகாபர்
ரார்த் த்
ேபான பற்

மைல ‘ க்கண்ணப் பா!’ என் நம்
அைழத் த் தம் தைல
வ ம் ப
க் றார்! நீ ேயா வன் ேகா
க் நான்
ஆட்ேச க் றாய் !…”

ேதவேர! மன்னிக்க ேவண் ம் ; அபசாரத்ைத
க்க ேவண் ம் ! நம் மாழ் வாரின் பா ரங் கள்
அைனத்ைத ம் ெதரிந் ெகாள் ளாைம னால் ண்
சண்ைடகளில் காலங் க த்ேதன். தங் கைள ம்
சந்ேத த்ேதன். இனி எனக் ஒ வரம் ெகா த் அ ள
ேவண் ம் .”
“

“என்ன வரம் ேவண்
ெகா ப் பைதப் பற்

ம் என் ெசான்னாயானால் ,
ேயா க்கலாம் .”

“
க்
ர் ெசன் அங் ேகேய தங்
ட
ஆைசப் ப
ேறன். நம் சடேகாபரின் ஆ ரம்
பாடல் கைள ம் ேசகரித் க் ெகாண்
ற ஊர்
ஊராகச் ெசன் அந்தப் பாடல் கைளக் கானம் ெசய் ய
ம்
ேறன்…”
“இந்த ஆைச உனக்

ஏன் வந்த

?”

“வடேவங் கடத்
ந் வ ம் வ
ல் ர நாராயணப்
ெப மாள் சந்நி
ல் ஆழ் வார் பா ரங் கள் லவற் ைறப்
பா ேனன். அந்தச் சந்நி
ல் ைகங் கரியம் ெசய் ம்
ஈ வரப் பட்டர் என் ம் ெபரியவர் ேகட் ஆனந்தக்
கண்ணீர ் ட்டார்…”
“ஈ வர பட்டர் மகா பக்

மான்; நல் ல

ஷ்டர்.”

“அவ ைடய இளம் தல் வன் ஒ வ ம் அவர் அ
ல்
நின் ேகட் க் ெகாண்
ந்தான். அந்த இளம்
பாலகனின் பால் வ
ம்
கம் ஆழ் வார் பா ரத்ைத
ேகட் ப் ரண சந் ரைனப் ேபால் ரகா த்த . ‘மற் றப்

பாடல் க ம் ெதரி மா?’ என் அந்தச் ன்னஞ்
ள் ைள பால் மணம் மாறாத வா னால் ேகட்டான்.
‘ெதரியா ’ என் ெசால் ல எனக் ெவட்கமா
ந்த
ஆழ் வார்களின் ெதாண் க்ேக ஏன் இந்த நாேயைன
அர்ப்பணம் ெசய்
டக் டா என் அப் ேபாேத
ேதான் ய . இன்ைறக் அந்த எண்ணம்
உ
ப் பட்
ட்ட …”

.

“
மைல; அவரவர்க ம் ஸ்வதர்மத்ைதக்
கைடப்
க்க ேவண் ம் என்
தாச்சாரியார்
அ ள் ரிந்
க் றார் அல் லவா?”
“ஆம் ,

ேவ!”

“ஆழ் வார்களின் பா ரங் கைளச் ேசகரிப் பதற் ம்
பரப் வதற் ம் மகான்கள் அவதரிப் பார்கள் .
அ ேபாலேவ ஆழ் வார்க ைடய பாடல் களில் உள் ள
ேவத சாரமான தத் வங் கைள நி பணம் ெசய் ,
வடெமா
ன்
லம் பரத கண்டெமங் ம் நிைல
நாட்டக்
ய அவதார
ர்த் க ம் இந்நாட் ல்
ஜனிப் பார்கள் . நீ ம் நா ம் இராஜ் ய ேசைவைய நம
ஸ்வதர்மமாகக் ெகாண்டவர்கள் . ேசாழ சக்கரவர்த்
ேசைவ ல் உடல் ெபா ள் ஆ ைய அர்ப்பணம்
ெசய் வதாக நாம் சபதம் ெசய்
ப் பைத
மறந்தைனேயா?..”

ன்

“மறக்க ல் ைல,
ேவ! ஆனால் அ உ தமா என்ற
சந்ேதகம் ேதான்
என் உள் ளத்ைத அரித் வ
ற .
க் யமாக, தங் கைளப் பற் ச் ல இடங் களில் ேப க்
ெகாள் வைதக் ேகட்டால் …”
“என்ன ேப

க் ெகாள்

றார்கள் ?”

“தங் க க் ச் சக்கரவர்த் பத் ேவ நிலம் மானியம்
ட் அைதச் ெசப் ேபட்
ம் எ
க்
ெகா த்
ப் பதால் தாங் கள் ைவஷ்ணவ
சம் ரதாயத்ைத ட்
ட்டதாகச் லர்
ெசால் றார்கள் . ஜா தர்மத்ைதப் றக்கணித் க்
கப் பல் ரயாணம் ெசய் ததாக ம்
றார்கள் …”
“அந்தப் ெபாறாைமக்காரர்கள் ெசால் வைத நீ
ெபா ட்ப த்த ேவண்டாம் . நம் ைடய ஜா
ணற் த்
தவைளகளாக இ க்க ேவண் ெமன் அவர்கள்
நிைனக் றார்கள் . சக்கரவர்த் எனக் ப் பத் ேவ
நிலம் மானியம் ெகா த்
ப் ப உண்ைமதான். அைதச்
ெசப் ேபட்
ம் எ
க் ெகா த்
க் றார். ஆனால்
அதற் நா வ ஷங் க க்
ன்ேப சக்கரவர்த் க்
நான் மந் ரியாேனன் என்ப உனக் த் ெதரி ம்
அல் லவா?”
ஆழ் வார்க்க யான் ெமௗனமா

ந்தான்.

“சக்கரவர்த் க் ம் எனக் ம் எப் ேபா நட் ஏற் பட்ட
என்றாவ உனக் த் ெதரி மா? நாங் கள் இ வ ம்
இளம் ராயத் ல் ஒேர ஆ ரியரிடம் பாடங் கற் ேறாம் .
ெசந்த
ம் வடெமா
ம் ப ன்ேறாம் . கணிதம் , வான
சாஸ் ரம் , தர்க்கம் , யாகரணம் எல் லாம் ப த்ேதாம் .
அப் ேபாெதல் லாம் ந்தர ேசாழர் ம் மாசனம் ஏறப்
ேபா றார் என் யா ம் கன
ம் எண்ணிய ல் ைல.
அவராவ , நானாவ அைதப் பற் ச் ந் த்தேத
ைடயா . இராஜா த்த ம் கண்டரா த்த ம்
காலமா அரிஞ் சய ேசாழர் பட்டத் க் வ வார் என்
யார் நிைனத்த ? அரிஞ் சய க் அவ் வள
ைர ல்
ர்மரணம் சம் ப த் ச் ந்தர ேசாழர் பட்டத் க்
வ ம் ப
க் ம் என் தான் யார் நிைனத்தார்கள் ?

ந்தர ேசாழர் ம் மாசனம் ஏ யேபா அதனால் பல
க்கல் கள்
ைள ம் என் எ ர்பார்த்தார். உடனி ந்
நான் உத வதா
ந்தால் பட்டத்ைத
ஒப் க்ெகாள் வதாக ம் இல் லா ட்டால்
ம த்
வதாக ம்
னார். இராஜ் ய நிர்வாகத் ல்
அவ க் உத வதாக அப் ேபா வாக்களித்ேதன். அந்த
வாக்
ைய இன்றள ம் நிைறேவற் வ
ேறன்.
இெதல் லாம் உனக் த் ெதரியாதா,
மைல?”
“எனக் த் ெதரி ம் ,
ேதவா! என் ஒ வ க் மட் ம்
ெதரிந் என்ன பயன்? ஜனங் க க் த் ெதரியா தாேன?
நாட்
ம் நகரத்
ம் வம் ேப
றவர்க க் த்
ெதரியா தாேன”
“வம் ேப
றவர்கைளப் பற் நீ
ம்
கவைலப் படேவண்டாம் . பரம் பைரயான ஆச்சாரியத்
ெதா ைல ட்
ட் நான் இராஜ ேசைவ ல்
இறங் ய பற் இதற்
ன்னால் நாேன ல சமயம்
ழப் பமைடந்த ண் . ஆனால் ெசன்ற இரண்
நாட்களாக அத்தைகய ழப் பம் எனக் ச்
ம்
இல் ைல.
மைல! நான் இராேம வர ஆலயத் ல்
வா தரிசனத் க்காக இங் வர ல் ைல என்ப ம்
மாேதாட்டம் ேபாவதற் காகேவ இங் வந்ேதன் என்ப ம்
உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“அப் ப த்தான் ஊ

த்ேதன்,

ேதவேர!”

“நீ ஊ த்த சரிேய, அன்ைறக் ச் சம் பந்த ம்
ந்தர ர்த்
ம் பரவசமாக வர்ணித்தப ேயதான்
இன்ைறக் ம் பாலா ந க்கைர ல் மாேதாட்டம்
இ க் ற .

‘வண்

பண்ெச

ம் மாமலர்ப் ெபா

மஞ் ைஞ நட
ெதாண்டர் நாெடா
அ

ல்

மாேதாட்டம்
ந்

ள் ெசய் ேக ச் ர ம

ெசய
தாேன!

என் சம் பந்தர் பா
க் றாேர, அந்த
மாேதாட்டத்ைத ேநரில் பார்க்காமல் எ
க்க
மா? இந்த இராேம வரத்
ந்தப ேய
மாேதாட்டத்ைத எட் ப் பார்த்
ட் எ
யதாகச்
ெசால்
றார்கள் , ணற் த் தவைளப் பண் தர்கள்
லர். அத்தைகேயார் ெசால் வைத நீ ெபா ட்ப த்த
ேவண்டாம் …”
“ வா ! மாேதாட்டத் ன் இயற் ைக வளங் கைளக் கண்
களிப் பதற் காகவா தாங் கள் அந்த ே
த் ரத் க் ச்
ெசன்
ந் ர்கள் ?”
“இல் ைல; உன்ைன அங் ேக அ ப் ப எண்ணி
அைதப் பற்
ம் ெசான்ேனன். நான் ெசன்ற
அ ள் ெமா வர்மைரப் பார்ப்பதற் காக…”

ப் பதால்
இளவரசர்

“இளவரசைரப் பார்த் ர்களா,
ேதவேர?” என்
ஆழ் வார்க்க யான் ேகட்டான். அவ ைடய ேபச் ல்
இப் ேபா தான்
ஆர்வ ம் பரபரப் ம் ெதானித்தன.
“ஆகா! உனக் க் ட ஆவல் உண்டா
ட்டதல் லவா,
இளவரசைரப் பற் த் ெதரிந் ெகாள் வதற் ? ஆம் ,
மைல! இளவரசைரப் பார்த்ேதன்; ேப ேனன்.
இலங் ைக
ந் வந் ெகாண்
ந்த அ சயமான
ெசய் கள் எவ் வள
ரம் உண்ைம என்பைத ேநரில்
ெதரிந் ெகாண்ேடன். ேகள் , அப் பேன! இலங் ைக அரசன்

ம ந்தனிடம் ஒ மாெப ம் ைசன்யம் இ ந்த . அந்தச்
ைசன்யம் இப் ேபா இல் லேவ இல் ைல! அ என்ன
ஆ ற் ெதரி மா? ரியைனக் கண்ட பனிேபால்
கைரந் , மைறந் ேபாய் ட்ட ! ம ந்த ைடய
ைசன்யத் ேல பாண் ய நாட்
ந் ம் , ேசர
நாட்
ந் ம் ெசன்ற ரர்கள் பலர் இ ந்தார்கள் .
அவர்கள் எல் லா ம் நம் இளவரசர் பைடத்தைலைம
வ த் வ
றார் என் அ ந்த ம் ஆ தங் கைளக்
ேழ ேபாட்
ட்டார்கள் . ஒ வைரப் ேபால் அைனவ ம்
நம் ைடய கட் க்ேக வந் ேசர்ந்
ட்டார்கள் !
ம ந்தன் எப் ப ப் ேபார் ரிவான்? ேபாேய ேபாய்
ட்டான். மைலகள்
ழ் ந்த ேராஹண நாட் ற் ச்
ெசன் ஒளிந் ெகாண்
க் றான். ஆக, நம
ைசன்யம் ேபார் ெசய் வதற் அங் இப் ேபா எ ரிகேள
இல் ைல!”
“அப் ப யானால் ,
ேதவேர! இளவரசர் நம்
ைசனியத் டன்
ம்
ட ேவண் ய தாேன? ேம
அங் ேக இ ப் பாேனன்? நம் ரர்க க் த் தானியம்
அ ப் வ பற் ய ரகைளெயல் லாம் எதற் காக?”

ம்

“எ ரிகள் இல் ைலெயன் ெசால்
ம் வந்
டலாம் . ஆனால் இளவரச க் அ ல் இஷ்ட ல் ைல.
எனக் ம் அ ல் சம் மத ல் ைல. இளவரச ம் ,
ைசனிய ம் இப் பால் வந்த ம் , ம ந்தன் மைல
நாட்
ந் ெவளி வ வான். ம ப
ம் பைழயப
ேபார் ெதாடங் ம் அ ல் என்ன பயன்? இலங் ைக
மன்ன ம் , மக்க ம் ஒன் நமக் ச் ேந தர்களாக
ேவண் ம் . அல் ல
க்ெகா
ன் ஆட் ைய அங் ேக
நிரந்தரமாக நி
தல் ேவண் ம் . இந்த இரண்
வைக
யற்
ம் இளவரசர் ஈ பட்
க் றார். நம ேபார்
ரர்கள் இப் ேபா இலங் ைக ல் என்ன ெசய்
ெகாண்
க் றார்கள் ெதரி மா? பைழய ேபார்களில்
அ ராத ர நகரேம நாசமா
ட்ட . அங்
ந்த

பழைமயான த்த ஹாரங் கள் , ேகா ல் கள் , தா
கர்ப்ப ேகா ரங் கள் எல் லாம் இ ந் பாழாய் க்
டக் ன்றன. இளவரசரின் கட்டைள ன் ேபரில்
இப் ேபா நம் ரர்கள் இ ந்த அக்கட் டங் கைள
ெயல் லாம்
ப் த் க் ெகாண்
க் றார்கள் .!”
“அழகாய் த்தானி க் ற ைசவம் , ைவஷ்ணவம்
இரண்ைட ம் ைக ட் இளவரசர் சாக் ய
மதத் ேலேய ஒ ேவைள ேசர்ந்
வாேரா,
என்னேமா? அைத ம் தாங் கள் ஆேமா ப் ர்கேளா?”
“நா ம் நீ ம் ஆேமா த்தா ம் ஒன் தான்!
ஆேமா க்கா ட்டா ம் ஒன் தான். நம் ைமப்
ேபான்றவர்கள் நம் ைடய மதேம ெபரி என்
சண்ைட ட் க் ெகாண்
க்கலாம் . ஆனால் ஒ
நாட்ைட ஆ ம் அரசர் தம் ைடய ரைஜகள்
அ சரிக் ம் சமயங் கள் எல் லாவற் ைற ம் ஆதரித் ப்
பராமரிக்கேவண் ம் . இந்த உண்ைமைய யா ைடய
ண் த
ல் லாமல் இளவரசர் தாேம
உணர்ந்
க் றார். சந்தர்ப்பம் ைடத்த ம்
காரியத்
ம் ெசய் காட்
றார்.
மைல, இைதக்
ேகள் ! நம் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்ம ைடய
கரங் களில் சங் சக்கர ேரைக இ ப் பதாகச் ெசால் லக்
ேகட்
க் ேறன், நீ ம் ேகட்
ப் பாய் . ஆனால்
அவ ைடய கரங் கைள நீ ட்டச் ெசால்
நான்
பார்த்த ல் ைல. அவர் ைக ல் சங் சக்கர ேரைக
இ ந்தா ம் சரி, இல் லா ட்டா ம் சரி, ஒன்
நிச்சயமாக ெசால் ேறன். இந்தப் மண்டலத்ைத ஏக
சக்ரா ப யாக ஆளத்த ந்தவர் ஒ வர் உண்
என்றால்
அவர் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் தாம் . ற
ேலேய
அத்தைகய ெதய் வ கடாட்சத் டன் லர் றக் றார்கள் .
சற்
ன் ல வர்த்தகத் தைலவர்க ம் ைகக்ேகாளப்
பைடச் ேசநா ப க ம் வந் ேப க்
ெகாண்
ந்தார்கேள, அ உன் கா ல்
ந்ததா?

இளவரச க் என்றால் நம் வர்த்தகர்கள் , – கா
க த் ள் ளவர்கள் , – எவ் வள தாராளமா
றார்கள் பார்த்தாயா?”

ேலேய

“ ல நாைளக்
ன்னால் ெபா ைகமைலச் கரத் ல்
ஒ தவேயா ையப் பார்த்ேதன்; அவர் ஞானக்கண்
பைடத்த மகான். அவர் என்ன ெசான்னார் ெதரி மா?
‘யாைனக் ஒ காலம் வந்தால் , ைனக் ஒ காலம்
வ ம் . இப் ேபா ெதன்னா ேமம் பா அைட ம் காலம்
வந்
க் ற . ெவ காலமாக இப் ண்ணிய பாரத
ல் ெபரிய ெபரிய சக்கரவர்த் க ம் , ரா
ரர்க ம் , ஞானப் ெப ஞ் ெசல் வர்க ம் , மகா
க ஞர்க ம் வடநாட் ேலேய அவதரித் வந்தார்கள் .
ஆனால் வடநாட்ைடச் க் ரம் ரகணம்
க்கப்
ேபா ற . இமயமைலக் அப் பா
ந் ஒ மகா
ரட் ச் சா யார் வந் வடநாட்ைடச் ன்னா ன்னம்
ெசய் வார்கள் . ேகா ல் கைள ம் , க் ரகங் கைள ம்
உைடத் ப் ேபா வார்கள் . ஸநாதன தர்மம்
ேபராபத் க் ம் உள் ளா ம் . அப் ேபா நம தர்மம் ,
ேவதசாஸ் ரம் , ேகா ல் , வ பா –
ஆ யவற் ைறெயல் லாம் ெதன்னா தான் காப் பாற் த்
தரப் ேபா ற . ரா
ரர்களான சக்கரவர்த் கள்
இத்ெதன்னாட் ல் ேதான் , நா
ைசகளி ம் ஆட்
ெச த் வார்கள் . மகா ஞானிக ம் ,
பண் ேதாத்தமர்க ம் , பக்த ேராமணிக ம்
இத்ெதன்னாட் ல் அவதரிப் பார்கள் !’ என் இவ் தம்
அந்தப் ெபா ைக மைலச் வேயா அ ளினார். அந்த
ேயா
ன் ர்க்க தரிசனம் உண்ைமயா ம் என்ற
நம் க்ைக எனக் இப் ேபா
றந்
க் ற ,
மைல!’
“ வா ! தாங் கள் ஏேதேதா ஆகாசக் ேகாட்ைடகள் கட் க்
ெகாண்
க்
ர்கள் . ஆனால் அங் ேக இராஜ் யத் ன்
அஸ் வாரத்ைதேய தகர்த்ெத யப் பார்க் றார்கள்

ேதவேர! நான் பார்த்தைதெயல் லாம் தாங் கள் பார்த்
நான் ேகட்டைதெயல் லாம் தாங் க ம் ேகட்
ந்தால்
இவ் வள
கலமா
க்க மாட் ர்கள் . இந்தச் ேசாழ
சாம் ராஜ் யத் க் ஏற் படப் ேபா ம் அபாயத்ைத
நிைனத் க் க கலங்
ர்கள் …”
“
மைல, ஆம் , நான் மறந்
ட்ேடன். அ க உற் சாகம்
என் அ ைவ
ட்ட . நீ உன் ரயாணத் ல் ெதரிந்
வந்த ெசய் கைள இன் ம் நான் ேகட்கேவ இல் ைல.
ெசால் , ேகட் ேறன். எவ் வள பயங் கரமான
ெசய் களா
ந்தா ம் தயங் காமல் ெசால் !”
“ வா , இங் ேகேய ெசால் ம் ப ஆக்ஞா க்
ர்களா?
நான் ெகாண் வந்த ெசய் கைள வா பகவான்
ேகட்டால் ந ங் வார்; ச த் ர ராஜன் ேகட்டால்
ஸ்தம் த் நிற் பார்; பட் கள் ேகட்டால் பறக் ம்
சக் ைய இழந்
ண்
ம் ; ஆகாசவாணி ம் , மா
ேத
ங் ட அல
வார்கள் . அப் ப ப் பட்ட
ெசய் கைள இங் ேக ப ரங் கமாகச் ெசால் ம் ப யா
பணிக்
ர்கள் ?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“அப் ப யானால் வா! காற் ம் , கன ம் காத பாதாளக்
ைக ஒன் இந்தத்
ேல இ க் ற . அங் ேக வந்
வரமாகச் ெசால் !” என்றார் அநி த்தப் ரமராயர்.

அத்

யாயம் 13 - "ெபான்னி

ன் ெசல் வன்"

வந் யத்ேதவன் நாகத்
ன்
ைன ல் இறங்
மாேதாட்டத்ைத ேநாக் ப் ேபாய் க்ெகாண்
ந்த அேத
சமயத் ல் – அநி த்தப் ரமராய ம்
ஆழ் வார்க்க யா ம் சாம் ராஜ் ய நிைலைமையப் பற்

வா த் க் ெகாண்
ந்த அேத ேநரத் ல் – ந்தைவ
ேத
ம் ெகா ம் பா
ர் இளவர வான
ம் , அம் பாரி
ைவத்த ஆைன
ஏ த் தஞ் ைச நகைர ெந ங் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் .
இைளய ராட்
ல காலமாகத் தஞ் ைசக் ப்
ேபாவ ல் ைல என் ைவத் க் ெகாண்
ந்தாள் .
இதற் ப் பல காரணங் கள் இ ந்தன. தஞ் ைச ல்
அரண்மைனப் ெபண் ர் தனித்தனியாக
வ க் ம் ப யாகப் ேபா ய அரண்மைனகள் இன் ம்
உண்டாக ல் ைல. சக்கரவர்த்
ன் ரதான
அரண்மைன ேலேய எல் லாப் ெபண்
ம் இ ந்தாக
ேவண் ம் . மற் ற அரண்மைனகைளெயல் லாம்
ப ேவட்டைரயர்க ம் மற் ம் ெப ந்தரத் அரசாங் க
அ காரிக ம் ஆக்ர த் க் ெகாண்
ந்தார்கள் .
பைழயாைற ல் அரண்மைனப் ெபண் ர்
ேயச்ைசயாக இ க்க
ந்த .
ப் பம் ேபால்
ெவளி ல் ேபாகலாம் ; வரலாம் . ஆனால் தஞ் ைச ல்
வ த்தால் ப ேவட்டைரயர்களின் கட் ப் பா க க்
உட்பட் த் ரேவண் ம் . ேகாட்ைடக் ள் ம் ,
அரண்மைனக் ள் ம் இஷ்டம் ேபால் வ வ ம்
ேபாவ ம் இயலாத காரியம் . அம் மா ரி
கட் ப் பா க ம் , நிர்ப்பந்தங் க ம் இைளய
ராட் க் ப்
ப் ப ல் ைல. அல் லாம ம் ப
ர்
இைளயராணி ன் ெச க் ம் , அவ ைடய அகம் பாவ
நடத்ைதக ம் ந்தைவப் ராட் க்
க்க ெவ ப் ைப
அளித்தன. அரண்மைனப் ெபண் ர்கள் பைழயாைற ல்
இ ப் பைதேய சக்கரவர்த்
ம்
ம் னார். இந்தக்
காரணங் களினால் ந்தைவப் ராட்
பைழயாைற ேலேய வ த் வந்தாள் . உடம்
ண ல் லாத தன் அ ைமத் தந்ைதையப்
பார்க்கேவண் ம் , அவ க் ப் பணி ைட ெசய் ய
ேவண் ம் என்ற ஆர்வத்ைத ம் கட் ப் ப த் க்
ெகாண்
ந்தாள் .

ஆனால் வந் யத்ேதவன் வந்
ட் ப் ேபான
ந்
இைளய ராட்
ன் மனத் ல் ஒ மா தல்
ஏற் பட்
ந்த . இராஜரீகத் ல் பயங் கரமான
ழ் ச ் க ம் , ச க ம் நைடெபற் க் ெகாண்
க் ம்
ேபா நாம் பைழயாைற ல் உல் லாசமாக ந களில்
ஓடம்
ட் க்ெகாண் ம் , ங் காவனங் களில்
ஆ ப் பா க் ெகாண் ம் காலங் க ப் ப சரியா?
தைமயன் ெதாண்ைட நாட் ல் இ க் றான்; தம் ேயா
ஈழநாட் ல் இ க் றான்; அவர்கள் இ வ ம் இல் லாத
சமயத் ல் இராஜ் யத் ல் நடக் ம்
வகாரங் கைள நாம்
கவனித்தாக ேவண் ம் அல் லவா? தைல நகரில்
அவ் வப் ேபா நடக் ம் நிகழ் ச ் கைள அந்தரங் கத்
தர்கள்
லம் அ
க்க ேவண் ம் என் தைமயன்
ஆ த்த கரிகாலன் ேகட் க் ெகாண்
க் றாேன?
பைழயாைற ல் வ த்தால் தஞ் ைச ல் நடக் ம்
காரியங் கள் எப் ப த் ெதரியவ ம் ?
வந் யத்ேதவன் அ
த்த ெசய் கேளா கப்
பயங் கரமா
ந்தன. ப ேவட்டைரயர்கள் தங் கள்
அந்தஸ் க்
அ காரம் ெச த் வந்த மட் ேம
இ வைர ல் இைளய ராட் க் ப்
க்காம
ந்த .
இப் ேபாேதா ம் மாசனத்ைதப் பற் ேய ழ் ச ் ெசய் ய
ஆரம் த்
ட்டார்கள் . பாவம் ! அந்தப் பரம சா
ம ராந்தகைன ம் தங் கள் வைல ல் ேபாட் க்
ெகாண்டார்கள் . ேசாழ நாட் ச் ற் றரசர்கைள ம் ,
ெப ந்தரத் அ காரிகள் பலைர ம் தங் கள்
வசப் ப த் க் ெகாண்டார்கள் . எந்த ேநரத் ல் என்ன
நடக் ேமா, ெதரியா . இவர்க ைடய ழ் ச ்
ம் ,
வஞ் சைன ம் , ராைச ம் எந்த வைர ல் ேபா ம் என்
யார் கண்ட ? ந்தர ேசாழரின் உ
க் உைல
ைவத்தா ம் ைவத்
வார்கள் ! மாட்டார்கள் என்
எப் ப ச் ெசால் ல
ம் ? சக்கரவர்த்
ன் தல் வர்கள்
இ வ ம் இல் லாத சமயத் ல் அவ க் எதாவ
ேநர்ந்
ட்டால் , ம ராந்தகைனச் ம் மாசனத் ல் ஏற்
ைவத்
வ எளிதா
க் ம் அல் லவா? இதற் காக

என்ன ெசய் தா ம் ெசய் வார்கள் ! அவர்க க்
ேயாசைன ெதரியா ட்டா ம் அந்த ராட்ச
நந் னி
ெசால் க் ெகா ப் பாள் . அவர்கள் தயங் னா ம் , இவள்
ணி ட் வாள் . ஆைகயால் தஞ் சா ரில் நம்
தந்ைத ன் அ
ல் நாம் இனி இ ப் பேத நல் ல .
ழ் ச ்
ம் ச
ம் எ வைரக் ம் ேபா ன்றன என்
கவனித் க் ெகாண்
வரலாம் . அேதா நம் அ ைமத்
தந்ைதக் ம் ஆபத் ஒன் ம் வராமல் பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் .
சா வா ய ம ராந்தகைன ஏன் இவர்கள்
ம் மாசனத் ல் ஏற் றப் பார்க் றார்கள் ? தர்ம நியாய
ைறக்காகவா? இல் லேவ இல் ைல. ம ராந்தக க் ப்
பட்டம் கட் னால் அவைனப் ெபாம் ைமயாக
ைவத் க்ெகாண்
தங் கள் இஷ்டம் ேபால் எல் லாக்
காரியங் கைள ம் நடத் க் ெகாள் ளலாம்
என்பதற் காகத்தான். அப் றம் நந் னி ைவத்த தான்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல் சட்டமா
ம் ! அவ ைடய
அ காரத் க் ப் பயந் தான் மற் றவர்கள் வாழ
ேவண் ம் . அவளிடம் மற் ற அரண்மைன மாதர் ைககட்
நிற் கேவண் ம் . ச் ! அத்தைகய நிைலைமக் இடம்
ெகா க்க
மா? நான் ஒ த் இ க் ம் வைர ல்
அ நடவா . பார்க்கலாம் அவ ைடய சமார்த் யத்ைத!
தஞ் சா ரில் இ ப் ப தனக் ப் பல வைக ல்
ரமமாகேவ இ க் ம் . தா ம் , தந்ைத ம் , “இங்
எதற் காக வந்தாய் , பைழயாைற ல் கமாக இ ப் பைத
ட் ?” என் ேகட்பார்கள் . ‘ ேயச்ைச என்பேத
இல் லாமற் ேபாய்
ம் . தன் ைடய
மணத்ைதப்
பற் ய ேபச்ைச யாேர ம் எ ப் பார்கள் . அைதக்
ேகட்கேவ தனக் ப்
க்கா . நந் னிையச் ல சமயம்
பார்க் ம் ப யாக இ க் ம் . அவ ைடய அ காரச்
ெச க்ைகத் தன்னால் ச க்க
யா . ஆனால்
இைதெயல் லாம் இந்தச் சமயத் ல் பார்த்தால்

சரிப் ப மா? இராஜ் யத் க் ப் ேபரபாயம்
வந்
க் ற . தந்ைத ன் உ
க் அபாயம் ேநரலாம்
என்ற பய ம் இ க் ற . இப் ப ப் பட்ட சந்தர்ப்பத் ல்
நாம் இ க்கேவண் ய இடம் தஞ் ைசேயயல் லவா?’
இவ் வளைவ ம் த ர, ேவெறா , க் ய காரண ம்
இ ந்த . அ வந் யத்ேதவைனப் பற் ஏேத ம்
ெசய் உண்டா என் ெதரிந் ெகாள் ம் ஆைசதான்.
வந் யத்ேதவன் ேகா க்கைரப் பக்கம் ேபா
க் றான்
என் ெதரிந் அவைனப்
த் வரப்
ப ேவட்டைரயர்கள் ஆட்கள் அ ப்
ப் பைதப் பற்
இைளய ராட் ேகள் ப் பட்டாள் . ‘ த்
த் களில்
ேதர்ந்த அந்த இைளஞன் இவர்களிடம் அகப் பட் க்
ெகாள் வானா? ஒ ேவைள அகப் பட்டால்
தஞ் சா
க் த்தான் ெகாண்
வ வார்கள் . அச்சமயம்
நாம் அங் ேக இ ப் ப
க ம் அவ யமல் லவா? ஆ த்த
கரிகாலன் அ ப் ய
தைன அவர்கள் அவ் வள
எளி ல் ஒன் ம் ெசய்
ட
யா . ஏதாவ
ற் றம்
சாட் த்தான் தண் க்க ேவண் ம் . அதற் காகேவ
சம் வைரயர் மகைன
ல் த் க் ெகால் ல
யன்றதாக ற் றம் சாட்
க் றார்கள் . அ ெபாய்
என்ப ல் சந்ேதக ல் ைல. ஆனால் அ ெபாய் என்பைத
நி
க்க ேவண் ம் . கந்தன் மாற டன் ேப
அவ ைடய வாய் ப் ெபா ப் ைப அ ந் ெகாள் வ
அதற் உபேயாகமா
க்கலாம் …’
இவ் தெமல் லாம் ந்தைவ ன் உள் ளம் ெபரிய ெபரிய
ழ் ச ் களி ம் க்கலான வகாரங் களி ம்
சஞ் சரித் க் ழம் க் ெகாண்
க்ைக ல் , அவ டன்
யாைன
வந்த அவள் ேதா வான
ன் உள் ளம் , பால்
ேபான்ற
ய் ைம ட ம் , பளிங் ேபான்ற ெதளி ட ம்
ஒேர ஷயத்ைதப் பற் ேய ந் த் க் ெகாண்
ந்த .
அந்த ஒ
ஷயம் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்

எப் ேபா இலங் ைக
பற் த்தான்.

ந்

ம்

வ

வார் என்ப

“அக்கா! அவைர உடேன றப் பட் வ ம் ப ஓைல
அ ப்
ப் பதாகச் ெசான்னீர ்கள் அல் லவா? வந்தால் ,
எவ் டம் வ வார்? பைழயாைறக்கா? தஞ் சா
க்கா?”
என் வான ேகட்டாள் .
தஞ் சா
க் இவர்கள் ேபா
க் ம் ேபா இளவரசர்
பைழயாைறக் வந்
ட்டால் என்ன ெசய் ற என்ப
வான
ன் கவைல.
ேவ ேயாசைனகளில் ஆழ் ந்
ந்த ந்தைவப் ராட்
வான ையத்
ம் ப் பார்த் , “யாைரப் பற் ய
ேகட் றாய் ? ெபான்னி ன் ெசல் வைனப் பற் ேயா?”
என்றாள் .
“ஆமாம் , அக்கா! அவைரப் பற் த்தான். இளவரசைரப்
‘ெபான்னி ன் ெசல் வன்’ என் நாைலந் தடைவ
தாங் கள்
ப் ட்
ட் ர்கள் , அதற் க் காரணம்
ெசால் ல ல் ைல. ற் பா ெசால் வதாகத் தட் க்
க த் க்ெகாண்
வந்
க்
ர்கள் . இப் ேபாதாவ
ெசால் ங் கேளன். தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைட இன் ம்
ெவ
ரத் ல் இ க் ற . இந்த யாைனேயா ஆைம
நகர்வ ேபால் நகர் ற !” என்றாள் வான .
“இதற் ேமல் யாைன ேவகமாய் ப் ேபானால் நம் மால்
இதன்
ல் இ க்க
யா . அம் பாரிேயா நா ம்
ேழ ழேவண் ய தான்! அ ேய! தக்ேகாலப் ேபாரில்
என்ன நடந்த என் உனக் த் ெதரி மா?”

“அக்கா! ‘ெபான்னி ன் ெசல் வன்’ என்
வந்த என் ெசால் ங் கள் !”

ம் ெபயர் எப் ப

“அ கள் ளி! அைத நீ மறக்கமாட்டாய் ேபா
க்
ெசால் ேறன், ேகள் !” என்
ந்தைவப் ராட்
ெசால் லத் ெதாடங் னாள் .

ற

;

ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த் பட்ட க் வந்த
ல்
அவ ைடய
ம் ப வாழ் க்ைக ஆனந்த மயமாக
இ ந்த . அரண்மைனப் பட ல்
ம் பத் டன் அமர்ந்
சக்கரவர்த் ெபான்னி ந
ல் உல் லாசமாக உலா
வ வார். அத்தைகய சமயங் களில் பட ல் ஒேர
கலமா
க் ம் . ணா கான ம் பாணர்களில்
த ம் கலந் காேவரி ெவள் ளத்ேதா ேபாட்
ட் க்
ெகாண்
ெப
ம் . இைட ைடேய யாேர ம் ஏேத ம்
ேவ க்ைக ெசய் வார்கள் . உடேன கலகலெவன்
ரிப் ன் ஒ
ளம் க் காேவரிப் ரவாகத் ல்
சலசலப் ஒ
டன் ஒன்றா ம் .
லசமயம் ெபரியவர்கள் தங் க க் ள் ேப
ம ழ் வார்கள் . பட ல் ஒ பக்கத் ல் ழந்ைதகள்
ம் மாளம் அ த் க் ெகாண்
ப் பார்கள் . ல சமயம்
எல் ேலா மாகச் ேசர்ந் ேவ க்ைக ேநாதங் களில்
ஈ பட் த் தங் கைள மறந் களிப் பார்கள் .
ஒ நாள் அரண்மைனப் பட ல் சக்கரவர்த்
ம்
ராணிக ம் ழந்ைதக ம் உட்கார்ந் காேவரி ல்
உல் லாசப் ரயாணம் ெசய் ெகாண்
ந்த ேபா ,
ெரன் , “ ழந்ைத எங் ேக? ழந்ைத அ ள் ெமா
எங் ேக?” என் ஒ
ரல் எ ந்த . இந்தக் ரல்
ந்தைவ ன் ரல் தான். அ ள் ெமா க் அப் ேபா
வய ஐந் . ந்தைவக் வய ஏ . அரண்மைன ல்
அைனவ க் ம் கண்ணி ம் இனிய ெசல் லக் ழந்ைத

அ ள் ெமா . ஆனால் எல் லாரி ம் ேமலாக அவனிடம்
வாஞ் ைச உைடயவள் அவன் தமக்ைக ந்தைவ. பட ல்
ழந்ைதையக் காேணாம் என்பைதக் ந்தைவதான்
த ல் கவனித்தாள் . உடேன ேமற் கண்டவா
ச்ச ட்டாள் . எல் லா ம் க கலங் ப் ேபானார்கள் .
பட ல் அங்
ங் ம் ேத னார்கள் . ஆனால்
அரண்மைனப் பட ல் அ கமாகத் ேத வதற் இடம்
எங் ேக? ற் ச் ற் த் ேத
ம் ழந்ைதையக்
காண ல் ைல. ந்தைவ ம் , ஆ த்த ம் அல னார்கள் .
ராணிகள் லம் னார்கள் , ேதா மார்கள்
அரற் னார்கள் . படேகாட் களில் லர் காேவரி
ெவள் ளத் ல்
த் த் ேத னார்கள் . ந்தர ேசாழ ம்
அவ் வாேற
த் த் ேதட ற் றார். ஆனால் எங் ேக என்
ேத வ ? ஆற் ெவள் ளம் ழந்ைதைய எவ் வள
ரம்
அ த் க்ெகாண்
ேபா
க் ம் என் யார் கண்ட ?
ழந்ைத எப் ேபா ெவள் ளத் ல்
ந்த என்ப தான்
யா க் த் ெதரி ம் ? ேநாக்கம் ,
என்ப
ஒன்
ல் லாமல் காேவரி ல்
த்தவர்கள்
நாலா ற ம் பாய் ந்
ழா னார்கள் . ழந்ைத
அகப் பட ல் ைல. இதற் ள் பட ல் இ ந்த ராணிகள் –
ேதா மார்களில் லர் ர்ச்ைச ேபாட்
ந்
ட்டார்கள் . அவர்கைளக் கவனிப் பார் இல் ைல.
உணர்ச் ேயா இ ந்த மற் றவர்கள் ‘ஐேயா!’ என்
அ
லம் ய ேசாகக் ரல் காேவரி ந
ன் ஓங் காரக்
ரைல அடக் க்ெகாண்
ேமெல ந்த . ந க்கைர
மரங் களில் வ த்த பறைவகள் அைதக் ேகட் த்
ைகத் ேமானத் ல் ஆழ் ந்தன.
சட்ெடன் ஓர் அற் தக் காட் ெதன்பட்ட . பட க் ச்
சற் த்
ரத் ல் ஆற் ெவள் ளத் ன் மத்
ல் அ
ெதரிந்த . ெபண் உ வம் ஒன் இரண்
ைககளி ம்
ழந்ைதையத்
க் ப்
த் க்ெகாண்
நின்ற . அந்த
மங் ைக ன் வ வம் இ ப் வைர ல் தண்ணீரில்
மைறந்
ந்த . அப் ெபண்ணின் ெபான்
க ம் ,
மார்பக ம் ,
க் ய கரங் க ம் மட் ேம ேமேல

ெதரிந்தன. அவற்
ம் ெப ம் ப
ையக் ழந்ைத
மைறத் க் ெகாண்
ந்த . எல் லாைர ம் ேபால் ந்தர
ேசாழ ம் அந்தக் காட் ையப் பார்த்தார். உடேன
பாய் ந் நீ ந் அந்தத் ைசைய ேநாக் ச் ெசன்றார்.
ைககைள நீ ட் க் ழந்ைதைய வாங் க் ெகாண்டார்.
இதற் ள் பட ம் அவர் அ
ல் ெசன்
ட்ட .
பட
ந்தவர்கள் ழந்ைதையச் ந்தர
ேசாழரிட
ந் வாங் க் ெகாண்டார்கள் .
சக்கரவர்த் ைய ம் ைகையப்
த் ஏற்
ட்டார்கள் .
சக்கரவர்த் பட ல் ஏ ய ம் நிைனவற்
ந்
ட்டார். அவைர ம் , ழந்ைதைய ம்
கவனிப் ப ல் அைனவ ம் ஈ பட்டார்கள் .
ழந்ைதையக் காப் பாற் க் ெகா த்த மாதர
என்னவானாள் ? என் யா ம் கவனிக்க ல் ைல.
அவ ைடய உ வம் எப் ப
ந்த ? என்
அைடயாளம் ெசால் ம் ப யா ம் கவனித் ப்
பார்க்க ம் இல் ைல. “ ழந்ைதையக் காப் பாற் யவள்
நான்!” என் பரி ேகட்பதற் அவள் வர ம் இல் ைல.
ஆகேவ காேவரி ந யா ய ெதய் வந்தான் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மைரக் காப் பாற் க்
ெகா த்
க்கேவண் ம் என் அைனவ ம் ஒ
கமாக
கட் னார்கள் . ஆண் ேதா ம் அந்த
நாளில் ெபான்னி ந க் ப் ைஜ ேபாட ம்
ஏற் பாடா ற் . அ வைர அரண்மைனச்
ெசல் வனா
ந்த அ ள் ெமா வர்மன் அன்
தல்
‘ெபான்னி ன் ெசல் வன்’ ஆனான். அச்சம் பவத்ைத
அ ந்த அரச
ம் பத்தார் அைனவ ம் ெப ம் பா ம்
‘ெபான்னி ன் ெசல் வன்’ என்ேற அ ள் ெமா வர்மைன
அைழத் வந்தார்கள் .

அத்
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அன் தஞ் ைச நகரம் அல் ேலாலகல் ேலாலப் பட்ட . பல
காலமாகத் தைலநக க் வரா
ந்த இளவர மனம்
மா த் தஞ் ைசக் வ
றார் என்றால் அந்த நகர
மாந்தர்களின் எக்களிப் க் க் ேகட்பாேனன்? ேசாழ
நாட் ல் இளவர
ந்தைவ ன் அழ , அ
, தயாளம்
த ய ணங் கைளப் பற் த் ெதரியாதவர்கள் இல் ைல.
னம் ஒ தடைவயாவ ஏேத ம் ஒ
யாஜம் பற்
அவ ைடய ெபயைரக்
ப் ட் ப் ேபசாதவர்க ம்
இல் ைல. இந்த வ ஷம் நவராத் ரி ைவபவத் க்
இளவர தஞ் ைச அரண்மைன ல் வந் இ ப் பார் என்ற
வதந்
ன்னேம பர மக்களின் ஆவைல
வளர்த்
ந்த . எனேவ, இன்ைறக் வ
றார் என்
ெதரிந்த ம் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட வாச ல் ஒ ஜன
ச த் ரேம காத் க்ெகாண்
ந்த . ரண
சந் ர ைடய உதயத்ைத எ ர்பார்த் ஆஹ்லாத
ஆரவாரம் ெசய் ம் ஜலச த் ரத்ைதப் ேபால் இந்த
ஜனச த் ர ம் ஆர்வம்
ந் ஆரவாரம் ெசய்
ெகாண்
ந்த .
கைட
ல் , ரணசந் ர ம் உதயமா ற் . ஏன்?
இரண்
நிலாம யங் கள் ஒேர சமயத் ல் உதயமா ன.
தஞ் ைசக் ேகாட்ைட வாசலண்ைட ந்தைவ ேத தன்
பரிவாரத் டன் வந் ேசர்ந்தேபா , ேகாட்ைடக் கத கள்
தடால் என்
றந்தன. உள் ேள
ந் ேத ைய
வரேவற் அைழத் ப் ேபாவதற் காக அரண்மைனப்
பரிவாரங் கள் ெவளிவந்தன. அந்தப் பரிவாரங் களின்
ன்னிைல ல் இ ப ேவட்டைரயர்க ம்
இ ந்தார்கள் . அ மட் மல் ல; அவர்க க் ப் ன்னால் ,
த் ப் ப த்த தந்தப் பல் லக் ஒன் ம் வந்த . அதன்
பட் த் ைரகள்
ல ய ம் உள் ேள ப
ர் இைளய
ராணி நந் னிேத
ன் ந்தர ம வதனம் ெதரிந்த .
ந்தைவ யாைன
இறங் னார்கள் . நந்

ந்
னி

ம் நந்
ைரந்

னி பல் லக்
ந்
ன்னால் ெசன்

ம்

ந்தைவக்
கமன்
வரேவற் ைபக் ந்தைவ
அங் கரித்தாள் .

வரேவற் றாள் . அந்த
ன்னைக ரிந்

ேசாழ நாட் ன் அந்த இ ேபரழ கைள ம் அங்
ஒ ங் ேக கண்ட ஜனத் ரளின் உற் சாகம் கைர ரண்
ஓ ய . நந் னி ெபான் வர்ணேமனியாள் ; ந்தைவ
ெசந்தாமைர நிறத் னாள் . நந் னி ன் ெபான் கம்
ரணசந் ரைனப் ேபால் வட்ட வ வமா
ந்த ;
ந்தைவ ன்
கம் ைகேதர்ந்த ற் கள் வார்த்த
ைல வ வத்ைதப் ேபால்
நீ ள வாட்டமா
ந்த .
நந் னி ன் ெசவ் வரிேயா ய க நிறக் கண்கள் இற
ரித்த ேதன் வண் கைளப் ேபால் அகன் இ ந்தன;
ந்தைவ ன் க நீ ல வர்ணக் கண்கள் நீ ேலாத்பலத் ன்
இதைழப் ேபால் காதள நீ ண்
ெபா ந்தன.
நந் னி ன்
க் தட்ைடயாக வ வ ெவன்
தந்தத் னால் ெசய் த ேபால் கழ் ந்த . ந்தைவ ன்
க்
நீ ண்
பன்னீரப
் ்
ன் ெமாட்ைடப் ேபால்
இ ந்த . நந் னி ன்
த த்த இதழ் கள் அ தம்
த ம் ம் பவழச் ெசப் ைபப் ேபால் ேதான் ய .
ந்தைவ ன் ெமல் ய இதழ் கேளா ேதன்
ற் ம்
மா ைள ெமாட்ெடனத் கழ் ந்த . நந் னி தன்
ந்தைலக் ெகாண்ைட ேபாட் மலர்ச்ெசண் கைளப்
ேபால் அலங் கரித் இ ந்தாள் . ந்தைவ ன்
ந்தேலா
“இவள் அழ ன் அர ” என்பதற் அைடயாளமாகச்
ட் ய மணி ம டத்ைதப் ேபால் அைமந்
ந்த .
இப் ப ெயல் லாம் அந்த இ வனிதா மணிகளின்
அழைக ம் அலங் காரத்ைத ம் தனித்தனிேய ரித்
ஒப் ட் ப் பார்த் எல் ேலா ம் ம ழ் ந்தார்கள் என்
ெசால் ல
யா தான். ஆ
ம் ெபா ப் பைடயாக
இ வ ம் நிகரில் லாச் ெசௗந்தரியவ கள் என்பைத ம் ,
அங் க அைமப்
ம் அலங் காரத்
ம் மா பட்டவர்கள்
என்பைத ம் அைனவ ேம எளி ல் உணர்ந்தார்கள் .

நந் னி ன் ேபரில் அ வைர ல் நகர மாந்தர்க க்
ஓரள அ
ப்
ம் அ ைய ம் இ ந் வந்தன.
ந்தைவப் ராட் ைய ஒவ் ெவா வ ம் தங் கள் ல
ெதய் வெமனப் பக்
டன் பாராட் னார்கள் . ஆனால் ,
இப் ேபா ப
ர் இைளய ராணி ேகாட்ைட வாச க்
வந் இைளய ராட் ைய வரேவற் ற மக்க க்
ந்த
கலத்ைத ைள த்த .
மக்கள் இவ் தம் ம ழ் ச ்
ல் ஆழ் ந்
க்ைக ல்
நந் னிக் ம் , ந்தைவக் ம் நடந்த சம் பாஷைண,
ன்னைல ன்னல் ெவட் ம் ேதாரைண ல் அைமந்த

.

“ேத ! வ க! வ க! எங் கைள அ ேயா
மறந்
ட் ர்கேளா, என் நிைனத்ேதாம் . இைளய
ராட்
ன் க ைண எல் ைலயற் ற என்பைத இன்
அ ந்ேதாம் ” என்றாள் நந் னி.
“அ எப் ப ராணி!
ரத்
ந்தால் மறந்
ட்டதாக
அர்த்தமா? நீ ங் கள் பைழயாைறக் வராதப யால்
என்ைன மறந்
ட்டதாக ைவத் க் ெகாள் ளலாமா?”
என்றாள் ந்தைவ.
“ேதன் மலைர ேநாக் வண் கள் தாேம வ ம் ; அைழப்
ேவண் ய ல் ைல. அழ ய பைழயாைறக் யா ம்
வ வார்கள் . இந்த அவலட்சணமான தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக் த் தாங் கள் வந்த தங் கள் க ைண ன்
ெப ைமயல் லவா?”
“அ என்ன அப் ப ச் ெசால்
ட் ர்கள் ? தஞ் ைச ரிைய
அவலட்சண நகரெமன் ெசால் லலாமா? இங் ேக
ெசௗந்தரியத்ைதேய ைறப் ப த்
ைவத்
க் ம் ேபா ?.” என்றாள் இைளய ராட் .

“நா ம் அப் ப த்தான் ேகள்
ற் ேறன், சக்கரவர்த் ைய
இங் ேக ைறப் ப த் ைவத்
க் றார்கள் என் .
இனிேமல் கவைல ல் ைல; அவைர
த் ச் ெசல் லத்
தாங் கள் வந்
ட் ர்கள் அல் லவா?” என் நந் னி
ய ேபா அவ ைடய கண்களில் ன்ெவட் த்
ேதான்
மைறந்த .
“அழகா
க் ற ! ந்தரேசாழ சக்ரவர்த் ையச் ைற
ைவக்க இந் ரா ேதவர்களா ம்
யா .
ய
மனிதர்களால் எப் ப
ம் ? நான் அைதப் பற் ச்
ெசால் ல ல் ைல. ெசௗந்தர்ய ேதவைதயான நந் னி
ேத ையப் பற் ச் ெசான்ேனன்…”
“நன்றாகச் ெசால் ங் கள் , ேத ! அவர் கா பட இைதச்
ெசால் ங் கள் . என்ைனச் ைற ல் ைவத்
ப் ப
ேபாலத்தான் ப
ர் அரசர் ைவத்
க் றார். தாங் கள்
ெகாஞ் சம் பாரி ெசய் …”
“என் பாரி என்னத் க் ஆ ம் ? தங் கைள
ைவத்
ப் ப சாதாரணச் ைறயல் லேவ? காதல்
என் ம் ைறயல் லவா! அ
ம் …”
“ஆம் , ேத ! அ
ம் ழவ ைடய காதல்
ைறயா
ந்
ட்டால்
ேமாசனேம இல் ைல! ஏேதா
பாதாளச் ைற என் றார்கேள? அ ல்
அைடக்கப் பட்டவர்களாவ ெவளிவரக்
ம் ! ஆனால் …”
“ஆமாம் ! ராணி! அ
ம் நாமாகப் ேபாட் க்ெகாண்ட
லங் கா
ந்தால் , நாமாகத் ேத ச் ெசன்ற
ைறயா
ந்தால்
தைல கஷ்டமான தான்!… ைத,
கண்ண , நளா னி, சா த் ரி வ
ல் வந்தவர்கள்

தைல ேதட ம் மாட்டார்கள் !… அேதா, அங் ேக என்ன
அவ் வள
ச்சல் ?” என்றாள் ந்தைவப் ராட் .
உண்ைமயாகேவ, ேகாட்ைட வாச க் ச் சற் த் ரத் ல்
ரளாக நின் ெகாண்
ந்த ெபண்களின்
ந
ந் அந்தப் ெப ங் ச்சல் எ ந்
ெகாண்
ந்த . ந்தைவ ம் , நந் னி ம் அவ் டத்ைத
ெந ங் ப் ேபானார்கள் . ெபண்கள் பலர் ஏக காலத் ல்
ச்ச ட்டப யால்
த ல் இன்னெதன்
ரிய ல் ைல.
ற ெகாஞ் சம்
ளங் ய . இைளய ராட் ைய
அ க்க அரண்மைனக் வந் பார்க்க அவர்கள்
ம் வதாக ம் , ஆைகயால் நவராத் ரி ஒன்ப
நா ம் ேகாட்ைடக் ள் ரேவ ப் ப ல் உள் ள கட் க்
காவல் கைள நீ க்
ட ேவண் ம் என் ம் அவர்கள்
ேகா வதாகத் ெதரிந்த .
“ராணி! தங் கள் கணவரிடமாவ , ைமத் னரிடமாவ
ெசால் , இவர்க ைடய ேகாரிக்ைகைய நிைறேவற் றச்
ெசால் ங் கள் . ேகவலம் இந்த ஸ் ரீகைளக் கண்
பயப் ப வாேனன்? இவர்களால் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க்
என்ன ஆபத் வந்
ம் ? ப
ர் சேகாதரர்களின்
ஆைண நாலா ைச
ம் , கடற் கைர வைர ல் நீ ண்
பரந்
க் ற அல் லவா?” என்றாள் ந்தைவ.
“அ என்ன, கடற் கைரேயா நி த்
ட் ர்கள் ? கடல்
கடந் அப் பா ம் அவர்க ைடய ஆைண ம்
அ கார ம் ேபா ன்றன. இதற் அைடயாளம் க் ரம்
ைடக் ம் !” என் ெசால்
நந் னி ெசய் த ன்னைக
ந்தைவ ன் இ தயத்ைதப் ளந்த . ‘இந்தப் பாத
வார்த்ைத ன் உட்க த் யாதா
க்கலாம் ?’ என்
ந் த்தாள் .

இதற் ள் நந் னி ெபரிய ப ேவட்டைரயைரச்
ச க்ைஞயால் அ
ல் அைழத் அப் ெபண்களின்
ேகாரிக்ைகைய ம் , இைளய ராட்
ன்
ப் பத்ைத ம் ெதரி த்தாள் .
“இைளய ராட்
ஏ ?” என்றார் ப

ன் வார்த்ைதக்
ேவட்டைரயர்.

எ

ர் வார்த்ைத

ன்னர், ஜனத் ரளின் ேகாலாகல ஆரவாரத்
அவர்கள் ேகாட்ைடக் ள் ரேவ த்தார்கள் .

னிைடேய

அன்
தல் ல னங் கள் தஞ் ைச நக ம் ,
ற் ப் றங் க ம் அள ல் லாக்
கல ஆரவாரத் ல்
ைளத் க் ெகாண்
ந்தன. ந்தைவ ேத தஞ் ைசக்
வந்த சமயத் ல் நவராத் ரி உற் சவம் ேசர்ந்
ெகாண்ட . ப ேவட்டைரய ம் தம் ைடய வாக்ைக
நிைறேவற் னார். தங் தைட ல் லாமல் அந்தப் பத்
நாட்களி ம் ஜனங் கள் ேகாட்ைடக் ள் க ம்
ெவளிவர ம் அ ம த்தார். ேகாட்ைட வாசற் கத கள்
சதா கால ம் அகலத் றந்
ந்தன. ேகாட்ைடக் ள் ேள
அரண்மைனகளி ம் , ெவளி ல் ஊர்ப் றங் களி ம் பல
ேகாலாகல நிகழ் ச ் கள் நடந் வந்தன. அவற் ைறக்
கண் களிக்கப் ெப ந் ரளாக மக்கள்
க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . அக் ட்டங் களின் ந ேவ அ க்க
இரண்
ரணசந் ரர்கள் ேசர்ந்தாற் ேபால் உதயமா க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . அந்தக் காட் ையக் கண்
ஜனச த் ரம் ெபாங் ப் ரித் ஆரவாரித்த . ஆனால்
ெவளி ல் இவ் வா ஒேர உற் சவ உற் சாகக்
கலமா
ந்தேபா , அந்த இரண்
ரண
சந் ரர்க ைடய இதயப் ரேதசங் களி ம் எரிமைலகள்
ெபாங் அக் னிக் ழம் ைபக் கக் க் ெகாண்
ந்தன.
ப
ர் இைளயராணிக் ம் , பைழயாைற
இைளய ராட் க் ம் ஓயாமல் ேபாராட்டம் நடந்

ெகாண்
ந்த . ெசால் லம் கைளக் ெகாண் ம்
களா ற ேவல் கைளக் ெகாண் ம் , அவ்
அழ க ம் வந்த த்தம் நடத் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . அந்தப் ேபாராட்டத் ல் இ
பக்க ம்
ள் ள வாள் கள் ஒன்ேறாெடான்
உராய் ந்தேபா
ப் ெபா கள் பறந்தன. ட் ச் சாைண
த்த ஈட் கள் ஒன்ைறெயான் தாக் ஜ வாைல
ன. இ ண்டவான ெவளி ல் இரண்
ன்னல் கள்
ஒன்ைறெயான் ெவட்ட, இரண் ம் ேசர்ந்
த்தன. ெகா ய அழ வாய் ந்த இரண்
ெபண்
கள் ஒன்ைறெயான் கட் த் த
க் கால்
நகங் களினால் றாண்
இரத்தம் க யச் ெசய் தன.
பயங் கரச் ெசௗந்தரியம் ெபா ந் ய இரண்
நாகசர்ப்பங் கள் படம் எ த் ஆ அவற் ன்
ரிய
ெமல் ய வந்த நாக் கைள நீ ட் ஒன்ைறெயான்
ங்
டப் பார்த்தன.
இந்த அ சயமான ேபாராட்டத் ல் அவர்கள் உற் சாக
ெவ
ம் அைடந்தார்கள் ; ேவதைனப் பட் உள் ளம்
ங்
ம்
த்தார்கள் .
நகர மாந்தர்களின் உற் சாகத்
ம் கலந் ெகாள் ளாமல் ,
இந்த இ சந் ரம களின் ேபாராட்டத்ைத ம் ரிந்
ெகாள் ளாமல் , ஒேர ஒ ஆத்மா த த் க்
ெகாண்
ந்த . ெகா ம் பா
ர் இளவர வான க்
இப் ேபாெதல் லாம் இைளய ராட்
டன் ேப வதற் ேக
அவகாசம் ைடக்க ல் ைல. அக்கா டன்
டக்
டப்
ேபானாேள த ர ெவளி ல் நடப் ப ஒன்
ம் அவள்
மனம் ஈ பட ல் ைல. தனக் ள் ேள ஒ தனிைம
உலைகச்
ஷ் த் க் ெகாண்
அ ேலேய சஞ் சரித்
வந்தாள் .

அத்
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ல் ஒ

யரக்

ரல்

ேசாழ நாட் ல் அக்காலத் ல் ஆடல் பாடல் கைலகள்
கச் ெச ப் பைடந்
ந்தன. நடன ம் , நாடக ம்
ேசர்ந் வளர்ந்
ந்தன. தஞ் ைச நகர் றப் பாக நாடகக்
கைலஞர்கள் பலைரத் ேதாற்
த்த . அந்த நாளில்
வாழ் ந்
ந்த க
ர்த் ேதவர் என் ம் வேநசச் ெசல் வர்
‘இஞ்
ழ் ’ தஞ் ைச நகைரப் பற் ப் பாடல் களில்
க் றார்.
“

ன்ென

ம்

வத்

இளம

லைனயார்

லங் கல் ெசய நாடகசாைல
இன்னடம் ப
(*இஞ்

ம் *இஞ்

ேகாட்ைட ம

ழ் தஞ் ைச

ல் )

என் அவ ைடய பாடல் களில் ஒன் வர்ணிக் ற .
தஞ் ைச நகரில் நாடகக் கைல ஓங் வளர்ந்ததற்
அ
யாக நாடக சாைலகள் பல இ ந்தன. அந்த நாடக
சாைலகளில் எல் லாம் கச் றந்த நாடக சாைல
சக்கரவர்த்
ன் அரண்மைனக் ள் ேளேய இ ந்த .
ய
ய நாடகங் கைளக் கற் பைன ெசய் அைமக் ம்
கைலஞர்கள் தஞ் ைச நகரில் வாழ் ந் வந்தனர். அதற்
ன்னாெலல் லாம் ராண இ காச கா யங் களில் உள் ள
கைதகைளேய நாடகங் களாக அைமத் ந ப் ப
வழக்கம் , ல காலமாகத் தஞ் ைச நாடகக் கைலஞர்கள்
ேவெறா
ைற ல் கவனம் ெச த் ெவற்
ெபற்
ந்தார்கள் . சரித் ரப் கழ் ெபற் ற ரர்களின்
வரலா கைள அவர்கள் நாடகமாக அைமத்தார்கள் .
அவர்க ைடய காலத் க் ச்
ற் பட்டவர்களின்

ரக் கைதகைள ம் நாடகங் களாக் ந த்தார்கள் .
அப் ப ப் பட்ட ரர்கள் ேசாழ வம் சத் ல்
றந்தவர்கைளப் ேபால் ேவ எங் ேக உண் ?
ஆைக னால் , கரிகால் வளவர், ஜயாலய ேசாழர்,
பராந்தக ேதவர் த ய ேசாழ வம் சத் மன்னர்களின்
சரித் ரங் கைள நாடகங் களாக் ந த்தார்கள் .
நவராத் ரித்
நாளில் சக்கரவர்த்
ன்
அரண்மைன ல் ேசாழ வம் சத் மன்னர்களின் ர
சரித் ர நாடகம்
ன் நாட்கள் நைடெபற் றன. த் ர
த் ரமாக அைமந்த நாடக சாைலக் எ ேர
அரண்மைன நிலா ற் றத் ல் ஆ ரக்கணக்கான
ஜனங் கள்
ந் நாடகங் கைளக்
கண் களித்தார்கள் . அரண்மைனப் ெபண் ர்
அமர்வதற் ஒ தனியான இடம் , நீ லப் பட்
தானத் ன் ழ்
த் ைழத்த த் ரத்
ண்க டன்
ஏற் பாடா இ ந்த . அதன் ழ் மகாராணிக ம் ,
இளவர க ம் , அவர்க ைடய அந்தரங் கத்
ேதா மார்க ம் அமர்ந் நாடகம் பார்த்தார்கள் .
அப் ேபாெதல் லாம் ந்தைவ ேத க்
அ காைம ேலேய நந் னி வந் உட்கார்ந்தாள் . இ
மற் றப் ெபண்களில் ல க் ப்
க்க ல் ைல
ெயன்றா ம் அைத அவர்கள் மனத் ேலேய
ைவத் க்ெகாண்
ெபா
னார்கேளயன்
ேவெற
ம் ெசய் ய
ய ல் ைல. ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் ப
ர் இைளயராணி இவர்க ைடய
ேகாபத் க் ப் பாத் ரமாக யா க் த்தான்
ணி
இ க் ம் ? இைளய ராட் ேய அந்தக் கர்வக்காரிக்
அவ் வள ம ப் பளித் மரியாைத ெசய் ம் ேபா
மற் றவர்கள் எம் மாத் ரம் ?
ேசாழ வம் ச மன்னர்கைளப் பற் ய
ன் நாடகங் களில்
ன்றாவதான பராந்தக ேதவர் நாடகம் கச் றந்
ளங் ய . அன்ைறக் த்தான் நாடகம் பார்த்த

ஜனங் களின் மத்
வளர்ந்த .

ல் ஒ

சலசலப் த் ேதான்

அ வைர ேசாழ நாட்ைட அர
ரிந்த ேசாழ மன்னர்
பரம் பைர ல் ந்தர ேசாழரின் பாட்டனாரான ேகாப்
பரேகசரி பராந்தகர் ரப் க ல் றந்
ளங் னார்.
மார் நாற் பத்தா ஆண் கள் இவர் ஆட் நடத் னார்.
அவ ைடய காலத் ல் ேசாழ சாம் ராஜ் யம்
ரிந்
பர ய . ஈழ நாட்
ந்
ங் கபத் ைர ந வைர ல்
அவ ைடய ஆைண ெசன்ற . பல ேபார்கள் நடந்தன;
மகத்தான ெவற்
ைடத்த . ‘ம ைர ம்
ஈழ ங் ெகாண்ட ேகாப் பரேகசரி வர்மர்’ என்ற பட்டம்
ெபற் றார். ல் ைலச் தம் பரத் ல் ற் றம் பலத் க் ப்
ெபான் ேவய் ந்
கழ் ெபற் றார். இவ ைடய
வாழ் க்ைக ன் இ
ல் ல ேதால் கள் ஏற் பட்
இராஜ் யம்
ங் ய . ஆனால் இவ ைடய ரப் கழ்
மட் ம் ன்ற ல் ைல. வடக்ேக இரட்ைட
மண்டலத்
ந் கடல் ேபான்ற மாெப ம்
ைசன்யத் டன் பைடெய த் வந்த கன்னரேதவன்
என் ம் அரச டன் தக்ேகாலத் ல் இ
ப் ெப ம் ேபார்
நடந்த . இப் ேபாரில் பராந்தக ைடய
த்த
தல் வரா ய இராஜா த்தர், இந்தப் பரத கண்டம்
என் ம் கண் ராத ரா
ரர், பைடத்தைலைம
வ த்தார். கன்னரேதவ ைடய ைசன்யத்ைத
ய த்
ட் , யாைன
ந்தப உ ர் றந்
ர
ெசார்க்கம் எய் னார். அந்த ர ைடய அம் பாய் ந்த
சடலத்ைத அப் ப ேய ஊ க் எ த் வந்தார்கள் .
அரண்மைன ல் ெகாண்
ேசர்த்தார்கள் . பராந்தக
சக்கரவர்த்
ம் அவ ைடய ேத மார்க ம் நாட்ைடப்
பா காப் பதற் காக உ ர் றந்த ரப் ெப மகனின்
உடைலத் தங் கள் மத்
ல் ேபாட் க்ெகாண்
கண்ணீர ்
ெப க் னார்கள் . ைரக் ப் ன்னா
ந் அசரீரி
வாக் “வ ந்தற் க! வ ந்தற் க! இளவரசர் இராஜா த்தர்
இறக்க ல் ைல; ேசாழ நாட் மக்கள் ஒவ் ெவா வர்
உள் ளத்
ம் ேகா ல் ெகாண்
ளங்
றார்!” என்

ழங் ற் . இந்த இ
வைடந்த .

க் காட்

டன் நாடகம்

அந்தத் தைல ைறக்
ந் ய தைல ைற ல் நடந்த
ர சம் பவங் கள் நிைறந்த இந்த நாடகத்ைத ஜனங் கள்
ரமாதமாக ர த் ம ழ் ந்தார்கள் .
சைபேயா க் ள் ேள சலசலப் ஏற் பட்டதன் காரணம்
என்னெவன்றால் , பராந்தக ேதவர காலத் ல் நடந்த
ெப ம் ேபார்களில் அவ க் இரண்
ற் றரசர்கள்
அ ந் ைணயாக இ ந்தார்கள் . ஒ வர் ெகா ம் பா
ர்
ற் றரசர்; இன்ெனா வர் ப
ர்க்
நில மன்னர். இந்த
இ வ ம் ேசாழ வம் சத்தா டன் உற த் தைள னால்
ைணக்கப் பட்டவர்கள் . ெபண் ெகா த் ப் ெபண்
வாங் யவர்கள் . இ வ ம் இரண்
கரங் கைளப் ேபால்
பராந்தக க் உத வந்தார்கள் . யார் வலக்ைக, யார்
இடக்ைக என் ெசால் ல
யாம
ந்த . இ வைர ம்
தம் இரண்
கண்கைளப் ேபால் பராந்தக ேசாழர்
ஆதரித் ச் சன்மானித் வந்தார். இரண்
கண்களில்
எ உயர் , எ தாழ் என் ெசால் ல
யா தாேன?
இப் ேபா அ காரம் ெச த் வந்த
ப ேவட்டைரயர்களின் ெபரிய தந்ைத பராந்தக க்
உத ெசய் தவர். அவர் ெபயர் ப ேவட்டைரயர் கண்டன்
அ தனார். ஈழத் ல் உ ர் றந்த ெகா ம் பா
ர்ச்
ய ேவளாளரின் தந்ைததான் (அதாவ வான
ன்
பாட்டனார்) பராந்தக ேதவ க் த் ைண ரிந்த
ெகா ம் பா
ர் ற் றரசர்.
பராந்தக ேதவரின் நாடகம் நடத் யவர்கள் ேமற்
ய
இரண்
ற் றரசர்க க் ள் ேள எவ் த உயர் தாழ் ம்
ேவற் ைம ம் கற் யாமல் க ஜாக் ரைதயாகேவ
ஒத் ைக ெசய்
ந்தார்கள் . இ வ ைடய ரப் க ம்
நன் ெவளியா ம் ப ந த்தார்கள் . பராந்தக ேதவர்
அந்த இ
ரர்கைள ம் சமமாகச் சன்மானித்தைதக்
ப் பாக எ த் க் காட் னார்கள் .

ஆனேபா
ம் நாடகம் பார்த்த சைபேயார் அத்தைகய
சமபாவத்ைதக் ெகாள் ள ல் ைலெயன்ப
க் ரத் ேலேய ெவளியா ற் . அவர்களில் லர்
ெகா ம் பா
ர்க் கட் என் ம் , ேவ
லர் ப
ர் கட்
என் ம் ெதரிய வந்த . ெகா ம் பா
ர் தைலவன் ரச்
ெசயல் ரிந்தைத நாடக ேமைட ல் காட் யேபா
சைப ல் ஒ ப
யார் ஆரவாரம் ெசய் தார்கள் . ப
ர்
ரன் ேமைடக் வந்த ம் இன் ம் லர்
ஆரவாரித்தார்கள் . த ல் இந்தப் ேபாட்
ய
அள ல் இ ந்த ; வரவரப் ெபரிதா வளர்ந்த .
நாடகத் ன் ந ந ேவ “நாவேலா* நாவல் !” என் ம்
சைபேயாரின் ேகாஷம் எ ந் நா
ைசகளி ம்
எ ெரா ையக் ளப் ய .
(*இந்த நாளில் உற் சாகத்ைத ம் ஆதரைவ ம்
காட் வதற் ஜனங் கள் ஜயேகாஷம் ெசய் வ ேபால்
அக்காலத் ல் “நாவேலா நாவல் !” என் சப் த
வ
வழக்கம் .)
சைப ல் எ ந்த இந்தப் ேபாட் ேகாஷங் கள் ந்தைவ
ேத க் உற் சாகத்ைத அளித்தன. ெகா ம் பா
ர்க்
கட்
ன் ேகாஷம் வ க் ம் ேபா பக்கத்
ந்த
ெகா ம் பா
ர் இளவர ையத்
ண் , “பார்த்தாயா,
வான ! உன் கட் இப் ேபா வ த்
ட்ட !” என்பாள் .
கள் ளங் கபடமற் ற வான
ம் அைதக்
த் த் தன்
ம ழ் ச ் ையப் லப் ப த் வாள் . ப
ர்க் கட் யாரின்
ேகாஷம் வ க் ேபா இைளய ராட் நந் னிையப்
பார்த் , “ராணி! இப் ேபா உங் கள் கட் பலத்
ட்ட !”
என்பாள் . ஆனால் இ நந் னிக் உற் சாக
ட்ட ல் ைல
என்பைத அவள்
கக்
லப் ப த் ய . இந்த மா ரி
ஒ ேபாட் ஏற் பட்ட ம் , அ ேல ஜனங் கள் ப ரங் கமாக
ஈ பட் க் ேகாஷ
வ ம் , இைளய ராட் அைத
ேம ம்
ண்
ட் வ வ ம் , அந்த அற் பச்

வான ைய ம் , தன்ைன ம் ஒ நிைற ல் சமமாக
ைவத் ப் பரிக ப் ப ம் நந் னி ன் உள் ளக் கனைலப்
பன்மடங் வளர்த் வந்த . ேகா த் க்ெகாண்
எ ந் ேபாய்
டலாமா என் பல தடைவ ேதான் ய .
அப் ப ச் ெசய் தால் அந்தப் ேபாட் ையப்
ரமாதப் ப த் த் தன் ேதால் ைய
ஒப் க்ெகாண்டதா ம் என் எண்ணிப் ப
ர் ராணி
பல் ைலக் க த் க் ெகாண்
ந்தாள் .
இைதெயல் லாம் ந்தைவ கவனித் வந்தாள் .
நந் னி ன் மேனாநிைலையக் கண்ணா
ல்
பார்ப்ப ேபால் அவ ைடய கத் ேதாற் றத்
ந்
ெதரிந் ெகாண்
வந்தாள் . ஆனால் ேவெறா
ஷயம்
இைளய ராட் க் த் ெதரியாத மர்மமா
ந்த .
ேபாரில் பாண் ய மன்னன் ேதால் யைடந்த , அவன்
இலங் ைக மன்னனிடம் ெசன் சரணாக அைடந்த ,
இலங் ைக மன்னனிடம் உத ெபறாமல்
மணிம டத்ைத ம் , இரத் ன ஆரத்ைத ம் அங் ேகேய
ட்
ட் ச் ேசர நாட் க் ஓ ய
த யவற் ைற
நாடகத் ல் காட் ய ேபா சைபேயார் அைனவ ேம
அள லா உற் சாகத்ைதக் காட் னார்கள் . ஆனால்
நந் னி ன்
கம் மட் ம் அப் ேபாெதல் லாம் க்க மன
ேவதைனையப் ர ப த்த . இதன் காரணம்
என்னெவன்ப பற் இைளய ராட்
யப் ற் றாள் .
ெகாஞ் சம் ேபச் க்ெகா த் ப் பார்க்கலாம் என்
எண்ணி, “சக்கரவர்த்
ம் நம் டன் இ ந் இந்த
அ ைமயான நாடகத்ைதப் பார்க்க
யாமற்
ேபா ற் ேற? பாட்டனார் சா த்த இக்காரியங் கைள
இவ ம் தம் காலத் ல் சா த்
க் றார் அல் லவா?
அப் பா க் மட் ம் உடம்
ணமானால் ?…” என்றாள் .
“தாேன உடம்
ெசல் வப் தல்
இலங் ைக

ணமா
ற . அவ ைடய
ம் இங் வந்
ட் ர்கள் .
ந்
ைக ம் க் ரம் வந்
ட்டால்

சக்கரவர்த் க் நிச்சயம் உடம்
என்றாள் நந் னி.
“இலங் ைக
ந்
என்றாள் ந்தைவ.

ைக வ

ணமா

றதா? அ

ம் ”

என்ன?”

“ெதரியாதவைரப் ேபால் ேகட்
ர்கேள!
இலங் ைக
ந்
ைக ெகாண்
வர பைழயாைற
ைவத் யர் ஆள் அ ப்
க் றாராேம? தாங் கள் தான்
ஆள் ெகா த் உத னீர ்கள் என் ேகள் ப் பட்ேடேன?
அ ெபாய் யா?”
ந்தைவப் பல் னால் உதட்ைடக் க த் க் ெகாண்டாள் .
பார்ப்பதற்
ல் ைல ெமாக்ைகப் ேபால் பல் வரிைச
அழகா
ந்தா ம் க க்கப் பட்ட உத க க்
வ க்கத்தான் ெசய் த . நல் லேவைளயாக “நாவேலா
நாவல் !” என் ம் ெப ங் ேகாஷம் அச்சமயம்
எ ந்தப யால் அந்தப் ேபச் அத் டன் தைடப் பட்ட .
*</hr>
ந்தர ேசாழரின் வன்ைம ம் வனப் ம் , ஆ
ம் அர ம்
வாழ் ெகன வாழ் த்
ட் நாடகம்
வைடந்த .
சைபேயார் கைலந்
கல ஆனந்தத் னால்
ஆ க்ெகாண்
தத்தம்
ெசன்றார்கள் .
ற் றரசர்களின் ேத மார்க ம் , அவர்க ைடய
பரிவாரங் க டன் ெசன்றார்கள் . ன்னர்,
சக்கரவர்த் னி வானமாேத
ம் , மற்
ள் ள
அரண்மைனப் ெபண்
ம் ேசாழர் ல ெதய் வமான
ர்க்ைகயம் மன் ஆலயத் க் ப் றப் பட்டார்கள் .
ந்தரேசாழர் உடல் நலம் எய் ம் ப மைலயமானின்
தல்
பல ேநான் கள் ேநாற் வந்தார்.

ர்க்ைகயம் மன் ேகா
க் அ க்க ெசன் அவர்
ரார்த்தைன ெச த் வ உண் . நவராத் ரி ஒன்ப
நாள் ராத் ரி ம் ர்க்ைகயம் ம க்
ேசஷ ைஜகள்
நடந்தன. சக்கரவர்த்
ன் கத்ைதக் ேகாரிப் ப கள்
இடப் பட்டன. ஒவ் ெவா நாள் இர ம் மகாராணி
ேகா
க் ச் ெசன் அர்த்தஜாம ைஜக் ப் ற
ம் வ வழக்கம் . அரண்மைன ன்
த்த ெபண் ர்
பல ம் மகாராணி டன் ஆலயத் க் ச் ெசல் வார்கள் .
இளம் ெபண்கைளத் ர்க்ைக சந்நி க் அைழத் ப்
ேபா ம் வழக்க ல் ைல. சாரிகள்
லசமயம்
சந்நதம் வந் அேகாரமாக ஆ வார்கள் . சாபம்
ைளந்த
வரலா கைளச் ெசால் வார்கள் . இளம் ெபண்கள்
பயப் படக்
ம் என் அைழத் ப் ேபாவ ல் ைல.
ஆனால் இைளய ராட்
டம் “நீ பயந் ெகாள் வாய் !”
என் ெசால்
நி த்த யா க் த் ைதரியம் உண் ?
அந்த ஒன்ப
ன ம் தாய் மார்க டன் ந்தைவ ம்
ர்க்ைக ேகா
க் ச் ெசன் அம் ம க் ப்
ரார்த்தைன ெச த் வந்தாள் . இச்சமயங் களில்
வான தனியாக அரண்மைன ல் இ க்க ேவண்
ேநர்ந்த .
பராந்தகத் ேதவர் நாடகம் நடந்த அன் இர
வான
ன் உள் ளம் உற் சாகத் னால் ரித்
ந்த .
தன் லத்
ன்ேனார்கள் ெசய் த ரச் ெசயல் கைள
அரங் க ேமைட ல் பார்த் அவ க் ப் ெப
தம்
உண்டா
ந்த . அத் டன் இலங் ைக நிைன ம்
ேசர்ந் ெகாண்ட . ஈழப் ேபாரில் இறந்த தன்
தந்ைத ன் நிைன ம் , தந்ைத ன் மரணத் க் ப்
ப வாங் வரச்ெசன்
க் ம் இளவரசரின் நிைன ம்
இைட டாமல் எ ந்தன.
க்கம்
ம் வர ல் ைல.
கண்ணிைமகள்
க்ெகாள் ள ம த்தன.
இைளய ராட் ஆலயத்
ந்
ம் வந்
அன்ைறய நாடகத்ைதப் பற் அவ டன்
ேநரம்

ேப க் ெகாண்
ந்தால் ற
ன் நிச்சயமாக இல் ைல.

க்கம் வரலாம் ; அதற்

ெவ மேன ப த் ப் ரண் ெகாண்
ப் பைதக்
காட்
ம் அரண்மைன ேமன்மாடத் ல் சற் உலா
வரலாேம என் ேதான் ய . ேமன்மாடத்
ந்
பார்த்தால் தஞ் ைச நகரின் காட்
வ ம் ெதரி ம் .
ர்க்ைக ஆலயத்ைதக் டப் பார்த்தா ம் பார்க்கலாம் –
இவ் தம் எண்ணிப் ப க்ைகைய ட் எ ந்
ெசன்றாள் . அந்த அரண்மைனக் வான
யவள் தான்.
ஆ
ம் ேமன்மாட நிலா ற் றத்ைதக் கண்
ப் ப
அவ் வள ஒன் ம் கஷ்டமா ரா . நீ ள ெந கப்
பாைதக ம் , இ
ற ம்
ண்க ம் ,
ங் கா
ளக் க ம் இ க் ம் ேபா என்ன கஷ்டம் ?
பாைதகள் ற் ச் ற் ச் ெசன் ெகாண்
ந்தன.
ன்னிர ல் ஜகஜ் ேஜா யாகப் ரகா த்த ளக் கள்
பல அைணந்
ட்டன. ல ைக ழ் ந் மங் கலான
ஒளி தந்தன. ஆங் காங் பாைத
க் களில்
தா மார்கள் ப த் ம் சாய் ந் ம்
ங் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . அவர்கைள எ ப் வ ேகட்க
இஷ்டப் படாமல் வான ேம ம் ெசன்
ெகாண்
ந்தாள் . அந்த அரண்மைனப் பாைதக க்
ஒ
ேவ ல் ைல ேபாலத் ேதான் ய .
ெரன் ஒ
ரல் ேகட்ட . அ
னமான யரக்
ரலாகத் ெதானித்த . வான க் ேராமாஞ் சனம்
உண்டா ற் ; உடம் ந ங் ய . அவ ைடய கால் கள்
நின்ற இடத் ேலேய நின்றன.
ம

ப

ம் அந்த அபயக்

ரல் :

“என்ைனக் காப் பாற்

வார் யா

ல் ைலயா?”

ஆகா! இ சக்கரவர்த்
ன் ரல் ேபால் அல் லவா
இ க் ற ! என்ன ஆபத்ேதா ெதரிய ல் ைலேய! உடல்
ேநா ன் ேகாளாறா? அல் ல ேவ ஏதாவ இ க் ேமா?
சக்கரவர்த் னி த ய
த்த ெபண் ர் அைனவ ம்
ேகா
க் ச் ெசன்
ட்டார்கேள? சக்கரவர்த் க் ப்
பக்கத் ல் யா ம் இல் லாமலா இ ப் பார்கள் ? ஆ
ம்
ேபாய் ப் பார்க்கலாம் .
ந ங் ய கால் கைள ெம வாக எ த் ைவத் வான
ேம ம் ல அ நடந்தாள் . ரல் ேழ
ந் வ வதாகத்
ேதான் ய . அந்த இடத் ல் பாைத ம்
ந்த .
னிந் பார்த்தால் ேழ ஒ
சாலமான மண்டபம்
ெதரிந்த . ஆகா! சக்கரவர்த்
ன் சயனக் ரஹம்
அல் லவா இ ? ஆம் ; அேதா சக்கரவர்த் தான்
ப த்
க் றார்; தன்னந்தனியாகப் ப த்
க் றார்.
ேம ம் ஏேதா அவர் லம்
றார்; என்னெவன்
ேகட்கலாம் .
“அ பா ! உண்ைமதான ! நான் உன்ைனக் ெகான்
ட்ட உண்ைமதான்! ேவண் ெமன் ெகால் ல ல் ைல,
ஆனா ம் உன் சா க் நான்தான் காரணம் . அதற்
என்னச் ெசய் யச் ெசால் றாய் ? வ ஷம் இ பத்ைதந்
ஆ ற . இன்ன ம் என்ைன டாமல் ற்
றாேய?
உன் ஆத்மா க் ச் சாந் என்பேத ைடயாதா?
எனக் ம் அைம தரமாட்டாயா? என்ன ராயச் த்தம்
ெசய் ய ேவண் ேமா ெசால் ! அதன்ப ெசய்
ேறன். என்ைன ட்
!… ஐேயா! என்ைன
இவ ைடய ெகா ைம
ந்
ப் பார்
யா
ல் ைலயா? எல் ேலா ம் என் உடல் ேநாய் க்
ம ந் ேத
றார்கேள! என் மன ேநாைய ர்த் க்
காப் பாற் வார் யா ம் இல் ைலயா!… ேபா! ேபா!

ேபாய்
! இல் ைல, ேபாகாேத! நில் ! நான் என்ன
ெசய் யேவண் ெமன் ெசால்
ட் ப் ேபா! இப் ப
ெமௗனம் சா த் என்ைன வைதக்காேத! வாையத்
றந் ஏதாவ ெசால்
ட் ப் ேபா!”
இந்த வார்த்ைதகள் வான
ன் கா ல் இ ம் ைபக்
காய் ச்
வ ேபால்
ந்தன. அவ ைடய
உச்சந்தைல தல் உள் ளங் கால் வைர ல்
ங் ய .
தன்ைனய யாமல் ேழ னிந் பார்த்தாள் .
மண்டபத் ல் நாலா ற ம் அவ ைடய பார்ைவ ெசன்ற
வைர ல் பார்த்தாள் .
சக்கரவர்த் க் எ ரில் சற் த்
ரத் ல் ஓர் உ வம்
நின் ெகாண்
ந்த . அ ெபண்ணின் உ வம் பா
உ வந்தான் ெதரிந்த . பாக் ப் பா
ண் நிழ
ம்
அ ல் ைக
ம் மைறந்
ந்த . ெதரிந்த வைர ல்
அந்த உ வம் … ஆ! ப
ர் இைளயராணிையப் ேபால
அல் லவா இ க் ற ? இ என்ன கனவா! த்த
ரைமயா? இல் ைல ! உண்ைமேய தான்! அேதா அந்தத்
ண் மைற ல் ஒளிந் நிற் ப யார்? ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் அல் லவா? சந்ேதக ல் ைல!
அவர்கள் தான்! ப
ர் இைளயராணிையப்
பார்த்
ட்டா சக்கரவர்த் அப் ப ெயல் லாம்
ேப
றார்? “உன்ைனக் ெகான்ற உண்ைமதான்” என்
அல னாேர, அதன் ெபா ள் என்ன?
ெரன் வான க் மயக்கம் வ ம் ேபா
ந்த ,
தைல ற் றத் ெதாடங் ய . இல் ைல, அந்த
அரண்மைனேய ற் றத் ெதாடங் ய . ச் ! இங் ேக
மயக்கமைடந்
டக் டா .
டேவ
டா .
பல் ைலக்க த் க் ெகாண்
வான
ெசன்றாள் . ஆனால்
ம் பச் ெசல்

அங்
ந்
ம் பாைத

,

ெதாைலயாத பாைதயா
ந்த . அவள் ப த்
அைற வரேவ வரா ேபால் ேதான் ய .
யா
இனிேமல் நடக்க
யா ; நிற் க ம்
யா .

ந்த

ந்தைவப் ராட் ேகா
ந்
ம் வந்த ேபா
வான அவள் அைறக் ச் சற் த்
ரத் ல் நைட
பாைத ல் உணர்வற் க் கட்ைடேபால் டப் பைதக்
கண்டாள் .

அத்
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ந்தர ேசாழரின்

ரைம

ம நாள் காைல ல் ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த் தம்
அ ைமக் மாரிைய அைழத் வரச் ெசய் தார். ஏவலாளர்
தா மார், ைவத் யர் அைனவைர ம்
ரமாகப்
ேபா
க் ம் ப கட்டைள ட்டார். ந்தைவையத் தம்
அ
ல் உட்கார ைவத் க்ெகாண்
அன் டன்
ைகத்
தட க் ெகா த்தார். அவர் ெசால் ல
ம் யைதச்
ெசால் ல
யாமல் தத்தளிக் றார் என்பைதக் ந்தைவ
ெதரிந் ெகாண்டாள் .
“அப் பா! என்ேபரில் ேகாபமா?” என்

ேகட்டாள் .

ந்தர ேசாழரின் கண்களில் கண்ணீர ்
“உன் ேபரில் எதற்

ளித்த

.

அம் மா, ேகாபம் ?” என்றார்.

“தங் கள் கட்டைளைய
வந்ததற் காகத் தான்!”

த் தஞ் சா

க்

“ஆமாம் ; என் கட்டைளைய
நீ வந்
க்கக் டா ;
இந்தத் தஞ் சா ர் அரண்மைன இளம் ெபண்கள்

வ ப் பதற்
சம் பவத்

ஏற் றதல் ல. இ ேநற் இராத் ரி நடந்த
ந் உனக்ேக ெதரிந்
க் ம் .”

“எந்தச் சம் பவத்ைதப் பற்

ச் ெசால்

ர்கள் , அப் பா?”

“அந்தக் ெகா ம் பா
ர்ப் ெபண்
ர்ச்ைசயைடந்தைதப்
பற் த்தான் ெசால்
ேறன் அந்தப் ெபண்
க்
இப் ேபா உடம் எப் ப
க் ற ?”
“அவ க் இன்ைறக் ஒன் ேம ல் ைல, அப் பா!
பைழயாைற
ம் அ க்க இவள் இப் ப ப் ரக்ைஞ
இழப் ப உண் . ெகாஞ் ச ேநரத் க்ெகல் லாம் சரியாகப்
ேபாய்
ம் .”
“அவைளக் ேகட்டாயா, அம் மா? இராத் ரி இந்த
அரண்மைன ல் அவள் ஏேத ம் கண்டதாகேவா,
ேகட்டதாகேவா ெசால் ல ல் ைலயா?”
ந்தைவ சற் ேயா த்
ட் , “ஆம் , அப் பா! நாங் கள்
எல் ேலா ம் ர்க்ைக ஆலயத் க் ச் ெசன்
ந்தேபா ,
அவள் தனியாக ேமல் மாடத் க் ப் ேபாகப்
பார்த்தாளாம் . அப் ேபா யாேரா பரிதாபமாகப்
லம் வ ேபாலக் ேகட்டதாம் . அ அவ க் ப்
பயத்ைத உண்டாக் யதாகச் ெசான்னாள் ” என்றாள் .
“அப் ப த்தான் நா ம் நிைனத்ேதன். இப் ேபாேத ம்
அ ந்தாயா, ழந்தாய் ? இந்த அரண்மைன ல் ேபய்
உலா
ற . நீ ங் கள் இங் ேக இ க்க ேவண்டாம் . ேபாய்
ங் கள் !” என்
ந்தர ேசாழர்
யேபா அவர் உடல்
ந ங் வைத ம் , அவ ைடய கண்கள் ெவ த்தப
எங் ேகேயா பார்ப்பைத ம் ந்தைவ கவனித்தாள் .

“அப் பா! அப் ப யானால் தாங் கள் மட் ம் இங் ேக
எதற் காக இ க்க ேவண் ம் ? அம் மா இங் ேக எதற் காக
இ க்க ேவண் ம் ? எல் ேலா ம் பைழயாைறக்ேக ேபாய்
டலாேம! இங் ேக வந்த னால் உங் கள் உடம்
ணமா
ப் பதாக ம் ெதரிய ல் ைலேய?” என்றாள் .
சக்கரவர்த்
யரம் ேதாய் ந்த ன்னைக ரிந் , “என்
உடம் இனிேமல் ணமாவ ஏ ? அந்த ஆைச எனக் க்
ெகாஞ் ச ம் ைடயா ”, என்றார்.
“அப் ப ஏன் நிராைச அைடயேவண் ம் ? அப் பா!
பைழயாைற ைவத் யர் தங் கள் உடம் ைபக்
ணப் ப த்த
ம் என் ெசால் றார்.”
“அவர் ெசால் வைத நம் நீ ம் இலங் ைக
ந்
ைக ெகாண்
வர ஆள் அ ப்
க் றாயாம் !
நான் ேகள் ப் பட்ேடன். மகேள! என் ேபரில் உனக் ள் ள
பாசத்ைத அ காட்
ற .”
“தந்ைத டம் மகள் பாசம் ெகாண்
அப் பா?”

ப் ப

தவறா,

“அ ல் தவ ஒன்
ல் ைல. இப் ப ப் பட்ட
வாஞ் ைச ள் ள தல் ையப் ெபற் ேறேன, அ என்
பாக் யம் . இலங் ைக
ந்
ைக ெகாண் வர நீ
ஆள் அ ப் ய
ம் தவ ல் ைல. ஆனால்
இலங் ைக
ந்
ைக வந்தா ம் சரி, சாவகத்
ந் வந்தா ம் சரி, ேதவேலாகத்
ந்
அ தேம வந்தா ம் சரி, எனக் உடம் இந்த ஜன்மத் ல்
ணமாகப் ேபாவ ல் ைல…”

“ஐையேயா! அப் ப ச் ெசால் லா ர்கள் !” என்றாள்
இளவர .
“என் கட்டைளைய ம்
நீ இங் வந்தாேய, அம் மா!
அதற் காக உண்ைம ல் ம ழ் ச ் அைட ேறன். ஒ நாள்
என் மனத்ைதத் றந் உன்னிடம் உண்ைமையச்
ெசால்
ட ேவண் ம் என் எண்ணி
ந்ேதன்.
அதற் இப் ேபா சந்தர்ப்பம் ைடத்த . ெசால் ேறன்,
ேகள் ! உடம் ைபப் பற் ய யா
ந்தால்
ைக
ம ந் களினால்
ம் . என் ைடய ேநாய் உடம் ைபப்
பற் யதல் ல; மனக் கவைலக் ம ந் ஏ ?”
“தந்ைதேய,
ன் லகம் ஆ ம் சக்கரவர்த் யா
தங் க க் அப் ப என்ன ராத மனக்கவைல இ
ம் ?”

ய
க்க

“க க ைடய அ சேயாக் யான கற் பைனைய நீ ம்
ெசால் றாய் , ழந்தாய் ! நான்
ன் உலகம் ஆ ம்
சக்கரவர்த் யல் ல; ஒ உலகம்
வ ம்
ஆ
றவ ம் அல் ல. உலகத் ல் ஒ
ைல ல்
ப
என் இராஜ் யம் . இதன் பாரத்ைதேய என்னால்
மக்க
ய ல் ைல…”
“தாங் கள் ஏன் மக்க ேவண் ம் , அப் பா! இராஜ் ய
பாரத்ைதச் மப் பதற் த் த ந்தவர்கள் இல் ைலயா?
மணி மணியாக இரண்
தல் வர்கள் தங் க க்
இ க் றார்கள் . இ வ ம் இரண்
ங் கக் ட் கள் ;
ரா
ரர்கள் . எப் ப ப் பட்ட பாரத்ைத ம் தாங் கக்
யவர்கள் …”
“மகேள! அைத நிைனத்தால் தான் எனக் ெநஞ்
என் ற . உன் சேகாதரர்கள் இ வ ம் இைண

ப ர்
ல் லா

ரர்கள் தான். உன்ைனப் ேபாலேவ அவர்கைள ம்
கண்
க் க் கண்ணாக வளர்த்ேதன். அவர்க க் இந்த
இராஜ் யத்ைதக் ெகா த்தால் நன்ைம
ெசய் றவனாேவனா என் சந்ேதகப் ப
ேறன்.
இராஜ் யத் டன் ெபரியெதா சாபக்ேகட்ைட ம்
அவர்களிடம் ஒப்
த்
ட் ப் ேபாவ நல் லெதன்
ெசால் வாயா?”
“அப் ப என்ன சாபக்ேக இ க்க
ம் , இந்த
ராஜ் யத் ற் ? றா க்காகச் சைதைய அளித்த
ம் ,
கன் க் ட் க்காக மகைன அளித்த ம நீ ச் ேசாழ ம்
நம் லத்
ன்ேனார்கள் . ‘கரிகால் வளவ ம் ,
ெப நற் ள் ளி ம் இந்த ராஜ் யத்ைத ஆண்டவர்கள் .
ேமனி ல் ெதாண்
ம் ஆ ம் ண்
மந்த ர
ஜயாலய ேசாழர் இந்தச் ம் மாசனத் ல் ற்
ந்தார்.
காேவரி ந
ரத் ல்
ற் ெறட் ஆலயங் கள் எ ப் த்த
ஆ த்த ேசாழ ம் , ற் றம் பலத் க் ப் ெபான் ேவய் ந் ,
ெபான்னம் பலமாக் ய பராந்தக ம் இந்த ராஜ் யத்ைத
ஸ்தரித்தார்கள் . அன்ேப வம் எனக்கண் , அன் ம்
வ ம் தாமாகேவ ற்
ந்த கண்டரா த்தர் அர
ரிந்த தர்ம மகாராஜ் யம் இ . இப் ப ப் பட்ட
ராஜ் யத் ற் ச் சாபக்ேக என்ன இ க்க
ம் ?
அப் பா! தாங் கள் ஏேதா மனப் ரைம ல் இ க்
ர்கள் !
இந்தத் தஞ் சா ர்க் ேகாட்ைடைய ட் த் தாங் கள்
றப் பட் வந்தால் …”
“நான் இவ் டம்
ட் ப் றப் பட்டால் அ த்த கணம்
என்ன ஆ ம் என் உனக் த் ெதரியா ! அழ ய
பைழயாைறைய ட் இந்தத் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடயா ய ைற ல் நான் சந்ேதாஷத் க்காக
இ க் ேறன் என் க
றாயா? ந்தைவ, நான்
இங் ேக இ ப் பதனால் இந்தப் பழம் ெப ம் ேசாழ ராஜ் யம்
ன்னா ன்னமாகாமல் காப் பாற் வ
ேறன்.
ேநற் ர நாடகம் ஆ க்ெகாண்
ந்தேபா என்ன

நடந்த என்பைத ேயா த் ப் பார்! நிலா மாடத் ன்
கப்
ந் நான் எல் லாவற் ைற ம் கவனித் க்
ெகாண்
ந்ேதன். நாடகத்ைத ந
ல் நி த்
டலாமா என்
டத் ேதான் ய …”
“தந்ைதேய! இ என்ன? நாடகம் க நன்றாக இ ந்தேத!
ேசாழ லப் ெப ைமைய எண்ணி என் உள் ளம்
ரித்தேத! எதற் காக நி த்த
ம் னீர ்கள் ? நாடகத் ல்
எந்தப் ப
தங் க க் ப்
க்காம
ந்த ?”
“நாடகம் நன்றாகத்தானி ந்த , மகேள! அ ல் ஒ
ற் ற ம் நான் காண ல் ைல. நாடகம் பார்த்தவர்களின்
நடத்ைதையப் பற் ேய ெசால் ேறன். ெகா ம் பா
ர்க்
கட்
ம் , ப ேவட்டைரயர் கட்
ம் எ ப் ய ேபாட்
ேகாஷங் கைள நீ கவனிக்க ல் ைலயா?”
“கவனித்ேதன், அப் பா!”
“நான் ஒ வன் இங் இ க் ம் ேபாேத இவர்கள் இப் ப
நடந் ெகாள்
றார்கேள! நான் இல் லா ட்டால் என்ன
ஆ ம் என்
ந் த் ப் பார்! நான் தஞ் சா ைர ட் க்
ளம் ய தட்சணேம இ கட் யா க் ள் ம் சண்ைட
ம் .
ஷ்ண பரமாத்மா ன் சந்த கள் ஒ வைர
ஒ வர் தாக் க்ெகாண்
அ ந்த ேபால் , இவர்க ம்
அ
ம் ேபா இந்த மகாசாம் ராஜ் ய ம் அ ந்
ம் …”
“அப் பா! தாங் கள் இந்தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ல்
சர்வா காரச் சக்கரவர்த் . ப ேவட்டைரயர்க ம் சரி,
ெகா ம் பா
ர் ேவளி ம் சரி, தங் கள் காலால் இட்டைதத்
தைலயால் ெசய் யக் கடைமப் பட்டவர்கள் . அவர்கள்
அத்
நடந்தால் அவர்க ைடய அ ைவ அவர்கேள

ேத க்ெகாள்
ேவண் ம் ?”

றார்கள் . தாங் கள் ஏன் கவைலப் பட

“மகேள! ெசன்ற
வ ஷமாக இந்த இ
லத்ேதா ம்
ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் இைண ல் லா ஊ யம்
ெசய்
க் றார்கள் . அவர்க ைடய உத
ன் ச்
ேசாழ ராஜ் யம் இப் ப ப் பல் ப் ெப
க்க
மா?
அவர்கள் அ ந்தால் இராஜ் யத் க் ம் அ
பல னந்தாேன?”
“அப் பா! அந்த இ கட்
ல் ஒ கட் க்காரர்கள்
தங் க க்
ேராதமாகச் ச ெசய் ம் ேரா கள்
என் ெதரிந்தால் ..”
ந்தர ேசாழர் ந்தைவைய யப் ேபா உற் ப் பார்த்
“என்ன மகேள, ெசால் றாய் ? எனக்
ேராதமான
ச யா? யார் ெசய் றார்கள் ?” என் ேகட்டார்.
“அப் பா! தங் க ைடய உண்ைமயான ஊ யர்களாக
ந த் வ
றவர்கள் லர், தங் க க் எ ராக
இரக யச் ச ெசய் றார்கள் . தங் க ைடய
தல் வர்க க் ப் பட்ட ல் லாமல் ெசய்
ட்
ேவெறா வ க் ப் பட்டம் கட்டச் ச ெசய்
வ
றார்கள் …”
“யா க் ? யா க் மகேள? உன் சேகாதரர்க க் ப்
பட்டம் இல் ைலெயன் ெசய்
ட் ேவ யா க் ப்
பட்டம் கட்டப் பார்க் றார்கள் ?” என்
ந்தர ேசாழ
சக்கரவர்த் பரபரப் டன் ேகட்டார்.

,

ந்தைவ ெமல் ய ர ல் , “ த்தப் பா ம ராந்தக க் ,
அப் பா! நீ ங் கள் ேநாய் ப் ப க்ைக ல் ப த்
க்ைக ல்
இவர்கள் இப் ப ப் பயங் கரமான ேராகத்ைதச்
ெசய் றார்கள் …” என்றாள் .
உடேன
அவர்க
நன்றா

ந்தர ேசாழர் சற் நி ர்ந் உட்கார்ந் , “ஆகா
ைடய யற் மட் ம் ப த்தால் எவ் வள
க் ம் ?” என்றார்.

ந்தைவக்

த்

“தந்ைதேய! இ
தல் வர்க க்
என்றாள் .

க்

வாரிப் ேபாட்ட

.

என்ன, தாங் கள் ெபற் ற
த் தாங் கேள சத்
ஆ ர்களா?”

“இல் ைல; என் தல் வர்க க் நான் சத்
இல் ைல.
அவர்க க் நன்ைம ெசய் யேவ
ம்
ேறன். இந்தச்
சாபக்ேக உள் ள ராஜ் யம் அவர்க க்
ேவண் ய ல் ைல. ம ராந்தகன் மட் ம் சம் ம த்தால் ..”
“ த்தப் பா சம் ம ப் பதற் என்ன? வ் யமாகச்
சம் ம க் றார். நாைளக்ேக பட்டங் கட் க்ெகாள் ளச்
த்தமா
க் றார். அம் மா ரி தாங் கள் ெசய் யப்
ேபா
ர்களா? என் தைமயனின் சம் மதம் ேகட்க
ேவண்டாமா?…”
“ஆம் ; ஆ த்த கரிகாலைனக் ேகட்க ேவண் ய தான்.
அவைனக் ேகட்டால் மட் ம் ேபாதா . உன் ெபரிய பாட்
சம் ம க்க ேவண் ம் ..”

“ ள் ைளக் ப் பட்டம் கட் னால் தாயார் ேவண்டாம்
என் ெசால் வாளா?”
“ஏன் ெசால் ல மாட்டாள் ? உன் ெபரிய பாட்
டன்
இத்தைன நாள் பழ
ம் அவைர நீ அ ந்
ெகாள் ள ல் ைலயா? ெசம் யன் மாேத
ன்
வற்
த்த னாேலேய நான் அன்
ம் மாசனம்
ஏ ேனன். ஆ த்த க் ம் இளவர ப் பட்டம் கட் ேனன்.
ந்தைவ! உன் ெபரியபாட் க் உன்ேபரில் க்க அன்
உண் . நீ அவரிடம் நயமாகச் ெசால்
ம ராந்தக க் ப் பட்டம் கட் வதற் ச் சம் மதம் வாங்
!…”
ந்தைவ

ைகத்

ப் ேபாய் ப் ேபசாம

ந்தாள் .

“ ற காஞ் க் ப் ேபா! அங் ேக உன் அண்ணன் ஆ த்த
கரிகாலனிடம் ெசால் , ‘இந்தச் சாபக்ேக வாய் ந்த
இராஜ் யம் எனக் ேவண்டாம் ’ என் ெசால் ம் ப
ெசய்
. ம ராந்தக க்ேக பட்டம் கட்
ேவாம் .
ற நாம் எல் லா ம் சாபம் நீ ங் நிம் ம யாக
இ க்கலாம் ” என்றார் சக்கரவர்த் .
“அப் பா! அ க்க சாபம் என்
ர்கேள? எந்தச்
சாபத்ைதச் ெசால்
ர்கள் ?” என்
ந்தைவ ேகட்டாள் .
“மகேள! ர்வ ஜன்மம் என் ெசால்
றார்கேள அைத நீ
நம்
றாயா? ர்வஜன்மத் ன் நிைன கள் இந்த
ஜன்மத் ல் ல சமயம் வ ம் என் றார்கேள, அ ல்
உனக் நம் க்ைக உண்டா?”

“தந்ைதேய! அைவெயல் லாம் ெபரிய ஷயங் கள் .
எனக்ெகன்ன ெதரி ம் , அந்த ஷயங் கைளப் பற் ?”
“மகா ஷ்
ன் பத் அவதாரங் கைளப் பற் ச்
ெசால் றார்கேள! த்தபகவான் கைட அவதாரத் ற்
ன்னால் பல அவதாரங் கள் எ த்ததாகச்
ெசால் றார்கேள? அந்த அவதாரங் கைளப் பற் ய பல
அழகான கைதகள் ெசால் றார்கேள?”
“ேகட்

க்

ேறன், அப் பா!”

“கட
க் ம் அவதார
ஷர்க க் ம்
அப் ப ெயன்றால் சாதாரண மனிதர்க க்
ற் ற கள் இல் லாம
க் மா?”
“இ

மட்

ம்

க்கலாம் அப் பா!”

“ ல சமயம் எனக் ப் ர்வஜன்ம நிைன கள்
வ
ன்றன மகேள! அவற் ைறக்
த் இ வைர ல்
யாரிட ம் ெசால் ல ல் ைல. ெசான்னால் யா ம் நம் ப ம்
மாட்டார்கள் ; ரிந் ெகாள் ள ம் மாட்டார்கள் . எனக்
உடல் ேநா டன் த்தப் ரைம ம்
த்
ப் பதாகச்
ெசால் வார்கள் . ைவத் யர்கைள அைழத் வந்
ெதாந்தர ெகா ப் ப ேபாதா என்
மாந் ரீகர்கைள ம் அைழத் வரத் ெதாடங் வார்கள் …”
“ஆம் ; தந்ைதேய! இப் ேபாேத லர் அப் ப ச்
ெசால் றார்கள் . தங் கள் ேநாய் , ம த் வத் னால்
ரா ; மாந் ரீகர்கைள அைழக்க ேவண் ம்
என் றார்கள் …”

“பார்த்தாயா? நீ அப் ப ெயல் லாம் நிைனக்க மாட்டாேய?
நான் ெசால் வைதக் ேகட்
ட் ச் ரிக்க மாட்டாேய?”
என்றார் சக்கரவர்த் .
“ேகட்கேவண் மா, அப் பா! உங் க ைடய மனம்
எவ் வள ெநாந்
க் ற என் எனக் த் ெதரியாதா?
தங் கைளப் பார்த் நான் ரிப் ேபனா?” என்
ந்தைவ
னாள் . அவ ைடய கண்ணில் நீ ர் மல் ற் .
“எனக் த் ெதரி ம் , மகேள! அதனாேலதான் மற் ற
யாரிட ம் ெசால் லாதைத உன்னிடம் ெசால் ேறன்.
என் ைடய ர்வ ஜன்ம நிைன களில் லவற் ைற
ெசால்
ேறன் ேகள் !” என்றார் ந்தர ேசாழர்.
நா
ற ம் கடல் ழ் ந்த ஓர் அழ ய
. அத்
ல்
எங் ெகங் ம் பச்ைச மரங் கள் மண்
வளர்ந்
ந்தன.
மரங் கள் இல் லாத இடங் களில் ெந ங் ய
தர்களா
ந்தன. கடற் கைரேயாரத் ல் ஒ
தரில்
வா பன் ஒ வன் ஒளிந் ெகாண்
ந்தான். சற் த்
ரத் ல் கட ல் பாய் மரம்
ரித் ச் ெசன்ற கப் பல்
ஒன்ைற உற் ப் பார்த் க்ெகாண்
ந்தான். அ
மைற ம் வைர ல் பார்த் க் ெகாண்
நின்றான். ற
“அப் பா! ைழத்ேதாம் !” என் ெப
ச்
ட்டான்.
அந்த வா பன் இராஜ லத் ல் றந்தவன். ஆனால்
இராஜ் யத் க் உரிைம ள் ளவன் அல் ல; இராஜ் யம்
ஆ ம் ஆைச ம் அவ க் க் ைடயா . அவ ைடய
தகப் பனா க்
ன்னால் றந்த
ன் சேகாதரர்கள்
இ ந்தார்கள் . ஆைகயால் இராஜ் யம் ஆ வைதப் பற்
அவன் கன
ம் நிைனக்க ல் ைல; ஆைச ெகாள் ள ம்
இல் ைல. கடல் கடந்த நாட் க் ப் ேபா க் ச் ெசன்ற
ைசன்யத்ேதா அவ ம் ேபானான். ஒ
ய பைட ன்
தைலைம அவ க் அளிக்கப் பட்
ந்த . ேபாரில்

அவ ைடய ைசன்யம் ேதால்
ற் ற .
கணக்கற் றவர்கள் மாண்டார்கள் . வா பன் தைலைம
வ த்த பைட
ம் எல் லா ம் மாண்டார்கள் . அந்த
வா ப ம் ேபாரில் உ ைர டத் ணிந் எவ் வளேவா
சாஹஸச் ெசயல் கள் ரிந்தான். ஆனா ம் அவ க் ச்
சா ேநர ல் ைல. ேதாற் ஓ ய ைசன்யத் ல் உ ேரா
தப் ப் ைழத்தவர்கள் ைற கத் க் வந்
ேசர்ந்தார்கள் .
ம் த் தாய் நா ெசல் வதற்
அவர்கள் ஆயத்தமானார்கள் .
ம் ப் ேபாவதற் அந்த
வா பன் மட் ம்
ம் ப ல் ைல. தன்
ந்த பைட
ரர்கள் அைனவைர ம் ப ெகா த்
ட் அவன் தாய்
நாட் க் த்
ம் ச் ெசல் ல
ம் ப ல் ைல.
அவ ைடய லத்ைதச் ேசர்ந்தவர்கள் மகா ரர்கள்
எனப் கழ் ெபற் றவர்கள் . அந்தப் க க் த் தன்னால்
அப ர்த் ேந வைத அவன்
ம் ப ல் ைல.
ஆைகயால் , கப் பல் ேபாய் க்ெகாண்
ந்தேபா , சற் த்
ரத் ல் அழ ய
ஒன் ெதரிந்தேபா , வா பன்
மற் ற யா ம் அ யாமல் கட ல் ெமள் ளக்
த்தான்.
நீ ந் க் ெகாண்ேட ேபாய் த்
ல் கைர ஏ னான். கப் பல்
கண்
க் மைற ம் வைர ல் காத்
ந்தான். ற
ஒ மரத் ன்ேமல் ஏ அதன் அ க் ைள ல்
உட்கார்ந் ெகாண்
ற் ம்
ற் ம் பார்த்தான். அந்தத்
ன் அழ அவன் மனத்ைதக் கவர்ந்த . ஆனால்
அத்
ல் மனித சஞ் சாரேம இல் ைல என் ேதான் ய .
அச்சமயம் அ ஒ
ைறெயன் அவ க் த்
ேதான்ற ல் ைல. அவ ைடய உற் சாகம்
ந்த .
மரக் ைள ல் சாய் ந் உட்கார்ந்தப வ ங் காலத்ைதப்
பற் ப் பகற் கன கள் கண்
ெகாண்
ந்தான்.
ெரன் மனிதக் ர ல் , அ
ம் ெபண்
ர ல் , ஒ
ச்சல் ேகட்ட
ம் ப் பார்த்தான். இளம் ெபண்
ஒ த்
ச்ச ட்ட வண்ணம் ஓ க் ெகாண்
ந்தாள் .
அவைளத் ெதாடர்ந் பயங் கரமான கர ஒன் ஓ ய .
அவன் பார்த் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத கர ேம ம்
ேம ம் அந்தப் ெபண்ைண ெந ங் க் ெகாண்
ந்த .

இ வ க் ம் இைடேய
ந்த
ரம்
க்
ெகாண்
ந்
ந்தன. ேவ ேயாசைன ஒன் ம்
ெசய் வதற் அப் ேபா ேநரம் இ க்க ல் ைல. வா பன்
மரக் ைள
ந் ெபாத்ெதன்
ேழ
த்தான்.
மரத் ல் தான் சாத்
ந்த ேவைல எ த் க் ெகாண்
ஓ னான். கர அந்தப் ெபண்ைண ெந ங் அதன்
பயங் கரமான கால் நகங் கைள அவள் க த் ல்
ைவப் பதற் இ ந்த . அச்சமயத் ல்
பார்த்
ேவைல எ ந்தான். ேவல் கர ையத் தாக் ய . கர
ல்
என் ஏ லக ம் ேகட் ம் ப யான ஒ சத்தம் ேபாட்
ட் த்
ம் ய . ெபண்
ைழத்தாள் , ஆனால்
வா பன் அபாயத் க் ள் ளானான். காயம் பட்ட கர
அவைன ேநாக் ப் பாய் ந்த . வா ப க் ம் கர க் ம்
வந்த த்தம் நடந்த . கைட
ல் அந்த வா பேன
ெவற் ெபற் றான்.
ெவற் யைடந்த வா ப ைடய கண்கள் உடேன
நாலா ற ம் ேத ன. எைதத் ேத ன என்ப அவ க்ேக
த ல் ெதரிய ல் ைல. அப் றம் சட்ெடன் ெதரிந்த .
அவன் கண்கள் ேத ய ெபண், சாய் ந் வைளந்
க்ேக வளர்ந்
ந்த ஒ ெதன்ைன மரத் ன்
ன்னால் அதன் ேபரில் சாய் ந் ெகாண்
நின்றாள் .
அவள் கண்களில்
யப் ம்
கத் ல் ம ழ் ச ்
ம்
ெகாண்
ந்தன. அவள் காட் ல் வா ம் ெபண்.
உலகத் நாகரிக வாழ் க்ைகைய அ யாதவள் என்
அவ ைடய ேதாற் ற ம் உைட ம் ெதரி த்தன. ஆனால்
அவ ைடய அழ க் உவைம ெசால் ல இந்த உலகத் ல்
யா ம் இல் ைலெயன் ெசால் ம் ப
ந்தாள் . அந்தப்
ெபண் அங் நின்
ந்த காட் ஒப் பற் ற ஆற் றல்
பைடத்த ஓ யக் கைலஞன் ஒ வன் ட் ய த் ரக்
காட் யாகத் ேதான் ய . அவள் உண்ைம ல் ஒ
ெபண்ணா
ந்தா ம் இந்த உலகத் ப்
ெபண்ணா
க்க
யா என் அந்த வா பன்
க
னான். அ
ல் ெந ங் னான். ஆனால் அவன்
எ ர்பார்த்த ேபால் அவள் மாயமாய்

மைறந்
ட ல் ைல. எ ர்பாராத தமாக அவள் ஓட்டம்
த் ஓ னாள் . சற் அவைளப் ன் ெதாடர்ந் ஓ ப்
பார்த்தான். ற நின்
ட்டான். அவன்
கக்
கைளப் ற்
ந்த ப யால் மானின் ேவகத் டன் ஓ ய
அந்தப் ெபண்ைணத் ெதாடர்ந் அவனால் ஓட ம்
ய ல் ைல. ேம ம் , ஒ ெபண்ைண ெதாடர்ந்
ஓ வ அநாகரிகம் என் ம் அவன் எண்ணினான்.
“இந்தச்
ய
ேலதாேன இவள் இ க்க ேவண் ம் ?
ம ப
ம் பார்க்காமலா ேபா ேறாம் !” என் க
நின்
ட்டான். கடற் கைரேயாரமாகச் ெசன் ெதள் ளிய
மண ல் ப த் க் ெகாண்
கைளப் பா னான். அவன்
எ ர்பார்த்த
ண்ேபாக ல் ைல. சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந்தப் ெபண்
ம் வந்தாள் .
தன் டன் ஒ வேயா கனான மனிதைன ம் அைழத்
வந்தாள் . வந்தவன் இலங் ைகத்
ல்
கடற் கைரேயாரத் ல் வாழ் ந்
ன்
த் ப் ைழக் ம்
‘கைரயர்’ என் ம் வ ப் ைபச் ேசர்ந்தவன் என்
ெதரிந்த . அவன்
லமாக அவ் வா பன் ஒ
க் யமான உண்ைமையத் ெதரிந் ெகாண்டான்.
அதாவ அந்தப் ெபண் தக்க சமயத் ல் அவ ைடய
உ ைரக் காப் பாற் னாள் என் அ ந்தான். அவன்
மரக் ைள ன் ேமல் உட்கார்ந் கடைலேய
ர்ந்
கவனித் க் ெகாண்
ந்தேபா கர ஒன் அவன் ன்
பக்கமாக வந் அவைன உற் ப் பார்த்த . ற
மரத் ன் ேமல் ஏறத் ெதாடங் ய . இைதெயல் லாம்
அந்தப் ெபண் பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள் . கர ைய
ேவ
ைச ல் இ ப் பதற் ம் அந்த வா பைன
எச்சரிக்ைக ெசய் வதற் ம் அவள் அவ் தம்
ச்ச ட்டாள் . கர மரத் ன் ேமேல ஏ வைத ட்
அவைளத் ெதாடர்ந் ஓடத் ெதாடங் ய .
இைதக் ேகட்ட
எப் ப
ந்

ம் அந்த வா ப க்
க் ெமன் ெசால் ல

ம் ேவண்

மா?

தன்ைனக் காப் பாற் ய ெபண்
க் அவன் தன்
நன் ையத் ெதரி த் க் ெகாண்டான். ஆனால் அவேளா
ஒ வார்த்ைத ம் ம ெமா யாகச் ெசால் ல ல் ைல.
அவளிடம் வா பன்
யதற் ெகல் லாம் அவ டன் வந்த
மனிதேன ம ெமா
னான். இ வா ப க்
த ல்
யப் பா
ந்த . உண்ைம இன்னெதன்
அ ந்த ம் , யப் மைறந்த . அந்தப் ெபண் ேபசத்
ெதரியாத ஊைம. அவ க் க் கா ம் ேகளா என்
அ ந் ெகாண்ட ம் , அவ் வா ப ைடய பாசம்
பன்மடங் கா ய . பாசம் வளர்ந் தைழப் பதற் ச்
ழ் நிைல ம் சந்தர்ப்ப ம் ைண ெசய் தன. கா
ேகளாத ம் , ேபசத் ெதரியாத ம் ஒ
ைறயாகேவ
அவ் வா ப க் த் ேதான்ற ல் ைல. வா னால் ெசால் ல
யாத அற் தமான உண்ைமகைள ம் , அந்தரங் க
இரக யங் கைள ம் அவ ைடய கண்கேள
ெதரியப் ப த் ன. அந்த நயனபாைஷக் ஈடான பாைஷ
இந்த உலகத் ல் ேவ என்ன உண் ? அ ேபாலேவ
கா ேகளாததற் ஈடாக அவ ைடய நா
ன்
உணர்ச் அ சயமான சக் வாய் ந்ததா
ந்த .
அடர்ந்த காட் ன் மத்
ல் ெவ
ரத் ல்
மைறந்
க் ம் காட்
கம் இன்னெதன்பைத
அவ ைடய கர்தல் சக் ையக் ெகாண்ேட
கண்
க்க அவளால்
ந்த . ஆனால் இெதல் லாம்
என்னத் ற் ? இ தயங் கள் இரண்
ஒன் ேசர்ந்
ட்டால் , மற் றப் லன்கைளப் பற் என்ன கவைல? அந்த
வா ப க் அத்
ெசார்க்க
யாகேவ ேதான் ய .
நாட்கள் , மாதங் கள் , வ ஷங் கள் , இவ் தம் ெசன்றன.
எத்தைன நாள் அல் ல வ ஷம் ஆ ற் என்பைதக்
கணக் ப் பார்க்கேவ அவன் மறந்
ட்டான்.
வா ப ைடய இந்த ெசார்க்க வாழ் க் த்
ெரன்
ஒ நாள்
ேநர்ந்த . கப் பல் ஒன் அந்தத்
ன்
அ
ல் வந் நின்ற . அ
ந் பட
ம் கட்
மரங் களி ம் பலர் இறங் வந்தார்கள் . அவர்கள் யார்
என் பார்க்க வா பன் அ
ல் ெசன்றான். தன்ைனத்

ேத க் ெகாண் தான் அவர்கள் வந்
க் றார்கள் என்
அ ந்தான். அவ ைடய நாட் ல் எ ர்பாராத
நிகழ் ச ் கள் பல நடந்
ட்டன. அவ ைடய தந்ைதக்
த்த சேகாதரர்கள் இ வர் இறந் ேபாய் ட்டார்கள் .
இன்ெனா வ க் ப் த் ர சந்தானம் இல் ைல.
ஆைகயால் ஒ ெபரிய சாம் ராஜ் யம் அவ க்காகக்
காத்
க் ற என் ெதரிந் ெகாண்டான்.
அவ ைடய உள் ளத் ல் ஒ ெபரிய சல் ஏற் பட்ட .
அந்த அழ ய ைவ ம் அைதச் ெசார்க்க
யாக் ய
ஊைமப் ெபண்ைண ம்
ட் ப் ேபாக அவ க்
மன ல் ைல. அேத சமயத் ல் ஊைர ம் உற் றார்
உற னைர ம் பார்க் ம் ஆைச ஒ பக்கத் ல்
அவைனக் கவர்ந் இ த்த . அவன் றந்த நாட்ைட
நாலா ற ம் அபாயம் ழ் ந்
க் றெதன் ம்
அ ந்தான். த்த ேபரிைக ன்
ழக்கம் க கத்
ெதாைல
ந் அவன் கா ல் வந் ேகட்ட . இ
அவன்
ெசய் வதற் த் ைண ெசய் த .
“
ம் வ
ேறன்; என் கடைமைய நிைறேவற்
ட்
வ
ேறன்” என் அப் ெபண்ணிடம் ஆ ரம்
ைற
உ
ெமா
ட் ப் றப் பட்டான். காட் ல் றந்
வளர்ந்த அந்த ஊைமப் ெபண் நாட்
ந் வந்
ந்த
மனிதர்க க் மத்
ல் வ வதற் ேக
ம் ப ல் ைல.
வா பன் பட ல் ஏ யேபா அவள் சற் த்
ரத் ல்
அந்தப் பைழய வைளந்த ெதன்ைன மரத் ன் ேமல்
உட்கார்ந் பார்த் க் ெகாண்
ந்தாள் . அவ ைடய
இ கண்க ம் அப் ேபா இரண்
கண்ணீர ்க்
கடல் களாக வா ப க் த் ேதான் ன. ஆ
ம் அவன்
தன் மனத்ைதக் கல் லாகச் ெசய் ெகாண்
பட ல் ஏ ச்
ெசன் கப் பைல அைடந்தான்…
“ ந்தைவ! அந்த வைலஞர் லப் ெபண் அப் ப நின்
பார்த் க் ெகாண்
ந்தாேள, அந்தக் காட்
ன்
நிைன அ க்க என் மனக் கண்
ன் ேதான் க்

ெகாண்
க் ற . எவ் வள
யன்றா ம்
மறக்க
ய ல் ைல. அைதக் காட்
ம் ேசாகமான
இன் ம் ஒ காட் , நிைனத்தா ம் ைல ந ங் ம்
காட் அ க்க ேதான் க் ெகாண்
க் ற . இர
ம்
பக
ம் உறங் ம் ேபா
த்
க்ைக
ம் என்ைன
வ த் ேவதைனப் ப த் க் ெகாண்
க் ற .
அைத ம் ெசால் லட் மா?” என்
ந்தர ேசாழர் தம்
அ ைம மகைளப் பார்த் க் ேகட்டார்.
உ க்கத் னால் ெதாண்ைட அைடத் க் தழதழத்தக்
ர ல் , ந்தர ேசாழரின் அ ைமக் மாரி
“ெசால் ங் கள் , அப் பா” என்றாள் .

அத்
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ள் வ

ண்ேடா?

இ வைரக் ம் ந்தர ேசாழர் ேவ யாேரா ஒ
ன்றாம்
மனிதைனப் பற் ச் ெசால் வ ேபாலச் ெசால் க்
ெகாண் வந்தார். இப் ேபா தம் ைடய வாழ் க்ைக ல்
நடந்த வரலாறாகேவ ெசால் லத் ெதாடங் னார்:“என் அ ைம மகேள! சாதாரணமாக ஒ தகப் பன் தன்
மகளிடம் ெசால் லக்
டாத ஷயத்ைத இன் நான்
உனக் ச் ெசால் ேறன். இ வைர யாரிட ம் மனைதத்
றந் ெசால் லாத ெசய் ைய உன்னிடம் ெசால் ேறன்.
இந்த உலகத் ேலேய என் நண்பன் அநி த்தன்
ஒ வ க் தான் இ ெதரி ம் ; அவ க் ம்
வ ம்
ெதரியா . இப் ேபா என் மனத் ல் நடக் ம் ேபாராட்டம்
அவ க் த் ெதரியா . ஆனால் உன்னிடம்
எல் லாவற் ைற ம் ெசால் லப் ேபா ேறன். நம் ைடய
ம் பத் ல் யாராவ ஒ வ க் த் ெதரிந்
க்க

ேவண் ம் . உன் தாயாரிடம் ெசால் ல
யா .
உன்னிடந்தான் ெசால் ல ேவண் ெமன்
ல
காலமாகேவ எண்ணி
ந்ேதன். அதற் ச் சந்தர்ப்பம்
இன்ைறக் வந்த . நீ என் நிைலையக் கண்
ரிக்கமாட்டாய் ; என் மனத்
ள் ள ண்ைண
ஆற் வதற்
யல் வாய் ; என் ைடய
ப் பம்
நிைறேவற ம் உத ெசய் வாய் ! – இந்த நம் க்ைக டன்
உன்னிடம் ெசால் ேறன்…
“அந்தத்
ந் மரக்கலத் ல் ஏ ப் றப் பட்ேடன்
ேகா க்கைர ேசர்ந்ேதன். என் பாட்டனார் பராந்தக
சக்கரவர்த் இந்தத் தஞ் ைச அரண்மைன ல் அப் ேபா
தங்
க் றார் என் அ ந் ேநராக இங் ேக வந்ேதன்.
“நான் தஞ் ைச வந் ேசர்ந்தேபா பராந்தக சக்கரவர்த்
மரணத்ைத எ ர்ேநாக் க் ெகாண்
ந்தார். அவர்
உள் ளம் ெநாந் ேபா
ந்த . நாற் ப ஆண்
காலத் ல் அவர் நிர்மாணித்த மகாராஜ் யம் ன்னா
ன்னம் அைடந் ெகாண்
ந்த . அவ க் ப் ற
பட்டத்ைத அைடய ேவண் யவரான இராஜா த்தர்
தக்ேகாலப் ேபாரில் மாண்டார். அேத ேபார்க்களத் ல்
ப காயம் அைடந்த என் தந்ைத அரிஞ் சயர்
ைழப் பாேரா, மாட்டாேரா என்ற நிைல ல் இ ந்தார்.
கன்னர ேதவ ைடய பைடகள் ெதாண்ைட
மண்டலத்ைதக் ைகப் பற்
ன்ேன க் ெகாண்
வந்தன. ெதற் ேக பாண் யர்கள் தைலெய த்
வந்தார்கள் . இலங் ைக ல் ேசாழ ைசன்யம்
ேதால்
ற் த்
ம்
ட்ட . பல
ேபார்க்களங் களி ம் ேசாழ நாட்
ரா
ரர் பலர்
உ ர் றந்
ட்டார்கள் . இந்தச் ெசய் கள் எல் லாம்
ஒ
க்க வந்
ய ராயத் ப் பராந்தக
சக்கரவர்த்
ன் உள் ளத்ைதப் ண்ப த் த் யரக்
கட ல் ஆழ் த்
ந்தன. இந்த நிைல ல் என்ைனக்
கண்ட ம் அவ ைடய கம் மலர்ச் அைடந்த . என்

பாட்டனா க் நான் ழந்ைதயா
ந்த நாளி
ந்
என் ேபரில் க்க ரியம் . என்ைன எங் ேக ம்
அ ப் பாமல் அரண்மைன ல் தம் டேனேய
ெவ காலம் ைவத்
ந்தார்.
வாதம்
த் அவரிடம்
ைட ெபற் க் ெகாண்
நான் ஈழ நாட் க் ப்
ேபாேனன். அங்
ந்
ம் வந்தவர்களிேல நான்
இல் ைல என் அ ந்த ம் என் பாட்டனாரின் மனம்
உைடந் ேபா
ந்த . நான் இறந்
ட்டதாக ம்
ெதரிய ல் ைலயாதலால் என்ைனத் ேத வரக்
ட்டங்
ட்டமாக ஆட்கைள அ ப் க் ெகாண்
ந்தார்.
“கைட
ல் ஒ
ட்டம் என்ைனக் கண்
த்த . நான்
தஞ் ைச வந் ேசர்ந்த ம் , ண்பட்ட அவர் மனத் க் ச்
சாந் ஏற் பட்ட . அவ ைடய அந் யகாலத் ல்
ழ் ச ் யைடந் வந்த ேசாழ சாம் ராஜ் யம் ம ப
ம்
என்னால் ேமன்ைமயைட ம் என்பதாக எப் ப ேயா அவர்
மனத் ல் ஒ நம் க்ைக ஏற் பட்
ந்த . அந்த
நம் க்ைகையச் ேசா டர்கள் வளரச் ெசய்
ந்தார்கள் .
அதற் த் த ந்தாற் ேபால் , அவ க் ப் தல் வர்கள் நா
ேபர் இ ந் ம் , அவ ைடய அந் ய காலத் ல் ேபரன்
நான் ஒ வேன இ ந்ேதன். சக்கரவர்த் இறக் ம்
த வா ல் என்ைன அ
ல் அைழத் உச்
கர்ந்
கண்ணீர ் ெப க் னார். ‘அப் பேன! எனக் ப் ற உன்
ெபரியப் பன் கண்டரா த்தன் ம் மாசனம் ஏ வான்.
அவ க் ப் ற இந்தச் ேசாழ ராஜ் யம் உன்ைன
அைட ம் . உன் ைடய காலத் ேலதான் ம ப இந்தச்
ேசாழ லம் ேமன்ைமயைடயப் ேபா ற ’ என்
பல ைற அவர்
னார்.
“ேசாழ நாட் ன் ேமன்ைமைய நிைல நாட் வேத என்
வாழ் க்ைக ன் இலட் யமா
க்க ேவண் ெமன்
ெசால் , அவ் வா என்னிடம் வாக்
ம்
ெபற் க்ெகாண்டார்…

“என் பாட்டனார் என்னிடம் எவ் வள
ரியம்
ைவத்
ந்தாேரா, அவ் வள நான் அவரிடம் பக்
ைவத்
ந்ேதன். ஆத ன் அவ ைடய கட்டைளையச்
ரேமற் ெகாண்
நடப் பெதன் உ
ெகாண்ேடன்.
ஆனா ம் என் உள் ளத் ல் அைம இல் ைல. கடல் ழ் ந்த
ல் கர க் இைரயாகாமல் என்ைனக் காப் பாற் ய
கைரயர் லமகளின் க என்ன? ேசாழ நாட் ச்
ம் மாசனத் ல் ழ் க் லத் ல் றந்த ஊைமப் ெபண்
ஒ த் ராணியாக ற்
க்க
மா? அரண்மைன
வாழ் அவ க் த்தான் சரிப் பட் வ மா? நாட்டார்
நகரத்தார் என்ைனப் பார்த் ச் ரிக்க மாட்டார்களா?…
இந்த எண்ணங் கள் அ க்க ேதான்
என் மனத்ைதச்
சஞ் சலப் ப த் ன. இ மட் மன் , என் ெபரிய
தகப் பனார் கண்டரா த்தர் ல காலத் ற்
ன் தான்
இரண்டாவ க யாணம் ெசய் ெகாண்
ந்தார்.
அவைர மணந்த பாக் யசா மழவைரயர் லமகள்
என்பைத நீ அ வாய் . தல் மைன க் க் ழந்ைத
இல் ைலெயன்றால் , இரண்டாவ மைன க் ம் ழந்ைத
றவா என்ப என்ன நிச்சயம் . ெபரியப் பா க் ஆண்
ழந்ைத றந்தால் , இராஜ் யம் எனக் எப் ப வ ம் ?
இைதப் பற் ராஜ் யத் ல் லர் அப் ேபாேத ேப க்
ெகாண்
ந்த என் கா ல்
ந்த . ஆனால்
அத்தைகய சந்ேதகம் யா க் ம் உண்டாகக் டா
என் மகாத்மாவா ய என் ெபரிய தகப் பனார்
ம் னார் ேபா ம் . பராந்தக சக்கரவர்த் காலமான
ற கண்டரா த்த க் இராஜ் ய பட்டா ேஷகம்
நடந்த . அேத சமயத் ல் எனக் ம் வராஜ் ய
பட்டா ேஷகம் நடக்க ேவண் ம் என் என் ெபரியப் பா –
ய சக்கரவர்த் – ஏற் பா ெசய்
ட்டார்…
“என் ரிய மகேள! இன்ைறக் உன் தம் அ ள்
ெமா
ன் ேபரில் இந்நாட் மக்கள் எப் ப ப்
ரியமா
க் றார்கேளா, அப் ப அந்த நாளில்
என்ேபரில் அ மானமா
ந்தார்கள் .
அரண்மைனக் ள் ேள பட்டா ேஷகம் நடந்

ெகாண்
ந்தேபா ெவளி ேல ஆ ரக்கணக்கான
ஜனங் கள் ஆவ டன் காத்
ந்தார்கள் .
தாக
ய சக்கரவர்த்
ம் , வராஜா ம்
ேசர்ந்தாற் ேபால் ஜனங் க க் க் காட் தரேவண் ம்
என் அைனவ ம்
ம் னார்கள் . அவ் தேம
ெபரியப் பா ம் , நா ம் இந்த அரண்மைன
ேமன்மாடத் ன்
ன்
க் வந் நின்ேறாம் . ேழ ஒேர
ஜன ச த் ரமாக இ ந்த . அவ் வள ேப ைடய
கங் க ம் மலர்ந்
ளங் ன. எங் கைளக் கண்ட ம்
அவ் வள ேப ம்
கலமைடந் ஆரவாரித்தார்கள் .
நாம் இளவர ப் பட்டம் ட் க் ெகாண்ட பற்
இவ் வள ஆ ரமா ரம் மக்கள்
கலம்
அைடந்
க் றார்கேள, அப் ப
க்க, எங் ேகேயா ஒ
கண் காணாத்
ல் காட் ன் மத்
ல் வா ம் ஊைமப்
ெபண்ைண பற் நாம் கவைலப் ப வ என்ன நியாயம் ?
இவ் வள ேப ைடய ம ழ் ச ்
க் யமானதா? ஒேர ஒ
ஊைமப் ெபண்ணின் வாழ் க்ைக க் யமானதா?…
“இவ் வா எண்ணிக்ெகாண்ேட எங் கைள அண்ணாந்
பார்த்தப நின்ற மலர்ந்த கங் கைள ஒவ் ெவான்றாகக்
கவனித் ெகாண்
வந்ேதன். அந்த ஜனங் களிேல
ஆண்க ம் ெபண்க ம் ,
யவர்க ம்
இைளஞர்க ம் ,
வர்
க ம் நின்றார்கள் .
எல் ேலா ம் ஒேர களிப் டன் காணப் பட்டார்கள் . ஆனால்
ெரன் ஒ
கம் , ஒ ெபண்ணின்
கம் , ேசாகம்
த ம் ய கம் , கண்ணீர ் நிைறந்த கண்களினால்
என்ைனப் பரிதாபமாகப் பார்த் க் ெகாண்
ந்த கம் ,
ெதரிந்த . அத்தைனக்
ட்டத் க் ந
ல் , எப் ப
அந்த ஒ
கம் , என் கண்ைண ம் கவனத்ைத ம்
கவர்ந்தெதன்பைத நான் அ ேயன். ற அங்
ந்
என் கண்க ம் நகர ல் ைல; கவன ம் ெபயர ல் ைல.
அந்த கம் வரவரப் ெபரிதா வந்த ; என் அ ேக
வ வ ேபா
ந்த . கைட
ல் , அந்தப் ெபரிய
ஜனத் ரள்
வ ம் மைறந் , என் அ
ல்
நின்றவர்கள் எல் லா ம் மைறந் , ஆசார வாசல்

மைறந் , தஞ் ைச நகரின் ேகாட்ைட ெகாத்தளம்
மைறந் , வா ம் மண்
ம் மைறந் , அந்த ஒ
கம்
மட் ம் ேத பரேம வரி ன்
வ பத்ைதப் ேபால்
என் கண்
ன்னால் ேதான் ய . என் தைல ழன்ற ;
கால் கள் பல ழந்தன; நிைன தவ ய …
“அப் ப ேய நான் மயங்
ந்
ட்டதாக ம்
பக்கத்
ந்தவர்கள் தாங் ப்
த் க்
ெகாண்டதாக ம் ற் பா அ ந்ேதன். பட்டா ேஷக
ைவபவச் சடங் களில் நான் அ கம் கைளத் ப் ேபாய்
ட்டதாக மற் றவர்கள் நிைனத்தார்கள் . ஜனங் க க் க்
காட் அளித்த ேபா ம் என் என்ைன
அரண்மைனக் ள் ேள அைழத் ச் ெசன்றார்கள் . ற
எனக் நல் ல நிைன வந்த ம் என் நண்பன்
அநி த்தைனத் தனியாக அைழத் , நான் கண்ட
காட் ையக்
ேனன். அந்த ஊைமப் ெபண்ணின்
அைடயாளம்
எப் ப யாவ அவைளக் கண்
த்
அைழத் வரேவண் ம் என் கட்டைள ட்ேடன்.
தஞ் ைச நகரின்
ைல
க்ெகல் லாம் ேத
ம்
அத்தைகய ஊைமப் ெபண் யா ம் இல் ைலெயன்
அநி த்தன் வந் ெசான்னான். என் ைடய உள் ளத் ன்
ரைமயாக இ க் ெமன் ம்
னான். நான் அவைனக்
ேகா த் க்ெகாண்
“இந்த உத
டச்
ெசய் யா ட்டால் அப் றம் நீ என்ன ேந தன்?”
என்ேறன். தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய
கடற் கைரைய ேநாக் ச் ெசல் ம் பாைதகளில் ஆள்
அ ப் த் ேத ம் ப ெசான்ேனன். அப் ப ேய பல
வ களி ம் ஆட்கள் ெசன்றார்கள் . கடற் கைர வைர ல்
ேபாய் த் ேத னார்கள் . ேகா க்கைரக் ப் ேபானவர்கள்
அங் ேக ள் ள கலங் கைர ளக்கக் காவலன் ட் ல் ஓர்
ஊைமப் ெபண் இ ப் பதாகக் கண்
த்தார்கள் . அவள்
த் ப்
த்தவள் ேபாலத் ேதான் னாளாம் .
எவ் வளேவா ஜாைடமாைடகளினால் அவ க்

ஷயத்ைத ெதரி க்க யன்ற
பயன்பட ல் ைலயாம் . அவர்க டன் தஞ் ைசக்
வ வதற் அ ேயா ம த்
ட்டாளாம் . இந்தச்
ெசய் ைய அவர்கள் ெகாண் வந்த டன், இன்ன
ெசய் வெதன் ெதரியாமல் மனங் கலங் ேனன்.
இரண்
நாள் அந்தக் கலக்கத் ேலேய இ ந்ேதன்.
ஆனமட் ம் அவைள மறந்
டப் பார்த் ம்
இயல ல் ைல. இர ம் பக ம் அேத நிைனவா
ந்த .
இர ல் ஒ கணங் டத்
ங் க ம்
ய ல் ைல. ற
அநி த்தைன ம் அைழத் க் ெகாண்
ேகா க்கைரக் ப் றப் பட்ேடன்.
ைரகைள எவ் வள
ேவகமாகச் ெச த்தலாேமா அவ் வள ேவகமாகச்
ெச த் க் ெகாண்
ேபாேனன். ேபா ம் ேபா என்
மனக்கலக்கம் இன் ம் அ கமா ற் . அந்த ஊைமப்
ெபண்ைண அங் ேக கண்
த்தால் , அப் றம் அவைள
என்ன ெசய் வ என் எண்ணியேபா மனம்
ழம் ய . தஞ் ைசக்ேகா பைழயாைறக்ேகா அைழத் ப்
ேபாய் ‘இவள் என் ராணி!’ என் ெசால் வதா? அவ் வா
நிைனத்தேபா என் உள் ள ம் உட ம் ன் ப் ேபாய்
ட்டன.
“என் ெசல் வக் மாரி! அந்த நாளில் நான் ேமனி அழ ல்
நிகரற் றவன் என் ேவண்டாத ரபலம் ஒன் எனக்
ஏற் பட்
ந்த . அைத ஒ
கழாகேவ நான்
நிைனக்க ல் ைல. ஆ
ம் மற் றவர்கள் அைதப் பற்
ஓயா ேப னார்கள் . என் பாட்டனாரின் ெபயரா ய
‘பராந்தகன்’ என் ம் ெபயைர எனக் ைவத்
ந் ம் ,
அ அ ேயா மைற ம் ப ெசய் ‘ ந்தர ேசாழன்’
என்ற ெபயைரப் ரபலப் ப த்
ட்டார்கள் . அப் ப
அைனவரா ம் கழப் பட்ட நான், நாகரிகம்
இன்னெதன் ெதரியாத ஓர் ஊைமப் ெபண்ைண எப் ப
அரண்மைனக் அைழத் ப் ேபாேவன்?
இல் ைலெயன்றால் அவைள என்ன ெசய் வ – இப் ப ப்
பலவா எண்ணிக் ழம் ய மனத் டன் ேகா க்கைர

ேசர்ந்ேதன். அந்த மகரா எனக் க் கஷ்டம் எ
ம்
இல் லாமல் ெசய்
ட்டாள் . அங் ேக நான் அ ந்த ெசய்
என்ைன அப் ப ேய ஸ்தம் த் ப் ேபா ம் ப
ெசய்
ட்ட . நாங் கள் அ ப் ய ஆள் கள்
ம் ச்
ெசன்ற ம நாள் அந்தப் ெபண் கலங் கைர ளக் ன்
உச்
ல் ஏ னாளாம் .
அன் அமாவாைச; காற் பலமாக அ த்த . கடல்
ெபாங் க் ெகாந்தளித் வந் கலங் கைர ளக்ைகச்
ழ் ந் ெகாண்ட . அந்தப் ெபண்
ேநரம்
ெகாந்தளித்த அைல கடைலப் பார்த் க்ெகாண்ேட
நின்றாளாம் . அப் ப அவள் அ க்க நிற் ப
வழக்கமாததால் யா ம் அைதப்
ெபா ட்ப த்த ல் ைலயாம் !
ெரன் ‘ ல் ’ என ஒ
சத்தம் அைலகட ன்
ழக்கத்ைத ம்
க்ெகாண்
ேகட்டதாம் . ற அவைளக் காேணாம் ! ெபண் உ வம்
ஒன்
ளக் ன் ஊச்
ந் கட ல் தைல ழாக
ந்தைத இரண்ெடா வர் பார்த்தார்களாம் .
பட கைளக் ெகாண்
வந் ஆனமட் ம்
ேத ப் பார்த் ம் பயன்பட ல் ைல. ெகாந்தளித் ப்
ெபாங் ய கடல் அந்தப் ெபண்ைண
ங்
ட்ட
என்ேற ர்மானிக்க ேவண்
ந்ததாம் .
“இந்தச் ெசய் ையக் ேகட்ட ம் என் ெநஞ் ல்
ஈட்
னால் த் வ ேபான்ற வ
ம் , ேவதைன ம்
உண்டா ன. ஆனால் சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் ஒ
த
அைம
ம் உண்டா ற் . அவைள என்ன ெசய் வ
என்ற ேகள்
இனி இல் ைல. அைதப் பற் ேயா த்
மனத்ைதக் ழப் க்ெகாள் ள ேவண் ய
ல் ைல!…
“ ன்ப ம் , அைம
ம் கலந்த இந்த
த் ர
ேவதைன டன் தஞ் ைசக் த்
ம் ேனன். இராஜ் ய
காரியங் களில் மனத்ைதச் ெச த் ேனன்.
ேபார்க்களங் க க் ச் ெசன்ேறன். உன் தாைய மணந்

ெகாண்ேடன். ரப் தல் வர்கைளப் ெபற் ேறன். உன்ைன
என் மகளாக அைட ம் பாக் யத்ைத ம் ெபற் ேறன்…
“ஆனா ம் , மகேள! ெசத் ப் ேபான அந்தப் பா ைய
என்னால் அ ேயா மறக்க
ய ல் ைல. ற் ல
சமயம் என் கன ேல அந்தப் பயங் கரகாட் , – நான்
கண்ணால் பாராத அந்தக் காட் , – ேதான்
என்ைன
வ த் க் ெகாண்
ந்த . கலங் கைர ளக் ன்
உச்
ந் ஒ ெபண் உ வம் தைல ழாகப்
பாய் ந் அைல கட ல்
ம் காட் என் கன
ம்
கற் பைன
ம் ேதான் க் ெகாண்
ந்த .
கன ல் அந்தப் பயங் கரக் காட் ையக் கா
ம்
ேபாெதல் லாம் நான் அல ப் ைடத் க் ெகாண்
எ ந்
ப் ேபன். பக்கத் ல் ப த்
ப் பவர்கள் ‘என்ன?
என்ன?’ என் ேகட்பார்கள் . உன் தாயார் எத்தைனேயா
தடைவ ேகட்ட ண் . ஆனால் நான் உண்ைமையக்
ய ல் ைல. ‘ஒன்
ல் ைல’ என்
ல சமயம்
ெசால் ேவன். அல் ல ேபார்க்கள பயங் கரங் கைளக்
கற் பைன ெசய்
ேவன். நாளைட ல் காலேதவனின்
க ைண னால் அந்தப் பயங் கரக் காட் என் மனத்ைத
ட் அகன்ற ; அவ ம் என் நிைன
ந்
அகன்றாள் ; அகன்
ட்டதாகத் தான் ச ப காலம்
வைர ல் நிைனத் க் ெகாண்
ந்ேதன். ஆனால்
உ ேரா
ப் பவர்கைளக் காட்
ம் ெசத் ப்
ேபானவர்கள் அ கக் ெகா ைமக்காரர்கள் என்
ேதான்
ற . மகேள! ஊைமச்
ன் ஆ
என்ைன ட்
ட ல் ைல. ல காலமாக அ
ண் ம்
ேதான்
என்ைன வைதக்க ஆரம் த்
க் ற ! என்
மகேள! மாண்டவர்கள் ண்
வ வார்கள் என் நீ
நம்
றாயா…?”

இவ் தம் ெசால்
ட் ச் ந்தரேசாழர் தம் பார்ைவைய
எங் ேகேயா
ரத் ல் ெச த் ெவ த் ப் பார்த்தார்.
அவர் பார்த்த க் ல் ஒன் ேம இல் ைலதான்! ஆ
ம்
அவ ைடய உடம் ந ங் வைதக் ந்தைவ கண்டாள் .
எல் ைலயற் ற இரக்கம் அவர் ேபரில் அவ க்
உண்டா ற் . கண்களில் நீ ர் த ம் ய . தந்ைத ன்
மார் ல் தன்
கத்ைதப் ப த் க் ெகாண்
கண்ணீர ்
ட்டாள் . அதனால் அவ ைடய ந க்க ம்
ைறந்ததாகத் ேதான் ய . ற தந்ைதைய நி ர்ந்
ேநாக் , “அப் பா! இந்தப் பயங் கரமான ேவதைனையப்
பல வ ஷகாலம் தாங் கள் மனத் ேலேய
ைவத் க்ெகாண்
கஷ்டப் பட்
க்
ர்கள் .
அதனாேலதான் தங் கள் உடம் ம் ர் ைலந்
ட்ட .
இப் ேபா என்னிடம் ெசால்
ட் ர்கள் அல் லவா?
இனிேமல் தங் கள் உடம் சரியாகப் ேபாய்
ம் ”
என்றாள் .
ந்தரேசாழர் அைதக் ேகட் ச் ரித்த ரிப்
ேவதைன டன்
ட அவநம் க்ைக ம்
கலந்
ந்தேதன்? அவர்
னார்:

ன் ஒ

ல்

“ ந்தைவ! நீ நம் ப ல் ைல. மாண்டவர்கள் ண் ம்
வ வார்கள் என் நீ நம் ப ல் ைல. ஆனா ம் அேதா
அந்தத்
க் ப் பக்கத் ல் ; த்
ளக் ன் ன்னால் ,
அந்தப் பா
ன் ஆ ேநற் நள் ளிர ல் நின்ற . என்
கண்ணாேலேய பார்த்ேதன். அைத எப் ப
நம் பாம
க்க
ம் ? நான் கண்ட ெவ ம் ரைம
என்றால் , உன் ேதா ையப் பற் என்ன ெசால் வாய் ?
அவள் எைதேயா பார்த் க் ேகட்டதனால் தாேன நிைன
தப்
ந்தாள் ! அவைள அைழத் வா, ந்தைவ!
நாேன ேநரில் ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ேறன்!” என்
ந்தர ேசாழர் பரபரப் டன்
னார்.

“அப் பா! வான ஒ பயங் ெகாள் ளிப் ெபண்!
ெகா ம் பா
ர் ரேவளிர் லத் ல் இவள் எப் ப ப்
றந்தாேளா, ெதரிய ல் ைல. இ ட் ல்
ைணப்
பார்த்தா ம் , அவள் அல ய த் க்ெகாண்
மயக்கமாய்
வாள் . அவைளக் ேகட்ப ல் யாெதா
பய ம் இல் ைல. அவள் ஏ ம் பார்த்
க்க ம் மாட்டாள் ;
ேகட்
க்க ம் மாட்டாள் .”
“அப் ப யா ெசால் றாய் ? அவள் ேபானால் ேபாகட் ம் .
நான் ெசால் ல ேவண் ய
ச்சத்ைத ம் ேகள் !
மாண்டவர்கள் ண்
வ வார்கள் என்ப ல் எனக் ம்
ெவ காலம் நம் க்ைக இல் லாமல் தானி ந்த .
அப் ப ப் பட்ட ேதாற் றம் என் ைடய ண் மனப் ரைம
என்ேற நா ம் எண்ணி
ந்ேதன். காேவரி ந
ல் நாம்
எல் லா மாக ஓடத் ல் ேபாய் க்ெகாண்
ந்தேபா
ழந்ைத அ ள் ெமா வர்மன்
ெரன்
காணாமற் ேபான உனக் நிைன
க் றதல் லவா?
நாம் எல் லா ம் ைகத் ம் த த் ம் நிற் ைக ல் ஒ
ெபண்ணர ெபான்னி ந ெவள் ளத்
ந்
ழந்ைதைய எ த் க்
க் க் ெகா த்தாள் .
ழந்ைதைய மற் றவர்கள் வாங் க் ெகாண்ட ம் அவள்
மைறந்
ட்டாள் . இைதப் பற் நாம் எவ் வளேவா
தடைவ ேப
க் ேறாம் . நீ மறந்
க்க
யா .
நீ ங் கள் எல் லா ம் காேவரியம் மன்தான் ழந்ைதையக்
காப் பாற் யதாக
கட் னீர ்கள் . ஆனால் என்
கண்
க் என்ன ேதான் ய ெதரி மா? அந்த
வைலஞர் லமகள் – ஊைமச் தான் – ழந்ைதைய
எ த் க் ெகா த்ததாகத் ேதான் ய . அன்ைறய
ன ம் நான் நிைன ழந்
ட்ேடன் என்ப உனக்
ஞாபகம் இ க் றதா? ழந்ைதக் ேநர்ந்த அபாயத்ைத
ன்னிட் நான் நிைன ழந்ேதன் என் எல் லா ம்
எண்ணினார்கள் . ஆனால் உண்ைம அ வன் . இத்தைன
நாள் க த் உனக் ச் ெசால் ேறன். ழந்ைதைய
எ த் க் ெகா த்த ெபண்
வம் அவ ைடய ஆ

உ

வம் என் எனக் த் ேதான்
ர்ச்ைசயைடந்ேதன்…

யப யால் தான் அப் ப

“மகேள! உன் தைமய க் இளவர ப் பட்டம் ட் ய
னம் நிைன
க் றதா? அன் பட்டா ேஷகம் நடந்த
ற ஆ த்த கரிகாலன் அந்தப் ரத் க் த்
தாய் மார்களிடம் ஆ ெப வதற் காக வந்தான் அல் லவா?
அவ க் ப் ன்னால் நான் வந்ேதன். அேத
ஊைமச்
ன் ஆ அங் ேக ெபண்களின் மத்
ல்
நின் கரிகாலைனக் ெகா ரமாக உற் ப் பார்த்தைதக்
கண்ேடன். ண் ம் ஒ தடைவ ரக்ைஞ இழந்ேதன்.
ற ேயா த்தேபா அந்தச் சம் பவத்ைதக்
த்
எனக் ச் சந்ேதகம் உண்டா ற் . அப் ப அவள்
கரிகாலைனக் ெகா ரமாகப் பார்க்க ேவண் ய
அவ யம் என்ன என் ஐ ற் ேறன். அ
ம் என்
த்தப் ரைம ன் ேதாற் றமா
க்கலாம் என்
எண்ணிேனன். ஆனால் , மகேள! இந்தத் தடைவ
தஞ் ைசக் வந்த ற அந்தச் சந்ேதகெமல் லாம் ர்ந்
ட்ட . ஒ காலத் ல் , அவள் உ ேரா
ந்த காலத் ல் ,
அவள்
கத்ைதப் பார்த் அவள் மனத்
ள் ளைதத்
ெதரிந் ெகாள் ேவன்; அவள் உத அைசவைதப் பார்த்
அவள் ெசால் ல
ம் வ இன்னெதன் ெதரிந்
ெகாள் ேவன்! அந்தச் சக் ைய ண் ம் நான் ெபற்
ட்ேடன், ந்தைவ! நாைலந்
ைற நள் ளிர ல் அவள்
என்
ன்னால் ேதான்
எனக் எச்சரிக்ைக
ெசய்
ட்டாள் .
“‘என்ைனக் ெகான்றாேய! அைத நான் மன்னிக் ேறன்.
ஆனால் ண் ம் பாவம் ெசய் யாேத! ஒ வ க் ச் ேசர
ேவண் ய இராஜ் யத்ைத இன்ெனா வ க் க்
ெகா க்காேத!’ என் அவள் ெசால் வைதப் ரிந்
ெகாண்ேடன். அவ க் ப் ேப ம் சக் வந் வா னால்
ேப னால் எப் ப ெதரிந் ெகாள் ேவேனா அவ் வள
ெதளிவாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். மகேள! அைத

நிைறேவற் ைவக்க எனக் நீ உத ெசய் ய ேவண் ம் .
சாப ள் ள இந்த இராஜ் யம் – இந்தச் ேசாழ ம் மாசனம் , –
என் தல் வர்க க் ேவண்டாம் ! இைத
ம ராந்தக க் க் ெகா த்
டலாம் …”
ந்தைவ அப் ேபா
க் ட் , “அப் பா! என்ன
ெசால்
ர்கள் ? நா நகரெமல் லாம் ஒப் க்ெகாண்
ந் ேபான காரியத்ைத இப் ேபா மாற் ற ேவண் ய
அவ யம் என்ன? தாங் கள் மாற் னா ம் உலகம் ஒப் க்
ெகாள் மா?” என் ேகட்டாள் .
“உலகம் ஒப் க் ெகாண்டால் என்ன,
ஒப் க்ெகாள் ளா ட்டால் என்ன? தர்மம் இன்னெதன்
ெதரிந் ெசய் ய ேவண் ய என் கடைம. நான் இந்தச்
ேசாழ ராஜ் யத் க் இளவரசனாக ம் , ற
சக்கரவர்த் யாக ம்
ட் க் ெகாண்டேபாேத என்
மனம் நிம் ம யா ல் ைல. என் மனச்சாட் என்ைன
உ த் ய .
த்தவரின் மகன் உ ேரா
க் ம் ேபா
இைளயவரின் மகனா ய நான் பட்டத் க் வந்தேத
ைறயன் . அந்தப் பாவத் ன் பலைன இன் நான்
அ ப க் ேறன். என் தல் வர்க ம் அத்தைகய
பாவத் க் ஏன் உள் ளாக ேவண் ம் ? ஆ த்த க் இந்த
ராஜ் யம் ேவண்டாம் ; அ ள் ெமா க் ம் ேவண்டாம் . இந்த
ராஜ் யத் டன் வ ம் சாப ம் ேவண்டாம் . நான்
உ ேரா
க் ம் ேபாேத, ம ராந்தக க் ப் பட்டம்
கட்
ட ேவண் ம் . அதன் ற ஆ த்தன் காஞ்
ல்
கட்
க் ம் ெபான் மாளிைக ல் ெசன் நான் மன
நிம் ம ேயா வ ப் ேபன்…”
“அப் பா! ெபரிய
ேவண்டாமா?”

ராட்

இதற்

ச் சம் ம

க்க

“மகேள! அதற் காகத்தான் உன் உத ைய நா
ேறன்,
எந்தக் காரணம் ெசால் யாவ என் ெபரியம் ைமைய
இங் ேக வ ம் ப ெசய் . ஆகா! எவ் வளேவா ெதரிந்த
பரமஞானியான அந்த
தாட் க் இந்தத் தர்ம நியாயம்
ஏன் ெதரிய ல் ைல? என்ைன, ஏன் இந்தப் பாவம்
ெசய் ம் ப ஏ னார்? அல் ல அவ ைடய ெசாந்தப்
ள் ைள ன் ேபரிேலதான் அவ க் என்ன ேகாபம் ?
தா ன் இயற் ைகக்ேக மாறான இந்தக் காரியத் ல்
அவ க் ஏன் இவ் வள
வாதம் ? ம ராந்தகன் ஏேதா
வபக்
ல் ஈ பட் ச் சந்நியா யாகப் ேபா ேறன்
என் ெசால் க் ெகாண்
ந்தேபா அதற் நியாயம்
உண் . இப் ேபா அவ க்ேக இராஜ் யம் ஆ ம் ஆைச
வந்
க் ம் ேபா இன்ெனா வ க் எப் ப ப் பட்டம்
கட்டலாம் !”
“அப் பா! இராஜ் யம் ஆள ஆைச இ
த
இ க்க ேவண்டாமா?”

க்கலாம் ; அதற்

“ஏன் த
இல் ைல? மகானா ய கண்டரா த்த க்
மகாஞானியான மழைவராய மக க் ம் றந்த
மக க் எப் ப த் த
இல் லாமற் ேபா ம் ?”
“த
இ க்கட் ம் ; இராஜ் யத்
ஒப் க் ெகாள் ள ேவண்டாமா?”

ன்

த்

ம் ,

கள் அதற்

“
க ைடய அ ப் ராயத்ைதக் ேகட்பதா
ந்தால்
அவர்கள் உன் தம் க் உடேன பட்டம் கட்
ட
ேவண் ம் என்பார்கள் . அ நியாயமா?
அ ள் ெமா தான் அைத ஒப் வானா?… அெதல் லாம்
ண் ேயாசைன, மகேள! எப் ப யாவ உன் ெபரிய
பாட் ைய இங் ேக க் ரம் வ ம் ப ெசய் ! நான்
யமேனா ேபாரா க் ெகாண்
க் ேறன் என் எ
அ ப் ; என்ைன உ ேரா பார்க்க ேவண் மானால்

உடேன றப் பட்
அ ப் …”

வரேவண்

ெமன்

ெசால்

“அ ஒன் ம் அவ ய ல் ைல, அப் பா! தஞ் ைசத்
தளிக் ளத்தார் ேகா
க் த்
ப் பணி
ெசய் யேவண் ெமன்ற
ப் பம் ெபரிய ராட் க்
இ க் ற . அைதக்
ப் ட் இச்சமயம் வ ம் ப
எ
அ ப்
ேறன். அ வைர தாங் கள் அலட் க்
ெகாள் ளாமல் ெபா ைமயா
ங் கள் , அப் பா!”
இவ் தம்
த் தந்ைத டம்
ைடெபற் க் ெகாண்
ந்தைவ தன் இ ப் டத் க் ச் ெசன்றாள் . வ
ல்
அன்ைன வானமாேத ையச் சந் த்தாள் . “அம் மா!
இனிேமல் என் தந்ைதைய ஒ கண ேநரம் ட ட் ப்
ரியா ர்கள் ! மற் றவர்கள் ேபாய் ச் ெசய் ய ேவண் ய
ைஜகைளச் ெசய் யட் ம் !” என்றாள் .
ந்தைவ ன் உள் ளத் ல் ல காலமாக ஏற் பட்
ந்த
ஐயங் கள் இப் ேபா ெகாஞ் சம் ெதளி ெபறத்
ெதாடங்
ந்தன. கண் இ ட்டா
ந்த இடங் களில்
ெகாஞ் சம் ெவளிச்சம் ெதரிய ஆரம் த்த . தன்
தந்ைதக் ம் சேகாதரர்க க் ம்
ேராதமாக ஏேதா ஒ
பயங் கரமான மந் ரதந் ரச் ழ் ச ் நைடெபற்
வ
ற என்பைத அவள் அ
நன் உணர்த் ய .
ஆனால் அ எத்தைகய ழ் ச ் , எப் ப எப் ப ெயல் லாம்
இயங்
ற என்பைத
வ ம் அவளால் அ ந்
ெகாள் ள
ய ல் ைல. ேசாழ மகாராஜ் யத் க் ம் , அந்த
ராஜ் யத் க் த் தன் சேகாதரர்கள் ெபற் ள் ள
உரிைமக் ம் ேபரபாயம் ஏற் பட்
க் றெதன்பைத
அவள் உணர்ந்தாள் . அந்த அபாயத்
ந்
அவர்கைளப் பா காக் ம் ெபா ப் ெபண்பாலா ய
தன்
மந்
க் றதாக ம் நம் னாள் .

அத்

யாயம் 18 - ேராகத்
ெகா ய ?

ல் எ

பழந்த ழ் நாட் ன் சரித் ரத்ைதப் ப த்தவர்கள்
அந்நாளில் ெபண்மணிகள் பலர் ச க வாழ் ன்
ன்னணி ல் இ ந்
ப் பைத அ வார்கள் . மன்னர்
லத் ல் றந்த மாதர கள்
க ம்
ெகௗர க்கப் பட்டார்கள் . ேசாழ லத் ல் றந்த
ெபண்மணிக ம் வாழ் க்ைகப் பட்ட ெபண்மணிக ம்
ெசாந்தமாகச் ெசாத் ரிைம ெபற்
ந்தார்கள் .
ஒவ் ெவா வ க் ம் தரவாரியாகக் ராமங் க ம் ,
நன்ெசய் ன்ெசய் நிலங் க ம் , கால் நைடச் ெசல் வ ம்
இ ந்தன. இந்த உைடைமகைள அவர்கள் எவ் வா
உபேயா த்தார்கள் என்பைத க் யமாகக் கவனிக்க
ேவண் ம் . பலர் ஆலயங் களில் தங் கள் ெபயரால்
பல தத்
ப் பணிகள் நைடெப வதற் ச்
ெசாத் க்கைள உபேயாகப் ப த் னார்கள் .
ளக்
ஏற் தல்
மாைல ைனந் சாற் தல் ,
ேதசாந் ரிக க் ம் வன யார்க க் ம்
அ
ெசய் த்தல் – ஆ யவற் க் ப் பல அரச ல மாதர்கள்
நிவந்தங் கள் ஏற் ப த் ச் லாசாஸனம் அல் ல ெசப் ப்
பட்டயத் ல் அவற் ைறப் ெபா க் ம் ப ெசய் தார்கள் .
அரண்மைனப் ெபண் ர் ஆலயத்
ப் பணி ெசய் தல்
அந்த நாளில் ெபா வழக்கா
ந்
க்க, ந்தர
ேசாழரின் அ ைமப் தல்
ந்தைவப் ராட் மட் ம்
ேவெறா வைக அறத் க் த் தம் உைடைமகைளப்
பயன்ப த் னார். ேநாய் ப் பட்
ந்த தம் தந்ைத ன்
நிைலையக் கண்
இரங் யதனால் தாேனா, என்னேமா,
அவ க் நாெடங் ம் தர்ம ைவத் ய சாைலகைள நி வ

ேவண் ம் என் ம் ஆர்வம் உண்டா ற் .
பைழயாைற ல் பராந்தக சக்கரவர்த்
ன் ெபயரால்
ஓர் ஆ ரசாைல ஏற் ப த்
ந்தைத ன்னேம
பார்த்ேதாம் . அ ேபாலேவ தஞ் ைச ல் தன் தந்ைத ன்
ெபயரால் ஆ ரசாைல அைமப் பதற் க் ந்தைவ ேத
ஏற் பா ெசய்
ந்தார். இந்த ஜயதச
னத் ல் அந்த
ஆ ரசாைலைய ஆரம் க்க ம் அதற் ரியதான
சாஸனங் கைள எ
க் ெகா க்க ம்
ஏற் பாடா
ந்த .
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ெவளிேய ள் ள றம் பா
ல் ,
ெப மாள் ேகா
க் எ ர்ப்பட்ட க ட மண்டபத் ல் ,
ந்தர ேசாழ ஆ ரசாைல ன் ஆரம் ப ைவபவம் நடந்த .
மால் காக் ம் ெதய் வமாதலா ம் , க டாழ் வார்
அ தம் ெகாண்
வந்தவராதலா ம் , ஷ்
ேகா ைலெயாட் ய க ட மண்டபத் ல் ந்தைவப்
ராட் ஆ ரசாைலைய ஏற் ப த் வந்தார். இந்த
ைவபவத் ற் காக, தஞ் ைச நகர மாந்த ம் அக்கம்
பக்கத் க் ராமவா க ம் கணக்கற் றவர்கள்
ந்தார்கள் . ஆண்க ம் , ெபண்க ம் ,
ழந்ைதக ம் அலங் கார ஆைட ஆபரணங் கள் ண்
ேகாலாகலமாகத் ரண்
வந்தார்கள் . ேசாழ
சக்கரவர்த்
ன் உடன்
ட்டத் அைமச்சர்க ம் ,
ெப ந்தர,
தர அ காரிக ம் , லாசாஸனம்
ெபா க் ம் கல் தச்சர்க ம் , ெசப் ப் பட்டயம் எ
ம்
வகர்மர்க ம் அரண்மைனப் பணியாளர்க ம்
ஏராளமாக வந்
ந்தார்கள் . தாைர, தப் பட்ைட
த ய வாத் யங் கைள எட் த் ைச ம் ந ங் ம் ப
ழங் க்ெகாண்
ேவளக்காரப் பைட னர் வந்தார்கள் .
தஞ் ைசக் ேகாட்ைட ன் காவல் பைட ரர்கள்
வாள் கைள ம் , ேவல் கைள ம் ழற் ‘டணார், டணார்’
என் சத்தப் ப த் க் ெகாண்
வந்தார்கள் .
ப ேவட்டைரயர்கள் இ வ ம் யாைன ேத க்
கம் ரமாக வந்தார்கள் . இளவரசர் ம ராந்தகத் ேதவர்
ெவள் ைளப் ர
ன் ேமல் ஏ உட்காரத் ெதரியாமல்

உட்கார்ந் த த் க் ெகாண்
வந் ேசர்ந்தார்.
இளவர
ந்தைவப் ராட்
ம் அவ ைடய
ேதா க ம்
ய அரண்மைன மாதர் ல ம்
பல் லக் ல் ஏ ப் பவனி வந்தார்கள் . இன்ெனா
பக்க
ந் ப
ர் இைளயராணி நந் னி ன் பைன
இலச் ைன ெகாண்ட தந்தப் பல் லக் ம் வந்த .
அரண்மைன மாதர்க க்ெகன் ஏற் ப த்
ந்த
நீ லப் பட்
தான ட்ட இடத் ல் ந்தைவ ேத
ம் ,
ப
ர் ராணி ம் , மற் ற மாதர்க ம் வந்
அமர்ந்தார்கள் . ற , ெபரிய ப ேவட்டைரயர் ச க்ைஞ
ெசய் த ன் ேபரில் ைவபவம் ஆரம் பமா ற் . த ல்
ஓ வா ர்த் கள் இ வர் “மந் ரமாவ நீ ” என்ற
ேதவாரப் ப கத்ைதப் பா னார்கள் . யாழ் , மத்தளம்
த ய இைசக் க
களின் ஒத் ைழப் டன்
க
இனிைமயாகப் பாடப் பட்ட அந்தப் பாடைலக் ேகட்
மக்கள் ெமய் மறந்
ந்தார்கள் . அந்தப் ெபரிய
ஜனக் ட்டத் ல் அப் ேபா நிசப் தம் நில ய .
ஆனால் அரண்மைனப் ெபண் ர் அமர்ந்
ந்த இடத் ல்
மட் ம் ெமல் ய ர ல் இ வர் ேப ம் சத்தம் எ ந்த .
ப
ர் இைளயராணி நந் னி ந்தைவைய ெந ங்
உட்கார்ந் “ேத ! ன்ெனா காலத் ல் சம் பந்தப்
ெப மான் இந்தப் பாடைலப் பா த்
நீ
இட் ப்
பாண் ய மன்னரின் ேநாையத் ர்த்தாரல் லவா?
இப் ேபா ஏன் இந்தப் பாட க் அந்தச் சக் இல் ைல?
பாட க் ச் சக்
ல் லா ட்டா ம்
நீ ற் க் ம் சக்
இல் லாமற் ேபாய் ட்டேத? ம ந் ,
ைக, ம த் வர்,
ம த் வசாைல, இவ் வள ம் இல் லாமல் இக்காலத் ல்
ய ல் ைலேய?” என் ேகட்டாள் .
“ஆம் ராணி! அந்த நாளில் உல ல் தர்மம்
ேமேலாங்
ந்த . அதனால் மந் ரத்

நீ ற்

க்

அவ் வள சக்
ந்த . இப் ேபா உல ல் பாவம்
ம ந்
ட்ட . அரச க்
ேராதமாகச் ச ெசய் ம்
ேரா கள் நாட் ல் ஏற் பட்
க் றார்கள் .
இப் ப ெயல் லாம்
ன்ேன நாம் ேகட்ட ண்டா?
ஆைகயால் தான் மந் ரத் ன் சக்
ைறந் ம ந்
ேதைவயா
ட்ட !” என் இைளய ராட்
ப்
ப
ர் இைளய ராணி ன்
கத்ைத உற் ப் பார்த்தாள் .
நந் னி ன்
கத் ல் எவ் த மா தைல ம்
காண ல் ைல. “அப் ப யா? அரச க்
ேராதமாகச்
ச ெசய் ம் ேரா கள் இந்த நாளில் இ க் றார்களா?
அவர்கள் யார்?” என் சாவதானமாகக் ேகட்டாள் .
“அ தான் எனக் ம் ெதரிய ல் ைல. லர் ஒ வைரச்
ெசால் றார்கள் ; லர் இன்ெனா வைரச்
ெசால் றார்கள் . எ உண்ைம என்
கண்
ப் பதற் காக இன் ம் ல நாள் இங் ேகேய
இ க்கலாெமன் பார்க் ேறன். பைழயாைற ல்
இ ந்தால் உலக நடப் என்ன ெதரி ற ?” என்றாள்
ந்தைவ.
“நல் ல ர்மானம் ெசய் ர்கள் . என்ைனக் ேகட்டால்
இங் ேகேய நீ ங் கள் தங்
வ நல் ல . இல் லா ட்டால்
இராஜ் யம் ட் ச் வராய் ப் ேபாய்
ம் . நா ம்
உங் க க் என்னால்
ந்த உத ெசய் ேவன். எங் கள்
ட் ல்
ந்தாளி வந்
க் றான். அவ ம் தங் க க்
உத ெசய் யக்
ம் !” என்றாள் .
“அ

யார்

ந்தாளி?” என்

ந்தைவ ேகட்டாள் .

“கடம் ர் சம் வைரயர் மகன் கந்தன்மாறன். தாங் கள்
அவைனப் பார்த்
க்
ர்களா? ெதன்ைனமர

உயரமாய் வாட்டசாட்டமாய் இ க் றான். ‘ஒற் றன்’
என் ம் , ‘ ேரா ’ என் ம் ஓயாமல் தற் க்
ெகாண்
க் றான். இராஜத் ேராகத்ைதப் பற் ச்
சற்
ன் ெசான்னீர ்கேள? இராஜத் ேராகத்ைதக்
காட்
ம் ெபரிய ேராகம் இன்னெதன் தங் களால்
ெசால் ல
மா?”
“நன்றாய் ெசால் ல
ம் . ைகப்
த்த கணவ க் ப்
ெபண்ணாய் ப் றந்த ஒ த்
ேராகம் ெசய் தால் அ
இராஜத் ேராகத்ைதக் காட்
ம் ெகா ய தான்!”
இப் ப ச் ெசால்
ட் க் ந்தைவ ேத நந் னி ன்
கத்ைத உற் ப் பார்த்தாள் . அவள் எ ர்பார்த்த
மா தல் ஒன் ம் நிகழ ல் ைல. நந் னி ன்
கத் ல்
ன்ேபாலேவ ேமாகனப் ன்னைக தவழ் ந்த .
“தாங் கள் ெசால் வ ெராம் ப சரி; ஆனால் கந்தன்மாறன்
ஒப் க் ெகாள் ளமாட்டான். ‘எல் லாவற்
ம் ெகா ய
ேராகம் ேந தத் ேராகம் ’ என் ெசால் வான்.
அவ ைடய அ ைம நண்பன் என் க
ய ஒ வன்
ஒற் றனாக மா ப் ேபான மல் லாமல் இவ ைடய
ல் த் ப் ேபாட்
ட் ஓ ப் ேபாய் ட்டானாம் .
அ
தல் கந்தன்மாறன் இவ் தம் தற் க்
ெகாண்
க் றான்!”
“யார் அவன்? அவ் வள
ெசய் தவன்?”

நீ சத்தனமாகக் காரியத்ைதச்

“யாேரா வந் யத்ேதவனாம் ! ெதாண்ைட நாட் ல்
வல் லம் என் ம் ஊரில்
ன்னம் அர
ரிந்த வாணர்
லத்ைதச் ேசர்ந்தவனாம் ! தாங் கள்
ேகள் ப் பட்ட ண்ேடா?”

ந்தைவ தன்
த் ப் ேபான்ற பற் களினால் பவழச்
ெசவ் தழ் கைளக் க த் க் ெகாண்டாள் .
“எப் ேபாேதா ேகட்ட மா
நடந்த ?”

ரி இ

க்

ற

…

ற் பா

என்ன

“ ற் பா என்ன? கந்தன்மாறைன
ல் த் ப்
ேபாட் அவ ைடய ேந தன் ஓ
ட்டான். அந்த
ஒற் றைனப்
த் வ வதற் என் ைமத் னர் ஆள் கள்
அ ப்
ப் பதாகக் ேகள் !”
“அவன் ஒற் றன் என்ப

எப் ப

நிச்சயமாய் த் ெதரி

ம் ?”

“அவன் ஒற் றேனா இல் ைலேயா, எனக் என்ன ெதரி ம் ?
சம் வைரயர் மகன் ெசால் வைதத்தான் ெசால் ேறன்.
தாங் கள் ேவண் மானால் ேநரில் அவனிடேம ேகட்
எல் லா வர ம் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் .”
“ஆமாம் ; சம் வைரயர் மகைன நா ம் பார்க்க
ேவண் ய தான். அவன் ைழத்தேத னர்ஜன்மம் என்
ேகள் ப் பட்ேடன். அப் ேபா
தல் ப
ர்
அரண்மைன ேல தான் அவன் இ க் றானா?”
“ஆம் ; காயம் பட்ட ம நாள் காைல ல் நம்
அரண்மைன ல் ெகாண்
வந் ேபாட்டார்கள் .
காயத் க் ைவத் ய
ச்ைச ெசய் ய ேவண் ய
ெபா ப் ம் என் தைல ல்
ந்த . ெம வாக உ ர்
ைழத் க் ெகாண்டான்; காயம் இன் ம்
வ ம்
ஆ யபா ல் ைல!”
“நீ ங் கள் பக்கத்
ந் பராமரித் இன்
ணமாக ல் ைல என்ப ஆச்சரியமான

ம்
ம்
ஷயந்தான்.

ஆகட் ம் , ராணி! நான் அவ யம் வந் அவைனப்
பார்க் ேறன். சம் வைரயர் லம் ேநற்
ந்தாநாள்
ஏற் பட்டதா? பராந்தக் சக்கரவர்த்
ன் காலத்
ந்
ரப் கழ் ெபற் ற லம் அல் லவா?…”
“அதனாேலேய நா ம் ெசான்ேனன். கந்தன் மாறைனப்
பார்க் ம்
யாஜத் லாவ எங் கள் ஏைழ
அரண்மைனக் எ ந்த
ர்கள் அல் லவா?” என்றாள்
நந் னி.
இதற் ள் ேதவாரப் பாடல்
ந்த தானசாஸன
வா ப் ஆரம் பமா
ட்ட . த ல் ந்தர ேசாழ
சக்கரவர்த்
ன்
கம் ப க்கப் பட்ட . “நம
மகளார் ந்தைவப் ராட் க் நாம்
சர்வமானியமாகக் ெகா த்
ந்த நல்
ர் மங் கலம்
ராமத் ன் வ மானம்
வைத ம் இைளய
ராட் யார் தஞ் ைச றம் பா ஆ ரசாைலக் அளிக்க
உவந்
ப் பதால் , அந்த ஊர் நன்ெசய் நிலங் கள்
யாவற் ைற ம் ‘இைற
’ நிலமாகச் ெசய்
க் ேறாம் ”
என் அந்த ஓைல ல் சக்கரவர்த்
ெதரியப் ப த்
ந்தார்.
மந் ர ஓைல நாயகர்
அைதப் ப த்த ன் தனா காரி ெபரிய
ப ேவட்டைரயரிடம் ெகா க்க, ப ேவட்டைரயர் அைத
இ கரங் களா ம் ெபற் க் கண்களில் ஒற் க் ெகாண்
கணக்காயரிடம் ெகா த் க் கணக் ல் ப ய ைவத் க்
ெகாள் ம் ப ெசான்னார்.
ற
ந்தைவப் ராட்
ன் தான லா சாஸனம்
ப க்கப் பட்ட . ேமற்
ய ராமத் சர்வமானிய
நிலங் கைள அந்த ஊர் வசா கேள சகல
உரிைமக டன் அ ப த் க் ெகாண்
தஞ் சா ர்
ந்தர ேசாழ ஆ ரசாைல ைவத் ய க் ஆண்
ஒன் க் இ
கலம் ெநல் ம் ஆ ர சாைல ல்

ச்ைச ெப ம் ேநாயாளிக்காகத் னந்ேதா ம் ஐம் ப
ப ப ம் பா ம் , ஐந் ப ஆட் ப் பா ம் ,
இளநீ ம்
அ ப் பேவண் ய என் க ங் கல் ல்
ெச க்கப் பட்
ந்த டன், எ
யவன் ெபய ம்
எ
யைத ேமற் பார்ைவ ெசய் த அ காரிகளின்
ெபயர்க ம் அ ல்
வரமாகப் ெபா க்கப் பட்
ந்தன.
அந்தச் லாசாஸனத்ைதப் ப த்த ற , அங் இந்த
ைவபவத் க்காக வந்
ந்த நல்
ர் மங் கல ராமத்
தைலவர்களிடம் ஒப் பைடக்கப் பட்ட . ராமத்
தைலவர்கள் சாஸனக் கல் ைலப் பயபக்
டன்
வாங் க்ெகாண்
அ
ல் நின்ற யாைன
ஏற் னார்கள் . அப் ேபா “ம ைரெகாண்ட
ேகாஇராஜேகசரி ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த் வாழ் க
வாழ் க!” என் ஆ ரமா ரம் ரல் களில் எ ந்த ஒ
எட் த் ைச ம் பர ய . அந்தக் ரல் ஒ
டன்
ேபாட்
ட் க் ெகாண்
அறப் பைறகளின்
ழக்கம் எ ந் வாைன அளா ய . ன்னர்
வரிைசக் ரமமாக “இைளய ராட்
ந்தைவ ேத
வாழ் க!” “ ரபாண் யன் தைலெகாண்ட ரா
ரர்
ஆ த்த கரிகாலர் வாழ் க!” “ஈழங் ெகாண்ட இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மர் வாழ் க!” “ வஞான
கண்டரா த்தரின் தவப் தல் வர் ம ராந்தகத் ேதவர்
வாழ் க!” என்ெறல் லாம் ேகாஷங் க ம் ர
ேகாஷங் க ம் எ ந்தன. கைட
ல் , “தனா காரி,
தானிய பண்டாரத் தைலவர், இைற
க் ம் ேதவர்,
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் வாழ் க!” “தஞ் ைசக் ேகாட்ைடத்
தைலவர் ன்னப் ப ேவட்டைரயர் காலாந்தகண்டர்
வாழ் க!” என்ற ேகாஷங் கள் எ ந்தேபா , ஒ
ன் அள
ெபரி ம் ைறந்
ட்ட . ப
ர் ரர்கள் மட் ம்
அக்ேகாஷங் கைளச் ெசய் தார்கேள த ரக்
ந்த
ெபா மக்கள் அ கமாக அ ல் ேசர்ந் ெகாள் ள ல் ைல.
அப் ேபா ப
ர் இைளயராணி ன்
கத்ைதப் பார்க்க
ேவண் ெமன்
ந்தைவப் ராட்
யற் ெசய் ம்
ப க்க ல் ைல. க் யமாக ஆ த்த கரிகாலைரப் பற்

வாழ் தெ
் தா எ ந்த சமயத் ல் நந் னி ன்
கத்ைதப்
பார்த்
ந்தால் , இ ம் ெநஞ் பைடத்த இைளய
ராட்
டப் ெபரி ம்
ல் ெகாண்
ப் பாள்
என்ப ல் ஐயம் இல் ைல.

அத்

யாயம் 19 - "ஒற் றன்

பட்டான்!"

அன் நடந்த சம் பவங் கள் ெபரிய ப ேவட்டைரய க்
க்க எரிச்சைல உண் பண்ணி
ந்தன.
சக்கரவர்த்
ட ம் அவ ைடய
ம் பத்தாரிட ம்
மக்கள் ெகாண்
ந்த
வாசத்ைத ெவளிப் ப த் க்
காட் வதற் கல் லவா அ ஒ சந்தர்ப்பமாகப்
ேபாய் ட்ட ? “ஜனங் களாம் ஜனங் கள் ! அ வற் ற
ஆ மா கள் ! நா ேபர் எந்த வ ேபா றார்கேளா அேத
வ
ல் நாலா ரம் ேப ம் ேபாவார்கள் ! ய அ ைவப்
பயன்ப த் க் ெகாள் ள எத்தைன ேப க் த் ெதரி ற ?”
என் தமக் ள் அ க்க ெசால் க்ெகாண்
ெபா
னார். “சக்கரவர்த் ெசார்க்கத் க் ப்
ேபாவதற் ள் ேள சாம் ராஜ் யத்ைதப் பாழாக்
ட் த்தான் ேபாவார் ேபா
க் ற ! ‘இந்த ஊ க்
வரிையத் தள் ளி
!’, ‘அந்தக் ராமத்ைத இைற
க்
ராமமாகச் ெசய்
!’ என் கட்டைள ட் க்
ெகாண்ேட ேபா றார்! ெகாஞ் ச காலத் க்ெகல் லாம் வரி
ெகா க் ம் ராமேம இல் லாமற் ேபாய்
ம் . ஆனால்
ேபார்க்களத் க் மட் ம் ெசல க் ப் பண ம்
உண க் த் தானிய ம் அ ப் க்ெகாண்ேட
க்க
ேவண் ம் . எங்
ந் அ ப் வ ?” என் அவர்
இைரந் கத் யைதக் ேகட் அவ ைடய பணியாட்கேள
பயப் பட்டார்கள் .

“அண்ணா! இப் ப ெயல் லாம் சத்தம் ேபா வ ல் என்ன
பயன்? காலம் வ ம் வைர ல் காத்
ந் காரியத் ல்
காட்ட ேவண் ம் !” என்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
அவ க் ப் ெபா ைம ேபா க்க ேவண்
ந்த .
ந்தைவ தம் அரண்மைனக் வரப் ேபா றாள் என்
ெதரிந்த ம் ெபரியவரின் எரிச்சல் அள கடந்
ட்ட .
நந் னி டம் ெசன் , “இ என்ன நான் ேகள் ப் ப வ ?
அந்த அரக் இங் எதற் காக வரேவண் ம் ? அவைள நீ
அைழத்
க் றாயாேம? அவள் உன்ைன
அவமானப் ப த் யைதெயல் லாம் மறந்
ட்டாயா?”
என் ேகட்டார்.
“ஒ வர் எனக் ெசய் த நன்ைமைய ம் , நான் மறக்க
மாட்ேடன்; இன்ெனா வர் எனக் ச் ெசய் த ைமைய
மறக்க மாட்ேடன். இன்ன ம் இந்த என் பாவம்
தங் க க் த் ெதரிய ல் ைலயா?” என்றாள் நந் னி.
“அப் ப யானால் அவள் இங்

எதற் காக வ

“அவள் இஷ்டம் , வ
றாள் ! சக்கரவர்த்
என்ற இ மாப் னால் வ
றாள் !”

றாள் ?”
ன்

மாரி

“நீ எதற் காக அைழத்தாயாம் ?”
“நான் அைழக்க ல் ைல; அவேள அைழத் க்
ெகாண்டாள் . ‘சம் வைரயர் மகன் உங் கள் ட் ல்
இ க் றானாேம? அவைனப் பார்க்க ேவண் ம் !’
என்றாள் , ‘நீ வராேத!’ என் நான் ெசால் ல
மா?
அப் ப ச் ெசால் லக்
ய காலம் வ ம் . அ வைர ல்

ம்

எல் லா அவமானங் கைள ம் நான் ெபா
ெகாண்
க்க ேவண் ய தான்.”

த்

க்

“என்னால் ெபா த் க்ெகாண்
க்க
யா . அவள்
வ ம் சமயம் நான் இந்த அரண்மைன ல் இ க்க
யா . இந்த நகரிேலேய என்னால் இ க்க
யா .
மழபா
ல் ெகாஞ் சம் அ வல் இ க் ற . ேபாய்
வ
ேறன்.”
“அப் ப ேய ெசய் ங் கள் , நாதா! நாேன ெசால் லலாம்
என் இ ந்ேதன். அந்த ஷப் பாம் ைப என்னிடேம
ட்
ங் கள் . அவ ைடய ஷத்ைத இறக் வ
எப் ப என் எனக் த் ெதரி ம் . தாங் கள்
ம்
வ ம் ேபா ஏேத ம் ல அ சயமான ெசய் கைளக்
ேகள் ப் பட்டால் அதற் காகத் தாங் கள்
யப் பைடய
ேவண்டாம் …”
“என்ன மா

ரி அ

சயமான ெசய்

கள் ?”

“ ந்தைவப் ராட் கந்தன் மாறைனத்
மணம்
ெசய் ெகாள் ளப் ேபாவதாகேவா, ஆ க்க கரிகாலன்
கந்தன் மாற ைடய தங் ைகைய மணக்கப்
ேபாவதாகேவா ேகள் ப் படலாம் …”
“ஐையேயா! இ என்ன ெசால் றாய் ? அப் ப ெயல் லாம்
நடந்
ட்டால் நம் ைடய ேயாசைனகள் என்ன ஆ ம் ?”
“ேபச் நடந்தால் , காரியேம நடந்
மா, என்ன?
ம ராந்தகத் ேதவ க் அ த்த பட்டம் என் உங் கள்
நண்பர்களிடெமல் லாம் ெசால்
வ
ர்கேள?
உண்ைம ல் அப் ப நடக்கப் ேபா றதா?

ெபண்ைணப் ேபால் நாணிக்ேகாணி நடக் ம்
ம ராந்தக க் ப் பட்டம் கட் வதற் காகவா நாம்
இவ் வள பா ப
ேறாம் ?” என்
நந் னி தன்
கரிய கண்களினால் ெபரிய ப ேவட்டைரயைர உற்
ேநாக் னாள் . அந்தப் பார்ைவ ன் சக் ையத் தாங் க
யாத அக் ழவர் தைல னிந் அவ ைடய கரத்ைத
எ த் க் கண்ணில் ஒற் க் ெகாண் , “என் கண்ேண!
இந்தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன் ம் மாசனத் ல் நீ
சக்கரவர்த் னியாக ற்
க் ம் நாள் க் ரத் ேலேய
வ ம் !” என்றார்.
கந்தன்மாறன் தன்ைனப் பார்க்கக் ந்தைவ ேத
வரப் ேபா றாள் என் அ ந்த
தல் பரபரப்
அைடந் தத்தளித் க் ெகாண்
ந்தான். ந்தைவ ன்
அ
ம் , அழ ம் மற் ற உயர் க ம் நா அ ந்தைவ
அல் லவா? அப் ப ப் பட்ட இைளய ராட் தன்ைனப்
பார்ப்பதற் காக வ
றாள் என்ப எவ் வள
ெப ைமயான ஷயம் ? இதற் காக உடம் ல் இன் ம்
பல த் க்கள் பட் ேநாயாக ம் ப த்
க்கலாேம?
அடாடா! இந்த மா ரி காயம் ேபார்க்களத் ல்
தன் ைடய மார் ேல பட் த் தான் ப த்
க்கக்
டாதா? அச்சமயம் ந்தைவ ேத வந் தன்ைனப்
பார்த்தால் எவ் வள ெகௗரவமா
க் ம் ?
அப் ப க் ன் , இப் ேபா ஒ
ேந தன் ெசய் த
ேராகத்ைதப் பற் ப் பலரிடம் ப த்த
பாடத்ைதேயயல் லவா அவளிட ம் ப த்தாக ேவண் ம் ?
இைட ைடேய அந்தப் ெபண்ணர
ன்
ம் பத் ன க்
ேராதமாக அவன் ஈ பட்
க் ம்
இரக ய யற் ையக்
த் நிைன வந் ெகாஞ் சம்
அவைன வ த் ய . கந்தன்மாறன் ேயாக் யமான
ள் ைள. தந் ர மந் ரங் க ம் ,
வா க ம்
அ யாதவன். நந் னி ன் ேமாகன ெசௗந்தரியம்
அவைனப் ேபாைதக் ள் ளாக் ய ேபா
ம் அவள்

இன்ெனா வரின் மைன என்ற நிைன னால் தன்
மனத் க் அரண் ேபாட் வந்தான். ஆனால் ந்தைவப்
ராட் ேயா க யாணம் ஆகாதவள் . அவளிடம் எப் ப
நடந் ெகாள் வ ? எவ் வா ேப வ ? மனத் ல் வஞ் சம்
ைவத் க் ெகாண்
இனிைமயாகப் ேபச
மா?
அல் ல அவ ைடய அழ ேல மயங் த் தன் ைடய
சபதத்ைதக் ைக
ம் ப யான மனத்தளர்ச் ஏற் பட்
ேமா? அப் ப ேந வதற் ஒ நா ம் இடங்
ெகா க்கக்
டா … ஆ! இளவர எதற் காக இங் ேக
நம் ைமப் பார்க்க வரேவண் ம் ? வரட் ம் ; வரட் ம் !
ஏதாவ
ர்க்கத்தனமாகப் ேப ம ப
ம் வராதப
அ ப்
டலாம் .
இவ் தம் கந்தன் மாறன் ெசய்
ந்த
ந்தைவப்
ராட் ையக் கண்ட ம் அ ேயா கைரந் ,
மைறந்
ட்ட . அவ ைடய ேமாகன வ
ம் ,
கப் ெபா
ம் , ெப ந்தன்ைம ம் , அடக்க ம் , இனிைம
த ம் ய அ தாப வார்த்ைதக ம் கந்தன் மாறைனத்
தன் வயம் இழக்கச் ெசய்
ட்டன. அவ ைடய கற் பனா
சக் ெபாங் ப் ெப
ய . தன் ைடய ெப ைமையச்
ெசால் க்ெகாள் ள
ம் பாதவைனப் ேபால் ந த் அேத
சமயத் ல் அவ ைடய கட்டாயத் க்காகச்
ெசால் றவைனப் ேபாலத் தான் ரிந்த ரச்
ெசயல் கைளச் ெசால் க் ெகாண்டான். ேதாள் களி ம் ,
மார்
ம் இன் ம் தன் உடம் ெபல் லாம் ேபார்க்களத் ல்
தான் அைடந்த காயங் கைளக் காட்ட
ம் பாதவைனப்
ேபால் காட் னான். “அந்த ேநகத் ேரா
வந் யத்ேதவன் என்ைன மார் ேல த் க்
ெகான்
ந்தால் டக் கவைல ல் ைல.
ேல
த்
ட் ப் ேபாய்
ட்டாேன என் தான்
வ த்தமா
க் ற . ஆைக னாேலதான் அவ ைடய
ேராகத்ைதப் பற் ச் ெசால் ல ேவண் யதாக
இ க் ற . இல் லா
ல் , ேபாரில் ற
ட்ட
அப ர்த் யல் லவா ஏற் பட்
ம் ? ேதாளிேலா,
மார் ேலா த் க் காயப் ப த்
ந்தால் , அவைன

மன்னித்
ட்ேட இ ப் ேபன்!” என் கந்தன் மாறன்
உணர்ச் ெபாங் கக்
ய
ந்தைவக்
உண்ைமயாகேவ ேதான் ய . வந் யத்ேதவன் இப் ப ச்
ெசய்
ப் பாேனா, அவன்
ஷயத் ல் நாம் ஏமாந்
ேபாய்
ட்ேடா ேமா என்ற ஐய ம் உண்டா
ட்ட .
நடந்தைத வரமாகச் ெசால் ம் ப ேகட்கேவ,
கந்தன்மாறன்
னான். அவ ைடய கற் பனா சக்
அன் உச்சத்ைத அைடந்த நந் னிக்ேக யப் ைப
உண்டாக்
ட்ட .
“பா ங் கள் , ேத ! கடம் ரில் தங் ய அன்ேற அவன்
என்ைன ஏமாற்
ட்டான். தஞ் சா
க் ப் றப் பட்ட
காரியம் இன்னெதன் ெசால் ல ல் ைல. இங் வந்
ஏேதா ெபாய் அைடயாளத்ைதக் காட் உள் ேள
ைழந்
க் றான். சக்கரவர்த் ைய ம் ேபாய் ப்
பார்த்
க் றான். ஆ த்த கரிகாலரிட
ந் ஓைல
ெகாண்
வந்ததாகப்
க் றான். அத் டன்
ட்டானா? தங் கள் ெபயைர ம் சம் பந்தப் ப த் ,
தங் க க் ம் ஓைல ெகாண்
வந்
ப் பதாகச்
ெசால் லேவ ேகாட்ைடத் தைலவ க் ச் சந்ேதகம்
வந்
ட்ட . அவன் ஒற் றனா
க்கலாம் என் ஐ ற்
அவைனக் காவ ல் ைவக்கச் ெசால்
க் றார்.
எப் ப ேயா தப் த் ப் ேபாய் ட்டான். அ
ஷயத் ல்
அவ ைடய சமர்த்ைத ெமச்சத்தான் ேவண் ம் . நான்
இந்தச் ெசய் கைளக் ேகட்ட ேபா என் ேந தன்
பைகயாளி ன் ஒற் றன் என்பைத மட் ம் நம் பேவ
இல் ைல. அவ ைடய பாவத் ேலேய ல ேகாணல் கள்
உண் . அப் ப ஏேதா அசட் த்தனம் ெசய்
க் றான்
என் உ
யாக நம் ேனன். ‘எப் ப யாவ அவைன
நான் கண்
த் த்
ம் ப அைழத் வ
ேறன்.
அவைன மன்னித்
டேவண் ம் ’ என் ேகாட்ைடத்
தைலவரிடம் நிபந்தைன ேப க்ெகாண்
றப் பட்ேடன்.
ேகாட்ைடையச் ற்
ள் ள வடவாற் றங் கைரேயா
அந்த நள் ளிர ல் ெசன்ேறன். யாைர ம் ன்ேனா
அைழத் ப் ேபாய் என் நண்பைன அவமானப் ப த்த

ம் ப ல் ைல. ேகாட்ைட
ந் , தப் யவன்
எப் ப
ம் ம ல் வ யாகத் தான் ெவளி ல்
வரேவண் மல் லவா? ன்னேம ெவளிேய
வந்
ந்தா ம் பக்கத் க் கா களிேலதான்
மைறந்
க்க ேவண் ம் . ஆைகயால்
வடவாற் றங் கைரேயா ேபாேனன். ஒ வன்
ெசங் த்தான ேகாட்ைட ம ல் வர் வ யாக இறங்
வ வ மங் ய நிலா ெவளிச்சத் ல் ெதரிந்த . உடேன
அங் ேக ேபாய் நின்ேறன். அவன் இறங் ய ம் , ‘நண்பா!
இ என்ன ேவைல?’ என்ேறன். அந்தச் சண்டாளன் உடேன
என் மார் ல் ஒ
த்
ட்டான். யாைனகள் இ த் ம்
ந ங் காத என் மார்ைப இவ ைடய த் என்ன
ெசய் ம் ? ஆ
ம் நல் ல எண்ணத் டன் அவைனத்
ேத ப் ேபான என்ைன அவன் த் ய
ெபா க்க ல் ைல. நா ம் த்
ட்ேடன். இ வ ம்
வந்த த்தம் ெசய் ேதாம் . அைர நா ைக ல் அவன்
சக் இழந் அடங் ப் ேபானான். என்னிடம் ‘நீ வந்த
காரணத்ைத உண்ைமயாகச் ெசால்
! நான்
உன்ைன மன்னித் உனக் ேவண் ய உத
ெசய் ேறன்!’ என்ேறன்.
‘கைளப் பா
க் ற , எங் ேகயாவ உட்கார்ந்
ெசால் ேறன்’ என்றான். ‘சரி’ என் ெசால்
அைழத் ச்
ெசன்ேறன். ன்னால் வ காட் க் ெகாண்
ேபாேனன்.
ெரன் அந்தப் பா
ல் கத்
னால் த்
ட்டான். அைரச் சாண் நீ ளம் கத் உள் ேள
ேபாய் ட்ட . தைல ற் ய ; ேழ
ந்
ட்ேடன்.
அந்தச் ேநகத் ேரா தப் ஓ
ட்டான்! ம ப நான்
கண்
த் உணர் வந் பார்த்தேபா ஓர் ஊைம
ஸ் ரீ ன் ட் ல் இ ந்தைதக் கண்ேடன்…”
கந்தன்மாறனின் கற் பைனக் கைதையக் ேகட்
தன் மனத் ற் ள் ேள ரித்தாள் . ந்தைவ ேத

நந்
க்

னி

அைத எவ் வள
ய ல் ைல.

ரம் நம் வ

“ஊைம ஸ் ரீ ன் ட்
யார் ெகாண்
ேசர்த்த

என்

க் எப் ப வந்
?” என்றாள் .

ர்மானிக்க

ேசர்ந் ர்கள் ?

“அ தான் எனக் ம்
ளங் காத மர்மமாக இ க் ற .
அந்த ஊைமக் ஒன் ேம ெதரிய ல் ைல. ெதரிந்தா ம்
ெசால் ல
ய ல் ைல. அவ க் ஒ
தல் வன்
உண்டாம் . அவைன ம் அன்
ந் காணேவ
காேணாம் . எப் ப மாயமாய் மைறந்தான் என்
ெதரியா . அவன்
ம் வந்தால் ஒ ேவைள
ேகட்கலாம் . இல் லா
ல் ப
ர் ரர்கள் என்
நண்பைனப்
க் ம் வைர ல் காத்
க்க
ேவண் ய தான்…”
“அவன் அகப் பட்

வான் என்

நிைனக்

ர்களா?”

“அகப் படாமல் எப் ப த் தப் ப
ம் ? சப் பட்ைட கட் க்
ெகாண்
பறந்
ட
யாதல் லவா? அதற் காகேவ,
அவைனப் பார்ப்பதற் காகேவ, இங் ேக காத்
க் ேறன்.
இல் லா
ல் ஊர் ெசன்
ப் ேபன். இன்ன ம்
அவ க்காகப் ப
ர் அரசர்களிடம் மன்னிப் ப்
ெபறலாம் என் நம் க்ைக எனக் இ க் ற .”
“ஐயா! தங் க ைடய ெப ந்தன்ைமேய ெப ந்தன்ைம!”
என்றாள் இைளய ராட் . அவ ைடய மனம்
‘வந் யத்ேதவன் அகப் படக் டா அவன்
ேரா யா
ந்தா ம் சரிதான்!’ என் எண்ண ட்ட .

அச்சமயத் ல் அரண்மைனத் தா ஒ த் ஓ வந்
“அம் மா! ஒற் றன் அகப் பட்
ட்டான்!
த்
வ
றார்கள் !” என் கத் னாள் .

,

நந் னி, ந்தைவ இ வ ைடய கத்
ம் ன்ப
ேவதைன காணப் பட்ட ; நந் னி ைர ல் அைத
மாற் க் ெகாண்டாள் . ந்தைவ னால் அ
ய ல் ைல.

அத்
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ெபண்

கள்

ஒற் றைனப்
த் க் கட்
ல் ெகாண்
வ
றார்கள் என்ற ெசய் ையத் தா ஓ வந்
ெதரி த்த ம் அங்
ந்த
வரின் உள் ளங் க ம்
பரபரப் ைப அைடந்தன. ந்தைவ ன் உள் ளம்
அ கமாகத் தத்தளித்த .
“ேத ! நாம் ேபாய் அந்தக் ெகட் க்கார ஒற் றன்
கம்
எப் ப
க் ற என் பார்க்கலாமா?” என்றாள்
நந் னி.
ந்தைவ தயக்கத்
என்றாள் .

டன், “நமக்ெகன்ன அவைனப் பற்

“அப் ப யானால் சரி!” என்
னாள் .

நந்

?”

னி அசட்ைடயாய் க்

“நான் ேபாய் ப் பார்த் வ
ேறன்” என்
தட் த்த மா எ ந்தான்.

கந்தன்மாறன்

“ேவண்டாம் ; உம் மால் நடக்க
என்றாள் நந் னி.

யா ,

ந்

ர்!”

ந்தைவ மனத்ைத மாற் க் ெகாண்டவள் ேபால் ,
“இவ ைடய அ ைமயான ேந தன்
எப் ப
க் றான் என் நா ம் பார்த் த்தான்
ைவக்கலாேம! இந்த அரண்மைன ேமன்மாடத்
பார்த்தால் ெதரி மல் லவா?” என் ேகட்டாள் .

ந்

“நன்றாய் த் ெதரி ம் ; என் டன் வா ங் கள் !” என்
நந் னி எ ந் நடந்தாள் .
கந்தன்மாறன், “ேத ! அவன் என் ேந தனா
ந்தால் ,
மாமா டம் ெசால் , நான் அவைனச் சந் த் ப் ேபச
ஏற் பா ெசய் ய ேவண் ம் !” என் ெசான்னான்.
“அவன் உம
எப் ப த் ெதரி

ேந தன்தானா என் எங் க
ம் ?” என்றாள் நந் னி.

க்

“அப் ப யானால் , நா ம் வந்ேத
ேவன்!” என்
கந்தன்மாறன் தட் த்த மா நடந்தான்.
வ ம் அரண்மைன ேமன்மாடத் ன்
ன்
கப் க் ச்
ெசன்றார்கள் . சற் த்
ரத் ல் ஏெழட் க்
ைரகள்
வந் ெகாண்
ந்தன. அவற் ன்
ேவல்
த்த
ரர்கள் வந் ெகாண்
ந்தார்கள் .
ைரக க்
மத்
ல் ஒ மனிதன் நடந் வந்தான். அவன் ைககைள
டன் ேசர்த் க் க ற் னால் கட்
ந்த . அந்தக்
க ற் ன் இ
ைனகைள இ பக்கத்
ம் வந்த
ைர ரர்கள்
த் க் ெகாண்
ந்தார்கள் .

ரர்க க் ச் சற் த்
ம் பல் வந் ெகாண்

ரத் ல் ேவ க்ைக பார்க்
ந்த .

ம்

அரண்மைன மாடத்
ந் பார்த்தவர்க க் க்
ைரக க் ந
ல் நடந் வந்த மனிதனின்
கம்
த ல் ெதரிய ல் ைல.
ஊர்வலம் அ
ல் வ ம் வைர ல் அந்த அரண்மைன
ேமன்மாடத் ல் ெமௗனம்
ெகாண்
ந்த .
ந்தைவ ன் ஆவ ம் , கவைல ம் , த ம் ய கண்கள்
ெந ங் வந்த ஊர்வலத் ன்
ல த்
ந்தன.
நந் னிேயா
ந்தைவ ன்

ல் எட் ப் பார்ப்ப ம் உடேன
கத்ைதப் பார்ப்ப மா
ந்தாள் .

கந்தன்மாறன் அங் ேக
கைலத்தான்.
“இல் ைல; இவன் வந்
ந்தைவ

ன்

ெகாண்

ந்த ேமானத்ைதக்

யத்ேதவன் இல் ைல!” என்றான்.

கம் மலர்ந்த

.

அச்சமயம் அந்த ேநாதமான ஊர்வலம் அரண்மைன
மாடத் ன் அ ப் பக்கம் வந்
ந்த . க ற் னால்
கட் ண்
ைர ரர்களின் மத்
ல் நடந் வந்தவன்
அண்ணாந் பார்த்தான். ைவத் யர் மகன் அவன்
என்பைதக் ந்தைவ ெதரிந் ெகாண்டாள் .
ந்தைவ தன் ம ழ் ச ் ைய ெவளி ட் க் ெகாள் ளாமல்
“இ என்ன ைபத் யக்காரத்தனம் ? இவைன எதற் காகப்
த் இ த் வ
றார்கள் ? இவன் பைழயாைற
ைவத் யர் மகன் அல் லவா?” என்றாள் .

அண்ணாந் பார்த்தவன் ஏேதா ெசால் ல
எண்ணியவைனப் ேபால் வாையத் றந்தான். அதற் ள்
அவைன இ
ற ம் ைணத்
ந்த க
ன்னால்
தள் ளிக் ெகாண்
ேபாய் ட்ட .
“ஓ! அப் ப யா? என் ைமத் னரின் ஆட்கள் எப் ேபா ம்
இப் ப த்தான். உண்ைமக் ற் றவாளிைய ட்
ட்
யாைரயாவ
த் க்ெகாண்
வந் ெதாந்தர
ெசய் வார்கள் ! என்றாள் நந் னி.
இதற் ள் கந்தன்மாறன், “வந் யத்ேதவன் இவர்களிடம்
அவ் வள இல
ல் அகப் பட் க் ெகாள் வானா? என்
ேந தன் ெபரிய இந் ர த்தனா ற் ேற? என்ைனேய
ஏமாற் யவன் இந்த ஆட்களிடமா க் க் ெகாள் வான்?”
என்றான்.
“இன்ன ம் அவைன உம் ைடய ேந தன் என்
ெசால் க் ெகாள்
ேர!” என்றாள் நந் னி.
“ ேரா யாய் ப் ேபாய் ட்டான். ஆனா ம் என் மனத்
அவன் ேபரில் உள் ள ரியம் மாற ல் ைல!” என்றான்
கந்தன் மாறன்.

ல்

“ஒ ேவைள உம் ைடய அழகான ேந தைன இவர்கள்
ெகான் ேபாட்
க்கலாம் . இரண்
ஒற் றர்கைளத்
ெதாடர்ந் ேகா க்கைரக் இந்த ரர்கள் ேபானதாகக்
ேகள் ப் பட்ேடன்” என் நந் னி ெசால்
ட் ,
ந்தைவ ன்
கத்ைதப் பார்த்தாள் .

“ெகான்
க்கலாம் ” என்ற வார்த்ைத ந்தைவையத்
க்கச் ெசய் த என்பைத அ ந் ெகாண்டாள் .
அ கர்வக்காரி! உன் ேபரில் ப வாங் க நல் ல ஆ தம்
ைடத்த ! அைதப் ர்வமாக உபேயாகப் ப த்தாமற்
ேபானால் நான் ப
ர் இைளய ராணி அல் ல! ெபா !
ெபா !
ந்தைவ தன் உள் ளக் கலக்கத்ைதக் ேகாபமாக மாற் க்
ெகாண் , “ஒற் றர்களாவ ஒற் றர்கள் ! ெவ ம்
அசட் த்தனம் ! வர வர இந்தக் ழவர்க க் அ
ம ங் ப் ேபாய்
ட்ட ! யாைரக் கண்டா ம் சந்ேதகம் !
இந்த ைவத் யர் மகைன நான் அல் லவா
ேகா க்கைரக்
ைக ெகாண்
வ வதற் காக
அ ப்
ந்ேதன்? இவைன எதற் காகப்
த்
வந்
க் றார்கள் ? இப் ேபாேத ேபாய் உங் கள்
ைமத் னைரக் ேகட்கப் ேபா ேறன்!” என்றாள் .
“ஓேகா! தாங் கள் அ ப் ய ஆளா இவன்? ேத !
சந்ேதகம் என் ெசான்னீர ்கேள? எனக் க் ட இப் ேபா
ஒ சந்ேதகம் ேதான்
க் ற .
ைக ெகாண்
வ வதற் இவைன மட் ம் அ ப் னீர ்களா?
இன்ெனா ஆைள ம் ேசர்த் அ ப் னீர ்களா?” என்
நந் னி ேகட்டாள் .
“இவேனா இன்ெனா வைன ந்தான் அ ப் ேனன்.
இரண்
ேபரில் ஒ வைன இலங் ைகத்
க் ப்
ேபா ம் ப ெசான்ேனன்.”
“ஆகா! இப் ேபா எனக் எல் லாம் ரிந்
சந்ேத த்தப தான் நடந்
க் ற !”

ட்ட

! நான்

“எனக் ஒன்
என்ன நடந்

ேம ரிய ல் ைல. என்ன சந்ேத
க் ற ?”

த் ர்கள் ?

“இனிச் சந்ேதகேம இல் ைல; உ
தான், ேத ! தாங் கள்
இவேனா ேசர்த் அ ப் ய ஆள் ஏற் ெகனேவ
உங் க க் த் ெதரிந்தவனா?
ய மனிதனா?”
ந்தைவ சற் த் தயங் , ”
மனிதனாவ ? காஞ்
ரத்
வந்தவன்; என் தைமயனிட

மனிதனாவ ? பைழய
ந் ஓைல ெகாண்
ந் வந்தவன்” என்றாள் .

“அவேனதான்! அவேனதான்!”
“எவேனதான்?”
“அவன்தான் ஒற் றன்! சக்கரவர்த் க் ஓைல ெகாண்
வந்ததாகத்தான் இங் ேக ம் அவன் ெசான்னானாம் …”
“என்ன காரணத் னால் அவைன ஒற் றன் என்
சந்ேத த்தார்களாம் ?”

இவர்கள்

“எனக்ெகன்ன ெதரி ம் , அைதப் பற் ? அெதல் லாம்
ஷர்கள்
ஷயம் ! பார்க்கப் ேபானால் , அந்த ஒற் ற
சந்ேதகப் ப ம் ப யாகத்தான் நடந்
க் றான்.
இல் லா ட்டால் இரக யமாக இர க் ரேவ ஏன் தப்
ேவண் ம் ? இந்தச் சா மனித ைடய
ேல
எதற் காகக் த்
ட் ப் ேபாக ேவண் ம் ?”
“இவ ைடய
ல் அவன்தான் த் னான்
என்பைத ம் நான் நம் ப ல் ைல. த்
ந்தால்
இவைர ம ப
க் க் ெகாண் ேபாய் அந்த
ஊைம ன் ட் ல் ஏன் ேசர்த்
ட் ப் ேபா றான்?”

ம்
ஓட

“ ட இ ந் பார்த்த ேபால் ெசால்
ர்கேள, ேத !
என்னேமா அந்த ஒற் றன் ேபரில் உங் க க் அவ் வள
பரி ேதான்
க் ற . அவனிடம் ஏேதா மாய சக்
இ க்க ேவண் ம் . இவர் ட அவைன இன் ம் தம்
ேந தன் என் ெசால் க்ெகாள் றார் அல் லவா?
எப் ப யானால் என்ன? ேபான உ ர்
ம் வரப்
ேபாவ ல் ைல. அவைன இந்த ரர்கள்
ெகான்
ந்தால் …”
ந்தைவ ன்
கத் ல்
யர்ைவ ளித்த . கண்கள்
வந்தன. ெதாண்ைட அைடத்த , ெநஞ் படபடெவன்
அ த் க் ெகாண்ட . “அப் ப நடந் ரா ! ஒ நா ம்
நடந் ரா ” என் தனக் ள் ேள ெசால் க் ெகாண்டாள் .
“இவர் ெசால்
றப அந்த ஒற் றன் அவ் வள
ெகட் க்காரனா
ந்தால் …” என்றாள் .
“ஆம் , இளவர ! வந் யத்ேதவன் இந்த ஆட்களிடம் ஒ
நா ம் அகப் பட் க் ெகாண்
க்க மாட்டான்!” என்றான்
கந்தமாறன்.
“இப் ேபா
அகப் பட்

அகப் பட் ரா ட்டால் இன்ெனா நாள்
க் ெகாள் றான்!” என்றாள் நந் னி.

ந்தைவ பற் கைளக் க த் க் ெகாண் , “நாைள நடக்கப்
ேபாவ யா க் த் ெதரி ம் ?” என்றாள் .
ன்னர் ஆத் ரத் டன், “சக்கரவர்த் ேநாயாகப்
ப த்தா ம் ப த்தார்; இராஜ் யேம தைல ழாகப் ேபாய்
ட்ட !
ைக ெகாண்
வ வதற் ெகன் நான்
அ ப் ய ஆட்கைளப்
ப் பதற் இவர்க க் என்ன

அ

காரம் ? இேதா என் தந்ைத
ேறன்” என்றாள் .

டம் ேபாய் க் ேகட்

“ேத ! ேநா னால் ெம ந்
க் ம் சக்கரவர்த் ைய
இ
ஷயமாக ஏன் ெதாந்தர ெசய் யேவண் ம் ? என்
ைமத் னைரேய ேகட்
டலாேம? தங் கள்
ப் பம் ஒ
ேவைள அவ க் த் ெதரியாம
க்கலாம் . ெதரி த்தால்
அதன்ப நடந் ெகாள் றார். இந்தச் ேசாழ ராஜ் யத் ல்
இைளய ராட்
ன்
ப் பத் க் மாறாக நடக்க யார்
ணிவார்கள் ?” என்றாள் நந் னி.
அந்த இரண்
ெபண்
க க் ம் அன் நடந்த
ேபாராட்டத் ல் நந் னிேய ெவற் ெபற் றாள் .
ந்தைவ ன் ெநஞ் ல் பல காயங் கள் ஏற் பட்டன.
அவற் ைற ெவளிக்காட்டாம
க்க இளவர ெப
யற் ெசய் ய ேவண்
ந்த .

அத்
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ைற

உலக வாழ் க்ைகையப் ேபால் அ ய
யாத ந்ைத
ேவெறான்
ல் ைல. கம் எப் ப வ
ற , க்கம்
எப் ப வ
ற என் யாரால் ெசால் ல
ம் ? வானம்
ெந ங் காலம் களங் கமற்
ளங் வ
ற .
ெரன் க ேமகங் கள் ரண்
வந் எட் த்
ைசக ம் இ ள்
ழ் ந் இ இ த்
ன்னல் ன்னி
‘ெகாட் ெகாட் ’ என் ெகாட்
ற . உல
ந்
காற் என்பேத அற் ப் ேபாய் ட்டதாகச் ல சமயம்
ேதான்
ற . மரங் களின் இைலக ம்
அைசயாம
க் ன்றன.
ெரன் எங்
ந்ேதா ஒ
ைறக்காற் வந்
ழன் அ க் ற . அதன்
ேவகத் ல் ெபரிய ெபரிய மரங் கள் ேவ டன் ெபயர்ந்
ன்றன. சற்
ன்னால் ேநத்ரானந்தமாக

வானளா நின் காட் யளித்த ப மரச் ேசாைலகள்
இப் ேபா அ மார் அ த்த அேசாகவனமாக மா
ன்றன.
ந்தைவ ன் வாழ் க்ைக ல் அத்தைகய ைறக் காற்
இப் ேபா
ழன் அ த் க்ெகாண்
ந்த . ல
காலத் க்
ன் வைர ல் அவள் கவைல என்பைத
அ யாதவளா
ந்தாள் . வாழ் க்ைக என்ப
இைட டாத ஓர் ஆனந்த உற் சவமாக இ ந் வந்த .
அன் ம் ஆதர ம் , ஆட ம் பாட ம் , கா ய ம்
ஓ ய ம் , அணிமணி ம் அலங் கார ம் ,
உத் யானவன ம் ஒய் யார ஓட ேம வாழ் க்ைக என்
எண்
ம் ப யாக நாட்கள் ெசன் ெகாண்
ந்தன.
தந்ைத ம் தாய் மார்க ம் , அண்ண ம் , தம்
ம் ,
அைமச்சர்க ம் , ஆ ரியர்க ம் , தா மார்க ம் ,
ேதா மார்க ம் இைளய ராட் ையத் தங் கள்
கண்ணின் க மணியாகப் பா த் நடத் வந்தார்கள் .
யரம் இன்ன என்ப கா யத்
ம் நாடகத்
ம்
உள் ள கற் பைன
லமாகேவ அவ க் த்
ெதரிந்
ந்த .
அத்தைகய பாக் யசா க் த் ன்பம் வரத் ெதாடங் ய
ேபா ஒன்றன் ேமெலான்றாகத் ெதாடர்ந் வந்
ேமா ய . தந்ைத ன் நிைல கவைலக் டமா
ந்த .
இராஜ் யத் க் ப் ெபரிய ேசாதைன ஏற் பட்
ந்த .
தைமய ம் தம்
ம்
ர ேதசங் களில் இ ந்தார்கள் .
இன்னெதன் ெசால் ல
யாத ஒ ெப ம்
பத்
ேசாழர் லத் க் ஏற் படப் ேபாவதாக ேசா டர்க ம்
நி த்தக்காரர்க ம் மர்மமாகச் ெசால்
வந்தார்கள் .
நாட் ல் இரக யச் ச க் ட்டங் கள் நடந் வந்தன.
நாட் ன் மக்கள் இனந்ெதரியாத
ல்
ஆழ் ந்
ந்தார்கள் .

ைவர ெநஞ் பைடத்த ரர்கள் வ வ யாக வந்த
லத் ல் றந்த ந்தைவ இவ் வளைவ ம் ரத் டன்
சமாளிக்கக்
ய மேனாைதரியம் ெபற்
ந்தாள் .
லத் க் ம் இராஜ் யத் க் ம் ஏற் பட்
ந்த எல் லா
அபாயங் கைள ம் தன்
ரிய ம
ன்
ைண னால்
ேபாக்
டலாம் என்ற டமான நம் க்ைக அவ க்
இ ந்த . ஆனால் அவ ைடய வாழ் க்ைக ல் ஒ
ய
சம் பவம் . எ ர்பாராத ஒ சந் ப் – அவ ைடய ைவர
இதயம் இளக ம் மேனாைதரியம் ைலய ம்
காரணமா
ட்ட . வந் யத்ேதவைன ந்தைவ
சந் த்தேபா , – அ வைர ல் ெமாட்டாக இ ந்த
அவ ைடய இ தய தாமைர, மடல ழ் ந் மலர்ந்த .
ஆனால் , என்ன ர
ஷ்டம் – அேத சமயத் ல் ஒ
க வண்
அந்த மல க் ள்
ந் , தன்
ஷக்
ெகா க் னால் அதன் ெமல் ய இதழ் கைளக் ெகாட்டத்
ெதாடங் ய ! அம் மம் மா! என்ன ேவதைன! அந்த
வாணர் ல ரன் ஒ ேவைள ைறப் பட்
க்கலாம்
என்ற எண்ணம் எவ் வள ேவதைனைய அளித்த ?
அவன் ெகால் லப் பட்
க்கலாம் என்ற ெகா ய வார்த்ைத
எப் ப அவள் ெநஞ் ைசப் ளந்த ? அைத
ெவளிக்காட் க் ெகாள் ளாம
க்க அவள் எவ் வள
கஷ்டப் பட ேவண்
ந்த ? ெபற் றவர்கள் , உற் றார்கள் ,
உடன் றந்தவர்கள் , உ
க்
ரான ேதா கள்
எவ் வளேவா ேபர் இ க்க, – எவேனா வ ேயா
ேபா றவைனப் பற் , – அகஸ்மாத்தாக இரண்
ன்
தடைவ சந் த்தவைனப் பற் – ஏன் இந்த இ தயம்
இப் ப த்
க்க ேவண் ம் ?
இைதெயல் லாவற் ைற ம் ேயா ப் பதற் ம் , காரண
காரியங் கைள ஆராய் ந்
கட் வதற் ம் ,
இப் ேபா ேநர ல் ைல. னேமஷம் பாராமல் , ச ன ம்
ச னத்தைட ம் பாராமல்
சாரிக்க ேவண் யைத
உடேன சாரித் , ெசய் ய ேவண் யைத உடேன ெசய் ய
ேவண் ம் …

ஆகேவ அன்
ற் பக ேலேய இைளய ராட்
ன்னப்
ப ேவட்டைரயரின் மாளிைகக் வ வதாகச் ெசால்
அ ப்
ட் ச் ெசன்றாள் . அந்த மாளிைக ன்
அந்தப் ர மாதர்கள் இைளய ராட் ைய ஆர்வத்ேதா
வரேவற் றார்கள் , அன்ைபச் ெசாரிந் உபசரித்தார்கள் .
இளவர அவர்க டன் அளவளா ச்
ேநரம் ேப க்
ெகாண்
ந்த ற
த் ர மண்டபத் க் ச் ெசன்றாள் .
அங் ேக ன்னப் ப ேவட்டைரயர் காத்
ந் இைளய
ராட் ைய வரேவற் , மண்டபத் ல் ட்
ந்த
த் ரங் கைள ளக் க்
ற ற் பட்டார். ந்தைவ ம்
பார்த் க்ெகாண் ம் ேகட் க் ெகாண் ம் வந்தாள் .
கைட ச் த் ரத்தண்ைட வந் நின்ற ம் , ந்தைவ
காலாந்தககண்டைர ஏ ட் ப் பார்த் , “ஐயா!
ப ேவட்டைரயர்கள் பரம் பைரயாகச் ேசாழ லத் க்
ஒப் பற் ற ேசைவ ரிந் வந்
க் றார்கள் !” என்றாள் .
“அம் ைமேய! அ
கண்டர்.

எங் கள் பாக்

யம் ” என்றார் காலாந்தக

“அந்தச் ேசைவக்ெகல் லாம் ஈடாகக்
சாம் ராஜ் யந்தான் என்ப ல் சந்ேதக
“தாேய! இ

ய இந்தச் ேசாழ
ல் ைல…”

என்ன வார்த்ைத?”

“ஆனா ம் சக்கரவர்த்
ன் ஆ ட்காலம்
ந்
ைகலாஸ பத ைய அைட ம் வைர ல் தாங் கள்
காத்
க்கலாம் அல் லவா? சாம் ராஜ் ய அ காரங் கைளக்
ைகப் பற் வதற் இவ் வள அவசரப் பட ேவண் மா?”

இந்த வார்த்ைதகள் காலாந்தக கண்டரின் இ தயத்
ரிய அம் கைளப் ேபால் பாய் ந்தன என்பைத
அவ ைடய கம் காட் ய . அவர ெநற்
ல்
யர்ைவத் ளிகள் ளித் நின்றன. ைச
த்த ; ைக கால் கள் ெவடெவடத் ஆ ன.
காலாந்தக கண்டர் ெநற்
யர்ைவையத் ைடத்
ெகாண்
ந்தைவையப் பார்த் , “அம் ைமேய! இ
என்ன இவ் வள உக் ரம் ? ெசால் லம் னாேலேய
என்ைன யமேலாகத் க் அ ப்
வெதன்
உத்ேதசமா…?” என்றார்.

ல்

க்

“ஐயா! அத்தைகய சக் என்னிடம் இல் ைல என்ப
தங் க க்ேக ெதரி ம் . காலாந்தகரிடம் அ
க யமேன
பயப் ப வாேன? என் ேபான்ற ேபைதப் ெபண்ணால் அ
மா?”
“அம் மணி! இத்தைகய ெகா ய வார்த்ைதகைளச்
ெசால் வைதக்காட்
ம் ப க்கக் காய் ச் ய ஈயத்ைத
என் கா ல் தாங் கள் ஊற் றலாம் ! ேத இவ் வள
மறக்க ைண காட் ம் ப அ ேயன் என்ன தவ
ெசய் ேதன்?”
“தங் கள் தவைறப் பற் ச் ெசால் ல நான் யார்?
என் ைடய தவ இன்ன என்பைதத்தான் தாங் கள்
ெசால் ல ேவண் ம் . என் தந்ைத ன் ேநாையத்
ர்ப்பதற்
ைக ெகாண்
வ வதற் காக ஆள்
அ ப் ய என் ேபரில் தவறா?”
“இல் ைல, அம் மணி, அ

ஒ

நா

ம் தவறாகா .”

“பைழயாைற ைவத் யர் மகைனக் ேகா க்கைரக்
ைக ெகாண்
வ வதற் காக நான் அ ப் ேனன்
என்ப தங் க க் த் ெதரி மா?”
“ெதரி

ம் , அம் மணி!”

“இன்ைறய னம் அந்த ைவத் யர் மகைனக் க ற் றால்
கட்
ல் உம்
ைர ரர்கள் இ த் க்ெகாண்
வந்தைதப் பார்த்ேதன். கட்டைள ட்ட தாங் கள் தாேன?
அவைன அ ப் யவள் நான் என் ெதரிந் தாேன இந்த
ஏற் பா ெசய் ர்?”
“ஆம் , ராட் ! ஆனால் அவன் ஒற் றன் என்ப
ெதரியாமல் தாங் கள் அ ப்
க்கலாம் அல் லவா?”
“பைழயாைற ைவத் யர் மகனாவ ? ஒற் றனாவ
அந்தக் கைதைய என்ைன நம் பச் ெசால்
ரா?”
“தாேய! அவேன ஒப் க்ெகாண்
ேவண் ய தாேன?”

?

ந்தால் நம் ப

இளவர
க் ட் , “அவேன
ஒப் க்ெகாண்டானா? அ எப் ப ? என்னத்ைத
ஒப் க்ெகாண்டான்?” என் ேகட்டாள் .
“தன்ேனா வந்த இன்ெனா வன் ஒற் றன் என் இவன்
ஒப் க்ெகாண்டான். அந்த இன்ெனா வன்
ைகக்காக
உண்ைம ல் ரயாணம் றப் பட ல் ைலெயன் ம் ,
இலங் ைக ல் யா க்ேகா க தம் ெகாண்
ெசன்றதாக ம் இவன் ஒப் க் ெகாண்டான்…”

“இவன் ெபரிய
டன்; ஏதாவ உள
ப் பான்.
இவ டன் ெசன்ற இன்ெனா ஆைள ம் அ ப் யவள்
நான்தான். அ தங் க க் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“ெதரி ம் , தாேய! ஆனால் தங் கைள அந்த மனிதன்
ஏமாற்
ட்டான் என்ப ம் ெதரி ம் . வந் யத்ேதவன்
என் ம் ெபய ைடய அவ் வா பன் உண்ைம ல் ஓர்
ஒற் றன்தான்…”
“இல் லேவ இல் ைல, அவன் காஞ்
ரத்
தைமயன் எ
ய ஓைலையக் ெகாண்

ந் என்
வந்தவன்.”

“இளவர ! அவன் சக்கரவர்த் க் ம் , இளவரசரிட
ந்
ஓைல ெகாண்
வந்தான் அதனால் என்ன? ஒற் றர்கள்
இப் ப ஏதாவ ஓர் உபாயத்ைதக் கைடப்
த் த்
தாேன தங் கள் ேவைலையச் ெசய் யேவண் ம் ?”
“ஐயா! வந்

யத்ேதவன் ஒற் றன் என்பதற்

என்ன?”

“அவன் ஒற் றன் இல் லா ட்டால் இராஜபாட்ைட ல்
நடப் பைத ட் க்
க் வ
ல் நடப் பாேனன்?
டந்ைதச் ேசா டரிடம் ேபாய் ச் சக்கரவர்த்
ன்
ஜாதகப் பலைனப் பற் க் ேகட்பாேனன்?”
“சக்கரவர்த்
டந்ைத ேசா

ன் ஜாதகத்ைதப் பற் நான் டக்
டரிடம் ேகட்ேடன். அதனால் என்ன?”

“சக்கரவர்த்
ன் ெசல் வப் தல் யா ய தாங் கள்
ேகட்ப ேவ . சம் பந்த ல் லாத யாேரா வ ப் ேபாக்கன்
ேகட்ப ேவ . பைகயரசரின் ஒற் றனா
ந்தால் தான்
அப் ப
சாரிக்கத் ேதான் ம் .”

தங் கள் ஊகம் , ேவ

“இ

காரணம் உண்டா?”

“ப ரங் கமாக என் ைடய அ ம ேகட் ப் ெபற் க்
ெகாண்
தஞ் ைச ேகாட்ைடக் ள் வந்
க்கலாம் .
அப் ப ச் ெசய் யாமல் ப
ர் த் ைர ேமா ரத்ைதக்
காட்
ட் ஏன் ைழய ேவண் ம் ? ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் ெகா த்தார் என் ஏன் ெபாய் ெசால் ல
ேவண் ம் ?”
“
“அ

த்

ைர ேமா
இன்

ரம்

ம் ெதரிய

“அைதக் கண்
ெசய் தார்கள் ?”

க்க

ன்ேன யார் ெகா
ல் ைல. கண்

த்தார்களாம் !”
க்க ேவண்

ம் .”

யாமல் உங் கள் ஆட்கள் என்ன

“அம் மணி, என் ைடய ஆட்கள் மந் ரவா கள் அல் ல
ஒற் றைனக் கண்
த் க் ேகட் த்தாேன த் ைர
ேமா ரம் எப் ப அவனிடம் வந்த என் ெதரிந்
ெகாள் ள
ம் ?”
“அவன் உண்ைமையச் ெசால்
நிச்சயம் ?”

வான் என்ப

என்ன

“உண்ைமையச் ெசால் ம் ப ெசய் வதற் வ கள்
இ க் ன்றன. தாேய! பாதாளச் ைற இ க்கேவ
இ க் ற . ஒற் ற க் இ
ம் ெதரிந்
க் ற .
அதனால் தான் ம ப
ம் தைலமைறவா இர க் ரேவ
ேகாட்ைட
ந் தப் ஓ
ட்டான். சம் வைரயர்
மகைன ம்
ல் த்
ட் ஓ
ட்டான்!”

“அவன் தான்

த்

யவன் என்பதற்

“கந்தன்மாறன்

ய

என்ன அத்தாட்

?”

தான்.”

“அ ேபாதா ! அவன் கந்தன்மாறைனக்
த்த ல் ைலெயன் நான் ெசால்
ேறன்!”
“தாேய! தாங் கள் அ

ல் இ

ந்

பார்த் ர்களா?”

“பார்க்க ல் ைல. ஆனால் ஒ வன்
கத்ைதப் பார்த்
அவன் ற் றவாளியா, இல் ைலயா என்பைத என்னால்
நிர்ண க்க
ம் .”
“அந்தப் ெபால் லாத ஒற் றன் பாக் யசா . தங் க ைடய
நல் ல அ ப் ராயத்ைத எப் ப ேயா கவர்ந்
ட்டான்.
அந்தப் பாக் யம் எனக் க் ைடக்க ல் ைலேய?”
“ஐயா! அவைன ம
ெசால்
ர்?”

ப

ம் ஒற் றன் என்

ஏன்

“தாேய! அவன் ஒற் றன் இல் லா ட்டால்
த்தா க டன்
ேசர்ந்
க
ேபாட் க் ெகாண்
ஏன்
பைழயாைற ல் ைழ றான்? மா ேவடம்
ேபாட் க்ெகாண்
ஏன் ேகா க்கைர ைற கத் க் ப்
ரயாணமா றான்? அவன் ஒற் றன் இல் லா ட்டால் என்
ஆட்கைளக் கண்ட ம் ஒ நாள்
ம்
ேகா க்கைர ல் ஒளிந்
ரிவாேனன்? இரவான ம்
பட ல் ஏ இலங் ைகத்
க் ப் ேபாவாேனன்?”
“ஓேகா! அவன் பட ல் ஏ த் தப்
உங் கள் ஆட்களால் அவைனப்

த் ம் ேபாய்
ட்டானா?
க்க
ய ல் ைலயா?”

“ஆம் , தாேய! அந்த மாயா ஒற் றன் என் ஆட்கைள
ஏமாற்
ட் ப் ேபாய் ட்டான். இந்த ட்டாள் கள்
அவைன ட்
ட் ைவத் யர் மகைனப்
த் க்ெகாண்
வந்
க் றார்கள் …”
“ஐயா! ஒற் றன் எப் ப யாவ ேபாகட் ம் . ைவத் யர்
மகைன நான் அ ப் ைவத்ேதன். அவன் ற் றமற் றவன்
என்ப நிச்சயம் . அவைன உடேன
த்ேத ஆக
ேவண் ம் .”
“அம் மணி! இவன் ஒற் றனில் லா ட்டா ம் ஒற் ற க்
உடந்ைதயா
ந்
க் றான். ஏேதேதா கட் க்
கைதகைளச் ெசால்
என் ஆட்கைள
ஏமாற்
க் றான். ஒற் றன் ஒளிந்
ப் பதற் ம் ,
தப் ப் பட ேல ச் ெசல் வதற் ம் இவன் உத
ெசய்
க் றான்…”
“அெதல் லாம் எப் ப
ந்தா ம் , ைவத்
தைல ெசய் ேதயாக ேவண் ம் .”

யர் மகைன

“அந்தப் ெபா ப் ைப நான் ஏற் க் ெகாள் ளச்
த்தமா ல் ைல. நாட் ன் நா
ற ம் அபாயங் கள்
ழ் ந்
க் ன்றன. பைகவர்கள் பைடெய க்கக்
காத்
க் றார்கள் . ர பாண் ய ைடய ஆபத் த
ேசவகர்கள் ேசாழ லத்ைதக் க வ க்கச் சபதம்
ெசய்
க் றார்கள் . நாெடங் ம் ச கள் நடந்
வ
ன்றன…”
“ஐயா! ச ெசய் பவர்கள் எல் ேலாைர ம் ைற ல்
ேபா வதா
ந்தால் ைற ல் இடேம இரா !”

ச்

“இடம் இ

க்

ம் வைர

ல் ேபாடலாம் அல் லவா?”

“உண்ைமச் ச யாளைரப் ேபா வதற் க் ெகாஞ் சம்
இடம் ஞ் சட் ம் . ஐயா! ைவத் யர் மகைன உடேன
தைல ெசய் ங் கள் !”
“அந்தப் ெபா

ப் ைப நான் ஏற் க

யா , தாேய!”

“சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள வந்தால் ெசய்
அைத ம் றக்கணிப் ரா?”

ரா!

“அம் மணி, இதற் ச் சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள
ேதைவ ல் ைல. இைளய ராட்
ன்
ப் பம் எ ேவா
அ ேவ சக்கரவர்த் க் ேவதக் கட்டைள என்ப
உலகம ந்த ெசய் . இேதா பாதாளச் ைற ன்
சா ையத் தங் கள் ைக ல் ஒப்
த்
ேறன்.
தாங் கேள ெசன் கதைவத் றந்
தைல
ெசய் ங் கள் . இன் ம் யாைரயாவ
தைல
ெசய் வதா
ந்தா ம் தாராளமாய் ச் ெசய் ங் கள் .
அதனால் வ ம் லாப நஷ்டங் க க் ப் ெபா ப் த்
தங் கள !…”
இவ் வா ெசால் க் காலாந்தககண்டர் ஒ ெபரிய
சா ைய எ த் க் ெகா த்தார். ந்தைவ ெபாங் வந்த
தன் ஆத் ரத்ைத அடக் க்ெகாண் , “ஆகட் ம் , ஐயா!
லாப நஷ்டங் க க் ப் ெபா ப் நாேன ஏற் க்
ெகாள் ேறன்!” என் சா ையப் ெபற் க் ெகாண்டாள் .
“இந்தச் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க் ஏதாவ ெப ந் ங்
ேநர்ந்தால் , அ இரண்
ெபண்களினால் தான்
வந்ததா ம் ” என்றார் தஞ் ைசக் ேகாட்ைடத் தைலவர்.
“நான் ஒ
“ப

த்

; அந்த இன்ெனா

ர் இைளய ராணி நந்

ெபண்யாேரா?”

னி ேத

தான்!”

ந்தைவ ன்னைக ரிந் “ேசாழ சாம் ராஜ் யத்
சர்வா காரி டன் என்ைனக் ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசர்க்
ர்கேள? இ கா ல்
ந்தால் ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் தங் கைளத் ேதசப் ரஷ்டம்
ெசய்
வார்!” என் ெசான்னாள் .
“ெராம் ப நல் லதாய் ப் ேபாய்
காத்
க் ேறன்” என்றார்

அத்

யாயம் 22 அ

ன்

ம் ! அதற் நான்
ன்னப் ப ேவட்டைரயர்.

ைற
தன்

ல் ேசந்தன்

தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் ள் ெபாற் கா கள் வார்ப்படம்
ெசய் ம் தங் கசாைல, மற் ெறா
ய ேகாட்ைட ேபால
அைமந்
ந்த . தங் கச்சாைலக் ெவளிப் றத் ல்
கட் க் காவல் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட வாச ல் உள் ள
ேபாலேவ ெவ பலமா
ந்த . அன் மாைல ந்தைவ
ேத
ம் வான
ம் தங் க சாைலையப் பார்ைவ டச்
ெசன்றேபா ேவைல
ந் ெபாற் ெகால் லர்கள்
ெவளி ல் றப் ப ம் சமயம் . வாசற் காவலர்கள்
ெபாற் ெகால் லர்கைளப் பரிேசா த் ெவளி ல் அ ப் ப
ஆயத்தமானார்கள் . ெபாற் ெகால் லர்கள் வாசலண்ைட
வந்
ந்
ந்தார்கள் . அந்த ேநரத் ல் அரண்மைன
ரதம் வந் தங் கசாைல ன் வாச ல் நின்ற .
ந்தைவ ம் வான
ம் இறங் னார்கள் . அவர்கைளப்
பார்த்த ம் காவலர்க ம் ெபாற் ெகால் லர்க ம்
ெமய் ம் மறந் நின் “வாழ் க இைளய ராட் ” என்
ேகா
த்தார்கள் . தங் கசாைல ன் தைலவர் ஓ வந்
அரச மாரிகைள ஆர்வத் டன் வரேவற் றார். உள் ேள
அைழத் ச் ெசன் ெபான்ைனக் காய் ச் ம் அக் னி
ண்டம் , நாணயவார்ப்படம் ெசய் ம் அச் க்கள் ,
அச் ட்ட நாணயங் கள்
த யவற் ைறக் காட் னார்.

‘அன்ைறய னம் வார்ப்படமான தங் க நாணயங் கள் ஒ
பக்கத் ல் ம் பலாகக் டந்தன. அந்தப் ப ம் ெபான்
நாணயங் களின் ஒளி கண்கைளப் ப த்த . ஒவ் ெவா
நாணயத்
ம் ஒ பக்கத் ல்
ன்
த் ைர ம்
மற் ெறா பக்கம் கப் பல்
த் ைர ம் ப த்
ந்தன.
“பார்த்தாயா, வான ! எத்தைனேயா காலமாக இந்தச்
ேசாழ நாட் க் உலகெமங்
ந் தங் கம் வந்
ெகாண்
ந்த . தைர வ யாக ம் வந்த ; கப் பல்
வ யாக ம் வந்த . இ வைர அவ் வள தங் கத்ைத ம்
மக் ம் ெபா ப் ச் ேசாழ நாட் ப் ெபண் லத் க்ேக
இ ந் வந்த . ஆபரணங் களாகச் ெசய் ேபாட் க்
ெகாண்
க்க
யாமல்
க் வந்தார்கள் . ெகாஞ் ச
காலமாகச் ேசாழ நாட் ப் ெபண்க க் அந்தப் பாரம்
ைறந் வ
ற . நம் தனா காரி ப ேவட்டைரயர்
இம் மா ரி கண்ைணப் ப க் ம் தங் க நாணயங் கைள
வார்ப்படம் ெசய் ய ஏற் பா பண்ணி ட்டார்!” என்
ந்தைவ ெசான்னாள் .
“அக்கா! இதனால் என்ன ெசௗகரியம் ?” என்
ேகட்டாள் .

வான

“என்ன ெசௗகரியமா? நீ ஒன் ேம ெதரியாத ெபண்ண !
இம் மா ரி ெபான்ைன நாணயங் களாகச்
ெசய்
ட்டால் , ‘இவ் வள ெபான்’ என் நி த் ப்
பாராமேல ம ப் டச் ெசௗகரியம் .
கள்
அரசாங் கத் க் வரி ெகா க்கச் ெசௗகரியம் .
வர்த்தகர்கள் ெவளிநாட்டாேரா
யாபாரம் ெசய் வ ல்
பண்டத் க் ப் பண்டம் மாற் க்ெகாண்
கஷ்டப் பட
ேவண் ய ல் ைல. ெபான் நாணயங் கைளக் ெகா த் ப்
ெபா ள் கைள வாங் கலாம் ; ெபான் நாணயங் கைளப்
ெபற் க் ெகாண்
பண்டங் கைள ற் கலாம் .
ஆைக னாேலதான் ேசாழ நாட் வர்த்தகர்கள் நம்

தனா காரி ப ேவட்டைரயைர வாழ் த்
றார்கள் …
இன் ம் ஒன் ெசால் ேறன். ேகள் !” என்
க்
ந்தைவ ேத
ரைலத் தாழ் த் க்ெகாண்
ெசான்னாள் :- “சக்கரவர்த் க் ம் , சக்கரவர்த்
ன்
ம் பத் க் ம் எ ராகச் ச ெசய் பவர்க க் இந்த
நாணயங் களினால் அ க ெசௗகரியம் . எப் ப ப் பட்ட
உத்தமர்கைள ம் இந்தப் ெபாற் கா களில்
லம்
ேரா கள் ஆக்
டலாம் அல் லவா?” என்றாள் .
அ
ல் நின்ற தங் கசாைலத் தைலைம அ காரி ன்
கா ல் ந்தைவ கைட
ல்
ய வார்த்ைதகள்
இேலசாக
ந்தன. அந்த அ காரி, “ஆம் தாேய!
அம் மா ரி பயங் கரமான வதந் கள் எல் லாம்
இக்காலத் ல் ேகள் ப் ப
ேறாம் . ஆைக னாேலதான்
இப் ேபா ெகாஞ் சநாளாக இந்தத் தங் க சாைலக் க்
கட் க்காவல் அ கமா
க் ற . இதன் அ
ல் உள் ள
பாதாளச் ைறக் வ ேவார் ேபாேவா ம் அ கமா
ட்டார்கள் !” என் ெசான்னார்.
“வ
என்

றவர்கள் உண் ; ேபா
ந்தைவ ேகட்டாள் .

றவர்கள்

ட உண்டா?”

“ஏன்? அ
ம் உண் . இன் காைல ல் ஒ வைனக்
ெகாண்
வந்தார்கள் . ஒ நா ைகக்
ன்னால்
அவைனத்
ம் பக் ெகாண்
ேபாய் ட்டார்கள் !” என்
அந்த அ காரி
னார்.
“அ யாரா
க் ம் ?” என்
யப் பா
ந்த .

ந்தைவக்

ச்

தங் கசாைலக் ள் பற் பல ேவைலகள் நடக் ம்
இடங் கைளப் பார்த்
ட் ப் ன் றமாகச்

ெசன்றார்கள் . ன் வரில் ஒ
ய வாசல் இ ந்த .
அைதத் றந் ெகாண்
ெசன்றார்கள் . ெசன்ற இடத் ல்
ெவளிச்சம் ைறவாக இ ந்த . ைர தாழ் வாக
இ ந்த . நா
ற
ந் ம் ேகட்டவர்கள் ேராமம்
ர்க் ம் ப யான உ மல் சத்தம் ேகட்ட . ஒ
ேசவகன் வர்த்
த் க் ெகாண்
நின்றான். அதன்
ெவளிச்சத் ல் நா
ற ம் உற் ப் பார்த்தேபா பல
ண் க ம் அவற் க் ள் ேள அைடபட்ட
க ம்
இ ப் ப ெதரிந்த . அவற் ல் ல ேவங் ைகப்
கள் ;
ல
த்ைதப்
கள் . ல ப த்
ந்தன; ல
ண் க் ள்
ன் ம் ன் ம் உலா க்
ெகாண்
ந்தன. அவற் ன் கண்கள் அந்த இடத் ன்
மங் கலான ெவளிச்சத் ல் ெந ப் த் தணல் கைளப்
ேபால் ஒளிர்ந்தன.
ந்தைவ வான
ன் கரத்ைதக் ெகட் யாகப்
ெகாண் , “அ ேய! பயமா
க் றதா? இங் ேக
ேபாட்
ந் ைவக்காேத!” என்றாள் .
வான இேலசாகச் ரித்
ட் , “
என்ன பயம் , அக்கா!
நம் ைடய
அல் லவா?” என்றாள் .

த் க்
ர்ச்ைச

ையக் கண்
லத் ன் காவலன்

ல சமயம் காவலர்கேள எ ரிக டன் ேசர்த்
வார்கள் அல் லவா? அப் ேபா அபாயம் அ கம்
ஆ ற் ேற?”
“

“இல் ைல. அக்கா! மனிதக் காவலர்கள் அப் ப ஒ
ேராகம் ெசய் யலாம் . இந்தப்
கள் அப் ப ச்
ெசய் யமாட்டா!”

ேவைள

“ெசால் வதற் ல் ைல இந்தப்
கள் எத்தைனேயா
இராஜாங் கத் ேரா கைளச் சாப் ட்
க் ன்றன.
அவர்க ைடய இரத்தம் இந்தப்
கள் உடம் ல்
கலந்
க் ம் அல் லவா?”
“பயேம ல் ைல” என்
உடம் இப் ேபா

சற்
ன்
ய வான
ந ங் கத்தான் ெசய் த .

ன்

“அக்கா! என்ன ெசால்
ர்கள் உ
ள் ள மனிதர்கைள
இந்தப்
க க் இைரயாகக் ெகா ப் பார்களா,
என்ன?” என் ேகட்டாள் .
“அப் ப ச் ெசய் ய மாட்டார்கள் . இந்தத் தங் கசாைலக்
அ
ல் பாதாளச் ைற இ க் ற என் ெசான்ேனன்
அல் லவா? அதற் ள் ேபாவதற் ம் வ வதற் ம்
ஒேரவ தான். அந்த வ இந்தப்
மண்டபத் ல்
இ க் ற . ைறக் ள் ளி ந் யாராவ தப் த்
வர யன்றால் இந்த மண்டபத் க் ள் ேளதான்
வரேவண் ம் . அப் ேபா
க க் இைரயாவார்கள் !”
“

வ

வா! என்ன ெகா ரம் ?”

“இராஜாங் கம் என்றால் அப் ப த்தான்! க ைண ம்
உண் ; ெகா ர ம் உண் . வான ! ஒ சமயத் ல்
என்ைனேய இந்தப் பாதாளச் ைற ல் அைடத்தா ம்
அைடத்
வார்கள் . ன்னப் ப ேவட்டைரயர்
இன்ைறக் என் டன் ேப யைத நீ ேகட்
ந்தால் …”
“நன்றா
க் ற அக்கா! தங் கைளப்
த் ச்
ைற லைடக் ம் வல் லைம ள் ளவர்கள் ஈேர
ப னா உலகத்
ம் இல் ைல. அப் ப யாராவ

ெசய் ய

யன்றால்
ளந் இந்தத் தஞ் ைச நகரத்ைதேய
ங்
டாதா? அைதப் பற் எனக் க்
கவைல ல் ைல. நம் ைடய பைழயாைற ைவத் யர்
மகைனப் பற் த்தான் கவைலப் ப
ேறன். அந்தச்
சா ப் ள் ைள தப் ப யன்
க்க மாட்டான் அல் லவா?”
“சா ப் ள் ைளதான்! ஆனால் யார் எப் ேபா எப் ப
மா வார்கள் என் ெசால் ல
வ ல் ைலேய?”
களின் உ

மல் ேகாஷம் இன்

ம் அ

கமா

ற்

.

காவலைனப் பார்த் , “
க க் ெராம் பக் ேகாபம்
ேபா
க் றேத!” என்றாள் ந்தைவ.
“இல் ைல தாேய! சக்கரவர்த்
ன்
க் மாரிைய
இைவ வாழ் த் வரேவற் ன்றன!” என் காவலன்
சமத்காரமாய் ம ெமா
னான்.
“நல் ல வரேவற் !” என்றாள்

ந்தைவ.

“அேதா
க க் இைர ேபா
ட்ட . இைரைய நிைனத் உ
“அப் ப யானால் நாம் க்
ைற ன் வாசல் எங் ேக

ம் சமயம் ெந
ன்றன!”

ங்

ரம் ேபாய் டலாம் .
க் ற ?”

மண்டபத் ன் ஒ
ைலக் இதற் ள் அவர்கள்
வந்
ந்தார்கள் . அங்
ந்த
க் ண்
ஒன்ைறக்
காவலர்கள் அப் பால் நகர்த் னார்கள் . அங் ேக தைர ல்
ப த்
ந்த கத ஒன் காணப் பட்ட . இரண்
ஆட்கள்

னிந் கதைவ ெவளிப் றமாகத் றந்தார்கள் . உள் ேள
ல ப க்கட் கள் காணப் பட்டன. அவற் ன் வ யாக
ஒவ் ெவா வராக இறங் ச் ெசன்றார்கள் . இ ள்
அ கமா ற் . இ ேசவகர்கள்
த்
ந்த இரண்
வர்த் களி
ந்
ைக னால் மங் ய ெவளிச்சம்
வந் ெகாண்
ந்த .
க் ம் ெந க் மாகச் ெசன்ற
ய பாைதகளின் வ யாக அவர்கள் ஒற் ைற
வரிைச ல் ேபாக ேவண்
ந்த .
அங் ேக
களின் பயங் கர உ மல் ேராமம்
ர்க்கச்
ெசய் த என்றால் , இங் ேக நா
றத்
ம் எ ந்த
னமான, ேசாகமயமான மனிதக் ரல் கள் உள் ளம் பத
உடல் ந ங் கச் ெசய் தன.
ஆனால் அந்தத் னக் ரல் க க் மத்
ல் , – ந்ைத!
ந்ைத! – ஓர் இனிய ரல் இைசத்த ம் ேகட்ட !
“ெபான்னார் ேமனியேன!
ன்னார் ெசஞ் சைடேமல்
அணிந்தவேன!” </div>

த்ேதாைல அைரக்கைசத்
ளிர்ெகான்ைற

அந்தப் பாதாளச் ைற ல் இ ந்த அைறகள் ஒ
வரிைசயாக இல் ைல. ன் ம் ன் ம் ேகாண ம்
மாண மாக இ ந்தன. ஒவ் ெவா அைற வாச
ம்
ெசன் காவலன் வர்த் ைய உயர்த் ப்
த்தான். ல
அைறகளில் உள் ேள ஒ வேன இ ந்தான். லவற் ல்
இ வர் இ ந்தார்கள் . ல அைறகளில் இ ந்தவர்கைளச்
வரில் அ த்
ந்த ஆணி வைளயத் ல் ேசர்த் ச்
சங்
யால் கட்
ந்த . ல அைறகளில் அவ் தம்
கட்டாமல் ேயச்ைசயாக டப் பட்
ந்தார்கள் .
ஒவ் ெவா அைற
ம் இ ந்தவர்களின்
கம்

ெதரிந்த ம் ந்தைவேத தைலைய அைசக்க
எல் ேலா ம் ேமேல ெசன்றார்கள் .
ந
ல் ஒ சமயம் வான , “இ என்ன ெகா ைம?
இவர்கைள எதற் காக இப் ப அைடத்
க் ற ? நீ
சாரைண ஒன் ம் ைடயாதா?” என் ேகட்டாள் .
அதற் க் ந்தைவ, ‘சாதாரண ற் றங் க க் நீ
சாரைண எல் லாம் உண் . ஆனால் இராஜாங் கத் க்
எ ராகச் ச ெசய் தவர்கள் , ெவளிநாட் ஒற் றர்கள் ,
ஒற் றர்க க் உத யவர்கள் இவர்கைளத்தான் இங் ேக
ேபா வார்கள் . அவர்களிட
ந் ெதரியேவண் ய
உண்ைம ெதரிந்
ட்டால் ெவளிேய ட்
வார்கள் !
ஆனால் லரிட
ந் உண்ைம ஒன் ம் ெதரிவ ல் ைல.
ஏதாவ இ ந்தால் தாேன ெசால் வார்கள் ? அவர்கள்
பா கஷ்டந்தான்!” என்றாள் .
இதற் ள் ளாக, “ெபான்னார் ேமனியேன!” பாட்
கச்
ச பத் ல் ேகட்கத் ெதாடங்
ந்த . அந்த அைற ல்
ெசன்
வர்த் ையத்
க் ப்
த்தேபா அங் ேக ஒ
ள் ைள இ ப் ப ெதரிந்த . ஏற் ெகனேவ நமக் த்
ெதரிந்த ள் ைளதான் அவன்; ேசந்தன் அ தன்.
அவ ைடய ற் றமற் ற பால் வ
ம் பச்ைசப் ள் ைள
கம் இளவர க ைடய கவனத்ைத கவர்ந்த .
அவைனக் ந்தைவ பார்த்
நீ தானா!” என் ேகட்டாள் .

, “பா க் ெகாண்

ந்த

“ஆம் , தாேய!” என்றான்.
“உற் சாகமா

க்

றாய் ேபா

க்

ற

!”

“உற் சாகத் க் என்ன ைற , அம் மா! எங் ம் நிைறந்த
இைறவன் இங் ேக ம் என் டன் இ க் றார்!”

“ெபரிய ஞானி ேபாலப் ேப
றாேய? நீ யார் அப் பா?
ெவளி ல் என்ன ெசய் ெகாண்
ந்தாய் ?”
“நான் ெபரிய ஞானி
ல் ைல; ன்ன ஞானி
ல் ைல.
அம் மா! ெவளி ல் இ க் ம் ேபா
மாைல ைனந்
இைறவ க் ச் சமர்ப் த் க் ெகாண்
ந்ேதன். இங் ேக
பாமாைல ைனந் மனத்
ப் யைட ேறன்!”
“நீ ஞானி மட் மல் ல; லவன் என் ம் ெதரி ற . இந்த
ஒ பாடல் தான் உனக் த் ெதரி மா? இன் ம் பல ம்
ெதரி மா?”
“இன் ம் ல பாடல் க ம் வ ம் , ஆனால் இங்
தல் இைதேய பா க்ெகாண்
க் ேறன்.”

வந்த

“ஏன்?”
“இங் வ ம் ேபா தங் கசாைல ன் வ யாக வந்ேதன்.
இ வைர நான் பாத் ராத பத்தைர மாற் ப் ப ம் ெபான்
ரைளப் பார்த்ேதன். அ ‘ெபான்னார் ேமனியன்’
உ வத்ைத எனக் நிைன ட் ய …”
“அ ர்ஷ்டசா நீ ! ெபான்ைனப் பார்த்தால் பல க் ப்
பல த ஆைசகள் உண்டா ன்றன. உனக் இைறவனின்
ேமனி ன் ேபரில் நிைன ெசன்ற . உனக் உற் றார்
உற னர் யா ம் இல் ைலயா, அப் பா?”
“தாயார் மட் ம் இ க் றாள் . தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக்
ெவளி ல் தாமைரக் ளத்த
ல் இ க் றாள் .”
“அந்த அம் மாள் ெபயர்?”
“வாணி அம் ைம.”

“நான் அந்த அம் மாைளப் பார்த் நீ இங் ேக
உற் சாகமா
க் றாய் என் ெசால் ேறன்.”
“பயனில் ைல, அம் மா! என் தாய் க் க் கா ம் ேகளா ;
ேபச ம்
யா …”
“ஓேகா! உன் ெபயர் ேசந்தன் அ
ராட்
யப் டன் ேகட்டாள் .
“ஆம் , அம் மா! இந்த ஏைழ
ெதரிந்
க் றேத?”
“என்ன ற் றத்
ைறப் ப த்

தனா?” என்

ன் ெபயர் தங் க

இைளய
க்

த்

க்காக உன்ைன இங் ேக ெகாண்
க் றார்கள் ?”

வந்

“ேநற் வைர நான் ெசய் த ற் றம் இன்னெதன்
எனக் ம் ெதரியாம
ந்த . இன்ைறக் த்தான்
ெதரிந்த .”
“என்னெவன்

ெதரிந்த

?”

“ஒற் றன் ஒ வ க் உத ெசய் த ற் றத் க்காக
என்ைனப்
த் வந்
ைறப் ப த்
க் றார்கள்
என் ெதரிந்த .”
“அ

என்ன? எந்த ஒற் ற

க்

நீ உத

ெசய் தாய் ?”

“தஞ் ைசக்ேகாட்ைட வாச ல் ஒ நாள் ெவளி
ந்
வந்த ரயாணி ஒ வைனச் சந் த்ேதன். அவன் இர ல்
தங் க இடம் ேவண் ம் என் ெசான்னான். என் ட் க்
அைழத் ப் ேபாேனன். ஆனால் அவன் ஒற் றன் என்
நான் கன
ம் நிைனக்க ல் ைல…”
“அவன் ெபயர் என்னெவன்

ெதரி

மா?”

“தன் ெபயர் வல் லவைரயன் வந் யத்ேதவன் என்
அவன் ெசான்னான். பைழய வாணர் லத்ைதச்
ேசர்ந்தவன் என் ம்
னான்…”
ந்தைவ ம் வான
ம் ஒ வைரெயா வர் பார்த் க்
ெகாண்டார்கள் . இ வ ைடய உள் ளங் க ம் ஒத் ப்
ேப க் ெகாண்டன.
வான , ேசந்தன் அ தைனப் பார்த் , “எல் லாம்
வரமாகச் ெசால் , அப் பா!” என்றாள் .
ேசந்தன் அ தன் அவ் தேம
னான்.
வந் யத்ேதவைனக் ேகாட்ைடவாச ல் தான்
சந் த்த
ந் , ப
ர் ஆட்கள் தன்ைன
ஆற் றங் கைர ல் பார்த் ப்
த் க் ெகாண்ட
வைர ல் ெசான்னான்.
“யாேரா ன் ன் ெதரியா ஒ வ ப் ேபாக்கைன நம்
எதற் காக அவ் வள
ரம் உத ெசய் தாய் ?” என்
வான ேகட்டாள் .

நீ

“தாேய! லைரப் பார்த்தால் உடேன நமக் ப்
த் ப்
ேபா ற . அவர்க க்காக உ ைர ம் ெகா க்கலாம்
என் ேதான்
ற . காரணம் என்னெவன் ெசால் வ ?
இன் ம் லைரப் பார்த்தால் அவர்கைளக்
ெகான்
டலாம் என் ேதான்
ற . இன்ைறக் ஒ
மனிதைன என்ேனா ெகாஞ் சேநரம் அைடத்
ைவத்
ந்தார்கள் . அவன் ேபரில் எனக் வந்த
ேகாபத் க் அள ல் ைல. நல் ல ேவைளயாக சற்
ேநரத் க்
ன் ப
ர் இைளய ராணி ன் ஆட்கள்
வந் அவைன
தைல ெசய் ெகாண்
ேபானார்கள் …!”

“அ
ம் அப் ப யா?” என்
ந்தைவ பற் களினால் தன்
ெசவ் தழ் கைளக் க த் க் ெகாண்டாள் . அவ ைடய
வங் கள் ெநரிந்தன. ஆத் ரப் ெப
ச் வந்த .
“அவ் வள அவசரமாக
தைலயான மனிதன் யார்?
உனக் த் ெதரி மா?” என் ேகட்டாள் .
“ெதரியாமல் என்ன? யாேரா பைழயாைற ைவத்
மகனாம் !”

யன்

“அப் ப என்ன அப் பா, அவன் தகாத வார்த்ைதகைளச்
ெசான்னான்? அவைனக் ெகான்
டலாமா என்
அவ் வள ேகாபம் உனக் வந்ததாகச் ெசான்னாேய?”
“ேகா க்கைர ல் என் மாமன் மகள் ங் ழ
இ க் றாள் . அவைளப் பற் இவன் தகாத
வார்த்ைதகைளச் ெசான்னான். அதனாேலதான் அவன்
ேபரில் எனக் அவ் வள ேகாபம் வந்த . ஆனா ம்
அவன் ஒ நல் ல சமாசாரம் ெசான்ன ப யால் ேபானால்
ேபா றெதன்
ட்
ட்ேடன்.”
“அ

என்ன அவ் வள

நல் ல சமாசாரம் , அப் பா?”

“என் ைடய நண்பன் வந் யத்ேதவ டேனதான் இவன்
ேகா க்கைரக் ப் ேபானான். அங் ேக இந்தச் சண்டாளன்
என் ேந த க் த் ேராகம் ெசய் ப
ர்
ஆட்களிடம்
த் க் ெகா த்
டப் பார்த்தான். அ
ய ல் ைல…”

“
ய ல் ைலயா? அப் ப யானால் அந்த ஒற் றன்
தப் த் க் ெகாண்
ட்டானா?” என் வான
ம்
ந்தைவ ம் ஒேர ர ல் ஆர்வத் டன் ேகட்டார்கள் .
இைதத் ெதரிந் ெகாள் ளத்தாேன அவர்கள் இந்தப்
பாதாளச் ைறக் ள் ேள வந்த !
“ஆம் , அம் மணி! என் நண்பன் தப் த் க்ெகாண்
ேபாய் ட்டான். ங் ழ அவைன இர ல் பட ல்
ஏற் க்ெகாண்
கட ல் இலங் ைகத்
க் ச்
ெசன்
ட்டாளாம் . ேத ப் ேபானவர்கள் ஏமாந்தார்கள் .
இந்தப் பாதக ம் ஏமாந்தான்!”
ெபண்மணிகள் இ வ ம் ஒ வைரெயா வர் பார்த் க்
ெகாண்டார்கள் . அவர்க ைடய உள் ளத் ல் த ம் ய
ம ழ் ச ் ைய அவர்க ைடய க மலர்கள்
ெவளி ட்டன.
ந்தைவ ேசந்தன் அ தைனப் பார்த் , “அப் பேன!
ஒற் றன் ஒ வன் தப் த் க் ெகாண்ட பற் நீ இவ் வள
சந்ேதாஷப் ப
றாேய? உன்ைனச் ைற ல்
ைவத்
ப் ப சரிதான்!” என்றாள் .
“தாேய! அந்தக் ற் றத் க்காக என்ைனச் ைற ல்
ேபா வ சரியானால் , உங் கள் இ வைர ம் ட
எனக் ப் பக்கத் அைற ல் ேபாட ேவண் ேம!”
என்றான்.
ெபண்மணிகள் இ வ ம் நைகத்தார்கள் . இ ளைடந்த
அந்தப் பாதாளச் ைற ல் , ேசந்தன் அ த ைடய
பாட் எவ் வள
த் ரமா
ந்தேதா, அப் ப
அவர்க ைடய ரிப் ம் அ ர்வமாக ஒ த்த .

“நீ ெவ ெகட் க்காரன்; கப் ெபால் லாதவன். உன்ைன
இங் ேக ைவத்
த்தால் நீ பாட் ப் பா ேய இங் ேக ள் ள
மற் றவர்கைள ம் ெக த்
வாய் . ேகாட்ைடத்
தைலவரிடம் ெசால்
உன்ைன
தைல ெசய் யப்
பண்ணி ட் ம காரியம் பார்க்க ேவண் ம் ” என்றாள்
ந்தைவ.
“தாேய! அப் ப ச் ெசய் ய ேவண்டாம் ! அ த்த அைற ல்
ஒ மனிதன் இ க் றான். அவன் என்னிடம் னம்
தடைவ ‘நீ எனக் ஒ பாட் ச் ெசால் க் ெகா !
ெசால் க் ெகா த்தால் பாண் ய லத்
மணிம டத்ைத ம் , மாைலைய ம் இலங் ைக ல்
எங் ேக ஒளித் ைவத்
க் ேறன், என்
ெதரி க் ேறன்’ என்பதாகச் ெசால் க்
ெகாண்
க் றான். அந்த இரக யத்ைத நான் ெதரிந்
ெகாள் ம் வைர ல் இங் ேகேய ட் ைவக்கச்
ெசால் ங் கள் !” என்றான் ேசந்தன் அ தன்.
“பாவம் ! அந்த மா ரி உனக் ம் ைபத் யம்
க் ம்
வைர ல் இங் ேகேய இ ப் ேபன் என் றாயா? அப் றம்
உன் தாயார் வாணியம் ைம ன் க என்ன?” என்
ட் இைளய ராட் அங்
ந்
றப் பட,
மற் றவர்க ம் ெசன்றார்கள் .
அைர நா ைக ேநரத் க்ெகல் லாம் ல ேசவகர்கள் வந்
ேசந்தன் அ தைனப் பாதாளச் ைற
ந்
தைல ெசய் தஞ் ைசக் ேகாட்ைட வாச ல்
ெகாண் ேபாய்
ட்டார்கள் .

அத்
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னி

ன் நி

பம்

அன் மாைல நந் னி லதா மண்டபத் ல்
ஹம் ஸ ளிகா மஞ் சத் ல் அமர்ந் நி பம் ஒன்
எ
க் ெகாண்
ந்தாள் . ல வரிகள் தான் எ
னாள் .
எ
ம் ேபா
ல சமயம் ழற் காற் ல் இளங் ெகா
ந ங் வ ேபால் அவள் உடம் ந ங் ற் . அ க்க
ெந
ச்
ட்டாள் . அந்தக் ளிர்ந்த ேவைள ல்
பக்கத் ல் தா ப் ெபண் நின் ம ல்
யால்
க் ெகாண்
ந் ம் அவ ைடய பளிங்
ெநற்
ல்
த்
த்தாக யர்ைவ ளித்
ந்த .
அவள் எ
ய நி பமாவ :
“அர ளங் மரா! தயங் த் தயங் , பயந் பயந் , இந்த
நி பம் எ தத் ணிந்ேதன். இராஜ் யத் ன்
நிைலைமையப் பற் ப் பல தமான ெசய் கள் கா ல்
ன்றன. தாங் கள் எைத ம் கவனிப் ப ல் ைல.
ேநா னால் ெம ந்
க் ம் தங் கள் தந்ைத பல ைற
ெசால்
அ ப்
ம் தாங் கள் தஞ் ைசக் வர ல் ைல.
இதற் க் காரணம் நான்தாேனா என்ற எண்ணம் என்ைன
வைதக் ற . தங் கைள ஒ
ைற சந் த்தால் எல் லாச்
சந்ேதகங் கைள ம் ேபாக்
ேவன். அதற் த்
ளம் இரங்
ர்களா? தஞ் ைசக் வர
ப் ப ல் லா ட்டால் , கடம் ர் சம் வைரயர்
மாளிைக ல் சந் க்கலாம் . நான் இன் தங் கள்
பாட்
ன் ஸ்தானத் ல் இ க் ேறன். நாம் சந் த் ப்
ேப வ ல் என்ன ஆட்ேசபம் இ க்க
ம் ? இைதக்
ெகாண்
வ ம் ர இைளஞர், சம் வைரயர் மாரைரத்
தாங் கள் ரணமாக நம் அவரிடம் எந்தச் ெசய்
ம்
ெசால்
அ ப் பலாம் – இங் ஙனம் , ர ர்ஷ்டத் டன்
டப் றந்த அபாக் யவ நந் னி.”
உண்ைம ேலேய தயங் த் தயங் , ேயா த்
ேயா த் , ேமற்
ய நி பத்ைத எ
ய ற ,
ெகாண்
ந்த தா ப் ெபண்ைணப் பார்த் , “ேபா !

க்

ேபாய் க் கடம் ர் இளவரசைர உடேன அைழத்
என்றாள் நந் னி.
தா ெசன்
ட் ச் சற்

கந்தன்மாறைன அைழத்
ல ப் ேபாய் நின்றாள் .

வந்

வா!”

ட்

கந்தன்மாறனின் கண்கள் நந் னிைய ஏ ட் ப்
பார்ப்பதற் க்
ன. எங் ேகேயா ேதாட்டத்ைதப் பார்த்த
வண்ணம் கந்தன்மாறன் நின்றான்.
“ஐயா! உட்கா ங் கள் !” என்
ந க்கம் கந்தன்மாறைன அவ
பார்க் ம் ப ெசய் த .

ய நந்
ைடய

னி ன் ரல்
கத்ைத உற் ப்

நந் னி ெதாடர்ந் , “ ந்தைவ ேத ையப் பார்த்த
கண்களினால் என்ைனப் பார்க்க
யாம
ப் ப ல்
யப் ல் ைல!” என்
ப் ன்னைக ரிந்தாள் .
அந்தச் ெசாற் கள் கந்தன்மாற ைடய ெநஞ் ைசப்
ளந்தன. அவ ைடய ன்னைகேயா அவ ைடய
தைலையக்
க்கச் ெசய் த .
தட்
ேத

த் த மா , “ஆ ரம் ந்தைவகள் ஒ நந்
க் இைணயாக மாட்டார்கள் !” என்றான்.

னி

“ஆ
ம் , இைளய ராட்
ரைல அைசத்தால்
வா லகம் ெசன் இந் ர ைடய ம் மாசனத்ைதக்
ெகாண்
வந்
ர்கள் . நான் வ ந் ேவண் க்
ெகாண்டால் , உட்காரக் டமாட் ர்கள் !”

கந்தன்மாறன் உடேன எ ரி
ந்த ேமைட ல்
உட்கார்ந் “தாங் கள் பணித்தால் ரம் மேலாகம் ெசன்
ரம் மா ன் தைலையக் ெகாய் ெகாண்
வ ேவன்!”
என்றான்.
நந் னி ந ந ங் னாள் . கந்தன் மாறைனப் பாராமல்
ேவ பக்கம் பார்த் க் ெகாண் , “பரம வன் ெகாய் த
ேபாகப் ரம் மா க்
ச்சம் நா தைலகள்
இ க் ன்றன. தாங் கள் இன்ெனான்ைறக் ெகாய் தா ம்
ரம் மா ைழத் ப் ேபாவார்!” என்றாள் .
“ேத ! ேவ எ ேவண் மானா ம் ெசால் ங் கள் .
ஆனால் ந்தைவ ேத ையப் பற் மட் ம் என்னிடம்
கழ் ந் ேபசேவண்டாம் . ேந தத் ேரா யான
வந் யத்ேதவ க் அவள் பரிந் ேப யைத
நிைனத்தால் என் ைடய இரத்தம் ெகா க் ற !”
என்றான் கந்தன்மாறன்.
“ஆனா ம் இன் காைல ல் தங் க ைடய –
கற் பனாசக் அபாரமா
ந்த என்னேவா
உண்ைமதான்! தங் க க் ம் தங் கள் நண்ப க் ம்
நடந்த வந்த த்தம் பற் எவ் வள கற் பைனயாகப்
ேப னீர ்கள் ?” என் நந் னி
ய வார்த்ைதகள்
கந்தன்மாற க் ச்
ெவட்கத்ைத உண்டாக் ன.
“அவைனச் சந் த்த எப் ப என்பதற் ஏதாவ ெசால் ல
ேவண் ம் அல் லவா? அதனால் ெசான்ேனன். அவன்
என்ைன
ல் த் ய என்னேமா உண்ைமதாேன!”
என்றான்.
“ஐயா! அன் நடந்தைதெயல் லாம் தாங் கள் ம ப
ஒ தடைவ ஞாபகப் ப த் க்ெகாண்
பார்ப்ப

ம்

நல் லதல் லவா?” என்றாள் நந்
“தாங் கள்
என்ன?”

னி.

ட என் வார்த்ைதையச் சந்ேத

க்

ர்களா,

“சந்ேத க்க ல் ைல. ஆ
ம் தாங் கள் ல
ஷயங் கைள மறந்
ட்
க்
ர்கள் .
வந் யத்ேதவைன என்ைறக்காவ ஒ நாள்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
வ வார்கள் . அப் ேபா
தாங் கள் அவன்
சாட் ம் ற் றம் உண்ைமெயன்
வாக ேவண் ம் அல் லவா?”
“அ ல் எனக் ஒன் ம் ரத்ைத இல் ைல. அவைன
இன்ன ம் மன்னித்
டேவ
ம்
ேறன்.”
“தங் க ைடய ெப ந்தன்ைமையப் பாராட்
ேறன்.
ஆ
ம் நமக் ள் உண்ைமைய நிச்சயம் ெசய்
ெகாள் வ நல் ல . அன் ர நடந்தைதெயல் லாம்
ண் ம் ஒ
ைற ஞாபகப் ப த் க் ெகாண்
பா ங் கள் . நிலவைற ன் வ யாகத் தாங் கள்
வந்தேபா ப ேவட்டைரயைர ம் என்ைன ம் வ
ல்
சந் த் ர்கள் . தங் க க் அ நிைன
க் றதா?”
“நன்றாய் நிைன
க் ற . என் உடம் ல் உ
உள் ளவைர ல் அைத நான் மறக்க
யா .”
“அப் ேபா
நிைன

தாங் கள் என்ன ெசான்னீர ்கள் என்ப
க் றதல் லவா?”

ர்

ம்

“என்ன ெசான்ேனன் என்ப நிைன ல் ைல. தங் கைளப்
பார்த்தேபா ெமய் மறந் ேபாேனன்.”

“ஆனால் தாங் கள் ெசான்ன எனக் நன்றாய்
நிைன
க் ற . ‘ஐயா! தங் கள் மாரி ன்
அழைகப் பற் எவ் வளேவா நான் ேகள் ப் பட்ட ண்
ஆனால் அெதல் லாம் உண்ைமக் உைறேபாடக்
காணா ’ என் ெசான்னீர ்கள் !…”

.

“ஐையேயா! அப் ப யா ெசான்ேனன்-? அதனால் தான்
அவர் கம் அப் ப ச் வந்ததாக் ம் ! இப் ேபா
ட
அவ க் என்ைனக் கண்டால் அவ் வளவாகப்
க்க ல் ைல…”
நந்

னி ரித்
ட் , “உங் கைள அவ க் ப்
க்கா ட்டால் பாதக ல் ைல; உங் க க் அவைரப்
த்
க் றதல் லவா? அ ேவ ேபா ம் !” என்றாள் .

“ேத ! உண்ைமையச் ெசால்
ேறன். தங் களிடம்
மைறப் ப ல் பயன் என்ன? எனக் ம் அவைரப்
க்க ல் ைல” என்றான் கந்தன்மாறன்.
“அதனா ம் பாதக ல் ைல! எனக் அவைரப்
த்
க் ற ; அ ேவ ேபா ம் . இப் ப ப் பட்ட
கணவைனப் ெப வதற் நான் எவ் வள தவம்
ெசய் ேதேனா?” என்றாள் .
இைதக்ேகட் க் கந்தன்மாறன் உள் ளம் ழம் ற் .
ஒன் ம் ெசால் லத் ெதரியாமல் ம் மா இ ந்தான்.
“அ ேபானால் ேபாகட் ம் ; நிலவைற ல் எங் கைளப்
பார்த்த ற என்ன ெசய் ர்கள் ?” என் நந் னி
ேகட்டாள் .

“ வர்த்
த் வந்த காவலன் வ காட் க்ெகாண்
ெசன்றான். நான் தங் கள் நிைனவாகேவ
டச்
ெசன்ேறன். இரக ய ம ல் வைரத் றந்
ட் க்
காவலன் நகர்ந் ெகாண்டான். நான் அ ல் ைழந்ேதன்.
உடேன
ல் யாேரா த் னார்கள் , அவ் வள தான்
நிைன
க் ற . வந் யத்ேதவன் நான் அங்
வ ேவன் என்பைத எப் ப ேயா ெதரிந் ெகாண்
ெவளி ல் காத்
ந்
க்க ேவண் ம் .”
“இல் ைல, ஐயா! தங் கள் ஊகம் கத்தவறான .
ெவளி ல் அவன் காத்
க்கேவ இல் ைல.”
“தாங் கள்

ட அவன் கட்

ல் ேசர்ந்

ட்

ர்கள் ?”

“நான் ஏன் அவன் கட்
ல் ேசரேவண் ம் ? எனக்
லாபம் ? அல் ல அவ க் த்தான் என்ன லாபம் ?
இப் ப த்தான் நடந்
க்கேவண் ம் என் எனக்
இப் ேபா நிச்சயமாய் த் ெதரி ற .”
“ெசால்
“வந்
“

ங் கள் , ேத

! எப் ப ெயன்

யத்ேதவன் ெவளிேய காத்

ன்ேன யார் காத்

ெசால்
க்க

என்ன

ங் கள் !”

ல் ைல!…”

ந்தார்கள் ?”

“ேவ யா ம் இல் ைல; வந் யத்ேதவன் ெவளி ல்
காத்
க்க ல் ைல ெயன் தாேன ெசான்ேனன்? அவன்
அந்த ெபாக் ஷ நிலவைறக் ள் ேளேயதான்
காத்
க் றான்!”
“என்ன? என்ன? அ

எப் ப

சாத்

யமாக

ம் , ேத

!”

“அவன் அன்
ெரன் மாயமாய் மைறந்
ட்டான்.
எப் ப மைறந்
ப் பான்? நீ ங் கேள ேயா த் ப்
பா ங் கள் ! எப் ப ேயா அவன் ெபாக் ஷ நிலவைறக் ள்
ந் அவ் டத் இரக யங் கைளெயல் லாம் அ ந்
ெகாண்டான். ன்னர், உங் கைளப் ன் ெதாடர்ந்
வந்
க் றான். கதைவத் றந்த ம் தங் கைளப்
ன்னா
ந்
த் த் தள் ளி ட் த் தா ம்
ெவளிேய
க் றான். அப் றம் ஒ ேவைள அவன்
மனச்சாட் ேய அவைன உ த்
க்கலாம் . தங் கைள
அந்த ஊைம ன் ட் ல் ெகாண்
ேபாய் ப் ேபாட்
ட் ப் ேபா
க் றான்!…”
“ேத ! தாங் கள் ெசால் றப தான் நடந்
க்க
ேவண் ம் ; சந்ேதக ல் ைல. இத்தைன நா ம் இ என்
த் க் ம் எட்ட ல் ைல; மற் றவர்க க் ம்
லப் பட ல் ைல! இந்தச் ேசாழ நாட் ேலேய ம
ட்பம்
அ கம் உள் ளவர் யார் என் ேகட்டால் , தாங் கள் தான்
என் நான் ெசால் ேவன். இந்த உலகத் ல் அ
பைடத்தவர்கள் உண் ; அழ பைடத்தவர் உண் .
இரண் ம் ேசர்ந் ள் ளவர்கைளப் ரம் ம
ஷ்
ல்
காண்ப அ ர்வம் . தங் களிடந்தான் அழ , அ
,
இரண் ம் ெபா ந்
க்க காண்
ேறன்!” என்
பரவசமாகக்
னான் கந்தன்மாறன்.
“ஐயா! தாங் கள் இப் ேபா ெசான்ன மனப் ர்வமாகக்
ன வார்த்ைதயா? அல் ல உலகத் ல்
ட
ஷர்கள்
பர ஸ் ரீகளிடம் ெசால் ம்
கஸ்
யா?”
“ கஸ்
யல் ல; சத் யமாக என் மனத்
இ ப் பைதேய ெசான்ேனன்.”

ல்

“அப் ப யானால் என்ைனப் ரணமாக நம்
நம் எனக்காக ஓர் உத ெசய் ர்களா?”

ர்களா?

“என்னால்
ற காரியம் எ வா
ெசய் யச் த்தமா
க் ேறன்.”

ம் அைதச்

“எனக்காகத் தாங் கள் காஞ்
“கா

க்

க்

ப் ேபாகச் ெசான்னா

ந்தா

ப் ேபாக ேவண்
ம் ேபா

ம் .”

ேறன்.”

“அவ் வள
ரம் ேபாக ேவண் ய ல் ைல. காஞ்
ல்
உள் ள இளவரசர் ஆ த்த கரிகால க் ஒ நி பம்
ெகா ப் ேபன். அைத அவரிடம் ேசர்ப் க்க ேவண் ம் .
ேசர்ப் த்
ட் அவைரத் தங் கள் கடம் ர்
அரண்மைனக்
ந்தாளியாக அைழக்க ேவண் ம் …”
“ேத ! இ என்ன வார்த்ைத ெசால்
ர்கள் ? தங் கள்
கணவ ம் , என் தந்ைத ம் , மற் ம் பல ேசாழ நாட் ப்
ர கர்க ம் இராஜ் யத்ைதப் பற் ச் ெசய் வ ம்
ஏற் பா தங் க க் த் ெதரியாதா?”
“நன்றாய் த் ெதரி ம் அைத ட இன் ம் ல
ெசய் க ம் ெதரி ம் . ஐயா! தங் கள்
ம் ப ம் , என்
ம் ப ம் மற் ம் பல ெபரிய
ம் பங் க ம் ெப ம்
அபாயத் ன் வாச ல் நின் வ
ன்றன. அதற் க்
காரணம் யார் ெதரி மா?”
“ெசால்
“இன்
வந்

ங் கள் , ேத

!”

மத் யானம் இங்
ந்தாேள அந்தப் பாத

ந்தாளியாக
தான்!”

“ஐையேயா! இைளய

ராட் ையயா ெசால்

ர்கள் ?”

“அந்த நாகப் பாம் ைபத்தான் ெசால் ேறன். பாம் ன்
கால் பாம் அ
ம் . ந்தைவ ன்
ழ் ச ் இந்த
நந் னிக் த் தான் ெதரி ம் . உம் ைடய ேந தன்
வந் யத்ேதவைன அவள் இலங் ைகக்
அ ப்
க் றாள் . எதற் காகத் ெதரி மா?
ைகெகாண்
வ வதற் என்ப ெப ம் ெபாய் !
ந்தரேசாழர் ைழக்க ேவண் ேம என் அவள்
த த் க் ெகாண்
க்க ல் ைல. அவ க் ப் ற
ம ராந்தக ம் பட்டத் க் வரக் டா . ஆ த்த
கரிகால ம் பட்டத் க் வரக் டா . அவ ைடய
அ ைமத்தம் அ ள் ெமா வர்மன் வரேவண் ம்
என்ப அவள் எண்ணம் . அ ள் ெமா வர்மன்
பட்டத் க் வந்தால் இவள் இஷ்டம் ேபால் ஆட்
ைவக்கலாம் . அப் றம் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
சக்கரவர்த் னி ந்தைவ ேத தான்! சக்கரவர்த் யார்
ெதரி மா? உங் கள் ேந தன் வந் யத்ேதவன்!”
“ஆகா! அப் ப யா? இைத எப் ப யாவ த த்ேத ர
ேவண் ம் . என் தந்ைத ட ம் ,
ப ேவட்டைரயர்களிட ம் உடேன ெசால் ல ேவண் ம் …”
“அவர்களிடம் ெசால் ப் பயன் இல் ைல. அவர்கள்
நம் பமாட்டார்கள் . ந்தைவ ன் தந் ரத்ைத மாற் த்
தந் ரத்தால் ெவல் ல ேவண் ம் . நீ ர் உத ெசய் தால்
ெவல் லலாம் !”
“கட்டைள

ங் கள் , ேத

!”

“இேதா இந்த ஓைலையச் சர்வ ஜாக் ரைதயாகச்
ெகாண் ேபாய் க் காஞ்
ல் ஆ த்த கரிகாலரிடம்
ெகா க்க ேவண் ம் . ெகா ப் ர்களா?” என் ெசால் க்
ெகாண்ேட ஓைலச்
ைள ம் அைதப் ேபாட ேவண் ய
ழைல ம் நீ ட் னாள் .
ேமாக ெவ
ல்
ழ் ப் ேபா
ந்த கந்தன்மாறன்
ஓைலச்
ைள ம் ழைல ம் வாங் க் ெகாள் வதற் ப்
ப லாக நந் னி ன் கரத்ைதப்
த் க் ெகாண் ,
“தங் க க்காக எ ேவண் மானா ம் ெசய் ேவன்!” என்
உள னான்.
அச்சமயம் சடசடெவன் ஒ சத்தம் ேகட்ட .
ப ேவட்டைரயர் அரண்மைன
ந் லதா
மண்டபத் க் வ ம் பாைத ல்
ைரந் வந்
ெகாண்
ந்தார்.
ெரன் எ ர்பாராமல் வந்தவைரக்
கண் , தா ப் ெபண்
க் ட்
ல நின்றாள் .
அங் ேக மண்டபத் ன்
ட்டத்
ந் ெதாங் ஆ ய
ஒ
க்ேகாணத் ல் ஒ ெபரிய ளி ஒன்
சங்
யால் ைணத் ைவக்கப் பட்
ந்த . வந்த
ேவகத் ல் ப ேவட்டைரயர் தம் ைமய யாமல் அந்தக்
ளிையக் ைக னால் பற் னார். அவ ைடய
மனத்
ந்த ேவகம் அவ ைடய ைக ன் வ யாகப்
பாய் ந்த . ளி ன் ற கள் சடசடெவன் அ த் க்
ெகாண்டன. ப ேவட்டைரயரின் ெகா ரமான
ையத்
தாங் க
யாமல் ளி ‘
ச்’ ட்ட .

அத்
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ல் இட்ட ெம

ளி ‘
ச்’ ட்ட சத்த ம் , தா ப் ெபண் பயத் டன்
ய சத்த ம் கலந் வந் , நந் னிைய ம் கந்தன்
மாறைன ம்
க் டச் ெசய் தன. கந்தன் மாறன்

ம் ப் பார்த் ப் ப ேவட்டைரயர் வ
றார் என்
அ ந்த ம் க கலங் ப் ேபானான். சற்
ன்னால்
அவன் ‘ப ேவட்டைரயைர எனக் ம்
க்க ல் ைல’
என் ெசான்ன அவர் கா ல்
ந்
க் ேமா என்ற
எண்ணம் உதயமா ற் . அைத டப்
கரமான
எண்ணம் , நந் னிைய ம் தன்ைன ம் பற் அவர்
ஏேத ம் தவறாக எண்ணிக் ெகாள் வாேரா என்ற நிைன ,
அவ க் த்
ைல உண்டாக் ற் . ழப் ப வத் ல்
க யாணம் ெசய் ெகாண்டவர்களின் ேபாக்ேக ஒ தனி
தமாக இ க் மல் லவா? ஆைக னாேலேய அவர்
அவ் வள ேகாபமாக வந் ெகாண்
க்க ேவண் ம் ?
வந் என்ன ெசய் யப் ேபா றாேரா, ெதரிய ல் ைல.
எதற் ம் த்தமா
க்க ேவண் ய தான்.
இவ் வள ஒ ெநா ப் ெபா
ல் கந்தன்மாறன்
மனத் ல் அைல எ ந்த ந்தைனகள் . ஆனால் அவ க்
அன் ஒ ெபரிய அ சயத்ைதக் கா
ம் வாய் ப் க்
ைடத்த . அவன் நிைனத்ததற் ெகல் லாம் மாறாக அந்த
அ சயம் நடந்த . ப ேவட்டைரயர் அ
ல்
ெந ங் ய ம் நந் னி கமலர்ந் அவைரத் தன் கரிய
களால் பார்த் , “நாதா! எங் ேக தாங் கள்
ம்
வ வதற் அ க நாள் ஆ
ேமா என் பார்த்ேதன்.
நல் லேவைளயாக வந்
ட் ர்கள் !” என்றாள் .
அவ ைடய கத்ைதப் பார்த் அந்தக் ரைல ம்
ேகட்ட ம் ப ேவட்டைரயரின் ேகாபாேவசெமல் லாம்
பறந்
ட்ட . அன ல் இட்ட ெம ைகப் ேபால் உ
ப்
ேபானார். அசட் ச் ரிப் ஒன்
ரித் , “ஆமாம் ; ேபான
காரியம்
ந்
ட்ட ;
ம்
ட்ேடன்” என்றார்.
ற கந்தன்மாறைனப் பார்த் , “இந்தப் ள் ைள இங் ேக
என்ன ெசய் றான்? ஏதாவ காதற் க ைத ைனந்

ெகாண்
வந் ெகா த்தாேனா?” என் ேகட்
ட் த்
தம் ைடய பரிகாசத்ைதக்
த் த் தாேம ரித்தார்.
கந்தன்மாற ைடய கம் வந்த . ஆனால் நந் னி
ப ேவட்டைரயைர ட அ கமாகச் ரித்
ட்
“இவ க் க் காத ம் ெதரியா ; க ைத ம் ெதரியா
சண்ைட ேபாட் க் காயமைடயத்தான் ெதரி ம் . நல் ல
ேவைளயாகக் காயம் ஆ
ட்ட . ஊ க் ப் ேபாக
ேவண் ெமன் ெசால் க் ெகாண்
ந்தார்!” என்றாள் .
“இந்தக் காலத் ப் ள் ைளகளின் ரத்ைதத்தான்
என்னெவன் ெசால் வ ? இ பத் நா
த்தகளங் களில் நான் அ பத் நா காயங் கள்
அைடந்தவன். ஆனால் ஒ தடைவயாவ ப க்ைக ல்
ப த்த ல் ைல. இவ க் க் காயம் ணமாக ஒ
பட்சத் க் ேமலா
க் ற . ஆனால் என்
காயங் கெளல் லாம் மார்
ம் ேதாளி ம் தைல
ம்
கத்
ம் ஏற் பட்டைவ. இந்தப் ள் ைள
ேல
காயம் பட்டவன் அல் லவா? அதனால் இவ் வள நாள்
ஆ
ட்ட . நியாயந்தான்!” என்
ப் பரிகாசச்
ரிப் ச் ரித்தார்.
கந்தன்மாறன் ெகா த் எ ந் , “ஐயா! தாங் கள் என்
தந்ைத ன் ஸ்தானத் ல் உள் ளவர். அதனால்
தங் க ைடய பரிகாசத்ைதப் ெபா த்ேதன்!” என்றான்.
“இல் லா ட்டால் , என்ன ெசய்
ப் பாயடா?” என்
ப ேவட்டைரயர் ேகட் த் தம் உைற
ந்த கத்
ைகைய ைவத்தார்.
நந்

னி இச்சமயம்
ல் மட் ம் காய

க் ட்டாள் . “நாதா! இவ க்
ல் ைல. ெநஞ்
ம் காயம்

ல்

பட்
க் ற என்ப தங் க க் த் ெதரிந்த தாேன!
இவர் தம் ைடய ேந தன் என் நிைனத் க்
ெகாண்
ந்தவன் இம் மா ரி
ல் த் ப்
ேபாட்
ட் ப் ேபாய் ட்டான் என்ற எண்ணம் இவர்
ெநஞ் ல் ெபரிய ண்ைண உண்டாக்
க் ற .
ல் காயம் ஆ
ம் , ெநஞ் ல் ண் ஆற ல் ைல.
அந்தப் ண்ணில் ேகால் இ வ ேபால் நாம்
ேபசக் டா தாேன? அன் ர , இவர் காயம் பட்ட
அன் ர , என்ன நடந்த என் தங் க க் த்
ெதரியாதா, என்ன?” என் ெசால் க் ெகாண்ேட நந் னி
ப ேவட்டைரயைரப் பார்த்த பார்ைவ ல் மைற ெபா ள்
ஏேதா இ ந்
க்க ேவண் ம் ! ப ேவட்டைரயரின்
கத்ேதாற் றம் உடேன மா
ட்ட !
“ஆமாம் ; நீ ெசால் வ சரிதான்! பாவம் , இவன் அ யாப்
ள் ைள. இவன் தந்ைதேயா என் ராண ேந தர்.
இவன் ஏேதா ெதரியாத்தனமாகக்
யைத நான்
ெபா ட்ப த்தக்
டா தான். இ
டக்கட் ம் . நந் னி!
ஒ
க் யமான ஷயம் ெசால் வதற் காக இப் ேபா
வந்ேதன். அ இவ க் ம் ெதரிந்
க்க
ேவண் ய தான். இலங் ைக மாேதாட்டத் ல் ஒ வைன
ஒற் றன் என் சந்ேத த் ப்
த்
க் றார்களாம் .
அவனிடம் இளவரசன் அ ள் ெமா வர்ம க் ஓைல
ஒன்
க் றதாம் . அங் க அைடயாளங் களி
ந்
அவன் நம் கந்தன்மாற ைடய அழகான
ேந தனா
க்கலாெமன் நிைனக் ேறன். அவன்
ெபரிய ைககாரனாய் த் தானி க்க ேவண் ம் . நம்
ஆட்களிடம் அகப் படாமல் தப் இலங் ைகக் ச் ெசன்
ட்டான் பார்!” என்றார் ப ேவட்டைரயர்.
நந் னி ன்
க பாவத் ல் அப் ேபா ஏற் பட்ட ஒ கண
ேநரமா தைல மற் ற இ வ ம் கவனிக்க ல் ைல.

“அேட! தப் ச்ெசன்
ேபாய் ட்டான்?” என்
னான்.

ட்டானா? இலங் ைகக்கா
கந்தன்மாறன் ஏமாற் றத்

டன்

“நாதா! அவன் தப் ச் ெசன்ற எனக் ஒன் ம்
அ சயமாய் த் ேதான்ற ல் ைல. தங் கள் சேகாதரர் இந்தக்
ேகாட்ைடக் காவ க் த் த
யற் றவர் என் தான்
எத்தைனேயா தடைவ ெசால்
க் ேறேன! அவர்
அ ப் ய ஆட்க ம் அப் ப த்தாேன இ ப் பார்கள் ?”
என்றாள் நந் னி.
“ ன்ெனல் லாம் நீ அப் ப ச் ெசான்னேபா எனக் அ
சரியாகப் பட ல் ைல. இப் ேபா எனக் க் ட
அப் ப த்தான் ேதான்
ற . இன் ம் ஒ
ந்ைதையக்
ேகள் ! மாேதாட்டத் ல் அகப் பட்ட ஒற் றனிடம் நம
ப
ர் இலச் ைன ஒன் இ ந்ததாம் . அ அவனிடம்
எப் ப க் ைடத்த என் அவன்
ெசால் ல ல் ைலயாம் !…”
நந் னி இேலசாக ஒ ெப
ச்
ட்
ட் , “இ
என்ன ேவ க்ைக? பைன இலச் ைன அவனிடம் எப் ப க்
ைடத்ததாம் ? தங் கள் சேகாதரர் இதற் என்ன
ெசால் றார்?” என்றாள் .
“அவனா? அவன் ெசால் வைதக் ேகட்டால் உனக் ச்
ரிப் வ ம் ! அந்தப் பைன இலச் ைன
உன்னிட
ந் தான் அவனிடம் ேபா
க்க
ேவண் ெமன் றான் காலாந்தகன்!” என்
ெசால்
ட் ப் ப ேவட்டைரயர் இ இ ெயன்
ரித்தார். அந்தச் ரிப் னால் லதா மண்டபேம
ங் ய ேபா
ந்த . அரண்மைன நந்தவனத்
மரங் கள் எல் லாம்
ர்த் ந ந ங் ன.

நந் னி ம் அவ டன் ேசர்ந்
ரித் க்ெகாண்ேட, “என்
ைமத் னர் இ க் றாேர, அவ க் இைணயான த் க்
ர்ைம பைடத்தவர் இந்த ஈேர ப னா உலகத்
ம்
ைடயா !” என்றாள் .
“இன் ம் உன் ைமத் னன் என்ன ெசால் றான்
ெதரி மா? நல் ல ேவ க்ைக! அைத நிைனக்க நிைனக்க
எனக் ச் ரிப் வ
ற ! தஞ் ைசக் ேகாட்ைட வாச ல்
நீ பல் லக் ல் வந் ெகாண்
ந்தேபா உன்ைன அந்த
இந் ர த் சந் த் ப் ேப னானாம் . ற இந்த
அரண்மைனக் ள் ம் அந்த மாயா வந்
ந்தானாம் .
ஆைகயால் நீ ேய அவனிடம் ப
ர் இலச் ைனையக்
ெகா த்
க்கேவ
மாம் ! அப் ப
ல் லா ட்டால் ,
உன்னிடம் யாேரா ஒ மந் ரவா அ க்க
வ
றாேன, அவன்
லமாக ேபா
க்க ேவண் மாம் !
தன் ைடய ட்டாள் தனத்ைத மைறப் பதற் காக அவன்
இப் ப ெயல் லாம் கற் பைன ெசய் உள
றான்!” என்
ப் ப ேவட்டைரயர் தம நீ ண்ட பற் கள் எல் லாம்
ெதரி ம் ப யாக ம ப
ம் ‘ஹஹ்ஹஹ்ஹா’ என்
ரித்தார்.
“என் ைமத் ன ைடய அ
க்
ர்ைமையப் பற் நான்
சந்ேத த்த ெராம் பத் தவ . அவ ைடய அ
உலக்ைகக் ெகா ந் தான்! சந்ேதக ல் ைல! ஆனால்
இைதெயல் லாம் நீ ங் கள் ேகட் க் ெகாண்
ம் மா
இ ந்தைத நிைனத்தால் தான் எனக்
யப் பா
க் ற !” என்றாள் நந் னி. அவ ைடய
கபாவம் ம ப
ம் மா , அ ல் இப் ேபா எள் ம்
ெகாள் ம் ெவ த்த . கண்ணில் ப் ெபா பறந்த .
ரா
ர ம் ேபார்க்களத் ல் எத்தைனேயா ேவல்
ச் க்கைள இ மாந் தாங் யவ மான ெபரிய
ப ேவட்டைரயர் நந் னி ன்
ேகாபத்ைதத் தாங் க

யாமல் த மா னார். அவ ைடய ேதாற் றத்
ேபச்
ம்
ெரன் ஒ தளர்ச் காணப் பட்ட

.

ம்

“ேத ! நான் அைதெயல் லாம் ம் மா ேகட் க்
ெகாண்
ந்ேதன் என்றா நிைனக் றாய் ? அவ ைடய
ைகயாலாகாத் தனத்ைதப் பற்
கக் க ைமயாகப்
ேப அவைன அழைவத்
ட்ேடன். நீ பார்த்
ந்தால்
அவன் ேபரில் இரக்கம் அைடந்
ப் பாய் !” என்றார்.
இைதெயல் லாம் ேகட் க் ெகாண்
ந்த கந்தன்மாறன்
பா சங் கடமா
ட்ட . நந் னி டம் அவ க் ச்
பய ம் , ப ேவட்டைரயரிடம் இரக்க ம் ,
அவம ப் ம் ஏற் பட்டன. இந்தச் ச ப களின் தாம் பத்ய
வகாரத் ல் க் க்ெகாள் ளாமல் அங்
ந்
ேபாய் ட
ம் னான். ெதாண்ைடையக் கைனத் க்
ெகாண்
“ஐயா!…” என்றான்.
நந் னி
க் ட் “என் ைமத் னர் சாமர்த் யத்ைதப்
பற் ப் ேப ைக ல் இவைர நாம் மறந்
ட்ேடாம் .
இவர் ஊ க் ப் ேபா ேறன் என் ெசால் றாேர,
ேபாகலாம் அல் லவா?” என் ேகட்டாள் .
“நன்றாய் ப் ேபாகலாம் . இத்தைன நாள் இங் இவன்
தங்
ந்த பற் ேய இவ ைடய தந்ைத
கவைலப் பட் க்ெகாண்
ப் பார்!”
“இவரிடம் ஓைல ஒன் ெகா
ெகா க்கலாம் அல் லவா?”
“ஓைலயா? யா க்
“காஞ்

த்த

?”

ள் ள இளவரச

க்

!”

ப் ப

ம்

ேறன்,

ப ேவட்டைரயர் நந் னிைய ம் கந்தன் மாறைன ம்
சந்ேதகக் கண்ணால் பார்த் , “இளவரச க் ஓைலயா?
நீ யா எ
றாய் ? எதற் ?” என் ேகட்டார்.
“இைளய ராட் தம் க் ஓைல எ
இவர்
ேந தரிடம் அ ப்
க் றார். ப
ர்
இைளயராணி அண்ண க் ஏன் ஓைல எ தக் டா ?
எ
இவரிடம் ஏன் அ ப் பக் டா ?” என்றாள் நந் னி.
“இவன் ேந தன் ெகாண்
ேபான ஓைல இைளய
ராட்
ந்தைவ எ
ய ஓைலயா? உனக் அந்த
ஷயம் எப் ப த் ெதரிந்த ?” என் ப ேவட்டைரயர்
ேகட்டார்.
“ ன்ேன எதற் காக என்னிடம் மந் ரவா அ க்க
வ
றானாம் ? அவன் மந் ரத் ன்
லமாகத்
ெதரிந்த . என் ைமத் னர் ஆட்களின் இலட்சணம் தான்
ெதரிந்
க் றேத! ப
ர் பைன இலச் ைன
அவனிடம் இ ப் பதாக கண்
த் க் ெகாண்
வந்
ெசான்னவர்கள் ஓைல ந்தைவ அ ப் ய என்
ெசால் ல ல் ைல, பா ங் கள் !”
“இலச் ைனையப் பற் நம் ஆட்கள் ெசால் ல ல் ைல;
அன் ல் ரமராயர் இராேம வரம் ேபாய் ட் த்
ம் வந்
க் றார். அவர் ெகாண் வந்த ெசய் …”
“அந்தப் ராமணனாவ
ந்தைவ ேத
ன்
ஓைலையப் பற் த் தங் களிடம் ெசான்னாரா?”
“இல் ைல.”

“நாதா! நான் தங் க க் எச்சரித்தைத எண்ணிப்
பா ங் கள் . இந்த இராஜ் யத் ல் உள் ள அவ் வள ேப ம்
ேசர்ந் தங் கைள வஞ் க்கப் பார்க் றார்கள் என் நான்
ெசால் ல ல் ைலயா? இ உண்ைம என்ப
இப் ேபாதாவ தங் க க் த் ெதரி றதா? மந் ரவா
ெசான்னைத மட் ம் நான் நம்
ட ல் ைல.
ேகா க்கைர
ந்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
வந்த
ைவத் யர் மகைன ம் அைழத் வரச் ெசய்
சாரித்ேதன். அவ ம் அைத உ
ப் ப த் னான்.
இைளய ராட் தன் தம் க் ஓைல
அ ப்
ப் பதாகச் ெசான்னான்!” என்றாள் நந் னி.
ப

ேவட்டைரய க் க் கண்ைணக் கட் க் காட் ேல
ட்ட ேபா
ந்த . கந்தன் மாறைன அவர்
அ வ ப் டன் பார்த்தார். அந்தச்
ள் ைளையப்
பக்கத் ல் ைவத் க் ெகாண்
இப் ப ெயல் லாம்
ேப வ அவ க் ப்
க்க ல் ைல.
இைதக்
ப் னால் உணர்ந்த நந் னி, “நம் ைடய
கைத இ க்கேவ இ க் ற . இவ ைடய ரயாணம் ஏன்
தாம க்க ேவண் ம் !” என்
ட் க்
கந்தன்மாறைனப் பார்த் “ஐயா! காஞ் இளவரசரிடம்
இந்த ஓைலைய ேநேர ெகாண்
ேபாய் க்
ெகா க்கேவண் ம் . ெகா த்
ட் , அவர் ம ஓைல
ெகா த்தால் சர்வ ஜாக் ரைதயாக அ ப் ைவக்க
ேவண் ம் . தங் க ைடய கடம் ர் மாளிைகக்
இளவரசைர அைழப் பதற் மறந்
ட ேவண்டாம் !”
என்றாள் .
“என் தந்ைத டம் என்ன ெசால் ல? இ ப
ர் மன்னரின்
ப் பம் என் ெசால் லலாம் அல் லவா?” கந்தன்மாறன்
சற் த் தயக்கத் டன் ேகட்டான்.

“தாராளமாகக் ெசால் லலாம் . என் ைடய
ப் பந்தான்
ப
ர் மன்னரின்
ப் ப ம் . நாதா! நான் ெசால் வ
சரிதாேன!” என்றாள் நந் னி.
“ஆமாம் , ஆமாம் !” என் ப ேவட்டைரயர் தைலைய
அைசத்தார். அவ க் ஒன் ம் ரிய ல் ைல. தைல
த்த . நந் னிைய எ ர்த் ப் ேபச ம் அவரால்
இயல ல் ைல.
கந்தன்மாறன் ெசன்ற ற நந் னி, ப ேவட்டைரயர்
தன் காந்தக் கண்கைளச் ெச த் , ெகாஞ் சம்
ளி ன் ர ல் , “நாதா; என்னிடம் தங் க ைடய
நம் க்ைக ன்
ட்டதாகத் ேதான்
ற ! என்
ைமத் ன ைடய ர்ப்ேபாதைன ஜ த்
ட்ட ேபால்
காண்
ற !” என்றாள் .
“ஒ நா
ல் ைல நந் னி! என் ைக ல்
த்த
ேவ
ம் , அைர ல் ெசா
ய வாளி ம் எனக்
நம் க்ைக ைறந்தா ம் உன்னிடம் நம் க்ைக
ைறயா . ர ெசார்க்கத் ல் நான் நம் க்ைக
இழந்தா ம் உன் வார்த்ைத ல் நான் நம் க்ைக
இழக்கமாட்ேடன்!” என்றார்.
“இ உண்ைமயானால் அந்தச்
ள் ைளைய
ைவத் க் ெகாண்
என்னிடம் அவ் வள ேகள்
ேகட் ர்கேள, ஏன்? எனக் அவமானமா
ந்த !” என்
நந் னி
ய ேபா , அவள் கண்களில் கண்ணீர ்
ெப கத் ெதாடங் ய .
ப ேவட்டைரயர்
த் ப் ேபானார். “ேவண்டாம் ,
என் கண்ேண! இப் ப ! என்ைனத் தண் க்கேவண்டாம் !”

என்
, நந் னி ன் கண்களில் ெப
ய
கண்ணீைரத் ைடத் ச் சமாதானம் ெசய் தார்.
“ஆ
ம் உன் ைடய காரியங் கள் ல எனக்
அர்த்தமாக ல் ைல. என்ன, ஏ , எதற் காக என்
எனக் உரிைம இல் ைலயா?” என்றார்.

ேகட்க

“ேகட்பதற் த் தங் க க் உரிைம உண் .
ெசால் வதற் ம் எனக் உரிைம ண் . யார் இல் ைல
என்றார்கள் ? அன்னியர்கள்
ன்னால் ேகட்க ேவண்டாம்
என் தான் ெசான்ேனன். என்ன ேவண் ேமா இப் ேபா
ேக ங் கள் !” என்றாள் .
“ஆ த்த கரிகால க் நீ எதற் காக ஓைல ெகா த்
அ ப்
றாய் ? கடம் ர் மாளிைகக் எதற் காக அவைன
அைழக்கச் ெசால் றாய் ? அவன் அல் லவா நம் ைடய
ேயாசைன நிைறேவ வதற்
தல்
ேரா ?” என்றார்
ப ேவட்டைரயர்.
“இல் ைல, இல் ைல! ஆ த்த கரிகாலர் நம்
தல்
ேரா
இல் ைல. அந்தப் பைழயாைறப் ெபண் பாம் தான் நம்
தல்
ேரா . அவைள எதற் காக நம் அரண்மைனக்
நான் அைழத்ேதன்? அந்தக் காரணத் க்காகேவ தான்
ஆ த்த கரிகாலைனக் கடம்
க் அைழக்கச்
ெசால் ேறன். நாதா! நான் அ க்க ெசால்
வந்
ப் பைத இப் ேபா ஞாபகப் ப த் க்
ெகாள் ங் கள் . இைளய ராட்
ந்தைவ தன்
மனத் ற் ள் ஏேதா ஒ தனி ேயாசைன
ைவத்
க் றாள் என் ெசால்
வந்ேதன் அல் லவா?
அ என்னெவன் இப் ேபா கண்
த்
ட்ேடன்.
மற் ற எல் லாைர ம்
லக்
ட் , அவ ைடய இைளய
சேகாதரன் அ ள் ெமா வர்மைனத் தஞ் சா ர்ச்
ம் மாசனத் ல் ஏற் ைவக்க அவள்

ர்மானித்
க் றாள் . அவ ைடய ழ் ச ் க் எ ர்
ழ் ச ் ெசய் அவ ைடய ேநாக்கம் நிைறேவறாமல்
ெசய் ய ேவண் ம் . காஞ் க் நான் ஓைல அ ப் யதன்
காரணம் இப் ேபா ெதரி றதல் லவா?” என் நந் னி
ேகட்
ட் ப் ப ேவட்டைரயைரப் பார்த்த பார்ைவ
அவ ைடய ெநஞ் ைச ஊ
, அவர் அ ைவ நிைல
ைலயச் ெசய் த .
ஒன் ம் ெதரியா
ழ னார் அந்த

ட்டா ம் , “ஆம் ெதரி
ரக் ழவர்.

ற

!” என்

“நாதா! தாங் க ம் தங் கள்
ன்ேனார்க ம் ரிந்த
அ ம் ெப ம் ரச் ெசயல் களினாேலேய இன் இந்தச்
ேசாழ சாம் ராஜ் யம் இவ் வள பல் ப் பர
க் ற .
இந்தத் தஞ் ைச ரி ன் தங் கச் ம் மாசனத் ல் ஒ
நாளாவ தங் கைள ஏற் ைவத் ப் பார்க் ம் வைர ல்
இந்தப் பா
ன் கண்கள் இர
ம் , பக
ம்
ங் கப்
ேபாவ ல் ைல! அதற் ள் ேள எந்த தத் லாவ
தங் க க் என் ேபரில் சந்ேதகம் ஏற் ப ம் பட்சத் ல்
தங் கள் உைடவாளினால் என்ைன ஒேர ெவட்டாக
ெவட் க் ெகான்
ங் கள் !” என்றாள் நந் னி.
“என் கண்ேண! இத்தைகய கர்ண க ரமான
ெமா கைளச் ெசால்
என்ைனச் த் ரவைத
ெசய் யாேத!” என்றார் ெபரிய ப ேவட்டைரயர்.

அத்

யாயம் 25 - மாேதாட்ட மாநகரம்

நம கதாநாயகன் வந் யத்ேதவைன நாம்
ட் ப் ரிந் ெந ங் காலம் ஆ
ட்ட .
தஞ் ைச ேலேய அ க நாள் தங்
ட்ேடாம் . ல நாள்
தான் என்றா ம் ெந ங் காலமாகத் ேதான்
ற .
இந்தச் ல நாைளக் ள் வந் யத்ேதவன் ஈழத் க்
கடற் கைரேயா நடந் ெசன் பாலா ந க்கைர ல்
இ ந்த மாேதாட்ட மாநகைர அைடந்
ந்தான்.
இராேம வரக் கட க் அப் றத் ல் ஈழ நாட் க்
கடற் கைர ல் இ ந்த அம் மாநகரம் ,
ஞான சம் பந்தர்
காலத்
ம் , ந்தர ர்த்
ன் காலத்
ம்
இ ந்த ேபாலேவ இப் ேபா ப ைமயான மரங் கள்
அடர்ந்த ேசாைலகளினால் ழப் பட் க் கண்
க்
இனிய காட் அளித்த . மா ம் , பலா ம் , ெதன்ைன ம் ,
க
ம் , கத
ம் , க ம் ம் அந்தக் கைரையச் ற்
ம்
ெச த் வளர்ந்
ந்தன. அந்த மரங் களில் வானரங் கள்
ஊஞ் சலா ன. வரிவண் கள் பண்ணிைசத்தன;
ைபங் ளிகள் மழைல ேப ன.
அந்நகரின் ேகாட்ைட ம ல் களின் ேமல் கடல் அைலகள்
ேமா ச் சலசலெவன் சப் தம் உண்டாக் ன. மாேதாட்ட
நகரின்
ைற கத் ன் ெபரிய மரக்கலங் கள்
தல்
ய பட கள் வைர ல் ெந ங் நின்றன.
அவற்
ந் இறக்கப் பட்ட பண்டங் கள் மைல
மைலயாகக்
ந்
டந்தன. இைவெயல் லாம் சம் பந்தர்
ந்தரர் காலத் ல் இ ந்த ேபாலேவ இ ந்தா ம் ேவ
ல மா தல் கள் காணப் பட்டன. மாேதாட்ட நகரின்
களில் இப் ேபா ேக
வர ஆலயத் க் ச் ெசல் ம்
அ யார்களின்
ட்டத்ைத அ கம் காண ல் ைல.
பக்தர்கள் இைறவைனப் பா ப் பரவசமைடந்த
இடங் களிெலல் லாம் இப் ேபா ேபார் ரர்கள்
காணப் பட்டனர். கத்
ம் ேகடய ம் , வா ம் ேவ ம் ,
ைக ல் ெகாண்ட ரர்கள் அங்
ங் ம் ரிந்தார்கள் .

ெசன்ற
ஆண் க க் அ கமாக அந்த நகரம் ஒ
த்த ேகந் ரஸ்தலமாக ளங் வந்த .
த ழ் நாட்
ந் ஈழத் ப் ேபா க் வந்த பைடகள்
ெப ம் பா ம் அங் ேகதான் இறங் ன.
ம் ச் ெசன்ற
பைடக ம் அங் ேகதான் கப் பல் ஏ ன. நகரம் பல தடைவ
ைகமா
ட்ட . ல சமயம் இலங் ைக
மன்னர்களிட ம் , ல சமயம் பாண் ய அரசர்களிட ம்
அ இ ந்த . பராந்தக சக்கரவர்த்
ன்
காலத்
ந் ேசாழர்களின் ஆ க்கத் ல் இ ந்
வந்த .
அத்தைகய த்த ேகந் ர நகரத் ன் ேகாட்ைட ம ல்
வாச ல் ஒ நாள் வந் யத்ேதவன் வந் நின்றான்.
நக க் ள் ேபாக ேவண் ம் என்றான். ேசாழ
ேசநா ப ையப் பார்க்க ேவண் ம் என்றான்.
காவலர்கள் அவைன உள் ேள ட ம த்தார்கள் . அதன்
ேபரில் , ன்னர் கடம் ரில் ைகயாண்ட க் ைய
இங் ம் அவன் ைகயாண்டான். காவலர்கைளப்
பலவந்தமாகத் தள் ளிக்ெகாண்
உள் ேள ைழயப்
ரயத்தனம் ெசய் தான். காவலர்கள் அவைனச் ைறப்
த் க் ேகாட்ைடத் தைலவனிடம் ெகாண்
ேபானார்கள் . வந் யத்ேதவன் ேகாட்ைடத் தைலவனிடம்
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்ம க்
க் யமான ஓைல
ெகாண்
வந்
ப் பதாக ம் , அைதப் பற் ேசாழ
ேசநா ப
டந்தான்
வரம் ெசால் ல
ம் என்
னான். அவைனப் பரிேசா த் ப் பார்த்தார்கள் .
‘ெபான்னி ன் ெசல் வ’ க் ஓர் ஓைல ம் , ப
ர்
பைன இலச் ைன ம் அவனிடம் இ க்கக் கண்டார்கள் .
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளார்
க் ரம ேகசரி
அச்சமயம் இலங் ைகப் பைட ன் ேசநா ப யாக
இ ந்தார். அவரிடம் ேபாய் ச் ெசான்னார்கள் .
க் ரம ேகசரி அப் ேபா
தன் மந் ரி
அநி த்தப் ரமராய டன் ேப க் ெகாண்
ந்தார்.

அவ டன் இராேம வரம் வைர ல் ேபாவதற்
ஆயத்தமாக இ ந்தார். ஆைகயால்
ம் வந்
சாரிப் பதாக ம் அ வைர ல் அந்த ரைனக்
காவ ல் ைவத்
க் ம் ப
ம் ெசால்
ட் ப்
ேபானார்.
ற வந் யத்ேதவைன அைழத் ப் ேபாய் ஒ
பாழைடந்த மாளிைக ல் ஓர் அைற ல் தள் ளிப்
ட் னார்கள் . வாச ல் காவ ம் ேபாட்டார்கள் .
வந் யத்ேதவன் நீ ண்ட வ ப் ரயாணத் னால்
கைளப் பைடந்
ந்தான் ஆைகயால் , தன்ைனச்
ைறப் ப த் ய
த் அவன் ம ழ் ந்தான்.
இரண்ெடா நாள் அைலச்சல் இன்
ஓய் ெபறலாம்
அல் லவா?
தல் நாள் அவ க் அத்தைகய ஓய்
ைடத்த .
ஆனால் இரண்டாம் நாள் ஒ ெதால் ைல ஏற் பட்ட .
அவன் இ ந்த அைறக் அ த்த அைற ல் ஏேதேதா
த் ரமான சப் தங் கள் ேகட்கத் ெதாடங் ன. யாேரா
ஒ வன் இன்ெனா வைன அதட்
ரட் னான்.
அவ ைடய ரப் ேபச் க்கள் ரமாதமா
ந்தன.
“இந்தா!”. “ ச் !”, “ேபா ேபா!”, “ ட்ட வராேத!” “அ
ல்
வந்தாேயா ெகான்
ேவன்!”, “அ த்
ெநா க்
ேவன்!” “ஜாக் ரைத!” “உன் உ ர்
உன் ைடயதல் ல!” “யமேலாகத் க் அ ப்
ேவன்!”, “ஒேர உைத ல் உன் உ ர் ேபாய்
ம் !”
என் இப் ப ெயல் லாம் அ த்த அைற ல் ஒ வன்
இைரந் ெகாண்
ந்தான். யாைரப் பார்த் இப் ப
அவன் ர வாத
றான் என் ெதரிய ல் ைல. ஒேர
ரல் தான் ேகட்டேத த ர, அதற் எ ர்க் ரல்
ேகட்க ல் ைல. ஒ ேவைள யாராவ ைபத் யம்
த்த
ேபார் ரனா
க் ேமா என்ற சந்ேதகம் ஏற் பட்ட .

அப் ப ெயன்றால் , இரெவல் லாம்
க்க ல் லாமல்
ெசய்
வாேன? ெகாஞ் சம் நிம் ம யாகத்
ங் கலாம்
என்றால் அதற் ம் இைட
ேநர்ந்
ட்டேத…!
“ெசான்னால் ேகட்கமாட்டாயா? ம் மா ேபாகமாட்டாயா
சரி, சரி! உன்ைன என்ன ெசய் ேறன், பார்!” இந்த
வார்த்ைதக க் ப் ற ெதாப் ெபன் அவ ைடய
அைற ல் வந் ஏேதா
ந்த . ப த்
ந்த
வந் யத்ேதவன்
க் வாரிப் ேபாட் எ ந்தான்.
ந்த என்னெவன் உற் ப் பார்த்தான். உடேன
அவைனய யாமல் ரிப் வந்த . கலகலெவன்
ரித்தான் ஏெனனில் , அ த்த அைற
ந் அப் ப
ேவகமாக வந்
ந்த ஒ
ைன என் ெதரிந்த !
“ஓேஹா! உனக் ச் ரிக்க ேவேற ெதரி மா? ரி!
ம ப
ம் இங் ேக மட் ம் வராேத!” என் அந்தக்
ெசால் ய .

ரி!
ரல்

யாேரா ைபத் யக்காரன் என்ப ல் சந்ேதக ல் ைல.
இல் லா ட்டால் ைன டன் இவ் வள வாத
வானா?
அல் ல
ைன மனிதைரப் ேபால் ரிக் ம் என் தான்
எண்
வானா? ஆனால் அ
ம் ஓர் அ சயம்
என்னெவன்றால் அப் ப ெயல் லாம் ேப ய ரல்
அவ க் த் ெதரிந்த ரேலா என்ற சந்ேதகம்
உண்டா ற் . எங் ேகேயா, எப் ேபாேதா ேகட்ட ரலாகத்
ேதான் ய . ஆனால் யா ைடய ரல் ? எங் ேக ேகட்ட
ரல் ? – நிைனத் நிைனத் ப் பார்த் ம் ஞாபகம்
வர ல் ைல!
எப் ப யாவ இ க்கட் ம் , யாராவ இ க்கட் ம் என்
எண்ணி வந் யத்ேதவன் ப த் க் ெகாண்டான்.
கண்ைண
த்
ங் கப் பார்த்தான், ஆனால்
ங் க
ய ல் ைல. சற் ேநரத் ல் அவ ைடய

உள் ளங் கால் களில் ஏேதா வழவழெவன் தட் ப் பட்ட .
கண்ைணத் றந் பார்த்தால் ைன அங் ேக
ப த்
ந்த . அட கட ேள! இைதக் கால் மாட் ல்
ைவத் க் ெகாண்
எப் ப த்
ங் வ ? உைதத் த்
தள் ளினான். ைன நகர்ந் ெசன்ற . கண்ைண
னான்; ம ப அவன் பக்கத் ல் ைக ல் ஏேதா
வாகத் தட் ப் பட்ட . கண்ைணத் றந்
பார்த்தால் ைன அவன் பக்கத் ல் வந்
ப த் க்ெகாண்
ெசல் லம் ெகாஞ் க் ெகாண்
ந்த !
ம

ப
ம் ைக னால்
த் த் தள் ளினான். ைன
ரச் ெசன்ற . ண் ம் கண்ைண
னான்.
தைலமாட் ல் வந்
ைன ப த் க்ெகாண்
வா னால் அவ ைடய ெநற் ையத் தடவத்
ெதாடங் ய .
வாைள ம் ேவைல ம் அச்ச ன் த் தாங் கக்
ய
அவ் ர க் ப் ைன தன் வா னால் தட ம்
அ பவத்ைதத் தாங் க
ய ல் ைல. எ ந் , ைனைய
அதன் க த்ைதப்
த் த்
க் னான். அவ ைடய
அைறக் ம் அ த்த அைறக் ம் மத்
ல் இ ந்த
வரின் உச்
ல் ெகாஞ் சம் இ ந் ெபாக்ைக
ந்
ந்த . அதன் வ யாகப் ைனையத்
க்
எ ந்தான்.
அ த்த அைற ல்
ேநரம் ஒேர ரகைளயா
ந்த .
மனிதக் ர ன்
ப் பாட் டன் ைன ன் கர ரா
சத்த ம் ேசர்ந் ெகாண்ட . சற் ேநரத் க் ப் ற
“ேபா! ெதாைல!” என்ற ரல் ேகட்ட . ைன ன் ‘ யாவ்
யாவ் ’ சத்தம் ெகாஞ் ச
ரம் வைர ல் ெசன்
மைறந்த . ற நிசப் தம் நில ய .

வந் யத்ேதவன் கண்ணயர்ந்தான். அைரத் க்க
நிைல ல் ஒ கன கண்டான். க இன்பமான கன .
இைளய ராட்
ந்தைவ அவன் அ
ல் வந்
உட்கார்ந் அவன் ெநற் ையத் தட க் ெகா த்தாள் .
ஆகா! ைன ன் வா க் ம் இளவர
ன்
ைக ர க் ம் எத்தைன த் யாசம் !
சட்ெடன்
கைலந்

ம ப
ப் வந்த . கன
ட்டேத என் வ த்தமா
ந்த

.

அ த்த அைற
ந் யாேரா வைரத் தட் னார்கள்
அந்தப் ைபத் யமாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் .
“யார் அங் ேக?

ைனைய எ

த்

எ

ந்த

யார்?”

வந் யத்ேதவன் ம ெமா ெசால் ல ல் ைல.
ெமௗனமா
ந்தான். ஆ! இ என்ன, ைன
றாண் வ ேபான்ற சப் தம் ம ப
ம் ? இல் ைல,
இல் ைல! யாேரா அப் றத் ல் வரில் ஏ வதற்
யல் றார்கள் !
வந் யத்ேதவன் எ ந்
க்க ல் ைல. ப த்தப ேய
கவனமாய் க் கா ெகா த் க் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தான். ஆனால்
ன் ஜாக் ரைதயாகக்
ைகமட் ம் கத்
ல் இ ந்த .
வரின் உச்
ந் ெபாக்ைக ல்
த ல் இ
ைககள் ெதரிந்தன. ற ஒ
ண்டா ெதரிந்த .
ண்டா க்க
ல் ஒ
கம் ேமேல வந்
னிந்
பார்த்த .

ஆ! இவன் ஆழ் வார்க்க யான் அல் லவா? தைலப் பாைக
கட்
ப் பதால் ேதாற் றத் ல்
மா
க் றான்!
ஆனால் ஆழ் வார்க்க யான் என்ப ல் சந்ேதக ல் ைல.
இவன் எதற் காக, எப் ப இங் ேக வந்தான்? நாம் இ ப் ப
ெதரிந் தான் வந்
க்கேவண் ம் ! உத ெசய் ய
வந்
க் றானா? அல் ல இைட
ெசய் ய
வந்
க் றானா?
வந் யத்ேதவன் எ ந் உட்கார்ந் , “ஓ
ரைவஷ்ணவேர! வ க! வ க! வ ண்ணிய
ஸ்தலமா ய
க்ேக
வரத் க் வ க! வ க!”
என்றான்.
“தம் ! நீ தானா? நிைனத்ேதன்! ேவ யார் இவ் வள
அ க் ப் ள் ைளயாராகக் ரல் காட்டாமல்
உட்கார்ந்
க்க
ம் ?” என் ஆழ் வார்க்க யான்
ெசால் க்ெகாண்
அைற ல்
த்தான்.

அத்
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அந்த ர ைவஷ்ணவர் எப் ப அங் வந் ேசர்ந்தார்
எதற் காக வந்
க் றார் என்பைதப் பற்
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம் கலக்கமைடந்
ந்த .
ஆ
ம் அைத அவன் ெவளி ல்
காட் க்ெகாள் ள ல் ைல.
“என்ன ேவ க்ைகையச் ெசால் வ ? சற்
ன்னால் தான்
உங் கைளப் பற் நிைனத் க்ெகாண்ேடன். நி ர்ந்
பார்த்தால் தாங் கள் வேர க்
த் வ
ர்கள் .

‘ெகா க் ற ெதய் வம்
ைரையப் ெபாத்
ெகா க் ம் ’ என் ெசால் றார்கேள, அ
என்றான்.

க்ெகாண்
சரிதான்!”

“அப் பேன! சற்
ன்னால் என்ைனப் பற்
நிைனத்தாயா? எதற் காக இந்த நரம ஷைனப் பற் நீ
ஏன் நிைனக்க ேவண் ம் ? சா
ாத் இராம ராைனப்
பற் நிைனத்தா ம் பயன் உண் …”
“தங் கள் வாய் க் ச் சர்க்கைரதான் ேபாடேவண் ம் .
த ல் நான் இராம ராைனப் பற் த்தான்
நிைனத்ேதன். இங் ேக வ ம் ேபா கட ல் அக்கைர ல்
இராேம வரக் ேகா ரம் ெதரிந்த . இராமர்
அங் ேகதாேன வைனப் ைஜ ெசய் இராவணைனக்
ெகான்ற பாவத்ைதப் ேபாக் க் ெகாண்டார் என்
எண்ணிேனன்…”
“நில்

, தம்

! நில்

!”

“நிற் க
யா , வா கேள! என்னால் நிற் க
யா .
நடந் நடந் , நின் நின் , என் கால் கள்
ெகஞ்
ன்றன. தாங் க ம் க ைண ரிந்
உட்கா ங் கள் . அப் றம் இராமைரப் பற்
நிைனத்ேதனா? உடேன இராம பக்தனா ய அ மாைரப்
பற் நிைன வந்த . அ மாைரப் பற் எண்ணிய ம்
தங் கள் நிைன வந்த . உடேன பார்த்தால் , தாங் கேள
வந்
ட் ர்கள் . வேர க்
த் மட் ம் வந் ர்களா,
அல் ல அ மாைரப் ேபால் கடைலேய தாண் க்
த்
வந் ர்களா?”
“தம் மகா பக்த ேரான்மணியான அ மார் எங் ேக?
அ ேயன் எங் ேக? அ மார் இந்த இலங் ைகக் வந்

அ
ய மாரன்
த ய இராட்சதர்கைள அதாஹதம்
ெசய் தார். என்னால் ேகவலம் ஒ
ைனக் வ ெசால் ல
ய ல் ைல. இேதாபார்! எப் ப ஒ
ைன என்
கால் கைளப் றாண்
இரத்தக் காயம் ெசய்
ட்ட !”
என் ஆழ் வார்க்க யான் தன் கால் களில் ஏற் பட்
ந்த
காயங் கைளச் ட் க் காட் னான்.
“அடடா! இப் ப யா ேநர்ந்
ட்ட ? ஆனால் ேகவலம் ஒ
ைனேயா தாங் கள் சண்ைடக் ப் ேபான காரணம்
என்ன…?”
“நான் சண்ைடக் ப் ேபாக
என் டன் வ ச்சண்ைடக்
“அ

எப் ப

வா

ல் ைல. அ ேவதான்
வந்த …”

கேள!”

“உன்ைனத் ேத க்ெகாண்
நான் வந்ேதன். வாசற்
காவலர்கைள ஏமாற் ெகால் ைலப் றச் வர் வ யாக
ஏ க்
த்ேதன். ேழ நான் கால் ைவக் ற இடத் ல்
ேவண் ெமன் அந்தப் ைன தன் வாைல நீ ட் க்
ெகாண்
ந்த . என் கால் அதன் வாைல அப் ப
இேலசாகத்தான் ெதாட்ட . இ ந்தா ம் அந்தப்
ெபால் லாத ைன தன் கால் நகங் களினால் என்ைனத்
தாக்கத் ெதாடங்
ட்ட . தம் ! நான் ெசால் வைதக்
ேகள் !
ேயா சண்ைட ேபாட்டா ம் ேபாடலாம் ;
ஆைனேயா சண்ைட ேபாட்டா ம் ேபாடலாம் ;
ைனேயா மட் ம் சண்ைட ேபாடக் டா !”
“ வா கேள! அந்த இரக யம் எனக்
ெதரிந் ேபாய் ட்ட …”

இப் ேபா

“எந்த இரக

யம் ?”

“அந்தப் ைன இங் ேக என் அைறக் ம் வந்த . என்
ெநற்
ல் வா னால் தட க் ெகா த்த . என்ேனா
ெகாஞ்
ைளயா ய . என்ைன நகத் னால்
றாண்ட ல் ைல. உம் ைம மட் ம் தாக் ப்
றாண் ய ! அதற் க் காரணம் என்ன?
ைவஷ்ணவர்கைளக் கண்டால்
க்காத ர ைசவப்
ைன அ !…
“ஓேகா! அப் ப ேயா? இந்த ேயாசைன எனக் த்
ேதான்றாமல் ேபா ற் ேற? ர ைசவப் ைன என்
ெதரிந்
ந்தால் த
னால் நா
ச்சாத் ச்
சாத்
ப் ேபேன?”
“உம் ைக ல் த இல் லாதேத நல் ல . ஏெனன்றால் , இந்த
ேஷத் ரத் க் வந்த
ந் என் உடம் ேல
ட ர
ைசவ இரத்தம் ெகா க்கத் ெதாடங்
க் ற . என்
உைற
ள் ள கத் ‘ ர ைவஷ்ணவ இரத்தம் ேவண் ம் ’
என் அ
ற . நீ ர் எனக் ச் ெசய் த ேப த ைய
நிைனத் அைத அடக் ைவத்
க் ேறன்!”
“அப் பேன! உனக் நான் ஓர் உத
ெசய் ய ல் ைலேய!”

ம்

“ைவஷ்ணவேர! தங் கள் சேகாதரியா ய ப
ர் இைளய
ராணிையப் பற் எனக் நீ ர் ெசால் ல ல் ைலயா?”
“ஆமாம் ; ெசான்ேனன்.”

“ப
ர் இைளயராணி கடம்
க் அ
ல்
பல் லக் ல் ேபானேபா , ைர ல யேத, அப் ேபா
அந்தத் ேத ைய நீ ர் எனக் ச் ட் க் காட்ட ல் ைலயா?”
“ஆம் , ஆம் அதனால் என்ன?”
“ெசால்
ேறன், அேத பல் லக் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக்க
ல் ெசன் ெகாண்
ந்தேபா நான்
பார்த்ேதன். பல் லக்
மப் பவர்கள் ேவண் ெமன்
வந் என்
ைர ன் ேமல் இ த்தார்கள் . நான் நியாயம்
ேகா வதற் காகப் பல் லக் ன்
ைரைய லக் ப்
பார்த்ேதன்…”
“உள் ேள இ
“ப

ந்த

யார்?”

ர் இைளயராணி சா

“ஓேஹா! நீ அ ர்ஷ்டசா
நந் னிையப் பார்க்க
ைக
ட்டேத!”
“அ ர்ஷ்டம் வ
வ ம் !”

ம் ேபா

ாத் நந்

னி ேத

தான்!”

. நான் ஆனமட் ம்
யன்
ய ல் ைல. உனக் அ

ம்

அப் ப த்தான் தானாகேவ

“அப் றம் ?”
“நான் தங் கள் ெபயைரச் ெசான்ேனன். ேத
க் யமான ெசய் தாங் கள் ெசால்
அ
ேனன்…”

க்
ப்

யதாகக்

“நா ம் பார்த்தா ம் பார்த்ேதன். உன்ைனப் ேபால்
சாமல் ெபாய் ெசால்
றவைன இந்தப் ரபஞ் சத்
எங் ம் பார்த்தேத ைடயா …”

ல்

“ைவஷ்ணவேர! என்
தாைதக க் க் க
ேபரில் க்க ரியம் . அவர்கேள க ைதக
பா
க் றார்கள் …”

ஞர்களின்
ம்

“அதனால் என்ன?”
“க பரம் பைர இரத்தம் என் உடம்
ம் ஓ
ற .
அதனால் ல சமயம் கற் பைன ெபாங் வ
ற .
உம் ைமப் ேபான்ற பாமரர்கள் அைதப் ெபாய் என்
ெசால் வார்கள் …”
“நல் ல

; அப் றம் என்ன நடந்த

?”

“என் கற் பைனையக் ேகட்
யந் நந் னிேத ப
த் ைர ேமா ரத்ைதக் ெகா த்தார். அரண்மைன
வந் பார்க்கச் ெசான்னார்.”

ல்

ர்

“ேபாய் ப் பார்த்தாயா?”
“ ன்ேன, பார்க்காம
ப் ேபனா? உடேன ேபாய் ப்
பார்த்ேதன். என் ர ரபராக் ரமங் கைளப் பற் நாேன
ெசால் த் ெதரிந் ெகாண்ட நந் னிேத , எனக் ஒ
க் யமான ேவைல ெகா த்தார்.”
“அ

என்ன ேவைல?”

“இந்த இலங் ைக ல் ம ைர பாண் யவம் சத்
மணிம ட ம் இந் ரமாைல ம் இ க் ன்றனவாம் .
இலங் ைக அரச
ம் பத்தார் மைலநாட் ல் ஒளித்
ைவத்
க் றார்களாம் . ‘அந்த, நைககைள

எப் ப யாவ
ெசால்
அ
என் எனக்

ேத க் ெகாண்
வந்
!’ என்
ப் னார். அ இவ் வள கஷ்டமான ேவைல
த் ெதரியாமல் ேபா ற் …”

“ெபரிய ப ேவட்டைரயரின் ெபாக் ஷத் ல் உள் ள
ஆபரணங் கள் ஆ ரம் க ைதப் ெபா கன
க் ம்
என் றார்கள் . அவ் வள ம் இைளயராணிக் ப்
ேபாத ல் ைலயாக் ம் . சரி ெகாண் வந்தால் உனக்
என்ன த வதாகச் ெசான்னாள் ?”
“தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் காவைலச்
ப ேவட்டைரயரிட
ந்
ங்
வதாகச் ெசான்னார்.”

ன்னப்
எனக்

த் தந்

“தம் ! தம் ! தஞ் ைசக் ேகாட்ைடக் காவல் உனக்
ைடத்தால் , தட் த் தடங் க ல் லாமல் நான்
ேகாட்ைடக் ள் வரலாம் அல் லவா?”

க்

“அழகாய் த் தானி க் ற . எனக் த் தஞ் ைசக்
ேகாட்ைடக் காவல் ைடக் ற வ என்ன? நான் தான்
இந்த ஊரில் வந் இப் ப அகப் பட் க் ெகாண்ேடேன?”
என் வந் யத் ேதவன்
க ம் ேசாகமான ர ல்
னான்.
“ஏன் அகப் பட் க் ெகாண்டாய் ? எதற் காக உன்ைனச்
ைறப் ப த்
க் றார்கள் , ெதரி மா?” என்
ஆழ் வார்க்க யான் ேகட்டான்.
“ப
என்

ர் ராணி ெகா த்த த் ைர ேமா ரத்ைத
டன் ெகாண் வந்ேதன். இங் ேக ம் அதற் ச்

ெசல் வாக் இ க் ம் என்
தவறாய் ப் ேபா ற் ?”

எண்ணிேனன். அ

தான்

“அ தவ தான், தம் , ெபரிய தவ ! இங் ேக ேசநா ப
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளார் அல் லவா? ப
ர்
வம் சத் க் ம் ெகா ம் பா
ர் வம் சத் க் ம்
ெப ம் பைக என்ப உனக் த் ெதரியாதா?”
“ெதரியாமல் வந் தான் அகப் பட் க் ெகாண்ேடன். என்ன
ெசய் றெதன் ெதரிய ல் ைல…”
“தம்

! நீ கவைலப் பட ேவண்டாம் !”

“கவைலப் படாமல் …”
“உன்ைன
தைல ெசய் வதற் காகேவ நான் இங்
வந்
க் ேறன்…”
“ஓேகா!”
“உன்ைன ஒ
ட்டாய் . ஆ
என் டன் எ
இச் ைற

சமயம் ஓர் உத ேகட்ேடன்; நீ ம த்
ம் நான் உனக் உத ெசய் ய வந்ேதன்.
ந் வா! இந்தக் கணேம
ந் தப்
டலாம் !”

“ைவஷ்ணவேர! தாங் கள்
ேபாய்
ங் கள் !”

க்

ரேம இங்

ந்

“ஏன், அப் பேன!”
“என் உைற
ள் ள கத் அ கமாகப் லம் பத்
ெதாடங்
க் ற . ஒ ‘ ர ைவஷ்ணவ ைடய
இரத்தம் ேவண் ம் என் ேகட் ற .”

“ேகட்டால் ேகட்கட் ேம! என் உடம் ல் ேவண் ய
இரத்தம் இ க் ற . உன் கத் க் த் ேதைவயானால்
ெகாஞ் சம் சாப் ட்
ட் ப் ேபாகட் ம் . நீ எ ந்
என் டன் வா!”
“இல் ைல, நான் வர

யா !”

“காரணம் என்ன?”
“கண்ைணச் ற் க்ெகாண்
எனக் த்
வ
ற . எத்தைனேயா நாளாக இர ல்
ங் க ல் ைல. இன்ைறக் நன்றாய் த்
ர்மானித்
க் ேறன். அதனால் தான்
டத்
க் எ ந்ேதன்.”

க்கம்
நான்
ங் வ என்
ைனையக்

“தம் ! இ என்ன இப் ப ச் ெசால்
றாய் ? இைளய
ராட்
ந்தைவ ேத
டம் நீ ஒப் க்ெகாண்ட
காரியத்ைத இப் ப த்தானா நிைறேவற் றப் ேபா றாய் ?
இந்த ஓைலையப் ‘ெபான்னி ன் ெசல் வன்’ ைக ல்
ேசர்ப் க் ம் வைர ல் இரெவன் ம் பகெலன் ம்
பார்க்காமல் ரயாணம் ெசய் ேவெனன் நீ
ஒப் க்ெகாள் ள ல் ைலயா!”… இவ் தம் ெசால்
ஆழ் வார்க்க யான் தன் ைடய ம
ந் ஓைலைய
எ த் வந் யத்ேதவனிடம் ெகா த்தான்.
அைத ஆர்வத் டன் வந் யத்ேதவன் வாங் க்
ெகாண்டான். இ வைர ல் ஆழ் வார்க்க யான் தன்
வாையப்
ங் வஞ் த் ஏமாற் றப் பார்க் றான்
என்ேற அவன் எண்ணி
ந்தான். இப் ேபா அந்த
எண்ணம் மா ய .
“இந்த ஓைல தங் களிடம் எப் ப

வந்த

?” என்

ேகட்டான்.

“ேசநா ப
க் ரமேகசரிதான் ெகா த்தார். இேதா
இந்தப் ப
ர் பைன இலச் ைனைய ம்
ப் க்
ெகா க்கச் ெசான்னார். உனக் எப் ேபா இஷ்டேமா
அப் ேபா
ரயாணம் றப் படலாம் என் ெசான்னார்.”
“ைவஷ்ணவேர! தங் க

க்

என் மனமார்ந்த நன்

“நன் ையெயல் லாம் ேசர்த் ைவத்
வ ம் ேபா ெகா க்கலாம் .”

”

க்ெகாள் . சமயம்

“ஐயா! இளவரசர் தற் சமயம் எங் ேக இ
ெதரி மா?”

க்

றார் என்

“அ யா க் ம் ெதரியா . அ ராத ரத்
ந் மைல
நாட் க் ச் ெசன்
க் றார். ேத க்
கண்
த்ேதயாக ேவண் ம் . உன்ேனா வ காட் ப்
ேபா ம் ப ேசநா ப எனக் க்
கட்டைள ட்
க் றார். நீ
ம் னால் வ
ேறன்.”
வந் யத்ேதவ க்
உண்டா ற் .

ண்

ம்

சந்ேதகம்

“ வா கேள! றப் ப வதற்
ன் ேசநா
நான் பார்க்கலாமா?” என் ேகட்டான்.

ப

ைய

“அவ யம் பார்க்கலாம் , பார்த்
ட் த்தான் ரயாணம்
ளம் ப ேவண் ம் . வான ேத ையப் பற் ச்
ேசநா ப
டம் ெதரி யாமல் ேபாகலாமா!” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
இைதக் ேகட்ட வந் யத்ேதவன் இந்த ர
ைவஷ்ணவ க் உண்ைம ேலேய மந் ர
வந்
க் ேமா என்
யப் பைடந்தான்.

த்ைத ைக

அத்
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ப் பாைத

ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளரா ய ேசநா ப
க் ரம ேகசரி வய
ர்ந்த அ பவசா ; பல
ேபார்க்களங் களில் பழந் ன் ெகாட்ைட ம் ேபாட்டவர்.
ேசாழ லத்தா டன் ெந ங் ய நட் ம் உற ம்
ண்டவர். அவ ைடய சேகாதரரா ய ெகா ம் பா
ர்ச்
ய ேவளார் ல ஆண் க க்
ன்னால் இலங் ைகப்
ேபார்க்களத் ல் ர ெசார்க்கம் அைடந்தார். அவ டன்
ெசன்ற ைசன்ய ம் ேதால் யைடந்
ம் ப ேநர்ந்த .
அந்தப் ப ையத் ைடத் க் ெகா ம் பா
ரின் ரப்
ரதாபத்ைத ண் ம் நிைலநாட் வ ல் அவர் ெபரி ம்
ஆத் ரம் ெகாண்
ந்தார். ஆைகயாேலேய சற்
வயதானவரா
ந் ம் இலங் ைகப் பைடக் த் தைலைம
வ த் அங் வந்
ந்தார்.
இலங் ைகப் ேபாைர நன் நடத்த
யாமல்
ப ேவட்டைரயர்களால்
ைளந்த இைட
கைளப்
பற்
ன்னேம பார்த்ேதாமல் லவா? ெந ங் காலமாக
அந்த இரண்
ற் றரசர் லத் க் ம் ஏற் பட்
ந்த
ேபாட்
ம் பைகைம ம் இதனால் இப் ேபா அ கமாய்
வளர்ந்
ந்தன. எனேவ, ப
ர் த் ைர ட்ட
இலச் ைன டன் அகப் பட் க் ெகாண்ட வந் யத்
ேதவன் பா ேசநா ப ெபரிய ேவளாரிடம்
கஷ்டமாகத்தான் ேபா
க் ம் . அ ர்ஷ்டவசமாக
அநி த்தப் ரமராயரிடம் இைதப் பற் அவர்
ரஸ்தா க்க ேநர்ந்த . வந் யத்ேதவைனப் பற் ய
உண்ைமைய ஆழ் வார்க்க யானிட
ந் ெதரிந்
ெகாண்ட அநி த்தர் அவைனேய ேசநா ப
க் ரம ேகசரி டம் ெசன் உண்ைமையத்
ெதரியப் ப த் ம் ப அவசரமாக அ ப்
ைவத்
ந்தார்.

வாணர் லத்
ர மாரைன ேம ம்
ம் உற் ப்
பார்த்த ேசநா ப
க் ரம ேகசரிக் அவனிடம்
நல் ல அ ப் ராயம் உண்டா
க்க ேவண் ம் .
அன்பான ர ல் , “தம் ! உன்ைன இங் ேக சரியாகக்
கவனித் க்ெகாண்டார்களா? தங் வதற் இடம் , உண
எல் லாம் சரிவரக் ைடத்ததா?” என் ேகட்டார்.
“ஆம் ேசநா ப ! ஒ
ைற ம் இல் லாமல் பார்த் க்
ெகாண்டார்கள் .
ய ஏவைலச் ெசய் வதற் வாச ல்
ஐந்தா ேசவகர்கள் எப் ேபா ம் காத்
ந்தார்கள் ,
தங் வதற் இடம் தாராளமாய் க் ைடத்த .
இராேபாஜனத் க் ஒ
ைனைய அ ப்
ைவத்தார்கள் . அைத நான் சாப் ட
எண்ணி
க்ைக ல் இந்த ர ைவஷ்ணவைரக்
கண்ட ம் ேகாபம் வந்
ட்ட . இவைர நகத் னால்
றாண்
ட் அ ஓ
ட்ட !” என்றான்.
ேசநா ப “ஓேகா! இந்தப் ள் ைள ெராம் ப
ேவ க்ைகக்காரப் ைபயனா
க் றான்!
மைல!
இவன் ெசால் வ உண்ைமயா?” என் ேகட்டார்.
“ேசநா ப ! இவன்
ன்ேனார்கள் க ஞர்களாம் .
ஆைகயால் இவனிட ம் கற் பனா சக் அ கம்
இ க் ற . மற் றப் ப இவன் ெசால் வ உண்ைமதான்.
இவைன நான் பார்க்கப் ேபான இடத் ல் ஒ
ைன என்
ைக கால் கைளப் றாண்
ட்ட !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
அவ ைடய உடம் ல் ஏற் பட்
காயங் கைளப் பார்த் ச் ேசநா
ந்
ந்
ரித்தார்.

ந்த இரத்தக்
ப
க்

ரம ேகசரி

“ஒ
ைனயா உன்ைன இந்தப் பா ப த்
ட்ட !
நல் லேவைள! காட் ப் பாைத ல் ேபாவதற் இந்த ரன்
உனக் வ த் ைணயாகக் ைடத்
க் றான்…”
“ேசநா ப ! எனக் வ த் ைண ேதைவ ல் ைல.
என் ைடய ைகத்த ேய ேபா மான . அைத எ த் க்
ெகாள் ளாமல் நான் இவைனப் பார்க்கப் ேபான தான்
சகாய் ப் ேபாய் ட்ட …”
“அப் ப யானால் இவ க் நீ வ த் ைணயாக இ !
றப் ப வதற்
ன்னால் இவ க் ச் சரியாகச்
சாப் பா பண்ணி ைவத்
ட் அப் றம் ளம் ! தம் !
இப் ேபா இலங் ைக ல் சாப் பாட் வச ெகாஞ் சம்
ைற . இங் ேக ள் ள ஏரி ளங் கைளெயல் லாம்
ம ந்த ைடய ேசனா ரர்கள் கைரைய
உைடத்
ட் ப் ேபாய் ட்டார்கள் . அதனால்
வசாயம்
சரியாக நடப் ப ல் ைல. வசாயம் ெசய் வதற்
ஆட்க ம் இல் ைல. இந்த நாட் மக்கேள பட் னி
டக் றார்கள் . நம் ரர்க க் எப் ப உண
ைடக் ம் ? நம் ைடய நாட்
ந் ம் அரி ேபா ய
அள அ ப் ைவப் ப ல் ைல…”
“ேசநா ப ! அ எனக் த் ெதரிந்த ஷயந்தான்.
பைழயாைற ரப் பைட
களின் வ யாக இைளய
ராட் ெசன்றேபா ெபண் கள் அவரிடம்
ைற ட்டைதக் ேகட் க் ெகாண்
ந்ேதன்.
‘இலங் ைக ல் எங் கள் கணவன்மார்க ம் ள் ைளக ம்
பட் னி டக் றார்களாேம!’ என்
ைற ட்டார்கள் …”
“ஓேகா! இ அங் ேக ம் ெதரிந்
நல் ல , நல் ல ! அதற் இைளய
ம ெமா ெசான்னார்கள் ?”

ைற
ராட்

ட்டார்கேளா?
என்ன

“ேசநா ப ெபரிய ேவளார் இலங் ைக ல் இ க் ம்
வைர ல் நம் ரர்கைளப் பட் னியால் சாக ட
மாட்டார்; நீ ங் கள் கவைலப் பட ேவண்டாம் என் ஆ தல்
ெசான்னார்…”
“ஆகா! இைளய ராட் அவ் தம் ெசான்னாரா?
உலகத் ல் எத்தைனேயா இராஜ லங் களில் எவ் வளேவா
கழ் ெபற் ற கன்னிைககள் றந்த ண் . ஆனால்
எங் கள் இைளய ராட் க் இைணயானவர் ேவ
யா ம் இல் ைல…”
“அ த்தப யாகச் ெசால் லக்
உண் , ேசநா ப !”
“அ

யார், தம்

“ெகா

ம் பா

ய இளவர

ஒ

வர்

?”
ர் இளவர

வான

ேத

தான்!”

“ஆகா! இந்தப் ள் ைள ெராம் பப் ெபால் லாதவன்.
இவ ைடய கற் பனாசக் என்ைனேய மயக்
ேபா
க் ற . தம் ! பைழயாைற ல் எங் கள்
ல ளக்ைக நீ பார்த்தாயா?”

ம்

“பார்த்ேதன், ஐயா! இைளய ராட்
டன் இைண
ரியாமல் இ ந் வ
றவைர எப் ப ப் பார்க்காமல்
இ க்க
ம் ? ைவத் யர் ட்
ந் வ அ ப் ப
இரண்
ேப மாகத்தான் யாைன
ஏ வந்தார்கள் .
பத்ைத ஒளி ம் , மலைர மண ம் , உடம் ைப நிழ ம்
ரியாத ேபால் வான ேத
ம் இைளய ராட் ையப்
ரிவ
ைடயா …”

“அேடேட! இந்தப் ள் ைள ெவ
த் சா !
மைல!
இவைன நம் ெபாக் ஷ சாைலக் அைழத் ச் ெசன்
ேவண் ய ஆைட ஆபரணங் கைளக் ெகா த்
அைழத் ப் ேபா!”
“ஐயா! எல் லாம் தற் சமயம் ெபாக் ஷத் ேலேய
இ க்கட் ம் ,
ம் ப் ேபா ம் ேபா நான்
வாங் க்ெகாண்
ேபா ேறன்.”
“தம் ! எங் கள் ட் ப் ெபண்ைணப் பற்
பற் , – இைளய ராட் எனக் ச் ெசய்
அ ப் ப ல் ைலயா-?”

, வான ையப்
ஒன் ம்

“ேசனா ப ! தங் களிடம் நான் ெபாய் ெசால் ல
ம் ப ல் ைல.”
“யாரிட
தம் !”

ம் எப் ெபா

ம் ெபாய் ெசால் ல ேவண்டாம் ,

“இந்த ர ைவஷ்ணவர் ஷயத் ல் மட் ம் தய ெசய்
லக் அளிக்க ேவண் ம் . ேசநா ப ; இவரிடம்
உண்ைம ெசான்னால் என் தைல ெவ த் ப்
ேபாய்
ம் …”
“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் !… இைளய ராட் எனக்
ஒன் ம் ெசய் அ ப் ப ல் ைலயாக் ம் !”
“தங் க

க்

ச் ெசய்

“ஆனால் , என்ன?”

அ

ப் ப

ல் ைல. ஆனால் …”

“யா க் அ ப் ப ேவண் ேமா அவ க்
அ ப்
க் றார்கள் . வான ேத ையப் பற்
இளவரசரிடம் ேநரில் ல ெசய் கைளச் ெசால் ம் ப
பணித்
க் றார்கள் …”
“உன்ைனப் ேபான்ற த் சா ப் ள் ைளைய நான்
பார்த்தேத ல் ைல!” என்
ச் ேசநா ப ெபரிய
ேவளார் வந் யத்ேதவைன மார்ேபா
அைணத் க்ெகாண்டார். ன்னர், “சரி; இனி ண்
ெபா
ேபாக்க ேவண்டாம் ; றப் ப ங் கள் !” என்
ெசான்னார்.
“ஐயா! இந்த ர ைவஷ்ணவர் என்ேனா அவ யம்
வரத்தான் ேவ
மா? இவர் இல் லாமல் நான் தனிேய
ேபாகக்
டாதா?”
“இவர் வ

வ

ல் உனக்

என்ன ஆட்ேசபம் ?”

“எனக் ஆட்ேசபம் இல் ைல. என் இைட ல் ெச
ள் ள
கத்
த்த ரைசவக் கத் . அ ‘ ர ைவஷ்ணவ
இரத்தம் ேவண் ம் ’ என் ெவ நாளாகக்
ேகட் க்ெகாண்
க் ற . என்ைன
அ ெவளிக்
ளம்
ட்டால் இவர் பா ஆபத்தாய் ப் ேபாய்
ம்
என் பார்க் ேறன்.”
“அப் ப யானால் அந்தக் கத் ைய இங் ேக ட்
ட்
ேவ கத் எ த் க்ெகாண்
ேபா!
மைல
உன்ேனா வரா ட்டால் நீ இளவரசைரக் கண்
க்க
யா . அவர் இ க்
டேம யா க் ம் ெதரியா .
ேம ம் இளவரசரிடம் ெகா ப் பதற் இவ ம் ஒ
க் யமான ஓைல ெகாண்
வ
றான். ஆைகயால்
இரண்
ேப மாகச் ேசர்ந் ேபாவேத நல் ல ! வ
ல்

ஒ வேராெடா வர் சண்ைட
த் க் ெகாண்
காரியத்ைதக் ெக த்
டா ர்கள் !”
இவ் தம் ெசால்
ட் ப் ெபரிய ேவளார் ம ப
ம்
வந் யத்ேதவைன அ
ல் அைழத் அவன் காேதா
இரக யமாகச் ெசான்னார்.
“தம் ! இவனால் உன் காரியத் க் இைடஞ் சல் ஒன்
ேநரா . ஆனா ம் ஜாக் ரைதயாகேவ இ !
இளவரசரிடம் இவன் என்ன ெசய் ெசால்
றான்
என்பைதத் ெதரிந் வந் என்னிடம் ெசால் !”

ம்

ஆழ் வார்க்க யாைனத் தனக் ஒற் றனாகப் ன்ேனா
அ ப்
றார்கள் என்
த ல் வந் யத்ேதவன்
எண்ணி
ந்தான். இப் ேபா அவ க் த் தான் ஒற் றன்
என் ஏற் பட்ட . இந்த நிைலைம வந் யத்ேதவ க்
க ம்
த்
ந்த .
வந் யத்ேதவன் ஆழ் வார்க்க யா ம் இரண்
ரர்கள்
ைண டன் அன் ரேவ றப் பட்டார்கள் . ரயாணம்
ெதாடங் இரண்
நாள் ழக் ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .
த ல் ெகாஞ் ச ரம் ஊர்ப் றங் களாக இ ந்தன.
ஓரள ஜன நடமாட்ட ம் இ ந்த . வர வரக் காட் ப்
ரேதசமாக மா வந்த . த ல் ட்ைட மரங் கள்
நிைறந்த காடா
ந்த . ன்னர் வாைன அளா ய
ெபரிய மரங் கள் அடர்ந்த அரண்யங் களாக மா ன.
இைட ைடேய ஏரிகள் ெதன்பட்டன. ஆனால் அவற் ன்
கைரகள் பல இடங் களில் இ ந்
டந்தன. தண்ணீர ்
நாலா ற ம் ஓ ப் ேபாய் ஏரிகள் வறண்
டந்தன.
கழனி ல் ப ர் ெசய் யப் படாமல் டந்தன. இன் ம்
ஓரிடத் ல்
சாலமான ரேதசத் ல் தண்ணீர ்
ேதங்
ந்த . பாலா ந
ன் கைர ெவட்டப்
பட்டப யால் அதன் தண்ணீர ் ந ேயா ேபாகாமல்

ெவளி ல் கண்டப
த ச் ெசன் அப் ப த் தண்ணீர ்த்
ேதக்கம் உண்டானதாகத் ெதரிந்த .
இந்தக் காட் கைளெயல் லாம் பார்த் க்ெகாண்
அவர்கள் ெசன்றார்கள் . நீ த்த த்தத் னால் அந்தப்
ரேதசத் ல் ஏற் பட்
ந்த அ
கைளப் பற்
ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவ க் எ த் ச்
ெசால் க்ெகாண்
ேபானான். த்தம் எவ் வள
ெகா ைமயான என் அ க்க அவன்
னான்.
அைதப் பற் இ வ க் ம்
வாதம் பலமாக நடந்த .
இரண்
னங் க க் ப் ற
ரயாணத் ைச
மா ய . ழக் த் ைச ல் ெசன்றவர்கள் இப் ேபா
ெதற் ேநாக் த்
ம் னார்கள் . வர வரப் ரேதசங் கள்
அடர்த் யா க் ெகாண்
வந்தன. சமெவளிப் ரேதசம்
மா ப் பாைறக ம்
ய ன் க ம் எ ர்ப்பட்டன.
இன் ம்
ரத் ல் ெபரிய மைலத் ெதாடர்கள் வாைன
அளா ய கரங் க டன் ெதன்பட்டன. கா களின்
ேதாற் றம் பயங் கரமா க் ெகாண்
வந்த . பட் களின்
இனிய ரல் கேளா ஏேதேதா இனந் ெதரியாத
ேகாரமான சப் தங் கள் கலந் எ ந்தன.
அத்தைகய காட் வ களில் ெகா ய
கங் களினால்
ஏற் படக்
ய அபாயங் கைளப் பற் ப் ேபச் எ ந்த .
நரிகள் ,
த்ைதப்
கள் , கர கள் , யாைனகள் ஆ ய
கங் கள் அக்கா களில் உண்
என்
ஆழ் வார்க்க யான்
னான்.
“நரிகள்
ட்டமாக வந்தால் அபாயம் அல் லவா?” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான். கடம் ர் மாளிைக ல் அவன்
கண்ட பயங் கரக் கன அவ க் நிைன வந்த .

“நரிகள்
ட்டத்ைதக் காட்
ம் ஒற் ைற நரி
ஊைள னால் அபாயம் அ கம் ” என்
ஆழ் வார்க்க யான்
னான்.
“அ

எப் ப ,

வா

ன்

கேள!”

“இந்தக் கா களில் நரி ம்
த்ைத ம் ேசர்ந்
ேவட்ைடக் ப் ேபா ம் .
த்ைத அங் கங் ேக ப ங் க்
ெகாண்
க் ம் . நரி அங்
ங் ம் ஓ இைர ேத ம் .
மனிதைனேயா மான்
த ய சா
கத்ைதேயா,
கண்டால் ஒற் ைறக் ர ல் ஊைள
ம் . உடேன
த்ைத பாய் ந் வந்
ந் ெகால் ம் . இப் ப ச்
த்ைதக் ஒற் றன் ேவைல ெசய் ம் நரிக் ‘ஓரி’ என்
ெபயர்…”
இப் ப
ரத்

இவர்கள் ேப
ல் கடல்

“கடற் கைர
ந்
என்ன சத்தம் ?” என்

க்ெகாண்
ேபானேபா சற் த்
வ ேபான்ற சப் தம் ேகட்ட .
ெவ
ரம் வந்
ட்ேடா ேம? இ
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“பக்கத் ல் எங் ேகேயா ஏரி அல் ல
ளம் இ க்க
ேவண் ம் . அ ல் தண்ணீர ்
ப் பதற் யாைனமந்ைத
வ
ற ேபால் ேதான்
ற !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஐையேயா! யாைன மந்ைத
ெகாண்டால் …!”

ல் நாம் அகப் பட்

க்

“அைதப் பற் க் ெகாஞ் ச ம் பய ல் ைல. மந்ைத ல்
வ ம் யாைனகள் நம் ைம ஒன் ம் ெசய்
டமாட்டா.

நாம் ஒ ங் நின்றால் அைவ நம் ைமத்
பாராமல் வ ேயா ேபாய்
ம் !”
இதற் ள் அவர்க
மரத் ன் ேமல் ஏ

ம்

டப்

டன் வந்த ரர்களில் ஒ வன் ஒ
நா பக்க ம் பார்த்தான்.

“ஐயா! ஐயா! ஒற் ைற யாைன வ
மரங் கைள
த் அதம் ெசய்
என்
னான்.

ற ! மத யாைன!
ெகாண்
வ
ற !”

“ஐேயா! இ என்ன சங் கடம் ! எப் ப த் தப்
ஆழ் வார்க்க யான்
டன்
அங்
பார்த்தான்.

ற !” என்
ங் ம்

“மந்ைத யாைனக க் ப் பய ல் ைல என் ர். ஒற் ைற
யாைனக் ஏன் இவ் வள பயம் !” என் வந் யத்ேதவன்
ேகட்டான்.
“அப் பேன! மதங் ெகாண்ட ஒற் ைற யாைன சாதாரண
ஆ ரம் யாைனக க் ச் சமமான . அதன்
ர்க்கத்தனத் க்
ன்னால் யா ம் எ ர்த் நிற் க
யா …”
“எங் கள்
ன் ேபர் ைக ல் ேவல் இ க் ற
உம் ைடய ைக ல் ஒ த இ க் றேத!”

.

மத யாைனைய ஆ ரம் ேவல் களா ம் எ ர்க்க
யா அேதா ஒ ெசங் த்தான ன் ெதரி றேத!
அ ல் நாம் ஏ க்ெகாண்டால் ஒ ேவைள தப் த் க்
ெகாள் ளலாம் ஓ ப் பா ங் கள் !”
“ஒ

இவ் வா ெசால்
ஆழ் வார்க்க யான் ன்ைற ேநாக்
ஓ னான். மற் றவர்க ம் ன் ெதாடர்ந்தார்கள் . ஆனால்
ெகாஞ் ச
ரம் ஓ ய ம் எ ரில் ஓர் ஆழமான
ெசங் த்தான பள் ளத்தாக் இ ப் பைதப் பார்த்தார்கள் .
அவர்கள் நின்ற இடத் க் ம் சற் த்
ரத் ல் இ ந்த
ன் க் ம் மத்
ல் அந்தப் பள் ளத்தாக் இ ந்த .
பள் ளத்தாக் ன்
ளிம் ல் வந் அவர்கள் நின்றார்கள் .
யாைனேயா அ ேவகமாக அவர்கைள ெந ங் வந்
ெகாண்
ந்த . மனிதர்கைளப் பார்த்த ம் அதன் ெவ
அ கமா
க்கேவண் ம் .
க்ைகையத்
க் க்
ெகாண்
அந்த மத யாைன ளி யேபா அதன்
சப் தத் ல் அண்ட கடாகங் கள் ெவ க்காம
ந்த
அ சயந்தான். அைதக் ேகட்ட மனிதர்கள் நா ேப ம்
காைதப் ெபாத் க் ெகாண்டார்கள் . தைலக் ஒ பக்கம்
த ஓ னார்கள் .
யாைன ேம ம் ெந ங் வந்த ; ேம ம் ேம ம்
ெந ங் வந்த . ஆழ் வார்க்க யைனக்
ைவத் க்ெகாண் , அவன் நின்ற இடத்ைத ேநாக் அ
வ வ ேபாலத் ேதான் ய . இன் ம் இரண்
அ
அப் பால் எ த் ைவத்தால் ஆழ் வார்க்க யான் அதல
பாதாளத் ல்
ம் ப ேநரி ம் . பக்கவாட் ல்
ஓ வதற் ம் வச யாக இல் ைல. ெச ெகா கள்
அடர்ந்
ந்தன; ஓ த் தப் க்கத்தான்
மா?
வந் யத்ேதவன் ைக ல் ேவைல எ த்தான். ஆனால்
அந்த மதயாைன ன் ேவகத்ைத இந் ர ைடய
வஜ் ரா தத் னால்
ட அச்சமயம் த க்க
யா
என் அவ க் த் ேதான் ய . ேவைலப்
த்த ைக
பல ன ற் த் தளர்ந் ேசார்ந்த .
அந்ேநரத் ல் ஆழ் வார்க்க யா
வந் யத்ேதவ க் ஒ பக்கத்

ைடய ெசய் ைக
ல் ரிப் ைப

உண்டாக் ற் . ைக ல் த ைய ஓங் ய வண்ணம் , “நில் ,
நில் ! அப் ப ேய நில் ! ேமேல வந்தாேயா ெதாைலந்தாய் !
உன்ைனக் ெகான்
ெவட்
ேவன்!
ஜாக் ரைத!” என் ஆழ் வார்க்க யான் மதயாைனையப்
பார்த் இைரந்தான்!

அத்

யாயம் 28 – இராஜபாட்ைட

மதங் ெகாண்ட யாைன ஆழ் வார்க்க யா ைடய
ைகத்த க் ம் அவ ைடய அதட்ட க் ம் பயந் நின்
மா, என்ன? ம் க்ைகைய எ ப் பாகத்
க் க்ெகாண் , வ
ந்த ெச ெகா கைளச்
ைதத் க் ெகாண் , ேமேல ேமேல வந்
ெகாண்
ந்த . அ த்த நா
ஆழ் வார்க்க யா ைடய க அேதா க தான் என்ப ல்
இனிச் சந்ேதக ல் ைல! ைணக் வந்த ரர்கள்
இ வ ம் நின்ற இடத் ல் நின்றப ேய ‘ஹாய் ’ என்
ச்ச ட்டார்கள் . வந் யத்ேதவன் தன் ைக
ந்
ந
த் தைர ல்
ந்த ேவைலத்
ம் ப
எ த் க்ெகாண்
கைட யாக ஒ
யற் ெசய்
பார்க்க எண்ணினான். அேத சமயத் ல்
ஆழ் வார்க்க யான் தன் ைக
ந் த ைய
மத
யாைன
எ ந்தான்.
ம கணம் ஆழ் வார்க்க யாைனக் காண ல் ைல.
அவ ைடய தைலப் பாைக காற் ல் பறந் ெசன் ஒ
மரக் ைள ல்
ந்த . ஆழ் வார்க்க யான் என்ன
ஆ
ப் பான் என்
ந் ப் பதற் ள் ேள
அைதக்காட்
ம்
க் யமான சம் பவம் ஒன் நிகழ் ந்
ட்ட . அவன் மைறந்த இடத் க்க
ல் ெசன்ற யாைன
ெரன் மண்
ட்ட ேபால்
ன் கால் கைள
மடக் க் ெகாண்
ன் றமாகச் சாய் ந்த . அந்த
வனப் ரேதசம்
ம் எ ெரா ெசய் த ஒ

பயங் கரமான ளிறல் சத்தம் ேகட்ட . ம கணத் ல்
மைல ேபான்ற அந்த மத யாைன ன் உ வம்
வ ம்
மைறந்
ட்ட . யாைன அந்தப் ப பாதாளத் ல்
உ ண்
உ ண்
ந்தேபா சரிந்
ந்த
பாைறகளின்
ப் படலம் ேமேல எ ந் பர ய .
என்ன நடந்த என்பைதச் ந் த் த் ெதரிந்
ெகாள் வதற் வந் யத்ேதவ க் ச்
ேநரம்
ஆ ற் .
ஆழ் வார்க்க யா க் ப் ன்னால் ெப ம் பள் ளம்
இ ந்தப யால் அவன் த ைய
எ ந்த ேவகத் ல்
ன் றம் சாய் ந்
ந்
ட்டான். அவைன ேநாக் ச்
ெசன்ற மதங் ெகாண்ட யாைன ம்
ன்னங் கால்
இரண்ைட ம் பள் ளத் ல் ைவத்
ட்ட . ற
சமாளிக்கப் பார்த் ம்
ய ல் ைல. அத ைடய
ன்ெறாத்த உட ன் ெப ங் கனேம அதற் ச்
சத்
வா அந்தப் பள் ளத் ல் ெகாண்
தள் ளி ட்ட !
மத யாைனக் ம் , மதயாைனைய ெயாத்த
ஆழ் வார்க்க யா க் ம் ஒேர ேநரத் ல் ஒேர தமான
மரணம் சம் ப த்
ட்ட !
இைத வந் யத் ேதவ ைடய உள் ளம் உணர்ந்த ம்
அவ ைடய உடம்
ர்த்த . அவ ைடய இதயத் ல்
ெப ம் ேவதைன உண்டா ற் . அந்த
ைவஷ்ணவன்
வந் யத் ேதவ க்
த ல் ஏற் பட்
ந்த
சந்ேதகங் கெளல் லாம் மைறந்
ரயாணத் ன் ேபா
அவன் ேபரில் ஒ
த வாஞ் ைசேய ஏற் பட்
ந்த .
அப் ப ப் பட்டவ க் இத்தைகய க யா ேநர ேவ
ம் ?
அவ ைடய உத
ம் வ த் ைண ம் இல் லாமல்
இனித்தான் ஏற் க்ெகாண்
வந்த காரியத்ைதத்
தானாகேவ ெசய்
க்க ேவ
ேம என்ற கவைல ம்
ேதான் ய . ைவஷ்ணவ ம் யாைன ம் பள் ளத் ல்
ந் மைறந்த இடத் க் அ
ல் வந் யத்ேதவன்
வந் நின்
ேழ உற் ப் பார்த்தான்.

த ல் ஒேர
ப் படலமாக இ ந்த , ஒன் ேம
லப் பட ல் ைல. ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாகப்
அடங் க,
யாைன ெசன்ற வ
ல் ெச ெகா க ம் பாைறக ம்
ஹதமா
ந்
ப் ப ெதரிந்த .
“என்ன, தம் ! ம் மா ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
நிற் றாய் ! ஒ ைக ெகா க்கக்
டாதா!” என்ற
ரைலக் ேகட்ட ம் வந் யத்ேதவ க் ஒ தரம்
க் வாரிப் ேபாட்ட .
அ சயத் னால் தள் ளா
ழாமல் ரல் வந்த இடத்ைத
ேநாக் னான். யாைன
ந்த வ ைய
ெயாட் னாற் ேபால் ெசங் த்தான பாைற ேயாரத் ல் ஒ
மரத் ன் ஆணி ேவைரப்
த் க்ெகாண்
ஆழ் வார்க்க யான் ெதாங் க் ெகாண்
ந்தான்.
வந் யத்ேதவ ைடய
கலத் க் க் ேகட்க
ேவ
மா? உடேன ேவ க்ைகப் ேபச் ம் வந்
ட்ட .
“ஓஹாேஹா! ைவஷ்ணவேர! கேஜந் ர க் மட் ம்
ேமாட்சத்ைத அளித்
ட் நீ ர் ரிசங் ெசார்க்கத் ல்
தங்
ட் ேர?” என் ெசால் க் ெகாண்ேட, ரர்கைளக்
ைகதட் அைழத்தான்.
தன் அைர ல் ற்
ந்த ணிச்
ைள அ ழ் த்
எ த் ஒ
ைனைய இ
ரர்கைள ம் ெகட் யாகப்
த் க் ெகாள் ளச் ெசய் தான். இன்ெனா
ைனையக்
ேழ ட்ட ம் ஆழ் வார்க்க யான் மரத் ன் ேவைர
ட்
ட் த் ணிச்
ைளப்
த் க் ெகாண்டான்.
ன் ேப மாகப்
த் இ த் உன்பா என்பா
என் அந்த ைவஷ்ணவைன ெம வாக ேமேல
ெகாண் வந் ேசர்த்தார்கள் .

ேநரம் வைர ல் ஆழ் வார்க்க யான் ெந ய ெப
ச்
ட் க் ெகாண்
ரக்ைஞயற் றவன் ேபாலப்
ப த் க் டந்தான். மற் றவர்கள் அவைனச் ழ் ந்
நின் ஆ வாசப் ப த் னார்கள் .
சட்ெடன் எ ந் உட்கார்ந் , “ ளம் ங் கள் ! நன்றாய்
இ ட் வதற் ள் இராஜ பாட்ைடக் ப் ேபாய் ச்
ேசர்ந்
ட ேவண் ம் . என் தைலக் ட்ைட எங் ேக? த
எங் ேக?” என் ேகட்டான்.
“ஒன் ம் அவசர ல் ைல, நீ ர் இன் ம்
ஆ வாசப் ப த் க்ெகாள் ம் . ற நாம்
என் ெசான்னான் வந் யத்ேதவன்.

ேநரம்
றப் படலாம் ”

அப் ேபா ஒ நரி ஊைள
ம் சப் தம் ேகட்ட .
இன்ெனா பக்கத் ல் இன்ெனா நரி தன் இனிய
தத்ைத ஆரம் த்த .
இ
நரிகள் ேகாஷ்
கானம் இைசத்தன. ேமட் ப் ரேதசமா
ந்த
காட்
ந்
ேழ பள் ளத்ைத ேநாக் ப் பல இடங் களில்
சலசலப் ப் ரயாணங் கள் ஏற் பட்டன. தர்களில்
மைறந் ெசல் ம்
த்ைதகேள
அச்சலசலப் க்க க் க் காரணம் என் ெசால் த்
ெதரிய ேவண் ய அவ ய
க்க ல் ைல. பள் ளத் ல்
ேமேல க
க ம் ப ந் க ம் வட்ட டத் ெதாடங் ன.
“யாைன ன் மரணம் என்ப சாதாரண ஷயமல் ல.
ற் ப் பக்கம் ெவ
ரத்
ந்ெதல் லாம் ஊன்
ன் ம்
கங் க ம் , பட் க ம் சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் கேஜந் ர ைடய உடைலப்
பட் ப் பதற் காக வந்
ம் . நா ம் அவற் க் ப்
பட்சணமா
ேவாம் . றப் ப ங் கள் உடேன!”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

அவன்
யைத வந் யத்ேதவன் இப் ேபா ம த் ப்
ேபச ல் ைல. நால் வ ம் காட் வ
ல் எவ் வள
ரிதமாகப் ேபாக
ேமா அவ் வள
ரிதமாகச்
ெசன்றார்கள் . அஸ்த க் ம் சமயத் க்
இராஜபாட்ைடைய அைடந்தார்கள் .
இராஜபாட்ைட ல் வ ேவா ம் ேபாேவா ம் ,
வண் க ம் வாகனங் க மாக ஒேர கலகலப் பாக
இ ந்த . யாைனகளின்
சர்வசாதாரணமாக ஏ
வ
றவர்கைளப் பார்த் வந் யத்ேதவன்
யப் ற் றான். ‘இம் மா ரி
கம் ஒன் தானா காட் ப்
பாைத ல் அவ் வள
ைய உண்
பண்ணி ட்ட ?’
என் எண்ணி எண்ணி ஆச்சரியப் பட்டான்.
“இந்த இராஜபாட்ைட எங்
ந் எங் ேக ேபா ற ? நாம்
எங் ேக வந்
க் ேறாம் ? எங் ேக ேபா ேறாம் ?” என்
ேகட்டான்.
“அ ராத ரத்
ந்
ம் ம ரிக் ப் ேபா ம்
இராஜபாட்ைட ல் வந் ேசர்ந்
க் ேறாம் . தம் பள் ைள
இன் ம் அைரக்காத
ரம் இ க் ற . இராத் ரி அங் ேக
ேபாய் ச் ேசர்ந்
டலாம் ” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“இராஜபாட்ைட வ யாகச் கமாய் வந்
எதற் காகக் காட் வ யாக வந்ேதாம் ?”

க்கலாேம?

“இராஜபாட்ைட ல் நாம் ெந
ம் வந்
ந்தால்
இடத் ல் நம் ைம நி த் ச் ேசாதைன ெசய்
ப் பார்கள் .
அ ராத ரத் ல் அ ேயா நி த் ப்
ேபாட்
ப் பார்கள் . நாம் யாைரத் ேத
வந்
க் ேறாேமா அவர் ம் ம ரிக் ப் பக்கம்

ெசன்
ப் பதாக அ ந்ேதன். அதனால் தான்
க் வ
ல் வந்ேதன். இன்ன ம் அவைர நாம்
கண்
க்கத்தான் ேபா ேறாேமா, இல் ைலேயா? ேவ
எங் ேகயாவ ேபாகா
க்க ேவண் ம் !” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
இராஜபாட்ைட ன் இ பக்கத்
ம் ஏராளமான
க ம் , ராமங் க ம் , கைட
க ம் , ெகால் லர்,
தச்சர் பட்டைறக ம் இ ந்தன. அவற் ல்
வ த்தவர்க ம் ெதா ல் ெசய் தவர்க ம் ெப ம் பா ம்
ங் களவர்களாகத் ேதான் னார்கள் . இராஜபாட்ைட ல்
த ழ் நாட் ப் ேபார் ரர்கள்
க் ம் ெந க் ம்
ேபாய் க் ெகாண்
ந்தார்கள் . ஆனால் இ
ற ம்
வ த்த ங் களவர்கள் எவ் த தைட
ன்
நிர்ப்பயமாய் த் தங் கள் ெதா ல் கைளச் ெசய்
ெகாண்
ந்தார்கள் .
“இந்தப் ப
ெயல் லாம் இப் ேபா யா ைடய வசத்
இ க் ற ?” என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“ேசாழ ைசன்யம் தம் பள் ைள வைர ல்
ைகப் பற்
க் ற . அப் பால் ம் ம ரிக் ன்
ேகாட்ைட ம் ம ந்தன் வசம் இ க் ன்றன.”
“இந்தப் பக்கங் களில் வ

க்

ல்

ம் ,

ம் ஜனங் கள் ?”

“ெப ம் பா ம் ங் களத்தார்கள் . ‘ெபான்னி ன் ெசல் வர்’
இங் ேக வந்த ற
த்தத் ன் ேபாக்ேக மா
ட்ட .
ேசாழ ரர்க க் ம் ம ந்த ைடய ரர்க க் த்தான்
சண்ைட. அதாவ ேபார்க்களத் ல் எ ர்ப்ப ம் ேபா .
மற் றப் ப
கள் நிர்ப்பயமாய் வாழலாம் . த்த
மார்க க் ஒேர ெகாண்டாட்டாம் . அ ராத ரத் ல்

இ ந் ேபான த்த ஹாரங் கைளெயல் லாம் நம்
இளவரசர்
ம் பப்
ப் த் க் கட் ம் ப
கட்டைள ட்
க் றாராம் ! ேகட்டாயா கைதைய?
ெபௗத்த
க்கள் ஏன்
கலமைடய மாட்டார்கள் ?
இளவரசைர நான் சந் க் ம் ேபா , ‘நீ ங் கள் ெசய் ம்
காரியம் எனக் க் ெகாஞ் ச ம்
க்க ல் ைல!’ என்
ெசால்
டப் ேபா ேறன்!”
“கட்டாயம் ெசால்
ம் உமக் ப்
க்காத
காரியத்ைதச் ெசய் வதற் இந்த இளவரசர் யார்?
அவ க் என்ன ெகாம்
ைளத்
க் றதா?” என்றான்
வல் லவைரயன்.
“அவ க் க் ெகாம்
ைளத்
க்க ல் ைல. தம் ! அ
உண்ைமேய! ஆனா ம் அவரிடம் ஏேதா ஒ சக்
இ க் ற . அவ க் ப் ன்னால் யார் என்ன ைற
ெசான்னா ம் எ ரில் அவைரப் பார்த்த ம்
மயங் ப் ேபாய் நின்
றார்கள் . இளவரசைர
எ ர்த் ப் ேப ம் சக் யா க் ம் இ ப் ப ல் ைல.
அத்தைகய சக் , – இளவரசைரத் தம் இஷ்டப் ப நடக்கச்
ெசய் ம் சக் , – ஒேர ஒ வ க் த்தான் உண் …”
“ஆம் , ஆம் ! ர ைவஷ்ணவ ஆழ் வார்க்க யாரின் அற் த
சக் ைய அ யாதவர் யார்? அப் ப ப் பட்ட பயங் கர
மதயாைனையக் ைகத்த யால் எ ர்த் ெவன்றவ க்
இளவரசர் எம் மாத் ரம் !”
“நான்
யைத நீ சரியாகத் ெதரிந் ெகாள் ள ல் ைல
தம் ! ெபான்னி ன் ெசல் வர் எங் ேக? இந்த ஏைழ
ைவஷ்ணவன் எங் ேக? மத யாைனையக்
ைகத்த ெகாண்
எ ர்ப்ேபன்;
ைய ம் கர ைய ம்
ங் கத்ைத ம் ெவ ங் ைகேயா எ ர்ப்ேபன். ஆனால்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ன் ேந க் ேநர் நிற் ம் ேபா

என் ைதரியெமல் லாம் எங் ேகேயா ேபாய்
ற .
ெநஞ் ெந ழ் ந்
ற . ெதாண்ைட அைடத்
ற . வா
ந் ஒ வார்த்ைத ெவளி வ வ
ரம் மப் ரயத்தனமா
ற …”
“அவைர ஆ
ெசான்னீர!் ”

ம் சக்

பைடத்தவர் என்

ன் யாைரச்

“உலகம் ெதரிந்த ஷயமா ற் ேற; உனக் த் ெதரியாதா?
இைளய ராட் ையப் பற் த்தான் ெசால் ேறன்.
ந்தைவ ேத
ன் வாக் த்தான் அவ க் ேவத
வாக் !”
“ஓேஹா! பைழயாைற இைளய
ெசால்
ர்? உம சேகாதரி ப
பற் த்தான் ெசால்
ேரா என்
“நந் னி ம் அ ர்வ சக்
அவ ைடய சக் ேவ
“எப் ப ? என்ன

த்

ராட் ையப் பற் யா
ர் இைளய ராணிையப்
பார்த்ேதன்!”

உைடயவள் தான். ஆனால்
தமான .”

யாசம் ?”

“ஒ வன் நரகத் ல்
ழப் ேபா றவனா
ந்தால் ,
அவைனத் த த் நி த் க் ந்தைவ ேத
ெசார்க்கத் க் அவைனக் ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்
வார்; அ ஒ
த சக் . நந் னி என்ன ெசய் வாள்
ெதரி மா? அவ ைடய சக் இன் ம் ஒ ப ேமலான
என்ேற ெசால் ல ேவண் ம் . நரகத்ைதேய ெசார்க்கம்
என் ெசால் ச் சா த் , அைத நம் ம் ப
ம் ெசய் ,
நரகத் ல் சந்ேதாஷமாகக்
க் ம் ப
ெசய்
வாள் !”
வந் யத்ேதவ க் உடம்
ணா சயத்ைத ம் அவ

ர்த்த . நந் னி ன்
ைடய பயங் கர ேமாகன

சக் ைய ம் இந்த ர ைவஷ்ணவன் எவ் வள சரியாக
அளந் ம ப் ட் ைவத்
க் றான்! நந் னி
இவ ைடய சேகாதரி என் ெசால் வ ெமய் யா
க்க
மா? இந்த ேயாசைன ல் வந் யத்ேதவன்
ஆழ் ந்
ட்டப யால் ேமேல ஒன் ம் ேகட்க ல் ைல.
ரம் ெமௗனமாக நடந்தார்கள் .
அந்த ேமானத்ைதக் கைலத் ச் ல
ைரகளின்
ளம் ச் சத்தம் ேகட்ட . அவர்க க்
எ ர்ப்பக்கத்
ந் அச்சப் தம் வந்த . ல
நி ஷத் க்ெகல் லாம் நா
ைரகள் ெவ ேவகமாக
நா கால் பாய் ச்ச ல் வந்தன. றாவளிக் காற் ைறப்
ேபால்
ையக் ளப்
ட் க் ெகாண்
வந்த
அக்
ைரகள்
ன்னல் ன் ம் ேநரத் ல் நம் கால்
நைடப் ரயாணிகைளத் தாண் ச் ெசன்றன. ஆ
ம்
அந்தச்
ய ேநரத் ேலேய அக்
ைரகளின்
ேம
ந்தவர்களில் ஒ வ ைடய கத்ைத
வந் யத்ேதவன் பார்த் த் ெதரிந் ெகாள் ள
ந்த !
ஆகா! பார்த் ேபந் ர வர்மன் அல் லவா இவன்?
காஞ்
ள் ள இளவரசர் ஆ த்தரின் அந்தரங் க
நண்பன் அல் லவா? நம் ைம அவ் வளவாகப்
க்காதவன்
அல் லவா? இவன் எங் ேக வந்
ட் , எங் ேக ேபா றான்?
எதற் காக இவன் இலங் ைகக் வந்தான்? எப் ேபா
வந்தான்?…
ரயாணிகைளத் தாண் ச் ெசன்ற
ைரகள் சற் த்
ரம் ேபான ம் கம் ரமான ஒ
ர ல் “நில் ங் கள் !”
என் கட்டைள றந்த .
ைரகள் நின்றன; ற ,
இந்தப் பக்கமாகத்
ம் ன. அவர்களில் தைலவனாகக்
காணப் பட்டவன்
ைரையச் ெச த் க்ெகாண்
ன்னால் வந்தான். மற் றவர்கள் ன் ெதாடர்ந்
வந்தார்கள் . ன்னால் வந்தவன், வல் லவைரயன்
எண்ணிய ேபாலேவ, நாம்
ன்னம் மாமல் ல ரத் ல்
பார்த்
க் ம் பார்த் ரேபந் ர பல் லவன்தான்.

வந் யத்ேதவைன அவன் உற் ப் பார்த்
ட் , “இ
என்ன அப் பா இ ? நீ எப் ப இங் ேக வந் ேசர்ந்தாய் ?
தஞ் சா ரில் நீ
ெரன் மாயமாய் மைறந்
ட்டாய்
என் ெசான்னார்கேள? உன்ைனப் ப ேவட்டைரயர்கள்
ர்த்
ப் பார்கள் என்றல் லவா நிைனத்ேதன்!” என்றான்.
“ப ேவட்டைரயர்களால் என்ைன அவ் வள எளி ல்
ர்த் க்கட்ட
மா? நான் பைழய வாணர் லத்ைதச்
ேசர்ந்தவன் அல் லவா?”
“ஆம் , ஆம் ! எப் ப யாவ உ ைரக் காப் பாற் க்
ெகாண்
தப் ப் ைழப் ப ல் உனக் இைண ேவ
யா ம் இல் ைல…”
“ஐயா! உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாள் வ
அவ யமா
க் ம் ேபா காப் பாற் க்ெகாள் ேவன்.
உ ைரக் ெகா க்க ேவண் ய சமயத் ல் ெகா க்க ம்
அ ேவன். அப் ப நான் சாவதா
ந்தால் தங் கைளப்
ேபான்ற பைழய பல் லவ லத் ேதான்ற டன் சண்ைட
ேபாட் ச் சாேவேன த ர, ேகவலம்
ப ேவட்டைரயர்களின் ைக னால் சாேவனா?” என்
ெசால் க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் உைற
ந்
வாைள உ
னான்.
“ேசச்ேச! உன்ேனா என்ைனச் சண்ைடேபாடச்
ெசால் றாயா? அ
ம் இந்தத்
ரேதசத் ேல வந் !
ேவண்டாம் , தம் , ேவண்டாம் ! எனக் அவசர ேவைல
இ க் ற ! உன்னிடம் இளவரசர் ஒப்
த்த காரியம்
என்ன ஆ ற் ?”

“ெசய்
த்
ட்ேடன், ஐயா! சக்கரவர்த்
டம்
ெகா க் ம் ப பணித்த ஓைலையச் சக்கரவர்த்
டம்
ெகா த்ேதன். இைளய ராட்
டம் ெகா க்கச்
ெசான்ன ஓைலைய அவரிடம் ெகா த்ேதன்!”
“இங் ேக எதற் காக வந்தாய் ?”
“இலங் ைகையப் பார்க்க ேவண் ெமன்ற ஆைச எனக்
ெவ நாளாக இ ந்த . அதற் காக இந்த
ைவஷ்ணவேரா
றப் பட் வந்ேதன்…”
“ஆகா! இந்த ஆைளக் ட நான் எங் ேகேயா
பார்த்
க் ேறன் ேபா
க் றேத!”
“ஆம் மகாராஜா பார்த்
க்
ர்கள் . என் சேகாதரிையப்
பற் ஏதாவ ெதரி மா என்
சாரிப் பதற் காக
இளவரசர் ஆ த்தரிடம் வந்ேதன். அப் ேபா தாங் க ம்
அவர் பக்கத் ல் இ ந் ர்கள் !…”
“அ

யார் உன் சேகாதரி?”

“இப் ேபா
ேத !”

ப

ர் இைளய ராணியாக

ளங்

ம் நந்

“ஆகா! அந்த ஷப் பாம் னால் நாட் க்
ேநர்ந்
க் ம் ங் கைளெயல் லாம் நிைனத்தால் …
அவ ைடய அண்ணனா
ப் பதற் காக உன்ைனக்
க
ல் ஏற் ற ேவண் ம் !”
“மகாராஜா! ஒ நாள் நான் க
ல் ஏ ச் சாவதாகேவ
சபதம் ெசய் ெகாண்
க் ேறன். அன்ைறக் த்

னி

தாங் கேள வந் தங் கள் ைக னாேலேய அந்தத்
க்ைகங் கரியத்ைதச் ெசய்
ட்டால் …”
“உன்ைனக் க
ல்
க் ப் ேபாட என்னால்
மா?
அதற்
ஆள் ேவண் ம் . இ க்கட் ம் ; நீ ங் கள்
வ
றவ
ல் இளவரசைரப் பற் ஏதாவ ெசய்
ேகள் ப் பட் ர்களா? அ ராத ரத் க் அவர் வந்
ட்டாரா, ெதரி மா?” என் பார்த் ேபந் ரன்
ேகட்டான்.
“அைதப் பற் ெயல் லாம் எங் க
மகாராஜா! நாங் கள் காட் வ
ஒ மதயாைன என்ைனத் ரத்
அப் ேபா பா ங் கள் …”

க் என்ன ெதரி ம் ,
ல் வந்ேதாம் ! காட் ல்
க்ெகாண்
வந்த !

“ேபா ம் உன் கைத! யார் கண்ட ? ஒ நாைளக்
உன்ைன நாேன க
ல்
க் ப் ேபாட் உன் ைடய
ஆைசைய நிைறேவற் னா ம் நிைறேவற் ேவன்!”
என் ெசால் க்ெகாண்ேட பார்த் ேபந் ரன்
ைரையத்
ப் னான்.
ஆழ் வார்க்க யான் பார்த் ேபந் ர டன் ேப யப ேய
அவ டனி ந்த ஆட்கைளெயல் லாம்
ர்ந் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தான்.
எல் ேலா ம்
ைரகைளத்
ப் க்ெகாண்
ேபான ற ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவனிடம் ,
“தம் ! அந்த மற் ற
ன் ஆட்கைள ம் பார்த்தாயா?
அவர்களில் யாைரயாவ உனக்
ன்னம் ெதரி மா?”
என் ஆவேலா ேகட்டான்.

“இல் ைல, நான் பார்த்தேத
வந் யத்ேதவன்.

ல் ைல!” என்றான்

“ஆம் , நீ பார்த்
க்க
யா தான். அவர்களில் இரண்
ேபைர நான் பார்த்
க் ேறன்.
ப் றம் பயம்
பள் ளிப் பைட ல் நள் ளிர ல் பார்த்ேதன்! அப் பா! என்ன
பயங் கரமான சபதம் எ த் க் ெகாண்டார்கள் !” என்
ய ேபா ஆழ் வார்க்க யா ைடய உடம்
வ ம்
ந ங் ற் .
“அப் ப என்ன பயங் கரமான சபதம் எ
ெகாண்டார்கள் ?”

த்

க்

“ேசாழர் லப் ண்ேட இந்த உல ல் இல் லாமல் அ
வதாகச் சபதம் எ த் க் ெகாண்டார்கள் !”

த்

“ஐையேயா!”
“இவர்கள் எப் ப நமக்
ன்னால் இங் வந்
ேசர்ந்தார்கேளா ெதரிய ல் ைல! ெகட் க்காரர்கள் ! இந்த
ரட் ப் பல் லவைன எப் ப ேயா
த் க்
ெகாண்டார்கள் , பார்!” என் ெசால்
ட்
ஆழ் வார்க்க யான் ெமௗனமானான்.
வந் யத்ேதவ க் க் ேகா க்கைர ல் அவன் அ ந்த
ஒ
ஷயம் நிைன க் வந்த . அவன் ேகா க்கைர
வந்ததற்
தல் நாள் தான் இரண்
ேபர் அவசரமாக
இலங் ைகக் ப் ேபானார்கள் என் ம் , ங் ழ
ன்
தைமயன் அவர்கைளப் பட ல் ஏற் ச் ெசன்றான்
என் ம் ேகள் ப் பட்டான் அல் லவா. இவர்களில் அந்த
இரண்
ேப ம் இ ப் பார்கேளா? அப் ப யானால்
பார்த் ேபந் ர க் ம் இவர்க க் ம் என்ன சம் பந்தம்
இ க்க
ம் ?

நால் வ ம் தம் பள் ைள என் ம் த்த
ே
த் ரத்ைத ெந ங் க் ெகாண்

அத்

ண்ணிய
ந்தார்கள் .

யாயம் 29 - யாைனப் பாகன்

இரண்டா ரம் ஆண் க க்
ன்னால் – இந்தக் கைத
நடந்த காலத் க் ஆ ரம் ஆண் க க்
ன்னால் , –
வலஹம் பாஹ என் ம் ங் கள அரசன் ஒ வன்
இ ந்தான். அவ ைடய காலத்
ம் த ழர் பைட
இலங் ைக ன்
பைடெய த் ச் ெசன்ற . அப் ேபா
வலஹம் பாஹ என்பான் தைலநகரி
ந் தப் ஓ த்
தம் பள் ைள என்
டத்
ந்த மைலக் ைக ல்
ஒளிந் ெகாண்
ந்தான். ற அவன் ண் ம் பைட
ரட் க்ெகாண்
ெசன் அ ராத ரத்ைதக்
ைகப் பற் னான். அவ க் அபயமளித்
ந்த மைலக்
ைகைய ேம ம் ைடந்ெத த் க் ேகா லாக் னான்.
த்தர் ெப மானிடம் தன் நன் ையத் ெதரி த் க்
ெகாள் வதற் காக அந்தக் ைகக் ள் ேள ெபரி ம்
மாய் ப் பல த்தர் ைலகைள நிர்மாணிக்கச்
ெசய் தான்.
ற் க்கணக்கான த்தர் ைலகைள
நிர்மாணித்த ற் க க் த் தங் கள் ற் பத் றைன
ம் காட்
ட்ேடாம் என்
ப் ஏற் பட ல் ைல.
எனேவ
ந் ெதய் வங் களின் ப மங் கள்
லவற் ைற ம் த்தர் ைலக க் இைட ல்
நிர்மாணித் ைவத்தார்கள் . அந்த அற் தமான
ற் பக்கைல அ சயங் கைள இன்ைறக் ம் தம் பைள
என் ம் ஊரில் உள் ள ைகக்ேகா
ல் காணலாம் .
வந் யத்ேதவன் அந்தப்
ரேவ த்தேபா ஒ
வந்
ட்டதாகேவ அவ

ண்ணிய ஸ்தலத் க்
உலகத் க் ள்
க் த் ேதான் ய .

ள்

மலர்களின் ந மணம் அவ க் மயக்கத்ைத
அளித்த .
ைனகளில் தாமைர ெமாட் க்க ம்
ெசண்பக மலர்க ம் ப் பல் ப் பலாகக்
க்கப் பட்
ந்தன. பக்தர்கள் அம் மலர்கைள வாங்
அழ ய ஓைலக் ைடகளில் எ த் க்ெகாண்
ேகா ைல ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் . ஸ் ரீக ம் ,
ஷர்க ம் அடங் ய அந்தப் பக்தர் ட்டங் கள்
ெத க்கைள அைடத் க்ெகாண்
ெசன்றன.
கா த் ணி அணிந்த த்த சந்நியா க ம் அங் கங் ேக
காணப் பட்டார்கள் . “சா , சா ” என்ற ெப ங் ேகாஷம்
பக்தர் ட்டத்
ந் எ ந்த .
இைவெயல் லாம் வந் யத்ேதவ க்
க்க யப் ைப
அளித்தன. ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “நாம் த்த
ேகந் ரத் க் வ வதாக எண்ணிேனாம் . இ
த்த
ே
த் ரமாக அல் லவா இ க் ற ?” என்றான்.
“ஆம் , அப் பா! ஆ ரம் வ ஷமாக இ
ர த் ெபற் ற
த்த ே
த் ரமா ற் ேற?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஆனால் இ ேசாழ ைசன்யத்
ெசான்னீேர?”

ன் வசத்

ள் ள

“ஆமாம் ; இப் ேபா ம் அப் ப த்தான் ெசால்
“ேசாழ

ரர்கள் யாைர

ேறன்.”

ம் இங் ேக காேணாேம?”

“ஊ க் ெவளி ல் பைட
களில் இ
அப் ப இளவரச ைடய கட்டைள.”
“எந்த இளவரசர்?”

என்

க்

றார்கள் .

“ஏன்? நாம் யாைரத் ேத க்ெகாண்
அந்த இளவரசர்தான்!”

வந்

க்

ேறாேமா,

“அைதப் பற் உம் ைமக் ேகட்கேவண் ெமன்
இ ந்ேதன். இளவரசைர இங் ேக ேத
ட் ‘இல் ைல’
என் கண் , பார்த் ேபந் ரன்
ம் ப்
ேபாய் க்ெகாண்
க் றாேன? அவைர நாம் இங் ேக
ம ப
ம் ேத வ ல் என்ன பயன்?”
“அந்தப் பல் லவன் ‘இல் ைல’ என் ெசான்னதனால் நான்
நம்
ேவேனா? நாேன ேத ப் பார்த் த்தான்
ெதரிந் ெகாள் ேவன். இரணியன் ‘ஹரி’ என் ற ெதய் வம்
இல் ைல என் ெசான்னான். அைதப் ரஹலாதன்
நம்
ட்டானா?”
“ஓ! ர ைவஷ்ணவேர! நம் ைடய நாட் ல்
ைசவர்க டன் ஓயாமல் சண்ைட
த் க் ெகாண்
வந் ேர? இங் ேக இத்தைன த்த சந்நியா கள்
ேபா றார்கள் . நீ ர் பாட் க் ச் ம் மா வ
ேர? என்ன
காரணம் ? எ ரிகள்
ட்டம் அ கமா
ப் பைதக் கண்
பயந் ேபாய்
ட் ரா?”
“தம்

! பயம் என்ப

என்ன? அ

எப் ப

“க ப் பாய் , தாகரமாய் யாைனயவ் வள
இ க் ம் . நீ பார்த்தேத ல் ைலயா?”

க்

ம் ?”

ெபரிதாக

“இல் ைல” என் ஆழ் வார்க்க யான் ெசால்
ட்
ஓரத் ல் நின் ேவ க்ைக பார்த் க் ெகாண்
ந்த
இரண்
மனிதர்கைள அ
னான். அவர்கள்
த ழர்கள் ேபால் ேதான் னார்கள் . அவர்களிடம்

ேநரம் ஏேதா ேப
வந்தான்.

ட்

ஆழ் வார்க்க யான்

ம்

“ைவஷ்ணவேர! அவர்களிடம் என்ன ேகட் ர்? ஷ்
ெபரியவரா, த்தர் ெபரியவரா என் ேகட் ரா? இந்த
ஊரில் யாைரக் ேகட்டா ம் , ‘ த்தர் ெபரியவர்’
என் தான் ெசால் வார்கள் . ஒவ் ெவா
த்தர் ைல ம்
எவ் வள
ரம் மாண்டமாய் இ க் ற
பார்க்க ல் ைலயா?”
“தம் என் ைடய ர ைவஷ்ணவத்ைதெயல் லாம்
இராேம வரத் ல்
ட்ைட கட் ைவத்
ட் இங் ேக
ராஜ காரியமாக வந்
க் ேறன், ெதரி றதா?”
“ ன்ேன அந்த மனிதர்களிடம் என்ன ேகட்
இளவரசைரப் பற்
சாரித் ரா?”

ர்?

“இல் ைல; இந்த ஊரில் இன்ைறக்
ேகட்ேடன்.”

ேசஷம் என்

என்ன

“அவர்கள் என்ன ெசான்னார்கள் ?”
“இன்ைறக் இங் ேக ன யாத் ரிகர்கள் இரண்
ேபர்
வரப் ேபா றார்களாம் ; அைத ன்னிட் ப் த்த
ஹாரத் ல் உற் சவம் நடக் றதாம் ; அதனாேலதான்
ஊரில் இந்தக் ேகாலாகலம் என் ெதரி த்தார்கள் .”
“ ன யாத்

ரீகர்கள் எங்

ந்

வ

றார்களாம் ?”

“ேநற் இங் வந்
ட் ச் ம் ம ரிக் ப்
ேபானார்களாம் . ம் ம ரி
ந் இப் ேபா வந்
ெகாண்
க் றார்கள் என் ம் இன் ம் சற் ேநரத்
இங் ேக வந்
வார்கள் என் ம் ெதரி த்தார்கள் .”
“

ம் ம

ரி எங் ேக இ

க்

ற

ல்

?”

“இங்
ந் காத
ரத் ல் இ க் ற . இன் ம்
ங் களவர் வசத் ல் இ க் ற . பகல்
ேவைளயா
ந்தால் இங்
ந்ேத பார்க்கலாம் .
ம் ம ரி ன் ன் உச்
ல் ஒ பலமான ேகாட்ைட
இ க் ற . அங் ேக ள் ள ஒ
ைக ல் அற் தமான
அ யா வர்ணச் த் ரங் கள் இ க் ன்றன. அந்தச்
த் ரங் கைளப் பார்க்கத்தான் ன யாத் ரிகர்கள்
அங் ேக ேபா
க்க ேவண் ம் . ன் ல் ஏ
இறங் வதற் ப் ெபரி ம் கஷ்டப் பட்
ப் பார்கள் …
அேதா பார்!”
ஆழ் வார்க்க யான் ட் க்காட் ய இடத் ல்
அலங் கரித்த ெபரிய யாைன ஒன்
வந் ெகாண்
ந்த . அதன் அம் பாரி ல் இரண்
ேபர்
உட்கார்ந்
ந்தார்கள் . அவர்க ைடய ேதாற் ற ம் ,
உைட ம் அவர்கள் தான் ன யாத் ரிகர்கள் என்
லப் ப த் ன. யாைனப் பாகன் ஒ வன் ைக ல்
அங் சத் டன் யாைன ன் க த் ன்
ற்
ந்தான். யாைனையச் ற் ச் ழ் ந் வந்த
ஜனங் கள் பல த ஆரவார ேகாஷங் கைளக்
ளப் னார்கள் .
“பார்த்தாயா?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“பார்த்ேதன்; பார்த்ேதன்! அம் மா! எவ் வள ெபரிய
யாைன? பக்கத் ேல எங் ேகயாவ பள் ள
க் றதா
என் பார்க்கலாமா?”
“ேவண்டாம் , ேவண்டாம் ,
ேபா ம் ”.

ல் சற்

ஒ

ங்

நின்றால்

அவ் தேம அவர்கள் யாைன ெந ங் வந்த ம்
ஓரமாக ஒ ங் நின்றார்கள் . யாைன அவர்கைளக்
கடந் ெசன்ற ; ஜனக் ட்ட ம் யாைனையத்
ெதாடர்ந் ெசன்ற .
வந் யத்ேதவன் அம் பாரி ல் ற்
ந்த யாத் ரீகர்
ேத கண்ணா
ந்தான். த்தர்களின் ண்ணிய
ே
த் ரங் கைளத் தரி ப் பதற் காக எவ் வளேவா
ரம்
ரயாணம் ெசய் எத்தைனேயா கடல் கைளக் கடந்
வந்த அந்தச் னர்களின் பக் ைய நிைனத்
யந்தான்.
அவர்க க் இங் ேக இவ் வள உபசாரங் கள் நடப் ப
நியாயமான காரியந்தான். ஆனால் த்தம்
நடந் ெகாண்
க் ம் காலத்
ம் இவர்கள்
யாத் ைரக் ப் பங் க ல் லாமல் நடப் ப எவ் வள
அ சயமான ? இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மரின்
ஏற் பாடாகத்தானி க்க ேவண் ம் . இவ் வள
ெப ந்தன்ைமயான காரியங் கைளச் ெசய் யக்
யவர்
அவர்தான். ஆனால் இப் ேபா அவர் எங் ேக இ ப் பார்?
அவைரத் ேத ப்
ப் ப சாத் யமா? இந்த
ைவஷ்ணவேனா இவ் வள கஷ்டத் டன் ரயாணம்
ெசய் வந்த
ணா
ேமா?”
“தம்

! பார்த்தாயா?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“பார்த்ேதன்.”
“என்ன ெதரிந்த

?”

“ ன யாத் ரீகர்களின்
அவர்க ைடய உைட
“யாத்
“

ரீகர்கைளப் பற்

கம் சப் ைபயாகத் ெதரிந்த
த் ரமா
ந்த …”
நான் ேகட்க

ல் ைல.”

ன்ேன?”

“யாைனப் பாகைனக் கவனித்
ேகட்ேடன்.”

ப் பார்த்தாயா?’, என்

“யாைனப் பாகைனயா? நான் கவனிக்கேவ

ல் ைலேய?”

“அழகா
க் ற . அந்த யாைனப் பாக ைடய
பார்ைவ தற் ெசயலாக நம் ேபரில்
ந்த ம் ,
அவ ைடய கண்களில் ெஜா த்த ஒளிையக்
கவனிக்க ல் ைலயா?”
“அ என்ன? யாைனப் பாக ைடய கண்களில்
ேபாட்
க் றதா ெஜா ப் பதற் ?”

வர்த்

“நல் ல ஆள் நீ ! உன் அஜாக் ரைதைய நிைனத்
ஆச்சரியப் ப வதா அல் ல இவ் வள
க் யமான
காரியத்ைத உன்ைன நம் ஒப்
த் அ ப் னாேள,
அந்த இைளய ராட்
ன் காரியத்ைதக்
த்
ஆச்சரியப் ப வதா என் ெதரிய ல் ைல ேபானாற்
ேபாகட் ம் . என்ேனா வா!”
யாைனக் ம் , யாைனையச் ழ் ந் நின்ற
ட்டத்
ன்னால் சற் த்
ரத் ல் இவர்க ம் ெதாடர்ந்
ேபானார்கள் .

க்

ம்

த்த ஹாரத் ன் வாச ல் வந்த ம் யாைன நின்ற .
ற யாைனப் பாகன் ஏேதா ெசால் ல ம் யாைன
மண்
ட் ப் ப த்த . யாத் ரீகர்கள் இறங் னார்கள் .
த்த ஹாரத் ன் வாச ல் ம் பலாக நின்ற த்த
க்கள் ன யாத் ரீகர்கைள வரேவற் றார்கள் .
சங் கங் கள்
ழங் ன; ஆலாட்ச மணிகள் ஒ த்தன.
ஹாரத் ன் ேமன் மாடத்
ந் மலர் மாரி
ெபா ந்த . “ த்தம் சரணம் கச்சா ” என்ற ேகாஷம்
வானளா ய . ன யாத் ரீகர்கள் இ வ ம்
ஹாரத் க் ள் ெசன்றார்கள் .
ட வந்தவர்களி ம்
ெப ம் பாேலார் அவர்கைளத் ெதாடர்ந்
ஹாரத் க் ள் ேள ெசன்றார்கள் .
யாத் ரீகர்கள் இறங் வதற்
ன்ேப யாைன ன்
க த்
ந் இறங்
ட்ட யாைனப் பாகன்
யாைனைய எ ப் நடத் க்ெகாண்
ெசன்றான். சற்
ரத் ல் நின்
ந்த நா ேபைரப் பார்த்தான்.
அவர்களில் ஒ வனிடம் யாைனைய ஒப்
த்தான்.
இன் ம் ஒ வனிடம் ஆழ் வார்க்க யாைனச் ட் க்
காட் ஏேதா ெசான்னான். மற் ற இ வைர ம்
அைழத் க்ெகாண்
ேநரத் ல்
ன் ஒ
ப் பத் ல்
ம் மைறந்தான்.
யாைனப் பாகன் எந்த ஆ க் ஆழ் வார்க்க யாைனச்
ட் க் காட் னாேனா அவன் இவர்கள் நின்ற இடத்ைத
ேநாக் வந்தான். ஆழ் வார்க்க யானிடம் ெமல் ய
ர ல் , “ஐயா! என் டன் வ வதற் ச் சம் மதமா?” என்
ேகட்டான்.
“அதற் காகேவ காத்
ஆழ் வார்க்க யான்.

க்

ேறாம் ” என்றான்

“அைடயாளம் ஏதாவ

உண்டா?”

த்

ேசநா ப ெகா த்
ந்த ெகா ம் பா
ர் த்
ேமா ரத்ைத ஆழ் வார்க்க யான் காட் னான்.

ைர

“சரி, என் ன்னால் வா ங் கள் ” என் ெசால்
ட்
அவன்
ன்னால் ெசல் ல, இவர்கள் ன்ெதாடர்ந்
ெசன்றார்கள் . ஊைரத்தாண்
அப் பால் ெசன்ற ம்
ய காட் ப் பாைத ஒன் ெதன்பட்ட . அதன்
வ ேய
ரம் ெசன்ற ம் பாைத
ந் சற்
ல
ந்த ஒ பா ம் மண்டபத்ைத அைடந்தார்கள் .
அ ல்
ேநரம் காத்
க்கேவண் ம் என்
அவர்கைள அைழத் வந்தவன் ெதரி த்தான். ற
அவன் ஒ மரத் ன் ேமேல அவர்கள் வந்த வ ையக்
ர்ந் கவனிக்கத் ெதாடங் னான்.
“இெதல் லாம் என்ன மர்மம் ? எனக் ஒன் ம்
ரிய ல் ைலேய?” என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“எல் லாம்
ெபா த்

க் ரத் ல் ரிந்
ம் . ெகாஞ் சம்
!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

அந்தப் பா ம் மண்டபத் ல் ன்னால் இரண்
ைரகள் கட்டப் பட்
ந்தன.
ைரகள் இரண் தான்
என்ப வந் யத்ேதவ க் க் ெகாஞ் சம் கவைலைய
உண்டாக் ய .
யாைனப் பாகைனப் பற் ய மர்மம் என்னவா
க் ம் ?
அவ ைடய கத்ைத ஒேர கணம் வந் யத்ேதவன்
கண்கள் ஏ ட் ப் பார்த்
ந்தன. அப் றம் ன
யாத் ரீகர்களிடம் அவன் கவனம் ெசன்
ட்ட .
யாைனப் பாக ைடய கத்ைத நிைனத் ப் பார்க்க
ஆனமட் ம்
யன்றான். ஒன் ம் நிைன க்
வர ல் ைல.

“ைவஷ்ணவேர! அந்த யாைனப் பாகன் யார்? எனக்
ெசால் லக்
டாதா?”
“யாரா

க்

ம் ? நீ ேய ஊ

த்

ப் பார், தம்

“யாைனப் பாகன்தான் ெபான்னி

ச்

!”

ன் ெசல் வரா?”

“அவ ைடய கண்களில் ஒ கணம் ெஜா
ரகாசத்
ந் அப் ப த்தான் ேதான்

த்த
ய .”

“உம் ைமப் ேபால் மற் றவர்க ம் அவைரத் ெதரிந்
ெகாண்
க்க மாட்டார்களா?”
“மாட்டார்கள் , னத்
ந் வந்த யாத் ரீகர்க க்
இளவரசர் யாைனப் பாகரா
ப் பார் என் யார்
எ ர்பார்ப்பார்கள் ? ேம ம் இந்த ஊரி ள் ள ஜனங் கள்
இளவரசைரப் பார்த்த ம் இல் ைல.”
“ ன யாத் ரீகர்கள் ம் ம ரி
என் ெசான்னீர ் அல் லவா?”

ந்

வந்தார்கள்

“ஆமாம் .”
“ ம் ம ரி இன் ம் ங் களவர் வசத்
நீ ர் ெசால் ல ல் ைலயா?”

ல் இ

க்

றெதன்

“ெசான்ேனன்.”
“

ன்ேன, எ
ம் வ

ரிக க்
றார்?”

மத்

ல் ேபாய்

ட்டா இளவரசர்

ம் ம ரி மட் ம் என்ன? பைகவ க் ட்பட்ட
ரேதசத் ன் மத்
ல் உள் ள மா
யங் கானா,
சமந்த டம்
த ய ேஷத் ரங் க க் ம் இளவரசர் ன
யாத் ரீகர்க டன் ேபாய் த்
ம்
க் றார்.”
“

“எதற் காக அவ் வள

ெபரிய அபாயத்

க்

உட்பட்டார்?”

“அந்த ே
த் ரங் கைள ம் அங் ேக ள் ள ற் ப த்
அ சயங் கைள ம் பார்ப்ப ல் உள் ள அள கடந்த
ஆைச னால் தான்!”

ர

“நல் ல ஆைச! நல் ல இளவரசர்! இத்தைகய ைளயாட் ப்
த்
ள் ளவைரயா
மன்னர் வணங் ம்
ஏகசக்ரா ப யாவார் என் அந்தக் டந்ைத ேசா டர்
ெசான்னார்?”
“அவ் வா
“நீ

டந்ைத ேசா

ம் அைத நம்

டர் ெசான்னாரா, தம்

?”

ரா?”

“நான் ேஜா யத்ைத நம் ப ல் ைல. ேஜா யம் பார்க்க
ேவண் ய அவ ய ம் எனக் இல் ைல.”
“

ன்ேன என்ன?”

“ேஜா யம் பார்க்காமேலேய எனக்
ெதரி ம் …”

நிச்சயமாய் த்

ெரன்
ைரகளின் ளம் ச் சத்தம் ேகட்ட .
அவர்கள் இ ந்த இடத்ைத ேநாக் ச் சப் தம் ெந ங்
வந் ெகாண்
ந்த . மரத் ன் ேம
ந்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தவன் அவசரமாகக் ேழ
இறங் னான். இரண்
ைரகைள ம்
த் க்ெகாண்
வந்தான். ஒன் ல் தான் ஏ க்
ெகாண்டான். ஆழ் வார்க்க யாைன இன்ெனான் ன்
ேமல் ஏ க் ெகாள் ளச் ெசான்னான். “சற் ேநரத் ல்
இந்தப் பாைத டன் ல
ைரகள் ேபா ம் . அவற் ன்

ன்ேனா
என்றான்.
வந்

நா

ம் , ெதாடர்ந்

யத்ேதவன் “எனக்

“இவைர மட்
கட்டைள!”

க்

ேபாகேவண்

ைர?” என்

ந்தான் அைழத்

வ

ம் ப

ம் ”

ேகட்டான்.
எனக்

க்

“யா ைடய கட்டைள!”
“அைதச் ெசால் ல எனக்

அ

காரம் இல் ைல.”

“இளவரசைர நான் உடேன பார்த்தாக ேவண் ம் .
க் யமான ெசய் ெகாண் வந்
க் ேறன்.”
“அைதப் பற்

எனக்

ஒன்

க

ம் ெதரியா , ஐயா!”

ஆழ் வார்க்க யான், “தம் ! ெகாஞ் சம் ெபா ைமயா
நான் ேபாய் இளவரசரிடம் ெசால்
உன்ைன ம்
அைழத் வ வதற் ஏற் பா ெசய் ேறன்” என்றான்.
“ைவஷ்ணவேர! நான் ெகாண்
வந்
க் ம் ெசய்
க் யமான , க அவசரமான என் உமக் த்
ெதரியாதா?”
“அந்த ஓைலைய என்னிடம் ெகா
ேறன்.”

த்

யா .”

“அ

“அப் ப யானால் ெகாஞ் சம் ெபா
இல் ைல!”
“ேவ

; நான் ெகா

வ

இல் ைலயா?”

“இல் லேவ இல் ைல!”

த்

, ேவ

வ

!

க

வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம்
ய .
ஆழ் வார்க்க யாைன இளவரசரிடந்தான் அைழத் ப்
ேபா றார்கள் என்ப ல் சந்ேதக ல் ைல.
‘ஆழ் வார்க்க யான் அவரிடம் என்ன ெசால் றான்’
என்பைதச் ேசநா ப கவனிக்கச் ெசால்
க் றார்.
அ
யாமற் ேபாய்
ேம?
ைரகள் ெந ங்
வந்தன; அவர்கள் இ க் ம் இடத்ைதக் கடந் ெசன்றன;
ன்னல் ன் ம் ேவகத் ல் பறந் ெசன்றன.
மண்டபத் ல்
ைரகள்
ஆயத்தமா
ந்த
இ வ ம்
ைர ன்
கக் க ற் ைற இ த் க்
க் ப் றப் படத்
ண் னார்கள் . அச்சமயத் ல்
யா ம் எ ர்பாராத ஒ சம் பவம் நிகழ் ந்த .
ைர
ேம
ந்த மனித ைடய ஒ காைல வந் யத்ேதவன்
த் ஒ எத் எத் த் தள் ளினான். அந்த மனிதன்
தடால் என்
ந்தான். வந் யத்ேதவன்
ைர
தா ஏ னான்;
ைர பறந்த . ெதாடர்ந்
ஆழ் வார்க்க யா ைடய
ைர ம் பறந்த . ேழ
ந்த ரன்
ச்ச ட்
ட் உைற
ந்த
கத் ைய எ த் எ ந்தான். வந் யத்ேதவன் தைல
னிந்
ைர ன்
ேகா ஒட் ப் ப த் க்
ெகாண்டான். ரன் எ ந்த கத் ேவகமாகச் ெசன் ஒ
மரத் ல் ஆழமாய் ப் பாய் ந்த .
ைரகள் இரண் ம்
காற் றாய் ப் பறந் ெசன்றன.
ன்னால் ெசன்ற
ன்
ைரகைள ம்
ன்ெதாடர்ந் ெராம் ப ம் ெந ங் காம ம் , ெராம் ப ம்
ன் தங் காம ம் இந்த இரண்
ைரக ம் ெசன்றன.
“நல் ல ேவைல ெசய் தாய் , தம் !” என்
ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவைன
உற் சாகப் ப த் னான். ஆனால் வந் யத்ேதவன்
ம ெமா ஒன் ம்
ற ல் ைல. இதன்
என்ன
ஆகப் ேபா றேதா என் அவன் உள் ளம் கவைல ல்
ஆழ் ந்
ந்த . ஒ ெபண்ணின் வார்த்ைத ன்

ெபா ட் எதற் காக கடல் கடந் இந்தத்
ர ேதசத் ல்
வந் , இத்தைகய சங் கடத் ல் அகப் பட் க் ெகாண்ேடா
ம் என்ற ந்தைன ம் உ த்த .
ைரகள் வா ேவக,
மேனா ேவகமாய் க்
ய காட் ப் பாைத ல்
ேபாய் க்ெகாண்
ந்தன.

அத்
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வந்த

த்தம்

ல் லாத வ
ல்
ைரகள் ேபாய் க்
ெகாண்
ப் பதாக வந் யத்ேதவ க் த் ேதான் ய .
இந்த ைவஷ்ணவன் நம் ைம உண்ைம ல்
ஏமாற்
ட்டானா? சத்
க்களிடம் நம் ைமக் ெகாண்
ேபாய் ஒப்
க்கப் ேபா றானா? இ
ற ம் கா கள்
அடர்ந்
ந்தன. அவற் க் ள் பார்த்தால் கன்னங் கரிய
பயங் கரமான இ ள் . அந்த இ ண்ட காட் ல் என்ெனன்ன
அபாயங் கள் , என்ெனன்ன தத் ல் இ க் ன்றனேவா
ெதரியா .
த்ைதகள் , கர கள் , யாைனகள் , ஷ
ஜந் க்கள் ,- இவற் டன் பைகவர்க ம் மைறந்
க்கக்
ம் ; யார் கண்ட ? ெதற் த் ைச ல் ேசாழ
ைசன்யம் கைட யாகப்
த்
க் ம் இடம்
தம் பைளதான் என் ெசான்னார்கேள? இவன் நம் ைம
எங் ேக அைழத் ப் ேபா றான்?
நல் ல ேவைளயாக நிலா ெவளிச்சம் ெகாஞ் சம் இ ந்த .
சந் ர ரணங் கள் வா றேவாங் ய மரங் களின்
உச்
ல் தவழ் ந்
ைளயா ன. அதனால் ஏற் பட்ட
சலன ஒளி ல சமயம் பாைத
ம்
ந்
ெகாண்
ந்த . எ ேர
ன்
ைரகள் ேபாவ
ல
சமயம் கண்
க் நிழல் உ வங் களாகத் ெதரிந்த .
ஆனால்
ைரகளின் ளம் ச் சத்தம் மட் ம்
இைட டாமல் ேகட் க் ெகாண்
ந்த .

ெரன் ேவ
ல சப் தங் கள் ேகட்டன. காட் ன்
ந
ல் எ ர்பார்க்க
யாத சப் தங் கள் . பல மனிதக்
ரல் களின் ேகாலாகல சப் தம் .
கலமாக ஆ ப் பா ம்
சப் தம் . ஆ! அேதா மரங் க க் ைட ல் ெவளிச்சம்
ெதன்ப
ற .
ந் களின் ெவளிச்சத்ேதா ெபரிய
காளவாய் ேபான்ற அ ப் கள் எரி ம் ெவளிச்ச ம்
ெதரி ற . ஆகா! இந்தக் காட் ன் ந ேவ தாவ
ேபாட் க் ெகாண்
கலமா
க் ம் ரர்கள் யார்?
ேசாழ நாட்
ரர்களா? அல் ல பைகவர் பைடையச்
ேசர்ந்த ரர்களா?
இைதப் பற் வந் யத்ேதவன்
கச் ெசாற் ப ேநரந்தான்
ந் த்
ப் பான். அந்தச்
ய ேநரத் ல்
ன்னால்
ேபான
ைரகள் சட்ெடன் நின்றைத ம் ஒ
ைர
பளீர ் என்
ம் யைத ம் வந் யத்ேதவன்
கவனிக்க ல் ைல.
ம் ய
ைர ன்ேனாக் வந்
வந் யத்ேதவன்
ைரைய அ
ய .
அதன்ேம
ந்தவன் வந் யத்ேதவன் பக்கம் சட்ெடன்
சாய் ந் ஓங் ஒ
த்
ட்டான். அந்தக் த் ன்
அ ர்ச்
னால் வந் யத்ேதவன் க கலங் த்
த மா யேபா அவ ைடய ஒ
ழங் காைலப்
த்
ஓங் த் தள் ளினான். வந் யத்ேதவன் தடால் என்
தைர ல்
ந்தான். வந்த ேவகத் ல் அவன்
ைர
அப் பால்
ரம் பாய் ந் ெசன் அப் றம் நின்ற .
இதற் ள் அவைனத் தள் ளிய ரன்
ைர
ந்
ேழ
த் வந் யத்ேதவன் அ
ல் வந்தான்.
க் ரைம ெகாண்டவனாய் த் தள் ளா எ ந்
க்க
யன்ற வந் யத்ேதவ ைடய இைட
ந்த
கத் ையப் ப த் த்
ர
எ ந்தான். உடேன
வந் யத்ேதவ க் ப் த்
ர் வந்த . அத் டன்
ஆத் ரம் ெபாங் க்ெகாண்
வந்த . ஒ
த்
எ ந் நின்றான். இரண்
ைகைய ம் இ க
க்
ெகாண்
வஜ் ரம் ேபான்ற ஷ்
னால் தன்ைனத்

தள் ளிய ஆைளக் த் னான். த் வாங் க்
ெகாண்டவன் ம் மா இ ப் பானா? அவ ம் தன்
ைகவரிைசையக் காட் னான். இ வ க் ள் ம்
ரமாதமான வந்த த்தம் நடந்த . கேடா த்கஜ ம் ,
இ ம் ப ம் சண்ைட ேபா வ ேபால் ேபாட்டார்கள் .
ேவடன் ேவடந்தரித்த வெப மா ம் அர்ச் ன ம்
கட் ப் ரண்டைதப் ேபால் ரண்டார்கள் . க்
கஜங் களில் இரண்
இடம் ெபயர்ந் ஒன்ேறாெடான்
ேமா க் ெகாள் வ ேபால் அவர்கள் ேமா க்
ெகாண்டார்கள் .
வந் யத்ேதவ டன் வந்த ஆழ் வார்க்க யா ம் ,
அவர்க க்
ன்னால் வந்த ரர்க ம்
ல நின்
ஆச்சரியத் டன் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்கள் . மரக்
ைளகளின் அைச னால் அ க்க ச த்த
நிலாெவளிச்சத் ல் அவர்கள் அந்த அ சயமான
சண்ைடையக் கண் ெகாட்டாமல் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . க் ரத் ல் கால ச் சத்தங் கள்
ேகட்டன. ைக ல் ெகா த்தப் பட்ட
ந் க டன்
ரர்கள் லர் மரக் ைளகைள லக் க்ெகாண்
அவ் டத் ற் வந்தார்கள் . அப் ப வந்தவர்க ம்
அ சயத் டன் அந்தத் வந்த த்தத்ைதப் பார்த் க்
ெகாண்
நிற் கலானார்கள் .
ேநரத் ற் ெகல் லாம்
ற்
ம் ஒ ெபரிய
ட்டம்
ட்ட .
கைட யாக வந் யத்ேதவன் ேழ தள் ளப் பட்டான்.
அவைனத் தள் ளிய ரன் அவன் மார் ன்ேபரில் ஏ
உட்கார்ந் ெகாண்
இைட ல் ற்
ந்த ணிச்
ைள அ ழ் த்தான். அதற் ள் ளி ந்த ஓைலையக்
ைகப் பற் னான். அைதத் த ப் பதற் வந் யத்ேதவன்
ஆனமட் ம்
யன் ம் அவன்
யற் ப க்க ல் ைல.

ஓைல அவ் ர ைடய ைக ல் க் ய ம் ள் ளிப்
பாய் ந்
ற்
ம் நின்றவர்கள்
த்
ந்த
ந்
ெவளிச்சத் தண்ைட ெசன்றான். அவன் ஒ ச க்ைஞ
ெசய் ய ம் மற் ம் இ
ரர்கள் ஓ வந்
வந் யத்ேதவன் தைர
ந் எ ந்
க்க
யாமல்
த் க் ெகாண்டார்கள் .
வந் யத்ேதவன் ெசால் ல
யாத ஆத் ரத் ட ம்
தாபத் ட ம் , “பா ைவஷ்ணவேன! இப் ப ப் பட்ட
ேநகத் ேராகம் ெசய் யலாமா! அவனிட
ந் அந்த
ஓைலையப்
ங் !” என் கத் னான்.
“அப் பேன! என்னால் இ இயலாத காரியம் ஆ
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ ச் ! உன்ைனப் ேபான்ற ேகாைழைய நான்
பார்த்தேத ல் ைல! உன்ைன வ த் ைணக்
வந்ேதேன?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ற் ேற!”

நம்

ஆழ் வார்க்க யான்
ைர
ந் சாவதானமாக
இறங் வந் யத்ேதவன் அ
ல் ெசன் , அவன்
ெச
ல் , “அேட அசேட! ஓைல நீ யா க் க்
ெகாண் வந்தாேயா, அவரிடந்தான் ேபா
க் ற ! ஏன்
ணாகப் லம்
றாய் ?” என்றான்.
ந் ெவளிச்சத் ல் ஓைலையப் ப த் க்
ெகாண்
ந்த ர ைடய கத்ைத மற் ற ரர்கள்
பார்த்
ட்டார்கள் . உடேன ஒ மகத்தான
கல
ஆரவாரம் அவர்களிட
ந் எ ந்த .
“ெபான்னி

ன் ெசல் வர் வாழ் க! வாழ் க!”

“அன்னிய மன்னரின் காலன் வாழ் க!”
“எங் கள் இளங் ேகா வாழ் க!”
“ேசாழ லத் ேதான்றல் வாழ் க!” என்பன ேபான்ற
ேகாஷங் கள் எ ந் அந்த வனப் ரேதசெமல் லாம்
பர ன. அவர்க ைடய ேகாஷங் களின் எ ெரா ைய
ேபால் மரக் ைள ல்
ங் க்ெகாண்
ந்த பட் கள்
த்ெத ந் இற கைளச் சடசடெவன்
அ த் க்ெகாண்
பல த ஒ கைளச் ெசய் தன.
இதற்
ன் வந்
ந்தவர்கைளத் த ர இன் ம் பல
ரர்க ம் என்ன ேசஷம் என் ெதரிந்
ெகாள் வதற் காகத்
ெவன்ற சத்தத் டேன மரஞ்
ெச ெகா கைள லக் க் ெகாண்
ஓ வந்தார்கள் .
ட்டம் ெப
வைத கண்ட ரன் ற்
ம் ஒ
ைற
ம் ப் பார்த் , “நீ ங் கள் அைனவ ம் பாசைறக் ச்
ெசல் ங் கள் .
ந் க் ேவண் ய ஏற் பா
ெசய் ங் கள் . சற் ேநரத் க் ள் நான் வந்
ேறன்”
என் ெசால் லேவ, அவர்கள் எல் லா ம் ஒ மனிதைனப்
ேபால்
ைரந் அவ் டம்
ட் ப் ேபாய்
ட்டார்கள் .
நன்றாகக் த் ம் அ
ம் பட்ட வந் யத்ேதவன்
தைர ல் உட்கார்ந்தப இைதெயல் லாம்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தான். உடம் ல் அ பட்ட
வ ெயல் லாம் மறந்
ம் ப யான அ சயக் கட
அவன்
ழ்
ந்தான்.

ல்

‘ஆகா! இவர்தானா இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்! இவர்
ைக ேல தான் எவ் வள வ
! என்ன ைர ! ட் ப்
பட்டா ம் ேமா ரக் ைகயால் ட் ப் படேவண் ம்
என்பார்கேள! த் ப் பட்டால் இவர் ைக னால் அல் லவா
த் ப் பட ேவண் ம் . இவரிடம் அர்ச் ன ைடய அழ ம் ,

கம் ர ம் இ க் ன்றன! மேசன ைடய ேதக பலம்
இ க் ற ! நா நகரெமல் லாம் இவைரப் ேபாற் ப்
கழ் வ ல் ஆச்சரியம் ஒன்
ல் ைலதாேன!’ என்
எண்ண ட் க் ெகாண்
ந்தான்.
இந்தக் கைதக் ப் ெபயர் அளித்த அர ளங் மாரைர,
த ழகத் ன் சரித் ரத் ேலேய இைண யா ம் ெசால் ல
யாத ரா
ரைர, ேசாழ மன்னர் லத்ைத
அ யாப் கழ் ெபற் ற அமரர் லமாக் னவைர,
ன்னால் இராஜராஜர் என் ெபயர் ெபறப் ேபா ம்
அ ள் ெமா வர்மைர, இவ் தம் சமய ல் லாத
சமயத் ல் அசந்தர்ப்பமான நிைலைம ல் , இராஜ ல
ன்னம் எ
ம் இல் லாமல் ேநயர்க க் அ
கம்
ெசய் ைவக் ம் ப ேநர்ந்
ட்ட . இ ேநயர்க க் ச்
மனக் ைற அளிக்கக்
ய இயற் ைகதான்!
ஆ
ம் என்ன ெசய் யலாம் ? நம் கதாநாயகனா ய
வந் யத்ேதவேன இப் ேபா தான் அவைர தன்
த ல்
சந் த்
க் றான் என்றால் , நாம் எப் ப அவைர
ன்னதாகப் பார்த்
க்க
ம் !
அ ள் ெமா த்ேதவர் வந் யத்ேதவைன ேநாக் ச்
ச பத் ல் வந்தார். ண் ம் அவ ைடய ைக ஷ்
ன்
பலத்ைதச் ேசா க்க வ
றாேரா என் வந் யத்ேதவன்
ஒ கணம்
க் ட் ப் ேபானான்.
ஆனால் அவ ைடய ன்னைக த ம் ய மலர்ந்த
கத்ைதப் பார்த் அந்தச் சந்ேதகத்ைத மாற் க்
ெகாண்டான்.
“அன்பேர! வ க! வ க! அழ ய இலங் ைகத்
க்
வ க! ேசாழ நாட்
ரா
ரர்க டேன ேசர்வதற்
இத்தைன
ரம் கடல் கடந் வந் ர் அல் லவா? அப் ப
வந்த உமக் நான் அளித்த ர வரேவற்
ப்

அளித்
க் றதா? அல் ல அ ேபாதா , இன் ம்
ய படாேடா பமான வரேவற் அளிக்க ேவண் ம்
என் க
ரா?” என் இளவரசர்
ப் ன்னைக
த்தார்.
வந் யத்ேதவன்
த் எ ந் வணக்கத் டன் நின்
“இளவரசேர! தங் கள் தமக்ைகயார் அளித்த ஓைல
தங் களிடம் ேசர்ந்
ட்ட என் கடைம ம்
ர்ந்
ட்ட . இனி இந்த உ ைரக் காப் பாற் க்
ெகாள் ளேவண் ய அவ யம் எனக் ல் ைல. தங் க க்
ப் பமானால் இன் ம்
ேநரம் நாம் த்த
காண்டம் ப த் ப் பார்க்கலாம் !” என்றான்.
“ஆகா! உமக் என்ன ெசால் வதற் ? உம் உ ைரப் பற்
இனி உமக் க் கவைல ல் ைல. அந்தக் கவைல இனி
என் ைடய . இல் லா
ல் நாைளக் இைளய
ராட் க் என்ன ம ெமா ெசால் ேவன்? நண்பேர,
இப் ேபா நான் ப த்த ஓைல என் தமக்ைகயாரின்
க்கரத் னாேலேய எ தப் பட்டதாகத் ெதரி ற .
அவர் உம் டம் அைத ேநரில் ெகா த்தாரா?” என்
ேகட்டார்.
“ஆம் , இளவரசேர! இைளய ராட்
ன்
க்கரங் களி
ந் ேநரில் இந்த ஓைலையப் ெப
பாக் யம் எனக் க் ைடத்த . ன்னர் எங் ம்
நிற் காமல் இர பகல் பாராமல் ரயாணம் ெசய்
வந்ேதன்” என்றான்.

ம்

“அ நன்றாய் த் ெதரி ற . இல் லா
ல் இவ் வள
ைர ல் இங் வந்
க்க
மா? இப் ப ப் பட்ட
அரிய உத ெசய் தவ க் நான் என்ன ைகம் மா
ெசய் யப் ேபா ேறன்!” என் ெசால்
ட் , இளவரசர்
வந் யத்ேதவைன மார் ற அைணத் க்ெகாண்டார்.

,

அப் ேபா வந் யத்ேதவன் ெசார்க்கேலாகத்
இ ப் பதாகேவ எண்ணினான். அவன் உடம்
வ ெயல் லாம் மாயமாய் வந்
ட்ட .

அத்

யாயம் 31 - "ஏேலல

ங் கன்"

ல் தான்
ந்

த்

வனத் ன் மத்
ல் உலர்ந்த ளத்ைதச் ற் மரங் கள்
வைள வரிைசயாக வளர்ந் அதனால் இைடெவளி
ஏற் பட்
ந்த இடத் ல் மார் ஆ ரம் ேசாழ ரர்கள்
தாவ ேபாட்
ந்தார்கள் . அவர்க ைடய
சாப் பாட் க்காகப் ெபரிய ெபரிய கல் ல ப் களில்
ஜ வாைல
ய ெந ப் ன் ேபரில் ரம் மாண்டமான
தவைலகளில்
ட்டாஞ் ேசா ெபாங் க்
ெகாண்
ந்த . சட் களி ம் , அண்டாக்களி ம்
ெவஞ் சனங் கள் ெவந் ெகாண்
ந்தன. இவற்
ந்
எ ந்த ந மணம் அந்த ரர்கள் நா ல் ஜலம் ரக்கச்
ெசய் த . ேசா ெபாங்
ம் வைர ல் ெபா
ேபாவதற் காக அவர்கள் ஆடல் பாடல் களியாட்டங் களில்
ஈ பட்
ந்தார்கள் . இச்சமயத் ல் அவர்க ைடய
உள் ளங் கவர்ந்த அர ளங் மார ம் வந்
டேவ,
அவ் ரர்களின்
கலம் அள கடந்ததா ற் . அந்த
எல் ைலக் காவல் பைட ன் தளப
க ம் ரமப் பட்
அவர்க க் ள் ேள ஒ ங் ைக நிைல நாட் னார்.
எல் ேலாைர ம் அைம
டன் பா ம
ன் வ வமான
வட்டத் ல் வரிைசயாக உட்கா ம் ப ெசய் தார்.
ெபரியெதா ராட்சத மரத்ைத ெவட் த் தள் ளி அதன்
அ ப் ப
ைய மட் ம்
க் ேமேல
நீ ட் க்ெகாண்
க் ம் ப
ட்
ந்தார்கள் . இளவரசர்
வந் அந்த அ மரத் ச் ம் மாசனத் ன்
அமர்ந்தார்.
இப் ேபா அவர் யாைனப் பாகன்ேபால் உைட

தரித்
க்க ல் ைல. தைல ல் ெபாற் ரீட ம் ,
ஜங் களில் வா வலயங் க ம் , மார் ல்
த்
மாைலக ம் அணிந் , அைர ல் பட் ப் தாம் பரம்
தரித் அமர்ந்
ந்தார். அவைரச் ற் எல் ைலக்காவல்
தளப
ம் , வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம்
உட்கார்ந்
ந்தார்கள் .
இளவரசைர ம ழ் ப் பதற் காக ஏற் பா ெசய்
ந்த
ஏேலல ங் கன் சரித் ரக் த் ஆரம் பமா ற் . இந்தச்
சமயம் ேசாழ ரர்கள் இலங் ைக ல் ெப ம் ப
ையப்
த்
ந்த ேபால் ஆ ரம் ஆண் க க்
ன்னால்
ஒ தடைவ த ழ் ரர்கள் ஈழநாட்ைடக்
ைகப் பற்
ந்தார்கள் . அப் ேபா அத்த ழ் ரர்களின்
தைலவனாக ளங் யவன் ஏேலல ங் கன். அவனால்
ரத்தப் பட் இலங் ைக அரசன் ல காலம் மைலநாட் ல்
ேபாய் ஒளிந்
ந்தான். அவ ைடய தல் வனின் ெபயர்
ஷ்டகம . இவன் ெபால் லாத ரன். இலங் ைகையத்
ம் ப ம் ஏேலல ங் கனிட
ந் ைகப் பற் ற
ேவண் ெமன் ெந ங் காலம் கன கண்டான்.
அவ் ரன்
ள் ைளயா
ந்தேபா ஒ நாள்
ப க்ைக ல் ைகைய ம் காைல ம் மடக் ஒ க்
ைவத் க் ெகாண்
ப த்
ந்தான். அவ ைடய
அன்ைன, “ ழந்தாய் ! ஏன் இப் ப உன்ைன நீ ேய
க் க் ெகாண்
ப த்
க் றாய் ? தாராளமாய் க்
காைல ம் ைகைய ம் நீ ட்
ட் ப்
ப த் க்ெகாள் வ தாேன!” என்றாள் . அப் ேபா
ஷ்டகம , “தாேய! என்ைன ஒ பக்கத் ல் த ழ்
ரர்கள் ெந க்
றார்கள் . மற் ெறா பக்கத் ல் கடல்
ெந க்
ற நான் என்ன ெசய் ேவன்? அதனாேலேய
உடம் ைபக்
க் க் ெகாண்
ப த்
க் ேறன்!”
என்றான். இத்தைகய ரன் காைளப் ப வம்
அைடந்தேபா பைட ரட் க் ெகாண்
ேபான பைடகள்
ன்னா ன்னமா ச் த ஓ
ட்டன. அப் ேபா
ஷ்டகம
ஒ
க் ெசய் தான். ஏேலல ங் கன்
இ க்
டம் ெசன் ேந க் ேநர் நின் , “அரேச!

தங் க ைடய ெபரிய ைசன்யத் க்
ன்னால்
என் ைடய
ய பைட த ஓ
ட்ட . நான்
ஒ வேன ஞ்
க் ேறன். தாங் கள் த்த ரர்
லத் ல் றந்தவர். ஆத ன் என் டன் தனித் நின்
வந்த த்தம் ெசய் ம் ப அைழக் ேறன் நம் ல்
ெவற் அைடபவ க் இந்த இலங் கா ராஜ் யம்
உரியதாகட் ம் ; மற் றவ க்
ரெசார்க்கம்
ைடக்கட் ம் !” என் ெசான்னான்.
ஷ்டகம
ன் அத்தைகய ணிச்சைல ம்
ரத்ைத ம் ஏேலல ங் கன்
க யந்தான். ஆைகயால்
அவ டன் தனித் நின் ேபார் ெசய் ய
ஒப் க்ெகாண்டான். இைட ல் வந்
க் ட
ேவண்டாம் என் தன் ரர்க க் க் கண் ப் பாகக்
கட்டைள ட்டான். வந்த த்தம் ஆரம் பமா ற் .
இந்தச் ெசய் ைய அ ந்
த ஓ ய ஷ்டகம
ன்
ரர்க ம்
ம் வந் ேசர்ந்தார்கள் . எல் ேலா ம்
கண்ெகாட்டாமல் பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்கள் .
ெந ேநரம் ேபார் நடந்த . ஷ்டகம ேவா தன்
றப் ரிைமையப் ெப ம் ெபா ட் ஆத் ரத் டன்
சண்ைட ட்டான். ஏேலல ங் கன் அந்த இைளஞனிடம்
அ தாபம் ெகாண்
ந்தப யால் ரண வ ைய ம்
உபேயா த் ப் ேபார் ெசய் ய ல் ைல. ஆைகயால் ஏேலல
ங் கன் இறந்தான். ஷ்டகம
ய ம் , ஏேலல
ங் கன் இறந்த இடத் ல் அவ க் ப் பள் ளிப் பைடக்
ேகா ல் எ ப் அவன
ரத்ைத ம் தயாளத்ைத ம்
ேபாற் னான்.
இந்த அரிய சரித் ர நிகழ் ச ் ையச் ேசாழ ரர்கள்
இளங் ேகா அ ள் ெமா வர்மரின்
ன்னிைல ல் நடனக்
த்தாக ந த் க் காட் னார்கள் . ஆட ம் பாட ம்
அமர்க்களப் பட்டன. ஏேலல ங் கன் உ ர் றந்
ந்த
இடத் ல் ந த்த ரன் உண்ைம ேலேய ெசத்
ந்
ட்டானா என் ேதான் ம் ப அவ் வள தத் பமாக

ந த்தான். பார்த் க் ெகாண்
ந்த இளவரச
ரர்க ம் அ க்க ‘ஆஹா’ காரம் ெசய்
க த்தார்கள் .

ம் மற் ற

நாடகம் நடந் ெகாண்
ந்தேபா ஒ
ைற இளவரசர்
ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “
மைல! தம் பைளக்
ைகக் ேகா
ல் ஷ்டகம
க் ம் , ஏேலல
ங் க க் ம் நடந்த ேபார்க் காட் ைய அ யாத வர்ணச்
த் ரமாக வைரந்
க் றேத, அந்தச் த் ரத்ைத
நீ ங் கள் பார்த் ர்களா?” என் ேகட்டார்.
“இல் ைல, ஐயா! தம் பைள
களில் நாங் கள் வந்
ெகாண்
ந்தேபாேத தங் கைளப் பார்த்
ட்ேடன்.
ைகக் ேகா
க் ள் ேபாக ேநர ல் ைல” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“ஆகா! அந்தக் ைகக் ேகா ல் களிேல உள் ள
ற் பங் கைள ம் அவ யம் பார்க்க ேவண் ம் !
மைல
நம் ெசந்த ழ் நாட் ல் எவ் வளேவா ற் ப த் ரங் கள்
இ க் ன்றன. அவற் ைறக் காட்
ம் மகத்தான
அற் தங் கள் இந்த இலங் ைகத்
ல் இ க் ன்றன”
என்றார் இளவரசர்.
“இளவரேச! இந்த நாட்
ள் ள ற் ப த் ரங் கள் எங் ம்
ேபாய்
டமாட்டா! எப் ேபா ேவ
மானா ம்
பார்த் க்ெகாள் ளலாம் . ஆனால் தங் கைளப் பார்ப்ப
அப் ப யல் லேவ? நல் ல சமயத் ல் நாங் கள் வந்த னால்
அல் லேவா பார்க்க
ந்த ? எங் க க்
ன்னாேலேய
இங் வந்த பார்த் ேபந் ர பல் லவன், தங் கைளத்
ேத
ட் ‘இங் ேக இல் ைல’ என்
ம் ப் ேபாய் க்
ெகாண்
ந்தான். வ
ல் அவைன நாங் கள்
பார்த்ேதாம் ” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

“ஆம் ; என் தைமயனாரின் அ ைம நண்பர் வந்
ேத
ட் ப் ேபானதாகத் தளப
டச் ெசான்னார். அவர்
எதற் காக வந்
ப் பார் என் உன்னால் ஊ த் ச்
ெசால் ல
மா?”
“நிச்சயமாகேவ ெசால் ல
ம் . தங் கைளக் காஞ் க்
அைழத் வ ம் ப யாக ஆ த்த கரிகாலர் அவைர
அ ப் ைவத்
க் றார்.”
“அடேட! உனக் த் ெதரிந்
க் றேத! இேதா உன்
ேந தன் இவ் வள பத் ரமாக ெகாண் வந்
ஒப்
த்தாேன, இந்த ஓைல ல் என்ன
எ
க் றெதன் ம் உனக் த் ெதரி ம்
ேபா
க் ற ?”
“தங் கைள உடேன பைழயாைறக் வந் ேச ம் ப
தங் கள் தமக்ைகயார் எ
க் றார்கள் . இளவரேச!
ந்தைவ ேத அந்தரங் கமாக இந்த ஓைலைய எ
நம்
வாணர் ல ரரிடம் ெகா த்தேபா பக்கத்
ந்த
ெகா
ட் ல் மைறந்
ந் நான் பார்த் க்
ெகாண்
ந்ேதன்…”
மைலக் ப்
அவ ைடய

ன்னா
ல் அ

ந்த வந் யத்ேதவன்
த்தமாகக் ள் ளினான்.

ஆழ் வார்க்க யான் தன்
ெபால் லாத கா ; இர ேநரத்
க க் ற !” என்றான்.

ல் ஓங் அைறந்
ேல
ட வண்

, “இ

இளவரசர் சற் க் ேகாபத் டன், “ேசச்ேச! இ என்ன
ேவைல? என் அ ைமத் தமக்ைகயார் ேபரிேலேய நீ உன்

றைமையக் காட்டத் ெதாடங்

ட்டாயா?” என்றார்.

“அைத நான் பார்த்
ந்தப
னால் தான் இவைன
இவ் வள பத் ரமாக இங் ேக ெகாண் வந் ேசர்த்ேதன்.
இளவரேச! இவைன வ
ெலங் ம் சங் கடத் ல் மாட் க்
ெகாள் ளாதப காப் பாற் க் ெகாண்
வ வதற் நான்
பட்ட பாட்ைடப் த்தபகவாேன அ வார்.
அ ராத ரத் ன் வ யாக வந்
ந்தால் இவன்
நிச்சயமாக இங் வந் ேசர்ந்
க்க மாட்டான். வ
ல்
யா டனாவ சண்ைட
த் ச் ெசத்
ப் பான்.
அதனாேல காட் வ யாக அைழத் வந்ேதன்.
அங் ேக ம் இவன் ஒ மதயாைன டன் சண்ைட
க்கப்
பார்த்தான். என் ைடய ைகத்த யால் அந்த
மதயாைனையச் சம் ஹரித் இவைனத் தங் களிடம்
பத் ரமாய் க் ெகாண்
வந்ேதன்!” என்றான்.
“ஓேஹா! அப் ப யானால் இவைனப் பத் ரமாகக்
ெகாண்
வந் என்னிடம் ேசர்ப்பதற் காகேவ நீ
இலங் ைகக் வந்தாயா, என்ன?”
“இல் ைல, ஐயா! என் பங் க் நா ம் தங் க
ெசய் ெகாண்
வந்
க் ேறன்.”
“அ

என்ன?

க்

க்

ஒ

ரம் ெசால் !” என்றார் இளவரசர்.

“ தன் மந் ரி அநி த்தர் தாங் கள் இலங் ைக ேலேய
இன் ம்
காலம் இ ப் ப உ தம் என் ெசால்
அ ப்
க் றார்.”
“இப் ப
அ ப்

ன்
த்தவர்கள்
ன்
தமாகச் ெசய்
னால் நான் எைதெயன் ேகட்ப ?” என்றார்

அ

ள் ெமா

வர்மர்.

இச்சமயத் ல் வந் யத்ேதவன்
க் ட் , “இளவரேச!
மன்னிக்கேவண் ம் ! தாங் கள் ேகட்க ேவண் ய தங் கள்
தமக்ைகயாரின் வார்த்ைதையத்தான்!” என்றான்.
“ஏன் அவ்

தம் ெசால்

ர்?”

“ஏெனனில் , தங் கள் தமக்ைக ன் வார்த்ைதக்ேக
ம ப் க் ெகா க்க ேவண் ம் என் தங் கள் இ தயம்
தங் க க் ச் ெசால் ற . அப் ப த் தாங் கள் அவர்
வார்த்ைதையக் ேகட்கா ட்டா ம் , நான் ேகட்ேட ர
ேவண் ம் . தங் கைள எப் ப
ம் அைழத் க் ெகாண்
வ ம் ப யாக இைளய ராட் எனக் ப்
பணித்
க் றார்!” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
இளவரசர் வந் யத்ேதவைன ஏற இறங் கப் பார்த்
ட்
“இத்தைகய ஒ
ரத்ேதாழன்
ைடக்க
ேவண் ேமெயன் எத்தைனேயா நாளாக நான் தவம்
ெசய் ெகாண்
ந்ேதன்!” என்றார்.

அத்
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ள் ளி வளவன் யாைன

த்
வதற் ம் சைமயல் ஆவதற் ம்
சரியா
ந்த . கட் க் கட்டாகத் தாமைர இைலகைளக்
ெகாண்
வந் அவ் ரர்களின்
ன்னால் ேபாட்டார்கள் .
ற ெபாங் க ம் க ய
ம் ெகாண்
வந்
பரிமா னார்கள் .

ரர்கள் சாப் டத் ெதாடங் ய ற இளவரசர்
அவர்களிைடேய பந்
சாரைண ெசய் ெகாண்
வலம் வந்தார். அங் கங் ேக நின் அவ் ரர்களின் உடல்
நலத்ைதப் பற்
சாரித்தார். அப் ப
சாரிக்கப் பட்டவர்கள் ஆனந்தக் கட ல் ஆழ் ந்தார்கள் .
பக்கத்
ந்தவர்கள் அவர்க ைடய அ ர்ஷ்டத்ைதப்
பாராட் னார்கள் .
ஏற் ெகனேவ ேசாழ நாட்
ரர்க க்ெகல் லாம்
இளங் ேகா ன் ேபரில் க்க அ மானம் இ ந்த .
ச பத் ல் அந்த அ மானம் பன்மடங்
ெப
ந்த . தாய் நாட்
ந் தங் க க்
ேவண் ய உண ப் ெபா ள் கைளத் த
ப் பதற்
இளவரசர் ெப ம் ரயத்தனம் ெசய் தைத அவர்கள்
அ ந்
ந்தார்கள் . அத் டன் சாதாரணப்
ேபார் ரர்க டேன இளவரசர் சம நிைல ல் கலந்
பழ ே
மம்
சாரித் , அவர்க க் உற் சாகத்ைத
அளித் வந்தார். இந்தக் ணா சயம் இளவரசைர
அவ் ரர்கள் தங் கள் கண்
க் க் கண்ணாகக்
க
மா ெசய்
ந்த .
ஆைகயால் , ரர்கள் அங் கங் ேக இளவரசைர நி த்த
யன்றார்கள் . ணிச்சைல வ
த் க்ெகாண்
அவைர ஏேத ம் ேகள்
ேகட்பார்கள் . க் யமாக,
அவர்களில் பல ம் ேகட்ட ேகள் , “ லத் ய நகரத் ன்
பைடெய ப் எப் ேபா ?” என்ப தான். இந்தக்
ேகள் க்
ைடயாக இளவரசர், “ லத் ய நகரத் ன்
பைடெய த் என்ன பயன்? ம ந்தன்
ேராஹணத் க்கல் லவா ேபா
க் றான்?” என்
ல க் ச் ெசான்னார். “ெகாஞ் சம் ெபா த்
ங் கள்
மைழகாலம் ேபாகட் ம் ” என் ேவ
லரிடம்
ெசான்னார். த்த ன் ச் ேசாம் இ ப் ப ல் ல
ரர்கள் தங் கள் அ
ப் ைய ெவளி ட் க்
ெகாண்டார்கள் . ேவ
லர், “தாங் கள் மாதெமா

ைறயாவ இவ் தம் வந் எங் கைளப் பார்த்
ட்
ேபானால் ெபா ைமயா
க் ேறாம் ” என்றார்கள் .

ப்

பந்
சாரைண
ந்த ம் , இளவரசர் சற்
ஒ க் ப் றமாக அவ க்ெகன அைமந்
ந்த
பைட ட் க் ச் ெசன்றார். வந் யத்ேதவைன ம் ,
ஆழ் வார்க்க யாைன ம் அவர் தம் டன்
அைழத் க்ெகாண்
ேபானார்.
“இந்த ரர்களின் உற் சாகத்ைதப் பார்த் ர்கள் அல் லவா?
தஞ் ைச
ந் மட் ம் த ந்த ஒத் ைழப் க்
ைடத்
ந்தால் , இதற் ள் இந்த இலங் ைகத்
வ ம் நம் வசமா
க் ம் . அ ைமயான சந்தர்ப்பம்
ணா ப் ேபாய் ட்ட . இங் ேக மைழ காலத் ல் த்தம்
நடத்த
யா . இன் ம்
ன் நா மாதம் நம் ரர்கள்
ம் மா இ க்கேவண் ய தான்!” என் ெசான்னார்.
இைதக் ேகட்ட
மைல, “இளவரேச! தாங் கள்
இைதப் பற் க் கவைலப் ப வ
யப் பா
க் ற .
அங் ேகேயா ேசாழ சாம் ராஜ் யத் க்ேக ேபரபாயம்
ேநர்ந்
க் ற ! ஜயாலய ேசாழர் ஸ்தா த்த ராஜ் யம் ,
பராந்தகரா ம் , ந்தர ேசாழரா ம் பல் ப் ெப
ய
மகாராஜ் யம் , உள் அபாயங் களினால் ன்னா
ன்னமா
ம் ேபா
க் ற !” என்றான்.
“ஆம் , ஆம் ! நீ ங் கள் இ வ ம்
க் யமான ெசய்
ெகாண்
வந்
க்
ர்கள் . நான் என் ைடய அற் பக்
கவைலைய ெவளி ட் க் ெகாண்
க் ேறன். நல் ல ;
இப் ேபா நீ ங் கள் ெசால் ல ேவண் யைதெயல் லாம்
வரமாகச் ெசால் ங் கள் . த ல் இவர்
ஆரம் க்கட் ம் !” என் இளவரசர் வந் யத்ேதவைனச்
ட் க் காட் னார்.

வந் யத்ேதவன் உடேன தன் கைதையத்
ெதாடங் னான். காஞ்
ந் தான் றப் பட்ட
தல் கண்டைவ, ேகட்டைவ எல் லாவற் ைற ம்
னான். பற் பல அபாயங் களி
ந் தப் வதற் த்
தான் ரிந்த சாகஸச் ெசயல் கைளக்
த் அ கமாக
ஸ்தரிக்க
ம் பாதவன்ேபால் காட் க் ெகாண் ,
அேத சமயத் ல் தன் ரதாபங் கைள ெவளி ட்டான்.
கைட
ல் , “ஐயா! தங் கள் அ ைமத் தந்ைதயாைரச்
ைற ல் ைவத்
ப் ப ேபால் ைவத்
க் றார்கள் .
ெந ங் ய பந் க்க ம் ெப ந்தர அ காரிக ம் ,
ற் றரசர்க ம் ேசர்ந் பயங் கரமான ச
ெசய் றார்கள் . இதனாெலல் லாம் தங் கள் சேகாதரி
இைளய ராட் ெப ங் கவைல ல் ஆழ் ந்
க் றார்.
ஆைகயால் தாங் கள் உடேன றப் பட் , என் டன்
பைழயாைறக் வரேவண் ம் . ஒ கண ம் தாம க்கக்
டா !” என்
த்தான்.
ற ஆழ் வார்க்க யான் தன வரலாற் ைறக்
னாள் .
வந் யத்ேதவன்
யவற் ைறெயல் லாம் அவ ம்
ஆேமா த்தான். அத் டன்
ப் றம் யம்
பள் ளிப் பைடய
ல் , நள் ளிர ல் நடந்த
ெகாைலகாரர்களின் ச ையப் பற்
ம்
னான்.
ேசாழநாட் நிைலைம இவ் வள
அபாயகரமா
ப் பதால் தற் சமயம் இளவரசர் அங்
வராம
ப் பேத நல் ல என்
தன் மந் ரி ெசால்
அ ப் ய ெசய் ைய ம ப
ம் வற்
த் க்
னான்.
“தாங் கள் ேசாழ நாட் க் த் தற் சமயம் வராம
ப் ப
மட் மல் ல; இங் ேக ம் பைடெய ப் ைப ேம ம்
ஸ்தரித் க் ெகாண்
ேபாக ேவண்டாம் என்
தன்
மந் ரி ேகட் க் ெகாள் றார். பைடகைளெயல் லாம்
ரட் வட இலங் ைக ல் ேசர்த் ைவக்க ேவண் ம்
என் ம் ேகட் க் ெகாள் றார். ச காரர்கள் க் ரத் ல்

ெவளிப் பட் வந் தங் கள் உண்ைமச் ெசா பத்ைதக்
காட் வார்கள் . அச்சமயம் இப் ேபா இலங் ைக
ள் ள
பைட க்க உபேயாகமா
க் ம் என்
தன் மந் ரி
அ ப் ராயப் ப
றார். பாண் ய நாட் ல் தற் சமயம்
உள் ள ைகக்ேகாளர் பைட, வன்னியர் பைட, ேவளாளர்
பைட
ன் ம் இளவரச க்காக உடல் ெபா ள் ஆ ைய
அர்ப்பணம் ெசய் யக் காத்
க் ன்றன. இைத ம்
தங் க க் த் ெதரி க் ம் ப
தன் மந் ரி எனக் க்
கட்டைள ட்டார்!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“
மைல! உன்
நாதர் என்ன நிைனத் க்
ெகாண்
க் றார்? பாட
ரத் ச் சாணக் யைரப்
ேபால் இவர் அன் ல் சாணக் யர் என் தன்ைன
எண்ணிக் ெகாண்
க் றாரா? என் உற் றார்
உற னேரா நான் சண்ைட ேபாடேவண் ம்
என் றாரா?” என் இளவரசர் ஆத் ரமாய் க் ேகட்டார்.
“இல் ைல! ஐயா! அநி த்தர் அவ் தம் ெசால் ல ல் ைல.
ஆனால் சக்கரவர்த் க்
ேராதமாகச் ச
ெசய் றவர்கைள, சாம் ராஜ் யத் க் த் ேராகம் ெசய் ய
யற் ெதாடங்
ப் பவர்கைள – சமயம் பார்த் த்
தண் க்க ேவண் ம் என் றார். அதற் உத
ரிவ
தங் கள் கடைமயல் லவா?” என்றான்
மைல.
“அதற் நான் எப் ப அ காரியாேவன்? ச நடப் ப
உண்ைமயானால் , அதற் த்தக்க நடவ க்ைக எ க்க
ேவண் ய சக்கரவர்த் யல் லவா? என் தந்ைத ன்
கட்டைள ன்
நான் எப் ப இந்தக் காரியத் ல்
ரேவ க்க
ம் !” என்றார் இளவரசர்.
வந் யத்ேதவன் இப் ேபா
க் ட் “இளவரேச!
தங் கள் தந்ைத இப் ேபா
வா னமா ல் ைல!
ப ேவட்டைரயர்கள் அவைரச் ைற

ைவத்
ப் ப ேபால் ைவத்
க் றார்கள் . யா ம்
ெந ங் க
யாதப அரண்மைனக் ள் ேள
ைவத்
க் றார்கள் . தங் கள் தைமயனாேரா தஞ் ைசக்
வ வ ல் ைலெயன்
ரதம்
ைவத் க்ெகாண்
க் றார். இந்த நிைலைம ல்
சாம் ராஜ் யத்ைதப் பா காப் ப தங் கள்
ெபா ப் பல் லவா? உடேன பைழயாைறக்
வரேவண் ய தங் கள் கடைம அல் லவா?” என்றான்.
“இளவரசர் பைழயாைறக் வரேவண் ய அவ யம்
என்ன? அ தான் எனக் த் ெதரிய ல் ைல!’ என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
இளவரசர் சற் ச் ந்தைன ல் ஆழ் ந்
ந்
ட் ,
“மண்ணாைச கப் ெபால் லாத . இராஜ் யத் ன் ேபரில்
உள் ள ஆைச னால் இவ் ல ல் என்ெனன்ன
பயங் கரமான பாவங் கள் நடந்
க் ன்றன? இன்
ம் ம ரிக் ேகாட்ைடக் ப் ேபா
ந்ேதன் அல் லவா?
அந்தக் ேகாட்ைட ன் வரலா உங் க க் த் ெதரி மா?”
என்றார்.
“நான் ேகட்ட

ல் ைல” என்றான் வந்

யத்ேதவன்.

“ெசால் ேறன், ேக ங் கள் ! மார் ஐந்
வ ஷங் க க்
ன் இந்த இலங் ைகத் ைவத்
தா ேசனன் என்ற அரசன் ஆண்
வந்தான். அவ க்
இரண்
தல் வர்கள் இ ந்தார்கள் . ஒ வன் ெபயர்
கா யபன்; இன்ெனா வன் மகல் லன். தா ேசனனின்
ேசனாப
ம் , கா யப ம் ேசர்ந் ச யாேலாசைன
ெசய் தார்கள் . கா யபன் தன் ெசாந்தத் தந்ைதையச்
ைற ல் அைடத்
ட் ச் ங் காதனம் ஏ னான்.
மகல் லன் கடல் கடந் த ழ் நாட் க் ஓ ப் ேபானான்.
ல நாைளக் ப் ற தா ேசனனின் ைறையச்

ற் ச் வர் எ ப் அைடத் அவைனக்
ெகான்
ட்டார்கள் . இந்தக் ெகா ர பாவத்ைதச் ெசய் த
கா யப க் த் தன் சேகாதரன் மகல் லன்
ம் வந்
ப க் ப் ப வாங் வான் என்ற
உண்டா
ட்ட .
அதற் காக இந்த ம் ம ரிக் ன் க் வந்தான்.
ெசங் த்தான ன்றாைகயால் பைகவர்கள் அதன் ேபரில்
ஏ க் ேகாட்ைடையப்
ப் ப இயலாத காரியம் என்
நிைனத்தான். இம் மா ரி ப ெனட் வ ஷம் ஒளிந்
வாழ் ந்
ந்தான். கைட
ல் ஒ நாள் மகல் லன் தன்
உத க் ப் பாண் ய ராஜா ன் ைசன்யத்ைத ம்
அைழத் க் ெகாண்
வந் ேசர்ந்தான். ம் ம ரிக்
ேகாட்ைடைய அ
னான். அச்சமயத் ல் கா யபனின்
த் ேபத த்
ட்ட . அத்தைன வ ஷம்
ேகாட்ைட ல் ஒளிந்
ந்தவன் அசட் த் ைதரியத் டன்
ெவளிவந் ேபாரா இறந்தான்! அப் ேபர்ப்பட்ட பாதகன்,
– தந்ைதையக் ெகான்ற பா , – கட் ய, ேகாட்ைட ல் ல
அற் தமான வர்ணச் த் ரங் கள் இ க் ன்றன. இன்
ன யாத் ரீக டன் ேபா
ந்த ேபா பார்த்ேதன்.
அடடா! அந்தச் த் ரங் களின் அழைக என்னெவன்
ெசால் வ ? பல
வ ஷங் க க்
ன் எ
யைவ.
ஆனால் இன்ைறக் ம்
ம் வர்ணம் மங் காமல் த்தம்
ய த் ரங் கள் ேபால் இ க் ன்றன…”
“ஐயா! நான் ஒ ேகள்
ஆழ் வார்க்க யான்.

ேகட்கலாமா?” என்றான்

“தயக்கம் ஏன்? தாராளமாய் க் ேகட்கலாம் .”
“ ம் ம ரிக் ேகாட்ைட இன்
வசத் ேல தாேன இ க் ற

ம் பைகவர் பைடகளின்
?”

“ஆமாம் ; அைதக் ைகப் பற் ம்
யற் ைய இப் ேபா
ெதாடங் ம் உத்ேதசம் எனக் இல் ைல. அதனால்

ணான உ

ர்ச்ேசதம் ஏற் ப

ம் .”

“அைதப் பற் நான் ேகட்க ல் ைல. ஐயா! பைகவர்
ேகாட்ைடக் ள் தாங் கள் ரேவ த்த உ தமா என்
ேகட்ேடன். ன யாத் ரீகர்க க் யாைனப் பாகனாகத்
தாங் கள் ேபாக ேவண் ய அவ யம் என்ன ேநர்ந்த ?
யாைன ன் க த் ல் தங் கைளப் பார்த்த ம் என்
கண்கைள நம் வதா இல் ைலயா என்ற சந்ேதகம் எனக்
ஏற் பட்
ட்ட . தங் க ைடய
வத் ன் ெநரிப் ைபப்
பார்த் த்தான் சந்ேதகம் ெதளிந் நிச்சயப் ப த் க்
ெகாண்ேடன். இப் ப த் தங் கள் உ
க் அபாயத்ைத
ஏற் ப த் க் ெகாள் ளலாமா?”
“என் உ ர் மட் ம் அவ் வள உயர்ந்ததா,
மைல!
எத்தைன ேசாழ நாட்
ரர்கள் இந்த இலங் ைக ல் வந்
உ ைர ட்
க் றார்கள் ?…”
“அவர்கள் ேபார்க்களத் ல் உ ர் றந்தார்கள் . தாங் கள்
அநாவ யமாகத் தங் கைள அபாயத் க் உள் ளாக் க்
ெகாண் ர்கள் !”
“அநாவ ய ல் ைல; இரண்
காரணங் கள் உண் .
ம் ம ரிச் த் ரங் கைளப் பார்க்கேவண் ெமன்ற
ஆைச எனக் ெவ நாளாக இ ந்த . அந்த ஆைசைய
இன்
ர்த் ெசய் ெகாண்ேடன்…”
“இளவரேச! இன்ெனா

காரணம் ?”

“பார்த் பப் பல் லவர் ரிேகாண மைல ல் வந்
இறங் ன டேன, எனக் ச் ெசய்
ைடத்த . அவைர
இன் பார்க்க
ம் ப ல் ைல. ஏெனனில் …”

“ஏெனனில் …?”
“மாேதாட்டத் க்
தன் மந் ரி வந்
க் றார்
என்ப ம் எனக் த் ெதரி ம் . அவரிட
ந் ெசய் வ
என் எ ர்பார்த்ேதன். இரண்
த்தவர்களிட
ந்
ெசய் வந்தால் , த ல் ைடக் ற
ெசய்
ன்ப தாேன நான் நடந்தாக ேவண் ம் ?”
வந்
கட்

ம்

யத்ேதவன்,”ஆகா! அப் ப ச் ெசால் ங் கள் , என்
தாேன ஜ த்த ?” என்
க த்தான்.

“அரேச! இவன் தங் கைளத் தந்
ட்டான்…”

ரத்

னால் ஏமாற்

“அவன் ஏமாற் ற ல் ைல; நானாகேவ ஏமாந்ேதன்.
உன்ைன அைழத் வ வதற் ைவத்
ந்த ரைன
இவன்
ைர ேம
ந் தள் ளி ட் அக்
ைர
தான் ஏ க்ெகாண்
வந்தைத நான் கவனித்
ட்ேடன்.
இவ க் ஒ பாடம் கற் க்க
ம் ேனன்…”
“நல் ல பாடம் கற் த் ர்கள் ! ஒவ் ெவா பாட ம் ஒ
மணங் நிைற
க் ம் . இப் ேபா நிைனத்தா ம் என்
ம் மார் ம் வ க் ன்றன! ஓைல ெகாண் வந்த
தைன இப் ப த்தானா நடத் வ ? ேபானால்
ேபாகட் ம் ; தாங் கள் மட் ம் என் டன் பைழயாைறக்
வ வதா
ந்தால் …”
“எனக் ஒ பைழய பாடல் ஞாபகம் வ
ற !
மைல! என்
ன்ேனார்களில் ெப ங் ள் ளி வளவன்
என் ஒ மன்னர் இ ந்தார். அவரிடம் ஓர் அ சயமான
யாைன இ ந்த . அதன் ஒ கால் காஞ்
ல் இ க் ம் ;

இன்ெனா கா னால் தஞ் ைசைய
க்
கால் இந்த ஈழ நாட்ைட
க் ம் நாலாவ
உைற ரில் ஊன்
நிைலத்
க் ம் .
“கச்
தத்

ஒ

யா ஒ

காலால்

நீ ர்த் தண்தஞ் ைச தான்

ஈழம் ஒ
ேகா

கால்
கால்

யர் ேகாக்

யா வ

ம் ; மற் ெறா
கால்

யாப் –

ற் ைற

ம்

ேம நம்

ள் ளி களி

!” </div>

என் அற் தமான கற் பைன டன் ஒ
லவர்
பா
க் றார். இந்த இலங் ைக ல் மந்ைத
மந்ைதயாக ஆ ரம் ஆ ரம் யாைனகள் இ க் ன்றன.
இ ந் என்ன பயன்? லவ ைடய கற் பைன
யாைனையப் ேபால் ஒ யாைன இ ந்தால் நா ம் ஒேர
சமயத் ல் காஞ்
ம் , பைழயாைற
ம் ,
ம ைர
ம் , இலங் ைக
ம் இ க்கலாம் அல் லவா?”
லவரின் யாைனையப் பற் க் ேகட்ட ம்
வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம்
ந்
ந்
ரித்தார்கள் . “அப் ப ப் பட்ட யாைனதான்
இல் ைலேய? தாங் கள் என்ன ெசய் யப் ேபா
ர்கள் ?”
என்
மைல ேகட்டான்.
“சந்ேதகம் என்ன? பைழயாைறக் வ வெதன் தான்
வா
ட்டேத?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“உங் கள் சண்ைடையக் ெகாஞ் சம் நி த் ைவ ங் கள் .
நாைள அ ராத ரம் ேபாேவாம் . அங் ேக பார்த் ப
பல் லவைர நான் எப் ப
ம் சந் த்தாக ேவண் ம் . அவர்
ெசால் வைத ம் ேகட்
ட் த்தான்
ெசய் ய
ேவண் ம் ” என்றார் இளவரசர்.

அத்
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ைல ெசான்ன ெசய்

ம நாள் காைல ல் ரியன் உதயமாவதற் ள்
அ ள் ெமா வர்மர், ஆழ் வார்க்க யான் வந் யத்ேதவன்
ஆ ய
வ ம் அ ராத ரத் க் ப் றப் பட்டார்கள் .
ரம் காட் ப் பாைத ல் வந்த ற
இராஜபாட்ைடைய அைடந்தார்கள் . ேவ
ரர்கள்
யாைர ம் இளவரசர் தம் டன் ெமய் க்காவ க்
அைழத் வராத வந் யத்ேதவ க்
யப் ைப
அளித்த . ஆனால் அன்ைறய ரயாணத் ல்
அவ க்
ந்த உற் சாகத்ைதப் ேபால் அதற்
ன்
என்
ந்த ல் ைல. காைல ேநரத் ல் இ
ற ம்
மரங் களடர்ந்த அந்த இராஜபாட்ைட ல் ரயாணம்
ெசய் வேத ஓர் ஆனந்த அ பவம் . பைழயாைற
அர ளங் மரி தன்னிடம் ஒப்
த்
ந்த ேவைலையச்
ெசய்
த்
ட்ேடா ம் என்ற ெப
த உணர்ச்
அவன் உள் ளத் ல் ெபாங் க் ெகாண்
ந்த . அ
மட் மா? பல வ ஷங் களாக அவன் இதயத் ல்
ெபாங் க் ெகாண்
ந்த ஆைச ம் நிைறேவ
ட்ட .
ேசாழவள நாட் ன் ெசல் லப் ள் ைளையப்
பார்த்தா
ட்ட . நா நகரெமல் லாம் மக்கள் எந்த ர
இைளஞரின் ரப் ரதாபங் கைள ம் ,
ணா சயங் கைள ம் பா ப் கழ் ந்
ெகாண்
ந்தார்கேளா; அந்த அர ளங் மாரைரச்
சந் த்தா
ட்ட . அந்தச் சந் ப் தான் எவ் வள
அ சயமான சந் ப் ? அ ள் ெமா வர்மர் ஒ
த் ரமான மனிதர் என் , தான் ேகள் ப் பட்
ந்த
உண்ைமதான்!
ெரன்
ைரையத்
ப் த்
தன்ைனத் தாக்
க்
க்காடச் ெசய்
ட்டாேர? அவர்
ேசைனக் த் தைலைம வ த் ச்
ெசல்
டங் களிெலல் லாம் ெவற் ேமல் ெவற் யாக
இ ந் வ வ ன் இரக ய ம் இ தான் ேபா ம் !
பைகவர்கள் எ ர்பாராத சமயத் ல் எ ர்பாராத

இடத் ல் தாக் வேத இவ ைடய ேபார் ைற ேபா ம் ?
ஆனால் இவர இைட டா ெவற்
ன் இரக யம் இ
மட் ந்தானா? ேசனா ரர்க டன் எவ் வள பவ் யமாக
இவர் பழ
றார்? எப் ப அவர்கைளத் தம் அன் க்
வசப் ப த் ைவத்
க் றார்!
ேபார் ரர்கைள மட் ந்தானா? தாம் ெவற் ெகாண்ட
நாட் ன் மக்கைள ம் எப் ப வ கரப் ப த்
ைவத்
க் றார்? ச பத் ல் மாெப ம் ேபார் நடந்த
நா என் இைதச் ெசால் ல
மா? சாைலகளில்
மக்கள் எவ் வள உல் லாசமாக நடந்
ெகாண்
க் றார்கள் ! இ பக்கங் களி
ள் ள
ராமங் களில் ஜனங் கள் எப் ப நிர்ப்பயமாக ம்
கவைல ன்
ம் தத்தம் காரியங் கைளக் கவனித் க்
ெகாண்
க் றார்கள் ? மக்களின்
கங் களில்
ன்
அ
ேயா யரத் ன் ன்னேமா
ம்
காணப் பட ல் ைலேய? கலகலெவன் ெபண்க ம்
ழந்ைதக ம் ரிக் ம் சப் தம் ட அ க்க கா ல்
றேத! இ என்ன ந்ைத! இவர் எத்தைகய
ந்ைதயான மனிதர்! ெவற் ெகாண்ட நாட்
மக்களிட
ந் உண ப் ெபா ைளக்
ைகப் பற் றக் டா என் இளவரசர்
வாதம்
த் ச்
ேசாழ நாட்
ந் ைசன்யத் க் உண ப் ெபா ள்
வரேவண் ெமன் வற்
த் ய ம் , அதன்
காரணமாகப் ப ேவட்டைரயர்க க் ஏற் பட்ட
ேகாப ம் , அவர்கள் ந்தர ேசாழரிடம் கார்
ய ம் ,
இைவெயல் லாம் வந் யத்ேதவ க் நிைன வந்தன.
அன்
ம் ஆ த்த கரிகாலர் ைகயா ம் ெகா ரமான
ேபார் ைறைய ம் , அ ள் ெமா வர்மரின் தயாளம்
ெபா ந் ய தர்ம த்த ைறைய ம் அவன் தன்
மனத் ற் ள் ேள ஒப் ட் ப் பார்த் க் ெகாண்டான். ல
நாைளக்
ன் வைர ல் தன் ைடய
எஜமானரா
ந்த ஆ த்த கரிகாலைரப் பற்
எவ் தத்
ம் ைறவாக எண்
வ அவ க்ேக
க்க ல் ைல. ஆ
ம் அந்த அ ராத ரத்

இராஜபாட்ைட ல் இ
ற ம் வ த்த ராம
ஜனங் களின் மலர்ந்த கங் கைளப்
பார்க் ம் ேபாெதல் லாம் அவன் ேமற் கண்டவா
ஒப் ட் ப் பார்க்காமல் இ க்க
ய ல் ைல.
அம் மம் மா! ஆ த்த கரிகாலர் த்தம் ெசய்
நா களில் இத்தைகய காட் கைளக் காண
எங் ெகங் ம் ஒேர ஓலக் ரல் அல் லவா ேகட் க்
ெகாண்
க் ம் ?

ம் ய
மா?

இத்தைகய அ ர்வ ணா சயம் பைடத்த இளவரச டன்
எத்தைனேயா ஷயங் கைளப் பற் ேபச ேவண் ம் ,
எவ் வளேவா காரியங் கைளப் பற் க் ேகட்க ேவண் ம்
என் வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம்
த்த .
ஆனால் ர களின் ேபரில் ஆேராகணித்
ைரவாகச்
ெசன் ெகாண்
க் ம் சமயத் ல் ேப வதற் ம் இடம்
எங் ேக? ஆம் ேப வதற் ஒேர ஒ சந்தர்ப்பம் மட் ம்
ைடத்த .
அ ராத ரத்ைதக் ட்டத்தட்ட ெந ங் க்
ெகாண்
ந்தேபா சாைல ஓரத் ல் ெபரியெதா
த்த
பகவானின் ைல நிற் பைத வந் யத்ேதவன் கண்டான்.
இம் மா ரி ைலகள் இலங் ைக ல் பற் பல இடங் களி ம்
இ ந்தப யால் அைதப் பற் வந் யத்ேதவன் அ கக்
கவனம் ெச த்த ல் ைல. ஆனால் ெபான்னி ன்
ெசல் வர் அச் ைல ன் அ
ல்
ைரையச்
சடாெரன் இ த் ப்
த் நி த் ய ம் இவ ம்
நிற் கேவண் யதா ற் . சற்
ன்னாேலேய ேபாய் க்
ெகாண்
ந்த ஆழ் வார்க்க யா ம்
ைரைய நி த்
இவர்கள் பக்கம்
ம் னான்! ெபான்னி ன் ெசல் வர்
சற் ேநரம் அந்தப் த்த பகவா ைடய கம் ரமான
ைலையக் கவனமாக உற் ப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தார்.

“அடடா! என்ன அற் தக்கைல!” என்றார்.
“எனக் ஒ அற் த ம் ெதரிய ல் ைல. இந்த நாட் ல்
எங் ேக பார்த்தா ம் இத்தைகய ரம் மாண்டமான த்தர்
ைலகைள ைவத்
க் றார்கள் . எதற் காகேவா
ெதரிய ல் ைல?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
இளவரசர் வந் யத்ேதவைனப் பார்த்
ெசய் தார். “மனத் ல் உள் ளப ேப
ம ழ் ச ் ” என்றார்.

ப் ன்னைக
ர்; அ ல் எனக்

“இளவரேச! வல் லவைரயர் இன்ைறக்
ேப வெதன் ற வழக்கத்ைதக்
ைகக்ெகாண்
க் றார்!” என்றான்

த்தான் உண்ைம
மைல.

“ைவஷ்ணவேர! எல் லாம் சகவாச ேதாஷந்தான். ர
நாராயண ரத் ல் உம் ைமப் பார்த்த
தல் என் நா
கற் பனா சக் தாண்டவமா வந்த . இளவரசைரப்
பார்த்த
ந் உண்ைம ேப ம் வழக்கம்
வந்
ட்ட !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

ல்

அவர்க ைடய ெசாற் ேபாைர இளவரசர்
கவனிக்க ல் ைல. ைல ன் ேதாற் றத் ல்
ஆழ் ந்
ந்தார்.
“உலகத் ேலேய ற் பக்கைல ன் அற் தம் ரணமாக
ளங் ம் வ வங் கள் இரண் தான். ஒன் நடராஜர்;
இன்ெனான்
த்தர்” என்றார்.
“ஆனால் நடராஜ வ வங் கைள இம் மா ரி ரம் மாண்ட
வ வங் களாக நம் நாட் ல் ெசய் வ ல் ைலேய?”

“இலங் ைக ல்
ற் காலத் ல் இ ந்த மன்னர்களில் லர்
மகா
ஷர்கள் . அவர்கள் ஆண்ட ராஜ் யம்
ய
ஆனால் அவர்க ைடய இ தயம் ெபரிய ;
அவர்க ைடய பக்
கப் ெபரிய . த்த பகவானிடம்
அவர்க ைடய பக் ைய இப் ப ப் ெபரிய வ வங் கைள
அைமத் க் காட் னார்கள் . த்த சமயத் ல்
அவர்க ைடய பக் ையப் ெபரிய ெபரிய ஸ்
பங் கைள
அைமத் க் காட் னார்கள் . இந்த நாட் ல் உள் ள த்தர்
ைலகைள ம்
ஹாரங் கைள ம் ஸ்
பங் கைள ம்
பார்த்
ட் நம் ேசாழ நாட்
ள் ள ன்னஞ்
வன்
ேகா ல் கைள நிைனத்தால் எனக்
அவமானமா
க் ற !” என்றார் ெபான்னி ன்
ெசல் வர்.
இவ் தம் ெசால்
ட் க்
ைர
ந் இறங்
இளவரசர் த்தர் ைலயண்ைடச் ெசன்றார். ைல ன்
பத்ம பாதங் கைள ம் , அந்தப் பாதங் கைள அலங் கரித்த
தாமைர ெமாட் க்கைள ம்
ேநரம் கவனமாகப்
பார்த்தார். ன்னர் த்தர் ைல ன் பாதங் கைளத்
ெதாட் க் ம் ட்
ட் த்
ம் வந் பைழயப
ைர ன்
ஏ னார்.
ைரகள்
இளவரசர்
ேபா
க்
மைல

சற் ெம வாகேவ ெசன்றன. “ஏேத
த்த மதத் ல் ேசர்ந்
வார்
றேத?” என் வந் யத்ேதவன்
டம் ெசான்ன இளவரசர் கா ல்

?
ந்த

அவர்கள் இ வைர ம் ெபான்னி ன் ெசல் வர் பார்த்
“ த்த பகவானிடம் என் ைடய பக்
காரணார்த்தமான . அந்தப் த்தர் ைல ன் பத்ம
பாதங் கள் எனக் ஒ
க் யமான ெசய் ைய
அ
த்தன!” என்றார்.

.
,

“ஆகா! எங் கள் கா ல் ஒன் ம்
ழ ல் ைலேய?”
“ெமௗன பாைஷ ல் அச்ெசய் எனக் க் ைடத்த
“அ என்ன ெசய் ? எங் க க் த் ெதரியலாமா?”

.”

“இன் ர பன்னிரண்
நா ைகக் அ ராத ரத் ல்
ம் மதாைரத் தடாகத் க் அ
ல் நான்
வரேவண் ெமன் பகவா ைடய பாதமலர்கள் எனக்
அ
த்தன!” என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.

அத்

யாயம் 34 – அ

ராத ரம்

ரியன் அஸ்தமனமா ம் சமயத் ல் அவர்கள்
அ ராத ரத்ைத அ
னார்கள் . இலங் ைகத்
ன்
ெதான்ைம க்க அத்தைலநகரத்ைதச் சற் த்
ரத்
ந் பார்த்தேபாேத வந் யத்ேதவன் அ சயக்
கட ல்
ழ் ப் ேப ம் சக் ைய இழந்தான்.
அ ராத ரத்ைதப் பற் அவன் பலர் ெசால் லக்
ேகள் ப் பட்ட ண் . அந்நகைரப் பற் அவர்கள் ெசய் த
வர்ணைனகளி
ந் அதன் ேதாற் றம் இப் ப
இ க் ெமன் அவன் கற் பைன ெசய் பார்த்த ம்
உண் . ஆனால் அவ ைடய கற் பைனகைளெயல் லாம்
அந்த மாநகரம்
ஞ் யதா
ந்த . அம் மம் மா! இதன்
ம ல் வர் தான் எத்தைன ெபரிய ? எப் ப இ
ற ம்
நீ ண்
ெகாண்ேட ெசல் ற ? எந்த இடத் ேல அச் வர்
வைளந்
ம்
ற என் ெதரிந் ெகாள் ள ம்
ய ல் ைலேய? ம ல் வ க் உள் ேள எத்தைன
எத்தைன ேகா ரங் க ம் ஸ்
பங் க ம் மண்டபச்
கரங் க ம் தைல
க் க் கம் ரமாக நிற் ன்றன!
ஒன் க்ெகான் அைவ எவ் வள
ரத் ல் நிற் ன்றன!

இவ் வள ம் ஒேர நகரத் க் ள் ேள, ஒேர ம ல்
வ க் ள் ேள அடங்
க்க
மா? காஞ் ,
பைழயாைற, தஞ் ைச த ய நகரங் கெளல் லாம் இந்த
மாநகரத் ன்
ன்ேன எம் மாத் ரம் ? அேசாக
சக்கரவர்த்
ன் காலத் ல் பாட
த் ர ம் ,
க்ரமா த்தனின் ஆட்
ல் உஜ் ஜ னி நகர ம் ,
கரிகால் வளவன் காலத் ல் காேவரிப் பட் ன ம்
ஒ கால் இந்த நகரத்ைதப் ேபால் இ ந்
க்கலாம் !
தற் காலத் ல் உள் ள ேவ எந்தப் பட்டணத்ைத ம்
இதற் இைண ெசால் ல
யா !…
ம ல் வ ம் அதன் ரதான வாச ம் ெந ங் க ெந ங் க,
நகைர ேநாக் ச் ெசல் ேவாரின்
ட்டம் அ கமா
வந்த . த ழர்க ம் , ங் களவர்க ம் ,
க்க ம்
இல் லறத்தா ம் , ஆண்க ம் , ெபண்க ம் ,
வர்
க ம் ெப ங் ட்டமாகச் ெசன்றார்கள் . எல் லா ம்
ேதர்
ழா க் ச் ெசல் றவர்கைளப் ேபால்
கலமாகச் ெசன்றார்கள் . அவர்களில் ஒ
லர் நம
ரயாணிகள்
வைர ம் கவனிக்க ம் , ட் க்
காட்ட ம் ெதாடங் னார்கள் . இைதக் கண்ட ம்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் மற் ற இ வ க் ம் ச க்ைஞ
ெசய்
ட் , இராஜபாட்ைட
ந்
ல க்
க்
வ
ல் ெசன்றார். மரங் களால் மைறக்கப் பட்
ந்த ஒ
ய ெசய் ன்றத் ன் அ வாரத் ல் வந்
ைரைய
நி த் னார். ன்ெதாடர்ந் வந்த இ வைர ம் பார்த் ,
“
ைரகள் ெவ
ரம் வந்
க் ன்றன. சற் ேநரம்
இைளப் பாறட் ம் . நன்றாக இ ட் ய ற நக க் ள்
ேபாேவாம் !” என்றார்.
ைரகள்
ந்
வ ம் இறங் ஒ கற் பாைற
உட்கார்ந்தார்கள் . “இவ் வள
ட்டமாக ஜனங் கள்
ேபா றார்கேள? இன்ைறக் இந்த நகரத்
ம் ஏதாவ
உற் சவேமா?” என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“இந்த நாட் ல் நடக் ம்
ழாக்க க் ள் ேள ெபரிய
ழா இன்ைறக் த்தான்!” என்றார் இளவரசர்.
“ஈழ நாட் ல் ஏேதா த்தம் நடக் ற என்
ேகள் ப் பட்ேடன். இங் ேக வந் பார்த்தால் ஒேர
உற் சவமா
க் றேத” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“பைழயாைற ல்
ஜயந்
ெசால் ல ல் ைலயா?”

உற் சவம் நடந்த

என்

நீ ர்

“ஆமாம் , ஆனால் பைழயாைற ேசாழ நாட் ல்
இ க் ற …”
“அ ராத ரம் ஈழ நாட் ல் இ க் ற . அதனால் என்ன?
ேசாழ நாட்
ம் ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த்
ன்
ஆட் தான்; ஈழநாட்
ம் அவ ைடய ெசங் ேகால்
ஆட் தான்…!”
“ஆனால் இந்த நாட் ல் இன்
இ க் றார்களாேம?…”

ம் பைகவர்கள்

“பைகவர்கள் எங் ேகேயா இ க் றார்கள் . அதற்
இங் ள் ள ஜனங் கள் என்ன ெசய் வார்கள் ?
ேபார்க்களத் ல ேபார் நடக்க ேவண் ய தான்;
ஊர்ப் றத் ல் உற் சவ ம் நடக்க ேவண் ய தான்!..
மைல! நீ என்ன ெசால் றாய் ?” என்றார் இளவரசர்.
“இங் ேக ெவளிப் பைகவர்கள் இ ந்தால் அங் ேக
உட்பைகவர்கள் இ க் றார்கள் . ெவளிப் பைகவர்கைளக்
காட்
ம் உட்பைகவர்கேள அபாயமானவர்கள் .
ஆைகயால் இளவரசர் இந்த நாட் ேலேய உற் சவ ம் ,

த்த ம் நடத் க் ெகாண்
ப் ப நல் ல என்
அ ேயன் ெசால்
ேறன்” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“அழகாய் த்தானி க் ற . ெவளிப் பைகவர்கைள ட
உட்பைகவர்கேள அபாயகரமானவர்கள் என்றால் , அங் ேக
தாேன நம் இளவரசர் இ க்கேவண் ம் ? அபாயம் அ க
உள் ள இடேம ர
ஷர்கள் இ க்கேவண் ய இடம்
அல் லவா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ ரம் என்றால் , அசட் த்தனமாகச் ச காரர்களிட ம் ,
ெகாைலகாரர்களிட ம் ேபாய் அகப் பட் க் ெகாள் ள
ேவண் ம் என் அர்த்தமா? ரா
ரனா ய நீ அங் ேக
ேபாய் அகப் பட் க் ெகாள் வ தாேன? எதற் காகத் தப்
ஓ வந்தாய் ?” என்றான்
மைல.
“ேபா ம் ! ேபா ம் ! நீ ங் கள் ஒ
த்தம் இங் ேக ஆரம் த்
டேவண்டாம் !” என் அ ள் ெமா வர்மர் சமாதானம்
ெசய் த்தார்.
இ

ட் ய ற
ன் ேப ம் அந்நக க் ள்
ரேவ த்தார்கள் . அன் யாத் ரீகள் யாைர ேம
ேகாட்ைட வாச ல் த த் நி த்த ல் ைல.
எல் லாைர ம் தங் தைட ன்
ட் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . காவலர்கள் ம் மா நின்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தார்கள் .
ட்டத்ேதா
ட்டமாக
நம் கதா
ஷர்கள்
வ ம் நக க் ள் ரேவ த் ச்
ெசன்றார்கள் .
அ ராத ரத் ன்
களி ம் ஜனக் ட்டம்
அள ல் லாம
ந்த . ‘சா ! சா !’ என்ற ேகாஷம்
வாைன அளா ய . ஆங் காங் ப் பல
மாடமாளிைகக ம் , ஹாரங் க ம் இ ந்
டப் பைத

வந் யத்ேதவன் கண்டான். இ ந் ேபான பல
கட் டங் கள்
ப் க்கப் பட்
ப் பைத ம் பார்த்தான்.
ப் க் ம்
ப் பணி இளவரசர் கட்டைள ன்
ேபரிேலதான் நடந்
க்கேவண் ம் என்
ர்மானித் க்
ெகாண்டான். இப் ப ெயல் லாம் இவர் ெசய் வ வ ன்
ேநாக்கம் தான் என்ன? ஜ க்கப் பட்ட நாட் ன் மக்க க்
இவர் ஏன் இவ் வள ச ைக காட்
றார்? ஆ ரம்
ஆண் களாகத் த ழகத் டன் அ க்க சண்ைட
ேபாட் வ
றார்கள் இந்தச் ங் கள அரசர்கள் .
இத்தைகய ெந ங் காலப் பைகவர்களின் தைலநகரத்ைத
அ த் க் ெகா த் த் தைரமட்டமாக் வதற் மாறாக,
இ ந் ேபான கட் டங் கைளப்
ப் த் த்
ழாக்கள் நடத்த இவர் அ ம த் வ
றாேர? இ
என்ன அ சயம் ! இ ல் ஏேதா மர்மம் இ க்கத்தான்
ேவண் ம் ; அ என்னவா
க் ம் ?
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளத் ல் ஒ
ந்ைதயான
எண்ணம் உ த்த . ஆம் , ஆம் ! அப் ப த்தான்
இ க்கேவண் ம் . ேசாழ நாட் ல் இவ க் உரிைம
எ
ம் இல் ைல. பட்டத் இளவரசர் ஆ த்த கரிகாலர்
இ க் றார். அவ டன் ேபாட்
ட ம ராந்தகத்ேதவர்
இ க் றார். ஆைகயால் இந்த மாஇலங் ைகத்
ல் இவர்
ஒ தனி ராஜ் யத்ைத ஸ்தா த் ச் தந் ர மன்னராக
ம்
றார் ேபா ம் ! யார் கண்ட ? இவ ைடய
ப் பம் நிைறேவ னா ம் நிைறேவறலாம் ! டந்ைத
ேசா டர் ெசான்னார் அல் லவா? “அ ள் ெமா வர்மர்
வ நட்சத் ரம் ேபான்றவர்! அவைர
நம் னவர்க க் ஒ
ைற ம் இல் ைல!” என்
அத்தைகய ர
ஷரிடம் தான் வந் ேசர்ந்
ட்டைத
நிைனத் அவ ைடய உள் ளம் ம ழ் ச ் யால் ரித்த .
ெவளிப் றங் கள் இ ந் இ ளைடந்
ந்த ஒ பைழய
மாளிைக ன் வாச ல் வந் அவர்கள் நின்றார்கள் .
ைரகளின்
ந் இறங் னார்கள் . அந்த இடம்
க் யமான
களி
ந் சற் ஒ க் ப் றமாக
இ ந்த . ஆைகயால் அங் ேக ஜனக் ட்டம் இல் ைல.

இளவரசர் ன் தடைவ ைகையத் தட் னார். உடேன
இந் ர ஜாலத் னால் நடந்த ேபால் அந்த மாளிைக ன்
ஒ பக்கத் ல் கத
றந் வ உண்டா ற் . ஆட்கள்
யா ேம இ ந்ததாகத் ெதரிய ல் ைல. இளவரசர்
இ ட் ேலேய ைழந் ேமேல ெசன்றார்.
வந் யத்ேதவன் ன்னால்
ம் க்
ைரகளின் க
என்னெவன் ஆவ டன் பார்த்தான். இளவரசர்,
“
ைரக க் வ ெதரி ம் !” என்
வந் யத்ேதவைனக் ைகையப்
த் இ த் ச்
ெசன்றார். சற் த்
ரம் இ ளிேலேய நடந்தார்கள் . ற
‘
க்
க்’ெகன் ெவளிச்சம் ெதரிந்த . ன்னர்
ரகாசமான ஒளி ெதன்பட்ட . அ ஒ பைழயகாலத்
அரண்மைன ன் உட் றம் என் வந் யத்ேதவன்
கண்டான்.
“இங் ேக ெகாஞ் சம் ஜாக் ரைதயாகேவ இ க்கேவண் ம் .
மகாேசன சக்கரவர்த்
ன் அந்தப் ரம் இ .
ெரன்
சக்கரவர்த்
ஜயம் ெசய் நம் ைமத் ரத்தப்
பார்த்தா ம் பார்ப்பார்!” என்றார் இளவரசர்.
“மகாேசனர் என்பவர் யார்?” என்
ேகட்டான்.

வந்

யத்ேதவன்

“மகாேசனர் அ
ஆண் க க்
ன்னால் இந்த
இலங் கா ராஜ் யத்ைத ஆண்ட சக்கரவர்த் . அவர் ெபா
ஜனங் க க் ப் பல நன்ைமகைளச் ெசய் தார்.
ஆைகயால் அவ ைடய ஆ இந்த நகரத் ல் இன்ன ம்
உலா க் ெகாண்
ப் பதாக ஜனங் கள்
நிைனக் றார்கள் . அவ ைடய ஆ யான
ணி ல் லாமல் ளிரில் கஷ்டப் படப் ேபா றேத என்
மரக் ைளகளில் ணிகைளக் கட் த் ெதாங் க
றார்கள் ! இந்த அரண்மைன
ம் அவ க் ப்

ற யா ம் வ ப் ப ல் ைல. ெவ மேனதான்
ைவத்
க் றார்கள் !” என்றார் இளவரசர்.

ட்

இளவரச க் ம் , அவ டன் வந்தவர்க க் ம் பணி ைட
ெசய் ய அங் ஏவலாளர் இ ந்தார்கள் . ளித்
உணவ ந் ய ற
வ ம் அந்த அரண்மைன ன்
உச் மாடத் க் ச் ெசன்றார்கள் . அவர்கள் இ ந்த
இடத்
ந்
ற் ப் றெமங் ம் பார்க்கலாம் . ஆனால்
அவர்கைளக் ேழ ள் ளவர்கள் பார்க்க
யா .
அப் ப ப் பட்ட இடத் ல் ேபாய் அமர்ந்தார்கள் .
“ஐயா! பன்னிரண்
நா ைகக் எங் ேகேயா வ ம் ப
த்தர் ைல, ெசய் ெசான்னதாகக்
னீர ்கேள?”
என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“இன் ம் ேநர
க் ற . சந் ரன் இப் ேபா தாேன
உதயமா
க் றான்? அேதா அந்தத் ‘தாகபா’ ன்
உச் க் ேநேர சந் ரன் வந்த ம் றப் பட்
ேவாம் !”
என்றார் இளவரசர்.
அவர் ட் க்காட் ய இடத் ல் ஒ ெபரிய ன்
ேபான்ற தாகபா ஸ்
பம் நின்ற . த்தர்
ெப மா ைடய
ேமனி ன்
கைள அ
ல் ைவத்
எ ப் ய ஸ்
பங் களாதலால் அைவ ‘தா கர்ப்பம் ’
என் அைழக்கப் பட்டன. தா கர்ப்பம் என் ம்
ெபயர்தான் ன்னர் ‘தாகபா’ ஆ ற் .
“எதற் காக இவ் வள ெபரிய கட் டங் கைளக்
கட் னார்கள் ?” என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

“ தன்
த ல் , த்தர் எவ் வள ெபரியவர் என்பைத
ஜனங் க க் உணர்த் வதற் காக இவ் வள ெபரிய
ன்னங் கைள நிர்மாணித்தார்கள் . ன்னால் வந்த
அரசர்கேளா தாங் கள் எவ் வள ெபரியவர்கள் என்பைதக்
காட் வதற் காக ன்னால் கட்
ந்த ஸ்
பங் கைளக்
காட்
ம் ெபரிதாகக் கட் னார்கள் !” என்றார் இளவரசர்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் ச த் ரத் ன்
ெகாந்தளிப் ைபப் ேபான்ற ேபரிைரச்சல் ஒன் ேகட்ட .
வந் யத்ேதவன் இைரச்சல் வந்த க்ைகத்
ம் ப்
பார்த்தான்.
ரத் ல் ஒ ெபரிய ேசனா ச த் ரத்ைதப்
ேபான்ற ெப ங் ட்டம் , –
களில்
ல் லா நீ ண்
ேபாய் க் ெகாண்
ந்த ஜனக்
ட்டம் வ வ ெதரிந்த .
அந்த ஜன ச த் ரத் ன் ந ேவ கரிய ெபரிய
ங் கலங் கள் ேபால்
ற் க்கணக் ல் யாைனகள்
காணப் பட்டன. கடல் நீ ரில் ர ப க் ம்
ண் ன்கைளப் ேபால் ஆ ரம் ஆ ரம் வர்த் கள்
ஒளி
ன. ஜனங் கேளா லட்சக்கணக் ல் இ ந்தார்கள் .
வந் யத்ேதவன், “இ என்ன? பைகவர்களின் பைட
எ ப் ைபப் ேபால் அல் லவா இ க் ற ?” என்றான்.
“இல் ைல, இல் ைல! இ தான் இந்த இலங் ைக நாட் ேலேய
கப் ெபரிய உற் சவமா ய ெபரஹராத்
ழா!”
என்றார் இளவரசர்.
ஊர்வலம் ெந ங் வரவர வந் யத்ேதவ ைடய யப்
அ கமா க் ெகாண்
ந்த . அந்த மா ரி காட் ைய
அவன் தன் வாழ் நாளில் பார்த்த ல் ைல.
த ல் மார் ப் ப யாைனகள் அணிவ
அவ் வள ம் தங் க கபடாங் களினால்

த்

வந்தன.

அலங் கரிக்கப் பட்ட யாைனகள் . அவற் ல் ந நாயகமாக
வந்த யாைன எல் லாவற்
ம் கம் ரமாக இ ந்த டன்,
அலங் காரத்
ம் றந்
ளங் ய . அதன்
ல்
நவரத் னங் கள் இைழத்த தங் கப் ெபட் ஒன் இ ந்த .
அதன்ேமல் ஒ தங் கக் ைட க ந்
ந்த .
ந நாயகமான இந்த யாைனையச் ற்
ந்த
யாைனகளின்
த்த
க்கள் பலர் அமர்ந்
ெவள் ளிப்
ேபாட்ட ெவண் சாமரங் கைள
க்ெகாண்
ந்தார்கள் . யாைனக க்
இைட ைடேய த்
ளக் கைள ம் ,
வர்த் கைள ம் , இன் ம் பல த ேவைலப் பாடைமந்த
வர்த் கைள ம் , பங் கைள ம் ஏந் க்ெகாண்
பலர்
வந்தார்கள் . கரிய ன் கைள ெயாத்த யாைனகளின்
தங் க கபடாங் க ம் மற் ற ஆபரணங் க ம்
க்களின் ைககளில் இ ந்த அந்த ெவண்
சாமரங் க ம் பல பங் களின் ஒளி ல் தகதகெவன்
ரகா த் க் கண்கைளப் ப த்தன.
யாைனக க் ப் ன்னால் ஒ ெப ம் ஜனக்
ட்டம் .
அந்தக்
ட்டத் ன் மத்
ல் மார்
ேபர்
த் ரமான உைடகைள ம் , ஆபரணங் கைள ம்
தரித் நடனமா க் ெகாண்
வந்தார்கள் . அவர்களில்
பலர் உ க்ைகையப் ேபான்ற வாத் யங் கைள
தட் க்ெகாண்
ஆ னார்கள் . இன் ம் பலவைக
வாத் யங் க ம்
ழங் ன. அப் பப் பா! ஆட்டமாவ
ஆட்டம் ! கடம் ர் அரண்மைன ல் ேதவராள ம் ,
ேதவராட்
ம் ஆ ய ெவ யாட்டெமல் லாம் இதற்
ன்னால் எங் ேக நிற் ம் ! ற் ல சமயம் அந்த
ஆட்டக்காரர்கள்
ர்ெரன் வானில் எ ம் ச்
சக்கராகாரமாக இரண்
ன் தடைவ ழன்
ட் த்
தைரக் வந்தார்கள் . அப் ப அவர்கள் ழன்றேபா
அவர்கள் இைட ல் ஞ் சம் ஞ் சமாகத் ெதாங் க்
ெகாண்
ந்த ணி ம ப் கள் ச்சக்கரக் ைடகைளப்
ேபாலச் ழன்றன. இவ் தம்
ேபர் ேசர்ந்தாற் ேபால்
எ ம் ச் ழன்
ட் க் ேழ
த்த காட் ையக்

காண்பதற் இரண்
கண்கள் ேபாத ல் ைல தான்!
இரண்டா ரம் கண்களாவ
ைறந்த பட்சம் ேவண் ம் .
ஆனால் அத்தைகய சமயங் களில் எ ந்த வாத் ய
ழக்கங் கைளக் ேகட்பதற் ேகா இரண்டா ரம் ெச கள்
ேபாதமாட்டா! நிச்சயமாக இரண்
லட்சம் கா கேள ம்
ேவண் ம் . அப் ப யாக உ க்ைககள் , ந்
கள் ,
மத்தளங் கள் , ெசப் த் தாளங் கள் , பைறகள் , ெகாம் கள்
எல் லாம் ேசர்ந்
ழங் க் ேகட்ேபார் கா கள்
ெச
படச் ெசய் தன!
இந்த ஆட்டக்காரர்க ம் , அவர்கைளச் ற் நின்ற
ட்ட ம் நகர்ந்த ம் , மற் ம்
ப் ப யாைனகள்
ன்ேபாலேவ ஜாஜ் வல் யமான ஆபரணங் க டன்
வந்தன. அவற் ல் ந நாயகமான யாைன ன் ேம ம்
ஓர் அழ ய ேவைலப் பா அைமந்த ெபட் இ ந்த .
அதன் ேமல் தங் கக் ைட க ந்
ந்த . ற் நின்ற
யாைன
ந்தவர்கள் ெவண் சாமரங் கைள
னார்கள் . இந்த யாைனக்
ட்டத் க் ப் ன்னா ம்
ஆட்டக்காரர்கள் வந்தார்கள் . இந்த ஆட்டக்காரர்க க்
ந
ல் ர , மன்மதன், க்கண்ைண ைடய
வெப மான் ேவடம் தரித்தவர்கள் நின்றார்கள் . ற்
நின்றவர்கள் ஆ க்
த்தார்கள் .
“இ என்ன? வெப மான் இங்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

எப் ப

வந்தார்?” என்

“கஜபா என் ம் இலங் ைக அரசன் வெப மாைன
அைழத் வந்தான். அதற் ப் ற இங் ேகேய அவர்
வாதமாக இ க் றார்!” என்றார் இளவரசர்.
“ஓ ர ைவஷ்ணவேர! பார்த் ரா? யார் ெபரிய ெதய் வம்
என் இப் ேபா ெதரிந்ததா?” என் வந் யத்ேதவன்
ேகட்
வதற் ள் மற் ம் ல யாைனகள் அேதமா ரி

அலங் காரங் க டன் வந்
ட்டன. அந்த
யாைனக க் ப் ன்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்க க்
மத்
ல் க டாழ் வாைரப் ேபால்
க் ம்
இறக்ைகக ம் ைவத் க் கட் க் ெகாண்
ந்த
நடனக்காரர்கள் ழன் ம் , பறந் ம் ,
த் ம்
க்ைக
ஆட்
ம் ஆர்ப்பாட்டமாக ஆ னார்கள் .
“அப் பேன! பார்த்தாயா? இங் ேக க ட வாகனத் ல்
எங் கள்
மா ம் எ ந்த ளி
க் றார்!” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
ண் ம் ஒ யாைனக்
ட்டம் வந்த . அதற் ப்
ன்னால் வந்த ஆட்டக்காரர்கேளா ைககளில்
வாள் க ம் , ேவல் க ம் ஏந் ப் பயங் கரமான த்த
நடனம் ெசய் ெகாண்
வந்தார்கள் . தாளத் க் ம் ,
ஆட்டத் க் ம் இைசய அவர்கள் ைக ல்
த்த
வாள் க ம் , ேவல் க ம் ஒன்ேறாெடான் ‘டணார்
டணார்’ என் ேமா ச் சப் த்தன.
இவ் வள க் ம் கைட யாக வந்த யாைனக்
ட்டத் க் ப் ன்னால் ஆட்டக்காரர்கள் அவ் வள
ேப ம் இரண்
ைக
ம் இரண்
லம் கைள
ைவத் க் ெகாண்
ஆ னார்கள் . அவர்கள் ஆ ம் ேபா
அத்தைன லம் க ம் ேசர்ந் ‘க ர் க ர்’ என்
சப் த்தன. ஒ சமயம் அவர்கள் நடனம் ெவ
உக் ரமா
ந்த . இன்ெனா சமயம் அைம
ெபா ந் ய லளித நடனக் கைலயாக மா ய . இந்தக்
காட் கைளெயல் லாம் கண் ம் , பல த சப் த
த் ரங் கைளக் ேகட் ம் ர த் நின்ற
வந் யத்ேதவ க் இளவரசர் இந்த ஊர்வலத்
ழா ன் வரலாற் ைற ம் க த்ைத ம்
னார்.

த ழகத் அரசர்க ம் இலங் ைக அரசர்க ம்
நட் ரிைம பாராட் ய காலங் க ம் உண் . கடல் ழ்
இலங் ைகக் கஜபா மன்ன ம் , ேசரன் ெசங் ட் வ ம்
அவ் தம் ேநகமா
ந்தார்கள் . ேசரன் ெசங் ட் வன்
கண்ண என் ம் பத் னித் ெதய் வத் க்
ழா
நடத் யேபா கஜபா அங் ேக ெசன்
ந்தான்.
அந்நாட் ல் நடந்த மற் றத்
ழாக்கைள ம் கண்
களித்தான். ன்னர் ஒ சமயம் ேசரன் ெசங் ட் வன்
இலங் ைகக் வந்
ந்தேபா கஜபா மன்னன்
ழா
நடத் னான். த ழகத் ன் ெதய் வமா ய வெப மான்,
மால் , கார்த் ேகயர், பத் னித் ெதய் வம் ஆ ய நா
ெதய் வங் க க் ம் ஒேர சமயத் ல்
ழா
நடத் னான். இந்த ழாக்களில் மக்கள் அைடந்த
கலத்ைதக் கண் , ன்னர் ஆண் ேதா ம் அந்த
ழாக்கைள நடத்தத் ர்மானித்தான். த்தர்
ெப மா க் அவ் ழா ல்
தல் இடம் ெகா த் மற் ற
நா ெதய் வங் கைள ம் ன்னால் வரச்ெசய்
ழா
நடத் னான். அன்
தல் அந்த ழா இலங் ைக ல்
நிைலத் நின்
கப் ெபரிய
ழாவாக ஆண்
ேதா ம்
டாமல் நடந் வ
ற .
“ஆனால் ெதய் வங் கைள எங்
என்றான் வல் லவைரயன்.
“ஒவ் ெவா
யாைன

ம் காண

ல் ைலேய?”

யாைனக்
ட்டத்
ம் ந நாயகமாக வந்த
ைவத்
ந்த ெபட் ையப் பார்த் ரா?”

“பார்த்ேதன்! அந்தப் ெபட் க் ள் ெதய் வங் கைளப்
ைவத்
க் றார்களா, தப் த் க்ெகாண்
த ழகத் க் ப் ேபாய் டக்
டா என் ?”
இைதக் ேகட்ட ெபான்னி ன் ெசல் வர் நைகத்
ட்
“அப் ப
ல் ைல; த ல் வந்த யாைன
ந்த

ட்

,

ெபட் க் ள் ேள த்த ெப மா ைடய பல் ஒன்ைறப்
பத் ரமாய் ப் ட் ைவத்
க் றார்கள் . த்த
சமயத்தார் இந்நாட் ல் ேபாற் க் காப் பாற் ம்
ெசல் வங் க க் ள் ேள ைல ம ப் பற் ற ெசல் வம் அ
ஆைகயால் அந்த மனிதப் ெபா ைள அழ ய ெபட்
ைவத் யாைன
ஏற் ஊர்வலமாய் எ த் ச்
ெசன்றார்கள் !” என்றார்.
“ ன்னால் வ ம் ெபட் க க் ள் ேள என்ன இ
என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

க்

.

ல்

ற

“ வன், ஷ்
,
கன், கண்ண ஆ யவர்களின்
பற் கள் ைடக்க ல் ைல! ஆைகயால் அவற் க் ப்
ப லாக அந்தந்தத் ேதவாலயத் ன் ெதய் வங் கள்
அணி ம்
ஆபரணங் கைள அந்தப் ெபட் களில்
பத் ரமாய் ைவத் க் ெகாண்
ேபா றார்கள் ” என்
இளவரசர்
னார்.
வந் யத்ேதவன்
ந்தைன ல்
ஆழ் ந்
ந்
ட் ,”ஆகா! தங் க க் ப் ப லாகப்
ெபரிய ப ேவட்டைரயர் மட் ம் இங் ேக பைடெய த்
வந்
ந்தால் ?…” என்றான்.
அச்சமயத் ல்
ழா ஊர்வலத் ன் கைட ப் ப
அந்த
க் ல்
ம் ச் ெசன்ற . வாத் ய
ழக்கம் , ஜனங் களின் ஆரவாரம் … இவற் ன் ஓைச
ைறயத் ெதாடங் ய .
ப் ட்ட ேநரத் க் இன் ம் ஒ நா ைகதான்
ச்ச
க் ற . வா ங் கள் , ேபாகலாம் !” என்
இளவரசர் ேமைட
ந் இறங் னார்.
வ ம் ேழ
க் வந்தார்கள் . ஊர்வலம் ெசன்றதற் ேநர்
“

?”

எ ர்ப்பக்கம் ேநாக் நடந்தார்கள் . நகர மக்கள்
அைனவ ம் ெபரஹராத்
ழா ல்
ஈ பட்
ந்தப யால் இவர்கள் ேபான
களில் ஜன
நடமாட்டேம இல் ைல.
ேநரத் க்ெகல் லாம் ஒ
ஸ்தாரமான ஏரி ன் கைரக் வந் ேசர்ந்தார்கள் .
அந்த ஏரி ல் தண்ணீர ் த ம் க் கைர ல்
அைலேமா க் ெகாண்
ந்த . சந் ர ரணங் கள் அந்த
அைலகளில் தவழ் ந்
ைளயா ெவள் ளி அைலகளாகச்
ெசய் ெகாண்
ந்தன.
ஏரிக்கைர
ந்
ேழ இறங் ச் ெசன்றார்கள் .
அவ் டத் ல் ெசண்பக மலர்களின் ந மணம்
பர
ந்த . இன் ம் பலவைகப் ஷ்பச் ெச களில்
ெவள் ைள மலர்கள் ெகாத் க் ெகாத்தாகப் த் த்
கழ் ந்தன. ஆங் காங் ேக
ய
ய ெசய் ன் க ம் ,
ப த் ைறத் தடாகங் க ம் காணப் பட்டன. தடாகம்
ஒன் ன் ேமேல அைமந்
ந்த அத்தைகய ங் க
கத் வாரத்
ந் நீ ர் அ
ெபா ந்
ெகாண்
ந்த . அந்தத் தடாகக் கைர அ
ல்
ெந ங் ச் ெசன்
வ ம் நின்றார்கள் .
அ ராத ரத் க் ெவளிேய சாைல ஓரத் ல் நின்ற
த்தர் ைல ன் ேதாற் றம் வந் யத்ேதவ ைடய மனக்
கண்
ன்னால் வந்த . ‘ ைல ன் அ ப் டத் ல்
வரிைசயாக ைவத்
ந்த தாமைர ெமாட் க்கைள
இளவரசர் எண்ணிப் பார்த் ப் பன்னிரண்
என்
ெசான்னார். அைவ பன்னிரண்
நா ைகையக்
த்தன ேபா ம் . தாமைர மலர்களா ராமல்
ெமாட் க்களா
ந்த ப யால் இரைவக்
த்தன
ேபா ம் ! அந்த ெமாட் க்க க் அ
ல் இ ந்த ங் க
கத் க் ண்
ம் வந் யத்ேதவ ைடய நிைன ல்
இ ந்த . அந்தப் பாத் ரம் இந்தச் ங் க க அ
ம் தடாகத்ைத
ப் ட்ட ேபா ம் !’

‘இெதல் லாம் சரிதான்! ஆனால் இங் எதற் காக, யார்
இளவரசைர வரச் ெசய்
க் றார்கள் ? இ ல்
என்ெனன்ன அபாயங் கள் ேநரி ேமா, என்னேமா
ெதரிய ல் ைலேய? ஆ தம் ஒன் ம் ெகாண் வரக்
டா என் இளவரசர் த த்த ன் க த் என்ன? ஒ
ேவைள இங் ஏேத ம் காதல் நிகழ் ச ் நைடெபறப்
ேபா றேதா?’
இந்த நிைன வந்த ம் வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம்
ெகாந்தளித்த . அவ ைடய மனம் கடல் கடந்
பைழயாைறக் ப் பாய் ந் ெசன்ற . இைளய
ராட்
ம் , வான ேத
ம் அவன் மனக்கண்
ன்
வந்தார்கள் .
இளவரசரின் வாையப்
ங் ப் பார்க்கலாம் என்
வந் யத்ேதவன் எண்ணினான். “ஐயா! இந்த இடத்ைதப்
பார்த்தால் பைழய காலத் அரண்மைன நந்தவனம்
மா ரி அல் லவா ேதான்
ற !” என்றான்.
“ஆம் ; இ அரண்மைன நந்தவனம் இ ந்த இடந்தான்.
ஆ ரம் ஆண் க க்
ன்னால் இந்த நந்தவனத்ைத
ெயாட்
ஷ்டகம
ன் அரண்மைன இ ந்த . அேதா
பார்! இன்ன ம் இந்த அரண்மைன ல் ல ப
கள்
அ யாமல் இ க் ன்றன!” என்றார்.
வந் யத்ேதவன் அங் ேக சற் த்
ரத் ல் ெதரிந்த
பைழய அரண்மைன மாடங் கைளப் பார்த்
ட் ,
“அந்தக் கட் டங் கள் அரண்மைன
அந்தப் ரமா
ந்
க்கலாம் . இந்தத் தடாகத் ல்
அர ளங் மரிகள் இறங் ஜலக் ரீைட ெசய்
ம ழ் ந்
ப் பார்கள் !” என்றான்.

“இந்த நந்தவனத் ேல நடந்த அ சயமான சம் பவம் ேவ
ஒன் உண் . ஆ ரம் வ ஷத் க்
ன்னால் நடந்த .
ஷ்டகம
மன்னனின் தல் வன் ஸா என்பவன்
இங் ேக ஒ நாள் உலா க் ெகாண்
ந்தான். ஒ ெபண்
இந்தத் தடாகத் ல் தண்ணீர ் ெமாண்
ஷ்பச்
ெச க க் ஊற் க் ெகாண்
ப் பைதக் கண்டான்.
அந்தப் ெபண்ணிடம் காதல் ெகாண்டான். அவள் ஒ
சண்டாளப் ெபண் என் ம் , அவள் ெபயர் அேசாகமாலா
என் ம் அ ந்தான். சண்டாளப் ெபண்ணா
ந்தா ம்
அவைளேய மணந் ெகாள் ேவன் என்
வாதம்
த்தான். ‘அப் ப யானால் நீ ம் மாசனம் ஏற
யா !’
என் தந்ைத
னார். ‘ ம் மாசனம் ேவண்டாம் ; எனக்
அேசாகமாலா தான் ேவண் ம் ’ என் ஸா வாஹனன்
வாதமாகக்
ட்டான். இந்த உலகத் ல்
இன்ெனா ராஜ மாரனால் இப் ப க்
ற
ம் என்
ேதான்
றதா?”
இவ் வா ெபான்னி ன் ெசல் வர்
யேபா ,
ேகா க்கைரக் கட ல் பட ெச த் ய ச த் ர
மாரி ன் நிைன வந் யத்ேதவ க் வந்த . ஆகா!
ஒ ேவைள இவ ம் அந்தப் ெபண்ைண நிைனத் க்
ெகாண் தான் இந்தக் கைதையச் ெசால்
றாரா,
என்ன?
ங் ழ
ன் ேபச்ைச எப் ப எ க்கலாம் என் அவன்
எண்ணிக் ெகாண்
ந்த ேபா , அங் ேக ஓர் அ சயம்
நிகழ் ந்த . ங் க தாைரத் தடாகத் ன் ன் றச் வரில் ,
உட்பக்கம்
வாக அைமந் , அதற் ள் ேள இ வர்
அம ம் ப யான ஒ கல் ஆசனம் இ ந்த . அப் ப
அைமந்
ந்த அைற ன் ஓர் ஓரத் ல்
ெரன்
ளக் ெவளிச்சம் காணப் பட்ட . ளக்ைகப்
த் க்
ெகாண்
ந்தவரின் கரம்
த ல் ெவளிவந்த . ற
த்த
ஒ வரின்
க ம் காணப் பட்ட .

வந் யேதவன் அந்த இந் ரஜாலக் காட் ைய அடங் கா
யப் டன் பார்த் க்ெகாண்
நின்றான். ேமேல என்ன
நடக்கப் ேபா ற என் ெதரிந் ெகாள் ம்
ஆர்வத் னால் அவன்
ச் ம்
ேநரம் நின்
ந்த .

அத்
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ங் காதனம்

ைக ல்
த்த பத் ன் ெவளிச்சத் ல் ற்
ற் ம் பார்த்தார். இளவரச ம் அவ ைடய
ேதாழர்க ம் நிற் பைதக் கண்
ெகாண்டார் ேபா ம் .
ம கணம்
ளக் ம் ெவளிச்ச ம் மைறந்தன.
ேநரத் க்ெகல் லாம்
தடாகத் ன் ப க்கட் களின்
வ யாக நடந் வ வ ெதரிந்த . இளவரசர்
நிற்
டத் க் வந்தார். நிலா ெவளிச்சத் ல்
அவ ைடய
கத்ைத ஏ ட் ப் பார்த்தார்.
“ேதவப் ரியா! வ க! வ க! தங் கைள எ ர்ேநாக்
ைவ ல் ய
சங் கம் காத்
க் ற . மகா ேதேரா
ம்
ஜயம் ெசய்
க் றார்.
ப் ட்ட ேநரம்
தவறா தாங் கள் வந் ேசர்ந்த பற் என் உள் ளம்
உவைக ெகாண்
நன்
ெச த்
ற !” என்றார்.
“அ கேள! இந்தச்
வனிடம் பல ைறகள்
ெகாண்
ப் பைத அ ந் ள் ேளன். எனி ம் , வாக் த்
தவ வ ல் ைல என்ற ஒ நல் ரதத்ைத அ சரித்
வ
ேறன். அந்த ரதத் ல் என் ம் தவ ய ல் ைல!”
என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.

“இன்
ரியன் அஸ்த
வந் ேசர ல் ைல என்
கவைல ஏற் பட்ட .”

க் ம் ேநரம் வைர ல் தாங் கள்
அ ந்ேதன். அதனால்

“ ன்னதாக வந்
ந்தால் , ஒ ேவைள வாக்ைக
நிைறேவற் ற
யாமல் ேபா
க்கலாம் . அதனாேலேய
சமயத் ற் வந் ேசர்ந்ேதன்.”
“ஆம் , ஆம் ! வானில் ேஜா மயமாக ஒளி ம் க ரவைன
மைறத்
வதற் ப் பல ேமகத் ரள் கள் ற்
வ
ன்றன; நாங் க ம் அ ந் ள் ேளாம் . ஆனால் அந்த
ேமகத் ரள் கள் எல் லாம் த்த பகவா ைடய
க ைணெயன் ம் ெப ங் காற் னால் ன்னா
ன்னமா க் கைலந்
ம் . ேபாகட் ம் ! இேதா
நிற் பவர்கள் யார்? தாங் கள் நன் அ ந்தவர்கள் தானா?
தங் களின் ரண நம் க்ைகக் உரியவர்களா?
ெகா த்த வாக்ைகத் தவறா நிைறேவற் றக்
யவர்களா?” என்
ேகட்டார்.
“அ கேள! என் ைடய கரங் கள் இரண்ைட ம் எப் ப
நான் நம்
ேறேனா, அப் ப ேய இந்த நண்பர்கைள
நம்
ேறன். எனி ம் தங் க க்
ப் ப ல் ைலெயன்றால் இவர்கைள இங் ேகேய
ட்
ட் த் தங் க டன் தனித் வரச்
த்தமா
க் ேறன்!” என்றார் இளவரசர்.

ம்

“இல் ைல, இல் ைல! அவ் வள ெபரிய ெபா ப் ைப
ஏற் க்ெகாள் ள நான் த்தமா ல் ைல. தங் கைள நான்
அைழத் ப் ேபா ம் இடம் கப் பத் ரமான தான்.
ஆ
ம் , நீ ண்ட வ
ல் ேபாக ேவண் ம் . எந்தத்
க் ப் ன்னால் என்ன அபாயம் மைறந்
க் ம்
என் யார் ெசால் ல
ம் ? இவர்கள் இ வ ம்
அவ யம் வரட் ம் !” என்றார்
.

இவற் ைறெயல் லாம் ேகட் க்ெகாண்
ந்த
வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம் ெகாந்தளித்த . ன் ன்
அ யாத தன்னிடம் இளவரசர் இவ் வள பரி ரண
நம் க்ைக காட்
க அந்தரங் கமான காரியத் க்
அைழத் வந்தைத நிைனத்
ரிப் உண்டா ற் .
‘இன் ர ஏேதா க் யமான நிகழ் ச ்
நைடெபறப் ேபா ற , எ என்னவா
நிைன
க்க பரபரப் ைப அளித்த .

க்

ம் ?’ என்ற

ன்னால் ெசன் வ காட்ட, மற் றவர்கள் ன்
ெதாடர்ந் ெசன்றார்கள் . தடாகத் ன் ப க்கட் களின்
வ யாகச் ெசன்
ன் றத் க் கல் வரில் ைடந்
அைமந்
ந்த அைற ல்
ந்தார்கள் . அதன் ஒ
பக்கம் ெசன் இ ட் ல்
ஏேதா ெசய் தார். உடேன
ஒ வ ஏற் பட்ட . உள் ேள ெவளிச்சம் காணப் பட்ட .
அங் ைவத்
ந்த பத்ைதக் ைக ல் ஏந் க்
ெகாண்டார். மற் ற
வ ம் உள் ேள வந்த ம் வ
ம்
அைடப் பட்ட . ெவளிேய தடாகத் ல் ங் க
கத்
ந்
ந்த அ
ன் ஓைச க இேலசாகக்
ேகட்ட . இல் லா ட்டால் ஒ கணத் க்
ன்னால்
அப் ப த் தடாகக் கைர ல் நின் ெகாண்
ந்ேதாம்
என்பைதேய அவர்களால் நம் ப
யாமல் ேபா
க் ம் .
கலான ரங் கப் பாைத வ யாக அவர்கள்
ெசன்றார்கள் . பாைத வைளந் வைளந் ெசன்ற .
ல் லாமல் ெசன் ெகாண்
ப் பதாகத்
ேதான் ய . அவர்கள் கால ச் சத்த ம் , அதன்
எ ெரா
ம் பயங் கரத்ைத உண்டாக் ன.
வந் யத்ேதவ க் ந ந ேவ இளவரசர் ஏமாந் ேபாய்
ஏேதா ஒ
ழ் ச ்
ல் க் க் ெகாண்டாேரா என்ற ஐயம்
உண்டா ற் .

பாைத அகன் அகன் வந் கைட
ல் ஒ மண்டபம்
ெதரிந்த . எப் ேபர்ப்பட்ட மண்டபம் ?
ைக ல்
த் வந்த பத் ல்
யப
தான் மங் கலாகக்
கண்
க் ப் லனா ற் . ஆ
ம் அதன்
ண்கள்
பளிங் க் கல் னால் ஆன
ண்கள் என்ப ெதரிந்த .
நாற் ற ம் த்தர் ைலகள் தரிசனம் தந்தன. நிற் ம்
த்தர்கள் ப த்
க் ம் த்தர்கள் , ேபாத நிைல ல்
அமர்ந்
க் ம் த்தர்கள் , ஆ ர்வ க் ம் த்தர்கள் ,
ரார்த்தைன ெசய் ம் த்தர்கள் இப் ப ப் பல த்தர்
ைலகள் ேதான் ன.
பளிங் மண்டபத்ைத தாண்
அப் பால் ெசன்றார்கள் .
ம ப ஒ
ய பாைத, ன்னர் இன்ெனா
மண்டபம் இதன்
ண்கள் தா ரத் தக களினால்
ஆனைவ. இரத் னச் வப் நிறம் ெபற் த் கழ் ந்தன.
இந்த மண்டபத் ன் ேமற் ைர
ம் ெசப் த் தக கள் .
அவற் ல் பலவைகச் த் ர ேவைலப் பா கள் .
நாலா ற ம்
த தமான த்தர் ைலகள் .
இம் மா ரிேய அ ர்வமான மஞ் சள் நிற மரத் ண்கைள
உைடய மண்டபம் . யாைனத் தந்தங் களால் இைழத்த
ண்கைளக் ெகாண்ட மண்டபம் – இவற் ைறெயல் லாம்
கடந் ெசன்றார்கள் . அ ேவகமாக நடந் ெசன்ற
ேபா
ம் வந் யத்ேதவன் அங் கங் ேக
ண்கைளத்
ெதாட் ப் பார்த் க் ெகாண்ேட ேபானான். இளவரசர்
அவற் ைறச்
ம் ெபா ட்ப த்தா
ன்ேனாக் ய
பார்ைவ டன் ெசன்ற அவ க் அள லா யப் ைப
அளித்த .
உேலாக மண்டபங் கைளெயல் லாம் தாண் க் கைட
சாதாரண க ங் கல் மண்டபம் ஒன் க் வந்
ேசர்ந்தார்கள் . ஆனால்
சாலமான அம் மண்டபத் ல்
அ ர்வமான காட் ெதன்பட்ட . ந்ைதய
மண்டபங் களில் த்தர் ெப மானின் ைலகைளத் த

ல்

ர

மனிதர் யா
ல் ைல. இந்தக் க ங் கல் மண்டபத் ல்
த்த
க்கள் பலர்
ந்தார்கள் . அவர்க ைடய
க மண்டலங் கள் ேதஜஸ் நிைறந்
கழ் ந்தன.
அவர்க க் மத்
ல் மகா ேதேரா
ந நாயகமாக
ஒ
டத் ல் ற்
ந்தார். அவ க் எ ேர நவரத் ன
க தமான ஒ தங் கச் ங் காதனம் காணப் பட்ட . அதன்
அ
ல் ஒ
டத் ன் ேமல் மணிம டம் ஒன் ம்
உைடவா ம் , ெசங் ேகா ம் இ ந்தன. மண்டபத் ல்
நாலா ற ம் பங் கள் எரிந்தன. பச் டரின் ஒளி ல்
தங் கச் ங் காதன ம் , மணிம ட ம் , உைடவா ம்
ெஜா த் த் கழ் ந்தன.
இளவரசர் த ேயார் அந்த மண்டபத் க் ள்
ைழந்த ம்
க்கள் அைனவ ம் எ ந் நின்
“ த்தர் வாழ் க” “தர்மம் வாழ் க”, “சங் கம் வாழ் க” என்
ேகா
த்தார்கள் .
இளவரசர் மகா ேதேரா
நின்றார்.

ன் ச பம் வந்

வணங்

க்களின் அத் யட்சகர் ங் காதனத் க் அ
ல்
டந்த ஒ சாதாரண டத்ைதச் ட் க்காட் , அ ல்
அம ம் ப இளவரசைர ேவண் னார்.
“மகா
ேவ! இச்
வ க்
ன்னால் ராயத்
ம் ,
தர்மத்
ம்
த்தவர்களா ய தாங் கள் அமர ேவண் ம் ”
என் ேவண் னார் இளவரசர்.
அத் யட்சக மகா
தம
இளவரச ம் தமக்ெகன்
பணி டன் உட்கார்ந்தார்.

டத் ல் அமர்ந்த ம்
ப் ட்ட ஆசனத் ல்

“ேதவர்களின் அன் க் ரிய இளவரசேர! தங் கள்
வ ைக னால் இந்த மகாேபா சங் கம் க்க ம ழ் ச ்
அைடந்
க் ன்ற . நாங் கள்
ப் ட்ட
நிபந்தைனகைளெயல் லாம் ஒப் க்ெகாண்
பல
ரமங் க க் உட்பட் வந்
க்
ர்கள் . த்த
பகவா ைடய க ைண தங் களிடம் ரணமாக
இ ப் பதற் ேவ அத்தாட் ேதைவ ல் ைல!” இவ் தம்
பா பாைஷ ல் ெபரிய
ற, இளவரசைர அைழத்
வந்த
த
ல் ெமா ெபயர்த் ச் ெசான்னார்.
மற் ற
க்கள் , “சா ! சா !” என் ேகா
த் த்
தங் கள் சந்ேதாஷத்ைத ெவளி ட்டார்கள் .
மகா ேதேரா ேம ம்
ற ற் றார்!-” இலங் ைகத்
க் ப்
த்த தர்மத்ைத அ ப் ய பாரத வர்ஷத் க் நாங் கள்
ெபரி ம் கடைமப் பட்
க் ேறாம் . ஆனால் ஆ
நாளி
ந் உங் கள் நாட்
ந் பைடெய த் வந்த
ேசாழர்கள் , பாண் யர்கள் , மைலயாளத்தார்,
க ங் கத்தார் எல் லா ம் இங் ேக பல அட்
யங் கைளச்
ெசய் த ண் . த்த ஹாரங் கைள ம்
க்களின்
மடாலயங் கைள ம் ,
லங் கைள ம் அவர்கள்
இ த் த் தள் ளித் ேதவர்களின் சாபத் க்
ஆளானார்கள் . உங் கள் நாட்டவைரச் ெசால் வாேனன்?
இந்த நாட் ன் மன்னர்கேள அத்தைகய ேகார
த்யங் கைளச் ெசய்
க் றார்கள் . த்த சங் கத் ல்
ரி ைனைய ஏற் ப த் னார்கள் . தங் க ைடய ய
ெசயல் கைள எ ர்த்த
க்களின்
ஹாரங் கைள
இ த்தார்கள் ; அக் னிக் இைரயாக் னார்கள் . இரண்
காத நீ ள ம் ஒ காதம் அகல ம் உள் ள இந்த
சாலமான ண்ணிய நகரத் ல் ஒ சமயம் பா
ஸ் ரணத் ல் த்த ஹாரங் கள் இ ந்தன. அவற் ல்
ெப ம் ப
இன் இ ந் பாழாய் க் டக் ன்ற .
இ ந்த ஹாரங் கைளப் ப
பார்த் ச் ெசப் பனிட் க்
ெகா க்க ேவண் ம் என் இ வைர எந்த அரச
லத் ன ம் கட்டைள ட்ட ல் ைல. அத்தைகய
ஆக்ைஞ றப் க் ம் பாக் யம் இளவரசர்

அ ள் ெமா வர்ம க்ேக ைடத்த . ேதவர்க க்
உகந்தவேர! தங் க ைடய இந்தச் ெசய் ைகையப் த்த
மகா சங் கம் ெபரி ம் பாராட்
ற …”
இளவரசர் தைல வணங் மகா ேதேரா ன் வாழ் த்ைத
ஏற் க்ெகாண்டார். “இன் ம் இந்தப் ராதன ண்ணிய
நகரத் ல் ெவ காலமாகப் ெபரஹரா உற் சவம்
நைடெபறாமல் தைடப் பட்
ந்த .
ஆண் க க்
ன்னால் பாண் யர்கள் ஒ சமயம் இந்த மாநகரத்ைதப்
த்தார்கள் . அப் ேபா இலங் ைக அரச லத்தார்
லஸ் ய நகரம் ெசன்றார்கள் . அ
தல் இங் ேக
ெபரஹாரத்
ழா நைடெபற் ற ல் ைல. இந்தப்
ண்ணிய வ ஷத் ல் தாங் கள் அவ் ற் சவம் ண் ம்
நைடெபறலாம் என் கட்டைள ட் ர்கள் . அதற்
ேவண் ய வச
ம் அளித் ர்கள் . இ பற்
ம் த்த
சங் கத்தார் சந்ேதாஷமைடந்
க் றார்கள் …”
இளவரசர் ண் ம் ரம் வணங் , “மகா
ேவ!
அ ேயன் த்த சங் கத்தா க் இன் ம் ஏேத ம் ேசைவ
ெசய் யக்
யதாக இ ந்தால் க ைண ர்ந்
பணித்த ள் க!” என்றார்.
அத் யட்சகர் ன்னைக ரிந் , “ஆம் , இளவரேச! த்த
சங் கம் ேம ம் தங் க ைடய ேசைவைய
நம் க்ைக டன் எ ர்பார்க் ற . அதற்
ன்னதாக
இன் ம் ல வார்த்ைதகள்
றேவண் ம் . த்த பகவான்
கைட த்
அவதாரத் க்
ன்னால் ேவ பல
அவதாரங் களில் ேதான் யதாக அ ந்
ப் ர்கள் . ஒ
சமயம்
ச் சக்கரவர்த் யாக அவதரித் க் ெகா ைம
நிைறந்த இந்த உலகத் ல் வகா ண்யத் ன்
ெப ைமைய உணர்த் னார். ஒ
ய றா ன்
உ ைரக் காப் பாற் ம் ெபா ட் த் தம
ேமனி ல்
சைதையத் ண்
ண்டாக அவர் அரிந்

லாக்ேகா ல் இட்டார். அந்தச்
ச் சக்கரவர்த்
ன்
வம் சத் ேல வந்தவர்கள் என் ேசாழ லத்தவரா ய
நீ ங் கள் ெசால் க்ெகாள்
ர்கள் .
ன் வம் சத் ேல
வந்த காரணம் பற் ச் ‘ெசம் யன்’ என்ற பட்டப் ெபய ம்
க் ெகாள்
ர்கள் . ஆனால் இ வைர ல் த்த
சங் கத்தார் அைத நம் ப ல் ைல. ேசாழ லத் ப்
ேரா தர்கள் கட் ய கைத என் தான்
எண்ணி
ந்தார்கள் . இன் – தங் க ைடய அ ம்
ெப ம் ெசயல் கைளப் பார்த்த ற , –
ச்
சக்கரவர்த்
ன் பரம் பைர ல் வந்தவர்கள் ேசாழர்கள்
என் ஒப் க்ெகாள் ள ேவண்
வ
ற . த்த
பகவா ைடய ெப ங் க ைணைய மாைய காரணமாக
இ கா ம் ேசாழ லம் மறந்
ந்த . அந்தக் க ைண
இன்ைறய னம் தங் கள்
ஆ ர்ப்ப த்
க் ற .
அதற் கான ேதவ சக ம் ைடத்
க் ற . இேதா!…”
என்
அத் யட்சக ேதேரா ன்னால்
ம் ப் பார்த்த ம் ,
க்கள் லர் டம் ஒன் ல்
சாய் ந் ப த்
ந்த மற் ெறா
ைவப் டத் டன்
க் க் ெகாண்
வந்தார்கள் . அந்தப்
ன்
உடம் ெபல் லாம் இைட டாமல் ந ங் க்
ெகாண்
ந்த . ைககள் ெவடெவடெவன் ந ங் ன;
கால் கள் ந ங் ன; உடம் ந ங் ற் ; தைல ஆ ற் ;
பற் கள் ட் ன; உத கள்
த்தன; வந்த கண்க க்
ேமேல
வங் க ம் அைசத்தன.
“இந்தப்
ன் ேபரில்
ப் பத்
க்ேகா
ேதவர்க ம் ஆ ர்ப்ப த்
க் றார்கள் . ேதவர்கள்
க ைண
ர்ந் ெசால் வைதக் ேகட் க் ெகாள் ங் கள் !”
என்றார் மகாேதேரா.
ஆேவசங் ெகாண்
ந்த த்த
ன் வா
ந்
ந ந ங் க் ள ய ர ல் ஏேதேதா ெமா கள்
அ
ைர ல் வந்தன. அவர் ேப நி த் ய ம்
அத் யட்சக
னார். “ ப் பத்
க்ேகா

ேதவர்க ம் தங் கைள ஆ ர்வ க் றார்கள் .
ற் காலத் ல் ேதவானாம் ரிய அேசாகவர்த்தனர் பாரத
ைய ஒ
ைட ல் ஆண் , த்த தர்மத்ைத
உலகெமல் லாம் பரப் னார். அத்தைகய மகா
சாம் ராஜ் யத் க் த் தாங் கள் அ ப யா ர்கள் என்
ேதவர்கள் ஆ ர்வ க் றார்கள் . அேசாகைரப் ேபால்
தாங் க ம் த்த தர்மத்ைத உல ல் பரப் ப ேவண் ம்
என்
ம்
றார்கள் . அேசாகர் பாட
த் ரச்
ம் மாசனத் ல் ற்
ந் ெசய் த தர்மப் ெப ம்
பணிகைளத் தாங் கள் இந்தத் ெதான்ைம க்க
அ ராத ரத் ல் ஆரம் த் நடத்த ேவண் ெமன்
கட்டைள
றார்கள் . இளவரேச! ேதவர்க ைடய
கட்டைளக் த் தங் கள் ம ெமா என்ன?”
இைதக் ேகட்ட ம் இளவரசர், “மகா
! ேதவர்கள் சக்
வாய் ந்தவர்கள் . அவர்கள் த்தப நடத் க்
ெகாள் வார்கள் . ஆனால் அ ேய க் இப் ேபா
அவர்கள் இ ம் பணி யா என்
ளங் க ல் ைலேய?”
என்றார்.
“அைத நாேன ெதரி க் ேறன்” என் அத் யட்சக
ேதேரா
ச் ச க்ைஞ ெசய் த ம் , ஆேவசம் வந்
ந்த
ைவ அப் பால் எ த் ச் ெசன்றார்கள் . ன்னர்
த்தைலவர்
னார்:- “இளவரேச, இேதா உங் கள்
ன்னால் உள் ள ங் காதனத்ைதப் பா ங் கள் , மணி
ம டத்ைதப் பா ங் கள் , ெசங் ேகாைல ம் பா ங் கள் .
இலங் ைக இராஜ வம் சத்ைதச் ேசர்ந்த மன்னர்கள்
அைனவ ம் இந்தச் ங் கானத் ல் அமர்ந் , இந்த மணி
ம டத்ைத அணிந் , இந்தச் ெசங் ேகாைலக் ைக ல்
தரித்த றேக, த்த சங் கத்தால் அங் கரிக்கப் பட்ட
அரசர்களானார்கள் . ஷ்டகம
சக்கரவர்த்
ம் ,
ேதவானாம் ய ஸ்ஸ ம் , மகாேசன ம் அமர்ந்
ய ங் காதனம் இ ! அவர்கள் ர ல் தரித்த
ரீடம் இ . அவர்கள் கரத் ல் ஏந் ய ெசங் ேகால் இ .

இப் ப ப் பட்ட ராதன ங் காதனம் – ஆ ரம்
ஆண் களாக அரசர்கைளச்
ஷ் த்த ங் காதனம் –
இேதா தங் க க்காகக் காத்
க் ற . இ ல் அமர ம் ,
இந்த மணி ம டம் ெசங் ேகா ம் தரிக்க ம் தங் க க் ச்
சம் மதமா?”
இைதெயல் லாம் கவனமாகக் ேகட் க்ெகாண்
ந்த
வந் யத்ேதவன்
க்க பரபரப் ைப அைடந்தான்.
இளவரசைரத்
க் அந்தக் கணேம உட்கார ைவத்
ட்டால் என்ன என் எண்ணினான். ஆனால்
இளவரச ைடய க பாவத் ல் எவ் த மா த ம்
ஏற் பட ல் ைல.
ன்ேபாலேவ அைம யான ர ல் , “அத் யட்சகா! அ
எப் ப ச் சாத் யம் ? இந்தச் ங் காதனத் ல் ஏ
ய ம ந்த மன்னர் இன் ம்
ய வந்தவராக
இ க் றாேர? அவர் இ க்
டம் ெதரியா ட்டா ம் …”
என்
நி த் னார்.
“இளவரேச! இலங் ைக இராஜ வம் சம் மாறேவண் ம்
என்ப ேதவர்களின் கட்டைள; அ நடந்ேத
ம் .
கங் ைக பா ம் வங் க நாட்
ந் வந்த ஜயராஜன்
ஸ்தா த்த இந்த வம் சத் ல் எத்தைனேயா மகா ராஜர்கள்
ேதான் னார்கள் ; தர்மத்ைத ம் பரிபா த்தார்கள் .
ஆனால் ற் காலத் ல் இந்த வம் சம் பல ெகா ய
த்யங் கைளச் ெசய் ேதவ சாபத் க் ஆளா
ட்ட . இந்த வம் சத் ல் றந்தவர்களிேல தகப் பன்
மகைனக் ெகான்றான்; மகைனத் தகப் பன் ெகான்றான்;
அண்ணைனத் தம் ெகான்றான்; தம் ைய அண்ணன்
ெகான்றான்; தாய் மகைளக் ெகான்றாள் ; ம மகள்
மா யாைரக் ெகான்றாள் . இத்தைகய மகா
பாதகங் கைளச் ெசய் த வம் சத்தவர்கள் த்த தர்மத்ைதப்
பரிபா க்கத் த
வாய் ந்தவர்கள் அல் ல என்

ேதவர்கள் கட்டைள
றார்கள் . கைட யாக
ய ம ந்தன் இலங் ைகச் ம் மாசனத் க்
உரிைமைய இழந்
ட்டான். அப் ப இராஜ வம் சம்
மா ம் ேபா
ய வம் சத் ன்
தல் வைனத்
ெதரிந்ெத க் ம் உரிைம இந்தச் சங் கத் க் உண் .
இந்தச் சங் கத்தா ம் தங் கைளத் ேதர்ந்ெத க்க
ம்
றார்கள் . தாங் கள் சம் மதம் ெகா த்தால் இன்
இரேவ
ட்
ழா நடத்
டலாம் …”
அந்த மண்டபத் ல்
ேநரம் கர்ப்பத்
ம் , கட ன்
ஆழத்
ம்
ெகாண்
ப் ப ேபான்ற நிசப் தம்
ெகாண்
ந்த . வந் யத்ேதவ ைடய பரபரப்
உச்சநிைலைய அைடந்
ட்ட . அச்சமயத் ல்
ெபான்னி ன் ெசல் வர் தம
டத்
ந் எ ந்
த்த
க்களின் சங் கத் க் வணக்கம் ெச த் னார்.
வந் யத்ேதவன்
கலத் ன் எல் ைலைய அைடந்தான்.
இளவரசர் ம் மாசனத் ல் அமர்ந்த ம் மணி ம டத்ைத
எ த் த் தாேன ட்
டலாம் என் ஆத் ரப் பட்டான்.
இளவரசர்
னார்:- “மகான்கேள! உங் கைள
நமஸ்கரிக் ேறன். இந்தச்
வனிடம் எல் ைல ல் லா
அன் ம் , நம் க்ைக ம் ைவத் இந்தப் ராதன
ங் காதனத்ைத அளிக்க ன்வந்த உங் கள்
ெப ந்தன்ைமையப் ேபாற் வணங்
ேறன். ஆனால்
தாங் கள் இப் ேபா இ ம் பணி என் சக் க்
அப் பாற் பட்ட . நான் ேசாழ நாட் ல் றந்
வளர்ந்தவன். அந்த நாட் நிலங் கள் தந்த உண , ந கள்
அளித்த நீ ம் இந்த உடைல ஆக் ன. என தந்ைத
ந்தரேசாழ சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளக் உட்பட்
இங் ேக வந்ேதன். அவ ைடய
ப் பத்ைத அ யாமல்
எ
ம் என்னால் ெசய் ய இயலா …”

தந்ைத
இ ப் ப

க் ட் க்
னார்:- “இளவரேச! தங் கள்
ந்தர ேசாழர் இன்
தந் ர ன் ச் ைற
ேபால் இ ப் பைத நீ அ
ரா?”

ல்

“ஆம் ; என் தந்ைத ேநாய் வாய் ப் பட் ப் ப த்த
ப க்ைக ல் இ க் றார். கால் களின் வா னத்ைத
இழந்
க் றார். ஆ
ம் அவ ைடய ெபயரால் , –
அவரிடம் அ காரம் ெபற் , – ேசாழ நாட்ைட
ஆ ேவாரின் கட்டைளக் நான் உட்பட்டவன்.
அவர்க ைடய கட்டைள ன்
நான் இந்தச்
ங் காதனத்ைத ஏற் க்ெகாண்டால் ேதசத் ேரா
ம் ,
ராஜத் ேரா
ம் ஆேவன்…”
“அவ் வா தாங் கள் க
வதா
ந்தால் தஞ் சா
க் த்
ேகாஷ் ஒன் அ ப் பச் த்தமா
க் ேறாம் .
தங் கள் தந்ைதயார் த்த தர்மத் ல் கப்
பற் க்ெகாண்டவர். எங் கள் ேவண் ேகாைள நிராகரிக்க
மாட்டார்.”
“இந்த நாட் ன் ரைஜகள் – இ க் றார்கள் .
அவர்க ைடய சம் மத ன்
இராஜ் யத்ைத
நிேயா க்க யா க் உரிைம உண் ?”
“தங் கைள அரசராகப் ெப
இந்நாட் ப் ரைஜகள் க

வைதப் ெபறற் கரிய ேபறாக
வார்கள் …”

“எல் லா ம் சம் ம க்கலாம் ; ம ழ் ச ்
ம் அைடயலாம் .
இந்த உல ல் ேவ யா ைடய
ப் பத்ைத ம்
காட்
ம் நான் அ கமாக ம ப் ப என்
தமக்ைகயாரின்
ப் பத்ைதேய. என் அன்ைன
என்ைனப் ெபற் றாள் ; ெபான்னி ந என் உ ைரக்
காப் பாற் அளித்தாள் . ஆனால் என் தமக்ைக என்

அ ைவ வளர்த் , அகக் கண்கைளத் றந்தார்.
அப் ப ப் பட்டவ ைடய
ப் பைதக் காட்
ம் என்
உள் ளத் ேல உள் ள ஒ
ர ன் கட்டைளேய எனக்
ேமலான . மகா
ஷர்கேள! தாங் கள் இச்
வ க்
மன வந் அளிக் ம் மகா பாக் யத்ைத ஏற் க்
ெகாள் ம் ப என் உள் ளக் ரல் எனக் ச்
ெசால் ல ல் ைல! தய ெசய் இச்
வைன மன்னித்
அ
ங் கள் !…” ம ப
ம் அந்த மகாசைப ல்
ேநரம் ெமௗனம்
ெகாண்
ந்த .
வந் யத்ேதவ ைடய நா நரம் கள் படபடெவன்
த்த சத்தம் அவன் கா ல் மட் ம்
ந்த .
சற்

ப் ெபா த் ,
சங் கத் ன் அத் யட்சகர்
னார்: “இளவரேச! தாங் கள்
ய ம ெமா எனக்
அ க யப் ைப அளிக்க ல் ைல ஒ வா
எ ர்பார்த்ேதன். இதனாேலேய இந்த இலங் ைகச்
ங் காதனத் ல் ஏற எவரி ம் அ கத் த
வாய் த்தவர்
தாங் கள் என் ஏற் ப
ன்ற . தர்ம
மத்ைத
உணர்ந்த எங் க க் இைதப் பற் ச்
ம் சந்ேதகம்
ைடயா . ஆனால் தங் கைள வற்
த்த ம்
ம் ப ல் ைல. ேயா ப் பதற் அவகாசம்
ெகா க் ேறாம் . ஓராண் க் ப் ற இேதமா ரி ஒ
நாள் தங் க க் ச் ெசால்
அ ப்
ேறாம் . அப் ேபா
வந் தங் கள்
வான க த்ைதத் ெதரி ப் ராக!… ஒ
ஷயம் மட் ம் நிைன
க்கட் ம் . இந்தப் ராதன
அ ராத ரத் ல் பல த்த ஹாரங் கள்
ர்க்கமான
த்தக் ெகா ைம னால் பாழாய் ப் ேபா
க் ன்றன.
ஆனால் இந்த மகா ேபா
ஹாரத் க் மட் ம்
எவ் தச் ேசத ம் இ வைர ஏற் பட ல் ைல. ஏெனனில்
இ
க் க் ேழ ைடந் அைமத்த ஹாரம் . இங் ேக
வ ம் வ இவ் டத் ல் தற் சமயம்
க் ம் த்த
சங் கத் தைலவர்க க் மட் ேம ெதரி ம் . எங் களில்
ஒ வர் வ காட்டாமல் இங் ேக யா ம் வர
யா .
இலங் ைக மன்னர்கள் தங் கள் வாழ் க்ைக ல் ஒ தடைவ,
த்த சங் கத்தாரால்
க் ெகாள் வதற் மட் ேம,

இங் அைழக்கப் ப வார்கள் . அத்தைகய னிதமான
இரக யப் பாைத ள் ள ஹாரம் இ . இங் ேக தாங் கள்
வந்த , ேபான , இங் ேக நடந்த எைத ம் பற்
ெவளி ல் யா க் ம் ெசால் லக்
டா . தங் க ைடய
நண்பர்க ம் ெசால் லக் டா . ெசான்னால் கக்
க ைமயான ேதவ சாபத் க் உள் ளா ம் ப ேநரி ம் !”
“அத் யட்சக! சாபத் க் த் ேதைவ ல் ைல; ெவளி ல்
யா க் ம் ெசால் வ ல் ைலெயன் வாக் க் ெகா த்
ட் த்தான் இங் ேக என் நண்பர்கைள ம்
அைழத் க்ெகாண்
வந்ேதன். ெகா த்த வாக்ைக ஒ
நா ம் றமாட்ேடன்.” என்றார் ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
அைரநா ைக ேநரத் க் ப் ற இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்ம ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் அ ராத ரத் ன்
ல் நிலா
ெவளிச்சத் ல் நடந் ெகாண்
ந்தார்கள் .
ஹாரத் க் ள் இ ந்தவைர ல் வாையக் ெகட் யாக
ைவத் க் ெகாண்
ந்த வந் யத்ேதவன் இப் ேபா
அடக் ைவத்
ந்த எண்ணங் கைளெயல் லாம்
அ ழ் த்
ட்டான்.
“ேசாழ நா ! நீ ர்வளம் நிலவளம் ெபா ந் ய தான்.
ஆனால் இந்த இலங் ைகக் இைணயாகா .
இப் ப ப் பட்ட இரக யத்
ன் ம் மாசனம் வ ய
வந்தைத உைதத் த் தள் ளி ட் ர்கேள! இ என்ன
ேபைதைம? தங் கைள அைழத் மணிம டத்ைத வழங் க
வந்த
க்களின் ம ைய என்னெவன் ெசால் ல?
அ த்தாற் ேபால் , நா ம்
ேணா
ணாக
நின் ெகாண்
ந்ேதேன? எனக் க் ெகா த்
க்கக்
டாதா?” என் இப் ப ெயல் லாம் ெபா
க் ெகாட் க்
ெகாண்
ந்தான்.

இளவரசர் அவைனச் சமாதானப் ப த்த யன்றார்.
“ ஷ்டகம
ன் மகன் ஸா அேசாகமாலா என் ம்
ெபண்ணின் காத க்காக இந்த இலங் ைக ராஜ் யத்ைதத்
றந்தாெனன் ெசான்ேனேன? அ உம கா ல்
ஏற ல் ைலயா?” என்றார்.
“எல் லாம் ஏ ற் . அப் ப த் தாங் கள் எந்தப் ெபண்ைணக்
காத க்
ர்கள் ? அவ் தம் தாங் கள் ம் மாசனம்
ஏ வதற் க்
க்ேக நிற் ம் ெபண் யார்?” என்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“ஒ ெபண் அல் ல; இரண்
ெபண்கள் . சத் யம் , தர்மம்
என் ம் இ ெபண்கைள நான் காத க் ேறன்.
அவர்க க்காகேவ இலங் ைக மணி ம டத்ைத
ேவண்டாம் என்ேறன்.”
“இளவரேச; தங் கைளப் பார்த்தால் இளம்
ராயத் னராக காணப் ப
ற . ேபச்ேசா, வயதான
ழவைரப் ேபால் ேப
ர்கள் .”
“நம்

ல் யார் வயதானவர், யா ைடய ராயம்
யப் ேபா ற என்ப யா க் த் ெதரி ம் ?”

இப் ப அவர்கள் ேப யேபா
ன் ஓரமாக ஒ
பைழய மாளிைக ன் ச பம் ேபாய் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் .
க் எ ர்ப் றத் ல் யாேரா ைகையத் தட் ம் சப் தம்
ேகட்ட . சப் தம் ேகட்ட இடத் ல் ஓர் உ வம் நின்
ெகாண்
ந்த .

“இப் ப வா ங் கள் !” என்
, இளவரசர் அந்த
உ வத்ைத ேநாக்
ையக் கடந் ேபானார்.
மற் றவர்க ம் ெதாடர்ந் ேபானார்கள் . அவர்கள் பா
ையக் கடந் ெகாண்
ந்தேபா
ன்னால் ெபரிய
தட டல் சத்தம் ேகட்ட ;
ம் ப் பார்த்தார்கள் .
அவர்கள் எந்த ட் ன் ஓரமாகப் ேபாய் க்
ெகாண்
ந்தார்கேளா அதன் ேமல் மாடத் ன்
கப்
இ ந்
ந் ெகாண்
ந்த !
அவர்கள் அங் ேக
ையக் கடக்கத்
அவர்கள் தைலேமேல
ந் ெகான்
ஒ

ம்

க்

ரா
ம் !

கண ேநர த் யாசத் ல்
ன் உ ர்கள்
ைழத்தன. அ
ம் எப் ேபர்ப்பட்ட உ ர்கள் !

‘நம் ல் யா க் ப் ராயம்
யப் ேபா ற என்
யா க் த் ெதரி ம் ?’ என் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ய எவ் வள உண்ைமயான வார்த்ைத?’ இப் ப
எண்ணி வந் யத்ேதவன் ந
ல் நின்
பார்த் க்ெகாண்
க்க, இ வ ம் அப் பால்
ெசன்றார்கள் .
வந் யத்ேதவன் அவர்கைள ம ப அ
யேபா
அங் ேக நின்ற உ வம் நிலா ெவளிச்சத் ல் நன்
ெதரிந்த . கண்
ன்ேன காண்பைத நம் வதா
இல் ைலயா என்ற சந்ேதகம் அச்சமயம் அவ க்
உண்டா ற் .
‘இ என்ன ைபத்
சாத் யமா ம் ?’

யக்காரத்தனம் ? இ

எப் ப ச்

ட்டால்

‘தஞ் ைச ல் ப ேவட்டைரயர் அரண்மைன ல் பார்த்த
நந் னி இங் ேக இந்த அ ராத ரத்
க் எப் ப
வந்
க்க
ம் ? நள் ளிர ல் இங் ேக வந் எதற் காக
நிற் கேவண் ம் !’ ம கணம் அந்த உ வம் மாயமாய்
மைறந்த . மற் ற இ வர் மட் ம் நின்றார்கள் .

அத்
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க்

ம

ப்

உண்டா?

இளவரச ம் ‘நந் னி’ ம் நின்ற இடத்ைத ேநாக்
வந் யத்ேதவன்
ைரவாகேவ நடந்தான். அவன்
அவ் டத்ைத அைடவதற் ள் ெகாஞ் சம் சந்ேதகம்
ேதான்
ட்ட . இவள் நந் னிதானா? ப
ர்
ராணிக் ரிய ஆைட ஆபரணங் கள் ஒன்
ல் ைலேய!
சந்நியா னிையப் ேபால் அல் லவா எளிய உைட
தரித்
க் றாள் ? கம் நந் னி கம் மா ரி
ேதான்
ற . ஆனால் ஏேதா ஒ
த் யாச ம்
இ க் ற . அ என்ன?
அவர்கள் நின்ற இடத் க் வந் யத்ேதவன் ெசன்ற ம்
அந்த ஸ் ரீ நகர்ந்
ஓரத்
களின் நிழ ல்
மைறந்தாள் . வந் யத்ேதவன் பரபரப் டன் அவைளத்
ெதாடர்ந் ெசல் லப் பார்த்தான். இளவரசர் அவ ைடய
ைகையப்
த் த் த த் நி த் னார்.
“ஐயா! அந்த ஸ்
என்றான்.

ரீ யார்? பார்த்த

கமாகத் ேதான்

ய

!”

இதற் ள் அங் வந் ேசர்ந்த ஆழ் வார்க்க யான், “அந்த
ஸ் ரீ ேசாழநாட் ன் ல ெதய் வமாகத்தான்

இ க்கேவண் ம் . அேதா பா ங் கள் ! நாம் அச்சமயம்
நகர்ந் ரா ட்டால் இத்தைன ேநரம் த்தர் ெப மானின்
சரணங் கைள அைடந்
ப் ேபாம் ” என்றான்.
மைல ட் க்காட் ய இடத்ைதப் பார்த்தார்கள் .
அங் ேக கட் டத் ன் ேமற் ப
இ ந்
ந்
ந்த
இடம் ஒ
ய ன்ைறப் ேபால் இ ந்த . ஒ
ய
யாைனையக்
ட அந்தக் ன் ெவளி ல்
வர
யாதப அ க் க் ெகான்
க் ம் .
ன்
மனிதர்கள் எம் மாத் ரம் ?

ய

“நல் ல சமயத் ேலதான் நம் லெதய் வம் ேதான்
நம் ைமக் ைகையத் தட் அைழத்த ” என்றார்
ெபான்னி ன் ெசல் வர்.
“இளவரேச! அந்த ஸ் ரீ யார் என் ெசான்னீர ்கள் ?” என்
வந் யத்ேதவன்
யப் டன் ேகட்டான்.
“உமக் யார் என் ேதான் ய ? அவைளத் ெதாடர்ந்
ேபாக ஏன் யத்தனித் ர்கள் ?” என் இளவரசர் ேகட்டார்.
“ேசாழர்களின் ல ெதய் வம் என்றல் லவா இந்த
ைவஷ்ணவர் ெசான்னார்; ேசாழர் லத் க் க் ேகடாக
வந்த ேதவைதயாக எனக் த் ேதான் ய .”
“அப் ப ெயன்றால் …? யார் என்

எண்ணிச் ெசால்

ர்?”

“என் ைடய ரைமதாேனா என்னேமா?
ப ேவட்டைரயர் இைளய தாரமாக மணந்
க் ம்
நந் னி ேத என் ேதான் ய . உங் கள் இ வ க் ம்
அப் ப ப் பட ல் ைலயா?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.

“நான் நன்றாய் ப் பார்க்க ல் ைல. ஆனா ம் அ உன்
த்தப் ரைமயாகத்தான் இ க்கேவண் ம் . ப
ர்
ராணி இங் எப் ப வந்
க்க
ம் ?” என்றான்
ஆழ் வார்க்க யான்.
“இவர் ெசால் வ
வ ம் த்தப் ரைமயன் .
கண்ணின் ரைம ம் அ ல் ேசர்ந்
க் ற . அப் ப
ஒ அ சயமான க ஒற் ைம இ ப் பதாக எனக் க்
டச் ல சமயம் ேதான் ய ண் … வா ங் கள் ! நடந்
ெகாண்ேட ேபசலாம் !” என்றார் இளவரசர்.
ஓரமாக
களின் நிழ ல் நடப் பதற் ப் ப
இப் ேபா
வ ம் ந
ல் நிலா ெவளிச்சத்
நடக்கத் ெதாடங் னார்கள் .

லாக
ல்

சற் நடந்த ம் , “இளவரேச! தங் கைளக் ைகையத் தட்
அைழத் அந்த அம் மாள் என்ன ெசான்னாள் ?” என்
ஆழ் வார்க்க யான் ேகட்டான்.
“என்ைனத் ேத க்ெகாண்
இரண்
சத்
க்கள்
வந்
க் றார்கள் என் ெசான்னார்கள் . அவர்கள்
என்ைனக் ெகால் வதற் ச் சமயத்ைத எ ர்ேநாக் க்
ெகாண்
ப் பதாக ம் ெசான்னாள் .”
“அ ப் பா ! ஒ ேவைள எங் கைளப் பற் த்தான்
அப் ப ச் ெசான்னாளா என்ன?” என் வந் யத்ேதவன்
க் ட் க் ேகட்டான்.
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ரித்
ட் , “இல் ைல,
நீ ங் கள் தான் என்
ப் ட் ச் ெசால் ல ல் ைல. அப் ப

நீ ங் களாகேவ இ ந்தா ம் கவைல ல் ைல. என் உ ர்
கக் ெகட் யான என் அந்தத் ேத
ெசால்
க் றாள் ! ன்னம் பல தடைவ என்ைனக்
காப் பாற்
ம் இ க் றாள் !” என்றார்.
“ஐயா! அந்த இரண்
பைகவர்கள் யார் என்ப எனக்
ெதரி ம் . அவர்கள் பார்த் ேபந் ர பல் லவ டன்
தங் கைளக் ேத வந்தவர்கள் . இ ந்
ந்த
மாளிைக ல் இரண்
உ வங் கள் ெதரிந்தன.
அவர்களாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் !” என்றான்
மைல.

த்

“ஐயா! ைவஷ்ணவேர! இைத ன்னேமேய ஏன்
ெசால் ல ல் ைல! நீ ங் கள் ேமேல ெசல் ங் கள் . நான்
ேபாய் அந்த இ ந்த ட்ைடச் ேசாதைன ேபாட்
ட்
வ
ேறன்!” என் வந் யத்ேதவன்
ம் ப
யத்தனித்தான்.
இளவரசர் அவைன ம ப
ம் ைகையப்
த் நி த் ,
“அவசரம் ஒன்
ல் ைல. அந்தப் பாழைடந்த ட் ல்
அவர்கைளக் கண்
க்க ம்
யா . ற பார்த் க்
ெகாள் ளலாம் . நான் ம உத்தர ேபா ம் வைர ல் நீ ர்
என் டேனேய இ க்கேவண் ம் , ெதரி றதா? இந்தப்
பாழைடந்த நகரத் ல் இன் ம் எந்த
ைல
க் களில் என்ன அபாயம் காத்
க் றேதா, யார்
கண்ட ? ர காமணிேய! உம் ைம நம் யல் லவா நான்
ேவ யாைர ம் ெமய் க்காவ க் அைழத்
வர ல் ைல? இப் ப ந
ல் என்ைனக் ைக ட் ப்
ேபாய் ட்டால் நான் என்ன ெசய் ேவன்?” என்றார்.
இந்த வார்த்ைதகள் வந் யத்ேதவைனப் ேபாைத
ெகாள் ளச் ெசய் தன. அவன் நாத் த த க்க, “ஐயா!

உங் கைள ட் இனி நான் ஒ
அகலமாட்ேடன்!” என்றான்.

கண

ம்

ஆழ் வார்க்க யான், “உன்ைன ட் நா ம்
அகலமாட்ேடன். இளவரச க் நீ காப் ; உனக்
காப் ” என் ெசான்னான்.

நான்

ேநரத் க்ெகல் லாம் , மகாேஸன சக்கரவர்த்
ன்
பாழைடந்த மாளிைக ன் உட் றத்ைத
வ ம்
அைடந்தார்கள் . சாலமான ஓர் அைற ல்
ன்
ேப க் ம் பைழய காலத் க்கட் ல் களில் ப க்ைக
ரித்
ந்த .
வ ம் ப த் க் ெகாண்டார்கள் .
அைற ன் ஒ பக்கத் ச் வரில் இ ந்த பலகணி ன்
வாரங் கள் வ யாக நிலா ெவளிச்சம் உள் ேள
எட் ப் பார்த் க் ெகாண்
ந்த .
“பல
ஆண் க க்
ன்னால் இந்த
அரண்மைன ல் இேத இடத் ல் இலங் ைக ன்
சக்கரவர்த் க ம் , இளவரசர்க ம் அவர்க ைடய
அந்தப் ர மாதர க ம் ப த்
ப் பார்கள் . அப் ேபா ம்
இேத மா ரி நிலா ன்
ரணங் கள் இந்தப் பலகணி ன்
வ யாக எட் ப் பார்த்
க் ம் . இப் ேபா அேத இடத் ல்
நம் ைமப் ேபான்ற சாதாரண மனிதர்கைளப்
பார்த்
ட் இந்த நிலாக் ரணங் கள்
ஏமாற் றமைட ம் , இல் ைலயா, வந் யத்ேதவேர!” என்றார்
அ ள் ெமா வர்மர்.
“ஐயா! தங் கைள ம் , இந்த ைவஷ்ணவைர ம் பற்
நீ ங் கள் எ ேவ
மானா ம் ெசால் க் ெகாள் ங் கள் .
என்ைன மட் ம் சாதாரண மனிதன் என் ெசால் ல
ேவண்டாம் !” என்றான் வல் லவைரயன்.

“மறந்
ட்ேடன்; மன்னிக்க ேவண் ம் . தாங் கள்
ர் கமான வல் லத்தரசர்கள் லத் ல் றந்த அர
மரர் அல் லவா?…”

ளங்

“ஆம் , ஐயா, ஆம் ! என்
தாைத ஒ வைரப் பற் ஒ
லவர் பா
ப் பைதக் ேகட்டால் இந்த ர
ைவஷ்ணவர் ெபாறாைம னால்
ங் ச் ெசத் ப்
ேபானா ம் ேபாய்
வார்.”
“ேபானா ம் ேபாகட் ம் !
மைல நல் ல த ழ்
அ மானி. பல் லவ லத் நந் வர்மைனப் ேபால் த ழ் ப்
பாட க்காக உ ைரக் ெகா க்க ம் தயங் க மாட்டார்.
ஆைகயால் பாடைலச் ெசால் ங் கள் ேகட்கலாம் .”
ெகாஞ் சம் தயக்கத் டன் வல் லவைரயன்
பாடைலக்
னான்:

ன்வ

ம்

“என் க ைக என்
ைக
என் கவசம் என் வசம்
என்கரி ( ) என்பரி
என்பேர; மன்கவன
மாேவந்தன் வாணன்
வரிைசப் பரி ெபற் ற
பாேவந்தைர, ேவந்தர்
பார்த் !
இைதக் ேகட்ட ெபான்னி ன் ெசல் வர், “
மைல, நீ
த ழ் ப் லவனா ற் ேற! இந்தப் பாட ன் ெபா ள் என்ன,
ெசால் !” என்றார்.
“ஐயா! என்ைனப் பரிேசா க்
ர்கள் ேபா ம் . ஆகட்
இேதா ெசால்
ேறன்: மாேவந்தர் வாணரின்

ம் ,

அரண்மைன வாச ல் ற் றரசர்கள் பலர் இராஜ
தரிசனத் க்காகக் காத் க்ெகாண்
ந்தார்கள் .
அவர்க க் இேல ல் தரிசனம் ட்ட ல் ைல.
ஏெனனில் , பாேவந்தர்களா ய க ராயர்கள்
ன்னேம
அரண்மைனக் ள் ெசன்
ந்தார்கள் . அவர்க ைடய
பாடைலக் ேகட்
ட் வாணப் ேபரரசர் மனம ழ் ந்தார்.
அவர்க க் ப் பரி ல் கள் ெகா த் அ ப் னார்.
ச்சக்கரக் ைடகள் , தந்தப் பல் லக் கள் , த் க்
கவசங் கள் , ரத் னத் வஜங் கள் , யாைனகள் ,
ைரகள்
த ய பலவைகப் பரி கள் ெகா த் அ ப் னார்.
ஆசார வாச ல் காத்
ந்த ற் றரசர்கள் அந்தப்
பரி ல் கைளப் பார்த் வ ெறரிந் , ‘அடடா! இ என்
ைட அல் லவா? என் பல் லக் அல் லவா? என் யாைன
அல் லவா? என்
ைர அல் லவா? இந்தப் பா ம்
லவர்கள் ெகாண்
ேபா றார்கேள!’ என்
லம் னார்கள் . அந்தச் ற் றரசர்கள் மாேவந்தர்
வாண க் காணிக்ைககளாகக் ெகாண் வந்
ெகா த்
ந்த ெபா ள் கைள வாண மன்னர்
லவர்க க் ெவ ம யாகக் ெகா த் அ ப் க்
ெகாண்
ந்தார். இளவரேச! பாட க் ப் ெபா ள்
சரிதாேன?”
“நீ ெசால் வ ல் தவ இ க் மா! அடாடா, என்ன
அற் தமான பாடல் ! எவ் வள நயமான கற் பைன! இைதப்
பா ய மகாக யாேரா ெதரிய ல் ைல! வாணர் ல
லகேம! வந் யத்ேதவேர! உம
தாைதகளின்
ராஜ் யம் ெபரிேதா
ேதா, அைதப் பற் க்
கவைல ல் ைல. இந்த மா ரி ஒ பாடைலப்
ெபற் றார்கேள, அைதக் காட்
ம் அவர்க க் ச் றப்
என்ன ேவண் ம் . அவர்க ைடய லத் ேல றந்த நீ ர்
இந்த அரண்மைன ல் ப க்கத் த ந்தவர் தான்!
மகாேஸனரின் கட் ல் மாத் ரம் என்ன? சா
ாத்
ஷ்டகம
சக்கரவர்த் ப த்
ந்த கட் ல் இப் ேபா
ைடக் மானால் அ ேலேய நீ ர் ப க்கலாம் . நீ ர்
அதற் த் த
வாய் ந்தவர்தான்!”

“ஆமாம் , ஐயா! ஆமாம் ! நான் எதற் ம் த
வாய் ந்தவன்
தான். ஆனால் இந்த நாளில் த
க் யார் ம ப் க்
ெகா க் றார்கள் ? அந்த
க்கள் இந்த இலங் கா
ராஜ் யத் ன்
ரீடத்ைத எனக் க் ெகா த்தார்களா?
ேவண்டாம் என் ம தளிக்கக்
ய தங் கைளப்
பார்த் த்தாேன ெகா த்தார்கள் ? அப் ேபா எனக்
என்ன ஆத் ரம் வந்த ெதரி மா? ரீடத்ைதத்
க்
என் தைல ல் நாேன ட் க் ெகாண்
டலாமா என்
பார்த்ேதன்! இந்த ர ைவஷ்ணவர் ேபாட் க் வந்
வாேர என்
ம் மா இ ந்
ட்ேடன்!”
இைதக் ேகட்ட ம் அ ள் ெமா வர்மர் கலகலெவன்
உரத் ச் ரித்தார். அந்தச் ரிப் ன் ஒ ையக் ேகட்
வந் யத்ேதவன் உள் ளம் ம ழ் ந்த . ெவளிப் பைட ல்
ேம ம் ேகாபத்ைதக் காட் , “ ரித்தால் மட் ம் சரியாகப்
ேபாய்
ட்டதா? ெசய் த தவ க் ப் பரிகாரம் என்ன?”
என்றான்.
“ஐயா! வாணர் ல லகேம! சத் யம் , தர்மம் என்
ெசான்ேனேன! ம் மாசனம் ேவண்டாம் என்
ம த்ததற் அைவ சரியான காரணங் கள் என்
தங் க க் ப் பட ல் ைலயா?”
“சத் யம் , தர்மம் இவற் ன் ேபரில் ஏற் கனேவ எனக் க்
ெகாஞ் சம் சபலம் இ ந்த . இனிேமல் அவற் ன்
கத் ேலேய
ப் ப ல் ைல, எவ் த சம் பந்த ம்
ைவத் க்ெகாள் வ ல் ைல என்
ெசய்
ட்ேடன்.”
“அடாடா? ஏன்? எதற் காக அப் ப ப் பட்ட
அவற் ன் ேபரில் என்ன ேகாபம் ?”

ெசய்

ர்.

“ேகாபம் ஒன்
ல் ைல சத் யம் , தர்மம் என் ம்
கன்னியர்
தாங் கள் காதல் ெகாண்
ட்டதாகச்
ெசால் ல ல் ைலயா? அதற் காக இந்த இலங் கா
ராஜ் யத்ைதத் யாகம் ெசய் ததாக ம்
ெசால் ல ல் ைலயா? ேவெறா வர் காத த்த
ெபண்கைள நான் மனத் னா ம் நிைனப் ப ல் ைல!”
ெபான்னி ன் ெசல் வர் ம ப
ம் கடகடெவன்
ரித்தார். “உம் ைமப் ேபால் ேவ க்ைகக்காரைர நான்
பார்த்தேத இல் ைல!” என்றார்.
“ஆம் , ஐயா! தங் க க் ேவ க்ைகயா
க் ற .
எனக் வ
எரி ற . இலங் ைகச் ம் மாதனம்
தங் க க் ேவண்டாம் என்றால் , பக்கத் ல் நான்
நின்ேறேன, என் பக்கம் ைககாட் ‘இவ க் க்
ெகா ங் கள் !’ என் ெசால்
க்கக்
டாதா?”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
அ ள் ெமா வர்மர் ரித் ஓய் ந்த ற ,
“வந் யத்ேதவேர! இராஜ் யத்ைத ஏற் க்ெகாள் வ
அவ் வள எளிய காரியமா? அ
ம் த்த
க்கள்
ெகா த் ஏற் க்ெகாள் வ
ம்
ைறயல் ல.
ன்னால் ெபரிய பரீதங் க க் இடமா ம் .
மதத்தைலவர்கள் மத ஷயங் க டன் நிற் க ேவண் ம் .
மதத் தைலவர்கள் இராஜரீக காரியங் களில்
தைல ட்டால் மதத் க் ம் ேக ; இராஜ் யத் க் ம் ேக .
ேம ம் இன் எனக் ச் ம் மாசனம் ெகா க்க வந்த
த்த
க்கள் இந்த நாட்
ள் ள எல் லா த்த
மதத்தா க் ம் தைலவர்கள் அல் ல. இவர்கள் ஒ
ட்டத் க் த் தைலவர்கள் . இவர்க ைடய
சங் கத்ைதப் ேபால் இன் ம் இரண்
சங் கங் கள்
இ க் ன்றன. இவர்களிடம் நாம் இராஜ் யத்ைத ஒப் க்
ெகாண்டால் இவர்க ைடய இஷ்டப் ப இராஜ் யம்

ஆளேவண் ம் . மற் ற இ சங் கத்தா ம் உடேன நம்
ேரா கள் ஆவார்கள் !” என்றார்.
“வல் லத் இளவரச க் இப் ேபா இவ் டத்
நிைலைம ரிந்ததா?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ ரிந்த , ரிந்த ! அங் ேக ஷ்
ெபரியவரா, வன்
ெபரியவரா என் சண்ைட ேபா
ற
டர்கைளப் ேபால்
இங் ேக ம் உண்
என்
ரிந்த !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“நீ ங் கள் இங் ேக சண்ைட ஆரம் த்
டா ர்கள் . இர
ெவ ேநரம் ஆ
ட்ட . அேதா ெபரஹரா
ஊர்வலத்
ந் ஜனங் கள் கைலந் வ ம் சத்த ம்
ேகட் ற . இனிேமல் சற் த்
ங் கலாம் ” என்றார்
இளவரசர்.
“எனக் த்
க்கம் வரா . ந
ல் ைகையத் தட்
அைழத் , நம் ைம உ
டன் சமா யாகாமல்
காப் பாற் ய அம் மாள் யார் என் ெதரிந்
ெகாண்டால் தான்
க்கம் வ ம் .”
“அவள் யார் என்ப இன் ம் எனக் ம் ெதரியா .
ஆனால் அவைளப் பற் எனக் த் ெதரிந்த ெசய் கைள
ேவ
மானால் ெசால்
ேறன். ேகட்க
ம் னால் என்
அ
ல் வந் உட்கா ங் கள் !” என் ெசான்னார்
இளவரசர்.
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வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம் ஆர்வத் டன்
எ ந் ேபாய் இளவரசரின் கட்
க் ப் பக்கத் ல் ேழ
உட்கார்ந்தார்கள் . இளவரசர் ன்வ மா ெசால் லத்
ெதாடங் னார்:“நான்
ைபயனா
ந்தேபா ஒ சமயம் காேவரி
ந
ல் என் ெபற் ேறார்க டன் பட ல்
ேபாய் க்ெகாண்
ந்ேதன். என் தைமய ம் என்
தமக்ைக ம்
ட அச்சமயம் பட ல் இ ந்தார்கள் .
அவர்கள் ஏேதா ேப க்ெகாண்
ந்தார்கள் . நான் மட் ம்
காேவரி ந
ன் நீ ர்
த் ஓ வைத ம் , அந்த
களில் ல சமயம் கடம் ப மலர்கள்
அகப் பட் க்ெகாண்
ழல் வைத ம்
கவனித் ெகாண்
ந்ேதன். அந்தச் ன்னஞ்
ய
க்கள் அப் ப ச் ழ ல் அகப் பட் த் த ப் பைதப்
பார்த் எனக் ேவதைன உண்டா ம் . ல சமயம்
பட ன் ஓரமாகக் னிந் த க் ம் கடம் ப மலர்கைள
நீ ர்ச் ழல் களி
ந் எ த்
ேவன். அப் ப
எ த்
ட்ட ஒ சமயத் ல் தவ த் தண்ணீரில்
ந்
ட்ேடன். தைல ப் ற
ந்தப யால் ண த்
ண்டா ப் ேபாேனன்!
“காேவரி ன் அ மண ல் என் தைல இ த்த உணர்ச்
இப் ேபா ம் என் நிைன ல் இ க் ற . ற ேவகமாக
ஓ ய தண்ணீர ் என்ைன அ த் த் தள் ளிக்ெகாண்
ேபான ம் நிைன
க் ற . எங் ேகேயா ெவ
ரத் ல்
பல ைடய
க் ரல் களின் சத்தம் ேகட்ப
ேபா
ந்த .
ச் த் ணறத் ெதாடங் ய . சரி,
காேவரி ந நம் ைமக் கட ல் ெகாண்
ேபாய் த்
தள் ளி டப் ேபா ற என் நிைனத் க்ெகாண்ேடன்.
ெபற் ேறார்க ம் , தமக்ைக ம் , தைமய ம் நம் ைமக்
காணாமல் எவ் வள
ன்பப் ப வார்கள் என்ற நிைன
உண்டா ற் . அந்தச் சமயத் ல் யாேரா என்ைன இ
ைககளா ம் வாரி அைணத் எ த்த ேபா
ந்த .

அ த்த கணத் ல் தண்ணீ க் ேமேல வந்
ட்ேடன்.
தைல, கண்,
க் , வாய் எல் லாவற்
ந் ம் தண்ணீர ்
வ ந் ெகாண்
ந்த . ஆ
ம் என்ைன வாரி
எ த் க் காப் பாற் ய ைககள் என் கண்
க் த்
ெதரிந்தன. ற அந்தக் கரங் க க் ரியவரின்
கத்ைத ம் பார்த்ேதன். ல கணேநரந்தான் என்றா ம்
அந்த கம் என் மனத் ல் ப ந்
ட்ட . இதற்
ன்
எப் ேபாேதா பார்த்த கமாக ம் ேதான் ய . ஆனால்
இன்னார் என்பதாகத் ெதரிய ல் ைல.
“ ன்னர் அந்தக் ைககள் ேவ யாரிடேமா என்ைனக்
ெகா த்தன. ம கணம் நான் பட ல் இ ந்ேதன். தாய் ,
தந்ைத, தமக்ைக, தைமயன் எல் ேலா ம் என்ைனச்
ற் க் ெகாண்டார்கள் . அவர்க ைடய யர ம் ,
பரி ம் , அன் ம் , ஆதர ம் என் கவனத்ைத
வ ம்
கவர்ந்
ட்டன.
ேநரத் ற் ப் ற என்ைனத்
தண்ணீரி
ந் எ த் க் காப் பாற் ய யார்
என்பைதப் பற் க் ேகள்
எ ந்த . ஒ வைரெயா வர்
ேகட் க் ெகாண்டார்கள் ; என்ைன ம் ேகட்டார்கள் .
நா ம் ற்
ற் ம் பார்த்ேதன். அந்தத் ெதய் கமான
கத்ைத எங் ம் காண ல் ைல. ஆைகயால் ேகள் க்
ம ெமா ெசால் ல
யாமல்
த்ேதன். கைட
ல்
எல் லா மாகச் ேசர்ந் காேவரி அம் மன்தான் என்ைனக்
காப் பாற்
க்க ேவண் ம் என்
ர்மானித்தார்கள் .
நான் ந
ல்
ந்
ைழத்த னத் ல்
ஆண் ேதா ம் காேவரி அம் ம க் ப் ைஜ ேபாட ம்
ஏற் பா ெசய் தார்கள் . ஆனால் என் மனத் ல் மட் ம்
ப் ஏற் பட ல் ைல. என்ைனக் காப் பாற் ய
காேவரி அம் மனா
ந்தா ம் சரி, ேவ மானிட
ஸ் ரீயா
ந்தா ம் சரி என் மனத் ல் ப ந்
ந்த
அவ ைடய
கத்ைத இன்ெனா தடைவ தரி க்க
ேவண் ம் என்ற தாபம் என் மனத் ல்
ெகாண்
ட்ட . காேவரி ந ப் பக்கம் ேபா ம் ேபாெதல் லாம்
‘
ெரன் அத்ேத நீ ரி
ந் எ ந் எனக் த்
தரிசனம் தரமாட்டாளா?’ என்ற ஆைச டன்

அங்
ங் ம் பார்ப்ேபன். நாளாக ஆக, அவள் ஒ
மானிட ஸ் ரீயாகேவ இ க்கலாம் என்ற எண்ணம்
வ ப் பட்ட . ஆைகயால் எந்தத்
ழா க் ப்
ேபானா ம் அங் ேக
ள் ள
தாட் களின்
கங் கைளெயல் லாம் நான் ஆர்வத்ேதா உற் ப்
பார்ப்ப வழக்கம் . ல காலத் க் ப் ற அப் ப ப்
பார்ப்ப அவ் வள நல் ல வழக்கமன் என்பைத
உணர்ந்ேதன் வ ஷம் ஆக ஆக ம ப
ம் அந்தத்
ெதய் வ கத்ைதத் தரி க்கலாம் என்ற ஆைசைய
இழந்
ட்ேடன்.
“ மார் ஒ வ ஷத் க்
ன்னால் நம ெதன் ைசப்
பைடகளின் மாதண்ட நாயகனா நான் இங் வந்
ேசர்ந்ேதன். அதற்
ன்ேப ேசநாப
க் ரம
ேகசரி இலங் ைக ல் பல ப
கைளப்
த்
ந்தார்.
இந்த அ ராத ரம் பல தடைவ ைகமா , அப் ேபா
ம ப
ம் ம ந்தன் பைடகளின் வசத் ல் இ ந்த .
இந்நகைர நம் ரர்கள்
ற் ைக ட்
ந்தார்கள் .
ற் ைக நடந் ெகாண்
ந்த சமயத் ல் நான்
இலங் ைக ன் பல ப
கைள ம் பார்த் த் ெதரிந்
ெகாள் ள
ம் ேனன். ெபா க் எ த்த ஆ ரம்
ரர்கைள என் டன் ேசநாப அ ப் ைவத்தார். நம்
ைசன்யத் ன் வசப் பட்
ந்த எல் லாப் ப
க க் ம் ,
கா ேம , மைல ந ஒன் ம்
டாமல் ேபாய் , அந்தந்தப்
ரேதசங் களின் இயல் ைப நன் ெதரிந் ெகாண்
வந்ேதன். இந்த இலங் ைகத் ைவெயாட் க் கட ல் பல
ய
கள் உண்
என்ப உங் க க் த்
ெதரிந்
க் ம் . அந்தத்
க க் ம் ேபாய் ப் பார்த்
வந்ேதன். இப் ப ச் ற் வ ைக ல் ஒ சமயம் இந்த
நகரத் க் வடக்ேக ல காத
ரத் ல் காட் ன்
மத்
ல் தாவ ேபாட் க் ெகாண்
தங்
ந்ேதாம் .
நாங் கள் தங்
ந்த இடத் ன் பக்கத் ல் ‘யாைன
இற ’த் ைற இ ந்த . அங் ேக இலங் ைகக் க்
ழக்ேக ள் ள கட ம் ேமற் ேக ள் ள கட ம் க
ெந ங் வந் ஒ
ய கால் வா ன்
லம் ஒன்

ேச
ன்றன. அந்தத் ைற ன் வ யாகச் ல சமயம்
யாைனக்
ட்டங் கள் இலங் ைக ன் வடப
க் ச்
ெசல் வ வழக்கமாம் . ஆைகயால் அந்த இடத் க்
‘யாைன இற ’ என் ெபயர் வந்ததாகச்
ெசால்
றார்கள் . நாங் கள் அங் ேக தங்
ந்த
சமயத் ல் ஒ
த் ரமான சம் பவம் நிகழ் ந்த . இர
ேநரங் களில் தாவ க் ச் ச பத் ல் ஒ
லம் பல் ரல்
ேகட்ட . அ மனிதக் ரலா, பட்
ன் ரலா,
லங் ன் ரலா என்
த ல் ெதரிய ல் ைல,
ேகட்பவர்கள் ேராமம்
ர்க் ம் ப யான ேசாகம் அ ல்
ெதானித்த . த ல் , தாவ
ன் ஓரத் ல் இ ந்த
ரர்கள் கா ல்
ந்த . அைத அவர்கள்
ெபா ட்ப த்தாமல் இ ந்தார்கள் . ற , பாசைறையச்
ற்
ம் பல இடங் களி ம் ேகட்ட . என்னிடத்
ம்
லர் வந் ெசான்னார்கள் . நான் அைத இலட் யம்
ெசய் ய ல் ைல. ‘ேபய் சா என் பயப் ப
ர்களா?
அப் ப யானால் ஊ க் த்
ம் ப் ேபாய் அம் மா
ம
ல் பய ன் ப் ப த் த்
ங் ங் கள் !’ என்ேறன்.
இதனால் அவர்க க் ேராஷம் வந்
ட்ட . அப் ப
ஓல
ற ரல் மனிதக் ரலா, லங் ன் ரலா
அல் ல
சா ன் ரலா என் ெதரிந் ெகாள் ளத்
ர்மானித்தார்கள் . ஓலம் வந்த இடத்ைத ேநாக் ஓ ப்
ேபாய் பார்த்தார்கள் . அவர்கள் அ
ல் ெந ங் ய ம் ,
அந்தக் ர க் ரிய உ வம் ஓடத் ெதாடங் ய . அ
ஒ ெபண்ணின் உ வம் ேபாலத் ேதான் ய . ஆனால்
அந்த உ வத்ைத இவர்களால்
க்க
ய ல் ைல.
அதற் ப் ற ம் அந்த ஓலம் நிற் காமல் அ க்க
ேகட் க் ெகாண்
ந்த .
“ த ல் அைத நான் லட் யம்
ெசய் யாமல் தானி ந்ேதன். ஆனால் என் ைடய
ரர்க க் இைதத் த ர ேவ ேபச்ேச இல் லாமற்
ேபாய் ட்ட . உண்ைம ேலேய லர் பயப் ராந்
ெகாண்
ட்டார்கள் . அதன் ேபரில் மர்மம்
இன்னெதன்பைதக் கண்ட யத் ர்மானித்ேதன். ஒ

நாள் இர அந்த ஓலம் வந்த ைசைய ேநாக் , நா ம்
ல ரர்க ம் ெசன்ேறாம் . தர் மைற
ந் ஒ
ஸ் ரீ உ வம் ெவளிப் பட்ட . ஒ கணேநரம் எங் கைளப்
பார்த்
ட் த் ைகத் நின்ற . ம ப
ஓடத்ெதாடங் ய . எல் லா மாக ரத் ச் ெசன்றால்
அந்த உ வத்ைதப்
க்க
யா என் என்
மனத் ற் ள் ஒ
ரல்
ய . எனேவ, மற் றவர்கைள
‘நில் ங் கள் ’ என் ெசால்
நி த்
ட் , நான் மட் ம்
ெதாடர்ந் ஓ ேனன். ஒ தடைவ அந்த உ வம்
ம் ப்
பார்த்த . தனி ஆளாக நான் வ வைதப் பார்த் என்ைன
வரேவற் ம் பாவைன ல் காத் க்ெகாண்
ந்த .
இப் ேபா எனக் ம்
லாகத்தான் ேபாய் ட்ட . ஒ
னா ேநரம் தயங் நின்ேறன். ம ப ெநஞ் ைச
உ ப் ப த் க்ெகாண்
ன்னால் ெசன் அந்தப் ெபண்
உ வத்ைத ெந ங் ேனன். நிலா ெவளிச்சம் அவள்
கத் ல் நன்றாக
ந்த . ெதய் கமான
அம் கத் ல் ன்னைக அ ம்
ந்த . அந்தக்
கணத் ல் எனக் நிைன வந்
ட்ட . காேவரி
அம் மன் இவள் தான்! என்ைன ெவள் ளம் அ த் ப்
ேபாகாமல் எ த் க் காப் பாற் ய ெதய் வ மங் ைக இவள்
தான்!… சற் ேநரம் ரைம
த்தவன் ேபால் அவள்
கத்ைதப் பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதன். ற , “தாேய! நீ
யார்! இங் ேக எப் ேபா வந்தாய் ? எதற் காக வந்தாய் ?
உன்ைன எத்தைனேயா காலமாக நான்
ேத க்ெகாண்
ந்ேதேன? என்ைனப் பார்க்க
ம் னால் ேநேர என்னிடம் வ வதற் ெகன்ன? இந்தத்
தாவ ையச் ற் ஏன் வட்ட
றாய் ? ஏன்
லம்
றாய் ?” என் அல ேனன். அந்த மாதர
ம ெமா ெசால் ல ல் ைல. ண் ம் ண் ம் நான்
ேகட் ம் பயனில் ைல.
ேநரத் க்ெகல் லாம்
அவ ைடய கண்களில் கண்ணீர ் ெப கத்
ெதாடங் ய . அந்தக் கண்ணீர ் என் ெநஞ் ைசப் ளந்த .
அவள் ஏேதா ெசால் ல யன்றாள் என் ேதான் ய .
ஆனால் வார்த்ைத ஒன் ம் ெவளிவர ல் ைல.
உ த்ெதரியாத சப் தம் ஏேதா அவள் ெதாண்ைட
ந்
வந்த . அப் ேபா சட்ெடன் எனக் த் ெதரிந்
ட்ட .

அவள் ேப ம் சக்
ல் லாத ஊைம என் . அப் ேபா
நான் அைடந்த ேவதைனையப் ேபால் என் ம்
அைடந்த ல் ைல. இன்ன ெசய் வெதன் ெதரியாமல்
நான் ெசயலற் நின்ேறன். அந்த ஸ் ரீ சட்ெடன்
என்ைனக் கட் த் த
உச் ேமாந்தாள் . அவள்
கண்ணீர ்த் ளிகள் என் தைல ல்
ந்தன. உடேன,
அ த்த கணத் ேலேய, என்ைன ட்
ட் ஓ னாள் .
ம் ப் பார்க்க ம் இல் ைல. நா ம் அவைளத்
ெதாடர்ந் ெசல் ல யல ல் ைல. பாசைறக் ச்
ெசன்ற ம் என்ைன ஆவேலா
ழ் ந் ெகாண்
ேகட்ட
ரர்களிடம் , ‘அவள் ேப ம் அல் ல; சா ம் அல் ல;
சாதாரண ஸ் ரீதான்! வாழ் க்ைக ல் ஏேதா
ெப ந் யரத் னால் த்த ரைம ெகாண்
க் றாள் .
ம ப
ம் அவள் வந்தால் அவைளத் ெதாடர்ந் ேபாய் த்
ெதாந்தர ெசய் யா ர்கள் ?’ என் கண் ப் பாகக்
கட்டைள ட்ேடன்.
“ம நாள்
ம் அங்
ந் தாவ ையக் ளப் க்
ெகாண்
ேபாய் டலாமா என்ற ேயாசைன அ க்க
எனக் த் ேதான்
வந்த . ஆனா ம்
ெசய் யக் ட ல் ைல. ஒ ேவைள ம ப
ம் அந்த ஸ் ரீ
வரக்
ம் என்ற ஆைச மனத் ற் ள் இ ந்த .
இத்தைகய ேயாசைன ேலேய ெபா
ம் ேபாய் ட்ட ;
இர வந்த . நான் எ ர்பார்த்த
ண் ேபாக ல் ைல.
தாவ க் அ
ல் அந்த ஓலக் ரல் ேகட்ட . நான் மற் ற
ரர்களிடம் என்ைனப் ன்ெதாடர்ந் வரேவண்டாம்
என் ெசால்
ட் க் ரல் ேகட்ட இடத்ைத ேநாக் ப்
ேபாேனன். அந்தப் ெபண்ணர என்ைன தல் நாள்
மா ரிேய ன்னைக டன் வரேவற் றாள் .
ேநரம்
என்ைன உற் ப் பார்த் க்ெகாண்
ந்தாள் . ஏேதா
ெசால் ல யன்றாள் எனக்
ளங் க ல் ைல.
“ ற என் ைகையப்
த் அைழத் க்ெகாண்
ேபானாள் . அவ டன் ேபாவதற் எனக் க்

ெகாஞ் சம் டத் தயக்கம் உண்டாக ல் ைல. காட்
வ
ல் ேபா ம் ேபா
ள் ெச களின்
ைளகள் என்
படாதவண்ணம் அவள்
லக்
ட் க்ெகாண்
ேபான என் ெநஞ் ைச உ க் ய . ெகாஞ் ச
ரம்
ேபான ற ஒ
ைச ெதன்பட்ட . அந்தக்
ைசக் ள் ஓர் அகல்
ளக்
க்
க் என்
எரிந்த . அந்த ெவளிச்சத் ல் அங் ேக ப த்
ந்த
ழவன் ஒ வைனக் கண்ேடன். அவன் ேநாயாகப்
ப த்
ந்தான் என்பைதத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். அவன்
உடம் ெபல் லாம் ெபா க்க
யாத ளிரினால்
ந ங் வ ேபால் ந ங் க் ெகாண்
ந்த . அவன்
உடம் ைபேய ல சமயம்
க் த்
க் ப் ேபாட்ட .
பற் கள் ட் ப் ேபா
ந்தன. கண்கள் வந்
தணல் கைளப் ேபால் அனல்
ன. ஏேதேதா உ த்
ெதரியாத வார்த்ைதகைள அவன் தற் க்
ெகாண்
ந்தான்…
“உங் க க் நிைன ல் இ க் றதா? இன் பாதாளக்
ைக ல் நாம் பார்த்த மஹா ேபா
ஹாரத் ல் ஒ
ந ங் க் ெகாண்
ந்தாரல் லவா? அவர் ேபரில்
ேதவர்கள் ஆ ர்ப்ப த்
ந்ததாகச் ெசான்னார்கள்
அல் லவா? அப் ேபா எனக் க் காட் ன் மத்
ல்
ைச ல் பார்த்த ழவன் ஞாபகம் வந்த . அந்தப்
ன் ேபரில் ேதவர்கள்
ஆ ர்ப்ப த்
க் றார்களா அல் ல ந க் ஜ ரம்
என்ற ெகா ய ேநாய் ஆ ர்ப்ப த்
க் றதா என்ற
சந்ேதகம் ஏற் பட்ட . அைதப் பற் நான்
ரஸ்தா க்க ல் ைல. ஏன் ரஸ்தா க்க ேவண் ம் ?
ஏன் அந்தப் பக் மான்களின் நம் க்ைகையக்
ெக க்கேவண் ம் ? இந்த வ ஷத் ல் இந்தப் ெபரஹாரத்
ழா நடப் பதற் அ ம ெகா த்ேதேன, ஒ
தத் ல் ெபரிய தவ ெசய்
ட்ேடன் என்
ேதான்
ற . ஏற் ெகனேவ பா க் ேமல் அ ந்
ேபா
க் ம் இந்தப் ராதன நகரத் ற் க்
ளிர்காய் ச்ச ம் வந்
ட்டால் என்ன க ஆவ ?

ச்ச
க் ம் ஜனங் க
ேவண் ய தான்…”

ம் இங்

ந்

ஓட

இவ் வா ெசால்
அ ள் ெமா வர்மர் ஏேதா
ேயாசைன ல் ஆழ் ந்தார். சற் ப் ெபா த் ப்
பார்த்
ட் வந் யத்ேதவன் “ஐயா! இந்த நகரம்
எப் ப யாவ ேபாகட் ம் .
ைச ல் ற என்ன
நடந்த ? ெசால் ங் கள் !” என்றான்.
“
ைச ல் ஒன் ம் நடக்க ல் ைல; அந்த மாதர நான்
அ க ேநரம் அங் நிற் கக்
டா என் க
னாள்
ேபா
க் ற . உடேன என் ைகையப்
த் இ த் க்
ெகாண்
ெவளி ல் வந்
ட்டாள் . ற
ல
ச க்ைஞகள்
லம் , தான் ெசால் ல
ம் யைதச்
ெசான்னாள் . அவள் ெசால் ல
ம் ய
என்னெவன்பைத என் மனம் ெதரிந் ெகாண்
ட்ட .
‘இந்தப் ரேதசத் ல் இ க்கேவண்டாம் . இங் ேக
இ ந்தால் இந்தக் ளிர் காய் ச்சல் ேநாய் வந்
ம் .
உடேன இங்
ந் தாவ ையப் ெபயர்த் க்ெகாண்
ேபாய்
!’ என் அவள் ச க்ைஞகளின்
லமாகச்
ெசால்
என்ைன ம் ெதரிந் ெகாள் ளச் ெசய்
ட்டாள் .
என் ேபரில் அவ க் ள் ள அள ல் லாத அன் ன்
காரணமாகேவ இந்த எச்சரிக்ைக ெசய் ததாக ம் அ ந்
ெகாண்ேடன். ெதய் வத் ன் எச்சரிக்ைகயாகேவ அைத
எ த் க் ெகாண்
அன் ரேவ தாவ ைய அங்
ந்
ளப் ம் ப கட்டைள ட்ேடன். என் டனி ந்த
ரர்க க் ம் அ ம ழ் ச ் ைய உண்டாக் ற் . அந்தப்
பயங் கரமான ஓலக் ரைல இனிக் ேகட்க ேவண்டாம்
என் எண்ணி அவர்கள் உற் சாகமைடந்தார்கள் …”

அத்
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த்

ரங் கள் ேப

இளவரசர் சட்ெடன் கைதைய நி த்
ட் ,
“உங் க க் ஏதாவ கால ச் சப் தம் கா ல்
என் ேகட்டார்.

ன்

ந்ததா?”

கைத ல்
க் கவனம் ெச த்
ந்த ேதாழர்கள்
இ வ ம் தங் க க் ஒன் ம் ேகட்க ல் ைல
என்றார்கள் .
ஆழ் வார்க்க யான் சற் நிதானித்
ட் “நாம்
உட்கார்ந்
க்
டம்
ன்ைன ட இப் ேபா
உஷ்ணமா
க் றேத!” என்றான்.
“ஏேதா ைக நாற் றங்
வந் யத்ேதவன்.

டவ

ற

!” என்றான்

“ஐயா! இந்த இடத் ல் அபாயம் ஒன்
ல் ைலேய?” என்
ஆழ் வார்க்க யான் கவைல டன் ேகட்டான்.
“அபாயம் ஏதாவ இ ந்தால் காேவரியம் மன் கட்டாயம்
வந் எச்சரிப் பாள் . கவைல ேவண்டாம் !” என் இளவரசர்
ேம ம் ெதாடர்ந் ெசான்னார்.
“அந்த இடத்ைத ட் உடேன தாவ ையக் ளப் க்
ெகாண்
றப் பட்ேடா ம் . அப் ப
ம் நம
ரர்களில்
பத் ப் ேப க் க் ளிர் காய் ச்சல் வந்
ட்ட .
அம் மம் மா! அந்தக் காய் ச்சல் கப் ெபால் லாத .
எப் ேபர்ப்பட்ட ரைன ம் ேகாைழயாக்
ம் .
உடம் ெபல் லாம் ேபாரில் காயம் பட் ம் கலங் காதவர்கள்

ன் நாள் காய் ச்ச ல் மனம் தளர்ந் ‘ஊ க் ப் ேபாக
ேவண் ம் ’ என் ெசால் ல ஆரம் த்
வார்கள் .
ேசாழர்களின் லெதய் வமான ர்க்கா பரேமஸ்வரிதான்
அந்த ஊைம ஸ் ரீ ன் உ வத் ல் வந் எங் கைள
அங்
ந்
றப் படச் ெசய் தாள் என் க
ேனன்.
அதற் ப் ற ம் ேத என்ைனக் ைக ட்
ட ல் ைல.
நான் ேபா
டங் க க்ெகல் லாம் அவ ம் ெதாடர்ந்
வந் ெகாண்
ந்தாள் . வன லங் கள் , மைலப்
பாம் கள் , மைறந்
ந்த எ ரிகள் – இத்தைகய பல
ஆபத் க்களி
ந் என்ைனக் காப் பாற் னாள் .
ெரன் எப் ப த் ேதான் வாேளா, அப் ப ேய
மைறந்
வாள் . ல நாைளக் ள் அந்தத் ேத
டன்
கபாவத் னா ம் ைசைககளினா ம் ேப ம் சக் ைய
நான் ெபற்
ட்ேடன். ெப ம் பா ம் அவள் உள் ளத் ல்
நிைனப் பெதல் லாம் என் ெநஞ் சம் ெதரிந் ெகாண்
ம் . அ மட் மல் ல; அம் மாதர ையக் கண்ணால்
பார்க்காமேலேய அவள் பக்கத் ல் எங் ேகேயா
இ க் றாள் என்பைத நான் அ ந் ெகாள் ேவன்.
இப் ேபா
ட… நல் ல ; நீ ங் கள் உடேன ெசன் உங் கள்
ப க்ைக ல் ப த் க் ெகாள் ங் கள் .
க்கம்
வாரா ட்டா ம்
ங் வ ேபால் இ ங் கள் ! க் ரம் !”
என்றார் இளவரசர்.
அவ் தேம இ வ ம் ெசன் ப த் க் ெகாண்டார்கள் .
கண்கைள
க்ெகாள் ள ம்
யன்றார்கள் . ஆனால்
அவர்கைள
ய ஆவ னால் கண்ணிைமகள்
க்ெகாள் ள ம த்தன.
பார்த் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத நிலா ெவளிச்சம் வந்த
பலகணி ன் அ
ல் ஓர் உ வம் வந் நின்ற .
ல்
இ ந்
ந்த மாளிைகக் எ ரில் பார்த்த அேத
ஸ் ரீ ன் உ வந்தான். க ெமல் ய ‘உஸ்’ என்ற சத்தம்
அங்
ந் வந்த . அ ள் ெமா வர்மர் எ ந் பலகணி

ஓரமாகச் ெசன்றார். ெவளி
ச க்ைஞ ெசய் த .

ல் நின்ற உ

வம் ஏேதா

இளவரசர் அந்த அைற ல் ப த்
ந்த தன்
ேதாழர்கைளச் ட் க் காட் னார். ச க்ைஞ பாைஷ
அதற் ம் ஏேதா ம ெமா
ைடத்த .

ல்

உடேன அ ள் ெமா வர்மர் ேதாழர்கள் இ வைர ம்
தன்ைன ெதாடர்ந் வ ம் ப ெசால்
ட்
அம் மாளிைக
ந் ெவளிேய னார். அந்த
தாட்
ெசன்ற வ
ல்
வ ம் ெமௗனமாக நடந்தார்கள் .
இ
ற ம் மரங் கள் அடர்ந் இ ள்
ழ் ந்
ந்த
பாைத ல் அவர்கள் ெவ
ரம் ெசன்ற ற
ெரன்
நிலா ெவளிச்சத் ல் ஒ அ சயமான காட் ையக்
கண்டார்கள் . கரிய ெபரிய யாைனகள் பலவரிைசயாக
நின் , ரமாண்டமான ஸ்
பம் ஒன்ைறக் காவல் ரிந்
ெகாண்
ந்தன. அைதப் பார்த்த ம்
வந் யத்ேதவ ைடய
ச் நின்
ம் ேபா
ந்த .
அந்த
தாட் ேயா
தயங் காமல் யாைனக்
ட்டத்ைத ேநாக் நடந்தாள் . ஆழ் வார்க்க யான்,
வந் யத்ேதவன் காேதா , “அந்த யாைனச் ைலகள்
எவ் வள தத் பமாக இ க் ன்றன பார்த்தாயா?” என்
ெசான்ன ற தான், வந் யத்ேதவ ைடய ைகப்
நீ ங் ய . ஆ
ம் அவ ைடய யப்
நீ ங் யபா ல் ைல.
ஒன்ேறாெடான் ெந க் இ த் க்ெகாண்
நின் ,
அந்த மைல ேபான்ற ஸ்
பத்ைதத் தாங் க்
ெகாண்
ப் ப ேபால் அைமக்கப் பட்
ந்த யாைனச்
ைல ஒவ் ெவான் க் ம் இரண்
நீ ண்ட தந்தங் கள்
இ ந்தன. அவ் தம் வரிைசயாக நின்ற
ற் க்கணக்கான யாைனகளில் ஒன்ேறெயான் க்
மட் ம் ஒ தந்தம் ஓ ந் ேபா
ந்த . அந்த யாைன

அ
ல் அவள் ெசன்றாள் . அதன் கால
ல் டந்த
ெபரிய க ங் கல் ைல அகற் னாள் . அகற் ய இடத் ல்
ஒ ப க்கட் காணப் பட்ட . அதன் வ யாக அவள்
இறங் ச் ெசல் ல, மற் றவர்க ம் ன் ெதாடர்ந்தார்கள் .
ப க்கட் ல் இறங் ச்
ரம்
கலான வ
ல்
ெசன்ற ம் ஒ மண்டபம் காணப் பட்ட . அ ல் இரண்
ெபரிய அகல்
ளக் கள் எரிந் ெகாண்
ந்தன.
ளக் களில் ஒன்ைறத்
ண்
ட் அந்த
தாட்
ைக ல் எ த் க் ெகாண்டாள் . இளவரசைர மட் ம்
தன் டன் வ ம் ப ச க்ைஞ னால் ெதரி த்தாள் .
மற் ற இ வ ம் இைதப் பற்
த ல்
கவைல
ெகாண்டார்கள் . ஆனால் அந்த
தாட்
ளக்ைகத்
க் ப்
த் அந்த மண்டபச் வர்களில் உள் ள
த் ரங் கைளத்தான் இளவரச க் க் காட்
றாள்
என் ெதரிந்த ம் அவர்க ைடய கவைல ஓரள
நீ ங் ய .
இளவரசர் அம் மண்டபச் வரில் பார்த்த த் ரங் கள்
ஏேதா ஒ கைத ல் நிகழ் ந்த சம் பவங் கைள வரிைசக்
ரமமாகக்
ம் ெதாடர் த் ரங் களாகத் ேதான் ன.
த்த பகவானின் ர்வ அவதாரக் கைதகைளப் த்த
ஹாரங் களில் த் ரித்
க் ம்
ைறப் ப
இச் த் ரங் க ம் அைமந்
ந்தன. ஆனால் இைவ
த்தரின் அவதார நிகழ் ச ் கைளக்
ப் ட ல் ைல.
ஒ மானிடப் ெபண்ணின் கைதையேய
த் ரித்
ந்த அந்தச் த் ரப் ெபண்ணின்
கத்ேதாற் றம் ஏறக் ைறய இப் ேபா
ளக் ப்
த் க் காட் ய
தாட்
ன்
கத்ைத ஒத்
ந்த .
ஆகேவ இந்த ஊைம ஸ் ரீ தன் ைடய வரலாற் ைறேய
த் ரங் களாக எ
க் றாள் என் இளவரசர்
இல வாகத் ெதரிந் ெகாண்டார்.

அவற் ல்
தல் த் ரம் கடல் ழ் ந்த
ல் ஓர் இளம்
ெபண் தன்னந்தனியாக நிற் பைத ம் அவ ைடய
தகப் பனார் கட் மரம் ஏ
ன்
த் க்ெகாண்
வ வைத ம் காட் ய . ன்னர், அந்தப் ெபண் காட்
வ ேய ெசன்றாள் . ஒ மரத் ன்
ைள
ஓர்
இைளஞன் உட்கார்ந்
ந்தான். அவன் இராஜ
மாரைனப் ேபா
ந்தான். அந்த மரத் ன்
ஒ கர
ஏ க் ெகாண்
ந்த . இராஜ மாரன் அைதக்
கவனியாமல் ேவ
ைச ல்
பார்த் க்ெகாண்
ந்தான். அந்தப் ெபண்
ச்ச ட்
ட் ஓ னாள் . கர அப் ெபண்ைணத்
ரத் ய . மரத் ன் ேம
ந்த இைளஞன்
த் வந்
கர
ன் ேமல் ேவைல எ ந்தான். கர க் ம் அவ க் ம்
வந்த த்தம் நடந்த . அந்தப் ெபண் ெதன்ைன மரம்
ஒன் ன்
சாய் ந் ெகாண்
கர க் ம்
இைளஞ க் ம் நடந்த சண்ைடையப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தாள் . கைட
ல் கர இறந்
ந்த .
இைளஞன் அந்தப் ெபண்ைண ெந ங் வந்தான்.
அவ க் த் தன் நன் ையத் ெதரி த்தான். ஆனால்
அவள் ம ெமா ெசால் லாமல் கண்ணீர ் ட்டாள் . ற
அவள் ஓ ப் ேபாய் த் தன் தந்ைதைய அைழத் வந்தாள் .
வந்த வைலஞன் தன் ெபண் ேபச
யாத ஊைம
என்பைதத் ெதரி த்தான். இராஜ மாரன்
த ல்
வ த்தப் பட்டான். ற வ த்தம் நீ ங் அவ டன்
ேநகம் ெசய் ெகாண்டான். காட் மலர்கைளக்
ெகாய் மாைல ெதா த் அவள் க த் ல் ேபாட்டான்.
இ வ ம் ைக ேகாத் க்ெகாண்
காட் ல் ரிந்தார்கள் .
ஒ நாள் ெபரிய மரக்கலம் ஒன் அந்தத்
ன் ச பம்
வந்த . அ
ந் பல ரர்கள் இறங் வந்தார்கள் .
இராஜ மாரைனக் கண்
த் அவ க் வணக்கம்
ெச த் னார்கள் . அவைன மரக்கலத் க் வ ம் ப
வ ந் அைழத்தார்கள் . இராஜ மாரன் அந்தப்
ெபண்
க் ஆ தல்
ைட ெபற் க்ெகாண்டான்.
கப் ப ல் ஏ ச்ெசன்றான். அந்தப் ெபண் அவன்

ேபான ற ெராம் ப ம் வ த்தப் பட் க் கண்ணீர ்
ெப க் னாள் . அைத அவள் தகப் பன் பார்த்தான். ஒ
பட ல் அவைள ஏற் க் ெகாண்
கடல் கடந்
ெசன்றான். கலங் கைர ளக்கம் ஒன்ைற அைடந்
கைர ல் இறங் னான். அங் ேக ஒ
ம் பத்தார்
தகப் பைன ம் மகைள ம் வரேவற் றார்கள் .
எல் லா மாக மாட் வண்
ல் ஏ ப் ரயாணம்
ேபானார்கள் . ேகாட்ைட ம ல் உள் ள ஒ பட்டணத்ைத
அைடந்தார்கள் . அங் ேக அரண்மைன ேமன்மாடத் ல்
இராஜ மாரன் தைல ல் ரீடத் டன் நின்றான்.
அவைனச் ழ் ந் ஆைட அலங் காரங் கள் ைனந்த பலர்
நின்றார்கள் . அைதப் பார்த்த இந்த இளம் ெபண்ணின்
மனம் கலங் ய . அவள் ஒேர ஓட்டமாக ஓ னாள் .
கடற் கைரைய அைடந்தாள் . கலங் கைர ளக்கத் ன்
ேமேல க் ேழ
த்தாள் . அைலகள் அவைளத் தாங் க்
ெகாண்டன. பட ல் வந்த ஒ வன் அவைளத்
க் ப்
பட ல் ஏற் க் காப் பாற் னான். அவைளப் ேபய்
த்
க் றெதன் எண்ணி ஒ ேகா
ல் ெகாண்
ேபாய்
ட்டான். ேகா ல் சாரி அவ க்
ேபாட் ேவப் ைல அ த்தான்.
யாேரா ஒ ெபரிய ராணி வா தரிசனம் ெசய் ய
அந்தக் ேகா
க் வந்தாள் . சாரி அந்தப்
ெபண்ைணப் பற் ராணி டம் ெசான்னான். ராணி
கர்ப்பந் தரித்
ந்தாள் . அந்தப் ெபண்
ம்
தன்ைனப் ேபாலேவ கர்ப்பவ என் அ ந்தாள் .
பல் லக் ல் ஏற் க்ெகாண்
அரண்மைனக் அைழத் ப்
ேபானாள் . அரண்மைனத் ேதாட்டத் ல் அந்தப்
ெபண்
க் இரண்
ழந்ைதகள் றந்தன. ராணி
வந் இரண்
ழந்ைதகளில் ஒன்ைறத் தான்
வளர்ப்பதாகச் ெசான்னாள் . த ல் வைலஞர் ெபண்
அைத ம த்தாள் . ற ேயா த் ப் பார்த்தாள் . இரண்
ழந்ைதக ேம அரண்மைன ல் வளரட் ம் என்
ர்மானித்தாள் . ழந்ைதகைள ட்
ட் நள் ளிர ல்
ஒ வரிட ம் ெசால் க் ெகாள் ளாமல் ஓ ப் ேபாய்

ட்டாள் . ெவ காலம் காட் ல் ரிந் ெகாண்
ந்தாள் .
ஆனால் ழந்ைதகைளப் பார்க்க ேவண் ம் என்ற ஆைச
அ க்க வந்
ம் . ஆற் றங் கைர ஓரமாக வந்
மரங் களின் மைற ல் ஒளிந்
ப் பாள் . பட ல் ராஜா ம்
ராணி ம் ழந்ைதக ம் வ வார்கள் .
ரத்
ந்தப ேய பார்த்
ட் ப் ேபாய்
வாள் .
ஒ சமயம் ஒ
ழந்ைத பட
ந் தவ
ந்
ட்ட . அைத யா ம் கவனிக்க ல் ைல. இவள் நீ ரில்
ழ் க் ழந்ைதைய எ த் க்ெகா த்தாள் . உடேன
ண் ம் ந ெவள் ளத் ல்
ழ் ச் ெசன் அக்கைரைய
அைடந் காட் ல் மைறந்
ட்டாள் .
இவ் வள நிகழ் ச ் க ம் கா க் ேகாட் னால் தத் ப
த் ரங் களாக அச் வரில் வைரயப் பட்
ந்தன,
இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் அள ல் லா
ஆர்வத் ட ம் அ சயத் ட ம் அச் த் ரங் கைளப்
பார்த் க்ெகாண்
வந்தார். கைட ச் த் ரம் வந்த ம்
இளவரசர், “ந
ந் காப் பாற் றப் பட்ட
வன்
நான்; காப் பாற் யவள் நீ !” என் ச க்ைஞயாகச்
ட் க்காட் னார். அந்த
தாட் இளவரசைரக்கட்
அைணத் க் ெகாண்
உச் ேமாந்தாள் .
ன்னர் அந்த மண்டபத் ன் இன்ெனா
ைலக்
இளவரசைர அைழத் ச் ெசன்றாள் . அங் ேக எ
ந்த
ல த் ரங் கைளக் காட் னாள் . அைவ அவ ைடய
வாழ் க்ைக நிகழ் ச ் கள் அல் ல. இளவரச க்
ேநரக்
ய அபாயங் கைளப் பற் அச் த் ரங் களின்
லமாக ம் ச க்ைஞகளின்
லமாக ம் எச்சரிக்ைக
ெசய் தாள் .
இவ் வளைவ ம் வந் யத்ேதவ ம் ஆழ் வார்க்க யா ம்
மண்டபத் ன் ஓரத் ல் நின் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . நந் னி ன்
கத்ைத ம் இந்த

ஊைம ஸ் ரீ ன்
கத்ைத ம் வந் யத்ேதவன்
அ க்க ஒப் ட் ப் பார்த்தான், அவன் மனத் ல் பற் பல
எண்ணங் கள் உ த்தன; பற் பல சந்ேதகங் கள் ேதான் ன.
அவற் ைறக்
த் ப் ேபச அ சந்தர்ப்பம் அன் எனப்
ேபசா
ந்தான். யாைனச் ைலகள் பா காத்த
அந்தரங் க மண்டபத்
ந் அவர்கள்
ெவளிேயவந்தார்கள் .
தாட் அவர்கைள அைழத் க்
ெகாண்
அந்த ஸ்
பத் ன் கரத்ைத ேநாக்
ஏ னாள் . அவ ைடய ேதக வ ைமையக்
த்
மற் றவர்கள் அ ச த்தார்கள் . வந் யத்ேதவ க்
க ம் கைளப் பா
ந்த . ஆ
ம் ெவளி ல்
ெசால் லாமல் ஏ னான்.
பா ஸ்
பம் ஏ ய ம் நின் பார்த்தார்கள் . நகரத்
ஓரிடத் ல்
ன் ஜ வாைல ெகா ந்
ட் எரிந்
ெகாண்
ந்த .

ன்

“ஆகா! மகாேஸன சக்கரவர்த்
ன் ராதன மாளிைக
ப் பற் எரி ற !” என்றார் இளவரசர்.
“நாம் ப
“அ

த்

ந்த இடமா?”

ேவதான்!”

“அங் ேக நாம் ப
“நா ம் ஒ
உணவா

த்

த்

ங்

ேவைள அக்
ப் ேபாம் !”

“அ தான் நாம் ப
இத்தைன
ரத்

த்

ந்தால் …?”

னி பகவா

ந்த அரண்மைன என்
ந்தப எதனால் ெசால்

“மண்டபத் க் ள் ேள நான் பார்த்த
என் டன் ேப ன.”
“எங் க

க்

க் ேகட்க

க்

ல் ைலேய?”

த்

ரங் கள்

ர்கள் ?”

“அ ல் ஒன் ம் அ சய ல் ைல த் ரங் கள் ஒ தனி
பாைஷ ல் ேப ம் . அந்த பாைஷ
ெதரிந்தவர்க க் த்தான் அவற் ன் ேபச்
ளங் ம் .”
“அந்தச் த் ரங் கள் தங் க
ெதரி த்தன?”

க்

இன்

“என்
ம் ப சம் பந்தமான பல இரக
ெசால் ன. இந்த இலங் ைகத் ைவ
ம் ப
ம் ெதரி த்தன!…”

ம் என்ன

யங் கைளச்
ட் உடேன ேபாய்

“ த் ரங் களின் பாைஷ வாழ் க! ைவஷ்ணவேர! என்
கட் ெஜ த்த !” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இளவரேச! த் ரங் கள் அத் டன் நி த்த ல் ைல.
‘இலங் ைக ல் உள் ளவைர ல்
ைர ன் ழ் ப்ப க்க
ேவண்டாம் .
களின் ஓரமாக நடக்க ேவண்டாம் .
மரங் களின் அ
ல் ேபாகேவண்டாம் ’ என் ம்
ெசால் ல ல் ைலயா?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“சரியாகச் ெசான்னீர!் உமக்

எப் ப த் ெதரிந்த

?”

“தங் க க் ச் த் ரங் களின் பாைஷ ெதரி ம் .
அ ேய க் அ நய பாைஷ ெதரி ம் . தங் கள் ல
ெதய் வம் தங் களிடம் ேப க்ெகாண்
ந்தேபா
அத்ெதய் வத் ன் அ நய கபாவங் கைளக் கவனித்
ெகாண்
ந்ேதன்!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“சந்ேதாஷம் ; இர இன் ம் ஒ ஜாமந்தான்
ச்ச
க் ற . இந்த ஸ்
பத் ன் உச்
ல் ஏ
ேநரமாவ ப த் த்
ங்
ட் ப் ெபா
ந்த
றப் ப ேவாம் ” என்றார் அ ள் ெமா வர்மர்.
ம நாள் உதயத் ல் ரிய ரணங் கள்
அ த் வந் யத்ேதவைனத்
க்கத்

ளீர ் என்
ந் எ ப்

க்

ம்

ன.

தல் நாளிர நடந்த உண்ைமயான நிகழ் ச ் கள்
ேபாதாெவன் ச காரர்க ம் , ைவப் பவர்க ம் ,
ஊைமக ம் , ெச டர்க ம் , மரத் ல் ஏ ம் கர க ம் ,
ேபய் சா க ம் , த்த
க்க ம் , மணி
ம டங் க ம் ஒேர ழப் பமாக வந் யத்ேதவ ைடய
கன ேல ம் வந்
ன்
த் னார்கள் . ரிய
ெவளிச்சத் ல் அைவெயல் லாம் மாயக் கன களா
மைறந்தன. ழப் ப ம்
ம் பறந்தன.
இளவரச ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம்
ன்னதாக எ ந்
ரயாணத் க் ஆயத்தமா
ப் பைத
வந் யத்ேதவன் கண்டான். அவ ம் அவசரமாக
ஆயத்தமானான்.
ன் ேப ம் ஸ்
ப கரத்
ந்
இறங் னார்கள் . ந
களின் வ யாகேவ நடந்
ெசன் மகாேமகவனத்ைத ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் . அந்த
நந்தவனத் ன் மத்
ேலதான் ராதனமாக
ஆ ரத்ைதந்
வயதான, க ம் னிதத்தன்ைம
வாய் ந்த ேபா
ட்சம் இ ந்த .
க்க

ம் ,
க்களல் லாத பக்தர்கள் பல ம்
ேபா
ட்சத்ைத வலம் வந் ம் , மலர்கைளச்
ெசாரிந் ம் வணங் க் ெகாண்
ந்தார்கள் . இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்ம ம் அந்தப் ேபா
ட்சத் க்
வணக்கம் ெச த் னார்.
“உலகத் ல் இராஜ் யங் க ம் , இராஜ் யங் கைள ஆண்ட
மன்னர்க ம் மைறந் ேபாய்
வார்கள் . ஆனால்
தர்மம் என்ெறன்ைறக் ம் நிைலத் நிற் ம் என்பதற்
இந்தப் ேபா
ட்சம் நிதர்சனமா
க் ற !” என்
இளவரசர் மற் ற இ வைர ம் பார்த் க்
னார்.
இப் ப ச் ெசால்
ஒ
ைல ல்

க் ெகாண்ேட ற்
ன்
ைரகள்

ற் ம் பார்த்தார்.
ரயாணத் க்

ஆயத்தமாக நின்றன.
ன்
ைரகைள
த் க்ெகாண்
ன் ேபர் நின்
ெகாண்
ந்தார்கள் .

ம்

இளவரசர் அங் ேக ெசன்ற ம் அவர்கள்
வ ம்
க
மலர்ந் மரியாைத டன் வணங் னார்கள் . இளவரசர்
அவர்கைள ஏேதா ேகட் த் ெதரிந் ெகாண்டார்.
வந் யத்ேதவைனப் பார்த் “இராத் ரி எரிந்த நாம்
ப த்
ந்த மகாேசனரின் அரண்மைனதான்! நா ம்
அ ல் எரிந் ேபாய்
ட்ேடா ேமா என் இவர்கள் பயந்
ெகாண்
ந்தார்கள் . நம் ைம உ ேரா பார்த்த ம்
இவர்க க் ச் சந்ேதாஷம் தாங் க
ய ல் ைல!”
“ஆ ரத்ைதந்
வயதான அரசமரம் இன் ம் நிற் ப
என்னேமா உண்ைமதான். ஆனால் தர்மம் ெசத் ப் ேபாய்
எத்தைனேயா நாளா
ட்ட !” என் ெசான்னான்
வந் யத்ேதவன்.
“இனி ஒ தடைவ அவ் தம் ெசால் லாேத! நான் ஒ
உ ேரா
க் ம் ேபா தர்மம் எப் ப ச் சா ம் ?”
என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

வன்

ன் ேப ம்
ைரகள்
ஏ க்ெகாண்
றப் பட்டார்கள் . அ ராத ர நகரத் ன் வடக் வாசல்
வ யாக ெவளிேய னார்கள் .
ழாக்
ட்டம்
இன்ன ம் நகரி
ந் நாலா ற ம் ‘ேஜேஜ’ என்
ெசன் ெகாண்
ந்தப யால் இவர்கைள யா ம்
கவனிக்க ல் ைல.
அ ராத ரத் க் வட ழக் ல் ஒ காத
ரத் ல்
ம ந்தைல என் ம்
ய பட்டணம் இ ந்த . “அேசாக
சக்கரவர்த்
ன் மாரர் ம ந்தர் தன் த ல் இந்த

ஊரிேலதான் வந் றங் ப் த்த மதத்ைத உபேத க்கத்
ெதாடங் னார்! எப் ப ப் பட்ட பாக் யசா அவர்!
ஆ தந் தாங் ப் பைடகைள அைழத் க்ெகாண்
நா
கவர்வதற் அவர் ேபாக ல் ைல. ெகாைலகாரர்களிடம்
க்காமல் ஒளிந் மைறந்
ரிய ேவண் ய
அவ ய ம் அவ க் ஏற் பட ல் ைல!” என்றார்
அ ள் ெமா வர்மர்.
“அவ க் க் ெகா த் ைவத்
ந்த
என் ெசான்னான் வந் யத்ேதவன்.

அவ் வள தான்!”

இளவரசர் நைகத்தார். “நீ ர் எப் ேபா ம் என்ைன ட் ப்
ரியேவ
டா . நீ ர் பக்கத் ல் இ ந்தால் எப் ப ப் பட்ட
கஷ்ட ம் சந்ேதாஷமா
ம் !” என்றார் இளவரசர்.
“அேதமா ரி எப் ப ப் பட்ட சந்ேதாஷ ம் கஷ்டமா
ம் !” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
இச்சமயத் ல் சாைல ல் அவர்க க் எ ர்ப்பக்கத் ல்
ஒ
ப் படலம் ெதரிந்த . பல
ைரகள் நா கால்
பாய் ச்ச ல் வ ம் சத்த ம் ேகட்ட .
ேநரத் க்ெகல் லாம்
ய
ைரப் பைட ஒன்
கண்
க் த் ெதரிந்த .
ைர ரர்கள் ைக ல்
த்
ந்த ேவல்
ைனகள் காைல ெவய்
ல்
பளபளெவன் ெஜா த்தன.
“ஐயா! உைற
எச்சரித்தான் வந்

ந் கத் ைய எ
யத்ேதவன்.

ங் கள் !” என்

அத்

யாயம் 39 - "இேதா

த்தம் !"

வந் யத்ேதவன், “உைற
ந் கத் ைய எ ங் கள் !”
என் ெசான்ன உடேன, இளவரசர் “இேதா
எ த்
ட்ேடன்!” என் பட்டாக் கத் ைய உ
எ த்தார். அேத சமயத் ல் வந் யத்ேதவ ம்
உைற
ந் கத் ைய எ த்தான். அைவ
ரம் மாண்டமான ராட்சதக் கத் கள் . அ ராத ரத் ப்
ேபா
ட்சத் ன் அ
ல்
ைரக டன் வந்
நின்றவர்கள் அந்தக் கத் கைள ம் ெகா த்
ட் ச்
ெசன்றார்கள் .
இளவரசர்
ைர
ந்
ேழ
த் , “வா இறங் !
உன் ைடய அ கப் ரசங் கத்ைத என்னால் ெபா த் க்
ெகாண்
க்க
யா ! இங் ேகேய ஒ ைக
பார்த்
ட் த்தான் ேபாகேவண் ம் !” என்
க ைமயாகக்
ய ம் , வந் யத்ேதவன்
ைகத் ப்
ேபானான். இ
ைளயாட்டா, ைனயா என்
அவ க் த் ெதரிய ல் ைல. எனி ம் இளவரசர்
ைர
ந்
ல் இறங்
ட்டப யால்
அவ ம் இறங் க ேவண் யதா ற் .
“என்ன ஐயா! ஏன் தயங்
ர்! ேநற் ர என்ைன நீ ர்
அவமானப் ப த்தப் பார்த் ர் அல் லவா? உம் ைடய
பாட்டன் ட் அரண்மைன ற் றத் ல் என்
பாட்டன்மார்கள் வந் காத்
ந்தார்கள் என்
ெசால் ல ல் ைலயா? அவர்க ைடய ைட,
ைக
ஆ யவற் ைறப் லவர்கள் தட் க்ெகாண்
ேபாவைதப்
பார்த் ப் ெபா
னார்கள் என்
ற ல் ைலயா? அைத
நிைனத் ப் பார்க்கப் பார்க்க எனக் ப் ெபா க்க
ய ல் ைல இரண் ல் ஒன்
ர்த் க்கட்
ட் த்தான் இங்
ந்
றப் படேவண் ம் !” என் ெசால் க்ெகாண்
இளவரசர்
இரண்
ைக னா ம் தம பட்டாக்கத்
ன் அ ையப்

அ

த்

ழற்
னார்.

க்ெகாண்ேட வந்

யத்ேதவனிடம்

ஆம் ; அ சாதாரண கத் அன் என்பதாகச்
ெசான்ேனாேம? எவ் வள பலசா யானா ம் அைத ஒ
ைக னால்
க் நி த் வேத ெபரிய காரியம் . இரண்
ைக னா ம்
த் க் ெகாண்டால் தான் கத் ையச்
ழற் ற ம் எ ரிையத் தாக்க ம்
ம் .
இளவரசர் அவ் தம் இ ைக னா ம் கத் ையச்
ழற் யேபா அவைரப் பார்த்தால் அரண்மைன ல்
கேபாகங் களில் வளர்ந்த ேகாமள பாவம் பைடத்த
ராஜ மாரனாகத் ேதான்ற ல் ைல. பைழய காலத்
ரா
ரர்களான மைன ம் , அர்ச் னைன ம் ,
அ மன் ைவ ம் ேபால்
ளங் னார். இன் ம்
ேமனி ல் ெதாண்
ற் றா
ண் மந்த ஜயாலய
ேசாழைர ம் , யாைன ேமல் ஞ் யவரான இராஜா த்த
ேதவைர ம் ஒத் , அவர்க ைடய வ
ல் வந்தவர் தாம்
என்பைத ஞாபகப் ப த் மா
ர கம் ரத்
ேதாற் றத் டன்
கழ் ந்தார்.
வந்

யத்ேதவ ம் இரண்
ைக னா ம் கத் ையப்
த் ச் ழற் றத் ெதாடங் னான். ஆரம் பத் ல்
அவ ைடய மனத் ல் ழப் ப ம் தயக்க ம்
ெகாண்
ந்தன. ேபாகப் ேபாக, மனம் டப் பட்ட .
ர ெவ
ந்த . எ ரி தன் ேபாற் த க் உரிய
இளவரசர் என்ப மறந்த . எதற் காக இந்தச் சண்ைட
என் ம் எண்ண ம் மைறந்த . எ ரி ன் ைக ல்
ழ ம் கத் ஒன்ேற அவன கண்
ன் நின்ற .
அக்கத்
னால் தாக்கப் படாமல் தான் தப் வ எப் ப ,
அைதத் தட் எ ந்
ட் எ ரிையக் காயப் ப த் வ
எப் ப என்ற ஒேர ஷயத் ல் அவன் கவனெமல் லாம்
ப ந்
ந்த .

கத் கள் ழ ம் ேவக ம் அைவ ஒன் ன் ேமல் ஒன்
ேமா ‘டணார்’, ‘டணார்’, என்ற ஒ ைய எ ப் ம்
ேவக ம்
த ல் ச க்ககாலத் ல் ெதாடங் , மத் ம
காலத்ைதத் தாண் , ரித காலத் க் வந்தன.
இளவரச ைடய காரியம்
த ல்
ஆழ் வார்க்க யா க் ம்
ளங் க ல் ைல. ஆனா ம் ,
அ ல் ஏேதா ஒ ேநாக்கம் இ க்கேவண் ம் என் அவன்
க
னான். வ
றவர்கைளத் த த் நி த் வதற் ம் ,
அவர்கள் இன்னார் என் ெதரிந் ெகாண்
அதற் ேகற் ப
நாம் ெசய் ய ேவண் யைத நிர்ண ப் பதற் ம் அ ஓர்
உபாயமா
க்கலாம் . ஆகேவ அந்த இ
ரர்க ைடய
ைரகைள ம் சாைல மத்
ல்
க்ேக நிற் ம் ப
ட் , அவற் ன் தைலக் க
கைளப்
த் க்
ெகாண்
ஆழ் வார்க்க யான் காத்
ந்தான்.
சாைல ல் எ ர்ப் ற
ந் வந் ெகாண்
ந்த
ைர ரர்கள் ெந ங் வந்தார்கள் . அவர்க க்
மத்
ல்
க் ெகா பறந் ெகாண்
ந்தைதப்
பார்த்த ம் ஆழ் வார்க்க யா ைடய கவைல நீ ங் ய
வ
றவர்கள் நம் மவர்கள் தான் ஆனால்
யாரா
க் ம் ?

.

அவர்களில்
ன்னால் வந்த கட் யக்காரர்கள் அந்த
ஷயத்ைதப் பைறயைறந் அ
த்தார்கள் .
“ஈழத் ப் ேபாரில் ம ந்தைனப் றங் கண்ட இலங் ைகப்
பைடகளின் ேசநா ப ைவைகயாற் ப் ேபாரில் ர
பாண் யன் தைல ெகாண்ட ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய
ேவளார்
க் ரம ேகசரி மகாராஜா ஜயமா றார்!
பராக்!” என் ஒ இ
ழக்கக் ரல் ஒ த்த .

“பல் லவ லத் ேதான்றல் – ைவைகப் ேபாரில்
பாண் யன் தைல ெகாண்ட ரா
ரர் –
வடெபண்ைணப் ேபாரில் ேவங் ப் பைடைய
பராக் ரம ப – பார்த் ேபந் ர வர்மர்
ஜயமா றார்! பராக்” என்ற இன்ெனா இ
ரல் ஒ த்த .

ர
ய த்த
ழக்கக்

இப் ப க் கட் யம்
யவர்க க் ப் ன்னால் மார்
ப் ப
ைர ரர்கள் வந்தார்கள் . அவர்க ள்
ந நாயகமாகக் கம் ரமான ெவள் ைளப் ர களின்
ேசநா ப ெபரிய ேவளா ம் , பார்த் ேபந் ர ம்
ற்
ந்தார்கள் .
ைர ரர்கைளத் ெதாடர்ந்
அம் பாரி டன் ஒ ெபரிய யாைன வந்த .
இன் ம்
ரத் க் ப் ன்னால் வந்த காலாட்
பைட
ப் படலத் ன் மங் கலைடந் காணப் பட்ட
ன்னால் வந்த
ைர ரர்கள் வ
ல் ஏற் பட்ட
தைட னால் அ
ப் அைடந்தவர்களாகத்
ேதான் னார்கள் .
“யார் அ ?”, “
ேகட்டன.

ல

!”, “வ

!” என்

ல

ரல் க

ன்னர் அக் ட்டத் ன் ‘கச ச கச ச’ என்ற இரக
ேபச் வார்த்ைதக ம் “ஓேஹா!” “ஆஹா!”, என்ற
யப் ெபா க ம் எ ந்தன.
ரர்கள்
ைரகள்
ந்
சண்ைட ேபாட்டவர்கைளச்
நின்றார்கள் .

த்தார்கள் . கத்
ழ் ந் ெகாண்

ச்

.

ம்

யப்

க் ரம ேகசரி ம் , பார்த் ேபந் ர ங் டக்
ைர
ந்
ல் இறங்
ட்டார்கள் .
ரர்களின்
ன்னணி ல் வந் நின்றார்கள் .
பார்த் ேபந் ரன் படபடத்தான். க் ரம் ேகசரி டம் ,
“பார்த் ர்களா? வல் லத்தாைனப் பற் நான் ெசான்ன
உண்ைமயா, இல் ைலயா? த்த அ கப் ரசங் !
இளவரசரிடேம தன் ைகவரிைசையக் காட்டத்
ெதாடங்
ட்டான். இைத நாம் பார்த் க்ெகாண்
ம் மா இ ப் பதா?…” என் தன் ைக
ந்த கத் ைய
ஓங் னான்.
க் ரம ேகசரி அவ ைடய ைகையப்
த் த்
த த்தார். “ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் , பார்க்கலாம் ! என்ன
அற் தமான கத் ப் ேபார்! இந்த மா ரி பார்த்
எத்தைனேயா நாள் ஆ ற் ” என்றார்.
சற் ப் ன்னால் வந்த காலாள் ரர்கள் – மார் ந்
ேபர் – அவர்க ம் வந் ேசர்ந்தார்கள் . வட்ட வ வமாக
நின் ேவ க்ைக பார்க்கலானார்கள் .
இதற் ள் யாைன ேமல் அம் பாரி
ந் ஒ ெபண்
ேழ இறங் னாள் .
ைரக க் ம் , ரர்க க் ம்
இைட ைடேய அவள்
ந் வந் ேவ க்ைக பார்த்த
வட்டத் ன்
ன்னணி ல் நின் ெகாண்டாள் .
அவ ைடய கத் ல் அச்சமயம்
ெகாண்
ந்த
ளர்ச் ைய இப் ப ெயன் ெசால் ல
யா . கத் கள்
அங்
ங் ம் பாய் ந்த ேபா அவ ைடய கண்
க ம் பாய் ந்தன. ேபாரிட்டவர்கள் அப் ப
ம்
இப் ப
ம்
த்தேபா அவைள அ யாமல்
அவ ைடய இைட வண்
அப் ப
ம் இப் ப
ம்
ஆ ய .
ேநரத் க்ெகல் லாம் அவள் தன்
ந்த ல்
ெச
ந்த காம் டன்
ய நீ ேலாத்பல மலைர

எ

த்

க்ெகாண்டாள் . அைத இப் ப
ம் அப் ப
ம்
ற் ச் ழற் றத் ெதாடங் னாள் . கத் கள் ழன்ற
தாளத் க் இைசய அவ ைடய ைக
ந்த
ன்
தண்
ழன்ற . இந்தப் ெபண் யார் என்
வாசகர்க க் நாம் ெசால் ல ேவண் ய ல் ைல. ஆம் ;
ங் ழ ைய அவர்கள் மறந்
க்க
யாதல் லவா?
ேநரம் வைர ல் அவ ைடய கத் க் ம் எ ேர
இளவரசர் கம் ெதரி ம் ப யாக அவ் ரர்கள் நின்
ேபாரிட்டனர். ெகாஞ் சம் ெகாஞ் சமாக நகர்ந் பா
ட்டம் ற் வந்தனர். கைட
ல்
வந் யத்ேதவ ைடய கம் ங் ழ
ன்
கத் க்
எ ராக வந்த . இைட ைடேய வந் யத்ேதவ ைடய
கண்கள் ற்
ம் ெப
வந்த ரர் ட்டத்ைதக்
கவனித் வந்தன. அப் ேபா
ங் ழ ைய ம் பார்த்
ட்டன.
ெரன் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்த
யப் னால் ஒ கணம் அவன் கவனம் த ய . அந்த
ஒ கண ேநரேம இளவரச க் ப் ேபா மா
ந்த .
வந் யத்ேதவ ைடய கத்
ன்
ேதேவந் ர ைடய
வஜ் ரா தத்ைதப் ேபால் இளவரசரின் கத் தாக் ய .
வாணர் ல ரன் த மா னான். அவ ைடய
ைகப்
ந் ந
ப் பட்டாக் கத்
ேழ
ந்த .
ற்
ம்
ந்தவர்கள் அச்சமயம் எ ப் ய
ஆரவாரம் அைல கட ன் ஓைசைய ஒத்
ந்த .
அவ் வள ஆரவாரத்ைத ம்
க்ெகாண்
ஓர் இளம்
ெபண்ணின் உற் சாகமான ரிப் ெபா ேகட்ட .
வந் யத்ேதவன் ேழ
ந்த கத் ைய ண் ம்
எ ப் பதற் ப் ரயத்தனம் ெசய் தான். இதற் ள்
இளவரசர் பாய் ந் ெசன் அவைனக் கட் த் த
க்
ெகாண்டார்.
“நீ ர் என் ைடய வா க் த் ேதாற் க ல் ைல. வா க்
வாள் சமமான லாகவத் டன் ேபாரிட் ர். ஆனால் ஒ
ெபண்ணின் கண் வா க் த் ேதாற் ர்! இ ல் அவமானம்

ஒன்
ல் ைல. எல் லா க்
என்றார்.

ம் ேநரக்

ய

தான்!”

வந் யத்ேதவன் அதற் ஏேதா சமாதானம் ெசால் ல
ஆரம் த்தான். அதற் ள் ேசனாப
க் ரம
ேகசரி ம் பார்த் ேபந் ர ம் அவர்கைள ெந ங்
வந்
ட்டார்கள் .
“இளவரேச! இந்தப் ள் ைளைய நான்தான் தங் களிடம்
அ ப் ேனன்! இவன் ஏதாவ தவறாக நடந் ெகாண்
ட்டானா? ெகாஞ் ச ேநரம் க கலங் ப்
ேபாய் ட்ேடாம் !” என்றார்.
“ஆம் , தளப ! இவ ைடய ஏச்ைச என்னால் ெபா க்க
ய ல் ைல. ‘இலங் ைக ல் த்தம் நடக் ற
என்றார்கேள, த்தம் எங் ேக? த்தம் எங் ேக?’ என்
ேகட் , என்ைனத் ைளத்
ட்டார். ‘இேதா த்தம் !’
என் காட் ேனன்!”
இவ் வா இளவரசர்
அைனவ ம் ம ப
ேசநா

ய ம் ற்
ந்தவர்கள்
ம் ஆரவாரம் ெசய் தார்கள் .

ப வந் யத்ேதவ ைடய அ
ல் வந் அவன்
ல் தட் க்ெகா த்தார். “அப் பேன! இம் மா ரி
கத் ச் சண்ைட பார்த் எத்தைனேயா நாள் ஆ ற் !
இளவரச க் ச் சரியான ைணவன் நீ ! ல சமயம்
அவ க் இப் ப த்தான்
ர்
ர் என் ேதாள் ன
எ க் ம் ! ‘ ஞ் சரமல் லன்’ என் ெபயர் ெபற் ற பராந்தக
சக்கரவர்த்
ன் வம் சத் ல் றந்தவர் அல் லவா?
அவ டன் ேந க் ேநர் நின் சண்ைட
க்க
யாதவர்கள் அவ டன் ெந நாள் ேநகமா
க்க
யா !” என்றார்.

இதற் ள் இளவரசர் பார்த் ேபந் ர பல் லவரின்
ச பமாகச் ெசன் , “ஐயா! தாங் கள் என்ைனத் ேத
வந்
க்
ர்கள் என் ேகள் ப் பட்ேடன். தங் கைளச்
சந் ப் பதற் காகேவ ைரந் வந்ேதன். காஞ்
ல்
தைமயனார் ெசௗக் யமா? என் பாட்டனார்
எப் ப
க் றார்?” என் ேகட்டார்.
“தைமயனா ம் பாட்டானா ம் தங் க க்
க ம்
க் யமான ெசய் அ ப்
க் றார்கள் .
இலங் ைகக் வந் தங் கைளக் கண்
ப் பதற் ேக
நாைலந்
னங் களா
ட்டன. இனி ஒ கண ம்
தாம ப் பதற் ல் ைல…” என் பார்த் ேபந் ரன்
வதற் ள் இளவரசர்.
க் யக் காரியமாக இல் லா ட்டால் தாங் கேள
றப் பட் வ
ர்களா? இனி ஒ கண ம் தாம க்க
ேவண் ய ல் ைல. இப் ேபாேத ெசய் ையத் ெதரி க்க
ேவ
ம் !” என்றார்.
“

இச்சமயம் அவர்கள் ச பத் ல் வந்த ேசனா ப ெபரிய
ேவளார், “ந ச்சாைல ல் இத்தைன ேப க் ந
ேல
ஒன் ம் ேபச
யா . அேதா ஒ பா ம் மண்டபம்
ெதரி றேத! அங் ேக ேபாகலாம் ! நல் ல ேவைளயாக இந்த
இலங் ைக ல் பா ம் மண்டபத் க் க் ைற
ைடயா !” என்றார்.
சாைலக் அப் பால் ெகாஞ் ச
ரத்
ந் பா ம்
மண்டபத்ைத ேநாக் அைனவ ம் ேபானார்கள் .

அத்

யாயம் 40 - மந்

ராேலாசைன

ேபா ம் ேபா வந் யத்ேதவன் ஆழ் வார்க்க யாைன
ெந ங் , “இ என்ன, இளவரசர் இப் ப ச் ெசய் றார்?
அன்
ெரன்
த் ச் சண்ைட ேபாட்டார்; இன்
கத் ச் சண்ைட ல் இறங் னார். ெசால்
ட்டாவ
சண்ைடைய ஆரம் க்கக்
டாதா? இளவரச ைடய
ேநகம் க ம் ஆபத்தா
க் ம் ேபா
க் றேத!”
என்றான்.
இளவரசர் இைதக் ேகட் க் ெகாண்ேட அவர்கள்
பக்கத் ல் , வந்
ட்டார்.
“ஆம் , ஐயா! என் ைடய
ஆபத்தான தான். ேநற்
ெதரிந்
க் ேம? ஆபத்
ேவண் மானால் நான் இ
பத் க் காத
ரத் ல் இ

ேநகம் க ம்
ரேவ அ உமக் த்
க் உள் ளாகாமல் இ க்க
க்
டத்
ந்
ைறந்த
க்கேவண் ம் !” என்றார்.

“இளவரேச அதற் காக நான் ெசால் ல ல் ைல. தங் கள்
பக்கத்
ந் எந்த த ஆபத் க் ம் உட்ப வதற்
நான் த்தம் . ஆனால் இப் ப நீ ங் கள்
ர்
ர் என்

…”

இப் ேபா
ர ைவஷ்ணவன்
க் ட் , “இ
ெதரிய ல் ைலயா தம் உனக் ? எ ேர வ
றவர்கள்
யார் என் ெதரிந் , அதற் த் தக்கப காரியம்
ெசய் வதற் காக இளவரசர் இந்த உபாயத்ைதக்
ைகயாண்டார்! வ
றவர்கள் யாரா
ந்தா ம் கத் ச்
சண்ைடையக் கண்டால் ெகாஞ் சம் நின் பார்ப்பார்கள்
அல் லவா? என்றான்.

இளவரசர், “
மைல ெசால் வ ம் சரிதான். என் ைடய
ஜாதக ேசஷ ம் ஒன் இ க் ற . என் டன்
யாராவ
ேநகமா
ந்தால் அவர்க க்
மற் றவர்களின் அ ைய ம் , பைகைம ம் நிச்சயம்
த் க் ம் . அதற் காக, நான் யா ைடய
ேந தத்ைதயாவ
ம் னால் அவர்க டன்
அ க்க சண்ைட
ப் ப வழக்கம் . இைதப்
ெபா ட்ப த்தாதவர்கள் தான் என் ைடய
ேந தர்களா
க்க
ம் !” என்றார்.
“அப் ப யானால் சரி! இனிேமல் தாங் கள் சண்ைடைய
ஆரம் ப் பதற் க் காத் ராமல் நாேன
ஆரம் த்
ேறன். இளவரேச! தங் க க் ச் ெசய்
ெகாண்
வந்த நான் ஒ
க் யமான ெசய் ையச்
ெசால் ல மறந்
ட்ேடன். அைத இப் ேபா ெசால்
ட
ம்
ேறன்! ெசால் ேய ஆகேவண் ம் . தாங் கள்
ேகட்க
ம் பா ட்டால் , ம ப
ம் கத் ைய எ ங் கள் !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ேவண்டாம் ! ெசய்

ையச் ெசால்

ங் கள் , ேகட்

ேறன்.”

“நம் ைமச் ற் நின்ற
ட்டத் ல் ஒ ெபண் ைக ல்
காம் ள் ள
த மல டன் நின் ெகாண்
ந்தாேள,
அவ ைடய கண் ச் க் நான் ேதாற்
ட்ேடன் என்
டத் தாங் கள் ெசால் ல ல் ைலயா? அந்தப் ெபண் யார்
ெதரி மா?”
“ெதரியா ; அவைள நான் நன்றாய் ப் பார்க்க
பார்க் ம் வழக்க ம் எனக் க் ைடயா .”
“இளவரேச! அவள் தான் தங் க
அ ப் னாள் ; ெசால் லத் தவ

க்

ல் ைல.

ஒ ெசய் ெசால்
ட்ேடன். எப் ப ச்

ெசால் வ ; தங் கைளச் சந் த்த
ந் தங் க டன்
வந்த த்தம் ெசய் வதற் ம் , தைல ல்
இ ந்
ழாமல் தப் வதற் ம் சரியா
க் றேத! ஆைகயால்
ெசால் லச் சரியான சந்தர்ப்பம் ைடக்க ல் ைல.
ெரன் அந்தப் ெபண்ைணப் பார்த்தேபா அவள்
ய ெசய் ையச் ெசால் ல ல் ைல என்ற நிைன
வந்த . அப் ேபா
அசந்
ட்ேடன். அந்தச் சமயம்
பார்த் என் கத் ையத் தட்
ட் ர்கள் …”
“ேபாகட் ம் ; அந்தப் ெபண் யார்? அவள் எதற் காக
எனக் ச் ெசய் அ ப் ப ேவண் ம் ?”
“ஐயா! அவள் தான்

ங்

ழ

.”

“அழகான ெபயர். ஆனால் நான் ேகள்
“ஐயா! ‘ச
நிைன

ப் பட்ட

ல் ைல.”

த் ர மாரி’ என்ற ெபயர்
க் றதா?”

“ச த் ர மாரி – ச த் ர மாரி – அப் ப
எனக் நிைன ல் இல் ைலேய! அவைளப்
பார்த்ததாகக் ட ஞாபகம் இல் ைலேய!”

ஒ

ெபய

ம்

“தய ெசய் ெகாஞ் சம் ஞாபகப் ப த் க்
ெகாள் ங் கள் . தங் க க் நிைன ல் ைலெயன்றால்
அந்தப் ெபண்ணின் ெநஞ் உைடந்
ம் .
ேகா க்கைர ல் தாங் கள் மரக்கலம் ேச வதற் காகப்
பட ல் ஏறச் த்தமா
ந் ர்கள் . அச்சமயம் ஒ ெபண்
தன்னந் தனியாகப் பட
ட் க் ெகாண்
கட
ந்
கைரக் வந்தாள் . தாங் கள்
யப் டன் பார்த் க்
ெகாண்
ந் ர்கள் . அவ ம் நீ ங் கள் எல் லா ம் யார்
என் ெதரிந் ெகாள் வதற் காக நீ ங் கள் நின்ற
இடத் க் ச் ச பமாக வந்தாள் . ‘இந்தப் ெபண் யார்?’
என் தாங் கள் கலங் கைர ளக்கத் தைலவைரக்
ேகட் ர்கள் . அவர் ‘இவள் என் மாரி’ என்றார். தாங் கள்
உடேன ‘ஓேகா! இவள் உம
மாரியா? ச த் ர மாரி

என்றல் லவா நிைனத்ேதன்!’ என் ர்கள் . அைத அந்தப்
ெபண் மறக்காமல் நிைன ைவத் க்
ெகாண்
க் றாள் . அந்தப் ெபண்ணின்
உத
னால் தான் நான் கடல் கடந் இலங் ைகக் வர
ந்த …”
“நீ ர் ெசான்ன ற எனக் ம் இேலசாகக் ெகாஞ் சம்
நிைன க் வ
ற . ஆனால் ேகா க்கைர ச த் ர
மாரிக் இங் ேக அ ராத ரத் க் ச் ச பத் ல் என்ன
ேவைல? இவர்க டன் எதற் காக வந்
க் றாள் ?
ஒ ேவைள உம் ைமத் ேத க்ெகாண்டா?…”
“இல் ைல; அப் ப ஒ நா ம் இரா . என்ைனத் ேத வர
நியாயம் இல் ைல. யாைரயாவ ேத வந்
ந்தால் அ
தங் கைளத் ேத த்தான் இ க்கேவண் ம் . எதற் காக
என் எனக் த் ெதரியா !”
இப் ப ச் ெசால் க்ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன் சற் த்
ரத் ல் ேசநா ப
ன் பக்கத் ல் வந் ெகாண்
ந்த
ங் ழ ையப் பார்த்தான். அவள் தைல னிந்த
வண்ணம் நடந்தாள் . ஆ
ம் அவ ைடய கவனம் ,
க த் எல் லாம் இளவரசரிடேம இ க் ன்றன என்பைத
உணர்ந் ெகாண்டான்.
ேநரத் க் க்ெகா
தடைவ அவ ைடய கைடக் கண் இளவரசைர
ேநாக் வைத ம் அ ந்தான். அச்சமயம் அவைளப்
பற் த் தாங் கள் ேப
ேறாம் என்ப ம்
உள் ணர் னால் அவ க் த் ெதரிந்
க்க ேவண் ம் .
இல் லா
ல் அப் ப அவள் னிந்த தைல நி ராமல்
நடப் பதற் யாெதா அவ யம் இல் ைலேய! அம் மம் மா!
ஒ கண ம் பார்த்த ைசையப் பாராமல் ஓயாமல்
ச த் க்ெகாண்
க் ம் கண்கள் அல் லவா அவ ைடய
கண்கள் !

ேமற் ைர ல் லாமல் ேவைலப் பாடான க ங் கல்
ண்கள் மட் ம் நின்ற மண்டபத்ைத அவர்கள்
அைடந்தார்கள் . ற்
ம் ஓங் வளர்ந்
ந்த மரங் கள்
அந்த மண்டபத் க் ஓரள நிழைல அளித்தன.
மண்டபத் ன் மத்
ல் ஒ ேமடான ட ம் இ ந்த .
அங் ேக ெசன் இளவரச ம் ேசநா ப
ம் ,
பார்த் ேபந் ர ம் அமர்ந்தார்கள் . வந் யத்ேதவ ம் ,
ஆழ் வார்க்க யா ம் சற் த் தள் ளி நின்றார்கள் .
இன்ெனா பக்கத் ல் ஒ
ணின் மைற ல் ங்
நின் ெகாண்
ந்தாள் . அங்
ந்தப அவள்
இளவரசைர ம் வந் யத்ேதவைன ம் , பார்க்கக்
யதா
ந்த .

ழ

அந்தக் ைர ல் லாத மண்டபத்ைதச் ற்
ம் ரர்கள்
கம் வ த்த ேபால் இரண்
வரிைசயாக
நின்றார்கள் . இன் ம் சற் த்
ரத் ல்
ைரக ம் ,
யாைன ம் நி த்தப் பட்
ந்தன.
இளவரசர் பார்த் ேபந் ரைனப் பார்த் , “என்
தைமயனா ம் , பாட்டனா ம் என்ன ெசய் ெசால்
அ ப்
க் றார்கள் ? ேகட்க ஆவலா
க் ேறன்!”
என்றார்.
“இளவரேச! ேசாழ ராஜ் யம் ெபரிய
அபாயத் க் ள் ளா
க் ற . இ
ெதரிந்
க் ம் …”
“ஆம் , ஐயா! சக்கரவர்த் ெந
ேநாய் ப் பட்
க் றார்…”

நாளாக

தங் க

க்

த்

“அபாயம் அ மட் மல் ல; சாம் ராஜ் யத் க்ேக ேபரபாயம்
ேநர்ந்
க் ற . ெபரிய அ காரங் களில் உள் ளவர்கள்
ேரா களா
ட்டார்கள் . சக்கரவர்த் க் ம் , பட்டத்
இளவரச க் ம் , தங் க க் ம்
ேராதமாகச் ச
ெசய் யத் ெதாடங்
ட்டார்கள் . தங் கள்
தைமயனா க் ப் பட்டம் இல் ைல என் ெசால்
ட் ச்
வபக் ேவஷதாரியான உ த் ராட்சப் ைன
ம ராந்தக க் ப் பட்டம் கட் வ என் ம்
ர்மானித்
க் றார்கள் . ப ேவட்டைரயர்க ம் ,
சம் வைரயர்க ம் , இரட்ைடக் ைட இராஜாளியா ம் ;
மழபா மழவைரய ம் ; மற் ம் இவர்கைளப் ேபான்ற
ேவ பல ேரா க ம் இந்தக்
ட் ச் ச
ல்
ேசர்ந்
க் றார்கள் . ஆனால் அவர்கள்
யற் பற்
நாம்
ம் கவைலப் பட ேவண் ய ல் ைல. வட ைசச்
ைசன்ய ம் , ெதன் ைசச் ைசன்ய ம் நம் வசத் ல்
இ க் ன்றன.
க்ேகாவ ர் லா ைடயா ம் ,
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளா ம் நம் பக்கம்
இ க் றார்கள் . இவர்க ைடய உத கைளக்
ெகாண் ம் ைசன்யத் ன்
ைணெகாண் ம்
ேரா களின் ச ைய ஒ ெநா
ல்
ன்னா ன்னப் ப த்
டலாம் . ஆனால் எ ரிக க்
அ க காலம் இடங் ெகா த்
டக்
டா .
ேரா களின்
ழ் ச ் ைய ைள ேலேய ள் ளி எ ந்
டேவண் ம் . இப் ப ப் பட்ட நிைலைம ஏற் பட்
ப் பைத
ன்னிட் த் தங் கைள உடேன காஞ் க் அைழத்
வ ம் ப யாகத் தங் கள் தைமயனா ம் , பாட்டனா ம்
என்ைன அ ப் ைவத்
க் றார்கள் . இச்சமயத் ல்
நீ ங் கள் சேகாதரர்கள் இ வ ம் ரிந்
க்கலாகா
என் ம் , ஒேர இடத் ல் இ ப் ப
க அவ யம் என் ம்
தங் கள் பாட்டனார் க
றார். இன் ம் , தங் கள்
தைமயனாரின் உள் ளத் ல் இ ப் பைத ம் ெசால்
ட
ம்
ேறன். அவ க் ஒேர இடத் ல் இ ந்
இராஜ் யம் ஆ வ ல்
ப் பம் இல் ைல. கடல் கடந்த
நா க க்ெகல் லாம் கப் பேல ச்
ெசல் லேவண் ெமன் ம் அந்த நா கைளெயல் லாம்
ெவன் ேசாழர்
க்ெகா ையப் பறக்க ட

ேவண் ெமன் ம் அவர்
த் க்
ெகாண்
க் றார். வடநாட் ப் பைடெய ப் க் ப்
ப ேவட்டைரயர்கள்
ட் க்கட்ைட ேபாட்ட
ந்
அவ ைடய ேபார் ெவ ஒன் க் ப் பத் மடங்
ஆ
க் ற . ஆைகயால் தாங் கள் காஞ் வந்
ேசர்ந்த ம் தஞ் ைசக் ப் பைடெய த் ச் ெசன்
ச காரர்கைளெயல் லாம் அதம் ெசய் ஒ த்
ட் ச்
ேசாழ ம் மாசனத் ல் தங் கைள அமர்த்
ட்
ட் …”
இத்தைன ேநரம் கவனத் ட ம் மரியாைத டன் ேகட்
வந்த இளவரசர் இப் ேபா தம் ெச கைளக் ைக னால்
க் ெகாண் , “ேவண்டாம் ! அத்தைகய பரீத
வார்த்ைதகைளச் ெசால் லா ர்கள் . ேசாழ
ம் மாசனத் க் ம் எனக் ம் ெவ
ரம் !” என்றார்.
“தங் க க் ப்
க்க ல் ைலெயன்றால் நான்
ெசால் ல ல் ைல; அ தங் க ைடய தைமயனார்
இஷ்டம் ; தங் கள் இஷ்டம் . நீ ங் கள் சேகாதரர்கள்
வா த் த் ர்த் க் ெகாள் ள ேவண் ய . ஆனால்
ச காரர்கைள ஒ ப் ப ல் இரண்
ேப ம் ஒன் பட
ேவண் ய அவ யம் . உடேன தாங் கள் காஞ் க் ப்
றப் பட் வா ங் கள் . ப ேவட்டைரயர்கைள ம் ,
சம் வைரயர்கைள ம் ண்ேடா
அ ப் ேபாம் .
வபக் ேவஷதாரியான ம ராந்தகைனச்
வேலாகத் க்ேக அ ப் ைவப் ேபாம் . ற
தாங் க ம் தங் கள் தைமயனா ம் ேயா த்
உ தம் ேபால்
ெசய் ங் கள் !” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.
“ஐயா! எல் லாம் நாேம
ெசய் ய ேவண் ய தானா?
என் தந்ைத – சக்கரவர்த் – அவ ைடய
ப் பம்
இன்னெதன் நாம் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண்டாமா? ஒ

ேவைள தாங் கள் ெதரிந் ெகாண்
க்
ர்களா? என்
தைமயனா க் த் தந்ைத ட
ந் ஏேத ம்
அந்தரங் கச் ெசய் வந்ததா…?”
“இளவரேச! இந்தச் சந்தர்ப்பத் ல் உண்ைமையச்
ெசால் ல ேவண் ய அவ யம் .
மைறப் ப ல்
பயனில் ைல. தங் கள் தந்ைத ன்
ப் பத்ைத இச்சமயம்
அ ந் ெகாள் வ இயலாத காரியம் . சக்கரவர்த்
இப் ேபா
தந் ர
ஷரா ல் ைல.
ப ேவட்டைரயர்களின் ைற ல் இ க் றார்.
அவர்க ைடய அ ம
ன்
யா ம்
சக்கரவர்த் ையப் பார்க்க
யா ; ேபச ம்
யா .
அவ ைடய
ப் பத்ைதத் ெதரிந் ெகாள் வ
எங் ஙனம் ? தந்ைதையக் காஞ் க் வரச்
ெசால் வதற் காகத் தங் கள் தைமயனார் ெப
யற்
ெசய் தார். காஞ்
ல் ெபான் மாளிைக கட் னார்.
சக்கரவர்த்
ஜயம் ெசய்
ரஹப் ரேவசம்
ெசய் யேவண் ம் என் அைழப் அ ப் னார். ஆனால்
சக்கரவர்த்
ட
ந் ம ஓைல வர ல் ைல…”
“என் தந்ைத ேநாய் ப் பட்
ப் ப நடக்க
யாதவரா
ப் ப ம் ெதரிந்த ஷயந்தாேன?”
“இளவரேச! தங் கள் தந்ைத –
ன் உலகங் களின்
சக்கரவர்த் – காஞ் க் க் காலால் நடந்
வரேவண் மா? யாைனகள்
ைரகள் இல் ைலயா?
வண்
வாகனங் கள் இல் ைலயா? தங் க ரதங் க ம்
த் ச்
ைகக ம் இல் ைலயா? தைலயால் மந்
ெகாண்
வ வதற்
ய ற் றரசர்கள் ஆ ரம்
ப னா ரம் ேபர் ேபாட் ேபாட் க்ெகாண்
வர
மாட்டார்களா? காரணம் அ வன் ;
ப ேவட்டைரயர்களின்
ேராகந்தான் காரணம் . தஞ் ைச
அரண்மைன இப் ேபா சக்கரவர்த்
ன் ைறயாக

மா
ட்ட
காப் பாற் ற

… இளவரேச! தங் கள் தந்ைத ன் உ ைரக்
ம் னால் உடேன றப் பட் வா ங் கள் !”

இந்த வார்த்ைதகள் இளவரசரின் உள் ளத்ைதக் கலக்
ட்டன என்ப நன்றாகத் ெதரிந்த . அவ ைடய கைள
ெபா ந் ய கத் ல்
தன் தலாகக் கவைலக்
ெதன்பட்ட .
இளவரசர்
ஆழ் ந்
ந்
பார்த்தார்.

ேநரம் ந்தைன
ட் ச் ேசநா ப

ல்
ன்

கத்ைத ஏ

ட்

ப்

“தளப ! தங் க ைடய ேயாசைன என்ன? ல நாைளக்
ன்
தன் மந் ரி அநி த்தப் ரமராயர்
வந்
ந்தார். அவர் என் தந்ைத ன் ம ப் க் ம்
அந்தரங் க அ மானத் க் ம் உரியவர். அவர் என்ைன
இலங் ைக ேலேய ல காலம் இ க் ம் ப ேயாசைன
ெசான்னார். தாங் க ம் அைத ஆேமா த் ர்கள் . ‘இங் ேக
சண்ைட ஒன் ம் நடக்க ல் ைலேய, நான் எதற்
இ க்கேவண் ம் ?’ என் ேகட்டதற் ச் சமாதானம்
ெசான்னீர ்கள் . தன் மந் ரி இேதா நிற் ம்
ைவஷ்ணவரிடம் அேத ேயாசைனையத்
ம் பச்
ெசால்
அ ப்
க் றார். என் தமக்ைக இைளய
ராட்
டம் எனக் எவ் வள ம ப் உண்
என்ப
தங் க க் த் ெதரி ம் . அவர் இட்ட ேகாட்ைட நான்
தாண்ட மாட்ேடன். இலங் ைகக் அவர் வரச்
ெசால் த்தான் வந்ேதன். இைளய ராட் இேதா இந்த
வாணர் லத்
ரனிடம் ஓைல அ ப்
க் றார். ஒ
தத் ல் என் தமக்ைக ன் ெசய்
ம் பார்த் ேபந் ரர்
யைத ஒட்
ந்த . ஆனால் உடேன றப் பட் ப்
பைழயாைறக் வ ம் ப எ
அ ப்
க் றார்.
என் தைமயனாேரா காஞ் க் வ ம் ப இவரிடம்

அ ப்
ள் ளார். ேசநா
என்ன?” என்றார்.

ப

! தங் க

ைடய க

த்

“இளவரேச! இன் காைல வைர ல் தாங் கள் இந்த
இலங் ைகத்
ேலேய இ க்கேவண் ம் என்ற
க த் டேனேய நான் இ ந்ேதன். ேநற் ர
ட
இவ டன் ெந ேநரம்
வா த் க் ெகாண்
ந்ேதன்.
இவர் ெவ ேநரம் வா த் ம் நான்
ஒப் க்ெகாள் ள ல் ைல. ஆனால் , இன் அ காைல ல் ,
அேதா நிற் றாேள, அந்தப் ெபண் வந் ஒ ெசய்
ெசான்னாள் . அைதக் ேகட்ட என் க த்ைத மாற் க்
ெகாண்ேடன். தாங் கள் உடேன காஞ் க் ப்
ேபாகேவண் ய அவ யம் என் இப் ேபா எனக் த்
ேதான்
ற !” என்றார் இலங் ைகச் ேசநா ப .
ண் மைற ேல நின் தன்ைனக் கைடக்கண்ணால்
பார்த் க் ெகாண்
ந்த ங் ழ
ன்
இளவரசர்
தம் பார்ைவையச் ெச த் னார்.
“அ மன் ைவ நாலா ற ம் பைகவர்கள் தாக் க்
ெகான்றதாகக் ேகள் ப் பட்
க் ேறன். என்ைன
நாலா ற
ந் வ ம் ெசய் கேள தாக் க்
ெகான்
ம் ேபா
க் ற !” என் இளவரசர்
ெசால் க் ெகாண்டார்.
“அந்தப் ெபண் என்னதான் ெசய்
வந்
க் றாள் ?” என்றார்.
“அவேள ெசால் லட்

ெகாண்

ம் !” என்றார் ெபரிய ேவளார்.

ங் ழ தயங் த் தயங் நடந் வந்தாள் . இளவரசர்
ன்னால் வந் நின்றாள் . நா பக்க ம்
ம் ப்
பார்த்தாள் . ேசநா ப ையப் பார்த்தாள்

பார்த் ேபந் ரைனப் பார்த்தாள் ; சற் த்
ரத் ல் நின்ற
வந் யத்ேதவைன ம் ஆழ் வார்க்க யாைன ம்
பார்த்தாள் . இளவரசர் கத்ைத மட் ம் அவளால்
ஏ ட் ப் பார்க்க
ய ல் ைல.
“ெபண்ேண ெசால் ,

க்

ரம் !” என்றார் ேசநா

ங் ழ ஏேதா ெசால் ல
வார்த்ைதகள் ஒன் ம் வர

ப

.

யன்றாள் . ஆனால்
ல் ைல.

“ஆகா! இந்த உலகேம ஊைம மயமா
ட்ட
காண்
ற ” என்றார் அ ள் ெமா வர்மர்.

ேபால்

அவ் வள தான் ங் ழ தன் கண்ணிைமகைள
உயர்த் ஒ தடைவ, ஒ கணத்
ம்
யேநரம்
இளவரசைர ேநாக் னாள் . அதற் ள் அக்கண்களில்
கண்ணீர ் த ம் வ ய ஆரம் த்
ட்ட . உடேன
அங்
ந் ஓட்டம்
த்தாள் . ஓ ப் ேபாய் த்
ரத் ல்
அடர்ந் வளர்ந்
ந்த மரங் க க் ைட ல்
மைறந்தாள் .
எல் லா ம்
யப் டன் அைதப் பார்த் க் ெகாண்
நின்றார்கள் . வந் யத்ேதவன்
ன்வந் , “ஐயா! இவள்
ன்ெனா தடைவ இப் ப த்தான் ஓ னாள் . நான்
ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
த் க்ெகாண்
வ
ேறன்!”
என்றான்.
“அப் ப ேய ெசய் ! ஆனால் அதற் ள் அவள் ெகாண்
வந்த ெசய் என்ன என்பைதச் ேசநா ப
ெசால் லட் ம் !” என்றார் இளவரசர்.
அதற் ச் ேசநா ப , “அைத இரண்ேட வார்த்ைதகளில்
ெசால்
டலாம் . இளவரேச! தங் கைளச்

ைறப் ப த் க் ெகாண் வ வதற் காகப்
ப ேவட்டைரயர்கள் இரண்
ெபரிய மரக்கலங் கைள ம்
அைவ நிைறயப் ேபார் ரர்கைள ம்
அ ப்
க் றார்கள் . மரக்கலங் கள் ெதாண்ைடமான்
ஆற் க் கால் வா ல்
ந் மைறவான இடத் ேல வந்
நிற் ன்றன!” என்றார்.

அத்

யாயம் 41 - "அேதா பா ங் கள் !"

ேசநாப
க்கரமேகசரி
ேகட்ட ம் இளவரசரின்
கத்

ய ெசய் ையக்
ல் ன்னைக அ ம்

யாக என் உள் ளத் ன் ேபாராட்டத் க் ஒ
வந்
ட்ட ேபால் காண்
ற ” என் ெமல்
ர ல் தமக் த்தாேம ேப க்ெகாள் றவர் ேபாலச்
ெசால் க் ெகாண்டார்.
“கைட

ய

ய

பார்த் ேபந் ரன் ெகா த்ெத ந்தான். “ேசநா ப !
என்ன ெசான்னீர?் இ உண்ைமதானா? என்னிடம் ஏன்
இ வைர ல் ெசால் ல ல் ைல? இந்தப் த் க் ளிப்
ெபண்ைண நீ ர் நம் டன் கட் இ த் வந்ததற் க்
காரணம் இப் ேபாதல் லவா ெதரி ற ? ம ப
ம்
ேகட் ேறன்; ப ேவட்டைரயர்கள் இளவரசைரச்
ைறப் ப த் வரக் கப் பல் கைள அ ப்
ப் ப
உண்ைமயா?” என் ேகட்டான்.
“ஆம் , ஐயா! இந்தப் ெபண் கண்ணால் பார்த்ததாக ம் ,
காதால் ேகட்டதாக ம்
வைத நம் வதா
ந்தால்
அ உண்ைமதான்!”

.

“ஆகா! அந்தக் ழவர்,
க்ேகாவ ர் லா ைடயார்,
ய உண்ைமயா ற் . ப ேவட்டைரயர்கைள
உள் ளப உணர்ந்தவர் அவர்தான்! ேசநா ப !
இத்தைகய ெசய் ைய அ ந்த ற ம் ஏன் ம் மா
இ க்
ர்? பராந்தக சக்கரவர்த்
ன்
லத்ேதான்றைல, ந்தர ேசாழரின் ெசல் வப் தல் வைர,
நா நகரெமல் லாம் ேபாற் ம் இளவரசைர, த ழகத்
மக்கெளல் லாம் தங் கள் கண்ணி ள் மணியாகக் க
ம்
ெசல் வைர, ஆ த்த கரிகால டன் றந்த
அ ள் ெமா வர்மைர, – இந்த அற் பர்களா ய
ப ேவட்டைரயர்கள் ைறப் ப த் வர ஆட்கைள
அ ப் ம் ப ஆ
ட்டதா? இனி ம் என்ன ேயாசைன?
உடேன பைடக டன் றப் பட் ச் ெசன் இளவரசைரச்
ைறப் ப த்த வந்தவர்கைள அ த் இந்த இலங் ைகத்
ேலேய அவர்க க் ச் சமா ைய எ ப் ேவாம் !…
ற நாம் ேபாட்ட ட்டத் ன்ப காரியத்ைத
நடத் ேவாம் ! ளம் ங் கள் ! இன் ம் ஏன் தயக்கம் ?”
என் பார்த் ேபந் ரன் ெபாரி ெபாரித் க்
ெகாட் னான்.
ேசநா ப
க் ரமேகசரி அவைனப் பார்த்
“பார்த் ேபந் ரா! நீ இப் ப த்
ப் பாய் என்
எண்ணித்தான் நான்
ன்னேம இந்தப் ெபண் ெகாண்
வந்த ேச ைய உன்னிடம் ெசால் ல ல் ைல. நன்றாக
ேயா த் ச் ெசய் ய ேவண் ய காரியம் .
அவசரப் ப வ ல் பயனில் ைல!” என்றார்.
“ேயாசைன ெசய் ய ேவண் மா? என்ன ேயாசைன?
எதற் காக ேயாசைன? இளவரேச! நீ ங் கள் ெசால் ங் கள் .
இனி ேயா ப் பதற் என்ன இ க் ற ? இதற்
ன்
ஏேத ம் தங் க க் த் தயக்க
ந்
ந்தா ம் , இனி
தயங் வதற் இட ல் ைலேய? ப ேவட்டைரயர்கைளப்
ண்ேடா
அ த்
டேவண் ய தாேன?”

அப் ேபா இளவரசர், “ேசநா ப
ன் மனத் ல்
உள் ளைத ம் ெதரிந் ெகாள் ளலாேம? ஐயா! தாங் கள்
எைதப் பற் ேயா க்க ேவண் ம் என்
ர்கள் ?” என்
எவ் தப் படபடப்
ன்
நிதானமாகக் ேகட்டார்.
“தங் கைளச் ைறப் ப த் வதற் … இந்த
வார்த்ைதகைளச் ெசால் ல ம் என் வாய்
ற …
ஆனா ம் ெசால் ல ேவண்
க் ற . தங் கைளச்
ைறப் ப த்த வந்
ப் பவர்களின் சக்கரவர்த்
ன்
கட்டைளேயா வந்
ந்தால் நாம் என்ன ெசய் வ ?
அப் ேபா ம் அவர்கைள எ ர்த் ப் ேபாரி வதா?”
இைதக் ேகட்ட பார்த் ேபந் ரன் கடகடெவன்
ரித்
ட் , “அழகா
க் ற , தங் கள் வார்த்ைத!
சக்கரவர்த் ெசாந்தமாகக் கட்டைள ேபா ம் நிைல ல்
இ க் றாரா? அவைரேயதான் ப ேவட்டைரயர்கள்
ைற ல் ைவத்
க் றார்கேள!” என்றான்.
இச்சமயத் ல் வந் யத்ேதவன்,
க் ட் , “பல் லவ
தளப
வ
ற் ம் உண்ைம. நாேன என்
கண்களால் பார்த்ேதன். சக்கரவர்த் ையச் ைற ல்
ைவத்
ப் ப ேபாலத்தான் ப ேவட்டைரயர்கள்
ைவத்
க் றார்கள் . அவர்க ைடய
ப் ப ன்
யா ம் சக்கரவர்த் ையப் பார்க்க
யா ; ேபச
யா . நான் ஒ வார்த்ைத ெசால் லத் ணிந்ததற் காக
என்ைன அவர்கள் ப த் ய பாட்ைட நிைனத்தால் …
அப் பா! ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் இ ம் க்ைக
பற் ய இடத் ல் இன் ம் எனக் வ க் ற !” என்
த் தன் மணிக்கட்ைடத் தட க் ெகாண்டான்.
“அப் ப ச் ெசால் , வல் லவைரயா! உன்ைன
என்னேமாெவன் நிைனத்ேதன். இளவரச

க்

ம் ,

ேசநா ப க் ம் இன்ெனா
ைற நன்றாக எ
ெசால் !” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.

த்

ச்

இளவரசர், “ேவண்டாம் ; அவர்
ெசால் லேவண் யைதெயல் லாம் ெசால்
ட்டார்!”
என்
, வந் யத்ேதவைனப் பார்த் , “ஐயா! நீ ர்
அந்தப் ெபண்ைணப் ேபாய் அைழத் வ வதாகச்
ெசான்னீேர! ஏன் இங் ேகேய நின் ெகாண்
க்
ர்?
அவள் ெகாண்
வந்த ெசய் ைய அவள்
வாய் ெமா யாகேவ வரமாகக் ேகட்கலாம் ! ெகாஞ் சம்
க் ப்
த்த ெபண்ேபாலத் ேதான்
ற .
எப் ப யாவ நல் ல வார்த்ைத ெசால்
அவைள இங் ேக
அைழத் வா ங் கள் !” என்றார்.
“ேபா ேறன், இளவரேச! ேபாய் அைழத் வ
ேறன்.
ப ேவட்டைரயர்களிடம் தாங் கள் ைறப் ப வ
என்பைத மட் ம் என்னால் ச க்க
யா . என்
உடம் ல் உ ர் இ க் ம் வைர ல் அ நடவாத
காரியம் !” என் ெசால் க் ெகாண்ேட வந் யத்ேதவன்
ெசன்றான்.
“ேசநா ப தங் க ைடய க த் என்னெவன்
ெசால் ல ல் ைலேய?” என் அ ள் ெமா வர்மர்
ேகட்டார்.
“என் ைடய க த் இ தான். ப ேவட்டைரயர்கள்
அ ப்
க் ம் ஆட்கைளத் தாங் கள் சந் க்கக்
டா . பார்த் ேபந் ரன் ெகாண்
வந்
க் ம்
கப் ப ல் ஏ த் தாங் கள் உடேன காஞ் க் ப் ேபாய்
ங் கள் . நான் தஞ் சா
க் ப் ேபா ேறன். அங் ேக
சக்கரவர்த் ைய ேநரில் பார்த் உண்ைம நிைலையத்
ெதரிந் ெகாள் ேறன்…”

“தஞ் சா
க் த் தாங் கள் ேபாவ
ங் கத் ன் வா ல்
தைலையக் ெகா ப் ப ேபாலத்தான். ேபானால்
ம்
வரமாட் ர்கள் . அப் ப ேய அங் ள் ள பாதாளச் ைற ல்
ேபாய்
ர்கள் . சக்கரவர்த் ையப் பார்க்க ம்
தங் களால்
யா …”
“என்ன வார்த்ைத ெசால் றாய் ? என்ைனச் ைற ல்
அைடக்கக்
ய வல் லைம ள் ளவன் ேசாழ நாட் ல்
எவன் இ க் றான். சக்கரவர்த் ைய நான் சந் க்கக்
டா என் த க்கக்
ய ஆண்ைம உள் ளவன் எவன்
இ க் றான்? ேம ம் , அங் ேக தன் மந் ரி அநி த்த
ரமராயர் இ க் றார்…”
“ ரமராயர் இ க் றார். இ ந் என்ன பயன்?
அவ க்ேக சக்கரவர்த் ையப் பார்க்க
ய ல் ைல.
இேதா அவ ைடய ஷ்யன் நிற் றாேன, அவன் என்ன
ெசால் றான் என் ேகட் ப் பார்க்கலாேம?”
ேசநா ப ஆழ் வார்க்க யான் பக்கம்
ம் , “ஆம் ;
இந்த ைவஷ்ணவன் இங் நிற் பைதேய மறந்
ட்ேடன்.
மைல! ஏன் இப் ப ெமௗனமாக நிற் றாய் ? சற்
ன் இளவரசர் ெசான்ன ேபால் நீ ம் ஊைமயா
ட்டாயா?” என்றார்.
“ேசநா ப ! கட ள் நமக் இரண்
கா கைளக்
ெகா த்
க் றார்; வாய் ஒன்ைறத்தான்
ெகா த்
க் றார். ஆைகயால் ‘ெச கைள நன்றாக
உபேயாகப் ப த் ; ேப வைதக் ெகாஞ் சமாக
ைவத் க்ெகாள் ’ என் என்
நாதர் எனக் ச்
ெசால்
க் றார். க் யமாக, ெபரிய ராஜாங் க
ஷயங் கைளப் பற் ப் ேபச் க்கள் நடக் ம் இடத் ல்
அந்த ரதத்ைதக் கண் ப் பாகக் கைடப்
த் வரச்
ெசால்
க் றார்.”

“
ன் வாக்ைக நன்றாக நிைறேவற்
றாய் .
நாங் கேள இப் ேபா ேகட்பதனால் ெசால் . உன் ைடய
ேயாசைன என்ன?”
“எைதப் பற் என் ேயாசைனையக் ேகட்
ேசநா ப ?”

ர்கள் ,

“இத்தைன ேநரம் ேப க்ெகாண்
ந்த
ஷயமாகத்தான். இளவரசர் இப் ேபா என்ன ெசய் வ
உ தம் ? இலங் ைக ேலேய இ க்கலாமா? அல் ல
காஞ் க் ப் ேபாகலாமா?”
“என் ைடய உண்ைமயான க த்ைதச் ெசால் லட்
இளவரசர் அ ம த்தால் ெசால் ேறன்.”

மா?

ஏேதா ேயாசைன ல் ஆழ் ந்
ந்த அ ள் ெமா வர்மர்
ஆழ் வார்க்க யாைன ஏ ட் ப் பார்த் , “ெசால்
மைல, தாராளமாய் மனத்ைத ட் ச்ெசால் !” என்
ைதரியப் ப த் னார்.
“இந்த இலங் ைகத்
ேலேய கக் க ைமயான கட்
காவல் உள் ள ைறச்சாைல எ உண்ேடா , அைதக்
கண்
த் அதற் ள் ேள இளவரசைர அைடத் ப்
ேபாடேவண் ம் ! ெவளி ல் பலமான காவ ம்
ேபாடேவண் ம் !”
“இ

என்ன உளறல் ?” என்றார் ேசநா

ப

.

“ ைளயாட இ தானா சமயம் ?” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.

க்

“நான் உளற ம் இல் ைல; ைளயாட ம் இல் ைல.
மனத் ல் உள் ளைதச் ெசான்ேனன். ேநற் இர
இளவரசர் அ ராத ரத்
களின் வ யாக வந்
ெகாண்
ந்தார். அவர் தைல
ஒ
ட் ன்
ன்
கப் இ ந்
ந்த . ற ஒ
ட் ல் நாங் கள்
ப த்
ந்ேதாம் . நல் ல ேவைளயாக ஒ காரியத் ன்
ெபா ட் எ ந் ேபாய்
ட்ேடா ம் . சற்
ேநரத் க்ெகல் லாம் அந்த
ப் பற் எரிந்த .
இைவெயல் லாம் உண்ைமயா, இல் ைலயா என்
இளவரசைரேய ேக ங் கள் !”
இ

வ ம் இளவரசைர ேநாக்
கபாவம் ஆழ் வார்க்க யா
உ
ப் ப த் ய .

னார்கள் . அவ ைடய
ைடய
ற் ைற

“இந்த அபாயங் கள் எல் லாம் யா க்காக
ேநர்ந்தைவெயன் ேக ங் கள் . என்ைனேயா அல் ல
வந் யத்ேதவைனேயா ெகால் வதற் காக யாராவ
ட்ைடக் ெகா த் வார்களா?”
பார்த் ேபந் ரன் உடேன ள் ளிக்
த் “இளவரசைரக்
ெகால் வதற் த்தான் யாேரா யற் ெசய் தார்கள் .
இதனால் இளவரசர் என் டன் காஞ் க் வரேவண் ய
அவ யம் உ
ப் ப
ற !” என்றான்.
“ டேவ
டா ! தங் க டன் இளவரசைர அ ப் வைதக்
காட்
ம் ப ேவட்டைரயர்களிடேம
த் க்
ெகா த்
டலாம் ” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ைவஷ்ணவேன! என்ன ெசான்னாய் !” என்
பார்த் ேபந் ரன் கத் ைய உ
னான்.

ேசநா ப அவைனக் ைகயமர்த் , “
மைல! ஏன்
அவ் தம் ெசால்
றாய் ? பார்த் ேபந் ர பல் லவர்
ேசாழ லத் ன் அ ந் ைணவர் என் உனக் த்
ெதரியாதா?” என் ேகட்டார்.
“ெதரி ம் , ேசநா ப , ெதரி
ட்டால் மட் ம் ேபா மா?”
“பார்த் ேபந்
ெகா க்கக்

ம் !

ேநகம் இ

ந்

ரர் ேநகத் க்காகேவ உ ைர ம்
யவர் என்பைத அ ேவன்,
மைல!”

“அ
ம் இ க்கலாம் . ஆனால் நான் ஒ ேகள்
ேகட் ேறன். அதற் ம ெமா
றச் ெசால் ங் கள் .
நாங் கள்
ந்தா நாள் மாைல தம் பள் ைளக் அ
ல்
ேபாய் க் ெகாண்
ந்தேபா இவ டன் இரண்
ேபர்
வ வைதப் பார்த்ேதாம் ! அந்த மனிதர்கள் யார்,
இப் ெபா
அவர்கள் எங் ேக என் இவைரக் ேகட் ச்
ெசால் ங் கள் .”
பார்த் ேபந் ர பல் லவன்
க் ட் ப் ேபானான்.
ெகாஞ் சம் தயக்கத் டேன
னான்: “ ரிேகாண
மைல ல் அவர்கைள நான் சந் த்ேதன். இளவரசர்
இ க்
டத்ைத எனக் க் காட் வதாக அவர்கள்
அைழத் வந்தார்கள் . அ ராத ரத் ல்
ெரன்
மைறந்
ட்டார்கள் . எதற் காகக் ேகட் றாய் ,
ைவஷ்ணவேன! அவர்கைளப் பற் உனக் ஏதாவ
ெதரி மா?”
“ெதரி ம் ! ேசாழ லத்ைத அ ேயா ஒ த்
டச்
சபதம் ெசய்
ப் பவர்களில் அவர்கள் இ வர் என்
எனக் த் ெதரி ம் . ேநற் அ ராத ரத் ல்
அவர்கள் தான் இளவரசைர ெகால் லப் பார்த்தார்கள்

என் ஊ க் ேறன்… ஆகா! அேதா பா ங் கள் ” என்
ஆழ் வார்க்க யான் ட் க் காட் னான்.
அவன் ட் க் காட் ய இடம் அம் மண்டபத்
ந்
சற் த்
ரத்
ந்த . ெந ங் ப் படர்ந்
ந்த
மரங் க க் இைட ல் ஒ அழ ய வ
ம் , ெயௗவன
வா ப ம் நின் ேப க் ெகாண்
ந்தார்கள் . அவர்கள்
வந் யத்ேதவ ம் ங் ழ
ந்தான் என்ப ஊ க்கக்
யதா
ந்த . ேப க் ெகாண்ேட
ந்த
வந் யத்ேதவன் சட்ெடன் ஒ
ய கத் ைய ழற்
எ ந்தான். கத் ஒ
தரில் ேபாய்
ந்த . ‘ ல் ’
என் ஒ
ரல் ேகட்ட .

அத்
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அழகா?

வந் யத்ேதவ ைடய தலாவ எண்ணம் ,
எப் ப யாவ கந்தமாறைனக் காப் பாற் ற ேவண் ம்
என்ப தான். ஆனால் அவைனக் காப் பாற் ம்
ரயத்தனம்
த ல் ெசய் தால் , அவ ைடய க தான்
நமக் ம் ஏற் ப ம் . ஆைகயால் இந்தக் ெகா ரக்
காவலைன த ல் சரிப் ப த்த ேவண் ம் . எனேவ,
பாய் ந் ெசன்றவன் காவல ைடய க த் ல்
தன் ைடய ஒ ைகையச் ற் வைளத் க்
ெகாண்டான். இன்ெனா ைகயால் வர்த் ையத்
தட்
ட்டான். வர்த் தைர ல்
ந்த . அதன் ஒளிப்
ழம்
ங் ப் ைக அ கமா ற் . காவல ைடய
க த்ைத ஒ இ க் இ க் வந் யத்ேதவன் தன்
பலத்ைதெயல் லாம் ரேயா த் அவைனக் ேழ
தள் ளினான். காவல ைடய தைல ரங் கப் பாைத ன்
வரில் ேமா ய அவன் ேழ
ந்தான்.
வந் யத்ேதவன் வர்த் ைய எ த் க் ெகாண்
அவன்
அ
ல் ெசன் பார்த்தான். ெசத்தவைனப் ேபால் அவன்

டந்தான். ஆ
ம்
ன் ஜாக் ரைத டன் அவன்
அங் கவஸ் ரத்ைத எ த் இரண்
ைகைய ம் ேசர்த்
இ க் க் கட் னான். இவ் வளைவ ம் ல னா
ேநரத் ல் ெசய்
ட் க் கந்தமாறனிடம் ஓ னான்.
அவன்
ல் த் ய கத்
டன் பா உடம்
ரங் கப்
பாைத
ம் பா உடல் ெவளி
மாகக் டப் பைதக்
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
ேகாட்ைடக் ெவளிேய வந்தா
ட்ட என்பைத
வந் யத்ேதவன் அ ந் ெகாண்டான்.
அடர்ந்த மரங் க ம் ேகாட்ைடச் வர் ெகாத்தளங் க ம்
சந் ரைன மைறத் க் ெகாண்
ந்தப யால் நிலா
ெவளிச்சம் க க மங் கலாகத் ெதரிந்த .
கந்தமாறைனத்
க் வந் யத்ேதவன் ேதாளில்
ேபாட் க் ெகாண்டான். ஒ ைக ல் கந்தமாறனின்
ேவைல ம் எ த் க் ெகாண்டான். ஓர் அ எ த்
ைவத்தான். சடசடெவன் மண் சரிந் ெசங் த்தாகக்
ேழ
ம் உணர்ச் ஏற் பட்ட . சட்ெடன் ேவைல
ஊன் க் ெகாண்
ெப
யற் ெசய் நின்றான். ேழ
பார்த்தான். மரங் க ம் ேகாட்ைடச் வ ம் அளித்த
நிழ ல் நீ ர்ப் ரவாகம் ெதரிந்த . அ ேவகமாகப்
ரவாகம் ழல் கள்
க டன் ெசன்
ெகாண்
ந்த ம் ஒ வா ெதரிந்த . நல் ல ேவைள!
கரணம் தப் னால் மரணம் என்ற க ேநரிட்
க்கலாம் .
கட ள் காப் பாற் னார்! அந்தக் ெகா ம் பாதகக்
காவலன் – ஆனால் அவைன ெநாந் என்ன பயன்?
எஜமான் கட்டைளையத் தாேன அவன்
நிைறேவற்
க்க ேவண் ம் ! வாசற் ப
ல்
ல்
த் அப் ப ேய இந்தப் பள் ளப் னல் ெவள் ளத் ல்

தள் ளி ட உத்ேத த்
க்க ேவண் ம் . நம் ைடய கால்
இன் ம்
ச க்
ட்
ந்தால் இரண்
ேப ம்
இந்த ஆற் ம
ல்
ந்
க்க ேநர்ந்
க் ம் . நாம்
ஒ ேவைள தப் ப் ைழத்தா ம் கந்தமாறன் க
அேதாக தான்!
தஞ் ைசக் ேகாட்ைடச் வைர ஓரிடத் ல் வடவா
ெந ங் ச் ெசல் வதாக வந் யத்ேதவன் அ ந்
ந்தான்.
இ வடவாறாகத்தான் இ க்க ேவண் ம் . வடவாற் ல்
அ க ெவள் ளம் அப் ேபா இல் ைலெயன்றா ம் இந்தக்
ேகாட்ைட ஓரத் ல் ஆழமான ம வாக இ க்கலாம் . யார்
கண்ட ? ேவைலத் தண்ணீரில்
ட் ஆழம் பார்த்தான்
வந் யத்ேதவன். ேவல்
வ ம் தண்ணீ க் ள் ெசன்
ம் தைர தட் ப் பட ல் ைல! ஆகா! என்ன
ெகா ரமான பாதகர்கள் இவர்கள் !… அைதப் பற்
ேயா க்க இ சமய ல் ைல. நா ம் தப் க்
கந்தமாறைன ம் தப்
க் ம் வ ையத் ேதட
ேவண் ம் . ெவள் ளப் ரவாகத் ன் ஓரமாகேவ கால் கள்
ச க்
டாமல் ெகட் யாக அ த் ப் பாதங் கைள
ை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 . ெகாஞ் ச
ரம் இப் ப ேய
ெசன்ற ற ேகாட்ைடச் வர் ல அப் பால் ெசன்ற .
கைரேயாரத் ல் கா ெதன்பட்ட . ேழ ட்கள்
நிைறயக் டந்தப யால் கால் அ ைவப் ப ம்
கஷ்டமா
ந்த .
ஆகா! இ என்ன? ஒ மரம் ஆற் ல்
ந்
டக் றேத! நல் ல உயரமான மரமா
ந்
க்க
ேவண் ம் . ெவள் ளம் அத ைடய ேவைரப் ப த்
ட்ட
ேபா ம் ! பா ஆ வைர ல்
ந்
டக் ற . அ ல்
ஏ த் தட் த் த மா நடந்தான். ெவள் ளத் ன்

ேவகத் ல் மரம் அைசந் ெகாண்
ந்த . மரத் ன்
ைளக ம் இைலக ம் தண்ணீரில் அைலப் ண்
த த்தன. காற் ேறா அசாத் யமாக அ த் க்
ெகாண்
ந்த . மரத் ன் னிக் வந்த ம் ேவைல
ட் ஆழம் பார்த்தான். நல் லேவைள!
கன்
காப் பாற் னார். இங் ேக அவ் வள பள் ள ல் ைல!
வந் யத்ேதவன் மரத்
ந் ந
ல் இறங் க் கடந்
ெசன்றான். அங் கங் ேக பள் ளம் ேம கைளச் சமாளித் க்
ெகாண்
ெசன்றான். ெவள் ளத் ன் ேவகத்ைத ம்
காற் ன்
ரத்ைத ம் தன் மன உ
னால்
எ ர்த் ப் ேபாரா க் ெகாண்
ெசன்றான். அவன் உடம்
ெவடெவடெவன்
ல சமயம் ந ங் ய .
ேதாளில் டந்த கந்தமாறன் ல சமயம் ந
ந்
டப் பார்த்தான். இந்த அபாயங் கைளெயல் லாம்
தப் வந் யத்ேதவன் அக்கைரைய அைடந்தான்.
ெகாஞ் ச
ரம் இ ப் வைர நைனந்த ஈரத் ணி டன்
ஆஜா பா வான கந்தமாற ைடய கனமான உடைலத்
க் க் ெகாண்
தள் ளா ச் ெசன்ற ற மரநிழ ல்
இைடெவௗி ஏற் பட்ட ஓரிடத் ல் கந்தமாறைனக்
ேழ ெம வாக ைவத்தான். த ல்
ரமபரிகாரம் ெசய் ெகாள் ள
ம் னான். அத் டன்
கந்தமாற ைடய உடம் ல் இன் ம் உ ர் இ க் றதா
என்பைத நிச்சயப் ப த் க் ெகாள் ள
ம் னான்.
உ ரற் ற உடைலச் மந் ெசன் என்ன உபேயாகம் ?
அைதக் காட்
ம் அக்காவலன் உத்ேத த்த ேபால்
ெவள் ளத் ேலேய ட்
ட் ச் ெசல் லலாம் . இல் ைல!
இல் ைல! உ ர் இ க் ற ; ெப
ச் வ
ற . நா
ேவகமாக அ த் க் ெகாள்
ற ; ெநஞ்
ம்
ற .
இப் ேபா என்ன ெசய் யலாம் ?
ந் கத் ைய
எ க்கலாமா? எ த்தால் இரத்தம்
ட் அ க் ம் .
அதனால் உ ர் ேபானா ம் ேபாய்
ம் . காயத் க்
உடேன
ச்ைச ெசய் கட் க் கட்ட ேவண் ம் .
ஒ வனாகச் ெசய் யக்
ய காரியமல் லேவ? ே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 . இங் ேக
ச பத் ேலேய இ க்கக்
ம் . எப் ப யாவ ேசந்தன்
அ த ைடய ட் க் த்
க் க் ெகாண்
ேபாய் ச்
ேசர்த்தால் கந்தமாறன் ைழக்க வ
ண் . ஒ
யற்
ெசய் பார்க்கலாம் .
கந்தமாறைன ம ப
ம்
க்க யன்ற ேபா
அவ ைடய கண்கள் றந்
ப் பைதக் கண்
வந் யத்ேதவன்
யப் ம் ம ழ் ச ்
ம் ெகாண்டான்.
“கந்தமாறா! நான் யார் ெதரி

றதா?” என்

ேகட்டான்.

“ெதரி ற , நன்றாய் த் ெதரி ற . வல் லவைரயவன் நீ !
உன்ைனப் ேபால் அ ைமயான நண்பைனத்
ெதரியாம
க் மா? மறக்கத்தான்
மா? ன்னால்
நின்
ேல த் ம் ஆப் த ேன தன் அல் லவா நீ ?”
என்றான் கந்தமாறன்.
வல் லவைரயைன இந்தக் கைட வார்த்ைதகள்
ச க் னால் அ ப் ப ேபா
ந்த .
“ஐேயா! நானா உன்ைனப் ன்னா
ந்
என் ஆரம் த்தவன் ஏேதா ஞாபகம் வந்
நி த் னான்.

த் ேனன்…?”
சட்ெடன்

“நீ த்த ல் ைல… உன் கத் என்
ைகத் தட க்
ெகா த்த ….. அடபா ! உனக்காகவல் லவா இந்தச்
ரங் க வ
ல் அவசரமாகக் ளம் ேனன்.
ப ேவட்டைரய ைடய ஆட்கள் உன்ைனப்
ப் பதற் ள் நான்
ப் பதற் காக ைரந்ேதன்.

உன்ைன யா ம் எந்த த உபத் ரவ ம் ெசய் யாமல்
த ப் பதற் காக ஓ வந்ேதன். உன்ைனத் ேத ப்
த்
வந்
ன்னப் ப ேவட்டைரயரின் ேகாட்ைடக் காவல்
பைட ல் ேசர்த்
வதாகச் சபதம்
ட்
வந்ேதன். இப் ப உனக் நன்ைம ெசய் ய நிைனத்த
நண்ப க் நீ இவ் வா
ேராகம் ெசய்
ட்டாய் ?
இ தானா நட் க் அழ ? நாம் ஒ வ க்ெகா வர்
உத ெசய் ெகாள் ள ேவண் ெமன் எத்தைன தடைவ
ைகய த் ச் சத் யம் ெசய் ெகா த்
க் ேறாம் !
அவ் வளைவ ம் காற் ல் பறக் ம் ப
ட்
ட்டாேய!
இந்தச் ேசாழ நாட் இராஜாங் கத் ல் நடக்கப் ேபா ம்
ஒ ெபரிய மா தைலப் பற்
ம் உனக் ச் ெசால்
எச்சரிக்க எண்ணி
ந்ேதேன! அடாடா! இனி இந்த
உலகத் ல் யாைரத்தான் நம் வ ?” என் ெசால் க்
கந்தமாறன் ம ப
ம் கண்கைள
னான். இவ் வள
அ கமாக ம் ஆத் ரமாக ம் ேப ய அவைன
ண் ம்
ர்ச்ைசயைட ம் ப ெசய்
க்க ேவண் ம் .
“நம் வதற் மனிதர்களா இல் ைல?
ப ேவட்டைரயர்கைள நம் வ ?” என் வந் யத்ேதவன்
த்தான். ஆ
ம் அவ ைடய கண்களில்
கண்ணீர ் ளித்த . தான் ெசால் ல எண்ணியைதச்
ெசால் லாமல்
ட்டேத நல் ல என் எண்ணிக்
ெகாண்டான். கந்தமாற ைடய உடைல ம ப ேதாளில்
க் ப் ேபாட் க் ெகாண்
நடக்க ற் றான்.
இர ல் மல ம் க்களின் ந மணம்
ெரன் வந்த .
ேசந்தன் அ த ைடய
ச பத் ல் தான் இ க்க
ேவண் ம் என் அவன் எண்ணிய
ண் ேபாக ல் ைல.
ைர ல் ேதாட்டம் வந்த ஆனால் அந்தத் ேதாட்டம் !
தலாவ நாள் பார்த்ததற் ம் இன் பார்ப்பதற்
எவ் வள
த் யாசம் ? அ மார் அ த்த
அேசாகவனத்ைத ம் வானரங் கள் அ த்த
ம வனத்ைத ம் அத்ேதாட்டம் அப் ேபா ஒத்
ந்த .

ஆகா! தன்ைனத் ேத க் ெகாண்
ப ேவட்டைரயரின்
ஆட்கள் இங் ேக வந்
ந்தார்கள் ேபா
க் ற .
வந்தவர்கள் இத்தைகய அக் ரமங் கைளச் ெசய்
ட் ப் ேபா
க் றார்கள் ! அடடா! ேசந்தன் அ த ம்
அவ ைடய அ ைம அன்ைன ம் எவ் வள
அ ம் பா பட் இந்த நந்தவனத்ைத வளர்த்
க்க
ேவண் ம் ? அவ் வள ம் பாழாய் ப் ேபாய் ட்டேத!
நந்தவனம் அ ந்த ல் அ தாபம் சட்ெடன்
ல ய .
தன் ைடய அபாயகரமான நிைலைம நிைன வந்த .
ஒற் றர்க ம் ேகாட்ைடக் காவல் ரர்க ம் இங் ேக
ச பத் ல் எங் ேகயாவ காத்
ந்தால் என்ன
ெசய் வ ?… அவர்கைள ஒ ைக பார்த் ச் சமாளிக்க
ேவண் ய தான். நல் லேவைளயாக, அேதா நம
ைர, கட் ய மரத் ேலேய இன் ம் இ க் ற !…
ஒ ேவைள தன்ைனப்
ப் பதற் காகேவ அைத ட்
ைவத்
றார்கேளா? எப் ப
ந்தா ம் என்ன ெசய் ய
ம் ? இவைன இக்
ைச ல் உள் ள நல் ல
மனிதர்களிடம் ஒப்
த்
ட் க்
ைர ல் ஏ த்
தட்
ட ேவண் ய தான். இங் ேக றப் ப ம்
ைர
பைழயாைற ேபாய் த்தான் நிற் க ேவண் ம் .
ெமள் ள ெமள் ள அ ேமல் அ ைவத் நடந்
ைச
வாசைல அைடந்தான் வாசல் ண்ைண ல் ப த்
ந்த
ேசந்தன் அ தைனத் தட் எ ப் னான்.
க் வாரிப்
ேபாட் க் ெகாண்
எ ந்த அ த ைடய வாையப்
ெபாத் னான். ற ெமல் ய ர ல் ெசான்னான்;
“தம் ! நீ தான் எனக் உத ெசய் ய ேவண் ம் . ெபரிய
சங் கடத் ல் அகப் பட் க் ெகாண்
க் ேறன். இவன்
என் அ ைம ேந தன். கடம் ர் சம் வைரயர் மகன்
கந்தமாறன். நான் வ ம் வ
ல் யாேரா இவைன
ேல த் ப் ேபாட்
ந்தார்கள் . எ த் வந்ேதன்”
என்றான்.

“ப பா கள் !
எப் ேபர்பட்ட த்த

ேல த்
க் றார்கேள!
ரர்கள் !” என்றான் அ தன்.

ற , “இவைன என்னால்
ந்த வைர பார்த் க்
ெகாள் ேறன். இன் மாைல
ந்
ம் பல்
ம் பலாகப் பல ரர்கள் வந் உன்ைனத் ேத
ட் ப்
ேபானார்கள் . அவர்களால் நந்தவனேம அ ந் ேபாய்
ட்ட . ேபானா ம் ேபாகட் ம் நீ தப் ப் ைழத்தால்
சரி. நல் லேவைளயாக உன்
ைரைய அவர்கள்
ட் ப்
ேபாய்
ட்டார்கள் .
ைர ல் ஏ உடேன றப் ப !”
“அப் ப த்தான் என் உத்ேதச ம் . ஆனால் இவன்
உ ைரக் காப் பாற் ற ஏேத ம் ெசய் ய ேவண் ம் !”
“அைதப் பற் உனக் க் கவைல ேவண்டாம் . என் தாயார்
இம் மா ரி ஷயங் களில் ைகேதர்ந்தவள் .
காயங் க க் ச்
ச்ைச ெசய் ய அவ க் நன்றாய் த்
ெதரி ம் !” என் ெசால் , ேசந்தன் அ தன்
ைச ன்
கதைவ இேலசாக இரண்
தட் த் தட் னான். உடேன
கத
றந்த . ேசந்தன் அ த ைடய அன்ைன
வாசற் ப
ல் நின்றாள் .
கந்தமாறைன இ வ மாகத்
க் க் ெகாண்
ேபாய்
உள் ேள
டத் ல் ேபாட்டார்கள் . ைக ளக் ன்
ெவளிச்சத் ல் ேசந்தன் அ தன் தன் அன்ைன டன்
ச க்ைஞ னால் ேப னான். அைத அவள் நன் அ ந்
ெகாண்டதாகத் ேதான் ய . கந்தமாறைன உற் ப்
பார்த்தாள் .
ல் ெச
ந்த கத் ையப் பார்த் ,
ற உள் ேள ேபாய் ச் ல பச் ைலத் தைழகைள ம்
பழந் ணிைய ம் எ த் க் ெகாண்
வந்தாள் .
இ வைர ம் நி ர்ந் பார்த்தாள் .

கந்தமாறைனச் ேசந்தன் அ தன் இ க் ப்
த் க்
ெகாண்டான்.
ல் இத்தைன ேநரமாய் நீ ட் க்
ெகாண்
ந்த கத் ைய வல் லவைரயன் பலங் ெகாண்
இ த் ெவளிேயற் னான்.
இரத்தம்
ெரன் ெவளி ட் ப் பாய் ந்த .
உணர்ச் யற் ற நிைல ல் கந்தமாறன் ஓ’ெவன்
கத் னான்.
வந்

யத்ேதவன் அவன

காயத்ைதச் ேசந்தன் அ
ெகாண்டான்.
அ த
காயத்

வாையப் ெபாத்
தன் அ

க்

னான்.

ப்

த்

க்

ைடய அன்ைன பச் ைலத் தைழகைளக்
ல் ைவத் க் கட் னாள் .

கந்தமாறன் ம
ரத் ல்
ேகட்ட .
“ேபா! ேபா!

ப

ம்
ெவன்

க்

க்

ன

னான்.

மனிதர்கள் ஓ வ

ரம் !” என்றான் அ

ம் சத்தம்

தன்.

இரத்தக் கைற ப ந்த கத் ைய ம் ேவைல ம் ைக ல்
எ த் க் ெகாண்டான் வந் யத்ேதவன். றப் பட்டவன்
தயங் நின்றான்.
“தம்

! நீ என்ைன நம்

றாயா?” என்

ேகட்டான்.

“நான் கட ைள நம்
ேறன். உன்னிடம் ரியம்
ைவத்
க் ேறன். எதற் காகக் ேகட்டாய் ?”
“எனக் ஒர் உத ெசய் ய ேவ
ம் . இந்தப் பக்கத் ல்
எனக் அவ் வளவாக வ ெதரியா . அவசரமாகப்
பைழயாைறக் ப் ேபாக ேவண் ம் . ந்தைவப்
ராட் க்
க் யமான ெசய் ஒன் ெகாண்
ேபாக
ேவண் ம் . ெகாஞ் ச
ரம் வ காட் வதற்
வ
றாயா?”
உடேன ேசந்தன் அ தன் தன் அன்ைன டம் இன் ம்
ஏேதா ஜாைடயாக ெசான்னான். இ ெலல் லாம் அவள்
அ க யப் அைடந்ததாகத் ேதான்ற ல் ைல. ேபாய்
வ ம் ப ச க்ைஞ னால் ெதரி த்தாள் . காயம்
பட்டவைனத் தான் கவனித் க் ெகாள் வதாக ம் ஜாைட
காட் னாள் .
ேசந்த ம் ேதவ ம் றப் பட் ச் ெசன்றார்கள் . த
ேதவ ம் ன்னால் ேசந்த ம்
ைர ேமல் ஏ க்
ெகாண்டார்கள் .

ல்

ைர ன் சத்தம் ேகளாதப ெம வாகேவ
ெச த் னான் வந் யத்ேதவன். சற் த்
ரம் ேபான
ற தட்
ட்டான்.
ைர பாய் ச்ச ல் ய் த் க்
ெகாண்
ெசன்ற .
ைர றப் பட்ட அேத ேநரத் ல் ஐந்தா
ரர்கள்
ைசக் வந் ேசர்ந்தார்கள் . கதைவத் தடதடெவன்
தட் னார்கள் .

அ தனின் தாய் கதைவத்
நின்றாள் .

றந்தாள் . வாசற் ப

ல்

“இங் ேக என்னேமா
ச்சல் ேகட்டேத? அ
இைரந்தான் ஒ
ரன்.

என்ன?” என்

அ

னாள் .

தனின் அன்ைன ஏேதா உள

க்

“இந்தச் ெச ட் ஊைம டம் ேப
ேபாய் ப் பார்க்கலாம் !” என்றான் ஒ
“இவள் வ
“அந்தப்

ம
க்

த்

க் ெகாண்

ள

என்ன பயன்? உள் ேள
வன்.

நிற்

றாேள?”

டைலப் ைபயன் எங் ேக ேபானான்?”

“ஊைமையத் தள் ளி

ட்

உள் ேள

ைழ

ேசந்தன் அ த ைடய தாயார் ேம
பாைஷ ல் ஏேதேதா கத் னாள் .

ங் களடா!”

ம் ஊைமப்

தன்ைனத் தள் ள யன்ற ரைன அவள் தள் ளி ட்
கதைவத் தாளிட பார்த்தாள் . நாைலந் ேபராகக்
கதைவப்
த் த் தள் ளிச் சாத்த
யாதப
ெசய் தார்கள் .
அ

த ைடய தாய் இன் ம் உரத்த
ெரன் கதைவ ட்டாள் .

இரண்
ன் ேபர்
ந்தார்கள் .

ேழ உ

மற் றவர்கள் அவர்கைள
ந்தார்கள் .
“ஆள் இங் ேக இ

க்

ச்சல்

ட் ய த்
த்

றான்!” என்

டன்

க் ெகாண்

க் ெகாண்
ஒ

லம் ப

க்

உள் ேள

வன் கத்

னான்.

“அகப் பட்

க் ெகாண்டானா?” என்றான் இன்ெனா வன்.

“ஓடப் ேபா றான்!
த் க் கட் ப் ேபா
என்றான் இன்ெனா வன்.
ஊைம ேம

ம்

“ஒேர இரத்த
னான்.

லம்

ங் கள் !”

னாள் .

ளாறாக இ

க்

றேத!” என்

ஒ

வன்

ஊைம ைக ளக்ைகத்
க் ப்
த் க் ேழ
டந்தவைனச் 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 எங் ேக?”
“ேப! ேப!”
“ஊைமப் ணேம! சற் ச் ம் மா இ ! அேட! இவைன
நன்றாய் ப் பா ங் கள் ! அைடயாளம் யா க்காவ
ெதரி மா?”
“அவன் இல் ைல!”
“அவன்தான்!”
“இல் லேவ இல் ைல!”
“ேப! ேப!”
“எப் ப
ந்தா ம் இவன் ேவற்
இவைன! ெகாண்
ேபாகலாம் !”

ஆள் !

க்

ங் கள்

“ேப! ேப! ேப! ேப!”
“சனியேன!
நா

ம் மா இ

ேபர் ேசர்ந்

!”

கந்தமாறைனத்

க்

னார்கள் .

“ேப! ேப! ேப! ேப!” என் அ த
இைட டாமல் அல னாள் .
“அேட!

ைரச் சத்தம் ேகட்

“பா ப் ேபர் இவைனத்
ேபாய் ப் பா ங் கள் !”
“எல் ேலா ம் ஓ
மாட்டான்.”

க்

ைடய அன்ைன
றதடா!”

ங் கள் ! பா

ங் கள் ! இவன் எங்

க் ய கந்தமாறைனக்
ஓ னார்கள் .

அத்

யாயம் 43 - "நான்

“ச த் ர மாரி! உனக்
நிைன
க் றதா…?”

ம் ேபாய்

ேழ ேபாட்

“ேபப் ேப! ேபப் ேப! ேபப் ேப!” என்ற அ
ஓலம் அவர்கைளத் ெதாடர்ந் வந்த

ப் ேபர் ஓ ப்

ட்

ட
எல் ேலா ம்

தன் அன்ைன
.

ற் றவாளி!"

என்ைன

‘ெபான்னி ன் ெசல் வ! இ என்ன ேகள் ! யாைரப்
பார்த் ‘நிைன
க் றதா?’ என் ேகட்
ர்கள் ?
ஆ ரமா ரம் ஆண் கள் கலந் பழ ய ன்னர்
‘நிைன
க் றதா?’ என் ேகட்ப த மா? அல் ல
தங் க க் த்தான் நிைன ல் லாமல் ேபாய் ட்டதா?
எத்தைன கம் என் ைடய ன்னஞ்
பட ல்
தாங் கள் ஏ வந்
க்
ர்கள் ? கட ல் ,
ல் லாத
கட ல் , எல் ைல ல் லாத ெவள் ள

ன்

அைலக க்
ைட ல் , நாம் இ வ ம் என்
பட ல்
ஏ க்ெகாண்
உல் லாச யாத் ைர ெசய் தைதெயல் லாம்
மறந்
ட் ர்களா?
ெரன் நாலா ற ம் கரிய
இ ள்
ழ் ந் வர, நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர்
ைணயாக, ஒ வர் கரத்ைத ஒ வர் பற் க்ெகாண்
ெந ங் காலம் நின்றைத மறந்
ட் ர்களா?
பயங் கரமான யல் காற் அ த்தேபா ,
மைலமைலயாக எ ந்த ேபரைலகள் நம் ைடய
படைகத் தாக் , ஒ கணம் நம் ைம வான மண்டலத் க்
உயர்த் , ம கணம் பாதாளத் ல் அ த் ,
இப் ப ெயல் லாம் அல் ேலாலகல் ேலாலம் ெசய் த
நாட்களில் , நாம் இ வ ம் ஒ வ க்ெகா வர்
ஆதாரமாக நின் அக்ெகா ம் யைல எ ர்த்
ெவன்றைத மறந்
ட் ர்களா?
ஒ சமயம் வானெவளி ல் நாம் பறந் பறந் பறந்
ெசன் ெகாண்
ந்ேதாேம, அைத மறந்
ட் ர்களா?
ண் ன்கைளத் தாங் கள் தா ப்
த் என் தைல ல்
ஆபரணங் களாகச் ட் னீர ்கேள, அ
ம்
மறந்
ட்டதா? ரண சந் ரைன என்
கத்த
ேல
ெகாண்
வந் , ‘இேதா இந்த ெவள் ளித் தகட் ல் உன்
ெபான்
கத்ைதப் பார்!’ என் ெசால் க் காட் னீர ்கேள,
அைத ம் மறந்
ட் ர்களா? மற் ெறா சமயம்
ஆழ் கட ேல தாங் கள்
ழ் னீர ்கள் ; நான் உள் ளம்
பைதபைதத் நின்ேறன்; சற் ேநரத் க்ெகல் லாம்
இரண்
ைககளி ம்
த் க்கைள ம் பவழங் கைள ம்
எ த் க் ெகாண்
ெவளிவந் அவற் ைற மாைலயாகக்
ேகாத் என் க த் ல் ட் னீர ்கள் ! அைதத் தாங் கள்
மறந்
ட்டா ம் நான் மறக்க
மா?
அரேச! உச் ேவைளகளில் , நீ லநிறம் த ம் ய
ஏரிக்கைரகளில் , ங் ெகாத் க்களின் பாரம் தாங் காமல்
மரக் ைளகள் வந் வைளந் அலங் காரப் பந்தல்
ேபாட்ட இடங் களில் , ப ம் ல் பாய் களில் , நாம் ஒ வர்
கத்ைத ஒ வர் பார்த்த வண்ணம் எத்தைன எத்தைன
எத்தைனேயா நாட்கள் க த்ேதாேம, அைதெயல் லாம்
மறந்
ட
மா? அந்த ேநரங் களில் மரக் ைளகளில்

ேஜா க்
ல் கள் உட்கார்ந்
த ைசத்தைத ம் ,
ஆ ரம் ப னா ரம் வண் கள் ற் ச் ற் வந்
ரீங்காரம் ெசய் தைத ம் , ேகா ேகா பட் ப் ச் கள்
பல வர்ணச் ற கைள அ த் க்ெகாண்
ஆனந்த
நடனம் ஆ யைத ம் நான் என்ேற ம் மறக்க
மா?
எத்தைன ஜன்மங் களி ம் மறக்க
மா? என்ைனப்
பார்த் ‘நிைன
க் றதா?’ என் ேகட் ர்கேள,
அப் ப க் ேகட்கலாமா? நிைன
க் ற , ஐயா, நன்றாக
நிைன
க் ற !…’
இவ் வாெறல் லாம் ெசால் ல ேவண் ம் என் அந்த
ேபைதப் ெபண்ணின் உள் ளம் ள் ளித்
த்த .
ஆனால் அவ ைடய பவள இதழ் கேளா,
“நிைன
க் ற !” என்ற இ ெசாற் கைள மட்
த்தன.

ேம

“ஆகா! ச த் ர மாரி, நீ வாய் றந் ேப
றாேய!
இந்த அ சயமான இலங் ைகத்
ேல உள் ள
எத்தைனேயா மணிமாட மண்டபங் களின்
ண்களில்
அழ ய ேதவ கன்னிைககளின் ைலகைள
அைமந்
க் றார்கள் ! ஒ ேவைள அத்தைகய ைல
வ வேமா நீ , என் நிைனத்ேதன். நல் ல ேவைளயாக நீ
வாய் றந் ேப
றாய் . இன் ம் ல வார்த்ைதகள்
ெசால் ! உன் இனிய ரைலக் ேகட்க எனக் எவ் வளேவா
ஆைசயா
க் ற . நம் ேசநாப
டம் நீ ல
ஷயங் கைளச் ெசான்னாயாம் . ெதாண்ைடமான்
ந
ல் இரண்
ெபரிய மரக்கலங் கள் வந் மைறவான
இடத் ல் ஒ ங்
ப் பதா ம் அைவ நிைறயப்
ேபார் ரர்கள் வந்
ப் பதா ம் ெசான்னாயாம் . அ
உண்ைமதாேன, ச த் ர மாரி? அந்தக் கப் பல் கைள
உன் கண்களினால் நீ ேய பார்த்தாயா?” என் இளவரசர்
ேகட்டார்.

“ஆம் , ஐயா, என் கண்களினால் பார்த்ேதன்!” என்றாள்
ங் ழ .
“ஆகா! இப் ேபா ெகாஞ் சம் உன் ரைலக் ேகட்க
ற . என் ெச கள் இன்பமைட ன்றன. நல் ல ;
மரக்கலங் கைளப் பார்த்த ம் நீ உன் படைக ஒ
ய
கால் வா ல்
ட் க் ெகாண்
ேபானாய் . கப் பல் கள்
ேபா ம் வைர ல் காத்
ப் பதற் காக அடர்ந்த
காட்
ள்
ந் மைறவான இடத் ல் ப த் க்
ெகாண்
ந்தாய் . அச்சமயம் கப் பல் களி
ந்
இறங் ய ரர்கள் லர் அங் ேக வந்தார்கள் . நீ
ப த்
ந்த இடத் க் ப் பக்கத் ல் அவர்கள் நின்
ேப க் ெகாண்டார்கள் . அவர்கள் ேபச்ைச ஒட் க் ேகட்க
ேவண் ம் என் நீ
ம் ப ல் ைல. உன்
ப் ப ல் லாமேல அவர்கள் ேபச் உன் கா ல்
ந்த . நீ ேகட் ம் ப ேநர்ந்த . இைவெயல் லாம் நம்
ேசநா ப
டம் நீ
யைவ தாேன?”
“நடந்தைத நடந்தப ேய

ேனன்.”

“அவர்க ைடய ேபச்ைசக் ேகட்ட அைதப் பற் உடேன
ேசநா ப
டம் எச்சரிக்ைக ெசய் யேவண் ம் என்
உனக் த் ேதான் ய . ரர்கள் அப் பால் ேபான உடேன நீ
றப் பட்டாய் . ேசநா ப இ க்
டத்ைதத்
ேத க்ெகாண்
ைரந் வந்தாய் ! எப் ப வந்தாய் ,
ச த் ர மாரி?”
“பா வ பட
வந்ேதன்.”
“எங் ேக ேபா

ல் வந்ேதன்;
ம் உத்ேதசத்

ற

காட்

டன்

ளம்

வ

ல் நடந்

னாய் , அம் மா?”

“ேசநா ப மாேதாட்ட நகரில் இ ப் பார் என் எண்ணி
அங் ேக ேபா ம் உத்ேதசத் டன் வந்ேதன். வ
ல்
ம ந்தைல ல் இ ப் பதாக அ ந்ேதன். ேசநா ப ையப்
பார்த் ச் ெசால் வதற் ள் ேபா ம் ேபா ம் என்
ஆ
ட்ட . எத்தைன ேபர்
க்ேக நின் த ப் ப ?”
என் ெசால் ப் ங் ழ ேசநா ப நின்ற பக்கம்
ேநாக் னாள் . அவ ைடய பார்ைவ ல் ேகாைடகாலத்
இ
ழக்கத் க்
ன்னால் ேதான் ம் ன்ெவட்
ெஜா த்த .
“ேசநா ப ையப் பார்ப்ப என்றால் இேலசான
காரியமா? இேதா நிற் ம் என் ேந தர்
உன்ைனப் ேபாலேவ ேசநா ப ையப் பார்க்க யன்
அைடந்த கஷ்டத்ைதக் ேகட்டால் நீ ஆச்சரியப் பட் ப்
ேபாவாய் . தைடகைளப் ெபா ட்ப த்தாமல் நீ
வாதம்
த் ச் ேசநா ப ையப் பார்த் ச் ெசான்னேத
நல் லதாய் ப் ேபா ற் ப் ங் ழ ! ேசநா ப
டம்
யைத என்னிட ம் ஒ தடைவ
வாயா? மரத் ன்
மைற
ந் நீ ேகட்டாேய அப் ேபா அந்த ரர்கள்
எந்த ஷயத்ைதப் பற் ப் ேப னார்கள் ?”
“அரேச! அைதச் ெசால் வதற்
“ெபரிய மன
ெசால் !”

என் நா

பண்ணி எனக்காக இன்ெனா

ற

.”
தடைவ

“தங் கைள ைறப் ப த் க்ெகாண்
ேபாவதற் காக
அவர்கள் வந்
ப் பதாகப் ேப க்ெகாண்டார்கள் .”
“யா ைடய கட்டைள ன் ேபரில் அவ் தம் வந்தார்கள்
என்ப பற் ஏதாவ ேப க்ெகாண்டார்களா?”

“அைத நான் நம் ப ல் ைல, ஐயா! ப ேவட்டைரயர்களின்
ழ் ச ் யாகத்தான் இ க்கேவண் ம் என்
நிைனத்ேதன்.”
“உன் ைடய க த்ைதப் ற ெதரி
ேப க்ெகாண்டைத மட் ம் ெசால் , ச

க்கலாம் . அவர்கள்
த் ர மாரி!”

“சக்கரவர்த்
ன் கட்டைள என்
ேப க்ெகாண்டார்கள் .”
“ெராம் ப நல் ல ; அதற்
ெகாண்டார்களா?”

க் காரணம் ஏதாவ

ெசால்

க்

“ெசால் க்ெகாண்டார்கள் . தாங் கள் இந்த நாட்
ள் ள
த்த
க்க டன் ேசர்ந் ெகாண்
இலங் ைக
ராஜ் யத் க் மன்னராக
ட் க் ெகாள் ளச் ழ் ச ்
ெசய் ர்களாம் … இவ் தம் ெசான்ன அந்தப் பா கைள
அங் ேகேய ெகான்
டேவண் ம் என் எனக் க்
ேகாபமாக வந்த .”
“நல் ல காரியம் ெசய் ய எத்தனித்தாய் ! சக்கரவர்த்
ன்
தர்கைள எந்த தத்
ம் தைட ெசய் யக்
டா
என் உனக் த் ெதரியாதா…? நல் ல ; இன் ம் அவர்கள்
க் யமான ஷயம் ஏேத ம் ெசான்னதாக உனக்
ஞாபகம் இ க் றதா?”
“ேசநா ப க் அவர்கள் எதற் காக வந்
க் றார்கள்
என் ற ஷயம் ெதரியக்
டா என் ம் , ெதரிந்தால்
தங் கைளத் தப்
க்க அவர் ரயத்தனம் ெசய் யலாம்
என் ம் ெசான்னார்கள் . ஆைகயால் தாங் கள்
இ க்
டம் ெதரிந் ெகாண்
ேநரில் தங் களிடம்
கட்டைளையக் ெகா த் க் ைகேயா அைழத் ப் ேபாக
ேவண் ம் என் ம் ெசான்னார்கள் …”

“ஆைகயால் நீ உடேன ேசநா ப ையத் ேத க்ெகாண்
றப் பட்டாயாக் ம் . எனக் ப் ெபரிய உத ெசய் தாய் .
ச த் ர மாரி! சற் அப் பால் இ . இவர்களிடம் ஒ
க் யமான ஷயத்ைதப் பற் நான் கலந்
ஆேலா க்க ேவண்
க் ற . ஆனால்
ன் மா ரி
ெராம் ப
ரம் ஓ ப் ேபாய்
டாேத. ம ப
ம் உன்ைனப்
த் க் ெகாண்
வ வதற் வந் யத்ேதவைர
அ ப் ம் ப ெசய்
டாேத!”
ச த் ர மாரி சற் நகர்ந் ஒ
ணின் அ
நின் ெகாண்டாள் . இளவரசரின்
கத்ைதப்
பார்க்கக்
ய இடத் ேலதான் நின்றாள் .

ல்

ேதன் டத் ல்
ய இ வண் கள்
ச் த் ண க்
ெகாண்
ந்தன. ெம வாகச் சமாளித் க் கைரக்
வந்
ற ேதைனச் ைவ பார்த் க் களிக்கத்
ெதாடங் ன. ங் ழ
ன் கண்க ம் இப் ேபா
அத்தைகய ெசௗகரியமான நிைல ல் இ ந்தன.
இளவரசரின்
க ெசௗந்தரியமா ய ேதைன அைவ
ப
த் ைளத்தன. அவ ைடய உள் ளேமா ெநஞ் க் ள்
கட் ப் பட் நிற் க மாட்ேடன் என்
வாதம்
த் க்
ெகாண்
ந்த . ெநஞ் ைச ெவ த் க் ெகாண்
ெவளிேய வானெவளிெயங் ம் ெபாங் நிைறந்
ட
ேவண் ம் என் த த் க் ெகாண்
ந்த .
இளவரசர் ேசநா ப
க்கரம ேகசரிையப் பார்த்
“ஐயா! பரம் பைரயாக எங் கள்
ம் பத் க் ச்
ேந தமான லத் ன் தைலவர் தாங் கள் . என்
தந்ைத ன் உற் ற நண்பர். தங் கைள நான் என் தந்ைதக்
இைணயாகேவ ம த் வந்
க் ேறன். தாங் க ம்
என்ைனத் தங் கள் ெசாந்தப் தல் வனாகேவ க
ப்
பாராட் வந்
க்
ர்கள் . ஆைகயால் இச்சமயம்

என் ைடய கடைமையச் ெசய் வதற் த் தாங் கள் உத
ெசய் ய ேவண் ம் . அதற் க்
க்ேக நிற் கக்
டா !”
என்றார்.
ேசநா ப ம ெமா ெசால் வதற் ள்
பார்த் ேபந் ரைன ம்
ம் ப் பார்த் , “ஐயா!
தங் கைள ம் ேகட் க் ெகாள் ேறன். தாங் கள் என்
அ ைமத் தைமயனாரின் உற் ற நண்பர். என்
தைமயனாரின் வாக்ைகத் ெதய் வத் ன் வாக்காக
ம த் நான் ேபாற்
றவன். ஆைகயால் தங் க ைடய
வார்த்ைதைய ம் ம த் ப் ேபாற் றக் கடைமப் பட்டவன்.
தங் கைளப் ெபரி ம் ேவண் க் ெகாள் ேறன். என்
கடைமைய நான் நிைறேவற் வதற் த் தைட எ
ம்
ெசால் லக் டா !” என்றார்.
ேசநா ப
ம் , பார்த் ேபந் ர ம் ஒ வைரெயா வர்
பார்த் க் ெகாண்டார்கள் . அந்தப் பார்ைவ ன்
லம்
ஒ வ ைடய பயத்ைத இன்ெனா வ க் த் ெதரி த் க்
ெகாண்டார்கள் .
ேசநா ப இளவரசைரப் பார்த் , “இளவரேச! தாங் கள்
வ ஒன் ம் எனக்
ளங் க ல் ைல.
வாழ் நாெளல் லாம் நான் ேபார்க்களத் ேல க த்தவன்.
மந் ரமாகப் ேப னால் ெதரிந் ெகாள் ள
இயலாதவன். தங் க ைடய கடைமையச்
ெசய் யப் ேபாவதாகச் ெசால்
ர்கள் . அப் ப ெயன்றால்
என்ன? எந்தக் கடைமைய, என்ன மா ரி ெசய் யப்
ேபாவதாக உத்ேத த்
க்
ர்கள் ?” என் ேகட்டார்.
“இச்சமயம் என் ைடய கடைம ஒன்ேற ஒன் தான். என்
தந்ைத ன் கட்டைளைய நிைறேவற் ைவக்க
ேவண் ய தான். என்ைனச் ைறப் ப த் க்ெகாண்
வ ம் ப யான கட்டைள டன் என் தந்ைத ஆட்கைள

அ ப் ைவத்
க் றார். என்ைன அவர்கள் ேத
அைல ம் ப யாக ஏன் ைவத் க் ெகாள் ள ேவண் ம் ?
நாேன அவர்கள் இ க்
டம் ெசன் என்ைன ஒப் க்
ெகா த்
ேவன். அ ேவ இப் ேபா நான் ெசய் ய
ேவண் ய கடைம…”
“
யேவ
யாத காரியம் என் உடம் ல் உ
வைர ல் அைத நான் அ ம க்க மாட்ேடன் த
ேவன்!” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.

ள் ள
த்ேத

ேசநா ப அவைனப் பார்த் , “பதறேவண்டாம் ;
ெபா ங் கள் !” என்றார். ன்னர் இளவரசைர ேநாக்
னார்.

க்

“ஐயா! தங் க ைடய கடைமையப் பற் ச் ெசான்னீர ்கள் .
எனக் ம் ஒ கடைம இ க் ற . அ ள் ரிந் அைதக்
ேகட்கேவண் ம் . ெகா ம் பா
ர் ேவளார் ெப ங்
ல்
இன் உ ேரா
க் ம் ஆண் மகன் நான் ஒ வன்தான்.
மற் றவர்கள் அைனவ ம் ேசாழ சாம் ராஜ் யத் ன்
ேசைவ ல் இறந் ேபானார்கள் . அேநகமாக எல் லா ம்
ேபார்க்களத் ல் ம ந்தார்கள் . நா ம் ஒ நாள் அவ் தம்
இறந் ேபாேவன். யார் கண்ட ? ஆைகயால் என்
வார்த்ைதையக் ெகாஞ் சம் ெபா ைம டன்
ேகட்கேவண் ம் . அரண்மைன மாடங் களில் அ ைமயாக
வளர்க்கப் பட் வந்த தங் கைளச் ெசன்ற ஆண் ல்
ெதன் ைசப் பைடகளின் மாதண்ட நாயகராகச்
சக்கரவர்த் நிய த்தார். அப் ேபா என்ைனத் தனியாக
அைழத் ச் ெசான்னார்: ‘இளவரசன் என்ைன
ட் ப் ரிவ என் உ ேர உட
ந்
ரிவ
ேபா
க் ற .
ஆ
ம் என் ைடய ஆைசக்காக அவைன நான்
அரண்மைனக் ள் ேளேய ைவத் வளர்க்கக்
டா .
அவன் ெவளிேய ப் ேபாக ேவண் ய தான்;

அண்ணைனப் ேபால் ரன் என் ெபயர்
எ க்கேவண் ய தான். ஆனால் அவன் உ
க்
ஏதாவ ஆபத் வந்தால் அேத கணத் ல் என் உ
ம்
ேபாய்
ம் . அவ க் எவ் த அபாய ம் ேநராமல்
பா காக்க ேவண் ய உன் ெபா ப் …’ இவ் வா
சக்கரவர்த் எனக் க் கட்டைள ட்டார். ெசன்ற
ஆண் ல் அவ் வா
ய சக்கரவர்த் இப் ேபா
தங் கைளச் ைறப் ப த் க் ெகாண்
வ ம் ப
கட்டைள
வாரா? அவ் வா கட்டைள
ம் ப யாகத்
தாங் கள் என்ன ெசய்
ட் ர்கள் ? இலங் ைகச்
ம் மாசனத்ைதக் ைகப் பற் வதற் த் தாங் கள்
ழ் ச ்
ெசய் ததாகச் ெசால் வ எவ் வள அபத்தம் ? இந்த
அபவாதத்ைத யாராவ நம் ப
மா?…”
ெகா ம் பா
ர்ப் ெபரிய ேவளார்
வந்தைத
இ வைர ெபா ைம டன் ேகட் வந்த இளவரசர்
இப் ேபா
க் ட்டார். “ேவ யாராவ நம் ப
யாேதா, என்னேமா? ஆனால் என்னால் நம் ப
என்றார்.
“என்ன ெசால்

ம் !”

ர்கள் , இளவரேச!”

“இலங் ைகச் ம் மாசனத்ைதக் ைகப் பற் ற நான்
ெசய் த உண்ைமதான் என் ெசால் ேறன்?”

ழ் ச ்

வந் யத்ேதவன் இப் ேபா
ன்னால் வந் , “இ என்ன
ஐயா! சற்
ன் வைர ல் சத் யம் – தர்மம் என்
ெசால்
வந் ர்கள் . இப் ேபா இப் ப ப் ெப ம் ெபாய்
ெசால்
ர்கேள!… ேசநா ப ! இவர் வார்த்ைதைய
நீ ங் கள் நம் பேவண்டாம் . ேநற் ர
த்த
க்களின்
மகாசைபயார் இவ க் இலங் ைகச் ம் மாசனத்ைத ம்
ரீடத்ைத ம் அளித்தார்கள் இவர் ேவண்டாம் என்

ம தளித்தார். இதற் நா ம் இேதா நிற்
ைவஷ்ணவ ம் சாட் !”என்றான்.

ம் இந்த

ெபான்னி ன் ெசல் வர் ன்னைக ரிந் ,
“வந் யத்ேதவேர! ஒ ேகள் ! ழ் ச ் ெசய் றவர்கள்
சாட் ைவத் க் ெகாண்
ழ் ச ் ெசய் வார்களா?
நீ ங் கள் இ வ ம் பக்கத் ல் இ ந்த னாேலேய நான்
இலங் ைகச் ம் மாசனத்ைத ம் ரீடத்ைத ம்
ம தளித்
க்கலாம் அல் லவா?” என்றார்.
வந் யத்ேதவன் அசந் ேபானான்! இதற் எ
அவனால் ஒன் ம் ெசால் ல
ய ல் ைல.

ராக

இளவரசர் ேம ம்
னார்: “வாணர் ல ரேர! உமக் ச்
சந்ேதகம் இ ந்தால் அேதா நிற் ம் ைவஷ்ணவைரக்
ேகட்கலாம் . தன்மந் ரி அநி த்தப் ரமராயர்
அவரிடம் என்ன ெசால்
அ ப் னார் என் ேகட்
அ ந் ெகாள் ளலாம் . ‘ த்த
மார்கள் தங் க க்
இலங் ைகச் ம் மாசனம் அளிக்க ன்வ வார்கள் .
சாட் யம் ைவத் க் ெகாண்
அைத ம தளிக்க ம் ’
என் ெசால்
அ ப் னாரா, இல் ைலயா என்
சாரித் த் ெதரிந் ெகாள் ளலாம் !” இைதக்ேகட்
அங்
ந்த எல் லா ேம ைகத் ப் ேபாய் நின்றார்கள் .
இளவரசர் ேசநா ப ையப் பார்த் ச் ெசான்னார்: “ஐயா!
இைதக்ேக ங் கள் . இந்த இலங் ைகையக் கவர்ந்
ஆளேவண் ம் என் ேபராைச என் மனத் ல் இ ந்த
உண்ைம. இந்தப் ேபராைசைய எனக் உண்
பண்ணியவர் என் தமக்ைகயார். ‘தம் ! நீ நா ஆளப்
றந்தவன். உன் ைக ல் சங் சக்கர ேரைக இ க் ற .
இங் ேக உனக் இடம் இல் ைல. ஆைகயால்
இலங் ைகக் ப் ேபா! இலங் ைகச் ம் மாசனத்ைதக்
ைகப் பற் க் ெகாள் !’ என் இப் ப ெயல் லாம்

இைளய ராட் அ க்க ெசால்
என் மனத் ல்
ஆைசைய வளர்த்
ட்டார். ஆைகயால் நான்
ற் றவாளிதான், சக்கரவர்த் என்ைனச் ைறப த்
ெகாண்
வ ம் ப கட்டைள ட்டதற் க் காரணம்
இ க் ற …”

க்

“ெகாஞ் சம் ெபா ங் கள் , இளவரேச! அப் ப த் தங் கள்
மனத் ல் எண்ணம் உ த்
ந்தால் அ இந்த
இலங் ைகத்
ன் பாக் யம் . அதற் ப் ெபா ப் பாளி ம்
தாங் கள் அல் ல; தங் கள் தமக்ைகயார் இைளய
ராட்
ம் அல் ல. ந்தர ேசாழ சக்கரவர்த் தான்
அதற் ப் ெபா ப் பாளி அவேர என்னிடம் பல ைற
ெசால்
க் றார்; தங் கைள இலங் ைகச்
ம் மாசனத் ல் ஏற் ைவத் ப் பார்க்க ேவண் ம் என்
ெசால்
க் றார். ந்தைவ ேத
டம் இைதப் பற்
தன்
த ல்
யவ ம் சக்கரவர்த் தான். தங் கள்
தந்ைத ன்
ப் பத்ைதேய தமக்ைகயார் தங் களிடம்
ெதரியப் ப த்
க் றார். ஆைகயால் தாங் கள்
ற் றவாளி அல் ல…”
“ேசநா ப ! அப் ப யானால் என் தந்ைத டம்
ேபாவதற் நான் ஏன் தயங் கேவண் ம் ? அவரிடம்
நடந்த நடந்தப ெசால் ேறன். இேதா இ க் ம் இந்த
இரண்
ேப ம் எனக்காகச் சாட் ெசால் லட் ம் . ற
சக்கரவர்த் என்ன கட்டைள இ
றாேரா, அதன்ப
நடந் ெகாள் வ என் கடைம…”
பார்த் ேபந் ரன் இப் ேபா அனல் கக் ம் ர ல்
னான்: “ேசநா ப ஏேதேதா ெவ ம் ேபச் ப்
ேப க்ெகாண்
க் ேறாம் . இனி ம்
மைறப் ப ல்
பயன் ஒன்
ல் ைல. இளவரசரிடம் உண்ைமையச்
ெசால் ேய ரேவண் ம் . தாங் கள் ெசால்
ர்களா
அல் ல நான் ெசால் லட் மா!”

“நாேன ெசால் ேறன்; ெபா ங் கள் !” என்றார் ேசநா ப .
அக்கம் பக்கம் பார்த்
ட் க்
னார்: “இளவரேச!
தங் க ைடய களங் கமற் ற உள் ளத்ைத மா ப த்த
ேவண்டாம் என் எண்ணிய பயன்பட ல் ைல. ஒ
ரஸமான ஷயத்ைதப் பற் த் தங் க க் ச் ெசால் ல
ேவண்
க் ற . ெபரிய ப ேவட்டைரயர் இந்த
ய ராயத் ல் நந் னி என் ம் ெபண்ைண மணம்
ரிந் ெகாண்
ப் ப தங் க க் த் ெதரிந்த ஷயேம.
அவள் ஒ
னியக்காரி. பயங் கரமான மாய மந் ர
த்ைதகள் அவ க் த் ெதரிந்
க் ன்றன. அவற் ன்
உத யால் ெபரிய ப ேவட்டைரயைர அவள் தன்
கால
ல் ேபாட் ைவத் க்ெகாண்
க் றாள் . அவள்
தன் காலால் இட்ட பணிைய இவர் தைல ல் ஏந்
நிைறேவற் ைவக் றார். பழங்
ல் றந் , பல ரச்
ெசயல் கள் ரிந்த அந்தப் ெபரியவ க்
வசத்தால்
இந்த மா ரி ர்க்க சம் ப த்
ட்ட .”
“ேசநா ப ! இ நான் ேகள் ப் படாத அல் லேவ? ேசாழ
ேதசத் ல் நா நகரெமல் லாம் ேப க்ெகாள் ம்
ஷயந்தாேன?” என்றார் இளவரசர்.
“அந்த மந் ரக்காரி நந் னி ன் சக் இ வைர ல்
ப ேவட்டைரயர்கைள மட் ம் ஆட் ைவத் க்
ெகாண்
ந்த . இளவரேச! மன்னிக்க ேவண் ம் !
இப் ேபா அவள் சக்கரவர்த்
ன் ேபரி ம் தன் ைடய
மந் ரத்ைதப் ேபாட ஆரம் த்
ட்டாள் . அதனால் தான்
இத்தைகய கட்டைளைய, – தங் கைளச் ைறப் ப த்
வ ம் ப யான கட்டைளைய, சக்கரவர்த்
றப் த்
க் றார்!…”
“ேசநா ப
ெகௗரவக்

! எச்சரிக்ைக! சக்கரவர்த் ையப் பற் க்
ைறவாக எ
ம் ெசால் ல ேவண்டாம் . என்

தந்ைத ன் உடம் ல் உ ர் உள் ளவைர ல் அவர் இ ம்
கட்டைள எ வானா ம் , எந்தச் சந்தர்ப்பத் ல்
இடப் பட்டா ம் , அ ேவ ெதய் வத் ன் கட்டைளயா ம் …”
“அைத நாங் கள் ம க்க ல் ைல, இளவரேச!
சக்கரவர்த்
ன் தந் ரத் க் மட்
ன்
அவ ைடய உ
க்ேக அபாயம் வந்
ேமா
என் தான் அஞ்
ேறாம் . நந் னிையப் பற் ய
உண்ைமைய ேநற் வைர நாேன அ ந்
ெகாள் ள ல் ைல. ேநற் ர தான் பார்த் ேபந் ரன்
லமாகத் ெதரிந் ெகாண்ேடன். அந்தப் பயங் கரமான
ஷயத்ைதத் தாங் க ம் ெதரிந் ெகாள் வ அவ யம் .”
“ ன் வ ஷத் க்
ன்னால் ம ைரக் அ
ல் ர
பாண் யேனா இ
த்தம் நடந்த அல் லவா?
அப் ேபா தங் கள் தைமயனார் கரிகால ம் இேதா உள் ள
பார்த் ேபந் ர ம் நா ம் கலந்தாேலா த் ஒவ் ெவா
காரியத்ைத ம் ெசய் வந்ேதாம் . பாண் ய ைடய
ைசனியங் கள் அ ேயா நிர் லமா ன.
ரபாண் யன்
ன்ெனா தடைவ பாைலவனத் ல் ஓ
ஒளிந்த ேபால் இப் ேபா ம் ஓ த் தப் க்க யன்றான்.
அதற் இடம் ெகா க்கக்
டாெதன் நாங் கள்
வ ம்
அவைன எப் ப யாவ ைகப் பற் றத் ர்மானித் ப் ெப
யற் ெசய் ேதாம் . இந்தத் தடைவ ர பாண் ய ைடய
தைலையக் ெகாண்
ேபாகாமல் தஞ் சா
க் த்
ம் வ ல் ைல என் நாங் கள்
வ ம் சபதம்
ெசய்
ந்ேதாம் . ஆைகயால் ேவ யாைர ம்
நம் வ ல் ைலெயன் நாங் கேள அவைனத் ெதாடர்ந்
ெசன்ேறாம் . கைட யாக ஒ ேகா
க் ப் பக்கத் ல்
இ ந்த
ைச ல் அவன் ஒளிந்
ப் பைதக்
கண்
த்ேதாம் .
ைசக் ெவளி ல் எங் கைளக்
காவ க் நி த் ைவத்
ட் த் தங் கள் அண்ணன்
கரிகாலர்தான் உள் ேள ைழந்தார்.

ர பாண் யைனக் ெகான் அவன் தைலைய எ த்
வந்தார். நாங் க ம் எங் கள் காரியம்
ந்
ட்டெதன்
கலமாகத்
ம் ச்
ெசன்ேறாம் . ஆனால் அந்தக்
ைசக் ள் ேள ஒ
ய
நாடகம் நடந்தெதன்ப எங் க க் த் ெதரியா . ர
பாண் ய க் அைடக்கலம் ெகா த்
ந்த ெபண்
ஒ த்
க்ேக நின் த த் த் தன் காதல க்
உ ர்ப் ச்ைச ேகட்டாள் . கரிகாலர் அவைள உைதத் த்
தள் ளி ட்
ரபாண் ய ைடய தைலையக் ெகாய்
ெவளிேய எ த் வந்தார். இளவரேச! அவ் தம் ேசாழ
லத் ன் ஜன்ம சத்
வான ர பாண் யைனக்
காப் பாற் ற யன்றவள் தான் நந் னி! அவள் தான்
ற் பா எ ப வய க் ழவைர மணந்
தஞ் சா
க் வந் , ‘ப
ர் இைளய ராணி’ யாக
ளங்
றாள் ! அவள் எதற் காக, என்ன ேநாக்கத் டன், –
வந்
ப் பாள் என்பைத நாம் ஊ க்கலாம் அல் லவா? ர
பாண் ய க்காகப் ப க் ப் ப வாங் கத்தான்
வந்
க் றாள் . ேசாழ லத்ைத அ ேயா
நிர் லமாக்
வதற் காக வந்
க் றாள் . அவள்
அ
ல் ெசன்றவர் யா ம் அவ ைடய ேமாக
வைல
ந் தப் த்
ம் வ க னம் . அேதா
நிற் ம் வந் யத்ேதவன் அதற் ச் சாட் ெசால் வான்.
ேசாழ லத்ைதப் ண்ேடா
அ த்
டப் பயங் கர
சபதம் எ த்
க் ம்
ட்டத்ைதப் பற் அேதா நிற் ம்
ைவஷ்ணவன் சாட் ெசால் வான். அவர்க க்
அவ யமான பணத்ைதெயல் லாம் நந் னி தான்
ெகா க் றாள் .
இளவரேச! ர ஷ்ட வசமாக நம் சக்கரவர்த் ப்
ெப மா ம் அந்தப் பாத
ன் வைல ல்
ந்
ட்டதாகக் காண்
ற . ம ராந்தகத் ேதவ க் ப்
பட்டம் கட் வ பற் ச் சக்கரவர்த் ேய ேயா த்
வ வதாகத் ெதரி ற . ஆைகயால் சக்கரவர்த்
ன்

கட்டைளெயன் க
த் தாங் கள் தஞ் ைசக்
ேபாவதற் இ த ணமல் ல…”

ப்

“ேசநா ப ! தாங் கள்
ய ெசய் கள் எனக்
க்க
யப் ைப உண்
பண்ணி
க் ன்றன. ஆ
ம்
அச்ெசய் களில் நான் ெசய் த
தான்
உ
ப் ப
ற . என் தந்ைதைய அவ் வள
பயங் கரமான அபாயங் கள்
ழ் ந்
க் ம் ேபா நான்
இ க்க ேவண் ய இடம் அவர் அ
ேலதான். இலங் ைக
அர எனக் என்னத் ற் ? அல் ல இந்த உ ர்தான்
என்னத் ற் ? இனி ேயாசைன ஒன் ேம ேதைவ ல் ைல.
என்ைனத் தைட ெசய் வதற் யா ம்
யலேவண்டாம் !”
என் இளவரசர் கம் ரமாகக்
னார். ற , சற் த்
ரத் ல்
ணில் சாய் ந் ெகாண்
தம் ைமக்
கண்ெகாட்டாமல் பார்த் க்ெகாண்
ந்த ங் ழ
ன்
அவர் கண்கள் ெசன்றன.
“ச
ங்

த்
ழ

ர

மாரி! சற்
ெந

ங்

இப் ப

அ

ல் வா!” என்றார்.

வந்தாள் .

“ெபண்ேண! நீ ெகாண் வந்த ெசய்
ன்
லம்
எனக் ப் ெபரிய உத ெசய் தாய் . இன் ம் ஓர் உபகாரம்
எனக் நீ ெசய் ய ேவண் ம் . ெசய் வாயா?” என்
ேகட்டார்.
‘அடடா! இ என்ன? இந்த ஏைழப் பட க்காரி டமா
இவர் உத ேகா
றார்? இவ க் க் ற் ேறவல்
ெசய் ம் பாக் யத்ைத நா வந்ேதன்; இவர் என்னிடம்
உத ேவண் ம் என் யா க் றாேர! கட ளிடம் வரம்
ேகட்க வந்ேதன்; கட ள் தம்
க் கரங் கைள நீ ட்
என்னிடம் ‘ ச்ைச ேபா ’ என் ேகட் றாேர?’ இவ் வா
மனத் ல் எண்ணி, “இளவரேச! தாங் கள் இட்ட

கட்டைளைய நிைறேவற் றக் காத்
ங் ழ .

க்

ேறன்!” என்றாள்

“ச த் ர மாரி! என்ைனத் ேத க் ெகாண்
இரண்
மரக்கலங் கள் ெதாண்ைடமான் ஆற்
கத் வாரத் ன்
அ
ல் காத்
க் ன்றன என் ெசான்னாய் அல் லவா?
அந்த இடத் க் நான் அ
க் ரமாகப் ேபாய் ச்
ேசரேவண் ம் . எனக் வ காட் அைழத் க்ெகாண்
ேபாவாயா?”
“ெபண்ேண! ‘
யா ’ என் ெசால் !” என்பதாக ஒ
ரல் கர் த்த . அ ேசநா ப
ன் ரல் தான்
என்பைதப் ங் ழ உணர்ந்தாள் .
இத்தைன ேநர ம் ஏேதா ஒ ெசாப் பன ேலாகத் ல்
சஞ் சரித் க் ெகாண்
ந்தவ க் இப் ேபா தான் தன்
ெந க்க யான நிைலைம ெதரிந்த . எந்த
அபாயத்
ந் இளவரசைரத் தப்
க்கலாம் என்ற
ஆைச டன் இவள் அவசர அவசரமாக ஓ வந்தாேளா,
அந்த அபாயத் ன் வா
ேலேய ெகாண்
ேசர்க் ம் ப
இளவரசர் இப் ேபா தன்ைனக் ேகட் க்ெகாள் றார்!
“ெபண்ேண! ‘
யா ’ என் ெசால் !” – ேசநா ப
ன்
இந்தக் கட்டைள ன் ெபா ள் அவ க் இப் ேபா
லனா ற் . நாலா றத்
ந் ம் ஆ ரம் ரல் கள்
அேத கட்டைளைய அவ க் இட்டன. மரங் கள் அவ் வா
ழங் ன; மண்டபத் ன்
ண்கள் அவ் தம் அல ன;
மரக் ைளகளின் ேம
ந் பறைவகள் கத ன.
ஆனால் அந்த ேபைதப் ெபண்ணின் இதயத் ன் உள் ேள
ெமல் ய ரல் ேகட்ட . ‘ ங் ழ ! இேதா உன்
அ ர்ஷ்டம் ! இளவரச க் வ காட் அைழத் ப்

ேபாவாயானால் அவ டன் இரண்
னங் கள்
க க்கலாம் . அவர் அ
ல் நீ இ க்கலாம் . அவர்
உன்ைனப் பாராதேபா அவைர நீ பார்க்கலாம் . அவர்
பட் வ ம் காற் உன்
ம் ப ம் . அவ ைடய
ரல் உன் கா ல் அ க்க ேகட் ம் . அ ெபண்ேண! நீ
கண்
வந்த எட்டாத கன ல் ஒ
நிைறேவ ம் .
ற அ எப் ப யானால் என்ன? ங் ழ !
ஒத் க்ெகாள் !’ என் அந்த ெமல் ய ரல் அவள் மனக்
கா ல்
ய .
“ச த் ர மாரி! ஏன் தயங்
றாய் ? எனக் இந்த உத
நீ ெசய் ய மாட்டாயா? நாேன வ கண்
த் க்
ெகாண்
ேபாக ேவண் ய தானா?” என் இளவரசர்
ய அவ ைடய மனம் டமைடயக்
காரணமா ற் .
“இளவரேச! வ

காட்ட நான் வ

ேறன்!” என்றாள் .

ேசநா ப
க் ரம ேகசரி அப் ேபா தம்
ெதாண்ைடையக் கைனத் க் ெகாண்ட சப் தம் கம் பம்
ஏற் ப வதற்
ன்னால்
ன் கர்ப்பத்
ந்
எ
ன்ற பயங் கரத் ெதானிைய நிகர்த்
ந்த . அவர்
ஓர் அ
ன்னால் வந்
னார்:“இளவரேச! தங் கள்
ப் பத் க் க்
க்ேக நான்
நிற் கமாட்ேடன். ஆனா ம் என் ேவண் ேகாள்
ஒன் க் ச் ெச சாய் க்க ேவ
ம் . தங் கைளச்
ைறப் ப த்த வந்
ப் பவர்களிடம் தங் கைள
ஒப் பைடக் ம் வைர ல் தங் கைளப் பா காப் ப என்
ெபா ப் . ேநற் ர தங் கைளக் ெகால் ல நடந்த
யற் கைளப் பற் ச் சற்
ன்னால் தங் கள்
ேதாழர்கள் ெசான்னார்கள் . அந்தக் ெகாைலகாரர்கள்
இன் ம்
பட ல் ைல. அவர்கள் யாெரன் ெதரிய ம்

இல் ைல. என் மனத் ல் உள் ளைதச் ெசால் வதற் காக
மன்னி ங் கள் . இந்தப் ெபண்ணின் ேபரிேலேய எனக் க்
ெகாஞ் சம் சந்ேதக ண் . அந்தக் ெகாைலகாரர்க க்
இவ ம் ஒ ேவைள உடந்ைதயா
க்கலாம் அல் லவா?
மரக்கலங் களில் தங் கைளச் ைறப் ப த்
அைழத் ப் ேபாக வந்
க் றார்கள் என்பேத
இவ ைடய கற் பைனயா
க்கலாம் அல் லவா? ஏன்
இ க்கக்
டா ? சற்
ன்னால் இவ ைடய
கத் ையத் தங் கள் ேதாழர் வந் யத்ேதவர்
ங்
எ ந்தேபா , அ யார் ேபரிேலா
ந் ஓலக் ரல்
ேகட்டேத? அ யா ைடய ரல் ? இந்தப் ெபண்
தாராளமாக வ காட் க் ெகாண்
வரட் ம் . நம் ைடய
யாைன ேமல் ஏ க்ெகாண்
ன்னால் ெசல் லட் ம் .
ஆனால் தங் க டன் நா ம் ெதாண்ைடமான் ஆற் ல்
உள் ள கப் பல் கைளக் கா
ம் வைர ல் வந்ேத
ேவன்!
அ என் ைடய கடைம!”
ேசநா ப இந்தப் ேபச்ைசப் ன்னைக த்த கத் டன்
ேகட் க்ெகாண்
நின்ற இளவரசர்,
“அப் ப ேயயாகட் ம் ! தங் க ைடய கடைமைய
நிைறேவற் வதற் நா ம்
க்ேக நிற் க ல் ைல!”
என்றார்.

அத்
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ரண்ட

!

ேமற் கண்டவா
ஏற் பட்ட ம் ேசநா ப
க் ரமேகசரி பார்த் ேபந் ரைனத் தனியாக
அைழத் ச் ெசன்
ேநரம் அந்தரங் கமாகப்
ேப னார். ன்னர், தம் டன் வந்த பைட ரர்க க்
தனித்தனிேய ல கட்டைளகைளப் றப் த்தார்.

த்

பார்த் ேபந் ரன் இளவரசரிடம்
ைடெபற் க்
ெகாண்டான். “ஐயா! நான் வந்த காரியம் நிைறேவறாமல்
ெவ ங் ைகேயா
ம்
ேறன். இதற் காகக் கரிகாலர்
என்ைன க ம் ேகா த் க்ெகாள் ளேபா றார்.
ஆ
ம் என்ன ெசய் வ ? தாங் கள்
வாதமாக
இ க்
ர்கள் ; என் ேபரில் ற் ற ல் ைல. இதற்
இங் ள் ளவர்கள் எல் லா ம் சாட் !” என்றான்.
இளவரசர், “அவ் வள அவசரமாகப் ேபாகேவண் மா?
தாங் க ம் ேசநா ப ேயா ெதாண்ைடமானா வைர
வந்
ட் ப் ேபாகக் டாதா?” என் ேகட்டார்.
“அந்தப் பாதகத் க் நான் உடந்ைதயா
க்க
மாட்ேடன். நான் வந்த கப் பல் ரிேகாணமைல ல்
நிற் ற . அங் ேக ேபாய் க் கப் பல் ஏ க்
ய க் ரம்
நான் காஞ் க் ப் ேபாகேவண் ம் . கரிகாலரிடம்
நடந்தைதச் ெசால் ல ேவண் ம் !” என்றான்
பார்த் ேபந் ரன்.
ன்னர் வந் யத்ேதவைனப் பார்த் , “வல் லத்தைரயேன!
என் டன் நீ காஞ் க் வர ல் ைலயா?” என் ேகட்டான்.
வந் யத்ேதவன்
“இல் ைல; இளவரச

க் ட்
டன் ேபாக

நின்
ட் ,
ம்
ேறன்” என்றான்.

“நல் ல ; என் டன் வராததற் காகப் ற
வ த்தப் ப வாய் !” என் ெசால்
ட் ப்
பார்த் ேபந் ரன் றப் பட்டான். ேசநா ப
கட்டைள ன்ப அவ டன் இன் ம் ல
ளம் ச் ெசன்றார்கள் .

ன்
ரர்க

ம்

வந் யத்ேதவன் ஆழ் வார்க்க யானிடம் , “அந்தப்
பல் லவன்
யதன் ெபா ள் என்ன? தன் டன்
வராததற் காக நான் வ த்தப் ப ேவன் என் ஏன்
னான்? உமக் ஏதாவ ெதரி றதா?” என்
ேகட்டான்.
“ேசநா ப
ம் அவ ம் கலந் ேப ஏேதா ழ் ச ்
ெசய்
க் றார்கள் ! அதன்
வரம் இன்னெதன்
தாேன க் ரத் ல் ெதரி ம் . உண்ைம ல் , இப் ேபா
ஏற் பட்
க் ம் சங் கடத் க்
லகாரணம் இந்தக்
ெகா ம் பா
ர் ழவர்தான்!” என்றான்.
“அ

எப் ப ? ேசநா

ப

என்ன ெசய்

க்க

ம் ?”

“எல் லாம் அவ ைடய ேவைலதான். அவ ைடய
ம் பப் ெபண் ஒ த் பைழயாைற ல் வளர் றாள்
என்ப உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“நன்றாய் த் ெதரி
ெசால்
ர்?”

ம் வான

ேத

ையத்தாேன

“ஆமாம் ; அந்தப் ெபண்ைண இளவரச க் க் க யாணம்
பண்ணிக் ெகா த் இலங் ைக அரசராக இவ க்
ட்
ட ேவண் ம் என் ேசநா ப க் ஆைச.
பக்த
க்கைளக் ெகாண்
இலங் ைகக் ரீடத்ைத
அளிக் ம் ப ஏ யவர் இவர்தான். இவ ைடய
யற் ைய இரக யமாக ைவத்
க்கவாவ
ெதரிந்ததா? அ
ம் இல் ைல. ெசய் தஞ் ைசக்
எட்
ட்ட . அதனால் தான்
தன் மந் ரி அநி த்தர்
இலங் ைகக் வந்தார்; என்ைன ம் இளவரசரிடம்
அ ப் ைவத்தார். வந் யத்ேதவா! எ எப் ப யானா ம்
நம் ைடய உ ைர நாம் பத் ரமாகக் காப் பாற் க்

ெகாள் ள ேவண் ம் , இளவரசர் இலங் ைகச்
ம் மாசனத்ைத ஏற் க ம த்த பற் நீ ம் நா
தஞ் ைச ல் சாட் ெசால் ம் ப ேநரிடலாம் !”

ம்

இதற் ள் ேசநா ப
ன் காரியங் கள்
ந்
ட்டன.
அவ டன் வந்
ந்த பைட ரர்களில் நா ேபைரத் த ர
மற் றவர்கள் எல் லா ம் ெவவ் ேவ
ைச ல் றப் பட் ச்
ெசன்றார்கள் .
கைட யாக இளவரசரின் ேகாஷ்
ம் றப் பட்ட .
இளவரசர், ேசநா ப , வந் யத்ேதவன்,
ஆழ் வார்க்க யான் இவர்க டேன ேமற்
ய நா
ரர்க ம் உயர்ந்த சா க்
ைரகள் ேத வட ைச
ேநாக் ப் றப் பட்டார்கள் . இவர்கைளப் ன்ெதாடர்ந்
ங் ழ ஏ
ந்த யாைன, ஜாம் ஜாம் என்
கம் ரமாக நடந் வந்த . ங் ழ ையத் த ர அதன்
யாைனப் பாகன் ஒ வன் மட் ேம ஏ க்
ெகாண்
ந்தான்.
ெகாஞ் ச
ரம் இராஜபாட்ைட வ யாக அவர்கள்
ெசன்றார்கள் . ஆனால் இராஜபாட்ைட ல் ரயாணம்
ெசய் வ
லபமாக இல் ைல, வ ெயங் ம் ஜனக்
ட்டமா
ந்த . இளவரசர் அவ் வ
ல் வ
றார்
என்ப ம் எப் ப ேயா ஜனங் க க் த் ெதரிந்
ேபா
ந்த . இலங் ைகத்
ன் வடப
ல்
அப் ேபாெதல் லாம் த ழர்கேள அ கமாக வ த்
வந்தார்கள் . அங் கங் ேக ஜனங் கள் ம் பல் ம் பலாக
நின் , “இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் வாழ் க!”
“ேசநா ப ெகா ம் பா
ர் ேவளார் வாழ் க!” என்
ேகா
த்தார்கள் . ல இடங் களில் ஜனங் கள்
ைரகைளச் ழ் ந் ெகாண்
ன் ெதாடர்ந்
வந்தார்கள் . வரவரப் ன் ெதாடர்ந் வ ம்
ட்டம்

அ கமா க் ெகாண்
ேபாக
ய ல் ைல.

வந்த

.

ைரகள் ேவகமாகப்

இளவரசர் ேசநா ப
டன் இைதப் பற்
வா த்த ன்
ேபரில் இராஜபட்ைட
ந்
ல க் காட் வ
ல்
ேபாவெதன்
ர்மானமா ற் . ஜனங் கைள ெம வாகக்
க த் க்கட்
ட் அவர்கள் காட் வ
ல்
ரேவ த்தார்கள் . காட் வ
ல் இயற் ைக
இைட
கள் காரணமாக ேவகமாகப் ேபாக
ய ல் ைல. ெகாஞ் ச
ரம் ேபான ம் தாமைரத்
தடாகம் ஒன் ெதன்பட்ட . அதன்கைரக் வந்த ம்
எ ர்க்கைர ல் ஒ ெபரிய ஜனக் ம் பல் நிற் ப
ெதரிந்த . இவர்கைளப் பார்த்த டேன அந்த ஜனக்
ம் ப ன் மத்
ந் தாைர, தப் பட்ைட, ெகாம் ,
ேபரிைக த ய வாத் யங் களின் ெப
ழக்கம்
ளம் ற் .
“ெகாஞ் சம் இ ங் கள் ; நான் ேபாய் அவர்கள் யார் என்
பார்த்
ட் வ
ேறன்!” என்
ட் ச்
ேசநா ப
ைரையத் தட்
ட் க் ெகாண்
ன்னதாகச் ெசன்றார்.
ேநரத் க்ெகல் லாம்
ம் வந் , “இளவரசர் இந்த வ வ வ எப் ப ேயா
பக்கத் க் ராமவா க க் த் ெதரிந்
ேபா
க் ற . இளவரச க் மரியாைத ெசய் யத்தான்
அவர்கள் வந்
க் றார்கள் !” என்றார்.
ஜனங் கள் ெந ங் வந்தார்கள் . இளவரசைரச் ற் ச்
ற் வந் அடங் காத ஆர்வத் டன் பார்த்தார்கள் . பல
வைக ஜய ேகாஷங் கைள ம் வாழ் தெ
் தா கைள ம்
ளப் னார்கள் . அவற் ல் “ஈழத்தரசர்
அ ள் ெமா வர்மர் வாழ் க!” என்ற ேகாஷம் மட் ம்
ரதானமா
ந்த .

இளவரசர் கத் ல் ன்னைக மலர்ந்த . அந்த
ஜனக் ட்டத் ற் த் தைலவன் என் ேதான் ய
ஒ வைன அ
ல் அைழத்தார். “இவர்கள் எதற் காக
எனக் ஈழத் அர ப் பட்டம் கட்
றார்கள் ?” என்
ேகட்டார்.
அவன்
கப் பணி டன், “அரேச பன்ென ங் காலமாக
இந்த ஈழநா நிைலயான அர இல் லாமல் அவ ப் பட்
வ
ற . ெபான்னி ன் ெசல் வர் ஈழ நாட் ன் மன்னர்
ஆக ேவண் ம் என்ப எங் கள் ேகாரிக்ைக. இந்நாட் ல்
வா ம் எல் லா ஜனங் க ைடய
ப் ப ம் அ தான்.
த ழர்கள் , ங் களவர்கள் , ைசவர்கள் , ெபௗத்தர்கள் ,
ற கள் இல் லறத்தார் எல் லா ம் அைதேய
ம்
றார்கள் ” என்
னான்.
இளவரச க் ம் அவைரச் ேசர்ந்தவர்க க் ம்
ந்
அளிக்க அவர்கள் ஏற் பா ெசய்
ந்தார்கள் .
ந்ைத
ஏற் க் ெகாள் ளாமல் ேபாக
ய ல் ைல.
ந் ண்ட
ற
ைட ெபற் ப் றப் ப வதற் ெவ
ேநரமா
ட்ட .
இளவரச க் உபசாரங் கள் நடந் ெகாண்
ந்த
சமயத் ல் வந் யத்ேதவ ம் , ஆழ் வார்க்க யா ம்
தனித் ப் ேப க் ெகாள் ளச் சந்தர்ப்பம் ைடத்த .
“தம் ! பார்த்தாயா? இெதல் லாம் ேசநா ப
ன்
ழ் ச ்
என் ெதரிய ல் ைலயா? ன்னாேலேய அவசரமாகச்
ெசய் அ ப் இந்த உபசாரங் கைளெயல் லாம் ஏற் பா
ெசய்
க் றார்!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ேசநா ப
ன் ஏற் பா தான் என்
ெதரி ற . ஆனால் இந்தச் ழ் ச ்

ஒ வா
ன் ேநாக்கம்

என்னெவன் ெதரிய ல் ைலேய? இப் ப ெயல் லாம்
இந்தத்
ல் வா ம் ஜனங் கள் ெசால் வைதக் ேகட்
இளவரசர் ேநற் ேவண்டாம் என் ம த்த
ம் மாசனத் ன் ேபரில் இன்ைறக் ஆைச ெகாண்
வார் என்ற எண்ணமா?” என் வந் யத்ேதவன்
ேகட்டான்.
“அ ஒ ேநாக்கமா
க்கலாம் . அைதக் காட்
ம்
க் யமான நம் ரயாணத்ைதத்
தாமதப் ப த் வ தான்!” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.
“ ரயாணத்ைதத் தாமதப் ப
என்ன பலைன எ ர்ப்பார்க்

த் வ னால் ேசநா
றார்?”

ப

“அ எனக் ம் ெதரிய ல் ைல; க் ரத் ல் ெதரிந்
தாேன ஆகேவண் ம் ? இளவரச ைடய கத்ைதப் பார்!
அவ க் இைவெயல் லாம்
க்க ல் ைலெயன்
ெதரி றதல் லவா?”
வந் யத்ேதவன் இளவரசரின்
கத்ைதப் பார்த்தான்.
ஆத் ரமான வார்த்ைதகைளப் ேப ம் ேபா
ட
மலர்ந்
ளங் ய அவ ைடய கத் ல் இப் ேபா
எள் ம் ெகாள் ம் ெவ த்தன.
வங் கள்
ெந ந்
ந்தன. கண்கள் ஆழ் ந்த ந்தைனையக்
காட் ன.
அேத சமயத் ல் ங் ழ அத்தாமைரக் ளத் ன்
இன்ெனா கைர ல் தன்னந்தனியாக உட்கார்ந்
ந்தைன ல் ஆழ் ந்
ந்தாள் . எ ர்பார்த்தப
அவ க் இந்தப் ரயாணம் உற் சாகம் த வதாக
இல் ைல. ரயாணத் ன்ேபா இளவரச டன்
தனித்
க் ம் சந்தர்ப்பம் ைடக் ெமன்

நிைனத்தாள் . அவர் தன் டேன அளவளா ப் ேப வார்
என் எண்ணினாள் . தன் மனத் ல் ெபாங் ம்
உணர்ச்
ல் ஒ
ேத ம் ெவளி டலாம் என்
ஆைசப் பட்டாள் . அதற் ெகல் லாம் சமயேம ட்டா
ேபா
க் ற . இளவரசைரச் ற் ஒேர
ட்டமாகேவ
இ க் ற .
‘அவைர எ ரிகளிடம் ெகாண் ேபாய் ஒப்
த்த ப
ஒன் தான்
ஞ் ம் ேபா ம் . அந்தப் ப தனக்
எதற் காக ஏற் படேவண் ம் ? ஏன் இங்
ந்தப
ஒ வ க் ம் ெதரியாமல் ஓ
டக் டா ?
ேசநா ப
ன் ேகாபத்
ந்தாவ தப் யதாக
ஆ ம் !’
‘ேச! ேசநா ப ேகாபம் என்ைன என்ன ெசய்
ம் ?
யா ைடய ேகாபந்தான் என்ன ெசய்
ம் ?
அதற் ெகல் லாம் நான் பயப் பட ல் ைல. ஆனால்
என் ைடய எண்ணெமல் லாம் ஏன் மண்ேணா
மண்ணாக ேவண் ம் ? இந்த ெநஞ் ல் உள் ள எத்தைன
நாள் இப் ப என்ைனத் த த் க்ெகாண்
க் ம் ? இந்த
உடம் ல் உ ர் எதற் காக இ க் ற ?
ெரன் ஒ
இ
ந் என்ைனக் ெகான்
டக் டாதா? இப் ப
எத்தைனேயா ஆ ரம் தடைவ ஆைசப் பட்டா
ட்ட ;
பயன் ஒன்
ல் ைல. இந்த உ ர் தானாகப் ேபாகப்
ேபாவ ல் ைல. நானாக ஏேத ம் ெசய்
ெகாண்டால் தான் இந்த உ ர் ேபா ம் !…’
‘ஆ! இ என்ன? கன காண்
ேறனா? இல் ைல, கன
இல் ைல! அங் ேக அந்தப் பா ம் மண்டபத் க் ப்
பக்கத் ல் இளவரச ைடய ேந தர் என்னிட
ந்
ங் எ ந்த கத் இேதா வந் என்ன
ல்
ந்
க் றேத? இைத யார் எ ந்
ப் பார்கள் ?
யாேரா இவ ைடய பைகவர்தான் எ ந்
ப் பார்கள் !

என்ைனக் ெகால் வதற் த்தான் எ ந்
ப் பார்கள் .
என்ன ர ஷ்டம் ! என் ேமேல ழாமல் சற் நகர்ந்
ந்
ட்டேத? – இ
ம் நல் லதற் காகத்தான். ைக ல்
இந்தக் கத் இ க்கட் ம் . அவ க் நான் ெகா த்த
வாக்ைக நிைறேவற் ய ற , அவைர அந்தப்
பாதகர்களிடம் ெகாண் ேபாய் ஒப்
த்த ற , அவர்
எ ரிேலேய இந்தக் கத்
னால் த் க் ெகாண்
இறந்
ேறன். ச் ! எதற் காக அவர் மனத்ைத
அப் ப ப் ண்ப த்த ேவண் ம் ? அவர் கப் ப ல்
ஏ ப் ேபான ற பட ல் ஏ , ந க்கட ல் ெசன்
அங் ேக த் க்ெகாண்
சாகலாம் . என் அ ைமக்
கத் ேய நீ
ம் வந்தாயல் லவா? உன்ைன
அ ப் யவர்க க் வந்தனம் .’
‘ஒ ேவைள இளவரசர் ேமேல எ ய எண்ணி இைத
எ ந்
ப் பார்கேளா? ஆம் ; அவ க் வ
ல்
எத்தைனேயா அபாயங் கள் ேநரலாம் என் ேசநா ப
டச் ெசான்னாேர?… அப் ப ஒ சந்தர்ப்பம் எனக் க்
ைடக்கக்
டாதா? அவர் ேபரில்
பார்த் எ ந்த
கத் என் ெநஞ் ல்
ழக் டாதா? அப் ப
ந்
அவ க்காக நான் உ ர் றக் ம் ப ேநரக்
டாதா
அவ் தம் ேநர்ந்தால் , நான் இரத்தம் ெப க்
உ ர் றக் ம் சமயத் ல் …’
ங் ழ
ன் மனத் ல் ஒ
த் ரமான ேதாற் றம்
ஏற் பட்ட . அவ ைடய மார் ல் கத் பாய் ந்
ந்த .
அ
ந் இரத்தம் ெகாட் க்ெகாண்
ந்த .
இளவரசர் ஓ வந்தார். ‘ஐேயா! எனக்காக உ ர்
றக் றாயா?’ என் ேகட்டார். ங் ழ
ன் உள் ளம்
ரித் ெநஞ்
ந் இரத்தம் அ கமாகப்
ட்
வந்த . இளவரசர் அவைள வாரி எ த் த் தம் ம
ல்
ேபாட் க்ெகாண்டார். அவ ைடய ெநஞ்
ந்
ெப
ய இரத்தம் அவர் உடம் ைப ம் உைடகைள ம்
நைனத்த . ங் ழ கலகல ெவன்
ரித்தாள் .

‘இளவரேச! இப் ேபாதாவ என் ெநஞ் ல் உள் ள
என்னெவன் ெதரிந் ெகாண் ர்களா?’ என்
ேகட்டாள் . ‘அ ப் பா ! அ எனக்
ன்னேம ெதரி ம் ?
இதற் காகவா உ ைர
றாய் ?’ என் இளவரசர்
அல னார். ங் ழ க் ஆனந்தம் தாங் க ல் ைல.
உரத்த சத்தம் ேபாட் ச் ரித்தாள் !…
“ஏ ைபத் யேம!” என்ற ரைலக் ேகட் ப் ங் ழ
நி ர்ந் பார்த்தாள் . எ ரில் வந் யத்ேதவன் நின்
ெகாண்
ந்தான்.
“இளவரசர் ஏற் ெகனேவ ேகாபமா
க் றார்;
ரயாணம் தாமதப் ப
ற என் . உன்னால் ேவ
தாமதம் ேவண்டாம் . க் ரம் எ ந் வா!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
ங் ழ
ரித் க்ெகாண்
எ ந் ஓ ப் ேபாய்
யாைன ன்
ஏ க்ெகாண்டாள் . கத் ைய ெநஞ்
அைணத் க் ெகாண்
ெகாஞ் னாள் .

டன்

காட் வ
ல் ேம ம் ெகாஞ் ச
ரம் ெசன்ற ற
எ ர்பாராத ஒ சம் பவம் நிகழ் ந்த . ரயாணிகள் வல
பக்க
ந்த அடர்ந்த காட்
ந் ‘ ர்’ என்ற
சத்தத் டன் ஓர் அம் பாய் ந் வந்த . இளவரசைரக்
பார்த் அ எய் யப் பட்
க்க ேவண் ம் என்ப ல்
ஐய ல் ைல. ஆனால் அந்த அம் ைப ட ேவகமாக
இளவரசர்
ைர ன் க ற் ைற இ த் த்
ப் னார்.
அம் அவ க் ெவ ச பமாக ெசன் , அவ க்
அப் பால் வந் ெகாண்
ந்த ஆழ் வார்க்க யா ைடய
தைலப் பாைக ல் பாய் ந் அைதக் ெகாத் க் ெகாண்
ெசன்ற .

ஆழ் வார்க்க யான் தைலையத் தட
யப் டன் பார்த்தான்.

க்ெகாண்

ேசநா ப
க் ரமேகசரி
க் ட் ப் ேபாய்
ட்டார். எல் லா ேம ைகத் நின்றார்கள் .
ங் ழ
ெகான்

ேயா அந்த அம் தன் ேபரில்
ந் தன்ைனக்
ட ல் ைலேய என் வ த்தப் பட்டாள் .

ைகப் நீ ங் ய ற ேசநா ப , “இளவரேச!
பார்த் ர்களா? தங் கைளப் பா காப் ன் த் தனிேய
அ ப்
ந்தால் எவ் வள
சகான
காரியமா
க் ம் ?” என் ெசால்
ட் க் காவ க்
வந்
ரர்கைளக் காட் க் ள்
ந் ேதடச்ெசான்னார்.
அவர்கள்
ேநரம் ேத
ட் த்
ம் வந் , யா ம்
அகப் பட ல் ைல” என்றார்கள் .
ேசநா ப ேமேல ரயாணத்ைதப் பற் ஏற் பா
ெசய் யத் ெதாடங் னார். “இளவரசைர ந
ல் நி
நாம் நா
ற ம் ழ் ந் வரேவண் ம் ” என்
கம் வ க்க ஆரம் த்தார்.
அப் ேபா இளவரசர், “ேசநா
என்றார்.

ப

!ஒ

“இ என்ன வார்த்ைத? கட்டைள
ேசநா ப .

ேவண்

த்
,

ேகாள் ”

ங் கள் !” என்றார்

“நான் உ ேரா தஞ் ைச ெசல் ல
ம்
ேறன். நான்
ற் றமற் றவன் என்பைத என் தந்ைத டம் ெமய் ப் க்க
ம்
ேறன்…”
“தங் கள் தந்ைத ஒ
இளவரேச?”

நா

ம் சந்ேத

க்கமாட்டார்

“தந்ைத மட் மல் ல; மக்கள் எல் லா ம் ஒப் க்
ெகாள் ம் ப நி
க்க
ம்
ேறன். அந்தக்
காரியத்ைத நிைறேவற் ய ற என் உ ைரப் பற்
ம் கவைலப் படமாட்ேடன். அதற்
ன்னால்
வ
ேலேய உ ர் றக்க
ம் ப ல் ைல.”

ச்

“ஐயா! தங் கள் உ
க் ஆபத் வ வதா
ந்தால்
அந்த
ணேம இந்தக் ெகா ம் பா
ர் வாைள என்
ெநஞ் ேல ெச த் க் ெகாள் ேவன்.”
“அ ல் ஒன் ம் பயனில் ைல. ேசாழநா
நஷ்டம் அைட ம் .”

மகத்தான

“தங் கைள இழப் பைதக் காட்
ம் ெபரிய நஷ்டம்
ேசாழநாட் க் ேவ என்ன இ க்க
ம் ? தங் க க்
ஆபத் வ வதற் க் காரணமா
ந்
ட் அப் றம்
இந்தக் ெகா ம் பா
ர்க் ெகா ம் பா ஒ கண ம்
உ ைர ைவத் க் ெகாண்
ப் ேபனா?”
“அப் ப யானால் என் உ ைர நான் காப் பாற்
ெகாள் வ இன் ம்
க் யமா ற .”
“அைதக்காட்
ம்
க்
ேவ எ
ம் இல் ைல.”
“அதற்
“ெசால்

எனக்

ஒ

யமான

க்

இந்த உலகத்

ேயாசைன ேதான்

ற

ல்

.”

ங் கள் ஐயா!”

“
ைர ேமல் ரயாணம் ெசய் ம் வைர ல் சற்
வந்த அம் ைபப் ேபால் ேவ அபாயங் கள் ஏற் பட் க்
ெகாண் தானி க் ம் .”

ன்

“நடந்

ேபாகலாம் என்

ெசால்

ர்கள் ? அல் ல

…”

“எனக் யாைனகளின் பாைஷ நன்றாய் த் ெதரி ம்
யாைனகள் நான் ெசான்னப ேகட் ம் என் தாங் கள்
அ
ர்கள் அல் லவா?”
“ஆம் , ஐயா! யாைனப் பாகன் ேவஷம் ண்
இந்த
இலங் ைகத்
ன் ெப ம் ப
ையத் தாங் கள் ற்
பார்த்
ப் ப ம் எனக் த் ெதரி ம் .”

ப்

“ஆகேவ நான் ெசால்
ற என்னெவன்றால் ,
ம ப
ம்
ேநரம் யாைனப் பாகன் ஆ ேறன்.
இப் ேபா யாைனைய நடத்
றவன் ெகாஞ் ச ரம் என்
ைர ேமல் ஏ க்ெகாண்
வரட் ம் .”
இைதக் ேகட்ட ேசநா ப
மனத்த மாற் றமைடந்ததாகத் ேதான் ய .
இளவரச ைடய ேயாசைனக் யாராவ ஆட்ேசபம்
ெசால் ல மாட்டார்களா என் ஆவ டன் ற்
ற் ம்
பார்த்தார். ஆனால் எல் லா ம் ‘கம் ’ெமன் இ ந்தார்கள் .
“ஐயா! யாைனப் பாக
என்னேமா?”
“ெதரியா

க்

க்

ட்டால் , நடந்

ைர ஏறத் ெதரி
ம்

ப் ேபாகட்

“அந்தப் ெபண் ெபரிய சங் ேகா யா
க்
அவள் தங் க க் ச் சரி சமமாக யாைன
மாட்ேடன் என் ெசான்னால் …?”
“ ேழ

த்

நடந்

வரட்

“தங் கள்

த்தம் , இளவரேச!”

ம் ”

ேமா,

ம் .”
றாேள?
உட்கார

இளவரசர் உடேன
ைர
ந்
த்தார்.
யாைன ன் அ
ல் ெசன்றார். ங் ழ
ன் கரிய
கண்கள் ஆர்வத் னால் நீ ண்
யப் னால் அகன்
அவைர ேநாக் ன. யாைனப் பாகைன இறக்
ட் த்
தாம் யாைன
பாய் ந் அதன் க த் ல் உட்கார்ந்
ெகாண்டார். தைடப் பட்ட ரயாணம் ம ப
ம்
ஆரம் பமா ய .
ங்

ழ
ளகாங் தம் அைடந்தாள் . யாைன ன்
ன் ேம
ந் ேமகங் களின்
பாய் ந்தாள் .
வானெவளி ல் உல னாள் . ெசார்க்கத்ைத
எட் ப் பார்த் அதன்
வரிக்க
யாத இன்ப கத் ன்
இயல் இ ெவன்பைத ஒ வா உணர்ந் அ ந்தாள் .
‘ஆகா! இ ெவன்ன ேதவகானமா? இவ் வள
இன்பமா
க் றேத! இல் ைல, ேதவகானத் க்
இவ் வள இனிைம ஏ ? இளவரசர் அல் லவா ேப
றார்!’
“ச த் ர மாரி! என் டன் இந்த யாைன
தனியாக
இ ப் ப உனக் அ வ ப் பா
க் றதா?”
“ஏ ஜன்மங் களின் நான் ெசய் த தவத்
பாக் யம் எனக் க் ட்
க் ற ,
“
ெரன் இந்த யாைனக் மதம்
ஆரம் த்தால் , நீ பயப் ப வாயா?”

னால் இந்தப்
ர !”
த்

இ

ஓட

“தாங் கள் பக்கத் ல் இ க் ம் ேபா வானம் இ ந்
ந்தா ம் பயப் படமாட்ேடன், ஐயா!”
“உன் படைக எங் ேக
ங் ழ ?”

ட்

ட்

வந்

க்

றாய்

“யாைன இற
“இக்கைர

த்

ைறக்

லா, அக்கைர

ச் ச பத்

ல் , ஐயா!”

லா?”

“அக்கைர ேல தான் படைக நி த்தத் தனி இடம்
ைடத்த . அங் ேகேய படைக நி த்
ட் வந்ேதன்.”
“யாைன இற

த்

ைறைய எப் ப

கடந்

வந்தாய் ?”

“நான் வ ம் ேபா கடல் நீ ர் க ம் ைறவா
ந்த .
ஆைகயால் , ெப ம் பா ம் நடந் வந்ேதன். ெகாஞ் சம்
நீ ந்
ம் வந்ேதன்.”
“இப் ேபா இந்த யாைன கட
பயப் ப வாயா?”

ல் இறங்

ச் ெசன்றால்

“கட ேலேய என்ைனத் தள் ளி ட்டா ம்
கவைல ல் ைல. நான்தான் ச த் ர மாரி ஆ
தாங் கள் தாேன ெபயர் ெகா த் ர்கள் ?”

ற் ேற?

“உன் பட இ க்
டம் ெசன்ற ம் அ ல் நாம்
ஏ க்ெகாள் ேவாம் . நீ தான் பட தள் ளிக்ெகாண்
வரேவண் ம் . இரண்
ேபைர ம் ைவத் த் தள் ள
ம் அல் லவா?”
“பத் வய
தல்
ப் ப்
த்த கரங் கள் இைவ.
ர ! அரண்மைனப் ெபண்கைளப் ேபால் மலரி ம்
வான கரங் கள் அல் ல. தங் கள் ேந தர்
வந் யத்ேதவைர ைவத் த் தள் ளி வந்தைத அவர்
ெசால் ல ல் ைலயா?”
“ெசான்னார்! ஆனால் இன் அைத
ேவண் ம் . ெதாண்டமான் ஆற் ன்

ட ேவகமாகத் தள் ள
கத் வாரத் க்

அ

க்

ரமாய் ப் ேபாய் ச் ேசரேவண்

ம் ?”

“இளவரேச! அவ் வள ெகா ரமான காரியத்ைத என்ைன
ஏன் ெசய் யப் பணிக்
ர்கள் ? தங் கைளச்
ைறப் படாமல் தப்
ப் பதற் காக ஓேடா
ம் வந்ேதன்.
ைறப் ப த்த வந்
ப் பவர்களிடம் தங் கைளக்
ெகாண் ேபாய் ஒப்
க் ம் ப பணிக்
ர்கள் . இந்த
ஏைழ ன்ேபரில் ஏன் இவ் வள ெகா ரம் ?”
“ ங் ழ ! என் தந்ைத – சக்கரவர்த் –
ேநாய் ப் பட்
ப் ப உனக் த் ெதரி ம் அல் லவா?”
“ெதரி ம் , ஐயா! வானத் ல் ல நாளாக வால் நட்சத்
ேதான் வ பற் ஜனங் கள் ேப க் ெகாள் வ ம்
எனக் த் ெதரி ம் .”
“எந்த ெநா ப் ேபா
ம் என் தந்ைத
றக்
ம் அல் லவா?”
ங்

ழ

ெமௗனமா

ரம்

ன் வாணாள்

ந்தாள் .

“அவர் ஒ ேவைள இவ் லைக நீ த் ச் ெசல் ல ேநரிட்டால் ,
அவ க் எ ராக நான் ச ெசய் இராஜ் யத்ைதக்
ைகப் பற் ற யன்ேறன் என்ற எண்ணத் டன் அவர்
ேபாவ நல் லதா?”
“சக்கரவர்த் தங் கைளப் பற் ஒ நா ம் அப் ப
நம் பமாட்டார். இ ப ேவட்டைரயர்களின்
ழ் ச ் !”

“அப் ப ப் பட்ட ப ேவட்டைரயர்க க் ம்
ற் றமற் றவன் என்பைத நி
க்க
ம்

ட நான்
ேறன்…”

“எதற் காக, ஐயா?”
“உண்ைம ேலேய எனக் இராஜ் யம் ஆ
ஆைச ல் ைல, ங் ழ !”
“ேவ

எ

ல் தங் க

க்

வ

ல்

ஆைச?”

“பட ல் ஏ
ல் லாத கட ல் என்ெறன் ம் ேபாய் க்
ெகாண்
க்க ேவண் ம் என் ஆைச! கடல் க க்
அப் பால் இழந்த ஈழ நாட்ைடப் ேபால் எத்தைனேயா
நா கள் இ ப் பதாகக் ேகள் . அந்த
நா க க்ெகல் லாம் ேபாக ேவண் ம் என் ஆைச.
அந்தந்த நாட் மக்கைளப் பார்த் ப் ேபச ேவண் ம்
என் ஆைச!”
“
“எ

ந்ைத!

ந்ைத!”

ந்ைத!”

“என் மனத் ல்
ெகாண் ள் ள ஆைசேய தங் கள்
மனத்
ம் இ ப் பைதக்
த் ஆச்சரியப் ப
ேறன்.
தாங் கள் அப் ப க் கடல் ரயாணம் ெதாடங் ம் ேபா
என்ைன ம் அைழத் ப் ேபா ர்களா?”
“ த ேல, இப் ேபா நான் ெசய் ய ேவண் ய கடைமைய
நிைறேவற்
ேறன். அதற் நீ உத ெசய் வாய்
அல் லவா?”

“தங் கள்

த்தம் !”

“நீ உட்கார்ந்
க் ம் டத்
ந் இரண்
பக்க ம்
க
கள் ெதாங்
ன்றன அல் லவா? அவற் ைற எ த்
உன்ைனக் ெகட் யாகக் கட் க்ெகாள் .” எதற் காக
இளவரேச!”
“யாைன இப் ேபா மதங் ெகாண்
ஜாக் ரைத, ங் ழ !”

ஓடப் ேபா

ற

இவ் தம்
ட் இளவரசர் யாைன ன்
மத்தகத்ைதக் ைக னால் தட க் ெகா த்த வண்ணம்
அதன் காதண்ைட ஏேதா ெசான்னார். யாைன ன்
நைடேவகம்
ெரன் அ கமா ற் . இளவரசர்
யாைன ன் ெச யண்ைட ல் னிந் ேம ம் ஏேதா
ெசான்னார். அவ் வள தான், நைட ஓட்டமா ற் .
க்ைகையத்
க் க்ெகாண்
ஒ தடைவ
பயங் கரமான ளிறல் சத்தம் ேபாட்
ட் ஓடத்
ெதாடங் ய . றாவளி ழன் அ க் ம் ேபா
கா களின் மரங் கள் ப ம் பா அந்த யாைன ன்
ேவகத் னால் பட்டன. சடசடெவன் மரங் க ம்
மரக் ைளக ம் சரிந்
ந்தன.
அ ர்ந்த ,
எட் த் க் க ம் ந ந ங் ன. மரங் களின்
ந்த
பறைவ இனங் கள் ற கைளச் சடசடெவன்
அ த் க்ெகாண் ம்
ெகாண்ட ர ல்
க்ெகாண் ம் பறந்தன. காட் ல் மைறந் வாழ் ந்த
கங் கள் ெவளிப் றப் பட் நாலா ற ம்
ந்த த் ஓ ன.
“ஐையேயா! யாைனக் மதம்
த்
ட்ட
ேபா
க் றேத! இ என்ன பரீதம் !” என்
க் ரமேகசரி
னார்.

ேசநா

ப

இவ் வள
ரம் இளவரசர் ெசால்
ந்த ம்
ங் ழ
ன் உள் ள ம்
ல் அைடந்த . அவள்
கத் ல் பயப் ராந்
ன் அ
ேதான் ய .
ங் ழ ஒ ெபரிய பயங் கரமான ரம் மாண்டமான
கடல் ழ ல் அகப் பட் க்ெகாண்டாள் . அேத ழ ல்
அகப் பட் க் ெகாண்
இளவரச ம் ற் ச் ற் வந்தார்.
யாைன ம் அப் ப ேய ழன்
ழன் வந்த .
ங் ழ கண்கைள இ க
க் ெகாண்டாள் .
யற் காற் னால் தள் ளப் பட் ஓ ம் கரிய ேமகத்ைதப்
ேபால் யாைன ேபாய் க் ெகாண்ேட
ந்த . கைட
ல்
யாைன இற த் ைறைய அைடந்த .
அங் ேக இலங் ைகத்
ன் ழ் ப் றத் க் கட ம்
ேமற் றத் க் கட ம் ஒன்றாய் ச் ேசர்ந்தன. அந்த
ஜலசந்
ன்
கக்
கலாக இடத் க் தான் யாைன
இற என் ெபயர். இலங் ைகத்
ன் வடப
ைய ம்
மத் யப் ப
ைய ம் ஒன் ேசர்ந்த அக்கடல் ைற ல்
யாைன இறங் ய . அ மார் க் எரிந்த மைல
கட ல்
ந்த ேபால
ந்த .

அத்
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ைறக் கப் பல்

கண்
க்கண்
றக் ம் ேநரத் ல் ‘யாைன இற ’
என் ம் கடல் ைற ன் க் ச் ெசன்ற . ன்னர்,
கானகத் மரங் கள் ன்ேனாக் ஓ ன. வானத் ப்
பறைவகள் ன் ேநாக் ப் பறந்தன. ஓைடகள் , ளங் கள் ,
ஊர்ப் றங் கள் , ேகா ல் கள் , மண்டபங் கள் எல் லாம்
ன்ேனாக் ப் பாய் ந் மைறந்தன. மான்
ட்டம் ஒன்
அந்த யாைன டன்
ரம் ேபாட்
ட் ஓடப்
பார்த்த . மான்க ம் ேதால் யைடந்
ன்தங் ன.

யாைன மட் ம்
ன்னால்
ன்னால்
ன்னால் ேபாய் க்
ெகாண்
ந்த . எத்தைன
ரம் , எத்தைன ேநரம்
என்ெறல் லாம் ங் ழ க் ஒன் ம் ெதரிய ல் ைல.
ஆனால் இன்ன ம் ஈழ நாட் ேலதான் இந்த யாைன
ேபாய் க் ெகாண்
க் றதா என் மட் ம் ங் ழ க்
யப் பா
ந்த .
இத்தைன ேநரம் அந்தத் ைவ
ன் தடைவ கடந்
ேபா
க்கலாேம? இல் ைல, இல் ைல! இந்த யாைன ஈழ
நாட்ைடக் கடந் ெசல் ல ல் ைல. ேலாகத்ைதக் கடந்
ேபாய் க் ெகாண்
ந்த . ேலாகத் ன் ெதன்
ைன
ந் வட ைனக் ப் ேபாய் க்
ெகாண்
க் ற ! இதன்
ல் ஏ க்ெகாண்
நா ம்
ையப் ரதட்சணம் ெசய் ேறன். நான்
மட் மா? இளவரச ந்தான்!
த ல் , யாைன மதம்
த் ஓடத் ெதாடங் ய ம் ,
ங் ழ க் க் ெகாஞ் சம் பயமாய் த் தானி ந்த .
பயத் டன், என்ன நிகழ் ன்ற என் ெதரியாத
தயக்க ம் இ ந்த . இரண்
ன் தடைவ இளவரசர்
அவைளத்
ம் ப் பார்த் ப் ன்னைக ரிந்தார்.
ன்னர் அவ ைடய பய ம் தயக்க ம் மைறந்தன.
எல் ைலயற் ற உற் சாகம் அவைள ஆட்ெகாண்ட . ெகாஞ் ச
ேநரம் வைர இப்
ல ல் ஒ மத்தகஜத் ன்
ஏ ச்
ெசன்றாள் .
ெரன் எப் ப ேயா ெசார்க்கத் க் ப்
ேபாய் ட்டாள் . ெசார்க்கத் ல் ேதேவந் ர ைடய
ஐராவதத் ன் ேபரில் அவள் ற்
ந்தாள் . ஐராவதம்
வான
களில் ஊர்வலம் ேபாய் க் ெகாண்
ந்த .
கற் பக
ட்சங் கள் அவள்
கந்த மலர்கைளப்
ெபா ந்தன. கந்தவர்கள் இன்னிைசக் க
களி
ந்
இனிய வரங் கைள எ ப் க்ெகாண்
அவள்
ன்ேனா பறந் வந்தார்கள் . அப் ஸர ஸ் ரீகள்
நடனமா க்ெகாண்
வந்தார்கள் . ஊர்வலம் ெசன்ற
வான
ன் இ
ற ம் நட்சத் ர பங் கள் டர் ட்

ஜகஜ் ேஜா யாகப் ரகா
கங் கள் ெசன்றன!

த்தன! இப் ப ப் பல பல

இேதா, ஐராவதத் ன் ேவகம் ைற ற .
ெரன் அ
ேலாகத் க் வந்
ட்ட . ஈழ நாட் ன் கா க க்ேக
வந்
ட்ட . யாைனப் பாகன் னிந் அதன்
மத்தகத்ைதத் தட் க்ெகா க் றான். அதன் காதண்ைட
ஏேதா ெசால் றான். ேசச்ேச! அவன் யாைனப் பாகன்
அல் ல; ேதேவந் ரன் அல் லவா? – இல் ைல இளவரசர்
அல் லவா இவர்?
நா
வந்

ற ம் மரங் கள்
ழ் ந்த ஒ
யாைன அைம யாக நின்ற

ளத்
.

ன் கைர

ேல

ங் ழ
கவைல டன், இளவரசைர வரேவற்
உபசரிப் பதற் காக ஜனக் ட்டம் வந் அக்கைர ல்
நிற் றேதா என் பார்த்தாள் . இல் ைல! ன்னால்
ைரகள் ெதாடர்ந் வ
ன்றனேவா என்
பார்த்தாள் அ
ம் இல் ைல! ளத்ைதப் பார்த்தாள் ,
அ ல் த்
ந்த அல்
மலர்க ம் ெசங் க நீ ர்ப்
க்க ம் அப் ப அப் ப ேய ெகா க டன் ய் த் க்
ெகாண்
வந்தன. அவைள நா
ற ம் ழ் ந்
ெகாண்டன. கன்னங் களி ம் ேதாள் களி ம் உடம்
வ ம் அந்த மலர்கள் அவைளத் த
க்ெகாண்
ம ழ் ந்தன. ன்னர் அப் ெபால் லாத மலர்களின்
ெகா கள் அவைள இ க் ப்
த் அ க்
ச் த்
ணறச் ெசய் தன. உடம் ைப ஒ
க் க்
க்
அப் ங் ெகா களின்
ந்
க் த்
தைல ழாய் வந்த ேபா
ந்த . யாைன தன் ெபரிய
ன்னங் கால் கைள ம த் க் னிந்த . ற
ன்னங்
கால் கைள ம் ம த் க்ெகாண்
தைர ல் ப த்த .
இளவரசர் யாைன ன் க த்
ந்
ேழ
த்தார்.

“ ங் ழ ! யாைனேம
இல் ைலயா?” என்றார்.

ந்

இறங்

வதற்

மனம்

ங் ழ உடம் ைபச்
ர்த் க்ெகாண்
தன்
நிைனைவ அைடந்தாள் . “ஐயா! ெசார்க்கத்
ந்
க் வ வ கஷ்டந்தாேன?” என்
த் க்ெகாண்
இறங் னாள் .
யாைன ண் ம் எ ந்
ளக்கைர
ந்த ஒ ெபரிய
மரத் ன்
ைளைய ஒ த் த் தன் அகண்ட வாய் க் ள் ேள
ணித் க் ெகாண்ட .
அ ள் ெமா வர்மர் ளத் ன் கைரேயாரமாகச் ெசன்
உட்கார்ந்தார். தயங் நின்ற ங் ழ ைய ம் அ
ல்
வந் உட்காரச் ெசான்னார்.
ெதளிந்த நீ ரில் ங் ழ
ன்
கம் ர ப த்த .
யாைன ன் ஓட்டத் னா ம் அச்சமயம் ேநர்ந்த உள் ளக்
ளர்ச்
னா ம் அவள்
கம் ெசக்கச் ெசேவெலன்
ஆ ச் ெசங் க நீ ர்ப்
டன் ேபாட்
ட்ட .
நீ ரில் ெதரிந்த அவள்
கத்ைதப் பார்த்த வண்ணம்
இளவரசர், “ச த் ர மாரி! உன்ைன எனக் ெராம் பப்
த்
க் ற !” என்றார்.
அல்
மலர்க ம் , ெசங் க நீ ர்ப் க்க
ெபயர்ந் வந்
ங் ழ
ன் உடல்
த்த ட்டன! “உன்ைன ஏன் எனக் ப்
ெதரி மா?” என் இளவரசர் ேகட்டார்.

ம் ண் ம் இடம்
வ ம்
த்
க் ற

ங் ழ
ன் கண்
ன்னால் வான ம் ைவய ம்
ள ம் அ
ள் ள மலர்க ம் ளக்கைர
ந்த
மரங் க ம் ழன்
ழன் வந்தன.
“எனக் த் ெதரிந்த ஒவ் ெவா வ ம் , நான் அவர்கள்
இஷ்டம் ேபால் நடக்க ேவண் ம் என்
ஆைசப் ப
றார்கள் . நீ ஒ த் மட் ம் என்
ப் பத் ன்ப நடக்கச் சந்ேதாஷத் டன்
சம் ம த்தாய் ! இந்த உத ைய என் ம் மறக்க மாட்ேடன்
த் ர மாரி!”
ங் ழ
ன் உடம் ஒ யாழ் ஆ ற் . அவ ைடய
நரம் கள் எல் லாம் யா ன் நரம் கள் ஆ ன. ெபான்
வண்ண ரல் கள் அந்த நரம் கைள ட் த்
ேதவகானத்
ம் இனிய இைசைய எ ப் ன.
“ேசநா ப
ம் , பார்த் ேபந் ர ம் ேசர்ந் என்
ரயாணத்ைத தைட ெசய் வதற் ச் ழ் ச ் ெசய் தார்கள் !
ேசநா ப நாம் வ ம் வ
ல் பல இைட
கைள
உண்
பண்ணினார். நமக்
ன் அவசரமாக ஆள்
அ ப் க் ராமவா கைள உபசாரம் நடத் வதற்
ஏற் பா ெசய் தார். பார்த் ேபந் ரர் ைரந்
ரிேகாணமைலக் ப் ேபா
க் றார். அங்
ந்
கப் பல் ஏ நமக்
ன்னால் ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத் க் வந்
ட ேவண் ெமன்ப
அவ ைடய உத்ேதசம் . ஆகா! அவர்க ைடய ழ் ச ்
எனக் த் ெதரியா என் நிைனத்தார்கள் ! உன்
உத
னால் அவர்க ைடய ழ் ச ் ையத்
ேதாற் க த்ேதன்…”
ங் ழ க் ச் சட்ெடன் தான் ெசய் த காரியம்
என்னெவன்ப நிைன வந்த . அவைள

நரகேலாகத் ல் யம
தர்கள் உ ேரா
ேபாட் ஆட் வ ேபா
ந்த .

ெசக்

ேல

“ஐயா! அவர்கள் எல் லா ம் தங் கைள எ ரிகளிடம்
ைறப் படாமல் தப்
க்க யன்றார்கள் . நான் பா !
தங் கைளச் ைறப் ப த்த அைழத் ப் ேபா ேறன்!”
என்
ட்
ம் னாள் ங் ழ .
“அேடேட! இ என்ன? உன்ைனப் பற் நான் எவ் வளேவா
நல் ல அ ப் ராயம் ெகாண்
ந்ேதன். நீ ம்
அவர்கைளப் ேபால் ஆ
ட்டாேய?”
“என் ய த்
னால் இந்தப் பாதகத்ைத நான்
ெசய் ய ல் ைல. தங் க ைடய ஆைச வார்த்ைத ல்
மயங் ப் ைபத் யமா
ட்ேடன். இப் ேபா
த்
ெதளிந்த . நான் ேபா ேறன்…” என் ெசால்
ட்
ங் ழ
த் எ ந்தாள் . அவள் ஓ ப் ேபாகாமல்
த ப் பதற் இளவரசர் அவ ைடய கரத்ைத இேலசாகத்
ெதாட் ப் பற் னார்.
அச்சமயத் ல் ேதவேலாகத் க் கன்னிைகக க் ேவ
ேவைல இ க்க ல் ைல. அவர்கள் ெவண்ணில ன்
சாற் ைற சந்தனக் ழம் டன் கலந்
ங் ழ
ன்
ெதளித்தார்கள் . அவள்
ற் ம் சக் இழந் ,
ெசய ழந்
ண் ம் ேழ உட்கார்ந்தாள் . இரண்
கரங் களி ம்
கத்ைத
க்ெகாண்
ம் மத்
ெதாடங் னாள் .
“ச த் ர மாரி! உன்னிடம் ஒ
க் யமான ஷயம்
ெசால் ல எண்ணிேனன். நீ இப் ப அ வதா
ந்தால்
ெசால் வதற் ல் ைல. உடேன றப் பட ேவண் ய தான்.”

ங் ழ கண்ணீைரத்
நி ர்ந் பார்த்தாள் .

ைடத்

க்ெகாண்

அவைர

“அ தான் சரி, ேகள் ! இவர்கள் எல் லா ம் என்ைனச்
ைறப் படாமல் காப் பாற் ற யல் றார்கள் என்
ெசான்னாேய? அ உண்ைமதான். அ எதற் காகத்
ெதரி மா?”
“தங் கள் ேபரில் அவர்கள் ைவத்
க்
தான். நான் ஒ த் மட் ந்தான் பாத

ம் அன்
!…”

னால்

“ெபா , ெபா ! என்ேபரில் எல் லா க் ம் அன் தான்!
எதற் காகத் ெதரி மா? யாேரா ேசா டர்க ம் ேரைக
சாஸ் ரிக ம் ெசால்
க் றார்களாம் – நான் ஒ
காலத் ல் சக்கரவர்த் ஆகப் ேபா ேறன் என் .
ஆைகயால் ஒவ் ெவா வ ம் என்ைனச் ம் மாசனத் ேல
க் ைவத் என் தைல ேல ஒ
ரீடத்ைத ம்
மத்
டப் பார்க் றார்கள் . ேபராைச
த்தவர்கள் !”
“ஐயா! அவர்கள் அப் ப ஆைசப் பட்டால் அ ல் தவ
என்ன? இந்த ேலாகத் க் மட் ந்தானா,
ன்
உலகத் க் ம் சக்கரவர்த் யாகத் தாங் கள் த
வாய் ந்தவர் அல் லவா?”
“ஆகா! நீ ம் அவர்கைளப் ேபாலத்தான் ேப
றாய் !
ெபண்ேண! இவ் ல ல் அரண்மைனையப் ேபான்ற
ைறக் டம் ேவ ல் ைல; ம் மாசனத்ைதப் ேபான்ற
ப
ட ம் இல் ைல; ரீடம் அணிவ ேபான்ற
தண்டைன ேவ
ைடயேவ ைடயா . இைதெயல் லாம்
மற் றவர்களிடம் ெசான்னால் ஒப் க்ெகாள் ள
மாட்டார்கள் ; நீ யாவ ஒப் க் ெகாள் வாய் என்
நிைனத்ேதன்.”

ங் ழ
ன் கண்ணிைமகள் , பட் ப் ச்
ன்
ற கைளப் ேபால் அ த் க் ெகாண்டன. அவள் ஆர்வம்
த ம் ய அகன்ற கண்களினால் அர ளங் மாரைர
ேநாக் னாள் .
“ச த் ர மாரி! உண்ைமயாகச் ெசால் ! உன்ைன
வாழ் நாெளல் லாம் ஒ
ம் மாசனத் ல்
உட்கார்ந்
க் ம் ப ெசான்னால்
உட்கார்ந்
ப் பாயா?” என் இளவரசர் ேகட்டார்.
ங் ழ
ேநரம் ேயாசைன ெசய் தாள் .
“மாட்ேடன்!” என் ெதளிவாகச் ெசான்னாள் .

ன்னர்,

“பார்த்தாயா? ன்ேன என்ைன மட் ம் அந்தத்
தண்டைனக் ஏன் உள் ளாக்க
ம்
றாய் ?”
“தாங் கள் இராஜ

லத்

ல்

றந்தவர் அல் லவா?”

“இராஜ லத் ல் றந்த னால் என்ன?
நல் லேவைளயாகக் கட ள் என்ைன இந்த தண்டைனக்
உள் ளாக்க
ம் ப ல் ைல. இராஜ் யம் ஆ வதற் என்
த்த சேகாதரர் இ க் றார்; என் ெபரிய பாட்டனாரின்
மகன் ஒ வ ம் இ க் றார். அவ ம் இராஜ் யம் ஆள
ஆைசப் ப
றார்…”
“ஆகா! அ தங் கள் கா க்
ங் ழ .

ம் எட்

“நல் ல கைத! எனக் த் ெதரியா
என்ன? ஆைகயால் தஞ் சா ர்ச்

ட்டதா?” என்றாள்

என் நிைனத்தாயா
ம் மாசனம் அதன்ேபரில்

உட்கா வதற் ஆள் இல் லாமல் த க்கப் ேபாவ ல் ைல.
அத் டன் எனக் க் ரீடம் மந் ஆ ம் இராஜ் ய
ஆைச ம் இல் ைல!…”
“தங் க க்
ங் ழ .

எ

ேலதான் ஆைச?” என்

ேகட்டாள்

“அப் ப க் ேகள் , ெசால்
ேறன்! சற்
ன் இந்த மத்த
கஜத் ன்
உட்கார்ந்
ரயாணம் ெசய் ேதாேம?
அம் மா ரி வனங் கள் வனாந்தரங் கள் எல் லாம்
ந்
சண்டமா தம் ேபால் ற் வ வ ல் எனக் ஆைச.
கப் பல் களில் ஏ க் கடல் கைளக் கடந் ெசல் வ ல் ஆைச.
உயரமான மைலகளின் உச் ச் கரங் களின் ேமல்
ஏ வ ல் ஆைச. கடல் க க் அப் பால் இந்த
இலங் ைகையப் ேபால் எத்தைனேயா இலங் ைகக ம் ,
பரதகண்டத்ைதப் ேபால் எத்தைனேயா ெபரிய ெபரிய
கண்டங் க ம் உண்
என் ேகள் ப் பட்
க் ேறன்.
அங் ேகெயல் லாம் ேபாய் அந்தந்த நா களில் உள் ள
அ சயங் கைளப் பார்க்க ேவண் ம் என் ஆைச!…”
இளவரசர்
ம் ெமா கைள அப் ப ேய
ங் வாள்
ேபால் ங் ழ வாையத் றந்தப ேகட் க்
ெகாண்
ந்தாள் . ஆர்வம் கட் க்கடங் காமல் ேபாகேவ,
“ஐயா! அங் ேகெயல் லாம் ேபா ம் ேபா என்ைன ம்
அைழத் ப் ேபா ர்களா?” என் ேகட்டாள் .
“நான் ெசான்னைவெயல் லாம் என் ஆைசகள் . அைவ
நிைறேவறப் ேபா ன்றன என் யார் கண்ட ?” என்றார்
இளவரசர்.
ங் ழ கன ேலாகத்
ந்
ேலாகத் க்
வந்தாள் . “ஐயா! அப் ப யானால் தாங் கள் எதற் காக

இப் ேபா

தஞ் சா

க்

ப் ேபாக ேவண்

ம் ?” என்றாள் .

“அைதச் ெசால் லத்தான் ஆரம் த்ேதன். அதற் ள் நீ
ேபச்ைச மாற் எங் ேகேயா ெகாண் ேபாய் ட்டாய் .
ச த் ர மாரி! இந்த இலங் ைகத்
ல் வாய் றந்
ேப ம் சக் யற் ற ஊைம ஸ் ரீ ஒ த் அங்
ங் ம்
த்தப் ரைம ெகாண்டவள் ேபால் ற் க்
ெகாண்
க் றாேள? அவைள உனக் த் ெதரி மா?”
என் ேகட்டார் இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர்.
ங் ழ அடங் கா யப் டன், “ெதரி
எதற் காகக் ேகட்
ர்கள் ?” என்றாள் .

ம் , இளவரேச!

“காரணம் ற ெசால்
ேறன். அந்த ஸ் ரீைய
உனக் எப் ப த் ெதரி ம் ? அவைளப் பற் என்ன
ெதரி ம் ?” என் ேகட்டார்.
“ஐயா! நான் ழந்ைத வய ல் என்ைனப் ெபற் ற தாைய
இழந்ேதன். ற எனக் அன்ைன ன் அன்ைப
அளித்தவள் அந்த
தாட் தான். அவள் என்
; என்
ெதய் வம் , அவைளப் பற் ேவ என்ன ேகட்
ர்கள் ?”
“அந்த
தாட் க் நிரந்தரமான வாசஸ்தலம் ஏதாவ
உண்டா? எப் ேபா ம் ற் த் ரிந்
ெகாண்ேட
ப் பவள் தானா?”
“ேகா க்கைர
ந் இலங் ைகைய ெந ங்
வ ம் ேபா
தத்
என் ஒ
இ க் ற . அ ல்
ஒ பாைறக் ைக இ க் ற . அங் ேகதான் அந்த
அம் மாள் ெப ம் பா ம் இ ப் பாள் . அவ் டத் ல் தான்
தங் கைள நான்
தன்
த ல் பார்த்ேதன்.”

“என்ைன அங் ேக பார்த்தாயா?”
“ஆம் ! அந்தப் பாைறக் ைக ல் ல அழகான
த் ரங் கைள அந்த அம் மாள் எ
க் றாள் . அந்தச்
த் ரங் களில் தங் கள் உ வத்ைத ம் கண்ேடன்! ற
ஒ நாள் ேகா க்கைர ல் தங் கைள ேநரில்
பார்த்தேபா , அதனால் தான் ர த் ப் ேபாேனன்.”
“ஓ! இப் ேபா எல் லாம் எனக் த் ெதரி ற . ளங் காத
ஷய ம்
ளங்
ற . ச த் ர மாரி! அந்த
தாட் க் ம் எனக் ம் உள் ள உறைவப் பற்
ம்
உனக் த் ெதரி மா?”
“ஏேதா உற இ க்க ேவண் ம் என் ஊ
ஆனால் இன்ன உற என் ெதரியா !”

த்ேதன்.

“ ங் ழ ! அந்த
தாட் என் ெபரியதாயார்.
நியாயமாகத் தஞ் சா ர் ங் காசனத் ல் ற்
ேவண் ய ெப மாட் அவள் !…”

க்க

“கட ேள! அப் ப யா?”
“ஆனால்
ன் எ த் ேவ
தமா
ந்த யார்
என்ன ெசய் ய
ம் ? என் தந்ைத ன் உள் ளத் ல் ஏேதா
ஓர் இரக யத் ன்பம் இ ந் ேவதைனப் ப த்
வ
ற என்
ல சமயம் எனக் த் ேதான் வ ண் .
அதன் உண்ைமைய இப் ேபா தான் கண்
த்ேதன்.
என் ெபரிய தாயார் இறந்
ட்டதாக என் தந்ைத
எண்ணிக் ெகாண்
க் றார். தம் மால் இறந்
ட்டதாக ம் எண்ணிக் ெகாண்
க் றார். அவள்

இறக்க ல் ைல, உ ேரா
க் றாள் என்பைத அவ க்
நான் ேபாய் ச்ெசால் ல ேவண் ம் . ெசான்னால் அவர்
இ தயத் ன் தாபம் தணி ம் ! அவைர
அரித் க்ெகாண்
க் ம் மன ேவதைன
ம் .
சக்கரவர்த்
ன் உடல் நிைல சரியாக இல் ைல
என் தான் உனக் த் ெதரிந்
க் ேம? மனித
வாழ் க்ைக அநித் யமான . எப் ேபா என்ன ேநரி ம்
என் யா ம் ெசால் வதற் ல் ைல. வானத் ல் ல
நாளாகத்
மேக ஒன் ேதான்
வ
ற .
அைதப் பற் ஜனங் கள் பலவா ேப க் ெகாள் றார்கள் .
சக்கரவர்த்
ன் மன ம் அதனால்
பா க்கப் பட்
க் ற என் ெதரி ற . இந்த
நிைலைம ல் , பரீதமாக எ
ம் ேநர்வதற்
ன்னால்
நான் கண்
த்த வரத்ைத அவ க் த்
ெதரி த்
ட ேவண் ம் . ச த் ர மாரி!
அதற் காகேவதான் நான் அவசரமாகத் தஞ் ைசக் ப் ேபாக
ம்
ேறன். நீ எனக் ச் ெசய் ம் உத எவ் வள
க் யமான என் இப் ேபா ெதரி ற அல் லவா?”
ஆர்வத் டன் இளவரசரின் வார்த்ைதகைளக் ேகட் க்
ெகாண்
ந்த ங் ழ ஒ ெப
ச்
ட்டாள் .
“கட ேள! மனித வாழ் க்ைக ல் ஏன் இத்தைன
இன்பத் டன்
ன்பத்ைத ம் ைவத்தாய் ?” என்
த்தாள் .
ற இளவரசைரப் பார்த் , “ஐயா! இந்தப்
ேபைத னால் தங் க க் ஏேத ம் உத ஏற் பட்டால்
அ என் ர்வ ஜன்ம பாக் யம் . ஆனால் இதற் என்
உத ஏன்? ேசநா ப
த யவர்களிடம்
ெசால்
ந்தால் அவர்கள் தங் கைள தஞ் ைசக்
அ ப்
க்க மாட்டார்களா?” என்றாள் .

“இல் ைல அவர்கள் யாரிட ம் ெசால் ல நான்
ம் ப ல் ைல. என்ைன எப் ப யாவ
ம் மாசனம்
ஏற் வ ல்
ைனந்
க் ம் அவர்க க் இ ஒன் ம்
க் யமாகத் ேதான்றா . என் தந்ைத ன்
அந்தரங் கத்ைத அவர்களிடெமல் லாம் ெசால் வதற் ம்
நான் இஷ்டப் பட ல் ைல. ெசான்னால் அவர்கள் ரிந்
ெகாண்
க்க ம் மாட்டார்கள் . உன்னிடம் இன்ெனா
உத
ம் ேகா
ேறன். ச த் ர மாரி! அதற் காகேவ
க் யமாக இங் ேக யாைனைய நி த் ேனன். எனக் ச்
சக்கரவர்த் ப் பட்ட ம் சாம் ராஜ் ய ம் மாசன ம்
அளித்த ேஜா யர்கள் என் வாழ் க்ைக ல் பல
அபாயங் கள் – பல கண்டங் கள் – ஏற் ப ம் என் ம்
ெசால்
க் றார்கள் . இந்தப் ரயாணத் ல் அப் ப
ஏதாவ எனக் ேநர்ந்
ட்டால் … என் தந்ைதைய நான்
சந் க்க
யாமல் ேபாய் ட்டால் நீ சக்கரவர்த்
டம்
ேபாக ேவண் ம் . எப் ப யாவ அவைரச் சந் த் என்
ெபரியம் ைம உ ேரா
க் றாள் என்பைத அவரிடம்
ெசால் ல ேவண் ம் . அவர் இஷ்டப் பட்டால் அந்த
தாட் ைய அவரிடம் அைழத் ப் ேபாக ேவண் ம் .
இந்தக் காரியத்ைதெயல் லாம் ெசய் வாயா ங் ழ ?”
“தங் க க் ஒ கண்ட ம் ேநரா ; அபாயம் தங் களிடம்
ெந ங் கப் பயந் ஓ ம் ; கட்டாயம் பத் ரமாய் த்
தஞ் சா ர் ேபாய் ச் ேசர் ர்கள் ….”
“ஒ ேவைள எனக் ஏதாவ
ெசய் வாய் அல் லவா?”
“கட்டாயம் ெசய்

ேநர்ந்தால் நான் ேகாரியப

ேறன், இளவரேச!”

“இந்த க் யமான காரியத்ைத ேவ யாரிடம் நான்
ஒப்
க்க
ம் ? நீ ேய ெசால் , பார்க்கலாம் .”
“என்னிடம் ஒப்
ஒப்
த்தா

க்க ேவண் ய காரியத்ைத
ட்ட . இத் டன் என் உபேயாகம்

ர்ந்
ட்டதல் லவா? நான்
ைடெபற் க்
ெகாள் ளலாமா?” என்றாள் ங் ழ . அவ ைடய
கண்ணீரின் ஈரப் பைசேயா கலந் வந்த .

ரல்

“ஆகா! அ எப் ப ? ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத்ைத இன் ம் நாம் அைடய ல் ைலேய?
ேசாழ நாட் ப் ேபார்க்கப் பல் கைள இன் ம்
காண ல் ைலேய? அதற் ள் எப் ப
ைட ெபற் க்
ெகாள் ளலாம் ? ேகா த் க்ெகாள் ளேத! இன் ம்
ேநரம் பல் ைலக் க த் க் ெகாண்
என் ைடய
சகவாசத்ைதப் ெபா த் க் ெகாள் . யாைன ேமல்
ம ப
ம் ஏ இன் ம் ெகாஞ் ச
ரம் என் டன் வா!
க்ெகா பறக் ம் கப் பைலத்
ரத் ல் கண்ட ம் நீ
என்ைன ட் ப் ரிந் ெசல் லலாம் !” என்றார் இளவரசர்.
ம ெமா ஒன் ம் ெசால் லாமல் ங் ழ யாைன
நின்ற இடத்ைத ேநாக் நடந்தாள் இளவரச ம் ெசன்றார்.
அவ ைடய வார்த்ைதக் ப் ப ந் யாைன
மண்
ட் ப் ப த்த . இ வ ம் அதன்
ல் ஏ க்
ெகாண்டார்கள் . ன்ேபால் யாைனைய இளவரசர்
ரட்ட ல் ைல. ஆ
ம்
ைரவாகேவ நடந் ெசன்ற .
“ச த் ர மாரி! எனக்
க ம்
த்த ல
காரியங் கைளப் பற் ச் ெசான்ேனேன? உனக் ப்
த்தைவ என்னெவன் ெசால் ல ேவண்டாமா?”
என்றார் அ ள் ெமா வர்மர்.
“எ ைம வாகனத் ன்
வ ம் எமைன எனக்
ெராம் ப ம்
க் ம் . நள் ளிர ல் பாைற உச்
ன்
நின் ெகாண்
ெகாள் ளிவாய் ப் சா கைள ேநரம்
ேபாவேத ெதரியாமல் பார்ப்பதற் ெராம் ப ம்
க் ம் …”

“நல் ல

த்

ரமான

ண

ள் ள ெபண் நீ !”

“தங் கள் ேந தர்
வைத ேபால் ைபத் யக்காரப்
ெபண் என் ெசால் ங் கள் . அதற் காக நான் வ த்தப் பட
மாட்ேடன். அப் றம்
ய பட ல் ஏ அைலகட ன்
ந
ல் ேபாய் க் ெகாண்ேட இ ப் பதற் ம்
க் ம் .
அ
ம் கட ல் ழற் காற் அ த்தேதா, என் உற் சாகம்
எல் ைல கடந்
ம் . அப் ேபா பட ஒ சமயம் அைல
ஊச்
ல் ஏ வா லகத்ைத எட் ப்
க் ம் ;
ம கணம் பாதாளத் ல் தடாெலன்
ம் . அைதப்
ேபால் எனக் ப்
த்த காரியம் ேவெறான்
ல் ைல.
சற்
ன்னால் இந்த யாைன ெவ ெகாண்ட ேபால்
ஓ வந்தேத, அப் ேபா ம் எனக் அவ் வள
உற் சாகமாகேவ இ ந்த !”
“ஆ! ங் ழ !
கப் ெப மான் உன் ைடய
ன்னைகைய நா வந்
ந்தால் அ ேயா
ேதாற்
ப் பார்! யாைன கைன அ ப் க் றமகள்
வள் ளிையப் பய
த் னாேர, அந்த க் ஒன் ம்
உன்னிடம் ப த் ரா !” என்றார் இளவரசர்.
அவர்கள் ெதாண்ைடமான் ந
ன்
கத் வாரத்ைத
அ
யேபா , “ஆ! இ என்ன?” என்
ங் ழ
ச்ச ட்டாள் .
“என்ன? என்ன?” என் இளவரசர் ஆவ டன் ேகட்டார்.
“
க் ெகா
டன்
ய மரக்கலங் கள் நான் பார்த்த
இடத் ல் இல் ைலேய? என்ைனப் பற் த் தாங் கள் என்ன
நிைனப் ர்கள் ? ேசநா ப என்
சந்ேதகப்
பட்ட ேபால் தங் கைள ஏமாற் அைழத் வந்தவள் ஆ
ட்ேடேன!” என்றாள் .

“அப் ப நான் ஒ நா ம் நிைனக்க மாட்ேடன்.
ங் ழ ! நீ ெபாய் ெசால்
என்ைன வஞ் த்
அைழத் வர எவ் த காந்தர ம் இல் ைல…”
“ஏன் இல் ைல, இளவரேச, காதல் காரணமாக இ க்கலாம்
அல் லவா? உலகெமல் லாம் அழ ல் மன்மதைன ம் ,
ரபராக் ரமத் ல் அர்ச் னைன ம் நிகர்த்தவர் என்
ேபாற் ம் ெபான்னி ன் ெசல் வர்
ேமாகங் ெகாண்
ஒ ேபைதப் ெபண் இம் மா ரி ெசய்
க்கலாம்
அல் லவா?”
“ெபண்ேண! ேசநா ப இங் ேக இச்சமயம்
இ ந்
ந்தால் ஒ ேவைள அவ் வா
சந்ேதகப் பட்
க்கலாம் . ஆனால் உன் மனத்
மனத்
ம் அத்தைகய ைபத் யக்கார
எண்ணங் க க் இட ல் ைல.”

ம் , என்

“ஐயா! பைழயாைற அரண்மைன ல் வான ேத என்
ரர் லத் இளவர ஒ த் இ க் றாேள, அவைளப்
பற்
ம் அப் ப த் தாங் கள் ெசால் ர்களா?”
“ஆம் , ஆம் ! அைத நான் மறந்
ட ல் ைல. இந்தச்
ேசநா ப
ம் என் தமக்ைக ம் ேசர்ந் அந்தப்
ெபண்ைண என் க த் ல் கட்
டப் பார்க் றார்கள் .
ேசாழ லச் ம் மாசனத் ல் அமரேவண் ம் என்ற
ஆைச னால் அந்தப் ேபைதப் ெபண்
க் ம்
அத்தைகய ஆைச ஒ ேவைள இ க்கலாம் . அதற் நான்
ெபா ப் பல் ல, ங் ழ ! அ ேபாகட் ம் ! நீ
பார்த்தேபா கப் பல் கள் எங் ேக இ ந்தன?” என்
இளவரசர் ேகட்டார்.

“அேதா அந்த ைன ல் தான் நின் ெகாண்
ந்தன!
எனக்
க நன்றாக நிைன
க் ற !” என்றாள்
ங் ழ .
“அதனால் என்ன? ெகாஞ் சம் அப் பால் இப் பால் நகர்ந்
ெசன் நிற் கக்
ம் அல் லவா? எல் லாவற் க் ம்
கடற் கைர வைர ல் ேபாய் ப் பார்த்
ேவாம் !”
என்றார் இளவரசர்.
“கப் பல் கள் ேபா
ந்தால் நல் லதாய் ப் ேபா
இப் ெபா
எதற் காகப் ேபாய் த் ேதடேவண்
என்றாள் ங் ழ .

ற் .
ம் ?”

“ஆகா! நீ அப் ப நிைனக்கலாம் . ஆனால் எனக் அைதப்
ேபால் ஏமாற் றம் த வ ேவெறான்
ல் ைல!” என்றார்
இளவரசர்.
ந்
வ ஷத் க்
ன்னால் இலங் ைக
இளவரசனா ய மானவன்மன் காஞ்
ரத் ல் வந்
சரண்
ந்
ந்தான். அவ க் இராஜ் யத்ைத ட் த்
த வதற் காக மாமல் ல சக்கரவர்த் ஒ ெப ம் பைடைய
அ ப் னார். அவர் அ ப் ய பைடகள் இந்தப்
ரேதசத் ேலதான் வந் இறங் ன. அச்சமயம்
ெதாண்ைடமான் ஆ உள் ள இடத் ல் ஒ
ய
ஓைடதான் இ ந்த . கப் பல் கள் வந் நிற் பதற் ம்
பைடகள் இறங் வதற் ம் ெசௗகரியமாவதற் அந்த
ஓைடைய ெவட் ஆழமாக ம் ெபரிதாக ம்
ஆக் னார்கள் . ற அந்த ஓைட ெதாண்ைடமானா
என் ெபயர் ெபற் ற . கத் வாரத் ன் அ
ல் அந்த
ந வைளந் வைளந் ெசன்ற . இ
ற ம் மரங் கள்
அடர்ந்
ந்தன. இதனால் கட
ந்
பார்ப்ேபா க் த் ெதரியாதப கப் பல் கள் நிற் பதற்
வச யாக இ ந்த .

அவ் வா
க் ள் ஆ
ந் தண்ணீர ் நிைறயத்
ேதங்
ந்த இடம் ஒன் ேலதான் இளவரசைரச்
ைறப்
க்க வந்த மரக்கலங் கைளப் ங் ழ
பார்த்
ந்தாள் . த ல் பார்த்த இடத் ல் அந்த
மரக்கலங் கள் இப் ேபா காணப் பட ல் ைல. அதாவ
பாய் மரங் கள் , ெகா கள்
த யைவ ெதன்பட ல் ைல.
அந்த இடத்ைத ேம ம் ெந ங் ப் பார்த்தேபா ஓர்
அ சயமான காட்
லப் பட்ட . கப் பல் ஒன்
ெவள் ளத்ைத ட் அ க
ரம்
க் ள் ேள ெசன்
ேசற் ேல ைதந் ேபா
ந்த . அதன் பாய் மரங் கள்
ெகா கள்
த யைவ ஓ ந்த ம் ைதந் ம் டந்தன.
அ ல் மனிதர்கள் யா ம் இ ந்ததாகத் ெதரிய ல் ைல.
இரண்
நாைளக்
ன்னால் அவள் பார்த்த
கப் பல் களிேல அ ஒன் என்ப
ங் ழ க் நன்
ெதரிந்த . இளவரசைரச் ைறப்
த் க்ெகாண்
ேபாவதற் ெகன் வந்த கப் பல் களில் ஒன் , அ ேவ
ேசற் ேல ைறப் பட் க் டப் பைதக்கண்
ங் ழ
ஆச்சரியக் கட ல்
ழ் னாள் !

அத்

யாயம் 46 - ெபாங்

ய உள் ளம்

இளவரசர் யாைன ன் கா ல் மந் ரம் ஓ னார், யாைன
ப த்த . இ வ ம் அவசரமாக அதன்
ந்
இறங் னார்கள் . கைரதட் மண ல் ைதந்
ந்த
மரக்கலத் ன் அ
ல் ெசன் பார்த்தார்கள் . அந்தக்
கப் ப ன் க பார்க்கப் பரிதாபமா
ந்த . பாய்
மரங் கள் தா மாறாக உைடந்
டந்தன. ஒ ேவைள
அந்த உைடந்த கப் ப க் ள் ேளேயா அல் ல அக்கம்
பக்கத் ேலா யாராவ இ க்கக்
ம் என்
சந்ேத த்தார்கள் . இளவரசர் ைகையத் தட் ச் சத்தம்
ெசய் தார். ங் ழ வாையக்
த் க்ெகாண்
ப்

பார்த்தாள் ஒன் க் ம் ப ல் இல் ைல. இ வ ம்
தண்ணீரில் இறங் ச் ெசன் கப் ப ன்
ளிம் ைபப்
த் க்ெகாண்
ஏ னார்கள் . கப் ப ன் அ ப்
பலைககள் ளந் தண்ணீ ம் மண ம் ஏராளமாக
உள் ேள வந்
ந்தன. ஒ ேவைள அைத நீ ரிேல தள் ளி
ட் க் கட ல் ெச த்தலாேமா என்ற ஆைச
நிராைசயா ற் . அந்தக் கப் பைல அங்
ந்
தண்ணீரில் நகர்த் வ இயலாத காரியம் . கைர ல்
இ த் ப் ேபா வதற் ஒ யாைன ேபாதா ; பல
யாைனக ம் பல ஆட்க ம் ேவண் ம் . அைதச்
ெசப் பனிடப் பல மாதங் கள் மரக்கலத் தச்சர்கள் ேவைல
ெசய் தாக ேவண் ம் .
ைதந்
டந்த பாய் மரங் களிைடேய க்
ந்த
க்ெகா ைய இளவரசர் எ த் ப் பார்த்தார். அ
அவ க்
க்க மனேவதைனைய அளித்த என்
நன்றாய் த் ெதரிந்த .
“ ங் ழ ! நீ பார்த்த கப் பல் களில் ஒன்
என் ேகட்டார்.

தானா இ

?”

“அப் ப த்தான் ேதான்
ற . இன்ெனா கப் பல்
அ ேயா
த் ெதாைலந் ேபாய் ட்ட
ேபா
க் ற !” என்றாள் ங் ழ . அவ ைடய
ர ல்
கலம் ெதானித்த .
“என்ன இவ் வள

உற் சாகம் ?” என்

இளவரசர் ேகட்டார்.

“தங் கைளச் ைறப் ப த் க் ெகாண்
ேபாவதற்
கப் பல் கள்
த் ெதாைலந் ேபானால் எனக்
உற் சாகமாக இராதா?” என்றாள் ங் ழ .

வந்த

“நீ உற் சாகப் ப வ தவ , ச த் ர மாரி! ஏேதா
பரீதமாக நடந் ேபா
க் ற .
க்ெகா தாங் ய
மரக்கலத் க் இந்தக் க ேநர்ந்த எனக் ேவதைன
அளிக் ற . இ எப் ப ேநர்ந்த என் ம்
ெதரிய ல் ைல. இ ல் இ ந்த ரர்க ம் மா
க ம்
என்ன ஆனார்கள் ? அைத நிைனத்தால் என் மனம் ேம ம்
ழம்
ற . இன்ெனா கப் பல்
ப் ேபாய்
இ க்கேவண் ம் என்றா ெசால்
றாய் ?”
ப் ேபா
க்கலாம் என் ெசால்
ந்தால் ெராம் ப நல் ல .”

“
ேபா

ேறன்.

ப்

“நல் ல ல் லேவ ல் ைல, அப் ப ஒ நா ம் இரா .
இந்தக் கப் ப ன் க ையப் பார்த்
ட் இன்ெனா
கப் பல் அப் பால் நிைறயத் தண்ணீர ் உள் ள இடத் க்
ேபா
க்கலாம் . இந்தக் கப் பல் ஏன் இவ் வள
கைரய
ல் வந்
க்க ேவண் ம் என் ம்
ெதரிய ல் ைல. ேசாழ நாட் மா
கள் ஆ ரமா
ஆண் களாகக் கப் பல்
ட் ப் பழக்க ள் ள
பரம் பைர ல் வந்தவர்கள் . அவர்கள் இத்தைகய தவ
ஏன் ெசய் தார்கள் ? எப் ப
ம் இ
ந்தவர்கள் தப்
ைழத்
க்க ேவண் ம் . ஒன் மற் றக் கப் ப ல் ஏ
ேபா
க்க ேவண் ம் ! வா! ேபாய் ப் பார்க்கலாம் !”
“எங் ேக ேபாய் ப் பார்ப்ப , இளவரேச! ரியன்
அஸ்த த் நாலா ற ம் இ ள்
ழ் ந் வ
ற
என்றாள் ங் ழ .
“ச

த்

ர

மாரி! உன் படைக எங் ேக

ட்

ப்
ரம்
ப்
ப்

!”

வந்தாய் ?”

“என் பட ஏறக் ைறய இந்த ஆற் ன் ந மத்
ல்
அல் லவா இ க் ற ? யாைன
வந்தப யால் , அ

ம்

நீ ங் கள் யாைனையச் ெச த் யப யால் , இவ் வள
க் ரம் வந்
ட்ேடா ம் . பட ல் ஏ
ந்தால்
நள் ளிர க் த் தான் இங் வந்
ப் ேபாம் .”
“சரி! நன்றாக இ ட் வதற் ள் இந்த ந க்கைர
ேயாரமாகப் ேபாய் ப் பார்க்கலாம் வா! இங் ள் ள மரங் கள்
கடல் நன்றாய் த் ெதரியாமல் மைறக் ன்றன. ஒ ேவைள
இன்ெனா கப் பைலக் கட ல் சற் த்
ரத் ல்
ெகாண்
ேபாய் நி த்
க்கலாம் அல் லவா?”
யாைனைய அங் ேகேய ட்
ட் இ வ ம்
ந க்கைரேயாரமாகக் கடைல ேநாக் ப் ேபானார்கள் .
க் ரத் ேலேய கடற் கைர வந்
ட்ட . கட ல்
அைம
ெகாண்
ந்த . அைல என்பதற்
அ
ம் இல் ைல. கண்
க்ெகட் ய
ரம் ஒேர
பச்ைச வர்ணத்தகடாகத் ேதான் ய . கட ன் பச்ைச
நிற ம் வானத் ன் மங் ய நீ ல நிற ம் ெவ
ரத் ற்
அப் பால் ஒன்றாய் க் கலந்தன.
மரக்கலேமா, படேகா ஒன் ம் ெதன்பட ல் ைல.
ஒன் ரண்
பறைவகள் கட
ந் கைரைய
ேநாக் ப் பறந் வந்தன. அவ் வள தான்!
ேநரம்
அங் ேக நின் நாலா ற ம் ற் ச் ற் ப் பார்த்
ட்
“சரி! ைகந்த மரக்கலத் க் ப் ேபாகலாம் !” என்றார்
இளவரசர்.
இ வ ம் வந்த வ ேய
ெதாடங் னார்கள் .

ம்

நடக்கத்

“ ங் ழ ! நீ எனக் ச் ெசய் த உத ைய என்
மறக்கமாட்ேடன். ஆனால் இங் ேக நாம் ரிந்
டேவண் ய தான்” என்றார் இளவரசர்.

ம்

ங் ழ ெமௗனமா
ந்தாள் . “நான் ெசால் ற
கா ல்
ந்ததா? அந்தப் ைதந்த கப் ப ேலேய நான்
காத்
க்கத் ர்மானித்
ட்ேடன். ேசநா ப
த யவர்கள் எப் ப
ம் இந்த இடத்ைதத் ேத க்
ெகாண்
வந் ேசர்வார்கள் . அவர்க டன்
கலந்தாேலா த் ேமேல ெசய் ய ேவண் யைதப் பற்
ெசய் ேவன். ஆனால் உனக் இனி இங் ேக ேவைல
இல் ைல. உன் படைகத் ேத ப்
த் ப் ேபாய்
. என்
தந்ைதையப் பற் நான்
யைத நிைன ல்
ைவத் க்ெகாள் …”
ங்

ழ தயங் நின்றாள் அங்
ந்த மரம் ஒன் ன்
சாய் ந்தாள் . அதன் தாழ் ந்த ைள ஒன்ைற அவள்
த் க் ெகாண்டாள் .

“என்ன ச
“ஒன்
ெபற்

த்

ர

மாரி? என்ன?”

ல் ைல, இளவரேச! இங் ேக தங் களிடம்
க் ெகாள் ேறன், ேபாய் வா ங் கள் !”

“ேகாபமா,

ங்

ழ

ைட

!”

“ேகாபமா? தங் களிடம் ேகாபங் ெகாள் ள இந்தப்
ேபைதக் என்ன அ காரம் ? அவ் வள அகம் பாவம் நான்
அைடந்
ட ல் ைல.”
“

ன்னர் ஏன்

ெரன்

இங் ேக நின்

ட்டாய் ?”

“ேகாபம் இல் ைல, ஐயா! கைளப் த்தான்! நான் உறங்
இரண்
நாள் ஆ ற . இங் ேகேய சற் ப் ப த்
ந்

ட்

என் படைகத் ேத க் ெகாண்

ேபா

ேறன்.”

அ ெபௗர்ண க் ம நாள் . ஆைகயால் அச்சமயம்
ைழக்கட ல் சந் ரன் உதயமா க் ெகாண்
ந்த .
இரண்ெடா மங் ய ரணங் கள் ங் ழ
ன்
கத்
ம்
ந்தன.
இளவரசர் அந்த கத்ைதப் பார்த்தார். அ ல்
ெகாண்
ந்த ேசார்ைவ ம் கைளப் ைப ம்
பார்த்தார். கண்கள் பஞ் சைடந் இைமகள் தாமாக
க்ெகாள் வைத ம் பார்த்தார். சந் ரன்
உதயமா ம் ேபா ெசந்தாமைர
தல் இயற் ைகதான்.
ஆனால் ங் ழ
ன்
கத்தாமைர அப் ேபா
ந்த என் மட் ம் ெசால் வதற் ல் ைல. அ வா
வதங் ச் ேசார்ந் ேபா
ந்த .
“ெபண்ேண!
ங் இரண்
நாளா ற் என்றாேய?
சாப் ட் எத்தைன நாள் ஆ ற் ?” என்றார்..
“சாப்
தங் க

ட் ம் இரண்
நாைளக் ேமல் ஆ ற்
டன் இ ந்த வைர ல் ப ேய ெதரிய ல் ைல.”

“என்
டத்தனத்ைத என்னெவன் ெசால் வ ? இன்
பகல் நாங் கள் எல் லா ம் வ
ைடக்க
ந் ண்ேடா
ம் . ‘நீ சாப் ட்டாயா?’ என்
டக் ேகட்கத் தவ
ட்ேடன்!
வா! ங் ழ ! என் டன் அந்தப் ைதந்த கப் ப க்
வா! அ ல் தானியங் கள் த க் டந்தைதப் பார்த்த
ஞாபகம் இ க் ற . அந்தத் தானியங் கைளத் ரட்
இன் இர
ட்டாஞ் ேசா சைமத் உண்ேபாம் .
சாப் ட்ட ற நீ உன் வ ேய ேபாகலாம் …”

“ஐயா! சாப் ட்டால் உடேன அங் ேகேய ப த் த்
ேவன். இப் ேபாேத கண்ைணச் ற்
ற .”
“அதனால் என்ன? நீ அந்தப் ைதந்த கப் ப ல்
நிம் ம யாகப் ப த் த்
ங் ! நா ம் யாைன
கைர
ந் காவல் காக் ேறாம் . ெபா
நீ உன் படைகத் ேத ப் ேபா!”

ங்

ம்
ந்த

ம்

இவ் தம் ெசால்
இளவரசர் ங் ழ
ன் கரத்ைதப்
பற் அவைளத் தாங் வார் ேபால நடத் அைழத் க்
ெகாண்
ெசன்றார். உண்ைம ேலேய அவ ைடய
கால் கள் தள் ளா ன என்பைதக் கண்டார். அந்தப்
ெபண்ணின் அன் க் ஈேர உல
ம் இைண ஏ
என் எண்ணியேபா அவ ைடய கண்களில் கண்ணீர ்
ளித்த .
ைதந்
ந்த கப் ப க் அவர்கள்
ம் வந் ேசர்ந்த
ேபா அக்கப் ப க் ப் ன்னால் ைக ளம் வைதக்
கண்
க் ட்டார்கள் . ஒ ேவைள அந்தக் கப் பைலச்
ேசர்ந்தவர்கள் எங் ேகயாவ ேபா
ந்
ம்
வந்
க்கலாம் அல் லவா?
ெரன் அவர்கள்
ன்னால் ேதான் னால் ஏதாவ ஒன்
டக்க ஒன்
ேநரிடக்
ம் . ஆைகயால் ெமள் ள ெமள் ளச்
சத்த டாமல் ெசன்றார்கள் . ெவ ச பத் ல் அவர்கள்
ேபான ற ம் ேபச் க் ரல் ஒன் ம் ேகட்க ல் ைல.
மைற ல் இ ப் பவர்கள் யார், அவர்கள் எத்தைன ேபர்
என் ம் ெதரிய ல் ைல. வள் ளிக் ழங்
ம் மணம்
மட் ம் கம் ெமன் வந்த . ங் ழ
ன் நிைலைய
இப் ேபா இளவரசர் நன் அ ந்
ந்தப யால்
அவ ைடய ப ையத் ர்ப்ப
தல் காரியம் என்
க
னார். ஆைகயால் வந்த வரட் ம் என் கப் பைலச்
ற் க் ெகாண்
அப் பால் ெசன் பார்த்தார். அங் ேக
அ ப்
ட் ச் சைமப் பதற் ஏற் பா கள் ெசய்

ெகாண்
ந்த ஒ ெபண்மணி என் ெதரிந்த . யார்
அந்தப் ெபண்மணி என்ப ம் அ த்த கணத் ேலேய
ெதரிந் ேபா ற் . அந்த
தாட் இவர்கைளக் கண்
ஆச்சரியப் பட்டதாகத் ெதரிய ல் ைல. இவர்கைள
எ ர்பார்த்தவளாகேவ ேதான் ய . வாய் ப் ேபச் ன்
உத
ன்
இவர்கைள அம் தாட் வரேவற் றாள் .
சற் ேநரத் க்ெகல் லாம் அ
ம் பைடத்தாள் .
பைழயாைற அரண்மைன ல் அ ந் ய இராஜ
ேபாகமான
ந் கைளெயல் லாம் காட்
ம்
இம் தாட் அளித்த வரகரி ச் ேசா ம்
வள் ளிக் ழங் ம் ைவ
ந்ததாக இளவரச க் த்
ேதான் ய .
சாப் ட்ட ற
ன் ேப ம் கப் ப ன் தளத் க் ப்
ேபாய் ச் ேசர்ந்தார்கள் . சந் ரன் இப் ேபா நன்றாக ேமேல
வந்
ந்தான். கப் ப ன் தளத்
ந் பார்த்தேபா
கட ம் ெதாண்ைடமானா ம் ஒன்றாகக் கலக் ம்
இட ம் அதற் அப் பால் பரந்த கட ம் ெதரிந்தன.
ன்மாைல இ ள் ேவைள ல் பச்ைசத் தா ரத்
தகட்ைடப் ேபால் ேதான் ய கடல் இப் ேபா ெபான்
வண்ண நிலா ன்
ரணங் களினால் ஒளி ெபற் த்
தங் கத் தகடாகத் கழ் ந்த .
அவர்கள் இர ல் றந்த ெவளி ல் ற்
ம் நீ ர் ழ் ந்த
இடத் ல் இ ந்த ேபா
ம்
க்கத் னால் உடம்
யர்த்த . காற் என்ப லவேலச ம் இல் ைல.
இைதப் பற் இளவரசர் ங் ழ
டம்
யைத அந்த
தாட் எப் ப ேயா ெதரிந் ெகாண்டாள் . வானத் ல்
சந் ரைனச் ற் ஒ சாம் பல் நிறவட்டம்
ஏற் பட்
ப் பைத ட் க் காட் னாள் .
“சந் ரைனச் ற் வட்ட ட்
ந்தால் ய ம் மைழ
வ ம் என்பதற் அைடயாளம் ” என்
ங் ழ

ம்

ளக்

க்

னாள் .

“ யல் வ
றேபா வரட் ம் ; இப் ேபா ெகாஞ் சம்
காற் வந்தால் ேபா ம் !” என்றார் இளவரசர். ற அந்த
தாட் எப் ப அவ் வள
க் ரத் ல் அங் வந்
ேசர்ந்
க்க
ம் என் தம
யப் ைபத்
ெதரி த்தார்.
“என் அத்ைதக் இ ஒ ெபரிய காரியம் அல் ல;
இைத ட அ சயமான காரியங் கைள அவர்
ெசய்
க் றார்!” என்றாள் ங் ழ .
“ேம ம் தங் களிடம் அவ க் இ
அளேவ ைடயா . அன் ன் சக்
சா க்க
யா ?” என்றாள் .

க்

ம் அன் க் ம்
னால் எைதத்தான்

இந்தப் ேபச்ைச ம் அந்த
தாட் எப் ப ேயா ெதரிந்
ெகாண்
ங் ழ
ன்
கத்ைதத்
ப் ஒ
க்ைகச் ட் க்காட் னாள் . அங் ேக அவர்கள் ஏ வந்த
யாைன நின் ெகாண்
ந்த . அதற் ப் பக்கத் ல்
கம் ரமான உயர்ந்த சா க்
ைர ஒன் நின்றைதக்
கண்
இ வ ம் அ ச த்தார்கள் .
“இந்தக்
ைர ன்
ஏ இவர் வந்தாரா என்ன?
இவ க் க்
ைர ஏறத்ெதரி மா?” என் இளவரசர்
யப் டன் ேகட்டார்.
“அத்ைதக் த் ெதரியாத ஒன் ம் இல் ைல.
ைர
ஏற் றம் , யாைன ஏற் றம் எல் லாம் ெதரி ம் . பட வ க்கத்
ெதரி ம் . ல சமயம் காற் ல் ஏ ப் ரயாணம்
ெசய் வாேரா என் நிைனக்கத் ேதான் ம் . அவ் வள

க் ரம் ஒரிடத்
எப் ப வந்
க்க
ஆச்சரியமா
க்

ந்
ம் .”

இன்ேனாரிடம் வந்
ம் என் நமக்

வார்.

இளவரசர் அப் ேபா ேவெறா ஆச்சரியத் ல்
ழ்
ந்தார். கைர ல் ேமய் ந் ெகாண்
ந்த
ைர ன் கம் ரத் ேதாற் றந்தான் அவ க் அத்தைகய
யப் ைப உண்டாக் ய .
“அர நாட் ல் வள ம் உயர்ந்த சா க்
ைரகளில் க
உயர்ந்த
ைரயல் லவா இ ? எப் ப இங் ேக வந்த ?
எப் ப இந்த
தாட் க் க் ைடத்த ?” என்
தமக் த்தாேம ெசால் க் ெகாண்டார்.
ங் ழ ச க்ைஞ பாைஷ னால் இைதப் பற் ஊைம
ராணி டம் ேகட்டாள் .(ஆம் ; ‘ஊைம ராணி’ என் இனி
நாம் அந்த
தாட் ைய அைழக்கலாம் அல் லவா?)
‘யாைன இற ’த் ைறக் பக்கத் ல் இந்தக்
ைர
கட
ந் கைரேய ய என் ம் , கைர ஏ ய ம்
த ெகட் ப் ர த் நின் ெகாண்
ந்தெதன் ம் ,
ஊைமராணி அைத அன் டன் தட் க் ெகா த்
வசப் ப த் அதன்ேமல் ஏ க்ெகாண்
வந்ததாக ம்
ெதரியப் ப த் னாள் . இைதக்ேகட்ட இளவரசரின்
யப்
ேம ம் அ கமா ற் .
ேப க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத ங் ழ
ன்
கண்ணிைமகள்
க்ெகாள் வைத இளவரசர்
கவனித்தார். “ ன்னேம
க்கம் வ
ற என்
ெசான்னாய் . நீ ப த் க் ெகாள் !” என்றார். அப் ப ச்
ெசான்ன தான் தாமதம் ; ங் ழ அவ் ட
ந்
சற்
ல ச் ெசன் ப த் ப் பக்கத் ல் டந்த கப் பல்
பாய் ஒன்ைற எ த் ப் ேபார்த் க் ெகாண்டாள் . ப த்த
ேநரத் க்ெகல் லாம்
ங் ப் ேபானாள் . அவள்

ச்
என்

ட்ட ேதாரைண
ெதரிந்த .

ந்

ஆனால்
க்கத் ேலேய அவ
ர ல் பாட் ஒன்ைற
“அைல கட

ம் ஓய் ந்

அகக்கடல் தான் ெபாங்

அவள்

ங்

ைடய வாய் ெமல்
த்த .

ட்டாள்

ய

க்க
வேதன்?”

ஆகா! இேத பாட்ைட வந் யத்ேதவன் ேநற் அ க்க
ன க் ெகாண்
ந்தான்! இவளிடந்தான்
கற் க்ெகாண்டான் ேபா ம் . மற் ெறா சமயம்
ச த் ர மாரி
த் க்ெகாண்
க் ம் ேபா பாட்
வைத ம் பாடச் ெசால் க் ேகட்க ேவண் ம் என்
இளவரசர் எண்ணினார். உடேன ஊைம ராணி டம் அவர்
கவனம் ெசன்ற . ஆகா! எல் லா க் ந்தான் ல சமயம்
அகக்கடல் ெபாங்
ற ! ெநஞ் சகம்
ம்
ற !
ஆனா ம் வாய் ந் றந் தன் உணர்ச் கைள என் ம்
ெவளி ட
யாத இந்த
தாட்
ன் உள் ளக்
ெகாந்தளிப் க் உவமானம் ஏ ? எத்தைன
ஆசாபாசங் கள் , எத்தைன ம ழ் ச ் கள் , எத்தைன
யரங் கள் , எவ் வள ேகாபதாப ஆத் ரங் கள்
எல் லாவற் ைற ம் இவள் தன் உள் ளத் ேலேய அடக்
ைவத்
க் றாள் ! எத்தைன காலமாக அடக்
ைவத்
க் றாள் !
ஊைம ராணி இடம் ெபயர்ந் இளவரசரின் அ
ல் வந்
அமர்ந்தாள் . அவ ைடய தைலம ைர அன் டன்
ேகா
ட்டாள் . அவ ைடய இரண்
கன்னங் கைள ம்
ைவத் ெதா வ ேபால் தன் வ ய ைவரேம ய
கரங் களினால்
வாகத் ெதாட் ப் பார்த்தாள் .
இளவரச க் ச் சற் ேநரம் என்ன ெசய் வ என்ேற

ெதரிய ல் ைல. ற அந்த
தாட்
ன் பாதங் கைளத்
ெதாட் த் தம் கண்ணில் ஒற் க் ெகாண்டார். அவள்
அந்தக் கரங் கைளப்
த் த் தன்
கத் ல் ைவத் க்
ெகாண்டாள் . இளவரச ைடய கரங் கள்
ைர ல் அந்தப்
ெபண்ணர
ன் கண்ணில் ெப
ய நீ ரால் நைனந்
ஈரமா ன.
ஊைம ராணி ச க்ைஞ னால் இளவரசைர ம் ப த்
உறங் கச் ெசான்னாள் . தான் காவல் இ ப் பதாக ம்
கவைல ன் த்
ங் ம் ப
ம் ெசான்னாள் .
இளவரச க் த்
க்கம் வ ம் என் ேதான்ற ல் ைல.
ஆ
ம் அவைளத்
ப் ெசய் வதற் காகப் ப த்தார்.
ப த் ெவ ேநரம் வைர ல் அவர் உள் ளக் கடல்
ெகாந்தளித் க் ெகாண்
ந்த . ற ெவளி ல்
ளிர்ந்த காற் வந்த . உடல் ளிரேவ உள் ளம்
ந்த ; இேலசாக உறக்க ம் வந்த .
ஆனால் உறக்கத்
ம் இளவரசரின் மனம்
அைம
ற ல் ைல. பற் பல
த் ரமான கன கள்
கண்டார். அர நாட் ச் றந்த
ைர ஒன் ன்
ஏ
வானெவளி ல் ரயாணம் ெசய் தார்.
ேமகமண்டலங் கைளக் கடந் வா ல ல்
ந்தார்.
அங் ேக ேதேவந் ரன் அவைர ஐராவதத் ல் ஏற்
அைழத் ச் ெசன்றான். தன் ைடய இரத் னச்
ங் கானத் ல் அவைர உட்காரச் ெசான்னான். “ஓ! இ
எனக் ேவண்டாம் , இந்தச் ங் காதனத் ல் என் ெபரிய
தாயார் ஊைம ராணிைய ஏற் ைவக்க
ம்
ேறன்”
என் இளவரசர் ெசான்னார். ேதேவந் ரன் ரித் ,
“அவள் இங் ேக வரட் ம் ற பார்க்கலாம் ” என்றான்.
ேதேவந் ரன் இளவரச க் த் ேதவா ர்தத்ைதக்
ெகா த் ப் ப கச் ெசான்னான். இளவரசர் அ ந் ப்
பார்த்
ட் , “ஓ! இ காேவரித் தண்ணீரே
் பால்
அவ் வள நன்றா ல் ைலேய?” என்றார். ேதேவந் ரன்
இளவரசைர அந்தப் ரத் க் அைழத் ப் ேபானார்.

அங் ேக ேதவ மகளிர் பலர் இ ந்தார்கள் . இந் ராணி
இளவரசைரப் பார்த் , “இந்தப் ெபண்க க் ள் ேள
அழ ல் றந்தவள் யாேரா அவைள நீ ர் மணந்
ெகாள் ளலாம் ” என்றாள் . இளவரசர் பார்த்
ட் ,
“இவர்களில் யா ம் ங் ழ
ன் அழ க் அ
ம்
வரமாட்டார்கள் ” என்றார்.
ெரன் இந் ராணி
இைளய ராட் யாக மா னாள் . “அ ள் ெமா ! என்
வான ைய மறந்
ட்டாயா?” என் ேகட்டாள் .
இளவரசர், ‘அக்கா! அக்கா! எத்தைன நாைளக் என்ைன
நீ அ ைமயாக ைவத்
க்கப் ேபா றாய் ? உன் ைடய
அன் ன் ைறையக் காட்
ம் ப ேவட்டைரயரின்
பாதாளச் ைறேமல் ! என்ைன
தைல ெசய் !
இல் லா ட்டால்
ராட ராஜ ைடய தல் வன் உத்தர
மாரைனப் ேபால் என்ைன அரண்மைன ேலேய
இ க்கச் ெசய்
. ஆடல் பாடல் களில் காலங் க த் க்
ெகாண்
க் ேறன்” என்றார். இைளய ராட்
ந்தைவ தன் பவழச் ெசவ் தழ் களில் காந்தள்
மலைரெயாத்த ரைல ைவத் அவைர யப் டன்
ேநாக் னாள் . “அ ள் ெமா ! நீ ஏன் இப் ப மா ப்
ேபாய் ட்டாய் ? யார் உன் மனத்ைதக் ெக த்தார்கள் ?
ஆம் , தம் ! அன் என்ப ஓர் அ ைமத்தனம் தான்.
அதற் நீ கட் ப் பட் த்தான் ஆகேவண் ம் ” என்றாள் .
“இல் ைல அக்கா, இல் ைல! நீ ெசால் வ தவ .
அ ைமத்தனம் இல் லாத அன் உண் . உனக் அைதக்
காட்டட் மா? இேதா
ப்
ேறன் பார்!… ங் ழ !
ங் ழ ! இங் ேக வா!” என்
னார்.
பலபலெவன் ெபா
ம் சமயத் ல் ங் ழ
ைர ன் கால ச்சத்தம் ேகட்
த் க்
ெகாண்டாள் . ஊைம ராணி
ைர ேமல் ஏ ப்
றப் ப வைதப் பார்த்தாள் . அவைளத் த ப் பதற் காக
எ ந் ஓ னாள் . அவள் கப் ப
ந் இறங் க்

கைரக்
ெசன்

ச் ெசல் வதற்
ட்ட .

ன்னால்

ைர பறந்

உதய ேநரம் க்க மேனாகரமா
ந்த . ங் ழ
ன்
உள் ளத் ல் என்
ல் லாத உற் சாகம் த ம் ய .
அங்
ந்தப ேய கப் ப ன் ேமல் தளத்ைதப் பார்த்தாள் .
இளவரசர்
ங் க் ெகாண்
ந்தார். ங் ழ
ந க்கைரேயாரமாகப் பறைவகளின் இனிய கானத்ைத
ேகட் க் ெகாண்
நடந்தாள் . ஒ மரத் ன் வைளந்த
ைள ல் ஒ ெபரிய ராட்சசக் ளி உட்கார்ந்
ந்த .
ங் ழ ையக் கண்
அ அஞ் ச ல் ைல. “எங் ேக
வந்தாய் ?” என் ேகட்ப ேபால் அவைள உற் ப்
பார்த்த .
“ ளித்ேதா ! இன் ம் சற் ேநரத் க்ெகல் லாம்
இளவரசர் இங்
ந் ேபாய்
வார். ற எனக்
நீ தான்
ைண. என்ேனா ேப வாய் அல் லவா?” என்
ங் ழ ேகட்டாள் .
அச்சமயம் “ ங் ழ ! ங் ழ !” என்ற ரல் ேகட்ட
த ல் ளிதான் ேப
ற என் நிைனத்தாள் .
இல் ைல; ரல் கப் ப
ந் வ
ற என்
உணர்ந்தாள் . இளவரசர் அைழக் றார் என் அ ந்
த்ேதா னாள் . ஆனால் கப் பல் ேமேல ப்
பார்த்தேபா இளவரசர் இன்ன ம்
ங் க்
ெகாண்
ந்தார். ங் ழ அவர் அ
ல் ெசன்ற ேபா
அவ ைடய வாய் ண் ம் “ ங் ழ !” என்
த்த . உடல் ளகாங் தம் ெகாண்ட
அப் ெபண் இளவரசரின் அ
ல் ெசன் அவ ைடய
ெநற் ையத் ெதாட் எ ப் னாள் .
இளவரசர் உறக்க ம் , கன ம் கைலந் எ ந்தார்.
ழ் த் ைச ல் ரியன் உதயமா க் ெகாண்
ந்தான்.

ங் ழ
ன்
கம் மலர்ந்த ெசந்தாமைரையப் ேபால்
ரகா த்த . “என்ைன அைழத் ர்கேள, எதற் ?” என்
ேகட்டாள் .
“உன் ெபயைரச் ெசால்
அைழத்ேதனா என்ன?
க்கத் ல் ஏேதா ேப
ப் ேபன். நீ ேநற் ர
ெகாண்ேட பா னாேய! நான்
க்கத் ல் ேபசக்
என்றார்.

ங் க்
டாதா?”

இளவரசர்
த் எ ந்தார். “ஓேகா! இத்தைன ேநரமா
ங்
ட்ேடன்! ெபரியம் மா எங் ேக?” என் ேகட் ச்
ற்
ற் ம் பார்த்தார். அந்த
தாட் அ காைல ல்
ைர ஏ ப் ேபாய் ட்டைதச் ச த் ர மாரி
னாள் .
“நல் ல காரியம் ெசய் தாள் ! ச த் ர மாரி! உன்
கைளப் த் ர்ந்
ட்டதாகக் காண்
ற . நீ ம் இனி
ைட ெபற் க் ெகாள் ளலாம் . என் நண்பர்கள் வ ம்
வைர ல் நான் இங் ேகேய இ க்க ேவண் ம் . அ வைர
இந்தக் கப் பைலச் ேசா த் ப் பார்க்கப் ேபா ேறன்”
என்றார்.
ங் ழ , “அேதா! அேதா!” என்
ட் க்காட் னாள் .
அவள் காட் ய ைசைய இளவரசர் ேநாக் னார். கட
ெவ
ரத் ல் ஒ ெபரிய மரக்கலம் ெதரிந்த .
கடற் கைரேயாரமாக ஒ
ய பட வ வ ம்
ெதரிந்த . பட ேல ஐந்தா ேபர் இ ந்தார்கள் .
“ஆகா! இப் ேபா எல் லா வரங் க
ம் !” என்றார் இளவரசர்.

ம் ெதரிந்

ேபாய்

ல்

தாம் அங்
ப் ப ெதரியாமல் ஒ ேவைள பட
கடற் கைரேயா ேபாய் டலாம் என் இளவரசர்
அஞ் னார். ஆைகயால் உடேன ைதந்த கப் ப
றங் ந க்கைரேயாரமாகக் கடற் கைரைய
ேநாக் ச் ெசன்றார். ங் ழ அவைரத் ெதாடர்ந்
ெசன்றாள் . யாைன ம் அவர்கைளப் ன் ெதாடர்ந்
அைசந்தா க் ெகாண்
ெசன்ற .

ந்

கடற் கைர ல் ேபாய் நின்றார்கள் . மரக்கலம் அவர்கைள
ட் த்
ரத்
ரப் ேபாய் க்ெகாண்
ந்த . பட
அவர்கைள ெந ங் ெந ங் வந் ெகாண்
ந்த .
த ல் ன்னால் ஒ ங் நின்ற ங் ழ
ஆர்வங் காரணமாகச்
ேநரத் க் ள்
ன்னால்
வந்
ட்டாள் .
இளவரச ைடய மனக் கவைலக க் ைடேய
ங் ழ
ன் ஆர்வம் அவ க் க் களிப் ைப ஊட் ய
அவர் கத் ல்
நைக த ம் ய .

.

அவர் மனக் கவைல ெகாள் ளக் காரணங் க ம் நிைறய
இ ந்தன.
ரத் ேல ேபாய் க் ெகாண்
ந்த கப் ப ல்
தா ம் ேபா
க்க ேவண் ம் என் ம் அ தன்ைன
ட்
ட் த்
ர ரப் ேபாய் க் ெகாண்
ந்ததாக ம்
அவ க் த் ேதான் ய . அ மட் ம் அன் ; ட்ட
ெந ங் வந் ெகாண்
ந்த பட ேல ஒ ஆள்
ைறவா
ந்ததாகக் காணப் பட்ட . இ க்கேவண் ய
ஒ வர் அ ல் இல் ைல. ஆம் ; அேதா ேசநா ப
இ க் றார்;
மைலயப் பர் இ க் றார். உடன் வந்
ரர்கள் இ க் றார்கள் ; படேகாட் கள் இ க் றார்கள் .
ஆனால் அந்த வாணர் லத் வா பைன மட் ம்
காேணாம் . வல் லத்தைரயன் எங் ேக? அந்த உற் சாக
ஷன், அஸகாய ரன், அஞ் சா ெநஞ் சம் பைடத்த ரன்,
இைளய ராட் அ ப் ைவத்த அந்தரங் கத்
தன்

எங் ேக?… இரண்
நாள் தான் பழ
ந்த ேபா
ம்
இளவரச க் ெந நாள் பழக்கப் பட்ட நண்பன் ேபால்
அவன் ஆ
ந்தான். அவ ைடய ணா சயங் கள்
அவ் வளவாக இளவரச ைடய மனத்ைதக்
கவர்ந்
ந்தன. அவைனப் பட ல் காணாத ம் அரி ல்
ைடத்த பாக் யத்ைத இழந்த ேபால் இளவரச க்
ேவதைன உண்டா ற் .
பட இன் ம் ெந ங் க் கைரேயாரம் வந்த ம்
ேசநா ப
த யவர்கள் தா க் கைர ல்
த்தார்கள் . ேசநா ப
க் ரமேகசரி ஓ வந்
இளவரசைரக் கட் க் ெகாண்டார்.
“ஐயா! நல் ல காரியம் ெசய் ர்கள் ; எங் கைள இப் ப ச்
க கலங் க அ க்கலாமா!… யாைன ன் மதம் எப் ப
அடங் ற் ? இந்தப் ெபால் லாத யாைன இப் ேபா
எவ் வள சா வாக நின் ெகாண்
க் ற !…
இளவரேச! எப் ேபா இங் ேக வந் ேசர்ந் ர்கள் ?
ப ேவட்டைரயர்களின் கப் பல் கைளப் பார்த் ர்களா?
அைவ எங் ேக?” என் ெகா ம் பா
ர் ெபரிய ேவளார்
ேகள் மாரி ெபா ந்தார்.
“ேசநா ப ! எங் கள் கைதையப் ன்னால் ெசால்
வந் யத்ேதவர் எங் ேக? ெசால் ங் கள் !” என்றார்.

ேறன்.

“அந்தத்
க் க்காரப் ள் ைள அேதா ேபா ற கப் ப
ேபா றான்!” என் ேசநா ப
ரத் ல் ேபாய் க்
ெகாண்
ந்த கப் பைலக் காட் னார்.
“ஏன்? ஏன்? அ யா ைடய கப் பல் ? அ ல் ஏன்
வந் யத்ேதவர் ேபா றார்?” இளவரசர் ேகட்டார்.

ல்

“ஐயா! எனக் ப் த் ஒேர கலக்கமா
ைவஷ்ணவைனக் ேக ங் கள் ! இவ க்
சமாசாரத் டன் அந்த வா பன் பாவ
ெதரிந்
க் ற !” என்றார்.

க் ற . இந்த
உங் கள்
ம்

இளவரசர் ஆழ் வார்க்க யாைனப் பார்த் , “
மைல!
வந் யத்ேதவர் ஏன் அக்கப் ப ல் ேபா றார்? ெதரிந்தால்
க் ரம் ெசால் ங் கள் !” என்றார்.

அத்

யாயம் 47 - ேபய் ச்

ரிப்

இளவரச ம் ங் ழ
ம் யாைன
ஏ ச் ெசன்ற
ற , ன் தங் யவர்க க் என்ன ேநர்ந்த என்பைத
நா ம் ேநயர்க க் ச் ெசால் லக்
கடைமப் பட்
க் ேறாம் .
“யாைனக் மதம்
த்
ட்ட !” என் ேசநா ப
ச்ச ட்டைதக் ேகட் மற் றவர்க ம் அப் ப ேய
த ல் நம் னார்கள் . யாைனையப் ன் ெதாடர்ந்
ைரகைள ேவகமாக ட் க்ெகாண்
ேபாகப்
பார்த்தார்கள் . ஆனால் அ இய
ற காரியமா ல் ைல.
“யாைன இற த் ைறைய அைடந்த ம் அவர்க ைடய
ரயாணம் தைடப் பட்
ட்ட . வழக்கம் ேபால்
எல் லா க் ம்
த ல் ெசன்ற வந் யத்ேதவ ைடய
ைர அக்கடல் ைற ல் இறங் ப் பாய் ந் ேசற் ல்
அகப் பட் க் ெகாண்ட . க்க ரமப் பட் அைத
ெவளிேயற் னார்கள் . ஆனா ம்
ைர இனிப்
ரயாணத் க் த் த
ல் ைலெயன் ஏற் பட்ட .

ேசநா ப
க் ரம ேகசரி இன்ன ெசய் வெதன்
ெதரியாமல் தைல ல் அ த் க் ெகாண்டார். “என்
வாழ் க்ைக ல் இம் மா ரி தவ ெசய் த ல் ைல.
எல் லா ம் ம் மா நிற்
ர்கேள? என்ன ெசய் யலாம் ?
இளவரசைர எப் ப க் காப் பாற் றலாம் ? யா க்காவ
ேயாசைன ேதான் னால் ெசால் ங் கள் !” என்றார்.
அப் ேபா ஆழ் வார்க்க யான்
ன் வந் , “ேசநா ப !
எனக் ஒன் ேதான்
ற ; ெசால் லட் மா?” என்றான்.
“ெசால் வதற் நல் ல ேவைள பார்த் க்
ெகாண்
க் றாயா? க் ரம் ெசால் !” என்றார்
ேசநா ப .
“இளவரசர் ெசன்ற யாைனக்
க்க ல் ைல…”
“என்ன உள
உனக்கா?”

றாய் ?

உண்ைம

ன்ேன யா க்

ல் மதம்

மதம்

த்த

“ஒ வ க் ம் மதம்
க்க ல் ைல. தாங் கள்
ேவண் ெமன்
ரயாணத்ைதத்
தாமதப் ப த்
ர்கள் என்ற சந்ேதகம் இளவரச க்
உண்டா
ட்ட . அதனால் நம் ைம ட் ப் ரிந்
ேபாவதற் காக யாைனைய அப் ப த்
ண்
ட்
ேவகமாய் ப் ேபாய் ட்டார். யாைனையப் பழக் ம்
த்ைத ன் சகல இரக யங் கைள ம் அ ந்தவர்
இளவரசர் என்ப தான் நம் எல் லா க் ம் ெதரி ேம!”
இ உண்ைமயா
க் ம் என் ேசநா ப
பட்ட அவர் உள் ளம் நிம் ம அைடந்த .

க்

ம்

?

“சரி; அப் ப ேய
க்கட் ம் . ஆனால் நாம்
ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத் க் ப் ேபாய் ச்
ேசர ேவண் ம் அல் லவா? அங் ேக நடப் ப என்ன
என்றாவ ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் அல் லவா?”
“ேபாக ேவண் ய தான். கடற் கைர ன் ஓரமாகச்
ெசன் எங் ேகயாவ பட
ைடத்தால் அ ல்
ஏ க்ெகாண் தான் கடந்தாக ேவண் ம் அல் ல
பார்த் ேபந் ர பல் லவரின் கப் பல் வ ம் வைர ல்
காத்
க்கலாம் .”
“ைவஷ்ணவேர! நீ ர் ெபால் லாதவர். இளவரசரிடம் இப் ப
ஏதாவ ெசால்
ட் ர் ேபா
க் ற .”
“ேசநா ப ! இந்தப் ரயாணம்
இளவரச டன் ேபசேவ இல் ைல.”
இதன்
ழக்

ளம்

ற அவர்கள் அந்தக் கடற் க
ேநாக் ச் ெசன்றார்கள் .

ய

ந்

நான்

ன் ஓரமாகக்

ேநயர்கள் இலங் ைகத்
ன் வட ப
ன் இயல்
எத்தைகய என ஒ வா அ ந்
க்கலாம் .
இலங் ைக ன் வடக்
ைனப் ப
க் அந்நாளில்
நாகத் பம் என் ெபயர் வழங் ய . அந்தப்
ப
ைய ம் இலங் ைக ன் மற் றப் ெப ம் ப
ைய
இ
றத்
ந் ம் கடல் உட்
ந்
ரித்த . ஒ
ப
ந் இன்ெனா ப
க் ச் ெசல் ம்
ப யாகக் கடற் க
கக்
ந்த இடத் க்
‘யாைன இற ’த் ைற என் ெபயர். ல சமயம்
இத் ைற ல் தண்ணீர ் ைறவா
க் ம் . அப் ேபா
லபமாக இறங் க் கடந் ெசல் லலாம் . மற் றச்

ம்

சமயங் களில் அைதக் கடப் ப எளிதன் .
பட களிேலதான் கடக்கேவண் ம் . (யாைன மந்ைதகள்
இந்த இடத் ல் கட ல் இறங் கடந் ெசல் வ
வழக்கமான ப யால் ‘யாைன இற ’ என்ற ெபயர் வந்த .
ற் காலத் ல் இவ் டத் ல் யாைனகைளக் கப் ப ல்
ஏற் ெவளி நா க க் அ ப் யதாக ம்
ெசால் லப் ப
ற .)
அந்தச் சமயத் ல் இலங் ைகக் கடற் கைரேயாரமாக
இ ந்த பட கள் எல் லாம் ெப ம் பா ம்
மாேதாட்டத் க் ம் ரிேகாண மைலக் ம்
ெசன்
ந்தன. என்றா ம் , தப் த் தவ எங் ேகயாவ
ஒன் ரண்
பட கள் இ க்கலாம் என் எண்ணிச்
ேசநா ப
த யவர்கள் பார்த் க்ெகாண்ேட
ெசன்றார்கள் . கைட யாக ன்
க் ம்
வைலஞ ைடய
ய பட ஒன்
க் ய . அ ல்
படேகாட் ஒ வேன
ந்தான். ேகட் றவர் ேசாழ
நாட் ச் ேசநா ப என் ெதரிந் ெகாண்
சம் ம த்தான்.
பட ல் ஏ க் கடல் கால் வாையக் கடந்தார்கள் . ஆனால்
ற எப் ப த் ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத்ைத
அைடவ ? காட் வ
ல் நடந் ேபாய் ச்ேசர்வ
லபமன் . அ க ேநர ம் ஆ ம் ; ஆைகயால் அேத
படைக உபேயா த் க் ைழக் கடற் கைரேயாரமாகேவ
ெசன் ெதாண்ைடமானாற் ன் சங் கமத்ைத
அைடவெதன்
ர்மானித்தார்கள் .
நள் ளிர வைர ல் பட க்காரன் கடேலாரமாகப் பட
ட் க்ெகாண்
ெசன்றான். அதற் ப் ற அவன்
கைளத்
ட்டான். மற் றவர்கள் உத ெசய் வதாகச்
ெசால்
ம் பயனில் ைல. “இனி அ க்க
ைச
ம் பேவண் ம் .
ைல
க் க ம் கற் பாைறக

ம்

அ கம் . பாைற ல் ேமா னால் பட உைடந்
க்
றா
ம் . இனிப் ெபா
ந் தான் பட
ெச த்த
ம் ” என்றான். ேசநா ப
த யவர்க
கைளப் பைடந் ேபா
ந்தார்கள் . ஆைகயால் கைர
இறங் த் ேதாப் ஒன் ல் ப த்தார்கள் .
வந் யத்ேதவ க் இ ஒன் ம்
ஆழ் வார்க்க யாேனா சண்ைட
உன்னாேல வந்த ைன!” என்றான்.
“என்னால் என்ன இப் ேபா வந்த
ஆழ் வார்க்க யான் ேகட்டான்.

ம்
ல்

க்க ல் ைல. அவன்
த்தான். “எல் லாம்

?” என்

“நீ ஒன்ைற ம் மனம்
ட் ச் ெசால் வ ல் ைல.
கடம் ரி
ந் நா ம் பார்த் க்ெகாண் தான்
வ
ேறன். ெகாஞ் சம் ெசால் வ ேபால் ெசால் றாய் ;
பா ச் ெசய் ைய இரக யமாய் ைவத் க் ெகாள் றாய் ;
இளவரசர் யாைன ேமல் ஏ யதன் ேநாக்கம் உனக் த்
ெதரிந்
க் றேத? அைத என்னிடம்
ன்னேம
ெசால்
ந்தால் நா ம் அந்த யாைன ன் ேமல்
ஏ
ப் ேபன் அல் லவா? இவ் வள கஷ்டப் பட் த் ேத ப்
த்த இளவரசைர இப் ேபா ைக ந வ ட்
ட்ேடா
ேம? பைழயாைறக் ப் ேபாய் இைளய ராட்
டம்
என்ன ெசால் வ ?” என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“ஓைலையக் ெகா த்த ம் உன் கடைம ர்ந்
இன் ம் என்ன?” என்றான் ஆழ் வார்க்க யான்.

ட்ட

.

“அ தான் இல் ைல, இளவரசைர இைளய ராட்
டம்
ெகாண்
ேபாய் ச் ேசர்த்த ற தான் என் ைடய கடைம
ர்ந்ததா ம் . நீ ேய அதற் க்
க்ேக நிற் பாய்
ேபா
க் றேத!”

“இல் ைல, அப் பா, இல் ைல! நான்
க்ேக நிற் க ல் ைல.
நாைளக்ேக நான் ேசநா ப
டம்
ைடெபற் க்
ெகாண்
என் வ ேய ேபா ேறன்.”
“உன் காரியம்
ந்
ட்ட . இளவரசைரப்
த் க்
ெகா த்தா
ட்ட என் ேபாகப் பார்க் றாயாக் ம் .
உன் ேபரில் எனக் எப் ேபா ேம ெகாஞ் சம்
சந்ேதக
ந்த . இப் ேபா அ உ
யா ற .”
இவ் தம் அவர்கள்
ேநரம் சண்ைட
த் க்
ெகாண்
ந்த ற
ங் ப் ேபானார்கள் . நன்றாகக்
கைளத்
ந்த ப யால் அ த் ப் ேபாட்டவர்கைளப்
ேபால்
ங் னார்கள் .
பலபலெவன் ெபா
ம் சமயத் ல் பட
வ க் ம் சத்தம் ேகட் ஆழ் வார்க்க யான்
த ல்
த் க் ெகாண்டான். அவன் எ ேர ேதான் ய காட்
அவைனத்
க் டச் ெசய் த . கட ல் ெகாஞ் ச
ரத் க்கப் பால் பாய் மரம்
ரித்த மரக்கலம் ஒன்
நின் ெகாண்
ந்த . அ பயணப் ப வதற்
ஆயத்தமாக நின்றதாக நன் ெதரிந்த . அந்த
மரக்கலத்ைத ேநாக் க் கைர
ந் ஒ பட
ேபாய் க் ெகாண்
ந்த . அ ல் பட க்காரைனத் த ர
ன் ேபர் இ ந்தார்கள் . அந்தப் பட
தல் நாள்
மாைல தங் கைள ஏற் வந்த பட தான் என் ெதரிந்
ெகாள் ள ஆழ் வார்க்க யா க் அ க ேநரம்
க்க ல் ைல.
அந்த மரக்கலம் எங்
ந்
ெரன்
ளம் ற்
என்பைத ம் அவன்
ைர ேல ஊ த் க் ெகாண்டான்.
அவர்கள் ப த்
ந்த இடத் க் ப் பக்கத் ல் கடல்
க் ள் ைடந் ெசன்
ந்த . மரங் கள் அந்த

இடத்ைத ஓரள மைறந்
ந்தன. அந்தக்
டா ேலதான் அம் மரக்கலம் நின்
க்க ேவண்
ெபா
ந்த ம் றப் பட்
க்க ேவண் ம் .

ம்

அந்த மரக்கலம் யா ைடய ? எங்
ந் வந்த ? எங் ேக
ேபாவ ? பட எதற் காகக் கப் பைல ேநாக் ப் ேபா ற ?
அ ல் இ ப் பவர்கள் யார்? இவ் வள ேகள் க ம்
ஆழ் வார்க்க யா ைடய மனத் ல் ன்னைலப் ேபால்
ேதான்
மைறந்தன.
“ேசநா ப ! ேசநா
னான்.
ேசநா
க்

ப
ட்

ப

!எ

ந்

ங் கள் !” என்

ம் , வந் யத்ேதவ ம் , மற் ற இ
த்ெத ந்தார்கள் .

ரர்க

ம்

த ல் கட ல் நின்ற பாய் மரக் கப் பல் அவர்கள்
கண்ணில் ெதன்பட்ட . ேசநா ப , “ஓ! அ ேசாழ
நாட் க் கப் பல் தான். ப ேவட்டைரயர்கள் அ ப் ய
கப் பலாகேவ இ க்கலாம் ! இளவரசர் ஒ ேவைள அ ல்
ேபா றாேரா, என்னேமா? ஐேயா!
ங் ப் ேபாய் ட்ேடா
ேம! என்ன ச ெசய் ேதாம் !” என்றார்.
ற , “பட எங் ேக? ேபாய் க்கப் பைலப்
என் பார்க்கலாம் !” என்றார்.

க்க

மா

அதற் ள் பட ெசன் ெகாண்
ப் ப ம் அவர்
கண்ணில் படேவ, “அடேட! அேதா ேபா ற நாம் வந்த
படகல் லவா? அ ல் ஏ ப் ேபா றவர்கள் யார்? அேட
பட க்காரா! நில் நில் !” என் இைரந்தார்.

பட க்காரனின் கா ல்
ந்தேதா என்னேமா
ெதரியா . அவன் படைக நி த்த ல் ைல. ேமேல
ெச த் க் ெகாண்
ேபானான்.
இைதெயல் லாம் பார்த் க் ெகாண் ம் ேகட் க்
ெகாண்
ந்தான் வந் யத்ேதவன். “அந்தக் கப் ப ல்
இளவரசர் ேபா றார்!” என் ேசநா ப
ய அவன்
ெச வ யாக
ந் மனத் ல் ப ந்த . அதற் ப்
ற ேவ எந்த நிைன ற் ம் அவன் மனத் ல்
இட
க்க ல் ைல. அவன் ெசய் ய ேவண் ய
என்னெவன்பைதப் பற் த்தான் ஏேத ம்
சந்ேதக ண்டா? அவன் கால் க க் க் கட்டைள ட
ேவண் ய அவ யந்தான் உண்டா? இல் லேவ இல் ைல!
அ த்த நி ஷத் ல் அவன் கட ல் பாய் ந்
இறங் னான். அைலகைளத் தள் ளிக் ெகாண்
அ ேவகமாகச் ெசன்றான். நல் ல ேவைளயாகக்
கடேலாரத் ல் அங் ேக தண்ணீர ் அ கம் இல் ைல.
ஆைகயால் அ
க் ரத் ல் ெவ
ரம் ேபாய்
ட்டான்.
பட ன் அ
ம் ெசன்
ட்டான். தண்ணீரின் ஆழம்
ெரன் அ கமா
ட்ட . தத்தளிக் ம் நிைலைம
ஏற் பட்ட . “ஐேயா! நான்
ச்சாகப் ேபா ேறன்!
என்ைனக் காப் பாற் ங் கள் !” என் கத் னான். பட ல்
யாேரா ரிக் ம் சத்தம் ேகட்ட . ற
லர் ேப ம்
ரல் கள் ேகட்டன. பட நின்ற ; பட க்காரன் னிந்
ைக ெகா த்தான். வந் யத்ேதவன் பட ல் ஏ
உட்கார்ந்தான். பட ேமேல ெசன்ற .
பட ல் இ ந்தவர்கைள வந் யத்ேதவன் ஆராய் ந்
பார்த்தான். ஒ வன் த ழ் நாட்டாேன அல் ல.
அர நாட்டான் ேபாலக் காணப் பட்டான். அவன் எப் ப
இங் வந்தான் என்ற யப் டன் மற் ற இ வைர ம்
பார்த்தான். அவர்கள்
கத் ல் பா ைய மைறத்
ண்டா கட் க் ெகாண்
ந்தார்கள் . ஆனா ம்
த ழ் நாட்டவர்கள் என் ெதரிந்த . அ மட் மன் ,

பார்த்த கங் களாக ம் காணப் பட்டன. எங் ேக, எங் ேக
பார்த்ேதாம் இவர்கைள?- ஆ! நிைன வ
ற !
பார்த் ேபந் ர பல் லவ ைடய தம் பைள
ந்
ம் வந்தவர்கள் அல் லவா இவர்கள் ?
ஆழ் வார்க்க யான் இவர்கைளத் தாேன இளவரசைரக்
ெகால் ல வந்தவர்கள் என் ெசான்னான்? ஓேகா!
இவர்களில் ஒ வைன ேவெறா இடத் ல்
டப்
பார்த்
க் ேறாேம? மந் ரவா ர தாஸன் அல் லவா
இவன்? ஆந்ைத கத் வ ேபால் கத்
ட் ப் ப
ர்
ராணிையப் பார்க்க வந்தான் அல் லவா இவன்? சரி, சரி
இளவரசர் கப் ப ல் இ ப் ப ெதரிந் தான் இவர்கள்
அ ல் ஏ க்ெகாள் ளப் ேபா றார்கள் ! ஆகா! இளவரசர்
ேபா ம் வ
ல் இ ஓர் அபாயமா? நாம் அவசரமாய்
ஓ வந் இந்தப் படைகப்
த் ஏ ய எவ் வள
நல் லதாய் ப் ேபா ற் ?…
பட ேபாய் க்ெகாண்
ந்த ; மரக்கலத்ைத ெந ங் க்
ெகாண்
ந்த . பட ல் இ ந்தவர்கள் ெமௗனம்
சா த்தார்கள் . வந் யத்ேதவனால் ெமௗனத்ைதப்
ெபா க்க
ய ல் ைல. ேபச் க் ெகா த் ப் பார்க்க
ம் னான்.
“நீ ங் கள் எங் ேக ேபா

ர்கள் ?” என்

ேகட்டான்.

“ெதரிய ல் ைலயா? அேதா நிற் ம் கப் ப க் ப்
ேபா ேறாம் !” என்றான் மந் ரவா . பா
வா னால் அவன் ேப ய ரல் ேப ன் ரைலப்
ேபா
ந்த .
“கப் பல் எங் ேக ேபா
ேகட்டான்.

ற

?” என்

வந்

யத்ேதவன்

ந்த

“அ கப் ப க் ப் ேபான
என்றான் ர தாஸன்.

ற

ம ப
ம் பட ல் ெமௗனம்
கட ன் ஓங் கார நாதம் ழ் ந்த

ெதரியேவண்
ெகாண்ட
.

ம் ”

. ெவளி

ல்

இப் ேபா மந் ரவா ர தாஸன் ெமௗனத்ைதக்
கைலத்தான். “நீ எங் ேக அப் பா, ேபா றாய் ?” என்
ேகட்டான்.
“நா ம் கப் ப க்
வந் யத்ேதவன்.
“கப் ப

க்

த்தான் ேபா

ப் ேபாய்

ற

ேறன்” என்றான்

எங் ேக ேபாவாய் ?”

“அ கப் ப ல் ஏ ய ற தான் ெதரியேவண் ம் !” என்
பாடத்ைதத்
ப் ப் ப த்தான் வந் யத்ேதவன்.
பட கப் பல் அ
ல் ெசன்ற . ேமேல
ந் ஓர் ஏணி
ேழ இறங் ய . அ ல் ஒவ் ெவா வராக ஏ ச்
ெசன்றார்கள் . ஏணி ேமேல ேபாவதற் ள் வந் யத்ேதவன்
அ ல் ெதாத் க் ெகாண்டான். கப் ப ன் ேமல் தளத் ல்
ஏேதா ேபச் நடந்த . அவ க் ப் ரியாத பாைஷயாகத்
ெதானித்த . வந் யத்ேதவன் இன் ம் ரிதமாக
ஏணி ன்
ஏ க் கப் ப ன் தளத் ல்
த்தான்.
த்த உடேன, “எங் ேக இளவரசர்?” என்
இைரந் ெகாண்
ற்
ற் ம் பார்த்தான். ற்
ம்
அவன் பார்த்த காட் அவ ைடய இ ம்
ெநஞ் சத்ைத ம்
கலக்
ட்ட . அவைனச்
ற்
ம் பயங் கர ப ள் ள அர நாட் மனிதர்கள்
நின்றார்கள் . ஒவ் ெவா வ ம் ஒ ராட்சதைனப் ேபால்
ேதான் னான். எல் லா ம் அவைன ெவ த் ப்
பார்த் க்ெகாண்
நின்றார்கள் . அவ ைடய ேகள் க்
யா ம் ப ல் ெசால் ல ல் ைல.

“ஏேதா ெபரிய தவ ெசய்
ட்ேடாம் ” என்ற உணர்ச்
வந் யத்ேதவன் உள் ளத் ல் உ த்த . இ ேசாழ
நாட் க் கப் பல் அல் ல; இ க்க
யா . இ ல்
உள் ளவர்கள் த ழ் மா
கள் அல் ல. ெபரிய ெபரிய
ைரகைள ற் பதற் காகக் ெகாண்
வ ம் அர
நாட் மனிதர்கள் .
இந்தக் கப் ப ல் இளவரசர் இ ப் ப இயலாத காரியம் .
அவசரப் பட் வந் ஏ
ட்ேடா ம் . தப் ச் ெசல் வ
எப் ப ? கடல் ஓரத் ல் நின்
னிந் பார்த்தான். பட
ேபாய் க் ெகாண்
ந்த . “பட க்காரா! நி த் !” என்
க் ெகாண்
கட ல்
க்கப் ேபானான். அச்சமயம்
ஒ வஜ் ரத்ைத நிகர்த்த ைக ன்னா
ந் அவ ைடய
ரல் வைளையப்
த் ஓர் இ ப் ; ஒ தள் .
வந் யத்ேதவன் கப் பல் தளத் ல் மத்
ல் வந்
ந்தான். அவ க் உக் ர ஆேவசம் வந்
ட்ட .
த் எ ந் அவைனத் தள் ளியவன
கவாய் க்
கட்ைட ல் ஓங் ஒ
த்
ட்டான். அந்த ஆ அ
உயர ள் ள அரா யன் தனக் ப் ன்னால்
நின்றவைன ம் தள் ளிக்ெகாண்
படார் என்
ந்தான்.
வந் யத்ேதவ க் ப் ன்னால் பயங் கரமான உ மல்
சத்தம் ேகட்ட . நல் ல சமயத் ல்
ம் ப் பார்த்தான்.
இல் லா ட்டால் அவன்
ல் கத் பாய் ந்
க் ம் .
ம் ய ேவகத்ேதா கத் ையத் தட்
ட்டான். அ
‘டணார்’ என்ற சத்த டன் கப் ப ல்
ந் , அங்
ந்
ெத த் ப் பாய் ந் , கட ல்
ந் மைறந்த .
ம கணம் வந் யத்ேதவன் நாலா றத்
ந் ம் பலர்
வந்
த்தார்கள் .
த்தவர்கள் ரியாத பாைஷ ல்
ஏேதேதா ேப க் ெகாண்டார்கள் . அவர்க ைடய

தைலவன் அ காரக் ர ல் கட்டைள ட்டான். உடேன
மணிக்க
ெகாண்
வந் வந் யத்ேதவ ைடய
கால் கைள ம் ைககைள ம் கட் னார்கள் . ைககைள
உடம் ேபா ேசர்த் ப் ைணத்தார்கள் ன்னர் நா
ேபராக அவைனத்
க் க் ெகாண்
ழ் த் தளத் க் ப்
ேபானார்கள் . ேபா ம் ேபாெதல் லாம் உைதத் த்
த் க் ெகாள் ள வந் யத்ேதவன்
யன்றான். அந்த
யற் ப க்க ல் ைல. கப் ப ன் அ த்தளத் ல்
ெகாண்
ேபாய் அங் ேக அ க்
ந்த
மரக்கட்ைடகளின்
அவைனப் படார் என்
ேபாட்டார்கள் . அந்தக் கட்ைடகளில் ஒன்ேறா ேசர்த் க்
கட்
ட் ேமேல ெசன்றார்கள் .
கப் பல் அப் ப
ம் இப் ப
ம் அைசந் ஆ ற் . கப் பல்
தன் ரயாணத்ைதத் ெதாடங்
ட்ட என்
வந் யத்ேதவன் அ ந்தான். கப் பல் ஆ யேபா மரக்
கட்ைடகள் அவன்
உ ண்
ந்தன. அவற் ைற
லக் க் ெகாள் ள
யாமல் அவ ைடய ைககள்
கட்டப் பட்
ந்தன.
“இந்த ைற மட் ம் தப் ப் ைழத்தால் இனி
அவசரப் பட் எந்தக் காரிய ம் ெசய் வ ல் ைல.
ஆழ் வார்க்க யாைனப் ேபால் ஆழ் ந் ேயா த்த றேக
ெசய் ய ேவண் ம் ” என் வந் யத்ேதவன் மனத் ல்
எண்ணிக் ெகாண்டான்.
அச்சமயம் ேபய் ரிப் ப ேபான்ற ரிப் ச் சத்தம்
அ
ல் ேகட்ட . வந் யத்ேதவன்
கச் ரமத் டன்
சற்
கத்ைதத்
ப் ப் பார்த்தான். அங் ேக
மந் ரவா ர தாஸன் நின் ெகாண்
ப் பைதக்
கண்டான். இ வைர மந் ரவா
ன்
கத் ல் பா ைய
மைறத் க் ெகாண்
ந்த ணி இப் ேபா
நீ க்கப் பட்
ந்த .

“அப் பேன! அந்தச் ேசாழர் லத் ப்
ையத் ேத க்
ெகாண்
வந்ேதன்;
அகப் பட ல் ைல. ஆனால்
வாணர் லத் நரியா ய நீ அகப் பட் க் ெகாண்டாய் !
அந்த வைரக் ம் அ ர்ஷ்டந்தான்!” என்றான்.
ேமற்
ய நிகழ் ச ் களில் வந் யேதவன் பட ல் ஏ ச்
ெசன்ற வைர ல் தான் இ ந்தவர்கள் பார்த்தார்கள் .
மரக்கலத் ற் ள் ேள நடந்த இன்னெவன்ப
படேகாட் ச் ெசன்றவ க்ேக ெதரியா . அவன் உடேன
ம் க் கைரக் வந் ேசர்ந்தான்.
ேசநா ப
த யவர்கள் பட ல் ஏ க் ெகாண்டார்கள் .
இனி அந்த மரக்கலத்ைதத் ெதாடர்ந் ேபாய் ப்
க்க
யா என்ற ர்மானத் க் அவர்கள்
வந்
ந்தார்கள் . ஆைகயால் ெதாண்ைடமானாற் ன்
சங் கமத் க் ப் ேபாய் ப் பார்க்க அவர்கள்
எண்ணினார்கள் . இன்ெனா கப் பல் அங் ேக இ க்கலாம் .
அ ல் ஒ ேவைள இன் ம் இளவரசர் இ க்கலாம் .
எப் ப
ம் ஏதாவ ெசய் யாவ
ைடக் ம் அல் லவா?
பட க்காரைனக் ேகட் ப் பார்த்தார்கள் . அவனிட
ந்
ஒ
வர ம் ெதரிய ல் ைல. “பட ல் ப த் த்
ங் க்
ெகாண்
ந்ேதன். அ காைல ல் யாேரா வந் தட்
எ ப் னார்கள் . கப் ப ல் ெகாண்
ட்டால் நிைறயப்
பணம் த வதாகச் ெசான்னார்கள் நீ ங் கள்
த்ெத வதற் ள்
ம் வந்
டலாம் என்
ேபாேனன், ேவெறான் ம் ெதரியா ” என்றான்.
ேமேல கண்ட வரலா களில் ஆழ் வார்க்க யான் தான்
அ ந்த வைர ல் ஒன்
டாமல் இளவரசரிடம்
னான்.

ன்னர், “இளவரேச! வந் யத்ேதவன் கட ல்
த் ப்
பாய் ந் ெசன்றேபா அவைனத் ெதாடர்ந் நா ம்
ேபாகலாமா என்
த ல் நிைனத்ேதன். ஆனால்
எனக் க் கடல் என்றால் எப் ேபா ேம
தயக்கம்
உண் ; நன்றாக எனக் நீ ந்தத் ெதரியா . அத் டன்,
அேதா ேபா றேத அந்தக் கப் பைலப் பற்
ம் எனக் ச்
சந்ேதகம் ஏற் பட்ட . அ ல் தாங் கள் ஏ ப் ேபாவ
சாத் ய ல் ைல என் ேதான் ய . இன் ம் , அந்தக்
கப் பல் ேசாழநாட் க் கப் பலா
க்க
மா என்ற
ஐய ம் உண்டா ற் . இைதப் பற் ச்
ேசநா ப
ட ம்
ேனன். இ வ ம் இங் ேக வந்
பார்த்
ெசய் வ என்
ர்மானித் க் ெகாண்
வந்ேதாம் . தங் கைளப் பார்த்த ற தான் எங் கள் மனம்
நிம் ம அைடந்த ”! என்றான்.
ஆழ் வார்க்க யான்
யைதெயல் லாம் கவனமாகக்
ேகட் க் ெகாண்
வந் அ ள் ெமா வர்மர், “ஆனால்
என் மனத் ல் நிம் ம இல் ைல,
மைல!
வந் யத்ேதவன் அந்தக் கப் ப ல் ேபா றான். அவைனப்
ப ேவட்டைரயர்கள்
த் ப் பாதாளச் ைற ல் தள் ளி
வார்கள் !” என்றார்.
அப் ேபா ேசநா ப , “இளவரேச! அந்தக்
ெகா யவர்களின் அ காரத்ைத எதற் காகப்
ெபா த்
க்க ேவண் ம் ? தாங் கள் மட் ம் சம் மதம்
ெகா ங் கள் . அ த்த ெபௗர்ண க் ள்
ப ேவட்டைரயர்களின் அ காரத்ைதத் ர்த் க் கட்
அந்தப் பாதாளச் ைற ல் அவர்கைளேய
அைடத்
ட் ம காரியம் பார்க் ேறன்” என்றார்.
“ஐயா! என் தந்ைத
அ
வள ம் நடந்

ன்
ப் பத் க்
ெகாள் ேவன் என்

ேராதமாக நான்
தாங் கள்

கன

ம் எ

ர்பார்க்க ேவண்டாம் !” என்றார் இளவரசர்.

இந்தச் சமயத் ல்
ைர ஒன் ேவகமாக வ ம் சத்தம்
ேகட் எல் லா ம்
ம் ப் பார்த்தார்கள் . சற் த்
ரத் ேலேய அந்தக்
ைர நின்ற . கக்க
,
உட்கார ஆசனம் ஒன்
ல் லாமல் அந்தக்
ைர ேமல்
ஏ வந்தவள் ஒ ஸ் ரீ என் அ ந்த ம் அைனவ ம்
யப் பைடந்தார்கள் .

அத்
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'

ன் மரணம்

ைர
வந்த ெபண்மணி யார் என்ப இளவரச க்
உடேன ெதரிந் ேபா ற் .
ைர நின்ற இடத்ைத
ேநாக் அவர் ைரந் ெசன்றார். அவ டன்
ங் ழ
ம் ேபானாள் . மற் றவர்க ம் சற்
ரத் ல்
தயங் த் தயங் ப் ேபானார்கள் .
ஊைம ராணி அதற் ள்
ைர
ந்
இறங்
ட்டாள் . ன்னால்
ட்டமாக வந்தவர்கைளச்
சற் க் கவைல டன் பார்த்
ட் ப் ங் ழ
டம்
ச க்ைஞ பாைஷ ல் ஏேதா ெசான்னாள் .
“ெபரியம் மா காட் ல் ஏேதா அ
பார்த்
க் றாள் . அந்த இடத்
அைழக் றாள் !” என்றாள் .

சயத்ைதப்
க் நம் ைம வ

ம் ப

இளவரசர் அக்கணேம ேபாவெதன்
ர்மானித்
ட்டார். மற் றவர்க ம் தம் டன் வரலாமா
என் ேகட்கச் ெசான்னார். ஊைம ராணி
ேயா த்
ட் , சம் மதத் க் அ
யாகத் தைலைய
அைசத்தாள் .

ேபா ம் ேபா எல் ேலா ம் அவள் ஏ வந்த
ைரையப்
பற் ேய ேப க்ெகாண்
ேபானார்கள் . அ அர
நாட்
ந் வந்த அற் தமான உயர் ஜா க்
ைர
இந்த
தாட் க் எப் ப க் ைடத்த ? ச ப காலத் ல்
இந்தப் ரேதசத் ல் ைசன்யம் எ
ம் வந்
இறங் க ல் ைல; ேபார் ஒன் ம் நடக்க ல் ைல.
அப் ப
க் ம் ேபா இக்
ைர இந்தப்
ெபண்மணிக் எப் ப க் ைடத்
க்க
ம் ?
ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத் ன் அ
ல்
ேசாழ நாட் க் கப் பல் ஒன் கைரதட் ப்
ைதந்
ந்தைதப் பார்த்ேதாம் . அங்
ந்
ரம்
வைர ல் இலங் ைகத்
ன் கைர ெதன் ழக் த்
ைசயாக வைளந் ெநளிந் ெசன்ற . அ க்க கடல்
நீ ர்
க் ள்
ய நீ ர் நிைலகைள ம் ெபரிய
நீ ர்நிைலகைள ம் உண்டாக்
ந்த . இத்தைகய
வைள டா ஒன் க் ள் ளி ந் தான் வந் யத்ேதவன்
த யவர்கள் அன் காைல ல் பார்த்த கப் பல்
ெவளிேய வந் கட ல் ெசன்ற .
இப் ேபா ஊைம ராணி ெதன் ழக் த் ைச ேல
அவர்கைள அைழத் க் ெகாண்
ெசன்றாள் . அடர்ந்த
காட் க் ள் ேள
ந் ெசன்றாள் . ேபாகப் ேபாக
இளவரசரின் ஆர்வம் அ கமா ற் ஏேதா ஒ
க் யமான சம் பவம் நடந்
க்க ேவண் ம் ;
இல் லா ட்டால் இவ் வள
ரம் நம் ைம இம் தாட்
அைழத் ப் ேபாகமாட்டாள் என் எண்ணினார்.
ெரன் அச்சம் பவம் அவர்க ைடய கண்
ன்னால்
வந் நின்ற !
காட் ல்
ெதரிந்த

இைடெவளி ஏற் பட்ட . நீ ர் நிைல ஒன்
. அதன் கைர ல் மனிதர்கள் லர் இறந்

டந்தார்கள் . ணங் களின் நாற் றத்ேதா
காய் ந் ேபான மனித இரத்தத் ன் நாற் ற ம் கலந்
வந்த . எத்தைனேயா ேபார்க்களங் களின் அ பவம்
ெபற் ற அந்த மனிதர்க க் உ ரில் லா மனித
உடல் க ம் காய் ந்த இரத்த ம்
ய அ பவங் கள்
அல் ல. எனி ம் , ஏேதா அ சயமான, மர்ம பயங் கரமான
காரியம் இங் ேக நடந்
க் ற என்ற எண்ணம்
எல் லா ைடய மனத்
ம் ஆர்வத்ேதா
அ வ ப் ைப ம் உண்டாக் ய .
அ
ேல ெசன் பார்த்தால் உ ரற் க் டந்த உடல் கள்
எல் லாம் த ழ் நாட் மா
கள் உடல் கள் என் ெதரிய
வந்த .
“ க் ரம் ! க் ரம் ; யா க்காவ இன் ம் உ ர்
இ க் றதா என் பா ங் கள் !” என் இளவரசர்
னார்.
அவ டன் வந்தவர்கள் ஒவ் ெவா
ெசன் பரிேசா க்கத் ெதாடங்

உட க் அ
னார்கள் .

ம்

இளவரசைர ஊைம ராணி ம ப
ம் ைக னால்
ச க்ைஞ ெசய் அைழத் ப் ேபானாள் . உடல் கள் டந்த
இடத் க் ச்
ரத் க்கப் பால் இ ந்த மரத்த க்
அைழத் ப் ேபானாள் . அந்த மரத்த
ல் ஒ ேகார
ஸ்வ பம் சாய் ந் ப த்
ந்த . ப த்
ந்தவன்
மனிதன் தான். ஆனால் அைத நம் வ
கஷ்டமா
ந்த . உடம் ெபல் லாம் காயங் கள் .
மண்ைட ல் பட்
ந்த காயங் களி
ந் , இரத்தம்
கத் ல் வ ந்
கப் பயங் கரமாகச் ெசய்
ந்த .
ஒவ் ெவா கண ம் மரணத்ைத எ ர்பார்த் க்
ெகாண்
ந்த அம் மனித ைடய கத் ல்
இளவரசைரக் கண்ட ம் மலர்ச்
ன்
யஅ

ேதான் ய . அவன் வாய் றந் ஏேதா ேபச யன்றான்.
ஆனால் அவன் வா
ம் இரத்தமா
ந்தப யால்
அவ ைடய கத் ன் ேகாரம் அ கம் ஆ ற் .
இளவரசர் பரபரப் டன் அவன் அ
ல் ேபாய்
உட்கார்ந்தார். “ க் ரம் தண்ணீர ் ெகாண்
வா ங் கள் ”
என் கத் னார்.
அம் மனிதன், “ேவண்டாம் , இளவரேச! சற்
ன்னால்
தான் இந்தப் ெபண்மணி தண்ணீர ் ெகா த்தாள் . அவள்
அச்சமயம் வரா
ந்தால் இதற் ள் என் உ ர்
ரிந்
க் ம் . ஐயா! தங் க க் த் ேராகம் ெசய் ய
வந்த ன் பலைன இங் ேகேய அ ப த்
ட்ேடன். ம
உல ல் இதற் காக ம ப
ம் கட ள் என்ைனத்
தண் க்கமாட்டார்” என்றான்.
இளவரசர் அவன் ரைலக் ேகட்ட ம்
கத்ைத உற் ப்
பார்த்தார். “ஆ! கலப !(அந்நாளில் ேசைனத்
தைலவைனத் ‘தளப ’ என் அைழத்த ேபால் மரக்கலத்
தைலவைனக் ‘கலப ’ என் அைழத்தார்கள் .) இ என்ன
ேபச் ! இெதல் லாம் எப் ப நடந்த ? எனக் நீ ர் என்ன
ேராகம் ெசய் வதற் காக வந் ர்? அைத நான் நம் பேவ
யா !” என்றார்.
“ஐயா! தங் கள் உத்தம ணத் னால் அப் ப ச்
ெசால்
ர்கள் . ப ேவட்டைரயர்களின் ெசாற் ப
தங் கைளச் ைறப் ப த் க் ெகாண்
ேபாக வந்ேதன்.
இேதா கட்டைள!” என் ெசால் , ம
ந் ஓைல
ஒன்ைற எ த் க் ெகா த்தான், சா ந்த வா ல் இ ந்த
கலப .

ஓைலையக் கண்ேணாட்டமாக இளவரசர் ஒ
னா
ல் பார்ைவ ட்டார்.
“இ ல் உம
ேராகம் என்ன? சக்கரவர்த்
ன்
கட்டைளையத்தாேன நிைறேவற் ற வந் ர்? அைதய ந்
நாேன ைரந் ஓ வந்ேதன். அதற் ள் இந்த
பரீதங் கள் எப் ப ேநர்ந்தன? க் ரம் ெசால் ங் கள் ”
என்றார்.
“ க் ரம் ெசால் லத்தான் ேவண் ம் இல் லா ட்டால்
அப் றம் ெசால் லேவ
யா !” என்றான் கலப . ற
அவன் அ க்க தட் த்த மா ப் ன்வ ம்
வரலாற் ைறக்
னான்.
சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளையப் ெபற் க்ெகாண்
கலப இரண்
கப் பல் க டன் நாகப் பட் னத்
ந்
ளம் னான். அந்த ேவைல அவ க் ப்
க்க ல் ைலதான். ஆ
ம் சக்கரவர்த்
ன்
கட்டைளைய ற
யாமல் றப் பட்டான்.
றப் ப ம் ேபா ப ேவட்டைரயர்கள் அவனிடம்
கண் ப் பாகச் ல கட்டைளகைள இட்
ந்தார்கள் .
அதாவ இலங் ைகைய அைடந்த ம் தனியான இடத் ல்
கப் பல் கைள நி த் க்ெகாண் , இளவரசர் எங் ேக
இ க் றார் என்
த ல் ெதரிந் ெகாள் ள ேவண் ம் .
ற அவைர ேநரில் சந் த் , சக்கரவர்த்
ன்
ஓைலையக் ெகா க்க ேவண் ம் . அதற்
ன்னால்
ேசநா ப ெகா ம் பா
ர் ேவளா க் இந்தச் ெசய்
ெதரியக்
டா . இளவரசரிடம் கட்டைளையக் ெகா த்த
ற அவராக வந்தால் சரி, இல் லா ட்டால்
பலவந்தமாகச் ைறப் ப த் யாவ ெகாண்
வரேவண் ம் … இவ் தம் ெசால் த் தங் கள் அந்தரங் க
ஆட்கள் லைர ம் ப ேவட்டைரயர்கள் கலப
டன்
ேசர்த் அ ப் னார்கள் .

கலப மனத் ல் ெபரிய பாரத் டேனேய றப் பட்
வந்தான். அவன்
ந்த கப் பல் மா
களில் பல க்
எதற் காக இலங் ைக ேபா ேறாம் என்ப
ெதரிந்
க்க ல் ைல. இதனால் அவ ைடய
மனேவதைன அ கமா
ந்த . அவர்களிடம் எப் ப ச்
ெசால் வ என் தயங் னான். கப் பல் கைளத்
ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத் ல் ெகாண்
ேபாய் நி த் ய ற கலப இன் ம் ல
மா
கேளா காங் ேகசன்
ைறக் ப் ேபானான்.
இளவரசர் அப் ேபா எங் ேக இ க் றார் என்
சாரித்
வ வதற் காகத்தான். ெதன்னிலங் ைக ன் உட்ப
ல்
இளவரசர் ரயாணம் ெசய் ெகாண்
ப் பதாகக்
காங் ேகசன்
ைற ல் ெதரிந் ெகாண்
ம்
வந்தான்.
கலப
ம் வ வதற் ள் ேள மா
க க்
ஷயம்
ெதரிந்
ட்ட . ப ேவட்டைரயர்களின் அந்தரங் க
ஆட்கள் லர் இ ந்தார்கள் அல் லவா? அவர்கள்
லம்
ரஸ்தாபம் ஆ
ட்ட . கலப
ம் வந்த ம்
மா
கள்
ட்டமாகச் ேசர்ந் ெகாண்
கலப
டம்
ேகட்டார்கள் . ‘ெபான்னி ன் ெசல் வைரச்
ைறப் ப த் க் ெகாண்
ேபாகவா நாம்
வந்
க் ேறாம் ?’ என்
ன னார்கள் . கலப
உண்ைமையக்
னான். “நாம் இராஜாங் க ேசைவ ல்
இ ப் பவர்கள் . சக்கரவர்த்
ன் கட்டைளைய
நிைறேவற் ற ேவண் யவர்கள் ” என்றான்.
“எங் களால் அ

யா

கட்டைள ம் அல் ல! ப
என்றார்கள் .

இ

சக்கரவர்த்

ன்

ேவட்டைரயர்களின் கட்டைள”

“

ன்ேன நீ ங் கள் என்னதான் ெசய் யப் ேபா

என்

கலப

ேகட்டான்.

“மாேதாட்டம் ெசன்
ெகாள் ளப் ேபா
“மாேதாட்டத்
“இல் லா

ர்கள் ?”

இளவரச

டன் ேசர்ந்

ேறாம் .”
ல் இளவரசர் இல் ைலேய!”

ல் ேசநா

ப

ெகா

ம் பா

ர் ேவளாரிடம்

சரண் அைடேவாம் .”
கலப அவர்க க் எவ் வளேவா ெசால் ப் பார்த் ம்
பயனில் ைல. கலப
டன் நிற் பதற் ப்
ப ேவட்டைரயர்களின் அந்தரங் க ஆட்கள் உள் படச்
மார் பத் ப் ேபர்தான் சம் ம த்தார்கள் . பத் ப் ேபைர
ைவத் க்ெகாண்
இ
ேபைர என்ன ெசய் ய
ம் ?
“சரி; அப் ப யானால் இப் ேபாேத ேபாய் த்
ெதாைல ங் கள் ! ன்னால் வ
றைத ம் அ ப
ெகாள் ங் கள் ! என்னால் இயன்றவைர ல் என்
கடைமைய நான் ெசய் ேவன்!” என்றான் கலப .

த்

மா
களில் பலர் இரண்
கப் பல் களில் ஒன்ைறச்
ெச த் க்ெகாண்
மாேதாட்டம் ேபாகலாம் என்
உத்ேத த்தார்கள் . மற் ம் லர் அைத
ஆட்ேச த்தார்கள் . ஆகேவ கப் ப
ந் இறங் த்
தைரமார்க்கமாகேவ றப் பட்டார்கள் . றப் ப ம்
அவசரத் ல் அவர்கள் ஏ
ந்த கப் ப க் நங் ரம்
பாய் ச்ச ல் ைல. கப் பல் நகர்ந் நகர்ந் ெசன்
கைரதட் உைடந் மண்ணில் ைதந்
ட்ட .

க்

இதற் ப் ற கலப மற் ெறா கப் ப டன்
அங் ேக
க்க
ம் ப ல் ைல. காங் ேகசன்
ைற ல்
அவன் ஒ ெசய் ேகள் ப் பட்
ந்தான். ல நாைளக்
ன்
ல் ைலத்
க் ப் பக்கத் ல் அர நாட் க்
கப் பல் ஒன் உைடந்
ட்டெதன் ம் ,
அ
ந் தப் ப் ைழத்த
ர்க்க அரா யர்கள் லர்
அந்தப் பக்கத் ல் ரிந் ெகாண்
ந்ததாக ம்
ெசான்னார்கள் . எனேவ, கைரதட் ப் ைதந்த
கப் ப க் ப் பக்கத் ல் இன்ெனா கப் பைல ம் நி த்
ைவக்க அவன்
ம் ப ல் ைல. நன்றா
ந்த கப் பைல
அங்
ந் அப் றப் ப த் க் ெகாண்
ேபானான். கடல்
அ த்தப யாகப்
க் ள் ெசன்
ந்த டா ல்
ெகாண்
ேபாய் நங் ரம் பாய் ச் நி த் னான்.
ன்னர் கலப தன் டன் இ ந்த மா
க டன்
கைர ல் இறங் ேமேல ெசய் ய ேவண் யைதப் பற்
அவர்களிடம் கலந் ஆேலா த்தான். அவன் மட் ம்
தனியாகச் ெசன் இளவரசரிடம் கட்டைளையச்
ேசர்ப் ப் பதாக ம் அ வைர ல் மற் றவர்கள் கப் பைலப்
பத் ரமாகப் பா காத் வரேவண் ம் என் ம்
ெசான்னான். மா
கள் தங் கள் கவைலகைளக்
கலப
டம் ெதரி த் க் ெகாண்டார்கள் .
அவர்க க் க் கலப ைதரியம்
க்
ெகாண்
க் ம் ேபாேத ம ர்க் ச் எ க் ம் ப யான
பயங் கரக்
ச்சல் கைளப் ேபாட் க் ெகாண்
ல
மனிதர்கள் அவர்கைளச் ழ் ந் ெகாண்
தாக் னார்கள் . அவர்கள் அர நாட்டார் என்ப
ெதரிந்த . த ழ் மா
கள் அச்சமயம் இந்தத்
தாக் தைல எ ர்ப்பார்க்க ல் ைல. சண்ைடக்
ஆயத்தமாக ம் இ க்க ல் ைல. ைக ல் கத் க ம்
ைவத்
க்க ல் ைல. எனி ம் ரத் டன்
ேபாரா னார்கள் . ேபாரா எல் லா ம் உ ைர
ட்டார்கள் .

“இளவரேச! நான் ஒ வன் மட் ம் மரண காயங் க டன்
ஓ ஒளிந் உ ைரக் காப் பாற் க் ெகாண்ேடன் –
நடந்த என்னெவன்பைத யா க்காவ
ெசால் லேவண் ம் என்பதற் காகேவ இ வைர ல்
உ ைர ைவத் க் ெகாண்
ந்ேதன். இளவரேச!
தங் கைளேய ேநரில் பார்த் ச் ெசால் ம் ப யான
பாக் யம் எனக் க் ட்
ட்ட . தங் க க் நான்
ேராகம் ெசய் ய எண்ணியதற் ப் பலைன ம்
அ ப த்
ட்ேடன். ெபான்னி ன் ெசல் வேர! என்ைன
மன்னித்
ங் கள் !” என்றான் கலப .
“கடைமைய ஆற் ய கலப ேய! உம் ைம எதற் காக நான்
மன்னிக்க ேவண் ம் ? ேபார்க்களத் ல் உ ைர
ம்
ரர்கள் அைட ம் ர ெசார்க்கம் ஒன் இ ந்தால்
அதற் நீ ம் அவ யம் ேபாய் ச் ேச
ர்! சந்ேதகம்
இல் ைல!” என் ெசால்
இளவரசர் அக்கலப
ன்
ெயனக் ெகா த்த ெநற் ையத் தட க் ெகா த்தார்.
கலப
ன் கண்களி
ந் அப் ேபா ெப
ய
கண்ணீர ் அவன்
கத் ல் வ ந்
ந்த இரத்தத்ேதா
கலந்த . க்க ரமத் டன் அவன் தன் ைககைளத்
க் இளவரசரின் கரத்ைதப்
த் க் கண்களில்
ஒற் க் ெகாண்டான். இளவரசரின் கரம் கலப
ன்
கண்ணீரால் நைனந்த . அவ ைடய கண்களி ம்
கண்ணீர ் ளித்த .
ேநரத் க்ெகல் லாம்
கலப
ன் உ ர் அவன் உடைல ட் ப் ரிந்த .

அத்
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கலப
ன் உடைல ம் மாண்
ேபான மற் ற
மா
களின் உடல் கைள ம் ேசர்த் உலர்ந்த
மரக்கட்ைடகைள அ க் த் தகனம் ெசய் தார்கள் .
ட் எரியத் ெதாடங் ய ேபா இளவரசர் கத் ல்
கண்ணீர ் ெப
க் ெகாண்
ப் பைதச் ேசநா ப
க் ரம ேகசரி கவனித்தார்.
“ஐயா! இந்தப் பாதகர்களின் சா க்காகவா கண்ணீர ்
ர்கள் ? தங் கைளச் ைறப் ப த்த வந்த
ேரா க க் க் கட ேள தக்க தண்டைன அளித்
ட்டார். தாங் கள் ஏன் வ ந்தேவண் ம் ?” என்றார்.
“ேசநா ப ! இவர்கள் ேரா கள் அல் ல; இவர்க ைடய
மரணத் க்காக ம் நான் வ த்தப் பட ல் ைல. ேசாழ
நாட் க் இவ் வள ெபால் லாத காலம் வந்
ட்டேத
என் வ ந்
ேறன்” என்றார்.
“ெபால் லாத காலம் ப ேவட்டைரயர்க டேனேய வந்
ட்ட . இப் ேபா
தாக ஒன் ம் வர ல் ைலேய!”
“
தாகத்தான் வந்
க் ற . கலப
ன்
கட்டைளையக் கப் பல் மா
கள்
வ என் வந்
ட்டால் அைதக் காட்
ம் ராஜ் யத் க் ம் ேக ேவ
என்ன இ க்க
ம் ? ேசநா ப ! இ ஒ
ய
அ
தான்! இைதப் ேபாலேவ ேசாழ ராஜ் யம் எங் ம்
ள கள் ஏற் ப ேமா என் அஞ்
ேறன்! அப் ப
ஏற் பட்டால்
ஜயாலய ேசாழர் அஸ் வார ட்ட இந்த
மகாராஜ் யம் ன்னா ன்னமா
ேம! இந்தக் ேக
என்னாேலயா ேநரேவண் ம் ? மகாபாரதக் கைத
ேகட்
க் ேறன். ரிேயாதனன் றந்தேபா நரிக ம்
ஓநாய் க ம் பயங் கரமாக ஊைள ட்டன என் பாரதம்
ெசால்
ற . நான் றந்தேபா ம் அப் ப நரிக ம் ,

நாய் க ம் பயங் கரமாக ஊைள
என்றார் இளவரசர்.

ட்

க்க ேவண்

ம் !”

“ஐயா! தாங் கள் இந்த உல ல் ஜனித்தேபா என்ெனன்ன
நல் ல ச னங் கள் ஏற் படலாேமா அவ் வள ஏற் பட்டன.
தங் கள் ஜாதகத்ைதக் கணித்த ேசா டர்கள் …”
“ேபா ம் , ேசநா ப ! ேபா ம் ! இந்தப் ேபச்ைசக் ேகட் க்
ேகட் என் கா
ளித்
ட்ட . என் ஜாதக ேசஷம்
இ க்கட் ம் . நாம் ரிய ேவண் ய காலம் வந்
ட்ட .
ேசநா ப ! தங் கைளக் ேகட் க் ெகாள் ேறன். இந்தக்
கப் பல் களி
ந் கலப
ன் கட்டைளைய
ச்
ெசன்ற மா
கள் தங் களிடம் வந்தால் தாங் கள்
அவர்கைளச் ேசர்த் க் ெகாள் ளக் டா . உடேன
ைறப் ப த் அவர்கைளத் தஞ் ைசக் அ ப் ப
ேவண் ம் .”
“இளவரேச! கலப
யைத மட் ேம நாம் ேகட்ேடா ம் .
மா
களின் கட் என்னெவன் நாம் ேகட்க ல் ைல.
ஒ பக்கத் ப் ேபச்ைச மட் ம் ேகட் எப் ப த்
ர்மானிக்க
ம் ? அ நீ க் ம் தர்மத் க் ம்
உகந்ததா? தாங் கள் என் டன் வா ங் கள் . அந்த
மா
கள் வந்த ம் அவர்கள் ெசால் வைத ம் ேகட்
ெசய் ங் கள் …”
“ஐயா! அ சாத் ய ல் ைல. தங் கள் உ தம் ேபால்
ெசய் ங் கள் . நான் இனி ஒ கண ம் இங் ேக தாம க்க
யா . உடேன றப் பட ேவண் ம் . பட க்காரன்
எங் ேக?” என் ேகட்டார்.
“எங் ேக றப் பட ேவண்
எதற் ?”

ம் , இளவரேச! பட

க்காரன்

“இைதப் பற் த் தாங் கள் ேகட்க ம் ேவண் மா?
வந் யத்ேதவைன ஏற் ச் ெசல் ம் கப் ப க் த்தான்
நா ம் ேபாக ேவண் ம் . அந்த ரா
ரன்
எனக்காகவல் லேவா அரா யர் வசப் பட்ட கப் ப ல் ஏ ப்
பயங் கரமான அபாயத் க் உள் ளா
க் றான்?
அவைன நான் ைக ட்
டக்
மா? ஏற் ெகனேவ
நான் ெசய் ள் ள பாவங் கள் ேபாதாெதன்
ேநகத்
ேராகம் ேவ ெசய் ய ேவண் மா…?
“ஐயா! தாங் கள் ஒ பாவ ம் நான் அ ந்
ெசய் த ல் ைல. தாங் கள் ெசான்னா ம் உலகம் ஒப் க்
ெகாள் ளா . வந் யத்ேதவன் ெவ ம்
ரடன். ன்
ேயாசைன
ம் இல் லாதவன். அவனாக வ
த் க்
ெகாண்ட அபாயத் க் த் தாங் கள் எப் ப ப் ெபா ப் பாக
ம் ? இ ல் ேநகத் ேராகம் என்ன? இளவரேச!
எங்
ந்ேதா ெத ெகட் வந்த ஒ வா பைனத் தங் கள்
ேன தன் என் ெகாண்டா வேத எனக் ப்
க்க ல் ைல. சம நிைல ல் உள் ளவர்கள் அல் லேவா
ேந தர்கள் ஆக
ம் ?”
“ேசநா ப ! ண் ேபச் ல் காலங் கடத்த நான்
ம் ப ல் ைல. அவன் என் ேந தன் இல் லா ட்டா
நன்
என்பதாக ஒன் இ க் றதல் லவா? வள் வர்
தல் ெபரிேயார்கள் அைனவ ம்
ெசால்
க் றார்கேள? ‘ேசாழ லத்தார் நன்
மறவாதவர்கள் ’ என்ற கழ் என்னால் ெகட் ப் ேபாக
டமாட்ேடன். இந்த நா ேய றப் பட் ச் ெசன்
அந்தக் கப் பைலப் ேத ப்
ப் ேபன்…”
“எப் ப ப்

றப் ப

“நீ ங் கள் வந்த பட

ர்கள் , எங் ேக ேத
ல் ஏ

க்ெகாண்

ம்

ர்கள் இளவரேச!”
றப் ப

ேவன்…”

யைல ைவத் க் ெகாண்
ேவட்ைடயாட
மா? ஆழ் கட ல் ெசல் ம் மரக்கலத்ைத இச்
பட ல் ஏ த் ரத் ப்
க்க
மா?
த்த
ற தான் என்ன ெசய் ர்கள் ?”
“

ய

“பட ல் ஏ ப் ேபாேவன், பட உைடந்தால்
மரக்கட்ைடையப்
த் நீ ந் க்ெகாண்
ேபாேவன்.
வந் யத்ேதவைன ஏற் ச் ெசல் ம் கப் பல் ஏ
கடல் க க் அப் பால் ெசன்றா ம் அைதத் ரத் க்
ெகாண்
ேபாய் ப்
ப் ேபன்.
த்த ற என்
நண்பைனக் காப் பாற் ற
யா ட்டால் நா ம்
அவேனா உ ைரயாவ
ேவன்… பட க்காரன்
எங் ேக?”
இவ்

தம் ெசால் க்ெகாண்ேட இளவரசர் நாலா ற ம்
ம் ப் பார்த்தார். பட க்கார டன் ஒ பக்கமாக
நின்
ங் ழ ேப க்ெகாண்
ந்தைதக் கவனித்தார்.
அ
ல் ஊைம
தாட்
ம் நின்றாள் . அவர்கள் இ ந்த
இடத்ைத ேநாக்
ைரந் ேபானார்.
ச பத் ல் ெசன்ற ம் ங் ழ கண்ணில் நீ ர் த
அப் பட க்கார டன் ஆத் ரமாக ஏேதா ேப க்
ெகாண்
ந்தாள் என் ெதரிந்த .
“ஆகா! இ என்ன? இன்ெனா
இளவரசர்.

ம் ப

உட்கலகமா?” என்றார்

பட க்காரன்
ர் என் இளவரசர் கா ல்
ந்தான்.
“இளவரேச! ெதரியாமல் பாதகம் ெசய்
ட்ேடன்.
பணத்தாைசயால் ெசய்
ட்ேடன்; மன்னிக்க
ேவண் ம் !” என் கத னான்.

“இ என்ன?… ங் ழ ! எல் லா மாகச் ேசர்ந்
என்ைனப் ைபத் யமாக்
வார்கள்
ேபா
க் றேத? நீ யாவ
ஷயம் என்னெவன்
ெசால் லக் டாதா?”
“இளவரேச! இத்தைன ேநரம் ெசால் ல
ெவட்கப் பட் க்ெகாண்
ெசால் ல ல் ைல. இவன் என்
தைமயன், தங் கைளக் ெகால் வதற் காக வந்த இரண்
பா கைள ம் இவன்தான் ேகா க்கைர
ந்
பட ல் ஏற் க் ெகாண்
வந்தான். அவர்கள்
ெசாற் ப ேயதான் இவன் இ வைர இங் ேக காத் க்
ெகாண்
ந்தான். அவர்கைள இன் காைல ல்
ம ப
ம் பட ல் ஏற் நாம் பார்த்த கப் ப ல் ெகாண்
ேபாய்
ட்டானாம் ! தங் கள் நண்ப ம் அ ேலதான்
ஏ
க் றார்…” என்றாள் .
“ ர ! என்ைன ெவட் க்ெகான்
ங் கள் ! அவர்கள்
அத்தைகய ஷ்டர்கள் என் எனக் த் ெதரியா .
ெதரிந்
ந்தால் ெசய்
க்க மாட்ேடன். என்ைனத்
தங் கள் ைகயாேலேய ெகான்
ங் கள் !” என்றான்
பட க்காரன்.
“அப் பேன! இச்சமயம் உன் உ ர் எனக்
ைல
ம ப் ல் லாத ெபா ள் . வா, ேபாகலாம் ! அந்தக்
கப் ப ேலேய என்ைன ம் ெகாண் ேபாய் ஏற்
எனக் நீ ெசய் த ெக த க் அ தான் பரிகாரம் .
றப் ப , ேபாகலாம் !” என்றார் இளவரசர்.

.

கடற் கைரேயாரத் ல் ெசன்ற ம் கைர ல் டந்த
படைகப் படேகாட் தண்ணீரில் இ த்
ட்டான்.
இளவரசர் கடைலக்
ர்ந் பார்த் க் ெகாண்
ந்தார்.

“அேதா கப் பல் இன்

ம் ெதரி

ற

!

த்

டலாம் !”

என்றார்.
ேசநா ப
பார்த்தார்.

ம்

ரத்

“இளவரேச! பழம் ந
ேபாலா

ற்

ல் ெதரிந்த கப் பைலக்
ப் பா

ந்த

!” என்றார்.

“என்ன என்ன? தங் களிட
வ

ல்

ர்ந்

ந்

ட நல் ல வார்த்ைத

றேத!”

“நம் கண்
க் த் ெதன்ப வ தாங் கள் நிைனக் றப
வந் யத்ேதவைன ஏற் ச் ெசல் ம் கப் பல் அல் ல.
பார்த் ேபந் ர ைடய கப் பல் . ரிேகாண
மைலப் பக்க
ந் வ
ற . நாம் இ க் ம் ைசைய
ேநாக் வ
ற . ெதரிய ல் ைலயா?”
“ஆம் , ஆம் ! அப் ப யானால் க ம் நல் லதாய் ப்
ேபா ற் . பார்த் ேபந் ரர் ேவ ஏேதா ேநாக்கத் டன்
வ
றார். ஆ
ம் நல் ல சமயத் ல் வ
றார்.
ங் கத்ைதக் ெகாண்ேட
த்ைதைய
ேவட்ைடயாடலாம் !… ஆனால் அந்தக் கப் பல் இங் ேக வ ம்
வைர ல் நான் காத்
க்கப் ேபாவ ல் ைல. பட ல்
ரம் ெசன் எ ர் ெகாள் ேறன்…”
“இளவரேச! தங் க

டன் பட

ல் வ

வதற்

…”

“ஐயா நீ ங் கள் ஒ வ ம் என் டன் வரேவண் ய ல் ைல.
இங் ேகேய நின்றால் எனக் ப் ெபரிய உத ெசய் ததாக
எண்ணிக்ெகாள் ேவன்…
மைல! உனக் ங்
டத்தான்

ெசால் ேறன். உனக்
தயக்கமா ற் ேற?”

த்தான் கடல் என்றால்

“ஆம் , ஐயா! நா ம் ன் தங் வதாகேவ இ ந்ேதன்.
இலங் ைகத்
ல் இ க் ம் வைர ல் தங் கைளப்
பார்த் க்ெகாள் ம் ப தான் எனக் க் கட்டைள. தன்
மந் ரி ம ைர ல் இ க் றார். அவரிடம் ேபாய் இங்
நடந்தவற் ைறச் ெசால் ல ேவண் ம் …”
“அப் ப ேய ெசய் ! ங் ழ ! நீ ம் இங் ேக நிற் க
ேவண் ய தான். உன் தைமயைனப் பற் க்
கவைலப் படாேத. நான் பார்த் க்ெகாள் ேறன். நீ வந்த
படைக எங் ேகேயா ட்
ப் பதாகச் ெசான்னாயல் லவா?
அ ல் ஏ இனி உன் வ
ல் ேபாகலாம் . நீ எனக் ச்
ெசய் த உத ைய என் ம் மறக்கமாட்ேடன்… ேசச்ேச!
கண்ணீைரத் ைடத் க் ெகாள் ! பார்க் றவர்கள் என்ன
நிைனத் க் ெகாள் வார்கள் ?”
இவ் வா
ட் இளவரசர் ஊைம ராணி ன்
அ
ல் ெசன் அவ ைடய பாதத்ைதத் ெதாட்
வணங் கப் ேபானார். அந்த
தாட் அவைர த த்
நி த் உச்
கர்ந் ஆ ர்வ த்தாள் . அ த்த நி ஷம்
இளவரசர் கட ல் ஆயத்தமாக நின்ற பட ல் பாய் ந்
ஏ க் ெகாண்டார். கைர ல் இ ந்தவர்கள் படைகப்
பார்த் க்ெகாண்ேட நின்றார்கள் .
இளவரச ம் ேபா ன்ற பட
ந் அவர்கைளப்
பார்த் க் ெகாண்
ந்தார். எல் ேலாைர ம் ெபா வாகப்
பார்த்தா ம் அவ ைடய கண்கள் ங் ழ
ன்
கண்ணீர ் வ ந்த கத் ேலேய நிைலத் நின்ற .
அ சயம் ! அ சயம் !
ர ல ப் ேபாகப் ேபாக,
உ வங் கள்
யனவாக ேவண் மல் லவா? கைர ல்
இ ந்த மற் றவர்களின் உ வங் கள்
யனவா த்தான்

வந்தன. ஆனால் ங் ழ
ன்
கம் மட் ம் வரவரப்
ெபரிதா க் ெகாண்ேட
ந்த . இளவரசரின் அ
ல்
ெந ங் வந் ெகாண்ேட
ந்த .
இளவரசர் உடம் ைபச்
ர்த் க் ெகாண்டார். கண்கைள
ேவ பக்கம்
ப் னார். தல் நாள் இர கண்ட
கன ல் ஒ நிகழ் ச ் அவர் மனக்கண்
ன்வந்த .
இைளய ராட்
ந்தைவ, “தம் ! உனக்காக இங் ேக
வான காத்
க் றாள் என்பைத மறந்
டாேத!”
என்
ய ெமா கள் கடல் அைலகளின்
இைரச்ச க் ைட ல் ெதளிவாக அவ ைடய கா ல்
ேகட்டன.

அத்
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த

கள் "

இளவரசைரப் பட ேல பார்த்த ம் பார்த் ேபந் ர க்
உண்டான ஆச்சரியம் ெசால் லத் தரமன் .
ம் டப் ேபான ெதய் வம்
க்ேக வந் தரிசனம்
தந்த மல் லாமல் ‘ேவண் ய வரங் கைளக் ேகள் ’ என்
ெசான்ன ேபாலல் லவா இ க் ற ? எனி ம் , இப் ப
அவர் தனியாகப் பட ல் வ வதன் காரணம் என்ன?
ப ேவட்டைரயர்களின் கப் பல் கள் என்ன ஆ ன?…
தன் ைடய கப் பல் இ என் ெதரியாமல் , ஒ ேவைள
இ தான் அவைரச் ைறப் ப த்த வந்த கப் பல் என்
எண்ணிக் ெகாண்
வ
றாேரா?
அப் ப ெயல் லாம் தவறான எண்ணத் டன்
வர ல் ைலெயன்
ைர ேலேய ெதரிந் ேபா
பட
ந் கப் ப ல் இளவரசர் ஏ ய ம்

ற்

.

பார்த் ேபந் ரன் ேகட் ம் வைர
சம் பவங் கைளச்
க்கமாகக்

ல் காத் ராமல் நடந்த
ட்டார்.

“அரா யர் வசப் பட்ட கப் ப ல் வந் யத்ேதவன்
இ க் றான். அவைன எப் ப யாவ தப்
த்தாக
ேவண் ம் ” என்றார்.
இளவரசர்
ய ெசய் கள் பார்த் ேபந் ர க்
கக்
கலத்ைத உண்டாக் ன. “எல் லாம் நன்றாகத்தான்
ந்
க் ன்றன. அந்த ரட் ப் ள் ைள இவ் வள
பதட்டமாகக் காரியம் ெசய் யா
ந்தால் இன் ம்
நன்றா
க் ம் . ஆ
ம் அவைன அயல் நாட்டாரிடம்
காட் க் ெகா த்
டக் டா . அந்தக் கப் பல்
ெவ
ரம் ேபா
க்க
யா ; எப் ப
ம் ரத் ப்
த்
டலாம் ” என்றான். ற கலப ையக்
ப் ட்
வரத்ைதக்
னான்.
“அைதப் பற் என்ன கவைல? காற் இப் ப ேய
அ
லமாக அ த் க் ெகாண்
ந்தால்
சாயங் காலத் க் ள்
த்
டலாம் ! நம் ைம
அந்தக் கப் பல் எங் ேக ேபாய் டப் ேபா ற !
ேகா க்கைர ெசன் , ற கடற் கைரேயாரமாகத்
தாேன ேபாகேவண் ம் ?” என்றான் கலப .
ஆனால் வா பகவா ைடய
ள் ளம்
ேவ
தமா
ந்த . வரவரக் காற் ன் ேவகம்
ைறந் வந்த . உச் ேவைள ஆன ம் காற்
அ ேயா நின்
ட்ட . கடல் , அைல என்பேத இன்
அைம யைடந்
ந்த . ெசால் ல
யாத
க்கம்
ழ் ந்த . ரியபகவான் வானத் ல் ேஜா ப் ழம் பாக
ளங் க் கடல்
ையப் ெபா ந்தார்! கடல் நீ ர்
ெதாட் ப் பார்த்தால் ட் ரா தான். ஆ
ம் கடைலப்
பார்க் ம் ேபா தண்ணீர ்க் கடலாகத் ேதான்ற ல் ைல;

நன்றாகக் காய் ச் க் ெகா த் ப் ைக எ ம் ம்
எண்ெணய் க் கடல் ேபாலத் ேதான் ய . ரிய
ரணங் கள் ேநேர ர ப த்த இடங் களில் உ க்
அக் னிக் கடலாக ம் காணப் பட்ட .

ய

கப் பல் அைசய ல் ைல; பாய் மரங் களி
ந் எல் லாப்
பாய் க ம் நன்றாக ரிக்கப் பட்
ந்தன. பயன் என்ன?
அைல ஓைச நின்ற ேபால் பாய் மரங் கள் சடபடெவன்
அ த் க் ெகாள் ம் ஓைச ம் நின்
ட்ட .
பாய் மரங் க ம்
ண்க ம்
க்
ட்டங் க ம்
அைச ம் ேபா ஏற் ப ம் கற ற சப் த ம் இல் ைல.
கப் பல் கடைலக்
த் ச் ெசல் ம் ஓைச ம் இல் ைல.
உண்ைம ல் அந்த நிசப் தம் ச க்க
யாத
ேவதைனைய அளித்த .
அத் டன் இளவரசரின் உள் ளத் ல் வந்
பற் ய ேவதைன ம்
ந்த .

யத்ேதவைனப்

“இப் ப க் காற் நின் கப் ப ம் அ ேயா
ட்டேத! இப் ப ேய எத்தைன ேநரம் இ க்
எப் ேபா ம ப வ ம் ? அந்தக் கப் பல்
தப் த் க்ெகாண்
ேபாய்
டாதா?” என்
கவைல டன் ேகட்டார்.
பார்த்

ேபந்

ரன் நாவா

நின்
ம் ! காற்

ன் நாயகைன ேநாக்

னான்.

அப் ேபா கலப , “அ க ேநரம் இப் ப ேய காற்
அ ேயா ஓய் ந் இ க்க
யா .
க்காற்
எங் ேகேயா உ வா க் ெகாண்
க் ற . க் ரத் ல்
அ வந் நம் ைமத் தாக் னா ம் தாக் ம் ; அல் ல
நம் ைம ஒ க்
ட்
ட் அப் பால் ேபானா ம்
ேபாய்
ம் . நம் ைமச்
க்காற் த் தாக் னா ம் ,

தாக்கா ட்டா ம் கடல் க் ரத் ல் ெகாந்தளிக்கப்
ேபாவ நிச்சயம் . இப் ேபா இவ் வள அைம
ெகாண்
க் றதல் லவா? இன் இர க் ள் மைல
ேபான்ற அைலகள் எ ந் ேமா வைதப் பார்ப்ேபாம் ,
மைலகைள ம் பார்ப்ேபாம் ; அதல பாதாளத்ைத ம்
பார்ப்ேபாம் !” என்றான்.
“
க்காற்
அல் லவா?”

கப் பைலத் தாக்

“சாதாரண அபாயாமா? கட
உண் !”

னால் அபாயந்தான்
ள் காப் பாற்

“அப் ப யானால் அந்தக் கப் பைல நாம்
ர்லபம் .”

னால் தான்
ப் ப

“இளவரேச! கட ம் காற் ம் பட்சபாதம் காட் வ
நமக் ஏற் பட்
க் ம் நிைலைமதான் அந்தக்
கப் ப க் ஏற் பட்
க் ம் . தற் சமயம் அ
ம்
அைசயாமல் தான் நிற் ம் …”
“ஒ ேவைள கைரேயாரம் ெசன்
இளவரசர் ேகட்டார்.

ல் ைல.

ந்தால் …” என்

“கைரேயாரம் ேபா
ந்தால் அ ல் உள் ளவர்கள்
இறங் க் கைரேசர்ந் தப் க்கலாம் ! ஆனால் கப் பல்
ேபான தான்!” என் ெசான்னான் கலப .
“எவ் வள ெபரிய அபாயமா
ந்தா ம் நமக்
ேவண் யவர்கள் நம் பக்கத்
ந்தால்
கவைல ல் ைல!” என்றார் இளவரசர். அவ ைடய
மனக்கண்
ன்னால் வந் யத்ேதவ ைடய
கலம்
த ம் ம்
க ம் , ங் ழ
ன்
ரண்ட

பார்ைவ ைடய க ம் அ க்க வந்
ெகாண்
ந்தன. அவர்கள் இச்சமயம் எங் ேக
இ ப் பார்கள் ? என்ன ெசய் ெகாண்
ப் பார்கள் ? என்ன
எண்ணிக் ெகாண்
ப் பார்கள் ?
உண்ைம ேலேய அபாயம் ழ் ந்த நிைல ல் நாம்
ட்
ட் வந்த வந் யத்ேதவனிடம் இப் ேபா நாம்
ெசல் ேவாம் . இளவரசைரச் ைறப்
த் க் ெகாண்
ேபாவதற் காக வந்த ெபரிய மரக்கலத் ன் அ த்தட் ல் ,
தட்
ட் ச் சாமான்க ம் , மரக்கட்ைடக ம் ,
ட்ைட
ச் க ம் , ேபாட்
ந்த இ ண்ட அைற ல் , அவன்
ஒ கட்ைட டன் ேசர்த் க் கட்டப் பட் க் டந்தான்.
ெவ ேநரம் வைர ல் அவன் ரைம
த்தவன்
ேபா
ந்தான். அவசர த்
னால் இத்தைகய
இக்கட் ல் அகப் பட் க் ெகாண்ேடா ேம என்ற எண்ணம்
அவைன வைதத்த . இ என்ன கப் பல் , யா ைடய
கப் பல் , இ ல் ல ரட் அரா யர்க ம் மந் ரவா
ர தாஸ ம் ேசர்ந்
ப் ப எப் ப , இந்தக் கப் பல்
எங் ேக ேபா ற , தன்ைன என்னதான் ெசய் வார்கள்
என் ேயா த் ப் பார்த்த ம் அவ க் ஒன் ம்
ரிய ல் ைல. அவன் தன் வ ங் காலத்ைதப் பற் க்
கண்
வந்த கனெவல் லாம் உண்ைம ல் கன தான்
ேபா ம் ! இைத டப் ெபரிய கஷ்டங் களி
ந்ெதல் லாம்
தான் தப் த்
க் ம் ேபா , இ
ந் தப் க்க ம்
ஒ வ
ைடக்காமலா ேபா ம் என்ற சபல ம் ல
சமயம் ஏற் பட்ட . பார்க்கலாம் ; உடம் ல் உ ர் இ க் ம்
வைர ல் , அ
ம் ஆேலாசைனத் ற ம் இ க் ம்
வைர ல் , அ ேயா நம் க்ைக இழக்க
ேவண் ய ல் ைல.
இந்த ஆைச ேதான் ய ற
ற்
ற் ம் பார்த்தான்.
இ ட் ல்
த ல் கண் ெதரிய ல் ைல. வரவரத்
ெதரியலா ற் . அவ க் ச் ச பத் ேலேய பலவைக
ஆ தங் கள்
ந்
டப் பைதக் கண்டான். அவ ைடய

உடம் இ க் க் கட்டப் பட்
ந்தேத த ர, ைககள்
இ க் க் கட்டப் பட்ட ல் ைல. ைகக்கட்ைடத்
தளர்த் க்ெகாண்
ஒ ைகைய நீ ட் அங் ேக டந்த
கத் களில் ஒன்ைற எ க்கலாம் ; உடம் ைப ம்
கால் கைள ம் ைணந்
ந்த க
கைள ம்
அ த்
டலாம் . ஆனால் ற என்ன ெசய் வ ? இந்த
அைறக் கதேவா சாத்தப் பட்
க் ற . இ
ந்
ெவளி ல் ேபாவ எப் ப ? ேபான ற அவ் வள
அரா யர்க டன் மந் ரவா
ட ம் , அவன்
ேதாழ ட ம் ேசர்ந்தாற் ேபால் சண்ைட ேபாட
மா?
அப் ப ச் சண்ைட ேபாட் எல் லாைர ம்
ெகான்
ட்டா ம் அப் றம் என்ன பண்
வ ?
கப் பைலத் தன்னந்தனியாகத் தன்னால் ெச த்த
மா? கப் பைலப் பற் ய சமாசாரம் ஒன் ேம
தனக் த் ெதரியாேத!
ஆம் ; ம ப
ம் அவசரப் படக் டா ; ெபா த்
ந்
பார்க்கேவண் ம் . தன்ைன உடேன ெகால் ல யலாமல்
அவர்கள் கட் ப் ேபாட்
ப் பேத ெகாஞ் சம் நம் க்ைக
இடமளிக் றதல் லவா? என்னதான் ெசய் யப்
ேபா றார்கள் , பார்க்கலாேம?
ஆனால் ேநரமாக ஆக வந் யத்ேதவ ைடய ெபா ைம
ெபரி ம் ேசாதைனக் டமா ற் . அ ப் க் ள் ேபாட்
அவைன ேவகைவப் ப ேபால் அந்த அைற அவ் வள
க்கமா
ந்த . உடம் ல்
யர்ைவ யர்த் க்
ெகாட் ய . கடற் ரயாணம் இவ் வள
ெவ ப் வதா
க் ம் என் அவன் கன
ம்
எண்ணிய ல் ைல. ங் ழ
டன் அன் ர பட ல்
ெசன்றைத நிைனத் க் ெகாண்டான். அப் ேபா எப் ப க்
ளிர் காற்
ற் ? உடம் க் எவ் வள
இதயமா
ந்த . அதற் ம் இதற் ம் எத்தைன
த் யாசம் ? ண்ணாம் க் காளவா ல் ேபா வ
என்பார்கேள, அ ேபால அல் லவா இ க் ற ?

ெரன் ஏேதா ஒ மா தைல அவன் உணர்ந்தான்.
ஆம் , கப் ப ல் ஆட்டம் நின்
ட்ட . கப் பல் நகராமல்
நின்ற நிைல ல் நிற் பதாகத் ேதான் ய .
க்கம்
இன் ம் அ கமா ற் . தாகம்
ந் நா ம்
ெதாண்ைட ம் வறண்டன. ஏ ? இனி ெவ ேநரம்
ெபா க்க
யா . கத் ைய எட் எ த் , கட் க்கைள
அ த் ெகாண் , றப் பட் ப் ேபாய் ப் பார்க்க
ேவண் ய தான். கப் ப ல் எங் ேகயாவ
தண்ணீர ்
ைவத் ராமலா இ ப் பார்கள் ?
வந் யத்ேதவன் ற்
ற் ம் பார்த்தான். ஒ
ைல ல் ல ேதங் காய் கள் டந்தன. ஆகா!
ெவண்ெணய் இ க்க ெநய் க் அ வாேனன்? அந்தத்
ேதங் காய் கைளக் ெகாண்
ப , தாகம் இரண்ைட ம்
ர்த் க் ெகாள் ளலாேம? ைக ன் கட் க்கைள
வந் யத்ேதவன் நன்றாய் த் தளர்த்
ட் க்ெகாண்டான். கத் ைய எட் எ க்கக் ைகைய
நீ ட்
ம்
ட்டான். அச்சமயம் கால ச் சத்தம் ேகட்ட .
கத
றக் ம் சத்த ம் ேகட்ட . நீ ட் ய ைகைய
மடக் க் ெகாண்டான்.
ன்ெனா தடைவ வந்
ட் ப் ேபான மந் ரவா
ர தாஸ ம் அவ ைடய ேதாழ ம் உள் ேள வந்தார்கள் .
இ வ ம் வந் யத்ேதவ க் இ
றத்
ம் நின்
ெகாண்டார்கள் .
“கப் பல்
என் ர

ரயாணம் எப் ப , அப் பா!
தாஸன் ேகட்டான்.

கமா

க்

றதா?”

வந் யத்ேதவன், “தாகம் ெகால்
ற ; ெகாஞ் சம்
தண்ணீர!் ” என் ேபச
யாமல் ேப னான்.

“ஆ! எங் க க் ம் தாகந்தான். அந்தப் பா கள் கப் ப ல்
தண்ணீர ் ைவக்க ல் ைலேய?” என்றான் ர தாஸன்.
“காளிக் எல் லாைர ம் ட அ க தாகமா
இரத்த தாகம் !” என்றான் இன்ெனா வன்.

க்

ற

.

வந் யத்ேதவன்,
ம் அவைன உற் ப் பார்த்தான்.
“என்ைன ஞாபக ல் ைலயா, தம் ! மறந்
ட்டாயா?
கடம் ர் அரண்மைன ல் ரைவக்
த் க் ப் ற
ேதவராளன் வந் ெவ யாட்டம் ஆ னாேன?
‘காளித்தாய் ப ேகட் றாள் ; ஆ ரம் வ ஷத் அரச
ல இரத்தம் ேகட் றாள் ’ என் ஆேவசம் வந்
ெசான்னாேன?…”
“ஆ! இப் ேபா ஞாபகம் வ
ற ! நீ தான் அந்தத்
ேதவராளன்!” என் வந் யத்ேதவன்
த்தான்.
“ஆமாம் ; நான்தான்! ஆ ரம் வ ஷத் அரச மாரைனக்
காளிக் ப் ப ெகா க்கலாம் என் தான் இலங் ைகக்
வந்ேதாம் அ சாத் யப் பட ல் ைல. அந்த
ரைவஷ்ணவைன ைவ ண்டத் க் அ ப் பப்
பார்த்ேதாம் அ
ம்
ய ல் ைல. நீ யாவ வ
ல்
வந் ேசர்ந்தாேய? க்க சந்ேதாஷம் . இப் ேபாைதக் க்
நில மன்னர் லத் இரத்தத்ேதா காளி
ப் யைடய ேவண் ய தான்!” என்றான் ேதவராளன்.
“அப் ப யானால் ஏன் தாம க்
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.

ர்கள் ?” என்

“ ர வா பனா ய உன்ைனக் கண்ட இடத் ல் ப
ெகா த்
டலாமா! கைர ேசர்ந்த ற எல் லாப்
சாரிகைள ம் அைழத் உற் சவம்
ெகாண்டா யல் லவா ப ெகா க்கேவண் ம் ?
க் யமாகப் சாரிணி வரேவண் ேம?”
“

சாரிணி யார்?”

“யார் என் உனக் த் ெதரியாதா? ப
இைளயராணிதான்.”

ர்

வந் யத்ேதவன்
ேயா த்
ட் , “உங் க க்
உண்ைம ல் அத்தைகய எண்ணம் இ ந்தால் உடேன
ெகாஞ் சம் தண்ணீர ் ெகா ங் கள் . இல் லா
ல் இங் ேகேய
தாகத் னால் ெசத் ப் ேபாேவன்!” என்றான்.
“தண்ணீர ் இல் ைலேய, தம்
“நீ தான் மந்

ரவா

யா

!”

ற் ேற?”

“நன்றாகச் ெசான்னாய் ? மந் ரம் ேபாட்
பார்! இப் ேபா கப் பல் அைசயாமல் நிற்
ெதரி றதல் லவா? இர க் ள் ழற் காற்
ேபா ற . மைழ ம் வ ம் !”

க் ேறன்
ற
அ க்கப்

“மைழ வந்தால் எனக் என்ன பயன்? நீ ங் கள் ேமல் தட் ல்
இ ப் ர்கள் ! நான் இங் ேக…”
“நீ ம் ேமல் தட் க் வரலாம் . நாக்ைக நீ ட் நீ ர் அ
தாகத்ைதப் ேபாக் க் ெகாள் ளலாம் . நாங் கள்
ெசால் றப ேகட்பதா
ந்தால் …”
“என்ன ெசால்

ர்கள் ?”

ந்

“அந்த அரா யப்
ெகா க்க ேவண்

சா கைளச் ச
ெமன் ெசால்

த்

ர ராஜ
ேறாம் .”

க்

ப் ப

“ஏன்?”
“அவர்கள் க ங் க நாட் க் இந்தக் கப் பைலக் ெகாண்
ேபாக ேவண் ம் என் றார்கள் . நாங் கள்
ேகா க்கைர லாவ நாகப் பட் னத் லாவ இறங் க
ேவண் ம் என் ேறாம் …”
“அவர்கள் ஆ
ரடர்களா

ேபர், அேதா ெப
க் றார்கேள?”

ம்

“அவர்களில்
ன் ேபர்
ங்
றார்கள் ; மற் ற
ன்
ேபர் உறங் வ
றார்கள் . நாம்
ன் ேப ம்
ங்
ற
ன் ேபைர ம் ேவைல ர்த்
ட்டால் ,
அப் றம்
ன் ேப க்
ன் ேபர் சமாளிக்கலாேம?”
வந் யத்ேதவன் ம் மா
ந்தான்.
“என்ன, தம் ெசால் றாய் ? எங் கள் ேயாசைனக் ச்
சம் ம த்தால் உன் கட்ைட அ ழ் த்
ேறாம் .”
இளவரசரின்
கம் வந் யத்ேதவன் மனக் கண்
ன்னால் வந் நின்ற . ஆம் ; அவர் இைத
ஒப் க்ெகாள் ள மாட்டார்.
ங்
றவர்கைளக்
ெகால் வதற் ஒ நா ம் உடன்படமாட்டார்.
“என்னால்
யா ;
ங்
ெகால் வ நீ சத்தனம் .”

றவர்கைளத் தாக்

க்

“ ட்டாேள! ேசாழ நாட் மா
கள்
ங் க்
ெகாண்
ந்த ேபா தான் இந்த அரா யர்கள்
அவர்கைளத் தாக் க் ெகான்றார்கள் .”
“மற் றவர்கள் இ வான ெசயல் ரிந்தால் நா
அவ் வா ஏன் ெசய் யேவண் ம் ?”

ம்

“சரி; உன் இஷ்டம் !” என்றான் ர தாஸன். அ
ல் டந்த
ஆ தக் ம் ப
ந் ஒ
ரிய பட்டாக் கத் ைய
அவன் எ த் க்ெகாண்டான். ேதவராளேனா, னி ல்
இ ம் ப் ண் கட்
ந்த
ய உலக்ைக ேபான்ற
த ைய எ த் க்ெகாண்டான்.
இ வ ம் அங்
ந் ெசன்றார்கள் . ஆனால் அைற ன்
கதைவச் சாத் ெவளி ல் தாள் ேபாட ல் ைல. அவர்கள்
ேபான உடேன வந் யத்ேதவன் ைகைய நீ ட் க் கத்
ஒன்ைற எ த் த் தன்ைனக் கட்
ந்த க
கைள
அ த் க்ெகாண்டான்.
த் எ ந் ெசன் ,
ைல ல் டந்த ேதங் காய் ஒன்ைற எ த்
உைடத்தான். இளநீ ைர வா ல்
ட் க்ெகாண்டான்.
ச்ச
ந்த ேதங் காய் கைள ஒ சாக்ைகப் ேபாட்
னான்.
ற , ேபா க் த் த
யான நல் ல வாள் ஒன்ைறக்
ைக ல் எ த் க்ெகாண்டான். எந்த நி ஷத்
ம்
ெவளி ல் பாய் ந் ெசல் வதற் ஆயத்தமா
ந்தான்.
ெகாஞ் சம் ேநரத் க்ெகல் லாம் ‘தட்’, ‘தட்’ என் இ
ைற
சத்தம் ேகட்ட . இ உடல் கள் கட ல் எ யப் பட்டன
என் அ ந் ெகாண்டான். உடேன பயங் கரமான
ெப ங் ச்சல் , ைக கலப் , கத் கள் ேமா ம் சப் தம் –
எல் லாம் ேமல் தட்
ந் வந்தன.

வந் யத்ேதவன் ைக ல்
த்த கத்
டன்
பாய் ந்ேதா னான். ர தாஸைன ம் ேதவராளைன ம்
மற் ற நா அரா யர்க ம் தாக் ெந க் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . ெந க்கப் பட்டவர்களின் நிைல
ெந க்க யான கட்டத்ைத அைடந்
ந்த .
வந் யத்ேதவன் ெப ங் ச்சல் ேபாட் க் ெகாண்
ஓ னான். அரா யர்களில் ஒ வன்
ம் அவைனத்
தாக்க வந்தான். வந் யத்ேதவ ைடய கத்
அரா ய ைடய கத் ையத் தாக் அ கட ல் ேபாய்
ழச் ெசய் த ; அரா ய ைடய கத் ல் ஒ ெவட் க்
காயத்ைத ம் உண்டாக் ற் . இரத்தம் வ ந்த பயங் கர
கத்ைத ைடய அரா யன் ைக ட் ைய
ஓங் க்ெகாண்
வந் யத்ேதவ ைடய மார் ல் த்த
வந்தான். வந் யத்ேதவன்
நகர்ந் ெகாண்டான்.
அரா யன் தடாெலன்
ந்தான். அவன்
ந்த
ேவகத் னால் இடம் ெபயர்ந்த பாய் மரக்
க் க் கட்ைட
ஒன் அவன் தைல ல் படார் என்
ந்த .
இன்ெனா அர யேனா வந் யத்ேதவன்
ேநரம்
வந்த த்தம் ெசய் அவைனக் கட ல் தள் ளினான்.
மந் ரவா ர தாஸ ம் , ேதவராள ம் , ேபார்த் றைம
வாய் ந்தவர்கள் அல் ல. ஆைகயால் அரா யர் இ வ டன்
தனித்தனி சண்ைட ேபா வேத அவர்க க் க்
கஷ்டமா
ந்த . ேநரமாக ஆகக் கைளப் பைடந்
வந்தார்கள் . அச்சமயம் கட ல் ஏேதா
ந்த சப் தம்
ேகட் அரா யர் இ வ ம் தங் கள் ேதாழர்களின் க
என்னேவா என்
ம் ப் பார்த்தார்கள் . அ தான்
சமயம் என் ர தாஸ ம் ேதவராள ம் அவர்கைளத்
ர்த் க் கட் னார்கள் .
எல் லாம்
ந்த ம் ெவற் ெபற் ற
வ ம் இைளப் பாற
உட்கார்ந்தார்கள் . “அப் பேன! நல் ல சமயத் ல் வந்தாய் !
எப் ப வந்தாய் ?” என் ேகட்டான் ர தாஸன்.

“நீ ஏேதா மந் ரம் ேபாட்டாய் ேபா
க் ற . என்ைனக்
கட்
ந்த கட் க்கள் தாமாகேவ அ ழ் ந்
ெகாண்டன. ைக ல் இந்தக் கத் வந் ஏ ய !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“உன் தாகம் என்ன ஆ

ற்

?”

“ேதங் காய் ஒன் என் தைலக் ேமலாக வந்த . அ வாக
உைடத் க்ெகாண்
என் வா ல் ெகாஞ் சம் இளநீ ைர
ஊற் ய !”
“ஓேகா! நீ ெவ ெபால் லாதவன்!” என்றான் ேதவராளன்.
இ வ ம்
ந்
ந்
ரித்தார்கள் .
“தம் ! உன்ைனப் பரிேசா த்ேதாம் , ேவண் ெமன்ேற
உன் கட் க்கைளத் தளர்த்
ட்
ந்ேதாம் .
ஆ தங் கைளப் பக்கத் ல் ைவத்
ந்ேதாம் ,
ேதங் காய் கைள உனக் த் ெதரி ம் ப
ேபாட்
ந்ேதாம் !” என்றான் ர தாஸன்.
இைவெயல் லாம் ெபாய் யா, உண்ைமயா என்
வந் யத்ேதவனால் ெதரிந் ெகாள் ள
ய ல் ைல.
சற் ெமௗனமாக
ந்தான்.
“அப் பேன! ேயா த் ச் ெசால் ! நீ உ ர் ைழக்க
ேவண் மா? ைழத் க் கைர ேசர்ந் உன் உற் றார்
உற னர் கத்ைதப் பார்க்கேவண் மா? ெபா
ம்
ேபாக ம் , பத
ம் பட்ட ம் ெபற் வாழ ேவண் மா?
ப் ப
ந்தால் ெசால் ; எங் க டன் ேசர்ந்
!

இவ் வள நலங் கைள
ர தாஸன்.

ம் அைடயலாம் !” என்றான்

“ ங் க் ெகாண்
ந்த மனிதர்கைளக் ெகான் ர்கள்
அல் லவா?” என் வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“இரண்
ேபைரத்தான் ெகால் ல
ந்த . மற் றவன்
த் க்ெகாண்டான். நீ
ன்னேம எங் க டன்
ேசர்ந்
ந்தால் , இன் ம்
லபமாய் ப்
ேபா
க் ம் .”
“ ங் க் ெகாண்
ப் பவர்கைளக் ெகால்
தர்மத் ல் ேசர்ந்த ? அவ் தம் ெசய் ய எப் ப
உங் க க் மனம் வந்த ?”

ற

“இந்தக் க
க் நீ பயப் பட்டால் ெபரிய ெபரிய
காய் கைள எப் ப
ங் வாய் ? எங் க டன் நீ
ேசர்வதா
ந்தால் …”
“உங் க

டன், உங் க

டன் என்

எந்த

சணிக்

ர்கள் ? நீ ங் கள் யார்?”

ர தாஸன் ேதவராளைனப் பார்த் , “இனி இவனிடம்
இரக யம் ேதைவ இல் ைல. ஒன் , இவன் நம் டன்
ேசரேவண் ம் . அல் ல கட க் ப் ப யாக ேவண் ம் .
ஆைகயால் இவனிடம் எல் லாம் ெசால்
டலாேம!”
என்றான்.
“எல் லாவற் ைற
ேதவராளன்.

ம் நன்றாய் ச் ெசால்

!” என்றான்

“ேகள் , தம் ! நாங் கள் ர பாண் ய மன்ன ைடய
ஆபத் த கள் , ‘அவைரக் காத் நிற் பதாக
ஆைண ட் ச் சபதம் ெசய் தவர்கள் …”
“உங் களால் அ
ய
ெவற் ெபற் றார்…”

ல் ைல! ஆ

த்த கரிகாலர்

“எப் ப ெவற் ெபற் றார்? ஒ ெபண்
ள் ைள ன்
டத்தனத் னால் ெவற் ெபற் றார். அவள் தன்
ேமாகவைல ன் சக்
ல் அ க நம் க்ைக
ைவத்
ந்தாள் . அந்தச் ேசாழ ல நாகப் பாம் ைபத்
தன்னால் படம் எ த் ஆடச் ெசய் ய
ம் என்
நம் னாள் . பாம் படம் எ த் ஆடத்தான் ஆ ய .
ஆனால் , அதன்
ஷப் பல் ன் சக் ைய ந
ல் காட்
ட்ட . எங் கள் மன்னரின் தைல
ல் உ ண்ட .
தஞ் சா ர் வைர ல் ெகாண்
ேபானார்கள் . தைலையப்
பல் லக் ல் ைவத் ஊர்வலம்
ட்டார்கள் . ஆகா!
தஞ் சா ர்! தஞ் சா ர்! அந்த நகரம் அைடயப் ேபா ற
க ையப் பார்த் க் ெகாண்
தம் !”
இவ் தம்
யேபா ர தாஸ ைடய வந்த அகன்ற
கண்கள் ேம ம் அகன் அனைலக் கக் ன. அவ ைடய
உடல் ந ங் ய . பல் வரிைசகள் ஒன்ேறா ஒன்
உரா ம் சப் தம் நறநறெவன் பயங் கரமாய் க் ேகட்ட .
ேதவராள ைடய ேதாற் ற ம் அவ் தேம ேகாரமாக
மா ய .
“ேபான ேபா ற் அதற் காக இனிேமல் என்ன ெசய் யப்
ேபா
ர்கள் ? இறந் ேபான ர பாண் யைன
உ ர்ப் க்க
மா?”

“ ரபாண் யைர உ ர்ப் க்க
யா . அவ் வள சக்
என் ைடய மந் ரத் க்
டக் ைடயா . ஆனால் ,
அவைரக் ெகான்றவைன ம் , அவைனச்
ேசர்ந்தவர்கைள ம் ண்ேடா
அ த் ப் ப க் ப் ப
வாங் ேவாம் . ேசாழ லப் பாம் வர்க்கத்ைதக் ஞ்
ழந்ைதகள் உள் பட நாசம் ெசய் ேவாம் . எங் க டன் நீ
ேசர்க் றாயா? ெசால் !”
“ேசாழ லத்ைத நாசம் ெசய் த
ெசய் ர்கள் ?”

ற

? அப் றம் என்ன

“எங் கள் மகாராணி யா க் ப் பட்டம் ட்டச்
ெசால் றாேளா, அவ க் ச் ட் ேவாம் …”
“மகாராணி யார்?”
“ெதரியாதா, தம் ! ப
ந ப் பவள் தான்!”
“அப் ப யானால் ம
“அவ
“ப

ம் ஒ

ர் இைளயராணியாக இப் ேபா

ராந்தக

பாம் க்

க்

…”

ட் தாேன?”

ேவட்டைரயர்?…”

“ஆ! அந்தக் ழவைன எங் கள் அரசனாக் ேவாம் என்றா
நிைனக் றாய் ? அவ ைடய ெசல் வாக்ைக ம்
பணத்ைத ம் உபேயாகப் ப த் வதற் காக…”
“உங் கள் மகாராணி அவன்
“நன்றாகத் ெதரிந்

ட் ல் இ

க்

ெகாண்டாேய? நல் ல

றாளாக்
கசா

ம் !”
நீ !”

“ ரபாண் ய ைடய மரணத் க் க் காரணம் ஒ
ெபண் ள் ைள என் ெசான்னீர ்கேள?”
“அ
ம் ப
ர் ராணிதான்! ேபாரில் காயம் பட் க்
டந்த ரபாண் யைரத் தான் காப் பாற் வதாக அவள்
வாக்களித்தாள் . அைத நிைறேவற் ற ல் ைல. அவேள
ேராகம் ெசய்
ட்டாள் என் நிைனத் அவைள
உ
டன் ெகா த்த நிைனத்ேதாம் . ப க் ப் ப
வாங் வதாக எங் க டன் ேசர்ந் அவ ம் சபதம்
ெசய் தப யால் அவைள உ ேரா
ட்ேடா ம் . இன்
வைர ல் அவள் வாக்ைக நிைறேவற் வ
றாள் . ஓ!
அவ ைடய உத மட் ம் இல் லா ட்டால் நாங் கள்
இவ் வள ெசய்
க்க
யா .”
“இன்

ம் நீ ங் கள் ஒன்

ம் சா

த்

“ெகாஞ் சம் ெபா , அப் பேன! பார்த்
என்றான் ர தாஸன்.

ட

ல் ைலேய?”

க்ெகாண்ேட

!”

“நம் ட
ந் இவன் எல் லாம் ெதரிந் ெகாண்டான்.
நாம் ேகட்டதற் ம ெமா ஒன் ம்
ெசால் ல ல் ைலேய?” என்றான் ேதவராளன்.
“தம் ! என்ன ெசால் றாய் ? எங் க டன் ேசர் றாயா?
யார் கண்ட ? உனக்ேக ஒ ேவைள அ ர்ஷ்டம்
அ க்கலாம் . நீ ேய ஒ ேவைள ெதன் த ழகத் ன் ர
ம் மாசனத் ல் ஏ னா ம் ஏறலாம் . என்ன
ெசால் றாய் ?
ல காலத் க்
“ஆஹா! உங் க

ன்ேனெயன்றால் வந்
டன் ேசர் ேறன்!” என்

யத்ேதவன்,

ெசால்
ப் பான். ஆனால் இளவரச டன்
ன் நாள்
பழ ய அவ ைடய மனப் ேபாக் ல் ஒ ெபரிய
மா தைல உண்
பண்ணி
ந்த . ெபாய் ைன
ட் கள் , சமேயா த தந் ரங் கள் – இவற் ல்
அவ க் ப் பற்
ட் ப் ேபா
ந்த . ஆைகயால்
ேபச்ைச மாற் ற
ம் , “இந்தக் கப் பைல எப் ப ப்
த் ர்கள் ? சற்
ன் யம ல க் அ ப் ய அர
நாட்டா டன் எப் ப ச் ேனகமானீர ்கள் !” என்
ேகட்டான்.
“எல் லாம் என் ைடய மந் ரசக் , அப் பேன!
ரிேகாணமைல ல் இவர்களிட
ந் தான் நாங் கள்
ைரகைள ைலக் வாங் ேனாம் . அந்தக்
ைரகைளக் ெகாண்
உங் கைளத் ெதாடர்ந்
ன் ம் ன் மாக வந் ெகாண்
ந்ேதாம் . ‘யாைன
இற ’த் ைற ல் இளவரசர் இறங் ஓ யைதப்
பார்த்ேதாம் . அவ க்
ன்னால் இங் வந்
டத்
ர்மானித் க்
க் வ
ல் வந் ேசர்ந்ேதாம் . இங் ேக
வந் பார்த்தால் , எங் கள் பைழய ேந தர்கள் இந்தக்
கப் பைலக் ைகப் பற்
ந்தார்கள் . அவர்கள் ஏ வந்த
கப் பல்
ல் ைலத்
க் அ
ல் கைரதட் உைடந்
ேபாய்
ட்டதாம் . இங் ேக ஒளிந்
ந் இந்தக் கப் பைலக்
ைகப் பற் க் ெகாண்டார்கள் . கடேலாரத் ல்
வ காட் வதற் எங் கைள ம் வ
ர்களா என்
ேகட்டார்கள் . பழம் ந
ப் பா ல்
ந்த
ேபாலா ற் .”
“அ

எப் ப ?”

“அந்தச் ேசாழ லத் இளநாகம் ேசாழ ேசநா ப
டன்
ேப க் ெகாண்
ந்தைதக் ேகட்ேடா ம் . எப் ப
ம் ேசாழ
நாட் க் அவன்
ம் வந் ேசர்வான் என் அ ந்
ெகாண்ேடா ம் . அ மட் மல் ல, தம் ! இலங் ைக ல்

ஊைமப் ெபண்
தம் ஒன் இ க் ற . அந்தப்
எங் கள் மந் ரத் க் ப் ப ல் மந் ரம் ேபாட்
அ ள் ெமா வர்மைனக் காப் பாற் க் ெகாண்
ஆனால் ேசாழ நாட் க் அ வரா …”

தம்
ந்த

.

வந் யத்ேதவன் அன் ர அ ராத ரத் ல்
நடந்தைதெயல் லாம் நிைனத் க் ெகாண்டான்.
ர

தாஸன்

ெரன்

ரித்தான்.

“இ என்ன ரிப் ? எைதக் கண்
வந் யத்ேதவன்.

?” என்றான்

“ஒன்
ல் ைல தம் ! இந்த அர நாட்டாரின் பாவத்ைத
எண்ணிேனன்; ரிப் வந்த . இவர்கள் இவ் வள
ரட்
மனிதர்கள் அல் லவா? மனிதர்கைளக் ெகால் வ
இவர்க க் வாைழக்காைய அரிவ ேபான்ற . ஆனால்
ைரகளிடம் இவர்க க் அள ல் லாத அ மானம் .
ைரகளின் கால் ளம் ல் இ ம் ப் ண்
அ த் த்தான் அவர்கள் நாட் ல்
ைரகைள
ஓட் வார்களாம் . நாம்
ைரகைள ெவ ங் கா டன்
ஓடச் ெசய் ேறாமாம் . அதனால் நாம் க ைணயற் ற,
அநாகரிக
கங் க க் ம் ேகடான மனிதர்களாம் !
நம் டம்
ைரகைள ற் பேத பாவமாம் !… இன்
காைல ல் என்ன நடந்த ெதரி மா?…”
“ெசால்

ங் கள் !”

“கப் ப ல் எல் ேலா ம் ஏ க் ெகாண்ேடா ம் . பாய் மரங் கள்
ரித்ேதாம் கப் பல் ளப்
ட்ட . அப் ேபா கைர ல்
ஒ
ைர ன் கால ச் சத்தம் ேகட்ட . அவ் வள தான்,

ல் ைலத்
ல் உைடந்த கப் ப
ந் தப் க்
கைரேய ய அவர்க ைடய
ைரகளில்
ஒன்றா
க்கலாம் என் சந்ேத த்தார்கள் . அவர்களில்
ஒ வன் கப் ப
ந் இறங் ப் பார்த்
ட் த்தான்
வ ேவன் என்றான். எங் கைள ம் அவ டன் ேசர்த்
அ ப் னார்கள் …”
“

ற

?”

“
ைர அகப் பட ல் ைல. தம் ! நீ அகப் பட்டாய் !
எவ் வள நல் லதாய் ப் ேபா ற் , பார்! இந்தக்
ைரப்
ரியர்கைள ேவைல ர்ப்பதற் எவ் வள
ெசௗகரியமாய் ப் ேபா ற் .”
“எல் லாம் சரிதான்; இந்தப் ள் ைள நம் ைடய
ேகள் க் இன் ம்
ைட ெசால் ல ல் ைல” என்
ஞாபகப் ப த் னான் ேதவராளன்.
“ெசால்
ேறன், ஐயா! ெசால்
ேறன், நான்
ேசாழ லத் ற் ஊ யம் ெசய் ய ஏற் க்ெகாண்டவன்.
ஒ நா ம் உங் க டன் ேசரமாட்ேடன்…”
“ேவளக்காரப் பைடையச் ேசர்ந்
ெசய் ெகா த்
க் றாயா!”

க்

றாயா? சத்

யம்

“அெதல் லாம் இல் ைல.”
“ ன்ேன என்ன தயக்கம் ? நீ ேபார்
அ கஅ
லம் இ க் றேதா, அ
தாேன!”

ரன். எந்தக் கட்
ல் ேசரேவண் ய

ல்

ேசாழ லத்தா டன் உற
வதற் எல் லாச்
சபதங் கைளக் காட்
ம் பலம் அ கம் ெகாண்ட
காரணம் தனக் இ க் ற என்பைத வந் யத்ேதவன்
அவர்களிடம் ெசால் ல ல் ைல. இைளய ராட்
ன்
கைடக்கண் பார்ைவைய ம் , ல் ைல நிகர்ப்
ன்னைகைய ம் காட்
ம் ேசாழ லத்தா க்
உ ைரக் ெகா க்க ேவ காரணம் தனக் ேவண் மா?
அப் றம் இளவரசரின் இைண ல் லா ேநகம்
இ க் ற ! அவ டன் ஒ தடைவ ேநகமானவன்
ம ப மாற
மா?
எப் ப
ந்தா ம் , உங் க ைடய ெகாைலகாரக்
ட்டத் ல் நான் ேசரமாட்ேடன்!” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“எ

“அப் ப யானால் உன் உ ைரச் ச த் ர ராஜ
ப
ட ஆயத்தப் ப !” என்றான் ர தாஸன்.

அத்
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க்

ப்

க் காற்

காற் அைசய ல் ைல; கடல் ஆட ல் ைல; கப் ப ம்
நகர ல் ைல. அைலயற் ற அைம யான ஏரிையப் ேபால்
காணப் பட்ட கடைல ேநாக் யவண்ணம் வந் யத்ேதவன்
ேநரம் ம் மா
ந்தான். அவன் உள் ளத் ல்
மட் ம் ேபரைலகள் எ ந்
ந்தன.
ெரன் இ கரங் கைள ம் கடைல ேநாக்
ெகாண் , ‘ஓம் ஹ்ரீம் ஹ்ராம் வஷட்!’ என்

நீ ட் க்
னான்.

ம கணத் ல் ைக ல் கத் ைய எ த்
சக்கராகாரமாக இரண்
தடைவ ழற்

க்ெகாண்டான்.
னான்.

“ஆம் ! ஆம் ! ச த் ர ராஜன் ப ேகட் றான்! இரட்ைடப்
ப ேகட் றான்.
ங்
றவர்கைளத் தாக் க்
ெகால் ம் இரண்
ரர்கைளப் ப யாகக் ெகா என்
ேகட் றான்! ப ெகா த்தால் தான் ேமேல இந்த
மரக்கலத்ைதப் ேபாக
ேவன் என் றான். எங் ேக!
உடேன அப் ப இரண்
ேப ம் வந் தைலைய
நீ ட் ங் கள் ! க் ரம் !” என் ஆர்ப்பரித்தான்.
ர தாஸன் வந் யத்ேதவைன யப் டன் உற் ப்
பார்த்தான். “ஹா! ஹா! ஹா!” என் ம ப
ம் ேபய்
ரிப் ப ேபால் ரித்தான்.
“தம்

!இ

என்ன

ைளயாட்

?” என்றான்.

“அண்ணன்மார்கேள! இ
ைளயாட் அல் ல; ைன!
சற்
ன் நான் ேழ கட்டப் பட் க் டந்தேபா
ங் ப் ேபாேனன். அப் ேபா கன கண்ேடன்.
கடைல ம் வானத்ைத ம் ஒன் ேசர்த்த தம் ேபான்ற
நீ ல நிற உ வம் ஒன் என்
ன்னால் நின்ற . ஏேதா
ெசால் ய , அ என்னெவன் அப் ேபா
ரிய ல் ைல;
இப் ேபா
ரிந்த ! மந் ர தந் ரங் களில் ேதர்ந்த காளி
பக்தர்கள் இரண்
ேப ைடய உ ர்ப் ப ேவண் ம்
என் ச த் ர ராஜன் ேகா
றான். ெகா க்கா ட்டால்
இந்தக் கப் பைல ேமேல ேபாக ட
யா என் ம்
ெசால்
றான். ஆ
ரட் அரா யர்களின் உ ர்ப்
ப
னால் அவன்
ப் அைடய ல் ைல. வா ங் கள் !
க் ரம் !” என்
, வந் யத்ேதவன் ைக ல்
த்த
கத் ைய வாைன ேநாக் உயர்த் னான்.

ர தாஸ ம் , ேதவராள ம் ஒ
பார்த் க் ெகாண்டார்கள் .

வர்

கத்ைத ஒ

வர்

ர தாஸ ம் , “தம் ! கைத கட் வ ல் உன்ைனப்
ேபான்ற ெகட் க்காரைன நான் பார்த்தேத ல் ைல!”
என்றான்.
வந் யத்ேதவன், “ஓ! நான் ெசால் வ ல் உங் க க்
நம் க்ைக இல் ைலயா? கைத கட்
ேறனா? ச த் ர
ராஜேன இந்த
டர்க க் நீ ேய ம ெமா ெசால் !”
என்
னான்.
அவன் அவ் வா
ய ரல் ச த் ர ராஜ
கா ேல ேகட்ப ேபா ம் . அதற் ம ெமா
ச த் ர ராஜன்
ம் னான் ேபா ம் !

ைடய
ற ம்

கட ல் அப் ேபா ஒ
ந்ைதயான காட் ெதன்பட்ட
கண்
க்ெகட் ய
ரம் நா
ைசகளி ம் கடல் ஒ
ர்ப் ச்
ர்த்த .
ய
ய ன்னஞ்
ய
அைலகள் ஆ ரமா ரம் எ ந்
ந்தன. இ ஒ
நி ஷ ேநரந்தான். அ த்த நி ஷத் ல் அவ் வள
அைலக ம் ெவள் ளிய ைர ன் ண்
ளிகளாக
மா ன. ரிந் பரந்த கடற் ரேதசெமங் ம் அந்த
ெவண்
ைரத் ளிகள் ள் ளி ைளயா ன.
சாலமான ப ம் ல் தைர ல் ேகா ேகா ேகா த்
ம் ைப மலர்கைள இளங் காற் ல் உ ண்
உ ண்
உ ண்
ேபாய் க் ெகாண்
ந்தால் எப் ப இ க் ம் !
அவ் வா இ ந்த அச்சமயம் கட ன் காட் !

.

ஆம் ; இேலசான இளங் காற் , – இனிய ளிர்ந்த காற் –
அந்த மரக்கலத்ைத ம் ஒ கணம் த
க்ெகாண்
அப் பால் ெசன்ற . கப் ப ல் ஒ
ர்ப் ச்
ர்த்த .

ெவப் பத்
உட ம்
ர

னால் வறண்
ர்த்த .

தாஸ ம் , ேதவராள
ரித்தார்கள் !

ந்த வந்

யத்ேதவ

ைடய

ம் ‘ஹா ஹா ஹா!’ என்

“தம் ! ச த் ர ராஜேன உன் ேகள் க் ம ெமா
ெசால்
ட்டான்! நாங் கள் எங் கைளப் ப ெகா க்க
ஆயத்தமாக ேவண் ய தான்!” என்றான் ர தாஸன்.
வந் யத்ேதவன் உள் ளம் கலக்க ற் . கட ேல ஏற் பட்ட
அந்தச்
ப் ம் உடேன ஏற் பட்ட மா த ம்
அவைனத் ைகக்கச் ெசய்
ந்தன.
ஆகா! இ என்ன? அவ் வள ஆ ரமா ரம்
ய
அைலக ம் ேகாடா
ேகா ெவண்
ைரத் ளிக ம்
எங் ேக ேபா ன? மாயமாய் ப் ேபாய்
ட்டனேவ?
ம ப
ம் கடல் அைம
ற் ப் பச்ைச நிறத்தக
ேபால் காணப் ப
ன்றேத! சற்
ன் கண்ட காட்
உண்ைமயாக நிகழ் ந்ததா? அல் ல ெவ ம் ரைமயா?
ஒ ேவைள இந்த மந் ரவா ர தாஸனின் மந் ர
சக் யாகத்தான் இ க் ேமா!
“அேதா பார்த்தாயா? தம் ! கடல்
யைத வான ம்
ஆேமா க் ற !” என் ர தாஸன் ெதன்ேமற் த்
ைசையச் ட் க் காட் னான்.
அவன் காட் ய ைச ல் – பச்ைசக் கட ம் நீ ல
வான ம் ஒன் ேச ம்
ைல ல் , – ஒ
ன்னஞ்
கரியேமகத்
க் ஒ சாண் உயரம் எ ந் நின்ற .
அந்தக் கரிய ேமகத்
க் ன் உச் ப் ப
ெசக்கச்

ெசேவெலன் இரத்தச் கப் வர்ணத் டன்
கழ் ந்த .
சாதாரண நாட்களில் இந்தத் ேதாற் றத்ைத
வந் யத்ேதவன் கவனித்
க்கேவ மாட்டான். கட ம்
வா ம் ேச ம்
ைல ல் ேமகத் ரள் காணப் ப வ ஓர்
ஆச்சரியமா, என்ன? இல் ைலதான்! ஆ
ம் அந்தச்
ய ேதாற் ற ம் அந்த ேவைள ல் நம்
கதாநாயக ைடய மனத்ைதச்
கலக்
ட்ட .
ம கணத் ல் வந் யத்ேதவன் சமாளித் க்
ெகாண்டான். இந்த மந் ரவா
ன் வைல ல் நாம்
ந்
டக் டா . என் மனத் ற் ள் உ
ெசய்
ெகாண்டான்.
ர தாஸைன ஒ தடைவ ம் ேதவராளைன ஒ
தடைவ ம்
த் ப் பார்த் , “அப் ப யானால் ஏன்
தாமதம் ? வா ங் கள் !” என் ெசால் க் கத் ைய
னான்.
“அப் பேன! நாங் கள் ப யாவதற்
ன்னால் எங் கள்
லெதய் வத்ைதப் ரார்த்தைன ெசய் ய
ம்
ேறாம் .
அைர நா ைக அவகாசம் ெகா !” என்றான் ர தாஸன்.
“சரி! ரார்த்தைனையச் ெசால்
ட் உடேன
வா ங் கள் . உங் கள் தந் ர மந் ரம் ஒன்ைற ம்
என்னிடம் காட்டேவண்டாம் . காட் னா ம் ப க்கா !”
என்றான் வந் யத்ேதவன்.
“இேதா வந்
இங் ேகேய ேபாட்
ர தாஸன்.

ேறாம் எங் க ைடய ஆ தத்ைத ம்
ட் ப் ேபா ேறாம் , பார்!” என்றான்

அப் ப ேய இ வ ம் ஆ தங் கைளக் ேழ ேபாட்
ட்
அம் மரக்கலத் ன் இன்ெனா
றத் க் ச் ெசன்றார்கள் .
அந்த அைர நா ைக, அச்சமயம் வந் யத்ேதவ க் ம்
ேதைவயா
ந்த . கட
ம் வானி ம் ஏற் பட்ட
ேதாற் றங் களினால்
ளக்க ல் லாத கலக்கம்
அவ ைடய உள் ளத் ல் எ ந் அவன் உடம் ைப ம்
தளரச் ெசய்
ந்த . அவ யம் ேநர்ந்தால் ஒேர
கத்
ச் ல் அந்த ராதகர்கள் இ வைர ம்
ர்த் க்கட்ட அவன்
ெசய்
ந்தான். ஆனால்
அதற் ேவண் ய பலம் தன் ைக ல் அச்சமயம்
இ க் மா என்ற ஐயம் ஏற் பட்
ந்த . ஆைகயால்
மனத்ைதத் டப் ப த் க்ெகாண்
ைக
ம் ரண
பலத்ைத வ
த் க் ெகாள் ளச்
அவகாசம்
அவ க் ேவண்
ந்த .
ெதன்ேமற்
ைல ல் கவனம் ம ப
ம்
தற் ெசயலாகச் ெசன்ற . சற்
ன்னால் சாண் உயரம்
ேதான் ய ேமகத் ரள் இப் ேபா
உயரமாக
வளர்ந்
ந்த . உச்
ல் இரத்தச் கப் நிறம்
மங்
ந்த . ேமகத் ரள் ேம ம் ேம ம் உயர்ந்
வ வதாகத் ேதான் ய .
தல்
ப் டன் நின்
ட்
ந்த காற்
ம ப
ம் நிதானமாக வரத்ெதாடங் ய . கட
ம்
கலக்கம் காணபட்ட .
ய
ய அைலகள்
நடனமாடத் ெதாடங்
ந்தன. ேமகத் ரள் ேம ம்
ேம ம் வானில் உயர்ந் வந் ெகாண்
ந்த .
காற் ன் ேவக ம் அ கரித் வ வதாகத் ேதான் ய
கப் பல் இேலசாக அைசய ஆரம் த்த .
காற் ன் ரீங்காரத் க் ம் அைலகளின் சலசலப் க் ம்
இைட ல் , அ என்ன சத்தம் ? கட ல் ஏேதா
ந்த

.

ேபால் சத்தம் ேகட்டேத! வந் யத்ேதவன் ன்பக்கம்
ம் ப் பார்த்தான். ர தாஸைன ம் ேதவராளைன ம்
காண ல் ைல. அ ல் அ சய ம் இல் ைல. கப் ப ன்
ம ப் பக்கத் ேல அவர்கள் இ ப் பார்கள் .
பாய் மரங் க ம் கப் ப ன் ைமயேமைட ம் அவர்கைள
மைறத்
க் ன்றன.
ஆ! இ என்ன?
ப் களினால் பட தள் ம் சத்தம்
அல் லவா ேகட் ற ?.. வந் யத்ேதவன் உடேன ஓ ச்
ெசன் கப் ப ன் ம பக்கத்ைத அைடந்தான். அவன்
அங் ேக கண்ட காட் உண்ைம ல் அவைனத்
க் டச்
ெசய் த . அப் ப நடக்கக்
ம் என் அவன்
ம்
எ ர்பார்க்க ல் ைல. தன்ைனச் சமரசப் ப த் வதற் காக
அவர்கள் கலந் ேயாசைன ெசய் யப் ேபா
க் றார்கள்
என்ேற நிைனத்தான். ஆனால் அவர்கள் கப் ப ன்
ம பக்கத் ல் ேசர்த் க் கட்
ந்த
படைக
அ த்
ட் க் கட ேல, இறங் அ ல்
ஏ க்ெகாண்
ந்தார்கள் !
ப் வ த் ப் படைகத்
தள் ள ம் ஆரம் த்
ட்டார்கள் !
வந் யத்ேதவைனப் பார்த்த ம் ர தாஸன்
“தம் ! ச த் ர ராஜ க் ப் ப யாக எங் க
ப் பம் இல் ைல ெதரி றதா?” என்றான்.

ரித்தான்.
க்

வந் யத்ேதவன் ஒ ெநா
ல் தன் நிைலைய
உணர்ந்தான் அந்தப் ெபரிய மரக்கலத் ல் தன்ைனத்
தனியாக ட்
ட் , அவர்கள் ேபா றார்கள் . கப் பல்
ஓட் ம் கைலையப் பற் அவ க் ஒன் ேம ெதரியா .
கட ல் எந்த இடத் ல் கப் பல் நிற் ற , எந்தத்
ைசயாகப் ேபானால் எங் ேக ேபாய் ச்ேசரலாம்
என்பெதான் ம் அவ க் த் ெதரியா . அப் ப ப் பட்ட
அநாதரவான நிைல ல் அவைன ட்
ட் அவர்கள்
ேபா றார்கள் .

“பா கேள! என்ைன ம் அைழத்
டாதா?” என் ேகட்டான்.

க்ெகாண்

ேபாகக்

“தம் ! ச த் ர ராஜ க் ஒ ப
ட இல் லாமற்
ேபாகலாமா?” என்றான் ர தாஸன். பட கப் பைல
அகன் ேபாய் க்ெகாண்ேட
ந்த .

ட்

‘கட ல்
த் ப் படைகப் ேபாய் ப்
க்கலாமா?’ என்
வந் யத்ேதவன் ஒ கணம் நிைனத்தான். உடேன அந்த
எண்ணத்ைதக் ைக ட்டான். அவ க்ேகா நன்றாக
நீ ந்தத் ெதரியா . கப் ப
ந்
ப் பதற் ேக மனம்
டப் படா . அப் ப க்
த் த் தட் த் த மா ச் ெசன்
படைகப்
த்தா ம் அந்தக் ராதகர்கள் என்ன
ெசய் வார்கேளா, என்னேமா? தன்னிடம் அவர்க ைடய
இரக யத்ைத ெவளி ட்
ட்டார்கள் ! தான்
அவர்க டன் ஒ நா ம் ேசரப்
ேபாவ ல் ைலெயன்பைத ம் ெதரிந் ெகாண்டார்கள் .
படைகப்
க்கப் ேபா ம் சமயத் ல் அவர்கள்
தன்ைனத்
ப் னால் அ த் க் ெகால் லப் பார்க்கலாம் .
தான் தண்ணீரில் தத்தளித் க் ெகாண்ேட பட ல்
உள் ளவர்க டன் சண்ைட ேபாட
யாதல் லவா?
‘ேபாகட் ம் ! ேபாய் த் ெதாைலயட் ம் ! அந்தச் சண்டாளக்
ெகாைலக்காரர்க டன் ஒ பட ேல இ ப் பைதக்
காட்
ம் இந்தப் ெபரிய கப் ப ல் தன்னந்தனியாக
இ ப் பேத ேமல் ! இதற்
ன்னால் எத்தைனேயா
சங் கடங் களி
ந் கட ளின்
ைப னால் தான்
தப் ப் ைழக்க ல் ைலயா? இந்த அபாயத்
ந்
தப் வதற் ம் கட ள் ஏேத ம் வ காட் வார்! பா கள்
ேபாகட் ம் …

ஆனால் அவர்கைள உ
டன் ேபாக ட்ட சரியா?
அவர்கள் எங் ேக ேபாய் க் கைர ஏ வார்கேளா? இன் ம்
என்ெனன்ன ழ் ச ் கைள ம் ேகார
த்யங் கைள ம்
ெசய் வார்கேளா? கட ள் இ க் றார், நாம் என்ன ெசய் ய
ம் ? எப் ப யாவ இளவரச டன் ம
ைற ேசர்ந்
ட்டால் ேபா ம் ! இ ந்தா ம் அவர் இப் ப என்ைனக்
ைக ட்
க்கக் டா ! ங் ழ
டன் என்ைன ம்
யாைன
ஏற் அைழத் ப் ேபா
க்கலாம் .
ம ப
ம் அவைரச் சந் க்க ேநர்ந்தால் , கட்டாயம்
பலமாகச் சண்ைட
க்க ேவண் ம் . “உங் கள்
பழைமயான ேசாழ லத் ன் ேநகதர்மம் இ தானா?”
என் ேகட்க ேவண் ம் . ஆனால் அப் ப க் ேகட் ம்
சந்தர்ப்பம் வரப் ேபா றதா?.. இளவரசைர ண் ம்
பார்க்கப் ேபா ேறாமா?… ஏன் பார்க்க
யா ? நான்
இந்தச் சங் கடத் ல் அகப் பட் க் ெகாண்டைதச்
ேசநா ப
ம் ஆழ் வார்க்க யா ம்
பார்த்
க் றார்கள் . அவர்கள் ஏதாவ ெசய் யாமலா
இ ப் பார்கள் ? இளவரசைர அவர்கள் சந் த்
ந்தால்
கட்டாயம் ெசால்
ப் பார்கள் அல் லவா?’
இப் ப வந் யத்ேதவன் ேயா த் க் ெகாண்
நின்ற
ேநரத் ல் பட கட ல் ெவ
ரம் ேபாய் ட்ட
என்பைதக் கவனித்தான். பட அவ் வள ேவகமாகச்
ெசன்ற எப் ப ? பட மட் ம் ேபாக ல் ைல; தான்
ஏ
ந்த கப் ப ம் இேலசாக அைசந் நகர்ந்
ெகாண்
க் ற . அதனாேலதான் கப் ப க் ம்
பட க் ம் அவ் வள
க் ரத் ல் அவ் வள
ரம்
ஏற் பட்
ட்ட ! கட ல் அைலகள் ெபரிதா க் ெகாண்
வ வைத ம் வந் யத்ேதவன் பார்த்தான். அ
மட் ந்தானா? இ என்ன? பட்டப் பக ல்
ெரன் ஒ
பக்கம் இ ண்
வ
றேத!
ெதன்ேமற் த் ைசைய வந் யத்ேதவன் ேநாக் னான்.
சற்
ன்னால்
ழ உயரம் ெதரிந்த ேமகம் அதற் ள்

ரம் மாண்டமாக வளர்ந் படர்ந் ேமற் வானத்ைதப்
ெப ம் பா ம் மைறத்
ட்டைதக் கண்டான். இன் ம்
அம் ேமகங் கள் ட் த் ட்டாகத் ரண்
ரண்
வானத் ல் ெவ ேவகமாக ேமேல வந்தன. அவன்
பார்த் க் ெகாண்
க் ம் ேபாேத ேமற் வானத் ல்
பா
ரம் இறங்
ந்த ரியைன மைறத்
ட்டன.
ற ேமற் த் ைச ம் ெதற் த் ைச ம் ேம ம்
இ ண்
வந்தன. வானத் ன் கரிய ேமகங் கள் கட
ம்
ர ப த் க் கடல் நீ ைர ம் கரிய ைம நிறமாகச்
ெசய் தன. கடல் எங் ேக
ற , வானம் எங் ேக
ெதாடங்
ற என் கண்
க்க
யாமல் கட ம்
வான ம் ஒேர கன்னங் கரிய இ ள் நிறம் ெபற்
ந்தன.
ேமகத் ரள் கள் ேம ம் ரண்
உ ண்
வந் யத்ேதவ ைடய தைலக் ேமேல வந்தன.
ழ் த் ைச
ம் இறங் கத் ெதாடங் ன.

ற

பட ெசன்ற ைசைய வந் யத்ேதவன் ேநாக் னான்.
பட இ ந்த இடேம ெதரிய ல் ைல. அவ ைடய
பார்ைவ ன் எல் ைலக் அப் பால் ேபாய் ட்ட ேபா ம் !
காற் ன் ெமல் ய ரீங்காரம் ‘ேஹா’ என்ற ெப ம்
இைரச்சலாக மா
ட்ட .
அத் டன், நி ஷத் க் நி ஷம் ெபரிதா வந்த
அைலகளின் இைரச்ச ம் ேசர்ந்த . கப் ப ல்
ரித்
ந்த பாய் கள் சடபடெவன் அ த் க்
ெகாண்டன. மரங் க ம் கட்ைடக ம் ஒன்ேறாெடான்
உராய் ந் ஆ ரம்
க் கத கைளக் றந்
ம்
சத்தத்ைத உண்டாக் ன. பாய் மரங் கைள
வந் யத்ேதவன் அண்ணாந் பார்த்தான். அவற் ன்
நிைல
ந் கப் பல் ஒ
ைசயாகப் ேபாகாமல்
ழன்
ழன் வ
ற என் ெதரிந் ெகாண்டான்.

க்காற் ’ என் அ க்க ெசான்னார்கேள! அந்தச்
க்காற் தான் அ க்கப் ேபா ற ேபா ம் !
க்காற் அ க் ம் ேபா பாய் மரங் களி
ந்
பாய் கைளச் ழற் ச் ற் ைவக்க ேவண் ம் என்
வந் யத்ேதவ ைடய அ
க் ப் லப் பட்ட . ஆனால்
அவன் ஒ வனால் அ எப் ப
ம் ? பத் ப் ேபர்
ேசர்ந் ெசய் ய ேவண் ய காரியம் அல் லவா? பத் ப் ேபர்
இல் லா ட்டா ம் நா ேபராவ ேவண் ம் . ஒ வன்
தனியாக என்ன ெசய் வ ? கட ள்
ட்டவ
றார்.
கப் பல் அைடந்த க ைய அைட ற என்
ம் மா
இ க்க ேவண் ய தான்!
‘

கப் பல் அைடயப் ேபா ற க என்னெவன் அவ க் ச்
க் ரத் ேலேய ெதரிந் ேபா ற் . அப் ப
ம்
இப் ப
ம்
ேநரம் அைலப் ண்
ந்
ற
கட ல்
ப் ேபாக ேவண் ய தான்!
வதற்
ன்னால் க் ச் க்காக உைடந் ேபானா ம் ேபா ம் !
கப் ப ன் க எப் ப யானா ம் , தன் ைடய க ையப்
பற் ச் சந்ேதக ல் ைல!
ந க்கட ல் மரணம் ! அந்தக் ம் பேகாணத் ச்
ேசா டன் இைதப் பற் ஒ வார்த்ைத ம்
ெசால் ல ல் ைல. பார்! ேசா டனாம் ேசா டன்! அவைன
ம ப பார்க்க ேநர்ந்தால் … ைபத் யக்காரத்தனம் !
அவைன ம ப பார்ப்ப ஏ ?
ெரன் வந் யத்ேதவன் ேதாளில் ெகட் யான
ெபா ள் ஏேதா
ந்த . சடபடெவன் கப் பல்
வ ம்
ய
ய
ழாங் கற் கள்
ந்தன. அந்தக்
ழாங் கற் கள் எப் ப ப் பளிங் ேபால்
ரகா க் ன்றன! வானத்
ந் இைவ எப் ப
ன்றன!

இன்

ம் இரண்
ன் கற் கள் அவன் தைல
ம்
ம் ேதாள் களி ம்
ந்தன. அைவ
ந்த
இடத் ல்
த ல் வ ; ற ஒ
ளிர்ச் . கப் ப ல்
ந்த கற் கைளப் பார்த்தால் , ஆ! அைவ உ
க்
கைரந் ேபாய் ெகாண்
க் ன்றனேவ? ஆ! அைவ
உ
க் கைரந் ேபாய் ெகாண்
க் ன்றனேவ? ஆம் ;
இ பனிக்கட் மைழ; அ வைர வந் யத்ேதவன்
அத்தைகய மைழையப் பார்த்த
ல் ைல;
அ ப த்த
ல் ைல. ம வதற்
ன்னால் இந்த
அற் தத்ைதப் பார்க்க
ந்தேத என்ற
கலம் அவன்
உள் ளத் ல் ேதான் ய .
கப் பல் தளத் ல் உட்கார்ந் , கைரந் ெகாண்
ந்த
பனிக்கட் க் கற் கைளத் ெதாட் ப் பார்த் ம ழ் ந்தான்.
அப் பா என்ன
ர்ப் ! ெதா ம் ேபா
ையத்
ெதா வ ேபால் அல் லவா இ க் ற ? ஆனால்
ேதாைலச் ட் த் ய் ப் ப ேபால் அ ெசய் ய ல் ைல.
ைர ல்
ளிர்ச் யா
ற . கல் மைழ
எ ர்பாராமல் வந்த ேபாலேவ சட்ெடன் நின்ற .
ெபய் த ேநரம் அைரக்கால் நா ைக
ட இரா .
ற சாதாரண மைழ ெபய் யத் ெதாடங் ய . மைழ
ஜலம் கப் ப ல்
ந்
த ஓ க் கட ல்
ந்
வைத வந் யத்ேதவன் கவனித்தான். ேசாழ
நாட் மரக்கலத் தச்சர்களின் ெகட் க்காரத்தனத்ைத
யந்தான். எத்தைன மைழ ெபய் தா ம் எத்தைன
ெபரிய அைலகள் ேமா க் கடல் ஜலம் கப் ப ல்
வந்தா ம் , ண் ம் கட ேலேய தண்ணீர ் ேபாய்
ம் ப யாக அக்கப் பல் அைமக்கப் பட்
ந்த .
கப் ப ன் ழ் ப்ப
உைடந் கடல் நீ ர் உள் ேள
ந்தாலன்
அைத
ழ் க க்க
யா !

இைதப் பார்த்த ம் அவ க் ச்
த் ைதரியம்
உண்டா ற் . உடேன ஒ நிைன வந்த . தன்ைனக்
கட் ப் ேபாட்
ந்த அைறக்கத
றந்
ந்தால் அதன்
வ யாகத் தண்ணீர ் உள் ேள
ந்
டலாம் . ஓ ப்
ேபாய் ப் பார்த்தான். அவன் நிைனத்தப கத
றந்
காற் ல் அ த் க் ெகாண்
ந்த . கதைவ இ க் ச்
சாத் த் தாளிட்டான்.
ேமேல காற் ம் மைழ ம் ெபா க்க
யாமற் ேபானால்
அந்த அைறக் ள் ேள
ந்
டத் தான் கதைவத்
தாளிட் க் ெகாள் ளலாம் . ற கட ள்
ட்ட வ
றார் என் நிம் ம யாக இ க்கலாம் . இவ் வள
பத் ரமான கப் பைல ட் அந்த ட்டாள் கள் இ வ ம்
பட ல் ஏ ப் ேபாய்
ட்டைத நிைனத் வந் யத்ேதவன்
அ தாபப் பட்டான். ஆனால் அந்தப் பட ல் அைமப் ம்
த் ரமான தான். எவ் வள காற் அ த்தா ம்
மைழ ெபய் தா ம் அைத
ழ் க அ க்க
யா .
அப் ப ப் பட உைடந்
னா ம் பக்கத் ல்
அதேனா ேசர்த் க் கட்
ள் ள கட்ைட ஒன்
இ க் ற . அைதப்
த் க்ெகாண்
அந்தக் ெகாைல
பாதகர்கள் தப் க் கைரேசர்ந்
வார்கள் !
அேநகமாகக் ேகா க்கைரக் ச் ச பமாகப் ேபாய் க் கைர
ஏ வார்கள் .
ேகா க்கைர
ந் வந் யத்ேதவ ைடய உள் ளம்
பைழயாைறக் த் தா ய . சக்கரவர்த்
க் மாரிக் த் தனக் ேநர்ந்த க எப் ப த்
ெதரியப் ேபா ற ? அவள் இட்ட பணிைய நிைறேவற் ம்
யற்
ேல தான் ந க்கட ல்
யைத யார்
அவ க் த் ெதரி க்கப் ேபா றார்கள் ? கடல்
ெதரி க் மா? காற் ெசன் ெசால் மா? – கட ேள!
அந்த மாதர ையச் சந் ப் பதற்
ன்னாேலேய நான்
இறந் ேபா
க்கக் டாதா? ேபார்க்களத் ல்
ரமரணம் எய்
க்கக்
டாதா? ெசார்க்க
ையக்

கண்ணால் பார்க்கச் ெசய்
ட் உடேன அதல
பாதாளத் ல் தள் வ ேபால் அல் லவா இ க் ற

!

காற் ன் ேவகம் அ கமா க் ெகாண்
ந்த . கட ன்
ெகாந்தளிப்
யா க் ெகாண்
ந்த . கப் ப ன்
பாய் மரங் கள் ேபய் சா கைளப் ேபால் பயங் கரமான
சப் த ட் க் ெகாண்
ஆ ன.
இ
இ

ள் ேம ம் ேம ம் கரியதா க் ெகாண்
வந்த
ட்ைட டக் கரியதான இ ட் எப் ப இ க்க
ம் ? அப் ப
ம் இ க்க
ம் என்
ேதான்
ற .
ெரன் வானத் ல் ஒ
ன்னல் ேதான்
ைல
ந் ஒ
ைல வைர பாய் ந்த
ற ேதான் ய இ ட் இ ைள டக்
கரியதா
ந்த .
ன்னைலத் ெதாடர்ந் இ
அ ர்ந்த ; கடல் அ ர்ந்த ;

ஒ
. அதற்

.

ப்

ழக்கம் ேகட்ட ; கப் பல்
ைசகள் அ ர்ந்தன.

இன்ெனா
ன்னல் அ வானத் ல் இ ைளக்
த் க்ெகாண்
றப் பட்ட . அ ேம ம் ேம ம்
நீ ண் , கப் ம் ைள ம்
ட் ப் படர்ந் , பற் பல
ஒளிக்ேகாலங் கள் ஆகாசெமங் ம் ேபாட் வாைன ம்
கடைல ம் ேஜா மயமாகச் ெசய்
ட் , அ த்த
கணத் ல் அ ேயா மைறந்த . இ
ழக்கம்
ெதாடர்ந்த . அம் மம் மா! அண்டகடாகங் கள் ெவ த்
ன்றன என்ப ல் சந்ேதக ல் ைல. ேம ம்
ன்னல் கள் ; இ
ழக்கங் கள் . ‘இன் ம் வானம்
ளக்க ல் ைலேய; இ என்ன அ சயம் !” என்
வந் யத்ேதவன் எண்ண ட்டாேனா, இல் ைலேயா,

அந்தக் கணேம ஆகாசம் ெவ த் ப் ளந்த
ளப் ன் வ யாகப் ரளய ெவள் ளம் ெபா

. ெவ த்த
ந்த .

ஆம் ; அைத மைழ என்ேற ெசால் வதற் ல் ைல. வான
ெவளி ல் ஒ கடல்
க் ெகாண்
ந்த . அ
ெரன் ேதான் ய ள ன் வ யாகக் ெகாட் வ
ேபாலேவ இ ந்த .
கடல் அைலகள் ஆேவச தாண்டவமா ன. ன்னல்
ெவளிச்சத் ல் கண்
க்ெகட் ய
ரம் ஆ ம் மைலச்
கரங் கள் காட் அளித்தன. காற் ன் ம் மாளம்
உச்சத்ைத அைடந்த . ஆ ம் மைலச் கரங் கைள
அப் ப ேய ெபயர்த் எ த் வா பகவான் வான
ெவளி ல்
எ ந்
ைளயா னார்.
வந் யத்ேதவ ைடய கப் பல்
ம் அந்த நீ ர்மைலகளில்
ல வந் ேமா ன.
ேமேல
ந் மைழ ெவள் ளம் ெதா ெதா ெவன்
ெகாட் ய ; நாலா பக்க
ந் ம் அைலமைலகள் வந்
ேமா த்தாக் ன. ரித்த பாய் மரங் கள்
ழற் காற்
தாக் ப் ப த் ய பாட்ைடச் ெசால்
யா .
இவ் வளைவ ம் ெபா த் க்ெகாண்
அந்தச் ேசாழ
நாட் த் தச்சர்கள் கட் ய அ சய மரக்கலம் ழன்
ழன் வந் ெகாண்
ந்த .
ஆனால் எவ் வள ேநரந்தான் ழன் ெகாண்
க்க
ம் ? எவ் வள ேநரம் அந்த மாெப ம் தங் களின்
தாக் தைலக் கப் ப னால் சமாளிக்க
ம் ? –
யா , இந்த னா ேயா, அ த்த னா ேயா, கப் பல்
க ேவண் ய தான். அத் டன் வந் யத்ேதவ ம்
க ேவண் ய தான்!

எனி ம் , அந்த எண்ணம் அவ க் இப் ேபா ேசார்ைவ
அளிக்க ல் ைல. அப் ப த் தனக் ேநரப் ேபா ம் மரணம்
ஓர் அற் தமான மரணம் என் க
னான். எ ம் க்
த்த அைலகைளப் ேபால் அவன் உள் ள ம்
கலத்
தாண்டவம் ஆடத் ெதாடங் ய . காற் ன் ேபரிைரச்சல் ,
அைலகளின் ேபெரா , இ களின் ெப
ழக்கம்
இவற் டேன, வந் யத்ேதவ ைடய ர ம் ேசர்ந்த .
“ஹா! ஹா ஹா!” என் வாய் ட் ச் ரித்தான். அந்தக்
காட் ையெயல் லாம் நன்றாய் ப் பார்க்க ேவண் ம்
என்பதற் காகேவ அவன்
ன் ஜாக் ரைத டன்
பாய் மரத் ன் அ த்தண் டன் ேசர்த் த் தன்ைனக்
கட் க் ெகாண்
ந்தான். கப் பல் ழன்றேபா
பாய் மர ம் ழன்ற ; வந் யத்ேதவ ம் ழன்றான்.
இப் ப எத்தைன ேநரம் கப் ப ம் பாய் மர ம்
வந் யத்ேதவ ம் ழன் ெகாண்
ந்தார்கள் என்
ெதரியா . பல கங் களாக ம் இ க்கலாம் , ல
னா களாக ம் இ க்கலாம் . காலேதச வர்த்தமான
உணர்ச் கைளெயல் லாம் கடந்த அமரநிைலைய
வந் யத்ேதவன் அப் ேபா அைடந்
ந்தான்.
காற் ன் ேவகம்
ைறவ ேபாலத் ேதான் ய .
ரளயமாகக் ெகாட் ய மைழ நின்
ட்ட .
றல் கள் ேபாட் க் ெகாண்
ந்தன. ன்ன ம் இ
ம்
நின்
ட்ட ேபாலத் ேதான் ய . கடல் கன்னங் கரிய
இ ள் ழம் பாகத் ேதான் ய . வந் யத்ேதவன்
ேநரத் க்
ன்னால் ன்னல் களின் ஒளி ச்ைசத்
தாங் க
யாமல் கண்கைள
க்ெகாண்
ந்தான்.
இ களின் ெப
ழக்கத்ைதக் ேகட்க
யாமல்
கா கைளத் தன் ைககளினால் இ க் ப் ெபாத் க்
ெகாண்
ந்தான். இப் ேபா கண்ைணத் றந்
பார்த்தான்; ைககைள அகற் க் கா கைள ம்
றந்
ட்டான். ‘ஆகா! இவ் வள ெபரிய
க்காற்
பத்
ந் நான் தப் த் க்ெகாண்ேடனா! கட ள்
காப் பாற்
ட்டாரா? ண் ம் பைழயாைற
அர ளங் மரிைய இந்த ஜன்மத் ல்

காணப் ேபா ேறனா? இளவரசைரச் சந்
அளவளாவப் ேபா ேறனா?…’

த்

‘அதற் ள் அவசரப் படக் டா . இந்தக் கப் பல் இப் ேபா
எங் ேக இ க் றேதா, யார் கண்ட ? இ பத் ரமாய் க்
கைரேச ம் என் எப் ப ச் ெசால் ல
ம் ? கப் பல்
தப் னா ம் , நான் உ ேரா தப் க் கைரேய ேவன்
என்ப என்ன நிச்சயம் ?’
‘இன் ம் எத்தைன எத்தைன அபாயங் கள்
இ க் ன்றனேவா…?’
வந் யத்ேதவ ைடய மனத் ல் இந்தக் ேகள்
எ ந்த ம் அதற் ப் ப ல் ெசால் வ ேபால் வானத்ைதக்
க் ெகாண்
ஒ
ன்னல் ன்னிய . அதன் ரகாசம்
அவன் கண்ெண ேர
ரியைனக் ெகாண் வந்
நி த் ய ேபா
ந்த . இ ட் லாவ ெகாஞ் சம்
பார்க்கலாம் ; அந்தப் பயங் கரப் ரகாசத் ல் ஒன் ேம
பார்க்க
ய ல் ைல. தன் கண்கைளேய அம் ன்னல்
ப த்
ட்டேதா என் வந் யத்ேதவன் அஞ் னான்.
எரிச்சல் எ த்த கணத் ேலேய அவன் ெச க க் ம்
ஆபத் வந்
ட்ட . எத்தைனேயா இ
ழக்கங் கைள
வந் யத்ேதவன்
ன்னம் ேகட்
க் றான்;
இன்ைறக் ம் எத்தைனேயா ேகட்டான். ஆனால் இப் ேபா
இ த்த இ ையப் ேபால் – ேச! அ இ யா? இந் ர ைடய
வஜ் ரா தம் அவ ைடய கா ன் வ யாகப் ரேவ த்
மண்ைடக் ள் ேளேய ைழந் தாக் ய ேபா
ந்த .
சற்

ேநரம் வந் யத்ேதவன் கண்கைள ம்
ய ல் ைல; கா ேலா ‘ஓய் ’ என்ற சப் தம்
ேகட் க்ெகாண்
ந்த .

றக்க

ந்த கண்கள் ஏேதா ச பத் ல் தைலக் ேமேல
ய ெவளிச்சம் பர
ப் பைத உணர்ந்தான்.
கா
ம் ‘ஓய் ’ சத்தத் க் மத்
ல் ேவெறா
ேநாத
சப் தம் ேகட்ட . காட் ல் ப் பற் எரி ம் ேபா ,
மரங் களில் ப்
க் ம் ேபா , உண்டா ம் சப் தத்ைதப்
ேபால் ெதானித்த .
வந் யத்ேதவன் கண்ைணத் றந் பார்த்தான். அவன்
இ ந்த கப் ப ன் பாய் மரம் உச்
ல் ப் பற்
எரிவைதக் கண்டான்.
ஆகா! இப் ேபா
ரி ற ! அந்த ன்னல் ஏன் அவ் வள
ரகாசமா
ந்த . அந்த இ ஏன் அவ் வள சத்தமாக
ஒ த்த என் இப் ேபா
ளங்
ற .
அந்தக் கப் பல் ேமேலேயா அல் ல , ெவ ச பத் ேலா
இ
ந்
க் ற ! அதனால் பாய் மரத் ல்
ப்
த்
க் ற ! பஞ் ச தங் களில் இரண்
தங் கள்
அந்தச் ேசாழ நாட் மரக்கலத்ைதத் தாக் அ க்கப்
பார்த்தன. நீ ம் , காற் ம் ேதால்
ற் றன. வ ண ம் ,
வா
ம் சா க்க,
யா காரியத்ைதக் சா க்க
இப் ேபா அக் னி பகவான் ேதான்
க் றார்!

அத்
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இ
ந்த னால் பாய் மரத் ன் உச்
ல் ப்
த்
எரிவைதப் பார்த்த ம் இனி அம் மரக்கலம் தப் க்க
யா என் வந் யத்ேதவன் நிச்சயமைடந்தான்.
எனேவ, தா ம் உ ேரா தப் க்க
யா .

வந் யத்ேதவ க் அப் ேபா ம்
ம் மனக் ேலசம்
உண்டாக ல் ைல. உற் சாகந்தான்
ந்த
கலகலெவன்
ரித்தான். பாய் மரத்ேதா தன்ைனக்
கட்
ந்த க ற் ைற அ ழ் த்
ட்டான். ந க்கட ல்
ல் ெவந் சாகேவண் ய ல் ைலயல் லவா? அைதக்
காட்
ம் ளிர்ந்த நீ ரில்
க் கட ன் அ
ல்
ெசன் அைம யாக உ ர்
வ ேமல் அல் லவா?
ஆ ளில் ச்ச ள் ள
ேநரத்ைத ணாக்க
வந் யத்ேதவன்
ம் ப ல் ைல. ப் பற் எரிந்த
கப் ப ன் ெவளிச்சத் ல் ற்
ற் ம் நன்றாகப்
பார்த் க் ெகாந்தளித்த கட ன் ெசௗந்தரியத்ைத
அ ப க்க
ம் னான். தன் உடல் சமா
அைடயப் ேபா ம் இடத்ைத நன்றாகப் பார்த் க்
ெகாள் வ நல் லதல் லவா? இம் மா ரி அகால
மரணமைடந்தவர்கள் , ஆ உ வத் ல் இறந்த
இடத்ைதச் ற் வந் ெகாண்
ப் பார்கள் என்
ெசால் வார்கேள? அம் மா ரி தன் ஆ
ம் இந்தக் கட
ேமேலேய வட்ட ட் க் ெகாண்
க் ேமா! காற் ல்
தக் ேமா? அைலகளின் ேமேல உலா ேமா?
ழற் காற் அ க் ம் ேபா தன் ஆ
ம் ற் ச் ற்
வ ேமா?

ன்

‘ஆகா! எப் ேபாதாவ ஒ நாள் இந்தக் கட ல்
அர ளங் மரி, கப் பல் ஏ ப் ேபானா ம் ேபாவாள் .
கப் பைல ஓட் ம் மா
கள் “வந் யத்ேதவன்
கப் பேலா
ய இடம் இ தான்!” என்
காட் வார்கள் . அவ ைடய ேவல்
களில் கண்ணீர ்
ளித் அவள
ம
கத் ல்
த்
த்தாகச்
ந் ம் , ஆ வ வத் ேல அைத அ
ந் தான்
பார்க் ம் ப ேநர்ந்தால் , அவ ைடய கண்ணீைரத்
தன்னால் ைடக்க
மா?…’

கப் பல் ஒ ேபரைல ன் கரத் ன் ேமேல ஏ ய .
பாய் மரத் வர்த் ேபாட்ட ெவளிச்சத் ல் ற்
ம்
ெவ
ரம் ெதரிந்த . க ம் பளிங் நிறம் ெபற் த்
கழ் ந்த கடல் நீ ரில் பாய் மரத்
ன் ஒளி
ந்த இடம்
மட் ம் ெபான் ெவள் ளமாகத் கழ் ந்த . இந்த அழ ன்
அற் தத்ைத வந் யத்ேதவன் பார்த் ம ழ் ந்
வதற் ள் அவ ைடய கண்ைண ம் கவனத்ைத ம்
ேவெறான் கவர்ந்த .
சற் த் ரத் ல் அவன் ஒ மரக்கலத்ைதப் பார்த்தான்.
அ ல்
க்ெகா பறக்கக் கண்டான். ‘கட ேள! உன்
ந்ைதக க் எல் ைலேய இல் ைல ேபா ம் ! – அந்த
மரக்கலத் ேல வ
றவர் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மராகத் தான் இ க்கேவண் ம் .
தன்ைனத் ேத க் ெகாண் தான் அவர் வ
றார்’ – என்
அவ ைடய உள் ணர்ச்
ய !
வந் யத்ேதவன் ஏ
ந்த கப் பல் க் க்ெகாண்
தத்தளித்த அேத
க் காற் ல் பார்த் ேபந் ர ைடய
கப் ப ம் அகப் பட் க் ெகாண்ட . ஆனால் இந்தக்
கப் ப ல் அச்
க் காற் ன் தன்ைமைய
அ ந்தவர்க ம் கப் பேலாட் ம் கைல ல்
வல் லவர்க மான மா
கள் இ ந்தார்கள் .
பாய் மரங் களில்
ரித்
ந்த பாய் கைள அவர்கள்
இறக் ச் ற் ைவத்தார்கள் . காற் ன் ேவகம்
வைத ம் கப் பல் எ ர்த் நிற் ப அவ ய ல் லாத
வண்ணமாகக் கப் ப ன் க்காைனப்
த் இயக்
வந்தார்கள் . ஒ நி ஷம் கப் பல் அ ேயா சாய் ந் ,
‘இேதா க ழ் ந்
ட்ட ’ என் ேதான் ம் ; ம நி ஷம்
சமாளித் க் ெகாண்
நி ர்ந் நிற் ம் . மைல ேபான்ற
அைலகள் அந்தக் கப் பைல எத்தைனதான் தாக்
ம்
அ ல் இைணக்கப் பட்
ந்த மரங் க ம் பலைகக ம்
ேத ம் ளந் ெகா க்க ேவண் ேம! ைடயேவ
ைடயா ! ச த் ரராஜன் அந்தக் கப் பைலப் பந்

ஆ

வ ேபால்
க் எ ந்
ைளயா னான்.
க்காற் அக்கப் பைலப் பம் பரம் ற் வ ேபாலச்
ழற் ச் ழற் அைலத்த . வானத்
ந் ெவள் ளம்
ெபா ந் அந்தக் கப் பைலக் கட ல் அ க்
அ த்
டப் பார்த்த . ேசாழநாட் த் தச் ேவைல
நி ணர்கள் கட் ய அக்கப் பைல, – த ழகத் ன்
கழ் ெபற் ற மா
கள் ெச த் ய அக்கப் பைல – கட ம்
மைழ ம் காற் ம் ேசர்ந் தாக்
ம் ஒன் ம்
ெசய் ய
ய ல் ைல.
“இைதக் காட்
ம் ெகா ய
க்காற் கைள ம்
சண்டமா தங் கைள ம் நான் பார்த்
க் ேறன்;
சமாளித்
க் ேறன். ஆைகயால் கவைலப் படத்
ேதைவ ல் ைல!” என் கலப
னான். ஆனால்
அவன் பார்த் ேபந் ரனிடம் இளவரசரிட ம் ேவேறார்
அபாயத்ைதப் பற் த் தன் பயத்ைத ெவளி ட்டான்.
‘கரிய ேமகங் கள் ரண்
வந்த வாைன
நாலா ற ம் இ ள்
ழச் ெசய்
ட்டன. ேபாதாதற் ச்
ேசானாமாரியாக மைழ ம் ெபய் த . கட ல் எ ந்த
அைலகேளா வரிைச வரிைசயான மைலத்
ெதாடர்கைளப் ேபால் கப் பைலச் ற் த் ைர ட்
மைறத்தன. இந்த நிைல ல் அவர்கள் எந்தக் கப் பைலத்
ேத ச் ெசன்றார்கேளா அ ெவ ச பத் ல் வந்தா ம்
பார்க்க
யா அந்தக் கப் ப ம் இைதப் ேபாலத்தான்
ற் ச் ழன் தத்தளித் க் ெகாண்
க் ம் . கப் பல் கள்
ஒன்ேறாெடான் ேமா னால் இரண் ம் க்கல்
க்கலா ப் ேபாய்
ம் . கப் ப ல் உள் ளவர்களின் க
அேதாக தான்!”
“ஆகேவ
க்காற் ன் அபாயத்ைதக் காட்
ம்
ற்
ம் ஒன் ம் பார்க்க
யாம
ப் ப தான் அ
அபாயம் ” என் அம் மரக்கலத் தைலவன்
னான்.

க

இ இளவரச க் த் ெதரிந்த ஷயந்தான். ஆகேவ அவர்
அத்தைனக் காற்
ம் மைழ
ம் கப் ப ன் ஓரமாக
நின் ெகாண்
தன்
ரிய கண்களின் பார்ைவைய
நாலா ற ம் ெச த் க் ெகாண்
ந்தார். ன்னல்
ன்னிய ேபாெதல் லாம் அவ ைடய கண்கள்
அ ேவகமாகச் ழன்
ற் ப் றெமங் ம் உற் ப்
பார்த்தன. அவ ைடய உள் ளம் எப் ப த் தத்தளித் க்
ெகாண்
ந்த என்பைதச் ெசால்
யா . தன்
அ ைமத் தமக்ைக அ ப் ய
தன்
ரட்
அரா யர்களிட ம் , ெகாைலகார மந் ரவா களிட ம்
அகப் பட் க் ெகாண்
க் றான். அ ேபாதா என்
இந்தச்
க்காற் ேவ வந் ேசர்ந்த . ஒ ேவைள
அவ் ர வா பன் ஏ
ள் ள கப் பைலக் கண்
க்க
யாமேல ேபாய்
ேமா? கண்
த்தா ம் ,
அவைன உ ேரா காண்ப சாத் யமா? கலப
அஞ் வ ேபால் அவன் ஏ
க் ம் கப் பல் ேமல் நம்
கப் பல் ேமா இரண் ம் கட ல்
ழ் னால்
ேவ க்ைகயாகத்தானி க் ம் ! ஆனால் தந்ைத டம்
ெசால் லேவண் ய ெசய் ையச் ெசால் வ யார்?
பார்த் ேபந் ரனிடம் அந்தக்
ம் ப இரக யத்ைதக்
வ இயலாத காரியம் .
னால் அந்தப்
பல் லவ க் அ ேக யா
க் ம் ; அதன்
க் யத் வத்ைத அவன் உணரமாட்டான். இ கா ம்
இளவரசர் ெசய் ய எண்ணிய காரியம் எ
ம்
ேதால் யைடந்த ல் ைல. இப் ேபா ேதால்
ஏற் பட்
ேமா? – இல் ைல, ஒ நா ம் இல் ைல.
ெபான்னி ன் ெசல் வ க் த் ங் ேந வைதேயா,
ேதால்
ஏற் ப வைதேயா ச த் ர ராஜன் பார்த் க்
ெகாண்
க்கமாட்டான்!
இ

ைள ம் மைழைய ம்
த் க்ெகாண்
எல் லாத்
ைசகைள ம் பார்த் க் ெகாண்
ந்த இளவரச ம்
அந்தப் ேபரி
ழக்கத்ைதக் ேகட்டார். அப் ேபா
ன்னிய ன்ன க் அவ ம் கண்கைளச்

க்ெகாள் ள ேவண் யதா ற் . கண்ைணத் றந்
பார்த்தேபா
ன்னல் ெவளிச்ச ல் லாத ேவெறா
ெவளிச்சத்ைதக் கண்டார். சற் த்
ரத் ல் ஒ கப் பல்
ரித்த பாய் மரங் க டன் ேபயா வ ேபால்
ஆ க்ெகாண்
ந்த ! அதன் பாய் மரத் ன் உச்
ல்
ப் பற் எரிந்த ! அந்தத்
ன் ெவளிச்சத் ல்
இளவரசர் அ ல் ஒ மனிதன் பாய் மரத்ேதா ேசர்த்
நிற் பைதக் கண்டார்! கட ேள! இத்தைகய அற் த ம்
நடக்கக்
மா? அவன் அந்த ர இைளஞனா ய
வந் யத்ேதவன்தான்! அவன் மட் ம் ஏன் தனியாக
நிற் றான்? மற் றவர்கள் என்ன ஆனார்கள் ? அைதப்
பற் ெயல் லாம் ேயா ப் பதற் இப் ேபா ேநர ல் ைல.
ெசய் யேவண் ய இன்னெதன்பைத ஒ ெநா ப்
ெபா
ல் இளவரசர் ர்மானித் க் ெகாண்டார்.
அவர் பார்த்த காட் ையக் கப் ப ல் இ ந்த மற் றவர்கள்
பல ம் பார்த்தார்கள் . “அேதா!” என் அவர்கள்
ஏககாலத் ல் எ ப் ய ெபரிய
ச்சல் காற் ன்
பயங் கரச் சப் தத்ைத ம்
க்ெகாண்
எ ந்த .
கப் பேலா ேசர்த் க் கட்
ந்த படகண்ைட ேபாய்
இளவரசர் நின் ெகாண் , அ
ல் நின்ற
மா
கைளப் பார்த் , “உங் களில் யார் என் டன்
வ
ர்கள் ?” என் உரத்த ர ல் ேகட்டார். அவர் ெசய் ய
உத்ேத த்த காரியம் இன்னெதன் ஊ த்த ந்
மா
கள் ைகத்தார்கள் . ஆ
ம் பலர் ேபாட்
ட்
ன்வந்தார்கள் .
பார்த் ேபந் ர
பார்த்தார்கள் .

ம் , கலப

ம் வந்

த

க்கப்

“இளவரேச! இ என்ன காரியம் ! இந்தக் ெகாந்தளிக்
கட ல் பட எப் ப ச் ெச த்த
ம் ? எரி ன்ற
கப் ப ல் உள் ளவைன எப் ப க் காப் பாற் ற
ம் ?

ம்

ஆனா ம்
யற் ெசய் பார்க்கலாம் தாங் கள்
ேபாகேவண்டாம் . ேபாவதற் எங் களில் எத்தைனேயா
ேபர் இ க் றார்கள் ” என்றான் பார்த் ேபந் ரன்.
“ஜாக் ரைத! இச்சமயம் என்ைனத் த க்கப்
பார்க் றவர்கைள நான் ஒ நா ம் மன்னிக்க
யா ”
என் இராஜகம் ரமான அ கார ேதாரைண ல்
னார் இளவரசர். அேத சமயத் ல் படைக அ ழ் த்
ட்டார். “உங் களில் இரண்
ேபர் ேபா ம் ; வா ங் கள் !”
என்றார்.
பட கட ல் இறங் ய . இளவரசர், அவர்
ப் ட்ட
இ வ ம் அ ல்
த்தார்கள் . ம கணேம பட
கப் பைல ட் அகன் ெசன்ற . அைலகளின் ேமல்
ஆேவசக் த் ஆ ய . இளவரச ம் மற் ற இ வ ம்
ப் கைளப் பலங் ெகாண்ட மட் ம் வ த்தார்கள் .
தாகப் பட எரி ன்ற கப் பைல அ
ய .
இதற் ள் உச்
ந் பா பாய் மரம் வைர ல்
இறங்
ட்
ந்த . ஆனால் வந் யத்ேதவேனா அங் ேக
நின் ெகாண்
ந்தான். அவன்
ன் ெவளிச்சத் ல்
கப் பைலப் பார்த்தான்; கப் ப
ந் இறக்கப் பட்
வந்த படைக ம் பார்த்தான். அந்த அ சயத் ல் தன்ைன
மறந்
ந்தான். தான் ஏேத ம் ெசய் ய ேவண் ம் என்ேற
அவ க் த் ேதான்ற ல் ைல.
“
கட ல்
!” என் கத் னார் இளவரசர். அவன்
கா ல் அ
ழ ல் ைல. ெசயலற் ற ப ைமையப் ேபால்
நின் ெகாண்
ந்தான். ஆ ற் ; இன் ம்
ேநரம்
தாம த்தால் கப் பல் அ த்தளத் ற் ெந ப்
வந்
ம் ; கப் பல்
ம் . அப் றம் அவைனக்
காப் பாற் வ இயலாத காரியமா
ம் .

என்ன ெசய் யேவண் ம் என்பைத ம ப
ம் இளவரசர்
ஒ ெநா
ல்
ெசய் தார். இத்தைகய
சந்தர்ப்பங் க க்ெகன் அந்த அபாயப் பட ல் ேசர்த் க்
கட்
ந்த நீ ளக்க ற் ன் இன்ெனா
னிையத் தம
இ ப் ல் ற் இ க் க் கட் க் ெகாண்டார். மா
கள்
இ வ க் ம் எச்சரிக்ைக ெசய்
ட் க் கட ல்
த்தார். இத்தைன ேநரம் பட டன்
ைளயா ய
அைலகள் இப் ேபா இளவரச டன்
ைளயா ன. ஒ
கணம் அவைர வானத் க் உயர்த் ன; ம கணம்
பாதாளத் ல் தள் ளின. எனி ம் இளவரசர் ைச ம்
ம் தவறாமல் எரி ன்ற கப் பைல ேநாக்
ேவகமாகப் ேபாய் க் ெகாண்
ந்தார்.
ஒ ெபரிய, கப் ெபரிய அைல வந்த ! இளவரசர் ேமேல
அ
ந்
ந்தால் அவைர அ க் க் கட ன் அ
ல்
ெகாண்
ேபா
க்கக்
ம் ! ஆனால் அ நல் ல அைல;
இளவரச க் ஏவல் ெசய் ய வந்த . அவைரத் தன்
உச்
ல் ைவத் க்
க் க்ெகாண்
ேபாய் எரி ன்ற
கப் ப ன் ேமல் தளத் ல் எ ந்த .
ஏற் ெகனேவ கட் அ ழ் த் க் ெகாண்
ந்த
வந் யத்ேதவன் இளவரசைரப் பார்த்த ம் , ‘ஆ’ என்
அல அவைர எ ப் பதற் காகத் தா க் னிந்தான்.
இளவரசர் அவ ைடய க த்ைத அப் ப ேய இ க் க்
கட் க் ெகாண்டார். அவன் கா க் ள் “என்ைனப்
த் க்ெகாண்
வா! ட்
டாேத!” என்றார்.
ெசால்
ந்த தட்சணேம இ வ ம் ம ப
ம் கட ல்
தந் அைலகளினால் ெமாத் ண்டார்கள் .
மா

கள்
ப் த் தள் வைத நி த் க் க ற் ைறப்
த் இ க்கலானார்கள் . இளவரச ம் அவைர
உ ம் ப்
யாகப்
த் க் ெகாண்
ந்த
வந் யத்ேதவ ம் படைக அ
னார்கள் .

படைகப்
த் அ ல் ஏ வ எளிய காரிய ல் ைல.
அைலக டன் ேபாரா க்ெகாண்
வந் யத்ேதவைன ம் தாங் க் ெகாண்
பட ல்
ஏ வதற்
யன்ற ஒவ் ெவா கண ம் ஒ
கமாக
இ ந்த .
இேதா பட ைகக் அகப் ப வ ேபா
க் ம் ; அ த்த
கணம் எட்டாத
ரத் ல் ேபாய்
ம் . கைட யாக,
அதற் ம் ஒ ெபரிய அைல உத ெசய் த . பட ன்
அ
ல் உயரமாக எ ந்த அந்தப் ேபரைலேயா
அவர்க ம் எ ந்தார்கள் . மா
களின் உத
டன்
பட ல்
த்தார்கள் .
“
ப் ைப வ
இளவரசர்.

ங் கள் ! ேவகமாய் வ

ங் கள் !” என்றார்

ஏெனனில் , எரி ன்ற கப் பல் கட ல்
ம் ேநரம்
ெந ங் க் ெகாண்
ந்த . அப் ப
ம் ேபா
ஏற் ப ம் ெகாந்தளிப் ல் பட க ழ் ந்தா ம்
க ழ் ந்
ம் . அ மட் மன் ; கப் பல்
த்
அைணந்
ட்டால் ற மற் ெறா கப் பைல அவர்கள்
ப் ப அசாத் யமா
டலாம் .
ஆகா! அேதா கப் பல்
கத் ெதாடங்
ட்ட .
ெகா ந்
ட் எரிந்த பாய் மரங் க டேன அ கட ல்
ய காட் தான் என்ன பயங் கர
ெசௗந்தர்யமா
ந்த ! அைத அவர்களால் அ கேநரம்
அ ப க்க
ய ல் ைல. இளவரசர் எ ர்பார்த்த
ேபாலேவ கட ல் ஒ ெபரிய ெகாந்தளிப் . வானளா
ேமெல ந்த அைலகள் .

பட என்னேமா அைலகைளச் சமாளித் க் ெகாண்ட
ஆனால் எரிந்த கப் பல்
ழ் ய ம் ற்
ம் ழ் ந்த
இ ளில் மற் ெறா கப் பல் இ ந்த இடேம ெதரியாமல்
ேபா ற் . க் த் ைச ஒன் ேம ெதரிய ல் ைல.
பட ம் , கப் ப ம் ஒன்ைறெயான்
ெந ங் க்ெகாண்
க் ன்றனேவா, அகன் ேபாய்
ெகாண்
க் ன்றனேவா, – அைதத் ெதரிந்
ெகாள் ள ம் வ
ல் ைல. இரண்
ம் அபாயம் உண்

.

.

இ ட் ல் கப் பல் இ க்
டம் ெதரியாமல் அைத
ெந ங் ச் ெசன்
ட் க்ெகாண்டால் , பட
கள்
களா ம் . ல ப் ேபாய் ட்டால் , ேகட்பாேனன்?
ந க்கட ல் , காரி ளில் அந்தச் ன்னஞ்
பட னால்
என்ன ெசய் ய
ம் ? ச த் ர ராஜேன! உன் காத
ெபான்னி ந தந்த அ ைமச் ெசல் வைன நீ தான்
காப் பாற் றேவண் ம் !
வா பகவா ைடய ைலகள் ெவ ெவ
அ சயமானைவ. அந்தப் ெப ம்
க்காற் எவ் வள
அவசரமாக வந்தேதா அவ் வள அவசரமாகேவ
ேபாய் ட்ட . ேபா ம் வ
ெலல் லாம் கடைலப்
படாதபா ப த்
ட் ப் ேபாய்
ட்ட .
க்காற் ேபாய் ட்ட சரிதான்; ஆனால் அதனால்
கட ல் ஏற் பட்ட ெகாந்தளிப் இேல ல் அடங்
டா .
ஒ இர ம் , ஒ பக ம் நீ த்
ந்தா ம் இ க் ம் .
அந்தக் ெகாந்தளிப் ன் ேவகம் ெந ந் ரம் ரயாணம்
ெசய் ம் ேகா க்கைர ல்
ஸ்தாரமான மணற்
ரேதசத்ைதெயல் லாம் கடல் ஏ
ம் .
நாகப் பட் னத் ன் கடற் கைர
ேபரைலகள் ேமா
இ த் க் தகர்க்கப் பார்க் ம் . இன் ம் அக்ெகாந்தளிப்
காங் ேகசன் ைற – ரிேகாண மைல வைர ல் பர ம் .

மாேதாட்டத்ைத
பார்த்
ம் .

ம் , இராேம ரத்ைத

ம்

டஒ

ைக

இளவரசர் த ேயார் ஏ
ந்த பட அைலகளால்
ெமாத் ண்
தந் ெகாண்ேட
ந்த .
ேநரத் க்ெகல் லாம்
ப் வ ப் பைத ம் நி த்
ட்டார்கள் . க் ம் ைச ம் ெதரியாதேபா , கப் பல்
எங் ேக இ க் றெதன் ம் ெதரியாத ேபா ,
ப்
வ த் ஆவ என்ன? காற் ஓய் ந்
ட்ட ; மைழ
ஓய் ந்
ட்ட ; இ
ம் ன்ன ம் நின்
ட்டன.
ஆனால் அைலகளின் ஆங் காரம் மட் ம்
தள ம்
ன்ற ல் ைல.
பட அந்த அைலகளில் தத்தளித் க்
ெகாண்ேட
ந்த . சற் ம் எ ர்பாராத ஓர் அபாயம்
அைத ெந ங் ெந ங் வந் ெகாண்
ந்த . இேதா
வந்
ட்ட ! எரிந்த கப் பல்
ற் றல் லவா! அப் ேபா
ம் எரியாத ஒ பாய் மரம் அ
ந்
ரிந்த .
கட ல் அ
தந்
தந் பட க் அ
ல் வந்த .
இ ட் ன் காரணமாக ெவ ச பத் ல் வ ம் வைர ல்
அைத ஒ வ ம் பார்க்க ல் ைல.
பார்த்த டேன, “
வ
ங் கள் !” என்

ப் வ
ங் கள் !
ப்
இளவரசர்
னார்.

அவர்
வாய்
வதற் ள் அந்தப் பாய் மரம் பட ன்
அ ப் ப
ல் இ த்த . இ த்த ேவகத் ல் பட ‘படார்’
என்
ளந்த . த ல் இரண்
ப
களாகப் ரிந்த .
ற
ய
ய பலைகத் ண் களாகப் ளந்
த ய .

“நண்பா! பயப் படாேத! இந்தப் படைகக் காட்
ம் அந்தப்
பாய் மரம் பத் ரமான . தா அைதப் பற் க்ெகாள் !”
என்றார் இளவரசர்.

அத்
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தம்

இளவரசர் அ ள் ெமா வர்மர் பார்த் ேபந் ர ைடய
கப் ப க் ப் ேபாய் ச்ேச ம் வைர ல் , ெதாண்ைடமான்
ந
ன்
கத் வாரத் ல் நின்றவர்கள் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தார்கள் . கப் ப ல் இளவரசர் ஏ க்ெகாண்ட
உடேன அவைர ஏற் ச் ெசன்ற பட
ம் ய .
ேசநா ப
க் ரமேகசரி
கலம்
அைடந்
ந்தார் என் அவ ைடய கக்
காட் ய .
“ஆண்டவன் நம் கட்
ல் இ க் றார்; சந்ேதக ல் ைல.
இளவரசரின்
ேமனி ல் உள் ள சங் சக்கரச்
ன்னங் கள் ப தாகப் ேபாய்
மா? பார்த் ேபந் ரன்
அவைரப் பத் ரமாகக் காஞ் ெகாண் ேபாய் ச்
ேசர்த்
வான். நா ம் நம் பைடக டன் தஞ் ைசைய
ேநாக் ப் றப் பட ேவண் ய தான்!” என்
தமக் த்தாேம ெசால்
றவர் ேபால் ெகா ம் பா
ர்
ேவளார் உரத் ச் ெசால் க் ெகாண்டார்.
உடேன பக்கத்
ந்த ஆழ் வார்க்க யாைனப்
பார்த்தார். “ைவஷ்ணவேன! நீ இங் நிற் றாயா?
அதனால் பாதகம் இல் ைல. தன் மந் ரி ன் அந்தரங் க
ஒற் ற க் த் ெதரியாத என்ன இ க் ற ? சரி, நீ என்ன
ெசய் யப் ேபா றாய் ? மாேதாட்டத் க் என் டன் வரப்
ேபா றாயா?” என் ேகட்டார்.

“இல் ைல, ஐயா! தன் மந் ரி எனக் இட்ட இன்
ேவைல நான் ெசய் யேவண்
க் ற …”
“அ

ம் ஒ

என்ன, அப் பா?”

ஆழ் வார்க்க யான் சற் த்
ரத் ல் ஊைம ராணி
ங் ழ
ம் நின்ற இடத்ைத ேநாக் னான்.
“அந்தப் ெபண்கைளப் பற்
ேசநா ப .

ய

ம்

ஷயமா?” என்றார்

“அவர்களில் ஒ வைரப் பற் ய தான்; இலங் ைக ல்
இத்தைகய ஊைம ஸ் ரீ ஒ த் ையப் பார்க்க ேநர்ந்தால்
அவைள எப் ப யாவ தஞ் சா
க் அைழத் வ ம் ப
தன் மந் ரி கட்டைள ட்
க் றார்.”
“நல் ல ேவைல உனக் க் ெகா த்தார். அைதக் காட்
ம்
இலங் ைகக் கடல் களில் அ க் ம் யற் காற் களில்
ஒன்ைறப்
த் க்ெகாண்
வ ம் ப உனக் ச்
ெசால்
க்கலாம் . அந்த ஊைம ஸ் ரீையப்
த் க்ெகாண்
ேபாவ அவ் வள
லபமா
க் ம் .
அவள் யாேரா ெதரிய ல் ைல. நம் இளவரசரிடம் க்க
அ மானம் ைவத்
க் றாள் . உனக் ஏதாவ
அவைளப் பற் த் ெதரி மா?”
“அவள் ஊைம என்ப ம் , ற ச் ெச
என்ப ம்
ெதரி ம் . அவைள அைழத் ச் ெசல் வைதக் காட்
ம்
யற் காற் ைறக் ண் ல் அைடத் க்ெகாண்
ேபாவ
லபம் என் ம் ெதரி ம் . ஆ
ம் என் எஜமானர்
ெசால்
க் ற ப யால் ஒ
ரயத்தனம் ெசய்
பார்ப்ேபன்.”

“இந்த ஓடக்காரப் ெபண்
க் ம் அவ க் ம்
டச்
ேநகம் ேபா
க் ற . இரண்
ேப ம்
ஜாைடகளினால் ேப க்ெகாள் வைதப் பார்! அந்தப்
ெபண்ைண இங் ேக
ப்
! அவ க் ஓர் எச்சரிக்ைக
ெசய் ய ேவண் ம் !…”
ஆழ் வார்க்க யான் அந்தப் ெபண்களின் அ
ங் ழ
டம் ேசநா ப அைழப் பைதக்
ங் ழ ஊைம ராணிைய ட்
ேசநா ப ைய அ
னாள் .

ப்

ல் ெசன்
னான்.

ரிந்

“இேதா பார், ெபண்ேண! நீ ெவ
த் சா ! நல் ல
சமயத் ல் வந் , க் யமான ெசய் ெசான்னாய் .
ேசாழ லத் க் ப் ெபரிய உத ெசய் தாய் . இைத நான்
என் ம் மறக்க மாட்ேடன். தக்க சமயத் ல் த ந்த பரி ல்
ெகா ப் ேபன்” என்றார்.
ங் ழ
ேதைவ

, “வந்தனம் , ஐயா! எனக் ப் பரி ல் எ
ல் ைல” என் பணி டன் ெசான்னாள் .

ம்

“ேதைவ ல் ைல என்றால் யார்
றார்கள் ? இந்தக்
ழப் பெமல் லாம் ெகாஞ் சம் அடங் கட் ம் . ற … ற
ேசாழ நாட் ச் ைசன்யத் ல் ரா
ரனாகப் பார்த்
உனக் த்
மணம் ெசய் ைவக் ேறன். உனக்
வாய் க் ன்ற கணவன் அற் ப ெசாற் பமானவனாய்
இ ந்தால் ேபாதா . மேசனனாக இ க்கேவண் ம் .
இல் லா ட்டால் அவைனக் கண்ணிேல ரைலக்
ெகா த் ஆட் ைவத்
ட மாட்டாயா?” என்
ேசநா ப
ப் ன்னைக ரிந்தார்.

ங் ழ தைரையப் பார்த்தப நின்றாள் . அவள்
உள் ளத் ல் ேகாபம் ெபாங் ய . ஆனால் அைத
அச்சமயம் காட் ெகாள் ள
ம் ப ல் ைல. இந்த
ரட் க் ழவரிடம் சண்ைட
ப் ப ல் பயன் என்ன?
ேகாபத்ைத அடக் க் ெகாள் ள யன்றான்.
“ஆனால் ஒ
ஷயத்ைத மட் ம் ஞாபகம் ைவத் க்
ெகாள் , இளவரச க் ஏேதா உத ெசய்
ட்டப யால் ,
அவர் ேபரில் பாத் யைத ெகாண்டாடலாம் என்
எண்ணாேத! கட ல் வைல ேபாட்
ன்
ப் பேதா
நி த் க்ெகாள் ! இளவரசைர வைல ேபாட் ப்
க்கலாம் என் ஆைசப் படாேத! ஜாக் ரைத,
ெபண்ேண! இனி அவர் அ
ல் ெந ங் னா ம் உனக்
ஆபத் வ ம் !” என்றார் ேசநா ப . அவ ைடய ரல்
அப் ேபா
கக் க ைமயாக இ ந்த . அவ ைடய
ஒவ் ெவா வார்த்ைத ம் காய் ச் ய ஈயத் ளிைய
வ ேபால் ங் ழ
ன் கா ல்
ந்த .
அந்தக் ழவனா க் ப் ப
க் ப் ப ல் காரசாரமான
வார்த்ைதகைளச் ெசால் ல ேவண் ம் என்
ங் ழ
ம் னாள் . ஆனால் ேபச இயல ல் ைல
ெதாண்ைடைய அைடத்த . கா ல்
ந்த காய் ச் ய
ஈயத் ளிகள் கண் வ யாக ெவளி வந்தன ேபால்
ெவப் பமான கண்ணீர ்த் ளிகள் ேதான் க் கண்கைள
எரியச்ெசய் தன.
னிந்த தைல நி ராமல் ங் ழ
ம் னாள் .
கடற் கைரக் எ ர்ப்பக்கம் ேநாக் நடந்தாள் . நைட
ெம வாக ஆரம் பமா ற் . வரவரேவகம் அ கரித்த .
ஊைம ராணி இ ந்த ைசைய ஒ கணம்
கைடக்கண்ணால் பார்த்தாள் . அவள் அ
ல்
ஆழ் வார்க்க யான் நின் ஏேதா அவளிடம் ெதரி க்க
யன் ெகாண்
ப் பைதக் கண்டாள் . மனிதர்கள்

உள் ள இடத் ேலேய தான் இ க்கக் டா என்ற
எண்ணம் அவ க் த் ேதான் ய . மனிதக் ரைலேய
ேகட்கப்
க்க ல் ைல. ஆ! மனிதர்கள் எத்தைன
ெகா ரமானவர்கள் ? எதற் காக இவ் வள
ரமான
ெசாற் கைளப் ேப
றார்கள் ! எல் லா ம் ஊைமகளாகேவ
இ ந்
ட்டால் எவ் வள நன்றா
க் ம் ?
ரம் காட் ல்
ந் ெசன்ற ற ,
ெதாண்ைடமானாற் ன் கைரைய அைடந்தாள் . அந்தக்
கைரேயா உள் நாட்ைட ேநாக் நடந்தாள் . அவ ைடய
படைக ட்
ந்த இடத்ைதக்
ைவத் நடந்தாள் .
ஆம் , க் ரம் அந்தப் படைகப் ேபாய் ச் ேசரேவண் ம் .
பட ல் ஏ க் ெகாள் ளேவண் ம் . தன்னந்தனியாகக்
கட ல் ெசல் ல ேவண் ம் . மனிதர்க ைடய ரல் கா ல்
ழ
யாத ந க்கட க்ேக ேபாய் ட ேவண் ம் .
ப் ைபச் ம் மா ைவத்
டேவண் ம் . அைலகளில்
ெமாத் ண்
பட
தந்
தந் ேபாகேவண் ம் .
தா ம் அ ல் ேபாய் ெகாண்
க்க ேவண் ம் .
எல் ைல ல் லாத கட ல்
ல் லாமல் ேபாய் க்
ெகாண்
க்க ேவண் ம் . அப் ேபா தான் அைலபட்ட
தன் உள் ளம் அைம ெப ம் . ேசநா ப
ன்
வார்த்ைதகளினால் ெநாந்த உள் ளத் ன் ேவதைன
ம் .
ஆத் ரம் தணிந் ஆ தல் உண்டா ம் .
அந்தப் ெபால் லாத ழவன் என்ன ெசான்னான்! “வைல
ேபாட் க் கட ல் ன்
ப் பேதா நி த் க் ெகாள் !
இளவரச க் வைல ேபாடாேத!” என்றான்.
நானா இளவரச க் வைல ேபா
ேறன்! ச் ! அந்தக்
ழவனின் த் ேபான ேபாக்ைகப் பார்!… ஆம் ; தைர ல்
வா ம் மனிதர்கைளக் காட்
ம் கட ல் வா ம் ன்கள்
எவ் வளேவா நல் ல ஜந் க்கள் . அைவ இப் ப ெயல் லாம்
ெகா ரமாகப் ேப வ ல் ைல. ஆழ் கட ல் நீ ந்
ம்

தந் ம் எவ் வள ஆனந்தமாகக் காலங் க க் ன்றன!
அவற் க் க் கவைல ஏ ? யரம் ஏ ? ஆகா! நான்
கட ல் வா ம் னாகப் றந்
க்கக் டாதா? அப் ப ப்
றந்
ந்தால் , இந்த உலகத் ன்
யரங் கள் ,
ேவஷங் கள் , ஆசாபாசங் கள் , ேகாபதாபங் கள் ,
இவற் ல் அகப் பட் க் ெகாள் ளாமல் சதா சர்வ கால ம்
ஆழ் கட ல் நீ ந் நீ ந் ப் ேபாய் க் ெகாண்
க்கலாம்
அல் லவா? அப் ேபா தன்ைன ம் இளவரசைர ம்
ரிப் பதற் ேகா வஞ் சகம் ெசய் வதற் ேகா ஷமமாகப்
ேப வதற் ேகா யா ம் இ க்க மாட்டார்கள் அல் லவா?…
இல் ைல, இல் ைல! அ
ம் நிச்சய ல் ைல. அங் ேக ம்
இந்தப் ெபால் லாத மனிதர்கள் வந் வைல ேபாட் ப்
த் க் ெகாண்
ேபாகப் பார்ப்பார்கள் ! இரண்
ன்களில் ஒன்ைற மட் ம் ெகாண்
ேபானா ம்
ேபாவார்கள் ! பாதகர்கள் !…
ங் ழ
ன் மனத் ல் ெபாங் ய ஆத் ரம்
அவ ைடய கால் க க் அள ல் லாத ைரைவக்
ெகா த்த . ரியன் உச் வா க் வந்த சமயம் அவள்
படைக ட்
ந்த இடத்ைத அைடந்
ட்டாள் . நல் ல
ேவைள; பட
ட்
ந்த இடத் ல் கட் ப் ேபாட்டப ேய
இ ந்த . அவ ைடய ஆ
ர்த்ேதா அந்தப்
பட தான். அவ ைடய அைடக்கல ஸ்தானம் அந்தப்
பட தான். ன்ப ம் , ேராக ம் ழ் ந்த இந்தப்
ெபால் லாத உலகத் ல் தனக் அைம
ம் ஆனந்த ம்
அளிப் ப அந்தச் சாண் அகலத் ப் பட தான். அைத
யா ம் அ த் க்ெகாண்
ேபாகாமல்
ட் ைவத்த
ெபரிய காரியம் .
‘இனி எ எப் ப யாவ ேபாகட் ம் . இளவரசைர அந்தக்
ழச் ேசநா ப காவல் ரியட் ம் . ெகா ம் பா
ர்
ட் ப் ெபண்ைணேய அவர் க த் ல் கட்
டட் ம் .
அதனால் எனக் என்ன? என் பட இ க் ற ;
ப்
இ க் ற ; ைக ல் வ
இ க் ற ; சாலமான

கட ம் இ க் ற . ச த் ர ராஜேன! உன் அ ைமப்
தல் ைய ேவ யார் ைக ட்டா ம் நீ ைக ட
மாட்டாய் அல் லவா?
“ச

த் ர மாரி” என் இளவரசர்
வா னால்
யைதப் ெபாய் யாக்க மாட்டாய் அல் லவா?

ங் ழ பட ல் ஏ க்ெகாண்டாள் . கடைல ேநாக் ப்
படைகச் ெச த் னாள் . ந
ன் ஓட்டத்ேதா
ெசன்றப யால் க் ரத் ேலேய
ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத்ைத
அைடந்
ட்டாள் . ன்னர் கட ல் படைகச்
ெச த் னாள் .
ேநரத் க்ெகல் லாம்
க்காற்
அ க்கப் ேபா ற என் அவ க் த் ெதரிந்
ேபா ற் .
க்காற் ன்
ன் அ
கைள அவள்
நன் அ ந்
ந்தாள் . தல் நாள் இர சந் ரைனச்
ற் ச் சாம் பல் நிற வட்டம் காணப் பட்ட . இன்ைறக் ப்
பகெலல் லாம் ஒேர
க்கமா
ந்த . மரங் களில்
இைல அைசய ல் ைல. அேதா ெதன்ேமற்
ைல ல்
கரிய ேமகத் ட் க்கள் ளம்
ட்டன. க் ரத் ல்
க்காற் அ க்கப் ேபாவ நிச்சயம் . கட ன்
ெகாந்தளிப் அற் தக் காட்
க் ம் . கட ல்
அகப் பட் க் ெகாள் ளக்
டா . தத்
க் ப் ேபாய் த்
தங்
ப் ப நல் ல . அங் ேக தங்
ந்தால்
க்காற் னால் கட ேல உண்டா ம் அல் ேலால
கல் ேலாலத்ைத நன்றாகப் பார்த் க் களிக்கலாம் . காற்
அ த்
ட் ப் ேபான ற , கட
ம் ெகாந்தளிப் ச்
அடங் ய ற , படைகக் கட ல்
ெச த் க்ெகாண்
ேகா க்கைரக் ப் ேபாகலாம் .
இப் ேபா என்ன அவசரம் ? ேகா க்கைரக் இப் ேபா
அந்த மரக்கலம் அேநகமாகப் ேபா
க் ம் .
நல் லேவைள
க்காற் ல் அ அகப் பட் க்
ெகாண் ரா . இளவரசர் இத்தைன ேநரம் பத் ரமாகப்
ேபாய் அங் ேக இறங்
ப் பார். அல் ல ஒ ேவைள

மாமல் ல ரத் க்ேக ேபா
ந்தா ம் ேபா
ப் பார்.
எங் ேக ேபா
ந்தால் நமக் என்ன?
க்காற் ல்
அகப் பட் க் ெகாண்
க்கமாட்டார்; அந்த வைரக் ம்
ப் அைடயலாம் .
க்காற் த் ெதாடங் வதற்
ன்னால் அ ேயா
காற் நின் ேபா
ந்தப யால் மரக்கலங் கள் பாய்
ரித்
ந் ம் கட ல் ேபாக
ய ல் ைல என்ப
ங் ழ க் த் ெதரியா . ஆைகயால் இத்தைன ேநரம்
அக்கைர ேபாய் ச் ேசர்ந்
க் ம் என்ேற நிைனத்தாள் .
ேசநா ப , “இளவரச க் வைல ேபாடாேத!” என்
ெசான்ன அ க்க அவ ைடய மனத் ல் ேதான்
ன்
த் க் ெகாண்
ந்த . ஆைகயால் ,
ேகா க்கைரக் த் தா ம் உடேன ேபாகேவண்டாம்
என் எண்ணினாள் . தத்
ேல தங்
ந்
க்காற் ன் அட்டகாசங் கைள ேவ க்ைகப் பார்த் க்
ெகாண்
ந்
ட் ப் ற சாவகாசமாகப் றப் படத்
ர்மானித்தாள் . ெதாண்ைடமானாற் ன்
கத் வாரத்
ந்
தத்
அ க
ரத் ல் இல் ைல
ஆைகயால் றப் பட்ட ஒ நா ைக ேநரத் க் ள் அங் ேக
ேபாய் ச் ேசர்ந்
ட்டாள் . ங் ழ
தத் ைவச்
ேசர்ந்ததற் ம்
க்காற் அ க்கத் ெதாடங் யதற் ம்
சரியா
ந்த .
படைகக் கைர ல் ஏற் க் ப் றக் க ழ் த் ப்
பத் ரமாய் க் கட் ப் ேபாட்
ட் , ங் ழ அத்
இ ந்த ஒ
ய த்த ஸ்
பத்ைத அைடந்தாள் .
த ல் சற் ேநரம் அதன் அ வாரத் க் ைக
அைற ல் காற்
ம் மைழ
ம் அ படா
ந்
பார்த்தாள் . அ க ேநரம் அவளால் அப் ப இ க்க
ய ல் ைல. வா பகவானின் ேகாலாகலத்
ைளயாடல் கைளப் பார்க் ம் ஆைச உண்டா

ல்

ற்

.

ைக
ந் ெவளிவந் ப க்கட் ல் ஏ
ஸ்
பத் ன் உச் ைய அைடந்தாள் . அப் ேபா
ற் ப் றத் ச் ழ் நிைல அவள் உள் ளத் ன் நிைலக்
ஒத்ததாக இ ந்த . தத்
ல் ஓங் வளர்ந்
ந்த
ற் க்கணக்கான ெதன்ைன மரங் கள் தைல ரி
ேகாலமாக ஊ க் காலத் ல் சம் ஹார
ர்த் ையச்
ற் நின்
தகணங் கள் ஆ வ ேபால் ஆ ன. கடல்
அைலகள் அத்ெதன்ைன மரங் களின் உயரம் ல சமயம்
எ ம் இமயமைல ன் பனிச் கரங் கைளப் ேபால் ஒ
னா காட் அளித் , ம
னா
ேகா
ைரத்
ளிகளாகச் த
ந்தன. ழன்
ழன் அ த்த
காற் ன் சப் த ம் அைலகளின் ேபெரா
ம்
இைட ைடேய ேகட்ட இ
ழக்க ம் ேசர்ந்
க் த்
காந்தங் கள் எல் லாம் இ ந் தகர்ந்
ன்றன
என் எண்ணச் ெசய் தன. வானத்ைத ெவட் ப்
ளப் ப ேபால் அவ் வப் ேபா ேதான் க் கப் ம்
ைள ம்
ட் ப் படர்ந் ஓ மைறந்த ன்னல் கள் ஒ
னா ேநரம் ெகாந்தளித்த அைல கடைல ம் ,
ேபயாட்டம் ஆ ய மரங் கைள ம் , ெவளிச்சம் ேபாட் க்
காட்
ட் ம
னா கன்னங் கரிய காரி ளில் ஆழச்
ெசய் தன.
இவ் வள அல் ேலாலகல் ேலாலங் கைள ம் பார்த் க்
ெகாண்
ங் ழ ெவ ேநரம் நின்றாள் . அவள் உடம்
காற் ல் ஆ ய மரங் கைளப் ேபால் ஆ ய . அவள்
ந்தல் அ ழ் ந் காற் ல் பறந்த . மைழ அவள் உடைல
நைனத்த . இ
ழக்கம் அவள் ெச கைளப் ளந்த .
ன்ெவட் அவள் கண்கைளப் ப த்த .
இைதெயல் லாம் அவள் ெபா ட்ப த்தேவ ல் ைல. ெவ
ேநரம் அக்காற்
ம் மைழ
ம் அவள் நின்றாள் . அவள்
உள் ளம் ெவ ெகாண்
ெகாந்தளித்த . தன்ைனச்
ற்
ம் நைடெப ம் அற் த ேகாலாகலெமல் லாம் தான்
பார்த் க் களிப் பதற் காகேவ நடப் பதாக எண்ணிப்
ெப
தத் டன் அ ப த் க் ெகாண்
ந்தாள் .

இைட ைடேய அவ க் இளவரசர்
அ ள் ெமா வர்மரின் நிைன வந் ெகாண்
ந்த .
அச்சமயம் அவர் ேகா க்கைர ேசர்ந் பத் ரமான
இடத் ல் தங்
ப் பார் என் எண்ணினாள் . ஒ
ேவைள தன் ெபற் ேறார் ட் ேல
டத்
தங்
க்கலாம் ; அல் ல நாகப் பட் னம் ெசன்
அங் ேக இராஜ மாளிைக ல் தங்
க்கலாம் . ஒ
ேவைள கட ல் கப் ப ேலேய இ ந்
ப் பாேரா?
இ ந்தால் என்ன? அவர் ஏ ச் ெசன்ற ெபரிய
மரக்கலத்ைத எந்தச்
க்காற் தான் என்ன
ெசய்
ம் ? அவைரப் பா காக்க எத்தைனேயா ேபர்
ற்
ம் ழ் ந்
ப் பார்கள் . தன்ைனப் பற் அவர்
ஞாபகப் ப த் க் ெகாள் வாரா? ‘அந்தப் ேபைத
ங் ழ இச்சமயம் எங்
க் றாேளா?’ என்
எண்ணிக் ெகாள் வாரா? ஒ நா ம் மாட்டார்.
அவ ைடய சேகாதரி அ ப் ய வந் யத்ேதவைனப்
பற் நிைனத் க் ெகாள் வார். ெகா ம் பா
ர்க்
ேகாமகைளப் பற்
ம் நிைனத் க் ெகாள் ளலாம் . இந்த
ஏைழக் கைரயர் லப் ெபண்ைண அவ க் எங் ேக
நிைன
க்கப் ேபா ற ?
இர ெவ ேநரம்
க்காற் ன் ேகாலாகலத்ைத
அ ப த்
ட் ப் ங் ழ ஸ்
பத் ன் அ வாரக்
ைகக் ச் ெசன் கண்ணயர்ந்தாள் .
க்கத் ல் அவள்
அைம யைடய ல் ைல. ஏேதேதா கன கள் கண்
ெகாண்
ந்தாள் . கட ல் பட ல் ெசன் வைல
வ
ேபால ம் , அ ல் இளவரசர் அகப் ப வ ேபால ம் ஒ
தடைவ கன கண்டாள் . மற் ெறா சமயம் அவ ம்
இளவரச ம் ன்களாக மா க் கட ல் அ க ேக நீ ந் ப்
ேபாவதாகக் கன கண்டாள் . ஒவ் ெவா கன ன்
ேபா ம் ந
ல்
த்ெத ந் , “இ என்ன
ைபத் யக்காரத்தனம் ?” என் எண்ணி மனத்ைதத்
ெதளிவாக் க் ெகாள் ள யன் ம ப
ம்
உறங் னாள் .

ெபா
ந் அவள் நன்றாய்
த்ெத ந்த ேபா
க்காற் ன் ேகாலாகலம் ஒ வா அடங்
ட்
ந்த . இ
ல் ைல; ன்னல் இல் ைல; மைழ ம்
நின் ேபா
ந்த . எ ந் கடற் கைரக் ச் ெசன்றாள் .
ேநற் ர ேபால் அவ் வள ெபரிய அைலகள் இப் ேபா
கட ல் அ க்க ல் ைல. ஆ
ம் கடல் இன் ம்
ெகாந்தளிப் பாகேவ இ ந்த . ன்னாளிர
க்காற்
அத் ைவ என்ன பா ப த்
ட்ட என்பதற்
அ
யான காட் கள் நாலாபக்க ம் காணப் பட்டன.
ேவ டன் ெபயர்ந் தைர ல்
ந்
டந்த
மரங் க ம் ,
கள் வைளந் தாழ் ந்
ந்த ெந ய
ெபரிய மரங் க ம் காட் அளித் க் ெகாண்
ந்தன.
ங் ழ அக்காட் கைளெயல் லாம் பார்த் க்
ெகாண்
ந்தேபா கட ல் சற் த்
ரத் ல் ஒ
கட் மரம் தப் ப ேபால் ெதரிந்த . அ
கடற் கைரேயாரத் அைலகளினால் பல தடைவ
அப் ப
ம் இப் ப
ம் அைலப் ண்ட ற கைட யாகக்
கைர ல் வந் ஒ ங் ய . அப் ேபா தான் அ ேல ஒ
மனிதன் இ ப் பைதப் ங் ழ கவனித்தாள் . ஓ ப்
ேபாய் ப் பார்த்தாள் . கட் மரத் ல் கட்டப் பட்
ந்த அந்த
மனிதன் ற்
ரா
ந்தான். அவைனக் கட்
அ ழ் த்
ட் ஆ வாசப் ப த் னாள் . அவன் ஈழத் க்
கடற் கைரக் ராமம் ஒன்ைறச் ேசர்ந்த வைலஞன். ன்
க்க ேபான இடத் ல்
க்காற் ல் அகப் பட் க்
ெகாண்டதாகக்
னான். தன் டன் இ ந்த
ேதாழைனக் கடல் இைரயாக் க் ெகாண்டதாக ம் தான்
ைழத்த
னர்ஜன்மம் என் ம் ெதரி த்தான். இன் ம்
க் யமான ஒ ெசய் ைய ம் அவன்
னான்.
“ ன்னிர ேநரத் ல் , க ைமயான
க்காற்
அ த் க் ெகாஞ் சம் நின்ற ேபா
ந்த . எங் கைளச்
ற்
ம் காரி ள்
ழ் ந்
ந்த .
ெரன் ஒ ேபரி
இ த்த . அப் ேபா ேதான் ய ன்னல் ெவளிச்சத் ல்

இரண்
மரக்கலங் கள் ெதரிந்தன. ஒ மரக்கலம்
ப்
த் எரியத் ெதாடங் ய . அந்தப் பயங் கரமான
காட் ையச்
ேநரம் பார்த் க் ெகாண்
ந்ேதாம் .
அ ல் மனிதர்கள் அவசர நடமாட்ட ம் ெதரிந்த . ற
ப்
த்த கப் பல் கட ல்
ட்ட . மற் ெறா
மரக்கலம் இ ட் ல் மைறந்
ட்ட !” என்
அம் மனிதன் தட் த் த மா க்
னான்.
இைதக் ேகட்ட டேன ங் ழ க் இளவரசைர ஏற் ச்
ெசன்ற கப் பல் அவற் ல் ஒன்றா
க் ேமா என்ற ஐயம்
உ த்த . அப் ப இ க்க
யா என் நிச்சயம்
அைடந்தாள் . கட ல் எத்தைனேயா கப் பல் கள் வந்
ெகாண் ம் ேபாய் க் ெகாண் ம் இ க் ம் . அைதப் பற்
நமக் என்ன கவைல? ஆனா ம் ப்
த்த கப் ப ல்
இ ந்தவர்களில் லர் கட ல்
ந்
க்கக்
ம் .
இந்தக் கட் மரத் வைலஞைனப் ேபால் அவர்களில்
யாராவ ைக ல் அகப் பட்டைதப்
த் க்ெகாண்
தத்தளிக்கக்
ம் . அவர்க க் ஏன் நாம் உத
ெசய் யக் டா ? பட ல் ஏ ச் ெசன் அப் ப த்
தத்தளிக் றவர்கைள ஏற் க்ெகாண்
வந் ஏன் கைர
ேசர்க்கக்
டா ? ன்ேன, இந்த ஜன்மம் எதற் காகத்தான்
இ க் ற ?…
அவ் வள தான்; இந்த எண்ணம் ேதான் யேதா
இல் ைலேயா, ங் ழ படைகக் கட்ட ழ் த் நி ர்த் க்
கட ல் தள் ளி ட்டாள் ; தா ம் ஏ க் ெகாண்டாள் .
அவ ைடய இ ம் க் கரங் களின் பலம்
வைத ம்
உபேயா த் த்
ப் ைப வ த்தாள் . கைர ல் வந்
ேமா ய அைலகைளத் தாண்
அப் பால் ேபா ம்
வைர ல் கக் க னமான ேவைலயா
ந்த .
அப் றம் அவ் வள கஷ்டமாக இல் ைல வழக்கம் ேபால்
சர்வசாதாரணமாக அவ ைடய கரங் கள்
ப் ைப
வ த்தன. பட உல் லாசமாக ஆ க் ெகாண்
ெமள் ள
ெமள் ள நகர்ந் ெசன்ற .

ங் ழ
ன் உள் ளத் ல்
கல ம் ெபாங் ய .
அவள் பட ேல வழக்கமாகப் பா ம் பைழய தம்
தானாகேவ
ய உ வம் ெகாண்ட . அைலகளின்
இைரச்சைல அடக் க் ெகாண்
அந்தக் தம்
அவ ைடய கம் ரமான இனிய ரல் வ யாக
ெவளிவந் நாற் ைச ம் பர ய :“அைலகடல் ெகாந் தளிக்ைக
அகக்கடல் தான் களிப் ப
நிலமக

ம்

க்ைக

ெநஞ் சகந்தான்
இ

இ த்
ெவ ப

எண்

ேல

ேமன்?

ேல

ள்

வேதன்?

ைச

ம்

ம் அவ் ேவைள

ேல

நடனக் கைலவல் லவர்ேபால்
நாட் யந்தான் ஆ

வேதன்?

பாய் மரக் கட்ைடையப்
த் க்ெகாண்ட இளவரச ம் ,
வந் யத்ேதவ ம் அைலகட ல் ெமாத் ண்
ெமாத் ண்
தந் ெகாண்
ந்தார்கள் . அன் ஓர்
இர தான் அவர்கள் அவ் வா கட ல் தந்தார்கள் .
ஆனால் வந் யத்ேதவ க் அ எத்தைனேயா கங் கள்
எனத் ேதான் ய . அவன் க் ரத் ேலேய நிராைச
அைடந்
ட்டான்; ைழத் க் கைரேய ேவாம் என்ற
நம் க்ைகைய அ ேயா இழந்
ட்டான்.
ஒவ் ெவா தடைவ அைல உச் க் அவன் ேபாய் க் ேழ
வந்த ேபா ம் , “இத் டன் ெசத்ேதன்” என் எண்ணிக்
ெகாண்டான். ம ப
ம் உ
ம் உணர் ம் இ ப் பைதக்
கண்
யந்தான்.

அ க்க இளவரசைரப் பார்த் , “என் ைடய அவசர
த்
னால் தங் கைள ம் இந்த ஆபத் க்
உள் ளாக் ேனேன” என்
லம் னான்.
இளவரசர் அவ க் ஆ தல்
த் ைதரியம் ஊட்
வந்தார். “ ன் நாள் , நா நாள் வைர ல் கட ல்
இம் மா ரி தந்
ைழத் வந்தவர்கள் உண் ” என்
அ க்க ெசால்
வந்தார்.
“நாம் கட ல்
ந் எத்தைன நாள் ஆ
வந் யத்ேதவன் ேகட்டான்.
“இன் ம் ஒ
இளவரசர்.

ராத்

ரி

ட ஆக

ன?” என்

ல் ைலேய?” என்றார்

“ெபாய் ! ெபாய் ! பல நாட்கள் ஆ
என்றான் வந் யத்ேதவன்.

க்க ேவண்

ம் ”

ெகாஞ் ச ேநரத் க்ெகல் லாம் அவ க் இன்ெனா
கஷ்டம் ஏற் பட்ட . ெதாண்ைட வறண் ேபாய் த் தாகம்
எ த்த . தண்ணீரிேலேய தந் ெகாண்
ந்தான்;
ஆனால் தாகத் க் க்
க்கத் தண்ணீர ் இல் ைல. இ
ெபரிய த் ரவைதயா
ந்த . இளவரசரிடம்
னான்.
“ெகாஞ் சம் ெபா ைமயா
! க்
எங் ேகயாவ கைர ேல ேபாய் ஒ
இளவரசர்.

ரம் ெபா
ம் !
ங் ேவாம் ” என்றார்

ேநரம் ெபா த் ப் பார்த்தான்;
ய ல் ைல.
“ஐயா! என்னால் இந்தச் த் ரவைதையப் ெபா க்க
யா . கட்ைட அ ழ் த்
ங் கள் ! கட ல்
ச்
சா ேறன்!” என்றான்.
இளவரசர் ண் ம் ைதரியம்
ற யன்றார் ஆனால்
ப க்க ல் ைல. வந் யத்ேதவ க் ெவ
ண்ட .
தன் ைடய கட் க்கைளத் தாேன அ ழ் த் க் ெகாள் ள
யன்றான். இளவரசர் அைதப் பார்த்தார். அ
ல்
ெந ங் ச் ெசன் அவ ைடய தைல ல் ஓங் இரண்
அைற அைறத்தார். வந் யத்ேதவன் உணர்ைவ
இழந்தான்!
அவன் ம ப உணர் ெபற் றேபா ெபா
ந்
ெவளிச்சமா
ப் பைதக் கண்டான். அைலகளின்
ஆரவார ம்
அடங்
ந்த . ரியன்
எங் ேகேயா உதயமா
க்க ேவண் ம் . ஆனால் எங் ேக
உதயமா
க் ற என் பார்க்க
ய ல் ைல.
இளவரசர் அவைன அன் டன் ேநாக் , “ேதாழா!
ச பத் ல் எங் ேகேயா கைர இ க்கேவண் ம் . ெதன்ைன
மரம் ஒன் ன் உச் ையச் சற்
ன் பார்த்ேதன்.
இன் ம் ெகாஞ் சம் ெபா ைமயா
!” என்
ெசான்னார்.
“இளவரேச! என்ைனக் ைக ட்
ங் கள் ! தாங் கள்
எப் ப யாவ தப் ப் ைழ ங் கள் !” என்றான்
வந் யத்ேதவன்.
“ேவண்டாம் ! அைதரியப் படாேத! உன்ைன அப் ப நான்
ட்
டமாட்ேடன்! ஆகா! அ என்ன! யாேரா பா
ற
ரல் ேபால் ெதானிக் றேத!” என்றார் இளவரசர். ஆம் ;
அப் ேபா அவர்க ைடய கா ல் ங் ழ பட
ந்
பா ய பாட் த்தான் ேகட்ட .

“அைலகடல் ெகாந்தளிக்ைக
அகக்கடல் தான் களிப் ப

ேல

ேமன்?

என்ற தம் அவர்க ைடய கா ல் அபய தமாகத்
ெதானித்த . உடற் ேசார் ம் மனச்ேசார் ம் உற் ,
க்கால் ராணைன இழந்
ந்த
வந் யத்ேதவ க் க் ட அந்தக் தம் த்
ர் அளித்
உற் சாகம் ஊட் ய .
“இளவரேச! ங் ழ
ன் ரல் தான் அ ! பட
ஓட் க்ெகாண்
வ
றாள் . நாம் ைழத் ப்
ேபாேனாம் !” என் ெசான்னான்.
ேநரத் க்ெகல் லாம் பட அவர்கள் கண்
க் த்
ெதன்பட்ட . ெந ங் ெந ங் அ
ல் வந்த .
ங் ழ , “இ உண்ைம ல் நடப் ப தானா?” என்
சந்ேத த் ச் ெசய ழந் நின்றாள் . இளவரசர்,
வந் யத்ேதவைனக் கட் அ ழ் த்
ட்டார். த ல்
தாம் பட ேல தா ஏ க்ெகாண்டார். ன்னர்
வந் யத்ேதவைன ம் ஏற்
ட்டார். ங் ழ ைக ல்
த்த
ப் டேன த் ரபாைவையப் ேபால்
ெசயலற் நின்றாள் .

ன்

ல் ெவளி
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